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ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ



પ્રકઞાશકીય

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટની શ્ી કસતતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિસતાર ગ્રંથશ્રેણીના 
ચૌદમા પુસતક રૂપરે ‘જ્ાનયજ્ના આચાય્ય’ પુસતક પ્રગટ કરતારં અમરે આનરંદની લાગણી 
અનુભિીએ છીએ. ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનરે એના પ્રારરંભકાળથી શ્ી શ્રેવણકભાઈ 
કસતતૂરભાઈનુરં સતત માગ્યદશ્યન મળુરં હતુરં અનરે વિશ્વકોશના સમગ્ સરંકુલનરે ‘શ્ી 
કસતતૂરભાઈ લાલભાઈ વિશ્વવિદ્ા સરંકુલ’ એિુરં નામાવભધાન પણ કરિામારં આવયુરં 
છરે. કરેળિણીના ક્રેત્રરે શ્ી કસતતૂરભાઈ લાલભાઈ અનરે એમના પરરિારરે  અમદાિાદમારં 
અનરેકવિધ વશક્ણસરંસથાઓની સથાપનામારં સરક્ય ફાળો આપયો છરે, િળી આજ રે ડૉ. 
ધીરુભાઈ ઠાકરરે  લખરેલા શ્ી કસતતૂરભાઈ લાલભાઈના જીિનચરરત્ર ‘પરરંપરા અનરે 
પ્રગવત’ (જતૂન, 1980)નુરં પણ સુખદ સમરણ થાય છરે.

અગાઉ ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ તરફથી ‘વશક્ણવિદ ધીરુભાઈ ઠાકર’ 
નામનુરં શ્ી પ્રિીણ દરજીનુરં પુસતક પ્રગટ થયુરં છરે અનરે એમારં શ્ી ધીરુભાઈ ઠાકરના 
વશક્ણવિષયક વિચારતરંતુઓનરે આલરેખિાનો લરેખકરે પ્રયતન કયયો છરે. એ પછી 
ધીરુભાઈ ઠાકરની સમગ્ જીિનકથા આલરેખાય તરેિુરં પુસતક પ્રગટ કરિાનો ટ્રસટનો 
વિચાર ‘જ્ાનયજ્ના આચાય્ય’ પુસતકથી સાકાર થઈ રહ્ો છરે. ડૉ. મવણલાલ હ. પટરેલ 
ગુજરાતી સારહતયમારં એક સજ ્યક તરીકરે આગિી પ્રવતભા ધરાિરે છરે. એમણરે કવિતા, 
ચરરત્ર, વિિરેચન, િાતા્ય, વનબરંધ, આતમકથા અનરે સરંપાદન જ રેિારં સારહતયસિરૂપોમારં 
70થી િધુ ગ્રંથો દ્ારા મહતિનુરં પ્રદાન કયુું છરે. ધીરુભાઈનારં બધારં જ પુસતકોમારંથી 
પસાર થઈનરે એમણરે ધીરુભાઈના જીિનના સાડા નિ દાયકાનરે અનરે એમની 
સાતતયપતૂણ્ય જ્ાનોપાસનાનરે આિરીનરે આ જીિનકથા આલરેખી છરે.

છરેક 1968થી શ્ી મવણલાલ હ. પટરેલનરે વિદ્ાથથી તરીકરે ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરના 
સરંપક્યમારં આિિાનુરં બનયુરં અનરે જીિનપયુંત એ સરંબરંધ-તરંતુ જળિાઈ રહ્ો. આથી 



ધીરુભાઈ ઠાકરના તરેજસિી વિદ્ાથથી અનરે સમથ્ય સજ ્યક શ્ી મવણલાલ હ. પટરેલ દ્ારા 
આ જીિનકથા લખાય તરે કરેિો સુયોગ છરે ! ડૉ. મવણલાલ હ. પટરેલરે ગુજરાતીના 
અભયાસી અધયાપક તરીકરે 41 િષ્ય સરેિાઓ આપી. હાલ વનિૃવતિ સાથરે લરેખન-
િાચનમારં પ્રિૃતિ છરે.

આશા છરે કરે એમની જીિનકથા દ્ારા િાચકોનરે એમના જીિનની ઝારંખી મળશરે 
અનરે ધીરુભાઈ ઠાકરના સુદીર્ય અનરે સરક્ય જીિનના તમામ તબક્ાઓ જોિા 
મળશરે. અત્રરે એ ઉલ્રેખ પણ કરિો જોઈએ કરે પદ્મભતૂષણ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરના 
અિસાન પછી ડૉ. મવણલાલ હ. પટરેલના સરંપાદન હરેઠળ ‘સવયસાચી : સમરણદીપના 
પ્રકાશમારં’ ગ્રંથ પણ પ્રકાવશત થયો હતો. આમ સરંસથા અનરેક પ્રકારરે  શ્ી મવણલાલ 
હ. પટરેલની આભારી છરે.

આશા રાખીએ કરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના અનય પ્રકાશનની માફક આ 
પ્રકાશનનરે પણ અભયાસીઓ અનરે વિદ્ાનો ઉમળકાભરેર આિકારશરે.
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લેખકનું ણનવેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ િતી ડૉ. કુમારપાળ દરેસાઈએ, એક પ્રકલપ રૂપરે, 
આચાય્યશ્ી ધીરુભાઈ ઠાકરની જીિનકથા લખિાનુરં મનરે વનમરંત્રણ આપયુરં એનરે હુરં  
મારુરં  સદભાગય માનુરં છુરં. મારા વિદ્ાગુરુ, જ્ાનયજ્ના આચાય્ય અનરે વિશ્વકોશના 
વિશ્વકમા્ય એિા ઠાકરસાહરેબ વિશરે લખિાનુરં કાય્ય સહરેલુરં તો નથી જ; પરરંતુ મેં એ 
પડકાર ઉપાડી જોિાનુરં સાહસ કયુું છરે. મનરે આ લરેખનકાય્યમારં બહુ આનરંદ આવયો છરે.

ઠાકરસાહરેબના જીિનના તમામ તબક્ાઓ વિશરે વિગતરે આલરેખન કરિાનુરં 
કાય્ય રસપ્રદ રહુ્રં છરે. શૈશિ, રકશોરકાળ, હાઈસકતૂલના ભણતરનારં િષયો, કૉલરેજ-
વશક્ણ અનરે અધયયન-અધયાપનનારં; મુરંબઈમારં િીતરેલારં (પારંચ જ રેટલારં) પ્રારરં વભક િષયો, 
ગુજરાત કૉલરેજ : અમદાિાદનારં (18) િષયો, મોડાસા કૉલરેજનારં બીજરં એટલારં જ િષયો 
તથા વિશ્વકોશ કાયા્યલયમારં િીતરેલારં (24) સરક્ય િષયો : ધીરુભાઈના સમગ્ જીિનના 
સાડા નિ દાયકા વિશરે આ જીિનકથામારં મારંડીનરે છતારં ટતૂરંકમારં પણ મહતિની રણી 
બધી િાતો–વિગતોનરે િણ્યિીનરે િણી લરેિાનો પ્રયાસ કયયો છરે.

પરરશ્મ કરીનરે સફળતા મરેળિનારા લોકો તો રણા બધા હોિાના. પણ 
જીિનમારં સફળતા કરતારંય િધુ માહાત્મય તો સાથ્યકતાનુરં છરે. સાથ્યકય તો સહજપણરે 
થતી સાતતયપતૂિ્યકની તપશ્ચયા્યનુરં પરરણામ છરે. એ તો કોઈ વિરલ વયવકતતિ જ 
પામી શકરે. ધીરુભાઈ ઠાકરની સાતતયપતૂણ્ય જ્ાનોપાસના વનવશ્ચત રદશામારં અનરે 
સમગ્ પ્રજજીિનના રહતમારં આગળ િધતી િધતી, કશા પણ અવભવનિરેશ વિના, 
જીિનસાથ્યકયની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી છરે. એમની વનષ્ઠા અનરે વનસબતભરી 
વયવકતમતિા અનરે જ્ાનસાધનાનરે આલરેખિાનો મારો આ વિનમ્ર પ્રયાસ હિરે િાચકોના 
હાથમારં છરે.



આ જીિનકથાલરેખન માટરે મુખય આધારસ્ોત તરીકરે મેં, ધીરુભાઈ ઠાકરવલવખત 
‘સમરણ માધુરી’(2008)નો ઉપયોગ કયયો છરે. માધુરીશ્રેણીના બીજ આઠ ગ્રંથોમારંથી 
પણ હુરં પસાર થયો છુરં. 1968મારં મોડાસા કૉલરેજમારં ભણિા ગયો તયારથી છરેક 
2014ના 20 જનયુઆરી સુધી હુરં  ઠાકરસાહરેબના સતત સરંપક્યમારં રહ્ો છુરં. હુરં  રણી 
િાર એમનો પક્પાત પામીનરે ધનય થયો છુરં. ઠાકરસાહરેબનારં પરરિારજનો, વિશ્વકોશ 
પરરિાર તથા એમના િાચકો–ચાહકો–વિદ્ાથથીઓ અનરે અનરેક પ્રશરંસકોનો સરંપક્ય 
પણ મનરે અહીં ઉપયોગી નીિડ્ો છરે. મોડાસા કૉલરેજમારંથી પણ પુસતકો નરે સામગ્ી 
મરેળવયારં છરે.

ઉનાળાના કાળઝાળ બળબળતા રદિસોમારં આ જીિનકથાનુરં લરેખન થયુરં છરે. 
રણી િાર હુરં  લખાિતો ગયો હોઉં અનરે શ્ી હરરેશ મકિાણા તથા ડૉ. વગરીશ ચૌધરી 
પ્રરેમપતૂિ્યક ગણરેશકમ્ય કરતા રહ્ા હોય એિુરંય બનયુરં છરે – બલકરે લરેખનકાય્ય એ રીતરે 
થિાથી િહરેલુરં સરંપન્ન થયુરં છરે.

આ કાય્ય થઈ શકયુરં એનો પારાિાર આનરંદ છરે. આ તબક્ રે શ્ી કુમારપાળ 
દરેસાઈ, વિશ્વકોશ ટ્રસટ, શ્ી કનુ પટરેલ, શ્ી વબવપનચનદ્ર શાહ, અરવિરંદ ગજ્જર, પ્રીવત 
શાહ, રકશોર શુકલ, હરરેશ મકિાણા તથા વગરીશ ચૌધરીનો આભાર માનુરં છુરં.

બુદ્ધ પતૂવણ્યમા : 2075                                       – મણિલઞાલ હ. પટેલ
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પોતઞાની મૂલયણનષ્ઞા ણવશેની મક્કમતઞા

‘‘શ્ી ધીરુભાઈ જ રે સદીમારં જીવયા એ સદી કરેટલીક અભતૂતપતૂિ્ય રટનાઓથી 
ભરરેલી હતી. એ સદીએ બબબરે વિશ્વયુદ્ધો જોયારં. માનિસવજ ્યત શસ્તોમારં દરેશ અનરે 
કાળનરે લારંરી જય એિારં પરમાણુશસ્તો જોયારં. સામ્રાજયિાદનો સતૂય્ય મધયાહ્રે  ચડીનરે 
ઓસરતો જોયો. એક મહાન સા્મયિાદી સતિાનો ઉદય અનરે અસત જોયો. એકથી 
િધારરે   દરેશોના ભાગલા પડતા જોયા. લાખો લોકોનરે ઉચાળા ભરતા જોયા. સિતરંત્રતાના 
ઉનમાદમારં લોકોનરે ગારંડાતતૂર બનતા જોયા. ધમ્ય કરે રાજકારણના ઝનતૂનમારં લોકોનરે 
એકબીજનારં ગળારં કાપતા જોયા. આિા મોટા ફરેરફારો િચચરે વચતિનરે સલામત રાખી 
લગભગ એક આખી સદી જીિી જણિા સારુ કોઈ પણ સરંિરેદનશીલ નાગરરકનરે 
જ રે ગુણસરંપદાની જરૂર પડરે તરેમારંથી કરેટલાક ગુણો ધીરુભાઈ ધરાિતા હતા એટલરે 
તરેઓ માત્ર ટકી રહ્ા નહીં, પણ પોતાની આસપાસના અનરેકનરે ટકાિી શકયા. ધૈય્ય, 
તટસથતા, વિવિધ વિચારો અરંગરે સમજિાનો ખરરેખરો પ્રયાસ અનરે તરે બધારંની સાથરે 
પોતાની મતૂલયવનષ્ઠા વિશરેની મક્મતા એ એિા ગુણો છરે જ રેની ગઈ સદી જ નહીં 
પણ આ સદીમારં પણ એટલી જ જરૂરરયાત છરે.’’

– નઞારઞાયિ દેસઞાઈ
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આપણી ભારતીય પરરંપરામારં, કદાચ વિશ્વમારં પણ માનિજીિનનરે આપણરે 
નદીના પ્રિાહ સાથરે સરખાિતા રહ્ા છીએ. પહાડની કતૂખમારંથી બુરંદ બુરંદ ટપકીનરે 
ઝરણુરં આગળ િધરે છરે. રસતામારં અિરોધ આિરે તોય ઊછળતુરં કતૂદતુરં કલ્ોલ કરતુરં 
િહરે જય છરે. ઝરણાનરે બીજ પ્રિાહો મળતારં એ પહાડો િીંધતુરં, કોતરોમારં ધોધ 
રૂપરે પડતુરં અનરે ખીણોમારં તીવ્ર ગવતએ િહરેતુરં આગળ િધરે છરે. ધીમરે ધીમરે એ નદીનુરં 
રૂપ લરે છરે. નદી પણ કયારંક ઉતાિળી, િળારંક લરેતી િહરે છરે. મરેદાનોમારં એની ગવત 
ધીરગરંભીર બનરે છરે. કયારરેક જળપ્રિાહ ઓછો થાય છરે કરે સુકાઈ જય છરે. તયારરે  
પણ તળની ભીતરમારં જળ તો િહરેતુરં જ રહરે છરે. ઋતુઓ એનરે િધારરે  સભર કરરે  છરે. 
બીજી નદીઓ પણ આિી મળરે છરે અનરે એમ નદી મહાનદ બનીનરે મહાસાગરમારં 
વિલીન થઈ જય છરે. એનરે કારંઠ રે, એની આસપાસ િાટરે અનરે રાટરે પ્રકૃવતના પારણામારં 
માનિસરંસકૃવત જનમરે છરે, ઊછરરે  છરે અનરે વિકવસત થાય છરે. આમ નદી માનિજીિનનુરં 
આબરેહતૂબ રૂપક બની રહરે છરે. કરેટલાક મતૂઠી ઊંચરેરા માનિીઓનુરં જીિન પણ આિી 
નદીઓ જ રેિુરં હોય છરે. જીિન સરંકુલ હોય છરે, બહુસતરીય હોય છરે. એનરે અનરેક 
પરરબળો રડરે છરે, તાિરે છરે, તપાિરે છરે, વનષફળ અનરે સફળ બનાિરે છરે. મતૂળ િાત 
અરંદરની ઊજ્યની છરે, પરરશ્મ અનરે ગવતની છરે, ધૈય્ય અનરે સાહસની છરે, સરંરષ્ય અનરે 
વસવદ્ધની છરે. આિુરં જીિન જીવયાનુરં સદભાગય બહુ ઓછા માણસોનરે મળરે છરે. આપણરે 
જ રે જીિનકથા મારંડી રહ્ા છીએ એ જીિનકથાના નાયક ધીરુભાઈ ઠાકરનુરં જીિન 
ઉપરોકત રૂપકનરે બરાબર ચરરતાથ્ય કરનારુરં  રહ્ુરં છરે.

*

િીસમી સદીના બીજ દાયકાનો ઉતિરાધ્ય ચાલરે છરે. મોહનદાસ કરમચરંદ ગારંધી 
દવક્ણ આરરિકાનો સતયાગ્હ સફળ રીતરે પાર પાડીનરે પાછા રહનદુસતાન આિી 
ગયા છરે. ‘રહરંદ સિરાજ’નુરં સિપન એમણરે કાગળ પર 1908મારં અિતારી દીધુરં છરે. 
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એ પછી 1914-15મારં ગામડામારં િસતુરં ભારત જોિા-પ્રમાણિા સારુ એ દરેશાટન 
કરી ચતૂકયા છરે. અમદાિાદમારં સાબરમતી તટરે હરરજન આશ્મની સથાપના થઈ 
ચતૂકી છરે. પોતાના વિચારોનરે, જીિનકાય્યનરે સપષ્ટ કરિા અનરે પ્રજનરે જણાિિા સારુ 
‘હરરજન બરંધુ’, ‘નિજીિન’ અનરે ‘યરંગ ઇવનડયા’ જ રેિારં સાપ્ારહકો એમના દ્ારા 
શરૂ થઈ ચતૂકયારં છરે. સમગ્ દરેશમારં અરંગ્રેજોનુરં શાસન વસથર થઈ ચતૂકયુરં છરે. રણી 
જગયાએ રાજ-રાજિીઓ અરંગ્રેજી શાસનના નરેજ હરેઠળ પોતાનો રાજકારભાર 
ચલાિી રહ્ા છરે. એમારંના બહુ જણીતા મહારાજ સયાજીરાિ ગાયકિાડ િધારરે  
સુચારુ રાજકારભાર ચલાિી રહ્ા છરે. એમના તાબામારં તયારરે  ચાર પ્રારંત હતા. 
િડોદરા, નિસારી, કડી-મહરેસાણા અનરે અમરરેલી. આ પ્રદરેશોમારં પ્રજના જનમાલની 
રક્ા કરિા સાથરે વશક્ણ આપિા માટરે ખાસ વયિસથાઓ કરિામારં આિી હતી. રણી 
જગયાએ શાળાઓ શરૂ કરાઈ. પછી ગામરે ગામરે ગ્રંથાલયોનો પ્રારરંભ કરિામારં આિરે 
છરે. બરોડા, અમદાિાદ, પરેટલાદ, વિસનગર, નિસારી જ રેિારં કરેનદ્રોમારં ઉચચ વશક્ણ 
આપતી સરંસથાઓ, કૉલરેજો શરૂ થાય છરે. આપણરે નમ્યદના જમાનાનરે નિજગૃવતનો 
કાળ ભલરે કહરેતા હોઈએ પણ ખરુરં  અનરે ગામડા સુધી પહોંચતુરં નિજગરણ તો 
સયાજીરાિ જ રેિા કરેટલાક પ્રજિતસલ રાજિીઓ દ્ારા થયુરં દરેખાશરે. એમારં ગોંડલના 
મહારાજ ભાિવસરંહજી અનરે ભાિનગરના મહારાજ કૃષણકુમારવસરંહજીનો પણ 
ઉલ્રેખ કરિો જોઈએ. આજ ગાળામારં ગારંધીજી દ્ારા ગામોમારં વશક્ણમારં નઈ 
તાલીમની અનરે સિાશ્ય તથા રોજગારી માટરે રેં રટયો કારંતી ખાદી િણિાની િાત 
મહતિની બની રહરે છરે.

આ સમયની મહતિની રટના તરે 1920મારં ગારંધીજી દ્ારા ગતૂજરાત 
વિદ્ાપીઠની સથાપના. કાકાસાહરેબ કાલરેલકર એના પ્રથમ આચાય્ય વનમાયા અનરે 
ગારંધીના વિચારરે  દોરિાયરેલા સિાશ્યી, નીવતવનષ્ઠ અનરે સમાજસરેિી કહી શકાય 
એિા વશક્કો, કાય્યકતા્યઓ અનરે વિદ્ાથથીઓ વિદ્ાપીઠ સાથરે જોડાય છરે. વિદ્ાપીઠનો 
આશય સિાશ્યી, સિાિલરંબી, સાદગીપતૂણ્ય, મતૂલયવનષ્ઠ અનરે આપકમાઈ કરનારુરં  
વશક્ણ આપિાનો છરે. સારહતયના ક્રેત્રમારં એક તરફ પરંરડતયુગ ધીમરે ધીમરે સમરેટાતો, 
ઓસરતો જય છરે અનરે બીજી તરફ ગારંધીજીના પ્રભાિરે કરીનરે સારહતયમારં અનરે 
અનય ક્રેત્રોમારં ગારંધીવિચાર અનરે ગારંધીજીિન દશ્યનનરે રજતૂ કરિા મારંગતો ગારંધીયુગ 
શરૂ થિા જઈ રહ્ો છરે. સિાશ્ય, સાદગી, જીિનમતૂલયો, સિાતરંત્રય અનરે સતયવનષ્ઠાનરે 
અનુસરતા નાગરરકોના રડતર માટરે જણરે ચારરે  તરફ િાતાિરણ રચાતુરં આિરે છરે. 
સારહતયમારં અનરે જીિનનારં અનરેક ક્રેત્રોમારં બીજ નિજગરણનો કહો કરે સામાવજક 
અનરે રાજકીય નિજગરણનો યુગ શરૂ થાય છરે.

*
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આિા સરંક્ારંવત કાળમારં ધીરુભાઈ ઠાકરનો 27 જતૂન, 1918ના રોજ કોરડનારમારં 
જનમ થાય છરે. એમના વપતાનુરં નામ પ્રરેમશરંકર ઠાકર અનરે માતાનુરં નામ ગોમતીબહરેન, 
મોટા કાકા નાથાલાલનારં પતનીનુરં પણ ગોમતીબહરેન હતુરં એટલરે ધીરુભાઈનારં બાનુરં 
નામ ભાગીરથી પાડિામારં આિરેલુરં જ રે ગુજરાતમારં સથાયી થયારં પછી ભગિતીબહરેન 
તરીકરે ઓળખાતારં રહ્ારં. પ્રરેમશરંકર ગાયકિાડી રાજયમારં તલાટી હતા. મોટા ભાઈ 
નાથાલાલ પણ કડી-મહરેસાણા બાજુ ગાયકિાડી રાજયમારં ઓિરસીયર તરીકરે કામ 
કરતા હતા. તયારરે  સાત ધોરણ સુધી ભણરેલાનરે નોકરી મળી જતી. નાથાલાલ અનરે 
ગોમતીબહરેનનરે કોઈ સરંતાન ન હોિાથી ધીરુભાઈના મોટા ભાઈ રમણભાઈનરે એમણરે 
સાથરે રાખરેલા. એટલરે રમણભાઈનો ઉછરેર લાડકોડમારં થયો. ખાિુરંપીિુરં અનરે પહરેરિુરં-
ઓઢિુરં, મારંગરે એિુરં મળી રહરેતુરં. જોકરે એમનુરં ભણતર થોડુરં નબળુરં રહરેલુરં. રમણભાઈ 
ઉપરારંત ધીરુભાઈનરે બરે મોટારં બહરેન. એક પ્રભાબહરેન નરે બીજરં સુવમત્રાબહરેન, 
ધીરુભાઈથી નાના જયરંતભાઈ. આમ પ્રરેમશરંકરનરે પારંચ સરંતાનો. ધીરુભાઈનુરં 
બાળપણ અનરે રકશોરાિસથા સુવમત્રાબહરેન અનરે જયરંતભાઈ સાથરે પસાર થયુરં હતુરં. 
પ્રરેમશરંકરનુરં મતૂળિતન તો વિરમગામ. એમના બાપુજી હરગોવિરંદ ઠાકર અનરે બાનુરં 
નામ ઝબકબા. પ્રરેમશરંકરનરે નાના મતૂકીનરે હરગોવિરંદદાસ ગુજરી ગયરેલા. પ્રરેમશરંકર 
અનરે નાથાલાલનરે ગાયકિાડી નોકરી હોિાથી વિરમગામમારં એ ઝાઝુરં રહરેલા નહીં. 
પ્રસરંગરે પિવે વિરમગામ જિાનુરં થતુરં એટલુરં જ. છરેલ્રે વિરમગામ બાપદાદાના રરમારં 
નાથાલાલ અનરે ગોમતીબહરેન રહરેલારં અનરે તયારં જ એમણરે દરેહ છોડરેલો.

ધીરુભાઈનરે સિાભાવિક જ કોરડનારનારં બહુ સમરણો નથી. ત્રણ-ચાર િષ્યની 
િયરે શુરં બનયુરં હતુરં એ તો મોટા થઈનરે િડીલો પાસરે સારંભળીએ તયારરે  ખબર પડરે. 
એિા બરે પ્રસરંગો ધીરુભાઈનરે એમનારં બા િારરંિાર કહરેતારં. એ િષયોમારં કોરડનારમારં 
રામિાળો કરીનરે એક બહારિરટયો ગાયકિાડ સરકારની સામરે બહારિટરે ચડરેલો. 
એક િખત એના સાગરરતો સાથરે કોરડનાર પર એ ત્રાટકયો અનરે દોઢ રદિસ 
બધાનરે ધમકાિીનરે એણરે કોરડનારની ગાદી ભોગિરેલી. દરવમયાન વતજોરી તોડીનરે 
અનરે બધરેથી લતૂરંટીનરે ગાડારં ભરીનરે રૂવપયા લઈનરે કોરડનાર ગામ િચચરેથી એ નીકળતો 
હતો તયારરે  ગામના નગરશરેઠરે એમની હિરેલીની ડોકાબારીમારંથી ગાડારં હારંકી જતા 
બહારિરટયાઓ ઉપર તાિડામારં કકડાિરેલુરં તરેલ રરેડિા મારંડરેલુરં. રૂવપયાનારં ગાડારં ગામ 
િચચરે મતૂકીનરે બહારિરટયા ભાગી છતૂ ટરેલા. નગરશરેઠની આ રહરંમત અનરે કોઠાસતૂઝ માટરે 
ગાયકિાડ સરકારરે  એમનરે ઇલકાબ આપીનરે સનમાન કરરેલુરં. આ  િાત સારંભળીનરે 
ત્રણરેય ભાઈ-બહરેનનરે બહુ મજ આિતી. એક બીજી પણ રોમારંચક િાત બની 
હતી. રામિાળો બહારિરટયો પ્રરેમશરંકરભાઈનરે સારી રીતરે ઓળખતો હતો. કરેમ કરે 
રામિાળાના ગામમારં રહરેતારં એના રરિાળારંનરે ખાિાપીિાનુરં મળી રહરે એિો બરંદોબસત 
એ જ ગામમારં કોઈ એક કુટુરંબનરે છતૂ પી રીતરે સમજિીનરે વયિસથા કરરેલી. પ્રરેમશરંકરનરે 
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કોરડનારથી ગામડરે જિાનુરં િારરે  િારરે  થતુરં. એમના હિાલરે ત્રણ-ચાર ગામ હતારં. 
તયારરે  તો પાકા રસતા ન મળરે. એટલરે મોટાભાગરે એ રોડા ઉપર ગામડરે જતા અનરે 
પાછા ફરતારં રાત પડી જતી. તયારરે  કોરડનારની આસપાસ ગીર જ રંગલનો ભરચક 
વિસતાર હતો. રાતરે રસતો ન સતૂઝરે અનરે ડર લાગરે એિી િનરાજીથી એ મલક ભરરેલો 
હતો. એક િાર કોઈ બીજ તલાટી સાથરે પ્રરેમશરંકરનરે ગામડરેથી પાછા ફરતારં મોડુરં થઈ 
ગયરેલુરં. ગીચ ઝાડીની િચચરે કરેડી ઉપરથી રોડા પસાર થતા હતા. પ્રરેમશરંકર આગળ 
અનરે પરેલા તલાટી સાથીદાર પાછળ હતા. એકાએક ઝાડીમારંથી બરે બહારિરટયા 
નીકળા અનરે આગળ જતા પ્રરેમશરંકરના રોડાની લગામ પકડીનરે તરેમનરે રોકયા. 
કરડા અિાજ રે પતૂછુરં, આટલી રાતરે કયારં હાલયા ? કોણ છો? પ્રરેમશરંકરરે  ડયા્ય િગર 
કહ્ુરં કરે કોરડનાર જઈએ છીએ. અિાજ સારંભળીનરે પાછળિાળા તલાટીએ મોટરેથી 
પતૂછુરં શુરં છરે પ્રરેમશરંકર ? કોણ છરે ? પ્રરેમશરંકર શબદ સારંભળીનરે ઝાડીમારંથી રામિાળો 
બહાર આવયો અનરે બોલયો અરરે , ‘પ્રરેમશરંકરભાઈ ! તમરે ? આટલી રાતરે ?’ તમારુરં  
નામ ન હારંભળુરં હોત તો ગજબ થઈ જત. આ ખાખી પહરેરિરેશથી છરેતરાઈ જત 
હોંકરે. જઓ હિરે ખાખી કપડારં ન પહરેરતા. જ રંગલનો રસતો પતૂરો થાય તયરં સુધી 
રામિાળાનો એક માણસ એ લોકોનરે મતૂકિા આિરેલો. એ રદિસ પછીથી પ્રરેમશરંકરરે  
ખાખી કપડારં ન પહરેરિાનુરં નક્ી કરરેલુરં.

પ્રરેમશરંકર સાહવસક ખરા, કોરડનારમારં ગારંધીશરેરીમારં એક ભતૂવતયા મકાનમારં એ 
રહરેતા. ત્રણ માળનુરં એ મોટુરં મકાન. એમારં ભતૂત છરે એમ લોક કહરેતુરં એટલરે કોઈ એમારં 
રહરેિા જતુરં નહીં. પણ પ્રરેમશરંકર તો આિારં મકાન જ પસરંદ કરતા અનરે રરનારંનરે 
કહરેતા કરે આપણરે ગાયત્રીમરંત્રનો જપ કરિાનો, દીપ અનરે ધતૂપ કાયમ કરતારં રહરેિાનુરં 
એટલરે ભતૂત કરે પ્રરેત અહીં ફરકરે જ નહીં. ત્રણ માળનારં અનરે ઊંચારં આ પથથરનારં 
મકાનો. દરરેક મકાનમારં ડોકાબારી હોય, જ રેમારંથી રસતાની અિરજિર જોઈ શકાય. 
પ્રિરેશદ્ાર તો ખડકીમારં પડતુરં હોય, જયારં શરેરી જ રેિુરં હોય અનરે બાળકો રમતારં 
હોય. ધીરુભાઈનરે િજ પાનિાળા એમના મકાનમાવલક તો યાદ નથી. પણ પાસરેનુરં 
હરેમાશરેઠનુરં મકાન અનરે સાથરે રહરેતા ભતૂટા મહારાજ યાદ હતા. ભતૂટા મહારાજની 
કરંદોઈની દુકાન ગામ િચચરે હતી એની ઝારંખી યાદ ખરી. ભતૂટા મહારાજની દીકરી 
શારંવત અનરે બાજુમારં રહરેતા શામળજી ભીમજી જોશી  નોંધણી કામદાર–વપતાજીના 
વમત્ર–એમનો દીકરો જયરંત એ બધારં સાથરે રમતારં. જયરંત તો દોસત બની ગયરેલો. 
રમતારં રમતારં એક િખતરે લાકડાની આખી સીડી ધીરુભાઈ ઉપર પડરેલી અનરે ડાબા 
હાથનુરં હાડકુરં કોણીમારંથી ખડી ગયરેલુરં એ ધીરુભાઈનરે કાયમ યાદ રહી ગયુરં હતુરં. 
િરસો પછી જયરંત નિસારીની કૉલરેજમારં ગુજરાતીનો પ્રોફરેસર થયો તયારરે  ધીરુભાઈ 
પણ અમદાિાદની ગુજરાત કૉલરેજમારં પ્રોફરેસર હતા. જયરંતનરે જતૂના પત્રો િારંચતા 
પ્રરેમશરંકર કાકાનો એક કાગળ મળરેલો. પછી તો જયરંત અનરે ધીરુભાઈ રણી િખત 
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મળતા રહરેલા. 

કોરડનાર પણ વશરંગોડો નદીના વકધાારરે  આિરેલુરં છરે. તયારરે  તો એ એક મોટુરં ગામ 
જ હતુરં. ગામના પાદરરેથી વશરંગોડો નદી િહ્ા કરતી. કોરડનારમારં એ મારંડ એક િષ્ય 
વનશાળમારં ગયા હશરે પણ એનુરં ઝાઝુરં સમરણ નથી. કોરડનારથી બારરેક રકમી. દતૂર 
એ જ નદીનરે કારંઠ રે રારંટિડ ગામરે પ્રરેમશરંકરની બદલી થયરેલી એથી આખો પરરિાર 
રારંટિડ આિી ગયરેલો. અહીં જિા-આિિા માટરે ગાડારસતો હતો. પ્રરેમશરંકર રોડા 
પર કરે ગાડામારં સરકારી કામકાજનરે માટરે કોરડનાર જતા. રાતરે મોડા આિતા તયારરે  
ત્રણરેય ભાઈ-બહરેન અનરે બા એમની રાહ જોતારં ભતૂખયારં બરેસી રહરેતારં, બા િાતા્યઓ 
કહરેતારં. પ્રરેમશરંકર આિરે પછી બધારં જમતારં. તયારરે  તો જયરંતની ઉંમર ત્રણરેક િરસની 
હતી. રારંટિડની આ જગયા બહુ રૂપાળી હતી. આસપાસ ભરચક િનસપવત અનરે 
િગડો. ઓટલા ઉપરથી દતૂરના ડુરંગરા દરેખાય, કયારરેક ડુરંગર ઉપર દિ બળતો 
હતો. એ દિની જિાળાઓ બાળક ધીરુનરે કાયમ માટરે યાદ રહી ગયરેલી. વગરનારની 
પિ્યતમાળાનો એ વિસતાર ગીરના હૃદયસથાનરે હોય તરેમ ગાઢ િનરાજીની િચોિચ 
રારંટિડ ગામ આિરેલુરં હતુરં. વશરંગોડો નદીમારં બારરેમાસ પાણી રહરેતુરં. પ્રરેમશરંકરનો 
પરરિાર ગામની બહાર આિરેલા સરકારી વિશ્ારંવતગૃહના કૅ્મપસમારં આિરેલા 
જ રંગલખાતાના અવધકારીઓના આિાસ પાસરે રહરેતો હતો. તયારંથી થોડરે દતૂર શાળા 
અનરે પુસતકાલય પણ હતારં. ખરરેખર તો વિશ્ારંવતગૃહની બીજી પારંખમારં તલાટીનો 
વનિાસ રહરેતો. બાજુના બરે-ત્રણ રૂમો પ્રિાસરે આિતા સરકારી અવધકારીઓ માટરે 
ખાલી રહરેતા. આ મોકળી જગયામારં ભાઈબહરેનનરે રમિાનુરં, ભમિાનુરં બહુ ગમતુરં. 
પહાડ અનરે િનરાજીની એ ગરેબી દુવનયામારં ઉનાળામારં દિ લાગતો અનરે ચોમાસામારં 
કાળારં િાદળો ચડી આિતારં – પ્રકૃવતનુરં એ રૌદ્ર રૂપ બાળ ધીરુના મનમારં બરાબર 
અરંકાઈ ગયુરં હતુરં. બપોરરે  પણ અરંધારુરં  રોર હોય એિા એ જ રંગલની િાત પ્રરેમશરંકર 
બાળકોનરે કહરેતા. અહીં ચોર-લતૂરંટારાનો પણ ભય રહરેતો. કયારરેક જ રંગલી પ્રાણીઓ 
પણ આિી ચડતારં. િાર, વસરંહ તો ચાલયા જય પણ દીપડો તો ડયા્ય િગર ચોકીદારોએ 
કરરેલી તાપણી પાસરે આિી જિાની રહરંમત કરતો. કયારરેક િાછરડાનરે ઉપાડી જતો 
તો કયારરેક બાળકનરે ઉપાડી જિાની િાતો પણ સારંભળિા મળતી. ગાયકિાડની 
ફોજના માણસો કોઈ િાર વિશ્ારંવતગૃહમારં રાત રોકાિા આિતા. એમની સાથરે 
એમણરે પકડરેલા ચોર-લતૂરંટારા અનરે બહારિરટયાઓ પણ હોય. એ ફોજના વસપાહીનરે 
કયારરેક આ ભાઈ-બહરેન પતૂછતારં, ‘તમરે કરેમ આ માણસનરે બારંધયો છરે’ તો વસપાહી 
હસીનરે કહરેતો ‘ખતૂન રકયા હૈ, લતૂરંટ ચલાતા હૈ’. બરંધાયરેલો કરેદી જરાય ડરરેલો નહોતો 
લાગતો. મતૂછરે િળ દીધરેલા કરેદીઓના એ કડક ચહરેરા ધીરુ અનરે સુવમત્રા અચરજથી 
જોઈ રહરેતારં. કયારરેક રાજકુટુરંબના નબીરા કરે મોટા અવધકારી વશકાર કરિા આિરે. 
એમણરે મારરેલા િાર કરે વચતિાનરે વિશ્ારંવતગૃહના આરંગણામારં સતૂિડાિરે તયારરે  ધીરુ 
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અનરે સુવમત્રા ડરતારં ડરતારં એની પાસરે જતારં અનરે મરરેલા િાર કરે વચતિાનરે સહરેજ 
પરંપાળી જોતારં તયારરે  રોમારંચ સાથરે શરીરમારંથી ભયની ધ્ુજરી પસાર થઈ જતી. 
આિી રુદ્ર અનરે ર્મય પ્રકૃવતની િચચરે ધીરુભાઈનુરં બાળપણ િીતયુરં હતુરં. ભયાનક અનરે 
અદભુતની એ સૃવષ્ટ એમના મનમારં રણારં િષયો સુધી રહી હતી.

પ્રરેમશરંકરની આિક પગાર પતૂરતી જ મયા્યરદત, એટલામારં જ રર ચલાિિાનુરં. 
એટલરે બા કરકસર કરતારં. રારંટિડમારં હતા તયારરે  તો શીંગડારં િગરની એક ગાય 
પાળરેલી. એનુરં નામ બોડી પાડરેલુરં. રદિસમારં ત્રણ િાર દતૂધ આપતી. એિી શાણી અનરે 
સમજણી કરે છોકરારં એના પગ િચચરેથી નીકળી જય કરે આરંચળ મોઢામારં લઈનરે દતૂધ 
ચતૂસરે તોય કદી કોઈનરે પતૂરંછડુરં પણ િાગિા ન દરે. સુવમત્રા અનરે ધીરુ બોડીનરે લઈનરે 
પાસરેની સીમમારં ચરાિિા જતારં. લીલુરં રાસ પણ ભરેગુરં કરી લાિતારં. સીમમારં બોર 
ખાિા મળતારં અનરે વખસસુરં ભરીનરે રરેર પણ લાિી શકાતારં. જીિનમારં આ અનુભિ 
થયો તરે પછી કદી બીજો એિો અનુભિ થયો નથી.  રર પાછળ િહરેતી વશરંગોડો 
નદીનો ખળખળ અિાજ રાત્રરે િધારરે  સરંગીતમય લાગતો. નદીના ભાઠામારં લોકો 
સક્રટરેટીની િાડીઓ કરતા. એ રસદાર ટરેટીઓનો ઢગલો તલાટીસાહરેબના રરમારં 
આખી વસઝન રહરેતો. કરેરીથીયરે મીઠી એ ટરેટીનો સિાદ જીિનમારં ફરી ચાખિા મળો 
નથી.

કોરડનાર અનરે રારંટિડનારં િષયો બહુ લારંબારં ન હતારં. ત્રીજ ધોરણમારં ભણતા 
હશરે અનરે રારંટિડ છોડિાનુરં આવયુરં હતુરં. મતૂળિાત એમ હતી કરે નાથાબાપા મારંદા-
સાજ રહરેતા, કાનરે બહુ ઓછુરં સારંભળતા. િળી રદલના ઉદાર અનરે મનમોજી, 
રોડરેસિારી કરરે  અનરે એક્ો પણ રાખરે, રમણભાઈનરે પણ આ બધુરં વશખિાડરે. એ 
પણ ઉતિમ કપડારં પહરેરરે  અનરે ઠાઠથી રહરે. ભાભી પણ રમણભાઈનરે દતૂધ, માખણ 
અનરે રીમારં રાખતારં. પ્રરેમશરંકરનરે નાથાભાઈની તવબયતની વચરંતા થતી. એમની ઇચછા 
હતી કરે િતન બાજુ કડી પ્રારંતમારં બદલી થાય તો સારુરં . એ માટરે એમણરે એક િાર 
વિશ્ામગૃહમારં રોકાિા આિરેલા િડોદરા રાજયના પોલીસ સરસતૂબા રાટગરેસાહરેબનરે 
િાત કરરેલી. રાટગરે વશકારના શોખીન હતા અનરે રારંટિડ આિીનરે રહરેતા. એક 
િખત રાટગરે પ્રરેમશરંકરની બદલી માટરેની અરજી સાથરે જ લઈ ગયા. થોડાક 
રદિસમારં બદલીનો હુકમ આિી ગયો. ચાણસમા ખાતરે બદલી થઈ હતી. એ જ 
રદિસરે એક માઠા સમાચાર પણ મળા કરે વિરમગામમારં મોટારં ગોમતીભાભી (ભાભુ) 
ગુજરી ગયારં છરે. જોડરે એિો તાર પણ આિરેલો કરે નાથાબાપા પણ બહુ મારંદા છરે. 
પ્રરેમશરંકરભાઈ ઝટઝટ રર સરંકરેલિામારં પડ્ા. માણસો બોલાિી સામાન બરંધાવયો. 
બરે ગાડારં મરંગાવયારં. ગાયનરે દુ:ખી હૃદયરે તયારંના મુખીના રરેર જ મોકલી આપી. ધીરુ 
અનરે સુવમત્રાની આરંખમારં આરંસુ હતારં. સામરે ગાયની આરંખમારંથી પણ પાણી નીતરતારં 
હતારં. એક ગાડામારં સામાન ભયયો અનરે બીજમારં રરનારં બધારં ગોઠિાયારં. િરસતો 
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િરસાદ અનરે રસતામારં નદી આિરે. રતૂરિતારં પાણીમારં પસાયતા ઊતરી િારંસથી પાણી 
માપરે અનરે પછી ગાડાનરે ધીમરે ધીમરે પાણીમારં ઉતારરે . પતૂરમારં બળદ ખેંચાતા હતા પણ 
રહરંમત હાયા્ય િગર એ પસાયતાઓએ બળદની રાસ પકડીનરે નદી પાર કરાિી 
હતી. મોડી રાતરે પ્રાચી ગામમારં રાત રોકાયા. િરસાદ બરંધ નહોતો રહરેતો. ત્રણરેય 
ભાઈ-બહરેન ભીંજઈ ગયારં હતારં. બધારંનરે મરંરદરમારં આશરો આપરેલો. ધીરુના માથામારં 
રાતરે વઝમરેલો પરેસી ગયરેલી તરે બાએ િીણી િીણીનરે કાઢરેલી એ પ્રસરંગ પણ યાદ 
રહી ગયરેલો. બીજ રે રદિસરે ધીમા િરસાદમારં ગાડારં આગળ ચાલયારં તયારરે  રસતાના 
કીચડમારં બરેઉં ગાડાનારં પૈડારં કાદિમારં ખતૂરંપી ગયારં. બળદ રણુરંયરે મથરે પણ ગાડુરં હાલરે 
જ નહીં. રણા લોકોએ મદદ કરી જોઈ પણ કરંઈ બનયુરં નહીં. ત્રણ કલાક િીતી ગયા 
તયારરે  છરેિટરે તયારંથી પસાર થતા બરે ઊંટિાળા ગાડારંનરે ફસાયરેલારં જોઈનરે ઊભા રહ્ા. 
ખતૂરંપરેલા પૈડારંઓનરે બરંનરેએ હાથ દઈનરે બળદનરે હારંકિા હાકોટા કયા્ય. બરંનરે ગાડારં બહાર 
નીકળી ગયારં. પ્રરેમશરંકરભાઈ આભાર માનરે એ પહરેલારં તો બરંનરે ઊંટિાળા દતૂર નીકળી 
ગયા હતા, એક બાજુ કુદરત કસોટી કરરે  છરે અનરે બીજી બાજુ મદદ પણ મોકલરે છરે. 
િરેરાિળથી રાતની ગાડી પકડીનરે પરોરઢયરે વિરમગામ પહોંચયારં. તયારરે  ખબર પડી કરે 
નાથાબાપા પણ એ જ રાતરે ગુજરી ગયા હતા. 

આ રદિસોમારં રરમારં થતી એક િાત ધીરુભાઈનરે છરેક સુધી યાદ રહી ગયરેલી. 
બધારં િાત કરતારં હતારં કરે ભાભુએ વસમરેનટની એક કોથળી ભરીનરે રોકડા રૂવપયા 
ઓરડામારં સરંતાડરેલા છરે. પાછળથી ઓરડો ખોદાિી જોતારં કશુરં હાથ લાગરેલુરં નહીં. 
પછી છરેક 1963મારં ભગિતીબાના અિસાન પછી ત્રણરેય ભાઈઓએ મળીનરે 
વિરમગામનુરં રર કોઈનરે િરેચાતુરં આપી દીધુરં. એ રર ખરીદનારરે  જતૂનુરં રર પાડીનરે 
નિરેસર પાયા ખોદીનરે રર બારંધિાનુરં ચાલુ કરાવયુરં તયારરે  એનરે પરેલી કોથળી ભરીનરે 
રૂવપયા મળી આવયા હતા એિી િાત આસપાસના રણા લોકોએ આ ભાઈઓ સુધી 
પહોંચાડી હતી. જોકરે કોઈએ એનો કશો અફસોસ કયયો નહોતો. જ રેહના ભાગયમારં 
જ રેહ સમય જ રે લખયુરં તરેહ તણો ખરખરો ફોક કરિો. 

* * *
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ઈ. સ. 1920–25ના એ િષયોમારં મોટારં શહરેરો અનરે ભદ્રિગ્યનરે બાદ કરતારં 
વશક્ણ વિશરેની સભાનતા લોકોમારં બહુ પ્રસરી ન હતી. શાળાઓ મોટારં ગામ કરે 
શહરેરોમારં આિરેલી હતી અનરે કૉલરેજો તો હજી મારંડ ત્રણ-ચાર હતી. જોકરે અરંગ્રેજી 
શાસન, ગોરી પ્રજ એની રીતરસમો િગરેરરેથી લોકો િાકરેફ થિા મારંડ્ા હતા. હજી 
ગુજરાતમારં રરે રડયો આિિાની પણ િાર હતી. થોડારં િત્યમાનપત્રો નીકળતારં અનરે 
એમારં છપાતી રટનાઓ અનરે િાતો ધીમરે ધીમરે ગામડારંઓ સુધી પહોંચતી હતી. 
બોરસદ અનરે ખરેડાના સતયાગ્હોથી ગુજરાતમારં આરંદોલનોના મરંડાણ થઈ ચતૂકયારં 
હતારં. તોય હજી આઝાદીનારં આરંદોલનોએ એટલો િરેગ પકડ્ો નહોતો. આઝાદીનારં 
આરંદોલનોમારં જોડાિા માટરેનો જુિાળ તો છરેક 1928મારં બારડોલી સતયાગ્હ અનરે 
1930ની દારંડીકતૂચ પછી બરાબર પ્રસરરે  છરે. આ િરસોમારં ધીરુભાઈનુરં પ્રાથવમક 
વશક્ણ ચાણસમા અનરે વસદ્ધપુરની શાળાઓમારં ચાલુ છરે.

નાથાબાપા અનરે ભાભુનુરં કારજપાણી પતાિીનરે પ્રરેમશરંકરભાઈ પરરિારનરે 
લઈનરે વિરમગામથી ચાણસમા જય છરે. રહરેિાનુરં ચાણસમામારં જ રાખરે છરે. રૂપપુર, 
સરદારપુર, સેંરા અનરે ગલોલીિાસણા જ રેિારં ગામો પ્રરેમશરંકરના હિાલરે હતારં. 
અહીં જિાઆિિાની થોડી સારી સગિડો હતી. રહરેિાનુરં રર પણ સગિડિાળુરં 
અનરે શાળાઓ પણ સારી. નાથાબાપા ગુજરી જતા રમણભાઈ પણ પરરિાર 
સાથરે ચાણસમા આિીનરે આગળ ભણિા મારંડ્ા હતા. સૌથી મોટારં પ્રભાબહરેનનરે 
વિરમગામમારં જ પરણાિી દીધારં હતારં. એમના પવત છોટાલાલ જની વિરમગામની 
હાઈસકતૂલમારં વશક્ક હતા અનરે પછી આચાય્ય થયા હતા. છોટાલાલ જની આ 
પરરિારનરે મળિા આિતા તયારરે  બધાનરે બહુ ગમતુરં. કુટુરંબ માટરે તરે સલાહકાર 
જ રેિા હતા. ખતૂબ પ્રરેમાળ, વયિહારકુશળ અનરે વિનોદી સિભાિના કારણરે એમના 
આગમનથી રરમારં આનરંદ છિાઈ જતો.

આગળ કહ્ુરં તરેમ કોરડનાર અનરે રારંટિડમારં ધીરુભાઈ મારંડ બરે-અઢી િષ્ય 
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ભણયા હશરે. એમનુરં ખરુરં  વશક્ણ તો અહીં ચાણસમાથી શરૂ થયુરં એમ કહરેિાય. 
તયારરે  શાળામારં ધોરણ ગણિાની પદ્ધવત આજના કરતારં જુદી હતી. જ રે સાદી ગ્ાનટરેડ 
ગુજરાતી શાળાઓ ગણાતી તરેમારં એકથી સાત ધોરણ ભણિાનુરં થતુરં. સાતમા 
ધોરણમારં િના્યકયુલર ફાઇનલની પરીક્ા આપીનરે વશક્ક, તલાટી અનરે કારકુન 
થિાતુરં. પણ કરેટલીક શાળાઓ અરંગ્રેજી શાળા કહરેિાતી. એમારં અરંગ્રેજી ધોરણ એકથી 
સાત ભણાિાતારં હતારં એટલરે ગ્ાનટરેડ શાળામારં એકથી ચાર ધોરણ પાસ કરીનરે 
વિદ્ાથથી અરંગ્રેજી પહરેલામારં બરેસી શકતો અનરે તયારં ત્રીજુ રં ધોરણ ભણીનરે િ. ફા.ની 
પરીક્ા આપી શકતો. આ શાળાઓમારં અરંગ્રેજી, ગવણત અનરે વિજ્ાનના વિષયો 
ઉપર િધારરે  ધયાન આપિામારં આિતુરં એટલરે રણાનરે અરંગ્રેજી વનશાળમારં ભણિાની 
હોંશ રહરેતી, જયારં સગિડ હોય તયારં વિદ્ાથથીઓ ગ્ાનટરેડ શાળા છોડીનરે અરંગ્રેજી 
પહરેલા ધોરણમારં દાખલ થતા. રણી િાર એક જ મકાનમારં આ બરંનરે પ્રકારની 
સકતૂલો સાથરે ચાલતી. રમણભાઈ અનરે ધીરુભાઈનરે આિી સકતૂલમારં ભણિાનો લાભ 
મળો છરે. ચાણસમાનારં િષયોનરે ધીરુભાઈ સારી રીતરે યાદ કરરે  છરે. તયારંના અનુભિો 
નોખા પણ છરે. સૌરાષ્ટ ્રમારં રહીનરે ઉતિર ગુજરાતમારં આિરેલા એટલરે ભાઈબહરેનની 
બોલીમારં સોરઠી બોલીની છારંટ આિતી. એટલરે એમના બોલિાની ઢબ અનરે ભાષાની 
ચાણસમામારં મશકરી થતી. ઉ.ગુ.ની બોલી પ્રમાણમારં તોછડી અનરે કક્યશ. જયારરે  
સોરઠી બોલીમારં મીઠાશ અનરે ભાિ િધુ પરખાય. ધીરુભાઈ પાટલતૂન અનરે હાફપરેનટ 
પહરેરીનરે નીકળતા. લોકોનરે એની નિાઈ લાગતી. હાફપરેનટ પહરેરીનરે નીકળરે એટલરે 
કતૂતરારં ભસરે અનરે પાછળ પણ પડરે. કુરંભારિાડાની પાસરેથી પસાર થતારં ધીરુભાઈનરે 
ચાર-પારંચ િાર કતૂતરુરં  કરડરેલુરં તયારરે  કરંઈ ઇનજ રેકશનની સારિાર નહોતી, કતૂતરુરં  કરડ્ુરં 
હોય તયારં રા ઉપર છીંકણી લગાિીનરે તારંબાનો પૈસો બારંધી દરેતા. શરૂમારં બરંનરે ભાઈ 
મોચીના કતૂિરે કપડારં ધોિા પણ જતા પણ પછી ધોબી સિારરે  રરરેથી કપડારં લઈ જતો 
અનરે સારંજ રે આપી જતો. આમ રરમારં સગિડ િધી હતી. 

ધીરુભાઈ ચોથુરં ધોરણ પાસ કરીનરે ચાણસમાની એ. િી. સકતૂલમારં અરંગ્રેજી 
પહરેલા ધોરણમારં દાખલ થયરેલા. અરંગ્રેજી ત્રીજુ રં ધોરણ ભણતા હતા તયારરે  અનય 
સહાધયાયીઓની સાથરે એમણરે પણ િ.ફા.ની પરીક્ા આપીનરે પ્રમાણપત્ર મરેળિી 
રાખયુરં હતુરં. એમણરે અરંગ્રેજી ચોથા ધોરણથી આગળ ભણિાનુરં ચાલુ રાખયુરં હતુરં અનરે 
મૅરટ્રક થયા હતા. ચાણસમાની સકતૂલોના અનરે વશક્કોના કરેટલાક રસપ્રદ અનુભિો 
ધીરુભાઈએ ‘સમરણમાધુરી’મારં આલરેખયા છરે. એક િખતરે શાળામારં ડરેપયુટી આિરેલા. 
ધીરુભાઈની ઉંમર સાત-આઠ િષ્યની હશરે, તરે નિી ધોતી પહરેરીનરે સકતૂલરે ગયરેલા. 
ડરેપયુટીસાહરેબ પલાખારં અનરે શબદો લખાિતા. ધીરુભાઈ જિાબ બતાિિા જ રેટલી 
િાર ઊભા થઈનરે જતા એટલી િાર ધોતીની કાછડી નીકળી જતી એટલરે એ ખોસતારં 
ખોસતારં જિાબ બતાિતા. એક િાર મૌવખક પરીક્ામારં સાહરેબરે સિાલ પતૂછરેલો – 
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‘હાથીદારંતનારં ઝાડ કરેિારં હોય ?’ ધીરુભાઈએ કશો વિચાર કયા્ય િગર તરત જિાબ 
આપરેલો : ‘મોટારં, જડારં અનરે કાળારં’. જિાબ સારંભળીનરે બધારં ખડખડાટ હસી પડરેલા. 
સાહરેબરે કહરેલુરં કરે – ‘શાબાશ, આ છોકરો ખરો રમતૂજી છરે.’ એ. િી. સકતૂલનુરં મકાન 
મોટુરં હતુરં, મરેદાન પણ મોટુરં. રક્કરેટ, ફતૂટબૉલ અનરે કુસતી િગરેરરે  બધી રમતો રમિાની 
તયારં સગિડ હતી. એ જમાનામારં અખાડાનુરં વશક્ણ પણ રણુરં જરૂરી ગણાતુરં. કુસતી 
દરરેક શાળામારં રમાડિામારં આિતી. અરંગ્રેજી ચોથા ધોરણથી સરંસકૃત, રિરેનચ અથિા 
ફારસી ભાષા વશખિાડાતી. ધીરુભાઈનરે એિો ખયાલ હતો કરે સરંસકૃત તો માત્ર 
બ્ાહ્મણો જ ભણી શકરે. પણ ચોથા ધોરણમારં એમણરે જોયુરં કરે પટરેલ અનરે િાવણયાના 
છોકરાઓએ સરંસકૃત લીધુરં છરે તયારરે  એમનો પરેલો ભ્રમ દતૂર થયો હતો. ગુજરાતી 
શાળાના એકથી ચાર ધોરણના વશક્કોમારંથી ધીરુભાઈનરે એક માત્ર વિરમભાઈ 
પટરેલ યાદ રહરેલા. મજબતૂત બારંધો, ગરંભીર ચહરેરો, જડુરં ધોવતયુરં, ખમીસ અનરે ટોપી 
એ એમનો કાયમી પહરેરિરેશ. ભાષા અનરે ગવણત એ સરસ શીખિતા. શીખિનાર 
વશક્ક પ્રરેમાળ હોય તો ભણાિરેલુરં જલદી યાદ રહી જય છરે એિી છાપ ધીરુભાઈના 
મનમારં અરંરકત થઈ હતી.

અરંગ્રેજી શાળામારં ભણાિનારા રણા વશક્કો એમનરે યાદ રહી ગયા હતા. 
શરંકરલાલ પાધયાસાહરેબ અરંગ્રેજી પહરેલા ધોરણમારં અરંગ્રેજી ભણાિતા. નિાસિા 
જોડાયરેલા પણ દરરેકના અભયાસમારં વયવકતગત રસ લરેતા, બધાની સાથરે રક્કરેટ પણ 
રમતા. એમની બદલી વસદ્ધપુર થઈ એ પછી ધીરુભાઈ પણ વપતાજીની બદલી થતારં 
વસદ્ધપુર ગયા હતા. તયારં ફરીથી શરંકરલાલ પાધયા વશક્ક તરીકરે મળા હતા. તયારરે  
એ સરંસકૃત શીખિતા. તયારરે  કલકતિા સરંસકૃત ઍસોવસયરેશન તરફથી કાવયતીથ્ય િગરેરરે  
પરીક્ાઓ લરેિાતી. ધીરુભાઈ એની તૈયારી કરતા હતા. પાધયાસાહરેબરે એમનરે રરરે  
બોલાિીનરે ઉતિર રામચરરત અનરે રરુિરંશનો બીજો સગ્ય વશખિાડરેલો. પાધયાના કુટુરંબ 
સાથરે ધીરુભાઈનરે આજીિન સરંબરંધો રહ્ા હતા. બીજ સારા વશક્ક તરે નરંદલાલભાઈ. 
બરેઠી દડીના, જડા કાચના ચશમારંિાળા, થોડા િાચાળ અનરે ગરમ વમજજના. િળી 
થોડા મશકરા પણ ખરા, પણ ભણાિિામારં બહુ કુશળ. પ્રહલાદભાઈ ત્રીજી અરંગ્રેજીમારં 
એમનરે ભણાિતા. એ  ઓછા બોલા અનરે ગરંભીર. ઊંચા અનરે સોટા જ રેિા. વમજજ 
જય તયારરે  સણસણતી સુણાિરે. એ પણ ભણાિિામારં કુશળ અનરે સરંવનષ્ઠ. આ 
બરંનરે વશક્કોએ વિદ્ાથથીઓનરે જત-મહરેનત કરિાની અનરે સિપ્રયતનોથી ભણિાની 
ટરેિ પાડી હતી. આ બરંનરે વશક્કોની ધાકરે ધીરુભાઈ ઉપર સારી અસર કરી હતી. 
ધીરુભાઈ એસ. એલ. િરહયાસાહરેબનરે પણ યાદ કરરે  છરે. િરહયાસાહરેબ ધીરુભાઈના 
મામાના વમત્ર જ રેિા હતા. કડક સિભાિના પણ પ્રરેમથી ભણાિનારા. ધીરુભાઈ એક 
િખત િગ્ય છોડીનરે સીમમારં બોર ખાિા ઊપડી ગયરેલા એટલરે િરહયાસાહરેબરે િગ્યમારં 
ઊભા કરીનરે, લારંબો હાથ કરાિીનરે હથરેળીમારં સોટીનો સિાદ બરાબરનો ચખાડરેલો. 
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પરીક્ા િખતરે વિદ્ાથથીઓનરે શાળાની લૉબીમારં ભણિા બોલાિતા. દરરેક પથારી 
અનરે ફાનસ લઈનરે જતા. િરહયાસાહરેબ એમનરે શીખિતા અનરે સરંકલપ કરીનરે સતૂઈ 
જિાથી આપમરેળરે ઊઠી જિાય છરે એ પાઠ બરાબર શીખિરેલો. િરહયા પાટણના 
નાગરબ્ાહ્મણ હતા. ગોરો િણ્ય, ધોતી-ઝભભો અનરે હાફ કૉટ પહરેરરે , માથરે કાળી 
ટોપી. છીંકણી બહુ સતૂરંરતા એટલરે બોલરે તયારરે  અનુનાવસક ધિવન બહુ આિતા.

ચાણસમાનારં િષયો  ધીરુભાઈના વિદ્ાભયાસ માટરે રણા મહત્િનારં રહ્ારં હતારં. 
બહુ વિદ્ાન સરંશોધક એિા રામલાલ ચુનીલાલ મોદી એમની સકતૂલમારં હરેડમાસતર 
તરીકરે આિરેલા. રહનદી શીખિતા. શીખિતારં-શીખિતારં અટકીનરે પ્રશ્રનો પતૂછતા. 
વિદ્ાથથી બરેધયાન હોય તો પકડી પાડતા. એક િખત ધીરુભાઈ પણ ઝપટમારં આિી 
ગયરેલા. મોદીસાહરેબરે એમનરે પતૂછુરં, ‘એક દઝ્યન કરે કરીબ’નો શો અથ્ય થાય? 
ધીરુભાઈએ એમ જ જિાબ આપયો ‘એક દરજણ ગરીબ હતી.’ આખો િગ્ય 
ખડખડાટ હસી પડ્ો હતો. મોદીસાહરેબ જ રેિા ગરંભીર માણસ પણ હસી પડરેલા 
અનરે ધીરુભાઈનરે બરેસાડી દીધરેલા. આ રામલાલ ચુનીલાલ મોદીએ કવિ ભાલણ 
વિશરે સરંશોધન કરીનરે ગુજરાતમારં પ્રવસવદ્ધ મરેળિી હતી. આ િષયોમારં િગ્યમારં અનરે િગ્ય 
બહાર ધીરુભાઈનુરં રડતર બરાબર ચાલરે છરે. મૅરટ્રક પાસ થયરેલા એમના દતૂરના એક 
કાકાની પાસરે ધીરુભાઈએ અરંગ્રેજી કક્ો અનરે પ્રાઇમર શીખી લીધરેલારં. નરેલસનની 
રીડર બુક ચાલતી તરે િારંચી લીધરેલી. આથી ભાષામારં ધીરુભાઈનરે િધારરે  ગુણ મળતા 
પણ ગવણતમારં તરે બહુ કાચા હતા. એક િખત તો સોમારંથી સાત જ ગુણ આિરેલા. 
કરેટલાક વિદ્ાથથી વમત્રો ચાણસમામારં મળરેલા એમારં વત્રભુિન દ્ારકાદાસ પટરેલ જ રે 
અમદાિાદની એલ.ડી.એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજમારં ગવણતના પ્રૉફરેસર થયરેલા. એ 
ભાઈનુરં વયવકતતિ પણ ખાસુરં વનરાળુરં હતુરં. ગવણતના ખારંટ ુહતા. એ તો ખરુરં  પણ 
દરેખાિરે જરા જુદા. આરંખો કાચી, ચીપડાિાળી, એક આરંખ પાસરે મોટુરં ગતૂમડાનુરં 
વનશાન. જડુરં ધોવતયુરં, ઝભભો કરે ખમીસ પણ પહરેરરે , માથરે કાયમ સફરેદ ટોપી હોય. 
સિભાિરે શારંત, સરળ અનરે વનદુંભી. મનમારં કોઈ કડિાશ નહીં, વયિહારની કોઈ 
આરંટીરતૂરંટી નહીં. જોકરે પછીનારં િષયોમારં બહુ મળિાનુરં નહીં થયરેલુરં. આ વત્રભુિન 
પટરેલ વનિૃત થયા પછી એમ જ ગુજરી ગયરેલા.  આિા  જ એક વમત્ર અનરે રરની 
નજીક રહરેતા સહાધયાયી તરે લાભશરંકર નાગરજી વયાસ. એમની સાથરે ફરિાનુરં નરે 
રમિાનુરં િધુ થતુરં. આ ઉપરારંત બીજ વમત્રોમારં મૉવનટર જીિાભાઈ ઠાિકા અનરે ઠરરેલ 
વિદ્ાથથી. તોફાનીઓની આગરેિાની લરેનાર િાડીલાલ પટરેલ અનરે છાપારંનારં પાનારંની 
કોરી જગામારં દાખલા ગણનારો વિઠ્ઠલ શાહ. ઉપરારંત પટરેલ બ્ધસ્યની દુકાનિાળો 
પરસોતમ અનરે સાિ પાતવળયો શારંવત શાહ એ બરંનરેની અતતૂટ જોડી પણ યાદ 
રહી ગઈ છરે. ધીરુભાઈ આ બધાની સાથરે થોડુરં ર્મયા છરે, ઝરડ્ા છરે અનરે રક્કરેટ 
પણ ર્મયા છરે. ધીમરે ધીમરે સિાતરંત્રયની લડત ગાયકિાડી રાજયમારં પણ પ્રજમરંડળ 
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િડરે ચલાિાતી હતી. લોકજગૃવત માટરે પ્રદરેશના કાય્યકરો છોટભુાઈ પરંરડત અનરે 
રરેહાના તૈયબજી ભાષણો કરતારં. ધીરુભાઈ અનરે તરેમના વમત્રો સરરસમારં િાનરસરેના 
રૂપરે જોડાતા. એમ કરતારં કરતારં શાળામારં રેં રટયો અનરે તકલી લાિીનરે કારંતિાનુરં 
શીખરેલા. પાઈ પૈસો ખચથીનરે દરેશભકતોની છબીઓ િરેચાતી લઈનરે રરમારં ટીંગાડતા. 
ગારંધીજી, સરદાર, જિાહરલાલ, કમળા નહરેરુ અનરે ભગતવસરંહ િગરેરરેની છબીઓ 
આ રકશોરોના રદલમારં દરેશપ્રરેમનો રોમારંચ જગાડતી હતી. આમ અરંગ્રેજોનરે દરેશમારંથી 
કાઢિા માટરેના જુિાળનો એકાદ છારંટો આ રકશોરોએ પણ ઝીલયો હતો ખરો. 

એક િાર શાળામારં મહારાજ પધારિાના હતા. એટલરે છોકરાઓ પાસરે પ્રાથ્યના 
તૈયાર કરાિરેલી એમારં ધીરુભાઈ પણ સામરેલ હતા. એ પ્રાથ્યનાની પરંવકતઓમારં એ 
િખતની પ્રજની સિાતરંત્રયઝરંખના પહરેલી બરે પરંવકતમારં દશા્યિાઈ હતી અનરે પછીની બરે 
પરંવકતઓ આપણરે તયારં  અનરેક ધમ્યના લોકો સાથરે રહરે છરે એની એકતા માટરે સતૂચક 
હતી. એ ચાર પરંવકતઓ આ પ્રમાણરે હતી.

અમારા દરેશ ભારતનરે પ્રભુ સિાધીનતા આપો,

હરો અજ્ાન અરંધારુરં  સદા તરેજવસિતા આપો.

*

મુસલમાન, પારસી, રહરંદુ, યહતૂદી, રક્વશ્ચયન સૌના

બધા ઝરડા પતાિીનરે અવિચલ એકતા સથાપો.

દરરેક સમયનુરં પ્રજજીિન એ િખતના રાજકીય અનરે સારંસકૃવતક િલણોનુરં 
પ્રવતવબરંબ ઝીલતુરં જ હોય છરે. ગારંધીજીના આગમન સાથરે શરૂ થયરેલી આઝાદી 
મરેળિિાની િાત ધીમરે ધીમરે દરેશમારં પ્રસરી રહી હતી. સરકારી શાળાઓમારં પણ 
બહુધા પરોક્ રીતરે અનરે કયારંય ઉપરોકત પ્રતયક્ સરંકરેતો દ્ારા અવભવયવકત પામતી 
રહરેતી. ધીરુભાઈના રડતરમારં આિારં અનરેક િલણો સતૂક્મ રીતરે સરક્ય રહ્ાનુરં જણાય 
છરે. વિદ્ાથથી તરીકરે એ ઉતસાહી િતા્યયા છરે. િારંચિુરં, વનયવમત લરેસન કરિુરં, કુટુરંબમારં 
વિનય-વિિરેકપતૂિ્યક રહરેિુરં, િડીલોના આદરેશો પાળિા અનરે મદદરૂપ થિુરં. વનયવમત 
ફરિા જિુરં અનરે વમત્રો સાથરે રમિુરં. આ બધી સામાનય લાગતી વિગતો સહજ રીતરે 
રકશોરકાળમારં વયવકતતિ-રડતર કરતી હોય છરે. સારા વશક્કો, સારા વમત્રો અનરે 
રર આસપાસ સારા પડોશીઓ તથા સારુરં  િાતાિરણ ધીરુભાઈનરે મળતા રહ્ારં હતારં.

ચાણસમામારં અરંગ્રેજી ત્રીજમારં ધીરુભાઈ ભણતા તયારરે  માણરેકલાલ જની 
નામના એક વશક્ક િગયો લરેિા આિતા, એ એમના દતૂરના સગા હતા. એ વિદ્ાથથીના 
અભયાસમારં અરંગત રસ લઈ સારા નરંબરરે  પાસ થાય એ રીતરે મહરેનત કરાિતા. 
ધીરુભાઈનરે એમનો પહરેરિરેશ બહુ ગમતો. માણરેકલાલ જની શોખીન અનરે 



22 જ્ાનયજ્ના આચાય્ય

રુઆબદાર માણસ હતા. કયારરેક એકદમ પાશ્રચાત પોશાક એટલરે કરે પરેનટ, શટ્ય,  
કોટ પણ પહરેરતા તો કયારરેક અચકન, સુરિાલ પહરેરતા અનરે માથરે સાફો બારંધતા. 
અરંગ્રેજોના સરંપકવે કરીનરે ધીમરે ધીમરે આિી રહરેલ પરરિત્યનો વશવક્તોમારં આ રીતરે 
દરેખાિા મારંડરેલારં. પ્રજ હરંમરેશારં પોતાના શાસકોથી પ્રભાવિત થતી હોય છરે. અરંગ્રેજી 
ભાષાના પ્રચાર-પ્રસાર સાથરે અરંગ્રેજોની જીિનરીવત અનરે એમના આચાર-વિચાર 
પણ પ્રજઓમારં આકષ્યણ અનરે અનુસરણનો વિષય બનિા મારંડ્ા હતા.

ચાણસમાથી એકાદ િષ્ય માટરે પ્રરેમશરંકરભાઈ સપરરિાર રૂપપુર રહરેિા ગયરેલા. 
તયારરે  ધીરુભાઈ રૂપપુરથી ચાલીનરે ચાણસમા ભણિા જતા-આિતા. ચાર માઈલ 
જિા-આિિાનો આ અનુભિ પણ રડતર માટરે મહત્િનો હતો. રસતામારં પ્રકૃવતનુરં 
સારંવનધય, સાથી વિદ્ાથથીવમત્રોની ગ્મમત અનરે વનશાળરે િહરેલા જઈનરે વગલ્ી-દરંડા 
રમિાનુરં મળતુરં. આ િષ્યમારં જ ધીરુભાઈની બાનારં બા રદિાળીબા ગુજરી ગયરેલારં તયારરે  
ઉતિરરક્યા પ્રસરંગરે પરરિાર લીંબડી ગયરેલો. મામાએ શ્ીમદ્ ભાગિતની પારાયણ 
બરેસાડરેલી. આના થોડા મરહના પહરેલારં જ ધીરુભાઈનરે જનોઈ દીધરેલી એટલરે આ 
પારાયણમારં બીજ બ્ાહ્મણોની સાથરે ધીરુભાઈનરે જપ કરિા બરેસાડરેલા. આમરેય 
ભાણરેજનો એ હક ગણાય. સાત રદિસ સુધી રકશોર ધીરુભાઈ િડીલ બ્ાહ્મણો સાથરે 
જપ કરતા. આના બદલામારં એમનરે એક કોથળો ભરાય એટલારં િાસણો દવક્ણા 
રૂપરે મળરેલારં. એમની આ પહરેલી કમાણી એમનરે યાદ રહી ગઈ હતી. ચાણસમામારં 
એમનો પરરિાર મોલાતિાડામારં રહરેતો. તયારં મોટાભાગના બ્ાહ્મણો અનરે થોડા પટરેલો 
હતા. જયારરે  મોરારદાસના માઢમારં રહરેિા ગયા તયારં એકલા પટરેલોની િસતી હતી. 
તયારં નજીકમારં દરજીનારં મકાનો અનરે પાછળ અડીનરે હરરજનિાસ પણ હતો. આ 
બધા છોકરાઓ જોડરે શરેરીમારં રમિાનુરં ચાલતુરં. કાકવચયા અનરે ભમરડાની રમતો 
રમતા. મોહન અનરે મવણલાલ એ બરે એમના ખાસ દોસતાર બની ગયરેલા. પાસરેના 
મરેદાનમારં ખો ખો, આટાપાટા અનરે ગદામણીની રમતો રમિામારં પટરેલોના છોકરાઓ 
હોવશયાર. એમની સાથરે રમિાનુરં ગમતુરં. તયારરે  તો લોકો પાસરેના િાડાઓમારં ખુલ્ામારં 
જજરૂ જિા બરેસતા. છાણના ઉકરડા પણ તયારં જ થતા. એની આસપાસ પીલુના 
ઝાડ, એટલરે પાકારં પીલુ ખાિા માટરે એ તરફ પણ જિાનુરં બનતુરં. 

સમાજજીિનનો અનરે પરરંપરાગત ધમ્ય સરંસકૃવતનો અનુભિ પણ મોરારદાસના 
માઢમારં જરા જુદી રીતરે થતો હતો. પ્રરેમશરંકરભાઈ નોકરીથી મોડા આિરે એ પછી એ 
જમી-પરિારીનરે િારંચિા બરેસતા. ગામડરે ન જય તયારરે  સિારથી સારંજ લગી ગાદીએ 
બરેસીનરે ઢળતા મરેજ ઉપર સરકારી ચોપડા લખિાનુરં કામ ચાલતુરં. એમનરે સારંજ રે 
ફરિા જિાની પણ ટરેિ હતી. ઉનાળાની ઢળતી રાત્રરે પ્રરેમશરંકરભાઈ વગરધરકૃત 
રામાયણ િારંચતા એ સારંભળિા માટરે આખા માઢનારં સ્તી-પુરુષો એકત્ર થઈ જતારં. 
બાનરે પણ વ્રત ઉપિાસની ટરેિ. િળી બા ભજનકીત્યન પણ કરરે . દરરેક પિ્યપ્રસરંગની 
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કથા-િાતા્ય પણ બધી બહરેનોનરે સરંભળાિરે. આમ માઢમારં ભવકતભાિ અનરે સરંસકારનુરં 
િાતાિરણ અનુભિાતુરં હતુરં. મોરારદાસના માઢ ઉપર એક મોટી મરેડી હતી. એમારં 
બસો-ત્રણસો માણસો બરેસી શકતા. ઉનાળામારં કણબી સમાજના ગોર કથા કરિા 
માટરે આિતા. એમનો ઉતારો એ મરેડી પર હોય. એ મહારાજ દ્ારા રામજીમરંરદરના 
મરેદાનમારં આખયાનો રજતૂ થતારં. મોટી મરેદની ભરેગી થતી. બા સાથરે ધીરુભાઈ પણ તયારં 
જતા. મહારાજનો સતૂરીલો કરંઠ ગમતો. તબલા િગાડનાર છોકરાઓની કળા જોઈનરે 
ધીરુભાઈનરે બહુ આનરંદ થતો. અવભમનયુ આખયાન, કૃષણચરરત્ર, રામિનિાસ 
અનરે ભીમ-હરેડરંબા જ રેિારં આખયાનો કરે પ્રસરંગો અહીં સરસ રીતરે રજતૂ થતારં હતારં. 
સારહતયના સરંસકારો આમ અજણતારં જ સપશથી રહ્ા હતા. આ માઢની મરેડીમારં 
રણી િાર બધા છોકરાઓ િારંચિા અનરે સતૂિા ભરેગા થતા. વનશાળમારંથી િાતા્યની 
ચોપડીઓ લાિીનરે તયારં બરેસીનરે ધીરુભાઈ મોટરેથી િારંચતા. કયારરેક માઢનારં સ્તી-પુરુષો 
પણ સારંભળિા આિતારં. ગજરા-મારુની િાતા્ય અનરે શામળની નરંદબત્રીસી કથાિાતા્ય 
ધીરુભાઈએ સૌનરે િારંચી સરંભળાિી હતી. બીજનરે રસ પડરે કરે નહીં એની વચરંતા િગર 
ધીરુભાઈ પોતરે છટાથી િારંચિાનો આનરંદ મરેળિતા. એક રીતરે આ બહુ મહતિની 
રટનાઓ હતી. રરમારં બાપુજીના કબાટમારં નાનકડી લાઇબ્રેરી પણ હતી. શ્ીમદ્ 
ભાગિત અનરે ભગિદગીતા તો હોય જ પણ બીજરં અનરેક પુસતકો પણ એમારં 
રહરેતારં. ધીમરે ધીમરે આ બધારં પુસતકો િારંચિાનુરં શરૂ થયુરં. દર િષવે ભરેટ રૂપરે આિતારં 
પુસતકો પણ િરંચાતારં. પુસતકોનરે પતૂરંઠા ચડાિિની કામગીરી પણ ધીરુભાઈ ઉતસાહથી 
કરતા. એમની િાચનરુવચ અહીંથી સતરેજ બનરે છરે. ચરંદ્રકારંતના અનરે અમરચરરત્રના 
બધા ભાગ, પરઢયાર નામના લરેખકના બરે પુસતકો ‘સાચુ સિગ્ય’ અનરે ‘સિગ્યની 
સીડી’ આ રદિસોમારં માઢ-મરેડીમારં બરેસીનરે િરંચાયારં હતારં. િાચકનરે આશ્ચય્ય થશરે પણ 
સરસિતીચરંદ્રના ત્રણ ભાગ, નારાયણ િી. ઠક્રની ઐવતહાવસક નિલકથાઓ અનરે 
ર. િ. દરેસાઈની (‘સયાજીવિજય’ની ભરેટ રૂપરે આિતી) નિલકથાઓ િારંચિાની 
શરૂઆત પણ આ િષયોમારં જ થઈ હતી. આમ પ્રાથવમક વશક્ણનારં છરેલ્ારં િષયોમારં 
સારહતય સાથરેનો પરરચય થિા મારંડ્ો હતો. કણબીઓના સમતૂહમારં રહરંમતલાલ 
વયાસ રામાયણ િારંચિા આિતા અનરે બા પણ કથા-કીત્યન ઉપરારંત ધમ્યપુરાણોની 
િાતો સૌનરે સરંભળાિતારં. લગ્ન િગરેરરે  પ્રસરંગોનારં ગીતો, લોકકથાઓ અનરે લોકગીતો 
તથા ભજનો બધારં ભાઈ-બહરેનોનરે બાએ આ રદિસોમારં રોજ રેરોજ કહીનરે અનરે ગાઈનરે 
સરંભળાવયારં હતારં. ધીરુભાઈનો સારહતયરસ અહીંથી જ જણરે પ્રારરંભાય છરે.

આ િષયોના બીજ બરે-ત્રણ પ્રસરંગો પણ નોંધપાત્ર છરે. સુવમત્રાબહરેન ધીરુભાઈ 
કરતારં અઢી િષ્ય મોટારં. એમનો સાતમા ધોરણ સુધીનો અભયાસ પતૂરો થયો તયારરે   ઈ. 
સ. 1929મારં એમનુરં લગ્ન લરેિામારં આિરેલુરં. એ જ િખતરે અવગયાર િષ્યના ધીરુભાઈનરે 
જનોઈ દરેિાનો પ્રસરંગ પણ ગોઠિરેલો. આ પ્રસરંગો માટરે કુટુરંબ વિરમગામ ગયરેલુરં. 
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લગ્ન પછી બહરેન આગળ ભણી શકરે એમ હતુરં નહીં. બહરેન સાથરેનો સરંગાથ અહીંથી 
કાયમ માટરે તતૂટી જય છરે. ધીરુભાઈ માટરે એ િસમુરં બની રહરે છરે. દુ:ખદ તો એ હતુરં 
કરે સાસરરે  જઈનરે સુવમત્રાબહરેન વપયર પાછારં આવયારં તયારરે  રહસટીરરયાનો રોગ લરેતારં 
આિરેલારં. એરેમના પવત, જ રેઠ અનરે સસરા બધા પોલીસખાતામારં હતા. સુવમત્રાબહરેન 
કોઈ મોટો આરાત લઈનરે આવયારં હોય એમ રરમારં બધાનરે લાગરેલુરં. સાસરરયારંની 
િાત નીકળરે એટલરે એ બરેભાન થઈ જતારં. ડૉ. પ્રરેમજીભાઈ ઠક્ર િારરંિાર રરરે  
આિીનરે દિા કરતા. બા-બાપુજીનરે વચરંતા કોરી ખાતી. ધીરુભાઈ તથા નાના જયરંતનરે 
માણરેકલાલ કાકાનરે તયારં મોકલી દરેિાતા. બરેભાન સુવમત્રાબહરેનનરે બરંનરે ભાઈઓ જોઈ 
શકતા નહીં. કલ્ોલ કરતા રરમારં શોકની રરેરી છાયા ફરી િળી.

પ્રરેમશરંકરભાઈનો પરરિાર શ્ીમન્ન નથુરામ શમા્ય મહારાજશ્ીમારં આસથા 
રાખતો હતો. ધીરુભાઈનારં બા-બાપુજી પણ એમના અનુયાયી હતારં. એમનારં પુસતકો 
રરમારં રાખિામારં આિતારં. જનોઈ દીધા પછી ધીરુભાઈ પણ મહારાજશ્ીમારં શ્દ્ધા 
રાખતા. એમના દરેખાિનરે જોઈનરે પ્રભાવિત થતા. આ િષયોમારં ધીરુભાઈ ગાયત્રીમરંત્ર, 
સરંધયાવિવધ, આરતી અનરે સતિનો મહારાજશ્ી પાસરેથી સમજીનરે શીખરેલા. લસણ, 
ડુરંગળી નહીં ખાિાની મહારાજશ્ીએ શીખ આપરેલી જોકરે તરે બહુ સમય પાળી શકાઈ 
નહોતી. સરંધયાિરંદનનો ક્મ ધીરુભાઈએ વનયવમત શરૂ કરરેલો, કૉલરેજકાળના બરે-ત્રણ 
િષ્ય બાદ કરતારં એ ક્મ એમણરે આજીિન ચાલુ રાખયો હતો. 

ધીરુભાઈના જીિનરડતરમારં બીજી બરે મહતિની પ્રિૃવતિઓ પણ ચાણસમા 
ખાતરે જ શરૂ થઈ હતી. એક અખાડાની પ્રિૃવતિ. િડોદરા રાજયમારં અખાડાની 
પ્રિૃવતિ બહુ વયાપક રીતરે ચલાિિામારં આિતી હતી. અનરેક જગયાએ એના વયાયામ 
કરેનદ્રો ચાલતારં. વયાયામ ઉતસિ અનરે હરીફાઈ પ્રતયરેક િષવે યોજતારં. ચાણસમામારં 
પણ અખાડો હતો. મનુભાઈ અનરે મોરલીધર નામના બરે ભાઈઓ બધાનરે કુસતીના 
દાિ શીખિતા. ધીરુભાઈએ પણ લરંગોટ પહરેરીનરે રણા રદિસ સુધી કુસતી કરિાનો 
અનુભિ લીધો હતો. જોકરે કુસતીમારં એમનરે ભાગરે તો કાયમ માટરે હારિાનુરં જ 
આિરેલુરં. બીજી મહતિની પ્રિૃવતિ તરે સકાઉટ પ્રિૃવતિ હતી. સકાઉટનો યુવનફૉમ્ય પહરેરીનરે 
દર શવનિારરે  કિાયતમારં જિાનુરં રકશોર ધીરુભાઈનરે બહુ ગમતુરં. શાળામારં ત્રીજી 
મહતિની પ્રિૃવતિ તરે નાટક અનરે સરંિાદમારં ભાગ લરેિાની. ધીરુભાઈ  આ પ્રિૃવતિમારં 
બહુ હોંશપતૂિ્યક ભાગ લરેતા. અ. ક. વત્રિરેદીના ગદ્-પદ્ સરંચયમારંથી ખાસ સરંિાદો 
પસરંદ કરીનરે ધીરુભાઈ સાહરેબ સામરે કડકડાટ બોલી જતા. ‘રિરેશ ગ્ૅજયુએટ’ નામનો 
સરંિાદ સરસ રીતરે ભજિિા બદલ વપ્રવનસપાલ જોશીએ એમનરે સરટ્યરફકરેટ આપરેલુરં. 
ઍલરેકઝરેનડર ધ ગ્રેટ નો નાનકડો અરંગ્રેજી સરંિાદ પણ ધીરુભાઈ પતૂરો અથ્ય સમજયા 
વિના બોલી જતા. આના ઇનામમારં એમનરે જમ્યન-વસલિરનો મોટો પયાલો મળરેલો. 
આપણરે જણીએ છીએ કરે પછીથી કૉલરેજમારં ભણતા તયારરે  અનરે અધયાપક થયા 
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તયારરે  પણ ધીરુભાઈનરે નાટ્યપ્રિૃવતિમારં ભારરે  રસ રહ્ો હતો. એનો આરરંભ અહીં 
ચાણસમાથી થયો હતો એ ધયાનપાત્ર બાબત છરે. ધીરુભાઈ પછીથી નાટ્યવિદ તરીકરે 
જણીતા થયા. નાટકો વિશરે એમણરે લરેખો લખયા. નાટકોમારં એમણરે પાઠ ભજવયો, 
કૉલરેજમારં નાટ્યપ્રિૃવતિનરે મહતિ આપયુરં અનરે મવણલાલ નભુભાઈના જીિન ઉપર 
એક નાટક પણ લખયુરં હતુરં. 

ચાણસમા છોડીનરે વસદ્ધપુર જતારં પહરેલારં બીજી એક મહતિની રટના બની 
હતી. એમના મોટા ભાઈ રમણભાઈનારં લગ્ન લરેિામારં આવયારં હતારં. રમણભાઈ 
અરંગ્રેજી પારંચમામારં ભણતા હતા. ધીરુભાઈ એમના વપતાજી સાથરે પુષપાભાભીનરે 
તરેડિા મુરંબઈ ગયરેલા. પહરેલિહરેલુરં મુરંબઈ જોઈનરે એમનરે બહુ વિસમય થયરેલુરં. ત્રીસીનો 
સતયાગ્હ ચાલતો હતો એટલરે ચારરેબાજુ મુરંબઈમારં સભા-સરરસોની ધમાલ હતી. 
રાષ્ટ ્રીય જુસસો લોકોમારં બરાબર િતા્યતો હતો. મુરંબઈમારં ધીરુભાઈના એક સનરેહી 
આ જુસસાની કવિતાઓ લખતા હતા. ધીરુભાઈ તરે કવિતાઓ લખીનરે ચાણસમા લઈ 
આિરેલા. આ કવિતાઓ એમણરે ચાણસમા પુસતકાલયના હસતવલવખત સામવયકમારં 
મતૂળ કવિના નામ સાથરે છપાિી હતી અનરે નીચરે પ્રાપ્ કરનાર તરીકરે એમનુરં નામ 
લખાવયુરં હતુરં. પોતાનુરં છપાયરેલુરં નામ એમણરે આમ પહરેલી િાર જોયુરં હતુરં. એમનરે 
બીજી એક બાબતનુરં આશ્ચય્ય પણ થયરેલુરં. પુષપાભાભી રરમારં આવયારં એટલરે રરમારં 
નાહિાનો સાબુ, પફ-પાઉડર, ક્ીમ િગરેરરેનો ઉપયોગ શરૂ થયરેલો. આમ જણરે 
મુરંબઈની અસર છરેક ગામડા સુધી પહોંચી હતી.

ચાણસમાના રદિસોમારં થોડારંક તોફાન-મસતી જીિનમારં પહરેલી િાર અનરે 
છરેલ્ી િાર જણરે-અજણરે થઈ ગયારં હતારં તરે યાદ કરિા જ રેિારં છરે. ચાણસમામારં 
કણબી, માળી, દરજી અનરે અનય કોમના છોકરાઓની સોબતથી કયારરેક અશ્રલીલ 
ભાષા બોલિા મારંડરેલી. થોડાક વમત્રોએ ભરેગા મળીનરે માળીના િાડામારં કોઈ જુએ 
નહીં એમ રકશોર ધીરુભાઈનરે બીડી વપિરાિિાનો પ્રયોગ કરરેલો. બરે જણરે એમનરે 
પકડી રાખયા અનરે એક જણરે બીડી સળગાિીનરે એમના મોઢામારં મતૂકી અનરે દમ 
ખેંચિા કહ્ુરં. ધુમાડો શ્વાસનળીમારં જતારં ઉધરસ ચડી અનરે ગભરામણ થઈ. આ 
પ્રસરંગ પછી ધીરુભાઈ કોઈ બીડી-વસગારરેટ પીનાર માણસથી પણ દતૂર જઈનરે 
બરેસતા. એક િખત સકતૂલમારં વશક્કરે એમનરે કોઈ કારણસર થોડો માર મારરેલો 
એનાથી ખતૂબ વનરાશ થઈનરે રરેર જતારં ગુસસામારં અનરે ગુસસામારં રસતાની બાજુ 
પર આિરેલા સુધરાઈનારં ફાનસો પર પથથર મારીનરે કાચ ફોડતા-ફોડતા આગળ 
જતા હતા. એમનરે ખબર નહોતી કરે પાછળ એમના બાપુજી આિી રહ્ા છરે. રરેર 
પહોંચીનરે બાપુજીએ ધીરુભાઈનરે બરાબર કોપરાપાક આપરેલો. એ િષયોમારં ગામડામારં 
હોળી, રદિાળી અનરે મોહરમની ઉજિણી સાિ ગ્ા્મયશૈલીમારં થતી. હોળી માટરે 
છોકરાઓ લાકડારં ચોરી લાિતા. ધુળરેટીમારં રરંગ કરે ગુલાલનરે બદલરે કાદિ ચોપડતા. 
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રદિાળી પર લોઢાની કોઠીમારં પોટાશ ધરબીનરે ભીંતભડાકા કરતા. મોહરમ િખતરે 
તાવજયાના જુલતૂસમારં રહરંદુ છોકરાઓ પણ મુસલમાનોની સાથરે કતૂટિામારં જોડાતા. 
આમ કહી શકાય કરે ચાણસમાનારં િષયોમારં રકશોર ધીરુભાઈએ શૈશિ જીિનના અનરેક 
અનુભિો કરી લીધા હતા. છોકરાઓનરે અરંગ્રેજી પારંચથી આગળ ભણાિિા માટરે 
ચાણસમામારં સકતૂલ નહોતી. એટલરે પ્રરેમશરંકરભાઈએ વસદ્ધપુર બદલી મારંગરેલી અનરે 
એમ આખો પરરિાર 1930-31ના િષ્યમારં વસદ્ધપુર પહોંચયો હતો. વસદ્ધપુરનારં િષયો 
પણ ધીરુભાઈના જીિનરડતર માટરે મહતિનારં રહ્ારં હતારં.

* * *
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વસદ્ધપુરમારં રકશોર ધીરુભાઈનુરં રડતર વયાપક સરંદભયો સાથરે નોખી રીતરે થાય 
છરે અનરે ગવત પણ પકડરે છરે. ‘સમરણ માધુરી’મારં (પૃ. 26) ધીરુભાઈ નોંધરે છરે :

‘‘વસદ્ધપુર આવયા પછી અમારુરં  જીિન િધુ ગવત અનરે પ્રિૃવતિમારં 
મુકાયુરં એમ કહી શકાય. વસદ્ધપુર તીથ્યક્રેત્ર ઉપરારંત ઔરદચય સહસ્ 
બ્ાહ્મણ જ્ાવતનુરં મોટુરં મથક. અહીં સરંસકૃત વિદ્ા અનરે કમ્યકારંડનો 
મોટો મરહમા. સામાવજક રૂરઢ અનરે અરંધશ્દ્ધાનુરં ભારરે  જોર. અધયોઅધ્ય 
િસતી િહોરા-મુવસલમ કોમની. તરેથી કોમી તરંગરદલી પણ અિારનિાર 
ઊભી થાય. ...આ બધારંની િચચરે મારી રુવચ, બુવદ્ધ અનરે જીિનદૃવષ્ટનરે 
વિકસિાનુરં હતુરં.’’ 

વસદ્ધપુરમારં ધીરુભાઈ ધોરણ પારંચ અરંગ્રેજીમારં દાખલ થયરેલા. 1931નો એ 
ઉનાળો હતો. એમની એલ. એસ. હાઈસકતૂલ બ્ાહ્મણોની િાડીમારં ઉતારરેલી ઓરડીઓ 
અનરે પડસાળમારં બરેસતી. વસદ્ધપુરમારં એ િખતરે બ્ાહ્મણોની િસતી બાર હજર 
જ રેટલી હતી. વસદ્ધપુર તો તીથ્યસથાન. સરસિતી નદીના રકનારરે  િસરેલુરં. માતૃશ્ાદ્ધ 
વબરંદુસરોિર પર કરાિિાનુરં ભારરે  મહતિ એટલરે બારરેમાસ યાત્રાળુઓ આિરે. એમારંથી 
બ્ાહ્મણોનરે જ્ાવતભોજન ઉપરારંત પૈઠણ-પૈસા મળી રહરેતા. આમ ગુજરાનનુરં સાધન 
આપમરેળરે મળતુરં હોિાથી ભણિાની બહુ જરૂર નરહ એિી માનયતા બ્ાહ્મણોમારંય રર 
કર ગયરેલી. યજમાનિૃવતિ ઉપર જ જીિનગુજરો કરી શકાતો હતો. આ તીથ્યસથળરે 
મરણ પાછળ જમણિારનો રરિાજ પણ ચુસતપણરે પળાતો એટલરે િષ્યમારં છ મરહના 
જ્ાવતભોજન બ્ાહ્મણો માટરે વનવશ્ચત હતુરં. એ માટરે બરે મોટી ભોજનશાળાઓ – 
આરંબાિાડી અનરે ગરંગાિાડી સદાય સજ્જ રહરેતી. િાસણકતૂસણ અનરે પાણીની પતૂરી 
સગિડ. પુરુષોએ નાહીનરે રરેશમી પીતારંબર પહરેરીનરે જમિા બરેસિાનો વનયમ 
ચુસતપણરે પાળિો પડતો. સ્તીઓએ નહાિાનુરં નરહ એટલરે એમની બરેઠક વયિસથા 
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જુદી. એમનરે વપરસનારા પણ અલગ નરે રસોઈ પણ જુદી થતી. એક સાથરે દસ 
હજર માણસ જમિા બરેસરે. એટલરે દરરેક માણસ પડસાળ કરે પડાળીમારં પોતાની 
જગયા થાળી-લોટો મતૂકીનરે મુકરર કરી દરે. વિદ્ાથથીઓનરે પણ જમિાનુરં વનમરંત્રણ 
હોય. ધીરુભાઈ પોતરે પણ જમિાની જગયા વમત્રો સાથરે મુકરર કરી આિતા અનરે 
રરસરેસમારં જમિા જતા. ધીરુભાઈ નોંધરે છરે કરે –

‘‘બ્ાહ્મણ વિદ્ાથથીઓનુરં ધયાન ભણિા કરતારં ભોજન પર 
વિશરેષ રહરેતુરં. જમિામારં પણ છ લાડ ુખાનારનરે રડવસટરંગશન, ચારરે  
એકઝમશન, ત્રણરે પાસ અનરે તરેનાથી ઓછા ખાય તરે નાપાસ એિી 
રમતૂજભરી ગણતરી થતી. બ્ાહ્મણોના જ્ાવતભોજનમારં વસદ્ધપુરમારં જ રે 
ખચ્ય થતુરં તરે દસ િષ્ય સુધી બચાિીનરે કરેળિણી પાછળ ખચ્ય કરિાની 
યોજના કરી હોત તો એક વિશાળ સગિડિાળી યુવનિવસ્યટી બ્ાહ્મણ 
સમાજ દ્ારા ચાલતી હોત.’’ (પૃ. 27)

વસદ્ધપુરના બ્ાહ્મણોમારં એિોય રરિાજ હતો કરે તળ વસદ્ધપુરની કનયા બહાર 
પરણાિાય નરહ. બહારગામની કનયા લરેિાય ખરી પણ કનયા બહાર અપાય નરહ. 
આનરે પરરણામરે મુરવતયાના ભાિ મનફાિરે તરેમ લરેિાતા હતા. કુળ અનરે આબરૂ 
પ્રમાણરે પૈઠણ મળતી હતી  મુરવતયો ભણરેલો હોય કરે ન હોય, લાયકાતિાળો હોય 
કરે ન હોય કનયાિાળાએ પૈસા આપિા જ પડતા. આ બધારંના પરરણામરે એ ગાળામારં 
બ્ાહ્મણ ગ્ૅજયુએટ થનારા બહુ ઓછા હતા. વસદ્ધપુરમારં છોટભુાઈ પરંરડત બી.એ. 
થયરેલા. સિાતરંત્રયની લડાઈમારં જોડાયરેલા અનરે જ રેલમારં જઈ આિરેલા. એમણરે એમનુરં 
જીિન ગારંધીિાદી લોકસરેિક તરીકરે વિતાિરેલુરં. વજલ્ાની પ્રજનુરં નરેતૃતિ કરરેલુરં. જોકરે 
પાછળથી આવથ્યક વસથવત કથળી જતારં મુરંબઈ જઈનરે નોકરી કરિી પડરેલી. એક બીજ 
ગ્ૅજયુએટ તરે લાભશરંકર િકીલ. છોટભુાઈના નાના ભાઈ પતૂરંજીરામ હાઈસકતૂલમારં 
વશક્ક હતા. એક િસતુ નોંધિી જોઈએ કરે એ  સમયગાળાના લગભગ તમામ 
વશક્કો અભયાસી અનરે નીવતવનષ્ઠ હતા. વશક્ણ ઓછુરં પણ ગુણિતિા ઊંચી હતી. 
રકશોર ધીરુભાઈના મન ઉપર આના સરંસકારો પડ્ા હતા  જ રે પાછળથી ધીરુભાઈની 
પણ વિદ્ાપ્રીવત અનરે નીવતવનષ્ઠાનરે સરંકોરતા રહરેલા. ગ્રંથાલયો હતારં, િારંચિાની ટરેિ 
હતી. િગ્યવશક્ણ ઉપરારંત અનય પરીક્ાઓ આપિાની ધગશ વિદ્ાથથીઓમારં જોિા 
મળતી હતી.

ધીરુભાઈની સકતૂલમારં વનષ્ઠાિાન વશક્કોના કારણરે શાળાનુરં િાતાિરણ રસપ્રદ 
હતુરં. અહીં એમનરે સારામારં સારા વશક્કો મળા હતા. સકતૂલમારં સકાઉટની પ્રિૃવતિ 
સરસ ચાલતી. સકાઉટ ટીચર તરીકરે મતૂલતાની માસતર બહુ મહરેનતુ હતા. ધીરુભાઈ 
સકાઉટ પ્રિૃવતિમારં જોડાયરેલા. લીડરવશપ અનરે માનિતાના પ્રતયક્ પાઠ સકાઉટ દ્ારા 
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અપાતા હતા. સકાઉટનારં બરે સતૂત્રો ધીરુભાઈનરે ગમી ગયરેલારં :

(1) once a scout is always a scout, (2) do a good turn daily. 
ધીરુભાઈ રોજ એક-બરે સતકાય્ય કરિાનો પ્રયતન કરતા. એક િાર જખમી થઈનરે 
પડરેલા ગધરેડાની એમણરે સારિાર કરરેલી. ચોખખા પાણીથી ગધરેડાનો જખમ ધોઈ, 
દિાનો પાઉડર નારંખીનરે એમણરે પાટો બારંધરેલો. બીજનરે મદદરૂપ થિાની િૃવતિ 
એમનામારં છરેક સુધી રહરેલી. સમગ્ રાજયના સકાઉટોની ‘જ રંબોરી’ િડોદરાના કમાટી 
બાગમારં ભરાયરેલી. ધીરુભાઈ એમારં ગયરેલા. એ અઠિારડયા દરવમયાન એમણરે 
સમતૂહજીિન, સામતૂરહક કિાયત, ખરેલકતૂદ અનરે જ્ાનચચા્યઓમારં ભાગ લીધરેલો. આ 
અનુભિનરે એ ભાવિજીિન માટરે પ્રરેરણારૂપ માનતા હતા. િડોદરાથી પાછા આવયા 
તયારરે  વપતાજી ગરંભીર બીમારીમારં પથારીિશ હતા. આખુરં રર વચરંતાતુર હતુરં. રકશોર 
ધીરુભાઈનરે સખત આરંચકો લાગરેલો અનરે એ વપતાજીની પથારી પાસરે બરેસીનરે ડતૂસકરે 
નરે ડતૂસકરે રડતા રહરેલા. વપતાજી ગામડરેથી સારંજ રે પાછા ફરરે  તયારરે  થાકરેલા હોય એટલરે 
ધીરુભાઈ તથા ભાઈ-બહરેનો વનયવમતપણરે વપતાજીના પગ દબાિતારં. રરમારં એકદમ 
શારંવત રહરેલી. સિાર સારંજ પ્રભુભવકત અનરે બાનુરં ભજનગાન પણ રહરેતુરં. વસદ્ધપુરના 
બ્ાહ્મણોના રીવતરરિાજો અનરે મરણ તથા શ્ાદ્ધના પરરંપરાગત વયિહારો ધીરુભાઈ 
ઉપર બહુ પ્રભાિ પાડી શકયા નહોતા. એમના મનમારં અરંગ્રેજી, સરંસકૃત તથા બીજ 
વિષયો વિશરે િધુ જ્ાન મરેળિિાની વજજ્ાસા હતી. એમનરે સારા વશક્કો અનરે પુસતકો 
રકશોરકાળથી જ પ્રભાવિત કરતારં હતારં.

વસદ્ધપુરમારં ધીરુભાઈનુરં વમત્રમરંડળ પણ વિસતયુું હતુરં. જોકરે એમનો જીિ નિા 
નિા વિચારો, વિદ્ાકીય પ્રિૃવતિઓ અનરે સરેિાકીય વયિહારોમારં િધુ વનમગ્ન હતો. 
એ જમાનામારં કલકતિા સરંસકૃત ઍસોવસયરેશન દ્ારા ખાસ પરીક્ાઓ લરેિાતી. 
શરંકરલાલ પાદ્ાનરે તયારં એ સરંસકૃતનો વિશરેષ અભયાસ કરિા જતા. ‘રરુિરંશ’ અનરે 
‘કુમારસરંભિ’ના થોડાક સગયો એમણરે સરસ ભણાિરેલા. સરંસકૃત ઍસોવસયરેશનની 
પરીક્ાઓનુરં એકમાત્ર કરેનદ્ર આખા ગુજરાતમારં પરેટલાદ હતુરં. અમૃતલાલ શાસ્તીની 
પાઠશાળામારં પ્રથમા અનરે વદ્તીયાની પરીક્ા આપિા ધીરુભાઈ સતત બરે િષ્ય ગયરેલા. 
વસદ્ધપુરથી ટ્રરેનમારં અમદાિાદ આિતા અનરે અમદાિાદ ધમ્યશાળામારં રોકાઈનરે સિારરે  
આણરંદની ગાડી પકડતા. રરેિાબાઈ ધમ્યશાળામારં રાત રહરેિાનો એક પૈસો આપિો 
પડતો. અહીં વમત્રો સાથરે પહરેલી િાર ડાકોરના સટરુડયોમારં સમતૂહ ફોટો પડાિરેલો. 
સરંસકૃત કાવયતીથ્યની છરેલ્ી પરીક્ા એ પોતરે મૅરટ્રકના િષ્યમારં હોિાથી આપી શકયા 
નહોતા. પણ સરંસકૃતનો આ અભયાસ એમનરે એક વિદ્ાન વશક્ક અનરે સરંસકારપુરુષ 
રૂપરે રડિામારં રણો અગતયનો રહ્ાનુરં સમજય છરે. સરંસકૃતમારં પ્રશ્ો પુછાતા અનરે 
જિાબો પણ સરંસકૃતમારં લખાતા. પાઠશાળાના વિદ્ાથથીઓ સરંસકૃતમારં જ િાતચીત 
કરતા. પરેટલાદ પાઠશાળામારં રહરેિા જમિાની મફત વયિસથા પરેટલાદના શરેઠ 
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રમણલાલ તરફથી થતી. પરીક્ા આપીનરે વિદ્ાથથીઓ રરેર જિા નીકળરે તયારરે  દવક્ણા 
પણ આપિામારં આિતી. સરંસકૃતના આ વિશરેષ અભયાસરે ધીરુભાઈની સારહવતયક 
સમજ અનરે ભાષાનરે પરરષકૃત કરિામારં ખતૂબ મદદ કરી હોિાનુરં ધીરુભાઈએ પણ 
કબતૂલયુરં છરે.

આ જ િષયોમારં ધીરુભાઈએ ‘સરસિતીચરંદ્ર’નુરં િાચન કરરેલુરં. ‘સરસિતીચરંદ્ર’મારં 
આિતા સરંસકૃત અનરે અરંગ્રેજીનારં અિતરણો ધીરુભાઈ નોટમારં ઉતારી લરેતા. દરરેકની  
નીચરે સમજતૂતી પણ લખતા. લોટરેશ્વરના મરેળરે હારરજ સુધી ટ્રરેનમારં અનરે પછી બળદ 
ગાડામારં જિાનુરં થતુરં. ધીરુભાઈએ રસતામારં િારંચિા ‘સરસિતીચરંદ્ર’નો બીજો ભાગ 
લીધરેલો. રસતામારં અરંધારુરં  થયુરં એટલરે ગાડામારં ફાનસ સળગાવયુરં હતુરં. આ ફાનસના 
અજિાળરે જ ધીરુભાઈએ ‘જ રંગલ, અરંધારી રાત અનરે સરસિતીચરંદ્ર’િાળુરં પ્રકરણ 
અરંધારી રાતરે જ રંગલમારંથી પસાર થતારં થતારં િારંચરેલુરં. બહાર પણ એિુરં જ િાતાિરણ 
હતુરં. તમરારં બોલતારં હતારં, રસતો વનજ ્યન હતો. ભયની સાથરે રોમારંચ અનુભિાતો 
હતો. લોટરેશ્વરનો મરેળો ‘સરસિતીચરંદ્ર’ના કારણરે યાદ રહી ગયરેલો.

આ જ ગાળામારં વસદ્ધપુરના સાિ્યજવનક પુસતકાલયમારં જઈનરે ‘શારદા’, 
‘નિચરેતન’, ‘પ્રસથાન’ િગરેરરે  માવસકોનુરં ધીરુભાઈ કલાકો સુધી િાચન કરતા. રરરે  
િારંચિા પુસતકો લરેતા આિતા. ધતૂમકરેતુનુરં ‘રજકણ’ પુસતક િારંચતારંની સાથરે જ 
ગમી ગયરેલુરં. રરરે  સૌની સામરે પણ ‘રજકણ’ના વિચારોનરે ધીરુભાઈ છટાથી અનરે 
ભાિપતૂિ્યક િારંચી સરંભળાિતા. સતૂત્રાતમક શૈલીમારં મતૂકરેલા એ વિચારો અનરે સરંિરેદન 
કવણકાઓએ યુિાન ધીરુભાઈના મુગધ હૃદયનરે િશ કરી લીધુરં હતુરં. નહાનાલાલનુરં 
‘જયા-જયરંત’ પણ એ જ રદિસોમારં િારંચિામારં આિરેલુરં. ડોલનશૈલીમારં મતૂકરેલા એ 
નાટકના સરંિાદો ધીરુભાઈ મોટરેથી અનરે છટાથી િારંચતા. અહીં ધીરુભાઈનારં નાટક 
તરફનારં રસરુવચનારં મતૂળ પડરેલારં દરેખાશરે. મુરંબઈમારં કૉલરેજકાળ દરવમયાન ચરં. ચી. 
એ ‘જયા જયરંત’ ભજિરેલુરં એમારં ધીરુભાઈએ એક પાત્રનો પાઠ ભજવયો પણ હતો.

વસદ્ધપુરના એમના સહાધયાયીઓ અનરે ઉતિમ વશક્કોનરે પણ યાદ કરિા 
જોઈએ. એમના ખાસ સહાધયાયીઓમારં જતીનદ્ર આચાય્ય, સોમનાથ ઠાકર અનરે 
હરપ્રસાદ ઠાકર ઉપરારંત માણરેકલાલનો પણ સમાિરેશ કરી શકાય. નટિરલાલ 
વયાસ, ઈશ્વરલાલ આચાય્ય જ રેિા બીજ વમત્રો પણ હતા. પ્રમાણમારં સુખી પરરિારના 
આ બધા વમત્રો રાચરચીલાિાળારં રરોમારં રહરેતા હતા અનરે એકબીજના નજીક કરે 
દતૂરના સગા પણ થતા હતા. સોમનાથ અનરે જતીન સાથરે ધીરુભાઈના સરંબરંધો છરેક 
સુધી રહ્ા હતા. હરપ્રસાદ સાથરે પણ આજીિન રરોબો રહ્ો હતો. ભણિામારં આ 
બધા વમત્રો પ્રમાણમારં હોવશયાર. એકબીજની ટરેિ પ્રમાણરે એમના ઉપનામ પણ 
રાખતા. દા. ત., નટિર મહાિીર (હનુમાન), માણરેકલાલ પેંડા, અમુક જુગારી, 
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અમુક વબસકુટ, અમુક ઉરાડ પગા િગરેરરે . એક રદિસ નટિર મરંરદરમારં ‘ગોવિરંદ 
માધિ’ના દશ્યન કરિા આિરેલો. પરીક્ાના રદિસો હતા એટલરે હાથ જોડીનરે 
ભગિાન પાસરે માગણી કરતો હતો કરે – ‘હરે ભગિાન, પરીક્ામારં મનરે પહરેલો 
નરંબર આપજ રે અનરે ધીરુનરે બીજો આપજ રે.’ પાછળ ઊભરેલા ધીરુભાઈએ તરે સારંભળુરં 
એટલરે નટનુા ખભરે હાથ મતૂકીનરે કહ્ુરં કરે – ‘ભાઈ નટિર, ભગિાન પર લાગિગ ન 
ચાલરે.’ સહાધયાયીઓમારં ઈશ્વર આચાય્ય પણ અભયાસી અનરે વનષ્ઠાિાન વિદ્ાથથી. 
પછીથી ઈશ્વરરે  વગજુભાઈ પાસરે તાલીમ લઈનરે વબરંદુસરોિર રોડ ઉપર બાળમરંરદર 
શરૂ કરરેલુરં અનરે બાળવશક્ણ માટરે રણુરં સરસ કામ કરરેલુરં. બાળકોનરે વશક્ા નરહ 
કરિી, એમનરે પ્રરેમથી ઉછરેરિારં એિી તાલીમ એ મા-બાપોનરે પણ આપતા. ગામમારં 
સિચછતા રખાિતા, ગીતો ગિડાિતા, બાળવશક્ણનારં સતૂત્રો લખાિતા. ખાસ તો 
ઈશ્વર આચાયવે સમાજસુધારા માટરે કરેટલીક પ્રિૃવતિઓ પોતાના રરરેથી શરૂ કરાિરેલી. 
દા. ત., ઉરાડરે માથરે ફરિુરં, જ્ાવતભોજનનો વિરોધ કરિો, િણકર િગરેરરે  કોમનરે પણ 
મળિુરં – અડિુરં, રરમારં સ્તીઓનરે સિતરંત્રતા આપિી અનરે આઝાદીના આરંદોલનમારં 
જોડાિુરં િગરેરરે . 

જતીનદ્ર આચાય્ય ગવણતમારં આગળ અનરે ધીરુભાઈ ભાષાઓમારં. બરંનરે પહરેલો 
કરે બીજ નરંબરરે  રહરેતા પણ બરંનરેમારં કોઈ સપધા્ય નહોતી. જતીનદ્રનારં બાળલગ્ન થયરેલારં. 
રણો િખત િારંચિા એ ધીરુભાઈના રરરે  આિતા. હાઈસકતૂલમારં હતા તયારરે  જ 
જતીનદ્ર એક પુત્રના વપતા થઈ ચતૂકયા હતા. બરંનરે વમત્રો સાથરે મૅરટ્રક થઈનરે કૉલરેજમારં 
દાખલ થિા મુરંબઈ ગયરેલા. કયારરેક સાથરે તો કયારરેક અલગ રહીનરે એ ભણયા. 
1941મારં ધીરુભાઈ ગુજરાત કૉલરેજમારં આવયા તયારરે  જતીનદ્ર કડીની નતૂતન સિ્ય 
વિદ્ાલયમારં વશક્ક બનયા હતા. સોમનાથ ઠાકર, ધીરુભાઈના સારા વમત્ર. ઠીંગણા, 
બુવદ્ધશાળી, વિનોદી, કુસતીબાજ અનરે સકાઉટ લીડર. સોમનાથના વપતા રૂપાળા 
પુરાણી તરીકરે વસદ્ધપુરમારં જણીતા. સોમનાથના મોટા ભાઈનરે બજરમારં કટલરીની 
દુકાન હતી. તરે કવિતા લખતા હતા. ધીરુભાઈએ એમની કવિતાની નોટ જોયરેલી 
પણ ખાસ પ્રભાવિત નહોતા થયા. એમારં માત્ર ચીલાચાલુ ભજનો અનરે દલપતશાહી 
રચનાઓ હતી. આ બધા વમત્રો સારંજ રે સરસિતી નદીના રકનારરે  કરે વબરંદુસરોિર 
સુધી વનયવમત ફરિા જતા અનરે ભાતભાતની િાતો કરતા. નટિર પણ પરણરેલો 
હતો. ઊંચો અનરે વનખાલસ નટિર મોટરેથી હસતો. એનરે તમાકુ ખાિાની ટરેિ હતી. 
સોમનાથ વખસસામારં સતૂડી અનરે સોપારી રાખતો. માણરેકલાલ મૅરટ્રકનો ખાડો કતૂદી 
શકરેલો નરહ. માણરેકલાલ છ ફતૂટ નરે બરે ઈંચ ઊંચો, ટતૂરંકુરં ધોવતયુરં, ઉરાડા પગ. શાળાના 
સમય વસિાય શરીર ઉપર શટ્ય પણ ન પહરેયયો હોય. જોકરે માથરે ટોપી અચતૂક મતૂકરે. 
માણરેકલાલનરે ખાિાનો અનરે ખિરાિિાનો બહુ શોખ. જતરે રારંધિાની કામગીરી પણ 
સરંભાળી લરે. સરસ રસોઈ બનાિી બધાનરે જમાડરે. રક્કરેટમારં ચોગગા અનરે છગગા 
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ફટકારરે . બધાનરે દતૂર દતૂર પ્રિાસરે લઈ જય. આમ ભોળો અનરે સાફરદલ અનરે સિમાની 
પણ એટલો જ. કોઈની કૃપા ચાહરે નરહ, દાદાગીરી િરેઠરે નરહ. િખત આિરે એકલો 
લડી લરે. આ માણરેકલાલ અનરે સોમનાથ બરંનરે તલાટી થયરેલા  અનરે એમના ઉપરી 
અવધકારીઓનરે બહુ વપ્રય રહરેલા.

વસદ્ધપુરના શાળાજીિન દરવમયાન ધીરુભાઈનરે કરેટલાક ઉતિમ વશક્કોનો 
લાભ મળો હતો. એમારંના એક તરે મધુકુમાર વશિરાય દરેસાઈ શાળાના આચાય્ય 
હતા. મોટી ઉંમરના, મોંમારં દારંત ન મળરે, િારરે  િારરે  ‘યુ શી’ બોલિાની ટરેિિાળા, બરેઠી 
દડીના અનરે પાતળા બારંધાના, ધોળી મતૂછો, સુરડ અનરે સુરંદર પહરેરિરેશ, રીતભાતમારં 
આવભજતય. વશસતપાલનના આગ્હી મધુકુમાર ઝીણા અિાજ રે અનરે મૃદુભાિથી 
સૌનરે બોલાિરે, રસપતૂિ્યક અરંગ્રેજી કવિતા વશખિાડરે અનરે બરાબર સમજિરે પણ ખરા. 
બ્ાઉવનરંગ અનરે િડઝ્યિથ્યનારં કાવયો એમણરે મૅરટ્રકમારં ભણાિરેલારં તરે ધીરુભાઈનરે કાયમનરે 
માટરે યાદ રહી ગયરેલારં. આિા ગૌરિશાળી આચાય્યની મશકરી કરિાની રહરંમત કોઈ 
કરતુરં નરહ. એ જમાનાના છોકરાઓ િધારરે  તોફાની પણ મધુકુમારસાહરેબ સામરે 
અિાજ કરિાની પણ કોઈની રહરંમત ન મળરે. ધીરુભાઈના વિદ્ાથથી તરીકરે હુરં  પણ 
કહી શકુરં કરે આચાય્ય ધીરુભાઈમારંય મધુકુમાર દરેસાઈના વયવકતતિનારં રણારં લક્ણો 
ઊતરી આવયારં હશરે એમ લાગરે.

એમના બીજ વશક્ક તરે િી. કરે. દરેસાઈ. અરંગ્રેજી અનરે સરંસકૃત બરંનરે ભાષાઓ 
તથા એના સારહતયના ઊંડા સરંસકાર ધીરુભાઈમારં રોપનાર િી. કરે. દરેસાઈ ફારંકડુરં 
અરંગ્રેજી બોલતા. અરંગ્રેજી ગદ્ શીખિતી િખતરે આરંજી નાખરે તરેિી આલરંકારરક ભાષા 
તરેઓ બોલતા, એક શબદના અનરેક સમાનાથથી શબદો આપતા, એટલી તલ્ીનતાથી 
શીખિતા કરે વિદ્ાથથી એ પ્રિાહમારં સતત ખેંચાયરેલો જ રહરેતો. અરંગ્રેજી બોલિા 
અનરે લખિાની તાલીમ ધીરુભાઈનરે એમની પાસરેથી મળરેલી. ભારંડારકરના પુસતકના 
આધારરે  ગુજરાતી વયાકરણના વનયમો શીખિાની બહુ મઝા આિતી. સરંસકૃત 
વયાકરણ પણ િી. કરે. દરેસાઈ ઉતિમ રીતરે શીખિતા. વિદ્ાથથીઓનરે આનરંદ આિરે એ 
માટરે િચચરે િચચરે સરંસકૃત અનરે ગુજરાતી કવિતાનારં સરસ ઉદાહરણો આપતા જતા. 
ભાષાસારહતય શીખિનાર વશક્ક પાસરે સરંદભયોની ખતૂબ સમૃવદ્ધ હોિી જોઈએ એ 
િાત ધીરુભાઈ િી. કરે. દરેસાઈ પાસરેથી શીખયા હતા. આ િી. કરે. દરેસાઈનુરં વયવકતવચત્ર 
ધીરુભાઈએ આ રીતરે આલરેખયુરં છરે – 

‘‘િી. કરે. દરેસાઈ અમરરેલી પાસરે િાસાિડના નાગર હતા. મોટી 
કાબરચીતરી મતૂછો, મધયમ બારંધાનુરં ભરાિદાર શરીર, કધોણ પડરેલુરં 
ધોવતયુરં, હાફકોટ અનરે છાપરા પર નવળયુરં ગોઠવયુરં હોય એ રીતરે 
માથા પર ગોઠિરેલી કાળી ટોપી. ટોપીમારંથી બાબરી બહાર કપાળ 
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પર આિરેલી હોય. આછા શીળીના ડારા પણ ચહરેરો પ્રભાિશાળી 
અનરે અિાજ રણકદાર. છીંકણી સતૂરંરરે. અમનરે જ રેનટલમૅન કહીનરે 
બોલાિરે. દરરેકના નામની પહરેલારં વમસટર લગાડી બોલરે. ગુરુ થિા જ 
સજ્યયા હોય એિુરં તરેમનુરં વયવકતતિ. પ્રથમ દશ્યનરે જ છાપ પાડરે. તરેથી 
જ કદાચ તરેમનુરં બીજુ રં નામ ‘ગુરુભાઈ’ પડ્ુરં હશરે.’’

સમરણમાધુરી (પૃ. 29)

આ િી. કરે. દરેસાઈસાહરેબ ગોલિાડમારં ધીરુભાઈ ઠાકરના પડોશમારં રહરેતા 
હતા. બરંનરે કુટુરંબો િચચરે સારુરં  બનતુરં હતુરં. ‘ગુરુભાઈ’નો ધીરુભાઈ ઉપર રણો પ્રરેમ 
રહરેતો. અરંગ્રેજી અનરે સરંસકૃતમારં ધીરુભાઈ િગ્યમારં મોટરે ભાગરે સૌથી િધુ ગુણ લાિતા 
હતા. િી. કરે. દરેસાઈ એ જમાનામારં ગ્ૅજયુએટ થયરેલા હતા. જયારરે  રણા વશક્કો 
મૅરટ્રક પાસ થઈનરે થોડી ટ્રરેવનરંગ લરેતા અનરે વશક્ક બની જતા. સી. સી. ઠાકર પારંચમા 
ધોરણમારં ધીરુભાઈના િગ્યવશક્ક રહરેલા એ પણ ગ્ૅજયુએટ હતા. ઇવતહાસ અનરે 
અરંગ્રેજી કવિતા બહુ રસપતૂિ્યક તરેઓ શીખિતા. હીરાભાઈ પટરેલ નામના એક વશક્ક 
અરંકગવણત, બીજગવણત અનરે ભતૂવમવત શીખિતા. આમરેય િષયો સુધી ગુજરાતમારં 
ગવણતના વશક્કો તરીકરે ઉતિર ગુજરાતના પટરેલો અગ્રેસર રહ્ા હતા. હીરાભાઈ 
પટરેલ સચોટ રીતરે શીખિતા. એમની શવકત માટરે વિદ્ાથથીઓનરે ખતૂબ માન હતુરં. જડા 
કાચના ચશમારં, લારંબો કોટ, કાળી મતૂછો, કાછડો મારરેલુરં ધોવતયુરં, માથરે કાળી ટોપી 
અનરે સદાય હસતો ચહરેરો ! હીરાભાઈસાહરેબનુરં આ વયવકતતિ ધીરુભાઈનરે કાયમ 
માટરે યાદ રહી ગયુરં હતુરં.

વસદ્ધપુરના આિા સામાવજક અનરે શૈક્વણક િાતાિરણમારં ધીરુભાઈ મૅરટ્રક 
સુધી ભણયા હતા. આ દરવમયાન તરેમનરે બીજ પણ રણા અનુભિો થયા હતા. વમત્રો 
સાથરે રરેલિરેના પુલ ઉપર ચાલતા જતા હતા. અડધરે પહોંચયા અનરે ખયાલ આવયો 
કરે સામરેથી ટ્રરેન આિરે છરે. ટ્રરેન નજીક આિતારં બરે-ત્રણ વમત્રો દોડીનરે બાલકની સુધી 
પહોંચી ગયા પણ ધીરુભાઈએ તો ગભરાટના માયા્ય નદીમારં ભતૂસકો જ મારી દીધો. 
નદીમારં પાણી નહોતુરં પણ સદભાગયરે રરેતીના ઢગલા ઉપર પડરેલા. પગરે જબરદસત 
મચકોડ આિી ગયરેલ. જ રેમ તરેમ કરીનરે રરેર પહોંચયા અનરે ખાડામારં પગ પડી ગયો 
એમ જતૂઠુરં બોલયા. પણ છરેિટરે ડૉકટર સામરે સાચુરં બોલિુરં જ પડ્ુરં. હાડકુરં તતૂટ્યુરં નહોતુરં 
એટલરે કોઈએ ખાસ ઠપકો આપયો નહોતો પણ પરંદર રદિસ રરમારં રહરેિાની વશક્ા 
તો થઈ જ હતી.

આ જ ગાળામારં બીજી એક કરુણ રટના બનરેલી. ધીરુભાઈનારં બહરેન સુવમત્રા 
સાસરરે  હતારં. એમનરે રહસટીરરયાનો રોગ લાગુ પડરેલો એટલરે કલાકો સુધી બરેભાન 
થઈ જતારં. દિા કરાવયા પછી સારુરં  લાગતારં સુવમત્રાબહરેનનરે સાસરરે  મોકલયારં હતારં, 
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પણ તયારંનુરં િાતાિરણ કઠોર અનરે ત્રાસદાયક હતુરં. એક રદિસ સુવમત્રાબહરેનની 
સાસરી ભાિનગરથી તાર આવયો કરે સુવમત્રા રસોઈ કરતારં ફીટ આિિાથી રણુરં 
દાઝી ગઈ છરે. ધીરુભાઈનારં બા ભાિનગર ગયારં. મામાનરે બોલાિી લીધા. પરરવસથવત 
બહુ ખરાબ હતી. સુવમત્રાનુરં મરણ થઈ ચતૂકયુરં હતુરં. વયવથત હૃદયરે બા પાછારં આિી 
ગયરેલારં. આ રટના પછી આખુરં રર આરાતમારં સરી પડરેલુરં. પ્રરેમશરંકરભાઈ પણ 
ઉદાસ અનરે સતૂનમતૂન થઈ ગયરેલા. બાનુરં કરુણ કલપારંત અટકતુરં નહોતુરં. ધીરુભાઈની 
જોડરે ઉછરરેલારં સુવમત્રાબહરેન આ રીતરે ચાલી જતારં એમનરે પણ ઊંડો આરાત લાગરેલો. 
સુવમત્રા ચકોર બુવદ્ધશાળી અનરે હસમુખારં હતારં પણ સામાવજક રૂરઢ પ્રમાણરે એમનરે 
િહરેલારં પરણાિી દીધારં અનરે સાતમા ધોરણથી જ ઉઠાડી લીધારં હતારં. કુટુરંબનરે એનુરં 
જ સૌથી િધારરે  દુ:ખ હતુરં કરે આિી હોનહાર દીકરીનરે જ્ાવતની કુરૂરઢઓનો ભોગ 
બનિુરં પડ્ુરં. લગ્નની િરેદી ઉપર સુવમત્રા હોમાઈ ગઈ એનો િસિસો આખા કુટુરંબનરે 
જીિનભર રહ્ો હતો. ભદ્ર િગ્યમારં એક કહરેિત છરે – ‘‘જ્ાવત હોય પછી અવગ્નની 
શી જરૂર ?’’ – આ ઉવકત ધીરુભાઈના કુટુરંબનરે સતત પીડતી રહરેલી. ધીરુભાઈનરે 
અનુભિ થયરેલો કરે સગારં અનરે કુરટલ જ્ાવતજનોએ વપતાજીના સરળ સિભાિનો, 
પોતપોતાના સિાથ્ય માટરે લાભ લઈનરે એમનરે છરેતરિામારં કશુરં બાકી રાખયુરં નહોતુરં. 
આિી રટનાઓના કારણરે પછીનારં િષયોમારં ધીરુભાઈ અનરે અનય પરરિારજનો પણ 
કુરટલ જ્ાવતજનો અનરે સમાજના કુરરિાજોથી બનરે એટલા અળગા રહીનરે વિદ્ાક્રેત્રરે 
આગળ િધતા રહ્ા હતા.

મૅરટ્રકની પરીક્ા આપિા સારુ ધીરુભાઈએ મોટા ભાઈ અનરે વમત્રો સાથરે 
મોડી રાત સુધી િારંચિાનુરં રાખરેલુરં. બધા વમત્રો સાથરે િારંચતા. બાર િાગરે ચા 
મુકાતી. રાતરે અઢી િાગયા સુધી િરંચાતુરં, જોડરે ગપપા મારિાનુરંય ચાલતુરં. માણરેકલાલ 
ચા પીનરે પણ ઊંરી જતો. સોમનાથ ઊંરનરે ભગાડિા જુદી જુદી િાતો કરતો. 
જતીનદ્ર અનરે ધીરુભાઈ એકાગ્તાથી િારંચતા. બધા વમત્રો પરીક્ા આપિા િડોદરા 
ગયરેલા. પ્રરેમશરંકરભાઈના સગા માણરેકલાલ જનીનરે તયારં બધી જ સગિડો કરરેલી 
એટલરે પરીક્ા સરસ રીતરે અપાયરેલી. િડોદરા કૉલરેજનુરં ભવય મકાન જોઈનરે, તરેમારં 
બરેસીનરે પરીક્ા આપતારં ધીરુભાઈના મનમારં પોતાના ભાવિની રોમારંચક કલપનાઓ 
જગી હતી. કૉલરેજના અધયાપકો સુપરિાઇઝર તરીકરે આિરેલા, ધીરુભાઈ તરેમનરે 
અહોભાિપતૂિ્યક જોઈ રહરેલા. એ િખતરે એમના મનમારં કૉલરેજમારં જિાનુરં સિપન 
િધારરે  ઉતકટ બનયુરં હતુરં. મૅરટ્રકની પરીક્ામારં પાસ તો થઈ ગયા પણ કૉલરેજનો 
અભયાસ કરિા માટરે છરેક મુરંબઈ, સતૂરત કરે િડોદરા જિુરં પડરે. વપતાજી પાસરે એટલા 
પૈસાની સગિડ નહોતી કરે એ ધીરુભાઈનરે બહાર ભણિા મોકલી શકરે. 

* * *
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ધીરુભાઈના મોટા ભાઈ મૅરટ્રક થઈનરે સરકારી નોકરીમારં જોડાઈ ગયા હતા. 
એટલરે ધીરુભાઈ માટરે તરત નોકરી કરિાની તાતી જરૂરરયાત નહોતી રહી. છતારં 
સકૉલરવશપ ન મળરે તો કૉલરેજમારં ભણિાનુરં ધીરુભાઈનુરં સિપન સાકાર થાય એમ 
નહોતુરં. મૅરટ્રકમારં ચોસઠ ટકા મરેળવયા છતારં િડોદરા અનરે મુરંબઈની કૉલરેજમારં 
પ્રિરેશ મળરે તો પણ સકૉલરવશપ મળિાની કોઈ શકયતા નહોતી. પોતાના વમત્રો 
દ્ારા ધીરુભાઈ આ બધી વિગતો મરેળિતા હતા. ધીરુભાઈનો સહાધયાયી જતીનદ્ર 
કૉલરેજમારં દાખલ થિા સારુ મુરંબઈ ગયો હતો. એણરે વિલસન કૉલરેજમારં પ્રિરેશ મરેળિી 
લીધો હતો અનરે વગરગામમારં નમ્યદાશરંકર હ. જોશી વિદ્ાભિનમારં રહરેિાનુરં પણ 
નક્ી થયુરં હતુરં. જયારરે  વપતાજીના ટતૂરંકા પગારમારંથી ભણતરનો ખચ્ય કાઢિાનુરં અશકય 
જ હતુરં. એ જમાનામારં છાત્રાિાસમારં પ્રિરેશ મરેળિિા માટરે પણ ઊંચા ટકા મરેળિિાની 
જરૂરરયાત રહરેતી. આ વસથવતમારં ધીરુભાઈ, કૉલરેજમારં નહીં જિા મળરે એ િાતરે રણા 
વનરાશ હતા. સમજણ આિી તયારથી એમનરે આગળ ભણિાની હોંશ હતી. પરરંતુ 
પૈસાના અભાિરે એમનુરં દીર્યસરેવિત સિપન વછન્નવભન્ન થઈ જિાના આરરે  હતુરં.

મૅરટ્રક થયરેલો એક રકશોર એ સમયરે કરેિા સરંસકારથી સજ્જ હતો તરે જણિા 
આપણરે એક શબદવચત્ર જોઈએ. બ્ાહ્મણ પરરિારના અનરે સમાજના કડક આચાર-
વિચારમારં બહુ છતૂ ટછાટ લરેિાનુરં શકય નહોતુરં. રકશોર ધીરુભાઈએ પણ રરમારંય 
અબોરટયુરં પહરેરીનરે જ જમિા બરેસિુરં પડતુરં. જ્ાવતભોજનમારં તો નાહ્ા િગર જિાય 
જ નહીં. સરંધયાિરંદન વનયવમત કરિાનારં. રોજ સારંજ રે ગોવિરંદ-માધિનારં દશ્યન 
કરિાનારં. શ્ાિણના સોમિાર કરિાનુરં ફરવજયાત હતુરં. બાલારામ અનરે અનય મરંરદરો 
હોય એિા સથળરે પ્રિાસો પણ ગોઠિિાનુરં િલણ હતુરં. ધીરુભાઈ રોજ સિારરે  નદીએ 
નહાિા જય અનરે નદીમારં ઊભા રહી સતૂય્યનરે અરય્ય આપરે, ભીનુરં ધોવતયુરં પહરેરીનરે 
જ રરેર આિિાનુરં અનરે પતૂજ કરિાની. બળરેિના રદિસરે નદીએ જઈનરે સમતૂહમારં 
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જનોઈ બદલિાની, બપોર સુધી નદીમારં ઊભા રહીનરે ‘હરેમાદ્ી’ કરિાની. જતૂની 
િહોરાિાડના છબીલા હનુમાનજીના મરંરદરરે  ધજ ચઢાિિા સરરસ નીકળરે તયારરે  
કોમી હુલ્ડોની શકયતા હોય. ધજ ધુળરેટીના રદિસરે ચડતી. કયારરેક મુવસલમો 
અનરે િહોરાઓ િચચરે રષ્યણ કરે તરંગરદલી થતારં. હુલ્ડમારં જ રે બહાદુરી બતાિરે તરેનરે 
એનો સમાજ માનથી જોતો. બ્ાહ્મણોના પરરિારમારં પણ પોતાની જ્ાવતમારં આબરૂ 
િધારિાનુરં િલણ હતુરં. એ માટરે નોકરી અનરે પૈસાનુરં મહતિ રહરેતુરં. ધીરુભાઈ રોજ 
ગીતાનો એક અધયાય પણ િારંચતા. પ્રસરંગોમારં કરે બહાર જિાનુરં હોય તો ટોપી 
પણ ફરવજયાત પહરેરિી પડતી. ખમીસ કરે ઝભભો ન પહરેરો તો ચાલરે પણ ટોપી 
વશષ્ટાચાર ગણાતી. અરહરંસા અનરે સિ્યધમ્ય સમભાિ જ રેિા ગારંધીના વિચારો હજી 
આ યુિાપરેઢીમારં બહુ પ્રિરેશયા નહોતા. રહરંદુતિનુરં ગૌરિ જળિિા અખાડા પ્રિૃવતિમારં 
જોડાિુરં લગભગ ફરવજયાત હતુરં. વસદ્ધપુરમારં રહ્ા એ દરવમયાન ધીરુભાઈમારં પણ 
આિો એક યુિાન દરેખાતો હતો. આ બધુરં તો ઠીક છરે રર, કુટુરંબ અનરે સમાજનરે 
કારણરે આિારં આચરણો સહજભાિરે, રોવજ રંદા જીિનનો એક ભાગ બનીનરે ચાલયારં 
કરતારં હતારં. પણ ધીરુભાઈ માટરે મુખય પ્રશ્ કૉલરેજમારં ભણિા જિાનો હતો.

કીડી ચાલિા મારંડરે તો જોજનો ચાલી નાખરે છરે. અનરે ગરુડ બરેસી રહરે તો તયારંનુરં  
તયારં જ રહરે છરે. ચાલનારનરે મરંવજલ િહરેલી મળરે કરે મોડી મળરે પણ રસતરે ચાલિાનો 
અનુભિ અનરે આનરંદ તો મળરે જ છરે. આિી સમજણ હોિાથી ધીરુભાઈ છરેલ્ી રડી 
સુધી કૉલરેજમારં જિા  પ્રયતનશીલ રહરે છરે.

છરેિટરે ધીરુભાઈના નસીબ આડરેથી પારંદડુરં ખસયુરં ખરુરં . કોઈ ઓળખીતાએ સતૂચવયુરં 
કરે સતૂરતની એમ.ટી.બી. કૉલરેજમારં, ચુનીલાલ પાિ્યતીશરંકર ફરંડમારંથી, વિદ્ાથથીનો 
અભયાસ અનરે આવથ્યક વસથવતનરે ધયાનમારં રાખીનરે સકૉલરવશપ આપરે છરે. ધીરુભાઈની 
હાઈસકતૂલના કારકુન દાસભાઈ ઠાકરરે  સતૂરતની કૉલરેજના િાઇસ વપ્રવનસપાલ પ્રો. કરે. 
એલ. વત્રિરેદી પર ભલામણ વચઠ્ઠી લખી આપિાનુરં સિીકાયુું. િીસમી જતૂનરે કૉલરેજ 
ઊરડતી હતી. છરેિટરે અઢારમી જતૂનની સારંજ રે ધીરુભાઈએ રહરંમત કરીનરે વપતાજી 
સામરે વિનમ્રભાિરે દરખાસત કરી કરે – ‘મનરે આગળ ભણિા જિા દો તો સારુરં . 
સતૂરતમારં સકૉલરવશપ મળરે તરેમ છરે. પ્રોફરેસર પરની ભલામણવચઠ્ઠી પણ તૈયાર છરે.’ 
સરંકોચ સાથરે, વનરાશાભયા્ય સતૂરમારં ધીરુભાઈની આ વિનરંતી સારંભળીનરે વપતાએ કહ્ુરં 
કરે - ‘તુરં આપણી વસથવત જણરે છરે. મદદ મળરે તરેમ હોય તો જ.’ ધીરુભાઈએ એક 
કલાકમારં જ બધી તૈયારી કરી દીધી. સિારની ગાડી પકડીનરે િાયા અમદાિાદ, 
સારંજ સુધીમારં સતૂરત પહોંચી ગયા. સારંજ રે જ વપ્રવનસપાલનરે વચઠ્ઠી આપી. વપ્રવનસપાલ 
પોતરે ગૃહપવત પણ હતા. તરેમણરે ધીરુભાઈનરે નિી હૉસટરેલમારં કોઈ ખાલી રૂમમારં સતૂિા 
માટરે પણ કહ્ુરં. બીજ રદિસરે પ્રિરેશ મરેળિીનરે ધીરુભાઈએ કૉલરેજમારં ભણિાનુરં પોતાનુરં 
સિપન હરખાતા હૈયરે સાકાર થતુરં જોયુરં.
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જીિનનો ખરો રડતરકાળ હિરે શરૂ થતો હતો. હાઈસકતૂલ અનરે કૉલરેજના 
જીિનમારં તયારરે  તો આભ-જમીનનો ફરેર હતો. વસદ્ધપુર જ રેિા રૂરઢચુસત ગામમારંથી 
એક ઉતસાહી યુિાન સતૂરત જ રેિા રરંગીલા શહરેરમારં હિરે ફરિાનો અનરે ભણિાનો લાભ 
લરેિાનો હતો. નિા છાત્રાલયમારં ધીરુભાઈનરે સીંગલ રૂમ રહરેિા માટરે મળો હતો. અહીં 
હિરે ટોપી પહરેરિાનુરં જરૂરી નહોતુરં. બરે સત્રની ફી ભરી શકાય એટલી સકૉલરવશપ 
મરંજતૂર થઈ હતી. બીજુ રં ખચ્ય મરહનરે પરંદરથી િીસ રૂવપયા થતુરં હતુરં. વિદ્ાથથીઓ કલબ 
પદ્ધવતથી રસોડુરં ચલાિતા. ભોજન વબલ બારથી ચૌદ રૂવપયા આિતુરં. (હુરં  મોડાસા 
કૉલરેજમારં ભણતો હતો તયારરે  1968થી 1972ના િષયોમારં હૉસટરેલનુરં ફતૂડવબલ 48થી 
52 રૂવપયા આિતુરં હતુરં. આજ રે (2019) િલ્ભવિદ્ાનગરમારં વિદ્ાથથીનુરં ફતૂડવબલ 
3500થી 4500 રૂવપયા આિરે છરે.) પુસતકો ધીરુભાઈના મામાએ મુરંબઈથી મોકલયારં 
હતારં. કપડારં બરે જોડી હતારં. કૉલરેજથી શહરેરમારં કરે રરેલિરેસટરેશન જિાનુરં હોય તો પણ 
ધીરુભાઈ ચાલીનરે જ  જતા. મરહનામારં બરે-ત્રણ રદિસ એક-બરે ટરંક નહીં જમીનરે – 
કટ લઈનરે – ચાર-પારંચ રૂવપયા બચાિી પણ લરેતા. જ રેમારંથી ટવૅનસ રમિાનુરં રૅકરેટ 
લરેતા કરે પુસતક ખરીદતા. કૉલરેજ અનરે છાત્રાલયનુરં િાતાિરણ મુકત અનરે આનરંદમય 
હતુરં. સતૂરતની બોલી સારંભળિાની મજ આિતી હતી. જુદા-જુદા ગામડરેથી ભણિા 
આિરેલા વિદ્ાથથીઓ વમત્રો બનયા હતા. આિા િાતાિરણમારં ધીરુભાઈનરે ફાિી 
ગયરેલુરં. અહીં પણ જત-ભાતના વમત્રો અનરે એિા જ અધયાપકો પણ હતા. જોકરે 
એક િસતુ નોંધિી જોઈએ કરે અધયાપકો મહરેનતુ અનરે સજ્જ હતા. ભણાિિા માટરે 
તતપર અનરે વનસબતિાળા હતા. વિદ્ાથથીઓમારં અરંગત રસ લઈનરે પણ માગ્યદશ્યન 
આપતા. આ બધુરં હોિા છતારં વિદ્ાથથીઓમારં તોફાન કરિાની િૃવતિ િધારરે  હતી. 
કૉલરેવજયન થયા એટલરે તોફાન ન કરીએ તો કરેમ ચાલરે એિુરં માનનારો એક િગ્ય પણ 
હતો. વિદ્ાથથીઓ જત-જતના િરેશ કાઢતા, દરરેકનારં જુદારં જુદારં નામ પાડતા, મજક-
મશકરી કરતા. કૉલરેજના સારંસકૃવતક કાય્યક્મોમારં પણ હોહા અનરે ધમાલ પણ ખતૂબ 
થતી. ધીરુભાઈએ એિુરં પણ સારંભળુરં હતુરં કરે િડોદરા અનરે અમદાિાદની કૉલરેજોમારં 
તો સતૂરત કરતારં િધારરે  તોફાની વિદ્ાથથીઓ હોય છરે. એમ.ટી.બી. કૉલરેજના તયારના 
વપ્રવનસપાલ એન. એમ. શાહ બહુ કડક અનરે વશસતપાલનના આગ્હી હતા. પણ 
તરેઓ મુરંબઈ યુવનિવસ્યટી વસરંરડકરેટના અગ્ણી સભય હોિાથી િારરંિાર મુરંબઈ જતા. 
એમની ગરેરહાજરીમારં કરે. એચ. વત્રિરેદી િહીિટ સરંભાળતા. તરેઓ માત્ર બી.એ. થયરેલા 
હતા પણ સરંસકૃત સરસ શીખિતા. એ જમાનામારં સરંસકૃત ફરવજયાત શીખિિામારં 
આિતુરં. ડી. પી. જોશી અનરે એમ. પી. દિરે પણ સરંસકૃત સારહતયના અભયાસી અનરે 
રવસક અધયાપકો હતા. અરંગ્રેજીમારં કરે. એલ. દરેસાઈ નિલકથા સરસ રીતરે શીખિતા. 
આપણા હાસયલરેખક જયોતીનદ્ર દિરે પણ સતૂરતમારં પ્રૉફરેસર હતા. ધીરુભાઈએ એમના 
િગ્યમારં બરેસિાનુરં નહોતુરં પણ નાટ્યપ્રિૃવતિ િખતરે એમની જોડરે િાતો થતી. આપણા 
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બહુ જણીતા વિિરેચક અનરે જ રેમના નામથી એમ. ટી. બી. કૉલરેજ આજ સુધી 
ઓળખાય છરે તરેિા પ્રૉ. વિષણુપ્રસાદ વત્રિરેદી મારંદા હોિાથી એક િષ્યની રજ ઉપર 
હતા. આિા િાતાિરણમારં પહરેલુરં સત્ર પતૂરુરં  થયુરં.

એ સમયમારં કૉલરેજનારં િષયો આ પ્રમાણરે ગણાતારં હતારં. 

1. ફસટ્ય યર (આટસ્ય, સાયનસ, કૉમસ્ય)

2. ઇનટર (આટસ્ય, સાયનસ, કૉમસ્ય)

3. જુવનયર બી.એ., બી.એસસી., બી.કૉમ.

4. વસવનયર બી.એ., બી.એસસી., બી.કૉમ.

પ્રથમ િષ્ય આટસ્યમારં પણ ગવણત અનરે ભૌવતકશાસ્ત ફરવજયાત હતારં. 
મરેરડકલમારં જનારરે  ઇનટર સાયનસમારં ‘બી’ ગ્તૂપ (બાયૉલૉજી) રાખિુરં પડતુરં. ‘એ’ 
ગ્તૂપ િાળા (ગવણતિાળા) એવનજવનયરરરંગમારં જઈ શકતા. ધીરુભાઈનરે બીજગવણત 
અનરે ભતૂવમવતમારં િધારરે  રસ પડતો. વપ્ર. એન. એમ. શાહ બીજગવણત સરસ 
રીતરે શીખિતા. એમની વશક્ણપદ્ધવત બધામારં સિ્યશ્રેષ્ઠ હતી. અરરી િસતુઓનરે 
પણ સપષ્ટ અનરે સરળ કરીનરે મતૂકતારં એમનરે આિડતુરં. એમના િગ્ય પછી એમનુરં 
ભણાિરેલુરં વચતિમારં સચોટ રીતરે ઊતરી જતુરં હોિાથી કદી ભુલાતુરં નહીં. વપ્ર. શાહ 
પાસરેથી અજણતારં જ ધીરુભાઈ કડક વશસતપાલન અનરે ઉતિમ ભણાિિાની પદ્ધવત 
શીખી શકરેલા એમ કહી શકાય. તક્યશાસ્ત ભણયા નહોતા તો પણ ગવણત અનરે 
અધયાપકોના સરસ અધયાપનના કારણરે ધીરુભાઈ સપષ્ટ વિચાર કરતારં શીખયા. 
િસતુના કાય્યકારણમારં જઈનરે, ઊંડી તપાસ કરિાની એમનરે ટરેિ પડી હતી. કૉલરેજનારં 
િષયોમારં એ જ રે શીખયા, રણુરંબધુરં તો સભાનપણરે પોતાનામારં ઉતારતા રહ્ા – તરે બધુરં 
એ અધયાપક અનરે આચાય્ય થયા તયારરે  એમનરે બહુ જ કામ લાગરેલુરં.

સતૂરતમારં પહરેલુરં સત્ર પતૂરુરં  કયા્ય પછી ધીરુભાઈ િૅકરેશનમારં મામાનરે તયારં મુરંબઈ 
ગયરેલા. એ રદિસોમારં િરલી ખાતરે રાષ્ટ ્રીય કૉંગ્રેસનુરં અવધિરેશન ભરાયરેલુરં. તયારં 
અબદુલ ગફારખાન નગર બનાિરેલુરં. એમના મામાના દીકરા સુરરેશભાઈ સાથરે 
ધીરુભાઈ પણ અવધિરેશનમારં સિયરંસરેિક તરીકરે જોડાયરેલા. તયારં એમણરે એક અદભુત 
યુિાનનરે જોયો અનરે એના ચાહક બની ગયા. એ યુિક તરે યતૂસુફ મહરેરઅલી. એ 
બધી સિયરંસરેિક સરેનાનો મુખય કમાનડર હતો. એની ચપળતા, એનો લાલ ગુલાબી 
ચહરેરો, એની તરેજસિી આરંખો અનરે મૃદુલ િાણીથી બધા યુિકો એનરે પ્રરેમઆદરથી 
જોતા હતા. અનરેકનારં હૃદયના જીતી લરેનાર આ યુિાન યતૂસુફ મહરેરઅલી પછીનારં 
િષયોમારં ગારંધીજી સાથરે અનરેક બરેઠકોમારં િાતા્યલાપ કરતો હતો. આ રાષ્ટ ્રીય 
અવધિરેશનમારં ધીરુભાઈએ પહરેલી િાર ગારંધીજી, જિાહરલાલ, િલ્ભભાઈ અનરે 
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અબદુલ ગફારખાન જ રેિા દરેશનરેતાઓનરે નજીકથી જોયા અનરે વનરારંતરે સારંભળા હતા. 
ચારરેબાજુ રાષ્ટ ્રીય જગૃવતનુરં િાતાિરણ હતુરં. ધીરુભાઈનરે અહીંથી જ રાષ્ટ ્રપ્રરેમની 
દીક્ા મળી એમ એ સિીકારરે  છરે. સિાતરંત્રય માટરે પણ એમનામારં ઉતકટ ભાિના જગી 
હતી. અહીંથી જ એમણરે ખાદી પહરેરિાનો સરંકલપ કયયો હતો. ધીરુભાઈના એક 
વિદ્ાથથી તરીકરે મેં એમનરે છરેક 1968થી 2014મારં એમનુરં અિસાન થયુરં તયારં સુધી 
ખાદીના સફરેદ િસ્તોમારં જ હરંમરેશારં જોયા છરે. કારંજી કરરેલુરં ખાદીનુરં સફરેદ પાટલતૂન અનરે 
ઉપર સફરેદ ખાદીનો કારંજી કરરેલો બુશટ્ય. કોટ-પરેનટમારં મેં એમનરે ભાગયરે જ જોયા 
હશરે. વજ રંદગીનારં સાઠથી િધારરે  િષયો માત્ર સફરેદ ખાદી પહરેરિી એ સરંકલપ એમણરે 
બરાબર પાળી જણયો હતો.

પ્રથમ િષ્યમારં પાસ થયા પછી ધીરુભાઈએ ‘એ’ ગ્તૂપ સાથરે ઇનટર સાયનસમારં 
દાખલ થિાનુરં નક્ી કયુું હતુરં. પ્રથમ િષ્યની પરીક્ા (સતૂરત) તયારરે  કૉલરેજ પોતરે જ 
લરેતી અનરે તરેનુરં પરરણામ બહુ કડક આિતુરં. ધીરુભાઈ બીજ િગ્યમારં પાસ થયા. 
એમણરે નક્ી કયુું કરે ઇનટર સાયનસ માટરે અમદાિાદ ગુજરાત કૉલરેજમારં દાખલ 
થાઉં તો તયારં સારુરં  વશક્ણ મળરે છરે. જો સારા ટકા આિરે તો પુણરેની ઇજનરેરી 
કૉલરેજમારં પ્રિરેશ મરેળિિામારં મુશકરેલી ન પડરે. આિુરં વિચારીનરે ધીરુભાઈ ગુજરાત 
કૉલરેજમારં સાયનસ ફૅકલટીમારં દાખલ થયરેલા. એમના વપતરાઈ ભાઈ ધનરંજય ઠાકર 
પ્રીતમનગરમારં રહરેતા હતા. એમના સરંપક્યથી ધીરુભાઈનરે રણો લાભ થયો હતો. 
ધનરંજયભાઈ સરળ વનખાલસ અનરે વિનોદી સિભાિના હતા. ગુજરાત કૉલરેજમારંથી 
જ બી.એસસી. થયરેલા એટલરે માગ્યદશ્યન પણ સારુરં  આપતા. ખાસ તો ધનરંજયભાઈનરે 
નાટ્યપ્રિૃવતિમારં ભારરે  રસ હતો એટલરે ધીરુભાઈનરે પણ એમણરે નાટકમારં રસ લરેતા 
કરરેલા. ચરંદ્રિદન મહરેતાનુરં ‘આગગાડી’ નાટક એ િરસરે કૉલરેજમારં ભજિાયરેલુરં. એની 
ઉતિમ ભજિણીના કારણરે કૉલરેજની તિારીખમારં એ રટના જણરે કરે ઇવતહાસ બની 
ગઈ. ચરંદ્રિદન અનરે એમનારં નાટકો પણ ખતૂબ જણીતારં થયારં. ચરંદ્રિદન પોતરે એમારં 
રોલ કરતા અનરે નાટકનુરં રદગદશ્યન પણ સરંભાળતા. ધીરુભાઈનરે પણ આ નાટકમારં 
બરે પાત્રોની ભતૂવમકા મળી હતી. કૉલરેજના િાવષ્યકોતસિમારં િરેશભતૂષા સપધા્યમારં પણ 
ધીરુભાઈનરે પ્રથમ ઇનામ મળરેલુરં. વપ્રવનસપાલ અન અધયાપકો એમના પર ખુશ હતા. 
એ િષ્યમારં ગુજરાત કૉલરેજના મૅગરેવઝનમારં છાપિા માટરે ધીરુભાઈએ ‘આપણારં લગ્ન’ 
એ નામનો વનબરંધ લખયો હતો. ગુજરાતીમારં નિાસિા વનમાયરેલા પ્રો. અનરંતરાય 
રાિળનરે એ વનબરંધ ગમરેલો અનરે એમણરે એ મૅગરેવઝનમારં છાપરેલો. ધીરુભાઈની આ 
પ્રથમ પ્રકાવશત કૃવત કહરેિાઈ. દરેખીતી રીતરે ધીરુભાઈનારં રસરુવચ અનરે ક્મતા 
ભાષાસારહતય તરફ જ વિશરેષ હતારં છતારં એમણરે કારરકદથીના ખોટા ખયાલમારં આિી 
જઈનરે ઇજનરેર થિાનુરં નક્ી કયુું હતુરં. બનયુરં પણ એિુરં કરે ભૌવતકવિજ્ાનની પ્રયોગની 
પરીક્ામારં એમણરે બન્યર પર શોટસ્ય ગરમ કરિા મતૂકરેલા, એ કૃવષબલ સાથરે નીચરે 
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પડી ગયા એટલરે રીરડરંગ થઈ શકયુરં નહીં. તયારરે  દરરેક વિજ્ાનના દરરેક વિષયમારં 
વથયરી અનરે પ્રૅવકટકલમારં અલગ અલગ પાસ થિુરં ફરવજયાત હતુરં. પારંચ ગુણ ખતૂટતારં 
ધીરુભાઈ નાપાસ થયા અનરે એમનુરં ઇજનરેર થિાનુરં શમણુરં પણ સમાપ્ થઈ ગયુરં. 
ધીરુભાઈનરે પછી ખયાલ આવયો કરે ઇજનરેર થિાની પાત્રતા એમનામારં નહોતી. િળી 
કોઈએ વિષયસરંદભવે સાચુરં માગ્યદશ્યન પણ આપયુરં નહોતુરં. ખાસ તો ધીરુભાઈએ 
પોતરે પોતાનારં રસરુવચની અિગણના કરી હતી એિુરં એમનરે જતરે જ સમજયુરં હતુરં. 
આપણા દરેશમારં વિદ્ાથથીઓની રુવચ અનરે ક્મતા ચકાસિાની વયિસથા નથી અનરે 
એમનરે માગ્યદશ્યન આપિાની જોગિાઈ પણ ઉચચતર કરેળિણીમારં રખાઈ નથી એ 
બાબત ભતૂલભરરેલી છરે.

નાપાસ થિાનો પહરેલો અનુભિ લઈનરે રોર હતાશા સાથરે ધીરુભાઈ િૅકરેશનમારં 
કોઈ લગ્નપ્રસરંગરે લીંબડી ગયા હતા. તયારં સગારંસરંબરંધીઓએ ભણિામારં હોવશયાર 
ગણાયરેલ છતારં નાપાસ થયરેલા આ યુિકની ખાસી ટીકા કરરેલી. એમની એ નાલરેશી 
ધીરુભાઈનરે રણા િખત સુધી યાદ રહરેલી. એમનરે સૌથી િધારરે  વચરંતા તો હિરે આગળ 
શુરં કરિુરં એ વિશરેની હતી. વપતાજી પાસરે આગળ ભણિાની િાત કયા મોઢરે કરિાની 
? મતૂરંઝિણનો પાર નહોતો અનરે અહમ્ રિાયરેલુરં હતુરં. મન હાર માનિા તૈયાર નહોતુરં. 
ધીરુભાઈનો એક રૂમ પાટ્યનર પરંચોળી ભણિાનુરં છોડીનરે િતન–ગામમારં પ્રાથવમક 
વશક્ક થઈ ગયો હતો. ધીરુભાઈ માટરે પણ એ રસતો તો ખુલ્ો જ હતો. પણ 
વનયવતએ ધીરુભાઈનરે એક સામાનય વશક્ક બનાિિાનરે બદલરે ગુજરાતી ભાષાનો 
જ્ાનકોશ, વિશ્વકોશ તૈયાર કરનારા વિદ્ાધર બનાિિા ધાયુું હશરે. ધીરુભાઈના એક 
સહાધયાયી વમત્ર જતીનભાઈ મુરંબઈ ખાતરે ઔરદચય વિદ્ાથથીભિનમારં રહીનરે વિલસન 
કૉલરેજમારંથી ઇનટર સાયનસ પાસ કરીનરે ઉનાળુ િૅકરેશનમારં વસદ્ધપુર આવયા હતા. 
એમણરે ધીરુભાઈનરે સલાહ આપી કરે મુરંબઈ આિીનરે ઇનટર આટસ્યમારં દાખલ થઈ 
જિ. રણા સરંકોચ અનરે પીડા સાથરે ધીરુભાઈએ મુરંબઈ ભણિા જિાની િાત વપતાજી 
સામરે મતૂકી. વપતાજીએ કશુરં જ કહ્ા િગર સરંમવત આપરેલી. ધીરુભાઈના મનમારં એ 
ખટકો તો હતો જ કરે કુટુરંબમારં કમાનાર વયવકતની જરૂર છરે તયારરે  એ આગળ ભણિા 
જય એ યોગય કહરેિાય ખરુરં? નાપાસ થઈનરે એમણરે આગળ ભણિાની લાયકાત 
ગુમાિી દીધી હતી. છતારં વપતાજીની સરંમવત કરેમ મળી હશરે ? આિા વિચારોમારં 
અટિાતા ધીરુભાઈ મુરંબઈ જય છરે અનરે ન. હ. જોશી વિદ્ાથથીભિનમારં પ્રિરેશ મરેળિરે 
છરે. ટ્રસટની કારોબારીના સભય ધીરુભાઈનરે જણતા હતા. તયારં રહરેિાનુરં મફત હતુરં. 
કલબ પદ્ધવતએ ચાલતારં રસોડાનો ખચ્ય ભાગમારં આિરે તરે આપિાનો થતો. ભિનનુરં 
મકાન પારંચ માળનુરં. છાત્રો માટરે પારંચમો માળ રાખરેલો. પચીસરેક વિદ્ાથથીઓરેનરે પ્રિરેશ 
મળતો. ઊંચી ટકાિારીિાળા અનરે ઔરદચય બ્ાહ્મણો જ તરેમારં રહી શકતા. મકાનના 
ચાર માળ ભાડરે આપરેલા હતા એમારંથી ટ્રસટીઓ િહીિટ કરતા અનરે વશષયિૃવતિ 
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પણ આપતા. ધીરુભાઈનરે દર મરહનરે સાડા બાર રૂવપયાની છાત્રિૃવતિ મળતી. આમ 
એમના ભોજનનો ખચ્ય બારોબાર નીકળી જતો હતો. સરેનટઝરેવિયસ્ય કૉલરેજમારં પ્રિરેશ 
લીધરેલો. ધીરુભાઈએ અહીં પણ લૉવજકના બદલરે ગવણત લીધુરં હતુરં. અહીં અધયાપકો 
સારા હતા પણ ગુજરાત કૉલરેજના મુકાબલરે ઊણા ઊતરતા હોય અમરે લાગરેલુરં. જોકરે 
ઇવતહાસના સુપ્રવસદ્ધ વિદ્ાન ફાધર હરેરાસ, અરંગ્રેજીના ફાધર ધતૂર,  સરંસકૃતના પ્રો. 
ગૌરીપ્રસાદ ઝાલા અનરે ગુજરાતીના પ્રો. ભાનુશરંકર વયાસ (બાદરાયણ) ખરરેખર 
ઉતિમ અધયાપકો હતા. અહીં ધીરુભાઈનરે નટરાજ િશી, નરંદકુમાર પાઠક, ચરંદ્રિદન 
ભટ્ટ જ રેિા અભયાસવપ્રય સહાધયાયીઓ મળા હતા. અહીં પણ ગીત-સરંગીત અનરે 
નાટકની પ્રિૃવતિ ચાલતી હતી. ચરંદ્રિદન મહરેતાનુરં ‘આણલદરે’ નાટક ઝરેવિયસ્ય કૉલરેજ રે 
ભજવયુરં હતુરં. તરેમારં દરેિરાનુરં પાત્ર ચરંદ્રિદન ભટ્ટ રે કરરેલુરં. અમદાિાદિાળા ધનરંજય ઠાકર 
બી. ટી. થિા માટરે મુરંબઈ આિરેલા. ચરંદ્રિદનના એ વમત્ર. અહીં પણ ‘કલમમરંડળ’ 
ચાલતુરં, લોકો એનરે ભરેળમરંડળ પણ  કહરેતા. રવિિારરે  ફરેલોવશપ સકતૂલમારં બધા ભરેગા 
થતા ‘આગગાડી’ નાટકનુરં મરંચન થિાનુરં હતુરં. ધનરંજયભાઈના કહરેિાથી ધીરુભાઈનરે 
એમારં એક-બરે ભતૂવમકા મળી હતી. દીના ગારંધી જ રેિારં પછીથી જણીતારં થયરેલારં નટી 
એ નાટકમારં હતારં. મહરેનદ્ર મરેરાણીનરે પણ નારવણયાનુરં પાત્ર મળરેલુરં. અહીં ધીરુભાઈનરે 
બીજ કવિઓ - લરેખકોનો પરરચય થાય છરે. જયોતીનદ્ર દિરે પણ મુરંબઈ આિી ગયરેલા. 
ધનસુખલાલ મહરેતા, રમણીક સુખરડયા, બચુભાઈ ધ્ુિ, જમુભાઈ દાણી, વજતુભાઈ 
મહરેતા, યજ્રેશ હ. શુકલ – આ બધા લરેખકો નાટક વનવમતિરે ભરેગા મળતા હતા. 
કયારરેક સનરેહરવશમ અનરે ઉમાશરંકર પણ આિી ચડતા. રરેલિરેના પલૅટફૉમ્યના દૃશયમારં 
આ બધા જ ભાગ લરેતા. ટતૂરંકમારં અનરેક સારહતયકારોના સરંસગ્યમારં આિિાની તક 
ધીરુભાઈના અધયાપકીય જીિનરડતરમારં બહુ મહતિની બની રહરે છરે.

મુરંબઈ વનિાસનારં અનરે કૉલરેજ કાળનારં આ િષયોમારં મોટા લરેખકો અનરે ઉતિમ 
સારહતયના પરરચયમારં આિિાનો લાભ ધીરુભાઈનરે મળો હતો. આમારંથી રણા 
બધારંનરે એમણરે 1960 પછીનારં િષયોમારં, એ મોડાસા કૉલરેજના આચાય્ય થયા તયારરે , 
વયાખયાનો માટરે પ્રરેમથી બોલાવયા હતા. ધીરુભાઈના રૂમ-પાટ્યનર દુગવેશ શુકલ હતા. 
એ વસવનયર એમ.એ.મારં ભણતા હતા. દુગવેશ કવિ, નાટ્યકાર અનરે િાતા્યકાર તરીકરે 
જણીતા હતા. દુગવેશ ધીરુભાઈ કરતારં આઠરેક િષ્ય મોટા. એક રદિસ દુગવેશનરે 
મળિા એમની રૂમ ઉપર ઉમાશરંકર આિી ચડ્ા. ઉમાશરંકર તયારરે  જુ. એમ.એ.મારં 
હતા. ધીરુભાઈએ ઉમાશરંકરનરે પહરેલી િાર અહીં જોયા અનરે પરરચય કરેળવયો. 
ધીરુભાઈના મનમારં ઉમાશરંકરની એક છવબ કોતરાઈ ગઈ હતી! ખાદીનુરં ધોવતયુરં, 
લીલાશ પડતો સફરેદ ટપકારંિાળો ખાદીનો કોટ, સફાઈપતૂિ્યક ઓળરેલા િાળ અનરે 
ચશમારંની પાછળ દરેખાતી ઝીણી પણ રણુરંબધુરં માપી લરેિા મથતી પાણીદાર આરંખો. 
ઉમાશરંકર એમ.એ.ની પરીક્ામારં પ્રથમ િગ્યમારં પ્રથમ આિરેલા જયારરે  દુગવેશ શુકલએ 
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વસવનયરની પરીક્ા આપી જ નહોતી. આ વમત્રો મળતા તયારરે  સદાય સારહતયની 
િાતો થતી. 1936મારં ઉમાશરંકર સાથરે થયરેલો ધીરુભાઈનો આ પ્રથમ પરરચય 1988 
ઉમાશરંકરના અિસાન સુધી વિકસતો રહ્ો હતો. ઉમાશરંકરનરે અનરેક મોટારં પદો 
પર, વિવિધ હરેવસયતમારં બરેઠરેલા જોયા હતા. ઉમાશરંકર સાથરે રહરેિાનો, ફરિાનો, 
પ્રિાસ કરિાનો અનરે કામ કરિાનો અિકાશ ધીરુભાઈનરે અનરેક િાર મળો હતો. 
ઉમાશરંકર જ રેિી સજ ્યક વિભતૂવત સાથરેનો આિો વનકટ સરંપક્ય રહ્ો તરેનરે ધીરુભાઈ 
પોતાનુરં સદભાગય સમજતા હતા. મારરે  ઉમરેરિુરં જોઈએ કરે મોડાસા કૉલરેજમારંથી 
ધીરુભાઈએ 1977–78મારં વનિૃવતિ લીધી તયારરે  એમના વિદાય સમારરંભમારં અમરે 
એમના ભતૂતપતૂિ્ય વિદ્ાથથીઓ ઉમાશરંકરનરે બોલાિી લાવયા હતા. ઉમાશરંકરનરે 
અમદાિાદથી ટકૅસી કરીનરે તરેડી લાિિાનુરં સદભાગય મનરે મળુરં હતુરં. તરે રદિસરે 
‘સરેતુ’ બરંગલામારંથી નીકળતારં પહરેલારં ઉમાશરંકરરે  ચા બનાિી હતી. એમના હાથની ચા 
પીિાનો એ ધનય અિસર મારા જીિનની એક યાદગાર ક્ણ બની રહ્ો છરે.

છાત્રાલયથી ધીરુભાઈ સરેનટઝરેવિયસ્ય કૉલરેજ જિા માટરે ધોબી તળાિ ચાલતા 
જતા અનરે તયારંથી ટ્રામમારં બરેસતા. ટ્રામની રટરકટ એક આનો હતી. પણ એ એક 
આનો બચાિિા માટરે ધીરુભાઈ કૉલરેજથી પાછારં િળતારં મરીન ડ્રાઇિ અનરે ચોપાટી 
થઈનરે ચાલતા આિતા. અહીં સુધી આિતારં ધીરુભાઈની સરંધયાપતૂજ અનરે ગીતાનો 
એક અધયાય િારંચિાનો ક્મ બધુરં છતૂ ટી ગયુરં હતુરં. મનમારં એ બધારંનો રરંજ હતો પણ 
ચાર પાટ્યનરોની રૂમમારં આિા ધાવમ્યક ઉપચારો પાળિાનુરં વયિહારુ લાગતુરં નહોતુરં. 
મુરંબઈનુરં િાતાિરણ પણ સતૂરત-અમદાિાદ કરતારં રણુરં રણુરં જુદુરં. પચરરંગી લોકોની 
આ દુવનયા અનરે અનરેક િૈવિધય ધરાિતી મુરંબઈ નગરી ધીરુભાઈના મનમારં અનરેક 
આશ્ચયયો જગિતી. વિદ્ાથથીભિનનારં આ િષયો દરવમયાન િારંચિા-લખિાના, નાટક-
વસનરેમા જોિાના, લરેખો-પુસતકો છપાિિાના, પૈસા કમાિાના જતભાતના નુસખાઓ 
અજમાિિાના અનરે એિા કરંઈક તુક્ાઓ કરી જોિાના એ રદિસો યાદગાર હોિા 
સાથરે સમજણ પ્રરેરનારા પણ હતા. 

દુગવેશ શુકલ બહુ િારંચનારા માણસ. અરંગ્રેજી અનરે ગ્ીક સારહતયની િાતો પણ 
કરરે . ગુજરાતી અનરે ભારતીય સારહતયની ગવતવિવધઓનો પણ દુગવેશનરે પરરચય 
ખરો. દુગવેશના કારણરે ધીરુભાઈ પણ અરંગ્રેજી પુસતકો િારંચતા થયા. વચત્રકાર વિનસરેટ 
િાનગોફની ઈરિીંગ સટોનરે લખરેલી જીિનકથા ‘લસટ ફૉર લાઇફ’ ધીરુભાઈએ એ 
રદિસોમારં િારંચરેલી. જ રેનો રણારં િષયો પછી વિનોદ મરેરાણીએ ગુજરાતીમારં ‘સળગતારં 
સતૂરજમુખી’ નામરે અનુિાદ કરરેલો. દુગવેશની િાતોનો, કવિતાના પ્રથમ શ્ોતા થિાનો 
લાભ પણ મળતો. આ જ સમયગાળામારં રિીનદ્રનાથ ટાગોર અનરે શરદચરંદ્રના 
બરંગાળી પુસતકોનારં રહનદી, ગુજરાતીમારં થયરેલા અનુિાદો િારંચિાની પણ ધતૂન 
લાગરેલી હતી. શરદબાબુની નિલકથાઓ ઉપરારંત ટાગોરની ‘ગોરા’, ‘નૌકાડતૂબી’ 
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િગરેરરેના ગુજરાતી અનુિાદો તથા ‘ગીતાજ રંવલ’ અનરે ‘પોસટઑરફસ’ (ટાગોર) 
િગરેરરેનારં અરંગ્રેજી ભાષારંતરો ખતૂબ રસપતૂિ્યક િારંચિાનુરં થયરેલુરં. બરંગાળી લરેખકોથી આ 
વમત્રો એટલા પ્રભાવિત થયરેલા કરે બરંગાળી ઢબનુરં ધોવતયુરં અનરે કુરતુરં ધીરુભાઈએ 
અનરે જતીનદ્રરે પહરેરિાનુરં શરૂ કરરેલુરં. ઉપરોકત બરે બરંગાળી લરેખકોએ ધીરુભાઈની 
સારહતયદૃવષ્ટ અનરે ભાિનાસૃવષ્ટ રચી આપી હતી. કપડારંની બરે જ જોડ હોય, કોઈ 
િાર તો દરરોજ ધોઈનરે એક જ ધોવતયુરં પહરેરિા હોય, વખસસારં ખાલી હોય તો પણ 
બરંગાળી પુસતકોના િાચનરે આ યુિાનોના મનમારં ખુમારી ભરી દીધી હતી. રદન-રાત 
િાચનનો નશો, એનો આનરંદ ઓછો થતો નહોતો. સા્મયિાદી વિચારધારાનો પિન 
પણ એ િષયોમારં ચોતરફ િાતો હતો. એ અરંગરેનારં પુસતકો પણ મળતારં. ‘રવશયન 
નારી’, ‘કકળતુરં કારંગો’, ‘દરરયરે દિ લાગયો’, ‘ચાલો વિચારીએ’ અનરે ‘ચાલો 
પલટીએ’ જ રેિી ગ્રંથમાળાઓ પ્રગટ થતી હતી અનરે યુિાનો ફટાફટ એ િારંચી કાઢતા 
હતા. લોજમારં પ્રગવતશીલ વિચારધારાનારં પ્રિચનો થતારં. એ સારંભળિા આ વમત્રો 
જતા. આઝાદીનારં આરંદોલનોની સાથરે વચતિ હરંમરેશારં થનગનાટ અનુભિતુરં. વબ્રટશ 
સામ્રાજયિાદ અનરે મતૂડીિાદનરે આ વમત્રો વધક્ારતા. પૈસો ભરેગો કરિો જ ન જોઈએ 
એિા નિા વિચારનરે અમલમારં મતૂકિાના ઉતસાહમારં આ ચારરેય વમત્રો જ રે આિરે એ 
બધા પૈસા એક ડબબામારં ભરેગા કરતા અનરે પોતાની જરૂરરયાત મુજબ િાપરતા. 
કદી કોઈએ લરેિડ-દરેિડનો રહસાબ કયયો નહોતો. આ પગલુરં આમ તો એક તુક્ો 
હતુરં પણ આવથ્યક વયિહારમારં આના કારણરે ઉદાર રહરેિાની એક ટરેિ કાયમ માટરે 
પડી હતી. 

વિદ્ાથથીભિનની સામરે જ કૃષણ વસનરેમા હતુરં. એ ઉપરારંત નયતૂ વથયરેટસ્ય પ્રભાત 
અનરે બૉ્મબરે ટૉકીઝમારં આિરે એ બધી રફલમો આ વમત્રો અચતૂક જોતા. રણી િાર તો 
પ્રથમ રદિસરે પ્રથમ શોમારં જોિાનો આગ્હ રાખતા. દુગવેશભાઈનરે અરંગ્રેજી રફલમો 
જોિાનો શોખ હતો. એમની સાથરે રહીનરે ધીરુભાઈએ પણ કરેટલીક સારી પરદરેશી 
રફલમો જોઈ હતી. રફલમો જોિાની રુવચ કરેળિાઈ હતી પણ પછીનારં િષયોમારં અધયાપક 
થયા અનરે બીજી જિાબદારીઓ આિી એટલરે રફલમો તરફનુરં િલણ પ્રમાણમારં ઓછુરં 
થઈ ગયરેલુરં. જોકરે 1975 અનરે અનરે 1983મારં ધીરુભાઈએ ઇંગલૅનડનો પ્રિાસ કયયો 
તયારરે  તયારંનારં ઓપરેરાહાઉસમારં નાટકો અનરે વથયરેટસ્યમારં મતૂિી જોિાનુરં સિીકાયુું હતુરં. 
આમરેય ધીરુભાઈ નાટકના જીિ. નાટક એમનરે ન ગમરે તો જ નિાઈ.

* * *
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‘મુરંબઈમારં હુરં  પારંચ િષ્ય રહ્ો. તરે દરવમયાન મારુરં  બૌવદ્ધક રડતર થયુરં. વિવિધ 
રસરુવચ અનરે શવકત ધરાિતા પચરરંગી (cosmopolitan) જનસમુદાયના સરંસગ્યમારં 
આિિાનુરં થયુરં તરે મોટી િાત હતી. નિી તાજી હિા માટરે મગજમારં બારીબારણારં ખતૂલી 
ગયારં હતારં. રાજકીય અનરે સારંસકૃવતક જગૃવતના એ રદિસો હતા. ગારંધીજી, નહરેરુ, 
સરદાર, સુભાષ, ટાગોર, રાધાકૃષણન્ અનરે શ્ી અરવિરંદ અમારી વિચારસૃવષ્ટના 
રડિૈયા હતા. દુવનયાનરે મહાન સરંત, જગપ્રવસદ્ધ કવિ, સમથ્ય તતિજ્, આદશ્ય યોગી, 
દીર્યદશથી રાજકીય નરેતા અનરે લડતમારં સમગ્ દરેશનુરં અદભુત સરંગઠન સાધનાર 
લોખરંડી પુરુષ ભારતરે આપયાનો ગિ્ય અમરે લરેતા. ઉદ્ામ વિચારિાળા અનરેક યુિાનો 
પરદરેશી શાસન સામરે લડત ચલાિિા એકત્ર થતા. કૉલરેજમારં એની ગરમી સતત 
અનુભિાતી. વિદ્ાથથી-અિસથામારં અસહકારની લડતનારં સરરસો અનરે સભાઓમારં 
અમરે અચતૂક હાજરી આપતા. ખાદી પહરેરતા. સરકારી નોકરી લીધા પછી મેં ખાદીનારં 
કોટપાટલતૂન પહરેરિાનો વનયમ કયયો હતો.’

– ધીરુભાઈ ઠાકર

દુગવેશ શુકલના સહિાસથી ધીરુભાઈનરે કૉલરેજકાળમારં જ રે સજ ્યકોના વનકટ 
પરરચયમારં આિિાનુરં બનયુરં એમારં એક નામ બળિરંતરાય ઠાકોરનુરં પણ છરે. દુગવેશરે 
પૃથિી છરંદમારં ‘ઉિ્યશી’ પદ્રૂપક લખરેલુરં અનરે ‘ઊવમ્ય’ માવસકમારં પ્રગટ કરરેલુરં. બ. ક. 
ઠાકોરરે  એ િારંચીનરે દુગવેશનરે પત્ર લખીનરે મળિા બોલાિરેલા. પ્રિાહી પૃથિી છરંદમારં 
થયરેલુરં આિુરં કામ જોઈનરે એમણરે દુગવેશનરે શાબાશી આપરેલી. એક િાર ધીરુભાઈ પણ 
દુગવેશની જોડરે બ. ક. ઠાકોરનરે તયારં ગયરેલા. બ. ક. ઠાકોરનુરં વયવકતતિ જોઈનરે ધીરુભાઈ 
ખતૂબ પ્રભાવિત થયરેલા. બ. ક. ઠાકોર પ્રકારંડ વિદ્તિાિાળા, લરેખક, કવિ અનરે પ્રોફરેસર 
! તરેમનો દરેખાિ પણ વિલક્ણ. પ્રમાણમારં મરેદસિી શરીર, ગળુરં-તળુરં એક લાગરે એિો 
ભરાિદાર ચહરેરો, લારંબી અનરે રાટી મતૂછો, જડો અનરે રૂક્ અિાજ. હાફ પરેનટ અનરે 
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શટ્ય પહરેરીનરે બરેઠરેલા બલ્ુકાકાનરે ધીરુભાઈ જોઈ જ રહરેલા. બલ્ુકાકાએ ધીરુભાઈનરે 
પતૂછરેલુરં કરે બી.એ. થઈનરે શુરં કરિા મારંગો છો? ધીરુભાઈએ સરંકોચ અનરે ગભરાટ સાથરે 
જિાબ આપરેલો. ટરેબલ પર પડરેલી ટોકરી િગાડી નોકરનરે બોલાિીનરે ચા-નાસતો 
મરંગાિરેલ. પછી તો દર પરંદર રદિસરે એમનરે મળિા જિાનુરં બનતુરં. ઊછરતી પરેઢીનરે 
પ્રરેરણા અનરે માગ્યદશ્યન આપિાનુરં કામ બ. ક. ઠાકોરરે  વજ રંદગીભર કરરેલુરં. જુિાન 
લરેખકો સાથરે જ રેટલો રવનષ્ટ સરંબરંધ બ. ક. ઠાકોરનો હતો એટલો કદાચ એમના 
સમયમારં કોઈ કવિ કરે લરેખકનો ભાગયરે જ હશરે. બળિરંતરાય સિમતના ભારરે  આગ્હી 
એટલરે રણા જોડરે સરંબરંધો બગડિાના પ્રસરંગો પણ આિતા. જોકરે બ. ક. ઠાકોર 
એની પરિા કરતા નહીં. ધીરુભાઈનરે એમના માગ્યદશ્યનનો લાભ રણી િાર મરેળરેલો. 
1940મારં ધીરુભાઈ બી.એ. થયા અનરે ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં ગુજરાતીના ખરંડ 
સમયના અધયાપક તરીકરે જોડાયા તયારરે  બલ્ુકાકાએ સલાહ આપરેલી કરે પ્રોફરેસરરે  
દરરોજ બરે કલાક પોતાના વિષયનુરં અનરે બરે કલાક બીજ વિષયોનુરં વનયવમત િાચન 
કરિુરં જોઈએ. બલ્ુકાકાની આ વશખામણ ધીરુભાઈએ આજીિન યાદ રાખરેલી અનરે 
અમલમારં પણ મતૂકરેલી. ધીરુભાઈ મવણલાલ નભુભાઈ વિશરે શોધવનબરંધ તૈયાર કરતા 
હતા તયારરે  પણ બલ્ુકાકાનારં કીમતી સતૂચનો એમનરે મળારં હતારં. લખાણ નબળુરં 
હોય કરે જરૂરરયાત કરતારં બહુ ટતૂરંકુ હોય તયારરે  પણ બલ્ુકાકા અસરંતોષ વયકત 
કરતા. ધીરુભાઈએ સારહતયકારો િચચરેના વિિાદો અનરે પતૂિ્યગ્હો વિશરે અભયાસ 
કરીનરે એક પુસતક લખરેલુરં  ‘કરેટલાક સારહવતયક વિિાદો’. તરેમારં બળિરંતરાય વિશરે 
એમણરે વનષપક્ અનરે સપષ્ટ મરંતવયો રજતૂ કરરેલારં છરે. બ. ક. ઠાકોર, નરવસરંહરાિ, 
નાનાલાલ અનરે મરેરાણીના સારહતય તરફ સજ્જડ પતૂિ્યગ્હોથી જોતા હોિાથી બ. 
ક. ઠાકોર એમના તરફ સહાનુભતૂવત દાખિી શકતા નથી. અરરે , ગારંધીજી સાથરે 
પણ એમનરે મતભરેદો થયરેલા. ગારંધીજીની ટીકા કરિામારં પણ બ. ક. ઠાકોર લગીરરે  
પાછળ નહોતા. આિા વિલક્ણ વયવકતતિિાળા મોટા કવિ અનરે વિિરેચક બ. ક. 
ઠાકોરના પત્રો પણ પછીનારં િષયોમારં ધીરુભાઈ ઉપર આિતા. જોકરે ધીરુભાઈ ઉપર 
બળિરંતરાયની વિદ્તિાનો પ્રભાિ પડરેલો નહીં કરે પતૂિ્યગ્હોનો. એક િાર ધીરુભાઈએ 
કોઈ ચચા્યમારં બળિરંતરાયનરે આક્મકતાથી બોલતા સારંભળા પછી ચચા્યમારં ભાગ 
લરેતા ગુજરાતી પ્રજના સારહતય પ્રરેમ વિશરે પ્રશ્ પતૂછરેલો તયારરે  બલ્ુકાકા ગુસસામારં 
બોલરેલા કરે ગુજરાતી પ્રજ વિદ્ા અનરે વિદ્ાનો પ્રતયરે બરેકદર છરે, બહુ ઉદાસીન 
છરે. ગુજરાતી પ્રજમારં ધમ્ય વિશરે િરેિલાઈ અનરે મતૂખ્યતા વિશરેષ જોિા મળરે છરે. તયારરે  
ધીરુભાઈએ જિાબમારં કહરેલુરં કરે – ‘કાકા, ગુજરાત ગમરે તરેિી છરે પણ ગુજરાતરે 
ગારંધીજી અનરે બળિરંતરાય ઠાકોર આપયા એ કારંઈ ઓછુરં છરે ?’ બલ્ુકાકા ધીરુભાઈ 
સામરે તાડતૂકયા અનરે બોલયા – ‘વહોટ’ ? આઈ એમ ધી પ્રોડકટ ઑફ પતૂના.  ગમરે 
એમ હોય પણ ધીરુભાઈ ઉપર બરે ગુજરાતી કવિઓની વિવભન્ન છાપ પડી હતી. 
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એક ઉમાશરંકર અનરે બીજ બળિરંતરાય ઠાકોર. એક ઋજુ કોમળ અનરે બીજ રુક્ 
અનરે કઠોર ! પરરંતુ બરંનરે મોટા કવિઓ અનરે સાચા અથ્યમારં વિદ્ાનો. આિા સજ ્યકો 
અનરે પ્રોફરેસરોના સરંપકયો ધીરુભાઈનરે એમના કૉલરેજકાળ દરવમયાન થતા રહરેલા.

ઇનટર પાસ થયા પછી ધીરુભાઈ જુવનયર બી.એ.મારં પ્રિરેશ મરેળિિા માટરે 
સરેનટઝરેવિયસ્ય કૉલરેજમારં ફૉમ્ય ભરતા હતા. (15મી જતૂન, 1937) ધીરુભાઈની ઇચછા 
મુખય સરંસકૃત અનરે ગૌણ ગુજરાતી વિષય લરેિાની હતી. એ તયારં ફૉમ્ય ભરતા હતા 
અનરે એ િખતરે પ્રૉ. કરે. બી. વયાસ તયારં આિી ચડ્ા. કરે. બી. વયાસ વિરમગામના, 
એક જ ફવળયામારં બરંનરેનારં રર. ઓળખીતા હોિાના નાતરે કરે. બી. વયાસરે પતૂછુરં કયા 
વિષયો રાખયા છરે ? ધીરુભાઈએ સરંસકૃત મુખય વિષય રાખયો એમ જણાવયુરં તયારરે  
એમણરે સલાહ આપી કરે ગુજરાતી મુખય વિષય રાખ અનરે ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં 
દાખલ થા. એ િષવે જ કૉલરેજમારં પ્રથમ િષ્યથી જ ગુજરાતી વિષય યુવનિવસ્યટીએ 
અભયાસક્મમારં દાખલ કરરેલો એટલરે અધયાપકની નોકરી મળિાની શકયતાઓ 
િધી ગયરેલી. આ વસિાય પણ ભવિષયમારં ગુજરાતી વિષયના િધનારા મહત્િ 
તરફ એમણરે ધીરુભાઈનુરં ધયાન દોરરેલુરં એટલરે ધીરુભાઈ ગુજરાતી મુખય વિષય 
રાખીનરે જુ.બી.એ.મારં ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં દાખલ થયા હતા. અહીંથી ધીરુભાઈની 
વિદ્ાયાત્રા એક મોટો િળારંક લરે છરે. નરવસરંહરાિ રદિરેરટયા અનરે કરેશિ હષ્યદ ધ્ુિ 
જ રેિા વિદ્ાનો આ કૉલરેજમારં અધયાપક રહી ચતૂકયા હતા. કૉલરેજનુરં મકાન પણ 
અરંગ્રેજી ઇજનરેરરે  તૈયાર કરાિરેલુરં. વિશાળ ઓરડાઓ, ઊંચી ઊંચી બારીઓ અનરે 
છત, પથથરના પગવથયાિાળા દાદરા. વિવશષ્ટ વિદ્ાકીય પરરંપરાઓનરે કારણરે 
કૉલરેજનુરં િાતાિરણ બહુ પ્રભાિક અનરે પ્રોતસાહક હતુરં. એક એકથી ચરડયાતા 
અધયાપકો અનરે એિા જ કુશળ આચાયયો તયારં વનમાતા અનરે કામ કરતા. અહીં 
ધીરુભાઈનરે ગજ રેનદ્ર ગડકર અનરે કારંગલરે જ રેિા સરંસકૃતના વિદ્ાનો પાસરે ભણિા 
મળુરં. સરંસકૃત કાવયમીમારંસા અહીં ભણિાથી બહુ પાકુરં થયુરં. જ રે પછીનારં િષયોમારં 
વિિરેચક ધીરુભાઈનુરં રડતર કરિામારં મદદરૂપ બનરે છરે. પ્રૉ. બરેનરજી બના્યડ શોના 
નાટકો શીખિતા. પ્રો. બાટ્યલરે અનરે િરેલીંગકર પણ અરંગ્રેજી સારહતય શીખિતા. 
િાવષ્યકોતસિ િખતરે નાટકના કાય્યક્મો થતા. સતૂરત અનરે અમદાિાદની કૉલરેજો કરતારં 
અહીં વશસતપાલનનો આગ્હ રણો વિશરેષ રહરેતો એટલરે વિદ્ાથથીઓ તોફાન કરિાનરે 
બદલરે ભણિામારં ધયાન આપતા. વસવનયર બી.એ.મારં સત્ર દીઠ બરે અરંગ્રેજી વનબરંધો 
લખિાનુરં ફરવજયાત હતુરં. ધીરુભાઈએ એક વનબરંધ ઓછો લખરેલો એટલરે એમણરે બરે 
રૂવપયા દરંડ ભરિો પડરેલો. આપણરે આજ રે આિી કૉલરેજો અનરે આિા વિદ્ાન પ્રોફરેસરો 
વિશરે િારંચીએ કરે જણીએ છીએ તયારરે  લાગરે છરે કરે આપણરે કોઈ સતયુગમારં ડોરકયુરં 
કરી રહ્ા છીએ.

જુવનયર બી.એ.ની પરીક્ા પણ કૉલરેજ લરેતી. બીજ સત્રમારં મુરંબઈ 
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યુવનિવસ્યટીની નારાયણ મહાદરેિ પરમાનરંદ ઇનામી વનબરંધની જહરેરાત કૉલરેજના 
નોરટસ બૉડ્ય ઉપર મુકાઈ હતી. વિષય હતો ‘19મી સદીની પવશ્ચમ ભારતની 
પ્રિૃવતિઓ’. ગુજરાતી ભાષામારં કુલ એકસો પાનામારં વનબરંધ લખિાનો હતો. ઇનામ 
હતુરં બસો રૂવપયા. કરે. બી. વયાસરે ધીરુભાઈનરે આ વનબરંધ લખિા માટરે આગ્હ કયયો. 
ધીરુભાઈનુરં મન ઢચુપચુ હતુરં પણ વયાસસાહરેબરે કહ્ુરં કરે ‘તારા અભયાસનરે વિસતૃત 
અનરે ઊંડો કરિા માટરે આ ઉતિમ તક છરે.’ એમણરે ધીરુભાઈનરે સરંદભ્ય પુસતકોની 
યાદી કરી આપી. ધીરુભાઈ બરે મરહના યુવનિવસ્યટીના ગ્રંથાલયમારં જતા અનરે નોંધો 
તૈયાર કરતા. રાત-રદિસની મહરેનત પછી વનબરંધ તૈયાર થયો. ધીરુભાઈનરે બસો 
રૂવપયા ઇનામ મળુરં. એમારંથી એમણરે સો રૂવપયાનારં પુસતકો લીધારં અનરે સો રૂવપયા 
રોકડા. સારહતયની દુવનયામારં પ્રિરેશ કરિા માટરે આ રટનાએ ધીરુભાઈમારં ઉતસાહ 
અનરે શવકત િધારિાનુરં કામ કયુું.

જુવનયર બી.એ.મારં પરંચોતરેર ટકા મરેળિીનરે ધીરુભાઈ પાસ થયા એટલરે એમનરે 
કૉલરેજ તરફથી મરેરરટ સકૉલરવશપ આપિામારં આિરેલી. પરંચોતરેર ટકા આિિાના 
કારણરે એમનરે ગોકળદાસ તરેજદાસ છાત્રાલયમારં વન:શુલક રહરેિાની સગિડ મળી. 
ગોિાવલયા ટનૅક પર આિરેલુરં આ છાત્રાલય બહુ વિશાળ કૅ્મપસ અનરે ઉતિમ સગિડો 
ધરાિતુરં હતુરં (1938). અહીં ભોજન, વનિાસ, પુસતકો, છત્રી અનરે ફી બધુરં જ પતૂરુરં  
પાડિામારં આિતુરં હતુરં. હજમ અનરે ધોબીની સરેિા પણ મફત મળતી હતી. ચાલીસથી 
પચાસ તરેજસિી અનરે બુવદ્ધશાળી વિદ્ાથથીઓનરે અહીં પ્રિરેશ મળતો. પુસતકાલય 
બહુ સમૃદ્ધ હતુરં. સતૂિા માટરેની લૉબીમારં દરરેકનરે મચછરદાની સરહત પલરંગ મળતો. 
ભોજન માટરે અનરે િારંચિા માટરેના ખરંડો પણ વિશાળ હતા. છાત્રાલયની સાથરે સરંસકૃત 
પાઠશાળા પણ હતી. એના પરંરડતો પણ તયારં જ રહરેતા એટલરે તરેનો લાભ મળતો. 
ડૉ. વજતરેનદ્ર જ રેટલીનો ધીરુભાઈનરે અહીં પ્રથમ પરરચય થયરેલો. એ વિદ્ાન છાત્ર 
હતા. મધુસતૂદન વયાસ, નરંદુ વત્રિરેદી, ચરંદ્રકારંત િોરા, કાિરડયા અનરે તરંબોળી જ રેિા 
અનરેક વમત્રો હરંમરેશારં ભણિાની, નૈવતકતાની અનરે આઝાદીની િાતો કરતા. આ 
છાત્રાલયમારં મહાદરેિ દરેસાઈ, મોરારજી દરેસાઈ, ભુલાભાઈ દરેસાઈ અનરે પ્રભાશરંકર 
પટણી ભણતા તયારરે  રહ્ા હતા. આ છાત્રાલયના શારંત અનરે ર્મય િાતાિરણમારં 
ધીરુભાઈ એકાગ્તાથી અભયાસ કરી શકયા. અનરેક વિષયના બાહોશ છાત્રોનુરં 
વમત્રમરંડળ બનિાથી પણ બીજ વિષયોમારં રસરુવચ કરેળિાતા ગયરેલારં. બહાર બીજ રે 
ચાલતારં વયાખયાનો અનરે ચચા્યના કાય્યક્મમારં બધા વમત્રો હાજરી આપિા જતા. દર 
શવન-રવિએ આ પ્રકારના કાય્યક્મોમારં જિાથી ધીરુભાઈનરે બહુ જ ફાયદો થયો 
હતો. મોડાસા કૉલરેજમારં એ આચાય્ય બનયા તયારરે  આ પ્રકારના અનરેક કાય્યક્મો 
યોજિાની એમનરે પ્રરેરણા મળી તરેના મતૂળમારં આિી રટનાઓ પડરેલી હતી. દરેશમારં 
પ્રારંતીય સરકારોની પ્રથમ િાર ચતૂરંટણી થતી હતી (1938-39) તયારરે  આ બધા 
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વમત્રો કૉંગ્રેસના સિયરંસરેિક તરીકરે પ્રચાર કરિા માટરે આસપાસ બધરે ફરી િળતા 
હતા. કૉલરેજ તરફથી યોજતારં પ્રિાસો અનરે વપકવનકમારં ધીરુભાઈ અચતૂક જોડાતા. 
કૉલરેજમારં ગુજરાતી સારહતયમરંડળ ચાલતુરં. ધીરુભાઈએ એના મરંત્રી તરીકરે બરે િષ્ય 
કામ કરરેલુરં. આ મરંડળના ઉપક્મરે ધીરુભાઈએ કનૈયાલાલ મુનશીનરે વયાખયાન માટરે 
બોલાિરેલા – મુનશી તયારરે  પ્રારંતીય સરકારમારં ગૃહમરંત્રી હતા.

સામાનય િાચકનરે જણીનરે આશ્ચય્ય થાય એિી કરેટલીક િાતો કૉલરેજોના 
અધયાપકોમારં બનતી રહરેતી હોય છરે. આ વિદ્ાથથી તો ફલાણા અધયાપકનો વપ્રય 
વિદ્ાથથી છરે. એ એમનરે કાયમ મળતો હોય છરે – એિુરં વિચારીનરે એ વિષયનો બીજો 
અધયાપક પરેલા વિદ્ાથથીનરે પરીક્ામારં પોતાના વપ્રય વિદ્ાથથી કરતારં થોડાક ગુણ ઓછા 
જ આપતો હોય છરે – એિી માનયતા બધરે જ પ્રિત્યતી હતી. (આજ રે પણ આિી 
િૃવતિ ઓછી થિાનરે બદલરે િધી હોિાનો રણાનરે અનુભિ છરે.) મનસુખલાલ ઝિરેરીનો 
વપ્રય વિદ્ાથથી હોય એનરે પ્રો. કરે. બી. વયાસ થોડા ઓછા ગુણ આપરે એ તો ખરુરં  જ 
પણ અધયાપકની ભરતી કરિાની હોય તયારરે  એ પોતાના વિદ્ાથથીનરે જ પસરંદ કરતો 
હોિાનુરં બનતુરં રહરેતુરં. આ િલણ આજ રે પણ જોિા મળરે છરે. વસવનયર બી.એ.મારં પ્રથમ 
િગ્ય મરેળિિા માટરે ધીરુભાઈનરે પારંચ ગુણ ખતૂટરેલા. ધીરુભાઈનરે એનો બહુ િસિસો 
નહોતો પણ એમના પ્રોફરેસર (વયાસસાહરેબ) વનરાશ થયરેલા. એ એિુરં માનતા હતા કરે 
મારરે  જ રેની સાથરે નથી બનતુરં એ પ્રોફરેસર પરીક્ક હોિાથી જણીજોઈનરે ઓછા ગુણ 
આપયા છરે. કરે. બી. વયાસરે ધીરુભાઈનરે બી.એ. પછી સકતૂલમારં અનરે કૉલરેજમારં નોકરી 
અપાિિામારં સામરે ચાલીનરે ત્રણ-ચાર િાર સહાય કરી હતી. 

ધીરુભાઈના જીિનમારં મહત્િનો પ્રસરંગ 1938–39ના િષ્યમારં જ બનયો હતો. 
એ જુવનયર બી.એ.મારં પાસ થયા એ ઉનાળામારં એમની સગાઈ થઈ હતી. એમના 
સાળા હરરકૃષણ દિરે મુરંબઈમારં કસટ્મસ ખાતામારં નોકરી કરતા હતા. ધીરુભાઈની 
સગાઈ થઈ હતી તરે ધનલક્મીબહરેન, હરરકૃષણભાઈ સાથરે મુરંબઈમારં રહરેતારં હતારં. 
એટલરે લગ્ન પહરેલારં ધીરુભાઈ ધનલક્મીબહરેનનરે મળિા જતા. ચોપાટી, મરીનડ્રાઇિ 
અનરે હૅં વગરંગ ગાડ્યન જ રેિારં સથળોએ એ સાથરે ફરિા નીકળતારં. આમ લગ્ન પહરેલારં 
એકબીજના વનકટ પરરચયમારં આિિાનુરં બનરેલુરં. એની સુખદ ફલશ્ુવત લગ્નજીિનનારં 
િષયો દરવમયાન મળતી રહરેલી. એમનુરં દા્મપતય જીિન બહુધા પ્રસન્ન અનરે મધુર 
રહ્ાનુરં નોંધાયુરં છરે. બી.એ. થયા પછી એમનારં લગ્ન િતન વિરમગામમારં યોજયારં 
હતારં. થોડા રદિસ વિરમગામમારં રહીનરે તરેઓ બા-બાપુજી જોડરે રહરેિા વસદ્ધપુર પણ 
ગયરેલા. ધીરુભાઈનરે એમ.એ. તો કરિુરં હતુરં. પણ હિરે કમાિાની જરૂર ઊભી થઈ 
હતી. એટલરે એ નસીબ અજમાિિા પાછા મુરંબઈ પહોંચરે છરે.

જતૂન, 1939મારં ધીરુભાઈ મુરંબઈમારં નોકરીની શોધ આદરરે  છરે. વમત્ર જતીનદ્ર 
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સાથરે મળીનરે શાળાઓમારં તપાસ કરરે  છરે. નોકરીનુરં ઠરેકાણુરં પડતુરં નથી એટલરે ધીરુભાઈ 
જતીનદ્ર જોડરે શૅરબજરમારં દલાલની ઑરફસમારં જઈનરે બરેસરે  છરે. જતીનદ્રની 
સોબતમારં અનરે આસપાસના િાતાિરણથી પ્રરેરાઈનરે ધીરુભાઈ પણ શૅરની લરે-િરેચમારં 
ઝુકાિરે છરે. જોકરે ખોટનો અનુભિ થતારં એમારંથી બહાર નીકળી જય છરે. ખરરેખર 
તો બરંનરે વમત્રોનરે એ ગાળામારં નોકરી મળિાથી એ શૅરબજરના સટ્ટાથી ઊગરી 
ગયા હતા એમ કહરેિુરં જોઈએ. વિલરેપાલૅ્યમારં ગોકળીબાઈ હાઈસકતૂલમારં દુગવેશ શુકલ 
વશક્ક તરીકરે કામ કરતા હતા. એ સકતૂલમારં ઝીણાભાઈ દરેસાઈ (સનરેહરવશમ) આચાય્ય 
હતા. તરે રાજીનામુરં આપીનરે અમદાિાદ ગયરેલા એટલરે એમની જગયાએ એક બીજ 
આચાય્ય આિરેલા. અમૃતલાલ યાવજ્ક પણ તયારં વશક્ક હતા. પરરંતુ યાવજ્કસાહરેબ 
રુઈયા કૉલરેજમારં અધયાપક તરીકરે જોડાતારં ગોકળીબાઈ હાઈસકતૂલમારં જગા પડરેલી 
એટલરે દુગવેશભાઈએ ધીરુભાઈનરે એ જગા માટરે અરજી કરિાનુરં કહરેલુરં. તરત જ 
રૂબરૂ મુલાકાત ગોઠિાઈ અનરે પાલા્યની આ જણીતી સકતૂલમારં ધીરુભાઈનરે પારંત્રીસ 
રૂવપયાના માવસક પગારની વશક્ક તરીકરે વનમણતૂક મળરેલી. એ રણા રાજી થયા હતા 
કરેમ કરે આ સકતૂલમારં ઝીણાભાઈ જ રેિા કવિ આચાય્ય રહ્ા હતા અનરે થોડા િખત માટરે 
કવિ ઉમાશરંકર જોશી પણ અહીં વશક્ક તરીકરે નોકરી કરી ગયા હતા. ઇનદ્ર િસાિડા 
અનરે ‘કોલક’ના નામથી નિલકથાઓ લખતા મગનભાઈ દરેસાઈ પણ ગોકળીબાઈ 
સકતૂલમારં એ િષયોમારં ભણાિતા હતા. ધીરુભાઈ ચનથીરોડ પર તારાબાગમારં રહરેતા 
અનરે રરેલિરેનો પાસ કઢાિી રોજ પાલા્ય નોકરીએ જતા. તયારરે  મુરંબઈની ગાડીઓમારં 
ખાસ ભીડ નહોતી રહરેતી. શાળાનુરં િાતાિરણ સારહવતયક ફોરમિાળુરં હતુરં. મુકત 
અનરે વનખાલસ િાતાિરણમારં વિદ્ાથથી તરેમજ વશક્ક બરંનરે ખીલી શકરે એિી પ્રરેરક 
પરરવસથવત હતી. ધીરુભાઈ તૈયારી કરીનરે રસપતૂિ્યક ભણાિતા. એમનો મતૂળ આશય 
તો એમ.એ. કરિાનો હતો. તયારરે  એમ.એ.ના િગયો મોટા ભાગરે શવન-રવિિારરે  
ચાલતા. એમ.એ.નુરં સરેનટર યુવનિવસ્યટી ગણાતી પણ િગયો વિષય અનરે પરેપર પ્રમાણરે 
જુદી જુદી કૉલરેજોમારં યોજતા. વિદ્ાથથી હાજર રહરે એ માટરેનો બહુ આગ્હ નહોતો 
રખાતો. ધીરુભાઈ એમ.એ.ના િગયો બનરે એટલા વનયવમત રહીનરે ભરિા જતા. 
ગોકળીબાઈ હાઈસકતૂલમારં નોકરીના ચારરેક મરહના થયા હશરે અનરે પ્રો. કરે. બી. વયાસરે 
એક રદિસ સકતૂલ પર રૂબરૂ આિીનરે, ચાલુ િગવે ધીરુભાઈનરે બહાર બોલાિીનરે કહ્ુરં 
કરે ચનથીરોડ પર વચલડ્રનસ એરેકૅડરેમી છરે તયારં ગુજરાતી વિષયના વશક્કની તરત 
જરૂર છરે. મેં તમારા માટરે િાત કરી છરે અનરે તમારરે  અતયારરે  જ મનરે અરજી લખી 
આપિાની છરે. કાલરે ઇનટરવયતૂ ગોઠિરેલ છરે. ધીરુભાઈની અરજી લઈનરે વયાસસાહરેબ 
વચલડ્રનસ એકૅડરેમીના િહીિટકતા્ય વમસીસ કીવત્યકરનરે આપી આિરેલા. બીજ રદિસરે 
ધીરુભાઈએ ઇનટરવયતૂ આપયો અનરે એ પસરંદગી પા્મયા. એમણરે ગુજરાતી વિભાગના 
િડા તરીકરે અનરે મૅરટ્રકના િગ્યવશક્ક તરીકરે કામ કરિાનુરં હતુરં. એમની પાસરે ખાસ 
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અનુભિ તો નહોતો પણ એમણરે પડકાર ઉપાડી લીધો. અહીં પગાર એરંશી રૂવપયા 
હતો એટલરે કરે બમણાથી િધુ અનરે આિ-જ કરિાનુરં મટી જય – આ મોટા ફાયદા 
હોિાથી એમણરે પહરેલી જનયુઆરી, 1940ના રોજ વચલડ્રનસ એકૅડરેમીમારં વશક્ક 
તરીકરે જોડાિાનુરં પસરંદ કયુું. આ શાળામારં અનરેક અનુભિી વશક્કો હતા. સરંચાલક 
મરંડળ પણ બહુ સક્મ અનરે વશક્ણ માટરે સરંવનષ્ઠ હતુરં. અહીં પણ ધીરુભાઈનરે કરેટલાક 
સારા વશક્કોનો પરરચય થયરેલો. આ વશક્કોમારં એક ગોિધ્યન પરંચાલ હતા જ રેમણરે 
પછીથી વચત્ર અનરે નૃતયકલાનુરં કૌશલય પ્રાપ્ કયુું હતુરં. ગોિધ્યન પરંચાલ લવલતકલા 
ક્રેત્રરે ઝડપથી વિકાસ કરીનરે નૅશનલ સકતૂલ ઑફ્ ડ્રામા(રદલહી)મારં અધયાપક તરીકરે 
વનયુવકત પા્મયા હતા. કલાક્રેત્રરે એમનુરં નામ ગુજરાત કરતારં ભારતમારં િધુ જણીતુરં 
બનરેલુરં. અહીં પણ ધીરુભાઈનરે નાટક તથા અનય પ્રિૃવતિઓમારં કામ કરિાની તક 
મળરેલી. મહરેનદ્ર મરેરાણી અહીં મૅરટ્રકના િગ્યમારં હતા.  

વચલડ્રનસ એકૅડરેમીમારં ત્રણરેક મરહના કામ કયુું હશરે તયારં એક રદિસ પ્રો. કરે. બી. 
વયાસ ધીરુભાઈનરે દરજીની દુકાનરે મળી ગયા. એમણરે કહરેલુરં ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં 
પાટ્યટાઇમ લરેકચરરની જગયા છરે. એનરે માટરે તમારરે  અરજી કરિાની છરે. ધીરુભાઈના 
મનમારં તો ગડમથલ ચાલતી હતી. ‘હુરં  જયારં છુરં તયારં સુખી છુરં હજી એમ.એ.નુરં એક 
િષ્ય મારંડ પતૂરુરં  થયુરં છરે. એમ.એ. થયા િગર કરેિી રીતરે મનરે લરેશરે?’ વયાસસાહરેબરે 
ધીરુભાઈનરે સમજિતારં કહરેલુરં કરે – ‘અરજી કરિામારં શુરં જય છરે. તમરે બી.એ.મારં ફસટ્ય 
છો.’ ધીરુભાઈએ અરજી કરી જતૂનમારં ઇનટરવયતૂનો પત્ર આવયો. સરકારી કૉલરેજમારં 
અધયાપકની નોકરી માટરે જિુરં હોય તો કોટપાટલતૂન િગર કરેિી રીતરે જિાય ? 
ધીરુભાઈ એમના વમત્ર મધુસતૂદન વયાસનો સતૂટ પહરેરીનરે ગયા. ઇનટરવયતૂમારં તો બધા 
રદગગજો બરેઠરેલા. વશક્ણ વનયામકરે ધીરુભાઈનરે પતૂછરેલુરં કરે – ‘તમનરે એમ નથી લાગતુરં 
કરે તમરે અધયાપકની જગયા માટરે રણા નાના છો?’ તયારરે  ધીરુભાઈની ઉંમર બાિીસ 
િષ્યની હતી. ધીરુભાઈએ જરા બરેપરિાઈથી જિાબ આપરેલો : ‘મનરે પતૂરી શ્દ્ધા છરે 
કરે હુરં  મારી ફરજ સારી રીતરે બજિી શકીશ. છતારં આપનરે હુરં  આ જગા માટરે નાનો 
લાગતો હોઉં તો ફરી કોઈ િાર તક લઈશ.’ ધીરુભાઈનરે આશા નહોતી કરે એમની 
પસરંદગી થશરે કરેમ કરે વિશ્વનાથ ભટ્ટ અનરે મુરલી ઠાકુર જ રેિા વિિરેચક અનરે કવિઓ 
પણ ઇનટરવયતૂ આપિામારં હતા. પણ ધીરુભાઈનરે તો – ‘ન માગરે દોડતુરં આિરે’ એિુરં 
બનીનરે રહ્ુરં. રૂવપયા પરંચોતરેરના પગારથી હરંગામી ધોરણરે ધીરુભાઈની વનમણતૂક થઈ. 
એમની વનમણતૂક પાછળ ધીરુભાઈનરે બરે પરરબળો કામ કરતારં દરેખાયારં હતારં. એક 
તો પોતરે આ કૉલરેજના વિદ્ાથથી હતા અનરે વયાસસાહરેબના વિદ્ાથથી પણ. એટલરે 
વયાસસાહરેબનો સદભાિ પણ હોય એ સહજ છરે. ઇનટરવયતૂમારં બીજ જણીતા વિદ્ાન 
દી. બ. ઝિરેરી, ધીરુભાઈના પરેલા ઇનામી વનબરંધના પરીક્ક રહરેલા તરે હતા. એમની 
ભલામણ પણ હોઈ શકરે. સકતૂલના સરંચાલકોએ કશો િારંધો ન લીધો. ધીરુભાઈએ 
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બુધ અનરે શવનએ બબબરે અનરે મરંગળ તથા શુક્િારરે  એક-એક લરેકચર કૉલરેજમારં 
લરેિાનુરં ગોઠવયુરં હતુરં. શાળાનો સમય સચિાય એમ હતો. શાળાના બીજ એક વશક્ક 
િી. િાય. કરંટક પણ વિલસન કૉલરેજમારં પાટ્યટાઇમ ભણાિિા જતા જ હતા. જોકરે 
ધીરુભાઈનુરં કામ રણુરં િધારરે  હતુરં. કૉલરેજમારં નિીસિી કારરકદથી બનાિિી હોય તો 
બરાબર તૈયારી કરીનરે ભણાિિુરં જોઈએ. બીજી બાજુ વચલડ્રનસ એરેકૅડરેમીમારં પતૂરા 
સમયની કામગીરી તો યથાિત ચાલુ જ હતી. આ ઉપરારંત વસવનયર એમ.એ.ના 
િગયો ભરિા પણ જિાનુરં અનરે એની પરીક્ાની તૈયારી પણ કરિાની હતી. િળી 
આ જ અરસામારં પતનીનરે તરેડાિીનરે રરસરંસાર શરૂ કરરેલો. ગોિાવલયા ટનૅક પાસરે 
લક્મીનારાયણ વબવલડરંગમારં માવસક િીસ રૂવપયાના ભાડાથી ડબલ રૂમનુરં મકાન 
લીધુરં હતુરં. બાજુમારં જ મામાના દીકરા સુરરેશભાઈ સપરરિાર રહરેતા હતા અનરે વમત્ર 
જતીનદ્ર પણ પતનીનરે લઈનરે આ જ મકાનમારં રહરેિા આિી ગયો હતો. બીજ પણ 
પરરવચતો અહીં જ રહરેતા હતા આથી ધનલક્મીબહરેનનરે અહીં બરાબર ગોઠી જય 
એ સિાભાવિક હતુરં. આમ ધીરુભાઈએ રરસરંસાર શરૂ કયયો તયારરે  સકતૂલના રૂવપયા 
એરંશી અનરે કૉલરેજના રૂવપયા પરંચોતરેર મળીનરે એકસો પરંચાિન રૂવપયા મળતા હતા. 
આનરંદથી રર ચલાિિા સાથરે પચાસરેક રૂવપયા બચાિી શકાતા હતા તરે ધીરુભાઈ 
વપતાજીનરે મોકલી આપતા હતા. 

રરસરંસાર તો બરોબર ગોઠિાઈ ગયો હતો પણ કૉલરેજમારં અધયાપનનુરં કાય્ય 
કસોટી કરતુરં હતુરં. ગોિધ્યનરામકૃત ‘લીલાિતી જીિનકલા’ પુસતક ઇનટર સાયનસમારં 
અભયાસક્મમારં હતુરં. ધીરુભાઈ વયાખયાનની પતૂરી તૈયારી કરીનરે જતા અનરે સાયનસના 
વિદ્ાથથીઓ સામરે સારહતયની િાત ઝીંકતા હતા. વિદ્ાથથીઓની કક્ાનુરં હશરે ? 
એમનરે સમજતુરં હશરે કરે નહીં? એિુરં ધીરુભાઈ વિચારતા ખરા પણ એમનુરં વયાખયાન 
ધારદાર બનરે એની કાળજી પણ રાખતા હતા. વિદ્ાથથીઓ રણી િાર કુતતૂહલપતૂિ્યક 
આ નિજુિાન રૂપાળા અનરે ઉતસાહી અધયાપકનરે જોયા કરતા. બી.એ.ના િગ્યમારં 
ધીરુભાઈ સરસિતીચરંદ્ર ભાગ-1 શીખિતા. બી.એ.ના િગ્યમારં મારંડ દસ-બાર વિદ્ાથથી 
ભાઈ-બહરેનો હતારં. આપણા જણીતા આધુવનક સજ ્યક સુરરેશ જોશી એ જ િષવે 
જુવનયર બી.એ.ના િગ્યમારં આ કૉલરેજમારં દાખલ થયા હતા. પછીથી સુરરેશભાઈનારં 
પતની બનયારં હતારં તરે ઉષાબહરેન દરુ પણ એ જ િગ્યમારં હતારં. સુરરેશ જોશી ખતૂબ પ્રશ્ો 
પતૂછતા, એમારંથી વિિાદો પણ ઊભા થતા. ધીરુભાઈએ નોંધયુરં છરે કરે – અધયાપક 
તરીકરેની એમની સજ્જતા િધારિામારં સુરરેશ જોશી સાથરેની આ િગ્યચચા્યઓ રણી 
ઉપયોગી બની હતી. 

આ િષયોમારં મુરંબઈના આકાશિાણી કરેનદ્ર પરથી ગુજરાતી કાય્યક્મો શરૂ થયરેલા. 
ચરંદ્રિદન મહરેતા એનો હિાલો સરંભાળતા હતા. એમણરે મુનશીની ‘રાજવધરાજ’ 
નિલકથાના પ્રસરંગો સારંકળીનરે નાટ્ય રૂપારંતર તૈયાર કરરેલુરં. આકાશિાણી પરથી 
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એની રજતૂઆત કરિામારં ધીરુભાઈનરે પણ એક પાત્ર તરીકરે જોડરેલા. અહીં મધુકર 
રારંદરેરરયા, મધુસતૂદન વયાસ અનરે ચરંદ્રા શાહ જ રેિા કલાકારોનો પરરચય થયરેલો. 
આકાશિાણી પર બોલિાનો આ પ્રથમ પ્રસરંગ ધીરુભાઈ માટરે રોમારંચક હતો. 
મુરંબઈમારં ધીરુભાઈનુરં જીિન હિરે બરાબર ગોઠિાઈ ગયુરં હતુરં. એમનારં પતનીનરે પણ 
મુરંબઈ ગમી ગયરેલુરં હતુરં. એ િખતનુરં મુરંબઈ આજના જ રેિુરં ગીચ, ગરંદુરં અનરે પ્રદતૂવષત 
નહોતુરં. ધીરુભાઈનરે બહોળુરં વમત્રમરંડળ હતુરં. કૉલરેજના અધયાપકો સાથરેના પરરચયો 
હતા. શાળાના સહકાય્યકરોનો પ્રરેમ પણ હતો. સિારરે  િહરેલા ઊઠીનરે હૅં વગરંગ ગાડ્યન 
ફરિા જિાનો ક્મ મુરંબઈ આવયા તયારથી રાખયો હતો. અનરેક લોકો ફરિા આિતા, 
કસરતો કરતા, એકબીજ જોડરે પ્રરેમોલ્ાસથી િાતો કરતા તયારરે  ધીરુભાઈ પણ 
ગાડ્યનની તાજી હિા ફરેફસારંમારં ભરી લરેતા. હૅં વગરંગ ગાડ્યન પરથી ઊતરીનરે કયારરેક 
વિલસન કૉલરેજમારં વમત્રો સાથરે ટરેવનસ રમતા અનરે એ પછી ઈરાની રરેસટોરારંમારં ચા 
પીિા રોકાતા. મુરંબઈ વનિાસના આ રદિસો આનરંદ અનરે ઉતિરેજનાના હતા. આશા, 
ઉતસાહ અનરે પ્રિૃવતિપ્રરેરક ચરેતના દરેશના િાતાિરણમારં ચોતરફ હતી તરેનો સવિશરેષ 
અનુભિ ધીરુભાઈનરે મુરંબઈમારં થતો હતો. આિુરં ગમતીલુરં મુરંબઈ છોડિાનુરં આિશરે 
એિી તો એમણરે કલપના જ નહોતી કરી.

એક રદિસ સમાચાર આવયા કરે અમદાિાદની ગુજરાત કૉલરેજમારં પાટ્યટાઇમ 
લરેકચરરની જગયા હતી તરે હિરે ફુલટાઇમ લરેકચરરની જગયા બની છરે અનરે એની 
જહરેરાત છાપામારં આિી છરે. ફરીથી પ્રો. કરે. બી. વયાસસાહરેબ ધીરુભાઈની પાસરે 
ઉપવસથત થયા. વયાસસાહરેબરે અરજી કરિા માટરે ધીરુભાઈ ઉપર રીતસર દબાણ 
કયુું હતુરં એમ કહરેિાય. ધીરુભાઈએ દલીલ કરરેલી કરે – ‘હુરં  અહીં મુરંબઈમારં ઠીક છુરં. 
ઠરીઠામ થયો છુરં. અહીં મનરે રૂવપયા એકસો પરંચાિન મળરે છરે અનરે અમદાિાદની 
જગયા એકસો ત્રીસ રૂવપયાની છરે.’ વયાસસાહરેબરે એમનરે સમજવયા કરે અહીંની 
પાટ્યટાઇમ જગયા કયારરે  ફુલટાઇમ થશરે એ નક્ી નથી જયારરે  અમદાિાદની જગયા 
ફુલટાઇમ છરે અનરે આગળ ઉપર તમનરે રણો લાભ થિાનો છરે. વયાસસાહરેબ સાચા 
હતા તો યુિાન ધીરુભાઈની મુરંબઈ નહીં છોડિાની મનમરજી પણ એટલી જ 
સાચી હતી. જોકરે ધીરુભાઈ અરજી કરરે  છરે. એમ.એ.નુરં પરરણામ આિતારં પહરેલારં 
જ ઇનટરવયતૂ થાય છરે. ખરરેખર તો એ િખતરે ગુજરાત કૉલરેજમારં યશિરંત શુકલ 
પાટ્યટાઇમ લરેકચરર હતા જ. એમનરે પણ ફુલટાઇમ થિાની અપરેક્ા હોય જ. આ 
ઉપરારંત બીજ ચારરેક ઉમરેદિારો પણ ઇનટરવયતૂમારં આવયા હતા. પણ નસીબ કરેિુરં કરે 
ધીરુભાઈની િરણી થઈ. જ રેમણરે મુરંબઈ નહોતુરં છોડિુરં એમણરે મુરંબઈ છોડિાનુરં આવયુરં 
અનરે યશિરંત શુકલનરે અમદાિાદ નહોતુરં છોડિુરં તરેમણરે અમદાિાદ છોડીનરે મુરંબઈ 
ધીરુભાઈ ઠાકરની ખાલી પડરેલી પાટ્યટાઇમ લરેકચરરની જગા પર જિુરં પડ્ુરં. અહીં 
એ નોંધિુરં જોઈએ કરે પછીનારં થોડારંક િષયોમારં જ યશિરંત શુકલ અમદાિાદની એચ.કરે.
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આટસ્ય કૉલરેજમારં આચાય્ય બનરે છરે. તો િળી ધીરુભાઈ ગુજરાત કૉલરેજમારં દોઢરેક 
દાયકાની સરેિાઓ આપયા બાદ મોડાસા કૉલરેજમારં આચાય્ય તરીકરે જોડાય છરે. બરંનરે 
એકબીજના પરમસનરેહી વમત્રો બનરે છરે એટલુરં જ નહીં બરંનરે ઉતિમ આચાયયો તરીકરે 
સુખયાત બનરે છરે અનરે બરંનરે પોતપોતાની કૉલરેજોનરે બરેસટ કૉલરેજ બનાિીનરે યુ.જી.સી.નો 
ઍિૉડ્ય મરેળિરે છરે.

મુરંબઈ છોડિાનુરં થયુરં એ િષયોમારં ધીરુભાઈ અનરે એમના વમત્રોની અનય 
રચનાતમક પ્રિૃવતિઓ પણ આકાર લઈ રહી હતી. જ્ાવતમરંડળના કરેટલાક યુિાનો 
અહીં પણ વિવિધ પ્રિૃવતિઓ યોજતા હતા. મુરંબઈમારં પણ ઔરદચય જ્ાવતમરંડળ હતુરં. 
જ્ાવતના કાય્યકરોમારં ભાનુશરંકર યાવજ્ક, મોહનલાલ પરંડ્ા, પ્રરેમીલાબહરેન, દુગા્યબહરેન 
તથા ધીરુભાઈનારં મામી મુકતાબહરેન અગ્ણી અનરે સરક્ય કાય્યકતા્ય તરીકરે પ્રિૃતિ 
હતારં. મુકતાબહરેન તો ગુજરાતી રહરંદુ સ્તીમરંડળમારં વિશરેષ કામ કરતારં હતા. મામાના 
દીકરા સુરરેશભાઈ તથા એમનારં પતની પણ જ્ાવતમરંડળોમારં રસ લરેતારં હતારં. આ બધારં 
સરંબરંધીઓના કારણરે ધીરુભાઈ પણ જ્ાવતના મરેળાિડામારં જતા હતા. ધીરુભાઈના 
કરેટલાક વમત્રો જ્ાવતમરંડળની કરેટલીક પ્રિૃવતિઓમારં માનતા નહોતા. રૂરઢરરિાજો અનરે 
વિવધવિધાનોનો વિરોધ તો ધીરુભાઈનરે પણ હતો. એટલરે ઉતસાહમારં આિીનરે આ 
વમત્રોએ જ્ાવતવિરહન સમાજની સરેિા કરિા માટરે ‘તરુણ સરેિાસરંર’ નામરે મરંડળ શરૂ 
કરરેલુરં. પણ એ પછી તો ધીરુભાઈએ મુરંબઈ છોડી અમદાિાદ જિાનુરં હતુરં.

ધીરુભાઈ એમ.એ. વસવનયરની પરીક્ાની તૈયારી કરતા હતા. એ રદિસોમારં 
એમનારં પતની પ્રથમ સુિાિડ માટરે સતૂરત ગયરેલારં હતારં. મુરંબઈથી સાળાની બદલી સતૂરત 
થઈ હતી. મુરંબઈ છોડીનરે અમદાિાદ જિાનો આ વનણ્યય થતો હતો તયારરે  ધીરુભાઈનરે 
તયારં પ્રથમ પુત્ર ભરતનો જનમ થયો હતો (1941). પતનીનરે મુરંબઈ છોડિાની ઇચછા 
નહોતી પરરંતુ એમની ગરેરહાજરીમારં વનણ્યય થઈ ચતૂકયો હતો. ધીરુભાઈ એ િષયોમારં 
મુરંબઈની સોંરિારી વિશરે લખરે છરે કરે  ‘પારંચ રૂવપયામારં ચનથીરોડથી વિલરેપાલવેનો 
લોકલ ટ્રરેનનો મરહનાનો પાસ મળતો. હોટલો અનરે વસનરેમાગૃહોમારં આજના જ રેિુરં 
માનિકીરડયારુરં  ઊભરાતુરં નહોતુરં. ત્રણ પૈસામારં ઈરાની રરેસટોરામારં ચાનો મોટો કપ 
મળતો, ચાર આનામારં પરેટ ભરાય એટલો નાસતો. લોનડ્રીિાળો એક કપડુરં ધોિાના 
ત્રણ પૈસા લરેતો. મેં રર શરૂ કયુું તયારરે  પારંચ રૂવપયામારં ગ્ાનટ રોડ પરથી એક 
સતૂરંડલો ભરાય તરેટલારં કાચના િાસણ ખરીદરેલારં. કાચનો ડાઇવનરંગ સરેટ તથા ચા-
નાસતા માટરેની સુરંદર ક્ૉકરી િસાિરેલી. રરમારં ધાતુનારં િાસણ નામ માત્રના જ 
રાખરેલારં. અઢાર રૂવપયામારં લાકડાનારં પારટયારંિાળો ડબલબરેડ પલરંગ, દોઢ રૂવપયામારં 
રાઇરટરંગ ટરેબલ, બરે રૂવપયામારં ખુરશી અનરે દશ રૂવપયામારં પુસતકો મતૂકિાનુરં કબાટ 
ખરીદરેલારં.’ મુરંબઈનુરં બીજુ રં આકષ્યણ તરે મુરંબઈમારં િસતી દરેશ-વિદરેશની પ્રજઓ તથા 
તરેમના વયિહારો. સામાવજક અનરે રાજકીય બાબતોમારં અમદાિાદ કરતારં મુરંબઈ 
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તયારરે  િધારરે  ઉદાર અનરે પ્રગવતશીલ હતુરં. આજ રે તો આ બરંનરે શહરેરોમારં આિુરં કોઈ 
િાતાિરણ જ બચયુરં નથી. મુરંબઈ છોડિાની અવનચછા છતારં મુરંબઈ છોડિાનો રદિસ 
આિીનરે ઊભો રહરે છરે. પારંચ રૂવપયામારં ‘ફવન્યચર રીમતૂવિરંગ કરંપની’એ બધો સામાન 
પૅક કરીનરે રરેલિરેમારં ચડાિી દીધો હતો. છરેિટરે 1941ની 19મી જતૂનરે ધીરુભાઈએ 
ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં ચાજ ્ય છોડીનરે રાતના ગુજરાત મરેલમારં અમદાિાદ તરફ 
પ્રસથાન કયુું હતુરં.

20મી, જતૂનરે સિારરે  ધીરુભાઈ અમદાિાદ સટરેશનરે ઊતરીનરે સારરંગપુર એક 
સગાનરે તયારં પહોંચરે છરે. સામાન પણ રરેલિરે પાસ્યલથી તયારં જ પહોંચિાનો હતો. 
ગુજરાત કૉલરેજમારં હાજર થિા માટરે ધીરુભાઈ રોડાગાડીમારં ગયા હતા. કોટ-
પાટલતૂનમારં એમનરે જોઈનરે બહાર ઊભરેલા વિદ્ાથથીઓમારંથી કોઈ બોલરેલુરં કરે ‘સતૂટ-બતૂટ 
પહરેરીનરે કૉલરેજમારં નિા દાખલ થિા આવયા લાગરે છરે.’ સાચરે જ ધીરુભાઈ એ િખતરે 
ત્રરેિીસ િષ્યના નિયુિાન હતા. જોગાનુજોગ ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં ઇવતહાસના 
પ્રૉફરેસર હતા તરે આર. પી. પટિધ્યન બદલી પામીનરે ગુજરાત કૉલરેજમારં વપ્રવનસપાલ 
તરીકરે આવયા હતા. સિાભાવિક રીતરે જ એ ધીરુભાઈથી પરરવચત હતા. બી.એ. 
પાસ થયાનુરં સરટ્યરફકરેટ ધીરુભાઈએ ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં એમની પાસરેથી જ 
મરેળવયુરં હતુરં. પ્રો. પટિધ્યનરે ધીરુભાઈનરે પ્રરેમપતૂિ્યક હસતધતૂનન કરીનરે આિકાયા્ય તયારરે  
ધીરુભાઈનરે લાગયુરં હતુરં કરે એમનરે ખરરેખર આિી ઉષમાની જરૂર હતી. અમદાિાદ 
કૉલરેજમારં અનરેક પડકારો ધીરુભાઈની રાહ જોતા ઊભા હતા.

* * *
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ગુજરાત કૉલરેજ તયારરે  આખા મુરંબઈ ઇલાકામારં જણીતી હતી. એનારં બરે-ત્રણ 
કારણો હતારં. એક તો વિદ્ાન, સરંવનષ્ઠ અનરે સમાજ પ્રતયરે વનસબતિાળા અધયાપકો 
તયારં કામ કરતા હતા. ગુજરાત બહારના પણ અનરેક અધયાપકો અહીં આિતા અનરે 
ઉતસાહપતૂિ્યક કામ કરતા. અમદાિાદ અનરે ગુજરાત એમનરે ગમતારં.

બીજુ રં કારણ, અહીંના તોફાની વિદ્ાથથીઓ. વશસતપાલન માટરે આગ્હ 
રાખનારા કડક અધયાપકો અનરે આચાયયો હોિા છતારં વિદ્ાથથીઓ ખાસસા તોફાની 
અનરે બરેજિાબદાર એિા કરે વશક્ાનરે પણ ગારંઠરે નહીં. સરકારી કૉલરેજમારં તોફાન 
કરનાર વિદ્ાથથીનરે બહુ બહુ તો તમરે િગ્યની બહાર કાઢી મતૂકી શકો. બહુ જ મોટા 
અનરે ગરંભીર કારણ િગર આચાય્ય પણ વિદ્ાથથીનરે કૉલરેજમારંથી રડસવમસ ન કરી 
શકરે એિા એ રદિસો હતા. અધયાપકો પણ પોતાનુરં કામ વનષ્ઠાથી કરીનરે ચાલયા 
જતા. તોફાની વિદ્ાથથીઓનરે િગ્ય બહાર કાઢી મતૂકીનરે અધયાપકો પોતાનો તાસ પતૂરો 
કરિાનો સરંતોષ માનતા. ધીરુભાઈનરે પણ આિા તોફાની વિદ્ાથથીઓનો સામનો 
કરિાનુરં એકથી િધારરે  િાર આવયુરં હતુરં.

ત્રીજુ રં કારણ, એ રદિસો રાષ્ટ ્રીય આરંદોલનના રદિસો હતા. ગારંધીજીનો 
સાબરમતી આશ્મ 1917–18થી અમદાિાદમારં જ કાય્યરત હતો. આરંદોલનનરે 
લગતી અનરેક પ્રિૃવતિઓનુરં કરેનદ્ર અમદાિાદ અનરે ગુજરાત હતુરં. ગુજરાત કૉલરેજ 
સરકારી હતી એટલરે અરંગ્રેજી સરકાર પ્રતયરેનો રોષ ઠાલિિાનુરં તરે એક મહતિનુરં સથળ 
છરે એમ બધા માનતા. કોઈ પણ આરંદોલનમારં કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ મોખરરે  રહરેતા. 
તરેથી કૉલરેજમારં અિારનિાર હડતાળ પડિાનુરં િલણ િધારરે  હતુરં. અધયાપકોનરે હરેરાન 
કરિા માટરે પણ વિદ્ાથથીઓ તોફાન કરતા.

આિા િાતાિરણમારં ધીરુભાઈએ અધયાપક તરીકરેની પોતાની કારરકદથી શરૂ 
કરિાની હતી. મુરંબઈ કરતારં અહીંનુરં િાતાિરણ જુદુરં હતુરં. 1941મારં જ અમદાિાદમારં 
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કોમી હુલ્ડો થયારં હતારં. લોકો શહરેરમારંથી નદીની પવશ્ચમરે એવલસવબ્જ અનરે બીજ 
વિસતારોમારં રહરેિા જિાનુરં િલણ ધરાિતા થયા હતા. ધીરુભાઈનરે પણ મીઠાખળી 
વિસતારમારં બૅરરસટર ગારંધીના બરંગલામારં ભોંયતવળયરે ત્રણ રૂમ રસોડાિાળુરં રર 
પચીસ રૂવપયાના ભાડાથી મળી ગયુરં હતુરં. ઑગસટના અરંતરે ધીરુભાઈનારં માતા-
વપતા વસદ્ધપુરથી સતૂરત જઈનરે દીકરા-િહુ (ધનલક્મી) તથા પૌત્ર(ભરત)નરે લઈનરે 
અમદાિાદ મીઠાખળીિાળા મકાનમારં આવયારં હતારં. આમ અમદાિાદમારં ધીરુભાઈનો 
રરસરંસાર તો ઝડપથી ગોઠિાઈ જય છરે. પણ અધયાપક તરીકરેનુરં એમનુરં કાય્ય 
પડકારરૂપ બની રહરે છરે. જોકરે ધીરુભાઈ પતૂરી સજ્જતા સાથરે એ પડકારોનો સામનો 
કરતા દરેખાય છરે. રરમારં ધનુબહરેનનરે અમદાિાદ આવયાનુરં બહુ ગમતુરં નહોતુરં. પવત-
પતની બરંનરેનરે મુરંબઈ બહુ યાદ આિતુરં. ધીરુભાઈએ એમની નોંધપોથીમારં લખયુરં હતુરં કરે 
– ‘અમદાિાદના લોકો મહદઅરંશરે રૂરઢચુસત, વયિહારકુશળ અનરે રણુરંખરુરં  આવથ્યક 
લાભની જડી ગણતરીથી ચાલનારા. મુરંબઈનરે મુકાબલરે અમદાિાદીઓ િત્યનમારં 
કરંઈક બરછટ, મગનુરં નામ મરી ન પાડરે એિા, એમની સરંકુવચતતાનો ખતૂણો આપણનરે 
િાગયા કરરે .’ એક િષ્ય બાદ ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં ફુલટાઇમ લરેકચરરની જગયા 
થઈ એટલરે ધીરુભાઈએ મુરંબઈ બદલી માટરે અરજી પણ કરરેલી. જોકરે હિરે એમના 
ભાગયમારં અમદાિાદમારં જ સથાયી થિાનુરં લખાયુરં હતુરં. ધીરુભાઈ આ િાતનો િારરે  
િારરે  અફસોસ કરનારા માણસ નહોતા. જ રે સામરે આવયુરં છરે તરેનરે સિીકારીનરે પોતાના 
કામનરે સરસ રીતરે પાર પાડિામારં અનરે મહરેનત કરિામારં એ માનતા.

ગુજરાત કૉલરેજના ગુજરાતી વિભાગમારં પ્રો. અનરંતરાય રાિળ સાથરે એમણરે 
કામ કરિાનુરં હતુરં. આ પહરેલારં ધીરુભાઈ ઇનટર સાયનસ કરિા અમદાિાદની 
આ જ કૉલરેજમારં સાયનસ વિભાગમારં આવયા હતા તયારરે  અનરંતરાય રાિળ 
નિા સિા જોડાયરેલા અધયાપક હતા. કૉલરેજ મૅગરેવઝન માટરે ધીરુભાઈએ એમનરે 
લગ્નવિષયક એક લરેખ આપરેલો તરે રાિળસાહરેબરે પ્રકાવશત કયયો હતો. પણ આ તો 
કરંઈ પરરચય ન કહરેિાય. રાિળસાહરેબની ખયાવત વિદ્ાન અનરે ઉતિમ અધયાપક 
તરીકરે બરંધાઈ ચતૂકી હતી. તરેમની સાથરે પોતરે કરેિી રીતરે નભી શકશરે એની ગડભારંજ 
મનમારં ચાલયા કરતી હતી. પણ રાિળસાહરેબનરે મળિાનુરં થયુરં, એમની સાથરે િગયો 
અનરે અભયાસક્મની િાત થઈ તયારરે  ધીરુભાઈનો બધો ભાર હળિો થઈ ગયરેલો. 
રાિળસાહરેબની સજ્જતા, કોમળ સિભાિ અનરે સૌ્મય મધુર િાણીએ ધીરુભાઈનરે 
એમના કરી લીધા હતા. રાિળસાહરેબરે કહરેલુરં કરે – ‘તમનરે જ રે અનુકતૂળ હોય તરે કૃવત 
તથા અભયાસક્મના મુદ્ા પસરંદ કરી લયો. બાકીનુરં કામ હુરં સરંભાળી લઈશ.’ બધા 
િગયોમારં બરંનરેએ જિાનુરં અનરે વસવનયર જુવનયરના ભરેદ િગર અધયોઅધ્ય કામ િહેંચી 
લરેિાનુરં. બીજ િષવે અભયાસક્મ ન બદલાયો હોય તો પરસપર મુદ્ાઓ અનરે કૃવતઓ 
બદલીનરે ભણાિિાના એટલરે નિુરં નિુરં શીખિા મળરે. અનરે ભણાિિાની પણ મજ 
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પડરે. ધીરુભાઈ લખરે છરે કરે  ‘અમરે તરે પછી અઢાર િષ્ય સાથરે કામ કયુું. તરેમારં તરેમની 
નયાયબુવદ્ધએ વિચારરેલુરં કાય્યિહેંચણીનુરં આ ધોરણ અમરે ચીિટપતૂિ્યક અપનાવયુરં હતુરં. 
પ્રારરં વભક કારરકદથીમારં જ પ્રો. અનરંતરાય રાિળ જ રેિા સાવતિક પ્રકૃવતના સજ્જન અનરે 
વિદ્ાન અધયાપકનો સરંગાથ મળો તરેનરે હુરં  મારુરં  સદભાગય સમજુ રં છુરં.’

નિા કરે જતૂના દરરેક અધયાપકનરે કામ લાગરે એિી અધયયન–અધયાપનની 
પદ્ધવત ધીરુભાઈએ પોતાની રીતરે વિકસાિી હતી. 

‘પહરેલારં બરે િષ્યના દરરેક િગ્યમારં 150થી િધુ વિદ્ાથથીઓ હતા. તરેમારં ગુજરાતી 
ન લીધુરં હોય તરેિા મારંડ પારંચ ટકા. આટલા મોટા િગ્ય આગળ વયાખયાન આપિાનુરં 
અનરે વશસતપાલન કરાિિુરં એ એક પડકાર હતો. પરરવસથવત કપરી લાગી, પણ 
યૌિનસહજ ઉતસાહ, કશુરંક કરી બતાિિાની તમન્ના અનરે વનષ્ઠાપતૂિ્યક મહરેનત કરી 
છતૂ ટિાની િૃવતિએ મનરે પડકાર ઝીલિાની રહરંમત આપી હતી.

મોટા િગયો લરેિામારં વિષયની સજ્જતા ઉપરારંત અિાજ અનરે નાટ્યતાલીમ મનરે 
મદદરૂપ થયરેલારં. પાઠ્યપુસતક શીખિતારં આખી કૃવત િારંચિાનો મેં વનયમ રાખરેલો. 
આ િાચન હુરં છટાદાર રીતરે કરતો. અભયાસક્મની બહાર એટલરે કરે પ્રસતુત ન 
ગણાય તરેિી એક પણ િાત ગમરે તરેટલી રસ પડરે તરેિી હોય તોપણ ન જ કરિી એિો 
મારો વસદ્ધારંત હતો. પોતાની લખરેલી ચોપડી વિદ્ાથથીનરે ગમરે તરેટલી ઉપયોગી હોય 
છતારં તરેની િગ્યમારં ભલામણ તો શુરં પણ તરેનો નામોલ્રેખ પણ ન કરિો એિુરં પ્રથમથી 
જ નક્ી કયુું હતુરં. સામરે બરેઠરેલાની આરંખમારં આરંખ પરોિીનરે િાત કરિાની મેં ટરેિ 
પાડરેલી. આથી શ્ોતાનુરં ધયાન બીજ રે જય નહીં. બોલતારં બોલતારં િકતવયની અસર 
માપિા િગ્યમારં બરેઠરેલા વિદ્ાથથીના મુખ પરના પ્રવતભાિ જોિા અનરે તરેની આરંખમારં 
ચમક આિરે છરે કરે નહીં તરે જોિાની મેં ટરેિ પાડરેલી. આ ઉપરથી હુરં  મનમારં માપી 
લરેતો કરે િકતવયમારં સામાનરે રસ પડરે છરે કરે નહીં. તરે પ્રમાણરે જરૂર લાગયરે િકતવય 
નરે રજતૂઆતમારં ફરેરફાર કરિાનો પ્રયતન પણ કરતો. િકતવય દરવમયાન હળિાશ 
આિરે તરેિો પ્રસરંગ કરે મુદ્ો આિરે તો તરેનરે ઉપસાિિાની તક જતી કરુરં  નહીં, પણ 
હસાિિા ખાતર િકતવયનરે નુકસાન પહોંચરે તરેિુરં વિષયારંતર કદી કરુરં  નહીં. િકતવયનો 
કોઈ અરંશ અસપષ્ટ રહી જય કરે સમજય નહીં તરેિો રહરે તરેિી પરરવસથવત મારારં 
વયાખયાનોમારં ઊભી થિા દરેતો નહીં. છતારં અરરા મુદ્ા ફરીફરીનરે સમજિિા પડરે 
તો સમજિતો. આટલી તકરેદારી નરે તૈયારી હોિા છતારં 1941ના પ્રથમ સત્રમારં મોટા 
િગયોમારં વિદ્ાથથીઓ મારારં વયાખયાન શારંવતથી સારંભળતા નહીં. બીજી કૉલરેજમારંથી 
િગ્ય ભરિા કરેટલાક અહીં આિતા તરે કરેિળ તોફાન માટરે જ. આિા કરેટલાકનરે હુરં  
પકડતો નરે બહાર કાઢી મતૂકતો. તોફાની વિદ્ાથથીઓ પ્રતયરે પાછળથી ડરંખ રાખીનરે 
તરેમનરે હરેરાન કરિાનો ખયાલ કદી આિરેલો નહીં. આથી સમય જતારં તરેમનારં તોફાન 
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કરે ગરેરવશસત-િત્યન ભતૂલી જતો.’

તોફાની વિદ્ાથથીઓનો એક રકસસો જરા જુદી રીતરે ધયાન ખેંચરે એિો, 
‘સમરણમાધુરી’મારં (પૃ. 81) ધીરુભાઈએ નોંધયો છરે. મોડાસાનો જ રે. બી. શાહ નામનો 
વિદ્ાથથી એલ.ડી.આટસ્ય કૉલરેજમારં ભણતો અનરે ગુજરાત કૉલરેજમારં ધીરુભાઈના 
િગ્યમારં આિીનરે તોફાન કરતો. ધીરુભાઈએ તરેનરે પણ બહાર કાઢી મતૂકરેલો. રણારં િષયો 
પછી જ રે. બી. શાહ મુરંબઈમારં ધીરુભાઈનરે જુએ છરે. ધીરુભાઈનરે પણ ચહરેરો પરરવચત 
લાગરે છરે. બરેઠી દડીનો એ યુિાન, ગોરો અનરે ગાલમારં ખરંજન પડરે. ધીરુભાઈનરે યાદ 
આવયુરં પણ ધીરુભાઈ કશુરં બોલરે એ પહરેલારં એ યુિકરે જ સામરેથી કહુ્રં કરે  ‘સાહરેબ, 
હુરં  તમારા િગ્ય ભરિા એલ.ડી. કૉલરેજમારં આિતો. તમરે મનરે એક િખત બહાર કાઢી 
મતૂકરેલો. ભતૂતકાળ સરંભારીનરે બરંનરે હસયા. ધીરુભાઈ સાથરે એ રદિસરે મોડાસા કૉલરેજના 
સરંચાલક મરંડળના પ્રમુખ રાયચરંદભાઈ શાહ હતા. જ રે. બી. શાહ રાયચરંદભાઈનરે 
સારી રીતરે ઓળખરે. (બરંનરે મોડાસાના હતા નરે!) એ રદિસથી જ રે. બી. શાહરે કૉલરેજના 
સરંચાલનમારં ઊંડો રસ લરેિા મારંડરેલો. પછી રાયચરંદભાઈ વનિૃતિ થયા તો સરંચાલક 
મરંડળના પ્રમુખ તરીકરે જ રે. બી. શાહ આિરે છરે. અનરે છરેલ્ા શ્વાસ સુધી (1979) 
કૉલરેજના વિકાસમારં તન, મન, ધનથી સરક્ય રહરે છરે. જ રે. બી. શાહનુરં પરંચાિન-
સાઠ િષ્યની ઉંમરરે  જ અચાનક અિસાન થયરેલ. પાછળથી એમના પરરિારજનોએ 
એમની યાદમારં મોડાસા કૉલરેજ કૅ્મપસમારં ‘જ રે. બી. શાહ ઇંવગલરંશ મીરડયમ સકતૂલ’ની 
દાન આપીનરે સથાપના કરી હતી. જ રે યુિાનનરે ધીરુભાઈએ િગ્યમારંથી કાઢી મતૂકરેલો 
એ યુિાન ધીરુભાઈએ વસરંચરેલી અનરે વિકસાિરેલી મોડાસા કૉલરેજનરે સિ્ય રીતરે મદદ 
કરિા ધીરુભાઈની સાથરે (મરંડળ દ્ારા) જોડાય છરે. એ ઉતિમ યોગાનુયોગ જ કહરેિાય. 

પછીનારં િષયોમારં ધીરુભાઈ ગુજરાતીના સરંવનષ્ઠ અધયાપક અનરે અભયાસી 
વિિરેચક તરીકરે સથાવપત થાય છરે. બીજી કૉલરેજમારં વયાખયાનો આપિા ઉપરારંત 
અનુસનાતક કરેનદ્રોમારં પણ િગયો લરેિા જતા હતા. સારહતય કૃવતઓ વિશરે સમીક્ા લરેખો 
લખિાનુરં આ જ િષયોમારં શરૂ કયુું હતુરં. ધીરુભાઈ મુરંબઈ હતા એ રદિસોમારં જયરંવત 
દલાલ સાથરે દુગવેશ શુકલ દ્ારા ઓળખાણ થઈ હતી. જયરંવત દલાલરે 1939મારં ગવત 
પ્રકાશન શરૂ કરરેલુરં. આ પ્રકાશનના ઉપક્મરે જયરંવત દલાલ ‘રરેખા’  નામનુરં માવસક 
કાઢતા હતા. પન્નાલાલ પટરેલનુરં પહરેલુરં પુસતક (લરુ નિલ) ‘િળામણારં’ ‘રરેખા’ 
માવસકમારં જ પ્રગટ થયુરં હતુરં. દુગવેશ પાસરેથી ધીરુભાઈનરે એ િારંચિા મળરેલુરં. પછી 
તો પન્નાલાલ મોટા લરેખક થયા અનરે ધીરુભાઈ મોડાસા કૉલરેજમારં આચાય્ય તરીકરે 
જોડાયા હતા. મોડાસાથી નજીક મરેરરજ પાસરે રાજસથાનની સરહદરે પન્નાલાલનુરં 
મારંડલી ગામ આિરેલુરં છરે. એ સરંદભવે ધીરુભાઈનરે થયરેલુરં કરે આપણા વિસતારના આ 
મોટા લરેખકનરે કૉલરેજમારં બોલાિિા જોઈએ. આ કૉલરેજમારં પન્નાલાલ પટરેલનરે પહરેલી 
િાર જોિાનો અનરે સારંભળિાનો મનરે પણ (1968) મોકો મળો હતો. ધીરુભાઈ 
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ગુજરાત કૉલરેજમારં હતા એ દરવમયાન જયરંવત દલાલરે એમનરે 1946થી ‘દૃવષ્ટક્રેપ’ 
શીષ્યકથી ‘રરેખા’ માવસકમારં ગ્રંથાિલોકન કરિાનુરં કામ સોંપરેલુરં. 1950 સુધી ધીરુભાઈ 
‘રરેખા’મારં ગ્રંથાિલોકનો કરતા હતા. લરેખક તરીકરે, ખાસ તો વિિરેચક તરીકરે 
ધીરુભાઈના રડતરમારં આ અિલોકન લરેખનરે ખાસસો ભાગ ભજવયો ગણાશરે. બીજો 
લાભ એ મળરેલો કરે અિલોકનો લખિા વનવમતિરે સજ્યતા સારહતયનુરં િાચન કરિાની 
એમનરે તક મળરેલી. જયરંવત દલાલરે ‘રરેખા’ સામવયકમારં છપાતા પ્રતયરેક લરેખના પરંદર 
રૂવપયા આપિાનુરં પુરસકાર-ધોરણ સિીકાયુું હતુરં. આમ સારહવતયક સામવયકોમારં 
પુરસકાર આપિાનો પ્રારરંભ ‘રરેખા’થી થયો એમ ગણાય. જોકરે ‘નિચરેતન’ના તરંત્રી 
ચારંપશીભાઈ ઉદરેશી િાતા્યકારોનરે દસ રૂવપયા પુરસકાર આપતા હતા. એ પણ નોંધિુરં 
જોઈએ.

ગુજરાત કૉલરેજની સથાપના 1879મારં થયરેલી. ગુજરાતની આ જતૂનામારં જતૂની  
કૉલરેજ રાજકીય અનરે સારંસકૃવતક જગૃવતનુરં પણ એક મહતિનુરં કરેનદ્ર હતી. સમગ્ 
રીતરે જોઈએ તો છરેલ્ારં દોઢસો િષ્યમારં ગુજરાત કૉલરેજ રે દરેશનરે વિદ્ાન અધયાપકો, 
વિચક્ણ રાજકીય કાય્યકરો, સરંવનષ્ઠ સમાજસરેિકો અનરે દૃવષ્ટમરંત ઉદ્ોગપવતઓ 
ઉપરારંત ઉતિમ કોરટના કલાકારો અનરે રમતિીરો પણ આપયા છરે. ગુજરાત કૉલરેજની 
ત્રણ મહતિની પ્રિૃવતિઓમારં નાટક અનરે સરંગીત, ચચા્ય અનરે વયાખયાન તરેમજ 
રમતગમત. આ ત્રણરેયમારં નાટ્યસરંગીત મરંડળ િધારરે  પ્રભાિક હતુરં. ગુજરાતીમારં 
જ રેનરે ‘અિૈતવનક’ રરંગભતૂવમ તરીકરે ઓળખિામારં આિરે છરે એ રરંગભતૂવમનારં બીજ 
1920 પછી ગુજરાત કૉલરેજમારં િિાયારં અનરે અરંકુરરત થયારં હતારં. આ નાટ્યપ્રિૃવતિમારં 
ધીરુભાઈએ પણ રણો સરક્ય ભાગ લીધો હતો. નાટ્યસરંગીત મરંડળના પ્રમુખ તરીકરે 
તો વિદ્ાથથી કલાકારો રહરેતા પણ ઇનચાજ ્ય અધયાપક તરીકરે પ્રા. અનરંતરાય રાિળ, 
પ્રા. ભરંડારકર અનરે પ્રા. ધીરુભાઈ રહરેતા અનરે માગ્યદશ્યન આપતા હતા. આ ગાળા 
દરવમયાન ‘સરંભવિત સુરંદરલાલ’, ‘મતૂરંગી સ્તી’, ‘સરંધયાકાળ’, ‘જો હુરં તુરં હોત’, ‘છીએ 
તરે જ ઠીક’, ‘શરંરકત હૃદય’, ‘મ્મબો જ્મબો’, ‘પાવણગ્હણ’, ‘ધતૂમ્રસરેર’, ‘સુરંદરિન’, 
‘બરે ખરાબ જણ’, ‘આગગાડી’, ‘જમાઈરાજ’, ‘ઢીંગલીરર’, ‘કાકાની શશી’ અનરે 
‘આણલદરે’ જ રેિારં નાટકો ભજિાયારં હતારં. આ નાટ્યપ્રિૃવતિએ ગુજરાતનરે, રરંગભતૂવમ 
અનરે વથયરેટરનરે અનરેક કલાકારો આપયા હતા. જ રેમારંના કરેટલારંક નામ ખતૂબ લોકવપ્રય 
અનરે જણીતારં છરે. દા. ત., નરોતિમ શાહ, ચરંદ્રકાનત રામી, વશરીન ભરુચા, કનુ 
શાહ, પ્રબોધ જોશી, કલ્ોવલની રદિરેરટયા, જયરંવતકા દરેસાઈ, પી. સી. ભટ્ટ, નટભુાઈ 
પટરેલ, િીણા કરંથારરયા, દુષયરંત મહરેતા, લીના મજમુદાર, મયતૂર પરંડ્ા, કાવનત 
પટરેલ, અવિનાશ મુનશી, અવમતા મહરેતા, કોરકલા મુનશી, પ્રશારંત દરેસાઈ, વચત્રા 
ધોળરકયા, રમરેશ પરંડ્ા, લીના શરેઠ, સુરભી વદ્િરેદી, િીરરે નદ્ર બારોટ અનરે યશિરંત 
મહરેતા િગરેરરે . ગુજરાત કૉલરેજમારં નાટ્યપ્રિૃવતિ એ પછી પણ સતત ચાલતી રહરેલી. 
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આપણા જણીતા કલાકાર નટસમ્રાટ જશિરંત ઠાકરરે  પણ ગુજરાત કૉલરેજના તખતા 
પર ‘હૅ્મલૅટ’ નાટક ભજિરેલુરં. ગુજરાત કૉલરેજની નાટ્યપ્રિૃવતિ વિશરે ધીરુભાઈએ 
‘સમરણમાધુરી’મારં બહુ વિગતરે લખયુરં છરે. છરેલ્રે એટલુરં નોંધીએ કરે યુવનિવસ્યટીએ 
કૉલરેજોનરે યુિક મહોતસિ શરૂ કરિાનુરં કહ્ુરં તયારથી ગુજરાતમારં બીજ રે પણ નાટક, 
નૃતય અનરે સરંગીતની પ્રિૃવતિ િધારરે  તરેજ ગવતએ વિકસરે છરે. નિારં નટમરંડળો રચાય છરે 
અનરે એકારંકી સપધા્યઓ શરૂ થાય છરે.

ધીરુભાઈના જીિનનો એક મહત્િનો અનરે ગુજરાતભરમારં જણીતો બનરેલો 
પ્રસરંગ નોંધિો જ જોઈએ. 1942ની ‘રહરંદ છોડો’ ચળિળ ચાલતી હતી. આ 
ચળિળની િધુમારં િધુ અસર કૉલકાતા, મુરંબઈ અનરે અમદાિાદમારં જોિા મળરેલી. 
અમદાિાદના યુિાનો આ આરંદોલન વનવમતિરે શાળા-કૉલરેજો છોડીનરે શરેરીઓમારં 
ઊતરી આવયા હતા. નિમી ઑગસટરે ખારડયામારં ગોળીબાર થયરેલો તરેમારં રસતરે જતા 
ઉમાભાઈ કરડયા મરાયા હતા. અમદાિાદના એ પહરેલા શહીદ. નરેતાઓનરે પકડી 
લરેિામારં આિતા. બીજ રદિસરે (10મી ઑગસટરે) આરંદોલન િધારરે  ઉગ્ બનયુરં. લો 
કૉલરેજ તરફથી વિદ્ાથથીઓનુરં એક મોટુરં સરરસ ગુજરાત કૉલરેજ તરફ આગળ િધી 
રહ્ાના સમાચાર આિતારં પોલીસની ટકુડીઓ હવથયારબદ્ધ બનીનરે આગળપાછળ 
ગોઠિાઈ ગઈ હતી. ‘ઇવનકલાબ વઝરંદાબાદ’નારં સતૂત્રોચારથી સરરસ જુસસામારં 
આગળ આિતુરં હતુરં. પાછળ પોલીસનો કાફલો પણ હતો એટલરે કરેટલાક વિદ્ાથથીઓ 
ગુજરાત કૉલરેજના ઉતિર તરફના દરિાજમારંથી સરરસ રૂપરે કૉલરેજના કરં્મપાઉનડમારં 
પરેઠા. પોલીસરે એમનરે રરેરી લરેિાનો પ્રયતન કયયો. ઉપરના માળરે કોમન રૂમમારં બરેઠરેલા 
અધયાપકોએ આ અિાજો સારંભળા એટલરે તરેઓ બાલકનીમારંથી આ દૃશયો જોતા 
હતા. વસથવત તરંગ બનતારં વપ્રવનસપાલ પટિધ્યન અધયાપકોની પાસરે આવયા. એમણરે 
નીચરે જોયુરં તો વિદ્ાથથીઓની બરાબર સામરે પોલીસ બરંદતૂકો સાથરે ગોઠિાઈ ગઈ હતી. 
પટિધ્યનરે કરેટલાક અધયાપકોનરે ઉદ્ રેશીનરે કહરેલુરં કરે તમરે નીચરે જઈનરે વિદ્ાથથીઓનરે શારંત 
કરો અનરે વિખરેરાઈ જિાનુરં કહો. સરકારી કૉલરેજના વપ્રવનસપાલ સરકારની પોલીસનરે 
તો રોકી ન શકરે એટલરે એમણરે સલામતી માટરે વિદ્ાથથીઓનરે જ જતા રહરેિાનુરં કહરેિુરં 
પડરે એ સિાભાવિક હતુરં. પ્રો. દાિર, ડૉ. એન. એમ. શાહ, પ્રો. જ રે. ડી. ઓઝા  અનરે 
ડૉ. શાલરેતોરની સાથરે પ્રો. ધીરુભાઈ ઠાકર પણ નીચરે ઊતયા્ય અનરે વિદ્ાથથીઓના 
ટોળામારં પરેઠા. વિદ્ાથથીઓની ધક્ામુક્ીમારં ધીરુભાઈ આગળની હરોળ ક્ૉસ કરીનરે 
પોલીસની િચચરે ધકરેલાઈ ગયા. અધયાપકો તો વિદ્ાથથીઓનરે શારંત રહરેિાનુરં કહરેતા 
હતા. પોલીસનરે પણ એ જ સમજિતા હતા કરે આપ પણ શારંવત રાખો. તયારં પાછળથી 
કોઈએ ઈંટનો નાનો ટકુડો લઈનરે પોલીસ ઉપર ફેંકયો જ રે ગોરા ડી.િાય.એસ.પી.નરે 
િાગયો. એણરે માત્ર પારંચ ફતૂટ દતૂર ઊભરેલા વિદ્ાથથીઓ ઉપર ફાયર કરિાનો હુકમ 
આપયો તરે જોઈનરે ધીરુભાઈએ જોશથી હાથ ઊંચો કરીનરે બતૂમ પાડી ‘પલીઝ સટૉપ’. 
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પાસરે ઊભરેલા ડી.િાય.એસ.પી.એ એના હાથમારં રહરેલી બરંદતૂકના નાળચાના બરે પ્રહાર 
ધીરુભાઈના માથામારં જોરથી કયા્ય. ધીરુભાઈ નીચરે પડી ગયા. એમના માથામારંથી 
ખતૂબ લોહી િહરેતુરં હતુરં. અધયાપકો એમનરે ઉપાડીનરે બાયૉલૉજીની લૅબમારં અનરે પછી 
ઍ્મબુલનસ બોલાિીનરે િા. સા. હૉવસપટલમારં લઈ ગયરેલા પણ એ પહરેલારં હાથમારં 
ધિજ લઈનરે સતૂત્રોચચાર કરતા વિદ્ાથથીઓ ઉપર પોલીસરે ગોળીબાર કયયો જ. એ 
ગોળીબારમારં ગુજરાત કૉલરેજનો ઇનટર સાયનસનો વિદ્ાથથી વિનોદ રકનારીિાલા 
હાથમારં ધિજ સાથરે શહીદ થયો. બીજ અનરેક વિદ્ાથથીઓનરે પગમારં, હાથમારં, પરેટમારં 
ગોળીઓ િાગી હતી. િાતાિરણમારં રણી ઉતિરેજના હતી. રિાયરેલા વિદ્ાથથીઓનરે 
પણ િા. સા. હૉવસપટલમારં ધીરુભાઈિાળા રૂમમારં જ દાખલ કરિામારં આિરેલા. 
સારિાર દરવમયાન ધીરુભાઈનો કોટ કાઢી લીધરેલો તરે આ ધમાલ દરવમયાન કોઈ 
ઉપાડી ગયરેલુરં. એ કોટના વખસસામારં એ જ રદિસરે થયરેલા પગારના 130 રૂવપયા પણ 
હતા. ધીરુભાઈનરે એની તો કરંઈ વચરંતા નહોતી પણ એમનારં પતની ધનલક્મીબહરેન એ 
રદિસોમારં સતૂરત હતારં. ધીરુભાઈના વમત્ર બાલકૃષણ પરંડ્ા અમદાિાદમારં જ હતા. તરે 
ધીરુભાઈ પાસરે દોડી આિરેલા. ધનરંજય ઠાકર પણ ખબર કાઢિા અનરે મદદ કરિા 
હાજર થઈ ગયરેલા. ધીરુભાઈ રાયલ થયાના સમાચાર વિદ્ાથથીજગતમારં પ્રસરી 
ગયા હતા. િા. સા. હૉવસપટલ પાસરે પણ વિદ્ાથથીઓનારં ટોળારં એકત્ર થિા મારંડરેલારં. 
ચારરે  બાજુ અફિાઓ િહરેિા લાગી હતી. ભારરે  ઉતિરેજના િચચરે પ્રો. ધીરુભાઈના 
અિસાન થયાના સમાચાર પણ િાયુિરેગરે પ્રસરી ગયરેલા. કયારંક તો એમની શોકસભા 
થયાનુરં પાછળથી ધીરુભાઈએ પણ જણરેલુરં. ધીરુભાઈનરે પોલીસરે બરેટનથી માયા્યના 
સમાચારથી વપ્રવનસપાલ પટિધ્યનનરે આરાત લાગરેલો. એ પણ હૉવસપટલમારં દોડી 
આિરેલા અનરે ગળગળા સાદરે કહરેલુરં કરે તમરે સિસથ થઈ જઓ તયારં સુધી કૉલરેજમારં 
હાજરીની વચરંતા કરતા નહીં. ધીરુભાઈ હજુ પ્રોબરેશન વપરરયડ પર હતા એટલરે 
એમનરે કરેજયુઅલ રજ વસિાય બીજી રજ મળરે તરેમ નહોતુરં. જોકરે ધીરુભાઈનરે 
એિી કશી વચરંતા નહોતી. એમની વચરંતા તો વિદ્ાથથીઓના પગમારં, પરેટમારં િાગરેલી 
ગોળીઓ ઑપરરેશન કરિા છતારં નીકળરેલી નહીં, એ અરંગરે હતી. પસાભાઈ પટરેલની 
સાથળમારં િાગરેલી ગોળી રણા િખત સુધી નીકળી નહોતી. છતારં તરેઓ ભિનસ 
કૉલરેજમારં રોજ ભણાિિા જતા હતા. ધીરુભાઈનારં માતા-વપતા વસદ્ધપુર હતારં. ખબર 
મળતારંની સાથરે એમના વપતાજી દોડી આિરેલા. ધીરુભાઈના માથરે હાથ ફરેરિતારં 
ભીની આરંખરે એ એમનરે જોઈ રહરેલા. દસરેક રદિસ પછી હૉવસપટલમારંથી ધીરુભાઈ 
રરરે  ગયરેલા અનરે ક્મશ પોતાનુરં કામ શરૂ કરરેલુરં. આ બનાિ પછી કૉલરેજના મુખય 
દરિાજ ઉપર એક પોલીસ ઇનસપરેકટર ઊભો રહરેતો. તમામનારં ઓળખપત્રો ચરેક 
કરતો. હડતાળ રણા રદિસ ચાલી હતી છતારં કરેટલાક વિદ્ાથથીઓ ભણિા આિતા 
અનરે અધયાપકો એમનરે શીખિતા હતા. આપણા જણીતા આઈ.એ.એસ. અવધકારી 
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કુલીનચરંદ્ર યાવજ્ક આ બનાિ બનયો એ રદિસરે તયારં હાજર હતા. એમણરે નજરરે  
જોયરેલી આ રટના િણ્યિતારં એ સમયની દરેશભવકતના િાતાિરણનો ખયાલ આપરેલો. 
આ બધુરં બની ગયા પછી પણ વિદ્ાથથીઓ આરંદોલનના નામરે છમકલારં કરતા જ 
હતા. ગુજરાત કૉલરેજના ગોળીબારની અસર છરેક વિસનગર સુધી થઈ હતી. તયારં 
પણ સભા-સરરસો થિા લાગરેલારં. વિસનગરમારં પણ એક રદિસ પોલીસરે ગોળીબાર 
કરરેલો અનરે એમારં ગોવિરંદરાિ ઉત્રાણકર ખતૂબ રિાયા હતા અનરે ડૉકટરોના પ્રયતન 
છતારં બચી શકયા નહોતા.

* * *



7

ગુજરઞાત કૉલેજ, અમદઞાવઞાદ (2)

વશક્ક ચોિીસરે કલાક અનરે બારરેમાસ વશક્ક હોય છરે અનરે ખરા વશક્કની–
અધયાપકની ભીતરમારં હરંમરેશારં એક વિદ્ાથથી સરક્ય હોય છરે. િગયોનો તો વનવશ્ચત 
સમય હોય છરે, પરરંતુ પુસતકો પાસરે જિાનો સમય તો હરંમરેશારં િાટ જોતો હોય છરે. 
િારંચિુરં, િાતા્યલાપો કરિા, ચચા્ય-ગોષ્ઠીઓમારં સામરેલ થિુરં, લખિુરં અનરે સરંશોધન 
કરિુરં તથા વિદ્ાનો સાથરે સરંપક્યમારં રહરેિુરં એ અધયાપક માટરે અવનિાય્ય ગણાય. 
ધીરુભાઈનો જમાનો આિારં િલણોનરે પોષક હતો. શરૂઆતનારં િષયોથી જ ધીરુભાઈ 
ઉપરોકત વિદ્ાકીય પ્રિૃવતિઓમારં સરક્ય રહરેતા. એટલરે તો એમણરે ‘ગણધરિાદ’ 
અનરે ‘વનહનિિાદ’ જ રેિા બરે જનૈ તતિજ્ાનનરે લગતા ગ્રંથો અરંગ્રેજીમારં વલપયરંતર, 
ભાષારંતર તરેમજ અરંગ્રેજીમારં સાર અનરે વિિરેચનાતમક પ્રસતાિના સાથરે પ્રકાવશત કરિા 
સારુ જનૈવસદ્ધારંત સોસાયટીનરે તૈયાર કરી આપયા હતા. આમ એમની લરેખક તરીકરેની 
કારરકદથી અરંગ્રેજી પુસતકના પ્રકાશનથી શરૂ થઈ હતી. આિા અરરા ગ્રંથો તૈયાર 
કરિામારં એમનરે મહરેનત તો પડી હતી પણ આ કાય્યથી એમનરે સરંપાદન, ભાષારંતર 
અનરે તક્યશુદ્ધ રજતૂઆત કરિા માટરેની તાલીમ મળી હતી. સાથરે સાથરે ધનલાભ પણ 
થયો હતો. 

અમદાિાદમારં બરાબર ગોઠિાઈ ગયા પછી ધીરુભાઈ શોધવનબરંધ (Ph. D.) 
શરૂ કરિા મારંગતા હતા. એ રદિસોમારં રા. વિ. પાઠક અમદાિાદની એલ.ડી.આટસ્ય 
કૉલરેજમારં ગુજરાતી વિભાગના અધયક્ હતા. ધીરુભાઈ એમનરે મળિા જય છરે 
અનરે મહાવનબરંધ તૈયાર કરિાની ઇચછા પ્રગટ કરરે  છરે. પાઠકસાહરેબ સરંમત થાય છરે. 
ધીરુભાઈ પાઠકસાહરેબનરે 1940ના ગાળામારં મુરંબઈ પણ મળરેલા તયારરે  પાઠકસાહરેબ 
મુરંબઈમારં અધયાપક હતા. ગોિાવલયા ટૅંક વિસતારમારં પાઠકસાહરેબ એમના નાના 
ભાઈ પ્રાણજીિનભાઈ પાઠકનરે તયારં રહરેતા હતા. પાઠકસાહરેબ વિધુર થયરેલા એટલરે 
ભાઈની સાથરે રહરેતા હતા. રોજ સારંજ રે પાઠકસાહરેબ ચાલિા નીકળતા તયારરે  ધીરુભાઈ 
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પણ એમના છાત્રાલયથી એ જ રસતરે ચાલિા જતા હતા. એ િષયોમારં પાઠકસાહરેબરે 
મુરંબઈ યુવનિવસ્યટીમારં આપરેલારં ઠક્ર વયાખયાનો ‘અિા્યચીન કાવય સારહતયનારં િહરેણો’ 
શીષ્યકથી પુસતક રૂપરે બહાર પડરેલારં. વસવનયર બી.એ.મારં ધીરુભાઈ પણ બીજ અનરેક 
વિદ્ાથથીઓની જ રેમ એ પુસતકનો ઊલટભરેર ઉપયોગ કરતા હતા તરેથી પાઠકસાહરેબ 
માટરે ખતૂબ આદર હતો અનરે એમનરે મળિાની ઇચછા પણ રહરેતી. એક રદિસ 
ધીરુભાઈ એમના વમત્ર મધુસતૂદન વયાસ સાથરે ચાલિાનરે રસતરે પાઠકસાહરેબનરે મળરે 
છરે. વિદ્ાથથી તરીકરે પોતાની ઓળખાણ આપરે છરે. પાઠકસાહરેબરે એમનરે અભયાસમારં 
કોઈ તકલીફ હોય તો કહો એમ જણાિરેલુરં. ધીરુભાઈએ તરત જ કહ્ુરં હતુરં કરે 
કાવયશાસ્તમારં થોડીક મુશકરેલી છરે. આપ સમજિશો ? પાઠકસાહરેબરે એમનરે બીજ 
રદિસરે સારંજ રે મળિાનુરં જણાિરેલુરં. પાઠકસાહરેબરે એમનરે કાવયપ્રકાશના થોડા મુદ્ા 
સમજિરેલા પણ સૌથી અગતયની િાત બની એ તો જુદી જ હતી. પાઠકસાહરેબરે 
કળાનારં ત્રણ સતૂત્રો સમજિરેલારં. (1) Art is Universal – કળા વિશ્વજનીન છરે, (2) 
Art is Unity in variety – કળા એટલરે વિવિધતામારં એકતા, (3) Art is self-
Deception – કળા એટલરે એક પ્રકારની આતમિરંચના. આ ત્રણરે સતૂત્રો સારહતયનારં 
સિરૂપ અનરે ભાિનનરે સમજિામારં જીિનભર ઉપયોગી નીિડ્ારં હતારં.

મહાવનબરંધના સરંદભવે ધીરુભાઈ આગળ િાત કરિા માટરે ગુજરાત કૉલરેજથી 
નીકળીનરે એલ.ડી.આટસ્ય કૉલરેજમારં પાઠકસાહરેબનરે મળિા ગયા તયારરે  તયારં પ્રોફરેસર 
રવસકલાલ છો. પરીખ હાજર હતા. એમણરે વિષય સતૂચિતારં કહરેલુરં કરે મવણલાલ 
વદ્િરેદી વિશરે સરંશોધન વિિરેચન કરિાનુરં બાકી છરે. પાઠકસાહરેબરે પણ આ વિષયનરે 
યોગય હોિાનુરં જણાિીનરે કહરેલુરં કરે વિષય વયાપિાળો અનરે અરરો છરે. ધીરુભાઈએ 
પડકાર રૂપરે એ જ વિષય સિીકાયયો અનરે પાઠકસાહરેબના માગ્યદશ્યનમારં સરંશોધનકાય્ય 
કરિા માટરે યુવનિવસ્યટીમારં નોંધણી કરાિી દીધી તયારરે  હજી ગુજરાત યુવનિવસ્યટી 
સથપાઈ ન હતી એટલરે કૉલરેજનો િહીિટ મુરંબઈ યુવનિવસ્યટીથી જ ચાલતો હતો. 
આ પછી તરતનારં િષયોમારં એિુરં બનરેલુરં કરે પાઠકસાહરેબ પણ ધીરુભાઈ રહરેતા હતા 
તરે ભારતી વનિાસ સોસાયટીમારં રહરેિા આિરેલા. પાઠકસાહરેબ અહીં પણ એમના 
બીજ નાના ભાઈ – નામરે નહાનુભાઈની સાથરે રહરેતા હતા. નાનાભાઈનુરં કુટુરંબ 
પાઠકસાહરેબની બધી સગિડો સાચિતુરં. પીએચ.ડી.ના માગ્યદશ્યન માટરે ધીરુભાઈનરે 
પણ મળિાની સરળતા રહરેતી. આ દરવમયાન ગુજરાતના વશક્ણજગતમારં અનરે 
ભદ્ર સમાજમારં ચચા્યસપદ બનરેલી એક રટના અહીં નોંધિી જોઈએ :

1945ના અરંતમારં પાઠકસાહરેબરે, મુરંબઈમારં એમનારં વિદ્ાવથ્યની રહરેલારં એિારં 
હીરાબહરેન સાથરે લગ્ન કયાું. સમાજના વિવભન્ન િગયોમારં આ રટના રણી ચયા્યયરેલી. 
જોકરે એથી પાઠકસાહરેબ કરે હીરાબહરેન જરાય ચવલત થયરેલારં નરહ. એમના લગ્નમારં 
મુરંબઈ ખાતરે ઉમાશરંકર જોશી સમરેત કરેટલાક સજ ્યકોએ હાજરી આપરેલી. આ રટનાથી 
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પાઠકસાહરેબના ભાઈઓનરે દુ:ખ થયુરં હતુરં. પાઠકસાહરેબ નહાનુભાઈના રરમારંથી 
નીકળીનરે અલગ રહરેિા એ જ રરના ઉપરનરે માળરે ગયરેલા. તરેમ છતારં નાનાભાઈના 
પરરિારનુરં મનદુ:ખ ઓછુરં થયરેલુરં નરહ. એક રદિસ નાનાભાઈ ધીરુભાઈનરે મળિા 
આિરે છરે અનરે દુ:ખી અિાજ રે કહરે છરે  ‘તમરે અમરે રહીએ છીએ એ મકાનમારં જશો 
? તો અમરે તમારા બલૉકમારં રહરેિા આિીએ.’ ધીરુભાઈ બધી િાત પામી ગયા 
અનરે એમણરે તરત હા પાડી. બલૉક બરંનરે સરખા હતા અનરે ભાડુરં પણ સરખુરં હતુરં. 
પરસપરના મકાનમાવલકની સહમતી લઈનરે બરે જ રદિસમારં રર બદલી લીધારં. 
1946ના જનયુઆરીના બરાબર બીજ અઠિારડયાની આ રટના હતી. 

ધીરુભાઈ પાઠકસાહરેબની નીચરેના બલૉકમારં રહરેિા ગયાના ત્રણ-ચાર રદિસમારં 
જ એમના કુટુરંબ માટરે એક આરાતજનક રટના બનરે છરે. ધીરુભાઈના વપતા વનિૃતિ 
થયા હતા અનરે વસદ્ધપુર રહરેતા હતા. તરેમની તવબયત નરમ રહરેતી હતી. ધીરુભાઈ 
બરે માસ પહરેલારં વસદ્ધપુર જઈનરે એમનરે મળી આિરેલા અનરે કહી આિરેલા કરે તમરે 
હિરે અમદાિાદ અમારી સાથરે જ રહરેિા આિી જિ. 18 જનયુઆરીનો એ રદિસ 
હતો. સિારની ગાડીમારં વપતાજી વસદ્ધપુરથી અમદાિાદ આિિાના હતા. ધીરુભાઈ 
એ રદિસરે અમદાિાદની સરેશનસ કોટ્યમારં જયુરર તરીકરે જિાના હોિાથી એમણરે 
રરેલિરેસટરેશનરે વપતાજીનરે લરેિા એમના ભાણરેજ કનુભાઈનરે જિાનુરં કહરેલુરં. સટરેશન ઉપર 
કનુભાઈનરે દાદાજી મળા નરહ. જોકરે થોડી િાર પછી રોડાગાડીમારં સામાન લઈનરે 
બા-બાપુજી અનરે મોટારં બહરેન બદલાયરેલુરં રર પતૂછતારં પતૂછતારં આિી ગયરેલારં. સારંજ રે 
આખો પરરિાર આનરંદથી મળો. ધીરુભાઈના બરંનરે દીકરા તયારરે  બહુ નાના હતા 
: 1. ભરત - પારંચ િષ્યનો, 2. રદલીપ - બરે િષ્યનો. મોકળાશિાળા રરમારં બાળકોનરે 
રમિાની મઝા પડતી હતી. વપતાજી પણ પ્રસન્ન હતા. જોકરે એમની તવબયત એટલી 
સારી નહોતી એટલરે એ સતૂતા હતા. ધીરુભાઈએ એમનરે આશ્વસથ કરતારં કહરેલુરં કરે 
સિારરે  આપણરે ડૉકટર મોરહલરેનરે બતાિિા જઈશુરં. હિરે તમારરે  અહીં જ રહરેિાનુરં 
છરે. વપતાજીએ જિાબ આપરેલો કરે  ડૉકટરનરે બતાિિાની એટલી બધી ઉતાિળ 
નથી. આખુરં રર જમીનરે જ રંપી ગયરેલુરં. રાતના દસ િાગયા પછી વપતાનરે પરેટનો 
દુ:ખાિો શરૂ થાય છરે. ધીમરે ધીમરે િરેદના અસહ્ બનતારં રરનારં સૌ જગી જય છરે. 
રરગથથુ ઉપાયો શરૂ કરરે  છરે. સોસાયટીમારં રહરેતા ડૉકટર છોટભુાઈ પટરેલનરે મધરાતરે 
જગાડીનરે બોલાિી લાિરે છરે. ડૉકટર દિા આપીનરે, સિારરે  ટરેસટ લઈશુરં કહીનરે જય 
છરે. જોકરે દિાની કોઈ અસર થતી નથી. િરેદના અસહ્ બનરે છરે અનરે પરોઢ થતારંમારં 
તો વપતાજીની શવકત હણાઈ જય છરે અનરે જોતજોતામારં ચહરેરો રફક્ો થઈ જય છરે. 
શરીર એકદમ શારંત પડી જય છરે. બધારંનરે ખયાલ આિી જય છરે કરે વપતાજી હિરે નથી 
રહ્ા. બધારંનો અિાજ સારંભળીનરે પાઠકસાહરેબ અનરે હીરાબહરેન મરેડા ઉપરથી નીચરે 
આિરે છરે. એય તપાસરે છરે તો શરીર ઠરંડુરં પડી ગયુરં હતુરં. શરીરમારં પ્રાણ રહ્ો નહોતો. 
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જીિનમારં ધીરુભાઈએ આ પહરેલારં કોઈનરે પ્રતયક્ મૃતયુ પામતારં જોયરેલ નરહ. એમનરે 
િધારરે  દુ:ખ તો એ િાતનુરં હતુરં કરે વપતાજીનરે સાથરે રાખીનરે તરેઓ સરેિા કરી શકયા 
નરહ. જણરે છરેલ્ી વિદાય લરેિા જ એ અમદાિાદમારં આવયા ના હોય ! પાઠકસાહરેબરે 
ધીરુભાઈના પરરિારનરે આ રદિસોમારં ખતૂબ હતૂરંફ આપરેલી.

ધીરુભાઈએ એમના વપતાજીનુરં એક શબદવચત્ર દોયુું છરે – ‘તરેમનો પ્રરેમ અમારુરં  
જીિનરસાયણ હતો. સીધો ઉપદરેશ કરે ઠપકો તરેમણરે ભાગયરે જ આપયો હશરે. વજ રંદગી 
આખી કુટુરંબ  માટરે િૈતરુરં  કરરેલુરં. કદી અસરંતોષ કરે ઈષયા્યનો સપષ્ય એમનરે થયો નહોતો. 
બીજનરે માટરે રસાઈ છતૂ ટિાની િૃવતિ એિી કરે કોઈનુરં કામ થતુરં હોય તો પોતાનો લાભ 
જતો કરરે . માનમોભાની ગણતરી પણ ન કરરે . વસદ્ધપુર રહરેતા તયારરે  રોજ એક બરે 
મહરેમાન તો હોય જ. અવગયાર િાગયાની લોકલ જય પછી જમિા બરેસરે. સટરેશનરે 
ફરિા ગયા હોય અનરે કોઈ પરરવચત મળી જય તો આગ્હ કરીનરે રરેર જમિા તરેડી 
લાિરે. ફોઈના દીકરાઓ માટરે અપાર પ્રરેમ તરે મતૂળશરંકર અનરે બાબુભાઈ ઊંઝાથી 
મામાનરે મળિા અઠિારડયરે બરે િાર તો આિરે જ. ભાણરેજનરે જુએ તયારરે  જ મામાનરે 
ચરેન પડરે. દરરોજ પાઠશાળાના એક વિદ્ાથથીનરે વભક્ા આપિાનો વનયમ. સાત 
ચોપડી ભણરેલા પણ રરમારં નાનકડુરં પુસતકાલય. ધમ્ય અનરે સારહતયના વશષ્ટ ગ્રંથો 
િસાિીનરે િારંચતા (એમણરે ‘સરસિતીચરંદ્ર’ પણ િારંચરેલો). સિારરે  નાહીધોઈ, પતૂજપાઠ 
કરીનરે ગાદીતરકયરે લખિા બરેસરે તરે સારંજના પારંચ સુધી ચાલરે. િચચરે જમિા ઊઠરે તરે 
માફ. તલાટી તરીકરેનુરં તરેમનુરં કામ ચોખખુરં અનરે વયિવસથત. ગામડાના લોકો માટરે પણ 
એટલારં જ માન અનરે પ્રરેમ રાખરે. એમના હસતાક્ર પાતળા અનરે સુિાચય. પાતળા 
પૉઇનટિાળી નરંબર સાતની સટીલ િાપરતા. કપડારં સાદારં અનરે સુરડ. ધોવતયુરં, લારંબો 
કોટ અનરે કારઠયાિાડી ફેંટો. ટતૂરંકી આિકમારં અમનરે ત્રણ ભાઈ અનરે બરે બહરેનનરે 
પરણાવયારં અનરે ભણિામારં યથાશવકત મદદ કરી. નાણાભીડ હોિા છતારં અમારી 
કમાણી ઉપર નભિાની અપરેક્ા કરે ઉતાિળ દાખિી નહોતી. તરેમની ઇચછા સરસિતી 
નદીના તીરરે  પોતાનો અવગ્નદાહ દરેિાય તરેિી હતી પણ વિવધએ સાબરમતીનો તટ 
એ માટરે વનવમ્યત કયયો હશરે. રણા રદિસ સુધી વપતાજીના અિસાનનો વિષાદ દતૂર 
થયો નરહ. ચાર-પારંચ દાયકા પછી એ રટના યાદ કરુરં  છુરં તયારરે  પણ તરેમની સૌ્મય, 
કરુણાપતૂણ્ય, પ્રરેમાળ મતૂવત્ય નજર સમક્ તરિરરે  છરે.’ (‘સમરણમાધુરી’ પૃ. 100, 101).

વપતાજીના અિસાન પછી ધીરુભાઈ સપરરિાર વસદ્ધપુર ગયરેલા. (રરનો 
સામાન લાિિા અનરે રર ખાલી કરિા માટરે). વપતાજીના ઢાવળયા મરેજમારંથી તયારરે  
105 રૂવપયા અનરે એક પત્ર મળા હતા. પત્રમારં વમલકતની િહેંચણી વિશરે લખરેલુરં. 
જણરે કરે િીલ બનાિી રાખરેલુરં. આ ઉપરારંત એમના જીિનના જ્ાનઅનુભિ રૂપરે 
સતૂચના અનરે વશખામણ લખયારં હતારં તથા સૌનરે તરે પ્રમાણરે િત્યિાનુરં લખીનરે આશીિા્યદ 
પાઠવયા હતા. 



ગુજરાત કૉલરેજ, અમદાિાદ (2) 67

*

પીએચ.ડી. માટરેનુરં સરંશોધનનુરં કામ ધીરુભાઈએ 1943મારં શરૂ કરરેલુરં મવણલાલ 
નભુભાઈની આતમકથા હજી અપ્રગટ હતી પણ ધીરુભાઈએ એની અક્રસ: નકલ 
કરી લીધી હતી. (એમનરે મતૂળ નકલ આનરંદશરંકર ધ્ુિરે િારંચિા આપરેલી) મવણલાલના 
જીિન વિશરે લખિાનુરં કામ અરરુરં  હતુરં કરેમકરે મવણલાલના સિભાિમારં અનરેક 
વિકૃવતઓ હતી. સરંસારની માયાના અનરેક રરંગોએ એમના જીિનમારં અસાધારણ 
પલટાઓ આણરેલા. મવણલાલના જીિનનો બહુ કરુણ અરંજમ આિરેલો. બીજી બાજુ 
મવણલાલની વિદ્તિા અનરે વચરંતાનાતમક સજ ્યન-લરેખન ઉચચકોરટનારં હતારં. એમનરે 
વિશ્વ ધમ્ય પરરષદમારં અમરેરરકા (વશકાગો) જિાનુરં બરે િાર વનમરંત્રણ મળરેલુરં પણ એ 
જઈ શકયા નહોતા. એમના લરેખોનો વયાપક  પ્રભાિ હતો. એમના તતિવચરંતનથી 
પ્રભાવિત થયરેલા સિામી વિિરેકાનરંદ મવણલાલનરે મળિા નરડયાદ આિરેલા. ધીરુભાઈએ 
મવણલાલનારં પુસતકો તથા લરેખ-સામગ્ી મરેળિિા માટરે રણુરં મથિુરં પડરેલુરં. છરેિટરે 
મવણલાલના પૌત્ર રમણલાલ ઓછિલાલ વદ્િરેદીનો સરંપક્ય એક વમત્ર મારફતરે થયો. 
રમણલાલ દાદાનારં પુસતકો અનરે નરડયાદનુરં િરંશપરરંપરાનુરં એ મકાન ધીરુભાઈનરે 
જોિા જિા દરેિા સરંમત થયરેલા. અઢળક પુસતકો અનરે સામગ્ી ધીરુભાઈનરે પ્રાપ્ 
થયારં. આ સામગ્ીનુરં િગથીકરણ કરિુરં, સરંકલન કરિુરં અનરે લખિુરં એ રણુરં અરરુરં  કામ 
હતુરં. ધીરુભાઈ એ િષયોમારં બહુ વયસત રહરેતા. એમની તવબયત પણ નરમ રહરેતી. 
રરમારં બાળકોની મારંદગી પણ આવયા કરતી. કૉલરેજમારં નાટક અનરે સારંસકૃવતક 
પ્રિૃવતિઓની જિાબદારી ઉપરારંત એમ.એ.ના િગયો લરેિાનુરં કામ પણ રહરેતુરં. સામાવજક 
જિાબદારીઓ પણ ઉપાડિી પડતી એટલરે અભયાસ અટકી અટકીનરે ચાલતો હતો. 
એમારં િળી ગુજરાત વિદ્ાસભાએ મવણલાલના વનબરંધોનુરં સરંપાદન કરી આપિાનુરં 
કામ સોંપરેલુરં. ‘મવણલાલની વિચારધારા’ અનરે ‘મવણલાલના ત્રણ લરેખો’ એિારં બરે 
પુસતકો 1946મારં ધીરુભાઈએ કરી આપરેલારં જ રે ગુજરાત વિદ્ાસભાએ પ્રકાવશત 
કરરેલારં. આ સરંપાદનો તથા એમારં મતૂકરેલા ધીરુભાઈના અગ્લરેખો ખતૂબ પ્રશરંસા પામરેલારં.

પીએચ.ડી.નારં ચાર સત્રો કયારનારં પતૂરારં થઈ ગયારં હતારં. એ પછી પણ ચાર િષ્ય 
િીતી ગયારં હતારં. 1951મારં મુરંબઈ યુવનિવસ્યટીએ પરરપત્ર કાઢરેલો કરે જતૂના નોંધાયરેલા 
વિદ્ાથથીઓ 1951ની આખર સુધીમારં જો થીવસસ રજતૂ ન કરરે  તો એમનારં સત્રો 
માનય ગણાશરે નરહ. આ આખરીનામાથી ધીરુભાઈ સરક્ય બની ગયા. રાતરદિસ 
મહરેનત શરૂ કરી. વસનોપવસસ સબમીટ કરી દીધો અનરે 1952ના માચ્ય સુધીમારં 
થીવસસ રજતૂ કરિાની મહરેતલ મરેળિી લીધરેલી. રણી મહરેનતના અરંતરે થીવસસ તૈયાર 
કરીનરે સોંપી તો દીધો પણ ધીરુભાઈનરે ખબર પડી કરે એમના થીવસસના પરીક્ક 
તરીકરે સુપ્રવસદ્ધ વિદ્ાન જ રેહારંગીર એરચ સરંજનાની વનયુવકત થઈ છરે. એ તો બહુ 
કડક પરીક્ક ગણાતા હતા. કોઈએ િળી  ધીરુભાઈનરે એમ પણ કહુ્રં કરે અભયાસ 
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સવમવતના અધયક્ છરે. થીવસસ પાસ ન થાય એ માટરે જ સરંજનાની વનમણતૂક કરી 
છરે. અભયાસ સવમવતના અધયક્નરે, ધીરુભાઈના ગુરુ કરે. બી. વયાસ સાથરે અણબનાિ 
હતો એટલરે ધીરુભાઈનો ડર સાચો હતો. એ જમાનામારં પણ અધયાપકોની ઈષયા્યનો 
ભોગ વિદ્ાથથીઓએ બનિુરં પડતુરં હતુરં. 

ધીરુભાઈએ મવણલાલના બધા જ સારહતયસરંદભયો લઈનરે અનરેક પાસારંની 
ચચા્યઓ કરી હતી. રા. વિ. પાઠક એ િષયોમારં પાછા મુરંબઈ પહોંચી ગયા હતા. 
સાતસોથી િધારરે  પાનારંનો થીવસસ ધીરુભાઈએ સુરંદર હસતાક્ર ધરાિતા કોઈ 
ભાઈ પાસરે લખાવયો હતો. રાત-રદિસ મહરેનત કરીનરે થીવસસનરે શુદ્ધ અનરે સરંગીન 
બનાિિાની પતૂરી કાળજી લીધી હતી. િધારરે  પડતો શ્મ અનરે ઉજગરાનરે કારણરે 
ધીરુભાઈનરે તાિ રહરેતો. ચહરેરા પર થાક િતા્યતો. હોવમયોપથીની દિા લઈનરે 
ધીરુભાઈ કામ કરતા રહરેતા. મુરંબઈ જઈનરે પાઠકસાહરેબ પાસરે એક એક શબદ િારંચી 
ગયા છતારં અનરે પાઠકસાહરેબનરે પતૂરતો સરંતોષ થયો હોિા છતારં ધીરુભાઈના મનમારં 
સરંજનાનો ડર હતો. િળી ધીરુભાઈએ થીવસસમારં મવણલાલ વિશરેના સરંજનાના 
મતનુરં ખરંડન કયું હતુરં. જોકરે પાઠકસાહરેબરે કહરેલુરં કરે તમારુરં  કાય્ય એકદમ સરસ છરે. 
સરંજનાનરે પણ એ જરૂર ગમશરે જ. ધીરુભાઈના આશ્ચય્ય િચચરે ત્રણ જ અઠિારડયામારં 
થીવસસનુરં પરરણામ આિી ગયરેલુરં. સરંજનાએ એકી બરેઠકરે થીવસસ િારંચી જઈનરે 
પ્રશરંસાતમક અવભપ્રાય આપીનરે પીએચ.ડી.ની પદિી આપિા ભલામણ કરી હતી. 
પાઠકસાહરેબ સાથરે સમાચાર પણ કહરેિડાિરેલા કરે – ‘ધીરુભાઈ મુરંબઈ આિરે તો 
મનરે મળિા કહરેજો.’ ધીરુભાઈનો થીવસસ પ્રગટ થયો તયારરે  પરંરડત સુખલાલજીનરે 
પણ એમારં રસ હોિાથી ધીરુભાઈએ એમનરે િારંચી સરંભળાિરેલો. થીવસસનુરં કામ 
આમ સરંપન્ન થયા પછી ધીરુભાઈ એ ઉનાળામારં પરરિારજનોનરે લઈનરે જતૂનાગઢ, 
સોમનાથ, પ્રભાસપાટણ િગરેરરે  સથળરે ફરતા ફરતા કોરડનાર પહોંચરેલા. ધીરુભાઈનો 
જનમ કોરડનારમારં થયરેલો અનરે બાળપણ પણ તયારં જ િીતરેલુરં. બધારંનરે એ સથળ 
જોિાની મઝા પડી હતી. રોડાગાડીમારં બરેસીનરે બધારં મતૂળ દ્ારકા પણ જઈ આિરેલારં. 
બાળપણ જયારં િીતયુરં એ જગયાની રોમારંચક િાતો ધીરુભાઈના પરરિારજનોએ બહુ 
રસપતૂિ્યક સારંભળી હતી. રારંટિડ ગામ અનરે ઉછાળા મારતી વશરંગોડો નદી, રમણીય 
િનરાજી અનરે દતૂરના ડુરંગરા એ દૃશયો પરરિારજનોનરે પણ પ્રભાવિત કરી રહરેલારં. 
પ્રિાસથી પાછા આવયા તયારરે  એમની બદલી અમદાિાદથી મુરંબઈ થયાનો પત્ર 
આરંગણામારં રાહ જોતો હતો.

જોગરેશ્વરીમારં આિરેલી ઇસમાઈલ યતૂસુફ કૉલરેજમારં ગુજરાતી વિભાગના અધયક્ 
તરીકરે ધીરુભાઈએ જતૂનથી હાજર થિાનુરં હતુરં. હિરે અમદાિાદ છોડિાનુરં ગમતુરં ન 
હતુરં પણ જિુરં અવનિાય્ય હતુરં. જોગરેશ્વરીમારં એ િખતરે ગુજરાતીના પ્રાધયાપક બી. બી. 
વત્રિરેદી હતા પણ એમની પદિી સરંસકૃત મુખય વિષયમારં હોિાથી બી.એ. ઓનસ્યમારં 
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ગુજરાતી ભણાિિા માટરે એમનરે યોગય ગણયા નહોતા. એમની જગયાએ ધીરુભાઈએ 
જિાનુરં હતુરં. અનરે ધીરુભાઈની જગયાએ અમદાિાદ બી. બી. વત્રિરેદીએ આિિાનુરં 
હતુરં. કુટુરંબનરે અમદાિાદ છોડીનરે ધીરુભાઈ મુરંબઈ પહોંચરે છરે. ઇસમાઈલ કૉલરેજ 
ઊંચી ટરેકરી પર આિરેલી હતી. કૉલરેજની આસપાસ અતયરંત રમણીય પ્રકૃવતનારં 
દૃશયો આરંખનરે ગમરે તરેિારં હતારં. વપ્રવનસપાલ તરીકરે પ્રો. જી. સી. બરેનરજી હતા. જ રેમની 
પાસરે ધીરુભાઈ ઍવલફનસટન કૉલરેજમારં બી.એ.મારં ભણયા હતા. વિદ્ાન અનરે સૌ્મય 
સિભાિના બરેનરજી સાથરે ધીરુભાઈનરે સારુરં  ફાિતુરં. એ ગોરરેગારંિમારં એક સગાનરે તયારં 
રહરેતા હતા. ઇસમાઈલ કૉલરેજનો સમય સિારના નિથી બપોરના ત્રણ િાગયાનો 
હતો એટલરે જમિાનો સમય સાચિી શકાતો નહોતો. કોમન રૂમ પાસરેની લૉબીમારં 
ચાનો બ્મબો કાયમ ઊકળતો રહરેતો તરેથી િારરંિાર ચા પીિાની સગિડ હતી પણ 
ભોજનનો ક્મ તતૂટિાથી ધીરુભાઈનરે ફાિતુરં ન હતુરં. બીજ સત્રથી તરેઓ કૉલરેજની 
હૉસટલમારં રહરેિા ગયા પણ તયારં ખાિાનુરં માફક આિતુરં નહોતુરં. એટલરે ગોરરેગારંિથી 
રટરફન મરંગાિતા હતા. આ બધામારં ધીરુભાઈની તવબયત ખાસસી બગડિા મારંડરેલી. 
મરડાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી અનરે શરીર સુકાિા મારંડરેલુરં. એક િખત ટરેકરી 
ચઢતારં અરંધારામારં એમની પાછળ આિતો સાપ એમણરે જોયરેલો. એ ડરીનરે ઝડપથી 
ટરેકરી ચડી ગયરેલા પણ રદિસો સુધી એમના મનમારંથી ડર ગયો નહોતો. 

કુટુરંબથી છતૂ ટા પડિાનરે કારણરે વચરંતામારં અનરે વયગ્તામારં રદિસો જતા. પરરિારનરે 
મુરંબઈ બોલાિી શકાય તરેમ નહોતુરં. કરેમકરે નાના દીકરા રદલીપનરે કાયમ શરદી-ખારંસી 
રહરેતારં. પોતાની આિી પરરવસથવત વપ્રવનસપાલ બરેનરજીનરે કહી અનરે પુન: અમદાિાદ 
બદલી કરાિિા માટરે મદદરૂપ થિા વિનરંતી કરી હતી. ધીરુભાઈએ એ પણ કહરેલુરં કરે 
ઇસમાઈલ કૉલરેજમારં મનરે કોઈ મહાન વસવદ્ધ માટરે મોકલિામારં નથી આવયો. ગુજરાતી 
ઑનસ્યનો નિો િગ્ય શરૂ થયરેલો તરેમારં બરે બહરેનો દાખલ થયરેલી. એક પરણિાની રાહ 
જોઈનરે ભણતી હતી અનરે બીજીનરે ગુજરાતીમારં રસ નહોતો. બરંનરે બહુ અવનયવમત 
રહરેતી. બીજ િગયોનુરં કામ પણ બહુ ઓછુરં હતુરં અનરે એમારં પણ મદદનીશ વયાખયાતા 
કાવનતલાલ કાલાણી હતા. બીજ સત્રમારં િળી ધીરુભાઈના વિદ્ાથથી ચરંદ્રશરંકર ભટ્ટનરે 
ગુજરાત કૉલરેજમારંથી અહીં મોકલરેલા. હૉસટરેલમારં એ બરંનરે સાથરે રહરેતા. ધીરુભાઈ 
રણી િાર બધાનરે કહરેતા કરે સરકાર મનરે આ ટરેકરી ચડિા માટરે જ પગાર આપરે 
છરે. અમદાિાદમારં ધીરુભાઈ રહરેતા હતા એ બરંગલો મકાનમાવલકરે બીજનરે િરેચી 
દીધો હતો એટલરે પરેલો નિો માણસ ધીરુભાઈના પરરિારનરે રર ખાલી કરાિિા 
માટરે પજિતો હતો. રણી િાર પાણી બરંધ કરી દરેતો. અરધી રાતરે જુદા જુદા 
અિાજો કરીનરે ડરાિતો. કોટ્યમારં કરેસ પણ મતૂકરેલો. ધીરુભાઈના િકીલરે માનવસક 
ત્રાસ આપિાનો મુદ્ો કોટ્યમારં રજતૂ કયયો હતો. મુરંબઈ જતારં પહરેલારં ધીરુભાઈએ નિી 
બરંધાતી શારદા સોસાયટીમારં વમત્ર ધીરુભાઈ વયાસના આગ્હથી એક પલૉટ રાખરેલો. 
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બદલી થઈ એટલરે ધીરુભાઈએ વમત્રનરે કહરેલુરં કરે પલૉટ બીજનરે આપી દરેજો. વમત્ર 
ધીરુભાઈ વયાસરે પલૉટ બીજનરે આપી દીધો અનરે પૈસા પોતાની પાસરે રાખી લીધા 
હતા. વપ્રવનસપાલ બરેનરજીનરે ધીરુભાઈએ કરરેલી વિનરંતી કામ લાગી હતી. એ િખતરે 
ઉચચ વશક્ણ વનયામકની કચરેરી પુણરેમારં હતી. પ્રોફરેસર ભારંડારકર નાયબ વનયામક 
તરીકરે હતા. ગુજરાત કૉલરેજમારં તરેઓ પ્રોફરેસર અનરે વપ્રવનસપાલ તરીકરે િષયો સુધી 
રહરેલા હોિાથી ધીરુભાઈનરે બરાબર ઓળખતા હતા. પ્રોફરેસર બી. બી. વત્રિરેદીનરે 
અમદાિાદ નહોતુરં ફાિતુરં. એમનરે મુરંબઈ આિિુરં હતુરં અનરે ધીરુભાઈએ અમદાિાદ 
જિુરં હતુરં. બરંનરેએ પરસપર બદલી માટરે અરજી કરરેલી તરે નાયબ વનયામકરે મુરંબઈ 
યુવનિવસ્યટીનરે મરંજતૂરી માટરે મોકલરેલી. મુરંબઈ યુવનિવસ્યટીએ ખાસ કરેસ તરીકરે મરંજતૂરી 
આપી હતી. આમ ધીરુભાઈ પાછા અમદાિાદ આિતારં હિરે રરની જરૂરરયાત 
ઊભી થઈ હતી. એમણરે વમત્ર ધીરુભાઈ વયાસનરે પોતાની હકીકત જણાિી તો 
શારદા સોસાયટીમારં જ ઓગણીસ નરંબરના બરંગલાિાળા બરે ભાઈઓનરે છતૂ ટા થિુરં 
હતુરં એટલરે ધીરુભાઈ વયાસરે પરેલા જ પૈસા ભરી દઈનરે સાત-આઠ માસમારં મકાન 
તૈયાર કરી આપરેલુરં. પરેલા જતૂના મકાન માવલક સાથરે ચાલતા કોટ્ય કરેસમારં સમાધાન 
થયુરં હતુરં. માનવસક ત્રાસ બદલ એણરે ધીરુભાઈના પરરિારનરે િળતર ચતૂકિિાનુરં 
સિીકારી લીધરેલુરં. નિા મકાનમારં ધીરુભાઈની તવબયત રણી જ ખરાબ રહરેતી હતી. 
મુરંબઈથી લઈ આિરેલા એ મરડો મટતો જ નહોતો. ઈમરેટીનના અનરે ઓટો બલડના 
ઇંજ રેકશન આપિા છતારં ઝાડામારં લોહી અનરે પરુ ચાલુ હતારં. પરેટમારં કશુરં ટકતુરં નરહ. 
છરેિટરે અમદાિાદના સુપ્રવસદ્ધ િૈદ્ શ્ી ગોવિરંદપ્રસાદ પાસરે ધીરુભાઈના નિાસિા 
થયરેલા વમત્ર જયવભખખુ (બાલાભાઈ દરેસાઈ) લઈ ગયા. એમણરે વનદાન કરીનરે 
આપરેલી દિાથી છ માસમારં સારો એિો ફાયદો થયરેલો. િૈદરે નાડી જોઈનરે કરરેલુરં 
વનદાન ધીરુભાઈની પ્રકૃવત પ્રમાણરેનુરં જ હતુરં. એથી ધીરુભાઈનરે અચરજ થયરેલુરં. 
નાડી-પરીક્ાથી કોઈ માણસ પાચનતરંત્રનરે તો ઓળખરે પણ સિભાિ વિશરેની િાત 
પણ બરાબર કહી આપરે એય ઓછા આશ્ચય્યની િાત નથી. િૈદરે ધીરુભાઈનરે ચા 
છોડીનરે કાયમ માટરે કૉફી પીિાનુરં કહરેલુરં. સિારરે  જમતારં પહરેલારં આદુનો રસ લરેિાનો 
અનરે જ્મયા પછી પાચન માટરેની ટીકડીઓ. બરે માસ તો સતૂરણ અનરે દહીં ઉપર જ 
રાખરેલા. આમ ધીરુભાઈનુરં સિાસથય પાછુરં બરાબર ગવત પકડરે છરે. ગોવિરંદપ્રસાદ િૈદ્ 
પછીથી જીિનભર આયુિવેદ યુવનિવસ્યટીના સથાપક કુલપવત બનયા હતા. ધીરુભાઈ 
સાથરે એમની મૈત્રી િષયો સુધી રહી હતી. આગળ આપણરે જ રેનો ઉલ્રેખ કયયો એ 
જયવભખખુનો પ્રથમ પરરચય ધીરુભાઈનરે ગતૂજ ્યર ગ્રંથરતન કાયા્યલયના પ્રરેસ શારદા 
મુદ્રણાલયમારં થયો હતો. 1942ના રકનારીિાલાની શહીદીના પ્રસરંગની સાથરે છાપામારં 
બાલાભાઈએ ધીરુભાઈનુરં નામ િારંચરેલુરં. અનરે ધીરુભાઈએ એમની એક-બરે િાતા્યઓ 
િારંચરેલી. આમ બરંનરે પહરેલી મુલાકાતથી જ પાક્ા વમત્રો બની ગયરેલા. પછીનારં 
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િષયોમારં જયવભખખુના દીકરા કુમારપાળ ધીરુભાઈના વિદ્ાથથી પણ બનરે છરે. િળી 
ધીરુભાઈનુરં વિશ્વકોશ સિપન કુમારપાળ દરેસાઈના અવિરત સાથસહકારથી થયાની 
િાત તો આજ રે જગજહરેર છરે. ધીરુભાઈ જયવભખખુ પાસરેથી લરેખનની વશસત શીખયા 
હતા અનરે વપ્રવનટરંગ અરંગરેની રણી જણકારી પા્મયા હતા. જયવભખખુ ઉપનામ પતની 
અનરે પવતના નામ ભરેગારં કરીનરે બનાિરેલુરં હતુરં. જયવભખખુનારં પતનીનુરં નામ જયાબહરેન 
અનરે જયવભખખુનુરં બાળપણનુરં નામ ભીખાલાલ. એટલરે ઉપનામ બનયુરં ‘જયવભખખુ’. 
જયવભખખુ કાયમ શારદા પ્રરેસમારં બરેસતા. છાપકામના વનષણાત હોિાથી બધાનરે 
સલાહસતૂચનો આપતા. અનરેક લરેખકોના સરંપક્યમારં પણ આ રીતરે જ આિિાનુરં બનરેલુરં. 
જયવભખખુ વનખાલસ અનરે સિમાની. એ રદિસોમારં ધતૂમકરેતુ પણ તયારં આિતા. 
ગુણિરંતરાય આચાય્ય, કનુ દરેસાઈ – આ બધા લોકો અમદાિાદમારં હોય તયારરે  
જયવભખખુનરે અચતૂક મળરે. ડાયરો રણી િાર જયવભખખુના રરરે  પણ જમતો. કવિ 
કાગ આિરે તયારરે  બધા જયવભખખુનરે તયારં મોડરે સુધી બરેઠક કરતા. એમારં ધીરુભાઈ 
તો હોય જ પણ રવતકુમાર વયાસ, મનુભાઈ જોધાણી, મધુસતૂદન મોદી, અનરંતરાય 
રાિળ, કરંચનલાલ પરીખ અનરે ધતૂમકરેતુ પણ હાજર હોય. ધીરુભાઈએ જયવભખખુના 
પરરિાર સાથરે અનરેક પ્રિાસો કરરેલા. ધીરુભાઈના બરંનરે પુત્રોનરે જનોઈ આપી તયારરે  
વનમરંત્રણ પત્ર જયવભખખુએ કલાતમક ઢબરે ફોટા છાપીનરે  સુરંદર બનાિરેલો. મોટા 
દીકરા ભરતકુમારનારં લગ્ન િખતરે જયવભખખુની આગરેિાનીમારં કવિ કાગ સમરેત 
અનરેક લોકો જોડાયરેલા. સાયલામારં લોકગીતોની રમઝટ પણ બોલાિરેલી. કાગબાપુએ 
િરકનયાનરે આશીિા્યદ આપતો દુહો લખી આપરેલો. આિા તો કરેટલાય પ્રસરંગો 
જયવભખખુના પરરિાર સાથરે સરંભારણારૂપ બની ગયરેલા છરે. અચાનક 1969મારં 
જયવભખખુનુરં અિસાન થયુરં પણ એમના પરરિાર સાથરેનો ધીરુભાઈનો નાતો તો 
કાયમ રહ્ો. જયાબહરેન માતાની જ રેટલી મમતાથી અનરે કાળજીથી સૌની માિજત 
કરરે  અનરે વયિહારુ સલાહ પણ આપરે. ધીરુભાઈ મોડાસાથી મારંદા થઈનરે આિરેલા 
તયારરે  કુમારપાળરે એમનરે પોતાના રરરે  રાખીનરે સિજનની જ રેમ સારિાર કરરેલી. 

*

1940–50ના એ દાયકામારં કૉલરેજોની મહતિા રણી િધારરે  હોય એ દરેખીતુરં 
છરે. કરેમકરે ઉચચવશક્ણ હજી તો હિરે મધયમ િગ્ય સુધી પહોંચી રહુ્રં હતુરં. પોતાના 
વશક્ણકાય્ય િડરે અનરે વિદ્ાન અધયાપકો િડરે કૉલરેજો પોતાની પ્રવતષ્ઠા સથાવપત 
કરિામારં માનતી હતી. કૉલરેજ માત્ર વિવિધ વિષયો શીખિી દરે એટલુરં પયા્યપ્ નહોતુરં 
ગણાતુરં. વિદ્ાથથીનરે રડિા માટરે સારંસકૃવતક પ્રિૃવતિઓ, રમતગમત અનરે સામાવજક 
જિાબદારીઓ પણ મહતિનારં ગણાતારં. ગુજરાત કૉલરેજનુરં મહતિ મુરંબઈની 
સારી કૉલરેજો જ રેટલુરં જ હતુરં. જોકરે વશસતના પ્રશ્રનો ગુજરાતમારં વિશરેષ હતા છતારં 
ગુજરાત કૉલરેજમારં નાટ્યસરંગીત મરંડળની પ્રિૃવતિઓ સતત ચાલતી રહરેતી. પારંચ 
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રૂવપયા ભરીનરે વિદ્ાથથીઓ એના સભય બનતા. સભયસરંખયા પણ ત્રણસોથી લઈનરે 
પારંચસો સુધી રહરેલી. પહરેલા સત્રમારં નાટ્યસરંગીત મરંડળ તરફથી એક-બરે નાટક તો 
જરૂર ભજિાતારં. બીજ સત્રમારં િાવષ્યકોતસિ વનવમતિરે મોટરે ભાગરે વત્રઅરંકી નાટક 
ભજિિામારં આિતુરં. ‘જયૉજ ્ય ધ રફફથ હૉલ’મારં સતત ત્રણ રદિસ કાય્યક્મો ચાલતા. 
સરંગીત સરંધયા પણ યોજતી. બધુરં જ વિદ્ાથથી કલાકારો જતરે કરતા. ધીરુભાઈ જ રેિા 
અધયાપકો સતત એમનુરં માગ્યદશ્ય કરતા. ‘રરંગમરંડળ’, ‘રૂપક સરંર’ અનરે ‘જિવનકા’ 
જ રેિારં મરંડળો બહાર થતા પ્રયોગોમારં પણ ગુજરાત કૉલરેજના કલાકાર ભાઈ-બહરેનો 
િધારરે  સરક્ય રહરેતારં. રૂપક સરંરરે 1947મારં ધીરુભાઈના રદગદશ્યનમારં ‘જયા અનરે 
જયરંત’ નાટકનો જહરેર પ્રયોગ કરરેલો. વબનવિદ્ાથથી નાટ્યકલાકારોનરે પણ ગુજરાત 
કૉલરેજના કાય્યક્મોનુરં ભારરે  આકષ્યણ રહરેતુરં. કરેટલાક રવસક નાગરરકો પણ વિના 
વનમરંત્રણરે આિી ચડતા. આનાથી રણી િાર અવયિસથા સજ્યતી પણ નાટક તો ચાલુ 
જ રહરેતુરં. આગળ આપણરે નોંધયુરં છરે તરેમ ગુજરાત કૉલરેજ રે ગુજરાતી રરંગભતૂવમનરે 
રણા કલાકારો આપયા હતા. સરંગીત અનરે નૃતયનુરં ચલણ-િલણ ગુજરાતી પ્રજમારં 
ઓછુરં હતુરં છતારં ગુજરાત કૉલરેજના સરંગીત અનરે નૃતયના કાય્યક્મો ઊંચી કક્ાના 
ગણાતા. ક્રેમુ રદિરેરટયા, અતુલ દરેસાઈ, રાસવબહારી દરેસાઈ, નિીન ગજ્જર, હવષ્યદા 
વયાસ, હરંસા દિરે, મીનળ મહાદરેવિયા, અરુણ ઠાકોર અનરે રવસદા કાદરી જ રેિારં અનરેક 
સિરકારો અનરે ગાયક કલાકારો ગુજરાત કૉલરેજમારંથી જ બહાર આવયારં હતારં. આ 
કલાકારોએ સરંગીતક્રેત્રની પહરેલી હરોળ રણારં િષયો સુધી સાચિી હતી. 

આપણનરે આશ્ચય્ય થાય પણ અમુક રકસસામારં તો ગરેરવશસતના મારણ 
તરીકરે પણ નાટકનો ઉપયોગ થતો. તોફાની વિદ્ાથથીઓનરે નાટકમારં જોડીનરે સારા 
કલાકારો વનપજવયાનારં ઉદાહરણો પણ છરે. દુષયરંત મહરેતા નામનો તોફાની વિદ્ાથથી 
નાટકમારં પાઠ ભજિતો થયો એ પછી તોફાની મટીનરે સહુનરે વપ્રય થઈ પડરેલો. 
‘સરંરકત હૃદય’ નાટકમારં એણરે કરરેલી કુરંજની ભતૂવમકા ખતૂબ યાદગાર બની રહરેલી. 
‘જમાઈરાજ’ નાટકનો શવનયો સતિાદી અનરે ‘કાકાની શશી’નો કવિ (પ્રશારંત 
દરેસાઈ), ‘પાવણગ્હણ’નો કાવનત પટરેલ અનરે ‘મતૂરંગી સ્તી’ ધનબાઈ (વશરરન ભરૂચા), 
‘પીડાગ્સત પ્રોફરેસર’નો પ્રીતમલાલ (ચરંદ્રકાનત રામી), ‘જો હુરં તુરં હોત’નો પુનવમયો 
(વિષણુ મહરેતા), ‘આગગાડી’ નાટકની રૂખી (કોરકલા મુનશી) આિારં અનરેક પાત્રો 
અનરે એ ભજિનાર કલાકારો એ િષયોમારં પ્રરેક્કોનારં પ્રીવતપાત્ર બની ગયારં હતારં. 
અમદાિાદમારં અિૈતવનક રરંગભતૂવમ બહુ ઝડપથી સથાવપત થઈ એમારં ગુજરાત 
કૉલરેજનો મોટો ફાળો હતો. એ જ રદિસોમારં જશિરંત ઠાકર, ધનરંજય ઠાકર, પ્રદ્ુ્મન 
ભટ્ટ અનરે વિષણુકુમાર જ રેિા ઉતિમ રદગદશ્યકો નાટકમારં નટનો રોલ પણ કરતા. 

*
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મુરંબઈથી બદલી પામીનરે ધીરુભાઈ પણ ગુજરાત કૉલરેજમારં ગોઠિાઈ ગયા 
હતા. એમનરે વસવનયર કક્ાએ બઢતી મળિાનો સમય પણ હિરે થઈ ગયો હતો. 
પણ વબ્રટશ શાસનની એક ખાવસયત એ હતી કરે અધયાપકો િચચરે જ રેમ બનરે તરેમ 
ભરેદભાિ ઉતપન્ન થાય અનરે એ બધા એક ન થાય, એમની િચચરે ઈષયા્ય-દ્ રેષ ચાલતારં 
રહરે એિો િહીિટ ગોઠિિો. અધયાપકોમારં પણ કુલ ત્રણ સરંિગયો હતા.

અધયાપકોની રણી મારંગણી છતારં શાસકોની અનયાયપતૂણ્ય નીવત ચાલુ જ 
રહરેલી. એમારંથી ત્રીજ સરંિગ્યના અધયાપકોએ મરંડળ રચરેલુરં. એ િખતરે કૉંગ્રેસની 
પ્રાદરેવશક સરકારો રચાઈ હતી. અધયાપકો બધરે જ રજતૂઆત કરી ચતૂકયા હોિા 
છતારં ખાસ ફરેર પડ્ો ન હતો. સરકારરે  ત્રીજો સરંિગ્ય નાબતૂદ ન કયયો. નિી જગયાઓ 
ઊભી થાય એમારં રણી કલાસ ટનુી જ હોય. કયારરેક કલાસ થ્ીમારંથી જુવનયરનરે 
પણ બઢતી આપી દરેિાતી. ધીરુભાઈનરે બઢતી આપતારં પહરેલારં પવબલક સવિ્યસ 
કવમશન દ્ારા એમનો ઇનટરવયતૂ લરેિામારં આિરેલો. એટલરે એમની વનયુવકત નિરેસર 
કરિામારં આિી. એથી ધીરુભાઈનરે કોઈ લાભ ન થયો. બલકરે ત્રણ ઇજફા જ રેટલુરં 
નુકસાન થયરેલુરં અનરે બરે િષ્ય ફરીથી પ્રોબરેશન વપરરયડમારં રહરેિુરં પડરેલુરં. વદ્ભાષી 
મુરંબઈ રાજયમારં ગુજરાતીઓનરે અનયાય થતો અનરે વબનગુજરાતીઓનરે લાભ મળતો. 
આિી પક્પાતભરી નીવતના કારણરે અધયાપકોમારં અસરંતોષ રહરેતો હતો. બઢતી 
મળી એ િષ્યમારં ધીરુભાઈનરે ઝીણો ઝીણો તાિ આવયા કરતો. રણા ઉપચારો છતારં 
તાિ હઠતો ન હતો.  ધીરુભાઈના સાળા આણરંદ નોકરી કરતા હતા. એક િખત 
એ ધીરુભાઈનરે આણરંદ ડૉ. કતૂક પાસરે લઈ આિરેલા. ડૉ. કતૂકરે લોહી િગરેરરેની તપાસ 
કરીનરે ક્ોવનક મલરેરરયા છરે એિુરં વનદાન કરીનરે દિા આપરેલી. એ પછી તાિ ગયો 
પણ અશવકત રહી હતી. ડૉકટરની સતૂચના મુજબ ધીરુભાઈએ વમત્રો સાથરે સહકુટુરંબ 
હિાફરેર માટરે તીથલ જિાનુરં ગોઠિરેલુરં. તીથલનો પણ એક સરસ અનુભિ થયરેલો.

ધીરુભાઈનો શોધવનબરંધ સારો એિો િખણાયો હતો અનરે બરે ભાગમારં પુસતક 
રૂપરે પ્રગટ થયો હતો.

1. ‘મવણલાલ નભુભાઈ : જીિનરરંગ’. આ ગ્રંથની પ્રસતાિના અનરંતરાય રાિળરે 
લખરેલી.

2. ‘મવણલાલ નભુભાઈ : સારહતય સાધના’. આ ગ્રંથની પ્રસતાિના પરંરડત 
સુખલાલજીએ લખી આપરેલી.

પ્રથમ ગ્રંથનુરં પ્રકાશન ગતૂજ ્યર ગ્રંથરતન કાયા્યલયરે કયુું હતુરં. િળી આ ગ્રંથનરે 
મુરંબઈ રાજય તરફથી 1956ના શ્રેષ્ઠ ચરરત્ર ગ્રંથ તરીકરે રૂવપયા બરે હજરનુરં 
પારરતોવષક મળુરં હતુરં.  એ િખતના બરે હજર રૂવપયા એટલરે રણી મોટી રકમ 
ગણાતી. બીજ ગ્રંથનરે મુરંબઈ યુવનિવસ્યટીએ પ્રકાશન માટરે દાન આપરેલુરં. આમ આ 



74 જ્ાનયજ્ના આચાય્ય

બરંનરે ગ્રંથો પ્રકાવશત થતારંની સાથરે રણાનુરં ધયાન ખેંચરે છરે. ધીરુભાઈ એક વિિરેચક 
સરંશોધક તરીકરે ગુજરાતી સારહતયમારં પોતાનુરં સથાન વનવશ્ચત કરી શકરેલા. આ પછી 
એમની વિિરેચનપ્રિૃવતિ સાતતયપતૂિ્યક ચાલતી રહરે છરે. 

ધીરુભાઈનરે નાટકમારં હરંમરેશારં રસ રહ્ો હતો. િળી એમની નાટ્યરુવચનરે 
પ્રોતસાહન મળતુરં રહરે એિા પ્રસરંગો આિતા રહરેલા. ભારત સરકારરે  1954મારં 
આરંતરયુવનિવસ્યટી યુિક મહોતસિો પ્રવત  િષ્ય યોજિાની નીવત રડી હતી. જોકરે આ 
વિચાર મુખયતિરે પ્રોફરેસર ગુરુદયાલ સોંધીનરે આિરેલો. પરંજબની સરકારી કૉલરેજના 
આચાય્યપદરેથી વનિૃતિ થયા બાદ પ્રોફરેસર ગુરુદયાલ કરેનદ્ર-સરકારના વશક્ણ 
મરંત્રાલયના યુિક કલયાણ વિભાગમારં સલાહકાર તરીકરે વનમાયા હતા. એ માનતા 
હતા કરે પ્રતયરેક કૉલરેજમારં અનરે યુવનિવસ્યટીમારં કલા અનરે સરંસકૃવતનુરં સુરુવચપતૂણ્ય અનરે 
પ્રવશષ્ટ િાતાિરણ બરંધાય એ માટરે પ્રોફરેસરોનરે જરૂરી તાલીમ આપિી જોઈએ. 
આના અનુસરંધાનમારં એમણરે 1955ના મરેમારં વસમલાની પાસરે આિરેલા સુબાથુ નામના 
એમના જ નાનકડા ગામમારં એક મરહનાનો નાટ્યતાલીમ વશવબર યોજયો હતો. 
ગુજરાત યુવનિવસ્યટીના પ્રવતવનવધ તરીકરે ધીરુભાઈ અનરે પ્રોફરેસર િી. જ રે. વત્રિરેદીનરે 
એ વશવબરમારં મોકલિામારં આિરેલા.

પ્રાકૃવતક િાતાિરણમારં, રહમાલયની પિ્યતમાળાની ગોદમારં એક નાનકડા 
ગામમારં દરેશની યુવનિવસ્યટીઓમારંથી આિરેલા વિદ્ાન અધયાપકો અનરે કવિઓ 
સાથરે રહરેિાનો અનરેરો લાભ ધીરુભાઈનરે મળરેલો. કુલ ત્રીસરેક અધયાપકો આિરેલા. 
ગુજરાતમારંથી રતુભાઈ પરીખ (સતૂરત) પણ હતા અનરે બરોડા યુવનિવસ્યટીમારંથી 
રમરેશ ભટ્ટ અનરે ઊવમ્યલાબહરેન ક્વત્રય (જ રે પછી જણીતારં નટી બનરેલારં) આિરેલારં. 
મુરંબઈથી િસરંત બાપટ અનરે ઉદરેપુરથી નરંદ ચતુિવેદી જ રેિા કવિ અધયાપકો પણ 
હાજર હતા. ચરંડીગઢથી કરે. સી. આનરંદ અનરે પવતયાલાથી સતૂરવજતવસરંહ આવયા 
હતા. વશવબરના વનયામક તરીકરે, લરંડનની રૉયલ એકૅડરેમી ઑફ ડ્રામરેરટક આટ્યમારંથી 
તાલીમ લઈનરે હજી હમણારં જ ભારત આિરેલા ઇબ્ારહમ અલકાઝી હતા. તરેમની 
મદદમારં તરેમનારં પતની રોશન અલકાઝી અનરે અરંગ્રેજી કવિ લરેખક પ્રોફરેસર વનસસીમ 
ઇઝીરકલ હતારં. પ્રોફરેસર ગુરુદયાલરે વશવબરનો હરેતુ બરાબર સમજવયો હતો. બધા 
અહીંથી તાલીમ લઈનરે પોતપોતાની કૉલરેજોમારં તાલીમ વશવબરો ગોઠિિાના હતા 
અનરે વિદ્ાથથીઓનરે યુિક મહોતસિો માટરે તૈયાર કરિાના હતા. ભારતની અવસમતા 
આિા આરંતરયુવનિવસ્યટી યુિક મહોતસિો દ્ારા પ્રસરરે  એિો આશય હતો.  ભારતની 
સરંસકૃવતમારં રહરેલી વિવિધતાનારં દશ્યન આમ મનોરરંજન સાથરે લોકો સુધી પણ પહોંચરે 
એ જરૂરી હતુરં. પ્રોફરેસર ગુરુદયાલનુરં વયવકતતિ ધીરુભાઈનરે ગમી ગયરેલુરં. છ ફતૂટ 
ઊંચાઈ ધરાિતો ગોરો માણસ મુખમારં પાઇપ, માથરે ‘પી’ કૅપ, હાથમારં લાકડી, રરેરો 
અનરે રણકતો અિાજ, મજક સાથરે ગરંભીરતા પણ એટલી જ. વશવબરના સરંચાલક 
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અલકાઝી પણ બહુ જણકાર, વિદ્ાન, સુરંદર અનરે જુિાન કલાકાર તરીકરે ગમી જય 
એિા. પવશ્ચમમારં બહુ સવન્નિરેશ િગર સરસ નાટકો ભજિાય છરે એ િાત એમણરે 
કરરેલી જ રે આપણા માટરે તયારરે  નિી હતી.

નાટ્ય વશવબરના તો અનરેક અનુભિો ધીરુભાઈએ ‘સમરણમાધુરી’મારં િણ્યવયા 
જ છરે. નાનકડુરં ગામ, ચારરે  બાજુ લીલાછમ પહાડો, નીરિ એકારંતમારં ઊતરી આિતી 
સુરંદર સારંજ, વમત્રો સાથરે ચચા્ય અનરે કાવયપાઠ. તાલીમના ભાગ રૂપરે અલકાઝીએ 
જુવલયસ સીઝર નાટક ભજિાનુરં સોંપરેલુરં. ધીરુભાઈનરે ફાળરે જુવલયસ સીઝરનો રોલ 
આિરેલો. એમણરે ભજિરેલો એ પાઠ એમનરે સદાનરે માટરે યાદ રહી ગયરેલો. એની 
િાત કરતારં એમના ચહરેરા પર છલકાઈ આિતો આનરંદ એક જુદા જ ધીરુભાઈનો 
પરરચય કરાિતો હતો. 

વશવબરમારંથી પરત આવયા પછી કૉલરેજોનરે આિરી લઈનરે ધીરુભાઈએ 
યુવનિવસ્યટી દ્ારા 1956ના ઉનાળામારં પોરબરંદર ખાતરે પહરેલો નાટ્યતાલીમ વશવબર 
યોજયો હતો. જ રેમારં એમનરે જયશરંકર સુરંદરી, ચરંદ્રિદન મહરેતા અનરે ધનરંજય ઠાકર 
જ રેિા નાટ્યવિદોનો સહકાર મળરેલો. વદ્જ રેનદ્રલાલ રૉયના ‘શાહજહારં’ નાટકનો 
ઝિરેરચરંદ મરેરાણીએ કરરેલો ગુજરાતી અનુિાદ તાલીમ દરવમયાન ભજિરેલો. બીજ રે 
િષવે સતૂરતની એમ.ટી.બી.કૉલરેજમારં આ વશવબર યોજ રેલો. પછીનારં છ-સાત િષ્ય પણ 
માઉનટ આબુ અનરે નારગોલ ખાતરે નાટ્યતાલીમ વશવબરો યોજતા રહરેલા. 1972 
સુધી નાટ્યતાલીમનુરં આિુરં િાતાિરણ ગુજરાત યુવનિવસ્યટીની સરંલગ્ન કૉલરેજોમારં 
અધયાપકો દ્ારા પહોંચયુરં હતુરં. વિદ્ાથથીઓ નાટક-સરંગીત અનરે નૃતય જ રેિા કાય્યક્મો 
પોતરે જ તૈયાર કરરે  અનરે ભાડતૂતી કલાકારો ન લાિરે એિો આ વશવબરો પાછળનો 
આશય રણુરં મથિા છતારં સફળ થયો ન હતો. ધીરુભાઈએ આ વિશરેનો ખરેદ એમનારં 
વયાખયાનોમારં પણ િારરંિાર વયકત કરરેલો. 

*

રણારં િષયો સુધી  મૅરટ્રકની પરીક્ા મુરંબઈ યુવનિવસ્યટી લરેતી હતી પણ 1956થી 
એ પરીક્ા મુરંબઈ સરકારરે  પોતાનરે હસતક લઈનરે ‘સરેકનડરી સકતૂલ સરટ્યરફકરેટ પરીક્ા’ 
(SSCE) એિુરં નામ આપરેલુરં. પરીક્ાનુરં આખુરં તરંત્ર પતૂના ખાતરે ગોઠિરેલુરં. કૉલરેજોના 
અધયાપકોનરે પરીક્ાના મૉડરરેટર તરીકરે પતૂના બોલાિિામારં આિતા. પરેપર તપાસિાનુરં 
પતૂરુરં  ન થાય તયારં સુધી  આશરરે  એક મરહનો પતૂનામારં રોકાિુરં પડતુરં. ધીરુભાઈનરે 
1957 અનરે 1958ના ઉનાળામારં બરે િાર પતૂના જિાનુરં અનરે એક એક માસ રોકાિાનુરં 
બનરેલુરં. 1958મારં ધીરુભાઈ સહકુટુરંબ પતૂના ગયરેલા તયારરે  એમની દસ મરહનાની પુત્રી 
રહના મારંદી પડી ગયરેલી. એમના નાના પુત્ર રદલીપના જનમ પછી રહનાનો જનમ 
ચૌદ િષ્ય બાદ થયો હતો. પતૂનામારં મૉડરરેટર તરીકરે કામ કરતી િખતરે પરીક્કોની 
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બરેદરકારીના અનરે બરેજિાબદારીના કરેટલાક રકસસાઓ સામરે આિરેલા. ધીરુભાઈ 
જ રેિા વશસતમારં કામ કરનાર અધયાપકનરે આ િાત બહુ ખટકતી. એક અધયાપકરે તો 
તપાસરેલી ઉતિરિહીઓની િચચરે એક થોકડો નહીં તપાસરેલી ઉતિરિહીઓનો પણ 
મોકલી આપરેલો. પછી એ થોકડો ન જડતારં રરમારં ચોરી થતારં ઉતિરિહીઓ ચોરાઈ 
ગયાનુરં જણાિરેલુરં. બોડવે એ અધયાપકનરે છરેક રાજકોટથી પતૂના બોલાિરેલા અનરે એમની 
બરેદરકારી બતાિરેલી.

ગુજરાત કૉલરેજમારં િષયો સુધી ધીરુભાઈએ પ્રોફરેસર અનરંતરાય રાિળ અનરે 
ઇનદ્રિદન દિરે સાથરે કામ કરરેલુરં. પ્રોફરેસર દિરે રાજીનામુરં આપીનરે પોરબરંદરની મરહલા 
કૉલરેજમારં ગયરેલા તો રાિળસાહરેબ પચચીસ િષ્ય ગુજરાત કૉલરેજમારં રહ્ા પછી, 
આચાય્ય તરીકરે બઢતી મળતારં જમનગરની સરકારી કૉલરેજમારં ગયરેલા. હિરે જણરે 
ધીરુભાઈ કૉલરેજમારં એકલાપણુરં અનુભિતા હતા. રાિળસાહરેબનો પ્રરેમાદર અનરે 
હતૂરંફભયયો સરંબરંધ યાદ આિતો. રાિળસાહરેબ પછી ભાષા વનયામક બનરેલા અનરે 
છરેલ્રે ગુજરાત યુવનિવસ્યટીના ભાષાભિનમારં અધયક્પદરેથી વનિૃતિ થયરેલા. ગુજરાત 
કૉલરેજમારં ગુજરાતી વિભાગમારં રાિળ સાહરેબના ગયા પછી તરંત્ર દ્ારા કરેટલાક 
અનયાયકારી ફરેરફારો થયા હતા. સરકારી નોકરીમારં કરંઈ નરે કરંઈ ખટપટો ચાલતી 
જ હોય છરે પણ ધીરુભાઈનરે એમારં રસ નહોતો. હિરે એ તયારં કરંઈક ઉદાસ મનરે કામ 
કરતા હતા. 1959નુરં એ િષ્ય હતુરં. ધીરુભાઈનુરં ભાગયચક્ પણ બદલાિાનુરં હતુરં. એની 
એમનરે કરે કોઈનરેય કયારં જણ હતી ?

વદ્ભાષી મુરંબઈ રાજયનુરં એ છરેલ્ુરં િષ્ય. રાજય-સરકારરે  ગુજરાતી અનરે મરાઠી 
લરેખકોનરે મહારાષ્ટ ્ર તથા વિદભ્યના પ્રદરેશોમારં ટતૂર પર લઈ જિાનો કાય્યક્મ મારહતી 
ખાતા તરફથી ગોઠવયો હતો. આ પ્રિાસ ધીરુભાઈ માટરે આનરંદદાયક હોિા સાથરે 
રદશા બદલનારો પણ હતો. પ્રિાસમારં આટલા લરેખકો સામરેલ હતા : ચુનીલાલ િ. 
શાહ, મનુભાઈ જોધાણી, જયવભખખુ, નગીનદાસ પારરેખ, યશિરંત શુકલ, પન્નાલાલ 
પટરેલ, ઈશ્વર પરેટલીકર, પીતારંબર પટરેલ, બાલમુકુરંદ દિરે, સુભદ્રા ગારંધી, હવસત બતૂચ, 
બકુલ વત્રપાઠી (આ બધારં અમદાિાદથી જોડાયારં હતારં). મુરંબઈથી હીરાબહરેન પાઠક, 
સારરંગ બારોટ અનરે વિઠ્ઠલ પરંડ્ા તથા મોડાસાથી રમણલાલ સોની પણ હતારં. 
આટલા બધા લરેખકો સાથરે પ્રિાસ કરિાનો આનરંદ જ કરંઈ અનરેરો હતો.

પ્રિાસ દરવમયાન એક રદિસ રમણલાલ સોનીએ ધીરુભાઈનરે કહ્ુરં કરે – 
‘મોડાસામારં અમરે 1960ના જતૂનથી આટસ્ય અનરે સાયનસ કૉલરેજ શરૂ કરીએ છીએ 
તમરે એના આચાય્ય તરીકરે જોડાઓ અનરે મોડાસા આિો – એિી અમારી વિનરંતી 
છરે.’ ધીરુભાઈએ એ િાતનરે બહુ ગરંભીરતાથી લીધી નહોતી પણ એમ કહરેલુરં ખરુરં  
કરે – ‘મનરે સરકારી નોકરીમારં િીસ િષ્ય થયારં છરે એટલરે પરેનશનનો લાભ મારરે  લરેિો 
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હોય તો હુરં  રાજીનામુરં મતૂકીનરે મોડાસા ન આિી શકુરં પરરંતુ મોડાસાની સરંસથા સરકાર 
પાસરે મારી નોકરી ઉછીની મારંગરે તો હુરં  તમારુરં  વનમરંત્રણ સિીકારી શકુરં.’ રમણલાલ 
સોનીએ કહરેલુરં કરે અમારી એિી પણ તૈયારી છરે. પ્રિાસથી આવયા પછી ધીરુભાઈ 
તો એ િાત ભતૂલી ગયરેલા પણ એક રદિસ ગુજરાત યુવનિવસ્યટીના રવજસટ્રાર રહરેલા 
અનરે ધીરુભાઈના વમત્ર જ રેિા કરંચનલાલ પરીખરે ધીરુભાઈનરે એક સારંજ રે એમના રરરે  
જમિા બોલાિરેલા. ધીરુભાઈ તયારં ગયા તયારરે  ખબર પડી કરે મોડાસામારં કૉલરેજ 
કરિા માટરે સથપાયરેલ મથુરદાસ લાલજીભાઈ ગારંધી ઉચચતર કરેળિણી મરંડળના 
પ્રમુખ શ્ી રાયચરંદભાઈ શાહ તયારં હાજર હતા. જમતારં જમતારં રણી િાતો થઈ. 
રાયચરંદભાઈએ કહરેલુરં કરે – ‘અમારરે  તમારા જ રેિા અનુભિી માણસની જરૂર છરે 
અનરે તરે માટરે અમરે સરકાર પાસરે માગણી કરીશુરં.’ 1960નો માચ્ય મરહનો હતો. 
હજી વદ્ભાષી મુરંબઈ રાજય હતુરં. એના વશક્ણ મરંત્રી રહતરેનદ્ર દરેસાઈ હતા. મોડાસા 
કૉલરેજના સરંચાલકમરંડળરે વશક્ણમરંત્રીનરે લરેવખત વિનરંતી મોકલી આપરેલી. પતૂનાથી 
વશક્ણ વનયામકરે ધીરુભાઈનરે પુછાવયુરં કરે – ‘તમરે પ્રવતવનયુવકત (ડરેપયુટરેશન) પર જિા 
તૈયાર છો ?’ ધીરુભાઈએ હકારમારં જિાબ મોકલી આપરેલો. સરકારરે  એમનરે બરે િષ્ય 
માટરે મોડાસા મોકલિાની િાત સિીકારી અનરે મોડાસા કરેળિણી મરંડળનરે જણ કરી 
દીધરેલી. સરકારી કચરેરીના ઠરાિ પ્રમાણરે ધીરુભાઈ 1960ના એવપ્રલની અધિચચરે 
ગુજરાત કૉલરેજમારંથી છતૂ ટા થઈનરે મોડાસા જિા પ્રયાણ કરરે  છરે. 

* * *
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‘મુરંબઈ અનરે અમદાિાદની કૉલરેજોમારં વશક્ણકાય્ય કરતારં કરતારં ધીરુભાઈ 
ઠાકરરે  કરેળિણીનુરં જ રે તત્િદશ્યન વિકસાવયુરં, તરેનરે િધુ વયાપક સામાવજક પરરિરેશમારં 
અજમાિિા િષ્ય 1960મારં મોડાસા જ રેિા અરંતરરયાળ, કસબાના ગામમારં, આટસ્ય-
સાયનસ કૉલરેજના સથાપક આચાય્યની કામગીરી સિીકારી અનરે આમ ગુજરાત ઉચચ 
વશક્ણના ક્રેત્રરે એક નિીન ઉપક્મ (INNOVATION) આદયયો.

મોડાસાની કૉલરેજના એ ઔપચારરક રીતરે તો આચાય્ય હતા ખરા; પણ શૈક્વણક, 
મનોિૈજ્ાવનક, સામાવજક અનરે તાવતિક દૃવષ્ટએ એ આચાય્યપદના ઔપચારરક 
સીમાડામારં પુરાઈ રહરેલા નહોતા. એ હોદ્ાની િૈવધક સરહદોની પાર જોઈ શકતા 
હતા. એ મોડાસા પ્રદરેશના સામાવજક, આવથ્યક, સારંસકૃવતક અનરે વયિહારુ જીિનના 
અભયાસી બનયા. લોકજીિનનારં વિવિધ પાસારં, પરરમાણો, પ્રશ્ો અનરે અપરેક્ાઓનો 
એમણરે સહાનુભતૂવતથી અભયાસ કયયો. પ્રદરેશના સિ્યતોમુખી વિકાસમારં ઉચચ વશક્ણ 
કરેિી રીતરે સહાયક નીિડી શકરે એનો એમણરે નકશો આરંકયો હતો...ધીરુભાઈએ 
પ્રયોગશીલ અવભગમ અપનાિી, પોતાના થકી, કૉલરેજના સરંચાલક મરંડળ, અધયાપકો 
અનરે વિદ્ાથથીઓનરે સારંકળી લઈનરે, કૉલરેજના વશક્ણકાય્ય માટરે વિશાળ પટ ધરાિતુરં 
એક આગિુરં પોત (curriculum) વિકસાવયુરં. એનરે અમલમારં મતૂકયુરં અનરે એના દ્ારા 
રડાયરેલારં એ પ્રદરેશનારં યુિાનો અનરે યુિતીઓ, વિશરેષ કરીનરે સમાજના પછાત અનરે 
અણવિકવસત િગયો; એમારંય આરદિાસીઓ, દવલતો, ખરેતમજતૂરો જ રેિા તબક્ાઓના 
વિદ્ાથથીઓ સમાજમારં જોડાતા ગયા, સમાજના વિકાસમારં ફાળો આપતા ગયા 
અનરે કરેટલાકરે તો સામાવજક, રાજકીય નરેતૃતિ પણ સરંભાળુરં. આ પરરણામ હતુરં 
ધીરુભાઈના વયિહારિાદના સરક્ય તતિદશ્યનનુરં.’

(ડૉ. દાઉદભાઈ રારંચી, ‘સવયાસાચી : સમરણદીપના પ્રકાશમારં’, પૃ. 16-17)

આ જીિનકથાના િાચકનરે એ યાદ અપાિીએ કરે ધીરુભાઈએ ગુજરાત 
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કૉલરેજ અનરે અમદાિાદ છોડ્ારં તયારરે  એમની પાસરે અમદાિાદમારં રોકાઈ જિાનારં 
કરેટલારંક મહતિનારં કારણો હતારં. જ રેમકરે ગુજરાત કૉલરેજમારં એમનરે મળરેલા વિદ્ાથથીઓ 
જ રે પછી કવિઓ-લરેખકો થયા – એ સૌનો ધીરુભાઈ માટરેનો પ્રરેમાદર અકબરંધ 
હતો. એ વિદ્ાથથીઓ પણ કરેિા ! લાભશરંકર ઠાકર, રાધરેશયામ શમા્ય, કુમારપાળ 
દરેસાઈ, ચરંદ્રકાનત શરેઠ, મહરેશ દિરે િગરેરરે . લરેખનક્રેત્રરે પણ એમણરે લખરેલા બરે ગ્રંથો 
વિદ્ાથથીઓમારં ખતૂબ િરંચાતા હતા.

1. મધયકાલીન ગુજરાતી સારહતયનો ઇવતહાસ

2. અિા્યચીન ગુજરાતી સારહતયની વિકાસરરેખા

અમદાિાદમારં રહીનરે, મોટા ગ્રંથાલયોનો લાભ લઈનરે આિા પ્રકારનુરં િધુ 
લરેખન કરી શકાય એમ હતુરં. એમના બરંનરે દીકરા – ભરત અનરે રદલીપ હાઈસકતૂલનુરં 
વશક્ણ પતૂરુરં  કરીનરે કૉલરેજમારં અભયાસ કરતા હતા. પરરિાર બરાબર ઠરીઠામ 
થયરેલો હતો અનરે નદીની પવશ્ચમરે વિકસી રહરેલુરં નિુરં અમદાિાદ રમણીય હતુરં. 
ગુજરાત યુવનિવસ્યટીની કૉલરેજોના અધયાપકોમારં ધીરુભાઈ જ રેિા વિદ્ાન અનરે 
વસવનયર અધયાપકનુરં હોિુરં સનમાનજનક હતુરં. તરેમ છતારં ધીરુભાઈએ મોડાસા 
જિાનો વનણ્યય કરેમ કયયો હશરે એિો પ્રશ્ થાય એ સહજ છરે. આગળ ઉપર િાચકનરે 
એનો જિાબ જરૂર મળી રહરેશરે.

ધીરુભાઈનો ઉછરેર બહુધા કસબા જ રેિારં ગામડારંઓમારં થયો હતો. ગ્ામજીિનના 
એમનરે સુખદ અનુભિો હતા. ગામડાની અગિડોથી એ ટરેિાયરેલા હતા. અગિડો કરે 
અભાિો એમણરે પાર કરી લીધારં હતારં. મુરંબઈ અનરે અમદાિાદની સરકારી કૉલરેજોમારં 
િીસ િષ્યનો અનુભિ લીધા પછી એ રણુરં શીખયા હતા. ગુજરાત કૉલરેજમારં અઢાર 
િષ્ય ધીરુભાઈના જીિનના સુિણ્યકાળ સમારં હતારં. ઉતિમ વમત્રો, તરેજસિી વિદ્ાથથીઓ 
અનરે કીમતી સરંબરંધોની સોગાત અમદાિાદ વનિાસ દરવમયાન મળારં હતારં. એ 
િષયોમારં મોડાસા પણ એક અણવિકવસત કસબા જ રેિુરં હતુરં એમ કહી શકાય. જોકરે 
ધીરુભાઈએ સરંચાલક મરંડળની વશક્ણ માટરેની ખરી તરસ હોિાની ખાતરી મરેળિી 
હતી. મોડાસા જિા અરંગરે ધીરુભાઈએ પોતરે જણાિરેલ કારણો એમના જ શબદોમારં 
નોંધીએ :

‘ગુજરાત કૉલરેજ રે મનરે અતયરંત કીમતી અનુભિ અનરે સરંબરંધોની ભરેટ આપી 
હતી. મારા જીિનનો એ સુિણ્યકાળ હતો. પણ સરકારી વનયમો અનરે તરંત્રની જડતા, 
સરંકુવચતતાથી મારુરં  મન ગતૂરંગળાતુરં હતુરં. મોડાસામારં મારરે  આચાય્ય તરીકરે ડરેપયુટરેશન 
પર જિાનુરં હતુરં. મનરે કામ કરિાની સિતરંત્રતા મળિાની હતી, મારા વચતિમારં ઉચચ 
વશક્ણ વિશરે જ રે વિચારો રમતા હતા એનરે અમલમારં મતૂકિાની તક મનરે મળિાની 
હતી એટલરે જિાનુરં નક્ી કરરેલુરં.
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તયારરે  વશક્ણમારં રાજકારણનો પગપરેસારો ખાસ થયો ન હતો. િળી ‘મારી 
રીતરે કામ કરિા મળશરે’ એિી પતૂિ્યશરતરે જ હુરં મોડાસા ગયો હતો. એ સમયગાળો 
એિો હતો કરે તમરે ઇચછો એિા શવકતિરંત, પ્રવતભાિરંત વિદ્ાન અધયાપકોનરે તમરે 
સામરેથી સરંસથામારં બોલાિી શકતા. તયારરે  વશક્ણમારં કરે જીિનનારં અનય ક્રેત્રોમારં 
આજના જ રેટલો (2013) મતૂલયહ્ાસ થયો નહોતો. વશક્ણસરંસથા માટરે મારી પોતાની 
એક ફો્મયુ્યલા હતી :

1. વિદ્ાથથી વશક્ણસરંસથાનુરં હૃદય છરે.

2. અધયાપક તરેની બુવદ્ધ

3. મૅનરેજમરેનટ હાથપગ

4. લૅબોરરેટરી અનરે લાઇબ્રેરી તરેનારં ફરેફસારં છરે.

5. વપ્રવનસપાલ વશક્ણસરંસથાનુરં મુખ છરે.

મોડાસા વિસતાર એટલો પછાત હતો કરે વશક્ણ વિશરે તયારંની પ્રજનરે કોઈ 
ખયાલ જ નહોતો. અમરે સામાવજક કાય્યકરોની જ રેમ આરદિાસી વિસતારોમારં ફરી 
ફરીનરે લોકોનરે કૉલરેજના ભણતર વિશરે સમજિતા. વિદ્ાથથીઓ લઈ આિતા. 
પહરેલા િષવે 150 વિદ્ાથથી મરેળિી શકરેલા. પણ 1978મારં હુરં  વનિૃતિ થયો તયારરે  
પારંચ વિદ્ાશાખાના મળીનરે 3000 વિદ્ાથથી હતા. ઉમાશરંકર જોશી મોડાસાનરે ઉતિર 
ગુજરાતનુરં ઓકસફડ્ય કહરેતા.’

(શરીફા િીજળીિાળાએ લીધરેલો ઇનટરવયતૂ, ‘નિનીત સમપ્યણ’, માચ્ય-2013)

ધીરુભાઈ કૉલરેજના વનવમતિરે 1960મારં મોડાસા ગયા એ પહરેલારં બરે-એક 
િખત જયવભખખુ સાથરે રમણલાલ સોનીનરે તયારં જઈ આિરેલા. રમણલાલ સોની 
મોડાસા હાઈસકતૂલમારં વશક્ક હતા અનરે મૅરટ્રકયુલરેશનની પરીક્ામારં પરીક્ક તરીકરે 
વનમાતા તયારરે  મુરંબઈમારં રમણલાલ સાથરે મળિાનુરં થયરેલુરં અનરે વમત્રતા પણ બરંધાઈ 
હતી. એટલરે પહરેલી િાર જયારરે  ધીરુભાઈ આચાય્ય તરીકરે મોડાસા પહોંચયા તયારરે  
રમણલાલ સોનીનરે તયારં ઊતરરેલા અનરે આમરેય મોડાસા કૉલરેજમારં જોડાિાનુરં વનમરંત્રણ 
પણ એમનરે રમણલાલ સોનીએ જ આપરેલુરં. બાળસારહતયના લરેખક તરીકરે રમણલાલ 
સોની ગુજરાતમારં જણીતા હતા. શરૂઆતના રદિસોમારં ધીરુભાઈનરે રમણલાલ 
સોનીએ મોડાસા વિશરે, આસપાસના પ્રદરેશ વિશરે અનરે સરંચાલક મરંડળ વિશરે રણી 
ઉપયોગી મારહતી આપી હતી.

મોડાસા, તલોદ રરેલિરેસટરેશનથી ત્રીસ માઈલ દતૂર હતુરં. અમદાિાદ મોડાસાનરે 
જોડતી એક પાતળી સડક બનરેલી હતી. એ આખો વિસતાર પછાત ગણાતો હતો. 
મોટા ભાગરે આકાશી ખરેતી અનરે પશુપાલન પર નભતા ગામડારંના લોકો પ્રમાણમારં 
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ગરીબ હતા. વશક્ણ અનરે તરેમારંયરે કૉલરેજનુરં વશક્ણ મરેળિિાની એમનરે ન તો સમજ 
હતી કરે ન એિી કોઈ દરકાર હતી. બરે ટરંકનુરં ખાિાનુરં મળરે એટલુરં કમાઈ લરેિાનુરં અનરે 
રરસરંસાર ચલાિિાનો એટલી જ એમની પહોંચ હતી. 

મથુરદાસ લાલજીભાઈ ગારંધી એ પ્રદરેશના અગ્ણી સામાવજક કાય્યકર 
અનરે બાહોશ સિાતરંત્રયસરેનાની હતા. મોડાસા ઈડર સટરેટમારં ગણાતુરં. આખો પ્રદરેશ 
સાબરકારંઠાના નામરે ઓળખાતો. મથુરદાસરે આ વિસતારની પ્રજમારં રાજકીય અનરે 
સામાવજક જગૃવત લાિિા માટરે લોકકલયાણની પ્રિૃવતિઓ તથા એ માટરે કરેટલાક 
કાય્યકરો તૈયાર કયા્ય હતા. મોડાસા જ રેિા કસબામારં સરકારી હૉવસપટલનરે ટક્ર મારરે  
તરેિી અદ્તન સુવિધાઓિાળી સાિ્યજવનક હૉવસપટલ એમણરે સથાપરેલી. ગુજરાતની 
જતૂની અનરે ઉચચ શૈક્વણક પરરંપરા ધરાિતી પ્રથમ પરંવકતની થોડીક માધયવમક 
શાળાઓમારં જ રેની ગણના થાય એિી એક હાઈસકતૂલ પણ એમણરે મોડાસામારં સથાપી 
હતી. મથુરદાસના પરરિારરે  આ વિસતાર માટરે વન:સિાથ્ય સરેિાઓ આપી હતી 
એનરે ધયાનમારં લઈનરે કૉલરેજ સરંચાલક મરંડળરે સરંચાલક મરંડળનુરં નામ ‘મથુરદાસ 
લાલજીભાઈ ગારંધી ઉચચતર કરેળિણી મરંડળ, મોડાસા’ એિુરં રાખયુરં હતુરં. સકતૂલનુરં 
સરંચાલક મરંડળ જુદુરં હતુરં. (એનુરં નામ ‘મોડાસા કરેળિણી મરંડળ’.)

મોડાસામારં મુવસલમ સમરેત અનરેક કોમના માણસો િસતા હતા. એમારં િવણકો 
િરેપારધરંધા અથવે છરેક મુરંબઈ સુધી જતા હતા એટલરે આગળ પડતા ગણાતા. આપણરે 
તયારં મોટા ભાગરે બધરે હોય છરે એમ એક જ જ્ાવતમારં બરે જતૂથ અહીં પણ હતારં. એક 
જતૂથ તરે ખડાયતા િવણકોનુરં અનરે બીજુ રં જતૂથ તરે દશાનીમા િવણકોનુરં. જોકરે કૉલરેજના 
કામમારં બરંનરે જતૂથોએ સતત સાથરે રહીનરે કામ કરરેલુરં. હૉવસપટલમારં ડૉકટર તરીકરે 
રવસકલાલ શાહ હતા. આ પ્રદરેશનરે ઉતિમ દાકતરી સરેિાઓ આપિામારં એમણરે 
અથાગ મહરેનત કરરેલી. એ પછી ડૉકટર ડી. એમ. દિરે આિરેલા. તરેઓ પણ વન:સિાથ્ય 
ભાિરે ઉતિમ સરેિાઓ આપતા. કૉલરેજની સથાપનાના પાયામારં સૌથી િધુ યોગદાન 
રાયચરંદભાઈ શાહનુરં હતુરં. તરેઓ મરંડળના સથાપક પ્રમુખ હતા. રાયચરંદભાઈ મુરંબઈમારં 
િકીલાત કરતા હતા. મોડાસાના વમત્રોનો સાથ મળતારં રાયચરંદભાઈએ ભરંડોળ 
એકઠુરં કરીનરે આટસ્ય અનરે સાયનસ કૉલરેજ શરૂ કરિા માટરે અરજી કરરેલી. આટસ્ય 
કૉલરેજ માટરે ધનસુરાના અગ્ણી સોમાલાલ કસતતૂરદાસ શાહરે રૂવપયા બરે લાખનુરં 
દાન આપરેલુરં. મુરંબઈમારં એમની ભાગીદારીમારં શ્ીકૃષણ ઑઇલ વમલ ચાલતી હતી. 
એમની ઇચછા કૉલરેજ સાથરે ઑઇલ વમલનુરં નામ જોડિાની હતી. ધીરુભાઈએ એમનરે 
સમજિરેલુરં કરે આમ કરિાથી નામ બહુરં લારંબુરં થાય અનરે બરેહતૂદુરં લાગરે. છરેિટરે નામ 
નક્ી થયુરં  ‘શ્ી એસ. કરે. શાહ ઍનડ શ્ીકૃષણ ઓ. એમ. આટસ્ય કૉલરેજ.’ સાયનસ 
કૉલરેજ માટરે બહુ જણીતા દાતા સર પુરુષોતિમદાસ ઠાકુરદાસ તરફથી રૂવપયા 
પારંચ લાખનુરં દાન મળરેલુરં. હૉસટરેલનો એક બલૉક બનાિિા માટરે રાયચરંદભાઈએ દાન 
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આપરેલુરં તો પ્રયોગશાળા માટરે એક દરેસાઈ પરરિારરે  અનરે પુસતકાલય માટરે ધનસુરાના 
એક સુજ્ પરરિારરે  દાન આપરેલારં. આ ઉપરારંત પણ નાનીમોટી દાનની રકમ સતત 
મળતી રહરેલી.

શરૂઆતનારં બરે િષ્ય કૉલરેજ સકતૂલના મકાનમારં બરેસતી હતી. મરંડળરે કૉલરેજના 
કૅ્મપસ માટરે મોડાસા–ધનસુરા–અમદાિાદ રોડ પર 25થી 30 એકર જમીન લઈ 
રાખી હતી. બધી જ જમીન ખરેતરાઉ હતી. મોડાસા બસસટનૅડથી મોડાસાની બહાર 
બરે રકલોમીટર દતૂર કૉલરેજ કૅ્મપસની આ જગા વનધા્યરરત થઈ હતી. આયોજકો જગૃત 
હતા અનરે ધીરુભાઈના માગ્યદશ્યનમારં સારારં બારંધકામો દર િષવે બરંધાતારં આિતારં હતારં. 
સૌથી પહરેલારં વિદ્ાથથીઓ માટરે હૉસટરેલનો એક બલૉક બારંધયા પછી આટસ્ય અનરે 
સાયનસ કૉલરેજના બરે નોખારં મકાનો કાટખતૂણરે બરંધાયારં હતારં. હૉસટરેલ માટરેની દસબાર 
એકર જગયા ભરેરુરં ડા જિાના રોડની ડાબી બાજુએ રાખરેલી અનરે જમણી બાજુએ 
વિશાળ જગયામારં કૉલરેજોનારં મકાનો ક્મશ: બરંધાતારં જતારં હતારં. હૉસટરેલના બીજ 
ત્રણ બલૉક બરંધાયા પછી રરેકટરનો બરંગલો પણ બારંધિામારં આિરેલો. રરેકટરનો બરંગલો 
હૉસટરેલના પ્રિરેશ દ્ાર સામરે જ હતો. જોકરે એ બરંગલામારં પછીથી ધીરુભાઈ ઠાકર 
પોતરે રહરેિા આિરેલા. રરેકટરનરે હૉસટરેલના એક બલૉકના બીજ માળરે ત્રણ-ચાર રૂમ 
ફાળિી આપરેલા. પછીનારં િષયોમારં કૉમસ્ય કૉલરેજ થઈ. બી.એડ. કૉલરેજ (1968) પણ 
થઈ અનરે છરેલ્રે 1973મારં લૉ કૉલરેજ બની હતી. આ ઉપરારંત અધયાપકોના વનિાસો, 
મરહલા છાત્રાલયો, મોટુરં પુસતકાલય, કરેવનટન, ્મયુવઝયમ, નાટ્યગૃહ, પરેિરેવલયન, 
બોટવનકલ ગાડ્યન, પાણીના બરે કતૂિા, અવતવથગૃહ અનરે આરોગયકરેનદ્ર પણ બારંધિામારં 
આિરેલુરં. યુજીસીના અનુદાનની રકમ એક કરોડથી િધારરે  મરેળિી શકાઈ હતી. 
સરંચાલક મરંડળ રાજી થઈનરે ‘મૅવચરંગ શૅર’ આપતુરં હતુરં. ઉતિમ અધયાપકો રાખી 
શકાયા હતા અનરે યુજીસીએ વનધા્યરરત કરરેલારં વિદ્ાકીય ધોરણો સાચિિાનુરં કામ 
બહુ ચીિટપતૂિ્યક થતુરં હતુરં. આ તો િાત થઈ કૉલરેજ કૅ્મપસ પર ઉપલબધ મકાન 
આરદની સુવિધાઓની. ખરુરં  કામ તો ગુણિતિાિાળુરં વશક્ણ આપિાનુરં અનરે સાથરે 
સારંસકૃવતક પ્રિૃવતિઓ દ્ારા વિદ્ાથથીઓનરે વિવિધ કલાક્રેત્રો માટરે તૈયાર કરિાનુરં હતુરં.

1960નુરં િષ્ય ગુજરાત રાજયની સથાપનાનુરં િષ્ય હોિાથી ઐવતહાવસક મહત્િ 
ધરાિરે છરે. એ િષ્યમારં તાલુકા કરેનદ્રોમારં અનરે નાનારં-મોટારં શહરેરોમારં સરંખયાબરંધ કૉલરેજો 
ખતૂલી હતી. ગ્ામવિસતારોમારં પણ નજીક નજીકના કસબાઓમારં કૉલરેજ શરૂ કરિાનો 
ઉતસાહ િતા્યતો હતો. મોડાસાની સાથરે એ િષવે, તલોદમારં, મહરેસાણા વજલ્ામારં 
વપલિાઈ અનરે માણસામારં, ખરેડા વજલ્ામારં બોરસદ અનરે ભાદરણ, િડોદરા 
વજલ્ામારં સરંખરેડા અનરે ડભોઈમારં કૉલરેજો ખતૂલી હતી. અમદાિાદમારં પણ સરંખયાબરંધ 
કૉલરેજો એ િષવે ઉમરેરાઈ હતી. આના કારણરે ખાસ કરીનરે અરંગ્રેજી અનરે અથ્યશાસ્ત 
જ રેિા વિષયોમારં અધયાપકોની ખેંચ પડિા મારંડરેલી. થોડો િધારરે  પગાર આપીનરે ઉતિમ 
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ગુણિતિાિાળા અધયાપકોની વનમણતૂક કરિાનુરં ધીરુભાઈએ અનરે સરંચાલક મરંડળરે 
ઠરાવયુરં હતુરં. સાયનસ કૉલરેજના લૅબ િગરેરરેના આયોજન માટરે અનરે વિભાગના અધયક્ 
તરીકરે અમદાિાદથી ડૉ. ડી. એન. શાહનરે બોલાિી લાવયા હતા. ગુજરાત કૉલરેજમારં 
િષયો સુધી કામ કરતારં કરતારં ડબલ એમ.એ. થઈનરે અમદાિાદની એક કૉલરેજમારં 
અધયાપક બનરેલા જ રે. જ રે. જોશીનરે ધીરુભાઈ મોડાસા લઈ આિરેલા. ધીરુભાઈની 
વિચક્ણતા જુઓ, પ્રૉ. જોશી ઇવતહાસ અનરે અથ્યશાસ્ત બરંનરે વિષયોમારં યોગયતા અનરે 
પરરપકિતા ધરાિતા હતા. તો િળી એમનરે િહીિટી કામનો પણ અનુભિ હતો. 
આમ આરરંભરે થોડા અધયાપકોની વનમણતૂક કરીનરે જતૂનની પરંદરમી તારીખરે, કૉલરેજનુરં 
ઉદરાટન કરિા, નિા રચાયરેલા ગુજરાત રાજયના વશક્ણમરંત્રી રહતરેનદ્ર દરેસાઈનરે 
બોલાવયા હતા. હાઈસકતૂલના પ્રારંગણમારં કાય્યક્મ ગોઠિાયો હતો. કૉલરેજ માટરેનો 
ઉતસાહ ખાસસો િતા્યતો હતો. ઉદરાટન િખતરે જ કરેટલારંક પારરતોવષકો, ફી માફી 
તથા આવથ્યક સહાયની જહરેરાત કરી દીધી હતી. દરરેક વિષયમારં પ્રથમ આિનારનરે 
સો રૂવપયાનુરં પારરતોવષક આપિાની જહરેરાત કરી એ સાથરે જ સભામારંથી કરેટલાક 
લોકોએ પોતરે એ માટરે દાન કરશરે એમ નોંધાવયુરં હતુરં. આગળ નોંધયુરં તરેમ પહરેલા િષવે 
કુલ મળીનરે દોઢસો વિદ્ાથથીઓ હતા. પછાત િગ્યના અનરે આવથ્યક પછાત િગ્યના 
વિદ્ાથથીઓની ફી તયારરે  લરેિામારં આિતી નહોતી. િળી હૉસટરેલમારં રહીનરે ભણનાર 
પછાત િગ્યના વિદ્ાથથીઓનરે આખુરં િષ્ય ભોજન વબલ ભરિાનુરં નહોતુરં. િષ્ય આખરરે  
એમનરે સરકાર તરફથી મળનારી વશષયિૃવતિની રકમમારંથી હૉસટરેલનુરં વબલ કાપી 
લરેિામારં આિતુરં. કયારરેક સરકાર તરફથી વશષયિૃવતિ ન મળરે એિુરં બનતુરં તયારરે  એ 
ખચ્ય સરંસથા પોતરે ઉપાડતી.

એક નાનકડી પણ મહતિની િાત નોંધિાનુરં મન થાય છરે તરે એ છરે કરે કૉલરેજમારં 
વિદ્ાથથીઓની સરંખયા િધરે અનરે ગામડારં સુધી ઉચચ વશક્ણ વિશરેની સમજણ પ્રસરરે  
એિા હરેતુથી ધીરુભાઈ અનરે સરંચાલક મરંડળના માણસો (એમારં પ્રમુખ રાયચરંદભાઈ 
અનરે ઉપપ્રમુખ મગનભાઈ પણ હોય) જીપ લઈનરે જતૂનના પહરેલા અઠિારડયામારં 
આસપાસનારં ગામોમારં ફરી િળતા. મૅરટ્રકનુરં પરરણામ આવયુરં હોય એ જ િખતરે 
ધીરુભાઈ અનરે અધયાપકો, મરંડળના માણસો ગામડરે-ગામડરે ફરી િળતા. ધનસુરા, 
બાયડ, કરેમાઈ થઈનરે સાઠરંબા સુધી, માલપુર, મરેરરજ થઈનરે ઊંડિા સુધી, ટીંટોઈ,  
શામળાજી થઈનરે છરેક રતનપુર સુધી, રાયગઢ, રહરંમતનગર, પ્રારંવતજ, ઈડર થઈનરે 
પોશીના સુધી તથા ઈશાનમારં છરેક વિજયનગર જ રેિા અરંતરરયાળ વિસતાર સુધી 
વિદ્ાથથીઓ મરેળિિા માટરે ખરેપ થતી. રૂબરૂ મળીનરે ફી, સકૉલરવશપ, પુસતકો, રહરેિા-
જમિાની સગિડ િગરેરરે  િાતો સારી રીતરે સમજિી શકાતી. મુરંબઈ રહરેતા મરંડળના 
પ્રમુખ, ઉદ્ોગપવત, આચાય્ય પોતરે અનરે વિદ્ાન અધયાપકો પણ આ કામનરે મહત્િનુરં 
ગણતા. આના કારણરે ત્રણ-ચાર િષ્યમારં જ મોડાસાની કૉલરેજોમારં વિદ્ાથથીઓની 
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સરંખયા ખતૂબ િધિા મારંડરેલી.

પહરેલા દશકામારં કૉલરેજમારં વનમાયરેલી અધયાપકોની એક યાદી કરીએ તો 
પણ સમજશરે કરે મોડાસાની કૉલરેજનરે કરેટલા બધા ઉતિમ અધયાપકો મળા હતા. 
ગુજરાતી વિષયમારં ધીરુભાઈ ઉપરારંત જ રે. સી. દિરે, ટી. આર. શુકલ, એમ. આઈ. 
પટરેલ અનરે પ્રાગજીભાઈ ભા્મભી. અરંગ્રેજીમારં પરંકજ સોની, મહરેનદ્ર અમીન,

પ્રો. શમ્યન, આર. બી. સીંગ અનરે પ્રો. િારરેલા પછીનારં િષયોમારં પ્રો. ભરત 
દિરે પણ જોડાયા હતા. સરંસકૃતમારં વજતરેનદ્ર દરેસાઈ અનરે ઋવષરાજ અવગ્નહોત્રીની 
સરેિાઓ એ વનિૃતિ થયા તયારં સુધી ઉપલબધ હતી. એ વિભાગમારં દશરથ િરેરદયા 
અનરે વિનોદ પુરાણી જોડાયા હતા. મનોવિજ્ાનમારં નટભુાઈ શાહ જ રેિા વિદ્ાન 
અનરે સારહતયરવસક અધયાપક વનિૃવતિ સુધી સરેિા આપતા રહરેલા. રહરંદીમારં એલ. 
ડી. જોશી અનરે ગુણિરંત પટરેલ, અથ્યશાસ્તમારં સુરરેશ પટરેલ, અમૃત સોની. આમારં 
મહરેનદ્ર અમીન કવિતા લખતા અનરે નાટકોના ગુજરાતી અનુિાદ કરતા. કૉલરેજમારં 
નાટ્યપ્રિૃવતિ એમની દરેખરરેખ નીચરે ચાલતી. પ્રાગજીભાઈ અનરે અમૃત સોની મોડાસા 
કૉલરેજમારં ભણીનરે જ તયારં અધયાપક થયા હતા. પ્રાગજીભાઈ િાતા્યઓ લખતા અનરે 
લોકગીતો સરસ રીતરે ગાઈ સરંભળાિતા. પ્રો.. સોનીનરે પણ સારહતયમારં ઊંડો રસ 
હતો. 1970 પછી પ્રો. સનત ભટ્ટ અરંગ્રેજીમારં અનરે આપણા ત્રણ આધુવનક કવિઓ  
જયદરેિ શુકલ (બરે િષ્ય માટરે), ભતૂપરેશ અધિયુ્ય (પારંચ-છ િષ્ય માટરે) અનરે રકશોરવસરંહ 
સોલરંકી ગુજરાતીના અધયાપક તરીકરે પસરંદગી પા્મયા હતા. કૉમસ્ય કૉલરેજ શરૂ થતારં 
કૉમસ્યના અધયક્ તરીકરે પસરંદગી પા્મયા હતા.  કૉમસ્યના અધયક્ તરીકરે પોતાના 
વિષયમારં વનષણાત એિા પ્રો. સૈયદ જોડાયા હતા. સાયનસ કૉલરેજના આચાય્ય 
તરીકરે ધીરુભાઈ ગોધરાથી અવિનાશ મુનશીનરે લઈ આવયા હતા. મુનશીસાહરેબ 
ગુજરાતીમારં એકારંકીઓ સારી રીતરે લખતા હતા. 1968મારં બી.એડ. કૉલરેજ સથપાઈ. 
એના આચાય્ય તરીકરે ધીરુભાઈ િલ્ભવિદ્ાનગરથી પ્રો. દાઉદભાઈ રારંચીનરે 
લઈ આિરેલા. વશક્ણશાસ્તી તરીકરે, અરંગ્રેજીના ઉતિમ અધયાપક તરીકરે જણીતા 
દાઉદભાઈએ બી.એડ. કૉલરેજનરે એની સિયોતિમ ઊંચાઈએ પહોંચાડી હતી. ઉતિમ 
વશક્કો તૈયાર કરિા માટરે દાઉદભાઈ અભયાસક્મો ઉપરારંત વયવકતતિ વિકાસનરે 
લગતી બીજી અનરેક પ્રિૃવતિઓમારં તાલીમાથથીઓનરે પળોટતા. દાઉદભાઈ એટલુરં 
સખત કામ લરેતા કરે તાલીમાથથીઓ બહાર જઈનરે કહરેતા કરે – ‘રારંચીસાહરેબ પીલી 
પીલીનરે અમારુરં  તરેલ કાઢરે છરે.’ પરરંતુ મોડાસાની બી.એડ. કૉલરેજમારં તૈયાર થયરેલા 
સેંકડો તાલીમાથથીઓ ઉમદા આચાયયો અનરે ઉતિમ વશક્કો બનયાનુરં ગુજરાત જણરે 
છરે. મોડાસામારં ધીરુભાઈના નામ પછી તરત લરેિાતુરં નામ તરે દાઉદભાઈ રારંચીનુરં. 

ધીરુભાઈનરે ખબર હતી કરે ગ્ામવિસતારમારં કૉલરેજનરે પ્રવતવષ્ઠત કરિી તરે કામ 
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અરરુરં  છરે. પણ અરરુરં  કામ કરેિી રીતરે પાર પાડી શકાય એય જણતા હતા. એટલરે 
એમણરે કૉલરેજમારં ઉતિમ વશક્ણ સાથરે બીજી અનરેક પ્રિૃવતિઓ પણ પ્રથમ િષ્યથી જ 
શરૂ કરી દીધરેલી. કૉલરેજનુરં પહરેલુરં િષ્ય હોય અનરે હજી એનુરં મકાન પણ ન બનયુરં હોય 
તોય ગુજરાતી સારહતય પરરષદનુરં પ્રથમ જ્ાનસત્ર પોતાના આરંગણરે બોલાિિાનુરં 
સાહસ તો ધીરુભાઈ જ કરી શકરે. કનૈયાલાલ મુનશી પાસરેથી ઉમાશરંકર અનરે 
જયરંવત દલાલ િગરેરરેની નિી પરેઢીએ પરરષદનો િહીિટ ચાર-પારંચ િષ્યથી સરંભાળો 
હતો. એનુરં નિુરં બરંધારણ રડાયુરં હતુરં. એ પ્રમાણરે એક િષવે અવધિરેશન થાય અનરે 
બીજ રે િષવે જ્ાનસત્ર ભરાય. જ્ાનસત્ર અભયાસીઓ અનરે વિદ્ાનો માટરે હોય જયારરે  
અવધિરેશન સૌ વજજ્ાસુઓ અનરે સારહતયરવસકો માટરે હોય. એ િખતરે પરરષદના 
પ્રમુખ કાકાસાહરેબ કાલરેલકર હતા. પરરષદનુરં પ્રથમ જ્ાનસત્ર મોડાસા કૉલરેજનરે 
આરંગણરે, કૉલરેજની સથાપનાના િષવે જ ભરાય એ બરંનરે ઐવતહાવસક રટનાઓ હતી. 
ઉમાશરંકર જોશી, જયરંવત દલાલ, સુરરેશ હ. જોશી, અવનરુદ્ધ બ્હ્મભટ્ટ, ગુલામ 
મહરંમદ શરેખ, જયરંત પારરેખ જ રેિા કવિઓ–સજ ્યકો જ્ાનસત્રમારં હાજર રહરેલા. 
જ્ાનસત્રનો વિષય હતો ‘સારહતયમારં મતૂલયવનષ્ઠા’. કાકાસાહરેબરે આ વિષય પર 
પરરસરંિાદ પ્રારરંભતારં કહરેલુરં કરે – સારહતયમારં જીિનમતૂલયોનુરં રણુરં મહતિ છરે. એની 
સામરે સુરરેશ જોશી અનરે અવનરુદ્ધ બ્હ્મભટ્ટ જ રેિાઓએ કહરેલુરં કરે સારહતયસજ ્યનમારં 
સારહતય વસિાય ઇતર મતૂલયોનરે કોઈ સથાન નથી. અવનરુદ્ધ એમના મીઠા અિાજમારં 
અનરે તક્યબદ્ધ િાકધારાથી બોલરેલા. એમના વયાખયાનની પછીથી રણી ચચા્યઓ થઈ 
હતી. એમ કહી શકાય કરે ગુજરાતી સારહતયમારં આધુવનકતાની વજકર કરતો પ્રથમ 
વિદ્ોહી અિાજ મોડાસાના જ્ાનસત્રમારંથી પ્રગટ્યો હતો.

બરાબર આ જ ગાળામારં ધીરુભાઈનરે ‘ગુજરાત સમાચાર’મારં ‘સારહતય અનરે 
સરંસકાર’ વિભાગમારં સરંપાદન-લરેખનની જિાબદારી સોંપાઈ હતી. દર રવિિારરે  
સારહતયની ગવતવિવધઓ વિશરે ધીરુભાઈ લખતા. એમનુરં આ કૉલમ છએક િષ્ય 
ચાલરેલુરં. સારહતયમારં મતૂલયબોધની ચચા્ય એમણરે આ કૉલમ દ્ારા પણ કરરેલી. કવિતામારં 
પ્રયોગખોરીનરે એમણરે અગરંભીર ગણાિી હતી. ‘કવિઓ કરે વિદતૂષકો ?’, ‘બતૂટપોલીસ 
કરતા કવિઓ’, ‘આજના આ કવિઓનરે થયુરં છરે શુરં ?’  આિા લરેખો દ્ારા ધીરુભાઈએ 
‘રરે ’ મઠના કવિઓની વિવચત્ર રીતભાત પરતિરે ટીકા કરરેલી, તો િળી જયારં જયારં નિા 
પ્રયોગોમારં નતૂતન સારહવતયક આબોહિાની શકયતા દરેખાતી તો એનરે વિશરે હકારાતમક 
લરેખો લખયા હતા. આ ચચા્યઓ વનવમતિરે સુરરેશ જોષી સાથરે ધીરુભાઈનરે રણો વિિાદ 
થયો હતો. સારહતયનારં સિરૂપોમારં રૂપિાદી, અવસતતિિાદી અનરે આધુવનક ચરેતના 
પ્રિાહનરે દશા્યિતી વિચારધારાઓ વિશરે પણ ધીરુભાઈએ તટસથભાિરે જ રે લાગયુરં તરે 
લખયુરં હતુરં. આજ રેય આટલારં િષયો પછી સારહતયના અભયાસી તરીકરે રણાનરે સમજયુરં 
છરે કરે આધુવનકતાિાદી િલણોમારં ડહોળુરં પાણી રણુરં હતુરં. એ નિા પ્રયોગો તયારરે  નિી 
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પરેઢીનરે ગ્મયા હોય એ સિાભાવિક છરે. પણ િષયો િીતતારં ગયારં એમ આધુવનકતાની 
મયા્યદાઓ આજ રે સપષ્ટ િતા્યઈ આિી છરે. અલબતિ આધુવનકતાનારં આરંદોલનોએ 
ગુજરાતી સજ ્યન વિિરેચનનરે પરરંપરાની કરેટલીક મયા્યદાઓમારંથી મુકત કરીનરે નિી 
રદશાઓ પણ સુઝાડી છરે એ કબતૂલ કરિુરં જોઈએ.

અમદાિાદમારં ધીરુભાઈનો જ રે સારહતય સિાધયાય ચાલતો હતો એ મોડાસામારં 
પણ એમણરે ચાલુ રાખરેલો. ‘ગુજરાત સમાચાર’નો સારહતય વિભાગ બરંધ થયો 
એ પહરેલારં ધીરુભાઈએ સારહતયની બદલાતી રદશાના બરે-એક વનદવેશો કયા્ય હતા. 
એક તો મધુ રાયની ‘ચહરેરા’મારં ગુજરાતી નિલકથા ધીરુભાઈનરે કરિટ બદલતી 
દરેખાઈ હતી. એમણરે ‘ચહરેરા’નરે આનરંદથી આિકારી હતી. રરુિીર ચૌધરીની 
‘અમૃતા’ નિલકથા બહાર પડી અનરે તરત જ ધીરુભાઈએ ‘ગુજરાત સમાચાર’ની 
કૉલમમારં એનરે વિશરે લરેખ લખરેલો. આધુવનક સરંિરેદના ‘અમૃતા’મારં અવસતતિિાદી 
વિચારધારાના સરંદભ્યમારં સુચારુ રૂપરે અવભવયવકત પામી હોિાનુરં નોંધીનરે ધીરુભાઈએ 
‘અમૃતા’ના પ્રકાશનનરે એક અપતૂિ્ય સારહવતયક રટના તરીકરે વબરદાિી હતી. આ 
સમીક્ાના કારણરે ‘અમૃતા’ અનરે રરુિીર ચૌધરી તરફ સારહતયની દુવનયાનુરં વિશરેષ 
ધયાન દોરાયુરં હતુરં. મોડાસામારં બપોરની કૉલરેજ હોિાથી ધીરુભાઈ અમદાિાદની 
જ રેમ સિારના સાતથી અવગયાર સુધી સારહતયનુરં િાચન-લરેખન કરતા. બાકીનો 
બધો સમય કૉલરેજનરે આપતા. અમદાિાદની જ રેમ બીજ રે કશરે જિાની દોડાદોડી પણ 
અહીં નહોતી. અધયાપન અનરે કૉલરેજસરંચાલન વસિાય બીજ રે કશરે ધયાન આપિાનુરં 
નહોતુરં એટલરે વચતિ પ્રસન્ન અનરે મુકત રહરેતુરં. િળી કૅ્મપસ પર (રરેકટર બરંગલોમારં) 
રહરેિા ગયા એ પછી િધારરે  સમય મળતો હતો. ખરેતરોની િચચરે કૉલરેજનારં મકાનો 
હોિાથી િાતાિરણ શારંત અનરે રમણીય પણ હતુરં. રણી િાર આચાય્યની જિાબદારી 
સિીકાયા્ય પછી અધયાપક એની સજ્જતા ગુમાિતો હોિાનારં દૃષ્ટારંતો આપણી સામરે 
રણારં છરે. પણ ધીરુભાઈ એ બાબતરે નોખા પડી આવયા હતા. એમનારં સિાધયાય 
અનરે સજ્જતા ઓછારં થયારં નહોતારં. એ િખતરે એમના જ રેિા બીજ આચાયયો  પણ 
સરક્ય હતા. દા. ત., યશિરંત શુકલ, ચરંદ્રકાનત ટોપીિાળા, વપ્ર. એસ. આર. ભટ્ટ, 
વપ્ર. માિળરંકર, વપ્ર. હરરહર શુકલ, વપ્ર. રદલાિરવસરંહ જડરેજ. જોકરે આ બધામારં 
કૉલરેજસરંચાલનનરે ગુણિતિા સાચિીનરે ટોચ ઉપર લઈ જિાનુરં કામ ધીરુભાઈ જ રેટલી 
કુનરેહ અનરે મહરેનતથી બીજ કોઈ આચાયવે ભાગયરે જ કયુું હતુરં. 

સરંવનષ્ઠ અનરે વિદ્ાપ્રરેમી અધયાપકો મળા એ સરંસથાનુરં સૌભાગય હતુરં. કૉલરેજમારં 
વિદ્ાકીય તરેજસિી પરરંપરાઓ ઊભી કરિામારં કરેટલાક વિદ્ાન અધયાપકોએ 
પરરશ્મપતૂિ્યક અનરે સમજણ સાથરે સહકાર આપયો હતો. આિા અધયાપકો માટરે 
ધીરુભાઈનરે થોડો િધુ પક્પાત હોય એ દરેખીતુરં છરે. વશસતમારં કડક હોિા છતારં 
ધીરુભાઈ પ્રરેમાળ અનરે વયિહારુ રહરેતા. બપોરની રરસરેસમારં એ હરંમરેશારં કૉમન 
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રૂમમારં અધયાપકો સાથરે બરેસીનરે ચા પીતા, વમત્રભાિરે ચચા્ય કરતા અનરે અરંગત રીતરે 
ખબરઅરંતર પણ પતૂછતા. આમ છતારં ગરેરવશસતની બાબતમારં ધીરુભાઈનુરં િલણ 
વનયમ પ્રમાણરે જ િત્યિાનુરં રહરેતુરં. એક અધયાપકરે લૅબનારં સાધનોની ખરીદીમારં 
ગોટાળો કરરેલો. ધીરુભાઈએ પહરેલારં એના પુરાિા મરેળિી લઈનરે પછી એ અધયાપકનરે 
બોલાિીનરે રાજીનામુરં લખી આપિા કહરેલુરં. એ અધયાપક પાસરે કશો બચાિ કરે કોઈ 
વિકલપ નહોતો. બીજ એક અધયાપકરે કૉલરેજમારં ભણતી અનરે એની પડોશમારં રહરેતી 
વિદ્ાવથ્યની સાથરે લગ્ન કરિાનુરં વિચારરેલુરં. એ યુિતી અનરે એનારં મા-બાપ તૈયાર હતારં. 
એ અધયાપક આ અરંગરે ધીરુભાઈની સલાહ લરેિા ગયરેલા. ધીરુભાઈએ સપષ્ટ કહરેલુરં કરે 
એ વિદ્ાવથ્યની તમારી પાસરે આજ િષવે ટી.િાય. ભણી ચતૂકી છરે. તમરે એની સાથરે લગ્ન 
કરીનરે આ કૉલરેજમારં રહો તો સમાજમારં ખોટો મૅસરેજ જય એટલરે તમરે રાજીનામુરં 
આપીનરે લગ્ન કરો એિો મારો આગ્હ છરે અનરે એમ કરો તો તમનરે મારા આશીિા્યદ 
પણ છરે. એ અધયાપક પણ કરેિા ! એમણરે રાજીનામુરં આપીનરે લગ્ન કયુું અનરે ઊરડતા 
સત્રરે બીજી કૉલરેજમારં જોડાયા. બરે-ત્રણ િષ્ય પછી એ તયારં આચાય્ય પણ થયરેલા.

કૉલરેજનરે સુચારુ રીતરે ચલાિિા ધીરુભાઈએ કરેટલાક વનયમો બનાિરેલા. દરરેક 
અધયાપકનરે એમના આ દશસતૂત્રી વિચારની જણ કરતા અનરે એ પ્રમાણરે કામ કરિા 
સલાહ આપતા. આ દશ સતૂત્રો આજ રે પણ અમલમારં મતૂકિા જ રેિારં છરે. 

1. અધયાપકોએ કૉલરેજમારં વનયવમત આિિાનુરં છરે પણ હાજરીપત્રકમારં સહી 
કરિાની જરૂર નથી.

2. દર મરહનાની પારંચમી તારીખરે પગાર મળી જય એિી સરંચાલક મરંડળરે 
જોગિાઈ કરિી જોઈએ.

3. વિદ્ાથથીઓ જોડરે અધયાપકરે િગ્યમારં અનરે િગ્ય બહાર સતત સરંપક્યમારં રહરેિુરં 
જોઈએ. િગ્ય બહારની પ્રિૃવતિઓ માટરે સાથરે રહીનરે આયોજન કરિુરં જોઈએ.

4. પુસતકોનો છતૂ ટથી ઉપયોગ થિો જોઈએ. અધયાપકો અનરે વિદ્ાથથીઓ 
વનયવમત ગ્રંથાલયમારં જતા હોય અનરે તયારં બરેસીનરે કામ કરતા હોય એ દરેખાિુરં 
જોઈએ. અધયાપકોએ દર િષવે નિારં આિરેલારં મહતિનારં પુસતકો વિભાગના અધયક્નરે 
કરે ગ્રંથપાલનરે સતૂચિિારં જોઈએ.

5. િગ્યમારં ટ્યુટોરરયલ પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ. અથા્યત્ વિદ્ાથથીઓ 
પાસરેથી એમના પ્રશ્ો સારંભળિા અનરે ઉકરેલિા જોઈએ. 

6. જ રે ગામમારં કરે નગરમારં કૉલરેજ થઈ છરે એનો લાભ એ વિસતારના નાગરરકોનરે 
મળરે એ માટરે દર રવિિારરે

કયારંક નરે કયારંક જહરેર વયાખયાન જ રેિા કાય્યક્મો થોડાક વમત્રોએ સાથરે મળીનરે 
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ગોઠિિા જોઈએ.

7. વિદ્ાથથીઓની રુવચ રડાય, બીજ વિષયો તરફ એ જોતા થાય એિા 
વિદ્ાકીય ઉપક્મો રચિા સાથરે સરંસકારિધ્યક કાય્યક્મો પણ વિચારિા જોઈએ.

8. તરેજસિી વિદ્ાથથીનરે સતત પ્રરેરણા અનરે માગ્યદશ્યન મળરે એ જોિુરં રટરે. આની 
સાથરે સામાનય વિદ્ાથથીની ઉપરેક્ા ન થાય એનુરં પણ ધયાન રાખિુરં જોઈએ.

9. એન.સી.સી.ની તાલીમ અનરે રમતગમતની પ્રિૃવતિમારં રહસસરેદારી 
ફરવજયાત ન હોિારં છતારં આપણરે તયારં તરેનરે ફરવજયાત ગણીનરે ચાલિુરં 
જોઈએ. (બરેમારંથી એક પ્રિૃવતિની પસરંદગી અવનિાય્ય છરે.)

10. આ કૉલરેજ આપણી છરે, આ સરંસથા સાથરે સરંકળાયરેલા સૌ કોઈ આપણા 
પરરિારનો રહસસો છરે. સરંસથા માટરે પ્રરેમ અનરે ગૌરિની લાગણી સતત રહરે એિુરં િત્યન 
કરિુરં જોઈએ. 

આ સતૂત્રો પાછળ ધીરુભાઈનો આશય વિદ્ાથથીના સુદૃઢ વયવકતતિનરે ખીલિિાનો 
હતો. આ કૉલરેજમારંથી બહાર પડરેલો વિદ્ાથથી સારો નાગરરક બનરે એિો આપણો 
અવભગમ હોિો જોઈએ. એિુરં િાતાિરણ વિદ્ાથથીનરે િગ્યમારં અનરે િગ્યની બહાર મળી 
રહરેિુરં જોઈએ. આ માટરે સૌએ સરંયુકત પુરુષાથ્ય કરિાનો હોય છરે. ગામડારંગામના 
વિદ્ાથા્યઓની લરુતાગ્રંવથ કરે એમનારં શરમસરંકોચ ધીમરે ધીમરે દતૂર કરિારં જોઈએ. 
જ્ાવત, ધમ્ય કરે િગ્યના ભરેદ િગર આપણરે સૌની સાથરે સમાન વયિહાર કરીશુરં એિુરં 
આ સરંસથા ઇચછરે છરે. મોડાસામારં વપસતાલીસ ટકા જ રેટલા મુવસલમો છરે. આમ તો મોટા 
ભાગરે સૌ હળીમળીનરે રહરે છરે પણ કયારરેક બહારનારં કરે અરંદરનારં તોફાની તતિોની 
ઉશકરેરણીથી કોમી હુલ્ડો થાય છરે એની અસર જનજીિન પર પડરે એટલી જ 
વશક્ણ સરંસથાઓ ઉપર પણ પડરે. એટલરે ધીરુભાઈ આ બાબતરે સભાનતાથી કામ 
લરેતા અનરે એમના વબનસારંપ્રદાવયક િલણમારંથી જરાય ચવલત થતા નહોતા. એક 
િખત એક મુવસલમ વિદ્ાથથીનરે ગુણારંક ઓછા હોિાથી િાવષ્યક પરીક્ાનુરં ફૉમ્ય મળુરં 
નહીં. એટલરે એ ધીરુભાઈ પાસરે ગયરેલો. એ વિદ્ાથથીએ ધીરુભાઈનરે કહરેલારં િાકયો 
આ પ્રમાણરે છરે – ‘સાહરેબ મનરે ફૉમ્ય આપશો તો પણ હુરં પાસ થિાનો નથી, પણ મારા 
ફાધરના સરંતોષ ખાતર તમારરે  ફૉમ્ય આપિુરં પડશરે. તરેમનો વમજજ બહુ ખરાબ છરે. 
તરેમણરે એક ખતૂન કરી નારંખરેલુરં. જ રેલમારંથી હમણારં જ છતૂટ્યા છરે. રડીિારમારં આિરેશમારં 
આિીનરે ખતૂન કરી નાખરે એિો જલદ એમનો વમજજ છરે.’ ધીરુભાઈ એમની ગવભ્યત 
ધમકી પામી ગયરેલા એટલરે હસીનરે કહરેલુરં કરે – ‘ભાઈ, તરેની તુરં વચરંતા ન કરીશ. આ 
િષ્ય તો તારુરં  બગડ્ુરં પણ આિતા િષ્યથી ભણિામારં બરાબર વચતિ પરોિ નહીં 
તો ઊઠી જ નરે ધરંધરે લાગ – એ બરે જ રસતા છરે.’ બીજ રે િષવે એ વિદ્ાથથી ધયાનથી 
ભણયો. એન.સી.સી.નો અવધકારી બનરેલો. અધિચચરે કૉલરેજ છોડીનરે ટ્રાનસપૉટ્યના 
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વયિસાયમારં જોડાઈ ગયરેલો. એક િખત કૉલરેજમારં યુવનિવસ્યટીના રમતોતસિ માટરે 
મરેદાન તૈયાર કરિાનુરં હતુરં તયારરે  એણરે માટી િગરેરરે  લાિી આપિામારં, આ મારી 
કૉલરેજ છરે એમ કહીનરે વન:શુલક મદદ કરરેલી. ધીરુભાઈના િત્યનથી જ એિી છાપ 
પડતી કરે અહીં લાગિગ ચાલશરે નહીં.

કૉલરેજ શરૂ થયાનુરં બીજુ રં િષ્ય હતુરં. શ્ી ગુલઝારીલાલ નરંદા સાબરકારંઠામારંથી 
ચતૂરંટાઈનરે સારંસદ બનરેલા. કરેનદ્રમારં આયોજન પ્રધાન હતા. મોડાસાનરે રરેલિરેથી 
જોડિાનુરં િચન બીજ સારંસદોની જ રેમ એમણરે પણ આપરેલુરં. એક િાર એ મોડાસા 
વિશ્ારંવતગૃહમારં ઉતરરેલા તયારરે  કરેટલાક પ્રવતવનવધઓ રરેલિરેની મારંગણી માટરે મરંત્રીશ્ીનરે 
મળિા ગયરેલા. રસતા ઉપર પાક્ય કરરેલી એમની મોટર તોફાની ટોળાએ બાળી 
મતૂકરેલી. દરેખીતી રીતરે જ પોલીસરે આિીનરે લાઠીચાજ ્ય શરૂ કરરેલો. બાજુમારં જ મોડાસા 
હાઈસકતૂલનુરં મકાન હતુરં. કૉલરેજ પણ તયારં જ બરેસતી હતી. એ િખતરે કૉલરેજ ચાલુ 
હતી અનરે ધીરુભાઈએ જોયુરં કરે ક્મપાઉનડમારં પોલીસ પ્રિરેશતી હતી. ધીરુભાઈ 
ઝડપથી દરિાજ પાસરે ગયા. પોલીસનરે અરંદર આિતી રોકીનરે કહુ્રં  ‘તમરે અરંદર 
ન આિશો, કૉલરેજ ચાલુ છરે, વિદ્ાથથીઓ તોફાનમારં સરંડોિાયરેલા નથી. તમરે અરંદર 
આિશો અનરે તોફાન થશરે તો જિાબદારી તમારી રહરેશરે.’ પોલીસ અરંદર આિી નહીં 
પણ વજલ્ાના કલરેકટર અનરે પોલીસિડા બરંનરે ધીરુભાઈના િત્યનથી નાખુશ થયાના 
સમાચાર ધીરુભાઈનરે સારંજ પહરેલારં મળી ગયરેલા. કલરેકટર પહરેલારં સરકારી કૉલરેજમારં 
પ્રોફરેસર હતા અનરે ધીરુભાઈનરે જણતા હતા. એમણરે ધીરુભાઈનરે પછી કહરેલુરં કરે – 
‘તમરે પણ સરકારી નોકર છો.’ ધીરુભાઈએ જિાબ આપરેલો કરે – ‘પણ કૉલરેજના 
આચાય્ય તરીકરે મારી જિાબદારી વિદ્ાથથીઓનરે સાચિિાની છરે.’ એ સારંજ રે જયરંવત 
દલાલ મોડાસામારં વયાખયાન કરિા આિરેલા એની ધીરુભાઈનરે ખબર નહોતી. પણ 
જયરંવત દલાલનરે ખબર પડરેલી કરે ધીરુભાઈએ ગુજરાત કૉલરેજની જ રેમ અહીં પણ 
પોલીસનરે રોકિાનુરં પરાક્મ કયુું હતુરં. રાતરે દસ િાગયરે જયરંવત દલાલ ધીરુભાઈના 
રરનુરં બારણુરં ખખડાિરે છરે. બારણુરં ખોલતારં – સામરે જયરંવત દલાલનરે ઊભરેલા જોઈનરે 
ધીરુભાઈ અચરજ પામરે છરે. બરે-એક કલાક િાતો કયા્ય પછી દલાલસાહરેબ પાછા 
અમદાિાદ જિા નીકળી જય છરે.

રિીનદ્ર જનમશતાબદીનુરં િષ્ય આિતારં ધીરુભાઈએ રિીનદ્રનાથવિષયક 
એક પ્રદશ્યન ગોઠિરેલુરં. એના ઉદરાટન અનરે વયાખયાન માટરે એમણરે ઉમાશરંકર 
જોશીનરે વનમરંત્રણ આપયુરં હતુરં. ઉમાશરંકર એ િખતરે ગુજરાત યુવનિવસ્યટીના ભાષા 
સારહતયભિનમારં ગુજરાતી વિભાગના અધયક્ હતા. નગીનદાસ પારરેખનરે લઈનરે 
ઉમાશરંકર બસમારં બરેસીનરે અમદાિાદથી મોડાસા આિરેલા. વિદ્ાથથીઓના એક 
નાનકડા સમતૂહનરે પ્રરેમથી રિીનદ્રનાથની િાતો કરીનરે બરંનરે વિદ્ાનો બસમારં જ પાછા 
અમદાિાદ ગયરેલા. ધીરુભાઈ માટરેના પ્રરેમથી અનરે સાબરકારંઠા તો ઉમાશરંકરનો 
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િતન –વજલ્ો એટલરે એ મોડાસા ન આિરે તો  જ નિાઈ ! આિા અનરેક વમત્રોની 
હતૂરંફ ધીરુભાઈનરે મળા કરતી. પછી તો કૉલરેજનુરં મકાન તૈયાર થતારં કૅ્મપસ ઉપર  
નાટ્યપ્રિૃવતિઓ, સારંસકૃવતક પ્રિૃવતિઓ, વયાખયાનો, પરરસરંિાદો સાતતયપતૂિ્યક થિા 
મારંડરેલારં. િષ્યમારં ત્રણ ઇનટન્યલ પરીક્ાઓ લરેિાતી. નિરાત્રીના રદિસોમારં પણ ઇનટન્યલ 
ટરેસટ લરેિામારં આિતો. અવગયારથી ત્રણ વનયવમત િગયો ચાલતા. ત્રણથી પારંચ 
વનમરંવત્રત િકતાઓનારં વયાખયાનો સભાખરંડમારં ગોઠિાતારં રહરેતારં. યુિક મહોતસિો 
અનરે રમતગમતના ઉતસિો પણ કૉલરેજના યજમાનપદરે યોજતા. મવલ્કા સારાભાઈ 
અમદાિાદની ટીમમારં યુિક મહોતસિમારં ભાગ લરેિા આિરેલારં. કૉલરેજનુરં મુખપત્ર 
‘માઝુમ’ નામરે દર િષવે પ્રગટ થતુરં. પછી સામગ્ી િધુ મળિા લાગી એટલરે દર 
ત્રણ મરહનરે કૉલરેજનુરં મુખપત્ર પ્રગટ થતુરં. વિદ્ાથથીઓ પોતાની કૃવતઓ કૉલરેજનારં 
ભીંતપત્રોમારં પ્રકાવશત કરતા. ગુજરાતી, રહરંદી, અરંગ્રેજી ત્રણરેયના અલગ ભીંતપત્રો 
દર પરંદર રદિસરે મુકાતારં. એનુરં સરંચાલન અગ્ણી વિદ્ાથથીઓની ટીમ કરતી. કૉલરેજના 
સટાફરૂમમારં આચાયયોની હાજરીમારં દર પરંદર રદિસરે એક અધયાપક એમનરે ગમતા 
વિષય પર વયાખયાન આપતા. આ કાય્યક્મનુરં નામ ‘સરંગોષ્ઠી’ હતુરં. વિદ્ાથથીઓનરે 
પણ વયાખયાનમારં બરેસિાની છતૂ ટ હતી. આિારં વયાખયાનોના એક-બરે સરંચયો પણ 
કૉલરેજ રે પ્રગટ કયા્ય હતા. આ બધી પ્રિૃવતિઓ જોતારં આજ રે આપણરે કહી શકીએ કરે  
– ‘મોડાસા કૉલરેજ ઉતિર ગુજરાતનુરં ઑકસફડ્ય છરે’ એિી ઉમાશરંકર જોશીની િાત 
એકદમ સાચી હતી. 

મોડાસા કૉલરેજમારં થોડો સમય આિીનરે અનયત્ર ચાલી ગયરેલા અધયાપકો પણ 
યાદ કરિા જરૂરી છરે. પ્રો. કરે. એસ. શાસ્તી સરંસકૃતના અધયાપક તરીકરે શરૂઆતનારં 
િષયોમારં મોડાસા કૉલરેજમારં જોડાયા હતા. એ જ રીતરે પ્રો. મહરેશ દિરે મનોવિજ્ાન 
વિષયમારં, પ્રો. પ્રિીણવસરંહ ચાિડા અરંગ્રેજી વિષયમારં, પ્રો. રકશોરવસરંહ સોલરંકી 
ગુજરાતી વિષયમારં અનરે છટાદાર િકતવય આપતા પ્રો. લવલત મહરેતા કૉમસ્ય 
વિભાગમારં કરેટલોક સમય સરેિાઓ આપીનરે અનયત્ર ગયા હતા. 

1968ના જતૂનમારં હુરં  મોડાસા કૉલરેજમારં અરંગ્રેજી મુખય વિષય રાખિાના 
આશયથી એફ.િાય.બી.એ.મારં દાખલ થયો હતો. વપ્ર. આટસ્ય મેં લુણાિાડા કૉલરેજમારં 
કરરેલુરં. ધીરુભાઈનરે મેં પહરેલી િાર જોયરેલા. અવગયાર િાગયરે હૉસટરેલના દરિાજ 
પાસરેના બરંગલરેથી ધીરુભાઈ કૉલરેજ આિિા નીકળરે. ખાદીના કારંજી કરરેલારં સફરેદ 
પરેનટ અનરે બુશટ્ય પહરેયાું હોય. ઊંચો, ગોરો િાન, ટટ્ટાર ચાલ, ગરમી હોય તો આરંખરે 
ગૉગલસ અનરે માથરે ઇંવગલશ હરેટ, હાથમારં વસટક હોય. એમનરે દતૂરથી આિતારં જોઈનરે 
કૉલરેજની લૉબીઓમારં સોપો પડી જય. કોઈ વિદ્ાથથી બહાર ફરતો ન દરેખાય. 
અમારો િગ્ય લરેિા આિો તયારરે  એ પ્રસન્ન અનરે હસતા ચહરેરરે  બોલતા હોય. જરા 
હસરે તો ગાલરે ખરંજન પડતારં. આકષ્યક વયવકતતિ, વિષયમારં ઓતપ્રોત થઈનરે ચોખખા 
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શબદોમારં બધુરં સપષ્ટ કરીનરે સમજિરે. ટી.િાય.મારં અમરે ઓછા વિદ્ાથથીઓ હતા એટલરે 
કયારરેક એમની ઑરફસમારં અમારો િગ્ય લરેતા. એમ.એ.મારં તો અમરે સાતરેક વમત્રો 
હતા એટલરે રવિિારની સિારરે  એમની ચરે્મબરમારં જ અમરે બરેસતા. સતત બરે કલાક 
સુધી એ િગ્ય લરેતા. શરૂઆતમારં એમનાથી સહુની જ રેમ મનરેય ડર લાગતો. પણ પછી 
બહુ ઝડપથી એમની વનકટ જિાનુરં બનરેલુરં એનુરં વનવમતિ મારુરં  કાવયલરેખન હતુરં.

એફ.િાય.બી.એ.મારં હુરં  નિોસિો આિરેલો. ‘સી’ બલૉકમારં પહરેલા માળરે રૂમ નરં. 
સી-30મારં અમરે ચાર વમત્રો રહરેતા. સાહરેબના બરંગલરેથી અમારો રૂમ સપષ્ટ દરેખાય. 
વશયાળાની એક સિારરે  હુરં  બહાર લૉબીમારં ઊભો રહીનરે બ્શ કરતો હતો. સાહરેબ 
બરંગલરેથી ઝડપભરેર અમારા બલૉક તરફ આવયા. મારી સામરે જોઈનરે કડક અિાજ રે 
પતૂછુરં કરે ‘રૂમમારં લાઇટ કરેમ ચાલુ રાખી છરે ? તમરે પછી મનરે મળો.’ મારા તો 
હોંશકોશ ઊડી ગયા. એક-બરે વમત્રોએ કહ્ુરં કરે વબસતરો બારંધીનરે મળિા જજ રે. એક-બરે 
વમત્રોએ િળી કહુ્રં કરે મળિા જ ન જતો નહીં તો કાઢી જ મતૂકશરે. બપોરરે  રિી વપરરયડ 
િખતરે ડરતો ડરતો હુરં  એમની ચરે્મબર સુધી ગયો. પટાિાળાએ મનરે કહ્ુરં કરે સાહરેબ 
બહાર ગયા છરે. એ પછીના રદિસોમારં હુરં  એમનરે મળિા ન ગયો. દરવમયાન એમણરે 
ભીંતપત્રમારં મુકાયરેલી મારી એક-બરે કાવયરચનાઓ જોઈ હશરે(ભીંતપત્ર એમની 
ચરે્મબરના પ્રિરેશદ્ારની ડાબી બાજુ મુકાતુરં.) એટલરે એમનુરં પ્રાગજીભાઈ દ્ારા કહરેણ 
આવયુરં કરે –  તમરે સાહરેબનરે મળી આિજો. હુરં પહરેલા લાઇટિાળા પ્રસરંગની લાયમારં 
ડરતો ડરતો સાહરેબ સામરે હાજર થયરેલો. એમણરે બરેસાડીનરે મારી કવિતા વિશરે 
આનરંદ વયકત કરીનરે કહ્ુરં કરે – ‘િધારરે  િારંચિાનુરં રાખો.’ મારા રરકુટુરંબ વિશરે પણ 
કરેટલાક પ્રશ્ો પતૂછરેલા. એફ.િાય.બી.એ.મારં દરરેક ટરેસટમારં અનરે યુવનિવસ્યટી પરીક્ામારં 
પણ મારો પ્રથમ િગ્ય હતો. એફ.િાય.ના િગ્યમારં પણ હુરં પ્રથમ હતો. અમીનસાહરેબ 
અનરે પરંકજ સોનીસાહરેબ મનરે મુખય વિષય અરંગ્રેજી રાખિા સમજિતા હતા. છરેિટરે 
હુરં  ધીરુભાઈના પ્રરેમાગ્હનરે િશ થઈનરે તથા મારારં રસરુવચ અનરે શવકતનરે અનુસરીનરે 
એસ.િાય.બી.એ.મારં ગુજરાતી વિષયના િગ્યમારં બરેઠો હતો. પછી તો ધીરુભાઈની 
મારા માટરેની કાળજી સતત િધતી ગયરેલી. પુઅર બૉયઝ ફરંડમારંથી મારી ટમ્ય ફી 
અનરે પરીક્ા ફી ભરાતી. કયારરેક મારુરં  ફતૂડવબલ પણ સાહરેબ તરફથી ચતૂકિાઈ જતુરં. 
સાહરેબ મનરે વિિરેચન સરંગ્હોની અનુક્મવણકા તથા સતૂવચ બનાિિાનુરં કામ સોંપતા. 
એ જ િષવે મનરે ક્ય હોિાનુરં વનદાન થયુરં તયારરે  એમણરે દિાની ગોઠિણ કરી આપરેલી. 
અનય અધયાપકોએ પણ એ બરે િષ્ય મનરે એમના રરરે  બોલાિીનરે બબબરે માસ સુધી 
જમાડિાની વયિસથા પણ કરરેલી. 1973મારં હુરં  એમ.એ. થયો એ જ િષવે મોડાસામારં 
લૉ કૉલરેજનુરં ઉદરાટન થયરેલુરં. એના ઉદરાટન પ્રસરંગરે અવતવથવિશરેષ તરીકરે ઈડર 
કૉલરેજના આચાય્ય હરરહર શુકલ આિરેલા. એમણરે ધીરુભાઈનરે કહરેલુરં કરે – ‘અમનરે 
ગુજરાતીના એક અધયાપકની જરૂર છરે. તમારરે  તયારંથી કોઈ એમ.એ. થયરેલો સારો 
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છોકરો હોય તો એક-બરે રદિસમારં ઈડર મોકલી શકો ?’ ધીરુભાઈએ એ જ સારંજ રે, 
મારો એક વમત્ર બી.એડ. કરતો હતો તરેનરે મારરે  ગામ સરંદરેશો લઈનરે મોકલરેલો. 
બીજ રે રદિસરે હુરં  િહરેલી સિારરે  નીકળીનરે અવગયાર િાગયરે ઈડર પહોંચરેલો. તયારં 
મારો ઇનટરવયતૂ થયો અનરે  મનરે ઑડ્યર આપિામારં આિરેલો. હુરં  તયારરે  મારા ગામની 
હાઈસકતૂલમારં વશક્ક તરીકરે કામ કરતો હતો. 1 જુલાઈ, 1973થી હુરં  ઈડર કૉલરેજમારં 
વયાખયાતા તરીકરે જોડાયરેલો. એ પછી ધીરુભાઈ પાસરે પી.એચડી. કરિાના ઉદ્ રેશથી 
જતો હતો. 1975મારં એમના માગ્યદશ્યનમારં મેં શોધ વનબરંધનુરં કામ શરૂ કયુું અનરે 
1978ના અરંતરે પતૂરુરં  કયુું તયારરે  ધીરુભાઈ મોડાસા કૉલરેજમારંથી િયોવચત વનિૃવતિ લઈનરે 
અમદાિાદ પહોંચી ગયા હતા. 1979થી મોડાસા કૉલરેજના અનુસનાતક વિભાગમારં 
દર રવિિારરે  એમ.એ.ના િગયો લરેિા આિિાનુરં મેં સિીકારરેલુરં. તરે છરેક 1987મારં મેં 
ઈડર છોડ્ુરં તયારં સુધી મોડાસા કૉલરેજમારં એટલરે કરે જ રે કૉલરેજમારં હુરં  ભણયો હતો એ 
જ કૉલરેજમારં વિવઝરટરંગ પ્રોફરેસર તરીકરે સરેિાઓ આપિાનુરં સૌભાગય મનરે સારંપડ્ુરં 
હતુરં. ધીરુભાઈના માગ્યદશ્યનમારં રણા વિદ્ાથથીઓ તૈયાર થયરેલા.ધીરુભાઈ પાસરે 
પી.એચડી. કયુું હોય એિા અમરે ચાર અધયાપકો. પ્રિીણ દરજી, કુમારપાળ દરેસાઈ, 
હુરં  અનરે જોસરેફ પરમાર. મોડાસા કૉલરેજ સથપાઈ તયારરે  એના પ્રથમ જી.એસ. તરીકરે 
કરસનદાસ સોનરેરી ચતૂરંટાયા હતા. ધીરુભાઈ પાસરે ભણરેલા વિદ્ાથથીઓ કવિઓ, 
લરેખકો, વિિરેચકો, આચાયયો થયા. બીજરં અનરેક ક્રેત્રોમારં પણ ધીરુભાઈના વિદ્ાથથીઓ 
અગ્સથાનરે રહીનરે સરેિાઓ આપતા હતા. ડૉ. રમણ સોની અનરે ડૉ. મોતીભાઈ પટરેલ 
પણ એમ.એ.મારં ધીરુભાઈ પાસરે ભણરેલા. એમની પાસરે ભણરેલા એમના વિદ્ાથથીઓએ 
કયારરેક ધીરુભાઈના વિિરેચનની મયા્યદા બતાિી હશરે તો એ પણ એમણરે સનરેહપતૂિ્યક 
સિીકાયા્યના દૃષ્ટારંતો મોજતૂદ છરે. 

ધીરુભાઈની દીર્યદૃવષ્ટનરે કારણરે કૉલરેજનરે એક વિશાળ ગ્રંથાલય પ્રાપ્ થયરેલુરં. 
આ ગ્રંથાલયમારં અધયાપકો અનરે સરંશોધકો માટરે બરેસિાની અલગ વયિસથા પણ હતી. 
શ્ી એચ. બી. નાગર જ રેિા ઉતિમ અનરે પુસતકપ્રરેમી તથા ગ્રંથાલયશાસ્તના જણકાર 
ગ્રંથપાલ મળા હતા. બીજી કૉલરેજોનારં નાનારં-મોટારં ગ્રંથાલયો જ રે તરે વબવલડરંગમારં હોય 
એ તો ખરુરં  જ પણ આ મધયસથ ગ્રંથાલયનો સૌ કોઈ છતૂ ટથી ઉપયોગ કરતુરં.  પુસતકો 
પસરંદ કરિા માટરે અધયાપકો વિશ્વ પુસતકમરેળામારં રદલહી સુધી પણ જતા. ધીરુભાઈ 
પોતરે પણ ગ્રંથાલયની અિારનિાર મુલાકાત લરેતા અનરે સગિડો િધારતા રહરેતા. 
બરંગલામારં ધીરુભાઈનુરં પોતાનુરં પણ સમૃદ્ધ પુસતકાલય હતુરં. 

*

ધીરુભાઈની સરંિરેદનશીલતાનારં થોડારંક ઉદાહરણો નોંધિા જ રેિારં છરે. મયતૂર 
નામના એક વિદ્ાથથીએ આપરાત કરરેલ. ધીરુભાઈ તરે રદિસરે બહાર હતા. 
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બહારગામથી આવયા પછી તરેમણરે આ રટના જણી તયારરે  એમનરે પારાિાર દુ:ખ 
થયરેલુરં. રદિસો સુધી ધીરુભાઈનરે આ પ્રશ્ મતૂરંઝિતો રહરેલો કરે એિુરં તો શુરં બનયુરં હશરે 
કરે મયતૂરરે  આપરાત કરિો

પડ્ો ? એમણરે મયતૂરનારં સગારંઓનરે અનરે વમત્રોનરે િારરંિાર પતૂછુરં.  કોઈની 
પાસરેથી ખુલાસો ન મળો. મયતૂરની શોકસભામારં કરેટલાક વિદ્ાથથીઓ ખતૂબ રડ્ા 
પણ હતા. ધીરુભાઈની ઊંર હરામ થઈ ગયરેલી. એમણરે કૉલરેજમારં વિદ્ાથથીઓના 
માગ્યદશ્યન માટરે એક કરેનદ્ર શરૂ કરાિડાવયુરં. િળી મોડાસા આરોગય કરેનદ્રના ડૉકટરોનરે 
બોલાિીનરે વિદ્ાથથીઓની તબીબી તપાસ કરાિિા સાથરે દિા પણ આપિામારં આિતી. 
એક બીજો પ્રસરંગ પણ નોંધીશુરં :

એક િાર મોડી રાતરે ધીરુભાઈએ હૉસટરેલના કોઈ રૂમમારંથી વિદ્ાથથીઓની 
ધમાલના અિાજો સારંભળા. ઊંરમારંથી મધરાતરે જગરેલા ધીરુભાઈ હાથમારં સોટી 
લઈનરે તયારં પહોંચયારં, નરે ધીંગામસતી કરતા વિદ્ાથથીઓનરે જોઈનરે એ એમના પર તતૂટી 
પડ્ા. સોટી તતૂટી ગઈ તયારં સુધી ધીરુભાઈએ વિદ્ાથથીઓનરે માયા્ય. રરરે  આિીનરે 
થયુરં કરે આમ વિદ્ાથથીઓનરે મારિાનુરં કામ ખોટુરં જ થયુરં છરે. પશ્ચાતિાપ થયો. સિારરે  
બહારગામ જિાનુરં હોિાથી રાતરે જ માફી પત્ર લખયો નરે સિારરે  ગૃહપવતનરે બધી 
િાત કરી, પત્ર પહોંચાડિાનુરં કહીનરે એ ગયા. પાછા આવયા તયારરે  ગૃહપવતએ કહ્ુરં 
કરે : ‘સર, વિદ્ાથથીઓ જ સામરે ચાલીનરે માફીપત્ર આપી ગયા છરે.’ વનિૃવતિવિદાય 
ટાણરે આ પ્રસરંગ યાદ કરીનરે ધીરુભાઈએ એ વિદ્ાથથીઓની, ભીની આરંખરે, માફી 
માગી હતી. ગુરુની આ સરંિરેદના અનરે વશષયોની ગુરુિતસલતા આજ રે તો વયતીત 
બની ચતૂકી છરે.

ત્રીજો થોડો વિવચત્ર ગણાય એિો રકસસો શ્ી રમણીક અરાલિાળા કવિની 
બાબતમારં બનયો હતો. ગુજરાત કૉલરેજમારં એ ધીરુભાઈના વિદ્ાથથી હતા. 
અમદાિાદમારં કોઈ શાળામારં વશક્ક થયરેલા. કૉલરેજના સરંચાલક મરંડળના સભયોએ 
ધીરુભાઈનરે વિનરંતી કરરેલી કરે અરાલિાળાનરે આપણી કૉલરેજમારં લઈ આિો. 
(સરંચાલક મરંડળના સભયોમારંથી, જ્ાવતબરંધુ હોિાથી, કરેટલાકનરે એ પરરવચત હતા.) 
અરાલિાળાની સજ્જતા અનરે કવિતાથી ધીરુભાઈ પરરવચત હતા એટલરે એમનરે 
વનમણતૂક આપિામારં આિરેલી. કૉલરેજની શરૂઆતનારં જ એ િષયો હતારં. અપરરણીત 
અરાલિાળા િગયો સારી રીતરે લરેતા અનરે કૉલરેજનુરં મૅગરેવઝન તથા અનય કાય્યક્મોમારં 
મદદ કરતા. પછી ધીમરે ધીમરે એમની કરેટલીક વિવચત્રતાઓ પ્રગટ થિા મારંડરેલી. એ 
અતયરંત િહરેમી સિભાિના હતા. એમનરે સતત લાગયા કરતુરં કરે કોઈકરે તરેમનરે મારી 
નારંખિાનુરં કાિતરુરં  કરરેલુરં છરે. કોઈ ઝરેર આપિાનો પેંતરો કરરે  છરે. આિા િહરેમથી 
હોટલ કરે લૉજમારં જમિાનુરં એમણરે બરંધ કરરેલુરં. પડોશી ઉપર પણ શરંકા રાખરે. 
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બજરનુરં ચિાણુરં ફાકરે. ધીરુભાઈએ એમનરે સમજિિાની બહુ કોવશશ કરી. એમનરે 
પોતાના રરરે  જમિા બોલાિતા. તરેમ છતારં અરાલિાળાની માનવસક વસથવત બગડતી 
ચાલરેલી. કોઈ મારુરં  ખતૂન કરી દરેશરે એિા ભયથી િગ્યમારં પણ મોટુરં ચપપુ લઈનરે જિા 
લાગરેલા. પડોશીઓ અનરે અધયાપકો સાથરે પણ ઝરડા થિા મારંડરેલા. આ બધુરં જોઈનરે 
ધીરુભાઈનરે ગુસસો ચડરે, દયા આિરે. ધીરુભાઈ એમનરે રણુરં બધુરં કહરે પણ એ બોલરે 
નહીં. એક રદિસ િહરેલી સિારરે  એ મોડાસા છોડીનરે જતા રહ્ા પછી કૉલરેજમારં 
કદી પાછા આવયા નહોતા. ભતૂખયા અનરે તરસયા હોય છતારં અરાલિાળા િગ્ય સારી 
રીતરે લરેતા. ભણાિિામારં કોઈ તકલીફ નહોતી. એમણરે સરંપારદત કરરેલા અરંકોનુરં 
લખાણ સુરડ અનરે સુરુવચપતૂણ્ય હતુરં. રમણીક અરાલિાળાની એક જણીતી સૉનરેટ 
રચના ‘િતનનો તલસાટ’ આપણરે તયારં મૅરટ્રકની અનરે બી.એ.ની પરીક્ામારં રણી િાર 
પુછાતી હતી અનરે આજ રે પણ પુછાય છરે. આ કવિતા અરાલિાળા મૅરટ્રકમારં ભણતા 
હતા તયારરે  એમનરે જ ભણિાની આિી હતી. રૂપાળી કનયાઓ એમનરે પરણિા ઇચછરે 
છરે પણ કોઈ એમનરે કાિતરુરં  કરીનરે અટકાિી રહ્ુરં છરે એિો એમનો િહરેમ િારરેિારરે  
પ્રગટ કરતા. ભણિાનારં િષયોમારં વમલમારં કામ કરતા હતા અનરે મોડી ઉંમરરે  ભણિા 
બરેઠા તયારરે  એમનારં કાવયો પ્રકાવશત થઈ ચતૂકયારં હતારં. થોડારં િષયો પછી ઉનાળાની 
ધીખતી બપોરરે  અરાલિાળા ઓવચરંતા ધીરુભાઈના બરંગલરે જઈ ચડરેલા. શરીર કૃશ 
થઈ ગયરેલુરં. જતરે પાવણયારરે  જઈનરે પાણી પીધુરં. ધીરુભાઈએ આઇસક્ીમ મરંગાવયો તરે 
ખાધો. ચતૂપચાપ બરેસી રહ્ા અનરે બરે-ત્રણ કલાક તયારં જ ઊંરી ગયા. પછી જગયા 
એિા કશુરં પણ બોલયા િગર ચાલી ગયરેલા. એ પછી થોડાક મરહનાઓ બાદ એમના 
અિસાનના સમાચાર આિરેલા. 

રહરંદીના એક સારા અધયાપક ગુણિરંત પટરેલ. ધીરુભાઈએ એમનરે ગૃહપવત 
બનાિરેલા. છાત્રાલયનરે એમણરે હરરયાળુરં બનાિી દીધરેલુરં. એન.સી.સી.નો ચાજ ્ય 
લીધરેલો, નાટ્યપ્રિૃવતિમારં સરક્ય રસ લરેતા. નિરાત્રીમારં વિદ્ાથથીઓનરે ગરબરે રમાડતા. 
પણ પછી એમના કુટુરંબમારં એિુરં કરંઈક બનયુરં કરે ગુણિરંતભાઈની માનવસક વસથવત 
વચરંતાજનક થિા મારંડરેલી. અમરેરરકા એમના ભાઈનરે રરરે  રહરેિા માટરે બાર મરહનાની 
રજ લઈનરે ગયરેલા પણ બરે જ મરહનામારં પાછા આિી ગયરેલા. એમના ચહરેરા 
પરથી નતૂર ઊડી ગયરેલુરં. આરંખોમારં વખન્નતા અનરે ડર, જરાય ઊંર નહીં, કોઈ ઊંડો 
આરાત લઈનરે પાછા આિરેલા. ધીરુભાઈએ ગુણિરંતભાઈનરે પોતાના રરરે  રાખીનરે 
બહુ આસાએશ આપિાનો પ્રયતન કરરેલો. એકાદ િષ્ય પછી ગુણિરંતભાઈ થોડાક 
ગવતશીલ બનરેલા. ધીરુભાઈ વનિૃતિ થઈનરે અમદાિાદ ગયા એ પછી ગુણિરંતભાઈ 
િધારરે  બીમાર પડ્ા અનરે અમદાિાદ વસવિલ હૉવસપટલમારં વિશરેષ સારિાર પામરે 
એ પહરેલારં એમનુરં અિસાન થયરેલુરં. વશસતની બાબતમારં કઠોર ગણાતા ધીરુભાઈનુરં 
સરંિરેદનશીલ હૈયુરં આિા અનરેક પ્રસરંગોમારં પ્રતયક્ થતુરં રહરેલુરં. એક હરરજન વિદ્ાથથી 
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બાજુના ગામડરેથી ચાલીનરે કૉલરેજ આિતો. એની તવબયત સારી નહોતી રહરેતી. 
ધીરુભાઈએ એનરે માટરે સિારરે  હૉસટરેલમારં સારુરં  જમિાની અનરે આરોગય કરેનદ્રમારંથી 
મફત દિા આપિાની વયિસથા કરરેલી.

*

મોડાસાથી આશરરે  ત્રીસ-ચાલીસ રકમી.ના અરંતરરે  શામળાજી પાસરે દરેિની મોરી 
નામનુરં ગામ મરેશ્વો નદીના રકનારરે  િસરેલુરં. બાજુમારં જ શામળાજીના ડુરંગરો. તયારં 
ખોદકામ કરતારં પુરાતતિ વિભાગનરે તરેત્રીસ જ રેટલી બુદ્ધની ટરેરાકોટાની મતૂવત્યઓ, 
અવસથપાત્ર, એના ઉપર લખરેલો લરેખ િગરેરરે  મળરેલુરં. પુરાતતિ વિભાગની મરંજતૂરી લઈનરે 
ધીરુભાઈએ આ બધા અિશરેષો મોડાસા કૉલરેજમારં લાિીનરે ્મયુવઝયમનો આરરંભ 
કયયો હતો. મોડાસાથી લુણાિાડા જતારં કલરેશ્વરીની ટરેકરી પાસરેથી રણારં મરોડદાર 
વશલપો એ લઈ આિરેલા. પ્રો. એલ. ડી. જોશીનરે ્મયુવઝયમનો ચાજ ્ય સોંપરેલો અનરે પછી 
તો અનરેક જગયાએથી વશલપો, મતૂવત્યઓ, જતૂના વસક્ા, તામ્રપત્રો બધુરં ્મયુવઝયમમારં 
આિિા મારંડરેલુરં. જતૂની રરંગભતૂવમના 19મી સદીમારં લખાયરેલારં અનરે ભજિાયરેલારં 
પણ અપ્રગટ રહરેલારં, મવણલાલ પાગલ અનરે પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનારં બાિન નાટકોની 
હસતપ્રતો પણ ખરીદીનરે ્મયુવઝયમમારં મતૂકરેલી છરે. ્મયુવઝયમનુરં અલગ મકાન પણ છરે. 
આરદિાસી સ્તી-પુરુષોનારં િસ્તો, અલરંકારો અનરે વિવિધ િાવજ રંત્રોના નમતૂનાઓ પણ 
આ ્મયુવઝયમમારં ઉપલબધ છરે. નાટક પ્રિૃવતિમારં ધીરુભાઈનરે વિશરેષ રસ હોિાથી 
કૉલરેજમારં એમણરે ઓપનએર વથયરેટર ઊભુરં કરરેલુરં. યુિક મહોતસિ વનવમતિરે અહીં 
એમણરે  અનરેક કલાકારોનરે બોલાિરેલા. દરેશી નાટકો અનરે અરંગ્રેજી નાટકો પણ અનય 
કરંપની કરે સરંસથા દ્ારા અહીં રજતૂ કરાિતા. ગામડાની પ્રજનરે ધીરુભાઈએ આિી 
અનરેક ઉચચકોરટના મનોરરંજનિાળી કૃવતઓનો આસિાદ કરાિરેલો. મોડાસા કૉલરેજ 
પણ યુિક મહોતસિમારં રાષ્ટ ્રીય કક્ાએ ભાગ લરેતી અનરે ઇનામો મરેળિતી. મોડાસા 
કૉલરેજના રરંગમરંચ ઉપર ચરંદ્રિદન મહરેતા, જશિરંત ઠાકર, દીના પાઠક, મૃણાવલની 
સારાભાઈ, કુમુરદની લાવખયા તથા મવલ્કા સારાભાઈ જ રેિારં કલાકારોનરે જોિા-
સારંભળિાનો લાભ મોડાસા કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓનરે અનરે મોડાસાની જનતાનરે 
મળો હતો. મહરેનદ્ર અમીનરે અડધો ડઝનથી િધારરે  અરંગ્રેજી નાટકોના ગુજરાતી 
અનુિાદો કરીનરે યુિક મહોતસિમારં એ નાટકો ભજિીનરે મોડાસા કૉલરેજનરે ઇનામો 
તથા નામના અપાવયારં હતારં. રમતગમતના ક્રેત્રરે પણ મોડાસા કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ 
તમામ પ્રકારની રમતોમારં રાષ્ટ ્રીય કક્ા સુધી જતા અનરે અગ્હરોળમારં રહરેતા હતા. 
રફવઝકલ ઇનસટ્રકટર તરીકરે નરરે નદ્રપ્રસાદ આડરેસરા અનરે રમણ પટરેલની સરેિાઓ 
વિદ્ાથથીઓ આજીિન ભતૂલરે નહીં એિી હતી.  

વિદ્ાથથીમરંડળોની ચતૂરંટણીઓ વશસતબદ્ધ રીતરે થાય એિા વનયમો બનાિરેલા. 
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સારી પરરંપરા અનરે ધાક હોિાથી વિદ્ાથથીઓ વશસતની મયા્યદા લોપતા નહીં. આમારં 
અધયાપકોનો પણ મોટો ફાળો હતો. આ એક જ એિી કૉલરેજ હતી કરે ચતૂરંટણીના 
બીજ રદિસરે વિદ્ાથથીઓનરે રજ આપિામારં આિતી નહીં. વિદ્ાથથીઓ માગણી કરતા 
હતા પણ ધીરુભાઈ એમનરે સમજિીનરે શારંત પાડી દરેતા. ધીરુભાઈએ અધયાપકો 
સમક્ વિનરંતી રૂપરે એક દરખાસત મતૂકરેલી કરે કૉલરેજ ચલાિિા માટરે દાનિીરો દાન 
આપરે છરે તો અધયાપકોએ થોડુરં યોગદાન આપિુરં જોઈએ – આ યોગદાન એટલરે 
ઉનાળાની ત્રણ મરહનાની રજઓમારં અધયાપકો પરંદર રદિસ માટરે ગ્રંથાલયમારં આિરે, 
અવગયારથી પારંચ સુધી િારંચરે, લખરે, સિાધયાય કરરે  અનરે સજ્જતા િધારરે . કૉલરેજ એમનરે 
બપોરનો ચા-નાસતો વન:શુલક આપરે એિુરં ઠરાવયુરં હતુરં. અધયાપક પોતાનરે અનુકતૂળ 
પરંદર રદિસ ગ્રંથપાલનરે લખી જણાિતા. 1973 સુધી આ વયિસથા સારી રીતરે 
ચાલી. પછીનારં િષયોમારં (કરે. એસ. શાસ્તીની નરેતાગીરીમારં) રચાયરેલારં અધયાપકમરંડળનુરં 
પીઠબળ મળતારં અધયાપકો એમ કહરેિા લાગયા કરે િૅકરેશનમારં તમરે અમનરે કામ 
કરિાની ફરજ પાડી શકો નહીં. જોકરે આ કામગીરી તો સિૈવચછક હતી અનરે એનો 
લાભ અધયાપકનરે પોતાનરે જ થિાનો હતો. આ બધા પ્રસરંગો બતાિરે છરે કરે એક 
આચાય્ય દ્ારા કરેટલુરં બધુરં અનરે કરેિુરં કરેિુરં કામ થઈ શકરે છરે. ધીરુભાઈની નામના કરંઈ 
એમ જ બની નહોતી. એ તો આચાયયોના પણ આચાય્ય ગણાય એિુરં એમનુરં કામ હતુરં.

મોડાસા કૉલરેજ આટલુરં બધુરં કામ કરી શકી એનો યશ સરંચાલક મરંડળનરે પણ 
મળિો જોઈએ. રાયચરંદભાઈ શાહ આ સરંસથાઓના વપતાતુલય હતા. વજ રંદગીનો 
એક દાયકો આ કૉલરેજનુરં સરંિધ્યન કરીનરે એનરે િટિૃક્ બનાિિામારં એમણરે 
ખચથી નાખયો હતો. દાન આપિુરં અનરે દાન મરેળિી લાિિુરં, કૉલરેજમારં બધી જ 
વિદ્ાશાખાઓ સથાપિી અનરે વિસતારિી એ એમનુરં કામ હતુરં. એમના આ કાય્યમારં 
સાથ આપનાર મગનલાલ શાહ, રમણલાલ સોની, ડૉ. નાથાલાલ શાહ, વિઠ્ઠલદાસ 
શાહ, છબીલદાસ બાપુલાલ અનરે છબીલદાસ લક્મીચરંદ શાહ િગરેરરેનુરં યોગદાન 
પણ એટલુરં જ હતુરં. રાયચરંદભાઈના અિસાન પછી જ રે. બી. શાહરે પ્રમુખ-સથાનરે 
રહીનરે કૉલરેજની વિકાસયાત્રાનરે આગળ ધપાિી હતી. એમનુરં અચાનક અિસાન 
થતારં મગનલાલ વગરધારલાલ શાહરે સરંચાલક મરંડળની ધુરા સરંભાળરેલી. આજ રેય આ 
મહાનુભાિોના દીકરાઓ સરંચાલક મરંડળનો કારોબાર સરંભાળી રહ્ા છરે. 

*

કૉલરેજમારં ઉતિમ વિદ્ાનોનરે વયકતવયો માટરે બોલાિિા અનરે લરેખકો, સજ ્યકોનરે 
પણ બોલાિિા એ વસલવસલો ધીરુભાઈએ કાયમ ચાલુ રાખરેલો. આ દરવમયાન 
ધીરુભાઈનારં મહત્િનારં પુસતકો પણ પ્રગટ થતારં હતારં. ‘રસ અનરે રુવચ’ તથા ‘સારંપ્રત 
સારહતય’ જ રેિા એમના વિિરેચન અનરે સમીક્ાના ગ્રંથો આજ રે પણ ધયાનપાત્ર છરે. 
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ધીરુભાઈએ ‘આપણારં કરુણ પ્રશવસત કાવયો’ અનરે ‘આપણા ખરંડ કાવયો’નુરં સરંપાદન 
કરરેલુરં. આ પુસતકો બી.એ. કક્ાએ અભયાસક્મમારં રહરેતારં હતારં. ‘અિા્યચીન ગુજરાતી 
સારહતયની વિકાસરરેખા’ શીષ્યકથી ધીરુભાઈએ લખરેલો ગુજરાતી સારહતયનો 
ઇવતહાસ પછીથી એમણરે જુદા જુદા યુગ પ્રમાણરે પારંચ વિસતૃત ભાગોમારં લખી 
અનરે પ્રકાવશત કયયો હતો. છરેક 2010 સુધી ધીરુભાઈ આ ગ્રંથોની સરંશોવધત 
આિૃવતિઓ પ્રકાવશત કરતા રહરેલા. ગુજરાતી સારહતયમારં ઓછાિતિા ઇવતહાસો 
લખાયા છરે ખરા, સારહતય પરરષદરે પણ લરેખકકરેનદ્રી ઇવતહાસો લખાિીનરે સરંપાદન 
રૂપરે પ્રકાવશત કયા્ય છરે પરરંતુ બી.એ., એમ.એ.ના િગયોમારં છરેક 1956થી મારંડીનરે 
આજરદન સુધી ધીરુભાઈ ઠાકરની આ ઇવતહાસ ગ્રંથશ્રેણી જ િરંચાય છરે અનરે 
િખાણાય છરે. ધીરુભાઈનો આ ઇવતહાસ વિદ્ાથથીભોગય હોિા ઉપરારંત જ રે તરે યુગનો, 
સારહતયસિરૂપનો, જ રે તરે લરેખકનો અનરે એની કૃવતનો ટતૂરંકો માવમ્યક અનરે ગુણગ્ાહી 
પરરચય કરાિરે છરે. એમના આ ઇવતહાસલરેખન વિશરે શરીફા િીજળીિાળા પોતાનો 
પક્પાત દશા્યિરે છરે. એના ઉતિરમારં ધીરુભાઈ જણાિરે છરે કરે :

‘મનરે પોતાનરે શુષક વિગતો કદી ન ગમતી. એટલરે લખતી િખતરે 
હુરં  વિદ્ાથથીનરે રસ પડરે તરે રીતરે વિગતો, તારણોનરે મતૂકિા કોવશશ 
કરતો. મતૂળભતૂત રીતરે હુરં  વશક્ક. તરંતોતરંત ... વિદ્ાથથીની આરંખમારં 
આરંખ પરોિીનરે બોલિાની ટરેિ. એ જ રીતરે િારંચનારની આરંખમારં 
આરંખ પરોિીનરે લખુરં. સરળ, સાદી ભાષામારં, વિશદ કરતો જઉં 
એટલરે કદાચ વિદ્ાથથીનરે મજ પડતી હશરે. જોકરે મારી લરેખનશૈલીની 
ટીકા પણ થઈ છરે. હુરં  સજ ્યકના જીિન વિશરે િધુ િાત કરુરં  છુરં એિુરં 
પણ મારા વિશરે કહરેિાયુરં છરે. પરરંતુ સારહતયનરે સુસરંગત જીિનની િાત 
કયા્ય િગર સજ ્યકના કાય્યનરે કઈ રીતરે સમજી શકાય ?’

(ધીરુભાઈ ઠાકરની મુલાકાત, ‘સ્મમુખ’ પૃ. 126)

આધુવનક વિિરેચક પ્રો. સુમન શાહ પણ ધીરુભાઈના ઇવતહાસલરેખનથી ખાસસા 
પ્રભાવિત થયરેલા. એમણરે નોંધયુરં છરે કરે  ‘ગુજરાતી સારહતયના ઇવતહાસ વિશરેનુરં મારુરં  
જ્ાન ધીરુભાઈના ઉપરોકત ગ્રંથથી થયરેલુરં. ગુજરાતી સારહતયકારો વિશરે જણિાનુરં 
એક માત્ર સાધન એટલરે ધીરુભાઈનો ઇવતહાસ.’ ડૉ. રમણ સોની ધીરુભાઈના આ 
ઇવતહાસગ્રંથ વિશરે લખરે છરે કરે :

‘ઇવતહાસની ચોપડી રદલચશપ બનરે એ વિરલ ગણાય. પણ ધીરુભાઈની 
લખાિટ એિી કરે વિદ્ાથથીવચતિમારં ઇવતહાસગ્હણ રસપતૂિ્યક થાય. અધયાપક થયા 
પછી, િષયો સુધી સારહતયનો ઇવતહાસ શીખિતારં બીજ ઉતિમ ગ્રંથોના દરિાજ 
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ખતૂલયા તયારરે  પણ, આ ‘વિકાસરરેખા’નો અનરે એમ ધીરુભાઈનો, તરંતુ તો જળિાયરેલો 
રહ્ો જ. કરેમ કરે, એની ઇવતહાસ લરેખરેની કરેટલીક મયા્યદાઓ હોિા છતારં, પાયાના 
પાઠ્યગ્રંથ (ટકૅસટ) તરીકરે એનુરં સથાન અકાટ્ય. એ રીતરે, પરોક્ ભાિરે, મારી જ રેમ 
અનરેક વિદ્ાથથી – વશક્કોના મનમારં વિકાસરરેખાકાર ધીરુભાઈનુરં સથાન અકાટ્ય.

(‘સવયસાચી : સમરણદીપના પ્રકાશમારં’, પૃ. 118)

એક વિદ્ાપુરુષની સાધના કરેિી હોય ? એનો ખયાલ આપણનરે ધીરુભાઈએ 
લખરેલા આ સારહતયના ઇવતહાસ પરથી આિી શકરે. ધીરુભાઈનો સરંશોધનગ્રંથ 
‘મવણલાલ નભુભાઈની સારહતય સાધના’  પ્રો. સરંજણાએ િખાણરેલો. પરંરડત 
સુખલાલજી એનાથી પ્રસન્ન થયરેલા. પ્રો. રા. વિ. પાઠકનરે એનાથી સરંતોષ થયરેલો. આ 
કરંઈ નાની િાત નથી. મવણલાલ વિશરે આનાથી ઉતિમ કોઈ ગ્રંથ ગુજરાતી વિિરેચનમારં 
હજી મળો નથી. ‘કરેટલાક સારહવતયક વિિાદો’ શીષ્યકથી પ્રગટ થયરેલો એમનો ગ્રંથ 
સરંશોધન, વિિરેચનની એક નતૂતન અનરે ઉચચકક્ાની પરરપાટી પ્રસથાવપત કરી આપરે 
છરે. સારહતયકારોના પરસપરના મતભરેદો એમના રાગદ્ રેષો, એમની સારહતય વિશરેની 
માનયતાઓની ચચા્ય કરતો આ ગ્રંથ વિશરેષ ધયાનપાત્ર છરે. મવણલાલ નભુભાઈના 
આતમિૃતિારંતનુરં ધીરુભાઈએ કરરેલુરં સરંપાદન એની તટસથ પ્રસતાિનાનરે કારણરે લોકોનરે 
સમજિામારં િધારરે  સરળ પડ્ુરં છરે. ધીરુભાઈએ લખરેલુરં શરેઠ કસતતૂરભાઈ લાલભાઈનુરં 
જીિનચરરત્ર ‘પરરંપરા અનરે પ્રગવત’ એક જુદા જ વિષયનરે આપણી સામરે રજતૂ 
કરરે  છરે. ગુજરાતી મહાજન પરરંપરા અનરે ઔદ્ોવગક વિકાસનો આખો ઇવતહાસ 
ધીરુભાઈએ એમારં રજતૂ કયયો છરે. મવણલાલ નભુભાઈના જીિન વિશરે ‘ઊંચો પિ્યત 
ઊંડી ખીણ’ નામરે નાટક પણ એમણરે લખયુરં છરે. મવણલાલના સારહતય વિશરે અરંગ્રેજીમારં 
એમણરે મોનોગ્ામ તૈયાર કરરેલો છરે. જીિનમાધુરી શ્રેણીના નિગ્રંથો ઉપરારંત એમણરે 
પાબલો નરેરુદાની આતમકથાનો ગુજરાતીમારં અનુિાદ ‘સતયની મુખોમુખ’ નામરે કરરેલો 
છરે. આ કામ એમણરે વિશ્વકોશના પચચીસ ભાગો પ્રગટ થયા પછી 2010મારં કયુું 
હતુરં. ‘અલકરેવમસટ’ નિલકથાનો અનુિાદ પણ એમણરે ‘પ્રિાસી વપરાવમડનો’ નામરે 
આપરેલો છરે. ‘નાટ્ય તાલીમના નરેપથયરે’ – ગ્રંથ નાટકક્રેત્રરે કામ કરનાર સૌ કોઈનરે 
ઉપયોગી થાય એિો છરે. આપણા કોઈ પણ વિિરેચક કરે સરંશોધકનરે લખિાનો કદી 
વિચાર આવયો ન હોય એિો એક ગ્રંથ ધીરુભાઈએ ગુજરાતી સારહતયનરે આપીનરે 
સૌનરે ચોંકાિી દીધા હતા. એ ગ્રંથ એટલરે ‘ગારંધીજી અનરે પારંચ સાક્રો’. સારહતયકારો 
સાથરેના ગારંધીજીના મતભરેદો અનરે મનભરેદોની અહીં સદૃષ્ટારંત તથા મતૂળગામી ચચા્ય 
કરિામારં આિરેલી છરે. આ વસિાય પણ ધીરુભાઈનારં અનરેક પુસતકો, સરંપાદનો પ્રગટ 
થયારં છરે.

1973મારં ધીરુભાઈ ગુજરાતી વિષયના અધયાપક સરંરના પ્રમુખ િરાયા હતા. 
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ગુજરાત યુવનિવસ્યટીની સરેનરેટ વસવનડકરેટ અનરે અભયાસ સવમવતમારં ધીરુભાઈનરે 
ઉમાશરંકર જોશીના સારંવનધયમારં કામ કરિાની તક મળી હતી. વશક્ણ વિશરેના અનરે 
સારહતય વિશરેના પોતાના વિચારો વિશદતાથી અનરે ભારપતૂિ્યક મતૂકિાનુરં બનયુરં હતુરં. 
2000–01મારં ધીરુભાઈ ગુજરાતી સારહતય પરરષદના પ્રમુખ તરીકરે િરાયા હતા. 
1975મારં એમણરે ઇંગલૅનડ, યુરોપ અનરે અમરેરરકાનો પ્રિાસ એમના દીકરા રદલીપ અનરે 
પરરિારજનો સાથરે કયયો હતો. ‘સફર સો રદિસની’ નામરે પ્રિાસગ્રંથમારં આ પ્રિાસોનુરં 
આલરેખન મળરે છરે. 1983 અનરે 1993મારં પણ ધીરુભાઈ એમના દીકરા રદલીપભાઈનરે 
તયારં લરંડન જઈનરે રહરેલા. આ પ્રિાસોમારં ધીરુભાઈએ પવશ્ચમનારં અનરેક નાટકો જોયારં 
હતારં. એ નાટકોમારં કામ કરતારં સુખયાત નટનટીઓનો અવભનય જોઈનરે ધીરુભાઈ 
અચરંવબત થયા હતા. વિશ્વની શ્રેષ્ઠ ગણાતી યુવનિવસ્યટીઓ, કૉલરેજોની મુલાકાતો 
વનરારંત જીિરે ધીરુભાઈ લઈ શકરેલા. ્મયુવઝયમો અનરે કલાકરેનદ્રોની મુલાકાતો પણ 
એમણરે રસપતૂિ્યક લીધી હતી. આપણનરે પ્રશ્ થાય કરે એક માણસ આટલારં બધારં કાયયો, 
ગુણિતિા સાથરે સમાધાન કયા્ય િગર, કરેિી રીતરે કરી શકતો હશરે ? ધીરુભાઈમારં 
રહરેલા વિદ્ાપુરુષની આ સાધના સાચરે જ વિરલ છરે. એમના આ કાયયો માટરે એમનરે 
કરેટલારંક સનમાનો મળારં હતારં. 1996મારં મળરેલો રણવજતરામ સુિણ્યચરંદ્રક એ સૌમારં 
વશરમોડ છરે. ગુજરાતી સારહતય પરરષદરે 2006મારં ‘સવચચદાનરંદ સનમાન’ આપીનરે 
સનમાનયા હતા. મહારાષ્ટ ્ર રાજયની ગુજરાતી સારહતય અકાદમીએ એમનરે ‘િીર 
નમ્યદ પુરસકાર’થી 2012મારં નિાજયા હતા. 

* * *
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1973 સુધીમારં તો મોડાસા કૉલરેજ એના વિકાસની ચરમસીમાએ પહોંચી 
ગઈ હતી. એ િરસરે પારંચરે કૉલરેજનો સરંયુકત િાવષ્યકોતસિ ઊજિાયો હતો. એના 
અવતવથવિશરેષ તરીકરે લરંડનની બ્ાઉન યુવનિવસ્યટીના, અરંગ્રેજી તથા નાટ્યકળાના 
પ્રાધયાપક બાન્યહીલનરે બોલાિરેલા હતા. કૉલરેજમારં ચાલતા નાટ્યમરંડળ – રરંગલોક 
સમક્ એમણરે સરસ વયાખયાન આપરેલુરં. કૉલરેજની પ્રિૃવતિઓથી અનરે વિદ્ાથથીઓની 
વશસતથી, અહીં અપાતા ઉચચ વશક્ણથી પ્રો. બાન્યહીલ બહુ પ્રભાવિત થયા 
હતા. એ િષવે દાતાઓનરે સનમાનિાનો કાય્યક્મ પણ યોજયો હતો. અનરેક મોટા 
કરેળિણીકારોનરે બોલાવયા હતા. ગુજરાતમારં યુવનિવસ્યટી-વશક્ણનુરં પુનગ્યઠન કરિા 
માટરે રાજય-સરકારરે  વનમરેલી સવમવતએ મોડાસા કૉલરેજ કૅ્મપસની મુલાકાત લીધરેલી. 
એમારં જોધપુર યુવનિવસ્યટીના કુલપવત અનરે પ્રવસદ્ધ કરેળિણીકાર િી. િી. જહૉન 
સાથરે પ્રો. જ રે. બી. સારંડીલય તથા કુલપવતશ્ી ઈશ્વરભાઈ પટરેલ િગરેરરે  હાજર રહરેલા. 
કૉલરેજ કૅ્મપસના આ િાતાિરણથી આ સવમવત બહુ પ્રભાવિત થઈ હતી. પ્રો. 
િી. િી. જહૉનરે ધીરુભાઈનરે કૅ્મપસની પ્રશરંસા કરતો સરસ પત્ર લખયો હતો. આ 
વિદ્ાસરંકુલના વિકાસનુરં સિયોચચ વબરંદુ જણરે કરે આિી જ ગયુરં હોય એમ ઉપરના 
પ્રસરંગોથી લાગરે, એ પછી બનતી ગયરેલી રટનાઓ ધીરુભાઈ માટરે આરાતક હતી 
અનરે કૅ્મપસના વિકાસ પર પતૂણ્યવિરામ મતૂકનારી પણ. ગારંધી જનમશતાબદીના િષ્યમારં 
(1969) અમદાિાદ તથા ગુજરાતમારં કોમી દાિાનળ લારંબા સમય સુધી ચાલરેલો 
તયારરે  પણ મોડાસામારં તોફાનો નહોતારં થયારં. બધા લોકો સરંપીનરે રહરેતા હતા.

સપટરે્મબર 11, 1973ના રદિસરે મોડાસામારં અચાનક પથથરબાજી શરૂ થઈ 
અનરે સારંજ સુધીમારં તો દુકાનોની એક પછી એક હાર આગમારં ભસમીભતૂત થઈ 
ગઈ. પોલીસદળ અનરે મુખયમરંત્રી દોડી આવયા. શારંવતસરેના રચાઈ. નારાયણ દરેસાઈ 
પરંદર રદિસ રહીનરે બરે કોમ િચચરે સમાધાન કરાિીનરે ગયા હતા. છતારં પ્રજજીિનના 
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વયિહારમારં કડિાશ િતા્યિા મારંડરેલી. કૉલરેજ પરંદર રદિસ બરંધ રહરેલી. એન.એસ.
એસ.ના વિદ્ાથથીઓએ બળરેલી દુકાનોની સફાઈ કરિામારં મદદ કરરેલી. આમ છતારં 
પરરણામ વિપરીત આિરેલુરં. અમદાિાદમારં નિવનમા્યણનુરં આરંદોલન શરૂ થયરેલુરં. કૉલરેજ 
કૅ્મપસ ઉપર એના કારણરે ધીમરે ધીમરે અશારંવત િધિા લાગરેલી. કૉલરેજ પરરિારના 
કરેટલાક અધયાપકોની વનરંદા કરતી નનામી પવત્રકાઓ શહરેરમારં ફરતી થઈ હતી 
અનરે જહરેર સથળો પર ચોંટાડિામારં આિી હતી. કૅ્મપસની કૉલરેજોના આચાયયોએ 
આની સામરે નગરજનોનરે તથા વિદ્ાથથીઓનરે સાચી અનરે પ્રમાણભતૂત વિગતો 
દશા્યિીનરે સમજિિાની કોવશશ કરરેલી. કરેટલાક વિદ્ાથથીઓએ પણ અધયાપકો 
પરના આક્રેપોનરે િખોડી કાઢ્ા હતા. જોકરે ભારરેલો અવગ્ન હિરે બહાર પ્રગટ થિા 
મારંડ્ો હતો. ઝરેર ઠીક ઠીક પ્રસરિા મારંડ્ુરં હતુરં. જ રેમની સામરે આક્રેપો થયા હતા 
એ અધયાપકોનરે નોકરીમારંથી દતૂર કરિાની સુઆયોવજત રહલચાલ શરૂ થઈ ગયરેલી. 
ચાલુ િષવે સથપાયરેલી લૉ કૉલરેજમારં અમદાિાદથી ભણિા આિરેલા એક વસવનયર 
વિદ્ાથથીએ (એ મોડાસાની બાજુના ગામનો િતની હતો) આ સમગ્ આરંદોલનની 
આગરેિાની લીધી હતી. શરૂઆતમારં પારંચ-છ અધયાપકોનારં નામ હતારં. પછી એમારં 
ગ્રંથપાલનુરં નામ પણ ઉમરેરાયુરં. આ અધયાપકો સાથરે મૈત્રીભાિથી જોડાયરેલા અનરે 
સારી પ્રિૃવતિઓમારં સાથરે રહરેિાની લાગણીથી મદદરૂપ બનરેલા બરે નિા આિરેલા 
અધયાપકોનારં નામ પણ એમારં ઉમરેરાયારં હતારં. નિવનમા્યણ આરંદોલનના પડરાઓ 
સાથરે આ અધયાપકો હટાિો આરંદોલન પણ મજબતૂત બનતુરં ગયરેલુરં. 

આ અધયાપકો સતત િારંચનારા, લખનારા અનરે વિદ્ાથથીઓનરે મદદ કરનારા 
હતા. અભયાસમારં તરેજસિી અનરે ભણાિિામારં િખણાયરેલા હતા. અલબતિ એ કોઈની 
શરેહમારં તણાતા નહોતા. પોતાનરે સાચુરં લાગરે તરે કહરેતા અનરે આચરણમારં મતૂકતા. 
કોઈની ખુશામત ન કરનારા આ અધયાપકો થોડા સિતરંત્ર વમજજી પણ હતા. 
એમારં એક બરે સા્મયિાદી વિચારધારાના હતા. કોઈ એક વિધમથી હતા, તો એક 
અગુજરાતી પણ હતા. સા્મયિાદી વિચારધારા ધરાિનારા અધયાપકો નિવનમા્યણ 
આરંદોલન દરવમયાન ‘નાગરરક સવમવત’ અનરે ‘સાબરયુથ’ િચચરે ચાલરેલા પવત્રકા 
યુદ્ધમારં સરંડોિાયરેલા હતા. જોકરે કોઈનુરં માનસ કોમિાદી નહોતુરં અનરે એમનારં મરંતવયો 
કૉલરેજના કામમારં બાધારૂપ નહોતારં. કૉલરેજનુરં કામ તરેઓ વનષ્ઠાથી કરતા અનરે અનરેક 
પ્રિૃવતિઓમારં હાજર રહીનરે મહતિની ભતૂવમકા ભજિતા. કૉલરેજના વિકાસમારં એમનો 
રહસસો પણ રણો હતો એટલરે ધીરુભાઈનો પક્પાત એમના તરફ િધારરે  હોિાનુરં 
બીજ અધયાપકોનરે, નગરજનોનરે, મરંડળના કરેટલાક સભયોનરે અનરે વિદ્ાથથીઓનરે પણ 
દરેખાતુરં હતુરં. કરેટલાકની ઈષા્ય તો કરેટલાકનો દ્ રેષ પણ ખાનગીમારં સરક્ય બનતો હશરે 
એ અશકય નહોતુરં. ગામમારં કોમિાદ પ્રસરતો જતો હતો. એની સાથરે કરેટલારંક 
વિરનસરંતોષી તતિોએ આ ‘નિરતનો’નરે દતૂર કરિાની ઝુરંબરેશ ઉપાડરેલી. લૉ કૉલરેજનો 
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પરેલો વસવનયર વિદ્ાથથી જ રે જી.એસ. પણ હતો એની સાથરે એજયુકરેશન કૉલરેજનો 
બીજો એક અગ્ણી વિદ્ાથથી પણ આ ઝુરંબરેશમારં જોડાયો. કરેળિણી મરંડળનરે રોજ પત્રો 
લખિામારં આિતા. બધી કૉલરેજોના વિદ્ાથથીમરંડળોના પ્રવતવનવધઓએ પણ સરંયુકત 
આિરેદનપત્ર આપીનરે અધયાપકોના નામજોગ આક્રેપો પણ મતૂકરેલા. આમ નિ 
અધયાપકો અનરે એમની સાથરે આચાય્ય તરીકરે સરંરક્ક તરીકરે ઊભરેલા ધીરુભાઈ જણરે 
એક બાજુ હતા તો સામરે આખો વિદ્ાથથી સમુદાય જીદરે ચડરેલો હતો. વિદ્ાથથીઓનરે 
અરંદરખાનરે કરેટલાક નાગરરકોનો અનરે કરેટલાક અધયાપકોનો પણ છતૂપો ટરેકો મળતો 
હશરે એમ માની શકાય. વિદ્ાથથીઓએ કરરેલા આક્રેપો આિરેદનપત્રમારં જ રે ભાષામારં 
મુકાયા હતા એ ભાષા વિદ્ાથથીઓની નહીં પણ કોઈ કસાયરેલા િકીલની કરામત 
હોય એિુરં િતા્યઈ આિતુરં હતુરં. આ અધયાપકો ભ્રષ્ટાચારી છરે, કોમિાદી છરે, કૉલરેજમારં 
મોડરે સુધી રોકાય છરે અનરે વિવિધ પ્રિૃવતિઓમારં જોડાતી વિદ્ાવથ્યઓરેનુરં શોષણ પણ 
કરરે  છરે. આ અધયાપકો મનસિી રીતરે િતવે છરે. રમરંડી છરે. હિરે એમનારં અપકૃતયો ચલાિી 
નહીં લરેિાય. આચાય્યશ્ીએ પણ એમની સામરે કોઈ પગલારં કરેમ લીધારં નથી. આિા 
આક્રેપો હિરે તો જગજહરેર થયા હતા. આરંદોલન ઉગ્ સિરૂપ પકડી ચતૂકયુરં હતુરં. 
હડતાળ ચાલુ થઈ ગઈ હતી. વિદ્ાથથીઓનરે સમજિિા માટરે કૉલરેજના રરંગભિનમારં 
એકત્ર કયા્ય તયારરે  અમુક તોફાની તત્િોએ પથથરમારો ચલાવયો. દાઉદભાઈ અનરે 
ધીરુભાઈ એ પથથરમારાની િચચરે ઊભા રહીનરે પણ વિદ્ાથથીઓનરે સમજિતા હતા. 
કૉલરેજના ત્રણ પટાિાળા ભાઈઓ બરંનરે આચાયયોની આગળ-પાછળ ઊભા રહીનરે, 
પતૂરંઠા ધરીનરે આિતા પથથરોનરે ઝીલતા હતા. તરેમ છતારં કરેટલાક પથથર ધીરુભાઈ અનરે 
દાઉદભાઈનરે િાગરેલા. છરેિટરે વિદ્ાથથી પ્રવતવનવધઓ સાથરે બરેસીનરે                ચચા્ય 
કરિાનુરં ઠરાવયુરં. જોકરે બધુરં વયથ્ય હતુરં. ચારરે  તરફ આક્મક વમજજ અનરે ક્ોધ હતો. 
કોઈ કશુરં સારંભળિા તૈયાર નહોતુરં.

રરંગભિનથી નીકળીનરે ધીરુભાઈ અનરે દાઉદભાઈ આટસ્ય કૉલરેજ તરફ 
આિતા હતા તયારરે  એમણરે જોયુરં કરે કરેટલાક તોફાનીઓ ત્રીજ રે માળરેથી િગયોનુરં 
ફવન્યચર નીચરે ફેંકતા હતા. નીચરે ઊભરેલા અધયાપકો પર હુમલો કરિામારં આવયો. 
તોફાનીઓ અનરે અધયાપકો િચચરે છતૂ ટા હાથની મારામારી શરૂ થઈ એટલરે ધીરુભાઈ 
દોડીનરે ટોળાની િચચરે ધસી ગયા અનરે બતૂમ પાડીનરે કહ્ુરં કરે, ‘Kill Me, but don’t 
kill the college.’ ધીરુભાઈ પણ આક્ોશ અટકાિી શકયા નહીં. રહરંસા અનરે 
જોરતલબીનુરં િાતાિરણ ઉગ્ બનતુરં હતુરં. પોલીસ આિી, ઈજ પામરેલા વિદ્ાથથીઓ 
અનરે અધયાપકોનરે હૉવસપટલમારં ખસરેડિા પડ્ા. સામસામરે ફોજદારી કરેસ કરિામારં 
આવયા. બરે-ત્રણ કલાકમારં જ કૉલરેજ કૅ્મપસ પર ભય અનરે આતરંક છિાઈ ગયા 
હતા. 21મી માચ્ય, 1974નો એ રદિસ હતો. નિવનમા્યણ આરંદોલન શારંત પડી ગયુરં 
હતુરં. ચીમનભાઈની સરકાર બરખાસત થઈ ગઈ હતી અનરે રાજયમારં ગિન્યરનુરં 
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શાસન ફરેબ્ુઆરીથી લાગુ થઈ ગયુરં હતુરં. પછીના બરે રદિસ આચાયયોએ કૉલરેજ બરંધ 
રાખિાનો વનણ્યય લીધરેલો. સથાવનક પોલીસ ઇનસપરેકટરનુરં િલણ પણ વબનસારંપ્રદાવયક 
નહોતુરં. અધયાપક વનિાસમારં રહરેતા એક મુવસલમ અધયાપકના રર પર હુમલો થયો 
હતો. એ અધયાપકનારં પતનીનરે પ્રસતૂવતનો પ્રસરંગ હતો અનરે ધનલક્મીબહરેન તયારં 
મદદરૂપ થિા માટરે ગયારં હતારં. બીજ રહરેિાસીઓએ એમની પણ ટીકા કરી. આથી 
ધીરુભાઈનરે ઊંડો આરાત લાગયો. પ્રરેમપતૂિ્યક જળ સીંચીનરે ઉછરેરરેલો આ લીલોછમ 
બાગ કોઈ જ રંગલી પશુઓએ એકાએક વછન્નવભન્ન કરી નારંખયો હતો. વયિહારુ 
અનરે કઠોર હૃદયના ગણાતા ધીરુભાઈ પણ અરંદરથી હચમચી ગયા હતા.

ત્રણ રદિસ પછી ગુજરાત યુવનિવસ્યટીના કુલપવત ઈશ્વરભાઈ પટરેલ, કુલસવચિ 
શ્ી કરંચનલાલ પરીખ, વપ્ર. યશિરંત શુકલ અનરે વપ્ર. રનશયામભાઈ પરીખ મોડાસા 
આવયા. એમણરે પણ સરંચાલક મરંડળનરે સપષ્ટ કહ્ુરં કરે યુવનિવસ્યટીના વનયમો પ્રમાણરે 
અધયાપકોનરે તમરે છતૂ ટા કરી શકો નહીં. રિાયરેલાઓનરે મળિા તરેઓ હૉવસપટલ 
ગયા. વિદ્ાથથીઓ સાથરે િાત કરિા માટરે એમનરે બોલાવયા. પણ કોઈ આવયુરં નહીં. 
યશિરંતભાઈએ ધીરુભાઈનરે ચરેતિિા કહરેલુરં કરે  વિદ્ાથથીઓ લડાયક મતૂડમારં છરે નરે 
પરરવસથવત અતયરંત ગરંભીર છરે. ધીરુભાઈનરે પણ આ િાતની પ્રતીવત થઈ ચતૂકી હતી. 
પચચીસમી તારીખરે બધી કૉલરેજોના વિદ્ાથથી પ્રવતવનવધઓએ સભા ભરીનરે ઠરાિ કયયો 
કરે નિ અધયાપકોનરે દતૂર ન કરાય તયારં સુધી કોઈએ કૉલરેજ જિુરં નહીં. (નિવનમા્યણ 
આરંદોલનના કારણરે કોઈ પરીક્ાઓ લરેિાની નહોતી અનરે વિદ્ાથથીઓનરે માસ પ્રમોશન 
આપી દરેિાની િાતો ચાલતી હતી એટલરે પણ વિદ્ાથથીઓએ કશુરં ગુમાિિાનુરં નહોતુરં. 
િગર પરીક્ાએ પાસ થઈનરે બધા ઉપલા િગ્યમારં જિાના જ હતા.) વિદ્ાથથીઓરેએ 
ઠરાિ કરિા ઉપરારંત ધમકી આપરેલી કરે અમારી માગણી પતૂરી નહીં થાય તયારં સુધી 
અમરે કૉલરેજ ચાલિા દઈશુરં નહીં. ધીરુભાઈ એ િખતરે એમની ચરે્મબરમારં બરેઠા હતા. 
એમણરે એક વિદ્ાથથી આગરેિાનનરે બોલાવયો. બરેસાડીનરે સમજિિાનો પ્રયતન કયયો. 
વિદ્ાથથીએ જરા પણ ડયા્ય િગર કહ્ુરં કરે – ‘સાહરેબ, તમરે આટલારં િષ્યથી અમારુરં  
લોહી પીધુરં છરે. અમરે તરેનો બદલો લઈશુરં.’ ક્ણિાર તો ધીરુભાઈ અિાક્ થઈ ગયરેલા. 
પછી પતૂરી સિસથતાથી એમણરે કહરેલુરં કરે  ‘ભલરે, ભાઈ તારરે  જ રે કરિુરં હોય તરે કર. 
કોઈકરે તારા કાનમારં ભયરંકર ઝરેર રરેડ્ુરં છરે તરેથી તુરં આમ બોલરે છરે. એક રદિસ જરૂર 
તનરે તારી ભતૂલ સમજશરે, પણ તરે િખતરે મોડુરં થઈ ગયુરં હશરે.’ વિદ્ાથથી ગુસસામારં 
બબડતો બબડતો ચાલયો ગયરેલો. હિરે કોકડુરં િધારરે  ગતૂરંચિાતુરં જતુરં હતુરં. વિદ્ાથથીઓનુરં 
ઉગ્ આરંદોલન જોઈનરે મરંડળના હોદ્ રેદારો ઢીલા પડિા મારંડરેલા. એમના ઉપર સથાવનક 
નાગરરકોનુરં પણ દબાણ િધતુરં જતુરં હતુરં. વિદ્ાથથીઓ અધયાપકોનરે કાઢિા મક્મ 
હતા તો ધીરુભાઈ અધયાપકોનરે નહીં કાઢિા મક્મ હતા. િાત આટલી હદરે પહોંચરેલી 
જણીનરે અધયાપક મરંડળના પ્રમુખ પ્રો. કરે. એસ. શાસ્તી એમના કારોબારી સભયો 
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સાથરે મોડાસા આવયા. શાસ્તીજી તો અહીં નોકરી કરી ગયા હતા એટલરે પરસપર 
ઓળખતા હતા. અધયાપક મરંડળરે પણ અધયાપકોનરે છતૂ ટા ન કરિાની િાત દોહરાિી 
હતી. ધીરુભાઈએ તો આ માટરે ઉપિાસ પણ કયા્ય હતા. એમનુરં કહરેિુરં હતુરં કરે – 
વનદયોષનરે સજ ન થઈ શકરે. જયારરે  સરંચાલક મરંડળના કરેટલાક સભયો હિરે બોલતા 
થયા હતા કરે કૉલરેજમારં શારંવત સથાપિા માટરે અધયાપકોનરે છતૂ ટા કરિા વસિાય બીજો 
કોઈ ઉપાય નથી. મરંડળ અધયાપકોનરે િધારાનો પગાર આપીનરે પણ છતૂ ટા કરિા 
માગતુરં હતુરં એટલરે અધયાપકો પણ બોલિા લાગયા હતા કરે  ગમરે તરે થાય પણ 
અમરે અહીંથી જઈશુરં નહીં. વિદ્ાથથીઓમારં કોમિાદી ઝનતૂન પણ ફરેલાિા મારંડરેલુરં. આ 
વસથવત જોઈનરે એક વશક્ક તરીકરે ધીરુભાઈનરે પોતાની જત પર વતરસકાર થયરેલો. 
આટલારં િષયોની મહરેનત કયારં ગઈ ? વયાપક  જીિનદૃવષ્ટ  અનરે ઉદાર માનિતાના 
સરંસકાર આપિાના મારા પ્રયતનો કયારં ગયા ? – આિા વિચારો ધીરુભાઈનો બધો 
ગિ્ય ઓગાળી નાખરે છરે. એમનરે થયરેલુરં કરે મેં આજરદન સુધી ધગધગતી રરેતીમારં પણ 
પાણી રરેડ્ા કયુું છરે. વિદ્ાથથીઓનરે વિશ્વવિદ્ાના બળરે પણ જો માનિતા ન શીખિી 
શકાતી હોય તો આ લાખોની રકરંમતનારં મકાનો અનરે સાધનો શા કામનારં ? તો બીજી 
બાજુ આ લાખોના સામાનનરે અવગ્નમારં હોમાઈ જતો પણ શી રીતરે જોઈ શકાય ? 
ધીરુભાઈનો અરંતરાતમા ડરંખતો હતો. હૃદય િલોિાઈ જતુરં હતુરં. છાતીમારં મતૂરંઝારો 
વયાપી જતો હતો. સરંચાલક મરંડળની કાય્યિાહક સવમવતએ ધીરુભાઈની હાજરીમારં 
અધયાપકોનરે છતૂ ટા કરિાનુરં પોતાનુરં િલણ ધીરુભાઈના સખત વિરોધ િચચરે પણ 
સપષ્ટ કયુું. ધીરુભાઈ એ બરેઠકમારંથી િૉકઆઉટ કરી ગયા. તરે રાત્રરે ધીરુભાઈનરે 
હાટ્યઍટરેક આવયો. ડૉ. દિરે દોડી આવયા. ઇનજ રેકશન આપયુરં. કારડ્યયોગ્ામ લીધો. 
બીજ રદિસરે ધીરુભાઈનરે અમદાિાદ ડૉ. પી. પી. મહરેતાની સારિાર નીચરે રાખિામારં 
આવયા. આિી બીમારી છતારં ધીરુભાઈનુરં વચતિ તો મોડાસા જ હતુરં. મોડાસા કૅ્મપસ 
પર આરંદોલન ચાલુ જ હતુરં. કૉલરેજનુરં ફવન્યચર સળગાિીનરે એક-બરે અધયાપકોનરે 
એમારં હોમી દરેિાનો પ્રયતન પણ થયો હતો. ધીરુભાઈના બરંગલાનુરં તાળુરં તોડીનરે, 
ફવન્યચર બહાર કાઢીનરે આગ ચારંપી દરેિામારં આિી હતી. બીજ રદિસરે છાપારંઓ આ 
સમાચાર મારંદગીનરે વબછાનરે પડરેલા ધીરુભાઈ સુધી પહોંચાડરે છરે. ધીરુભાઈ રોર 
હતાશામારં જણરે કરે તરફડતા હતા. કુટુરંબીજનો પણ દુ:ખી દુ:ખી થઈ ગયરેલા. 

સરંચાલક મરંડળના સરેક્રેટરી ડૉ. નાથાલાલ શાહ પત્રો લખીનરે ધીરુભાઈનરે બધુરં 
જણાિતા હતા. વિદ્ાથથી નરેતાઓએ ચોિીસ કલાકમારં અધયાપકોનરે છતૂ ટા કરિાનુરં 
આખરીનામુરં આપરેલુરં. મરંડળ વનણ્યય લઈ શકતુરં નહોતુરં. તોફાન િધિાની બીકરે 
દાઉદભાઈએ પરેલા નિરેનિ અધયાપક વમત્રોનરે કૉલરેજમારં નહીં આિિા વિનરંતી 
કરરેલી. કોઈ એક અધયાપકનરે કહરેિાનુરં રહી ગયરેલુરં. એટલરે તરે કૉલરેજમારં પહોંચયા 
તયારરે  વિદ્ાથથીઓએ તરેમનરે રરેરીનરે આગમારં ફેંકિાની કોવશશ કરરેલી. કરેટલાક માણસો 
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દોડી આિતારં તરે બચી ગયરેલા. રહરંસા િધતી જતી હતી એટલરે નાછતૂ ટકરે સરંચાલક 
મરંડળરે વનણ્યય લીધો હતો કરે  ‘કૉલરેજના તથા વિદ્ાથથીઓના રહતમારં નાછતૂ ટકરે નિરે 
અધયાપકોનરે ત્રણ માસની નોરટસ આપીનરે છતૂ ટા કરિાનુરં નક્ી કયુું છરે.’ આ િાત 
જણીનરે ધીરુભાઈ સમસમી ગયરેલા. કૉલરેજમારં વિિાદાસપદ અધયાપકો હિરે નહીં 
આિરે એ શરતરે િીસમી એવપ્રલ સુધી કૉલરેજ ચાલી. જોકરે હાજરી બહુ ઓછી હતી. 
કૉલરેજ કૅ્મપસ પર એસ.આર.પી. અનરે સી.આર.પી.એફ.ના જિાનો મતૂકરેલા હતા. તરે 
છતારં આગજનીના બનાિો બનયા હતા. િૅકરેશન પડ્ા છતારં કૅ્મપસ પરની સમસયા 
હલ નહોતી થઈ. કૉલરેજના સથાપનાકાળથી જોડાયરેલા અધયાપકોનરે પણ મરંડળરે છતૂ ટા 
કરિાની નોરટસ આપી દીધી હતી. અધયાપકોએ નોરટસ સિીકારી નહોતી. સરંચાલક 
મરંડળરે યુવનિવસ્યટીનરે લખયુરં હતુરં કરે જો અધયાપકો છતૂ ટા થિાનુરં નહીં સિીકારરે  તો 
અમારરે  જુલાઈથી કૉલરેજ બરંધ કરિાની ફરજ પડશરે.

કુલપવત શ્ી ઈશ્વરભાઈ પટરેલ આ સમસયા ઉકરેલિા તૈયાર થાય છરે. એમણરે 
સરંચાલક મરંડળના હોદ્ રેદારોનરે, પરેલા નિ અધયાપકોનરે, અધયાપક મરંડળના પ્રમુખ પ્રો. 
શાસ્તીનરે યુવનિવસ્યટી ખાતરે બોલાવયા. મારંદા હોિા છતારં ધીરુભાઈનરે પણ વમરટરંગમારં 
લઈ આવયા હતા. દસ કલાકની ચચા્યના અરંતરે જ રે નક્ી થયુરં તરે આ પ્રમાણરે હતુરં : નિ 
અધયાપકોનરે તરેમની નોકરીનારં િષયોના પ્રમાણમારં મરંડળ િળતર ચતૂકિરે અનરે અધયાપકો 
રાજીનામારં આપરે. કુલપવતની હાજરીમારં કરારપત્ર પર બધા પક્ોએ સહીવસક્ા 
કયા્ય. મરંડળરે અધયાપકોનરે મોટી રકમ ચતૂકિિાની આિી. છતૂ ટા થયરેલા અધયાપકો 
પૈકી એક-બરે જણાએ વશક્ણક્રેત્ર છોડીનરે અનયત્ર કામ શરૂ કયુું હતુરં જયારરે  બાકીના 
સાતરે જણનરે કોઈ નરે કોઈ સરંસથામારં એ જ િષવે અધયાપક તરીકરે વનયુવકત મળી ગઈ 
હતી. આમ થિાથી ધીરુભાઈનરે થોડીક રાહત મળી હતી. છતારં એમની વનરાશા કરંઈ 
ઓછી થઈ નહોતી. ધીરુભાઈનરે લાગયુરં હતુરં કરે ગ્ામીણ સમાજનરે એ પ્રગવતશીલ 
વિચારશ્રેણી આપિામારં વનષફળ ગયા હતા. સરંચાલક મરંડળ, અધયાપકો, વિદ્ાથથીઓ 
અનરે ગ્ામસમાજ વિશરેનો ધીરુભાઈનો તમામ ભ્રમ ભારંગી ગયો હતો. વસદ્ધારંત અનરે 
ગુણિતિાની સામરે સિાથ્ય, મમતિ અનરે દરંભ પર બરંધાયરેલી પોલી પ્રવતષ્ઠાની જ લોકોનરે 
પડી હતી. સરંકુવચત વિચારનો આપણો સમાજ હજી ધમ્યના િાડાઓમારં કરેદ હતો. 
નિા વિચારો અનરે તાજી હિાની લોકોનરે જણરે કરે ગરજ જ નહોતી. 

ધીરુભાઈનરે થયા કરતુરં હતુરં કરે મારુરં  સિપન રોળાઈ ગયુરં. મારી બધી આશાઓ 
પર પાણી ફરી િળુરં છરે. એમનરે લોહીનુરં ઊંચુરં દબાણ રહરેતુરં હતુરં. ઊંર આિતી 
નહોતી. સતત બરેચરેનીમારં જીિતા હતા. હિરે મોડાસામારં રહરેિાનો શો અથ્ય ? એિો 
પ્રશ્ પણ એમનરે રોકતો હતો. નોકરીનારં બાકી રહરેલારં ચાર િષ્ય આિી વનરાશા અનરે 
નાલરેશી પછી મોડાસામારં ગાળિાથી નિુરં શુરં થઈ શકિાનુરં છરે. બરે એક કૉલરેજોએ 
ધીરુભાઈનરે પોતાનરે તયારં જોડાિાની ઓફર પણ કરરેલી. ધીરુભાઈ એ વિશરે ગરંભીરપણરે 
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વિચારિા લાગરેલા. જોકરે એમના અરંતર મનમારંથી સામરે બીજ પ્રશ્ો ઊભા થતા હતા, 
‘તુરં રાજીનામુરં આપીનરે જઈશ તો તારી નાલરેશી નહીં થાય ?’ ‘જ રેમણરે આ તોફાન 
ઊભુરં કયુું તરેમનો વિજય થયો નહીં ગણાય ?’ ‘નિ અધયાપકો માટરે જ રે બરેબુવનયાદ 
અપપ્રચાર થયો હતો તરેનરે સમથ્યન નહીં મળરે ? તારુરં  રાજીનામુરં તુરં અમુક જતૂથનો 
તરફદાર હતો એમ સાવબત નહીં કરરે  ?’ ધીરુભાઈની વયિહારબુવદ્ધ કહરેતી હતી 
કરે પાછા મોડાસા જિાથી પરેલા અધયાપકોના િળતરના પ્રશ્ો ઉકરેલિામારં મદદ 
થશરે. િળી ચૌદ િષ્યથી ઉછરેરરેલી સરંસથાનરે ખરંરડત અિસથામારં છોડીનરે જિાનુરં જરાય 
ઠીક લાગતુરં નહોતુરં. છરેિટરે ધીરુભાઈએ રાજીનામુરં નહીં આપયુરં, પાછા મોડાસા ગયા. 
રણાનરે એમારં સતિામોહ દરેખાયો, તો કરેટલાકનરે કાયરતા પણ લાગી. ધીરુભાઈનરે 
પરેલી ગ્ીક પુરાણકથાનો નાયક વસવસફસ યાદ આિતો હતો. એ નાયક તળરેટીમારંથી 
એક મોટો પથથર વશખર પર ચડાિીનરે મતૂકતો. પરસરેિરે રરેબઝરેબ થઈ જતો. પથથર 
થોડીક િાર વસથર થઈનરે પાછો નીચરે ગબડી જતો. પાછો એ ફરીથી પથથરનરે 
વશખર પર ચડાિતો નરે પથથર પુન: નીચરે ગબડી જતો. ધીરુભાઈનરે લાગરેલુરં કરે પોતરે 
પણ આ વસવસફસની જ રેિી વનષફળ જતી મહરેનત કરી રહ્ા છરે. ગોવિરંદપ્રસાદ 
િૈદ્ ધીરુભાઈનરે દિા સાથરે વનરાશામારંથી બહાર આિિાની રહરંમત પણ આપતા. 
વનરાશાજનક પરરવસથવતમારંથી રહરંમત હાયા્ય િગર પ્રયતન કરિાનુરં ધીરુભાઈ માટરે 
નિુરં નહોતુરં. તરેમ છતારં ચૌદ િષ્યની મહરેનતનરે ધતૂળમારં મરેળિી દરેનાર રટના એમનરે 
અજ રંપ કરતી હતી. છરેિટરે આશાિાદી બનીનરે એમણરે ફરીથી કામ શરૂ કરરેલુરં. જ રે 
નિા અધયાપકો ની્મયા એમારં ગુજરાતીના એક સારા અધયાપક કવિ ભતૂપરેશ અધિયુ્ય 
એમનરે મળા હતા. રકશોરવસરંહ સોલરંકી પણ એ િષયોમારં તયારં જોડાયા હતા.

1974મારં ધીરુભાઈનરે હાટ્યઍટરેક આવયો પછી એમના દીકરા રદલીપભાઈએ 
એરેમનરે આરામ માટરે લરંડન તરેડાવયા હતા. રદલીપભાઈ િડોદરા યુવનિવસ્યટીમારંથી 
બી.ઈ.(રડવસટનકશન) પાસ કરીનરે આઈ.આઈ.એમ.મારંથી એમ.બી.એ.થઈનરે, બહુ 
રાષ્ટ ્રીય કરંપની આઈ.બી.એમ.મારં જોડાયા હતા અનરે યુ.કરે.મારં લરંડન ખાતરે સપરરિાર 
રહરેતા હતા. ધીરુભાઈના મોટા દીકરા ભરતકુમાર એમ.એ. ગુજરાતીમારં કરીનરે 
ધોળકાની આટસ્ય કૉલરેજમારં પ્રોફરેસર તરીકરે જોડાયા હતા. 1974મારં તો ધીરુભાઈએ 
લરંડન જિાની ના પાડી હતી. મોડાસા કૉલરેજનુરં ખરાબરે ચડરેલુરં નાિ એ પાછુરં ઠીક 
કરિા મારંગતા હતા. 1975ના એવપ્રલમારં ધીરુભાઈ પતૂરા સો રદિસ માટરે લરંડન જિા 
નીકળરે છરે. ઇંગલૅનડમારં પ્રિાસ કરિા સાથરે ધીરુભાઈ અમરેરરકા, કૅનરેડા અનરે યુરોપમારં 
પણ ફયા્ય હતા. આગળ આપણરે એ વિશરે કરેટલીક વિગતો નોંધી છરે. ઇંગલૅનડથી પરત 
આિીનરે ધીરુભાઈએ ‘સફર સો રદિસની’ એિુરં મારહતીસભર પ્રિાસનુરં પુસતક 
આપયુરં હતુરં.

બાકીનારં િષયોમારં ધીરુભાઈએ મોડાસા કૉલરેજ માટરે એટલા જ ખરંતથી કામ કયુું 
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હતુરં. કૉલરેજનરે UGCની શ્રેષ્ઠ કૉલરેજ તરીકરે ઇનામ પણ મળુરં હતુરં. લૅનગિરેજ લૅબ 
માટરે પણ દાન મરેળિી આપયુરં હતુરં. ગુજરાત યુવનિવસ્યટીની ચાર કૉલરેજોનરે UGC એ 
‘કોહવસપ’ યોજના માટરે પસરંદ કરી હતી. જ રેમારંની એક મોડાસા આટસ્ય કૉલરેજ હતી. 
અધયાપન અનરે પરીક્ણ સુધારણા માટરે રૂવપયા ત્રણ લાખની ગ્ાનટ ઉકત અનિયરે 
મરંજતૂર થઈ હતી. 1978ના જતૂનની 30મી તારીખરે ધીરુભાઈ િયોવચત વનિૃવતિ લરે 
છરે. માનવસક  રીતરે એ એકદમ તૈયાર હતા. સરંચાલક મરંડળરે એમનરે પારંચરે કૉલરેજોના 
સરંયોજક તરીકરે જોડાિા અનરે કૅ્મપસ પર રહરેિા આગ્હ કયયો હતો. પણ ભતૂતકાળમારં 
બનરેલી રટનાઓએ એમનો ‘મતૂડ’ બગાડી દીધો હતો. સાપ કારંચળી ઉતારરે  તરેમ, 
મોડાસા કૉલરેજ કૅ્મપસ તરફની બધી જ આસવકતનો તયાગ કરીનરે ધીરુભાઈ 
અમદાિાદ જિા નીકળી ગયા હતા. મરંડળના પુન: પ્રરેમાગ્હનરે કારણરે સલાહસતૂચન 
આપિા પતૂરતા એક િષ્ય મોડાસા આિિા-જિાનુરં સિીકાયુું હતુરં. મરહનામારં એક-
બરે િાર આિિાનુરં થતુરં. એક િષ્યનરે અરંતરે એ કામગીરી પણ એમણરે છોડી દીધરેલી. 
1978ના ઑગસટમારં શ્ી એચ. એમ. પટરેલના અવતવથ વિશરેષપદરે ધીરુભાઈનો 
વિદાય સમારરંભ કૉલરેજ પરરિારરે  યોજયો હતો. આસપાસનારં ગામડારંઓમારંથી 
અનરેક પતૂિ્ય વિદ્ાથથીઓ તથા સનરેહીજનો ઊમટી પડ્ારં હતારં. સૌએ એમનરે અપાર 
પ્રરેમ અનરે પુષપોથી નિરાિી દીધરેલા. એચ. એમ. પટરેલરે પણ ધીરુભાઈની અઢાર 
િષ્યની ઉતિમ સરેિાઓનરે હૃદયના ઊંડાણરેથી વબરદાિી હતી. 19–1–1979ના રદિસરે 
ધીરુભાઈના ખાસ કરીનરે ગુજરાતીના ભતૂતપતૂિ્ય વિદ્ાથથીઓએ ધીરુભાઈનો સનમાન 
સમારરંભ યોજયો હતો. વશક્ણમરંત્રીશ્ી નિલભાઈ શાહના પ્રમુખસથાનરે અનરે શ્ી 
ઉમાશરંકર જોશીના અવતવથવિશરેષપદરે યોજયરેલો એ સનમાન સમારરંભ ઉભયપક્રે 
ધનયતાનો અનુભિ કરાિનારો હતો. આ સમારરંભ યોજનારા પતૂિ્યવિદ્ાથથીઓ હતા 
: કરસનદાસ સોનરેરી, કુમારપાળ દરેસાઈ, પ્રિીણ દરજી, પ્રાગજીભાઈ ભા્મભી, 
મવણલાલ હ. પટરેલ, પ્રિીણ રાિળ, બી. જ રે. ભરિાડ, આર. એસ. પટરેલ, રજની 
મહરેતા, નાસીરખારં પઠાણ, િલ્ભભાઈ પટરેલ તથા અનય. એ સમારરંભમારં ઉમાશરંકર 
જોશીએ કહરેલા શબદો આજ રેય અમારા કાનમારં ગુરંજ રે છરે : ‘ધીરુભાઈ, હુરં  તો આ 
પ્રદરેશ છોડીનરે ચાલયો ગયો પણ અમારારં અધતૂરારં તમરે પતૂરારં કયાું. જ રેટલા ધનયિાદ 
આપુરં તરેટલા ઓછા છરે. અમારા પ્રદરેશ ઉપરના તમારા ઋણભારનો સિીકાર કરુરં  છુરં, 
પણ એનરે શબદોમારં કરેિી રીતરે વયકત કરુરં  ?’ આ શબદો બોલાયા તયારરે  અમરે એમના 
વિદ્ાથથીઓ, આખી સભા તથા ખુદ ધીરુભાઈ ગદગદ હતા. આિી ધનય રડીઓ 
જીિનમારં કોક િાર જ આિરે છરે.

* * *
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‘જયારરે  જયારરે  ધીરુભાઈની મુલાકાત થતી, તયારરે  એમનામારં મનરે એક વિશાળ 
િડલાનુરં સિરૂપ જોિા મળતુરં. આજ રે જયારરે  એમનરે યાદ કરુરં , તયારરે  એક શારંત, 
પ્રભાિશાળી સરંતપુરુષની છબી મારી દૃવષ્ટ સમક્ ઊપસી આિરે છરે. એમનુરં સાવન્નધય 
મનરે સદૈિ આગિી સુિાસ આપતુરં હતુરં. એમની પાસરે બરેસીએ એટલરે આપણનરે 
શારંવતનો અનુભિ થાય. કોઈ કામમારં કશીય ઉતાિળ ન હોય અનરે ગમરે તરેટલા 
કામમારં ડતૂબરેલા હોય, તો પણ વનરારંતરે િાત કરતા હોય.’

– બાલકૃષણ દોશી

ગુજરાત યુવનિવસ્યટીએ વશક્ણના માધયમ તરીકરે 1951મારં માતૃભાષાનો 
સૈદ્ધારંવતક સિીકાર કયયો એ પછી સનાતક–અનુસનાતક કક્ાએ માતૃભાષા દ્ારા 
વશક્ણ આપિાનો ઉપક્મ છરેલ્ારં સારંઠ િષ્યથી ચાલરે છરે. ગુજરાતની ટકૅવનકલ અનરે 
મરેરડકલ યુવનિવસ્યટીઓનરે બાદ કરતારં માતૃભાષામારં જ વશક્ણ અપાય છરે. આ માટરે 
જ્ાનપ્રાવપ્નારં સાધનો ગુજરાતી ભાષામારં ઉપલબધ કરાિિા માટરે થઈનરે યુવનિવસ્યટી 
ગ્રંથવનમા્યણ બોડ્યની રચના કરિામારં આિરેલી. ગ્રંથવનમા્યણ બોડ્ય ઉચચ વશક્ણ માટરેના 
વિવિધ વિષયોના સિતરંત્ર ગ્રંથો ગુજરાતી ભાષામારં તૈયાર કરાિરે છરે. તો િળી વિદરેશી 
ભાષાના વશષ્ટમાનય ગ્રંથો ગુજરાતીમારં અનુિાદ રૂપરે પણ મોટી સરંખયામારં પ્રકાવશત 
કરિાનુરં િલણ આિકાય્ય છરે. વિદ્ાથથીઓનરે આ રીતરે નિા નિા મારહતી ગ્રંથો મળરે 
છરે પરરંતુ જ્ાન-વિજ્ાનની તમામ શાખાઓની અદ્તન તરેમજ આધારભતૂત મારહતી 
તતકાળ પીરસરે તરેિા સિ્યસરંગ્ાહક વિશ્વકોશ(General Encyclopaedia)ની ઊણપ 
હજુ ગુજરાતમારં પુરાઈ નહોતી. સામાનયજનોની જ્ાનભતૂખ પણ છરેલ્ારં િષયોમારં 
િધારરે  ઊરડી છરે. આગળની કોઈ પણ પરેઢી કરતારં આજની પરેઢીનરે જ્ાનના સ્ોત સુધી 
પહોંચિાની વિશરેષ જરૂર ઊભી થઈ છરે. આપણી ગુજરાતી ભાષા પણ અનરેક સતૂક્મ 
શાસ્તીય વિભાિનાઓનરે યથાથ્ય વનરૂપી શકરે તરેટલી ખરેડાઈનરે સક્મ બની છરે. આ 
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પરરવસથવતમારં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે ગુજરાતી ભાષામારં સિ્યસરંગ્ાહક વિશ્વકોશ 
તૈયાર કરિાનો સરંકલપ કરરેલો. વિશ્વકોશનુરં કામ અનરેક વિદ્ાનો સાથરે મળીનરે જ કરી 
શકરે. એ માટરે વિશાળ લાઇબ્રેરી, અદ્તન સાધનોથી સજ્જ વિશાળ ભિન તો જોઈએ 
જ પણ સાથરે સાથરે સમુદાર દાતાઓ અનરે સરકારની મોટી સહાય આિશયક 
ગણાય. એનુરં અલગ ક્મપયતૂટર સરેનટર હોય, પોતાનુરં છાપખાનુરં હોય, રહરેિા-જમિાની 
સગિડ સાથરેનુરં અવતવથગૃહ હોય તો જ આ કામ થઈ શકરે. પતૂજય મોટાના દસ લાખ 
રૂવપયાના દાનમારંથી ગુજરાત યુવનિવસ્યટીએ વિશ્વકોશનો અલાયદો વિભાગ રચરેલો. 
1978મારં મોડાસાથી વનિૃતિ થઈનરે ધીરુભાઈ અમદાિાદ  આવયા તયારરે  તરે િખતના 
કુલપવત ડૉ. પી. સી. િૈદ્રે તરેમનરે વિશ્વકોશનુરં કામ ઝડપથી અનરે વયિવસથત રીતરે 
થાય એિા હરેતુથી સોંપરેલુરં. એ અરસામારં મરાઠી વિશ્વકોશનુરં કામ મહારાષ્ટ ્ર સરકાર 
તરફથી સતારા વજલ્ાના િાઈ ગામરે ચાલતુરં હતુરં. ધીરુભાઈ અનરે રરુિીર ચૌધરી 
યુવનિવસ્યટીના બરે અવધકારીઓનરે લઈનરે િાઈ ગામરે વિશ્વકોશવિષયક મારહતી 
મરેળિિા ગયરેલા. િાઈ કરેનદ્રમારં ઉપર ગણાિી તરે બધી જ સુવિધાઓ હતી. વિશ્વકોશ 
કરેિી રીતરે તૈયાર થાય એની પદ્ધવતનો અભયાસ કરીનરે ધીરુભાઈએ ગુજરાતી 
વિશ્વકોશ િીસ ભાગમારં તૈયાર કરિાની યોજના રડી કાઢરેલી. એ િખતના ધોરણરે 
અરંદાવજત ખચ્ય પરંચોતરેર લાખ રૂવપયા સરકાર સમક્ મતૂકરેલો. સરકારરે  પ્રથમ પચાસ 
લાખ રૂવપયા મરંજતૂર કયા્ય અનરે પ્રોજ રેકટનરે, સરકારી ઠરાિ કરીનરે મરંજતૂરી આપરેલી. 
યુવનિવસ્યટીએ ગ્ાનટના કાગળો તૈયાર કરાવયા એ જ ગાળામારં સરકાર બદલાઈ 
ગઈ. બીજી સરકાર આિી તરેણરે પહરેલુરં કામ આગલી સરકારનો ઠરાિ રદ કરીનરે 
વિશ્વકોશની યોજના નામરંજતૂર કરી. યુવનિવસ્યટીએ નાછતૂ ટકરે વિશ્વકોશ વિભાગ બરંધ 
કરીનરે થયરેલુરં  કામ પોટલામારં બારંધીનરે હરર ઓમ આશ્મનરે પહોંચાડિા સાથરે આશ્મરે 
આપરેલી દાનની રકમ વયાજ સાથરે પરત કરી હતી. 

ધીરુભાઈના મનમારંથી વિશ્વકોશનો વિચાર ખસતો નહોતો. એટલરે 1985ના 
ઑગસટમારં વયાખયાન કરિા માટરે ધીરુભાઈ વિસનગર ગયા તયારરે  એમના જતૂના 
વમત્ર, સિાતરંત્રયસરેનાની અનરે ઉતિર ગુજરાતના અગ્ણી કાય્યકર સારંકળચરંદ પટરેલનરે 
મળા. એમણરે સારંકળચરંદભાઈનરે વિશ્વકોશની અવનિાય્યતા સમજિી. ‘દુવનયાભરનુરં 
જ્ાન ગુજરાતી ભાષામારં ઉતારી આપરે તરેનરે વિશ્વકોશ કહરેિાય. દરરેક પ્રજનરે માટરે 
પોતાની ભાષામારં વિશ્વકોશ હોય એ અવનિાય્ય ગણાય.’ ધીરુભાઈ જો આ કામ 
ઉપાડી લરેતા હોય તો પોતરે આવથ્યક ખચ્યની તમામ જોગિાઈ પતૂરી કરશરે એિી િાત 
કરી. ધીરુભાઈ એમનરે હા પાડીનરે અમદાિાદ આવયા અનરે ટ્રસટ બનાિિાની શરૂઆત 
કરી. સૌ પહરેલારં એમણરે કુમારપાળ દરેસાઈનરે િાત કરી. કુમારપાળ વિદ્ાવયાસરંગી 
હોિા સાથરે વયિહારકુશળ તથા અનરેક શ્રેષ્ઠીઓનરે ઓળખતા હોય એિા વિનમ્ર 
માણસ. ધીરુભાઈના વમત્ર જયવભખખુના સુપુત્ર કુમારપાળ તરેમના વિદ્ાથથી પણ 
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હતા. કુમારપાળ દરેસાઈએ તરત જ સરંમવત આપી અનરે દરરેક પ્રકારના કામ માટરે 
તૈયારી બતાિી. ધીરુભાઈ અનરે કુમારપાળ દરેસાઈએ મળીનરે ટ્રસટ રચયુરં. શ્રેણીકભાઈ 
કસતતૂરભાઈનરે ટ્રસટના પ્રમુખ થિા મનાિી લીધરેલા. ડૉ. જ રે. જ રે. વત્રિરેદી, પ્રો. દરેિવ્રત 
પાઠક, કરંચનલાલ પરીખ, વિઠ્ઠલભાઈ અમીન, સારંકળચરંદ પટરેલ અનરે પ્રભુદાસ પટરેલ 
ટ્રસટમારં જોડાયા. ટ્રસટના કાયા્યલય માટરે અમદાિાદ એજયુકરેશન સોસાયટીની એચ. 
એલ. કૉમસ્ય કૉલરેજની હૉસટરેલના ભોજનાલયનુરં મકાન િાપરિા માટરે મરેળિી શકાયુરં. 
સારંકળચરંદભાઈએ રાતોરાત વિસનગરથી કરડયા-મજતૂર બોલાિીનરે રસોડાના ચતૂલા 
ખોદાિી કાઢીનરે જરૂરી સમારકામ અનરે રરંગરોગાન કરાિીનરે વિદ્ાનો કામ કરી શકરે 
એિી સુવિધાઓ ઊભી કરી આપરેલી.  જુદા જુદા વિષયના વનષણાતોએ મળીનરે દરરેક 
વિષયમારં લખાિિાનારં અવધકરણોની પદ્ધવત અનરે યાદી નક્ી કરિામારં સરક્યતા 
દાખિી હતી. સમગ્ વિશ્વકોશની રડઝાઇન તો ધીરુભાઈએ એ પહરેલારં તૈયાર કરી 
રાખી હતી. કોઈ પણ વિષયનુરં અવધકરણ અહીં ગુજરાતીમારં જ લખિાનુરં હતુરં 
એટલરે વિજ્ાનના વિષયોમારં કામ થોડુરં મુશકરેલ હતુરં. પણ આરરંભરે જ જ રે. જ રે. વત્રિરેદીએ 
વિજ્ાનના વિષયોના, પ્રો. દરેિવ્રત પાઠકરે સમાજવિદ્ાઓના, ડૉ. એન. પી. મહરેતાએ 
કૃવષના, ડૉ. સુશ્ુત પટરેલરે ખગોળના, પ્રો. રિીનદ્ર િસાિડાએ સથાપતયના આયોજનમારં 
મદદ કરી. ડૉ. હરરત દરેરાસરીએ ડૉ. વશલીન શુકલનો મરેળાપ કરાવયો. આ એક 
મહતિની રટના હતી. ડૉ. શુકલરે તબીબી વિદ્ાના સમગ્ વિભાગોનુરં ઉતિમ રીતરે 
આયોજન કરીનરે વિવિધ શાખા-પ્રશાખાના વનષણાત ડૉકટરો પાસરે લરેખો લખાિીનરે 
શુદ્ધ ગુજરાતી લખાણો એકલરે હાથરે તૈયાર કરી આપયારં હતારં. તબીબી વિદ્ાના 
અરંગ્રેજી શબદોના ગુજરાતી પયા્યય નક્ી કરિામારં પણ તરેમનો અગ્ રહસસો હતો. 
શ્ી એન. એલ. કરગથ્ાએ ફૉરરે વનસક સાયનસમારં મદદ કરરેલી. આમ વિશ્વકોશનુરં 
કામ ઝડપથી ચાલિા મારંડ્ુરં. એનો ભતૂવમકા ખરંડ 1986મારં તૈયાર થયો એ જોઈનરે 
સારંકળચરંદભાઈએ આ દુવનયામારંથી વિદાય લીધરેલી. આ એક િષ્યના ટતૂરંકાગાળામારં 
એમણરે તરેર લાખ જ રેટલી માતબર રકમ આ સતકાય્ય પાછળ ખચથી નાખી હતી. 
1988મારં ઓરરસાના ભુિનરેશ્વર ખાતરે ભારતીય ભાષાઓમારં વિશ્વકોશની રચના કરી 
રહરેલી સરંસથાઓના પ્રવતવનવધઓની પરરષદ માનિ સરંસાધન વિકાસ મરંત્રાલયના 
ઉપક્મરે યોજઈ હતી. ધીરુભાઈ ભતૂવમકાખરંડ લઈનરે તયારં ગયરેલા અનરે કરેટલાક નિા 
મુદ્ા રજતૂ કરરેલા. આ દરવમયાન, ધીરુભાઈ ઊરડયા ભાષામારં એકલરે હાથરે વિશ્વકોશ 
રચનાર વિનોદ કાનતૂનગોનરે એમના રરેર મળિા ગયરેલા. તયારંથી ધીરુભાઈનરે રણી 
િાતો જણિા મળરેલી. વિનોદ કાનતૂનગોએ બસો પાનારંનો એક એિા ચાલીસ ગ્રંથો 
એકલરે હાથરે તૈયાર કરરેલા. કાનતૂનગો અરંગ્રેજી ચાર ચોપડી ભણરેલા. ગારંધીિાદી 
કાય્યકર. સિાતરંત્રયસરંગ્ામ િખતરે જ રેલિાસ િરેઠરેલો. તયારં એમનરે વિશ્વકોશ રચિાની 
પ્રરેરણા થયરેલી અનરે એમણરે પુસતકો, સામવયકો, િત્યમાનપત્રો િગરેરરેમારંથી વિષયિાર 
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મારહતી મરેળિીનરે ફાઈલો તૈયાર કરિા મારંડરેલી. એમનુરં આખુરં કુટુરંબ આ પ્રિૃવતિમારં 
જોડાઈ ગયરેલુરં. અવખલ ભારતીય વિશ્વકોશ વનમા્યણ સરંસથાઓનુરં એમણરે સરંગઠન 
રચરેલુરં. ઓરરસા સરકારરે  એમનરે મકાન માટરે જમીન અનરે બારંધકામ માટરે આવથ્યક 
સહાય આપરેલી. િળી વિશ્વકોશ પ્રગટ થતારંની સાથરે ઓરરસાની સરકાર તરેની બરે 
હજર નકલો ખરીદી લરેતી અનરે શાળા-મહાશાળાઓમારં મોકલી આપતી. આ બધુરં 
જોઈ જણીનરે ધીરુભાઈનરે ખતૂબ બળ મળરેલુરં અનરે થયરેલુરં કરે આપણરે પણ વિશ્વકોશનુરં 
કામ પાર પાડી શકીશુરં જ.

વિશ્વકોશનુરં કામ તો ‘જગન્નાથનો રથ’ છરે. આ રથનરે જ રેમ અનરેક ભકતજનો 
ખેંચરે છરે એમ વિશ્વકોશનરે પણ અનરેક હાથોની જરૂર હોય છરે. ભુિનરેશ્વરથી િળતારં 
ધીરુભાઈ રદલહી ઊતરરે  છરે. તતકાલીન વશક્ણ સવચિ ડૉ. રકરીટભાઈ જોશીનરે મળરે 
છરે. તરેઓ બરે રદિસ પછી વનિૃત થિાના હતા. ધીરુભાઈએ તરેમનરે વિશ્વકોશની િાત 
કરી. સરકારી સહાય માટરે વિનરંતી કરી. ડૉ. જોશીના સદભાિથી વિશ્વકોશના દરરેક 
ગ્રંથનરે બરેથી ત્રણ લાખ રૂવપયાની ગ્ાનટ એ જ રદિસરે મરંજતૂર થઈ. હિરે ધીરુભાઈના 
હાથપગમારં િધારરે  જોમ આવયુરં હતુરં. પતૂજય મોટા અનરે પતૂજય પ્રમુખ સિામી પાસરેથી 
આશીિા્યદના પ્રતીક રૂપરે અનુક્મરે દસ લાખ અનરે પારંચ લાખ રૂવપયા મળા 
હતા. પહરેલો ગ્રંથ પતૂજય મોટાનરે અનરે બીજો ગ્રંથ પ્રમુખસિામીનરે અપ્યણ કરિામારં 
આવયો હતો. કુમારપાળભાઈના સતત પ્રયતનોથી અનરે શ્રેવણકભાઈ શરેઠ જ રેિાના 
સહકારથી દાનનો પ્રિાહ મળિાનો શરૂ થયો હતો. ટ્રસટીમરંડળમારં જણીતા દાનિીર 
શ્ી દીપચરંદભાઈ ગારડી જોડાયા હતા. સારંકળચરંદ પટરેલનરે સથાનરે વિસનગરિાળા 
ભોળાભાઈ પટરેલ દાન માટરે આગળ આવયા હતા. ગુજરાત સરકારરે  વિશ્વકોશભિન 
માટરે વન:શુલક જમીન ઉપલબધ કરાિી હતી તો ગુજરાતમારં સરંસકાર પ્રિૃવતિ ઉપરારંત 
રાહત અનરે સરેિાકાય્યમારં હરંમરેશારં મોખરરે  રહરેનાર હીરાલાલ ભગિતી તરફથી 
વિશ્વકોશભિન તૈયાર કરિા માટરે માતબર દાન મળુરં હતુરં. સહકારી પ્રિૃવતિના 
આગરેિાન કાય્યકર શ્ી બળદરેિભાઈ ડોસાભાઈ, ઉતિર ગુજરાતમારં ઉચચ વશક્ણની 
સરંસથાઓ સથાપનાર ટકૅનૉક્રેટ શ્ી નૃવસરંહભાઈ પટરેલ તથા  વયિસથાપન વનષણારંત 
શ્ી નીવતનભાઈ શુકલ (ધીરુભાઈના જમાઈ) વિશ્વકોશના ઉમદા કાયયોમારં સહકાર 
આપિા જોડાયા હતા.

વિશ્વકોશના ગ્રંથ તો કક્ાિારી પ્રમાણરે તૈયાર થતા હતા. ત્રીજો ભાગ તૈયાર 
થયો તયારરે  ગુજરાતના મુખયમરંત્રી ચીમનભાઈ પટરેલ હતા. ત્રીજ ગ્રંથના વિમોચન 
માટરે ચીમનભાઈનરે બોલાવયા હતા. ચીમનભાઈ કસાયરેલા રાજનીવતજ્ ઉપરારંત 
સારા પ્રોફરેસર અનરે આચાય્ય પણ હતા. ગુજરાતી વિશ્વકોશનુરં મહતિ એ બરાબર 
સમજતા હતા. સિાગત પ્રિચનમારં ધીરુભાઈએ માત્ર એટલુરં જ કહ્ુરં કરે, ‘નમ્યદા 
યોજના ગુજરાતની જીિાદોરી છરે તો વિશ્વકોશની યોજના ગુજરાતની સરંસકારદોરી 
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છરે. તરેનરે વનભાિિાની જિાબદારી સરકારની છરે.’ ચીમનભાઈએ પ્રકાશન ખચ્યના 
પચાસ ટકા જ રેટલી ગ્ાનટ મરંજતૂરી પર એમના અિસાનનરે આગલરે અઠિારડયરે જ 
સહી કરરેલી. આિી આવથ્યક સહાયથી વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિનરે િરેગ મળો. 1997 
સુધીમારં આઠ ગ્રંથો પ્રગટ થઈ ચતૂકયા હતા. એ ગાળામારં િળી શરંકરવસરંહ િારરેલા 
ગુજરાત રાજયના મુખયમરંત્રી પદરે આવયા. વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિમારં એમનરે રણો રસ 
હતો. એમણરે પહરેલારં વિશ્વકોશનરે બરે કરોડ રૂવપયાની સહાય મરંજતૂર કરી અનરે પછીથી 
વિશ્વકોશના પ્રકાશનખચ્યના સોએ સો ટકા ગ્ાનટ આપિાની જહરેરાત કરી હતી. 
આના પરરણામરે નિથી િીસ ગ્રંથોના પ્રકાશન અરંગરેની સરળી જિાબદારી ગુજરાત 
સરકારરે  વનભાિી હતી. પછીના પારંચ ગ્રંથો માટરે પણ આવથ્યક સહાય મળતી રહરેલી. 
આમ ગુજરાતમારં વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનો મહાભગીરથ પ્રયાસ સફળતાનરે આરરે  
પહોંચયો. 1985મારં શરૂ થયરેલુરં આ કામ અનરેક અિરોધો િચચરે ચોિીસ િષ્ય પછી 
અનરેક વિદ્ાનોના સાતતયપતૂણ્ય ઉદ્મનરે પરરણામરે પતૂણ્યતાનરે આરરે  પહોંચયુરં. પચીસ 
ગ્રંથોની આ શ્રેણી પતૂરી થઈ. એક હજર પાનારંનો (ડબલ ડરેમી) એક એિા પચીસ 
ગ્રંથ. 169 વિષયજતૂથ, 23,000 અવધકરણો, 1500 લરેખકો...સાચરે જ આ જ્ાનયજ્ 
ગુજરાતની એક વિરલ રટના છરે.  આપણનરે જણીનરે આનરંદ થાય કરે વિશ્વકોશ 
પતૂરો થયા પછી પણ બાળવિશ્વકોશ, ચરરત્રકોશ અનરે પરરભાષાકોશ પણ એકાવધક 
ભાગોમારં બહાર પાડિામારં આવયા છરે. આજ રે 2019મારં નાટ્યકોશનુરં કામ ચાલરે છરે. 
ચરંદ્રકાનત શરેઠ અનરે ધીરુબહરેન પટરેલની સરેિાઓ આજપયુંત ચાલુ છરે. ધીરુભાઈના 
ગયા પછી કુમારપાળ દરેસાઈ સાથરે ચરંદ્રકાનત શરેઠ રાહબર બનીનરે કામ કરી રહ્ા 
છરે. આિડા મોટા કામના આવથ્યક વયિહારો સુપરેરરે  પાર પાડિાનુરં કામ કુમારપાળ 
દરેસાઈએ કોઈનરે ખબર ન પડરે એ રીતરે કયુું છરે. પ્રીવત શાહ, નવલની દરેસાઈ જ રેિા 
અનરેકોનો સહકાર પણ મળતો રહ્ો છરે.  અવધકરણ લરેખનમારં તમામ વિષયોના 
વનષણાતોની સહાય િખતોિખત મળતી રહી હતી. ભાગયરે જ કોઈ એિો ગુજરાતી 
વિદ્ાન હશરે જ રેણરે વિશ્વકોશ માટરે એનારં રસરુવચ પ્રમાણરેનુરં અવધકરણ લરેખન નહીં 
કયુું હોય. 

વિશ્વકોશમારં રોજ રેરોજ આિીનરે બરેસનારા િડીલ ધીરુભાઈનો વિષયવનષણાત 
વિદ્ાનો સાથરે પ્રરેમાદરભયયો વયિહાર રહ્ો છરે. એક પરરિારની જ રેમ બધા બપોરરે  
ત્રણ િાગરે સાથરે બરેસીનરે ચા પીિરે છરે અનરે ધીરુભાઈ દ્ારા લિાયરેલા મમરાનો હળિો 
નાસતો કરરે  છરે. કોશકાય્યનારં આ ચોિીસ િષ્ય ધીરુભાઈના જીિનનો એક બીજો 
સુિણ્યકાળ ગણાિી શકાય. કોશ એમના જીિનનુરં વમશન બનીનરે એમનરે વજિાડતુરં 
રહ્ુરં છરે એિુરં એ િારરંિાર કહરેતા. 1985મારં કોશનુરં કામ શરૂ કયુું તયારરે  જ એમનરે 
બીજો ઍટરેક આિરેલો. એ પછી પણ બીમારીના તબક્ાઓ આિતા રહરેલા. રરરે  
આરામ કરતા હોય કરે હૉવસપટલમારં હોય ધીરુભાઈ વિશ્વકોશની વચરંતા કરતા અનરે 
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આગળના કામ માટરે રદશાસતૂચનો કરતા રહરેતા. રરમારં ધનલક્મીબહરેન બીમાર 
હોય તયારરે  અનરે કોઈ દરેખરરેખ રાખનારુરં  માણસ ન મળરે તયારરે  પણ ધનલક્મીબહરેન 
ધીરુભાઈનરે કહરેતારં કરે – ‘તમરે બહાર રરનરે તાળુરં મારીનરે ઑરફસ જિ. મારી વચરંતા 
ન કરશો.’ ધનલક્મીબહરેનના અિસન પછી 19, શારદા સોસાયટી – પાલડીનુરં 
વનિાસસથાન છોડીનરે ધીરુભાઈ દીકરી રહનાબહરેનનરે તયારં બોપલ રહરેિા ગયરેલા. 
એમના જમાઈ નીવતન શુકલ ટૉરરે નટ અનરે પછીથી હજીરા જ રેિી કરંપનીઓમારં ઉચચ 
હોદ્ા પર કાય્યરત હતા. ધીરુભાઈની દરેખરરેખ રાખિા એક માણસ કાયમ હાજર 
રહરેતો. મોટી બીમારી વસિાય ધીરુભાઈ વિશ્વકોશની ઑરફસરે બપોરરે  ત્રણ િાગયરે ન 
પહોંચયા હોય એિુરં કદી બનયુરં નથી. રરરે  પણ સિાધયાય ચાલતો હોય. વિશ્વકોશનુરં 
કામ રરરે  બરેસીનરે પણ એ કરતા રહરેતા. પચીસ ગ્રંથોનારં લગભગ તમામ અવધકરણો 
ધીરુભાઈની આરંખ નીચરેથી પસાર થયારં છરે. આ િાત જ આપણનરે દરંગ કરી દરે એિી 
છરે.  આટલા બધા કામ િચચરે પણ મળિા આિનાર સૌ કોઈનરે ધીરુભાઈ પ્રરેમાદરથી 
બરેસાડતા. વિશ્વકોશના દરરેક િોલયુમના વિમોચન માટરે એમણરે ભારતમારંથી 
ઉચચકક્ાના વિદ્ાનોનરે બોલાિિાનો આગ્હ રાખરેલો. વિશ્વકોશભિનનુરં ઉદરાટન 
કરિા એ િખતના લોકસભાના સપીકર સોમનાથ ચરેટજી્ય આિરેલા. છરેલ્રે એક ગ્રંથના 
વિમોચનમારં આિરેલા પ્રો. નામિરવસરંહરે કહરેલુરં કરે ‘વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનુરં આ કામ 
ભારતની કોઈ પણ ભાષા કરતારં નોખુરં અનરે વનરાળુરં છરે. આ ગ્રંથોનરે તો હાથી પર 
મતૂકીનરે નગરમારં શોભાયાત્રા કાઢિી જોઈએ.’ 2019મારં ધીરુભાઈની ગરેરહાજરીમારં 
આ શોભાયાત્રા પણ સરંપન્ન થઈ છરે.

વિશ્વકોશના આ મહત્ કાય્ય વિશરે ધીરુભાઈનો એક અવભપ્રાય નોંધીએ –

‘અમનરે વનિૃતિ વિદ્ાનોએ સૌથી િધુ મદદ કરી. આવથ્યક અપરેક્ા નહીંિત્. 
વજ રંદગીભરના અવજ ્યત કરરેલા જ્ાનના વનચોડ રૂપરે બધુરં અપ્યણ કરિાની તૈયારી. 
આ પ્રવતબદ્ધતા ન હોય તો કામ બહુ અરરુરં  પડ્ુરં હોત. ગુજરાતી પ્રજ પૈસા િગર 
કરંઈ ન કરરે  તરે વિશ્વકોશના અવધકરણ લરેખકોએ ધરાર ખોટુરં ઠરાવયુરં. અમારુરં  આ 
સામતૂરહક સાહસ છરે. સામતૂરહક પુરુષાથ્યનુરં આ ફળ છરે. એક વયવકતનો પ્રયાસ મટીનરે 
તરે હિરે વિવિધ પ્રકારની ક્મતા ધરાિતી અનરેક વયવકતઓનુરં સરંયુકત સાહસ બનરેલ 
છરે. વિશ્વકોશ મારહતીનુરં જ્ાનમારં રૂપારંતર કરિાનુરં અનરે જ્ાનનરે રક્યામારં પ્રિત્યતુરં 
કરિાનુરં કરેનદ્ર બનયુરં છરે. વિશ્વકોશ વિશ્વસરંસકૃવતનુરં દ્ાર જ નહીં, તરેનુરં જીિરંત પ્રતીક પણ 
બનરે છરે. ગુજરાતી ભાષાના વિશ્વકોશના પ્રાદુભા્યિમારં હુરં  વનવમતિ બનયો તરેમારં મારી 
વિદ્ાયાત્રાની સાથ્યકતા છરે. આ પવિત્ર પુરુષાથ્યમારં મનરે સહાયરૂપ થનારા સાથીઓ 
અનરે એની સાથરે સરંકળાયરેલા સૌ કોઈનો હુરં  ઋણસિીકાર કરુરં  છુરં.’

(‘સ્મમુખ’ – પૃ. 131)
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વિશ્વકોશનુરં કામ શરૂ થયુરં એ ગાળામારં ધીરુભાઈ અનરે કુમારપાળ દરેસાઈ, 
ઉમાશરંકર પાસરેથી સલાહસતૂચનો મરેળિિા, એમનરે મળિા ગયા હતા. ઉમાશરંકરરે  આ 
ગરંજિર કામ માથરે લરેિા માટરે આશ્ચય્ય વયકત કરીનરે એની મુશકરેલીઓ સમજિી હતી. 
કરેટલારંક મહતિનારં સતૂચનો આપિા સાથરે શુભરેચછાઓ પણ પાઠિરેલી. ધીરુભાઈનરે 
અપરેક્ા હતી કરે ઉમાશરંકરની વિદ્તિાનો લાભ પણ વિશ્વકોશનરે મળરે.  જોકરે એ અપરેક્ા 
ફળરે એ પહરેલારં 1988ના રડસરે્મબરમારં ઉમાશરંકર જોશીનુરં વનધન થયુરં હતુરં. એમનારં 
ઉપયોગી સતૂચનો ધીરુભાઈએ બનરે એટલારં અમલમારં મતૂકયારં હતારં. વિશ્વકોશભિનમારં 
ધીરુભાઈના માગ્યદશ્યનમારં બીજી કરેટલીક કલાપ્રિૃવતિઓ શરૂ કરિામારં આિરેલી 
જ રે આજ રે પણ વનયવમત ચાલુ છરે. આ પ્રિૃવતિઓમારં વિવિધ વયાખયાનશ્રેણીઓ, 
લવલતકલા કરેનદ્ર, આટ્ય ગૅલરી, મારહતી વિતરણ કરેનદ્ર, સિાધયાય અનરે સતૂવચ સરહત 
સરંશોધનનરે પ્રરેરતુરં િાઙ્મય વિકાસ કરેનદ્ર, પુસતક પ્રકાશન ઉપરારંત બીજી અનરેક 
પ્રિૃવતિઓથી વિશ્વકોશભિન સતત ધમધમરે છરે.

2012 પછી ધીરુભાઈની તવબયત એટલી બધી સારી નહોતી રહરેતી. એ 
93–94 િષ્યના થયા હતા. રણી િાર દિાખાનરે પણ દાખલ કરિા પડતા. આમ 
છતારં વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિઓ એમનરે સતત આકવષ્યત કરતી રહરેતી, 2014ના 
જનયુઆરીમારં એમની બીમારી િધતારં એમનરે હૉવસપટલમારં રાખિામારં આિરેલા. છરેલ્રે 
સુધી આિનારનરે ઓળખતા અનરે િાત કરતા. 20 જનયુઆરીએ હુરં એમનરે મળિા 
ગયો તયારરે  એમનરે ઑવકસજન આપિામારં આિી રહરેલો હતો. મેં એમના ચરણો 
પર બરંનરે હાથ મતૂકીનરે માથુરં નમાિરેલુરં. રદલીપભાઈએ એમનરે કહ્ુરં કરે મવણલાલ પટરેલ 
મળિા આવયા છરે. ધીરુભાઈએ થડકતા અિાજ રે કહરેલુરં કરે  ‘વિશ્વકોશમારં આિજો 
અનરે કામ કરજો એ હિરે તરેમનરે સૌનરે સોંપીનરે અમરે તો હિરે આ ચાલયા.’ 24 
જનયુઆરીએ એમણરે દરેહ છોડ્ો. 25 જનયુઆરીએ સારંજ રે કરેનદ્રસરકારરે  એમનરે 
પદ્મભતૂષણનુરં સનમાન જહરેર કયુું. ધીરુભાઈનુરં જીિનકાય્ય પદ્મભતૂષણથીયરે અવધક મોટુરં 
અનરે માનિજત માટરે મહતિનુરં હતુરં. એમની સમૃવતનરે િાગોળતારં આજ રે પણ આરંખો 
નમ બનરે છરે. એમની સમૃવતનરે શત્ શત્ િરંદન.

* * *
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રજી રડસરે્મબર, વિશ્વકોશનો સથાપના રદિસ. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  તા. 2-12-
2013ના રદિસરે, વિશ્વકોશના 28મા જનમરદિસરે એમનુરં છરેલ્ુરં પ્રિચન આપતારં જ રે 
અનુભિવસદ્ધ અનરે પ્રરેરક શબદો કહ્ા હતા તરે અહીં આરરંભરે જ નોંધીનરે આગળ 
િધીએ :

‘જ્ાનનરે કોઈ સીમાડા હોતા નથી. માણસનો સતત પ્રયતન કોઈ નરે કોઈ રીતરે 
સતયનરે પામિાનો હોય છરે. વિશ્વકોશ એ સતય પામિાનુરં સાધન છરે, તરેથી જ આપણરે 
કહીએ છીએ કરે સરંશોધન-કાય્યમારં વિશ્વકોશ એ બહુ મોટુરં સહાયક સાધન છરે. માણસ 
પૃથિી ઉપર વિકસરેલા અનરે વિકસતા જીિનસમરેત સમગ્ જગતનરે પામિાનો વનરરંતર 
પુરુષાથ્ય કરતો હોય છરે. તરેના ફળ સિરૂપરે વિજ્ાન, તતિજ્ાન તથા અનય અનરેક 
વિદ્ાઓ વિકસતી જોિા મળરે છરે. જ્ાન અનારદ અનરે અનરંત છરે. મનુષયજીિન છરે 
તયારં સુધી એ પ્રિાહ ટકિાનો છરે. આ જ્ાનના પ્રિાહનરે િહરેતો રાખિાનુરં અનરે એનરે 
પુષ્ટ કરિાનુરં મહતિનુરં કાય્ય વિશ્વકોશ કરરે  છરે. વિશ્વકોશનો સતત વિકાસ અવનિાય્ય 
છરે. સરંસકૃવત અનરે વશક્ણના વયાપ સાથરે વિશ્વકોશ અવનિાય્યતયા જોડાયરેલો છરે. જ રે 
દરેશ કરે ભાષામારં વિશ્વકોશ ન હોય તરેની સારંસકારરક દરરદ્રતા છતી થયા વિના રહરેતી 
નથી. વિવિધ ક્રેત્રોમારં થયરેલા અનરે થતા વિકાસનરે જોિા માટરેનુરં અનરે માપિા માટરેનુરં 
પારાશીશી જ રેિુરં સાધન વિશ્વકોશ છરે.’

ગુજરાતીમારં વિશ્વકોશ નથી એિુરં મહરેણુરં ભારંગિાનુરં આ મહાન કાય્ય, ધીરુભાઈ 
ઠાકર, કુમારપાળ દરેસાઈ, ચરંદ્રકાનત શરેઠ અનરે બીજ અનરેક વિદ્ાનો સહકાય્યકરો, 
દાતાઓ-શ્રેષ્ઠીઓ દ્ારા સરંપન્ન થયુરં એનો પણ એક રસપ્રદ ઇવતહાસ છરે. અઢી 
દાયકા ચાલરેલા આ ભગીરથ કાય્યના કરેટલાક મહતિના તબક્ાઓની િાત કરીએ, 
આગળના પ્રકરણમારં આપણરે વિશ્વકોશ વિશરે એક સિાુંગીણ આલરેખ જરૂર આપયો 
છરે. પણ અહીં થોડી બહુ અગતયની િાતો ટતૂરંકમારં રજતૂ કરિાથી આ મહાપ્રકલપના 
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વિકટ માગ્યમારં આિરેલારં અિરોધક પરરબળો અનરે સામરે ચાલીનરે મળી આિરેલી અનરેક 
મદદોનો પરરચય મળશરે.

*

લરેખક જયવભખખુ ધીરુભાઈના પરમ અનરે પ્રગાઢ વમત્ર રહ્ા હતા એટલરે 
કુમારપાળ દરેસાઈનરે ધીરુભાઈએ પોતાની નજર સામરે ઊછરતા અનરે વિકસતા જોયા 
હતા. (કુમારપાળ જયવભખખુના દીકરા થાય એ જણ સારુ) મૅરટ્રકમારં કુમારપાળ 
સારા ગુણારંક મરેળિીનરે પાસ થયા એ ખબર આપિા ધીરુભાઈ એમના રરરે  ગયા 
હતા. કુમારપાળ એ પછી ગુજરાત કૉલરેજમારં અભયાસ માટરે જોડાયા તયારરે  ધીરુભાઈ 
તયારં અધયાપક હતા. વિદ્ાથથી સરંરની ચતૂરંટણીમારં કુમારપાળ ઊભા રહરેલા. 104 
મતરે એમનો વિજય થયો અનરે સામરેના ઉમરેદિારનરે માત્ર ચાર જ મત મળરેલા. 
જયવભખખુનરે આ પરરણામ જણાિિા ધીરુભાઈ રૂબરૂ મળિા ગયરેલા. કહરેિાનો 
મતલબ એ છરે કરે ધીરુભાઈ અનરે કુમારપાળ વિશ્વકોશના કાય્ય માટરે જ નથી મળા 
બલકરે ધીરુભાઈ કુમારપાળનરે બહુ નજીકથી ઓળખતા અનરે અનુભિતા રહરેલા. પછી 
તો કુમારપાળરે ધીરુભાઈ પાસરે પીએચ.ડી. માટરેનુરં શોધકાય્ય શરૂ કરી પતૂરુરં  કરરેલુરં.

એટલરે ધીરુભાઈ પાસરે જયારરે  વિશ્વકોશના કાય્ય માટરે સારંકળચરંદ પટરેલરે 
જિાબદારી ઉપાડિાની દરખાસત મતૂકી તયારરે  સિાભાવિક રીતરે જ ધીરુભાઈએ 
કુમારપાળ દરેસાઈનો સરંપક્ય કરરેલો. સારંકળચરંદભાઈનરે ખાતરી આપતારં પહરેલા 
ધીરુભાઈએ કુમારપાળનરે બોલાિીનરે કહરેલુરં કરે, ‘તમરે મનરે વનયવમત બબબરે કલાક 
આપો તો આપણરે આ કાય્ય ઉપાડીએ.’ તયારરે  કુમારપાળ ભાષાભિન(ગુજરાત 
યુવનિવસ્યટી)મારં અધયાપક હતા. આિા મહતિના કાય્ય માટરે અનરે ગુરુજીના સહાયક 
અનરે સહકાય્યકર બનિા માટરે કુમારપાળ તતપર હોય એ સહજ હતુરં. શરૂઆતમારં 
આવથ્યક સહાયતા સારંકળચરંદભાઈ કરિાના હતા એટલરે આ કાય્ય માટરે કોઈ એક 
સુવિધાિાળુરં મકાન શોધિુરં, વનષણાતોની ટીમ તૈયાર કરિી અનરે કોશલરેખનની 
કાય્યપદ્ધવત તૈયાર કરિી ઇતયારદ કાયયો અગ્તાક્મરે હતારં. 

ધીરુભાઈ અનરે કુમારપાળ સૌ પહરેલારં તો શ્રેવણકભાઈ કસતતૂરભાઈનરે મળિા 
ગયા. શ્રેવણકભાઈએ કુમારપાળનરે કહ્ુરં કરે  ‘તુરં રણમારં િહાણ ચલાિિાની િાત કહરે 
છરે.’ તયારરે  કુમારપાળરે દૃઢ વિશ્વાસ સાથરે જિાબ આપરેલો કરે ‘પાણીમારં તો િહાણ 
ચલાિી શકાય છરે. એક િાર રણમારં પણ ચલાિી જોઈએ.’ આખી યોજના સમજીનરે 
શ્રેવણકભાઈ સરંમત થયરેલા અનરે ટ્રસટનુરં અધયક્પદ સરંભાળિા એમનરે રાજી કરી 
શકાયરેલા. ટ્રસટની રચના થઈ અનરે કામ જગયા શોધિાનુરં આવયુરં. એ જગયા શોધિામારં 
પણ શ્રેવણકભાઈની મદદ મળરેલી. એચ. એલ. કૉમસ્ય કૉલરેજની હૉસટરેલનુરં, રણા 
િખતથી બરંધ પડરેલુરં રસોડુરં શરૂઆત કરિા માટરે નક્ી થયુરં. સારંકળચરંદભાઈએ સાિ 
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અિાિરુ જગયાનરે થોડાક રદિસોમારં એક કામચલાઉ કાયા્યલયમારં ફરેરિી આપરેલી. 
આ અિાિરુ રસોડાના કટાઈ ગયરેલા બરંધ તાળાનરે ખોલિામારં પ્રો. પ્રીવત શાહ પણ 
સાથરે હતારં. પ્રીવતબહરેન આમ આરરંભથી આજ સુધી વિશ્વકોશના કાય્યમારં મહતિની 
જિાબદારીઓ ઉપાડી રહ્ારં છરે. તયારરે  તો એ પણ મરહલા કૉલરેજમારં અધયાપક 
હતારં. ઑરફસ સટાફ વસિાય આ બધા વિદ્ાનો - લરેખકો બપોરરે  બરે િાગયા પછી કોશ 
કાયા્યલયરે આિતા અનરે છ િાગયા સુધી પોતપોતાનુરં િારંચન-લરેખન અનરે સરંશોધનકાય્ય 
આગળ ચલાિતા.

કોશનુરં કાય્ય શરૂ થયુરં તયારરે  મોડાસા કૉલરેજથી વનિૃતિ થઈનરે આિરેલા ધીરુભાઈની 
ઉંમર સડસઠ િષ્યની હતી. એમનરે એક હાટ્યઍટરેક પણ આિી ગયરેલો હતો. કોશનુરં 
કાય્ય એક િષ્ય ચાલયુરં અનરે એનો ભતૂવમકા ખરંડ તૈયાર થયો તરે જોઈનરે સારંકળચરંદભાઈનરે 
સરંતોષ થયરેલો અનરે વિશ્વાસ બરેઠરેલો કરે હિરે વિશ્વકોશનુરં કામ જરૂર આગળ ચાલશરે 
અનરે પતૂણ્યતાએ પહોંચશરે. આવથ્યક પાસુરં સધધર રાખિાનુરં કાય્ય સારંકળચરંદભાઈ કરી 
શકરે એમ હતા પરરંતુ ઉંમરના કારણરે એમનુરં અિસાન થયુરં. અલબતિ, એમના જમાઈ 
(વિસનગરના) ભોળાભાઈ પટરેલરે આવથ્યક મદદ માટરે સાથરે રહરેિાનુરં સિીકારરેલુરં. આ 
ગાળામારં દરરેક વિષયોના વનષણાતોની ટીમ તૈયાર થિા સાથરે અવધકરણોના વિષયો 
અનરે લરેખનપદ્ધવત પણ ગોઠિાઈ ગયારં હતારં. આમ શરૂઆતના તબક્ાનારં અરરારં 
કાયયો પાર પડતારં જતારં હતારં. આપણરે આગળ નોંધયુરં છરે તરેમ વિશ્વકોશના ગ્રંથો 
પ્રગટ કરિા માટરે સરકારી સહાય પણ મળતી થઈ હતી. એક યોજના એિી પણ 
કરરેલી કરે ગ્રંથ એિી વયવકતનરે અપ્યણ થાય કરે આવથ્યક સહાય પણ મળરે અનરે ગ્રંથનુરં 
મતૂલય પણ સૌનરે સમજય. એક ગ્રંથ પ્રમુખ સિામીનરે અપ્યણ કરાયરેલો. બીજો ગ્રંથ મા 
સિવેશ્વરીનારં આશીિા્યદ પામરેલો. ગ્રંથો તૈયાર થતા જતા હતા અનરે એના લોકાપ્યણના 
કાય્યક્મો પણ સરસ રીતરે યોજતા હતા. ખાસ તો સમાજ સુધી, વિદ્ાક્રેત્રના સૌ 
અભયાસીઓ સુધી અનરે લોકો સુધી વિશ્વકોશની કામગીરી અનરે મહતિા પહોંચરે એ 
આશય રાખિામારં આવયો હતો.

ગુજરાતીમારં તૈયાર થતા આિા ઉતિમ વિશ્વકોશનરે ગુજરાત બહાર લઈ 
જિાનુરં કામ પણ અવનિાય્ય હતુરં. આ માટરે એક વિશ્વકોશ ગ્રંથનુરં લોકાપ્યણ મુરંબઈમારં 
અનરે બીજ એક ગ્રંથનુરં લોકાપ્યણ કૉલકાતામારં રાખિામારં આિરેલુરં. બરંનરે સમારરંભો 
સારહતયના અવધિરેશનની જ રેમ દીપી ઊઠરેલા. વિશ્વકોશનુરં કામ એટલુરં વિશાળ હતુરં 
કરે એ માટરે પોતાના આગિા અનરે અદ્તન તથા સુવિધાપતૂણ્ય મકાનની હિરે તાતી 
જરૂર હતી. આ માટરે કૉપયોરરેશનનો સરંપક્ય કરીનરે ઉસમાનપુરામારં આિરેલી એક જગયા 
સરકાર પાસરે મરંજતૂર કરાિિાનુરં કામ શરૂ કરાયરેલુરં. એ સરકારી જગયાનરે પચાિી 
પાડીનરે કોઈ માથાભારરે  માણસ અડ્ો જમાિીનરે બરેઠરેલો. રરેિનયતૂ ખાતાએ જમીન 
વિશ્વકોશના ભિન માટરે મરંજતૂર કરી આપી એ પછી પણ પરેલા શખસનરે હઠાિિાનુરં 
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અરરુરં  હતુરં. કુમારપાળરે થોડોક િખત સમજિટથી કામ લીધુરં અનરે પછી શારંવતપતૂિ્યક 
છતારં કાયદાપ્રમાણરે કડકાઈથી કામ લઈનરે જગયા ખાલી કરાિી અનરે ભિનનુરં કામ 
આરરંભાયુરં. કુમારપાળ અદ્તન સુવિધાિાળુરં એક મોટુરં ભિન તૈયાર કરિા ચાહતા 
હતા. કરોડ કરતારં િધારરેનો ખચ્ય થાય એમ હોિાથી શ્રેવણકભાઈએ એ અરંગરે 
વિચારિા કહ્ુરં, પણ કુમારપાળ મક્મ રહ્ા અનરે એમના  પ્રયતનોથી અનરે ધીરુભાઈ 
તથા એમની ટીમ દ્ારા તૈયાર થયરેલા વિશ્વકોશના ગ્રંથો જોઈનરે દાતાઓ તરફથી 
દાનનો પ્રિાહ શરૂ થયો હતો. ટ્રસટના સભયો ઉપરારંત આ કાય્યમારં સૌથી િધારરે  
યોગદાન તો કુમારપાળ દરેસાઈનુરં જ રહ્ુરં છરે.

દાતાશ્ી પ્રતાપભાઈ ભોગીલાલ તરફથી મુખય ભિન માટરે દાન મળરેલુરં. આજ રે 
એ ભિનનુરં નામ મૃગાિતી ભગિતી વિશ્વકોશભિન છરે. શ્રેવણકભાઈએ ભિન 
સરંદભવે જ દાન આપયુરં અનરે ટ્રસટરે આ સમગ્ સરંકુલનરે ‘શ્ી કસતતૂરભાઈ લાલભાઈ 
વિશ્વવિદ્ા સરંકુલ’ નામકરણથી સિીકાયુું. પ્રિીણચરંદ્ર ગરંભીરચરંદ તરફથી મારહતીકરેનદ્ર 
માટરે દાન મળરેલુરં. એ અરંતગ્યત પુસતક પ્રકાશન શ્રેણી પણ ચાલરે છરે. દીપચરંદ ગારડી 
તરફથી ગ્રંથાલય માટરે દાન પ્રાપ્ થયુરં હતુરં. કરેટલાક લોકોએ સામરે ચાલીનરે પણ દાન 
આપયુરં છરે. કૃવષ યુવનિવસ્યટીમારં ગ્રંથપાલ રહરેલા કાવનતલાલ ઠાકરરે  પારંચ લાખ રૂવપયાનુરં 
દાન ગ્રંથશ્રેણી માટરે કરરેલુરં છરે. દાન પાછળનો એમનો આશય જણાિતારં એમણરે 
કહરેલુરં કરે  ‘ગુજરાતીમારં તમારી પાસરે કોઈ વિશ્વકોશ તો છરે નરહ.’ આ મહરેણુરં તમરે 
લોકોએ ભારંગયુરં છરે માટરે હુરં  આ દાન કરિા માટરે આવયો છુરં. એિા જ એક બીજ દાતા 
અટીરાના ગ્રંથપાલ શ્ી પી. સી. શાહરે સામરે ચાલીનરે પારંચ લાખ રૂવપયાની સહાય 
કરરેલી તથા અવગયાર માસ, વિશ્વકોશના ગ્રંથાલયમારં આિીનરે કોઈ પણ જતનો 
ચાજ ્ય લીધા વિના સરેિાકાય્ય કયુું હતુરં. એમના તરફથી કમ્યચારીઓનરે પાટથી પણ 
આપતા. એિી જ મદદ બીજ એક શ્રેષ્ઠી સી. કરે. મહરેતા તરફથી મળી રહી. અનરેક 
વિદ્ાનોએ, વિવિધ ક્રેત્રોના વનષણાતોએ વન:શુલકપણરે પોતાની સરેિાઓ વિશ્વકોશનરે 
આપી છરે. ધીરુબહરેન પટરેલ જ રેિારં અનરેકોનો ઉલ્રેખ કરી શકાય. વિશ્વકોશના 
ટ્રસટીઓ તરફથી પણ સિૈવચછક દાન મળતુરં રહ્ુરં છરે. પ્રકાશ ભગિતીએ વિશ્વકોશના 
સભાગૃહ માટરે, ગ્રંથ પ્રકાશન માટરે તરેમજ વિવિધ કાયયો માટરે દાન આપિા ઉપરારંત 
ઉમદા સહયોગ આપયો છરે. ધીરુભાઈ ઠાકરનારં દીકરી રહનાબહરેનના પવત નીવતન 
શુકલ તરફથી પરંદર લાખની સહાય મળી છરે. એ બરંનરે જણ હિરે વિશ્વકોશ સાથરે 
સરંકળાઈનરે કામ કરરે  છરે. કુમારપાળ દરેસાઈના પરરિારજનો તરફથી પણ સહાય 
મળતી રહી છરે. ધમ્યતતિદશ્યનનરે લગતી પ્રિૃવતિઓ માટરે પ્રીવત શાહ તરફથી પારંચ 
લાખ રૂવપયાની સહાય મળી છરે. નાનુરં મોટુરં દાન કરનારા બીજ અનરેક દાતાઓ 
તથા વિવિધ કાય્યક્મોની જિાબદારી લઈનરે ગારંઠનુરં ગોપીચરંદન કરીનરે રાજી થનારા 
કલાકારો અનરે વિદ્ાનોનરે પણ અત્રરે યાદ કરિા જોઈએ. અમર ભટ્ટ જ રેિા ગાયક, 
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વશલીન શુકલ જ રેિા તબીબ, અવમત અરંબાલાલ અનરે અવનલ રરે વલયા જ રેિા કલામમ્યજ્ 
ઉપરારંત અનરેક લરેખકો, કવિઓ, વિદ્ાન િકતાઓ વિશ્વકોશની બીજી અનરેકવિધ 
કલાપ્રિૃવતિઓમારં અનરે જ્ાનવિતરણમારં મદદરૂપ થિા આિરે છરે. 

વિશ્વકોશભિનમારં અનરેકવિધ પ્રિૃવતિઓ ચાલરે છરે. ભિનમારં િીજણુ માધયમોના 
પ્રયોગો સાથરે અદ્તન સુવિધાઓ ઊભી કરિામારં આિી છરે. વચત્ર-પ્રદશ્યનો, ગીત-
સરંગીતના કાય્યક્મો, કાવયપઠન, સજ ્યક કરેરફયત, જ્ાનવિજ્ાનના અનરેક ક્રેત્રોનારં 
વયાખયાનો, નૃતય અનરે નાટકો, પુસતક-વિમોચન, ગ્રંથ-પરરચય, ગદ્વિશ્વ  જ રેિા 
ઉપક્મો હરેઠળ અનરેકવિધ કાય્યક્મો થતા રહરે છરે. આ કાય્યક્મોની સૌનરે જણ કરિા 
માટરે પણ વપ્રનટ અનરે રડવજટલ મીરડયાનો ઉપયોગ થાય છરે. કોશની પ્રિૃવતિઓ 
ઉપરારંત મહતિના જ્ાનવિતરણ માટરે થઈનરે ‘વિશ્વવિહાર’ માવસક પણ વનયવમતપણરે 
નીકળરે છરે. આ સામવયક ધીરુભાઈની નજર તળરેથી બરે-ત્રણ િખત પસાર થતુરં તયારરે  
જ છપાિા જતુરં. પ્રીવત શાહ આરરંભથી ‘વિશ્વવિહારક તથા પુસતક પ્રકાશનોનુરં કાય્ય 
સરસ રીતરે થતુરં રહરે એની ચીિટ રાખરે છરે. સરસ પ્રોડકશન, સરસ કિર પરેઇજ, 
કાય્યક્મોનારં સુરંદર વનમરંત્રણ કાડ્ય, ફોટોગ્ાફ, િીરડયોગ્ાફી અનરે િીસીડી તૈયાર 
કરિાનુરં કામ પણ પ્રતયરેક કાય્યક્મની સાથરે વનયવમતપણરે ચાલયા કરરે  છરે. 

ધીરુભાઈએ વિશ્વકોશમારં કોઈ જ પ્રકારની ‘હાયરારકી’ ઊભી થિા દીધી 
નહોતી. અહીં કોઈ ‘ખાસ’ નથી અનરે કોઈ ‘સામાનય’ નથી. બધા જ સરખા. બધા 
પોતપોતાના સમયરે આિીનરે કામ કરરે . સોંપરેલા કામ માટરે ધીરુભાઈ એમનરે બોલાિરે, 
ચચા્ય કરરે . કોઈનુરં કામ વનયવમત કરે સમયસર ન હોય તો ધીરુભાઈ જરાક વિવશષ્ટ 
રીતરે એમનરે પતૂછરે કરે  ‘આજકાલ બહુ વયસત લાગો છો નરહ ? રણુરં કામ રહરેતુરં હશરે 
નરહ ?’ સોંપરેલારં બધારં જ કામ ધીરુભાઈનરે યાદ હોય. કરેટલી બધી િખત એમનરે 
બીમારી આિી હોય કરે હૉવસપટલમારં હોય તયારરે  કરે રરરે  આરામમારં હોય તયારરે  પણ 
કુમારપાળ કરે જ રે કોઈ મળિા જય એમનરે વિશ્વકોશ વિશરે પૃચછા કરરે . કાગળ-પરેન 
મરંગાિીનરે બાકી કાયયોની યાદી કરી એ આગળ ધપાિિાનુરં કહરે. સારંજ રે છ િાગરે બધા 
વમત્રોએ જતારં પહરેલારં ધીરુભાઈના રૂમમારં બરેસિાનુરં. ધીરુભાઈ સહુ માટરે સરેિમમરા 
લાવયા હોય. બધા એમારંથી થોડા-થોડા લરે. એ સાથરે સારંપ્રત પરરવસથવતની ગરંભીર 
ચચા્ય થાય અનરે હળિી રમતૂજો પણ આ બરેઠકમારં થતી.

વિશ્વકોશ ઉપરારંત પરરભાષાકોશ, બાળવિશ્વકોશ તો તૈયાર થયા જ છરે 
પણ આ બધુરં ઑનલાઇન ઉપલબધ થાય એ પ્રરક્યા પણ ચાલરે છરે. ઑલાઇન 
બાળસારહતયનુરં સામવયક હિરે શરૂ થશરે. અરંધજનો માટરે યોગ અનરે નાટકો કરાિિાનુરં 
કામ પણ જસુભાઈ કવિના સહકારથી કરિામારં આિરે છરે. સરકારરે  વિશ્વકોશનરે 
‘ગરેઝરેરટયસ્ય’ તૈયાર કરિા પણ આપરેલારં. બીજી કરેટલીક સરંસથાઓની જિાબદારી 
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પણ વિશ્વકોશ ઉપાડરે છરે. કવિ નહાનાલાલ અનરે અનરંતરાય રાિળના નામ સાથરે 
સરંકળાયરેલી સરંસથાઓની પ્રિૃવતિઓનુરં આયોજન પણ વિશ્વકોશ કરી આપરે છરે. બધુરં 
જ સરસ અનરે સમયસર થાય, ગુણિતિાસભર અનરે ધોરણસર થાય એ આગ્હો 
સતત પાળિામારં આિરે છરે. સાડા ત્રણસોથી િધુ વયાખયાનો અનરે બીજ અનરેક 
કાય્યક્મો વિશ્વકોશરે કયા્ય છરે પણ એમારંથી એક પણ કાય્યક્મ સમયથી પારંચ વમવનટ 
પણ મોડો શરૂ થયો નથી એટલુરં જ નરહ કાય્યક્મ સમયસર પતૂરો કરિાનો આગ્હ 
પણ પાળિામારં આિરે છરે. વિશ્વકોશમારં બીજ ટ્રરેવનરંગ પ્રોગ્ામ પણ ગોઠિાતા રહરે 
છરે. હિરે તો રરેકૉરડુંગ માટરેનો તરેમજ ડૉકયુમરેનટરી તૈયાર થઈ શકરે એિો અદ્તન 
સાધનોથી યુકત સટરુડયો બનાિિામારં આવયો છરે. વિશ્વકોશ  ત્રણ મહત્િના ઍિૉડ્ય 
પણ આપરે છરે.

1. પદ્મભતૂષણ ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર સવયસાચી સારસિત ઍિૉડ્ય

2. સમાજ ઉતકષ્ય ઍિૉડ્ય

3. જીિનવશલપી ઍિૉડ્ય

ઉપરોકત ઍિૉડ્ય જ રે તરે ક્રેત્રરે ઉતકૃષ્ઠ કામ કરનાર, સારહતયકારો, સારસિતો, 
કલાકારો, સમાજસરેિીઓ અનરે અનયોના જીિનનરે ઓછામારં ઓછુરં કષ્ટપ્રદ બનાિિા 
મથનાર જીિનવશલપીઓનરે આપિામારં આિરે છરે. ધીરુભાઈની વિદાય પછી દાઉદભાઈ 
રારંચી કહરે છરે તરેમ ‘અનુ-ધીરુભાઈ યુગ’ વિશ્વકોશમારં શરૂ થયો છરે. વિશ્વકોશ હિરે 
એક આરંદોલન બની રહ્ુરં છરે. વિશ્વકોશ સરંસથા અમદાિાદની જ નરહ ગુજરાતની 
એક મહત્િની એિી સરંસથા બની રહી છરે જ રે તમામ કલાઓ અનરે સારંસકૃવતક 
પ્રિૃવતિઓના ક્રેત્રરે જિાબદરીપતૂિ્યક સરક્ય છરે. આપણી સારહતય સરંસથાઓ, જ રે કાયયો 
કરિા િષયોથી વિચારતી રહી હતી એમારંનારં રણારં બધારં કાયયો વિશ્વકોશ સરંસથાએ 
ઉતિમ ગુણિતિા સાથરે સરંપન્ન કરી દીધારં છરે અનરે આજ રે એક સતત જીિતીજગતી 
પ્રજની િચચરે ધબકતી સરંસથા તરીકરે વિશ્વકોશ સૌનરે માટરે ગૌરિ લરેિા જ રેિી રટના 
બની રહી છરે.

ડૉ. દાઉદભાઈ રારંચી કહરે છરે : ‘ધીરુભાઈનારં જીિન અનરે કાયયો સાથરે સરંકળાયરેલી 
યાદો અપરરંપાર છરે. કારણ કરે તરેઓ રણી બધી દૃવષ્ટએ ધની હતા, ધનિાન હતા, 
ધનકુબરેર હતા. એમનુરં આ ધન વિવશષ્ટ પ્રકારનુરં હતુરં. એમના ધનભરંડારમારં જ રે 
અખતૂટ ધન હતુરં તરે હતુરં સરંસકારધન, જ્ાનધન, વિદ્ાધન, પ્રરેમધન, અનુકરંપાધન, 
સમૃવતધન, સારહતયધન, સજ ્યનધન અનરે માનિધન. તરેઓ જીિનભર ધન અવચ્યત 
કરતા રહ્ા અનરે સાથરે સાથરે ઉદારતાપતૂિ્યક િહેંચતા પણ રહ્ા. ગુજરાત વિશ્વકોશ 
પરરિાર બડભાગી ગણાય કરે એનરે આિો સમૃદ્ધ ધનિારસો સારંપડ્ો. સાથરે સાથરે 
એનરે પડકાર પણ મળો કરે એ આ િારસાનરે પચાિી જણરે, જળિી જણરે અનરે 
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એનો સુચારુ ઉપયોગ કરી જણરે. ‘અનુ-ધીરુભાઈ યુગ’ની સામરે નતૂતન આયામો, 
નિીનીકરણો અનરે નિારં સાહસો કરિાનુરં કાય્ય રાહ જુએ છરે. વિશ્વકોશરે આ અરરુરં  
કાય્ય સિીકારીનરે છરેલ્ારં પારંચ િષ્યમારં એક નિી ઓળખ પણ ઊભી કરી છરે.’

વિશ્વકોશનરે ધીરુભાઈએ ‘સતયશોધની શાશ્વત યાત્રા’ કહી છરે. છરેલ્ા પ્રિચનમારં 
એમણરે કહરેલુરં કરે વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિ એ કરંઈ એક પરેઢીનુરં કામ નથી, એની મશાલ પરેઢી 
દર પરેઢી ફરતી રહરેિી જોઈએ. કોઈ અવગ્નહોત્રીનો સતત હોમ-હિન ચાલતો રહરે 
એિી રીતરે આપણા જ્ાનકોશનો યજ્ પણ ચાલતો રહરેિો જોઈએ. વિશ્વકોશના પ્રમુખ 
ધુરાિાહક ધીરુભાઈ ઠાકરના આ શબદો વિશ્વકોશ પરરિાર આજ રે સાચા પાડી અનરે 
ગૌરિભરેર આગળ િધતો રહ્ો છરે એ આનરંદની િાત છરે.

*

ધીરુભાઈનારં દીકરી રહનાબહરેન, વપતાજી અનરે ગૃહસથ તરીકરે ધીરુભાઈનુરં 
વયવકતતિ િણ્યિતારં કહરે છરે કરે – ‘એમણરે એમના બાપુજી પાસરેથી રામાયણ, 
મહાભારત સારંભળારં હતારં. એમ એમણરે અમનરે પરરિારજનોનરે મોડાસા વનિાસ 
દરવમયાન વગરધરકૃત રામાયણ સરંભળાિી હતી. એમનુરં વનયવમત ગીતાિારંચન 
અમારા સૌ માટરે પ્રરેરક હતુરં. ગમરે એિા સરંકટમારં શોકાય ન થઈ જિુરં અનરે સફળતા 
કરે સુખની પળોમારં બહુ હરખરરેલા ન થઈ જિુરં. જ્ાન કરે ધનનુરં કદી અવભમાન ન 
કરિુરં ઇતયારદ બાબતો અમરે એમની પાસરેથી શીખયારં. બાપુજી કમ્યનરે મહત્િ આપતા. 
સરંતુલન રાખતા. સરંિરેદના દાખિતા છતારં તટસથ રહરેતા. અનરેક વિસરંિાદો અનરે 
તણાિો િચચરે અમરે એમનરે સિસથ રહરેતા જોઈનરે આશ્ચય્યચરકત થઈ જતારં. શરીરની 
પીડામારં પણ શારંવત દાખિતા. રરમારં સરેિક હોય કરે સિજન સહુની સાથરે માનપતૂિ્યક 
સરંિાદ કરતા. રણી િાર અમારાથી ભતૂલ થઈ હોય કરે એ પોતરે કોઈ મુશકરેલીમારં હોય 
તરે છતારં અમરે એમનરે કોઈ રદિસ ઊંચરે સાદરે બોલતા સારંભળા નથી. બહાર બધા 
એમનરે ‘કડક’ માણસ તરીકરે ઓળખાિરે એમારં સચચાઈ હશરે પણ અમનરે એમની 
ઋજુતા અનરે મૃદુતાનો અનુભિ એમની પાછલી વજ રંદગીમારં તો ખાસ થયો છરે. હાસય 
અનરે રમતૂજના પ્રસરંગો કહીનરે અમારારં સરંતાનો જોડરે પણ વનરારંતરે બરેસતા. એમના 
અરંવતમ રદિસોમારં હૉવસપટલમારં કુમારપાળ દરેસાઈ અનરે ચરંદ્રકાનત શરેઠ મળિા આિરે 
અનરે પલરંગની બાજુમારં ઊભા રહરે તયારરે  એટલી પીડાની િચચરે પણ એમણરે કહરેલુરં કરે 
: ‘વિશ્વકોશનરે હુરં  આ બરે મારા ડાબા-જમણા બાહુઓ જ રેિા મહારથીઓના હાથમારં 
સોંપીનરે વનવશ્ચતતાથી વિદાય લઉં છુરં. ધીરુભાઈ કાયમ કહરેતા કરે કુમારપાળ જ રેિા સમથ્ય 
સારવથ હોય પછી વિશ્વકોશનો રથ અટકયા વિના ચાલરે એમારં કશી જ નિાઈ નથી.’

* * *
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પ્રગવત (કસતતૂરભાઈ લાલભાઈનુરં જીિનચરરત્ર, 1980), સમરણમાધુરી (1991), 
મવણલાલ વદ્િરેદી

વનબરંધ : શબદમાધુરી (1991), સરંસકારમાધુરી (1991), સતસરંગમાધુરી 
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પ્રિાસ : સફર સો રદિસની (1977), સફરમાધુરી (2004)

સિાધયાય અનરે સતૂવચ : અવભનરેય નાટકો (1958), સુદશ્યન અનરે વપ્રયરંિદા 
(1966), જ્ાનસુધા (1988), સમાલોચક (1988)
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અનુિાદ : ગૌતમ બુદ્ધ (નૅશનલ બુક ટ્રસટ) (1966), સમાજલક્ી મનોવિજ્ાન 
(1956), સતયની મુખોમુખ (2010)

અનુિાદ-સરંપાદન (અરંગ્રેજી) : Ganadharavada (1942), Nihnavavada 
(1947)

સરંપાદન : મવણલાલની વિચારધારા (1948), મવણલાલના ત્રણ લરેખો (1949), 
કાનતા (1954), નૃવસરંહાિતાર (1955), આતમવનમજ્જન (1959), પ્રાણવિવનમય 
(1968), મવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદીનુરં આતમિૃતિાનત (1979), ધતૂમકરેતુ િાતા્યસૌરભ : 
1-2 (1958), જયવભખખુ િાતા્યસૌરભ : 1-2 (1955), ચૌલાદરેિી (સરંવક્પ્) (1956), 
કરુણપ્રશવસત કાવયો (1970), મારી હકીકત (1983), મ. ન. વદ્િરેદી સારહતયશ્રેણી 
1થી 8 (1999થી 2002), વસદ્ધારંતસારનુરં અિલોકન (2004), નાટ્યતાલીમના 
નરેપથયરે (2005)

સરંપાદન (અનયના સહકારમારં) : ગ્રંથ અનરે ગ્રંથકાર, પુ. 10 (1952), આપણારં 
ખરંડકાવયો (1958), ચરંદ્રહાસ આખયાન (1961), કાવયસરંચય-2 (1981), સારહતય 
રકરણાિવલ 1-2-3 (1954), સિયોદય િાચનમાળા 1-2-3-4 (1958), આનરંદ 
િાચનમાળા 1-2-3-4 (1961), Tribute to Ethics (1983), ગુજરાતી વિશ્વકોશ  
ભતૂવમકાખરંડ અનરે ખરંડ 1થી 25 (1987, 1989થી 2009), નાટક દરેશવિદરેશમારં 
(2002), મવણલાલ વદ્િરેદી સરંચય

પત્રો : પત્રમાધુરી (2002)

પ્રકીણ્ય : પ્રિાસી વપરાવમડનો (2006), દીિાદારંડી (2007), અનુભિનુરં અતિર 
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તરેત્રીસ િષ્યની િયરે

સાડત્રીસ િષ્યની િયરે જુવલયસ સીઝરની ભતૂવમકામારં

મોડાસાનુરં શૈક્વણક સરંકુલ



કૉલકાતામારં ગુજરાતી વિશ્વકોશ ખરંડ 22નો વિમોચન સમારોહ સિપન મજમુદારની 
ઉપવસથવતમારં

ગુજરાતી વિશ્વકોશના 24મા ખરંડનુરં વિમોચન કરતા શ્ી નામિરવસરંહજી



1985ની બીજી રડસરે્મબરરે  અમદાિાદ એજયુકરેશન સોસાયટીના રસોઈગૃહમારં 
વિશ્વકોશનો પ્રારરંભ

વિશ્વકોશના નિવનવમ્યત ભિનનુરં ઉદરાટન કરતા શ્ી સોમનાથ ચરેટરજી



વિશ્વકોશના વિવિધ સરંકુલોનુરં ઉદરટન કરતા પતૂજય મોરારરબાપુ

ઉસમાનપુરા વિસતારમારં આિરેલુરં વિશ્વકોશભિન



ગુજરાતી વિશ્વકોશના 25મા ખરંડ અનરે બાળવિશ્વકોશના પ્રથમ ખરંડની
વિમોચન-વિવધ (15 રડસરે્મબર, 2009)

શ્ી મવણલાલ હ. પટરેલનરે શ્ી ધનજી કાનજી ચરંદ્રક અપ્યણ કરતા




