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પ્કાશકનું વનિેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ ગુજરાતી વિશ્વકોશ તૈયાર કરરે  છરે અનરે તરેના અતયાર 
સુધીરાં પચીસ ગ્ંથો પ્કાવશત થઈ ચૂકયા છરે. એ ઉપરાંત ગુજરાતી વિશ્વકોશના 
પ્થર છ ગ્ંથોની નિી સંિવધ્મત આિૃવતિ પણ પ્વસદ્ધ થઈ છરે અનરે હિરે પછી અનય 
ગ્ંથોની સંિવધ્મત આિૃવતિઓ તૈયાર કરિાનું કાય્મ અવિરત ચાલયા જ કરશરે. 
આનંદની િાત તો એ છરે કરે બાળવિશ્વકોશનો સુંદર રંગીન વચત્ો સાથરેનો પ્થર ખંડ 
પણ પ્કાવશત થયો છરે. ચકરત્કોશ, પકરભાષાકોશ જ રેિા કોશ તૈયાર કરિાની 
કારગીરી પણ ચાલરે છરે.

િળી, રહત્િના લોકોપયોગી વિષયો પર પ્રાણભૂત અનરે સિ્મગ્ાહી રાકહતી 
અલગ પુસતક રૂપરે પ્ગટ કરિાની યોજના કરરેલ છરે. તરે અનુસાર કર્મયોગી સિ. 
સાંકળચંદભાઈ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી, શ્ી કસતૂરભાઈ લાલભાઈ 
વિદ્ાવિસતાર ગ્ંથશ્રેણી, શ્ી ગંભીરચંદ ઉરરેદચંદ શાહ વિશ્વવિદ્ાશ્રેણી તથા પૂજય 
શ્ીરોટા સંશોધનશ્રેણી, શ્ી કાંવતલાલ ઠાકર જ્ાનિધ્મક ગ્ંથશ્રેણી – એર જુદી જુદી 
શ્રેણીઓનાં પુસતકો પ્કાવશત કરિારાં આિરે છરે. આ ઉપરાંત શ્ી નિનીતભાઈ શાહ 
પ્રેકરત ધનય ગુજ ્મરી કરેનદ્ર દ્ારા પણ ગ્ંથપ્કાશનની પ્િૃવતિ ચાલરે છરે. અતયાર સુધીરાં 
જુદી જુદી શ્રેણીરાં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ દ્ારા 43 પુસતકો પ્ગટ થયાં છરે.

અગાઉ 2001રાં પ્વસદ્ધ થયરેલ પુસતક ‘વિરલ વિભૂવત વિક્રર સારાભાઈ’નું 
બીજુ ંપુનરુ્મદ્રણ પ્ગટ કરતાં સંસથા આનંદ અનુભિરે છરે. છરેલ્ા એક િષ્મના ટૂકંા 
ગાળારાં આ પુસતકના િાંચનની િધરેલી લોકવપ્યતા અરારા રાટરે ગૌરિરૂપ છરે. 
ગુજરાતી વિશ્વકોશના વિજ્ાન વિભાગ સાથરે સંકળાયરેલા પ્ા. પ્હલાદભાઈ છ. પટરેલરે 
આ પુસતક તૈયાર કરી આપયું છરે.

વિક્રર સારાભાઈનું જીિન અનરે કાય્મ અનરેકધા પ્રેરક છરે. આધુવનક ભારતની 
િૈજ્ાવનક પ્ગવતના પાયારાં તરેરનું જીિનકાય્મ દટાયરેલું છરે. એ કાય્મની વિપુલતા અનરે 
રૂલયિતિાની પ્તીવત કરાિતાં સંખયાબંધ અંગ્રેજી સંશોધનપત્ો (research papers) 
ગ્ંથસથ થિાની રાહ જોતાં પડરેલાં છરે. તરેનું રહત્િ આંતરરાષ્ ્રીય વિજ્ાનક્ષરેત્રે પણ 
ઘણં છરે. વિજ્ાનની કોઈ જાહરેર સંશોધનસંસથા કરે સંસથાન તરેનું પ્કાશન હાથ ધરરે  
એિી અપરેક્ષા રહરે છરે.

આ પુસતક તૈયાર કરિા -બદલ પ્ા. પ્હલાદભાઈ પટરેલનો, ફોટોગ્ાફ ઉપલબધ 
કરાિિા બદલ શ્ી પદ્મનાભ જોશીનો અરરે આભાર રાનીએ છીએ. આ પુસતક 
વિજ્ાનરવસક સારાનય િાચક ઉપરાંત વિદ્ાથથીિગ્મનરે ગરશરે એિી આશા છરે.

અરદાિાદ                                                       ધીરુભાઈ ઠાકર

5 ફરેબ્ુઆરી, 2011                                            કુમારપાળ દેસાઈ
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પ્સિાિના

ડૉ. વિક્રરભાઈ એક એિી વિરલ વયવકત હતા જ રે વિજ્ાન, સંશોધન, પ્ૌદ્ોવગકી 
અનરે વિકાસનરે ક્ષરેત્રે અનનય ક્ષરતા, કાય્મસાધકતા અનરે દીઘ્મદૃવષ્ ધરાિતા હતા.

રિીનદ્રનાથ ટાગોરના શબદોરાં કહીએ તો વિક્રરભાઈ રરેધાસંપન્ન હતા.

ગુજરાતના ત્ણ સપૂતો  ગાંધીજી, સરદાર પટરેલ અનરે વિક્રર સારાભાઈ - 
જ રેરણરે તરેરના જીિનકાળ દરવરયાન અવિસરરણીય ઇવતહાસ સજયયો છરે. ગાંધીજીએ 
પ્જાના અદભુત સહકારથી ભારતરાંથી વબ્કટશ સામ્ાજય ખતર કરી, ભારતનરે 
સિાતંત્રયની વિભાિના સાથરે એક કયુું; સરદાર પટરેલરે દરેશી રાજયોનું વિલીનીકરણ 
કરીનરે સરગ્ ભારતનરે અખંડ રાષ્ ્રના ધિજ નીચરે એક કયુું અનરે વિક્રરભાઈએ 
વિજ્ાન અિકાશના રાહોલરાં એક ઉપગ્હ હરેઠળ સરગ્ ભારતનરે એક કયુું.  
વિક્રરભાઈ શુદ્ધ વિજ્ાન, અદ્તન પ્ૌદ્ોવગકી, ઔદ્ોવગક અનુભિ અનરે વિધરેયાતરક 
સંસાધનો ઉપર અપ્વતર પ્ભાિ ધરાિતા હોિાની સાથરે સાથરે ગાંધીજી જ રેિા નમ્, 
પ્રેરાળ, સિવનભ્મર અનરે સિદરેશીપણાના કહરાયતી હતા.

વિક્રરભાઈ ઉદાર અનરે સહૃદયી ખરા, પણ વશસતના એકદર આગ્હી. તરે 
રાનતા કરે અવધકારના જોરરે  રાત્ સૂચનો કરિાની આિડત નકહ પણ સરવપ્મત 
ભાિનાથી સજ ્મન કરિું તરેનું નાર ‘િૈજ્ાવનક પદ્ધવત’. આ તો ઓછારાં ઓછા 
શબદોરાં ગીતાનો સારાંશ થયો.

ઉપવનષદ અનરે સાપરેક્ષિાદનરે એક ભૂવરકા ઉપર લાિનાર તરે ઉચચ કોકટના 
વશક્ષક હતા. સતય અનરે સુંદરના ઉપાસક હતા. પૂિથીય અનરે પવચિરી તત્િોના 
ઉતકૃષ્ સરનિયકાર હતા. તરેરનાં વસદ્ધાંતો, કાયયો અનરે આયોજનો રાટરે ઘણં 
બોલાયું-કહરેિાયું છરે પણ ઘણં ઓછુ ંલખાયું છરે. ઊંડો વિચાર રાગી લરે તરેિી આ 
બાબત છરે. આ પુવસતકા તરે વિચાર પ્તયરેનો એક નમ્ પ્યાસ છરે. વિક્રરભાઈ અનરે 
તરેરનાં પ્િચનો તથા સંશોધનલરેખો  બાબતરે દળદાર ગ્ંથ રાટરે પૂરો અિકાશ છરે.

આ પુવસતકા તૈયાર કરિા રાટરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના રુખય સંપાદક રુ. શ્ી 
ધીરુભાઈ ઠાકર અનરે ડૉ. કુરારપાળ દરેસાઈની પ્રેરણા સતત રળતી રહી છરે, તરે 
બદલ તરેરનો અંત:કરણપૂિ્મક આભાર રાનું છુ.ં

1 રાચ્મ, 2001                                             પ્હલાદભાઈ છ. પટરેલ



 

વિરલ વિભૂવત

વિક્રર સારાભાઈ



[ Is Gandhi dead or alive ? No matter what 
the cynics in our midst may say, Gandhi does not 
die because, what he represents rests on a basic 
reality of our physical and social environment. 
Through efforts such as the present conference 
and innovative action in education aimed at the 
acquisition of insights related to our environment 
we can make more credible the assertion that 
Gandhi still lives.]

ડૉ. વિક્રર સારાભાઈના હસતાક્ષર



પ્વિભાનું પ્ાગટ્ય

સરયના પટ પર પડરેલાં કરેટલાંક પદવચહ્ો કયારરેય ભુલાતાં નથી. 
બલકરે કાળનો પ્િાહ જ રેર જ રેર િહરેતો જાય તરેર તરેર એ વયવકતનું સરરણ 
િધુ તીવ્રપણરે થતું હોય છરે. ગુજરાતના પ્વતભાિાન વિજ્ાની, સાહવસક 
ઉદ્ોગપવત, ઉતિર વશક્ષક અનરે વિવશષ્ સંસથાઓના રચવયતા ડૉ. વિક્રર 
સારાભાઈનું સરરણ સતત એ કારણરે તાજુ ંથતું રહરે છરે કરે એરણરે જ રે 
ક્ષરેત્રાં કાય્મ કયુું એ ક્ષરેત્રાં એરની આગિી દૃવષ્િંત પ્જ્ા અનરે રૌવલક 
પ્વતભાનરે કારણરે એરનું પ્દાન સીરાવચહ્રૂપ બની રહું છરે. ઉદ્ોગ, 
સંસકાર, સરૃવદ્ધ અનરે સરસિતી એ ચારરેયનો વિરલ સંયોગ થયો હોય 
તરેિા િાતાિરણરાં આ વિરલ પ્વતભાનો જનર થયો. ઈ. સ. 1919ની 
12રી ઑગસટરે ભારતના અગ્ણી ઉદ્ોગપવત અંબાલાલ સારાભાઈનરે 
તયાં એરનો જનર થયો. રાતા સરલાદરેિીની કૂખરે શ્ાિણી પૂવણ્મરાની 
વતવથએ જનરરેલા વિક્રર સારાભાઈનરે એિાં રાતા-વપતા અનરે પાકરિાકરક 
િાતાિરણ રળાં કરે જ રેનરે કારણરે એરની પ્વતભા સોળરે કળાએ ખીલી 
ઊઠી.

વિક્રરભાઈના વપતાશ્ી અંબાલાલ સારાભાઈ રાત્ પાંચ જ િષ્મના 
હતા તયારરે  તરેરના વપતાશ્ીનું અિસાન થયું અનરે તયારબાદ ત્ણ જ 
રકહનારાં તરેરનાં રાતા ગોદાિરીબા રૃતયુ પામયાં. અંબાલાલની સાથરે 
તરેરનાં રોટાં બહરેન અનસૂયાબહરેન અનરે નાનાં બહરેન કાનતાબહરેન રહરેતાં 
હતાં. આર ત્ણરે ભાઈબહરેનરે બાળપણરાં રાતા-વપતાની િહાલસોયી 
છત્છાયા ગુરાિી હતી.

અંબાલાલ અનરે એરનાં બરે બહરેનોનરે એરના કાકા ચીરનલાલનું 
વશરછત્ રળું. ચીરનલાલ આ બાળકોના વપતાતુલય બની રહા. 
અંબાલાલના વપતાની અઢળક સંપવતિનું કાળજીપૂિ્મક જતન કયુું. 
બાળકોનરે પોતાના જીિની જ રેર રાખયાં. એરનરે ઉતકૃષ્ કરેળિણી અનરે 
સત્િશીલ સંસકારો રળરે તરેિા ઉરદા ઉદ્ રેશથી ચીરનલાલરે શ્ી કાથિટરે 
અનરે શ્ી જોષી જ રેિા ઉતિર વશક્ષકો રાખીનરે તરેઓનરે ઘરરે  અભયાસ 
કરાવયો. આ રીતરે અંબાલાલ અનરે અનસૂયાબહરેન તથા કાનતાબહરેનના 
જીિનઘડતર રાટરે ચીરનલાલભાઈએ કાળજી રાખીનરે ઉતિર પ્બંધ કયયો 
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તરેરનરે રાતા-વપતાની ખોટ સાલિા દીધી નકહ. એરનારાં વશક્ષણ, સંસકાર અનરે 
કાય્મકુશળતાના સંસકારો સીંચયા.

અંબાલાલનાં રાતા ગોદાિરીબા જૂની પરેઢીનાં સન્નારી હતાં; પણ એ 
જરાનારાં શરેકસવપયરનાં નાટકોનો ઉરળકાભરેર આસિાદ કરી શકયાં હતાં. એ 
સરયરે આ પકરિારની સ્તીઓરાં આટલો બધો િાંચનશોખ હોય, તયારરે  પુરુષો તો 
કરેટલા બધા િાંચનશીલ અનરે અભયાસપરાયણ હશરે ? આ હકીકત જ પકરિારની 
કલા-વિજ્ાન પ્તયરેની અવભરુવચ અનરે સાકહતય રાટરેની લગની દશા્મિરે છરે.

રૅકટ્રકની પરીક્ષારાં અંબાલાલભાઈ બરે િાર અનુતિીણ્મ થયા હતા. ત્ીજા પ્યતનરે 
પાસ થયા. એ પછી અંબાલાલભાઈએ ગુજરાત કૉલરેજની હૉસટરેલરાં રહીનરે 
અભયાસ કયયો. અંગ્રેજી શીખિિા રાટરે પારસી અનરે યુરોવપયન બાનુઓ તરેરના ઘરેર 
આિતી હતી.

અંબાલાલનરે પક્ષીઓ અનરે પશુઓ પાળિાનો ભારરે  શોખ હતો. રરતગરત 
સાથરે ઘોડરેસિારી પસંદ હતી. ઘરની સ્તીઓ પણ રોકળાશથી ઘોડરેસિારી કરતી 
હતી. આ રીતરે નારીવિકાસ અનરે સ્તી-સિાતંત્રયની એરના પકરિારરાં ઝાંખી થતી 
હતી. દીકરા-દીકરીના ઉછરેરરાં કયાંયરે ભરેદભાિ રખાતો ન હતો.

સાધન-સંપન્ન અનરે સુખ-સગિડ હોિા છતાં, પકરિારના બધા જ સભયો 
સિાશ્યી, શાલીન અનરે સંસકારી હતા. તરેઓરાં પરસપર પ્તયરે આદરભાિ જોિા 
રળતો. વિશરેષત: આ પકરિારરાં નારીશવકતનો સરાદર થતો હતો.

આનું રાવર્મક ઉદાહરણ અંબાલાલભાઈના જીિનરાં રળરે છરે. યુિાન 
અંબાલાલભાઈ રાટરે કનયા શોધિાનું શરૂ થયું. એક કનયા સાથરેની રુલાકાતરાં 
અંબાલાલરે એનરે પૂછું કરે તરે સિરેચછાએ લગ્ન કરિા રાગરે છરે કરે કુટુબંના દબાણથી 
લગ્ન કરિા તૈયાર થઈ છરે ? એ કનયાએ પ્તયુતિર આપયો કરે વપતાની ઇચછાનરે 
કારણરે લગ્ન કરિાનું નક્ી કયુું છરે. કનયાની પોતાની ઇચછા ન જણાતાં અંબાલાલરે 
આ િાત રાંડી િાળી.

તયારબાદ સોનગઢના સરકારી અરલદાર શ્ી હકરલાલભાઈ ગોસાવલયાની 
પુત્ી રરેિા સાથરે રુલાકાત ગોઠિાઈ. હકરલાલભાઈના ઘરનું િાતાિરણ, સંસકારો 
અનરે જીિનશૈલી અંબાલાલભાઈના પકરિાર સાથરે સામય ધરાિતાં હતાં. અંબાલાલરે 
અગાઉ પૂછો હતો તરે જ પ્શ્ન રરેિાનરે પૂછો. રરેિાએ રુગધતા સાથરે પ્તયુતિર 
આપયો, ‘‘રારી ઇચછાથી જ.’’

આ રુલાકાત પછી અંબાલાલભાઈની વયિસાયની વયસતતાનરે કારણરે સારો 
એિો સરય પસાર થઈ ગયો. આથી અંબાલાલભાઈની ઇચછા જાણિા રાટરે રરેિાએ 
પત્ લખયો. પત્ રળા બાદ અંબાલાલભાઈએ િાતનો સિીકાર કયયો. અંબાલાલ 
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અનરે રરેિાનાં લગ્ન ભારરે  ધારધૂરથી થયાં. લાંબા સરય સુધી જનસરુદાયરાં આ 
લગ્નની ભવયતા વિશરે િાતો થતી રહી. લગ્ન પછી અંબાલાલભાઈએ રરેિા નાર 
બદલીનરે સરલાદરેિી નાર રાખયું. અંબાલાલ અનરે સરલાદરેિીના લગ્નની ઘટનારાંથી 
એટલું જાણી શકાય છરે કરે આસપાસના રૂકઢચુસત િાતાિરણ અનરે જરાનાની રૂઢ 
રાનયતાઓની સારરે ચાલીનરે જીિનસાથીની પસંદગીરાં એરણરે સિરેચછા અનરે 
સિતંત્તાનો કરેટલો બધો સરાદર કયયો !

અઢારરા િષષે અંબાલાલભાઈએ વરલોનો કારોબાર અનરે વરલકતોનો િહીિટ 
સંભાળો. આ િહીિટી અનુભિરાંથી એરના વચતિરાં વિચારોનું ભાથું તૈયાર થયું. 
પકરણારરે જીિન અનરે વયિસાયનાં વિવિધ ક્ષરેત્ોરાં ચીલાચાલુ પદ્ધવત કરે અવભગર 
ધરાિિાનરે બદલરે એરણરે પોતાની વચંતનશવકત અનરે વિશાળ દૃવષ્ના પકરણારરે નિા 
ચીલાઓ ચીતયા્મ. આગિા વિચારો ધરાિિા સાથરે એ વિચારોનું અરલીકરણ કયુું. 
આનરે પકરણારરે અંબાલાલભાઈનરે વયવકતના વિકાસરાં આતરગૌરિ અનરે સિાતંત્રયનું 
રહત્િ સરજાયું. તરેઓ વયવકતના આતરગૌરિ, સિાતંત્રય અનરે વિકાસ રાટરે સંપૂણ્મપણરે 
સંકલપબદ્ધ બનયા.

અંબાલાલભાઈ શરેઠ તો ખરા પણ એ ઉપરાંત સપષ્િકતા, સરળ, વનર્મળ, 
વનરવભરાની અનરે રૃદુભાષી હતા. સરલાદરેિીરાં પણ આ સઘળા સદગુણો હતા. 
આથી અંબાલાલ અનરે સરલાદરેિીનું દાંપતયજીિન રધુર અનરે લાગણીભયુું રહું. 
બંનરેના દાંપતયજીિનરાં સંિાકદતા જોિા રળતી હતી. આથી તરેરનો સંસાર-રથ 
વિના વિઘનરે પ્િરેગી ગવત કરતો રહો.

એરનરે તયાં 1912ની 6ઠ્ી રરેએ પ્થર સંતાનનો જનર થયો. આ બાળકી 
નાજુક-રૃદુ હતી, તરેથી તરેનું નાર રૃદુલા રાખયું.

રોટી બહરેન અનસૂયા અનરે નાની બહરેન કાનતાનું લગ્નજીિન સુખી ન નીિડું. 
તરે રાટરે બંનરે બહરેનોનાં શ્વશુરગૃહનું અતડાપણં અનરે પરંપરાગત રાનસ કારણભૂત 
હતાં. અનસૂયાએ તો સાસકરયાંની રરજી વિરુદ્ધ ઇંગલૅનડરાં જઈનરે અભયાસ શરૂ 
કયયો. સૅફ્રેજ રેટ ચળિળરાં નારીરુવકતની ઝુંબરેશરાં અનસૂયાબહરેન જોડાયાં અનરે 
રજૂર દવલતોના પ્શ્નોરાં ઊંડો અનરે સકક્રય રસ લરેિા રાંડાં. આ સરયરે 
અંબાલાલભાઈના પકરિારનરે ‘ભારતનાં બુલબુલ’ ગણાતાં સરોવજની નાયડનુો 
સહિાસ સાંપડો. સરલાદરેિી પોતાની વિનમ્તા, આતરવિશ્વાસ, પ્સન્ન પ્કૃવત, 
વનખાલસતા અનરે ઋજુતાનરે કારણરે સિ્મત્ આદરપાત્ બનયાં હતાં.

તયારબાદ થોડા થોડા સરયનરે અંતરરે  બીજી પુત્ી ભારતી, પ્થર પુત્ સુહૃદ, 
ત્ીજી પુત્ી લીના, બીજા પુત્ ગૌતરનો જનર થયો. પછી ત્ીજા પુત્નો જનર થયો. 
તરેનું નાર વિક્રર.
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‘કરટ્રીટ’ એટલરે અંબાલાલભાઈનું વનિાસસથાન. શાહીબાગ વિસતારરાં પૂરા 
એકિીસ એકર ઉપર કરટ્રીટ પથરાયરેલું છરે. એરાં બૉટરેવનકલ ગાડ્મન અનરે દરેશ-
વિદરેશનાં પશુ-પંખીઓનું સંગ્હાલય પણ બનાિિારાં આવયું છરે.

અંબાલાલભાઈનરે િાંચિાનો શોખ પહરેલરેથી જ હતો. આ સાથરે તરેરનારાં 
િૈજ્ાવનક દૃવષ્ પણ કરેળિાયરેલી હતી. તરેરની પાસરે વિવિધ વિષયોનાં પચાસ હજાર 
જ રેટલાં પુસતકો હતાં. તરેરાં બાગકાર, પ્ાણીશાસ્ત, િનસપવતશાસ્ત, િૈદક, ઇવતહાસ, 
સાકહતય, કફલસૂફી, કાયદાશાસ્ત, ધર્મશાસ્ત, કલા, સંગીત, સથાપતયના ગ્ંથોનો 
સરાિરેશ થતો હતો.

કરટ્રીટના પ્ાણી-સંગ્હાલયરાં કાવળયાર રૃગ, હરણાં, રાઉસ કડઅર, 
નીલગાય, સસલાં, ઈરાની વબલાડીઓ, વિવિધ કૂતરા, વિવિધ કબૂતરો, અરબી 
ઘોડા, િરેલર ઘોડીઓ; બ્હ્મદરેશ, વરસર અનરે જર્મનીના રંગબરેરંગી રોર, કાકાકૌઆ, 
રાસતગીર, રરેકો-પોપટ, આલસરેવશયન બરેલ અનરે વપકરેનીસ કૂતરાનો સરાિરેશ થતો 
હતો.

તરેરનો બૉટરેવનકલ ગાડ્મન ‘ઉદ્ાન’ તરીકરે ઓળખાય છરે. તરેરાં િનસપવતવિજ્ાનનરે 
લગતા સંખયાબંધ નરૂના–છોડિાઓ, ઔષધ-વિજ્ાનના છોડિાઓ, વિરલ 
િનસપવતઓ, ઘટાદાર આંબા, શીરળા, લીરડા, ઘરેઘૂર િડ, જાંબુડી, લીંબુડી, 
આસોપાલિ િગરેરરેનો સરાિરેશ થાય છરે.

અંબાલાલ સારાભાઈની કરેવલકો વરલનું કાપડ એ જરાનાનું શ્રેષ્ઠ કાપડ 
કહરેિાતું. િળી િરેપાર-ઉદ્ોગ ઉપરાંત શરેઠશ્ી અંબાલાલભાઈનરે સાકહતય, વશક્ષણ 
અનરે આિાં પ્ાણી-સંગ્હાલય, ઉદ્ાન અનરે પુસતકાલયરાં ઊંડો રસ હતો. એ તરાર 
ભૌવતક સગિડો િચચરે વિક્રરભાઈનો ઉછરેર થિા લાગયો. 

વિક્રરભાઈ ગભ્મશ્ીરંત એટલરે તરેરના ઉછરેરરાં કોઈ પ્કારની નયૂનતા હોય જ 
નકહ. તરેરના સિાસ્થયની સંપૂણ્મ કાળજી રાખિારાં આિતી. િધતી ઉંરરનરે અનુરૂપ 
ખોરાકની બાબતરાં પકરિત્મન કરિારાં આિતું. િાત રહી તરેરનાં અનરે અનય ભાઈ-
બહરેનોનાં વશક્ષણની. વિચારશીલ અંબાલાલભાઈનરે સતત લાગતું હતું કરે કરેળિણીના 
તરેરના ખયાલનરે રૂવત્મરંત કરરે  તરેિી કોઈ વશક્ષણ-સંસથા નથી. આથી એરણરે પોતાના 
વનિાસસથાનરે જ ઘરશાળા–ખાનગી શાળા શરૂ કરી. આરાં ભણાિિા રાટરે દરેશ-
વિદરેશના વનષણાત વશક્ષકોનરે વનરંવત્ત કરિારાં આિતા હતા. રૉનટરેસોરીના 
બાળઉછરેર અનરે વશક્ષણના વિચારો સારાભાઈ દંપતીએ આતરસાત્ કયા્મ હતા. 
તરેરણરે બાળકરેળિણીરાં ક્રાંવત સજ ્મનાર ડૉ. રાકરયા રૉનટરેસોરીનરે અરદાિાદ 
આિિાનું વનરંત્ણ પાઠવયું હતું. તરેરની સાથરે પ્તયક્ષ ચચા્મ-વિચારણા કરીનરે 
રૉનટરેસોરીના વિચારોનરે અનુરૂપ પોતીકી ખાનગી શાળાની સથાપના કરી. કોઈ 
ચોક્સ અભયાસક્રરનરે અનુસરિાનરે બદલરે બાળકનાં રસ, િૃવતિ અનરે શોખનરે લક્ષરાં 
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રાખીનરે એનાં પોષણ-સંિધ્મન થાય તરેિું અભયાસનું આયોજન થતું.

આ શાળાના વશક્ષકિૃંદરાં ગવણત રાટરે પ્ો. સિાવરનારાયણ, વિજ્ાન રાટરે ડૉ. 
બદારી, ભૂગોળ રાટરે પ્ો. સદાના અનરે િાસુદરેિ યશિંત કોલહાટકર, ઇવતહાસ રાટરે 
છોટભુાઈ ભટ્ટ, સંસકૃત રાટરે કૌવશકરાર રહરેતા, કલા રાટરે રાસોજી, સંગીત રાટરે 
બૅનજી્મ, તબલા રાટરે પંકડત બુરહાનપુરકર, ગુજરાતી રાટરે ગૌરીશંકર જોષી 
(ધૂરકરેતુ), કરુણાશંકર ભટ્ટ, રવતલાલ રોહનલાલ વત્િરેદી જ રેિા પ્વતભાસંપન્ન 
વશક્ષકોનો સરાિરેશ થતો હતો. એ સરયરે કોઈ રહાશાળા કરે નાની યુવનિવસ્મટીરાં 
પણ ન રળરે તરેિી અભયાસ અંગરેની સુવિધાઓ વિક્રરભાઈ અનરે તરેરનાં ભાઈ-
બહરેનોનરે રળી.

ભારતીય સંસકારોના સપશ્મિાળી પવચિરી રીતભાત િચચરે વિક્રરભાઈ અનરે 
બાળકોનો ઉછરેર થયો. ગૌરિ, સિાતંત્રય અનરે વિકાસની તરાર તકો બાળકોનરે 
સુલભ હતી.

1915ની આસપાસ ગાંધીજી અરદાિાદ આવયા. 1921રાં અંબાલાલનો 
પકરિાર વિદરેશથી ભારત પરત આવયો. ગાંધીજી અનરે અંબાલાલભાઈના પકરિાર 
િચચરેનો સંબંધ-સંપક્મ ક્રરશ: ગાઢ બનતો ગયો. ગાંધીજીએ સિતંત્તા રાટરે સંગ્ાર 
શરૂ કયયો હતો. તરેથી અંગ્રેજો ગાંધીજી અનરે તરેરના સાથીદારો સારરે પારાિાર 
રુશકરેલીઓ ઊભી કરતા હતા. સિાતંત્રય-આંદોલનના આ કપરા સરયરાં રહાતરા 
ગાંધીજીની પ્િૃવતિઓનરે અંબાલાલભાઈનો સદાય સહયોગ રળતો રહો. આશ્રરાં 
સગિડો અનરે આપવતિઓ િચચરે ગાંધીજી રહરેતા હતા. સરલાદરેિી સાદાઈરાં 
રાનનારાં અનરે સિભાિરે તયાગપરાયણ હોિાથી ગાંધીજી પ્તયરે આકષા્મયાં.

સારાવજક કરિાજો અનરે વયિહારો પ્તયરે અંબાલાલભાઈ અનરે સરલાદરેિી 
બુવદ્ધગમય અવભગર ધરાિતાં હતાં. જ રે કરિાજ બુવદ્ધગમય ન હોય, સાિ અપ્સતુત 
હોય કરે અંધ રાનયતાનું અનુસરણ કરતો જણાય તો અંબાલાલભાઈ તરેિા સારાવજક 
વયિહારનો વનભથીક દૃઢતાથી તયાગ કરી દરેતા.

અંબાલાલભાઈ, સરલાદરેિી અનરે અનસૂયાબહરેનના સિદરેશી અનરે સુધારાિાદી 
રાનસનરે કારણરે ગાંધીજી સાથરે એરનરે સારો એિો રરેળ બરેસતો હતો. રહાતરા 
ગાંધીજી અનરે અંબાલાલભાઈની સિાભાવિક સરીપતાનરે કારણરે ગાંધીજીના તરાર 
વરત્ો અનરે રુલાકાતીઓ અંબાલાલનરે તયાં આિતા-જતા હતા. સરલાદરેિીની 
કાય્મદક્ષતા, વિિરેક-યુકત વયિહાર, સિચછતા જાળિિાની ચીિટ અનરે વશસતબદ્ધ 
વયિવસથતતાથી રહાતરા ગાંધીજી પ્ભાવિત થયા હતા.

1924રાં રિીનદ્રનાથ ટાગોર પહરેલી િાર ‘કરટ્રીટ’રાં રહરેિા આવયા. તરેરની 
સાથરે દીનબંધુ એનડરુઝ અનરે વક્ષવતરોહન સરેન પણ હતા. કવિિર રિીનદ્રનાથ ટાગોર 
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રવસતષકવિદ્ાના ઊંડા અભયાસી હતા. એક કદિસ બધાં બાળકો બગીચારાં 
ખરેલકૂદ કરતાં હતાં. તરેરાં વિક્રર પણ ખરા. ટાગોરની નજર પાંચ િષ્મના વિક્રર 
ઉપર પડી. વિક્રરનું રાથું અનરે કપાળ જોતાં જ તરે બોલી ઊઠ્ા : ‘‘કરેિો અસાધારણ 
રરેધાસંપન્ન આ બાળક છરે !’’

પાંચ િષ્મના વિક્રરનાં આ લક્ષણો પ્કૃવતદતિ હતાં. રુકત અનરે ઉદાર વિચાર 
ધરાિતાં રાતાવપતા પાસરેથી િાતસલયનું વનરંતર ઝરણં, કલયાણકારી જીિનશૈલી, 
અંતવન્મષ્ઠ સચચાઈ, સત્િશીલ િૈભિ, િૈજ્ાવનક અવભગર, ઉતકૃષ્ સંસકારો, 
વયિહારદક્ષ વશક્ષણ અનરે રાષ્ ્રીયતાનો ખયાલ – આ બધી વિરલ અનરે વિવશષ્ 
ગુણસરૃવદ્ધ વિક્રરભાઈનરે એકસાથરે બાળપણરાં જ પ્ાતિ થઈ.

દરેશ-વિદરેશની વિભૂવતઓનો પ્તયક્ષ પકરચય પણ વિક્રરભાઈના 
જીિનઘડતરરાં અતયંત લાભદાયી થયો. વિક્રરભાઈ અનરે એરના પકરિારના 
પકરચયરાં અનરેક રહાનુભાિો આવયા હતા. તરેરાં થોડાકનો ઉલ્રેખ કરીએ તો 
સંગીતકાર કદનુબાબુ, વિજ્ાની જગદીશચંદ્ર બોઝ, ઇવતહાસવિદ્ જદુનાથ સરકાર, 
રહાન િૈજ્ાવનક સર સી. િી. રારન, ‘રૉડન્મ કરવયૂ’ના તંત્ી રારાનંદ ચૅટરજી, પ્ા. 
કાવલદાસ નાગ, કલાવિિરેચક ગાંગુલી, ઘોષાલ તથા વચતરંજન દાસ, કદલીપકુરાર 
રૉયનો સરાિરેશ થાય છરે. િળી રરણભાઈ નીલકંઠ, ભુલાભાઈ દરેસાઈ, ડૉ. સુરનત 
રહરેતા, દાદાસાહરેબ રાિળંકર, આચાય્મ આનંદશંકર ધ્ુિ, પંકડત રદનરોહન 
રાલવિયા, રહાદરેિભાઈ દરેસાઈ, આચાય્મ વગદિાણી, કૃપાલાણી, કાકાસાહરેબ 
કાલરેલકર િગરેરરેનો રરેળાપ થયો. આ ઉપરાંત એ સરયના ભારતના ઔદ્ોવગક 
વિશ્વરાં રહતિનંુ સથાન ધરાિનારા અરદાિાદના ઉદ્ોગપવતઓ, રહાજન 
પરંપરાના ધારક શ્રેષ્ઠીઓ તો ખરા જ.

રાજકીય ક્ષરેત્રે સરદાર િલ્ભભાઈ, પંકડત નરેહરુ, રોરારજીભાઈ દરેસાઈ 
િગરેરરે  સાથરે ઘરોબો હતો.

આિી રહાન વિભૂવતઓનાં સહિાસ અનરે ભૌવતક સુવિધાઓ િચચરે 
વિક્રરભાઈનું પ્ાથવરક વશક્ષણ ઘરની ખાનગી શાળારાં સંપન્ન થયું. ગ્ીષર ઋતુરાં 
સરગ્ પકરિાર કહલસટરેશન પર ત્ણ-ચાર રકહના રહરેિા જતો હતો.

એક િાર ટપાલીનરે જોઈનરે વિક્રરભાઈનરે થયું કરે બધાંની આટલી બધી ટપાલ 
આિરે અનરે પોતાનરે એક પત્ પણ નકહ ? આથી તરેઓ વસરલાની ટરેકરીની તળરેટીએ 
જઈનરે પોતાનરે જ પત્ લખી, પોતાનું સરનારું કરીનરે પરબીકડયું ટપાલપરેટીરાં નાખિા 
લાગયા. આર રોજ વિક્રરભાઈ પર પણ પત્ો આિિા લાગયા. આથી એરના વપતા 
અંબાલાલભાઈનરે આચિય્મ થયું કરે રોજ આટલી બધી વનયવરતતાથી વિક્રરનરે પત્ો 
લખનાર છરે કોણ ? એરણરે વિક્રરનરે બોલાિી પૂછું, ‘‘વનયવરત રીતરે પત્ો તરનરે 
કોણ લખરે છરે ?’’ વિક્રરભાઈનો પ્તયુતિર હતો, ‘‘પપપા, હંુ રારી જાતરે જ આ પત્ો 
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લખું છુ.ં’’

આ ઘટનારાં વિક્રરભાઈની બુવદ્ધ અનરે વનખાલસતાનાં દશ્મન થાય છરે.

પ્વત િષ્મ યોજાતો આ પ્િાસ રાત્ પ્િાસનરે બદલરે વયવકતતિઘડતરનું રાધયર 
બની રહરેતો. ઇવતહાસ, ભૂગોળ, પ્કૃવત, પ્ાણીજીિન અનરે જનજીિન એ બધાંનું ઊંડુ ં
રસપૂિ્મક જ્ાન રરેળિિારાં આિતું. ઘરશાળારાં વિક્રરભાઈનું રાધયવરક વશક્ષણ 
શરૂ થયું. રરતનું રરેદાન હોય કરે પછી કહલ સટરેશન હોય કોઈ પણ સથળનરે વિક્રરભાઈ 
પ્યોગશાળારાં ફરેરિી દરેતા. વિક્રરભાઈ રાટરે સરગ્ પ્કૃવત અનરે પ્તયરેક સાધન એક 
પ્યોગશાળા સરાન હતાં. વિક્રરભાઈ પાસરે તીવ્ર ગ્હણશવકત, સૂક્ર સરજ, 
વિવશષ્ કાય્મદક્ષતા અનરે ઉતકૃષ્ યાદશવકત હતાં. યંત્ોરાં તરેરનરે બહુ રસ પડતો. 
આથી તરેરનરે રાટરે કાબરેલ વશક્ષકની દરેખરરેખ હરેઠળ ઘરરાં યંત્શાળા ઊભી કરિારાં 
આિી હતી. વિક્રરભાઈ વિજ્ાનનરે પ્યુકત કરિા રાટરે પહરેલરેથી જ રાહરેર હતા. 
યંત્વિજ્ાનરાં તરેરની પહોંચ સારી હતી. વિવિધ ક્ષરેત્ોની પ્વતભાસંપન્ન વયવકતઓનો 
તરેઓ પ્ભાિ અનુભિતા. વિવશષ્ િાતાિરણ અનરે આગિી વશક્ષણપદ્ધવત િચચરે 
પણ વિક્રર સારાભાઈની પ્વતભાનું આગિાપણં બાળપણથી જ જોિા રળતું હતું. 
અંબાલાલભાઈનરે તયાં બાળકોનરે રાટરે એિાં રરકડાં અનરે સાધનો િસાિિારાં 
આિતાં જ રે વિદરેશથી લાિિારાં આવયાં હોય. બીજાં બાળકો આ રરકડાં સાથરે રરરે, 
તોડરે અનરે ફોડરે પણ ખરાં, પરંતુ વિક્રરભાઈનરે એ રરકડાંની રચનારાં રસ પડતો. 
એરના વપતા વિદરેશથી આગગાડીના એવનજનનું એક સરસ રરકડુ ંલઈ આવયા 
હતા. વિક્રરભાઈએ તરત વિચાર શરૂ કયયો કરે આિી સરસ આગગાડીનું રરકડુ ંહંુ 
કરેર ન બનાિી શકંુ ? પોતાની આ વિવશષ્ રસિૃવતિનાં પોષણ-સંિધ્મન રાટરે વપતાએ 
બંગલાની પાછળના ભાગરાં બનાિી આપરેલી યંત્શાળારાં બરેસીનરે વિક્રરભાઈ 
આગગાડીનું એવનજન બનાિિા લાગયા. આ રરકડુ ંબનાિતાં એરનરે િાગયું હશરે, 
રુશકરેલી પણ આિી હશરે, રૂંઝિણ પણ થઈ હશરે. પરંતુ તરેઓ આગગાડીના 
એવનજનનું રરકડુ ંબનાિીનરે જ જપંયા. વિજ્ાન અનરે ગવણત એ વિક્રરભાઈના વપ્ય 
વિષયો હતા. ભવિષયના પ્વતભાિાન િૈજ્ાવનકનાં જાણરે બીજ િિાયાં ન હોય ! 
આની સાથોસાથ જુદી જુદી કલાઓરાં પણ તરેરની રુવચ હતી. તરેથી સંગીત, 
સાકહતય જ રેિા વિષયોરાં રસ લરેતા હતા.

જ રેર જ રેર તરેરના રસનાં ક્ષરેત્ો વિસતૃત થતાં ગયાં તરેર તરેર ભૌવતકશાસ્ત તથા 
રસાયણશાસ્તની પ્યોગશાળાઓનો પણ પ્ારંભ કરિારાં આવયો. કરટ્રીટની શાળા 
અનરે પ્યોગશાળા વિક્રરભાઈનાં વિદ્ારંકદર બનયાં. એરની ભવયોજજિળ કારકકદથીનું 
તરે પ્િરેશદ્ાર બનયું.

1937રાં આર. સી. હાઇસકૂલ દ્ારા વિક્રરભાઈએ રૅકટ્રકની પરીક્ષા પસાર 
કરી. તરે સરયરે અરદાિાદરાં ગુજરાત કૉલરેજ એ રાજયની એકરાત્ વિજ્ાન કૉલરેજ 
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હતી. વિક્રરભાઈએ ગુજરાત કૉલરેજરાં જોડાઈનરે ઇનટર-સાયનસની પરીક્ષા પાસ 
કરી. એ પછી ઇંગલૅનડની કરેવમબ્જ યુવનિવસ્મટીની સેંટ જહૉનસ કૉલરેજરાં વિજ્ાન 
વિદ્ાશાખારાં િધુ અભયાસાથષે ગયા. આ સરયરે તરેરણરે વિજ્ાન અનરે ગવણતના 
વિષયરાં ઊંડો રસ દાખવયો અનરે તરેજસિી વિદ્ાથથી તરીકરે ઝળકી ઊઠ્ા. વિક્રરભાઈ 
પહરેલરેથી હોવશયાર તો હતા જ. એટલરે હંરરેશાં િગ્મરાં અગ્રેસર રહરેતા હતા.

1939રાં તરેરણરે કરેવમબ્જ યુવનિસ્મટીરાંથી વિજ્ાન અનરે ગવણતના વિષયો સાથરે 
સનાતક ઉપાવધ (Tripos) પ્ાતિ કરી. એ પછી અનુસનાતક પદિી રાટરેના અભયાસનો 
પ્ારંભ કયયો. પરંતુ એ સરયરે 1939રાં બીજુ ંવિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળું. ઇંગલૅનડ અનરે 
વરત્રાષ્ ્રો યુદ્ધની પ્િૃવતિરાં પરોિાયાં. વશક્ષણરાં વશવથલતા આિી અનરે સંશોધન 
યુદ્ધલક્ષી બનયું. શુદ્ધ સંશોધન લગભગ સથવગત થઈ ગયું. આ કારણરે વિક્રરભાઈ 
ઇંગલૅનડથી સિદરેશ પાછા આવયા.

વિદ્ાસાધના અનરે વિજ્ાન-સંશોધન અવિરતપણરે ચાલુ રાખિાનો તરેરનો દૃઢ 
વનચિય હતો. આથી સિદરેશ આવયા બાદ બૅંગલોર(બૅંગાલુરુ) ગયા. અહીં આિરેલી 
ઇવનડયન ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ સાયનસ જ રેિી વિખયાત સંસથારાં નોબરેલ પુરસકારવિજ રેતા 
સર સી. િી. રારન પ્ાધયાપક અનરે વનયારક હતા. વિક્રરભાઈએ આ પ્વસદ્ધ 
િૈજ્ાવનકના રાગ્મદશ્મન હરેઠળ અનુસનાતક અભયાસ આગળ ધપાિિાનું વિચાયુું. 
કરેવમબ્જ યુવનિવસ્મટીએ તરેજસિી વિદ્ાથથી વિક્રરભાઈનરે પ્ો. રારનના રાગ્મદશ્મન 
હરેઠળ વિશ્વયુદ્ધનરે કારણરે અપૂણ્મ રહરેલો અભયાસ પૂણ્મ કરિાની વિવશષ્ સંજોગોરાં 
પરિાનગી આપી. પ્ો. સી. િી. રારનરે વિક્રરભાઈનરે અનુસનાતક અભયાસ રાટરે 
રાગ્મદશ્મન આપિાનું શરૂ કયુું. વિક્રરભાઈએ અનુસનાતક અભયાસ ચાલુ કયયો. 
એરનરે બ્હ્માંડ-કકરણોનો વિષય સૂવચત કરિારાં આવયો. તરે પ્રાણરે બ્હ્માંડ-કકરણો 
ઉપર વિક્રરભાઈએ અભયાસ અનરે સંશોધન કયાું. વિક્રરભાઈનરે સર સી. િી. 
રારનના રાગ્મદશ્મનનો લાભ તો રળો અનરે યોગાનુયોગ આ સંસથારાં ડૉ. હોરી 
ભાભાની રુલાકાત થઈ. ડૉ. હોરી ભાભા પણ બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપર સંશોધન કરતા 
હતા. પરસપરનો વિદ્ાવયાસંગ બંનરેનરે લાભદાયી બનયો.

1945રાં બીજુ ં વિશ્વયુદ્ધ પૂરંુ થતાં વિક્રરભાઈ પુન: અભયાસાથષે ઇંગલૅનડ 
ગયા. બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપરનો તરેરનો પીએચ.ડી.નો અધૂરો રહરેલો અભયાસ પૂણ્મ 
કયયો. એરના બ્હ્માંડ-કકરણોના વિષય પરના રહાવનબંધ ‘‘કૉવસરક રરેઝ : 
ઇનિરેવસટગરેશન ઇન ટ્રૉવપકલ લૅકટટ્ૂડઝ’’ રાટરે તરેઓનરે પીએચ.ડી.ની ઉપાવધ 
એનાયત થઈ.

કલાનગરી બૅંગાલુરુરાં સંગીત અનરે અનય કલાના રવસકોએ કલા અનરે 
સંગીતના રવસકોનું રંડળ રચયું. વિક્રરભાઈનરે બાલયકાળરાં ‘કરટ્રીટ’રાં જ વિજ્ાન 
સાથરે કલા, નૃતય અનરે સંગીતની તાલીર રળી હતી. આથી વિક્રરભાઈ આ રંડળના 
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સભય બનયા. ચરેન્નાઈના ધારાશાસ્તી શ્ી સિારીનાથનની સૌથી નાની પુત્ી રૃણાવલની 
બૅંગાલુરુરાં નૃતયગુરુ રુથુકુરાર વપલ્ાઈના રાગ્મદશ્મન હરેઠળ નૃતયની તાલીર લઈ 
રહાં હતાં. રૃણાવલનીનું નૃતય જોઈનરે વિક્રરભાઈ અતયંત પ્ભાવિત થયા હતા. 
કલારવસકતાનરે કારણરે તરેઓ આિા સંગીતના કાય્મક્રરોરાં અચૂક હાજરી આપતા 
હતા. રોહક, રરેધાિી અનરે પ્ભાિશાળી વયવકતતિનરે કારણરે પ્રેક્ષક સરુદાયરાં તરેરની 
ઉપવસથવત આગિી તરી આિતી હતી. સંગીત-કલાના ઊંડા રસનરે કારણરે વિક્રરભાઈ 
અનરે રૃણાવલનીબહરેન અિારનિાર રળતાં હતાં. તરેરનું રળિું સાહવજક હતું. 
વિક્રરભાઈ સંશોધનરાં રરરાણ અનરે રૃણાવલનીબહરેન નૃતયસાધનારાં લીન. એક 
કદિસ તરેરના વરલન દરવરયાન વિક્રરભાઈએ પોતાના અંતરની િાત રૃણાવલનીનરે 
કરી : ‘‘રનરે િૈજ્ાવનક સંશોધનરાં અતયંત રસ છરે, આથી લગ્નરાં રસ નથી. હંુ રારંુ 
જીિન િૈજ્ાવનક સંશોધનનરે સરવપ્મત કરિા રાગું છુ.ં’’

આ િાતથી રૃણાવલનીનરે કશો આઘાત કરે આંચકો ન લાગયો, પણ થોડી રાહત 
થઈ. રૃણાવલનીએ પ્તયુતિર આપતાં કહું, ‘‘તરરે લગ્નનો પ્સતાિ લાવયા હોત તો 
રારી નૃતય-કારકકદથીનું શું થાત ?’’

આ સંિાદ પછી બરોબર છ રકહના બાદ વિક્રરભાઈ અનરે રૃણાવલની 
લગ્નગ્ંવથથી જોડાયાં. 1947રાં લગ્ન પછી રૃણાવલની અરદાિાદ આિતાં 
‘કરટ્રીટ’ના રંગો રરેઘધનુષયની જ રેર નિરે રંગરે ખીલી ઊઠ્ા. શ્ી અંબાલાલભાઈ અનરે 
સરલાદરેિીએ રૃણાવલનીની નૃતયકલાનરે અંત:કરણના ઉરળકાથી આિકાર આપયો. 
કલાના વિકાસ રાટરે વિક્રરભાઈ તો આતુર અનરે તતપર હતા જ. આથી અરદાિાદરાં 
દવક્ષણ ભારતના શાસ્તીય નૃતય અનરે કલાના વિકાસ રાટરે ‘દપ્મણ અકાદરી’ની 
સથાપના કરિારાં આિી. રૃણાવલનીબહરેન દરેશ-વિદરેશરાં નૃતયના કાય્મક્રરો રાટરે 
જતા તયારરે  વિક્રરભાઈ પણ તરેરની સાથરે જતા. નૃતયના કાય્મક્રરો અંગરે વિક્રરભાઈ 
રહત્િનાં સૂચનો આપતા અનરે રંચ ઉપરની પ્કાશવયિસથા તરેઓ સિયં સંભાળતા 
હતા. આર નૃતયકલાના કાય્મક્રરોરાં આ યુગલના પરસપરપૂરક તાલ અનરે સૂરનરે 
કારણરે આ કલા રહોરી ઊઠી.

પૅકરસ(ફ્ાનસ)રાં પ્થર નૃતય-કાય્મક્રર આપિાનો હતો તયારરે  રૃણાવલનીબહરેનનરે 
થોડીક રૂંઝિણ હતી, પણ પૂણ્મ વિશ્વાસથી તરેરણરે પોતાની નૃતયકલા રજૂ કરી. 
પ્રેક્ષકો પ્સન્ન થઈ ગયા. બીજા કદિસરે સરાચારપત્રાં િાંચિા રળંુ કરે, ‘‘Mrin-
alini conquers Paris’’ અથા્મત્ રૃણાવલનીએ પૅકરસ ઉપર વિજયપતાકા ફરકાિી 
દીધી છરે.

આ પળ બંનરે રાટરે અવિસરરણીય ક્ષણ બની રહી.

વિક્રરભાઈની સંશોધન-સાધના અનરે રૃણાવલનીબહરેનની નૃતયકલા-ઉપાસના 
વનવિ્મઘનરે ચાલતી રહી. બંનરેની સુિાસ ચોરરેર ફરેલાિા લાગી. એરનરે બરે સંતાનો થયાં. 
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પુત્ કાવત્મકરેય અનરે પુત્ી રવલ્કા.

કાવત્મકરેયરે ઇંગલૅનડ અનરે અરરેકરકારાં વપતાના પગલરે પગલરે ભૌવતકશાસ્ત અનરે 
કમયૂવનકરેશનનો અભયાસ કયયો. 1984રાં અરદાિાદ ખાતરે ‘નરેહરુ ફાઉનડરેશન ફૉર 
ડરેિલપરરેનટ’ની સથાપના કરી. કાવત્મકરેય હાલ આ સંસથાના ઉપક્રરરે પયા્મિરણ 
વશક્ષણ કરેનદ્ર ‘ચરેતના’ના કાય્મરાં પ્િૃતિ છરે. રવલ્કાએ રાનસશાસ્તરાં પીએચ.ડી. 
કયુું. તયારબાદ દપ્મણ સંસથારાં પોતાની રાતા સાથરે નૃતયના વશક્ષણ અનરે કાય્મક્રરોરાં 
કાય્મરત છરે. ઉપરાંત રવલ્કા ગુજરાતી વચત્પટની વિખયાત અવભનરેત્ી પણ છરે તરે 
સુવિકદત છરે. સરાજ અનરે સ્તીઓ રાટરે તરે એવકટવિસટ તરીકરે કાય્મ કરરે  છરે.

આ થઈ વિક્રરભાઈની પકરિારકથા અનરે એરની પ્વતભાના પ્ાગટ્ની િાત. 
એ પ્વતભાબીજ કઈ રીતરે વિકસયું અનરે ઉદ્ોગ, વિજ્ાન, સંશોધન, સંસથાસજ ્મન, 
વશક્ષણ અનરે અનય ક્ષરેત્ોરાં ટૂકંા આયુષયકાળરાં િટિૃક્ષ રૂપરે કઈ રીતરે ફૂલયુંફાલયું તરે 
હિરે પછીનાં પ્કરણોરાં જોઈશું.

w w w
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આઝાદી પછી ભારત સરકારરે  રુખય બરે આપાતકાલીન યોજનાઓ 
હાથ ધરિાની હતી અનરે તરે પણ તાકીદરે : (1) રાષ્ ્ર રાટરે જરૂરી અનાજનું 
ઉતપાદન કરીનરે અન્નક્ષરેત્રે સિાિલંબી થિું અનરે (2) જરૂરી સિદરેશી 
રાલસારાન પૂરો પાડિા અનરે રોજગારીની તકો ઊભી કરિા 
ઉદ્ોગસંપન્નતા િધારિી. બંનરે યોજનાઓ તરે સરયરે ભારરેખર હતી અનરે 
અવનિાય્મ પણ. તરે છતાં કઈ યોજનાનરે અવગ્રતા આપિી એ રૂંઝિણભયયો 
પ્શ્ન હતો. આખરરે  તતકાલીન સરકારરે  ઔદ્ોવગક વિકાસની યોજનાનરે 
પ્ાથવરકતા આપી. તરે સરયરે આવથ્મક સરસયા તો હતી જ અનરે સાથરે 
સાથરે ટકૅવનકલ આિડત(Know-how)નો પણ અભાિ હતો. તરે છતાં તરે 
સરયના વયાપાર અનરે ઉદ્ોગપ્ધાન શયારાપ્સાદ રુખરજીએ વસંદરી 
ફકટ્મલાઇઝર, ભારત હરેિી ઇલરેવકટ્રકલસ જ રેિાં અડધો ડઝન રહાકાય 
કારખાનાં ઊભાં કયાું.

રરેધાિી વિજ્ાની અનરે પલાઝરા ભૌવતકવિજ્ાનના પ્ણરેતા પ્ો. 
રરેઘનાદ સહા તરે સરયરે રાજયસભાના સભય તરીકરે વનયુકત થયા હતા. 
ભારતરાં સંશોધન રાટરેની રૂપરરેખા તરેરણરે તૈયાર કરી આપી. તરેરણરે જોયું 
કરે ભારતની રોટાભાગની રોટી નદીઓનાં પાણીનો વિપુલ જ્થથો 
દકરયારાં ઠલિાય છરે. એટલું જ નકહ પણ તરે પહરેલાં પૂર દર િષષે પારાિાર 
નુકસાન કરરે  છરે. આિી ગંભીર પકરવસથવત પરતિરે પૂરતું વચંતન કયા્મ બાદ 
તરેરણરે વસંચાઈ રાટરે વિવિધ યોજનાઓ ઘડી કાઢી; જ રેનાથી એક બાજુએ 
પૂર-વનયંત્ણ થાય અનરે બીજી બાજુ વસંચાઈનાં પાણીથી રબલખ પાક 
લઈ અનાજની તંગી દૂર કરી શકાય. બરાબર તરેિરે સરયરે ભારતના 
સદભાગયરે ભારતરતન રહાન ઇજનરેર અનરે રાષ્ ્રપુરુષ (statesman) ડૉ. 
વિશ્વરેશ્વરૈયાની સરેિાઓ રળી. કણા્મટક રાજયરાં રૈસૂર પાસરે 
કૃષણરાજસાગર બંધ યોજના તરેરની વસંચાઈ યોજનાઓનું બરેનરૂન 2
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દૃષ્ાંત છરે. આ સાથરે રાષ્ ્રકક્ષાએ ભાઈલાલભાઈ(ભાઈકાકા)નો પણ વસંચાઈક્ષરેત્રે 
વનષણાત ઇજનરેર તરીકરે ભારરે  સહયોગ સાંપડો.

ફૂલો, રંગો, સફકટકો અનરે પ્કાશનરે લગતા સંશોધનરાં ઝૂકરેલા હોિા છતાં 
નોબરેલ પુરસકારવિજ રેતા, અનરે ભારતરતન પ્ો. સી. િી. રારનરે પણ કૃવષવિકાસનો 
આગ્હ રાખી તરેના આયોજન અનરે અરલ રાટરે રૌવલક વિચારો રજૂ કયા્મ હતા. પ્ો. 
સહા અનરે પ્ો. રારન કૃવષવિકાસનરે પ્થર ક્રર આપિા રાગતા હતા, તરે છતાં તરે 
સરયની સરકારરે  ઔદ્ોવગક વિકાસનરે પ્થર ક્રર આપયો.

આ સાથરે વિજ્ાનના ક્ષરેત્રે સંશોધન રાટરે તૈયાર કરરેલા નકશાનરે સરકારરે  બહાલી 
આપી. તરેના પ્થર સોપાન તરીકરે અનરે ભારતના નયૂવકલયર ઊજા્મ-ઉતપાદનના 
કાય્મક્રરના પ્થર અધયાય તરીકરે ડૉ. હોરી ભાભાએ ‘તાતા ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ 
ફનડારરેનટલ કરસચ્મ’ સંસથાની 1945રાં સથાપના કરી. આઝાદી બાદ નયૂવકલયર 
ઊજા્મ-ઉતપાદન રાટરે આ સંસથાનરે સરકારરે  જરૂરી પ્ોતસાહન અનરે સિતંત્તા આપયાં. 
આ રીતરે પ્ો. રારન, ડૉ. ભાભા, પ્ો. કરે. આર. રારનાથન જ રેિા ભૌવતકવિજ્ાનીઓએ 
વિજ્ાનના ક્ષરેત્રે સંશોધન રાટરે તંદુરસત િાતાિરણ તૈયાર કયુું. તરે સરયરે ડૉ. વિક્રર 
સારાભાઈએ ભૌવતકવિજ્ાનના સંશોધનક્ષરેત્રે પ્િરેશ કયયો. આ રહાનુભાિો તરફથી 
વિક્રરભાઈનરે પૂરરેપૂરંુ પ્ોતસાહન રળી રહું. આ સાથરે શ્ીસંપન્ન વપતાશ્ી 
અંબાલાલભાઈ તરફથી સંસકાર અનરે સંપવતિ સારા પ્રાણરાં રળાં જ હતાં. રાતા 
સરલાદરેિીનો રખરેિાળી(trusteeship)નો અનરે વપતાશ્ીનો વયવકત-ગૌરિ, સિાતંત્રય 
અનરે વિકાસનો ખયાલ વિક્રરભાઈનરે િારસારાં રળાં હતાં. આથી ઔદ્ોવગક ક્ષરેત્રે 
વિક્રરભાઈનો અવભગર રાનિીય, લોકકહતૈષી અનરે ઔદાય્મપૂણ્મ હતો.

વિક્રરભાઈ જીિનસંઘષ્મથી દૂર રહરે તરેિા ન હતા તરેરજ સુરવક્ષત સથળ(ivory 
tower)ના વિજ્ાની ન હતા. તરેઓ દૃઢપણરે રાનતા હતા કરે સાચો વિજ્ાની તો તરે છરે 
જયાં તરે ઊભો હોય તયાં પ્યોગશાળા આકાર લરે; જયાં વશક્ષક ઊભો હોય તયાં 
યુવનિવસ્મટી આકાર લરે; રજબૂત તોવતંગ દીિાલોિાળું આલીશાન રકાન પ્યોગશાળા 
અથિા યુવનિવસ્મટી નથી. વિક્રરભાઈ ઘરરાં, પ્યોગશાળારાં, હિાઈ રથકના 
વિશ્ારખંડરાં, રરેલિરે-ડબબારાં કરે પોતાની ગાડીરાં  જયાં હોય તયાં તરેઓ વિજ્ાની 
અનરે ઉદ્ોગપવત તરીકરે વિચારતા અનરે કાય્મ કરતા હતા. તરેઓ પોતાનો સારો એિો 
સરય અનરે શવકત ઉદ્ોગોના વિકાસ અનરે આધુવનકીકરણ પાછળ આપતા હતા. 
તરેરના વપતાશ્ી વિવિધ ઉદ્ોગો ધરાિતા હતા, અનરે અંબાલાલભાઈએ કાપડ-
ઉદ્ોગનરે સારી એિી નારના અપાિી હતી. આ સરયરે ફારા્મસયૂકટકલ ઉદ્ોગ રાંડ 
રાંડ ઊભો થઈ રહો હતો. રસાયણો અનરે ઔષધોના વનરા્મણ રાટરે િડોદરારાં 
તરેરની સારાભાઈ કરેવરકલસ કંપની હતી. વિક્રરભાઈએ પોતાની આ કંપની રારફતરે 
આ સરગ્ ઉદ્ોગનરે પૂરાં પંદર િષ્મ આપયાં. આ ઉદ્ોગની દુખતી નસો જાણી લઈનરે 



પ્ગવતશીલ ઉદ્ોગપવત 21

તરેની ખરા કદલથી રાિજત કરીનરે તરેના વિકાસનરે સારી એિી ગવત આપી. ભારતરાં 
ફારા્મસયૂકટકલ ઉદ્ોગનરે આધુવનકતાની ટોચરે લઈ જિા રાટરે તરેરણરે રહતિનો અનરે 
વિવશષ્ ફાળો આપયો છરે. આથી ભારતરાં આ ઉદ્ોગના તરેઓ પ્ણરેતા અનરે 
પ્ોતસાહક હતા તરેર કહરેિારાં લરેશરાત્ અવતશયોવકત નથી.

1950થી 1966ના દોઢ દાયકા દરવરયાન સંખયાબંધ ઉદ્ોગોની સથાપનારાં 
તરેરણરે રુખય ભૂવરકા ભજિી છરે. જ રેરકરે િડોદરા ખાતરે સારાભાઈ કરેવરકલસ, 
સારાભાઈ ગલાસ િક્મસ, સુહૃદ ગાયગી વલવરટરેડ, વસમબાયૉકટક વલવરટરેડ, સારાભાઈ 
રક્મ વલવરટરેડ, સારાભાઈ એવનજવનયકરંગ ગ્ૂપ િગરેરરે . રુંબઈની સિવસતક ઑઇલ 
વરલ તરેરણરે પોતાનરે હસતક લઈ તરેલ-વનષકાસન(extraction)ની નિી ટકૅવનક આરરેજ 
કરી. આ સાથરે કડટરજટં અનરે સૌંદય્મ-પ્સાધનો(cosmetics)ના ઉતપાદનરાં પણ 
વિવશષ્ ભાત પાડી. કૉલકતાની સટાનડડ્મ ફારા્મસયૂકટકલ વલવરટરેડ કંપનીની વયિસથા 
પોતાનરે હસતક લઈ પરેવનવસલીન તરેરજ અનય ઔષધોનું રોટા પાયરે ઉતપાદન શરૂ 
કયુું. કુદરતી અનરે કૃવત્ર (synthetic) ઔષધીય ઉતપાદકોની ચીિટભરી તપાસ 
રાટરે િડોદરા ખાતરે સારાભાઈ કરસચ્મ સરેનટરની 1960રાં સથાપના કરી. તરેરના રસ-
િૈવિધયરાં વયિસથાપન(management)નો પણ સરાિરેશ થાય છરે. તરેની પ્તીવત રૂપરે 
તરેરણરે 1957રાં અરદાિાદ રૅનરેજરરેનટ ઍસોવસયરેશન અનરે 1960રાં િડોદરા ખાતરે 
ઑપરરેશન કરસચ્મ ગ્ૂપ(ORG)ની સથાપના કરી. આ એકરો તો ગુજરાત પૂરતા 
રયા્મકદત રહા, પણ ભારત રાટરે વિવિધ વયિસાયના વયિસથાપનની જરૂકરયાતોનરે 
પહોંચી િળિા રાટરે 1962રાં અરદાિાદ ખાતરે ઇવનડયન ઇવનસટટયૂટ ઑવ્ 
રૅનરેજરરેનટ(IIM)ની સથાપના કરી.

ગાંધીજી રક્રતાપૂિ્મક રાનતા હતા કરે રાષ્ ્રના વિકાસ રાટરે સિદરેશી 
ટકૅનૉલૉજી પૂરતી ન હોય તયારરે  પરદરેશી ટકૅનૉલૉજીનો બરેશક ઉપયોગ કરી શકાય 
છરે. રાષ્ ્રનો સિાુંગી વિકાસ રહતિની  બાબત છરે અનરે તરે વસદ્ધ કરિા રાટરે સિદરેશી-
પરદરેશીની ભરેદરરેખા ગાંધીજીનરે નડતી ન હતી. તરેરનો આગ્હ હતો કરે ભારતનાં 
નાણાં બીજા દરેશરાં ચાલયાં ન જાય તરેની કાળજી રાખિી જોઈએ. વિકાસ રાટરે 
જરૂરી સિદરેશી સંસાધનો ખૂટી પડરે તયારરે  જ પરદરેશી સંસાધનો તરફ નજર કરિી. 
ગાંધીજીના આ ખયાલનો વિક્રરભાઈ ઉપર સારો એિો પ્ભાિ પડો, તરેથી તરેરનારાં 
ભારરે  જોર આવયું. આથી તરેરનરે લાગયું કરે ઔદ્ોવગક વિકાસ રાટરે પ્ગવતશીલ 
પરદરેશોનો ટકૅવનકલ સહકાર ખૂબ જ ઉપકારક બની શકરે તરેર છરે. આ કારણથી 
વિક્રરભાઈ ઉદ્ોગપવતઓ અનરે વનષણાતોનરે આંતરરાષ્ ્રીય સહયોગ લરેિા રાટરે 
ઉતિરેજન આપતા. આ સાથરે તરેઓ દૃઢપણરે રાનતા હતા કરે પરદરેશના સહયોગથી 
ઊભા કરિારાં આિતા ઉદ્ોગોની વયિસથા તો ભારતીય પાસરે જ રહરેિી જોઈએ. 
આર વિદરેશી ટકૅનૉલૉજીની તરેઓ કદર કરતા હતા અનરે તરેનું રૂલય સરજતા હતા. 
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તરે છતાં તરેનું આંધળું અનુકરણ ન કરિા તરેઓ સૌ કોઈની સારરે લાલબતિી ધરતા 
હતા. ઉપરાંત, ઉદ્ોગોના વિકાસ રાટરે ભારતીય વનષણાતોનરે વિદરેશ રોકલી અદ્તન 
ટકૅનૉલૉજીની જાણકારી રરેળિિા હરદર અનુરોધ કરતા.

ફારા્મસયૂકટકલ ઉદ્ોગના અગ્ગણય ભારતીય ઉદ્ોગપવતઓરાં વિક્રરભાઈ 
એક હતા. ઉતપાદનની ઉતિર ગુણિતિા સથાવપત કરીનરે તરેનરે કોઈ પણ ભોગરે ટકાિી 
રાખિાનો તરે આગ્હ રાખતા. આ તરેરનો રાત્ આગ્હ કરે રાનયતા ન હતાં પણ 
ફારા્મસયૂકટકલ ઉદ્ોગના ક્ષરેત્રે તરેરણરે વયિહારરાં રૂત્મ કરી બતાવયાં.

આ ઉદ્ોગરાં તરે સરયરે જૂની-પુરાણી પદ્ધવતઓ પ્ચવલત હતી. ગુણિતિા અનરે 
ઉતપાદકતા પરતિરે પૂરતું ધયાન અપાતું ન હતું. આથી સૌપ્થર િાર વિક્રરભાઈએ 
ફારા્મસયૂકટકલ ઉદ્ોગનો અભયાસ કરિા રાટરે સિાુંગી સિષેક્ષણ કયુું. તરેનરે આધારરે  
તરેરણરે જાણી અનરે સરજી લીધું કરે આ ઉદ્ોગનરે સંશોધન દ્ારા જ આગળ ધપાિી 
શકાય તરેર છરે. આ ઉદ્ોગની શરૂઆત થઈ તયારરે  તરેરાં આધુવનકતાનો વબલકુલ 
અભાિ હતો. સૌપ્થર તરેરણરે પોતાના જ ઉદ્ોગ સારાભાઈ કરેવરકલસરાં સંશોધનનો 
અરલ કયયો, અનરે ફારા્મસયૂકટકલ ઉદ્ોગરાં ઇલરેકટ્રૉવનક રાકહતીપ્કક્રયા (electron-
ic data processing) અનરે પ્ચાલન સંશોધન ટકૅવનક(operation research tech-
nique)ની શરૂઆત કરી. ફારા્મસયૂકટકલ જ રેિા અદ્તન ઉદ્ોગનરે તાકીદરે પગભર 
બનાિિા રાટરે તરેરનરે લાગયું કરે તરેનરે લગતો જરૂરી કાચો રાલ અનરે યંત્ો ઘરઆંગણરે 
જ તૈયાર કરિાં જોઈએ તથા વનષણાતો પણ તૈયાર કરિા રહા. આ સરજનરે 
આધારરે  તરેરણરે ઘણીબધી દિાઓની સારગ્ી દરેશરાં જ તૈયાર કરી તરેરના રોટરે પાયરે 
ઉતપાદનની પહરેલ કરી. આ રીતરે વિક્રરભાઈએ આ ઉદ્ોગ રાટરે આતર-વનભ્મરતા 
અનરે આતર-વિકાસનો ધોરીરાગ્મ તૈયાર કયયો. સંશોધન રાટરે અદ્તન સાધન-
સારગ્ીની જરૂર હોય કરે પછી ઉદ્ોગના વિકાસ રાટરે યંત્ોની જરૂર હોય પણ દરરેક 
પ્કારની વિકાસ-પ્િૃવતિરાં તરેરણરે સિદરેશીપણાના ખયાલનરે કરેનદ્રરાં રાખયો હતો; 
જાણરે કરે સિદરેશીપણાની ભાિના તરેરના લોહીનો એક ઘટક હોય.

વિક્રરભાઈ વિજ્ાન અનરે  ઉદ્ોગોના ક્ષરેત્રે જ રેટલા સાહવસક હતા તરેટલા 
તક્મવનષ્ઠ પણ હતા. આ સદગુણો તરેરની ખાવસયતો હતી અનરે તરેનરે કારણરે કોઈ પણ 
વયવકત, ઉદ્ોગ કરે સંશોધનરાં ગણતરીપૂિ્મકનું જોખર ખરેડરે તો તરેનરે તરેઓ ખૂબ જ 
પ્ોતસાહન આપતા. આ સાથરે તરેિી વયવકતનરે પૂરરેપૂરો નૈવતક ટરેકો પણ આપતા. કોઈ 
પણ કાર િધુ સારી રીતરે અનરે િધુ ક્ષરતા સાથરે થાય તો તરેરના જ રેિા પ્ગવતશીલ 
ઉદ્ોગપવતનરે તરે ખૂબ જ ગરતું. કોઈ સાથી-વરત્ િધુ સારા કાર અનરે ક્ષરતાિાદી 
પદ્ધવતનું સૂચન કરરે  તો તરેઓ વિનાવિલંબરે અપનાિી લરેતા.

વિજ્ાન અનરે ઉદ્ોગ બાબતરે જયારરે  વિક્રરભાઈ નિતર પ્યોગ કરતા અથિા 
પદ્ધવતનું સૂચન કરતા તયારરે  ઘણી િખત તરેરના સાથીદારો ભારરે  સંકોચ અનુભિતા, 
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કારણ કરે તરેરાં તરેરનરે વનષફળતા ડોકકયાં કરતી દરેખાતી હતી. પણ સૂવચત પ્યોગ કરે 
પદ્ધવતનું સફળ પકરણાર આિરે તયારરે  સાથીદારોનરે કળ િળતી. આર અનુભિ બાદ 
તરેઓ વિક્રરભાઈના આશાિાદ અનરે આતરવિશ્વાસનરે વબરદાિતા. વિજ્ાન, ઉદ્ોગ, 
સરાજ કરે વશક્ષણનરે લગતી કોઈ પણ સરસયા હોય, તરે છતાં તરેઓ હરહંરરેશ 
સજ ્મનાતરક અવભગર ધરાિતા. રચનાતરક પ્િૃવતિનરે પ્વતકૂળ અસર થાય તરેિી 
કોઈ િાત અથિા ટીકાનરે તરે કદાવપ લક્ષરાં લરેતા નકહ. તરેરના ઉદ્ોગ કરે સંશોધનરાં 
કોઈ વયવકત રચનાતરક સૂચન લઈનરે આિરે તયારરે  તરેઓ બધાં જ પાસાંનો પૂરરેપૂરો 
ખયાલ કરતા અનરે બરાબર લાગરે તો તરત જ ‘આગરે બઢો’નો સંકરેત પૂરા વિશ્વાસ 
સાથરે આપી દરેતા. કોઈ પણ ઔદ્ોવગક આયોજન, પ્કક્રયા અથિા પદ્ધવત પ્તયરે 
તરેરનરે પૂરરેપૂરો સંતોષ ન થાય તો કદી તરેનરે સિીકૃવત આપતા નકહ. પોતરે ઇજનરેર ન 
હોિા છતાં પણ િૈજ્ાવનક દૃવષ્નરે જોરરે  ઔદ્ોવગક વનષણાતો સાથરે તરેઓ ટકૅવનકલ 
બાબતરે વિગતિાર દલીલો કરતા અનરે કરેટલીક િખત તો જ રે તરે બાબત ઉપર કશોક 
નિો જ પ્કાશ પાડતા.

વિક્રરભાઈ વનષણાતો પ્તયરે અનહદ આદર ધરાિતા. વનષણાતો જયારરે  પૂરા 
વિશ્વાસથી કોઈ પણ પ્ગવતશીલ યોજના રજૂ કરરે  તો તરેનરે તરેઓ સાદર સિીકારી 
લરેતા. તરેરની આ પ્કૃવતએ તરેરનરે સફળ ઉદ્ોગપવત બનિા રહત્િનો ભાગ ભજવયો 
છરે. કોઈ પણ વયવકતનરે, થોડાક પકરચયનરે અંતરે, તરત જ નખવશખ ઓળખિાની 
તરેરનારાં અદભુત શવકત હતી. ટૂકંી પ્તયક્ષ રુલાકાત અથિા આછાપાતળા 
િાતા્મલાપ ઉપરથી તરે રાણસની શવકતનો સચોટ અંદાજ કાઢી શકતા હતા.

રાણસનો વિકાસ પદ્ધવતસર થિો જોઈએ તરેિી તરેરની દૃઢ રાનયતા હતી. કોઈ 
પણ વયવકત કશીક બાબતરે જોખર ઉઠાિીનરે જિાબદારીપૂિ્મક આગળ િધિાની 
શવકત ધરાિરે છરે તરેિી ખાતરી થતાં તરેનરે તરેના સંપૂણ્મ વિકાસ રાટરે બધી જ તકો 
આપતા એટલું જ નકહ પણ કોઈ કાળરે આિી વયવકતની કાય્મપદ્ધવત અથિા તરેના 
ઇરાદાની આડરે તરેઓ કદી આિતા નકહ. સારાભાઈ કરેવરકલસ કરે કરેવલકો વરલ કરે 
અનય કોઈ ઉદ્ોગ હોય પણ તરેરના તરાર કર્મચારીઓનરે હંરરેશાં લાગયા કરતું કરે 
તરેરનરે પૂરી સિતંત્તા અનરે જિાબદારી સાથરે કાર કરિાની તક અનરે રોકળાશ રળી 
રહરે છરે. કર્મચારીનરે જરાય ખયાલ ન આિરે તરે રીતરે વિક્રરભાઈ દૂરથી તરેરના 
કારકાજનો ખયાલ રાખતા. વપતાશ્ી અંબાલાલભાઈના વયવકતસિાતંત્રય, ગાંધીજીના 
સરાનતા અનરે રારનના િૈજ્ાવનક આયોજનનો–  ત્ણરે આદશયોની સકરતાનો સંગર 
વિક્રરભાઈરાં થયો હતો. આથી જ િત્મરાન વયિસથાપન (management) 
ટકૅનૉલૉજીના સંદભ્મરાં વિક્રરભાઈ ‘આદશ્મ વયિસથાપક’ હતા.

વિક્રરભાઈના સાથીદાર અનરે સારાભાઈ કરેવરકલસ(િડોદરા)ના રુખય િહીિટી 
અવધકારી શ્ી વક્ષવતજ કદિરેકટયા તરેરનરે ભાિાંજવલ આપતાં કહરે છરે કરે ‘તરેરનાં બધાં 
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જ સુલક્ષણોરાં, વિક્રરભાઈનું વયવકતતિ પ્ીવતકર અનરે સોહારણં હતું. તરેઓ પોતરે 
કશું જ બોલરે નકહ પણ તરેરનું રાવર્મક વસરત થોકબંધ િાત કહી નાંખરે અનરે સાથરે 
સાથરે પ્રેરણા પણ આપરે. કરેટલીક િખત તરેઓ ઘણીબધી સરસયાઓથી લદાયરેલા 
હોય પણ તરેરની આંખનું તરેજ અનરે વિશ્વસનીય વસરત અરારી સરસયાના ઉકરેલ 
રાટરે પ્રેરકબળ પૂરંુ પાડતાં. તરેરના આશાિાદી, પ્રેરક અનરે હરેતુલક્ષી અવભગરથી 
કરેટલીય સરસયાઓનો આપોઆપ અંત આિી જતો. ઔદ્ોવગક ક્ષરેત્રે વિક્રરભાઈના 
સહિાસથી ઘણા લોકોનાં જીિન ઉપર વિધરેયાતરક અસર થઈ છરે; તરેરના જીિનરાં 
ભારરે  પકરિત્મન આવયાં છરે અનરે પ્રેરણા રળી છરે. ઉદ્ોગપવત તરીકરે આ તરેરની 
રહાન વસવદ્ધ હતી.’

કોઈ પણ સંસથા અથિા ઉદ્ોગ રાટરે તરેની સંરચના, પ્કક્રયા, પ્ણાલી અનરે 
ટકૅવનક રહતિનાં છરે જ, પણ જિાબદાર કતા્મહતા્મ પૂરતી કાળજી રાખરે, સાર-
સંભાળ કરરે , વિશ્વાસનું િાતાિરણ સજ ષે અનરે પ્ારાવણકપણરે પ્ોતસાહન આપયા કરરે  
તો જ તરે બધું ટકી રહરે. સંશોધનાતરક દૃવષ્કોણ, તક્મ અનરે ચરેતનાનરે કારણરે 
વિક્રરભાઈ તરાર ક્ષરેત્ીય પ્િૃવતિઓના સફૂવત્મદાયક જનક રહા હતાં. વશક્ષણ, 
સંસકાર, કલા, ઔષધ-વિજ્ાન, ઉદ્ોગ અથિા વયિસથાપન જ રેિું કોઈ પણ સાહસ 
હોય પણ તરેની પહરેલ તો વિક્રરભાઈ જ કરરે . કરેવલકો જ રેિી વરલ ઊભી કરનાર શ્ી 
અંબાલાલભાઈ ભારતરાં પ્થર હતા; વશક્ષણરાં રૉનટરેસોરી પદ્ધવત દાખલ કરનાર 
શ્ીરતી સરલાદરેિી પ્થર હતાં; અિકાશ-સંશોધન, વયિસથાપન, ઔદ્ોવગક 
અદ્તન ટકૅનૉલૉજીના ક્ષરેત્રે વિક્રરભાઈએ પ્થર રહીનરે કૌટુવંબક પરંપરાનરે જાળિી 
રાખી છરે.

આવથ્મક પ્ગવત કરિા રાટરે રૂળભૂત (શુદ્ધ) વિજ્ાન, ટકૅનૉલૉજી, ઔદ્ોવગક 
વયિહાર અનરે વયિસથાપન િચચરે સતત આંતરકક્રયાની અવનિાય્મતા તરેઓ સરજતા 
હતા. તરેરનરે રન વયિસથાપન એ ઉદ્ોગનો પ્ાણ છરે. આથી કારગીરીનું િખતોિખત 
રૂલયાંકન કરી રાનિશવકતનરે ગવતશીલ બનાિિાનો તરેઓ આગ્હ રાખતા. 
ઉદ્ોગોરાં કરે અનયત્ કોઈ પણ કર્મચારીની પસંદગીરાં વસદ્ધ અનરે પ્રાવણત 
પદ્ધવતના તરેઓ ચુસત કહરાયતી હતા. તરેરના કોઈ પણ ઉદ્ોગરાં રરેળિરેલાં પકરણારો 
ઉપરથી પદોન્નવત અનરે પ્ોતસાહનની જોગિાઈ રાખતા જ. આ બધાંનરે કારણરે 
તરેરના જ રે તરે ઔદ્ોવગક એકરની ઉતપાદકતા અનરે ગુણિતિાનો આંક ઊંચો આિતો.

સારાભાઈ કરેવરકલસ કરે કરેવલકો કરે કોઈ અનય ઉદ્ોગ હોય પણ વિક્રરભાઈ 
તો અનયોનય સાથરે સાથરે કૌટુવંબક વિવશષ્તાઓ અનરે સંસકારો પણ અકબંધ રાખરે. 
તરેઓ વનદયોષ, પ્ારાવણક, અનૌપચાકરક અનરે સાલસ ખરા પણ બધાંનરે સજ ્મનાતરક 
રહરેિાની તાકીદ કરતા રહરે. તરેઓ દયાળુ, રાનિીય અનરે સહૃદયી ખરા પણ કોઈ 
બાબતરે વશવથલતા અથિા અવશસત સાંખી લરે નકહ. તરેરના વસરત, સહિાસ અનરે 
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સરળતાનરે કારણરે તરેરના ઉદ્ોગોના કર્મચારીઓનરે સંગઠન પોતીકંુ લાગરે. આથી 
કર્મચારીઓ કદલથી અનરે હળિાશથી કાર કરરે . વિક્રરભાઈ અનરે કર્મચારીઓ િચચરે 
એિું લાગણીસભર અનરે ભાિનાતરક જોડાણ હતું કરે જ રેથી તરેરના અકાળ અિસાન 
બાદ તરેરના કુટુબંરે સિજન ગુરાવયો, દરેશરે વિજ્ાની અનરે ઉદ્ોગપવત ગુરાવયો પણ 
કર્મચારીઓનરે તો સિ્મસિ ગુરાવયાની લાગણી થયરેલી કારણ કરે તરેરના રાથરેથી છત્ 
ગયું હતું. તરેરના સથાપરેલા ઉદ્ોગના કર્મચારીઓ વનરાધાર થઈ ગયા હોય તરેિી 
લાગણી અનુભિિા લાગયા હતા.

ઔદ્ોવગક ક્ષરેત્રે ઉતપાદકતાની કરેટલીક સરસયાઓની ચચા્મઓ કરિા અનરે 
ઉકરેલ શોધિા રાટરે વિદરેશરાં પકરષદ રળી. તરે પકરષદરાં ભારતરે પ્થર િાર ભાગ 
લીધો અનરે વિક્રરભાઈ ઉતપાદકતા પ્વતવનવધ રંડળના નરેતા હતા. ભારતરાં 
ઉતપાદન િધારિા રાટરેની ચળિળનરે તરેરણરે પ્ોતસાહન આપી રજબૂત કરી દરેશના 
જ રે ભાગરાં વિવિધ સંસાધનો જ રેિાં કરે પદાથયો (materials), તાલીર પારરેલા 
(trained) કર્મચારીઓ અનરે નાણાંનો અભાિ હોય તયાં સતિરરે  અનરે અવગ્રતાના 
ધોરણરે વિકાસનો તરેઓ આગ્હ રાખતા. આ સાથરે તરેઓ સરય પરતિરે ખૂબ સભાન 
હતા. સરયનો રહતિર ઉપયોગ કરિો અનરે એ રાટરે જ પ્ાપય સરય હોય તરેરાં િધુ 
નરે િધુ કાય્મ કરી શકાય તરેિું કૌશલય વસદ્ધ કરિું પડરે. ઔદ્ોવગક વિકાસ રાટરે 
‘સરય’ રૂલયિાન ચીજ છરે તરેથી તરેનો સદુપયોગ અવનિાય્મ છરે.

આધુવનક ટકૅનૉલૉજીના આગરનથી પ્િત્મરાન નૈવતક રૂલયોનો ક્રરશ: હ્ાસ 
થિાનું જોખર ઊભું થયું છરે. આ પહરેલાં તરાર પ્િૃવતિઓના કરેનદ્ર ઉપર રાનિ હતો. 
હિરે તરે તયાંથી ખસી રહો છરે અનરે કુદરતનાં તરાર તતિો અનરે પદાથયોની જ રેર 
રાણસ પણ એક તતિ કરે પદાથ્મ બની રહો છરે એિો અહરેસાસ થતો જાય છરે. આથી 
વિક્રરભાઈ અિારનિાર કહરેતા કરે ટકૅનૉલૉજી આપણં આખરી ધયરેય કરે લક્ષ નથી, 
તરે તો રાત્ એક સાધન છરે જ રેનો ઉપયોગ જનસરૂહના કલયાણાથષે કરિાનો છરે. 
રાણસ રાટરે ટકૅનૉલૉજી ખરી પણ ટકૅનૉલૉજી રાટરે રાણસ નથી. તરેર થાય તો જ 
તરાર પ્િૃવતિઓના કરેનદ્ર ઉપર રાણસ ટકી રહરે.

અદ્તન ટકૅનૉલૉજી, િૈજ્ાવનક સંશોધન, ઉદ્ોગોનું આધુવનકીકરણ, અિકાશ-
યુગનો પ્ારંભ અનરે રાનિીય વયિસથાપન, તરે બધાંની પહરેલ કરિાનું જાણરે કરે 
વિક્રરભાઈના નારરે જ લખાયું હોય તરેિું બનયું છરે. પણ પહરેલ કરનારના રાથરે ઘણી 
જિાબદારીઓ હોય છરે. તરેણરે જ રૂલયવનષ્ઠ ધોરણો, કાય્મક્ષરેત્, પદ્ધવતઓ અનરે 
પારદશ્મક વયિહારોની સથાપના કરિાની હોય છરે. તરેરણરે લગભગ બધાં ક્ષરેત્રે પહરેલ 
કરી છરે અનરે આ બધું વસદ્ધ કયુું છરે.

અકટરાની સંચાલન સવરવતના અધયક્ષ શ્ી. કસતૂરભાઈ લાલભાઈ હતા. 
તરેરણરે વિક્રરભાઈ સકહત કરેટલાક અનય યુિાન સંશોધકોનરે િાલી તરીકરે હંૂફ આપી 
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દરરેકનરે પોતાનું સિતિ ખીલિિાની તકો આપી છરે. તરેઓ ઉદ્ોગોરાં સંશોધનનરે 
જ રેટલું રહતિ આપતા હતા તરેટલું જ રહતિ વયિસથાપનનરે પણ આપતા હતા. 
વિક્રરભાઈએ પણ અકટરા અનરે ઉદ્ોગોરાં શ્ી કસતૂરભાઈના પગલરે પગલરે ચાલિાનું 
પસંદ કયુું.

વયિસથાપન-તતિો અનરે કફલસૂફી બાબતરે વિક્રરભાઈનું િલણ ‘પારસપકરકતાની 
વિભાિના (concept of mutuality)’ પરતિરે સપષ્ અનરે ઉદાર રહું હતું. ઉદ્ોગ 
કરે અનય વયિસાયરાં સકહયારાપણં તથા પારસપકરકતા અવત રૂલયિાન પ્યોગ અનરે 
પદ્ધવત છરે. વિશરેષ તો તરેઓ રાનિીય સંબંધોના વિકાસ રાટરે સપૃહણીય છરે. આર તો 
પારસપકરકતાની વિભાિના એકરક એકરકસનરે (Eric Erickson) રજૂ કરરેલી પણ 
તરેના કરેટલાક અંશો વિક્રરભાઈએ અનયોનય વયિહારોરાં આરરેજ કરરેલા : ‘‘સંબંધો 
કરે વયિહારરાં પારસપકરકતા અથિા સકહયારાપણં એટલરે બધાં જ ભાગીદારો 
(રૂડી રોકનાર, ટકૅવનકલ સભયો અનરે કારીગરો) એકબીજાંની શવકત ઉપર વિશ્વાસ 
અનરે આધાર રાખરે. શવકતનો વિકાસ કરી યોગય કારો દ્ારા કતા્મ અનરે અનય િચચરે 
પારસપકરકતાના વસદ્ધાંતનરે આગળ ધપાિી શકાય છરે. પરસપર સહયોગથી કાય્મકતા્મ 
તો રજબૂત થાય છરે સાથરે સાથરે બીજા પણ. ટૂકંરાં, પરસપર સહયોગ, જ રે તરે કાય્મ 
સાથરે સંકળાયરેલ બધાંની શવકત અનરે ક્ષરતાનો વિકાસ કરરે  છરે, બધાં સાથરે રાનિીય 
વયિહારો રાખિાનું પ્બોધરે છરે. તરેનો ઉપયોગ સાધય તરીકરે અનરે નકહ કરે સાધન 
તરીકરે કરિાનો રહરે છરે.’’

વયિહાર અંગત કરે સંસથાકીય હોય પણ વિક્રરભાઈનરે રન અનયોનય વિશ્વાસ 
પાયાની બાબત રહી છરે. અકટરાની સથાપના અનરે વિકાસ રાટરે શ્ી કસતૂરભાઈએ 
વિક્રરભાઈરાં જ રેટલો વિશ્વાસ રૂકયો હતો, તરેટલો જ વિશ્વાસ વિક્રરભાઈ તરેરની 
સાથરે સંલગ્ન એિા તરાર ઘટકો ઉપર પણ રાખતા. આથી જ રે સંશોધન કરે 
ઔદ્ોવગક એકરનાં તરાર જૂથોરાં એકર પોતાનું છરે એિી ભાિનાનો ઉદય થયો. 
આથી તો ટરેકસટાઇલસ ટકૅવનવશયન ઍસોવસયરેશનરે વિક્રરભાઈનરે 1956રાં તરેરની 
સંસથાના પ્રુખ બનાવયા. આ સંસથાના ઇવતહાસરાં પ્થર િાર એિું બનયંુ કરે તરેરની 
લાગણીઓનરે િાચા આપી શકરે તરેિા એક વરલરાવલકનરે પ્રુખના હોદ્ા ઉપર 
બરેસાડિારાં આવયા હોય. અકટરા ટરેકસટાઇલ લરેબર ઍસોવસયરેશનરે પણ એર જ 
કયુું.

સુધારાલક્ષી પકરિત્મનો સકહત સંસથાના સથાપક તરીકરે અકટરાનું સજ ્મન એ 
વિક્રરભાઈનો પ્થર અનુભિ હતો. આ પ્કારની તાલીર તરેરણરે હરેરખરેર પાર પાડી. 
વિજ્ાની તરીકરે તરેરનું વયવકતતિ આ પહરેલાં ઊભરી આિરેલું પણ આ સાથરે સંસથાના 
સજ ્મક તરીકરે નિી ઓળખ લોકોનરે રળી. પ્ારંભથી 1956 સુધી વિક્રરભાઈ 
અકટરાના રાનાહ્મ વનયારક રહા અનરે સારાવજક તથા આવથ્મક સરસયાઓનું 
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વનિારણ કરીનરે એક ક્રાંવતકારી સંચાલકની ભૂવરકા પૂરી પાડી.

આઝાદી િરેળાએ અરદાિાદનો કાપડ-ઉદ્ોગ પૂર બહારરાં ખીલરેલો હતો. 
ભારત સરકારરે  તરે િરેળાએ ઔદ્ોવગક વિકાસનરે પ્ાધાનય આપી જુદી જુદી કદશારાં 
પગરણ શરૂ કરરેલું. ફારા્મસયૂકટકલ, રાસાયવણક ખાતરો, રરેલિરેનાં એવનજનો અનરે 
ડબબા બનાિિા િગરેરરેનો તથા આનુષંવગક ઉદ્ોગો આકાર લઈ રહા હતા. આ 
સરયરે ભારતરાં વિવિધ ઉદ્ોગો રાટરે પૂરતાં સંસાધનો હતાં, પારંપકરક કાય્મ-
વિવધઓ અનરે રૂકઢચુસત વયિસથાપન હતાં. ઉદ્ોગોરાં અરલદારશાહી, કાલગ્સત 
પદ્ધવતઓ અનરે જૂની-પુરાણી યંત્સારગ્ીનરે કારણરે ગુણિતિા અનરે ઉતપાદકતાનું 
ધોરણ વનમન હતું. આિી પકરવસથવતરાંથી વિક્રરભાઈએ ઉદ્ોગોનરે બહાર લાિી 
અદ્તન બનાવયા અનરે વયિસથાનરે િધુ અસરકારક બનાિી.

w w w
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કોઈ પણ શુદ્ધ એટલરે કરે સૈદ્ધાંવતક વિજ્ાન વયિહારરાં પ્યોજાય છરે 
તયારરે  તરે ટકૅનૉલૉજીનું સિરૂપ ધારણ કરરે  છરે. ગઈ કાલનું વિજ્ાન આજની 
ટકૅનૉલૉજી અનરે આજની ટકૅનૉલૉજી આિતી કાલનો ઉદ્ોગ છરે. આ છરે 
વિકાસનો ક્રર. આિી ટકૅનૉલૉજી આવથ્મક, સારાવજક, સાંસકૃવતક અનરે 
રાનિીય વિકાસનો પાયો બનરે છરે. કરેટલાક લોકો સૈદ્ધાંવતક વિજ્ાનરાં 
પારંગત હોય છરે તો કરેટલાક રાત્ ટકૅનૉલૉજીરાં. સૈદ્ધાંવતક વિજ્ાન અનરે 
ટકૅનૉલૉજી એર બંનરેરાં વનપુણતા ધરાિનાર લોકો ભાગયરે જ જોિા રળરે 
છરે. સંશોધન, ટકૅનૉલૉજી અનરે વિકાસનો વત્િરેણી સંગર તો જિલ્રે જ 
થતો હોય છરે. વિક્રરભાઈ એિી વિરલ વયવકત હતા જ રે સંશોધન, 
ટકૅનૉલૉજી અનરે વિકાસક્ષરેત્રે અનનય ક્ષરતા, કાય્મસાધકતા અનરે દીઘ્મદૃવષ્ 
ધરાિતા હતા. આ બાબતરે તરેઓ રરેઘનાદ સહા, ચંદ્રશરેખર રારન અનરે 
હોરી ભાભાની પરંપરારાં બરેસરે. વિક્રરભાઈ સંશોધનરાં તો વનપુણ હતા, 
પણ સાથરે તરે સિાુંગી વિકાસ રાટરે યોગય દૃવષ્ પણ ધરાિતા હતા. 
આઝાદી પછી જયારરે  િૈજ્ાવનક ઢબરે પ્ગવત કરિાની હતી, બરાબર તરેિરે 
સરયરે દરેશનરે હોરી ભાભા અનરે વિક્રરભાઈ રળા. યુિાન િયરે જયારરે  
વિક્રરભાઈની શવકતઓ સોળરે કળાએ ખીલી રહી હતી તયારરે  તરેરણરે 
વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી દ્ારા રાષ્ ્રીય વિકાસરાં યોગદાન આપયું અનરે 
તરે રહતિના સીરાવચહનરૂપ નીિડું.

સિાતંત્રય બાદ ભારતરે કૃવષ અનરે ઔદ્ોવગક ક્ષરેત્રે તાકીદરે 
આતરવનભ્મર થિાનું હતું. આ બંનરે જરૂકરયાતોનરે નજર સરક્ષ રાખીનરે 
હોરી ભાભાએ નયૂવકલયર(પરરાણ)-ઊજા્મના ઉતપાદનનો નકશો (blue 
print) તૈયાર કયયો. આ સાથરે તરેરણરે અિકાશ-સંશોધનનો ખયાલ પણ 
રરતો કયયો. હોરી ભાભા પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષ હતા તયારરે  3



પ્વતભાિંત વિજ્ાની 29

અિકાશ-સંશોધનના વિભાગની દરેખરરેખ અનરે પ્ગવત થાય તરે હરેતુથી વિક્રરભાઈનરે 
આ પંચના સભય તરીકરે વનરંત્રયા. ડૉ. ભાભાના આકવસરક અિસાન બાદ 
વિક્રરભાઈનરે

પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષનો હિાલો સોંપિારાં આવયો. પરરાણ-ઊજા્મના 
ઉતપાદન રાટરે ડૉ. ભાભાએ તૈયાર કરરેલા નકશા(આયોજન)નરે પૂણ્મ કરી તરેના 
અરલ રાટરે તરેરાં જરૂરી રંગો પૂરિાની જિાબદારી વિક્રરભાઈના વશરરે  આિી.

બ્હ્માંડ(cosmic)-કકરણો અનરે પી.આર.એલ.

પરરાણ-ઊજા્મ અનરે અિકાશ-સંશોધન પ્તયરે વિક્રરભાઈનરે ભારરે  લગની 
લાગી. આથી રસપૂિ્મક તરેઓ આગળ િધતા રહા. સંશોધન પરતિરે તરેરના રસની 
વિગતો રસપ્દ છરે. 1939રાં કરેવમબ્જ યુવનિવસ્મટીની સેંટ જહૉન કૉલરેજરાંથી 
સનાતકની ઉપાવધ લીધા પછી તયાં જ રહીનરે અનુસનાતક વિદ્ાથથી તરીકરે નયૂવકલયર 
ભૌવતકવિજ્ાનરાં સંશોધન શરૂ કયુું. આ તરેરની પસંદગીનો વિષય હતો. આથી 
નયૂવકલયર ભૌવતકવિજ્ાન પરતિરેનો તરેરનો  લગાિ પરરાણ-ઊજા્મના અભયાસરાં 
રસ પરેદા કરરે  તરે સિાભાવિક ઘટના છરે.

આ દરવરયાન બીજુ ંવિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળું અનરે  તરે 1939થી 1945 સુધી 
ચાલયું. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરવરયાન યુદ્ધલક્ષી સંશોધનની અવનિાય્મતા ઊભી થઈ. તરે 
સાથરે આનુષંવગક યુદ્ધ-સારગ્ીના ઉતપાદનરાં તરેજી આિી. પકરણારરે આ વસિાય 
અનય પ્કારનાં સંશોધન લગભગ સથવગત થઈ ગયાં. બીજા વિશ્વયુદ્ધથી સજા્મયરેલ 
પ્વતકૂળતાઓનરે કારણરે વિક્રરભાઈનરે ભારત પાછા આિિાની ફરજ પડી. 
ભૌવતકવિજ્ાન પ્તયરેનો પ્રેર તરેરનરે બૅંગાલુરુની ઇવનડયન ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ સાયનસરાં 
ખેંચી ગયો. કરેવમબ્જ યુવનિવસ્મટીની પરિાનગી સાથરે, અહીં તરેરણરે નોબરેલ 
પુરસકારવિજ રેતા સર સી. િી. રારનના રાગ્મદશ્મન હરેઠળ પીએચ.ડી. રાટરે સંશોધન 
શરૂ કયુું. જોગાનુજોગ આ સરયરે હોરી ભાભા પણ આ સંસથારાં (બ્હ્માંડ) કકરણો 
ઉપર સંશોધન કરતા હતા. બ્હ્માંડ-કકરણો અંતકરક્ષરાંથી પૃ્થિી ઉપર સતત 
આિતા શવકતશાળી કણોનો પ્િાહ છરે. આ કણોના પ્િાહરાં પ્ોટૉન વિશરેષ હોય 
છરે. તરે સાથરે અલપ પ્રાણરાં ભારરે  તત્િોની નયૂવકલયસ, ઇલરેકટ્રૉન, ફોટૉન, નયૂટ્રૉન 
અનરે નયૂકટ્રનો જ રેિા કણો પણ હોય છરે. પૃ્થિીના િાતાિરણ અનરે ચુંબકીય ક્ષરેત્ની 
બહારથી આિતાં બ્હ્માંડ-કકરણોરાં સરાવિષ્ કણોનરે પ્ાથવરક (primary) કણો 
કહરે છરે. આ પ્ાથવરક કણો પૃ્થિીના િાતાિરણરાં દાખલ થતા િાતાિરણના િાયુ-
કણો સાથરે અથડાય છરે. પકરણારરે તરેરાંથી રરેસૉન કણો પરેદા થાય છરે. રરેસૉન કણોની 
ઉતપવતિ અનરે તરેના લાક્ષવણક ગુણધરયો અંગરેના સંશોધનરાં ભાભા રોકાયરેલા હતા. 
ભાભાનું આ સંશોધનકાય્મ વિક્રરભાઈ રાટરે પ્રેરણાનો સ્ોત બની રહો. આ સરયરે 
રારન અનરે ભાભાના સંશોધનકાય્મની વિક્રરભાઈ ઉપર પ્રેરણાતરક અસર થઈ 
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અનરે તરેરની સાથરે કાય્મ કરિાની તક રળતાં તરેરનરે નજીકથી વનહાળિાનો અિસર 
રળો. આથી રારન અનરે ભાભાના જીિનના વસદ્ધાંતનો વિક્રરભાઈ ઉપર સારો 
એિો પ્ભાિ પડો.

કરેવમબ્જ યુવનિવસ્મટીરાંથી બ્હ્માંડ-કકરણોના અભયાસની પચિાદભૂવરકા સાથરે 
તરેઓ ભારત આવયા હતા. બૅંગાલુરુરાં આ વિષય ઉપર પ્ો. રારનના રાગ્મદશ્મન 
હરેઠળ વિક્રરભાઈએ બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપર સંશોધન ચાલુ કયુું. આ વિષયના 
સંશોધનરાં વિક્રરભાઈ પ્ો. રારનના પહરેલા અનરે છરેલ્ા વિદ્ાથથી હતા કારણ કરે 
એક તરફ બ્હ્માંડ-કકરણોના સંશોધન રાટરે અપૂરતી સુવિધાઓ હતી અનરે બીજી 
તરફ રંગો, ધિવન અનરે સફકટકોના અભયાસ પ્તયરે પ્ો. રારનની રુવચએ તરેરનરે 
બ્હ્માંડ-કકરણોનરે લગતા સંશોધનથી વિરુખ કરી દીધા. બ્હ્માંડ-કકરણોનરે લગતા 
સંશોધન અનરે અભયાસનરે કારણરે વિક્રરભાઈનરે એ ફાયદો થયો કરે તરેરનારાં 
આંતરગ્હીય અિકાશ (inter-planetory space), સૂય્મ તથા પૃ્થિી િચચરેના સંબંધો 
અનરે ભૂ-ચુંબકતિ(geomagnetism)ના અભયાસ પ્તયરે રસ જાગ્ત થયો. પકરણારરે 
તરેરનો પ્થર સંશોધનલરેખ ‘‘Time distribution of cosmic rays’’ ઇવનડયન 
એકૅડરેરી ઑવ્ સાયવનસઝના સારવયકરાં 1942રાં પ્વસદ્ધ થયો. આ તબક્ રે બ્હ્માંડ-
કકરણોનરે લગતા સંશોધન દરવરયાન અિકાશ-સંશોધન તથા તરેનાં વિજ્ાન અનરે 
ટકૅનૉલૉજીની જરૂકરયાત સરજાતાં અિકાશ-યુગના શ્ીગણરેશ રંડાયા.

યુદ્ધ બાદ તરેઓ ફરીથી ઇંગલૅનડ ગયા. તયાં બ્હ્માંડ-કકરણોનરે લગતું સંશોધન 
આગળ ધપાિી 1947રાં તરેરણરે ‘‘Cosmic ray intensity in tropical latitude’’ 
ઉપર રહાવનબંધ તૈયાર કયયો. આ વનબંધ રાટરે પીએચ.ડી.ની ઉપાવધ તરેરનરે એનાયત 
કરિારાં આિી. આ દરવરયાન તરેરણરે 19F (P,r)ની પ્કક્રયા દ્ારા રળતા 6.2MeV 
ગૅરા-કકરણો િડરે યુરરે વનયર(238U)ના ફોટોવિભંજન રાટરે આડછરેદનું ચોક્સ રાપન 
કયુું. [19F (P,r) એટલરે 19 પરરાણભારાંક ધરાિતા ફલોરીન ઉપર પ્ોટૉનનો રારો 
કરિાથી રળતા ગૅરા-કકરણની પ્કક્રયા.] આડછરેદના રાપનથી ફોટોવિભંજનની 
પ્કક્રયાની શકયતા જાણી શકાય છરે.

પૃ્થિીના િાતાિરણની કદશારાંથી અદૃશય શવકતશાળી બ્હ્માંડ-કકરણોની િષા્મ 
અવિરત થતી રહરે છરે. િાતાિરણરાં દાખલ થતાંની સાથરે આ કકરણો વિવિધ 
પ્કારની અસરો પરેદા કરરે  છરે. પૃ્થિીની સપાટી તરેરજ ઊંડી ખીણરાં પણ આ 
કકરણોની અસર જોિા રળરે છરે. આ બ્હ્માંડ-કકરણોરાં 90 % પ્ોટૉન (હાઇડ્રોજનની 
નયૂવકલયસ), 9% આલફા-કણો (હીવલયરની નયૂવકલયસ), ફોટૉન (વિદ્ુતચુંબકીય 
વિકકરણ-ઊજા્મનો કણ), ઇલરેકટ્રૉન (ઋણ વિદ્ુતભાર અનરે શૂનયિત્ દળ ધરાિતો 
કણ) અનરે વિદ્ુતતટસથ નયૂટ્રૉનનો સરાિરેશ થાય છરે. આ બધા કણો લગભગ 
પ્કાશના િરેગથી ગવત કરતા હોય છરે. િાતાિરણરાં િાયુ-કણો સાથરે પ્ાથવરક 



પ્વતભાિંત વિજ્ાની 31

કણોની અથડારણ થતાં ગૌણ કણો પરેદા થાય છરે. ગૌણ કણોના પ્િાહનરે ગૌણ 
બ્હ્માંડ-કકરણો કહરે છરે. તરેરાં પાઇ  અનરે મયૂ  રરેસૉન રુખય છરે. ગૌણ કણો 
પણ પૂરતા શવકતશાળી હોય છરે તરેથી તરે બધાં પ્ાથવરક કણોની કદશારાં ગવત કરતા 
હોય છરે.

િાતાિરણરાં પ્ાથવરક કણો અનરે િાયુ-કણો િચચરેની પ્કક્રયાનરે કારણરે 
શવકતશાળી ગૅરા-કકરણો પરેદા થાય છરે. ગૅરા-કકરણો વિદ્ુતચુંબકીય તરંગો હોઈ 
તરે શવકતશાળી ફોટૉન-કણોની કકરણાિલી છરે. ગૅરા-કકરણના જ રે ફોટૉનની ઊજા્મ 
1.02 MeV કરતાં િધુ હોય તરે સાનુકૂળ સંજોગોરાં દ્રવય સાથરે આંતરકક્રયા કરતાં 
ઇલરેકટ્રૉન (e–) અનરે પૉવઝટ્રૉન(e+)ની જોડ પરેદા કરરે  છરે. પૉવઝટ્રૉન એ ઇલરેકટ્રૉનનો 
પ્વતકણ (antiparticle) છરે. કણ અનરે તરેના પ્વતકણનો સરાગર થતાં તરે વિલય 
(annihilate) પારીનરે ફરીથી ગૅરા-કકરણો પરેદા કરરે  છરે. આ પ્કક્રયાની શૃંખલાનરે 
સોપાનીિષ્મણ (cascade shower) કહરે છરે. આ બધાંરાં બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતા 
(પ્બળતા) રહતિનું લક્ષણ છરે. આથી વિક્રરભાઈએ બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતા 
રાપિાના અભયાસનરે પોતાના સંશોધનનો વિષય બનાવયો. તરે રાટરે તરેરણરે 
કકરણરાપક તૈયાર કરિા વિચાયુું. આ કકરણરાપકનરે પૃ્થિીની સપાટી ઉપર યોગય 
રીતરે ગોઠિિારાં આિરે તો તરે પણ પૃ્થિી સાથરે ભ્રરણ કરરે  છરે. આ સાધન 24 
કલાકરાં એક ભ્રરણ પૂરંુ કરરે  છરે. આથી આ સાધન કલાકરે કલાકરે આપાત બ્હ્માંડ-
કકરણોની તીવ્રતા રાપરે છરે. સરય સાથરે તીવ્રતાનો આલરેખ તૈયાર કરિારાં આિરે તો 
તરે ઉપરથી બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતારાં થતી િધઘટનો ખયાલ આિરે છરે. સાથરે સાથરે 
કઈ કદશારાંથી િધુ કરે ઓછાં બ્હ્માંડ-કકરણો આિરે છરે તરેની પણ જાણ થાય છરે. કોઈ 
એક કદશારાં બ્હ્માંડ-કકરણો િધુ પ્રાણરાં આિતાં રાલૂર પડરે તો રાની શકાય કરે 
તરે કદશારાં બ્હ્માંડ-કકરણોનું ઉદભિસથાન હોિું જોઈએ. આર બ્હ્માંડ-કકરણોની 
ઉતપવતિનું રહસય શોધી કાઢિા રાટરે વિક્રરભાઈએ પોતાનું સંશોધનકાય્મ આગળ 
ધપાવયું. બધી કદશારાંથી આિતાં બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતા સરાન હોય છરે તરેિી 
વિજ્ાનીઓની રાનયતાનરે તરે સરયરે પ્ાયોવગક સરથ્મન રળી રહું. આથી વિક્રરભાઈએ 
બીજો નિો ચીલો પાડો. કદશાનરે બદલરે સરય સાથરે બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતારાં 
થતા ફરેરફારનરે રાપિા  પ્યોગ કરિાનું સાહસ કયુું. અનરે તરેઓ સાહસ કરરે  જ, 
કારણ કરે તરેરનરે સાહવસકતાનો ગુણ િારસારાં રળો હતો. અહીં જ વિક્રરભાઈની 
સાહવસક પ્કૃવતની પ્તીવત થાય છરે–જ રે પાછળથી અનરેક ક્ષરેત્ોરાં સંિવધ્મત થયરેલી 
જોિા રળરે છરે.

આશરરે  1945 પહરેલાં વિદ્ુતભાકરત કણો તથા બ્હ્માંડ-કકરણોના અભયાસ 
રાટરે વિજ્ાનીઓ વિલસન કલાઉડ અથિા આયનીકરણ (ioniation) ચરેમબસ્મનો 
ઉપયોગ કરતા હતા. બધી કદશારાંથી આિતાં બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતા એકસાથરે 
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રાપિા  રાટરે આ સાધનો અનુકૂળ ન હતાં. તયારબાદ ગાઇગર-રૂલર કાઉનટર િડરે 
તો ઉપરની રુશકરેલી વનિારી શકાતી નથી, પણ ત્ણ કાઉનટરોનરે યોગય અંતરરે  
એકબીજાંની ઉપર ગોઠિિારાં આિરે અનરે બ્હ્માંડ-કકરણ એકસાથરે ત્ણરેરાંથી પસાર 
થાય તો તરેરની કદશા ચોક્સપણરે જાણી શકાય છરે. બરે કાઉનટર િચચરે સીસાની પલરેટ 
રાખિાથી ઓછી શવકતિાળા ઇલરેકટ્રૉન, ગૅરા-કકરણો અનરે અનય કણો તરેના િડરે 
શોષાઈ જાય છરે. આથી આિી પલરેટ ગળણીની ગરજ સારરે  છરે. રાત્ શવકતશાળી 
રરેસૉન જ રેિા ગૌણ કણો જ પસાર થઈ શકરે છરે. આિાં ગૌણ કકરણોની તીવ્રતા 
રાપિાથી બ્હ્માંડ-કકરણોની કદશા િધુ ચોકસાઈથી જાણી શકાય છરે. આ રીતરે 
ગોઠિરેલાં કાઉનટરોની રચનાનરે ગાઇગર-રૂલર ટરેવલસકોપ કહરે છરે.

વિક્રરભાઈએ બૅંગાલુરુ ખાતરે ઇવનડયન ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ સાયનસરાં રરેસૉન 
ટરેવલસકોપ બનાિિાનો વનરધાર કયયો. આ રીતરે તૈયાર કરરેલા રરેસૉન ટરેવલસકોપ િડરે 
વિક્રરભાઈએ બૅંગાલુરુ અનરે પુણરેરાં પ્યોગો કયા્મ. તયારબાદ 1943રાં કાશરીરરાં 
ગુલરગ્મ પાસરેના (3,962 રીટર; 13,000 ફૂટની ઊંચાઈએ આિરેલા) એક વશખર 
ઉપર બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતા રરેળિી. આ પ્યોગોનરે આધારરે  કદિસ દરવરયાન 
બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતારાં થતી િધઘટનો તરેરણરે પદ્ધવતસર અભયાસ કયયો અનરે 
િૈજ્ાવનક સંશોધનલરેખ પ્વસદ્ધ કયયો.

બૅંગાલુરુના I.I.Sc.રાં રારન અનરે ભાભા જ રેિા રહાનુભાિો િચચરે વિક્રરભાઈનરે 
યાદ કરિાની આ ઘટના પ્સતુત ગણાશરે. બીજા વિશ્વયુદ્ધનરે કારણરે વિક્રરભાઈ 
ઇંગલૅનડથી ભારત પાછા આવયા. તરે સરયરે વિક્રરભાઈનરે I.I.Sc.રાં સથાન રળું. 
તરેરણરે ભાભા સાથરે બ્હ્માંડ કકરણો (કૉવસરક કકરણો) ઉપર સંશોધન શરૂ કયુું. 
વિક્રરભાઈની શવકત, બુવદ્ધ અનરે કાય્મદક્ષતા જોઈનરે રારનરે કહું, ‘હરે યુિાન, રારી 
સલાહ રુજબ આ કાય્મરાં તરરે આગળ િધો, જ રે તરનરે નોબરેલ પુરસકાર અપાિશરે.’ 
અહીં રાણસ પારખિાની રારનની શવકત સપષ્ રીતરે દરેખાય છરે. તરેરણરે સૂવચત 
કરરેલા કૉવસરક કકરણોના વિષય ઉપર તરેરની કરેટલી દીઘ્મદૃવષ્યુકત શ્દ્ધા છરે, તરેનો 
અહરેસાસ કરાિરે છરે. વિક્રરભાઈના કદરાગરાં તરેરનું આગિું આયોજન હશરે, તરેથી 
તરેઓ રારનની સલાહ સિીકારી શકયા નહીં. રારનરે સૂવચત કરરેલા કાય્મનો વબ્સટોલરાં 
ભૌવતકવિજ્ાની સી. એફ. પૉિરેલનરે સિતંત્પણરે ખયાલ આવયો હતો, જ રે પાછળથી 
તરેરનરે રળરેલા નોબરેલ પુરસકારથી રહતિનો પુરિાર થયો.

વિક્રરભાઈ રારનના ખયાલનરે અનરે તરેના રહતિનરે સરજી શકરે તરેટલા હોવશયાર 
તો હતા જ. તરે છતાં, નોબરેલ પુરસકાર અપાિરે તરેિા સંભવિત સંશોધન-વિષયનરે 
બદલરે, રાષ્ ્રની તતકાલીન જરૂકરયાત સરજાતાં, તરેરણરે અંતકરક્ષ વિજ્ાન, સંશોધન 
અનરે તરેના ઉપયોગોનો રાહ પસંદ કયયો. તરેરણરે અંગત લાભનરે બદલરે રાષ્ ્રકહતનરે 
પ્ાથવરકતા આપી, તરે તરેરની રહાનતા છરે.
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1940થી 1960ના બરે દાયકા દરવરયાન બ્હ્માંડ-કકરણોનરે લગતું સંશોધન 
અરરેકરકા, ઇંગલૅનડ, ફ્ાંસ, હોલૅનડ, પોલૅનડ, સપરેન, ઇટાલી અનરે જર્મનીરાં પૂરઝડપરે 
ચાલતું હતું. બ્હ્માંડ-કકરણોના અભયાસ રાટરે આ દરેશો પાસરે િૈજ્ાવનક ઉપકરણોની 
કોઈ જ ઊણપ ન હતી. આ સરયરે ભારતરાં બ્હ્માંડ-કકરણોના સંશોધનનો પાયો 
પ્ો. રારન, ડૉ. ભાભા અનરે વિક્રરભાઈએ નાખયો. દુભા્મગયરે આ સરયરે આિા 
સંશોધન રાટરે ભારત પાસરે પૂરતાં સાધનો ન હતાં. આથી વિક્રરભાઈએ બૅંગાલુરુરાં 
જાતરે જ જરૂરી સાધનો બનાિિાનું કાર શરૂ કયુું. પયા્મતિ રાગ્મદશ્મન રાટરે તરેરણરે 
સંસથાઓની રુલાકાત લીધી. વિક્રરભાઈએ અનરે તરેરના સાથીદારો રાટરે પ્ાયોવગક 
ક્ષરેત્રે આ કપરો કાળ હતો કારણ કરે ભારતરાં તરે સરયરે પવચિરના દરેશોની જ રેર, 
પુશ-બટન ટકૅનૉલૉજીનો ઉદય થયો ન હતો. આ સાથરે તરે સરયરે ભારતરાં 
ઇલરેકટ્રૉવનકસનો પણ જરૂરી વિકાસ થયો ન હતો. જરૂરી સાધનો તૈયાર કરિારાં 
વિક્રરભાઈનરે પારાિાર રુશકરેલી તો હતી જ, પણ અડગ વિશ્વાસ અનરે ધીરજથી 
તરેરણરે વિવિધ સંસથાઓ અનરે વિજ્ાનીઓના સહયોગથી ધયરેય-વસવદ્ધ તરફ ઝડપથી 
પ્ગવત કરી. વિશ્વ સંસથાઓની રુલાકાત દરવરયાન અનરેકવિધ વિજ્ાનીઓના 
સંપક્મરાં આિિાનું થયું. આ િખતરે પુણરેના ઇવનડયન રીકટઓરોલૉવજકલ વિભાગના 
િડા, વિરલ હિારાનશાસ્તી અનરે િૈજ્ાવનક ડૉ. કરે. આર. રારનાથનના સંપક્મરાં તરે 
આવયા. ડૉ. રારનાથનના સંશોધન તરફ વિક્રરભાઈ આકષા્મયા.

વિજ્ાન પ્તયરે વિક્રરભાઈની અવભરુવચ બાળપણથી જ છતી થઈ હતી. આિી 
અવભરુવચનરે આધારરે  તરેરનરે વિકાસ કરિાની તક રળી રહરે તરે હરેતુથી તરેરના વપતાશ્ી 
અંબાલાલભાઈએ તરેરના વનિાસસથાન ‘કરટ્રીટ’રાં રુકત રનરે પ્યોગો કરી શકાય તરે 
રાટરે બધી જ વયિસથા કરી આપી હતી. વિજ્ાન પ્તયરેની તીવ્ર અવભરુવચ, વપતાશ્ીનો 
ઉદાર અવભગર, કરેવમબ્જ અનરે બૅંગાલુરુ ખાતરે રળરેલ સંશોધનનો રાહોલ, 
અરદાિાદની સંસકાકરતા અનરે પ્ો. રારન, ડૉ. ભાભા તથા ડૉ. રારનાથનના 
પ્ભાિનરે કારણરે વિક્રરભાઈનૈ ભૌવતક-વિજ્ાનક્ષરેત્રે સંશોધન કરિા રાટરે પ્રેરણા અનરે 
રુકત િાતાિરણ સુલભ થયાં. આ સાથરે દરેશરાં વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના ઉતકષ્મ 
રાટરેની ભૂવરકાની આિશયકતા સરજાઈ રહી હતી. તરે સાથરે બ્હ્માંડ-કકરણોના 
અભયાસ રાટરે પ્યોગશાળા સથાપિાની તીવ્ર ઉતકંઠા જાગી. િતનરાં ભૌવતકવિજ્ાનના 
સંશોધન રાટરે રાતબર સંસથા ઊભી કરિા અનરે પછી સરગ્ દરેશરાં વિજ્ાનના 
વયાપક વિકાસ રાટરે સંસથાઓના સજ ્મનરાં સિપન જોતા હતા. વિક્રરભાઈ રાટરે 
કહરેિાય છરે કરે તરેરનરે રાત્રે સિપન આિરે, બીજા કદિસરે વિચાર આિરે અનરે ત્ીજા કદિસરે 
સંસથા રૂત્મ સિરૂપ ધારણ કરરે . તરેરના જોશીલા પ્યતનો અનરે તરેરની દીઘ્મદૃવષ્નરે 
કારણરે તરેરનું સિપન થોડાક જ સરયરાં સાકાર થઈ જતું. તરેરના અથાગ, રસસભર 
અનરે સંવનષ્ઠ પ્યાસોનરે કારણરે આજ રે વિશ્વના નકશા ઉપર સથાન ધરાિતી ‘ભૌવતક 
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અનુસંધાન પ્યોગશાળા’ (Physical Research Laboratoty – PRL) અવસતતિરાં 
આિી.

કર્મક્ષરેત્ એજયુકરેશન ફાઉનડરેશન (KEF) અનરે અરદાિાદ એજયુકરેશન 
સોસાયટી(AES)ના સહયોગથી એર. જી. સાયનસ ઇવનસટટ્ૂટના બરે ઓરડારાં 
પી.આર.એલ.નું સંશોધનકાય્મ નિરેમબર, 1947થી શરૂ થયું. શરૂઆતરાં આ 
પ્યોગશાળારાં બરે વિભાગ હતા. એક, હિારાનવિષયક અનરે બીજો િાતાિરણના 
ઉચચ સતરરાં ઓઝોન અનરે અયનરંડળ(ionosphere)ના અભયાસ રાટરેનો વિભાગ. 
ડૉ. કરે. આર. રારનાથનનરે 1948રાં તરેના પ્થર વનદષેશક તરીકરે અનરે વિક્રરભાઈએ 
સહવનદષેશક તરીકરે કારગીરી સંભાળી. પી.આર.એલ.ના સજ ્મક વિક્રરભાઈએ 
પ્ાધયાપક અનરે વિજ્ાની તરીકરે પોતાની કારકકદથીનો આરંભ 28 િષ્મની ઉંરરરે  કયયો.

બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતા રાટરે પ્યોગોની વયિસથા ઊંડી ખીણોરાં, દકરયાની 
સપાટીની ઊંચાઈએ તથા પિ્મતો ઉપર કરિાની રહરે છરે. આથી વિવિધ હરેતુઓની 
પકરપૂણ્મતા રાટરે કાશરીરરાં ગુલરગ્મ, રાઉનટ આબુ, ઉદરેપુર ખાતરે સૌર પ્યોગશાળા, 
દવક્ષણરાં ઉટ્ટી, કોડાઈકરેનાલ અનરે વત્િરેનદ્રર તથા બોવલવિયારાં ચાકલટ્ા ખાતરે 
4,877 રી. (16,000 ફૂટ)ની ઊંચાઈએ એક એિાં કરેટલાંક પરેટારથકો ઊભાં 
કરિારાં આવયાં.

વિશ્વવિખયાત પ્યોગશાળા પી.આર.એલ. વિક્રરભાઈના સિપન, ધૈય્મ, વિચાર, 
વિશ્વાસ અનરે દૃવષ્નું જીિતુંજાગતું પ્રાણ છરે. વિક્રરભાઈ એક બાબતરે સપષ્ હતા 
કરે સારા અનરે સજ ્મનાતરક કાય્મ રાટરે આવથ્મક અનરે નૈવતક સહાય બધી બાજુએથી 
રળી રહરે છરે.

પી.આર.એલ. વિક્રરભાઈનું સજ ્મન હતું. તરે તરેરના ઘર કરતાં વિશરેષ હતું. 
તરેરણરે તરેનરે પોષણ આપી જતન કયુું છરે. પી.આર.એલ.ના સંિધ્મન સકહત ઔદ્ોવગક 
અનરે વયાિસાવયક જિાબદારીઓ તથા સારાવજક અનરે કલાવિષયક પ્િૃવતિઓ 
િચચરેથી પણ તરેઓ બ્હ્માંડ-કકરણોના સંશોધન રાટરે સારો એિો સરય ફાળિતા 
હતા. 1947થી 1971ના સરયગાળા િચચરે તરેરણરે 25 વિદ્ાથથીઓનરે રાગ્મદશ્મન પૂરંુ 
પાડી પીએચ.ડી.ની ઉપાવધ અપાિી. ઉપરાંત 50 જ રેટલા સંશોધન-લરેખો (જ રેની 
યાદી આગળ આપી છરે.) આંતરરાષ્ ્રીય ખયાવત ધરાિતાં વિવિધ સારવયકોરાં 
પ્વસદ્ધ કયા્મ.

બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતા તથા િાતાિરણીય ઓઝોનનું પ્રાણ રાપિા અનરે 
રાવત્ િાયુ દીવતિ(night air glow)ના અભયાસ રાટરે તરેરણરે કાશરીરરાં ગુલરગ્મ 
ખાતરે સંશોધન-રથકની 1955રાં સથાપના કરી. આ રથકરેથી બ્હ્માંડ-કકરણોનરે 
લગતાં અથ્મપૂણ્મ પકરણારો રળિાથી પરરાણ-ઊજા્મ પંચરે ગુલરગ્મ ખાતરે સંપૂણ્મ 
સુવિધાપૂણ્મ ‘High Altitude Research Laboratory’ની 1963રાં સથાપના કરી.
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પી.આર.એલ.રાં વિક્રરભાઈએ બ્હ્માંડ-કકરણોના અભયાસ રાટરે પ્યોગોની 
શ્રેણી ચાલુ કરી. કોઈ પણ કદશારાંથી આિતા બ્હ્માંડ-કકરણની તીવ્રતાનરે ક્ષૈવતજ 
અનરે ઊધિ્મ એર બરે ઘટકોરાં િહેંચી શકાય છરે. તીવ્રતાનો ઊધિ્મઘટક રાપિા રાટરે 
તરેરણરે રરેસૉન ટરેવલસકોપ તૈયાર કયયો. તયારબાદ કાઉનટરોની હાર બનાિીનરે ટરેવલસકોપ 
તૈયાર કયયો. તરેનરે વશરોવબંદુ (zenith) સાથરે 450ના ખૂણરે પૂિ્મ-પવચિર રહરે તરે પ્રાણરે 
ગોઠવયો. તરેના િડરે પાવથ્મિરેતર બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતારાં કદિસ દરવરયાન થતા 
ફરેરફારનો અભયાસ કરિારાં આવયો. આ અભયાસ અતયંત જકટલ હતો કારણ કરે 
તીવ્રતારાં થતો ફરેરફાર અવત સૂક્ર હોય છરે અનરે તરેની િધઘટ નોંધિા રાટરે બરેહદ 
કાળજી અનરે ચોકસાઈ રાખિાની હોય છરે. ઉપરાંત, વનવચિત સારાંશ તારિિા રાટરે 
સંખયાબંધ અિલોકન લરેિાં આિશયક છરે. તરેનું ચીિટપૂિ્મક સાંવખયકીય (statistical) 
વિશ્રેષણ કરિાનું રહરે છરે.

વિક્રરભાઈનરે લાગયું કરે પૃ્થિી-વસથત ઉપકરણો િડરે બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતારાં 
સરય સાથરે થતા ફરેરફારના સંશોધનથી બાહ અનરે દૂરના અિકાશના અભયાસ 
રાટરે નિી બારી ખૂલરે તરેર છરે. આ હરેતુનરે વસદ્ધ કરિા રાટરે કોડાઈકરેનાલ, વત્િરેનદ્રર 
અનરે ગુલરગ્મ ખાતરે પી.આર.એલ.ની વનશ્ારાં રથકો સથાપીનરે પૂરક સંશોધન  ચાલુ 
કયુું. સારાં પકરણારો ઉપલબધ કરિા રાટરે નયૂટ્રૉન રૉવનટર અનરે બૃહદ્-ક્ષરેત્ પ્સફુરક 
ટરેવલસકોપનો ઉપયોગ કરિારાં આવયો.

પ્ાયોવગક અિલોકનોનો ઢગલો ખડકી દરેિારાં વિક્રરભાઈનરે રસ ન હતો અનરે 
તરેનાથી તરેઓ સંતુષ્ પણ ન હતા. તરેરનરે તો એિાં અિલોકનો અનરે પકરણારોરાં 
રસ હતો જ રે આંતર-ગ્હીય અિકાશની પ્કૃવત અનરે લક્ષણો સરજિારાં રદદરૂપ 
થાય. બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતાના સરયાધીન ફરેરફારરાં અધ્મ-દૈવનક (semi-diur-
nal) ઘટકની જાણકારી રરેળિી પણ સુપરનયૂટ્રૉન રૉવનટર સુલભ ન થયો તયાં સુધી 
આ ઘટના વિિાદાસપદ રહી. તરે જ રીતરે તરેરણરે અરદાિાદ ખાતરે રાખરેલ બૃહદ્-ક્ષરેત્ 
પ્સફુરક કાઉનટરનરે હારરાં ગોઠિી ઉતિર તરફ રાખીનરે દીઘ્મ-િૃતિીય સરતલથી 
દૂરનાં બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતાની નોંધ કરી. આ ઉપરથી તરેરણરે બતાવયું કરે આિા 
અભયાસથી આંતરગ્હીય અિકાશની વિદ્ુતચુંબકીય વસથવત અનરે ઉચચ સતરોરાં 
થતા ફરેરફાર વિશરે જાણકારી રળી રહરે છરે.

અિકાશ-સંશોધનનરે લગતાં અિલોકનો પૃ્થિી-વસથત ઉપકરણો િડરે લઈ 
શકાય છરે તરેરજ ઉપગ્હ િડરે પણ. આ બંનરે રીતરે લીધરેલાં અિલોકનોની ચકાસણી 
તથા સરખારણી કરી સારાંશ કાઢિો જરૂરી હતો. આ રાટરે કોઈ પણ તક ઝડપી 
લરેિા રાટરે વિક્રરભાઈ ટાંપીનરે બરેઠા હતા. તરેરાં ખાસ તો પૃ્થિી ઉપરથી લીધરેલાં 
આંતર-ગ્હીય અિકાશ, રૅગ્નરેટોવસફયર અનરે સૂય્મ-પૃ્થિીના સંબંધોનરે લગતાં 
અિલોકનોની વિશ્વસનીયતા દૃઢ કરિાનો તરેરનો ખયાલ હતો. તરેર થાય તો બ્હ્માંડ-
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કકરણોની તીવ્રતારાં સરય સાથરે થતા ફરેરફારનરે આધારરે  રૅગ્નરેટોવસફયરરાં વિદ્ુત 
ક્ષરેત્, આંતર-ગ્હીય અિકાશરાં આઘાત તરંગો(shock waves)ની સંરચનાનરે 
લગતું પકરરૂપ (model) તૈયાર કરી શકાય. આ સરયરે બોવલવિયાના ચાકલટ્ા 
ખાતરે આિરેલ ઉચચ-અક્ષાંશ પ્યોગશાળારાં યુ.એસ.ના એર.આઇ.ટી. તથા જાપાનના 
સહયોગથી રરેસૉન-પરખ પ્ણાલી તૈયાર કરિારાં આિી હતી. આ બાબતની જાણ 
થતાં વિક્રરભાઈએ તરેરના વિદ્ાથથીનરે બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતારાં થતા અલપકાલીન 
ફરેરફારોનરે લગતાં અિલોકનો લરેિા રાટરે રોકલી આપયો, જ રે તક તરેણરે ઝડપી લીધી. 
આ અિલોકનોનરે આધારરે  બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતારાં થતાં સૂક્ર-સપંદનોની શોધ 
શકય બની. આથી આંતર-ગ્હીય અિકાશ, રૅગ્નરેટોવસફયર અનરે બ્હ્માંડ-કકરણોના 
િણ્મપટીય ફરેરફારો િચચરે સંપૂણ્મ અનુરૂપતા સથાવપત કરી શકાઈ. આનરે કારણરે 
ભૂચુંબકીય ક્ષરેત્રાં થતી િધઘટ અનરે તરેના ઉદભિસથાનની ખોજ કરિા વિક્રરભાઈનરે 
િધુ રસ પરેદા થયો. વનમન-અક્ષાંશ રથકો ઉપરથી િષયો સુધી ભૂચુંબકીય ક્ષરેત્ના 
ક્ષૈવતજ ઘટકનાં ચોક્સ અનરે સળંગ અિલોકનો લરેિારાં આવયાં. આનરે આધારરે  
સપષ્ થયંુ કરે બ્હ્માંડ-કકરણોની તીવ્રતારાં વનવચિત અનરે વનયવરત રીતરે ફરેરફાર થતા 
હોય છરે. ભૂચુંબકીય તીવ્રતાના ક્ષૈવતજ ઘટકનું રધયાહનરે રહતિર અનરે રધયરાવત્એ 
નયૂનતર રૂલય રળરે છરે. આ ફરેરફાર અયનરંડળના E-સતરરાં પ્િત્મતા પ્િાહનરે 
આભારી છરે. વિક્રરભાઈ અનરે તરેરના સાથીદારોએ ભૂચુંબકતિનરે લગતી રાકહતી 
વત્િરેનદ્રર, અલીબાગ, હૉનોલૂલૂ ગુઆર(Guam)નાં રથકો ઉપરથી રરેળિીનરે 
સરખાિતાં ભૂચુંબકીય ફરેરફારના ઉપરના ઉદભિસથાનનરે સરથ્મન રળરે છરે. આ 
ઉપરથી એટલું સથાવપત થઈ શકયું કરે ભૂચુંબકીય ક્ષરેત્રાં થતા ફરેરફાર રાટરે રહદંશરે 
ચુંબકીય ક્ષરેત્સીરા (magnetopause) અનરે રૅગ્નરેટોવસફયરના પુચછ વિભાગની 
પ્િાહ-પ્ણાલી જિાબદાર છરે.

સંશોધન કઠોર તપચિયા્મ છરે તરેર  કહરેિારાં કોઈ અવતશયોવકત નથી. તરે રાટરે 
રાણસરે વિપરીત સંજોગો સારરે પણ, અતયંત ધીરજપૂિ્મક આગળ િધિાનું રહરે છરે. 
આ સંદભ્મરાં વિક્રરભાઈની નીચરેની તરેરની વપ્ય ઉવકત સુંદર અથ્મ અનરે ઔવચતયનો 
ખજાનો પૂરો પાડરે છરે : ‘જ રે વયવકત ઘોંઘાટ દરવરયાન પણ રાત્ સંગીત સાંભળીનરે 
રાણી શકરે છરે તરેનરે તરેના કાય્મનો બદલો રળી રહરે છરે.’ એટલરે કરે લક્ય-િરેધ રાટરે, 
તરાર પ્વતકૂળતાઓ િચચરે, અજુ ્મનની રાફક રાછલીની રાત્ જરણી આંખ જ 
દરેખાિી જોઈએ.

વિક્રરભાઈરાં સંશોધન રાટરેનું કૌશલય, કલપનાશીલતા અનરે રૌવલકતા 
અદભુત હતાં. તરેનરે કારણરે પી.આર.એલ.ના વિજ્ાનીઓનરે તરેરણરે ગવતશીલ નરેતૃતિ 
પૂરંુ પાડું અનરે આગળ ધપિા રાટરે સરુવચત રાહોલ તૈયાર કરી આપયો. આથી જ 
તો પી.આર.એલ. એક જીિંત સંસથા બનીનરે િૈવશ્રિક સતરરે  ધરધરી ઊઠી છરે.
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સહકાય્મકતા્મઓ સાથરે તરેરના સૌહાદ્મ અનરે સૌજનયપૂણ્મ વયિહારની ઝાંખી 
કરાિતો આ પ્સંગ નોંધપાત્ છરે :

એક સાથીદારરે  કહું, ‘‘વિક્રરભાઈ આવયા છરે. તરરે તરેરની સાથરે િાત કરો.’’

બીજા સાથીદારરે  કહું, ‘‘હંુ નકહ  કરંુ, તરરે જ િાત કરો.’’

આકૃવત 1 : ભારતરાં અંતરીક્ષ કરેનદ્રો અનરે એકરો : (1) જોધપુર : પવચિર પ્. સુ. સં. સરે. કરેનદ્ર; 
(2) ઉદયપુર : સૌર િરેધશાળા; (3) અરદાિાદ : અંતરીક્ષ ઉપયોગ કરેનદ્ર; (4) નાગપુર : 
કરેનદ્રીય પ્. સુ. સં. સરે. કરેનદ્ર; (5) રુંબઈ : ઇસરો સંપક્મ કાયા્મલય; (6) બૅંગાલુરુ : અંતરીક્ષ 
આયોગ, અંતરીક્ષ વિભાગ, ઇસરો રુખયાલય, ઇસરો ઉપગ્હ કરેનદ્ર, દ્રિ નોદન પ્ણાલી કરેનદ્ર, 
ઇનસરેટ-1 અંતરીક્ષ ખંડ, પકરયોજના કાયા્મલય, વસવિલ ઇજનરેરી ભાગ, ઇનસરેટ રુખયાલય, 
ઉપગ્હ વનયંત્ણ કરેનદ્ર, એન. એન. આર. એર. એસ. સવચિાલય, દવક્ષણ પ્. સુ. સં. સરે. કરેનદ્ર; 
(7) હસન : ઇનસરેટ પ્ધાન વનયંત્ણ સુવિધાઓ; (8) વત્િરેનદ્રર (વતરુિનંતપુરમ્) : વિક્રર 
સારાભાઈ અંતરીક્ષ કરેનદ્ર, દ્રિ નોદન પ્ણાલી કરેનદ્ર, પી. એસ. એલ. િી. સુવિધાઓ; (9) 
રહરેનદ્રવગકર : દ્રિ નોદન પરીક્ષણ સુવિધાઓ; (10) અલિાઈ : ઍરોવનયર પરકલોરરેટ 
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પ્ાયોવગક સંયંત્; (11) શ્ીહકરકોટા : શાર કરેનદ્ર; (12) કિલૂર : ઉપગ્હ અનુિત્મન તથા 
સિષેક્ષણ કરેનદ્ર; (13) હૈદરાબાદ : રાષ્ ્રીય સુદૂર એજનસી; (14) બાલાસોર : રોસરવિજ્ાની 
રૉકરેટ કરેનદ્ર; (15) ખડગપુર : પૂિ્મ પ્. સુ. સં. સરે. કરેનદ્ર; (16) લખનૌ : ઇસટરે્રક ભૂ-કરેનદ્ર; (17) 
નિી કદલહી : અંતરીક્ષ વિભાગ શાખા સવચિાલય, ઇસરો શાખા કાયા્મલય, કદલહી ભૂ-કરેનદ્ર; 
(18) દરેહરાદૂન : ભારતીય સુદૂર સંિરેદન સંસથાન; (19) કાર વનકોબાર : ડાઉન રરે નજ કરેનદ્ર

તરે દરવરયાન વિક્રરભાઈએ પહરેલ કરી : ‘‘શું બાબત છરે, વર. કાણરે ?’’ (વર. 
કાણરે વિક્રરભાઈના પ્થર સંશોધન-વિદ્ાથથી હતા.)

વર. કાણરેએ કહું, ‘‘સાહરેબ, વિદ્ુતપ્િાહરાપકરાં ભૂલથી િધુ પ્િાહ પસાર 
કરતાં તરે બળી ગયું.’’ વિક્રરભાઈએ કહું, ‘‘ઓહ બસ ? એટલી જ િાત છરે ! તરેરાં 
આટલી બધી વચંતા શા રાટરે કરો છો ? એ રીતરે ડરીનરે ગભરાઈ જિાનું હોય તો 
કરેિી રીતરે ભણી શકાય ? ખરી િાત તો એર છરે કરે આિું થાય તો જ ભવિષયરાં 
બીજી િખત તરનરે િધુ સાિધ રહરેિાની તક રળરે.’’

આ પ્સંગ ઉપરથી લાગરે છરે કરે વિક્રરભાઈ ઠપકાની ભાષા જાણતા જ ન હતા. 
તરેરનારાં બધાં પ્તયરે ભારોભાર સહૃદયતા હતી તરેથી જ તો તરેઓ બધાં રાટરે 
પ્રેરણાનું સ્ોત હતા.

વિક્રરભાઈ અનરેકવિધ પ્િૃવતિઓરાં ગળાડબૂ રહરેતા, તરે છતાં પોતાના 
સંશોધન-વિદ્ાથથીનરે રાગ્મદશ્મન દ્ારા પૂરરેપૂરો નયાય આપતા હતા; ઘણી િખત તરેઓ 
પી.આર.એલ.રાં અધથી રાત્રે પોતાની રૂરરાં કાય્મ કરતા નજરરે  પડરે, તો કરેટલીક 
િખત રકાનની પરસાળરાં પસાર થતાં થતાં વિદ્ાથથીનરે રાગ્મદશ્મન આપરે, જ રેથી 
તરેરનરે સંશોધનકાય્મ કરિા સારા એિા સરય રાટરે કારનો ખોરાક રળી જાય; તો 
કરેટલીક િખત વિરાની રથકની લાજરાં પોતાના વિદ્ાથથીઓનરે આઠ-દશ કદિસનું 
ઘરકાર આપી દરે; તો કરેટલીક િખત િડોદરા જતા વિદ્ાથથીનરે ગાડીના પ્થર િગ્મના 
ડબબારાં (પોતાના ખચષે) સાથરે લઈ જાય અનરે ચાલુ રુસાફરીએ સંશોધનલરેખ અથિા 
રહાવનબંધની રૂપરરેખા તૈયાર કરાિી દરેતા.

સંશોધનક્ષરેત્રે આટલા બધા પકરશ્રનરે પકરણારરે વિક્રરભાઈ અરદાિાદ, 
ગુજરાત કરે ભારતથી આગળ િધીનરે આંતરરાષ્ ્રીય વિજ્ાની તરીકરે પ્વતભાસંપન્ન 
ખયાવત પામયા અનરે Cosmic Ray Intensity Variationની આંતરરાષ્ ્રીય 
સવરવતના રંત્ીપદરે વનયુકત થયા. આ સાથરે સાથરે શુદ્ધ અનરે પ્ાયોવજત 
ભૌવતકવિજ્ાનના આંતરરાષ્ ્રીય સંગઠનના – Cosmic Ray Commissionના – 
સભય બનયા.

અહીં ઉલ્રેખનીય છરે કરે ભારતરાં પરરાણ-ઊજા્મના કાય્મક્રર રાટરે ટી.
આઇ.એફ.આર. (Tata Institute of Fundamental Research) તરેનું પારણં 
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ગણાય છરે તરેર અિકાશ-સંશોધન અનરે તરેના ઉપયોગ પરતિરે પી.આર.એલ. પારણં 
ગણાય છરે. ભારત રાટરે પરરાણ-ઊજા્મ યુગના વપતા ડૉ. ભાભા તો અિકાશ-
સંશોધન યુગના વપતા ડૉ. વિક્રરભાઈ ગણાય.

ભારતીય અિકાશ-સંશોધન-સંસથા (ઇસરો)

વિક્રરભાઈ શવકતનો ભંડાર હતા. એથી વિશરેષ તરેરનારાં વિકાસની દૂરગારી 
દૃવષ્ હતી. બ્હ્માંડ-કકરણોનરે લગતું સંશોધન તરેરના રાટરે વિશાળ પ્રેરણાસ્ોત બની 
રહું. પકરણારરે અિકાશ-વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના ક્ષરેત્રે રહરેલી સંશોધનની તકો 
અનરે તરેનરે આધારરે  ઊપસતી રાષ્ ્રીય, શૈક્ષવણક અનરે સારાવજક વિકાસની તસિીરો 
તરેરના વચતિ સરક્ષ ખડી થઈ. અિકાશ-સંશોધન અનરે તરેના ઉપયોગથી દરેશની 
આવથ્મક, સારાવજક, સંચારણ-પ્ણાલી અનરે હિારાન-વિજ્ાનની તાસીર બદલિાની 
ગુંજાશનાં દશ્મન થયાં. પ્ાકૃવતક સંસાધનો (resources) જાણિા અનરે સરજિા 
ઉપરાંત તરેના ઉપયોગ બાબતરે અિકાશ-સંશોધન અતયંત રહત્િનો ફાળો આપી 
શકરે તરેર છરે એર તરેરણરે વિચાયુું. િીસરી સદીના પૂિા્મધ્મરાં રાનિવિકાસ થકી 
અિકાશ-વિજ્ાનનો નકહિત્ ફાળો રહરેલો છરે. પણ અિકાશ યુગ નિી શવકતઓનું 
વસંચન કરિા સરથ્મ બની રહરેશરે તરે હકીકત વિક્રરભાઈના કદરાગરાં બરાબર ઠસી 
ગઈ. બસ એટલું જ પૂરતું છરે. તરેરની દીઘ્મદૃવષ્ અનરે જાગૃવતનરે કારણરે 1969રાં 
પરરાણ-ઊજા્મ વિભાગ અંતગ્મત ભારતીય અિકાશ-સંશોધન-સંસથા(Indian 
Space Research Organisation – ISRO)ની રચના કરિારાં આિી. અિકાશ-
સંશોધન રાટરે રાષ્ ્રીય સવરવતની રચના પણ કરિારાં આિી. આ સવરવતના અધયક્ષ 
તરીકરે વિક્રરભાઈનરે વનયુકત કરિારાં આવયા. તયારબાદ તરેરણરે તરેરની તરાર 
શવકતઓ ભારતરાં અિકાશ-વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના વિકાસ પર કરેવનદ્રત કરી. 
આના પ્થર પગલા તરીકરે દવક્ષણ ભારતના થુમબા ખાતરે રૉકરેટ પ્રોચન રથક 
(Rocket Launching Station) ઊભું કયુું. થુમબા ચુંબકીય વિષુિિૃતિની નજીક 
હોિાથી અિકાશ-સંશોધન રાટરે સુગર હોઈ તરેની પસંદગી કરિારાં આિી. 
રાષ્ ્રસંઘરે આંતરરાષ્ ્રીય વિષુિિૃતિીય સંશોધન સુવિધા કરેનદ્ર તરીકરે આ રથકનરે 
તરત જ રાનયતા આપી. પછી તો થુમબા ખાતરે અિકાશ-વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના 
કરેનદ્રની સથાપના કરિારાં આિી. અહીં કરેટલાય વિજ્ાનીઓ અનરે ઇજનરેરોના 
સકહયારા પ્યતનોથી નિા યુગનો પ્ારંભ થયો છરે.

જોતજોતારાં વિક્રરભાઈએ, જાદુગરની જ રેર, ચરેન્નાઈ (રદ્રાસ) નજીક 
શ્ીહકરકોટા રૉકરેટ રરે નજ, અરદાિાદ ખાતરે પ્ાયોવગક ઉપગ્હ સંચારણ ભૂ-રથક 
અનરે અંતકરક્ષ ઉપયોગ કરેનદ્ર (Space Application Centre), વત્િરેનદ્રર ખાતરે રૉકરેટ 
પ્રોચન કરેનદ્ર અનરે આનુષંવગક બીજા પંદર એકરો સથાપયા. (જુઓ આકૃવત 1.) 
અલપ સરયરાં ઇસરોનું આટલું બધું વિસતરણ તરેરની અખૂટ શવકત, અસાધારણ 
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કુશળતા અનરે વિશાળ દૃવષ્ની સાક્ષી પૂરરે  છરે. ચુંબકીય વિષુિિૃતિની સુવિધાઓનો 
લાભ ઉઠાિિા બ્હ્માંડ-કકરણો, ક્ષ-કકરણો, ગૅરા-કકરણોનો અભયાસ સઘન બનાવયો 
અનરે ખગોલીય સંશોધન રાટરે સરતાપરંડળ (stratospheric) બલૂન, ઉચચ 
િાતાિરણ રાટરે નાદપટ (sounding) રૉકરેટનો ઉપયોગ શરૂ કયયો. હિારાનશાસ્તરાં 
ભારતીય ઉપગ્હીય પ્રેષણનો ઉપયોગ આપણા રાટરે તથા િૈવશ્રિક રાકહતીના 
વિવનરય રાટરે પણ કરી શકાય છરે. દકરયાપારના વયાપારી સંચારણ રાટરે ભારતીય 
સરુદ્ર ઉપગ્હ દ્ારા ભારતનરે બીજા દરેશો સાથરે જોડિારાં આિરેલ છરે. 19^0થી 
1980ના દસકારાં ઇસરોએ શી શી કાય્મિાહી કરિાની હતી તરેની રૂપરરેખા 
વિક્રરભાઈએ તૈયાર કરી હતી. આ રૂપરરેખાના કરેટલાક અંશો આ પ્રાણરે હતા.

(1) 30 કકલોગ્ારના પરે-લોડ (Payload) સકહત ભારતીય ઉપગ્હનરે 1974-
75રાં 4,000 કકલોરીટરની ઊંચાઈએ ભ્રરણકક્ષારાં છોડિો. કશાક વિવશષ્ 
અભયાસ રાટરે તૈયાર કરરેલ સારગ્ીના એકર એટલરે કરે ઉપકરણનરે પરે-લોડ કહરે છરે. 
આ રૉકરેટ-પ્ણાલી તથા પરે-લોડની કડઝાઇન, રચના અનરે અનય કારગીરી ભારતીય 
વિજ્ાનીઓ, ઇજનરેરો તથા ટકૅનૉલૉજીના વનષણાતોએ કરિાની રહરેશરે.

(2) 1974રાં યુ.એસ.એ છોડરેલા કક્ષીય સરક્રવરત (synchronous) ઉપગ્હ- 
(ATS-F)નો ભારતનાં 5,000 ગારડાંઓ રાટરે શૈક્ષવણક, કૃવષ અનરે આરોગયવિષયક 
કાય્મક્રરો રાટરે ઉપયોગ કરિો, જ રેથી આ ઉપગ્હ સૂચનાતરક દૂરદશ્મન પ્યોગ 
(Satellite Instructional Television Expreriment – SITE) િડરે ભારતનાં 
દૂરદૂરનાં ગારડાંઓનરે અિકાશ-વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનાં ફળ રળી રહરે. એટલરે 
કરે ઉપગ્હ અનરે ટરેવલવિઝન દ્ારા લોકોનરે વશક્ષણ આપી સારાવજક રીતરે જાગ્ત કરી 
શકાય.

(3) 1980રાં દૂરદશ્મન અનરે દૂરસંચારણ રાટરે ઇનસરેટ(INSAT)નરે ભારત 
ઉપર સરક્રવરત કક્ષારાં છોડિો. આ ઉપગ્હ રરે કડયો અનરે ટરેવલવિઝનના પ્સારણ 
રાટરે સક્ષર બનિો જોઈએ.

આ બધી િાતો થઈ બાહ અિકાશની, પણ વિક્રરભાઈએ તો પાયાના વિજ્ાન 
તથા ભૂ-વિજ્ાનનાં કરેટલાંક પાસાંઓના અભયાસ રાટરે આયોજન કયુું. ઉપગ્હનો 
ઉપયોગ કરીનરે સુદૂર-સંિરેદી (remote sensing) પદ્ધવત દ્ારા પૃ્થિીનાં સંસાધનોનો 
અભયાસ કરિાનું નક્ી કયુું. આિા અિકાશી કાય્મક્રરનો સફળતાપૂિ્મક અરલ થાય 
તો કરેટલીક િૈજ્ાવનક ટકૅનૉલૉવજકલ, સંકક્રયાતરક અનરે ભૌવતક સંસાધનોની 
સરસયાનો ઉકરેલ હાથ લાગરે. આ રાટરે અિકાશ-સંશોધનનો ઉપયોગ છરે એર તરેરનરે 
સરજાયું. આિું સંશોધન-આયોજન રાષ્ ્રની જરૂકરયાતો અનરે આકાંક્ષાઓનરે 
પકરપૂણ્મ કરિા સક્ષર હોિું જોઈએ, રૂળભૂત અનરે ટકૅનૉલૉવજકલ સંશોધન દ્ારા 
જ્ાનરાં વિશરેષ અનરે િાસતવિક િધારો થાય તરેરજ વયિસથાપનનરે લગતા ફાયદા 
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વસદ્ધ થાય તરેિું હોિું જોઈએ. આ રીતરે વિજ્ાનીઓ અનરે ટકૅનૉલૉજીના વનષણાતોની 
સજ ્મનાતરક તાકાતનો વિકાસ થાય અનરે આગળ ધપિા રાટરે નિી તકો ઉપલબધ 
થઈ શકરે. સંશોધન, શવકત, જ્ાન અનરે તકોનો વયાપ િૈજ્ાવનક સંસથાઓ તથા 
યુવનિવસ્મટીઓ સુધી પહોંચરે તો જ આયોજન અથ્મપૂણ્મ અનરે સાથ્મક બનરે તરેની સપષ્ 
પ્તીવત વિક્રરભાઈનરે થઈ.

1968રાં વિયરેના ખાતરે રળરેલ રાષ્ ્રસંઘ વનવર્મત બાહ અિકાશના અનિરેષણ 
તથા શાંવતરય ઉપયોગો રાટરેના અવધિરેશનરાં વિક્રરભાઈનરે િૈજ્ાવનક અધયક્ષ 
બનાિિારાં આવયા. આ અવધિરેશનના રંચ ઉપરથી બોલતાં તરેઓ જણાિરે છરે કરે 
‘વિકસતા દરેશોની આવથ્મક અનરે સારાવજક રીતરે પ્ગવત સાધિા રાટરે બાહ 
અિકાશના કરેટલાક ઉપયોગો બરેશક ઉપકારક બનરે તરેર છરે. ખરરેખર તરેના વસિાય 
તો આ પ્ભાિશાળી જગત સારરે ટકી રહરેિું રુશકરેલ છરે.’ ભારત જ રેિા વિકસતા 
રાષ્ ્ર રાટરે અિકાશ-વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના ઉપયોગ પ્તયરે પાયાની કફલસૂફી 
તરીકરે જણાિરે છરે કરે ‘રારંુ એ સૂચન છરે કરે વિકસતાં રાષ્ ્રોએ પ્ગવતકારક ટકૅનૉલૉજી 
પરતિરે સાર્થય્મ કરેળિિું જોઈએ અનરે તરેરની પોતાની સરસયાઓ હલ કરિા રાટરે 
તરેનો ઉપયોગ કરિો જોઈએ. આ બધું પ્વતષ્ઠા ખાતર નકહ પણ આવથ્મક રૂલયોની 
જાળિણી રાટરે થિું જોઈએ.’

અનય રાનિતાપરસત વિજ્ાનીઓની જ રેર વિક્રરભાઈ પણ અિકાશ-વિજ્ાનના 
વિનાશાતરક હરેતુઓ અનરે કારગીરીથી સભાન હતા. તરેના સંદભ્મરાં રાષ્ ્રસંઘરાં 
ઉપવસથત પ્રેક્ષકોનરે જણાવયું હતું કરે ‘પ્ગવતશીલ અનરે પકરિત્મનશીલ રાનિના 
પ્ભાિથી સરગ્ સરાજ ઉપર ઘરેરી અસર પરેદા થઈ છરે. િૈજ્ાવનક પ્ગવત અનરે 
ટકૅનૉલૉવજકલ નિીનીકરણરે એટલી રોટી હરણફાળ ભરી છરે કરે તરેની પ્ગવત સાથરે 
કદર વરલાિિાનું રાણસ રાટરે રુશકરેલ બનયું છરે. તરેરજ તરેનાથી કાલગ્સતતાના પ્શ્નો 
ઉપવસથત થયા છરે. બાહ અિકાશના લશકરી ઉપયોગ અનરે ઉપગ્હ દ્ારા જાસૂસી 
અનરે પહરેરરેગીરીએ કરેટલાક રાજકીય ગવભ્મતાથયોનરે જનર આપયો છરે. કોઈ એક 
રાષ્ ્રની ગોપનીયતા ઉપર અનય રાષ્ ્ર તરાપ રારરે  છરે તયારરે  તરેની સલારતી અનરે 
સાિ્મભૌરતિ ખતર થઈ જાય છરે. દુશરન પડોશી દ્ારા રાષ્ ્રની સલારતી જોખરાય 
છરે. આથી આંતરરાષ્ ્રીય સંબંધો અનરે સરજૂતીઓનો કોઈ અથ્મ રહરેતો નથી. 
આંતરરાષ્ ્રીય બાબતોરાં કાલગ્સત વિચારો અનરે િત્મનની રીત આજ રે આપણા 
અવસતતિ રાટરે ધરકીરૂપ બની રહરે છરે.’

અિકાશ-વિજ્ાનક્ષરેત્રે વિક્રરભાઈનું ભારતરાં તરેરજ આંતરરાષ્ ્રીય ક્ષરેત્રે 
યોગદાન પ્શંસનીય રહું છરે. ભારત રાટરે તરેરણરે ઘણાં સિપન જોયાં હતાં અનરે 
પદ્ધવતસરના આયોજનનરે કારણરે કરેટલાંક સાકાર થયાં છરે અનરે બાકીનાં આજ રે થતાં 
જાય છરે. તરેરના પ્યતનોનરે કારણરે જ તરેરના અકાળ અિસાન બાદ રાત્ ત્ણ િષ્મરાં 
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જ ભારતરે તરેનો પ્થર ઉપગ્હ ‘આય્મભટ્ટ’ અિકાશરાં ફરતો કયયો. (જુઓ આકૃવત 
2) સોવિયરેત અિકાશ રથક ઉપરથી સોવિયરેત રૉકરેટની રદદથી આ ઉપગ્હ 
એવપ્લ 19, 1975ના રોજ ભારતીય પ્રાણસરય રુજબ 13 : 00 કલાકરે અિકાશરાં 
સફળતાપૂિ્મક છોડિારાં આવયો. ખગોલીય ઉદભિસથાનોરાંથી આિતા ક્ષ-કકરણો, 
સૂય્મરાંથી આિતા નયૂકટ્રનો અનરે ગૅરા-કકરણો તથા આયન-રંડળના પ્ાચલોના 
રાપનની વયિસથા આ ઉપગ્હરાં કરિારાં આિી હતી. આ ઉપગ્હ સોવિયરેત 
વિજ્ાનીઓના સહયોગથી તૈયાર કરિારાં આવયો હતો. આ ઉપગ્હની સફળ 
કારગીરીથી ઇસરોના રુગટરાં એક ભાતીલું પીછુ ં ઉરરેરાયું. આ સાથરે ભાવિ 
કાય્મક્રરો રાટરે વિજ્ાનીઓ અનરે ઇજનરેરોનરે પ્રેરણા રળી તરેરજ તરે રાટરેનું નૈવતક બળ 
િૃવદ્ધ પામયું. આ બધું વિક્રરભાઈના સરવપ્મત પ્યતનોનું પકરણાર છરે. ભારતીય 
અિકાશ-સંશોધનનો પાયો ઘણો રજબૂત બનયો. આ રીતરે વિશ્વરાં ભારત 11રી 
અિકાશ સતિા બની.

 

આકૃવત 2 : આય્મભટ્ટ ઉપગ્હ

અિકાશ-સંશોધન અનરે ઉપયોગો રાટરે વિક્રરભાઈએ 2000ની સાલ સુધી 
કાર ચાલરે તરેિી રૂપરરેખા તૈયાર કરી હતી. તરેરણરે તૈયાર કરરેલ અિકાશ-સંશોધનના 
નકશારાં, તરેરના અકાળ અિસાન બાદ, પ્ો. સતીશ ધિન, પ્ો. યુ. આર. રાિ, પ્ો. 
પી. ડી. ભાિસાર અનરે પ્ો. કસતૂરી રંગન િગરેરરેએ જરૂરી રંગો પૂરી િીસરી સદીના 
અંવતર દસકાનરે જીિંત બનાવયો છરે. તરેરની આષ્મદૃવષ્ ભારતની સીરાઓ પાર 
કરીનરે િૈવશ્વક બની. આથી જ તો વિક્રરભાઈ તરેરના દીઘ્મકાલીન આયોજન દ્ારા 
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આપણી િચચરે રોજૂદ છરે.

વિક્રરભાઈની દૃવષ્રાં એક િાત એિી તો િસી ગઈ હતી કરે પ્યુકત 
ભૌવતકવિજ્ાન અનરે ઇલરેકટ્રૉવનકસનો સિાુંગી વિકાસ જ ભારતની પ્જાના જીિનનરે 
પ્ભાવિત કરી શકરે તરેર છરે. આ બંનરે વિષયોનો પ્ૌદ્ોવગક વિકાસ જ ભારતની 
તાસીર બદલી શકરે તરેર છરે. તરેરની વિભાિનાની પકરપૂણ્મતાના એક ભાગ રૂપરે 
ઇસરોએ પૂરી જહરેરત સાથરે ઑગસટ 1, 1995ના રોજ ટરેવલવિઝન દ્ારા વશક્ષણના 
તરેરના આદશ્મનરે રૂત્મ સિરૂપ આપયું.

આ સરયરે યુ.એસ.ની નાસા (National Aeronautic and Space Admin-
istration – NASA) સંસથાએ વિવનયોગ ટકૅનૉલૉજી ઉપગ્હ (Application 
Technology Satellite – ATS) કાય્મક્રરની શરૂઆત કરી. આ કાય્મક્રરના કરેનદ્રરાં 
રાનિકલયાણનો ખયાલ રહરેલો છરે. અિકાશ-સંશોધન રાટરે સરળ ભૂવરકા પૂરી 
પાડિા વિશ્વવયાપી સંચારણ-પ્ણાલી તૈયાર કરિા અનરે હિારાનનરે લગતી રાકહતી 
એકવત્ત કરિા રાટરે ATS-1થી ATS-5 ઉપગ્હોની શ્રેણીનરે ક્રરાનુસાર ભૂ-વસથર 
(geostationary) કક્ષારાં તરતી રૂકી. ભારતરાં સાક્ષરતા િધારિા અરરેકરકારાં 
ગ્ારીણ-વશક્ષણ આપિા તથા અદ્તન િૈજ્ાવનક પ્યોગોની ભૂવરકા રચિા રાટરે 
ATS-6 ઉપગ્હનરે કરેનરેડી અિકાશ કરેનદ્ર ઉપરથી રરે 30, 1974ના રોજ ભૂ-વસથર 
કક્ષારાં રૂકિારાં આવયો. આ ઉપગ્હ 106થી 108 હરઝ્મ આિૃવતિનરે આિરી લરે તરેિો 
શવકતશાળી છરે. વિક્રરભાઈના સૂચનનરે આધારરે  ભારતરે યુ.એસ.ની સરકાર સાથરે 
કરાર કરીનરે શવકતશાળી ઉપગ્હ ATS-6ની સરેિાઓ એક િષ્મ રાટરે લીધી. આ 
સાથરે ઉપગ્હ િડરે શૈક્ષવણક દૂરદશ્મન પ્યોગ(Satellite Instructional Television 
Experiment – SITE)નું આયોજન કરિારાં આવયું. રાષ્ ્રીય વિકાસ રાટરે 
દૂરદશ્મનની રાધયર તરીકરે ક્ષરતા જાણિા અનરે વસદ્ધ કરિાનો આ પ્યોગનો હરેતુ 
હતો. ‘સાઇટ’ પ્યોગ અંતગ્મત રાષ્ ્રીય સંકલન, કુટુબંવનયોજન, વશક્ષકો રાટરે 
પ્વશક્ષણ, શાલરેય અનરે પ્ૌઢવશક્ષણ, સિાસ્થય-સુધારણા, આરોગયની સુરક્ષા, 
કૃવષવિષયક વયિહારો અનરે ધંધાકીય કુશળતાનું સંિધ્મન િગરેરરેનો સરાિરેશ થાય છરે.

‘સાઇટ’ પ્યોગના ટકૅવનકલ હરેતુઓરાં નીચરેની બાબતોનો સરાિરેશ થાય છરે : 
(1) રાષ્ ્રના વિકાસ રાટરે ટરેવલવિવઝન પ્સારણની ક્ષરતા ચકાસિી, (2) ગ્ારીણ 
વિસતારનરે પ્સારણનો સીધરેસીધો લાભ રળરે તરેિી પ્ણાવલકાઓ ઊભી કરિી. તરેરની 
રચના, ઉતપાદન, વયિહારોપયોગી ગોઠિણ, પ્કક્રયા અનરે રાિજત રાટરે પ્ગવતકારક 
કાય્મક્ષરતા િધારિી. (3) આ બધાંરાંથી રળતા અનુભિનો પ્યોગરાં ઉપયોગ 
કરિો. (4) ટરેવલવિઝન કાય્મક્રરો વિકસાિિા, તૈયાર કરી રજૂ કરિા અનરે પ્રેષણ 
સારરે જ રે સરસયાઓ આિરે તરેનું વનિારણ કરિું. ટૂકંરાં, વયિસથાપન(management)
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નરે લગતા આવથ્મક, સારાવજક અનરે ટકૅનૉલૉવજકલ લક્યાથયો(આશયો)નરે આધારરે  
ભારતના રાષ્ ્રીય વિકાસનરે ઉતિરેવજત કરિો.

આ કાય્મક્રરરાં ATS-6ના અિકાશ વિભાગની જિાબદારી નાસાની અનરે 
ભૂવરગત વિભાગની જિાબદારી ભારતની રહી. ભારતની ભૂવરગત જિાબદારી 
રાટરે વિક્રરભાઈએ અરદાિાદ ખાતરે ઇસરોના ઉપક્રરરે અંતરીક્ષ ઉપયોગ કરેનદ્ર(Space 
Application Centre – SAC)ની સથાપના કરી. આ પ્ણાલીના તરાર ઘટકોની 
રચના, વિકાસ, ગોઠિણી, ઉતપાદન, પ્કક્રયા અનરે રાિજતની જિાબદારી ‘સૅક’નરે 
સોંપિારાં આિી.

‘સાઇટ’ના કાય્મકાળ દરવરયાન ‘સૅક’નું કાય્મ આ પ્રાણરે રહું છરે : (1) આ 
પ્યોગ દ્ારા આંધ્ પ્દરેશ, વબહાર, કણા્મટક, ઓકરસા, રધય પ્દરેશ અનરે રાજસથાન 
જ રેિાં રોટાં 6 રાજયોરાં પસંદ કરરેલાં ગારોરાં 6,000 જ રેટલા ટરેવલવિવઝન એકરો 
ગોઠિિારાં આવયા હતા અનરે ઑગસટ 1, 1975ના રોજ ટરેવલવિઝન-પ્સારણ એક 
િાસતવિકતા બની. (2) અરદાિાદ અનરે કદલહી એર બરે જગાએ ભૂવર-રથકો ઊભાં 
કરિારાં આવયાં. અરદાિાદ ખાતરે પ્ાયોવગક ઉપગ્હ-પ્સારણ ભૂવરરથક (Exper-
imental Satellite Communication Earth Station – ESCES) ઉપર 
પ્રેવષત્-ગ્ાહી (transmitter-receiver) શૃંખલાનરે રાષ્ ્રસંઘ વિકાસ કાય્મક્રર(UN 
Development Programme – UNDP)ની સહાયથી વિસતારિારાં આવયો. આ 
રથક પ્ાયોવગક હરેતુ રાટરે છરે. જયારરે  કદલહી ભૂવર-રથક(Delhi Earth Station  
DES)નો ઉપયોગ સરાચાર-પ્સારણ રાટરે છરે. સંજોગોિશાત્ અરદાિાદના પ્સારણ 
ભૂવર-રથકનરે વનષફળતા રળરે તો તયારરે  તરેની કાય્મિાહી કદલહી ભૂવર-રથક દ્ારા થાય 
છરે. કદલહી રરે કડયો અનરે ટરેવલવિઝનનું પ્રેષણ પણ કદલહી ભૂવર-રથક દ્ારા થાય છરે. 
(3) અરૃતસર પાસરે એક ગ્ાહી છરે. તરે રાત્ ભૂવરરથક છરે. જ રે ઑલ ઇવનડયા રરે કડયો 
તથા ટરેવલવિઝન સાથરે જોડાયરેલ છરે. તરેનરે આધારરે  પુન:વિસરણ (rediffusion) કરી 
શકાય છરે. (4) નકડયાદ પાસરે પીજ ગારરે એક પ્રેષણ-રથક ઊભું કરિારાં આવયું 
છરે. કોઈ પણ સથળની પસંદગી પાછળ વિદ્ુત-વયિસથા અનરે િસતીનરે ધયાનરાં 
રાખિારાં આિરે છરે.

અિકાશ-વિજ્ાનના વિકાસનું વિક્રરભાઈનું સિપન સાકાર થતું જાય છરે. તરેરના 
અથાગ પ્યતનોનાં ફળ ભારતની પ્જાનરે રળી રહાં છરે. ત્ીજા વિશ્વનાં રાષ્ ્રોનરે 
િત્મરાન સદીની ઉતિર શોધનો લાભ કરાવયો, પણ તરે બધું જોિા રાટરે વિક્રરભાઈ 
આપણી િચચરે રહા નકહ. અિકાશક્ષરેત્રે સંશોધન કરિાની તરેરની પહરેલ અનરે 
પ્યતનોની સરૃવત કાયર કરિા રાટરે વત્િરેનદ્રર ખાતરેના ઉપગ્હ-પ્ણાલી વિભાગ(Sat-
ellite System Divison – SSD)નરે વિક્રર સારાભાઈ અિકાશ-સંશોધન કરેનદ્ર 
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(VSSC) નાર આપિારાં આવયું છરે.

ભૌવતક અનુસંધાન પ્યોગશાળા(Physical Research Laboratory)ના પૂિ્મ 
વનદષેશક ડૉ. સુધીરભાઈ પંડા વિક્રરભાઈનરે ભવય અનરે ઉવચત અંજવલ આપતાં 
કહરે છરે કરે ‘‘આધુવનક શંકરાચાય્મની જ રેર વિક્રરભાઈ વભન્ન વભન્ન સંસથાઓ અનરે 
સંગઠનો સિરૂપરે કનયાકુરારીથી કાશરીર સુધી સરૃવત-પગલાં પાડતા ગયા છરે. 
લક્રીનો ખોળો ખૂંદનારરે  જીિનભર સરસિતીની ઉપાસના કરી છરે. તરેરના અકાળ 
અિસાનરે આપણી િચચરેથી બુવદ્ધવનષ્ઠ અનરે શવકતશાળી સિજન ખૂંચિી લીધો છરે.’’

વશકાગો યુવનિવસ્મટીના વિજ્ાની ડૉ. જહૉન વસમપસન કહરે છરે કરે ‘સાઇટ’ 
યોજના વિક્રર સારાભાઈની યોગય યાદગીરી છરે. ભારતના લાખો લોકોનરે ટરેવલવિઝન 
દ્ારા વશક્ષણ પ્ાતિ થાય તરેિો તરેરનો હરેતુ અક્ષરશ: વસદ્ધ થયો છરે. આવથ્મક રીતરે 
પોષાય તરેિી વશક્ષણપ્થા ‘સાઇટ’ રારફતરે ઉપલબધ થઈ છરે.’’

ન્ૂવ્લ્ર ઊર્જા અને પરમાણુ-ઊર્જા પંચ

આંતરરાષ્ ્રીય પરરાણ-ઊજા્મ પંચની િૈજ્ાવનક સલાહકાર સવરવતની વિયરેના 
ખાતરે યોજાયરેલ બરેઠકરાં ભાગ લરેિા જતાં આલપસ પિ્મતના રાઉનટ બલાંક વશખર 
સાથરે વિરાન અથડાતાં ડૉ. હોરી ભાભાનું જાનયુઆરી 24, 1966ના રોજ અણધાયુું 
અિસાન થયું. પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષ ડૉ. ભાભાનું આ રીતરે આકવસરક 
અિસાન થતાં, સદર પંચના સદસય હોિાનરે નાતરે વિક્રરભાઈનરે આ પંચના અધયક્ષ 
તરીકરેની જિાબદારી સોંપિારાં આિી.

વિક્રરભાઈએ આ જિાબદારી સિીકારી લીધી તયારરે  કરેટલાક લોકોનરે આિડી 
રોટી જિાબદારીનું િહન કરિા રાટરે, તરેરનારાં શવકતની ઊણપ જણાતી હતી 
કારણ કરે તરેઓ તો રાત્ અિકાશ-વિજ્ાનના વનષણાત હતા. 1966રાં આ પંચના 
અધયક્ષ થયા બાદ, સૌના આચિય્મ િચચરે, તરેરણરે પરરાણ વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના 
વિકાસનો દર વિલક્ષણ રીતરે િધારી બતાવયો. પરરાણ-ઊજા્મ વિદ્ુત રાટરે આવથ્મક 
રીતરે પોષાય તરેિું સ્ોત છરે. નયૂવકલયર ઊજા્મનું ઉતપાદન કરતી િરેળાએ સલારતીનો 
પૂરરેપૂરો ખયાલ રાખિારાં આિરે તો કરઍકટર-પ્ણાલી, અલબતિ, આવથ્મક રીતરે 
કાય્મક્ષર બનરે છરે. કોઈ પણ રાષ્ ્રનરે નયૂવકલયર ઊજા્મના રહતિનરે નજરઅંદાજ 
કરિાનું િત્મરાન ગળાકાપ સપધા્મના સરયરાં, પાલિરે તરેર નથી.

કરઍકટર વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીની ઝડપી પ્ગવતનરે કારણરે ઊજા્મના 
ઉતપાદનની શકયતા અનરે સરળતા િધયાં છરે. નયૂવકલયર ભૌવતકવિજ્ાની વિગ્નરેર 
(Wigner) અનરે બ્હ્માંડજ્ાની વિનબગ્મ(Weinberg)ના પુસતક ‘The Physical 
Theory of Neutron Chain Reactor’નો વિક્રરભાઈએ તલસપશથી અભયાસ 
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કયયો. આ પુસતકરાં કરઍકટરનરે આનુષંવગક જકટલ સરસયાઓના ગુણાતરક ઉકરેલ 
રાટરે કમપયૂટર ટકૅવનકની અથ્મસાધકતા, શીતક પંપ અનરે અનય ઇજનરેરી હાડ્મિરેરનો 
વિકાસ, નયૂવકલયર ઈંધણ અનરે તરેની જકટલ વિખંડનશીલ ધાતુવિ્મદ્ા, અવત ઊંચા 
તાપરાનરે કલૅકડગં (cladding  ધાતુનું ક્ષારણ અટકાિિા તરેના ઉપર બીજી ધાતુનું 
પડ ચડાિિાની પ્કક્રયા), દ્રવયના વિકાસ તથા વિકકરણ સતરોનરે લગતી આિશયક 
રાકહતી આપિારાં આિી છરે. કોઈ પણ એક જ વયવકતરાં આ બધાં પાસાંઓનું 
સિ્મગ્ાહી જ્ાન હોિું સંભવિત નથી. કરઍકટર ટકૅનૉલૉજીના ક્ષરેત્રે પ્થર િાર 
પ્િરેશતા આગંતુક રાટરે ઉપલકકયું જ્ાન રરેળિિું એ પણ કકઠન કત્મવય છરે. આથી જ 
તો, ભારતરાં નયૂવકલયર ઊજા્મના વિકાસ રાટરે તથા અનય દરેશોની સરકક્ષ રૂકી આ 
વિભાગનરે નિો ઓપ આપી નયાયસંગત ઠરાિિા રાટરે વિક્રરભાઈની પકડ અનરે 
હથોટી બાબતરે કરેટલાક ભૌવતકવિજ્ાનીઓ અનરે વનષણાતોનરે શંકા હતી. આિા લોકો 
તો તયાં સુધીની રાનયતા ધરાિતા હતા કરે વિક્રરભાઈ િધુરાં િધુ તો નયૂવકલયર 
ઊજા્મના વિકાસ કાય્મક્રર ઉપર દરેખરરેખ રાખી શકશરે તથા ડૉ. ભાભાના આયોજનનરે 
કદાચ તજજ્ોની સહાયથી આગળ ધપાિી શકશરે. વિક્રરભાઈના પોતાના યોગદાન 
પ્તયરે આ લોકો ખુલ્ું રન કરે ઉદાર દૃવષ્કોણ ધરાિતા ન હતા.

પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષ બનયા તરે પહરેલાં વિક્રરભાઈ ઇંગલૅનડ ગયા 
હતા. તયાંના પરરાણ-ઊજા્મના વનષણાત વિજ્ાનીઓ તથા ઇજનરેરોનરે રળિાનું તરેરજ 
પરરાણ-ઊજા્મ રથકોની રુલાકાત લરેિાનું હરવગજ ચૂકતા નકહ. ઉપરાંત 1930થી 
40ના દસકારાં તરેરણરે રરેધાિી વિજ્ાની કોક્રોફટ (Cockcroft), રારન અનરે ભાભા 
િગરેરરેના ઘવનષ્ઠ સહિાસ દરવરયાન ઉતિર પ્વશક્ષણ રરેળવયું હતું. આથી પરરાણ-
ઊજા્મના ઉતપાદન-કાય્મક્રર રાટરે અસરકારક અનરે રચનાતરક નરેતૃતિ પૂરંુ પાડી નિી 
કદશારાં આગળ િધારિારાં વિક્રરભાઈનરે ઝાઝી રુશકરેલી પડી નકહ. તરેરની ઉપર 
કુદરતની અસીર કૃપા હતી કરે નિી નિી તક્મસંગત યોજનાઓ સતિરરે  ગ્હણ કરી 
લરેતા હતા. આિી કુદરતી દરેણ તો વિરલ વયવકતઓનરે જ રળતી હોય છરે. કુદરતી 
બવક્ષસ સાથરે કઠોર પકરશ્રનરે આધારરે  વિક્રરભાઈ કોઈ પણ યોજના અથિા 
સંગઠનનરે અસરકારક ફાળો આપિા હંરરેશાં તતપર રહરેતા. તરેરના અનુભિની 
બહારનું ક્ષરેત્ હોય તોપણ તરેઓ પોતાની કલપનાશીલતાનરે આધારરે  તરેનાં રૂળ સુધી 
પહોંચિાની શવકત ધરાિતા હતા.

ભારરે  પાણી ઉતપન્ન કરતાં કારખાનાં, નયૂવકલયર ઈંધણ, ઇલરેકટ્રૉવનક 
કૉપયોરરેશન, કાયા્મવનિત ઝડપી કરઍકટરો એ ડૉ. ભાભાનાં સિપન હતાં. ડૉ. ભાભાનાં 
આ સિપનોનરે વિક્રરભાઈએ સાકાર કરીનરે તરેરની પરરાણ-ઊજા્મના આયોજનની 
ઇરારત પૂરી કરી એટલું જ નકહ પણ તરેનું વિસતરણ કરી અદ્તન બનાિી. ઇસરોએ 
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છોડરેલા ઉપગ્હો તથા ટરેવલવિઝન પ્સારણો જોિા જ રેર વિક્રરભાઈ ન રહા તરેર 
નયૂવકલયર પાિર યોજના િડરે પરેદા થતી વિદ્ુતનો પ્કાશ જોિા ડૉ. ભાભા પણ ન 
રહા. દરેશનું તરે દુભા્મગય છરે.

પરરાણ-ઊજા્મના વિકાસ રાટરે તરેરણરે તરેરના ખયાલનરે 1970-80ના દસકા રાટરે 
‘પરરાણ-ઊજા્મ અનરે અિકાશ-સંશોધન’ની રૂપરરેખાનું સિરૂપ આપયું. વિકાસની 
સારરે રહરેલ સરસયાઓનરે નજર સરક્ષ રાખતાં  પરરાણ-ઊજા્મના વિકાસ રાટરે આ 
સરયગાળો તદ્ન ટૂકંો છરે. 1979 સુધીરાં 2700 રરેગાિૉટ નયૂવકલયર પાિરનો 
લક્યાંક રાખિારાં આવયો. આર તો ડૉ. ભાભાના આયોજન પ્રાણરે આગળ 
િધિાનું હતું પણ તરેરાં આવથ્મક અનરે સિદરેશીપણાના ખયાલનરે કરેિી રીતરે જોતરિો તરે 
વિક્રરભાઈની રૂંઝિણ હતી. 500 રરેગાિૉટના નાના નાના કરે 1000 રરેગાિૉટના 
રોટા એકરો તૈયાર કરિા ? રોટા એકરોનરે દૂરદૂરના વિસતારરાં સથાપિા રાટરે 
ભારરે  સાધનસારગ્ીનું કરેિી રીતરે પકરિહન કરિું ? નયૂવકલયર પાિરની પડતર 
કકંરતના સંદભ્મરાં રાષ્ ્રીય વિકાસના પ્શ્નો વિકટ હતા. શાંવતરય સહઅવસતતિનો 
ખયાલ ધરાિતાં રાષ્ ્રો રાટરે સૈનય અનરે સરહદ પાછળ ખચ્મ કરિા કરતાં નયૂવકલયર 
પાિર રાટરે કરિું પડતું ખચ્મ વિક્રરભાઈની દૃવષ્એ નયાયયુકત હતું.

 

આકૃવત 3 : ભારતરાં પરરાણ ઊજા્મ-સંસથાપનો : (1) શ્ીનગર : નયૂવકલયર 
કરસચ્મ પ્યોગશાળા; (2) ગુલરગ્મ : ઉચચ ઊંચાઈ કરસચ્મ પ્યોગશાળા (બાક્મ); (3) 
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નાંગલ : ભારરે  પાણી-પ્કલપ; (4) રાિતભાટા : રાજસથાન પરરાણ પાિર રથક 1 
અનરે 2 (એન.પી.સી.એલ.), રાજસથાન પરરાણ પાિર પ્કલપ 3 અનરે 4 (એન.
પી.સી.એલ.), ભારરે  પાણી-પ્કલપ (એચ.ડબલયુ.બી.); (5) ઉદયપુર : નયૂવકલયર 
કરસચ્મ પ્યોગશાળા; (6) ઇનદોર : સરેનટર ફૉર એડિાનસડ ટકૅનૉલૉજી; (^) િડોદરા 
: ભારરે  પાણી-પ્કલપ; (8) અરદાિાદ : ઇવનસટટ્ૂટ ફૉર પલાઝરા કરસચ્મ; (9) 
કાકરાપાડ : કાકરાપાડ પરરાણ પાિર રથક (એન.પી.સી.એલ.); (10) હવઝરા : 
ભારરે  પાણી-પ્કલપ; (11) તારાપુર : તારાપુર પરરાણ પાિર પ્કલપ 3 અનરે 4, િરેસટ 
ઇમરોવબલાઇઝરેશન પલાનટ (બાક્મ), પાિર કરઍકટર ફયુએલ રીપ્ોસરેવસંગ પલાનટ 
(બાક્મ); (12) રુંબઈ : ભાભા પરરાણ સંશોધન-કરેનદ્ર, આઇસોરરેડ પલાનટ, રરે કડયરેશન 
રરેકડવસન સરેનટર (બાક્મ), તાતા ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ ફંડારરેનટલ કરસચ્મ, તાતા રરેરૉકરયલ 
કરેનદ્ર, થોકરયર પલાનટ (આઇ.આર.ઇ.ડી.એ.ઇ.); (13) નિી રુંબઈ : રરે કડયો 
ફારા્મસયૂકટકલ પ્યોગશાળા, બરેકરવલયર પલાનટ (બાક્મ); (14) થલ : ભારરે  પાણી-
પ્કલપ; (15) કૈગા : કૈગા પરરાણ પાિર પ્કલપ; (16) ગૌરી વબદનુર : સરેવસરક 
(ભૂકંપ) રથક (બાક્મ); (17) રૈસૂર : વિરલ ખવનજ પ્કલપ (બાક્મ); (18) બૅંગાલુરુ : 
રરે કડયો ફારા્મસયૂકટકલ પ્યોગશાળા; (19) વકિલોન : રોનઝાઇટ સિષે પ્કલપ; (20) 
ઉદ્ોગ રંડળ (અલિાઈ) : રરેર અથ્મ પલાનટ; (21) ચાિરા : વરનરલસ સરેપરરેશન 
પલાનટ; (22) તુવતકોકરન : ભારરે  પાણી-પ્કલપ; (23) કુડાનકુલર : કુડાનકુલર 
પરરાણ પાિર પ્કલપ; (24) રનાિલકુરુચી : વરનરલસ સરેપરરેશન પલાનટ; (25) 
ચરેન્નઈ : ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ રૅથરેરૅકટકલ સાયવનસઝ; (26) કલપક્ર : રદ્રાસ પરરાણ 
પાિર રથક, ઇવનદરા ગાંધી સરેનટર ફૉર ઍટવરક કરસચ્મ, કલપક્ર ફયુએલ 
રીપ્ોસરેવસંગ પલાનટ (બાક્મ); (27) પાલયાકયલ : નયૂ વઝકયોવનયર સપૉનજ પલાનટ; 
(28) રનુગુરુ : ભારરે  પાણી-પ્કલપ; (29) હૈદરાબાદ : ઇલરેકટ્રૉવનક કૉપયો. ઑવ્ 
ઇવનડયા વલ., પરરાણ ખવનજવિભાગ, જોનાકી પ્યોગશાળા, નયૂવકલયર ફયુએલ 
સંકુલ; (30) છત્પુર : ઓકરસા સરેનડઝ સંકુલ/થોકરયર પલાનટ; (31) ભુિનરેશ્વર : 
ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ કફવઝકસ; (32) તાલચર : ભારરે  પાણી-પ્કલપ; (33) કલકતિા : 
સહા ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ નયૂવકલયર કફવઝકસ, િરેકરયરેબલ ઍનજી્મ સાયકલોટ્રૉન સરેનટર, 
વિભાગીય રરે કડયરેશન રરેકડવસન કરેનદ્ર, રરે કડયો ફારા્મસયૂકટકલ પ્યોગશાળા; (34) 
કદબ્ુગઢ : રરે કડયો ઇમયુનોએસરે કરેનદ્ર; (35) કદલહી : રરે કડયો ફારા્મસયૂકટકલ 
પ્યોગશાળા; (36) નરોરા : નરોરા પરરાણ પાિર રથક; (37) અલ્ાહાબાદ : 
રહરેતા કરસચ્મ ઇવનસટટ્ૂટ; (38) નરિાપહાર : યુરરે વનયર રાઇન; (39) જદુગુડા/
ભાકટન : યુરરે વનયર વરલ અનરે રાઇનસ; (40) તુરારદીહ : યુરરે વનયર રાઇન

િધુ પ્રાણરાં નયૂવકલયર ઊજા્મ પરેદા કરિા રાટરે શું ભારતરે હનુરાન કૂદકો 
લગાિિો જોઈએ ? યુ.એસ. જ રેિાં ઔદ્ોવગક સંગઠનો અનરે વનમનસતરીય સુવિધાઓ 
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આપણી પાસરે છરે ? જ રેથી રોટી રોટી યોજનાઓ હાથ ધરી શકાય ? કાય્મક્ષરતા 
અનરે કકંરતનરે લક્ષરાં રાખતા કયા એકરો કહતાિહ છરે ? નાના કરે રોટા ? આ બધા 
પ્શ્નો સાથરે નયૂવકલયર ઊજા્મ ઉતપન્ન કરિા રાટરે ઈંધણનો રહાપ્શ્ન તો ખરો જ. આ 
બધા પ્શ્નોના ઉકરેલ રાટરે વિક્રરભાઈએ સૌપ્થર યુરરે વનયરનું રહતિ સરજી લીધું. 
યુરરે વનયરના વનમન કક્ષાના અયસક (ores) વબહારરાંથી પ્ાપય છરે. આથી શું આપણરે 
કુદરતી યુરરે વનયર ઉપર જ આધાર રાખિો કરે પછી તરેનરે સરૃદ્ધ (enrich) કરિું ? 
દરેખીતી રીતરે, નયૂવકલયર પાિર રાટરે, સરૃદ્ધ કરરેલા યુરરે વનયરનો ઉપયોગ કહતાિહ 
છરે, પણ યુરરે વનયરનરે સરૃદ્ધ કરિાની પ્કક્રયા ખૂબ જ ખચા્મળ છરે. આ સાથરે તદ્ન 
નિી ટકૅનૉલૉજી જરૂરી તો ખરી જ. આથી ઉજજિળ ભાવિ રાટરે રાષ્ ્ર કરેટલું જોખર 
ઉઠાિિા તૈયાર છરે ? આ હતી વિક્રરભાઈની રૂંઝિણ. આ સાથરે આવથ્મક,  ટકૅવનકલ 
અનરે રાનિ-સંસાધનોનો પણ ખયાલ કરિો રહો. આિા કરેટલાય સિાલો 
વિક્રરભાઈના રગજરાં હરપળરે ઘૂરરાયા કરતા હતા. જ રે હોય તરે ખરંુ પણ તરે 
ઝડપી કરઍકટરના કાય્મક્રરનરે સતિરરે  પૂરો કરિા પ્વતબદ્ધ હતા. કલપક્ર 
(તવરલનાડ)ુ ખાતરેના ઝડપી પ્જનક (fast breeder) કરઍકટરના વિકાસ કાય્મક્રરરાં 
તરેજી લાિિા રાટરે પ્વતષ્ઠાના હકદાર વિક્રરભાઈ છરે. આ કાર તિરાથી આગળ 
એટલા રાટરે ધપાિિાનું હતું કરે થોકરયરના અપૂરતા જ્થથાનરે કારણરે તરેના ઉપયોગથી 
ઝડપી પ્જનક કરઍકટરની રચનારાં સારો એિો સરય લાગરે તરેર હતો.

આ સાથરે કૉલકાતા ખાતરે Variable Energy Cyclotron Project સથાપિારાં 
વિક્રરભાઈએ કોઈ કચાશ રાખી નથી અનરે ભારતરાં પરરાણ-ઊજા્મ રાટરેનાં કરેટલાંક 
સથાપનો અવસતતિરાં આવયાં. (જુઓ આકૃવત 3).  ધયાનાકષ્મક િાત તો એ છરે કરે 
તરેરણરે આ યોજના સંપૂણ્મપણરે સિદરેશી સંસાધનો અનરે રાનિશવકત િડરે પૂણ્મ કરી 
છરે. આ યોજના સિદરેશી અદ્તન ટકૅનૉલૉજીરાં રહરેલી વિક્રરભાઈની આસથા છતી 
કરરે  છરે. પ્ો. રારનરે પોતાની શોધ ‘રારન ઘટના’ સંપૂણ્મ સિદરેશી સાધનો િડરે જ કરી 
હતી અનરે આ શોધ રાટરે તરેરનરે નોબરેલ પુરસકાર એનાયત થયો હતો. વિક્રરભાઈ 
રાટરે આ એક પ્રેરણાદાયક ઘટના હતી. આથી પરરાણ-ઊજા્મ અનરે અિકાશ-
સંશોધનના કાય્મક્રરો વિક્રરભાઈ એકસાથરે, સિદરેશીપણાની ભાિના સકહત, આગળ 
ધપાિી રહા હતા. ભાભા પરરાણ સંશોધન કરેનદ્ર(Bhabha Atomic Research 
Centre – BARC)ના પૂિ્મ વનયારક અનરે પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષ ડૉ. રાજા 
રરન્ના (રાચ્મ, 1972ના Physics News સારવયકરાં ‘ડૉ. વિક્રરભાઈ અનરે 
પરરાણ-ઊજા્મ’ શીષ્મકિાળા લરેખરાં) વિક્રરભાઈનરે ઔવચતયપૂણ્મ અંજવલ આપતાં 
કહરે છરે કરે ‘આ જગત ઉપર આંગળીના િરેઢરે ગણી શકાય એટલા જૂજ લોકો છરે જ રે 
શુદ્ધ વિજ્ાન, અદ્તન ટકૅનૉલૉજી, ઔદ્ોવગક અનુભિ, વિધરેયાતરક સંસાધનો 
ઉપર પ્ભુતિ ધરાિતા હોિાની સાથરે ગાંધીજી જ રેિા નમ્ અનરે પ્રેરાળ હોય. 
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વિક્રરભાઈની અલવિદા સાથરે આજ રે આપણરે એક વિભૂવત અનરે આ બધું જ ગુરાિી 
બરેઠાં છીએ, પણ પરરાણ-ઊજા્મનો કાય્મક્રર જ રે આપણનરે િારસારાં આપતા ગયા છરે 
તરે સિરૂપરે તરેઓ આપણી િચચરે વનવચિતપણરે જીિંત છરે.’ િીસરી સદીની સીરાનતરે 
ઊભરેલી આજની યુિા પરેઢી જયારરે  પવચિરના રંગોથી રંગાઈ ચૂકી છરે તરેનરે રાટરે 
ભારતીય સંસકાકરતા, સિદરેશી ભાિના અનરે ગાંધીજીના આદશયો ધરાિતા વિક્રરભાઈ 
તરેરના જયોવતધ્મર છરે.

ભારતની વિજ્ાનનીવતનો પાયો, આર તો, પ્ો. રરેઘનાદ સહા અનરે પ્ો. રારનરે 
તૈયાર કયયો હતો, ડૉ. ભાભાએ તરેના ઉપર ચણતર કયુું અનરે અથરેવત વશલપકાર 
વિક્રરભાઈએ કયુું છરે.

ઑગસટ 4, 1965ના રોજ ઑલ ઇવનડયા રરે કડયો ઉપર ‘Leadership in 
Science’ ઉપર િાતા્મલાપ આપતાં વિક્રરભાઈએ નિો જ દૃવષ્કોણ રજૂ કયયો : 
‘વિજ્ાનના સંપાદન અનરે પ્યોજનથી થતી વિકાસ-િૃવદ્ધના તરાર ફાયદા રાષ્ ્રના 
તરાર લોકોનરે ઉપલબધ થિા જોઈએ. ગરીબ કરે અંતકરયાળ વિસતારરાં રહરેતી કોઈ 
પણ વયવકત આ ફાયદાઓથી િંવચત રહરેિી જોઈએ નકહ. વિજ્ાન વિના વિકાસ 
અનરે પ્ગવત અશકય છરે.’ રાટરે રાષ્ ્રના વિકાસ િાસતરે વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીની 
સરજ તથા ઉપયોગનરે લોકો સાથરે ઘવનષ્ઠ રીતરે સાંકળી લરેિાં જોઈએ. િધુરાં 
વિક્રરભાઈ જણાિરે છરે કરે ‘હાથ ધરરેલી કોઈ પણ પ્િૃવતિરાંથી આવથ્મક પ્ગવત સાધિી 
હોય તો શુદ્ધ વિજ્ાન, ટકૅનૉલૉજી અનરે ઔદ્ોવગક વયિહારો િચચરે સતત આંતરકક્રયા 
થિી આિશયક છરે. પાયાના વિજ્ાન અનરે વિકાસશીલ સંશોધન દ્ારા પરરાણ-
ઊજા્મનું નાના પાયરે વનરા્મણ શકય છરે, પણ રોટા પાયરે તરેર કરિું એટલંુ સરળ નથી. 
એક િાત સપષ્ છરે કરે વિકસતા દરેશો ઓગણીસરી સદીનાં ઔદ્ોવગક સાધનો િડરે 
િીસરી કરે એકિીસરી સદીના લાભાથષે પરરાણ-ઊજા્મ પ્ાતિ કરી શકરે નકહ. આ 
સાથરે પ્ાચીન વયિસથાપન અનરે સંગઠનનરે બદલરે સિાુંગી અનરે સંપૂણ્મ આધુવનકતાથી 
જ પરરાણ કરે અનય પ્કારની ઊજા્મ સુલભ બનરે.

ટકૅનૉલૉજી ક્ષરેત્રે જ રે દરેશો આગળ િધયા છરે અનરે વિકવસત થયા છરે તરેરનરે 
સંશોધન અનરે વિકાસ(Research and Development – R & D)નું િળતર 
પ્રાણરાં ઓછુ ંરળરે છરે કારણ કરે તયાં કૌશલય ધરાિતી રાનિશવકતઓનો ઉપયોગ 
ખૂબ ખચા્મળ હોય છરે, જયારરે  ભારત જ રેિા વિકસતા દરેશો જયાં કાર કરિા રાટરે 
રાણસો સસતા દરરે  રળરે છરે તયાં આર. ઍનડ ડી.નું પૂરતું િળતર રળરે છરે. આથી 
વિક્રરભાઈએ ભારત સરકારનરે તરેના િાવષ્મક અંદાજપત્રાં આર. ઍનડ ડી. રાટરે 
િધુ નાણાંની જોગિાઈ કરિા અનુરોધ કયયો હતો. તરેરના રત રુજબ કુલ રાષ્ ્રીય 
ઉતપાદન(Gross National Product – GNP)નાં ઓછારાં ઓછાં 1 % નાણાં 
આર. ઍનડ ડી. રાટરે ફાળિિાં જોઈએ.
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સપટરેમબર, 1971રાં વજનીિા ખાતરે પરરાણ-ઊજા્મ અનરે શાંવતરય હરેતુઓ 
રાટરેના ચોથા આંતરરાષ્ ્રીય અવધિરેશનરાં ‘વિકસતા દરેશોરાં નયૂવકલયર 
ટકૅનૉલૉજીનો પ્ભાિ’ વિષય ઉપર બોલતાં વિક્રરભાઈએ નીચરેની વિગતો આપી 
હતી. 1969-70રાં 31,733 કરોડ રૂવપયા જી.એન.પી. સારરે ભારતરાં આર.ઍનડ 
ડી. પાછળ 136 કરોડ રૂવપયા ખચ્મિારાં આવયા હતા એટલરે કરે જી.એન.પી.નો રાત્ 
0.43 % કહસસો. આથી તરેરના રત રુજબ તરે િષ્મરાં 1 % લરેખરે બીજા િધારાના 
181 કરોડ રૂવપયા ખચ્મિા પડરે. આ િધારાની રકરથી નોકરીની તકો િધરે છરે તથા 
વિજ્ાનીઓ અનરે ઇજનરેરોનરે નિા પડકારો ઝીલિા તથા સજ ્મન રાટરે રોકળાશ રળરે 
છરે. હકીકતરે, આર. ઍનડ ડી.ની ફાળિરેલ રકરનો ઘણોખરો ભાગ પગારો ચૂકિિારાં 
જ િપરાય છરે અનરે તરેથી જ િાસતિરાં સંસાધનોની પડતર કકંરત ઊંચી જાય છરે.

સંશોધન અનરે વિકાસથી રહતિર ફાયદો ઉઠાિિા જરૂરી પ્યાસોના સંદભ્મરાં 
વિક્રરભાઈ લખરે છરે કરે ‘આતરવનભ્મરતાનો પાયો રજબૂત અનરે વિસતૃત કરિા રાટરે 
વિકાસશીલ અનરે ઉપયોગી કાયયોની યાદી તૈયાર કરિી જોઈએ. અવત રહતિનાં 
કાયયોનરે ઓળખી કાઢી તરેરની પૂણ્મતા રાટરે અવગ્ર-ક્રર આપિો જોઈએ. આિાં 
કાયયોની પકરપૂણ્મતા રાટરે સારાવજક, ટકૅનૉલૉવજકલ અનરે આવથ્મક ગવભ્મતાથયોનો 
અભયાસ અનરે રૂલયાંકન કરિું આિશયક છરે. આ રાટરે વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીની 
પ્ગવત સાથરે સરસયાઓ અનરે વિવનયોગ પ્તયરેની જાગૃવત પણ દાખિિી પડરે છરે. 
ઉપરાંત રાષ્ ્રનાં તરાર ઉતિર જુદી જુદી વિદ્ાશાખાઓરાં (વિજ્ાન, ઇજનરેરી, કૃવષ 
સરાજ, રાનિવિદ્ા િગરેરરેનાં) જૂથોનરે સાથરે રાખી સારૂકહક રીતરે ધયાન કરેવનદ્રત કરિું 
રહું. આપણી અથ્મવયિસથાનરે અનુલક્ષી રહતિનાં કાયયોનરે નીચરેના વિભાગોરાં િહેંચી 
શકાય : (1) કૃવષ, પશુપાલન, રતસય ઉદ્ોગ, (2) પાિર, (3) સંચારણ અનરે 
ઇલરેકટ્રૉવનકસ, (4) પકરિહન, (5) ખવનજો અનરે દ્રવયો, (6) કુટુબં-વનયોજન.

રરે, 1966રાં નયૂયૉક્મ ખાતરે ‘Inventory Conference and International 
Symposium on Science and Society in South Asia’ના અવધિરેશનરાં 
બોલતાં વિક્રરભાઈ રહતિની િાત કરતાં કહરે છરે કરે ‘‘પકરિત્મનનો અરલ કરાિાતાં 
અગાઉ લોકોનરે સરસયાઓની પહરેલાં સરજ આપિી જોઈએ.’’ એટલરે કરે કરેટલીક 
સરસયાઓનો ઉકરેલ પકરિત્મન દ્ારા લાિિાનો હોય છરે. પકરિત્મન લાિતા પહરેલાં તરે 
જોઈ લરેિું જોઈએ કરે લોકો પકરિત્મન સિીકારિા તતપર અનરે સક્ષર છરે કરે નકહ. 
આથી લોકરાનસનો અભયાસ અવનિાય્મ છરે અનરે તરે કયા્મ પછી સરસયાનો ઉકરેલ 
પકરિત્મન દ્ારા લાિિો જોઈએ.

એવપ્લ, 1967રાં અરદાિાદ ખાતરે ઇવનડયન ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ રૅનરેજરરેનટના 
પદિીદાન સરારંભ ટાણરે ‘Preservation and Innovation’ ઉપર સંબોધન કરતાં 
જણાિરે છરે કરે ‘સરાજરાં વસથરતા અનરે પકરિત્મન બંનરે પ્ાતિ કરિા સરકાર ફસાયરેલી 
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છરે. આ બંનરે વિરોધી પ્કક્રયાઓ છરે. એક છરેડરે અગાઉના ફેંસલા અનરે પરંપરાઓ પર 
આધાકરત સાતતય અનરે સલારતી પ્દાન કરતી પ્શાસવનક સરેિાઓ છરે તો બીજ રે 
છરેડરે સંશોધન અનરે વિકાસ પર આધાકરત વયવકતગત દૃવષ્િાળા, પૂિ્મધારણાઓ 
પ્વત પ્શ્ન કરનારા, સુધારાિાદી, કંઈ ક્રાવનતકારી રાનસ ધરાિતા લોકોનાં સંગઠન 
છરે. બંનરે છરેડા િચચરેનું અંતર ઘટાડિા રાટરે સંગઠન અનરે જાગ્ત સભયતા આિશયક 
છરે.’

‘ક્રરાનુસાર હોદ્ાિાળા સુયોવજત તંત્રાં અંકુશ એક જ ઊધિ્મકદશારાં અથિા 
સતિા એક જ જગાએ કરેવનદ્રત થયરેલી હોય છરે. સલારતી સાથરે સંકળાયરેલ 
વબનજિાબદારીનાં લક્ષણો ધરાિતી પ્શાસવનક સરેિાઓ આપતી સરકાર ઉપર 
ઊધિ્મ-અંકુશનું પ્ભુતિ રહરે છરે. આિા અંકુશના અવસતતિનરે કારણરે સરગ્ તંત્રાં 
કંઈક ખોટુ ં થતું હોય તો અટકાિી શકાતું નથી.’ આિી પ્શાસવનક વયિસથાનરે 
વિક્રરભાઈ તદ્ન અયોગય ગણાિતા હતા. આ સાથરે તરે વબલકુલ િાજબી રીતરે 
રાનતા હતા કરે સરકારની સથૂળ પ્થાઓથી રાનિસરાજનાં વિવિધ કાયયો પાર 
પાડી શકાતાં નથી. િાસતિરાં તાણા-િાણા જ રેિી સુયોવજત ગૂંથણીિાળા આપણા 
સરાજ રાટરે સૂક્ર અંકુશપ્થા આિશયક છરે. સતિાધારી રાજયવયિસથા વિવિધ 
રાનિ-કાયયોનરે બરેશક અટકાિી શકરે છરે પણ તરે તો વિકાસના ભોગરે વિક્રરભાઈનરે 
લોકશાહીિાળી ક્ષૈવતજ(સરાંતર)-અંકુશપ્ણાલીરાં અખૂટ આસથા હતી કારણ કરે 
આ પ્થારાં સતિાનું વિકરેનદ્રીકરણ થાય છરે. ક્ષૈવતજ-અંકુશપ્થારાં સતિા ઘણા લોકોના 
હાથરાં અનરે ઊધિ્મ-અંકુશપ્થારાં સતિા રહદંશરે એક જ વયવકતના હાથરાં હોય છરે.

કડસરેમબર 9, 1967ના રોજ કદલહી ખાતરે ભાભા સરૃવત વયાખયાનરાળાના એક 
પ્સંગરે ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ ટરેવલકમયૂવનકરેશન એવનજવનયસ્મ સરક્ષ ‘Development 
through Pace Setting horizontal and vertical control system’ ઉપર 
વિક્રરભાઈ પોતાનો દૃવષ્કોણ આ રીતરે રજૂ કરરે  છરે : ‘રારી દૃઢ રાનયતા છરે કરે 
આપણા લોકશાહી તંત્રાં વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનો ઉપયોગ ક્ષૈવતજ-અંકુશ-પ્ણાલી 
એટલરે કરે વિકરેવનદ્રત સતિાના પાયા ઉપર થિો જોઈએ.’ આ દૃવષ્કોણનરે નયાયસંગત 
ઠરાિતાં તરેઓ રાચ્મ, 1967રાં ભારતના પરરાણ-ઊજા્મ પંચ સરક્ષ ‘Organiza-
tion for development tastes’ ઉપર પોતાના વિચારો રજૂ કરતાં કહરે છરે કરે 
‘‘વિજ્ાનીઓ, ઇજનરેરો અનરે વયાિસાવયકોનાં જૂથોના ચાલકબળનરે ઓળખીનરે તરેરનરે 
રહતિ આપિું જોઈએ. અંકુશનો ખયાલ તો તરેરનારાં સિાભાવિક રીતરે પડરેલો જ 
હોય છરે અનરે વયિસાય પ્તયરે પ્વતબંધ હોય છરે. આથી વયાિસાવયક સંગઠનરાં 
પ્શાસનનો અથ્મ સરેિા થિો જોઈએ અનરે નકહ કરે અંકુશ. આ રાટરે વયાિહાકરક 
પ્કક્રયાઓરાં ફરેરફાર કરિાની જરૂર નથી પણ પાયાની િૃવતિરાં વિધરેયાતરક 
પકરિત્મન થિું જરૂરી છરે. અરલદારશાહી અનરે ઔદ્ોવગક સાહસોરાં કાર કરતા 
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લોકો અનરે સિબુવદ્ધથી ચાલતા વિજ્ાનીઓ, ઇજનરેરો અનરે વયાિસાવયકો િચચરે 
આકાશ અનરે પાતાળ જ રેટલું અંતર છરે. આર તો ઘણી બધી બાબતરે નાણાં, ક્રરાનુસાર 
કાય્મ કરતું તંત્ અનરે પાિર આિશયક છરે. પણ વિજ્ાનીઓ અનરે ઇજનરેરો જ રેિા 
વયાિસાવયક જૂથનરે ક્ષરતા સાથરે કાય્મ કરિા રાટરે સિાયતિ િાતાિરણ અનરે સિ-
વિકાસનાં પકરબળોનો ટરેકો અવનિાય્મ છરે.’’

કોઈ પણ સંસથાનરે સંશોધન અનરે વિકાસની સફળતા રળા બાદ, તરેનાં 
પકરણારો અનરે પ્ાવતિઓનરે સરાજની છરેિાડી વયવકત સુધી પહોંચાડિાં જરૂરી છરે. 
પકરિત્મનો અનરે સુધારાના અરલ રાટરે ટકૅવનકલ તંત્નો રાત્ સાધન તરીકરે ઉપયોગ 
કરિો જોઈએ. આ સાથરે ટકૅનૉલૉજીનું એક સંસથાથી બીજી સંસથા, એક સરાજરાંથી 
બીજા સરાજ અનરે એક રાષ્ ્રથી બીજા રાષ્ ્રનરે સથાનાંતરણ કરિાનું હોય તયારરે  તરેની 
કરેટલીક પૂિ્મશરતો હોય છરે જ રેનું પાલન અવનિાય્મ છરે.

નિરેમબર 24, 1967ના રોજ ‘Instrument of Change’ના પકરસંિાદ ઉપર 
િાતા્મલાપ આપતાં વિક્રરભાઈ કહરે છરે કરે ‘સફળતા રાટરે સંગઠન આિશયક છરે. એક 
છરેડરે પાયાના સંશોધન અનરે બીજ રે છરેડરે વયાપારી ઉપયોગોનરે અતૂટ સુધારાલક્ષી 
સાંકળ િડરે જોડિાનું કાય્મ સંગઠન કરરે  છરે. તયારરે  જ વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી રાષ્ ્રની 
દરરેક રહતિની પ્િૃવતિનો સંકવલત ભાગ બનરે છરે. આથી જ તો વિજ્ાન અનરે 
ટકૅનૉલૉવજકલ આર. ઍનડ ડી.નો અલગ ચોકો કરિો તરે સૈદ્ધાંવતક રીતરે વિસંગત 
છરે.’

પાયાના પ્શ્નો ઊભા કરિા રાટરે વયવકત સક્ષર અનરે સજ ્મનાતરક હોિી જોઈએ 
તરે સાથરે વશસત પણ જરૂરી છરે. આિી વયવકતના વિકાસ રાટરે અસારાનય નરેતૃતિ 
આિશયક છરે. નરેતા ઉતપાદક નકહ પણ રહરેનત કરીનરે વયવકતરાં વશષ્તાનું વસંચન 
કરી શકરે તરેિો, સુવશવક્ષત સભય હોિો જોઈએ. નરેતાએ તો સુચારુ જરીન, શુદ્ધ 
હિારાન અનરે સાનુકૂળ પયા્મિરણ પૂરંુ પાડિાનું હોય છરે, જયાં બીજ નાખિાથી તરેનો 
આપોઆપ વિકાસ થાય છરે. વિજ્ાન ટકૅનૉલૉજીના વિકાસ રાટરે લોકોનરે છૂટથી કાય્મ 
કરિાની પરિાનગી આપિાની િૃવતિિાળી વયવકતઓની જરૂર હોય છરે. આિી 
વયવકત કદાવપ નરેતાગીરીનો દાિો કરતી નથી. વિક્રરભાઈએ ટૂકંા જીિનકાળ 
દરવરયાન વિજ્ાન, ઉદ્ોગ અનરે વયિસથાપનના ક્ષરેત્રે અપૂિ્મ અનરે અસરકારક નરેતૃતિ 
પૂરંુ પાડું છરે. તરેરનું જીિનકાય્મ ભાવિ પરેઢીઓનરે રાટરે અખૂટ પ્રેરકબળ બની રહરે 
તરેર છરે.

ડૉ. ભાભાના અિસાન બાદ પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષનું સથાન ગ્હણ 
કરિા વિક્રરભાઈનરે આરંત્ણ આપિારાં આવયું તયારરે  તરેઓ ભારરે  વદ્ધારાં રુકાયા 
હતાં. કૌટુવંબક કારોબાર અનરે સિજનો સાથરે રહરેિું કરે પછી પૂરા સરયના સરકારી 
જાહરેર સરેિક તરીકરે પરરાણ ઊજા્મ પંચનું અધયક્ષપદ સિીકારિું. થોડીઘણી રથારણ 
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પછી વિક્રરભાઈના ‘વિજ્ાની અનરે દરેશભકત જીિ’નો વિજય થયો. અંતરે વિજ્ાન 
અનરે રાષ્ ્રની સરેિાથષે પરરાણ-ઊજા્મ પંચનું અધયક્ષપદ સંભાળું.

તરે સરય ભારત અનરે વિક્રરભાઈ એર બંનરે રાટરે કસોટીકાળ હતો. બરે 
રહાસતિાઓ (યુ.એસ. અનરે યુ.એસ.એસ.આર.) પોતાનરે રાટરે પરરાણ-શસ્તોના 
ઢગલા ખડકીનરે બરેસી ગઈ હતી. આ રહાસતિાઓ તરેરનો રાજકીય પ્ભાિ જારી 
રહરે તરે રાટરે વિકસતાં રાષ્ ્રો પરરાણ-શસ્તોનું ઉતપાદન ન કરરે  તરે રાટરે અિરોધ અનરે 
જાતજાતની તરકીબો અજરાિતી હતી. આ બંનરે રહાસતિાઓ પરરાણ-શસ્તોનાં 
ઊંબાકડયાં પોતાના બરે હાથરાં રાખી બીજાં ઉતપાદન ન કરરે  તરે રાટરે ‘નયૂવકલયર 
વબનપ્સારણ સંવધ(Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT)’ની યોજના 
વિશ્વના દરેશો સરક્ષ રૂકિારાં આિી. આ સંવધ ઉપર હસતાક્ષર કરિા રાટરે ભારત 
સકહત અનય વબન-નયૂવકલયર પાિરિાળા અનરે વિકસતાં રાષ્ ્રો ઉપર ભારરે  રાજકીય 
દબાણ અનરે ધરકીઓ આપિારાં આિતી હતી. ભારત આિી સંવધ ઉપર હસતાક્ષર 
ન કરિા રાટરે કૃતવનચિયી હતું.

વિક્રરભાઈ રાટરે આ કસોટીકાળ અતયંત કટોકટીભયયો હતો. તરેરનરે સતત 
અનરે સાચું જ લાગતું હતું કરે ઘણાંખરાં વિકસતાં રાષ્ ્રોનરે નયૂવકલયર હુરલાના ભય 
કરતાં નયૂવકલયર ધરકીઓનો ભય િધુ સતાિતો હતો. કોઈ નયૂવકલયર સતિા વબન-
નયૂવકલયર સતિાિાળા રાષ્ ્ર પાસરે કોઈ પણ જાતની બરેહૂદી રાગણી કરીનરે ભારરે  
રુશકરેલીરાં રૂકી દરે તરેિી પકરવસથવત પ્િત્મતી હતી. ભારત રાટરે આ ભારરે  વચંતાનો 
વિષય હતો કારણ કરે તરે સરયરે ચીન ભારતનો ખાસો એિો વિસતાર દબાિીનરે બરેસી 
ગયું હતું. તરે સાથરે ચીનરે પરરાણ-સતિા વસદ્ધ કરી લીધી હતી.

તતકાલીન િડાપ્ધાન લાલબહાદુર શાસ્તીએ ભારતની વચંતા વનિારિા 
આંતરરાષ્ ્રીય સતરરે  પ્શંસનીય કાય્મિાહી કરી. ઇવજતિની રાજધાની કરેરોરાં તટસથ 
રાષ્ ્રોની વશખર પકરષદરાં, જયારરે  ચીનરે તરેના પ્થર પરરાણ-બૉમબનો વિસફોટ કયયો 
હતો તયારરે , શાસ્તીજીએ તરાર રાષ્ ્રોનરે નયૂવકલયર વબન-પ્સારણ સંવધ સારરે 
સાિધાન કયાું હતાં અનરે આ સંવધ ઉપર હસતાક્ષર કરિા રાટરે રહાસતિાઓના 
દુરાગ્હ સારરે કરેડ કસિા અનુરોધ કયયો હતો. આ પછી શાસ્તીજીએ સંવધના પ્શ્રનરે 
રહરેલી ગંભીરતા બાબતરે વબ્ટન(યુ.કરે.)ના િડાપ્ધાન હરેરોલડ વિલસન સાથરે રળી 
વિવધસર રુલાકાત દરવરયાન ચચા્મઓ કરી હતી. િાસતિરાં તો શાસ્તીજીએ વબન-
નયૂવકલયર સતિાઓ િતી તરેરના બધાં રાટરે ચચા્મ દરવરયાન વચંતા વયકત કરી હતી 
અનરે નકહ કરે રાત્ ભારત રાટરે. આ સાથરે તરેરણરે આ નયૂવકલયર સતિાઓ તરફથી 
પરેદા થતા ભયનો ખયાલ આપયો હતો. બીજ રે કદિસરે િત્મરાનપત્ોએ, તરેરની આદત 
રુજબ, શાસ્તી–વિલસન રુલાકાત અનરે રંત્ણાની એિી વિકૃત રજૂઆત કરી કરે ચીન 
સારરે રક્ષણાથષે નયૂવકલયર-છત્ રાટરે ભારત વબ્ટનની ઘૂંટણીએ પડું.
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આ સંવધ બાબતરે વિક્રરભાઈએ તરે સરયરે પરરાણ-ઊજા્મ પંચના સભય, 
િડાપ્ધાન લાલબહાદુર શાસ્તી અનરે શ્ીરતી ઇવનદરા ગાંધીના રુખય સવચિ અનરે 
પાછળથી કરઝિ્મ બૅંક ઑવ્ ઇવનડયાના ગિન્મર શ્ી એલ. કરે. ઝા સરક્ષ પોતાની 
રૌવલક યોજની રજૂઆત કરી. વિક્રરભાઈના રત રુજબ વબન-નયૂવકલયર હોય 
એિાં તરાર રાષ્ ્રોનરે નયૂવકલયર ભય સારરે રક્ષણ રળિું જોઈએ અનરે રહાસતિાઓ 
– યુ.એસ. અનરે યુ.એસ.એસ.આર. – આરાં તરેરનો વિધરેયાતરક ફાળો આપરે જ. 
તરેઓ રાનતા હતા કરે એક સરયરે બંનરે રહાસતિાઓ સંરત ન થાય પણ એક 
રહાસતિાએ તો વબન-નયૂવકલયર રાષ્ ્ર સાથરે રહરેિું જરૂરી છરે. તરેર થાય તો જ બીજી 
રહાસતિાનો ભય ખાળી શકાય. વિક્રરભાઈની આ દરખાસત બંનરે રહાસતિાઓના 
ગળરે ઉતારિાની હતી. તરેરની દરખાસત રુજબ કોઈ એક નયૂવકલયર સતિા વબન-
નયૂવકલયર રાષ્ ્ર ઉપર આક્રરણ કરરે  અથિા ધરકી આપરે તો ભોગ બનતા રાષ્ ્રની 
િહારરે  બીજી નયૂવકલયર સતિાએ આિિાની ખાતરી આપિી. વિક્રરભાઈ અનરે એલ. 
કરે. ઝા રક્રપણરે રાનતા હતા કરે આિી ખાતરી બીજી નયૂવકલયર સતિાનરે આક્રરણ 
કરતી રોકિા રાટરે પયા્મતિ છરે. આ દરખાસતનો સિીકાર થાય તો વબન-નયૂવકલયર 
રાષ્ ્રો નયૂવકલયર સતિા બનિા રાટરે ખચ્મ નકહ કરરે  અનરે જોખર પણ નકહ ખરેડરે, તરે 
સાથરે એન.પી.ટી.ની ભાિના જળિાઈ રહરેશરે.

વિક્રરભાઈ અનરે એલ. કરે. ઝા રાનતા હતા કરે દરખાસત સૌપ્થર ભારતરે 
સિીકારિી જોઈએ, તયારબાદ સવચિો અનરે કારોબારીની સવરવતઓ તરેના ઉપર 
પૂરરેપૂરો વિચાર કરી લરે. આ બંનરે તબક્ાઓરાંથી વિક્રરભાઈની દરખાસત રંજૂર 
થઈ ગઈ. તરે પછી ઇવનદરા ગાંધીના ભલારણપત્ સાથરે જુદાં જુદાં રાષ્ ્રોનરે આ 
દરખાસત સરજાિિા રાટરે વિક્રરભાઈ અનરે એલ. કરે. ઝાનરે સતિા આપિારાં આિી. 
બંનરેએ રૉસકોથી તરેરની યાત્ાનો આરંભ કયયો અનરે પછી િૉવશંગટન, લંડન અનરે 
પૅકરસ ગયા. યુ.એસ.એસ.આર., યુ.એસ., યુ.કરે. અનરે ફ્ાનસની સરકારોના િડા, 
સંરક્ષણ પ્ધાન અનરે વિદરેશ પ્ધાનો સાથરે બરેઠકો અનરે ચચા્મઓ કરિારાં આિી. આ 
બધી ચચા્મઓ ગોપનીય હોય છરે અનરે સરકારી વશરસતા રુજબ િડાપ્ધાન કોવસજીન 
અનરે પ્રુખ જહૉનસનનો પ્વતસાદ જાહરેર કરી શકાયો નકહ, પણ એટલંુ બરેધડક 
કહી શકાય કરે વિક્રરભાઈની દરખાસતનો સીધરેસીધો વિરોધ કોઈએ કયયો ન હતો. 
વિયરેટનારના યુદ્ધરાંથી ઉદભિરેલા તીવ્ર રતભરેદોનરે કારણરે યુ.એસ. સાથરે સંયુકત 
જાહરેરાત કરિા સોવિયરેત યુવનયન ખૂબ જ નારાજ હતું. યુ.એસ.ની કૉંગ્રેસનો આ 
દરખાસત ઉપર ટરેકો રળરે કરે ન રળરે તરે બહાના અનરે યુ.એન. ચાટ્મરરાંથી ફવલત થતી 
રયા્મદાઓના ઓઠા હરેઠળ અરરેકરકન પ્રુખ રૌન રહા. વબ્ટન અનરે ફ્ાનસ આ 
દરખાસત પરતિરે સહાનુભૂવત ધરાિતાં હતાં પણ તરેરનરે તો રહાસતિાઓ સાથરે 
રહરેિાનું રુનાવસબ લાગયું.
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વિક્રરભાઈ અનરે એલ. કરે. ઝાનરે પહરેલા ફરેરાથી તો વનરાશા સાંપડી, છતાં 
બીજા ફરેરારાં તરેરનરે કંઈક સફળતા રળશરે તરેિો તરેરનો આશાિાદ િાજબી હતો. 
આિો આંતરરાષ્ ્રીય રાજકીય રીતરે જકટલ રારલો સુલઝાિિાનું એર તો કંઈ 
સરળ ન હતું પણ તરેના ઉકરેલ રાટરે વિક્રરભાઈની દરખાસત અનરે પ્યાસો સાચરે જ 
તરેરની બાહોશી અનરે આિડતની પ્તીવત કરાિરે છરે.

વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનાં સંસાધનોનો ઉપયોગ કરી પડોશી દરેશો સાથરે 
સંબંધો સારી રીતરે વિકસાિિા ભારત સરકાર સરક્ષ કરેટલીક દરખાસતો રજૂ કરતા 
હતા. તરેરણરે સૂચિરેલું કરે ગંગા અનરે બ્હ્મપુત્ાના જળ-વિતરણ રાટરે એક એિી 
સંકવલત યોજના તૈયાર કરિી જ રેથી ભારત અનરે તરે સરયના પૂિ્મ પાકકસતાનનો કૃવષ 
વિકાસ સાધી શકાય તરેરજ વિદ્ુત ઊજા્મ ઉતપન્ન કરી શકાય અનરે તરે રીતરે બંનરે 
દરેશોના સંબંધો િધુ સારા બનરે. રાજકીય પકરવસથવત હળિી કરિા રાટરે તરેરનો 
આિો વિજ્ાન આધાકરત અવભગર દાદ રાગી લરે તરેિો છરે.

w w w
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વિક્રરભાઈએ પોતાના ઉદ્ોગોરાં આધુવનકતાનો સાહસભરેર 
અરલ કયયો. રાલની ગુણિતિા અનરે ઉતપાદકતા િધારિા રાટરે તરાર 
સતરરે  કર્મચારીઓ અનરે સાથીદારોનરે તરેઓ વિશ્વાસરાં લરેતા. આ યુિાન 
ઉદ્ોગપવતના સાહવસક અવભગરથી લગભગ તરાર ઔદ્ોવગક ક્ષરેત્ોની 
તાસીર સુધરિા લાગી. તરેરના લાગણીશીલ અનરે રાનિીય વયિહારોથી 
તરેરના િૈજ્ાવનક સાથીદારો, ઉદ્ોગના કર્મચારીઓ, કલાકારો અનરે 
પ્શંસકોનરે ઘરરેલુ અનરે સારાવજક જીિન ઉપર વિધરેયાતરક પકરિત્મનો 
લાિરે તરેિી અસર થયરેલી. આ સંદભ્મરાં તરેઓ સારાવજક પકરિત્મક હતા. 
સુધારાિાદી અનરે સાહવસક રાનસરે તરેરનરે કરેટલીક આંતરરાષ્ ્રીય 
સંસથાઓના સજ ્મનની કદશારાં દોયા્મ.

યુિા પરેઢી રાટરે તરેઓ સતત વચંવતત અનરે ઉતસુક પણ હતા. એટલરે 
જ તરેઓ યુિા પરેઢીની ખાસ કાળજી રાખતા અનરે યુિાનોનરે વયવકતતિનો 
વિકાસ સાધરે તરેિું કૌશલય કરેળિિા પ્રેરતા. આ સાથરે કોઈ પણ સરસયાના 
ઉકરેલ રાટરે િૈજ્ાવનક કાય્મપદ્ધવત, પ્વતબદ્ધતા અનરે ઉતકટ ભાિના પણ 
જરૂરી ખરાં. આઝાદી બાદ એક તરફ દરેશનરે પ્ગવત રાટરે વિવિધ 
સંસથાઓની જરૂર હતી તો બીજી તરફ વિક્રરભાઈનું ઉદાતિ સાહસ 
પ્રેરતું વયવકતતિ હતું. આ ગુણસંપવતિએ તરેરનરે િીસરી સદીના એક 
રહાન સંસથા-સજ ્મક બનાવયા.

ભારતના રાનચરેસટર સરા અરદાિાદરાં; િીસરી સદીના રધયરે, 
સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્ોગ ધરધરી રહો હતો. તરે સરયરે જૂની યંત્સારગ્ી 
િડરે આ ઉદ્ોગ ચાલતો હતો. કાય્મપદ્ધવત અનરે વયિસથાપન ક્રરશ: 
કાલગ્સત થઈ રહાં હતાં. આ પરંપરાગત ઉદ્ોગનરે િૈજ્ાવનક પદ્ધવત િડરે 
અદ્તન બનાિિાનો ખયાલ સૌપ્થર વિક્રરભાઈનરે આવયો. ભારતના આ 
ઉદ્ોગરાં એક તરફ ચીલાચાલુ પદ્ધવતઓ અનરે જુનિાણી પ્યોજકો હતા 4
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તો બીજી તરફ વિશ્વસતરરે  નૂતન િૈજ્ાવનક પદ્ધવત અનરે આધુવનક યંત્સારગ્ીનો 
ઉપયોગ ઝડપભરેર થઈ રહો હતો. વિક્રરભાઈએ 

પોતાની આગિી સૂઝથી નિી અનરે જૂની પરંપરા િચચરે વિશ્વસનીય સરેતુ 
તૈયાર કયયો. આ સરેતુ એટલરે ‘અકટરા’ (Ahmedabad Textile Industrial Re-
search Association – ATIRA).

પરદરેશરાં ઔદ્ોવગક સંશોધન રાટરે સહકારી પ્િૃવતિ પ્ચવલત હતી. આિી 
સંશોધન-સંસથાઓ વિકસાિિાનો વિચાર બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરવરયાન ભારતરાં 
િહરેતો થયો. આ સરયરે ભારતરાં કૉલકાતા ખાતરે શણ-ઉદ્ોગ અનરે અરદાિાદરાં 
કાપડ-ઉદ્ોગ જારરેલા હતા. દરેશના બીજા ભાગોરાં સુતરાઉ કાપડ અનરે અનય 
ઉદ્ોગ થોડાક પ્રાણરાં ચાલતા હતા. સુતરાઉ કાપડના પ્રુખ ઉદ્ોગપવતઓ 
સાથરે ચચા્મઓ કયા્મ બાદ સરકારરે  કાપડ-ઉદ્ોગના સંશોધન રાટરે કાપડ ઉપર ‘સરેસ’ 
લઈ ભંડોળ ઊભું કરિાની યોજના તરતી કરી. 1942-44 દરવરયાન 2.33 કરોડ 
રૂવપયાનું ભંડોળ ભરેગું થયું. બીજુ ંવિશ્વયુદ્ધ પૂરંુ થયા બાદ 1947રાં અરદાિાદના 
કરેટલાક દીઘ્મદૃવષ્િાળા ઉદ્ોગપવતઓએ અકટરા નારની સંસથાનરે રવજસટર કરાિી 
અનરે સથાપી. ઇંગલૅનડરાં આિી સંસથા ‘વબ્કટશ કૉટન ઇનડવસટ્રઝ કરસચ્મ 
એસોવસયરેશન’ (BCIRA) ચાલતી હતી. ઔદ્ોવગક સંશોધન રાટરે અકટરાનરે આ 
સંસથા પાસરેથી પ્રેરણા અનરે રાગ્મદશન રળતાં રહાં.

અકટરા એટલરે શ્ી કસતૂરભાઈની પ્રેરણા અનરે વિક્રરભાઈની કાય્મસાધનાનું, 
સરયની રાંગનરે પૂરી પાડતું, સુતરાઉ કાપડના સંશોધન રાટરેનું નૂતન િૈજ્ાવનક 
કરેનદ્ર. શ્ી કસતૂરભાઈની વનશ્ારાં વિક્રરભાઈની વનગાહબાની નીચરે જોતજોતારાં 
અકટરાની ભવય ઇરારત કાય્મરત બની. યુિા વિજ્ાનીઓ અનરે કાપડ-ઉદ્ોગના યુિા 
વયિસથાપકોનરે અથ્મસભર ભૂવરકા ભજિિા તથા સિકીય શવકત પ્ગટ કરિાની 
તકો અકટરા પૂરી પાડરે છરે, તથા તરે રાટરે સાનુકૂળ રાહોલ પણ રળી રહરે છરે. 
વિક્રરભાઈ આ બધું લોકો અનરે સરાજ રાટરે કરતા હતા. આ સાથરે અકટરાની 
સથાપનાએ લોકોની કુશળતા, ક્ષરતા, સાથ્મકતા અનરે સંપન્નતારાં અનરેરો િધારો 
કયયો. અકટરા અનય સંસથાઓના સજ ્મન સાથરે વિક્રરભાઈની કારકકદથીના ઘડતર 
રાટરેની તાલીરશાળા બની. તરે અનુભિજનય સફળ સાહસથી િધુ ઉતપાદન કરતી 
નિી િૈજ્ાવનક કાય્મપદ્ધવત દૃવષ્ગોચર થતાં તરેરણરે અનય સંસથાઓના સજ ્મન તરફ 
નજર દોડાિી.

આઝાદી બાદ તરત જ ભારત સરકારરે  િૈજ્ાવનક સંશોધન અનરે ઔદ્ોવગક 
વિકાસના હરેતુથી સહકારી ધોરણરે સંશોધન કરી સરકારના આ હરેતુરાં સિૈવચછક 
રીતરે ભાગીદાર બનિા રાટરે ઉદ્ોગોનરે પ્ોતસાકહત કયા્મ. વિક્રરભાઈએ સરકારના 
હરેતુનું હાદ્મ સરજી લઈનરે કાપડ-ઉદ્ોગનરે ટકૅવનકલ અનરે આવથ્મક રીતરે સધધર 
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બનાિિા સરકારનો સાથ લરેિાનું નક્ી કયુું. અનરે અકટરા તરેરની દૃવષ્, ગવતશીલતા 
અનરે શવકતનું દ્ોતક બનયું. અકટરા જ રેિી સંસથા ભારતરાં પ્થર છરે. તયારબાદ 
રુંબઈ અનરે કોઇમબતૂરરાં આિી સંસથાઓ અવસતતિરાં આિી.

અકટરાની િહીિટી કાઉવનસલના અધયક્ષપદરે શ્ી કસતૂરભાઈ રહા. આ નિા 
સાહસરાં ઊંડો રસ લઈ એરણરે અરદાિાદના ઉદ્ોગપવતઓનો ઉતસાહ ટકાિી 
રાખયો. અકટરાની વક્ષવતજો વિસતારિા અનરે તરેના હરેતુઓ વસદ્ધ કરિા રાટરે 
પ્યોગશીલ, ગવતશીલ અનરે દૃવષ્િંત િૈજ્ાવનક ઉદ્ોગપવત વિક્રરભાઈનરે આ 
સંસથાના પ્થર વનદષેશક તરીકરે વનયુકત કરિારાં આવયા. અકટરાની સથાપના સરયરે 
વિક્રરભાઈની ઉંરર રાત્ 28 િષ્મની હતી. કરેવમબ્જ યુવનિવસ્મટીરાંથી અભયાસ 
કરીનરે ભારત પાછા આવયા તયારરે  કાપડ-ઉદ્ોગના ક્ષરેત્રે તરેરનરે જરાય અનુભિ ન 
હતો. આ ઉદ્ોગનરે લગતી ટકૅનૉલૉજીનો પણ ખયાલ ન હતો. તરે છતાં પૂરા વિશ્વાસ 
અનરે ઉતસાહ સાથરે અકટરાના વયિસથાપનની જિાબદારી પોતાનરે વશરરે  ઉપાડી હતી. 
સુતરાઉ કાપડના ઉદ્ોગનરે લગતા સંશોધનના સંદભ્મરાં અકટરાનો પૂરો વિકાસ 
કરીનરે તરેનરે વિશ્વના નકશા ઉપર રૂકિાનું શ્રેય વિક્રરભાઈનરે ફાળરે જાય છરે.

સુતરાઉ કાપડના ઉદ્ોગક્ષરેત્રે વિક્રરભાઈ પ્િરેશયા તયારરે  તરે સરયરે તરેરની પાસરે 
બરે વિકલપો હતા : (1) િૈજ્ાવનક દૃવષ્કોણ ન હોય તોપણ પરંપરાગત રીતરે કાપડ-
ઉદ્ોગના અનુભિી ટકૅવનવશયનો અનરે કર્મચારીઓનરે પ્ાથવરકતા આપિી. (2) 
િૈજ્ાવનક પદ્ધવત બીજો વિકલપ હતો જ રેનરે આધારરે  ઝડપી પ્ગવત અનરે વિકાસ સાધી 
શકાય. તરેરણરે જોયું કરે કાપડ-ઉદ્ોગરાં િૈજ્ાવનક પદ્ધવત દાખલ કરિા ટકૅનૉલૉવજકલ 
અથિા વયાિહાકરક અનુભિ પયા્મતિ નથી. તરેરનરે રન િૈજ્ાવનક કાય્મપદ્ધવત અવત 
રૂલયિાન હતી. એટલરે જ તો કાપડ-ઉદ્ોગ હોય કરે પછી બીજો કોઈ પણ ઉદ્ોગ 
હોય તરેરાં િૈજ્ાવનક કાય્મસાધક પદ્ધવતનરે ભોગરે અનુભિનરે પ્ાથવરકતા ન આપિી 
એિું નક્ી કયુું. તરેનો અથ્મ એ નકહ કરે તરેરનરે અનુભિની કકંરત ન હતી. અહીં 
સિાલ રાત્ અવગ્રતાનો હતો.

અકટરાનો િહીિટ સિાયતિ િહીિટી કાઉવનસલ કરરે  છરે. આ કાઉવનસલરાં 
ઉદ્ોગ, સરકાર અનરે સિતંત્ વિજ્ાનીઓ એર કુલ 20 સભયોનો સરાિરેશ થાય છરે. 
વિક્રરભાઈની સલાહ રુજબ અકટરાના વયિસથાપનરાં વનદષેશકનરે રદદ કરિા રાટરે 
સંશોધન અનરે સંપક્મ જ રેિા ક્ષરેત્રે બરે સલાહકાર સવરવતઓની રચના કરી. આ 
સવરવત અકટરાની પ્ગવત અનરે પ્િૃવતિની સરીક્ષા કરરે  છરે, સંશોધનના નિા કાય્મક્રરો 
ઘડરે છરે અનરે ઉદ્ોગની જરૂકરયાત રુજબ નિાં કાયયો અંગરે વનદષેશકનરે અનુરોધ કરરે  
છરે. િૈજ્ાવનક વરજાજ ધરાિતા વિક્રરભાઈએ અકટરાની પ્યોગશાળારાં છ સંશોધન 
વિભાગો રાખયા. જ રે તરે વિભાગના િડા તરીકરે તરે ક્ષરેત્ના વનષણાતનરે પૂરી સતિા સાથરે 
કાર કરિાની સિાયતિતા આપિારાં આિી છરે.
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1949રાં અકટરા રાટરે નીચરેના ચાર સંશોધન-કાય્મકરોની વનરણૂક કરી : (1) 
ગવણતીય આંકડાશાસ્તી ડૉ. એસ. પી. િાસિાણી, (2) સારાવજક રનોવિજ્ાની ડૉ. 
કરલા ચૌધરી, (3) ઉચચ પોવલરર રસાયણશાસ્તી ડૉ. પી. સી. રહરેતા અનરે (4) 
ભૌવતક રસાયણશાસ્તી ડૉ. બી. કરે. િૈદ્.

ભૌવતક રસાયણશાસ્તી ડૉ. િૈદ્નરે બાદ કરતાં બાકીના ત્ણરેય જણ 
વિક્રરભાઈની જ રેર પીએચ.ડી.ની ઉપાવધ લઈનરે તાજા તાજા આવયા હતા. બધા 28 
િષ્મથી ઓછી ઉંરરના અનરે આ ક્ષરેત્રે વબનઅનુભિી હતા.

અકટરારાં સટાફની ભરતી બાબતરે વિક્રરભાઈ ખૂબ જ સપષ્ અનરે પારદશ્મક 
હતા. તરેઓ દૃઢપણરે રાનતા હતા કરે સટાફની પસંદગી ચુસત રીતરે ગુણિતિાના આધારરે  
અનરે રાષ્ ્રીય સતરરે  જ કરિી. તરે સરયરે કરેટલાક લોકો રાનતા હતા કરે અકટરા 
અરદાિાદ-વસથત હોઈ તરેનરે રાટરે જરૂરી વિજ્ાનીઓ અરદાિાદ અનરે ગુજરાતરાંથી 
પસંદ કરિા જોઈએ. આિા પ્દરેશિાદરે તરે સરયરે જોર પકડું અનરે આકરી ટીકાઓ 
િચચરે પણ વિક્રરભાઈ અનરે સંચાલન સવરવત અડગ રહાં. આજ રે પણ વિક્રરભાઈની 
સથાવપત પ્થા રુજબ વિજ્ાનીઓ અનરે અનય સટાફની પસંદગી કરિારાં આિરે છરે.

બીજી તરેરની એ રાનયતા હતી કરે ઉદ્ોગરાંથી આિતા ટકૅનૉલૉજીના અનુભિી 
વનષણાતોનરે બદલરે યુવનિવસ્મટીરાંથી ભણી તૈયાર થઈનરે નીકળતા યુિાન વિજ્ાનીઓ 
િધુ અનુકૂળ હોય છરે કારણ કરે આિા વિજ્ાનીઓ સંશોધન રાટરે જરૂરી દૃવષ્કોણ 
ધરાિતા  હોય છરે તથા કાય્મવિવધ(methodology)નો વિકાસ કરી શકરે છરે. આિી 
શવકત ટકૅનૉલૉવજસટરાં હોતી નથી એટલરે તરેરનરે તૈયાર કરિા પડરે છરે. આ રાનયતા 
પરતિરે પણ સારો એિો વિરોધ થયો હતો છતાં થોડાંક િષયોનાં પકરણારોએ 
વિક્રરભાઈનરે સાચા ઠરાવયા.

નિી ભૂવરકા સાથરે નિી સંસથાઓના કારોબાર રાટરે પૂિ્મવનધા્મકરત પદ્ધવતઓ 
ધાયાું પકરણાર આપી શકરે નકહ, પકરણારો રાટરે તરેરણરે િૈજ્ાવનક રાનસ અનરે 
કાય્મપદ્ધવત ધરાિતા યુિાનોનરે અકટરારાં ભરતી કયા્મ હતા. આરંભરાં અકટરા 
પ્યોગ અનરે સુધારાલક્ષી સંસથા હતી. તયારબાદ સંશોધન-કાય્મકરો અનરે કાપડ-
ઉદ્ોગના અનય લોકો િચચરે વિચારોના આદાન-પ્દાનની પ્િૃવતિ અકટરારાં શરૂ 
કરી. ત્ણ જ િષ્મરાં અકટરાએ ભારતના કાપડ-ઉદ્ોગક્ષરેત્રે રહતિનું સથાન પ્ાતિ 
કયુું. અરદાિાદના કાપડ-ઉદ્ોગ રાટરે જરૂરી િૈજ્ાવનક અવભગર અનરે અસરકારક 
વયિસથાનું િાતાિરણ અકટરાએ ઊભું કયુું.

શરૂઆતરાં અરદાિાદની ઘણીખરી વરલોરાં ગુણિતિા-વનયંત્ણ (quality 
control) ટકૅવનક, સૂતર અનરે રસાયણોની ચકાસણી રાટરે પ્યોગશાળા અનરે 
કર્મચારીઓના પ્વશક્ષણ રાટરે કોઈ વયિસથા ન હતી. વરલના ટકૅવનકલ વિભાગરાં 
જ રે તરે ક્ષરેત્ના પ્રાણપત્ અથિા કડપલોરા ધારક ટકૅવનવશયનોથી કાર ચાલતું હતું. 



સંસથાઓના સજ ્મક 61

ઉપાવધ (કડગ્ી) ધારક ટકૅવનવશયનો તો જિલ્રે જ જોિા રળતા. વયિસથાપન-
સવરવતરાં ખાસ કરીનરે ઉદ્ોગનું સાહસ કરનાર કુટુબંના સભયોનો સરાિરેશ થતો. 
અરદાિાદના કાપડ-ઉદ્ોગરાં િૈજ્ાવનક પદ્ધવતઓના વનિરેશનો રતલબ 
વયિસાયકતા્મ તથા વયિસથાપકોની જુદી જુદી પરેઢીઓ અનરે ભૌવતક તથા સારાવજક 
વિજ્ાનીઓ િચચરે સરેતુ બનાિિાનો હતો. તરે હરેતુથી વિક્રરભાઈએ વિચારોનું આદાન-
પ્દાન સદભાિથી થાય તરે રાટરે નિી સંચાર (communication) શાખા શરૂ કરી.

બધારાં વિશ્વાસ રાખિો અનરે પોતાના પક્ષરે વિશ્વસનીયતા ઊભી કરિી એ 
વિક્રરભાઈની સારાનય રીત હતી. રાનિપૂણ્મ વયિહારો, સૌની સાથરે સદભાિ અનરે 
િૈજ્ાવનક અવભગર એ તરેરની બીજી રીત હતી. આ બધાંની સાથરે પાકરિાકરક 
સંસકારો અનરે આધુવનક વયિહારોના સંિધ્મન પાછળ કરેિાં પકરબળોએ વિક્રરભાઈનરે 
સાથ આપયો છરે તરેની જાણકારી પણ રસપ્દ છરે. વશસત, સંસકાર, ઉદારતા અનરે 
રાનિતા તો વપતાશ્ી અંબાલાલભાઈ અનરે રાતા સરલાદરેિી તરફથી રળાં હતાં. 
સતયવપ્ય, સિદરેશી અનરે રાષ્ ્રિાદી વરજાજ ગાંધીજી, ડૉ. રાજ રેનદ્રપ્સાદ, ચંદ્રશરેખર 
રારન, રોતીલાલ નરેહરુ, વિજયાલક્રી પંકડત, જરનાલાલ બજાજ, એર. એન. 
રૉયના સહિાસથી રળરેલ. કલા તથા સાકહતયની અવભરુવચ રિીનદ્રનાથ ટાગોરની 
છાયારાં િૃવદ્ધ પારી; સંસથાઓરાં સારાવજક અનરે રનોિૈજ્ાવનક આબોહિા ઊભી 
કરિા કરલા ચટ્ટોપાધયાયનો સહયોગ રળો; શ્ી કસતૂરભાઈ, શ્ી અરૃતલાલ શરેઠ, 
ગણરેશ િાસુદરેિ રાિલંકર િગરેરરેનાં સલાહ-સૂચનથી ઔદ્ોવગક કૌશલય અનરે 
શૈક્ષવણક વિકાસની ભૂવરકા તૈયાર થઈ; િૈજ્ાવનક, સંશોધન અનરે ટકૅનૉલૉજીના 
વિકાસરાં પ્ો. રારન, ડૉ. ભાભા, પ્ો. કરે. આર. રારનાથન અનરે પ્ો. કરે. એસ. કક્રશ્નનરે 
પ્રેરક ભૂવરકા અદા કરી. જ રે. કૃષણરૂવત્મ, પં. નરેહરુ, રૌલાના આઝાદ, સરોવજની 
નાયડ,ુ શ્ી વનિાસ શાસ્તી, સી. એફ. ઍનડરુઝ િગરેરરેના સારાભાઈ પકરિાર સાથરેના 
સનરેહસંબંધોથી વિક્રરભાઈનો દૃવષ્કોણ વિશાળ બનતો ગયો. આ સાથરે અનરેક 
વિદરેશી રહાનુભાિોના િૃંદના લાંબા પકરચય અનરે વિચારોના આદાન-પ્દાનથી 
વિક્રરભાઈના કદલ અનરે કદરાગની વક્ષવતજોનો ઘણો વિસતાર થયો. પકરણારરે 
ઔદ્ોવગક વિકાસ રાટરે જરૂરી રાનિીય વયિહારો સરળ બનયા.

અકટરાની સંચાલન સવરવતરાં શ્ી કસતૂરભાઈ, કાઉવનસલ ઑવ્ સાયવનટકફક 
ઍનડ ઇનડવસટ્રયલ કરસચ્મ(CSIR)ના સથાપક ખયાતનાર રસાયણવિજ્ાની ડૉ. શાંવત 
સિરૂપ ભટનાગર, કદલહીની નૅશનલ કફવઝકલ લૅબોરરેટરી(NPL)ના વનયારક અનરે 
ભૌવતકવિજ્ાની ડૉ. કરે. એસ. કક્રશ્નન અનરે વિક્રરભાઈ હતા. સંશોધન સતરરે  ભૌવતક 
અનરે સારાવજક વિજ્ાનીઓનાં િૃંદ, કાપડ-ઉદ્ોગના વયિસથાપકો, અકટરાની 
સંચાલન સવરવત, શૈક્ષવણક અનરે િૈજ્ાવનક જૂથો િચચરે વિક્રરભાઈ સરેતુરૂપ હતા.

વિક્રરભાઈ અકટરાની સંચાલન સવરવતના ચૂંટાયરેલા સભય, અકટરાના યુિાન 
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વિજ્ાની અનરે કરેવલકો વરલના યુિાન વયિસથાપક હતા. પણ અરદાિાદના સારાવજક 
રાળખારાં તરેઓ યુિાન વિજ્ાની તરીકરે સિીકૃવત પામયા હતા. તરેઓ તરેરની શવકત 
અનરે દૃવષ્નરે કારણરે અકટરાના વિવિધ વિભાગો રાટરે રહતિની કડીરૂપ બનયા હતા.

યુિાન અનરે સાહવસક વિજ્ાનીઓનરે ઔદ્ોવગક ક્ષરેત્રે એિી સતિા આપિારાં 
આિતી જ રેથી ક્રરબદ્ધતા(heirarchy)નો પ્શ્ન કાય્મની ગવતનરે રોકી શકરે નકહ. 
અકટરાના સુખદ અનુભિ ઉપરથી વિક્રરભાઈનરે લાગયું કરે કોઈ પણ િૈજ્ાવનક 
અથિા વયાિસાવયક સંસથારાં ઊધિ્મ-અંકુશ(vertical control)થી કારકાજની ગવત 
અનરે ક્ષરતા ઘટરે છરે. તરેની સીધરેસીધી વિપરીત અસર ઉતપાદનની ગુણિતિા અનરે 
ઉતપાદકતા ઉપર થાય છરે. આિી ઊધિ્મ-અંકુશ પદ્ધવતરાં નીવત-વિષયક અનરે 
િહીિટી વનણ્મયોની સતિા એક જ વયવકત કરે પદાવધકારીરાં કરેવનદ્રત થયરેલી હોય છરે. 
અહીં ક્રરરાં આિતા બધા જ અવધકારીઓ રારફતરે કોઈ પણ યોજનાની રંજૂરી 
રાટરે ‘વિવધ’ કરિી પડરે છરે, જ રે વિલંબ અનરે રતરતાંતરનું કારણ બનરે છરે અનરે 
આખરી અસર ઉદ્ોગનરે થાય છરે. વિક્રરભાઈ તો ક્ષૈવતજ-અંકુશ(horizontal con-
trol)ના આગ્હી હતા. તરે અનુસાર પકરણારસૂચક તરાર સતિાઓ લાગતાિળગતા 
કર્મચારીઓનરે આપિારાં આિરે છરે, એટલરે કરે અહીં જ રે તરે વનણ્મય કરિાની સતિા 
વિકરેવનદ્રત થયરેલી હોય છરે. ટૂકંરાં જ રેનરે જ રે કરિાનું યોગય લાગરે તરે બાબતરે જરૂરી 
વનણ્મય પોતરે જ કરરે  અનરે પકરણાર સુધી સતિરરે  પહોંચી જાય છરે. આથી ક્ષૈવતજ-
અંકુશરાં િહીિટના વિલંબ કરે રતભરેદનો પ્શ્ન જ ઉપવસથત થતો નથી. તરેથી 
ઉદ્ોગરાં ધાયાું પકરણાર સરયસર લાિી શકાય છરે.

વિક્રરભાઈ યુિાન વિજ્ાનીઓ સકહત તરાર કર્મચારીઓની પૂરરેપૂરી કાળજી 
રાખતા, તરેરની શવકતઓ વિકસાિિા બધી રીતરે રદદરૂપ થતા અનરે તરેરના 
સિરાનનું રક્ષણ કરતા. ઉપરાંત સંસથા અનરે સાથીદારો પ્તયરેની જિાબદારીની 
સભાનતા તરેરનારાં જાગ્ત રહરે એર કરતા. આ સાથરે સરાજ અનરે ઉદ્ોગો િચચરેના 
ઘવનષ્ઠ સંબંધની  સરજ આપતા. આ બધું વિક્રરભાઈ વબલકુલ અનૌપચાકરક રીતરે 
કરતા. વયવકત નાની કરે રોટી હોય તથા સંસથાનો વયિહાર સારાનય કરે અસારાનય 
હોય પણ તરેરના વનદષેશક તરીકરેના હોદ્ાનો કયાંયરે સપશ્મ થિા દરેતા નકહ. વયવકતઓની 
ક્ષરતા અનરે વિકાસરાં િૃવદ્ધ એટલરે સંસથા કરે ઉદ્ોગની પ્ગવત. તરાર વયિહારોના 
કરેનદ્રરાં તરેઓ આ ખયાલ રાખતા.

સરાજના ઉતકષ્મ રાટરે વયવકત-વિકાસ અનરે ઉદ્ોગોની સફળતા રાટરે ક્ષૈવતજ-
અંકુશન પદ્ધવત રાટરે વિક્રરભાઈનરે ગાંધીજીએ પ્રેરક બળ પૂરંુ પાડું હોય તરેર સપષ્ 
રીતરે િતા્મઈ આિરે છરે. બંનરેનરે રન પ્તયરેક વયવકત રૂલયિાન હતી. બંનરે રાનતા હતા 
કરે વનણ્મય અનરે કાર કરિાની સતિા બધાંરાં િહેંચાયરેલી રહરે તરે સિાુંગી વિકાસના 
કહતરાં છરે.
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ટકૅવનકલ, િહીિટી, સારાવજક અનરે આવથ્મક પકરિત્મનનરે સપશ્મતી કોઈ પણ 
સરસયાના ઉકરેલ રાટરે અકટરાની સંચાલન સવરવતએ વિક્રરભાઈનરે છૂટો દોર આપયો 
હતો. અકટરાની સથાપના અનરે વિકાસરાં વિક્રરભાઈનરે જ રેટલી સિતંત્તા રળી 
એટલી કરે કદાચ િધુ સિતંત્તા તરેરણરે તરેરના સાથીદારો, સંશોધકો અનરે 
કર્મચારીઓનરે આપી. પકરણારરે સંસથા કરે ઉદ્ોગરાં સિયં-સફુકરત વશસતનું િાતાિરણ 
તૈયાર થતું અનરે બધા જ પોતપોતાનું ઉતિરદાવયતિ સરજતા હતા. આથી જ 
વિક્રરભાઈ અકટરાનરે વિશ્વના નકશા ઉપર રૂકી શકયા.

ઇવનડિ્ન ઇવનસટટ્યૂટ ઑવ્ મૅનેરમેનટ (IIM)

અકટરાની સથાપનાથી સરગ્ ભારતના કાપડ-ઉદ્ોગનરે િૈજ્ાવનક અનરે 
આધુવનક બનાિિાની તકો ઊજળી બની. આ ઉદ્ોગની ઝડપી પ્ગવત રાટરે 
સંસાધનો અનરે રાનિશવકત પણ પૂરતાં છરે. તરે છતાં, હજુ કંઈક ખૂટરે છરે તરેિો 
અહરેસાસ વિક્રરભાઈનરે થયા કરતો હતો. તરેરની વિચક્ષણ નજરનરે આ ખોટનો 
ખયાલ તરત જ આિી ગયો. તરેરનરે થયું કરે કોઈ પણ ઔદ્ોવગક અથિા િૈજ્ાવનક 
વિકાસ રાટરે સક્ષર અનરે  સબળ વયિસથાપન (management) અવનિાય્મ છરે. આથી 
વયિસથાપન ક્ષરેત્રે લોકોનરે તાલીર આપિા અનરે તરેરનું કૌશલય વિકસાિિા રાટરે 
સુસજ્જ સંસથાની આિશયકતા તરેરનરે જણાઈ.

બીજા વિશ્વયુદ્ધ િખતરે યુદ્ધલક્ષી સંશોધનની તાતી જરૂકરયાત ઊભી થઈ. 
આથી યુદ્ધ સાથરે સંકળાયરેલા દરેશોએ યુવનિવસ્મટી અનરે સંશોધન-સંસથાઓરાંથી 
વિક્રરભાઈની ઉંરરના વિજ્ાનીઓનરે તરે રાટરે ખેંચી લીધા હતા. વિશ્વયુદ્ધ દરવરયાન 
રાષ્ ્રના ધયરેયનરે વસદ્ધ કરિા રાટરે વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનો ઉપયોગ કરિાનો હતો, 
પણ યુદ્ધનો અંત આિતાં વિજ્ાનીઓ પોતપોતાની સંસથાઓરાં પાછા ફરિા લાગયા. 
જ રે તરે સંસથારાં યુદ્ધ પૂિષેની વસથવતનું વનરા્મણ થયું. આ સરયરે પરરાણ-ઊજા્મ પંચના 
અધયક્ષ અનરે અકટરાના વનયારક તરીકરે વિક્રરભાઈનરે કરેટલાક અનુભિો થયા. તરેરાં 
તરેરનરે જણાયું કરે ઉપયોગી કાય્મ ઉતિર રીતરે કરી શકરે તરેિા લોકોની જરૂર છરે. આિા 
લોકો તૈયાર કરિા રાટરે સબળ સંસથા હોિી જોઈએ. આ બધા વિચારો વિક્રરભાઈનરે 
ઇવનડયન ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ રૅનરેજરરેનટની સથાપના ભણી દોરી ગયા. આ સાથરે તરેરનરે 
એર પણ લાગયું કરે વિવિધ ક્ષરેત્ોનરે વિકસાિી તરેરનરે સરૃદ્ધ કરરે  તરેિા લોકો એટલરે કરે 
કાય્મકરો(cultivators)ની દરેશનરે ખાસ અનરે પ્થર જરૂર છરે અનરે ભૌવતક ચીજોના 
ઉતપાદકો (manufacturers) પછી, એટલરે કરે તરે પ્કારના લોકો જ રે વયિસથાલક્ષી 
િાતાિરણનું સજ ્મન કરરે  અનરે વિકાસની તકો પૂરી પાડિા શવકતરાન હોય. 
અવધકારના જોરરે  રાત્ સૂચનો કરિાની આિડત નકહ પણ સરવપ્મત ભાિનાથી 
સજ ્મન કરિું તરેનું નાર ‘િૈજ્ાવનક પદ્ધવત’.

વયિસથાપન રાટરેની સંસથાના વિક્રરભાઈના વિચારનરે કસતૂરભાઈ અનરે કરલા 
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ચટ્ટોપાધયાયનો પૂરરેપૂરો સહયોગ રળો. તરે રાટરે કસતૂરભાઈએ અરદાિાદના વરલ 
ઉદ્ોગપવતઓનરે તૈયાર કયા્મ અનરે કદલહીની રંજૂરી રાટરેની બાગડોર વિક્રરભાઈએ 
સંભાળી. તરે સરયરે વિક્રરભાઈ પાસરે બરે વિકલપો હતા : (1) યુવનિવસ્મટી ઑવ્ 
કૅવલફૉવન્મયા, લોસ એનજ રેલસ(UCLA)નો અથિા (2) હાિ્મડ્મ વબઝનરેસ સકૂલ(HBS)
નો સહયોગ લરેિો. ભારતની પકરવસથવત પ્રાણરે એચ.બી.એસ.નો સહયોગ જરૂરી 
અનરે અનુકૂળ લાગયો. આથી હાિ્મડ્મના સહયોગથી આઇ.આઇ.એર.ની સથાપનાનો 
વનણ્મય કરિારાં આવયો. આ રાટરે વિક્રરભાઈ ફૉડ્મ ફાઉનડરેશનના સભયોનરે રળા. તરે 
સરયરે ભારત ખાતરે ફૉડ્મ ફાઉનડરેશનના અધયક્ષ એનવસરંગર (Ensminger) હતા. 
તરેરણરે વિક્રરભાઈના આઇ.આઇ.એર.ના વિચારનરે િધાિી લીધો. પણ આ સંસથા 
રુંબઈરાં સથાપિી તરેિો આ અધયક્ષનો આગ્હ હતો અનરે અરદાિાદરાં નકહ. 
આથી વિક્રરભાઈ અરરેકરકા ગયા. એચ.બી.એસ.ના બધા જ સભયોનરે રળી 
રજૂઆત કરી બધાં સભયોનાં કદલ જીતી લીધાં. અંતરે અરદાિાદ ખાતરે આઇ.
આઇ.એર.ની સથાપનાની દરખાસતનરે બહાલી રળી. તરે રીતરે 1962રાં આઇ.
આઇ.એર. એક વસદ્ધ હકીકત બની. તરેના રકાનનો નકશો સથપવત લૂઈ કહાનરે 
(Louis Kahn) બનાવયો અનરે તરે પ્રાણરે સંસથાનું રકાન તૈયાર થયું.

પ્યુકત ક્ષરેત્ વયિસથા-વશક્ષણ(applied management education)રાં એિી 
વશક્ષણ-પદ્ધવત અપનાિિી જોઈએ જ રેરાં લોકો ભણરે તો ખરાં અનરે પ્ાતિ કરરેલા 
જ્ાનનો ઉપયોગ કરિાનું પણ ભણરે. આ ખયાલનરે રૂત્મ કરિા રાટરે હાિ્મડ્મ વબઝનરેસ 
સકૂલનો સહયોગ િધુ અનુકૂળ આિરે તરેર હતો કારણ કરે તયાં વયિહારરાં બનતી 
ઘટનાઓ અનરે તરેરનરે આધારરે  રળતા અનુભિોનો ઉપયોગ િગ્મખંડરાં કરિારાં 
આિતો હતો. આથી હાિ્મડ્મના ચીંધરેલા રાગષે કાય્મ કરતી આઇ.આઇ.એર. સંસથા 
વયિહારુ વશક્ષણનું કરેનદ્ર બની શકી. આ સંસથાના વશક્ષણથી ઔદ્ોવગક એકરોરાં 
વયિહારુ શૈક્ષવણક વિચારધારાનો સિીકાર થિા લાગયો. રાષ્ ્રરાં ચાલતી પ્િૃવતિઓના 
સંદભ્મરાં બૅંકકંગ, કૃવષ-વશક્ષણ, રનોવિજ્ાન, રાનિ-સરાજ અનરે સરકારી-તંત્ રાટરે 
વિવિધ શાખાઓના અભયાસનો પ્બંધ આઇ.આઇ.એર.રાં કરિારાં આવયો. 
આઇ.આઇ.એર.ની શૈક્ષવણક અનરે પ્શૈક્ષવણક કફલસૂફીનો વયાપ બધી કદશારાં 
થયો. તરેથી ઔદ્ોવગક વશક્ષણ અનરે પ્વશક્ષણ આપતી ઘણી બધી સંસથાઓ ઉપર 
સાનુકૂળ અસર થઈ.

ભારતરાં કૃવષ અનરે તરેનરે લગતા ઉદ્ોગનું રહત્િ વિક્રરભાઈ બરાબર અનરે 
િરેળાસર સરજી ગયા હતા. તરે સરયરે કૃવષ અનરે કૃવષ-ઉદ્ોગોના વિકાસરાં વિલંબ 
પાલિરે તરેર ન હતો કારણ કરે પહરેલાં રોટીની જરૂર પડરે છરે તયારબાદ કપડાં અનરે 
રકાન. હાિ્મડ્મ વબઝનરેસ સકૂલરાં અભયાસીઓનું એક જૂથ કૃવષ-ઉદ્ોગ ઉપર કાય્મ 
કરતું હતું. તયાંથી પોસટ-ડૉકટરરેટ સંશોધન કરતા એક વિદ્ાથથીનરે આઇ.આઇ.
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એર.રાં કૃવષ અનરે કૃવષ-ઉદ્ોગનો વિભાગ શરૂ કરિા રાટરે આરંત્ણ આપિારાં 
આવયું અનરે તરત જ આ વિષયનરે લગતી તરાર પ્િૃવતિઓ શરૂ કરિારાં આિી.

કમ્ૂવનટી સા્નસ સેનટર

વિક્રરભાઈનું રગજ સતત કાય્મ કરતું હતું અનરે તરેરની ચકોર નજર બધી 
કદશારાં ફરતી રહરેતી. વિજ્ાન, સંશોધન, ઉદ્ોગ અનરે વયિસથાપન રાટરે તરેરણરે 
રાતબર સંસથાઓ ઊભી કરી પણ તરેરના કદરાગનરે સરાજ અનરે વશક્ષણના ઉતથાન 
વસિાય બધું જ અધૂરંુ લાગયું. તરેરણરે પોતરે તો પ્ાથવરક અનરે રાધયવરક વશક્ષણ 
પોતાની અંગત ઘરશાળારાં લીધું હતું. ઉચચ વશક્ષણ અરદાિાદની ગુજરાત કૉલરેજ 
અનરે કરેવમબ્જ યુવનિવસ્મટીરાં લીધું હતું. તરે છતાં, રાજય અનરે રાષ્ ્રરાં અપાતા 
વશક્ષણનરે લગતી અસંખય સરસયાઓનો તરેરનરે રજ રેરજ ખયાલ હતો. આઝાદી પછી 
પણ ઘણા સરયથી ભારતના સંજોગો, સરય અનરે રાહોલનરે અનુકૂળ આિરે તરેિી 
વશક્ષણ-નીવતનો અભાિ રહો છરે. રાત્ પ્યોગ કયા્મ છરે પણ પકરણાર આશાજનક 
દરેખાયું નહોતું. તરેથી ભારતરાં વશક્ષણની કદશા, વયાપ, વનષ્ઠા અનરે અસરકારકતાના 
સંદભ્મરાં ખાસ કરીનરે વચત્ અસપષ્ અનરે ધૂંધળું રહું છરે. દરેશરાં વશક્ષણનાં ઉચચ 
અનરે પ્રેરક ધોરણો સથાપિાનો અનરે તરેનાં સંિધ્મનનો પ્શ્ન કહરાલય જ રેિડો હતો. આ 
પકરવસથવતનું વનદાન કરતાં વિક્રરભાઈનરે જણાયું કરે : (1) વશક્ષણક્ષરેત્રાં ગુણિતિા 
અનરે તાલીર પારરેલા વશક્ષકોનો અભાિ છરે; (2) વશક્ષણ અનરે પરીક્ષણ રાટરે ચુસત 
અનરે બંવધયાર પ્ણાલીઓની પકડ રજબૂત છરે; (3) શૈક્ષવણક સુધારા પરતિરે 
રાજકીય અનરે સારાવજક અિરોધો અનરે  વશક્ષણવિદોના અવભપ્ાયની ધરાર 
અિગણના થતી આિી છરે; (4) વશક્ષણ પરતિરે સરકારોનું ઓરરાયું િત્મન અનરે 
તરેથી િધારરે  બધાંની ઉદાસીનતાનો ફાળો રહતિનો રહો છરે.

આિી અંધકારરય વસથવતરાં પણ વનરાશ થઈ આસથા ગુરાિરે તરે વિક્રરભાઈ 
નકહ કારણ કરે તરેઓ દૃઢપણરે રાનતા હતા કરે જાગ્ત અનરે રૂલયવનષ્ઠ નાગકરક અથિા 
સરૂહ દ્ારા થતાં સારાં અનરે સરાજોપયોગી કારો કરિા રાટરે વિવધસરનો કોઈ 
પ્વતબંધ નથી અનરે આ જગત ઉપર એિી કોઈ તાકાત નથી જ રે વશક્ષકનરે િધુ સારા 
વશક્ષક બનતાં અટકાિી શકરે. શૈક્ષવણક ક્ષરેત્રે પ્િત્મતી અવનયવરતતાઓ, અરાજકતા 
અનરે અજપંાભરી પકરવસથવત િચચરેથી રાગ્મ રોકળો કરિા વિક્રરભાઈએ, પૂરી 
આશા અનરે આસથા સાથરે, 1963રાં અરદાિાદની વિશ્વવિખયાત સંશોધન-સંસથા 
પી.આર.એલ.ના ઉપક્રરરે ‘ગ્ૂપ ફૉર ઇમપ્ૂિરરેનટ ઑવ્ સાયનસ એજયુકરેશન(GISE)’ની 
રચના કરી. સંસથાઓ, વશક્ષકો અનરે વિદ્ાથથીઓ રાટરે રચનાતરક કાય્મ રાટરેની 
ભૂવરકા તૈયાર કરિાનો તરેનો હરેતુ હતો. તરે રાટરે જુદા જુદા રચનાતરક દૃવષ્વબંદુ 
ધરાિતા વશક્ષકોનરે ભરેગા કરી કાય્મનો વિસતાર િધારિાની આ જૂથની નરેર હતી. 
ખાસ તો : (1) વિજ્ાનવશક્ષણનરે લગતી સરસયાઓની વિશદ ચચા્મ કરી તરેરના 



66 વિરલ વિભૂવત વિક્રર સારાભાઈ  

ઉકરેલની કદશાઓ શોધિી; (2) અધયયન અનરે અધયાપનના પાયારાં સિીકારરેલી 
પૂિ્મધારણાઓની ચચા્મ કરી તરેરાં સુધારા-િધારા કરિા; (3) નિોકદત વિચારો સાથરે 
પ્યોગ કરિા રાટરેની યોજના અનરે ભૂવરકા તૈયાર કરિી. આિી હતી આ જૂથની 
કાય્મ-શૈલી. આ રાટરે જી.આઇ.એસ.ઇ. જૂથ અિારનિાર રળતું, શૈક્ષવણક 
સરસયાઓના અરલ રાટરે તારણો તૈયાર કરતું હતું. આ સરયરે વિક્રરભાઈએ 
સારાવજક અનરે શૈક્ષવણક સરસયાઓનો વિસતૃત પાયા ઉપર વિચાર કરી શકાય તરે 
રાટરે નરેહરુ ફાઉનડરેશનની રચના કરી. જી.આઇ.એસ.ઇ.ની પ્િૃવતિઓનો વયાપ િધતાં 
તરેનરે પી.આર.એલ.ની છત્છાયારાંથી ખસરેડી નરેહરુ ફાઉનડરેશન સાથરે જોડી દરેિારાં 
આવયું. જૂન 1, 1966થી જી.આઇ.એસ.ઇ. નરેહરુ ફાઉનડરેશન સાથરે કાયા્મવનિત થયું. 
સરયાંતરરે  થતી જૂથ-ચચા્મઓરાંથી એટલંુ જરૂરથી ફવલત થયું કરે વિજ્ાન-વશક્ષણરાં 
િૈજ્ાવનક પદ્ધવતઓ અનરે પ્યોગથી જ્ાન વસદ્ધ કરિાની કાય્મવિવધ(mechanism)નો 
અભાિ હતો. તરે રાટરે વિદ્ાથથીઓ અનરે િાલીઓરાં વિજ્ાનની સરજ કરેળિિા અનરે 
પ્ોતસાકહત કરિા તથા વિજ્ાન શીખિા અનરે શીખિિા પ્યોગશાળા સાથરે દૃશય-
શ્ાવય (video-audio) સુવિધાઓ પૂરી પાડિી આિશયક છરે. આ વિશાળ ઉદ્ રેશનરે 
પહોંચી િળિા રાટરે નહરેરુ ફાઉનડરેશનના ઉપક્રરરે જૂન, 1966રાં ‘કમયૂવનટી સાયનસ 
સરેનટર’ની સથાપના કરી.

કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટરના હરેતુઓ આ પ્રાણરે છરે : (1) વિદ્ાથથીઓ, વશક્ષકો 
અનરે આરપ્જાનરે (a) ગવણત, ભૌવતક, જિૈ અનરે રસાયણ વિજ્ાનના પાયાના 
ખયાલોની સરજ આપીનરે તરે કદશારાં પ્ોતસાકહત કરિા, (b) પ્યોગ અનરે દૃશય-
શ્ાવય ઉપકરણો દ્ારા િૈજ્ાવનક દૃવષ્ અનરે જ્ાન ઉપલબધ કરાિિાં; (c) સરસયાના 
ઉકરેલ રાટરે યોગય અવભગર સાથરે શવકતનો વિકાસ કરિો; (2) પ્ાથવરક, રાધયવરક 
તથા ઉચચ વશક્ષણના વિદ્ાથથીઓ અનરે આરપ્જારાં વિજ્ાનના વસદ્ધાંતો તથા 
પદ્ધવતઓની જાણકારી આપિી, તરે પરતિરે રસ જાગ્ત કરિો અનરે લોકોનરે તરે રાટરે 
પ્ોતસાકહત કરિા; (3) વયવકત અનરે સરૂહના સંદભ્મરાં વશક્ષણનરે પ્સતુત અનરે 
અથ્મપૂણ્મ બનાિિું; (4) વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના વનકહતાથયો (implications) િધુ 
સપષ્ કરિા.

આ સાથરે આ સંસથા નીચરે પ્રાણરે જુદા જુદા કાય્મક્રરોનું પણ આયોજન કરરે  
છરે : (1) સઘન કાય્મક્રરો જ રેરાં શાળા-કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓનરે પ્ોતસાકહત કરિા; 
પૃચછા (enquiry) પદ્ધવતથી વિજ્ાનનું જ્ાન રરેળિિું; પ્ાથવરક, રાધયવરક અનરે 
કૉલરેજના વશક્ષકોનરે નોકરી પૂિષેની તૈયારીઓ કરાિિી અનરે ચાલુ નોકરીિાળા 
વશક્ષકોનરે પ્વશક્ષણ આપિું, િગરેરરેનો સરાિરેશ થાય છરે. (2) પદોન્નવત-કાય્મક્રરો 
જ રેરાં તરેજસિી વિદ્ાથથીઓની વિવિધ ક્ષરેત્ના ખયાતનાર વિજ્ાનીઓ અનરે વનષણાતો 
સાથરે રુલાકાતો ગોઠિિી; શાળા-કૉલરેજની લાંબી રજાઓ દરવરયાન જરૂરતરંદોનરે 
પ્યોગશાળાની સુવિધા પૂરી પાડિી; વિજ્ાનનરે લગતા પકરસંિાદો ગોઠિિા; કફલર 
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શો યોજિા; િગરેરરેનો સરાિરેશ થાય છરે. (3) સંશોધન અનરે વિકાસ-કાય્મક્રર જ રેરાં 
વિદ્ાશાખાકીય અભયાસક્રરો અનરે રાધયરનરે લગતા સંશોધન અનરે વિકાસની 
પ્િૃવતિઓ કરિી. (4) સારૂકહક કાય્મક્રરરાં વિજ્ાનનરે લગતાં પ્દશ્મનો ગોઠિિાં; 
આરપ્જા અનરે ગૃકહણીઓ રાટરે અભયાસક્રર તૈયાર કરિા અનરે પ્વશક્ષણ આપિું; 
તરેરાં દૂરબીન િડરે આકાશદશ્મન િગરેરરેનો સરાિરેશ થાય છરે.

આ હરેતુઓ અનરે કાય્મક્રરોનરે પહોંચી િળિા રાટરે આ સંસથા નીચરે પ્રાણરે 
વિવિધ સુવિધાઓ પૂરી પાડરે છરે : દૃશય-શ્ાવય સારગ્ી; ભૌવતક, જિૈ અનરે રસાયણ 
વિજ્ાનની પ્યોગશાળાઓ; નાની પણ બહુહરેતુલક્ષી કાય્મશાળા (workshop) િગરેરરે . 
કોઈ પણ વજજ્ાસુ વયવકત અથિા સંસથાનરે આ સુવિધાઓ પૂરી પાડિારાં આિરે છરે. 
આ કરેનદ્ર પાસરે સંપૂણ્મપણરે સજ્જ પુસતકાલય છરે, જ રેરાં ખાસ કરીનરે તરાર વિજ્ાનક્ષરેત્ોનરે 
લગતાં સારવયકો રળી રહરે છરે. કંઈ પણ વિશરેષ જાણકારી રરેળિિા રાગતા 
ધગશિાળા અવધકાંશ તરાર લોકો રાટરે તરે ખુલ્ું હોય છરે.

આ સંસથા ખાનગી છરે છતાંય કયાંય નફાનું નાર નકહ. વિજ્ાનના વિકાસ અનરે 
વશક્ષણ-સુધારણાનો ખયાલ એ જ આ સંસથાનું પરર ધયરેય છરે. વિદ્ાથથીઓ, વશક્ષકો, 
આરજનો અનરે વનષણાતો એક રંચ ઉપર રળરે, વિચારવિરશ્મ કરરે , શૈક્ષવણક સુધારા-
િધારાનાં સૂચનો કરરે  અનરે છતાં કયાંય સરકારી આડશ કરે તુરારશાહી િચચરે આિરે 
નકહ તરે તરેની ખૂબી છરે. ગુજરાત રાજયના ગવણત અનરે વિજ્ાનના અભયાસક્રરોરાં 
આરૂલ પકરિત્મન કરી તરેનરે બુવદ્ધગમય બનાિિારાં આ સંસથાનરે સારી એિી સફળતા 
રળી છરે. કોઈ નાની-રોટી શૈક્ષવણક યોજના આ સંસથા હાથ પર લરે છરે અનરે શાળા-
કૉલરેજરાં તરેનરે પ્યોવજત કરરે  છરે. પકરણારોનો સારાંશ સરકારનરે સુપરત કરરે  છરે. 
આિા હરેિાલનરે પાયારાં રાખી સરકાર જ રે તરે વિષયના તજજ્ો સરક્ષ ચચા્મ-વિચારણા 
અનરે વનણ્મય રાટરે રજૂ કરરે  છરે. તયારબાદ આ હરેિાલનરે આધારરે  અભયાસક્રરોનરે 
જરૂરી ઓપ આપિારાં આિરે છરે. દરેશ-પરદરેશની સંસથાઓ દ્ારા વિકસાિરેલ 
અધયયન અનરે અધયાપનના નિા ખયાલો અનરે અવભગરના ફરેલાિા રાટરે કમયૂવનટી 
સાયનસ સરેનટર સુદૃઢ કાય્મકારી પકરરૂપ (model) પૂરંુ પાડરે છરે.
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વિક્રરભાઈના વપતાશ્ી અંબાલાલભાઈનરે બાગ-બગીચાનો ભારરે  
શોખ હતો. શાહીબાગ ખાતરે ‘ઉદ્ાન’ના નારરે જાણીતો બાગ ભારતભરરાં 
રશહૂર છરે. તરેરાં સંખયાબંધ ઔષવધઓના છોડ છરે, વિરલ િૃક્ષો છરે અનરે 
િનસપવતવિજ્ાનની દૃવષ્એ ‘ઉદ્ાન’ એ વિવિધ િનસપવતઓનો રોટો 
ખજાનો છરે. પી.આર.એલ. હોય કરે અકટરા હોય પણ તરેના પકરસરરાં 
ફૂલ-છોડ, િૃક્ષોની પસંદગી પૂરરેપૂરી િૈજ્ાવનક છરે. એક િખતરે વિક્રરભાઈ 
પી.આર.એલ.રાંથી પોતાનરે ઘરેર જઈ રહા હતા તયારરે  તરેના દરિાજ રે 
ગાડી ઊભી રાખીનરે રાળીનરે બોલાિી પૂછું કરે ‘અહીં તો બરે ઝાડ હતાં 
અનરે આજ રે એક જ કરેર છરે ? બીજુ ંઝાડ કરેર નથી ?’ રાળીએ કહું કરે 
‘સાહરેબ, બીજુ ંઝાડ જૂનું થઈ ગયું હતું. તરેરાં જીિાત થઈ હતી એટલરે 
કાઢી નાખયું છરે.’ રાળીની િાત વિક્રરભાઈએ શાંવતથી સાંભળી અનરે તરેનરે 
પ્રેરથી સરજાિતાં કહું કરે ‘આપણરે પણ એક કદિસ િૃદ્ધ થિાના છીએ, 
રોગગ્સત પણ બનીશું તો તરેિા સંજોગોરાં આપણરે દાકતરની સલાહ 
લઈનરે દિા-ઇલાજ કરીએ છીએ અનરે કોઈ િૃદ્ધ કરે રોવગષ્ઠનરે ફેંકી દરેિારાં 
આિતા નથી.’ વિક્રરભાઈની િાત રાળીનરે સંપૂણ્મપણરે સરજાઈ ગઈ અનરે 
ભૂલની કબૂલાત કરી.

આ હતો વિક્રરભાઈનો પ્કૃવત-પ્રેર. પ્કૃવત તો વિક્રરભાઈની 
પ્યોગશાળા હતી. તરેરાંથી તરેઓ રાનિતાનાં ફૂલો ખીલિતા હતા.

ગુજરાતના ત્ણ સપૂતો – ગાંધીજી, સરદાર પટરેલ અનરે વિક્રર 
સારાભાઈએ તરેરના જીિનકાળ દરવરયાન અવિસરરણીય ઇવતહાસ 
સજયયો છરે. ગાંધીજીએ પ્જાના અદભુત સહકારથી ભારતરાંથી વબ્કટશ 
સામ્ાજય ખતર કરી, ભારતનરે સિાતંત્રયની વિભાિના સાથરે એક કયુું; 
સરદાર પટરેલરે દરેશી રાજયોનું વિલીનીકરણ કરીનરે સરગ્ ભારતનરે અખંડ 
રાષ્ ્રના ધિજ નીચરે એક કયુું અનરે વિક્રરભાઈએ વિજ્ાન અિકાશના 5
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રાહોલરાં એક ઉપગ્હ હરેઠળ સરગ્ ભારતનરે એક કયુું. આ રીતરે ભારતનરે સાવતિક 
ખુરારીિાળું, સાિ્મભૌર સતિા ધરાિતું અનરે િૈજ્ાવનક રીતરે ઉન્નત

રાષ્ ્ર બનાિિારાં આ ત્ણ વશલપીઓનો અરૂલય ફાળો રહરેલો છરે. ઉપગ્હ દ્ારા 
દૂર-સંચારણ (telecommunication), સુદૂર-સંિરેદન (remote sensing) અનરે 
રોસરવિજ્ાન (meteorology) જ રેિી સુવિધાઓ આપીનરે વિક્રર સારાભાઈએ 
દરેશની શૈક્ષવણક, સારાવજક અનરે રાષ્ ્રીય પ્ગવતરાં પ્રુખ ફાળો આપયો છરે. તરેઓ 
આ કારણરે ભારતના અિકાશ-યુગના વપતા સરાન ગણાય છરે.

વિક્રરભાઈ બહુવિધ અનરે સજ ્મનાતરક વયવકતતિ ધરાિતા હતા. તરે 
દીઘ્મદૃવષ્િાળા વિજ્ાની, સાહવસક ઉદ્ોગપવત, આંતરરાષ્ ્રીય સંસથાઓના સજ ્મક, 
કુશળ અનરે કારગત વયિસથાપક તથા આદશ્મ અનરે રૂલયવનષ્ઠ વશક્ષક હતા. તરેરણરે 
સજ ષેલ પી.આર.એલ., અકટરા, આઇ.આઇ.એર., કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટર કરે કોઈ 
પણ વિકસાિરેલ ઉદ્ોગ હોય, તરે બધાના પાયાનરે રજબૂત કરિા રાટરે વશક્ષણ 
રહત્િનું પકરબળ બની રહું છરે. દરરેક સંસથારાં સરસયાના ઉકરેલ રાટરેનું વશક્ષણ, 
િૈજ્ાવનક પદ્ધવતઓ વિકસાિિા રાટરેનું વશક્ષણ, સારાવજક ઉતથાન રાટરેનું વશક્ષણ, 
રાનિીય સંબંધો ઉતકૃષ્ બનાિિાનું વશક્ષણ અનરે રાષ્ ્રીય ચાકરત્રયના ઘડતરનું 
વશક્ષણ કરેનદ્રસથાનરે રહું છરે.

વિક્રરભાઈ વિજ્ાની, ઉદ્ોગપવત, વયિસથાપક અથિા સરકારી અવધકારી 
તરીકરે કાય્મ કરતા હોય તોપણ તરેરનો ‘વશક્ષક’ તરીકરેનો ઉદ્રરેક પ્ગટ થયા વિના 
રહરેતો નથી. તરેઓ ચુસતપણરે રાનતા કરે વશક્ષણ િડરે અનરે વશક્ષણ રારફતરે જ કોઈ 
પણ સંસથાની ઇરારતનો પાયો રજબૂત થતો હોય છરે. તરેરની એક ખૂબી એ હતી 
કરે કોઈ પણ સંસથાની લગાર તરેઓ છરેક સુધી પોતાના હાથરાં રાખતા નકહ. સંસથા 
હોય કરે ઉદ્ોગ હોય તરેનરે તૈયાર કરીનરે તરેઓ હંરરેશાં સક્ષર, સુપાત્ અનરે શૈક્ષવણક 
લાયકાતિાળી વયવકતનરે તરે સોંપીનરે તરેના વિકાસની જિાબદારી તરેનરે વશરરે  નાખી 
દરેતા.

વિક્રરભાઈ પોતરે  એક આદશ્મ વશક્ષક તરીકરે જીિનના અંવતર શ્વાસ સુધી 
કાય્મ કરિા રાગતા હતા. સતિા ભોગિિાનો ખયાલ તરેરનરે કદીયરે આવયો નથી, તરે 
છતાં સારરે ચાલીનરે સતિા તરેરની પાસરે આિતી. વશક્ષક તરીકરે કાર કરિા રાટરે તરેરની 
પાસરે એક જ સંસથા હતી અનરે તરે કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટર. પણ કુદરતરે કંઈક જુદું 
જ વિચાયુું હશરે જ રેથી તરેઓ તરેરણરે સજ ષેલી શૈક્ષવણક સંસથા–કમયૂવનટી સાયનસ 
સરેનટરના વશક્ષક ન બની શકયા.

વિજ્ાન, ગવણત, સરાજવિદ્ા, રાનિવિદ્ા કરે અનય કોઈ વિદ્ાકીય શાખા 
હોય પણ બધરેય વશક્ષણ લરેિા કરે આપિાની પ્કક્રયા (process) રૂળભૂત રીતરે સરાન 
હોય છરે. વશક્ષણ કોઈ પણ પ્કારનું હોય પણ તરે િૈજ્ાવનક રીતરે લરેિાય અનરે અપાય 
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તો જ તરેની શ્રેષ્ઠતા (excellences) વસદ્ધ થાય છરે અનરે તરેર થાય તો જ વશક્ષણના 
હરેતુઓની િધુરાં િધુ નજીક પહોંચી શકાય. ભારતના પ્તયરેક રાજયરાં વશક્ષણ 
રાટરેના અભયાસક્રરો બૉડ્મ કરે યુવનિવસ્મટી નક્ી કરરે  છરે; વશક્ષણ આપિાની પદ્ધવતઓ 
પણ તરે નક્ી કરરે  છરે; પરીક્ષાનું તંત્ પણ તરે ચલાિરે અનરે ગોઠિરે. આ બધું જડ 
વનયરોનરે આધારરે  ચાલતું હોય છરે. તૈયાર કરરેલી બંધ પ્ણાલીરાં વશક્ષકરે કાય્મ કરિાનું 
રહરે છરે. આિા બંવધયાર તંત્રાં સાચા વશક્ષક અનરે સારા વિદ્ાથથીનરે કયાંય પણ 
રોકળાશ રળતી નથી. જ રેનરે રાટરે વશક્ષણ છરે તરેિા વિદ્ાથથીઓ અનરે જ રેના દ્ારા તરે 
અપાય છરે તરેિા વશક્ષકોનો અિાજ કરે અવભપ્ાય રહત્િનો કરે વનણા્મયક ગણાતો 
નથી. વશક્ષણક્ષરેત્રે બૉડ્મ અનરે યુવનિવસ્મટીઓ લગભગ ઇજારાશાહી ભોગિરે છરે. 
વશક્ષણરાં ઇજારાશાહી અનરે વશક્ષણની બંવધયાર પકરવસથવતથી વિક્રરભાઈ ભારરે  
વયવથત હતા. રુકત વશક્ષણની વયિસથા રાટરે તરેઓ સતત વચંતન કરતા હતા. 
વશક્ષણનરે રુકત કરી શકાય તો જ ઇવચછત પકરણારો લાિી શકાય એર તરેઓ 
દૃઢપણરે રાનતા.

વિક્રરભાઈ વશક્ષણ પરતિરે કરેિા વિચારો ધરાિતા હતા તરેનો ખયાલ તરેરણરે 
અરદાિાદરાં સથાપરેલ કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટર(તરેરના રૃતયુ બાદ આ સંસથાનું 
નાર વિક્રર સારાભાઈ કમયૂવનટી સરેનટર રાખિારાં આવયું છરે)ની કાય્મપદ્ધવત દ્ારા 
આિરે તરેર છરે. તરેરના રત રુજબ વશક્ષણની વયિસથા ખુલ્ી હોિી જોઈએ. જ રેનરે 
વશક્ષણ જોઈતું હોય તરેનરે વનયરોનો બાધ ન આિરે તરે રીતરે વશક્ષણ રળિું જોઈએ; 
દરરેકનરે પોતાની રુવચ અનરે ક્ષરતા પ્રાણરે વશક્ષણ રળિું જોઈએ. સરાજની કોઈ 
પણ વયવકત રાટરે વશક્ષણસંસથાના દરિાજા ખુલ્ા હોિા જોઈએ. આ બધા હરેતુઓનરે 
પાર પાડિા રાટરે કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટર યોગય સંસથા છરે. આ સંસથાની પ્ગવત 
જોયા પછી દરેશરાં ઘણી જગાએ આિાં કરેનદ્રો ઊભાં થિા લાગયાં છરે. ગુજરાતરાં 
રાજકોટ, િડોદરા અનરે અરરરેલી જ રેિાં સથળોએ આિાં કરેનદ્રો કાય્મ કરતાં થયાં છરે. 
વિજ્ાન-વશક્ષણની તાસીર બદલિારાં આ સંસથાએ પ્શંસનીય યોગદાન કયુું છરે.

1965રાં વિક્રરભાઈ યુ.એસ.ના વશક્ષણ-સંસાધન વનષણાત એક્ષરેલ હૉન્મ(Axel 
Horn)નરે રળા. તરેરણરે કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટરનો પોતાનો વિચાર વર. હૉન્મનરે 
જણાવયો. એક જ કદિસરાં આ સંસથાની રૂપરરેખા તૈયાર કરી દરેિારાં આિી. 
તયારબાદ વર. હૉન્મની રદદથી વિક્રરભાઈએ 1966-68 િચચરે સંપૂણ્મ રીતરે કાર 
કરતું કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટર ઊભું કયુું. આ સંસથારાં  નીચરેનાં કાય્મક્ષરેત્ોનરે 
આિરી લરેિારાં આવયાં છરે.

રાષ્ ્રીય અનરે સારાવજક વિકાસની ગવતરાં રાજકીય પકરબળો રહતિનો 
ભાગ ભજિતાં હોય છરે. આ પકરબળો રાષ્ ્રીય અથિા આંતરરાષ્ ્રીય પણ હોય, 
જ રેર કરે દરેશની સલારતી. તરેરાં વન:શસ્તીકરણની સંસથાઓ રોખરરે  હોય છરે. આિાં 
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પકરબળો વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી સાથરે સંકળાયરેલાં હોય છરે. આથી તરેરના 
વનકહતાથયો સરજાતાં સરાજના વિકાસની પ્કક્રયા ઝડપી બનરે છરે.

િૈયવકતક વિકાસ : સુદૃઢ સરાજ કરે રાષ્ ્રની રચના રાટરે િૈયવકતક વિકાસ 
અવનિાય્મ છરે. રાણસની ઓળખ અનરે વિકાસ વશક્ષણ દ્ારા જ શકય બનરે છરે. આથી 
રાણસના વિકાસ રાટરે જરૂરી વશક્ષણકાય્મ અનરે તરેરાં સુધારણાના કાય્મક્રરોની 
જોગિાઈ થિી જોઈએ.

પકરિત્મન દ્ારા વિકાસ : વિકાસ પ્િરેવગત દરરે  થતો હોય તયારરે  તરેના વનકહતાથયો 
સરજિા પડરે, ગ્ાર વિસતારની સરસયાઓ સરજિી પડરે; ટકૅવનકલ સહાયનરે 
આધારરે  વિકાસની તકો સરજિી પડરે; કૃવષ-આધાકરત સરૂહો રાટરે ભૌવતક અનરે 
સારાવજક વિજ્ાનરાંથી પ્ાતિ થતા નિા અવભગરોનો ઉપયોગ કરિો પડરે. આ રીતરે 
જૂની રીત-રસરો છોડીનરે નિી અસરકારક રીતો િડરે વિકાસ સાધિાનો હોય છરે.

વિકાસ અનરે જનિૃવદ્ધ : િસતીના વનયંત્ણ રાટરે સારાવજક અનરે સંસથાકીય 
કાય્મક્રરો આપિા, સરાજની જ રે કોઈ વયવકત કરે સંસથાનરે િસતીવનયંત્ણરાં રસ હોય 
તરેિી વયવકતઓનરે પહરેલ કરિા રાટરે આ ફાઉનડરેશન સરેિાઓ પૂરી પાડશરે તરેરજ 
બૌવદ્ધક સંસાધનો ઊભાં કરિા સહયોગ આપશરે.

પી.આર.એલ.રાં વિક્રરભાઈ પોતાના આયોજન પ્રાણરે બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપર 
સંશોધન તો કરતા, પણ તરે સાથરે તરેઓ બાહ અિકાશ વિશરે િધુ નરે િધુ જાણકારી 
રરેળિિા સતત પ્યતનશીલ રહરેતા. કુદરતરે જ રે કાંઈ વનરા્મણ કયુું છરે તરેનો ઉપયોગ 
થાય છરે અનરે કરિો રહો. હિા, પાણી, પ્કાશ, દ્રવય અનરે અિકાશ બધું જ 
રાનિોપયોગી છરે. અભયાસ અનરે સંશોધનનરે આધારરે  તરેઓ અિકાશનરે રાનિોપયોગી 
બનાિિાની ઝંખના અનરે ધગશ ધરાિતા હતા. તરેરની સાથરે સંશોધન કરતા યુિાનો 
રાટરે તરેઓ અનુસનાતક કક્ષાએ સંશોધન-સલાહકાર હતા. ઉદ્ોગો અનરે વયિસથાપનનરે 
લગતું ઘણં કાર કરરે  તયારરે  થાકયાપાકયા સાંજ રે પી.આર.એલ.રાં આિતા તથા સફૂવત્મ 
અનુભિતા. કોઈ પણ વયવકત રાટરે ધરતીનો છરેડો ઘર તરેર વિક્રરભાઈ રાટરે પી.આર.
એલ. તરેરનું ઘર હતું. પી.આર.એલ.રાં તયારરે  તરેઓ બધું ભૂલી વશક્ષક બની જાય. 
એક પછી એક બધા વિદ્ાથથીઓનરે રળરે. અગાઉ આપરેલ ઘરકાર તપાસરે. સંશોધન-
સરસયારાં વિદ્ાથથીઓ કરેટલું આગળ િધયા છરે તરેની ખાતરી કરી લરે.

વશક્ષક તરીકરેનું કાય્મ પૂરંુ કયા્મ પછી તરેઓ િાલી બની જાય. પોતાના વિદ્ાથથી 
અનરે તરેના કુટુબંનાં ખબરઅંતર પૂછરે. આ રીતરે તરેરની સાથરે સિજન તરીકરેનો નાતો 
બંધાતો. તરેઓ રાનતા હતા કરે વશક્ષકનું કાય્મ શાળાના પટાંગણ અનરે શાળાના સરય 
પૂરતું રયા્મકદત નથી, કારણ કરે સાચો વશક્ષક ગરરે તયાં હોય પણ તરે પ્થર વશક્ષક 
તરીકરે જ વયિહાર કરરે  છરે અનરે તરેના શરીરનો પ્તયરેક કોષ વશક્ષકતિનો હોય છરે. 
આથી તરે પ્તયરેક પળરે અનરે સથળરે વશક્ષક જ છરે.
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પી.આર.એલ.રાં વશક્ષક અનરે સંશોધક તરીકરે કાય્મ કરતા હતા તયારરે  ઉદ્ોગોનું 
સંચાલન પણ સંભાળતા હતા. 1966રાં તરેઓ પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષ તરીકરે 
વનયુકત થતાં પી.આર.એલ.રાં આિિાનું થોડુકં ઓછુ ંથયું. તરે છતાં, સતિાહના અંતરે 
એટલરે કરે શવન-રવિના કદિસરે પી.આર.એલ.રાં અચૂક હોય જ. પોતાના વિદ્ાથથીઓનાં 
કહતોના તરેઓ પ્હરી હતા. સરયના અભાિનરે કારણરે વિક્રરભાઈ જયાં જાય તયાં 
પોતાના વિદ્ાથથીઓનરે સાથરે લઈ જાય; પ્િાસ દરવરયાન સંશોધન-લરેખ તપાસી લરે 
અનરે આગળના કદિસોના કાય્મની રૂપરરેખા આપી દરે. તરેરનું વનિાસસથાન ‘વચદંબરમ્’ 
સાબરરતી નદીના પવચિર કકનારરે  છરે. એટલરે કુદરતના સાવન્નધય િચચરે પોતાના 
વિદ્ાથથીઓનરે બોલાિરે, રહાવનબંધ (thesis) તૈયાર કરાિરે અનરે તૈયાર હોય તો 
તપાસી લરે. જરૂરી લાગરે તો િધુ સંશોધન કરિા રાગ્મદશ્મન આપરે. આ રીતરે પ્રેર 
અનરે હંૂફ આપી તરેઓ વિદ્ાથથીઓનું જીિન ઉજાળતા. આ રીતરે તરેઓ એક આદશ્મ 
વશક્ષક હતા અનરે ખરા અથ્મરાં તરેઓ આધુવનક યુગરાં પણ ગુરુવશષયનો સંબંધ 
વિકસાિતા. આિા િાતસલયપૂણ્મ િાતાિરણ િચચરે તરેરણરે 25 વિદ્ાથથીઓનરે પીએચ.
ડી.ની ઉપાવધ અપાિી. આશરરે  85 સંશોધનલરેખો દરેશ-પરદરેશનાં ખયાતનાર 
સારવયકોરાં પ્વસદ્ધ કયા્મ છરે. કોઈ વયવકત બીજુ ં કાંઈ જ ન કરરે  અનરે રાત્ 
ભૌવતકશાસ્તના અધયાપક તરીકરે કાય્મ કરરે  તોપણ આટલું કાર ભાગયરે જ 40 િષ્મરાં 
કરી શકરે, જયારરે  વિક્રરભાઈએ અનરેકવિધ સંપૂણ્મ જિાબદારીઓ િચચરે રહીનરે આ 
કાર  ઘણા ટૂકંા ગાળારાં કરી બતાવયું છરે.

વિક્રરભાઈ બહુરુખી પ્વતભા હતા. તરેરની અંદર ઉદ્ોગપવત, શાસક, વશક્ષક, 
સરકારી અવધકારી અનરે કલાકારનાં કૌશલયો રહરેલાં હતાં. પણ એ સૌના હાદ્મરૂપ 
સાવત્િક વયવકતતિ તો વશક્ષકનું. આથી જ તો તરેરણરે કરેટલીય સંસથાઓ સથાપી અનરે 
સંિવધ્મત કરી.

ઘણી બધી અનરે રોટી સંસથાઓ એકલરે હાથરે ચલાિિી કકઠન છરે. આથી તરેઓ 
સૌપ્થર યોગય વયવકતનરે ઓળખી પાડતા અનરે પછી જ રે તરે સંસથાની પૂરરેપૂરી 
જિાબદારી સોંપીનરે કાર કરિાની સિતંત્તા આપતા. આિી સંસથાઓરાં તરેરનરે તો 
નીવતવિષયક બાબતરે રદદ કરિાની રહરેતી. આથી રોજબરોજના િહીિટરાં કંઈ જ 
જોિાપણં રહરેતું નકહ.

પી.આર.એલ. ગુજરાત યુવનિવસ્મટી સાથરે સંલગ્ન સંસથા છરે. ઉપરાંત તરેનરે 
દરેશની કરેટલીય યુવનિવસ્મટીઓએ અનુસનાતક સંશોધન કરેનદ્ર તરીકરે રાનયતા આપી 
છરે. તરે સરયરે એટલરે કરે 1955થી 1959ના સરય દરવરયાન વિક્રરભાઈ પી.આર.
એલ.ના રાનાહ્મ વનયારક હતા અથા્મત્ પી.આર.એલ.ના િડા હતા. યુવનિવસ્મટીના 
તરે સરયના ધારા અનિયરે હોદ્ાનરે કારણરે તરેઓ ગુજરાત યુવનિવસ્મટીની સરેનરેટના 
સભય હતા. પછી તો તરેઓ િહીિટી સતિારંડળતતકાલીન ‘વસવનડકરેટ’ના સભય 
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તરીકરે પણ ચૂંટાયા હતા. તરે સરયરે કવિ અનરે સાકહતયકાર શ્ી ઉરાશંકર જોશી પણ 
તરેરની સાથરે વસવનડકરેટના સભય હતા. વશક્ષણનરે આધુવનક બનાિિાના વિક્રરભાઈના 
ખયાલોથી શ્ી ઉરાશંકર જોશી ઘણા પ્ભાવિત થયા હતા તરેરજ ખયાતનાર 
ગવણતશાસ્તી અનરે સાપરેક્ષિાદના ક્ષરેત્રે પ્ખર સંશોધક ડૉ. પી. સી. િૈદ્ વિક્રરભાઈના 
વશક્ષણરાં આધુવનકતાના ખયાલોનરે પૂરરેપૂરો ટરેકો આપતા રહા હતા.

ગુજરાત યુવનિવસ્મટીની સથાપના 1949રાં થઈ તરે પહરેલાં ગુજરાતની બધી જ 
કૉલરેજો રુંબઈ યુવનિવસ્મટી સાથરે સંલગ્ન હતી. ગુજરાત યુવનિવસ્મટીની રચના થઈ 
તયારરે  રુંબઈ યુવનિવસ્મટીની રીત-રસરો, ધારાઓ અનરે અભયાસક્રરો ચાલુ રહાં 
હતાં. યુવનિવસ્મટી નિી પણ આતરા તો જૂનો. ગુજરાત યુવનિવસ્મટીનું કલરેિર જૂનું 
હોઈનરે સરેનરેટ અનરે વસવનડકરેટની બરેઠકોરાં વિક્રરભાઈની સુધારાલક્ષી ભાષારાં ઘણા 
ઓછા સભયોનરે રસ પડતો, કારણ કરે કરેટલાકનરે કદાચ તરેરની ભાષા સરજાતી નકહ 
હોય. એટલરે આિી બરેઠકોરાં તરેરના વિચારોનરે ઝાઝું અનુરોદન રળતું નકહ. એટલરે 
તરેઓ એકલા પડી જતા હતા. કરેટલાકના આંધળા વિરોધો સારરે નીડરપણરે પોતાના 
વિચારોનરે િળગી રહરેતા. આ જગાએ બીજી કોઈ અનય વયવકત હોય તો નાસીપાસ 
થાય.

આશરરે  1960રાં ગુજરાત યુવનિવસ્મટીએ વિવિધ વિદ્ાશાખાઓનાં વશક્ષણ 
અનરે સંશોધન રાટરે વિભાગો ચાલુ કરિાનું શરૂ કયુું હતું. આ સાથરે, અનય 
યુવનિવસ્મટીઓની જ રેર, કૉલરેજો અનરે શૈક્ષવણક સંસથાઓનરે સંલગ્નતા આપીનરે 
પરીક્ષાઓ લરેિી તરે ગુજરાત યુવનિવસ્મટીનું રહતિનું કાર બની રહું. યુવનિવસ્મટીરાં 
શૈક્ષવણક પ્કક્રયા શરૂ થઈ હતી પણ સંશોધનનાં બીજ રોપાયાં ન હતાં. તરે સરયરે 
ગુજરાત યુવનિવસ્મટીરાં કૉલરેજો અનરે વિદ્ાથથીઓની સંખયા ઝડપથી િધિા લાગી 
હતી. યુવનિવસ્મટીનો સંખયાતરક (quantitative) વયાપ િધયો તરે સાથરે ગુણાતરક 
(qualitative) વિકાસની પીછરેહઠ શરૂ થઈ અનરે વશક્ષણરાં શ્રેષ્ઠતા(excellence)નો 
ખયાલ ક્રરશ: અદૃશય થિા લાગયો. યુવનિવસ્મટી તંત્ની જડતાનરે કારણરે શૈક્ષવણક 
અનરે સંશોધન-વિકાસ ગોકળગાયની ગવતએ થતો હતો. આ બધાંરાંથી રાગ્મ 
કાઢિા, યુવનિવસ્મટી તંત્નરે વયાિહાકરક અનરે અસરકારક બનાિિા, સંશોધનની 
રફતાર િધારિા અનરે આધુવનકતાનો અવભગર અપનાિિા જયારરે  યુવનિવસ્મટીરાં 
રોકો રળો તયારરે  વિક્રરભાઈ તરેરના વિચારો ભારપૂિ્મક રજૂ કરતા. બરાબર આ 
સરયરે ગુજરાત યુવનિવસ્મટીરાં રાજકારણરે સારો એિો પગપરેસારો કયયો હતો અનરે 
રાજકીય પકરબળો ગુજરાત યુવનિવસ્મટીરાં પોતાની વસથવત રજબૂત કરી રહાં 
હતાં. ગુજરાત યુવનિવસ્મટીના સરગ્ તંત્ની X-કકરણછબી વિક્રરભાઈ પાસરે હતી. 
વિક્રરભાઈનરે લાગયું કરે વશક્ષણરાં આધુવનકતાના વિચારોનરે રૂત્મ સિરૂપ આપિું હોય 
તો વનયરોના અરલ રાટરે સતિા હોિી જરૂરી છરે. ગુજરાત યુવનિવસ્મટીનરે ‘શૈક્ષવણક, 
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િૈજ્ાવનક અનરે અદ્તન’ બનાિિાના હરેતુથી વિક્રરભાઈએ આ યુવનિવસ્મટીના 
ઉપકુલપવતપદની ચૂંટણીરાં ઝંપલાવયું કારણ કરે તરે િખતરે આ પદ રાટરે ચૂંટણીની 
ધારાકીય જોગિાઈ હતી. આ ચૂંટણીરાં રાજકીય અનરે રૂકઢચુસત પકરબળોએ 
વિક્રરભાઈનરે હરાવયા. ગુજરાતના શૈક્ષવણક વિવનપાતનો આરંભ થઈ ચૂકયો. 
આંતરરાષ્ ્રીય ખયાવત ધરાિતા આિા વિજ્ાનીનરે હરાિી કોણરે શું ગુરાવયું તરે સૌ કોઈ 
સરજી શકરે તરેર છરે.

પી.આર.એલ., અકટરા, આઇ.આઇ.એર.ની તરેરની કારગીરીએ તરેરની 
વશક્ષણ-સંશોધનની ઉદાતિ કક્ષાનો અનુભિ કરાવયો તરેથી લોકો તરેરનરે ઉચચ કોકટના 
સંસથા-સજ ્મક અનરે સંિધ્મક તરીકરે આદરપૂિ્મક જોતા હતા. આથી જ તો 
ઉપકુલપવતપદની ચૂંટણીરાં વિક્રરભાઈની હાર થતાં તરેરણરે કશું જ ગુરાવયું નથી, 
પરંતુ ગુજરાત યુવનિવસ્મટીના ઇવતહાસરાં આ ઘટના કલંકરૂપ બની ગઈ. જ રે 
સંસથાઓનું તરેરણરે સજ ્મન કયુું છરે કરે જ રે સંસથાઓ સાથરે તરેઓ સંકળાયરેલા હતા તયાં 
બધરે જ વશસત, અસરકારક િહીિટ, ખુલ્ાપણં (openness) અનરે સુધારાલક્ષી 
(innovative) આધુવનકતા જ રેિાં લક્ષણો ધયાન ખેંચતાં રહાં. ઉપકુલપવતપદરે આરૂઢ 
થિાની તક વિક્રરભાઈનરે આપી હોત તો આજ રે ગુજરાત યુવનિવસ્મટીની તાસીર 
જુદી જ હોત, તરેનો ઇવતહાસ ગૌરિિંતો હોત.

વિક્રરભાઈ પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષ હતા તયારરે  બનરેલી બીજી ઘટના 
ધયાન ખેંચરે તરેિી છરે. આ પંચના અધયક્ષ તરીકરે તરેરણરે જોયું કરે ઊજા્મ-ઉતપાદન 
પ્કક્રયારાં કરેટલીક કીરતી આડપરેદાશો રળી આિરે છરે તરેનો સદુપયોગ કરિાનો 
તરેરનરે ખયાલ આવયો. આિી આડપરેદાશોરાં વિકકરણ (radiation) પરેદા કરરે  તરેિા 
પદાથયો હોય છરે. તરેનો ઉપયોગ રોગ-વનદાન અનરે રોગની સારિારરાં થાય છરે. 
‘નયૂવકલયર રરેકડવસન’ નારની એક નિી જ તબીબી વિજ્ાનની શાખા આપણા 
દરેશરાં પહરેલિહરેલી શરૂ કરિાની હતી અનરે તરેરાં આિા વિકકરણ પદાથયોનો ઉપયોગ 
કરીનરે રોગનું વનદાન અનરે સારિાર કરિાની વયિસથા હતી. વિક્રરભાઈએ પી.આર.
એલ.ની શરૂઆત જ રેર એર. જી. સાયનસ ઇવનસટટ્ૂટરાં કરરેલી, એિી જ રીતરે આ 
બીજી સંસથા અરદાિાદરાં થાય એિી તરેરની ઇચછા અનરે પ્યતનો હતાં. તરેર કરિા 
તરેઓ શવકતરાન પણ હતા. તરેરણરે અરદાિાદની હાલની ‘એલ. જી. હૉવસપટલ’ની 
પસંદગી કરરેલી. તરેઓએ જાતરે જ હૉવસપટલના અધયક્ષ તરેરજ મયુવનવસપલ કવરશનર 
આગળ પ્સતાિ રૂકી વિગતિાર ચચા્મ કરરેલી. તબીબી ક્ષરેત્રે નયૂવકલયર રરેકડવસનની 
તક ઝડપી લરેિા વિક્રરભાઈએ ઘણં સરજાવયું પણ પકરણાર શૂનય આવયું. થોડાક 
જ કદિસો બાદ આ સંસથા રુંબઈરાં સથાપિારાં આિી. અરદાિાદ રાટરે આ 
શરરજનક વબના હતી.

આટલી બધી પ્વતકૂળતાઓ હોિા છતાં ગુજરાત યુવનિવસ્મટીના વિસતારનરે 
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વિજ્ાનરય બનાિિાની તરેરની ખરેિના હતી. તરે રાટરે તરેઓ અથાગ પ્યતનો કરતા 
રહા. વિદ્ાથથીઓ અનરે અધયાપકો વિજ્ાનના વશક્ષણ અનરે સંશોધનથી ઝૂરી ઊઠરે 
એિું િાતાિરણ ઊભું કરિાની તરેરના અંતરની ખિાકહશ હતી. વિજ્ાનક્ષરેત્રે 
રચનાતરક રાહોલનું વનરા્મણ કરિા તરેરણરે 1969રાં ગુજરાતની બધી જ 
યુવનિવસ્મટીઓના ઉપકુલપવતઓનરે પી.આર.એલ. ખાતરે વનરંત્રયા. રાધયવરક અનરે 
ઉચચ વશક્ષણક્ષરેત્રે વિજ્ાનના વશક્ષણનરે અદ્તન અનરે અથ્મપૂણ્મ બનાિિા તરેરણરે 
ઉપકુલપવતઓનો સહયોગ રાગયો. 1971રાં ફરીથી ગુજરાતની બધી જ 
યુવનિવસ્મટીઓના ઉપકુલપવતઓનરે વિજ્ાનવશક્ષણ પરના પકરસંિાદ રાટરે વનરંત્રયા. 
કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટરના ઉદ્ રેશો અનરે તરેરની કાય્મિાહીનરે આગળ ધપાિિા રાટરે 
ગુજરાત યુવનિવસ્મટીના કરેટલાક અધયાપકોની (અંગત હરેવસયતથી)  સરેિાઓ રળી. 
તરે વસિાય યુવનિવસ્મટી કક્ષાએ અથિા સંશોધનક્ષરેત્રે વિક્રરભાઈનરે ઝાઝો સહયોગ 
રળો નકહ તરેથી વશક્ષણક્ષરેત્રે યુવનિવસ્મટીની પીછરેહઠ થઈ તરે હિરે સરજાય છરે.

વિક્રરભાઈનો વિષય ભૌવતકશાસ્ત. આથી ગુજરાત યુવનિવસ્મટીના 
ભૌવતકશાસ્ત વિભાગના વિકાસરાં તરેરનરે રસ હોય તરે સિાભાવિક છરે. ઉપરાંત 
ગુજરાત યુવનિવસ્મટીની સરેનરેટ અનરે વસવનડકરેટના સભય હોિાનરે નાતરે યુવનિવસ્મટી 
ગ્ાનરસ કવરશન (UGC) દ્ારા ભૌવતકશાસ્તના વિષયરાં અનુસનાતક કક્ષાએ જ રે 
અભયાસક્રર તૈયાર કરિાનો હતો તરેની સવરવતના તરેઓ સભય હતા. આથી 
ભૌવતકશાસ્તના વશક્ષણનો પાયો રજબૂત કરિારાં તરેરનરે કદલચસપી હોય તરે 
સિાભાવિક છરે. તરે સરયરે ફ્ાઇડરરેનનો હરેિાલ પ્વસદ્ધ થઈ ચૂકયો હતો. તરેરાં 
ભૌવતકશાસ્તનરે અસરકારક રીતરે શીખિિાની રહત્િની પદ્ધવતઓનાં સૂચન કરિારાં 
આવયાં છરે. આ હરેિાલથી વિક્રરભાઈ સારા એિા પ્ભાવિત થયા હતા. ગુજરાત 
યુવનિવસ્મટીરાં તરે હરેિાલ રુજબ ભૌવતકશાસ્તના વશક્ષણની પદ્ધવતઓનો અરલ 
કરિા આતુર હતા પણ તરેરનરે સફળતા રળી નકહ. પણ પ્વસદ્ધ ગવણતશાસ્તી ડૉ. 
પી. સી. િૈદ્ના સહયોગથી શાળા-કૉલરેજ રાટરે ગવણતનો અભયાસક્રર સુગ્વથત 
કયયો અનરે આધુવનક પણ.

આ સાથરે અિકાશ-સંશોધનરાં ભૌવતકશાસ્તનો ઉપયોગ કરિા રાટરેની પ્િૃવતિ 
જોરદાર ચાલતી હતી. દૂર-સંચારણના પ્યોગો સફળ થઈ રહા હતા. અિકાશ-
સંશોધન અનરે દૂર-સંચારણનો પાયો ભૌવતકશાસ્ત છરે એ હકીકત સુવિકદત છરે. 
એટલરે જ વિક્રરભાઈ ભૌવતકશાસ્તનું વશક્ષણ અનરે સંશોધન સઘન અનરે અસરકારક 
બનાિિા રાગતા હતા. આ વિષયના વશક્ષણનું કાય્મ યુવનિવસ્મટીના ફાળરે ગયું અનરે 
સંશોધન પી.આર.એલ.ના ફાળરે. પી.આર.એલરે. ભૌવતકશાસ્તના પાયા ઉપર 
વિકસાિરેલ અિકાશ-વિજ્ાનના લાભો આજ રે સૌ કોઈનરે ઉપલબધ છરે. તરે સરયરે 
વશક્ષણ સુવિધાિાળા અનરે સાધનસંપન્ન લોકો પૂરતું રયા્મકદત હતું. આિી પકરવસથવત 
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જોયા પછી વિક્રરભાઈનરે લાગયું કરે વશક્ષણ સરાજના છરેલ્ા (વનમન) સતર સુધીના 
લોકોનરે રળરે તો જ રાષ્ ્રનો સિાુંગી વિકાસ શકય બનરે. આ રાટરે તરેરણરે આયોજન 
કયુું અનરે શ્ી ઉરાશંકરનરે કહું કરે ‘‘સતત વશક્ષણ(continuing education)ના 
કાય્મક્રરો બનાિી તૈયાર થાિ. બહુ જ ઓછા સરયરાં તરનરે (અરદાિાદનરે) 
ટરેવલવિઝનની સુવિધાઓ રળનાર છરે.’’ આ રીતરે શહરેરી અનરે ગ્ાર વિસતારરાં, 
દરેશના દૂર દૂરના વિસતારોરાં બાળકો, યુિાનો, પ્ૌઢોનરે વશક્ષણ આપી શકાશરે. એટલરે 
તરેઓ તો ભૌવતકશાસ્ત, ઇલરેકટ્રૉવનકસ અથિા અિકાશ-વિજ્ાનની િાત કરતા હોય 
અનરે સાથરે સાથરે આયોજન પણ. તરે છતાં, આ બધાના કરેનદ્રરાં ‘વશક્ષણ’ જ હોય.

યુવનિવસ્મટી વિષયિાર થોડાક અધયાપકોની રદદ લઈ બધા વિષયોનો 
અભયાસક્રર નક્ી કરરે . કૉલરેજોએ આ અભયાસક્રર રુજબ વશક્ષણ આપિાનું રહરે. 
યુવનિવસ્મટી વિદ્ાથથીઓની પરીક્ષા લરે. આ રીતરે યુવનિવસ્મટીની વશક્ષણ અનરે 
પરીક્ષાપદ્ધવતથી વિક્રરભાઈ સંપૂણ્મપણરે િાકરેફ હતા. પરીક્ષા-પદ્ધવતનરે હરેતુલક્ષી (ob-
jective) બનાિિા રાટરે તરેરણરે શ્ી ઉરાશંકર સાથરે કરેટલીક િખત વિગતિાર 
ચચા્મઓ કરી હતી, સૂચનો કયાું હતાં. તરેરનાં સૂચનોનો કોઈ અરલ થયો હોય તરેિું 
તરે સરયરે લાગરેલું નકહ અનરે આજ રે તો વબલકુલ લાગતું નથી.

તરેઓ દૃઢપણરે રાનતા કરે વિજ્ાનનું વશક્ષણ તો પ્યોગો દ્ારા જ આપી શકાય 
અનરે તરેર થાય તો જ વિજ્ાન-વશક્ષણના હરેતુઓ વસદ્ધ થાય. વિજ્ાનના હરેતુઓનરે 
સાથ્મક બનાિિા રાટરે પ્યોગ અનરે સંશોધનનરે સતત પ્ોતસાહન રળિંુ જોઈએ એિી 
તરેરની અવભલાષા હતી અનરે તરે સાથરે પ્યતનો પણ ખરા. પણ આજ રે તો વિજ્ાનરાં 
બૉડ્મ કરે યુવનિવસ્મટી કક્ષાએ પ્યોગોનું રહતિ રદ કરી દરેિારાં આવયું છરે. આથી 
વિદ્ાથથીઓ કરે વશક્ષકો પ્યોગોના નારરે રાત્ કર્મકાંડ કરરે  છરે. પકરણારરે વિજ્ાનના 
વશક્ષણની પકરવસથવત અતયંત વચંતાજનક બની  છરે.

વિક્રરભાઈનરે રન વશક્ષણ એટલરે અક્ષરજ્ાન નકહ, પણ સાચા અથ્મરાં 
સાક્ષરતા. વિજ્ાન, ઉદ્ોગ અનરે વયિસથાપનરાં તરેઓ પારંગત હોિા ઉપરાંત કલા-
વશક્ષણના ચાહક, પ્ચારક અનરે પ્ણરેતા હતા. તરેરનાં પતની શ્ીરતી રૃણાવલની 
ભારતના પ્થર કોકટનાં શાસ્તીય નૃતયાંગના હતા. તરેરના અધયક્ષપદરે વિક્રરભાઈએ 
અરદાિાદરાં નૃતય અનરે નાટ્ કલા કરેનદ્ર શરૂ કયુું. નૃતય કલાકારો રાટરે આ સંસથા 
અવદ્તીય છરે. વિજ્ાન, િરેપાર કરે કલારાં સુવશવક્ષત થિું જરૂરી છરે અનરે તરેનરે રાટરે સજ્જ 
સંસથા હોિી અવનિાય્મ છરે. આ હતી વિક્રરભાઈની વશક્ષણવિદ તરીકરેની વિશદ 
સરજ.

કરેટલાક લોકો તરેરની શૈક્ષવણક વિવશષ્તાઓ રાટરે જાણીતા હોય છરે, તો 
કરેટલાક તરેરના પાંકડતયનરે કારણરે. એિા પણ લોકો હોય છરે જ રે તરેરની દૃવષ્ (vision) 
અનરે ભાિનાનરે રૂવત્મરંત બનાિિાની શવકત ધરાિતા હોય. આિા લોકો પોતાના 
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વિચારોનરે સંસથાનું સિરૂપ આપિા શવકતશાળી હોય છરે. વિક્રરભાઈ આિી વયવકત 
હતા. ભલરે તરેરની શોધ રહાન કરે સીરાવચહનરૂપ ન હોય પણ તરેરની દીઘ્મદૃવષ્ અનરે 
િૈજ્ાવનક અવભગર ધરાિતું વયવકતતિ બરેશક રહાન હતાં.

વિક્રરભાઈ અિકાશ-વિજ્ાનનરે રોહક, વિલક્ષણ અનરે ઉતિરેજનાતરક ઘટના 
તરીકરે જોતા ન હતા; ચંદ્ર કરે રંગળ ઉપર ઉતરાણ કરિા રાટરે નિા વિજ્ાન તરીકરે 
પણ જોતા ન હતા. અિકાશ-વિજ્ાનનરે દરેશના વિકાસના સાધન તરીકરે તરેઓ 
રૂલિતા હતા. આ એક એિું સાધન છરે જ રેના િડરે દરરેક વયવકતનરે વશક્ષણ આપી 
શકાય. અલબતિ બીજા ઘણા હરેતુઓ જ રેિા કરે દૂર-સંચારણ, રોસરવિજ્ાન અનરે 
સુદૂર-સંિરેદન(remote sensing)નરે પણ વસદ્ધ કરી શકાય છરે.

આઝાદી પછીના બરે દાયકા સુધી ગુજરાતની કોઈ પણ યુવનિવસ્મટીરાં વિજ્ાન 
કરે અનય વશક્ષણક્ષરેત્રે કોઈ નિતર પ્યોગ થયો નથી. વશક્ષણના આધુવનક વિચારોનરે 
કોઈ કૉલરેજ કરે યુવનિવસ્મટીએ વિધરેયાતરક પ્વતસાદ આપયો નકહ એટલરે વિક્રરભાઈએ 
પોતરે એકલરે હાથરે વશક્ષણ અનરે ખાસ કરીનરે વિજ્ાનના વશક્ષણનરે આધુવનક બનાિિા 
રાટરે આયોજન કયુું. આ આયોજનનું રૂત્મ સિરૂપ એટલરે કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટર 
જ રે ગવણત, ભૌવતક, રસાયણ અનરે જિૈ વિજ્ાનના વશક્ષણનરે સરૃદ્ધ કરિા રાટરે 
તરાર સુવિધાઓ પૂરી પાડરે છરે. કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટર જ રેિી સંસથાઓ દરેશભરરાં 
ઊભી કરિારાં આિરે તો ચીલાચાલુ અનરે કાલગ્સત વશક્ષણનરે વતલાંજવલ આપી 
આધુવનક અનરે િૈજ્ાવનક પદ્ધવતઓ અપનાિીનરે વિજ્ાનનો લાભ સૌ કોઈનરે રળરે. 
આથી તરેઓ કહરેતા કરે ‘હંુ સિપનદ્રષ્ા છુ.ં એિા કદિસની હંુ કલપના કરંુ છુ ં કરે 
ભારતનો પ્તયરેક નાગકરક દૂરદશ્મન દ્ારા વશક્ષણ પ્ાતિ કરરે ; દરેશના ખૂણરે ખૂણરે 
જ્ાનનો સંદરેશ પહોંચરે; વશક્ષણનું આ ભગીરથ કાય્મ ઉપગ્હ દ્ારા થઈ શકરે.’

ધંધા કરે કોઈ અનય પદ ઉપરથી વનિૃતિ થયા બાદ વિક્રરભાઈ તરેરનો બધો જ 
સરય દરેશના વિજ્ાન-વશક્ષણનરે આધુવનક અનરે ઉન્નત કરિા તીવ્ર ઝંખના ધરાિતા 
હતા, પણ કુદરતરે કંઈક જુદું જ વિચાયુું હતું. ભારતના વિજ્ાન-વિકાસ અનરે વશક્ષણ 
રાટરે તરેરનું અકાળ અિસાન એક દુભા્મગયપૂણ્મ ઘટના ગણાય.

વિક્રરભાઈ વશક્ષકનો જીિ હતા. જ રેટલા પ્રેર અનરે ઉરંગથી તરેઓ અિકાશ-
વિજ્ાન, પરરાણ-ઊજા્મ અથિા ઉદ્ોગનું અધયયન અનરે અધયાપન કરરે  તરેટલા જ 
પ્રેર અનરે ઉરંગથી િરેદ અનરે ઉપવનષદનું પણ અધયયન કરતા. તરેઓ ભારપૂિ્મક 
કહરેતા કરે જ રેરણરે ઉપવનષદનરે પચાવયું છરે તરેનરે રાટરે કોઈ સતય વનરપરેક્ષ (પરર) નથી 
અનરે કોઈ અસતય પણ. બધું જ સાપરેક્ષ છરે. તરેની સપષ્તા ઈશાિાસય ઉપવનષદના 
શાંવતપાઠરાં કરિારાં આિી છરે. ૐ પરેલું પૂણ્મ છરે, આ પૂણ્મ છરે. પૂણ્મરાંથી પૂણ્મ લરેતાં 
પૂણ્મ બચરે છરે. પૂણ્મરાં પૂણ્મ ઉરરેરતાં પૂણ્મ રહરે છરે. અહીં ઊલટી-સૂલટી િદતોવયાઘાતી 
લાગરે એિી િાત કરી છરે. એિું જ નીચરેના રંત્રાં જોિા રળરે છરે.
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‘तदजेतत तन्नैजतत तद् दरू ेतद्वतनतके ।
तदनतरस्य सर्वस्य तद ुसर्वस्ययास्य बयाह्यत: ।।’

‘‘તરે હાલરે-ચાલરે છરે, તરે હાલતું-ચાલતું નથી. તરે દૂર-આઘરે છરે; અનરે તરે નજીક-
પાસરેય છરે. તરે સિ્મની અંદર છરે, અનરે તરે સિ્મની બહારરેય છરે.’’

અહીં આગળની િાત ગવત અનરે અંતરની ભાષારાં કહી છરે. કોઈ વસથવતની 
સંદભ્મ-ભૂવરકા િગર ગવત સંભિતી નથી; તરે દૃશય ક્ષરેત્રાં આિરે જ નકહ  ઇવનદ્રયગમય 
બનરે જ નકહ. આિો ગવતવસથવતનયાય અનુભિ-વસદ્ધ છરે. ગવત એક સાપરેક્ષતા છરે. 
આ િાત થઈ ઉપવનષદની.

રરેલિરેના પલૅટફૉર્મ ઉપર બરે ગાડીઓ વસથર પડી હોય અનરે પછી બરેરાંથી એક 
ગાડી ઊપડરે તયારરે  તરેની તરફ નજર કરતાં બીજી વસથર ગાડીરાં બરેઠરેલા ઉતારુનરે 
પોતાની ગાડી ઊપડાનો ભાસ થાય છરે. પણ સટરેશન પરની કોઈ વસથર િસતુ તરફ 
નજર કરતાં પોતાની ગાડી વસથર લાગરે છરે. એટલરે બીજી ગાડીના ઉતારુનરે પોતાની 
ગાડી ચાલતી ગાડીની સાપરેક્ષ ગવતરાં લાગરે છરે અનરે વસથર િસતુની સાપરેક્ષ વસથર 
લાગરે છરે.

પૃ્થિી રોટી છરે તરે િાત સતય છરે. પૃ્થિી નાની છરે તરે િાત પણ સતય છરે. આિું 
કરેિી રીતરે બનરે ? પૃ્થિી ચંદ્ર કરતાં રોટી છરે અનરે સૂય્મ કરતાં નાની છરે. સાપરેક્ષતાનરે 
લીધરે આર થાય છરે.

આર ઉપવનષદ રુજબ કોઈ પણ સતય કરે અસતય સાપરેક્ષ છરે અનરે સાપરેક્ષિાદ 
રુજબ બધા જ પદાથયોની ગવત સાપરેક્ષ છરે. આ રીતરે ઉપવનષદ અનરે સાપરેક્ષિાદનરે 
એક ભૂવરકા ઉપર તો વિક્રરભાઈ જ રેિા વશક્ષક જ લાિી શકરે.

વિક્રરભાઈ ઉપર ગાંધીજીની ભારોભાર અસર હતી. આથી જ તરે ઉપવનષદ, 
સંસકૃત સાકહતય અનરે વિજ્ાન પરતિરે સરવપ્મત હતા. આિા સરપ્મણથી તરેરની 
પ્િૃવતિઓનો વયાપ ખૂબ જ િધયો. આિી ભાિનાથી જ વયવકત કરે સંસથા આગળ 
આિી શકરે છરે.

w w w
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વિક્રરભાઈ વિજ્ાનતતિના સંવનષ્ઠ ઉપાસક હતા. તરેઓ  
અંત:કરણપૂિ્મક રાનતા હતા કરે પ્તયરેક વિજ્ાની ઉપર રાષ્ ્ર અનરે 
સરાજનો રોટો ઉપકાર છરે, કારણ કરે તરે રાષ્ ્ર અનરે સરાજનાં સંસાધનો 
તથા શવકત િડરે તરે કક્ષાએ પહોંચરેલો હોય છરે. આથી તરેણરે સરાજ પ્તયરેનું 
ઋણ અદા કરિા રાટરે તતપર રહરેિું જોઈએ. તરે રાટરે જરૂર પડરે ગરરે 
તરેિો રોટો ભોગ, પછી ભલરેનરે પોતાના આદશયો કરે અંગત રાનયતાઓ 
હોય, આપિો પડરે તો આપિો જોઈએ; વયવકત વયિસાયરે જ રે હોય તરે પણ 
રાનિીય વયિહારોરાં તો ઉદારતા જ ખપરે. તરેઓ સતયના ઉપાસક હતા; 
અનરે સુંદરતાના પણ. વિક્રરભાઈએ તરેરના જીિનરાં તરેરના આ સદગુણો 
િડરે વિજ્ાન અનરે રસશાસ્ત(aesthetics)નરે એકરૂપ કયાું હતાં. તરેઓ કલા, 
સૌંદય્મ અનરે વિજ્ાનના વત્ભરેટરે ઊભરેલા ઉષરાસભર અનરે સંિરેદનશીલ 
રાનિ હતા.

આઝાદી પહરેલાં જાહરેર જીિનરાં પડરેલા લોકો ઉરદા અનરે ઉચચ 
કોકટનાં જીિન-રૂલયો ધરાિતા હતા, અનરે આર લોકો પણ. આઝાદી 
બાદ આિાં રાનિીય રૂલયો ક્રરશ: ક્ષીણ થતાં ગયાં અનરે તરેની રાષ્ ્ર અનરે 
સરાજના વિકાસ ઉપર વિપરીત અસર થિા લાગી. બીજી બાજુ વિજ્ાન 
અનરે ઔદ્ોવગક વિકાસ સાથરે પણ જીિન પ્તયરેનો દૃવષ્કોણ બદલાિા 
લાગયો. આથી રૂલયોના અવભગર અનરે રચનાતરક પકરિત્મનની 
આિશયકતા ઉપર વિક્રરભાઈએ ભાર રૂકયો. આ રાટરે ગુણાતરક 
(qualitative) અનરે સંખયાતરક (quantitative) પકરિત્મનોની સરતુલા 
અવનિાય્મ છરે. વિક્રરભાઈનરે લાગયું કરે નિી અનરે આધુવનક દુવનયાના 
સજ ્મન રાટરે પરરાણરાંથી ઊજા્મ રુકત કરિી, ઇલરેકટ્રૉવનકસનો વિકાસ 
કરિો અનરે બાહ અિકાશનું પકરચાલન કરિું અવત આિશયક છરે.

વિક્રરભાઈ એટલંુ બધું સખત કાર કરતા હતા કરે સારાનય રાણસ 
તો કલપના પણ ન કરી શકરે.  દરરોજ 18થી 20 કલાક કાર કરતા. 
તરેઓ ઊંઘતા તયારરે  તરેરની આંખો બંધ રહરેતી પણ રગજ તો કાર કયા્મ 6
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જ કરતું. તરેઓ વનરંતર કાર કયા્મ જ કરરે . િહરેલી સિારથી રોડી રાત સુધી કાર 
કરરે . આથી કાય્મ તરેરની પ્કૃવતનો પયા્મય ગણી શકાય. એક િખત સર સી. િી. 
રારન પી.આર.એલ.રાં આવયા હતા. તરે સરયરે તરેરની સાથરે વિક્રરભાઈની રહત્િની 
એક બરેઠક નક્ી કરી હતી. આ બરેઠક પહરેલાં વિક્રરભાઈની તરેરના વયિસાયની 
બીજી બરેઠક યોજિારાં આિી હતી. સરય જ રેર જ રેર નજીક આિતો ગયો તરેર તરેર 
બરેઠક બાબતરે રારન રનોરન અકળાિા લાગયા. બરાબર વનધા્મકરત સરયરે વિક્રરભાઈ 
રારન સરક્ષ બરેઠક રાટરે હાજર થઈ ગયા. બરેઠક શરૂ થાય તરે પહરેલાં રારનરે 
વિક્રરભાઈનો દૈવનક કાય્મક્રર જાણી લીધો અનરે તરેરણરે નમ્તાપૂિ્મક ચરેતિણી આપી 
કરે ‘Vikram, you are burning candle at both ends.’ આર તો આ ચરેતિણી 
ભવિષયિાણી જ રેિી હતી અનરે થોડાક સરય બાદ તરે સાચી પડી બંનરે છરેડરે સળગતી 
રીણબતિી જ રેર ઝડપથી સળગીનરે બુઝાઈ જાય છરે તરેર સખત પકરશ્ર કરતા 
વિક્રરભાઈનો જીિન-દીપ પણ ઝડપથી અકાળરે બુઝાઈ ગયો.

વિક્રરભાઈ કરતાં રોટા વિજ્ાનીઓ, રોટા ઉદ્ોગપવતઓ, રોટા વયિસથાપકો, 
રોટા વશક્ષણવિદો, રોટા કલા-ઉપાસકો ઘણા હતા અનરે આજ રે પણ છરે. આ બધાનો 
સરનિય એક જ વયવકતરાં જોિો હોય તો તરે વિક્રરભાઈરાં જ રળરે. આથી તરે 
જાજિલય વયવકતતિ (diamond personality) ધરાિતા હતા. આટલી બધી વિવિધ 
પ્િૃવતિઓનરે ચાલુ રાખિા રાટરે પ્કાશ અનરે શવકત પૂરાં પાડિા વિક્રરભાઈનરે બરે છરેડરે 
સળગતી રીણબતિીની જ રેર કાય્મ કયા્મ વસિાય છૂટકો જ ન હતો. આટલાં બધાં 
કાય્મનો ભાર વિક્રરભાઈ એકલા કરેટલો સરય ખેંચી શકરે ?

વિક્રરભાઈ સિભાિરે સરળ અનરે સાલસ હતા. તરેઓ જયાં હોય તયાં તરેરના આ 
સિભાિની પ્તીવત સૌ કોઈનરે થાય. ઉદ્ોગ, કંપની કરે પ્યોગશાળા હોય પણ તરેરની 
કાય્મપદ્ધવત સરળ, પકરણારલક્ષી અનરે લોકશાહી ઢબની રહરેતી. દરરેકના અવધકાર 
અનરે સિરાનનું પૂરરેપૂરંુ રક્ષણ કરરે . તરેરની કંપનીની બરેઠકરાં કંપનીના નાતરે જરૂર 
હાજર રહરે, પણ એક સારાનય સભયની જ રેર જ બધાંની સાથરે બરેસરે અનરે વયિહાર 
કરરે . રુખય અવધકારીનરે જ અધયક્ષની ખુરશીરાં બરેસાડરે અનરે જ રે તરે રુખય અવધકારી 
જ સભાનું સંચાલન કરરે . પોતરે બીજાંથી વિવશષ્ છરે, એિું તરેરના વયિહારરાં કયાંયરે–
કયારરેય જોિા રળરે નકહ. તરેરનો પહરેરિરેશ પણ ઘણો જ સાદો. ખાસ કરીનરે પાયજારો 
અનરે ઝભભો પહરેરતા. સાદો પહરેરિરેશ તરેરની બાહ સાદગીનું પ્તીક હતું. જયારરે  
તરેરનું ઉરદા િત્મન એ આંતકરક સાદગીનું પ્તીક હતું.

વિક્રરભાઈ અતયંત લોકવપ્ય હતા કારણ કરે તરેરનરે ગરરે તયાં, ગરરે તયારરે , ગરરે 
તરે વયવકત રળી શકરે. નાના-રોટા બધાંનું સથાન તરેરના હૃદયરાં હોય. તરેરની રાનિતા 
એરની લોકવપ્યતાનું રહસય છરે. ઉશકરેરાયરેલા વિક્રરભાઈ કદાવપ જોિા રળરે જ નકહ, 
સદાય વસરત કરતા જોિા રળરે.
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તરેરનાં પતની રૃણાવલનીબહરેન તરેરના પોતાના અનુભિો ટાંકતાં કહરે છરે કરે 
વિક્રરભાઈ છરેલ્ાં કરેટલાંક િષ્મથી આપણી િચચરે નથી છતાં દરરોજ કોઈ નરે કોઈ 
વયવકત તરેરનરે કહરેનાર રળરે છરે કરે સાચરે જ વિક્રરભાઈએ તરેરના જીિનરાં વિધરેયાતરક 
પકરિત્મન આણયું છરે. આ રીતરે કરેટલાયની કારકકદથી ઘડિારાં તરેરણરે નોંધપાત્ ફાળો 
આપયો છરે.

વિક્રરભાઈનું વયવકતતિ ચુંબકીય હતું. દરરેક બાબતરે સપષ્ સરજ ધરાિરે; 
વનણ્મયરાં પૂરરેપૂરા અડગ; રાગ્મદશ્મક તરીકરે રૃદુ; કોઈની ભૂલચૂક પ્તયરે પૂરા 
સકહષણ; પોતાની અિગણના થતી હોય તોપણ સકહષણ; ગરરે તરેિા જકટલ રુદ્ રે કરે 
ઉતિરેજક પ્સંગરે તરેઓ ઉશકરેરાયા કરે કઠોર બનયા નથી. કંઈક અઘકટત, અણધાયુું કરે 
નુકસાન થયું હોય તો એટલું જ કહરે કરે ‘આિું થિું જોઈતું ન હતું.’ આટલું ધૈય્મ તો 
ભગિદગીતાના અભયાસ અનરે તરેના અરલથી પ્ાતિ થાય. વિક્રરભાઈએ ઉચચ 
અભયાસ ઇંગલૅનડરાં કયયો હતો. વિજ્ાની તરીકરે પવચિરના જગત સાથરે ઘવનષ્ઠ નાતો 
ધરાિતા હતા. ઉદ્ોગપવત તરીકરે પૂરરેપૂરંુ આધુવનક રાનસ ધરાિતા હતા. અદ્તન 
વયિસથાપનના પ્ણરેતા હતા. વશક્ષણની ખુલ્ી પ્ણાલીના કહરાયતી હતા. આ બધું 
હોિા છતાં ભારતીય સંસકારોનરે અકબંધ રાખી પૂિ્મ અનરે પવચિરનાં ઉતકૃષ્ તતિોનો 
સરનિય તરેરના આચારવિચારરાં સહજપણરે જોિા રળતો.

વિક્રરભાઈ એક કર્મયોગી હતા. પોતાની ફરજો પોતરે નક્ી કરતા અનરે તરે 
સંપૂણ્મપણરે વનભાિતા તરેરજ અવિરતપણરે અનાસકતભાિરે સિધર્મ બજાિતા. 
સરવપ્મત ભાિનાથી થાકયા વિના કાય્મ કરતા રહરે. અવિરત કઠોર પકરશ્રથી તરેરનું 
જીિન ધાયા્મ કરતાં િહરેલું સરાતિ થઈ ગયું.

એક િખત વિક્રરભાઈના એક ઔદ્ોવગક એકરરાં કંઈક કારણસર શ્વરકો 
હડતાળ ઉપર ગયા. વયિસથાપકો અનરે શ્વરકો િચચરે ભારરે  તંગકદલી અનરે પ્ક્ષુબધતા 
પ્િત્મતાં હતાં. શ્વરકો સાથરે રંત્ણા કરિા રાટરે તરેરણરે નક્ી કયુું. રંત્ણા રાટરે 
આવયા તયારરે  શ્વરકોએ ‘સારાભાઈ રુદા્મબાદ’ના નારા શરૂ કયા્મ. રંત્ણાઓ શરૂ 
થઈ અનરે રાત્ 30 વરવનટ જ ચાલી. આટલા અલપ સરયરાં વિક્રરભાઈએ બધી 
જ પકરવસથવત પારખી લીધી. રડાગાંઠ આડરે પ્વતષ્ઠાનરે લાવયા િગર તરેરણરે રુદ્ાના 
િાજબીપણા ઉપર ધયાન કરેવનદ્રત કયુું અનરે શ્વરકોની િાજબી રાગણીઓ તતકાળ 
રંજૂર કરી દીધી. રાત્ અધા્મ કલાકની વયાિસાવયક રાગણીઓ બાદ તરે જ શ્વરકો 
બોલતા થયા કરે ‘સારાભાઈ સબકા ભાઈ’. આ રીતરે સુખદ સરાધાનનું કારણ એ 
હતું કરે તરેઓ પોતરે સારા પક્ષ કરે વયવકતનો દૃવષ્કોણ સરજિા રાટરે હંરરેશાં તૈયાર 
રહરેતા. િાત િાજબી હોય તો વિના વિલંબરે સિીકારી લરે. તરેઓ કરેટલીક િખત 
સખતાઈ કરતા પણ રાત્ ધયરેય-વસવદ્ધ રાટરે અનરે ઘણંખરંુ પોતાની જાત ઉપર.

વિક્રરભાઈ વિજ્ાની અનરે રૃણાવલનીબહરેન શાસ્તીય નૃતય-કલાકાર. સારાનય 
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લોકોનરે તો વિજ્ાન અનરે નૃતય-કલા િચચરે ઉતિર-દવક્ષણ ધ્ુિો જ રેટલું અંતર લાગરે, પણ 
તરેરની બાબતરે બંનરે પરસપર પૂરક નીિડાં. કલાનરે વિજ્ાનની જરૂર પડરે છરે તો 
કરેટલીક િખત વિજ્ાનનરે કલપનાઓ અનરે પાયાની સજ ્મકતા રાટરે કલાની એટલી જ 
જરૂર પડરે છરે.

વિક્રરભાઈનું જીિન જાણિાથી તરેરની સાથરે સંકળાયરેલાં કરેટલાંક રહસયો 
સપષ્ થાય છરે. તરેરની સંસથાઓરાં શરેઠ કરે નોકર, સાહરેબ કરે પટાિાળા, શાસક કરે 
શાવસત એિા કોઈ િગ્મ ન હતા. તરેથી આગળ િધીનરે એર કહી શકાય કરે 
વિક્રરભાઈની સંસથારાં ન તો કોઈ વશક્ષા કરનાર હતું કરે ન તો વશક્ષા પારનાર. 
તરેઓ દૃઢપણરે રાનતા હતા કરે નીવતપરાયણ અનરે નયાયોવચત વયિહાર જ એકબીજાનું 
રક્ષણ કરતા હોય છરે. આ સતય વિક્રરભાઈએ તરેરના જીિન-વયિહારરાં અક્ષરશ: 
ઉતારરેલું. તરેરની સંસથાઓરાં બધાં જ સરાન ગણાતાં અનરે સારૂકહક રીતરે બધાંએ 
સંસથા પરતિરે ઉતિરદાવયતિ વનભાિિાનું રહરેતું.

તરેરની પાસરે કોઈ પણ વયવકત, પટાિાળા કરે ગાડી-િાહક સુધધાં વિના સંકોચરે 
જઈ શકરે એટલા એ અતયંત નમ્ હતા. તરેરની પાસરે જિારાં કોઈનરે કશી જ 
ગભરારણ થાય નકહ અનરે લઘુતા જ રેિું લાગરે જ નકહ. વિક્રરભાઈ પોતાની ઑકફસ 
કરે સંશોધનકક્ષરાં હોય અનરે કોઈ પણ તરેરનરે રળિા આિરે તો સૌપ્થર આિનારનરે 
ખુરશીરાં બરેસાડરે, ખબરઅંતર પૂછરે અનરે પછી જ આિિાનું પ્યોજન પૂછરે, 
આિનારની સરસયાનો સહૃદયપૂિ્મક ઉકરેલ આપરે. ખૂબીની િાત તો એ છરે કરે આ 
બધું કરતાં તરેઓ સંસથાના િડા છરે એિું તો કોઈનરે કયારરેય લાગિા દરે નકહ. આ રીતરે 
આિનાર વયવકતનો રોભો બરાબર સાચિરે અનરે રુશકરેલીરાં હરકોઈના બરેલી બનરે.

એક િખત યોગાનુયોગ એિું બનયું કરે એક રજૂર પોતાની લારીરાં પી.
આર.એલ. રાટરે રાલ ખીચોખીચ ભરીનરે પ્યોગશાળા તરફ જતો હતો. લારીના 
િધુ િજનનરે કારણરે રજૂર ઢાળ ચઢાિિા રથતો હતો અનરે અનરેક પ્યતનો કરિા 
છતાં તરે લારી ઢાળ ઉપર ચઢાિી શકયો નકહ. એિારાં વિક્રરભાઈ તયાં થઈનરે 
પ્યોગશાળારાં જઈ રહા હતા. આ રજૂરનરે રથતો જોઈ વિક્રરભાઈ ગાડીરાંથી 
નીચરે ઊતયા્મ. પોતાની ગાડી બાજુરાં રાખી લારીનરે ધક્ો રારિા લાગી ગયા. રજૂર 
તરેરની રદદથી લારી ઢાળ ઉપર ચઢાિી શકયો. પરસરેિાથી રરેબઝરેબ થયરેલા રજૂરની 
રુશકરેલી સરજી, વનયારકના હોદ્ાનરે ભૂલી, રજૂરની જ રેર જ કારરે લાગનાર 
વિક્રરભાઈ જ રેિા કરેટલા ? આિી હતી વિક્રરભાઈની સહૃદયતા. આ ઘટનાથી રાત્ 
રજૂરનરે નકહ પણ જ રે કોઈ જાણરે તરેનરે વિક્રરભાઈની રાનિતાની રહરેકનો અનુભિ 
થયા િગર રહરે નકહ.

બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપર સંશોધન કરતી િખતરે ઓવસલોસકોપ અનરે પાિર-
સપલાય જ રેિાં િજનરાં ભારરેખર સાધનોની જરૂર પડતી હોય છરે. આ ભારરે  સાધનો 
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વિક્રરભાઈ પોતરે જ ઉપાડીનરે લાિતા અનરે લઈ જતા. કદાવપ તરેરણરે પટાિાળાની 
રદદ લીધી નથી. પોતાનું ટરેબલ પોતરે જ સાફ કરી દરેતા. પાણી કોઈની પાસરે 
રંગાિીનરે નકહ પણ જાતરે જ ઊભા થઈનરે પી લરેતા. આ રીતરે પી.આર.એલ., અકટરા, 
આઇ.આઇ.એર. અનરે કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટર જ રેિી સંસથાઓરાં પોતાનું કાર 
પોતરે જ કરરે  તરેિી પ્થા પડી છરે. વિક્રરભાઈની આ પ્કારની કાય્મપદ્ધવતરાં ગાંધીજીની 
કાય્મપદ્ધવતનાં દશ્મન થાય છરે.

વિક્રરભાઈનરે પરદરેશ ઘણી િખત જિાનું થતું. જ રે તરે દરેશરાં ભણતા ભારતના 
વિદ્ાથથીઓ વિક્રરભાઈની રુલાકાત રાગરે એટલરે તરત જ આપરે. આિી રુલાકાતથી 
વિદ્ાથથીઓનરે એિી તો પ્રેરણા રળરે કરે પોતાના રાદરરે -િતનનરે સરેિાઓ આપિા રાટરે 
સિદરેશ પાછા આિિા પ્રેરાતા. વિક્રરભાઈ સાથરેની એક જ રુલાકાતથી આિા 
વિદ્ાથથીઓરાં સિદરેશાવભરાનનું વસંચન થતું. આિા પ્સંગો તરેરના સિદરેશપ્રેરની 
ઝાંખી કરાિરે તો છરે, પણ અનયનરે પ્રેકરત કરરે  છરે.

વિક્રરભાઈનું રગજ સરય કરતાં ઘણં આગળ દોડતું હતું. આથી તરેઓ 
દૂરના ભવિષયનરે જોઈ શકતા હતા. રાષ્ ્રના વિકાસ રાટરે તરેરનરે નજીક કરે દૂરનાં 
ભવિષયની તકો રાત્ દરેખાતી જ હતી એિું નથી, પણ તરેરાંની કરેટલીક તકો જ રેનરે 
કોઈ પહોંચી િળરે નકહ તરેરનરે તરેઓ િાસતવિક રૂપરે કરી બતાિતા. રાષ્ ્રના ભાવિ 
અનરે વિકાસનું સતત વચંતન કરનાર વિક્રરભાઈ દરેશભકત હતા, પણ તરેર હોિાનો 
કદાવપ કોઈનરે અણસાર સરખોય આિિા દીધો નથી. પરરાણ-ઊજા્મ અનરે અિકાશ-
વિજ્ાનનરે આધારરે  રાષ્ ્રની તાસીર બદલનાર આ રહાનુભાિરે પોતાની વસવદ્ધની 
કદાવપ િાત કરી નથી. વનષકાર કર્મયોગી શોધિા રાટરે કહરાલયનો ખોળો ખૂંદિા 
જિાની જરૂર નથી તરે તો પી.આર.એલ., અકટરા, આઇ.આઇ.એર, કમયૂવનટી 
સાયનસ સરેનટર અથિા પરરાણ-ઊજા્મ પંચના બહુરાળી રકાનોના કોઈ એક ખૂણરે 
બરેઠા બરેઠા કશાકનું સજ ્મન કરે આયોજન કરતા જોિા રળરે. વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી 
ક્ષરેત્રે આ અઠગં કર્મયોગીએ સારાવજક, શૈક્ષવણક અનરે ઔદ્ોવગક ક્ષરેત્રે સરૂળી 
ક્રાંવત કરી કહરેિાય.

એક રાકહતી પ્રાણરે ડૉ. ભાભાએ અણઊજા્મ અનરે અણબૉંબની કદશારાં R 
& Dનું કાર 1944થી શરૂ કયુું હતું. 1945રાં TIFRની સથાપના કરી. 1960રાં 
ચીનરે ભારત ઉપર આક્રરણ કયુું અનરે તરે પછી ભારત સાથરેના સંબંધો કથળિા 
લાગયા. તયારરે  (શાંવતદૂત ?) નરેહરુનરે અણબૉંબની જરૂકરયાત જણાઈ. ભાભાનરે પ્શ્ન 
કયયો કરે અણબાબ બનાિિારાં કરેટલો સરય લાગરે ?’ ‘બરે િષ્મ’ ભાભાએ કહું.

તરે જ પ્શ્ન વિક્રરભાઈનરે પૂછિારાં આવયો. તરેરણરે જણાવયું કરે આપણી પાસરે 
રાત્ પરીક્ષણ કરિા જ રેટલું જ ઈંધણ છરે, તરે પછી બૉંબ બનાિિા રાટરે રકટકરયલ 
નથી : જિાબનું પકરણાર ?
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બૉંબ બનાિિાની કદશારાં આગળ િધતા વિક્રરભાઈનરે બાજુએ ધકરેલી દીધા 
હતા.

શાંવતદૂત નહરેરુનો આ વનણ્મય હતો.

વિક્રરભાઈના પકરિારનરે ગાંધીજી સાથરે સારો એિો ઘરોબો હતો. સિાલ એ 
થાય છરે કરે હિરે શાંવતદૂત કોણ ?

ભારતના લોકો આંખરેથી પાટા દૂર કરીનરે શાંવતદૂતનરે ઓળખરે.

પરરાણ-ઊજા્મ વિકાસનો નકશો અધૂરો રૂકીનરે ડૉ. ભાભાએ અધિચચરે 
વચરવિદાય લીધી. તયારરે  આ કાય્મનો નકશો પૂરો કરિાની જિાબદારી વિક્રરભાઈના 
રાથરે આિી. ડૉ. ભાભા વિજ્ાનક્ષરેત્ની રોટી વિભૂવત ગણાય. તરેરના પેંગડારાં પગ 
ઘાલનાર વિક્રરભાઈએ રાત્ છ િષ્મના ગાળારાં એટલી અદભુત વસવદ્ધઓ પ્ાતિ 
કરી કરે તરેરની પછી કોણ ? એ પ્શ્ન સૌનરે રૂંઝિિા લાગયો. આર તો છ િષ્મનો ગાળો 
એ તો ભારત જ રેિા રોટા દરેશના વિકાસ-આયોજન રાટરે કંઈ ઝાઝો સરય ગણાય 
નકહ. તરેઓ સિાુંગી ઝડપી વિકાસ રાટરેનું  રાનસ ધરાિતા હતા. આથી તરેઓ 
અિારનિાર કહરેતા કરે બાળકનો પ્ારંભરાં ધીરો વિકાસ થતો હોય છરે, પકરણારરે 
બોલતાં-ચાલતાં શીખરે છરે, એક િખત શીખયા પછી બાળકરે પા-પા પગલી ચાલિાનું 
ન હોય, પણ કૂદકા રારીનરે આગળ િધિું જોઈએ, ટૂકંા રસતા શોધિા જોઈએ. આ 
બધું કંઈ જુગાકરયા કરે દારૂકડયાની જ રેર કરિાનું નથી; પણ સાિચરેતીપૂિ્મક કરિાનું 
છરે, કફરસતાની અદાથી કરિાનું છરે. વિક્રરભાઈએ પરરાણ-ઊજા્મ અનરે અિકાશ-
વિજ્ાનના ક્ષરેત્રે પ્િરેશીનરે કફરસતાનું કાય્મ કયુું છરે. જ રે કાર અનયથી છ દસકારાં ન 
થઈ શકરે તરે તરેરણરે રાત્ છ િષ્મરાં કરી બતાવયું છરે. આ સાથરે તરેઓ ઊજા્મ અનરે 
અિકાશક્ષરેત્રે એટલું બધું આયોજન કરીનરે ગયા છરે કરે 2000ની સાલ સુધી કોઈએ 
ભાગયરે જ નિું વિચારિાનું હોય. આ છ િષ્મના ગાળા દરવરયાન વિક્રરભાઈ એટલા 
બધા ઉદ્રી રહા હતા કરે ગરરે તરેટલો િધુ સરય રળરે પણ તરેરનરે તરે ઓછો પડતો. 
ઓછા સરયરાં િધુ પડતા કારના સંદભ્મરાં કહી શકાય કરે વિક્રરભાઈ રૉકરેટની 
ગવતએ પ્િૃવતિઓ કરતા હતા. તરેઓ પોતાના સાથીદારોનરે કહરેતા કરે કદિસનરે 24 
કલાકથી િધુ લાંબો કરી શકાતો નથી પણ કારના કલાકો િધારીનરે લાંબો કરિો 
જોઈએ. તરેઓ કહરેતા કરે ‘Stretch your time’.

બીજા વિશ્વયુદ્ધ બાદ રહાસતિાઓ યુ.એસ. અનરે તતકાલીન યુ.એસ.એસ.
આર. એકબીજા ઉપર સિયોપકરતા સથાપિા રાટરે પરરાણ-આયુધોના ઉતપાદનની 
સપધા્મરાં તરેજ ગવતએ આગળ ધપિા લાગયા. ચીન, ફ્ાનસ, વબ્ટન િગરેરરે  જ રેિા બીજા 
કરેટલાક દરેશો પણ તરેરની પાછળ દોડતા રહા. શાંવત અનરે સલારતી જોઈતી હોય 
તો યુદ્ધની તૈયારી કરિી પડરે એિો ખયાલ જોર પકડતો જતો હતો. ‘Balance of 
terror’ એ શાંવતનો પયા્મય અનરે ઉપાય ગણાિા લાગયો. આિા કપરા સંજોગો િચચરે 
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પણ વિશ્વશાંવતની વક્ષવતજો વિસતારિા રાટરે વિક્રરભાઈ પૂરા આશાિાદી હતા. 
સાચી વિશ્વશાંવતની પૂિ્મશરત વન:શસ્તીકરણ છરે. વિક્રરભાઈની આ રાનયતા સાચરે 
જ બુવદ્ધગમય છરે અનરે તરેર થાય તો જ યુદ્ધનાં શસ્તોનો ભૌવતક ભય દૂર થાય. તરે 
રાટરે પગિૉશ ચળિળ શરૂ કરિારાં આિી હતી. તરેઓ પગિૉશ સવરવતના સભય 
હતા. ઉપરાંત ભારતરાં પણ તરેરણરે પગિૉશ સોસાયટીની સથાપના કરી હતી.

વિશ્વરાં નયૂવકલયર શસ્તોના ઝડપી ઉતપાદનથી ભય પરેદા થયો હતો. પકરણારરે 
શાંવત અનરે સલારતીનરે લગતી સરસયાઓ ઘરેરી બની હતી. તરેના ઉકરેલ રાટરે પ્થર 
પગિૉશ પકરષદ જુલાઈ, 1957રાં કૅનરેડાના નોિાસકોવશયાના નાનકડા ગાર 
પગિૉશરાં રળી હતી. બટ્રા્મનડ રસરેલ, આલબટ્મ આઇનસટાઇન, ફ્રેડકરક જોવલયો અનરે 
અનય ખયાતનાર વિજ્ાનીઓ આ પકરષદના પ્ણરેતાઓ હતા. પગિૉશ બાદ યુ.
એસ.એસ.આર., યુ.કરે., યુગોસલાવિયા, ભારત, ચરેકોસલોિરેકકયા, રુરાવનયા, યુ.એસ. 
અનરે સિીડનરાં આ પકરષદ રળી હતી.

આ પકરષદનો રુખય હરેતુ વિશ્વના વિજ્ાનીઓ અનરે બુવદ્ધવનષ્ઠોનરે ભરેગા કરીનરે 
શસ્તોના ઉતપાદનની દોટ ધીરી પાડિી અનરે અંતરે આિું ઉતપાદન બંધ કરિા 
આયોજન કરિાનો રહો છરે. બીજો હરેતુ એ હતો કરે જગતના આવથ્મક વિકાસ, 
જનિૃવદ્ધ અનરે પયા્મિરણભંગનરે લગતી સરસયાઓ પરતિરે વિજ્ાનીઓનું સારાવજક 
ઉતિરાદાવયતિ નક્ી કરિું. સથાપનાથી આજ સુધી પગિૉશ સવરવતએ શસ્તો ઉપર 
વનયંત્ણ લાદિા અનરે વન:શસ્તીકરણ રાટરે કરેટલાક અભયાસપૂણ્મ હરેિાલો પ્વસદ્ધ કયા્મ 
છરે. પગિૉશ સવરવતના આિા હરેિાલોથી એક એિી ભૂવરકા સજા્મઈ છરે જ રેનરે લીધરે 
વન:શસ્તીકરણનરે લગતી અનય સંવધઓ રાટરે સરળતા ઉપલબધ થઈ. વિક્રરભાઈ 
પગિૉશ કવનટનયૂઇંગ કવરટીના સભય હતા. આ સવરવતરાં રહી તરેરણરે વિજ્ાન-
વિકાસની પ્િૃવતિઓના કરેનદ્ર ઉપર રાનિતાનરે જ પ્ાથવરકતા આપી છરે. આ રીતરે 
વિશ્વ-શાંવતની સથાપના રાટરે તરેઓ ગાંધીજી, રસરેલ અનરે આઇનસટાઇનની જ રેર 
સંિરેદનશીલ વિશ્વ-નાગકરક હતા.

એક તરફ વિક્રરભાઈ વિશ્વ-નાગકરક હતા તો બીજી તરફ પોતાની 
પ્યોગશાળા, વિજ્ાનીઓ અનરે કર્મચારીઓના સિજન હતા. સિજનપણં ડગલરે નરે 
પગલરે દરેખાઈ આિરે. થુંબા અિકાશ કરેનદ્રનરે આજ રે તો ‘વિક્રર સારાભાઈ અિકાશ 
કરેનદ્ર  V. S. S. C.’ તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે. આ કરેનદ્ર ખાતરે એક એિી ઘટના 
બની, જ રે ખુદ વિક્રરભાઈની ઓળખ આપરે છરે જ રે તરેરના જીિનનું એક િધારાનું 
પકરરાણ છરે : વિક્રરભાઈએ થુંબા અિકાશ કરેનદ્રના વિજ્ાનીઓનરે એક યોજના 
સોંપી હતી જ રેરાં 60 કકલોરીટરની ઊંચાઈ ઉપરના તટસથ (neutral) િાતાિરણના 
અભયાસ રાટરે સોકડયર પરે-લોડ (payload) તૈયાર કરિાનો હતો. આ કાય્મ તયાંના 
વિજ્ાનીઓ શ્ી સુધાકર અનરે શ્ી ભટ્ટાચાય્મનરે સોંપિારાં આવયું હતું. તરેરાં સહરેલાઈથી 
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સળગી ઊઠરે તરેિા સોકડયર અનરે થરા્મઇટનું વરશ્ણ કરી ઊંચા દબાણરે પૅક કરિાનાં 
હતાં. આ વરશ્ણ પાત્રાં ભરીનરે આ બંનરે જણ દૂરથી દબાણ આપી રહા હતા. 
પરે-લોડ રૂરરાં સોકડયર ભરિા જ રેિા સુધાકર ગયા કરે તરત જ રોટો ધડાકો થયો. 
જોતજોતારાં આગની જિાળાઓ ચારરે  તરફ ફરી િળી. સુધાકરનરે કરેિી રીતરે 
બચાિિા એ બધા રાટરે રોટો પ્શ્ન હતો. સોકડયર સાથરે કાર લરેિાનું હતું એટલરે 
ફાયર વબ્ગરેડ તો કાર લાગરે જ નકહ, કારણ કરે સોકડયર પાણીના સંપક્મરાં આિરે 
તયારરે  રહાધડાકો થાય છરે. બધા વન:સહાય બની ગયા  કારણ કરે અહીં તો પાણીથી 
આગ હોલિી શકાય તરેિી પકરવસથવત ન હતી. તરેિારાં સુધાકરરે  સરયસૂચકતા 
િાપરી બારીના કાચ તોડી નાખયા અનરે તરેઓ બહાર કૂદી પડા. સુધાકર ગંભીર 
રીતરે દાઝયા હતા. તરેરનરે તાતકાવલક દિાખાનરે લઈ જિારાં આવયા. ભારરે  પીડારાં 
થોડાંક અઠિાકડયાં તરેરનરે દિાખાનરે રહરેિું પડું. દુઘ્મટનાની જાણ થતાં તરત જ 
વિક્રરભાઈ દિાખાનરે પહોંચી ગયા. સુધાકરના રાથા ઉપર તરેરણરે હાથ ફરેરવયો. 
વિક્રરભાઈના િાતસલય અનરે લાગણીથી સુધાકરની પીડા ઘણી ઓછી થઈ ગઈ. 
વિક્રરભાઈએ કહું કરે ‘સુધાકર, પરસરેિાથી આગ લાગી, કરેર?’ પરસરેિો એટલરે ખારંુ 
પાણી. આથી સોકડયર અનરે પરસરેિો એટલરે કરે ખારંુ પાણી સંપક્મરાં આિરે તયારરે  
ધડાકો થાય જ. સખત રહરેનત કરીનરે પાડરેલા પરસરેિાથી જ રૉકરેટવિદ્ાની 
કલપનાઓનરે સાકાર કરી શકાશરે. વિક્રરભાઈની સહાનુભૂવત, લાગણી અનરે પ્રેરણાથી 
બધાએ એટલી બધી રહરેનત કરી અનરે ઇજનરેરોએ એટલો બધો પરસરેિો પાડો કરે 
તરેનાથી પરે-લોડનરે પ્જિવલત કરી શકાયો. તરે સરયરે પરસરેિાના સંદભ્મરાં વિક્રરભાઈએ 
કરરેલી ભવિષયિાણી આજ રે પકરજ્ાપી (sounding) રૉકરેટના ક્ષરેત્રે એક હકીકત બની 
છરે અનરે તરે પણ દુવનયાના બીજા વિકવસત દરેશોની હરોળરાં ઊભા રહી શકીએ તરે 
રીતરે. આ બનાિ રાત્ રસાયણ વિજ્ાનનો નથી, પણ હંૂફ અનરે ઉષરાનો–હરીભરી 
રાનિતાનો–દ્ોતક છરે.

વિજ્ાની, વયિસથાપક અનરે વશક્ષક તરીકરે વિક્રરભાઈ ભારતરાં જ રેટલા 
પ્ભાિશાળી હતા એટલા જ પ્ભાિશાળી તરેઓ પરદરેશરાં પણ હતા. નાસા, 
એર.આઇ.ટી., આઇ.એ.ઇ.એ., સી.એન.ઇ.એસ. જ રેિી સંસથાઓરાં તરેરનું સનરાનીય 
સથાન હતું. આિી પ્યોગશાળારાં અભયાસ કરતા ભારતીય વિદ્ાથથીઓ તરેરનો 
સંદભ્મ આપરે એટલરે તરેરનરે કાર કરિાની સિતંત્તા તો રળતી જ, પણ આિા 
વિદ્ાથથીઓનાં કરેટલાંક કાર સતિરરે  થતાં હતાં. પરદરેશરાં તરેરણરે સજ ષેલી વિશ્વસનીયતા 
તરેરની િગનું કારણ હતું.

ઇસરોનું િડુ ંરથક તો બૅંગાલુરુ, પણ વિક્રરભાઈ પોતાની અનુકૂળતા પ્રાણરે 
ઇસરોના કારકાજ કરે આયોજન રાટરે બરેઠક પોતરે જયાં હોય તયાં બોલાિરે. એક િખત 
આિી એક બરેઠક પી.આર.એલ.રાં યોજિારાં આિી હતી. આ બરેઠકરાં કરેટલાક 
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ટોચના વિજ્ાનીઓ અનરે િહીિટી અવધકારીઓ ભાગ લરેિા આવયા હતા. એક 
અવધકારી બૅંગાલુરુથી આવયા હતા. બૅંગાલુરુથી લાંબી રુસાફરી કરીનરે આવયા હતા 
એટલરે થોડાઘણા થાકરેલા તો ખરા. વિક્રરભાઈની ઑકફસરાં તરેઓ ગયા. 
વિક્રરભાઈએ ઉરળકાભરેર તરેરનરે આિકાર આપયો. તરેરના સરાચાર પૂછતાં કહું કરે 
‘કરેર છો ?’ અવધકારીએ વિક્રરભાઈનરે કહું કરે ‘સારંુ છરે.’ પણ તરેરનરે પ્તયુતર 
આપતાં થોડીક િાર લાગી. વિક્રરભાઈનરે પ્થર નજરરે  લાગયું કરે રુસાફરીના થાકનરે 
લીધરે જિાબ આપિારાં વિલંબ થયો હશરે. પણ વિક્રરભાઈ આટલું રાનીનરે બરેસી 
રહા નકહ. અવધકારીનરે પોતાની નજીક બોલાિીનરે વિક્રરભાઈએ પૂછું કરે, ‘જરૂર 
તરનરે કંઈક તકલીફ છરે. બોલો, શી તકલીફ છરે ?’ અવધકારીએ સંકોચ સાથરે િાત 
કરી કરે ‘હંુ બગલોરથી નીકળો તયારરે  રારા વપતાશ્ી ભારરે  અસિસથ હતા, આથી હંુ 
થોડોક વચંવતત હતો, એટલરે આપનરે જિાબ આપિારાં ઢીલ થઈ છરે.’ વિક્રરભાઈ 
સરગ્ પકરવસથવત પારી ગયા. તરેરણરે પોતાના સવચિનરે તરત જ બોલાવયા અનરે 
બગલોર જિા રાટરે વિરાનની કટકકટની વયિસથા કરી અવધકારીશ્ીનરે પાછા જિા 
રાટરેની બધી જ સગિડ કરી આપિા સૂચના આપી. આ સાથરે અવધકારીશ્ીનરે પણ 
કહરેિારાં આવયું કરે તરેરના વપતાશ્ીની તવબયત બરાબર થઈ જાય તરે પછી બરેઠક 
યોજિારાં આિશરે. તરે અવધકારીશ્ીએ કહું કરે ‘‘સાહરેબ, હંુ બરેઠક રાટરે તૈયાર જ છુ ં
અનરે આપણરે જરૂરી ચચા્મઓ કરીનરે કારકાજ આજ રે જ પતાિી દઈએ.’’ તયારરે  
વિક્રરભાઈએ કારકાજ કરિાની સપષ્ ના પાડી દીધી. કારણ આપતાં જણાવયું કરે 
બરેઠક કરતાં એક વયવકતની તવબયત િધુ રહતિની છરે. વિક્રરભાઈના આિા 
રાનિીય અવભગરથી તરેરનારાં રહરેલ ‘ઉચચ કોટીની ઇનસાવનયત’નાં દશ્મન તરે 
અવધકારીશ્ીનરે થયાં. વિક્રરભાઈ રાનતા કરે કોઈ પણ કારકાજ રાટરે વયવકત 
વચંતારુકત હોિી જ જોઈએ. રાણસ વચંતારુકત હોય તો જ કારકાજ સારી અનરે 
સંપૂણ્મ રીતરે થઈ શકરે છરે.

વિજ્ાનની સંસથારાં હોય કરે પછી પોતાના કોઈ ઔદ્ોવગક એકરરાં હોય, 
પણ વિક્રરભાઈ તરેરના સાથીદારોની જ રેટલી વચંતા કરરે  તરેથી વિશરેષ વચંતા તરેરના 
કુટુબંીજનોની કરરે . તરેરનરે રન કુટુબંના સભય પણ કારકાજની પ્કક્રયારાં ઘણા 
રહતિના હતા. આથી સાથીદારોની અંગત કરે કૌટુવંબક વચંતાનરે તરેઓ પહરેલાં સરજી 
લરે અનરે તયારબાદ તરેનો રાનિીય ઉકરેલ શોધી કાઢિા રાટરે કોઈ પણ જાતનો વિલંબ 
કરતા નકહ.

વિક્રરભાઈ અરદાિાદની કૅવલકો વરલ અનરે િડોદરાના સારાભાઈ કરેવરકલસ 
ઉદ્ોગનો િહીિટ કરતા હતા. આથી અરદાિાદ–િડોદરા િચચરે અિારનિાર 
આિિા-જિાનું થયા કરતું હતું. કોઈ પણ એકરરાં તરેઓ હાજર હોય કરે ન હોય 
પણ કર્મચારીઓનરે લાગુ પડતા તરાર વનયરોનું પાલન કરતા અનરે કરાિતા. 
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વશસતનું પણ સંપૂણ્મ પાલન કરતા અનરે કરાિતા. કોઈ પણ સંજોગોરાં તરેરણરે 
એકરના રાવલક તરીકરેનો અથિા હોદ્ાના અવધકારનો ઉપયોગ કયયો નથી. આ 
તરેરની રહાનતા હતી. િડોદરાના સારાભાઈ કરેવરકલસ ઔદ્ોવગક જૂથના તરેઓ 
અધયક્ષ હતા. તરેરના આ એકરરાં એક િખત કરેટલાક કર્મચારીઓની ભરતી 
કરિાનો પ્સંગ ઉપવસથત થયો. આ રાટરે પસંદગી સવરવતરાં એકરના ત્ણ-ચાર 
િહીિટી ઉચચ અવધકારીઓ અનરે એકરના અધયક્ષ તરીકરે વિક્રરભાઈ હતા. 
ઉરરેદિારોની પ્તયક્ષ રુલાકાત બાદ પસંદ કરરેલા કર્મચારીઓની યાદી વિક્રરભાઈ 
સરક્ષ રજૂ કરિારાં આિી. પસંદ કરરેલા એક ઉરરેદિાર પ્તયરે વિક્રરભાઈએ શંકા 
વયકત કરતાં જણાવયું કરે જ રે વિભાગ રાટરે પસંદગી કરી છરે તરે રાટરે તરે વયવકત તરેરનરે 
બરાબર લાગતી નથી. આ તો પસંદગી સવરવતનરે વિક્રરભાઈનું રાત્ સૂચન હતું. 
સવરવતના અનય સભયોનરે તરેરણરે કરરેલ પસંદગીનરે સરુવચત ઠરાિિા રાટરે તરે 
વયવકતની તરફરેણરાં તરાર દલીલો કરી. અંતરે, વિક્રરભાઈએ કહું કરે કર્મચારીઓની 
પસંદગીની બાબતરે પસંદગી સવરવતનો વનણ્મય આખરી છરે અનરે તરે વનણ્મય તરેરનરે 
સંપૂણ્મપણરે રાનય છરે. ઉપરાંત, જણાવયું કરે સવરવતના વનણ્મય સારરે તરેરનો અવભપ્ાય 
કોઈ પણ રીતરે અિરોધરૂપ રહરેશરે નકહ. છરેિટરે તરે વયવકતની પસંદગીનરે બહાલી 
આપિારાં આિી અનરે તરેનરે કાર પણ સોંપિારાં આવયું. તરે વયવકતએ છ રકહના કાર 
કયુું. પસંદગી સવરવતના સભયોનરે આ સરયગાળા દરવરયાન તરે વયવકતનું કાર 
સંતોષકારક લાગયું નકહ. આથી વિક્રરભાઈએ વયકત કરરેલી શંકા આ સભયોનરે 
હકીકત સિરૂપરે દરેખાઈ. તરે સભયો વિક્રરભાઈ પાસરે ગયા અનરે અગાઉ તરેરણરે વયકત 
કરરેલા અવભપ્ાય સાથરે સંરત થયા અનરે કહું કરે તરે વયવકતનરે કાયર કરી શકાય તરેર 
નથી. આથી તરે સભયોએ સદર કર્મચારીનરે છૂટા કરિાની ભલારણ કરી. વિક્રરભાઈએ 
સવરવતનરે રક્રતાપૂિ્મક જણાવયું કરે તરેઓ તરેરના તરે વયવકતનરે છૂટા કરિાના વનણ્મય 
સાથરે સંરત નથી. તરે વયવકત પાસરે છ રકહના કાર કરાવયું અનરે છ રકહના પછી તરે 
વયવકત તરે કાર કરિા લાયક નથી એર કહરેિારાં કર્મચારીની નકહ, પણ પસંદગી 
સવરવતની ભૂલ છરે અનરે તરેની જિાબદારી પસંદગી સવરવતની જ છરે. પસંદગી 
સવરવતની ભૂલનો ભોગ અનય કોઈ વયવકત શા રાટરે બનરે ? આથી વિક્રરભાઈએ 
જણાવયું કરે તરે વયવકત કયા વિભાગરાં સારંુ કાર કરી શકરે તરેર છરે તથા તરેનરે કયા 
વિભાગરાં રસ છરે તરેની તપાસ કરી તરે વયવકતનરે તરેરના રસના ક્ષરેત્રાં તાલીર આપી 
તૈયાર કરિાની જિાબદારી પસંદગી સવરવતનરે સોંપી. તયારબાદ બધું જ 
વિક્રરભાઈની સૂચના રુજબ થયું. આ પ્સંગ ઉપરથી એટલું જરૂરથી કહી શકાય 
કરે : (1) વિક્રરભાઈ રાણસનરે ઓળખિાની અનરે પારખિાની અદભુત શવકત 
ધરાિતા હતા. આ બાબતરે તરેરણરે તરેરના જીિનરાં કયાંયરે થાપ ખાધી નથી. (2) 
વિક્રરભાઈ પોતરે રાવલક હોિા છતાં વયિસથાપકોનો રાન-રોભો બરાબર સાચિતા 
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હતા, અનરે તરેિો વયિહાર બધા જ કર્મચારીઓ સાથરે કરતા. આથી તરેરની સંસથાઓ 
અનરે ઔદ્ોવગક એકરોરાં સુરરેળભયુું િાતાિરણ જળિાઈ રહરેતું, જ રે વિકાસનું 
અવત આિશયક પકરબળ છરે. (3) એક સારાનય વયવકત પ્તયરે પણ રાનિીય 
અવભગર દાખિતા, જ રેથી કર્મચારીઓનરે પૂરા જોશથી કાર કરિાની પ્રેરણા રળતી. 
આ રીતરે રાનિધરથી વિક્રરભાઈની ઊંચાઈ કહરાલયનરે આંબરે તરેિી હતી.

બીજા વિશ્વયુદ્ધનરે કારણરે વિક્રરભાઈ યુ.કરે.રાં પોતાનું બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપરનું 
સંશોધનકાય્મ અધૂરંુ છોડીનરે ભારત પાછા આવયા. ભારત પાછા આવયા પછી તરેરનરે 
ખયાલ આવયો કરે યુ.કરે.રાં શરૂ કરરેલું સંશોધનકાય્મ બગલોરના ઇવનડયન ઇવનસટટૂ્ટ 
ઑવ્ સાયનસરાં થઈ શકરે તરેર છરે. આથી તરેઓ બગલોર ગયા. સર સી. િી. રારનના 
રાગ્મદશ્મન સાથરે તરેરણરે બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપર સંશોધનકાય્મ ચાલુ રાખયંુ. પ્ો. રારનની 
ઑકફસ આગળ એક પટાિાળાભાઈ બરેસરે. તરે રુસલરાન હતા. વિક્રરભાઈ જયારરે  
જયારરે  પ્ો. રારનનરે રળિા જાય તયારરે  આ પટાિાળાભાઈ સાથરે થોડોક સરય 
વિતાિરે, તરેરની તવબયત અનરે પકરિારના ખબરઅંતર પૂછરે. વિક્રરભાઈ રાટરે આ 
ઘટના લગભગ વનતયક્રર બની ગયો. સહૃદયતાપૂિ્મક તરેરની સાથરે િાતચીત કરનાર 
રાત્ વિક્રરભાઈ જ હતા. તરે રીતરે પટાિાળાભાઈનરે એક પ્કારનું નૈવતક બળ રળી 
રહરે. વિક્રરભાઈનું સંશોધનકાય્મ પૂરંુ થયું અનરે બગલોર છોડિાની પૂિ્મ-સંધયાએ તરે 
પટાિાળાભાઈનરે બોલાિી પૂરી કદલચસપી સાથરે જણાવયું કરે તરેરનરે કયારરેય તકલીફ 
પડરે તો તરે જરૂરથી તરેરનરે રળરે. આટલી હરદદથીનો અનુભિ થયા પછી તરે ભાઈએ 
ધીરા સિરરે  વિક્રરભાઈનરે કહું કરે તરે પોતરે થોડાક સરય બાદ વનિૃતિ થનાર છરે. તરેરની 
આિક બંધ થશરે અનરે કુટુબં તકલીફરાં રુકાશરે. તરે ભાઈએ પોતાના પુત્ કાદરનરે 
રદદ કરિા વિક્રરભાઈનરે વિનંતી કરી. પટાિાળાભાઈની પકરવસથવત બરાબર પારી 
ગયા અનરે વિક્રરભાઈ કાદરભાઈનરે અરદાિાદ લાવયા. બુકબાઇવનડગંનું કાર તરેરની 
પાસરે શરૂ કરાવયું અનરે તરે રીતરે કાદરભાઈનું કુટુબં રુશકરેલીરાંથી બહાર નીકળી ગયું 
અનરે પગભર બની શકયું. વિક્રરભાઈ આિા હતા દુવખયાના દોસત.

વિક્રરભાઈનરે પ્િાસ કરિાનું બહુ વપ્ય હતું અનરે આ સિભાિ તરેરનરે િારસારાં 
જ રળો હતો. ઉનાળારાં કુટુબં-કબીલા સાથરે હિાખાિાના સથળરે જિું, કંઈક 
શીખિું અનરે પ્રેરણા રરેળિિી એ તરેરનો લગભગ કાયરી ક્રર હતો. દર િષષે 
હિાખાિાનાં સથળો બદલરે જ રેથી વિવિધ સજીિ-સૃવષ્નો આહલાદ રાણી શકાય. 
સારાનય રીતરે તરેઓ પ્િાસ તો રરેલગાડી રારફતરે કરતા પણ જયાં તરેની વયિસથા ન 
હોય તયાં પોતાની રોટર રારફતરે કરતા. એક િખત પોતાના પકરિાર સાથરે દવક્ષણ 
ભારતના પ્િાસરે રોટર રારફતરે નીકળા. િાંકાચૂકા અનરે ખરબચડા રસતાઓ 
ઉપરથી પસાર થિાનું હતું. કરેટલીક જગાએ તો રસતો એટલો બધો સાંકડો હોય કરે 
તરેના પરથી એક જ િાહન પસાર થઈ શકરે. ધૂવળયા રસતા અનરે ઉપરથી ધોર 
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ધખતો તાપ, એટલરે રોટર જ રેિું િાહન પણ ધીરરે ધીરરે જઈ શકરે. રસતા ઉપર એક 
જગાએ તરેરની રોટર સારરેથી બળદગાડુ ંઆિી રહું હતું. બળદગાડાનરે જોતાની 
સાથરે જ વિક્રરભાઈએ રોટર-ચાલકનરે રોટર બાજુરાં ઊભી રાખિા અનરે 
બળદગાડાનરે પહરેલાં જિા રાટરે રસતો આપિા રાટરે સૂચના આપી. આ સૂચનાથી 
નાની રવલ્કા બાળ-સહજ સિભાિથી ઉશકરેરાઈનરે ગુસસા સાથરે બોલી ઊઠી કરે 
‘આપણી ગાડી પહરેલાં હતી રાટરે પહરેલાં જિાનો અવધકાર આપણો છરે.’ તયારરે  
વિક્રરભાઈએ અતયંત શાંવત અનરે ધૈય્મ સાથરે રવલ્કાનરે સરજાિી કરે બળદગાડુ ંએક 
િખત ઊભું રહરે અનરે પછી તરેનરે ગવતરાં લાિિું હોય તયારરે  ભારરે  પકરશ્ર કરિો પડરે 
છરે, જયારરે  ચાલુ ગવતએ તરે ઓછા પકરશ્રથી પસાર થઈ શકરે છરે. કારણ આપતાં 
તરેરણરે સરજાવયું કરે ગવત કરતા િાહન ઉપર લાગતું ચલ ઘષ્મણબળ (dynamic 
friction) એ િાહન વસથર વસથવતરાંથી ગવતરાં આિતાં લાગુ પડતા વસથત 
ઘષ્મણબળ (static friction) કરતાં ઓછુ ંહોય છરે. આ સરળ અનરે વયાિહાકરક 
વિજ્ાનનરે દયા સાથરે જોડીનરે કહું કરે ‘પરસરેિરે રરેબઝરેબ થયરેલ ગાડાિાળા અનરે બળદો 
પરતિરે આપણરે અનુકંપાથી જોિું જોઈએ.’ આ સાથરે તરેરણરે પોતાની રોટર એક બાજુ 
ઊભી રખાિી અનરે ગાડાિાળાનરે પહરેલા જિા રાટરે રાગ્મ કરી આપયો. તરે રાટરે તરેરનરે 
સારંુ એિું થોભિું પડું. આ પ્સંગથી રવલ્કાનરે રાનિીય અવભગર અનરે ધૈય્મનું 
રહતિ સરજાયું. તરેથી તરેના વયવકતતિના ઘડતર રાટરે એક રહતિનું પકરબળ 
સાંપડું. વિક્રરભાઈના પકરસરરાં બનતી કોઈ પણ ઘટના, ભલરે ગરરે તરેટલી નાની 
હોય પણ, રાનિ-પ્રેર અનરે નીવતની કથા બની રહરેતી.

પ્સંગ છરે ગુજરાત યુવનિવસ્મટીની સરેનરેટ પરની ચૂંટણીનો. સરય હતો 1965નો 
અનરે ચૂંટણીનું સથળ હતું ગુજરાત કૉલરેજ. રતદાન કરિા જતાં તરેરનું એક ચંપલ 
તૂટી ગયું. રતદાન કરીનરે પાછા ફયા્મ તયારરે  તરેરના હાથરાં બંનરે ચંપલ હતાં અનરે 
પગ ખુલ્ા હતા. ઉઘાડા પગરે પ્ાંગણરાં તરેરનરે હાથરાં ચંપલો સાથરે જોયરેલા. તરે 
સરયરે તરેરના ચહરેરા ઉપર જરાય ક્ષોભ કરે સંકોચ િતા્મતા ન હતા. તરેરણરે ધાયુું હોત 
તો થોડીક જ વરવનટોરાં નિી ચંપલોની વયિસથા તરેઓ કરી શકયા હોત. પણ તરેઓ 
ઉઘાડા પગરે અનરે હાથરાં ચંપલ સાથરે પોતાની ગાડી સુધી, જાણરે કરે કંઈ જ બનયું 
નથી તરે રીતરે, તટસથભાિરે પહોંચી ગયા.

વિક્રરભાઈએ તરેરના સિભાિ રુજબ, સંભિત: તૂટરેલી ચંપલ ફેંકી દરેિાનરે 
બદલરે સંધાિી–દુરસત કરીનરે તરેનરે ઉપયોગરાં લીધી હશરે જ.

આિી હતી િસતુના રૂલય પ્તયરેની તરેરની સરજ અનરે ભાિના. ઘટના સારાનય, 
પણ કરેિું ઉરદા અનરે અનુકરણીય અદભુત િત્મન !?

w w w
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વિક્રરભાઈ રોજ 18થી 20 કલાક કાર કરતા હતા. તરેઓ કહરેતા 
કરે કદિસની લંબાઈ 24 કલાકથી િધુ કરી શકાતી નથી. રાટરે કારના 
કલાકો િધારિાનો આગ્હ રાખતા અનરે કહરેતા કરે કઠોર પકરશ્રનો 
બીજો કોઈ વિકલપ નથી. આથી તરેઓ પોતરે અનહદ કાર કરતા હતા. 
િધુ પડતું અવિરત કાર કરિાની સારરે પ્ો. સી. િી. રારનરે એક િખત 
વિક્રરભાઈનરે ઉવચત રીતરે ચરેતવયા હતા. િહરેલી સિારથી રોડી રાત સુધી 
વનરંતર કાર કયા્મ કરરે , િચચરે વિરારની િાત નકહ. તરે છતાં શારીકરક અનરે 
રાનવસક રીતરે સંપૂણ્મપણરે સિસથ હતા. નખરાંય દુ:ખ ન હતું.

રાબરેતા રુજબ બધાં કારો પતાિીનરે 1971ના કડસરેમબરની 30રી 
તારીખરે તરેઓ રોડી રાત્રે કોિલર(વત્િરેનદ્રર–કરેરળ)ના અવતવથ-ગૃહરાં 
રાવત્-આરાર રાટરે ગયા. ‘ન જાણયું જાનકી નાથરે સિારરે  શું થિાનું છરે.’ 
તરેઓ પોઢી ગયા, વચર વનદ્રારાં પોઢી ગયા, સદાનરે રાટરે પોઢી ગયા.

રાબરેતા રુજબ િહરેલી સિારરે  સરેિક ચા લઈનરે તરેરની રૂર ઉપર 
ગયો. સાહરેબ હજુ ઊઠ્ા ન હતા રાટરે તરેણરે બારણં ખટખટાવયું, કોઈ 
જિાબ નકહ. સરેિક ગભરાયો. દોડીનરે અવતવથગૃહના સંચાલક પાસરે 
ગયો. સંચાલકરે અનયની રદદથી બારણં ખોલયું. વિક્રરભાઈનરે વનશ્રચરેત 
જોયા. તાબડતોબ દાકતરનરે બોલાવયા. દાકતરરે  વિક્રરભાઈનરે તપાસયા 
અનરે વખન્ન સિરરે  કહું કરે હિરે વિક્રરભાઈ રહા નથી. આર કદિસરે બધાંની 
િચચરે પણ રાત્રે એકલા એકલા સૌનરે અલવિદા કરી ગયા.

અરદાિાદ, કદલહી, રુંબઈ, બૅંગાલુરુ અનરે અનય સથળરે લાઇવરનંગ-
કૉલ કરીનરે તરેરના અિસાનના સરાચાર રોકલયા. વિક્રરભાઈનું અિસાન 
થયું છરે તરે િાત કોઈ રાનિા-સિીકારિા તૈયાર ન હતું પણ તરેરનું અિસાન 
હકીકત બની ચૂકી હતી. બધરે જ સોપો પડી ગયો. તરેરના રૃતદરેહનરે 
હિાઈ રાગષે અરદાિાદ લાિિારાં આવયો. તરેરના રૃતદરેહનરે દશ્મનાથષે 
તરેરના વનિાસસથાનરે રાખિારાં આવયો. તરેરના ફાર્મ ઉપર તરેરની અંવતર 7
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કક્રયા કરિાનું નક્ી થયું. તરેરનો પુત્ કાવત્મકરેય અરરેકરકા હોઈ અનરે સરયસર ન 
આિી શકતાં તરેરની િહાલસોયી દીકરી રવલ્કાના હસતરે અવગ્ન-સંસકાર કરિારાં 
આવયો.

ઉદ્ોગોનો સફળ રાગ્મદશ્મક–ઉદ્ોગપવત, ભૌવતકવિજ્ાન અનુસંધાન 
પ્યોગશાળાનો સથાપક અનરે પાલક વપતા, અકટરા અનરે ભારતીય પ્બંધન સંસથાનો 
સજ ્મક, કમયૂવનટી સાયનસ સરેનટરનો આદશ્મ વશક્ષક અનરે ઇસરોનો સથાપક તારો 
કાયરનરે રાટરે અદૃશય થઈ ગયો; પણ તરેનું તરેજ આપતો ગયો.

વપયરેરી કયુરીએ સાચરે જ કહું હતું કરે જીિનરાં સિપન જોિું અનરે તરેનરે સાકાર 
કરિું તરે તરેનું ધયરેય હોિું જોઈએ. ડૉ. હોરી ભાભા અનરે ડૉ. વિક્રરભાઈએ બરાબર 
એર જ કરી બતાવયું. નયૂવકલયર ઊજા્મ-ઉતપાદનના કાય્મક્રરનો પ્ભિ થઈ રહો 
હતો તયારરે  ભાભાનરે એિા સરયનંુ દશ્મન થયું કરે ભારતનરે નયૂવકલયર ઊજા્મ રાટરે 
વિદરેશી તજજ્ો ઉપર આધાર રાખિો નકહ પડરે. આ રાટરે બધા જ તજજ્ો ઘરઆંગણરે 
તૈયાર કરી શકાશરે.

ડૉ. હોરી ભાભાનું વિરાન અકસરાત(?)રાં અનરે ડૉ. વિક્રરભાઈનું અકળ(?) 
સંજોગોરાં અિસાન થયું. જ રે કાય્મ ભાભાએ નયૂવકલયર ઊજા્મક્ષરેત્રે કયુું તરેિું જ કાય્મ 
વિક્રરભાઈએ અિકાશ-વિજ્ાન અનરે સંશોધનક્ષરેત્રે કરી બતાવયું. બંનરે જણ અદભુત 
પરંપરાઓ અનરે અનુયાયીઓ છોડતા ગયા, તરે તરેરની રહાવસવદ્ધ ગણાય.

વિક્રરભાઈ સરાજ સાથરે પ્વતબદ્ધ રહરેલા વિજ્ાની હતા. વિજ્ાન અનરે 
પ્ૌદ્ોવગકીના આધારરે  તરેઓ જીિનની ગુણિતિાનરે ઉતકૃષ્ કરિા રાગતા હતા. તરેઓ 
દૂરગારી દૃવષ્, સરુવચત કાય્મક્રરો અનરે પ્રેરણાનો િારસો દરેશિાસીઓ રાટરે છોડતા 
ગયા છરે. તરેરના િારસાનું સંિધ્મન કરિાની દરેશિાસીઓની જિાબદારી રહરે છરે અનરે 
તરેરનાં અધૂરાં કાયયોનરે પ્િરેગી ગવતથી પાર પાડીએ તરેરાં જ તરેરનરે સાચી અંજવલ 
આપી ગણાશરે.

તરેરના અકળ અનરે અકાળ અિસાન બાદ સંખયાબંધ શોકસંદરેશા આવયા. 
તરેરાંથી થોડાક રહાનુભાિોએ સદગત (કદિંગત) વિક્રરભાઈનરે આપરેલી અંજવલ 
નીચરે રુજબ છરે :

‘‘ડૉ. સારાભાઈ આંતરરાષ્ ્રીય ખયાવત ધરાિતા રહાન વિજ્ાની હતા. વિજ્ાન 
ક્ષરેત્રે તરેઓ અગ્રેસર હતા. તરેઓ પોતાની દૃવષ્ અનરે ગવતશીલતાનરે આધારરે  વિજ્ાનનો 
સદુપયોગ કરી રાનિજાતનું કલયાણ કરિા રાગતા હતા. તરેરના અકાળ અિસાનથી 
રાષ્ ્રરે ખયાતનાર પુત્ ગુરાવયો છરે. તરેરણરે રાષ્ ્રનરે વનદુંભ સરપ્મણ કયુું છરે.’’

 િી. િી. વગકર, ભારતના રાષ્ ્રપવત

‘ડૉ. વિક્રર સારાભાઈના અકાળ અિસાનથી ભારરે  આંચકો અનુભવયો. તરેઓ 
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યુિાન અનરે તંદુરસત હતા. રાષ્ ્રની પ્વતરાનરે વનખારનાર આ યુિાન વિજ્ાની ખૂબ 
તરેજસિી હતા. તરેરણરે િૈયવકતક અનરે િૈચાકરક રીતરે ભારત રાટરે સરેિા કરી છરે. 
પરરાણ-ઊજા્મ પંચનું સફળ સંચાલન કયુું છરે. આંતરરાષ્ ્રીય વિજ્ાનિતુ્મળોરાં તરેઓ 
અતયંત સકક્રય હતા. રાનિજીિન સાથરે વિજ્ાનનો સંબંધ સથાવપત કરિાની નરેર 
અનરે વનસબત ધરાિતા હતા. તરેરણરે હજુ ઘણં કરિાનું હતું. તરે બધું આપણરે ગુરાિી 
બરેઠા છીએ.’ 

 ઇવનદરા ગાંધી, ભારતનાં િડાપ્ધાન

‘ડૉ. વિક્રરભાઈની ઓવચંતી વિદાયથી રાત્ ભારતનરે નકહ પણ સરગ્ વિશ્વનરે 
ભારરે  ખોટ પડી છરે. તરેરનરે અિકાશ પ્ૌદ્ોવગકી અનરે વિકાસરાં ઝાઝો રસ હતો. 
બાહ અિકાશના શાંવતરય ઉપયોગો રાટરે 1968રાં વિયરેનારાં રળરેલ અવધિરેશનરાં 
તરેરનરે નજીકથી રળિાનો રોકો રળો હતો. આ સરયરે તરેઓ આંતરરાષ્ ્રીય 
પરરાણ-ઊજા્મ એજનસી (I.A.E.A.)રાં પણ એટલા જ સકક્રય હતા. પોતાની જાતનરે 
અંગત રીતરે આગળ ધયા્મ વિના બધરેય તરેરણરે વિવશષ્ ઢબરે કાય્મ કયુું છરે.’

કુત્મ િાલધરેર, રહાસવચિ : રાષ્ ્ર સંઘ

‘ડૉ સારાભાઈ તરેજસિી અનરે સાચા અથ્મરાં રાષ્ ્રભકત હતા. ભારતરાં 
વિજ્ાન અનરે પ્ૌદ્ોવગકીની પ્ગવત રાટરે તરેરણરે તરેરની બુવદ્ધ અનરે શવકત સરવપ્મત 
કયાું હતાં. પરરાણ-ઊજા્મ અનરે અિકાશ-પ્ૌદ્ોવગકીના શાંવતરય ઉપયોગો રાટરે 
તરેરણરે અહાલરેક જગાિી હતી. યુ. એન.ની કરેટલીક રહત્િની સવરવતઓએ તરેરનો 
હરદદ્મ ગુરાવયો છરે.’

ઉ થાં, પૂિ્મ રહાસવચિ : રાષ્ ્રસંઘ

‘ડૉ. વિક્રરભાઈ આધુવનક ભારતના વિલક્ષણ નાગકરક હતા. પરરાણ-ઊજા્મ 
અનરે અિકાશ-વિજ્ાનના શાંવતરય ઉપયોગો રાટરે તરેઓ પ્વતબદ્ધ હતા. તરેરના ઉપર 
રહાતરા ગાંધીજીનો અદભુત પ્ભાિ હતો. વિક્રરભાઈ ભારતનરે વિકવસત રાષ્ ્ર 
તરીકરે જોિા રાગતા હતા. તરેઓ સાથ્મ વિશ્વશાંવતના ચાહક હતા. તરેઓ આંતરરાષ્ ્રીય 
સહકારના પુરસકતા્મ હતા. આપણા હૃદયરાં તરેઓ પોતરે હંરરેશાં શાંવતદૂત તરીકરે 
વબરાજ રેલા રહરેશરે. પોતાના સાથીદારોનું કલયાણ તરેરનો જીિન-રંત્ હતો.’

શ્ી હોરી એન. શરેઠના, અધયક્ષ : પરરાણ-ઊજા્મ પંચ અનરે

વનયારક : ભાભા પરરાણ સંશોધન કરેનદ્ર

‘ડૉ. વિક્રરભાઈ સિપન જોતા અનરે સાકાર કરતા. તરેઓ કહરેતા કરે રાષ્ ્રની 
તસિીર બદલિી હોય તો વિજ્ાન અનરે પ્ૌદ્ોવગકીના સહારરે  દરેડકા-કૂદ શરૂ કરિી 
પડરે; પા પા પગલી ન ચાલરે. વિજ્ાન અનરે પ્ૌદ્ોવગકીનો યથાથ્મ ઉપયોગ કરિો 
જોઈએ.
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વિક્રરભાઈ જ રેિા વિિરેકી, નમ્, રાયાળુ, સરળ અનરે સરભાિી વયવકત ભાગયરે 
જ રળરે. 

અિસાન ટાણરે સાચરે જ તરેરણરે ઉચચ પદોન્નવત પ્ાતિ કરી હતી. વિજ્ાન અનરે 
પ્ૌદ્ોવગકી દ્ારા વયવકત અનરે રાષ્ ્રના જીિનરાં પકરિત્મન લાિી શકાય છરે તરેિો દૃઢ 
વિશ્વાસ તરેરણરે સથાવપત કરી બતાવયો.’

પ્ો. એર. જી. કરે. રરેનન, અધયક્ષ : ઇલરેકટ્રૉવનકસ પંચ–ઇસરો;

વનયારક : તાતા ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ ફનડારરેનટલ કરસચ્મ

w w w
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જીિનરેખા

1919 12 ઑગસટના રોજ અરદાિાદરાં જનર.

1937 ગુજરાત કૉલરેજ(અરદાિાદ)રાંથી ઇનટર સાયનસ પૂરંુ કયુું, સેંટ જહૉનસ 
કૉલરેજ(કરેવમબ્જ, યુ.કરે.)રાં જોડાયા.

1940 કરેવમબ્જરાંથી ભૌવતકવિજ્ાન અનરે ગવણતશાસ્તરાં ટ્રાઇપોસ રરેળિી ભારત 
પાછા આળા. ઇવનડયન ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ સાયનસ(બૅંગાલુરુ)રાં જોડાયા. 
પ્ો. સી. િી. રારનના વિદ્ાથથી તરીકરે બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપર અનુસનાતક 
સંશોધન ચાલુ રાખયું.

1942 ઇવનડયન એકૅડરેરી ઑવ્ સાયવનસઝના સારવયકરાં (Vol. 15, p. 89) પ્થર 
વિજ્ાન સંશોધનલરેખ પ્વસદ્ધ કયયો.

 રૃણાવલની સિારીનાથન સાથરે લગ્ન

1945 બ્હ્માંડ-કકરણો ઉપર પીએચ.ડી.ના સંશોધન રાટરે કરેવમબ્જ પાછા ગયા.

1947 પીએચ.ડી.ની ઉપાવધ લઈ ભારત પાછા આવયા. અરદાિાદ ખાતરે અકટરા 
અનરે પી.આર.એલ. શરૂ કયાું.
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1950 સારાભાઈ કરેવરકલસ(િડોદરા)નો િહીિટ સંભાળો.

1955 િડોદરારાં સુહૃદ ગાયગી વલ.ની સથાપના કરી.

1957 રુંબઈની સિવસતક ઑઇલ વરલસ વલ.નો િહીિટ લીધો. અરદાિાદ 
રૅનરેજરરેનટ ઍસોવસયરેશનની સથાપના કરી.

1958 િડોદરારાં સારાભાઈ રક્મની સથાપના કરી (અતયારરે  તરે સારાભાઈ એર. 
કરેવરકલસ તરીકરે ઓળખાય છરે).

1960 કૉલકાતાની સટાનડડ્મ ફારા્મસયૂકટકલનો િહીિટ સંભાળો. િડોદરારાં 
સારાભાઈ કરસચ્મ સરેનટરની સથાપના કરી. િડોદરારાં ઑપરરેશન કરસચ્મ 
ગ્ૂપ(ORG)ની સથાપના કરી.

1961 િડોદરારાં વસમબાયૉકટક વલ.ની, સારાભાઈ એવનજવનયકરંગ ગ્ૂપની અનરે 
સારાભાઈ ગલાસની સથાપના કરી.

1962 એસ. એસ. ભટનાગર એિૉડ્મ રળો. ઇનકોસપાર(Indian National Com-
mittee For Space Research)ના અધયક્ષ થયા. કૉલકાતારાં રળરેલ 
ઇવનડયન સાયનસ કૉંગ્રેસરાં ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગના અધયક્ષ બનયા.

1963 વત્િરેનદ્રર ખાતરે થુમબા ઇવકિટૉકરયલ રૉકરેટ લૉંવચંગ સટરેશન(TERLS)ની 
સથાપના કરી. ઇલરેકટ્રૉવનક સવરવતના સભય થયા.

1964 ઉદરેપુર ખાતરે રળરેલ પગિૉશ પકરષદના સંયોજક રહા.

1965 વત્િરેનદ્રર ખાતરે સપરેસ સાયનસ અનરે ટકૅનૉલૉજી સરેનટર(SSTC)ની સથાપના 
કરી. (અતયારરે  તરે વિક્રર સારાભાઈ સપરેસ સરેનટર – VSSC તરીકરે ઓળખાય 
છરે.) પરરાણ-ઊજા્મ પંચના સભય થયા. અરદાિાદની ભૌવતક સંશોધન 
પ્યોગશાળાના વનયારક બનયા.

1966 ભારત સરકારના પરરાણ-ઊજા્મ પંચના અધયક્ષ, ભારત  સરકારના 
પરરાણ-ઊજા્મ વિભાગના સવચિ, ભારત સરકારની ઇલરેકટ્રૉવનક સવરવતના 
અધયક્ષ. વિકાસ રાટરે નરેહરુ ફાઉનડરેશનની સથાપના કરી. કમયૂવનટી સાયનસ 
સરેનટરની સથાપના કરી. ઇનટરનરેશનલ કાઉવનસલ ઑવ્ સાયવનટકફક 
યુવનયનના સભય. પદ્મભૂષણ એનાયત.

1967 અરદાિાદ ખાતરે એકસપરેકરરરેનટલ સરેટરેલાઇટ કમયૂવનકરેશન અથ્મ 
સટરેશન(ESCES)ની સથાપના કરી. વબહારરાં યુરરે વનયર કૉપયોરરેશન ઑવ્ 
ઇવનડયા વલ.(જદુગુડા)ની સથાપના કરી. ઇલરેકટ્રૉવનક કૉપયોરરેશન ઑવ્ 
ઇવનડયા(ECIL)ની હૈદરાબાદ ખાતરે સથાપના કરી.

1962-67 અધયક્ષ : કૉસપાર Consultative Group on Potentially 
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Harmful Effects of Space Experiments.

1968 વિયરેનારાં રળરેલ રાષ્ ્રસંઘની Exploration and peaceful uses of outer 
Space પકરષદના િૈજ્ાવનક અધયક્ષ.

1969 ઇસરો(Indian Space Research Organization)ની રચના. અધયક્ષ  
ઇસરો. યુ.એસ.ની નાસા સાથરે SITE કરારો.

1970 અધયક્ષ  આઇ.એ.ઇ.એ.(International Atomic Energy Agency)ની 
ચૌદરી પકરષદ, વિયરેના.

 1970-80 રાટરે પરરાણ-ઊજા્મ અનરે ઇસરોનો કાય્મક્રર.

1970-71 પ્રુખ : ઇવનડયન વજયોકફવઝકલ સંઘ.

1971 રાષ્ ્રસંઘ(UN)ની પરરાણ-ઊજા્મના શાંવતરય હરેતુઓ રાટરેની ચોથી 
પકરષદના િૈજ્ાવનક અધયક્ષ.

1971 30 કડસરેમબર, કોિલમ્ (વત્િરેનદ્રમ્), કરેરળ ખાતરે અકાળ અિસાન.

1972 રરણોતિર પદ્મવિભૂષણ.

1974 ચંદ્રના ઉલકાગત્મ(ક્રરેટર)નરે ડૉ. વિક્રર સારાભાઈનું નાર આપિારાં આવયું. 
ઑસટ્રરેવલયાના સીડની ખાતરે ઇનટરનરેશનલ ઍસટ્રૉનૉવરકલ સંઘરે વનણ્મય 
કરીનરે જાહરેરાત કરી કરે ચંદ્ર ઉપર શાંવતના સાગરરાં આિરેલ ઉલકાગત્મ 
(ક્રરેટર) (BESSEL Long (રરેખાંશ) 20.0, 24.7) હિરે પછી સારાભાઈ ક્રરેટર 
તરીકરે ઓળખાશરે.

w w w
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રિીનદ્રનાથ ટાગોર સાથરે વિક્રરભાઈ અનરે તરેરનાં રાતા-વપતા

વિક્રરભાઈ  પોતરે જ તૈયાર કરરેલા એવનજન સાથરે



શ્ી અંબાલાલ અનરે શ્ીરતી સરલાદરેિી

નિપકરણીત રૃણાવલનીબહરેન અનરે વિક્રરભાઈ



પુત્ કાવત્મકરેય અનરે પુત્ી રવલ્કા સાથરે વિક્રરભાઈ

ડૉ. ભટનાગર, ડૉ. ભાભા અનરે ડૉ. રારન સાથરે વિક્રરભાઈ



શ્ી નરેહરુ, શ્ી અંબાલાલ, શ્ી કસતૂરભાઈ અનરે શ્ી અરૃતલાલ સાથરે વિક્રરભાઈ

નયાયરૂવત્મ શ્ી ચાગલાના હસતરે એસ. એસ. ભટનાગર એિૉડ્મ સિીકારતા 
વિક્રરભાઈ



ડૉ. રારનાથન, શ્ી નરેહરુ અનરે ડૉ. જીિરાજ રહરેતા સાથરે વિક્રરભાઈ

જયપુર ખાતરે કૉવસરક કકરણોના અવધિરેશન (1963) પ્સંગરે વિક્રરભાઈ ડૉ. 
પૉિરેલ, ડૉ. ભાભા, સર પી. એર. એસ બલરેકરેટ સાથરે



ઉદયપુર પગિૉશ અવધિરેશન(1964)રાં શ્ીરતી ઇવનદરા ગાંધી સાથરે વિક્રરભાઈ

અકટરા ખાતરે રૅનરેજરરેનટ અવધિરેશન (1959) પ્સંગરે ડૂક ઑવ્ એકડનબરો સાથરે 
વિક્રરભાઈ



શ્ી કસતૂરભાઈ અનરે શ્ી રવિ જ રે. રથાઈ 
(વનયારક, આઇ.આઇ.એર.) સાથરે વિક્રરભાઈ

ભાભા પરરાણ સંશોધન કરેનદ્ર (બાક્મ) ખાતરે 
શ્ીરતી ઇવનદરા ગાંધી સાથરે વિક્રરભાઈ



ચંદ્રના ખડકનું વનરીક્ષણ કરતા વિક્રરભાઈ

તાતા ઇવનસટટ્ૂટ ઑવ્ ફનડારરેનટલ કરસચ્મ (ટી.આઇ.એફ.આર.) ખાતરે 
અિકાશયાત્ી આર્મસટ્રૉનગ સાથરે વિક્રરભાઈ




