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પ્રકાશકી્ય

વન:સપૃહી, વિદ્ાપ્રરેમી અનરે કમ્ધઠ ગ્રંથાલય-વયાિસાવયક શ્ી કાવ્તભાઈ 
ઠાકરની સમૃવતમારં ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે ગ્રંથશ્રેણી પ્રગટ કરિાનુરં નક્ી 
કયુું છરે અનરે તરે અ્િયરે આ ગ્રંથશ્રેણીનુરં બીજુ રં પુસતક પ્રકાવશત થઈ રહુરં છરે. 
જીિનભર ગ્રંથો િચ્રે કાય્ધ કરનારા શ્ી કાવ્તભાઈ ઠાકરનુરં 2010ની 21મી 
એવપ્રલરે દુ:ખદ અિસાન થયુરં. એમણરે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટનરે ગ્રંથપ્રિૃવતિ 
માટરે ઉમદા સહયોગ આપયો હતો. ‘તયાગીનરે ભોગિી જાણ’ એ ઉપવનષદ- 
મરંત્રનરે જીિી બતાિનારા શ્ી કાવ્તભાઈ ઠાકર ગુજરાત કૃવષ યુવનિવસ્ધટી, 
જૂનાગઢ કૅમપસમારં મદદનીશ ગ્રંથપાલ તરીકરે કાય્ધરત હતા. આજ રે પણ 
ગ્રંથાલય ક્રેત્રની એમની સરેિાઓનુરં સહુ કોઈ સમરણ કરરે  છરે.

આ ગ્રંથશ્રેણીમારં શ્ી પ્રહલાદભાઈ છ. પટરેલવલવખત પુસતક ‘મરેરાિી 
મૂલયવનષ્ઠ વિજ્ાની : સર સી. િી. રામન’ પ્રકાવશત કરતારં આનરંદ અનુભિીએ 
છીએ. ‘રામન-ઘટના’ માટરે 19૩0મારં નોબરેલ પુરસકાર પ્રાપ્ત કરનાર સી. િી. 
રામનનારં જીિન અનરે કાય્ધનો આમારંથી સરંપૂણ્ધ વ્તાર મળી રહરેશરે. સમાજ, 
વશક્ણ, વિજ્ાન, સરંશોરન અનરે રાષ્ ્રના કહત માટરે શ્ી રામનરે ઘણરં પ્રદાન કયુું 
છરે. તરેઓ પહરેલરેથી જ વિજ્ાનના જીિ હોિાનરે નાતરે ભૌવતકવિજ્ાન પ્રતયરે ઊંડો 
રસ રરાિતા હતા.

તરેમના જ રેિા વિજ્ાનીઓએ દરેશ–દુવનયાનરે જ રે કરંઈ આપયુરં છરે તરેનુરં સુભગ 
ફળ સમાજ અનરે રાષ્ ્ર ભોગિરે છરે. ભારતનુરં ભાવિ જ રેમનામારં દરેખાતુરં તરેિારં 
બાળકોનરે તરેઓ ભારતની તાકાત ગણતા. વનિૃવતિ બાદ સિબળરે બૅંગાલુરુમારં 
‘રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ’ સરંસથાનુરં સજ ્ધન કયુું. મરણપયુંત આ સરંસથામારં 
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સરંશોરન કરી-કરાિી તરેનરે પકરપુષ્ કરી ભૌવતકવિજ્ાનની આરુવનક શાખાઓ 
વિકસાિી, તરેનરે િૈવશ્વક કક્ાએ આરૂઢ કરી. માણસપારખુ રામનનો અવભગમ 
માનિીય, સિદરેશી અનરે રાષ્ ્રીય રહો હતો. આ પુસતકમારં સી. િી. રામનનુરં 
્કરત્ર રસાળ, પ્રમાણભૂત અનરે ઊંડા અભયાસ બાદ તારિરેલી વિગતો સાથરે 
આલરેખિા બદલ શ્ી પ્રહલાદભાઈ પટરેલનો ટ્રસટ તરફથી આભાર માનીએ 
છીએ.

અમારારં અ્ય પ્રકાશનોની માફક આ પુસતક પણ રવસક િા્ક-િગ્ધ 
ઉમળકાભરેર આિકાશરે એિી આશા છરે.

અમદાિાદ ધીરુભાઈ ઠાકર

કુમારપાળ દેસાઈ
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પ્રસતાવિા

સર સી. િી. રામનનારં જીિન અનરે કાય્ધ ઉપર લખાયરેલ પુસતક ‘Jour-
ney into Light (G. Venkataraman)ના િારં્ન બાદ પ્રદીપ્ત થયરેલા 
ખયાલનરે આરારરે  આ પુસતક લખાયુરં છરે. તરેથી આ પુસતકનુરં લખાણ JILના 
પ્રભાિ(અસર)થી મુકત નહીં હોય.

ભૌવતકવિજ્ાનના વિદ્ાથથીઓ અનરે અધયાપકોનરે રામનના સરંશોરનમારં 
િરુ રસ હોય તરે સિાભાવિક છરે. આ પુસતકમારં રામનનારં જીિન અનરે દશ્ધન 
ઉપર ધયાન કરેવ્રિત કરિાનો પ્રયાસ કયયો છરે. ટૂરંકમારં, સરરેરાશ િા્કનરે નજર 
સમક્ રાખીનરે તૈયાર કરિામારં આવયુરં છરે. 

ભૌવતકવિજ્ાનના વસદારંતો અનરે ગવણતમારં ઓછો રસ હોય તરેિા િા્કનરે 
ગાવણવતક સૂત્રો-સમીકરણોનરે નજરઅરંદાજ કરશરે તો ખાસ નુકસાન થિાનો 
સરંભિ નથી. 

રામનરે તરેમના વનજી સિાથ્ધ કરે લાભ માટરે કશુરં જ કયુું નથી, વસિાય કરે 
કઠોર પકરશ્મ. જ રે કરંઈ તરેમણરે કયુું છરે તરે સઘળુરં સમાજ, વશક્ણ, વિજ્ાન, 
સરંશોરન અનરે રાષ્ ્રના કહત માટરે. સિભાિ થકી ભૂલ કરે ક્વત થઈ હશરે. 
ઇવતહાસકારો તરેની ખણખોદ કરતા રહરેશરે. માનિ-સિભાિની ક્વતઓથી 
કોણ મુકત છરે ? રામન પણ માણસ જ હતા. તરેઓ આ બાબતરે અપિાદ કરેિી 
રીતરે હોઈ શકરે ?

રામનનરે સહા, બૉન્ધ અનરે નહરેરુ સાથરે સૈદારંવતક મતભરેદ હતા. પણ 
બરારંની સાથરેનો વયિહાર સૌજ્યપૂણ્ધ અનરે સ્માનનીય રહો છરે. રામન-
નહરેરુ િચ્રે સુરવક્ત સથળ(Ivory tower)નો વિિાદ લારંબો ્ ાલયો. આયિરી-
ટાિરમારં બરેસી વિજ્ાનીઓએ, નહરેરુના ખયાલ મુજબ, કદા્ કામ ઓછુરં કયુું 
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હશરે, તોપણ દરેશ-દુવનયાનરે જ રે કરંઈ આપયુરં છરે તરેનુરં સુભગ ફળ સમાજ અનરે રાષ્ ્ર 
ભોગિરે છરે, તરે હકીકત સપષ્ છરે. આયિરી-ટાિરમારં બરેસતા રાજકાણીઓએ 
તો દરેશ અનરે સમાજની જ રે દુદ્ધશા કરી છરે તરેનાથી કોણ અજાણ છરે ? દરેશનરે 
કરંગાવલયતમારંથી જો કોઈએ થોડોઘણોય ઉગાયયો હોય તો વિજ્ાનીઓએ. દરેશ 
અનરે સમાજ માટરે શુભ વિ્ારિુરં તરે શુરં ગુનો છરે ? તરેનરે લૂરંટિો તરે બહાદુરી છરે 
કરે જનસરેિા છરે ? કોઈ પણ સરંિરેદનશીલ વયવકતનરે આ પ્રશ્ો સતાિરે તરેમ છરે. 
આ પકરવસથવત રામનનરે અકળાિતી હતી. આિા પ્રશ્ો અનરે પકરવસથવતના 
સરંદભ્ધમારં રામનનરે મૂલિિા જોઈએ.

બાળકોનુરં જગત જોતારં, રામન હતાશ મનોદશામારંથી બહાર નીકળી 
શકયા. બાળકોમારં ભારતનુરં ભાવિ દરેખાતારં હષ્ધથી કહરેતા : ‘‘બાળકો જ 
ભારતની તાકત (શવકત) છરે.’’ તરેમનરે યોગય કદશાનુરં સૂ્ન કરી, પ્રોતસાકહત 
કરિામારં આિરે તો આ ગરંજાિર તાકત ભારતનરે વિશ્વવિજ રેતા બનાિી શકરે. 
આિા દૃઢ વિશ્વાસ સાથરે તરેમણરે પાછલારં િષયો બાળકો સાથરે ગાળારં.

વિજ્ાનની સમજ િરારી અનરે િૈજ્ાવનક દૃવષ્કોણ (અવભગમ) કરેળિિા, 
તરેના ઉવ્ત પ્ર્ાર-પ્રસાર માટરે સર સી. િી. રામન, ડૉ. અબદુલ કલામ અનરે 
ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈએ વિદ્ાથથીઓ અનરે યુિાનોનરે નજર સમક્ રાખી ઉવ્ત 
આયોજન સાથરે અમલ કયયો છરે – કરરે  છરે. દરેશના બૌવદકો માટરે આ જિલરંત 
ઉદાહરણો છરે.

વિજ્ાનીઓનારં જીિન્કરત્ર લખિા પ્રોતસાહક િલણ જોિા મળતુરં નથી. 
તરેમારં શૈક્વણક ભૂવમકા, િૈજ્ાવનક કાય્ધ અનરે સરંશોરન, વયવકતગત વિગતો તથા 
તરેમનરે લગતી કહરેિાતી િાતોનો ઉલ્રેખ કરિાનો હોય છરે. આ બરુરં મરેળિિામારં 
કરેટલીક મુશકરેલીઓ પડરે છરે. રામનનુરં જીિન્કરત્ર લખિુરં અઘરુરં  છરે, કાણ કરે 
તરેમનુરં વયવકતતિ સરળ નથી. તરેઓ એક જ ટ્રકૅના યાત્રી ન હતા. વયવથત અનરે 
સિાભાવિક તથા માનિસવજ ્ધત મુશકરેલીઓથી સખત રીતરે ઘરેરાયરેલા હતા. 
રામન કરંઈક અરંશરે સરંજોગોના માણસ હતા. આથી િા્કરે વિિરેકપૂિ્ધક તરેમની 
બાબતરે વનષકષ્ધ ઉપર આિિુરં રહુરં.

સરંસથામારં નોકરી માટરે આિરેલા એક યુિાનનરે, પદ માટરેની લાયકાત ન 
હોઈ, રામનરે ના પાડી દીરી. તરે છતારં, તરે યુિાનનરે પરસાળમારં આરંટા-ફરેરા 
કરતો જોઈ, રામનરે કહુરં કરે ‘‘તમનરે લઈ શકાય તરેમ નથી તો અહીં કરેમ આરંટા 
મારો છો ?’’ ‘‘સાહરેબ, મનરે ખબર છરે. હુરં  તો જ રે ભાઈએ મનરે ભથથારં ્ૂકવયારં 
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છરે તરેમનરે શોરુરં છુરં. કહસાબ કરતારં મનરે િરારરે  પૈસા ્ૂકવયા છરે, તો િરારાના 
પૈસા પાછા આપિા તરે ભાઈનરે શોરિા માટરે આરંટા મારુરં  છુરં. રામન અવભભૂત 
થઈ ગયા. નોકરીમારં તરે યુિાનનરે લઈ કહુરં, ‘‘પદ માટરે જરૂરી ભૌવતકવિજ્ાન 
હુરં ભણાિીશ અનરે તૈયારી કરીશ. તમારા જ રેિા ્ાકરત્રયિાન યુિાનનરે હુરં  
ગુમાિિા માગતો નથી.’’

િા્કરે, આ સરંદભ્ધમારં રામનનરે સમજિાના છરે.

આ પુસતક લખિામારં દોકહત્રી યાત્રી અનરે પૌત્રી કૈરિીએ પ્રતયક્ અનરે 
પરોક્ રીતરે સનરેહ-બળ પૂરુરં  પાડુરં છરે. દીકરી આશા અનરે ભાવિનકુમારરે  તરેમના 
વનિાસસથાનરે (બ્રેમપટન, કૅનરેડા) તમામ સુવિરાઓ પૂરી પાડી તરે બદલ તરેમનો 
અરંત:કરણપૂિ્ધક આભાર માનુરં છુરં.

પ્રરેરણા અનરે પ્રોતસાહન માટરે મુ. શ્ી રીરુભાઈ ઠાકર અનરે ડૉ. કુમારપાળ 
દરેસાઈનો આભાર માનુરં છુરં.

2 જુલાઈ 2011 પ્રહલાદભાઈ છ. પટેલ
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1
પશ્ાદભૂનમકા

દેશ-કાળિા સંદભ્ભમાં :

આરુવનક સમયની િૈજ્ાવનક શોરોમારં, ભારતની પ્રજા, ‘રામન-ઘટના’નરે 
સરંભિત: વિશરેષ રૂપરે જાણરે છરે. તરેના શોરક સી. િી. રામન ઊં્ી લાયકાત 
રરાિતા વિજ્ાની હતા. તરે વિજ્ાન પ્રતયરે ઉતકટ મનોભાિ સાથરે િરરેલા અપિાદરૂપ 
વયવકત હતા. વજ રંદગીના છરેલ્ા શ્વાસ સુરી વિજ્ાન અનરે પ્રકૃવતમારં રચયાપચયા 
રહા. વિજ્ાનની બહાર રહીનરે તરેમણરે ઘણરં કયુું હતુરં. વિદરેશી વિજ્ાનીઓ  
હમ્ધન હરેલમોલ્ટઝ અનરે લૉડ્ધ રરેલરેનારં કાયયો સાથરે તરેમનુરં કાય્ધ સારુરં  એિુરં સામય 
રરાિરે છરે. તરે સમયરે ભારતમારં વિજ્ાનીઓનુરં કામ સરળ ન હતુરં. વિવિર 
વિવ્ત્રતાઓ સાથરે સતત સરંઘષ્ધ અનરે નરી કડિાશ સામા્ય બાબત હતી. 
તરેનુરં કાણ કરંઈક અરંશરે દરેશનુરં પછાતપણરં, કરંઈક અરંશરે ભૌગોવલક અલગતા તથા 
વિદરેશ-પ્રભાવિત પકરવસથવતમારંથી પરેદા થતારં વિરોરક-િૈમનસયપૂણ્ધ પકરબળો. 
તરેમ છતારં, રામન અનરે કરેટલાક તરેમના સમકાલીન વિજ્ાનીઓએ વિજ્ાનની 
વ્નગારી સાથરે ભારતમારં વિજ્ાન-વિકાસનો આરરંભ કયયો. ભૂતકાળમારં નજર 
કરતારં જણાય છરે કરે સમસયાઓથી ઘરેરાયરેલા ભારતમારં રામન માત્ર વિજ્ાની 
નહીં પણ ભારતની પ્રવતમા(સાર)રૂપ હતા. 

ઓગણીસમી સદીમારં પ્રવશષ્ (Classical) ભૌવતકવિજ્ાન પૂણ્ધ કળાએ 
ખીલરેલુરં હતુરં. ફૅરરેડરે, બોલ્ટઝમાન, મરેકસિૅલ, હરેલમોલ્ટઝ, રરેલરે, કરેવલિન જ રેિા 
બુવદશાળીઓના િૃરંદની સફળતાથી કરેટલાકનરે લાગતુરં હતુરં કરે હિરે ઘણરં ઓછુરં 
શોરિાનુરં બાકી છરે; પણ લૉરરે ્્ટઝ, થોમસન, સોમરફીલડ અનરે અ્યના 
આગમનથી આ ભ્રમ વનમૂ્ધળ થયો. આ િાત યુરોપની થઈ. અમરેકરકામારં 
ગીબઝ, માઇકલસન અનરે અ્ય પણ ખરા, જ રેમનુરં યોગદાન નોંરપાત્ર છરે. તરેિરે 
સમયરે, વિજ્ાનક્રેત્રરે ભારતમારં શૂ્યાિકાશ પ્રિત્ધતો હતો. 
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ભારત પ્રા્ીન સરંસકૃવતની ભૂવમ છરે. આ દરેશરે યુગરે-યુગરે સરંતો, રમયોપદરેશકો, 
વિવિાનો, વ્રંતકો અનરે અધયાતમના અભયાસીઓ આપયા છરે. સાકહતય, કલા 
અનરે વશલપમારં ભારત દરેશ સમૃદ હતો જ રેનરે કાણરે એલરેકઝારંડર અનરે રોમન 
સામ્ાજયના કદિસોથી આ દરેશના બહારની દુવનયા સાથરે સરંબરંરો-સરંપકયો હતા. 
તરે સમયરે ભારતમારં વિજ્ાનનારં મૂળ ઊંડારં હતારં. પુનરુતથાન સમય (renais-
sance) –  અરંદાજ રે ઈ.સ. 1400-1600 –  સુરી ભારતનુરં વિજ્ાન અ્યત્ર 
હતુરં તરેનાથી ઊતરતુરં ન હતુરં. ઔષર અનરે ખગોળવિજ્ાનક્રેત્રરે તો દુવનયામારં 
ભારતના સરંદભયો લરેિાતા હતા. 

તરે સમયરે યુરોપમારં અરંરકા છિાયરેલો હતો. પણ પછીથી વિજ્ાનનરે 
લાગરેિળગરે છરે તયારં સુરી ગૅવલવલયો અનરે ્યૂટનરે ભારરે  વિકાસશીલ િળારંક 
આપયો. પુનરુતથાન-સમય બાદ યુરોપ વિજ્ાનક્રેત્રરે કૂદકરે નરે ભૂસકરે આગળ 
િરિા લાગયુરં, જયારરે  ભારત કરેટલારંક વિદરેશી આક્રમણોનારં કાણોસર પાછળ 
પડી ગયુરં. તરેમ છતારં પણ યુરોપમારં વિજ્ાનમારંથી ટકૅનૉલૉજીનો પ્રભિ થયો ન 
હતો કરે ન તો ઉતપાદન શકય બનરેલુરં. બરુરં ઉતપાદન માણસના કૌશલય અનરે 
કારીગરી ઉપર આરાકરત હતુરં. ભારતમારં માણસોની હાથ-કારીગરીનુરં કામ 
સારુરં  તો ખરુરં  પણ કરેટલીક બાબતરે તરે ્કડયાતુરં ગણાતુરં હતુરં. જ રેમ કરે ઢાકાનુરં 
મલમલ, પાછળથી પાટણનારં પટોળારં, સૂરતનુરં જરીકામ િગરેરરે . એિી પણ નોંર 
મળરે છરે કરે ભારત વબ્ટનનરે જહાજ બારંરી આપતુરં હતુરં. ઔદ્ોવગક ક્રારંવતએ 
ભારતનરે ઘણારં ક્રેત્રરે મોટો ઘાતક ફટકો માયયો, તરેના મારમારંથી હજુએ ભારત 
મુકત થયુરં નથી. િીસમી સદીમારં સુરારાની કદશા ખૂલી(મળી).

તરે સમયની રાજકીય પકરવસથવતએ પછાતપણામારં િરારો કયયો. સોળમી 
સદીમારં યુરોવપયનો ભારતમારં િરેપાર અથથે આવયા, સતિા જમાિી, જ્ાવતભરેદનો 
લાભ લઈનરે દરેશમારં રાક જમાિી દીરી, વિસતારો કબજ રે કરતા ગયા. અરંતરે 
વબ્કટશ ઈસટ ઇવ્ડયા કરંપનીનરે સફળતા મળી. ફ્રે્્, પોટુ્ધગીઝો સતિાની 
સપરા્ધમારંથી બહાર ફેંકાઈ ગયા. ભારતના મોટા ભાગ ઉપર અરંગ્રેજોની સતિાએ 
જોર પકડુરં. રાજા-રજિાડારંઓનરે તરેમના િ્્ધસિ (પ્રભાિ) ની્રે રાખયારં. 
વબ્કટશરો ભારતનુરં ભારરે  શોષણ કરિા લાગયા, તરેમનો જુલમ િરિા લાગયો. 
તરેમના આિા અવતરરેકનરે લીરરે તરે સમયના દરેશપ્રરેમીઓએ સિાતરંત્રયનો સરંગ્ામ 
શરૂ કયયો જ રેનરે વબ્કટશરોએ વસપાઈઓના બળિા તરીકરે ગણાવયો. આપણા 
દરેશી ઇવતહાસકારોએ પણ તરેનરે 1857ના બળિા તરીકરે ગણાવયો (આલરેખયો). 
અરંગ્રેજોના વનરીક્ણ હરેઠળ દરેશીઓ પોતાના સિાથ્ધ ખાતર ઇવતહાસ લખતા 
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હતા તરેિુરં િાતાિરણ હતુરં. જો એમ જ હોય તો તરે દરેશરિોહ ન ગણાય ?

વબ્કટશ સરકારરે  સકાણ કરંપની પાસરેથી સતિા કબજ રે કરી અનરે તરે રીતરે 
ભારત ‘ક્રાઉન કૉલોની’ જરૂર બ્યુરં;  છતારં લોકો મૃતાતમાની જ રેમ જીિતા 
હતા. તરેમના જુસસાનરે વનદ્ધયતાપૂિ્ધક ક્ડી નારંખયો હતો. બરેરહરેમી વબ્કટશરોએ 
આ દરેશનરે વનષપ્રાણ કરી નાખયો હતો. આિી દારુણ પકરવસથવતમારંથી બહાર 
નીકળતારં ભારતનરે બીજારં લગભગ સો િષ્ધ (1857-1947) લાગયારં. વબ્કટશરો 
લુચ્ા હશરે પણ તરેમનરે થોડાક દરેશી સિાથથીઓ અનરે બૌવદકોએ જ મજબૂત 
કયા્ધ હતા. તરેમણરે અરંગ્રેજોની કૃપા મરેળિી જયારરે  પ્રજાએ કષ્ ભોગવયારં.

દુવનયાભરમારં વબ્કટશરોની કૉલોનીઓ હતી. તરેમારં ભારત એકદમ જુદી 
જ કૉલોની હતી. બીજ રે લોકો અણઘડ (લગભગ આકદ-માનિ જ રેિા) હતા. 
તરેથી તરેિી કૉલોનીમારં તરેમનરે સારી ફાિટ રહી. તરેથી ઊલટુરં, ભારત તો પરરંપરા, 
સરંસકૃવત અનરે સરંસકારોનો દરેશ હતો. વબ્કટશરો આ િાત બરાબર સમજયા 
હતા. આથી પ્રજા સાથરે સમતુવલત વયિહાર તરેમનરે માટરે અવનિાય્ધ હતો. તરેથી 
વબ્કટશરો એક જુદી જ વસથવતમારં હતા. તરેઓ તરેમના લશકરી, રાજકીય અનરે 
આવથ્ધક ઇરાદાઓ કાળજી અનરે રસપૂિ્ધક જાળિતા હતા. તરેમારં જ ભારતની 
પ્રજાનુરં શોષણ થતુરં હતુરં. જયારં સુરી વબ્કટશ સામ્ાજય જોખમાય નહીં તયારં 
સુરી તરેઓ લોકોનરે તરેમની રીતરે જીિિા (રહરેિા) દરેતા. 

પવશ્મનુરં વશક્ણ મળિાનુરં શરૂ થયુરં તયારથી તખતો પલટાિા મારંડો.

ભારતમારં પહરેલારં પવશ્મનુરં વિજ્ાન અનરે પછીથી પવશ્મનુરં વશક્ણ આવયુરં. 
થોડુરંક વિવ્ત્ર લાગરે છરે, પણ હકીકત છરે. પવશ્મનુરં વિજ્ાન યુરોવપયનોના 
હાથમારં હતુરં. ભારતમારં તરે વિજ્ાન ત્રણ તબક્ામારં આવયુરં. (i) કરંપનીના િરેપાર 
માટરે વિજ્ાન, જ રેથી દરેશનારં સરંસારનો, િનસપવત તથા પ્રાણીઓનારં કુળ (flora 
and fauna), ખવનજ સરંપદા, ભૂસતરવિજ્ાન સમજિારં જ રેથી સરેનાની સલામતી 
અનરે આવથ્ધક ફાયદાઓ સુવનવશ્ત કરી શકાય; (ii) શાસનનરે લાભકતા્ધ હોય 
તરેિી કરેટલીક િૈજ્ાવનક સરેિાઓ – જ રેમ કરે તારટપાલ, ટકૅનૉલૉજી, રરેલિરે, 
રસતાઓ િગરેરરેનુરં સથાપન; (iii) પવશ્મના વશક્ણ વિારા દરેશી લોકો સમક્ 
વિજ્ાનનો પ્રકાશ પાડિો.

પહરેલા તબક્ામારં ખાસ કરીનરે વરિસતી રમયોપદરેશકોએ વયવકતગત રોરણરે 
કામ કયુું; જ રેમ કરે ભારતનારં ભૌગોવલક ક્રેત્રોનો અભયાસ તથા અક્ારંશ-રરેખારંશ 
િૈજ્ાવનક રીતરે નક્ી કરિામારં આવયા. પણ આ બરાનરે ભારતની ભૂગોળના 
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જ્ાન સાથરે ખાસ કરંઈ લરેિાદરેિા જ રેિુરં ન હતુરં. ડ્ ગિન્ધર હરેવ્ડ્રકરે કરેરાલાના 
ઔષરીય છોડિાનો અભયાસ કરી 12 ગ્રંથોની શ્રેણી ઍમસટરડામમારં પ્રગટ 
કરી. વબ્કટશરોએ ભારતની િનસપવત અનરે પ્રાણીઓનો, અલબતિ તરેમના 
મૂળગત રાજકીય હરેતુઓ માટરે અભયાસ કયયો. ઓગણીસમી સદીના અરંતરે 
િનસપવતશાસ્ત્રના અભયાસ સાથરે 457 લોકો સરંકળાયરેલા હતા. જ રેમા 104 
સજ ્ધન-કફવઝવશયન અનરે 111 પ્રશાસવનકો હતા. બીજા કરેટલાક સિથે-ખાતામારં 
તો કરેટલાક ખગોળ વિભાગમારં રોકાયરેલા હતા. 

ઈસટ ઇવ્ડયા કરંપનીની રાજકીય મહતિાકારંક્ા િરતી જતી હતી. આથી 
તરેણરે વિવશષ્ િૈજ્ાવનક સરેિાઓ ઉપર વિશરેષ યાન આપિા મારંડુરં. સિથેનુરં તરેના 
માટરે વયૂહાતમક મહતિ હતુરં. તરે માટરે કરેટલારંક પ્રારંતીય સરંગઠનો તૈયાર કયાું. 
તરેમારંથી મોસમ વિભાગ શરૂ કરિામારં આવયો. 

ઓગણીસમી સદીના લગભગ અરથે, પવશ્મી ઢબરે, કૉલોનીની સતિાના 
કહતમારં, ભારતમારં િૈજ્ાવનક પ્રિૃવતિઓનો િરારો કરિામારં આવયો, પણ ્ુસત 
રીતરે યુરોવપયનોના વનયરંત્રણ હરેઠળ. તરેમારંથી કરંઈક ઠીક થયુરં, પુવસતકાઓના 
સિરૂપરે ‘Birds of India’, ‘Fishes of India’, ‘Handbook of Cyclon-
ic Storms in The Bay of Bengal’, ‘Transaction of Medical & 
Physical Society’, ‘Indian Journal of Medical Science’, ‘Madras 
Monthly Journal of Medical Science’ િગરેરરે  પ્રગટ થયારં.

કોડાઈકરેનલમારં સૌર િરેરશાળા લગભગ 1870મારં સથપાઈ. 1876-77મારં 
મરિાસમારં પડરેલા દુકાળ માટરે તપાસ-પરં્ નીમિામારં આવયુરં. ભારતમારં ૠતુ 
મુજબના િરસાદ અનરે સૌર-કલરંકો(Solar Spots)ની આિત્ધકતા િચ્રેના 
સરંબરંરનરે આરારરે  િરુ સૌર-અિલોકનોની ભલામણ કરિામારં આિી. આ 
ભલામણોના પકરણામ રૂપરે કોડાઈકરેનલ િરેરશાળા અવસતતિમારં આિી.

ભારતમારં સૌપ્રથમ એવશયાકટક સોસાયટીની સથાપના થઈ જ રે પાછળથી 
‘એવશયાકટક સોસાયટી ઑફ બૅંગાલ’ તરીકરે ઓળખાિા લાગી. 18૩2થી 
‘The Journal of Asiatic Society’ની શરૂઆત થઈ. શરૂઆતમારં તરેનુરં 
સિરૂપ સાકહવતયક રહુરં, પણ પાછળથી િૈજ્ાવનક સિરૂપ રારણ કયુું. હકીકતમારં 
સર જગદીશ્રંરિ બોઝરે તરેમનો પ્રથમ સરંશોરનલરેખ 1895મારં આ સામવયકમારં 
પ્રગટ કયયો. એવશયાકટક સોસાયટી એક સીમાવ્હનરૂપ બની. શરૂઆતમારં તરે 
યુરોવપયનો િડરે અનરે યુરોવપયનો માટરે રહી, પણ પાછળથી ભારતીયો તરેમારં 
સામરેલ થયા. આ સોસાયટીમારંથી પ્રરેરણા મરેળિી ‘Agricultural Society of 
India’, ‘Bombay Natural History Society’ અવસતતિમારં આિી.
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અઢારમી સદીના અરંતમારં અનરે ઓગણીસમી સદીના આરરંભમારં, 
વિજ્ાનની પ્રિૃવતિઓમારં યુરોવપયનો અગ્રેસર હતા. તરેમારં ભારતીયોનુરં સથાન 
છરેિાડરે હતુરં. તરેમનો ઉપયોગ જરૂર પડરે મદદ કરિાનો રહરેતો હતો. િૈજ્ાવનક 
પદવતઓનુરં કોઈ પ્રવશક્ણ ભારતીયોનરે આપિામારં આિતુરં ન હતુરં. પવશ્મી 
વશક્ણની શરૂઆત બાદ ભારતીય વિજ્ાનીઓ પ્રથમ િાર નજરરે  પડિા 
લાગયા. 

ભારતમારં પવશ્મી વશક્ણની કક્ા વિ્ાર માગી લરે તરેિી હતી. 
ઓગણીસમી સદીના પૂિા્ધરથે ભાગયરે જ કોઈ શાળા વયિવસથત હતી. થોડાક 
જ વિવશષ્ લોકો વશક્ણનો અવરકા ભોગિતા હતા. વશક્ણ પરરંપરાગત 
રોરણરે અનરે ખાસ તો રમ્ધલક્ી હતુરં. વમશનરી શાળાઓ તરેમારં અપિાદરૂપ 
હતી. આિી શાળાઓ અલપ સરંખયામારં અનરે તરે પણ કૉલકાતા, ્રેન્ાઈ, મુરંબઈ 
જ રેિારં મોટારં શહરેરોમારં જયારં વબ્કટશરો િરુ સરંખયામારં હતા તયારં જ શરૂ થતી.

ભારતમારં વશક્ણની પકરવસથવત જોતારં લૉડ્ધ વમ્ટોની નોંર પ્રમાણરે 
‘‘દરેશિાસીઓમારં વિજ્ાન અનરે વિનયન ક્રેત્રરે રસ અનરે પ્રિૃવતિ ઘસાતી જોિા 
મળરે છરે. ભણરેલાઓની સરંખયામારં ઘટાડો તો થયો જ છરે; સાથરે સાથરે જ રે લોકો 
વશક્ણ સાથરે સરંકળાયરેલા છરે તરેમનો પાયો સારંકડો બનતો જાય છરે. અમૂત્ધ 
(abstract) વિજ્ાન તો નજરરે  જ પડતુરં નથી. સરંસકારી સાકહતયની અિગણના 
થઈ રહી છરે. ભણતર(વશક્ણ)ની કોઈ શાખાનો વિકાસ જોિા મળતો નથી.   
વસિાય કરે ખાસ તો રાવમ્ધક વસદારંતોની આસપાસ સરંકળાયરેલ વશક્ણ.’’

આ બરારંનુરં કારણ પ્રોતસાહન અનરે માગ્ધદશ્ધનનો અભાિ જણાય છરે. 
તરે છતારં, રાજિીઓ, આગરેિાનો, રનાઢ્ય લોકો અનરે સરકારી લોકો માટરે 
વશક્ણનો પ્રશ્ ન હતો. વમ્ટોનરે આ પકરવસથવતની વયથા તો હતી, પણ 
181૩મારં વબ્કટશ સરકારરે  નિીનીકૃત ખતપત્રમારં ઈસટ ઇવ્ડયા કરંપનીનરે 
ભારતના લોકોનરે વશક્ણ આપિાની ફરજ પાડી. તરે પછી તરત જ મોટા 
સામાવજક સુરારક રાજા રામમોહન રાયરે કહરંદુઓ માટરે અરંગ્રેજી માધયમની 
શાળા શરૂ કરી. પછી તરે કહરંદુ કૉલરેજ બની જ રે કૉલકાતાની પ્રરેવસડર્ે સી 
કૉલરેજની નાવભ તરીકરે રહી. રામમોહન રાયરે ગિન્ધરનરે લરેવખત રૂપરે જણાવયુરં 
કરે વિજ્ાનના વશક્ણનરે પણ પ્રોતસાકહત કરિામારં આિરે. સાથરે સાથરે સમાજનરે 
વયિહારમારં કામ લાગરે તરેિુરં વશક્ણ આપિુરં.

18૩4મારં મૅકૉલરેએ વશક્ણના માધયમ તરીકરે અરંગ્રેજીની ભલામણ કરી 
અનરે તરે રીતરે પવશ્મના વશક્ણનરે મહતિ આપિામારં આવયુરં, પણ તરે ઝાઝુરં ્ ાલયુરં 
નકહ. 1854મારં ્ાલસ્ધ િુડરે શૈક્વણક ખરીતામારં ભલામણ કરી કરે ‘‘યુરોપના 
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સુરારરેલા વિનયન, વિજ્ાન, કફલસૂફી અનરે સાકહતય – અથા્ધત્ યુરોવપયન 
જ્ાન આપિુરં. તરે પછી દરરેક પ્રારંતમારં ‘Director for Public Instruction’ની 
વનમણૂક કરીનરે મોટા પાયરે વશક્ણનુરં માળખુરં તૈયાર કયુું. નિી યોજનામારં 
વિજ્ાન એક સુવનવશ્ત ભાગ બ્યો. ઉપરારંત 1857મારં લરંડન યુવનિવસ્ધટીના 
સિરૂપની ત્રણ યુવનિવસ્ધટીઓ   કલકતિા, મરિાસ અનરે મુરંબઈ યુવનિવસ્ધટીની 
સથાપના કરી. ઓગણીસમી સદીના અરંતરે સમગ્ ભારતમારં લગભગ 200 
કૉલરેજો થઈ. આથી ભારતિાસીઓ માટરે અમુક સતર સુરીના વશક્ણની 
વયિસથા થઈ.

તયારબાદ ભારતીયો કાયદા, તબીબી અનરે ઇજનરેરી ક્રેત્રરે જોડાિા લાગયા. 
સર જ રે. સી. બોઝ, સર પી. સી. રરે  જ રેિા શ્રેષ્ઠ વિજ્ાનીઓ આગળ આવયા. 
આ બરુરં થિા છતારં, વિજ્ાનનુરં સિરૂપ વયવકતગત રહુરં, અનરે નહીં કરે સરંસથાકીય 
– વયાપક સિરૂપનુરં. સારી પ્રયોગશાળાઓ ન હતી. શ્રેષ્ઠતાનારં જ્ાનકરે્રિો ન 
હતારં. સુવિરા સાથરેની સરંસથાઓ ન હતી. સરંશોરનકાયયોનો  દરેખાિ વયવકતગત 
ખરો પણ ભવય હતો.

ઓગણીસમી સદીમારં ભૌવતકવિજ્ાનની શરૂઆત થઈ. કરેટલાક 
ભારતીયોના કદમાગમારંથી વિજ્ાનની પ્રિૃવતિઓનો પ્રિાહ શરૂ થયો. તરેનાથી 
સમગ્ રાષ્ ્રીય તરંત્રનરે નૈવતક બળ પ્રાપ્ત થયુરં. આિા માહોલમારં રામનનો 
1907મારં વિજ્ાનક્રેત્રરે પ્રિરેશ થયો. સિબુવદ, વયવકતતિનો પ્રભાિ અનરે 
ગવતશીલતાનરે આરારરે  તરેમણરે ભૌવતકવિજ્ાનની સરંસથા(School)નો વિકાસ 
કયયો. અહીં અગાઉ કોઈએ કશુરં જ કયુું ન હતુરં. 

આ સાથરે, ત્રણ જ્ાવતઓ જ રેના ઉપર વબ્કટશ વશક્ણનો પ્રભાિ પડો, 
તરેનો વિ્ાર કરિા જ રેિો છરે. દરેશના જુદા જુદા ભાગોમારં આ જ્ાવતઓ-
સમૂહો વબ્કટશરોના વિ્ારો અનરે વયિહારોના સરંપક્ધમારં આિી. પણ ત્રણરેયના 
પ્રવતભાિો જુદા રહા. 

પારસીઓ મુરંબઈ અનરે સૂરતની આસપાસ કરેવ્રિત થયા હતા. તરેઓ 
ઇસલામના ત્રાસનરે કાણરે ઈરાનથી અરંદાજ રે આઠમી સદીમારં ભાગીનરે ભારત 
આિરેલા. શારંવત, સદભાિ અનરે સકહષણતાના ગુણો રરાિતી આ જ્ાવત, જયારં 
રહા તયારંની સથાવનક ભાષા અનરે રીતકરિાજો અપનાિી દૂરમારં સાકર ભળી 
જાય તરે રીતરે િષયોથી સરંિાકદતા (harmony) સાથરે રહા છરે. કદા્ જગતની 
આ એક જ જ્ાવત એિી જણાય છરે કરે જ રે વનરુપરિિી નરે પ્રગવતશીલ છરે. 
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િરેપાર-રરંરો તરેમની મુખય પ્રિૃવતિ રહી. તક મળતારં તરેઓ પવશ્મી સરંસકૃવત પણ 
અપનાિી લરેતા. આથી અરંગ્રેજોનારં િતુ્ધળોમારં તરેમનરે સથાન મળિા લાગયુરં. ખાસ 
તો આગરેિાનોનરે. કરેટલાક તો સરકારી સરેિાઓમારં સારા સથાનરે પહોં્તા, અનરે 
થોડાક તો િાઇસરૉયની કાઉવ્સલ સુરી પહોં્ી ગયા. આ રીતરે તરેમણરે અપૂિ્ધ 
શારંવતથી પ્રગવત કરી, િરેપાર-ઉદ્ોગો જ રેિા વિવિર ક્રેત્રરે દરેશના ઉતકષ્ધમારં 
અમૂલય ફાળો આપયો છરે. 

સતિરમી સદીમારં અરંગ્રેજો ્રેન્ાઈથી ભારતમારં પ્રિરેશયા (ઘૂસયા) તયારરે  
દવક્ણ ભારતના રીતકરિાજોનરે કાણરે તયારં લોકો ઉપર ખાસ પ્રભાિ પાડી 
શકયા નહીં. પવશ્મનુરં વશક્ણ કરેટલાક લોકો લરેતા અનરે માત્ર નોકરી માટરે જ 
કરે તરેમની નજીક જિા માટરે. વબ્કટશરોનરે િહીિટ માટરે મદદનીશોની જરૂર 
પડતી હતી તરેથી તરેઓ તયારંના લોકોનરે વશક્ણ આપતા અનરે નોકરીમારં રાખતા.

દવક્ણ ભારતના બ્ાહ્મણો અરંગ્રેજીનુરં વશક્ણ લરેતા થયરેલા. જ રેમણરે 
જીિનવનિા્ધહનારં સરંસારનો મયા્ધકદત (કરે ટારં્ારં) હતારં તરે ખાસ અરંગ્રેજી વશક્ણ 
લરેતા. જમીનદારો માટરે તો વશક્ણનો સિાલ જ ન હતો. કરેટલાક પૂજા-વિવર 
અનરે અ્ય રાવમ્ધક કમ્ધકારંડ કરી કમાણી કરતા, કરેટલાક તો રસોઇયા તરીકરે 
પણ કામ કરતા હતા. પણ વબનબ્ાહ્મણ પકરિારમારં કામ કરતા ન હતા.

અરંગ્રેજી વશક્ણથી કાકુન, તહરેસીલદાર, વશક્ક, િકીલ, દાકતર, ઇજનરેર, 
્યાયારીશ અનરે સરકારી અવરકારી બનિા માટરે દરિાજા ખુલ્ા થઈ ગયા. 
કરેટલાક બુવદ અનરે સખત મહરેનતથી ્યાયારીશ કરે ઉચ્ અવરકારીના પદરે 
પહોં્ી જતા. 

દવક્ણ ભારતના બ્ાહ્મણો પારસીઓથી એક બાબતરે જુદા પડતા હતા. 
દવક્ણ ભારતીયોએ અરંગ્રેજી ભાષા અનરે વશક્ણ અપનાવયારં પણ પારસીઓની 
જ રેમ તરેમના કરિાજ કરે સરંસકાર અપનાવયા નહીં. તરેઓ રૂકઢ્ુસત હતા. લેંઘા-
પૅ્ટ ન અપનાિતારં, રોતી જ ્ ાલુ રાખી. પાછળથી શટ્ધ અનરે ટાઇનો ઉપયોગ 
કરતા થયા. તરેઓ ્ોટી રાખતા પણ પાઘડીની અરંદર. કરેટલાક હીરાનો પણ 
ઉપયોગ કરતા. હાલમારં વમશ્ પહરેરિરેશ જોિા મળરે છરે.

અરંગ્રેજો પહરેલારં ્રેન્ાઈ ઊતયા્ધ અનરે પછી તયારંથી તરત જ બરંગાળ 
ગયા. પણ તયારંના લોકો ઉપર તરેમનો પ્રભાિ સાિ જુદો જ હતો. દવક્ણ 
ભારતના છાત્રોની જ રેમ યુિાનો શરેકસવપયર, વમલટન જ રેિા મહાન લરેખકો અનરે 
કવિઓની કૃવતઓ શોખથી િારં્તા. તરે સાથરે તયારરે  રુવ્ પ્રમાણરે િૉલટરેર, રૂસો 
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અનરે કાલ્ધ માક્ધસનરે પણ િારં્તા. સમાજિાદ અનરે માક્ધસિાદનરે કાણરે કુદરતી 
રીતરે યુિાનોમારં બૌવદક અપીલ થતારં ઘણાનારં કદમાગ ક્રારંવતકારી બનરેલારં. આથી 
અરંગ્રેજી વશક્ણથી લોકો ડાબરેરી વિ્ારસરણી રરાિતા થયા તરેિુરં કહરેિુરં 
કરંઈક િરારરે  પડતુરં ગણાય. કવિઓ અનરે ક્રારંવતકારીઓનારં લખાણોથી યુિાનો 
ઉતિરેવજત થાય અનરે ડાબરેરી વિ્ારરારા રરાિતા થાય તરે સહજ ગણાય. 
ઉપરારંત કલા, સાકહતય, સરંસકાર, કફલસૂફી અનરે વિજ્ાન પ્રતયરે િરુ જાગ્ત 
થયા. ટૂરંકમારં સિ-શોર માટરેની તરે મારંગ હતી. આ બરી પકરવસથવતનરે ધયાનમારં 
લઈનરે આ્ાય્ધ પ્રફુલ્્રંદ રરેએ નોંયુરં છરે કરે ‘‘્ારરે  બાજુ બરરેય ખમીર પરેદા 
થયુરં. નિી દુવનયા ખુલ્ી થઈ. નિી અપરેક્ા-આકારંક્ાઓ જાગ્ત થઈ. સુષુવપ્ત 
અનરે સથવગતતાનો સમય પૂરો થતારં, યુિાન બરંગાળીઓનરે લાગયુરં કરે પ્રગવત માટરે 
આ કહરંદુ-રાષ્ ્રમારં બરેશુમાર તકો રહરેલી છરે.’’

આ રબકતા જુસસાનરે સિામી વિિરેકાનરંદ વસિાય કોઈએ પ્રતીક રૂપરે 
દશા્ધવયો નહીં. બરંકકમ્રંરિ ્રેટજી્ધ, રિી્રિનાથ ટાગોર, શ્ી અરવિરંદ ઘોષ અનરે 
બીજા કરેટલાકરે દરેશનરે તરેમની અનોખી રીતરે આગળ રપિા કદશા-સૂ્ન કયુું છરે. 
રાષ્ ્રભાિના, કલાસાકહતય-સજ ્ધન અનરે આધયાવતમકતાનરે ઉજાગર કરિામારં 
આ અનરે અ્ય મહાનુભાિોનુરં યોગદાન વ્રરંજીિ છરે.

સમગ્ ભારતમારં તો ખરુરં  જ, પણ સુએઝની પૂિથે કૉલકાતા પૂિ્ધના પૅકરસ 
સમાન ગણાિા લાગયુરં. અહીં ્ાલસ્ધ કડક્સનુરં ‘A Tale of Two Cities’ 
પુસતક સહજ રીતરે યાદ આિરે તરેમ છરે. એક જ કલકતિામારં બરે શહરેર ગણાયારં 
–  એક વબ્કટશ કૉલકાતા અનરે બીજુ રં ભારતીય કૉલકાતા; એક આધયાવતમક 
કૉલકાતા અનરે બીજુ રં ભૌવતક કૉલકાતા; એક ક્રારંવતકારી કૉલકાતા અનરે બીજુ રં 
સાકહવતયક કૉલકાતા.

ત્રીજુ રં, ખાસ તો પૂિ્ધ ભારતની વનમન જ્ાવત, જ રેનુરં પ્રવતવનવરતિ મરેઘનાદ 
સહાએ કયુું છરે. તરેમની જ્ાવત આવથ્ધક અનરે સામાવજક રીતરે સખત ક્ડાયરેલી 
હતી. તરે સમયરે વશક્ણની સગિડો ન હતી. કમાણીનારં સરંસારનો પણ મયા્ધકદત 
હતારં. આથી આ િગ્ધ (જ્ાવત) અરંગ્રેજોની નજીક ન જઈ શકયો.

આ ત્રણરેય જ્ાવતઓએ વિવશષ્ અનરે ખયાતનામ ભૌવતકવિજ્ાનીઓ 
આપયા છરે, જ રેમણરે વિજ્ાનના ઉતથાનમારં મહતિની ભૂવમકા અદા કરી છરે. તરેઓ 
અનુક્રમરે હતા ભાભા, રામન અનરે સહા. પોતપોતાની જ્ાવતના સારંસકાકરક 
પ્રભાિ સાથરે તરેઓ ઘડાયરેલા હતા. ભાભા ઉદાર, રામન રાવમ્ધક અનરે સહા 
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માક્ધસિાદી પ્રકૃવતના હતા. ત્રણરેયમારં રાષ્ ્રભાિ, સદભાિ અનરે સકહષણતા 
બરેનમૂન હતારં. તરેઓ એક જ દરેશ-કાળના મહાનુભાિો હતા, પણ તરેમના 
વિ્ાર-માગયો એકબીજાનરે છરેદતા હતા. તરેમનારં વયવકતતિ વિવશષ્ હતારં, પણ 
કરેટલારંક મતભરેદો અનરે સરંઘષયો સાથરેનારં હતારં. ભારતના ભૌવતકવિજ્ાન ઉપર 
આ વત્રપુટીનો જબરજસત પ્રભાિ રહો. અહીં રામન કરે્રિ ઉપર છરે અનરે 
ભાભા-સહા કરે્રિની તદ્દન નજીક જ રહા.

ત્રણરેયનરે િારં્િાથી મોકહત થિાય તરેમ છરે. તરે માત્ર વિજ્ાનના સરંદભ્ધમારં જ 
નહીં પણ તરેમણરે જ રે સરંઘષ્ધ કયયો છરે અનરે પારાિાર અડ્ણોનરે પાર કરી છરે તરેના 
સરંદભ્ધમારં ખાસ કહી શકાય. જો રામન અનરે સહા યુરોપમારં ભૌવતકવિજ્ાનની 
મુખય રારામારં રહા (જીવયા) હોત તો તરે ક્રેત્રરે કરેટલુરં બરુરં કરી (પામી) શકયા 
હોત ? અથિા ભારત, તરેમના પૂિ્ધજીિનથી સિતરંત્ર, દાસતિ(દાસયિૃવતિ)થી 
દૂર હોત તો કરેટલુરં િરારરે  વસદ કરી શકયા હોત ? આ બરુરં જ જરૂર રસપ્રદ 
છરે, પણ આ બરા વ્રંતાગ્સત અનરે સરંકદગર ઇચછા પ્રગટ કરતા પ્રશ્ો છરે, જ રે 
ઇવતહાસની સીમા બહારના છરે. આપણરે તો જ રે કોઈ ઘટનાઓ બની તરેની સાથરે 
વનસબત છરે. આથી ઇવતહાસકારો તરેમારં ્રં્ૂપાત કરે નકામો હસતક્રેપ ન કરરે  
અનરે તરેમના સથાનરે જ રહરે તરે ઉવ્ત અનરે ડહાપણભયુું કદમ ગણાશરે. આટલી 
વયાપક અનરે જરૂરી પશ્ાદભૂવમકા બારંયા પછી હિરે પશ્ાદભૂવમકા પાકરિાકરક 
સરંદભ્ધમારં જોઈએ.

પશ્ાદભૂનમકા : પારરવારરક સંદભ્ભમાં :

કાિરેરી નદીએ બનાિરેલા મુખવત્રકોણ(ડરેલટા)ના ફળરિૂપ પ્રદરેશમારં મરંકદરો 
પ્રાદરેવશક સરંસકૃવત અનરે રમ્ધ પ્રતયરેની ભાિનાનરે પ્રતીત કરરે  છરે. તરેમારં તારંજોર(હિરે 
તારંજાિુર)નુરં ‘બૃહદીશ્વરા’ મરંકદર સુપ્રવસદ છરે, ભવય છરે અનરે કરેટલીક બાબતરે 
અવવિતીય છરે. તારંજોર ્ૌલ રાજાઓની રાજરાનીનુરં નગર હતુરં. સાકહતય 
અનરે લવલતકલાઓના ઉદગમ અનરે પ્રિર્ધક તરીકરે આ વિસતાર ઐવતહાવસક 
મહતિ રરાિરે છરે.

સતિરમી સદીના અરંતભાગમારં વશિાજીએ દવક્ણમારં ્ડાઈઓ કરીનરે 
કરેટલાક વિસતારો કબજ રે કયા્ધ, તરેમારં તારંજોર એક હતુરં. અહીં તવમળ ભાષા 
પ્રભાવિત પ્રદરેશમારં મરાઠાઓએ પોતાના સરંસકારોનુરં વસરં્ન કરિા માટરે 
સરંસકૃતનો અભયાસ વનક્રેપ (inject) કયયો. તુલજા, તારંજોરના એક શાસકરે 
તો સરંગીત ઉપર ‘સરંગીતસાર-અમૃતા’ની ર્ના કરી. વશિાજીના િરંશજ 
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સરભોજી સરંગીતના ્ ાહક-પ્રશરંસક અનરે આશ્યદાતા હતા. તરેમણરે ‘સરસિતી 
મહલ’ની સથાપના કરી, જ રે વિનયન, સાકહતય અનરે સરંગીતની કૃવતઓનુરં 
અજોડ પુસતકાલય(ખજાનો) છરે. ઈસટ ઇવ્ડયા કરંપનીના માક્ધિીસ ઑફ 
િરેલરેસલીએ જયારરે  ્ડાઈ કરી તયારરે , સરભોજીએ અપૂિ્ધ શ્દા સાથરે, મહરેલ 
ઉપર ગરંગાજળનો છરંટકાિ કયયો અનરે કવથત હુમલા સામરે રક્ણ કયુું હતુરં. જોકરે 
તરેની સામરે તરેમનરે કરંપની સરકાનરે ખરંડણી ભરિી પડી હતી. કણા્ધટકી સરંગીતના 
ઉદયનો આ સમય હતો. કણા્ધટકી સરંગીતની પ્રખર વત્રપુટી – તયાગરાજ, –
મુથથુસિામી દીવક્ત અનરે શયામશાસ્ત્રી – એ સરભોજીની સમકાલીન હતી. તરે 
સમયરે સરંગીત માત્ર ભાિનાતમક (abstract) નહીં પણ રમ્ધ સાથરે ઘવનષ્ઠ રીતરે 
ઓતપ્રોત હતુરં. સરંગીત દરરેક સથળરે અનરે સમયરે સમાજમારં વયાપ્ત હતુરં. 

કાિરેરીના ડરેલટા પ્રદરેશમારં ઘણારં નાનારં-મોટારં ગામ અનરે નગરો સમાવિષ્ 
થતારં હતારં. તરેમની પાસરેથી કાિરેરીની નાનીમોટી શાખાઓ િહરેતી હતી. દરરેક 
સથળ દરેિતિ(deity)થી સભર હતુરં. લોકજીિન શારંત અનરે ગ્ામીણ હતુરં. મુખય 
વયિસાય ખરેતીનો હતો. તરે સમયના ગ્ામીણ જીિનનરે ખયાતનામ લરેખક આર. 
કરે. નારાયણરે તરેમની નિલકથા ‘માલગુડી’મારં સુરંદર રીતરે વ્વત્રત કયુું છરે. 

સરંત-સરંગીતકા તયાગરાજની જ્મવતવથએ, તરેમણરે જયારં જીિન વયતીત 
કયુું તરેિા તારંજોર વિસતારમારં, લોકો મોટા સમૂહમારં જ રે સરંગીતોતસિ કરરે  છરે તરેનરે 
‘આરારના’ કહરે છરે. આ ઘટનાનરે રરે કડયો-ટીિી તરેમના કાય્ધક્રમોના એક ભાગ 
રૂપરે આિરી લઈ સરંગીતનુરં ગૌરિ િરારરે  છરે. આ વિસતારના લોકોમારં સરંગીતનો 
સિયરંવસદ રસ પ્રમાવણત થયરેલો જણાય છરે.

રામનના પૂિ્ધજોનો વયિસાય, તારંજોર તહસીલમારં પોરસાકુડી અનરે 
માનગુડીમારં ખરેતીનો હતો. તરેઓ પોતાના ખાતરે ઠીક ઠીક જમીન રરાિતા 
હતા. તરેમના પૂિ્ધજોના સમયરે અનરે સથળરે સાકહતય, સરંગીત, લવલતકલાઓ 
અનરે સરંસકારો સાથરે લોકોનો અતૂટ સરંબરંર હતો. 

રામનના વપતા ્ રંરિશરેખરના ઐયર વશવક્ત અનરે સરંસકૃતના સારા જાણકા 
હતા. તરેમનારં માતા પાિ્ધતી અમમાલ રાવમ્ધક િૃવતિિાળારં હતારં.

l
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બાળપણ, નશક્ષણ અિે કારકદદી

રામનનો જ્મ તા. 7 નિરેમબર, 1888 નરે શવનિારના રોજ તરેમના 
મોસાળ વતરુિનાઇક્િલ ખાતરે થયો હતો. પારં્ ભાઈ અનરે ત્રણ બહરેનોમારં 
તરેઓ બીજા ક્રમરે હતા. વતરુપવતના પવિત્ર સથળરે આિરેલા સાત પિ્ધતોના 
ભગિાન(Lord)ના નામ ઉપરથી જ્મ સમયરે િેંકટરામન નામ રાખિામારં 
આવયુરં. તરેમની જ્ાવતની પરરંપરા મુજબ વપતાનુરં નામ પ્રથમ આિરે છરે. આથી 
તરેમનરે ્રંરિશરેખરન િેંકટરામન એટલરે કરે સી. િી. રામન તરીકરે ઓળખિામારં 
આિરે છરે. 

રામન ્ાર િષ્ધના હતા તયારરે  તરેમના વપતા ્રંરિશરેખરન ઐયર 
વિઝાગાપટનમારં (વિશાખાપટનમ નહીં) વયાખયાતાના પદરે વનયુકત થયા હતા. 
તયારં તરેઓ ભૌવતકવિજ્ાન, ગવણતશાસ્ત્ર અનરે પ્રાકૃવતક ભૂગોળ શીખિતા હતા. 
તરે સાથરે તરેઓ સારા એિા િૈયવકતક રમતોના ખરેલિીર હતા. તરેમના વશક્ણ 
અનરે રમતગમતોની સકક્રયતાનરે કાણરે તરેઓ કૉલરેજમારં વપ્રય હતા. આજ રે પણ 
તરે કૉલરેજમારં તરેમની તસિીર મોજૂદ છરે. પ્રાદરેવશક સરંસકારોના અનુસરંરાનમારં 
તરેઓ સરંગીતના સારા જાણકા હતા. િાયોવલન સુરંદર િગાડતા. તરેમનુરં િારં્ન 
વિશાળ હતુરં. તરેમણરે ઘણારં સુરંદર પુસતકોનો સરંગ્હ કરરેલો. રામન ઘણી િખત 
કહરેતા કરે, ‘‘સારુરં  ઘર અનરે સારી શાળાનુરં મૂલયારંકન તરેમારં જોિા મળતારં પુસતકો 
ઉપરથી થાય છરે.’’

યુિા રામન તરેમના વપતા જ રેિા શારીકરક રીતરે સશકત ન હતા, પણ 
તરે બૌવદક રીતરે તરેજસિી હતા. અભયાસમારં તરેઓ સા્રે જ ઉતકૃષ્ રહા. 
કરેટલારંય પાકરતોવષકો અનરે વશષયિૃવતિઓ, શાલરેય અભયાસ દરવમયાન 
મરેળિી તરેમણરે બુવદમતિાનો પર્ો દરેખાડો હતો. તરેમણરે શાળાકક્ાએથી જ 
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ભૌવતકવિજ્ાનમારં રસ કરેળવયો હતો. તરે સમયરે તો તરેમણરે ડાયનરેમો જાતરે જ 
તૈયાર કયયો હતો. ભૌવતકવિજ્ાનમારં તરેઓ તયારથી જ ગળાડબૂ હતા. એક 
પ્રસરંગરે જયારરે  તરે મારંદગીનરે કાણરે પથારીિશ હતા તયારરે  તરેઓ લરેડન-જાર 
(વિદ્ુતભાર માપિાનુરં સારન) માટરે એટલા બરા ઉતસુક અનરે આગ્હી હતા 
કરે જયારં સુરી આ સારન કૉલરેજમારંથી ઘરેર લાિી વનદથેશન (demonstration) 
નહીં કરરે  તયારં સુરી ઊંઘશરે નહીં. વનદથેશન કરિામારં આવયુરં પછી જ ઊંધયા. 
આિો હતો તરેમના બાળપણથી જ ભૌવતકવિજ્ાન પ્રતયરેનો પ્રરેમ-રસ.

ભણિામારં પહરેલરેથી જ તરેજ હતા. 11 (અવગયાર) િષ્ધની િયરે રામનરે 
મૅકટ્રકયુલરેશનની પરીક્ા પ્રથમ ક્રમરે ઉતિીણ્ધ કરી. તયારબાદ તરેઓ એ. િી. એન. 
કૉલરેજમારં ઇ્ટરમીકડયરેટમારં અભયાસ માટરે જોડાયા. તયારં પણ યુવનિવસ્ધટીની 
પરીક્ામારં ઝળહળતો વિજય મરેળવયો. 190૩મારં, વશષયિૃવતિ સાથરે, બી.એ. 
માટરે પ્રરેવસડર્ે સી કૉલરેજ(્રેન્ાઈ)મારં જોડાયા. તરે સમયરે કૉલરેજમારં રામન સૌથી 
નાના વિદ્ાથથી હતા. તરેમનરે જોઈ પ્રો. ઇ. એ્. ઇવલયટરે રામનનરે પૂછુરં કરે તમરે 
ખરરેખર જુવનયર બી.એ.ના િગ્ધમારં ભણો છો ? રામનરે હકામારં જિાબ આપયો. 

દવક્ણ ભારતમારં પ્રરેવસડર્ે સી કૉલરેજ ગણનાપાત્ર ખયાતનામ સરકારી 
સરંસથા હતી. હોવશયાર અનરે મહતિાકારંક્ી વિદ્ાથથીઓ આ કૉલરેજમારં જોડાતા 
હતા. સમગ્ ્ રેન્ાઈ ઇલાકાનરે વલબરલ આ્ટસ્ધ(પૂિ્ધગ્હ વિનાનુરં, ઉદારતાપૂિ્ધક)
નુરં વશક્ણ આપતી આ કૉલરેજ હતી. રામનના અભયાસકાળ દરવમયાન બરા 
જ અધયાપકો યુરોવપયન હતા. આ બરા યુરોવપયન અધયાપકો તરફથી, 
તરેમની તરેજવસિતાનરે કાણરે, તરેમનરે મળરેલા અપૂિ્ધ સદભાિનરે રામન આખી 
વજ રંદગી સ્માન સાથરે યાદ કરતા હતા. કૉલરેજમારં ભૌવતકવિજ્ાન ઉપરારંત 
અરંગ્રેજી પ્રતયરે રામનનરે ખૂબ લગાિ હતો. તરેના સરંદભ્ધમારં અહીં રામનનો એક 
અનુભિ નોંરપાત્ર છરે.

પ્રો. બીલડરબરેક અનરે પ્રો. ઇવલયરેટ અરંગ્રેજીના િગયો મોટા વયાખયાન-
ખરંડમારં લરેતા હતા. આ ખરંડમારંથી વિશાળ સમુરિ દૃવષ્ગો્ર થતો હતો. તરેમારં 
બરેઠકોની એિી ગોઠિણી હતી કરે આરંખ ઊં્ી કરતારં સમુરિનારં દશ્ધન થાય. 
વયાખયાનમારંથી સહજ રીતરે ધયાન સમુરિ તરફ દોરાતુરં. આથી ભણિામારં મન 
લાગતુરં નહીં. ધયાન નીલિણથી સમુરિની વક્વતજ ઉપર કરેવ્રિત થતુરં. ્ળકાટ 
(glittering) મારતા તરરંગો કારંકરાિાળા દકરયાકકનારા (beach) સાથરે 
અથડાઈનરે વછન્વભન્ થતા જોયા કરિાનુરં મન થયા કરરે . એક અદભુત 
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મનોરમય દૃશય (વ્ત્ર) તૈયાર થતુરં હતુરં જ રે સૌંદય્ધના વ્રંતનનરે ઉજાગર કરતુરં 
હતુરં. ગ્ીકોએ તાઓવમ્ધના(Taormina)ની ઊં્ાઈ પર વનવમ્ધત કરરેલ કીવત્ધમય 
રરંગભૂવમ સાથરે આ વયાખયાનખરંડનરે સહજ રીતરે સરખાિિાનુરં મન થાય; જયારં 
આયોવનયન સમુરિના તરરંગો વસવસલીના તટરે છાલકો મારતા હોય, આરંખનરે 
ઊં્રે ઉઠાિતારં માઉ્ટ ઇતન(Ethn)નારં પ્રકાવશત વશખરો નજરરે  પડરે. આિા 
સમુરિકકનારા, ઊછળતારં મોજારં અનરે ઝળકતારં વશખરોના નયનરમય પકરદૃશય 
િચ્રે પણ અમારા અધયાપકો તરેમનારં વયાખયાન અનરે વિ્ારોમારં અમનરે લપરેટી 
લરેિા માટરે સફળ રહરેતા હતા. મનરે થાય છરે કરે અરંગ્રેજી ભાષાના જકટલ સૌંદય્ધનરે 
પામિા માટરે સમુરિની મનોહરી કરામત (દૃવષ્) અમારા માનસજગતનરે 
અભયાસ સાથરે સિકરત (tunned) કરતી હતી. આિા સુરંદર િાતાિરણ િચ્રે 
અમારા અયાપકોએ અમનરે અરંગ્રેજી લરેખકોનો પકર્ય કરાવયો હતો.

આિા અધયાપકો, જ રે િગ્ધનરે સિગ્ધ બનાિી શકરે છરે તરે જ સારા નાગકરકો 
તૈયાર કરી શકરે છરે. પકરણામરે સમાજ અનરે રાષ્ ્ર મજબૂત બનરે છરે. આ છરે 
વશક્ણનુરં મૂલય.

રામનરે 1904મારં બી.એ.ની પરીક્ા ભૌવતકવિજ્ાન અનરે અરંગ્રેજીના વિષયો 
સાથરે પ્રથમ ક્રમરે આિીનરે સુિણ્ધ- ્રંરિક મરેળવયો હતો. પરીક્ાના પકરણામથી 
અધયાપકોમારં એટલો ઉતકટ આનરંદ પ્રસરરેલો કરે તરેમણરે રામનનરે શાવબદક 
પ્રમાણપત્રો જ રે આપરેલારં તરે રામનની કક્ાનરે વબરદાિરે છરે. જ રેમ કરે, ‘‘ત્રીસ િષ્ધમારં 
આિો ઉતકૃષ્ કક્ાનો વિદ્ાથથી જોયો નથી’’; ‘‘માનવસક રીતરે અતયરંત ્કોર 
અનરે પ્રબળ બૌવદક ગ્હણશવકત રરાિનાર વિદ્ાથથી’’; ‘‘અરંગ્રેજી સાકહતયનુરં 
અસારારણ જ્ાન અનરે મુહાિરાદાર અવભવયવકત રરાિનાર વિદ્ાથથી’’; 
‘‘સિતરંત્ર વમજાજનો જુિાવનયો અનરે ્ાકરત્રયની તાકાતિાળો.’’ –  આ બરારં 
પ્રમાણપત્રોરૂપી કથનો તરેમની સનાતક કક્ાની પ્રવતભા અનરે વયવકતતિનો 
પકર્ય કરાિરે છરે. આિી હતી તરેમની સિ્ધતોમુખી યુિાની.

ઇંગલૅ્ડ જિા માટરે રામનનરે તરેમની શારીકરક મયા્ધદાઓ નડી. આથી 
તરેમણરે પ્રરેવસડર્ે સી કૉલરેજ(્રેન્ાઈ)મારં ભૌવતકવિજ્ાન સાથરે એમ.એ.નો અભયાસ 
શરૂ કયયો. ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપક જો્સ રામનનરે તદ્દન અલગ રીતરે જોતા 
હતા. રામનની શવકત જોઈનરે પ્રો. જો્સ કહરેતા કરે જ રે પોતાની જાતની દરેખરરેખ 
રાખી શકરે છરે તરેનરે સરંપૂણ્ધ સિતરંત્રતા મળિી જોઈએ. આથી રામન કબૂલ કરતારં 
જણાિરે છરે કરે તરેમણરે અતુલય શૈક્વણક સિાતરંત્રય ભોગવયુરં હતુરં.
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એમ.એ.ના ્ાલુ અભયાસરે રામનરે સિતરંત્રપણરે પ્રથમ સરંશોરનલરેખ 
‘‘Unsymmetrical diffraction bands due to rectangular aperture’’ 
તૈયાર કયયો. રામનરે આ સરંશોરનલરેખ પ્રો. જો્સનરે તરેમના અવભપ્રાય અનરે 
સૂ્ન માટરે આપયો. પણ તરે લરેખ પ્રો. જો્સ પાસરે મકહનાઓ સુરી અનુતિકરત 
પડી રહો. આ લરેખના લરેખક એકમાત્ર રામન હતા અનરે તરેમારં કોઈનો આભાર 
માનિામારં આવયો ન હતો. આિી વિપરીત પકરવસથવત િચ્રે રામનરે કહરંમત 
કરીનરે આ લરેખ લરંડનના Philosophicalનરે મોકલયો અનરે નિરેમબર 1906મારં તરે 
પ્રગટ થયો. તરે િખતરે રામન માત્ર 18 િષ્ધના હતા અનરે પોતાની તાકાત ઉપર 
સરંશોરનલરેખ લખયો અનરે પ્રગટ થયો (કયયો). આ લરેખનુરં સિરૂપ સામા્ય હતુરં 
પણ તરે મૌવલક હતો. ‘કફલૉસૉકફકલ મૅગરેવઝન’ જ રેિા પ્રવતવષ્ઠત સામવયકમારં 
પ્રગટ થયો તરે તરેનુરં મહતિ હતુરં. બીજુ રં, પ્રરેવસડર્ે સી કૉલરેજ માત્ર વશક્ણ આપતી 
સરંસથા હતી. તરેમારં િૈજ્ાવનક સરંશોરન કરિા માટરે કોઈ વયિસથા ન હતી. તરેથી 
‘કફલૉસૉકફકલ મૅગરેવઝન’ આ સરંસથામારં મરંગાિાતુરં ન હતુરં. રામનનો આ પ્રથમ 
સરંશોરનલરેખ સરંસથા માટરે પણ પ્રથમ લરેખ હતો. આ સામવયક, લરેખ પ્રગટ 
થયો તયારરે , મરિાસ યુવનિવસ્ધટીમારં પણ આિતુરં ન હતુરં. તરેમની કૉલરેજથી પારં્રેક 
કકલોમીટર દૂર આિરેલ કૉનમરેરા (Connemara) પવબલક પુસતકાલયમારં આ 
સામવયક આિતુરં હતુરં. રામનરે તરેની ભાળ મરેળિી. તરે સમયના તાજા સાકહતયથી 
રામન િાકરેફ રહરેતા. જોકરે મોટા ભાગના વિદ્ાથથીઓ તરેનાથી અજ્ાત હતા. 
આજ રે પકરવસથવતમારં કોઈ ફરેર પડો નથી, બલકરે અિક્રવમત થઈ છરે.

કરેટલીક િખત સારા અનરે સા્ા ગુરુની ગરજ ઉતિમ કોકટનારં પુસતકો 
સારરે  છરે. રામનના જીિનમારં આ હકીકત પુરિાર થાય છરે. તરેમના મતરે તરેમના 
ઉપર ત્રણ પુસતકોનો સિ્ધગ્ાહી પ્રભાિ રહો છરે. 

પ્રથમ, ઍડવિન આનૉ્ધલડ-વલવખત ‘Light of Asia’.  તરેમારંથી વસદાથ્ધના 
તયાગ, સતયની શોર અનરે આખરી જાગૃવત (enlightenment), જ રે વયવકતનરે 
પ્રબુદ કરરે  છરે, તરેનાથી રામનનરે ભારરે  બળ મળુરં. આ સાથરે રામન એક બાબતરે 
અફસોસ કરરે  છરે કરે ભારતના મહાન પુત્ર-બુદના જ્ાનનો પ્રભાિ તરેમના જ  
દરેશના લોકોમારં સોંસરિો ન ઊતયયો. પણ બહારના (ખાસ પૂિ્ધના) દરેશોનરે 
તરેમના જ્ાનનુરં મહતિ સમજાયુરં તરેથી જ તયારં બૌદ રમ્ધ ટકી રહો છરે. બુદના 
જ્ાનથી રામન એટલા બરા પ્રભાવિત થયા હતા કરે જયારરે  નોબરેલ પુરસકાર 
એનાયત કરિામારં આવયો તયારરે  તરે પ્રસરંગરે પવશ્મની પ્રજા સમક્, બુદના 
તયાગ અનરે કરુણાની સવિસતાર નોંર ગૌરિ સાથરે કરરેલી.
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બીજુ રં, ભૂવમવત ઉપરનુરં ‘Elements of Euclid’ છરે. ભૂવમવત ઉપર બરા 
સમયરે થયરેલારં કયયોનો આ નોંરપાત્ર સરંગ્હ છરે. ભૂવમવતનુરં સા્ુરં મહતિ તરેનરે 
સમગ્તા(અવખલાઈ)મારં જોતારં સમજાય છરે; નહીં કરે માત્ર સુરરેખા, વત્રકોણ 
કરે ્તુષકોણના ગુણરમયો જાણિાથી. આ પુસતકમારં બૌવદક વશસત ઉપર 
ભાર મૂકિામારં આવયો છરે. ભૂવમવત આપણી બુવદ તથા સરંિરેદનાનરે સપશથે 
છરે; અપીલ કરરે  છરે. ગ્ીક લોકો ભૂવમવતનુરં મહતિ સારી રીતરે સમજયા હતા. 
રામન આ િાત સમજયા હતા. દૃષ્ારંતો સાથરે સપષ્તા કરતારં તરેઓ કહરે છરે કરે 
કુદરતમારંથી મળતા દરરેક ખવનજ ઉપર, માણસરે તૈયાર કરરેલા સફકટક ઉપર, 
પૃથિીના પ્રતયરેક સૂક્મથી સથૂળ જીિરંત પદાથ્ધ ઉપર, હિામારં ઊડતા જીિો 
ઉપર, સમુરિમારં તરતી માછલીઓ અથિા સમુરિના તવળયરે રહરેલા જીિો ઉપર 
ભૂવમવતની મૂળભૂત અનરે મૌવલક ભૂવમકા (role) પ્રતીત થાય છરે. યુવકલડનારં 
પાનારં ખૂલિાની  સાથરે કુદરતની અદભુત કરામતની મહાન રરંગભૂવમ- (op-
era)ના સરંગીતનારં વિાર ખૂલરે છરે. આ પુસતકનરે જોિાની રામનની દૃવષ્ આિી 
હતી. આમારંથી જ સફકટક, હીરા, મોતી િગરેરરે  માટરે િૈજ્ાવનક અભયાસની રુવ્ 
કરેળિાઈ.

ત્રીજુ રં, હમ્ધન ફૉન (Von) હરેલમોલ્ટઝનુરં ‘The Sensation of Tone’ છરે. 
તરેમારં સરંગીત અનરે સરંગીતિાદ્ોની વિગતરે િાત કરિામારં આિી છરે. તરેમારં ઊંડી 
દૃવષ્ અનરે ઘણી માકહતી તો છરે જ, તરે સાથરે ભાષાની સપષ્તા (clarity) અનરે  
અવભવયવકત રારદાર છરે. આ પુસતકથી રામનનો બૌવદક દૃવષ્કોણ વિકસયો 
અનરે વિસતૃવત પામયો. રામનનરે આ પુસતકમારંથી સરંશોરન માટરે કીમતી ભાથુરં 
મળી રહુરં. 

હરેલમોલ્ટઝની શ્રેષ્ઠ કૃવત ‘Physiology of Vision’ રામનનરે િારં્િા ન 
મળી, તરેનો તરેમનરે ભારરે  રરંજ હતો. પણ તરેમના જીિનની સરંધયાના સમયરે આ 
જ શીષ્ધક સાથરેનુરં પુસતક રામનરે પોતરે લખયુરં. 

લૉડ્ધ રરેલરેના સરંશોરનકાય્ધથી રામન ખાસ આકષા્ધયરેલા અનરે તરેનરે કાણરે 
પ્રકાશવિજ્ાન (optics) ઉપર વ્રંતન કરિાનો અિસર મળી રહો. રરેલરેનારં 
લખાણો અલબતિ, આજના વિજ્ાનીઓના પણ વમત્રો બની માગ્ધદશ્ધન કરાિી 
શકરે તરેિારં છરે, તરેમારંય સૈદારંવતક ભૌવતકવિજ્ાનક્રેત્રરે તો ખાસ. 

1907મારં રામનરે એમ.એ.મારં પ્રથમ ક્રમરે આિી તમામ ઇનામો પોતાના 
નામરે કરી દીરારં. વિજ્ાનનો અભયાસ અનરે સરંશોરન તરેમની તીવ્ર ઝરંખના 
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હતી. પણ ભારતમારં તરે સમયરે (ખાસ તો ભારતીયો માટરે) િૈજ્ાવનક સરંશોરન 
અનરે કાકકદથીની તકો જ ન હતી. નબળા સિાસથયનરે કાણરે ઇંગલૅ્ડ જઈ 
શકાય તરેમ ન હતુરં. આથી સરકારી નોકરી એકમાત્ર આકષ્ધક વિકલપ હતો. 
આઇ.સી.એસ. થિા માટરે ઇંગલૅ્ડ જિાનુરં ફરવજયાત હતુરં, પણ તરે સિાસથયનરે 
કાણરે શકય ન બ્યુરં. આથી Financial Civil Service (FCS) એ એક જ 
માગ્ધ ખુલ્ો હતો. FCS આજ રે Indian Audit and Accountant તરીકરે 
ઓળખાય છરે. આ પરીક્ા માટરે પણ ઇ્ટરવયૂ - પ્રતયક્ મુલાકાત - ફરવજયાત 
હતારં. FCSની લરેવખત પરીક્ામારં રામન પ્રથમ આવયા, અનરે તરે પણ ઇવતહાસ 
અનરે અથ્ધશાસ્ત્ર જ રેિા વિષયો સાથરે. ઇ્ટરવયૂ િખતરે ભરેગા થયરેલા બરા જ 
વિદ્ાથથીઓ(પરીક્ાથથીઓ)નરે જોઈ રામનરે કહુરં કરે ‘હુરં  જ પ્રથમ આિીશ.’ 
રામનના આ દૃઢ આતમવિશ્વાસનરે તરે િખતના લોકો ‘Famous Raman’ 
તરીકરે ઓળખાિરે છરે. 

1907મારં રામનરે FCSની પરીક્ા પ્રથમ ક્રમરે પાસ કરી. નોકરી શરૂ કરી 
તરે પહરેલારં લોકસુરંદરી સાથરે લગ્ન થયુરં. ઉદારમતિાદી વપતાએ તો રામનનુરં આ 
લગ્ન સહષ્ધ સિીકારી લીરુરં, પણ પકરિારના કરેટલાક સભયો રામનનારં આ 
લગ્ન પ્રતયરે નારાજ હતા. દહરેજનરે રામનરે દફનાિી દીરુરં હતુરં, કદા્ તરે કાણરે 
બીજાઓ નારાજ હશરે. લોકસુરંદરી થોડાક સમય બાદ ‘લરેડી રામન’ તરીકરે 
ઓળખાતારં થયરેલારં.

1907મારં રામન જયારરે  ટી્સ(teens !)મારં હતા તયારરે  કૉલકાતામારં 
આવસસટ્ટ એકાઉ્ટ્ટ જનરલ તરીકરે રૂ. 400ના પગારથી જોડાયા હતા.

રામન પવશ્મનરે બદલરે પૂિ્ધમારં ગયા. વબ્કટશ સામ્ાજયની રાજરાની 
લરંડનનરે બદલરે વબ્કટશ ઇવ્ડયાની રાજરાની કૉલકાતા ખાતરે ગયા. વિજ્ાનના 
ક્રેત્રરે ઝુકાિિાનરે બદલરે સરકારી નોકરીમારં જોડાયા.

જયારં નહોતુરં જિુરં તયારં જ જિુરં પડુરં. તરેનરે પણ તરેમણરે ભવયતા સાથરે 
દીપાવયુરં અનરે શોભાવયુરં.

l



https://gujarativishwakosh.org/ebooks

૩
કલકત્ા : નવજ્ાિિું કાશી

ભારતમારં કોઈ અ્ય સથળરે સરકારી નોકરી માટરે વનમણૂક થિાનરે બદલરે 
કૉલકાતામારં થઈ તરે રામનનુરં સદભાગય ગણાય. થોડાક સમય માટરે તરેમનરે 
રરંગૂન અનરે નાગપુરમારં નોકરી કરિાનુરં થયુરં. તયારં પણ તરેમણરે વિજ્ાનનારં વશક્ણ 
અનરે સરંશોરનનારં બી રોપયારં. કૉલકાતામારં જ રે સરંશોરન-સુવિરાઓ રામનનરે  
મળી, તરે ભારતના બીજા કોઈ શહરેરમારં મળી ન હોત. રામન અનરે કૉલકાતા 
િચ્રે રોમારં્ક જોડાણ બની રહુરં. અહીં તરેમનરે િૈજ્ાવનક સજ ્ધકતાની તકો 
મળી અનરે પકરણામરે િૈજ્ાવનક વસવદ મળી. તરે સમયરે કૉલકાતા પૂિ્ધનુરં મુખય 
િૈજ્ાવનક મથક (કરે્રિ) તરીકરે ઊપસી રહુરં હતુરં. તરેમારં પણ રામનનરે એક એિી 
વયવકતના સજ ્ધનનો લાભ મળો જ રે તરેમના માટરે સરંશોરનનો પાયો હતો.

આ વયવકત હતી ડૉ. મહરે્રિલાલ સરકા (18૩૩–1904). જોકરે રામન 
કૉલકાતા ગયા તરેનારં ત્રણ િષ્ધ પહરેલારં મહરે્રિલાલ સરકાનુરં અિસાન થયુરં હતુરં. 
આથી રામનનરે મહરે્રિલાલ સરકાનો પ્રતયક્ અનુભિ કરે લાભ ન મળો પણ 
તરેમની અમાનત(સથાપરેલી સરંશોરનસરંસથા)નો ફાયદો જરૂર થયો.

મહરે્રિલાલ સરકા 186૩મારં એમ.ડી. થયા. તરે પછી કલકતિા મરેકડકલ 
કૉલરેજમારં જોડાયા. તરેઓ ્ુસત રાષ્ ્રિાદી દૃવષ્કોણ રરાિતા હતા. આથી 
તરેઓનરે તબીબરેતર ક્રેત્રરે, ખાસ તો વિજ્ાનક્રેત્રરે, વશક્ણ અનરે સરંશોરન માટરેની 
સુવિરાઓની અવનિાય્ધતા સમજાઈ. ભારતીયોનરે વિજ્ાનના અભયાસ માટરે 
તકો ન હતી. કરેટલીક સરકારી સરંસથાઓમારં ઉચ્તર અભયાસ અનરે સરંશોરન 
માટરે સગિડો હતી પણ ભારતીયો માટરે તરેમનારં વિાર બરંર હતારં. મહરે્રિલાલ 
સરકાનરે ભારતના પછાતપણાનુરં કાણ વિજ્ાનના વશક્ણના અભાિમારં દરેખાયુરં. 
તરેમણરે તરેનો જિાબ પણ શોરી કાઢ્યો. 
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આપણી પાસરે ‘રૉયલ ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ લરંડન’ અનરે ‘વબ્કટશ 
ઍસોવસયરેશન ફૉર એડિા્સમરે્ટ ઑફ સાય્સ’નુરં સિરૂપ, તકો અનરે હરેતુઓ 
રરાિરે તરેિી સરંસથા હોિી અવનિાય્ધ છરે, જ રે વિશાળ જનસમૂહનરે વશક્ણ આપરે, 
વિજ્ાનના વિષયો ઉપર વયાખયાનોનુરં આયોજન કરરે , પ્રયોગો કરિા માટરેની 
સગિડ આપરે. આિી સરંસથાનુરં પ્રબરંરન (િહીિટ) સરંપૂણ્ધપણરે ભારતીયોના 
વનયરંત્રણ હરેઠળ હોિુરં અવનિાય્ધ છરે, આિી સરંસથા હશરે તો સરકાનરે માણસો 
બહારથી અનરે મોટા પગારરે  લાિિા નહીં પડરે. કાણ કરે આિી સરંસથામારં સથાવનક 
લોકો તૈયાર થશરે. જરૂર પડરે સરકા પણ આિા વશવક્ત લોકોની સરેિાઓ લઈ 
શકશરે. કમ સરે કમ ભારરે  પગારોથી બહારના માણસો લાિિાનુરં બહાનુરં તો 
નહીં રહરે (મળરે). સરકાર કોઈ પણ મદદ કરિા માગતી હશરે તો તરેની કોઈ 
શરતો અનરે પ્રવતબરંરો સિીકારિામારં નહીં આિરે. આ સરંસથા સરંપૂણ્ધપણરે સિદરેશી 
અનરે રાષ્ ્રીય હશરે. મહરે્રિલાલ સરકાના સરંવનષ્ઠ પ્રયાસોથી, દાનિીરોની 
સખાિતોથી 210, બાઉબઝાર સટ્રીટમારં જગા મરેળિી. બરંગાળ સરકાના 
સહયોગથી ‘‘ઇવ્ડયન ઍસોવસયરેશન ફૉર કવલટિરેશન ઑફ સાય્સીસ(I-
ACS)નુરં બરંરારણ 1878મારં અપનાિાયુરં અનરે સરંસથા શરૂ થઈ. જુલાઈ 1876થી 
ફારર લા ફૉ્ટ(સેંટ ઝરેવિયસ્ધ કૉલરેજ)ના ખગોળ ઉપરનારં વયાખયાનો અનરે 
પ્રયોગશાળાથી; મહરે્રિલાલ સરકાના ભૌવતકવિજ્ાનનારં વયાખયાનોથી અનરે 
ડૉ. કનાઈલાલ ડરે.નારં રસાયણવિજ્ાનનારં વયાખયાનોથી આ સરંસથા (IACS) 
પ્રિૃવતિઓથી રમરમિા લાગી.

આ IACS સરંસથા યુવનિવસ્ધટીના તરેમજ સરકાનારં ક્રેત્રોની બહારથી 
વિકાસ પામી, માટરે તરે અજોડ હતી અનરે છરે. ઉચ્ કોકટનુરં વશક્ણ અનરે 
સરંશોરન એ મહરે્રિલાલ સરકાનુરં સિપન હતુરં, જ રે ક્રમશ: સાકા થિા લાગયુરં. 
અહીં મોસમવિભાગ અનરે રસાયણવિભાગ શરૂ કરિામારં આવયા. ખયાતનામ 
વિવિાનોનારં વયાખયાનોનુરં આયોજન તરેમારં સિાભાવિક ક્રમ બ્યો.

સર આસુતોષ મુખરજી કાનૂની વયિસાયના પ્રખર બુવદશાળી વિવિાન 
(Luminary) હતા. તરેઓ કલકતિા ઉચ્ ્યાયાલયના ્યાયારીશ, પ્રકૃવતદતિ 
બુવદશાળી ગવણતજ્ અનરે એવશયાકટક સોસાયટીના સભય હતા. IACSમારં 
ભૌવતકવિજ્ાન અનરે ગવણતશાસ્ત્ર ઉપર વનયવમત વયાખયાનો આપીનરે સરંસથાના 
કાય્ધક્રમોમારં જોમ પૂરુરં  પાડુરં. સિબળરે અનરે સિપ્રયતનરે તૈયાર થયરેલા આસુતોષ 
મુખરજી ઉતિમ (classic) આદશ્ધ હતા. તરે સમયરે ભારતમારં IACS જ રેિી 
કોઈ સરંસથા ન હતી જ રે પ્રવશક્ણ અનરે સરંશોરનની સગિડો આપતી હોય. 
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સર જગદીશ્રંરિ બોઝ, સર પ્રફુલ્્રંદ રરે  જ રેિા વનષણાત અનરે નીિડરેલ 
વિજ્ાનીઓ IACSમારં પ્રિ્નો આપતા, પણ સરંશોરન તો તરેમની કૉલરેજમારં 
જ કરાિતા હતા. મહરે્રિલાલ સરકા ખાસ તો સરંશોરન માટરે ભારરે  ઉતસુક 
હતા. પણ આવથ્ધક સરંકડામણનરે લીરરે તરેમના ખયાલ મુજબનો સરંશોરનવિકાસ 
IACSમારં ન થઈ શકયો. તરે છતારં, IACSની સથાપના કરીનરે મહરે્રિલાલ સરકા 
વિજ્ાન અનરે સરંશોરનક્રેત્રરે જયોવતર્ધર બ્યા. 190૩મારં મારંદગીના વબછાનરેથી 
મહરે્રિલાલ સરકા જણાિરે છરે કરે :

‘‘મનરે લાગરે છરે કરે આ મારુરં  આખરી સરંબોરન હશરે .... મારી દૃઢ મા્યતાનરે 
દોહરાિતારં કહુરં છુરં કરે જો આપણા રાષ્ ્રરે ઝડપી પ્રગવત કરીનરે જગતના 
વિકવસત અનરે સભય રાષ્ ્રોની હરોળમારં ઊભા રહરેિુરં હશરે તો માત્ર વિજ્ાનના 
સહારરે  અથિા તો ઈશ્વરદતિ વિરાયક જ્ાન િડરે જ શકય બનરે તરેમ છરે. અતયાર 
સુરી મેં મારી વજ રંદગીની તમામ શવકતનુરં રાષ્ ્ર અનરે સમાજનરે પદાપ્ધણ કયુું 
છરે, પણ ખરેદપૂિ્ધક કહરેિુરં પડરે છરે કરે રારરેલી સફળતા મળી નથી. તરે છતારં 
આપણા (ભારતના) ભાવિ થકી હુરં  લગીરરે  વનરાશ થયો નથી. વનષફળતાથી 
મારો વિશ્વાસ ડગયો નથી. બલકરે બમણા બળથી નૂતન કદશાઓનારં વિાર ખોલી 
વિજ્ાનનો વિકાસ કરિા માગુરં છુરં. પણ હિરે ... આથી યુિાનો આગળ આિો, 
જાગ્ત બની મારી જગા તમરે લો, િરુ જોશ અનરે હોંશથી રાષ્ ્ર અનરે સમાજ 
માટરે કામ કરો.’’

મહરે્રિલાલ સરકાર 1904ના ફરેબ્ુઆરીમારં કદિરંગત થયા. તરેમની અપરેક્ા 
અનરે ઇચછા 1907મારં પૂણ્ધ થઈ જયારરે  વિઝાગાનગરમનો યુિાન (રામન) 
IACSમારં પ્રિરેશયો. આ બૌવદક યુિાન િૈજ્ાવનક સતયનો અ્િરેષક (ખોજક) 
હતો. સરંશોરનમારં અતુલય સફળતા સાથરે તરેણરે IACSનરે નિી ઊં્ાઈ અનરે 
આયામો બક્યારં. તરેણરે (રામનરે) એિો જાદુ કરીનરે IACSની ઉન્વત કરી જ રેની 
મહરે્રિલાલ સરકારરે  કલપના પણ નહીં કરી હોય.

1907મારં રામન નોકરી માટરે કૉલકાતા આવયા તયારરે  જોગાનુજોગ તરેમનુરં 
ભાડાનુરં મકાન બાઉબઝાર સટ્રીટમારં IACS સરંસથાની નજીક જ હતુરં. આ 
સરંસથાની દરેખરરેખ રાખતા કમ્ધશીલ આશુતોષ ડરે. સાથરે એિો તો ઘવનષ્ઠ 
સરંબરંર બ્યો કરે જ રેથી આ.ડરે. રામનના જમણા હાથ સમાન બ્યા. મહરે્રિલાલ 
સરકારના ભત્રીજા અમૃતલાલ સરકા IACSના માનદ મરંત્રી હતા. એક 
બાજુ જ રેનરે વિજ્ાન સાથરે કોઈ નાતો ન હોય અનરે બીજી બાજુ જ રે સરકારી 
નોકરી કરતા હોય તરેિા રામનના IACSમારં જોડાિાથી મ. સરકારનો 
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આતમા સિગ્ધમારં જ રે સુરંદર સથળરે વ્રશારંવત ભોગિતો હશરે તયારં સરંતોષની 
પરમ લાગણી અનુભિતો હશરે. અમૃતલાલ સરકારરે  રામનનરે ભવય આિકાર 
આપયો. IACSનો ભરપરેટ ઉપયોગ કરિા માટરે રામનનરે સરંપૂણ્ધ સિતરંત્રતા અનરે 
તમામ સુવિરાઓ આપિામારં આિી. રામનરે તો વિજ્ાનના ક્રેત્રરે ઝરંપલાવયુરં 
અનરે કઠોર પકરશ્મ સાથરે વિજ્ાનના અનરે સરકાના એમ બરે ઘોડાઓ ઉપર 
એકસાથરે સિારી શરૂ કરી, ભારરે  જહરેમત કરિા લાગયા. તરેની પ્રતીવત કરાિતારં 
લોકસુરંદરી કહરે છરે કરે :

‘‘સિારરે  5-૩0 િાગરે રામન IACSમારં જાય. તયારં તરેમના આયોજન પ્રમાણરે 
કામ કરીનરે 9-45 િાગરે ઘરેર આિરે, સનાન કરરે , ઝડપથી મોટા મોટા કોવળયા 
ભરી ખાઈ લરે. તરત જ ઑકફસરે સમયસર પહોં્િા ટકૅસી કરીનરે ઊપડી 
જાય. સારંજના 5-૩0 િાગરે ઑકફસથી સીરા IACSમારં પહોં્ી જાય, 9-૩0 કરે 
10-00 િાગરે ઘરરે  આિરે. રવિિારરે  તો આખો કદિસ IACSમારં જ રહરેિાનુરં. આ 
હતો તરેમનો દૈવનક કાય્ધક્રમ.’’

રામન માટરે આ બરુરં અવત સુરંદર હતુરં, પણ યુિાન લોકસુરંદરીનુરં શુરં ?

એક બાજુ સરંશોરન માટરે આિી સુરંદર જમાિટ થઈ, તરેિામારં તરેમની 
બદલી રરંગૂન ખાતરે થઈ. ભજનમારં ભરંગ પડા જ રેિુરં તો થયુરં, પણ આ તો 
રામન હતા. તરેમણરે રરંગૂન ખાતરે સરંશોરનપ્રિૃવતિ શરૂ કરીનરે પોતાનો િૈજ્ાવનક 
જુસસો (spirit) અડીખમ જાળિી રાખયો. નહીંિત્ સગિડો છતારં ઘરરે  કામ 
્ાલુ રાખયુરં. તરે દરવમયાન રામનના વપતા મારંદા પડા, આથી રામન તરેમનરે 
મળિા ્રેન્ાઈ આવયા. તરે િખતરે રામનરે પ્રરેવસડર્ે સી કૉલરેજની મુલાકાત લીરી 
અનરે કરેટલાક પ્રયોગો તયારં જ કયા્ધ. થોડાક સમયમારં તરેમના વપતાનુરં અિસાન 
થયુરં. તરે પછી ફરજ ઉપર હાજર થયા તયારરે  તરેમની વનમણૂક નાગપુર ખાતરે 
થઈ. નાગપુરમારં વિજ્ાન કૉલરેજના પ્રો. ઓિન સાથરે સરંપક્ધ સારીનરે બરે િષ્ધ 
માટરે પોતાનુરં સરંશોરનકાય્ધ આગળ રપાવયુરં. આજ રે પણ નાગપુર ખાતરે તૈયાર 
કરિામારં આિરેલા મરેમોકરયલ મયુવઝયમ માટરે રામનનરે ગિ્ધ સાથરે યાદ કરિામારં 
આિરે છરે. રામન જયારં જાય તયારં, શરંકરા્ાય્ધના મઠોની જ રેમ, સરંશોરન-સરંસથા 
શરૂ કરરે  અનરે તરેમનારં સમરણો તયારં મૂકતા જાય.

કહરેિાય છરે કરે નાગપુરના એક નાગકરકની સો-સો રૂવપયાની ્લણી 
નોટો આગની ઝપટમારં આિી ગઈ, અર્ધદગર બની ગઈ. વનરાશ-નાગકરકરે 
એકાઉ્ટ્ટ જનરલની ઑકફસરે જઈનરે અર્ધદગર ્લણી નોટોનુરં બરંડલ રજૂ 
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કરી બદલી આપિા માટરે આજીજી કરી. પણ ઑકફસરરે  તરે નાગકરકનરે ઑકફસની 
બહાર જિાનો રસતો (દરિાજો) દરેખાડી દીરો. આ ઘટના સમયરે રામન તયારં 
હાજર હતા. તરેમણરે કદિર્ધક ક્ (જ રે પરેનની જ રેમ તરેમના વખસસામારં હોય 
જ.) િડરે બરી જ નોટોની ્કાસણી કરી તો નોટોના નરંબરો સપષ્ રીતરે િાચય 
હતા. આથી નિી નોટો આપિાનો ખજાન્ીનરે આદરેશ આપયો. તરે નાગકરકની 
ખુશીનો પાર ન રહો. તરેનરે દરિાજો દરેખાડનાર અવરકારી ‘શરેતાન’ જ રેિો અનરે 
રામન ‘રામ’ જ રેિા લાગરે તરે સિાભાવિક છરે. ઊં્ી અનરે ઉમદા સમજ સાથરે જ રે 
ફરજ રામનરે બજાિી તરેનાથી તરેમની માનિતા મહરેકી ઊઠી.

આિડો મોટો માનિીય વયિહાર આજ રે કોઈ ક્રેરીમારં શકય છરે ખરો 
? કદા્ ના.

રરંગૂન અનરે નાગપુર ખાતરેનો સરંક્રારંવતસમય, સદભાગયરે, ઝાઝો ન રહો. 
ટૂરંક સમયમારં ફરીથી કૉલકાતા ખાતરે બદલી-વનમણૂક મળી ગઈ. વનિાસસથળ 
IACSની તદ્દન નજીક હતુરં. ઇચછા થાય તયારરે  તયારં પહોં્ી જાય. સરંશોરન-
દીપ પુન: ઝળહળતો થયો. અહીં અરંદાજ રે દસ િષ્ધ માટરે રામન એકલરે હાથરે 
સરંશોરન કરતા રહા. રામન સરંશોરનક્રેત્રરે ઘણા માગયોના મુસાફર હતા, તરેથી 
તરેમનુરં સરંશોરન-િૈવિધય ગજબનુરં હતુરં. 

નોંરનીય બાબત તો એ છરે કરે જ રે તરે ક્રેત્રરે સરંશોરનરસ પ્રગટ્ો તરે તરેમના 
જાતઅનુભિનરે આરારરે  જ પરેદા થયો હતો. તરેનાથી વજજ્ાસા અનરે ઉતસુકતા 
પરેદા થઈ. તરેમના વપતા િાયોવલન િગાડતા હતા તરેનો રામનનરે ખયાલ હતો. 
તરેથી તરેઓ કૉલરેજમારં સૉનોમીટર અનરે મરેલડરેના પ્રયોગો કરતા. પકરણામરે નવમત 
(bowed) દોરી, કરંપનોની જાળિણી, અનુિાદ, આઘાતથી પરેદા થતા ક્રેત્રીય 
(એકરયલ) તરરંગો, ગુરંજન કરતી જિાળા, ગરમ કરરેલી રાતુમારંથી પરેદા થતા 
સરંગીત અનરે તરેિી અ્ય ઘટનાઓ ઉપર સરંશોરન-લરેખો તૈયાર કરતા હતા. 

મૃદરંગ, તબલારં, નગારુરં , ખરંજરી, ઝારંઝ જ રેિારં ભારતીય િાદ્ો – આઘાત 
કરીનરે કરે ઠોકીનરે િગાડિાનારં િાદ્ો (percussion instruments), તરે સરંગીતમય 
ધિવન પરેદા કરરે  છરે; જયારરે  પવશ્મનારં િાદ્ો બરેસૂરારં અનરે ઘોંઘાકટયારં હોય છરે. 
આિુરં કરેમ બનરે છરે તરેની સમજૂતી રામનરે આપી. તરંબૂરાથી સૌ કોઈ પકરવ્ત 
છરે. તરેના વસિાય કણા્ધટકી કરે કહરંદુસતાની શૈલીનુરં સરંગીત શકય જ નથી. 
સૉનોમીટરનો ધિવન મરંદ (dull) અનરે કરંટાળાજનક હોય છરે, જયારરે  તરંબૂરાનો 
ધિવન રબકતો (vibrant) હોય છરે જ રે ઑલ-ઇવ્ડયા રરે કડયોની ઓળખ છરે. 
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સૉનોમીટર અનરે તરંબૂરાના ધિવનનો ઉતિર રામનરે આપયો. આ સાથરે રામનરે 
િાયોવલનનો વસદારંત વિકસાવયો. સામા્યત: િાયોવલન વસથર રહરે છરે અનરે 
(તરંતુિાદ્ િગાડિાનો) ગજ (bow) ખસરે છરે, જયારરે  રામનના વસદારંત મુજબ 
િાયોવલન ખસરે છરે અનરે ગજ વસથર રહરે છરે.

તરેમની સમયોવ્ત મહાન શોર ‘રામન ઘટના’ની છાયામારં બરી શોરો 
ઢરંકાયરેલી પડી છરે. આિી સરંશોરન-ઘટનાઓ બનતારં કરે થતારં તરત જ પ્રગટ 
થાય તો જ તરે મહતિપૂણ્ધ બનરે છરે. રામનની પ્રરેરણાથી તરેમના મદદનીશ, 
આશુબાબુ(આ.ડરે.)નો સરંશોરનલરેખ ‘Proceeding of the Royal Soci-
ety’મારં પ્રગટ થયો. IACSના પ્રથમ દસકામારં રામનરે 27 મહતિના લરેખો 
પ્રગટ કયા્ધ. તરે દરવમયાન તરેમનરે ‘કઝ્ધન કરસ્્ધ પ્રાઇઝ’ (1912) અનરે િૂડબન્ધ 
કરસ્્ધ ્રંરિક(191૩મારં) મળારં. સૌથી િરુ ્ોંકાિનારી બાબત તો એ છરે કરે તરે 
સમયરે રામન સરકારી અવરકારી હતા. – ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપક નહીં. 
રામનનારં કાય્ધ અનરે પ્રયાસોથી સરંશોરનનરે જબરજસત િરેગ મળો. તરેનાથી 
તો IACSની પ્રવતભા ખીલી. રસાયણ અનરે જીિવિજ્ાનક્રેત્રરે પણ સરંશોરનો 
શરૂ થયારં. આથી IACS વિારા તરેનુરં પોતાનુરં સિાુંશરે આકષ્ધક બુલરેકટન પ્રવસદ 
કરિાનુરં શરૂ કયુું. 

રામન IACSમારં અિારનિાર પ્રસરંગોવ્ત વયાખયાનો તો આપતા જ હતા. 
વિજ્ાન ઉપરનારં લોકવપ્રય પ્રિ્નોથી રામનની વયાખયાતા તરીકરેની પ્રવતષ્ઠા 
દરંતકથા(legendary)રૂપ બની હતી. શ્ોતાઓનરે, પોતાના પ્રિ્નથી મરંત્રમુગર 
કરી જકડી રાખિાની ગજબ તાકાત રરાિતા હતા. તરેમનો જોરદાર-બુલરંદ 
અિાજ, ઉચ્ કોકટની અવભવયવકત, જીિરંત વનદથેશનો, ઉચ્ પ્રકાની રમૂજ 
સાથરેની રજૂઆતનરે કાણરે લોકો માનતા હતા કરે ‘‘રામન વિજ્ાનના મહાન 
વિક્રરેતા હતા. સમગ્ રાષ્ ્રરે આજસુરી આિી કોઈ વયવકત પરેદા કરી નથી.’’

રામનના પ્રયાસોથી IACSની સુિાસ અનરે પ્રવતષ્ઠા પરદરેશમારં ફરેલાિા 
લાગી. 1916મારં લબરપ્રવતવષ્ઠત સામવયક ‘Nature’, IACS માટરે લખરે છરે કરે :

‘‘ભારતની યુવનિવસ્ધટીઓ માત્ર પરીક્ાઓ જ લરેિાનુરં કાય્ધ કરતી 
સરંસથાઓ છરે જ રે મૃતાતમાઓનરે વપ્રય હોય ! ભારતમારં માધયવમક વશક્ણ તો 
માત્ર ગોખણપટ્ીથી થતુરં. આથી સાકહતયના વનષણાતો ઇંગલૅ્ડથી આયાત 
કરિા પડતા હતા અનરે તરેઓ ભારતના યુિાનોના મગજમારં અરંગ્રેજી સરંસકૃવત(-
classics)નુરં ભૂસુરં ઠસોઠસ ભરતા. મહરે્રિલાલ સરકારરે  એકલરે હાથરે દૂર ભાગતા 
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સમાજનરે બ્ાિી લરેિા તથા શવકતનો વિકાસ કરરે  તરેિી પ્રથાનરે વશક્ણનો 
ભાગ બનાિિા પ્રયતનો કયા્ધ. સનાતક કક્ાના અભયાસ માટરે આ સરંસથાએ 
પ્રયોગશાળાઓ તૈયાર કરી છરે, જ રેના વિારા વશક્ણનુરં જરૂરી અસલ સિરૂપ 
જળિાઈ રહરે, જ રે પ્રગટ ટકૅવનકલ ભૂવમકા પ્રાપ્ત કરાિરે તરેમ છરે. શૈક્વણક 
હરેતુઓ ઉપરારંત, તરે વયિવસથત અનરે સારન-સજ્જ સરંસથા બની છરે, તરેના વિારા 
મૌવલક સરંશોરન સરંભવિત છરે. તરેનુરં ભાવિ ઉજજિળ છરે.’’

આ છરે આજની યુવનિવસ્ધટીઓ અનરે શુદ આશયો (આદશયો) સાથરેની 
IACSના સિરૂપ િચ્રેનો તફાિત. આજ રે તો યુવનિવસ્ધટીઓ રાજકાણના 
અખાડા જ રેિી જ વન:શરંક લાગરે છરે. 

રામન વિજ્ાનમારં આટલા બરા ઓતપ્રોત હતા છતારં તરેમની રોજબરોજની 
સામા્ય સરકારી ફરજો પણ પૂરી ક્મતા અનરે વનષ્ઠા સાથરે વનભાિતા હતા. 
અનરે આજના અવરકારીઓ લોકોમારં ભ્રષ્ા્ારની ગરંગોત્રી જ રેિા ગણાિા 
લાગયા છરે. તરેઓ સભાન અવરકારી સાથરે અતયરંત સક્મ અનરે શવકતશાળી 
હતા. િાઇસરૉયની કાઉવ્સલના સભય તરેમનરે માટરે જણાિરે છરે કરે ‘‘િેંકટરામન 
ફાઇના્સ વિભાગના અવતમહતિના અનરે ઉપયોગી અવરકારી છરે, તરેથી 
વિશરેષ તો તરેઓ ઉતિમ માનિ છરે.’’

IACSનરે તરેમનરે માટરે ભારરે  ઉમીદ હતી. પણ તરેમના (રામનના) વયાિસાવયક 
જીિનનુરં પકરિત્ધન પાસરે જ હતુરં.

1906મારં સર આશુતોષ મુખરજી કલકતિા યુવનિવસ્ધટીના િાઇસ-્ા્સરેલર 
બ્યા. વનયુવકત સાથરે જ તરેમણરે તરત જ વિજ્ાન-વશક્ણનરે ઉન્ત કરિાની તક 
ઝડપી લીરી. સરકાની પરિા કયા્ધ વસિાય, ખાનગી રોરણરે લાખો રૂવપયાનારં 
દાન મરેળિીનરે યુવનિવસ્ધટી કૉલરેજ ઑફ સાય્સની સથાપના કરી. સર તારકનાથ 
પાવલત, સર રાસવબહારી ઘોષ જ રેિા ખમતીરર દાતાઓના નામરે કરેટલીક 
સ્માનનીય પદ-પીઠ(chair)ની સથાપના કરી. આશુતોષ મુખરજી શ્રેષ્ઠતાના 
ઉપાસક હતા. આથી અહીં પણ જ રે ઉતિમ (શ્રેષ્ઠ) હોય તરેનરે જ પસરંદ કરતા રહા. 
તરે રીતરે રસાયણવિજ્ાનના પદ – ્ૅર માટરે સર પી. સી. રરેનરે વનમરંત્રી વનમણૂક 
આપી. સર રાસવબહારી પ્રાધયાપકપદરે, ગણરેશપ્રસાદ (પ્રયુકત ગવણતશાસ્ત્ર), 
ડી. એમ. બોઝ (ભૌવતકવિજ્ાન), પી. સી. વમત્રા (રસાયણવિજ્ાન) અનરે 
પી. અરારકર(પ્રયુકત િનસપવતવિજ્ાન)ની વનમણૂકો કરી. ઉપરારંત ત્રણ 
વયાખયાતાઓ - એસ. એન. બોઝ (સતયરે્રિનાથ), એમ. એન. સહા (મરેઘનાદ) 
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અનરે એસ. કરે. વમત્રા(વશવશરકુમાર)ની વનમણૂકો કરી, જ રેમણરે ભૌવતકવિજ્ાન 
ક્રેત્રરે, આરંતરરાષ્ ્રીય પ્રદાન કયુું અનરે રાષ્ ્રનુરં ગૌરિ િરાયુું.

ભૌવતકવિજ્ાન માટરે પાવલત-્ૅરનો પ્રશ્ ઊભો થયો. સર આશુતોષ 
મુખરજીની રામન ઉપર બાજ નજર હતી. સરકારી નોકરી છોડીનરે તરે 
યુવનિવસ્ધટીમારં આિરે ખરા ? તરેમની કાકકદથીનુરં શુરં ? આશુતોષ મુખરજીના 
મનમારં આિા કરેટલાક સિાલો ઘુમરાયા કરતા હતા. તરેમનરે થયુરં કરે પ્રયતન 
કરિામારં કશુરં જ ખોટુરં નહીં. શુભાશય સાથરે આશુતોષ મુખરજીએ રામનનરે 
પાવલત-્ૅર માટરે આમરંત્રણ આપયુરં. એક સરકારી અવરકારીનરે આિુરં આમરંત્રણ 
મળતારં તરે તો આશ્ય્ધ્કકત થઈ ગયા. તરત જ નિા ક્રેત્રરે જોડાિાનો વનણ્ધય 
કયયો. તરેમનુરં નાણાખાતુરં અતયરંત દુ:ખી થયુરં. ઘડીભર તો ખાતામારં ખળભળાટ 
મ્ી ગયો. કાણ કરે તરેઓ એક સરંવનષ્ઠ અનરે સક્મ અવરકારી ગુમાિી રહા 
હતા. નાણાખાતામારં સિયોચ્ પદરે (હોદ્દ રે) પહોં્િા માટરે તમામ તકો રામન 
સામરે ખુલ્ી હતી. રામન બરુરં જ જતુરં કરિા માગતા હતા, તૈયાર હતા. 
પોતાની નોકરીમારંથી થોડાક સમયની રજા લઈ પાવલત-પદની અજમાયશ 
માટરે રામનરે દરખાસત કરી, પણ વશક્ણસભય સર હોકા્ધટ્ધ બટલરરે  કડક 
િલણ દાખિી જણાવયુરં કરે સરકારી નોકરીમારંથી રાજીનામુરં આપયા બાદ જ 
પાવલત-પદ સિીકારી શકાશરે. આિી કડકાઈનરે તાબરે થાય તરેિા કરંઈ રામન 
હોય ખરા ? સરકારી અવરકારી તરીકરે માવસક રૂ. 1100 પગાર મળતો 
હતો તરે છોડીનરે યુવનિવસ્ધટીમારં માવસક રૂ. 600ના પગારરે  ગિ્ધભરેર જોડાયા. 
મકહનરે રૂ. 500ની ખાર િહોરી લીરી. હતો કરે છરે આજ રે આિો કોઈ સમથ્ધ 
મદ્ધ ? વિજ્ાનના ઉતકષ્ધ માટરે રામન જ આિો તયાગ કરી શકરે. બુદના 
પકરતયાગની યાદ કરાિરે તરેિી આ ઘટના છરે. આનયોલડના ‘Light of Asia’ના 
િા્નનો પ્રભાિ અહીં આવિષકૃત થાય છરે.

યુવનિવસ્ધટી કૉલરેજ ઑફ સાય્સના મકાનની વશલારોપણ વિવરના શુભ 
પ્રસરંગરે આ મુખરજી ખુશી સાથરે હૃદયસપશથી િાત કરતારં કહરે છરે કરે :

‘‘આપણરં સદભાગય છરે કરે પાવલત-પીઠ માટરે આપણરે વમ ્રંરિશરેખર 
િેંકટરામનનરે પામી (મરેળિી) શકયા છીએ. તરેઓ ખૂબ જ વિવશષ્ અનરે 
યુરોવપયન-ખયાવત પ્રાપ્ત ભૌવતકવિજ્ાનક્રેત્રરે તરેજસિી સરંશોરક છરે. ઘણીબરી 
વિપરીત પકરવસથવતઓ િચ્રે, વનષ્ઠાપૂિ્ધક સરકારી ફરજો બજાવયાની સાથરે 
IACSની પ્રયોગશાળામારં રહીનરે ઊડીનરે આરંખરે િળગરે તરેિુરં સરંશોરન કયુું છરે, 
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જ રેનરે માટરે મહરે્રિલાલ સરકારરે  વિજ્ાનની માિજત અનરે પ્રગવત માટરે આખુરંય 
જીિન વયતીત કયુું છરે. મહરે્રિલાલ સરકારની વિજ્ાનવિકાસ માટરેની તીવ્ર 
ઝરંખના તથા યથાથ્ધ (સાથ્ધક) પ્રયતનો તથા રામનની કહરંમત અનરે આતમતયાગનો 
ઉલ્રેખ કરતારં ગૌરિ અનરે આનરંદની લાગણી અનુભિુરં છુરં. આ ઘટનાથી મારી 
આશા સમૃદ બની છરે કરે આ જ્ાન-મરંકદર(યુવનિવસ્ધટી કૉલરેજ ઑફ સાય્સ)
મારં સતયની ખોજ માટરે આિનારાઓની સરંખયા ઘણી મોટી હશરે.’’

મુશકરેલીઓનરે પીછરેહઠ કરિાનુરં કદાવપ ગમતુરં નથી;  પણ જખ મારિી 
પડરે છરે. વનયમ મુજબ પાવલત-પીઠ માટરેની વયવકતએ ઇંગલૅ્ડમારં પ્રવશવક્ત 
થિુરં ફરવજયાત છરે તરેિી તરેની સાથરે જોગિાઈ કરિામારં આિી છરે. રામનરે તો 
ઇંગલૅ્ડ જોયુરં જ ન હતુરં. તો પ્રવશક્ણ કરેિી રીતરે લીરુરં હોય ? ઇંગલૅ્ડ જઈ 
પ્રવશક્ણ લરેિાની રામનરે રરાર ના પાડી દીરી. સતિાિાળાઓએ મહરેરબાની 
(grace) કરીનરે ઉપયુ્ધકત પ્રાિરાન જતુરં કયુું. જ રેનો અરંત સારો તરેનુરં બરુરંય સારુરં . 
છરેિટરે રામનરે 1917મારં વશક્ણ-સરંશોરનજગતમારં પ્રિરેશ કયયો. થોડાક સમય 
બાદ રાષ્ ્રપુરુષ રાજાજીએ આશુતોષ મુખરજીનરે અરંજવલ આપતારં કહુરં કરે 
તરેમની અનુપવસથવતમારં ‘‘રામન વનષકલરંક એકાઉ્ટ્ટ જનરલ તરીકરે વનિૃતિ 
થયા હોત.’’ આ કરેિુરં મહાન ગુણદશ્ધન !

પાવલત-પ્રાધયાપક તરીકરે એમ.એ. કરે એમ.એસસી.ના િગ્ધખરંડમારં જઈનરે 
વશક્ણ આપિાનુરં નથી. તરેમની ફરજોનારં ત્રણ કાય્ધક્રેત્ર નક્ી કરિામારં આવયારં : 

(1) પોતાના ક્રેત્રરે મૌવલક સરંશોરન કરી તરે ક્રેત્રના જ્ાનની વક્વતજો 
િરારિી.

(2) વિદ્ાથથીઓનરે સરંશોરન માટરે પ્રોતસાકહત કરિા અનરે માગ્ધદશ્ધન 
આપિુરં.

(૩) સાય્સ કૉલરેજની પ્રયોગશાળાનુરં વનરીક્ણ કરતા રહરેિુરં.

આ શરતોનરે આરારરે  રામનનરે િગ્ધ-વશક્ણમારંથી મુવકત મળી. પણ 
મુવકતનો લાભ લરે તરે રામન નહીં. વયાખયાન વિારા જ ભૌવતકવિજ્ાનની િાત 
કરી શકાય તરેિુરં તરે ્ુસતપણરે માનતા અનરે પાળતા હતા. 1920–21મારં વિદ્ુત 
અનરે ્ુરંબકતિ તથા 1921-22મારં ભૌવતકીય પ્રકાવશકી (Physical Optics) 
એમ.એસસી.ના િગ્ધમારં ભણાવયારં. તરેમની મૌવલકતા, ભાષા-સૌંદય્ધ અનરે 
િાકછટાથી વિદ્ાથથીઓ અવભમત થઈ ઉતિરેજનાપૂિ્ધક અભયાસ કરતા. સાથરે 
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સાથરે બરે્જાવમન ફ્ારંકવલન, ઑસટથેડ, ઍરરેગો, ગાઉસ, ફૅરાડરે, મૅકસિરેલ, હ્ટઝ્ધ, 
લૉડ્ધ કરેવલિન અનરે અ્યના અનુભિોની કદલરડક િાતો-િણ્ધન ઐવતહાવસક 
રૂપરે રજૂ કરીનરે સતત બબબરે કરે ત્રણ-ત્રણ કલાક સુરી વયાખયાનો આપતા.

આિો હતો રામનનો વશક્ણ પ્રતયરે પ્ર્રંડ અનરે અપૂિ્ધ પ્રરેમ.

આ સમય હતો મહાતમા ગારંરીની અસહકાની ્ળિળનો. અસહકાની 
્ળિળ માટરે ગારંરીજીના પડતા એક એક બોલ ઝીલી લઈ, વિદ્ાથથીઓ 
સાય્સ કૉલરેજ સામરે ટોળરે િળી અધયાપકો અનરે વિદ્ાથથીઓનરે રોકી રાખતા. 
રરણા અનરે સામૂકહક ્ોકી (વપકરેકટરંગ) કરિામારં આિતારં. બરા જ તરેમારં 
રાષ્ ્રભાિના સાથરે જોડાતા, પણ જયારરે  ‘રામનસાહરેબ’ (હુલામણરં સરંબોરન) 
દૂરથી આિતા દરેખાય કરે તરત જ બરા વિદ્ાથથીઓ કૉડ્ધન (સરંરક્ક હાર કરે 
ઘરેરો) તોડીનરે હુડડુડુ ુકરતા દોડીનરે િગ્ધ-ખરંડમારં વશસતબદ રીતરે બરેસી જતા.

આિો હતો રામન માટરે વિદ્ાથથીઓનો પ્રરેમ; વશક્ક તરીકરેનો પ્રભાિ. 
રાષ્ ્રભાિના જરૂર ખરી, પણ પહરેલારં ‘રામન સાહરેબ’ પછી વન:શરંક ્ળિળ.

રામન માટરે IACSમારં સરંશોરન અનરે સાય્સ કૉલરેજમારં વશક્ણ એ બરે 
અગ્ કાય્ધ-ક્રેત્રો રહારં. ફરીથી એમની વજ રંદગી કઠોર (hectic) બની. માનવસક 
પકરશ્મ તો તરેમનો શ્વાસ હતો. વશક્ણ અનરે સરંશોરનના બરે ઘોડાઓની 
સિારી તો ્ ાલુ જ રહી, અગાઉ કરતારં થોડાક જુદા સિરૂપરે. કદિસના સતિર-
અઢાર કલાક કામ કરિાનુરં તરેમનરે માટરે સહજ બ્યુરં. 

મોડી રાત સુરી કામ કરરે . થાકી જાય તયારરે  ટરેબલ ઉપર જ આરામ 
ફરમાિતા ઊંઘી જાય. આશુબાબુ તરેમનરે બીજ રે કદિસરે સિારરે  ઉઠાડરે. IACSમારં 
સિારરે  તો લઘરિઘર પોશાકમારં આિરે. 9-૩0 સુરી પ્રયોગો કરરે . વયાખયાનની 
યાદ આિતારં દોડાદોડ ઘરેર જાય. જલદી જલદી દાઢી કરરે , સનાન કરરે  અનરે 
ઉતાિળરે ઉતાિળરે જમી ઘર બહાર આિી બૂમ પાડરે, ‘‘આસુ બાબુ, ટકૅસી 
!’’ સાય્સ કૉલરેજ પહોં્રે અનરે વબલકુલ સમયસર વયાખયાન શરૂ કરરે . 
આિી રહરેતી હતી તરેમની દૈવનક દોડાદોડ. અનરે તરે બરારંની િચ્રે સિસથપણરે 
વિજ્ાનની –  વશક્ણ અનરે સરંશોરન – કલપના કરિી પણ મુશકરેલ છરે.

રામનની એકાગ્તા દાદ માગી લરે તરેમ છરે. એક કદિસરે તરેઓ IACSમારં 
સરંશોરનલરેખ તૈયાર કરી રહા હતા તયારરે  એક સિામીજી તરેમની મુલાકાતરે 
આવયા. હાકદ્ધક આિકા સાથરે ઉવ્ત સથાન ગ્હણ કરિા અનુરોર કયયો. પછી 
તો પાછા પોતાનો લરેખ લખિામારં તલ્ીન બની ગયા. એકાદ-બરે કલાક માટરે 
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કામમારં નરે કામમારં સિામીજી ભુલાઈ ગયા. જયારરે  તરેમનુરં કાય્ધ પૂરુરં  થયુરં તયારરે  
સિામીજી સામરે જોઈનરે કહુરં : હિરે મારી પાસરે માત્ર પારં્ જ વમવનટનો સમય 
છરે. તરેથી સિામીજીનરે આિિાનુરં પ્રયોજન સરંવક્પ્તમારં જણાિિા વિનરંતી કરી. 
સિામીજી પ્રસરંગનુરં મહતિ સમજી ગયા અનરે રામનનરે કહુરં કરે ‘‘આધયાવતમક 
વયવકત જ ગહન એકાગ્તા રારણ કરી શકરે છરે.’’ સિામીજીએ સાક્ીભાિરે તરે 
બરુરં રામનમારં જોયુરં નરે જણાવયુરં કરે બરે કલાક સુરી તરેમની આસપાસ શુરં ્ાલી 
રહુરં હતુરં તરેની લરેશમાત્ર ખબર ન પડી. અહોભાિ સાથરે સિામીજીએ ઉમદા 
કાય્ધ માટરે રામન સમક્ દાનની દરખાસત કરી. રામનરે તરત જ ઉદારતા સાથરે 
દાન કયુું અનરે સિામીજીનરે િરુ રોકાિુરં પડુરં તરે બદલ કદલગીરી વયકત કરી.

રામનના વવિપારંવખયા પ્રયાસોથી યુવનિવસ્ધટી અનરે ઍસોવસયરેશન(I-
ACS)નો સહજીિી (symbiotic) વિકાસ શરૂ થયો. પકરણામરે કૉલકાતા 
ભૌવતકવિજ્ાનની વિદ્ાપીઠ (school) તરીકરે ઊપસી આવયુરં.

રામનનરે અફસોસ હતો કરે ઇવ્ડયન એજયુકરેશન સવિ્ધસ(IEC)ના 
પ્રાધયાપકો જ રંગી પગાર લરેતા હતા પણ વિજ્ાનની દુવનયાથી અજાણ હતા. 
આજ ેતો સંખ્યાબંધ સગવડો હોવા છતાં પ્રાધ્યાપકોિી શૈક્ષનણક સજ્જતા 
અિે પ્રામાનણકતા ઉપર આંસુ સારવાં પડે એવી પરરનસથિનત સર્્ભઈ છ.ે

એકમાત્ર ડૉ. જગદીશ્રંરિ બોઝ માટરે રામન ઘણો ઊં્ો ખયાલ રરાિતા 
હતા. તરેમનુરં અરંત:કરણપૂિ્ધક સ્માન કરતા હતા. તરેઓ આખી વજ રંદગી 
ભૌવતકવિજ્ાન ક્રેત્રરે વિવશષ્ કુશળ પ્રયોગકતા્ધ રહા. છરેલ્રે છરેલ્રે જીિવિજ્ાન 
તરફ આકષા્ધયા નરે તરે ક્રેત્રરે ખયાતનામ બ્યા. 

દસ િષ્ધ અગાઉ જયારં કલકતિામારં વિજ્ાન ક્રેત્રરે ખાસ કશુરં જ ન હતુરં તયારં 
તરે આજ રે ભૌવતકવિજ્ાનના ક્રેત્રરે વશક્ણ અનરે સરંશોરનનુરં ઉતિમ કરે્રિ બ્યુરં 
છરે. ભૌવતકવિજ્ાન અનરે ગવણતશાના વશક્ણ માટરે આ મુખરજી વિારા દાખલ 
કરાયરેલા નિા વનયમોથી વશક્ણ અનરે સરંશોરનપ્રિૃવતિઓનરે ઘણરં બળ રહુરં. 
યુવનિવસ્ધટીના ઉપક્રમરે ડૉ. એ. શુષ્ર અનરે ડૉ. જી. ટી. િૉકર જ રેિા તજજ્ોનારં 
વયાખયાનોનુરં આયોજન શરૂ થયુરં. આિારં વયાખયાનોથી બરેશક ભૌવતકવિજ્ાનના 
વિદ્ાથથીઓમારં રસ જાગ્ત થયો. નિોકદત પરેઢીના વિદ્ાથથી-અભયાસીઓનરે 
લાગયુરં અનરે એ હકીકત સાદૃશય થઈ કરે િૈજ્ાવનક જ્ાન, આિશયક રીતરે, 
માનિના કદમાગની પરેદાશ છરે. પુસતકોમારંથી મળરે છરે તરેના કરતારં તરે અનરેકગણરં 
િરારરે  અનરે ઉતકૃષ્ છરે.
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વશક્ણ તયારરે  જ અસરકાક બનરે છરે જયારરે  વશક્કનુરં કદમાગ (માનસ) 
અ્િરેષી હોય. યુવનિવસ્ધટી સાથરે સરંકળાયરેલા એસ. કરે. બરેનજી્ધ, એસ. કરે. 
વમત્રા, એમ. એન. સહા અનરે એસ. એન. બોઝના સરંશોરનલરેખો યુરોપનારં 
સામવયકોમારં પ્રગટ થયા. તરેમારં એસ. કરે. બરેનજી્ધની ગવણતશાસ્ત્ર ક્રેત્રરે ખાસ 
નોંર લરેિા જ રેિી છરે. તરેમણરે ત્રણ િષ્ધમારં છ મૌવલક સરંશોરનલરેખો પ્રગટ કયા્ધ 
અનરે તરે સમયરે કરેટલાક પ્રવસવદ માટરે તૈયાર હતા. પકરણામરે તરેમનરે પ્રરેમ્રંદ 
રાય્રંદ વશષયિૃવતિ મળી હતી. બરેનજી્ધના સરંશોરનલરેખોએ યુરોપમારં કરેટલાયનુરં 
ધયાન ખેંચયુરં હતુરં. બરેનજી્ધ અનરે એસ. કરે. વમત્રા પ્રાયોવગક ક્રેત્રરે આશાસપદ 
સરંશોરકો તરીકરે ઉપર ઊઠ્ા હતા. ભારતની બીજી યુવનિવસ્ધટીમારં તરે સમયરે, 
આિુરં કશુરં જ ન હતુરં. તરે સમયરે કૉલકાતાની આ સકૂલ ઑફ કફવઝકસ યુરોપ 
અનરે અમરેકરકાની યુવનિવસ્ધટીઓનરે તોલરે આિરે તરેિી ગણાય.

આ સાથરે ગવણતશાસ્ત્ર અનરે આરંકડાશાસ્ત્ર ક્રેત્રરે વશક્ણ અનરે સરંશોરનની 
ઠીક ઠીક શરૂઆત થઈ. રસાયણવિજ્ાન, િનસપવતવિજ્ાન અનરે તબીબીવિજ્ાન 
ક્રેત્રરે તો નોંરપાત્ર પ્રગવત થઈ. લગભગ વિજ્ાનની બરી મુખય વિદ્ાશાખાઓમારં 
વિકાસનો માગ્ધ સાનુકૂળ બની રહો. આથી જ તરે સમયરે કૉલકાતાનરે વિજ્ાનનુરં 
કશી કહરેિામારં ગૌરિપ્રદ લાગરે છરે.

l
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અહીં રામન સાથરે જ રેમણરે, લગભગ ત્રણ-્ાર દસકા સુરી, સાથરે વશક્ણ, 
સરંશોરન કરે બરંનરે કાયયો કયાું છરે તરેમનો સમાિરેશ કરિામારં આવયો છરે. તરે 
એટલા માટરે કરે તરેમના સરંયુકત પ્રયાસોથી ભારતીય વિજ્ાનના પકરદૃશયની નોંર 
દુવનયાએ લરેિી પડી છરે. આજ રે વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના ક્રેત્રરે ભારત જ રે રીતરે 
ઉન્ત મસતકરે ્ાલી શકરે છરે, જ રેનારં ફળ ભારતની પ્રજાના ઘણાખરા સમૂહનરે 
્ાખિા મળરે છરે, તરે વિજ્ાનની ભવય ઇમારતના પાયામારં અહીં સમાવિષ્ 
વિજ્ાનીઓ છરે. તરેમની સરંપૂણ્ધ માકહતી નથી આપિામારં આિી પણ તરેમનારં 
જીિન અનરે કાય્ધની સરંવક્પ્તમારં ઝારંખી કરાિિાનો પ્રયતન કયયો છરે.

સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ (1858–19૩7)

જીિનના પૂિા્ધર્ધમારં તરેમણરે ભૌવતકવિજ્ાની તરીકરે નામના મરેળિી, જયારરે  
ઉતિરાર્ધમારં જીિભૌવતકવિજ્ાની (biophysicist) તરીકરે ઓળખાયા. તરેઓ 
ભારતના પ્રથમ આરંતરરાષ્ ્રીય ખયાવતપ્રાપ્ત પ્રાયોવગક વિજ્ાની હતા. 

1895મારં તરેમણરે નક્ર દીિાલની આરપાર વિદ્ુત્ુરંબકીય તરરંગોના 
સરં્ારણનરે, માકયોની પહરેલારં, જાહરેરમારં વનદથેશન કરી બતાવયુરં. 1896મારં રૉયલ 
ઇવ્સટટ્ૂટ (લરંડન) સમક્, લૉડ્ધ કરેવલિનની હાજરીમારં, લોકો સમક્ વનદથેશન 
કરી બતાવયુરં. પોતાની શોરનરે તરેઓ સમગ્ માનિજાતની મૂડી સમજતા હતા 
માટરે તરેમણરે પરેટ્ટ (એકાવરકા) મરેળિી ન હતી. માટરે આ શોર માકયોનીના નામરે 
ઓળખાય છરે.

સદીના અરંતરે તરેમનરે ‘Plant Physiology’મારં રસ ઉદ્દીપ્ત થયો. 1917મારં 
બોઝ ઇવ્સટટ્ૂટની સથાપના કરી. તરે જ િષથે તરેમનરે ‘સર’નો ઇલકાબ મળો. 
1920મારં તરેઓ રૉયલ સોસાયટી(લરંડન)ના સભય તરીકરે ્ૂરંટાયા. તરેઓ વિજ્ાન 
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સાથરે સાકહતયના પણ ઉપાસક હતા. તરેથી તરેઓ કવિિર રિી્રિનાથ ટાગોરના 
ખાસ વમત્ર બની રહા હતા.

રામનરે FCSની પરીક્ા આપી તયારરે  ભૌવતકવિજ્ાનનુરં પ્રશ્પત્ર તરેમણરે 
તૈયાર કયુું હતુરં.

સર પ્રફુલ્લચંદ્ર રે (1861–1944)

રસાયણવિદ અનરે તરેમારંય ખાસ તો નાગ(cobra)ના ઝરેરના રાસાયવણક 
અભયાસ માટરે તરેઓ જાણીતા હતા. 1916મારં યુવનિવસ્ધટી કૉલરેજ ઑફ 
સાય્સમારં રસાયણવિજ્ાનના પાવલત-પ્રાયાપક તરીકરે જોડાયા. તરે િષથે તરેઓનરે 
‘સર’નો ઇલકાબ મળો.

રસાયણવિજ્ાનના સરંશોરન ક્રેત્રરે તરેઓ અગ્ક્રમરે રહા. રાસાયવણક 
ઉદ્ોગની સથાપનામારં પણ તરેઓ મોખરરે  રહા હતા. બેંગાલ કરેવમકલસ અનરે 
ફામા્ધસયૂકટકલ િક્ધસ વલ.ની સથાપના કરી. તરેઓ પ્રયુકત રસાયણવિજ્ાનના 
સરંશોરનના પ્રખર કહમાયતી હતા. આ બાબતરે તરેઓ રામનની વિ્ારરારાથી 
જુદા પડતા હતા. 

રાષ્ ્રિાદનુરં હિામાન જામતારં, તરેમણરે પવશ્મના પોશાક અનરે ્ીજોનો 
તયાગ કરી, ભારતી્ય સંસકારો અિે સંસકકૃ નતિા ખ્યાલિે પ્રોતસારહત ક્યયો 
હતો. સિદરેશીપણાની ભાિનાનરે ઉજાગર કરી.

જીિનના પાછલારં િષયોમારં તરેઓ ‘આ્ાય્ધ’ તરીકરે ઓળખાિા લાગયા 
હતા અનરે પાછલી વજ રંદગી તરેનરે અનુરૂપ જીવયા હતા.

મેઘિાદ સહા (189૩–1956)

રામન સાથરેના સૈદારંવતક સરંઘષ્ધનરે કારણરે તરેઓ િરારરે  જાણીતા થયા. 
ની્લી (વનમન) જ્ાવતના હોિાનરે લીરરે તરેમના મનમારંથી કડિાશ કદાવપ દૂર 
થયરેલી નહીં. અભયાસ દરવમયાન ખાનગી શાળાઓમારં ઘણો સરંઘષ્ધ કરિો પડરેલો.

191૩મારં તરેઓ વવિતીય ક્રમરે એમ.એસસી. થયા, પ્રથમ ક્રમરે સતયરે્રિનાથ 
બોઝ હતા. રાષ્ ્રીય ્ળિળોમારં ભાગ લરેિાનરે કાણરે તરેમનરે FCSની પરીક્ા 
આપિા માટરે તરેમની સામરે સરકા તરફથી પ્રવતબરંર મૂકિામારં આવયો હતો. 

ઉચ્ તાપમાનરે આયનીકરણ એ તરેમનો મુખય ફાળો હતો. સહાના 
આયનીકરણ-સૂત્રએ તરેમનરે િૈવશ્વક ખયાવત અપાિી. ખગોળભૌવતકીમારં આ 
સૂત્ર સીમાવ્હનરૂપ છરે.
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192૩મારં અલ્ાહાબાદ યુવનિવસ્ધટીમારં ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપક અનરે 
તરે વિભાગના અધયક્ તરીકરે જોડાયા. 19૩8મારં કલકતિા યુવનિવસ્ધટીમારં પાવલત-
પ્રાધયાપક બ્યા તરે દરવમયાન IACSના મરંત્રી તરીકરે ્ૂરંટાયા. 1944–1950 
સુરી તરેના પ્રમુખપદરે રહા. તરેમણરે ્યૂવકલયર ભૌવતકીની સરંસથા કલકતિામારં 
સથાપી; જ રે અતયારરે  ‘સહા ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ ્યૂવકલયર કફવઝકસ (SINP)’ 
તરીકરે ઓળખાય છરે. ભારત ્યૂવકલયર યુગમારં પ્રિરેશરે તરે  માટરે તરેઓ ભારરે  
ઉતસુક હતા. તરે માટરે સાઇકલોટ્રૉન-પ્રકલપ શરૂ કયયો પણ કરેટલીક મુસીબતોનરે 
લીરરે સફળતા ન મળી. 

તરેઓ ્ુસત રાષ્ ્રિાદી હતા. દવલતોના સામાવજક અનરે આવથ્ધક ઉતથાન 
માટરે તરેમણરે તનતોડ પ્રયતનો કયા્ધ હતા. તરેઓ સમાજિાદી હતા અનરે સોવિયરેત 
યુવનયનના આયોજનના ્ ાહક હતા. તરેથી તરેમણરે નૅશનલ પલાવનરંગ કવમશનમારં 
સકક્રય રસ દાખવયો હતો. 1951મારં સિતરંત્ર સભય તરીકરે સરંસદમારં ્ૂરંટાયા 
હતા. નહરેરુનરે કરેટલીક િખત તરેઓ કઠતા હતા. 

વયવકતગત જીિનમારં તરેઓ સખત અનરે ઉગ્ હતા. તરેથી તરેઓ કઠોર 
અવભવયવકત રરાિતા હતા. બીજાનરે સતાિિામારં કદી પાછા પડતા ન હતા. 

‘Science and Culture’ સામવયકની તરેમણરે શરૂઆત કરી.

સત્યેન્દ્રિાથિ બોઝ (1894 1974)

તરેઓ અસારારણ બુવદશવકત રરાિતા હતા. એક િખત ગવણતના 
વશક્કરે સતયરેનનરે 100 મારંથી 110 ગુણ આપયા હતા કાણ કરે તરેમણરે બરા જ 
પ્રશ્ોના સા્ા જિાબ આપયા હતા, તરેથી વિશરેષ તો જુદી જુદી રીતરે જિાબો 
આપરેલા. જુિાન સતયરેન કટખળ ન કરરે  અનરે બીજાનરે પરરેશાન ન કરરે  તરે માટરે 
પી. સી. રરે  તરેમના વયાખયાન દરવમયાન તરેમનરે પોતાની પાસરે સટલૂ ઉપર 
બરેસાડતા. સતયરેન કોઈ પણ પરીક્ામારં પ્રથમ જ હોય.

યુવનિવસ્ધટી કૉલરેજમારં તરે વયાખયાતા તરીકરે વનમાયા તયારરે  સાપરેક્િાદ 
પ્રથમ િાર ભણાિિાનો પ્રસરંગ પડો. ભારતમારં તરે સમયરે આ વિષય નિો નિો 
હતો. આથી કોઈ પાઠ્પુસતક ઉપલબર ન હતુરં. આથી બોઝરે આઇ્સટાઇનના 
વયાપક સાપરેક્િાદ(General Relativity)ના લરેખોનુરં ભાષારંતર કયુું, જ રે 
કલકતિા યુવનિવસ્ધટીએ પુવસતકા તરીકરે પ્રગટ કયુું.
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1921મારં બોઝ ઢાકા યુવનિવસ્ધટીમારં રીડર તરીકરે જોડાયા. આ સમયરે 
તરેમણરે ‘બોઝ સટરેકટવસટકસ’  ઉપર ખયાતનામ સરંશોરનલરેખ પ્રગટ કયયો. તરેની 
હસતપ્રત આઇ્સટાઇન ઉપર મોકલીનરે જણાવયુ કરે ‘‘હુરં  આપના અવભપ્રાય 
માટરે આ લરેખ મોકલિાનુરં સાહસ કરુરં  છુરં. તમરે તરેનરે માટરે શુરં કહરેિા માગો 
છો તરે જાણિા હુરં  આતુર છુરં. ‘Zeitschrify fur Physik’મારં પ્રગટ કરિા 
ગોઠિણ કરશો તો હુરં  આપનો આભારી બનીશ. આ લખિા બદલ હુરં સરંકો્ 
અનુભિતો નથી. કાણ કરે તમારા લખાણના માધયમ વિારા હુરં  આપનો વિદ્ાથથી 
જ છુરં. આપનરે યાદ હશરે કરે કૉલકાતામારં કોઈનરે આપના લરેખનુરં અરંગ્રેજીમારં 
ભાષારંતર કરિાની પરિાનગી આપી હતી. આપરે વિનરંતી મા્ય રાખી હતી. તરે 
હુરં  જ છુરં –  જ રેણરે આપના સાપરેક્િાદના લરેખનુરં ભાષારંતર કયુું હતુરં.’’

આઝાદી બાદ તરત જ બોઝ કૉલકાતા પરત થયા. તરે ખરેરા પ્રાધયાપકપદરે 
વનયુકત થયા. 1956મારં તરે પદરેથી વનિૃતિ થયા. 1958મારં રૉયલ સોસાયટીના 
ફરેલો તરીકરે ્ૂરંટાયા.

બોઝ વિજ્ાનનરે તો ્ાહતા જ હતા. તરેથી વિશરેષ તો તરે સાકહતયનરે 
્ાહતા હતા. કાવયોની મજા માણતા. ફ્રે્્, કહબ્ૂ જ રેિી ભાષાઓમારંથી કાવયોનુરં 
બરંગાળીમારં રૂપારંતર (ભાષારંતર) કરતા. તરે ્ુસત રીતરે અનરે ભારપૂિ્ધક માનતા 
હતા કરે વિજ્ાનનો પ્ર્ાર-પ્રસાર કરિો હોય તો તરે માતૃભાષામારં જ થઈ શકરે. 
વિજ્ાનનરે બરંગાળીમારં ભણાિિા માટરે તરે ભારરે  જહરેમત ઉઠાિતા હતા. 

રામનનરે તરેમની શોર ‘રામન-ઘટના’ ઉપર નોબરેલ પુરસકાર મળશરે તરેિી 
બોઝરે આગાહી કરી હતી.

કલપનત રામરક્શ્નિ રામિાથિિ (189૩–1985)

તરેઓ રામનના સરંશોરન-કાય્ધની સુિાસથી આકષા્ધઈનરે, 1921મારં, 
સરંશોરન છાત્રિૃવતિ સાથરે કલકતિા ગયા. પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન ઉપર ઘણા સમય 
પહરેલારં તરેમણરે સરંશોરન શરૂ કરરેલુરં. ‘Feeble Fluorescence’ ઉપર તરેમણરે 
શોર કરી હતી. રામનની શોર ‘રામન-ઘટના’ સાથરે આ મુદ્દો વિિાદાસપદ 
રહો. ઓછામારં ઓછા સમયમારં તરેમણરે ડી.એસસી.ની ઉપાવર મરેળિી હતી. 
1925મારં ‘ઇવ્ડયન મીટીઓરોલૉવજકલ વિભાગ’મારં જોડાયા, વનિૃવતિ સુરી 
તયારં કામ કયુું. િાતાિરણમારં રહરેલા ઓઝોન ઉપર કરરેલા સરંશોરનથી તરેમનરે 
આરંતરરાષ્ ્રીય ખયાવત મળી.

વનિૃવતિ બાદ તરેઓ ભૌવતક અનુસરંરાન પ્રયોગશાળા (PRL), અમદાિાદના 
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વનયામક તરીકરે જોડાયા. 1966મારં સિરેચછાએ વનયામકપદ છોડુરં, પણ 
સ્માનનીય પ્રાધયાપક તરીકરે ્ાલુ રહા. છરેલ્ા શ્વાસ સુરી, રામનની જ રેમ, 
કાય્ધરત રહા. માન-સ્માન તો ઘણારં મળારં. 1957મારં ‘International 
Union of Geodesy and Geophysics’ના પ્રમુખપદરે ્ૂરંટાયા. ‘Interna-
tional Ozone Commission’ના સતત ત્રણ િાર પ્રમુખપદરે ્ૂરંટાયા હતા. 

રામનાથનરે ‘પાણીના બજ રેટ’ માટરેનુરં સૂ્ન સરકાનરે કયુું હતુરં. પણ 
મૂકબવરર સરકારરે  બજ રેટના આ ખયાલ ઉપર પાણી ફરેરિી નાખયુરં.

કરરઅમાનિકમ શ્ીનિવાસ રક્શ્નિ (1898–1961)

તરેમનરે રમ્ધ અનરે દશ્ધન (કફલસૂફી) પ્રતયરે ગાઢ લગાિ હતો. તવમળ અનરે 
સરંસકૃતના સારા જાણકા હતા. તરેમનુરં િારં્ન વિશાળ અનરે િૈવિધયસભર હતુરં 
– પલુટો અનરે એકરસટોટલ સમરેત. 1955મારં તરેમણરે ‘યુ.એસ. નૅશનલ એકૅડરેમી 
ઑફ સાય્સીઝ’મારં અવતવથવિશરેષ તરીકરે ‘ટકૅવનકલ વશક્ણમારં સારંસકાકરક 
મૂલયોનુરં મહતિ’ ઉપર પ્રિ્ન આપયુરં હતુરં. 

લરં્ના સમયરે અથ્ધપૂણ્ધ ્્ા્ધઓ કરતા. તરેના આરારરે  એક લાભાથથી 
કબૂલ કરતારં કહરે છરે કરે તરે િગ્ધ-ખરંડ કરતારં લરં્ના સમયરે થતા પકરસરંિાદથી 
િરુ ભૌવતકવિજ્ાન ભણયા છરે. રામનની ખયાવતનરે કાણરે કક્રશ્ન 1920મારં 
કૉલકાતા ગયા. રામનનરે તરેમની બુવદશવકતનો ખયાલ આિતારં IACSમારં 
સરંશોરન મદદનીશ તરીકરેની વનમણૂક આપી. તરેઓ સરંશોરન-લરેખો પોતાની 
માતૃભાષા –  તવમળ – મારં પ્રગટ કરતા હતા. 

રામન-સહા િચ્રેનો મતભરેદ દૂર કરિા તરેમણરે સાથ્ધક ભૂવમકા અદા 
કરી હતી. 

1929મારં કક્રશ્ન ઢાકા યુવનિવસ્ધટીમારં ભૌવતકવિજ્ાનના રીડર તરીકરે 
જોડાયા. 

19૩૩મારં કૉલકાતા ખાતરે IACSમારં મહરે્રિલાલ સરકાર પ્રાધયાપકપદરે 
આવયા. 

1942મારં અલ્ાહાબાદ ગયા. સિાતરંત્રય બાદ નિી નિી સથપાયરેલી ‘Na-
tional Physical Laboratory (NPL)’મારં પ્રથમ વનયામક તરીકરે વનયુકત 
થયા. ભાભા અનરે ભટનાગર સાથરે, આરરંભથી જ, પરમાણ-ઊજા્ધપરં્ના સભય 
તરીકરે કામગીરી બજાિી.
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‘રામન-ઘટના’ની શોરમારં તરેમણરે મહતિની ભૂવમક્ ભજિી હતી. ઢાકા 
અનરે કૉલકાતામારં કરરેલા સરંશોરન-કાય્ધની સુિાસ દૂર દૂર ઇંગલૅ્ડ સુરી 
પહોં્ી હતી. પકરણામરે લૉડ્ધ રૂથરફૉડ્ધ અનરે સર વિવલયમ બ્ાગ તરફથી 
સરંશોરન માટરે આમરંત્રણ મળારં હતારં. 1941મારં તરેઓ રૉયલ સોસાયટીના 
સભયપદરે ્ૂરંટાયા હતા. 

કેટલાક િામિાપાત્ર અન્્ય નવજ્ાિીઓ

એસ. રામશરેષન, એસ. ભગિરંતમ્, એસ. ્રંરિશરેખર (વશકાગો), એ. 
જયરામન, સી. રામાસિામી, બી.િી થોસાર અનરે અ્યની વિગતરે નોંર કરિી 
જોઈએ. જોકરે તરેમનો યથાસથાનરે યવતકરંવ્ત્ ઉલ્રેખ કરિામારં આવયો છરે.

l
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5
ઇનન્ડ્યિ ઍસોનસ્યેશિ ફૉર કનલટવેશિ ઑવ્ 

સા્યન્સ (બીજો તબક્ો – દસકો)

IACS સાથરે રામનનો બીજો તબક્ો (દસકો)  ખરરેખર શકિતથી 
(ઐવતહાવસક મહતિનો) રહો. કાણ કરે તરેમના જીિનનુરં ઉતિમ સરંશોરનકાય્ધ 
આ ગાળામારં થયુરં. પ્રથમ દસકા(1907-1918)મારં વિજ્ાન પ્રતયરે જોઈએ તરેટલુરં 
યાન આપી શકયુરં ન હતુરં. બીજા તબક્ા – દસકા(1919-19૩0)મારં તરેમણરે 
કરરેલા સરંશોરનથી, દરેશના દરરેક ભાગમારંથી અભયાસીઓ તરેમના સરંશોરન 
માટરે રામન તરફ આકષા્ધયા. તરેથી જ તો વિવિર પ્રકાનારં સમૃદ સરંશોરનો 
માટરે પ્રશ્ો ધયાનમારં આવયા. રામનરે પોતાના જૂના વિષયો ઉપર સરંશોરન તો 
્ાલુ જ રાખયુરં. તરે સાથરે સફકટકના વસથવતસથાપક અનરે પ્રકાશીય ગુણરમયો, 
કવલલ(colloids)ની ભૌવતકી; વિદ્ુત, ્ુરંબકીય અનરે યારંવત્રકીય વવિિક્રીભિન 
(birefringence) તથા X-કકરણોના વિિત્ધન (diffraction) જ રેિા નિા વિષયો 
ઉપર સરંશોરન-વિકાસ શરૂ કયયો.

1919મારં અમૃતલાલ સરકાના અિસાન બાદ, તરત જ રામન IACSના 
માનદ મરંત્રી તરીકરે ્ૂરંટાયા. સદર સરંગઠનની બીજી બરી જિાબદારીઓ 
સાથરે, તરેનો િાવષ્ધક હરેિાલ તૈયાર કરી રજૂ કરિાનો ભાર તરેમના વશરરે  આવયો. 
્ીલા્ાલુ હોિાનરે બદલરે રામનનો તૈયાર કરરેલો િાવષ્ધક હરેિાલ, કલાના 
કદરદાની અનરે મમ્ધજ્ માટરે, આનરંદનો વિષય બની રહરેતો. આિા હરેિાલમારં 
તરેમનુરં રબકતુરં વયવકતતિ પરાિવત્ધત થતુરં હતુરં. હરેિાલની રજૂઆતનુરં સરંબોરન 
માનિા્ક અનરે ઉષમાસભર રહરેતુરં. હરેિાલ બરે ભાગમારં પ્રગટ કરતા હતા. 
એક ભાગમારં વિજ્ાન-સરંશોરનની વિગતો અનરે બીજા ભાગમારં વયિસથાપન 
અનરે િહીિટી વિગતો આપિામારં આિતી. બરંનરે ભાગ (ભાત-Patterns) 
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ઇવતહાસકારો માટરે અતયરંત રસપ્રદ બનતા. વિજ્ાનનો વિભાગ િારં્િામારં 
આનરંદિર્ધક રહરેતો કારણ કરે તરે ટકૅવનકલ ભાષા-પ્રયોગથી મુકત રહરેતો. તરેથી 
વિશાળ િા્કિગ્ધનરે તરે આિકાદાયક બનતો.

હરેિાલની રજૂઆતમારં સપષ્તા અનરે શૈલી એકરારી રહરેતી – પછી 
ભલરેનરે તરે સરંગીતિાદ્, પ્રમાણસર તરેલ મરેળિીનરે બનાિરેલુરં દૂરના જ રેિુરં પ્રિાહી 
અથિા દિા કરે રરંગ તરીકરે િપરાતુરં આિી જાતનુરં િવણ્ધક પાયસ-પ્રિાહી (chro-
matic emulsion) કરે X-કકરણોના વિિત્ધન સરંબરંરરે હોય. પહરેલા ભાગના અરંતરે 
સરંગઠનમારંથી પ્રગટ થયરેલા સરંશોરન-લરેખોની યાદી (સૂવ્) આપિામારં આિતી. 
બીજા ભાગમારં પ્રયોગશાળા, પુસતકાલય, કાય્ધશાળા, આવથ્ધક અનરે િહીિટી 
બાબતોનો સમાિરેશ કરિામારં આિતો. 

ઍસોવસયરેશન-સરંગઠન-નુરં િક્ધશૉપ નાનુરં પણ જરૂરી સારનો તૈયાર 
કરિાની બરી જ સગિડોિાળુરં. કરેટલાક પ્રયોગો માટરે ઉપકરણ તૈયાર કરિા 
માટરે જરૂરી ભાગો ભરંગારમારંથી મરેળિાતા હતા. અહીં અપવયયમારંથી ઉતિમ 
બનાિિા માટરે રામનની દૃવષ્ દરેખાઈ આિરે છરે. એક િખત કૉલકાતાની શરેરીમારં 
લટાર મારતારં મારતારં રામનનરે, લોખરંડના િરેપારી પાસરેથી એકડસન-પ્રકારનો 
ડાયનરેમો હાથ લાગયો, જ રે મોટા મોટા વિદ્ુત ્ુરંબકો રરાિતો હતો, તરે તરેમનરે 
પ્રયોગશાળામારં મૂલયિાન પુરિાર થયો. આ રીતરે િક્ધશૉપ સજ્જ કરિામારં 
આિતુરં. ભંગારિો સદુપ્યોગ કરવાિી દીઘ્ભદૃનટિ રામિ ધરાવતા હતા. 
આથી અ્ય શાખાના વિદ્ાથથીઓનરે સરંશોરન-સગિડો મળી રહરેતી. 

પુસતકાલય સરંપન્ કરિા રામન તમામ પ્રયાસો કરતા. મહતિનારં પ્ીસરેક 
સામવયકો વનયવમત આિતારં. સરંગઠનનરે આવથ્ધક સરંકડામણ તો રહરેતી જ હતી. 
આથી રામનરે IACSના બુલરેકટનની બદલીમારં કરેટલારંક સામવયકો મળી રહરે તરેિી 
વયિસથા કરી હતી. વિવનમય પદવતએ વસમથસોવનયન ઇવ્સટટ્ૂટ, કરેવમબ્જ 
કફલૉસૉકફકલ સોસાયટી, લીપઝીગની Wissenschaften એકૅડરેમી, ફ્ારંકવલન 
ઇવ્સટટ્ૂટ, બયૂરો ઑફ સટા્ડઝ્ધ, એકૅડરેમી ઑફ સાય્સ (લરેવનનગ્ાડ), 
રૉયલ એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીઝ (એમસટરડામ), એકૅડરેવમયા નૅશનલ (રોમ), 
ઇમપીકરયલ એકૅડરેમી (ટોકકયો), ર રૉયલ ડવબલન સોસાયટી અનરે ગરેસરેલશા્ટ 
ડર વિસરે્શરેફટન (Gesellschaft der wissenschaften) ગૉકટરંગગરેન તરફ 
પ્રગટ થતારં સામવયકો રામનના કરકસરયુકત આયોજન વિારા મરેળિાતારં હતારં. 

માત્ર ડૉકટરરેટના પ્રમાણપત્ર માટરે આિતા વિદ્ાથથી-સરંશોરકોનરે બદલરે 
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સરંશોરન પ્રતયરે પ્રીવત અનરે રગશ રરાિતા વિદ્ાથથીઓનરે રામન આિકાતા. 
રામનનારં ઉમદા અનરે ઉન્ત િલણો, સજ ્ધનાતમક સરંશોરન અનરે શૈક્વણક 
દીઘ્ધદૃવષ્નરે ધયાનમારં લઈ કલકતિા યુવનિવસ્ધટીએ તરેમનરે, 1921મારં માનદ 
ડૉકટરરેટ(Honoris Causa)ની ઉપાવર આપી. 

તરે જ િષથે તરેમણરે યુવનિવસ્ધટીઝ કૉંગ્રેસ(ઑકસફડ્ધ)ના પ્રવતવનવર તરીકરે 
હાજરી આપી. અહીં તરેમનરે જ રે. જ રે. થૉમસન, બ્ાગ (વસવનયર) અનરે રૂથરફૉડ્ધ 
જ રેિા ભૌવતકવિજ્ાનીઓનરે મળિાનો મોકો મળો. રામન લરંડન પહોં્રે તરે 
પહરેલારં તરેમની પ્રવતષ્ઠા કયારનીય પહોં્ી ગઈ હતી. રૉયલ ઇવ્સટટ્ૂશનમારં 
રૂથરફૉડ્ધનુરં વયાખયાન સારંભળિા રામન ગયા તયારરે  તરેઓ છરેલ્ી પાટલી 
ઉપર બરેઠા હતા. રૂથરફૉડ્ધની નજર તરેમના ઉપર પડતારં રામનનરે ઇશારો 
કરીનરે પ્રથમ હરોળમારં આિી બરેસિાની શુભ્રેષ્ા કરી. આ પહરેલારં રૂથરફૉડથે 
રામનનરે જોયરેલા નહીં, પણ જાણતા હતા કરે દવક્ણ ભારતના લોકો પાઘડીનો 
ઉપયોગ કરરે  છરે. શ્ોતાગૃહમારં પાઘડી સાથરે એક જ વયવકતનરે જોતારં તરે રામન 
જ હોય એમ નક્ી કયુું. આિુરં હતુરં આરંતરરાષ્ ્રીય ભૌવતકવિજ્ાનીઓ િચ્રે 
રામનનુરં સથાન. આ ઘટનાથી રૂથિરફૉડ્ભિી સદભાવિા રામિિા હૃદ્યિે 
સપશદી ગઈ. રામનની આ અપૂિ્ધ વસવદ ગણાય.

લરંડનના રોકાણ દરવમયાન રામનના અ્ય વિજ્ાનીઓ સાથરે સરંબરંરો 
િયા અનરે વિકસયા. સરંશોરન- સુવિરાઓ પણ ઉપલબર થઈ. સેંટ પોલસ 
કરેથરેડ્રલમારં ગુરંજન કરતા ઝરૂખા(Whispering gallary)મારં અભયાસ માટરે 
યુવનિવસ્ધટી કૉલરેજના પ્રાધયાપક એ. ડબલયૂ. પૉટ્ધરરે  કડી જોડીનરે સગિડ કરી 
આપી. રામનના લરંડનરોકાણ દરવમયાન તરેમની રૂમમારં ભારતીય આયોજન 
પરં્ના પૂિ્ધ ઉપાધયક્ ગગનવિહારી મહરેતા હતા. રામનનરે યાદ કરતારં મહરેતા 
કહરે છરે કરે ‘રામન પ્રયોગ પૂરો કયા્ધ બાદ મોડી રાત્રરે ઠરંડીમારં ઠૂરંઠિાતા રૂમ ઉપર, 
ગરમી મરેળિિા બરે હાથ ઘસતા ઘસતા આિરે અનરે ઘરની માલકીનની પાસરે 
ગરમાગરમ ભોજન માગરે.’

પરદરેશથી પાછા ફરતારં, રામન ભૂમધય સમુરિના નીલિણથી જળથી 
મરંત્રમુગર બની આકષા્ધયા. સમુરિજળના રરંગોમારં તરેમનરે રસ જાગ્ત થયો. 
તરેનરે કાણરે તરે પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન(scattering)ના અભયાસ માટરે ઉતિરેવજત થયા. 
જ રેનાથી થોડા સમય બાદ તરેઓ ‘રામન-ઘટના’ની શોરના વિારરે  આિીનરે ઊભા. 
આંખ અિે કાિ ખુલ્લાં રાખી, સચેત રહેિાર માણસ ક્યાંિો ક્યાં પહોંચી 
ર્્ય છ ેતેિું આ ઉદાહરણ છ.ે
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1924મારં, ૩6 િષ્ધની િયરે, રામન રૉયલ સોસાયટી(લરંડન)ના ફરેલો તરીકરે 
્ૂરંટાયા. FRS થનાર તરે ્ોથા ભારતીય હતા. કહરેિાય છરે કરે FRS થયા બાદ 
તરેમનરે કહરેિામારં આવયુરં કરે હિરે પછી શુરં ? સતિરરે  પ્રતયુતિર હતો –  અલબતિ 
‘નોબરેલ પુરસકાર’.

કેટલો આતમનવશ્વાસ ! કેટલું ઊંચું લક્્ય ! 

બરાબર આ જ સમયરે, તરેમના માનસના ઘડિૈયા સર આસુતોષ 
મુખરજીનુરં અિસાન થયુરં. રામન માટરે આ મોટી અરંગત ખોટ હતી. થોડાક 
સમય માટરે રામન શોકની ઊંડી ગતા્ધમારં રકરેલાઈ ગયા. મુખરજીની ઉચ્ 
ગાવણવતક ભૂવમકા અનરે રામનની ગવણતમારં દરેડકા-્ાલ િચ્રે ઘણો ઘવનષ્ઠ 
નાતો હતો. પદ કરે કાય્ધશૈલીનરે રોજબરોજના વયિહારમારં આડરે લાવયા 
વસિાય, આશુતોષ મુખરજી રામનની બુવદમતિાનરે ખુલ્રંખુલ્ા ખરેલકદલીપૂિ્ધક 
વબરદાિતા.

1924મારં રામનરે, ‘વબ્કટશ ઍસોવસયરેશન ફૉર એડિા્સમરે્ટ ઑફ 
સાય્સ’ના વનમરંત્રણથી કૅનરેડાની સફર કરી. પ્રથમ િાર આટલાવ્ટક 
સમુરિ ઓળરંગયો. ટોરો્ટો ખાતરે તરેમણરે પ્રકાશના પ્રકીણ્ધનનો મુદ્દો ્્ા્ધમારં 
લીરો. તયારંથી ફ્ારંકવલન ઇવ્સટટ્ૂટના શતાબદી મહોતસિમારં ભારતનુરં 
પ્રવતવનવરતિ કરિા તરેઓ યુ.એસ. ગયા. તયારંથી કૅવલફૉવન્ધયા ઇવ્સટટ્ૂટ 
ઑફ ટકૅનૉલૉજી(કૅલટરેક)ની નામ્ધન બ્ીજ પ્રયોગશાળા (પાસાડરેના) ખાતરે ગયા. 
રૉબટ્ધ વમવલકનના વનમરંત્રણથી મુલાકાતી અધયાપક તરીકરે ્ાર મકહના તયારં 
રોકાયા. આ આમંત્રણ તેમિી પ્રનતષ્ઠાિે ઉન્નત કરે છ.ે કાણ કરે આ પહરેલારં 
સોમરફીલડ, લૉરરે ્્ટઝ અનરે આઇ્સટાઇનનરે આમરંત્રણ મળરેલારં. અહીં તરેમણરે 
વયાખયાનો આપયારં, ઉપરારંત િાયુના પ્રવત્ુરંબકતિ (ડાયામૅગ્નરેકટક) ગુણરમયો 
ઉપર પ્રયોગો કયા્ધ, જ રે પાછળથી પાસાડરેનામારં હરેમરરે  (Hemmer) અનરે 
કૉલકાતામારં િૈદ્નાથનરે ્ાલુ રાખયા. યુ.એસ.મારં કૉમપટન, કૂલીજ, લૅ્ગમૂર 
જ રેિા ખયાતનામ ભૌવતકવિદો સાથરે સરંપકયો સરાયા(કરેળિાયા). આ સમયરે 
‘કૉમપટન-ઘટના’ શોરાઈ, જ રે ‘રામન-ઘટના’ માટરે પૂિ્ધસરંદરેશો હતો.

પ્રથમ મુલાકાત બાદ, કૉમપટનરે રામનનરે સુનહરી સિારના નાસતા માટરે 
આમરંત્રણ આપયુરં. વબલકુલ વનયત સમયરે રામન પહોં્ી ગયા અનરે ઘરંટડી 
િગાડી. મુલાકાતીની આતુરતાથી રાહ જોતી મકહલાએ દરિાજો ખોલયો અનરે 
રામનનરે જોતારં જ તરે બરાડી ઊઠી, ‘‘અરરે  ભગિાન, આ તો કાળો માણસ 
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છરે.’’ આ શબદો સારંભળતારં રામનનરે મોટો આઘાત લાગયો. વયવથત પણ થયા. 
કૉમપટનરે અરંત:કરણપૂિ્ધક રામનની માફી માગી. રામન તતક્ણરે તો સિસથ 
થઈ ગયા પણ આ ઘટનાની અસર તરેમના ઉપર લારંબો સમય સુરી રહી. 
અસકહષણતા અનરે રરંગભરેદના અનુભિો આ સમયરે તાજા થયા.

તયારબાદ રામનરે માઉ્ટ વિલસન િરેરશાળાની મુલાકાત લીરી. 
દૂરબીનના મોટા મોટા પરાિત્ધકો જોઈનરે તરે તો આભા બની ગયા. બૅંગલોર 
(હિરે બૅંગાલુરુ) નજીકમારં કાિલુરનુરં દૂરબીન જોઈનરે રામન કરેટલા બરા ખુશ 
થયા હોત ! આ દૂરબીન તરેમના અિસાન બાદ તૈયાર થયુરં અનરે કાય્ધ કરતુરં થયુરં.

રામન નિરેમબરમારં બવલ્ધન, પૅકરસ, જીનીિા અનરે રોમ થઈનરે ભારત પાછા 
આવયા. નિી દુવનયા અનરે જુદા જુદા અનુભિોના આરારરે  તયારપછી રામન 
્ાર િષ્ધ માટરે ખૂબ જ કાય્ધરત રહા. રૂણી રખાિીનરે પોતાના સરંશોરનમારં 
ઓતપ્રોત થઈ ગયા. આ સમય દરવમયાન ‘રામન-ઘટના’ની શોર થઈ.

રામન અનરે તરેમના વશષયો િચ્રેનો સરેતુ સનરેહાળ, ઉષમાસભર અનરે 
િાલી-પાલયપણાનો હતો. વિદ્ાથથીઓ પોતાની બુવદનો ઉપયોગ કરી પોતાની 
જાતરે જ કામ કરરે  તરે માટરે રામન હરંમરેશારં તરેમનરે પ્રરેકરત કરતા. સમયારંતરરે  
સરંશોરનકાય્ધ ઉપર ્્ા્ધ કરરે . સરંશોરનના ઊંડાણમારં ગયરેલા વિદ્ાથથી ઉપર 
સિાભાવિક રીતરે ધયાન કરેવ્રિત થતુરં. પ્રાયોવગક પકરણામો ્કાસરે, ્્ા્ધ કરરે  
અનરે પ્રવસવદ માટરે લરેખ તૈયાર કરિા સૂ્ન કરરે . વિકાસના ઊં્ા તબક્ રે 
પહોં્િા માટરે દરરેક વિદ્ાથથીનરે સમાન તકો મળી રહરેતી. નિરેસરથી વિ્ારિા 
તથા કાય્ધ કરિા માટરે વિદ્ાથથીઓનરે સરંપૂણ્ધ સિતરંત્રતા મળી રહરેતી. તૈયાર 
ભાણાની તક કોઈનરે મળતી નહીં. સરંગઠનના મદદનીશ મરંત્રી આશુબાબુ સાથરે 
શુદ સમજ અનરે શુભરેચછા પ્રિત્ધતી, જ રેથી વિદ્ાથથીઓનરે કોઈ પણ જાતની મદદ 
કોઈ પણ સમયરે મળી રહરેતી હતી. અરંદરોઅરંદરનો સહકાર પણ સરાહનીય 
હતો. IACSની પ્રિૃવતિઓમારં ભારરે  પ્રિરેગ પકડાયો. રામન અનરે વિદ્ાથથીઓ 
િચ્રે આનરંદ અનરે ઉતસાહ ઓર િરતા ગયા. એક પ્રસરંગરે સતયરે્રિનાથ બોઝરે, 
રામનરે કરરેલા પ્રાયોવગક વનદથેશન બાદ, રામનનરે અવભનરંદન પાઠિતારં કહુરં કરે, 
‘‘પ્રો. રામન, તમરે સા્રે જ મહાન શોર કરી છરે. હુરં  આગાહી કરતારં કહુરં છુરં કરે 
તરે ‘રામન-ઘટના’ તરીકરે ઓળખાશરે અનરે તરે શોરનરે ‘નોબરેલ પુરસકાર’ મળશરે. 
બોઝની બરંનરે ભવિષયિાણી સા્ી પડી. હીરા(રામન)ની પરખ (પરીક્ા) તો 
ઝિરેરી (બોઝ) જ કરી શકરે. આ ખરરેખર ઉદાર અનરે કદલદાર શુભ્રેષ્ા હતી.
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જા્યુઆરી, 1929મારં મરિાસ(્રેન્ાઈ) ખાતરે મળરેલ ઇવ્ડયન સાય્સ 
કૉંગ્રેસના અવરિરેશનમારં રામન કૉંગ્રેસના જનરલ અયક્ હતા અનરે બોઝ 
ભૌવતકવિજ્ાનના અધયક્ હતા. 

1928મારં સોમરફીલડરે ભારતની મુલાકાત લીરી. તરે સમયરે યુરોપમારં 
ભૌવતકવિજ્ાન ક્રેત્રરે પ્રગવતનો જોરદાર પિન ્ાલતો હતો. જોકરે સોમરફીલડ 
આ પહરેલારં મરેઘનાદ સહાનરે જમ્ધનીમારં મળા હતા, તયારથી તરેઓ ભારતના રમ્ધ 
અનરે તતિજ્ાનથી આકષા્ધયરેલા હતા. તરેમણરે એિો ભાિ વયકત કયયો હતો કરે :

‘‘પુરાણી સભયતા સાથરેની ભારત-ભૂવમ ઉપર છરેલ્ા કરેટલાક સમયથી 
આરુવનક ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રબળ અરંકુર વિકાસ પામી રહા છરે; જ રેનરે લીરરે 
ભારત ્યુરોનપ્યિ અિે અમેરરકિ રાટિ ્રોિી હરોળમાં આવી રહું છ.ે’’ તરે 
સમયરે કરરેલુરં વનદાન આજ રે સા્ુરં પડી રહુરં છરે. 

ભારતની મુલાકાત દરવમયાન, સોમરફીલડનરે માત્ર ભૌવતકવિજ્ાનમારં 
રસ હતો એિુરં નહીં પણ તરેમણરે ‘ભારતના રોમ જ રેિા બનારસ’ અનરે ‘પૂિ્ધની 
પરીકથા સમાન આગ્ા’ માટરે ખાસ સમય ફાળવયો હતો. તરેમણરે કહુરં કરે 
ભારત ખરેખર સુંદર દેશ છ,ે પણ ધરાથિી એક ફૂટ કરતાં વધારે અધર 
ચાલે છ.ે રિી્રિનાથ ટાગોરના આમરંત્રણથી તરેમણરે શારંવતવનકરેતનની ખાસ 
મુલાકાત લીરી. ‘‘ભારતીય પાનખરની શારંવત અનરે આનરંદનો અનુભિ કયયો.’’ 
તયારબાદ કા વિારા કૉલકાતાથી હાબ્ધર ઉપર ગયા. તયારં ફરીથી વરિસતીઓ 
તરફથી ફૂલહાર અનરે X-રરે -મૅન તરફથી ફૂલો....!

સોમરફીલડરે ઊંડા સનરેહની લાગણી સાથરે, ઈશ્વરની પરમકૃપાિાળા પણ 
પકરવસથવતજ્ય દુ:ખી ભારતનરે ભારરે  હૈયરે છોડુરં. આ સાથરે તરેમનરે મળરેલારં 
માન અનરે મૈત્રી માટરે ર્યતા સાથરે આભાર મા્યો.

એક વિદરેશી વિજ્ાનીએ, તરેમની ટૂરંકી મુલાકાત દરવમયાન, ભારતનો 
X-રરે  લઈનરે સારારં અનરે નરસારં – એમ બરંનરે પાસારંનુરં વનદાન સ્ોટપણરે કયુું છરે. 
અહોભાિ સાથરે ભારતની સરાહના કરી છરે. સાથરે સાથરે ્ૂરંટલી પણ ભરી છરે. 

1927–28નુરં િષ્ધ સારી રીતરે િીતયુરં. આ સમય દરવમયાન મોટી અનરે 
મહતિની શોરો થઈ, જ રેનરે લીરરે ્ારરે  બાજુથી માન અનરે યશની લહરેરો 
આિિા લાગી. આ બરુરં ઉતિમ રીતરે થયુરં પણ કૉલકાતા આવયા બાદ 2૩ િષથે 
રામનનરે નોબરેલ પુરસકાર 19૩0મારં મળો. તરેમનો આતમવિશ્વાસ અનરે બોઝની 
ભવિષયિાણી સા્ારં પડારં. IACSના વશખરરે  કીવત્ધ-કળશ ્ઢ્યો, તયારરે  તરેના 
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સથાપક - મહરે્રિલાલ સરકારનરે સિગ્ધમારં અદભુત અનરે અસારારણ આનરંદ 
અનરે લાગણીનો અનુભિ થયો હશરે. ભારતમારં સરંશોરન માટરે ખુદ IACSના 
બળ િડરે પ્રથમ રોરી માગ્ધ તૈયાર થયો. જ ેબીર્ માટે જીવે છ ેતે કદાનપ 
મરતો િથિી, એટલુરં જ મહરે્રિલાલ સરકાર (મહરે્રિલાલ સરકાર) માટરે 
કહરેિાય તરેમ છરે. 

દરરેકનો અરંત હોય છરે. સારી િસતુ કરે ઘટનાઓનો પણ એક સમયરે 
અરંત આિરે છરે. કૉલકાતા ખાતરે પસાર કરરેલો 2૩ િષ્ધનો ગાળો રામન માટરે 
સુિણ્ધમય સમય હતો. મહરે્રિલાલ સરકા સથાવપત IACSનરે જ્ાન-વિજ્ાનનારં 
કકરણોથી રામનરે પ્રકાવશત કયુું. મહરે્રિલાલ સરકારરે  તરેનુરં િાિરેતર કયુું તો રામનરે 
જ્ાન-જળથી વસરં્ન કરી તરેનરે િટિૃક્ બનાવયુરં. રામનરે આરુવનક વિજ્ાનનારં 
સરંશોરન અનરે વિકાસ માટરે ગુરુ-વશષયની પરરંપરાનરે ઉજાગર કરી. જ્ાન-
વિજ્ાનની વિભાિનાનરે ૠવષ-સપશ્ધ આપયો. કઠોર શારીકરક અનરે માનવસક 
પકરશ્મ બાદ પ્રાપ્ત-વસવદના મૂળમારં એક યા બીજા કાણરે લૂણો લાગિાની 
શરૂઆત થઈ. દુ:ખદ પકરવસથવતનુરં વનમા્ધણ શરૂ થયુરં. તરે પણ એકાએક અનરે 
અણવ્રંતવયુરં. આમ થિા માટરે નાનારં-મોટારં કરેટલારંક કાણો ખરારં. પણ કરેટલાક 
સહા-રામન સરંઘષ્ધ(વિિાદ-મતભરેદો)નરે જલદ કાણ દશા્ધિરે છરે. અલબતિ, તરેમારં 
કરંઈક સતયારંશ તો ખરો. સપાટીએ તો રોગનારં વ્હનો જ નજરરે  પડરે છરે, પણ 
રોગનારં મૂળ તો ઘણારં ઊંડારં પ્રસરરેલારં હોય છરે. બરંનરે પક્રે સમારાન તો દૂરની 
િાત (બાબત) થઈ ગઈ. રામનરે IACS સરંગઠન છોડિુરં તરે િાત નક્ી થઈ ગઈ 
હતી. સમગ્ શ્રેણીબદ ઘટનાઓનુરં વનષપક્પણરે વનદાન એટલા માટરે આિશયક 
છરે કરે આજ રે અનરે ભવિષયમારં, તરે આપણરે માટરે બોરરૂપ બનરે.

સૂય્ધ ઉપર ડાઘ હશરે, પણ તરેની સામરે િરુ પડતી રૂળ ઉછાળિાથી કોઈનરે 
ફાયદો થતો નથી, તરેનરે વનસતરેજ કરી શકતો નથી. 

સફળતા ઈષા્ધ જ્માિરે છરે. રામનની સફળતા તરેમારં અપિાદ ન બની 
શકરે. કોઈનુરં અવભિાદન થતુરં હોય તયારરે  અદરેખાઈ પ્રબળ બનરે છરે. કોઈનરે 
તક ન મળરે તયારરે  તાણ િરરે તરે સિાભાવિક છરે. કઠોર પકરશ્મ, રાતકદિસના 
ઉજાગરા અનરે આવથ્ધક લાભના તયાગ સાથરે જયારરે  રામનરે એકલરે હાથરે IACSનરે 
અપૂિ્ધ પ્રવતષ્ઠા અપાિી તયારરે  સૌ કોઈએ તાળીઓના ગડગડાટથી િરાવયા. 
રામિે વધુ આપ્યું છ ેઅિે ઓછુ ંમેળવ્યું છ.ે

પાવલત-પ્રાધયાપકપદ મળા બાદ, પકરવસથવતએ કરિટ બદલી. 
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યુરોપમારં આરુવનક ભૌવતકવિજ્ાનનો પિન ્ાલી રહો છરે તયારરે  રામન જૂના 
વિષયો ઉપર સરંશોરન કરરે  છરે તરેિી હિા શરૂ કરિામારં આિી. પ્રિ્નો અનરે 
પકરસરંિાદોમારં રામન ઉપર કટાક્ થિા લાગયા. આથી તરે મનોમન રૂરંરિાતા 
રહરેતા હતા. તરેિામારં નોબરેલ પુરસકાર મળો પણ પકરવસથવતમારં ખાસ ફરેર 
પડો નહીં. નોબરેલ પુરસકાર માટરેના તરેમના સરંશોરન – રામન ઘટના-ની 
મૌવલકતા ઉપર શરંકાની સોયો ભોંકાિા લાગી. તરેમનુરં કામ ઓછુરં અનરે બીજાનુરં 
િરારરે  એિો આક્રેપ પણ કરિામારં આવયો. રામનરે દવક્ણ ભારતીયોનુરં ટોળુરં 
જમાવયુરં છરે તરેિો બરેબુવનયાદ આક્રેપ કરિામારં આવયો. વિગતો એકવત્રત કરી 
વિશ્રેષણ કરતારં દરેખાય છરે કરે આ બરી ગરેરસમજો છરે.

રામનની બાબતરે તટસથ અનરે વસથર ભાિરે વિ્ારિાનુરં રહરે છરે. કરે. આર. 
રામનાથન કરેરળના, ભગિરંતમ્ આરંધ્રપ્રદરેશના અનરે શરેષાવગકર રાિ માઇસોરના 
હતા. આ લોકો તરેમની બુવદશવકતનરે કાણરે દુવનયાના કોઈ પણ ખૂણરે પસરંદગી 
પામયા હોત. તો પછી તરેમનરે કૉલકાતામારં સથાન મળરે તરેમારં નિાઈ શુરં ? 
તરેમારં પ્રારંતિાદ કયારંથી આવયો ? શ્ેષ્ઠિી પસંદગી શું પક્ષપાત ગણા્ય ? 
IACSમારં તરેની પ્રવતષ્ઠાનરે કાણરે દૂરદૂરથી લોકો સરંશોરન માટરે આિતા હતા. 
અમરાિતીથી રાબદગા િણ્ધપટના પ્રયોગ માટરે, અલ્ાહાબાદથી િાયોવલનના 
િવનશા માટરે ઘોષ આર. એન. અનરે યુિાન ્રંરિશરેખર સરંસથાના સજ ્ધનાતમક 
િાતાિરણનો લાભ-અનુભિ કરિા આવયા હતા. 

બી. બરેનજી્ધ, ડી. બરેનજી્ધ, એસ. કરે. બરેનજી્ધ, બી. એન. ્ક્રિતથી, પી દાસ., 
એસ. કરે. દતિા, જી. એલ. દતિા, ડી. એન. ઘોષ, એમ. એન. વમશ્ા, એસ. 
કરે. વમત્રા, બી. રૉય, એસ. સી. સરકા, એન. કરે. સુર અનરે રામનના અ્ય 
સાથીઓ અનરે સહકાય્ધકરો હતા. બરા જ બરંગાળના. આ હકીકત ઉપરથી 
રામન બરંગાળી-વિરોરી હતા તરે િાતનો છરેદ સમૂળગો ઊડી જાય છરે.

IACS આદશ્ધ િાતાિરણ અનરે રામનની પ્રવતષ્ઠાનરે કાણરે બુવદશાળી 
છાત્રો કૉલકાતામારં એકઠા થતા હતા. કરે. આર. રામનાથન્ મરિાસ યુવનિવસ્ધટીના 
પ્રવતવનવર હતા. એસ.િેંકટરેશ્વરન કલકતિા Test Houseના કમ્ધ્ારી હતા જ રે 
IACSમારં રસ રરાિતા હતા. કરેટલાક દૂર-દરાજના વિસતારોમારંથી આિતા 
છાત્રો, જ રેમનરે કૉલકાતામારં કોઈ સગિડ ન હોય, તરેિાનરે રામન પોતાના ઘરેર 
આશ્ય આપતા, બીજી વયિસથા ન થાય તયારં સુરી પોતાનરે ઘરેર રાખીનરે 
જમાડતા હતા. કરેટલાક લોકો તરેમની ઉદારતા અનરે માનિીય વયિહારનો 
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અનથ્ધ કરતા. આસુ બાબુ પ્રતયરેના અપાર પ્રરેમ, સર આસુતોષ મુખરજી પ્રતયરે 
શાશ્વત માન માટરે અનરે એસ. કરે. બરેનજી્ધની કદર કરિા બદલ રામન માટરે 
કોઈએ બરે સારા શબદો કહા નથી જ રે અતયરંત દુ:ખદ છરે.

યુ. એસ., કૅનરેડા અનરે યુરોપમારં ભારતીય પ્રાધયાપકો કામ કરરે  છરે. 
ભારતીય વિદ્ાથથીઓનરે તરેમના મદદનીશ કરે સરંશોરક સહાયક તરીકરે રોકરે છરે. 
પણ આિો સરંકુવ્ત વિ્ાર કયારંયરે જોિા મળતો નથી. બરંગાળ પ્રતયરેનો અવત-
પ્રરેમ સરંકુવ્તતામારં ન ખપરે ?

આપણા દરેશમારં સમાજશા મોટો ભાગ ભજિરે છરે. આઝાદી બાદ, 
્રેન્ાઈમારંથી IFS અનરે IAS થનારની સરંખયા મોટી હતી. પણ અતયારરે  
સામાવજક ગવતશાસ્ત્ર (social dynamics) બદલાઈ ગયુરં છરે, તરેથી પ્રારંતિાદ 
રહરેતો જ નથી. રાષ્ ્રના બીજા પ્રદરેશો કરતારં બરંગાળરે મોટી સરંખયામારં 
ભૌવતકવિજ્ાનીઓ આપયા છરે, જયારરે  બીજ રે આજ રે પણ પાયાગત વિજ્ાન 
પ્રતયરે અરુવ્ જોિા મળરે છરે.

19૩2મારં ઇવ્ડયન ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ સાય્સ (I.I.Sc.) નિા વનયામકની 
શોર કરી રહુરં હતુરં, કાણ કરે સર માકટ્ધન ફોસટર વનયામક તરીકરે, એવપ્રલ 
19૩2મારં સરેિાવનિૃતિ થઈ રહા હતા. તાતા પકરિારરે  નિા વનયામક તરીકરે, 
રૂથિરફૉડ્ભિે ભલામણ કરી. રૂથિરફૉડડે જણાવ્યું કે નિ્યામક માટે તમારે 
ઇંગલલૅન્ડ સુધી િજર દોડાવવાિી જરૂર િથિી કાણ કે રામિ, શનકતશાળી 
ઉમેદવાર તમારે ત્યાં જ છ.ે તયારબાદ મૅનરેજમરે્ટની કાઉવ્સલરે રામનનરે 
વનયામક તરીકરે ઑફર કરી. રામનનરે બૅંગલોર(બૅંગાલૂરુ)ના આનરંદ કરતારં 
કલકતિાના IACSની વ્રંતા વિશરેષ હતી. IACSમારં રામનના વિરોરીની શોર 
કરિામારં આિી. તરે માટરે પ્ર્ાર-માધયમો કામરે લગાડી દરેિામારં આવયારં હતારં. 
રામન કશુરં કરી શકયા નહીં. કાણ કરે તરેમનો અહરંકાર અનરે જીભની કડિાશ 
આડરે આવયારં.

પોતાના વપતાશ્ી આશુતોષ મુખરજીનરે ફસાિિાના આક્રેપ સાથરે 
શયામપ્રસાદ મુખરજીએ બરેઠકનરે તોફાની બનાિી. રામનનરે મરંત્રીપદરેથી હટાવયા. 
િષયો સુરી મરંત્રી તરીકરે અિરેતન સરેિાઓની બરે સારા શબદોથી કોઈએ તરેમની 
કદર ન કરી. રામન માટરે કોઈએ એક પણ આરંસુ ન સાયુું. તરે પળો રામન માટરે 
અતયરંત કડિાશભરી અનરે ઘૃણાસપદ હતી. તરે િખતરે કલકતિાએ વિજયનો 
આનરંદ કયયો પણ હિરે રામનનરે હારના જખમો દુખિા લાગયા.
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સ્માનપૂિ્ધક નીકળી જિા વસિાય રામન પાસરે બીજો કોઈ માગ્ધ ન 
હતો. તરેમણરે અરંતરે ભગ્ન હૃદયરે કૉલકાતા છોડુરં. તરે િખતરે કહરેિામારં આવયુરં કરે :

‘‘Calcutta’s loss will be Banglore’s gain.’’

વિજ્ાનનુરં ગુરુતિ કરે્રિ કૉલકાતાથી બૅંગલોર (બૅંગાલૂરુ) તરફ સરકિા 
લાગયુરં.

રામન I.I.Sc.મારં ગયા તયારરે  તયારં ભૌવતકવિજ્ાનનો વિભાગ ન હતો. 
ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગ શરૂ કરિા તરે િ્નબદ હતા તરેથી શરૂ કયયો અનરે 
આરંતરરાષ્ ્રીય ખયાવત અપાિી.

સહા-રામન સરંઘષ્ધ માટરે બરે શબદો િરુ જાણિા બરંનરેની તરફરેણ અનરે 
વિરુદમારં ઘણરં કહી શકાય તરેમ છરે. તરેઓ બરંનરે સિભાિગત નબળાઈઓ અનરે 
શવકતઓ સાથરે માણસ જ હતા. તરેમના સિભાિ (પ્રકૃવત) િચ્રે ધ્રુિીય અરંતર 
હતુરં. આથી તરેમની િચ્રે સરંઘષ્ધ ન થાય તો જ નિાઈ ગણાય. મોટી વયવકતઓ 
િચ્રે દરરેક સથળરે અનરે સમયરે સરંઘષ્ધ એ સામા્ય બાબત રહી છરે, પણ વશક્ણ 
ક્રેત્રરે કૉલકાતામારં જ રે સરંઘષ્ધ થયો તરેિી ઘટના બીજ રે ભાગયરે જ જોિા મળરે છરે. 
તકલીફ એ હતી કરે બરંનરે મારંરાતાઓ માટરે જગાઓ ન હતી. સમૃદ રાષ્ ્ર, 
જ રે અનરેક વિદ્ાશાખાઓ રરાિિા સક્મ હોય તયારં આિો પ્રબળ સરંઘષ્ધ 
જોિા ન મળરે. અથિા થાય તો વિિાદોનો અરંત સતિરરે  લાિી શકય. તરે સમયરે 
કલકતિામારં (સહા-રામનના) સહઅવસતતિ માટરે જરૂરી અિકાશ ન હતો, જ રેથી 
ડાવિ્ધનનો સરંઘષ્ધ (survival of fittest) અવનિાય્ધ બ્યો. અતયારરે  તરે સરંઘષ્ધનારં 
સિરૂપ અનરે કાણો ઐવતહાવસક સરંદભ્ધમારં અહીં લખિા અસરંગત ગણાય.

l



https://gujarativishwakosh.org/ebooks

6
કંપિો અિે રામિ અસર

રામન જ રેટલો સમય કૉલકાતામારં રહા, તરે તરેમનરે માટરે અનરે IACS 
સરંસથા માટરે સુિણ્ધ સમય હતો. કારણ કરે તરે સમય દરવમયાન તરેમણરે ઉતિમ 
સજ ્ધનાતમક કાય્ધ કયુું હતુરં. કરંપનોનો વસદારંત અનરે પ્રકાશવિજ્ાન તરેમના 
સરંશોરનાતમક અભયાસના મુખય વિષયો રહા હતા; ઉપરારંત રરંગો, હીરા 
િગરેરરેનો અભયાસ પણ ખરો.

કરંપનોના અભયાસમારં ઉદ્દીપ્ત રસ અનરે આકષ્ધણ માટરે હમ્ધન હરેલમોલ્ટઝ 
અનરે લૉડ્ધ રરેલરેનો પ્રભાિ કારણભૂત ગણી શકાય. ગાવણવતક ભૌવતકવિજ્ાન માટરે 
લૉડ્ધ કરેવલિન પણ તરેની પ્રરેરણાનો સ્ોત ખરા. રામન નાના હતા તયારરે  હરેલમોલ્ટઝનુરં 
અિસાન થયરેલુરં, એટલરે તરેમનરે તરેમનો પ્રતયક્ લાભ ઘણો ઓછો મળરેલો, 
પણ રરેલરેની ‘Theory of Sound’ કૃવતનો લાભ ઠીક ઠીક પ્રમાણમારં મળરેલો.

રામનનરે સીરરેસીરા વિવરસરના કોઈ ગુરુ ન હતા. પણ તરેમનરે જરૂરી 
પ્રરેરણા હરેલમોલ્ટઝ અનરે લૉડ્ધ રરેલરે તરફથી મળી રહી હતી. એટલરે એકલવયની 
િાતનુરં અહીં સહરેજ રે સમરણ થાય તરેમ છરે. તરેમનારં સરંશોરનકાયયો અનરે જીિનનુરં 
દશ્ધન રામન માટરે મશાલરૂપ હતારં, તરેનરે અજિાળરે તરે આગળ િધયા. કરંપનોના 
વસદારંત ઉપર તરેમણરે કરેટલાક સરંશોરનલરેખો પ્રગટ કયા્ધ.  આ બરા લરેખોનરે 
સમગ્પણરે જોતારં લાગરે છરે કરે તરે માત્ર શ્રેણીબદ વિ્ારોની હારમાળા નથી પણ 
તરેમારં બુવદશાળી(genius)નો સપશ્ધ છરે તરેિુરં લાગયા વિના ન રહરે. આમારંથી જ 
તરેમની પ્રવતભા ખીલતી રહી. 

કરંપનો અનરે ધિવનનો અભયાસ એકબીજા સાથરે ઘવનષ્ઠ રીતરે સરંકળાયરેલો 
છરે, કાણ કરે ધિવનનુરં ઉદગમ (સ્ોત) આગળ-પાછળ આિત્ધ ગવત કરતુરં માધયમ 
એટલરે કરે કરંપનો કરતો પદાથ્ધ હોય છરે. કરંપનોની આિત્ધતા (Periodicity) 
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ઉપરથી સરંગીતમય ધિવનની લાક્વણકતા નક્ી થાય છરે. આિત્ધ કરંપનોનારં 
િણ્ધન માટરે આિત્ધ સમય, આિૃવતિ, કરંપવિસતાર અનરે કલા જ રેિા પ્રા્લોની 
જરૂર પડરે છરે. સારંભળિાથી ધિવનના પ્રકાનો ખયાલ આિરે છરે. ભૌવતકવિજ્ાનની 
જ રે શાખા કરંપન-ગવત સાથરે સરંબરંર રરાિરે છરે અનરે કાન િડરે જ રેનો અનુભિ 
(ખયાલ) કરી શકાય છરે તરેનરે ધિવનવિજ્ાન (acoustics) કહરે છરે. વિક્રેપ કરેિી 
રીતરે પ્રસરરે  છરે અનરે કરેિી રીતરે અનુભિાય છરે, તરે િવનના અભયાસનો એક 
ભાગ ખરો, ખુદ કરંપનોની ઉતપવતિનરે લગતી જાણકારી પણ મહતિની છરે. 
રામનના સરંશોરનમારં આ બરી વિગતો આિરી લરેિાઈ છરે. આકૃવત (1) િડરે 
તરે સપષ્ થાય છરે.

આકૃવત 1 : કરંપનો કરતા કણ (ડાબી તરફ) : 
આિત્ધક કરંપનોની સાથરે સરંકળાયરેલ વિવિર વિભાિના સપષ્ કરરે  છરે.

કરંપનોનરે ટકાિી રાખિા માટરે રામનરે વિશરેષ ધયાન આપયુરં. કરંપનોના 
ટકાઉપણાનો આરાર તરેની સાથરે સરંલગ્ન સ્ોત જ રે સતત શવકત પૂરી પાડરે 
છરે તરેના ઉપર રહરે છરે. કરંપનો પરેદા થયા પછી બીજા સિાલો એ થાય છરે 
કરે કરંપનોનરે કરેિા સિરૂપરે (mode) ટકાિી રાખિા જોઈએ. તરે માટરે રામનનરે 
સરંગીતિાદ્ો – ખાસ તો તરંતુિાદ્ પ્રકાના–નો અભયાસ કરિાની આિશયકતા 
જણાઈ.
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આકૃવત 2(c)મારં દશા્ધવયુરં છરે કરે તરંત્રમારં ઊજા્ધનુરં િહન કરેિી રીતરે થાય છરે. 
Node આગળનુરં વબરંદુ વસથર હોય છરે, તરેનરે વનસપરંદ-વબરંદુ કહરે છરે. આ વબરંદુની 
વસથરતા માટરે રામન લખરે છરે કરે સતત કરંપન કરતી દોરી, જ રેમારં બરે કરે િરુ 
ગાળા ર્ાય છરે, તરેના ઉપર તદ્દન વસથર વબરંદુઓ કરેિી રીતરે સરંભિી શકરે ? 
કાણ કરે કરંપનો ટકાિી રાખિા માટરે બાહ રીતરે આપિી પડતી (કરે મળતી) 
ઊજા્ધ આ વબરંદુઓમારં થઈનરે પસાર થાય છરે – થતી હોય છરે. આિારં વબરંદુઓ 
આગળ સૂક્માવતસૂક્મ ગવત હોય તો તરેની ્્ા્ધ કરે પ્રાયોવગક વનદથેશન જોિા 
મળતુરં નથી.

આકૃવત 2 : (a) અનરે (b) વનસપરંદ(Node)નો ખયાલ રજૂ કરરે  છરે. (c) અનરે (d) 
દશા્ધિરે છરે કરે સિરક્રંટા િડરે દોરી કરેિી રીતરે કરંવપત કરી શકાય છરે.

આ. 2(c), શાળા કક્ાએ અભયાસ કરતા વિદ્ાથથીઓ માટરે મરેલડરેનો 
પ્રયોગ છરે. આિા સાદા અનરે સરળ પ્રયોગોમારંથી પણ રામનરે વિવિર નોંરપાત્ર 
પકરણામો તારવયારં છરે. વનસપરંદ(Node)-વબરંદુની કહલ્ાલ જાણિા માટરે 
કરંપનઆિૃવતિ કરતારં બરે ગણી રીતરે વિદ્ુત તણખા પરેદા થાય તરેિી રીતરે કરંપનો 
કરતી દોરીનરે પ્રકાવશત કરી. આથી દોરીનરે રીમરે રીમરે ગવત કરતી બરે વસથવતમારં 
જોઈ શકાય, જ રે અસલ (actual) ગવતની બરે વિરુદ કલાઓ દશા્ધિરે છરે. જો 
Nodes (વનસપરંદ-વબરંદુઓ) વસથર વબરંદુઓ હોય તો તરે વનવશ્ત વબરંદુઓ આગળ 
સૂક્મ લરંબગવત (tansverse) હોિી જોઈએ. આિારં કાલપવનક વનસપરંદ-વબરંદુઓ 
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(fictitious nodes) દોરીનરે સમારંતર અનરે  અનરંત કરંપનવિસતારથી ગવત 
કરરે  જ રે કદિર્ધક કા્ િડરે જોઈ શકાય. 1910મારં રામનરે આિારં પકરણામોની 
અપરેક્ા રાખરેલી. 

કરંપનોથી સરંગીતિાદ્ો સુરી રામન માટરે નાનુરં કદમ હતુરં. તરેમણરે જોયુરં કરે 
િાયોવલન જ રેિા સરંગીત-ઉપકરણમારં કરંપનોનુરં ટકાઉપણરં મહતિનુરં છરે. અલબતિ, 
સરંગીતમય સૂર (notes) પરેદા કરિા માટરે સરંગીતમય સિર (tones) વિષય 
ઉપર આનરંદપ્રદ આરરંભ સાથરે ભૌવતકવિજ્ાનવિદ ફીનમરેન જણાિરે છરે કરે :

‘‘કહરેિાય છરે કરે પાયથાગોરાસરે સરખા તાણબળિાળી, જુદી જુદી 
લરંબાઈની બરે સમાન દોરીઓનરે એકસાથરે ધિવનત (કરંવપત) કરિામારં આિરે તો, 
દોરીઓની લરંબાઈના વનવશ્ત (1/2) ગુણોતિર માટરે કણ્ધવપ્રય ધિવન પરેદા થાય 
છરે. આિા ગુણોતિરો વયાપક રીતરે ‘આનરંદવપ્રય’ ધિવન ગણાય છરે.’’

પાયથાગોરાસરે તો પ્રાયોવગક અિલોકન ઉપરથી આ િાત કરી હતી. 
અહીં આખી િાતનુરં મહતિ એ છરે કરે કણ્ધવપ્રય ધિવન બરે સિર (સૂર) સાથરે વનસબત 
રરાિરે છરે. શા માટરે અમુક જ ધિવન કણ્ધવપ્રય હોય છરે તરે સમજિામારં આપણરે 
પાયથાગોરાસથી એકરેય કદમ આગળ ધિયા છીએ? સૌંદય્ધશાસ્ત્ર(aesthetics)
ના વયાપક વસદારંતોમારં, સરંભિત:, આપણરે પાયથાગોરાસ કરતારં િરુ કોઈ પ્રગવત 
કરી નથી. આ શોરમારં ગ્ીકો ત્રણ પાસારં(પકરબળો)નરે આગળ રરરે  છરે : પ્રયોગ, 
ગાવણવતક સરંબરંરો અનરે સૌંદય્ધશાસ્ત્ર. પ્રથમ બરે પાસારંઓ ઉપર ભૌવતકવિજ્ાનરે 
પ્ર્રંડ પ્રગવત કરી છરે, સૌંદય્ધશાસ્ત્રમારં આપણરે જયારંના તયારં જ છીએ. 

રામન આ ત્રણરેય પાસારં સાથરે ગહન રીતરે સરંકળાયરેલા હતા. સરંગીતિાદ્ના 
સરંદભ્ધમારં કરંપનનુરં સિરૂપ અનરે તરેનુરં સરંિાદી કલરેિર (harmonic content) 
મહતિનારં છરે. આ પાસારં ઉપર રામનરે વિશરેષ ધયાન આપયુરં હતુરં. સરંગીતિાદ્ 
(ઉપકરણ) િડરે પરેદા થતા સરંગીતસિરો(સૂરો)ની પ્રકક્રયા ખૂબ જકટલ હોય છરે, 
ખાસ કરીનરે િાયોવલન બાબતરે. જયારરે  કરંપનનુરં સિરૂપ ્ોક્સ રીતરે પ્રસતુત 
હોય તયારરે  બીજારં કરેટલારંક પકરબળો પણ ભાગ ભજિરે છરે, જ રેમકરે િાદ્ 
િગાડિાની રીત (ટકૅવનક) તરંત્રમારં થઈનરે પકરિહન પામતી કરંપન-ઊજા્ધ અનરે 
ધિવન-ઊજા્ધ હિામારં કરેિી રીતરે વિકકરણ પામરે છરે, િગરેરરે . બીજા શબદોમારં કરંપન 
કરતી દોરીના સિરૂપ સાથરે સરંકળાયરેલ શુદ ગવતકીય (kinematical) વસદારંત 
ઉપર માત્ર ધયાન નહીં પણ સમગ્ ઉપકરણના ગવતશાસ્ત્રીય (dynamical) 
વસદારંતનરે ધયાનમારં લરેિા જરૂરી છરે. રામનરે બરંનરે ઉપર ધયાન કરેવ્રિત કયુું, 
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સરંશોરન પણ કયુું. 

િાયોવલનના ભૌવતકવિજ્ાન ઉપર કરરેલા વિસતૃત અભયાસ બાદ, રામનરે 
ભારતીય સરંગીતિાદ્ોના િૈજ્ાવનક અભયાસ ઉપર યાન કરેવ્રિત કયુું. પ્રા્ીન 
ભારતીય સરંગીતિાદ્ોની િાત કરતારં રામન જણાિરે છરે કરે : 

‘પ્રા્ીન ભારતના સભય સામાવજક જીિનની ઉતક્રારંવતમારં કરંઠસથ અનરે 
િાદ્સરંગીતરે, બરેશક રીતરે, સરંસકારોનરે અનુરૂપ અનરે અનુકરણીય ભૂવમકા અદા 
કરી છરે. સરંસકૃત સાકહતયમારં જુદારં જુદારં સરંગીતસારનોનો ઉલ્રેખ મળી આિરે 
છરે. વયાપક રીતરે, સથપવતઓએ તરેની સારંસકૃવતક કૃવતઓમારં રજૂઆત કરી છરે. 
ઐવતહાવસક રીતરે આ દરેશના નાગકરકો(ખાસ કહરંદુઓ)મારં તરંતુિાદ્ો (stringed 
instruments)નો ઉપયોગ પ્ર્વલત છરે. િારંસળી (flute) અનરે બીજી િસતુ 
ઉપર આઘાત કરી (આપી) કરે ઠોકીનરે િગાડિાના પટિાદ્ો કરે આઘાત-િાદ્ો 
(percussion)નો ઉપયોગ પણ કરતા હતા.

ભારતમારં િાદ્-ઉપકરણોનુરં િૈવિધય સમૃદ (પ્રાપ્તવય) છરે. રામનરે મૃદરંગ 
અનરે તબલા જ રેિા આઘાત આપી કરે ઠોકીનરે િગાડિાનારં સારનો ઉપર તથા 
તરંબૂરા અનરે િીણા જ રેિારં તરંતુિાદ્ો ઉપર ધયાન કરેવ્રિત કયુું. 

યુરોવપયન વિજ્ાનનારં જાણીતારં તમામ આઘાત-િાદ્ો (percussion in-
struments) વબનસરંગીતમય (બરેસૂરારં) લાગરે છરે. જ રેનો ઉપયોગ ખુલ્ી હિામારં 
કરે મોટા સરંગીતહૉલ (orchestra)મારં જ સહ બનરે છરે. જયારરે  આ કોકટનારં 
ભારતીય આઘાત-િાદ્ો જુદા જ િગ્ધમારં સમાવિષ્ થાય છરે. ઉતિમ ગાયક 
અથિા િારંસળીિાદક, ઢોલ (ડ્રમ) સાથરે જોડાય તો શ્રેષ્ઠ પ્રભાિ પરેદા થાય 
છરે. હકીકતરે, તરે પરથી જાણી શકાય કરે  ભારતીય આઘાત-િાદ્ો રસપ્રદ 
ધિવનમય (acoustic) ગુણરમયો રરાિરે છરે. તરેથી જ રામન આ ક્રેત્રરે સરંશોરન 
માટરે આકષા્ધયા–પ્રરેરાયા.

રામનના મતરે મૃદરંગ અનરે તબલારંનુરં ભૌવતકવિજ્ાન જકટલ પણ રસપ્રદ 
છરે. તરે તાલબદ (rythmic) સરંગીત પરેદા કરરે  છરે. ભારતમારં તરે િરુ લોકવપ્રય છરે. 
તરેમણરે મૃદરંગ અનરે તબલારં ઉપર સારુરં  એિુરં ગાવણવતક સરંશોરન કયુું અનરે પ્રગટ 
પણ કયુું. જયારરે  તરંબૂરા અનરે િીણા ઉપર વિગતિાર અભયાસ કયયો, પણ કોઈ 
કારણસર તરેમના ઉપરનુરં સરંશોરન ઓછુરં પ્રગટ કયુું છરે. 

સરંગીતિાદ્ો અનરે કરંપનો ઉપર રામનના િૈજ્ાનક અભયાસથી વિદરેશીઓનુરં 
યાન ખેં્ાયુરં તરેનરે લીરરે ‘Handbuch der Physic’ના તરંત્રીએ સરંગીતિાદ્ો 
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અનરે તરેના સિરો (tones) પર લરેખોની શ્રેણી શરૂ કરિા આમરંત્રણ આપયુરં. જોકરે 
તરે સમયરે રામન ધિવનવિજ્ાન છોડીનરે પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન ઉપર ધયાનસથ થયા 
હતા. ભારરે  યશ અપાિનાર આ આમરંત્રણ છોડિુરં કહતાિહ ન હતુરં, કાણ કરે 
સામા્યત: આિુરં આમરંત્રણ જમ્ધન લોકોનરે જ મળતુરં હતુરં. ઉપરારંત હસતપ્રત 
અરંગ્રેજીમારં તૈયાર કરિાની છૂટ અપાઈ હતી અનરે જમ્ધન ભાષામારં ભાષારંતર 
કરિાની જિાબદારી સામવયકરે ઉઠાિી હતી. રામનરે તરેનરે માટરે માત્ર સમય જ 
ફાળિિાનો હતો. 

કાન િડરે સરંભળાતા (સમજાતા) ધિવન માટરે, સરંગીતમય સિરો-સૂરો(notes)
ના ત્રણ જુદારં જુદારં લક્ણો હોય છરે. Pitch (સરંગીત-સૂરની ઊં્ી-ની્ી માત્રા 
કરે તરેનુરં પ્રમાણ – ધિવનની તીવ્રતા અથિા તારતિ); Timbre (ધિવનસિરૂપ કરે 
િવનની ગુણિતિા કરે ખાવસયત, ધિવનનુરં ખાસ લક્ણ); Loudness (ધિવનની 
પ્રબળતા કરે ઘોંઘાકટયાપણરં). તરેનો અથ્ધ એ નથી કરે સિરની સમજણ (સિીકૃવત) 
એ વબલકુલ આતમલક્ી કરે વયવકતલક્ી (subjective) હોય છરે. તરેમારં િસતુલક્ી 
(objective) અરંશ પણ હોય છરે. તરે છતારં સૌંદય્ધશાસ્ત્રની દૃવષ્એ વયવકતલક્ી 
કરે િસતુલક્ી સરંબરંરનો મુદ્દો ઘણો નાજુક છરે. તરે સમજિા કરે જુદા પાડિા 
ભૌવતકવિજ્ાનની દૃવષ્એ તરેનરે જોિો જોઈએ. આ સમસયાનો રામનરે વિગતરે 
અભયાસ કયયો.

Pitchનુરં િસતુલક્ી લક્ણ આિૃવતિ છરે. જ રેમ આિૃવતિ ઊં્ી કરે ની્ી તરેમ 
અિાજ તીણો કરે ખોખરો. Timber(ધિવનસિરૂપ)નુરં િસતુલક્ી લક્ણ, હિામારં 
કરંપનનુરં સિરૂપ છરે, જ રે ગુણિતિા નક્ી કરરે  છરે. Loudness એટલરે ધિવનની 
પ્રબળતા જ રે કરંપન(કરે તરરંગ)ના કરંપવિસતાર ઉપર આરાકરત છરે. 

રામનરે આ બાબતરે, તરેનરે લગતા કરેટલાક લરેખો હૅ્ડબુક શ્રેણીમારં આપયા. 
સાથરે સાથરે સટમફ(Stumpf)ના પુસતકમારં પણ આપયા. આ પુસતકમારં માનિ-
અિાજ(ધિવન)ના કટમબર અનરે સરંગીત-ઉપકરણના કટમબરની તુલનાતમક 
રજૂઆત કરિામારં આિી છરે. 

હિરે પછી રામન પોતાના સરંશોરનનુરં સટીયકરરંગ (્ાલનપ્રયુવકત) 
પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન અનરે X-કકરણોના વિિત્ધન તરફ ફરેરિતા હોય તરેિુરં લાગરે 
છરે. સફકટક િડરે X-કકરણોનુરં વિિત્ધન થાય છરે અનરે તરે સુરંદર વયવતકરણ-ભાત 
ર્રે છરે તરેિુરં લાઉઆ(Laue)એ 1911મારં શોરી કાઢ્યુરં. સફકટકોની ભૌવમવતક 
સરંર્ના જાણિા X-કકરણો મહતિનારં પુરિાર થયારં. હિરે તરેનો અસફકટકમય 
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બરંરારણ અનરે પોવલમસ્ધના અભયાસ માટરે બહોળો ઉપયોગ થાય છરે. િીસમી 
સદીના આરરંભરે જયારરે  આ બરુરં શકય ન હતુરં તયારરે , રામન અનરે કરે.આર.
રામનાથનનુરં કાય્ધ આ ક્રેત્રરે, ખાસસુરં એિુરં મહતિ રરાિરે છરે. 192૩મારં રામન 
અનરે રામનાથનરે પ્રિાહીમારં X-કકરણોના વિિત્ધનનો વસદારંત સૂવ્ત કયયો. આ 
પહરેલારં તરેઓ પ્રિાહીમારં પ્રકાશના પ્રકીણ્ધનનો અભયાસ કરતા હતા. અનરે 
X-કકરણોના (વિિત્ધન) અભયાસમારં પ્રકાવશકીય દૃવષ્વબરંદુ સાથરેનો અવભગમ 
અપનાિાયરેલો. એટલરે કરે પ્રકાશનુરં પ્રકીણ્ધન થઈ શકરે તો X-કકરણોનુરં પણ 
થઈ શકરે. પ્રકાશની તરરંગલરંબાઈની તુલનાએ X-કકરણોની તરરંગલરંબાઈ ઘણી 
ઓછી – આરંતરપરમાણ અિકાશ(અરંતર) જ રેટલી – હોય છરે. રામન અનરે 
રામનાથનનરે લાગયુરં કરે, જયારરે  પ્રકીણ્ધન કોણ નાનો હોય તયારરે  X-કકરણોના 
પ્રકીણ્ધનનરે આઇ્સટાઇન-સમોલુ્ોિસકી(Smoluchowski)નો વસદારંત લાગુ 
પાડી શકાય છરે. પ્રિાહીમારં X-કકરણોના પ્રકીણ્ધનનો આરુવનક વસદારંત, નાના 
પ્રકીણ્ધન કોણરે તરે, E-S મયા્ધદાનરે મળરે છરે. રામન અનરે રામનાથનરે, પ્રથમ 
િાર તારિરેલા આ પકરણામનો, દુભા્ધગયરે આજ રે ઘણા ઓછાનરે ખયાલ છરે. 
જીિવિજ્ાનમારં અણઓના અનરે ભૂસતરવિજ્ાનમારં કોલના વિગતિાર અભયાસ 
માટરે રામન અનરે રામનાથનના વસદારંતનુરં મહતિ સમજાયુરં. તરે સમયરે, પ્રાપ્તવય 
કોઈ પણ વસદારંત કરે પદવત કરતારં રામન અનરે રામનાથનના વસદારંત િડરે 
ગુણાતમક (qualitative) લક્ણોનો અભયાસ િરુ સારી રીતરે શકય બ્યો. 
જોકરે આ વસદારંતમારં કરેટલીક ઊણપો હતી જ રેનરે લીરરે ઉચ્કોકટનારં પકરણામો 
મરેળિી શકાતારં ન હતારં. તરેમના વસદારંત માટરે રામનરે કહુરં હતુરં કરે :

‘‘પહરેલરેથી જ અમરે પ્રકાશના પ્રકીણ્ધનના અભયાસમારં િરુ રોકાયરેલા હતા. 
તરેથી પ્રિાહીમારં X-કકરણોના પ્રકીણ્ધનનરે અમરે ફૂકરયરે (Fourrier) રૂપારંતરણોનો 
વિ્ાર પ્રયુકત કરી જ ન શકયા, જોકરે અમરે આ વિ્ારની તદ્દન નજીક હતા.’’

સનાતકથી વયાિસાવયક સુરીની સફર કરતા રામનનરે કૉલકાતાએ 
જોયા. શોખથી કરરેલી શરૂઆતથી પૂણ્ધ સમયના ભૌવતકવિજ્ાની તરીકરે 
તરેમણરે વશક્ણ-સરંશોરનની સકૂલના વનમા્ધણ માટરે અવવિતીય કામ કયુું. પ્રાકૃવતક 
ઘટનાઓથી ઉકદત સુરંદરતાએ તરેમનરે રરંગો તથા વિકકરણ િણ્ધપટના અભયાસ 
માટરે આકષયા્ધ. તરેમના કાય્ધથી રૉયલ સોસાયટી-(લરંડન)એ તરેમનરે ફરેલોવશપ 
આપી. પ્રકાવશકીના અભયાસ ઉપરથી રામનનરે સોમરફીલડ અગાઉથી જ 
જાણતા હતા. રામિ કશું્ય કરવા ખાતર કરતા િ હતા. Beauty અિે 
aesthetics માટે, તેઓ અત્યંત સૂક્મ ખ્યાલ સાથિે જ કંઈ પણ કરતા હતા.
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Natureમારં મળતી નોંર િડરે પ્રવતવબરંવબત થાય છરે કરે રામનની (જીિન)
શૈલી મહદરંશરે િીતરેલા જમાનાની હતી. તરેમનારં લખાણોમારં ખાસ તો બરે પાસારં 
નોંરપાત્ર છરે : એક તો લરેખક મોટરેથી વિ્ારતા હોય તરેિી છાપ પડરે છરે અનરે 
બીજુ રં વિવરસરના ગવણતશાસ્ત્ર માટરે શબદોની તરેઓ વિવશષ્ ઢબરે પસરંદગી 
કરરે  છરે. એિુરં નહીં કરે રામન ગવણત જાણતા ન હતા. તરેઓ ગવણત સારી રીતરે 
જાણતા હતા, જ રે તરેમના સમજપૂિ્ધક કરરેલા વિશ્રેષણમારંથી વિકદત થાય છરે. 
તરેમનુરં કદમાગ (મગજ) હરંમરેશારં આગળ દોડતુરં હતુરં. મરેકસ બૉન્ધ જ રે રીતરે કહરે 
છરે તરે રીતરે, રામનનુરં મગજ ગવણતના ક્રેત્રરે કૂદકરે નરે કૂદકરે દોડતુરં હતુરં. 

કરંપનો, તરરંગો અનરે પ્રકાવશકી જ રેિા પ્રવશષ્ (classical ભૌવતકવિજ્ાનમારં 
તરેમની ખાસ તાકાત છુપાયરેલી (પડરેલી) હતી. તરે છતારં, ્ુરંબકતિ અનરે 
X-કકરણોના તરેમના ઊંડા અભયાસ ઉપરથી સપષ્ થાય છરે કરે તરેઓ આરુવનક 
વિજ્ાનનારં િલણોથી સરંપૂણ્ધપણરે માકહતગાર હતા. તરેમ છતારં, કરેટલાક એિો 
આક્રેપ કરતા હતા કરે િીસમી સદીમારં ભૌવતકવિજ્ાન થકી થયરેલારં ક્રારંવતકારી 
પકરિત્ધનોથી દૂર રહરેતા હતા. કદાવપ તરેમની કોઈએ કદર તો કરી જ નથી. જ રે 
કોઈ આિુરં કહરેતા હોય તરેમારં કહરેનારની રરાર વિકૃવત જ દરેખાય છરે. જો રામન 
િીસમી સદીના ભૌવતકવિજ્ાનથી દૂર હતા તો ક્રરેમર-હાઇઝનબગ્ધના (કિૉ્ટમ 
વસદારંત)આરાકરત સરંશોરનલરેખોથી કરેિી રીતરે જાણકા (માકહતગાર) થયા. 
બૉન્ધ ભારપૂિ્ધક જણાિરે છરે કરે તરે સમયનો કોઈ પણ સૈદારંવતક ભૌવતકવિજ્ાની 
જ રે કરંઈ સમજ રે તરેના કરતારં સારી રીતરે રામન ક્રરેમર-હાઇઝનબગ્ધનના લરેખનરે 
સમજયા હતા. રામનરે આયોવજત કરરેલા તરરંગયારંવત્રકી (Wave mechanics) 
ઉપર સોમરફીલડનારં વયાખયાનો એમ જ થયારં હશરે ? પ્રકાશની કિૉ્ટમ 
પ્રકૃવત અનરે કિૉ્ટમના પ્ર્કાણ(spin)નરે તરે જાણતા ન હતા ? રામનરે જ 
મૅકસબૉન્ધ, શ્ોકડ્જર પીયરેલસથે જ રેિા ટો્ના સૈદારંવતક ભૌવતકવિજ્ાનીઓનરે 
ભારતની મુલાકાતરે નોતયા્ધ ન હતા ? આ બરુરં આરુવનક ભૌવતકવિજ્ાનનારં 
ઊપસતારં િલણોની કદરનો શુરં ભાગ ન ગણાય ?

હા, કદા્ એટલુરં કહી શકાય કરે તરેઓ કિૉ્ટમ યારંવત્રકીના છરેક મૂળ 
સુરી પહોંચયા નહીં હોય. આ બાબત તો મોટા ભાગના ભૌવતકવિજ્ાનીઓનરે 
લાગુ પડરે છરે. રામન તો, પ્રાથવમક રીતરે, પ્રાયોવગક ભૌવતકવિજ્ાની હતા. 
આથી, આ રીતરે, રામનનરે, તરેજોવિ રેષોથી, એકલા પાડિા માટરે કોઈ એક પણ 
િાજબી કરે બૌવદક કારણ ન હતુરં કરે નથી. 
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તરેમની પોતાની ઝળહળતી સરંશોરન-કારકકદથી ઉપરારંત, રામન અનરેક 
માટરે પ્રરેરણાનો સ્ોત હતા. અનરે તરેમણરે ભૌવતકવિજ્ાનની શવકતશાળી સકૂલ 
તૈયાર કરી હતી. મહરે્રિલાલ સરકાર િડરે સથાવપત રામન િડરે પ્રવતવષ્ઠત કરરેલી 
સરંસથા IACS દરેશી (ભારતીયો) અનરે વિદરેશીઓ માટરે શ્દ રેય યાત્રારામ બ્યુરં. 
તરેની મુલાકાતથી લોકો ઉતિરેવજત થતા અનરે થાય છરે. ભારતના યુિાન અનરે 
આશાસપદ વિજ્ાનીઓ માટરે, કમ સરે કમ આ IACS તો એક શ્રેષ્ઠતિ પ્રદાન 
કરતુરં પ્રવતષ્ઠાન બની રહુરં. બાકી સરકાના તબરેલાઓ જ રેિુરં લગીરરે  લાગરે નહીં. 

આ રીતરે કૉલકાતામારં વશક્ણ અનરે સરંશોરન માટરે ઔવ્તયપૂણ્ધ 
િાતાિરણના સજ ્ધક રામનનુરં ૠણી ગણાય. રામન જયારં જયારં (રરંગૂન, નાગપુર, 
બૅંગાલુરુ) ગયા તયારં તયારં તરેમણરે જ્ાન-વિજ્ાનની જયોત પ્રગટાિી છરે. આપણરે 
બરુરં જોતારં હોઈએ છીએ. તરેમારંથી તક્ધ (reason) જોિા-જાણિા માટરે વનષફળ 
જઈએ છીએ. તરેમારંથી તારણ (વનષકષ્ધ) તારિિા આપણરે સૌ ભીરુ છીએ. 

l

રામિ અસર

રામન-ઘટના માટરે આિુરં જ કરંઈક કહી શકાય. સૌ કોઈ તરે જોતા આવયા 
છરે. પણ વિ્ાયુું કોણરે ? પડતા સફરજનનરે સૌ જોતા હતા પણ તરે ઘટના માટરે 
પ્રથમ િાર વિ્ાયુું ્યૂટનરે. તરેના જ રેિુરં રામન માટરે કહી શકાય. સૈદારંવતક રીતરે, 
રામન-ઘટનાની વિભાિના તો સરળ છરે. રારો કરે  n આિૃવતિનો પ્રકાશ પ્રિાહી 
(અથિા ઘન કરે િાયુ) ઉપર આપાત કરિામારં આિરે છરે. આપાત થતો પ્રકાશ 
કારં તો માધયમ(પદાથ્ધ)ના અણઓ િડરે શોષાઈ જશરે અથિા તો પ્રકીણ્ધન 
પામશરે. શોષણની બાબતનરે ઘડીભર ભૂલી જઈએ. પ્રકીણ્ધનનરે લક્મારં લરેતારં બરે 
શકયતાઓ સામરે આિરે છરે. કારં તો પ્રકરેકરત પ્રકાશની આિૃવતિ જ રેમની તરેમ, n  
જ, રહરે છરે અથિા તો બદલાઈનરે n1 થાય છરે. આિૃવતિ બદલાય નહીં તો તરે 
રરેલરે-પ્રકીણ્ધન કહરેિાય અનરે તરે બાબતરે પ્રકાશનો રરંગ બદલાતો નથી. પ્રકાશની 
આિૃવતિ બદલાય તો તરે રામન-ઘટના કહરેિાય. અનરે તરે બાબતરે પ્રકાશનો રરંગ 
બદલાય છરે. 

પ્રકાશની કકરણાિલીનરે પ્રિાહી કરે િાયુમારંથી પસાર કરતારં આિૃવતિના 
ફરેરફાર સાથરે મળતી પ્રકાશના પ્રકીણ્ધનની ઘટનાનરે રામન અસર કહરે છરે.
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આકકૃનત 1 : રામિ અસરિા અભ્યાસ માટેિું ઉપકરણ

આકાશના નીલિણ્ધ અનરે સમુરિના ભૂરાશ પડતા રરંગના પાણીનુરં રહસય 
જાણિાના ઇરાદાથી જયારરે  રામન પ્રકાશના પ્રકીણ્ધનનો અભયાસ કરતા 
હતા તયારરે  એકિણથી પ્રકાશની કકરણાિલીનરે બરે્ઝીન, ટૉલયૂન જ રેિા કાબ્ધવનક 
પ્રિાહીમારં પસાર કરતારં પ્રકાશના પ્રકીણ્ધનની ઘટના જોિા મળી. પ્રકીવણ્ધત 
પ્રકાશ, મૂળ પ્રકાશની આિૃવતિ ઉપરારંત, અ્ય આિૃવતિઓ પણ રરાિરે છરે. 
જોકરે આ ઘટનાની આગાહી સૈદારંવતક ભૂવમકાનરે આરારરે  સમરેકલરે કરી હતી, 
પણ પ્રયોગશાળામારં તરેનુરં અિલોકન કરનાર રામન પ્રથમ હતા.

રામન અસરના અભયાસ માટરેના ઉપકરણની ર્ના તદ્દન સરળ હતી 
અનરે તરે પણ રામનરે પોતરે જ પ્રયોગશાળામારં તૈયાર કયુું હતુરં. રામન અસરના 
અભયાસ માટરે જરૂરી ઉપકરણ આકૃવત 1મારં દશા્ધવયુરં છરે. પ્રિાહી ભરિાનુરં 
પાત્ર C રામનનળી તરીકરે ઓળખાય છરે. તરેની લરંબાઈ 10થી 15 સરેમી. અનરે 
વયાસ 1 અથિા 2 સરેમી. જ રેટલો હોય છરે. આ નળીનો એક છરેડો વશરંગડા 
આકાનો હોય છરે. તરેનરે બહારથી કાળો કરી દરેિામારં આિરેલો હોય છરે. બીજા 
છરેડરે બારી W છરે. તરેની સાથરે પ્રકાશીય રીતરે (optically) સમતલ કા્ની 
નળી હોય છરે. જ રેમારંથી પ્રકીવણ્ધત પ્રકાશ બહાર નીકળરે છરે. પાત્રનરે જળ-
જકૅરેટ J િડરે િીંટરેલુરં હોય છરે અનરે પ્રયોગ દરવમયાન પરેદા થતી ઉષમાના 
વનિારણ માટરે તરેમારંથી સતત પાણી િહરેિડાિિામારં આિરે છરે. S એ પ્રકાશનુરં 
ઉદગમસથાન છરે. સામા્ય રીતરે મકયુ્ધરી આક્ધનો પ્રકાશના ઉદગમ તરીકરે 
ઉપયોગ કરિામારં આિરે છરે અનરે યોગય કફલટરનો ઉપયોગ કરીનરે તરેમારંથી 
એક જ તરરંગલરંબાઈનો પ્રકાશ મરેળિિામારં આિરે છરે. સહરેજ ઍવસડયુકત 
કરરેલ વકિનીન સલફરેટના રિાિણનરે નોવિયલ ક્ના પાત્રમારં ભરતારં 4,૩58 
A# રરેખા વસિાયની બીજી બરી જ રરેખાઓનુરં શોષણ થાય છરે અનરે તરે રીતરે  
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એકિણથી પ્રકાશ મળરે છરે. કફલટર રિાિણનરે રામનનળીની ફરતરે અથિા તો 
આક્ધની સામરે રાખિામારં આિરે છરે. આક્ધનરે રામનનળીની શકય એટલી િરુ 
નજીક રાખિામારં આિરે છરે, જ રેથી તીવ્ર આપાત પ્રકાશ મળરે. ઍલયુવમવનયમનો 
અર્ધનળાકા પરાિત્ધક R પ્રકાશની તીવ્રતામારં િરારો કરિા મદદરૂપ થાય છરે. 
કરેવ્રિત પ્રકીવણ્ધત પ્રકાશના અભયાસ માટરે ઉચ્ વિભરેદન શવકતિાળો ખાસ 
વત્રપાશ્વ્ધ અનરે વનકટ-ફોકવસરંગ કૅમરેરાિાળા સપરેકટ્રોગ્ાફનો ઉપયોગ કરિામારં 
આિરે છરે. લરે્સ L પ્રકીવણ્ધત પ્રકાશનરે સપરેકટ્રોગ્ાફની વસલટ ઉપર કરેવ્રિત કરરે  
છરે. કાબ્ધન ટરેટ્રાકલૉરાઇડ (CCL

4
) જ રેિા પ્રિાહીથી મળતી તીવ્ર રામન રરેખાનો 

એકાદ કલાકમારં ફોટોગ્ાફ લઈ શકાય છરે.

િાયુ િડરે પ્રકીવણ્ધત થતો પ્રકાશ એકદમ નબળો (મરંદ) હોય છરે, પણ તરે માટરે 
ઉચ્ દબાણ હરેઠળ િાયુનરે તીવ્ર રીતરે પ્રકાવશત કરી શકાય છરે તથા તીવ્ર પ્રકાશ 
એકવત્રત કરી શકરે તરેિા શવકતશાળી સપરેકટ્રોગ્ાફનો ઉપયોગ કરિામારં આિરે છરે.

પ્રકીવણ્ધત પ્રકાશનુરં સપરેકટ્રોસકોપ િડરે આપાત પ્રકાશનરે કાટખૂણરે વનરીક્ણ 
કરિાથી મુખય રરેખાની બરંનરે બાજુએ નિી રરેખાઓ જોિા મળરે છરે. ઓછી 
આિૃવતિ રરાિતી રરેખાઓની સરંખયા િરુ અનરે િરુ તીવ્રતાિાળી અનરે ઉચ્ 
આિૃવતિ રરાિતી રરેખાઓની સરંખયા ઓછી અનરે ઓછી તીવ્રતાિાળી હોય 
છરે. ઘણીખરી નિી રરેખાઓ પ્રબળ રીતરે ધ્રુિીભૂત અનરે મુખય રરેખાની બરંનરે 
બાજુઓએ એકસરખા અરંતરરે  સમવમતીય (symmetric) હોય છરે. આ નિી 
રરેખાઓનરે રામન રરેખાઓ તરીકરે ઓળખિામારં આિરે છરે. ઓછી આિૃવતિિાળી 
રામન રરેખાઓ ‘સટોકસ’ (stokes) રરેખાઓ અનરે ઉચ્ આિૃવતિિાળી રામન 
રરેખાઓ ‘ઍવ્ટસટોકસ’ (antistokes) રરેખાઓ તરીકરે પણ ઓળખાય છરે.

આકૃવત 2 : જુદા જુદા પદાથયોના રામન િણ્ધપટ
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જુદા જુદા ઘન પ્રિાહી અનરે િાયુ પદાથયોના રામન િણ્ધપટના ફોટોગ્ાફ 
આકૃવત 2મારં દશા્ધવયા છરે. અહીં બરે્ઝીન અનરે કાબ્ધન ટરેટ્રાકલોરાઇડ પ્રિાહી 
સિરૂપરે, એવસકટલીન િાયુસિરૂપરે તથા કલરેસાઇટ અનરે ડાયમ્ડ ઘનસિરૂપરે 
હોય તયારરે  ફોટોગ્ાફ લીરરેલા છરે.

લગભગ સોથી િરુ જુદા જુદા પ્રિાહીઓ સાથરે રામન અસરનો 
અભયાસ કરિામારં આવયો છરે. કાબ્ધન ટરેટ્રાકલોરાઇડનો અભયાસ રસપ્રદ છરે. 
તરેમારં સટોકસ અનરે ઍવ્ટસટોકસ રરેખાઓની વત્રક (triad) મળરે છરે. 4,૩58 A# 
રરેખાની બરંનરે બાજુએ સરખા અરંતરરે  આ વત્રક મળરે છરે.

અતયરંત શુદ પાણી િડરે રરેખાઓનરે બદલરે બરે પહોળા પટ્ા (bands) મળરે છરે.

રામન િણ્ધપટનો અભયાસ HCl, CO, CO
2
, હાઇડ્રોજન, ઑવકસજન, 

નાઇટ્રોજન, એમોવનયા, NO, N
2
O, CS

2
 િાયુ સાથરે કરિામારં આવયો. 

ઑવકસજન, હાઇડ્રોજન અનરે નાઇટ્રોજનમારં બરંનરે બાજુએ એકસરખા અરંતરરે  
રરેખાઓ મળરે છરે. CO

2
 અનરે O

2
ના રામન િણ્ધપટ એકસરખા મળરે છરે, જ રે 

દશા્ધિરે છરે કરે અણની સરંર્ના સરંવમતીય છરે, જયારરે  N
2
Oના િણ્ધપટ ઉપરથી 

જાણી શકાય છરે કરે તરે અસમવમતીય (unsymmetric) અણર્ના રરાિરે છરે.

રામન રરેખાઓની તીવ્રતાનરે પ્રાયોવગક રીતરે નક્ી કરિાનુરં કાય્ધ અઘરુરં  
છરે. કાણ કરે તરે મરંદ (નબળી) હોય છરે. સામા્ય રીતરે રામન રરેખાઓની 
તીવ્રતા તરેમના વપતૃ-રરેખાની તીવ્રતાના અરંશ તરીકરે વયકત કરિામારં આિરે છરે. 
પ્રિાહીમારં રોમન રરેખાની તીવ્રતા વપતૃ-રરેખા કરતારં આશરરે  સોમા ભાગની અનરે 
િાયુઓમારં હજારમા ભાગની હોય છરે. પ્રિાહી અનરે િાયુમારં રામન રરેખાની 
વનરપરેક્ તીવ્રતાની માકહતી ્ ોકસાઈપૂિ્ધક મળતી નથી. આથી સાપરેક્ તીવ્રતા 
જાળિી સરળ અનરે આરારભૂત ગણાય છરે.

કરેટલીક પ્રાયોવગક મુશકરેલીઓનરે કાણરે ઘન પદાથ્ધમારં રામન અસર 
થોડાક જ પદાથયોમારં જોિા મળરે છરે. ડાયમરંડ પ્રબળ અનરે તીક્ણરરેખા પ્રદવશ્ધત 
કરરે  છરે. તરેમારં લરેકટસ દોલનોનરે કાણરે આિૃવતિ-વિસથાપન (shift) િરુ મળરે છરે. 
ઘન બરે્ઝીનમારં પ્રથમ સળરંગ િણ્ધપટ મળરે છરે, જયારરે  પ્રિાહી બરે્ઝીન િડરે પટ્ા 
મળરે છરે.

પ્રકીવણ્ધત પ્રકાશની તીવ્રતા આિૃવતિના ્તુથ્ધ રાતના સપ્રમાણમારં િરરે 
છરે. આથી સટોકસ રરેખાઓ હરંમરેશારં તદનુરૂપ ઍવસટસટોકસ રરેખાઓ કરતારં િરુ 
તીવ્ર હોય છરે. તાપમાન િરરે તરેમ રામન રરેખાઓ વપતૃરરેખાઓ તરફ ખસરે છરે.
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રામન રરેખાઓ જ રે રીતરે તીવ્રતાની બાબતરે વભન્તા રરાિરે છરે તરેિી જ 
રીતરે તરેમની ધ્રુિીભિનની વસથવત બાબતરે પણ તરે વભન્તા રરાિરે છરે. રામન 
રરેખાઓનુરં ધ્રુિીભિન સરંભિત: તરેમની તીવ્રતા સાથરે સરંબરંર રરાિરે છરે.

રામન રરેખાઓની ધ્રુિીભૂત વસથવતનુરં માપન અધ્રુિીભિન અિયિ (de-
polarisation factor) તરીકરે ઓળખાય છરે. જયારરે  આપાત પ્રકાશ ઊધિ્ધ 
રીતરે ધ્રુિીભૂત થયરેલો હોય તયારરે  તીવ્રતાના સમવક્વતજ અનરે ઊધિ્ધ ઘટકના 
ગુણોતિરનરે અધ્રુિીભિન અિયિ કહરે છરે.

પ્રાયોવગક માકહતીનરે આરારરે  એટલુરં તો સપષ્ છરે કરે રામન અસર 
આવણિક ઘટના છરે. મુકત અણ પ્રકીણ્ધન પ્રકાશની બાબતરે રામન અસર ત્રણ 
પ્રકાની મળરે છરે. એટલરે કરે પકરભ્રમણીય (rotational) અસર, કરંપનીય (vi-
brational) અસર અનરે િીજાણકીય અસર. કરેટલાક સરંજોગોમારં વમશ્ ભ્રમણ-
કરંપનાતમક (rotational-vibration) અસર પણ મળરે છરે.

પકરભ્રમણીય અનરે કરંપનીય રામન િણ્ધપટ અનરે અણના દૂરઅરોરકત 
(far infrared) તથા સમીપ અરોરકત શોષણ-િણ્ધપટ િચ્રે ઘણરં સામય 
છરે. તરે છતારં અણનરે વનસબત છરે, તયારં સુરી અરંવતમ પકરણામ બરંનરે બાબતરે 
એકસરખુરં મળિા છતારં તરેમની ઉતપવતિની યરંત્રવિવર (mechanism) અનરે તરેનરે 
સરંલગ્ન વનયમો બરંનરે ઘટનાઓમારં જુદા જુદા છરે.

રામન અસરની સૈદારંવતક સમજૂતી : વશષ્ વિદ્ુત્ુરંબકીય તરરંગ વસદારંત 
રામન અસરની પ્રાથવમક અનરે અરૂરી સમજૂતી આપરે છરે. જયારરે  E = E

0
 

Cos2pn
0
t િડરે દશા્ધિાતો વિદ્ુત્ુરંબકીય તરરંગ અણ ઉપર આપાત કરિામારં 

આિરે છરે તયારરે  તરે અણમારં દોલનો પ્રરેરરે  છરે. પકરણામરે વિદ્ુત વવિધ્રુિી ્ાકમાત્રા 
(electric dipole moment) પરેદા થાય છરે. અહીં E

0
 તરરંગનો કરંપવિસતાર n

0
 

આપાત તરરંગની આિૃવતિ અનરે E એ t સમયરે સથાનારંતર છરે. અણ હટ્ધવઝયન 
દોલક તરીકરે િતથે છરે અનરે n

0
 આિૃવતિ સાથરે વિદ્ુત્ુરંબકીય તરરંગો ઉતસવજ ્ધત 

કરરે  છરે, તયારરે  વિદ્ુત વવિધ્રુિી ્ ાકમાત્રા aE
0 
Cos2pn

0
t જ રેટલી હોય છરે. જયારં 

a ધ્રુિણીયતા (polarisability) અથિા વિરૂપયતા (deformability) છરે. જો 
અણની આરંતકરક કક્રયાવિવરનરે કાણરે તરરંગનો કરંપવિસતાર વનયત આિૃવતિ n 
સાથરે બદલાય તો t સમયરે વિદ્ુત ્ાકમાત્રા aE

0 
Cos2pn

0
t 2pn

0
t  +  d) 

િડરે સમાય છરે. તરેનરે ની્રે પ્રમાણરે પણ લખી શકાય છરે :
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આનો અથ્ધ એ થાય છરે કરે ઉતસવજ ્ધત પ્રકાશ બરે આિૃવતિઓ n
0
 + 

n અનરે n
0
 – n રરાિરે છરે. આ રીતરે રામન અસરમારં n

0
 આિૃવતિ સાથરે 

સટોકસ રરેખાઓ મળરે છરે. અહીં d કણોનો તફાિત છરે, જ રે અણ અણદીઠ 
બદલાતો રહરે છરે. ઉપરારંત વવિધ્રુિી ્ાકમાત્રાનારં ત્રણ દોલનો અનરે પકરણામરે 
ત્રણ આિૃવતિનરે કાણરે પ્રકીવણ્ધત પ્રકાશ અસરંબદ (incoherent) મળરે છરે. રામન 
રરેખાઓની તીવ્રતા સરંબરંરરે આ વસદારંત અપૂરતો છરે.

પ્રોફરેસર સમરેકલરે 192૩મારં કિૉ્ટમ વસદારંત ઉપર આરાકરત સરળ અનરે 
સરંતોષકાક સમજૂતી આપી. આ સમજૂતીનરે આરારરે  રરેખાઓની તીવ્રતાનો 
પ્રશ્ હલ થયો.

કિૉ્ટમ વસદારંત મુજબ n
0
 આિૃવતિિાલો એકિણથી પ્રકાશ ઊજા્ધના 

કિૉ્ટમ (hn
0
) તરીકરે ઉતસવજ ્ધત થાય છરે, પ્રસરરે  છરે અનરે શોષાય છરે. પ્રકાશની 

ઊજા્ધના આ કિૉ્ટમનરે ફોટૉન કહરે છરે. જયારરે  ફોટૉન પ્રકીણ્ધકના અણ સાથરે 
અથડાય છરે તયારરે  ત્રણ શકયતાઓ રહરે છરે. ફોટૉન માત્ર િરંકાય તો ઊજા્ધની 
આપ-લરે થતી નથી અનરે પકરણામરે અરૂપારંતકરત રરેખાઓ મળરે છરે. અણ 
ફોટૉનની ઊજા્ધનુરં શોષણ કરરે  તો સટોકસ રરેખાઓ મળરે છરે અનરે ફોટૉનનરે અણ 
પાસરેથી ઊજા્ધ મળરે તો ઍવ્ટસટોકસ  રરેખાઓ મળરે છરે. સરંઘાતની પ્રકક્રયામારં 
કિૉ્્ટમ વસદારંત અનરે ઊજા્ધ-સરંરક્ણનો વનયમ લાગુ પાડતારં અણની વનજી 
(intrinsic) ઊજા્ધનો ફરેરફાર ની્રે પ્રમાણરે મળરે છરે :

Ep – Eq = nhn
m
  જયારં n = 1, 2, ૩.......

n
m
 અણની લાક્વણક આિૃવતિ છરે, Ep અનરે Eq અણની સરંઘાત પહરેલારં 

અનરે પછીની વનજી ઊજા્ધ છરે. n = 1 લરેતારં પ્રકીવણ્ધત ફોટૉનની આિૃવતિ 
n¢= n

0
 ± n

m
 મળરે છરે.

રરેખાઓની તીવ્રતા માટરે માધયમનરે  E
1
, E

2
, E

૩
....... ઊજા્ધની કિૉ્ટમ 

અિસથાઓની શ્રેણી તરીકરે લઈ શકાય. આ કિૉ્ટમ અિસથાઓમારં 
અણઓની સારંવખયકીય વિતરણ બોલ્ટઝમાનના વનયમ િડરે અપાય છરે, એમ 
સિીકારી લરેતારં E

p
 અિસથામારં અણઓની સરંખયા ની્રે પ્રમાણરે મળરે છરે :

જયારં C અ્ળારંક, N અણઓની કુલ સરંખયા, g
p
 અિસથાનુરં સારંવખયકીય 
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િજન અનરે k બોલ્ટઝમાનનો અ્ળારંક અનરે T તાપમાન છરે.

આ સૂત્રનરે (સમીકરણનરે) આરારરે  સટોકસ અનરે ઍવ્ટસટોકસ રરેખાઓની 
તીવ્રતાનુરં અથ્ધઘટન સરળ છરે. આ રીતરે કિૉ્્ટમ વસદારંત રામન રરેખાઓની 
તીવ્રતા સકહત અનરે લાક્વણકતાઓ પયા્ધપ્ત રીતરે સમજાિરે છરે. જ રે ઘટનાઓમારં 
રિવય અનરે વિકરણ િચ્રે આરંતરકક્રયા થતી હોય તયારં પણ રામન અસરનો 
ઉપયોગ થઈ શકરે છરે. હકીકતમારં આ દૃવષ્એ રામન અસરનરે કૉમપટન 
અસરની પ્રકાશીય અનુરૂપતા (optical analogue) તરીકરે જોઈ શકાય છરે. 
બરંનરે ઘટનાઓમારં પ્રકીણ્ધન દરવમયાન ફોટૉનની ઊજા્ધનુરં અરંશત: શોષણ થાય 
છરે. કૉમપટન અસરમારં પરમાણનુરં આયનીકરણ થતુરં હોય છરે, જયારરે  રામન 
અસરમારં અણ માત્ર ઉતિરેવજત થાય છરે.

કિૉ્ટમ વસદારંત આરાકરત રામન અસરનુરં અથ્ધઘટન નક્ર અનરે 
સરંતોષકાક છરે; તરે છતારં કરેટલીક અિલોકકત બાબતોની સમજૂતી મળતી 
નથી. જ રેમ કરે રામન િણ્ધપટ અનરે અરોરકત શોષણથી િણ્ધપટમારં પરેદા થતી 
વિટરંબણા દૂર થતી નથી.

ક્રરેમર અનરે હાઇઝનબગથે વિસજ ્ધન (dispersion) ઘટનાની સમજૂતી 
દરવમયાન િરુ સરંપૂણ્ધ વસદારંત 1925મારં સૂવ્ત કયયો હતો.

િાયુ, પ્રિાહી અનરે ઘન જ રેિા રિવયનારં બરંરારણ, તરેમારં અણઓની સરંર્ના, 
તરેમની સરંખયાગવત અનરે ગોઠિણીના અભયાસ માટરે રામન અસર અતયરંત 
સાનુકૂળ સારન છરે.

રામન અસરના ભૌવતકીમારં ઉપયોગો (પ્રયોજન) : (1) આવણિક ર્નાના 
અભયાસ માટરે તરેનુરં ભારરે  મહતિ છરે. કરંપનોની પ્રકૃવતનરે િઘારરે  પડતી અસર 
કરનારારં પકરબળોનરે આરારરે  રામન િણ્ધપટ નક્ી થાય છરે. અણમારં પરમાણનુરં 
દળ, અણમારં પરમાણઓની સરંખયા તથા પરમાણઓ િચ્રે રાસાયવણક 
બરંરનની પ્રબળતા િગરેરરે  આ પકરબળોમારં સમાવિષ્ થાય છરે.

(2) પ્રિાહી અિસથાની પ્રકૃવત જાણિા માટરે તરેનો ઉપયોગ થાય છરે. 
પ્રિાહી અણઓની ઉષમીય ગવત િાયુઓની બાબતરે મળરે છરે તરેમ સરંપૂણ્ધ રીતરે 
આયોવજત નથી હોતી, કરે ઘન પદાથયોની બાબતરે મળરે છરે તરેમ સરંપૂણ્ધ રીતરે 
યોવજત પણ નથી હોતી.

(૩) સફકટકના અભયાસ માટરે રામન અસર નિી જ પદવત સૂ્િરે છરે. જ રે 
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X-કકરણોની વિિત્ધન (diffraction) પદવતનરે પૂરક છરે. સફકટકનારં બરંરનબળો 
નક્ી કરિા માટરે રામન અસર સારી રીતરે પ્રયુકત થાય છરે. તરેના િડરે સફકટકમારં 
કકમથીર (mosaic) સરંર્ના તથા ઉષમીય આરંદોલન(પ્રક્ોભ)ના અવસતતિનો 
અભયાસ થાય છરે.

(4) ્યૂવકલયર ભૌવતકવિજ્ાનમારં ્યૂવકલયસના પ્ર્કાણ (spin) 
સારંવખયકી (statistics) અનરે સમસથાવનક  (isotopic) બરંરારણનો અભયાસ 
કરિા રામન અસરનો ઉપયોગ થાય છરે.

(5) અકાબ્ધવનક રસાયણશાસ્ત્રમારં રાસાયવણક બરંરારણ અનરે સરંયોજકતા 
(valency) બરંરન, સરંકીણ્ધ સરંયોજનો, સફકટક-જળ િગરેરરેનો ઉકરેલ રામન 
અસર આપરે છરે.

કાબ્ધવનક રસાયણશાસ્ત્રમારં અણની સહલગ્નતા(linkage)નરે આરારરે  
અમુક પ્રકાની અશુવદઓની જાણ થાય છરે. વમશ્ણમારં ઘટકોનુરં પ્રમાણ, 
અણઓની સરંર્ના તથા વિવિર પ્રકાની સમાિયિતા(isomerism)નો 
અભયાસ રામન અસરથી કરી શકાય છરે.

ભૌવતક-રસાયણશામારં સફકટક સિરૂપમારંથી વનયતાકાહીન (amor-
phous) સિરૂપમારં સરંક્રારંવત, વિદ્ુત-વિઘટન, જલ અપઘટનીયતા(hydrolysis)
નો અભયાસ રામન અસરથી થાય છરે. 

આ રીતરે રામન અસર વિજ્ાનીઓ માટરે શવકતશાળી સારન છરે, જ રેના 
િડરે જકટલ ઘટનાઓનુરં વિશ્રેષણ કરાતારં રિવયની સરંર્નાનો ઘટસફોટ થાય છરે.

િાત સાિ સાદી અનરે સરળ છરે પણ જુદા જુદા સમયરે અનરે સથળરે ગૂરં્ 
દૂર કરતી (unravelling) હકીકતો બહાર આિી છરે. તરે સાથરે તરેના અભયાસ 
માટરે ઉતિરેજનાતમક સપરા્ધનો દોર શરૂ થયો છરે. 

રામન માટરે કથાનો આરરંભ 1919મારં કલકતિાથી થયો. તરે પ્રકાશના 
આવણિક વિિત્ધન તરીકરે ઓળખાિિામારં આિી, તરેની નોંર Natureમારં આપી. 
તરે િક્રીભિનનો સથૂળ કકસસો હતો. તયારબાદ પ્રકાવશકીનરે સૂક્મ રીતરે જોિાનુરં 
શરૂ થયુરં. પ્રસરણ (transmit) થતા (પામતા) પ્રકાશની તીવ્રતા બરે પકરબળો 
િડરે વનયરંવત્રત થાય છરે : (1) માધયમ-(પદાથ્ધ)ના કણોના અિરોરનરે લીરરે 
કરંપવિસતારમારં ઘટાડો થાય છરે. (2) અગ્-કદશામારં વયવતકરણ. શરૂઆતમારં 
પ્રથમ પ્રકા (1)ની અસરનુરં પ્રભુતિ રહરે છરે. જ રેમ જ રેમ વનલવમબત કણોનુરં કદ 
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િરરે છરે તરેમ તરેમ માધયમની પારદશ્ધકતા ઘટતી જાય છરે, પણ સાથરે સાથરે કણનુરં 
કદ િરતારં અગ્-પ્રકીણ્ધનનરે િવર્ધત કરરે  છરે અનરે એક એિો સમય આિરે છરે કરે 
જયારરે  બીજી (2) અસર મહતિની બનરે છરે. એટલરે કરે પારદશ્ધકતા િરિા લાગરે 
છરે. રામન-ઘટનાના સરળ વસદારંતમારં આ બાબતનો સમાિરેશ થાય છરે. 

સપટરેમબર 1921મારં, રામન વિદરેશની સફરરેથી પાછા ફયા્ધ તરે સમયરે 
સાઉરરેમપટનથી મુરંબઈ  પરંદર પરંદર કદિસની દકરયાઈ સફર થતી હતી. 
આટલો બરો સમય કામ કયા્ધ વિના રહરેિાનુરં પાલિરે જ નહીં. ડૉકટર (અનરે 
હજામ પણ) જ રેમ તરેમની પરેટીમારં જરૂરી સારનો રાખતા હોય છરે, તરેમ રામન 
તરેમની હૅ્ડબૅગમારં વનકોલ વપ્રઝમ, ધ્રુિક અનરે વિશ્રેષકની વયિસથાિાળો 
નાનો ટરેવલસકોપ, વિિત્ધન ગ્રેકટરંગ અનરે કદિર્ધક કા્ િગરેરરે  રાખતા. ભૂમધય 
સમુરિના નીલિણથી (ભૂરા) પાણીથી રામન અવભભૂત થઈ જતા, લારંબો સમય 
સુરી સમુરિ વનહાળરે, વિ્ારરે  અનરે કશુરંક ટપકાિરે. સપટરેમબર 12ના રોજ આ 
વિશરેનારં અિલોકનોની નોંર Natureનરે મોકલી આપી. 

તરત જ સમુરિના પાણીના રરંગ વિશરે બીજી નોંર મોકલાિી. 26 સપટરેમબરરે  
ત્રીજી નોંર મોકલાિી. આ બરુરં તરેમણરે એસ. એસ. નારકુ્ડા જહાજ ઉપર 
રહીનરે બીજો એક િરારાનો લરેખ લખયો. સમુરિનુરં પાણી નીલ (ભૂરુરં ) કરેમ છરે 
? તરેનરે પાણીના રરંગ સાથરે કરંઈ જ લરેિાદરેિા નથી, પણ તરે તો ભૂરા (નીલ) 
આકાશના પરાિત્ધનનુરં પકરણામ છરે. (રરેલરે - Nature Vol. No. 8૩, પૃ. 48)

પાણીના અણઓ િડરે પ્રકાશનુરં પ્રકીણ્ધન થતારં, સમુરિ નીલિણ્ધ લાગરે 
છરે. તરે સમજિા માટરે ગુણાતમક વસદારંત આિશયક છરે. પ્રકીણ્ધન માટરે રરેલરેનો 
વસદારંત માત્ર િાયુઓનરે જ લાગુ પડરે છરે. પ્રકરેકરત પ્રકાશની સમગ્ તીવ્રતા 
વયવકતગત અણઓ િડરે મળતી તીવ્રતાના સરિાળા બરાબર થાય છરે. 
પ્રિાહીનુરં તાપમાન િરતારં પ્રકીણ્ધન પ્રબળ બનરે છરે, તરેિો ઇશારો આઇ્સટાઇન 
અનરે સમોલુ્ોસકી(E-S)એ કયયો હતો. તરેમણરે આદશ્ધ િાયુમારં કણોની 
િરઘટ-્ડઊતર(fluctuation)નો અભયાસ કરી િગ્ધમયક િરઘટ (mean 
square fluctuation) ઘનતા Da2 માટરે ની્રેનો સરંબરંર આપયો.

જયારં R િાયુ વનયતારંક; T તાપમાન; b સમતાપી દબનીયતા 
(compressibility); N

A
 ઍિોગડ્રો આરંક; અનરે V િાયુનુરં 

કદ છરે.

આઇ્સટાઇનરે સમગ્ વ્ત્ર પૂરુરં  કરિા પ્રયતન કયયો. જ રે માધયમમારં તરેની 
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ઘનતા અિકાશીય (spatially) રીતરે બદલાય છરે તરે પ્રકાવશકીય સરંદભથે 
અસમરૂપ (inhomogenous) હોય છરે, તરેથી તરેના િડરે પ્રકાશનુરં પ્રકીણ્ધન થિુરં 
જોઈએ. લરંબગત પ્રકીણ્ધન માટરે પ્રકીણ્ધન ગુણારંક R ની્રે પ્રમાણરે આપયો :

(n2 – 1)2(n2 + 2)2 જયારં l પ્રકાશની તરરંગલરંબાઈ અનરે n 
માધયમનો િક્રીભિનારંક છરે.

આદશ્ધિાયુ માટરે n » 1 અનરે  (જયારં p, દબાણ છરે) મૂકતારં ની્રે 
પ્રમાણરે મળરે છરે :

 (આદશ્ધિાયુ)   મળરે છરે.

િાયુના પ્રકીણ્ધન માટરે અગાઉનુરં રરેલરે-સૂત્ર અનરે આ એક જ છરે. 

 માટરેનારં બરંનરે સૂત્રોમારં  પકરબળ ધયાનાકષ્ધક છરે. તરેનરે કાણરે દૃશય 
િણ્ધપટમારં નીલ (ભૂરા) િણ્ધનુરં બીજા િણ્ધના પ્રકાશ કરતારં િરારરે  પ્રકીણ્ધન 
થાય છરે. 

સૂત્રોની યથાથ્ધતા ્કાસિા માટરે િરુ પ્રયોગોની જરૂર પડી.

અગાઉ પ્રયોગો કરતારં રરેલરેનરે જણાયુરં કરે પ્રમાણભૂત પકરવસથવતમારં પાણી 
િડરે પ્રકીણ્ધન પાિર રૂળ-મુકત હિાના પ્રકીણ્ધન કરતારં 175 ગણો િરારરે  
મળો. િરુ નરે િરુ પ્રયોગો બાદ જોિા મળરે છરે કરે E-S સૂત્રઆરાકરત અથ્ધઘટન 
િરુ વિશ્વસનીય છરે. આથી કહી શકય તરેમ છરે કરે 40 મીટર પાણીના સતર 
િડરે જ રે પ્રકીણ્ધન મળરે છરે તરેટલુરં લગભગ 8 કકમી.ના સમરૂપ (homogenous) 
િાતાિરણના સતર િડરે મળરે છરે. જુદી જુદી તરરંગલરંબાઈ માટરે પ્રકીણ્ધનનો 
અભયાસ રૂળ-મુકત હિાના કકમી. એકમમારં વયકત કરિામારં આવયો. ફરીથી 

પકરબળ ના કાણરે પાણીનો રરંગ નીલ(ભૂરો) મળરે છરે. સમુરિના પાણીના 
રરંગનો અભયાસ પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન િડરે કરી શકાય છરે. 

રામન ઘરેર હોય કરે િહાણ ઉપર હોય, કયારંય નિરા ન બરેસરે. શરીરથી 
નિરા દરેખાય પણ મગજ તો કરંઈ નરે કરંઈ કામ કરતુરં જ હોય. િહાણમારં 
તરેમના સહપ્રિાસીઓ જયારરે  પાટથીઓ મનાિતા હોય કરે નાની નાની રમતો 
રમતા હોય તયારરે  રામન તો અભયાસમય હોય. આરામની તો િાત જ નહીં. 
વિદરેશથી પાછા ફરતારં એક મકહનાથી ઓછા સમયમારં સમુરિના પાણીના રરંગ 
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સરંબરંરી સરંશોરનલરેખ તૈયાર કયયો. ખરરેખર ન મનાય તરેિી ઝડપ ગણાય. રસતરે 
જતારં જયારરે  હસતપ્રત તૈયાર થતી હતી તયારરે  રામનરે ઘનપદાથયો િડરે પ્રકાશના 
પ્રકીણ્ધનનો વિ્ાર કયયો. તરેમણરે જોયુરં કરે E-S સૂત્ર િડરે અનુમાવનત પકરણામ 
કરતારં હીરા અનરે કિા્ટઝ્ધમારં ઓછુરં પ્રકીણ્ધન જોિા મળરે છરે.

કિા્ટઝ્ધ િડરે પ્રકીણ્ધનનો કકસસો જાણિા જ રેિો રસપ્રદ છરે. સોવિયરેત 
ભૌવતકવિજ્ાનીઓ લરે્ઝબગ્ધ અનરે મરે્ડરેલસતમ, કરેટલારંય િષયોથી કિા્ટઝ્ધ િડરે 
પ્રકીણ્ધનનો અભયાસ કરતા હતા. તરેઓ સિતરંત્ર રીતરે, જ રે સમયરે સરંશોરન 
કરતા હતા તરે જ સમયરે રામનરે રામન-ઘટના શોરી કાઢરેલી. રામનરે તરે શોર 
પહરેલારં પ્રવસદ કરી, આથી આ શોરનો યશ રામનનરે મળો. પકરણામરે 
સોવિયરેત સરંશોરન છાિણીમારં રોષ અનરે કડિાશ ફરેલાયરેલારં. તરેમારં રામનનો શુરં 
દોષ ?

પ્રકાવશકીના પ્રયોગોમારં દૃશય (visual) અિલોકનોનુરં, રામનનરે મન ઘણરં 
મહતિ હતુરં. ખુલ્ા અિકાશી પ્રકાશનારં ધ્રુિીભિનનારં દૃશય-અિલોકનો કરીનરે 
રામન િાયુના અણઓની વિષમતા (anistropy) સથાવપત કરિા માગતા 
હતા. તરે માટરે, તરેઓએ પવશ્મ ઘાટના નીલવગકર પિ્ધત ઉપર આિરેલ ઊં્ામારં 
ઊં્ા સથળ ડોડાબરેટા (૩000 મીટર »  8750 ફૂટ) પ્રયોગ માટરે પસરંદ કયુું. 
4 કડસરેમબરરે  અિલોકનો લીરારં અનરે 19 કડસરેમબરરે  તો કૉલકાતાથી તરેનરે લગતો 
લરેખ Natureનરે મોકલયો. તરે માટરે તરે જલદી જલદી દવક્ણ ભારતની મુલાકાતરે 
ગયા. કરેટલાકનરે આ બાબતરે આશ્ય્ધ થયુરં કરે આ પ્રયોગ માટરે કલકતિાથી 
નજીકનુરં ઊં્ુરં સથળ, કહમાલયના ઢોળાિ ઉપર દાજી્ધવલરંગ આદશ્ધ જગા હતી, 
તો પછી દવક્ણ ભારતમારં નીલવગકર પિ્ધત ઉપર જિાની શી જરૂર પડી ? 
દવક્ણમારં તરેમનરે કોઈ વનજી કામ હશરે એિુરં અનુમાન કરી શકાય. લૉડ્ધ રરેલરેની 
પ્રયોગશાળામારં મરેળિરેલારં પકરણામો ડોડાબરેટા ઉપર મરેળિરેલારં પકરણામો સાથરે 
સુસરંગત (in agreement) રહારં.

બીજી બાજુ ફાબરેલવ્સકી(Fabelenski)એ તો તયારં સુરી આક્રેપ કયયો કરે 
રામન તરેમની શોરનુરં હાદ્ધ પૂરરેપૂરુરં  સમજયા ન હતા. રામનરે પ્રકાશપ્રકીણ્ધનની 
ઘટનાનરે, કૉપટન ઘટનાનરે સાદૃશય (analogue) ગણાિી તથા રામનરે 
આિૃવતિ-સરંસરણ(shift)નરે અણની કરંપન-આિૃવતિ સાથરે ઓળખ ન કરાિી. 
લરે્્ડઝબગ્ધ અનરે મરે્ડરેલસતમના આિૃવતિ-સરંસરણ ઉપર આરાકરત તારણ 
ઉપર ફાબરેલવ્સકીએ ભાર મૂકયો હતો. આિૃવતિ-સરંસરણ ઉપરારંત પ્રકીણ્ધન 
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વિકકરણ ધ્રુિીભૂત પ્રકૃવત રરાિરે છરે. રામન-કક્રશ્નરે આ પાસાનો અભયાસ 
કયયો હતો. ફાબરેલવ્સકીની ્્ા્ધમારં રામન-કક્રશ્ના અિલોકરક પકરણામનો 
ઉલ્રેખ જ નથી. જ રે અભયાસ રામન-કક્રશ્નરે કયયો હતો તરેનો સોવિયરેત 
ભૌવતકવિજ્ાનીઓએ કયયો ન હતો. 

આિી અરૂરી સમજો (ગરેરસમજો) કરેટલીક િખત પ્રકાશમારં આિતી 
હોય છરે અનરે ્્ા્ધનો મુદ્દો બનરે છરે. 

રામનનરે ‘રામન-ઘટના’ માટરે નોબરેલ પુરસકાર મળો અનરે લરે્ઝબગ્ધ–
મરે્ડરેલસતમનરે ન મળો., તરેથી તરેમના કામનુરં મહતિ ઓછુરં ન ગણાય. 
લરે્ઝબગ્ધ–મરે્ડરેલસતમરે તરેમની કારકકદથી દરવમયાન બીજો મહતિનો ફાળો 
આપયો છરે. તરેથી ઊલટુરં, આ શોરના મુદ્દ રે, રામન સપરા્ધમારં પાછળ રહી ગયા 
હોત તોપણ તરેમનુરં મહતિ ઓછુરં ન થાત (ગણાત). જ રે હોય તરે પણ વિજ્ાન 
માટરે એક મોટુરં ઉમદા કાય્ધ થયુરં ગણાય. વિજ્ાનનુરં સૌંદય્ધ (beauty) તરેની 
ઉપયોવગતામારં રહરેલુરં છરે. 

કિૉ્ટમ ભૌવતકીના વનકહતાથયો અનરે તરેની ઉપયોવગતા(વિવનયોગ)ના 
સરંદભ્ધમારં, રામનની શોર આરરંભથી જ મહતિની રહી છરે. નિરેમબર, 1929મારં 
રૉયલ સોસાયટીના અધયક્પદરેથી સરંબોરન કરતારં, રૂથરફૉડથે કહુરં હતુરં કરે 
રામનની શોરથી ઘણાનુરં તરે તરફ ધયાન દોરાયુરં છરે અનરે તરેનરે લગતા સરંખયાબરંર 
સરંશોરનલરેખો, વિજ્ાન-જગતમારં પ્રગટ થયા છરે. 1929, ઑગસટ સુરી 150 
લરેખો પ્રગટ થયા. ઇટાવલયન સોસાયટી ઑફ સાય્સરે, તરે િષ્ધની ઉતિમ શોર 
બદલ મૅટકૂી ગોલડ મરેડલ આપયો. વબ્કટશ સરકારરે  ‘સર’નો  ઇલકાબ આપયો. 
યુવનિવસ્ધટી ઑફ ફ્ીબગથે માનદ ડૉકટરલની પદિી આપી. વસિ્ટઝલૅ્ધ્ડની 
કફવઝકલ સોસાયટીએ તરેમનરે માનદ સભય તરીકરે ્ૂરંટ્ા. વિવિર દરેશોમારં 
તરેમની શોરનરે આનુષરંવગક વયાખયાનો માટરે વનમરંત્રણ મળારં. 10 કડસરેમબર, 
19૩0ના રોજ તરેમનરે નોબરેલ પુરસકાર મળો. તરે અઠિાકડયાનુરં લરેડી રામન 
સુરંદર િણ્ધન ની્રે મુજબ આપરે છરે :

‘‘અમરે 9 કડસરેમબરરે  સિારરે  8 િાગરે ટ્રરેન વિારા સટૉકહોમ પહોંચયારં. 
સિાગતઉતસુક લોકોથી પલૅટફૉમ્ધ ભર્ક હતુરં. અશ્વરેત ્ામડીિાળા રામનનરે 
સથાવનક લોકો સાથરે હળીમળી જિામારં થોડીક તકલીફ રહી. પત્રકારોથી દૂર 
રહરેિુરં મુશકરેલ હતુરં. પત્રકારોનરે ભારતના રાજકાણમારં વિશરેષ રસ હતો. નોબરેલ 
પુરસકાર અપ્ધણવિવર 10 કડસરેમબર, સારંજના 5 થી 7 િાગરે થઈ. સટૉકહોમનો 
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સરંગીત જલસાનો (concert) હૉલ ફૂલો નરે ફલરેગસથી સુશોવભત કરિામારં 
આિરેલો હતો. તરે હૉલ 4000 માણસોથી ખી્ોખી્ ભરાયરેલો હતો. તરે 
પછી નોબરેલ પુરસકાર-વિજ રેતાઓનો પ્રિરેશ થયો. એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીઝના 
મરંત્રીએ હરેિાલ રજૂ કયયો. તરે સાથરે સાથરે આલફ્રેડ નોબરેલનુરં જીિન સરંવક્પ્તમારં 
િણ્ધવયુરં. સટૉકહોમ યુવનિવસ્ધટીના ઇલરેકટ્રૉ-ટકૅવનકના પ્રાધયાપક પલીજ રેલ 
(Pleijel), મારા પવતના સરંશોરન સરંદભથે િીસરેક વમવનટ પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન 
ઉપર બોલયા. સરંબોરન કરતારં કહુરં કરે, ‘‘સર, િેંકટરામન, રૉયલ સોસાયટી 
ઑફ સાય્સીઝ તરફથી આપનરે આપની મૂલયિાન શોર બદલ, આ િષ્ધનો 
ભૌવતકવિજ્ાનનો નોબરેલ પુરસકાર એનાયત કરિામારં આિરે છરે. આપની શોરરે 
નિા માગયો ખુલ્ા કયા્ધ છરે અનરે ઘણારં મહતિનારં પકરણામો આપયારં છરે. હુરં  હિરે 
આપનરે નામદાર His Majestyના હસતરે નોબરેલ પુરસકાર સિીકાિા વિનરંતી 
કરુરં  છુરં.’’

સર ્રંરિશરેખર રામન પુરસકાર સિીકારિા જ રેિા ઊભા થયા કરે તરત જ 
રાજા સમરેત તમામ હાજર શ્ોતાિગથે ઊભા થઈનરે તરેમનુરં અવભિાદન કયુું, તરે 
સાથરે વબ્કટશ ધિજ ઊં્રે લહરેરાયો. વિજ રેતા રામનરે રાજિીની બરેઠક પાસરે જઈનરે 
રાજા સમક્ આદર સાથરે વશર ઝુકાવયુરં. તરે સાથરે રાજાએ તરેમના હસતરે નોબરેલ-
્રંરિક, પુરસકાર અનરે કડપલોમા અપ્ધણ કયાું; તરે સાથરે સમગ્ હૉલ તાળીઓના 
ગડગડાટથી ગુરંજી ઊઠ્ો. તરે પછી સામૂકહક (orchestral) સરંગીત શરૂ થયુરં, 
નોબલ વમજલસ (banquet) શરૂ થઈ. નોબરેલ-વિજ રેતાઓ રાજિીટરેબલ ઉપર 
ગોઠિાયા. ભોજન ભવય અનરે જાજરમાન હતુરં. દારૂ છૂટથી પીરસાતો હતો. 
અમારરે  માટરે શાકાહારી ભોજનની ખાસ વયિસથા કરિામારં આિી હતી. 
કડ્રરંકસની િરેળાએ અમરે પાણીના પયાલા હાથમારં લીરા. આ બરારંનો પ્રતયુતિર 
આપતારં રામનરે પ્રા્ીન ભારતની ભવયતાનો સૌનરે રસાસિાદ કરાવયો. રાજિી 
જોગી (ascetic) અનરે જગતના મહાન વશક્ક બુદના તયાગ ઉપર રામન 
વિગતરે બોલયા. પ્રરેમ, કરુણા (અનુકરંપા) અનરે અકહરંસા માટરે બુદનો સરંદરેશ સૌનરે 
પહોં્તો કયયો.

પુરસકારની અપ્ધણવિવરની પૂણા્ધહુવત બાદ, પાછા ફરતારં રામનરે 
ઉપસાલા, ગૉટરેબૉગ્ધ, ઑસલો, કૉપનહરેગન, મયુવનક, સટ્રાસબગ્ધ અનરે લરંડન 
ખાતરે વયાખયાનો આપયારં. ગલાસગો યુવનિવસ્ધટીના ખાસ પદિીદાન સમારરંભમારં 
હાજરી આપી જયારં તરેમનરે LL.D.ની માનદ ઉપાવર આપિામારં આિી. રૉયલ 
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સોસાયટીએ 19૩0નો હુજીસ ્રંરિક આપયો.

રૂથિરફૉડડે જણાવ્યું કે રામિિી શોધ છલે્લા દસકાિી ત્રણ-ચાર 
પ્રા્યોનગક ભૌનતકનવજ્ાિિી શોધોમાં મોખરે છ.ે ભનવષ્યમાં ઘિપદાથિ્ભિા 
નસદાંતો સમજવા માટે તે શનકતશાળી સાધિ બિી રહેશે. તે સાથિે 
જ્ાિિા ક્ષેત્રે, કલકત્ા ્યુનિવનસ્ભટીમાં નશક્ષણ અિે સંશોધિ માટે સરક્્ય 
સકૂલિું નિમા્ભણ ક્યુું છ.ે

મોટુરં માન મળા પછી તરેનરે ટકાિી આગળ રપિાનુરં કામ કપરુરં  હોય છરે. 
નોબરેલ પુરસકાર-પ્રાવપ્ત સમયરે રામનની િય 41 િષ્ધની હતી –  જ રે એકદમ 
યુિાન કરે િૃદ ન ગણાય. તરે સમયરે તરેમનરે બરે ભારરે  આરં્કા લાગયા. પહરેલો 
કૉલકાતામારં અનરે પછી બીજો બૅંગાલુરુમારં. કૉલકાતાની િાત વિગતરે આગળ 
કરિામારં આિી છરે, બૅંગાલુરુની હિરે પછી. 

કરેટલાક લોકો એિા સુકફયાણા (sophisticated) હોય છરે જ રે દૂર-દરાજ 
અનરે દુવનયાની િાતો કરિામારં માહરેર હોય પણ પોતાના પગ તળરે, જ રે કારંઈ 
હોય તરે જોઈ શકરે નહીં. વસદારંતોના વનષણાત ઘણી િખત અણઘડ હોઈ શકરે 
છરે. કિૉ્ટમિાદના હાઇઝનબગ્ધ-ક્રેત્ર-કારકો(operator)નુરં LSZ-formalism 
જાણતા હોય પણ ઉતિરેવજત પરમાણ કરેિી રીતરે વિકકરણનુરં ઉતસજ ્ધન કરરે  
છરે તરેનાથી અજ્ાત હોય, તથા આકાશના નીલિણ્ધ(ભૂરાપણા)ની સમજૂતી 
આપતારં રરેલરેનો વનયમ કિૉ્ટમ વસદારંત મુજબ મરેળિી શકતા નથી. એક 
િખતરે એક યુિાન વસદારંતવિદરે તરેના બીજા સાથીનરે પૂછુરં કરે, ‘‘રામન-ઘટના 
શુરં છરે ? ‘કિૉ્ટમ’ ઇલરેકટ્રૉડાયનરેવમકસમારંથી તરેની સમજૂતી મળરે તરેમ છરે ? 
જિાબ હા છરે. તરેમારંથી મળરે તરેમ છરે, તરેિુરં જાણયા બાદ પ્રાવશ્કનરે હાશ થઈ, 
પછી તો આગળનો રસ ગાયબ !

રામન-ઘટનામારં પાયાનુરં ભૌવતકવિજ્ાન પડરેલુરં છરે. સરંપૂણ્ધ સમરૂપ (ho-
mogenous) માધયમ િડરે પ્રકાશનુરં પ્રકીણ્ધન થતુરં નથી. તરે રીતરે, સરંપૂણ્ધ સમરૂપ 
સફકટક િડરે પ્રકીણ્ધન થતુરં નથી. પણ કુદરતમારં આિો સફકટક સરંભવિત 
નથી. સફકટકની સરંર્નામારં કોઈ નરે કોઈ ક્વતઓ રહરેલી હોય છરે. તરેથી 
તો લરે્્ડઝબગ્ધ-મરે્ડરેલસતમરે કિા્ટઝ્ધ-સફકટકનો ઉપયોગ છોડી દીરરેલો. આથી 
વિષમરૂપ માયમમારં પ્રકીણ્ધનનો અભયાસ કરિાનુરં યોગય મા્યુરં. 
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રામનના સમય પહરેલરેથી ખયાલ હતો કરે િાયુઓમારં (રરેલરે) પ્રકીણ્ધન માટરે 
પ્રકાશીય વિષમતા કાણભૂત છરે. E-Sએ પ્રિાહીમારં ક્રારંવતક દુવગરલતા(opal-
escence)ની સમજૂતી માટરે તરે ખયાલનો ઉપયોગ કયયો હતો. રામનનરે પ્રતીવત 
થઈ હતી કરે ઘન અનરે પ્રિાહી પદાથયોમારં પરમાણઓની ઉષમીય ગવતનરે કાણરે 
પ્રકાશીય વિષમતા સરંભિરે છરે. તરેથી તરેમારં પ્રકાશના પ્રકીણ્ધનની કક્રયા થાય છરે. 

િાયુમારં, રરેલરે-પ્રકીણ્ધનનુરં સૂત્ર વિવિર રીતરે મરેળિી શકાય છરે. આપાત 
પ્રકાશ અધ્રુિીભૂત હોય તોપણ િાયુ િડરે લરંબગત પ્રકરેકરત પ્રકાશ પ્રકરેકરત 
અણઓ ગોળાકા હોય તો, સરંપૂણ્ધ ધ્રુિીભૂત હોય છરે. આ બાબતનરે ધયાનમારં 
લરેતારં રરેલરે-પ્રકીણ્ધન સૂત્રમારં સુરારો-િરારો થાય છરે. 

રૂળ-મુકત હિાિાળી પ્રયોગશાળામારં રરેલરે અનરે તરેમના સાથીદાર િડરે 
કરરેલા પ્રયોગથી આકાશના ભૂરાપણાની સમજૂતીનો પાયો પ્રાપ્ત થયો. સાથરે 
સાથરે વબનધ્રુિીભૂત અસરના અવસતતિથી જાણી શકાયુરં કરે હિાના અણઓ 
વબનગોલીય છરે. આ બરારં અિલોકનો માટરે ફોટોગ્ાકફક ટકૅવનકનો ઉપયોગ 
કરિામારં આિરેલો. રામનની ખિાકહશ હતી કરે હિાના કણો (અણઓ) 
વિષમરૂપ છરે. તરેિી આકાશી પ્રકાશની વબનધ્રુિીતાભિન (depolarization) 
અસરથી નક્ી થાય છરે. વિશ્વસનીય પકરણામો મરેળિિા, રામનરે ડોડાબરેટા 
પિ્ધત (૩000 મીટર) જઈનરે સમગ્ આકાશનરે પ્રયોગશાળામારં ફરેરિી દીરુરં. 

રામન-ઘટના, મૂળભૂત રીતરે, કિૉ્ટમ યારંવત્રકીય સિરૂપ રરાિરે છરે. 
વિભાિનામારં નાની સરખી છૂટછાટ કરિામારં આિરે તો રરેલરે-પ્રકીણ્ધનની તુલના 
િડરે રામન-પ્રકીણ્ધનનરે ગુણાતમક રીતરે સમજાિી શકાય. રરેલરે-પ્રકીણ્ધનમારં 
આપાત વિકકરણનુરં વિદ્ુત ક્રેત્ર E, વવિધ્રુિ P = a E નરે પ્રરેકરત કરરે  છરે. એટલરે 
પ્રકરેકરત પ્રકાશ, આિશયક રીતરે, P િડરે ઉતસવજ ્ધત થતુરં વિકકરણ છરે. રામન 
પ્રકીણ્ધન માટરે

 થાય છરે. જયારં  ધ્રુિીયતા (polarizabili-
ty) કાક છરે. પ્રકીણ્ધથી આિૃવતિમારં થતો ફરેરફાર સમજિા માટરે રારો કરે

આથી P = aE = P
0
 + P

1
 થશરે, જયારં P

0
 = a

0 
w

0
cosw

0
t છરે અનરે
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આકૃવત ૩ :

જુદા જુદા પકરરૂપ (models) પ્રમાણરે પ્રિાહી િડરે પ્રકરેકરત પ્રકાશનુરં િણ્ધપટ.

અહીં P
0
 રરેલરે-પ્રકીણ્ધન આપરે છરે. અનરે P

1
 નારં બરે પદો સટોકસ અનરે પ્રવત 

સટોકસ, રામન-પ્રકીણ્ધન આપરે છરે. 

પ્રકરેકરત પ્રકાશની તીવ્રતા માટરે ગાવણવતક ્્ા્ધ ન કરતારં, ની્રેના 
આલરેખથી સમજિાનુરં સરળ રહરે છરે.

પ્રિાહી િડરે વિવિર પદવતઓથી અભયાસ કરીનરે પ્રકરેકરત પ્રકાશની 
તીવ્રતાનો ખયાલ ઉપરના આલરેખની મદદથી આપિામારં આવયો છરે. માધયમની 
વિષમરૂપતા (inhomogeneity) વસથર હોય એટલરે કરે તરેમારં ફરેરફાર ન થતો 
હોય તો, આિૃવતિ (W) અનરે તીવ્રતા (I) નો સરંબરંર (a) પ્રમાણરે મળરે છરે. 
વિષમરૂપતાની ક્વણક િરઘટ (fluctuation) માટરે (b)મારં બતાવયા પ્રમાણરે 
રરેલરે-રરેખા પહોળી બનરે છરે. લરે્ડોિ-પલાઝક (Placzek) વસદારંત રરેલરે-રરેખાની 
પહોળાઈની સમજૂતી સાથરે ધિવનના સરંગત તરરંગનરે લીરરે બીલિા (Brillown) 
રોમ (c) વિારા સપષ્ થાય છરે. ઉચ્ વસનગર (શયાન) પ્રિાહીમારં વિરુપણ 
રીતો(shear modes)નરે લીરરે અલગ ટો્ શકય છરે. આિી ટો્ (peak) 
બૅંગાલુરુ ખાતરે શોરિામારં આિરેલ.

રામન અનરે ભગિરંતમરે, અગાઉના પ્રયોગો અનરે ્્ા્ધઓનરે બાજુ 
રાખીનરે, ફોટૉનના પ્ર્ક્રણ(spin)ના અભયાસ માટરે નક્ી કયુું. તરેમની શોર 
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ઉપરથી એટલુરં સપષ્ થાય છરે કરે િાયુના અણઓ િડરે પ્રકીણ્ધન-િણ્ધપટમારં 
આપાત-રરેખાની સામીપયમારં ત્રણ ઘટકો મળરે છરે. અસરંસકરત (unshifted), 
રરેલરે-રરેખા ઉપરારંત બરંનરે બાજુએ ્ાકગવતયુકત (rotational) પટ્ા પણ હોય 
છરે. હાઇડ્રોજનમારં ્ાક-રરેખાઓ સારી રીતરે છૂટી (resolved) પડરેલ મળરે છરે. 
પણ બીજા િાયુઓમારં માત્ર કઈ ડાઘાિાળી આસતૃત (smeared) પારંખો જોિા 
મળરે છરે. જુઓ આકૃવત - 4.

આકૃવત 4 : પ્રકરેકરત પ્રકાશની વયિસથા (ગોઠિણી) દશા્ધિરે છરે. QQ રરેલરે-રરેખા છરે.

બરંનરે બાજુની PP અનરે RR શાખાઓ ્ાકગવતિાળી શાખાઓ દશા્ધિરે છરે.

્ાક-પ્રકરેરણ માટરે પસરંદગીના વનયમો ધયાનમારં લરેતારં, રામન અનરે 
ભગિરંતમ ની્રે પ્રમાણરે કટપપણી કરરે  છરે :

જો અણનુરં પ્ર્ક્રણ જમણી બાજુ હોય અનરે જો આપાત થતા-ભરેટતા 
કણ(encounter)-પાસરેથી પ્ર્ક્રણ ઊજા્ધ મરેળિરે તો તરેનરે (અણનરે) જમણી 
બાજુિાળુરં કોણીય િરેગમાન મળિુરં જોઈએ. જોકરે ફોટૉન ભરેટતા પહરેલારં, ડાબી 
બાજુિાળુરં પ્ર્ક્રણ રરાિતો હોય તો આમ ન બનરે; કાણ કરે ફોટૉન જમણી 
બાજુનુરં પ્ર્ક્રણ લઈ શકરે છરે, પણ આપી શકતો નથી. તરે જ રીતરે ડાબી 
બાજુના પ્ર્ક્રણિાળો અણ જમણી બાજુ પ્ર્ક્રણ રરાિતા ફોટૉન પાસરેથી 
ઊજા્ધ અનરે પ્ર્ક્રણ એમ બરંનરે મરેળિી શકરે નહીં. તરે માટરે ની્રે પ્રમાણરે મા્ય 
(allowed) અનરે પ્રવતબરંવરત (forbidden) સરંક્રાવતઓ (transitions) આપી 
શકાય.



80 મરેરાિી મૂલયવનષ્ઠ વિજ્ાની સર સી. િી. રામન

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

અણનુરં
પ્ર્ક્રણ

ફોટૉનનુરં
પ્ર્ક્રણ

PP, K
®
K–2

QQ, K
®
K

RR, K
®
K+2

જમણી ડાબી મા્ય મા્ય પ્રવતબરંવરત
(અમા્ય)

જમણી જમણી પ્રવતબરંવરત મા્ય માન્ય

ડાબી જમણી મા્ય મા્ય પ્રવતબરંવરત

ડાબી ડાબી પ્રવતબરંવરત મા્ય મા્ય

અહીં QQ શાખા હરંમરેશારં મા્ય છરે. PP તથા RR શાખાઓનરે તીવ્રતા(in-
tensity)નો ફાળો મળતો હોય તરે (સરંક્રારંવત) પ્રવતબરંવરત (અમા્ય) છરે. કુલ 
કકસસાઓમારં અરા્ધ મા્ય અનરે અરા્ધ અમા્ય હોય છરે. 

્ાકગવત કરતા અણ િડરે પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન ઉપર પ્ર્ક્રણ કરતો 
ફોટૉન PP તથા RR શાખાઓની તીવ્રતા ઘટાડરે છરે. જ રે અરા્ધ પ્રવશષ્ (clas-
sical) મૂલય જ રેટલી હોય છરે. તદનુરૂપ QQની તીવ્રતા િરરે છરે, જ રેથી કરીનરે 
સમગ્ પ્રકીણ્ધનમારં તીવ્રતા અનરે ધ્રુિીભિન ઉપર અસર થતી નથી. 

મરે, 1928મારં રામન અનરે કક્રશ્નરે, રામન-પ્રકીણ્ધનમારં મળતી ઍવ્ટ-સટૉકસ 
રરેખાઓનો લગતી નોંર Natureમારં આપી. ક્રરેમર અનરે હાઇઝનબગ્ધના લરેખ 
ઉપર આરાર રાખી, તરેમણરે આ રરેખાઓ ‘‘વિકકરણના ૠણ શોષણ’’નરે કાણરે 
મળરે છરે તરેમ જણાવયુરં. આરુવનક ભાષામારં તરે ઉતિરેવજત (stimulated) રામન-
પ્રકીણ્ધન ગણાય. પણ ઉતિરેવજત રામન-પ્રકીણ્ધન માટરે, લરેસર જ રેિુરં શવકતશાળી 
ઉતિરેજક સરંસારન (સ્ોત) જરૂરી છરે. આથી રામન અનરે કક્રશ્નરે રરેખાઓની 
ઓળખમારં થાપ ખારી. થોડાક સમય બાદ સહા, કોઠારી (ડી.એસ.) અનરે 
તોવશ્િાલરે સારી રીતરે દશા્ધવયુરં કરે રામન અનરે કક્રશ્નરે હરેિાલમારં આપરેલી રરેખાઓ 
તો ‘પ્રવત-સટૉકસ’ રરેખાઓ જ હતી. 

સહા અનરે બીજાઓએ ક્રરેમર-હાઇઝનબગ્ધના કાય્ધનો સરંદભ્ધ લીરો ન 
હતો. બની શકરે કરે સહા ક્રરેમર-હાઇઝનબગ્ધના કાય્ધથી પકરવ્ત ન હોય. પણ 
તરેમણરે મુકત ઇલરેકટ્રૉન પ્રતયરે પ્રવત-સટૉકસ પ્રકીણ્ધનના ખયાલનરે આગળ િરતો 
રસપૂિ્ધક જોયો હોય. જ રે ‘‘તારાઓ(Novae)ના િણ્ધપટમારં મળતા તરેજસિી 
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અનરે પહોળા પટ્ાઓના ઉદગમ અનરે સૌર-િણ્ધપટમારં પારંખો જ રેિી રરેખાઓની 
સરંભિત: સમજૂતી આપી શકરે તરેમ છરે.’’

l

વયાપક રીતરે એિુરં કહરેિાય છરે કરે ગઈ કાલની શોર આજ રે એરણ ઉપર 
્કાસણી માટરે જાય છરે અનરે આિતીકાલરે તરે પશ્ાદભૂવમકા બનરે છરે. પણ રામન-
ઘટના, વબલકુલ આ ઢબરે, ભુલાઈ જતી નથી. એટલરે કરે કવથત તબક્ાઓમારંથી 
પસાર થતી નથી. શરૂઆતમારં તરેનુરં ક્રેત્ર ભૌવતકવિજ્ાન હતુરં. પછી આ શોરરે 
રસાયણવિજ્ાનના ક્રેત્રરે પગલારં ભયાું. રસાયણવિજ્ાનના ક્રેત્રરે રામન-ઘટના 
વિશરેષત: વિશ્રેષણ માટરેનુરં ઉપકરણ બ્યુરં. વિજ્ાનમારં એિુરં બનતુરં આવયુરં છરે 
કરે જયારરે  કોઈ પણ શોરનો વિકાસ િરી સપાટ (platau) વસથવત રારણ કરરે  
તરે પછી તરેમારં નાટ્ાતમક પ્રગવત થતી માલૂમ પડી છરે. રામન-ઘટનામારં તરેના 
અભયાસ અનરે પ્રગવતમારં થોડીક વસથરતા આિી ગઈ પણ લરેસરની શોર બાદ 
તરેનુરં મૂલય અનરેરુરં  િરી ગયુરં. 

કરેટલાક આરંકડાકીય અભયાસનરે આરારરે , લરેસરનો પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન 
ઉપર નોંરપાત્ર પ્રભાિ પડો. પ્રકાશની તીવ્રતાનરે િૉટ/મીટર2 (W/M2) તરીકરે 
વયકત કરિામારં આિરે છરે. પ્રકાશ વિદ્ુત-્ુરંબકીય પ્રકૃવત રરાિરે છરે, તરેથી તરેમારં 
વિદ્ુત ક્રેત્ર (તીવ્રતા) Eનો સમાિરેશ થાય છરે. એટલરે તરેનરે િૉલટ/મીટર(V/m)
ના એકમ તરીકરે પણ આપી શકય છરે. આનરે આરારરે  પ્રકાશની તીવ્રતા I અનરે 
વિદ્ુત ક્રેત્રની તીવ્રતા E િચ્રે ની્રેનો સરંબરંર સથાવપત થયો.

પૃથિીની સપાટી આગળ સૌર વિકકરણનુરં મળતુરં તરેજ (irradiance) 

1.4 5 10૩  જ રે 106  જ રેટલી વિદ્ુત ક્રેત્રની તીવ્રતા બરાબર થાય છરે. 
લરેસર એકરરંગી (monochromatic) અનરે ઉચ્ એકકદશી (unidirectional) 
હોિાથી તરેની તીવ્રતા ઘણી િરારરે  હોય છરે. સામા્ય પ્રકાશ િડરે 104 થી 106 

 િચ્રેના પાિરનુરં લરેસર મરેળિી શકાય છરે. મોટા સપરંદ-પલસ લરેસર િડરે 107 

ના કામનુરં તરેજ મળી શકરે છરે. લરેસરની શોર(આગમન)થી રામન-ઘટનાનો 
અભયાસ વિસતૃત અનરે સઘન બ્યો, ઉપરારંત નિી ટકૅવનક અનરે પ્રયુવકતઓ 
(devices) પણ અવસતતિમારં આિી. લરેસર એ મૂળભૂત રીતરે એકરરંગી અનરે 
સુસરંબદ (coherent) સરંસારન છરે, જ રે ઘણી િરારરે  તીવ્રતા રરાિરે છરે. તરે 
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સાથરે નિા પ્રયોગોનરે આરારરે  અનુનાદ રામન-િણ્ધપટ(resonance Raman 
spectrum)નો વિકસ થયો. તરેથી અનુનાદ રામન-પ્રકીણ્ધનનો અભયાસ શકય 
બ્યો. અનુનાદના કકસસામારં અવરકસિરો(overtones)નુરં ખાસ મહતિ હોય 
છરે. રામન-િણ્ધપટવિજ્ાનનો ઉપયોગ માત્ર ઓિરટો્સના અભયાસ માટરે જ 
નહીં પણ પરખમાગ્ધ (trace) માટરે ખરો. અનુનાદ આગળ મૂળ (funda-
mental) ઓિરટોનની તીવ્રતા ઘણી િરી જાય છરે. આથી જીિવિજ્ાનીઓ 
અનરે રસાયણવિજ્ાનીઓ, આ ટકૅવનકનો ઉપયોગ, જયારં તદ્દન ઓછી માત્રામારં 
અણઓ હોય તયારં, તરેમની પરખ માટરે કરરે  છરે. 

બીજુ રં ક્રેત્ર અરૈવખક (non-linear) પ્રકાવશકીનુરં, જ રે આપાત વિકકરણના 
ઉચ્ વિદ્ુત ક્રેત્રનરે લીરરે મળરે છરે. રામન-પ્રકીણ્ધન બરે રીતરે જોિાનુરં રહરે છરે. 
એક, આપાત પ્રકાશનુરં વિદ્ુત ક્રેત્ર પહરેલારં તો પ્રકીણ્ધન કરતારં માધયમના 
અણનુરં ધ્રુિીભિન કરરે  છરે, જ રેનરે લીરરે વિદ્ુત વવિધ્રુિ (dipole) તૈયાર થાય 
છરે. આ વિદ્ુત વવિધ્રુિ વિકકરણનુરં ઉતસજ ્ધન કરરે  છરે, જ રે પ્રકરેકરત વિકકરણ છરે. 
પરરંપરાગત રામન-વિકકરણ રૈવખક (linear) હોય છરે. અહીં પ્રકરેકરત વવિધ્રુિની 
પ્રબળતા આપાત પ્રકાશ સાથરે સરંકળાયરેલ વિદ્ુત વવિધ્રુિની પ્રબળતાનરે 
પ્રમાણસર હોય છરે. જો આપાત પ્રકાશનુરં વિદ્ુત ક્રેત્ર એકદમ િરુ પ્રબળ હોય 
તો અરૈવખક પ્રકક્રયા થાય છરે. તરેમારં આપાત વિદ્ુત ક્રેત્ર તરેના િગ્ધ કરે ઘન રૂપરે 
સામરેલ થાય છરે. 

સામા્ય રામન-પ્રકીણ્ધનમારં આપાત પ્રકાશ એક પ્રકારનો અ્િરેષક 
(probe) હોય છરે જ રે પ્રકીણ્ધન અણના ગુણરમયોની તલસપશથી સમીક્ા કરરે  
છરે. પ્રરેસ (પત્રકારો) પ્રામાવણકપણરે પ્રજાના મત(અવભપ્રાય)નુરં પરાિત્ધન કરતા 
હોય એિુરં આ છરે. એિુરં પણ બનરે કરે કોઈ િખત ખુદ પ્રરેસ (પત્રકારો), અમુક 
સરંજોગોમારં પોતાનો પ્રભાિ (મત) કરે ઇરાદો પ્રજા ઉપર થોપરે છરે. જયારરે  
આપાત પ્રકાશનુરં વિદ્ુત ક્રેત્ર તીવ્ર હોય તયારરે  નાટ્ાતમક રીતરે નિી અસરો 
ઉદભિરે છરે, કરેટલીક અરૈવખક અસરો અનરે અણ તથા સફકટક િડરે થતા 
રામન-પ્રકીણ્ધનમારં આિૃવતિમારં થતા ફરેરફાર િચ્રે ઘવનષ્ઠ નાતો છરે. રામન-
ઘટનાનો જ અરૈવખક અથિા ઉતિરેવજત (stimulated) ભાગ રરાિરે છરે. 
તરેનાથી રામન પ્રકાના િણ્ધપટની શકયતાઓ િરી ગઈ છરે. લરેસરના આગમન 
બાદ રામન િણ્ધપટવિજ્ાનના ઘણા નિા નિા ઉપયોગો થિા લાગયા. એક 
તરંત્રનુરં િણ્ધન પયા્ધપ્ત છરે, અનરે તરે એ છરે કરે રામન-માઇક્રોસકૉપ અથિા ઘણી 
િખત તરેનરે રામન-માઇક્રોઅ્િરેષક (probe) કહરે છરે. જ રે કરંઈક અરંશરે ઇલરેકટ્રૉન-
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માઇક્રોસકૉપ જ રેિો છરે. તરે છતારં, તરેમની િચ્રે મહતિના તફાિત પણ છરે. 
ઇલરેકટ્રૉન-માઇક્રોસકૉપમારં, પરીક્ણ માટરેના નમૂના ઉપર ઇલરેકટ્રૉનનુરં બીમ 
કરેવ્રિત કરિામારં આિરે છરે, પકરણામરે X-કકરણો અથિા ઇલરેકટ્રૉનનુરં ઉતસજ ્ધન 
થાય છરે. જયારરે  રામન-પ્રોબમારં ઇલરેકટ્રૉનનરે બદલરે ફોટૉનનો ઉપયોગ કરિામારં 
આિરે છરે. લાક્વણક X-કકરણોનરે બદલરે, પદાથ્ધની  સપાટી ઉપરના અણની 
ઓળખ સાથરે પ્રકરેકરત રામન-વિકકરણ મળરે છરે. િરુમારં પૂિ્ધિત્ ટકૅવનક િડરે 
પદાથ્ધની સપાટી ઉપરની આવણિક-માત્રાની રરેખાકૃવત (profile) મળરે છરે. 

સફકટકની અશુવદના અભયાસ જ રેિારં કરેટલારંક પ્રયોજનો માટરે પારમાવણિક 
કરતારં આવણિક નમૂનાની માકહતી િરુ મહતિની બનરે છરે, આ બાબતરે રામન-
માઇક્રોપ્રોબ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છરે. 

1968મારં ્યૂયૉક્ધ ખાતરે, પ્રકાશના પ્રકીણ્ધન ઉપર આરંતરરાષ્ ્રીય 
અવરિરેશન મળુરં, જ રેમારં લરેસર િડરે મરેળિરેલારં ભવય પકરણામોના અરંશો રસપ્રદ 
રીતરે રજૂઆત કરિામારં આવયા હતા. આ અવરિરેશનમારં હાજરી આપિા 
રામનનરે ખાસ વનમરંત્રણ મળુરં હતુરં. પણ તરે હાજરી આપી શકયા ન હતા. 
અવરિરેશનના મરંત્રી જૉસરેફ વબમા્ધન લખરે છરે કરે : ‘‘કષ્દાયક સફર અનરે બીજારં 
વયાિસાવયક કાણોનરે લીરરે પ્રો. સર સી. િી. રામન અવરિરેશનમારં હાજરી 
આપી શકરે તરેમ નથી.’’ રામનરે સરંદરેશો તો મોકલયો જ હતો, જ રેમારં 1922 થી 
1928 િચ્રેની યાદો અનરે ઘટનાઓનો ખાસ ઉલ્રેખ કરિામારં આવયો હતો. 
તરે જ િખતરે વલયો વબલિા(Brilloum)નો પણ વબલિા-પ્રકીણ્ધનના ઐવતહાવસક 
પાસા ઉપરનો સરંદરેશો અવરિરેશનનરે મળો હતો.

l
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7
બૅંગલોર ભણી

રામનનરે કૉલકાતામારં જ રેિા ડૉ. મહરે્રિલાલ સરકાર મળા તરેિી રીતરે 
બૅંગાલુરુમારં તરેમનરે જમશરેદજી તાતા મળા. ્રેન્ાઈથી નીકળી રામન 
કૉલકાતામારં સરકારી અવરકારી તરીકરે જોડાયા. સરકામારં પદ અનરે સથાન 
ઊં્ારં  હતારં, માન-મરતબો પણ સરાહનીય હતો. કૉલકાતામારં રામનનુરં 
ભાવિ ઘણરં ઊજળુરં હતુરં, પણ તરેઓ ખાસ તો વશક્ણ અનરે સરંશોરનના જીિ 
હતા. જ્ાન-વિજ્ાનના રસાળ ક્રેત્રનરે મહરે્રિલાલ સરકારરે  માનિીય, શૈક્વણક 
અનરે સરંશોરનના અવભગમ સાથરે IACS જ રેિી ફળરિૂપ અનરે સરંસકારી માનિ-
ઉપજાઉ સરંસથાની સથાપના કરી. રામનનરે સરંશોરનાતમક રસનરે સરંિવર્ધત કરિા 
માટરે મોકળુરં મરેદાન મળુરં. કૉલકાતામારં કારકકદથી માટરે રામનરે જ રે કરંઈ કરિાનુરં 
(લખિાનુરં) હતુરં તરે સઘળુરં કોરી સલરેટ ઉપર હતુરં. તરેમણરે તરેમના આયોજન અનરે 
અમલ સાથરે કૉલકતાનરે (ખાસ તો IACSનરે) વશક્ણ અનરે સરંશોરનનુરં શ્રેષ્ઠ 
કરે્રિ બનાવયુરં; અલબતિ, અ્ય વિવિાનોના સહયોગથી રામનની પ્રગવતનો સૂય્ધ 
મધયાહનરે પહોં્તો થયો તયારરે  બીજી કરેટલીક મુશકરેલીઓ વક્વતજ ઉપર 
દરેખાિા લાગી. હૃદયભગ્નતા સાથરે પણ કોઈ કડિાશ વિના કૉલકાતાનરે 
અલવિદા કહરેિાનો સમય આવયો.

માનસકહત, રામન બૅંગાલુરુ આવયા. પણ તયારંનો માગ્ધ વનષકરંટક ન હતો. 
તયારં પણ મુશકરેલીઓ તો હતી જ પણ કલકતિા કરતારં જુદા પ્રકાની અનરે 
વિકટ માત્રાની હતી. ભારત જ રેિા પછાત રાષ્ ્રના બરંનરે સથળરે - કૉલકાતા 
અનરે બૅંગાલુરુ - િૈજ્ાવનક શ્રેષ્ઠતાના વિકાસ અનરે માિજત માટરે પ્રશ્ોનુરં 
સિરૂપ સમાન હતુરં. બૅંગલોરમારં તરેમનરે સતિાસથાનરે-વનયામકપદરેથી દૂર કરિામારં 
વિરોરી તતિો (બળો) એક થયારં અનરે સરંસથાનુરં વનયામકપદ છોડિાની ફરજ 
પડી હતી, પણ સરંગઠન (I.I.Sc.) છોડુરં નહીં. નારાજગી સાથરે પદ-અિનવત 
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સિીકારી, પ્રાધયાપકપદરે વનિૃવતિ-સમય સુરી ્ાલુ રહા. બૅંગલોરનો કાય્ધ-
કાળ કૉલકાતાના કાય્ધ-કાળનુરં લગભગ પુનરાિત્ધન (replay) બની રહુરં. 
કૉલકાતામારં તરેમના હૃદય ઉપર જ રે ઉઝરડા પડા હતા તરેના કરતારં બૅંગલોરના 
િરારરે  દુ:ખદ અનરે કદલ-રિાિક હતા, વિષાદ ભાિ ઘણો િરારરે  હતો. તરેમ 
છતારં, બરંનરે સરંસથાઓ –  IACS અનરે I.I.Sc.ની શ્રેષ્ઠતા માટરે અવિરત ઝરંખના 
અનરે પકરશ્મ કરતા રહા. ભારતમારં તો આ બરંનરે સરંસથાઓનરે શ્રેષ્ઠતા અપાિી 
અનરે સમય પ્રમાણરે વિશ્વના નકશા ઉપર સથાન અપાિિામારં રામનનો ફાળો 
ગૌરિાવ્િત કરરે  તરેમ છરે.

ઇવ્ડયન ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ સાય્સ (I.I.Sc.) ઉતિમ, ઉતકૃષ્ અનરે રસપ્રદ 
હોિા (કહરેિાિા) માટરે તરેનો અવરકા છરે. IACS સાથરે કરેટલાક વિરોરાભાસ પણ 
રરાિરે છરે. I.I.Sc. સથાપના 1911મારં થઈ. તરે જમશરેદજી નસરિાનજી તાતાની 
દીઘ્ધ(દૂર)દૃવષ્, રાષ્ ્રભાિના અનરે ઉદાર સખાિતનુરં પકરણામ છરે. અતયારરે  
બૅંગાલુરુમારં I.I.Sc.નરે તાતા ઇવ્સટટ્ૂટ તરીકરે ઓળખિામારં આિરે છરે. 

તાતા પારસી સમુદાયની વિવશષ્ વયવકત હતા. 18૩9મારં જ્મરેલા 
તાતા તરેમના સમુદાય(કૉમયૂવનટી)મારં એિરરેસટસમ ઊં્ા સથાનરે હતા, સાથરે 
સાથરે સમગ્ રાષ્ ્રમારં પણ. વબહારના જમશરેદપુર શહરેરનુરં નામ તાતાના નામ 
ઉપરથી રાખિામારં આવયુરં છરે, તરે તરેમની દૃવષ્ અનરે કાય્ધનરે પ્રમાવણત કરરે  છરે, 
રોશન કરરે  છરે. જમશરેદપુર આરુવનક સટીલ ટકૅનૉલૉજીનુરં અવવિતીય (અનોખુરં) 
સથાન છરે. કટસકો, તાતા-પાિર સટરેશન અનરે તાતા-હાઉસ માટરે તો તરેનરે યાદ 
કરાય છરે અનરે કરાશરે, પણ તરેથીય વિશરેષ તો તરેમની માનિતા વ્રકાળ 
માટરે યાદ રહરેશરે. અમરેકરકા અનરે યુરોપનારં રાષ્ ્રોના અભયાસ ઉપરથી તાતાનરે 
મન સપષ્ હતુરં કરે ભારતની સમસયાઓ હલ કરિા માટરે મોટા પ્રમાણમારં 
વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનો વિકાસ અવનિાય્ધ છરે. માત્ર કાખાનારંથી જ વિજ્ાન 
અનરે ટકૅનૉલૉજી સરંભિી શકરે નહીં, પણ તરેથીય વિશરેષ તો માનિસરંસારનનો 
વિકાસ મહતિનો છરે. 

ભારતમારં અરંગ્રેજોએ વશક્ણનો દડો ગબડતો કયયો હતો, તરેમારંય તો 
પવશ્મનુરં જ વશક્ણ શરૂ કરિામારં આિરેલુરં. તરે િખતનુરં વશક્ણ વબલકુલ 
વનરાશાજનક હતુરં. વશક્ણ-સરંસથાઓ કડગ્ીઓ મરેળિિાનારં કારખાનારંથી 
લગીરરે  વિશરેષ ન હતી. તરે સમયરે યુવનિવસ્ધટીઓનુરં કાય્ધ માત્ર પરીક્ાઓ 
લરેિાનુરં હતુરં. તરેમારં વશક્ણની સકૂલ માટરેની કોઈ જોગિાઈ ન હતી. આિુરં 
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અથ્ધહીન શૈક્વણક તરંત્ર ભારતીયોનરે માફક આિી ગયુરં હતુરં, કાણ કરે તરેમનારં 
બાળકો ઘરેરબરેઠરે ભણી શકતારં હતારં. બાળકો શુરં ભણરે છરે, તરેઓ કરેિુરં ભણરે છરે તરે 
જાણિા કરે સમજિા માટરે મા-બાપો સાિ અભણ અનરે અક્મ હતારં. ભારતની 
યુવનિવસ્ધટીઓનરે વશક્ણના કરે્રિ તરીકરે વિકસિા દરેિામારં આિી જ ન હતી. 
જાણીતા રાસાયણવિદ સર વિવલયમ રામસરે લખરે છરે કરે, ‘‘કૉલરેજો ઉકરડા 
જ રેિી હલકી કક્ાની હતી. સમગ્ તરંત્ર, લરંડન યુવનિવસ્ધટીની જ રેમ, પરીક્ાઓ 
લરેિા માટરે જ હતુરં. ગોખણપટ્ીનરે ઉતિરેજન આપનારી દુકાનો જ હતી જ રેનરે 
ખોટી રીતરે કૉલરેજ કહરેતા (ગણતા).’’ સર રામસરેનરે આજની કૉલરેજો માટરે શુરં 
કીરુરં હોત તરે તો રામ જાણરે ! કાણ સિવનભ્ધર કૉલરેજો - િરેપારી હાટડીઓનરે 
જોઈ તરેમનરે ખરરેખર તો હૃદયરોગનો હુમલો જ થાત.

1889મારં લૉડ્ધ રરે  (Reay), બૉમબરે પ્રરેવસડર્ે સીના ગિન્ધર અનરે બૉમબરે 
યુવનિવસ્ધટીના ગિન્ધર તરીકરે જણાવયુરં કરે, ‘‘અમરે જૂની પાઠશાળાઓનરે 
િાસતવિક યુવનિવસ્ધટીનુરં સિરૂપ આપિા માગીએ છીએ જ રે ભણતરનુરં 
સમયોવ્ત સરંશોરન અનરે વિિરે્ન આપશરે. તરેથી લોકોનરે - દરેશની ભાવિ 
પરેઢીનરે - પ્રરેરણા તથા બળ પ્રદાન કરશરે.’’

તાતા રરેની આ િાણીથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા, પણ તરેમનરે આ 
બરા વિ્ારો અરરતાલ લાગયા. તરેથી તાતા તો નક્ર કામ કરીનરે રાષ્ ્રનરે 
ઉવ્ત અનરે યોગય આકાર આપિા માગતા હતા. તરેમણરે આરરંભમારં કરેટલાક 
તરેજસિી વિદ્ાથથીઓનરે અદ્તન પ્રવશક્ણ અનરે શૈક્વણક પ્રથા(પ્રણાલીઓ)
થી િાકરેફ થિા માટરે ઇંગલૅ્ડ ભણિા મોકલિાનુરં નક્ી કયુું. તરે માટરે તરેઓએ 
વિદ્ાથથીઓનરે દાન-સખાિત નહીં પણ ની્ા દરના વયાજ સાથરે લોન આપિાનુરં 
શરૂ કયુું. તરેમનરે વિશ્વાસ હતો કરે વિદ્ાથથીઓ તરેજસિી હોઈ, ઉચ્ કોકટની 
નોકરી મરેળિશરે અનરે તરેથી લોન પરત કરિાનો કોઈ પ્રશ્ પરેદા થશરે નહીં, અનરે 
ખરરેખર બ્યુરં પણ એમ જ. 

તાતા તરેમના હોવશયાર છાત્રો (સકૉલસ્ધ) માટરે ગિ્ધ અનુભિતા અનરે 
તરેમની સફળતાથી પ્રસન્ રહરેતા. આટલાથી તરે સરંતુષ્ ન હતા પણ ઉચ્ 
વશક્ણ, વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનરે ભારતમારં ખેં્ી લાિિા આગ્હ રાખતા 
હતા. તરેમારં જ તરેઓ રાષ્ ્રની ભવયતાનારં દશ્ધન કરતા હતા. આ બરારં 
જનકહતૈષી કાયયો કરિા માટરે તાતા પાસરે પૂરતો સમય ન હતો. તરેથી બરારં કામ 
માટરે વમ. બરજોરજી પાદશાહનરે સોંપી તરેમનરે યુરોપના પ્રિાસરે મોકલયા. તરેમણરે 
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18 મકહના સુરી ફરી વશક્ણવિદો અનરે વશક્ણસરંસથાઓની મુલાકાત લીરી. 
કોઈએ મરેકડકલ કરસ્્ધ સકૂલ, તો કોઈએ સરંશોરન-સરંસથા અથિા પ્રાદરેવશક 
છોડિાના રાસાયવણક અભયાસનો અનુરોર કયયો. કોઈ પણ વિદ્ાશાખા માટરે 
બરે મત હતા : એક મત અનુસનાતક કરે્રિો ઊભારં કરી તરેમનરે યુવનિવસ્ધટી 
(ખાસ તો બૉમબરે યુવનિવસ્ધટી) સાથરે સરંલગ્ન કરિી; બીજો મત એિો હતો 
કરે અલગ યુવનિવસ્ધટી કરે સરંશોરન-સરંસથા ઊભી કરી, તરે િખતરે પ્રિત્ધમાન 
તમામ યુવનિવસ્ધટીઓના સનાતકો માટરે ખુલ્ી રાખિી. આ બરી ્્ા્ધઓના 
્ાલુ દોરરે , તાતાએ 1898મારં, પોતાની યોજના જાહરેર કરી. ‘કહ્દુ’ સામવયકરે 
પોતાની રૂન િગાડતારં કહુરં (લખયુરં) કરે, ‘‘ભારતમાતા પોતાનારં સરંતાનો સમક્ 
રુદન કરતારં હતારં, તરેિામારં તરેમનરે હૃદયના ટકુડા સમાન તાતા જડી ગયા.’’

સમગ્ ભારતના તમામ નાગકરકોની વ્રંતા કરિાથી પારસી સમુદાયના 
કરેટલાકનરે બળતરા થઈ કાણ કરે લાભ વબનપારસીઓનરે પણ મળિાના હતા. 
પારસીઓ માટરે જ અલાયદી વયિસથા માટરે તાતા તૈયાર ન હતા. તરેઓ 
માનતા હતા કરે, 

‘‘નબળા અનરે વનરારાર િગ્ધનરે મદદ કરિાથી રાષ્ ્ર કરે જ્ાવત ઊં્રે 
આિરે તરેના કરતારં હોવશયાર અનરે કુદરતી બવક્સિાળા બૌવદકોનરે પ્રોતસાકહત 
કરિાથી રાષ્ ્રની ઉતિમ સરેિા થઈ શકરે છરે. આથી હુરં  માનુરં છુરં કરે યુિાન 
અનરે ઉતિમ લોકોનરે શૈક્વણક સુવિરાઓ પૂરી પાડિી જોઈએ. આિા ઉમદા 
આશયથી આગળ િરિાનુરં હોય તો મારી જ્ાવતના ભાઈઓનરે પૂછુરં છુરં કરે 
આિી યોજનાઓ માત્ર નરે માત્ર તરેમના માટરે જ હોય કરે તમામ માટરે હોય તો 
તરેથી તરેમનરે શુરં ફરેર પડિાનો ?’’

થોડાક પારસીઓ માટરે મોંઘા અધયાપકો અનરે સુવિરાઓ આપિાની હોય 
અનરે તરેમારં બીજી જ્ાવતના લાયક લોકો બરેસીનરે વયાખયાનોનો લાભ લરે તો તરેમારં 
કરંઈ જ ખોટુરં નથી. અનુસનાતક અભયાસ માટરે એકલા પારસી વિદ્ાથથીઓની 
અલપ સરંખયા માટરે જ રંગી ખ્્ધ શા માટરે કરિો પડરે ? તરેના કરતારં તરેમની સાથરે 
વિદ્ાતુર અનરે વિદ્ાપ્રરેમી લોકો લાભ લરે તો તરેમારં મોટા િગ્ધનુરં કલયાણ થશરે. 

સરંસથાના વનમા્ધણ માટરે સવમવતનુરં ગઠન કરિામારં આવયુરં. તરેમારં સમગ્ 
ભારતનો ્હરેરો દરેખાિો જોઈએ, જ રે ઇમપીકરયલ યુવનિવસ્ધટી ઑફ ઇવ્ડયા 
તરીકરે ઓળખાય અનરે યુ.એસ. બાવલટમોરમારં આિરેલી જહૉન હોપકક્સ 
યુવનિવસ્ધટીના જ રેિી હોય. સરંસથાના સિરૂપ અરંગરે એકમતી સરાઈ. પછી પ્રશ્ 
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આવયો સરંસથાના સથાનનો. સથળ સિા્ધથથે સાનુકૂળ અનરે સમરાત હિામાનિાળુરં 
હોિુરં જોઈએ. તરે માટરે તાતાએ આખા દરેશમારં ભ્રમણ કયુું. તરેમના વમત્ર સર 
શરેશારિી ઐયરરે  આ સરંસથા માટરે બૅંગાલુરુનો દાિો આગળ રયયો. આ સરંસથા 
માટરે મુરંબઈનો દાિો પ્રબળ હતો પણ જગા ઘણી ઓછી હતી. ખુદ તાતાની 
ટ્રૉમબરેમારં કરેટલીક વમલકત હતી પણ તયારં આિન-જાિનની વયિસથા ન હતી. 
તરે દરવમયાન માઇસોરના મહારાજાએ સથળ માટરે બૅંગાલુરુનો દાિો આગળ 
રરીનરે સરંસથા માટરે ૩00 એકર જમીન, બારંરકામ માટરે રૂ. 5 લાખ અનરે િાવષ્ધક 
રૂ. 1 (એક) લાખની મદદની જાહરેરાત કરી. આિી રાજિી દરખાસતનરે નજર-
અરંદાજ કરિાનુરં કોઈ કાણ ન હતુરં, તરેથી તાતા પોતરે બૅંગાલુરુના તરફદાર 
બ્યા. 

સૂવ્ત કદાિર સરંસથા માટરે સરકારના આશીિા્ધદ (કૃપા) તો અવનિાય્ધ 
છરે. િાઇસરૉય, લૉડ્ધ કઝ્ધન ઉપર તાતા પ્રભાિ પાડી શકરે તરેમ હતા. 
તરેમણરે જનકહતાથથે પોતાના પ્રભાિનો ઉપયોગ કયયો. કરેટલીક પ્રશાસવનક 
ઔપ્ાકરકતા સાથરે સરંસથાનુરં વિગતરે માળખુરં તૈયાર થયુરં. કરેટલાકરે સૂ્વયુરં કરે 
તરેનુરં નામ ‘તાતા યુવનિવસ્ધટી’ રાખિુરં. પણ તાતાએ તરે િાત અનરે સૂ્નનો છરેદ 
ઉડાડી દીરો. હાલના સમયમારં સરંસથા કરે યુવનિવસ્ધટી ઉપર પોતાના નામની 
છાપ મરાિિાની ઘરેલછાનરે ખરરેખર કરેિી રીતરે જોિાય છરે ! તરેનો આ સ્ોટ 
દાખલો છરે. તાતા હોત તો આિી કીવત્ધ-ઘરેલછાનરે શુરં કહરેત ?

તાતાએ ઇંગલૅ્ડથી રાસાયણવિદ સર રામસરેનરે વનમરંત્રી, સરંસથાનારં સિરૂપ 
અનરે સથળ નક્ી કરિા જણાવયુરં. બૅંગલોર સથળ તરીકરે નક્ી થયુરં. ભારતીય 
યુવનિવસ્ધટીઓની વનમન કક્ા જોતારં, રામસરે આ સરંસથાનરે યુવનિવસ્ધટી તરીકરે 
ઓળખાિિા તૈયાર ન હતા. કોઈ યુવનિવસ્ધટીનરે સાિ્ધવત્રક (universal) સિરૂપ 
નથી; કાણ કરે તરેમારં જ્ાન-વિજ્ાનની વિવિર વિદ્ાશાખાઓ અનરે શ્રેષ્ઠતાનો 
અભાિ છરે. છરેિટરે નિી સરંસથાનુરં નામ ‘ઇવ્ડયન ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ્ સાય્સ’ 
નક્ી અનરે આખરી બ્યુરં. 

રામસરેના હરેિાલ ઉપર ગણગણાટ-્ણભણાટ શરૂ થયો; ખાસ કરીનરે 
કૉલકાતા સમૂહ(લૉબી)મારં થયો. તરેમણરે બૅંગાલુરુ કરતારં કૉલકાતાનરે બહરેતરીન 
સથળ ગણાવયુરં. ભારત સરકાનરે લાગરેિળગરે છરે તયારં સુરી, રામસરેના શબદો 
(વનણ્ધય) આખરી ન ગણાય. રૂરકી ઇજનરેરી કૉલરેજના કન્ધલ કકલબૉન્ધ અનરે 
મરેલબૉન્ધના ડરેવિડ મરે્સનની નિી સવમવતની ર્ના કરી. આ સવમવતએ 
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સદર સરંસથાના સથળ તરીકરે રૂરકીનુરં સૂ્ન કયુું. તરે તો ઠીક પણ માઇસોરના 
મહારાજાની ભવય ઉદાર સખાિત રૂરકી કયારંથી લાિરે ? ભારત સરકારરે  તરે 
સાથરે, ફરંડ માટરે ઠાગાઠયૈા કયા્ધ. ટારંકટયા-ખેં્નો ખરેલ શરૂ થયો. આથી તાતા 
ખૂબ જ વનરાશ થયા. બીજી બાજુ તરેમની િય િરતી જતી હતી, આથી તરે 
ઢીલા પડિા લાગયા હતા. તાતા જીિતરેજીિત સરંસથા જોિા માગતા હતા, પણ 
1904મારં તરેમના અિસાનથી સિ્ધત્ર શોક છિાયો. છરેિટરે, 1905મારં, ભારત 
સરકારરે  રામસરે સૂવ્ત સરંસથાનારં સથળ અનરે માળખાનરે સિીકાયુું. તરેમજ આ 
સરંસથા(I.I.Sc.)ના વનયામકની પસરંદગી માટરે રૉયલ સોસાયટીનરે જણાિિામારં 
આવયુરં. તરે મુજબ વનયામક તરીકરે ડૉ. મોકરસ ટ્રરેિર(FRS)ની પસરંદગી થઈ. 
ટ્રરેિર 1906મારં ભારત આવયા. સરંસથાનુરં કામ રીમરે રીમરે શરૂ થિા લાગયુરં. 
ત્રણ િષ્ધમારં સરંસથાના બરંરારણનરે ગિન્ધર લૉડ્ધ વમ્ટોએ મા્યતા આપી. 
ઇવ્સટટ્ૂટની કાઉવ્સલ સથપાઈ. ત્રણ િષ્ધમારં, 1911મારં, જનરલ તથા પ્રયુકત 
રસાયણવિજ્ાન, ઑગથેવનક રસાયણવિજ્ાન અનરે ઇલરેકટ્રૉ-ટકૅનૉલૉજીના ત્રણ 
વિભાગો સાથરે સરંસથાનો શુભારરંભ થયો. 

રામન I.I.Sc.ના વનયામકપદરે જોડાયા તરે પહરેલારં, તરેમારં ઉપર ઉલ્રેવખત 
ત્રણ વિભાગોમારં કાય્ધ થતુરં હતુરં. પાછળથી  જીિરસાયણનો વિભાગ ઉમરેરાયો. 
તરે સમયરે મુખયતિરે શૈક્વણક કામ થતુરં હતુરં અનરે રસાયણવિભાગમારં, ખાસ 
કરીનરે પ્રયુકત પ્રકાનુરં સરંશોરન શરૂ થયુરં.

સરંસથાના પ્રબરંરન(મૅનરેજમરે્ટ)મારં Visitor (તરે સમયરે િાઇસરૉય), કૉટ્ધ, 
કૉટ્ધની સટવૅ્ડરંગ કવમટી (ખડી સવમવત), કાઉવ્સલ અનરે સરેનરેટનો સમાિરેશ 
થતો હતો. કૉટ્ધમારં 80 સભયો હતા અનરે તરેમનુરં કાય્ધ કાઉવ્સલના બરે સભયો 
્ૂરંટિાનુરં હતુરં. એક સમીક્ાના આરારરે  જાણિા મળરે છરે કરે ઘણાખરા સભયોનરે 
આ સરંસથા વિશરે ખાસ માકહતી ન હતી. સટવૅ્ડરંગ કવમટીનુરં કાય્ધ સરંસથાના 
કાય્ધની સમીક્ા કરિાનુરં અનરે આવથ્ધક બાબતરે કાઉવ્સલનરે સલાહ-સૂ્ન 
કરિાનુરં હતુરં. વિદ્ાશાખા(ફૅકલટી)ની બનરેલી સરેનરેટનુરં કાય્ધ કાઉવ્સલનરે 
ભલામણ કરિાનુરં હતુરં. Visitor િડરે વનયુકત સવમવત સમયરે-સમયરે સરંસથાની 
સમીક્ા (પરામશ્ધન) કરતી રહરે છરે. આિી બરે પરામશ્ધન-સવમવતમારં 1921 
અનરે 19૩0મારં અનુક્રમરે સર વિવલયમ પોપ અનરે લરેફ્. કન્ધલ સરેિરેલ અયક્પદરે 
વનમાયરેલા. પોપ સવમવતના મતરે સરંસથા ઔદ્ોવગક પ્રયોજનો (applications) 
ઉપર િરારરે  કાય્ધરત હતી. તરે સાથરે મૂળભૂત સરંશોરન ઉપર ખાસ ભાર 
મૂકિામારં આવયો હતો. એ તો સપષ્ છરે કરે પ્રયુકત વિજ્ાનનો ખરો પાયો તો 
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શુદ વિજ્ાન છરે. શુદ વિજ્ાનના સરંશોરનનરે નજરઅરંદાજ કરિાથી કાય્ધકરોનો 
રસ-ભરંગ થાય છરે. િૈજ્ાવનક િાતાિરણનો વિકાસ અિરોરાય છરે. શુદ 
વિજ્ાનની પ્રિૃવતિઓનો પાયો સારંકડો બનરે છરે. આથી આ સરંસથાના કાય્ધકરોનરે 
શુદ વિજ્ાન પ્રતયરે પ્રોતસાકહત કરિામારં આિરે તરે જરૂરી છરે. 

બીજી પરામશ્ધન સવમવતના અધયક્ લરેફ. કન્ધલ સરેિરેલ (ઝૂલૉવજકલ સિથે 
ઑફ ઇવ્ડયાના વનયામક) હતા. તરેઓ 1929ની ઇવ્ડયન સાય્સ કૉંગ્રેસના 
માનિશાસ્ત્ર (anth) વિભાગના અધયક્ હતા. આ કૉંગ્રેસ મરિાસમારં (હિરે 
્રેન્ાઈમારં) મળી હતી. તરેના અધયક્ રામન હતા. પરામશ્ધ સવમવતના બીજા 
સભયો મરેઘનાદ સહા, મરેજર હોિડ્ધ (મરિાસના વિદ્ુત ઇજનરેર) હતા. પોપ 
સવમવતનરે સરંસથા ઔદ્ોવગક બની જિાનો ભય હતો. જયારરે  સરેિરેલ સવમવતનરે 
તરેનાથી ઊલટી વ્રંતા થઈ હતી એટલરે કરે શુદ વિજ્ાનની પ્રિૃવતિઓની છાયા, 
રખરેનરે પ્રયુકત સરંશોરન ઉપર ફરી િળરે તરેની હતી. રામનના I.I.Sc.મારં પ્રિરેશ 
સાથરે શુદ અનરે પ્રયુકત વિજ્ાન િચ્રે વિરોર (સરંઘષ્ધ) મુખય બ્યો. 

સદર સવમવત ખ્ા્ધઓ ઉપર શકય એિી મયા્ધદા મૂકરે છરે. જયારરે  રામન 
વનયામક બ્યા તયારરે  તરેઓ માનતા હતા કરે ફરંડ પડી રહરે તરેના કરતારં સરંસથાના 
વિકાસ અથથે ખ્ા્ધ થાય તરે જરૂરી છરે. આથી તરેમણરે વિકાસના હરેતિથથે ખ્ા્ધઓ 
િરારરે  કયા્ધ, જ રેનરે કાણરે મુશકરેલીઓનો દોર શરૂ થયો. સરંસથાએ શુરં કરિુરં જોઈએ 
તરે માટરે સરેિરેલ સવમવત સપષ્ હતી. તરે સવમવત કહરે છરે કરે :

‘‘બીજી સરંસથાઓ ન કરી શકરે તરે આ સરંસથાએ કરિુરં જોઈએ. તરેણરે 
પોતાની ખયાવત જાળિી રાખિી જોઈએ, રાષ્ ્રીય અનરે આરંતરરાષ્ ્રીય ખયાવત 
પ્રાપ્ત કરિી જોઈએ. તરે સલાહ-સૂ્ન મરેળિિા માટરેનુરં સરંદભ્ધસથળ બનિુરં 
જોઈએ. સરંસથાનો િડો એિો હોિો જોઈએ જ રે હોવશયાર અનરે બુવદશાળી 
વિદ્ાથથીઓનરે વશક્ણ તથા સરંશોરન માટરે આકષથે. આ સવમવત માનરે છરે કરે તરેનો 
િડો ઉચ્ ખયાવતિાળો હોિો જોઈએ, પછી ભલરે તરે ગમરે તરે દરેશનો નાગકરક 
હોય.’’

સરેિરેલ સવમવતએ વનયામક માટરે રૂ. ૩000 પ્રવત માસનુરં પગારરોરણ 
સૂ્વયુરં કાણ કરે ઉચ્ શૈક્વણક પ્રવતષ્ઠા રરાિતી વયવકતનરે આકષ્ધિા આ 
પગારરોરણ િાજબી છરે. પણ મરેઘનાદ સહાએ અસરંમવત-દશ્ધક નોંરમારં લખયુરં 
કરે, ‘‘ઉચ્ િરેતન આપીનરે ઊં્ી પ્રવતષ્ઠાિાળી વયવકતનરે સરંસથામારં આકષ્ધિાનો 
ખયાલ ગરેરમાગથે દોરનાર છરે.’’ તરે રીતરે પ્રાધયાપકોના સૂવ્ત ઊં્ા પગારો 
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પ્રતયરે તરેમણરે અસરંમવત દશા્ધિી હતી. ઊં્ા પગારો સામરે સહાની ફકરયાદ એ 
હતી કરે આિા ઊં્ા પદરે અમુક યુરોવપયનો જ આરૂઢ થતા હતા, િરુમારં તરે 
દકરયાપારનારં મોટા ભથથારં પણ માગતા હતા. તરે સમયરે રૂવપયાનુરં સખત ્ લણ 
– મા્યામારં ન આિરે તરેિુરં – હતુરં. ભારતમારં આિતા અરંગ્રેજો મોટી કમાણી 
કરીનરે આિક ઇંગલૅ્ડ ભરેગી કરતા હતા.

સરેિરેલ સવમવતએ ઇલરેવકટ્રકલ ટકૅનૉલૉજી વિભાગ માટરે અસરંતોષ વયકત 
કયયો. જયારરે  ટકૅનૉલૉજી પ્રતયરે ભૌવતકવિજ્ાનના મહતિનરે ધયાનમારં લરેતારં 
સરંસથામારં ભૌવતકવિજ્ાનનુરં િજન િરારિુરં આિશયક છરે. પોપ સવમવતએ પણ 
ભૌવતકવિજ્ાનના વિકાસ માટરે ભાર મૂકયો છરે. 

રામન વનયામક તરીકરે જોડાયા તરે પહરેલારં, 22 િષ્ધ સુરી આ સરંસથાએ 
શારંવત ભોગિી અનરે કોઈ પણ ઘટના બની નહીં. ભારતના ઔદ્ોવગક વિકાસ 
ઉપર કરંઈ અસર કરી હોય તરેિુરં દરેખાયુરં નહીં. મજાકમારં કહરેિાતુરં કરે સરંસથા 
એક સૅનરેટોકરયમ જ રેિી છરે જ રેની સાથરે કરેટલીક પ્રયોગશાળાઓ સરંકળાયરેલી 
છરે. રામનરે સરંસથાના સથવગત િાતિરણમારં પકરિત્ધન માટરે પ્રયાસો કયા્ધ. 
કૉલકાતામારં નિાઈ પમાડરે તરેિુરં સરસ અનરે સખત કામ કરરેલુરં. પણ બૅંગલોરમારં 
વનષફળતા મળી. કૉલકાતામારં બરુરં જ નિરેસરથી કરિાનુરં હતુરં. તરેથી તરેમનરે 
આયોજન અનરે તરેના અમલમારં કોઈ તકલીફ પડરેલી નહીં. જયારરે  બૅંગલોરમારં 
કરેટલારંક ખાઈબદરેલારં સથાવપત કહતોનરે રામન જરાય પસરંદ ન હતા. આ નિા 
છોડ (િૃક્)રૂપ રામનનરે ફેંકી દરેિામારં લારંબો સમય લાગયો નહીં. 

રામનનરે મળરેલી સરંસથાની પ્રવતષ્ઠા બહુ ઊં્ી હતી, પણ શૈક્વણક 
વિશરેષતા(વિવશષ્તા)નો અભાિ હતો, જ રે રામનનરે મન બરાબર ન હતુરં. 
સરંસથામારં જોડાયા તયારરે  તરેમના વશરરે  બરે જિાબદારીઓ હતી. એક I.I.Sc.ના 
વનયામક તરીકરેની; બીજી, ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપક તરીકરેની. પ્રિરેશ સાથરે 
તરેમણરે કરેટલીક બાબતરે ઉવ્ત રીતરે જરૂરી સફાઈ શરૂ કરી પણ િાિાઝોડાની 
જ રેમ ‘‘hell hath no fury like medocrity.’’ ભારરે  વિરોરનો સામનો 
કરિાનો સમય આવયો અનરે વનયામક તરીકરે રાજીનામા સુરી િાત પહોં્ી, 
જ રે તરેમના જીિનનો દુ:ખદ િળારંક હતો. કાઉવ્સલ ઉપર, પૂિ્ધ ભારતની 
યુવનિવસ્ધટીઓના જૂથના પ્રવતવનવર તરીકરે સરંસથા સાથરે રામનનો નાતો 
1920ના દસકના અરંત સુરી જોડાયરેલો હતો. કાઉવ્સલ િડરે બબબરે િખત 
તરેમનુરં બહુમાન કરિામારં આવયુરં હતુરં. પહરેલુરં, જયારરે  તરેમનરે ‘સર’નો ઇલકાબ 
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મળો તયારરે  અનરે બીજુ રં, નોબરેલ પુરસકાર મળો તયારરે . તતકાલીન વનયામક 
ડૉ. માકટ્ધન ફોસટર, એવપ્રલ, 19૩૩મારં વનિૃતિ થિાના હતા તરેથી નિા વનયામક 
માટરે જુલાઈ, 19૩1મારં કાઉવ્સલરે બરે પસરંદગી સવમવતઓની ર્ના કરી. 
ઇંગલૅ્ડની સવમવતમારં સર વિવલયમ બ્ાગ (અધયક્), સર વિવલયમ પોપ 
અનરે સર રૉબટ્ધ રૉબટ્ધસન હતા. જયારરે  ભારતની સવમવતમારં ડૉ. વિશ્વરેસિરૈયા 
(અધયક્), સર સરેમયુઅલ કક્રસટોફર અનરે સર ટી. વિજય રાઘિા્ાકરયાર 
હતા. 19૩2મારં કાઉવ્સલરે વનયામક તરીકરે રામનના નામનુરં સૂ્ન કયુું. સાથરે 
સાથરે સરેિરેલ સવમવતના સૂ્ન મુજબ ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગ શરૂ કરી રામનનરે 
સરંશોરનમારં સહાય કરિા જણાવયુરં. 

19૩૩ના એવપ્રલમારં રામનરે I.I.Sc.ના વનયામક તરીકરેનો પદભાર 
સરંભાળો. તરે સાથરે તરેમણરે ત્રણ અગતયનારં કામ કયાું. એક, સરંસથામારં 
ભૌવતકવિજ્ાનનો વિભાગ શરૂ કયયો; બીજુ રં, અવસતતિમારં હતા એિા કરેટલાક 
વિભાગોની પુન:ર્ના કરી અનરે ત્રીજુ રં, સરંસથાના કહતમારં િક્ધશૉપનરે પુન:ગકઠત 
કરી. પણ સરંસથાના ભલા તથા ઝડપી ઉતકષ્ધ માટરેના જરૂરી એિા આ ફરેરફારો 
બૂમરેંગ થયા.

નિો વિભાગ શરૂ કરિા માટરે નાણારં, સટાફ અનરે વિદ્ાથથીઓની જરૂર 
પડરે. રામનનરે તરેમની સરંશોરન-પ્રવતષ્ઠાનરે કાણરે વિદ્ાથથીઓનો તો સિાલ જ 
ન હતો. સટાફની વનમણૂકો માટરે નાણારં અવનિાય્ધ બળ હતુરં. આ બરા હરેતુઓ 
પાર પાડિા નાણારં અપૂરતારં હતારં. ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગનરે પૂણ્ધ કક્ાનુરં 
બનાિિા માટરે બજ રેટમારં ફરેરફાર કયયો. આથી તરેમની સામરે નાણારંની ઉ્ાપતના 
આક્રેપ થયા. 

અનુભિોનરે આરારરે  રામન સારી રીતરે જાણતા હતા કરે ઉતિમ કામ તો ઉતિમ 
માણસો પાસરેથી જ લઈ શકાય. તરે િખતરે જ રે સટાફ હતો તરેનાથી તરેઓ અસરંતુષ્ 
હતા. નિલોકહયા તાજા યુિાનોની જરૂર જણાઈ. રસાયણ વિભાગના ફરેરફારોથી 
પ્રો. િૉ્ટસનરે ગુસસરે થઈનરે રાજીનામુરં આપયુરં, તરે રીતરે ઇલરેવકટ્રકલ ટકૅનૉલૉજીમારં 
પ્રો. મૌડાિાલા ફરેરફારોથી રામનના વિરોરી બની ગયા, અનરે સરંસથા છોડી 
દીરી. વનરિારીન સરંસથાનુરં પ્રારંગણ વિરોરોથી જીિરંત બ્યુરં. કાઉવ્સલરે તરે બરારંની 
નોંર લઈનરે બરેઠક બોલાિી, જ રે વિદ્ાથથીઓનરે જોઈતુરં જ હતુરં. 

આ બરારંમારં બૉન્ધની ઘટનાથી બળતામારં ઘી હોમાયુરં. બીજા વિજ્ાનીઓની 
જ રેમ બૉનથે ત્રીસની શરૂઆતમારં જમ્ધની છોડુરં. તરે સમયરે કરેવમબ્જમારં હરંગામી 
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જગા મળી. જમ્ધની છોડતા તરેજસિી ભૌવતકવિજ્ાનીઓ, જ રે I.I.Sc.નરે અનુરૂપ 
હોય તરેિાઓનારં નામ જાણિાજોગ. બરાબર તરે જ સમયરે બૉન્ધનરે રામનનો પત્ર 
મળો. ભારતની પકરવસથવતનરે જાણયા વિના નામો આપિાનો બૉનથે ઇ્કાર 
કરી ખરેદ વયકત કયયો. રામન બૉન્ધની િાત સમજી ગયા, આથી તરેમણરે બૉન્ધનરે 
ભારત આિી પકરવસથવતનો તાગ મરેળિિા વિનરંતી કરી. કરેવમબ્જમારં તરેમનો 
સમય પૂરો થિાની તૈયારી હતી. આથી બૉન્ધનરે છ મકહના માટરે I.I.Sc.મારં 
રીડર તરીકરે હરંગામી વનમણૂક મળી, જ રે કાઉવ્સલરે મા્ય રાખી. આ સાથરે 
સારો પગાર હોિાનરે કાણરે રૂથરફૉડથે પણ સલાહ આપી હતી.

19૩5ની પાનખર ૠતુમારં બૉન્ધ અનરે તરેમનારં પતની હરેડી ભારત આવયારં. 
કો્ીન બરંદરરે  ઊતયાું. એક કલબમારં ગયારં. તયારં તરેમનરે વબ્કટશ શાસકો અનરે 
ભારતીયો િચ્રેનો ભરેદ જોિા મળો. િાતાિરણ સરંપૂણ્ધપણરે અરંગ્રેજી હતુરં. 
ગરમીનો સમય હતો છતારં, વ્ક્ાર આલકોહોલ ઢીં્ાતો હતો. તરેઓની સાથરે 
વમત્રભાિ સારો હતો છતારં બૉન્ધનરે ખુદ વિદરેશી તથા બહારની વયવકત જ રેિો 
ભાિ થયો. તયારંથી બરંનરે જણ બૅંગલોર ગયારં. માઇસોર યુવનિવસ્ધટીના િાઇસ 
્ા્સરેલરનારં પતની મરેટકાફરે તરેમનુરં સરકારી સ્માન કયુું. પછી ઇવ્સટટ્ૂટરે 
તરેમના માટરે જ રે બરંગલો વનયત કયયો હતો તયારં લઈ જિાયારં. 

બૉન્ધ પછી ઇલરેવકટ્રકલ ઇજનરેરી માટરે પ્રો. મૌડાિાલાના સથાનરે ઇંગલૅ્ડથી 
પ્રો. એસટન આવયા હતા. સમય જતારં એસટન રામન અનરે બૉન્ધના વિરોરી 
બની ગયા. 

લરેકટસ ડાઇનરેવમકસની બાબતરે રામન અનરે બૉન્ધ િચ્રે અવભપ્રાયભરેદ 
હતો, છતારં રામન બૉન્ધ પ્રતયરે સદાય પ્રસન્ રહરેતા અનરે ઇચછતા હતા કરે બૉન્ધ 
સરંસથામારં કાયમ થાય. બૉન્ધનરે મૅથરેમરેકટકલ ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપક તરીકરે 
નીમિા રામનરે સરેનરેટનરે સૂ્ન કયુું. તરેમારં રામનનરે સફળતા ન મળી, કાણ કરે 
રામનની દરખાસતનો પ્રો. એસટનરે સખત અનરે ખરાબ રીતરે વિરોર કયયો હતો. 

આ દરવમયાન કૅમપસ ઉપર રામન સામરે વિરોર-િરંટોળ જોરદાર બ્યો. 
આટલુરં બરુરં હોિા છતારં રામન સરંસથાના કહત ખાતર બૉન્ધની વનમણૂક માટરે 
અડગ રહા અનરે નિરેમબર, 19૩5મારં કાઉવ્સલરે રામનની દરખાસતનો સિીકા 
કયયો પણ કરવયૂ સવમવતએ રામનની ગણતરી ઊંરી પાડી દીરી. કરુણા તો એ 
હતી કરે સરંસથાએ વિશ્વકક્ાના સૈદારંવતક ભૌવતકવિજ્ાની - બૉન્ધ - ગુમાવયા. 
રામન તો બૉન્ધ જ રેિા બીજા શવકતશાળી વિજ્ાનીઓનરે લાિી I.I.Sc.નરે સમૃદ 



94 મરેરાિી મૂલયવનષ્ઠ વિજ્ાની સર સી. િી. રામન

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

કરિા માગતા હતા. ભારતનરે િતન બનાિિા માગતા બૉન્ધ અનરે શ્ોકડ્જરનરે 
I.I.Sc. પામી શકયુરં હોત તો, દરેશમારં િૈજ્ાવનક િાતિરણનુરં મોજુ રં સફળ રીતરે 
જામી શકયુરં હોત. રામન માટરે તો ઠીક, પણ વિજ્ાન માટરે આ એક મોટો 
આરં્કો (આઘાત) હતો. જયારરે  અમરેકરકા વિદરેશી વિજ્ાનીઓનરે પોતાનરે તયારં 
આમરંત્રીનરે રાષ્ ્ર તથા વિજ્ાનનરે સધરર કરિા માગતુરં હતુરં તયારરે  આ સરંસથાએ 
ઊલટુરં િલણ અખતયાર કરીનરે ભારતના પગ પર કુહાડો માયયો. 

કોિું દુભા્ભગ્ય ? રામિ કે ભારત કે નવજ્ાિિું ? કે બધાંિું ?

l
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િાઇસરૉયરે જા્યુઆરી, 19૩6મારં, પરામશ્ધન (કરવયૂ) સવમવતની ર્ના 
કરી, જ રેમારં કાઉવ્સલરે સૂ્િરેલ એક પણ વયવકતનો સમાિરેશ કરિામારં આવયો 
ન હતો. આ સવમવતના અધયક્ તરીકરે સર ઇરવિન (FRS) હતા. તરેઓ 
સરે્ટ ઍ્ડઝૂ યુવનિવસ્ધટીના વપ્રવ્સપાલ અનરે િાઇસ ્ા્સરેલર હતા. તરેઓ 
રસાયણવિજ્ાની હતા. તરેમનુરં મોટા ભાગનુરં સરંશોરન ઉદ્ોગોનરે લગતુરં હતુ તરે 
રીતરે પ્રયુકત વિજ્ાની ગણાય. 

બીજા સભય હતા પરંજાબ યુવનિવસ્ધટીના પ્રાધયાપક શારંવત સિરૂપ 
ભટનાગર. તરે વિલાયતી પ્રકૃવતના ભારતીય હતા. વિજ્ાનના વિકાસ માટરે 
વિદરેશી ટકૅનૉલૉજી મરેળિિાના કહમાયતી ખરા. કાઉવ્સલ ઑફ સાયવ્ટકફક 
ઍ્ડ ઇ્ડવસટ્રયલ કરસ્્ધ(CSIR)ના વનમા્ધણનો યશ તરેમનરે ફાળરે જાય છરે. 
CSIRના ઉપક્રમરે આજ રે દરેશમારં નૅશનલ કફવઝકલ લૅબોરરેટરી (NPL) –  કદલહી, 
નૅશનલ કરેવમકલ લૅબોરરેટરી (NCL) – પુણરે જ રેિી રાષ્ ્રીય પ્રયોગશાળાઓ 
અનરે બીજા લગભગ 50 એકમો સરંશોરન અનરે પ્રવશક્ણનુરં કાય્ધ કરરે  છરે. 

ત્રીજા સભય, ઓસમાવનયા યુવનિવસ્ધટીના પ્રો. િાઇસ ્ા્સરેલર ડૉ. એ. 
એ્. મૅકરે્ઝી હતા. તરેઓ કોઈ િૈજ્ાવનક ભૂવમકા રરાિતા ન હતા. પણ 
યુનાઇટરેડ પ્રોવિ્સીસ(યુ.પી.)મારં પવબલક-માકહતીના વનયામકનરે નાતરે સારો 
એિો પ્રશાસવનક અનુભિ રરાિતા હતા. 

ઇરવિન સવમવતએ 42 પાનારંનો હરેિાલ તૈયાર કયયો. તરેમા સરંસથા(I.I.Sc.)
ના વસદારંતો અનરે ઇરાદાઓના વિશ્રેષણથી શરૂઆત કરી છરે. સવમવતનરે એિુરં 
લાગયુરં છરે કરે સરંસથા શુરં કરિા માગરે છરે તરેની સપષ્તા નથી. અવસથર  અનરે 
વયવકતગત અવભપ્રાયો જોિા મળરે છરે. તાતાના માનસ પ્રમાણરે, તરેમની ઇચછા 
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હતી કરે ખાસ તો વિજ્ાન અનરે વિનયનમારં પ્રાધયાપક અનરે વયાખયાતાઓ માટરે 
પીઠ(Chairs)ની સથાપના કરિી, જ રેનરે આરારરે  જ્ાનની બરી શાખાઓમારં 
મૌવલક સરંશોરનનરે પ્રોતસાહન આપી શકાય અનરે બરારં જ્ાનનો ઉપયોગ 
ભારતના ભલા (લાભાથથે) માટરે થાય. ઉપરારંત યોગય પુસતકાલયો અનરે 
પ્રયોગશાળાઓનરે તરેમની જરૂકરયાતો પૂરી પાડી શકાય.

ઇવ્સટટ્ૂટ(સરંસથા)ની પ્રિૃવતિઓ ભારતના ભલા માટરે હોય તરેિો 
સથાપકનો સપષ્ ઇરાદો હતો –  ભાિના હતી. આથી સવમવતનરે સરંસથાના 
કામકાજની સમીક્ા, સરંસથાની ભાિનાના સરંદભ્ધમારં કરિાની હતી. સવમવતએ 
જાહરેર કયુું કરે, ‘‘સરંસથાના મોટા ભાગનારં સરંસારનોનો ઉપયોગ એિી રીતરે 
કરિાનો જ રેથી ભારતના ઉદ્ોગોનરે સીરરેસીરો ફાયદો થાય.’’ આ છરે ઇરાદાઓ 
માટરે સવમવતનુરં અથ્ધઘટન.

સરંસથામારં ્ ાલતા સરંશોરન માટરે સવમવત જણાિરે છરે કરે કરેટલાક જિાબદાર 
સભયો સરંશોરન માટરે તીવ્ર ઝરંખના રરાિરે છરે. તક મળરે તો સટાફનો પ્રયુકત 
સરંશોરન માટરે શવકતયુકત સહકાર મળી રહરે તરેમ છરે. 

સવમવતનરે િાજબી પુરાિાનો આરાર આપયા વિના, એિુરં લાગયુરં છરે કરે 
પ્રયુકત સરંશોરનનરે િરારિા કરે સથાવપત કરિા વનયામકનો સહાનુભૂવતપૂિ્ધકનો 
સહકાર મળો નથી. િરુમારં જણાિરે છરે કરે સરંસથાનારં સરંસારનોનો ઉપયોગ 
શુદ ભૌવતકવિજ્ાનના વિકાસ માટરે િરુ પડતો થયો છરે. આ બાબતમારં 
અવતશયોવકત નથી. 

આ પ્રકારનુરં હિામાન ઊભુરં કરિામારં પ્રરેસનો વિશરેષ ફાળો રહો. આ બરુરં 
કામ રામનના વિરોરીઓનુરં, તરેમની છબી બગાડિા માટરે હતુરં. સવમવત રામનની 
કાય્ધપદવતનરે મીઠાશથી અમા્ય કરરે  છરે. િરુમારં જણાિરે છરે કરે રામનના વનયામક 
તરીકરે જોડાયા પછી સરંસથાની નોંરપાત્ર પ્રગવત થઈ છરે, સારી એિી સરંખયામારં 
સરંશોરનલરેખો પ્રગટ થયા છરે, ખૂટતી કડી તરીકરે ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગ શરૂ 
થતારં, સરંશોરનલરેખોની શ્રેણી લારંબી (મોટી) થઈ છરે. આગળ િરતારં જુલાબનો 
ડોઝ આપતારં સવમવત કહરે છરે કરે સરંસથામારં ભૌવતકવિજ્ાનની પ્રગવત સરાહનીય 
છરે પણ અનુલ્રેવખત પુરાિાઓ ઉપરથી જણાય છરે કરે ભૌવતકવિજ્ાન જ 
સરંસથાનો ્હરેરો બની રહરેશરે. આરુવનક ગવણતીય ભૌવતકવિજ્ાનનરે ઉદ્ોગો 
સાથરે સરંબરંર ખાસ હોતો નથી. તો પછી આરુવનક ગવણતીય ભૌવતકવિજ્ાન 
ભારતના ભલા માટરે કરેિી રીતરે ગણાય ? સવમવતએ આિા સરંશયાતમક વિ્ારો 
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હરેિાલમારં રજૂ કયા્ધ છરે. વનયામક (રામન) સરંસથાનરે માત્ર ભૌવતકવિજ્ાન અનરે 
ગાવણવતક અભયાસથી સજ્જ કરિા માગરે છરે, એિુરં સવમવત પુરાિાઓ આપયા 
વિના કહરે છરે. આથી બીજા વિભાગો ક્ડાઈ (દબાઈ) જાય તરેમ છરે. 

આ બરુરં રામનનરે લક્ બનાિિા માટરે થતુરં હોય તરેિુરં કોઈનરે પણ લાગયા 
વિના ન રહરે. આ બરી બાબતરે અવતશયોવકત હોય તોપણ આક્રેપોમારં ઘણરં 
સતય નજરરે  પડરે છરે. પ્રો. િૉ્ટસન અનરે પ્રો. મૌડાિાળાના રાજીનામાનુરં રહસય 
હિરે સવમવતનરે સમજાય છરે. આવથ્ધક બાબતરે, રામનરે ખ્ા્ધ િરુ કયા્ધ છરે તરેિુરં 
સવમવતનરે લાગરે છરે. એટલુરં સારુરં  છરે કરે સવમવતનરે તરેમારં કોઈ ગરેરરીવત લાગી 
નથી. સવમવતએ કરકસરનારં સૂ્નો પણ કયાું હતારં.

કરકસર અનરે વિકાસની એમ બરે વિભાિનાઓ એકસાથરે કરેિી રીતરે કામ 
કરી શકરે. આિુરં િારં્તારં, આપણી આરંખોનરે ભરોસો પડતો નથી. 

સરેિરેલ સવમવત મૅકસબૉન્ધ જ રેિા ઉચ્ કોકટના શ્રેષ્ઠ વિજ્ાનીઓની સરંસથામારં 
ભરતી કરિાની ભલામણ કરરે  છરે અનરે ઇરવિન સવમવત કરકસરની ભલામણો 
કરરે  છરે. આ મુદ્દો પ્રશાસવનક બની રહરે છરે, પણ િૈજ્ાવનક નહીં. કિૉ્ટમ 
યારંવત્રકીનરે કાણરે વિજ્ાનમારં થયરેલી મોટી ક્રારંવતથી શુરં ઇરવિન સવમવત અજાણ 
હશરે ? આ ક્રારંવતમારં બૉન્ધનો (શ્ોકડ્જર, કડરાક તથા હાઇઝનબગ્ધ સાથરે) 
અમૂલય અનરે અતુલય ફાળો રહરેલો છરે. કિૉ્ટમ યારંવત્રકીએ રસાયણવિજ્ાનમારં 
પણ સારી એિી ઘૂસણખોરી કરી છરે, આ હકીકત શુરં ઇરવિનની જાણ બહાર 
હશરે ? ઇરવિનના આ બાબતરે શુરં જિાબો હશરે તરે તો તરે પોતરે કહરે તો જ 
સમજાય. 

સો િાતની એક િાત – ટૂરંકી નરે ટ્ િાત –  કરે ઇરવિન સવમવતનો હરેિાલ 
બૉન્ધની ગાવણવતક ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાયાપક તરીકરે વનમણૂક રદ કરિા માટરે 
હતો, જ રે ભલામણ કાઉવ્સલરે સિીકારી લીરી.

ઇરવિન સવમવત, કરકસરના પગલા તરીકરે, સટાફના પગારો ઘટાડિાની 
િાત કરરે  છરે. શુરં આજ રે કોઈની તાકાત છરે કરે પગારો ઘટાડિાની િાત કરી 
શકરે ? તરેના કરતારં ઇરવિન સવમવતએ નાણાકીય સરંસારનો િરારિાની રીતો 
અનરે પદવતઓ જણાિિી જોઈતી હતી. આ એક જ રસતરે સરંસથાની નાણાકીય 
વસથવત સુરારી શકાય. પગાર-કાપ કોઈનરે પણ અકુદરતી લાગરે. કરકસરના 
નામરે અનરે વિકાસના ભોગરે બૉન્ધની વનમણૂક રદ કરિામારં ઇરવિન સવમવતના 
મનમારં કરેિા પ્રકાની અનરે કયા ઉદ્દ રેશિાળી ગડમથલ ્ાલતી હશરે તરેનો 
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ઊંડાણથી અભયાસ કરિો જરૂરી લાગરે છરે. 

સવમવતનરે મન (મતરે) િક્ધશૉપ ઇજનરેરી વિદ્ાથથીઓના પ્રવશક્ણ થકી છરે, 
જયારરે  રામનનરે મન (મતરે) વિદ્ાથથીઓ સારનો નિરેસરથી બનાિરે. અનરે જૂનારં 
સારનોની મરામત કરી દુરસત કરરે , તરેિો ખયાલ હતો. સવમવત રામનના આ 
ખયાલનરે છરેલ્ો ક્રમ આપરે છરે. 

સવમવતનુરં આ અિલોકન કરે િલણ કરેટલુરં બરુરં વિવ્ત્ર ? કરેટલુરં બરુરં 
અકલપય ? શુરં આિુરં િલણ સજ ્ધનથી સિવનભ્ધરતા વિરુદનુરં નથી લાગતુરં ?

રામન કૉલકાતા હતા તયારરે  આક્રેપ કરિામારં આિતો હતો કરે તરેઓ 
દવક્ણ ભારતના વિદ્ાથથીઓનરે સરંશોરનમારં િરુ તક આપી ભરેગા કરી રહા 
હતા. જોકરે િાતમારં કોઈ િજૂદ નથી. બૅંગાલુરુ ગયા તયારરે  રામન ઉપર આ 
જ આક્રેપ કરતા પ્રશ્ કરિામારં આિરે છરે ? શુરં I.I.Sc. સમગ્ ભારતની સરંસથા 
નથી ? જો એમ જ હોય તો પછી મ. સરકાની સરંસથા IACS માટરે પણ તરે 
જ કહી શકાય નરે ? પણ આ બરી ્્ા્ધઓનો કોઈ અથ્ધ ન લાગતારં પડતી 
મૂકિા જ રેિી છરે.

આકૃવત 5 : સરંસથામારં સમય સાથરે વિદ્ાથથીઓની સરંખયામારં ફરેરફાર. નક્ર (જાડી) 
રરેખા માગ્ધદશ્ધક રરેખા છરે. તીર રામનના પ્રિરેશનુરં િષ્ધ દશા્ધિરે છરે. અરજીઓ 

મળાનો એકદમ િરારો દશા્ધિરે છરે. 
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આકૃવત ઉપરથી સપષ્ થાય છરે કરે સારંવખયકીય રીતરે જોતારં માલૂમ 
પડરે છરે કરે રામનના સરંસથામારં પ્રિરેશ બાદ વિદ્ાથથીઓની સરંખયા જ્મ-મૃતયુ 
દરના આરંકડા (demographic)ના બરંરારણની દૃવષ્એ ઝાઝો ફરેર દરેખાતો 
નથી. તરે છતારં, ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગમારં દવક્ણ ભારતના વિદ્ાથથીઓની 
ભરતી કરિામારં આિરે છરે – તરેિા આક્રેપનરે બરે ઘડી માટરે સા્ો માની લરેિામારં 
આિરે તોપણ તરેથી શુરં સાવબત થાય છરે ? જયારરે  રસાયણ અનરે ઇલરેવકટ્રકલ 
ટકૅનૉલૉજીના ક્રેત્રરે નોકરીની વિશરેષ તકો હોય તયારરે  શા માટરે વિદ્ાથથીઓ, 
જ રેમારં નોકરીની ઘણી ઓછી તકો છરે –  તરેિા ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગમારં 
જોડાિા માટરે રસારો કરતા હશરે ? આ તો સહરેજ રેય  –  માત્ર નરે માત્ર એક 
સમથ્ધ સરંશોરક પ્રાધયાપક –  રામન – નો લાભ લરેિા માટરે જ છરે એમ કોઈનરે 
પણ સમજાશરે. 

ઇરવિન સવમવતએ જ રે કરંઈ કરિાનુરં (રાયુું) હતુરં તરે જ કયુું – રામનની 
(વયાિસાવયક) કતલ. આમારં કદા્ કોઈ(િા્ક)નરે સવમવત સામરે મોટો આક્રેપ 
લાગરે. િા્કરે સતય કયારંથી, કરેિી રીતરે શોરિુરં ? તરે હિરે પૂરુરં  જરૂર સમજાઈ 
ગયુરં હશરે.

ભારત-ઇંગલૅ્ડની સારંસકૃવતક અનરે સારંસકાકરક ભૂવમકામારંથી કદા્ 
સતય જડરે ? કરે પછી બરંનરે દરેશ દરેશોના તતકાલીન શૈક્વણક અનરે રાજકીય 
િાતાિરણમારંથી મળરે ? ભૂતકાળ ઉિરેખિાથી શુરં મળરે ? કરંઈ પણ મળરે તોપણ 
હિરે તરેનો અથ્ધ શુરં ? જ રે કરંઈ હોય તરે પણ કોઈ-કોઈના આશયો-દુરાશયો િચ્રે, 
રામનનો ભોગ લરેિાયો એ ઉઘાડરે છોગ છરે.

વનયામક તરીકરેની કતલ... ‘રામિ-ઘટિા’મારં નયુું આરંખરે જ રે દરેખાય 
છરે તરેના કરતારં અરંતભા્ધગમારં ઘણરં મોટુરં રહસય ઘરેરાયરેલુરં દરેખાય છરે. પડદા 
પાછળની અરંદરની િાત િરુ વનરીક્ણ માગી લરે છરે. તરેનો સારારંશ 19૩6મારં 
બૉન્ધ-રૂથરફૉડ્ધના પત્રવયિહારમારંથી મળી રહરે છરે. બૅંગાલુરુમારંથી બૉન્ધનરે 
મળરેલી હતાશા તરેમનરે કહટલરના જમ્ધનીની યાદ અપાિરે છરે. તરેથી જ તો 
બૅંગાલુરુ છોડુરં. પત્ર વિારા ‘રામિ-ઘટિા’નુરં વ્ત્ર બૉનથે રૂથરફૉડ્ધનરે આપયુરં. 
તરેના જિાબમારં રૂથરફૉડ્ધ જણાિરે છરે કરે :

‘‘બૉન્ધ, પોતાની લાગણીઓ સહજ રીતરે વયકત ન કરરે  તરેિા - ઓછાબોલા 
હતા. તરે છતારં, હિરે તરે ખુલ્રંખુલ્ા બોલિા(લખિા)નુરં શરૂ કરરે  છરે.’’ રૂથરફૉડ્ધનરે 
પત્ર વિારા વનિરેદન કરરે  છરે કરે :
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‘‘રામનની મારા ઉપર જ રે છાપ છરે તરેનુરં િણ્ધન તમનરે કોઈ પણ રીતરે 
કામ લાગશરે તો હુરં  ખુશ થઈશ. રામિ શનકતશાળી ભૌનતકનવજ્ાિી છ,ે 
ઉતસાહથિી ભરપૂર છ,ે તેવું તો તમે જ કહો છો. સાચે જ તેમિા કદ(કક્ષા)
િો બીજો કોઈ ભારતી્ય નવજ્ાિી િથિી જ. તરેમનુરં યુરોવપયન ગજુ રં, પોતાના 
શ્રેષ્ઠતિ(ઉપરીપણા)ની સભાનતાનરે લીરરે બીજા લોકો િામણા લાગરે તરેિી 
બાબત છરે. I.I.Sc.નરે આરંતરરાષ્ ્રીય કક્ાનુરં વિજ્ાન-કરે્રિ બનાિિાની રામનની 
નરેમ (મહરેચછા) હતી.’’

‘‘તરેમનરે આ જગા આરામની જણાઈ. જયારં ઊં્ુરં િરેતન મરેળિતા કરેટલાક 
લોકો િડરે ઘણરં ઓછુરં કામ થતુરં હતુરં. હુરં  અનરે મારારં પતની ઊટીમારં એક અરંગ્રેજ-
દરંપતીનરે મળારં તયારરે  મેં કહુરં કરે હુરં  I.I.Sc.(બૅંગલોર)મારં કામ કરુરં  છુરં. તરે ભાઈ 
મારી િાત સારંભળી ખડખડાટ હસી પડા. અનરે કહુરં કરે તરે સુરંદર જગા છરે 
જ્યાં ઓછુ ંકામ કરીિે વધુ ઊંચો પગાર મળે છ.ે આિુરં તો અમરે બીજ રે 
પણ સારંભળુરં હતુરં. સરંસથામારં અવત ઝડપરે કામ કરિા(કરાિિા)ની રામનની 
રીત, અગાઉના કામની ટીકા તરીકરે લરેિાયુરં. તરેમણરે એકાદ-બરે િષ્ધ રાહ જોઈનરે, 
તરેલ નરે તરેલની રાર જોઈનરે, સુરાર-કામ કરિુરં જોઈતુરં હતુરં. આનરે કાણરે તરેમની 
મુશકરેલીઓ િરી. પકરણામરે પ્રો. મૌડાિાલા અનરે પ્રો. િૉટસનરે સરંસથા છોડી. 
િૉટસન પોતરે અનરે તરેમના વમત્રો ઇચછતા હતા કરે માકટ્ધનની વનિૃવતિ બાદ 
તરે વનયામક બનરે. તરે સાથરે સાથરે એ પણ ખરુરં  કરે ભારતી્ય નિ્યામક હેઠળ 
વૉટસિ પ્રાધ્યાપક તરીકે પણ કામ કરવા તૈ્યાર િ હતા. આ હકીકત 
મનરે એક અરંગ્રેજ-વમત્ર પાસરેથી જાણિા મળી. એટલરે િૉટસનની ખોટનરે રામન 
સામરે મુદ્દા તરીકરે ્ગાવયો. પણ આ મુદ્દોબરાબર ્યાયયુકત લાગતો નથી. 
િૉટસનનુરં સરંસથા છોડિાનુરં સા્ુરં કાણ કોઈની જાણમારં નથી. બહાર એિી 
િાત િહરેતી કરિામારં આિી હતી કરે રામનની રીતભાતનરે કાણરે તરે દૂર થયા. હુરં  
જાણરં છુરં કરે રામનની રીતભાત કરંઈક અરંશરે દુ:ખી લાગરે તરેિી જરૂર હશરે પણ 
િૉટસનની બાબતમારં તરે ઝળહળતુરં બહાનુરં (જૂઠાણરં?) હતુરં.’’

ઇ્ડો-યુરોવપયન દૃવષ્કોણ ઉપર પ્રકાશ પાડતારં બૉન્ધ અિલોકરે છરે કરે : 
‘‘મારરે  મતરે મુશકરેલીઓનારં ઊંડારં કાણો આ પ્રમાણરે છરે : અરંગ્રેજી-જૂથ ભારતીય 
વનયામકથી નારાજ હતુરં. રાજકીય વસદારંત તરીકરે ભારતીય વનયામકની જરૂર 
હતી અનરે તાતા-જૂથ વિારા તરે બાબતનરે આગળ રપાિિામારં આિી હતી. 
તાતા-જૂથનરે બરાબર ખબર હતી કરે તરેમણરે િૉટસનનરે નારાજ કયા્ધ છરે. તરે 
સર માકટ્ધનના અનુગામી તરીકરે દાિરેદાર હતા. તરેમનુરં વયવકતતિ ખુશવમજાજી 
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હતુરં. િૉટસનનુરં રાજીનામુરં એ તાતા પ્રતયરેના વિરોર સમુરં હતુરં. તાતા જ રેિા મોટા 
િરેપારી-ઉદ્ોગપવતનરે અરંગ્રેજો સાથરેના સરંબરંરો બગડરે તરે બરેશક ન ગમરે. એટલરે 
તરેઓ સલામત માગ્ધની શોરમારં હતા. નોબરેલ પુરસકારના વિજ રેતાનરે કારણરે, 
તરેમના વસદારંત મુજબ, તાતા જૂથનરે રામન અનુકૂળ હતા. રામનના નામથી 
િાતાિરણ િરુ ગરમ થયુરં. હકીકતમારં, જકટલ મુશકરેલીિાળી પકરવસથવત 
તરેમના િૈયવકતક દોષોમારંથી ઊભી થઈ નથી, પણ ઊંડી લાગણી અનરે 
વસદારંતવનષ્ઠામારંથી ઊભી થઈ છરે. જો આમ ન હોત તો આટલો વતરસકાર 
અનરે ગરમી પરેદા થયારં ન હોત. તરેમ છતારં, વિરોરી જૂથ રામન ખતમ ન થાય 
તયારં સુરી જ રંપીનરે બરેસરે તરેમ ન હતુરં. નિો વનયામક શોરી(બરેસાડી)નરે બાહ 
શારંવતનો દરેખાિ કરી શકરે. તાતા વશકસત થયાની લાગણી દબાિી રાખરે, પણ 
કોઈક કદિસ તો તરેનો વિસફોટ થયા વિના ન જ રહરે તરે પણ સૌનરે દરેખીતુરં હતુરં.

‘‘હુરં  તમનરે થોડારંક દૃષ્ારંતોથી જણાિુરં છુરં; નહીં કરે માત્ર અનુમાનોનરે આરારરે  
અમારા ગયા પછી, ત્રણ અઠિાકડયારં બાદ, સરંસથામારં ઇલરેવકટ્રકલ ઇજનરેરીના 
પ્રાધયાપક તરીકરે એસટન આવયા. તરત જ સટાફ અનરે વિદ્ાથથીઓનો રામન 
સામરે વિરોર શરૂ થયો. રામન વિરુદ અથ્ધહીન ફકરયાદો એકઠી કરિાનુરં કરે્રિ 
એસટન બ્યા. એક કદિસરે શ્ીમતી એસટનરે મારારં પતનીનરે કહુરં કરે એક અરંગ્રેજ-
સાથીદારરે  સદર પદ સિીકાિાની ફરજ પાડી હતી. (એસટનનરે લરંડનમારં તરેમનુરં 
ઇવચછત પ્રાધયાપકપદ મળુરં ન હતુરં, તરેિુરં શ્ીમતી એસટનરે તરેમનારં પવતનરે કહુરં 
હતુરં.) તયારબાદ આક્રેપો કરીનરે ‘Mission to clear-up Institute’નુરં કામ 
સોંપિામારં આવયુરં હતુરં. એસટન મુરંબઈ બરંદરરે  ઊતયા્ધ તયારરે  તાતા-જૂથ તરફથી 
તરેમનુરં સિાગત કરિામારં આવયુરં હતુરં. એસટન તાતા-જૂથના અવતવથ બ્યા, 
તયારરે  કરેટલીક સૂ્નાઓ આપિામારં આિી. વિસરંિાદ (discord) ઊભો કરી 
િાતાિરણનરે બરાબર ડહોળા કરિુરં તરેના વસિાય બીજુ રં કોઈ કામ ભારતમારં 
સહરેલુરં (સરળ) નથી, એિી એક મા્યતા ઊભી થઈ હતી તરેથી સૂ્નાઓ 
આપિામારં આિતી.’’

બૉન્ધ આગળ િરી સહા-રામન સરંઘષ્ધની િાત કરરે  છરે.

રસાયણ વિભાગના મદદનીશ પ્રાધયાપક ગુહાએ શયામાપ્રસાદ મુખરજી 
અનરે બીજાઓનરે જરૂરી તમામ સથાવનક માકહતીઓ પૂરી પાડી. ગુહાની ટીકા 
કરતારં, બૉન્ધ લખરે છરે કરે : 

‘‘રામન ગુહાનરે વનમન કક્ાના વિજ્ાની માનરે છરે. અનરે તરેનાથી છુટકારો 
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મરેળિિા માગરે છરે. તરે બીજાની લાગણી સમજતા નથી. તરે વનયામક બ્યા 
તયારરે  સરંસથાનારં રોરણો કોઈ પણ ભોગરે સુરારિા તરે જ તરેમનુરં લક્ હતુરં.’’

બૉન્ધનરે, બૅંગાલુરુમારં રહીનરે, સઘળી વસથવત સપષ્ થઈ ગઈ હતી. 
રામનના ઇરાદા સરંપૂણ્ધપણરે શુદ, સ્માનનીય અનરે પારદશ્ધક હતા. માટરે 
તરેઓ સહાનુભૂવતનરે પાત્ર હોિા જોઈએ. તરેથી બૉન્ધ એક સુરંદર અનરે િરેરક 
િાત કરરે  છરે. 

કોઈ પણ કા્ય્ભ નસદ કરવા એક વાસતનવક (સાચો) ઇરાદો હો્ય છ ે
અિે બીજો જ ેઢોંગ-લુચચાઈ-ભ્યયો જ ેબાહ હો્ય છ.ે કોઈ પ્રાણીિે મારી 
િાખવું હો્ય તો તેિે પહેલાં હડકા્યું ર્હેર કરવામાં આવે છ.ે મારી 
િાખવું તે મુખ્ય (સાચો) ઇરાદો અિે હડકા્યું ર્હેર કરવું તે બાહ (pre-
tended) ઇરાદો હો્ય છ.ે

રામનની માનિસિભાિ થકી ગમરે તરે નબળાઈઓ હોય પણ આ સમગ્ 
લડતમારં તરે નબળાઈઓનરે બાહ ઇરાદા તરીકરે ગણિામારં આિી છરે. મૂળ 
(સા્ો) ઇરાદો તરેમનરે હટાિિાનો રહો હતો. અનરે આ રીતરે રામનનો ભોગ 
લરેિાયો. આ સાથરે આ સરંસથાના યુિાનો અનરે રામનનરે સમવપ્ધત વિદ્ાથથીઓની 
ઘરેરી વ્રંતા બૉન્ધનરે સતાિરે છરે. આથી બૉન્ધ રૂથરફોડ્ધનરે સીરી અપીલ કરીનરે 
કહરે છરે કરે :

‘‘તમરે જો રામનનરે કતલ-ખાતમો-હકાલપટ્ીથી બ્ાિી શકો તો જરૂરથી 
તરેમનરે મદદ કરો, જ રેથી પોતાનુરં કામ આગળ રપાિિા માટરે તરેમનો માગ્ધ 
મોકળો થાય. માણસ અનરે નાગકરક તરીકરે અપમાવનત થયા કરે ભરેદ પામયા 
વસિાય તરે જયારં હોય તયારં શારંવતથી જીિન ગાળી શકરે – ્યાયના કહતમારં તમરે 
સકક્રય બનો.

‘રામિ-ઘટિા’નો બૉન્ધનરે જિાબ આપતારં રૂથરફૉડ્ધ જણાિરે છરે કરે :

‘‘મનરે વિશ્વાસ છરે કરે તમરે વિકૃત-સતયોનરે આરારરે  અકળાઈ જશો નહીં. 
્ોપાવનયારં કરે અ્ય રીતરે જ રે કરંઈ જાણિા મળરે છરે તરે ગરંદી સપરા્ધ અનરે ઈષા્ધનુરં 
પ્રવતવબરંબ પાડરે છરે. એકરેયનુરં લખાણ કરે િાત માનિાપાત્ર નથી. માટરે વ્રંતા 
કરિી નહીં. ઝડપી પ્રગવતથી આગળ રપતારં (આિતારં) પકરબળો અનરે આિી 
પ્રગવતથી ભયભીત થતારં પકરબળો િચ્રેનો આ સરંઘષ્ધ છરે.’’

રામન પોતરે પરાસત થયા નથી; છતારં, શ્રેષ્ઠતા ખાતર પણ વનષકૃષ્ 
પયા્ધિરણ (િાતાિરણ) િચ્રે શ્રેષ્ઠતાના તતિનરે ટકાિી રાખિુરં મુશકરેલ જરૂર છરે.
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હાલના સરંજોગોમારં, વશક્ણજગતમારં, શ્રેષ્ઠતા બજારુ ્ીજ હોય તરેમ 
પકરસરંિાદોનુરં આયોજન કરિામારં આિરે છરે. આથી પકરણામ તો શૂ્ય જ 
આિરે નરે ?

સર જ રેમસ ઇરવિન, ભારતનરે કૃવષપ્રરાન દરેશ ગણી, જીિરસાયણ અનરે 
કૃવષ-ઉતપાદનો રસાયણ-જ્ાન વસિાય બીજી કોઈ ટકૅનૉલોજીની જરૂર નથી 
એિુરં સમજ રે છરે. ભવય સરંસકૃવત રરાિતા ભારત દરેશ માત્ર રોટી ઉપર જ 
જીિી શકરે એિો દરેશ છરે. ઇરવિનની આિી હલકી સમજ હોય તો રાષ્ ્રના 
પનોતા પુત્ર મહરે્રિલાલ સરકારનારં સિપનો કરે ભારતનરે ઇરવિન સમજયા જ 
નથી એમ જ માનિુરં પડરે નરે ! તરે શુરં મહરે્રિલાલ સરકાર Benefit of In-
dia સાથરે વનસબત નહોતા રરાિતા ? તરેઓ તો ખરરેખર સાઠ-વસતિરેર િષ્ધ 
પહરેલારં વક્વતજની પરેલરે પારનારં દૃશયો જોઈ શકતા હતા. જમશરેદજી તાતા 
પણ ઘણરં દૂરનુરં ભાળતા હતા માટરે જ ‘Benefit of India’ની વિભાિના રજૂ 
કરરેલી. ઇરવિન િક્ધશૉપનરે વિદ્ાથથીઓના પ્રવશક્ણ માટરેની સરંસથા સમજતા-
સિીકારતા હતા, જયારરે  રામન િક્ધશૉપનરે નિારં ઉપકરણો બનાિિારં, ક્વત 
પામરેલારં ઉપકરણોનરે દુરસત કરિાનુરં કરે્રિ ગણતા હતા. આિા વિકટ સરંજોગોમારં 
આપણરે તો ભગિાનનો આભાર માનિાનો  રહરે છરે કરે સર જ રેમસ સરેફ ઍ્ડઝ 
યુવનિવસ્ધટીમારં િાઇસ-્ા્સરેલર હતા, નહીં કરે કલકતિાની યુવનિવસ્ધટીમારં.

ભૌવતકવિજ્ાની કવપતઝાનરે (Kapitza) યુએસએસઆરમારં રોકી રાખિા 
માટરે, તરેમણરે કૅિરેવ્ડશમારં તૈયાર કરરેલ સારનસામગ્ીના £ ૩000 સટાવલનરે 
્ૂકિરેલા. આ છરે સામયિાદી અનરે સરમુખતયાર સરકાની િાત. રામનનરે કોઈ 
ગૉડફારર ન હતા. તરેમના ગૉડફારર સર આશુતોષ મુખરજી ઘણા િહરેલા 
અિસાન પામયા હતા. તરે તરેમની કમનસીબી હતી. પરામશ્ધન સવમવતના 
અધયક્ રૂથરફૉડ્ધ હોત તો રામન જ રેિા ભૌવતકવિજ્ાનીનરે નુકસાન કરે માનહાવન 
ન થયારં હોત. પાછળનારં િષયોમારં થયરેલા પ્રયુકત સરંશોરનનો હરેિાલમારં સમાિરેશ 
કરિામારં આવયો હોત તો રાષ્ ્રનરે મોટો ફાયદો થયો હોત. પ્રયોગશાળામારંથી 
ઉદ્ોગોમારં ટકૅનૉલૉજીનો પ્રિાહ િધયો નહીં એ તો ભારતની કમનસીબી–
કરુણતા છરે. પણ તરે હકીકતનરે રામન અનરે તરેમની કાય્ધશૈલી સાથરે કરંઈ જ લરેિા-
દરેિા નથી. ખરેર, શુરં ઇરવિન આ બરુરં જાણતા નહીં હોય ? તરેઓએ થોડીક 
િરુ સહાનુભૂવત દાખિિી જોઈતી હતી. સાથરે સાથરે પ્રતયાઘાતી બળોનો હાથો 
ન બ્યા હોત તો, બરુરં જ શુભ શુભ થયુરં હોત. 



104 મરેરાિી મૂલયવનષ્ઠ વિજ્ાની સર સી. િી. રામન

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

ત્યાગપત્ર (રાજીિામું)

મરે, 19૩6મારં ઇરવિન સવમવતએ તરેનો હરેિાલ િાઇસરૉયનરે સુપરત કયયો. 
બરે મકહના પછી લરેફ. કન્ધલ પલાઉડરેન(રરે વસડર્ે ટ ઑફ માઇસોર)ના અધયક્પદરે 
કાઉવ્સલરે બરેઠક બોલાિી. તરેમારં રામન ઉપરારંત બીજા બાર સભયો ઉપવસથત 
રહા હતા. રામન અનરે બીજા ત્રણ સભયો વસિાય, શયામાપ્રસાદ મુખરજી 
સકહત બરાએ હરેિાલનરે ટરેકો આપયો. શયામાપ્રસાદ મુખરજી નોંરપાત્ર રીતરે 
કહરે છરે કરે :

‘‘આપણરે વનયામકના વયવકતગત તહોમતનામા(indictment)નરે માન 
આપીએ છીએ – મરંજૂર કરીએ છીએ. મનરે લાગરે છરે પુરાિાઓની વિગતોમારં 
જિાની જરૂર નથી. તરેમારં આપરેલ વનષકષયોનો આપણરે કોઈ પણ િારંરા વિના, 
સિીકા કરીએ છીએ.’’

માઇસોરના દીિાન રા.બ. રાજગોપાલા્ારીએ કરેટલીક મયા્ધદાઓ સાથરે 
જણાવયુરં કરે હરેિાલ અનરે વનયામકના પ્રતયુતિરનરે જોતારં લાગરે છરે કરે સવમવતએ 
સરંજોગો જ રેિા હતા તરેના કરતારં િરુ ગરંભીર િણ્ધવયા છરે. ઇરવિન સવમવત પૂણ્ધ-
સમયના રવજસટ્રાર નીમિાની તરફરેણ કરરે  છરે. રવજસટ્રાર કાઉવ્સલનરે જિાબ 
આપિા બરંરાયરેલા છરે. પણ બીજા કોઈનરે નહીં. ટીકા સાથરે રાજગોપાલા્ારી 
તરેમનુરં અિલોકન નોંરરે છરે કરે : 

‘‘વનયામકનરે, ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપક અનરે સરેનરેટના અધયક્પદ 
વસિાય ઇવ્સટટ્ૂટનારં બીજારં કાયયોથી દૂર રાખિાનો પ્રયતન કરિામારં આવયો 
છરે. આ પદવતએ સરંતોષકારક કામ થઈ શકરે નહીં. રવજસટ્રારની સતિાઓ 
વનવશ્ત કયા્ધ બાદ, તરે વનયામકથી સિતરંત્ર રીતરે કામ કરી શકરે નહીં. નહીંતર તો 
મુશકરેલીઓ સજા્ધશરે. રવજસટ્રાર વનયામકના વનયરંત્રણ હરેઠળ જ કામ કરી શકરે. 
વસિાય કરે તરેનરે ્ોક્સ કામો સિતરંત્રપણરે કરિા માટરે સોંપિામારં આવયારં હોય.

પ્રો. બી. િેંકટરેશયર આગળ િરીનરે જણાિરે છરે કરે : ‘‘સવમવતએ સરંસથા માટરે 
‘unhappy situation’નો અવભપ્રાય આપતા પહરેલારં, તરેનારં ્ોક્સ કારણો 
આપિામારં વનષફળ ગઈ છરે. સરંસથાની ક્મતા અનરે ગુણિતિા િરારિાના હરેતુથી 
જયારરે  કોઈ પણ વયવકત (કરે સતિા) સરંસથામારં નિા સુરારા લાિિા કરે ફરેરફાર 
કરિા માગરે તયારરે  વિરોર તો થિાનો જ છરે.’’

ઘણા લોકો ્ીલા્ાલુ રસમમારંથી બહાર નીકળિાનુરં પસરંદ કરતા નથી. 
કાણ કરે તરેમ કરિા માટરે વિશરેષ મહરેનત કરિી પડરે છરે. ઓછી મહેિતે વધુ 
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મેળવવાિી માણસિી મિોવકૃનત્ અંતે તો સમાજ અિે રાટિ ્રિે જ િુકસાિ 
કરે છ.ે આિી વિકટ પકરવસથવતનો અનુભિ આપણરે શૈક્વણક ક્રેત્રરે, આજ રે 
અિશયપણરે કરી રહા છીએ. 

રામન તરેમના વનિરેદનમારં સવમવતની ભલામણ મુજબ, રસાયણ વિજ્ાનના 
પ્રાધયાપકોની વનમણૂકનરે આિકારરે  છરે તરે સાથરે ટરેકો આપતારં જણાિરે છરે કરે :

સરંસથાની પ્રયોગશાળામારં લરેિાયરેલારં પકરણામોનુરં તરેમની ગુણિતિા અનરે 
ઉપયોવગતાનરે આરારરે  મૂલયારંકન થિુરં જોઈએ. રસાયણના ત્રણ વિભાગમારં 
ઘણારં નાણારંનુરં રોકાણ કરિા છતારં પકરણામો સરંતોષકાક અનરે વનરાશાજનક 
છરે, કાણ કરે પ્રાધયાપકો જરૂરી લાયકાત રરાિતા નથી. રસાયણવિજ્ાન 
વિભાગમારં ઉચ્ કોકટના પ્રવતવષ્ઠત અનરે શ્રેષ્ઠ અધયાપકોની વનમણૂક વસિાય 
કોઈ સુરારાની શકયતા જણાતી નથી. આથી રસાયણવિજ્ાનના વિભાગના 
શૈક્વણક સટાફમારં ફરેરફારની આિશયકતા ઉપર ભાર મૂકિામારં આવયો છરે. 
સારા શૈક્વણક સટાફની ગરેરહાજરીનરે કાણરે જ રે અસરંતોષ ઊભો થયો છરે તરેનુરં 
જ આ હરેિાલમારં પ્રવતવબરંબ દરેખાય છરે.

ઇરવિન હરેિાલમારં જણાિાયુરં છરે કરે બજ રેટ મરંજૂર થાય તરે પહરેલારં તરેનરે ્ાર 
કરે િરુ વિભાગોમારંથી પસાર કરિુરં જોઈએ. રામન આ વિ્ારનરે પ્રગવતશીલ 
પ્રશાસન સામરેનો અિરોર ગણરે છરે. તરેમની આ િાણી, અમલદારશાહીની 
અિરોરક નીસરણી, આજના સરંદભ્ધમારં કરેટલી બરી બરંરબરેસતી લાગી છરે !

તરેની સામરે કાઉવ્સલના સભય ડૉ. વગલબટ્ધ ફાઉલર પ્રતયાઘાત આપતારં 
જણાિરે છરે કરે સરંસથામારં બુવદશાળીઓની દીઘા્ધ (Galaxy) ભરિાનુરં હરંમરેશારં 
શકય નથી. આથી, જ રે બૌવદકો અનરે સરંસારનો પ્રાપય હોય તરેનરે આરારરે  ઉતિમ 
પકરણામ મરેળિિામારં સા્ુરં ડહાપણ ગણાય. પ્રાપય શવકત સાથરે સરંસથાનરે ઘરેરી 
વસવદ પ્રાપ્ત કરીનરે દૃષ્ારંત પૂરુરં  પાડિા વનયામક સિતરંત્ર છરે, નહીં કરે પદ પ્રાપ્ત 
કરિાની વસથવત(સતિા)થી.

હિરે તો ્ારરે  બાજુથી રામન-વિરોરી સૂર છરેડાિા લાગયા. ઍસટન, ગુહા 
અનરે સુબ્હ્મણયમરે અસરંમવતમારં સૂર પુરાવયો. શયામાપ્રસાદ મુખરજીએ તો 
સા્રે જ રામન ઉપર શાવબદક હુમલો કયયો; અનરે તરે તયારં સુરી કરે રામન સામરે 
અવિશ્વાસ જાહરેર કરિો. જોકરે કાઉવ્સલરે તરે હદ સુરી ન જિાનુરં પસરંદ કયુું, 
પણ ‘Sense of strong disapproval’ની નોંર કરી. 

આ લડત સટાફ, વિદ્ાથથીઓ અનરે પ્ર્ાર-માધયમો સુરી પહોં્ી તરેમારં 
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Times of Indiaના સમા્ાર પ્રવતવનવરએ તો બળતામારં ઘી રરેડિાનુરં કાય્ધ 
કયુું. TOI લખરે છરે કરે વિદ્ાથથીઓ અનરે સટાફમારં ભારરે  અસરંતોષ પ્રિતથે છરે. 
સરંસથા રામન-તરફી અનરે રામન-વિરોરી એમ બરે છાિણીઓમારં ફરેરિાઈ ગઈ 
છરે. વિદ્ાથથીઓ બરંનરે જૂથ સાથરે સકક્રયપણરે જોડાયા છરે. સરંઘષ્ધનો અરંત નજીક 
દરેખાતો નથી. સપષ્ પકરણામ એ આવયુરં છરે કરે સરંસથાના સરંશોરન-કાય્ધમારં ભારરે  
વિક્રેપ પડો છરે. જો કડકાઈથી કામ નહીં લરેિામારં આિરે તો પકરવસથવત કાબૂ 
બહાર જશરે અનરે થાળરે પાડતારં ઘણો સમય લાગશરે. અસરંતુષ્ પકરવસથવતમારંથી 
સરંસથાનરે બહાર કાઢિાનુરં કામ ઘણરં કપરુરં  રહરેશરે. TOIનારં ઉબાકડયારં પછી તો 
વજમખાના વિભાગ અનરે જન્ધલ-વિભાગ પણ પોતપોતાના પ્રશ્ો સાથરે લડતમારં 
જોડાયા. 

સરંસથાની પકરવસથવત િરુ ખરાબ થઈ રહી હતી. સપરેવશયલ સબ-
કવમટીનો હરેિાલ, રારણા મુજબ, રામનની વિરુદમારં આિતારં, તરેમણરે પદચયુત 
થિાનો વનણ્ધય કયયો. 1 જૂન, 19૩7ના રોજ તરેમણરે કાઉવ્સલના અધયક્નરે 
લખી જણાવયુરં કરે :

‘‘બરા જ સરંજોગોનરે ધયાનમારં લરેતારં, સરંસથાના વનયામકપદની સરેિાઓના 
કરારનો અહીં અરંત લાિિાનુરં મનરે ઉવ્ત (ઉતિમ) લાગરે છરે.’’ આ સાથરે 
તરેમણરે વનિૃવતિના લાભો આપિાની પણ િાત કરી. પ્ર્ાર-માયમોએ (અહીં 
પ્રરેસરે), તરેમના સથાવપત રરંરા પ્રમાણરે, રામન વિદરેશમારં સથાયી િસિાટ કરિાનુરં 
આયોજન કરી રહા છરે, તરેિુરં છાપી માયુું. રામનની તયાગ-ભાિના, રાટિ ્રી્ય 
ભાવિા અિે નવજ્ાિ પ્રત્યેિી સંનિષ્ઠા ઉપર કાળો પડદો પાડીિે પ્રેસે 
કા્યરતાપૂવ્ભકિું તોફાિ ક્યુું.

રામનરે સરંસથામારં કરરેલા શૈક્વણક અનરે સરંશોરનકાય્ધનરે લગતુરં મરેમોરરે ્ડમ 
સુપરત કયુું. તરેમારં બૉન્ધના યોગદાન, એન. એસ. નગરે્રિનાથ, આર.એસ. 
કક્રશ્ન, આર. અનરંતકક્રશ્ન અનરે એસ. પાથ્ધસારથી જ રેિા િકરષ્ઠ અનરે તરેજસિી 
વિદ્ાથથીઓ તથા તરેમણરે કરરેલારં પ્રકાશનોનો ઉલ્રેખ કયયો. 

િક્ધશૉપમારં મૂલયિાન ઉપકરણો ઓછી કકરંમતરે તૈયાર કરિામારં આવયારં છરે. 
કરેટલારંક સારનો તો ભરંગારમારંથી તૈયાર કરિામારં આવયારં છરે. ઇલરેવકટ્રકલ મોટસ્ધ 
તથા વયાપારી ઉતપાદનો (products) તૈયાર કરી ભારતના ભાવિ ઔદ્ોવગક 
વિકાસની કદશા બતાિી છરે, જ રે સરંસથાના ઇવતહાસનુરં એક સીમાવ્હન છરે.

આ રીતે અહીં રામિે સવદેશીપણા અિે સવનિભ્ભરતાિો નચરંજીવ બોધ 
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આપ્યો છ.ે તેમિા આ િીનત-માગડે આપણે ચાલ્યા હોત તો આજ ેનવદેશી 
ઉપકરણો ઉપર આધાર રાખવો િ પડત. તેથિી ઊલટંુ, આપણે નવદેશિે 
વૈજ્ાનિક ઉપકરણો આપતા થિ્યા હોત. લગભગ દસ વર્ભ બાદ ડૉ. હોમી 
ભાભાએ રામિિા માગડે જવાિંુ પસંદ ક્યુું. તેિા ઉપર ચાલ્યા અિે તેિાં 
પરરણામોથિી આજ ેઆપણે સૌ કોઈ મારહતગાર છીએ. ડૉ. ભાભાિા માગડે 
ડૉ. નવક્મ સારાભાઈ અિે નવકામભાઈિા માગડે ડૉ. એ.પી.જ.ે અબદુલ 
કલામ ચાલતાં આજ ે ભારતે, સવપ્ર્યતિોથિી અણુઊર્્ભ અિે અવકાશ 
સંશોધિ નવભાગમાં અભૂતપૂવ્ભ પ્રગનત સાધી છ.ે ગાંધીચીંધ્યો સવદેશીપણા 
તથિા સવનિભ્ભરતાિો દ્રુતગનત માગ્ભ તેિું રહસ્ય છ.ે આજિા ગાંધીિું મોં 
પનશ્મ તરફ છ.ે ગાંધી ગાંધીમાં જમીિ-આસમાિિો તફાવત છ.ે

ઇરવિન સવમવતએ, રામન ઉપર પ્રયુકત વિજ્ાનના વિરોરી તરીકરેનો 
વસક્ો માયયો છરે. ‘Benefit of India’ અનરે પ્રયુકત વિજ્ાનનરે પ્રિરેવગત કરિા 
માટરેના પ્રયાસો થકી રામન જણાિરે છરે કરે :

(1) ઇમારતી લાકડાની રાસાયવણક જાળિણી માટરેના રરેલિરે બૉડ્ધની 
સવમવતના અધયક્ તરીકરે સમગ્ ભારતમારં કરરેલી કામગીરી.

(2) બૅંગાલુરુ ખાતરે વિરલ (rare) અથ્ધ કરેવમકલસ અનરે ઉચ્ ગુણિતિાિાળા 
ગૅસ-મૅ્ટલસનના વનમા્ધણ માટરેના ઉદ્ોગની સથાપના.

(૩) સલાહકાર - હૈદરાબાદ ઇ્ડવસટ્રયલ કરસ્્ધ લૅબોરરેટરી (હૈદરાબાદ 
સરકાર) તથા સયાજી જયુવબલી ટકૅવનકલ ઇવ્સટટ્ૂટ (િડોદરા).

(4) સભય - બૉડ્ધ ઑફ ઇ્ડસટ્રીઝ (માઇસોર સરકાર) અનરે માઇસોરની 
બીજી કરેટલીક સવમવતઓના અધયક્.

(5) ્યૂ સકૂલ ઑફ સાય્સ ઍ્ડ ટકૅનૉલૉવજકલ સટડીઝ અનરે કરસ્્ધ 
(િૉલટરેર - આરંધ્રપ્રદરેશ)  – પોષક (Fosterer).

(6) 19૩૩મારં I.I.Sc.મારં રસાયણ (ઇજનરેરી) અનરે રસાયણ(ટકૅનૉલૉજી)
ના અભયાસક્રમોની શરૂઆત. 

િારંકુરં દરેખનારાઓ માટરે વછરિો શોરિાનુરં કામ સહરેલુરં હોય છરે. એમ પણ 
કહરેનારા નીકળા કરે ઉપરનારં ઘણારંખરારં કામો I.I.Sc. ની બહારનારં છરે. તરેમારં 
I.I.Sc. નરે શો ફાયદો ?

રામનરે ગમરે તયારં કામો કયાું હોય પણ તરે નવજ્ાિ, ટલૅકિૉલૉજી અિે 
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ઉદ્ોગોિા રહતાથિડે ક્યાું છ.ે અરંતરે તો ‘Benefit of India’ના તાતાના ઉદ્દ રેશ 
સાથરે એકદમ સુસરંગત છરે. પૂિ્ધગ્હ સાથરેની દૃવષ્, કારંટાિાળી િાડ ઊભી 
કરિાથી, સતયની નજીક જિાતુરં નથી.

અનુભિનરે આરારરે  રામન સપષ્પણરે માનરે છરે કરે પાયારૂપ પડકારોનો 
સામનો કરિા માત્ર જ ઉચ્ કક્ાની કાય્ધકુશળતા(પ્રાિીણય)નો વિકાસ થાય 
છરે અનરે તરે જ પ્રયુવકત ટાણરે ખાસ કામ લાગરે છરે. તરે સમયના િાતાિરણ પ્રમાણરે 
રામનની આમૂલક (radical) કફલસૂફી દરેશ-કાળથી ઘણી આગળ હતી. આ 
કફલસૂફીની ગુણિતિાનુરં મૂલયારંકન કરેલટરેકના ઉદાહરણથી સપષ્ થાય છરે.

રામનની સપષ્તા બાદ, વનિૃવતિના લાભો સાથરે તરેમના રાજીનામાનો 
કાઉવ્સલરે સિીકા કયયો. આ પતાિટ સુમરેળભરી અનરે આખરી છરે, તરે માટરે બરંનરે 
પક્ો સરંમત થયા.

જ રે રીતરે ઘટનાઓ આકાર લઈ રહી હતી તરે પ્રમાણરે કશુરં જ સા્ુરં ન હતુરં. 

રામનરે, વનયામક તરીકરે, કાઉવ્સલનો હરેિાલ િાઇસરૉયનરે મોકલયો. તરે 
સાથરે તરેમણરે તરેમનો પત્ર પણ મોકલયો હતો. રામનના વનયામક તરીકરેના 
રાજીનામાથી કરે રામન-વિરોરી કાઉવ્સલની ભલામણોથી િાઇસરૉય જરાય 
ખુશ ન હતા. તરે માટરે િાઇસરૉયરે કાઉવ્સલનરે પત્ર લખયો. આથી 19 જુલાઈ, 
19૩7ના રોજ કાઉવ્સલની ખાસ બરેઠક બોલાિિામારં આિી, જ રેમારં િાઇસરૉયરે 
વશક્ણ કવમશનર જ રે. ઈ. પાકક્ધ્સનનરે હાજર રહરેિા જણાવયુરં.

િાઇસરૉયનરે પત્ર લખીનરે રામનરે, તરેમની અનરે કાઉવ્સલ િચ્રેના 
કરારનો ભરંગ કયયો છરે, તરેિો મુદ્દો બરાબર ઉછાળો. કાઉવ્સલના સભયોની 
અવિવરસરની બરેઠક 17 જુલાઈએ મળી. તરેમારં મૂળ પતાિટ (સરેટલમરે્ટ) અનરે 
પ્રસતાિ (ઑફર) કાઉવ્સલરે પાછારં ખેં્ી લીરારં. રામનનરે બોલાિી કહરેિામારં 
આવયુરં કરે તમરે ‘‘Unfit to continue any longer as Director’’ છો. તરે પછી 
રામન પાસરે બરે વિકલપ હતા : કારં તો ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપક તરીકરે ્ાલુ 
રહરેિુરં અથિા 1 એવપ્રલ, 19૩8ના રોજ અમલમારં આિરે તરે રીતરે રાજીનામુરં 
આપિુરં. તરે સાથરે રામનનરે ્રેતિણી (્ીમકી) આપિામારં આિી કરે બરંનરેનો 
અસિીકાર થશરે તો, વનલવમબત (suspend) થિુરં પડશરે.

રામનનરે કોઈનો આરાર (ટરેકો) ન હતો. બરે કદિસ પછી મળનારી 
કાઉવ્સલનો વનણ્ધય, સામરેની ભીંત ઉપર લખરેલો દરેખાયો. તરેનરે આરારરે  તરેઓ 
ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપકપદરે ્ાલુ રહરેિા સરંમત થયા.
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આખરરે કાઉનન્સલિા કંકાનસ્યાઓ સૂ્ય્ભિે અધ્ભ-નિસતેજ કરીિે જ 
જપં્યા.

તરત જ રૂથરફૉડ્ધનો આશ્વાસનપત્ર આવયો. 

‘‘હુરં  ખુશ થયો છુરં કરે તમરે સરંસથામારં ભૌવતકવિજ્ાનના પ્રાધયાપકપદરે ્ાલુ 
રહરેિાનો વનણ્ધય કયયો છરે. હિરે તમારા વશર ઉપરથી કારંટાળો તાજ ઊતરી ગયો 
છરે (કરે તાજ ઉતારી લરેિામારં આવયો છરે). હિરે બરુરં ઠરીનરે ઠામ થયુરં છરે. ગઈ 
ગુજરી બરી ભૂલી જાઓ. અનરે તમારા સરંશોરનકાય્ધ ઉપર સમગ્ ધયાન અનરે 
શવકત કરેવ્રિત કરો. મનરે લાગરે છરે કરે સમગ્ સટાફ સરંસથાના ભલા માટરે એક 
થઈનરે કાય્ધ કરરે  તરે મહતિનુરં છરે.’’

તક મળશરે તો પ્રિાસ દરવમયાન હુરં તમનરે બૅંગાલુરુ ખાતરે મળીશ.

જયારં સુરી વિજ્ાન સાથરે વનસબત છરે તયારં સુરી રામન પૂરા ઉતસાહ 
અનરે ઉમરંગ સાથરે કાય્ધ કરતા રહા. વનયામક તરીકરે ફારરેગ થયા બાદ રામન 
વનયવમત રીતરે સિારરે  7 િાગરે પ્રયોગશાળામારં પહોં્ી જતા. આદત મુજબ, 
ઊં્ા અિાજ રે વિદ્ાથથીઓ પાસરેથી કાય્ધ(પ્રગવત)નો હરેિાલ માગતા. શુરં આ 
બરી બાહ બહાદુરી (bravado) હતી ? એિુરં તો નહીં હોય. બરેશક રામન 
શરેરકદલ િીર (lion-hearted) હતા. અરંદર (હૃદય)થી ખૂબ જ હ્મ્ી ગયા 
હોય, તરેમ બની શકરે. જ રેમારં માણસ અનરે વિજ્ાન-તતિ સાથરે વનસબત છરે, તરેિા 
રૂરંરળા િાદવળયા ્ુકાદા પ્રતયરે િરતી જતી સરંિરેકદતાનરે કાણરે અથિા ગમરે તરે 
હોય પણ તરે અગાઉના રામન – તરે જ માણસ – લાગતા ન હતા. 

રામનના રાજીનામાના મુદ્દાનરે લોકોએ મન ફાિરે તરેમ ્ગાિી પચછમ્ 
બૂવરયા જ રેિુરં પ્રદશ્ધન કયુું. કોઈએ સતય(િાસતવિકતા)ની નજીક જિાની તસદી 
ઉઠાિી જ ન હતી, કારણ કરે તરેમ કરિુરં તરે તરેમની બૌવદક અનરે નૈવતક કક્ાની 
બહારનુરં કામ હતુરં. પ્રરેસિાળા તો જાણરે મોટી માકહતી મળાનો હાશકારો 
મરેળિી ઝટ પ્રવસવદનો યશ પામિા શબદકોશ સાથરે રાખીનરે લખિા બરેસી 
ગયા. વિજ્ાન અનરે િહીિટ ઉપર આરંખરે પાટા બારંરી તથા કદમાગનરે ખરંભાતી-
તાળારં મારીનરે લખી નાખયુરં. આિુરં બરુરં લખનારાઓએ રામનના ઘા ઉપર મીઠુરં 
ભભરાિિાનુરં કાય્ધ કયુું. તો ઘણા ઓછાઓએ મુદ્દો સમજીનરે સહાનુભૂવત સાથરે 
લખયુરં. 

તરે સમયરે અનરે અગાઉ વિજ્ાનની પ્રગવત છૂટા-છિાયા લોકો વિારા થઈ. 
ઓગણીસમી સદીમારં કરેવમબ્જ, ગોટી્ગરેન, ફ્રે્્ અકાદમી જ રેિારં વિજ્ાનકરે્રિો 
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શરૂ થયારં. વિજ્ાનની િૃવદ અનરે વિકાસ માત્ર બહુકરે્રિી ન હતારં પણ કરે્રિોની 
ગવતશીલતા (dynamics) પ્રમાણરે તરેની ઉતક્રારંવત થિા લાગી. અનરે તરે બરુરં 
લરેવખત કાયદા વિના, છતારં સમજપૂિ્ધક થતુરં. જ્ાનનારં કરે્રિો માત્ર શ્રેષ્ઠતા(ex-
ellence)નરે જ િરરેલારં હતારં. તયારં ‘ઉતિમ’ વસિાય બીજા કોઈનરે-કશાનરે સથાન 
ન હતુરં. જ રેની પાસરે આિારં કરે્રિોનરે યોગય શવકત હોય તરે જ તયારં જતા. કોઈ 
કાળરે તયારં જતા રહા અનરે અનુકૂળતા ન સરાય તો સિરેચછાએ બહાર નીકળી 
જતા. બસ, શ્રેષ્ઠતાની ભાિનાનુરં જ શાસન ્ાલતુરં હતુરં. તયારં બહારથી 
કોઈ પણ પ્રકારની માથાકૂટ કરે અિરોર ન હતો. પવશ્મના દરેશોનો સમાજ 
મૂલય-પ્રથા(value-system)નરે મોઘમ રીતરે સમજયો હતો અનરે મધયમ િગ્ધની 
સિીકૃવતનરે આદર આપતો ન હતો. 

આજ રે પણ પકરવસથવત તો તરેિી જ છરે; કદા્ િરુ ખરાબ.

ભારતની ભૌગોવલક અનરે સામાવજક પકરવસથવત અલગ હોિા છતારં, 
સરંસથાનરે રામન કૅલટરેક કરે કરેવમબ્જની કક્ાએ લઈ જિા માગતા હતા. અલબતિ, 
ખયાલ ઘણો ઊં્ો અનરે ઉમદા હતો, પણ વસદ ન થયો. કાણ કરે કૅલટરેક અનરે 
કરેવમબ્જનરે પહરેલરે કદિસથી વિજ્ાનની ખયાતનામ વયવકતઓનો લાભ મળો હતો. 
તરેથી ઊલટુરં I.I.Sc. જ રેિી સરંસથામારં લગભગ વનવષક્રય વયવકતઓ(મડદાઓ)ની 
બોલબાલા હતી. 

સુરંદર શીતલ ઉપિન(બાગ) બનાિિો હોય તો સૌથી પહરેલારં ઘાસ અનરે 
ડાળારં-ઝાખરારં િાળી્ોળીનરે દૂર તો કરિારં જ પડરે નરે ? રામનની કમનસીબી 
હતી કરે સફાઈનુરં કામ તરેમનરે ભાગરે આવયુરં અનરે માત્ર એકલા તરેમના જ 
માથરે. બીજી દુ:ખદ િાત તો એ હતી કરે રામનનરે ટરેકો આપરે એિી િૈજ્ાવનક 
દૃવષ્િાળા મજબૂત લોકોની ભારરે  અછત હતી. મુઠ્ીભર વિજ્ાનીઓ હતા, 
જ રેમનામારં ખુલ્રંખુલ્ા કશુરંક કહરેિાની કોઈની તાકાત ન હતી. અથિા કરેટલાક 
તો વયવકતગત લાભાથથે વિરોર પક્ની હરોળમારં બરેસી ગયા હતા. યુ.એસ. 
કરે યુ.કરે.ની ટોપ-ટરેન યુવનિવસ્ધટીઓમારં જો કોઈ સટાફના સભયની મુદત 
ઘટાડિામારં આિરે તયારરે  મુખય વયવકત-અધયક્નરે હ્મ્ાિી મૂકરે. તરે પછી 
સરંસથાના કહત ખાતર ્ુકાદો માથરે ્ઢાિી લરે. અહીં તો રામનના રાજીનામાનરે 
લોકોએ વિવ્ત્ર ઘટના તરીકરે મૂલવયુરં. રામનરે ્ુકાદો ખરેલકદલીપૂિ્ધક નહીં તો 
ખરેદપૂિ્ધક અપનાવયો. પણ કરેટલાએ અરંદરની િાત (પકરવસથવત) જાણિાનો 
નૈવષ્ઠક પ્રયાસ કયયો ? ખાસ કોઈએ નહીં. 
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આવથ્ધક ભીંસ અનરે સામાવજક અજ્ાનનરે કારણરે પછાત દરેશોની 
પકરવસથવત સાિ જુદી હોય છરે. નાની નાની િાતો મોટારં સિરૂપ રારણ કરરે  
છરે. િાતાિરણ િરિુરં બનરે છરે. ્ારરે  બાજુ અ્યાયની બૂમો જ પડતી હોય છરે. 
આિા સરંજોગોમારં કાનૂની સિરૂપ સિયોચ્ બનરે છરે. નાની-મોટી િાતરે અદાલતનો 
આશરો લરેિામારં આિરે છરે, જ રેમારં સમજ અનરે સહાનુભૂવતનો સદરંતર અભાિ 
પ્રિત્ધતો હોય છરે. િસતુઓ (કામો) હરંમરેશારં સા્ી રીતરે થાય છરે તરેિુરં દરેખાિુરં 
જોઈએ. અનરે તરેિો દરેખાડો સફળતાપૂિ્ધક લોકો કરી શકતા હોય છરે. જયારરે  નરે 
જ રે સમયરે કોઈ માણસ ભારોભાર ખોટો હોય તયારરે  પણ આિુરં જ વિ્ારરે  છરે. 

જયારં કારંટાળારં ઝારંખરારં અનરે ઘાસ જામયુરં હોય તયારં તરેમનરે દૂર કરિા માટરે 
કોઈ નાજુક વિકલપ કામ ન લાગરે. શૈક્વણક સમાજ આરંખરે પાટા બારંરીનરે 
જયારરે  બરેઠો હોય તયારરે  તરેની કકરંમત રામનનરે ્ૂકિિી પડી.

કોઈ પ્રકક્રયામારં નાનીસરખી ભૂલ થઈ હોય તો, તરેનરે ગુનો ગણીનરે, પ્રમાણ 
બહાર જઈનરે, તરેનરે િરારરે  પડતી વિિવર્ધત કરિામારં આિી. તરેિી ભૂલનરે મુદ્દો 
બનાિી કાઉવ્સલમારં િરારરે  પડતી ગરમી પરેદા કરિામારં આિી. કાનૂનના 
જાણકાર, જ રે બહુમતીમારં હતા, તરેમણરે રામનનરે િાસતિમારં જ રેહાદી (cru-
sader) ગણાિી તરેમનરે આપખુદ ્ીતયા્ધ. જયારરે  શૈક્વણક કરે સરંશોરનની 
વયિસથામારં ગમરે તરેટલુરં ઊંચું પદ ધરાવતા પણ દૃનટિનવહોણા, સમજ અિે 
મૂલ્યોિા અભાવવાળા લોકો બેઠા હો્ય ત્યાં અકસમાત (સંઘર્ભ) અનિવા્ય્ભ 
છ.ે દુ:ખ સાથરે કહરેિુરં પડરે છરે કરે તયારથી આજ સુરી પકરવસથવતમારં કોઈ ખાસ 
ફરેર પડો નથી. 

ભારતની પ્રથમ કામ(કક્ા)ની રાષ્ ્રીય સરંસથાઓમારં વસથવત સરંતોષકારક 
હશરે, જ રેમકરે ઇવ્ડયન ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ ટકૅનૉલૉજી (I.I.Ts), નૅશનલ 
ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ ટકૅનૉલૉજી (N.I.Ts), િગરેરરે . પણ ઘણીખરી યુવનિવસ્ધટીઓ 
તો ખાડરે ગઈ છરે. કૉલરેજ-શાળાઓ તો િરેપારનારં કરે્રિો બની ગયારં છરે. જયારં 
વશક્ણના ભોગરે થોડાક ‘પહોં્રેલા’ લોકોના પરેટ પહોળારં થઈ ફુલાય છરે. 
વશક્ણ વસિાયની બીજી ઘણીબરી પ્રિૃવતિઓ ફૂલરે-ફાલરે છરે. આપણરે સૌ તરે 
જ સમાજના ઘટકો (અરંશો) છીએ, તરે હકીકત રખરેનરે ભુલાય. આિો સમાજ 
બીજા કરેટલાય રામનોનો ભોગ લરેશરે. 

ઘણાનો ઇવતહાસ ગિાહ છરે. 

વશક્ક કોઈ સામા્ય વયવકત નથી. ક્રારંવત તો વશક્ક જ કરી શકરે છરે. તરે 
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િાતનરે નજરઅરંદાજ કરિાનુરં કોઈ એક કદિસરે ભારરે  પડરે છરે. 

એક બાજુ સામા્ય (સારારણ) કોકટના, માણસના ગુણગાન થતારં હોય 
અનરે બીજી બાજુ, સમાનતાની માગ થતી હોય તયારં, તરેિા પછાત સમાજમારં 
શ્રેષ્ઠતાની િૃવદ માટરે કરેિુરં મૉડલ સારુરં  ગણાય, અનરે તરેમારંય નબળુરં આવથ્ધક 
પાસુરં કરે્રિસથાનરે હોય તયારરે  ? 

આ પ્રશ્નરે વિસફોટક સમજી, જાણીજોઈનરે ઊંડાણપૂિ્ધક ્ ્્ધિામારં આવયો 
નથી. અહીં તો વિવિર અવણયારા પ્રશ્ોનુરં અડાબીડ જ રંગલ ઊભુરં થાય તરેમ 
છરે. અનરે તરે એ કરે વિકસતા રાષ્ ્રમારં સામાવજક (societal) ્યાયની મારંગો 
અનરે શ્રેષ્ઠતાની ઝરંખના (ખોજ) બરંનરે એકસાથરે સરંભિરે ખરારં ? વિકવસત 
રાષ્ ્રોના સમાજમારં તરે સરંભિરે ખરુરં . તયારં સમારાનનો માગ્ધ નીકળી શકરે ખરો. 
વિકાસશીલ રાષ્ ્રમારં અવગ્મતા કોનરે આપિી – શ્રેષ્ઠતાનરે કરે સમાનતાનરે ? 
પ્રાયોવગક વિજ્ાનમારં વિકવસત રાષ્ ્રોની સમકક્ રહરેિુરં હોય, તરેમની સાથરે 
સપરા્ધ કરિી હોય તો મબલક નાણારંની જરૂર શુરં ન પડરે ? શુરં નાણારંના 
અભાિરે, વિજ્ાનના પ્રાયોવગક પાસારંનરે અિગણી, માત્ર સૈદારંવતક વિજ્ાન ઉપર 
જ ધયાન કરેવ્રિત કરિુરં ? જયારરે  વિદરેશમારં સિ્ધત્ર આવથ્ધક હકરયાળી હોય 
તયારરે  કરેિી રીતરે હોવશયાર વિજ્ાનીનરે બહાર જતા અટકાિી શકાય ?

પ્રશ્ો અસરંખય છરે, પ્રશ્ોની શ્રેણી ઘણી લારંબી છરે. મહરે્રિલાલ સરકાનરે 
તરે સમયરે પણ કૉલકાતામારં ઘણા પ્રશ્ો હતા. આશ્વાસન એ હતુરં કરે નૈવતકતાનુરં 
મૂલય હતુરં. રામનના સમયરે પણ ઘણા વિકટ પ્રશ્ો હતા. કાણ કરે નૈવતક 
મૂલયોમારં રસારો શરૂ થયો હતો. અતયારરે  આપણી પાસરે પ્રશ્ો, અગાઉ કરતારં, 
ઘણા િરારરે  પ્રશ્ો છરે. કરેટલાક પ્રશ્ો સમાજ કરે રાષ્ ્રની પકરવસથવતમારંથી પરેદા 
થતા જોિા મળરે છરે. તરે સાથરે માનિપ્રરેકરત ઢગલાબરંર પ્રશ્ો તો રહરેિાના જ. 
તરેમારંથી માગ્ધ કાઢિો અઘરો છરે. તો પછી શ્રેષ્ઠતા વસદ કરિા માટરે શુરં કરિુરં 
પડરે ? રામનના રસતરે જિુરં કરે પછી રામનના માગથે જિામારં ઘણા વિરોરોનો 
સામનો કરિો પડરે, કદા્ ખતમ પણ થિુરં પડરે. જિાબોની શોરમારં નરે શોરમારં 
રામનની આસપાસ િમળો સજા્ધયારં અનરે તરેનારં જ તરે ભોગ બ્યા. આ બરુરં 
કદા્ અવનિાય્ધ હતુરં. 

ખમી ખાિાની તૈયારી એ શ્રેષ્ઠતા પામિાની પ્રથમ શરત છરે.

l
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રામન િડરે ‘રામન-ઘટના’ની શોરના માન(સરંદભ્ધ)મારં દર િષથે 28 
ફરેબ્ુઆરીનો કદિસ National Science Day તરીકરે ભારતભરમારં ઊજિાય 
છરે. તરે ઉજિણી અરંતગ્ધત શાળા, કૉલરેજો અનરે સરંશોરન-સરંસથાઓમારં વિજ્ાનનરે 
લગતારં વભન્ વભન્ કાય્ધક્રમો, પ્રદશ્ધનો અનરે વયાખયાનોનુરં સહરેતુક આયોજન 
કરી, સમાજ અનરે રાષ્ ્રના લોકોની વિજ્ાન પ્રતયરે રુવ્ કરેળિિા યથાથ્ધ 
પ્રયાસો કરિામારં આિરે છરે. રામન-ઘટના એટલરે પારદશ્ધક માધયમમારં એકરરંગી 
(monochromatic) પ્રકાશ પસાર કરતારં તરેનુરં પ્રકીણ્ધન થાય છરે અનરે પ્રકરેકરત 
પ્રકાશની તરરંગલરંબાઈમારં ફરેરફાર થાય છરે. આ શોર બદલ રામનનરે 19૩0મારં 
નોબરેલ પુરસકાર મળો હતો, તરે સુવિકદત છરે. તરે સાથરે તરેમણરે િવનવિજ્ાન 
(acoustics), પ્રકાશવિજ્ાન (optics) અનરે િણ્ધપટવિજ્ાન (spectroscopy) 
ક્રેત્રરે કરરેલા સરંશોરનનરે લીરરે તરેમનરે સારી નામના મળરેલી.

ખગોળવિજ્ાન ક્રેત્રરે તરેમણરે કરરેલી પ્રિૃવતિઓ (સરંશોરન) વિશરે ઘણરં ઓછુરં 
લખાયુરં છરે. તરેમના જીિન્કરત્ર ઉપર લખાયરેલારં પુસતકોમારં પણ આ વિશરે 
ઓછુરં જાણિા મળરે છરે. ઇવ્ડયન એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીઝરે તૈયાર કરરેલ 
‘‘Scientific Papers of C. V. Raman (Vols. 1 - VI)’’ મારં રામનરે કરરેલારં 
ખગોળવિજ્ાનનારં કાયયો વિશરે નોંર નથી કરી.

રામનરે ગુરુ, શવન, મરંગળ અનરે અ્યનારં અિલોકન કરરેલારં, જ રે તરેમણરે As-
tronomical Society of India- (ASI)ની 1910 ની બરેઠકમારં રજૂ કરરેલારં. આ 
અિલોકનો ‘Journal of Astronomical Society of India’(JASI)મારં પ્રગટ 
થયરેલારં. મરે 1910મારં હરેલીનો રૂમકરેતુ ભારતમારં જોિા મળરેલો, તરેની નોંર રામનરે 
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આપી છરે. 26 જુલાઈ, 1910ની JASIની બરેઠક ખગોળવિદ અનરે ઑકડટર તથા 
એકાઉ્્ટસ અવરકારી એ્. જી. ટૉવમકનના અધયક્પદરે મળરેલી. તયારબાદ 
કાઉવ્સલની ર્ના કરિામારં આિી અનરે સોસાયટીનુરં રવજસટ્રરેશન કરિામારં 
આવયુરં. તરે િષથે 117 સભયો હતા. તરેઓ દર મકહનરે મળતા અનરે તરેમણરે કરરેલારં 
અિલોકનોની રજૂઆત કરતા. વયાપક અનરે પ્રાયોવગક ખગોળવિજ્ાનમારં રસ 
પરેદા કરિો તરે ASIનો ખાસ હરેતુ હતો.

રામન કૉલરેજકાળથી ખગોળમારં રસ લરેતા હતા. મરિાસ િરેરશાળાની 
અિારનિાર તરેઓ મુલાકાત લરેતા. ASIના સરંપક્ધમારં આવયા પહરેલારં તરેમણરે 
્રંરિગ્હણનુરં નાના દૂરબીન િડરે અિલોકન કરરેલુરં. 1912મારં રામન ASIના 
સભય તરીકરે ્ૂરંટાયા. 191૩મારં તરેઓ ASIના માનદ મરંત્રી બ્યા. 191૩-14મારં 
રામન પકરિત્ધનશીલ તારા વિભાગ- (Variable Star Section)ના વનયામક 
તરીકરે વનમાયા. 1920-21મારં ASIની કાઉવ્સલના સભય તરીકરે સરેિાઓ 
આપી. તરે સાથરે ખગોળ ઉપર સરંખયાબરંર પ્રિ્નો પણ આપયારં.

બીજારં ક્રેત્રો કરતારં ખગોળમારં રામનનરે વિશરેષ રસ હતો. પણ મોઘારં 
દૂરબીનો ન પોષાતારં તરેનુરં રસિર્ધન થઈ શકયુરં નહીં. ખગોળ પ્રતયરેના તરેમના 
રસની આડરે આવથ્ધક પાસુરં આિીનરે ઊભુરં રહુરં. તરેમનુરં િૈજ્ાવનક વયવકતતિ 
આરંતરરાષ્ ્રીય બ્યુરં પણ ખગોળ ક્રેત્રરે તરેિી ખયાવત પ્રાપ્ત ન થઈ. રામનના આ 
કકસસાથી એટલુરં જણાય છરે કરે કોઈ પણ વયવકતનુરં માત્ર િૈજ્ાવનક સરંશોરનકાય્ધ 
નહીં પણ આવથ્ધક ટરેકો કરી શકરે તરેિા સામાવજક સરંપકયોથી ઊં્ાઈમારં િરારો 
થાય છરે. 1920-૩0ના દસકામારં, આવથ્ધક સરંકડામણનરે કાણરે ખગોળનુરં ક્રેત્ર 
કમનરે છોડિુરં પડુરં, કાણ કરે તરે દૂરબીન મરેળિી શકરે તરેમ ન હતા. (Illustrated 
Weekly of India, 2૩ April, 19૩9.) તરેમનરે એક સમયરે પૂછિામારં આવયુરં 
કરે ‘‘તમનરે ગત-કદિસો (િષયો) ફરીથી જીિિા માટરે મળરે તો તમરે શુરં કરો ? 
જિાબ હતો ખગોળવિદ બનુરં. રામનના મતરે ખગોળ એટલરે તારા-ગ્હોનુરં માત્ર 
અિલોકન નહીં પણ તરેથી કરંઈક વિશરેષ છરે. તરેમણરે એક પત્રકારનરે જણાવયુરં હતુરં 
કરે તરેમણરે ૩0 િષ્ધ પહરેલારં મહાતમા ગારંરીજીનરે જણાવયુરં હતુરં કરે ‘‘ભૌનતક અિે 
ખગોળ નવજ્ાિમાં થિતો સંશોધિ નવકાસ ઈશ્વર અિે સમગ્ર નવજ્ાિિું 
પ્રગટીકરણ કરે છ,ે તે સાથિે સંપૂણ્ભ નમત્રતા (સંગત) માટે સુંદર તક પૂરી 
પાડે છ.ે (Deccan Herold, 21 December, 1966.)’’

1906મારં જયારરે  રામન પ્રરેવસડર્ે સી કૉલરેજ (્રેન્ાઈ)મારં હતા તયારરે  તરેમણરે 
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લરંબ્તુષકોણીય વછરિ (slit) માટરે ‘‘Mathematical Law of Obliquity’’ 
આપરેલો. તરે સમયરે તરેમણરે સરંખયાબરંર આકૃવતઓ અનરે Lantern Slidesની 
મદદથી સદૃષ્ારંત પ્રિ્ન કરરેલ. સોસાયટીના અધયક્રે તરે બાબતરે ની્રે પ્રમાણરે 
નોંર કરરેલી :

‘‘જ રે કોઈ દૂરબીનનો ઉપયોગ કરતા હોય તરેમણરે તારકની આસપાસનારં 
વિિત્ધન િતુ્ધળો (diffraction rings) જોિાનો મહાિરો હોિો જોઈએ. 
સારા દૂરબીન િડરે તરે તકતીની જ રેિો દરેખાશરે અનરે તરેની આસપાસ એક બરે 
વિિત્ધનિતુ્ધળો જોિા મળશરે. રામનના પ્રિ્ન પહરેલારં િતુ્ધળોની તીવ્રતા વિશરે 
મેં કદાવપ સારંભળુરં નથી.

અધયક્રે માત્ર સૈદારંવતક સમજૂતીનુરં જ નહીં પણ રામનરે રજૂ કરરેલી 
સલાઇ્ડસની ગુણિતિાની ભારોભાર પ્રશરંસા કરરેલી.

1909મારં કોડાઈકરેનાલ િરેરશાળા બુલરેકટનમારં રામનનો ‘‘Spectro-
scopic notes’’ લરેખ પ્રવસદ થયરેલો. તરેમારં સપરેકટ્રોહીવલયોગ્ાફની ર્નામારં 
સમતલ ગ્રેકટરંગ િડરે મળતી ર્નામારં ‘‘રરેખાઓની િકાતા’’નુરં પ્રયોવગક મહતિ 
સમજાવયુરં. સપરેકટ્રોહીવલયોગ્ાફ એક જ તરરંગલરંબાઈએ સૂય્ધનુરં ફોટોગ્ાકફક 
પ્રવતવબરંબ મરેળિિા માટરેનુરં ઉપકરણ છરે. 

ગ્રેકટરંગની યોગય ગોઠિણી કરતારં ઉલકા(meteor)ના િણ્ધપટના ફોટોગ્ાફ 
શકય છરે તરેિુરં તરેમણરે નોંધયુ છરે. હાિડ્ધ કૉલરેજની િરેરશાળામારં આિો ફોટોગ્ાફ 
લરેિામારં આિરેલો.

1910મારં ૩’’ પરાિત્ધક િડરે નાગપુરમારં રામનરે ્રંરિગ્હણનુરં અિલોકન 
કરરેલુરં.

191૩મારં IACS ખાતરે એક નાની િરેરશાળા (જુઓ આકૃવત-A) અનરે 
7’’–મઝ્ધ િક્રીભિન વિષુિિૃતિીય દૂરબીન(જુઓ આકૃવત-B)ની ર્ના 
કરિામારં આિી હતી. આ દૂરબીનથી રામનરે ગ્હોનારં અિલોકનો કરરેલારં. સાથરે 
સાથરે ગ્હણોનારં પણ અિલોકનો કરરેલારં. ્રંરિગ્હણનારં IACSનારં છાપરરેથી 
લીરરેલારં અિલોકનનો ટૂરંકો હરેિાલ તરેમણરે ASIનરે આપયો હતો. તરેમણરે કહુરં 
કરે ‘‘6-૩5 સુરી તરેમનરે કશુરં જ જોિા ન મળુરં, તરે પછી એકાએક પ્રકાશની 
સારંકડી લીટી (streak – તકડત રરેખા) જોિા મળી. ગ્હણ પામયા વસિાયના 
ઉપરના ભાગમારં, વલમબ(limb)નુરં થોડુરંક વિસતરણ દૃશયમાન થયુરં.’’ આ સાથરે 
ઉમરેરતારં િરુમારં તરેઓ લખરે છરે કરે ‘‘મેં છરેલ્ુરં પૂણ્ધ ્રંરિગ્હણ નાગપુરમારં જોયરેલુરં, 
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જયારરે  ્રંરિ વક્વતજની નજીક હતો; તયારરે  પણ ્રંરિની સપાટી સપષ્ રીતરે 
દરેખાતી હતી. નાગપુરની હિા શુષક હોિાનરે કાણરે કદા્ આમ બ્યુરં હશરે.’’

       

આકૃવત A :    આકૃવત B :

િરેરશાળાનુરં મકાન  7’’ મઝ્ધ િક્રીભિન વિષુિિૃતિીય દૂરબીન

બારંકુરામારં રામનરે 5’’ કૂક-દૂરબીન િડરે શવનનુરં અિલોકન કરરેલુરં. ૩’’ 
કરતા થોડાક નાના વછરિ િડરે તરેમણરે શવનનુરં અિલોકન કરરેલુરં અનરે તરેના A 
અનરે B કરરંગ િચ્રેનો કૅવસની વિભાગ મરેળવયો. બારંકુરાથી પાછા આવયા બાદ 
કલકતિામારં 7’’–મઝ્ધ પરાિત્ધક િડરે શવનનો અભયાસ શરૂ કયયો હતો.

191૩મારં રામનરે ગુરુના ગ્હનારં અિલોકન કરરેલારં જ રે IACSના િાવષ્ધક 
હરેિાલમારં જોિા મળરે છરે. આ ગ્હની સપાટીના 100 જ રેટલારં વ્ત્રો તરેમણરે 
કાળજીપૂિ્ધક તૈયાર કરરેલારં.

વગલબટ્ધ િૉકર (િરેરશાળાઓના મહાવનદથેશક) અનરે એિરશરેડ 
(કોડાઈકરેનાલ િરેરશાળાના વનયામક) સાથરે રામનનરે ઘરોબો હતો. 1922મારં 
પવશ્મ ઑસટ્રરેવલયાના િલાલ ખાતરે ભારતીય-ગ્હણ-પ્રિાસ ઉપરની નોંર 
આપતારં એિરશરેડ લખરે છરે કરે ‘‘આ પ્રિાસમારં જોડાિા માટરે રામનરે અમનરે 
િ્ન આપયુરં હતુરં – અમનરે કહરેલુરં કરે તરેઓ સદર કાય્ધમારં મદદ કરશરે. પણ 
આ કાય્ધ રામન વસિાય અમારરે  કરિુરં પડરેલુરં કાણ કરે આવથ્ધક કાણોસર રામન 
અમારી સાથરે જોડાઈ શકયા નહીં.’’ ASIમારં રામનરે કરરેલા કાય્ધનુરં મહતિ તયારરે  
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સમજાય છરે જયારરે  િૉકરરે  રામનનુરં નામ લરંડનની રૉયલ સોસાયટીના ફરેલો 
તરીકરે સૂ્વયુરં હતુરં. 

રામનરે ખગોળ ક્રેત્રરે લીરરેલ રસ અનરે કરરેલારં કાયયોના અનુમોદનમારં 
આટલા પુરાિા પૂરતા ગણાય. ટારં્ારં સારનો, જરૂરી સુવિરાઓનો અભાિ 
અનરે આવથ્ધક સરંકડામણથી કોઈ પણ વયવકત ખગોળ ક્રેત્રરે પ્રવતભા વિકસાિી 
શકરે નહીં. આ સપષ્તા રામનનરે પણ લાગુ પડરે. પૂિ્ધગ્હોથી પર થઈનરે જોતારં 
જણાય છરે કરે રામનરે ખગોળ ક્રેત્રરે પૂરતો રસ દાખવયો હતો.

હીરાિી કહાણી

રામનના મતરે હીરો ઘન પદાથયોમારં રાજિી(રાજકુરંિર)નુરં સથાન રરાિરે છરે. 
તરે એિારં લક્ણો રરાિરે છરે જ રે બીજા પદાથયો સામા્ય સરંજોગોમારં રરાિતા નથી 
: ્ળકતા ઝળકતા સૌંદય્ધ સાથરે. તરેના ભૌવતક ગુણરમયોનરે કાણરે રામન હીરા 
ઉપર મુગર હતા. હીરો કુદરતી અિસથામારં પણ પ્રશરંસનીય સુરંદરતા રરાિરે 
છરે. તરેમના મનોહર સિરૂપ અનરે મસૃણ, નાજુક અનરે નૂરી ્ હરેરા સાથરે વબલકુલ 
તરે તરોતાજા દરેખાય છરે. હીરાનુરં વનમા્ધણ (સજ ્ધન) ભૂસતર-વિજ્ાનીઓના મતરે 
રરેતી, કારંકરા િગરેરરેની લાખો-કરોડો િષ્ધની જમાિટ (sedimentation) પછી 
તૈયાર થાય છરે. 

રામનની ઘટનાની શોર બાદ, 19૩0થી રામનનરે હીરાના ભૌવતક 
સરંશોરનમારં રસ જાગ્ત થયો. પ્રા્ીન સમયરે રાજા-મહારાજાઓ અનરે 
તયારબાદ તિરંગર લોકો હીરા રરાિતા હતા. હીરા માટરે તરેમનો શોખ તરરંગી 
હતો, સમૃવદનુરં વનદથેશન કરતા. તરેમનરે માટરે હીરાના વિજ્ાનનુરં ક્રેત્ર બની શકરે 
નહીં. તરે તો િૈભિની વનશાની હતી. રામન હીરાના િૈજ્ાવનક અભયાસ માટરે, 
જુદી જુદી જગાએથી હીરાનો સરંગ્હ કરતા હતા. 1942મારં, મધય ભારતની 
હીરા-પન્ાની ખાણોમારં હીરાની હરાજી કરિામારં આિી તરે બાદ હીરાઓના 
સરંગ્હની નોંરણી કરિામારં આિી. રામનના વિદ્ાથથી અન્ામણીની નોંર પ્રમાણરે 
1944મારં રામન પાસરે ૩14 હીરા હતા જ રેમારં હૈદરાબાદના ઝિરેરી પાસરેથી 
મરેળિરેલા હીરાનો સમાિરેશ થાય છરે. હૈદરાબાદમારંથી મરેળિલા હીરાઓનુરં મૂળ 
(િતન), બરેશક, દવક્ણ ભારત છરે. 

તરેમના સરંગ્હમારં, ડી.બીયસ્ધ ઑફ કકમબલથીના, ભરેટ અપાયરેલા 16 નમૂના 
પણ મોજૂદ છરે. આ નમૂનાઓનરે આરારરે  રામનનરે આકફ્કન અનરે ભારતીય 
હીરાઓની તુલના કરિાનુરં કામ સરળ બ્યુરં. ઉપરારંત આ હીરાઓના ગુણરમયો 
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િચ્રેનો સરંબરંર પણ સથાવપત કરી શકાયો. તરેમારં બરે હીરા રસપ્રદ હોઈ તરેમનો 
ઉલ્રેખ જરૂરી છરે. એક, હીરાનુરં સિરૂપ જ રેનુરં સૌપ્રથમ િણ્ધન  હરેડી્જરરે  
કરરેલુરં. તરેના નામજોગ ઉદાહરણો અનરે િણ્ધન ખવનજવિજ્ાન(minerolo-
gy)ના પ્રમાણભૂત પાઠ્પુસતકમારં જોિા મળરે છરે. બીજો, સપાટ વત્રકોણાકા 
તવળયાિાળુરં સિરૂપ જ રેની રારો સુરંદર રીતરે બનાિરેલી વશલપાકૃવત જ રેિી છરે. 

બાહ સિરૂપનરે આરારરે , સરંગૃહીત હીરાનુરં િગથીકરણ કરિાનુરં તથા તરેમનારં 
લક્ણો નક્ી કરિા રામનનરે ભારરે  જહરેમત ઉઠાિિી પડી હતી. કુદરતી અનરે 
કૃવત્રમ (પ્રયોગશાળામારં તૈયાર કરરેલા) હીરાઓની સપાટી સમતલ તથા રારો 
તીક્ણ અનરે સુરરેખ હોય છરે. પન્ા-હીરા તરેમારં અપિાદ છરે. તરે િક્ર સપાટી 
રરાિતા હોય છરે. 

રામનનરે પન્ા સટરેટ-ટ્રરેઝરી(રાજય-ખજાના)ની મુલાકાતનો મોકો મળો 
હતો. મોટા ભાગના નમૂનાઓ નોંરપાત્ર પારદશ્ધકતા અનરે ્ળકતી મસૃણ 
બાજુઓ (faces) રરાિરે છરે. ઘણી બરી વિગતો તરેમના ઉપર સપષ્, તીક્ણ 
અનરે સુરંદર રીતરે જોઈ શકાય છરે. આ ઉપરથી વન:શરંકપણરે નક્ી થાય છરે કરે 
પન્ા-હીરા તરે જ સિરૂપ રરાિરે છરે જ રે જયારરે  મૂળ સમયરે સફકટકૃત થયા હશરે 
તરે. આ સિરૂપો માટરે ભૌવમવતક સમજૂતી મળી શકરે તરેમ છરે. પન્ા-હીરાની િક્ર 
બાજુઓ માટરે રામન ની્રે પ્રમાણરે સમજૂતી આપરે છરે : 

પ્રિાહી સિરૂપ રરાિતા કાબ્ધનનુરં અવત ઊં્ા દબાણરે અનરે તાપમાનરે 
તરેનુરં ઘનીભિન (solidification) થતારં, પકરણામરે હીરા તૈયાર થયા હોય 
તરેિુરં સરંભવિત છરે. અહીં પ્રિાહી સિરૂપ હોય તયારરે  પરમાણઓની વસથવત 
(અિસથા) ધયાનમારં લરેિા જ રેિી મહતિની બાબત છરે. ઉષમીય કહલ્ાલ (ag-
itation), પ્રિાહી વસથવતમારં સહસરંયોજક (co-valent) બરંરોનરે સરંપૂણ્ધપણરે 
વયિવસથત બનતા અટકાિરે છરે. તરેથી પીગળરેલો (molten) કાબ્ધન ગોળ આકા 
રારણ કરરે  છરે. હીરાનુરં કદ ઓછુરં હોય તયારરે  આ િરુ શકય છરે. સહસરંયોજક 
બરંરોના વનરા્ધરીકરણ (fixation) સાથરે ઘનીભિન થાય છરે, તરેમારં આકાનો 
મૂળભૂત ફરેરફાર થાય તરે જરૂરી નથી. નાના પન્ા-હીરા ખાસ િક્ર બાજુ 
રરાિરે છરે. હીરા પ્રતયરે રામનનો રસ કદાવપ ક્ીણ થયો નથી. તરે માટરે ભગિરંતમ 
જણાિરે છરે કરે :

રામનના અિસાનનારં થોડારંક િષ્ધ પહરેલારં, તરેમનરે આ વિશરે રસ િરુ 
જાગ્ત થયો હતો અનરે તરેથી િરુ પ્રિૃતિ થયા હતા. કૃષણા નદીની ખીણ અનરે 
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તરેની આસપાસની નદીઓની ભૂગોળ જાણિા અનરે ભૂસતરનો અભયાસ કરિા 
ખૂબ સમય આપયો હતો. કાણ કરે તરેમણરે જાણયુરં હતુરં કરે આ વિસતારમારં, એક 
સમયરે, 60,000 લોકો હીરાના ખનનકાય્ધમારં રોકાયરેલા હતા. િય િરુ હોિા 
છતારં, કુદરતી સૌંદય્ધની િચ્રે રહીનરે હીરાના િૈજ્ાવનક અભયાસની તક રામનરે 
છોડી ન હતી. 

હીરાના અભયાસમારં રામનનો રસ અનરે સકક્રયતા એટલારં બરારં િરી 
ગયારં હતારં કરે તરેમની સાથરે સાથરે તરેમના વિદ્ાથથીઓ પણ હીરાના એક અથિા 
બીજા ગુણરમ્ધના અભયાસમારં મ્ી પડા. હીરાના અભયાસનરે લગતી 
િૈજ્ાવનક પ્રિૃવતિ એટલી બરી િરી કરે 1944 અનરે 1946મારં બૅંગલોર (બૅંગાલૂરુ) 
ખાતરે હીરા ઉપર વસમપોવઝયમનુરં આયોજન કરિામારં આવયુરં હતુરં, જ રે માત્ર 
રામન અનરે તરેમના વિદ્ાથથીઓ માટરે જ મયા્ધકદત હતુરં. તરેમારં હીરાનરે લગતારં 
વિવિર સરંશોરનોની રજૂઆત કરિામારં આિી ; જ રેમકરે, હીરા િડરે X-કકરણોનુરં 
વિિત્ધન, X-કકરણ ટોમોગ્ાફી, વવિિક્રીભિન (birefrigance), ફૅરરેડરે-ઘટના, 
પ્રવત્ુરંબકીય પ્રિૃવતિ (diamagnetic susceptibility), પ્રકાવશતા (lumi-
nescence), પ્રસફુરણ (phosphorescence), પારજારંબલી (uv) શોષણ, 
અરોરકત (IR) શોષણ, ઉષમીય (thermal) પ્રસરણ, રામન પ્રકીણ્ધન, બીલિા 
(Brillouin) પ્રકીણ્ધન િગરેરરે . 

તરે સમયરે હીરાની સરંર્ના (બરંરારણ) મુખય વિષય (theme) હતો. 
પ્રથમ નજરરે  એિુરં લાગરે છરે કરે શુરં તરે સમયરે હીરાનુરં બરંરારણ સારી રીતરે જ્ાત 
ન હતુરં ? જો પરમાણઓનારં સથાન અનરે કાબ્ધન ્યૂવકલયસની િાત કરીએ તો 
ખરરેખર હતુરં જ. 

હકીકતમારં આકૃવત 6 પ્રમાણરે હીરાનુરં વશલપ (સથાપતય-architecture) 
અવવિતીય છરે, જ રેનરે કારણરે તરેનરે વિવશષ્ નામ - ‘dimond lattice’ આપિામારં 
આવયુરં. પછી શુરં રહસય બાકી છરે ?

આ બરાનરે આરારરે  હીરાના પ્રકાર અનરે બરંરારણનો અભયાસ સરળ 
બ્યો. 19૩4મારં રૉબટ્ધસન, ફૉકસ અનરે માકટ્ધનના અરોરકત (IR) શોષણના 
સરંશોરનનરે આરારરે  જણાયુરં કરે હીરાના બરે પ્રકાર છરે, જ રે ટાઇપ-I અનરે ટાઇપ 
- II તરીકરે ઓળખાય છરે. બૅંગાલુરુમારં થયરેલા અભયાસનરે આરારરે  હીરાના બરે 
પ્રકાર નહીં, પણ ્ાર પ્રકાર સૂવ્ત થયા. આ ્ાર પ્રકારના હીરાની રામનરે 
ની્રેની આકૃવત-(7) વિારા સમજૂતી આપી.
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આકૃવત 6 (a) : હીરાનુરં સફકટક બરંરારણ. નજીકતમ પાડોશી પરમાણઓનરે જોડતી 
પ્રતયરેક રરેખાના મધય-વબરંદુ  આગળ સમવમતીય કરે્રિ હોય છરે. (b) બાજુ કરેવ્રિત ઘન 
(FCC) લૅકટસથી શરૂઆત કરી અનરે ઘનની કણ્ધ ઉપર ખસતારં 3 કણ્ધ અરંતરરે  
સરંર્ના મરેળિી શકાય છરે.

આકૃવત 7 : રામનરે સૂવ્ત કરરેલારં હીરાનારં ્ાર સિરૂપો : જુદી જુદી 
સરંર્ના(બરંરારણ)ની સમવમવત દશા્ધિતી ભાત વનદથેવશત કરરે  છરે. 
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રામનસૂવ્ત હીરાની સરંર્ના મહતિની પ્રાયોવગક હકીકતો સાથરે 
સુસરંગત છરે. તરેમારંથી ફવલત થાય છરે કરે હીરો પ્રવત્ુરંબકીય (diamagnetic) છરે.

અનુભિ કહરે છરે કરે, બરેમારંથી કોઈ એક કારણસર, ભૌવતક (કરે અ્ય) 
વસદારંત ખોટો ઠરી શકરે છરે. (1) બરાબર જ્ાત કસોટીમારંથી પાર ઊતરરેલ 
અનરે સારી રીતરે સિ્ધસિીકૃત વસદારંતનો ભરંગ કરરે . આ બાબત ભાગયરે જ 
ગરંભીરતાથી લરેિાય છરે. (2) જ્ાત હકીકતો સાથરે તરે તાકક્ધક રીતરે સુસરંગત 
હોય પણ સમજાિિુરં મુશકરેલ હોય, અથિા પાછળથી શોવરત હકીકતો સાથરે 
વિસરંગત હોય. સામા્ય રીતરે બીજા પ્રકારના વસદારંતો જોિા મળરે છરે અનરે તરેિા 
વસદારંતોનુરં ક્રેત્ર ગરમાગરમ રહરે છરે. વિવિર સપરા્ધઓથી ઝડપી પ્રગવત થાય 
છરે. હીરાના બરંરારણનરે લગતો રામનનો અભયાસ (વસદારંત) ઉપરકવથત બીજા 
વિભાગમારં આિરે છરે. 

રામન-ઘટનાની શોર માટરે તરેમનરે અરંત:સફુરણા (intuition) થયરેલ. 
1922મારં રામનરે પ્રકાશનુરં પ્રકીણ્ધન કરતા પ્રિાહીમારં મરંદ પ્રસફુરણ (weak 
fluorescence) નોંધયુરં, અનરે જણાયુરં કરે તરેનુરં કારણ પ્રિાહીમારં રહરેલી 
અશુવદઓ નહીં પણ તરેના અણઓ સાથરે સરંકળાયરેલ છરે. આથી રામન અનરે 
તરેમના વિદ્ાથથીઓએ પ્રિાહીનુરં પુન: અવપ પુન: શુદીકરણ કરીનરે પ્રયોગો 
કયા્ધ. હીરાઓના અભયાસમારં આિી જ લાગણીથી કામ કયા્ધનુરં જણાય છરે. 
હીરાઓનુરં શુદીકરણ કરિુરં શકય ન હતુરં. એટલરે હજારો હીરાની પલરેટો સાથરે 
સરંશોરનાતમક અભયાસ કયયો. ‘ઘન પદાથયોના રાજકુરંિર’મારં મોટી અશુવદ 
હશરે તરેિુરં અવનચછાએ માનિુરં પડુરં. કરેટલાક સમય બાદ તરેમણરે અનરે તરેમના 
વિદ્ાથથીઓએ વનવશ્તપણરે નોંધયુરં કરે કરેટલીક ઘટનાઓ હીરામારં રહરેલી 
અશુવદઓનરે કારણરે જ થાય છરે, તરેિુરં સથાવપત કયુું.

વિવ્ત્ર િાત તો એ છરે કરે અશુવદ િડરે પ્રરેકરત સમવમવત ફરેરફારો, 
અિલોકકત ઘટનાઓ અનરે કાબ્ધન-પરમાણનો માનરેલો અસલ (intrinsic) 
ગુણ રામનરે સૂવ્ત કયા્ધ પ્રમાણરેનારં હતારં.

ટૂરંકમારં પ્રકીણ્ધન માટરે પ્રિાહીઓ સાથરે કરરેલા અસરંખય પ્રયોગો અનરે હીરા 
(ઘન) સાથરે કરરેલા અસરંખય પ્રયોગો, ખાસ વનષકષ્ધ ઉપર આિિાના હરેતુથી 
કરરેલા. પ્રિાહી અનરે હીરા (ઘન) પદાથ્ધના – બરંનરે અભયાસોમારં અશુવદઓ 
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માલૂમ પડી, જ રે પછીના સરંખયાબરંર પ્રયોગો માટરેનુરં કારણ અનરે પ્રરેરણા બની 
રહા.

19૩0થી હીરાના અભયાસ(સરંશોરન)મારં રસ જાગ્ત થયો, જ રે લગભગ 
પ્ીસ િષ્ધ સુરી ટકી રહો. આ સમય દરવમયાન, બૅંગાલુરુમારં બીજી બરે 
મહતિની ઘટનાઓ બની, જ રેનો ઉલ્રેખ ની્રે કરિામારં આવયો છરે : (1) 
ફ્ારંકવલન ્રંરિક પ્રાવપ્ત. (2) I.I.Sc.મારં ગારંરીજીની મુલાકાત.

ફાંકનલિ ચંદ્રક : 1941મારં ફ્ારંકવલન ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ કફલાડરેવલફયાનો 
સિયોચ્ મરેડલ ઑફ મરેકરટ  રામનનરે આપિામારં આવયો. સાથરે સાથરે આ 
સરંસથાના સભય / ફૅલો તરીકરે તરેમનરે ્ૂરંટિામારં આવયા. આ સ્માન વિરલ 
ગણાય છરે; કાણ કરે અગાઉ આ સ્માન આઇ્સટાઇન, વમવલકન અનરે કૉમપટન 
જ રેિા નોબરેલ પુરસકારવિજ રેતા અનરે શોર-સમયનરે િળારંક આપનાર ખયાતનામ 
વિજ્ાનીઓનરે મળરેલ હતુરં. અમરેકરકા તરે સમયરે બીજા વિશ્વયુદમારં દાખલ થયુરં 
ન હતુરં, જ રેથી રામનરે તયારં જઈનરે રૂબરૂમારં ્રંરિક સિીકાિાનુરં નક્ી કયુું. તરે 
રીતરે, ફ્ારંકવલન ઇવ્સટટ્ૂટની મુલાકાત પણ થઈ શકરે તથા બીજા અમરેકરકન 
ખયાવતપ્રાપ્ત વિજ્ાનીઓ સાથરે સરંબરંરો પણ સથપાય. િાયા કૉલકાતા અનરે 
રરંગૂન થઈનરે હૉંગકૉંગ જિાનુરં આયોજન કયુું. અનરે તયારંથી અમરેકરકા બરાબર 
21 મરે, ફ્ારંકવલન-કદનની ઉજિણીના ટાણરે પહોં્િાનુરં નક્ી થયુરં.

I.I.Sc. ની કાઉવ્સલરે તરે બદલ તરેમનુરં સ્માન કયુું. ઉપરારંત રામન 5 
મકહના માટરે ડરેપયુટરેશન ઉપર જાય તરે માટરે સરંમવત પણ અપાઈ ગઈ હતી. 

તરે દરવમયાન કરંઈક (?) થયુરં. અનરે રામન અમરેકરકા જઈ શકયા નહીં. 
આથી િૉવશરંગટનમારં વબ્કટશ એલ્ીએ ફ્ારંકવલન ઇવ્સટટ્ૂટનરે વિનરંતી કરી કરે 
સદર ્રંરિક રામનનરે ભારતમારં અપાય તરેિી વયિસથા કરિી. આથી 1942ના 
જુલાઈમારં, મરિાસ(્રેન્ાઈ)ના ગિન્ધરરે  ખાસ બૅંગાલુરુ જઈનરે રરે વસડર્ે સી ખાતરે 
રામનનરે ્રંરિકથી સ્માવનત કયા્ધ.

આ સમયરે તરેઓ બૅંગલોર I.I.Sc.ખાતરે સજા્ધયરેલારં િમળોમારંથી આઘાત 
સાથરે બહાર નીકળરેલા. તોફાનો બહારથી તો શમી ગયરેલારં લાગતારં હતારં પણ 
તરેમના હૃદયમારં તો િમળો ્કરાિા મારતારં હતારં. તરેમનરે માટરે વિષાદ ભારરેખમ 
હતો. તરેિામારં ફ્ારંકકલન ્રંરિકની ઘટના બની. 
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અમરેકરકાની ભૂવમ ઉપર, અમરેકરકન સતિાનરે, વબ્કટશ એલ્ી એક 
ભારતીય પ્રતયરેના અહોભાિથી અપીલ કરરે  અનરે સતિા તરેનો સિીકાર કરરે  તો 
કરેિો સુભગ સરંજોગ ગણાય.

રામન માટરે આ પ્રસન્તાની પળો હતી જ રેથી થોડાક સમય માટરે દદ્ધ-
ભયયો ભૂતકાળ ભુલાયો. 

ગાંધીજી I.I.Sc.િી મુલાકાતે : જયારરે  ગારંરીજી આ સરંસથાની મુલાકાતરે 
આવયા તયારરે  તયારં સિ્ધત્ર આનરંદોતસિ હતો. રામન ગારંરીજીના મહાન પ્રશરંસક 
(્ાહક) હતા. કલકતિામારં એક િખત ગારંરીજી સાથરે મુલાકાત થઈ હતી. 
તરે પછીની આ પ્રથમ મુલાકાત રહી. લરેડી રામન ‘સિયોદય’ની પ્રિૃવતિ સાથરે 
ગળાડબૂ હતારં. તરેનરે કારણરે તરેમનરે કસતૂરબા સાથરે સરંબરંરો થયા. ગારંરીજી સાથરે 
પણ સારો સરંપક્ધ હતો. કસતૂરબા અનરે ગારંરીજી સાથરે લરેડી રામનરે સિતરંત્રપણરે 
સરંબરંરો વિકસાિરેલા.

તરેમના ઉપર કરિામારં આિરેલી શસ્ત્રકક્રયા (operation) બાદ, ગારંરીજી 
હિાફરેર માટરે 19૩6મારં બૅંગાલુરુ નજીકની ના્દી-કહલસ ઉપર આવયા હતા. 
રામનરે ગારંરીજીનરે બૅંગાલુરુ બોલાવયા અનરે તરેમની સાથરે જાણીતા સિીસ 
જીિવિજ્ાની રાહ્મ (Rahm) હતા. આહાર અનરે પાણી વિના ટકી રહરે તરેિા 
સૂક્મજીિાણઓ ઉપર રાહમ સરંશોરન કરતા હતા. ગારંરીજીનરે રાહમના 
સરંશોરનકાય્ધમારં ખાસ રસ પડો. જયારરે  સરંશોરન પૂરુરં  થાય તયારરે  તરે સરંશોરન-
લરેખની એક નકલ તરેમનરે મળરે તરેિી તીવ્ર ઇચછા વયકત કરી. 

તરે સમયરે, બૅંગાલુરુની મુલાકાતરે કસતૂરબા, ગારંરીજી, સરદાર િલ્ભભાઈ 
પટરેલ અનરે મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ આવયારં. રામન ગારંરીજીનરે સતકારિા જ રેિા 
આગળ િધયા કરે તરત જ ગારંરીજી ઝડપથી પહરેલારં લરેડી રામન પાસરે પહોં્ી 
ગયા. જૂનારં સરંસમરણો તાજારં કયાું. તરે પછી જ સરંસથા(I.I.Sc.)ની મુલાકાત લીરી. 
ઇવ્સટટ્ૂટ બતાિતારં તરેના વિજ્ાનીઓની વસવદનરે િાકછટા સાથરે વબરદાિતા 
રામનરે ઉતકૃષ્ આનરંદ અનુભવયો. ગારંરીજી વિજ્ાન માટરે જ રેટલા આતુર હતા 
તરેના કરતારં વિજ્ાનીઓ ગારંરીજી માટરે િરારરે  આતુર હતા. મુલાકાત પૂરી થતારં 
‘હસતાક્ર’ માટરે પડાપડી થઈ. ગારંરીજી તરે આપિા તૈયાર થયા પણ રાબરેતા 
મુજબ ‘ફી’ સાથરે હસતાક્ર આપિાનુરં રામનથી શરૂ થયુરં. તરે માટરે ગારંરીજીએ 
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રામનની પાક્ધર-પરેન લીરી. હસતાક્રો બાદ ફી પરેટરે પરેન લઈ લરેિામારં આિી. તરે 
જ સમયરે પરેનની હરાજી કરિામારં આિી. તરેમારં જોડાિા રામનનરે પણ આમરંત્રણ 
આપિામારં આવયુરં. 

મુલાકાતીઓ જિાની તૈયારી કરતા હતા તયારરે  રામનરે ગારંરીજીનરે પૂછુરં 
કરે ઇવ્સટટ્ૂટ વિશરે તમારરે  કરંઈ કહરેિાનુરં છરે ? એટલરે કરે મુલાકાતીઓનો 
પ્રવતભાિ જાણિા માગયો. ગારંરીજી તો કરંઈ બોલયા નહીં, પણ સરદાર પટરેલરે 
કહુરં કરે, ‘્રખા’મારં કોઈ સુરારો થઈ શકરે ? અલબતિ, િૈજ્ાવનક રીતરે સુરારો; 
જ રેથી િરારરે  કાય્ધક્મ બનરે, એિુરં કહરેિાનો સરદારસાહરેબનો હરેતુ હશરે. આિા 
પ્રશ્(િાત)ની રામનરે તો કલપના જ કરી ન હતી. 

આ મુલાકાત બાદ ખુદ રામનરે તરેની નોંર ની્રે પ્રમાણરે આપી :

1945મારં હુરં  મુરંબઈમારં સારાભાઈ પકરિારના નરેવપય્સ રોડ પરના 
વનિાસસથાનરે રોકાયો હતો. બૅંગાલુરુમારં સરંશોરનસરંસથાના વનમા્ધણ અથથે ફરંડ 
માટરે વિક્રમભાઈ મનરે મદદ કરી રહા હતા. ગારંરીજી જયારરે  બી્ ઉપર 
પ્રાથ્ધના પૂરી કરરે  તયારરે  ગારંરીજીનરે મળિા માટરે વિક્રમભાઈએ ગોઠિણ કરી. 
હુરં  (રામન) બરેઠક પૂરી થાય તરેની બહાર રહીનરે રાહ જોતો હતો. મનરે આશ્ય્ધ 
એ બાબતરે થયુરં કરે બરાની િચ્રે ગારંરીજીએ મનરે તરત જ ઓળખી કાઢ્યો 
અનરે લરેડી રામનના સુખ-સમા્ાર પૂછા. તરત જ તરેમણરે બૅંગલોરમારં I.I.Sc.-
પ્રયોગશાળાની મુલાકાત(19૩6)નારં સરંસમરણો તાજારં કયાું. તયારં મેં તરેમનરે 
ભારતીય સરંગીત-ડ્રમ ઉપર કરંપનોની સરંિાદી (harmonic) રીતો(modes)
નુરં વનદથેશન કરી બતાવયુરં હતુરં. તરેનાથી ગારંરીજી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા.

‘ગારંરીજી અનરે રામન’ ઉપર 19૩7મારં પ્રગટ થયરેલો લરેખ ભગિરંતમ યાદ 
કરાિરે છરે. ભગિરંતમરે પૅકરસમારં ઇ્ટરનરેશનલ પ્રદશ્ધનની મુલાકાત લીરી હતી. 
આખુરં પ્રદશ્ધન જોિા ફરી િળિા છતારં ભારત વિશરે કરંઈ પણ જોિા ન મળતારં, 
લરેખક હતાશ થઈ ગયા. અમરેકરકન પરેિરેવલયનમારં ગયા. તયારં બરે બાબતો 
નોંરપાત્ર જોિા મળી. એક િાત હતી કરે રૉકફરેલરની (તરે સમયના સૌથી િરારરે  
રનાઢ્ય અમરેકરકન નાગકરક) સામરે મોઢુરં રાખીનરે ઊભરેલા મહાતમા ગારંરીજીનુરં 
પૂતળુરં (bust). બીજી બાબત હતી ‘રામન-ઘટના’નુરં પ્રાયોવગક વનદથેશન અનરે 
તરેના ઉપર રામનની કદર કરતુરં લખાણ.
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અમરેકરકન પરેિરેવલયનમારં ગારંરીજી અનરે રામનનરે કરેિી રીતરે સથાન મળુરં, 
તરે િાતરે સાશ્ય્ધ આનરંદ થાય.

આ ગારંરીજી-રામન ઘટનાનરે આપણરે કરેિી રીતરે જોિી જોઈએ ? તરેમારં 
કોઈ મુતસદ્દીપણરં તો હોય જ નકહ. બરંનરેની કરેિળ શવકતની કદર અનરે તરેની 
સિીકૃવત જ હોય નરે ? સતય અનરે અકહરંસા પ્રતયરેનો પ્રરેમ તથા વિશ્વાસ જ 
હોય. તરે પણ સરંઘષ્ધ અનરે પકરશ્મના પ્રતીક રૂપરે જ હોય નરે ? સિદરેશી અનરે 
સિવનભ્ધરતાની ભાિનાના પુરસકતા્ધઓનુરં આ તો ભવય સ્માન જ કહરેિાય. 
તયાગ અનરે તપશ્યા્ધનો સરંદરેશ ગણાય. અરંતરે વિજય તો સતયનો થાય છરે, એિુરં 
કહરેિાનો શુરં તરેમારં અથ્ધ સમાયો નથી ? કરે તરેમારં પછી ભારતીય સરંસકૃવત અનરે 
સરંસકાકરતાની સરાહના થઈ છરે.

l
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10
સુવણ્ભજ્યંતી

7 નિરેમબર, 19૩8ના રોજ રામનરે પોતાના જીિનનારં 50 િષ્ધ પૂરારં કયાું. તરે 
વનવમતિરે તરેમની સુિણ્ધજયરંતી ઊજિિાનુરં નક્ી થયુરં. કાઉવ્સલરે તરેમના માનમારં 
અપાતુરં સ્માન (festschrift) બહાર પાડિાનુરં નક્ી કયુું. જમ્ધનીમારં રામન-
િણ્ધપટવિજ્ાની કોહલરાશરે (Kohlrausch) યુરોપના સરંશોરન-લરેખકોના 
સરંયોજક તરીકરે કાય્ધ કયુું. આ યાદગાર પ્રકાશન એકૅડરેમી-પ્રોવસકડરંગસના 
વિશરેષારંક તરીકરે માત્ર અરંગ્રેજીમારં જ નહીં પણ ફ્રે્્, જમ્ધન અનરે ઇટાવલયન 
ભાષાના લરેખો સાથરે સરંપન્ થયો. આિી આ પ્રથમ ઘટના હતી. વબલિાએ 
પોતાનો લરેખ રજૂ કરતારંની સાથરે આનરંદ વયકત કરતારં કહુરં કરે, તરેમનરે અરંગત 
વમત્ર ગણિા બદલ તરે અતયરંત ખુશ થયા હતા. સૈદારંવતક મતભરેદોનરે દૂર 
(બાજુએ) રાખી બૉનથે, તરેમના લરેખ સાથરે જણાવયુરં કરે ભારતમારં વિજ્ાનની 
પ્રગવત માટરે

આકૃવત 8 : રામન-ઘટના ઉપર પ્રગટ થયરેલારં પ્રકાશનોની સરંખયા દશા્ધિરે છરે.
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િરુમારં બૉન્ધ, હાઇઝનબગ્ધ અનરે જૉડ્ધનરે જયારરે  કિૉ્ટમ યારંવત્રકીનો 
વિકાસ સાધયો તયારરે  રામનરે વિખરેરણ (dispersion) સમજાિિા મરેકટ્રકસ 
ઔપ્ાકરકતા(formalism)નો ઉપયોગ કરીનરે ક્રરેમર-હાઇઝનબગ્ધ સૂત્રની 
ગણતરી કરી હતી. એ િાતનો ખયાલ તો હતો કરે (K-H) સૂત્ર િડરે સૂવ્ત 
અસુસરંબદ (incoherent) પ્રકાશનુરં પ્રકીણ્ધન એ જ રામનની શોર હતી. 
બૉન્ધનરે તરે િાતની ખુશી થઈ કરે તરેમના કાય્ધનરે મૂળભૂત શોર સાથરે કરંઈક સરંબરંર 
હતો.

રામન-ઘટના ઉપર પ્રવત િષ્ધ કરેટલા સરંશોરન-લરેખો પ્રગટ થયા તરેનો 
ખયાલ ઉપરની આકૃવત આપરે છરે.

આલરેખ ઉપર લરેખોની ્યૂનતમ સરંખયા શાનરે જિાબદાર છરે ?

કાનથેગી ઇવ્સટટ્ૂટના જ રેમસ કહબબનના મતરે રામન-પ્રકીણ્ધન સરંશોરનના 
સિરૂપમારં થયરેલો ફરેરફાર લરેખોની સરંખયાના ઘટાડાનુરં કાણ બની શકરે. શરૂ 
શરૂમારં ઉતસાહ િરતારં લરેખો િરુ પ્રગટ થિા લાગયા. પછીથી પ્રકીણ્ધનની 
અસરનુરં મૂળ (કાણ) સમજાતારં તરે પ્રતયરે રસ ઓછો થતારં લરેખોની સરંખયા 
ઘટિા લાગી. જો આ ખયાલનરે ધયાનમારં રાખીએ તો 19૩૩ પછી લરેખોની 
સરંખયામારં પ્રવત િષ્ધ થતા િરારાનુરં શુરં કાણ હોઈ શકરે ? તરેનો પણ જિાબ છરે. 
આ સમય દરવમયાન દિાઓ બનાિનાર અનરે િરે્નાર (કરેવમસટો), રામન-
ઘટનાનો વિશ્રેષણના સારન તરીકરે ઉપયોગ કરતા થયા. આથી તરેનુરં મહતિ 
િરતારં લરેખોની સરંખયા િરિા લાગી. કહબબન કહરે છરે કરે, ‘‘રામન-ઘટના 
રસાયણવિજ્ાનનુરં દતિક સરંતાન છરે.’’

શરૂઆતમારં ભારતમારં રામન-ઘટનાનો અભયાસ િરુ સકક્રય પણ થયો. 
પણ તરેથી ઊલટુરં, જયારથી લરેસર-રામન-પ્રકીણ્ધન આગળ આવયુરં તયારથી 
ભારતમારં આ ક્રેત્રરે સરંશોરન ઓછુરં થિા લાગયુરં. બની શકરે કરે બરરેય લરેસરની 
સુવિરા ઉપલબર ન હોય.

રામિ અિે ભાભા : ભાભાની છાપ પવશ્મના નાગકરક જ રેિી હતી 
અનરે તરે અમુક અરંશરે સા્ુરં પણ છરે. શરૂઆતમારં ગારંરીજી, નહરેરુ, તાતા અનરે 
બીજાઓના સરંપક્ધમારં આિતારં, ખૂબ જ ઊંડરે ઊંડરે તરેમનામારં ભારતીયતાનારં 
મૂળ મજબૂત રીતરે ફરેલાયરેલારં. પવશ્મી ઢબ અનરે ભારતીય સરંસકારોના તરે 
સમ્િયરૂપ હતા. આથી રાષ્ ્ર પ્રતયરેની સદભાિના પ્રબળ હતી.

બીજુ રં વિશ્વયુદ (19૩9–1945) ફાટી નીકળતારં, ભાભા યુરોપથી ભારત 
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પાછા આવયા. યુદ બાદ તરે યુરોપ જઈ શકયા હોત, પણ યુરોપના વિજ્ાનનુરં 
પકરદૃશય એકદમ બદલાઈ ગયુરં હતુરં – સરંભિત: યુદલક્ી બની ગયુરં હતુરં. 
ઉપરારંત તરેમના વિજ્ાની-વમત્રો યુદની કામગીરી તરફ ખેં્ાઈ ગયા હતા. તરેથી 
અનરે સમગ્ યુરોપનુરં માનસ યુદલક્ી જોિા મળતારં તરેઓ યુરોપ ન ગયા. શારંવત 
માટરે તરેમનો વિજ્ાનનો ખયાલ મજબૂત થયો. 

વિજ્ાનની પ્રિૃવતિ તથા વિકાસ માટરે ભારતનરે તરે સમયરે તરેમની જરૂર 
હતી, આથી તરેમનરે અનુકૂળતા મળતારં તરે દરેશમારં જ રહા. બીજારં કરેટલારંક સથળરે, 
ભારતમારં ફયા્ધ પણ મન કયારંય વસથર ન થયુરં. બૅંગાલુરુ શવકતિર્ધક દૂરના 
પયાલા જ રેિુરં જણાતારં, તરેનરે પસરંદ કયુું. સુરંદર શહરેર, ખુશનુમા હિામાન અનરે 
તરેમના પૂિ્ધજોના તરેની સાથરેના સરંબરંરોનરે કારણરે બૅંગાલુરુ બરાબર હતુરં. તરેથીયરે 
ઉપર અનરે ઊં્રે I.I.Sc.નો ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગ અનરે તરેના ગવતશીલ, 
શવકતશાળી અનરે સકક્રય અધયક્ - રામનનુરં આકષ્ધણ મજબૂત હતુરં. ભાભાનરે 
મન બૅંગાલુરુ કરેવમબ્જ જ રેિુરં તો લાગયુરં નહીં, પણ રામનની સમજાિટથી ભાભા 
I.I.Sc.ના ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગમારં રીડર તરીકરે જોડાયા. ભાભાનો બૅંગાલુરુ-
વસથત સમય તરેમના જીિનનુરં િળારંક-વબરંદુ (turning point) તો ખરુરં  જ, 
સાથરે સાથરે ભારતીય વિજ્ાનના ઇવતહાસનુરં પણ ખરુરં . રામન માટરે ભાભા 
તાજી હિાના શ્વાસ સમાન હતા, કારણ કરે ભૌવતકવિજ્ાનના ક્રેત્રરે તરેઓ 
અદ્તન શોરોના સુમાકહતગાર હતા. રામનના પ્રકૃવત-પ્રરેમ અનરે સુરંદરતાની 
ઝરંખના પ્રતયરે ભાભા આકષા્ધયરેલ હતા. તરેથી વિશરેષ તો રામનનો વિજ્ાન માટરે 
વનરરંતર અનરે જીિરંત ઉતસાહ હતો. ભાભાની પ્રથમ નજરરે  જ રામન લાયક 
સરંશોરક વિજ્ાની ગણાયા. તરે બરંનરેમારં કરેટલુરંક જુદાપણરં હતુરં. વિજ્ાન વસિાયની 
બાબતોમારં બરંનરેની પાસરે આનરંદ કરિા અનરે સાથરે મળી ભોગિિા માટરે બીજુ રં 
ઘણરં હતુરં.

રામનનરે ્યૂવકલયર ભૌવતકવિજ્ાનના અભયાસ અનરે સરંશોરનની તીવ્ર 
ઇચછા થઈ હતી. ગ્ા્ટના અભાિરે, તરેમણરે તરેમના નોબરેલ પુરસકારના પૈસાથી 
અભયાસ માટરે ‘રરે કડયમ’ ખરીદ્ુરં હતુરં, તરે સાથરે હીરાનો શોખ છોડી દીરો હતો. 
I.I.Sc.મારં ભાભાના આગમનથી રામનનો આ ક્રેત્રરે રસ સકક્રય બ્યો. અનરે 
આશા હતી કરે ્યૂવકલયર વિભાગના વિકાસ માટરે તાતા સાથરેના ભાભાના 
સરંબરંરો કદા્ કામ લાગરે. રામન અનરે ભાભા િચ્રે કરેટલીક અથ્ધપૂણ્ધ િૈજ્ાવનક 
્્ા્ધઓ થતી હતી. એક સમયરે રામનરે ્યૂટ્રૉન-તારકોના અભયાસ માટરે 
ભાભાનુરં ધયાન પણ દોયુું હતુરં. પણ આ સમયરે ભાભાનુરં ધયાન (મન) અ્ય ક્રેત્રરે 
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હતુરં. ગવણત પ્રતયરે ભાભાનુરં સિાભાવિક િલણ પ્રબળ હતુરં. આથી ગવણતના 
ઉકરેલોમારં રહરેલ સુરંદરતા તરફ ઢળા હતા. ભાભા કહરેતા કરે, ‘‘ભારતમારં 
ગવણતક્રેત્રરે કરરેલા મારા સરંશોરનનરે ભલરે આરંતરરાષ્ ્રીય ક્રેત્રરે ઓછી મા્યતા 
મળી હોય, પણ યુરોપમારં થયરેલારં અનરે સ્માવનત થયરેલારં મારારં કાયયો કરતારં 
ભારતમારં કરરેલારં – થયરેલારં કાયયોથી મનરે ઘણો િરારરે  અનરે અપૂિ્ધ બૌવદક 
આનરંદ મળો છરે.’’

બૅંગલોરના સમયરે, ભાભાએ ભારતની ઓળખ સાથરે સાથરે પોતાની 
જાતનરે પણ ઓળખી. યુદ બાદ તરે યુરોપ કરે અમરેકરકામારં કાયમી િસિાટ કરી 
શકયા હોત. પણ પોતાના દરેશ અનરે પોતાની જાતની ઓળખ બાદ દરેશ પ્રતયરે 
ઊંડી લાગણી થિા લાગી. આથી ભારતના સમૃદ અનરે સારંસકૃવતક િારસા 
પ્રતયરે સભાન થયા. સુષુપ્ત (સૂતરેલા) રાષ્ ્રનરે ઢરંઢોળિા – આરં્કો આપિાની 
લાગણી પરેદા થઈ. આથી રાષ્ ્રનરે જગાડી, વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના સથિારરે  
તરેમારં મોટારં પકરિત્ધન માટરે મીટ મારંડી.

આ સાથરે ભાભાએ એ પણ જોઈ લીરુરં કરે આવથ્ધક ટરેકા અનરે કામની કદર 
વસિાય કોઈ પણ સારુરં  કાય્ધ કરિુરં અવત મુશકરેલ છરે. વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનો 
વિકાસ આ બાબતરે અપિાદ ન હોઈ શકરે. આ સમજ સાથરે અનરે પોતાની 
િગ સાથરે ભાભાએ Tata Institute of Fundamental Research(TIFR)
નુરં વનમા્ધણ કયુું.

અહીં ભાભાનો રામન સાથરેનો અનુભિ ઉલ્રેખિો જરૂરી છરે. પાયાના 
શુદ વિજ્ાનનરે ટરેકો આપી, જમશરેદજી તાતાના પ્રયુકત વિજ્ાનના ખયાલથી 
દૂર ગયાનો આક્રેપ રામન ઉપર કરિામારં આવયો. પકરણામરે સરંસથાએ તરેમની 
પાસરેથી િહીિટી અરંકુશ પાછો ખેં્ી લીરરેલો. ભાભાનરે સરંસથાની સરંખયા 
અપૂરતી લાગતારં તરેમણરે તાતા પાસરેથી આવથ્ધક ટરેકો મારંગયો. અગાઉ રામનનરે 
આ પ્રકારના ટરેકાનો ઇ્કાર કરિામારં આવયો હતો. રામનની અપરેક્ા મુજબ 
I.I.Sc.નરે પાયાના શુદ સરંશોરન માટરે ખીલિિા મરંજૂરી આપી હોત તો ભાભા 
બૅંગાલુરુમારં સરંશોરન માટરે ્ાલુ રહા હોત ? આ બાબતરે આપણરે કરંઈ જ 
જાણતા નથી. કદા્ વનયવતનો એિો ્યાય (ઇરાદો) હશરે કરે રામનનરે કામ 
કરતા અટકાિી ભાભાનરે ખીલિા દરેિા ?

આ બરંનરે મહાનુભાિો િચ્રે ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈનરે યાદ કરિાનુરં પ્રસતુત 
ગણાશરે. બીજા વિશ્વયુદનરે કાણરે ઇંગલૅ્ડથી પાછા આિરેલા વિક્રમભાઈનરે, તરેમના 
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વપતાશ્ી અરંબાલાલ સારાભાઈની વિનરંતીથી, બૅંગાલુરુમારં સથાન મળતારં, ભાભા 
સાથરે વિશ્વકકરણો (કૉવસમક કકરણો) ઉપર સરંશોરન શરૂ કયુું. વિક્રમભાઈની 
શવકત અનરે કાય્ધક્મતા જોઈનરે રામનરે કહુરં કરે, ‘‘હરે યુિાન, મારી સલાહ 
મુજબ, આ કાય્ધમારં તમરે આગળ િરો જ રે તમનરે નોબરેલ પુરસકાર અપાિશરે.’’ 
આ શબદોથી રામનની માણસ પારખિાની શવકત (આિડત) અનરે તરેમણરે 
સૂવ્ત કરરેલા વિષય (કૉવસમક કકરણો) ઉપર કરેટલી દીઘ્ધદૃવષ્યુકત શ્દા છરે 
તરેનો અહરેસાસ કરાિરે છરે. વિક્રમભાઈનરે એમનુરં પોતાનુરં આયોજન હશરે, તરેથી 
રામનની આ સલાહ સિીકારી શકયા નહીં. રામનરે સૂ્િરેલા આ જ કાય્ધનો, 
વબ્સટોલમારં, સી. એફ. પૉિરેલનરે સિતરંત્રપણરે ખયાલ આવયો હતો. જ રે પાછળથી 
મહતિનો પુરિાર થયો. (કદા્ નોબરેલ પુરસકારનરે કાણરે.)

ભાભા અનરે વિક્રમભાઈ માટરે બૅંગાલુરુમારંનો રામન સાથરેનો સહિાસ બરંનરે 
માટરે ફળદાયી નીિડો. બરંનરેના રોકાણનરે રામનરે આનરંદ અનરે ભૌવતકવિજ્ાનનો 
અનુભિ કરાવયો. બરંનરેનરે ભારતમારં રહીનરે, પોતાની કારકકદથી બનાિિા પ્રરેરણા 
અનરે નૈવતક બળ મળારં. આથી તરેમનો વિશ્વાસ મજબૂત બ્યો. વિદરેશમારં 
ઘણરં મોટુરં મોકળુરં મરેદાન મળતારં અપૂિ્ધ વસવદ પ્રાપ્ત કરી શકયા હોત પણ 
દરેશ પ્રતયરેની લાગણીનરે કારણરે તરેઓએ પોતાના સમય અનરે શવકત સાથરે 
સરેિાઓ ભારતનરે સમવપ્ધત કરી. પકરણામરે ભાભા ભારતમારં પરમાણ-ઊજા્ધ 
યુગના ભીષમ વપતા અનરે વિક્રમ સારાભાઈ અિકાશ-સરંશોરન અનરે વિકાસના 
જયોવતર્ધર રહા.

કરેવમબ્જમારં ભાભાના સમકાલીન સાથીદારોએ તરેમનરે તયારં ્યૂવકલયર 
ઊજા્ધ માટરે મુખય ભૂવમકા ભજિી છરે. ફ્ા્સમારં ્યૂવકલયર ઊજા્ધ માટરેનો 
ઉદ્ોગ જોવલયો કયુરી, હૉરોવિ્ટઝ (Horowits),  િૅ્ડ્રરેઝ િગરેરરેના વિજ્ાનના 
મૂળભૂત સરંશોરનનરે આરારરે  જ શકય બ્યો. પાયાના શુદ વિજ્ાનનુરં મહતિ 
કોઈનાથી અસિીકાય્ધ થઈ શકરે તરેમ નથી. આ પકરપ્રરેક્યમારં, રામનના I.I.Sc.
મારં શુદ વિજ્ાનના સરંશોરનનરે અટકાિિાની સરંસથાની પાયાની ભૂલ ગણાય. 
રામનની યોજના મુજબ, ભલરેનરે પ્રયુકત વિજ્ાનના વિકાસ અનરે સરંશોરનમારં 
સરંસથા સીરરેસીરી ન સરંકળાય પણ તરેનાથી વિશરેષ િાત તો એ છરે કરે તૈયાર 
થઈ બહાર આિતા વિજ્ાનીઓ પ્રયુકત વિજ્ાનનરે ઘણરં આગળ લઈ જઈ શકરે 
છરે. તરે એિો સમય હતો કરે વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી િચ્રેના જકટલ સરંબરંરો 
સારી રીતરે સમજિામારં આવયા ન હતા. તરેથી જ તરેની કદર કરી શકાઈ નહીં. 
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આ બરારંનરે સમગ્પણરે જોતારં આ પકરવસથવત રામન અનરે સરંસથા - બરંનરેનરે 
- માટરે દુ:ખદ હતી.

60 િષ્ધ પૂરારં થતારં રામન, સરંસથાના પ્રાધયાપકપદરેથી, નિરેમબર 1948મારં 
વનિૃતિ થયા, પણ જીિનમારં તો એટલા જ સકક્રય રહા જ રેટલા પહરેલારં હતા. 
ભવય વિદાય સમારરંભ માટરે વમત્રો, ્ાહકો, વિદ્ાથથીઓએ આયોજન કયુું. 
સમારરંભ-ભોજનની આગલી રાત્રરે કરે. એસ. કક્રશ્નરે (વનયામક નૅશનલ 
કફવઝકલ લૅબોરરેટરી, કદલહી) સાહવજક રીતરે જણાવયુરં કરે તરેઓ સમારરંભનરે 
શુભરેચછાઓ પાઠિતા નહરેરુના પત્રનુરં, આ પ્રસરંગરે, િારં્ન કરશરે. તરે જ પત્રમારં 
રામનનરે જ રેટલી જોઈએ તરેટલી સરંશોરન-ગ્ા્ટ આપિાનો ઇરાદો વયકત 
કરિામારં આવયો હતો. િરુમારં તરેઓ જ રે રીતરે િાપરિી હોય તરે રીતરે િાપરી 
શકશરે. તરે સાથરે શરત માત્ર એટલી જ કરે િાવષ્ધક ખ્્ધનો અનરે થયરેલી પ્રગવતનો 
હરેિાલ સરકારનરે આપિાનો રહરેશરે. પ્રતયુતિરમારં રામનરે જણાવયુરં કરે સરંશોરન 
માટરેનારં નાણારંની વયિસથા તરે પોતરે જ કરી લરેશરે. સરકારની સારંકળથી બરંરાઈનરે 
ગ્ા્ટની જરૂર નથી. સથાપનો અનરે તરેમની સતિાઓના રામનનરે થયરેલા કડિા 
અનુભિની લાગણી અહીં વયકત થાય છરે.

વનિૃવતિ એ તો મનગમતી પ્રિૃવતિ કરિાનો સમય છરે. તરેમારં કશાયનારં 
બરંરનો કરેિારં ? નહીં કાયદો કરે ફાયદો. બસ મનની પ્રસન્તા એક જ ઉદ્દ રેશ.

વનયામકપદ પરત કરિાનો પ્રસરંગ રામન માટરે, નારાજગી અનરે કારમા 
ઘા સમો હતો. ‘મરેનહટન પ્રૉજ રેકટ’ બાદ રૉબટ્ધ ઓપનહાઇમર સાથરે જ રે કરંઈ 
બ્યુરં તરે બરાબર ‘રામન-ઘટના’નરે સમારંતર ન ગણી શકાય, પણ તરેની સાથરે 
નોંરી શકાય તરેમ છરે. દુ:ખદ અનુભિ બાદ રામનરે વિજ્ાન-ક્રેત્ર છોડી દીરુરં 
હોત તો ન સમજી કરે સમજાિી શકય તરેિી બાબત ગણાત. તરેથી ઊલટુરં, રામનરે 
અકબરંર જુસસા સાથરે િરુ શવકત(સફૂવત્ધ)થી વિજ્ાનમારં ઝરંપલાવયુરં. નાણારંના 
અભાિરે રામન ્યૂવકલયર ભૌવતકવિજ્ાનમારં સકક્રય ન બની શકયા, પણ 
ભાભા તો જરૂર આ ક્રેત્રરે ઘણરં કરી શકયા.

સરંશોરન માટરે આવથ્ધક સહાય અવનિાય્ધ (કરે આિશયક) છરે. તરે માટરે 
ઘણી બરી ્્ા્ધઓ અનરે અવભપ્રાયો માટરે અિકાશ છરે. એક બાજુ, રામન, 
ભાભા કરે વિક્રમભાઈ હોય અનરે બીજી બાજુ, કયુરી, ફમથી િગરેરરેના તતકાલીન 
સરંજોગો કાય્ધસારના માટરે મહતિના છરે. તરેમનરે ધયાનમારં લીરા વસિાય કોઈ 
આખરી વનષકષ્ધ ઉપર આિિુરં એ ગણતરીપૂિ્ધકની ઉતાિળ કહરેિાય. રામનની 
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વનષફળતાઓ – જ રે અનરે જ રેિી હોય તરેિી પણ તરેની– સાથરે અશોભનીય િત્ધન 
કરિુરં એ ગરંદી રમત છરે. ટીકાકારરે  આ બાબતની ટીકા વિિરેક અનરે પ્રમાણભાન 
સાથરે કરિી જોઈએ. કદા્ આ િાત કાલપવનક લાગરે. પણ ટીકાકારરે  તરેની 
જાતનરે રામનની જગાએ મૂકી પ્રશ્ કરિો જોઈએ કરે તરે તરેિા સરંજોગોમારં કોઈ 
પણ િરારરે  સારુરં  કાય્ધ કરી શકરે ? આ પ્રશ્નરે ફગાિી દરેનાર પણ મળરે. એિો 
પણ પ્રતયુતિર આપી શકાય કરે રામન જ રે સરંજોગોનરે આરીન હતા, તરેિા તરે 
પરેઢીના બીજા લોકો પણ હશરે જ. મરેઘનાદ સહા અનરે સતયરે્રિનાથ બોઝનરે 
પણ કમજોર કરરે  તરેિા પણ કરંઈક અલગ સિરૂપના પ્રશ્ો (સરંજોગો) હતા. જ રે 
હોય તરે પણ વિજ્ાન અનરે સરંશોરન માટરે તરેમની સામરે રામન પૂરી તાકાતથી 
ઝઝૂમયા. જયારરે  બીજા – સહા અનરે બોઝ – ના િૈજ્ાવનક પ્રદાનનો અનરે 
સરંલગ્ન પ્રિૃવતિઓનો, અલબતિ, રીમરે રીમરે અરંત આવયો.

નજરઅરંદાજ થતી એક બાબત એ છરે કરે બૅંગાલુરુમારં તરેમણરે નરેતૃતિ 
પૂરુરં  પાડરે તરેિા વિદ્ાથથીઓ માટરે ભૌવતકવિજ્ાનની શાળા(School of Phys-
ics)નુરં સજ ્ધન કયુું. સુવિરાઓનો અભાિ હોય તોપણ પ્રાયોવગક કાય્ધ કરી 
શકાય તરેિી પરરંપરાઓ સથાપી વિજ્ાન પ્રતયરે અવિરત ઉતસાહનો ્રેપ તરેમણરે 
આજુબાજુ બરારંનરે લગાડો હતો.

ભાભાનો, ભારતમારં જ રહીનરે, કાયમી રોરણરે કામ કરિાનો વનણ્ધય 
રામનનરે સિયોચ્ અરંજવલ ગણાય.

I.I.Sc.નો સમય અનરે કલકતિાનો સમય વબલકુલ જુદા હતા. દૂરથી 
પ્રથમ નજરરે  ઉતસાહ ક્ીણ થતો પણ મધયમસરની સફળતા જણાય છરે. તો 
નજીકથી જોતારં જુદુરં જ વ્ત્ર જોિા મળરે છરે, જ રેમારં વનજી વનરાશાઓ િચ્રે 
રામન લડાયક જુસસા સાથરે વિદ્ાથથીઓનરે પ્રોતસાહન આપતા હોય. ભારતીય 
વિજ્ાન ઉપર ઘરેરો વિરાયક પ્રભાિ પાડનાર નરેતૃતિનરે ભૂલી જિાય તરે િરુ 
ખરેદજનક બાબત ગણાય.

રામિ-િાથિ નસદાંત : બરેશક અનરે વન:શરંકપણરે, I.I.Sc. ખાતરે કરરેલ 
સરંશોરનમારં આ વસદારંતનુરં સથાન ટો્રે (વશખરરે ) છરે. કામશ: પારં્ સરંશોરનલરેખોની 
શ્રેણીનરે અરંતરે રામન-નાથ વસદારંત છતો થયો. તયારબાદ નગરે્રિનાથરે સિતરંત્રપણરે 
પણ કામ કયુું. આ સાથરે તરે વસદારંતની પ્રાયોવગક ્કાસણી માટરેના લરેખોનો 
સમાિરેશ થાય છરે. રામનનરે તરરંગો વપ્રય હતા. આ વસદારંતમારં પ્રકાશ તરેમજ 
ધિવનના તરરંગોનો સમાિરેશ થાય છરે. જોકરે આ વસદારંત અગાઉ સૂવ્ત થયરેલો 
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પણ રામન-નાથરે તરેનો મૂળ ઉકરેલ આપયો. રામન-નાથના લરેખોની ગુણિતિા 
ગીતકાવયમય અનરે સરંગીતમય રહી છરે. આજ રે પણ તરેનો મોહ અનરે મૂલય 
અક્ીણ છરે.

એક લરંબ્ોરસ કોષ (cell)મારં પ્રિાહી ભરી તરેના ઉપર તરરંગલરંબાઈના 
પ્રકાશની કકરણાિલી(beam)નરે લરંબ રૂપરે આપાત કરિામારં આિરે છરે. તયારબાદ 
ધિવન-તરરંગનરે પ્રકાશના કકરણનરે લરંબ રૂપરે આ પ્રિાહીમારં થઈનરે પસાર કરિામારં 
આિરે છરે. જુઓ આ આકૃવત 9.

આકૃવત 9 : પારધિવનક તરરંગોનો પ્રભાિ પડતારં પ્રિાહીની ઘનતામારં િરઘટ થતારં 
પ્રકાશના વિિત્ધનનુરં િણ્ધન કરતા પ્રયોગની ભૂવમવત

પારધિવનક તરરંગ પ્રિાહીમારં પસાર કરતારં તરેમારં સરંઘનન (condensa-
tion) અનરે વિઘનન(rarefaction)ના એકારંતર સતરો પરેદા થાય છરે. અહીં 
સિાલ એ થાય છરે કરે આમારં પ્રકાશની કકરણાિલી ઉપર શી અસર થાય છરે ? 

વબલિાએ, 1921મારં બતાવયુરં કરે l* તરરંગલરંબાઈના ધિવન-તરરંગ િડરે 
આિત્ધક વિક્ોભનુરં સજ ્ધન થાય છરે, પકરણામરે પ્રકાશનુરં વિિત્ધન થાય છરે. q 
કોણરે વિિવત્ધત કકરણો વનગ્ધમન પામતારં હોય તો તરેનરે ની્રેના સૂત્રથી વયકત 
કરાય છરે. 

        આ વબલિા પ્રકીણ્ધન છરે. 
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અમરેકરકામારં કડબાય અનરે સીયસથે તથા યુરોપમારં લુકાસ અનરે વબકિાડથે 
પ્રકાશના કકરણનુરં વિિત્ધન તપાસિા પ્રયોગો કયા્ધ. તરેમનરે q

n
 કોણરે કરેટલાક 

વિિત્ધન-પટ્ા મળા, જ રે ની્રેના સૂત્રથી અપાય છરે :

         જયારં n પૂણાુંક છરે.

આ બરારં પકરણામોથી રામન-નાથ ઉતસાકહત થયા.

વબલિાએ આગાહી કરી હતી તરે પ્રમાણરે જ બરાય પ્રયોગકતા્ધઓનરે 
પકરણામો મળારં. ધિવન-તરરંગનો કરંપવિસતાર બદલાતારં, વિિત્ધન-ભાતમારં 
નોંરપાત્ર ફરેરફાર જોિા મળો. કરેટલીક રરેખાઓ િરુ તીવ્ર બની તો કરેટલીક 
અદૃશય બની. આ ઘટનાનરે રામન-નાથરે જુદા જુદા ક્રમોની િચ્રે ભટકતી 
રઝળપાટ(માગ્ધ બદલતી- wandering) કરતી તીવ્રતા તરીકરે ઓળખાિી. 
આની સમજૂતી ન તો વબલિા-વસદારંતથી મળી કરે ન લુકસ-વબકિાડ્ધની 
પ્રાયોવગક ઘટનાનરે આરારરે .

લુકાસ-વબકિાડ્ધ વસદારંત પ્રમાણરે પ્રકાશનુરં કકરણ પ્રિાહીમારં થઈનરે પસાર 
થાય છરે તયારરે  િારંકુરં (bend) િળરે છરે. જયારરે  રામન-નાથની દલીલ એિી છરે 
કરે પ્રકાશનુરં કકરણ િારંકુરં િળતુરં નથી. તો પછી પડદા ઉપર પટ્ાઓની તીવ્રતા 
કરેિી રીતરે સમજાિી શકાય ? અહીં રામનની બુવદ કામ કરરે  છરે. રરેલરે પાસરેથી 
મરેળિરેલી પ્રરેરણાનરે આરારરે  રામનરે અટકળ કરી કરે ધિવન-તરરંગ પ્રિાહીમારં કલા 
ગ્રેકટરંગ (phase grating) તરીકરે િતથે છરે. 100 કરે 200 મીટરની સપરા્ધ દોડનુરં 
સાદૃશય (સામય) phase gratingની અસર સમજાિિા માટરે બરંર બરેસરે છરે. 
આરરંભરરેખા ઉપર બરા જ સપર્ધકો એક-રરેખા ઉપર હોય છરે. દોડ દરવમયાન 
દરરેક સપર્ધક પોતાની ગલીમારં જ રહરે છરે. સપર્ધકોની દોડિાની ઝડપ અલગ 
અલગ હોઈ વિજય (અરંવતમ) રરેખા ઉપર બરા સપર્ધકો એકસાથરે આિતા 
નથી. કરેટલાક રાિક (દોડિીર) પહરેલારં પહોં્રે છરે તો કરેટલાક પછી.

પ્રકાશનુરં કકરણ phase gratingમારં થઈનરે પસાર થાય છરે તયારરે  કરંઈક 
આિુરં જ બનરે છરે. અહીં સિાલ એ થાય છરે કરે દોડિીરની જ રેમ પ્રકાશ કરેિી 
રીતરે જુદી જુદી ઝડપરે ગવત કરરે  ? શુરં પ્રકાશની ઝડપ અ્ળ (વનયત) નથી 
? હા, છરે જ. પણ તરે તો જયારરે  પ્રકાશ શૂ્યાિકાશમારં ગવત કરરે  તયારરે . પ્રકાશ 
માધયમમારં થઈનરે પસાર થાય તયારરે  તરેની ઝડપ માધયમના િક્રીભિનારંકથી 
નક્ી થાય છરે. િક્રભિનારંક માધયમની ઘનતા ઉપર આરાર રાખરે છરે. િવન-
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તરરંગનરે લીરરે જયારરે  ઘનતા આિત્ધક રીતરે બદલાય છરે તયારરે  પ્રકાશના માગયો 
(tracks) એકારંતરરે  રીમા અનરે ઝડપી જોિા મળરે છરે. પકરણામરે, આપાત થતારં 
એકસરખી કલા જોિા મળરે છરે પણ પ્રિાહી કોષના છરેડરે બહાર નીકળતારં 
કલા (phase) એકસરખી રહરેતી નથી. િરુ ટકૅવનકલી િાત કરિી હોય તો 
સળ(િાટા)િાળો (corrugated) તરરંગ-અગ્ (wave front) મળરે છરે. આિો 
તરરંગ-અગ્, જુદી જુદી કદશામારં ગવત કરતી પ્રકાશની કકરણાિલીના સમૂહનરે 
તુલય હોય છરે. phase gratingના ખયાલ અનરે પકરણામી સળિાળા તરરંગ-
અગ્નરે આરારરે  ઘણી બાબતો આપોઆપ ફવલત થાય છરે. તીવ્રતાની િરઘટની 
ઘટના જકટલ છરે જ રે સમજાિિી અશકય નથી. 

કલા અનરે કરંપવિસતાર – એમ બરંનરેના ફરેરફાર એકસાથરે ધયાનમારં લરેતારં, 
તરેની ્્ા્ધ રામન-નાથરે તરેમના ત્રીજા લરેખમારં આપી છરે. બરી જ બાબતોનરે 
નજર સમક્ રાખતારં રામન-નાથ વસદારંત જુદી જુદી પકરવસથવતનરે પહોં્ી 
િળરે છરે. જ રેિી કરે (i) આપાત કકરણ લરંબ કરે ત્રારંસુરં (વતય્ધક) હોય, (ii) ડૉપલર 
ઘટના, (iii) તીવ્રતાની િરઘટ (રઝળપાટ) અનરે (iv) મનસિી (arbitrary) 
આિત્ધક ફરેરફાર(વિક્ોભ)ની અસર.

રામન-નાથના બરા જ સરંશોરન-લરેખો ‘Proceeding of the Indian 
Academy’મારં  પ્રગટ થતા હતા. એમ તો, લરે્ડોિના યુએસએસઆર અનરે 
ટોમાનાગાના જાપાનમારં જ પ્રગટ થયરેલા. તરેથી તરેમનરે અપ્રવસદ ન ગણાય. 
લરેખોનુરં મહતિ તરે શામારં પ્રગટ થાય છરે તરેના ઉપર નહીં, પણ તરેની ગુણિતિા 
ઉપર વનભ્ધર છરે. આનરે કાણરે કરે Proceedingsનો ફરેલાિો િધયો.

તયારબાદ નાથ કરેવમબ્જ ગયા. તયારં તરેમણરે રામન-નાથ વસદારંતના 
ગવણતીય પાસાનો અભયાસ કયયો. તરે દરવમયાન જ રે સરંશોરન-લરેખો નાથરે, 
એકલપરંડરે તૈયાર કયા્ધ, તરે ‘Proceedings of Indian Academy of Scienc-
es’મારં પ્રગટ કયા્ધ. કરેવમબ્જમારં રહી આ જ લરેખો તરેઓ ઇંગલૅં્ડના સામવયકોમારં 
પ્રવસદ કરી શકયા હોત. હાલના સરંશોરકોના િલણ કરતારં આ િલણ કરેટલુરં 
વિરોરી છરે. બૌવદકોની ઘસાતી જતી રાષ્ ્રભાિના સામરે નાથનુરં ઉદાહરણ 
રાષ્ ્રભાિનાનરે જાગ્ત કરિા, ઉજાગર કરિા માટરે અજોડ છરે. વિજ્ાન સાથરે 
રાષ્ ્રભાિના મજબૂત કરનાર ગારંરી, રામન, ભાભા, વિક્રમભાઈની રરેખા(હાર)
નરે નાથરે લારંબી કરી.
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બૉિ્ભ-રામિ નવવાદ (મતભેદ) : વિક્રમભાઈ એક િખત ભૌવતક 
અનુસરંરાન પ્રયોગશાળા(PRL)ની પરસાળમારં થઈનરે પસાર થતા હતા તયારરે  
એક ખરંડમારં તરેમના વિદ્ાથથીઓ કરંઈક ક્ોભ (સરંકો્) સાથરે ગુસપુસ કરી રહા 
હતા. િાતિાતમારં વિક્રમભાઈએ જાણી લીરુરં કરે પ્રયોગ દરવમયાન ભૂલથી િરુ 
વિદ્ુતપ્રિાહ પસાર થતારં વિદ્ુતમીટર (એમીટર) બળી ગયુરં હતુરં. ઠપકો મળશરે 
તરે કારણરે ત્રણરેનારં મન ઉવવિગ્ન હતારં. તરેમના આશ્ય્ધ િચ્રે વિક્રમભાઈએ કહુરં, 
‘‘સારન છરે, બગડરેય ખરુરં  અનરે ભૂલથી બળરેય ખરુરં . ભૂલ થશરે તો તરેનુરં કારણ 
જાણિા માટરે વિ્ાર થશરે. વિ્ારતારં વિ્ારતારં ભૂલ સુરરશરે અનરે કરંઈક નિુરં 
જાણિા મળશરે, કશુરંક નિસાધય બનશરે.’’ 

કરેટલી ઉદાર વિભાિના ! આિુરં જ કરંઈક સરેમયુઅલ સમાઇલરે કહુરં છરે :

‘‘He who never made a mistake, never made a discovery.’’

જ રે ભૂલ કરરે  છરે તરે શોર કરરે  છરે, જો વિક્રમભાઈની રીતરે વિ્ારિામારં 
આિરે તો વિજ્ાનની વિવિર વિદ્ાશાખાઓના ઐવતહાવસક વિકાસની રૂપરરેખા 
જાણિાનો પ્રયતન કરિામારં આિરે તો કરેટલીક શોરોનુરં મૂળ કોઈની ભૂલ અથિા 
અકસમાતમારંથી મળી આિરે.

રામનનરે સફકટકના ગવતવિજ્ાનમારં િરુ રસ હતો. હીરાના રામન-
િણ્ધપટમારંથી બૉન્ધ-રામન વિિાદ શરૂ થયો, જ રે લરેકટસ ગવતવિજ્ાન સુરી 
પહોંચયો. હીરાની સરંર્નામારં રામનનુરં મન મોકહત થયુરં હતુરં. એક કદિસરે 
રામનની નજર તરેમના ભાઈની િીંટી ઉપર પડી અનરે ઉતિરેજનાભરી નોંર કરી. 
તરેમના ભાઈ ભૌવતકવિજ્ાનના વિદ્ાથથી હતા. આથી આ િીંટીનુરં િણ્ધપટશાસ્ત્રીય 
પરીક્ણ કયુું. આ હીરામારંથી પ્રબળ અનરે તીક્ણ રામન-રરેખાઓ જોિા મળી. 
આ પછી તરેમના વિદ્ાથથીઓ હીરાના ગુણરમયોના અભયાસરે લાગી ગયા. 
અભયાસ માટરે રામન હીરા ખરીદતા હતા, દુકાન કરે અ્ય કોઈ માવલક 
પાસરેથી ભાડરે લાિતા; કરેટલીક િખત તો હરાજીમારંથી ખરીદી લાિતા. એક 
િખતરે તરે તિરંગર ભારતીય મહારાજા પાસરેથી 140 કૅરરેટનો મોટો હીરો લોન 
પર લઈ આવયા. જ રેનરે માટરે સલામતી-ખત લખી આપિો પડરેલો. જીિની જ રેમ 
તરેમણરે હીરાનરે સા્િરેલો. તરેનો અભયાસ ભગિરંતમનરે સોંપયો. તરે હીરાના રક્ણ 
માટરે િણ્ધપટમાપક ની્રે બરે રાત સૂઈ ગયા હતા. સુરંદર પકરણામો મળારં અનરે 
તરેના ઉપર કરેટલાક લરેખ પ્રગટ કરિામારં આવયા. ‘હીરાનો રામન-િણ્ધપટ’ 
શીષ્ધક હરેઠળ લરેખ Science Abstractsમારં પ્રગટ કયયો. તરે હીરાનુરં િજન 140 
કૅરરેટ ! અરરર ....!!!
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આ બરી પ્રકક્રયામારં ભગિરંતમનરે ગિ્ધ એ બાબતરે થયો કરે મૂલયિાન 
હીરાનુરં મૂળ િતન ભારત છરે. દુભા્ધગયની િાત એ છરે કરે તરે આજ રે દુવનયાના 
કરેટલાક દરેશોમારં પહોં્ી ગયા છરે, જ રેનાથી તો ભારતીય મહારાજાઓ અનરે 
હીરાના પથથરોની કીવત્ધ ્ારરે  બાજુ ફરેલાઈ.

‘‘સફકટકના મૂળભૂત એકમોની ગવતશાસ્ત્રીય િત્ધણૂક’’ એ સૌનરે માટરે 
પાયાનો પ્રશ્ રહો. બૉન્ધ-વસદારંત અનરે રામન-વસદારંતમારં આિૃવતિ-િણ્ધપટની 
પ્રકૃવત જાણિા ઘન-આગ્ધનના ઉદાહરણથી સપષ્તા કરી શકાશરે. આગ્ધન 
એક-પારમાવણિક ઘન છરે, જ રેની સરંર્નામારં બાજુના કરે્રિ આગળ લૅકટસ-
વબરંદુ છરે. આકૃવત (10) ઘન આગ્ધનનુરં આિૃવતિ િણ્ધપટ દશા્ધિરે છરે.

આકૃવત 10 : (a) ઉપરનુરં િણ્ધપટ બૉન્ધ-વસદારંત મુજબ છરે અનરે ની્રેનુરં િણ્ધપટ 
રામનના વસદારંત મુજબ છરે. તીર ક્રારંવતક આિૃવતિઓ સૂ્િરે છરે. આ આિૃવતિઓ(b)
મારં દશા્ધિરેલારં વબલિા વિસતારનારં વબરંદુઓ L અનરે X સાથરે સરંકળાયરેલા છરે. 

રામનનો વસદારંત ત્રીસીના દસકામારં તૈયાર થયો તયારરે  બૉન્ધ બૅંગાલુરુમારં 
હતા. તરે લૅકટસ ગવતવિજ્ાન(lattice dynamics)ના પ્રખર અભયાસી – 
વનષણાત હતા. બૉનથે તરેના ઉપર કરેટલારંક વયાખયાનો આપયારં હતારં, જ રેમારં રામનરે 
હાજરી આપી હતી. બૉન્ધ ખરેલકદલીપૂિ્ધક કહરે છરે કરે : ‘‘જોકરે અમારી િચ્રે 
ઉગ્ મતભરેદ હતો પણ અમરે ઘણા સારા વમત્રો છીએ.’’ 

ભારતના ભૌવતકવિજ્ાનીઓએ િીજવળક, પ્રકાશીય અનરે X-કકરણ 
ઘટનાઓનારં નિારં અનરે ્ોક્સ અિલોકનો તૈયાર (રજૂ) કયાું છરે. આ 
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પકરણામોથી તરેઓ લૅકટસ ગવતવિજ્ાનના સમગ્ વસદારંતનો ઇ્કાર કરતા 
થયા અનરે નિો વસદારંત સૂવ્ત કયયો. ભારતીય ભૌવતકવિજ્ાનીઓએ 
કરરેલારં નિારં અિલોકનો ગવતવિજ્ાન સાથરે સરંકળાયરેલારં નથી પણ ઉષમીય, 
િીજવળક અનરે પ્રકાશીય ઘટનાઓ સાથરે સરંકળાયરેલારં છરે. હુરં  (બૉન્ધ) ભારતીય 
ભૌવતકવિજ્ાનીઓ સાથરે સરંપૂણ્ધપણરે સરંમત છુરં કરે મારા પુસતકમારં વિકસાિરેલો 
વસદારંત આમારંના કરેટલાક પ્રયોગ સમજાિિા અસમથ્ધ છરે. તરેનુરં સપષ્ કાણ છરે 
કરે મારુરં  પુસતક કિૉ્ટમ યારંવત્રકીની શોર પહરેલારં લખાયરેલુરં હતુરં. 

વિિાદ પછી રામન અનરે બૉન્ધ કરેટલીય િખત મળા, પણ પૂરા 
સદભાિથી. વિદરેશમારં મળતા તયારરે  પણ એ જ સદભાિથી. મોટા મનથી, 
ઉદારતા (magnanimity) સાથરે મળતા હતા.

બૉન્ધ કહરે છરે કરે ‘‘હુરં  તો તરેમના વયવકતતિનો ્ાહક હતો. વિજ્ાન 
અનરે સરંશોરનમારં તરેમની સમવપ્ધતતાનો પ્રશરંસક છુરં. તરેમણરે તો ભારત 
આિિા આમરંત્રણ આપયુરં હતુરં. તરેઓ મનરે I.I.Sc. સરંસથામારં કાયમી કરિા 
માગતા હતા. આથી તરે વિવ્ત્ર પકરવસથવતમારં મુકાયાનો એહસાસ 
કરતા હતા. આ તો તરેમની કમનસીબી ગણાય. પણ એમારં મારો શો 
દોષ ? જ રે વસદારંત મનરે બરાબર નથી લાગતો તરે હુરં  કરેિી રીતરે સિીકારી શકુરં ?’’ 

બરંનરેનારં કદલ મહાસાગરોથી મોટારં પણ તરેની અરંદર િમળો તરેથીય મોટારં. 
પણ એ તો સમયનો સૈદારંવતક તકાદો હતો. બરંનરેની વનયત સાફ. અણઘડ 
અનરે અબુર લોકો માટરે કહી શકાય કરે િરુ પડતો પ્રરેમ થોડા કદિસ માટરે હોય 
છરે. પ્રબુદ લોકો િચ્રે પ્રરેમ – ઓછો કરે િરુ – પણ શાશ્વત હોય છરે.

l
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એકલૅડેમી

19૩4–૩5 એ ભારતીય વિજ્ાનના ઇવતહાસમારં એકૅડરેમીની સથાપનાનો 
સમય હતો. તરેમારંય ઇવ્ડયન એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીસ (ટૂરંકમારં એકૅડરેમી) રામનરે 
આપરેલી ભરેટ ગણાય. તરેની પશ્ભૂવમકામારં સિથેક્ણ વિભાગ, મોસમવિજ્ાન 
વિભાગ અનરે તબીબી સરેિાઓનો ઉલ્રેખ કરી શકાય. કરેટલીક સરંસથાઓમારં 
સરકારના ટરેકાથી િૈજ્ાવનક સરંશોરન ્ાલતુરં હતુરં, જ રેમકરે ઇમપીકરઅલ 
ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ િરેટરનરી કરસ્્ધ (મુકતરેશ્વર) ઇમપીકરઅલ ઍવગ્કલ્રલ 
ઇવ્સટટ્ૂટ (પુણરે), સરે્ટ્રલ કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ (કસૌલી), ઇમપીકરઅલ ફૉરરેસટ 
કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ (દરેહરાદૂન) અનરે યુવનિવસ્ધટીના કરેટલાક વિભાગો.

સોસાયટીની બાબતરે, ભૂસતરવિજ્ાનીઓએ માઇવનરંગ ઍ્ડ 
વજયૉલૉવજકલ ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ ઇવ્ડયા(1906)થી શરૂઆત કરીનરે 
આગરેિાની કરી. તયારબાદ ઇવ્ડયન મૅથરેમરેકટકલ સોસાયટી (1907), પુણરે; 
ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ એવ્જવનયસ્ધ (1921), કલકતિા; બૉટવૅનકલ સોસાયટી 
(1921), ઇવ્ડયન કરેવમકલ સોસાયટી (1924), કલકતિા; વજયૉલૉવજકલ 
માઇવનરંગ ઍ્ડ મરેટાલવજ ્ધકલ સોસાયટી ઑફ ઇવ્ડયા (1924); ઉપરારંત 
ઇવ્ડયન સોસાયટી ઑફ સૉઇલ સાય્સ, ઇવ્ડયન કફવઝયૉલૉવજકલ 
સોસાયટી, સોસાયટી ઑફ બાયૉલૉવજકલ કરેવમકલસ, ઇવ્ડયન ઇવ્સટટ્ૂટ 
ઑફ કરેવમસટ અનરે ઇવ્ડયન કફવઝકલ સોસાયટી ક્રમશ: અવસતતિમારં આિી.

આિી બરી નાની-મોટી સરંસથાઓ હોિા છતારં, એક લાગણી એિી 
પ્રિત્ધતી હતી કરે સમગ્ ભારતમારં એક એિો રાષ્ ્રીય મરં્ (ફૉરમ) હોય જયારં 
વિવિર વિદ્ાશાખાના વનષણાતો મળરે અનરે વિ્ારોનો વિવનમય કરી શકરે. 
એવશયાકટક સોસાયટી કરંઈક અરંશરે આ ખયાલનરે અનુરૂપ હતી પણ ઠીક ઠીક. 
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મરિાસની પ્રરેવસડર્ે સી કૉલરેજના જ રે. એલ. વસમો્સન અનરે લખનૌની 
કરેવનરંગ કૉલરેજના પી. એસ.મરેકમરેહોનરે, 1911મારં, ઇવ્ડયન ઍસોવસયરેશન ફૉર 
ઍડિા્સમરે્ટ ઑફ સાય્સની સથાપના કરી. પકરણામરે ઇવ્ડયન સાય્સ 
કૉંગ્રેસ ઍસોવસયરેશનનો પ્રભિ થયો. તરેની 1914મારં ઉદઘાટન-બરેઠક, સર 
આસુતોષ મુખરજીના અધયક્પદરે મળી. આ કૉંગ્રેસ િષ્ધમારં એક િખત મળતી. 
આ સાય્સ કૉંગ્રેસ પણ અપૂરતી જણાઈ જ રેનો પ્રતયુતિર (ઉકરેલ) ઇવ્ડયન 
એકૅડરેમી ઑફ સાય્સના ઉદભિથી અપાયો.

રામનરે, ‘Current Science’મારં તરેના તરંત્રીલરેખમારં વયકત કયુું કરે સરંશોરન 
એક સભયતા છરે, જ રે રાષ્ ્રમારં આવથ્ધક, સામાવજક અનરે રાજકીય વિકાસનો 
વનણ્ધય કરરે  છરે, તરેિી મા્યતાનરે ભારતની શાસન-નીવતના એક ભાગ તરીકરે 
ખુલ્રંખુલ્ા સિીકારાયરેલ નથી. સમગ્ ભારતમારં એક એિા િૈજ્ાવનક 
સરંગઠનની જરૂર છરે જ રે વિજ્ાન એ ભૌવતક અનરે આધયાવતમક સરંપવતિ છરે તરેિા 
વસદારંત ઉપર જાગ્ત પ્રજા-મતનરે કરેવ્રિત કરરે . આથી જણાય છરે કરે સમયસર 
સથાવપત નૅશનલ એકૅડરેમી ઑફ સાય્સથી, ભારતની સરંશોરન-સરંસથાઓમારં 
્ાલતી પ્રિૃવતિઓનરે િરુ નજીકથી અનરે સારી રીતરે સરંગકઠત સહકાર સારી 
શકાશરે. જ રેનો સમુવ્ત સામવયક વિારા મોટા પાયરે પ્ર્ાર કરી શકશરે. અનરે તરે 
રીતરે વિજ્ાન પ્રતયરે રસિર્ધનની પ્રકક્રયા જોર પકડશરે. ઉપરારંત જયારરે  સરંસથામારં 
થયરેલા ગુણિતિાિાળા કાય્ધ િડરે દરેશમારં િૈજ્ાવનક ખયાવતનુરં સથાપન કાયમી 
થાય તયારરે  તરેની વસવદઓની દુવનયામારં જાહરેરાત થશરે.

િૈજ્ાવનક સરંશોરન રાષ્ ્રની અમૂલય મૂડી છરે અનરે એકૅડરેમી તો માત્ર તરેનો 
ખજાન્ી છરે.

જા્યુઆરી, 19૩4મારં મુરંબઈ ખાતરે મળરેલી સાય્સ કૉંગ્રેસની બરેઠકમારં 
એકૅડરેમીનો વિ્ાર રજૂ કરિામારં આવયો. અધયક્પદરેથી મરેઘનાદ સહાએ 
એકૅડરેમીના વિ્ારનરે બહાલી આપી. અલબતિ, તરેનુરં સિરૂપ લરંડનની રૉયલ 
સોસાયટી જ રેિુરં હોય તરે બાબત ઉપર ભાર મુકાયો. તયારબાદ વિવરસરની 
પ્રકક્રયાઓ માટરે એકૅડરેમી-સવમવતની ર્ના કરિામારં આિી. સવમવતની બરેઠક 
19૩4ના ફરેબ્ુઆરીમારં મળી. તરેમારં રામનનરે લાગયુરં કરે તિકરત વનણ્ધય કરિાનરે 
બદલરે એકૅડરેમીના મુદ્દાનરે અરંતહીન ્્ા્ધઓમારં ઘસડી જિાનો હતો. અહીં 
રામન અનરે બીજા કરેટલાક િચ્રે એકૅડરેમીના (કદા્ સિરૂપના) મુદ્દ રે મતભરેદ 
ઊભા થયા. એકૅડરેમીની સથાપનામારં થતો વિલરંબ રામનનરે ઠીક ન લાગયો. 
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તરેથી તરેમણરે એકૅડરેમીના સભયપદરેથી રાજીનામુરં આપી દીરુરં. તયારબાદ 27 
એવપ્રલ, 19૩4ના રોજ તરેમણરે બૅંગાલુરુમારં પોતાની એકૅડરેમીની ર્ના કરી, 
સોસાયટીઝના રવજસટ્રરેશન ઍકટ હરેઠળ તરેની નોંરણી કરાિી દીરી. જ રેમારં 
તરેમની સાથરે 160 સથાપક ફરેલો હતા. 

રામનરે આગળ િરતારં, ભારતની તમામ સોસાયટીઓના સરંઘ(ફરેડરરેશન)
નુરં સૂ્ન કયુું, જ રે એકૅડરેમીનો વિકલપ બની શકરે. કરેટલાક વિ્ારોની આપ-લરે 
બાદ આ મુદ્દ રે સરંિાકદતા સરાઈ, પકરણામરે રામનરે એકૅડરેમીના સભય તરીકરે 
આપરેલુરં રાજીનામુરં પાછુરં ખેં્ી લીરુરં. આથી એકૅડરેમીની સથાપનાની કદશામારં 
િાતાિરણ અનુકૂળ બ્યુરં.

તરે પછી ૩ જા્યુઆરી, 19૩5ના રોજ નૅશનલ ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ 
સાય્સીસ, રામન સકહત 125 સથાપક સભયો સાથરે, અવસતતિમારં આવયુરં. આ 
સમગ્ પ્રકક્રયાના વિકાસ ઉપર સપષ્ીકરણ કરતારં બૉનથે રૂથરફૉડ્ધનરે લખયુરં કરે : 

‘‘સમગ્ ભારત થકી એક એકૅડરેમી સથાપિા માટરે સહા ઇરાદો રરાિતા 
હતા. પણ એકૅડરેમીની સથાપનામારં ્ાલતી રીમી પ્રકક્રયાનરે કારણરે, રામનરે 
તરેમના સિભાિ પ્રમાણરે બૅંગાલુરુમારં પોતાના Proceeding સાથરે એકૅડરેમીની 
સથાપના કરી. હિરે ભારતમારં બરે એકૅડરેમી અવસતતિમારં આિી છરે. આિડા 
મોટા દરેશ માટરે બરે એકૅડરેમી િરુ ન ગણાય. આ બરુરં દુ:ખદ (કડિાશભરી) 
પ્રવતકૂળતાઓ િચ્રે થયુરં. ઉતિર ભારતીઓ સહા સાથરે અનરે દવક્ણ ભારતીઓ 
રામન સાથરે જોડાયા.’’

બૉન્ધનુરં આ અિલોકન ઉપર્ોકટયુરં (અરૂરુરં ) લાગરે છરે. કારણ કરે તરેમારં 
ભારતનુરં ઉતિર અનરે દવક્ણ એમ બરે ભાગમારં વિભાજન ન હતુરં. બરંનરે એકૅડરેમીના 
ફરેલોમારં સમગ્ ભારતનુરં પ્રવતવનવરતિ રહુરં છરે, જ રેમકરે મુરંબઈ રાજયના ૩6, 
મરિાસ પ્રરેવસડર્ે સીના ૩5, માઇસોર રાજયના ૩૩, યુનાઇટરેડ પ્રૉવિ્સીસ(યુ.
પી.)ના 21, પરંજાબના 1૩, બરંગાળના 11 અનરે સરે્ટ્રલ પ્રૉવિ્સીસ(સી.પી.)ના 8 
ઉપરારંત વબહાર, ઓકરસા, હૈદરાબાદ, ત્રાિણકોર અનરે બમા્ધના પ્રવતવનવરઓ 
પણ હતા. 

નૅશનલ ઇવ્સટટ્ૂટના સથાપક ફરેલો થિા રામન સરંમત થયા તયારરે  
સહા અનરે તરેમના સાથીઓ એકૅડરેમી સાથરે જોડાયા નહીં. રામન અનરે સહા 
િચ્રે અરંતર ઘટતુરં ન જણાયુરં. સમય જતારં ઘા રૂઝાઈ ગયા. કડિાશભરી 
લાગણીઓનુરં બાષપીભિન થઈ ગયુરં. લાગરે છરે કરે દુ:ખનુરં ઓસડ દા’ડા.
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1946 સુરી નૅશનલ ઇવ્સટટ્ૂટરે કૉલકાતામારં કામગીરી બજાિી, તરે પછી 
કદલહીમારં. 1970મારં તરેનુરં નામ ઇવ્ડયન નૅશનલ સાય્સ એકૅડરેમી રાખિામારં 
આવયુરં. આ ટાણરે ‘Current Science’મારં લખાયરેલો રામનનો તરંત્રીલરેખ યાદ 
આિરે તરે સિાભાવિક છરે. ભારતનરે એકનરે બદલરે બરે એકૅડરેમી મળી. કાયમી સથળ 
પછીથી નક્ી કરાશરે તરે ઇરાદા સાથરે શરૂઆતમારં એકૅડરેમીનુરં સથળ હરંગામી 
રોરણરે બૅંગાલુરુમારં રાખિામારં આવયુરં. પણ તરત જ, માઇસોરના મહારાજાએ 
બૅંગાલુરુમારં I.I.Sc.ના સારંવનધય(સામીપય)મારં 10 એકર જમીનનુરં એકૅડરેમીનરે 
દાન કયુું. આથી બૅંગલોર એકૅડરેમીનુરં કાયમી સથળ બ્યુરં. એકૅડરેમીના હરેતુઓ 
માટરે રામનના વિ્ારો સપષ્ હતા, તરે પ્રમાણરે :

(1) સરંશોરન દરવમયાન લરેિાયરેલારં પકરણામોની ્્ા્ધ માટરે અિારનિાર 
બરેઠકો બોલાિિી.

(2) ખાસ (વિવશષ્) વિષયો ઉપરની ્્ા્ધ માટરે સભા(વસમપોવઝયમ)નુરં 
આયોજન કરિુરં. 

(૩) સભામારં સભયો વિારા થયરેલી કાય્ધિાહીની નોંર (Proceeding) 
પ્રગટ કરિી.

આ સાથરે 19૩4ના ઑગસટમારં એકૅડરેમીના ઉદઘાટન માટરેની બરેઠક 
I.I.Sc.ના પ્રારંગણમારં બોલાિિામારં આિી. તરેમારં મૌવલક સરંશોરન-લરેખોની 
રજૂઆત કરિામારં આિી. 

એકૅડરેમીના ઉપકામરે ટકૅવનકલ તરેમજ લોકભોગય વયાખયાનોનુરં આયોજન 
કરિામારં આિતારં, ઘણા શ્ોતાઓ વયાખયાનોમારંથી પ્રરેરણા મરેળિી તરેમની 
પ્રગવતનો માગ્ધ સરળ અનરે ટૂરંકો કરી શકયા હતા. ઉદાહરણ તરીકરે, સતીષ 
રિન ( જ રે 1977–79 દરવમયાન એકૅડરેમીના પ્રમુખ બ્યા હતા, તથા હકરકોટા 
રૉકરેટ લૉવ્્રંગ સટરેશન જ રે હાલ સતીષ રિન સપરેસ સરે્ટર તરીકરે ઓળખાય 
છરે તરે.) તરેમના ભૂતકાળનરે ગિ્ધભરેર યાદ કરતારં કહરે છરે કરે તરેમનરે પ્રગવત માટરે 
ભાભાના વયાખયાનમારંથી પ્રરેરણા મળી હતી. આિી પ્રરેરણા તરે સમયના કરેટલાય 
વિજ્ાનીઓનરે મળી હતી, જ રે બરાનો ઉલ્રેખ અહીં શકય નથી. 

રામનના કદિસોમારં એકૅડરેમીની િાવષ્ધક સભા કરંઈક રીતરે અજોડ 
રહરેતી. અવનિાય્ધ સરંજોગો બાદ કરતારં, રામન કદાવપ એકૅડરેમીની બરેઠકમારં 
ગરેરહાજર રહા નથી. બરેઠકમારં પાકરિાકરક િાતિરણ જામતુરં. બરા ફરેલો સાથરે 
વબરાદરીની ભાિના સાથરે િાતાિરણ હૂરંફાળુરં બનતુરં. તણાિમુકત હોિાની 
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લાગણી બરા અનુભિતા. રામન પાસરે સૌપ્રથમ વિજ્ાનની િાત હોય, તરે સાથરે 
રમૂજ પણ ખરી. રામનની રમૂજ કરિાની શવકત દરંતકથા જ રેિી પ્રખયાત હતી. 
જમણનો સમય, ટૂરંકા વિરામનો સમય કરે ્્ા્ધઓનો સમય હોય પણ રામન 
હળિા-ફૂલ રહરે, સદાબહાર રહરે. ટુ્ કા, આનરંદપ્રદ રીતભાત, કટપપણી વિારા 
લોકોમારં અટ્હાસય પરેદા કરિાની તરેમનામારં અદભુત આિડત (બવક્સ) હતી. 
આથી િાવષ્ધક સભામારં નજદીકી અનરે અનુભિોનો બરાનરે લહાિો મળતો. 
તરેથી એકૅડરેમીની િાવષ્ધક સભા વિજ્ાનીઓના મરેળાિડા કરતારં જરૂર કરંઈક 
વિશરેષ ઘટના બનતી. 

1958મારં એકૅડરેમીની સુિણ્ધજયરંતી નાગપુર યુવનિવસ્ધટીના પદિીદાન-
સમારરંભ હૉલમારં ઊજિાઈ. તરે સમયરે ભાભા કૉવસમક કકરણો ઉપર 
સરંશોરનાતમક પ્રિ્ન આપિાના હતા. રામનરે તરેમનરે ભારતના પ્રવતભાિરંત 
વસદારંતવિદ (theoretician) તરીકરે ઓળખાવયા. વિજ્ાનનુરં વયાખયાન હોય 
તયારં બલૅકબૉડ્ધ કરે પ્રોજ રેકટર જ રેિી વયિસથા હોિી આિશયક છરે (હિરે તો સીડી, 
સક્રીન અનરે લૅપટૉપની સુરંદર વયિસથા હોય છરે). હૉલમા આિી કોઈ વયિસથા 
ન જોતારં તરેમણરે (રામનરે) કહુરં કરે ‘‘અહીં તો આકૃવત દોરિા કરે સૂત્રો લખિા માટરે 
કોઈ સુવિરા જ નથી. તરે સાથરે આરંખના પલકારામારં તરેમણરે ઉમરેયુું કરે સગિડ 
નથી તરે એક રીતરે સારુરં  છરે કારણ કરે તરે કલપનાશવકતનરે ઉતિરેવજત કરરે  છરે.’’

1966મારં મદુરાઈ ખાતરે એકૅડરેમીની બરેઠક મળી. આ બરેઠકમારં ભગિરંતમનરે 
વયાખયાન માટરે વનમરંત્રરેલા. આ બરેઠકમારં ભગિરંતમ્ િરેદનાસભર (કરુણ) પળોની 
યાદ અપાિરે છરે. રામનરે િકતાઓ સમક્ ભગિરંતમનો પકર્ય આપતારં એક 
શવકતશાળી વિજ્ાની તરીકરેની ઓળખ આપી. તરેમણરે (ભગિરંતમરે) સરકારી 
નોકરીમારં રહીનરે તરેમનુરં દાવયતિ વનભાિતારં વનભાિતારં, દુભા્ધગયરે, પોતાની 
શવકતઓ િરેડફી નાખી છરે. તરેઓ સારા સરકારી અવરકારી કરતારં ઉતિમ 
વિજ્ાની છરે. સરકારનરે અવરકારીઓ તો ઘણા મળરે પણ વિજ્ાન માટરે તો 
ભગિરંતમ્ એક જ હતા. રામનની આ બરી રજૂઆત બાદ ભગિરંતમરે પોતાની 
જાતનો આધયાવતમક બ્ાિ કાયયો, તરે સાથરે તરેમણરે જણાવયુરં કરે, ‘‘જયારરે  રામન 
બરેઠકનુરં સમાપન કરતા હતા તયારરે  ભારંગી પડા હતા. સનરેહ અનરે સરાહનાના 
સરંદભ્ધમારં તરેમની આરંખમારંથી અશ્ુરારા િહરેતી હતી. રામનની લાગણી 
સમજિા ભગિરંતમ્ જોઈએ.’’

એકૅડરેમીમારં િૈજ્ાવનક ્્ા્ધઓ, નિા ફરેલોની ્ૂરંટણી અનરે અ્ય કામો 
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થતારં. એક પ્રસરંગરે એિી ફકરયાદ કરિામારં આિી કરે proceedingમારં પ્રગટ 
થતા લરેખોની ગુણિતિા ઊતરતી (ઘટતી) જાય છરે. આ બરુરં રામનરે રીરજપૂિ્ધક 
સારંભળા બાદ કહુરં કરે, ‘‘વમત્ર, જ રે સરંશોરન તમરે કરો છો તરે અમરે છાપીએ છીએ 
– પ્રગટ કરીએ છીએ.’’ ફરેલો-વમત્રનરે આતમખોજ કરિા માટરે વિ્ારભાથુરં 
આપી દીરુરં. પ્રગટ થતુરં કાય્ધ તમારુરં  જ છરે. માટરે તરેની ગુણિતિા, જ રેિી હોય 
તરેિી, માટરે તમારરે  કદલ-કદમાગથી વિ્ારિાનુરં રહરે છરે. દોષ દરેખાતો હોય તો 
તરેનરે દૂર કરિા હરસરંભિ પ્રયાસો સૌએ કરિા જરૂરી છરે. દોષનુરં નહીં પણ 
સુરારાનુરં મહતિ જાણિુરં જોઈએ.

કરેટલીક િખત રામન સારંધય-પ્રિ્ન આપતા. મરિાસ(્રેન્ાઈ)મારં તરેઓ 
એક પ્રિ્ન દરવમયાન સરંગીતિાદ્ની ભૌવતકી ઉપર બોલયા. પ્રિ્નનરે, 
પ્રતયક્તા આપિા, તરેમના ભાઈ સી. એસ. ઐયયરરે  િાયોવલન િગાડી, જ રે 
રામનનરે તરેમના વપતા તરફથી િારસામારં મળી હતી. તરે િાયોવલન આજ રેય 
રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટના મયુવઝયમમારં મોજૂદ છરે. 

તરે સમયરે સામવયકના પ્રકાશનનુરં કાય્ધ કરેટલારંક ટકૅવનકલ અનરે િહીિટી 
કારણોસર કકઠન હતુરં. તરે છતારં, રામન પોતાની શ્દાના બળરે તરે કાય્ધ 
સફળતાપૂિ્ધક પાર પાડી શકયા.

જ રેમ જ રેમ સરંશોરન અનરે એકૅડરેમીની પ્રિૃવતિઓ જોર પકડતી ગઈ તરેમ 
તરેમ બરી જ વિદ્ાશાખાઓનરે ્યાય આપિાનુરં કામ મુશકરેલ બનતારં, જુલાઈ, 
19૩5મારં proceedingનરે બરે ભાગ (A) ભૌવતકીય (physical) અનરે ગવણતીય 
વિજ્ાન માટરે અનરે (B) જિૈવિજ્ાન (biosciences)મારં વિભાવજત કરિામારં 
આવયુરં. 1977 (રામનના અિસાન બાદ 7 િષ્ધ) સુરી આ પ્રમાણરે ્ાલયા 
કયુું. તયારબાદ તરે છ સામવયકોમારં વિભાવજત થયુરં. ખાસ તો ભૌવતકવિજ્ાન 
માટરે proceedingનો ‘પ્રમાણ’ તરીકરે પુન: જ્મ થયો. તરેનરે ઇવ્ડયન નૅશનલ 
સાય્સ એકૅડરેમી અનરે ઇવ્ડયન કફવઝકસ ઍસોવસયરેશનનો સહયોગ રહો છરે. 

‘જન્ધલ ઑફ વજનરેકટકસ’ પ્રોવસકડરંગ પકરિારનો છરેલ્ો સભય છરે. આ 
સામવયકની સથાપના 1910મારં ઇંગલૅ્ડમારં થયરેલી, જ રેનરે જ રે.બી.એસ.હલદાનરે, 
ભારતમારં કાયમી િસિાટ માટરે આવયા તયારરે  લરેતા આવયા હતા. 1977મારં આ 
સામવયક બરંર પડુરં. તરેનરે પુનજી્ધવિત કરિા એકૅડરેમી પ્રયતનશીલ છરે. 

સમયાનુસાર, મુરિણ અનરે િૈજ્ાવનક સુવિરાઓ ઉપલબર થતારં તમામ 
પરેટા-પ્રકાશનોમારં આિશયક ફરેરફારો કરી તરેનરે અદ્તન બનાિિા સકક્રય 
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પ્રયાસો કરિામારં આિી રહા છરે. તરે છતારં, સરિાળરે જોતારં લાગરે છરે કરે ઉતિમ 
ભારતીય સરંશોરન પ્રકાશનો વિદરેશમારં પ્રગટ થતારં રહરે છરે. છરેલ્ા કરેટલાય 
સમયથી આ િલણમારં કોઈ નોંરપાત્ર ફરેરફાર જોિા મળતો નથી. આિુરં શા 
માટરે બનરે છરે તરે પ્રશ્ જકટલ છરે; પણ તરેના ઉકરેલ માટરે કોઈ પણ શકય પ્રયાસ 
કરિા અવનિાય્ધ છરે. એકૅડરેમી નિારં સથાનો ઊભારં કરીનરે તથા તરેના ફરેલોના 
નરેટિક્ધ િડરે સફળ પ્રયાસોની કદશામારં આગળ િરી રહી છરે.

સુિણ્ધજયરંતી સમયરે એકૅડરેમીની તાકાત – ગુણિતિા જણાઈ આિી. 
ભારતીય પરરંપરા મુજબ, આિરે ટાણરે, પ્રાસરંવગક કમ્ધકારંડ (દીપ-પ્રાગટ્, 
ફૂલહાર અનરે લારંબો પકર્ય િગરેરરે  િગરેરરે ) મહતિની ઘટના બનરે છરે. જ રેમનરે 
ફૂલહાર થતો હોય કરે પુષપગુચછ મળતા હોય તરે વસિાયના તમામ શ્ોતા(પ્રરેક્ક)
નરે આ બરુરં અરુવ્કર અનરે કરંટાળાજનક લાગરે છરે. ઘણાનરે લાગતુરં હોય છરે 
કરે આિી સભા કરે પ્રસરંગનુરં આયોજન આિા કમ્ધકારંડ માટરે જ કરિામારં આિરે 
છરે. પણ એકૅડરેમીની રસમો તદ્દન અલગ છરે. સથાપકના સિપનના ભાિનરે 
ધયાનમારં લરેતારં, ઉજિણીનો આરરંભ િૈ્ાકરક બળ અનરે પ્રોતસાહન પૂરુરં  પાડરે 
તરેિો હોિો જોઈએ. સથાપકની તરે વિભાિના મૂવત્ધમરંત કરિા માટરે એકૅડરેમીએ 
નોબરેલ પુરસકારવિજ રેતા એસ.્રંરિશરેખરના ‘‘The Pursuit of Science : its 
Motivations’’ પ્રિ્નથી પ્રારરંભ કયયો. તરે પણ તરેમના સરંવક્પ્ત પકર્ય સાથરે 
– ્રંરિશરેખર ખગોળભૌવતકવિજ્ાની અનરે એકૅડરેમીના સથાપક ફરેલો તરીકરે જ.

ઉજિણીનો આનરંદ તો ખરો જ પણ ભૂતકાળની યાદ અપાિતો તરે 
યાદગાર અિસર બ્યો, કારણ કરે આ પ્રસરંગરે સથાપક ફરેલો તરીકરે તરેઓ 
(િકતા ્રંરિશરેખર) એક જીિરંત હતા. તથા બીજા સથાપક ફરેલો કરયાઝુદ્દીન 
વસદ્દીકી હતા, જ રે  પાછળથી પાકકસતાન એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીસના અધયક્ 
બ્યા હતા. સમગ્ પ્રસરંગ હૃદયસપશથી બ્યો હતો. એકૅડરેમીની આિી સાદી 
અનરે સાનતવક ઉજવણી, શનકત અિે ધિસંપનત્િો વ્ય્ય કરતા સમારંભ-
આ્યોજકો માટે બોધદા્યક બિશે તો તેિો નવજ્ાિેત્ર સાદો આશ્ય 
સવ્ભદા ્યાદગાર બિશે.

અતયારરે  ઇવ્ડયન એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીસ અનરે ઇવ્ડયન નૅશનલ 
સાય્સ એકૅડરેમી એકબીજાનરે પૂરક બની પ્રિૃવતિઓ કરરે  છરે. તરેમની િચ્રે કોઈ 
સપરા્ધતમક તતિ કામ કરી રહુરં નથી. આનરંદની િાત તો એ છરે કરે આજ રે એિા 
કરેટલાક વિવિજ્જનો (એકૅડરેવમશયનો) છરે જ રે બરંનરેની કાઉવ્સલ ઉપર એકસાથરે 
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કામ કરરે  છરે. તરેમારંથી વયવકતગત સમજ અનરે સરંગઠનોની સમ્િયતા બરંનરે 
એકસાથરે આવિષકૃત થાય છરે.

કોઈ પણ સરંસથામારં જ રેમ જ રેમ પ્રિૃવતિઓ િરરે છરે તરેમ ખ્્ધ પણ િરરે 
છરે. એકૅડરેમીમારં પણ એમ જ બનિા લાગયુરં. રામનના સમયરે બજ રેટ નાનુરં 
રહરેતુરં. કારણ કરે સરકાર તરફથી ગ્ા્ટ મારંગિામારં આિતી ન હતી કરે મળતી 
ન હતી. આજ રે પણ અ્ય દરેશોની એકૅડરેમીઓના સાપરેક્રે આ એકૅડરેમીનુરં 
બજ રેટ સામા્ય છરે. આથી આવથ્ધક મદદ માટરે સરકાર પાસરે હાથ લરંબાિિો 
જ પડરે. કમનસીબરે સરકારની મદદ ઓછી અનરે અનરેક પ્રકારની શરતોનુરં 
પાલન િરુ પડતુરં હોય છરે. સરકાર અથ્ધહીન પ્રિાસો માટરે ભાડા-ભથથા પરેટરે 
મબલખ પૈસા ખ્થે છરે – દુવય્ધય કરરે  છરે. વબનજરૂરી પ્રકલપો ઊભા કરિામારં 
આિરે છરે. વયિસથાપનના ગોટાળા અનરે અ્ય અહરેતુક કામો માટરે ખ્ા્ધતારં 
નાણારંની દૃવષ્એ સરકાર એકૅડરેમીનરે માતબર મદદ કરી શકરે તરેમ છરે, જ રે 
આિા વબનજરૂરી ખ્ા્ધઓ સામરે મામૂલી ગણાય.

ફરંડનુરં વિતરણ કરનાર શાસકોનારં માનસ વિવ્ત્ર અનરે પ્રગવત-રોરક 
હોય છરે. તરેઓ ગણતરીઓનરે બરેહૂદો આકાર આપરે છરે. પોતાના વખસસાના 
પૈસા ખ્ા્ધતા હોય તરેિી િરેદના સાથરે જાહરેરાત કરતા હોય છરે કરે, ‘‘આપણરે 
એકૅડરેમીનરે આવથ્ધક સહાય કરીશુરં તો, તરે એક જાતની પ્રથા ઊભી થશરે. તરે 
બીજી આવથ્ધક મદદ માગનાર દાિરેદારોનરે પ્રોતસાકહત કરી તરેમની સરંખયામારં 
િરારો જ કરશરે નરે ?’’

વિજ્ાન-વિકાસના ઉમદા ધયરેય સાથરેની સરેિા ટકાિી રાખિા માટરેની 
સરંસથાઓ શુરં એટલી બરી મોટી સરંખયામારં છરે જ રેથી આિો પ્રશ્ ઊભો થાય 
? ખાસ તરેમારંય સામવયકના પ્રકાશન માટરેના વનણા્ધયક ક્રેત્રમારં તો નહીંિત્ 
સરંસથાઓ હશરે. શ્રેષ્ઠતાના સરંસકારોનરે િરરેલા રામન અનરે એકૅડરેમીનારં પ્ાસ 
િષ્ધ પૂરારં થયારં છતારં, સમવપ્ધત સરંગઠનોની સમાન સરેિાઓ હોિા છતારં, 
અમલદારશાહીની મજબૂત દીિાલ ભરેદિાનુરં હજુ શકય બ્યુરં નથી.

રામનરે સમુવ્ત સમયરે કહરેલુરં કરે, ‘‘એકૅડરેમી એ કરંઈ શોભાના ગારંકઠયા 
સમાન નથી કરે શોભાનુરં ઘરરેણરં નથી. પણ તરે તો એક િૈજ્ાવનક વિકાસ માટરેની 
અવનિાય્ધ સરંસથા છરે.’’

રામનરે સથાપરેલી એકૅડરેમી, આજ રે પૂણ્ધતયા તરેમની અપરેક્ાઓ પાર પાડી 
રહી છરે. 
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વિજ્ાન અનરે આધયાવતમક પાયા ઉપર આરાકરત રાષ્ ્ર કરે સમાજના 
કલયાણાથથે કરરેલુરં કોઈ કાય્ધ વનરથ્ધક જતુરં નથી. શુરં રામનનુરં વિજ્ાન અનરે 
ભગિદગીતાનુરં જ્ાન અમલદારો(સરકારો)ની આરંખો ખોલી શકશરે ખરારં ? 
જો હા, તો સમગ્ વિશ્વનુરં કલયાણ; નહીં તો ્ોક્સ ખાટલરે ખોડ પડિા જ રેિી 
વસથવત જ સજા્ધશરે.

l
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12
રામિ રરસચ્ભ ઇનન્સટટ્ૂટ

I.I.Sc.મારંથી 60 િષ્ધ પૂરારં થતારં િય-વનિૃવતિ મળરે તરે પહરેલારં બરે િષ્ધથી 
રામનરે તરેમની ભાવિ િૈકવલપક યોજનાઓનો અમલ શરૂ કરી દીરો હતો. 
વનિૃવતિ બાદ તરેઓ એક પણ કદિસ કામ વિના નિરા બરેસિા માગતા ન 
હતા. I.I.Sc.ની વિદાય તરેમના માટરે થોડીક િસમી અનરે વિષાદમય તો હતી 
જ. અલપ સમયમારં તરેમણરે પોતાનારં પૂિ્ધિત્ આનરંદ-આશા મરેળિી લીરારં હતારં. 
અનરે અગાઉના રામન યથાિત્ બની ગયા હતા. બરુરં થિા છતારં, મન-માનસ 
સરંશોરન તરફથી જરાય ્વલત થયરેલ નકહ. પહરેલારં કરતારં િરુ પ્રિૃતિ અનરે 
વિશરેષ સૌંદય્ધ-્ાહક બ્યા. 

19૩4મારં માઇસોરના મહારાજાએ એકૅડરેમીનરે મકાન બારંરિા માટરે 10 
એકર જમીનની બવક્શ કરરેલી. કોઈ પણ કારણસર 1941 સુરી એકૅડરેમીનુરં 
મકાન થયુરં નહીં. આથી માઇસોર સરકારરે  યાદ અપાિી કરે જો એકૅડરેમીનરે 
અપાયરેલી જમીનનો ઉપયોગ નહીં થાય તો પાછી મરેળિી લરેિામારં આિશરે. 
આથી મકાન બારંરિાનુરં કામ તાતકાવલક બ્યુરં. છ મકહના િરુ મહરેતલ આપિા 
માટરે રામનરે વિનરંતી કરી, જ રે સદભાગયરે સરકાર તરફથી મા્ય રાખિામારં આિી.

તરેથી મકાન બારંરિા અનરે એકૅડરેમી સાથરે સરંકળાયરેલી પ્રિૃવતિઓ માટરે છૂટ 
મળી. એકૅડરેમીના જ વિસતારમારં સરંશોરન-સરંસથા ઊભી કરિા માટરે રામનરે 
આગ્હ રાખયો. ઇવ્સટટ્ૂટના મકાનનુરં વનમા્ધણકાય્ધ શરૂ કરિામારં આવયુરં. 
એકૅડરેમી રામનનુરં ફરજ રંદ હોિાથી તરેમની બરંનરે િચ્રે અતૂટ સરંબરંર હતો. 
તરે છતારં ભાવિનરે નજર સમક્ રાખતારં, તરેમણરે એકૅડરેમી અનરે ઇવ્સટટ્ૂટની 
ઓળખ અલગ રાખી. ઇવ્સટટ્ૂટનુરં મકાન પૂરુરં  થિા આવયુરં તયારરે  સિાલ 
ઇવ્સટટ્ૂટ ્લાિિાના ફરંડનો આવયો.
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આખાય દરેશમારં ભ્રમણ કરી પરોપકારી દાતાઓ, રાજિીઓ અનરે 
પૈસાદાર ઉદ્ોગપવતઓ સમક્, પોતાની સરંશોરન-સરંસથાની યોજના 
સમજાિી, દાનની દરખાસતો કરી. તરેમણરે આ કાય્ધનરે ભીખ (भिक्षाम् देही) 
તરીકરે ગૌરિભરેર ઓળખાવયુરં. વિજ્ાન અનરે પકરણામરે રાષ્ ્રના કહત ખાતર 
વભક્ા-દાન મારંગિામારં જરાય સરંકો્ અનુભવયો નહીં. તરેમણરે પોતાની આગિી 
લાક્વણકતા સાથરે જણાવયુરં કરે ‘‘બુદ, શંકર અિે ગાંધીજી જવેા મહાિ 
લોકોએ પણ નભક્ષા માંગેલી જ િે ?’’ આ બધાએ રાટિ ્ર અિે જગતિા 
કલ્યાણાથિડે નભક્ષા માગેલી અિે સુંદર પ્રનતભાવ મળેલો. રામિે નવજ્ાિિા 
નવકાસ માટે એવું જ કા્ય્ભ ક્યુું. અહીં કોઈએ નભક્ષા-પ્રવકૃનત્ પોતાિા પેટ કે 
સવાથિ્ભ માટે કરી િથિી પણ જિર્ગકૃનત, જિકલ્યાણ અિે સવાુંગી નવકાસ 
માટે કરી છ.ે

છરેિટરે ઇવ્સટટ્ૂટનુરં કાય્ધ શરૂ થયુરં. તરેનુરં નામ ‘રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ’ 
રાખિામારં આવયુરં. 1948ના નિરેમબરમારં વનિૃતિ થઈનરે બીજ રે જ કદિસરે રામનરે 
રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટમારં પોતાનુરં સરંશોરનકાય્ધ શરૂ કયુું તયારરે  મકાનમારં 
લાઇટ કરે વિદ્ુત પણ નહોતી. પોતાના લરે્સ, પોલરૉઇડ અનરે સૂય્ધના પ્રકાશથી 
ખુલ્ામારં સરંશોરનકાય્ધ શરૂ કયુું, અહીં તરેમનરે કશાનીય ઊણપ લાગી નહીં. 
માણસિે કામ કરવા માટે તીવ્ર ઝંખિા હો્ય, સવ-દૃનટિ હો્ય તો કોઈ 
પરરહતિું કા્ય્ભ અટકતું િથિી. ઈશ્વર તો નિષ્ઠાિે ન્્યા્ય્યુકત કરાવે છ.ે

1948મારં રામન નૅશનલ પ્રાધયાપક તરીકરે વનમાયા. તરે તરીકરે મળતુરં 
િરેતન તરેમના વનિા્ધહ માટરે પૂરતુરં હતુરં. પણ ઇવ્સટટ્ૂટની આવથ્ધક વસથવત 
બરાબર ન હતી. પ્રયોગશાળાઓ સજ્જ કરિાની હતી. સટાફનરે તરેમના પગારો 
આપિાના હતા. મકાનની આખરી મરામત કરિાની હતી. આજુબાજુના 
વિસતારની સાફસૂફી કરીનરે તરેના ઉપર પ્રાકૃવતક દૃશય અનરે દરેખાિ (land-
scaping) તૈયાર કરિાનારં હતારં. આ બરુરં પૂરુરં  કરિા માટરે રસતો લારંબો હતો 
પણ રામનની શવકત નરે શ્દા અખૂટ (અતૂટ) હતી.

આ બરી સમસયાઓ િચ્રે સરકારની મદદ તો લરેિી જ ન હતી. આથી 
તરેમણરે તરેમના કરેટલાક વિદ્ાથથીઓ જ રે રાસાયવણક ઉદ્ોગ ક્રેત્રરે બરાબર જામયા 
હતા, તરેમની પાસરેથી દાન મરેળવયારં. વિદ્ાથથીઓ તરફથી સારો સહકાર મળો. 
તેમણે ર્તે તેમિી મોટા ભાગિી નમલકત ઇનન્સટટ્ૂટિા નવકાસાથિડે 
એકલૅડેમીિે ભેટ ધરી. તે સાથિે લેનિિ-શાંનત પુરસકારિાં િાણાં પણ 
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ઇનન્સટટ્ૂટિે જ દાિ ક્યાું.

ઇવ્સટટ્ૂટની મુલાકાતરે આિનાર તમામ તરેના બાગથી ખૂબ જ 
પ્રભાવિત થતા હતા. તરે બરુરં રામનનુરં જ સજ ્ધન હતુરં. રામન તરેના આયોજન 
અનરે વનરીક્ણ પાછળ ઘણો જ સમય આપતા હતા. પોતાની યોજનાપૂિ્ધકની 
ગોઠિણી ્ાલુ રહરે તરેની પૂરતી કાળજી રાખતા હતા. 

િૃક્ો, ફૂલો, કૈરિ અનરે ગુલાબનો બગી્ો રામનનરે ખૂબ વપ્રય હતો. 
પ્રાપય તમામ પ્રકાના ગુલાબના છોડ પોતરે લઈ આિતા, બાગમારં પોતરે જ 
તરેમનરે રોપતા (િાિતા) અનરે તરેની પૂરરેપૂરી દરેખરરેખ રાખતા. છોડિાઓની 
પોતાના બાળક (સરંતાન) જ રેટલી જ કાળજી રાખતા. બાગના તમામ છોડ-
િૃક્નારં િનસપવતશાસ્ત્રીય (botanical) નામો રામન જાણતા હતા. ફૂલોના 
શણગારની મહતિમ અસર પરેદા થાય તરે માટરે તરેઓ સરંપૂણ્ધ કાળજી રાખતા 
હતા. આ બાગમારં ફરીનરે તરેઓનુરં કદલ શીતલ થતારં આનરંદ માણતા, આરામ 
ફરમાિતા અનરે વ્રંતન કરતા. બાગ જ તરેમનુરં જીિન હોય તરે રીતરે તરેમારં મન 
પરોવયુરં હતુરં. 

સફકટક, રતન, મવણ, ખવનજો, ખડકના નમૂના, કો્લારંનો સરંગ્હ રામન 
રસપૂિ્ધક કરતા હતા. કિા્ટઝ્ધ અનરે તરેના પકરિારના સરંલગ્ન ખવનજોનો ભારરે  
શોખ હતો. રામનનરે હીરા, સફકટકો જ રેિા પદાથયોનો સરંગ્હ કરિાનુરં િળગણ 
(obsession) હતુરં, તરે માટરે તરેમના વિદ્ાથથી જયરામન લખરે છરે કરે :

‘‘તરેમનરે કિા્ટઝ્ધનો બહુ મોહ હતો – િણ્ધપટશાસ્ત્રીય અભયાસ માટરે જ. 
કિા્ટઝ્ધ-સફકટકો ભરેગા કરતારં તરે કદાવપ કરંટાળતા નહીં. ઘણી િખત મનોમન 
નક્ી કરતા કરે હિરે પછી એકરેય કિા્ટઝ્ધ ખરીદિો નથી પણ કોઈ તરેમની પાસરે 
સારો કિા્ટઝ્ધ જ રેિો પદાથ્ધ લઈનરે આિરે અનરે તરેમનરે ગમી જાય તો સરંકલપ-ભરંગ 
પણ કરી બરેસતા.

બાળક રમકડારં ખરીદરે તરેમ રામન જાતજાતના કિા્ટઝ્ધ  અનરે અ્ય 
સફકટકો પણ ખરીદતા. તરેમારંથી તરેઓએ રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટમારં સુરંદર 
મયુવઝયમ બનાવયુરં હતુરં. નમૂનાઓનરે કા્ની અભરાઈ ઉપર ગોઠિી યોગય 
રીતરે પ્રકાવશત કરિામારં આિતા. એક રૂમમારં સરંદીવપ્તશીલ (luminescent) 
ખવનજો હતારં. તરેમના ઉપર અલટ્રાિાયોલરેટ પ્રકાશ આપાત કરાતારં તરેમારંથી 
તરેજસિી રરંગો દરેખાતા – જીિરંત વ્ત્ર તૈયાર થતુરં. 

સરંશોરન માટરે ઇવ્સટટ્ૂટનરે અરંદરથી સજ્જ કરિા અનરે બહારનુરં સૌંદય્ધ 
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પુરબહારમારં લાિિા, રામનરે કશી કમી રાખી ન હતી. તરેથી જ તો તરેમનો 
વનિૃવતિસમય સકક્રય અનરે અથ્ધપૂણ્ધ રહો. 

નોબરેલ પુરસકારવિજ રેતા સિ. ફરેવલક્ બલૉ્ ઇવ્સટટ્ૂટની મુલાકાતરે 
આવયા તયારરે  રામન તરેમનરે મયુવઝયમની મુલાકાતરે લઈ ગયા અનરે રામનરે કહુરં 
કરે, ‘‘પ્રો. બલૉ્, આ મયુવઝયમમારં જોિા મળતારં તમામ સફકટકો, મવણ, કીમતી 
ખવનજો અનરે અ્ય પદાથયોનો સમૂહ મેં જ તૈયાર કયયો છરે. તમરે તો ખયાતનામ 
વિજ્ાની છો, તરેથી આ બરારં વિશરે તમરે ઘણરં જાણો છો, તમારરે  માટરે આમારં 
કશુરં જ નિુરં નથી. તરેથી આપણરે તરે જોિા માટરે ઝાઝો સમય આપીશુરં નહીં, 
થોડીક જ વમવનટોમારં બરુરં પતાિી દઈએ.’’ પ્રો. બલૉ્રે બરુરં સારંભળી આરંખના 
પલકારામારં કહુરં કરે, ‘‘રામિ આ બધું તમે ર્ણો છો, પણ મિે લાગે છ ેકે 
મારે ર્ણવા-સમજવાિું બાકી છ.ે મારે તો તે બધું નવગતે જોવું પડશે. 
પકરણામરે થોડીક વમવનટોનરે બદલરે થોડાક કલાક સુરી તરેમણરે બરા જ નમૂનાઓ 
રસપૂિ્ધક જોયા.’’ આિુરં હતુરં અનરે છરે તરેમનુરં મયુવઝયમ જ રેમારં વિજ્ાનીઓ પણ 
કલાકો સુરી ખોિાઈ જતા. મયુવઝયમના મુલાકાતીઓનરે રામન મનોરરંજન 
કરાિરે, જાતજાતના ટુ્ કા સરંભળાિરે તથા ભાતીગળ િાતા્ધઓ સરંભળાિી 
તાજગી સાથરે વિદાય આપતા.

રરંગો, ફૂલો, હીરા, સફકટક અનરે પ્રકાશના પ્રકીણ્ધનમારં હિરે તરેમના રસમારં 
એક નિુરં પકરમાણ ઉમરેરાયુરં. તરે હતુરં ખગોળનો અભયાસ. ખગોળવિજ્ાનમારં 
રામનનો રસ પ્રિૃતિ થતારં, રામનરે અહીં (ઇવ્સટટ્ૂટમારં) િરેરશાળાની ર્ના 
કરી. આ પહરેલારં Current Scienceમારં લરેખો મારફતરે ભારતમારં ખગોળના 
સરંશોરન માટરે િારરંિાર અપીલો કરી હતી. તરે ભૂતકાળનરે યાદ કરતારં તરેઓ 
કહરે છરે કરે :

‘‘પ્રાકૃવતક વિજ્ાનની વિદ્ાશાખાઓમારં ખગોળવિજ્ાન જૂનામારં જૂનુરં 
વિજ્ાન છરે. કારણ કરે તરેના અભયાસ માટરે ્ાર દીિાલોિાળી પ્રયોગશાળાની 
જરૂર પડતી નથી. ખુલ્ુરં મરેદાન અનરે ખુલ્ુરં વનમ્ધળ આકાશ ખગોળના 
અભયાસ માટરે મોટી િૈવશ્વક પ્રયોગશાળા છરે. આથી કહરેિાય છરે કરે વિ્રતી 
(ભટકતી) જાવતના લોકોમારં ખગોળનુરં જ્ાન વિશરેષ જોિા મળરે છરે. તરેઓ રાયા્ધ 
પ્રમાણરે ઓછુ ંવૈજ્ાનિક પણ નવશેર લૌરકક જ્ાિ રરાિરે છરે. ખગોળવિજ્ાનનરે 
માનિના ઇવતહાસ સાથરે જોઈ શકાય છરે. ભારતમાં ખગોળિો અભ્યાસ 
કેટલા રસથિી થિતો હતો તેિો નિદડેશ પ્રાચીિ સંસકકૃત સારહત્યમાં જોવા 
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મળે છ.ે જ ે સમ્યે પ્રાચીિ ગ્રીકોિા અભ્યાસિો દીપ હોલવાઈ રહો 
હતો અિે ્યુરોપ અંધકારિા ્યુગમાં થિઈિે પસાર થિઈ રહો હતો ત્યારે 
આ્ય્ભભટ્ટ, વરાહનમરહર, બ્રહ્મગુપ્ત અિે ભાસકરાચા્ય્ભિાં લખાણોમાં 
ખગોળિા સરક્્ય અભ્યાસિો ઉલ્લેખ જોવા મળે છ.ે ભારતમારં િષયો સુરી 
શક, હૂણ, મુઘલો, મુસલમાનોનારં આક્રમણ થતારં રહારં. અરંગ્રેજોએ તરેમના 
ઇરાદા વસદ કરિા માટરે ભારતીય સરંસકૃવતનો વયિવસથત રીતરે લોપ કરિા 
નીવતના નામરે આયોજનો કયાું. આથી ભારતમારં ઐવતહાવસક ્ડતી-
પડતીઓથી તરેના સારંસકૃવતક વિકાસ અનરે વિસતરણનરે ખાસ રીતરે પ્રવતકૂળ 
બની. તરેમ છતારં, તરે સમયરે ખગોળના અભયાસમારં ઓટ આિી ન હતી. તરેના 
પુરાિા તરીકરે તરે સમયનારં ખગોલીય ઉપકરણો આજ રે પણ આપણી પાસરે 
સ્િાયરેલારં પડારં છરે. જયપુરના મહારાજા જયવસરંહ ખગોળપ્રરેમી અનરે તરેના 
અભયાસી હતા. તરેની પ્રતીવત રૂપરે જયપુર, ઉજ્જનૈ, બનારસ, કદલહી અનરે 
અ્યત્ર જયવસરંહરે ખગોળના અભયાસ માટરે તૈયાર કરરેલી િરેરશાળાઓમારં 
વજજ્ાસાિર્ધક અસામા્ય સરંર્નાઓ જોિા મળરે છરે. 

સરંસકૃત સાકહતય અનરે ઇવતહાસનારં પાનારં ફરેરિતારં, રામનનરે આ બરારંની 
જાણકારીના પકરણામરે ખગોળમારં રસ પડો.

તરે સમયરે ભારતનરે દૂરબીનની ખોટ હતી. મોટારં દૂરબીન ખૂબ મોંઘારં 
હતારં. તયારરે  ભારતનરે દૂરબીનોની ખોટ ન હતી પણ શવકતશાળી દૂરબીનોની 
જરૂર હતી. ઉચ્ ગુણિતિાિાળા પ્રકાવશકી અનરે ્ોકસાઈપૂિ્ધકના યારંવત્રકીય 
ઇજનરેરીના સમ્િયથી આિારં ઉપકરણો શકય છરે. ભારતનરે આિારં મોંઘારં 
ઉપકરણોની જરૂર ખરી ? રામન તરેનો જિાબ આપતારં કહરે છરે કરે :

જ રે ગરીબ દરેશમારં, બૃહત્ સરંખયામારં, લોકો તરેમનુરં માનિ-અવસતતિ ટકાિી 
રાખિા માટરે ફારંફારં મારરે  છરે, તરેમનરે ખગોળની વબન-ઉપયોગી અનરે વબન-
ઉતપાદકીય પ્રિૃવતિ(વયિસાય)મારં રસ ન પડરે તરે સિાભાવિક છરે. દેશિી ગરીબી 
તો રાજકી્ય સવાથિ્ભપ્રેરરત(અ)િીનતમાં અિે અ્યોનજત આનથિ્ભક વ્યવસથિાિા 
મૂળમાં પડેલી છ.ે તરેનરે દૂર કરિા વિજ્ાનરે તો યવતકવ્રંત્ ફાળો આપયો જ 
છરે. આિા લોકમાનસ સાથરે સરંકળાયરેલા િલણમારં પકરિત્ધન લાિિા માટરે, 
ખગોળનો અભયાસ તરેમના ધયાન ઉપર લાિિો જોઈએ, આ છરે તરેનુરં મહતિ. 
િૈજ્ાવનક માકહતી અનરે વયાપક સરંસકારોના વિકાસમારં ખગોળનો અભયાસ 
મહતિની ભૂવમકા અદા કરરે  છરે. િરુમારં તરેઓ જણાિરે છરે કરે રસાયણવિજ્ાન 
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અનરે ઊજા્ધ-ઉતપાદનનરે ખગોળવિજ્ાન સાથરે સરંબરંર છરે. 

રસાયણવિજ્ાનનો વિષય મહતિનો અનરે વિશાળ છરે. તરેનરે આમ તો 
ખગોળના વિજ્ાન સાથરે કશુરં જ સામા્ય અથ્ધમારં લાગતુરંિળગતુરં નથી. 
ખગોળ તો ગ્હો, તારા અનરે નક્ત્રો સાથરે સરંબરંવરત છરે. તરેનરે રરતી ઉપર અનરે 
આસપાસ કાય્ધ કરતા રસાયણ સાથરે શુરં લરેિાદરેિા હોય ? પણ આ પ્રશ્ ભ્રામક 
છરે. એ ભ્રમ દૂર કરિો જરૂરી છરે. તતિોનો મૂળ (ઉદગમ), તરેમની વિપુલતા, 
તરેમનારં સરંયોજન-વિઘટન બાબતરે રસાયણ અનરે ખગોળવિજ્ાન મહતિની 
કડીથી જોડાયરેલો છરે. આ બરુરં રસાયણવિદો, ભૂસતરવિજ્ાનીઓ, ખનન 
ઇજનરેરો અનરે રાતુવિ્ધદો માટરે પણ ઘણરં મહતિનુરં છરે. રહસયમય વનહાકરકાઓ 
(nebulae), જ રે આકાશમારં ફરતા હિામય તરેજસમૂહો છરે, તરે કશુરં જ નહીં 
પણ કરંઈક અપકરવ્ત વસથવત(અિસથા)મારં ઑવકસજન અનરે નાઇટ્રોજન છરે. 
આથી તતિોના ઉદભિનો પ્રશ્ ખાસ પાવથ્ધિ નથી જ રેટલો તરે ખગોલીય છરે. 
નાના પાયરે તતિોનુરં રૂપારંતરણ કરેટલીક પ્રયોગશાળાઓમારં શકય બ્યુરં છરે. 
પણ કૉવસમક કુ્રવસબલ (બ્હ્મારંડીય કુલડી), જ રેનરે તારા તરીકરે ઓળખિામારં 
આિરે છરે, તરેમારં રાતુનારં રૂપારંતરણોની પ્રકક્રયા અવિરત ્ાલુ જ છરે. આરાર 
સાથરે સૂવ્ત કરિામારં (કહરેિામારં) આવયુરં છરે કરે સૂય્ધ અનરે તારાઓમારંથી 
પ્ર્ુર માત્રામારં બહાર પડતી ઊજા્ધનુરં મૂળ (કારણ) તતિોનુરં રૂપારંતરણ છરે. 
ભૌવતકિાદી માનસ રરાિતા મૂડીપવતઓ અનરે ઔદ્ોવગક સાહવસકોનરે મન 
(મતરે) શુરં આ પાવથ્ધિરેતર જ્ાન (માકહતી) અરંતરે તો અવત મહતિનુરં અનરે મૂલયિાન 
નથી ? 

યાદ રહરે કરે રામિિી આ િોંધ (રટપપણી) નવશ્વમાં ક્યાં્યે સંલ્યિશનકત 
(fusion power) ઉપર સંશોધિ શરૂ થિ્યું તે પહેલાંિી છ.ે રામિ દસ-વીસ 
વર્ભ આગળિું જોઈ-ર્ણી શકતા હતા. તરેનરે સુખદ કરે દુ:ખદ બાબત ગણિી 
તરે એક સમસયા છરે. ફયૂઝન પાિરની આગાહી ભાભાએ, 1955મારં પરમાણ-
ઊજા્ધના શારંવતમય ઉપયોગો માટરે મળરેલી વિશ્વ પકરષદના અધયક્પદરેથી કરરેલી. 
ગિ્ધ સાથરે રામન વશકાગો યુવનિવસ્ધટીના, ભારતીય મૂળના ખગોળભૌવતકવિદ 
એસ.્રંરિશરેખરની િાત કરરે  છરે. ્રંરિશરેખર આશા સાથરે જણાિરે છરે કરે ભારતનરે 
સરંશોરન માટરે સાનુકૂળ િાતિરણ મળી રહરે તો આ કદશામારં ઘણરં પ્રાપ્ત કરી 
શકાય તરેમ છરે. 

આ બરા જિાબો પછી હિરે પ્રશ્ પૂછિાનો િારો રામનનો આિરે છરે. 
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આપણા માથા ઉપર હથોડા મારીનરે રાજકારણીઓ અનરે દાશ્ધવનકો, 
ભારતના આધયાવતમક િારસાની િાતો િારરંિાર ઠોકરે છરે. તરે તો ઠીક છરે, િારંરો 
નહીં, પણ શુરં તરેમનરે ભારતના બૌવદક િારસા માટરે કશુરંય કહરેિાનુરં નથી ? આ 
િારસો ખગોળવિજ્ાનના યુગ પુરાણા રસનુરં પ્રવતવબરંબ પાડરે છરે તરેની શુરં તરેમનરે 
ખબર નથી ? શુરં તરેઓ આ રસનરે અભયાસ વિારા સકક્રય અનરે નિસાધય કરિા 
કોઈ પણ રીતરે મદદ કરી શકરે તરેમ નથી ?

રામનરે શરૂ કરરેલી િરેરશાળા તો તરે પૂરી કરી શકયા નહીં. પણ તરેમણરે 
ખગોળવિજ્ાનના અભયાસ અનરે સરંશોરનમારં રસ પ્રિૃતિ કરિાની જ રેહાદનુરં 
પકરણામ આજ રે જોિા મળરે છરે. આ રીતરે, અતયારરે  આપણરે માત્ર પ્રકાશીય (op-
tical) ખગોવળજ્ાનમારં નહીં પણ રરે કડયો ખગોળવિજ્ાન, અરોરકત (infrared) 
ખગોળવિજ્ાન, X-કકરણ-ખગોળવિજ્ાન અનરે ગૅમા-કકરણ ખગોળવિજ્ાન, 
જ રેિી નિી શાખાઓનારં સરંશોરનમારં અગ્સથાનરે છીએ. આિુરં સરંશોરન તો ખાસ 
હરેતુઓથી તૈયાર કરરેલ સરંસથા-પ્રયોગશાળાઓમારં જ ્ાલરે છરે. રામન કરસ્્ધ 
ઇવ્સટટ્ૂટ તરેમારંની એક સરંસથા છરે. આ નચત્રમાં ્યુનિવનસ્ભટીઓ ભાગ્યે જ 
જોવા મળે છ.ે આપણી યુવનિવસ્ધટીઓની આ બરી શુરં બરેદરકારી હશરે કરે કોઈ 
અનવભજ્ ગણતરી હશરે ? 

રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટનો વિકાસ એક વયવકત (રામન) થકી ગણાય. 
સથાપક રામન માટરે આ નિો નિો અનુભિ હતો. આ ઇવ્સટટ્ૂટની સથાપના 
અનરે વિકાસ દરવમયાન રામનનરે િૃદતિ સપશથી રહુરં હોિા છતારં, તરેમના દૈવનક 
કાય્ધભારમારં કોઈ જ ઘટાડો થયો ન હતો. તરેમનરે સકક્રય રહરેિાનુરં ખૂબ જ વપ્રય 
હતુરં અનરે તરેમનરે સકક્રય રહરેિા માટરે પૂરતુરં કામ પણ હતુરં. સામવયકના વનયવમત 
પ્રકાશન ઉપરારંત તરેમની પાસરે ઇવ્સટટ્ૂટ અનરે એકૅડરેમીનારં ઘણારં કામો હતારં.

આ બરારં કામો સાથરે સરંશોરનકાય્ધ તો ખરુરં  જ.

કૉલકાતામારં કરરેલારં કામો અનરે બૅંગાલુરુમારં થયરેલા અનુભિો પછી તરેમનારં 
િલણોમારં મોટો ફરેરફાર થયો હતો. પહરેલારંના સમયગાળામારં તરેમણરે કરરેલી 
શોરોની લોકોનરે સમજ આપિી પડતી હતી અનરે તરે આપતા હતા. પાછલા 
સમયમારં તરેિી જરૂકરયાત ન જણાઈ અનરે તરેથી તરેઓ અરંતમુ્ધખી બ્યા. આ 
સાથરે બીજા કરેટલાક પ્રશ્ો ઊભા કરિા જ રેિા લાગયા; પરરંતુ કરિામારં આવયા 
નથી. બાકીનાની ઉપર-ઉપરથી કરેિળ તપાસ કરિામારં આિી છરે. 

જયારં જયારં જ રે બરુરં તરેમણરે જોયુરં, તરે બરુરં તરે સમજયા અનરે પકરણામરે તરે 
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સુખી થયા આટલુરં જ તરેમનરે મહતિનુરં દરેખાયુરં.

આ સમય દરવમયાન રામનરે રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટમારં નીલમ (મવણ) 
(amethyst) ઉપર ઘણરં કાય્ધ કયુું. તરેના સુરંદર રરંગનરે કારણરે નીલમ (ametayst) 
પૌરાવણક સમયથી રતન-મવણનુરં મહતિ રરાિરે છરે. રરંગહીન કિા્ટઝ્ધનો કવઝન 
(વપતરાઈ) ગણાય છરે. નીલમ-મવણ અનરે કિા્ટઝ્ધનો આ તફાિત જાણિામારં 
િરુ રસ પડો. ભૌવતક-રાસાયવણક (physic-chemical) દરેખાિ ઉપર િરુ 
પ્રકાશ પાડિાની ગણતરીએ રામનરે નીલમના ગુણરમયોની હકીકત શોરિા 
માટરે અભયાસ ગવતમરંત કયયો. તરેમારં (i) નીલમ અનરે કિા્ટઝ્ધની ઘનતાની 
તુલના, (ii) બરંનરેના રરેલરે-પ્રકીણ્ધન, (iii) પ્રવત્ુરંબકીય પ્રિૃવતિ(સુગ્ાકહતા)નુરં dia-
magnetic susceptibility પરીક્ણ, (iv) નીલમના જુદા જુદા નમૂનાઓનો 
રરે કડયોગ્ાકફક અભયાસ, (v) રતન-મવણ પથથરનુરં ટોપોગ્ાકફક પરીક્ણ 
િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. ખાસ તો કિા્ટઝ્ધ અનરે નીલમની સરંર્ના િચ્રે 
સરંબરંર સથાવપત કરી શકયો અનરે નીલમ(amethyst)ની કુદરતમારં ઉતપવતિની 
જાણકારી મળી. બરંનરેનો સમવમવતય અભયાસ કરી શકયો. જણાયુરં કરે બરંનરે 
એક જ પીગળરેલા પ્રિાહીમારંથી બનરેલા છરે. તરેમારં પહરેલારં નીલમ (amethyst) 
તૈયાર થયો. જ રેમારં અશુવદઓ રહી અનરે કિા્ટઝ્ધ પછીથી તૈયાર થયો જ રેમારં 
અશુવદઓ ન રહી. નીલમના સુરંદર રરંગ માટરે માત્ર તરેની સરંર્ના જિાબદાર 
છરે અનરે અશુવદઓ નહીં, તરે િાત સમજાય તરેમ નથી. પણ રામન કહરે છરે 
કરે વિષમકદશીયનીજ (intrinsic) શોષણ (ધ્રુિીભૂત પ્રકાશ)નો રરંગો ઉપર 
પ્રભાિ પડરે છરે.

રામનરે વજ રંદગીનારં છરેલ્ારં િષયોમારં, અગાઉની જ રેમ િરુ વિદ્ાથથીઓનરે 
સરંશોરનમારં ન લીરા. જ રે વિવશષ્ સરંશોરનફાળો આપરે તરેિાનરે રાખયા. 
પરં્રતનમ્ એમારંના એક અનરે અજોડ હતા. તરે રામનના ભાણરેજ થતા હતા. 
પ્રકાવશકીમારં તરેમણરે રામનની પરરંપરામારં કામ કયુું, આથી તો તરે ખુદ રામનના 
પ્રવતવબરંબ જ રેિા હતા. રામનરે લરેકટસગવતવિજ્ાન અનરે સફકટક-પ્રકાવશકી ઉપર 
સરંશોરન કરિાનુરં કામ પરં્રતનમનરે સોંપયુરં. તરે જ લીટી ઉપર મરેઝર, લરેસર, 
સુસરંબદતા (coherence)  અનરે કિૉ્ટમ પ્રકાવશકીનારં ક્રેત્રો સરંશોરન માટરે 
સામરે જ હતારં. તરે છતારં, પરં્રતનમરે પરં્ાશીના દસકામારં ધ્રુિીભૂત પ્રકાશ 
ઉપર ધયાન કરેવ્રિત કયુું. તરે રામનના વિ્ારોનરે સિીકાતા હતા પણ લોકોનરે 
સીરરેસીરા ગવણતીય વિશ્રેષણનરે આરારરે  સમજાિતા. 1960મારં પરં્રતનમરે 
નાગપુર યુવનિવસ્ધટીમારંથી ડૉકટર ઑફ સાય્સ(ડી.એસસી.)ની ઉપાવર 
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મરેળિી. તરે જ િષથે તરેમણરે રો્રેસટરમારં ‘Coherence & Quantum optics’ 
ઉપર મળરેલ આરંતરરાષ્ ્રીય પકરષદમારં હાજરી આપી. તરે પછી તરત જ તરેઓ 
માઇસોર યુવનિવસ્ધટીમારં રીડર તરીકરે જોડાયા. 

પરં્રતનમ્ આપ્તરરંગી (વિશ્વાસુ) પ્રવતભા રરાિતા હતા. તરે ઊગતા 
વિજ્ાની હતા, નરે સાથરે માનિતા પ્રતયરે (માટરે) તરે ખૂબ જ લાગણી અનરે 
વનસબત રરાિતા હતા, સિભાિરે શરમાળ અનરે કશાયમારં માથુરં ન મારરે  તરેિા 
માનિતાિાદી. તરે સમયરે ‘સિયોદય’ની પ્રિૃવતિ ઠીક ઠીક પ્રમાણમારં ગવતશીલ 
હતી. તરેમના સિભાિનરે અનુકૂળ રહરે તરેિી આ પ્રિૃવતિ હોિાનરે કારણરે તરે 
સિયોદયની પ્રિૃવતિમારં સકક્રય થયા હતા. તરેમનરે કરંઈક વિશરેષ મળુરં છરે તરેિી 
લાગણી અનુભિતા. આથી લાભ-િરંવ્તો અનરે કુપોવષતોની સરેિા તરફ તરેમનુરં 
ધયાન રહરેતુરં. તરેમણરે માઇસોર યુવનિવસ્ધટી છોડી તયારરે  રામન પરં્રતનમનરે 
રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટમારં પાછા બોલાિિા માગતા હતા. કારણ કરે તરે તરેમનરે 
જ તરેમના રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટના સા્ા ઉતિરાવરકારી સમજતા હતા. 
પણ 1964મારં કરસ્્ધ માટરે તરે ઑકસફડ્ધ ગયા. નિુરં સરંશોરનક્રેત્ર પરમાણ-
ભૌવતકી અનરે ઑવપટકલ પવમપરંગ પસરંદ કયુું. તેમિા એક સંશોધિલેખિાં, 
ન્્યૂનકલ્યર ભૌનતકનવજ્ાિી નવકટર વીસકૉફે, ભરપેટ વખાણ ક્યાું. 
નસથિતપ્રજ્ ભાવે નવકટરિાં વખાણો સાંભળી લીધાં. તે પછી તેમણે ભારત 
આવવાિું િક્ી ક્યુું. તરે ભારત પરત આિિાની તૈયારી કરતા હતા, તરેિામારં 
તરેમનરે છાતીમારં અસહ દુ:ખાિો ઊપડો, તાતકાવલક સારિાર મળિા છતારં 
1969ના મરે મકહનામારં પરં્રતનમનો મધયાહનરે (ભરબપોરરે ) સૂયા્ધસત થયો.

રામનનરે પરં્રતનમ્ માટરે અપાર સનરેહ હતો. બરંનરે િચ્રે અવવિતીય 
સ્માનનીય સરંબરંર હતો. ભગિરંતમ્ નોંરરે છરે કરે રામન જયારરે  બોલિાનુરં શરૂ 
કરરે  તયારરે  બીજા બરાએ સારંભળિાનુરં રહરે. વજ રંદગીના અરંત ભાગ સુરી આ 
રસમ ્ ાલુ રહી. પરં્રતનમ્ માટરે કરંઈક જુદી જ િાત હતી. પરં્રતનમ્ બોલતા 
રહરે અનરે રામન શ્ોતા તરીકરે સારંભળા જ કરરે . આિો હતો પરં્રતનમનો જાદુ. 

રામનની જીિન-સરંધયા ટાણરે, તરેમના અ્ય વિદ્ાથથીઓ, પોતપોતાનારં 
સરંશોરનકાયયો પૂરારં કરી અ્યત્ર જતા રામન એકલા પડા હતા. તરે સાથરે 
પરં્રતનમના અિસાનનો આઘાત અસહ રહો. રામન ભારંગી પડા હતા. 
રામિ કોઈિા અવસાિિા સમાચારથિી રડ્ા િથિી; પણ પંચરતિમિા 
અવસાિિા સમાચાર આપવાદરૂપ હતા.
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રામનના વયવકતતિનરે જાણિા માટરે ‘રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ’ સાથરે 
સરંકળાયરેલ કરેટલીક ઘટનાઓ મહતિની છરે.

ની્રેનો કકસસો રામનના જીિનનુરં ક્વણક દશ્ધન કરાિી ગવભ્ધત સરંદરેશો 
આપરે છરે. પ્ાસીની મયરે રવશયાના ખરેરખારં િડાપ્રરાન બુલગાવનન અનરે સોવિયરેત 
પ્રમુખ ક્રશૂ્રેિરે ભારતની વિસતૃત મુલાકાત લીરી. સામયિાદી વિ્ારરારાથી 
વનવમ્ધત થયરેલી લોખરંડી દીિાલની બહાર, પ્રથમ િાર સોવિયરેત નરેતાઓ બહાર 
નીકળા હતા. આ નરેતાઓએ મુરંબઈવસથત તાતા ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ ફ્ડામરે્ટલ 
કરસ્્ધ(T.I.F.R.)ની આયોજનના ભાગ રૂપરે શુભરેચછા-મુલાકાત લીરી. તરે 
ભાિના સાથરે બૅંગાલુરુવસથત રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ(R.R.I.)ની મુલાકાતનુરં 
આયોજન, નરેતાઓની સરંમવતથી કરિામારં આવયુરં હતુરં.

માણસપારખુ રામન રાજકારણીઓ ઉપર ભરોસો રાખતા ન હતા અનરે 
તરેમારંય સામયિાદીઓ ઉપર તો લગીરરે  નહીં; પરરંતુ બુલગાવનન અનરે ક્રશૂ્ર્રેિ 
ભારત રાષ્ ્રના વનમરંવત્રત સ્માનનીય મહરેમાન હતા. આથી R.R.I.મારં તરેમનરે 
સતકારિા રામન માત્ર સરંમત થયા એટલુરં નહીં પણ ધિજો (banners) અનરે 
રરંગબરેરરંગી પતાકાઓ (buntings) ફરકાિીનરે સમગ્ પ્રારંગણનરે સુશોવભત કયુું 
હતુરં. મહરેમાનો િરેળાસર આિરે અનરે તરેમનુરં હાકદ્ધક સિાગત કરિા આતુર 
હતા. અગાઉની મુલાકાતોનો સમયક્રમ આયોજકો ન જાળિી શકિાનરે કારણરે 
છરેલ્ી ઘડીએ R.R.I.ની મુલાકાતનો કાય્ધક્રમ રદ કરિામારં આવયો.

આિા વનણ્ધયથી, સિાભાવિક રીતરે, કોઈ પણ યજમાન નારાજ (ગુસસરે) 
થાય. રામન તો અનોખી માટીના વનભથીક માણસ હતા. માનિસહજ ગુસસાથી 
અકળાઈનરે તરેમણરે ઉતસિ માટરે તૈયાર કરાિરેલારં બરારં જ રજા-તોરણો ફાડી 
નાખયારં અનરે કહુરં કરે ‘‘હંુ તમિે બરાબર કહંુ છુ ં કે કોઈ પણ વ્યનકત 
રાજકારણીઓ ઉપર નવશ્વાસ રાખી શકે િહીં.’’

આ ઘટના (કથન) મહાસતય પ્રગટ કરરે  છરે. આજ રે તો આ મહાસતયનો 
અહરેસાસ નહીં પણ પ્રતયક્ અનુભિ પ્રતયરેક ભારતીય નાગકરક કરી રહો છરે. 
એકિીસમી સદીના (નટ અનરે વનલ્ધજ ?) રાજકારણીઓના રરંગ-રૂપ રામન 
િીસમી સદીના મધયરે કળી ગયા હતા. આ રીતરે સમયથી આગળ ્ાલતા 
રામનનરે િેંવતયાઓ કરેિી રીતરે સમજી શકરે ?

બીજી ઘટનામારં, રામન તરેમના કરેટલાક સાથીઓ અનરે વિદ્ાથથીઓ સાથરે 
‘Anna and the King Siam’ ્લવ્ત્ર જોિા ગયા. ્લવ્ત્રના આરરંભરે 
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તરેમણરે જોયુરં કરે એવશયનોનરે દકરરિનારાયણ તરીકરે ્ીતરીનરે ઘઉંિણા્ધ (brown) 
લોકોનો તરેમના જ પકરસરમારં તરેમનો તરેજોિર કરિામારં આિી રહો હતો. 
રામનરે ગુસસરે થઈનરે અકળાતારં ઊકળતારં કહુરં કરે ‘‘આપણા જ લોકોનરે આ રીતરે 
હીણપત રીતરે ઉતારી પાડિામારં આિતા હોય તો તરેિુરં વ્ત્ર હુરં જોિા માગતો 
નથી અનરે પૈસો પણ નહીં આપુરં.’’ આમ કહીનરે તરેઓએ વથયરેટરમારંથી બહાર 
નીકળી ્ાલતી પકડી. તરેમના સાથીદારો તરેિુરં જ કરંઈક કરિા માગતા હતા 
પણ કોઈ અજ્ાત કાણસર તરેઓ બરેસી રહા અનરે ્લવ્ત્ર જોયુરં.

આિી હતી રામનની હમિતનીઓ પ્રતયરેની હમદદથી. આમારંથી પોતાના 
િતન પ્રતયરેની સરંિરેદના સપષ્ થાય છરે. આજના િાતાિરણમારં આિુરં ‘પોતાપણરં’ 
કરે ‘િતનભાિ’ કયારં જોિા મળરે છરે ? માત્ર નરે માત્ર સિ-ભાિ.

ત્રીજી ઘટના રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ (R.R.I.) સાથરે સરંકળાયરેલી છરે. 
િડાપ્રરાન નહરેરુની R.R.I.ની મુલાકાતના સરંદભ્ધમારં છરે. આ ઘટનાનરે કરેટલાકરે 
સતયથી દૂર રહીનરે વિકૃત કરી હતી. આ સમયરે ઇવ્દરા ગારંરી નહરેરુના 
પડછાયાની જ રેમ સાથરે જ રહરેતારં. R.R.I.ની મુલાકાતરે ઇવ્દરા નહરેરુની સાથરે 
જ હતારં. નહરેરુ રાજકીય પ્રશ્ોમારં ગળાડબૂ રહરેતા તરેથી ઇવ્દરા એકલારં 
R.R.I.ની મુલાકાતરે ગયારં. રામનરે તરેમનુરં સદભાિ સાથરે સિાગત કયુું. એક પળરે 
તરેઓ ઇવ્દરાનરે પરસાળમારં લઈ ગયા. તયારંથી દૂરના નરંદી-કહલસ સાથરેનુરં સુરંદર 
અનરે ભવય પકરસર તથા પ્રાકૃવતક (સૃવષ્) દશ્ધન કરાિતારં ઇવ્દરાનરે કહુરં, 
‘‘શા માટરે તમરે તમારા પપપાજીનરે રાજકાણની ગૂરં્ોમારંથી ઘડીભર બહાર 
નીકળી પ્રાકૃવતક શીતલ પકરદૃશય વનહાળીનરે આનરંદનો અનુભિ કરિાનુરં ન 
કહી શકો ?’’

ઇવ્દરા હસી પડારં અનરે પપપાનરે આ િાતથી િાકરેફ કરશરે તરેિો 
િગર બોલરે, ભાિ વયકત કયયો. બીજા કદિસરે નહરેરુ R.R.I.ની મુલાકાતરે 
આવયા. રામન અવત ભાિવિભોર બની ગયા અનરે નમ્પણરે કહુરં, ‘‘આ 
સરંસથામારં ‘પ્રાધયાપકપદ’(Chair)ની સથાપના કરિી જ રેથી તરેમની (રામનની) 
વબનહયાતીમારં પણ તરે ્ાલુ રહરે.’’ નહરેરુએ આદત મુજબ હાસય કયુું 
અનરે કહુરં કરે ‘‘સરંસથાની પૂરતી કાળજી રાખિામારં આિશરે.’’ રામનરે તરત 
જ કહુરં, ‘‘વડાપ્રધાિશ્ી, મિે તેિી ખાતરી કેવી રીતે થિા્ય ? કારણ કે 
રાજકારણીઓ જ ેઝડપથિી વચિ આપે છ ેતેથિી વધુ ઝડપે તેિે ભૂલી ર્્ય 
છ.ે’’ આ સારંભળી નહરેરુએ અરંત:કરણપૂિ્ધક અટ્હાસય પ્રગટ કયુું.



રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ 159

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

્ોથી ઘટનામારં, ભૌવતકવિજ્ાનની એક ગ્ીષમ-શાળામારં નોબરેલ 
પુરસકારવિજ રેતા મરરે  ગરેલમાન મુખય િકતા તરીકરે ઉપવસથત હતા. પ્રિ્ન 
દરવમયાન શ્ોતાઓનરે પ્રથમ િાર સમવમવતનરે લગતા, ‘Eight-Fold-Way’નો 
પકર્ય થયો જ રેનરે બુદના ‘અષ્માગથી’ વસદારંત સાથરે સરખાિી શકાય. 
રામનના મતરે academic batteries ્ાજ ્ધ કરિા માટરે ગ્ીષમ-શાળાઓનુરં 
આયોજન કરિામારં આિરે છરે. વશક્ણ અનરે વશક્કનરે અદ્તન બનાિિાનુરં તરેનુરં 
હાદ્ધ છરે. કરેિો ઉચ્ અનરે ઉમદા ધયરેય ! આજ રે તો તરેનો હ્ાસ થતો જણાય છરે. 
ખારુરંપીરુરં નરે છૂટા પડા.

l
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1૩
એકાંતવાસ

રામન તરેમના મનના માવલક હતા, જ રેમ ઘણા હોય છરે તરેમ. વનિૃવતિ 
બાદ જીિનનરે િરુ આદશ્ધ અનરે વનરામય બનાિિાની તરેમની નરેમ હતી. તરે 
માટરે તરેમની પાસરે અભયાસના કરેટલાક સુરંદર પ્રશ્ો હતા. તરેથી તરેમનરે કાય્ધરત 
રહરેિાનો સિાલ જ ન હતો. પણ સકારણ તરેિુરં બ્યુરં નહીં. કરેટલારંક કારણોસર 
તરેઓ આ સમયરે અ્ાનક થોડાક ઉગ્ બ્યા હતા. તરેમના જીિનમારં આજસુરી 
જ રે પ્રસરંગો બ્યા હતા તરેના આરારરે  આ બરુરં સિાભાવિક હતુરં. 

ભારત સિતરંત્ર થયુરં તરેિરે સમયરે તરેઓ વનિૃતિ થયા. વિજ્ાનના સહારરે  
દરેશમારં પ્રગવત કરિા માટરેનો આ સમય હતો. સિાતરંત્રય પૂિથે, રામન લગભગ 
્ાર દસકાથી વિજ્ાનની ઉન્વત સાથરે ગાઢ રીતરે સરંકળાયરેલા હતા, તરેથી તરેઓ 
નૂતન ભારતના સિાુંગી વિકાસ માટરે ભાિનાતમક રીતરે જોડાયરેલા હતા. તરેથી 
વિશરેષ તો તરે પ્રતયક્ રીતરે જોડાયરેલા હતા. નિી લાગણીઓ સાથરે સમગ્ દરેશ 
ઊઠી રહો હતો. નહરેરુના નરેતૃતિમારં ભારતરે ઘણો સરંઘષ્ધ કયયો, તરે છતારં રાષ્ ્રનુરં 
પછાતપણરં ખાસ કરંઈ ઓછુરં થયુરં નહીં.

વિજ્ાન એક એિો જાદુઈ દરંડકૂો હતો જ રેનરે લીરરે સમાજમારં પકરિત્ધન 
લાિી શકાય. ‘વિજ્ાન વિારા પ્રગવત’ના રૂપાળા નારા-ગાન સાથરે બૌવદકો 
જોડાયા હતા. આ સરંદભ્ધમારં તરેમણરે વિકાસ માટરે તરેમનો વિવશષ્ દૃવષ્કોણ 
તથા દુખદ અનુભિો રજૂ કરરેલા. તરે િખતની રાજકીય નરેતાગીરી સાથરે તરેઓ 
કરેટલીક બાબતરે સૈદારંવતક અનરે વયાિહાકરક રીતરે અસરંમત થયા હતા. તરેમના 
ટીકાતમક વિ્ારોથી પ્રરેસનરે સારુરં  એિુરં પ્ર્ાર-ભાથુરં મળી ગયુરં હતુરં. રામન અનરે 
નહરેરુ િચ્રે કરેટલીક બાબતરે વિિાદી ભૂવમકા સજા્ધઈ, તરે છતારં બરંનરે વિજ્ાન 
પ્રતયરે પ્રવતબદ હતા. રામન જ રેિા વિજ્ાની માટરે વિજ્ાન એક ઊધિ્ધગામી હરેતુ 
હતો જયારરે  નહરેરુ જ રેિા રાજકારણી માટરે વિજ્ાન મહતિનુરં સારન-બળ હતુરં. 
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નહરેરુ જ્મરે ભારતી પણ ઉછરેરરે  પવશ્મી ખરા, આથી િાસતવિકતાથી થોડાક 
દૂર – કરેટલીક િખત કલપનાપ્રરાન અનરે પકરણામરે રોમારં્કારી. રામન, 
ભાભા, સહા જ રેિા વિજ્ાનીઓના સરંપક્ધ-સહિાસથી વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનુરં 
મહતિ સમજાતારં નહરેરુનરે જમીની-િાસતવિકતા(ground reality)નો ખયાલ 
આિરેલો. તયારથી તરેઓ વિજ્ાનના ્ાહક અનરે પ્રોતસાહક બ્યા ગણાય. 
આરુવનક સમાજ અનરે રાષ્ ્રના ઘડતર માટરે વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનુરં મહતિ 
કરેટલાકનરે સમજાયરેલુરં, પણ તરે સમયની રાજકીય નરેતાગીરી ‘બળદ-ગાડાની 
કફલસૂફી’મારંથી બહાર આિી ન હતી. જીિનનરે ઉન્ત બનાિિા િરેદની 
કફલસૂફી સા્ી પણ ભૌવતક વયિહારો માટરે વિજ્ાનનરે તરેની સાથરે રાખિુરં 
આિશયક ગણાય.

19૩8મારં કલકતિા ખાતરે, ઇવ્ડયન સાય્સ કૉંગ્રેસના વસલિર જયુવબલીનુરં 
અધયક્પદ, લૉડ્ધ રૂથરફૉડ્ધ સરંભાળિાના હતા, પણ કમનસીબરે તરે પહરેલારં જ 
તરેમનુરં અિસાન થયરેલુરં. અિસાન પૂિથે પાઠિરેલા તરેમના સરંદરેશામારં જણાવયુરં હતુરં કરે :

‘‘છરેલ્ારં િષયોમારં ફરીથી વિજ્ાન તરફ િળતારં, જયારરે  મનરે થયુરં કરે વિજ્ાન 
અમૂત્ધતા અનરે આનરંદ માટરેનો માત્ર માગ્ધપલટો નથી પણ તરે તો જીિનનો 
િણાટ (texture) છરે, જ રેના વિના આરુવનક જીિન શકય નથી. રાજકારણરે મનરે 
અથ્ધકારણ તરફ િાળો જ રેથી ખુદ વિજ્ાન તરફ િાળો. પ્રતયરેક સામાવજક, 
રાજકીય અનરે આવથ્ધક પ્રશ્ના હલ માટરે િૈજ્ાવનક અવભગમ અવનિાય્ધ છરે. 
માત્ર નરે માત્ર વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના વિકાસથી ભૂખ, ગરીબાઈ, િહરેમ, 
ઘાતક કરિાજો, આરોગય અનરે અજ્ાનતાની સમસયાઓ દૂર થઈ શકરે તરેમ છરે.’’

નહરેરુ પણ કરંઈક એિુરં જ કહરે છરે : ‘‘વિજ્ાન એ સતયની ખોજ માટરે 
કરંઈ વયવકતગત બાબત નથી. અલબતિ, તરે તરેનાથી ઘણરં િરારરે  છરે. ખાસ તો 
સમૂહ માટરેનુરં કાય્ધ છરે. વિજ્ાન સામરે સામાવજક ઉતકષ્ધનો હરેતુ હોિો જોઈએ. 
ભૂખયા લોકો માટરે સતયાસતયનો ખાસ કોઈ અથ્ધ નથી, તરેનરે તો અન્ જોઈએ 
છરે. ભૂખયા માણસનરે ભગિાનના નામનો પણ કોઈ અથ્ધ સરતો નથી. તરેનરે તો 
ખોરાક જોઈએ. ભારત ભૂખાળિો દરેશ છરે, જ રે ભૂખરે મરરે  છરે. આથી વિજ્ાનરે 
ભારતના ૩5 થી 40 કરોડ (આજ રે 120 કરોડ) લોકો માટરે વિ્ારિુરં જોઈએ.’’

પવશ્મી ઢબરે તૈયાર થયરેલા, વિદરેશમારં ભણરેલા નહરેરુનરે ભારતના 
લોકો માટરેનો આ વિ્ાર વિદરેશી રૂથરફૉડ્ધના સરંદરેશાથી આવયો હોય તરેિુરં 
બનિુરં અસરંભિ નથી. બૅંગાલુરુમારં ૩8મી સાય્સ કૉંગ્રેસના અધયક્પદરે 
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ડૉ. હોમી ભાભા હતા. તરેમના પ્રિ્નથી પ્રરેરાઈનરે નહરેરુએ કહરેલુરં કરે મારરે  મન 
શુદ વિજ્ાનનુરં મહતિ ઓછુરં છરે, પણ માનિસમાજની સમસયાઓ(અલબતિ 
ભૌવતક)નો ઉકરેલ તો પ્રયુકત વિજ્ાનથી જ મળરે તરેમ છરે. નહરેરુનરે તરે સમયરે કદા્ 
ખયાલ નહીં હોય કરે પ્રયુકત વિજ્ાનનો જ્મ શુદ વિજ્ાનમારંથી જ થાય છરે.

નહરેરુનરે આરુવનક વિજ્ાનના લોકા્ાર કરે લોકનીવત(ethos)નો ખયાલ 
આવયો હતો. તરેમનરે વિજ્ાન સાથરે જકટલ અનરે લાગણીપ્રરાન (ઊવમ્ધશીલ) 
વનસબત હતી. કદા્ બૌવદક પણ હશરે. ભાભા અનરે ભટનાગરની િૈજ્ાવનક 
છાયામારં રહીનરે નહરેરુએ વિજ્ાનની દીક્ા લીરરેલી. તરે સાથરે મહરે્રિલાલ સરકાર 
અનરે જમશરેદજી તાતાએ વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી બરંનરેનરે પુષ્ કરિા સારો એિો 
રક્ો આપીનરે ગવતશીલ કયાું હતારં. તરેથી કૃવષક્રેત્રરે અસરકારક (અસારારણ) 
પકરણામો મળિા લાગયારં. જ રેનરે કારણરે કોલરંબો પલાન હરેઠળના PL-480 હરેઠળ 
મળતા બરછટ અનાજ અનરે લાલ જુિારમારંથી છુટકારો મળો અનરે તરે રીતરે 
આ પલાન ઉપરની કાયમી વનભ્ધરતા દૂર થઈ.

થોડારંક જ િષયોમારં, વિજ્ાન એક વયિવસથત રાષ્ ્રીય પ્રિૃવતિ બ્યુરં. 
ઘણા લોકો એિા હતા જ રે જીિનાશક દિા કરે પદાથયો(antibiotics)
થી ખગોળભૌવતકી, કમપયૂટરથી ઉદ્દીપકો (catalysts); નરંબર-વસદારંતથી 
્યૂવકલયર ભૌવતકી; પલસાસ્ધથી પોવલમસ્ધ; કિાકસ્ધથી ભૂકરંપ; રીઍકટરથી 
રીમોટ સરેવ્સરંગ; સરેવમક્ડકટસ્ધથી સયૂએજ ટ્રીટમરે્ટ; પ્રક્ુબરતા(turbulence)
થી ક્ય (ટ્ુબરકયુલોવસસ) જ રેિારં વિવિર સરંશોરનાતમક કાયયોમારં જોડાયા 
હતા. આ બરુરં જોિા માટરે ન તો નહરેરુ કરે ન તો રામન રહા. છરેલ્ારં ત્રીસ-
્ાળીસ િષ્ધનુરં આ ભારત છરે જ રેનરે માટરે તરે ગિ્ધ કરી શકરે તરેમ છરે.

આ બધું માત્ર િહેરુથિી જ થિ્યું તેવું માિી લેવાિે કોઈ ઠોસ કારણ િથિી. 
તે માટેિો ખરો ્યશ મહેન્દ્રલાલ સરકાર, આસુતોર મુખરજી, રામિ, તાતા, 
ભાભા, નવક્મભાઈ અિે ભટિાગરિે આપવાિો રહે છ,ે જમેિા વૈજ્ાનિક 
નવચારો, િીનત, આ્યોજિ અિે તેિા અમલ થિકી આજિું ભારત છ.ે

નહરેરુએ વિજ્ાનની તરફરેણ કરી તરેનરે ટરેકો આપયો તરે બાબતરે રામનનરે કોઈ 
પરરેશાની નથી કરે ઝઘડો નથી. ભારતની સમસયાઓનો ઉકરેલ વિજ્ાન અનરે 
ટકૅનૉલૉજી છરે, તરેિુરં બરંનરે સારી રીતરે સમજતા હતા. રાટિ ્રિા નવકાસ માટે જ ે
પ્રકારિી વ્યૂહરચિા (strategy) અપિાવવામાં આવી તેિી સામે રામિિે 
ઇતરાજી (વાંધો) હતી.
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આઝાદી િખતરે ભારત સામરે બરે મોટી સમસયાઓ હતી. એક, અન્ની 
અનરે બીજી ઉદ્ોગોની. તરે સમયરે બરંનરે સમસયાઓ વિકરાળ હતી. બરંનરેનો હલ 
આિશયક હતો. પણ યક્ સિાલ અવગ્મતાનો રહો, એટલરે કરે પહરેલારં અન્-
ઉતપાદન કરે ઔદ્ોવગક વિકાસ. સિાભાવિક છરે કરે પરેટ તૃપ્ત થશરે તો ઉદ્ોગો 
ખીલશરે અનરે બીજુ રં ઘણરં બરુરં, એિુરં રામન ્ુસતપણરે માનતા હતા અનરે કોઈ 
પણ બુવદવનષ્ઠ માનરે.  આથી રામનના મતરે કૃવષવિકાસનરે પ્રથમ ક્રમ આપિાનો 
વયૂહ અપનાિિાનો હતો.

1965–70 પછી ભારતમારં કૃવષક્રેત્રરે હકરયાળી ક્રારંવત થઈ, કારણ કરે તરે 
સમય દરવમયાન સારી કૃવષ માટરેની લગભગ તમામ સિલતો ઉપલબર થઈ. 
અહીં મુદ્દાનો સિાલ એ થાય છરે કરે આિી પ્રગવત 1947 થી 1965 િચ્રે 
કરિાનો ખયાલ કદા્ નહરેરુનરે હશરે તો તરેનો અમલ કરેમ ન કરિામારં આવયો 
? અહીં જ નહરેરુનારં માનસ અનરે િલણોનો આવિભા્ધિ થાય છરે. આ બરી 
હકીકતો નજર સમક્ રાખીનરે રામન-નહરેરુ વિિાદનો મુદ્દો વિિરેકથી મૂલિિો 
જોઈએ. પણ અહીં તો રામનના પ્રથમ-કૃવષના ખયાલનરે હારંવસયામારં રકરેલિામારં 
આવયો હોય તરેિુરં જણાય છરે. તરેનરે ડહાપણ ગણિુરં કરે મુતસદ્દીપણરં.

પ્રાયોવગક ભૌવતકવિજ્ાનનરે આરારરે  વિજ્ાનીઓએ નિસરંસકાકરત (in-
novative) ઉપકરણો તૈયાર કયાું છરે. ઉદાહરણ તરીકરે કૉલકાતામારં પદાથ્ધના 
્ુરંબકીય ગુણરમયોના અભયાસ માટરે રામનના એક તરેજસિી વિદ્ાથથીએ, 
પવશ્મની સપરા્ધમારં ટકી રહરે તરેિી, આકષ્ધક પદવત તૈયાર કરી. રામનરે 
હોવશયારી અનરે મૌવલકતાથી, ભારતમારં પ્રિત્ધતી અિરોરક પકરવસથવત િચ્રે, 
ભારરે  યોગદાન કયુું છરે. તરેમનો એક વિદ્ાથથી િણ્ધપટના પ્રયોગ ઉપર કામ 
કરતો હતો. તરેિા જ પ્રયોગો તરે સમયરે ઇંગલૅ્ડમારં ્ાલતા હતા. આ વિદ્ાથથી 
થોડોક વ્રંવતત હતો કારણ કરે તરે પોતરે 1 KW ના ગોળા(લૅમપ)થી કામ કરતો 
હતો, જયારરે  તરેનો હરીફ ઇંગલૅ્ડમારં 10 KWના લૅમપથી કામ કરતો હતો. 
આ હકીકત જાણીનરે રામનરે કહુરં કરે ‘વ્રંતા નથી’. તુરં 10 KWના લૅમપનરે બદલરે 
તારા ‘‘10 KW ના કદમાગ(brain)નો’’ ઉપયોગ કર. વિદ્ાથથીનરે માગ્ધ મળો 
અનરે ખુશ થયો. અહીં રામન એિો સરંદરેશો આપિા માગરે છરે કરે કદમાગ(બુવદ)
થી ઘણરં સાધય બનરે છરે.

રામનનરે મન સારુરં  વિજ્ાન, કીમતી સારનો કરતારં બુવદથી પરેદા કરી 
શકાય છરે. ‘રામન-ઘટના’ની શોર તરેમણરે સારનો િડરે જ કરી હતી, તરેમારં શરંકા 
નથી. પણ તરે માટરેની સારન-સામગ્ી તરેમણરે પોતરે પ્રયોગશાળામારં જ  તૈયાર 
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કરરેલી. તરે એિુરં હરવગજ કહરેિા નથી માગતા કરે વસવદ માટરે સારન જરૂરી 
નથી. તરેઓ આ સરંદભ્ધમારં ભારપૂિ્ધક કહરે છરે કરે બહાર(નવદેશ)થિી વૈજ્ાનિક 
સાધિ-સામગ્રી મંગાવીિે આપણે આપણા અજ્ાિિું મૂલ્ય ચૂકવીએ છીએ. 
બુવદથી વિ્ાર કરીનરે સારન તૈયાર કરી શકાય, જ રે પ્રા્ીનકાળથી બનતુરં 
આવયુરં છરે. પણ સારન િડરે બુવદ મરેળિી (તૈયાર કરી) શકાય ?

રસાયણ-વિશ્રેષણ, તબીબી વનદાન, ઔદ્ોવગક પરીક્ણોમારં સારન 
જરૂર મહતિનુરં અરંગ છરે. પણ એ ભૂલિુરં જોઈએ નહીં કરે સારનોનારં ઉતપાદનના 
પાયામારં બુવદ પડરેલી છરે. બુવદથી સારનનુરં ઉતપાદન શકય છરે પણ સારનથી 
બુવદ પરેદા કરી શકાય ? 

બીજા વિશ્વયુદ બાદ, િૈજ્ાવનક ઉપકરણો િરુ નરે િરુ દુવનયાદારીિાળારં 
(sophisticated) બનિા લાગયારં. પવશ્મમારં તો ઉપકરણો વિવશષ્ રીતરે તૈયાર 
થિા લાગયારં. વિજ્ાનનરે બદલરે શસ્ત્ર કરે સારવનક-વિકાસ પ્રતયરે ઝોક િધયો. વિજ્ાન 
અનરે સારવનક-વિકાસ – એમ બરંનરેની પૂરકતાથી ઔદ્ોવગક વિકાસ િધયો.

ભારતનુરં વ્ત્ર કરંઈક અરંશરે જુદુરં છરે. ઘરઆરંગણરે સારન-સામગ્ી તૈયાર 
કરિાનરે બદલરે આયાતી સારનો પ્રતયરેનુરં િલણ વિશરેષ રહુરં. કરેટલારંક સરંશોરનો 
માટરે તો પુશ-બટન ટકૅનૉલૉજીિાળારં તૈયાર મળિા લાગયારં. પણ તરેમારં વિદરેશી-
વિવનમયનો મોટો પ્રશ્ ઊભો થાય છરે. ઉપરારંત આિારં સારનો ખોટકાતારં, 
દુરસતી-સરેિાઓ અનરે પરેટા-અરંગો(spare-parts)ના સિાલો તો ખરા જ. 
આથી આયાતી સારનો(કરે િૈજ્ાવનક ઉપકરણો)નરે બદલરે સથાવનક રીતરે 
ઉતપાદનના િલણનરે ટરેકો મળિો જોઈએ. આ બાબતરે, ભાભાએ સથાવનક 
પ્રયતનોનરે પ્રોતસાકહત કરિા પર ભાર મૂકયો. બરેશક અદ્તન (state-of-art) 
ટકૅનૉલૉજી વિકાસની વનરરંતરતા માટરે આયાત કરિાનુરં વિ્ારી શકાય. આ 
વસિાય સારનોની આયાત બદલ પણ આપણરે જરાય વિક્ુબર થતા ન હોઈએ 
તો શુરં આપણરે આપણા અજ્ાનની કકરંમત જ ્ૂકિીએ છીએ નરે ?

રામન લગભગ બરી જ સાય્સ કૉંગ્રેસમારં હાજરી આપતા હતા. 
1949મારં અલ્ાહાબાદ સાય્સ કૉંગ્રેસમારં નહરેરુએ રામનનરે 60 િષ્ધ પૂરારં 
કરિા બદલ ખાસ અવભનરંદન પાઠવયારં હતારં. સાય્સ કૉંગ્રેસ ઘણારં માટરે ઘણી 
િખત ટીકા-્્ા્ધનો મુદ્દો બની છરે, અનરે તરે રામન એકલા માટરે નહીં. આ િખતરે 
રામનરે કરરેલી ટીકા સમા્ારનો મુદ્દો બની. છરેલ્રે છરેલ્રે કરેટલાક સમયથી 
રામનરે સાય્સ કૉંગ્રેસમારં આિિાનુરં બરંર કયુું હતુરં. તરેનુરં કારણ આપતારં તરે કહરે 
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છરે કરે જ રે સા્યન્સ કૉંગ્રેસિું ઉદઘાટિ-પ્રવચિ રાજકાણીઓથિી થિા્ય છ ે
તેવી કૉંગ્રેસ માટે હવે મારે કશી જ લેવા-દેવા િથિી.

રામનનો ઇશારો નહરેરુ તરફ હોય તરેિુરં લાગરે છરે. 

આ મુદ્દ રે નહરેરુએ ઘા-રૂઝિતો સપશ્ધ (healing touch) આપયો હતો. 
પણ વયાપક અનરે સામા્ય જાવતગત ખયાલ(generic sense)થી રામનની 
ટીકા િાજબી ગણાય. આજ રે તો તરેથીય િરારરે  ભભકા સાથરેનો ડોળ-દરેખાિ 
થાય છરે. ગરંભીર કાય્ધક્રમનરે િરુ પડતો ભભકરેદાર દરેખાડિાના િલણની સાથરે 
VVIPઓની હાજરીથી પ્રસરંગનુરં ઔવ્તય ઓસરતુરં જાય છરે. આજ રે તો આિારં 
િલણોએ માઝા મૂકી છરે અનરે પ્રસરંગનરે ઉતિરોતિર સપરા્ધતમક બનાિી દીરો 
છરે. વિશ્વના કોઈ પણ બૌવદક અવરિરેશનમારં આિુરં િલણ અનરે ભભકો જોિા 
મળતારં નથી. જોકરે, િલડ્ધ ઑવલવમપકનો આમારં સમાિરેશ થતો નથી તરેનુરં સૌનરે 
ધયાન રહરે; કારણ કરે વિશ્વની ઑવલવમપક રમતો તો દરેશો િચ્રેની સપરા્ધ-
હરીફાઈઓનો જ વિષય છરે.

હજુ આપણરે સામરંતશાહીમારંથી બહાર નીકળા નથી. પણ તરે તરફનો 
ઝોક આજ રે િરુ મજબૂત અનરે મોંઘો થતો જાય છરે. બુવદવનષ્ઠો માટરે આિા 
પ્રસરંગો દુખદ બનરે છરે. (કહરેિાતા) બૌવદકો માટરે તરે હારંસીનો વિષય બનરે છરે તો 
સથાવપત કહતો માટરે તરે ગૌરિનો પ્રસરંગ બનરે છરે. આિી અશ્ીલતા (vulgar-
ization) તરફ (સામરે) ઘારંટો પાડીનરે કહરેનારા રામન છરેલ્ા હતા. 

નહરેરુએ વિજ્ાનીઓનરે કરેટલીક િખત સલામત-સુરવક્ત સથળ(Ivory 
Tower)મારંથી બહાર આિીનરે કામ કરિા માટરે ્રેતિણી આપી હતી. એક 
િખતની તરેમની ્રેતિણી સામરે રારદાર પ્રતયાઘાતી જિાબ આપતારં રામન 
લાક્વણક રીતરે ્રેતિતારં કહરે છરે કરે, ‘‘તમારી વાત તમારી જમે આઇવરી-
ટાવરમાં બેસીિે કામ કરતા લોકો સાથિે નિસબત ધરાવે છ.ે નવજ્ાિીઓએ 
તો દેશિું (જગતિું) લૂણ ખાધું છ.ે તેથિી તેઓ તો દેશિે સંપૂણ્ભપણે 
વફાદાર છ.ે સમગ્ર માિવ-સમૂહ તેિા અનસતતવ અિે નવજ્ાિીઓ થિકી 
થિ્યેલી પ્રગનત માટે ૠણી (આભારી) છ.ે’’

નહરેરુએ આઇિરી ટાિરના મુદ્દાનરે અનરેક િખત છરેડો છરે. પણ દર િખતરે 
કરંઈક જુદી રીતરે. 195૩ની લખનૌ ખાતરે મળરેલી ઇવ્ડયન સાય્સ કૉંગ્રેસમારં 
નહરેરુએ કહુરં હતુરં કરે, ‘‘વિશ્વના કરેટલાક ભાગના લોકો બીજા ભાગના લોકોના 
અવસતતિનો કડિો અનુભિ કરી રહા છરે. વિશ્વનો એક ભાગ બીજા ભાગનુરં 
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વનકરંદન કાઢિા ટારંપીનરે તૈયાર છરે. આિુરં િલણ એક જગત(one-world)ના 
ખયાલ માટરે આ સારો પ્રારરંભ નથી.’’

એક ભાગ અનરે બીજો ભાગ એટલરે વિકવસત અનરે અવિકવસત 
રાષ્ ્રો ? શાસક કરે શાવસત િગ્ધ ? શોષક કરે શોવષત િગ્ધ ? જ રે હોય તરે, પણ 
આરંતરરાષ્ ્રીય સહકાર એ જ એક સરંિરેદનશીલ જિાબ છરે. સિ્ધગ્ાહી સહકાર 
માટરે રાજકાણીઓનો ટરેકો બોદો (જોખમી) હોિાનો અનુભિ બહારની િાત 
નથી. આિો ટરેકો માનિ-સમાજના દુભા્ધગયની આ િાત છરે.

આઇિરી-ટાિરમારંથી બહાર આિિાનો અથ્ધ એ થાય છરે કરે સમાજ અનરે 
રાષ્ ્રના પ્રશ્ો પ્રતયરે સભાન બનિુરં, ખાસ તો વિજ્ાનના દુરુપયોગોથી. અહીં 
એક આનુષરંવગક પ્રશ્ એ થાય છરે કરે વિજ્ાનનો દુરુપયોગ કોણ કરરે  છરે ? 
રાજકારણીઓ, સથાવપત કહતો કરે વિજ્ાનીઓ ? રહરોનશમા અિે િાગાસાકી 
ઉપર પરમાણુ-બૉમબ િાખવાિો નિણ્ભ્ય કોણે ક્યયો હતો ? તતકાલીિ 
અમેરરકાિા પ્રમુખે કે આઇન્સટાઇિે ?

(અતયારરે  બીટી-કપાસ, બીટી-રીંગણ અનરે હિરે પછી બીટી - બીટી...
બીટી.... વગેરેિાં વાવેતર કરવાિું દબાણ કોણ કરે છ,ે કેન્દ્રિા પ્રધાિો કે 
સવામીિાથિન્ ?)

1955મારં િડોદરા ખાતરે મળરેલી ઇવ્ડયન સાય્સ કૉંગ્રેસમારં નહરેરુએ 
કહુરં હતુરં કરે, ‘‘વિદરેશના કરેટલાક ખયાતનામ લોકોએ મનરે કહુરં છરે કરે ભારતના 
વિજ્ાનીઓ શ્રેષ્ઠ (ઉતકૃષ્) સરંશોરન કરી રહા છરે. રાષ્ ્રીય પ્રયોગશાળામારં 
સટાફ સારો છરે, તરેમારં વિજ્ાનીઓમારં આઇિરી-ટાિરનુરં િલણ જોિા મળરે છરે, 
તરે ટીકા સા્ી લાગતી નથી. તરે છતારં, િૈજ્ાવનક સરંશોરનકાય્ધ અનરે તરેના 
વિવનયોગો(applications)નો વિકાસના અથ્ધપૂણ્ધ આયોજન સાથરે યોગય 
સમ્િય થયો નથી.’’

આ િાતના ઉપરના ભાગમારં વિજ્ાનીઓના શ્રેષ્ઠ સરંશોરનકાય્ધનરે રામન 
સિીકારતા હોય તરેિુરં લાગરે છરે, તો પછી આઇિરી-ટાિરનો મુદ્દો છરેડિાની જરૂર 
જ કયારં છરે ? ની્રેના ભાગમારં આયોજન અનરે સમ્િયમારં ઊણપ દરેખાતી 
હોય તરેિુરં લાગરે છરે. તો પછી તરેનુરં દાવયતિ કોનુરં ? તરેની જિાબદારી સરંયુકત 
ગણાય ? તરે રીતરે, નહરેરુનરે રામનનો શીઘ્ર પ્રતયાઘાતી જિાબ ટોણો કહરેિાય 
નહીં. રામન તો આઇિરી ટાિર બહાર હતા તો શા માટરે તરે પરરેશાન થયા. 

આઇિરી ટાિરનો ્રેપ બરાનરે લાગરેલો. તરેમારંથી કોઈ સરકારી ક્રેત્ર 
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બાકાત ન હતુરં કરે આજ રેય નથી. શાસકોએ રારરેલી (ઇચછરેલી) ફરજો વિજ્ાનીઓ 
બજાિતા નથી, તરે રીતરે તરેમનરે છૂટા પાડીનરે આરોવપત કરિામારં આવયાનુરં 
દુ:ખ રામન અનુભિરે છરે. જ રેનરે ખાસ કરંઈ લાગતુરંિળગતુરં નથી તરેિા લોકો 
જ પાયાના સરંશોરનની વિરુદ માથાકૂટ કરતા જોિા મળરે છરે. આ બાબતનો 
રામન અરંદરખાનરેથી વિરોર કરતા હતા – અનરે વબલકુલ સા્ી રીતરે.

જ રે રીતરે વિજ્ાન સાથરે વયિહાર થઈ રહો હતો, તરેની તરેમનરે ઘરેરી વ્રંતા 
હતી. તરેમનરે લાગતુરં હતુરં કરે વિકાસની આરંરળી દોટમારં, વિજ્ાનનુરં શ્રેષ્ઠતિ 
(exellence) અનરે બુવદમાન લોકોનરે આગળ લાિિા રક્ા મારિામારં આિી 
રહા છરે. રામનનારં આ ઉચ્ારણો માથરે િાગરે તરેિારં હોઈ શકરે છરે, પણ ગવભ્ધત 
રીતરે ્રેતિણી હતી. લાગતા-િળગતા લોકોએ તરેમની િાતો ઉપર ધયાન 
આપયુરં નહીં. તરે સમયરે ભાવિ આશાઓ હોિા છતારં, ભારતમારં વિજ્ાન અનરે 
ટકૅનૉલૉજી િચ્રેનુરં જોડાણ(કડી) બારીક (tenuous) થિા ્ાલુ રહુરં નહીં. જો 
તરે (વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજી) ટકાઉ બ્યારં હોત તો બરેકાબૂ બનતી સક્ર-ૂડ્રાઇિર 
ટકૅનૉલૉજીના સાક્ી બની રહરેિાનો સમય ન આવયો હોત.

રામનની વછરિા્િરેષી નહીં પણ તીખી ટીકાઓથી સૌનુરં યાન દોરાયુરં. 
પણ તરેિી નોંર કરરે  એિા રામન એકલા ન હતા. આ બાબતરે ભાભાએ પણ 
ટીકા (સમીક્ષા) કરી હતી. તેઓ િોંધે છ ે કે પ્ર્યોગશાળામાં આ્યોજિ, 
સટાફ-ભરતી અિે બજટે વગેરે વહીવટકતા્ભઓ બીબાઢાળ-પદનતએ 
િક્ી કરે છ.ે વિજ્ાન અનરે પ્રયોગશાળાનો હરેતુ વસદ કરિા માટરે એક જ 
જડ પદવત ઉપયોગી બની શકરે નહીં. સરકાર વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીના 
વિકાસ માટરે મબલખ નાણારં ખ્્ધતી હોય તયારરે  (સરકારરે  તરેના કહત ખાતર 
પણ) િહીિટ અનરે નાણારં-વિતરણ માટરે બુવદગમય અનરે પ્રામાવણક પદવતઓ 
વિકસાિિી જોઈએ. બરી પ્રયોગશાળાઓનરે એક જ લાકડીએ હરંકાિાથી 
અપરેવક્ત (ઇવચછત) ધયરેય વસદ થઈ શકરે નહીં. કૂતરાિી પૂંછડીિે આમતેમ 
કે ઉપરિીચે હલાવવા(પટપટાવવા)થિી સરકાર નવજ્ાિિા ઉમદા ધ્યે્યોિું 
કચુંબર કરે છ.ે

કાઉવ્સલ ઑફ સાયવ્ટકફક ઍ્ડ ઇ્ડવસટ્રયલ કરસ્થે (CSIR) 
જયારરે  પોતાની સિાયતિતાનુરં સમપ્ધણ કરીનરે સરકારની બરી જ બરેઠી કાય્ધ-
પદવતઓનો સિીકાર કયયો તયારરે  ભાભાએ પણ ટીકા કરી હતી. 

કોઈ પણ તરંત્રનુરં સરકારીકરણ થાય તયારરે  તરેનુરં આિી બનરે છરે. વિજ્ાનની 
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સરંસથાનો િહીિટ સરકારી ઢબરે ્ ાલરે તો તરેનુરં અપમૃતયુ વનવશ્ત છરે. નવજ્ાિીઓ 
ઉપર શાસકો-વહીવટદારોિી દાદાગીરી (કે ગુંડાગીરી ?) તો ચાલે જ 
િહીં, પણ ચાલે છ.ે નવજ્ાિીઓમાં ભલેિે ન્્યૂટિ કે આઇન્સટાઇિ હો્ય 
પણ તેઓિે તેમિા સથિાિે રાખવાિા છ.ે તેમિો ઉપરી અમલદાર (ધણી) 
તો શાસિ છ.ે

વિજ્ાનના અરંતરાતમાના રક્ક તરીકરે ઇવતહાસ રામનની નોંર લરેશરે. 
િાસતિમારં તરે રક્ક જ હતા. તરે સમયરે રાજાજીએ રાજકાણમારં રામન જ રેિી જ 
ભૂવમકા ભજિી હતી. રામન અનરે રાજાજી - બરંનરે - સથાપન (establisment) 
સાથરે વપ્રય ન હતા, તરેમારં આશ્ય્ધ પામિા જ રેિુરં કશુરં જ નથી.

કરેટલાક વબનજિાબદાર (સતયભીરુ) લોકોએ રામન સામરે રૂળ 
ઉડાડિામારં કશુરં જ બાકી રાખયુરં નથી. તરેમની શોર અનરે શવકતમારં શરંકાઓ 
કરિાથી પણ દૂર રહા નથી. રામનની વસથવત ઘિાયરેલા - ઘરડા - વસરંહ 
જ રેિી થઈ હતી. ફરીથી એકલા પડા. પોતાના સાથી-સહકાય્ધકરો અનરે 
વિદ્ાથથીઓ પોતપોતાના રસતરે ગયા. તરેમની સામરે ઘણારં ખોટારં ઉચ્ારણો 
અનરે આક્રેપોથી તરેમનુરં કદલ આળુરં થયુરં હતુરં. બરરેથી પોતાની જાતનરે પાછી 
ખેં્ી લરેતારં એકાકકતા (એકલિાયાપણરં) અનુભિતા થયા. અસિસથતાથી દૂર 
રહરેિા મુલાકાતો આપિાનુરં બરંર કરી દીરુરં. તરેઓ દુ:ખી (વયવથત) અનરે કરંઈક 
રોષમારં હતા. ભૂતકાળ યાદ આિતારં ભારરે  અસિસથ થઈ જતા હતા. એક 
િખતરે ઉદાસીનતા-ગમગીની-થી સખત રીતરે ઘરેરાયરેલા, તરેમણરે લરંડનથી રૉયલ 
સોસાયટીમારંથી રાજીનામુરં આપી દીરુરં. કહરેિાય છરે કરે જયારરે  સોસાયટીની 
કાઉવ્સલ સમક્ રાજીનામાનો પત્ર આવયો તયારરે  તયારં સિ્ધત્ર શારંવત છિાઈ 
ગઈ. સોસાયટીમારંથી રાજીનામુરં આપિાની ઘટના અસારારણ – અન્ય –  
ગણાતી. અગાઉ ્યૂટનરે રાજીનામુરં આપરેલુરં. 

તરેઓનો જીિ પીડા અનુભિતો હતો. તરેઓ સા્રે જ ઉગ્ અનરે શરંકાશીલ 
બની ગયા હતા. બરે્રેની દૂર થતી ન હતી. લગભગ સતબર થઈ ગયા હતા. 

રામિ માટે નવજ્ાિ અંગત જહેમત (પ્ર્યતિ), સુંદરતા સાથિેિો 
વ્યવસા્ય હતો. તેથિી ઉપર ઊઠીિે તે આિંદિો અિુભવ હતો.

વિજ્ાન અનરે ટકૅનૉલૉજીનુરં સજ ્ધન આપોઆપ થશરે એમ સમજીનરે કરાતા 
જ રંગી ખ્ા્ધ તરેમણરે જોયા. જયારં જુઓ તયારં ગુણિતિાનુરં સથાન આરંકડા(સરંખયા)
થી ભરાતુરં જોયુરં. વિદરેશી ઢબરે સિીકારાતા સરંશોરનવિષયો જોયા. આ બરારંથી 
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તરેમનુરં હૃદય હ્મ્ી ઊઠ્ુરં હતુરં, ઘિાયુરં હતુરં.

મારી વજ રંદગી સકરયામ વનષફળ ગઈ છરે તરેમ કહીનરે લગભગ રડી 
પડતા. મનરે એમ હતુરં કરે હંુ આ દેશમાં સાચા અિે સતવશીલ નવજ્ાિિું 
નિમા્ભણ કરી શકીશ પણ અહીં તો પનશ્મિા અિુ્યા્યીઓિી છાવણીઓ 
જોવા મળે છ.ે તરેમનરે ્ારરે  બાજુ વનરાશા જ વનરાશા દરેખાતી. 

નોઆખલીમારં પોતાની વજ રંદગીનુરં સઘળુરં કામ શૂ્ય થતુરં ગારંરીજીનરે 
દરેખાયુરં. પોતાના િતન(દરેશ)ના લોકો એકબીજાનરે મોતનરે ઘાટ ઉતારતા. આ 
અકહરંસાના દૂતરે (કફરસતાએ) જોયુરં. અણરારી અનરે અસહ ઘટનાના સાક્ી 
બનિાથી અકલપય િરેદના ગારંરીજીએ અનુભિી.

રામનની પીડા ગારંરીજીની પીડા જ રેિી હતી. 

કોઈ નીિડરેલ કલાકાર તરેની પોતાના જીિનની સિયોતકૃષ્ કૃવતનો નાશ 
પોતાની નજરરે  વનહાળતો હોય તયારરે  તરે જ રેિી િરેદના અનુભિતો હોય તરેિી 
ગારંરીજી અનરે રામનની િરેદના હતી. 

રામનરે જ રે કરંઈ કહુરં છરે તરે બરુરં જ ‘સા્ુરં’ છરે પણ કદા્ તરે અયોગય 
રીતરે કહરેિાયુરં છરે (હતુરં). તરેમની ટીકાઓ કોઈનરે ગરેરમાગથે દોરનારી ન હતી. 
અથિા તો કોઈ કાળરે અપ્રસતુત ન હતી. આજ રે આપણરે આપણા દરેશના 
વશક્ણ, વિજ્ાન, સરંશોરન અનરે ટકૅનૉલૉજીના ક્રેત્રરે ઊણપો-્યૂનતાઓ સાથરે 
તૈયાર થયરેલા વ્ત્રનો આવિષકાર કરીએ છીએ તયારરે  તો રામનના વિ્ારો-
િાત-િાણી વબલકુલ યથાથ્ધ લાગરે છરે. અલબતિ, હજુ કોઈ જાણતુરં નથી કરે 
કોઈ કહી શકરે તરેમ નથી કરે વિકાસ રીમરે રીમરે કાળજીપૂિ્ધક કરિો જોઈએ કરે 
વિસફોટક રીતરે. પછી ભલરેનરે વિસફોટક રીતમારં નીંદામણ (ભ્રષ્ા્ાર) માઝા 
મૂકરે. પાછળથી નીંદામણ (ભ્રષ્ા્ાર) દૂર કરિામારં આિશરે કરે કરી શકાશરે 
તરે ખયાલ કોઈનરે વયાિહાકરક લાગરે છરે ખરો ? શુરં નીંદામણનરે મયા્ધદાથી 
િરારરે  િરિા દરેિામારં આિરે તો તરેનરે સફળતાપૂિ્ધક પછીથી દૂર કરી શકાય 
? તરંત્રમારંથી નીંદામણરૂપી લોકો અનરે કામોનરે દૂર કયારરે  કરી શકાય એ 
તો સમય જ કહી શકરે. જયારરે  રાષ્ ્રનો િડો (શાસક) નીંદામણ(કૌંભાડો)નો 
સાક્ી બની રહરે અનરે કરંઈ પણ સમુવ્ત કાય્ધિાહી ન કરી શકરે તયારરે  તરેની 
પ્રામાવણકતા અનરે પારદવશ્ધતા ઉપર શરંકા ઊઠરે જ, તરે િાત િાજબી છરે.

l
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ઑસકર િાઇલડની િાતા્ધમારં અપાયરેલા શુભ સરંદરેશનરે કારણરે જ રે ખૂબ 
જાણીતી થઈ છરે, તરે િાતા્ધ મુજબ એક રાક્સ પલરંગમારં પડો હતો અનરે તરે 
એક સુનહરી સિારરે  જાગરે છરે. તરે સાથરે તરેનરે સુરંદર અનરે સનરેહસભર સરંગીત 
સરંભળાય છરે. કોણ હશરે આિુરં સુરંદર સરંગીત ગાનાર ? જોયુરં તો તરેનરે યુરોપનુરં 
એક ગાનાર નાનકડુરં પક્ી વલનરેટ દરેખાયુરં. તરેનરે તરે લારંબા સમય સુરી વનહાળતો 
રહો. જયારથી આ નાના પક્ીનરે તરેણરે ગાતુરં સારંભળુરં તયારથી તરેનરે લાગયુરં 
કરે જગતમારં આ સરંગીત-ગાન જ સિ્ધશ્રેષ્ઠ છરે. તરેણરે સારંભળુરં હતુરં કરે સરંગીત 
વિશ્વનો આતમા છરે તરેિુરં તરેણરે આજ રે અનુભિનરે આરારરે  મનોમન કબૂલ કયુું. 
ઘરની બારીની બહાર જોતારં તરેનરે જોિા જ રેિુરં એક અદભુત દૃશય દરેખાયુરં. 
તરેના ઉપિનમારં સરંગીત, શારંવત અનરે શીતલ િાતાિરણની િચ્રે દરરેક જગાએ 
ભારંખોકડયારં ભરી ્ ાલતારં ્ ાલતારં બાળ-યાત્રી ગરેલ કરી રહારં હતારં. આ સમગ્ 
રરંગબરેરરંગી ફૂલો, મરુર ગાન ગાતારં પક્ીઓ અનરે વનદયોષપણરે ગરેલ કરતારં 
બાલ-યાત્રી-િૃરંદનરે ફૂલોથી શણગારરેલારં િૃક્ો ્ોમરેર છત્ર આપી રહારં હતારં, 
સાથરે સાથરે મરંદ મરંદ પિનની લહરેરો િચ્રે તરેઓ ઝૂમી રહારં હતારં. આ દૃશ્યથિી 
રાક્ષસિી આસૂરી વકૃનત્ નિમૂ્ભળ થિઈ અિે શાંનતિો અિુભવ કરવા લાગ્યો.

રામન પણ તરેમની હતાશ મનોદશામારંથી, શીતલ ઉપિનનારં સુરંદર ફૂલો, 
ગીત ગાતારં પક્ીઓ, આનરંદ કરતારં બાળકોના ખયાલથી બહાર આવયા. ખાસ 
તો બાળકોમારં તરેમનરે ભારતનુરં ભાવિ નજરરે  પડુરં, જ રેિા ભારતનુરં તરેમણરે સિપન 
સરેવયુરં હતુરં તરેિુરં. હષ્ધભરેર બોલી ઊઠ્ા કરે, ‘‘આ (બાળકો) જ આપણી ખરી 
તાકાત (શનકત) છ.ે’’ ‘‘જો આ બાળકો-્યુવાિોિે પ્રોતસારહત કરવામાં 
આવે અિે સાહસવકૃનત્ તેમિા મિમાં રોપવામાં (instill) આવે તો, સૂતેલા 
રાક્ષસિી જમે, ભારત ર્ગી જશે અિે આપણે સમગ્ર નવશ્વિા નવજતેા 
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બિીશું.’’ રામનના આ નિોકદત વમજાજનરે તરેમના સાથી સરંશોરક રામશરેષન 
આ રીતરે િણ્ધિરે છરે :

‘‘હિરે તો રામન દરરોજ શાળાનારં બાળકોનરે, વિદ્ાથથીઓ અનરે બાળ-
યુિાનોનરે મળિા લાગયા. તરેમનરે આનરંદ સાથરે બોરદાયક નાની નાની િાતા્ધઓ 
કહરેતા અનરે પ્રયોગો બતાિતા. જાહરેર પ્રિ્નો આપિા લાગયા. આથી, તરેમની 
સિાપ્ધણની ભાિના અનરે ઉતસાહ પ્રરેરિાની શવકત (charisma) પ્રબળ અનરે 
અસરકાક બનિા લાગયારં. તરેમનારં પ્રિ્નોમારં શ્ોતા-ખરંડ ખી્ોખી્ ભરાિા 
લાગયા.

રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટમારં વસતિરેરી િટાિતા રામન બાગમારં બાળકો 
સાથરે દોડાદોડી કરે કૂદાકૂદી કરતા, ભરેગા મળી રમતા-ખરેલતા રામન સકહતનુરં 
હૃદયનરે સપશ્ધ કરરે  તરેિુરં વ્ત્ર હજુ પણ મોજૂદ છરે.

રામન ઉપર ગારંરીજીનો સારો એિો પ્રભાિ પડો હતો. રામિમાં 
સવાશ્્યી, સવદેશી અિે સવનિભ્ભરતાિા ગુણો સવાભાનવક હતા અિે 
ગાંધી-પ્રેરરત પણ ખરા. રાટિ ્રભાવિા અિે માિવતાિા સંદભડે બંિે 
બરોબરર્યા ગણા્ય. આથી કરીનરે રામનરે મહાતમા ગારંરીની યાદમારં ‘‘ગારંરી 
મરેમૉકરયલ વયાખયાન’’ની સથાપના અનરે શરૂઆત કરી. દર િષથે, 2 ઑકટોબરરે , 
તરેઓ ખુદ પ્રિ્ન આપતા હતા. આિા પ્રિ્નમારં તરેઓ વિજ્ાનનો મકહમા 
લોકભોગય ભાષામારં સમજાિતા. તરે સાથરે ગારંરીજીની ભાિનાઓનરે ઉજાગર 
કરિાની શીખ આપતા. માિવતા માટે નવજ્ાિ એ તો રામિિા જીવિિો 
સંદેશ હતો અિે આધ્યાનતમકતા ગાંધીજીિો જીવિ-સંદેશ હતો. નવજ્ાિ, 
માિવતા અિે આધ્યાનતમકતાિે એકરૂપ કરવા રામિ અિે ગાંધીજીએ 
જીવિ વ્યતીત ક્યુું, તે િોંધપાત્ર છ.ે

ફરીથી રમરમતી થયરેલી પ્રિૃવતિઓ િચ્રે, રામનનો વિજ્ાન સાથરેનો 
નાતો તો ્ાલુ રહો (થયો). હિરે તરેમનુરં વિજ્ાન કરંઈક જુદા પ્રકારનુરં હતુરં – 
ફૂલોના રરંગોનુરં. બાગમારં લટાર મારતા-મારતા ફૂલોના સુરંદર રરંગોથી મોકહત 
થઈ, રામન પોતાની જાતનરે પૂછતા કરે ફૂલોનરે આિા મનમોહક રરંગો મળા કરેિી 
રીતરે ? તરેમના સખત ્ળકતા અનરે આબરેહૂબ રરંગોનુરં પરીક્ણ-વનરીક્ણ કરી 
તરેમના ઉપર અિસાનના એકાદ-બરે મકહના પહરેલારં ‘‘The red oleander 
and the purple Petrea’’ ઉપર તૈયાર કરરેલો લરેખ પ્રગટ થયો. આ લરેખમારં 
વિજ્ાન અનરે મનોરરંજનનો સમ્િય જોિા મળરે છરે. તરેમના છરેલ્ા કદિસોના 
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બરા લરેખો – જ રેમકરે દકરયાઈ કો્લારં અનરે કુદરતની કરામતો ઉપરના – 
પ્રગટ કયા્ધ નથી. માણસની બુવદનરે પડકારતી તથા મૂરંઝિતી કુદરતી ઘટનાઓ 
અનરે સમસયાઓના અભયાસ-વ ર્ંતનમારં ડબૂયા રહરેતા હતા. તરેમનરે લાગયુરં કરે આ 
બરા કોયડાના ઉકરેલ માટરે ભૌવતકવિજ્ાન ગવણતના સહારરે  કામ કરી શકરે 
તરેમ છરે. 

રામનરે, અવિરત પકરશ્મ સાથરે 80 િષ્ધ પૂરારં કયાું. આ જ સમયરે તરેમણરે 
‘‘The physiology of vision’’ પુસતક લખયુરં. આ શીષ્ધક સાથરે હરેલમોલ્ટઝરે 
100 િષ્ધ પહરેલારં પુસતક લખરેલુરં તરે 1968મારં જોયુરં. રામનનરે દૃવષ્ (vision) 
અનરે દૃશય(visual)-પ્રકક્રયાઓમારં વિશરેષ રસ હતો. તરેઓ જૂના વસદારંતો તરેમજ 
પ્રકાશ-રસાયણ(photochemical)-પ્રકક્રયાઓ આરાકરત નિા વસદારંતોથી 
પણ સરંતુષ્ ન હતા. તરેમનુરં સરંશોરન બરેશક વિસતૃત લાગરે છરે, પણ િત્ધમાન 
પ્રિૃવતિઓ સાથરે કડી જોડતુરં હોય તરેિુરં લાગતુરં નથી. તરેથી િૈજ્ાવનક સરંદભ્ધ-ગ્રંથ 
તરીકરે, બીજા ગ્રંથોની જ રેમ નરે જ રેટલુરં મહતિનુરં બની શકયુરં નથી.

તરે સમયરે એકૅડરેમીની િાવષ્ધક સભાનુરં આયોજન અમદાિાદમારં કરિામારં 
આવયુરં હતુરં. આ ટાણરં ઉજિણી અનરે ભૂતકાળના સુખી કદિસોની યાદ 
કરિાનો અિસર હતો. મોટી સરંખયામારં વિદ્ાથથીઓ, ્ાહકો અનરે પ્રશરંસકો 
તરેમનરે મળિા-સ્માનિા માટરે ભરેગા થયા હતા. ઉજિણીનો પ્રતયુતિર આપતારં 
તરેમણરે ગરંભીર છતારં નમ્તા સાથરે કહુરં કરે મહાન લોકો(વિજ્ાનીઓ)એ જ રે કરંઈ 
હારંસલ કયુું છરે તરેની તુલનાએ તરેમનુરં કાય્ધ ઘણરં નાનુરં (ઓછુરં) છરે.

ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈએ બાળકો, વિદ્ાથથીઓ અનરે યુિાનો માટરે, 
વિજ્ાનના રોમારં્ક અનુભિો કરિા, તલસપશથી અભયાસ અનરે સરંશોરન 
માટરે અમદાિાદમારં કમયૂવનટી સાય્સ સરે્ટરની સથાપના કરી. હિરે તરે વિક્રમ 
સારાભાઈ કમયૂવનટી સાય્સ સરે્ટર તરીકરે ઓળખાય છરે. જ રેમણરે વિજ્ાનનો 
વિવરસર અભયાસ નથી કયયો તરેમજ કયયો છરે તરેિા નાગકરકોનરે આ સરંસથામારં 
વિજ્ાનના કાય્ધકામોમારં ભાગ લરેિા અિકાશ છરે. રામનના હસતરે તરેનુરં ઉદઘાટન 
થાય તરેનાથી રૂડુરં બીજુ રં શુરં હોઈ શકરે ? તરે ટાણરે રામનરે ‘Why the sky is 
blue’ ઉપરના વયાખયાનથી યુિાન શ્ોતાઓનરે મરંત્રમુગર કરી દીરા. આ સાથરે 
તરેમણરે ભારપૂિ્ધક જણાવયુરં, કરે નજજ્ાસાથિી નવજ્ાિિી મૂળભૂત સમસ્યાિા 
ઉકેલ મળે છ.ે આંખ અિે કાિ ખુલ્લાં રાખવાથિી વૈજ્ાનિક અનભરુનચ 
કેળવા્ય છ.ે કુદરત(પ્રકકૃ નત)માં તમામ પ્રકારિી રોમાંચક (આશ્્ય્ભકારક) 
ઘટિાઓ બિતી હો્ય છ,ે તે ખુલ્લી િે નવરાટ અતુલ્ય પ્ર્યોગશાળા છ.ે આ 
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બધું આપણે સહજ રીતે સવીકારી લીધું છ.ે તેિી ભીતર જવાિો નવચાર 
કે પ્ર્યાસ ક્યયો િથિી. પણ વૈજ્ાનિક ચેતિા(ખમીર)િું સારતતવ એ છ ેકે 
હજુ્યે તેિી ઉપર (પેલે પાર) જઈિે જોતાં-નવચારતાં અિે આતમસાત્ 
કરતાં લાગશે કે કેવી અદભુત દુનિ્યામાં આપણે રહીએ છીએ ? જ રે પળરે 
તમરે પ્રશ્ ‘‘Why the sky is blue ?’’ પૂછો છો, િૃક્-િનસપવતનારં પણયો 
લીલારં કરેમ છરે ? કોઈ પણ માણસ કરે પ્રાણીના લોહીનો રરંગ શા માટરે લાલ છરે 
? આિા પ્રશ્ો થતારંની સાથરે જ તમરે વિજ્ાનની સમસયાઓ સમજિા ઊંડરે નરે 
ઊંડરે સરકતા જાઓ છો.

તરે પ્રિ્નમારં રામન ક્રમશ: યુિા શ્ોતાઓનરે િાયુઓમારં થતા પ્રકાશના 
રરેલરે-પ્રકીણ્ધન, અણ-પરમાણની પ્રકૃવત (સરંર્ના) અનરે અરંતરે ખુદ પ્રકાશની 
પ્રકૃવત સુરી લઈ જાય છરે. એક જ પ્રિ્ન બાદ શ્ોતાઓ વિ્ાર-વ્રંતનનુરં 
કરેટલુરં બરુરં ભાથુરં લઈનરે બહાર નીકળરે છરે ?

પ્રયોગશાળામારં રામન કામ કરતા હોય; કાયા્ધલયમારં કામ કરતા હોય; 
ઉપિનમારં બરેકફકર લટારો મારતા હોય;  પાટલી ઉપર બરેઠરેલા હોય અનરે 
બહાર અિલોકન કરતા હોય; પોતરે જ રોપરેલા છોડિાઓ જ રે આજ રે િૃવદ 
પામી ઊં્ા અનરે ગૌરિાવ્િત (પ્રભાિશાળી) િૃક્ો તરફ ટગર ટગર જોતા 
હોય અનરે કારકકદથીનારં સરંસમરણો તાજારં કરતા હોય અનરે કહરેતા હોય કરે 
થોડીક વિકટ (hostile) પકરવસથવતમારં કામ કરિાનુરં િરારરે  અઘરુરં  લાગરે છરે; 
કારણ કરે તરે જ સમયરે માણસનુરં શ્રેષ્ઠ તતિ બહાર આિિા પામરે છરે, તરેિો 
સરંદરેશો આપતા હોય તરેિી વભન્ વભન્ મુરિાઓનરે વનરૂવપત કરતુરં દસતાિરેજી 
વ્ત્ર ‘‘C. V. Raman –  The Man of Science’’ સરકાના કફલમ વિભાગરે 
તૈયાર કરી જાહરેરમારં મૂકયુરં છરે. 

રામન મારંદા પડા તયારરે  તરેમનરે ખાનગી દિાખાનામારં દાખલ કરિામારં 
આવયા. તરેમણરે ડૉકટરનરે કહુરં કરે ‘‘જો હુરં સો ટકા સકક્રયતા અનરે સજ ્ધકતા 
સાથરે જીિી શકુરં તો ઠીક છરે, નહીંતર મારરે  સાજા થિુરં નથી.’’ તરેમની તવબયત 
સારારણ સુરારા ઉપર આિતારં તરેમનરે રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટના કૅમપસ 
ઉપરના તરેમના મકાનમારં લઈ જિાયા, તરેમની ઇચછા મુજબ. તરે બહાર જઈ 
બાગમારં ફરી આનરંદનો લાભ લરે તરેિી વસથવતમારં ન હતા. આિરે સમયરે બુવદ 
(માનવસક સિસથતા) જ રેિી નરે તરેિી જ તીક્ણ અનરે સારંકરેવતક હતી. તરેની પ્રતીવત 
કરાિતા હોય તરે રીતરે તરેમની આગિી લાક્વણકતા સાથરે, વનરાશાના ભાિ 
સાથરે કહુરં કરે, ‘‘જો હુરં અહીં મરિાનો છુરં, તરેની મનરે ખબર હોત તો ઘરની 
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બારીઓ ની્રે રાખત.’’ પહરેલારં તો િાત ન સમજાતારં બરા મૂરંઝાયા પણ પછી 
ખયાલ આિતારં તરેમનરે, બાગ બરાબર દરેખાય તરે રીતરે, તરેમનો પલરંગ અધરર 
કરિામારં આવયો. 

હિરે તરેમનરે જીિનનો અરંત નજીક દરેખાતો હોય તરે રીતરે, પથારીમારં પડરે 
પડરે, ઇવ્સટટ્ૂટ અનરે એકૅડરેમીનારં કાયયો અનરે જિાબદારીઓ જુદી પાડી; 
ખાસ તો રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટના સરંદભ્ધમારં છરેલ્ુરં િવસયતનામુરં (last 
testament) તૈયાર કરી લખાિતારં કહુરં કરે : 

‘‘બીજી સરંસથાઓમારં જોિા મળરે છરે તરે કરતારં અલગ રીતરે ઉપયોગી બની 
શકરે તરેિુરં શુદ વિજ્ાનના સરંશોરનનુરં િાતાિરણ મળી રહરે તરે હરેતુથી રામન 
કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટનુરં સજ ્ધન, 1948મારં કયુું હતુરં. મારરે  માટરે વિજ્ાનની પ્રિૃવતિઓ 
(વયિસાય), આનરંદ, શીતલતા અનરે સૌંદય્ધનો અનુભિ કરિાનો છરે. મારરે  
માટરે તરે સિગ્ધ સમાન છરે કારણ કરે તયારં રહીનરે હુરં  મારુરં  અરંગત સરંશોરનકાય્ધ 
મારી રીતરે કરી શકુરં. મારા ગયા પછી, અલબતિ રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટનુરં 
સિરૂપ બદલાય તોપણ વિજ્ાનની ઘણી બરી શાખાઓ માટરે વિદ્ા(જ્ાન)નુરં 
મોટુરં કરે્રિ બનરે તરે રીતરે ખીલિિાનુરં છરે. દરેશ-વિદરેશના નામી વિજ્ાનીઓ તરેના 
તરફ આકષા્ધિા જોઈએ. તરે કક્ાએ (કામરે) તરેનરે તરેની અક્ત કલા સાથરે િહાલ 
કરિાનુરં રહરેશરે.’’

કોઈ પણ તરેનો ઉતિરાવરકારી બનરે પણ તરેણરે આ સરંસથાનરે ‘‘ઉચ્તર 
જ્ાનના વિકાસ-કરે્રિ માટરે તરેનરે સરંપૂણ્ધ નાવભ’’ તરીકરે જોિાનુરં છરે. સાથરે સાથરે 
ઉમરેરતારં તરેઓએ કહુરં છરે કરે મેં સરકારની સહાય લીરી નથી. હુરં  એમ તો 
વયાિહાકરક છુરં. હુરં  જાણરં છુરં કરે મારા ઉતિરાવરકારીનરે ફરંડની જરૂર પડશરે, 
તેિે કારણે મેં મારી બધી નમલકત ઇનન્સટટ્ૂટિે અપ્ભણ કરી છ,ે પણ 
તે સંસથિાિે ચલાવવા કે તેિે જ્ાિિા કેન્દ્ર તરીકે નવકસાવવા માટે પૂરતી 
િથિી. આથિી ઉત્રાનધકારી ઉપર એવી શરત લાદતો િથિી કે સરકારિી 
સહા્ય (ગ્રાન્ટ) િ લેવી, પણ મારી એક નવિંનત છ ેકે તે માટે મજબૂત 
(અતૂટ) પ્રગનત-અવરોધક સાંકળ વડે બંધાવું િહીં.

માત્ર પૈસાથી બરુરં પાર પડતુરં નથી. સરંસથામારં ધયરેય વિનાના આમતરેમ 
તરતા મૃત લાકડા જ રેિા લોકો વિજ્ાનના વિકાસ માટરે ઘાતક નીિડી શકરે છરે. 

આ બરુરં તરેમણરે તરેમના અનુભિોનરે આરારરે  કહુરં છરે. તરેમના વિ્ારો 
તરેમની (રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ) સરંસથા માટરે વયકત કરિામારં આિરેલા છરે. 
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પણ તરેમની આ િાત સમગ્ વિશ્વની સરંસથાઓનરે લાગુ પડરે છરે.

આ બરા તરેમના છરેલ્ા શબદો બની રહા, કારણ કરે શવનિારરે  12 
નિરેમબર, 1970ની િહરેલી શારંત અનરે સુરંદર સિારરે  તરેમણરે છલ્ો શ્વાસ લીરો. 
રામન ‘હતા’ બની ગયા. ભારતના વિજ્ાનજગતનો સિપ્રકાવશત તરેજસિી 
તારો ખરી પડો, પણ તરેણરે તરેનુરં તરેજ સદાનરે માટરે વિશ્વનરે આપી પ્રકાશનારં 
કકરણો ઉપર સિારી કરી અરંતકરક્મારં મહાપ્રયાણ કયુું.

તરેમની ઇચછા પ્રમાણરે, કોઈ પણ રાવમ્ધક વિવર કરે ભભકા વિના, 
ઇવ્સટટ્ૂટના પ્રારંગણમારં, જયારંથી તરેમણરે અપૂિ્ધ આનરંદ મરેળવયો હતો, તયારં 
અરંવતમ સરંસકાર કરિામારં આવયા.

શાળાનારં બાળકો, વિદ્ાથથીઓ, સહકાય્ધકરો, વમત્રો, ્ાહકો અનરે 
પ્રશરંસકોનો સમૂહ હજારોની સરંખયામારં ભાિારંજવલ આપિા ઊમટી પડો. હિરે 
રામન એક ઇવતહાસ બની ગયા. અરંવતમ સરંસકારના સથળરે કોઈ સમારક, કોઈ 
તકતી કરે વનશાની મૂકિામારં આિી નથી. તરેમની ઇચછા મુજબ તયારં એક માત્ર 
િૃક્ ઉછરેરિામારં આવયુરં છરે. (જુઓ રરંગીન આકૃવત)

આકાશિે આંબવા જતું આ અટૂલું વકૃક્ષ, જીવિમાં તે મહદંશે એકલા 
હતા, તેિો સંકેત કરે છ;ે કે પછી તેમિી માિવી્ય ઊંચાઈિો; કે પછી 
તે તેમિા પ્રકકૃ નત-પ્રેમિો સંદેશો આપે છ ે? આ બધા સાથિે તે શુભ અિે 
સાનતવક સંદેશો તો જરૂર પાઠવે જ છ.ે

ભય શુરં ્ીજ છરે તરેની રામનનરે ખબર જ ન હતી. પકરણામની પરિા 
કયા્ધ વિના કોઈનરે પણ જરૂર લાગરે તયારરે  તરેઓ ્ોખખરે્ોખખુરં, વન:સરંકો્પણરે 
સરંભળાિી દરેતા. તરેમની આ વિશરેષતા (trait) જીિનના અરંત સુરી હતી તરેિી જ 
રહી. તરકીબ કરિા કરતારં કરે પીઠ પાછળ વનરંદા કરિા કરતારં તરેમની મા્યતા 
પ્રમાણરે તરે ખુલ્રંખુલ્ારં લડી લરેતા. િાદળોથી ઘરેરાયરેલા જ રે િાતાિરણમારં તરે 
જીવયા તરેમારં રામનનો આ ગુણ બહાર તરી આિરે છરે.

રામિ દેખાવે, સવભાવે અિે સંસકારે નબલકુલ ભારતી્ય હતા. 
વજ રંદગીભર તરેમનરે મમતાભરી પ્રશરંસા પ્રાપ્ત થઈ છરે. ન ગમતી બાબતરે તરે 
આલો્ક રહા. મતભરેદ ભૂલી શકતા પણ ખરા. જ રેમકરે, નહરેરુનરે સરંસથાની 
મુલાકાતરે આમરંવત્રત કરિામારં આવયા તયારરે  તરેમનુરં ઉષમીય સિાગત કયુું હતુરં. 
ભાભા સાથરે થોડાક સૈદારંવતક તફાિતો ખરા, પણ તરેમની સાથરે ભલા અનરે 
લાગણીના સરંબરંરો હતા. ભાભા તો તરેમનરે ‘Sir C.V.’ કહીનરે સરંબોરતા. 
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મરેઘનાદ સહાના અિસાનની નોંર (obituary) રામનરે ‘Current Sci-
ence’મારં આપી હતી, તરે િારં્તારં કોઈનરે પણ એમ ન લાગરે કરે તરેમની િચ્રે 
મતભરેદ હતા. જયારરે  ભટનાગર વનિૃતિ થયા તયારરે  ભટનાગરનરે જરૂરી તમામ 
સરંશોરનસુવિરાઓ મળી રહરે તરેિી રામનરે જ નહરેરુનરે ભલામણ કરી હતી. 
આ બરા પ્રસરંગો ઉપરથી તરેમની વનદયોષતા અનરે વનખાલસતા વયકત થાય છરે. 

સામા્યત: મુકત િાતાિરણમારં ઊછરરેલા (કરેળિાયરેલા) વિજ્ાનીઓ 
આરંતરરાષ્ ્રીય દરેખાિાનુરં િલણ રરાિતા હોય છરે, પણ રામન તો કૉલોનીમારં જ 
ઊછરરેલા આથી તરેમના જીિન તરફ જોિાની રીત-દૃવષ્વબરંદુ રાષ્ ્રીય(ભારતીય) 
હતુરં. તરેમણરે કદા્ રાજકાણમારં રસ લીરરેલો નહીં. કારણ કરે તરેઓ માનતા 
હતા કરે રાજકારણ અિે નવજ્ાિ વચચે બે ધ્ુવો વચચેિા અંતર જટેલું છટંુે 
છ.ે રાટિ ્રિી સેવા કરવા માટે રાજકારણ નસવા્ય, ઘણા સારા-સાનતવક 
રસતા છ.ે આઇન્સટાઇિે પણ આવું જ નવચારેલું, તે િોંધિી્ય છ.ે

રમ્ધ કરે રાવમ્ધક કમ્ધકારંડમારં તરેમનરે ઘણો ઓછો રસ હતો. રામનના 
સમાજની તરે િખતની પરેઢીના લોકોમારં રાવમ્ધકતાનુરં લક્ણ ન હોય તો તરે 
અજુગતુરં લાગરે. તરે સરંદભ્ધમારં ભગિરંતમ્ નોંરરે છરે કરે :

‘‘એિા થોડાક જ પ્રસરંગો હતા જ રેમારં તરેમનરે આ અદભુત અનરે આશ્ય્ધકાક 
જગતમારં માણસની આસપાસ જ રેનો આવિભા્ધિ થતો હોય અનરે કદવયતા િચ્રે 
તફાિત જણાતો હોય. રામન સપષ્પણરે કહરેતા કરે માણસ વિશરે ઘણરં જાણિાનુરં 
છરે. તો પછી ભગિાનની શા માટરે વ્રંતા કરિી. માણસ ઈશ્વર(ભગિાન)નુરં 
સજ ્ધન છરે તો પછી માણસિે સાચી રીતે સમજવામાં જ ઈશ્વરિે સમજવા 
માટેિો માગ્ભ સરળ બિવો જોઈએ.

માણસમારં કદવયતાનારં દશ્ધનનરે તરે ઈશ્વર સમજતા હોય તરેિુરં લાગરે છરે. તરેમ 
છતારં, તરેમણરે સથાપરેલી સરંસથા (રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટ) વિશરે કરરેલા કથનમારં 
ઈશ્વર(God)નો ઉલ્રેખ છરે. 

‘‘પ્રા્ીન ભારતની સરંસથાઓનરે તોલરે આિરે, અનરે શોભરે તરેિા જ્ાનનુરં 
કરે્રિ સથાપિાની મારી તીવ્ર ઝરંખના છરે, જયારંથી આપણી ભૂવમના બુવદવનષ્ઠો 
વિશ્વનારં રહસયોની ખોજ (અ્િરેષણ) કરી શકરે. તરેમ કરતારં કરતારં અનતશ્ેષ્ઠ 
(transcendent) પાવર, જ ેતમામ પ્રવકૃનત્ઓ માટે દોરીસંચાર કરે છ,ે તેિે 
સમજવામાં મદદ મળે. આ ધ્યે્ય (ઝંખિા) તો ત્યારે જ નસદ થિા્ય જ્યારે 
ઈશ્વર(God)િી પરમ કકૃપા પ્રાપ્ત થિા્ય, જથેિી વતિ(દેશ)િા તમામ લોકોિે 



અરંત (ત:) 177

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

આ ઉમદા ધ્યે્ય પાર પાડવા માટે મદદ મળે.

સરંશોરન-લરેખોમારં તરેમનો ફાળો હોય તો જ તરેની સાથરે તરેમનુરં નામ જોડતા. 
પણ જયારરે  તરેમનો વિદ્ાથથી પોતરે કાય્ધ કરરે  અનરે લરેખ લખરે તો, માગ્ધદશ્ધન 
આપરેલુરં હોિા છતારં, તરેના એકલાનુરં જ નામ રાખતા. એસ. કરે. બરેનજી્ધથી શરૂ 
કરી છરેલ્રે પરં્રતનમ્ સુરી તરેમણરે આ ઉમદા પ્રથા ્ાલુ રાખી. આિો હતો 
તરેમનો વયાિસાવયક વયિહાર. જ રે કોઈ વિદ્ાથથી કરે સહકાય્ધકર સરંશોરનના 
માગ્ધદશ્ધન માટરે આિરે તરેમનરે તરેમણરે ઉદારતાથી મદદ કરી છરે. આિી હતી 
તરેમની સરંશોરકો સાથરેની સદભાિના.

કુદરતની ભવયતા જોિા (સમજિા) માટરે રામન વિજ્ાનનરે બારી સમજતા 
હતા. એક િખતરે રામન દાવજ ્ધવલરંગમારં હતા તયારરે  કારં્નજ રંઘા ઉપરનો સૂયયોદય 
જોિા માટરે ટાઇગર-કહલ ઉપર જિાનુરં નક્ી કયુું. તરેમની સાથરે ભગિરંતમ્ હતા. 
ટાઇગર-કહલ ઉપર જતારં તરે થોડાક મોડા પડા અનરે કારં્નજ રંઘા ઉપરનો 
સૂયયોદય નહીં જોઈ શકાય તરે ભીવતથી રામન અનરે ભગિરંતમરે દોડિાનુરં શરૂ 
કયુું. સમયસર પહોં્ી ગયા અનરે ભવય દૃશય જોઈ આનરંદ-વિભોર બની 
રામનરે ભગિરંતમનરે કહુરં કરે, ‘‘આપણરં દોડરેલુરં લરેખરે લાગયુરં નરે ?’’

દરેહારંતના એક મકહના પહરેલારં સમી સારંજ રે, રામન  રામશરેષન સાથરે 
તરેમના વપ્રય યુકરેવલપટસની સુરંદર હારમાળા િચ્રે થઈનરે પસાર થતા હતા 
તયારરે  રામશરેષનનરે રામનરે તરેમની લાક્વણક ઢબરે ઊભા રહરેિાનુરં જણાવયુરં અનરે 
કહુરં કરે, ‘‘અહીં તમનરે કરંઈ સુરંદર જણાયુરં (દરેખાયુરં) ?’’

ઉપર ્રંરિ પાસરે થઈનરે, પસાર થતુરં બહુરરંગી િાદળનુરં નાનુરં ઝૂમખુરં જોયુરં  
નરે ? િૃક્ોનારં ધ્રુજારી કરતારં પણયો ઉપર પ્રકાશની નાની સરેર (કકરણાિલી) સાથરે 
કોઈક ભાિ કરે લાગણીનો અહરેસાસ કરાિરે છરે. િૃક્ોની હારમાળા પ્રકૃવતનારં 
મુખય દરેિળ (cathedral) જ રેિારં દરેખાતારં હતારં. 

રામનરે િરુમારં કહુરં કરે, ‘‘આ જ સુખ છરે, જ રેમારં આપણરે જીિતા હોિા 
જોઈએ. અિે ઝડપથિી પસાર થિતા દૃશ્યિા સૌંદ્ય્ભિે સમજવા માટેિી 
શનકત આપણિે કુદરતિી બનક્ષસ રૂપે મળેલી હો્ય, તે સાચે જ સુખ છ.ે 
આવો હતો રામિિો પ્રકકૃ નતપ્રેમ.’’

l
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રામનનુરં જીિન-વયવકતતિ નકશી-નમૂનાઓના ભરતકામ જ રેિુરં છરે. જકટલ 
પણ સારંસકાકરક ભૂવમકામારંથી આિતારં કરેટલારંક અનરે સિભાિગત લક્ણોનુરં 
વમશ્ણ છરે. તરે સમયરે દવક્ણ ભારતના બ્ાહ્મણો ખૂબ જ આદરણીય હતા, 
ઊં્ો મોભો રરાિતા હતા. આિી હતી રામનની સારંસકાકરક અનરે સામાવજક 
ભૂવમકા. રામનનો પકરિાર મોભાદાર હતો. રામનરે આ મોભાદાર ભૂવમકા 
પ્રયોગશાળામારં અનરે પોતાના વયિસાયમારં પણ ્ાલુ રાખી. તરેમારં તરેમનરે કરે 
તરેમના નજીકના સહકાય્ધકરોનરે કશુરં જ અસામા્ય લાગતુરં નહીં. 

કૉલકાતામારં IACS અનરે બૅંગાલુરુમારં I.I.Sc.ના કાય્ધકાળમારં તરે નબળા 
િહીિટકતા્ધ (શાસક) હતા, તરેિા આક્રેપોની ઝડી સામા્ય બની ગઈ 
હતી. આિા આક્રેપો કદા્ કોઈ વયૂહર્નાના ભાગ રૂપરે થતા હોય તરેિુરં 
બનિાજોગ છરે. આિા આક્રેપો વિવ્ત્ર અનરે બરેબુવનયાદ લાગરે તરે સિાભાવિક 
છરે, કારણ કરે તરે સમયરે સરકારી નોકરીમારં રહી નાગકરક સરેિામારં દાખિરેલ 
કૌશલય અનરે શવકતની વબ્કટશરો ભરપરેટ પ્રશરંસા (કદર) કરતા હતા. તરેઓ 
સરકારી કમ્ધ્ારી નહીં પણ કમ્ધશીલ હતા. આથી તો િાઇસરૉયની લગોલગ 
બરેસી ફરજો વનભાિિા માટરે તરેમનરે તક હતી. તરે જ બુવદશવકત, કૌશલય અનરે 
કમ્ધશીલતા રામનનરે રાતોરાત કરેિી રીતરે િરેરાન (હરેરાન) કરી દરે ? તરેમનામારં 
કોઈ િહીિટી ઊણપ ન હતી, પણ પ્રયોગશાળામારં તરેઓ અમલદાર (boss) 
તરીકરે રહા. તરે સમયરે યુરોપમારં પણ એિુરં જ હતુરં. તરેિુરં િલણ તરે િખતરે અનરે 
આજ રેય પણ છરે. તરેમારં ખોટુરં શુરં છરે ? યુરોપમારં ્ાલયુરં અનરે ્ાલરે છરે. ભારતમારં 
રામનનરે તરે માટરે મોટી કકરંમત ્ૂકિિી પડી. 

રામનનો અહરં જાણીતો છરે. અહરં કોઈ બજારુ ્ીજ નથી. પણ જ રેણરે કરંઈ 
વસદ કયુું હોય તરે જ તરે રીતરે કડકાઈથી બોલી શકરે છરે. કરેટલાક ખયાતનામ 
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વિજ્ાનીઓ તો તરેમની ઉદતાઈ માટરે જાણીતા છરે. વબનજરૂરી ્્ા્ધનરે દૂર 
રાખિા માટરે આિા વિજ્ાનીઓનારં નામોનો ઉલ્રેખ અહીં કરિામારં આવયો 
નથી, પણ ભોગ લરેિાયો  રામનનો. ભાભા ગવિ્ધષ્ઠ (haughty) હતા, સહા 
આકરા (acerbic) હતા અનરે રામન મમ્ધભરેદી અનરે તરેજાબી (caustic) હતા. 
પણ ઊહાપોહ તો એકલા રામન સામરે થયો. 

વસવદ ટકા રાખિી મુશકરેલ છરે, તરેમારંય ટો્રે પહોં્રેલાઓ માટરે તો ખાસ. 
થોડાક જ વસવદની ટો્રે, સિબળરે ટકી રહરેતા હોય છરે. કરેટલાક તો તરેિી ટો્રે 
ટકી રહરેિા િૈકવલપક માગ્ધ શોરી લરેતા હોય છરે. પણ તરેમારં તરે પોતાની મૂળ 
પ્રવતભા (કદ) જાળિી શકતા નથી. રામનરે ટકિા માટરે માગ્ધ શોધયા નથી, 
તરેમનો તરેજોિર (humiliation) કરિામારં આવયો હતો. 

વિજ્ાન એમની સહજ અનરે સિાભાવિક પસરંદગી હતી. તરેમારં તરેમનરે ઘણા 
અિરોરો(અડ્ણો)નો સખત સામનો કરિો પડો. પ્રથમ અિરોર કિૉ્ટમ 
યારંવત્રકી તરફથી આવયો પણ તરે તો લોકોનો અરૂરો અભયાસ, માકહતીનો 
અભાિ અનરે કરંઈક અરંશરે વિ રેષનુરં પકરણામ હતુરં. બીજો માનવસક શારંવતનો 
અભાિજ્ય અિરોર હતો. કરેટલાક સમય માટરે તરે શરંકાથી પર હતા, પણ 
રાતોરાત તરેમનો અનૌપ્ાકરક રીતરે અસિીકાર થયો. આિી વછન્વભન્ 
કરતી પકરવસથવતમારંથી ઝાટકા (આરં્કા) વિના માત્ર યોગી જ બહાર નીકળી 
શકરે. ગમરે તરે હોય પણ રામનનો જાદુઈ સપશ્ધ ઓસરિા લાગયો. 

કૉલકાતા અનરે બૅંગાલુરુના પૃથક્ પ્રસરંગો પછી રામન પહરેલારંના જ રેિા 
નહોતા લાગતા. તરેમનામારં કરંઈક કાયમી પકરિત્ધન થયુરં હતુરં. બરેશક તરેમનામારં 
ઉષમા (હૂરંફ) તો એટલી જ હતી. કરંઈક અરંશરે િૃદતિના ્મકારાએ પણ તરેમના 
કદલ ઉપર ગરંભીર ઉઝરડા પાડા હતા, જ રેથી કરેટલીક િખત ન સમજાય તરે 
રીતરે િત્ધતા હતા. આિારં ઉતક્રમણ (વિપથગામી) (aberrations) લારંબા સમય 
માટરે ટકયારં ન હતારં, છતારં તરેનારં પકરણામો તો લારંબા સમય સુરી જરૂર રહારં 
ખરારં. િયસથ રામન મતમતારંતર ઉપર, અસકહષણ રહા ન હતા. જયારરે  ભૂલ 
સમજાય તયારરે  ખરી િાતનો સિીકાર કરી લરેતા. આરુવનક વિજ્ાનની હકીકતો 
અનરે તક્ધથી તરે િાકરેફ હતા. તરે પોતરે સપષ્ અનરે તાકક્ધક વિ્ારોના પારરંગત 
હતા. છતારં પાછલી વજ રંદગીમારં આ બરુરં વનષફળ ગયુરં હોય તરેમ તરેમનરે લાગયા 
કયુું. તરે વનરાશ થયા હતા, કદલથી ઘિાયા પણ હતા. રોષના કારણરે તરેમનામારં 
કડિાશ પણ આિી હતી. છતારં િયનરે લીરરે શારીકરક તથા માનવસક રીતરે 
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નબળા કયારરેય પડા જણાયા નથી. વજ રંદગીના અરંત સુરી રામનનુરં કદમાગ 
સપષ્ હતુરં. તરેમારં કોઈ શરંકા કરી શકરે તરેમ નથી. છતારં ગ્હણની છાયા તરેમના 
ઉપર રહી તો ખરી જ. 

કરેટલીક કમનસીબ ઘટનાઓથી તરેમની છબીનરે ઝારંખપ લાગી હતી. 
રામન ભલરે અહરં અનરે આવરપતયનારં લક્ણો રરાિતારં હોય પણ વિ રેષ (ખાર) 
વિનાના હાકદ્ધક અનરે હૂરંફાળા રહા. તરેમના કડક વિરોરીઓએ પણ પેંતરા 
કરે વનરંદાનો આક્રેપ તરેમના ઉપર મૂકયો નથી. કોઈનાથી ડયા્ધ વસિાય તરે ઠીક 
લાગરે તરે બોલતા. તરેમનામારં રહરેલી બાળ-સહજ સરળતાનરે લીરરે વમત્રો અનરે 
સહકાય્ધકરોનરે િહાલા લાગતા. ખૂબ જ અનુકરંપાિાળા હતા. ‘‘એક િખતરે 
એકૅડરેમીના વયાખયાન દરવમયાન કુપોવષત અસિસથતાથી પીડાતારં બાળકોનુરં 
વ્ત્ર જોઈનરે બાળકની જ રેમ રડી પડા હતા.’’

રામનના વયવકતતિનરે ભારરે  કકરંમત ્ૂકિિી પડરે તરેિી વિકૃવતઓ પરેદા 
કરતી ઘટનાઓ માટરે લાગણી વયકત કયા્ધ વસિાય કશુરં જ કરી શકાય તરેમ નથી.

રામન માટરે મૂળભૂત (પાયાનુરં) વિજ્ાન અનરે સરંશોરન સિ્ધસિ હતુરં. તરેમનુરં 
રસ-િૈવિધય વિશાળ હતુરં   ફૂલો, રરંગો, હીરા, સફકટકો અનરે પ્રકૃવત. તરેઓ 
વમલનસાર (gregarious) વયવકતતિિાળા હતા. તરેઓ સરંશોરનની સરંસથાઓ(-
schools)મારં માનતા હતા, અનરે તરે પણ વજ રંદગીની છરેલ્ી ઘડી સુરી. ઉપરારંત 
તરે સમજતા હતા કરે વિજ્ાનના વયાિસાવયક વિકાસ માટરે સારન-સામગ્ી, 
મકાન અનરે નાણારં થકી બાહ મદદ આિશયક છરે. તરેનો અભાિ પ્રગવતનરે રોકરે 
છરે જયારરે  તરેનો પ્રભાિ પ્રગવતનરે િરેગીલી બનાિરે છરે, માટરે તરે અવનિાય્ધ છરે. આ 
કારણથી એકૅડરેમીની સથાપના કરી તરેમણરે ્્ા્ધઓ અનરે પ્રકાશનો માટરે મરં્ 
પૂરો પાડો.

રામન જયારરે  કલકતિાની યુવનિવસ્ધટી સાય્સ કૉલરેજમારં ભૌવતકવિજ્ાનના 
પાવલત પ્રાધયાપકપદરે હતા તયારરે  મરેઘનાદ સહા તરે જ વિભાગમારં વયાખયાતા 
હતા. િય ન ગણતારં, બરંનરે બરોબકરયા હતા. સહા સરંશોરન કરતારં 
વશક્ણ(ભણતર)નરે અવગ્મતા આપતા હતા. સહાનરે પ્રાયોવગક ભૌવતકવિજ્ાન 
ઉપર પકડ ન હતી. આથી તરેઓ તરેમણરે શરૂ કરરેલા સાઇકલોટ્રૉન-પ્રોજ રેકટની 
ટકૅવનકલ મુશકરેલીઓ દૂર કરી સફળ (અસરકારક) નરેતૃતિ પૂરુરં  પાડી શકયા 
નહીં. પણ તરેમનરે ઘણા સમય પહરેલારં ્યૂવકલયર ભૌવતકવિજ્ાનનુરં મહતિ 
સમજાયુરં હતુરં. ભારતમારં તરેનારં મૂળ મજબૂત થાય તરે માટરે સહાએ ઉતિમ 
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પ્રયતનો કયા્ધ હતા. તરેમણરે જ રે વસદ કરિાની ઇચછા રાખી હતી, તરે ભાભાએ 
પૂણ્ધ કરી. સહાનો સમય વિજ્ાન અનરે રાજકારણ િચ્રે િહેં્ાયરેલો હતો. 
સહા અરંતમુ્ધખી હતા, રામન જ રેિી પ્રફુવલ્ત (ebullent) ગવતશીલતા અનરે 
્લતરે-દોડતરે મરેળિતા રહરેિાનો વમજાજ ન હતો. અગાઉના કરેટલાક પૂિ્ધગ્હો 
તરેમની પ્રગવતની આડરે આવયા. તરે છતારં સહાએ ખગોળભૌવતકવિજ્ાનના ક્રેત્રરે 
અતુલય કાય્ધ કયુું છરે. તરેમણરે ભારતમારં સૈદારંવતક ભૌવતકવિજ્ાનનો આરરંભ 
કયયો. સહાની આ પરરંપરા તરેમના વિદ્ાથથી ડી. એસ. કોઠારી (કદલહી) અનરે 
અ્યએ આગળ ્લાિી; ઉપરારંત, કદલહી યુવનિવસ્ધટીમારં પણ ્ાલુ કરાિી.

ભાભા જુદી જ માટી(ખોપરી)ના માણસ હતા. તરેમનો પ્રભાિ તદ્દન જુદા 
જ પ્રકારનો અનરે અનરેરો હતો. તરે મોટી સરંસથાઓના સજ ્ધક બ્યા. તરેમારં TIFR 
મુખય છરે. જ રેમારં સૈદારંવતક ભૌવતકવિજ્ાન ઉપરારંત રરે કડયો-ખગોળ, આવણિક 
જીિનવિજ્ાન અનરે અ્ય શાખાઓમારં સરંશોરન-સુવિરાઓ ઉપલબર કરાિી. 
તરેમનુરં વયિસથાપન સરંપૂણ્ધ રીતરે સિાયતિ છરે. ભાભાની કામ કરિાની શૈલી 
(પદવત) અલગ જ હતી, જ રે માટરે રામન સિપનરે પણ વિ્ારી ન શકરે અનરે 
સહા તરે મા્ય ન રાખરે. 

રામન, સહા અનરે ભાભાનારં વયવકતતિ અલગ હતારં. ધયરેયો સરખારં હતારં, 
પણ કાય્ધપદવતઓ જુદી હતી. તરેમના અવભપ્રાયો જુદા અનરે તરેથી તરેમના 
ફાળા પણ જુદા પ્રકારના રહા. આ બરા સાથરે, તરેમની રાષ્ ્રીય ભાિના અનરે 
વિજ્ાન પ્રતયરેની લાગણી સમાન હતી. 

રામનરે ભારતમારં સરંશોરન શરૂ કરી તરેના ઉપર કાય્ધશીલતાનો ઢોળ 
્ઢાવયો. સહાએ વિદ્ાથથીઓ સાથરે, સૈદારંવતક ભૌવતકવિજ્ાનની ઇમારત 
તૈયાર કરી. ભાભાએ દરેડકા-્ાલના ઝડપી કાય્ધક્રમો ગવતમાન કયા્ધ.

ત્રણરેય પોતપોતાની રીતરે, ઉચ્કોકટની નામના રરાિતા ભૌવતકવિજ્ાનીઓ 
હતા, જ રેમણરે પોતાની વયાિસાવયક વસવદઓ વિારા રાષ્ ્રનરે જશ અપાવયો છરે 
– ગૌરિાવ્િત કયયો છરે. તરેઓ એકબીજાના સરંપક્ધમારં આવયા, પણ દુભા્ધગયરે 
સરંપકયો ફળદાયી નીિડા નહીં.

રામન અનરે ભાભાનુરં જોડાણ થોડાક સમય માટરે રહુરં. આજ રે ભારત 
ભૌવતકવિજ્ાનની જ રે ઇમારત ઉપર ઊભુરં છરે, તરે મહદરંશરે આ વત્રપુટીના કાય્ધનરે 
કારણરે. જો સમયરે તરેમનરે એકરરેખસથ કયા્ધ હોત તો ભારત માટરે ભયો, ભયો 
થયો હોત.



182 મરેરાિી મૂલયવનષ્ઠ વિજ્ાની સર સી. િી. રામન

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

ભારતીય વશક્ણનુરં પકરદૃશય : રામનનુરં મૂલયારંકન કરતારં પહરેલારં, તરે 
સમયરે સરંશોરકોનરે જ રે પ્રકાની મુશકરેલીઓનો સામનો કરિો પડતો હતો, તરેિા 
વિકટ સરંજોગોનરે ધયાનમારં લરેિા પડરે. તરે િખતનુરં વ્ત્ર ભયસથાનોથી ભરરેલુરં હતુરં, 
ખાસ તો સરંશોરન માટરેની મુશકરેલીઓથી સમગ્તયા વશક્ણ પણ પદવતસરનુરં 
અનરે સમાજનરે ઉતકષ્ધલક્ી ન હતુરં. કમનસીબરે, તરે બરી અડ્ણો આજ રે પણ 
્ાલુ છરે, કદા્ િરુ પ્રમાણમારં િરુ તીવ્ર બનતી જાય છરે. વશક્ણની ઊણપો 
સરંશોરનનરે સપષ્ રીતરે સપશ્ધતી હતી. િત્ધમાનમારં તરે વસથવત િરુ બદતર અનરે 
વનરરં કુવશત છરે. આથી, તરે સમયરે, ભારતીય વિજ્ાનનુરં અવસતતિ આગલી 
હરોળમારં ખાસ ન હતુરં. પણ ખુશીની િાત તો એ છરે કરે શ્રેષ્ઠ વયવકતઓ માત્ર 
તરેમની શવકત અનરે ક્મતાનરે આરારરે  જરૂરથી બહાર આગળ આિતી હતી.

ભારતમારં જ રે કરંઈ અરૂરપ કરે ઊણપ હતી, તરેના મૂળમારં વશક્ણ-પદવતમારં 
રહરેલી ક્વતઓ હતી. રામનના સમયરે વશક્ણમારં વિનયન અનરે કાદાશાસ્ત્રના 
વિષયો ખાસ હતા અનરે આ વિદ્ાશાખાઓ આગળ પડતી હતી. વિજ્ાન અનરે 
ઇજનરેરી ક્રેત્રરે ખાસ મહતિ અપાતુરં નહીં – અપૂરતી વયિસથાઓ હતી.

વસવિલ ઇજનરેરીનો વિભાગ ઠીક ઠીક ગણાતો. તરે સમયરે ભારતમારં ખાસ 
કરંઈ યારંવત્રક ઉતપાદન થતુરં ન હતુરં. કા્ો માલ ઇંગલૅ્ડ જાય તરે પછી તયારં 
પાકો થઈ – એટલરે કરે જરૂરી સામગ્ી બનીનરે ભારત પાછો આિરે. આપણા જ 
માલથી ઇંગલૅ્ડ તગડુરં થતુરં હતુરં અનરે ભારત ભીખ માગતુરં બનતુરં ગયુરં. આ 
રીતરે ભારતમારં યારંવત્રક ઉતપાદન ન થાય તરે તરેમનારં (અરંગ્રેજોના) કહત-લાભમારં 
હતુરં. એટલરે જ તો યારંવત્રક કડઝાઇનનુરં કોઈ વશક્ણ ભારતમારં અપાતુરં ન હતુરં. 
ઇજનરેરી સનાતકો તૈયાર કરિામારં આિતા પણ તરેમનો માત્ર પ્રકલપ (પલા્ટ) 
અનરે સામગ્ીની માિજત (વનભાિ) માટરે જ ઉપયોગ કરિામારં આિતો હતો. 
ઇજનરેરોનરે સરકાર તરફથી કોઈ પ્રોતસાહન ન હતુરં. વિજ્ાન અનરે ખાસ તો 
ભૌવતકવિજ્ાન શીખિાનુરં હતુરં. પણ તરેમારં કૂટ-પ્રશ્ોના ઉકરેલ માટરેની શવકતનો 
વિકાસ થતો નહીં. પરીક્ામારં તરરંગ-યારંવત્રકી ઉપર નોંર લખો; હાઇઝનબગ્ધના 
અવનવશ્તતાના વસદારંત ઉપર ટૂરંક નોંર લખો; કરે લોરરે ્્ટઝ રૂપારંતરણો ઉપર 
નોંર લખો; આ પ્રકારના વિવ્ત્ર અનરે અસિાભાવિક પ્રશ્ોના જિાબો કરેિી રીતરે 
આપિા ? ન તો વશક્ણનો ભલીિાર હતો કરે ન તો પરીક્ણનો. રામન, 
જગદીશ્રંરિ બોઝ, સતયરે્રિનાથ બોઝ, મરેઘનાદ સહા અનરે કરે. એસ. કક્રશ્ન 
જ રેિાઓનરે ર્ય છરે અનરે તરેઓ ઉચ્ આદરનરે પાત્ર છરે, કારણ કરે તરેમણરે માત્ર 
અડ્ણો પાર કરી એટલુરં જ નહીં; પણ સિબળરે (સિપ્રયાસરે) તરેઓ, પોતાના 
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દરેશમારં જ રહીનરે આરંતરરાષ્ ્રીય કક્ાની વસવદ પ્રાપ્ત કરી.

અતયારરે  વશક્ણપદવતમારં થોડારંક પકરિત્ધનો આવયારં છરે તરે સિાભાવિક 
રીતરે થયારં નથી પણ તરે તો સામાવજક અનરે પ્ર્રંડ દબાણ હરેઠળ થયારં છરે. આઝાદ 
થયરે છ દસકા પછી વશક્ણ તો તુક્ા અનરે તરરંગનરે આરારરે  થાગડથીગડ 
્ાલરે છરે. હજુ વશક્ણપ્રથાની સા્ી કદશા પકડાઈ નથી. ભારતીય સામાવજક 
અનરે સારંસકૃવતક પકરવસથવતનરે ધયાનમારં લીરા વિના શરૂઆતમારં વશક્ણની 
વબ્કટશપદવત અનરે હિરે અમરેકરકનપદવત અપનાિી છરે. એકરેયમારં શીખનારનરે 
ફાિટ આિરે તરેિુરં રહુરં નથી. અભયાસક્રમો આમતરેમ ઝોલારં અનરે ઝોખારં ખાતારં 
રહારં છરે અનરે કશુરં જ ફળદાયી હાથમારં લાગયુરં નથી. તરેમારં જિાબદાર કોનરે 
ગણિા ? વશક્ણનો દોર વશક્ણરેતર લોકોના હાથમારં હોઈ િૈજ્ાવનક સરંશોરનનુરં 
ક્રેત્ર અપૂરતી સજ્જતા રરાિરે છરે. લોકો તરે સાથરે યોગય રીતરે પ્રવશવક્ત થતા 
નથી.

અપૂરતી તકો પણ પ્રગવત માટરે એક પ્રવતબળ છરે. રામનના સમયરે 
ભારતમારં પાયાના સરંશોરન માટરે તકો નહીંિત્ હતી. રામનરે તો કૉલકાતામારં 
તરેમના માટરે તકોનુરં સજ ્ધન કયુું. તરેમની બદલી રરંગૂન અનરે નાગપુર થઈ તયારરે  
તયારં સરંશોરનના નામરે કશુરં જ ન હતુરં. ભારતના ઇવતહાસમારં પ્રથમ િાર 
મહરે્રિલાલ સરકારરે  સરંશોરન માટરે સરંસથાની સથાપના કરી અનરે રામનરે તરેનરે 
સોળરે કળાએ વિકસાિી મહરે્રિલાલ સરકારનુરં સિપન સાકાર કયુું.

પાયાના શુદ િૈજ્ાવનક સરંશોરન માટરે ફરંડ એ કહમાલયનારં વશખરો સારિા 
જ રેિો કકઠન પ્રશ્ બ્યો છરે. વબ્કટશરો ભારતમારં લશકર પાછળ કરોડો રૂવપયા 
ખ્્ધતા હતા, પણ વિજ્ાનના વિકાસ કરે વશક્ણની િાત આિરે તયારરે  હાથ અરર 
કરી દરેતા હતા. વબ્કટશરો આ પ્રમાણરે ઇરાદાપૂિ્ધક િત્ધતા હતા જ રે અભયાસ 
કરિા જ રેિો વિષય છરે. પણ એટલુરં તો વનવશ્ત છરે કરે ભારતમારં વબ્કટશ શાસન-
વયિસથા ભારતીય સરંશોરનના ભાવિ પ્રતયરે ઉદાસીન તો જરૂર હતી જ. 
વબ્ટનનારં નાણારં નહીં પણ ફરંડની અ્ય વયિસથા સાથરે ભારતમારં સરંશોરન થાય 
તરેમારં તરેમનરે િારંરો ન હતો. સતિા અનરે સામ્ાજયની મજબૂતી માટરે વબ્કટશરો 
રૂમ ખ્ા્ધ કરતા હતા. તરેમના પક્રે કોઈ ઉતિમ પ્રસરંગની ઉજિણી ટાણરે (દયા) 
દાન કરતા, પણ દરેખાિ પૂરતુરં થોડુરંક જ કરે જ રેનાથી કોઈ કાય્ધ ન થાય. 

ફરંડના અભાિરે રામનનો સરંશોરન-રસ ઓસયયો નહીં. સરકારી ફરજો 
અનરે અથાક પકરશ્મ સાથરે તરેમની સરંશોરનપ્રિૃવતિ રબકતી રહરેતી હતી. કરે. 
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આર. રામનાથન, સિખ્થે, રરંગૂનથી કૉલકાતા સરંશોરન માટરે દોડી આવયા. 
સરકારની કાયમી નોકરી છોડીનરે ભગિરંતમરે 18 િષ્ધની િયરે સરંશોરન કયુું. 
ખુદ રામન પોતાના પૈસરે બીજા કરેટલાક સરંશોરન-સકૉલરોનરે, રહરેિા-ખાિાની 
સગિડો સાથરે વનભાિતા. રામન તો એકમાત્ર સરંશોરનની રૂન િગાડતા – 
રાગ છરેડતા.

રામનની કારકકદથી સરળ હોત તો, બ્ાગ અનરે રૂથરફૉડ્ધની જ રેમ 
યુિાનીમારં સિદરેશ છોડી વિદરેશમારં િસયા ન હોત ? જોકરે તરેમનરે માટરે કદા્ 
‘હા’ કરે ‘ના’મારં કરંઈ કહી ન શકાય. યુરોપમારં સરંશોરન રમરમી રહુરં હતુરં, 
જ રે ભારતમારં ન હતુરં. બીજુ રં, રામન દવક્ણ ભારતના સરંસકારો રરાિતા હતા. 
એટલરે પવશ્મના જગતમારં ગોઠિાઈ શકયા ન હોત. આ બરારં અનુમાનો છરે. 
પણ એટલુરં સુવનવશ્ત છરે કરે કટોકટીના સમયરે તરેમણરે, બ્ાગ અનરે રૂથરફૉડ્ધની 
જ રેમ જ્મભૂવમ ન છોડી. યોગય પકરપ્રરેક્યમારં રામનનરે ઓળખિા (સમજિા) 
આટલુરં શુરં ઓછુરં છરે ? 

સ. બોઝ પહરેલારં વશક્ણમારં લીન રહા અનરે પછી સરંસકારસરંિર્ધનની 
પ્રિૃવતિમારં ગયા. મરેઘનાદ સહા સામાવજક ઉતકષ્ધ, પ્રજાકીય કામો અનરે 
રાજકારણમારં ગયા. ભાભા સફળ રહા. શુદ વિજ્ાનનરે બદલરે સરંસથાઓના 
સજ ્ધક બ્યા. 

આ રીતરે રામન પ્રકૃવતના ્ ાહક અનરે વિજ્ાનના ઉપાસક રહા. તરેમનરે ખાસ 
કોઈનો ટરેકો તો ન મળો પણ ઘણા તરફથી વનરંદા મળી. સાથીદારો(સહકાય્ધકરો)
ની ઈષા્ધનો ભોગ બ્યા. અમલદારશાહીનો તુચછકાર અનરે અણગમો િહોરિો 
પડો. અમલદારશાહીનો તો ઘણા વિજ્ાન-અભયાસીઓ ભોગ બ્યા છરે. અનરે 
કરેટલાકનરે તો વનષ્ઠરુ અમલદારશાહીનરે કારણરે આતમહતયાનો માગ્ધ અપનાિિો 
પડો છરે. બરાબર કામરે લાગી જિામારં આિરે તો આિારં દુષપકરણામો માટરે સરકાર 
અનરે અમલદારોનરે આરોપીના પારંજરામારં ખડા કરી શકાય. પણ તરે બરુરં કરરે  
કોણ ? કોઈ કશુરં કરતા નથી અનરે માત્ર જોયા જ કરરે  છરે. માટરે સરકાર અનરે 
અમલદારોનરે મનમાની કરિાનો મોકો મળરે છરે.

આ બરી દુખદ પકરવસથવત સાથરે, સુજ્ પ્રજાનરે ઘણી િખત સિાલ થાય 
છરે કરે આપણા (ભારતના) વિજ્ાન-વશક્ણનરે આટલો બરો લૂણો કરેમ લાગયો 
છરે ? રામાનુજન અનરે રામન જ રેિા બીજા શુરં ઓછા છરે ? હિરે તો સરંશોરન 
માટરે મબલખ નાણારં (ફરંડ) મળરે છરે. પણ તરેમારં સરંશોરનની શ્રેષ્ઠતા તો કયારંયરે 
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શોરી જડતી નથી. રમતગમતના ક્રેત્રરે પણ એિી જ કરુણ દશા છરે. કફલમો 
તો પ્રરેક્કો  – સમાજનરે કયારં લઈ જિા માગરે છરે તરે સમજાતુરં નથી. કફલમો – 
વસકરયલો તો સામાવજક વયિસથા તોડિા માટરે તૈયાર થતી હોય તરેિુરં લાગરે છરે. 
આિી પકરવસથવતમારં વશક્ણ, વિજ્ાન અનરે સરંશોરનનરે કરેિી રીતરે બ્ાિિારં ? 

ખગોળભૌવતકવિદ અનરે નોબરેલ પુરસકારવિજ રેતા એસ.્રંરિશરેખર, 
જનીનવિદ અનરે નોબરેલ પુરસકારવિજ રેતા હરગોવિરંદ ખુરાના, પ્રખર 
ગવણતવિદ હકરશ્રંરિ તથા પ્રખર સૈદારંવતક ભૌવતકવિદ ઈ.સી.જી. સુદશ્ધનનરે 
આપણરે ટકાિી શકયા નહીં, તરે શા કારણરે ? પ્રો. િવશષ્ અનરે પ્રો. ડી. એમ. 
પટરેલ રસતરે રઝળતા થયા, તરે કોના િારંકરે ? 

આતમખોજની આ પળ છરે. પ્રજા તરે કરરે  તો ઘણરં સારુરં . પણ વિજ્ાનના 
સમૂહરે ઘણરં વ્રંતન કરિાની જરૂર છરે. રામન, સહા, કક્રશ્ન અનરે બીજારંઓનરે 
મુશકરેલીઓ તો હતી જ, પણ તરેઓ દરેશમારં જ રહા અનરે િૈજ્ાવનક સરંશોરનનો 
માહોલ સજ ્ધિા અિરોરક પકરબળો સામરે સરંઘષ્ધ કરતા રહા. આજ રે તો 
યુિાનો જયારં હકરયાળી દરેખાય છરે તયારં ભાગરે છરે, ખરરેખર તો આ જ દુ:ખદ 
બાબત છરે. રાષ્ ્રના વિકાસ માટરેની પ્રવતબદતા લુપ્ત થઈ ગઈ છરે. યુિાનો 
ભુરાટારં થાય છરે. વિદરેશમારં જિા પાઉ્ડ, યુરો અનરે ડૉલર માટરે યુિાનોના દરેહ 
ભારતમારં છરે પણ દૃવષ્ (લક્) તો વિદરેશ તરફ જ છરે એિુરં સપષ્ રીતરે દરેખાઈ 
રહુરં છરે. આપણરે સિાથ્ધ અનરે સિપનામારં રા્તા રહીએ અનરે સરંસથાઓ કરમાયા 
કરરે  તરેિી પકરવસથવત વ્રંતાજનક છરે.

દરેશના સમવપ્ધત વિજ્ાનીઓનરે સરંશોરન માટરે િાતાિરણ વનરાશાજનક 
અનરે નકામુરં લાગરે છરે. આશા ન હોય તયારં જીિન પણ ન હોય. યુિાનોમારં આિુરં 
હતાશાનજક વ્ત્ર જોિા મળરે છરે. આ બરુરં વિકરાળ છરે. આ બરુરં જોતારં રામન 
યુિાનોનરે સલાહના બરે શબદો ની્રે પ્રમાણરે આપરે છરે : 

‘‘યુિાનો ! આશા અનરે આનરંદ ગુમાિશો નહીં, કહરંમત હારશો નહીં. 
તમારી સામરે રહરેલા કત્ધવયનરે એકવનષ્ઠા (ભવકતપૂિ્ધક) અનરે કહરંમતથી 
વનભાિિામારં જ સફળતા રહરેલી છરે. લાયકાત કરેળિિા માટરે પરસરેિો પાડિો 
પડરે છરે. કોઈ પણ વિિાદ વિના હુરં  કહુરં  છુરં કરે ભારતના નાગકરકની ગુણિતિા 
વિશ્વના કોઈ પણ નાગકરક કરતારં ઊતરતી નથી બલકરે ્ઢતી છરે. આપણામારં 
કહરંમતનો અભાિ છરે, આપણામારં ્ાલકબળનો અભાિ છરે. આપણરે 
માત્ર લઘુતાગ્રંવથનરે જ પોષી છરે. આજ રે ભારતનરે કશાયની જરૂર હોય તો 
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વનરાશાજનક જુસસાનરે ખતમ કરિાની. વિજયના જુસસાનરે તરેજ બનાિિાની 
જરૂર છરે. આિો સજ ્ધનાતમક જુસસો, સૂય્ધ તરેના પ્રકાશમારં જ આપણનરે ્યાયી 
(કાયદરેસરની) મરંવજલરે પહોં્ાડશરે. એિો જુસસો નરે સભાનતા કરેળિિારં પડશરે 
જ રે આપણા ભવય સારંસકૃવતક િારસાના હકદારોનરે પૃથિી-ગ્હ ઉપર ઉવ્ત 
(િાજબી) સથાન અપાિરે. જો આિો અણનમ (અડીખમ) જુસસો કરેળિાશરે તો, 
દુવનયાની કોઈ પણ તાકાત આપણી ્યાયયુકત વનયવતનરે વસદ કરિા રોકી 
શકશરે નહીં.’’

રામન સાથરે અસરંમત થિા કોઈનરે કરેટલાક મુદ્દા જડશરે; પણ રામનની આ 
સલાહ સાથરે કોણ અસરંમત થઈ શકરે તરેમ છરે ?

l



https://gujarativishwakosh.org/ebooks

16
એક અનવિતી્ય નશક્ષક

જ રેમનામારં વિશાળ જનસમૂહરે આસથાનુરં આરોપણ કયુું છરે તરેિા શ્ીરામ 
અનરે  શ્ીકૃષણ ગુરુ-વશષયપરરંપરાનો પકરપાક હતા. િવશષ્ઠ અનરે સારંકદપની 
જ રેમનરે ગુરુની વયાખયા તરીકરે લઈ શકાય તરેિા વનપુણ, વનષપક્ અનરે નીવતશુદ 
વશક્કો હતા. તરેમણરે ગુરુ-વશષયપરરંપરાના દૃષ્ારંતનરે સાવતિક બળ પૂરુરં  પાડી 
યુગજીિી બનાિી. રિોણા્ાય્ધ માટરે તરેમ કોઈ કહી શકરે ? જરૂર નકહ, કારણ કરે 
તરેમણરે જાવતભરેદ કરરેલો તરેિો શાસ્ત્રોકત ઉલ્રેખ જરૂર મળરે છરે ખરો પણ તરેમારં 
તરેમની કોઈ પ્રવતબદતા જરૂર હશરે.

શ્ીરામ, શ્ીકૃષણ, બુદ, મહાિીર, ઈશુ પછી થોડીક સદીઓ માટરે ગુરુ-
વશષયપરરંપરાનો પ્રભાિ જોિા-જાણિા સૌનરે મળો છરે. આિી પરરંપરા અનરે 
તરેના જ રેિો પ્રભાિ રીરરે  રીરરે  હિરે તો નામશરેષ થતો જરૂર જણાય છરે. છરેલ્ારં 
દોઢસો-બસો િષ્ધથી સતિશીલ વશક્કોના અભાિનરે કારણરે વશક્ણની દુદ્ધશા 
થયરેલી જોિા મળરે છરે. એકિીસમી સદીમારં, સિા અબજથી િરુ જનસરંખયા 
રરાિતા ભારત દરેશમારં જગદીશ્રંરિ બોઝ, ્રંરિશરેખર િેંકટ (સી.િી.) રામન, 
મરેઘનાદ સહા, સતયરે્રિનાથ બોઝ, પ્રફુલ્્રંરિ રરે , ડૉ. રારાકૃષણન, પ્રો. કફરોજ 
કાિસ દાિર, શ્ી ઉમાશરંકર જોશી અનરે ડૉ. પી. સી. િૈદ્ જ રેિા િગ્ધનરે સિગ્ધ 
બનાિરે તરેિા વશક્કો હાલ જોિા મળિા મુશકરેલ છરે.

ગુરુ-વશષયની પ્રા્ીન પરરંપરા અનરે અિા્ધ્ીન વશક્ણના જયોવતર્ધરોની 
શ્રેણી એમ બરંનરેમારં બરંર બરેસરે તરેિા તો રામન કદા્ એકલા જ. રામન એકલા 
જ બરે કરે ત્રણ કલાક સળરંગ વયાખયાન આપતા હોય તયારરે  વિદ્ાથથીઓ મરંત્ર-
મુગર બની સારંભળતા હોય, ભણતા હોય, એ જ રામનની અપૂિ્ધ વસવદ છરે. 
સિાતરંત્રયની ્ળિળ ્ાલતી હોય તયારરે  પણ રામનનુરં વયાખયાન પહરેલારં અનરે 
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પછી ્ળિળનો કાય્ધક્રમ, એિુરં જરૂરી તયારરે  કરેમ બ્યુરં હશરે ? સૌએ રામનની 
એ બાજુ વિ્ારિી જોઈએ. રામન જ રેિા સજ્જ વશક્કના જ્ાનનો ભરંડાર ખુલ્ો 
થતો હોય તયારરે  તરેનો લાભ લરેિાનુરં કોણ ્ૂકરે ? જો રામનમારં પ્રા્ીન ગુરુની 
વશક્ણભાિના જ અવિરત નીતરતી હોય તો ્ોગળુરં ભરપરેટ આ્મન કરી 
લરેિાનુરં કોણ ્ૂકરે ? આિા રામનનરે મન વિદ્ાથથીઓ એ જ મૂડી હતી.

જ રે વિદ્ાથથીઓ તરેમની સરંસથામારં આિરે, તરેમારં ખાસ જરૂકરયાતિાળાનરે 
પોતાના ઘરેર રહરેિા-જમિાની સગિડ કરતા. આિા રામન વશક્ક તો ખરા 
પણ તરેથી વિશરેષ િીસમી સદીના િવશષ્ઠ કરે સારંકદપની જ રેિા હતા. તરેમનરે દરેશ-
વિદરેશમારં સૌ સમથ્ધ વિજ્ાની તરીકરે ઓળખરે, પણ સરંવનષ્ઠ વશક્ક તરીકરેનો 
ભારતનરે આપરેલો ફાળો ઘણો જ રંગી છરે. તરેમનરે એક સમવપ્ધત વશક્ક તરીકરે 
નિાજતા કરેટલાય પ્રસરંગો છરે. કરેટલીક િખત શીખિતારં પહાડી અિાજ સાથરે 
ખૂલતા રામન વસરંહ જ રેિા તો કરેટલીક િખત કૈરિ રોળા (શ્વરેત) કમળની જ રેમ 
ખીલતા રામન બાળક જ રેિા લાગરે. વશક્ક તરીકરે બરા જ ભાિો રામન વયકત 
કરી શકતા હતા.

વશક્ક તરીકરેનો ની્રેનો પ્રસરંગ તરેમની પકરપૂણ્ધતા અનરે અ્ય 
અભયાસીઓ માટરે પથદશ્ધનનો આવિષકાર કરાિરે છરે. 

તા. 19 જા્યુઆરી, 1955ના રોજ રામનનરે ભારતના તતકાલીન 
રાષ્ ્રપવત ડૉ. રાજ ર્ે રિપ્રસાદનો તાર મળો. તારમારં આ પ્રમાણરે જણાિિામારં 
આવયુરં. ‘‘ભારતરતનનો ઍિૉડ્ધ સિીકારિા આિો તયારરે  તમરે રાષ્ ્રપવત-ભિનમારં 
મારા અવતવથ તરીકરે આિાસ કરશો તો મનરે અતયરંત આનરંદ થશરે. તમરે કયારરે  
અનરે કરેિી રીતરે આિિાના છો તરેની મહરેરબાની કરીનરે જાણ કરશો જ રેથી કરીનરે 
તમારા સતકારની તમામ ગોઠિણ (વયિસથા) કરી શકાય.’’

તા. 20 જા્યુઆરી, 1955ના રોજ રામનરે રાષ્ ્રપવત રાજ ર્ે રિપ્રસાદનરે 
આ રીતરે પ્રતયુતિર પાઠવયો. ‘‘તા. 27 જા્યુઆરી, 1955ના રોજ ભારતરતન 
ઍિૉડ્ધની અપ્ધણવિવર િરેળાએ રાષ્ ્રપવત ભિનમારં આપના મહરેમાન તરીકરેનુરં 
વનમરંત્રણ આપતો ઉષમાસભર તાર મારા હૃદયનરે સપશથી ગયો છરે, પણ હુરં 
અતયારરે  સરંશોરન-વશક્ણના કામમારં ખૂબ જ વયસત છુરં, મારા વિદ્ાથથીની 
ડૉકટરરેટની વથસીસ યુવનિવસ્ધટીના વનયમાનુસાર, જા્યુઆરીના અરંત સુરીમારં 
યુવનિવસ્ધટીનરે આપિી અવનિાય્ધ છરે. હુરં  સમજુ રં છુરં કરે મારી વિદ્ાથથી પ્રતયરેની 
ફરજ પહરેલારં અનરે તયારબાદ જ અરંગત બાબતો કરે લાભ. આિા સરંજોગોમારં હુરં  
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બૅંગાલુરુ છોડીનરે કદલહી આિી શકુરં તરેમ નથી. મનરે સરંપૂણ્ધ વિશ્વાસ છરે કરે મારા 
સરંજોગોનરે અનુલક્ી આપ મારા પ્રતયરે ઉદાર બનશો.’’

આ રીતરે રામનનરે રાષ્ ્રપવતના વનમરંત્રણ અરંતગ્ધત કદલહીના સરકારી 
આવતથય કરતારં પોતાના વિદ્ાથથી પ્રતયરેના કત્ધવયનુરં િરારરે  મહતિ હતુરં. તયારબાદ 
તતકાલીન માઇસોર સરકારના સામા્ય કમ્ધ્ારી વિારા સિયોચ્ ભારત-રતન 
પદક રામનનરે હાથોહાથ આપિામારં આવયો હતો, તયારરે  તયારં તાળીઓનો 
ગડગડાટ ન હતો, તસિીરોના ઝબકારા ન હતા, હષ્ધનાદ કરે જયજયકા 
કરનાર કોઈ ન હતુરં અનરે અવભનરંદન આપનાર પણ કોઈ ન હતુરં. નીરિ 
શારંવતના િાતાિરણમારં ભારતરતનનો ઍિૉડ્ધ સિીકાર કરતારં, ઍિૉડ્ધ ઊજળો 
બ્યો, તરેમારં શ્રેષ્ઠતાનુરં અરંકુરણ સૌએ ખીલતુરં જોયુરં. ઍિૉડ્ધની ઉજજિળતા, 
મૂલય અનરે શ્રેષ્ઠતા જળિાઈ રહરેશરે તો રામનના આતમાનરે ઉતકૃષ્ સરંતોષ થશરે.

l
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મહતવિી ઘટિાઓિી સાલવારી

18૩૩ – મહરે્રિલાલ સરકારનો જ્મ.

1876 (78) – ઇવ્ડયન ઍસોવસયરેશન ફૉર કવલટિરેશન ઑફ 
સાય્સ(IACS)નુરં બરંરારણ સિીકારાયુરં અનરે સથાપના.

1888

(7 નિરેમબર)

– રામનનો જ્મ (વતરુિનાઈક્િલ)

1899 – મૅકટ્રકયુલરેશન પરીક્ા પાસ કરી.

1904 – મહરે્રિલાલ સરકારનુરં અિસાન.

1904 – બી.એ. થયા.

1906 – પ્રથમ સરંશોરનલરેખ પ્રગટ કયયો. 

– સર આસુતોષ મુખરજી – િાઇસ ્ા્સરેલર.

1907 – એમ.એ. થયા.

– એફસીએસ (FCS) થયા, કૉલકાતા આવયા.

– આવસસટ્ટ ઍકાઉ્ટ્ટ જનરલ તરીકરે વનમાયા.

– લગ્ન લોકસુરંદરી સાથરે થયારં.

1911 – ઇવ્ડયન ઇવ્સટટ્ૂટ ઑફ સાય્સ(બૅંગલોર)ની 
સથાપના.

1912 – કઝ્ધન કરસ્્ધ પ્રાઇઝ મળુરં.
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191૩ – િૂડબન્ધ કરસ્્ધ ્રંરિક મળો.

1916 – IACSની પ્રાયોવગક કામગીરીની ‘Nature’મારં નોંર.

1917 – રામનનો વશક્ણમારં પ્રિરેશ.

1919 – IACSના માનદ મરંત્રી અમૃતલાલ સરકારનુરં અિસાન.

– રામન IACSના માનદ મરંત્રી થયા.

1921 – રામન વિદરેશથી પાછા આવયા.

– માનદ્ ડૉકટરરેટ (Honoris Causa) (કલકતિા યુવન.).

192૩ – રામન અનરે રામનાથનરે પ્રિાહીમારં X-રરે  વિિત્ધન સૂવ્ત 
કયુું.

1924 – લરંડનની રૉયલ સોસાયટીના ફરેલો તરીકરે ્ૂરંટાયા.

– પ્રથમ િાર આટલાવ્ટક પાર કયયો.

1926(27) – IACSનો િાવષ્ધક હરેિાલ પ્રગટ કયયો.

1927 – સરંગીત-િાદ્ો ઉપર સમીક્ા-લરેખ.

1928 – પ્રકીણ્ધનથી પ્રકાશની તરરંગલરંબાઈનો ફરેરફાર –

‘Nature’મારં લરેખ.

1928 – ‘રામન-ઘટના’ની શોર

– રામન પ્રકીણ્ધનમારં પ્રવત(ઍવ્ટ) સટોકસ રરેખાઓ પર 
લરેખ (Nature)

1929 – જનરલ પ્રરેવસડર્ે ટ - ઇવ્ડયન સાય્સ કૉંગ્રેસ (્રેન્ાઈ)

19૩0 – નોબરેલ પુરસકાર મળો.

– હીરાનો ભૌવતકીય અભયાસ શરૂ.

19૩1 – Current Scienceની શરૂઆત.

19૩2 – કૉલકાતા છોડુરં, I.I.Sc.ના વનયામકપદરે વનયુકત.

19૩૩ – રામનરે I.I.Sc.મારં ભૌવતકવિજ્ાનનો વિભાગ શરૂ કયયો.
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19૩4 – ઇવ્ડયન એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીસની સથાપના 

– માઇસોરના મહારાજ તરફથી એકૅડરેમીનરે 10 એકર 
જમીન દાનમારં મળી.

– પ્રોસીકડરંગ ઑફ ઇવ્ડયન એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીસની 
શરૂઆત.

19૩5 – રામનના સૂ્નથી I.I.Sc.મારં મૅકસ બૉન્ધની વનમણૂક 
(19૩5–૩6)

19૩5(૩6) – રામન અનરે નગરે્રિનાથના સરંશોરન-લરેખો પ્રગટ.

19૩6 – રામન બાબતરે બૉન્ધ-રૂથરફૉડ્ધ િચ્રે પત્રવયિહાર.

19૩6 – ગારંરીજી, કસતૂરબા, સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલ, 
મહાદરેિ દરેસાઈ I.I.Sc.ની મુલાકાતરે,

19૩7 – ગારંરીજી-રામન ઉપર ભગિરંતમનો લરેખ પ્રગટ.

19૩7 (જૂન) – રામનનો I.I.Sc.ના વનયામકપદરેથી રાજીનામાનો વનણ્ધય.

19૩8 
(એવપ્રલ)

– I.I.Sc.ના વનયામકપદરેથી રામનનુરં રાજીનામુરં.

19૩8

(7 નિરેમબર)

– રામનરે પ્ાસ િષ્ધ પૂરારં કયાું.

19૩9 – બીજા વિશ્વયુદનરે કારણરે ભાભા યુરોપ છોડી બૅંગાલુરુ 
આવયા.

1940 – ભાભા I.I.Sc.ના ભૌવતકવિજ્ાન વિભાગમારં રીડર 
તરીકરે જોડાયા.

1941 – રામનનરે ફ્ારંકવલન ્રંરિક મળો (ફ્ારંકવલન ઇવ્સટટ્ૂટ – 
કફલાડરેવલફયા.)

1942 – ભાભા લરંડનની રૉયલ સોસાયટીના ફરેલો તરીકરે ્ ૂરંટાયા.
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194૩ – ભાભા ઇવ્ડયન સાય્સ કૉંગ્રેસના ભૌવતકવિજ્ાનના 
અયક્ બ્યા.

– વિક્રમ સારાભાઈએ I.I.Sc.મારં ભાભા સાથરે કૉવસમક-
કકરણો ઉપર સરંશોરન શરૂ કયુું.

1944 – રામન પાસરે ૩10 હીરાનો સરંગ્હ થયો – તરેનુરં મયૂવઝયમ 
બનાવયુરં.

1948 – રામન કરસ્્ધ ઇવ્સટટ્ૂટનુરં મકાન એકૅડરેમીના કૅમપસમારં 
તૈયાર થયુરં.

1948 – રામનનારં 60 િષ્ધ પૂરારં થતારં, I.I.Sc.ના પ્રાધયાપકપદરેથી 
વનિૃતિ થયા.

1948 – રામન રાષ્ ્રીય (નૅશનલ) પ્રાધયાપક તરીકરે વનમાયા.

1950 – ગારંરી મરેમૉકરયલ વયાખયાનમાળા (રામન કરસ્્ધ 
ઇવ્સટટ્ૂટમારં) શરૂ. દર બીજી ઑકટોબરરે , રામનનુરં 
વયાખયાન.

196૩ – રામન-નગરે્રિનાથ વસદારંતની ્કાસણી.

1968 – રામનનો વનબરંર-લરેખ – Physiology of Vision – 
I.I.Sc. િડરે પ્રગટ.

1968 – રામનરે 80 િષ્ધ પૂરારં કયાું.

1968 – અમદાિાદ ખાતરે એકૅડરેમીની બરેઠકમારં હાજરી આપી.

– કમયૂવનટી સાય્સ સરે્ટરનુરં વશલારોપણ કયુું. (હિરે 
વિક્રમ સારાભાઈ કમયૂવનટી સાય્સ સરે્ટર)

1969–70 – ફૂલોના રરંગો ઉપર આઠ સરંશોરન-લરેખો.

1970

(21 
નિરેમબર)

– રામનનુરં બૅંગાલુરુ ખાતરે અિસાન.

l
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માિ-સન્માિ અિે ચંદ્રકો

1912 – કઝ્ધન કરસ્્ધ પ્રાઇઝ

191૩ – િુડબન્ધ કરસ્્ધ ્રંરિક

1924 – ફરેલો - રૉયલ સોસાયટી (લરંડન)

1928 – વમટટકૂી ્રંરિક – રોમ

1929 – ‘સર’નો ઇલકાબ –  વબ્કટશ સરકાર (ભારત)

19૩0 – હુજીસ ્રંરિક  –  રૉયલ સોસાયટી (લરંડન)

19૩0 – નોબરેલ પુરસકાર.

19૩5 – રાજસભાભૂષણ –  ઇલકાબ – મહારાજા ઑફ માઇસોર.

1941 – ફ્ારંકવલન ્રંરિક –  ફ્ારંકવલન ઇવ્સટટ્ૂટ –  કફલાડરેવલફયા

1948 – રાષ્ ્રીય પ્રાધયાપક

1954 – ભારતરતન  – ઇલકાબ –  પ્રરેવસડર્ે ટ ઑફ ઇવ્ડયા.

1957 – લરેવનન પ્રાઇઝ –  યુ.એસ.એસ.આર.

્યુનિવનસ્ભટીઓ તરફથિી માિદ ડૉકટરેટ : અલ્ાહાબાદ, બનારસ, બૉમબરે, 
કૉલકાતા, ઢાકા, કદલહી, ફ્ીબગ્ધ, ગલાસગો, કાનપુર, લખનૌ, 
્રેન્ાઈ, માઇસોર, પૅકરસ, પટણા, ઓસમાવનયા, હૈદરાબાદ અનરે 
શ્ી િૅંકટરેશ્વરા યુવન. (વતરુપવત).
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માિદ સભ્ય : દૂશરે (Deutsche) એકૅડમી ઑફ મયુવનક; હરંગરેકરયન 
એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીસ; ઇવ્ડયન સાય્સ કૉંગ્રેસ, બીજારં 
ઇવ્ડયન સાય્સ સરંગઠનો; રૉયલ આયકરશ એકૅડરેમી; રૉયલ 
કફલૉસૉકફકલ સોસાયટી (ગલાસગો); ઝૂકરક કફવઝકલ સોસાયટી.

માિદ ફેલો : ઑવપટકલ સોસાયટી ઑફ અમરેકરકા; વમનરલૉવજકલ સોસાયટી 
ઑફ અમરેકરકા.

નવદેશી ઍસોનસ્યેટ : એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીઝ, પૅકરસ.

નવદેશી સભ્ય : એકૅડરેમી ઑફ સોવશયાવલસટ કરપવબલક ઑફ રોમાવનયા 
કરે્ટગટ (Catgut) ઍકૉવસટકલ સોસાયટી.

જિરલ પ્રેનસડેન્ટ : ઇવ્ડયન સાય્સ કૉંગ્રેસ (1929).

પ્રેનસડેન્ટ : ઇવ્ડયન એકૅડરેમી ઑફ સાય્સીસ (19૩4–1970).

l l l
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