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પ્રકાશકીય

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટની શ્ી કસતતૂરભાઈ લાલભાઈ વિદ્ાવિકાસ ગ્રંથશ્રે-
ણીના તરેરમા પુસતક રૂપરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના પ્રણરેતા અનરે વિરલ વિદ્ાપુરુષ ડૉ. 
પ્ર. ચુ. િૈદ્ના જીિનચરરત્રનરે આલરેખતુરં ‘આપણી મોંઘરેરી ધરોહર : શ્ી પ્ર. ચુ. િૈદ્’ 
પુસતક પ્રકાવશત કરતારં અમરે આનરંદ અનુભિીએ છીએ. એક અથ્કમારં કહીએ તો 
ગુજરાતી વિશ્વકોશના પ્રારરંભકાળ પતૂિવેથી શ્ી િૈદ્સાહરેબ વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિનુરં પ્રરેર-
ણાવસરંચન કરતા રહ્ા હતા. તરેઓ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવતપદરે હતા, તયારરે  
ગુજરાતી વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનુરં આયોજન કરિામારં આવયુરં. એ સમયરે કામ મરંદ 
ગવતએ ચાલતુરં હોિાથી ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરનરે એ વિભાગની સોંપણી કરી, પરરંતુ 
સરકાર બદલાતારં ગુજરાતી વિશ્વકોશનરે મળતી સહાય બરંધ થઈ અનરે આ પ્રિૃવતિ 
સમરેટી લરેિામારં આિી.

એ પછી ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરરે  શ્ી સારંકળચરંદ પટરેલના સહયોગથી વિશ્વકોશ 
પ્રગટ કરિાનુરં નક્ી કયુું, તયારથી િૈદ્સાહરેબ આ સરંસથા સાથરે સરંકળાયરેલા રહ્ા. 
સરંસથાના વિદ્ાકીય આયોજન અરંગરે અમરે િારરંિાર એમનરે પતૂછિા માટરે દોડી જતા 
અનરે તરેઓ એમની ધીમી, સપષ્ટ અનરે દૃવષ્ટિરંત િાણીમારં અમનરે ઉતિર આપતા હતા. 

ગુજરાતી વિશ્વકોશના ભતૂવમકા ખરંડનુરં વિમોચન ડૉ. પી. સી. િૈદ્ના પ્રમુખ-
સથાનરેથી થયુરં. એ પછી 1907ની 28મી નિરેમબરના રદિસરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના 
વિદ્ાયજ્ઞનો પ્રારરંભ થયો અનરે એ પછી એમના પ્રમુખસથાનરે બરે િખત, પહરેલી 
િાર આઠમા ગ્રંથ અનરે એ પછી ઓગણીસમા ગ્રંથનો વિમોચન સમારરંભ યોજાયો. 
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ગુજરાતી વિશ્વકોશનરે માટરે ટ્રસટનરે ઉસમાનપુરા વિસતારમારં સારી એિી જગા મળી, 
તયારરે  એના ભતૂવમપતૂજન વિશરે વિચાયુું અનરે 4–8–2001, શવનિાર, શ્ાિણ સુદ 
15ના રદિસરે િૈદ્સાહરેબના હાથરે વિશ્વકોશભિનનુરં ભતૂવમપતૂજન થયુરં.

2010ની 12મી માચવે િૈદ્સાહરેબનુરં અિસાન થયુરં. એ પછી ગુજરાતી વિશ્વ-
કોશના છઠ્ા ખરંડનુરં નિસરંસકરણ તૈયાર થયુરં અનરે અમરે એ અમારા પ્રરેરણાપુરુષ શ્ી 
પ્ર. ચુ. િૈદ્નરે અપ્કણ કયુું. એમનરે વિશરેનુરં જીિનચરરત્ર લખાય એિી અમારા સહુની 
તીવ્ર ઇચછા હતી અનરે એનરે માટરે શ્ી અરુણભાઈ િૈદ્થી િધુ યોગય કોણ હોઈ  
શકરે ? નાદુરસત તવબયતરે પણ એમણરે આ પુસતક લખી આપયુરં છરે, તરે માટરે સરંસથા 
િતી એમનો આભારી છુરં.

ગુજરાતી વિશ્વકોશના અનય પ્રકાશનની માફક આ પ્રકાશનનરે પણ અભયા-
સીઓ અનરે વિવિાનો ઉમળકાભરેર આિકારશરે એિી આશા છરે.

ટતૂરંક સમયમારં આ પુસતકની બીજી આિૃવતિ થઈ રહી છરે, તરે ગુજરાતનો એની 
મોંઘરેરી ધરોહર સમા શ્ી પ્ર. ચુ. િૈદ્સાહરેબ માટરેનો પ્રરેમ અનરે ઉમળકો દશા્કિરે છરે.

તા. 2–10–2017 કુમારપાળ દેસાઈ

અમદાિાદ



પ્રસતાવના

આ જીિનકથાના નાયક ડૉ. પ્ર. ચુ. િૈદ્નુરં વયવ્તતિ બહુઆયામી હતુરં. તરેઓ 
ગવણત અનરે ભૌવતકશાસ્ત્રની સરહદ પર આિરેલ સાપરેક્ષિાદના જતૂજ મહાવિવિા-
નોમારંના એક હતા. આ બધા ઉપરારંત પણ પોતાની આજુબાજુ િહરેતા સામાવજક 
જીિનનુરં પણ રસપતૂિ્કક અિલોકન કરતા હતા. તરેઓ ગવણતના ખતૂબ લોકવપ્રય 
પ્રાધયાપક હતા પણ તરેમના રસના વિષયો અનરેક હતા. તરેમની એક પુત્રી વસમતા 
અભયાસ માટરે અમરેરરકા ગઈ તયારરે  િૈદ્સાહરેબ તરેનરે દર સપ્ાહરે પત્ર તો લખરે જ 
પણ તરેમારં કુટુરંબના કોઈ સમાચાર ન લખરે (એ કામ તરેમણરે પોતાનારં પતની ઉપર 
છોડી દીધુરં હતુરં). પોતરે તો ગત સપ્ાહ દરવમયાન છાપારંમારં જ રે સમાચારો િારંચયા 
હોય તરે પર પોતાની રટપપણીઓ જ લખરે. એ રટપપણીઓ તરેમના રસના વિષયોની 
વિવિધતાનો આપણનરે આરંજી નાખતો ખયાલ આપરે. સદભાગયરે વસમતાએ એ બધા 
પત્રો એક ફાઈલમારં સાચિી રાખયા અનરે એ પછી ‘કુમાર’ સામવયકમારં ધારાિારહક 
સિરૂપરે અનરે છરેલ્રે ગતૂજ ્કર ગ્રંથરતન વિારા ‘પસતીનારં પાનારં’ પુસતક રૂપરે પ્રવસદ્ધ થયા. 
એ પુસતક ભલભલાનરે આરંજી નાખરે તરેિુરં છરે. સરંગીત, નૃતય, રમતગમત, વસનરેમા, 
રાજકારણ િગરેરરેમારં તરેમની દૃવષ્ટ અનરે સમજણ કરેટલી ઊંડી હતી તરેનો ખયાલ આિરે 
એિુરં એ પુસતક છરે.

િૈદ્સાહરેબ જીિનભર ગારંધીિાદની અસર હરેઠળ રહ્ા. ખાદીધારી રહ્ા અનરે 
કફની, લેંઘો અનરે ટોપી એ જ તરેમની પહરેચાન રહી. 

મેં લગભગ 40 િષ્ક તરેમની સાથરે ગાળારં હતારં અનરે એ દરવમયાન ઘણી 
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િાર અમારી િચચરે મતભરેદ પણ થતા પણ મારો મત એમના મતથી જુદો હોય 
તોપણ એ વય્ત કરિા મનરે પ્રોતસાહન આપતા. જો મારી િાતમારં દમ હોય તો એ 
સિીકારિામારં એમનો અહમ્ કદી ઘિાયો નથી.

િૈદ્સાહરેબનુરં કદાચ સૌથી મોટુરં પ્રદાન એ છરે કરે તરેમણરે ગવણતવશક્ષણનરે ધર-
મતૂળમારંથી ઊંચકી ખતૂબ ઊંચી સપાટીએ પહોંચાડુરં છરે. એ માટરે એમણરે અનરે એમના 
સાથીઓએ દાયકાઓ સુધી ખતૂબ મહરેનત લીધી છરે. આ પ્રિૃવતિમારંથી ‘સુગવણતમ્’ 
જ રેિુરં ગવણત વિશરેનુરં સામવયક અનરે ગુજરાત ગવણત મરંડળ અનરે ગવણત સપધા્ક જ રેિી 
પ્રિૃવતિઓ થઈ રહી છરે. આ બધી વસવદ્ધ એક વયવ્ત માટરે નાનીસતૂની નથી.

િૈદ્સાહરેબનો ગુજરાતી વિશ્વકોશ પ્રતયરેનો સદભાિ અનરે વિશ્વકોશની તરેમના 
પ્રતયરેની લાગણી હરંમરેશારં જળિાઈ રહ્ારં હતારં. 

જયારરે  કુમારપાળભાઈ દરેસાઈએ મનરે િૈદ્સાહરેબનુરં જીિનચરરત્ર લખિાનુરં 
સતૂચન કયુું તયારરે  શરૂમારં મનરે ક્ષોભ થયો પણ મનરે આ યજ્ઞમારં સૌનો સાથ મળશરે 
એની પણ મનરે ખાતરી હતી માટરે મેં એ સિીકાયુું.

મનરે સહાય કરનાર સૌનુરં આભારદશ્કન હુરં  એક વિશરેષ નોંધમારં કરીશ જ. 
પણ કુમારપાળભાઈ તરેમજ વિશ્વકોશ ટ્રસટના સૌ સાથીઓ તથા અમારા િૈદ્પરર-
િારના સૌ સભયોનો આભાર તો હુરં  અહીં જ માની લઉં છુરં. આ પરરિારના એક 
સભય િૈદ્સાહરેબની દોરહત્રી (અનરે મારી ભાણરેજ) નીલી દરેલિારડયા પટરેલનો ખાસ 
આભાર માનુરં છુરં. નીલીએ િૈદ્સાહરેબનારં લગભગ બધારં લખાણનરે સમાિતારં પુસતકો, 
છાપારંનારં કરટરંગો િગરેરરે  સાચિી રાખયારં છરે તરે બધુરં મનરે ઘણરં કામ લાગયુરં છરે.

આ પુસતક િારંચયા પછી જો િાચકનરે એમ લાગરે કરે િૈદ્સાહરેબનુરં વયવ્તતિ 
‘લાખોં મેં એક’ જ રેિુરં હતુરં તો હુરં  મારા આ પ્રયતનનરે સફળ ગણીશ.

જુલાઈ 26, 2016 અરુણ મ. વૈદ્ય
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‘સાહેબ તો લેંઘો પહેરીને આવે છ’ે

અમદાિાદની ગુજરાત કૉલરેજ, 1955નુરં િષ્ક. સમગ્ ગુજરા-
તના બધા તરેજસિી વિદ્ાથથીઓ આ જ કૉલરેજમારં ભણિા ઇચછરે. આ 
કૉલરેજના અધયાપકો પણ પોતાની જાતનરે મુઠ્ી ઊંચરેરા માનિીઓ 
ગણરે. એમનામારં પણ પાછી િણ્કવયિસથા. કરેટલાક ્લાસ િન(પ-
હરેલા િગ્ક)ના પ્રાધયાપકો. એમના પહરેરિરેશમારં કોટ-પૅનટ-ટાઈ ન 
હોય તો બરંધગળાનો કોટ અનરે પૅનટ તો હોય જ. અનય કરેટલાક 
્લાસ ટ(ુબીજા િગ્ક)ના અધયાપકો. ્લાસ િન અનરે ્લાસ ટિુાળા 
સરકારના ગૅઝરેટરેડ અવધકારીઓ કહરેિાય અનરે તરેમનો િટ પડરે. 
બાકીના અધયાપકો ્લાસ થ્ી(ત્રીજા િગ્ક)ના. એ બધા નૉન-ગૅઝરેટરેડ.

રદિાળી પછી નિરેમબર, 1955મારં કૉલરેજનુરં બીજુ રં સત્ર શરૂ થયુરં 
તયારરે  એક નિા ્લાસ િન પ્રાધયાપક જોડાયા. તરે ગવણતના પ્રાધયા-
પક હતા. એ પરેલી ઘરરેડથી જુદા હતા.

શુદ્ધ ખાદીનારં કફની-લેંઘો અનરે ઉપર જાકીટ એ એમનો પહરે-
રિરેશ અનરે ઘરેરથી કૉલરેજ સાઇકલ પર જ આિરે. વિદ્ાથથીઓમારં 
િાત ફરેલાઈ ગઈ કરે આ કોક સાિ વિવચત્ર સાહરેબ ગવણત શીખિિા 
આવયા છરે.

સત્ર શરૂ થયા પછી બીજ રે કરે ત્રીજ રે રદિસરે એ સાહરેબ ઇનટર 
સાયનસનો િગ્ક લરેિા પહરેલી િાર ગયા તયારરે  વિદ્ાથથીઓ ઠાિકાઈથી 
બરેસી ગયા હતા; પણ તરે પહરેલારં તરેમારંના કોકરે સાફસતૂથરા બલૅક બોડ્ક 
પર મોટા અક્ષરરે  લખયુરં હતુરં કરે ‘‘સાહરેબ તો લેંઘો પહરેરીનરે આિરે છરે.’’ 
વિદ્ાથથીઓ ધારતા હશરે કરે ્લાસ િનના એ સાહરેબ બોડ્ક પરનુરં 
િા્ય જોશરે એટલરે વિસફોટ થશરે.
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સાહરેબરે એ િા્ય જોયુરં અનરે મોટરેથી િારંચયુરં, ‘‘સાહરેબ તો લેંઘો પહરેરીનરે આિરે 
છરે.’’ હિરે તરેમણરે વિદ્ાથથીઓ સામરે જોયુરં, પછી જાણરે સૌનરે ખાનગીમારં કહરેતા હોય 
તરેમ, પણ બધા સારંભળરે તરેમ બોલયા, ‘‘તમારી એિી ઇચછા હશરે તો કાલથી ઉતારીનરે 
આિીશ.’’

વિસફોટ તો થયો પણ દોઢસો વિદ્ાથથીઓના હાસયનો અનરે પછી તરેમની 
તાળીઓનો.

નિા પ્રાધયાપકરે એક જ િા્યથી 150 વિદ્ાથથીઓનારં રદલ જીતી લીધારં. આ 
પ્રાધયાપક એટલરે પ્રહલાદરાય ચુનીલાલ િૈદ્.

ખતૂબ પ્રભાિશાળી વયવ્તતિ ધરાિતા પી. સી. િૈદ્સાહરેબ 5 ફતૂટ 10 ઇંચની 
ઊંચાઈિાળી કાયા ધરાિતા અનરે કસરતથી કસાયરેલા પડછરંદ શરીરિાળા હતા. 
તરેઓ ગુજરાતી, રહરંદી અનરે અરંગ્રેજી ભાષાઓ પર એકસરખુરં પ્રભુતિ ધરાિતા 
વિચારક, વિવિાન અનરે અસરકારક િ્તા હતા. તરેમણરે આઇનસટાઇનના અટપટા 
સાપરેક્ષિાદના વસદ્ધારંતમારં મૌવલક સરંશોધન કરીનરે વિશ્વભરમારં એ ક્ષરેત્રના અભયા-
સીઓમારં માનભયુું સથાન મરેળવયુરં હતુરં. આ બધારં ઉપરારંત ગારંધીિાદી વસદ્ધારંતોનરે 
પણ િરરેલા હતા. ગવણત અનરે વિજ્ઞાન, ગારંધી અનરે આઇનસટાઇન, દરેશદાઝ અનરે 
વશક્ષણ, ખાદી અનરે રહરંદી, વિશાળ િાચન અનરે પ્રભાિશાળી પ્રિચન આ બધો 
વિરલ સરંજોગ િૈદ્સાહરેબમારં હતો. ભવિષયમારં તરેઓ યુિાનોના માનીતા નરેતા બની 
રહરેિાના હતા, ગુજરાતમારં ગવણતના સતરનરે ધરમતૂળથી બદલી ઊંચી સપાટીએ લઈ 
જિાના હતા, ગુજરાતમારં ગવણત જ રેિા અળખામણા ગણાતા વિષયમારં એક એિુરં 
ગુજરાતી સામવયક સથાપિાના હતા જ રે આજ રે 50 િષ્ક પછી પણ ચાલુ રહ્ુરં છરે અનરે 
તરેનરે િધુ નરે િધુ િાચકો મળતા રહ્ા છરે. આ ઉપરારંત ભારતના ગવણતજગતમારં પણ 
પોતાની આગિી ઓળખ ઊભી કરી તરેઓ તરેના એક પ્રમુખ નરેતા બનિાના હતા. 
તરેમની આસપાસના વિશ્વમારં જ રે કરંઈ બની રહ્ુરં હતુરં તરે પરની પોતાની િરેધક રટપપણી 
વનયવમત રીતરે પોતાની પુત્રીઓ પરના પત્રોમારં લખિાના હતા અનરે આ પત્રો કુમાર 
જ રેિા સામવયકમારં પ્રવસદ્ધ થિાના હતા. તરેમનારં ગવણત અનરે અનય વિષયોનારં લખાણો 
પુસતકો રૂપરે પણ અિતરિાનારં હતારં. તરેઓ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવતપદરે, 
ગારંધી વિદ્ાપીઠ, િરેડછીના કુલપવતપદરે, તરેમ જ ગુજરાત ખાતરેના તથા કરેનદ્રસથ લોક-
સરેિા આયોગના અનુક્રમરે અધયક્ષપદરે તથા સભયપદરે રહી પોતાની સરંચાલનશવ્તનો 
પરરચય આપિાના હતા. તરેમના પરરચયમારં આિનાર સૌ કોઈ તરેમનરે તરેમની દક્ષતા, 
પારદશથી વયવ્તતિ, વિવિતિા અનરે વનષકલરંક ચરરત્ર માટરે વબરદાિિાના હતા.

એ િૈદ્સાહરેબનુરં જીિનચરરત્ર અહીં આલોખિાનો આપણો ઉદ્ રેશ છરે.

ba
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પહરવાર અને પૂવ્જજો

િૈદ્સાહરેબનો જનમ ગુરુિાર તા. 23 મરે, 1918ના રોજ જ રે પરર-
િારમારં થયો તરેમારં તરેમનારં વપતા ચુનીલાલ, માતા વનમ્કળબહરેન, મોટા 
ભાઈ મધુસતૂદન તથા મોટારં બહરેન મનોરમા હતારં. વપતામહ મોનજી 
િૈદ્ પણ આ જ પરરિાર સાથરે રહરેતા હતા.

ઓગણીસમી સદીમારં તો પરરિાર જામનગર શહરેરમારં રહરેતો 
હતો. જામનગર શહરેર સૌરાષ્ટ ્રમારં ઈશાન ખતૂણરે કચછના અખાતના 
દવક્ષણ કારંઠાથી સહરેજ દવક્ષણરે આિરેલુરં છરે.

જામનગરની સથાપના ઈ. સ. 1540ના ઑગસટ માસમારં 
(શ્ાિણ સુદ 7, વિ. સરં. 1596) હાલાર પ્રદરેશમારં રરંગમતી અનરે 
નાગમતી નદીઓના કારંઠ રે થઈ હતી. જામગરના રાજાનરે જામસા-
હરેબ કહરેિાનો રરિાજ હતો. આધુવનક યુગમારં પોતાની રક્રકરેટપટતુા 
માટરે પ્રખયાત જામસાહરેબ રણવજતવસરંહજીએ િીસમી સદીના ત્રીજા 
અનરે ચોથા દસકામારં જામગરનરે કરેટલરેક અરંશરે આધુવનક બનાવયુરં 
હતુરં. જામસાહરેબનો રક્રકરેટનો િારસો વિનુ મારંકડ, કરસન ઘાિરી, 
સલીમ દુરા્કની, રિીનદ્ર જાડરેજા જ રેિા અનરેક જામનગરીઓએ જીિતો 
રાખયો છરે. અતયારના જામનગરમારંના તળાિની પાળ, સોલરેરરયમ, 
વજમખાનુરં, પહોળી સડકો, િીજળીની સગિડ, વિવલરંગડન ક્રરેસનટની 
ઇમારત િગરેરરે  રણવજતવસરંહજીની દરેણ છરે.

જામનગરના નાગર પરરિારોની અટક સામાનય રીતરે મારંકડ, 
હાથી, છાયા, મરંકોડી િગરેરરે  હતી પણ તરેમારં આ એક િૈદ્ પરરિાર 
પણ હતો.

િૈદ્ પરરિાર સરંસકારોની દૃવષ્ટએ સમૃદ્ધ પણ આવથ્કક દૃવષ્ટએ 
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ખતૂબ સામાનય હતો. િૈદ્સાહરેબના દાદા મોહનજીભાઈ હતા. લોકો તરેમનરે મોનજી-
ભાઈ જ કહરેતા. મોનજીભાઈ(1860–1939)ના પતૂિ્કજોની મારહતી ખતૂબ આછી-પાત-
ળી જ છરે. ઓગણીસમી સદીની પહરેલી પચચીસીમારં આ પરરિારના િડીલ નારણજી 
િૈદ્ હતા. કુટુરંબમારં ચાલી આિતી િાત એિી છરે કરે નારણજીભાઈ પાસરે જામનગરમારં 
જ પોતાનુરં મકાન અનરે પાસરે ઠીક ઠીક ધન હતુરં. તરેમની અટક પ્રમાણરે એિુરં અનુમાન 
થઈ શકરે કરે તરેમનો વયિસાય તો િૈદુરં જ હશરે.

નારણજીના પુત્ર મદનજી પાસરે ન તો મકાન હતુરં અનરે ન તો ધન. એક સા-
ધન-સરંપન્ન પરરિાર બરે-ત્રણ દાયકામારં જ અરકરંચન થઈ ગયો હતો.

પરરિારનો વયિસાય જોતારં તરેમનરે કારોબારમારં મોટી ખોટ ગઈ હોય તરે તો 
સરંભિ નથી એટલરે એિુરં અનુમાન કરી શકાય કરે કુટરેિ કરે ખરાબ સોબતનરે કારણરે 
અથિા કુદરતી આફતનરે લીધરે નુકસાન થયુરં હશરે. આ પ્રદરેશની તિારીખ જોતારં 
જણાય છરે કરે ઈ. સ. 1819મારં એક મહાવિનાશક ભતૂકરંપ આવયો હતો અનરે તરેણરે કચછ 
અનરે સૌરાષ્ટ ્રમારં જાનમાલનુરં ભારરે  નુકસાન કયુું હતુરં. કચછમારં કરેનદ્રવબરંદુિાળા આ 
ભતૂકરંપની સમગ્ ગુજરાતમારં અસર થઈ હતી. છરેક અમદાિાદમારં જામા મવસજદના 
બરે વમનારા પણ તતૂટી પડા હતા. કચછની ધરતીમારં થયરેલી વયાપક ઊથલપાથલનરે 
લીધરે પતૂરણ નદી ઉપર એક કુદરતી બરંધ પણ ઊભો થઈ ગયો હતો. આ બરંધ 
માનિીએ ન બારંધયો હોિાથી તરેનુરં નામ લોકોએ ‘અલ્ાબરંધ’ પાડુરં હતુરં. આજ રે તો 
ભતૂસતરશાસ્ત્રીઓ પણ 1819ના ભતૂકરંપનરે અલ્ાબરંધનો ભતૂકરંપ કહરે છરે.

આ ભતૂકરંપથી જામનગરમારં પણ વયાપક તારાજી થઈ હતી. કદાચ એિુરં બનયુરં 
હોય કરે િૈદ્ પરરિારની આવથ્કક સધધરતાનરે અલ્ાબરંધ ભતૂકરંપરે મરણતોલ ફટકો 
માયયો હોય. પરરિારમારં િૈદકનો વયિસાય પણ એ જ અરસામારં કોઈ કારણરે બરંધ 
થઈ ગયો હશરે તરેમ લાગરે છરે.

મદનજી િૈદ્ના વયિસાય વિશરે કોઈ મારહતી બચી નથી પણ તરેમના પુત્ર 
(અનરે િૈદ્સાહરેબના દાદા) મોનજીભાઈ તો િીસમી સદીની શરૂઆતમારં તરેમના 
િનપ્રિરેશ પ્રસરંગરે જામનગરમારં નાગરચકલામારં સરાના કતૂિાની પાસરે ભાડરે મકાનમારં 
રહરેતા હતા તરે તો જાણીતુરં છરે. તરેઓ જામનગર પાસરેના બરેડીબરંદર નજીક મીઠાના 
અગર હતા તરેના સરંચાલનમારં નોકરી કરતા હતા.

મોનજીભાઈનરે બરે પુત્રો અનરે તરેમની િચચરે એક પુત્રી તરેમ ત્રણ બાળકો હતારં. 
મોટા પુત્ર રવતલાલ િૈદ્, પુત્રી ઉમરેદકુરંિર અનરે નાના પુત્ર ચુનીલાલ િૈદ્. રવતલા-
લભાઈના પૌત્રો હષ્કિદનભાઈ િૈદ્ અનરે નવલનભાઈ િૈદ્ આજ રે (2016મારં) જામ-
નગરમારં નાગરચકલામારં ખારા કતૂિા પાસરે રહરે છરે. ઉમરેદકુરંિરનારં લગ્ન ભાિનગરના 
અરંજારરયા પરરિારમારં થયારં હતારં.
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ચુનીલાલ િૈદ્નરે ત્રણ સરંતાનો હતારં. મોટા પુત્ર મધુસતૂદન િૈદ્ (જ રે આ લરેખકના 
વપતાશ્ી થાય) તથા નાના પુત્ર એટલરે આ જીિનકથાના નાયક પ્રહલાદરાય િૈદ્. 
આ બરે ભાઈઓની િચચરે એક બહરેન હતારં – મનોરમાબહરેન, જ રે મધુરીબહરેન તરીકરે 
ઓળખાતારં હતારં.

િૈદ્સાહરેબના મોટા ભાઈ મધુસતૂદનભાઈ (1909–1977) એમ યાદ કરતા કરે 
તરેઓ પોતરે આઠ-દસ િષ્કના હતા તયારરે  તરેમના દાદા મોનજીભાઈ દરરોજ નોકરીના 
સથળરે બરેડી જિા-આિિા માટરે એક ઘોડાગાડીનો જ ઉપયોગ કરતા. એક િાર તરેઓ 
પોતાની સાથરે બાળક મધુભાઈનરે પણ લઈ ગયા હતા. પાછા ફરતારં પિનનુરં એક 
ભારરે  ઝોકુરં આિતારં મધુભાઈની ટોપી ઊડી ગઈ. તરે તો ગબડતી ગબડતી દતૂર સુધી 
ફેંકાઈ ગઈ. તરે સમયરે છોકરાઓએ પણ ટોપી પહરેરિાનુરં ફરવજયાત હતુરં – વસિાય 
કરે પરરિારના કોઈ િડીલનુરં અિસાન થયુરં હોય. આ કારણરે પોતાનો પૌત્ર ટોપી 
િગર ગામમારં પ્રિરેશરે તરે દાદાનરે મરંજતૂર નહોતુરં. આથી તરેમણરે વબચારા ગાડીિાળાનરે 
ટોપીની પાછળ દોડાવયો પણ ટોપી ન જ મળી. પછી દાદાએ મધુભાઈનુરં પહરેરણ 
કાઢી તરેમના માથા પર િીંટાળુરં અનરે એમ માથુરં ઢારંકીનરે જ મધુભાઈએ શહરેરમારં 
પ્રિરેશ કયયો. ખુલ્ી છાતીનો િારંધો નરહ, ખુલ્ુરં માથુરં ન ચાલરે !

મોનજીભાઈ િૈદ્નુરં ચરરત્ર, બોલિાની અદા અનરે ઉગ્ સિભાિ એિારં હતારં કરે 
સૌનરે યાદ રહી જાય. મારા તો એ પરદાદા (દાદાના વપતા) થાય. એમનુરં 1939ના 
મરેમારં અિસાન થયુરં તયારરે  તો હુરં  માત્ર સાડાત્રણ િષ્કનો હતો, છતારં મારી આરંખોમારં અનરે 
સમૃવતમારં એમની કરેશવિહીન ચશમારંિાળી મુખાકૃવત બરાબર સચિાઈ રહી છરે. મારી 
જ રે સૌથી જતૂની બરે સમૃવતઓ મગજમારં અરંકાઈ ગઈ છરે તરે બરંનરેના નાયક તરેઓ જ છરે.

તરે સમયરે અમરે મુરંબઈ ખારમારં રહરેતા. હુરં  મોનજીદાદાનરે ‘દાદાબાપુ’ કહરેતો 
અનરે એ મનરે ‘ભગિાન’ કહીનરે બોલાિતા. એ એટલા માટરે કરે એમના ઇષ્ટદરેિ 
શરંકરના સોમિારરે  મારો જનમ થયો હતો. ઘરમારં એમનો એક ખાસ ઓરડો હતો 
અનરે એમારં તરે જમીન પર વબછાિરેલારં ગાદી-તરકયા પર બરેસતા. તરેમની સામરે એક 
ઢાવળયુરં ટરેબલ હોય અનરે બાજુમારં એક વપતિળનો ડબબો હોય. મારારં મા એ ડબબામારં 
સતૂકો નાસતો ભરી રાખરે. દાદાબાપુનરે જયારરે  ઇચછા થાય તયારરે  તરેમારંથી ખાય.

હુરં  ઘણી િાર ઘતૂરંટવણયરે ચાલતો ચાલતો એટલરે કરે રીખતો રીખતો દાદાબાપુના 
ઓરડામારં જાઉં અનરે એ મનરે ‘આિો ભગિાન !’ કહીનરે સતકારરે . મનરે ખોળામારં 
બરેસાડરે અનરે કોક િાર પરેલા ડબબામારંથી મનરે નાસતો આપરે.

મારા એ દાદાબાપુ અિસાન પામયા તયારરે  તરેમનરે નનામી પર મુકાતા હતા તરે 
દૃશય પણ મનરે યાદ છરે અનરે પછી તરેમની સમશાનયાત્રા શરૂ થઈ તરે પણ મારી દૃવષ્ટ 
સામરે તરિરરે  છરે.
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દાદાબાપુ ખતૂબ સપષ્ટિ્તા, અતયરંત યોજનાબદ્ધ રીતરે રહરેનારા અનરે ખતૂબ 
ચોક્સ હતા. એમના બરંનરે પુત્રો એમનાથી ઘણા િહરેલા મૃતયુ પામયા હતા એટલરે 
પોતાનરે ખયાલ હતો કરે પોતાની મરણોતિર વિવધઓ પૌત્રોએ જ કરિાની હતી.

આથી તરેમણરે પોતાના અિસાનના દોઢ િષ્ક પહરેલારં જ પોતાના મૃતયુ પછી 
કઈ કઈ વિવધ ્યારં ્યારં જઈનરે કરિી તરે અરંગરે વિગતિાર સતૂચનાઓ લખી રાખી 
હતી. એમારં પોતાના બારમાના પ્રસરંગરે જમણિારમારં કઈ કઈ િાનગીઓ રાખિી તરે 
તો ખરુરં  જ પણ પોતાની એ યાદીમારં ઋતુ પ્રમાણરે શા શા ફરેરફારો કરી શકાય તરે 
પણ લખિાનુરં તરેઓ ભતૂલયા નહોતા. (દાખલા તરીકરે, ચોમાસુરં હોય તો કચુરંબરમારં 
કાકડી રાખિી તરે પણ લખયુરં હતુરં.) આ બધી િાત મનરે કોઈએ કહી હોય એિુરં નથી. 
મારા વપતા(મધુસતૂદનભાઈ)નુરં લગભગ પતૂરુરં  જીિન સરંઘષ્કમય હતુરં અનરે તરેમનરે આિી 
કૌટુરંવબક િાતો કરિાનો સમય કદી મળતો નરહ. તરેઓ અરંધરેરીની હાઈસકતૂલમારં 
વશક્ષક હતા. તરેમનરે સમય મળરે તયારરે  મનરે ગવણત ભણાિરે અનરે સકતૂલના પુસતકાલ-
યમારંથી મારા માટરે અરંગ્રેજી સારહતયનારં ઉતિમોતિમ નાટકો અનરે નિલકથાઓ લાિી 
આપરે અનરે મારી સાથરે તરેમની ચચા્ક કરરે . ગુજરાતી સારહતયની ઉતિમ કૃવતઓ તો હુરં  
જાતરે જ લાિીનરે િારંચતો.

એટલરે દાદાબાપુનુરં લખાણ તો મેં જાતરે જ દસ-બાર િષ્કની ઉંમરરે  ઘરમારંથી 
શોધી કાઢી િારંચયુરં હતુરં. મારા દાદાના સદગુણો વિશરે તો મેં સારંભળુરં જ છરે પણ 
પરદાદાના સરંસકારો તો મેં જાતરે જ જોયા, જાણયા અનરે િારંચયા છરે.

મોનજીભાઈનો અભયાસ કરેટલરે સુધી હતો તરે તો અમનરે કોઈનરે ખબર નથી 
પણ તરેઓ ગુજરાતી સરસ લખતા તરે તો મેં જોયુરં જ હતુરં. િળી માઠા સમાચારના 
તાર-સરંદરેશ અરંગ્રેજીમારં આિતા તરેના અથ્ક એ સૌનરે કહી શકતા એ પણ ખરુરં .

મોનજીભાઈના બીજા પુત્ર અનરે િૈદ્સાહરેબના વપતા ચુનીલાલ િૈદ્નો જનમ 
1882ના સપટરેમબરની 6 તારીખરે થયો હતો. મૅરટ્રક પાસ થઈનરે તરે પોસટઑરફસની 
સરેિામારં જોડાઈ ગયા હતા. પણ તરેમની અભયાસિૃવતિ ખતૂબ સતરેજ હતી. િચમારં 
બરેક િષ્ક ભાિનગરની તાર-ઑરફસમારં તરેની બદલી થઈ હતી. તયારરે  સામળદાસ 
કૉલરેજમારં જોડાઈનરે ઇનટર પણ થઈ ગયા હતા. આ 1915ના અરસામારં બનયુરં હશરે.

િૈદ્સાહરેબ અનરે તરેમનારં ભાઈ-બહરેન તરેમનારં િડીલોનરે જરા વિવચત્ર લાગરે તરેિારં 
નામરે બોલાિતારં. તરેઓ પોતાના દાદા(મોનજીભાઈ)નરે મોટાય (જ રે ‘મોટા ભાઈ’નો 
અપભ્રંશ હશરે) અનરે પોતાના વપતાનરે કાકાભાઈ કહરેતારં. પોતાના મામાનરે ભાઈમામા 
તથા તરેમના એક વપત્રાઈ ભાઈનરે ભાઈલાલમામા કહરેતારં. આ ભાઈ-બહરેન પોતાની 
માતાનરે મન કહરેતારં.

મોનજીભાઈનો સિભાિ જ રેટલો ઉગ્ હતો તરેટલો જ ચુનીભાઈનો સિભાિ 
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શારંત હતો. તરે કદી ગુસસરે થતા નરહ. તરેમની સમયપરાયણતા અનરે સારહતયશોખ 
ખતૂબ જાણીતારં હતારં. ચુનીભાઈનારં લગ્ન જામનગરના જ નાગર ગૃહસથ શરંકરલાલ 
હાથીનારં પુત્રી વનમ્કળબહરેન સાથરે થયારં હતારં.

ચુનીલાલભાઈ પોસટઑરફસમારં કાય્કરત હતા. તયારં પોતાના સાથીઓમારં તરેઓ 
‘િૈદ્બાબુ’ તરીકરે ઓળખાતા હતા. આ સરકારી ખાતામારં તરેમની સથળરે સથળરે 
બદલી થયા કરતી હતી. 1918મારં તરેઓ અમરરેલી વજલ્ામારં આિરેલા દામનગર 
ગામની પોસટઑરફસમારં કામ કરતા હતા. દામનગર અમરરેલીની પતૂિ્કમારં લગભગ 
45 રકમી. અરંતરરે  આિરેલુરં છરે. ભાિનગરથી તરે લગભગ 100 રકમી. પવચિમરે છરે.

ba
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જનમ અને શૈશવ

1918ના ઉનાળામારં ચુનીલાલ િૈદ્ પોતાના પરરિાર સાથરે દા-
મનગરમારં હતા. દામનગર અમરરેલી વજલ્ામારં અમરરેલી અનરે ભાિ-
નગર િચચરે આિરેલુરં છરે.

ચુનીભાઈના પરરિારમારં પતની વનમ્કળબહરેન, પુત્ર મધુભાઈ અનરે 
પુત્રી મનોરમા (‘મધુરી’) હતારં. પતનીનરે ત્રીજી પ્રસતૂવત આિિાની હતી. 
એ પ્રસતૂવત દામનગરમારં નરહ પણ વનમ્કળબહરેનના ભાઈ વત્રકમલાલ 
હાથીનરે તયારં કરિાનુરં નક્ી થયુરં હતુરં. વત્રકમલાલભાઈ (‘ભાઈમામા’) 
રરેલિરેમારં કાય્કરત હતા અનરે 1918મારં જતૂનાગઢ પાસરે શાહપુર રરેલિરે- 
સટરેશન પર તહરેનાત હતા.

શાહપુર જતૂનાગઢથી દવક્ષણ-પતૂિ્ક (નૈર્ઋતય) રદશામારં 10 રકમી. 
દતૂર આિરેલુરં ગામડુરં છરે. હિરે તો તરે જતૂનાગઢના પરા જ રેિુરં જ બની ગયુરં 
છરે પણ 1918મારં શાહપુરથી જતૂનાગઢ ઘોડા પર કરે બળદગાડામારં જ 
જિાતુરં અથિા તો રદિસની એકાદ-બરે બધારં સટરેશનરે ઊભી રહરેતી 
રરેલગાડીમારં પણ જઈ શકાતુરં.

શાહપુર જતૂનાગઢ રાજયનુરં સૌથી િધુ સુઆયોવજત ગામડુરં 
હતુરં. િસવત તો હજાર-બરે હજારની જ હશરે (ઈ. સ. 2011ની િસવત-
ગણતરી અનુસાર શાહપુરની િસવત 9,065 હતી.) ગામની ચારરેકોર 
ફરતો 15 ફતૂટ ઊંચો સુરંદર કોટ છરે અનરે તરેની ઉપર ચાલિા માટરે 
સાડાત્રણ ફતૂટ પહોળો પગરસતો છરે. આ કોટમારંથી ગામની બહાર 
જિા-આિિા ચાર દરિાજા છરે. ગામમારં એક પહોળી સડક પણ છરે. 
જ રે સટરેશનથી શરૂ થઈ ત્રણ રકલોમીટરના અરંતરરે  કોટના એક દરિાજા 
સુધી જાય છરે. આ સડકની બરંનરે બાજુ કોટની અરંદર ગામ િસયુરં છરે.
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શાહપુર કરેળિણીની ઘણી-બધી સરંસથાઓ માટરે જાણીતુરં છરે. હિરે તો જતૂનાગઢ 
શહરેર જ શાહપુરના દરિાજાઓ સુધી પહોંચી ગયુરં છરે પણ શાહપુરની સુરંદરતાનરે 
આરંચ આિી નથી.

આ શાહપુરમારં 23 મરે, 1918ના રોજ વનમ્કળબહરેનરે એક પુત્રનરે જનમ આપયો. 
રરિાજ પ્રમાણરે જનમ પછી બારમરે રદિસરે આ વશશુનરે નામ અપાયુરં : પ્રહલાદ. આ 
નામ કોણરે પસરંદ કયુું તરે અરંગરે કોઈ ચોક્સ મારહતી તો નથી પણ પરરંપરા પ્રમાણરે 
બાળકનારં ફઈ(ઉમરેદફઈ)એ ભાિનગરથી આ નામ જ સતૂચવયુરં હશરે તરેમ માની 
શકાય. આ નામ જનમની રાવશ (કનયા રાવશ) પ્રમાણરે તો પડુરં જ છરે. (જોકરે પછીથી 
ઘરમારં સૌ તરેનરે બચુ કરે બચુભાઈ તરીકરે બોલાિિાના હતા.)

મધુભાઈ અનરે મધુરીબહરેન પોતાના આ નાના ભાઈનરે લઈનરે તરેમની સાથરે 
રદિાળી સુધીમારં દામનગર વપતાનરે ઘરેર પાછારં પણ આિી ગયારં હશરે.

1919મારં કાકાભાઈની બદલી દામનગરથી ધોલરેરા થઈ ગઈ. હાલના અમદા-
િાદ વજલ્ાનુરં આ ગામ ધોલરેરા તરે ધરંધતૂકાથી નૈર્ઋતયરે 30 રકમી. દતૂર છરે. ધોલરેરાથી 
એ જ રદશામારં દસ-પરંદર રકમી. દતૂર જતારં ખરંભાતનો અખાત આિરે છરે. આજ રે 
(2016મારં) તો ધોલરેરાનરે ‘સમાટ્ક વસટી’ બનાિિાની યોજના ઘડાઈ રહી છરે.

મોટા ભાઈ મધુભાઈ યાદ કરતા હતા કરે એક િાર ધોલરેરામારં રોગચાળો ફાટી 
નીકળો હતો. િૈદ્ પરરિાર પોસટઑરફસનરે સરંલગ્ન ્િાટ્કરમારં જ રહરેતો અનરે તરે 
ગામની બહાર થોડરે દતૂર હતો. પરરંતુ ગામથી સમશાન જતો માગ્ક પોસટઑરફસથી 
પસાર થતો હતો. મધુભાઈ દરરોજ બરે-ત્રણ સમશાનયાત્રાઓ જતી જોતો પણ 
િચમારં અચાનક તરેણરે જોયુરં કરે દરરોજ દસ-બાર સમશાનયાત્રાઓ પસાર થતી હતી 
અનરે શાળા બરંધ કરી દરેિામારં આિી હતી. આ રોગચાળો કદાચ પલરેગ કરે ઇન્ફલુએ-
નઝા(્ફલતૂ)નો હશરે તરે સરંભવિત છરે. કારણ કરે 1917થી 1921–’22 દરવમયાન ભારત 
સરહત સમગ્ વિશ્વમારં ્ફલતૂનો બહુ સખત રોગચાળો ફરેલાયો હતો અનરે તરેના ખપપ-
રમારં વિશ્વની 3થી 5 ટકા િસવત હોમાઈ ગઈ હતી તરે જાણીતુરં છરે. સદભાગયરે આ 
પરરિાર ગામની બહાર રહરેતો હતો તરેથી કદાચ એ સૌ બચી ગયારં હતારં.

ધોલરેરાથી 1920મારં કાકાભાઈની બદલી રાણપુર થઈ. રાણપુર ભાદર નદીનરે 
કારંઠ રે આિરેલુરં છરે અનરે અતયારરે  તરે બોટાદ વજલ્ામારં બોટાદથી 22 રકમી. દતૂર આિરેલુરં છરે.

એ નોંધિા જ રેિુરં છરે કરે દામનગર, ધોલરેરા અનરે રાણપુર એ બધારં ગામ જા-
મનગર કરતારં પ્રમાણમારં ભાિનગરથી િધુ નજીક હતારં. કાકાભાઈના મોટા ભાઈ 
રવતલાલભાઈ જામનગર હતા અનરે મોટારં બહરેન ભાિનગર હતારં. એટલરે એમ માની 
શકાય કરે કાકાભાઈનુરં કુટુરંબ આ કારણરે ઉમરેદબહરેનના કુટુરંબની િધુ નજીક આવયુરં 
હોય. કાકાભાઈ પહરેલારં ભાિનગર રહી (અનરે ભણી) ચતૂ્યા હતા અનરે હિરે ફરી 
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ભાિનગરમારં િારરંિાર આિિાનુરં બનતારં તરેઓ ભાિનગરના સરંસકારી િાતાિરણથી 
જરૂર આકષાયા્ક હશરે.

1922ની 26મી મરેએ માતા વનમ્કળબહરેનરે એક પુત્રીનરે જનમ આપયો પણ તરે જ 
પ્રસતૂવતમારં તરેમનુરં પોતાનુરં અિસાન થયુરં. િૈદ્ પરરિાર માટરે આ એક િજ્ાઘાત હતો. 
12 િષ્કના મધુભાઈ, 6 િષ્કનારં મધુરીબહરેન, 4 િષ્કનો બચુ અનરે આ નિજાત પુત્રી 
એ બધારં અચાનક મા-વિહોણારં થઈ ગયારં. િળી થોડા જ સમય પહરેલારં કાકાભાઈના 
વપતા પણ વનિૃતિ થઈનરે કાકાભાઈ સાથરે જ રહરેિા આિી ગયા હતા. ચાર બાળકો 
(જ રેમારંનુરં એક તો ધાિણરં હતુરં), િૃદ્ધ વપતા અનરે લગભગ આખો રદિસ પોસટઑરફ-
સના કામમારં વયસત રહરેનારા પોતરે. આ પરરવસથવતમારં કરેમ રહરેિાય ?

કાકાભાઈએ ખાસ તો પરેલા વશશુ માટરે ફરી પરણિા વિચાયુું. પરણયા પણ 
ખરા પણ નિી પતનીનરે રતારંધળાપણાનો રોગ હતો. છતારં રદિસરે તરે ઘર સરંભાળરે 
અનરે રાત્રરે કાકાભાઈ એમ ચાલયુરં. પણ દૈિ રૂઠરેલુરં હતુરં. બચુની નાની બહરેન લારંબુરં ન 
જીિી અનરે અપર મા પણ તરેની પહરેલી જ પ્રસતૂવતમારં અિસાન પામી. આ અનુભિ 
પછી કાકાભાઈએ ત્રીજારં લગ્ન તો ન જ કરિા ઠરાવયુરં.

હિરે કાકાભાઈએ બરે વિકલપો જોયા. તરેમના મોટા ભાઈ રવતલાલભાઈ જા-
મનગર હતા એટલરે તયારં બદલી માગી જઈ તો શકાય પણ ત્રણ બાળકોનો ભાર 
ભાભી ઉપર જ નાખિો ઠીક ન લાગયુરં. બીજો વિકલપ હતો કરે ભાિનગર જિુરં અનરે 
ઉમરેદબહરેનની નજીક ઘર લઈનરે રહરેિુરં. આમ બહરેનની ઓથ અનરે ભાણરેજડારંનો 
સાથ રહરેશરે અનરે કોઈના પર બોજ પાડાનો િસિસો નરહ રહરે. આમ કાકાભાઈએ 
આ પ્રશ્નનરે ભાઈ અનરે બહરેન િચચરેની પસરંદગી તરીકરે જ નરહ પણ જામનગર અનરે 
ભાિનગર િચચરેની પસરંદગી તરીકરે તથા સરંપતૂણ્ક અિલરંબન અનરે ઓથ િચચરેની 
પસરંદગી તરીકરે પણ જોયો.

કાકાભાઈએ પોતાની બદલી ભાિનગર કરિા સરકારનરે વિનરંતી કરી. એ 
વિનરંતી સિીકારાઈ અનરે િૈદ્ પરરિાર 1923ના ઉનાળામારં ભાિનગર આવયો. તયારં 
ઉમરેદફઈની તદ્ન નજીક ગોરી ફવળયાની દારંવતયાિાળી શરેરીમારં ઘર ભાડરે લઈ લીધુરં.

* * *
સૌરાષ્ટ ્રનારં પારંચસોથી િધુ દરેશી રાજયોમારં ભાિનગર પ્રમાણમારં એક મોટુરં 

પ્રગવતશીલ રાજય હતુરં અનરે તયારંના રાજા ઉદારમતિાદી ગણાતા. આ રાજયની 
સથાપના ભાિવસરંહજી ગોરહલરે ઈ. સ. 1724મારં કરી વશહોરનગરનરે રાજધાની 
બનાિી હતી. 1822–’23મારં પીલાજીરાિ ગાયકિાડરે વશહોર પર આક્રમણ કયુું 
તયારરે  તરે સમયના રાજિી (બીજા) ભાિવસરંહજી ગોરહલનરે સમજાયુરં કરે સરંરક્ષણની 
દૃવષ્ટએ વશહોર નબળુરં હતુરં. તરેથી તરેમણરે રાજધાનીનરે અતયારના ભાિનગરના સથળરે 
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નિુરં શહરેર બારંધી તયારં ખસરેડી. ભાિનગર બરંદર હોિાથી રાજયની આબાદી તથા 
જાહોજલાલી ઝડપથી િધયારં. મહારાજા અનરે તરેના સૌ િારસોએ શહરેરનો ખતૂબ  
જતનથી વિકાસ કયયો.

ભાિનગર શહરેર સૌરાષ્ટ ્રના નૈર્ઋતય ખતૂણરે ખરંભાતના અખાત પર આિરેલુરં 
છરે (અક્ષારંશ 21o 46’ ઉ. રરેખારંશ 72o 09’ પતૂ.). સમુદ્રની સપાટીથી તરેની ઊંચાઈ 
24 મીટર છરે. 2012મારં ભાિનગર શહરેરની િસવત સાડા છ લાખની હતી. 
હિામાન સામાનય રીતરે સમશીતોષણ છરે. વશયાળામારં લઘુતમ તાપમાન 20o સરે. 
તથા ઉનાળામારં મહતિમ તાપમાન 42o સરે. સુધી જાય છરે. જતૂન અનરે સપટરેમબર િચચરે 
સરરેરાશ 550 વમમી. િરસાદ પડરે છરે.

1870 સુધીમારં અરંગ્રેજોએ મુરંબઈથી અમદાિાદ અનરે િઢિાણ થઈનરે રાજકોટ 
સુધી રરેલિરેસરેિા શરૂ કરી દીધી હતી. તરત જ ભાિનગરના મહારાજાએ ભાિન-
ગરથી િઢિાણ રરેલમાગ્કની રચના 1873 સુધીમારં પતૂરી કરી દીધી હતી. આ રીતરે 
1873થી ભાિનગર અનરે મુરંબઈ (તરેમજ ભાિનગર અનરે રાજકોટ) િચચરે રરેલમાગવે 
આિિા-જિાની સગિડ થઈ ગઈ હતી. એ સમયરે સૌરાષ્ટ ્રનારં અનય મોટારં દરેશી 
રાજયો જામનગર, મોરબી, ગોંડલ કરે જતૂનાગઢનરે રરેલમાગયોની આિશયકતા સમજાઈ 
નહોતી. મહાતમા ગારંધીએ પોતાની આતમકથામારં લખયુરં છરે તરેમ રાજકોટથી પોર-
બરંદર જતારં 1885મારં પણ તરેમનરે પારંચ રદિસ લાગતા હતા. આ માટરે બળદગાડારંનો 
જ ઉપયોગ કરિો પડતો હતો. તરેઓ લખરે છરે કરે એક િાર ઉતાિળ હતી એટલરે 
રાજકોટથી પોરબરંદર જતારં િચચરે ધોરાજીથી તરેમણરે ઊંટ ભાડરે કયુું હતુરં અનરે એમ 
પારંચનરે બદલરે ચાર રદિસરે પહોંચયા હતા.

ભાિનગરમારં છોકરાઓ તથા છોકરીઓ માટરે અલગ અલગ પ્રાથવમક તથા 
માધયવમક શાળાઓ અનરે આલફ્રેડ હાઈસકતૂલ રાજયરે સથાપયારં હતારં. િળી 1884મારં 
સમગ્ સૌરાષ્ટ ્રમારં સૌથી પહરેલી કૉલરેજ પણ ભાિનગરમારં સથપાઈ હતી. નામ હતુરં સા-
મળદાસ કૉલરેજ. મહાતમા ગારંધી પણ થોડા સમય માટરે આ કૉલરેજના વિદ્ાથથી હતા.

સૌરાષ્ટ ્રનારં દરેશી રાજયોમારં પરંચાયતોની ચતૂરંટણી, સ્ત્રીકરેળિણી, નગરરચના, 
ભતૂવમગત ગટરો તથા પાણીનરે શુદ્ધ કરિાનો પલાનટ આ બધુરં સૌપ્રથમ ભાિનગરમારં 
આવયુરં હતુરં.

નગરની આ બધી સિલતો અનરે રાજયનુરં ઉદારમતિાદી િલણ હોિાથી 
ભાિનગરમારં અનરેક સારહતયકારો, નરેતાઓ, દરેશભ્તો, કરેળિણીકારો અનરે વિવિાનો 
પા્યા હતા. આમારંના કરેટલાકનારં નામ છરે : બળિરંતરાય મહરેતા, નાનાભાઈ ભટ્ટ, 
વગજુભાઈ બધરેકા, રજબઅલી લાખાણી, કવિ કારંત, ઝિરેરચરંદ મરેઘાણી, રવિશરંકર 
રાિળ, મનુભાઈ પરંચોળી, પ્રહલાદ પારરેખ, કૃષણલાલ શ્ીધરાણી, બરકત િીરાણી.
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ભાિનગરના સામાનય લોકો વિારા બોલાતી ગુજરાતી ભાષા પણ વશષ્ટ અનરે 
પ્રમાણભતૂત છરે તરેમ સારહતયકાર બ. ક. ઠાકોરરે  કહ્ુરં હતુરં. આિો જ અવભપ્રાય બ. ક. 
ઠા. પહરેલારં નમ્કદરે અનરે પછી ઉમાશરંકર જોશીએ આપયો હતો.

* * *
આિા સરંસકારી નગરમારં, ભાિનગરમારં િૈદ્ કુટુરંબ અવગયાર િષ્ક રહ્ુરં અનરે 

બરંનરે િૈદ્ બરંધુઓના અભયાસનો મહતિનો ગાળો આ જ નગરમારં િીતયો. અહીં જ 
સુવશક્ષણ અનરે સુસરંસકારો મળા અનરે અહીં જ તરેમનારં ચરરત્ર અનરે શરીરસૌષ્ઠિ 
ઘડાયારં.

આપણરે આગળ જોઈ ગયા તરેમ િૈદ્ પરરિારનુરં ઘર ફઈબાના ઘરની નજીક 
જ હતુરં અનરે િૈદ્ પરરિારનારં બાળકો આ ફઈબાનારં બાળકોની સાથરે જ મોટારં થયારં.

ફઈના પરરિાર સાથરેનો આ ઘરોબો પણ િૈદ્ બરંધુઓના ચરરત્ર-ઘડતરમારં 
મહતિનો ભાગ ભજિી જ ગયો હશરે. એટલરે અહીં થોડુરં વિષયારંતર કરીનરે પણ આ 
ઉમરેદફઈના પરરિારનો પરરચય કરી લઈએ. ઉમરેદફઈ કાકાભાઈથી મોટારં હતારં 
એટલરે ત્રણરે િૈદ્ ભાઈ-બહરેનો તરેમનરે ફઈબા જ કહરેતારં.

ફઈબાના પવત નરવસરંહપ્રસાદ અરંજારરયા મૅરટ્રક પાસ હતા અનરે ભાિનગર 
રાજયની પ્રાથવમક શાળાઓના તરેઓ વશક્ષણવનયામક હતા. ફઈબાનરે સરંતાનોમારં બરે 
પુત્રો અનરે ત્રણ પુત્રીઓ હતારં.

ફઈબાનુરં પહરેલુરં સરંતાન પુત્ર વિષણપ્રસાદ હતા. બીજુ સરંતાન એટલરે પુત્રી 
ભાગીરથી, ત્રીજ રે નરંબરરે  પુત્ર ઈશ્વરપ્રસાદ અનરે પછી બરે પુત્રીઓ નરંદાગૌરી અનરે 
નૌતમબહરેન હતારં. પહરેલારં ત્રણરે સરંતાનો મધુભાઈથી પણ મોટારં હતારં. આ પારંચરે તથા 
િૈદ્ ભાઈ-બહરેનોમારં ખતૂબ સારા સરંબરંધો હતા.

મોટા બરંનરે અરંજારરયા બરંધુઓ સરંસકૃત અનરે ગુજરાતી સાથરે બી.એ. થયા હતા. 
વિષણભાઈ તથા ઈશ્વરભાઈ બરંનરે સરંસકૃતના તો વનષણાત હતા જ પણ મોટા ભાઈ 
વિષણભાઈ તો િાતચીતમારં પણ ખતૂબ બાહોશ અનરે ચકોર હતા. તરે વશક્ષક બનયા 
હતા તથા વશહોર અનરે ભાિનગરની આલફ્રેડ હાઈસકતૂલના આચાય્કપદરે પણ લારંબો 
સમય સુધી રહ્ા હતા. સૌરાષ્ટ ્ર રાજયરે વિષણભાઈનરે મુરંબઈ રાજયના માધયવમક 
વશક્ષણ બોડ્કના સભયપદરે પણ મનોવનત કયા્ક હતા.

ઈશ્વરભાઈ એક અધયાતમપ્રરેમી અરંતમુ્કખ વિવિાન હતા. તરેમણરે ગુજરાતમારં અનરે 
મુરંબઈમારં અનરેક શાળાઓમારં વશક્ષકની જિાબદારીઓ અદા કરી હતી. ઈશ્વરભા-
ઈનરે શ્ી અરવિરંદના તતિજ્ઞાનમારં પણ ખતૂબ શ્દ્ધા હતી.

ભાગીરથીબહરેન તો િૈદ્સાહરેબથી એટલારં મોટારં હતારં કરે જ રે રદિસરે શાહપુરમારં 
િૈદ્સાહરેબનો જનમ થયો તરે જ રદિસરે ભાિનગરમારં ભાગીરથીબહરેનનારં લગ્ન થયારં 
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હતારં! દુભા્કગયરે તરેઓ સરંસાર મારંડરે તરે પહરેલારં જ તરેમના પર િૈધવય આિી પડુરં હતુરં. 
પછી તો કદી તરે સાસરરે  ગયારં જ નરહ.

નરંદાબહરેન જામનગરના એક રીંડાણી પરરિારમારં પરણયારં હતારં. તરેમની 
પોતાની ઇચછા વિરુદ્ધ તરેમનરે થોડારં જ િષયોમારં ચાર સરંતાન (ત્રણ પુત્રીઓ અનરે એક 
પુત્ર) થઈ ગયારં હતારં. તરેમનરે પવતની આ સરંતાનભતૂખ અનરે અનય કરેટલારંક િલણો 
પસરંદ નહોતારં એટલરે તરે પવતગૃહ છોડી પોતાનારં સરંતાનો સાથરે વપયર આિી ગયારં 
હતારં. લગ્નનરે કારણરે એમનો અભયાસ અધતૂરો રહ્ો હતો તરે એમણરે ફરીથી આગળ 
ચલાવયો અનરે િના્ક્યુલર ફાઇનલ પાસ કરી. પછી મુરંબઈમારં પારલામારં પ્રાથવમક 
વશવક્ષકા તરીકરે નોકરી મળતારં તરેઓ મુરંબઈ પહોંચયારં અનરે તરેમણરે ધીરરે  ધીરરે  પોતાનારં 
મા (ફઈબા) તથા મોટી બહરેન(ભાગીરથીબહરેન)નરે પણ પોતાની પાસરે બોલાિી લીધારં. 
મેં જાણરેલી મરહલાઓ પૈકી મારારં આ નરંદાફઈ માટરે મનરે સૌથી િધુ માન છરે.

ફઈબા પોતરે પણ ખતૂબ મજબતૂત ચરરત્રિાળારં હતારં. તરેમણરે પુત્રો સાથરે સુખસા-
હ્બીમારં રહરેિાનરે બદલરે પુત્રી નરંદાબહરેન સાથરે રહી સરંઘષ્કમય જીિન પસરંદ કયુું હતુરં. 
નરંદાબહરેનનારં સરંતાનોના ઉછરેરમારં તરેમનો ઘણો સહકાર હતો.

પરરિારની બહારની િાતોમારં પણ ફઈબા રસ લરેતારં હતારં. તરેમનરે મહાતમા 
ગારંધીના વસદ્ધારંતો માટરે માન હતુરં પણ ગારંધીજીની રીતોથી આઝાદી મળરે તરે િાતમારં 
તરે કાળના ઘણા િૃદ્ધોની જ રેમ તરેમનરે શ્દ્ધા નહોતી. જયારરે  ગારંધીજીની હતયા થઈ તયારરે  
તરેમનરે પારાિાર દુ:ખ થયુરં હતુરં અનરે પોતાનુરં દુ:ખ વય્ત કરિા તરેઓ પારલાથી ખાર 
મધુભાઈ પાસરે આવયારં હતારં. તયારપછી એક જ સપ્ાહમારં 9 ફરેબ્ુઆરી, 1948ના 
રોજ તરેમનુરં અિસાન થયુરં હતુરં. તરેની સાથરે જ િૈદ્-પરરિારની એક પરેઢી નામશરેષ 
થઈ ગઈ હતી.

એટલરે સપષ્ટ છરે કરે ભાિનગરમારં ઊછરી રહરેલારં િૈદ્-પરરિારનારં બાળકો માટરે 
ફઈબા પરરિારના સભયો પ્રરેરણારૂપ હતા જ. એ સૌ િચચરે સનરેહ-પ્રરેમ જીિનભર 
રહ્ો અનરે તરેનો પ્રભાિ હજી અમારી પરેઢી પર પણ છરે જ.

િૈદ્સાહરેબના ચરરત્ર પર સૌથી મોટો પ્રભાિ તો તરેમના વપતા કાકાભાઈનો 
જ પડિાનો હતો. કાકાભાઈની જનમશતાબદી પ્રસરંગરે 1982મારં કુટુરંબમારં અમનરે સૌનરે 
લખરેલા એક પત્રમારં તરેમણરે લખયુરં હતુરં :

‘તા. 20મી ફરેબ્ુઆરી(1982)એ મારા વપતા(ચુનીલાલ મોનજી િૈદ – અમરે 
તરેનરે કાકાભાઈ કહરેતા)ની શતાબદી િષ્કગારંઠ ગઈ. મારારં માતા (અમરે તરેનરે મન કહરેતા 
તરેમ મેં સારંભળુરં છરે) ગુજરી ગયારં તયારરે  મારી ઉંમર ચાર િષ્ક અનરે ત્રણ રદિસની 
હતી અનરે કાકાભાઈ ગુજરી ગયા તયારરે  મારી ઉંમર સાડાતરેર િષ્કની. આમ મારુરં  
બાળપણ તરેમની જ છાયામારં િીતયુરં. તરેમની કરેટલીક સિભાિગત ખાવસયતોની મારા 
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બાળમાનસ પર છાપ પડી છરે તરે આજરદન સુધી જ રેિી નરે તરેિી રહી છરે.’’

‘‘કાકાભાઈનો ઑરફસનો ડ્રરેસ ધોવતયુરં, ખમીસ, લૉંગકોટ અનરે માથરે ફેંટો. 
એમનામારં ટાઇમ-સતૂઝ (time-sense) ગજબની હતી. પોસટઑરફસમારં નોકરી કરતા 
અનરે તયારં િૈદબાબુના નામથી જાણીતા હતા. પોસટઑરફસમારં તો એિી કહરેિત થઈ 
ગઈ હતી કરે કરેટલા િાગયા છરે તરે જાણિુરં હોય તો ઘરડયાળ સુધી જિાની જરૂર નથી, 
િૈદબાબુનરે પતૂછો. કાકાભાઈ વખસસા-ઘરડયાળ રાખતા કરે નરહ તરે તો યાદ નથી, પણ 
જયારરે  તરેમનરે સમય પતૂછો તયારરે  ઘરડયાળમારં જોયા િગર કહી શકરે એટલી વયિ-
વસથત તરેમની રદનચયા્ક સમય સાથરે ગોઠિાયરેલી હતી, અનરે તરે પણ 1930 પહરેલારંના 
ભાિનગરમારં.

‘‘સિભાિરે ખતૂબ શારંત, કાકાભાઈ અમારી ઉપર ગુસસરે થયા હોય તરેિુરં યાદ 
નથી આિતુરં. મનરે કરે મારી બહરેનનરે સિારરે  કાકાભાઈ ઉઠાડરે તયારરે  પથારી પાસરે 
વનરારંતરે બરેસી, અમારરે  માથરે હાથ ફરેરિીનરે ઉઠાડરે. આજ રે તો એમ પણ યાદ આિરે છરે કરે 
આમ કરિા પાછળનો વસદ્ધારંત પણ (તરેમણરે) મારા દાદાનરે કહરેલો  સતૂતરેલા બાળકનરે 
એકદમ ઉઠાડીએ તો તરેમના કુમળા મન ઉપર જાણરે કુઠારાઘાત થાય.

‘‘અભયાસિૃવતિ ખતૂબ જ. મૅરટ્રક પાસ થઈનરે તરત જ પોસટઑરફસમારં 
નોકરીએ રહી ગયા હતા. પણ આગળ ભણિાની ઇચછા ઘણી જ. મારા જનમ 
પહરેલારં તરેમની બદલી ભાિનગરની તાર-ઑરફસમારં થયરેલી. આ તકનો ઉપયોગ 
કરી નોકરી સાથરે સામળદાસ કૉલરેજમારં જોડાઈ વપ્રવિયસ અનરે ઇનટર આરસ્ક પાસ 
કરી !  આ 1925 પહરેલારંની િાત છરે! (કાકાભાઈએ મનરે આ િાત કરી હતી, વશક્ષક 
વિદ્ાથથીનરે કહરે તરેમ.)

‘‘કાકાભાઈનરે િાચનનો ખતૂબ શોખ, પણ આરંખ ઘણી નબળી. એટલરે હુરં  
લખતારં-િારંચતારં શીખયો પછી હુરં  િારંચુરં અનરે તરે સારંભળરે એિો ક્રમ થઈ ગયો હતો. 
ગારંધીજીની આતમકથા મેં આખી તરેમનરે િારંચી સરંભળાિી હતી. મારી િય તયારરે  11 
િષ્કની. અનાયાસરે કાકાભાઈએ મારા જીિનઘડતરનો કરેિો ઉમદા પાયો નાખયો ? 
િળી, પારંચમા ધોરણ પછી હુરં  અરંગ્રેજી શીખયો એટલરે કાકાભાઈનરે અરંગ્રેજી નિલકથા 
પણ િારંચી સરંભળાિતો. હુરં  પોપટની જ રેમ િારંચી જાઉં. એક પાનુરં પતૂરુરં  થાય એટલરે 
કાકાભાઈ મનરે િાતા્કનો સારારંશ કહરે. સારંજ રે પોસટઑરફસથી આિી, ચા પીનરે અરંધારુરં  
થાય તયારં સુધી આ િાચનનો કાય્કક્રમ ચાલરે. એક િખત તો મહાભારતના થોથા 
જ રેિડી અરંગ્રેજી નિલકથા િારંચી સરંભળાિી હતી તરેિુરં યાદ છરે. ઇંગલૅનડની રાણી 
ઇવલઝાબરેથ (પહરેલી) પરણરેલી નહોતી. તરેના છતૂ પા પ્રણયોની અનરે સર િૉલટર રરેલરે 
સાથરેના તરેના સરંબરંધોની આસપાસ નિલકથા િણાયરેલી હતી તરેિુરં પણ યાદ છરે.

‘‘તરેમની છરેલ્ી મારંદગી િખતરે પણ ફ્રેનચ લરેખક વિ્ટર હ્ુગોની વિખયાત 
નિલકથા Les’Miserablesનુરં ગુજરાતી ભાષારંતર ‘ગરીબનો બરેલી ગરીબ’ મેં 
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તરેમનરે િારંચી સરંભળાિી હતી. છરેિટરે 1931ના સપટરેમબરની 29મી તારીખરે સિારથી 
તરેમની તવબયત બગડી હતી. બોલિાનુરં બરંધ થઈ ગયુરં હતુરં. ભાનમારં તો છરેિટ સુધી 
(સારંજના 5-00 સુધી) રહ્ા હતા. બપોરરે  કોઈક બહાનરે મનરે રૂમમારંથી બહાર મોકલી 
ફઈબાના દીકરા વિષણભાઈએ પતૂછુરં : ‘તમારી તવબયત આમ તો સારી છરે છતારં 
તમારરે  કોઈ ઇચછા વય્ત કરિી છરે ?’ ‘બચુનરે બી.એ. કરજો’ એ તરેમની છરેલ્ી 
ઇચછા હતી. (મનરે ઘરમારં સૌ બચુ કહરેતા.)

‘વપતાએ અમો બાળકોનરે કરેિો અણમોલ િારસો આપયો ? અભયાસિૃવતિનો !’’

* * *

1923ના ઉનાળામારં જયારરે  િૈદ્ કુટુરંબ ભાિનગર આવયુરં તયારરે  મોટા ભાઈ 
મધુભાઈ અરંગ્રેજી ધોરણ 4 (હાલનુરં ધોરણ 8) પાસ થયા હતા તરેથી તરેઓ ભાિનગ-
રની આલફ્રેડ હાઈસકતૂલમારં ધોરણ નિમારં દાખલ થયા. મધુરીબહરેન ધોલરેરાથી ધોરણ 
2 પાસ કરીનરે આવયારં હતારં તરેથી તરેમનરે રાજકીય કનયાશાળામારં ધોરણ ત્રણમારં 
દાખલ કયાું. પારંચ િરસનો પ્રહલાદ તો ધોલરેરામારં શાળાએ જતો જ નહોતો. તરે હિરે 
રાજયની પ્રાથવમક શાળા નરંબર 1મારં દાખલ થયો.

* * *

કાકાભાઈ જયારરે  નાના બચુનરે પ્રાથવમક શાળામારં દાખલ કરાિિા ગયા તયારરે  
તરેમનાથી એક ભતૂલ થઈ ગઈ. પ્રહલાદની જનમતારીખ 23 મરે, 1918 હતી પણ 
તરેમણરે ભતૂલમારં 23 માચ્ક, 1918 લખાિી, એ સમયમારં ‘જનમનુરં પ્રમાણપત્ર’ જ રેિુરં કશુરં 
હતુરં નરહ અનરે શાળામારં દાખલ કરતી િખતરે વપતા જ રે કહરે તરે જનમતારીખ એિુરં 
હતુરં. આ (સાચી કરે ખોટી) જનમતારીખ પછી વયવ્તનો પીછો છોડતી નરહ. ખરી 
જનમતારીખ 23 મરે, 1918 હતી પણ કાકાભાઈએ 23 માચ્ક, 1918 લખાિી. આ 
માચ્કની તારીખ જ જીિનભર િૈદ્સાહરેબની સતિાિાર જનમતારીખ ગણાઈ.

કાકાભાઈની ભતૂલ થિાનુરં કારણ તો કદાચ એ જ હતુરં કરે પ્રહલાદના જનમથી 
શાળાના પ્રિરેશ સુધી કદી એમનરે આ જનમતારીખ યાદ કરિાની જરૂર પડી જ 
નહોતી. અમારા પરરિારમારં (અનરે કદાચ વયાપકપણરે દરેશમારં) એ સમયરે દર િષવે 
જનમરદિસો વતવથ પ્રમાણરેના જ ઊજિાતા. આથી તારીખ ભતૂલી જિાનુરં કદાચ સિા-
ભાવિક હતુરં. હુરં  એસ.એસ.સી. પાસ થયો તયારં સુધી મનરે પોતાનરે મારો જનમરદિસ 
એટલરે ‘આસો િદ ત્રીજ’ એ જ ખયાલ હતો. તારીખ પ્રમાણરે જનમરદિસ કયો હશરે 
તરેનો મનરે વિચાર જ આવયો નહોતો. કૉલરેજમારં પ્રિરેશ માટરે શાળા છોડાનુરં પ્રમાણ-
પત્ર જરૂરી હતુરં તરે શાળામારંથી મરેળવયુરં અનરે એમારં જોયુરં કરે મારી જનમતારીખ 14મી 
ઑ્ટોબર હતી તયારરે  જ મારી જનમતારીખની મનરે ખબર પડી.
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િૈદ્સાહરેબની જનમવતવથ િૈશાખ સુદ બારસ (વિક્રમ સરંિત 1862) હતી અનરે 
િરેશાખ મરહનો માચ્કમારં ન જ આિરે એ આમ તો સપષ્ટ હતુરં.1

કાકાભાઈની ભતૂલનુરં પરરણામ એ આિી શકત કરે િૈદ્સાહરેબ જયારં સરેિા કરતા 
હોત તયારંથી તરેમણરે બરે મરહના િહરેલા વનિૃતિ થિુરં પડુરં હોત. તરેમનરે તરેનો ખયાલ હતો 
પણ વચરંતા નહોતી. બનયુરં એિુરં કરે જયારરે  જયારરે  જયારંથી વનિૃતિ થિાય તરેિી નોકરી 
કરી તયારંથી રાજીનામુરં આપીનરે િહરેલા જ છતૂ ટા થયા અનરે છરેિટનારં ત્રણ પદ તો એિારં 
મળારં કરે જ રેમારં ચોક્સ મુદત માટરે જ તરેમણરે કામ કરિાનુરં હતુરં.

* * *
એ સમયરે પ્રચવલત સામાનય વશક્ષણવયિસથાનો પણ આપણરે પરરચય મરેળિી 

લઈએ. િીસમી સદીના પતૂિા્કધ્કમારં પ્રાથવમક શાળાઓમારં ધોરણ 1થી 4નુરં વશક્ષણ 
અપાતુરં હતુરં. તરેમારં ગુજરાતી ભાષાનુરં િાચન અનરે લરેખન (પાઠ્યપુસતક સરહત), 
ગવણતની સરંખયાઓ અનરે તરેમની પાયાની રક્રયાઓ, ગુણાકારના કોઠા, ભાગાકારની 
વિવધ, િગ્કમતૂળ શોધિુરં તથા સામાનય અરંકગવણતના વયિહારુ કોયડા અનરે સથાવનક 
વિસતારોની ભતૂગોળ તથા ઇવતહાસ આ બધુરં (ગુજરાતી માધયમ વિારા જ) ભણાિાતુરં 
હતુરં. તયારપછી ‘વમડલ સકતૂલ’મારં ધોરણ 5થી 7 તથા હાઈસકતૂલમારં ધોરણ 8થી 11 
ભણિાનુરં રહરેતુરં. ધોરણ 5થી અરંગ્રેજી ભાષાનુરં વશક્ષણ પણ શરૂ થતુરં. આ ધોરણથી 
શરૂ કરીનરે ધોરણોનરે ક્રમ ફરીથી 1 થી 7 સુધી આપિાનો રરિાજ પણ હતો. પરરંતુ 
આ બધારં ધોરણોનરે અરંગ્રેજી ધોરણ 1, અરંગ્રેજી ધોરણ 2 અનરે અરંગ્રેજી ધોરણ 3 
(વમડલ સકતૂલમારં) તથા અરંગ્રેજી ધોરણ 4, 5, 6 તથા 7 (હાઈસકતૂલમારં) કહરેિાતારં. 
અરંગ્રેજી ધોરણ 7 એ શાળાનુરં અરંવતમ ધોરણ હતુરં અનરે તરેનરે ‘મૅરટ્રક’ પણ કહરેતા. 
આ િષ્કનરે અરંતરે લરેિાતી જાહરેર પરીક્ષાનરે પણ ‘મૅરટ્રકની પરીક્ષા’ કહરેતા. આ પરીક્ષા 
પવચિમ ભારતની (એ સમયની) એક માત્ર યુવનિવસ્કટી મુરંબઈ યુવનિવસ્કટી લરેતી. 
પવચિમ ભારતની બધી જ કૉલરેજો આ યુવનિવસ્કટીનરે સરંલગ્ન હતી. યુવનિવસ્કટી માટરે 
તો મૅરટ્રકની પરીક્ષા તરેનરે સરંલગ્ન કૉલરેજોમારં પ્રિરેશ માટરેની લઘુતમ પાત્રતા નક્ી 
કરિા માટરે જ હતી, પરરંતુ પરીક્ષાથથીઓ માટરે તો તરે જીિન-મરણના ખરેલ જ રેિી હતી. 
મૅરટ્રકમારં બહુ ઓછા પાસ થતા અનરે પાસ થનારામારંના ઘણા ઓછા કૉલરેજોમારં 
દાખલ થતા. મૅરટ્રક પાસ કરિા માત્રથી ઘણાનરે સરકારી કચરેરીઓમારં, બૅનકોમારં 
અનરે અનયત્ર કારકુનની નોકરી તથા પોલીસ ખાતામારં ફોજદારની નોકરી મળી 
શકતી અનરે ઘણા પરીક્ષાથથીઓ આ જ આશાથી મૅરટ્રકની પરીક્ષામારં બરેસતા. જ રે 

1. િાચકોનરે કદાચ ખયાલ ન હોય તો જણાિુરં કરે વતવથ અનરે તારીખ દર 19 િષવે ભરેગારં થાય છરે. 
એટલરે વયવ્ત 19 કરે 38 કરે 57 કરે 76 િષ્કની થાય તયારરે  વતવથ અનરે તારીખ એમ બરંનરે રીતરે તરેનો 
જનમરદિસ એક જ રદિસરે આિરે. આ રીતરે તમનરે તમારી જનમવતવથ પરથી જનમતારીખ અથિા 
જનમતારીખ પરથી જનમવતવથ મળરે.
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વિદ્ાથથીઓ કૉલરેજમારં જતા તરેઓ હાઈસકતૂલના વશક્ષકો, અધયાપકો, વયિસાયોમારં 
ઇજનરેરો કરે મૅનરેજરો, રાજયવયિસથામારં અમલદારો િગરેરરે  પદો સુધી પહોંચતા.

નાના પ્રહલાદનરે પ્રાથવમક શાળામારં કોઈ મુશકરેલી પડી નરહ અનરે તયારંનારં ચાર 
િષ્ક વિતાિીનરે વમડલ સકતૂલમારં આિી પહોંચયો. તરેનરે આગલરે િષવે મોટા ભાઈ મધુ-
ભાઈએ મૅરટ્રકની પરીક્ષા પાસ કરી હતી અનરે તરે સામળદાસ કૉલરેજના બી.એ.ના 
અભયાસક્રમના વિદ્ાથથી હતા. હિરે જીિન જાણરે પાટા પર ચડી ગયુરં હતુરં – હજી 
ઘરમારં માતાનો, સ્ત્રીનો અભાિ તો હતો જ પણ જીિનિહરેણ વસથર થઈ ચતૂ્યુરં હતુરં.

િાચકોનરે કદાચ ખયાલ ન હોય તો જણાિુરં કરે વતવથ અનરે તારીખ દર 19 
િષવે ભરેગારં થાય છરે. એટલરે વયવ્ત 19 કરે 38 કરે 57 કરે 76 િષ્કની થાય તયારરે  વતવથ 
અનરે તારીખ એમ બરંનરે રીતરે તરેનો જનમરદિસ એક જ રદિસરે આિરે. આ રીતરે તમનરે 
તમારી જનમવતવથ પરથી જનમતારીખ અથિા જનમતારીખ પરથી જનમવતવથ મળરે.

ba
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વમડલ સકતૂલમારં જતા પ્રહલાદનરે તરેના એક વશક્ષક અરંબાશરંકર 
મહરેતા માસતર બરાબર યાદ રહી ગયા હતા. આ માસતર ભણાિતા 
તો સારુરં  જ પણ તરેજસિી વિદ્ાથથીઓનરે શોધી તરેમની કદર કરિાની 
અનરે તરેમનરે પ્રોતસારહત કરિાની તરેમની એક રીત પ્રહલાદનરે કાયમ 
માટરે યાદ રહી ગઈ હતી.

આ માસતર વિદ્ાથથીઓનરે િગ્કમારં એક ચોક્સ ક્રમમારં બરેસાડતા. 
આ ક્રમ વિદ્ાથથીઓની તરેજવસિતા પ્રમાણરે હતો. દર શવનિારરે  તરેઓ 
આ ક્રમ બદલરે, ધારો કરે િગ્કમારં 20 વિદ્ાથથીઓ છરે. શવનિારરે  તરે સૌથી 
ઓછા તરેજસિી 20 નરંબરના વિદ્ાથથીનરે ઊભો કરરે  અનરે તરેનરે કહરે, 
‘તારા પોતાના અરંદાજ પ્રમાણરે તારો જ રે ક્રમ હોિો જોઈએ તરે ક્રમના 
વિદ્ાથથીનરે કોઈ પણ સિાલ પતૂછ.’ ધારો કરે 20 નરંબરનો વિદ્ાથથી 5 
નરંબરના વિદ્ાથથીનરે એક સિાલ પતૂછરે છરે. જો 5 નરંબરનરે તરે સિાલનો 
જિાબ આિડરે તો 20 નરંબરના વિદ્ાથથીનો ક્રમ આિતા સપ્ાહરે પણ 
20 જ રહરે; પણ જો 5 નરંબરનરે જિાબ ન આિડરે તો પછી 5 નરંબરનો 
વિદ્ાથથી 20 નરંબરનાનરે પ્રશ્ન પતૂછરે. જો આ પ્રશ્નનો ઉતિર 20 નરંબરના 
વિદ્ાથથીનરે આિડરે તો 5 અનરે 20ના ક્રમ અદલબદલ થાય અનરે નરહ 
તો તરેમના ક્રમ જ રેમના તરેમ રહરે. આ રીતરે સરંભિ છરે કરે ગયા સપ્ાહરે 
20 નરંબરનો વિદ્ાથથી આ સપ્ાહરે 5 નરંબરનો થઈ જાય. આ પતૂરુરં  થાય 
એટલરે 19 નરંબરનો વિદ્ાથથી ઊભો થાય અનરે અનય કોઈનરે પ્રશ્ન પતૂછરે 
અનરે આમ નિો ક્રમ નક્ી થતો જાય.

આમ જુઓ તો આ રીત વશક્ષકના પોતાના પ્રભાિથી મુ્ત 
છરે, બુવદ્ધગમય છરે અનરે લોકશાહી રીત હોય તરેિુરં લાગરે છરે. િૈદ્સાહરેબ 
જ રેિા તરેજસિી માનિીનરે એ યાદ રહી જાય તરે કદાચ સિાભાવિક છરે. 
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જોકરે એ પણ ખરુરં  કરે એક િાર એ પોતરે 16 નરંબર પર હતા તયારરે  એમણરે 1 નરંબરનરે 
ઊભો કરીનરે તરેનરે જ પડકાર કયયો હતો. પ્રશ્નોતિરી બાદ 16 અનરે 1 નરંબરની અદ-
લાબદલી થતારં પોતરે સીધા 1 નરંબર પર પહોંચી ગયા હતા.

તરેજવસિતાનો ક્રમ નક્ી કરિાની આ રીતનરે માટરે વશક્ષણવિદો શુરં માનરે છરે તરે 
જાણિુરં રસપ્રદ થઈ પડરે !

* * *
1923ના ઉનાળામારં િૈદ્પરરિાર ભાિનગર આવયો તયાર પછી થોડા જ 

સમયમારં એક રહસયમય વિવશષ્ટ વયવ્તએ ભાિનગરમારં પ્રિરેશ કયયો. આ વયવ્ત 
પોતાનરે સિામીરાિ કહરેિરાિતી હતી. તરે રહરંદી ભાષી હતા અનરે કસરતી દરેહ 
ધરાિતા હતા. થોડા સમય બાદ સિામીરાિરે ભાિનગરમારં એક અખાડો શરૂ કયયો. 
ભાિનગર માટરે આ એક નિી જ પ્રિૃવતિ હતી. યુિાનો આ અખાડા(‘ગણરેશ ક્રીડા 
કરેનદ્ર’)મારં મોટી સરંખયામારં જોડાિા લાગયા. િૈદ્સાહરેબના મધુસતૂદનભાઈ પણ આ 
અખાડામારં જિા મારંડા અનરે તરેમની દરેખાદરેખીથી નાનો પ્રહલાદ પણ હજી સાત-
આઠ િષ્કનો હશરે તયારં જ અખાડાનો સભય થઈ ગયો. તયારં દરંડ-બરેઠક ઉપરારંત 
લરેજીમ, લાઠી, મગદલ, લાકડી, ભાલા, દોડિાની હરીફાઈઓ િગરેરરે  ઘણી પ્રિૃવતિઓ 
થતી. આ બધામારં આ બરંનરે પોતપોતાના િયજતૂથમારં અગ્ણી રહરેતા. િળી બરંનરે બુ-
વદ્ધશાળી પણ હતા એટલરે તરે બરંનરે સિામીરાિના માનીતા વશષયો બની ગયા. તરેમનારં 
શરીર પણ કસરતી અનરે કસાયરેલારં થઈ ગયારં. આ બધુરં છતારં તરેમની અભયાસપ્રી-
વતમારં કોઈ બાધ આવયો નરહ.

ભાિનગરમારં કોઈનરે ખયાલ નહોતો કરે સિામીરાિ તરે ખરરેખર વબ્રટશ જ રેલમારંથી 
નાસી છતૂ ટરેલા ક્રારંવતકારી હતા. તરેમનુરં અસલ નામ પૃથિીવસરંહ આઝાદ હતુરં. તરેઓ 
પરંજાબી રજપતૂત હતા અનરે તરેમનો જનમ ઈ. સ. 1892મારં પરંજાબના લાલરૂ ગામમારં 
થયો હતો. લાલરૂ ચરંડીગઢથી 35 રકમી. દતૂર અરંબાલાનરે રસતરે આિરેલુરં છરે.

પ્રહલાદભાઈના પહરેલા આદશ્ક પુરુષ તો તરેમના વપતા કાકાભાઈ હતા. કદાચ 
તરેમના બીજા આદશ્ક પુરુષ આ સિામીરાિ એટલરે કરે પૃથિીવસરંહ હતા. વપતાએ િૈદ્-
સાહરેબનરે સચચરરત્રના અનરે વિદ્ાના સરંસકારો આપયા તો સિામીરાિરે તરેમનરે ખડતલ 
બનાવયા, ખાદીના માગવે દોરી ગયા અનરે દરેશભવ્તના સરંસકાર આપયા. નાનો પ્ર-
હલાદ દસ-બાર િષ્કની િયરે જ અખાડામારં પચાસ દરંડ અનરે સો બરેઠકો કરતો થઈ 
ગયો હતો અનરે મોટા ભાઈની સાથરે ખાદીધારી પણ બની ગયો હતો.

પ્રહલાદભાઈ પર પોતાની અમીટ છાપ છોડનાર પૃથિીવસરંહની િાત પણ જોઈ 
લઈએ.

જ રેમ ગુજરાતી િરેપારીઓ સદીઓથી દરરયો ખરેડીનરે મોટી સરંખયામારં આરબ 
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દરેશો અનરે પતૂિ્ક આરફ્કામારં પહોંચયા છરે તરેમ જ પરંજાબી ખરેડતૂતો પતૂિ્ક રદશામારં સદીઓથી 
જતા રહ્ા છરે. પૃથિીવસરંહના વપતા પણ પરંજાબની ખરેતી છોડીનરે બ્હ્મદરેશ(અતયારનુરં 
મયાનમાર)મારં ખરેતીની મજતૂરી કરિા ગયા હતા. એ િખતરે તો એ લોકો જ રે દરેશમારં 
ખરેતમજતૂરી િધુ મળરે તયારં રહજરત કરી જતા. કૉલકાતા કરતારં બ્હ્મદરેશમારં િધુ 
મજતૂરી મળરે છરે એમ સારંભળરે એટલરે બરંગાળથી ઉચાળા ભરીનરે બ્હ્મદરેશ જાય. પછી 
ખબર પડરે કરે તરેના કરતારં તો વપનારંગ અનરે વસરંગાપુરમારં િધુ મળરે છરે એટલરે પરંજાબથી 
રહજરત એ તરફ થિા મારંડરે. આમ બહુ મોટી સરંખયામારં પરંજાબી (અનરે ઉતિર 
ભારતીયો) ખરેતમજતૂરી કરિા માટરે અમરેરરકા અનરે કૅનરેડાના પવચિમ કારંઠ રે પણ િીસમી 
સદીની શરૂઆત સુધીમારં પહોંચી ગયા હતા. આમારંના મોટા ભાગના તો કુરંિારા 
હતા કરે પતની તથા છોકરાનરે સિદરેશ મતૂકીનરે આિરેલા હતા. આ લોકોએ એ નિા 
દરેશોમારં આઝાદીનુરં િાતાિરણ જોયુરં અનરે એમનરે ભારતની ગુલામી ખટકિા મારંડી.

પૃથિીવસરંહ પણ વપતા પાસરે બ્હ્મદરેશ ગયા હતા તયારંથી આ જ રીતરે પતૂિ્ક 
તરફ આગળ િધતારં િધતારં અમરેરરકા પહોંચી ગયા હતા. તરેમણરે તથા તરેમના જ રેિા 
ઘણાએ ભારતની આઝાદી માટરે કામ કરિા નક્ી કયુું. તરેમણરે એક ગદર (ક્રારંવત) 
પક્ષ રચયો અનરે ભારતની બહારના પ્રદરેશોમારં ભારતીયોમારં ભારતની આઝાદી માટરે 
પ્રયતનો શરૂ કયા્ક. તરેમણરે ‘ગદર’ નામનુરં સામવયક શરૂ કયુું.

પરંજાબીઓ જ રેટલા ખરેતીમારં હતા તરેથી િધુ તો લશકરમારં હતા. જોગાનુજોગ 
તરે જ સમયરે 1914–1918નુરં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયુરં. તરેમારં ભારત પક્ષકાર હતુરં 
નરહ પણ અરંગ્રેજ સરકારરે  ભારતનરે તરેમારં પોતાનરે પક્ષરે ઘસડુરં અનરે ભારતની ફોજ 
યુરોપમારં યુદ્ધ લડિા ગઈ. ગદર પાટથીએ આ જિાનોમારં અરંગ્રેજ વિરુદ્ધ લાગણીઓ 
જગાિી. ગદર પક્ષના કરેટલાક સભયો એક સટીમર લઈનરે ભારત જઈ ક્રારંવત કરિા 
નીકળી પડા. સાનફ્ાવનસસકોથી ઊપડરેલ આ જહાજમારં હોનોલુલુ, હૉંગકૉંગ િગરેરરે  
બરંદરોથી િધુ નરે િધુ ભારતીય ક્રારંવતકારીઓ જહાજમારં સાથરે થયા.

આ જહાજ કૉલકાતા પહોંચયુરં તયારં સુધીમારં તો ભારતની અરંગ્રેજ સરકાર 
ચરેતી ગઈ હતી અનરે આ બધા લડાયક ઉતારુઓના માગ્કમારં વિઘનો મતૂકિામારં આવયારં 
હતારં. આ બધાની અસર ભારતીય સરેનાના જિાનો પર પણ પડી. સરકારરે  દમન 
કયુું અનરે સેંકડો લોકો પર સરકાર વિરુદ્ધ કાિતરુરં  કરિાનો આરોપ મતૂ્યો. આરોપી-
ઓમારં સામાનય નાગરરકો પણ હતા અનરે લશકરના સૈવનકો પણ હતા. સરેનાએ 126 
સૈવનકો પર ખટલા ચલાવયા. તરેમારંથી 37નરે ફારંસી, 41નરે કાળાપાણીની સજા થઈ અનરે 
બાકીનાનરે નાનીમોટી મુદતની સજાઓ થઈ. આ ઉપરારંત જ રેઓ લશકરમારં નહોતા 
તરેિા લોકો પર ‘લાહોર ષડયરંત્ર ખટલો’ ચલાિિામારં આવયો. 291નરે સજા થઈ, 
જ રેમારંથી 42નરે ફારંસી, 114નરે કાળાપાણીની સજા થઈ, 42 વનદયોષ છતૂટ્ા અનરે 93નરે 
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જુદી જુદી મુદતની સજા થઈ. આમારં પૃથિીવસરંહનરે કાળાપાણીની સજા થઈ હતી.2

પૃથિીવસરંહરે 1915થી 1921 સુધી આરંદામાનની જ રેલમારં ખતૂબ યાતનાભરી કરેદ 
ભોગિી. પછી તરેમની બદલી ફરી ભારતીય ઉપખરંડ ઉપર થઈ. 1921મારં તરેમનરે 
ભારતીય ઉપખરંડ પર ફરી લાિિામારં આવયા. તયારપછી એક જ રેલમારંથી બીજી 
જ રેલમારં લઈ જિાતા હતા એ દરવમયાન તરેઓ ભાગી છતૂટ્ા હતા. બીજી િાર 
1923મારં ભાગયા પછી છદ્મિરેશરે ભાિનગરમારં આવયા હતા.

પૃથિીવસરંહ સિામીરાિ રૂપરે ભાિનગરમારં 1923થી 1930 સુધી રહ્ા. 1930ના 
માચ્કમારં ગારંધીજીએ જયારરે  દારંડીકતૂચ આરરંભી તયારરે  સમગ્ દરેશ ફરી અરંગ્રેજો સામરે 
એક થઈનરે ઊભો થઈ ગયો. અરંગ્રેજ સરકારરે  ખતૂબ દમનપતૂિ્કક કામ લીધુરં. તરેણરે 
દરેશી રાજયોનરે પણ તરેમની હદમારં સરંભિત: છદ્મિરેશરે રહરેતા અરંગ્રેજી સરકારના 
આરોપીઓ સામરે કડક થિા સલાહ આપી. આથી અચાનક એક રદિસ સિામીરાિ 
ભાિનગરથી ઓઝલ થઈ ગયા અનરે તરેમનો અખાડો બરંધ થઈ ગયો.

* * *
િૈદ્ પરરિારમારં પ્રસરંગોની ઘટમાળ ચાલુ જ હતી. 1926મારં મધુભાઈએ મૅરટ્રક 

પરીક્ષા સારા ગુણથી પાસ કરી અનરે તરેઓ ભાિનગરની જ સામળદાસ કૉલરેજમારં 
બી.એ. કરિા માટરે જોડાયા.

પ્રહલાદભાઈનરે વમડલ સકતૂલમારં એક િષ્ક જ થયુરં હતુરં અનરે તરે પારંચમુરં ધોરણ 
પાસ કરી છઠ્ામારં દાખલ થયા અનરે મોટા ભાઈ મધુભાઈએ ઇનટર આરસ્ક પરીક્ષા 
જ આપી હતી તયારં 1928મારં ઉનાળાની રજાઓમારં મધુભાઈનારં લગ્ન થયારં. તરેમનારં 
લગ્ન જામનગર ખાતરે વિનયિતી વગરધરલાલ છાયા સાથરે થયારં. તયારરે  મધુભાઈ 
સાડાઅઢાર િષ્કના અનરે તરેમનારં પતની વિનુબહરેન તરેર િષ્કનારં હતારં. એ સમયરે લગ્ન 
માટરે એ ઉંમર નાની ગણાતી નહોતી, િળી િૈદ્પરરિારમારં છરેલ્ારં પારંચ િષ્કથી સ્ત્રીની 
ગરેરહાજરી સૌનરે સાલતી હતી એટલરે આ લગ્ન સમયસરનારં જ ગણાયારં હતારં.

લગ્નના મરંડપમારં જ મધુભાઈ ઇનટર પાસ થયાના સમાચાર આવયા હતા.

ઘરમારં સ્ત્રી આિતારં હષયોલ્ાસ છિાઈ ગયો.

* * *
મધુભાઈએ હિરે ઇનટર આરસ્ક પછી બી.એ.નો અભયાસ શરૂ કયયો. તરેમના 

ફઈના પુત્રો વિષણભાઈ તથા ઈશ્વરભાઈએ તો બી.એ.મારં સરંસકૃત અનરે ગુજરાતી 
વિષયો લીધા હતા. મધુભાઈનરે પણ સરંસકૃતમારં મહારત તો હતી પણ છતારં તરેમણરે 

2. 1915નો આ ખટલો પાછળથી ‘પ્રથમ લાહોર ષડયરંત્ર ખટલો’ કહરેિાયો. કારણ કરે 1931મારં 
એક ‘બીજો લાહોર ષડયરંત્ર ખટલો’ પણ આવયો તરેમારં શહીદ ભગતવસરંહ, રાજગુરુ અનરે સુખદરેિનરે 
ફારંસીની સજા થઈ.
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બી.એ. ગવણતશાસ્ત્રનો વિષય પસરંદ કયયો. હિરે જણાય છરે કરે મધુભાઈની આ 
પસરંદગી આખા િૈદ્પરરિાર માટરે જ રેનરે અરંગ્રેજીમારં gamechanger કહરે છરે તરેિી 
એટલરે કરે ભવિષયની બાજી પલટી નાખનારી પસરંદગી હતી.

1930ના જ ઉનાળામારં પ્રહલાદની મોટી બહરેન મધુરીબહરેનનારં લગ્ન થયારં. 
આ લગ્ન રાજકોટના મારંકડ પરરિારના ડૉ. જ રેસુખરાય િૃજલાલ મારંકડ સાથરે 
થયારં. નાગર પરરિારોમારં મારંકડ ખતૂબ સમુદ્ધ વસથવતના ગણાય, તરેમારં પણ અહીં 
તો િરરાજા પાછા ડૉ્ટર હતા. સદભાગયરે નાગરોમારં દહરેજ કરે દાયજાનો રરિાજ 
તો હતો જ નરહ અનરે હજી પણ નથી. ડૉ્ટર િરરાજા અનરે સમૃદ્ધ જાનૈયાઓની 
સગિડો જાળિિા પાછળ, તરેમની મહરેમાનગવત માટરે તથા કનયાનારં િસ્ત્રો અનરે 
આભતૂષણો પાછળ ચુનીભાઈનરે પોતાના ગજા ઉપરારંત ખચ્ક તો કરિો જ પડો હશરે. 
આમ આવથ્કક રીતરે કાકાભાઈનરે મોટો ફટકો પડો.

મધુરીબહરેનનારં લગ્ન પછી તરત જ મધુભાઈનુરં બી.એ.નુરં પરરણામ આવયુરં. 
તરેઓ પ્રથમ િગ્કમારં પાસ થયા હતા અનરે ભાિનગર કૉલરેજમારં સૌપ્રથમ આવયા 
હતા. તરેમનરે ભાિનગરના મહારાજા તરફથી એક સુિણ્કચરંદ્રક મળો તથા જો તરેઓ 
એમ.એ.નો અભયાસ કરરે  તો તરેમનરે તરે માટરે છાત્રિૃવતિ પણ એનાયત કરિામારં આિી. 
તરે સમયરે સામળદાસ કૉલરેજમારં તો ગવણતના વિષય સાથરે એમ.એ. કરિાની સગિડ 
નહોતી તરેથી જો એમ.એ. કરિુરં હોય તો મધુભાઈએ િડોદરાની બરોડા કૉલરેજમારં 
અભયાસ માટરે જિુરં પડરે તરેમ હતુરં. આ માટરે તરેમણરે વપતાશ્ી(કાકાભાઈ)ની પરિાનગી 
માગી. મધુરીબહરેનનારં લગ્નથી જ રેમની આવથ્કક વસથવત ડગમગી ગઈ હતી એિા કા-
કાભાઈએ ના તો ન પાડી પણ તરેમણરે મધુભાઈનરે એટલુરં જ કહ્ુરં, ‘ભાઈ, હિરે તારા 
િધુ અભયાસ માટરે િધુ નાણારં તો નરહ આપી શકુરં પણ જો તારી છાત્રિૃવતિથી તારુરં  
પોતાનુરં ખચ્ક નીકળી શકતુરં હોય તો તુરં જરૂર આગળ ભણ.’ એટલરે મધુભાઈએ 
બરોડા કૉલરેજમારં પ્રિરેશ લઈ ગવણતના વિષયમારં એમ.એ.નો અભયાસ 1930મારં 
શરૂ કયયો.

એ જ સમયરે િૈદ્સાહરેબરે વમડલ સકતૂલનુરં અરંવતમ િષ્ક પાસ કયુું અનરે હિરે 
આલફ્રેડ હાઈસકતૂલમારં તરેમણરે અરંગ્રેજી ધોરણ ચારનો અભયાસ શરૂ કયયો. છરેલ્ારં ત્રણ 
િષ્ક દરવમયાન તરેમણરે અરંગ્રેજી ભાષાનો અભયાસ કયયો હતો એટલરે હિરે અરંગ્રેજી 
પુસતકો િારંચી તો શકતા હતા પણ બધુરં સમજી શકરે તરેિુરં શબદભરંડોળ તરેમની પાસરે 
નહોતુરં. પણ તરેઓ દરરોજ સારંજ રે કાકાભાઈનરે અરંગ્રેજી પુસતકો િારંચી સરંભળાિતા 
અનરે કાકાભાઈ દરરેક પાનુરં પતૂરુરં  થયા પછી તરેનો અથ્ક સમજાિતા. આમ અનાયાસરે 
િૈદ્સાહરેબની અરંગ્રેજી ભાષા પરની પકડ તથા તરેમનુરં ભાષાભરંડોળ િધતારં ગયારં. 
અરંગ્રેજી સારહતયનો પરરચય પણ તરેમનરે થિા મારંડો.

આપણનરે કદાચ પ્રશ્ન થાય કરે િૈદ્સાહરેબ સિારરે  લરેસન કરતા હોય, બપોરરે  
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શાળાએ જતા હોય અનરે સારંજ રે વપતાનરે પુસતકો િારંચી સરંભળાિતા હોય, તો તરે 
રમતા ્યારરે  હશરે ? પણ તરેમનારં ભાભી (એટલરે મારારં મા) મનરે કહરેતારં કરે િૈદ્સાહરેબ 
રમિાનો સમય પણ કાઢી જ લરેતા. પડોશના ત્રણચાર છોકરાઓ તરેમના પાકા 
દોસત હતા અનરે એમની ખાવસયતો પર આધારરત જોડકણારં પણ િૈદ્સાહરેબરે રચયારં 
હતારં. શવન-રવિ દરવમયાન તો એ બધા વમત્રો ભાડરે સાઇકલ લઈનરે 16 રકલોમીટર 
દતૂર આિરેલ ખોરડયાર માતાના સથાનકરે પણ જઈ આિતા હતા.

એક િાર િૈદ્સાહરેબના દાદા મોનજીભાઈ મરંરદરરેથી દશ્કન કરીનરે પાછા 
આિતા હશરે તયારરે  તરેમણરે બચુનરે વશરંગ ખાતો જોયો. આ વશરંગ માટરેનો પૈસો (એટલરે 
જતૂનો પૈસો, રૂવપયાનો ચોસઠમો ભાગ) તેં ્યારંથી કાઢ્ો એ િાત પર તરેમણરે આખુરં 
ઘર ગજાિી મતૂ્યુરં હતુરં. બચુની કોઈ િાત સારંભળિા એ તૈયાર નહોતા. આખરરે  
મારારં માતુશ્ી લાજ કાઢીનરે મોટાય(એટલરે દાદા)ની સામરે ઉપવસથત થયારં અનરે ‘મેં 
જ બચુભાઈનરે પૈસો આપયો હતો’ એમ ઇશારાથી સમજાવયુરં તયારરે  જ મામલો શારંત 
થયો હતો.

આ ઉપરારંત ઉનાળાની રજાઓમારં િૈદ્સાહરેબ અચતૂક તરેમના જ રે મામાનરે તયારં 
પોતાનો જનમ થયો હતો તરે ભાઈમામાનરે તયારં જતા. તયારં િૈદ્સાહરેબના માસીના પુત્રો 
નૌતમલાલ તથા હરસુખરાય (િસાિડા) પણ આિતા. ભાઈમામા તો રરેલિરેમારં હતા 
એટલરે તરેમની બદલી થયા કરતી. આ ભાવણયાઓનરે તરેમનરે તયારં આખા રરેલિરે સટરેશન 
પર ધીંગામસતી કરિાની ખતૂબ મજા આિતી. એક િાર આ રીતરે એક િૅકરેશન 
આ ભાઈઓએ ભોપલકા સટરેશનરે ધારંધલધમાલ કરીનરે વિતાવયુરં હતુરં (ભોપલકા 
તરે ખરંભાવળયા અનરે વિારકા િચચરેનુરં એક સટરેશન છરે.) આ સટરેશનના પલૅટફૉમ્ક પર 
લાકડાનુરં છાપરુરં  હતુરં અનરે તરેનરે નકશીદાર કારંગરીિાળી રકનારી હતી. આ તોફાની-
ઓએ તરેની એક કારંગરી તોડી નાખી હતી. આ પ્રસરંગ પછી લગભગ ચાળીસ િષવે 
હુરં  અનરે િૈદ્સાહરેબ ભોપલકા સટરેશનરેથી ગાડીમારં પસાર થયા તયારરે  તરેમણરે એ તતૂટરેલ 
કારંગરી મનરે બતાિી હતી  એ હજી તતૂટરેલ જ હતી !

* * *
1930’31નો વશયાળો કાકાભાઈના સિાસથય માટરે ખતૂબ કપરો નીિડો. તરેમનરે 

ભારરે  શરદી, ઉધરસ અનરે સળરેખમ થયારં હતારં અનરે તરેમનરે રોગનારં આ લક્ષણોથી 
કોઈ રીતરે મુવ્ત મળતી નહોતી. આખરરે  ડૉ્ટરોએ ક્ષયનુરં વનદાન કરીનરે સૌનરે 
ચોંકાિી દીધારં. મધુભાઈ પણ િડોદરાથી દોડી આવયા. પણ કાકાભાઈ સિસથ 
રહરેિાનો પતૂરો પ્રયતન કરતા હતા.

તરે સમયરે ક્ષયરોગ અસાધય જ હતો અનરે એ રોગમારંથી કોઈ બચરે જ નરહ તરેમ 
કહરેિાતુરં હતુરં. કાકાભાઈએ સૌનરે જણાવયુરં હતુરં કરે ‘‘બચુનરે તો મારી સાચી વસથવતની 
િાત કરશો જ નરહ.’ બચુ હિરે તો આઠમા ધોરણમારં હતો અનરે તરેમારં સરંસકૃત 
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ભાષાનો અભયાસ શરૂ થઈ ચતૂ્યો હતો એટલરે જયારરે  કાકાભાઈએ કોક િાર તરેનરે 
ગીતાના અધયાય િારંચી સરંભળાિિા કહ્ુરં તયારરે  બચુનરે તો કોઈ શરંકા ઊભી થઈ જ 
નરહ પણ કાકાભાઈનરે કદાચ શારંવત પ્રાપ્ થતી હશરે.

કુટુરંબના એક છરેડરે ‘બચુ’ હતો તો બીજ રે છરેડરે કાકાભાઈના વપતા મારા 
દાદાબાપુ મોનજી િૈદ્ હતા. જયારરે  બચુ પોતાના વપતાનરે ગીતાના શ્ોક સરંભળા-
િતો હશરે તયારરે  દાદાબાપુની હાલત કરેિી થતી હશરે ? તરેમણરે પોતાના મોટા પુત્ર 
રવતલાલનરે તો ગુમાવયા જ હતા. હિરે આ નાનો પુત્ર પણ જિા બરેઠો હતો અનરે પોતરે 
સાિ વન:સહાય, લાચાર થઈનરે વિવધનો આ વસતમ જોઈ રહ્ા હતા !

મધુભાઈ િારરંિાર દોડી આિતા હતા. ડૉ્ટરોનરે મળી પરરવસથવતનો તાગ 
મરેળિિા અનરે આશાનુરં રકરણ જોિા િલખારં મારતા હતા.

અરંતરે 1931ના સપટરેમબરની 27 તારીખરે રવિિારરે  સારંજ રે કાકાભાઈએ ‘બચુનરે 
બી.એ. કરજો’ એ અરંવતમ ઇચછા સાથરે વિદાય લીધી.

મૃતયુ સમયરે ઘરનારં સૌ તો હતારં જ. તરે ઉપરારંત ફઈબા અનરે તરેમના જયરેષ્ઠ 
પુત્ર વિષણભાઈ પણ હતા. વિષણભાઈએ સૌનરે ખબર આપિાની અનરે અનય દુનયિી 
જિાબદારીઓ પોતાના નાના ભાઈ ઈશ્વરભાઈનરે સોંપી અનરે પોતરે ગીતાપાઠ શરૂ 
કયયો. થોડા સમય પછી મધુભાઈએ પણ તરેમારં સાથ પુરાવયો.

નાના બચુ માટરે તો આ પ્રસરંગ પોતાનારં માતા-વપતા બરંનરેનરે એકસાથરે ગુમાિિા 
જ રેિો હતો. તરેમનરે સિસથ રાખિાની ફરજ તરેમનારં ભાભી તથા ભાગીરથીબહરેનરે 
બજાિી.

સમશાનરેથી સૌ પાછા આવયા તયારરે  ઘરમારં જાણરે કરે શતૂનયાિકાશ થઈ ગયો હોય 
તરેિી શારંવત પથરાઈ ગઈ, ‘હિરે આિતી કાલથી શુરં ?’ એ પ્રશ્ન સૌના હૈયામારં હતો.

‘કાલથી શુરં ?’ એ પ્રશ્ન તો મહતિનો હતો પણ એક સપ્ાહ સુધી તો 
ભાિનગર શહરેરનારં અનરે બહારગામનારં પરરવચતો અનરે કુટુરંબીઓનો પ્રિાહ સતત 
ચાલુ જ રહ્ો. આઠમરે રદિસરે ઉઠમણાની રક્રયા સરંપન્ન થયા પછી જ ‘હિરે શુરં ?’ 
એ વિચારિાનો સમય મળો.

િૈદ્ પરરિારમારં પુખત િયના ચાર સભયો હતારં અનરે તરેમારં કમાણી કરનાર 
કોઈ નહોતુરં. ફઈબાનો પરરિાર અનરે િૈદ્પરરિાર સાથરે બરેઠા અનરે જુદા જુદા 
વિકલપો વિચાયા્ક. મધુભાઈ અભયાસ છોડી નોકરી કરિા મારંડરે એ એકમાત્ર ઉપાય 
સતૂઝરે તરેમ હતુરં. મધુભાઈ એમ.એ.ના છરેલ્ા િષ્કમારં હતા અનરે અભયાસ પતૂરો થિાનરે 
આઠ-દસ મરહનાની જ િાર હતી. વિષણભાઈ અનરે ઈશ્વરભાઈ માધયવમક વશક્ષકો 
હતા. તરેમણરે ધયાન દોયુું કરે કોઈ નોકરી સરળતાથી મળરે તરેિી વસથવત નહોતી. 
અથ્કકારણમારં સખત મરંદી આિી હતી. તરેમનો સપષ્ટ અવભપ્રાય હતો કરે અતયારરે  
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એક િષ્ક તો પરેટરે પાટા બારંધીનરે પણ ચલાિી લરેિુરં જોઈએ. તયારં સુધીમારં મધુભાઈ 
એમ.એ. થઈ જશરે અનરે કદાચ તયારં સુધીમારં આવથ્કક મરંદી દતૂર ન થાય તોપણ હળિી 
થાય જ અનરે એમ.એ. પાસ થયરેલાનરે નોકરી મળી પણ જાય. તરેમણરે િચગાળાના 
સમય માટરે આવથ્કક સહાયની પણ ઑફર કરી.

મધુભાઈનરે બરે બહુ નજીકના વમત્રો હતા. એક શારંવતભાઈ પકિાસા (તરેમના 
કાકા મરંગળદાસ પકિાસા સિાતરંત્રયસરેનાની હતા અનરે આઝાદી પછી મધયપ્રદરેશના 
રાજયપાલ પણ બનયા હતા) અનરે બીજા શરંભુપ્રસાદ વત્રિરેદી. એ બરંનરે વમત્રો પણ આ 
િાટાઘાટોમારં હાજર રહ્ા હતા. તરેમણરે મધુભાઈ એમ.એ. થાય તયાર પછી તરેમનરે 
નોકરી અપાિિાનુરં માથરે લીધુરં. એટલરે વનણ્કય એિો થયો કરે મધુભાઈ એમ.એ. થાય 
તયારં સુધી પરરિારરે  ખતૂબ કરકસરપતૂિ્કક રહીનરે કામ ચલાિિુરં.

આમ િૈદ્ પરરિારનો એક કપરો કસોટીકાળ શરૂ થયો.

ba
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આ કથામારં સામાનય રીતરે આપણરે સમયના ક્રમ પ્રમાણરે જ 
બધી ઘટનાઓ આલરેખી છરે. પણ એક વયુતક્રમદોષ થયો છરે તરે હિરે 
દતૂર કરી લઈએ.

મધુભાઈ 1930મારં ગવણત સાથરે એમ.એ. કરિા માટરે િડોદરા 
ગયા હતા એ તો આપણરે કહ્ુરં છરે. તરેમના પરમ વમત્ર શરંભુપ્રસાદ 
વત્રિરેદી પણ િડોદરા કૉલરેજમારં જ ગવણત સાથરે એમ.એ.ના અભયાસ 
માટરે ગયા હતા. 1930–’31ના શૈક્ષવણક િષ્ક દરવમયાન એમ.એ-
.ના ગવણતના વિદ્ાથથીઓનરે રસ પડરે તરેિા સમાચાર સૌનરે મળા. 
તરે સમયરે ગુજરાતના સૌથી પ્રખર ગવણતજ્ઞ તરીકરે આચાય્ક ન. મા. 
શાહ ખતૂબ જાણીતા હતા. તરેમણરે વિલાયતમારંની બી.એ., એમ.એ. 
તથા ટ્રાયપોસની પરીક્ષાઓમારં ઝળહળતી ફતરેહ મરેળિી હતી. ઇંગલૅ-
નડથી પાછા ફયા્ક પછી તરેઓ પતૂનાની સર પરશુરામ ભાઉ કૉલરેજમારં 
જોડાયા હતા. તરેઓ તરે કૉલરેજના આચાય્ક પણ બની ગયા હતા અનરે 
સમગ્ ગુજરાતીભાષી તરેમ જ મરાઠીભાષી પ્રદરેશો પર જ રેની આણ 
હતી એિી મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીની ગવણત અભયાસસવમવત પર પણ 
તરેમનુરં િચ્કસ સથપાઈ ચતૂ્યુરં હતુરં. આ પ્રાધયાપક 1930મારં જ પતૂના 
છોડી સતૂરતની એમ.ટી.બી. કૉલરેજમારં આચાય્ક તરીકરે જોડાયા છરે તરે 
િાત ગુજરાતભરના ગવણતના અનુસનાતક વિદ્ાથથીઓમારં ફરેલાઈ 
ગઈ હતી. આિા વિવિાન પાસરેથી ગવણતનુરં વશક્ષણ પોતાનરે મળરે તરેિી 
ઇચછા ગવણતના કયા વિદ્ાથથીનરે ન થાય ? મધુભાઈ તથા શરંભુ-
ભાઈએ પણ 1931ના જતૂનથી એમ.એ.નુરં બીજુ રં િષ્ક શાહસાહરેબના 
વિદ્ાથથી તરીકરે એમ. ટી. બી. કૉલરેજ, સતૂરતમારં પસાર કરિાનુરં નક્ી 
કયુું. કાકાભાઈનરે તો આમારં કોઈ હરકત હતી જ નરહ એટલરે જતૂન, 
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1931થી મધુભાઈ એમ. ટી. બી. કૉલરેજ, સતૂરતમારં જોડાઈ ગયા અનરે શાહસાહરેબના 
વિદ્ાથથી બની ગયા.

હિરે ભાિનગરના ઘરમારં બચુભાઈ, તરેમનારં ભાભી અનરે દાદા મોનજીભાઈ 
જ રહ્ારં. કાકાભાઈ ન રહ્ા તરેથી થોડા સમય માટરે તો બચુભાઈ સુકાનવિહોણી 
નૌકા જ રેિા થઈ ગયા. સારંજ રે વપતા પાસરે બરેસીનરે િારંચિાનુરં ન રહ્ુરં એટલરે વમત્રો સાથરે 
રખડિાનુરં શરૂ થયુરં. વપતાની વિદાયનો આઘાત અનરે મોટા ભાઈની ગરેરહાજરી એ 
બધાથી બચુભાઈ રખડ ુજ રેિા થઈ ગયા અનરે કોક વમત્રનરે રિાડરે ચડીનરે તમાકુની 
લત પણ લગાડી બરેઠા. સદભાગયરે એ પોતરે જ પોતાની અધોગવતથી ચોંકી ગયા 
અનરે તમાકુનરે વતલારંજવલ આપી દઈ શ્યા.

હિરે સારંજ રે તરેમણરે અભયાસનારં તરેમ જ કાકાભાઈનારં િસાિરેલારં પુસતકો િારંચિાનુરં 
રાખયુરં અનરે રસતા સર થઈ ગયા.

1932મારં બચુભાઈ અરંગ્રેજી પારંચમા ધોરણમારં પાસ થયા અનરે મધુભાઈ 
એમ.એ.મારં પાસ થઈ ગયા. પોતાની પરીક્ષા પતૂરી થયા પછી તરેઓ ભાિનગર આિી 
નોકરીની શોધ કરિા લાગી પડા હતા. પરરણામ આિી ગયુરં પછી પણ તરેમનરે 
નોકરી ન મળી અનરે ટ્તૂશન પણ ન મળારં તયારરે  કુટુરંબ સામરે મોટુરં સરંકટ ઊભુરં થયુરં.

મધુભાઈ અનરે િૈદ્પરરિાર જ રેમારં બતૂરી રીતરે ફસાયારં હતારં તરે િીસમી સદીની 
સૌથી વિકરાળ મહામરંદી હતી. આ મરંદી નયતૂયૉક્કના િૉલસટ્રીટ બજારથી શરૂ થઈ 
હતી (29 ઑ્ટોબર, 1929) અનરે તરેણરે ઝડપથી સમગ્ વિશ્વ પર કબજો કરી લીધો 
હતો. શૅરોના ભાિોમારં કડાકો બોલતારં કરેટલીયરે બૅનકો, કારખાનારંઓ અનરે અનય 
આવથ્કક સરંસથાઓએ દરેિાળારં કાઢ્ારં હતારં. કરોડોએ નોકરી અનરે કામધરંધા ગુમાવયારં 
હતારં. નોકરી મળિાનો તો પ્રશ્ન જ ન હતો, જ રેમની પાસરે નોકરી હતી એ જો પોતાની 
નોકરી બચાિી શકરે તોપણ નસીબદાર ગણાય એિી વસથવત હતી. કારખાનારં બરંધ 
પડારં હતારં એટલરે મજતૂરી પણ નહોતી મળતી. િૈદ્પરરિારનરે તો ‘દુકાળમારં અવધક 
માસ’ એિી પરરવસથવત હતી.

મધુભાઈના વમત્ર શારંવતભાઈ પકિાસાનારં એક બહરેન મુરંબઈમારં પરણયારં હતારં 
અનરે પ્રમાણમારં સુખી હતારં. શારંવતભાઈએ એ બહરેન-બનરેિી સાથરે મસલત કરીનરે 
મધુભાઈનરે સતૂચવયુરં કરે ‘આપણરે બરંનરે મુરંબઈ જઈનરે, તયારં મારી બહરેનનરે તયારં રહરેશુરં 
અનરે નોકરી શોધીશુરં. મુરંબઈ મોટુરં શહરેર છરે, તયારં પણ મરંદી તો છરે જ પણ ‘ભારંગયુરં 
તોયરે ભરૂચ’ છરે એટલરે કારંઈક તો મળશરે જ.’

આમ મધુભાઈ શારંવતભાઈ સાથરે જુલાઈ, 1932મારં મુરંબઈ પહોંચયા. ઘણા 
રદિસની રઝળપાટ પછી તરેમનરે કાલબાદરેિી રોડ પરની કાપડની એક દુકાનમારં 
સરેલસમૅનની નોકરી મળી.
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એમ.એ.ની રડગ્ી પણ નોકરી કાપરડયાનરે તયારં ગુમાસતાની. કામ ગ્ાહકોનરે 
જાત જાતના કાપડના તાકા  બતાિિાના, તરેનારં ગુણગાન ગાિાનારં અનરે પસરંદ કરરેલ 
તાકામારંથી જોઈતા પ્રમાણમારં કાપડ ફાડી આપિાનુરં. પછી તરેમનો શરેઠ વબલની 
ગણતરી કરરે  અનરે પૈસા લઈ લરે. આ છરેલ્ી વિવધમારં મધુભાઈનુરં ગવણતજ્ઞાન કામ લાગરે 
અનરે મધુભાઈ જ રે ઝડપરે વબલની રકમ મોઢરે ગણી આપરે તરેથી શરેઠ પર પ્રભાિ પડરે !

1932મારં જ મધુભાઈએ પોતાનુરં ઘર ભાડરે રાખી લીધુરં. ઘર એટલરે ? કાલ-
બાદરેિી વિસતારમારં કબતૂતરખાના પાસરે એક માળામારં એક અરંધારો ઓરડો. (માળાનરે 
પાછળથી ચૉલ કહરેિાનો રરિાજ શરૂ થયો.)

1932ના અરંતમારં મધુભાઈ ભાિનગર જઈ પોતાનારં પતની વિનુબહરેનનરે પણ 
મુરંબઈ લઈ ગયા અનરે મુરંબઈના પરેલા માળામારં ઘરસરંસાર મારંડો.

ભાિનગરમારં હિરે િૈદ્સાહરેબ એટલરે બચુભાઈ અનરે દાદા જ રહ્ા. હિરે ઘરમારં 
કોઈ સ્ત્રી નહોતી. દાદા રદિસનો મોટો ભાગ નજીકમારં ફઈબાનરે તયારં પસાર કરતા. 
બચુભાઈનરે સામાનય રસોઈ આિડતી હતી એટલરે જમિાનુરં ગાડુરં ફઈબાના ઘરના 
સહકારથી ગબડી જતુરં હતુરં. દાદાનો સિભાિ ઉગ્ હતો એટલરે ઘણી િાર બચુભાઈ 
પર ઊખડી પડતા. કદાચ દાદાના આ સિભાિરે બચુભાઈનરે ઉશકરેરાટમારં પણ સિસથ 
રહરેિાની તાલીમ આપી હશરે.

બચુભાઈ હિરે અરંગ્રેજી ધોરણ પારંચ(અતયારના ધોરણ નિ)મારં હતા. વપતા કા-
કાભાઈએ એમનરે જ રે િારંચનની ટરેિ પાડી હતી અનરે તરેમનામારં સારહતયપ્રીવત જગાડી 
હતી એ હિરે બરાબર કામ લાગી. અરંગ્રેજી, ગુજરાતી, ગવણત, વિજ્ઞાન એ બધા 
વિષયોમારં એ સરસ પ્રિીણતા દશા્કિતા હતા.

આપણરે આગળ કહી ગયા તરેમ દર ઉનાળુ રજાઓમારં િૈદ્બરંધુઓ અનરે તરેમના 
માવસયાઈ િસાિડાબરંધુઓ તરેમના મામા(ભાઈમામા)નરે તયારં જઈ ખતૂબ મઝા કરતા. 
મધુભાઈ અનરે િસાિડાબરંધુઓમારંના મોટા ભાઈ ભનુભાઈનારં લગ્ન થયારં પછી એ 
બરે તો મામાનરે તયારં ન જતા પણ બચુભાઈ અનરે નાના િસાિડાબરંધુ હરસુખભાઈ તો 
હજી પણ ઉનાળુ િૅકરેશન મામાનરે તયારં જ ગાળતા.

માતૃશ્ાદ્ધ માટરે પ્રખયાત ઉતિર ગુજરાતના વસદ્ધપુરના ગોર રવસકભાઈ 
શુ્લનરે ઘરેર યાત્રાળુઓની નોંધિાળા ચોપડા છરે તરેમારં ચોથી જતૂન, 1933ના રોજ 
ભાઈમામા(વત્રકમલાલ શરંકરલાલ હાથી)ની મુલાકાતનો ઉલ્રેખ મળરે છરે. તરેમારં તરેમના 
ભાણરેજ પ્રહલાદરાય ચુનીલાલ િૈદ્ તથા હરસુખરાય નૌતમરાય િસાિડા પણ 
સાથરે હોિાનો ઉલ્રેખ છરે. આ પરથી જણાય છરે કરે 1933ની ઉનાળાની રજાઓમારં 
પણ બચુભાઈ મામાનરે તયારં ગયા જ હશરે. તરેઓ ‘મહાયાત્રા’થી પાછા ફરતારં વસ-
દ્ધપુર આવયા હતા તરેમ લખરેલુરં છરે. સરંભિ એિો છરે કરે િૈદ્સાહરેબના જીિનની આ 
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કદાચ એકમાત્ર ‘યાત્રા’ હશરે. કારણ કરે તરેઓ ધાવમ્કક વિવધઓમારં અનરે યાત્રાધામોની 
મુલાકાતમારં માનતા નહોતા.

છરેક 2008મારં િૈદ્સાહરેબનારં પતની વિદ્ાબહરેનનુરં અિસાન થયુરં તયારરે  સાહરેબરે 
તરેમનુરં અવસથવિસજ ્કન વસદ્ધપુરમારં થાય એિી ઇચછા કરી. એ પ્રસરંગરે અમરે સૌ વસ-
દ્ધપુર ગયારં હતારં તયારરે  અમરે કોઈ ગોરનો સરંપક્ક કયયો નહોતો તરેથી ઉપર લખરેલી 
િાતથી અમરે સૌ અજાણ જ હતારં. 75 િષ્ક પહરેલારં પોતરે વસદ્ધપુર આવયા હતા એ 
િાત િૈદ્સાહરેબ પોતરે ભતૂલી જ ગયા હતા. પણ એ મુલાકાતથી મળરેલા સરંસકારોએ 
એમનરે પતનીનારં અવસથવિસજ ્કનની િાત આિી તયારરે  વસદ્ધપુર જ યાદ આવયુરં.

મુરંબઈમારં મધુભાઈની કોઈ િધુ સારી નોકરીની તલાશ ચાલુ જ હતી. આખરરે  
1933ના જતૂનમારં તરેમનરે મુરંબઈના પરા અરંધરેરીમારં શરેઠ માધિદાસ અમરસી હા-
ઈસકતૂલમારં વશક્ષકની નોકરી મળી. પગાર લગભગ દોઢગણો (એટલરે માવસક રૂ. 
50) મળો એટલરે તરેઓ તયારં જોડાઈ ગયા. હિરે તરેમનરે કબતૂતરખાના પાસરે આિરેલા 
(અનરે કબતૂતર માટરેના ખાના જ રેિા) ઘરેરથી નીકળી ચનથીરોડ સટરેશન સુધી ચાલતા 
જિુરં પડતુરં હતુરં અનરે તયારંથી પરારંની ગાડી પકડીનરે અરંધરેરી જિાનુરં થતુરં હતુરં. તરેમની 
સકતૂલનો પાછલો ભાગ અરંધરેરીના સટરેશનથી નજીક જ હતો.

હિરે આવથ્કક રીતરે મધુબાઈ દાદા તથા ભાઈનરે ભાિનગરથી મુરંબઈ લાિી 
પોતાની સાથરે રાખી શકરે તરેમ હતા પણ એ માટરે થોડુરં મોટુરં ઘર જોઈએ. આમ તરેમણરે 
નિા ઘરની શોધ શરૂ કરી.

1933ના ચોમાસામારં મધુભાઈનરે મુરંબઈના એક નિા અનરે નમતૂનરેદાર પરારં 
ખારમારં ઘર મળુરં.

મુરંબઈના પવચિમ ભાગમારં જ રે પરારંની રરેલિરેલાઇન હતી તરે ચચ્કગરેટથી વિરાર 
સુધીની હતી. ચચ્કગરેટથી ગણતારં બારમુરં સટરેશન િારંદરા છરે. 1934મારં િારંદરાથી 
ઉતિરમારં િસવત ખતૂબ ઓછી હતી. િારંદરામારં સારી એિી િસવત હતી. તયારપછી 
એકાદ-બરે રકલોમીટરમારં ્યારંય િસવત ખાસ નહોતી અનરે પછી સારંતાકુ્રઝ આિતુરં. 
સારંતાકુ્રઝ પછી ઉતિરરે  વિલરે-પારલરે અનરે પછી અરંધરેરી એમ પરારં હતારં. સારંતાકુ્રઝ, વિ-
લરે-પારલરે (ટતૂરંકમારં પારલા) અનરે પછી અરંધરેરી એ બધારંમારં ઠીકઠીક િસવત હતી. પણ 
િારંદરા અનરે સારંતાકુ્રઝ િચચરે િસવત બહુ જ ઓછી હતી. અરંગ્રેજ સરકારરે  આ ખાલી 
વિસતારમારં એક નમતૂનરેદાર અનરે ઉદાહરણીય બની રહરે તરેિુરં પરુરં  વિકસાિિાનો 
વિચાર કયયો. એ વિસતારના િારંદરા તરફનરે છરેડરે એક નાનકડુરં ગામડુરં ખાર નામનુરં 
હતુરં. એ પરથી નિા પરારંનુરં નામ ખાર પાડિામારં આવયુરં. પહરેલારં તો પરારંની લાઇન 
પર એક નિુરં સટરેશન ખાર (જ રે શરૂઆતમારં ખાર રોડ હતુરં) શરૂ થયુરં. ખતૂબ આધુવનક 
રીતરે ખાર સટરેશનથી પવચિમરે છરેક દરરયાકારંઠરે દારંડા ગામ હતુરં તયારં સુધીની જમીનનરે 
વિકસાિિામારં આિી. અમરેરરકાનારં શહરેરોની જ રેમ ખારમારં મોટા ભાગના રસતા 
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પતૂિ્કપવચિમ કરે ઉતિર-દવક્ષણ જ હોય તરેિી યોજના હતી. દરરેક રસતાનરે ક્રમથી જ 
ઓળખિાનો રરિાજ શરૂ થયો. કોઈ વયવ્તના નામ પરથી કોઈ પણ રસતાનુરં નામ 
ન પાડિા ઠરાિાયુરં હતુરં. આમારં બરે માગ્ક અપિાદરૂપ હતા કારણ કરે એ બરંનરે તરે 
તરફના તમામ પરારંનરે સારંકળતા માગયો હતા. એકનુરં નામ ઘોડબરંદર રોડ હતુરં (જ રે 
પાછળથી એસ. િી. રોડ કહરેિાયો) અનરે બીજો વલરંરકરંગ રોડ હતો. આ બરંનરે સમારંતર 
હતા અનરે ઉતિર-દવક્ષણ હતા. માગ્ક નરં. 1 ખાર સટરેશનથી શરૂ થઈ દારંડા સુધી જતો 
હતો. યોજનામારં એક સાિ્કજવનક ખુલ્ો હૉલ તથા બરંધ હૉલ, એક વજમખાનુરં 
અનરે બાળકો માટરે રમિાનો એક બગીચો. સાિ્કજવનક પુસતકાલય માટરે પણ જમીન 
આરવક્ષત હતી.

આ ખારના દસમા રસતા પર એક આધુવનક ‘માળો’ હતો જ રેનુરં નામ વિ-
દ્ાવિલાસ હતુરં. એ મકાન તો મોટુરં હતુરં. તરેમારં નીચરેના માળરે ચાર ્ફલૅટ હતા અનરે 
ઉપરના માળરે પણ ચાર ્ફલૅટ હતા. આમારંથી ઉપરના માળનો એક ્ફલૅટ મધુભાઈનરે 
ભાડરે મળો હતો. ઘરધણી આ મકાનમારં રહરેતા ન હતા. એ પારસી સદગૃહસથ વમ. 
ખરંભાતા પોતાના એક માણસ સાથરે દર મરહનરે આિતા અનરે દરરેક ભાડતૂત પાસરેથી 
ભાડુરં ઉઘરાિી જતા. તરેના માણસ પાસરે જુદી જુદી જાતનારં વબવસકટોનારં પૅકરેટ રહરેતારં. 
અનરે પરેલા પારસી સદગૃહસથ પોતાના હાથરે વિદ્ાવિલાસનારં સૌ બાળકોનરે વબવસકટો 
િહેંચતા. ત્રણ-ચાર િષ્ક માટરે મેં પણ આ લાભ લીધો હતો.

મધુભાઈ સપટરેમબર, 1934મારં વિદ્ાવિલાસમારં આવયા. આ માટરે તરેમણરે તથા 
મારારં માતુશ્ીએ કાલબાદરેિીના તરેમના ઘરેરથી લગભગ 15 રકમી. દતૂર આિરેલા વિદ્ા-
વિલાસ સુધી વિ્ટોરરયા ઘોડાગાડી ભાડરે કરી હતી અનરે તરેઓ પોતરે, તરેમનો અરંગત 
સામાન તથા બધી ઘરિખરી એ બધુરં વિ્ટોરરયામારં જ નિરે ઘરેર પહોંચયારં હતારં.

ખારમારં આવયા પછી મધુભાઈનરે માટરે એમની સકતૂલ પણ નજીક આિી ગઈ 
હતી. તરેમનરે એક ટ્તૂશન પણ મળુરં હતુરં એટલરે હિરે જાણરે ભાગય ખતૂલતુરં હોય તરેમ 
લાગતુરં હતુરં. તરેમણરે ભાિનગર દાદા તથા ભાઈનરે હિરે કાયમ માટરે મુરંબઈ આિી 
જિા જણાવયુરં. રદિાળી(1934)ના િૅકરેશનમારં પોતરે બરંનરે ભાિનગર ગયારં, તયારંનુરં ઘર 
ઘરધણીનરે સોંપયુરં અનરે ચારરે  જણારં મુરંબઈ આવયારં.

આમ જીિનનારં અવત મહતિનારં સાડા અવગયાર િષ્ક ભાિનગરમારં વિતાવયા 
પછી અનરે પોતાના અભયાસમારં મૅરટ્રકના િષ્કની િચચરે િૈદ્સાહરેબ મુરંબઈિાસી થયા.

ba
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1933ના નિરેમબરમારં શાળાના બીજા સત્રથી િૈદ્સાહરેબ મૅરટ્ર-
કના વિદ્ાથથી તરીકરે મધુભાઈની જ શાળા અરંધરેરીની શરેઠ માધિદાર 
અમરસી હાઈસકતૂલમારં જોડાઈ ગયા. તરેમનરે ભાગરે વશક્ષણ લરેિાનુરં તો 
બહુ ન આવયુરં કારણ કરે સત્રના મધયમારં જ િગયો પતૂરા કરી વપ્રવલ-
વમનરી પરીક્ષા લરેિાતી હતી. એ પરીક્ષામારં સારો દરેખાિ કરનારનરે 
જ મુરંબઈ યુવનિવસ્કટી વિારા માચ્કમારં લરેિાતી મૅરટ્રક પરીક્ષામારં બરેસિા 
દરેિામારં આિતા.

ભાિનગરની આલફ્રેડ હાઈસકતૂલમારં પણ માધયમ અરંગ્રેજી હતુરં 
અનરે અહીં મુરંબઈમારં પણ અરંગ્રેજી જ હતુરં. પણ અહીં િગ્કમારં સામાનય 
રીતરે વશક્ષકો અરંગ્રેજીમારં જ બોલતા અનરે સમજાિતા જયારરે  ભાિનગ-
રમારં બલૅકબોડ્ક પર કરેિળ અરંગ્રેજી લખાતુરં પણ મૌવખક રીતરે અરંગ્રેજી 
તરેમ જ ગુજરાતી તરેમ બરંનરેનુરં વમશ્ણ ચાલતુરં.

વિદ્ાવિલાસના પડોશીઓમારં એક ભોગીલાલ (રામભાઈ) 
મરંકોડી હતા અનરે બીજા એક શારંવતલાલ વત્રિરેદી હતા. રામભાઈ 
મરંકોડી એક જાણીતા અનરે બાહોશ િકીલ હતા. શારંવતભાઈ વનિૃતિ 
હતા પણ તરેમનરે સારહતય અનરે સારંપ્રત સમાચારોની ચચા્કમારં ખતૂબ રસ 
હતો. રામભાઈ સાથરે તરેમના નાના ભાઈ કનકભાઈ પણ રહરેતા. તરે 
પણ 1933–’34ના જ િષ્કમારં મૅરટ્રકની પરીક્ષા માટરે તૈયારી કરતા 
હતા. એટલરે િૈદ્સાહરેબ અનરે કનકભાઈ ખતૂબ પાકા વમત્રો થઈ ગયા. 
બરંનરે વિદ્ાવિલાસની વિશાળ અગાસીમારં જ સતૂએ અનરે તયારં જ 
અભયાસ કરરે , ચચા્ક કરરે  અનરે વિદ્ાવિલાસના અનય રહરેિાસીઓ 
સાથરે અટકચાળા પણ કરરે . એ બધારં અટકચાળામારં કનકભાઈની 
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રમતૂજિૃવતિ અનરે બચુભાઈની બુવદ્ધની ચમતકૃવત દરેખાય.

આ બરે વમત્રોની વસથવતમારં એક મોટો તફાિત એ હતો કરે કનકભાઈની ભવિ-
ષયરરેખા વનધા્કરરત અનરે વનવચિત હતી જયારરે  બચુભાઈના ભવિષયમારં થોડીક અવન-
વચિતતા હતી. કનકભાઈનરે તો ડૉ્ટર બનિુરં હતુરં અનરે તરે સમયરે મારંગના પ્રમાણમારં 
બરેઠકોનો પુરિઠો કદાચ િધુ જ હતો. િળી જ રેના મોટા ભાઈ બાહોશ િકીલ હોય 
તરેનરે પૈસાની શી મુશકરેલી પડરે ? બીજી તરફ બચુભાઈની મહતિાકારંક્ષા તો વિજ્ઞાન 
કૉલરેજમારં જઈનરે એવનજવનયર બનિા કરે વિજ્ઞાનનો ઉચચઅભયાસ કરિાની જ હતી; 
પરરંતુ એ માટરે ફીનારં નાણારં ્યારંથી આિશરે એ મોટો પ્રશ્ન હતો. મધુભાઈનો પગાર 
હિરે માવસક રૂ. 65નો હતો પણ તરેમારંથી રૂ. 27 તો ઘરભાડામારં જ ચાલયા જતા 
હતા તયારં કૉલરેજની ફી ્ યારંથી ભરિી ? એટલરે બચુભાઈએ કૉલરેજમારં દાખલ થઈશ 
જ એિી કોઈ ઇચછા પોતાના રદલમારં ઊભી થિા દીધી નહોતી. ‘પડશરે તરેિા દરેિાશરે’ 
એિી િૃવતિ રાખતા હતા. કરેટલીક િાર તો રૂ-બજારમારં નોકરી મળશરે કરે શૅરબજારમારં 
તરેની ચચા્ક પણ ઘરમારં ચાલતી હતી.

* * *
આપણનરે કદાચ આચિય્ક થાય પણ મહાનગર મુરંબઈમારં 1930 સુધી કરેિળ 

ત્રણ જ (આરસ્ક અનરે સાયનસ) કૉલરેજો હતી; િળી આ ત્રણરે કૉલરેજોની સથાપના 
1860 સુધીમારં થઈ ગઈ હતી. આ ત્રણ કૉલરેજો એટલરે એવલફનસટન કૉલરેજ, સરેઈનટ 
ઝરેવિયસ્ક કૉલરેજ અનરે વિલસન કૉલરેજ. આ ત્રણરે તળ મુરંબઈમારં હતી. 1925 સુધીમારં 
તો મુરંબઈ નગરની િસવતનો ઘણો મોટો ભાગ પરારંઓમારં હતો છતારં તયારં એક પણ 
કૉલરેજ હતી નરહ. િધુ આચિય્ક તો એ િાતનુરં છરે કરે આ ત્રણ આરસ્ક અનરે સાયનસ 
કૉલરેજની સામરે દા્તરી કૉલરેજો પણ ત્રણ હતી. આ કૉલરેજો એટલરે સરકારી જ રે. જ રે. 
હૉવસપટલ સાથરે સરંકળાયરેલી ગ્ાનટ મરેરડકલ કૉલરેજ, મયુવનવસપાવલટીની કરે. ઈ. એમ. 
હૉવસપટલની સાથરે સરંકળાયરેલી જી. એસ. મરેરડકલ કૉલરેજ તથા ટોપીિાલા મરેરડકલ 
કૉલરેજ. આમ હોતારં મરેરડકલ કૉલરેજમારં પ્રિરેશ સહરેલાઈથી મળરે તરેમારં કોઈ આચિય્ક 
ન થિુરં જોઈએ.

1920થી શરૂ થતા દાયકા દરવમયાન સરકારનરે પરારંમારં એક સરકારી કૉલરેજ 
સથાપિા માટરે સર ઇસમાઈલ યતૂસુફ તરફથી દાન મળુરં. દાનમારં શરત એટલી 
જ હતી કરે પ્રિરેશ માટરે અરજી કરનારાઓમારં મુસલમાન વિદ્ાથથીઓનરે અવગ્મતા 
અપાય. આમ અરંધરેરીથી બરે રકલોમીટર ઉતિરરે  આિરેલ પરા જોગરેશ્વરીમારં રરેલિરેલાઇ-
નની પતૂિ્કમારં થોડરે જ દતૂર એક સુરંદર ટરેકરી પર ઇસમાઈલ યતૂસુફ કૉલરેજ બરંધાઈ અનરે 
તરે 1930મારં શરૂ થઈ. મુરંબઈમારં આ આરસ્ક તથા સાયનસની ચોથી કૉલરેજ બની.

* * *
િૈદ્સાહરેબના વમત્ર કનકભાઈ મરંકોડી તો મૅરટ્રકનુરં પરરણામ આવયુરં કરે તરત 
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ઇસમાઈલ યુસુફ કૉલરેજમારં પ્રિરેશ મરેળિિા ઊપડા. િૈદ્પરરિારની આવથ્કક વસથવત 
જોતારં બચુભાઈએ તો હમણારં કૉલરેજપ્રિરેશ માટરે પ્રયતન કરિાનુરં મારંડી િાળુરં હતુરં. 
પણ એ કનકભાઈની સાથરે કૉલરેજ રે ગયા ખરા. તયારં તરેમણરે જોયુરં કરે કૉલરેજ તો ટરેકરી 
પર ખતૂબ મનોહર િાતાિરણ િચચરે આિરેલી છરે અનરે ટરેકરી પરથી માઈલો સુધી 
શહરેરનુરં સુરંદર મનોરમય દૃશય દરેખાય છરે. િળી તરેમણરે એ પણ જોયુરં કરે કૉલરેજમારં 
પ્રિરેશનુરં ફોમ્ક વન:શુલક મળરે છરે એટલરે તરેમણરે એક ફૉમ્ક તો લઈ જ લીધુરં એટલુરં જ 
નરહ પણ ફૉમ્ક ભરીનરે આપી દઈએ તો એ સમયરે પણ કોઈ ફી ભરિાની નહોતી. 
તરેથી બરંનરે વમત્રોએ તયારં જ ફૉમ્ક ભરીનરે આપી દીધારં.

સરંજોગો એિા બનયા કરે તયારપછી પારંચ-છ રદિસમારં જ મધુભાઈનરે મરહનરે 
50 રૂવપયાનુરં ટ્તૂશન મળુરં. આથી કૉલરેજપ્રિરેશનો માગ્ક સરળ થઈ ગયો. આમ િૈ-
દ્સાહરેબરે એક સથળરે લખયુરં છરે તરેમ રૂ-બજાર જતા રસતા પર ચાલતારં ચાલતારં તરેમણરે 
એિો િળારંક લીધો કરે તરેઓ કૉલરેજ પહોંચી ગયા.

કૉલરેજમારં તો પહોંચયા પણ હજી સમસયાઓ તો હતી જ. પાઠ્યપુસતકો 
્યારંથી લાિિારં, મોટા ભાઈ પરનો બોજ કરેમ બનરે તરેટલો હળિો કરિો આ બધા 
પ્રશ્નો તરેમની સામરે હતા.

મધુભાઈ કાલબાદરેિી રોડ પર કાપડની દુકાનમારં કામ કરતા તયારરે  તરેમણરે 
જોયુરં હતુરં કરે ઘણી ગુજરાતી િરેપારી પરેઢીઓ કરેળિણી માટરે વિદ્ાથથીઓનરે સખાિતો 
કરતી હતી. આ સારંભળી િૈદ્સાહરેબ એક િાર કાલબાદરેિી આરંટો મારી આવયા. 
તયારં તરેમનરે ત્રણ-ચાર એિી સરંસથાઓની ભાળ મળી કરે જ રે હોવશયાર વિદ્ાથથીઓનરે 
ફી અનરે પાઠ્યપુસતકો માટરે સહાય કરતી હતી. તરેમણરે એક એિી પરેઢી પાસરેથી પા-
ઠ્યપુસતકો મરેળવયારં અનરે ખતૂબ જતનપતૂિ્કક સાચિીનરે િાપયાું. િષાુંતરે જયારરે  એ તરેમણરે 
સરસ વસથવતમારં પાછારં આપયારં તયારરે  પરેલી સરંસથાએ ખુશ થઈનરે બીજા િષ્કનારં પુસતકો 
તો આપયારં જ પણ રોકડ ઇનામ પણ આપયુરં.

િૈદ્સાહરેબ પછી અઢાર િષવે હુરં  જયારરે  કૉલરેજમારં દાખલ થયો તયારરે  અમારી 
વસથવત તતકાલીન આવથ્કક સરંજોગો જોતારં બહુ સુધરી નહોતી. મારા વપતાશ્ીનો 
પગાર માવસક રૂ.160 હતો અનરે મારી કૉલરેજની સત્ર ફી રૂ. 150 હતી. મેં પણ કા-
લબાદરેિી રોડ પરની એક સરંસથાનરે અરજી કરી હતી. તરેના શરેઠરે મનરે બોલાિી મારી 
સાથરે િાત કરી પોતાના િાણોતરનરે મનરે તરત જ રૂ. 500નો ચરેક આપિા કહ્ુરં હતુરં.

મુરંબઈના ગુજરાતી નાગરરકોમારં શરૂઆતથી જ સાહસિૃવતિ અનરે મહતિા-
કારંક્ષા તથા મહરેનતની િૃવતિ અનરે બુવદ્ધ તો હતારં જ અનરે તરેમણરે ઝળહળતી ફતરેહ 
મરેળિી છરે. પણ આ ફતરેહમારં આ પ્રકારની સખાિતી સરંસથાઓની જ રે ભતૂવમકા રહી 
છરે તરેનરે વિશરે કોકરે અભયાસપતૂણ્ક ગ્રંથ લખિાની જરૂર લાગરે છરે.
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આિી સખાિતી સરંસથાઓના પરરચયમારં આવયા પછી જ કદાચ િૈદ્સાહરેબનરે 
એવનજવનયરરરંગનો અભયાસ કરિાની રહરંમત આિી. એ આકારંક્ષા વસદ્ધ કરિા તરેમણરે 
કૉલરેજની અનય પ્રિૃવતિઓમારં ધયાન આપિાનરે બદલરે અભયાસમારં જ ધયાન પરોવયુરં.

િૈદ્સાહરેબ ઇનટર સાયનસમારં હતા તયારરે  ઑ્ટોબર, 1935મારં મારો જનમ 
થયો હતો. પરરિારમારં િૈદ્સાહરેબ પછી અઢાર િષવે સીધો મારો જ જનમ થયો હતો. 
એટલરે સૌ ખુશ હતારં. રાત્રરે મનરે ઊંઘ ન આિતી હોય અનરે હુરં  ઘોરડયામારં પડો 
પડો રડતો હોઉં તો અગાસીમારં સતૂતારં સતૂતારં િૈદ્સાહરેબનરે મારુરં  રુદન સરંભળાય 
એટલરે તરત નીચરે ઊતરરે . મનરે તરેડીનરે નીચરે કરંપાઉનડમારં લઈ જાય, જરાક ઠરંડો કરરે  
અનરે પછી ઘોરડયામારં મતૂકી સુિાડરે. ઘણી િાર મનરે હાલરડુરં ગાઈનરે પણ સુિરાિરે. મરે-
ઘાણીરવચત વશિાજીનુરં હાલરડુરં એમનુરં માનીતુરં હતુરં. તરેના શબદોમારં જરાતરા ફરેરફાર 
કરીનરે એ ગાય, ‘અરુવણયાનરે નીંદરુરં  ના’િરે, કાકો બચુભાઈ ઝુલાિરે.’

1936મારં બચુભાઈ અનરે કનકભાઈ બરંનરે ઇનટર સાયનસમારં પાસ થઈ ગયા. 
કનકભાઈ તો પોતાની રુવચ પ્રમાણરે મરેરડકલ કૉલરેજમારં દાખલ થઈ ગયા. કાળરે 
કરીનરે તરેઓ ડૉ્ટર બનયા અનરે તરેમણરે રાજકોટમારં મોટી ટારંકી પાસરે દિાખાનુરં કયુું 
અનરે ખતૂબ કીવત્ક અનરે કલદાર કમાયા. બચુભાઈ સાથરેની તરેમની વમત્રતા આજીિન 
ચાલુ રહી.

ઇનટરમારં પાસ થઈ બચુભાઈની પહરેલી ઇચછા તો એવનજવનયર બનિાની 
હતી. ઇનટરના પરરણામનરે રદિસરે બચુભાઈ બહારગામ હતા અનરે તરેમનુરં પરરણામ 
કૉલરેજમારં જઈનરે કનકભાઈ જ લઈ આવયા. તરેમણરે કૉલરેજના ચોપડામારંથી બચુભા-
ઈનુરં પરરણામ એક કાગળમારં ઉતાયુું અનરે ઘરેર લઈ આવયા. બચુભાઈનરે ગવણતમારં 
200મારંથી 139 માક્ક મળા હતા પણ કનકભાઈ ભતૂલમારં 119 લખી લાવયા. મુરંબઈ 
પાછા આવયા પછી બચુભાઈ પરેલા કાગળમારં પોતાના માક્ક જોઈનરે વનરાશ થઈ ગયા. 
એવનજવનયરરરંગમારં પ્રિરેશ માટરે ગવણતમારં ઓછામારં ઓછા 65 ટકા માક્ક જરૂરી હતા 
જયારરે  119 માક્ક તો 60 ટકાથી પણ ઓછા હતા. એટલરે તરેમણરે એવનજવનયરરરંગમારં 
જિાનો વિચાર પડતો મતૂકી બી.એસસી. કરિા નક્ી કયુું. આમ વમત્રની એક 
નાનકડી ભતૂલનરે કારણરે એવનજવનયરરરંગના રસતા પરથી આપણા િૈદ્સાહરેબ વિજ્ઞાન 
તરફ િળી ગયા.

જો કનકભાઈ સાચા માક્ક લખી લાવયા હોત તો શુરં એક વિખયાત િૈજ્ઞાવનકનરે 
સથાનરે એક ઉતિમ એવનજવનયર મળો હોત ? એમનરે જાણનાર સૌ કહરેશરે કરે એમ 
જ થયુરં હોત. પણ એમનરે જાણનાર અનરે િખાણનાર િગ્ક અતયારનારં કરતારં ઘણો 
જુદો હોત તરે ચોક્સ! એક નાનીશી ભતૂલનુરં પરરણામ કરેટલુરં બધુરં જુદુરં છતારં એટલુરં 
જ શ્રેયસકર આિી શકરે છરે !



મુ રંબઈમારં કૉલરેજ-વશક્ષણ અનરે લગ્ન 45

* * *
સામાનય રીતરે જ રે વિજ્ઞાન કૉલરેજમારં કોઈ ઇનટર સુધી ભણયુરં હોય તરે જ 

કૉલરેજમારં બી.એસસી.નુરં વશક્ષણ પણ લઈ શકાય. પણ મુરંબઈમારંની બરે સરકારી 
કૉલરેજ એવલફનસટન અનરે ઇસમાઈલ યતૂસુફ માટરે તરેમ નહોતુરં.

જગતનુરં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ 1914થી 1918 સુધી ચાલયુરં. તરેમારં વિવિધ કાયયો કરી 
શકરે તરેિારં આયુધો અનરે િાહનો (ઍરોપલરેન, યુદ્ધ જહાજ, ટનૅક, જીપ, સબમરીન) 
ખતૂબ મહતિનારં બનયારં. આ કારણરે વિજ્ઞાનની તાલીમ પર વિશરેષ ધયાન આપિુરં જોઈએ 
એમ સૌ અનરે વિશરેષ કરીનરે અરંગ્રેજોનરે લાગયુરં. આથી વિજ્ઞાનની આધુવનક સાધનોથી 
સજ્જ હોય તરેિી ખાસ કૉલરેજો (અરંગ્રેજ) સરકારરે  સથાપિા મારંડી. મુરંબઈમારં પણ 
આિી એક સરંસથા રૉયલ ઇવનસટટ્તૂટ ઑવ્ સાયનસ 1924મારં સથપાઈ. આધુવનક 
પ્રયોગશાળા, િક્કશૉપ અનરે પુસતકાલયિાળી આ વિદ્ાસરંસથાનુરં આલીશાન મકાન 
અનરે કૅમપસ એવલફનસટન કૉલરેજની નજીક જ બરંધાયુરં. એમ ઠરાિિામારં આવયુરં કરે 
આ સરંસથામારં ઇનટર સાયનસ પછી જ પ્રિરેશ આપિામારં આિશરે અનરે આ સરંસથાના 
વિદ્ાથથીઓનરે બધી જ અદ્તન સગિડો મળશરે. તરેઓ બી.એસસી., એમ.એસસી. 
તથા પીએચ.ડી.ની રડગ્ીઓ માટરે કામ કરી શકશરે.

આ પછી વિજ્ઞાનના વિષયોમારં એવલફનસટન કૉલરેજમારં બી.એસસી.ના િગયો 
બરંધ કરાયા અનરે ઇસમાઈલ યતૂસુફ કૉલરેજમારં તો પહરેલરેથી જ ઇનટર સુધી જ વિજ્ઞાન 
શાખા હતી. આ કારણરે સામાનય રીતરે આ બરે કૉલરેજના જ રે વિદ્ાથથીઓનરે બી.એ-
સસી. કરિુરં હોય તરે બધા ઇવનસટટ્તૂટમારં જ પ્રિરેશ મરેળિરે તરેિુરં થયુરં. શહરેરની અનય 
કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ પણ ઇચછરે તો ઇવનસટટ્તૂટમારં પ્રિરેશ લઈ શકરે એિુરં હતુરં.

આમ પી. સી. િૈદ્સાહરેબરે આર. આઈ. એસ.મારં બી.એસસી. માટરે પ્રિરેશ 
લીધો. તરેમણરે મુખય વિષય તરીકરે ગવણતશાસ્ત્ર તથા ગૌણ વિષય તરીકરે ભૌવતકશાસ્ત્ર 
પસરંદ કયા્ક હતા. સરકાર સામાનય રીતરે ખતૂબ બાહોશ વિવિાનોનરે જ આ સરંસથામારં 
પ્રાધયાપકો તરીકરે નીમતી અનરે ગોઠિતી હતી (આ લખનારની શૈક્ષવણક કારરકદથી 
ઇવનસટટ્તૂટમારંથી જ શરૂ થઈ હતી પણ તરે કદાચ જોગાનુજોગ હતુરં.)

દરેશ સિતરંત્ર થયા પછી સરંસથાના નામમારંથી ‘રૉયલ’ શબદ કાઢી નાખિામારં 
આવયો હતો એટલરે હિરે તરે ધી ઇવનસટટ્તૂટ ઑવ્ સાયનસના નામરે જાણીતી છરે.

ઇવનસટટ્તૂટની મુખય ઇમારત અધ્કિતુ્કળાકાર અનરે ત્રણ માળિાળી હતી. આ 
અધ્કિતુ્કળ પતૂિ્ક રદશાથી શરૂ થઈ દવક્ષણ થઈનરે પવચિમ રદશા સુધી જતુરં. ઇમારતનરે 
પતૂિ્ક છરેડરે ભોંયતવળયરે એક ભવય ઑરડટોરરયમ (કાિસજી જહારંગીર હૉલ) હતુરં 
અનરે તરેની સામરે (રસતાનરે પરેલરે પાર) વિ્ટોરરયા ઍનડ આલબટ્ક મયુવઝયમની સરસ 
ઇમારત હતી. ઇવનસટટ્તૂટના અવગ્નખતૂણરે રસતાનરે પરેલરે પાર રીગલ ટૉકીઝ હતી 
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તથા મયુવઝયમ અનરે રીગલ ટૉકીઝ િચચરેની સડક પર 200 મીટર ચાલિાથી ગરેટ 
િરે ઑવ્ ઇવનડયાની ખતૂબસતૂરત ઇમારત આિતી હતી. અરબી સમુદ્ર તરેનારં ચરણ 
પખાળતો હતો. નજીકમારં જ તાજમહાલ હૉટલ હતી. ઇવનસટટ્તૂટની ઇમારતના 
પવચિમ છરેડાની સામરે દવક્ષણરે ઓિલનુરં મરેદાન છરે. તરેનો દવક્ષણથી ઉતિરનો વિસતાર 
એટલો વિશાળ છરે કરે તરેની સામરે ઇવનસટટ્તૂટ, તરેની ઉતિરરે  આિરેલુરં (તરે સમયનુરં મરંબઈ 
રાજયનુરં), સરેક્રરેટરરયરેટ, તરેની ઉતિરરે  આિરેલ મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીનુરં કૅમપસ (અનરે તરેમારંનુરં 
રાજાબાઈ ટાિર) અનરે તરેની ઉતિરરે  આિરેલ મુરંબઈ રાજયની (અનરે હિરે મહારાષ્ટ ્રની) 
હાઈકોટ્કનુરં મકાન એ બધુરં વસથત છરે. આમ જો ઇસમાઈલ યતૂસુફ કૉલરેજના વિસતા-
રમારં કુદરતી સૌંદય્ક હતુરં તો ઇવનસટટ્તૂટના વિસતારમારં માનિરવચત અપ્રવતમ અનરે 
પ્રભાિશાળી ઇમારતો, મરેદાન અનરે સમુદ્ર હતારં.

* * *
ઇવનસટટ્તૂટની ઇમારતના પતૂિ્ક છરેડરે ત્રીજ રે માળરે ગવણતવિભાગ હતો. તયારં બરે 

કલાસરૂમ હતા, ચાર અધયાપકો માટરે કૅવબનો હતી અનરે એક રૂમ વિભાગીય પ-ુ
સતકાલય માટરે હતો. આ પુસતકાલયમારં ગવણતનારં સિયોતિમ પુસતકો હતારં. જ રે વિદ્ા-
થથીઓ આિારં પુસતકો િારંચતા હશરે તરે જરૂર િધુ સારી કોરટના ગવણતજ્ઞો બનયા હશરે.

આ ઇવનસટટ્તૂટમારં પી. સી. િૈદ્સાહરેબ ચાર િષ્ક ભણયા (1936થી 1940). 
તરેમના મુખય પ્રાધયાપકો કરે. આર. ગતૂરંજીકર (કાશીનાથ રામચરંદ્ર ગતૂરંજીકર) અનરે એન. 
આર. વત્રિરેદી (નરંદશરંકર રામશરંકર વત્રિરેદી) હતા. એ બરંનરે મહાશયો ઇંગલૅનડની 
કૅવમબ્જ યુવનિવસ્કટીની રડગ્ીઓ ધરાિતા હતા અનરે ખતૂબ વિવિાન હતા. વત્રિરેદી-
સાહરેબ માટરે તો વિદ્ાથથીઓ કહરેતા કરે તરેઓ તો ગવણતનરે કવિતાની જ રેમ ભણાિરે 
છરે. ગતૂરંજીકરસાહરેબની ભણાિિાની રીત અનોખી હતી. એ સાહરેબ જ રે વિષયારંગ 
ભણાિિાનુરં એમનરે ભાગરે આિરે તરે માટરે અભયાસક્રમ ભલરે અનય કોઈ પુસતકનરે માનય 
ગણરે પણ ગતૂરંજીકરસાહરેબ તો તરે વિષયારંગનુરં જ રે સિ્કશ્રેષ્ઠ પુસતક હોય તરે જ િગ્કમારં 
લાિરે. તરેમારંથી િારંચરે અનરે સમજાિરે. દા. ત., િાસતવિક વિધરેયોનુરં વિશ્રેષણ(Real 
Analysis)નુરં પરેપર હોય તો અભયાસક્રમમારં ગમરે તરે પુસતક હોય પણ ગતૂરંજીકર-
સાહરેબ તો હાડથીનુરં Pure Mathematics જ ચલાિરે. જ રે વિદ્ાથથી આ ફરેરફારથી 
વિચવલત ન થાય તરેનરે ઉતિમ વશક્ષણ મળરે. તરેથી ગતૂરંજીકરસાહરેબની આ રીત ઘણા 
વિદ્ાથથીઓનરે મતૂરંઝિરે. પણ ઘણાનરે એ ગમરે પણ ખરી. આિા લોકો એ જ પુસતકનરે 
ખરીદરે, િગ્કમારં લાિરે અનરે સાહરેબ િારંચતા હોય તયારરે  પોતરે પણ મનમારં િારંચતા 
હોય અનરે તરેનરે સમજિાનો પ્રયતન કરતા હોય. આપણરે આગળ જણાિી ગયા તરેમ 
િૈદ્સાહરેબ તો આિારં પુસતકો સખાિતી સરંસથાઓ તરફથી મરેળિી શકતા.

ગતૂરંજીકરસાહરેબની ભણાિિાની આ રીત કરેટલાક વિદ્ાથથીઓનરે અકળાિતી 
હતી તરે હકીકતની પાછળ ચારસો િષ્કનો ગવણતવશક્ષણનો ઇવતહાસ અનરે એક 
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ઊંડો િાદવિિાદ રહરેલારં છરે.

સતિરમી સદીના ઉતિરાધ્કમારં ઇંગલૅનડમારં મહાન વિજ્ઞાની સર આઇઝૅક નયતૂટનરે 
અનરે જમ્કનીમારં વિખયાત ગવણતજ્ઞ ગૉતફ્ીડ લાઇબવનતઝરે એકબીજાથી સિતરંત્ર રીતરે 
સતત બદલાતી રહરેતી રાવશઓનો અભયાસ કરતી ગવણતની એક ખતૂબ મહતિની 
શાખા કલનશાસ્ત્ર(કૅલ્યુલસ)ની શોધ કરી. આમારં વિિાદ એ થયો કરે પહરેલો શોધક 
કોણ ? નયતૂટન કરે લાઇબવનતઝ ? આ શોધ માત્ર ગવણત માટરે જ નરહ પણ ભૌ-
વતકશાસ્ત્ર માટરે સવિશરેષ અનરે સમગ્ વિજ્ઞાન માટરે એટલી બધી ક્રારંવતકારી શોધ 
હતી કરે આ વિિાદ ખતૂબ ચગયો. ઇંગલૅનડ આખુરં નયતૂટનના પક્ષરે હતુરં અનરે બાકીનો 
યુરોપ ખરંડ લાઇબવનતઝના પક્ષરે હતો. (સતિરમી સદીમારં યુરોપ વસિાય વિશ્વના 
કોઈ ભાગમારં કલનશાસ્ત્રની સમજ હોય એિા ભાગયરે જ કોઈ હતા.) આ વિિાદનરે 
કારણરે ઇંગલૅનડરે બાકીના યુરોપ સાથરેના િૈજ્ઞાવનક સરંબરંધો તોડી નાખયા. નયતૂટનરે જ રે 
સરંકરેતોમારં કલનશાસ્ત્ર બનાવયુરં હતુરં તરે જ િાપરીનરે ઇંગલૅનડ આગળ િધયુરં, પણ નયતૂટન 
કોઈ ગવણતજ્ઞ નહોતો, એ મુખયતિરે તો ભૌવતકશાસ્ત્રી હતો. તરેથી તરેની સરંકરેત પદ્ધવત 
કલનશાસ્ત્રના મુ્ત વિકાસ માટરે યોગય ન હતી. આમ િૈજ્ઞાવનક સરંશોધનમારં અનરે 
ખાસ તો ગવણતમારં ઇંગલૅનડ ધીમરે ધીમરે ખરંડીય યુરોપ કરતારં પાછળ રહી ગયુરં.

અમરેરરકામારં તો લોકો સમગ્ યુરોપમારંથી આિીનરે િસયા હતા. એટલરે તયારં આ 
બરંનરે પદ્ધવતઓની ટક્ર થઈ અનરે તયારં યુરોપીય સરંકરેત પદ્ધવતની સામરે પતૂિ્કગ્હ ન 
હોિાથી તરેની સરસાઈ કબતૂલાઈ અનરે અમરેરરકન પદ્ધવત ખરંડીય યુરોપ જ રેિી વિકસી.

 આઝાદી પહરેલારં ભારતમારં વબ્ટનમારં લખાયરેલારં પાઠ્યપુસતકો જ િપરાતારં 
હતારં તરેથી આપણા ગવણતજ્ઞો અનરે િૈજ્ઞાવનકો એ જમાનામારં એક બોજ હરેઠળ 
વિજ્ઞાન ભણતા હતા. પણ ધીરરે  ધીરરે  આપણરે તયારંથી વિદ્ાથથીઓ ગવણત કરે વિજ્ઞાન 
ભણિા અમરેરરકા જતા થયા (અનરે એ સમયરે તયારં રહી પડિાનો ચસકો હજી લાગયો 
નહોતો) તયારથી એ લોકોએ ભારતમારં પણ યુરોપીય ખરંડની પદ્ધવતએ કલનશાસ્ત્ર 
શીખિિાનુરં શરૂ કયુું. આમ આપણો દરેશ ગવણત અનરે વિજ્ઞાનમારં આધુવનક વશક્ષણ 
મરેળિિા મારંડો. િૈદ્સાહરેબ આ યુગોના સરંધાણરે એક વિદ્ાથથી હતા. એ પોતરે વિદ્ા-
થથી તરીકરે અરંગ્રેજી પદ્ધવતથી ગવણત-વિજ્ઞાન શીખયા હતા પણ તરેમણરે જયારરે  શીખવયુરં 
તયારરે  અમરેરરકન પદ્ધવતથી શીખવયુરં.

ગતૂરંજીકરસાહરેબ ઇંગલૅનડમારં જ ગવણત અનરે ભૌવતકશાસ્ત્ર શીખયા હતા (અનરે 
બરંનરે વિષયમારં પારરંગત હતા.) પણ તરેમનરે ઇંગલૅનડ કરતારં યુરોપીય પદ્ધવત િધુ યોગય 
લાગી હશરે તરેમ લાગરે છરે. તરેઓ જ રે લરેખક જી. એચ. હાડથીનુરં પાઠ્યપુસતક (Pure 
Mathematics) િગ્કમારં િાપરિાનો આગ્હ રાખતા તરે હાડથી ઇંગલૅનડનો હોિા છતારં 
યુરોપીય ખરંડની ગવણત પ્રણાલીનો મોટો પુરસકતા્ક હતો. જયારરે  ગતૂરંજીકરસાહરેબ કૅ-
વમબ્જમારં અભયાસ કરતા હતા તયારરે  હાડથી તરે જ સથાનરે પ્રાધયાપક હતા. એિુરં લાગરે 
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છરે કરે ગતૂરંજીકરસાહરેબ પર હાડથીનો ખતૂબ પ્રભાિ હશરે.

સૌ જાણરે છરે તરેમ ગવણત ખતૂબ ચોક્સ વિષય છરે, ગવણતમારં સુવયિવસથત 
રીતરે પુછાયરેલા દાખલાનો એક જ અનનય જિાબ હોય અનરે તરેમારં કોઈ સરંરદગધતા 
હોય જ નરહ. ગવણતની આ ખતૂબી તો ઘણા વિષયોમારં છરે અનરે હોિી જોઈએ પણ 
ગવણતમારં જ રે આગિી ચોકસાઈ છરે તરે તરેનારં પરરણામોનરે સાવબત કરિાની રીતોમારં 
રહરેલી છરે. ગવણતજ્ઞો આ ચુસત તક્ક સરંગતતાનરે માટરે શબદ Rigour અથિા સરંગીનતા 
િાપરરે  છરે. સરંગીનતાનો અવત આગ્હ એ યુરોપીય ગવણતની વિશરેષતા હતી અનરે 
ઇંગલૅનડમારં તરેના પર ભાર મતૂકનારા ખયાતનામ ગવણતજ્ઞોમારં હાડથી લગભગ પહરેલો 
જ હતો.

સામાનય માણસો અનરે વિજ્ઞાનીઓના ‘ચોક્સ વિધાન’ અનરે ગવણતના 
‘સરંગીન વિધાન’ િચચરેનો ભરેદ સમજાિિા ઘણી િાર નીચરેનુરં દૃષ્ટારંત અપાય છરે. 
(આપણરે તરેનુરં ભારતીયકરણ કયુું છરે.)

એક પ્રાણીશાસ્ત્રી, એક ભૌવતકવિજ્ઞાની અનરે એક ગવણતજ્ઞ એક ટ્રરેનમારં અમ-
દાિાદથી મુરંબઈ જઈ રહ્ા હતા. ટ્રરેન મહારાષ્ટ ્રમારંથી પસાર થઈ રહી હતી તયારરે  
તરેમણરે બારીમારંથી બહાર એક કાળી ગાયનરે (ટ્રરેનનરે સમારંતર) ઊભરેલી જોઈ. આ 
જોઈનરે પ્રાણીશાસ્ત્રી બોલયો, ‘મહારાષ્ટ ્રમારં ગાયો બધી કાળી જ લાગરે છરે.’ ભૌવત-
કવિજ્ઞાનીએ તરત કહ્ુરં, ‘ના, ના, કહરેિાય તો એટલુરં જ કરે મહારાષ્ટ ્રમારં કરેટલીક 
કાળી ગાયો પણ છરે.’ ગવણતજ્ઞ કહરે છરે : ‘ના ભાઈ ના, કહી શકાય તો એટલુરં જ 
કરે મહારાષ્ટ ્રમારં ઓછામારં ઓછી એક ગાય એિી છરે કરે જ રેની ઓછામારં ઓછી એક 
બાજુ કાળી છરે.’

િાચકો જોઈ શકશરે કરે પરરવસથવત એક જ છરે પણ તરેનુરં િણ્કન બધા જુદી જુદી 
રીતરે કરરે  છરે, પ્રાણીશાસ્ત્રીના તક્ક કરતારં ભૌવતકવિજ્ઞાનીનો તક્ક િધુ સારો છરે પણ 
ગવણતજ્ઞનો તક્ક તો એકદમ સચોટ છરે. જો મહારાષ્ટ ્રમારં ગાયોની િસવતગણતરી 
કરિામારં આિરે અનરે તરેમના રરંગની પણ નોંધ લરેિામારં આિરે તો આિી મોજણીનુરં 
પરરણામ પ્રાણીશાસ્ત્રી અનરે ભૌવતકવિજ્ઞાનીનરે કદાચ અરંશત: પણ ખોટા સાવબત કરરે , 
પણ ગવણતજ્ઞનુરં વિધાન તો જરા પણ ખોટુરં સાવબત થાય જ નરહ. આનુરં કારણ એ 
છરે કરે એ ત્રણરે પૈકી એક માત્ર ગવણતજ્ઞની દલીલ કરેિળ અિલોરકત ગાય બલકરે એ 
ગાયના શરીરના અિલોકનક્ષમ ભાગ પર જ આધારરત છરે, મહારાષ્ટ ્રની ગાયો 
વિશરેની જ રે િાતોની તરેનરે ખબર નથી તરે િાતો પર ગવણતજ્ઞરે જરા પણ આધાર 
રાખયો નથી. ગવણતજ્ઞરે મહારાષ્ટ ્રની ગાયો વિશરે ન જોયરેલી અનરે ન જાણરેલી કોઈ પણ 
હકીકત પર આધાર રાખયો નથી, માટરે જ તરે સૌથી સાચુરં વિધાન કરરે  છરે.

ગવણતજ્ઞ કરેિળ વનરીક્ષણ અનરે શુદ્ધ તક્ક પર આધાર રાખી પોતાનુરં વનિરેદન 
કરરે  છરે. સરંગીન ગવણતની આ ખાસ પહરેચાન છરે.
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ગવણતમારં મોટા ભાગનારં સાવબત કરિાનારં પરરણામો ‘‘જો p તો q’’ એિારં 
હોય છરે. દા. ત., ‘જો વત્રકોણની બરે બાજુઓ સરખી લરંબાઈની હોય તો તરેમની 
સામરેના ખતૂણા સરખા માપના હોય.’ હિરે આની સાવબતીમારં તમરે પહરેલરેથી એમ 
પણ માની લો કરે વત્રકોણની ત્રણરેય બાજુઓ સરખી લરંબાઈની છરે તોપણ તમરે એમ 
સાવબત તો કરી શકો કરે સામરેના ખતૂણા સરખા માપના છરે પણ એ સાવબતી મતૂળ 
પરરણામની નથી. એટલરે ગવણતમારં સાવબત કરિાની એક ખાસ વશસત છરે, ખાસ 
ખાસ પ્રવતબરંધો અનરે વનયમો છરે અનરે એ બધા જાળિીનરે જ સાવબતી આપિાની 
હોય છરે. આ વશસતનો આગ્હ એ કોઈ રફતતૂર નથી. જો કોઈ સાવબતી સરંગીન હશરે 
તો જ એ કાયમ માટરે ટકી રહરેશરે અનરે સરંભિત: િાસતવિક જગતની કોઈ ઘટનાના 
રહસયનરે તરે છતુરં કરશરે.

ગવણતનો અભયાસ જ રેણરે આ પરરશુદ્ધતાથી કયયો હશરે તરે જો અદાલતમારં 
િકીલ બનરે તો તરેનરે હરાિિો લગભગ અશ્ય થઈ જાય.

ભારતમારં લગભગ 1950 પછી આ જ રેની સાથરે કોઈ સમાધાન ન થઈ શકરે 
તરેિી સરંગીન સાવબતીનો આગ્હ રાખિાનુરં શરૂ થયુરં. 1970 સુધીમારં તો વશક્ષણની 
લગભગ બધી કક્ષાએ ગવણત સરંગીન રીતરે શીખિિાનુરં શરૂ થયુરં. કદાચ ગતૂરંજીકરસા-
હરેબ આ ક્રારંવતના એક પ્રણરેતા હતા. િૈદ્સાહરેબરે સરંગીનતાના સરંસકાર તરેમની પાસરેથી 
મરેળવયા અનરે જયારરે  1970 પછી ગુજરાતમારં નિા ગવણતની શરૂઆત થઈ તયારરે  
તરેઓ જ તરે આરંદોલનની નરેતાગીરી લઈ શ્યા અનરે તરેનરે સફળ બનાિી શ્યા. તરેનરે 
માટરે કદાચ ગતૂરંજીકરસાહરેબરે તરેમનરે આપરેલી આ વશસત છરે.

આમ ગતૂરંજીકરસાહરેબના વશક્ષણનો માત્ર િૈદ્સાહરેબ પર જ નરહ પણ ધીમરે 
ધીમરે આડકતરી રીતરે સમગ્ ગુજરાતના વશક્ષણ પર પ્રભાિ પડો.

એન. આર. વત્રિરેદીસાહરેબ તો સૌ વિદ્ાથથીઓના વપ્રય વશક્ષક હતા. તરે એટલા 
બધા વપ્રય હતા કરે એક કલાકનરે સથાનરે છરેલ્ા તાસનરે બરે-અઢી કલાક સુધી લરંબાિરે 
તોપણ કોઈ કરંટાળતુરં નરહ. તરેમના ખગોળવશક્ષણરે િૈદ્સાહરેબનરે ખગોળ તરફ િાળા 
અનરે તરેમનુરં સરંશોધન ભૌવતકશાસ્ત્ર અનરે ખગોળશાસ્ત્રની સરહદના પ્રદરેશમારં જ થયુરં. 
આ બરે વશક્ષકો િૈદ્સાહરેબનરે મળા એનો પ્રભાિ અનરેક દાયકાઓ સુધી ગુજરાતમારં 
સૌએ જોયો છરે.

એન. આર. વત્રિરેદી અમદાિાદના જ હતા અનરે ગુજરાત રાજયની રચના 
પછી તરેઓ ગુજરાતના ભાષાવનયામક બનયા હતા. ગુજરાત ગવણત મરંડળના તરેઓ 
પ્રમુખ પણ બનયા હતા અનરે ગુજરાતમારં નિા ગવણતના આગમન પ્રસરંગરે તરેમણરે 
એ અવભયાનમારં ખતૂબ ઉતસાહથી ભાગ લીધો હતો. તરેઓ 84 િષ્કની િયરે 1990ની 
ચોથી માચવે અિસાન પામયા.
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ગતૂરંજીકરસાહરેબ મુરંબઈની એવલફનસટન કૉલરેજના સૌપ્રથમ ભારતીય વપ્રવનસ-
પાલ બનયા હતા. તરેઓ પણ દીઘા્કયુ થયા અનરે 96 િષ્કની િયરે 11 ફરેબ્ુઆરી, 
1990ના અિસાન પામયા. આ બરંનરે વશક્ષકિયયો 1990મારં માત્ર િીસ-એકિીસ 
રદિસના અરંતરરે  જ અિસાન પામયા.

િૈદ્સાહરેબરે 1992મારં ઇંરડયન મૅથરેમૅરટકલ સોસાયટીના સામવયક ‘મૅથરેમૅરટ્સ 
સટડુનટ’મારં પોતાના બરંનરે ગુરુિયયોનરે ભવય અરંજવલ આપી હતી.

ગતૂરંજીકરસાહરેબરે િૈદ્સાહરેબ પર એક અનય રીતરે પણ હરહરંમરેશ ચાલરે એિો 
પ્રભાિ પાડો.

1937મારં જયારરે  િૈદ્સાહરેબ આર. આઈ.એસ.મારં બી.એસસી.ના અરંવતમ 
(વસવનયર) િષ્કમારં હતા તયારરે  મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીએ બનારસ રહરંદુ યુવનિવસ્કટીના 
પ્રા. િી. િી. નારવળકરનરે આઇનસટાઇનના સાપરેક્ષતાિાદ (Relativity) પર ત્રણ 
વયાખયાનોની એક શ્રેણી માટરે મુરંબઈ બોલાવયા હતા. ગતૂરંજીકરસાહરેબરે પોતાના સૌ 
વિદ્ાથથીઓનરે નારવળકરસાહરેબના કમ સરે કમ પ્રથમ વયાખયાનમારં હાજર રહરેિા 
ભલામણ કરી અનરે જો તરેમારં રસ પડરે તો બાકીનારં બરે વયાખયાનોમારં હાજર રહરેિા 
કહ્ુરં હતુરં.

પ્રા. નારવળકરનારં વયાખયાનો આર. આઈ. એસ.ની નજીક મુરંબઈ યુવનિવસ્કટી 
કૅમપસ પર કોનિોકરેશન હૉલમારં હતારં. િૈદ્સાહરેબ પહરેલા વયાખયાનમારં ગયા અનરે 
તરેમનરે એટલો બધો રસ પડો કરે તરેઓએ બધારં વયાખયાનોમારં હાજરી આપી. આ 
આખો અનુભિ તરેમનરે એક નિી સરંશોધનની રદશામારં લઈ ગયો. આ પ્રસરંગનારં 
બીજ તરેમના મગજમારં ખાતરની રાહ જોતારં રહ્ારં અનરે ચાર-પારંચ િષ્ક પછી સરંજોગો 
અનુકતૂળ થતારં તરે મહોરી ઊઠ્યારં તરે આપણરે આગળ જોઈશુરં.

િૈદ્સાહરેબરે 1938મારં બી.એસસી.ની પરીક્ષા પ્રથમ િગ્કમારં વિશરેષ યોગયતા 
(distinction) સાથરે પસાર કરી. તરેમનરે ઇવનસટટ્તૂટની માવસક રૂ. 60/-ની ફરેલોવશપ 
પણ M.Sc.ના અભયાસકાળ દરવમયાન મળી. ગવણતશાસ્ત્રમારં એમ.એસસી. કરનાર 
માટરે બરે વિકલપો હતા. તરે શુદ્ધ ગવણત (Pure Maths) અથિા પ્રયુ્ત ગવણત 
(Applied Mathematics) પસરંદ કરી શકરે તરેમ હતુરં. બી.એસસી.મારં તરેમણરે એ બરંનરે 
શાખાઓનો પતૂરતો પરરચય મરેળિી લીધો હતો. તરેમણરે પ્રયુ્ત ગવણતનો વિકલપ 
પસરંદ કયયો અનરે M.Sc.-નો અભયાસ 1938ના જુલાઈમારં શરૂ થઈ ગયો. તરેમના 
પ્રાધયાપકોમારં વત્રિરેદીસાહરેબ અનરે ગતૂરંજીકરસાહરેબ તો હતા જ પણ તરે ઉપરારંત અનય 
કૉલરેજોના િરરષ્ઠ પ્રાધયાપકો પણ હતા.

આપણરે ઘણા સમયથી િૈદ્પરરિારની ગવતવિવધઓ જોઈ નથી તો હિરે તરે 
જરા જોઈ લઈએ. િૈદ્પરરિારમારં મારો ઉમરેરો થયો હતો એ તો આપણરે જોઈ ગયા 
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છીએ. હુરં  હિરે ત્રણ િષ્કનો  થિા આવયો હતો પણ દોઢ િષ્કની ઉંમરરે  મારા પર 
પોવલયોનો હુમલો આવયો હતો તરેથી મારા જમણા પગના સનાયુઓ ખતૂબ વનબ્કળ 
હતા. મારારં માતા-વપતાએ ડૉ્ટરો, માવલશિાળાઓ, હકીમો િગરેરરે  પાછળ લખલતૂટ 
ખચ્ક કયુું. આ માટરે અમારો રામો (તરેનુરં નામ જ રામા હતુરં) મનરે ખભા પર બરેસાડીનરે 
મુરંબઈમારં બધરે ફરી િળતો. આ બધુરં હુરં  ચાર-પારંચ િષ્કનો થયો તયારં સુધી ચાલયુરં. 
એનરે પરરણામરે જ કદાચ હુરં જીિનભર બરે પગરે (જરાક ખોડરંગાતા ખોડરંગાતા પણ) 
ચાલતો તો રહ્ો છુરં. થોડીક ખોડ સાથરે પણ હુરં ખતૂબ લારંબારં અરંતરો ચાલી શકુરં છુરં 
અનરે ઘણી િાર ચાલયો છુરં. છપપન િષ્કની ઉંમરરે  રહમાલયમારં ગૌરીકુરંડથી કરેદારનાથ 
સુધીની અવતવિકટ યાત્રા પણ મેં પગપાળા કરી છરે. આ લખાય છરે તયારરે  પણ 
એરંસી િષ્કની ઉંમરરે  દરરોજ પરોરઢયરે હુરં  પોણાત્રણ રકમી. ચાલુરં છુરં. આ બધો પ્રતાપ 
અમારા રામાએ જ રે મનરે જુદા જુદા ઇલાજકતા્કઓ પાસરે પહોંચાડો છરે તરેનરે કારણરે 
છરે. મારી શારીરરક ખોડથી ઉપર ઊઠિાના પુરુષાથ્કમારં જ રેમ રામાએ મનરે સાથ 
આપયો છરે તરેમ મારી બૌવદ્ધક અનરે માનવસક વનબ્કળતાઓમારંથી ઉપર ઊઠિામારં 
અનરે મારામારં આતમવિશ્વાસનુરં આરોપણ કરિામારં િૈદ્સાહરેબરે મોટો પુરુષાથ્ક કયયો છરે.

આપણી િાત 1938ના મધયભાગરે પહોંચી છરે. િૈદ્સાહરેબના દાદા મોનજી-
ભાઈનુરં સિાસથય હિરે બરાબર રહરેતુરં ન હતુરં અનરે દિાની અસર પણ નરહિત્ હતી. 
તરેમનરે એક જ રટણ હતુરં, ‘બચુનરે પરણાિો.’ મારા વપતાશ્ી સમજાિતા કરે ‘હજી તો 
બચુ ભણરે છરે, બરે િષ્ક ભણિાનુરં પતૂરુરં  કરરે  પછી તમરે કહરેશો કરે હિરે નોકરીની રાહ જોયા 
િગર પણ એનરે પરણાિો તોપણ એનરે પરણાિશુરં પણ અતયારરે  તો બહુ િહરેલુરં છરે.’ 
પણ મોનજીભાઈનુરં તો એ જ રટણ ચાલુરં હતુરં. એિુરં લાગતુરં હતુરં કરે તરે બહુ કષ્ટાય 
છરે પણ જીિન છોડતા નથી. તયારરે  સૌએ મળીનરે ઠરાવયુરં કરે ‘આપણરે કનયાની શોધ 
તો ચાલુ કરીએ એટલરે મોટાયનરે હૈયરે ધરપત રહરે.’

કુટુરંબના મૅચ-મરેઇકર (લગ્નની જોડીઓ બનાિનાર) િૈદ્સાહરેબના મામા વત્રક-
મલાલ શરંકરલાલ હાથી (ભાઈમામા) હતા. તરેમણરે પરરિારમારં ઘણારં લગ્નો માટરે િર 
કરે કનયા શોધયારં હતારં. એટલરે તરેમનરે જ વિનરંતી કરિામારં આિી. ભાઈમામા રરેલિરેમારં 
સટરેશનમાસતર હતા અનરે જુદારં જુદારં સટરેશનરે તરેમની બદલી થયા કરતી તરેથી તરેમનરે 
જુદારં જુદારં ગામ-શહરેરોના નાગર પરરિારોના પરરચયમારં આિિાનુરં બનતુરં જ.

ભાઈમામાએ િઢિાણની એક કનયાની ભલામણ કરી. તયારં મવણલાલ પ્રભા-
શરંકર િચછરાજાણીનરે તયારં એક કનયા હતી. શ્ી મવણલાલભાઈ પણ રરેલિરેમારં જ કા-
ય્કરત હતા. તરેમની કનયાનુરં નામ વિદ્ા હતુરં અનરે ચહરેરરે -મહોરરે  સુરંદર હતી. બચુભાઈ 
તો ભાઈમામાના મોટા પ્રશરંસક હતા એટલરે તરેમના વનણ્કયનરે સિીકારિા માટરે કોઈનરે 
જોિા કરે મળિાની જરૂર પણ તરેમણરે કરે મધુભાઈએ ન જોઈ. આમ બરંનરે પક્ષો મળરે 
તરે પહરેલારં જ સગાઈ થઈ ગઈ. યુગલરે સગાઈ પહરેલારં એકબીજાની તસિીરો પણ 
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કદાચ નરહ જોઈ હોય અનરે સગાઈ પણ પોતપોતાનરે સથળરે રહીનરે જ થઈ. દાદા 
મોનજીભાઈ પણ ખતૂબ ખુશ થયા.

થોડા િખત પછી િૈદ્સાહરેબનારં ભાભી (એટલરે મારારં મા) પોતાના ભાઈના 
લગ્નમારં સૌરાષ્ટ ્ર જિાનારં જ હતારં એટલરે એિુરં ઠરાવયુરં કરે બચુભાઈ પણ ભાભીના 
ભાઈના લગ્નમારં હાજરી આપશરે. (હુરં  તો સાથરે ખરો જ તો !) ગાડી િઢિાણ સટરે-
શનરેથી પસાર થાય તયારરે  િરેિાઈ કનયાનરે લઈનરે સટરેશન પર હાજર રહરેશરે એિી 
ગોઠિણ થઈ.

આ ગોઠિણ પ્રમાણરે મારારં કાકા-કાકીએ એકબીજારંનરે િઢિાણ જ ર્ં શન સટરેશન 
પર જોયારં. હુરં  તો ત્રણ િષ્કનો હતો અનરે મનરે તો યાદ નથી રહ્ુરં કરે મેં કાકીનરે જોયારં 
હતારં. પણ કાકાએ તરેમનરે પતૂરતા ધયાનથી જોયારં હતારં તરેની સાવબતી મનરે સાત-આઠ 
િષ્ક પછી મળી. બનયુરં એિુરં કરે 1945મારં કાકા, કાકી અનરે તરેમની  મોટી પુત્રી સતૂરતમારં 
હતારં અનરે હુરં  મુરંબઈથી એકલો કાકાનરે ઘરેર થોડા રદિસ રહરેિા ગયો હતો. તયારરે  એક 
રદિસ મનરે કાકાની એક ડાયરી જડી આિી. તરેમારં પોતરે પોતાની સગાઈની િાત 
લખી હતી અનરે િઢિાણ સટરેશનરે પોતાની િાગદતિાનરે જોઈ પોતાનરે થયરેલી લાગણી 
શબદોમારં લખી હતી. બલકરે એમ પણ લખયુરં હતુરં કરે (એ સમયમારં કારઠયાિાડમારં 
દરરેક ગાડી દરરેક જ ર્ં શન સટરેશનરે બરે-ત્રણ કલાક તો રોકાય જ તરેિો વશરસતો 
હતો) ગાડી ઊપડી તરે પહરેલારં જ મારારં કાકી અનરે અનયો સટરેશન છોડી ગયારં હતારં. 
યોગાનુયોગ તરેમણરે ઘરેર જિા માટરે રરેલિરેના પાટરે પાટરે જ થોડુરંક અરંતર જઈ પછી 
ડાબી બાજુ િળી જિાનુરં હતુરં. ગાડી એ વબરંદુએથી પસાર થઈ તયારરે  એ બધારં હજી 
પાટો છોડીનરે થોડરે જ દતૂર ગયારં હતારં. મારા કાકા હજી દરિાજ રે જ ઊભા હતા અનરે 
એટલરે તરેમણરે કાકીની એ મસત ચાલનુરં િણ્કન ડાયરીમારં કયુું હતુરં. આ પ્રસરંગ પછી એ 
ડાયરી કાકાનરે ઘરેર દરેખાઈ નરહ પણ એ મસત િણ્કન હુરં  ભતૂલયો નથી !

જોકરે કાકાનરે કાકી ખતૂબ ગમયારં તરેની તરત તો સાવબતી એ મળી કરે તયારપછી મારા 
મામાના લગ્નમારં લાડ ુખાિાની હરીફાઈમારં કાકાએ સૌ મહારથીઓનરે હરાિી દીધા !

સગપણ થઈ ગયુરં તરેથી દાદા મોનજીભાઈની ટતૂરંકા ગાળાની ઇચછા તો પતૂરી 
થઈ ગઈ. એટલરે મધુભાઈ તો વનરારંતરે પોતાની નોકરી અનરે ટ્તૂશનમારં પાછા વયસત 
થઈ ગયા અનરે બચુભાઈ પોતાના અભયાસમારં. મોનજીભાઈનુરં સિાસથય થોડુરંક સુરંધયુું 
પણ ખરુરં  પણ બરે-ત્રણ મરહનામારં તો ‘હિરે બચુના લગ્ન કરો’ એ મારંગ શરૂ કરી. 
બચુભાઈનરે હજી ઓછામારં ઓછા દોઢ િષ્કનો અભયાસ બાકી હતો અનરે પછી 
નોકરી મરેળિિાની હતી. એટલરે હમણારં તો દાદાનરે શારંત રહરેિા જણાિી બચુભાઈએ 
પોતાના એમ.એસસી.ના અભયાસમારં ધયાન પરોવયુરં. જાણરે તરેમનરે અભયાસ પતૂરો 
કરિાની ઉતાિળ હોય એમ ખતૂબ ખરંતથી અભયાસ કરિા મારંડા.

પણ 1938ની રદિાળી ગઈ એટલરે મોનજીભાઈએ ફરી ‘બચુનારં લગ્ન’ ની 
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જીદ પકડી. આખરરે  તરેમની જીદ આગળ સૌ ઝતૂ્યારં. મધુભાઈએ િરેિાઈનરે પરરવસથ-
વત સમજાિી 1939ના ઉનાળામારં લગ્ન ગોઠિિા વિનરંતી કરી.

િરેિાઈ માટરે આ લગ્ન ધાયા્ક કરતારં િહરેલુરં આિી પડુરં હશરે. કનયાના વપતા 
મવણલાલભાઈ હજી તાજ રેતરમારં જ રરેલિરેમારંથી સિરેચછાએ વનિૃતિ થયા હતા. તરે 
સમયના કરેટલાક િડીલોની વિચારસરણી એિી હતી કરે પુત્રો કમાિા મારંડરે પછી વપતા 
સિરેચછાએ વનિૃતિ થાય તરેમારં કશુરં ખોટુરં નહોતુરં. તરેમના બરે મોટા પુત્રો ઘનશયામભાઈ 
અનરે નટભુાઈ કમાતા હતા. ઘનશયામભાઈ અમદાિાદની લબધપ્રવતવષ્ઠત કૅવલકો 
વમલમારં હતા અનરે નટભુાઈ એલ. સી. પી. એસ. થઈનરે રાધનપુરના નિાબના તાબા 
હરેઠળના ગામ મુજપુરમારં ડૉ્ટર તરીકરે પ્રૅવ્ટસ કરતા હતા. નટભુાઈની મુજપુર 
ગામમારં એિી શાખ હતી કરે મુજપુરમારં લગ્ન થાય તો આખુરં ગામ તરેમની મદદમારં 
ઊભુરં રહરે તરેિુરં હતુરં.

આમ િૈદ્સાહરેબનારં લગ્ન વિક્રમ સરંિત 1995ના િૈશાખ સુદ 10 નરે શુક્રિાર 
અનરે તદનુસાર ઈ. સ. 1939ના એવપ્રલ માસની 28 તારીખરે મુજપુરમારં કરિાનુરં 
નક્ી થયુરં.

મુજપુર અતયારરે  તો ગુજરાત રાજયના પાટણ વજલ્ાના સમી તાલુકામારં 
આિરેલુરં ગામ છરે. મુ9જપુરના અક્ષારંશ 23.59o (ઉ.) અનરે રરેખારંશ 71.84o (પતૂ.) 
છરે. અક્ષારંશ સતૂચિરે છરે તરેમ મુજપુર કક્કિૃતિ પર કચછના નાના રણ પર આિરેલુરં છરે 
1939મારં તયારં જિાનો કોઈ સરળ રસતો હતો નરહ. સામાનય રીતરે લોકો મહરેસાણા-
થી હારરજ થઈનરે હારરજથી બળદગાડામારં જતા. િીરમગામથી મુજપુર જિા માટરે 
‘બસ’ પણ મળતી. બસ એ ખરરેખર ‘બસ’ના નામનરે લાયક નહોતી અનરે લોકો 
તરેનરે ખટારો જ કહરેતા. તરે ખાબડખતૂબડ રસતા પર બરેફામ દોડતી. િીરમગામથી આ 
બસ-રસતરે મુજપુર લગભગ 75 રકમી. દતૂર હતુરં.

લગ્નની જાનમારં કોણ કોણ આિી શકરે તરે અરંગરે નાગરજ્ઞાવતમારં કોઈ વનયમ 
હતા નરહ. વનયમ હોઈ શકરે પણ નરહ. કારણ કરે કોક િાર પાડોશીનરેયરે સાથરે લઈ 
જિા જ રેિા સરંબરંધ હોય અનરે િરરાજાના વમત્રો તો હોય જ અનરે આ બધા તો 
પરજ્ઞાવતના પણ હોઈ શકરે. પણ જો લગ્ન મોટારં શહરેરમારં હોય અનરે તરે શહરેરમારં 
િરરાજાનારં સગારં રહરેતારં હોય તો લગ્નનરે મારંડિરે તરેમારંનારં કોણ કોણ જમિા આિી 
શકરે તરે માટરેનો નાગરજ્ઞાવતનો વનયમ હતો કરે લગ્નની જાનનારં સૌ તરેમ જ ગામમારં 
રહરેતા િરરાજાનારં મા-બાપનારં ‘ડાડા, નાનાનુરં પરેટ’ મારંડિરે જમિા આિરે. ‘ડાડા, 
નાનાનુરં પરેટ’ એટલરે (િરરાજાના મા તથા બાપના) દાદાઓ તથા નાનાઓના જ રે 
જ રે િારસો ગામમારં હોય તરે બધારં જમિા આિી શકરે. અલબતિ મુજપુર જ રેિા 
ગામમારં આિી કોઈ વયવ્તઓ ભાગયરે જ હોય. જાનમારં પણ મુખયતિરે િરરાજાના 
ડાડા-નાનાનુરં પરેટનરે જ રાખયારં હતારં. એટલરે િૈદ્પરરિાર (જ રેમારં િરરાજાની બહરેન 
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મધુરીબહરેનનુરં કુટુરંબ પણ ખરુરં ), ભાિનગરથી ફઈબાનો પરરિાર અનરે ભાઈમામાનુરં 
કુટુરંબ અનરે તરેમની બહરેનનો પરરિાર તથા િરરાજાના વમત્ર કનકભાઈ મરંકોડી આ 
બધારં જાનમારં હતારં.

કરંકોતરીમારં કહ્ા પ્રમાણરે જાન લગ્નનરે આગલરે રદિસરે સિારરે  મુરંબઈથી િીરમ-
ગામ સટરેશનરે ઊતરી અનરે બસમારં મુજપુર જિા નીકળી. એ િાહનોનરે ‘બસ’ જ રેિુરં 
રૂપાળુરં નામ તો પછી મળુરં, એ િખતરે એનરે ‘ખટારો’ જ કહરેિાતો. લાકડાનુરં જ 
બનરેલુરં િાહન અનરે ખડખડપારંચમ રસતાઓ પર બરેફામ ગવતએ દોડરે. િચચરે ખાડો 
આિરે તો ઉતારુઓ એકબીજા પર ફેંકાય. જાનનુરં એક વશશુ આ રીતરે ફેંકાયુરં હતુરં 
પણ સદભાગયરે એ બસમારં જ પડુરં. પણ તરેનરે ખતૂબ સખત આઘાત લાગયો હતો.

ખરેર, ત્રણ કલાકની સફર પછી મુજપુર પહોંચયા અનરે તયારં જાનનુરં સિાગત 
થયુરં. ખટારાએ િયોિૃદ્ધ મોનજીભાઈનરે ખતૂબ ત્રાસ આપયો. એ િખતરે હુરં  સાડાત્રણ 
િષ્કનો જ હતો પણ મનરે એટલુરં યાદ છરે કરે અમારા સિાગત પછી પુરુષો તથા સ્ત્રીઓનરે 
અલગ અલગ ઓરડાઓમારં બરેસાડારં હતારં. હુરં  પુરુષોિાળા ઓરડામારં હતો. બહાર 
લતૂ િાતી હતી. તરેથી ઓરડાની બારીઓ બરંધ હતી. આ કારણરે ઓરડામારં લગભગ 
અરંધારુરં  હતુરં. ગરમી ખતૂબ હતી અનરે મારા દાદાબાપુ ખતૂબ જોરથી હારંફતા હતા. તરે 
િખતરે તયારં િીજળી તો હતી જ નરહ. કોક દાદાબાપુનરે એક હાથપરંખા િડરે પિન 
નાખી રહુ્રં હતુરં. મેં દાદાબાપુનરે આટલા થાકરેલા અનરે પરિશ કદી જોયા નહોતા. 
તરેથી જ કદાચ મનરે લગ્નનુરં આ એક જ દૃશય યાદ છરે.

નાતના રરિાજ પ્રમાણરે લગ્ન માટરે ગોર અનરે રસોઇયા ખાસ જામનગરથી 
આવયા હતા. પહરેરામણી પછીનુરં જમણ લગ્નનુરં મુખય જમણ કહરેિાય છરે. આ 
જમણમારં મુખય િાનગી જલરેબી હતી. કનયા પક્ષના ‘જાસતૂસો’એ મારહતી આપી 
હતી કરે કનકભાઈ મરંકોડી અનરે મધુભાઈએ જલરેબી પર મારો ચલાિીનરે જલરેબી 
ખુટાડી કનયા પક્ષનરે મુશકરેલીમારં મતૂકિાનુરં નક્ી કયુું હતુરં. આથી કનયા પક્ષ પણ તૈયાર 
હતો. કનકભાઈ તથા મધુભાઈએ ચાળીસ ચાળીસ ગતૂરંચળારં જલરેબીનારં ખાધારં હતારં 
છતારં જલરેબી ખતૂટી નહોતી !

ખરેર, લગ્ન તો બીજ રે રદિસરે રરંગરેચરંગરે પતી ગયુરં અનરે ત્રીજ રે રદિસરે પહરેરામણી-
ની વિવધ પણ થઈ ગઈ. ચા પીનરે અમારી જાન ફરી ખટારામારં (મારારં કાકીનરે લઈનરે 
જ તો) રિાના થઈ. સારંજ રે િીરમગામ પહોંચયા અનરે તયારંથી મોડી સારંજ રે મુરંબઈ માટરે 
ઊપડતા કારઠયાિાડ મરેઇલમારં નીકળી અમરે 30 એવપ્રલરે સિારરે  મુરંબઈ પહોંચી ગયારં.

દુભા્કગયરે મારા દાદાબાપુના સિાસથય માટરે આ યાત્રા ખતૂબ કષ્ટદાયક રહી. 
ગરમી અનરે ખટારાની મુસાફરીએ તરેમની સિસથતાનરે એટલી બધી હચમચાિી દીધી 
કરે તરે મુરંબઈ પહોંચયા પછી લગભગ બરેહોશ અિસથામારં જ સરી પડા. ચાર રદિસ 
પછી 1939ની 4 મરેની સિારરે  તરેમણરે દરેહ છોડો. હુરં  આગળ કહી ગયો છુરં તરેમ મારી 
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સમૃવતમારં હજી યાદોનો સરંગ્હ શરૂ પણ નહોતો થયો તરે છતારં તરેમના મૃતયુ પછીનારં 
કરેટલારંક દૃશયો હજી મનરે યાદ છરે.

દાદાબાપુના અિસાન પછી એકાદ મરહનરે અમરે સૌ નાવશક ગયા હતા અનરે 
તયારં ગોદાિરીની ધારામારં તરેમનુરં અવસથવિસજ ્કન કયુું હતુરં. એ સાથરે મારા વપતા તથા 
કાકાના સિ્ક પતૂિ્કજો વિદાય લઈ ચતૂ્યા હતા.

મારારં કાકીનો વિચાર કરો ! કોડભરી ્ધયા તો પરણીનરે સાસરરે  આિી જ 
હતી તયારં જ સાસરરે  માઠો પ્રસરંગ બની ગયો. અતયારરે  પણ અનરે એ સમયરે તો ખાસ 
આિા પ્રસરંગરે આિનાર િહુનરે જ સૌ સાસરામારં છપપરપગી ગણરે અનરે ભારંડરે. સદ-
ભાગયરે જ રેઠ-જ રેઠાણી અનરે પવતએ એમનરે ખાસ સાચિી લીધારં.

િૈદ્સાહરેબ તો કાકીનો વિશરેષ ખયાલ રાખતા. એ ઘરમારં હોય તયારરે  ઘણો 
સમય કાકી સાથરે ગાળરે. એ ગાળામારં એ િારંસળી સરસ િગાડતા. પોતાના ઓરડામારં 
તરે કાકીનરે અચતૂક િારંસળીની ધતૂનો સરંભળાિરે. સારંજ રે ઘણી િાર બરંનરે ફરિા જાય અનરે 
ઘણરં કરીનરે મનરે પણ સાથરે લઈ જાય. અમારા કૌટુરંવબક ડૉ્ટર ડૉ. જનકભાઈ છાયા 
હતા. તરેઓ ખતૂબ બાહોશ ડૉ્ટર હતા અનરે યોગાનુયોગ તરે કાકીની માના મવસયાઈ 
ભાઈ થતા હતા. આમ કાકીનરે એક મોસાળનુરં ઘર પણ અમારા ઘરથી થોડરે જ 
દતૂર હતુરં. કાકી ખતૂબ ટતૂરંક સમયમારં અમારા સૌમારં દતૂધમારં સાકરની જ રેમ ભળી ગયારં.

લગ્ન પછી દોઢ મરહનામારં તો કાકાની કૉલરેજ અનરે મધુભાઈની સકતૂલ (અનરે 
ટ્તૂશન) ચાલુ થઈ ગયારં એટલરે જીિન એક ઘરરેડમારં પડી ગયુરં.

કાકાના લગ્ન થયારં તરે પહરેલારં જ હુરં ખારના આદશ્ક બાળમરંરદરમારં દાખલ 
થઈ ગયો હતો. એ બાળમરંરદર વગજુભાઈ બધરેકા વિારા મૉનટરેસોરી વશક્ષણપદ્ધવતમારં 
તાલીમ પામરેલ યુગલ પ્રભુભાઈ અનરે ધનુબહરેન ઉપાધયાય ચલાિતારં.

આ િષવે િૈદ્સાહરેબ એમ.એસસી.ના બીજા (અનરે અરંવતમ) િષ્કમારં હતા અનરે 
આ શૈક્ષવણક િષ્કનરે અરંતરે બરંનરે િષ્કના અભયાસક્રમની પરીક્ષા આપિાની હતી. એટલરે 
તરેમણરે અભયાસ પર પણ પતૂરતુરં ધયાન આપિાનુરં શરૂ કરી દીધુરં. તરેમણરે બરે િૈકવલપક 
પરેપરો પસરંદ કરિાનારં હતારં. બરે િષ્ક પહરેલારંનારં નારવળકરસાહરેબનારં યુવનિવસ્કટી વયા-
ખયાનોની અસર એ થઈ કરે િૈદ્સાહરેબરે સાપરેક્ષતાિાદ(Relativity)નરે પોતાના વિશરેષ 
પરેપર તરીકરે પસરંદ કયયો. આ વિષયનુરં વશક્ષણ ગતૂરંજીકરસાહરેબ આપિાના હતા એ 
પણ તરેમની પસરંદનુરં એક કારણ હશરે જ.

સાપરેક્ષતાિાદના વયાપક વસદ્ધારંતની શોધ થયરે હજી બાિીસ-ત્રરેિીસ િષ્ક જ 
થયારં હતારં. એમ કહરેિાતુરં હતુરં કરે આ વસદ્ધારંત એટલો બધો અઘરો હતો કરે વિશ્વમારં 
ગણયાગારંઠ્યા લોકો જ તરેનરે સમજતા હતા. એ વસદ્ધારંતનુરં એક પરરણામ એ હતુરં કરે 
એક વયવ્ત A એક જ સથાનરે વસથર હોય અનરે તરેનરે રહસાબરે બીજી વયવ્ત B ગવતમારં 
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હોય તો Aની ઘરડયાળ કરતારં Bની ઘરડયાળ ધીમી પડી જશરે અનરે આનુરં કારણ એ 
નરહ હોય કરે A કરે Bની ઘરડયાળમારં ખામી હશરે. સાપરેક્ષતા વસદ્ધારંત કહરે છરે કરે જ રેમ 
અિલોકનકારનો િરેગ િધતો જાય તરેમ તરેનરે માટરે સમય સરંકોચાતો જાય. A વસથર 
હોય અનરે B ગવત કરતો હોય તો Aનરે એક કલાકનો ગાળો જ રેટલો લારંબો લાગરે 
એટલો Bનરે ન લાગરે. Bનરે માટરે એક કલાક સરંકોચાઈનરે કદાચ 59 વમવનટ થઈ ગઈ 
હોય ! અલબતિ સમયનુરં આ સરંકુચન બહુ ગરંજાિર મોટા િરેગ માટરે જ માપી શકાય 
તરેટલુરં મોટુરં થાય છરે. આ જ કારણરે આપણા રોજબરોજના અનુભિમારં સાપરેક્ષતાનુરં 
આ પરરણામ નજરરે  પડતુરં નથી. પણ જ રેમ જ રેમ માનિો િધુ નરે િધુ ગરંજાિર િરેગથી 
ચાલતારં િાહનો બનાિશરે તરેમ તરેમ આ સમયના સરંકુચનની ઘટના માનિીઓનરે આચિ-
ય્કચરકત કરિા મારંડશરે. એિુરં બની શકરે કરે જયારરે  આપણારં અિકાશયાનોનરે આકાશ-
ગરંગાના કરેનદ્ર સુધી જઈનરે પાછારં પૃથિી પર આિતારં ત્રીસ િષ્ક (તરેના પોતાના સમય 
પ્રમાણરે) લાગશરે તયારરે  એ જ દરવમયાન પૃથિી પર યુગોના યુગો િીતી ગયા હશરે !

આિી સાચી પણ છતારં વિવચત્ર લાગતી િાતોથી કદાચ આપણનરે આઇનસટા-
ઇનના સાપરેક્ષતાિાદનો અભયાસ કરિાનુરં મન થાય પણ ખરુરં . પણ તરે સારો એિો 
જરટલ છરે. કોક વિરલા જ તરેનો પારરંગત અભયાસ કરી શકરે છરે.

િૈદ્સાહરેબ એ વિષયમારં પારરંગત થિાના હતા.

તરેમનરે આ બીજા િષ્કમારં તો ખાસ મઝા આિી. તરેમની બધી નાની-મોટી મુશકરે-
લીઓ ગતૂરંજીકરસાહરેબ કરે વત્રિરેદીસાહરેબ દતૂર કરતા હતા.

િષાુંતરે એમ.એસસી.ની યુવનિવસ્કટીની પરીક્ષામારં (1940મારં) િૈદ્સાહરેબ 
પહરેલા િગ્કમારં પાસ તો થયા જ પણ બધા વિષયોમારં એમ.એસસી. પરીક્ષામારં પ્રથમ 
પણ આવયા.

હિરે તરેમનરે નોકરીની તાલાિરેલી હતી.

ba
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એમ.એસસી.નુરં પરરણામ તો આિી ગયુરં હતુરં અનરે એ ખતૂબ 
સરસ આવયુરં હતુરં. હિરે નોકરી શોધિાની હતી. કૉલરેજમારં અધયાપક-
ની નોકરી માટરે પ્રયતન કરિા ઠરાવયુરં અનરે એ દૃવષ્ટએ કઈ કઈ તકો 
છરે તરેનો વિચાર શરૂ કયયો.

આપણરે આગળ જણાિી ગયા તરેમ મુરંબઈ શહરેરમારં તો વિ-
જ્ઞાનની કૉલરેજો ઘણી ઓછી હતી. જોકરે બરે-ત્રણ િષ્ક પહરેલારં રૂઈઆ 
અનરે ખાલસા એમ બરે િધુ કૉલરેજો ખતૂલી હતી પણ અતયારરે  તો કોઈ 
કૉલરેજમારં જગયા ખાલી નહોતી. સદભાગયરે રાજકોટની કૉલરેજ માટરે 
મુરંબઈના િત્કમાનપત્રમારં ગવણતના વયાખયાતાના એક પદ માટરે જાહરે-
રખબર આિી હતી. િૈદ્સાહરેબરે તરેનરે માટરે અરજી કરી.

રાજકોટ કારઠયાિાડનુરં સૌથી મોટુરં શહરેર હતુરં. રાજકોટ આમ 
તો દરેશી રાજય હતુરં અનરે તયારંના રાજિીનુરં નામ ધમવેનદ્રવસરંહજી હતુરં. 
એ રાજા નરહ પણ ઠાકોરસાહરેબ કહરેિાતા. રાજકોટ કારઠયાિાડ-
ની લગભગ મધયમારં જ છરે અનરે તયારંથી એ તરફનારં અનય શહરેરો 
ભાિનગર, જામનગર, ગોંડલ, જતૂનાગઢ અનરે પોરબરંદર એ બધારં 
પ્રમાણમારં નજીક હતારં. એટલરે કારઠયાિાડનારં રજિાડારં પર કરડી 
નજર રાખનાર અરંગ્રેજ રરે વસડનટ પણ રાજકોટમારં જ હતો. ધમવે-
નદ્રવસરંહજીના વપતા લાખાવધરાજજીએ રાજકોટ પર લારંબો સમય 
(1890થી 1930) રાજય કયુું. તરેઓ અતયરંત પ્રજાિતસલ રાજિી હતા 
અનરે તરેમણરે રાજયની આિકનો લગભગ બધો ખચ્ક પ્રજાનારં કામો 
માટરે કયયો. પણ ધમવેનદ્રવસરંહજી એિા નહોતા. તરેઓ રાજયની 50 ટકા 
આિક પોતાના અરંગત ખચ્ક માટરે રાખતા.
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તરેમણરે 1938મારં પોતાના નામ પરથી રાજકોટમારં કૉલરેજ શરૂ કરાિી. કૉલરેજનુરં 
વિવધિત્ ઉદઘાટન તો રડસરેમબર, 1937મારં થયુરં પણ વશક્ષણ તો જતૂન, 1938મારં જ 
શરૂ થયુરં. વિજ્ઞાનમારં તો કરેિળ પહરેલારં બરે િષયો માટરે જ પ્રિરેશ અપાયો હતો. ગવણતના 
વિષય માટરે રાજયરે રાજયની માવલકીની આલફ્રેડ હાઈસકતૂલ(જ રેમારં મહાતમા ગારંધી પણ 
ભણયા હતા)ના આચાય્ક સી. એ. બુચની જ બદલી કૉલરેજમારં કરી. બુચસાહરેબની 
ગવણતવશક્ષક તરીકરેની પ્રવતષ્ઠા રાજકોટમારં ઘણી હતી.

1940મારં ઇનટર સાયનસ પછીનારં બી.એસસી.નારં બરે િષ્ક શરૂ કરિાની યોજના 
હતી. એટલરે 1940મારં જતૂનમારં નિુરં સત્ર શરૂ થયુરં તયારરે  બુચસાહરેબની બદલી ફરી 
આલફ્રેડ હાઈસકતૂલના આચાય્ક તરીકરે થઈ ગઈ અનરે ગવણતના નિા અધયાપકો 
માટરે જાહરેરાત અપાઈ. તરેમારં િૈદ્સાહરેબનરે રૂ. 80-5-100-10-140ના પગારધોરણમારં 
વનમણતૂક મળી ગઈ.

િૈદ્સાહરેબની સાથરે જ જ રે. એમ. ઓકાની પણ ગવણતના વયાખયાતા તરીકરે 
િરણી થઈ હતી. ઓકા પાસરે એક િષ્કનો અનુભિ હતો અનરે િૈદ્સાહરેબ પાસરે કોઈ 
શૈક્ષવણક અનુભિ નહોતો. એટલરે શ્ી ઓકા ગવણત વિભાગના િડા હતા.

હિરે બનયુરં એિુરં કરે ધમવેનદ્રવસરંહજીના કુશાસનની િાત મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીનરે 
પહોંચી હશરે એટલરે યુવનિવસ્કટીએ સનાતક કક્ષાના િગયો શરૂ કરિા પહરેલારં કૉલરેજ 
એક લાખ રૂવપયાની અનામત રકમ યુવનિવસ્કટી પાસરે જમા કરાિરે તરેિી શરત 
મતૂકી. (કદાચ યુવનિવસ્કટીએ ધાયુું હશરે કરે િધારાના અધયાપકોનરે પગાર આપિામારં 
ગાબડારં પડાય તો આ રડપૉવઝટની રકમમારંથી પગારો યુવનિવસ્કટી ચતૂકિી આપશરે.) 
ધમવેનદ્રવસરંહ કારંઈ ગારંજયા જાય તરેિા નહોતા. 1938–’39 દરવમયાન તરેમના જુલમ 
સામરે પ્રજાએ બરંડ પોકાયુું હતુરં અનરે ઢરેબરભાઈ (ઉછરરંગરાય ઢરેબર), સરદાર પટરેલ 
અનરે મહાતમા ગારંધીએ ઠાકોરસાહરેબ સામરે સતયાગ્હ કયયો હતો. આખરરે  રદલહીની 
વબ્રટશ સરકારરે  તતકાલીન ભારતના મુખય નયાયમતૂવત્કની મધયસથીથી કોકડુરં ઉકરેલિા 
બરંનરે પક્ષોનરે મનાવયા હતા. મધયસથીના ચુકાદામારં સતયાગ્હીઓનરે સરંપતૂણ્ક સરંતોષ 
થયો ન હતો અનરે તરેથી ઠાકોરસાહરેબ ખુશ હતા. તરેમણરે તો યુવનિવસ્કટીનરે એક લાખ 
રૂવપયા આપિાની ના પાડી દીધી.

1940ના જતૂનમારં સનાતકના િગયો શરૂ થયા તરે પહરેલારં જ ગીરના જ રંગલમારં 
વસરંહનો વશકાર કરિા જતારં ધમવેનદ્રવસરંહજી માયા્ક ગયા અનરે પ્રજાએ રાહતનો શ્વાસ 
લીધો. તરેમના િારસ પ્રદ્ુમનવસરંહજી હિરે રાજકોટના ઠાકોરસાહરેબ બનયા.

િૈદ્સાહરેબ જયારરે  રાજકોટ કૉલરેજમારં જોડાયા તયારરે  ધમવેનદ્રવસરંહજીની 
આપખુદ િત્કણતૂક અનરે રાજકોટ સતયાગ્હની ઘટનાથી િાકરેફ હતા એટલરે તરેમની 
પાસરે કોઈ વિકલપ હોત તો જરૂર તરેઓ રાજકોટ રાજયની નોકરીમારં ન જોડાત. પણ 
તરેમનુરં કામ તો શીખિિાનુરં જ હતુરં અનરે એમારં રાજ આડખીલીરૂપ નરહ બનરે એમ 
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તરે માનતા હતા.

પરેલી એક લાખ રૂવપયાની રડપૉવઝટ તો ભરાઈ ન હતી જ તરેથી યુવનિવસ્કટીનુરં 
જોડાણ પણ ન હતુરં મળુરં છતારં િગયો તો શરૂ થયા જ.

પ્રથમ િષ્કના િગ્કમારં લગભગ દોઢસો વિદ્ાથથીઓ હતા. સૌરાષ્ટ ્રના વિદ્ા-
થથીઓ 18 િષ્કની ઉંમરના, ખાસસા ઊંચા અનરે ઘણા તો માથરે સાફો બારંધીનરે આિરે 
તરેથી હોય તરે કરતારં પણ થોડા િધુ ઊંચા લાગરે. સદભાગયરે િૈદ્સાહરેબનો બારંધો 
પણ સારો અનરે ઊંચાઈ પણ તરેમના વિદ્ાથથીઓથી થોડી િધુ જ હતી. િળી તરેઓ 
પાચિાતય પહરેરિરેશ ન પહરેરરતારં સુરિાલ-અચકન જ પહરેરરે  એટલરે ‘િટ’ પડરે, વિ-
દ્ાથથીઓનરે આ અધયાપક ગમયા અનરે તરેમારંના કરેટલાક તરેમનરે ઘરેર પણ અમુક મુદ્ા 
સમજિા આિિા લાગયા. હા, કૉલરેજમારં તો માધયમ અરંગ્રેજી જ હતુરં, કદાચ એ 
કારણરે પણ વિદ્ાથથીઓ િગ્કમારં બોલતા નરહ હોય પણ િગ્કની બહાર કરે સાહરેબનરે 
ઘરેર ગુજરાતીમારં પોતાના પ્રશ્નો પતૂછી શકતા.

તયારંનો એક અનુભિ સાહરેબરે લખયો છરે. િગ્કમારં શીખિિા દરવમયાન એક િાર 

બરે અપતૂણાુંકોનો સરિાળો કરિાની જરૂર પડી. દા. ત.  શોધિાના હતા. તરે 
બોલતા ગયા અનરે બોડ્ક પર લખતા ગયા : (એ તો અરંગ્રેજીમારં બોલતા હતા પણ 
આપણરે ગુજરાતી લખીશુરં.) ‘જુઓ ગણિા માટરે પહરેલારં છરેદમારં 2 અનરે 3 છરે તરેમનો 
લ. સા. અ. લઈશુરં. તરે 6 છરે. એનરે જમણી બાજુ અહીં લખીશુરં અનરે અહીં 3 + 2 
= 5 લખીશુરં આથી

  થશરે.’

હિરે બનયુરં એિુરં કરે િગ્કમારં પાછળની પાટલીઓ પર બરેઠરેલા ઘણા વિદ્ાથથીઓનરે 
પારટયુરં દતૂર હોિાથી કરે આગળ ઊંચા વિદ્ાથથીઓ બરેઠા હોિાથી સાહરેબ શુરં લખરે છરે 
તરે દરેખાતુરં ન હોય.સાહરેબ જ રે બોલરે તરે પરથી જ તરેઓ પોતાની નોટમારં લખતા હોય. 
સાહરેબ પાછા અરંગ્રેજીમારં બોલતા હોય એટલરે જ રે અધતૂરી-પધતૂરી સમજ પડરે તરે પ્રમાણરે 
વબચારા લખરે. સાહરેબ જમણી બાજુ લખતી િખતરે પહરેલારં 6 અનરે પછી 5 બોલયા 
હતા એટલરે ઘણાએ

લખયુરં પછી મતૂરંઝાયા. એટલરે સાહરેબનરે ઘરેર આિીનરે પતૂછુરં કરે ‘સાહરેબ, આિુરં 
કરેમ ?’ સાહરેબનરે વિચાર કરતારં ‘આિુરં કરેમ ?’ એ બરાબર સમજાયુરં. તરેઓ પણ 
પાઠ ભણયા કરે કરેટલાક વિદ્ાથથીઓ પારટયા પરથી નરહ પણ તરેમના બોલ સારંભળીનરે 
જ નોટ લખરે છરે. આિા લોકોથી ભતૂલ ન થઈ જાય એ રીતરે વશક્ષકરે બોલિુરં જોઈએ.

એક સત્ર પતૂરુરં  થયુરં અનરે રદિાળીનુરં િૅકરેશન પડુરં તયારં સુધી સનાતક કક્ષાના 
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િગયો માટરે યુવનિવસ્કટીની પરિાનગી મળી નહોતી અનરે મળિાનારં કોઈ એરંધાણ પણ 
નહોતારં. કારણ નિા ઠાકોરસાહરેબ પ્રદ્ુમનવસરંહજીએ પણ પરેલા એક લાખ રૂવપયા 
ચતૂકિિાની કોઈ તૈયારી બતાિી નહોતી.

રદિાળીના િૅકરેશન દરવમયાન એિુરં જાણિા મળુરં કરે મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીએ 
કૉલરેજનરે જોડાણ આપિાની ના પાડી દીધી છરે. એિા ઊડતા સમાચાર પણ મળા 
કરે કરેટલાક નાગરરકો એિો પ્રયતન કરરે  છરે કરે કારઠયાિાડનારં બધારં રજિાડારંઓમારંથી 
લાખ રૂવપયા ભરેગા કરીનરે યુવનિવસ્કટીનરે આપિા અનરે ભાિનગરની સામળદાસ 
કૉલરેજના ડૉ. રમણલાલ કરે. યાવજ્ઞકનરે રાજકોટમારં વપ્રવનસપાલ તરીકરે લાિિા.

ખરેર, બીજુ રં સત્ર ચાલુ થયુરં અનરે કૉલરેજમારં તો પરરવસથવત જ રેમની તરેમ જ રહી. 
િૈદ્સાહરેબના પગારમારંથી િૉરફરંડ પરેટરે કપાત થતી હતી (એ કપાત તો થોડી જ હતી 
– રૂ. 5) પણ િૈદ્સાહરેબનરે તરેની સામરે સૈદ્ધારંવતક િારંધો હતો. આ િૉર ફરંડ એટલરે 
તરે સમયરે ચાલતા (બીજા) વિશ્વયુદ્ધમારં થતા અરંગ્રેજોના ખચ્ક માટરેની સહાય. પણ 
એ સમયરે મહાતમા ગારંધી અનરે કૉંગ્રેસ એ િાતનો વિરોધ કરતી હતી કરે અરંગ્રેજોએ 
વિશ્વયુદ્ધમારં ભારતની જનતાનરે પતૂછા િગર ભારતનરે ઘસડુરં છરે. ગરીબ ભારત એ 
કારણરે િધુ ગરીબ અનરે પાયમાલ થઈ રહ્ુરં છરે.

બધા સરંજોગો જોતારં િૈદ્સાહરેબનરે લાગતુરં હતુરં કરે રાજકોટમારં બહુ િધુ સમય 
રહરેિાશરે નરહ.

તરેમારં િળી 1941ના માચ્ક મરહનામારં હોળીનરે રદિસરે એિો વિવચત્ર અનુભિ 
થયો કરે પછી તો રાજકોટ છોડિાનો િૈદ્સાહરેબરે વનણ્કય કરી જ લીધો.

આમ તો હોળીનરે રદિસરે કૉલરેજમારં રજા હતી. પણ બપોરરે  કૉલરેજનો પટાિાળો 
વપ્રવનસપાલની વચઠ્ી લઈનરે ઘરેર આવયો. તરે જ સમયરે સૌએ રાજકોટના ઠાકોરસાહરેબ 
પ્રદ્ુમનવસરંહજીનરે મળિા જિાનુરં હતુરં એટલરે કૉલરેજ રે પહોંચી જિા જણાવયુરં હતુરં.

સૌ અઢી િાગરે કૉલરેજમારં પહોંચી ગયા. સૌનરે લરેિા બસ આિી હતી. દર-
બારગઢની અરંદર ખુલ્ા મરેદાનમારં સૌનરે ઉતાયા્ક. મરેદાનમારં એક જગયાએ રરંગીન 
પાણીથી ભરરેલી કુરંડીઓ હતી અનરે તયારં ચાર-પારંચ સાફાિાળા જુિાનો ઊભા હતા. 
બધા તરે તરફ ગયા. એટલરે કશુરં જોયા િગર સાફાિાળાઓએ ડોલ ભરી ભરીનરે 
અધયાપકો પર રરંગીન પાણી નાખિા મારંડુરં. પરેલા જુિાનો પાછા છારંટિામારં એિા 
વનષણાત હતા કરે રરંગના પાણીની છાલક ચાબુકની જ રેમ િાગતી હતી. ઠાકોરસાહરેબ 
તો દરેખાતા નહોતા પણ તરેમના આ હજતૂરરયાઓએ બધા અધયાપક સાહરેબોની 
‘હજામત’ કરી નાખી. 

પછી ઠાકોરસાહરેબ દરેખાયા અનરે હિરે બધાનરે નાસતો આપિાનો હુકમ થયો. 
અધયાપકોના ચહરેરા ધોિાની યરે સગિડ નહોતી. એમ નરે એમ બધા નાસતાના 
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ટરેબલ આગળ ગયા. નાસતો કયયો અનરે બસમારં બરેસીનરે કૉલરેજ અનરે પછી તયારંથી 
ઘરેર પહોંચયા.

આ અનુભિરે િૈદ્સાહરેબના રાજીનામુરં આપિાના વિચારનરે િધુ પાકો 
કયયો. પણ બીજી નોકરી હતી ્યારં ? અનરે નોકરી િગર રહી શકાય એિી 
તો તરેમની કરે કુટુરંબની આવથ્કક પરરવસથવત હતી જ નરહ. એટલરે શૈક્ષવણક િષ્ક 
1940–’41 પતૂરુરં  થયુરં પણ િૈદ્સાહરેબરે રાજીનામુરં આપયુરં નરહ. કદાચ પરેલી યોજના 
પ્રમાણરે ડૉ. યાવજ્ઞક વપ્રવનસપાલ તરીકરે આિરે તો પરરવસથવત થોડીક સહ્ પણ બનરે. 
પણ એ સમયરે તો િૈદ્સાહરેબ રાજકોટની નોકરીથી એિા કરંટાળા હતા કરે જો બીજ રે 
નોકરી મળરે તો આ નોકરી છોડી દરેતારં તરેઓ એક વમવનટનો પણ વિચાર ન કરરે .

શરૂ કરરેલી િાત પતૂરી કરિા માટરે કહીએ કરે ડૉ. આર. કરે. યાવજ્ઞક (જ રેઓ 
મહાગુજરાતના પ્રણરેતા ઇનદુલાલ યાવજ્ઞક – ઇનદુચાચા – ના ભાઈ હતા) 1941થી 
1950 સુધી ધમવેનદ્ર કૉલરેજના આચાય્ક રહ્ા અનરે તરેમણરે કૉલરેજના ધોરણનરે ખતૂબ 
ઊંચરે આણયુરં.

ba
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કૉલરેજમારં િૅકરેશન પડતારં િૈદ્સાહરેબ કાકી સાથરે પાછા મુરંબઈ 
આવયા. તયારં મધુભાઈએ તરેમનરે ખબર આપી કરે પરેલા સિામીરાિ 
જ રે 1930મારં ભાિનગરથી એકાએક અદૃશય થઈ ગયા હતા તરે હિરે 
મુરંબઈમારં છરે અનરે તરેઓ િૈદ્સાહરેબનરે જ મળિા માગરે છરે.

આપણરે આગળ જોઈ ગયા તરે પ્રમાણરે સિામીરાિ મતૂળ તો પૃ-
થિીવસરંહ આઝાદ હતા. તરેઓ ક્રારંવતકારી હતા અનરે 1915મારં (પ્રથમ) 
લાહોર ષડયરંત્ર ખટલામારં આજીિન કારાિાસની સજા પામયા હતા. 
આરંદામાનમારં છ િષ્ક સરહત કુલ આઠ િષ્કના જ રેલિાસ બાદ તરેઓ 
ભાગી છતૂટ્ા હતા અનરે તરેમના અજ્ઞાતિાસના સમય દરવમયાન 
1923થી 1930નો સમયગાળો તરેમણરે ભાિનગરમારં સિામીરાિ નામ 
ધારણ કરી ગાળો હતો. તરેમણરે ભાિનગરમારં ગણરેશ ક્રીડા કરેનદ્ર નામરે 
અખાડો શરૂ કયયો હતો અનરે તરેમારં મધુભાઈ અનરે િૈદ્સાહરેબ તરેમના 
માનીતા શાવગદયો હતા.

1930મારં તરેઓ ફરી ભતૂગભ્કમારં ચાલયા ગયા. આઝાદીનો આ 
લડિૈયો ક્રારંવતકારી હતો, અરહરંસક નહોતો. તરેમનરે ગારંધીિાદ માટરે 
માન હતુરં પણ નીવત તરીકરે ગારંધીિાદ કરતારં સામયિાદમારં તરેમનરે િધુ 
શ્દ્ધા હતી.

1930 પછીના અજ્ઞાતિાસ દરવમયાન ભારતમારં સામયિાદી-
ઓએ તરેમનરે પોતાના સરંરક્ષણમારં લીધા હતા. એક િાર જયારરે  વબ્રટશ 
સરકારની ભીંસ િધી ગઈ તયારરે  ભારતીય સામયિાદી પક્ષરે તરેમનરે 
જમીનરસતરે રવશયા (સોવિયરેત યુવનયન) પણ મોકલી દીધા હતા. 
તરેઓ ભારતથી અફઘાવનસતાન થઈનરે અનરેક સાહસ પછી મૉસકો 
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પહોંચયા હતા. જયારરે  ભારતમારં તરેમના પરની ભીંસ ઓછી થઈ તયારરે  ફરી તરેઓ એ 
જ જમીનરસતરે ભારત પાછા ફયા્ક હતા.

પૃથિીવસરંહ ખતૂબ વિચાયા્ક પછી 1938ની 18મી મરેએ મુરંબઈમારં જુહુ ખાતરે સિા-
સથયલાભ કરી રહરેલા ગારંધીજીનરે મળા અનરે કહ્ુરં કરે તરેમનરે હિરે અરહરંસક પદ્ધવતમારં 
શ્દ્ધા જાગી છરે તરેથી ગારંધીજી પાસરે રહીનરે રાષ્ટ ્રસરેિામારં પોતાનો ફાળો આપિા માગરે 
છરે. ગારંધીજીએ તરેમની સાથરે લરંબાણપતૂિ્કક િાતો કરી અનરે આખરરે  કહ્ુરં કરે ‘મનરે લાગરે 
છરે કરે તમરે જ રે કહો છો તરે સાચા રદલથી કહો છો. પણ મારી પહરેલી ફરજ તો એ 
છરે કરે હુરં  અહીંના પોલીસસતિાિાળાઓનરે જણાિીશ કરે તમરે મારી સાથરે છો અનરે હુરં  
ઇચછુરં કરે મારી જિાબદારી પર તમરે તરેનરે મારી સાથરે રહરેિા દો. પરરંતુ જો કાનતૂન 
પ્રમાણરે તમારરે  તરેમની ધરપકડ કરિી જ પડરે તરેમ હોય તો તમરે ખુશીથી તરેમનરે મારી 
પાસરેથી લઈ જાઓ.’

પોલીસના વજલ્ા િડાએ જણાવયુરં કરે ‘મારી પાસરે પૃથિીવસરંહનરે મુ્ત ફરિા 
દરેિાની સતિા નથી’ અનરે તરેઓ પૃથિીવસરંહનરે પકડી ગયા.

બીજ રે રદિસરે ગારંધીજીએ િાઇસરૉય લૉડ્ક વલવનલથગોનરે પત્ર લખી બધા 
સરંજોગો સમજાિી પૃથિીવસરંહનરે છોડિા વિનરંતી કરી.

પૃથિીવસરંહનરે તરત તો મુ્ત ન કરાયા. તરેમનરે રાિલવપરંડી જ રેલમારં લઈ જિાયા. 
ગારંધીજી પોતાના કોઈ અરંતરેિાસીઓ દરેશના િાયવય ખતૂણરે કોઈ કામરે જતા હોય તો 
રાિલવપરંડી જઈનરે પૃથિીવસરંહનરે મળી તરેમની અરહરંસા પ્રતયરેની શ્દ્ધા હજી ચાલુ છરે કરે 
નરહ તરે જાણી લાિિા કહરેતા. આ રીતરે એક િાર મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ પૃથિીવસરંહનરે 
મળી આવયા હતા.

1939ના ઉનાળામારં પૃથિીવસરંહની બદલી રાિલવપરંડી જ રેલમારંથી િધા્કની 
જ રેલમારં કરાઈ હતી અનરે આખરરે  1939ની 22મી સપટરેમબરરે  તરેમનરે મુ્ત કરિામારં 
આવયા હતા. પૃથિીવસરંહ સીધા સરેિાગ્ામ આશ્મ પહોંચી ગયા હતા. ગારંધીજીએ 
પૃથિીવસરંહનરે એમ કહીનરે આિકાયા્ક હતા કરે ‘તમરે એમ જ સમજજો કરે તમારી બદલી 
એક જ રેલમારંથી બીજી જ રેલમારં થઈ છરે.’

પછી તો પૃથિીવસરંહ આશ્મમારં ગારંધીજી સાથરે જ રહ્ા અનરે તરેમણરે દરેશના 
યુિાનોનરે યોગય શારીરરક તાલીમ આપીનરે સશ્ત અનરે ખડતલ બનાિિા માટરેની 
એક વિસતૃત યોજના બનાિી અનરે મહાતમાજી સાથરે ચચા્ક કરીનરે 1941ની શરૂઆ-
તમારં તરેનરે સિ્ક માનય અરંવતમ સિરૂપ આપયુરં.

આ બધી િાટાઘાટો પછી અરહરંસક વયાયામ સરંઘની સથાપના એવપ્રલ, 1942મારં 
થઈ. તરેના પહરેલા ટ્રસટીઓ સિ્કશ્ી રામરેશ્વરદાસ વબરલા, પુરુષોતિમ કાનજી અનરે 
કરેશિદાસજી નરેિરટયા હતા.
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આ યોજના હરેઠળ શરૂઆતમારં દરેશનારં 70થી 100 યુિક-યુિતીઓનરે વયાયામ 
તથા અરહરંસક રહીનરે રહરંસાનો પ્રવતકાર કરિાની તાલીમ અપાશરે તથા અરહરંસાના 
વસદ્ધારંતોની ચચા્ક િગરેરરે  માટરે વશવબરોનુરં આયોજન થશરે. ગારંધીજી તથા તરેમના અનય 
અરંતરેિાસીઓ સાથરે ઘણી ચચા્કઓ પછી મુરંબઈના મલાડમારં હાલ જ રેનુરં નામ વિિરેકાનરંદ 
રોડ છરે તરેના પર એક મોટો ખાલી પલૉટ હતો અનરે તરેની િચમારં ખાલી મકાનો હતારં 
તરેમારં પહરેલો વશવબર કરિાનુરં ઠરાિાયુરં. પહરેલા વશવબરમારં જ રે યુિક-યુિતીઓ તાલીમ 
પામશરે તરેઓ એિા જ વશવબર ભારતના જુદા જુદા ભાગોમારં ચલાિી યુિાનોનરે 
શારીરરક અનરે અરહરંસાના વસદ્ધારંતોમારં શ્દ્ધા િધારરે  તરેિી તાલીમ આપશરે. િળી 
મલાડમારં તો નિારં નિારં યુિક-યુિતીઓનરે વશવબરો ચલાિિાની તાલીમ અપાિતી 
વશવબરો ચાલુ જ રહરેશરે.

અરહરંસક વયાયામ સરંઘના પ્રથમ વશવબરની યોજના એવપ્રલ, 1941મારં ઘડાતી 
હતી તયારં િૈદ્સાહરેબ રાજકોટથી ઉનાળાના િૅકરેશન માટરે મુરંબઈ આવયા. પૃથિીવસરંહ 
ભાિનગરના અખાડાના રદિસો તથા મધુસતૂદન િૈદ્ અનરે પ્રહલાદ િૈદ્નરે ભતૂલયા 
નહોતા. તરેમનરે લાગયુરં કરે પ્રથમ વશવબરના સરંચાલન માટરે એ બરે ભાઈઓ સૌથી િધુ 
યોગય હતા. તરે બરંનરે પૃથિીવસરંહના જ હાથરે વયાયામની તાલીમ પામયા હતા, બરંનરે 
બુવદ્ધશાળી અનરે બાહોશ હતા, ખાદીધારી હતા અનરે અરહરંસામારં શ્દ્ધાિાળા હતા. 
તરેમણરે િૈદ્બરંધુઓ અરંગરે તપાસ કરી તો જાણિા મળુરં કરે મધુભાઈ તો મુરંબઈમારં જ 
હતા. એટલરે પૃથિીવસરંહરે મધુભાઈનરે બોલાવયા અનરે વશવબરનુરં સરંચાલન સરંભાળિા 
કહ્ુરં. પણ વશવબરના સરંચાલકનુરં પદ તો એક જુદી નોકરી જ હતી અનરે મધુભાઈની 
વશક્ષણક્ષરેત્રરે પ્રવતષ્ઠા થઈ ગઈ હતી એટલરે તરેમણરે કરેિળ િૅકરેશન દરવમયાન વશવબરના 
સરંચાલનની અથિા અનય કોઈ પણ કામગીરી કરિા તૈયારી બતાિી. પછી પૃથિી-
વસરંહરે તરેમનરે પ્રહલાદ વિષરે પતૂછુરં. મધુભાઈએ કહ્ુરં કરે આમ તો તરે રાજકોટ કૉલરેજમારં 
અધયાપક છરે પણ તરેનરે સરંતોષ નથી એટલરે કદાચ તરે વશવબરમારં પતૂરા સમય માટરે 
જોડાઈ શકરે. જયારરે  િૈદ્સાહરેબ પાસરે આ વશવબરાવધપવતની ઑફર આિી તયારરે  
તરેમણરે તરે સહષ્ક સિીકારી. ગવણતનો સાથ છતૂ ટી જશરે એ કઠતુરં હતુરં ખરુરં  પણ 
રાજકોટથી છતૂ ટિા મળશરે, સિામીજીનુરં (ભાિનગરમારં પૃથિીવસરંહનુરં નામ સિામી-
રાિ હતુરં અનરે તરેમના શાવગદયો તરેમનરે સિામીજી કહરેતા) સારંવનધય મળશરે. એટલરે 
પગારની વચરંતા કયા્ક િગર િૈદ્સાહરેબરે મલાડના વશવબરનુરં સરંચાલન સિીકારિા 
સરંમવત આપી દીધી. િૈદ્સાહરેબ મુરંબઈ આિી ગયા અનરે વશવબરમારં જોડાઈ ગયા. 
તરેમના કથન મુજબ ‘ચૉક અનરે ડસટર છોડીનરે લાઠી અનરે લરેજીમનો સાથ લીધો.’ 
િૈદ્સાહરેબનરે એક (પાકુરં) ઘર વશવબરની ભતૂવમ (જ રે રામબાગ તરીકરે જાણીતી હતી) 
પર જ આપિામારં આવયુરં હતુરં. વિશાળ જમીન પર રસોડા માટરે, ભોજનકક્ષ તરીકરે, 
વશવબરાથથીઓના આિાસ માટરે, બાથરૂમ, જાજરૂ એ બધુરં બનાિિાનુરં કામ તથા 
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રમત-ગમત, વયાયામ, સભાઓ િ. માટરે જમીનનરે સમથળ બનાિિાનુરં એમ બધારં 
કામ િૈદ્સાહરેબરે વશવબરાથથીઓ સાથરે મળીનરે કયાું-કરાવયારં હતારં. દરરોજ સિારરે  
શાકભાજી લરેિા તથા અનય કામો માટરે વશવબરાથથીઓની જુદી જુદી ટકુડી જતી. 
કુલ 25 જ રેટલા વશવબરાથથીઓ આ પહરેલા વશવબરમારં હતા.

િળી ભોજન દરવમયાન કોઈ સિાદ-બરેસિાદનો પ્રશ્ન જ ઊભા ન કરરે  એ 
સારુ ભોજન વપરસાઈ જાય પછી ભોજન શરૂ કરતારં પહરેલારં િૈદ્સાહરેબ મોટરેથી 
બોલરે ‘આજ કા ખાના .....?’ એટલરે બધા વશવબરાથથીઓ એકસાથરે બોલરે ‘બહો....ત 
અચછા’ અનરે પછી જમિાનુરં શરૂ થાય.

દર રાત્રરે િારાફરતી એક વશવબરાથથી કૅમપની ચોકી કરરે  અનરે િૈદ્સાહરેબ 
પોતાનો િારો પણ કાઢરે જ. દરરોજ કોઈ અવતવથનુરં કરે વશવબરાથથીનુરં વયાખયાન પણ 
હોય. આ બધા ઉપરારંત કસરતો લાઠી-લરેજીમના દાિ, કૅમપફાયર િગરેરરે  તો ખરુરં  જ.

બધા પચીસરેક વશવબરાથથીઓ યુિાન હતા અનરે પોતાનો શાળા-કૉલરેજનો 
અભયાસ કરે વયિસાય છોડીનરે અહીં પતૂરા એક િષ્ક માટરે વનિાસી છાત્ર તરીકરે 
જોડાયા હતા.

આ વશવબરમારં દરરોજ 5 કલાક વયાયામની પ્રિૃવતિ થતી. આ 5મારંથી 2 કલાક 
ઉતપાદક વયાયામમારં િપરાતા. આમારં ઘરંટીમારં અનાજ દળિુરં, આખા કૅમપસનરે ઝાડ ુ
િાળી સાફ કરિુરં, પીંજણ પર રૂ પીંજી પતૂણી બનાિિી અનરે બાગકામ કરિુરં એ 
ઉતપાદક વયાયામના મુખય પ્રકાર હતા.

એક વશવબરાથથી મગનવસરંહનુરં મારંદગીમારં અિસાન થયુરં તયારરે  તરેનરે અરંજવલ 
તરીકરે વશવબરાથથીઓએ મલાડના એક વિસતારની ખુલ્ી અનરે ગરંદકીથી ખદબદતી 
ગટરો સાફ કરિાનુરં કામ કયુું હતુરં. ગામલોકોનરે સમજાતુરં નહોતુરં કરે આ લોકો શા 
માટરે ગરંદકી ઉલરેચરે છરે, કોઈએ સતૂચવયુરં કરે એમનુરં કરંઈ ગટરમારં પડી ગયુરં હશરે તરે 
શોધતા હશરે !

િૈદ્સાહરેબરે તરેમનારં સરંસમરણોમારં નોંધયુરં છરે કરે પોતરે જયારરે  એકલા વશવબરની 
ચોકી કરતા હોય તયારરે  વિચારરે  ચડી જતા. અરહરંસક વયાયામસરંઘમારં લાઠીની 
તાલીમ શા માટરે હોિી જોઈએ એ વિષરે એક િાર તરેમણરે વચરંતન કયુું.

એ તો સપષ્ટ હતુરં કરે આિા સરંઘમારં લાઠીનો ઉપયોગ આક્રમણ માટરે નરહ પણ 
સિરક્ષણ માટરે જ શીખિાિો જોઈએ. લાઠીની તાલીમના ત્રણ ભાગ છરે : દાિ, લઢરંત 
અનરે છતૂ ટ. સિરક્ષણ માટરે આપણા શરીરની આસપાસ ઝડપથી લાઠી િીંઝિા માટરે 
દાિ જાણિાની જરૂર છરે. લાઠીથી આપણા પર હુમલો થાય તો તરે ચાર રીતરે થાય: 
(1) સામરેથી માથા પર, (2) બાજુમારંથી શરીરના ઉપરના ભાગ પર, (3) બાજુમારંથી 
શરીરના નીચરેના ભાગ પર અનરે (4) સામરેથી પરેટમારં. હુમલાખોરની આ દરરેક 
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પ્રકારની અદાઓની શી રીતરે આગાહી કરી શકાય અનરે તરે પ્રમાણરે તરેની વનયત 
જાણી લઈ આપણરે શી રીતરે સિબચાિ કરી શકીએ એ બધુરં એમણરે રાતની નીરિ 
શારંવતમારં ચોકી કરતારં કરતારં ગોઠિી કાઢ્ુરં.

આમ જાતરે વિચાર કરી પોતાની વનવચિત વિચારધારા િૈદ્સાહરેબરે ઘડી અનરે તરે 
તરેમનરે સમગ્ શરેષજીિનમારં કામ લાગી.

િળી ગવણતનો સરંપક્ક સાિ તતૂટી ન જાય એ માટરે એક ટ્તૂશન પણ રાખયુરં અનરે 
દરરોજ થોડો સમય પોતાનરે ગમતારં ગવણતનારં પરરણામો પર વચરંતન કરતા.

1941ના રડસરેમબરમારં િૈદ્સાહરેબ વપતા બનયા. તરેમની મોટી પુત્રી કુમુદનો 
જનમ થયો.

* * *
અરહરંસક વયાયામ સરંઘની સથાપના એવપ્રલ, 1941મારં થઈ તો ખરી પણ બરે 

જ મરહનામારં એ સરંઘના વિસજ ્કન માટરેની ભતૂવમકા દતૂર-સુદતૂર યુરોપમારં આકાર લઈ 
રહી હતી.

છરેલ્ારં પોણા બરે િષ્કથી યુરોપમારં ભીષણ જ રંગ ખરેલાઈ રહ્ો હતો. એક તરફ 
ઇંગલૅનડ (સાથરે તરેમના કૉમનિરેલથના દરેશો ઑસટ્રરેવલયા, કૅનરેડા, નયતૂઝીલૅનડ અનરે 
ઇંગલૅનડની દરરયાપારની કૉલોનીઓ ભારત િગરેરરે .) તથા ફ્ાનસ અનરે તરેમની સામરે 
જમ્કની. જમ્કનીએ 1941ના જતૂન સુધીમારં ફ્ાનસ સરહત લગભગ પતૂરા પવચિમ યુરોપ 
પર કબજો કરી લીધો હતો, ઇટાલી સાથરે તથા દતૂર પતૂિ્કમારં જાપાન સાથરે જોડાણ 
કરી લીધુરં હતુરં. એમ મનાતુરં હતુરં કરે જમ્કની હિરે ઇંગલૅનડ પર આક્રમણ કરશરે. પરરંતુ 
િચમારં અરંગ્રેજી ખાડી હતી અનરે અરંગ્રેજ પ્રજા, સૈનય અનરે તરેના િડાપ્રધાન ચવચ્કલનો 
લોખરંડી વનધા્કર હતો.

જમ્કનીના સરમુખતયાર રહટલરરે  અચાનક પેંતરો બદલયો. તરેની લારંબા ગાળાની 
યોજનામારં રવશયા પર આક્રમણ કરિાની તરેની યોજના તો હશરે જ. પણ ઉનાળાનો 
લાભ લરેિા માટરે તરેણરે રવશયા (સોવિયરેત યુવનયન) પર અચાનક 22 જતૂન, 1941ના 
રોજ આક્રમણ કયુું.

આ યુદ્ધમારં રહટલરરે  પોતાની પતૂરી તાકાત લગાડી દીધી. રવશયા માટરે આ સાિ 
અણધાયુું આક્રમણ હતુરં તરેથી તરેના લશકરોની પીછરેહઠ થિા મારંડી અનરે જમ્કનીએ 
રવશયામારં ભારરે  તબાહી મચાિી અનરે તરેનુરં સૈનય મૉસકોના દરિાજ રે આિી પહોંચયુરં.

આ તબક્ રે રવશયા દુશમનનો દુશમન એ વમત્ર એ નયાયરે યુદ્ધમારં ઇંગલૅનડ સાથરે 
જોડાયુરં એટલરે હિરે અરંગ્રેજો અનરે સામયિાદીઓ એક પક્ષરે થયા.

અરહરંસક વયાયામ સરંઘના જનક પૃથિીવસરંહ પહરેલરેથી સામયિાદી વિચારસરણી 
અનુસરતા હતા. છરેલ્ારં કરેટલારંક િષયોથી તરેમણરે અરહરંસાનો માગ્ક જરૂર અપનાવયો 
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હતો પણ સામયિાદના વસદ્ધારંતો છોડા નહોતા. રવશયા હજી તરેમની આદશ્કભતૂવમ 
હતી. જો અરંગ્રેજો અનરે રવશયા એક પક્ષરે હોય તો આપણાથી અરંગ્રેજોનો વિરોધ કરેિી 
રીતરે થાય? આ વિચાર ભારતના સૌ સામયિાદીઓનારં મનમારં હતો. પૃથિીવસરંહ પણ 
આ વવિધામારં હતા. મહાતમા ગારંધી તો હજી વનવચિતપણરે અરંગ્રેજોએ ભારત છોડિુરં 
જોઈએ એ જ મતના હતા. જયારરે  પૃથિીવસરંહનુરં માનિુરં હતુરં કરે અતયારરે  સૌથી પહરેલી 
પ્રાથવમકતા ઇંગલૅનડ અનરે રવશયા (‘વમત્ર રાજયો’) વિશ્વયુદ્ધ જીતરે તરે જ હતી. આ ન 
થાય તયારં સુધી ભારતરે પણ પોતાનો આઝાદી જ રંગ મુલતિી રાખિો જોઈએ એમ 
તરે માનતા હતા.

આ રીતરે ગારંધીજી અનરે પૃથિીવસરંહ િચચરે આખી ચળિળના ધયરેય વિશરે મતભરેદ 
ઊભા થયા. આ સમસયાના વનરાકરણ માટરે ગારંધીજી રામબાગ વશવબરમારં િાટાઘાટો 
માટરે આવયા. (તયારરે  હુરં  તયારં જ હતો અનરે મેં મહાતમાજીનારં પહરેલારં દશ્કન તયારરે  જ 
કયાું હતારં.)

આ મુલાકાત દરવમયાન ગારંધીજી વશવબરાથથીઓનરે પણ મળા (એ સભામારં 
જ એક ખતૂણરે હુરં  બરેસી ગયો હતો), તથા અરહરંસક વયાયામ સરંઘના ટ્રસટીઓ તથા પૃ-
થિીવસરંહ સાથરે પણ િાટાઘાટો કરી. પરરંતુ ગારંધીજી તથા પૃથિીવસરંહ િચચરે આ તબક્ રે 
અરંગ્રેજોનરે મદદ કરિી જોઈએ કરે અરંગ્રેજ હકતૂમતનો પ્રવતકાર ચાલુ રાખિો જોઈએ 
એ પ્રશ્ન પર મતભરેદ ચાલુ જ રહ્ો. પરરણામરે 7 જતૂન, 1942ના રોજ અરહરંસક 
વયાયામ સરંઘ બરંધ થયો. વશવબર પણ બરંધ થયો.

િૈદ્સાહરેબ સામરે ‘હિરે શુરં ?’ એ પ્રશ્ન ફરી એક િાર ઊભો થયો. ફરી શૈક્ષ-
વણક જગતમારં જિાનો રસતો જ શ્રેષ્ઠ હતો પણ નિુરં શૈક્ષવણક િષ્ક બરે સપ્ાહમારં 
જ શરૂ થિાનુરં હતુરં અનરે કૉલરેજોમારં વયાખયાતાની જ રે જગયાઓ ખાલી થઈ હશરે એ 
બધી ભરાઈ ગઈ હતી એટલરે વયાખયાતાપદ મળરે તરે લગભગ અશ્ય હતુરં. કદાચ 
બરે-ચાર ટ્તૂશન કરીનરે પરેરટયુરં રળી લરેિાય ખરુરં  પણ તરેમનુરં ધયરેય તો શૈક્ષવણક ક્ષરેત્રરે 
પ્રગવત કરિાનુરં હતુરં. ટ્તૂશન તો ખાબોવચયા જ રેિુરં છરે, તમરે આગળ ન િધી શકો.

તો ‘હિરે શુરં ?’ એ ધ્ુિ પ્રશ્ન િૈદ્સાહરેબ સામરે જતૂન, 1942મારં હતો.

ba
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લગભગ 1970 સુધી ગુજરાતીભાષી પરરિારોમારં ગવણત માટરે 
એમ.એસસી.ની રડગ્ી સિયોચચ ગણાતી હતી. આ રડગ્ી મળા પછી 
માનિીના નસીબમારં ગવણતના વશક્ષક જ બનિાનુરં લખયુરં હોય. જો 
અભયાસની કારરકદથી ઉજજિળ હોય તો કૉલરેજમારં અધયાપક થિાનુરં 
અનરે જો સરરેરાશ હોય તો બી.એડ.(1950 સુધી તો બી.ટી. કહરેિાતુરં)
નો અભયાસ કરીનરે શાળામારં વશક્ષક થિાનુરં. આ બરે જ વિકલપો 
છરે એમ સૌ માનતા. ગવણતના ક્ષરેત્રમારં િૈદ્સાહરેબ ગુજરાતીઓમારં 
કદાચ પહરેલા જ એિા હશરે કરે જ રેમણરે ત્રીજો વિકલપ વિચાયયો.

તરેમણરે સરંશોધન કરિા વિચાયુું. તરેમનરે આઇનસટાઇનના સાપરેક્ષ-
તાિાદમારં નારવળકરનારં મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીનારં 1937નારં વયાખયાનોથી 
ખતૂબ રસ પડો હતો અનરે તરેમણરે એમ.એસસી.-ના અભયાસમારં તરે 
જ વિષય પર વિશરેષ અભયાસ કયયો હતો અનરે તરેમનરે તરેમારં ખતૂબ 
પ્રિીણતા સારંપડી હતી. તરેમણરે વિચાયુું કરે કોઈ ઉસતાદ ગુરુ મળી 
જાય તો હુરં  પણ સાપરેક્ષતાિાદમારં નિારં નિારં પરરણામો શોધી શકુરં. 
સાપરેક્ષતાિાદની શોધનરે હજી તો પારંત્રીસ િષ્ક જ થયારં હતારં અનરે તરે 
વિષય તરેનારં ‘વિવચત્ર’ લાગતારં પરરણામોનરે લીધરે અઘરો ગણાતો હતો 
પણ તરે જ કારણરે લોકોનરે એના વિષરે કુતતૂહલ પણ ખતૂબ હતુરં (જોકરે 
લોકો તરેની બારીકી ભાગયરે જ સમજી શકતા.)

સાપરેક્ષતાિાદમારં પીએચ.ડી. કરિા માટરે નારવળકરનરે જ ગુરુ-
સથાનરે રાખિાનુરં િૈદ્સાહરેબરે ઠરાવયુરં. તરેમણરે બનારસ રહરંદુ યુવનિવસ્ક-
ટીના એ પ્રાધયાપકનરે પત્ર લખી પોતાનો પરરચય આપયો અનરે એક 
ખાનગી વિદ્ાથથી તરીકરે પોતાનરે સિીકારિા અનરે સરંશોધનના પ્રશ્નોની 
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ચચા્ક તથા માગ્કદશ્કન આપિા વિનરંતી કરી. નારવળકરનો જિાબ પ્રોતસાહક હતો. 
તરેમણરે સપષ્ટ કયુું હતુરં કરે તરેઓ કોઈ છાત્રિૃવતિ આપી શકરે તરેમ નથી. ‘જો તમરે આ 
છતારં અહીં આિિા તૈયાર હો તો અિશય આિો.’

િૈદ્સાહરેબનરે ખયાલ હતો જ કરે પીએચ.ડી.ના અભયાસ માટરે છાત્રિૃવતિની 
વયિસથા ભારતમારં લગભગ નરહિત્ છરે, સામાનય રીતરે અધયાપકો જ અધયાપન-
ની સાથરે સાથરે પીએચ.ડી. પર કામ કરતા અનરે પોતાના જ રેિી સાિ અજાણી અનરે 
દતૂરથી આિતી વયવ્તનરે કોઈ તરત વયાખયાતા તો ન જ બનાિરે. એટલરે તરેમણરે િગર 
છાત્રિૃવતિએ સરંશોધન શરૂ કરિાની તૈયારી બતાિી અનરે પતની તથા પુત્રીનરે લઈનરે 
જતૂન, 1942મારં બનારસ પહોંચી ગયા. તરેમની પાસરે તયારરે  અરહરંસક વયાયામ સરંઘના 
પગાર અનરે ટ્તૂશનની આિકમારંથી બચરેલા રૂ. 600/- હતા.

આચિય્ક એ િાતનુરં  છરે કરે િૈદ્સાહરેબ પછી 19 િષવે જયારરે  મેં આ જ રીતરે 
(વિદ્ાનગરમારં વયાખયાતાનુરં પદ છોડીનરે) ચરંડીગઢની પરંજાબ યુવનિવસ્કટીના પ્રખયાત 
ગવણતજ્ઞ પ્રાધયાપક હરંસરાજ ગુપ્ા પાસરે પીએચ.ડી. કરિા જિાનુરં નક્ી કયુું તયારરે  
પણ કોઈ છાત્રિૃવતિ િગર જ હુરં ગયો હતો. એ ગાળા દરવમયાન દરેશ આઝાદ 
થઈ ગયો હતો અનરે ઘણી બધી યુનવિવસ્કટીઓ સથપાઈ ગઈ હતી છતારં ઘણી િાર 
સરંશોધન માટરે ફના થઈ જિાની િૃવતિિાળા માટરે જ પીએચ.ડી.નો માગ્ક ખતૂલતો હતો.

બનારસ એટલરે કાશી અનરે કાશી એટલરે એક મોટુરં યાત્રાધામ. એ કદાચ દરેશનુરં 
સૌથી જતૂનુરં શહરેર છરે. તરે પવિત્ર ગરંગાનરે કારંઠ રે આિરેલુરં છરે અનરે તયારંનુરં કાશી વિશ્વનાથનુરં 
મરંરદર દરેશનારં બાર પ્રમુખ જયોવતવલુંગમારંનુરં એક છરે. અલબતિ, િૈદ્સાહરેબનરે આ 
બધામારં આસથા નહોતી પણ આ બધાનો લાભ તરેમનરે મળો. કાશી પહોંચીનરે ્યારં 
રહરેિુરં તરે પ્રશ્ન હતો નરહ. કાશીમારં ડઝનબરંધ ધમ્કશાળાઓ હતી એટલરે તરેમારંની બરે-ત્ર-
ણમારં લગભગ વિનામતૂલયરે રહીનરે એકાદ સપ્ાહ તો નીકળી જ જાય.

યુવનિવસ્કટીના સરંપકયોનરે લીધરે તરેમનરે ભાડરે ઘર મરેળિિામારં પણ મુશકરેલી ન 
પડી. યુવનિવસ્કટીના ઇજનરેરરે  ગામમારં એક મોટી કોઠી (ઘર) બારંધી હતી. તરેમણરે 
તરેની નજીક આઉટહાઉસ પણ બનાવયુરં હતુરં. આ આઉટહાઉસમારં િચચરે એક મોટો 
ઓરડો હતો જ રેની ફશ્ક પર ઈંટો વબછાિરેલી હતી અનરે તરેની ચાર દીિાલની પાછળ 
ચાર ઓરડા હતા. મતૂળ તો આ કોઠી પોતાના નોકરો માટરે બારંધી હશરે પણ હિરે તરે 
પરેલા ચાર ઓરડા ગરીબ વિદ્ાથથીઓનરે વિનામતૂલયરે રહરેિા આપતો હતો. તરેમારંનો 
એક રૂમ તરેમણરે િૈદ્સાહરેબનરે પણ આપયો. િૈદ્સાહરેબરે મફત રહરેિાની તો ના પાડી 
અનરે માવસક રૂ. 5નુરં ભાડુરં મુકરર થયુરં.

શહરેરમારં આ ઘરના સથાન વિશરે લખતારં એક સરંસમરણમારં િૈદ્સાહરેબરે લખયુરં 
છરે કરે કાશીમારં જયારં ચાર રસતા મળરે તરેનરે ચૌમુહાની કહરે છરે. આિી એક ચૌમુહાની 
પાસરેથી દર િષવે જગન્નાથની યાત્રા નીકળતી હતી તરે ચૌમુહાની નજીક બાબુ વશિ-
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પ્રસાદ ગુપ્ાની મોટી કોઠી હતી. તરેની સામરે જ રે ગલી પડરે છરે તરેમારં પરેલા ઇજનરેરની 
કોઠી હતી. બાબુ વશિપ્રસાદ ગુપ્ા અરંગરે િધુ મારહતી આપતારં િૈદ્સાહરેબ લખરે છરે 
કરે તરેઓ કદાચ આઝાદી પછી મુરંબઈ રાજયના ગિન્કર થયરેલા. પણ અહીં તરેમની 
સરતચતૂક થઈ છરે. બાબુ વશિપ્રસાદ ગુપ્ા કાશીના એક પ્રમુખ ધવનક નાગરરક 
હતા, રાષ્ટ ્રીય ચળિળમારં સૌ નરેતાઓનરે આવથ્કક મદદ કરતા અનરે તરેમણરે 1920મારં 
કાશીનુરં સારંજનુરં દૈવનક ‘આજ’ સથાપયુરં હતુરં તથા તરેમણરે જ 1932મારં મહાતમા ગારંધી 
કાશી વિદ્ાપીઠ સથાપી હતી. આ બધા પરથી લાગરે છરે કરે આઝાદી પછી તરેઓ 
અિશય ગિન્કર બનયા હોત પણ દુભા્કગયરે 61 િષ્કની િયરે એવપ્રલ, 1944મારં જ તરેમનુરં 
અિસાન થયુરં હતુરં.

આમ િૈદ્સાહરેબ કાશી ગામમારં રહરેતા અનરે દર સપ્ાહરે બરે રદિસ નારવળક-
રસાહરેબનરે ઘરેર (બનારસ રહરંદુ યુવનિવસ્કટી કૅમપસ પર) જતા અનરે સાપરેક્ષતાિાદના 
પ્રશ્નો અનરે તરેમના આરંટીઘતૂરંટીિાળા ઉકરેલો તથા શ્ય િૈકવલપક ઉકરેલોની ચચા્ક કરતા. 
આમ કરતારં પહરેલા ત્રણરેક માસમારં એ ગુરુ-ચરેલાએ બરે-ત્રણ સરંશોધનલરેખો તૈયાર 
કયા્ક અનરે એ પ્રવતવષ્ઠત સામવયકોમારં પ્રવસદ્ધ પણ થયા.

િૈદ્સાહરેબના એ ગુરુ એટલરે વિષણ િાસુદરેિ નારવળકર. તરેઓ કોલહાપુરના 
પ્રવસદ્ધ િાસુદરેિ શાસ્ત્રી નારવળકરના પુત્ર હતા. િાસુદરેિશાસ્ત્રી સરંસકૃત ભાષાના 
પ્રકારંડ વિવિાન હતા અનરે તરેમની પાસરે સરંસકૃતની કરેટલીક બહુમતૂલય હસતપ્રતો હતી. 
આ હસતપ્રતોના અભયાસ માટરે દતૂર દતૂરથી વિવિાનો તરેમનરે તયારં આિતા. તરેમના ઘરમારં 
ચોિીસરે કલાક મરંરદર જ રેિુરં પવિત્ર િાતાિરણ રહરેતુરં. પુત્ર વિષણનો જનમ 1908મારં 
થયો હતો. તરે પહરેલરેથી જ ખતૂબ બુવદ્ધશાળી અનરે શાળામારં શ્રેષ્ઠ ગણાતો વિદ્ાથથી હતો. 
તરેનરે શાળાના સૌ વિષયો ગમતા અનરે તરેમારંના ઘણામારં તરે પારરંગત હતો. પણ કુટુરંબના 
સરંસકારનરે લીધરે તરેની ઇચછા સરંસકૃત ભાષાનો જ ઊંડો અભયાસ કરિાની હતી.

આ તરેજસિી વિદ્ાથથીએ કોલહાપુરની રાજારામ હાઈસકતૂલમારંથી મૅરટ્રકની 
પરીક્ષા ખતૂબ ઊંચા ગુણ સાથરે પાસ કરી. સૌએ તરેનરે મુરંબઈની વિખયાત એવલફનસટન 
કૉલરેજમારં પ્રિરેશ લરેિા સલાહ આપી.

તરેઓ 1924મારં એવલફનસટન કૉલરેજના વિદ્ાથથી બનયા. તરે કાળરે આરસ્ક કરે 
સાયનસની પસરંદગી કૉલરેજમારં શરૂઆતમારં નરહ. પણ બીજા િષવે કરિાની રહરેતી. 
પહરેલા િષ્કનરે અરંતરે તરેમણરે હરંમરેશની જ રેમ દરરેક વિષયમારં ઉતકૃષ્ટ દરેખાિ કયયો; પણ 
સરંસકૃતના પરીક્ષકોએ અનયના લાભાથવે તરેમનરે ઓછા માક્ક આપયા. તરેમણરે ફરરયાદ 
તો કરી જ પણ તરેમનુરં મન તતૂટી ગયુરં અનરે એટલરે બીજા િષવે તરેમણરે વિજ્ઞાન વિષય 
રાખયો. પાછળથી તરેમની ફરરયાદ પર તપાસ ચાલતારં તરેમની િાત સાચી નીકળી 
પણ તયારરે  તો તરેમણરે (ગવણતના સદભાગયરે) ગવણતની કરંઠી  બારંધી લીધી હતી.

1928મારં વિષણ નારવળકરરે  રૉયલ ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ સાયનસમારંથી બી.એસસી.
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ની પરીક્ષા 96 ટકા માક્ક સાથરે પાસ કરી. આ એક વિક્રમ હતો અનરે કદાચ હજી 
એ તતૂટ્ો નથી.

કોલહાપુરનો યુિાન મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીમારં વિક્રમજનક દરેખાિ કરરે  તરેનાથી 
કોલહાપુર તો રહલ્ોળરે ચડુરં. તયારંની જનતાએ, ધવનકોએ અનરે ખાસ તો કોલહાપુ-
રના મહારાજાએ એટલી બધી આવથ્કક મદદ કરી કરે વિષણ નારવળકર ઇંગલૅનડના 
કૅવમબ્જમારં િધુ અભયાસ માટરે પહોંચી ગયા.

ચાર િષ્કમારં વિષણ નારવળકરરે  કૅવમબ્જમારં ટ્રાયપોસની પરીક્ષા પાસ કરી ઊંચી 
છાત્રિૃવતિ મરેળિી અનરે તયારંની એમ.એ.ની રડગ્ી રરસચ્ક કરીનરે મરેળિી. (એ નોંધિા 
જ રેિુરં છરે કરે એ સમયરે ઇંગલૅનડમારં પીએચ.ડી. કરે ડી.એસસી.ની ડૉ્ટરરેટ પદિીઓ 
હતી જ નરહ, સરંશોધન કરીનરે પણ ઉપાવધ તો એમ.એ. કરે એમ.એસસી.ની જ 
મળતી.)

પોતાનારં કાશીનારં સરંસમરણોમારં િૈદ્સાહરેબરે કાશીમારં પોતાની દરરોજની ગવત-
વિવધનો કોઈ વિસતૃત ખયાલ આપયો નથી પણ છરેક 2005મારં પતૂનાના ખગોળ તથા 
ખભૌવતક માટરેના આરંતર-યુવનિવસ્કટી કરેનદ્રએ િૈદ્સાહરેબ પર દસતાિરેજી િીરડયો 
રફલમ બનાિરાિી હતી તરેમારં તરેમનારં પતનીએ તરેમની કાશીમારંની રદનચયા્કની િાત 
કહી હતી.

તરેમણરે જણાવયુરં હતુરં કરે તરેમના ઘરમારં પાણીના નળ હતા નરહ પણ બહાર એક 
કતૂિો હતો તરેમારંથી પાણી લઈ લરેિાનુરં હતુરં પાણીની સપાટી કતૂિામારં ખતૂબ ઊંડરે હતી 
એટલરે તરેમારંથી પાણી કાઢિાનુરં કામ સારી એિી મહરેનત માગી લરેતુરં હતુરં. િૈદ્સાહરેબ 
સિારના પહોરમારં કતૂિામારંથી જરૂરી આઠ-દસ ડોલ પાણી કાઢતા.

બપોરના ભોજન પછી િૈદ્સાહરેબનરે યુવનિવસ્કટી જિાનો રદિસ હોય તો તરે 
તયારં જાય અનરે નરહ તો ઘરમારં જ િાચન-લરેખન કરરે .

‘સાજ રે અમરે ત્રણરે અચતૂક ચાલતારં ચાલતારં ગરંગાઘાટ જઈએ. તયારં હુરં  અનરે કુમુદ 
પગવથયા પર બરેસીએ અનરે િૈદ્સાહરેબ ગરંગામારં નહાય. કુમુદનરે હોડીઓ જોિાની 
ખતૂબ મજા આિતી. ’

‘પાછારં ઘરેર આિતારં અમરે ઘણરં કરીનરે છ પૈસામારં સાઇકલરરક્ષામારં આિતારં.’

િૈદ્સાહરેબ યુવનિવસ્કટીમારં જાય તો નારવળકરસાહરેબનરે ઘરેર જ જાય. તરેમણરે 
સાઇકલ રાખી હતી એટલરે સાઇકલ વિારા જ જતા. કોક િાર પતની અનરે પુત્રી પણ 
પાછળ બરેસી જતારં.

એ િખતરે પ્રા. નારવળકરની ઉંમર ફકત 34 િષ્કની જ હતી. તરેમનારં પતની 
સુમવતતાઈ પોતરે સરંસકૃતના વિદુષી હતારં. તરેમનુરં ઘર જાણરે આશ્મ હોય તરેમ લાગતુરં. 
નારવળકરદરંપતીની કીવત્ક અનરે શાખ એિારં હતારં કરે ઘણા લોકો તરેમની સલાહ લરેિા 
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આિતારં. યુવનિવસ્કટીના સરંસથાપક મદનમોહન માલવિયજી તથા કુલપવત ડૉ. રાધા-
કૃષણન્ પણ તરેમની સલાહ પતૂછિા િારરંિાર તરેમનરે બોલાિતા. કાશીની મરાઠીભાષી 
જનતા માટરે તો તરેમનુરં ઘર જાણરે ‘મહારાષ્ટ ્ર સદન’ હોય તરેિુરં જ લાગતુરં.

ઘરમારં તરેમના બરે પુત્રો જયરંત અનરે અનરંત પણ હતા. એ િષવે તો તરે બરે ભાઈઓ 
અનુક્રમરે 7 અનરે 5 િષ્કના હતા પણ મોટા થઈનરે તરેઓ ઘણા મોટા િૈજ્ઞાવનકો બનિાના 
હતા. જયરંતરે વપતાના જ ક્ષરેત્રમારં ખતૂબ મહતિનુરં કામ કયુું અનરે ભારત સરકારરે  તરેનરે 
પદ્મભતૂષણથી નિાજયો હતો. તરેણરે િષયો સુધી મુરંબઈની તાતા ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ ફનડા-
મરેનટલ રરસચ્કમારં કામ કયા્ક બાદ પુણરેમારં ખગોળ અનરે ખભૌવતકના વિષયો માટરે એક 
ઉચચ કક્ષાનુરં કરેનદ્ર (Inter-University Centre for Astronomy and Astro-
physics) ઊભુરં કયુું. અનરંત પણ મોટો ભૌવતકશાસ્ત્રી છરે અનરે સુપરકરંડવ્ટવિટીના 
ક્ષરેત્રમારં તરે અતયારરે  ઉચચ કક્ષાનુરં કામ કરરે  છરે.

નારવળકર અનરે િૈદ્સાહરેબ િચચરે સરંશોધનના જ રે પ્રશ્નો ચચા્કતા હતા તરેમારં 
મુખયતિરે આઇનસટાઇનરે 1915મારં આપરેલારં સાપરેક્ષતાિાદનારં મુખય સમીકરણો ઉકરેલ-
િાની િાત હતી. આમ તો 1917મારં જ શ્વાઝ્કવશલડરે તરે સમીકરણોના ઉકરેલ શોધયા 
હતા પણ તરે અિલોરકત પરરવસથવત સાથરે પતૂરતા બરંધબરેસતા નહોતા. િૈદ્સાહરેબરે 
એ ઉકરેલોનો ખતૂબ ઝીણિટથી અભયાસ કયયો. તરેમારં ગવણતની દૃવષ્ટએ તો કોઈ ભતૂલ 
હતી જ નરહ. તો પછી વયિહારમારં જ રે દરેખાતુરં હતુરં તરેની સાથરે અસરંગત ઉકરેલો 
કરેમ આિતા હતા ? આ મથામણ ગુરુ અનરે વશષય િચચરે ઘણા મરહનાઓ સુધી 
ચાલી. તરે દરવમયાન િૈદ્સાહરેબરે નારવળકરસાહરેબના માગ્કદશ્કન હરેઠળ કરેટલારંક નાનારં 
પરરણામો સાવબત કયાું અનરે તરે સરંશોધન સામવયકોમારં ગુરુ-વશષયના સરંયુ્ત નામથી 
પ્રકાવશત પણ થયારં.

િૈદ્સાહરેબનરે િળી એક ટ્તૂશન પણ મળુરં હતુરં. વિદ્ાથથી નરેપાળના એક 
રાણાનો પુત્ર હતો. આમ તો નરેપાળમારં રાજાનુરં રાજ હતુરં પણ તરેમના મુખય પ્રધાન 
(જ રે રાણા કહરેિાતા) તરે જ સિ્કસતિાધીશ હતા. એ ટ્તૂશનમારં દરરોજ ગવણત અનરે 
વિજ્ઞાન ભણાિિાનુરં હતુરં અનરે દર િખતરે ગરમાગરમ શીરો અનરે દતૂધ મળતારં તરે 
નફામારં ! મરહનરે 25 રૂવપયાનો પગાર હતો. પણ આ આસમાની સુલતાની બહુ 
લારંબી ન ચાલી. પરેલા રાણાપુત્રનરે એક િાર તાિ આવયો. એમારં તો તરેના દા્તરરે  તરેનરે 
સિાસથયલાભ માટરે રહલસટરેશન પર બરે-ત્રણ મરહના દા્તરની સાથરે રહરેિુરં પડશરે તરેમ 
જણાવયુરં. એટલરે દા્તરનરે પડી ગઈ મજા અનરે માસતરનરે થઈ ગઈ સજા !

િૈદ્સાહરેબ પાસરે મતૂડી ઓછી, આિક નરહિત્ એટલરે કરકસર તો ખતૂબ કરિી 
પડતી. છાપુરં પણ મગાિરે નરહ અનરે પાસરે રરે રડયો પણ નરહ એટલરે 1942ના એ 
રદિસોમારં દરેશમારં જ રે એક ક્રારંવત ઊભી થઈ રહી હતી એનો તરેમનરે કોઈ ખયાલ જ 
હતો નરહ.
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કાશીની એક ગલીમારં રહરેતા અનરે વિશ્વથી તદ્ન બરેખબર એિા િૈદ્સા-
હરેબ પતની તથા આઠ માસની પુત્રી સાથરે દરરોજની જ રેમ રવિિાર 9મી ઑગસટ, 
1942ના રોજ સારંજ રે ગરંગાઘાટ જિા માટરે ઘરેરથી નીકળા. યાત્રા ચૌમુહાની સુધી 
આવયા તયારં તો ખોફનાફ દૃશય જોયુરં. રસતો સતૂમસામ હતો પણ રસતા પર પથરા, 
ઈંટાળા અનરે જતૂનારં બતૂટ-ચરંપલ િરેરવિખરેર પડરેલારં હતારં અનરે માત્ર પોલીસ જિાનો જ 
પહરેરો ભરતા હતા. પોલીસના એક જિાનરે તરેમની સામરે લાકડી ઉગામી પણ સાથરે 
પતની અનરે પુત્રીનરે જોઈ ખમચાયો, પણ બોલયો તો ખરો જ, ‘્યા બાપકી શાદીમેં 
જા રહરે હો ?’

િૈદ્સાહરેબરે પતૂછુરં, ‘ભાઈ શુરં થયુરં છરે ? અમનરે તો કારંઈ ખબર જ નથી.’ 
પરેલાએ કહ્ુરં ‘ક્ફ્રયુ ઑડ્કર હૈ, દતૂબક કરે અપનરે વબલ મેં ઘુસ જાઓ.’ આ સતૂચનાનો 
તો તરત અમલ કરિો જ પડરે નરે ? એટલરે તરે રદિસરે ગરંગાઘાટ સતૂનો રહ્ો અનરે નાની 
કુમુદનરે હોડીઓ જોિા ન મળી !

આ પ્રસરંગ પછી િૈદ્સાહરેબનરે સમજાયુરં કરે વિશ્વમારં શુરં થઈ રહ્ુરં છરે તરે જાણિાની 
તાતી જરૂર છરે. પછી તો છાપારં ખરીદી ન શકાય તો પણ છાપારંની દુકાનરે આરંટો 
મારીનરે દરરોજ છાપાના પહરેલા પાનાના સમાચાર અચતૂક જોઈ લરેિાનુરં રાખયુરં.

‘રહરંદ છોડો’ આરંદોલન દરવમયાન બનારસ રહરંદુ યુવનિવસ્કટીમારંથી બધા 
વનિાસી વિદ્ાથથીઓનરે પોતપોતાનરે ગામ તગરેડી મતૂકિામારં આવયા. સરકારી હુકમ ન 
થાય તયારં સુધી યુવનિવસ્કટી બરંધ રહરેશરે તરેિી જાહરેરાત સરકારરે  જ કરી દીધી. થોડા 
રદિસો પછી કર્ફયતૂ તો હટાિી લરેિાયો પણ યુવનિવસ્કટી બરંધ રાખિાના હુકમનો 
અમલ ચાલુ જ રહ્ો.

બનારસ રહરંદુ યુવનિવસ્કટીના વિશાળ કૅમપસમારં દાખલ થિા માટરે એક ભવય 
દરિાજો છરે. તરે દરિાજાની બરંનરે બાજુએ ઊંચી દીિાલો નજર નાખો તયારં સુધી 
દરેખાતી હતી. દરિાજ રે સખત પોલીસ ચોકી હતી. માત્ર કૅમપસના રહરેિાસીઓનરે, 
તરેમનરે શાક-દતૂધ િગરેરરે  પહોંચાડનારાનરે તથા તરેમનરે તયારં કામ કરનારાઓનરે જ દર-
િાજામારંથી જિાની છતૂ ટ હતી. વિદ્ાથથીઓનરે તો સખત મનાઈ હતી.

િૈદ્સાહરેબરે થોડા રદિસ તો રાહ જોઈ, પછી પરેલી દીિાલરે-દીિાલરે સાઇકલ 
ચલાિી તો જોયુરં કરે થોડા અરંતર પછી આખરરે  દીિાલ પતૂરી થતી હતી અનરે કારંટાળી 
િાડ શરૂ થતી હતી. એ િાડ િચચરેથી સરકીનરે તરે અરંદર પહોંચયા અનરે આમ તરેમની 
નારવળકરસાહરેબ સાથરેની ગોવષ્ઠ ફરી વનયવમત શરૂ થઈ ગઈ.

1942નુરં ‘રહરંદ છોડો’ આરંદોલન શમિાનુરં નામ જ નહોતુરં લરેતુરં. 9મી ઑગસટરે 
જ રે રીતરે અરંગ્રેજ સરકારરે  કૉંગ્રેસના નાના-મોટા તમામ નરેતાઓનરે પકડી લીધા હતા 
તરેથી લોકોનો રોષ ભભતૂકી ઊઠ્યો હતો અનરે જાત જાતના રહરંસક અનરે અરહરંસક 
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બનાિો દરેશભરમારં બનયા કરતા હતા. સરકારરે  દમનનો દોર છતૂ ટો મતૂકી દીધો હતો. 
લોકો પણ ભારંગફોડની પ્રિૃવતિ તરફ િળા હતા. ગારંધીજી આ પરરવસથવતથી ખતૂબ 
વયવથત હતા. તરેઓ પુણરેની આગાખાન જ રેલમારં હતા અનરે સતત જનતા તરેમજ 
વબ્રટશ સરકારનરે રહરંસા રોકિા અપીલ કરતા હતા. પણ પરરવસથવત થાળરે પડતી 
જ નહોતી. આખરરે  ગારંધીજીએ 8મી ફરેબ્ુઆરી, 1943થી પોતરે એકિીસ રદિસના 
ઉપિાસ કરશરે એિી જાહરેરાત કરી. આ જાહરેરાતથી લોકો ચોંકી ગયા અનરે જનતા 
વિારા કરાતી રહરંસામારં ઓટ આિી પણ સરકારના લાઠીચાજ ્ક િધારરે  સખત થયા. 
એિુરં લાગતુરં હતુરં કરે સરકાર ઇચછતી હતી કરે 73 િષ્કના ગારંધીજી ભલરે 21 રદિસના 
ઉપિાસ કરરે  ! કરેટલાક રાજકારણમારં ન પડરેલા મહાતમા ગારંધીના પ્રશરંસકોએ પણ 
મધયસથી કરિાનો પ્રયતન કયયો અનરે ગારંધીજીનરે ઉપિાસ થોડા રદિસ મોડા શરૂ 
કરિા વિનરંતી કરી જ રેથી તરેઓ સમાધાન માટરે પ્રયતન કરરે . ગારંધીજીએ પોતાના 
ઉપિાસ બરે રદિસ મોડા શરૂ કરિાની જાહરેરાત કરી.

મધયસથી કરે સમાધાનના બધા પ્રયતનો વનષફળ ગયા અનરે ગારંધીજીએ 10 
ફરેબ્ુઆરીથી ઉપિાસ શરૂ કયા્ક. હિરે તો િૈદ્સાહરેબરે પણ સારંજનુરં દૈવનક ‘આજ’ 
લરેિાનુરં શરૂ કરી દીધુરં હતુરં.

ઉપિાસનરે કારણરે લોકોનો ગુસસો અનરે રહરંસા તો શારંત થયારં પણ સરકારનુરં 
જક્ી અનરે અક્ડ િલણ ચાલુ રહ્ુરં. ઉપિાસ પણ ચાલુ રહ્ા. પણ ઉપિાસના 
તરેરમા રદિસરે એટલરે 22 ફરેબ્ુઆરીથી ગારંધીજીની તવબયત બગડી અનરે પછી રદન-
-બ-રદન એ િધુ નરે િધુ બગડતી ચાલી. આખા દરેશનો જીિ તાળિરે ચોંટ્ો હતો. 
બધાના શ્વાસ અધધર હતા. િૈદ્સાહરેબ પણ આકુળ-વયાકુળ હતા. દરરોજ સારંજ રે 
અખબારની કાગનરે ડોળરે રાહ જોિાતી હતી.

24મી ફરેબ્ુઆરી, 1943ની બપોર હતી. છાપુરં તો પારંચ િાગયા પછી જ આિતુરં 
હતુરં પણ િૈદ્સાહરેબનો જીિ આકળ-વિકળ હતો કારણ કરે ગારંધીજીનુરં સિાસથય ખતૂબ 
નાજુક વસથવતએ પહોંચયુરં હતુરં. એિી અફિા હતી કરે સરકારરે  ગારંધીજીનુરં અિસાન 
થાય તો તરેમના દરેહનરે જ રેલમારં જ અવગ્નદાહ દરેિાની તૈયારી કરી લીધી હતી. આથી 
તો જનતાનો ગુસસો પરાકાષ્ઠાએ પહોંચયો હતો. આિી વસથવતમારં સામાનય રીતરે તો 
બીજુ રં કારંઈ તો સતૂઝરે જ નરહ પણ િૈદ્સાહરેબરે મહાપ્રયતનરે મહાતમાની વચરંતા અનરે 
સરકારની આલોચના એ બરંનરે લાગણીઓ વચતિમારંથી હટાિી દીધી અનરે પોતાના 
સરંશોધનના મુખય પ્રશ્ન પર વચરંતન શરૂ કયુું. પ્રશ્ન એ હતો કરે આઇનસટાઇનનારં સમી-
કરણોના શ્વાઝ્કવશલડના ઉકરેલ કરેમ વયિહારમારં ખોટા પડતા હતા? અડધા-પોણા 
કલાકમારં અચાનક તરેમના મગજમારં એક ઝબકારો થયો. શ્વાઝ્કવશલડ આકાશી પદા-
થ્કના ગુરુતિાકષ્કણનુરં માપ જાણિા માટરે આઇનસટાઇનનારં સમીકરણો ઉકરેલતો હતો. 
હિરે આ આકાશી પદાથ્ક માત્ર એક વપરંડ જ હોય અનરે તરે પોતરે પ્રકાશતો ન હોય 
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એ રીતરે શ્વાઝ્કવશલડ ગણતરી કરતો હતો. પણ અિકાશમારંના મોટાભાગના વપરંડો 
તો તારાઓ છરે અનરે એ બધા કારંઈ વસથર દળિાળા વપરંડો નથી, તરેઓ પોતરે પ્રકાશરે 
છરે, તરેમનામારંથી વનરરંતર ઊજા્કનો ધોધ રરેલાય છરે. (અનરે પરરણામરે તરેમનુરં દળ એટલરે 
કરે િજન ઘટ્ા કરરે  છરે એિુરં આઇનસટાઇનનુરં જ E = mc2 એ જાણીતુરં સમીકરણ 
કહરે છરે.) આ રીતરે આઇનસટાઇનનારં પાયાનારં સમીકરણોનો વયિહારુ ઉકરેલ શોધિા 
માટરેનો પાયાનો વિચાર જ રેની શોધ િૈજ્ઞાવનકો સતિાિીશ િષ્કથી કરતા હતા તરે 
વિચાર િૈદ્સાહરેબનરે 24–02–1943ના રોજ આવયો.

ગારંધીજીએ 21 રદિસના ઉપિાસ સુખરૂપ પતૂરા કયા્ક અનરે િૈદ્સાહરેબરે પોતાની 
મૌવલક યોજના પ્રમાણરે આઇનસટાઇનના સમીકરણના નિા ઉકરેલો મરેળિી લીધા. 
આ ઉકરેલો પ્રવસદ્ધ થયા અનરે ખભૌવતકમારં તરેમની રીત એક સીમાવચહન બની ગઈ. 
તરેમના મતૂળ વિચારમારં એક રાવશ હતી તરેનરે િૈદ્માન (Vaidya Metric) કહરેિાય છરે. 
ગતૂગલના મારહતીસરંગ્હ મુજબ જગતમારં ખભૌવતકનારં જ રે સરંશોધનપત્રો લખાયારં છરે 
તરેમારં Vaidya Metricનો ઉલ્રેખ 1,20,000થી િધુ િાર થયો છરે.

િૈદ્સાહરેબરે પોતાની બધી ગણતરી નારવળકરસાહરેબનરે બતાિી તયારરે  એ ખતૂબ 
ખુશ થઈ ગયા અનરે તરેનુરં એક સરંશોધનપત્ર બનાિિા કહ્ુરં. િૈદ્સાહરેબરે એ નાર-
વળકરસાહરેબ તથા પોતાના નામરે લખી કાઢ્ુરં અનરે પોતાના ગુરુનરે બતાવયુરં. પણ 
નારવળકરસાહરેબરે સપષ્ટ કહ્ુરં, ‘આ આખુરં કામ તમારુરં  જ છરે અનરે તરેમારં તમારુરં  
એકલાનુરં જ નામ આિિુરં જોઈએ.’ એ લરેખ પ્રકાશન માટરે ્યારં મોકલિો એની 
પણ ચચા્ક થઈ. તયારરે  વિશ્વયુદ્ધ ગરમાગરમ વસથવતમારં હતુરં. તરેથી લરેખનરે પરદરેશ 
મોકલિાનો તો પ્રશ્ન જ નહોતો. દરેશમારં પણ ‘આિુરં મોટુરં સરંશોધનપત્ર પ્રકાવશત 
કરિાનુરં અમનરે અતયારની પરરવસથવતમારં ન પોષાય. એક નાની નોંધ લખી આપો 
તો પ્રકાવશત કરીએ.’ એિા જિાબો આિતા હતા. આખરરે  િૈદ્મૅરટ્રકિાળા કામની 
નોંધ જતૂન, 1943મારં બૅંગાલુરુના સરંશોધન સામવયક ‘કરનટ સાયનસ’મારં પ્રકાવશત 
થઈ અનરે ખ-ભૌવતકની આલમમારં એક રદગગજ સરંશોધકરે પ્રિરેશ કયયો.

Vaidya Metricની શોધ પોતરે 25 િષ્કની ઉંમરના હતા તયારરે  િૈદ્સાહરેબરે કરી 
હતી. તયારપછી તો તરેમણરે ઘણરં સરંશોધન કયુું-કરાવયુરં; પણ Vaidya Metric એ 
ખ-ભૌવતકમારં તરેમનુરં અમર-પ્રદાન અનરે તરેમની પહરેચાન ગણાયુરં.

પોતાનારં સરંસમરણોમારં એક સથાનરે િૈદ્સાહરેબરે લખયુરં છરે : ‘એક િાર સાચી 
રદશા સતૂઝી એટલરે ઝપાટાબરંધ કામ ચાલયુરં. જ રે અટપટારં સમીકરણો અતયાર સુધી 
અકોણારં થઈનરે આડારં ચાલતારં હતારં તરે બધારં વયિવસથત ગોઠિાિા લાગયારં. એક 
તરફથી ગારંધીજીની તવબયત સુધરી ગઈ, ઉપિાસ સુખરૂપ પતૂરા થઈ ગયા; બીજી 
તરફ અમરે સતૂય્કપ્રકાશ ગણતરીમારં લઈ આઇનસટાઇનનારં સમીકરણોનો એક સુરંદર 
ઉકરેલ મરેળિી લીધો.’
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િૈદ્સાહરેબની એક દુલ્કભ લાક્ષવણકતા એ હતી કરે ગારંધીજીની વચરંતા કરતારં 
કરતારં આઇનસટાઇનનરે ગમરે તરેિુરં પરરણામ એ મરેળિી શકતા હતા. આ જ કારણરે 
કદાચ ગતૂજરાત વિદ્ાપીઠરે ત્રણ દાયકા પછી િૈદ્સાહરેબનરે ‘આઇનસટાઇન અનરે 
અરહરંસા’ વિષરે એક વયાખયાન આપિા આમરંત્રયા હતા. િળી તરેમણરે વિદ્ાપીઠમારં 
જ એક વિદ્ાથથી (તથા અમદાિાદની ભિનસ સાયનસ કૉલરેજના અધયાપક અનરે 
પછીથી આચાય્ક) રકશોરભાઈ દરેસાઈનરે ‘આઇનસટાઇન અનરે ગારંધીજી’ એ વિષય પર 
પીએચ.ડી. માટરે માગ્કદશ્કન પતૂરુરં  પાડુરં હતુરં.

* * *
સરદાર પૃથિીવસરંહનરે પ્રહલાદ માટરે ઘણી મમતા હતી. તરેમનરે િસિસો હશરે કરે 

તરેમના કહરેિાથી પ્રહલાદ વશક્ષણનુરં ક્ષરેત્ર છોડીનરે અરહરંસક વયાયામ સરંઘના વશવબરના 
સરંચાલન માટરે જોડાયો હતો અનરે તરેના કોઈ દોષ િગર તરે એિા સમયરે જિાબદા-
રીમારંથી છતૂ ટો થયો કરે જયારરે  તરેનરે ્યારંય નોકરી ન મળરે. તરે બચરેલી રકમ (રૂ. 600) 
લઈનરે પરરિાર સરહત કાશી ગયો હતો. પૃથિીવસરંહનરે તરેની વચરંતા હતી. તરે પોતરે પણ 
‘ભારત છોડો’ આરંદોલન િખતરે અરંગ્રેજોની જ રેલમારં હતા (આમ તો વિશ્વયુદ્ધમારં તરેઓ 
અરંગ્રેજ પક્ષરે હતા પણ અરંગ્રેજો તરેમનો ભતૂતકાળ ભતૂલિા તૈયાર નહોતા એટલરે તરેમનરે 
પણ પકડા હતા) પણ જ રેલમારં બરેઠારં બરેઠારં તરેમણરે પોતાના વમત્ર ભાિનગરના ડૉ. પુ. 
વિ. કાણરેનરે સતૂચન કયુું હશરે એટલરે તરેમના તરફથી િૈદ્સાહરેબનરે રૂ. 100નુરં ઇનશયોડ્ક 
કિર પણ મળુરં હતુરં.

િૈદ્સાહરેબ પાસરે જયારરે  રૂ. 300 બચયા તયારરે  એમણરે પરત મોટા ભાઈ 
મધુભાઈ પાસરે જિા વિચાયુું. તરેમણરે નારવળકર દરંપતીની ભાિપતૂિ્કક વિદાય લીધી. 
િૈદ્સાહરેબરે પોતાના ગુરુનરે કહ્ુરં, ‘લોકો તો કાશી પરલોકનુરં ભાથુરં બારંધિા આિરે છરે 
પણ મેં તો આ લોકનુરં આખી વજ રંદગી ચાલરે તરેટલુરં ભાથુરં ભરેગુરં કરી લીધુરં છરે.’

નારવળકરસાહરેબ માટરે િૈદ્સાહરેબ પીએચ.ડી.ના પહરેલા વિદ્ાથથી હતા. જોકરે 
તરે બનારસ રહરંદુ યુવનિવસ્કટીના નોંધાયરેલા વિદ્ાથથી નહોતા એટલરે કદાચ તરેમના 
વિદ્ાથથીઓની સતિાિાર યાદીમારં િૈદ્સાહરેબનુરં નામ નરહ હોય. િૈદ્સાહરેબની વિદાય 
પછી તો ઘણા વિદ્ાથથીઓએ તરેમની પાસરે સતિાિાર રીતરે પીએચ.ડી. કયુું, તરેમારંના 
ઘણા પોતરે તરે જ અનરે અનય યુવનિવસ્કટીઓમારં પ્રાધયાપકો બનયા અનરે સાપરેક્ષતાિા-
દના સરંશોધનનરે ખતૂબ આગળ િધાયુું. આમ નારવળકરસાહરેબ ભારતમારં સાપરેક્ષતા-
િાદના વપતામહ ગણાયા.

તરેઓ 1960 સુધી બનારસમારં રહ્ા. તરે સાલ તરેમની િરણી રાજસથાન લોકસરેિા 
આયોગના પ્રમુખપદરે થઈ એટલરે તરેમણરે અજમરેર રહીનરે એ પદનો છ િષ્કનો કાય્ક-
કાળ ખતૂબ યશસિી રીતરે વિતાવયો. 1966મારં તયારંથી મુ્ત થયા કરે તરત પતૂના યુવન-
િવસ્કટીએ તરેમનરે પોતાનરે તયારં લોકમાનય રટળક પ્રાધયાપક બનાવયા. ચાર િષ્ક તયારં 
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રહ્ા અનરે પછી પોતાના ખ-ભૌવતકશાસ્ત્રી પુત્ર જયરંત સાથરે વનિૃતિ જીિન ગાળુરં.

િૈદ્સાહરેબનો નારવળકરસાહરેબ સાથરેનો સરંબરંધ હરંમરેશ રહ્ો. િૈદ્સાહરેબરે 
સથાપરેલા ગુજરાત ગવણત મરંડળના 1967મારં મળરેલા ત્રીજા િાવષ્કક અવધિરેશનનુરં 
ઉદઘાટન કરિા નારવળકરસાહરેબ અમદાિાદ આવયા હતા. 1969ના ફરેબ્ુઆરીમારં 
નારવળકરસાહરેબની ષષ્ઠીપતૂવત્ક પ્રસરંગરે િૈદ્સાહરેબરે અમદાિાદમારં સાપરેક્ષતાિાદ તથા 
ગુરુતિ (Relativity and Gravitation) એ વિષય પર એક રાષ્ટ ્રીય પરરષદનુરં 
આયોજન કયુું હતુરં. આ પરરષદમારં જ િૈદ્સાહરેબરે પરરષદના વિષય પર એક આરંત-
રરાષ્ટ ્રીય સરંસથા સથાપિાનો પ્રસતાિ આપયો હતો. તરેમના આ પ્રસતાિના ફલ સિરૂપરે 
1971મારં International Association for General Relativity and Gravita-
tion(IAGRG)ની સથાપના થઈ હતી. હિરે તો તરે સરંસથા પતૂરબહારમારં વિકસી છરે 
અનરે તરેનુરં એક ઉતિમ સરંશોધન સામવયક પણ પ્રકાવશત થાય છરે.

1 એવપ્રલ, 1992નરે પરોરઢયરે નારવળકરસાહરેબરે અરંવતમ શ્વાસ લીધા.

નારવળકરરે  જ રે પરરંપરા બનારસમારં શરૂ કરી હતી તરે તરેમના વશષયોએ સતત 
ચાલુ રાખી છરે. હજી આજ રે (2016મારં) પણ બનારસની યુવનિવસ્કટીમારં સાપરેક્ષતાિાદ 
પર સરંશોધન ચાલરે છરે. મેં 2013ના ઉનાળામારં તરે કૅમપસની મુલાકાત લીધી હતી 
તયારરે  તાજ રેતરમારં જ વનિૃતિ થયરેલા પણ હજી પ્રિૃતિ રહરેલા પ્રા. શ્ીરામ મળા હતા. 
તરેમની હરેઠળ પીએચ.ડી. કરી રહરેલી યુિતીઓ પણ િૈદ્સાહરેબના નામ અનરે કામથી 
પરરવચત અનરે પ્રભાવિત હતી.

આપણરે એ તો જોઈ ગયા કરે બનારસમારં કરરેલા િૈદ્સાહરેબના મુખય સરંશો-
ધન(જ રે પાછળથી ‘િૈદ્મૅરટ્રક’ તરીકરે પ્રવસદ્ધ થયુરં)નરે પ્રવસદ્ધ કરિામારં વિશ્વયુદ્ધનરે 
કારણરે મુશકરેલીઓ આિતી હતી. તરે અરંગરેનો સરંશોધનલરેખ આમ તો તૈયાર હતો પણ 
એટલા લારંબા લરેખનરે પ્રવસદ્ધ કરિા માટરે સામવયકોનરે જ રે ખચ્ક થાય તરે પોષાય તરેમ 
નહોતુરં. પ્રવસવદ્ધ માટરે પરદરેશના સામવયકનરે મોકલિામારં પણ મુશકરેલી હતી. જ રેની 
તાતી આિશયકતા હોય તરેિારં જ ટપાલ કરે સામાન પરદરેશ મોકલી શકાતારં હતારં. આ 
કારણરે તરે લરેખનો ટતૂરંકસાર (કહો કરે મુખય શોધની કરેિળ જાહરેરાત જ) બૅંગાલુરુના 
‘કરનટ સાયનસ’ સામવયકમારં 1943મારં થઈ શ્યો હતો.

આ કારણરે વમત્રોએ િૈદ્સાહરેબનરે 1943મારં જ સતૂચવયુરં કરે નોકરી શોધિાનરે 
બદલરે તમરે પોતરે જ પીએચ.ડી.ના અભયાસ માટરે ઇંગલૅનડ કરે અમરેરરકા પહોંચી જાઓ 
નરે ? ઇંગલૅનડ પર તો જમ્કનીની બૉંબિષા્ક દરરોજ થતી હતી એટલરે િૈદ્સાહરેબરે 
અમરેરરકાની વપ્રનસટન યુવનિવસ્કટીમારં પ્રિરેશ માટરે અરજી કરી. તરેઓ જ રે વિષયમારં 
સરંશોધન કરતા હતા તરેના શોધક અનરે મુખય સરંશોધનકાર આલબટ્ક આઇનસટાઇન 
પણ વપ્રનસટનમારં હતા તરે પણ એક મોટુરં આકષ્કણ હતુરં. અલબતિ અમરેરરકા પહોંચિા 
જ રેટલા પૈસા તો િૈદ્સાહરેબ પાસરે હતા જ નરહ પણ એક સહૃદયી વમત્રરે અમરેરરકાનુરં 
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ભાડુરં આપિાની તૈયારી બતાિી એટલરે તરેમણરે વપ્રનસટન યુવનિવસ્કટીમારં પ્રિરેશ માટરે 
અરજી કરી. વપ્રનસટન યુવનિવસ્કટીએ તરેમનરે પ્રિરેશ પણ આપી દીધો અનરે એમ પણ 
જણાવયુરં કરે અમારા સૌ પ્રાધયાપકો અતયારરે  યુદ્ધમોરચરે લડિા ગયા છરે એટલરે તમરે 
આ િષવે નરહ પણ આિતા િષવે (1944ના સપટરેમબરમારં) આિજો. 1944 આિતારં 
આિતારં તો પરેલા સહૃદયી વમત્રની આવથ્કક વસથવત એિી થઈ ગઈ કરે તરે મદદ કરી 
શકરે તરેિુરં હતુરં નરહ. પરરણામરે અમરેરરકા જઈ પીએચ.ડી. થિાની તક તો જતી જ 
કરિી પડી.

જો િૈદ્સાહરેબ 1943 કરે 1944મારં અમરેરરકા જઈ શ્યા હોત તો તરેમની કા-
રરકદથી પર કરેિો પ્રભાિ પડો હોત તરે એક વિચારિાનો રસપ્રદ વિષય છરે. એટલુરં 
વનવચિત છરે કરે એમ થયુરં હોત તો કદાચ ગુજરાતનરે િૈદ્સાહરેબ મળા હોત તો પણ 
સાિ જુદા જ િૈદ્સાહરેબ મળા હોત !

ba
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1943ના એવપ્રલમારં મધુભાઈ મુરંબઈમારં નહોતા. િાત એિી હતી 
કરે 1942ની શરૂઆતમારં જ બીજુ રં વિશ્વયુદ્ધ ભારતના સીમાડાઓ 
સુધી પહોંચી ગયુરં હતુરં. જાપાનરે જમ્કનીની તરફરેણમારં યુદ્ધમારં ઝરંપ-
લાવયુરં હતુરં. એક બાજુથી તરેણરે 7–12–1941ના રોજ અમરેરરકાના 
હિાઈ ટાપુ પરના પલ્કહાબ્કર બરંદરરે  રહરેલારં અમરેરરકન જ રંગી જહાજો 
પર બૉંબમારો કરી અમરેરરકાનરે પણ યુદ્ધમારં ઘસડુરં હતુરં અનરે બીજી 
બાજુ તરેણરે પોતાની પવચિમરે કોરરયા, રફવલપાઇનસ, થાઇલૅનડ, બમા્ક 
િગરેરરે  એક પછી એક જીતી લઈ ભારતના આરંદામાન ટાપુઓ પર 
પણ કબજો કરી લીધો હતો. હિરે જાપાનનો ડોળો ભારતના ઉપખરંડ 
પર હતો એ સપષ્ટ હતુરં.

ભારતની જનતાએ ભારતની ભતૂવમ પર આિુરં વિમાનો, ટનૅકો 
િગરેરરેથી સજ્જ આક્રમણ જોયુરં નહોતુરં એટલરે જ રે જ રે શહરેરો પર આક્ર-
મણ થિાનો સરંભિ લાગતો હતો તયારંથી લોકો શહરેર ખાલી કરી 
ભાગિા મારંડા.

મુરંબઈ શહરેર પણ ખાલી થિા મારંડુરં. સામાનય રીતરે નોકરી-
-ધરંધો કરનાર પુરુષો શહરેરમારં રહ્ા પણ સ્ત્રીઓ અનરે છોકરારંઓ િત-
નભરેગારં થઈ ગયારં. મધુભાઈનરે તો િતન જામનગર હતુરં, પોતરે મોટા 
થયા હતા ભાિનગરમારં પણ ્ યારંય પોતાનુરં કહરેિાય અનરે જયારં જઈનરે 
રહરેિાય તરેિુરં ઘરબાર જ રેિુરં તો હતુરં જ નરહ. પણ પરરવસથવત એિી 
થઈ કરે શાળાના વિદ્ાથથીઓ મોટી સરંખયામારં મુરંબઈ છોડી ગયા એટલરે 
શાળાઓમારં િગયો ઓછા થઈ ગયા. શાળાઓનરે મળતી ફી ઓછી 
થઈ ગઈ અનરે એ કાળરે તો વશક્ષકોના પગારો ફીમારંથી જ ચતૂકિાતા 
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હતા. એટલરે વશક્ષકો પર છટણીનો ભય ઊભો થયો. બીજી તરફ મુરંબઈની બહાર 
ગુજરાત, સૌરાષ્ટ ્ર અનરે મહારાષ્ટ ્રનારં ગામોમારં જયારં જયારં મુરંબઈના વિદ્ાથથીઓ ગયા 
તયારં તયારં શાળાઓ નિા વિદ્ાથથીઓથી છલકાઈ ગઈ. તરેમનરે નિા વશક્ષકો નીમિાની 
જરૂર પડી. એ પણ સપષ્ટ હતુરં કરે આ બરંનરે પરરવસથવતઓ હરંગામી હતી. યુદ્ધ પતૂરુરં  
થતારં અનરે શારંવત સથપાતારં મુરંબઈની શાળાઓમારં વશક્ષકોની જરૂર પડશરે જ અનરે 
અનયત્ર વિદ્ાથથીઓ ઓછા થઈ જશરે.

આ કારણરે મુરંબઈની ઘણી શાળાઓએ વશક્ષકોનરે સિરેચછાએ અચોક્સ મુદતની 
િગર પગારરે  રજા લરેિાની છતૂ ટ આપી અનરે ભવિષયમારં જયારરે  પરરવસથવત સામાનય 
બનશરે તયારરે  તરેમનરે ફરીથી તરે જ સકતૂલમારં લઈ લરેિામારં આિશરે તરેિી ઑફર આપી.

મધુભાઈનરે એ જ અરસામારં અમદાિાદથી િીસરેક રકલોમીટર ઉતિરરે  આિરેલ 
ગામ કલોલની િખારરયા પી. જ રે. હાઈસકતૂલમારંથી વપ્રવનસપાલ બનિા માટરે ઑફર 
મળી. એટલરે 1942ના જતૂનથી તરેમણરે અરંધરેરીની શાળામારંથી િગર પગારરે  અવનવચિત 
મુદતની રજા લઈ કલોલ ભણી પ્રયાણ કયુું.

એટલરે િૈદ્સાહરેબ જયારરે  બનારસથી નીકળા તયારરે  તરેમનરે કલોલ આિિાનુરં 
થયુરં. તરે બનારસથી એક ટ્રરેનમારં રદલહી આવયા અનરે તયારંથી રદલહી-અમદાિાદ 
એ્સપ્રરેસમારં નીકળી એક રદિસરે સિારરે  11 િાગરે કલોલ પહોંચયા હતા. હુરં  અનરે 
મારા કાકા છરેલ્ા દસ મરહનાથી એકબીજાનરે મળા નહોતા અનરે આટલા લારંબા 
ગાળા દરવમયાન અમરે ન મળા હોઈએ એિુરં પહરેલી જ િાર બનયુરં હતુરં. એટલરે હુરં  તો 
એમનરે લરેિા સટરેશનરે પણ ગયો હતો. ગાડી આિી તયારરે  એમનો ડબબો મારી પાસરેથી 
ખતૂબ ઝડપથી પસાર થયો અનરે ઘણરે દતૂર જઈનરે ઊભો રહ્ો. એ આખુરં અરંતર મેં 
બરેફામ દોડીનરે પતૂરુરં  કયુું હતુરં. હુરં  તરેમની પાસરે પહોંચયો તયારં સુધીમારં તો કાકા અનરે 
કુમુદ સાથરે કાકી ઊતરી ગયારં હતારં અનરે તરેમનો સામાન પણ તરેમણરે ઉતારી લીધો 
હતો. કાકાએ સાત િષ્કના મનરે ઊંચકી લીધો હતો અનરે સટરેશનરેથી ચાલતારં ઘરેર ગયારં 
એ દરવમયાન અમરે કાકા-ભત્રીજાએ આઠ મરહનામારં શુરં શુરં થયુરં તરેની બધી િાત 
કરી. ઘરેર જઈનરે જ કાકાએ મનરે નીચરે ઉતાયયો.

કાકા કલોલ આવયા તયારરે  અમારુરં  પણ મુરંબઈ પાછા જિાનુરં નક્ી થઈ ગયુરં 
હતુરં. જાપાનનુરં સૈનય આરંદામાન સુધી પહોંચી અટકી ગયુરં હતુરં. કારણ અમરેરરકાએ 
પૅવસરફક સમુદ્રમારં જાપાનના સૈનયો પર ભારી આક્રમણ કયુું હતુરં. તરેથી જાપાનનુરં ધયાન 
હિરે ભારતથી હટીનરે પૅવસરફક પર હતુરં. આ કારણરે મુરંબઈથી રહજરત કરી ગયરેલા 
સૌ જતૂન(1943)મારં શાળાઓ ખતૂલરે તરે પહરેલારં મુરંબઈ પહોંચિાની િરેતરણમારં હતા.

અમરે સૌએ મરેના અરંતમારં કલોલ છોડી અમદાિાદમારં ઘણા રદિસ પસાર કયા્ક. 
અમદાિાદમારં રોકાિાનુરં કારણ એ હતુરં કરે િૈદ્સાહરેબના મવસયાઈ ભાઈ હરસુખ-
રાય િસાિડા(જ રેમનો ઉલ્રેખ આ પુસતકમારં આગળ થઈ ગયો છરે)નારં લગ્ન જતૂનની 
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શરૂઆતમારં રહરંમતનગર ખાતરે થિાનારં હતારં અનરે તરેમારં અમારરે  હાજરી આપિી જ 
પડશરે તરેિો સૌનો આગ્હ હતો.

આથી અમરે એ મરહનો અમદાિાદમારં સારરંગપુર સક્કલ અનરે સારરંગપુર વબ્જ 
િચચરે આિરેલી નાગરગૃહ નામની એક ધમ્કશાળામારં વિતાવયો.

િૈદ્સાહરેબરે હિરે કોઈ કૉલરેજમારં વયાખયાતાનુરં પદ મરેળિિાની કોવશશ કરિાની 
હતી. તરે િખતરે અમદાિાદમારં ગવણતમારં સનાતક કક્ષાનુરં વશક્ષણ આપતી હોય તરેિી 
બરે જ કૉલરેજો હતી. એક ગુજરાત કૉલરેજ, પણ તરે તો સરકારી કૉલરેજ હતી અનરે 
તરેમારંની વનમણતૂકો રાજયની રાજધાની મુરંબઈથી (કરે પતૂનામારંની વશક્ષણ વનયામકની 
કચરેરીથી) થતી હતી. બીજી કૉલરેજ એસ. એલ. ડી. આરસ્ક ઍનડ સાયનસ કૉલરેજ 
હતી, પછીથી જ રેના બરે ભાગ થયા : એલ. ડી. આરસ્ક કૉલરેજ (લાલભાઈ દલપત-
ભાઈ આરસ્ક કૉલરેજ) અનરે એમ. જી. સાયનસ ઇવનસટટ્તૂટ. એસ. એલ. ડી. કૉલરેજના 
આચાય્ક એક જાણીતા અથ્કશાસ્ત્રી હતા (તરેઓ પછીથી ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના 
અથ્કશાસ્ત્રના પ્રાધયાપક થયા હતા.).

િૈદ્સાહરેબ એમનરે મળા. વપ્રવનસપાલરે િૈદ્સાહરેબનારં સરંશોધનપત્રો િગરેરરે  જોયારં 
અનરે વનખાલસતાથી કહ્ુરં, ‘જુઓ, અમારી કૉલરેજમારં ગવણતના વયાખયાતાની એક 
જગયા તો છરે પણ પસરંદગી તો અમારી કૉલરેજના સરંચાલક સવમવતના પ્રમુખ જ 
કરરે  છરે અનરે તરેમના મનમારં એક અનય ઉમરેદિાર છરે જ. એટલરે મનરે ભય છરે કરે તમરે 
અરજી કરશો તો પણ વનરાશા જ હાથ લાગશરે.’ એટલરે અમદાિાદની નોકરીની 
તકો તો તયારં જ અસત થઈ ગઈ.

થોડા રદિસ પછી સતૂરતની એમ. ટી. બી. કૉલરેજની જાહરેરાત આિતારં િૈદ્સા-
હરેબરે તરેનરે માટરે પોતાની અરજી મોકલી.

રહરંમતનગરમારં લગ્નમારં હાજરી આપીનરે અમરે બધારં 5 જતૂન, 1943ની સિારરે  
મુરંબઈ પહોંચયારં અનરે અમારા નિા ઘરમારં િસિાટ શરૂ કયયો.

સતૂરતમારં 12મી જતૂનરે ઇનટરવયતૂ થયા. એ પતાિીનરે િૈદ્સાહરેબ 13મીએ મુરંબઈ 
પાછા આવયા અનરે 14મીએ જ સતૂરતથી MTBના વપ્રવનસપાલ ન. મા. શાહનો 
મધુભાઈ પર પત્ર આવયો. મધુભાઈ ન. મા. શાહના સતૂરત ખાતરે એમ.એ.ના વિદ્ા-
થથી હતા એટલરે એ નાતરે શાહસાહરેબરે મધુભાઈનરે લખયુરં હતુરં કરે તમારા ભાઈનરે અમરે 
વનમણતૂક આપિાનુરં તો નક્ી કયુું જ છરે પણ મારી તરેમનરે સલાહ છરે કરે કૉલરેજમારં 
ચુસત ચોરણી (એમણરે િાપરરેલો શબદ : tight pants) ન પહરેરરે . ખતૂલતારં પાટલતૂન 
(loose pants) કરે ધોવતયુરં પહરેરરે  !

િૈદ્સાહરેબ તો રાજકોટ કૉલરેજના જ એમના પહરેરિરેશ ચુસત સુરિાલ, 
શરેરિાણી અનરે ટોપી પહરેરીનરે જ ઇનટરવયતૂમારં ગયા હતા તરેના સરંદભ્કમારં શાહસાહરેબરે 
આ સલાહ આપી હતી.
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હિરે તરે સમયરે ખાદી છતૂ ટથી મળતી નહોતી. ગારંધીજીના િસ્ત્રસિાિલરંબન-
ના વસદ્ધારંત પ્રમાણરે સતૂતરની આરંટીના બદલામારં જ ખાદી મળતી. હિરે કારંઈ આઠ 
રદિસમારં ખાદીનારં ધોવતયારં કરે પાટલતૂન જ રેટલી ખાદી ન કારંતી શકાય. તરેથી મધુભાઈ 
પાસરેથી એક ખાદીનુરં પાટલતૂન અનરે બરે કોટ ઉછીનારં લીધારં. પાટલતૂનમારં પોતાના માપ 
પ્રમાણરે ફરેરફાર કરાિી લીધો અનરે શટ્ક તો તરેમની પાસરે હતારં જ, એટલરે 20 જતૂન, 
1943નરે રદિસરે કોટ, પાટલતૂન, ટાઈમારં સજ્જ થઈ એમ.ટી.બી. કૉલરેજમારં માવસક રૂ. 
100ના પગારમારં િૈદ્સાહરેબ જોડાઈ ગયા.

િૈદ્સાહરેબરે લખયુરં છરે કરે ‘રાજકોટમારં તો હુરં  નિો સિો હતો તરેમ કૉલરેજ પણ 
નિી જ હતી. સતૂરતમારં તો હુરં  એકલો જ નિો હતો પણ કૉલરેજ તો પચચીસ િષ્ક 
પહરેલારં સથપાયરેલી. કૉલરેજના વશક્ષકગણમારં ન. મા. શાહસાહરેબ ઉપરારંત અઠરંગ 
વિવિાનો પ્રા. વિષણપ્રસાદ વત્રિરેદી, વિજયરાય િૈદ્, કમળાશરંકર વત્રિરેદી, પ્રા. પાલનદરે 
જ રેિા જ રે પ્રતયરેક પોતરે એક સરંસથા બની શકરે તરેિા મહાનુભાિો હતા.

ગુજરાતનુરં સતૂરત શહરેર એક અનોખી ભાત પાડરે છરે. તરેનો ઇવતહાસ ગુજરા-
તનારં ઘણારં અનય શહરેરો કરતારં જતૂનો છરે. સતૂરતીઓ રરંગીલા પણ છરે, મહરેનતુ પણ છરે 
અનરે કશાથી હતાશ થાય તરેિા નથી. અનરેક િાર સતૂરત પર વિઘનો આવયારં છરે પણ 
આ શહરેર રાખમારંથી ફરીથી ઊઠ્યુરં છરે.

સતૂરત તાપી નદીના ડાબા કારંઠ રે િસયુરં હતુરં. તાપી નદી દરેશની મોટી  નદી-
ઓમારંની એક છરે. નદી પતૂિ્કમારંથી આિી શહરેર પાસરે જ દવક્ષણ તરફ િળારંક લરે છરે 
અનરે શહરેરથી થોડરે જ દતૂર અરબી સમુદ્રમારં ભળી જાય છરે. શહરેર નદીના મુખ 
પાસરે હોિાથી શહરેરમારં નદીમારં ઊંડાણ છરે અનરે હજી 50 િષ્ક પહરેલારં સુધી ઠીક ઠીક 
મોટારં િહાણો સમુદ્રમારંથી નદી િાટરે છરેક સતૂરત શહરેરમારં આિતારં હતારં. યુરોપીય 
સતિાઓ(અરંગ્રેજ, પોટુ્કગીઝ, ડચ)એ સતૂરત વિારા જ ભારતમારં કરે ઉતિર ભારતમારં 
પ્રિરેશ કયયો હતો. ઇંગલૅનડનારં રાણી એવલઝાબરેથ(પ્રથમ)ના પ્રવતવનવધ સર ટૉમસ 
રૉ સતૂરતથી જ મોગલ બાદશાહ જહારંગીરનરે મળિા આગ્ા ગયા હતા. આ બધી 
પવચિમી સતિાઓ તથા અરબસતાન અનરે આરફ્કાનો ઉતિર ભારત સાથરેનો બધો 
વયાપાર સતૂરત બરંદરરેથી જ થતો હતો. આ કારણરે સોળમી સદીથી જ સતૂરત ખતૂબ 
ધવનક શહરેર રહ્ુરં છરે.

પતૂરા ઉતિર ભારતથી જ રે મુવસલમ વબરાદરો હજ કરિા જતા તરે તમામ સતૂરતથી 
જ મક્ાની દરરયાઈ સફર શરૂ કરતા. એિા યાત્રીઓ માટરે મોગલ બાદશાહરે 
સતૂરતમારં નદીનરે કારંઠ રે એક સરાય (ધમ્કશાળા) બરંધાિી હતી (જ રે ઇમારત હજી મોજતૂદ 
છરે). આ સરાય સતૂરતના જ રે વિસતારમારં છરે તરેનરે આજ રે પણ ‘મુગલીસરા’ કહરેિાય છરે. 
ભારતના પવચિમ તથા ઉતિર ભાગો માટરે સતૂરત ભારતનો દરિાજો હતુરં. આ કારણરે 
16મી સદીથી જ સતૂરત ખતૂબ સમૃદ્ધ શહરેર બનયુરં હતુરં. મુશકરેલી એ હતી કરે સતૂરત 
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સમૃદ્ધ હતુરં પણ સુરવક્ષત નહોતુરં. સતિરમી સદીમારં વશિાજી મહારાજનરે મોગલો અનરે 
અનયો સામરેનારં યુદ્ધોમારં જયારરે  જયારરે  ધનની જરૂર પડતી તયારરે  તયારરે  તરે સતૂરતનરે 
લતૂરંટિા આિતા અનરે ખતૂબ ધન લતૂરંટી જતા. આચિય્કની િાત તો એ છરે કરે આ છતારં 
સતૂરતની સમૃવદ્ધમારં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો થતો નરહ. આ પરરવસથવત કાયમ રહી છરે. 
વશિાજીના સૈનય કરતારં પણ સતૂરત પર મોટો ભય તો તાપી નદીમારં દર ત્રણ-ચાર 
િષવે આિતા મહાભયાનક પતૂરનો હતો. કરેટલીક િાર તાપીની રરેલમારં પારાિાર 
નુકસાન થતુરં પણ શહરેરનરે તરેમારંથી પતૂિ્કિત્ બરેઠુ રં થતારં પણ િાર ન લાગતી.

તાપી નદી પર પહરેલો પુલ (હોપ પુલ) છરેક 1877મારં બરંધાયો પણ તયાર પછી 
લગભગ એક સદી સુધી બીજો કોઈ પુલ ન બરંધાયો તરેથી નદીનરે સામરે કારંઠ રે શહરેરનો 
વિસતાર ન થયો. પણ પછી જોતજોતારંમારં 6 બીજા પુલ બરંધાતારં શહરેર આજ રે તો 
નદીપાર પણ ખતૂબ વિસતયુું છરે.

સતૂરત જરીકામ માટરે ખતૂબ િખણાતુરં હતુરં, પછી ટર્ે સટાઇલનુરં મોટુરં મથક બનયુરં 
અનરે હિરે હીરાઉદ્ોગ માટરે એ વિશ્વભરમારં જાણીતુરં છરે. આ બધા ઉદ્ોગોએ શહરેરનરે 
ખતૂબ કીવત્ક અનરે ધન અપાવયારં છરે.

સતૂરતનુરં પહરેલુરં અખબાર ‘સતૂરત વમત્ર’ 1853મારં શરૂ થયુરં. હજી આજ રે પણ 
‘ગુજરાત વમત્ર’ના નામરે તરે પ્રકાવશત થાય છરે.

સતૂરત શહરેર કરેિળ તરેની સરંપવતિ માટરે જ જાણીતુરં છરે એિુરં નથી. તયારં જાણીતા 
સારહતયકારો, નાટ્વિદો, અવભનરેતાઓ, સરંગીતજ્ઞો િગરેરરે  પણ ઘણા પા્યા છરે. 
આમારંના કરેટલારંકનારં નામ નમ્કદ (નમ્કદાશરંકર દિરે), ચરં. ચી. મહરેતા, ધનસુખલાલ 
મહરેતા, જયોતીનદ્ર દિરે, જયરંત પાઠક, કમળાશરંકર વત્રિરેદી, ગની દહીંિાલા, કવપલ-
દરેિ શુ્લ, સરંજીિકુમાર (હરરભાઈ જરીિાલા) છરે. આ બધાની સાથરે સાથરે સતૂરતના 
મહાન રસાયણવિજ્ઞાની ટી. કરે. ગજ્જરનરે પણ ભતૂલી ન શકાય.

િૈદ્સાહરેબ જયારરે  સતૂરતની એમ. ટી. બી. કૉલરેજમારં જોડાયા તયારરે  તરેમના 
વપ્રવનસપાલ નગીનદાસ માણરેકલાલ શાહનરે પણ એક અવગ્મ હરોળના ગવણતજ્ઞની 
કક્ષામારં મતૂકિા પડરે તરેમ છરે.

િૈદ્સાહરેબનુરં કદાચ મોટુરં પ્રદાન એ છરે કરે તરેમણરે પોતાની વિવિતિા, આયોજન-
શવ્ત, િ્તૃતિકળા અનરે લોકો પાસરેથી ઉતિમ કામ લરેિાની શવ્તથી ગુજરાતના 
ગવણતવશક્ષણના સતરનરે લગભગ આરંતરરાષ્ટ ્રીય કક્ષાએ પહોંચાડુરં. જો િૈદ્સાહરે-
બની પહરેલારં ગુજરાતમારં ગવણતવશક્ષણ માટરે કોઈએ સતુતય કામ કયુું હોય તો તરે 
વપ્રવનસપાલ ન. મા. શાહ હતા.

શાહસાહરેબનો જનમ 14 જુલાઈ, 1894ના રોજ થયો હતો. તરેઓ નાનપણથી 
જ ગવણતમારં અતયરંત તરેજસિી હતા. ગવણત સાથરે સનાતક થયા પછી તરેઓ કૅ-
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વમબ્જ ગયા હતા. તયારં ખતૂબ મુશકરેલ ગણાતી ટ્રાયપોસની ગવણતની પરીક્ષામારં પહરેલા 
ભાગમારં 1917મારં તથા બીજા ભાગમારં 1919મારં (બરંનરેમારં) પહરેલા િગ્કમારં પાસ થયા 
હતા. તરેમણરે કૅવમબ્જ યુવનિવસ્કટીની બી.એ.ની રડગ્ી 1919મારં અનરે એમ.એ.ની રડગ્ી 
1923મારં મરેળિી અનરે પછી ભારત પાછા ફયા્ક.

શાહસાહરેબ 1923મારં પતૂનાની સર પરશુરામભાઉ (એસ.પી.) કૉલરેજમારં પ્રા-
ધયાપક બનયા. તરેમણરે તરત જ ભારતના ગવણતજગતમારં પણ વસક્ો જમાવયો. 
1926થી બરે િષ્ક માટરે તરેઓ ઇંરડયન મૅથરેમૅરટકલ સોસાયટીના મરંત્રી રહ્ા હતા. તરેઓ 
પછી એસ. પી. કૉલરેજના વપ્રવનસપાલ પણ બનયા હતા.

1930મારં શાહસાહરેબ પતૂના છોડી સતૂરત આવયા હતા અનરે તયારં એમ. ટી. બી. 
કૉલરેજના વપ્રવનસપાલ બનયા હતા. આપણરે આગળ જોઈ ગયા તરેમ િૈદ્સાહરેબના 
મોટા ભાઈ મધુભાઈએ તરેમની કીવત્કથી અરંજાઈનરે 1931મારં બરોડા કૉલરેજ છોડીનરે 
એમ.એ.નુરં બીજુ રં િષ્ક શાહસાહરેબના વિદ્ાથથી તરીકરે સતૂરતમારં ગાળુરં હતુરં.

એ સમયરે સમગ્ ગુજરાત અનરે મહારાષ્ટ ્રની બધી કૉલરેજો મુરંબઈ યુવનિવસ્કટી 
સાથરે સરંલગ્ન હતી. શાહસાહરેબ યુવનિવસ્કટીની ગવણત અભયાસસવમવતમારં સિ્કસિા્ક 
જ રેિા હતા અનરે તરેથી સમગ્ પ્રદરેશના કૉલરેજ ગવણતવશક્ષણ પર તરેમનો પ્રભાિ હતો.

શાહસાહરેબરે ગુજરાત-મહારાષ્ટ ્રની માધયવમક શાળાઓના ગવણતવશક્ષણ પર 
પણ પાઠ્યપુસતકોના માધયમથી પ્રભાિ પાડો હતો. તરેમણરે પોતાની જ કૉલરેજના 
એક સાથી પ્રાધયાપક સી. એમ. દરેસાઈ સાથરે ધોરણ 8થી 11 માટરે બીજગવણતનારં 
ઉતિમ પાઠ્યપુસતકો લખયારં હતારં. હુરં  પોતરે શાળામારં એ જ પાઠ્યપુસતકો િારંચીનરે મોટો 
થયો હતો. તરેમની પરરણામો સમજાિિાની રીત તો સુરંદર હતી જ પણ તરેમના પુસત-
કમારંના દાખલાઓની વિવિધતા અનરે પ્રવતભાનરે પડકારિાનો તરેમનો અવભગમ એ 
બધુરં અમનરે વિદ્ાથથીઓનરે ખતૂબ ગમતુરં. આ પાઠ્યપુસતકો શાહસાહરેબરે તો અરંગ્રેજીમારં 
લખયારં હતારં અનરે અમરે એ અરંગ્રેજીમારં જ ભણયા હતા. પણ 1957ના અરસામારં 
ગુજરાતી માધયમ અમલમારં આવયુરં તયારરે  મારા વપતાશ્ી મધુભાઈએ શાહ અનરે 
દરેસાઈનારં પાઠ્યપુસતકોનો ગુજરાતી અનુિાદ કયયો હતો અનરે એમ. શાહસાહરેબનો 
પ્રભાિ ગવણતવશક્ષણ પર લગભગ 1970 સુધી રહ્ો હતો.

આ શાહસાહરેબના નરેતૃતિ નીચરે અનરે સતૂરતના રરંગીલા અનરે છતારં સફતૂવત્કભયા્ક 
િાતાિરણમારં િૈદ્સાહરેબરે જતૂન, 1943મારં સતૂરતમારં વશક્ષણ આપિાનુરં શરૂ કયુું.

કૉલરેજના પહરેલા િષ્કમારં 150 વિદ્ાથથીઓ અનરે બધા રરંગીલા સતૂરતીઓ. એટલરે 
િગ્કમારં ધયાન આપી ભણનારા કરતારં સાહરેબનુરં ધયાનભરંગ કરિાના પ્રયતન કરનારા 
ઘણા િધુ હતા. એક આિા પ્રસરંગનુરં િણ્કન કરતારં તરેઓ લખરે છરે :

‘પહરેલા િષ્કના પહરેલા સત્રમારં કૉલરેજના પ્રથમ િષ્કના મારા િગયોમારં સારા 
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પ્રમાણમારં અિાજો અનરે તોફાનો થતારં. ગમરે તરેટલો પ્રયતન કરુરં  તોયરે િગ્ક કાબતૂમારં 
આિરે નરહ. વિદ્ાથથીઓ  શારંત થાય નરહ અનરે મનરે ભણાિિાની મઝા આિરે નરહ. 
એક રદિસ હુરં ત્રાસી ગયો અનરે ગુસસામારં આિી જઈનરે મેં તો એક ભાષણ ઝાડી 
નાખયુરં અનરે ધાક બરેસાડિા આખા િગ્કનરે દરંડ કયયો ! દરરેક વિદ્ાથથીનો એક રૂવપયો 
દરંડ ! તરેની તાતકાવલક અસર થઈ અનરે તરે વપરરયડ તો શારંવતથી પસાર થયો. બીજ રે 
રદિસરે હુરં  વપ્રવનસપાલસાહરેબનરે મળો અનરે આખા િગ્કનો મેં દરંડ કયયો છરે તરે િાત 
કરી. તરેમણરે શારંવતથી કહ્ુરં :  દરંડ તો આચાય્ક જ કરી શકરે. વશક્ષકરે તો અવશસત 
વિશરે આચાય્કનરે િાત કરિી જોઈએ. કૉલરેજના ચાળીસ જ રેટલા વશક્ષકો તરે બધા જો 
પોતાની મરેળરે વનણ્કય કરીનરે દરંડ કરે સજા કરિા મારંડરે તો અવશસત ઘટિાનરે બદલરે 
ઊલટાની િધી જાય. તરેમણરે એક બીજી સલાહ આપી. મોટા િગ્કમારં થોડીક ધીરજ 
રાખિી જોઈએ અનરે કોઈ પણ સરંજોગોમારં પણ આપણા મગજ ઉપરથી આપણો 
કાબતૂ તો જરા પણ ઓછો ન થિો જોઈએ.’

‘બીજ રે રદિસરે િગ્કમારં જઈનરે મેં તો કહી દીધુરં કરે ‘તમારામારંથી કરેટલાક 
વિદ્ાથથીઓ મનરે મળી ગયા છરે અનરે રદલગીરી વય્ત કરી છરે એટલરે દરંડ માફ કયયો 
છરે.’ પણ મનરે વશક્ષક તરીકરે મોટો પાઠ મળી ગયો : કોઈ પણ સરંયોગોમારં આપણા 
મગજ ઉપરથી આપણો કાબતૂ તો જરા જ રેટલો પણ ઓછો ન થિો જોઈએ. વશક્ષક 
તરીકરે અનરે એક જિાબદાર નાગરરક તરીકરે આ પાઠ મનરે તયાર પછી ઘણી િાર 
વિકટ સરંજોગોમારં મદદરૂપ નીિડો છરે.’

પછી િૈદ્સાહરેબમારં શાહસાહરેબનરે એટલી બધી શ્દ્ધા અનરે વિશ્વાસ આવયારં કરે 
કૉલરેજનારં ઘણારં ખાનગી કામો પણ તરેમનરે સોંપતા.

શાહસાહરેબરે જ રે કુનરેહ અનરે સલતૂકાઈથી િૈદ્સાહરેબનરે પોતાનરે પડખરે લીધા અનરે 
તરેમનરે ઉતિમ વશક્ષક બનિા માટરેની તાલીમ પ્રતયક્ષ કરે પરોક્ષ રીતરે આપી કરે તરેથી 
અધયાપક તરીકરે િૈદ્સાહરેબ ખીલી ઊઠ્યા.

િૈદ્સાહરેબનુરં ઘર અઠિાલાઇનસ વિસતારમારં લાલ બરંગલા પાસરે આિરેલા ગજ્જ-
રના બરંગલામારં હતુરં. એ મોટા બરંગલાનો નીચરેનો માળ િૈદ્સાહરેબરે ભાડરે લીધો હતો 
અનરે ઉપરનરે માળરે અથ્કશાસ્ત્રના પ્રાધયાપક એ. આર. દરેસાઈ હતા. પછીથી 1975ની 
આસપાસ દરેસાઈસાહરેબ દવક્ષણ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવત પણ બનયા હતા.

ગજ્જરના બરંગલાની આગળ મોટુરં કરંપાઉનડ હતુરં. રસતા પરથી કરંપાઉનડમારં 
દાખલ થાઓ એટલરે લગભગ િીસ ફતૂટ સુધી સરસ બગીચો હતો. તયાર પછી એક 
પતૂણ્ક સાઇઝનો બૅડવમનટન કોટ્ક હતો અનરે તયાર પછી બરંગલામારં જિાનારં પગવથયારં 
હતારં. િૈદ્સાહરેબ પડોશીઓ, વમત્રો િગરેરરેનરે બોલાિી વનયવમત રીતરે બૅડવમનટન 
રમતા.
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પહરેલા િષવે (1943–’44મારં) સતૂરત કૉલરેજમારં િૈદ્સાહરેબનરે વિદ્ાથથીઓની ગરે-
રિત્કણતૂકનો અનુભિ થઈ ગયો હતો. એ અનુભિ અનરે શાહસાહરેબની સલાહ 
પછી િૈદ્સાહરેબ કરેિા વયાખયાતા બનયા એ તરેમના 1944ના એક વિદ્ાથથી પાસરેથી 
જાણીએ. આ વિદ્ાથથી એટલરે વજતરેનદ્રભાઈ િચછરાજાની. આમ તો તરેઓ િૈદ્સાહરે-
બના સાળા જ હતા અનરે તરેમની સાથરે રહીનરે જ ભણતા હતા. આજ રે 2016મારં 88 
િષ્કની િયરે તરેઓ પુત્રની સાથરે અમરેરરકામારં રહરે છરે. મેં તરેમનરે વિનરંતી કરી કરે તરેમના 
સતૂરતના ઘર તથા િૈદ્સાહરેબ સાથરેના અનુભિો અરંગરે કરંઈક લખરે. તરેમના સરંદરેશમારંથી 
નીચરેનુરં લખાણ લીધુરં છરે. િૈદ્સાહરેબની પુત્રીઓની જ રેમ જ આ વજતુભાઈ પણ 
િૈદ્સાહરેબ માટરે ‘કાકા’ એ જ સરંબોધન િાપરરે  છરે :

‘સતૂરતમારં કાકાનુરં જીિન સાદુરં, શરીર સુદૃઢ અનરે પ્રવતભા આકષ્કક હતારં. તરેઓ 
રોજ સિારરે  5 િાગરે ઊઠી કસરત કરતા. અઠિાલાઇનસમારં દોડિા જતા એટલરે હુરં  
અનરે ગજુભાઈ3 પણ જતા. મારરે  માટરે તો એ ક્રમ હજી આજ રે પણ ચાલુ છરે.

‘કાકા એક ઉતિમ વશક્ષક હતા. અમનરે વત્રકોણવમવત શીખિતા. પહરેલારં 
આગલા તાસનારં પરરણામોનુરં પુનરાિત્કન કરરે , પછી નિારં પરરણામો સરસ રીતરે 
શીખિરે અનરે છરેલ્રે તરે બધારં પરરણામોની સમાલોચના કરરે . અનય પ્રાધયાપકો િગ્ક 
લરે તયારરે  ઘણા વિદ્ાથથીઓ કૅનટીનમારં હોય પણ કાકાના તાસમારં િગ્કના વિદ્ાથથીઓ 
તો હાજર હોય જ, પણ અનય રડવિઝનના અનરે કરેટલાક તો ઇનટરના વિદ્ાથથીઓ 
પણ હાજરી આપતા.’

‘કાકા કાયમ સાઇકલ પર જ કૉલરેજમારં આિરે. તરેમની વિશરેષતા એ હતી 
કરે આખરે રસતરે એકસરખી ધીમી ઝડપરે સાઇકલ ચલાિતા હોય જાણરે કરેમ મનમારં 
વિચારોની હારમાળા ચાલતી હોય ! હુરં  માનુરં છુરં કરે લારંબા સમય સુધી એકધારી 
ધીરી ઝડપરે સાઇકલ ચલાિિી તરે પણ એક વસવદ્ધ જ છરે. ખાદીધારી, સફરેદ લેંઘો, 
સફરેદ ઝભભો, િાળ પણ કોપરરેલ તરેલ નાખી સરસ ઓળરેલા હોય, પગમારં ચરંપલ જ 
હોય. બતૂટ તો ભાગયરે જ પહરેરરે .

‘રોજનો પહરેરિરેશ ઘરેર આિીનરે ધોઈ નાખરે અનરે સુકાય પછી કાળજીથી ગડી 
કરીનરે ખાટલામારં ગાદલારં નીચરે ‘ઇસ્ત્રી કરિા’ મતૂકી દરે. તરેનાથી જ રે ‘ઇસ્ત્રી’ થાય તરે 
જ તરેમનરે ચાલરે.

‘એમ. ટી. બી.મારં બરે િૈદ્ હતા. એક કાકા અનરે બીજા ગુજરાતીના પ્રાધયાપક 
વિજયરાય કલયાણરાય િૈદ્. વિદ્ાથથીઓ ગુજરાતીના પ્રાધયાપકનરે વિ ક િૈદ્ એટલરે 
વિક િૈદ્ કહરે અનરે સરખામણીમારં કાકાનરે ‘સટ્રૉંગ િૈદ્’ કહરે !’

એિુરં લાગરે છરે કરે શાહસાહરેબરે કોટ-પૅનટનો આગ્હ રાખયો હતો તરે એક િષ્ક 

3. વજતરેનદ્રભાઈના મોટા ભાઈ (સિ.) ગજ રેનદ્ર િચછરાજાની
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સુધી િૈદ્સાહરેબનરે જોયાજાણયા પછી તરેમણરે પડતો મતૂ્યો હતો. એક િષ્કમારં તો એિુરં 
લાગરે છરે કરે 50 િષ્કના શાહસાહરેબ અનરે 26 િષ્કના િૈદ્સાહરેબ એકબીજાની ખતૂબ 
નજીક આિી ગયા હતા.

િૈદ્સાહરેબ લખરે છરે કરે પહરેલરે જ િષવે તરેમનરે શાહસાહરેબના કાળા પારટયા પરના 
કામથી પોતાનુરં કાળા પારટયા પરનુરં કામ સિચછ, સુરંદર અનરે દશ્કનીય બનાિિાની 
પ્રરેરણા મળી હતી.

એ િખતરે મૅરટ્રકની પરીક્ષાનારં પ્રશ્નપત્રો મુરંબઈથી આિતારં અનરે દરરેક પરેપર 
પરીક્ષાના રદિસની સિારરે  જ સતૂરતમારં પ્રરેસમારં છપાતુરં. આ કામગીરી દક્ષતાથી અનરે 
ભતૂલરરહત શી રીતરે થઈ શકરે તરે શાહસાહરેબરે િૈદ્સાહરેબનરે શીખવયુરં હતુરં. આ તાલીમ 
દરવમયાન િૈદ્સાહરેબનરે ગવણતના છાપકામનરે તદ્ન ભતૂલરરહત કરેમ કરાય તરેની પણ 
તાલીમ મળી હતી. આ કુશળતા તરેમનરે જીિનભર કામ લાગી હતી.

એક પ્રસરંગરે શાહસાહરેબરે કોઈ ઇરાદા િગર અનાયાસરે િૈદ્સાહરેબનરે ગાળ દઈ 
દીધી હતી એ પણ િૈદ્સાહરેબ યાદ કરતા. બનયુરં એિુરં હતુરં કરે કૉલરેજની સરંચાલક 
સવમવતના પ્રમુખ (જ રેઓ સતૂરતના એક ખતૂબ પ્રવતવષ્ઠત નાગરરક હતા), િૈદ્સાહરેબનરે 
ઘરેર તરેમનરે મળિા આવયા. િાત એમ હતી કરે તરેમણરે પોતાના પુત્રનરે મુરંબઈ ભણિા 
મોકલયો હતો. તરેનરે ગવણતમારં સહાયની જરૂર હતી. તરેના વપતાએ િૈદ્સાહરેબ બહુ 
સરસ વશક્ષક હતા એમ સારંભળુરં હતુરં એટલરે તરેઓ િૈદ્સાહરેબનરે ઘરેર એમ કહરેિા 
આવયા હતા કરે િૈદ્સાહરેબ પરેલા મુરંબઈના કૉલરેવજયનનુરં એક મરહના માટરે ટ્તૂશન 
કરરે . સરંચાલન સવમવતના પ્રમુખ પોતરે સામરે ચાલીનરે આિરે અનરે વિનરંતી કરરે  એટલરે ના 
તો શી રીતરે પડાય ? પણ વનયમ પ્રમાણરે ટ્તૂશન માટરે આચાય્કની પરિાનગી લરેિી 
જોઈએ. એટલરે કૉલરેજમારં િૈદ્સાહરેબરે શાહસાહરેબનરે િાત કરી. િૈદ્સાહરેબનરે જાણ 
નહોતી કરે તાજ રેતરમારં જ શાહસાહરેબ અનરે પરેલા પ્રમુખની િચચરે કોઈ મુદ્ા ઉપર ઉગ્ 
મતભરેદ થયા હતા. શાહસાહરેબરે જાણયુરં કરે પ્રમુખશ્ી િૈદ્સાહરેબનરે િીનિિા તરેમનરે ઘરેર 
ગયા હતા તયારરે  બોલી ઊઠ્યા ‘અરરે , ગરજ રે તો તરે ગધરેડાનરે પણ બાપ કહરે તરેિો છરે.’ 
િૈદ્સાહરેબ લખરે છરે કરે બરે મહાનુભાિો િચચરે સરંબરંધોમારં ઓટ આિરે તયારરે  મારા જ રેિા 
નાના માણસનરે ગધરેડા સાથરે સરખામણીમારં ઊભા રહરેિાનો િારો આિરે !

1944–’45નુરં શૈક્ષવણક િષ્ક પતૂરુરં  થયુરં તયારરે  એમ. ટી. બી. કૉલરેજમારં એક 
વિવિાન વશક્ષક, વપ્રવનસપાલના વિશ્વાસપાત્ર સાથી અનરે વિવિાન સાથી-પ્રાધયાપકોના 
વમત્ર તરીકરે િૈદ્સાહરેબનુરં સથાન વનવચિત થઈ ચતૂ્યુરં હતુરં. પણ તરેમનરે પોતાનરે એક 
અજ રંપાની લાગણી હતી. ‘પીએચ.ડી.નુરં શુરં ?’ સતૂરત રહ્રે રહ્રે શ્ય તરેટલુરં સરંશોધન 
તો તરે કરતા જ હતા પણ તરે માટરેનુરં માગ્કદશ્કન મરેળિિાની મુશકરેલી હતી, જ રેની સાથરે 
પ્રશ્નોની ચચા્ક કરી શકાય એિા સાથીઓ પણ નહોતા. આ બધુરં એમનરે અકળાિતુરં 
હતુરં પણ તરેમના સાથીઓનરે તરેમનો આ અજ રંપો સમજાતો નહોતો. આનુરં કારણ તો 
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એ જ હતુરં કરે પવચિમ ભારતમારં કૉલરેજનો અધયાપક સરંશોધન કરરે  કરે કરિા માટરે 
ઉતસુક હોય એ ખયાલ જ કોઈનરે સમજાતો નહોતો.

આ લાગણી િતિરેઓછરે અરંશરે બધા વિષયોમારં અનરે માત્ર પવચિમ ભારતમારં 
જ નરહ પણ સમગ્ દરેશમારં હતી. ભારતમારં સૌપ્રથમ એકસાથરે ત્રણ યુવનિવસ્ક-
ટીઓ (મુરંબઈ, મદ્રાસ(ચરેન્નાઈ) અનરે કૉલકાતા) 1855ના અરસામારં સથપાઈ. પણ 
તરેમની સથાપના દરેશના યુિાનોનરે મુખયતિરે સરકારી સરેિાઓ (કારકુનો, અમલદારો, 
હિામાન ખાતુરં, સરકારી દિાખાનારં અનરે હૉવસપટલો, િસવતગણતરી ખાતુરં, લશકર) 
માટરે યોગય તાલીમ મળરે તરે જ ઉદ્ રેશથી થઈ હતી. આ ઉદ્ રેશમારં સરંશોધન પર કોઈ 
ભાર હતો નરહ.

પરરણામરે આમારંની કોઈ યુવનિવસ્કટીમારં સરંશોધન પ્રિૃવતિ લારંબા સમય સુધી 
શરૂ ન થઈ પણ મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીમારં તો 1941મારં જ પીએચ.ડી. માટરે રીતસરના 
વનયમો અમલમારં આવયા. ગવણત તો આ બધામારં વિશરેષ પછાત હતુરં કારણ કરે 
આપણરે આ પુસતકમારં આગળ જોઈ ગયા છીએ તરેમ ખુદ ઇંગલૅનડ પણ ગવણતમારં 
બાકીના યુરોપ કરતારં ખતૂબ પાછળ પડી ગયુરં હતુરં. ઇંગલૅનડમારં તો પીએચ.ડી.ની 
ઉપાવધ જ નહોતી. સરંશોધન કરો તોપણ એમ.એ. કરે એમ.એસસી.ની જ રડગ્ી 
મળતી.

ભારતમારં (કદાચ રામાનુજનના પ્રભાિનરે લીધરે) ગવણતનુરં સરંશોધન તો થતુરં 
હતુરં પણ તરેનુરં સતર બહુ ઊંચુરં નહોતુરં. 1941મારં પ્રા. મહાલાનોવબસરે કૉલકાતામારં 
ઇંરડયન સટરૅટવસટકલ ઇવનસટટ્તૂટની સથાપના કરી પછી ગવણત તરેમ જ આરંકડાશા-
સ્ત્રમારં આરંતરરાષ્ટ ્રીય સરંશોધનની શરૂઆત ભારતમારં થઈ.

યુદ્ધનરે કારણરે ઇંગલૅનડમારં રહરેતા ડૉ. હોમી ભાભા 1945મારં ભારત આવયા અનરે 
બૅંગાલુરુના ઇંરડયન ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ સાયનસમારં તરેમણરે ગવણતમારં સરંશોધન પ્રણાલી 
શરૂ કરી. 1945મારં ડૉ. ભાભા મુરંબઈ આવયા અનરે તરેમણરે પતૂણ્ક સમયના સરંશોધન-
વિદ્ાથથીઓ માટરે તાતા ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ ફનડામરેનટલ રરસચ્ક (TIFR) એ સરંસથા 
સથાપી. તયાર પછી મુરંબઈમારં ઝડપથી ગવણતમારં ઉચચ કોરટનુરં સરંશોધન શરૂ થયુરં.

પણ 1944મારં જ િૈદ્સાહરેબના મનમારં ઉચાટ હતો. તરેમનુરં પોતાનુરં જ રેટલુરં 
સરંશોધન થઈ ચતૂ્યુરં હતુરં તરે કદાચ પીએચ.ડી. માટરે પતૂરતુરં હોય તોપણ જયારં સુધી 
યુવનિવસ્કટી વિારા માનય ‘ગાઇડ’ માગ્કદશ્કક ન મળરે તયારં સુધી રડગ્ી તો ન જ મળરે. 
િૈદ્સાહરેબનરે એમ લાગયુરં કરે તરેઓ મુરંબઈ રહી શકરે તો તયારં યુવનિવસ્કટી માનય માગ્ક-
દશ્કક મળરે. એટલરે જયારરે  ભારતીય વિદ્ાભિનની નિી કૉલરેજ અરંધરેરીમારં ખતૂલિાની 
હતી તરેની જાહરેરખબર આિી તયારરે  િૈદ્સાહરેબરે અરજી કરી. તરેના ઇનટરવયતૂ કન-ૈ
યાલાલ મુનશીનરે ઘરેર જ હતા. િૈદ્સાહરેબની પસરંદગી થઈ ગઈ અનરે તરેમનરે વનમ-
ણતૂકપત્ર પણ મળી ગયો. એ લઈનરે િૈદ્સાહરેબ વપ્રવનસપાલ શાહસાહરેબ પાસરે ગયા. 
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શાહસાહરેબ કહરે, ‘અરરે , આ ભિનની કૉલરેજ કરતારં આપણી કૉલરેજ લાખ દરજ્જરે 
સારી છરે. તમરે શા માટરે તયારં જાઓ છો?’ િૈદ્સાહરેબરે પોતાના પીએચ.ડી. માટરે 
ગાઇડ મુરંબઈમારં જ મળરે એ કારણ જણાવયુરં. શાહસાહરેબ કહરે, ‘અરરે , તરેની તમરે 
વચરંતા ન કરો. તમરે ગાઇડ િગર થીવસસ સોંપી શકો તરેની છતૂ ટ યુવનિવસ્કટી પાસરેથી 
લઈ આિિાની જિાબદારી મારી.’ એટલરે િૈદ્સાહરેબ સતૂરતમારં જ ચાલુ રહ્ા અનરે 
બરે-ત્રણ મરહનામારં યુવનિવસ્કટીમારંથી પત્ર પણ આિી ગયો કરે તમનરે ગાઇડ િગર પણ 
પીએચ.ડી.ની થીવસસ સોંપિાની છતૂ ટ આપિામારં આિરે છરે.

આ સરંજોગોમારં િૈદ્સાહરેબ સતૂરતમારં જ ચાલુ રહ્ા અનરે Ph.D.ના મહાવનબરંધ-
ની રૂપરરેખાની યોજના કરિા મારંડા.

1945મારં ડૉ. હોમી ભાભાએ ગવણતમારં પતૂણ્કસમય માટરે સરંશોધનની સગિડ 
ઊભી કરી એટલરે િૈદ્સાહરેબરે એમનરે મળિા ધાયુું, પણ ડૉ. ભાભા તો ખતૂબ વયસત 
િૈજ્ઞાવનક. અજાણયાઓ માટરે એમનરે મળિુરં મુશકરેલ.

િૈદ્સાહરેબના ભાિનગરના અખાડાના એક વમત્ર નૌતમ ભટ્ટ હતા. તરેઓ 
ભૌવતકશાસ્ત્રી થયા હતા અનરે તરે સમયરે તરેઓ બૅંગાલુરુમારં ઇંરડયન ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ 
સાયનસમારં જ હતા અનરે ડૉ. ભાભા પણ તયારં જ હતા.

ડૉ. નૌતમ ભટ્ટ રે િૈદ્સાહરેબની મુલાકાત મહાન િૈજ્ઞાવનક ડૉ. હોમી જ રે. ભાભા 
સાથરે ગોઠિી આપી. ડૉ. ભાભાએ િૈદ્સાહરેબનરે 24 ફરેબ્ુઆરી, 1945ના રોજ મળિા 
જણાવયુરં હતુરં, પરરંતુ એ અગાઉના રદિસોમારં મુરંબઈ શહરેરની પરરવસથવત એકદમ 
અશારંત થઈ ગઈ. સાડાપારંચ િષ્કથી વિશ્વયુદ્ધ ચાલતુરં હતુરં અનરે તરેનરે લીધરે તીવ્ર અછત 
અનરે અસહ્ ભાિોની પરરવસથવત હતી. રવિિાર 18 ફરેબ્ુઆરીએ નૌસરેનાના મુરંબઈ 
ખાતરે તૈનાત જિાનોએ વબ્રટશ સરકાર સામરે બળિો કયયો. તરે બધા પોતાનારં જહાજ 
છોડીનરે શહરેરમારં ઊતરી આવયા અનરે સરકાર સામરે બરેફામ રહરંસા આચરિા મારંડા. 
ડૉ. ભાભાએ િૈદ્સાહરેબનરે 24મીએ મુરંબઈ ન આિિાનો તાર કયયો.

પણ બનયુરં એિુરં કરે નૌસરેનાનો બળિો મુરંબઈ પતૂરતો જ સીવમત રહ્ો. બીજારં 
બરંદરો સુધી એ ફરેલાયો નરહ. તરેથી થોડા જ રદિસોમારં સરકારરે  તરેનરે દાબી દીધો 
અનરે મુરંબઈમારં ફરી પરરવસથવત સામાનય થઈ ગઈ. ડૉ. ભાભાએ શવનિાર ત્રીજી 
માચવે પોતાનરે મળિા િૈદ્સાહરેબનરે જણાવયુરં.

િૈદ્સાહરેબ ડૉ. ભાભાનરે મુરંબઈમારં મળા અનરે તરેમણરે પોતરે શુરં શુરં િારંચયુરં છરે અનરે 
સરંશોધનમારં પોતરે ડૉ. નારવળકરના માગ્કદશ્કન નીચરે શુરં કયુું છરે તરેનો ખયાલ આપયો. 
ભાભાએ તરેમનરે જણાવયુરં કરે ‘હજી તો આ તાતા ઇવનસટટ્તૂટ શરૂ જ થઈ છરે અનરે હુરં  
તરેમારં પુસતકાલય, પ્રયોગશાળા અનરે અનય સગિડો ઊભી જ કરી રહ્ો છુરં. આિી 
કરેટલીક સગિડો થઈ જશરે અનરે સરંસથાનરે સારુરં , હિાદાર અનરે મોટુરં મકાન મળશરે 
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તયારરે  હુરં  િધુ વિવિાનો અનરે સરંશોધન વિદ્ાથથીઓ લરેિાનુરં શરૂ કરીશ તયારરે  હુરં  તમનરે 
જરૂર લઈ લઈશ. તયારં સુધી તમરે છો તયારં જ રહો અનરે અહીં કરિાના કામની 
તૈયારી રૂપરે નીચરેનારં બરે પુસતકોનો અભયાસ કરો,

(1) Modern Algebra, A. A. Albert

(2) Algebras and their Arithmetics, L. E. Disckson.’

આ બરે પુસતકો તરે સમયરે અતયરંત આધુવનક બીજગવણતનારં મહતિનારં પુસતકો 
હતારં. િચચરેનારં િષયોમારં આધુવનક બીજગવણતનારં અનય ઘણારં સુરંદર પુસતકો આિતારં, 
અતયારરે  આલબટ્કનુરં પુસતક જતૂનુરં ગણાિા મારંડુરં છરે.

આમ િૈદ્સાહરેબ સતૂરત પાછા આવયા. કૉલરેજના પુસતકાલય માટરે એ બરંનરે 
પુસતકો મગાિી એમનો અભયાસ શરૂ કયયો. આ પુસતકો આમ તો આધુવનક શુદ્ધ 
ગવણતનારં હતારં પણ તરેમનો વિવનયોગ પ્રયુ્ત ગવણતમારં પણ થિા મારંડો હતો અનરે 
તરેથી ભાભાએ એ પુસતકોથી પરરવચત થઈ જિાની સલાહ આપી હતી.

ડૉ. ભાભા એટલા બધા ચોક્સ હતા કરે તાતા ઇવનસટટ્તૂટના આકા્કઇવઝમારં 
તરેમના પર અનયોનો અનરે તરેમનો પોતાનો બધો જ પત્રવયિહાર હજી આજ રે પણ 
જળિાઈ રહ્ો છરે. તરેમારં િૈદ્સાહરેબ સાથરેના (બરંનરે પક્ષના) પત્રો હજી પણ િારંચી 
શકાય છરે.

આ બધા સમય દરવમયાન િૈદ્સાહરેબ પોતાની સરંભવિત પીએચ.ડી.ની થીવસસ 
તૈયાર કરતા હતા એ લગભગ સરંપતૂણ્ક થિા આિી હતી. પણ તરે મુરંબઈ યુવનિવસ્ક-
ટીનરે સોંપતારં પહરેલારં ડૉ. ભાભા સાથરે કામ કરી લરેિાની િૈદ્સાહરેબની ઇચછા હતી.

િૈદ્સાહરેબરે સતૂરતમારં પોતાના સામાનય કામ ઉપરારંત ભાભાનારં સતૂચિરેલારં પુ-
સતકોનો અભયાસ કરિાનુરં રાખયુરં. હુરં  ધારુરં  છુરં કરે તરેમનરે તરે પુસતકો ઘણારં કરઠન 
લાગયારં હશરે. તરેમના પછી લગભગ 16 િષવે મેં પણ એ જ વિષયનો અભયાસ મારી 
મરેળરે જ કયયો હતો, પણ મેં આલબટ્ક પછી ઘણારં િષવે લખાયરેલારં િધુ સરળ પાઠ્ય-
પુસતકો (જ રેમ કરે, િાન ડર િાડ્કનનુરં પુસતક), િારંચયારં હતારં અનરે તરે મનરે િધુ સરળ 
લાગયારં હતારં. ગવણત (કરે વિજ્ઞાનનો કોઈ પણ વિષય) કરેિળ પાઠ્યપુસતકોમારંથી જ 
શીખિાનુરં મુશકરેલ છરે, સાથરે શીખનારા અનય પ્રવતભાશાળી વમત્રો હોય તો ઘણરં 
સારુરં  પણ ઉતિમ તો એ છરે કરે િગ્કના હોવશયાર વિદ્ાથથીઓની સાથરે પ્રવતભાશાળી 
વશક્ષક પાસરેથી એ શીખિા મળરે. િૈદ્સાહરેબ પાસરે આિી કોઈ સગિડ હતી નરહ. 
તરેમની પાસરે પ્રવતભાશાળી વશક્ષક નહોતા અનરે પ્રવતભાશાળી સાથીવિદ્ાથથીઓ પણ 
નહોતા. કરેિળ પોતાની પ્રવતભા જ તરેમની સાથરે હતી.

આપણરે આગળ ઉપર જોઈશુરં કરે અરૂપ બીજગવણતનો અભયાસ તરેમનરે 
સરંશોધન માટરે બહુ ઓછો કામ લાગયો અનરે એ વિષય શીખિિાની તો તરેમનરે જરૂર 
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જ ન પડી. અનરે છતારં તરેમની મહરેનત સાિ એળરે પણ ન ગઈ.

જયારરે  િૈદ્સાહરેબ અરૂપ બીજગવણતનો પરરચય પામતા હતા તયારરે  એ વિષય 
ગવણતના અભયાસક્રમમારં ્યારંય હતો જ નરહ. પણ પરંદર-િીસ િષ્ક પછી જયારરે  એ 
વિષય અભયાસક્રમમારં દાખલ થયો તયારરે  તરે સમયની તમામ કૉલરેજોના ગવણતના 
અધયાપકોનરે તરે વિષયમારં તાલીમ આપિાની જરૂર ઊભી થઈ. પરાપતૂિ્કથી કૉલરેજના 
ગવણતના અધયાપકોનરે અધયાપન દરવમયાન કોઈ તાલીમ લરેિાની જરૂર પડતી જ 
નહોતી. કારણ કરે કૉલરેજવશક્ષણ દરેશમારં શરૂ થયુરં તયારથી મારંડીનરે લગભગ 1960 
સુધી અભયાસક્રમ તરેનો તરે જ રહ્ો હતો. અધયાપકો પોતરે કૉલરેજમારં જ રે બધુરં ભણયા 
હતા તરે જ બધુરં તરેમણરે ભણાિિાનુરં હતુરં.

પણ 1960 પછી ગુજરાતમારં ગવણતના અભયાસક્રમોમારં મોટા ફરેરફારો થિા 
મારંડા અનરે જ રે કરંઈ નિુરં નિુરં શીખિિાનુરં આવયુરં તરે માટરે કૉલરેજના ગવણતના અધયા-
પકોનરે તાલીમ આપિાની જરૂર ઊભી થઈ. આ એક મોટુરં કામ હતુરં અનરે કૉલરેજના 
ઘણા બધા અધયાપકો આ માટરે ઉતસાહી નહોતા. પણ બરાબર તરે જ િખતરે િૈદ્સા-
હરેબ એિા હોદ્ા પર હતા કરે આિા ઓપિગયોનુરં આયોજન તરેમણરે જ કરિાનુરં થયુરં. 
તરેમણરે પોતરે આધુવનક ગવણતનો આસિાદ લીધો હતો એટલરે તરેઓ કૉલરેજઅધયાપ-
કોનરે િધુ સરળતાથી ઓપિગ્ક માટરે ઉતસારહત કરી શ્યા.

ba
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1947મારં મુરંબઈમારં ડૉ. ભાભાની આગરેિાની હરેઠળ તાતા 
ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ ફનડામરેનટલ રરસચ્ક(TIFR)મારં વિવિાનો અનરે સરંશો-
ધનવિદ્ાથથીઓની ભરતી શરૂ થઈ. આ સરંસથાન અણવિજ્ઞાન, ભૌ-
વતકશાસ્ત્ર અનરે ગવણતમારં ઉચચ કક્ષાના સરંશોધન માટરે સમૃદ્ધ પ્રયો-
ગશાળા, પુસતકાલય અનરે ભારત તથા વિદરેશો િચચરે િૈજ્ઞાવનકોના 
આદાન-પ્રદાનની યોજના સાથરે શરૂ થયુરં.

શરૂઆતમારં તરેમારં ખતૂબ જ પ્રવતભાશાળી ભૌવતકશાસ્ત્રીઓ અનરે 
ગવણતશાસ્ત્રીઓની વનમણતૂક પ્રાધયાપકો તરીકરે થઈ. આ વિવિાનોએ 
કોઈનરે ભણાિિાના નહોતા પણ તરેમણરે પોતાનુરં સરંશોધન કરિાનુરં 
અનરે ઇવનસટટ્તૂટરે જ રેમનરે વિદ્ાથથીઓ તરીકરે સિીકાયા્ક હોય તરેમનરે 
સરંશોધનમારં માગ્કદશ્કન આપિાનુરં હતુરં.

શરૂઆતમારં સૈદ્ધારંવતક ભૌવતકશાસ્ત્રમારં સાત િૈજ્ઞાવનકો હતા. 
તરેઓ એકબીજાની સાથરે પોતાના સરંશોધનના પ્રશ્નો સતત ચચ્કતા 
રહરેતા અનરે એકબીજાનરે મદદરૂપ થતા. ડૉ. ભાભા પણ તરે દરરેકનરે 
તથા તરે બધાનરે િારરંિાર મળતા.

1947મારં ઉનાળાનુરં િૅકરેશન પડુરં તયારરે  િૈદ્સાહરેબ TIFRમારં 
જોડાયા. જતૂનમારં સતૂરતમારં કૉલરેજ ખતૂલી તયારં સુધીમારં તરેમનરે TIFR 
ફાિી ગયુરં હતુરં. જતૂનથી તરેમણરે િગર પગારની ત્રણ મરહનાની રજા 
લીધી અનરે એ પતૂરી થતારં તરેમણરે રાજીનામુરં આપયુરં.

મુરંબઈમારં ઘર મળિુરં ખતૂબ મુશકરેલ હતુરં. એટલરે િૈદ્સાહરેબ 
એકલા અમારરે  ઘરેર રહ્ા અનરે કાકી તથા પુત્રીનરે સાળાનરે તયારં મહુિા 
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મોકલયારં. તરેમનો સામાન બધો સતૂરતના ઘરમારં જ રહ્ો અનરે ઘરનો કબજો તરેમણરે 
ચાલુ રાખયો.

િૈદ્સાહરેબની સાથરે જ રે પ્રખર િૈજ્ઞાવનકો તરે સાલ તાતા ઇવનસટટ્તૂટમારં હતા 
તરેમારં એક તો અમરેરરકાની કૉનવેલ યુવનિવસ્કટીમારંથી પીએચ.ડી. કરી આિરેલા ડૉ. 
પ્રીતમ સરેન હતા અનરે હજી તરે જ સાલ એમ.એસસી. પાસ થઈનરે આિરેલા કરે. કરે. 
ગુપ્ા હતા. િૈદ્સાહરેબની જ રેમ કરેિળ ખાદીધારી, પણ ધોવતયુરં, ખમીસ, ધોળો કોટ 
અનરે ધોળી ટોપી અથિા માત્ર ધોવતયુરં અનરે કફની પહરેરતા અનરે એક પગરે થોડા 
લરંગડાતા એ. એસ. આપટરે હતા. તો ગભ્કશ્ીમરંત લાગતા એકદમ આધુવનક પવચિમી 
કપડારંમારં સજ્જ અલ્ાદી રામકૃષણન્ પણ હતા. તરેમની દોમ દોમ સાહ્બી તો એિી કરે 
દરરોજ ટૅ્ સીમારં સિારરે  10 િાગરે આિરે, ટૅ્ સી તરેમની રાહ જોતી ઊભી રહરે (અનરે 
ટૅ્ સીનુરં ભાડુરં બતાિતુરં મીટર દોડતુરં રહરે) અનરે સારંજ રે તરે જ ટૅ્ સીમારં પાછા જાય 
અનરે સાિ સીધાસાદા જયોજ ્ક અબ્ાહમ પણ હતા. આ બધા બુવદ્ધધનોનરે એકબીજા 
સાથરે કામ કરિાની ખતૂબ મજા આિતી. એ સૌની મૈત્રી લગભગ આજીિન ચાલી. 
અલ્ાદી રામકૃષણનરે તો પછી મદ્રાસ(ચરેન્નાઈ)મારં તાતા ઇવનસટટ્તૂટ જ રેિી જ એક 
MATSCIENCE નામની સરંસથા શરૂ કરી જ રે આજ રે Institute of Mathematical 
Sciences એ નામરે ખતૂબ સુરંદર કામ કરી રહી છરે અનરે આિતી કાલના ગવણતજ્ઞોનરે 
ઉતિમ તાલીમ આપી રહી છરે.

તરે જ સાલ(1947) પરંદરમી ઑગસટરે ભારત આઝાદ થયો. તાતા ઇવનસટટ્તૂ-
ટમારં પણ ડૉ. ભાભાનરે હસતરે ‘ધિજારોહણ’નો કાય્કક્રમ હતો. એ માટરે ઉપર ગરગડી 
સાથરે ધિજસતરંભ ઊભો કરી દરેિામારં આવયો હતો. નીચરેથી કોઈ મહાનુભાિ કરેિળ 
દોરીનો છરેડો ખેંચરે અનરે ધિજ ઉપર જઈ, ખતૂલીનરે લહરેરાિા મારંડરે તરેની ગોઠિણ કરેમ 
કરિી તરે પ્રશ્ન હતો. પણ અખાડામારં અનરે સરેિાદળમારં રહી ચતૂકરેલા િૈદ્સાહરેબ માટરે 
એ કામ સરળ હતુરં. તરેમણરે રાષ્ટ ્રધિજનરે ગડી િાળી તરેના પર દોરી િીંટી સૈડરકયુરં 
બારંધી ધિજનરે ઉપર પહોંચાડી દીધો. ડૉ. ભાભા આવયા એટલરે ઇવનસટટ્તૂટના 
રવજસટ્રારરે  તરેમના હાથમારં સૈડરકયાનો છરેડો આપયો.  ભાભાના ચહરેરા પર આચિય્ક 
અનરે ક્રોધ દરેખાયારં. તરેમનરે લાગયુરં કરે આ બધી ગોઠિણ તો િૈદ્રે જ કરી હશરે એટલરે 
તરેમણરે િૈદ્સાહરેબ તરફ જોયુરં અનરે બોલયા, ‘આજ રે આઝાદીનો પહરેલો રદિસ છરે, 
આજથી રાષ્ટ ્રનો નિો ધિજ અમલમારં આિરે છરે. માટરે આજ રે ધિજ લહરેરાિિાનો 
નથી, ચઢાિિાનો છરે. આજ પછી એ કાયમ લહરેરાિિાનો રહરેશરે પણ આજ રે તો તરેનરે 
નીચરેથી ઉપર ચઢાિિાનો છરે.’ િૈદ્સાહરેબ લખરે છરે કરે ‘અમરે બધા તો ઝરંડા-િરંદનનુરં 
કમ્કકારંડ જ શીખયા હતા. આઝાદીનો રદિસ અનરે અનય રદિસોનો આ સતૂક્મ ભરેદ 
કરેટલા રાજકારણીઓ કરે સિયરંસરેિક દળના વનયામકોના ધયાનમારં હશરે ?’ ડૉ. ભાભા 
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જ રેટલા સારા િૈજ્ઞાવનક હતા એટલા જ ઉતિમ પ્રકૃવતપ્રરેમી અનરે કલાપ્રરેમી હતા તરે 
તરેમની સથાપરેલી સરંસથાઓ તાતા ઇવનસટટ્તૂટ અનરે અણશવ્ત સરંસથાનમારં જાઓ તો 
તમનરે અિશય દરેખાય.

15મી ઑગસટ અગાઉ એક અઠિારડયા પહરેલારં મહુિામારં િૈદ્સાહરેબની બીજી 
પુત્રી વસમતાનો જનમ થયો હતો. 15મીએ કદાચ િૈદ્સાહરેબનરે પોતાના પરરિારથી 
દતૂર હતા તરેનુરં  દુ:ખ હતુરં અનરે આસપાસ બધરે સિતરંત્રતા રદિસની ખુશીઓ હતી. 
મુરંબઈની ઊંચી ઊંચી અનરે ભવય જાહરેર ઇમારતો પર પહરેલી િાર સતત ત્રણ 
રાવત્રઓ માટરે ઝાકઝમાળ રોશની કરિામારં આિી હતી. આખુરં શહરેર જાણરે એ 
રોશની જોિા માટરે રસતા પર જ એકઠુરં થયુરં હોય તરેિુરં લાગતુરં હતુરં. આિા સરંજોગોમારં 
કોઈનરે પણ પોતાના પરરિારનો વિયોગ સાલરે જ તરે સિાભાવિક હતુરં.

એટલરે પરેડર રોડ પરના ( તરે સમયના) તાતા ઇવનસટટ્તૂટના ધિજારોહણ 
સમારોહમારં ભાગ લીધા પછી િૈદ્સાહરેબ સીધા મુરંબઈ સરેનટ્રલ સટરેશન ગયા અનરે 
તયારંથી સતૂરતની ટ્રરેન પકડી તરેઓ સતૂરત પહોંચયા. સતૂરતમારં તરેમનુરં ઘર તો હજી તરેમના 
કબજામારં હતુરં એટલરે ત્રણ રદિસ તયારં એકલા રહ્ા અનરે પછી મુરંબઈ પાછા ફયા્ક.

હિરે મુરંબઈમારં તાતા ઇવનસટટ્તૂટમારં સરંશોધન અનરે શહરેરમારં ઘરનુરં શોધન એ 
બરે કામમારં લાગી પડા. ભાભાની અસર હરેઠળ તરેમણરે અણવિજ્ઞાનમારં એક પ્રશ્ન પર 
કામ કયુું. નાવભના વિભાજનમારંથી ઉતપન્ન થતા વમઝોન કણોનો પ્રિાહ કઈ રદશા 
પકડશરે તરે શોધિાનુરં કામ ભાભાએ તરેમનરે સોંપયુરં હતુરં. આ માટરેનુરં ગાવણવતક કામ 
એિુરં હતુરં કરે વમઝોનના ગુણાકારના અસમક્રમી વનયમનરે અનુસરરે  તરેિા 6x6 શ્રેવણકો 
તરેમણરે રચિાના હતા. આ શ્રેવણકો એ બીજગવણતનો વિષય છરે અનરે આધુવનક બી-
જગવણતનો અભયાસ તરેમણરે પહરેલી જ િાર થોડા િખત પહરેલારં જ કયયો હતો. પણ 
એમારં એમણરે પારરંગતતા મરેળિી ન હતી. આથી તરેમનુરં કામ જરા લારંબુરં થયુરં. પણ 
એક સારંજ રે સાડાસાતરે કામ શરૂ કયુું અનરે અનરેક પ્રયતનો અનરે અનરેક વનષફળતાઓ 
પછી રાત્રરે 3 િાગયરે આખરરે  તરેમનરે જરૂરી શ્રેવણકો મળા. આ શ્રેવણકો વમઝોનના 
પ્રિાહની ગવતનુરં િણ્કન કરતા હતા. એ મળા પછી તરેઓ સતૂઈ ગયા.

સિારરે  ઊઠીનરે તરેમણરે એ શ્રેવણકોનરે સરંગત વિકલ સમીકરણો પણ મરેળિી 
લીધારં જ રે વમઝોનના પ્રિાહનુરં ગાવણવતક િણ્કન કરતારં હતારં. એટલરે હિરે િૈદ્સાહરેબ 
પોતાની જાણીતી અનરે ફાિતી ધરતી પર આિી ગયા હતા. પણ એ તરેમનરે માટરે િધુ 
સહરેલુરં કામ ન કરી શ્યા. કારણ કરે પરેલી રહરેિાના ઘરની સમસયાએ તરેમનો બધો 
ઉતસાહ હરી લીધો હતો. 

ઘર શોધિા માટરે 1947ની રદિાળી સુધીમારં તો તરેઓ ખતૂબ વચરંવતત થઈ ગયા 
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હતા. તરે િખતરે મુબરંઈમારં િારંદરા સટરેશનની સામરેના ભાગમારં મકાનોની એક આખી 
કૉલોની બની રહી હતી. ઘર ખરીદી શકિાની તરેમની આવથ્કક વસથવત તો હતી જ 
નરહ પણ તરેમારં ઘર ખરીદનાર એક ભાઈ સાથરે એિી ગોઠિણ કરી કરે િૈદ્સાહરેબ રૂ. 
2000/- આગોતરા આપરે અનરે ત્રણ-ચાર મરહનામારં મકાન તૈયાર થઈ જાય તયારરે  
ત્રીજ રે માળરે છરેિાડાના બરે ઓરડા તરેમનરે માવસક રૂ. 200/- ના ભાડાથી મળરે. હિરે 
તરેમનરે વનરારંત તો થઈ. પણ ચાર મરહના પછી મકાનનો પહરેલો માળ પણ બરંધાયો 
ન હતો અનરે તરત ચોમાસુરં શરૂ થિાનુરં હતુરં. મુરંબઈના ભારરે  ચોમાસામારં મકાનનુરં 
બારંધકામ તો લગભગ અટકી જ જાય. આ પરરવસથવતમારં મુરંબઈ રહરેિુરં અશ્ય થઈ 
પડુરં. માચ્ક, 1948મારં અમારારં કાકી અનરે બરંનરે પુત્રીઓ મુરંબઈ આિી ગયારં. િૈદ્સા-
હરેબરે હિરે મુરંબઈ છોડિાનો પાકો વનણ્કય કરી લીધો.

ba
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1945ના ઉનાળા સુધીમારં એ સપષ્ટ થઈ ગયુરં હતુરં કરે છ િષ્કથી 
ચાલતા વિશ્વયુદ્ધનો અરંત હિરે નજીક છરે. જમ્કનીનારં સૈનયો રવશયામારં 
મૉસકો નજીક પહોંચીનરે થરંભી ગયારં હતારં. રવશયન સૈવનકો અનરે 
પ્રજા તથા રવશયાના કાવતલ વશયાળાએ જમ્કનીના લશકરનરે જાણરે 
થરંભાિી દીધુરં હતુરં અનરે પછી પીછરેહઠની ફરજ પણ પાડી હતી. 
જમ્કન સૈનયોનરે જાનમાલનુરં અસહ્ નુકસાન થયુરં હતુરં. એક તરફ પતૂિ્ક 
બાજુથી રવશયન લશકરો જમ્કનીની રદશામારં આગળ િધતારં હતારં 
તો ઇંગલૅનડ, અમરેરરકા અનરે અનય સાથી રાષ્ટ ્રોએ 1944ના જતૂનની 
6 તારીખરે જમ્કન તાબા હરેઠળના ફ્ાનસના નૉમ્કનડી પર જળ-રસતરે 
ઇવતહાસનુરં સૌથી મોટુરં આક્રમણ આરરંભયુરં હતુરં. 1945 શરૂ થાય તયારં 
સુધીમારં સાથી દળોએ પવચિમમારં ફ્ાનસ તથા નરેધરલૅંડઝ અનરે પતૂિ્કમારં 
યુગોસલાવિયા અનરે હરંગરેરી પર પ્રભુતિ મરેળિી લીધુરં હતુરં અનરે યુદ્ધમારં 
જમ્કની(અનરે જાપાન)નો પરાજય વનવચિત બની ચતૂ્યો હતો. 

આ પરરવસથવતમારં સરદાર પૃથિીવસરંહ ખુશ હતા. એમણરે 
ગારંધીજી સાથરે રવશયાના પ્રશ્નરે મતભરેદ થિાથી 1942મારં સરંબરંધ 
તોડા હતા પણ હિરે તરેમનરે રવશયાનો વિજય વનવચિત લાગતારં ફરી 
તરેઓ સરક્રય થિા થનગનતા હતા. તરેમણરે મલાડમારં રામબાગ ખાતરે 
અરહરંસક વયાયામ સરંઘના આશ્યરે 1941મારં અખાડો શરૂ કયયો હતો 
તરે 1942મારં ગારંધીજી સાથરેના મતભરેદ થિાથી બરંધ કયયો હતો. હિરે 
1945મારં તરેમણરે એિો જ અખાડો મલાડમારં જ ઉનાળાના િૅકરેશ-
નમારં ચલાિિાનુરં વિચાયુું. આ િખતરે 1941ની જ રેમ રામબાગ નરહ 
પણ મલાડમારં અનય એક સથાનરે કૅમપ રખાયો. મલાડનરે પવચિમ છરેડરે 
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આદશ્ક દુગધાલય પાસરે ઘણી મોટી જમીન હતી. એ સમયરે આદશ્ક દુગધાલય પતૂરા 
મુરંબઈનરે દતૂધ પતૂરુરં  પાડતુરં હતુરં. આ િખતરે પણ િૈદ્સાહરેબનરે જ કૅમપના સરંચાલક 
બનાિાયા. 

1945નો એ સમય એિો હતો કરે જયારરે  ગારંધીજીની આઝાદીની ચળિળમારં 
પણ મરંદી આિી હતી. 1942ની લડત પછી સૌ નરેતાઓ જ રેલમારં હતા અનરે 1943ના 
ફરેબ્ુઆરીમારં ગારંધીજીના ઉપિાસ િખતરે દરેશમારં જ રે િાતાિરણ ઊભુરં થયુરં હતુરં તરે પણ 
હિરે ઠરંડુરં પડી ગયુરં હતુરં. િાતાિરણના આ પરરિત્કનનરે લીધરે સરકારરે  કૉંગ્રેસી મોટા 
નરેતાઓ વસિાય સૌ કાય્કકરોનરે છોડી મતૂ્યા હતા. મોટા નરેતાઓ જ રેલમારં હોિાથી 
આ બધા કાય્કકરો રકરંકત્કવયમતૂઢ હતા. એ સૌનો જુસસો ટકાિી રાખિા માટરે પણ 
વયાયામના આિા વશવબરો કામ લાગરે તરેિુરં હતુરં.

1945ના મરેમારં મલાડનો આ વશવબર શરૂ થયો. આ િખતરે દસ િષ્કની ઉંમરરે  
હુરં  પણ તરેમારં સામરેલ થયો હતો. મારા વપતાશ્ી પણ તરેમારં હતા અનરે મારા કાકા 
સરંચાલક હતા. 

પરરંતુ વશવબર માટરેનો વિચાર જ રેમ સરદાર પૃથિીવસરંહનરે આવયો તરેમ જ ગ-ુ
જરાતના તાજા છતૂ ટરેલા કૉંગ્રેસી કાય્કકરોનરે પણ આવયો. તરેમણરે ગુજરાતમારં આણરંદ 
અનરે િડોદરા િચચરે આિરેલા ઇટોલા ગામરે વશવબર યોજિા ઠરાવયુરં. તરે માટરે નાણારંની 
સગિડ તો થઈ ગઈ પણ તરેઓ યોગય સરંચાલકની શોધમારં હતા. તરે નરેતાઓમારંના 
કરેટલાકરે ચાર િષ્ક પહરેલારં અરહરંસક વયાયામ વશવબરમારં ભાગ લીધો હશરે એટલરે 
તરેમણરે પી. સી. િૈદ્સાહરેબનુરં નામ સતૂચવયુરં. એટલરે ઇટોલા વશવબરના આયોજકો, 
જ રેમારં નીરુભાઈ દરેસાઈ અનરે ભાઈલાલભાઈ કૉનટ્રા્ટર મુખય હતા. મલાડ વશવબરમારં 
આવયા અનરે િૈદ્સાહરેબનરે ઇટોલા વશવબરના સરંચાલન માટરે વિનરંતી કરી. 

િૈદ્સાહરેબ યુિાન થયા તરે પહરેલારં જ તરેમણરે ગુજરાત છોડી દીધુરં હતુરં છતારં ગુ-
જરાતના યુિા નરેતાઓએ તરેમનરે અગ્ણી બનાવયા તરેનો તરેમનરે આનરંદ થયો. સરદાર 
પૃથિીવસરંહરે પણ તરેમનરે ઇટોલા વશવબર માટરે મુ્ત ્યા્ક. મલાડ વશવબર માટરે મારા 
વપતાશ્ી (િૈદ્સાહરેબના મોટા ભાઈ) મધુસતૂદન િૈદ્નરે સરંચાલક બનાવયા. 

ઇટોલા વશવબરનો એક માસ િૈદ્સાહરેબ માટરે ઘણો વિધાયક રહ્ો. વશવબરનુરં 
સરંચાલન તરેમણરે ચોક્સ વસદ્ધારંતો અનુસાર અનરે કોઈ પક્ષપાત િગર કયુું. વશવબર 
દરવમયાન શરૂઆતના રદિસોમારં રવિશરંકર મહારાજ અનરે બબલભાઈ મહરેતા પણ 
હાજર રહ્ા હતા અનરે તરેમણરે કરરેલા રદશાસતૂચન પ્રમાણરે વશવબર સરસ રીતરે ચાલયો 
હતો. વશવબરમારં વશસતના પાઠ તથા જુદા જુદા સામાવજક અનરે રાજકીય પ્રશ્નો 
અરંગરે વિવિધ ચચા્કઓ પણ થતી. કાય્કકરો સાથરે રહ્ા, સાથરે ચચા્કઓ કરી અનરે 
વશસતના પાઠ ભણયા તરે વશવબરની મોટી ફલશ્ુવત હતી. 
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આ વશવબરના યુિા કાય્કકરોમારં કરેટલાક લોકો ભવિષયના ગુજરાતના મોટા 
નરેતાઓ થિાના હતા. આ વશવબર ગુજરાત-કારઠયાિાડ વિદ્ાથથી કાય્કકર સરંમરેલનરે 
યોજયો હતો. તરેમારં ભાગ લરેનારામારં ગોરધનદાસ ચોખાિાલા તથા પોપટલાલ વયાસ 
જ રેિા ગુજરાતના ભાવિ મરંત્રીઓ પણ હતા. ઘણા વશવબરાથથીઓ રાજકારણમારં 
પ્રિરેશી ઊંચા હોદ્ાઓ ધારણ કરિાના હતા, જયારરે  િૈદ્સાહરેબ કાયમ રાજકારણથી 
દતૂર રહરેિાના હતા. આમ છતારં રાજકારણીઓ પોતાની સતિાનરે િૈદ્સાહરેબના ક્ષરેત્ર 
(વશક્ષણ) સુધી લરંબાિિાના હતા અનરે તરેની અસર િૈદ્સાહરેબ પર પણ પડિાની 
હતી એ આપણરે આગળ જોઈશુરં.

ઇટોલા વશવબર વિશરે પાછળથી ગુજરાત સમાચારના તરંત્રીમરંડળના એક 
સમયના િરરષ્ઠ સભય, વશવબરના આયોજક અનરે સિાતરંત્રયસરેનાની નીરુભાઈ 
દરેસાઈએ લખયુરં હતુરં, ‘શ્ી િૈદ્ માત્ર વશવબરાવધપવત જ ન હતા, વશસતનો આગ્હ 
તરેમના સિભાિમારં જ હતો. પરરંતુ બધાની સાથરે કામ લરેિાની કુશળતા પણ ભારરે . 
વશવબરમારં આિરેલા કરેટલાક કાય્કકરો જ રેલમારં જઈ આિરેલા હતા, વિદ્ાથથી આગરેિાનો 
હતા. ભવિષયની લડત માટરે તરેમનો ઉતસાહ મોળો પડો ન હતો. આ બધાનરે એક 
વનયમમારં પરોિિાનુરં કાય્ક મુશકરેલ હતુરં. ઘરંટ િાગરે અનરે બધા સમયસર હાજર થાય, 
વશવબર અનરે બહારના સફાઈશ્મમારં સામરેલ થાય તરે માટરેની પ્રહલાદભાઈની ભારરે  
ચીિટ. અમારા મુખય વિદ્ાથથી કાય્કકરોમારં આ બધા માટરે ઉમરંગ ઓછો પરરંતુ એ 
બધાનરે પરંડના ઉદાહરણથી વશવબરકાય્કમારં સારંકળા. પ્રહલાદભાઈ હાજર ન હોય 
એિો કોઈ પણ પ્રસરંગ જ ન હોય. સારંજના મુખય કાય્કિાહકોની સભા મળરે તરેમારં 
ઠપકો આપયા િગર સહુનો ધમ્ક સમજાિતા. માથરે પાટો બારંધી ટતૂરંકી ચડ્ીમારં એ પોતરે 
જ હાજર હોય તયારં અનય માટરે જુદો વયિહાર શ્ય જ ન હતો.’

ba
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િૈદ્સાહરેબરે કૉલરેજ-વશક્ષક તરીકરે પગાર ઉપરારંત પોતાની 
આિક િધારિાના હરેતુથી કદી કોઈ ટ્તૂશન કયુું નથી. પણ વિદ્ાથથી 
હતા તયારરે  પોતાનુરં ખચ્ક કાઢિા સારુ કરેટલારંક ટ્તૂશન કયાું હતારં. 
કૉલરેજમારં શીખિતા તયારરે  પણ વપ્રવનસપાલ કરે કૉલરેજના અનય કોઈ 
સરંચાલકના કહરેિાથી તરેમનરે બરે-ત્રણ ટ્તૂશન કરિારં પડારં હતારં.

તરેમણરે કરેિળ પરીક્ષાથથી વિદ્ાથથી(એટલરે પરીક્ષા પાસ કરિાના 
લગભગ એક માત્ર ઉદ્ રેશથી ભણતા વિદ્ાથથી)નુરં ટ્તૂશન કયુું હોત તો 
તરેઓ સફળ થાત કરે નરહ તરે કહરેિુરં મુશકરેલ છરે. આમ જુઓ તો મનરે 
તરેમણરે વયવ્તગત રીતરે સતત જ્ઞાન આપયુરં છરે પણ એ કોઈ પરીક્ષા 
પાસ કરિાના હરેતુથી નરહ, એક જ િાર મારી ઇનટર સાયનસ પરી-
ક્ષાના થોડા સમય પહરેલારં તરેઓ સિારથી સારંજ મુરંબઈ આવયા હતા 
અનરે મેં મારુરં  એક વિષયારંગ કાચુરં હતુરં એિી તરેમનરે િાત કરી હતી. એ 
વિષયારંગ અરંગરે મનરે તરેમણરે અડધા પોણા કલાકમારં મતૂળ િાતો ખતૂબ 
સરંક્ષરેપમારં પણ સચોટ રીતરે સમજાિી હતી. તયાર પછી મેં અગાઉનારં 
િષયોના પ્રશ્નપત્રોના સિાલો રજતૂ કયા્ક હતા. તરેના જિાબો કરેિી રીતરે 
અપાય એ તરેમણરે દરરેક પ્રશ્ન માટરે બબબરે વમવનટમારં કહી દીધુરં હતુરં. 
આટલી િાત મારા માટરે પતૂરતી થઈ પડી હતી. આમ મેં તરે પરીક્ષાના 
થોડા રદિસો પહરેલારં તરેમની મદદ લીધી હતી. 

મારા જ રેિો અનુભિ તરેમનરે એક અનય પણ થયો હતો. તરેઓ 
એમ.એસસી.નો અભયાસ કરતા હતા તયારરે  એક ડૉ્ટર દરંપતીનો 
પુત્ર યુવનિવસ્કટીની પરીક્ષામારં બરેસિાનો હતો અનરે પરીક્ષાના પરંદર 
રદિસ પહરેલારં જ તરેનો આતમવિશ્વાસ ડગમગિા લાગયો હતો. તરે 
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દરંપતીએ એ પરંદર રદિસ માટરે જ િૈદ્સાહરેબનુરં ટ્તૂશન રખાવયુરં. િૈદ્સાહરેબરે તરત 
જ જોયુરં કરે વિદ્ાથથી હોવશયાર જ હતો અનરે તરેનરે શીખિિાની જરૂર જ હતી નરહ, 
માત્ર તરેની આતમશ્દ્ધાનરે પ્રોતસાહન જ આપિાની જરૂર હતી અનરે એ કામ તરેમણરે 
બખતૂબી કયુું. દાખલો પરેલો વિદ્ાથથી જ ગણરે. િૈદ્સાહરેબરે કરેિળ ‘બરાબર!’, ‘સરસ’, 
‘િાહ’ એિા ઉતસાહિધ્કક ઉદગારો જ કાઢિાના હતા. 

કાશીમારં પોતરે સાિ આિકવિહોણા હતા અનરે પીએચ.ડી. કરતા હતા તયારરે  
તરેમનરે ટ્તૂશનની તાતી જરૂર હતી. તયારં એક નરેપાળી નબીરાનુરં ટ્તૂશન મળુરં હતુરં 
એ િાત તો આપણરે કહી જ ગયા છીએ. તયારં એક ડૉ્ટરરે  એ ટ્તૂશન ‘છીનિી’ 
લીધુરં હતુરં.

મુરંબઈમારં સાહરેબ એમ.એસસી.ના વિદ્ાથથી હતા તયારરે  એક વિદ્ાથથીનુરં ટ્તૂશન 
કરતા. આ વિદ્ાથથી કૉલરેજના પ્રથમ િષ્કમારં હતો. તરે ગવણતમારં એટલો બધો કાચો 
હતો કરે તરે મૅરટ્રકમારં શી રીતરે પાસ થયો હશરે એિો સિાલ સાહરેબના મનમારં આિતો. 
પણ કમ્કણયરેિાવધકારસતરે એ નયાયરે િૈદ્સાહરેબ તરેનરે ભણાિતા રહ્ા. એક િાર સાહરેબ 
વત્રકોણવમવતના દાખલાનો ઉકરેલ તરેનરે સમજાિી રહ્ા હતા તરેમારં સાહરેબનરે પોતાનરે 
કોઈ તકલીફ પડી એટલરે પોતરે ચતૂપ થઈનરે વિચારિા લાગયા. પરેલો બોલયો, ‘સાહરેબ, 
દાખલો થઈ ગયો ?’ હિરે આ દાખલો થઈ ગયો છરે કરે નરહ તરે પણ જ રેણરે પતૂછિુરં પડરે 
તરેનરે શુરં કરિુરં? એટલરે તયાર પછી દર િખતરે ટ્તૂટર અનરે વિદ્ાથથી િચચરે, ‘સાહરેબ 
દાખલો થઈ ગયો ?’ ‘હા’. બસ એટલો જ િાતા્કલાપ થતો અનરે એ માટરે સાહરેબનરે 
મરહનરે પારંત્રીસ રૂવપયા મળતા. સાહરેબનરે પણ સમજાઈ ગયુરં હતુરં કરે વિદ્ાથથી બાપના 
ધરંધામારં જ જોડાઈ જિાનો છરે અનરે ટ્તૂશન માત્ર સામાવજક મોભો સાચિિા માટરે 
જ રાખયુરં છરે.

1943ના જતૂનમારં સતૂરતની એમ. ટી. બી. કૉલરેજમારં એક વિવચત્ર અનુભિ 
થયો. તરે સમયરે કૉલરેજના પહરેલા િષ્કની પરીક્ષા કૉલરેજ જ લરેતી હતી. પહરેલા િષ્કનુરં 
પરેપર િૈદ્સાહરેબરે જ કાઢ્ુરં હતુરં. અનુભિ ઓછો અનરે ઉતસાહ િધુ એટલરે એમનુરં 
પરેપર ખતૂબ અઘરુરં  નીકળુરં. પણ કૉલરેજની પરીક્ષા અનરે કૉલરેજના જ પરીક્ષકો એટલરે 
બાજી સરંભાળી લરેિાઈ, પણ પરીક્ષાનરે બીજ રે રદિસરે અરંગ્રેજ સરકારના એ્સાઇઝ 
ખાતાના આઈ. સી. એસ. અવધકારીનો પટાિાળો સાહરેબનરે ઘરેર આવયો અનરે વચઠ્ી 
આપી જ રેમારં તરે અવધકારીએ તરેમનરે ઘરેર મળી જિા વિનરંતી કરી હતી. સાહરેબ તરેમનરે 
ઘરેર આપરેલા સમયરે મળિા ગયા. પટાિાળાએ તરેમનરે બહાર બરેસાડા. થોડી િારરે  
અવધકારી આવયા અનરે પોતાના પુત્રરે પરેલી પરીક્ષા આપી છરે એમ કહ્ુરં, અનરે પછી 
કહ્ુરં, ‘તમરે એમ કરો, એક મરહનો મારા પુત્રનરે ભણાિિા આિો.’ અરરે  ! પરીક્ષા 
પતયા પછી ટ્તૂશન ! સાહરેબ તો ‘હુરં  ટ્તૂશન કરતો જ નથી’ એટલુરં કહીનરે બહાર 
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નીકળી ગયા.

હિરે એમણરે પોતાના ઘરમારં જ અનરે ઘરનારં છોકરારંનરે જ ભણાવયારં હતારં તરેની 
પણ િાત કરીએ. િૈદ્સાહરેબનરે ચાર પુત્રીઓ છરે. તરેમનારં નામ કુમુદ, વસમતા, દશ્કના 
અનરે રહના. આ ઉપરારંત તરેમનો ભત્રીજો (મારો નાનો ભાઈ) મહરેશ તરેમનરે તયારં જ 
રહીનરે અમદાિાદની પૉવલટવૅનકમારં બરે-ત્રણ િષ્ક ભણયો હતો. આ સૌનરે તરેમણરે 
તરેમના ગવણતના અભયાસમારં મદદ કરી હતી. આ ઉપરારંત તરેમના સાળા ડૉ. 
નટભુાઈ િચછરાજાની મહુિા હતા તયારરે  તરેમની પુત્રી ઇલા (ઉફવે િષા્ક) મહુિામારં 
કૉલરેજ ન હોિાથી અમદાિાદમારં તરેમનરે તયારં જ રહીનરે કૉલરેજમારં ભણી બી.એ., 
બીએડ. થઈ હતી અનરે તરેણરે પણ ગવણત રાખયુરં હતુરં તરેથી તરેનરે પણ સાહરેબરે ઘરેર 
ગવણત ભણાવયુરં હતુરં.

ઘરનારં છોકરારંનરે ભણાિિાનારં હોય તયારરે  િૈદ્સાહરેબ પર પોતરે લાદરેલારં બનાિટી 
વશષ્ટતાનારં બરંધનો છતૂ ટી જતારં. પોતરે સમજાિરેલ કોઈ અટપટી િાત તરેમની કોઈ પુત્રી 
ન સમજ રે તો તરેમનો ક્રોધ ભભતૂકી ઊઠતો. તરેઓ ગરજીનરે બતૂમ પાડી ઊઠતા, ‘તારા 
બાપનુરં કપાળ !’ તરેમની મોટી પુત્રી કુમુદનરે ગવણતમારં ઓછામારં ઓછારં રસ અનરે 
રુવચ હતારં. તરેણરે િળી આ ‘કપાળ’ કરતારં િધુ મોટી કક્ષાની બતૂમ સારંભળિી પડતી, 
‘તારા બાપના લગન !’ પણ કુમુદની નાની બહરેનો બધી ગવણતમારં કુશળ હતી 
એટલરે તરેમના  કાનનરે સામાનય રીતરે ‘કપાળ’થી આગળ સારંભળિુરં ન પડતુરં પણ 
કોક િાર િાત ‘લગન’ સુધી પહોંચતી. મારા ભાઈ મહરેશનરે ભણાિતા તયારરે  કદાચ 
તરેમની મુશકરેલી એ હશરે કરે મહરેશના બાપ એમના પતૂજય મોટા ભાઈ હતા, પણ છતારં 
‘તારા બાપનુરં કપાળ !’ કહરેિામારં કોઈ આમનયાનો ભરંગ થતો નહોતો.

નોકરી અનરે અનય પદોની બધી જ રંજાળમારંથી મુ્ત થયા પછી પણ તરેમની 
દોરહત્રી (કુમુદની પુત્રી) નીલીનરે ભણાિિાનુરં કામ તો તરેમનરે કરિુરં વિશરેષ ગમતુરં. 
નીલી પણ ગવણતમારં પાિરધી હતી એટલરે તરેનરે ‘તારા બાપના લગન’ એમ કહરેિાનો 
િારો નરહ આવયો હોય. જો તરેમણરે નીલીનરે ‘તારા બાપના લગન’ કહુ્રં હોત તો તરેની 
પુરિણી સિરૂપરે નીલી એમ કહી શકી હોત કરે ‘તમારી દીકરી કુમુદ સાથરે !’

એક સાથરે એક જ વિદ્ાથથીનરે ભણાિિાના તરેમના પ્રસરંગોમારં તરેમની હરેઠળ 
પીએચ.ડી. કરનાર વિદ્ાથથીઓનરે પણ ગણિા જોઈએ. ઔપચારરક રીતરે તો એમના 
પીએચ.ડી. વિદ્ાથથીઓની સરંખયા પારંચ-છથી િધુ નહોતી પણ ગુજરાત બહારના 
પીએચ.ડી.ના ઘણા વિદ્ાથથીઓ તરેમના માગ્કદશ્કકોની ભલામણ સાથરે િૈદ્સાહરેબ 
પાસરે માગ્કદશ્કન મરેળિિા આિતા. ગવણત વિભાગમારં અઠિારડયાના બરે-ત્રણ રદિસ 
તો તરેઓ પોતાની ઑરફસમારં કોઈ વિદ્ાથથીઓ સાથરે સરંશોધનના પ્રશ્નો ચચ્કતા 
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દરેખાતા. આિરે સમયરે સામાનય રીતરે તરેમનો સિર ઊંચો થતો જ એટલરે અમનરે સૌનરે 
ખયાલ આિી જતો કરે તરેઓ પીએચ.ડી.ના વિદ્ાથથી સાથરે છરે. મનરે એિો ખયાલ છરે 
કરે તરેઓ સરંશોધનના પ્રશ્નનુરં ખતૂબ તાદૃશ િણ્કન કરતા. તરે પોતાની રૂમમારં ચાલતારં 
ચાલતારં ઇશારાથી રકરણની ગવતનરે તાદૃશ કરતા. હુરં  કોઈ રદિસ િગ્કમારં તો એમનો 
વિદ્ાથથી નથી રહ્ો પણ પરરષદોમારં પોતાના કરે પોતાના વિદ્ાથથીઓના સરંશોધન વિશરે 
બોલતા સારંભળા છરે. આિા પ્રસરંગરે ઘણરં કરીનરે તો તરે અરંગ્રેજીમારં જ બોલતા હોય 
પણ કોક િાર જો શ્ોતા બધા ગુજરાતીઓ હોય તો િચચરે િચચરે ગુજરાતીમારં પણ 
બોલરે, સામાનય રીતરે ગુજરાતીમારં પ્રિચન કરરે  તયારરે  પણ વશષ્ટ સાક્ષરી ગુજરાતી 
જ બોલિાનો આગ્હ ન રાખરે. ગારંધીજીના કથનનરે અનુસરીનરે પોતાનો વિષય ગમરે 
તરેટલો ‘શાસ્ત્રીય’ હોય તો પણ ‘કોવશયો’ પણ સમજી શકરે તરેિી ગુજરાતી બોલરે. 
પ્રિચનોમારં અનરે લખાણોમારં પણ રૂરઢપ્રયોગો અનરે કહરેિતોનો ઉપયોગ પોતાના 
મનની િાત સચોટ રીતરે સમજાિિા માટરે કરરે . 

આઇનસટાઇનરે સાપરેક્ષતાિાદની શોધ કયા્ક પછી અડધી-પોણી સદી સુધી એમ 
કહરેિાતુરં કરે સાપરેક્ષતાિાદની સપષ્ટ સમજ વિશ્વમારં એક હાથની આરંગળી પર ગણી 
શકાય એટલા જ લોકો પાસરે છરે. આમારં અવતશયોવ્ત જરૂર હતી પણ એમારં થોડુરંક 
સતય પણ હતુરં. પરરંતુ સુગવણતમ્ સામવયકના શરૂઆતના અરંકોમારં સાપરેક્ષતાિાદનરે 
સમજાિતા િૈદ્સાહરેબના લરેખો િારંચો અથિા સરદાર પટરેલ યુવનિવસ્કટી વિારા પ્ર-
કાવશત જ્ઞાનગરંગોત્રી શ્રેણીના ગવણતદશ્કનના ગ્રંથમારં તરેમના લરેખો જુઓ તો દરેખાય 
કરે સાપરેક્ષતાિાદની સમજનરે ફરેલાિિામારં િૈદ્સાહરેબનો ફાળો ઘણો પ્રશરંસનીય હતો. 
આ બધુરં લખાણ તરેમણરે લખયુરં તરેની પતૂિ્કતૈયારી રૂપરે તરેમનરે સાપરેક્ષતાિાદની સમજ પર 
કરેટલીક કૉલરેજોમારં વયાખયાનો આપિાની તક મળી હતી તરે પણ કામ લાગી જ હશરે. 

િૈદ્સાહરેબ વિદ્ાનગરમારં હતા તયારરે  સાપરેક્ષતાિાદમારંના તરેમનારં સરંશોધનો 
માટરે મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીએ તરેમનરે પીએચ.ડી. ની રડગ્ી એનાયત કરી હતી એ િાત 
તરેમનરે ઓળખતા સૌ લોકોમારં ફરેલાઈ ગઈ હતી. તરેમનરે ઘણી કૉલરેજોમારંથી સાપરેક્ષતા-
િાદના વિષય પર વિદ્ાથથીઓ સમક્ષ વયાખયાન આપિા માટરે આમરંત્રણ મળારં હતારં. 
આિુરં એક વયાખયાન સતૂરતની એમ.ટી.બી. કૉલરેજમારં તરેમણરે આપયુરં હતુરં. તરેમારં તરેમણરે 
પરેલા વલ્ફટિાળા વિચારપ્રયોગની િાત કરી હતી. તરેમણરે એક િા્ય એિુરં કહ્ુરં હતુરં 
કરે ‘જ રેમ જ રેમ વલ્ફટના પડિાનો િરેગ અનરે પ્રિરેગ િધતા જશરે તરેમ તરેમ આપણો ઉવિ રેગ 
પણ િધતો જશરે.’ આ વિધાનની ખતૂબ પ્રશરંસા થઈ હતી. વયાખયાનમારં એ કૉલરેજના 
ગુજરાતીના સાક્ષર પ્રાધયાપક વિજયરાય કલયાણરાય િૈદ્ પણ હાજર હતા. તરેમણરે 
વયાખયાન પછી િૈદ્સાહરેબનરે કહ્ુરં હતુરં કરે ‘અમરે કહરેિાતા સાક્ષરો ગુજરાતી ભાષાની 
જ રેટલી સરેિા કરીએ છીએ તરેના કરતારં આિારં વયાખયાનોથી તમરે ગુજરાતી ભાષાની 
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જ રે સરેિા કરો છો તરે જરા પણ ઓછી નથી.’

આ પ્રશરંસા તો યોગય જ હતી પણ િૈજ્ઞાવનક રીતરે હુરં  એટલુરં કહુરં  કરે િૈદ્સાહરેબરે 
કહરેલા િચનમારં થોડીક ભતૂલ હતી. મુ્ત રીતરે પડતા પદાથ્કનો િરેગ જરૂર િધરે પણ 
પ્રિરેગ ન િધરે, પ્રિરેગ તો અચળ જ રહરે. પરેલુરં કહરે છરે નરે કરે સારહતયકારોનરે ભાષા 
આલરંકારરક કરિા માટરે કરેટલીક ભતૂલો કરિાનુરં લાઇસનસ મળરે છરે, તરેિુરં લાઇસનસ 
િૈદ્સાહરેબરે પણ લીધુરં હોય તરેમ લાગરે છરે. 

ba
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1948ના એવપ્રલમારં મુરંબઈમારં ઘર ન મળિાથી િૈદ્સાહરેબરે 
આખરરે  મુરંબઈ છોડિાનો વનધા્કર કરી લીધો. અમારા ત્રણ ઓરડાના 
ઘરમારં અમરે આઠ જણ હતારં. બરે-ત્રણ મરહનામારં મુરંબઈનુરં ભારરે  
ચોમાસુરં શરૂ થાય તયારરે  તો અમારારં બધારંનારં કપડારં પણ એક િચલા 
ઓરડામારં જ સતૂકિિાનારં થશરે અનરે અમારરે  આઠરેનરે ઘરની અરંદર 
જ સતૂિુરં પડશરે તરે િૈદ્સાહરેબ જાણતા હતા. એટલરે એમણરે મુરંબઈની 
બહાર નોકરી માટરે પ્રયતનો શરૂ કરી દીધા.

આગલરે િષવે 1947મારં આણરંદ પાસરે િલ્ભવિદ્ાનગર ગામની 
સથાપના થઈ ગઈ હતી અનરે તયારં એક પછી એક કૉલરેજો સથપાતી 
જતી હતી. િી.પી.આરસ્ક ઍનડ સાયનસ કૉલરેજ માટરે ગવણતના વયા-
ખયાતા માટરેની જાહરેરખબર એવપ્રલમારં આિી અનરે િૈદ્સાહરેબરે તરેનરે 
માટરે અરજી કરી. તયારંથી તરત જ સીધો વનમણતૂકનો પત્ર મળો, 
અનય કૉલરેજો આપતી હતી તરેના કરતારં િધુ પગાર અહીં મળતા 
હતા. િૈદ્સાહરેબનરે મરહનરે 400ના પગાર સાથરે નોકરી મળતી હતી. 
િળી વિદ્ાનગર આિીનરે િાતાિરણ જોઈ જિાનુરં આમરંત્રણ પણ હતુરં. 
સાહરેબ તયારં ગયા અનરે ભાઈલાલભાઈ તથા ભીખાભાઈ શતૂનયમારંથી 
જ રે ગામનુરં સજ ્કન કરતા હતા તરે બધુરં તરેમનરે ખતૂબ ગમયુરં. પણ સાહરેબ 
મુરંબઈમારં ઘરના ‘દાઝરેલા’ હતા એટલરે તરેમણરે ‘વિદ્ાનગરમારં મકાન 
આપો’ તરેિી માગણી કરી. તરે િખતરે વિદ્ાનગરના ઘણા અધયાપકો 
આણરંદમારં રહી વિદ્ાનગર આિ-જા કરતા હતા પણ િૈદ્સાહરેબરે 
તો વિદ્ાનગરમારં જ રહરેિાનો વનધા્કર કયયો હતો. એ િખતરે શાળા, 
કૉલરેજો, હૉસટરેલો, રહરેઠાણો, બજારમારં દુકાનો િગરેરરેનુરં બારંધકામ 
બધરે ચાલતુરં જ હતુરં. બજારની દુકાનો પર એક રૂમ-રસોડાિાળારં 
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રહરેઠાણો પણ યોજનામારં હતારં. એટલરે એ ‘શૉપ બલૉક’ની ઉપરનુરં એક રહરેઠાણ 
તરેમનરે આપિામારં આવયુરં. આમ િૈદ્સાહરેબનુરં વિદ્ાનગર આિિાનુરં વનવચિત થઈ ગયુરં. 
શૉપ બલૉક પણ હજી બરંધાઈ રહ્ા હતા. તરેથી શરૂઆતમારં કમાચલાઉ હૉસટરેલના 
છરેિાડાના બરે રૂમમારં થોડો િખત રહરેિાનુરં હતુરં.

એ િખતરે ભાભા બૅંગાલુરુ હતા એટલરે િૈદ્સાહરેબરે એમનરે પત્ર લખી મુરંબઈમારં 
રહરેઠાણનુરં મકાન ન મળાની પોતાની મુશકરેલી સમજાિી. તરેમનરે લાચારીથી તાતા 
ઇવનસટટ્તૂટ છોડિી પડરે છરે તરે જણાિી મુવ્ત આપિા જણાવયુરં. ડૉ. ભાભા તરેમની 
મુશકરેલી સમજયા અનરે એ અરંગરે પોતરે પ્રયતનશીલ છરે પણ હજી એકાદ િષ્કમારં કશુરં 
થાય તરેમ લાગતુરં નથી તરેમ કહી િૈદ્સાહરેબનરે સફળતા ઇચછી મુવ્ત આપી.  

જતૂન, 1948ના બીજા સપ્ાહમારં િૈદ્સાહરેબ પહરેલારં સતૂરત ગયા, તયારં ઘર 
તરેના માવલકનરે સોંપી સામાન બધો વિદ્ાનગર રિાના કરી તરેઓ પોતરે તયારં 17મીએ 
પહોંચયા અનરે તયારં વિઠ્લભાઈ પટરેલ મહાવિદ્ાલયમારં ગવણતના પ્રાધયાપક તરીકરે 
જોડાઈ ગયા. 

મુરંબઈના ઘરમારં મારારં માતા-વપતા અનરે અમરે બરે ભાઈઓ રહ્ારં. જુલાઈમારં 
મારારં માતા મારા નાના ભાઈનરે લઈનરે પોતાની ત્રીજી પ્રસતૂવત માટરે જામનગર ગયારં 
અનરે ઘરમારં અમરે વપતા-પુત્ર બરે જ રહ્ા. ઑગસટમારં િીરપસલીના પ્રસરંગરે કાકાએ 
મારા વપતાનરે મનરે વિદ્ાનગર મોકલિા લખયુરં (તયારં મારી નાની બહરેનો હતી નરે ?) 
િૈદ્સાહરેબનુરં આયોજન એટલુરં ઝીણરં અનરે વિગતિાર હતુરં કરે તરેમણરે મારા વપતાશ્ીનરે 
લખયુરં હતુરં કરે ‘અરુણનરે ગુજરાત મરેલમારં બરેસાડી દરેજો. તરેનરે દાદરથી બરેસાડજો અનરે 
તરે ગાડીમારં એવનજન પછીનો પહરેલો જ ડબબો દાદરથી જ આિતા ઉતારુઓ માટરે 
આરવક્ષત હોય છરે એટલરે તરેમારં જ બરેસાડજો. ગાડી અહીં આણરંદ સિારરે  સાડાપારંચરે 
આિશરે તયારરે  પલૅટફૉમ્ક પર હુરં એ ડબબાની સામરે જ ઊભો હોઈશ. જરૂર પડરે 
ડબબાની અરંદર જઈ તરે સતૂતો હશરે તો તરેરેનરે ઉઠાડીનરે ગાડીમારંથી ઉતારીશ.’

હુરં  પણ તરેમનો ભત્રીજો જ હતો નરે ? મનરે બરેસાડિા મારા વપતાશ્ીની સાથરે 
મારા મામા પણ આવયા હતા અનરે તરેમણરે મારી બાજુના ઉતારુનરે ભલામણ કરી હતી 
કરે ‘આનરે આણરંદ ઊતરિુરં છરે એટલરે તરેનરે આણરંદ આિિાનુરં થાય તયારરે  ઉઠાડજો.’ 
પણ હુરં તો િડોદરા આવયુરં તયારરે  જાગયો હતો, પછી જાગતો જ રહ્ો અનરે આણરંદના 
પલૅટફૉમ્ક પર ગાડી દાખલ થઈ તયારરે  બારણરં ખોલીનરે ઊભો રહ્ો. ગાડી ઊભી રહી 
તયારં જ સામરે મારા કાકા ઊભા હતા. હુરં  ઊતરી પડો અનરે અમરે બહાર નીકળિા 
ચાલિા લાગયા. પરેલા ભાઈ તો આખો િખત ઊંઘતા જ રહ્ા.

અમરે બરંનરે આણરંદથી વિદ્ાનગર ચાલતા ગયા. તરે િખતરે એ બરે ગામ િચચરે 
કોઈ રસતો હતો જ નરહ. આણરંદ ગામ િટાવયુરં તયારં સુધીમારં થોડુરંક અજિાળુરં થયુરં 
હતુરં. ખરેતરોનરે શરેઢરે શરેઢરે અમરે ચાલયા. િચમારં એક તળાિડી હતી તરે પણ યાદ છરે. 
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વિદ્ાનગરની સીમમારં પહોંચયા તયારરે  ઘણરં અજિાળુરં થઈ ગયુરં હતુરં.

આજનો આણરંદથી વિદ્ાનગરનો આલીશાન રસતો અનરે તરે પરનો ભારરે  
ટ્રારફક જોઈનરે 1948મારં અમરે કરરેલી એ પદયાત્રા જાણરે પ્રાચીન ભતૂતકાળની હોય 
તરેિુરં લાગરે છરે.

િૈદ્સાહરેબના પોતાના શબદોમારં એ િખતના વિદ્ાનગરનુરં િણ્કન જોઈએ :

જ રેમણરે આજકાલનુરં વિદ્ાનગર જોયુરં છરે તરેમનરે તરે રદિસોના વિદ્ાનગરનો 
ખયાલ આિિો મુશકરેલ છરે. એક રાત્રરે બારીમારં ચશમારં મતૂકીનરે હુરં  સતૂતો. બીજ રે રદિસરે 
સિારરે  ઊઠી દાતણ-પાણી કરીનરે ચશમારં લરેિા જાઉં તયારં બારીમારં ચશમારં ન મળરે. 
મનરે થયુરં કરે વબલાડી કરે કતૂતરુરં  ચશમારં ઉઠાિી ગયુરં હશરે. મોડરેથી હુરં  કૉલરેજમારં જતો 
હતો તયારં રસતામારં બારંધકામ માટરે, ઈંટ, રરેતી સારતારં ગધરેડારંની િણજાર મળી. છરેલ્ા 
ખાલી ગધરેડા ઉપર િણજારનુરં ધયાન રાખિાિાળો છોકરો બરેઠો હતો અનરે તરેણરે મારારં 
ચશમારં પહરેરરેલારં હતારં ! પતૂછતારં માલતૂમ પડુરં કરે સિારરે  તરેણરે બારીમારં ચશમારં જોયારં અનરે 
‘મનરે કૌતુક થયુરં, લાયનરે મારુરં  બરેટુરં હુરં  યરે આ ઘાલી જોઉં.’  ઘાલી જોતારં ઊંચુરંનીચુરં 
દરેખાિા લાગયુરં હશરે એટલરે પછી ગધરેડરે ચડી વમત્રોનરે બતાિિા નીકળો હશરે! એનુરં 
કૌતુક સરંતોષાયુરં અનરે મારારં ચશમારં પાછારં મળી ગયારં.

ભાઈલાલભાઈ અનરે ભીખાભાઈની જ રે આરંબાના ઝાડ નીચરે બરેઠક હતી તરેની 
નજીક કાચા બારંધકામની ઓરડીઓની એક હારમાળા હતી. તરેમારંની કરેટલીક રૂમ 
છોકરીઓની હૉસટરેલ તરીકરે તયારરે  િપરાતી. ડૉ. આલુબહરેન દસતુર તરેમનારં રરે્ટર 
હતારં, એક રદિસ આ છોકરીઓએ ભાઈલાલભાઈનરે ફરરયાદ કરી : ભાઈકાકા અહીં 
તો રાતના ઘુિડ અનરે ચીબરીઓ બોલરે છરે, તરે ડર બહુ લાગરે છરે. ભાઈલાલભાઈએ 
શારંવતથી જિાબ આપયો. જુઓ, બહરેનો, બરે રદિસ પહરેલારં ઘુિડો અનરે ચીબરીઓ 
આિી મનરે મળારં અનરે કહરે ભાઈકાકા અહીં તો રદિસના છોકરીઓ બોલરે છરે ! 
ઘુિડ અનરે ચીબરી તો આ પ્રદરેશના મતૂળ િાસી, આપણરે પાછળથી આવયારં, કોણ 
કોનરે ફરરયાદ કરરે  !

ગધરેડા ચારનારનરે ચશમારંનુરં કૌતુક હતુરં, ઘુિડ અનરે ચીબરીનરે છોકરીઓનુરં 
કૌતુક હતુરં. કૉલરેજનુરં મકાન તો અધતૂરુરં  મકાન હતુરં, રસતા જ રેિુરં તો ખાસ હતુરં નરહ, 
કરેડી અનરે ગાડા-રસતા જ રેિા રસતા િચચરે મોટો ટરેકરો અનરે ટરેકરા ઉપર વિ.પ.મ.નુરં 
મકાન. રસતા િચચરે ચાલનારા લોકો િગ્કનારં બારણારં અનરે બારીમારંથી ડોકુરં કાઢીનરે આ 
કૌતુક વનહાળરે ! જોકરે એક સથાવનક વમત્રના કહરેિા પ્રમાણરે, વિદ્ાનગર થયા પછી 
દીકરીઓની સગાઈ કરિાની િરેતરણમારં પણ કરેટલાક વપતાઓ કૉલરેજના આરંટા 
મારતા થયા હતા !

દરરેક વિષયમારં શ્રેષ્ઠ અધયાપકોનરે આકષ્કિા માટરે ભાઈલાલભાઈ અનરે ભીખા-
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ભાઈએ પગારધોરણ અનય કૉલરેજો કરતારં ઘણરં ઊંચુરં રાખયુરં એનુરં સરસ પરરણામ 
આવયુરં. સારા પગાર ઉપરારંત ઘરની સુવિધા, બાળકો માટરે વિદ્ાસરંસથાઓની પણ 
સુવિધા કરી અનરે કૉલરેજોમારં સમૃદ્ધ પુસતકાલયો ઊભારં કયાું. આ બધી સુવિધાઓ 
ઊભી કરિામારં પણ ઘણો ખચ્ક કરિો પડો અનરે એ માટરે તરેમણરે આિકનારં સાધનો 
પણ ઊભારં કયાું.

આ પ્રયતનોમારં સદભાગયરે દરેશનુરં વિભાજન વિદ્ાનગર માટરે ‘સમયસર’નુરં 
થયુરં. 1947ના ઑગસટમારં પારકસતાન બનતારં તરે પ્રદરેશમારં રહરેતા રહરંદુઓનુરં મોટા 
પાયરે સથળારંતર થયુરં. તરેમારંના જ રેઓ પ્રાધયાપકો હતા અનરે વિવિાન હતા તરેમનરે ‘ભા-
ભી’*એ વિદ્ાનગરમારં લઈ લીધા. આિા વિવિાનોમારં મુખય બરે હતા. એક સરંસકૃત 
અનરે પૌરાવણક ઇવતહાસના વિવિાન ડોલરરાય રરંગીલદાસ મારંકડ. જ રે કરારંચીથી 
આવયા અનરે કરારંચીની ઇજનરેરી કૉલરેજના આચાય્ક પ્રા. એસ. બી. જુન્નરકર. પ્રા. 
મારંકડનરે િી. પી. આરસ્ક અનરે સાયનસ કૉલરેજના કાય્કકારી આચાય્ક બનાિાયા અનરે 
પ્રા. જુન્નરકર વબરલા વિશ્વકમા્ક મહાવિદ્ાલય(એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજ)ના આચાય્ક 
તરીકરે આવયા. જ રે ત્રીજી કૉલરેજ શરૂ થઈ તરે ભીખાભાઈ જીિાભાઈ િાવણજય 
મહાવિદ્ાલય હતી અનરે તરેના પહરેલા આચાય્ક અમીન હતા.

િૈદ્સાહરેબ વિદ્ાનગર સાડાસાત િષ્ક રહ્ા (જતૂન, 1948થી ઑ્ટોબર, 
1955). તરેમના સમગ્ જીિન માટરે આ ગાળો િૈદ્સાહરેબની િસરંતઋતુ હતી તરેમ 
કહી શકાય. તરે ગાળામારં તરેમની બધી જ શવ્તઓ સોળરે કળાએ ખીલી ઊઠી, 
તરેમની કીવત્ક પણ ચરમ સીમાએ પહોંચી, તરેમના ચરરત્રનારં ઘણારં બધારં પાસારં હતારં. 
અનરે તરે સૌનો સમાજનરે ઘણો બધો લાભ મળો. તરેમનારં સરંશોધક, વયાખયાતા, વપતા, 
વશક્ષક, વિચારક, ખરેલ-સમાજના એક નરેતા, ઉતિમ સારહતયના િાચક એમ અનરેક 
પાસારં ઉજાગર થયારં.

કૉલરેજના કાય્કકારી આચાય્ક મારંકડસાહરેબ સરંસકૃતના અધયાપક હતા. તરેઓ 
િૈદ્સાહરેબ કરતારં 16 િષ્ક મોટા હતા છતારં એ બરંનરેની મૈત્રી એટલા સારુ જ જામી 
કરે િૈદ્સાહરેબનરે મારંકડસાહરેબની સરંશોધનપદ્ધવતમારં ખતૂબ રસ પડો. મારંકડસાહરેબ 
પુરાણકાળની િરંશાિળીઓનો કાળ વનવચિત કરિાની માથાકતૂટમારં પડા હતા. તરેમણરે 
એિુરં તારણ કાઢ્ુરં હતુરં કરે બુદ્ધ, મહાિીર, કાળીદાસ િગરેરરે  જ રે કાળમારં થઈ ગયા 
એમ મનાય છરે તરે કરતારં ખરરેખર તો ઘણી સદીઓ પહરેલારં થઈ ગયા હતા. તરેમણરે 
િૈદ્સાહરેબનરે પોતાની દલીલો સમજાિી અનરે તરે તરેમના ગળરે ઊતરી. એ જ રીતરે 
રામાયણની લરંકા તરે હાલના શ્ીલરંકામારં હતી તરે બરાબર નથી પણ તરે હાલના મધય-
ભારતમારં જબલપુર વિસતારમારં નમ્કદા કારંઠ રે હતી. એ િાત માટરે પણ મારંકડસાહરેબરે 
ઘણા પુરાિા એકઠા કયા્ક હતા. રામાયણની લરંકા વિશરેનુરં પુસતક તો તરે િૈદ્સાહરેબનરે 
મળા તરે પહરેલારં આિી ગયુરં હતુરં. પણ ‘Puranic Chronology’ એ પુસતક તો 
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િૈદ્સાહરેબ સાથરે ચચા્કઓ કરી કરીનરે તરેમણરે લખયુરં હતુરં. આ બરે િચચરેની મૈત્રી તરેમની 
બરંનરેની સરંશોધન પ્રીવતનરે કારણરે જ થઈ હતી. પણ કૉલરેજમારં સૌનરે એમ જ લાગતુરં 
હતુરં કરે બરંનરે એક નાતના (નાગર) છરે માટરે વમત્રો બની ગયા છરે. કૉલરેજમારં એક અનય 
મારંકડ પણ હતા. તરેઓ રસાયણશાસ્ત્રના પ્રાધયાપક હતા અનરે તરેમનુરં નામ ભાસકર-
રાય મારંકડ હતુરં. િૈદ્સાહરેબ અનરે આ ભાસકરભાઈ મારંકડ િચચરે સગપણ પણ હતુરં 
(િૈદ્સાહરેબના સાળા નટિરભાઈ અનરે નટિરભાઈના સાળા ભાસકરભાઈ) એટલરે 
ડોલરરાય મારંકડ અનરે િૈદ્સાહરેબ િચચરે પણ સગપણ હશરે જ એમ સૌએ માની 
લીધુરં હશરે ! ઘણા િખત પછી િૈદ્સાહરેબનરે પણ ખબર પડી કરે તરે પોતરે ડોલરભાઈના 
સાળાના (જરાક દતૂરના) સાળા થતા હતા ! ડોલરભાઈના સાળા બુચ હતા (તરેમનુરં 
નામ તો આજ રે કોઈનરે યાદ નથી આિતુરં કારણ કરે તરેઓ લગભગ 20 િષ્કની ઉંમરરે  
1943ના અરસામારં સરંતાનહીન વસથવતમારં મૃતયુ પામયા હતા) અનરે તરેમનુરં લગ્ન 
િૈદ્સાહરેબના મામા વત્રકમલાલ હાથીની પુત્રી અનસતૂયા સાથરે થયુરં હતુરં. અનરે એ 
રીતરે િૈદ્સાહરેબ એ બુચના સાળા થતા હતા. પછી િૈદ્સાહરેબ આ દૃષ્ટારંતનો િગ્કમારં 
‘વિધરેયનુરં વિધરેય’ સમજાિિા માટરે કરતા. કોઈ પણ સરંખયા aનરે તરેના િગ્ક a2 = a  
a સાથરે સારંકળતો સરંબરંધ એ વિધરેયનુરં એક દૃષ્ટારંત છરે અનરે તરે વિધરેયનરે f કહીએ તો 
f(a)= a2 લખાય છરે. આ જણાિરે છરે કરે વિધરેય f દરરેક સરંખયા a સાથરે તરેનો િગ્ક a2 
સારંકળરે છરે. આ જ વિધરેય કોઈ સરંખયા  પર બરે િાર લગાડીએ તો f(f(a)) મળરે અનરે 
f(f(a)) = f(a2) = (a2)2 = a4 મળરે. આપણરે ઉપર જ રે મારહતી લખી છરે તરેનરે આધારરે  
કોઈ પણ પરરણીત પુરુષ a માટરે f(a)=aનો સાળો એમ લઈએ તો f(િૈદ્સાહરેબ))= 
નટિરભાઈ અનરે f(નટિરભાઈ) = ભાસકરભાઈ એમ કહરેિાય. િળી f(f(િૈદ્સા-
હરેબ)) = ભાસકરભાઈ પણ થાય. એ જ રીતરે f(f(ડોલરરાય મારંકડ)) = િૈદ્સાહરેબ 
પણ થાય! એટલરે જો કહરેિુરં જ હોય તો કહરેિાય કરે મારંકડસાહરેબ અનરે િૈદ્સાહરેબ 
િચચરે સગપણ હતુરં જ અનરે તરેથી જ બરંનરે વમત્રો બનયા !

આ બધુરં બતાિરે છરે કરે િગ્કમારં ગવણતના ગતૂઢ મનાતા વસદ્ધારંતોનરે માટરે યોગય 
ષ્ટારંતો પયા્કિરણમારંથી જ શોધી િૈદ્સાહરેબ પોતાના વિદ્ાથથીઓ માટરે ખતૂબ સરળ 
બનાિતા.

મારા તરફથી હુરં  એટલુરં ઉમરેરુરં  કરે ડોલરરાય મારંકડનુરં અરંગત પુસતકાલય ઘણરં 
મોટુરં અનરે જ્ઞાનથી ભરરેલારં પુસતકોથી ભરપતૂર હતુરં. હુરં  કૉલરેજમારં હતો અનરે િૅકરેશન 
ગાળિા િૈદ્સાહરેબનરે તયારં જતો તયારરે  મારંકડસાહરેબના અરંગત પુસતકાલયનો પણ મેં 
ખતૂબ લાભ લીધો હતો. 

સાયનસ કૉલરેજ કરેિળ પતૂિ્કસનાતક કક્ષાનુરં એટલરે કરે ચાર િષ્કનુરં વશક્ષણ આપતી 
હતી. તરેમારં બીજુ રં િષ્ક ઇનટર સાયનસનુરં હતુરં. તરે સૌથી મહતિનુરં હતુરં. કારણ કરે તરેના 
પરરણામ પરથી જ વિદ્ાથથીનુરં એવનજવનયરરરંગ તરેમ જ મરેરડકલ કૉલરેજમારં જઈ શકિુરં 
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કરે ન જઈ શકિુરં તરે નક્ી થતુરં. પરરણામરે કૉલરેજની પતૂરી પ્રવતષ્ઠા તરેના ઇનટરના 
પરરણામ પરથી જ નક્ી થતી. 

ઇનટર સાયનસમારં ગવણતના બરે પરેપર હતારં. બરંનરેના બબબરે ભાગ હતા. પહરેલુરં 
પરેપર ભતૂવમવતનુરં હતુરં (યામભતૂવમવત અનરે ઘનભતૂવમવત) બીજા પરેપરમારં પહરેલો ભાગ 
કલનશાસ્ત્ર અનરે બીજો યરંત્રશાસ્ત્ર. સામાનય વિદ્ાથથી માટરે તો યામભતૂવમવત વસિાયના 
ત્રણરે ભાગ મુશકરેલ હતા; પરરંતુ કલનશાસ્ત્રના પાયારૂપ ખયાલો(લક્ષ, વિકલન, 
સરંકલન)ની સતૂક્મતા સમજયા િગર પણ તરેના કાય્કવનયમો ‘ગોખી’ લઈનરે આગળ 
િધિાથી કામ સરરે  તરેિુરં મનાતુરં હતુરં  – તરેમ કરિાથી પરીક્ષામારં થોડુરં નુકસાન તો 
થાય પણ છતારં પ્રમાણમારં સારુરં  પરરણામ આિરે. યરંત્રશાસ્ત્ર(Mechanics)મારં વયિહારુ 
પ્રશ્નો આિરે અનરે કયા પ્રશ્નમારં કયા વસદ્ધારંતનો ઉપયોગ થશરે તરેનો ખયાલ ન હોય તો 
ભારરે  મુશકરેલી થાય.

યરંત્રવિદ્ા (Mechanics)ના બરે ભાગ હતા. વસથવતશાસ્ત્ર (Statics) અનરે ગવત-
શાસ્ત્ર(Dynamics). િૈદ્સાહરેબ એમ સમજાિતા કરે કોઈ પદાથ્ક પર બળો એિી 
રીતરે લગાડીએ કરે તરે બળોની અસર હરેઠળ પણ તરે પદાથ્ક વસથર રહરે તરેનો અભયાસ 
વસથવતશાસ્ત્રમારં થાય છરે. દા. ત., રરેલિરેના પુલ પરથી ટ્રરેન પસાર થાય તયારરે  પુલ પર 
બળો કામ કરરે  છરે. તરે બધારં બળોની કુલ અસર હરેઠળ પુલ વસથર જ રહરેિો જોઈએ. 
બીજી બાજુ એ જ સમયરે ટ્રરેન પર કામ કરતારં બળોની અસર હરેઠળ ટ્રરેન ગવતમાન 
રહરેિી જોઈએ. એટલરે આ પરરવસથવતમારં પુલ પર કામ કરતારં બળોનો અભયાસ 
વસથવતશાસ્ત્રનો ભાગ બનરે છરે અનરે ટ્રરેન પર કામ કરતારં બળોએ ટ્રરેનનરે ગવતમારં 
રાખિી જોઈએ. તરેથી તરે ગવતશાસ્ત્રનો ભાગ બનરે છરે. સાદા શબદોમારં યરંત્રવિદ્ાની આ 
બરે શાખાઓનરે િૈદ્સાહરેબ પુલનુરં ગવણત અનરે ટ્રરેનનુરં ગવણત કહરે છરે.

ઘનભતૂવમવતમારં મુશકરેલી એ હતી કરે શાળામારં સમતલભતૂવમવત પર િષયો સુધી 
વિચાર કયા્ક પછી અચાનક વત્ર-પરરમાણમારં જિુરં મુશકરેલ પડતુરં હતુરં. શાળાની 
ભતૂવમવતમારં એિુરં ભાર દઈનરે કહરેિાયુરં હોય કરે આપરેલી રરેખાનરે આપરેલા વબરંદુએ એક 
જ લરંબરરેખા દોરી શકાય અનરે હિરે ઘનભતૂવમવતમારં એમ શીખિુરં પડરે કરે આપરેલી 
રરેખાનરે આપરેલા વબરંદુએ અગવણત લરંબરરેખાઓ દોરી શકાય તયારરે  તીવ્ર આઘાત તો 
લાગરે જ પણ કદાચ ગવણતના વિષય પ્રતયરે વતરસકાર થાય તો પણ નિાઈ નરહ. 
આ કારણરે ઇનટરમારં તો સૌથી બાહોશ અધયાપકોનરે જ કામ સોંપિુરં પડરે. િૈદ્સાહરેબ 
યરંત્રશાસ્ત્ર શીખિતા અનરે એટલુરં સરસ શીખિતા કરે વિદ્ાથથીઓ હસતા રહરે અનરે 
હોવશયાર થઈ જાય. ઇનટરના વિદ્ાથથીઓ એમ માનિા લાગયા હતા કરે ગવણતના 
દરરેક દરદની દિા આ િૈદ્સાહરેબ પાસરે છરે. એટલરે તરેઓ ન ભણાિતા હોય તરેિા 
કલનશાસ્ત્રના પ્રશ્નો પણ તરેમની પાસરે લઈ આિતા.

એક િાર હુરં  વિદ્ાનગર હતો તયારરે  આિો એક ઇનટરનો વિદ્ાથથી તરેમનરે 
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ઘરેર એ પતૂછિા આવયો હતો કરે કલનશાસ્ત્રમારં ‘જ રેમ n અનરંતી(જ રે માટરેનો સરંકરેત  
િપરાય અનરે જ રેનરે અરંગ્રેજીમારં ઇવનફવનટી કહરે છરે)નરે અનુલક્ષરે તરેમ કોઈ વિધરેય f(n) 
1નરે અનુલક્ષરે’ આ વિધાનનો અથ્ક શો થાય? 

િૈદ્સાહરેબરે પોતાના લાક્ષવણક ઉતસાહથી એ મુદ્ો તરેનરે સમજાવયો, ‘અનરંતી 
બધી સરંખયાઓ કરતારં મોટી સરંખયા છરે’ એ િાત એ િારરંિાર ઠસાિતા રહ્ા. હુરં  
પણ સામરે બરેઠો આ બધુરં સારંભળતો હતો. મુરંબઈમારં અમારા પ્રાધયાપકરે (તરેમનુરં નામ 
પરેસતનજી મસાણી હતુરં)પણ અમનરે આ બધુરં પણ તદ્ન જુદી રીતરે સમજાવયુરં હતુરં. 
આ અમારા મસાણીસાહરેબનરે પણ ઓળખિા જ રેિા છરે. એ ગભ્કશ્ીમરંત હતા. તરેમના 
વપતાશ્ી રુસતમ મસાણી ઉદ્ોગપવત હતા અનરે મોટા ભાઈ મીનુ મસાણી મોટા 
લરેખક (Our India એ તરેમનુરં પ્રખયાત પુસતક હતુરં) અનરે સિતરંત્ર પક્ષના સથાપક અનરે 
લોકસભાના સભય હતા. પણ અમારા મસાણીસાહરેબ(પી.મસાણી)નરે તો ગવણતનો 
જ શોખ હતો અનરે તરેઓ અમરેરરકામારં જ ભણયા હતા. તયારંથી ભારતમારં ગવણતની 
સતૂક્મ સમજ સૌનરે આપિા આવયા હતા. અમારી કૉલરેજમારં તરેઓ પ્રાધયાપક હતા. 
તરેમનો પગાર તો 500/- કરે 600/- થી િધારરે  નરહ હોય પણ પારંચ વસતારા હોટલ 
ઍમબરેસરેડરમારં જ રહરેતા. કુરંિારા હતા અનરે આજીિન કુરંિારા રહરેશરે તરેમ લાગતુરં હતુરં. 

તરેમણરે અમનરે સમજાવયુરં હતુરં કરે અનરંતી એ કોઈ સરંખયા નથી. કરેમ ? કોઈ પણ 
સરંખયા x માટરે x + 1 પણ સરંખયા જ હોય અનરે તરે xથી મોટી જ હોય. જો  સરંખયા 
હોત તો  + 1 પણ સરંખયા  હોત અનરે એ સરંખયા  કરતારં મોટી હોત. પણ  
તો દરરેક સરંખયા કરતારં મોટી છરે તરેમ માનીએ છીએ; આમ નરે સરંખયા ગણી શકાય 
નરહ. તરેથી  એ સરંખયા જ નથી. એ શુરં છરે એમ કહરેિાનરે બદલરે આખુરં વિધાન 
‘જ રેમ  તરેમ ’ તરે જ શુરં છરે તરે કહરેિુરં ઉવચત છરે, તરેમ મસાણીસાહરેબરે 
ઠોકી ઠોકીનરે અમનરે સમજાવયુરં હતુરં. અનરે આ છરેલ્ા વિધાનનો અથ્ક એ છરે કરે કોઈ 
પણ આપરેલી ધનસરંખયા  માટરે કોક સરંખયા N એિી મળિી જોઈએ કરે જ રેથી દરરેક 
n > N માટરે । f(n) - a । <   થાય. આ િાત અમનરે ખતૂબ જચી ગઈ હતી. પરેલા 
વિદ્ાથથીના ગયા પછી આ બધુરં મેં િૈદ્સાહરેબનરે સમજાવયુરં. તરેમનરે મસાણીસાહરેબ 
વિશરે કરેટલાક પતૂિ્કગ્હો હતા એટલરે મારી દલીલની સામરે કોઈ દલીલ ન હોિા છતારં 
એ તરેનરે સરંપતૂણ્ક સિીકારી શ્યા નરહ. 

િૈદ્સાહરેબના ચરરત્રમારં મનરે કોઈ દોષ દરેખાયો હોય તો તરે આ જ હતો. તરે 
બુવદ્ધજીિી હતા અનરે ખતૂબ વિચાર કરીનરે અવભપ્રાયો પર પહોંચતા છતારં તરેમના 
કરેટલાક આગ્હો એિા હતા કરે જ રે પતૂિ્કગ્હની હદ સુધી પહોંચી જતા. ગવણતમારં 
અનરંતીના ખયાલ વિશરેનો તરેમનો આગ્હ આ પ્રકારનો હતો એમ હુરં માનુરં છુરં. 
ગવણતની બહાર પણ તરેમના કરેટલાક પતૂિ્કગ્હો હતા. દાખલા તરીકરે અથ્કકારણમારં 
સામયિાદી વયિસથા શ્રેષ્ઠ હતી એમ તરે આગ્હપતૂિ્કક માનતા. પહરેલારં રવશયા અનરે 
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1949 પછી ચીનની પણ અથ્કવયિસથાના તરે ચાહક હતા. જોકરે તરેમણરે એ બરેમારંથી 
એક પણ દરેશની મુલાકાત લીધી નહોતી. 1962ના ચીનના ભારત પરના આક્રમણ 
પછી તરેમની માનયતાનરે જરા આરંચકો લાગયો હશરે અનરે પછી બરે િષવે તરેમનરે અમરે-
રરકામારં એક િષ્ક ગાળિાનુરં થયુરં તયાર પછી મતૂડીિાદી વયિસથામારં પણ વયવ્તસિા-
તરંત્રય, િાણીસિાતરંત્રય અનરે સમાજના દરરેક સતરની ઊંચી આવથ્કક વસથવત જોઈનરે 
તરેમના વિચારોમારં િધુ પરરિત્કન થયુરં હશરે. તયાર પછી તરેમણરે કદી સામયિાદની 
ટીકા કરી હોય તરેિુરં યાદ નથી. હા, પણ તરે પછી તરેમણરે સામયિાદની પ્રશરંસા પણ 
કરી નરહ.

એ જ પ્રમાણરે વશક્ષણનુરં માધયમ ગુજરાતી જ હોિુરં જોઈએ તરે માટરેનો આગ્હ 
તીવ્ર હતો પણ એ કદાચ પતૂિ્કગ્હની હદ સુધી પહોંચયો નહોતો. મનરે લાગરે છરે કરે 
ઉમાશરંકરભાઈનુરં પરેલુરં કથન ‘માધયમ ગુજરાતી, ઉતિમ અરંગ્રેજી’ જો તરેમના ધયાન 
પર ન આવયુરં હોત તો કદાચ ગુજરાતી માધયમ માટરેના તરેમના આગ્હરે પણ પતૂિ્કગ્-
હનુરં સિરૂપ લઈ લીધુરં હોત.

આપણરે જોઈ ગયા તરેમ િૈદ્સાહરેબરે વિદ્ાનગરનારં રસતા, ગટરો િગરેરરે  
બનાિિા માટરે વિદ્ાથથીઓની નરેતાગીરી લઈનરે શ્મવશવબરો કયા્ક હતા. તરેમની આ 
વસવદ્ધથી તરેઓ વિદ્ાનગરમારં જ નરહ, પણ ઠરેર ઠરેર યુિાનો પાસરેથી શ્મસાધય કામ 
કરાિી શકનાર નરેતા તરીકરે જાણીતા થયા હતા. હિરે તરેમની કૉલરેજ રે તરેમનરે કૉલરેજ 
વજમખાનાના  ચાજ ્કમારં મતૂ્યા. આમારં યુિાનો પાસરે બધી જાતની રમતગમતો, 
વયાયામ, કસરત, વજમનરેવસટ્સ એ બધુરં કરાિિાનુરં હતુરં. પોતરે વિદ્ાથથી હતા તયારરે  
તો તરેમણરે કોઈ રમતગમતમારં ભાગ લીધો ન હતો. પણ હિરે પતૂરા રદલથી તરે આ 
પ્રિૃવતિમારં કતૂદી પડા. વયાયામનો તથા યુિાનો પાસરે પ્રિૃવતિઓ કરાિિાનો અનુભિ 
તો હતો પણ જુદી જુદી દરેશી અનરે મુખયતિરે વિદરેશી રમતો રમિા કરે રમાડિાનો 
અનુભિ નહોતો. પણ તરેમણરે રમતો તથા તરેના વનયમો, રમત રમિાનારં મરેદાનોનારં 
આકાર અનરે માપ વિશરે પતૂરી મારહતી પુસતકોમારંથી મરેળિી લીધી.

વિદ્ાનગરના માસટરપલાનમારં બધી કૉલરેજોની મધયમારં એક વિશાળ જમીનનરે 
રમત-ગમત માટરે આરવક્ષત કરિામારં આિી હતી; પરરંતુ તરેનો ઉપયોગ થતો ન હતો. 
તરેના પર જાળારં-ઝારંખરારં તથા ખાડાટરેકરા હતારં. તરેમણરે યુિાનો સાથરે મળીનરે, યોગય 
યરંત્રો ભાડરે લાિીનરે, તરે વિશાળ જમીન સાફ અનરે સમથળ કરી અનરે તરેના પર જુદરે 
જુદરે સથાનરે જુદી જુદી રમતો માટરેના સફરેદ પાટા પણ કરાવયા. રક્રકરેટની રમત માટરે 
પીચ અનરે ફતૂટબૉલ, હૉકી માટરે ગોલપોસટ પણ ઊભા કરાવયા. આ બધુરં કામ પોતરે 
તથા વિદ્ાથથીઓએ સાથરે મળીનરે કયુું. અનરે પછી રમત-ગમતો શરૂ થઈ, વયાયામ 
શરૂ થયા. િૈદ્સાહરેબ પણ વિદ્ાથથીઓ સાથરે રમી તરેમનો ઉતસાહ િધારતા. એ 
જમીન બધી સરંસથાઓની સરહયારી હતી એટલરે સગિડો થતારં જ અનય કૉલરેજોમારં 
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પણ રમત-ગમતની પ્રિૃવતિઓ મહોરી ઊઠી.

ગુજરાત યુવનિવસ્કટીની ઇનટરયુવનિવસ્કટી હરીફાઈઓમારં વિદ્ાનગરની 
કૉલરેજોએ ભાગ લરેિાનુરં શરૂ કયુું. િી.પી. કૉલરેજ અનરે એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજ બરંનરેની 
રક્રકરેટ ટીમો સમગ્ યુવનિવસ્કટીમારં ઘણરં ઊંચુરં સથાન મરેળિતી હતી. પણ બરંનરે વિદ્ા-
નગરમારં જ હોિાથી તરે બરંનરે પહરેલા રાઉનડમારં જ ટકરાતી. તરેમારં જ રે હારરે  તરે તરત 
જ બહાર ફેંકાઈ જાય અનરે બીજી સામાનય રીતરે સરેમીફાઇનલ સુધી તો પહોંચરે જ 
તરેિુરં થતુરં. આ કારણરે એ બરે ભવગની કૉલરેજો િચચરેની પહરેલા રાઉનડની મૅચમારં પણ 
ફાઇનલ જ રેિુરં િાતાિરણ રહરેતુરં.

દર િષવે ફાઇનલમારં રાજકોટ, સતૂરત અનરે વિદ્ાનગરની કૉલરેજોમારંથી બરે 
આિતી. આ ત્રણરે ટીમના રક્રકરેટરો િૈદ્સાહરેબના વમત્રો બની ગયા હતા. િલસાડ-
ના ઉદ્ોગપવત કારંવતલાલ દરેસાઈ સતૂરત કૉલરેજના કૅપટન હતા. તરેમણરે િૈદ્સાહરેબ 
સાથરેની ઓળખાણ છરેક સુધી જાળિી રાખી હતી.

આિી બધી પ્રિૃવતિઓનરે કારણરે િૈદ્સાહરેબની યુિાનોના નરેતા તરીકરે પ્રવતષ્ઠા 
સથાવપત થઈ ગઈ હતી. એક િાર તો સાબરકારંઠામારં રસતા બનાિિાના યુિાનોના 
એક વશવબર માટરે િૈદ્સાહરેબનરે વશવબરાવધપવત નીમિામારં આવયા હતા. તરે વશવબરની 
મુલાકાતરે જાણીતા કરેળિણીકાર અનરે સાક્ષર યશિરંતભાઈ શુ્લ ગયા હતા. તયારં 
તરેમણરે િૈદ્સાહરેબનરે વશવબરાથથીના િરેશમારં હાથમારં પાિડા સાથરે કામ કરતા જોયા હતા. 
તરેમણરે પછીથી લખયુરં હતુરં કરે ‘વશવબરાથથીઓનો ઉતસાહ તતૂટરે નરહ અનરે િધારરે  પડતી 
આશાઓ તરેઓ રાખરે નરહ તરે માટરે ભોજન િખતરે ‘આજકા ખાના, બહુત અચછા’ 
તરેઓ તરુણો પાસરે લલકારાિતા, કરેમ જાણરે બધાનરે છપપનભોગ વપરસાયો હોય!’

િૈદ્સાહરેબની અનય એક પ્રિૃવતિ રહરંદી ભાષાના પ્રચારની હતી. રોજ રાત્રરે તરે 
એક-દોઢ કલાક રહરંદીના િગયો ચલાિતા. આપણનરે અતયારરે  કદાચ આચિય્ક થાય 
પણ આ િગયો ખતૂબ સફળ થયા હતા. આ પ્રિૃવતિ માટરે િૈદ્સાહરેબ એટલા બધા 
મશહતૂર થયા કરે વિદ્ાનગરમારં રહરંદીમારં તરેમના નામથી એક િ્તૃતિ સપધા્ક શરૂ થઈ 
અનરે તરે હજી સુધી ચાલરે છરે.

ચારુતર વિદ્ામરંડળ કૉલરેજો તો ચલાિતુરં જ હતુરં પણ મનરે લાગરે છરે કરે તરેમની 
મહતિાકારંક્ષા વિદ્ાનગરમારં એક યુવનિવસ્કટી સથાપિાની હતી અનરે તરે યુવનિવસ્કટીમારં 
વશક્ષણનુરં માધયમ રહરંદી રાખિાની પણ તરેમની નરેમ હતી. િૈદ્સાહરેબના રહરંદી િગયો 
કદાચ આ યુવનિવસ્કટીની સથાપનાની પતૂિ્કતૈયારી રૂપરે હતા. 

તરે િખતરે (1950ના દાયકામારં) ગુજરાત વવિભાષી મુરંબઈ રાજયનો ભાગ હતુરં. 
તરેના મુખય પ્રધાન શ્ી મોરારજી દરેસાઈ હતા. શ્ી મોરારજીભાઈ વશક્ષણનુરં માધયમ 
રહરંદી જ હોિુરં જોઈએ એમ દૃઢપણરે માનતા હતા. તરેમની ઇચછાનો અનાદર કરીનરે 
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પણ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીએ તો 1956થી ગુજરાતી માધયમની નીવતનો અમલ શરૂ 
કરી દરેિા ઠરાવયુરં હતુરં, અનરે તરેમ કયુું પણ હતુરં. મોરારજીભાઈ ગુજરાત યુવનિવસ્ક-
ટી પર ખફા હતા. આ સરંજોગોમારં જો વિદ્ાનગરની પ્રસતાવિત યુવનિવસ્કટી રહરંદી 
માધયમ રાખિાનુરં ઠરાિરે તો (અનરે કદાચ તો જ) રાજયસરકાર વિદ્ાનગરમારં યુવનિ-
વસ્કટી મરંજતૂર કરરે . એટલરે સરંભિ છરે કરે ભવિષયની યુવનિવસ્કટીની પતૂિ્કતૈયારી રૂપરે વિદ્ા-
નગરમારં રહરંદી ભાષાની તરફરેણમારં િાતાિરણ રચાય એમ મરંડળ પણ ઇચછતુરં હશરે.

વિદ્ાનગરમારં 1958મારં સરદાર પટરેલ યુવનિવસ્કટી સથપાઈ અનરે તરેનુરં ધયરેય 
થોડારં િષયોમારં રહરંદી માધયમ અપનાિિાનુરં હતુરં તરેિુરં પણ જાહરેર થયુરં. તરેની પતૂિ્કતૈયારી 
રૂપરે એિા વનયમો પણ થયા કરે કૉલરેજ તથા યુવનિવસ્કટીના તમામ અધયાપકોએ 
રહરંદી ભાષાની અમુક-તમુક પરીક્ષાઓ (વિનીત, કોવિદ િગરેરરે ) પાસ કરી લરેિી 
અનરે અમુક મુદત સુધીમારં તરેમ નરહ થાય તો તરેમના ઇજાફા રોકિામારં આિશરે. પણ 
આમ તો યુવનિવસ્કટીની સથાપના પહરેલારં જ મોરારજીભાઈ મુરંબઈ છોડીનરે રદલહીના 
કરેનદ્રીય પ્રધાનમરંડળમારં ગયા હતા. એટલરે રહરંદીની િાત પછી પડતી મુકાઈ.

વિદ્ાનગરના િૈદ્સાહરેબના ઘરમારં દરરોજ બરે દૈવનકો આિતારં – ‘ટાઇમસ’ 
તથા ‘ગુજરાત સમાચાર’. આ ઉપરારંત કરેટલારંક સામવયકો પણ આિતારં. જ રેમારં 
‘કુમાર’, ‘હરરજન’, ‘બાલવમત્ર’, ‘સરંસકૃવત’ અનરે ‘આકાશગરંગા’ તો મનરે યાદ આિરે 
જ છરે. ‘બાલવમત્ર’ ઘરનારં બાળકો માટરે આિતુરં પણ િૈદ્સાહરેબ પણ એ િારંચતા 
અનરે બાળકોનરે તરેમારં રસ પડરે છરે તરેની કાળજી રાખતા. ‘આકાશગરંગા’ આણરંદથી 
સરંચાવલત ખગોળરવસકોના તારકમરંડળનુરં મુખપત્ર હતુરં. તરેના તરંત્રી છોટભુાઈ સુથાર 
સાથરે િૈદ્સાહરેબનરે ઘણો સારો સરંબરંધ હતો. ઘણારં િષયો પછી છોટભુાઈએ િૈદ્-
સાહરેબની સહાયથી (અનરે હરરહર ભટ્ટના માગ્કદશ્કન હરેઠળ) ખગોળના વિષયમારં 
પીએચ.ડી. કયુું હતુરં. હુરં  રજાઓમારં િારરંિાર વિદ્ાનગર જતો અનરે તયારં આ બધારં 
સામવયકોનો લાભ મનરે પણ મળતો. 

આપણનરે કદાચ એિો પ્રશ્ન થાય કરે કૉલરેજનુરં વશક્ષણ, વજમખાનાની પ્રિૃવતિઓ, 
રહરંદી પ્રચાર અનરે સામાવજક જિાબદારીઓ િચચરે િૈદ્સાહરેબનરે સરંશોધન માટરે 
સમય ્યારંથી મળતો હશરે ?

પણ સરંશોધન એમના સિભાિમારં જ આિી ગયુરં હતુરં. તરેમણરે એિુરં ઠરાવયુરં હતુરં 
કરે શૈક્ષવણક િષ્ક દરવમયાન અનય બધી પ્રિૃવતિઓ કરિી પણ ઉનાળાના િૅકરેશનમારં 
કરેિળ સરંશોધન જ કરિુરં. િૅકરેશનના રદિસોમારં ટરેબલ-ખુરશી બરાબર પરંખાની નીચરે 
જ રાખરે અનરે તયારં જ બરેસીનરે આખી બપોર ગાળરે. ટરેબલ નીચરે કચરાની ટોપલી 
પણ રાખરે. બપોરરે  બાર િાગયાથી શરૂ કરરે . ચાર િાગયા સુધીમારં કચરાની ટોપલી 
અડધી-પોણી ભરાઈ ગઈ હોય. એમનો વિષય ગહન હતો અનરે એ નાનારં સતૂનારં 
પરરણામો લઈનરે સરંશોધનપત્ર બનાિિાની ઉતાિળ કરતા નરહ. એટલરે અઢી-ત્રણ 
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મરહના આ રીતરે મહરેનત કરરે  તયારરે  અરંતરે ત્રણરેક સારારં સરંશોધનપત્રો તૈયાર થાય. 
સરંશોધનના પ્રશ્નો અરંગરે અનય આરંતરરાષ્ટ ્રીય વિવિાનો સાથરે પત્રવયિહાર પણ થાય, 
એમારંથી પણ નિા વિચારો આિરે, નિા પડકારો મળરે અનરે પોતાની મુશકરેલી દતૂર થિા 
ઉપરારંત આગળ સરંશોધન કરિાનુરં ભાથુરં મળરે. આમ ઉનાળાનુરં િૅકરેશન એ એમનરે 
માટરે સરંશોધનસત્ર હતુરં.

આ રીતરે બાર મરહનાના ચક્રમારં કૉલરેજમારં વશક્ષણ-કાય્ક પણ ઉતિમ રીતરે થાય, 
વજમખાના વિારા રમત-ગમત અનરે વયાયામ વિારા વિદ્ાથથીઓ સાથરે સરંબરંધ ઘવનષ્ઠ 
થાય, રહરંદી િગયો વિારા સામાનય વશષ્ટ નાગરરકો સાથરે પણ સરંપક્ક રહરે, છાપારં અનરે 
સામવયકો વિારા સમાજ, સારહતય અનરે વિશ્વ સાથરે સરંપક્ક રહરે અનરે ઉતિમ સરંશોધન 
થકી જગતના તજજ્ઞો સાથરે પણ સરંપક્ક રહરે. આમ િૈદ્સાહરેબનુરં જીિન િલ્ભવિ-
દ્ાનગરમારં સિ્કતોમુખી પ્રગવત કરતુરં હતુરં.

ba
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મારા સરક્રય જીિન દરવમયાન મેં ભારતમારં ત્રણ નગરો શતૂનયથી 
શરૂ કરીનરે નિારં બનરેલારં જોયારં છરે. િલ્ભવિદ્ાનગર, ચરંડીગઢ અનરે 
ગારંધીનગર. આ પૈકી ચરંડીગઢ અનરે ગારંધીનગર સરકારી પૈસરે અનરે 
તરેથી લખલતૂટ ખચવે, સરકારી િટહુકમોથી ખાલી કરાિાયરેલી જમીનો 
ઉપર, દરેશ અનરે વિદરેશના પ્રખયાત અનરે મોંઘા સથપવતઓની મદદથી 
બનરેલી આલીશાન ઇમારતોિાળી અનરે ખતૂબ પહોળા રસતાિાળી 
પણ બનયા પછી પચાસ-સાઠ િષયો પછી પણ હજી ખાલી લાગતી 
નગરીઓ છરે. પણ વિદ્ાનગર સરકારની સાિ બહાર બરેઠરેલ બરે 
પુરુષાથથી ભાઈઓએ ઊભુરં કરરેલુરં નગર છરે. એમની પાસરે યોજનાઓ 
હતી, વયિહારુ બુવદ્ધ હતી, દરેશના લોખરંડી પુરુષ િલ્ભભાઈ પટરેલની 
પ્રરેરણા અનરે આશીિા્કદ પણ હતારં; પરરંતુ સરકારી નાણારં ન હતારં. 
એમનો ઉદ્ રેશ પણ મયા્કરદત હતો. તરેમનરે તો વિદ્ાઓનુરં ધામ હોય 
તરેિુરં નગર િસાિિુરં હતુરં. ચરોતર પ્રદરેશના પરાક્રમી અનરે બુવદ્ધશાળી 
યુિાનોનરે વિદ્ાિાન બનાિી તરેમના પુરુષાથ્કનરે યોગય રદશા આપિાનો 
આ બરે પુરુષોનો અવભક્રમ હતો. 

પી. સી. િૈદ્સાહરેબ િલ્ભવિદ્ાનગરની જ રે કૉલરેજમારં 
ગવણતના પ્રાધયાપક હતા તરેનુરં નામ વિઠ્લભાઈ પટરેલ મહાવિદ્ાલય 
હતુરં. આ આરસ્ક અનરે સાયનસ કૉલરેજ એક નાનકડી ટરેકરી પરના 
વિશાળ મકાનમારં આિરેલી હતી. કૉલરેજ શરૂ થઈ તયારરે  તો તરેના 
ભોંયતવળયાનો માળ જ તૈયાર હતો. ઉપરના માળોનુરં બારંધકામ હજી 
ચાલુ હતુરં.

આ કૉલરેજમારં અનય કૉલરેજો કરતારં પ્રાધયાપકોનરે ઘણો િધુ 
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પગાર આપિામારં આવયો હતો એટલરે તરેનરે કરેટલાક ખતૂબ વિવિાન પ્રાધયાપકો શરૂથી 
જ મળા હતા. વિજ્ઞાનની જ િાત કરીએ તો ગવણતમારં િૈદ્સાહરેબ હતા, ભૌવતક-
શાસ્ત્રમારં પ્રા. એ. આર. પટરેલ હતા અનરે રસાયણશાસ્ત્રમારં પ્રા. આર. ડી. પટરેલ હતા. 
આ બધા ઉતિમ કોરટના પ્રાધયાપકો હતા અનરે જયારરે  ગુજરાતની યુવનિવસ્કટીઓમારં 
જુદા જુદા વિષયોમારં અનુસનાતક વિભાગો શરૂ થયા તયારરે  આ ત્રણરે વિવિાનો પો-
તપોતાના વિષયોના વિભાગોના િડા અનરે પ્રાધયાપકો બનયા અનરે સરંશોધનની એક 
ઉતિમ પ્રણાવલકા સથાપી. 

ચારુતર વિદ્ામરંડળરે આ કૉલરેજ સથાપિાનો વનણ્કય કયયો, તરેનુરં વિશાળ ભિન 
બારંધયુરં, ખતૂબ સમૃદ્ધ પ્રયોગશાળાઓ અનરે પુસતકાલય બનાવયારં અનરે પ્રાધયાપકોનરે 
ઊંચા પગારથી રો્યા તયારરે  તરેમના મનમારં કયારં સમીકરણો હશરે તરે સામાનય 
બુવદ્ધમારં આિરે તરેમ ન હતુરં. આમ જુઓ તો એ િખતરે વિદ્ાનગરથી 50 રકમી. 
કરતારં ઓછા અરંતરરે  ઓછામારં ઓછી ત્રણ આરસ્ક ઍનડ સાયનસ કૉલરેજો હતી જ. 
િડોદરામારં તો યુવનિવસ્કટીની ગરજ સારરે  તરેિી સમૃદ્ધ કૉલરેજ હતી જ પણ પરેટ-
લાદમારં 1945 તથા નરડયાદમારં 1947મારં આિી કૉલરેજો સથપાઈ હતી. તરેથી આ 
બધા વિસતારોમારંથી વિદ્ાથથીઓ વિદ્ાનગર સુધી અભયાસ કરિા આિરે તરે બહુ 
સરંભવિત નહોતુરં. જ રે થોડા વિદ્ાથથીઓ આણરંદ તાલુકામારંથી આિરે તરેમના પર આિી 
મહતિાકારંક્ષી કૉલરેજનુરં અથ્કકારણ કરેિી રીતરે ચાલરે તરે પ્રશ્ન જરૂર કરી શકાય. ખાસ 
તો આિી વસથવતમારં પ્રાધયાપકોનરે અવત ઉદાર પગારો આપિાનુરં કરેિી રીતરે પોષાય 
તરેિો સિાલ ઊભો થાય જ. 

વિદ્ાનગરના સથાપકો આ બધી િાતોથી અજાણ નહોતા જ. પણ તરેમની 
દૃવષ્ટ દતૂરની હતી અનરે સરંકલપબળ જબરુરં  હતુરં. તરેમનરે ખયાલ હશરે જ કરે શરૂઆતનારં 
થોડારંક િષયો આવથ્કક મુશકરેલીઓ પડિાની છરે. પણ જ રેમ જ રેમ કૉલરેજની ગુણિતિા 
સથપાતી જશરે તરેમ તરેમ વિદ્ાથથીઓ દતૂર દતૂરથી આકષા્કઈનરે આિિાના જ છરે.

હકીકતમારં એમ જ થયુરં. પહરેલારં ચાર-પારંચ િષ્ક મુશકરેલ ગયારં. અધયાપકોનરે 
અનરેક મરહનાઓ સુધી પગાર ન આપી શકાય એિી વસથવત થઈ. પણ મરંડળના 
મોિડીઓએ ગામના કરરયાણાના અનરે અનય િરેપારીઓનરે ધીરજ રાખિા અનરે 
અધયાપકોનરે ઉધાર આપિા વિનરંતી  કરી, વિદ્ાથથીઓની સત્ર ફી આિશરે તયારરે  
બધાનરે બાકી પગાર મળશરે અનરે િરેપારીઓની ઉધારી પણ ચતૂકિાઈ જશરે એિી 
ધરપત આપી. આમ ગામમારં સૌના સહકારથી બરે-ત્રણ િષ્ક નીકળી ગયારં. એટલા 
સમયમારં તો કૉલરેજોની પ્રવતષ્ઠા એિી જામી ગઈ કરે નરડયાદ, પરેટલાદ તો શુરં પણ વિ-
દ્ાથથીઓ ગોધરા, સુરરે નદ્રનગર, રાજકોટ, િરેરાિળ બધરેથી આિિા લાગયા. ગામની 
િસવત અનરે આબાદી િધિા લાગયારં. અનરે ગામ સથપાયા પછી પારંચ-સાત િષ્કમારં જ 
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આવથ્કક રીતરે પગભર અનરે (િૅકરેશન વસિાય) લોકોથી હયુુંભયુું થઈ ગયુરં.

વિદ્ાનગરમારં સરંસથાઓનારં મકાનો અનરે વશક્ષકો-અધયાપકોનારં રહરેઠાણો તો 
બનિા મારંડારં અનરે બનયારં. પણ રસતા કોણ બનાિરે ? ગામના બરે-ત્રણ મુખય માગયો 
માટરે ભાઈકાકા અનરે ભીખાભાઈએ સરસ ઉપાય વિચાયયો. દરેશના નાયબ િડાપ્રધાન 
સરદાર પટરેલના તરેમના પર ચારરે  હાથ હતા એટલરે તરેમની ઓળખાણથી ભારતની 
સરકારના મુખય બરંધારણીય િડાઓનરે સરંસથાઓનારં ઉદઘાટન માટરે બોલાિાયા. 
આ રીતરે િડાપ્રધાન જિાહરલાલ નહરેરુ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1949નરે રદિસરે વિદ્ાનગર 
આવયા હતા અનરે હજી અધતૂરી બરંધાયરેલી િી. પી. કૉલરેજની મુલાકાત લીધી હતી. 
છત િગરની પ્રયોગશાળાઓ અનરે િગયો જોઈનરે તરેઓ લોકોના ઉતસાહથી ખતૂબ ખુશ 
થયા હતા. તરેમની મુલાકાતનરે કારણરે આણરંદ-ખરંભાત હાઈિરેથી મારંડીનરે વિદ્ાનગર 
સુધીના માગ્ક તથા તરેઓ ગામમારં જયારં જયારં ગયા તરે બધા રસતા બરાબર પાકા 
કરી નાખિામારં આવયા હતા. એ જ પ્રમાણરે તરે જ િષ્કમારં મોડરેથી એવનજવનયરરરંગ 
કૉલરેજના ઉદઘાટન માટરે ગિન્કર જનરલ લૉડ્ક માઉનટ બરેટન આવયા તથા કૉમસ્ક 
કૉલરેજના ખાતમુહતૂત્ક માટરે રાષ્ટ ્રપવત રાજ રેનદ્રપ્રસાદ અનરે એમ બધા મુખય રસતા 
સરકારી ખચવે ડામરના થઈ ગયા. 

બાકીના રસતાઓ માટરે િૈદ્સાહરેબ અનરે અનયોએ વિદ્ાથથીઓના વશવબર 
યોજયા. રસતાઓ થોડા ખોદી નાખિા, તરેમારં ઈંટોનો ભતૂકો પાથરિો. તરેનરે રોલર ફરેરિી 
સપાટ કરિો, પાણી નાખિુરં એ બધુરં કામ વિદ્ાથથીઓએ િૈદ્સાહરેબની નરેતાગીરીમારં 
હોંશરે હોંશરે કયુું. અનરે એમ નજીિા ખચ્કમારં ગામના રસતાઓ તૈયાર થઈ ગયા.

આિી બધી પ્રિૃવતિઓથી િૈદ્સાહરેબ કરેિળ પોતાના જ નરહ પણ વિદ્ાનગ-
રના અનય વિદ્ાથથીઓ અનરે અનય રહરેિાસીઓ માટરે પણ જાણીતા અનરે માનીતા 
બની ગયા.

આખા ગામમારં તરરેહ તરરેહની સજ ્કકપ્રરક્રયાઓ ચાલતી હોય તયારરે  િૈદ્સા-
હરેબની ગાવણવતક સજ ્કકતા પણ ખીલી જ ઊઠરે તરે કુદરતી છરે. તરેમણરે બરે-ત્રણ િષ્ક 
પહરેલારં જ પોતાની પીએચ.ડી.ની થીવસસનો મુસદ્ો તો તૈયાર કયયો હતો. હિરે એમણરે 
તરેનરે પાકુરં સિરૂપ આપિાનુરં શરૂ કયુું. છરેલ્ારં બરે-ત્રણ િષ્કમારં વિશ્વમારં થયરેલા (અનરે 
પોતરે કરરેલા) કામના સરંદભ્કમારં થીવસસનરે ટાઇપ કરાિી. 

ગવણતનો લરેખ કરે સરંશોધનપત્ર કરે થીવસસ ટાઇપ કરિામારં એક ખાસ મુશકરેલી 
નડરે છરે. વિજ્ઞાન વસિાયના વિષયોમારં લરેખોમારં સામાનય જ રે તરે ભાષાની વલવપમારંથી 
અક્ષરો તથા વિરામવચહનો જ િપરાય છરે. અનરે એ ટાઇપ કરિાની પતૂરી વયિસથા 
ટાઇપરાઇટરોમારં હોય છરે. પણ ગવણતમારં તો અરંગ્રેજી લરેખ હોય તો પણ તરેમારં 
અરંગ્રેજી ઉપરારંત ગ્ીક વલવપના અક્ષરો (આલફા, બીટા, થીટા િગરેરરે ) પણ છતૂ ટથી 
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િપરાય, પાછા અમુક સરંકરેતો, સરંખયાઓ કરે અક્ષરો કોક અક્ષરના ખભા પર ચઢી 
જાય (તરેનરે ઘાત કહરેિાય) અથિા કોક િળી કોક અક્ષરના ચરણમારં પણ બરેસરે. 
આ ઉપરારંત જ રે કોઈ પણ ભાષા કરે વલવપના ન હોય પણ ગવણતજ્ઞોએ જ રચરેલા 
હોય તરેિા સરંકરેતો પણ આિરે. આમ ગવણતના લરેખમારં જ રેનરે સામાનય ટાઇપરાઇટર 
પર ટાઇપ કરી શકાય તરેિુરં તો 60 ટકાથી િધુ ન હોય. હિરે તો કમપયતૂટરથી ટાઇપ 
કરિામારં ગવણતના લગભગ તમામ લરેખો સરંપતૂણ્ક પણરે ટાઇપ કરી શકાય છરે. પણ 
1949મારં તો કરેિળ અરંગ્રેજી વલવપના અક્ષરો, સરંખયાઓ અનરે વિરામવચહનો જ 
ટાઇપ કરી શકાતારં.

િળી એ જમાનામારં ફોટો કૉપીની શોધ નહોતી થઈ એટલરે તમારરે  લખાણની 
ચાર નકલ કરિી હોય તો ટાઇપરાઇટર પર કાબ્કન પરેપરનો ઉપયોગ કરીનરે ચાર 
નકલો તો મળરે પણ તરેમારં જ રે ગાવણવતક સરંકરેતો હાથરે મતૂકિાના હોય તરે તમામ 
નકલમારં અલગ-અલગ મતૂકિા પડરે, એટલરે ્યારંક ભતૂલ રહી જિાનો ઘણો બધો 
સરંભિ.

િૈદ્સાહરેબરે આ બધી મહરેનત કરી અનરે નિરેમબર, 1948ની એક સિારરે  મુરંબઈ 
અમારરે  તયારં આવયા. તરે રદિસરે બપોરરે  તરે થીવસસની ત્રણ નકલો મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીનરે 
સોંપિા જિાના હતા.

જતારં પહરેલારં ફરી એક િાર નકલો એકબીજા સાથરે સરખાિી તરે બધી રીતરે 
સરખી જ છરે. તરે ખાતરી કરિાના ઉદ્ રેશથી તરેમણરે  મનરે એક નકલ આપી અનરે પોતરે 
પોતાની પાસરે ‘માસટર’ નકલ રાખી અનરે પોતરે િારંચરે અનરે હુરં  મારી નકલમારં એ જ 
લખાણ છરે કરે નરહ તરે ખાતરી કરુરં .

હિરે હુરં  તો એ િખતરે 13 જ િષ્કનો હતો અનરે કરેિળ ગુજરાતી, દરેિનાગરી અનરે 
અરંગ્રેજી વલવપઓ અનરે વિરામવચહનોથી પરરવચત હતો. એટલરે પહરેલારં તો તરેમણરે મનરે 
ગ્ીક વલવપના બહુ િપરાતા અક્ષરો વશખિાડા. તરેમારં એક અક્ષર (લેંબડા) છરે. આ 
એક રસોડામારં ઘોડી હોય (ઉપર ચડિા માટરે) તરેના જ રેિા આકારનો છરે. એ તરેમણરે 

િારરંિાર િાપયયો હતો. (વિજ્ઞાનમારં તરરંગલરંબાઈ wavelength માટરે  િપરાય છરે.) 

એટલરે જયારં જયારં  આિરે તયારરે  તરે ‘ઘોડી’ બોલરે. એમ અમારુરં  ઘોડુરં તરે રદિસરે દોડુરં 
હતુરં. કામ પતૂરુરં  થયુરં એટલરે ઊઠતારં ઊઠતારં િૈદ્સાહરેબ મારા વપતાશ્ીનરે કહરે, ‘આજ રે 
આ થીવસસ પર અરુણરે એટલુરં બધુરં કામ કયુું છરે કરે મનરે Ph.D. મળશરે તયારરે  પી. 
અનરે એચ. િચચરેનુરં ટપકુરં હુરં  તરેનરે આપી દઈશ.’ આ સારંભળીનરે હુરં  તો એટલો બધો 
ફુલાયો કરે ‘િાહ હજી તો આઠમા ધોરણમારં છુરં તયારં તો મનરે પીએચ.ડી.નુરં ટપકુરં તો 
મળશરે!’ ઘણારં િષયો પછી મનરે જ્ઞાન લાધયુરં કરે પીએચ.ડી.મારં પી. અનરે એચ. િચચરે 
ટપકુરં હોતુરં જ નથી! પણ િૈદ્સાહરેબ માટરે આિી ચતુર િાતો કરિી એ સહજ હતુરં.
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છ મરહના પછી મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીએ િૈદ્સાહરેબનરે ખબર આપી કરે થીવસસના 
પરીક્ષકોએ તરેમણરે દશા્કિરેલ સરંશોધન માટરે તરેમનરે પીએચ.ડી.ની રડગ્ી આપિા ય-ુ
વનિવસ્કટીનરે ભલામણ કરી છરે. એ ભલામણ યુવનિવસ્કટીએ માનય કરી છરે અનરે હિરે 
પછીના પદિીદાન સમારરંભમારં એ રડગ્ી એનાયત થશરે.

એમ ઑગસટ, 1949ના પદિીદાન સમારરંભમારં િૈદ્સાહરેબનરે પીએચ.ડી.ની 
રડગ્ી એનાયત થઈ. હિરે તરેઓ ડૉ. પ્ર. ચુ. િૈદ્ બનયા. 

રડગ્ી સિીકારિા તરેઓ જાતરે મુરંબઈ આવયા નહોતા. મારા વપતાશ્ી, મારા કાકા 
અનરે હુરં  અમરે ત્રણરેએ બધી મળીનરે આઠ રડગ્ીઓ મરેળિી છરે, પણ એક્ રે િાર પદિી-
દાન સમારરંભમારં અમરે કોઈ ગયા નથી. સામરે ચાલીનરે રડગ્ી અમારરે  ઘરેર જ આિી છરે.

હુરં  ધારુરં  છુરં કરે ગુજરાતના સૌ ગવણતવશક્ષકોમારં પીએચ.ડી. થનાર િૈદ્સાહરેબ 
પહરેલા હતા. એમની પહરેલારં વિલાયતથી એમ.એ. કરનાર ઘણા ગુજરાતીઓ હતા. 
પણ એ કોઈ પીએચ.ડી. નહોતા. એ િખતરે ગુજરાત એ વવિભાષી મુરંબઈ રાજયનો 
ભાગ હતુરં. કદાચ સમગ્ મુરંબઈ રાજયના ગવણતવશક્ષકોમારં પણ ભાગયરે જ અનય 
કોઈ પીએચ.ડી. હશરે. 

એટલરે ગુજરાતના શૈક્ષવણક જગતમારં અનરે ગવણત તથા વિજ્ઞાનિતુ્કળોમારં 
િૈદ્સાહરેબનુરં નામ ગાજિા લાગયુરં. એમનુરં સરંશોધન જો સરંખયાગવણત, બીજગવણત 
કરે ભતૂવમવત જ રેિી શુદ્ધ ગવણતની કોઈ શાખામારં થયુરં હોત તો કદાચ તરેમની કીવત્ક 
ગવણતિાળાઓ સુધી સીવમત રહી હોત. પણ તરેમણરે તો ભૌવતકશાસ્ત્રની એક નિી 
શાખા (સાપરેક્ષતાિાદ)મારં ગવણતની રીતો િડરે મહતિનારં પરરણામો મરેળવયારં હતારં. 
આથી ભૌવતકશાસ્ત્રના અધયાપકોનરે પણ તરેમના કામમારં રસ હતો. સાપરેક્ષતાિાદનારં 
કરેટલારંક પરરણામો આપણા રોજબરોજના અનુભિોમારં જ રે દરેખાય છરે તરેનાથી સાિ 
વિપરીત હતારં અનરે આ હકીકતનરે છાપારંિાળાઓએ પણ ખતૂબ ચગાિી હતી. આ 
બધારં કારણરે િૈદ્સાહરેબમારં સામાનય પ્રબુદ્ધ જનોનરે પણ રસ પડિા મારંડો. આનરે 
લીધરે િૈદ્સાહરેબનરે કૉલરેજો, રોટરી ્લબો અનરે કરેટલીક શાળાઓમારંથી પણ પ્રિચનો 
માટરે આમરંત્રણ મળિા મારંડારં. તરેમની પાસરે વિષયનુરં સચોટ જ્ઞાન તો હતુરં જ, િ્તૃ-
તિકળા પણ હતી, ગુજરાતી ભાષામારં સરસ રીતરે બોલી શકિાની આિડત હતી. 
તરેમનરે શબદોની રમતમારંથી પણ હાસય ઉપજાિિાની ફાિટ હતી. આ બધારંનરે કારણરે 
તરેઓ જોતજોતામારં ગુજરાતના વિદ્ાસમાજમારં બધરે જાણીતા થઈ ગયા. 

કૉલરેજના િગયોમારં તો તરેઓ કરેિળ અભયાસક્રમ જ શીખિતા. પરરંતુ એ પણ 
એટલી સરસ રીતરે શીખિતા કરે ઘણી િાર અનય િગયોના વિદ્ાથથીઓ પણ તરેમના 
િગ્કમારં કરેિળ તરેમનરે સારંભળિા માટરે હાજરી આપતા.
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પીએચ.ડી. પછી શુરં ? આપણા ઘણા બધા લોકો એમ માનીનરે ચાલરે છરે કરે 
પીએચ.ડી. એ છરેિટની મરંવજલ છરે. તયારં પહોંચયા પછી તરેના પર મુસતાક રહીનરે 
જીિિાનુરં. લોકો આપણનરે ‘ડૉ્ટર’ કહીનરે સરંબોધરે એનાથી ખુશ થિાનુરં અનરે પીએચ.
ડી.નારં સુફળ મોજથી ભોગિિાનારં. છરેલ્ારં કરેટલારંક િષયોથી કૉલરેજનારં કરેટલારંક પદો 
માટરે પીએચ.ડી.ની રડગ્ી જરૂરી ગણાિા મારંડી છરે, તયારથી કોઈ પણ ભોગરે પીએચ.
ડી. થિાની હોડ ચાલી છરે. અનરે જ રે પોતરે પીએચ.ડી.નરે લાયક ન હોય એ બધા 
પીએચ.ડી.નુરં માગ્કદશ્કન પણ આપિા મારંડા છરે. આમ શતમુખ વિવનપાત થિા 
મારંડો છરે.

પીએચ.ડી.ના સમગ્ કામ દરવમયાન િૈદ્સાહરેબનરે તતકાલીન બનારસવસથત 
પ્રા. નારવળકરનુરં સતત માગ્કદશ્કન મળતુરં રહ્ુરં હતુરં. િૈદ્સાહરેબના અિસાન પછી 
એક િાર હુરં  તરેમના વનિાસસથાન પર એમના ખરંડમારં ગયો હતો,  તયારં ઘણારં 
કબાટો ભરીનરે એમના વિષય અરંગરેનારં પુસતકો, તરેમનો સમગ્ પત્રવયિહાર, તરેમનારં 
સરંશોધનપત્રોની ફાઈલો, તરેમના અનય લરેખોની નકલો િગરેરરે  ઘણરં બધુરં વયિવસથત 
મતૂકરેલુરં હતુરં.  તરેમારં એક જાડી પાકા પતૂઠાની નોટમારં તરેમણરે પ્રા. નારવળકરનરે લખરેલા 
પત્રોની નકલો હતી. દરરેક પત્રમારં તરેમણરે પોતરે મરેળિરેલા અથિા અનય કોકના, પણ 
જ રેમારં પોતાનરે રસ પડો હોય તરેિા પરરણામની િાત હોય. િળી એ પરરણામ જોઈનરે 
પોતાનરે આિરેલ વિચારોની પણ િાત હોય. ઉપરારંત આ બધા અરંગરે તરેરેમણરે નારવળ-
કરસાહરેબનુરં માગ્કદશ્કન ઇચછુરં હોય. આિા ઘણા બધા પત્રો એ નોટમારં હતા. એિુરં 
લાગરે છરે કરે નારવળકરસાહરેબનરે એ પત્ર લખતા હશરે પછી આ નોટમારં તરેની નકલ 
કરતા હશરે અનરે પછી મતૂળ પત્રનરે કિરમારં બીડી નારવળકરસાહરેબનરે મોકલતા હશરે. 

પીએચ.ડી. થયા પછી દર િાત માટરે નારવળકરસાહરેબનરે લખિાની જરૂર 
આપોઆપ ઓછી થઈ ગઈ. કારણ કરે પોતાનારં સતૂચનો વિારા નારવળકરસાહરેબરે તરેમનરે 
એ શીખિી દીધુરં કરે કયારં કયારં સામવયકો િારંચતા રહરેિુરં જોઈએ, કરેિા કરેિા વમત્રો 
બનાિી એક ચચા્કિતુ્કળ બનાિિુરં જોઈએ અનરે કઈ કઈ પરરષદોમારં હાજરી આપી 
તયારં આિતા અનય વિવિાનો સાથરે પ્રશ્નોની ચચા્ક કરિી જોઈએ. િૈદ્સાહરેબરે ઇવનડયન 
મૅથરેમૅરટકલ સોસાયટી તથા ઇવનડયન સાયનસ કૉંગ્રેસનારં અવધિરેશનોમારં વનયવમત 
હાજરી આપિાનુરં શરૂ કરી દીધુરં.

કોઈકરે યોગય કહુ્રં છરે કરે પીએચ.ડી. ની પ્રાવપ્ તરે તો ડ્રાઇવિરંગ લાઇસનસ 
મળિા સમાન છરે. તમરે પહરેલારં તો ડ્રાઇિ કરતારં શીખો અનરે એ િખતરે કોક અન-ુ
ભિીનરે સાથરે બરેસાડિા પડરે. પણ એક િાર તમનરે લાઇસનસ મળી જાય પછી તમરે 
તમારી જાતરે ડ્રાઇિ કરી શકો. પીએચ.ડી. મળા પછી સરંશોધનની િાત જ છોડી 
દરેિી તરે તો ડ્રાઇવિરંગ લાઇસનસ મળા પછી ડ્રાઇવિરંગ જ છોડી દરેિા જ રેિુરં છરે.
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િૈદ્સાહરેબરે સરંશોધન છોડુરં નરહ પણ િધુ ઉચચકક્ષાનુરં સરંશોધન તરેમણરે 
પીએચ.ડી. પછી જ કયુું. સામાનય રીતરે તરેમના પર કૉલરેજ જાતજાતની જિાબ-
દારીઓ નાખતી આિી હતી. તરેઓ વજમખાના સવમવતના પ્રમુખ હતા અનરે એમારં 
તરેમનરે ઘણો સમય આપિો પડો. પણ ઉનાળુ િૅકરેશનમારં એ ‘ચોટલી બારંધીનરે’ 
બરેસી જતા.

એક િાર પોતાનુરં એક સરંશોધનપત્ર તરે કૉલરેજની ઑરફસમારં ટાઇપ કરાિી 
રહ્ા હતા અનરે તરેમારં સમીકરણો િગરેરરે  માટરે ્યારં જગયા રાખિી એ બધી સતૂચનાઓ 
આપિા માટરે પોતરે પણ ટાઇવપસટ પાસરે ઊભા રહ્ા હતા, તયારરે  વિજ્ઞાનના જ એક 
વિષયના િડા અનરે પ્રાધયાપક તયારંથી પસાર થયા. એમણરે િૈદ્સાહરેબનરે ટાઇવપસટ 
પાસરે ઊભરેલા જોયા એટલરે પતૂછુરં, ‘િૈદ્સાહરેબ, શુરં ટાઇપ કરાિો છો ?’ િૈદ્સાહરે-
બરે જિાબ આપયો, ‘પરેપર.’ સરંશોધનપત્રનરે અરંગ્રેજીમારં રરસચ્ક પરેપર અથિા ટતૂરંકમારં 
‘પરેપર’ કહરે છરે. હિરે સામાનય ભાષામારં તો ‘પરેપર’ એટલરે નયતૂઝપરેપર’ હોય કરે 
‘્િરેચિન પરેપર’ હોય કરે ‘ઍનસર પરેપર’ હોય. એમારં પહરેલા અનરે છરેલ્ામારં તો કરંઈ 
ટાઇપ કરાિિાનુરં હોય નરહ એટલરે પરેલા પ્રાધયાપક જ રેમણરે રરસચ્ક કરિાનુરં ‘પાપ’ 
કયુું જ નહોતુરં, તરે જરા ચમ્યા અનરે પછી બોલયા, ‘અચછા, બહારની યુવનિવસ્કટીનુરં 
હશરે.’ એમ કહીનરે ચાલયા ગયા. એટલરે એ અરસામારં એિી પરરવસથવત હતી કરે 
કૉલરેજના એક િરરષ્ઠ પ્રાધયાપકનરે પણ ‘રરસચ્ક પરેપર’ જ રેિુરં કરંઈ હોઈ શકરે તરેની 
કલપના નહોતી. 

1949મારં િૈદ્સાહરેબનુરં એક પરેપર અમરેરરકાના જગવિખયાત સરંશોધન 
સામવયક ‘રફવઝકલ રરવયતૂ’મારં છપાયુરં અનરે એમ કહી શકાય કરે તરે સાથરે તરેમણરે વિ-
જ્ઞાનના જાગવતક મરંચ પર કદમ મતૂ્યારં.

તરે સમયરે મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીમારં તરેનરે સરંલગ્ન કૉલરેજના અધયાપક માટરે એક 
સરંશોધન સકૉલરવશપ આપિાની સુવિધા હતી. આ સકૉલરવશપ વસપ્રરંગર રરસચ્ક 
સકૉલરવશપ કહરેિાતી હતી. તરે બરે િષ્ક માટરે અપાતી હતી અનરે તરે માવસક રૂ. 100ની 
હતી. આજ રે એ રકમ નજીિી લાગરે, પણ 1949મારં જયારરે  કૉલરેજના અધયાપકનો 
પગાર રૂ. 200/- થી 400/- િચચરે રહરેતો તયારરે  એ રકમ મોટી લાગતી. આ સકૉલ-
રવશપ ત્રીજા િષવે પણ લરંબાિિાની સગિડ હતી. તરે દર િખતરે આરસ્ક, અનરે સાયનસ 
િચચરે િારાફરતી ફાળિાતી. 1949મારં તરે િડોદરા કૉલરેજના ઇવતહાસના પ્રાધયાપક 
મજમતૂદાર પાસરે હતી અનરે તરે િષ્કનરે અરંતરે તરેમની મુદત પતૂરી થતી હતી. તરે સકૉલર-
વશપ માટરે િૈદ્સાહરેબરે અરજી કરી. જયારરે  જયારરે  એ સકૉલરવશપ વિજ્ઞાનમારં કોઈનરે 
અપાતી તયારરે  ગવણતિાળા કોઈની અરજી જ આિતી નહોતી. તરેથી 1949મારં 
ગવણતની એક સારી અરજી જોઈનરે ચયનકતા્કઓએ િૈદ્સાહરેબનરે જ તરે સકૉલરવશપ 
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આપી. આમ 1 જાનયુઆરી, 1950થી ત્રણ િષ્ક માટરે િૈદ્સાહરેબ વસપ્રરંગર રરસચ્ક 
સકૉલર રહ્ા. કૉલરેજના કામ ઉપરારંત સરંશોધન કરિા માટરેની આ સકૉલરવશપ હતી. 
આ ગાળામારં તરેમણરે ઉતિમ કોરટનુરં સરંશોધન કયુું અનરે અનય પરેપરો ઉપરારંત રફવઝકલ 
રરવયતૂમારં તરેમનારં બરે મોટારં પરેપર પ્રકાવશત થયારં.

આ બધી સરંશોધનવસવદ્ધઓ તરેમણરે ભારતની સરહદોની અરંદર જ રહીનરે 
મરેળિી હતી. તરેમના શબદોમારં તરેઓ શુદ્ધ દરેશી દા્તર જ હતા.

આમ છતારં તરેઓ જયારરે  જયારરે  તાતા ઇવનસટટ્તૂટ જ રેિી મહાપ્રવતભાશાળી િૈ-
જ્ઞાવનકોની સરંસથામારં જતા તયારરે  સૌ ભૌવતકવિજ્ઞાનીઓ તરેમનુરં સનમાનપતૂિ્કક સિાગત 
કરતા.

કૉલરેજના અધયાપકોની ‘િગ્ક બહારની’ મહતિની ‘શૈક્ષવણક’ પ્રિૃવતિ ઘણરે 
અરંશરે પાઠ્યપુસતકોના ‘લરેખન’ની છરે. આ ઉપરનારં િા્યોમારં ઘણા શબદો અિતરણ-
વચહનોમારં મતૂ્યા છરે. કારણ કરે એમારંનો એક પણ શબદ તરેના સામાનય શબદકોશના 
અથ્ક પ્રમાણરે લરેિાનો નથી.

દાયકાઓથી કૉલરેજનારં પાઠ્યપુસતકોનુરં એક કૌભારંડ ચાલી રહ્ુરં છરે. બધા પ્ર-
કાશકો જાણતા હોય છરે કરે બધારં પુસતકોમારંથી કરેિળ પાઠ્યપુસતકોનારં પ્રકાશનમારં જ 
િધુ પૈસા છરે, એટલરે પોતરે પ્રકાવશત કરરેલારં પુસતકો ્ યારંક પાઠ્યપુસતકો તરીકરે લરેિાય 
તરેની રફરાકમારં એ બધા પડા હોય છરે. પણ એથી િધુ સારો રસતો એ છરે કરે જ રે શા-
ળા-કૉલરેજોમારં પરીક્ષા માટરે કામ લાગરે તરેિારં પાઠ્યપુસતકો જ પ્રકાવશત કરિારં. આમારં 
પણ ઉતિમ ઉપાય એ છરે કરે ઘણા વિદ્ાથથીઓિાળી ચાર-પારંચ કૉલરેજોના પ્રાધયાપકોનરે 
જ ‘લરેખકો’ બનાિિા. આનો અથ્ક એ નથી કરે એ લોકો જ પુસતક લખશરે. પુસતક તો 
કોઈ બરેકાર બરેઠરેલો એ વિષયનો સનાતક પણ લખી શકરે (ગુણિતિા તદ્ન અપ્રસતુત 
છરે). આ પારંચ-છ ‘લરેખકો’ પોતપોતાની સરંસથામારં તો એ પુસતકો વિદ્ાથથીઓ પાસરે 
ખરીદાિશરે જ માટરે પ્રકાશકનરે ઘી-કરેળારં થશરે જ. આમારં લરેખકરે સારુરં  લખયુરં કરે વનકૃષ્ટ 
કક્ષાનુરં લખયુરં, વિદ્ાથથીનરે સમજાયુરં કરે ન સમજાયુરં, પરીક્ષામારં તરેનુરં શુરં થશરે એ બધુરં 
પ્રકાશક માટરે તો અપ્રસતુત છરે જ, પણ તરેના વિારા િગર મહરેનતરે માલામાલ થયરેલા 
કૉલરેજના અધયાપકો માટરે પણ મહતિનુરં નથી (કદાચ એ માટરે કરે યુવનિવસ્કટીમારં જ રે 
લોકો પરીક્ષકો થિાના છરે તરે બધા આ કૉલરેજોના અધયાપકો જ હોિાના નરે !) આ 
પરરવસથવતમારં વશક્ષણનો શતમુખ વિવનપાત થાય છરે.

િૈદ્સાહરેબરે પાઠ્યપુસતક લખિાના મોહમારં પડિાનરે બદલરે સરંશોધન તરફ 
ધયાન આપયુરં. પણ તરેમનરે ઘણા તરફથી એિી સલાહ મળતી રહરેતી હતી કરે આટલુરં 
સરસ ભણાિો છો તો તમરે પાઠ્યપુસતક જ લખોનરે જ રેથી તમારા જ્ઞાનનો અનરે 
શીખિિાની રીતનો લાભ કરેિળ તમારી કૉલરેજમારં નરહ પણ અનય કૉલરેજના 
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વિદ્ાથથીઓનરે પણ મળરે.

એટલરે તરેમણરે 1953–’54ના િષ્ક દરવમયાન તરેમની બધી પ્રિૃવતિઓ ઉપરારંત 
ઇનટર સાયનસ માટરે યરંત્રવિદ્ાનુરં ‘A Textbook of Mechanics’ એ પુસતક લખયુરં 
અનરે આણરંદના પ્રકાશક ચરોતર બુક સટૉલરે તરે 1954મારં પ્રકાવશત કયુું.

મેં 1954ના માચ્કમારં ઇનટર સાયનસની પરીક્ષા આપી હતી એટલરે મનરે તો મારી 
પરીક્ષા પછી એ પુસતક મળુરં. પણ હુરં તરેનરે સાદ્રંત િારંચી ગયો. આખો વિષય પહરેલી 
િાર મારી સામરે પારદશ્કક વનમ્કળ સરોિર જ રેિો સપષ્ટ થઈ ગયો. આ અનુભિ 
આખા ગુજરાતનરે ધીમરે ધીમરે થયો, બરે-ત્રણ િષ્ક પછી જયારરે  ઇનટર સાયનસમારં 
માધયમ ગુજરાતી દાખલ થયુરં તયારરે  િૈદ્સાહરેબરે જ એ પુસતકનુરં ગુજરાતી રૂપારંતર 
પણ તૈયાર કયુું.

બધાનરે માટરે મોટા આચિય્કની િાત એ થઈ કરે બીજારં બરે-ત્રણ િષયો પછી જયારરે  
પોતરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીની ગવણતની અભયાસ સવમવતના નરેતા બનયા તયારરે  તરેમણરે 
જ યરંત્રવિદ્ાના વિષયનરે ઇનટર સાયનસમારંથી કાઢી નાખયો.

તરે એમ માનતા કરે ઇનટર સુધી ગવણત એટલરે ગવણતના જ વસદ્ધારંતોનો અભયાસ 
થિો જોઈએ. ગવણતના ઉપયોગો તો ઘણારં બધારં ક્ષરેત્રોમારં છરે; ભૌવતકશાસ્ત્રમારં છરે, 
એવનજવનયરરરંગમારં છરે, અિકાશવિજ્ઞાનમારં છરે, અથ્કશાસ્ત્રમારં છરે, હિામાનશાસ્ત્રમારં 
છરે. અરરે  ભાષાશાસ્ત્રમારં પણ છરે. ગવણતના ઉપયોગોનરે પણ ગવણતના ભાગ તરીકરે 
શીખિીશુરં તો તો અરંત જ નરહ આિરે, માટરે ઇનટર સુધી કરેિળ ગવણત અનરે તયાર 
પછી તરેના ઉપયોગો એિુરં હોિુરં જોઈએ એમ તરે માનતા.

આમ તરેમનુરં બરેનમતૂન પુસતક ભતૂતકાળની ગતા્કમારં ધકરેલાઈ જિાનો સરંભિ 
તરેમણરે જ ઊભો કયયો. પણ સારુરં  પુસતક કારંઈ તરત અિસાન પામરે નરહ.

લોકોએ જોયુરં કરે યરંત્રવિદ્ાનો વિષય તયાર પછી એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજોમારં 
શીખિાિા મારંડો તો તયારં પણ તરેમનુરં પુસતક જિા મારંડુરં. અનરે તરેની કીવત્ક ગુજરાત 
તો ઠીક પણ ભારતની સીમાઓનરે પણ પાર કરી ગઈ એમ માનિાનરે કારણો મળારં 
કરે તરેમનુરં પુસતક પારકસતાન, શ્ીલરંકા, બ્હ્મદરેશ(મયાનમાર)ની વશક્ષણસરંસથાઓમારં 
બધરે િપરાતુરં હતુરં.

િૈદ્સાહરેબના અિસાન પછી તરેમના એક જમાઈ બાલાજી વસરંઘ મનરે અમરેરર-
કામારં મળા હતા. તરેમણરે મનરે કહ્ુરં કરે તરેઓ જયારરે  હૈદરાબાદમારં એવનજવનયરરરંગના 
પહરેલા િષ્કમારં અભયાસ કરતા હતા તયારરે  તરે પણ િૈદ્સાહરેબનુરં પુસતક જ િાપરતા 
હતા. ‘એ િખતરે મનરે સિપનરે પણ ખયાલ નહોતો કરે હુરં  એ જ પુસતકના લરેખકની પુત્રી 
સાથરે પરણીશ !’



િૈદ્સાહરેબરે અનય કોઈ પાઠ્યપુસતક કદી લખયુરં નરહ. સરંશોધન કરતા રહ્ા 
અનરે અનયોનરે શ્રેષ્ઠ સરંશોધન માટરેનુરં માગ્કદશ્કન આપતા રહ્ા.

સરંશોધન કરતારં પાઠ્યપુસતક લરેખનનુરં મહતિ ઓછુરં છરે તરેિુરં નથી જ નથી. 
બરંનરેનુરં ઘણરં મહતિ છરે. પણ બરંનરે કદાચ જુદી જુદી જાતનારં કૌશલયો માગી લરે છરે, 
શાસ્ત્રીય સરંગીત અનરે રફલમસરંગીત બરંનરેનુરં પોતપોતાનુરં સથાન છરે. પરરંતુ કોક િાર 
બડરે ગુલામઅલીખાન રફલમ મોગલરે આઝમમારં અમર શાસ્ત્રીય કૃવત રજતૂ કરરે  છરે. એ 
જ રીતરે િૈદ્સાહરેબરે પોતાના પાઠ્યપુસતકના સિરૂપમારં એક અમર પાઠ્યપુસતકની 
રચના કરી હતી.

ba
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વવદ્યાનગરને વવદાય

િલ્ભવિદ્ાનગરની સથાપના 1947–’48મારં થઈ તયારરે  તરેના 
સથાપકોની કત્કવયવનષ્ઠા, દીઘ્કદૃવષ્ટ અનરે આિડત તયારંના સૌનરે ગમી 
ગઈ. તરેમના આ યજ્ઞમારં તરેમનરે સૌનો સાથ મળો – પ્રાધયાપકો, વિ-
દ્ાથથીઓ, સામાનય નાગરરકો અનરે સરકારમારં સતિાએ બરેઠરેલા સૌનો. 
આ એક અભતૂતપતૂિ્ક યજ્ઞ હતો. આ રથ સૌના સહકારથી જ રે િરેગથી 
ચાલતો હતો તરે ઘણો લારંબો સમય ટકી શકરે તરે શ્ય જ નહોતુરં. 
1953 કરે ’54 સુધીમારં વિદ્ાથથીિગ્ક આખો બદલાઈ ગયો. આ નિી 
પરેઢીના વિદ્ાથથીઓએ વિદ્ાનગરના વિકાસ માટરે પરસરેિો પાડો 
નહોતો, ઘણાખરા અધયાપકો અનરે પ્રાધયાપકો માટરે પણ આ િાત 
સાચી હતી. વિદ્ાનગરનારં બજારોનો વિકાસ થઈ ગયો હતો. નિા 
નિા દુકાનદારો આવયા હતા. એ બધા વિદ્ાનગરનરે અનય શહરેરો 
કરતારં જુદુરં ગણિા માટરે કોઈ કારણ જોતા નહોતા. આમ શરૂઆતનો 
શ્રેષ્ઠતા માટરે સહન કરિુરં પડરે તો તરે કરિાનો ઉનમરેષ હિરે જતૂના 
જોગીઓ પતૂરતો જ કદાચ મયા્કરદત રહ્ો હતો. 

બદલાયરેલી આ પરરવસથવત વિશરે વિગતરે તો કદાચ જયારરે  વિ-
દ્ાનગરનો ઇવતહાસ લખાશરે તયારરે  જ તરેનો લરેખક લખશરે. પણ 
આપણરે તો આ નિા િાતાિરણનો િૈદ્સાહરેબ પર શો પ્રભાિ પડો 
તરેની જ િાત કરીશુરં.

આપણરે આગળ કહી ગયા છીએ તરેમ શરૂઆતમારં િી. પી. 
આરસ્ક અનરે સાયનસ કૉલરેજમારં એક કાય્કકારી આચાય્ક જ વનમાયા 
હતા. તરેઓ ઇવતહાસ અનરે પ્રાચયવિદ્ાના પ્રાધયાપક ડોલરરાય મારંકડ 
હતા. મારંકડસાહરેબ ખતૂબ વિવિાન હતા, સાક્ષર હતા અનરે તરેમણરે 
કૉલરેજનો વિકાસ સરસ રીતરે કયયો. પણ તરેમના પદમારં ‘કાય્કકારી’ એ 
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વિશરેષણ ચાલુ જ રહ્ુરં. આખરરે  ચારુતર વિદ્ામરંડળરે સતૂરતથી એમ.ટી.બી. કૉલરેજના 
બાહોશ આચાય્ક ન. મા. શાહનરે િી. પી. કૉલરેજના આચાય્ક તરીકરે નીમયા અનરે 
તરેમણરે 1950ના જતૂનથી આ પદનો હિાલો સરંભાળો. મારંકડસાહરેબ પછી કરેિળ 
પ્રાધયાપક જ રહ્ા. 

શાહસાહરેબ સતૂરત 20 િષ્ક રહીનરે વિદ્ાનગર આવયા તયારરે  તરેમની ઉંમર 57 
િષ્કની થઈ હતી. સતૂરતમારં િૈદ્સાહરેબ અનરે શાહસાહરેબ સાથરે હતા તયારરે  તરેમનુરં 
સમીકરણ સરસ બરેસી ગયુરં હતુરં. શાહસાહરેબરે િૈદ્સાહરેબનરે માત્ર િગ્ક વશક્ષણમારં જ 
નરહ પણ અનય  સરંલગ્ન કામોમારં પણ પાિરધા બનાવયા હતા એ આપણરે જોયુરં છરે.

અહીં વિદ્ાનગરમારં િૈદ્સાહરેબ તો કૉલરેજની િરીયતામારં પ્રાધયાપકોમારં 
પારંચમા છઠ્ા આિરે તરેથી શાહસાહરેબ પોતરે રસ લરે તો જ તરેમની સાથરે પરરચય 
િધારિો એિુરં તરેમણરે ઠરાવયુરં. આમરે મારંકડસાહરેબના આચાય્કપદ દરવમયાન તરેમની 
અનરે િૈદ્સાહરેબની નજદીકીએ ઘણા લોકોની આરંખો ઊંચી કરી હતી એટલરે ‘ભલુરં 
થયુરં ભારંગી જ રંજાળ, સુખરે ભજીશુરં ગવણતગોપાળ’ એમ વિચારી િૈદ્સાહરેબ તો 
પોતાના કામ સાથરે જ કામ રાખરે. 

હકીકતમારં શાહસાહરેબનરે સારી રીતરે જાણનાર િૈદ્સાહરેબનરે અરંદાજ આિી 
ગયો હશરે કરે વિદ્ાનગરના િાતાિરણમારં શાહસાહરેબ બરંધ નરહ બરેસરે. આિુરં પ્ર-
કટપણરે તરેમણરે વિચાયુું તો નહોતુરં  જ પણ તરેઓ પોતરે શાહસાહરેબથી એક અરંતર 
જાળિીનરે રહરેિા લાગયા તરેથી આિુરં માનિાનુરં મન થાય છરે.

શાહસાહરેબ ખતૂબ બુવદ્ધશાળી હતા, પ્રામાવણક હતા અનરે સરસ વશક્ષક હતા 
િળી િહીિટકુશળ પણ ખરા એટલરે કોઈની સાડાબારી રાખરે નરહ. આપણરે આગળ 
જોયુરં છરે તરેમ સતૂરત કૉલરેજની સરંચાલક સવમવતના મરંત્રી િૈદ્સાહરેબ પાસરે પોતાના 
સરંતાનનુરં ટ્તૂશન રખાિિા આવયા હતા તરે જાણીનરે શાહસાહરેબરે કહ્ુરં હતુરં કરે ‘એ તો 
ગરજ રે ગધરેડાનરે પણ ઘોડો કહરે તરેિો છરે!’

શાહસાહરેબની વશક્ષક તરીકરેની આિડત, તરેમની વસદ્ધારંતવપ્રયતા અનરે સપષ્ટ-
િ્તાપણરં િૈદ્સાહરેબનરે ગમતારં અનરે સતૂરતમારં તરેમની િચચરે ઘણો સારો મરેળ હતો. 
પણ અહીં વિદ્ાનગરમારં જયારં સુધી શાહસાહરેબ પહરેલુરં પગલુરં ન ભરરે  તયારં સુધી 
પોતરે પોતાના કામમારં જ રચયાપચયા રહરેિુરં તરેમનરે ઠીક લાગયુરં. અહીં વિદ્ાનગરમારં 
તો ‘જ રે પાણીએ મગ ચડરે તરે પાણીએ ચડાિિા’નો વસદ્ધારંત ઘણી િાર ચાલતો હતો 
અનરે એમ જ આટલી બધી પ્રગવત થઈ હતી. ચોક્સ વિચારસરણીથી કામ કરનાર 
શાહસાહરેબ આ િાતાિરણમારં રફટ થાય કરે નરહ તરે જોિાનુરં હતુરં.

એ િખતરે સૌરાષ્ટ ્ર જુદુરં રાજય હતુરં અનરે તયારંની સરકારી કૉલરેજો માટરે વપ્રવનસ-
પાલોનારં બરે સથાન માટરે જાહરેરખબર આિી હતી. િૈદ્સાહરેબનો વિચાર આ સથાન 
માટરે અરજી કરિાનો હતો એટલરે તરેઓ શાહસાહરેબનરે મળા. શાહસાહરેબરે રોકડુરં 
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પરખાવયુરં, ‘હુરં  નથી ધારતો કરે તમનરે કોઈ વપ્રવનસપાલ તરીકરે પસરંદ કરરે  !’ િૈદ્સાહરેબરે 
વિચાર પડતો મતૂ્યો.

શાહસાહરેબનરે આ કૉલરેજમારં મુશકરેલી તો પડી. કારણ કરે તરેમણરે જોયુરં કરે કૉલરેજો 
ચલાિતી અનય જાણીતી સરંસથાઓ અનરે ચારુતર વિદ્ામરંડળમારં ઘણો તફાિત હતો. 
વિદ્ાનગર પહરેલારં શાહસાહરેબ પતૂના તથા સતૂરતમારં આચાય્કપદનો કુલ 30 િષ્કનો 
અનુભિ ધરાિતા હતા. તયારં તો સરંચાલકમરંડળ પાસરે કૉલરેજનો ગતિષ્કનો િાવષ્કક 
વિગતિાર અહરેિાલ રજતૂ થાય. આગામી સાલનુરં બજ રેટ રજતૂ થાય. એ બરંનરે પર 
િકીલોની અદાથી બધા દલીલો કરરે  પછી કદાચ વનણ્કય લરેિાય અથિા તો વનણ્કય 
લરેિા માટરે સવમવતઓ બનરે.

પણ ચારુતર વિદ્ામરંડળના મરંત્રી ભીખાભાઈ પટરેલ તો ગોઠણ સુધી પહોંચરે 
તરેિી ચડ્ી અનરે પહરેરણ પહરેરીનરે આખા ગામમારં પગરે ચાલીનરે જ જાય. ચૅરમૅન 
ભાઈકાકા ભીખાભાઈના પ્રમાણમારં જરા સુઘડ લાગરે પણ વનણ્કયો કરિાની તરેમની 
રીત ભીખાભાઈ જ રેિી જ. મરંડળ વિારા ચલાિાતી સરંસથાઓનુરં ધયરેય વનવચિત હતુરં. 
તમારી યોજના જો આ ધયરેય સાથરે સુસરંગત હોય તો તરત મરંજતૂર, ન હોય તો 
નામરંજતૂર! ચચા્ક અનરે દલીલબાજીની ઝાઝી લપપનછપપન નરહ!

શાહસાહરેબ માટરે ઢળતી િયરે આ બધુરં નિુરં હતુરં પણ તરેમણરે આ સરંસથામારં 
પોતાની જાતનરે ઢાળિાનો પ્રયતન જરૂર કયયો. તરેમનરે િૈદ્સાહરેબની પ્રિૃવતિઓ જોતારં 
લાગયુરં હશરે કરે તરેઓ આ નિા િાતાિરણનરે અનુકતૂળ થઈ ગયા છરે. એટલરે શાહસાહરેબરે 
િૈદ્સાહરેબ સાથરે સરંબરંધ િધારિા મારંડો. એક િાર તો એમણરે તયારં સુધી કહ્ુરં કરે ‘મેં 
તમનરે સૌરાષ્ટ ્રમારં અરજી કરતારં રો્યા તરે કદાચ મારી ભતૂલ હતી.’

શાહસાહરેબ વિદ્ાનગરની નીવતરીવતઓનરે અનુકતૂળ થિાનો પ્રયતન કરતા 
હતા પણ તરેમનરે આ બધારંમારં કારંઈક ‘કાચુરં કપાઈ’ રહ્ુરં છરે તરેમ પણ લાગતુરં હશરે. 
એટલરે એક પ્રકારની અવસથર શારંવત તરેમની અનરે મરંડળની િચચરે હતી. 1954 સુધી 
તો પરરવસથવત નાજુક પણ કાબતૂમારં રહી.

તરે સમયરે બધી કૉલરેજોમારં પ્રથમ િષ્કના િગ્કની છરેિટની પરીક્ષા કૉલરેજ પોતરે જ 
લરેતી પણ બીજા, ત્રીજા તથા છરેિટના ચોથા િષ્કની પરીક્ષા યુવનિવસ્કટી લરેતી. પ્રથમ 
િષ્કની પરીક્ષા તો કૉલરેજ લરેતી અનરે તરે િષ્કનુરં પરરણામ પણ કૉલરેજ જ આપતી. 
આિુરં દર િષવે થતુરં પણ 1954મારં િી. પી. કૉલરેજમારં જરા વિવચત્ર પરરણામ આવયુરં. 
પ્રથમ િષ્ક વિજ્ઞાનનુરં પરરણામ માચ્ક 1954મારં તૈયાર થયુરં તયારરે  62 ટકા વિદ્ાથથીઓ 
પાસ થતા હતા. એ પરરણામ જાહરેર થયુરં એટલરે વિદ્ાનગરમારં એક િરંટોળ ઊઠ્યો. 
પ્રથમ િષ્કનુરં પરરણામ આટલુરં ઓછુરં કદી નહોતુરં આિતુરં. પ્રદરેશની અનય કૉલરેજમારં 
આ પરરણામ નરેિુરં ટકાથી ઓછુરં ભાગયરે જ આિરે તયારરે  હિરે આ કૉલરેજનરે વિદ્ાથથીઓ 
શી રીતરે મળરે તરે પ્રશ્ન ચારુતર વિદ્ામરંડળમારં ઊભો થયો. 
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મરંડળરે શાહસાહરેબનરે મરંડળની ઑરફસરે (એટલરે કરે આરંબાતળરે) બોલાવયા અનરે 
સાફસાફ કહ્ુરં કરે પ્રથમ િષ્કના પરરણામનરે ફરીથી જુઓ, ‘સુધારો’ અનરે ઘણરં િધુ 
ઉદાર પરરણામ જાહરેર કરો. તરેમનરે સપષ્ટ જણાિિામારં આવયુરં કરે નરડયાદ-પરેટલાદ-
ની કૉલરેજો 90 ટકા પરરણામ આપરે અનરે તમરે 62 ટકા આપો તો તમારી કૉલરેજનરે 
વિદ્ાથથીઓ ્યારંથી મળશરે અનરે તો તમારા સૌના પગારો ્યારંથી આિશરે ?

શાહસાહરેબ ક્રોધ, વયથા અનરે વિહિળતા સાથરે ઘરેર પાછા આવયા. તરેમણરે 
નોકરનરે િૈદ્સાહરેબનરે બોલાિિા મોકલયો.

િૈદ્સાહરેબ આણરંદ ગયા હતા. તરે પાછા આવયા તયારરે  કાકીએ તરેમનરે શાહ-
સાહરેબરે બોલાવયા હોિાની િાત કરી એટલરે સાહરેબ વપ્રવનસપાલનરે બરંગલરે પહોંચયા.

િૈદ્સાહરેબ આવયા તયારરે  શાહસાહરેબ ભગિાન વશિની એક મતૂવત્ક સામરે ધયાન 
ધરીનરે બરેઠા હતા. આખુરં િાતાિરણ તરેમના મનની વયગ્તા વય્ત કરતુરં હતુરં. 

થોડા િખત પછી શાહસાહરેબ ધયાનમારંથી બહાર આવયા અનરે િૈદ્સાહરેબ 
પાસરે આિીનરે એક ખુરશીમારં બરેઠા. તરેમણરે પોતાની વવિધા વય્ત કરી અનરે છરેલ્રે 
બોલયા ‘N. M. Shah has never changed a declared result in 44 years.’

િૈદ્સાહરેબ પરરવસથવતની નાજુકતા સમજી ગયા. તરેમનરે ખાતરી હતી કરે ન  તો 
મરંડળ ઝતૂકશરે અનરે ન તો શાહસાહરેબ. આિા પ્રશ્નરે શાહસાહરેબનરે ગુમાિિા પડરે તરે પણ 
િૈદ્સાહરેબનરે નહોતુરં ગમતુરં.  તો શુરં કરિુરં ? 

િૈદ્સાહરેબ જ્ઞાવતએ નાગર હતા. તરે પોતરે જ્ઞાવતમારં માનતા નરહ અનરે તરેમણરે 
પોતરે નાગર હોિાની કદી િાત કરી નથી. હા, તરેઓ અમદાિાદના કચછ-સૌરાષ્ટ ્ર 
િડનગરા નાગરમરંડળના આજીિન સભય હતા. પણ એ તો તરેમનરે સભય બનાિિા 
આિરેલા જ્ઞાવતબરંધુઓનરે નારાજ ન કરિા માટરે જ. બાકી મરંડળની કોઈ પ્રિૃવતિમારં 
ગયા નથી. સામરે પક્ષરે અમદાિાદના નાગરમરંડળરે તરેમનરે કદી સનમાનયા પણ નથી 
અનરે તરેમનરે તરેનો કદી રરંજ પણ હતો નરહ. હા, મુરંબઈના િડનગરા નાગરમરંડળરે 
તરેમનરે મુરંબઈ બોલાિી તરેમનુરં બહુમાન કયુું હતુરં. 

પણ નાગર હોય તો મુતસદ્ી હોય જ નરે ? આ નાજુક સમયરે િૈદ્સાહરેબરે 
શાહસાહરેબનરે સમજાિિા એક સરસ દલીલ મતૂકી. તરેમણરે કહ્ુરં, ‘સાહરેબ, મરંડળની 
માગણી કરે આિતરે િષવે વિદ્ાથથીઓ મળી રહરે એ માટરે પરરણામ બદલી િધુ વિદ્ા-
થથીઓનરે પાસ કરો તરે તો દરેખીતી રીતરે અયોગય છરે, પણ આપણરે જરા જુદી રીતરે 
વિચારીએ :

‘દરેશમારં આઝાદી આિી તરે પહરેલારં તો કરેિળ વશષ્ટ સમાજનારં દસ-પરંદર ટકા 
કુટુરંબો જ પોતાનારં સરંતાનોનરે કૉલરેજમારં મોકલતારં. બાકીનારં બાળકો તો વનરક્ષર 
રહરેતારં કરે પ્રાથવમક કરે માધયવમક શાળા સુધી જ પહોંચતારં. એટલરે પરરવસથવત એિી 
હતી કરે જ રે વિદ્ાથથીઓ કૉલરેજમારં દાખલ થતા તરેમના પરરિારમારં જ ઉચચકરેળિણી 
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પામરેલા અનય સભયો પણ હતા અનરે કૉલરેજ-અભયાસની એક પરરંપરા હતી. એમનરે 
માટરે પરીક્ષાઓ પાસ કરિી સરળ હતી. 

પણ આઝાદી પછી ઘણા િધુ પરરિારમારં ઉચચ કરેળિણીની ભતૂખ ઊઘડી છરે 
અનરે આજ રે કૉલરેજોમારં એિા ઘણા વિદ્ાથથીઓ છરે કરે જ રેમના પરરિારોમારં કદી કોઈ 
કૉલરેજ ગયુરં નથી અનરે જ રેમનુરં જીિન હજી કશમકશથી ભરરેલુરં છરે. આ સરંજોગોમારં આ 
નિા વિદ્ાથથીઓનરે નાપાસ કરીનરે આપણરે વનરુતસાહ કરિા તરે યોગય છરે કરે આપણા 
ધોરણમારં થોડા સમય માટરે ઢીલ આપીનરે પણ આ બધાનરે પ્રોતસાહન આપિુરં ઠીક 
રહરેશરે તરે આપણરે વિચારીએ.’

શાહસાહરેબનરે આ દલીલ ગળરે ઊતરી કરે નહીં તરે તો કોણ જાણરે પણ તરેઓ આ 
ભતૂવમકા પર પરરણામ પર પુન:વિચાર કરિા સરંમત થયા. 

બરે રદિસ પછી પ્રધયાપકોની સભા મળી અનરે અમુક વસદ્ધારંતો નક્ી થયા અનરે 
એ પ્રમાણરે પરરણામો સુધારિા નક્ી કરિામારં આવયુરં. નિુરં પરરણામ (જ રેમારં પાસની 
ટકાિારી 62થી 80 કરિામારં આિી હતી) જાહરેર થયુરં અનરે એમ ઘી આખરરે  ઘીના 
ઠામમારં જ રહ્ુરં.

1954–’55ના િષ્ક દરવમયાન વપ્રવનસપાલ અનરે કૉલરેજના સરંચાલકો િચચરે 
ક્ષુબધતા ભયા્ક સરંબરંધો રહ્ા. સરંચાલકો કદાચ શાહસાહરેબ પોતરે છોડી જશરે અનરે 
તરેમણરે પોતરે કોઈ કાય્કિાહી નહીં કરિી પડરે તરેિી આશા રાખતા હશરે. 

તરે િખતરે હાલના ગુજરાત રાજયનો સૌરાષ્ટ ્ર અનરે કચછ વસિાયનો વિસતાર 
વવિભાષી મુરંબઈ રાજયનો ભાગ હતો. તરે રાજયની સરકારી કૉલરેજો માટરે પ્રથમ 
િગ્કના ગવણતના પ્રાધયાપકના સથાન માટરે અરજીઓ મગાિતી જાહરેરખબર આિી 
અનરે તરે માટરે િૈદ્સાહરેબરે અરજી કરી. સપટરેમબર, 1954મારં તરે માટરેના ઇનટરવયતૂ 
મુરંબઈમારં પવબલક સવિ્કસ કવમશનની ઑરફસમારં થયા. તરે ઑરફસ મારી કૉલરેજની 
નજીક જ હતી. મનરે યાદ છરે કરે િૈદ્સાહરેબ અનરે હુરં  ઘરેરથી સાથરે નીકળીનરે ગયા 
હતા. તરેઓ કવમશનની ઑરફસમારં ગયા અનરે હુરં  આગળ ચાલીનરે મારી કૉલરેજ રે ગયો. 

કવમશનરે એ ઇનટરવયતૂમારં તો કોઈ ઉમરેદિારનરે પસરંદ ન કયા્ક અનરે જાહરેરાત 
ફરી એક િાર છપાિિાનુરં જ નક્ી કયુું.

1953–’54ની વસઝનની ગુજરાત યુવનિવસ્કટીની ઇનટર કૉલરેજ રક્રકરેટ ટનુા્કમરે-
નટ શરૂ થઈ તયારરે  સમાનય રીતરે બનતુરં હતુરં તરેમ પહરેલા જ રાઉનડમારં વિદ્ાનગરની 
િી.પી.કૉલરેજની ટીમ તયારંની જ એવનજવનયરરરંગની કૉલરેજની ટીમ સાથરે ટકરાઈ. 
િી.પી. કૉલરેજ યજમાન હતી તરેથી મૅચ તરેની પીચ પર રમાઈ.  પહરેલો આખો રદિસ 
યજમાન ટીમની બૅરટરંગ ચાલી. બીજ રે રદિસરે એવનજવનયરરરંગ ટીમની બૅરટરંગ શરૂ 
થઈ પણ પહરેલા એકાદ કલાકમારં જ તરેના બરે-ત્રણ ધરખમ બૅટધરો આઉટ થઈ 
ગયા. અચાનક એક ખતૂણામારંથી બતૂમ ઊઠી, ‘િી.પી. કૉલરેજ રે દગો કયયો છરે, સિારના 
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પહોરમારં પીચ પર પાણી રરેડુરં છરે.’ શરૂઆતમારં આ િાત લોકો ગણગણતા હતા 
પણ પછી તરેમણરે શોરબકોર શરૂ કયયો.

િૈદ્સાહરેબ યજમાન કૉલરેજના વજમખાનાના ચાજ ્કમારં હતા એટલરે તરેમણરે બરંનરે 
ટીમનરે બોલાિી. તરેમનરે જ રે લાગતુરં હોય તરે કહરેિા કહ્ુરં. પણ બરંનરેમારંથી કોઈ પણ 
ટીમનરે કોઈ ફરરયાદ હતી નરહ તરેથી લરંચ પછી મૅચ રાબરેતા મુજબ શરૂ થઈ. પણ 
પ્રરેક્ષકોમારં લરંચ પછી શોરબકોર ખતૂબ િધી ગયો. જ રેમ જ રેમ વિકરેટો પડિા મારંડી 
તરેમ તરેમ પહરેલારં ‘િી.પી.કૉલરેજ, હાય હાય’ અનરે પછી ‘પી. સી. િૈદ્ હાય હાય’ 
એિા પોકારો થિા મારંડા. એ પોકારો પાડનાર આગળ જઈ િૈદ્સાહરેબ તરેમનરે 
સમજાિતા હતા તયારરે  એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજના એક વસવનયર પ્રાધયાપકનરે તરેમણરે 
એમ બોલતા સારંભળા કરે ‘િૈદ્ તો જાદુગર છરે. ભાષણ કરીનરે છોકરાઓનરે શારંત 
કરી દરેશરે. તરેનરે સારંભળશો જ નરહ.’ આ સારંભળીનરે િૈદ્સાહરેબનરે ઘણરં દુ:ખ થયુરં. 
જાણરે કરે જાણી જોઈનરે વિરોધ સળગતો રાખિાના પ્રયતનો ઉચચસથાનરેથી થઈ રહ્ા 
હતા. િૈદ્સાહરેબ આ જોઈ એટલા વિહિળ થઈ ગયા કરે તરે જ િખતરે તરેમણરે વપ્રવનસ-
પાલ શાહસાહરેબ પાસરે જઈનરે પોતાનુરં રાજીનામુરં આપી દીધુરં.

વિદ્ાનગરમારંની હૉસટરેલો કોઈ કૉલરેજ કરે સરંસથાની નહોતી. તરે બધી ચારુતર 
વિદ્ામરંડળની હતી. તરેથી એક જ હૉસટરેલમારં ત્રણ ચાર કૉલરેજના વિદ્ાથથીઓ રહરેતા 
હોય તરે સામાનય હતુરં. આિી એક હૉસટરેલમારં મૅચના મુદ્ા પર બરે કૉલરેજના વિદ્ા-
થથીઓ છતૂ ટા હાથની મારામારી પર આિી ગયાના સમાચાર વપ્રવનસપાલ શાહસાહરે-
બનરે મળા. તરેમણરે િૈદ્સાહરેબનરે ઘરેર જિા કહ્ુરં અનરે પોતરે હૉસટરેલ ઊપડા. 

આખરરે  બરંનરે કૉલરેજના આચાયયો મળા અનરે તરે એિા વનણ્કય ઉપર પહોંચયા 
કરે મૅચ અધતૂરી છોડિી. એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજ રે િી.પી.કૉલરેજનરે ‘િૉકઓિર’ આવયો 
છરે તરેમ સિીકારિુરં. આ બધી ધમાલમારં િૈદ્સાહરેબનુરં રાજીનામુરં સિીકારાયા િગર 
જ પડુરં રહ્ુરં. પરરંતુ આ પ્રસરંગ પછી િૈદ્સાહરેબનુરં મન વિદ્ાનગરથી  ઊઠી ગયુરં.

સાત િષ્ક દરવમયાન િૈદ્સાહરેબરે િી.પી. કૉલરેજની રમતગમત અનરે વયાયામ 
પ્રિૃવતિઓની ધુરા સરંભાળી હતી તરેનો અરંજામ તરે િખતરે તો આિો આવયો. પણ 
તરે િખતના માત્ર વિદ્ાનગરના જ નરહ પણ ગુજરાતભરના વયાયામિીરો (જ રેિા 
કરે સતૂરત-િલસાડના રક્રકરેટર કારંવત દરેસાઈ, વિસનગરના ઍથલરેરટ્સના ચૅવમપયન 
વિરલ પટરેલ, ખરેતીિાડી કૉલરેજના લારંબા અરંતરના દોડિીર હરેમરંત શાહ જ રેિા અનરેક 
ખરેલાડીઓએ િૈદ્સાહરેબ સાથરે કાયમ મીઠા સરંબરંધો જાળવયા. 

િૈદ્સાહરેબનુરં મન હિરે વિદ્ાનગર છોડિા ઉતસુક થઈ ગયુરં. મુરંબઈ પવબલક 
સવિ્કસ કવમશનની પ્રથમ િગ્કના પ્રાધયાપકની જાહરેરાત જયારરે  બીજી િાર આિી 
તયારરે  તરેમણરે ફરી અરજી કરી. 

બીજી તરફ એન. એમ. શાહસાહરેબ અનરે ચારુતર વિદ્ામરંડળના સરંચાલકો 



િચચરે ઘણા િખતથી શીતયુદ્ધ ચાલતુરં હતુરં. શાહસાહરેબનરે જ રે આશાથી સતૂરતથી 
અહીં લાવયા હતા તરે ઉમરેદ બર નથી આિતી તરેનુરં મરંડળનરે દુ:ખ હતુરં. શાહસાહરેબ 
િષયોથી યુવનિવસ્કટીના રાજકારણમારં હુકમનો એક્ો ગણાતા હતા એટલરે તરેઓ વિ-
દ્ાનગરનરે યુવનિવસ્કટીનો દરજજો અપાિિામારં મદદરૂપ થશરે એિી આશાથી તરેમનરે 
આચાય્ક બનાવયા હતા. પણ આઝાદી  પછી બદલાયરેલા િાતાિરણમારં શાહસાહરેબ-
નો દબદબો પહરેલારં જ રેિો રહ્ો ન હતો તરેનુરં ભાન ભાઈલાલભાઈ અનરે ભીખાભાઈનરે 
મોડરેથી આવયુરં એટલરે હિરે તરેઓ શાહસાહરેબ ્યારરે  રાજીનામુરં આપરે તરેની રાહ જોતા 
હતા. શાહસાહરેબનરે નીમયા તયારરે  પારંચ િષ્કની િાત થઈ હતી એટલરે 1955ના જતૂનની 
રાહ જોિાતી હતી. 1955ના માચ્કમારં મરંડળરે શાહસાહરેબનરે ‘આરંબાતળરે’ બોલાિી 
જતૂન સુધીમારં રાજીનામુરં આપિા જણાવયુરં હતુરં. તયાર પછી પણ થોડા રદિસ સુધી 
શાહસાહરેબરે રાજીનામુરં ન મોકલયુરં તયારરે  મરંડળરે કૉલરેજની સરંચાલક સવમવતની વમરટરંગ 
રાખી અનરે કાય્કસતૂવચમારં એક માત્ર મુદ્ો ‘િી.પી. કૉલરેજના આચાય્ક પદ અરંગરે’ 
રાખયો. આમ છતારં શાહસાહરેબનુરં રાજીનામુરં મરંડળનરે ન મળુરં પણ વમરટરંગનરે એક 
કલાકની િાર હતી તયારરે  જ આખરરે  શાહસાહરેબરે રાજીનામુરં મોકલયુરં અનરે પોતરે 
િડોદરા ચાલયા ગયા.

* * *
બીજી િખતના ઇનટરવયતૂમારં મુરંબઈ પવબલક સવિ્કસ કવમશનરે િૈદ્સાહરેબનરે 

પ્રથમ િગ્કના પ્રાધયાપક તરીકરે પસરંદ કયા્ક અનરે તરેમનરે અમદાિાદની ગુજરાત 
કૉલરેજમારં નીમયા. 

િૈદ્સાહરેબનરે સરકારી નોકરીનો વનમણતૂકપત્ર મરે, 1955મારં મળો. તરેમણરે 
હાલની નોકરી છોડિા માટરે ત્રણ મરહનાની નોરટસ તો આપિી જ પડરે; એટલરે તરેઓ 
1955–’56ની પહરેલી ટમ્કની શરૂઆતમારં તો ગુજરાત કૉલરેજમારં જોડાઈ શકરે એમ 
તો હતુરં જ નરહ. એટલરે તયારં બીજી ટમ્કની શરૂઆતમારં (એટલરે કરે નિરેમબર, 1955મારં) 
જોડાિા ઠરાવયુરં. પણ તરેમની પુત્રીઓની કરેળિણીમારં િષ્કની મધયમારં પરરિત્કન ટાળિા 
તરેમણરે એમ પણ ઠરાવયુરં કરે તરેમનુરં કુટુરંબ ઘર લઈનરે જતૂનથી જ અમદાિાદમારં રહરેશરે. 

અમદાિાદમારં ઘર શોધિા અનરે તરેમની પુત્રીઓ (કુમુદ 14 િષ્ક, વસમતા 8 િષ્ક, 
દશ્કના 4 િષ્ક) માટરે સારી શાળામારં પ્રિરેશ મરેળિિા તરેઓ એક િાર અમદાિાદ ગયા. 
સારરે  નસીબરે એક વમત્રરે તરેમનરે ઝીણાભાઈ દરેસાઈ (સનરેહરવશમ) સાથરે મરેળિી આપયા. 
સનરેહરવશમ તરેમનરે ઇટોલા વશવબરના સમયથી ઓળખતા જ હતા. સનરેહરવશમએ 
શારદા સોસાયટીનુરં પોતાનુરં ખાલી મકાન િૈદ્સાહરેબનરે ભાડરે આપયુરં. ત્રણરે પુત્રીઓનરે 
ઘરની નજીક જ શારદામરંરદરમારં પ્રિરેશ પણ મળી ગયો.

ba
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1958ના જતૂન પછી તો બનાિો ઝટ ઝટ બનયા. એન. એમ. 
શાહસાહરેબ પાસરેથી રાજીનામુરં લરેિાયુરં. ગુજરાત કૉલરેજના વનિૃતિ 
આચાય્ક માધિલાલ શાહનરે િી. પી. કૉલરેજના આચાય્ક તરીકરે લિાયા 
અનરે િી.પી.કૉલરેજની િરીયતામારં જ રેમનો નરંબર છરેક છઠ્ો હતો તરે 
િૈદ્સાહરેબનરે ઉપાચાય્ક નીમયા. 

* * *
બીજી તરફ અનય બનાિો પણ ઝડપથી બનયા. િૈદ્સાહરેબની 

ગુજરાત કૉલરેજમારં વનમણતૂક થઈ અનરે તરેમણરે ત્રણ મરહનાની નોરટસ 
સાથરે રાજીનામુરં આપયુરં.

1955મારં િૈદ્સાહરેબરે 14 ઑ્ટોબર નરે શુક્રિારરે  સરસામાન 
સાથરે વિદ્ાનગર છોડુરં અનરે અમદાિાદ આિી િસયા. તરેઓ પોતરે 
કહરેતા તરેમ વિદ્ાનગરમારં તરેમનુરં અરંજળ (અન્ન-જળ) પતૂરુરં  થયુરં. 7 
નિરેમબરનરે સોમિારરે  તરેમણરે ગુજરાત કૉલરેજમારં હાજર થઈ પ્રથમ 
િગ્કના પ્રાધયાપકનુરં પદ સરંભાળી લીધુરં. 

સરકારી કૉલરેજનુરં િાતાિરણ અનય કૉલરેજો કરતારં ઘણી રીતરે 
જુદુરં પડરે છરે. અધયાપકો અનરે અનય કમ્કચારીઓની નોકરીનરે કોઈ 
જોખમ હોતુરં નથી અનરે િળી સરકારી અમલદાર હોિાની(અરંગ્રેજી 
હકતૂમતના સમયથી ચાલી આિતી) ખુમારી પણ હોય છરે. ગુજરાત 
કૉલરેજમારં વિદ્ાથથીઓ એ સમયમારં તો શ્રેષ્ઠ કક્ષાના જ આિતા એટલરે 
એ િાતની ખુમારી એમનામારં પણ હોય જ. આ બધા સરંજોગોનરે 
લઈનરે િૈદ્સાહરેબનરે વિશરેષ અનુભિો થયા જ રેમારંનો એક આપણરે પુ-
સતકની શરૂઆતમારં જ િણ્કિી ગયા છીએ.
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એિો જ બીજો અનુભિ જુવનયર બી.એસસી.ના િગ્કમારં તરેમનરે થયો. તરેઓ 
િગ્કમારં ગયા તયારરે  પારટયા પર લખયુરં હતુરં, ‘આગળ ડૉ્ટર અનરે પાછળ િૈદ્. 
પધારો િૈદ્રાજ, રોગનારં પારખારં કરજો.’ િૈદ્સાહરેબરે તરેની નીચરે લખયુરં, હુરં  રોગની 
જોડણી ROGUE કરુરં  છુરં.’ (ROGUE એટલરે બદમાશ).

આિા બરે ત્રણ અનુભિો પછી તરેઓ ગવણતના વિદ્ાથથીઓના તો માનીતા 
પ્રાધયાપક થઈ જ ગયા. કરેટલાક પ્રસરંગો એિા પણ બનયા કરે જ રેથી તરેઓ અનય 
વિદ્ાથથીઓમારં પણ વપ્રય થઈ ગયા. 

ગવણતનારં એક વિદ્ાથથીની હરેમારંવગની ઝાલા (હિરે હરેમારંવગની િસાિડા)* હતારં. 
તરેઓ આરસ્કનારં વિદ્ાવથ્કની હતારં પણ તરેમણરે મુખય વિષય ગવણત લીધો હતો. એક 
િાર તરેમના િગવે એક પય્કટન ગોઠવયુરં. હરેમારંવગનીએ સતૂચવયુરં કરે િૈદ્સાહરેબનરે પણ 
સાથરે લઈ જઈએ. બધા આરસ્કના વિદ્ાથથીઓ, િૈદ્સાહરેબનરે ઓળખરે પણ નહીં. પણ 
હરેમારંવગનીએ ખાતરી આપી કરે િૈદ્સાહરેબની હાજરીથી સૌનરે ખતૂબ મજા આિશરે. 
આ જતૂથનો એક વિદ્ાથથી આગલરે િષવે વિદ્ાથથી યુવનયનનો જનરલ સરેક્રરેટરી (GS) 
હતો એટલરે હિરે તરે ‘માજી જી.એસ.’ હતો તરેથી સૌ તરેનરે ‘માજી’ કહીનરે જ બોલાિતા.

બસમારં સૌ જઈ રહ્ારં હતારં અનરે સૌ પરેલાનો ‘માજી’ કહીનરે ઉલ્રેખ કરતારં 
હતારં, િૈદ્સાહરેબ બોલયા, ‘અરરે , એનરે માજી માજી કરેમ કહો છો ?’ એ સિાલ 
સારંભળી બધારંનરે થયુરં કરે આ સાહરેબનરે ્યારં સાથરે લીધા, એ બધી મજા બગાડશરે. પણ 
તયારં તો િૈદ્સાહરેબ બોલયા, ‘કહરેિુરં જ હોય તો ‘બાપજી’ કહો નરે ?’ બધારં ખડખડાટ 
હસી પડારં.

વિદ્ાથથીઓનરે ખુશ કરિા એ તો સરળ હતુરં પણ સાથી અધયાપકોનરે કરેમ વમત્રો 
બનાિિા? બધા અધયાપકોનરે પોતપોતાની ખુમારી હતી. એક અધયાપકનરે િૈદ્સા-
હરેબ પોતાનુરં નામ ‘પ્ર. ચુ. િૈદ્’ લખતા હતા તરેની સામરે અણગમો હતો. પી.સી.િૈદ્ 
લખિામારં શુરં હરકત છરે એમ તરેમનુરં કહરેિુરં હતુરં.

િૈદ્સાહરેબરે એમનરે જ રે જિાબ આપયો તરે જરા વિચારણીય છરે. તરેમણરે કહ્ુરં કરે હુરં  
જયારરે  મારુરં  નામ ગુજરાતીમારં લખુરં છુરં તયારરે  પ્ર.ચુ.િૈદ્ લખુરં છુરં કારણ કરે ગુજરાતીમારં 
મારા નામનો આદ્ાક્ષર પ્ર છરે અનરે મારા વપતાશ્ીના નામનો આદ્ાક્ષર ચુ છરે. આ 
દલીલ આમ તો દરેખીતી છરે પણ તરેમણરે ધાયુું હોત તો કહી શકત કરે મહાતમા ગારંધી 
પણ ગુજરાતીમારં પોતાનુરં નામ મો. ક. ગારંધી જ લખતા, એમ. કરે. ગારંધી નરહ. ઘણા 
એમ માનરે છરે કરે તમારી કોઈ દલીલ માટરે ગારંધીજીનરે સાક્ષી બનાિો તો તરેનાથી ઉતિમ 
બીજુ રં શુરં ? પણ ગવણતિાળાની તાલીમ એિી નથી હોતી. તરેઓ પોતાની િાત સાચી 
હોિા માટરે એ િાત કોક મહાપુરુષરે કરી છરે તરેિો હિાલો ન આપરે પણ પોતાની િાત 
તક્કસરંગત છરે અથિા સિ્કસિીકૃત માનયતાઓના આધારરે  સાચી છરે એમ જ કહરે. 
ગવણતની િાત હોય તો તો ‘સિ્કસિીકૃત માનયતા’નરે સથાનરે ‘પતૂિ્કધારણા’ની િાત કરરે . 
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એ સમયરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં પણ વશક્ષણનુરં માધયમ હજી અરંગ્રેજી જ 
હતુરં. છતારં િગ્કમારં િૈદ્સાહરેબ ગુજરાતીનો ઉપયોગ છતૂ ટથી કરતા. આ પણ એમના 
કરેટલાક િડીલ સાથીઓનરે ન ગમતુરં. િૈદ્સાહરેબ પારટયારં પર ઘણરે અરંશરે અરંગ્રેજીમારં 
જ લખરે પણ પ્રમરેયો અનરે અનય પરરણામો સમજાિિા માટરે ગુજરાતીનો ઉપયોગ 
અિશય કરરે . 

િૈદ્સાહરેબના કરેટલાક સાથી પ્રાધયાપકોમારં ભૌવતકશાસ્ત્રના વિખયાત પ્રાધયાપક 
ડૉ. યશિરંતરાય ગુ. નાયક હતા, ગુજરાતીમારં સાક્ષર, નાટ્વિદ્ અનરે વિિરેચક તથા 
જ રેમણરે પછીથી ગુજરાતી વિશ્વકોશની રચનાનો મહાયજ્ઞ આરરંભયો અનરે પતૂણ્ક કયયો 
તરે ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકર હતા. િૈદ્સાહરેબની જ રેમ ઠાકરસાહરેબ શારદા સોસાયટીમારં 
જ રહરેતા હતા. િૈદ્સાહરેબ વિદ્ાનગરથી આવયા પછી તરત એક િાર ઠાકરસાહરેબ 
તરેમનરે મળિા આવયા હતા અનરે પોતાનો પરરચય આપયો હતો. આ બરેની મૈત્રી છરેક 
સુધી ચાલુ રહી હતી. ધીરુભાઈએ હરરઓમ્ આશ્મના દાનથી વિશ્વકોશની પ્રિૃવતિ 
શરૂ કરી તયારરે  િૈદ્સાહરેબ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવત હતા. િૈદ્સાહરેબરે તરેમનરે 
શરૂઆતમારં યુવનિવસ્કટીના જ મુખય ભિનમારં વિશાળ જગા આપી હતી.

* * *
અનરે પછી 1956ના મહાગુજરાત આરંદોલનરે ગુજરાતનરે હચમચાિી નાખયુરં. 

પણ તરે આરંદોલનની પહરેલારં ગુજરાતી સરકારી કૉલરેજોમારં વશક્ષકોની મોટરે પાયરે 
બદલીઓ થઈ. અરંગ્રેજી સરકારરે  પોતાનરે સરળતા પડરે તરે રીતરે ભારતનરે જુદારં જુદારં 
રાજયોમારં િહેંચયુરં હતુરં. પણ આઝાદી પછી દરેશના સિાુંગી વિકાસ માટરે રાજયોની 
પુન: રચનાની જરૂર હતી. સરંસદરે ઠરાવયુરં હતુરં કરે રાજયોની ઝડપી ઉન્નવત માટરે 
તરેમની ભાષાિાર પુન:રચના થાય તરે રહતાિહ છરે. અનરે એ કરિાના આદરેશ સાથરે 
તરેની વિગતો વનવચિત કરિા માટરે ભાષાિાર રાજયરચના પરંચની વનમણતૂક થઈ હતી. 

આ પરંચનો અહરેિાલ આિરે તરે પહરેલારં જ રાજયસરકારોએ ભવિષયની તૈયારી 
કરિા મારંડી. મુરંબઈ રાજય વવિભાષી હતુરં તરેથી તરેના ગુજરાતીભાષી તથા મરાઠી-
ભાષી પ્રદરેશોનારં અલગ અલગ રાજયો રચાશરે તરે વનવચિત લાગતુરં હતુરં. માટરે મુરંબઈ 
સરકારરે  1956ના જતૂનથી ગુજરાતીભાષી પ્રદરેશોમારં જ રે મરાઠીભાષી સરકારી નોકરો 
હતા(જ રેમારં અધયાપકો, પ્રાધયાપકો પણ આિી જાય) તરેમની બદલી મરાઠીભાષી 
પ્રદરેશોમારં કરિા મારંડી, બીજી બાજુ મરાઠી- ભાષી પ્રદરેશોમારં ગુજરાતી અધયાપકો 
ઓછા હતા એટલરે ગુજરાતમારં કરેટલાક જુવનયર અધયાપકોનરે બઢતી આપિામારં 
આિી. પરરણામરે 1956–’57નુરં શૈક્ષવણક િષ્ક શરૂ થયુરં તરેમારં ગુજરાત કૉલરેજના 
અધયાપકગણમારં ઘણરં પરરિત્કન દરેખાયુરં. આચાય્કપદરે ભતૂગોળ વિષયના સી. ડી. 
દરેશપારંડરે આવયા. પ્રા. ય. ગુ. નાયકની બદલી વિસનગર કૉલરેજના આચાય્ક તરીકરે થઈ. 

પણ તરે િખતના મુરંબઈ રાજયના મુખય મરંત્રી મોરારજીભાઈનરે મુરંબઈ જ રેિુરં 
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મોટુરં રાજય છોડીનરે ગુજરાત જ રેિા નાના રાજયના નરેતા થિુરં કદાચ પસરંદ નહોતુરં 
તરેથી ગુજરાત કૉંગ્રેસરે છરેલ્ી ઘડીએ મુરંબઈ રાજયનરે જ રેમનુરં તરેમ રાખિા (બલકરે તરેમારં 
વિદભ્ક વિસતાર ઉમરેરિા) ઠરાવયુરં અનરે આમ દરેશની અનય લગભગ તમામ મહતિ-
ની ભાષાઓનરે પોતપોતાનારં રાજય મળારં પણ ગુજરાતી અનરે મરાઠીનરે ન મળારં. 
મહારાષ્ટ ્રમારં તો આ નિા વનણ્કયનો ઘોર વિરોધ થયો જ પણ મોરારજીભાઈ જ રે 
પ્રદરેશના ‘સિયોચચ’ નરેતા કહરેિાતા હતા તરે ગુજરાતમારં પણ મોટો વિરોધ થયો. અમ-
દાિાદમારંથી તો કૉંગ્રેસ સામરે એટલો બધો વિરોધ થયો કરે તયાર પછી લોકસભાની 
છ-સાત ચતૂરંટણીઓ થઈ તરે તમામમારં કૉંગ્રેસનો ઘોર પરાજય થયો. 

8 ઑગસટ, 1956ના રોજ અમદાિાદના ઘણા વિદ્ાથથીઓ ભદ્રમારં કૉંગ્રેસ 
હાઉસ સામરે ‘અમનરે મહાગુજરાત જોઈએ’ એિી માગણી સાથરે એકઠા થયા. 
અચાનક કૉંગ્રેસ હાઉસના ઓટલા પરથી ગોળીઓ છતૂ ટી અનરે ત્રણ વિદ્ાથથીઓના 
જાન ગયા. સમાચાર ફરેલાતારં જ કૉલરેજો અનરે શાળાઓ ટપોટપ બરંધ થઈ ગઈ. 

શહરેરમારં વિરોધ એટલો બધો હતો કરે ગોળીબાર કરિો પડો અનરે તરેમારં 
કરેટલાયરે યુિાનો શહીદ થયા. સામાનય જનતા પણ આિરેશમારં આિી ગઈ. સામરે 
પક્ષરે મુખયમરંત્રી મોરારજી દરેસાઈએ મુરંબઈથી જ ગમરે તરે ભોગરે પ્રજાનરે શારંત કરિા 
પોલીસનરે સતૂચના આપી. આથી જનતા વિરુદ્ધ પોલીસ એિી પરરવસથવત ઊભી થઈ. 
એ જ અરસામારં ગુજરાત કૉલરેજનો જ એક વિદ્ાથથી 1942ની લડતમારં પોલીસની 
ગોળી ખાઈનરે શહીદ થયો હતો. એ વિનોદ રકનારીિાલાનો શહીદરદન આ જ 
અરસામારં આવયો. દર િષવે તરેની ખારંભી આગળ કૉલરેજમારં વિદ્ાથથીઓ તરેનરે અરંજવલ 
આપતા. આ િષવે આ વિવધ ખતૂબ તણાિ હરેઠળ થઈ. સૌનરે શારંત રાખિા માટરે િૈદ્-
સાહરેબ તથા અનયોનરે ખતૂબ શારંવત અનરે શાણપણથી કામ લરેિુરં પડુરં.

* * *
1957નુરં રદિાળીનુરં િૅકરેશન પડુરં તયારરે  હુરં  મુરંબઈમારં એમ.એસસી.નો અભયાસ 

કરતો હતો અનરે મારુરં  કુટુરંબ અમદાિાદ પાસરે કલોલમારં હતુરં. હુરં  મુરંબઈથી કલોલ 
જિા ઊપડો. સૌરાષ્ટ ્ર મરેઇલમારં આમ તો અમદાિાદના ઉતારુઓનરે બરેસિાની 
છતૂ ટ નહોતી પણ હુરં અમદાિાદથી ગાડી બદલીનરે આગળ જિાનો હતો તરેથી મનરે 
છતૂ ટ હતી. એટલરે હુરં  તરે ગાડીના છરેલ્ા અનારવક્ષત ડબબામારં બરેઠો. મેં જોયુરં કરે મારી 
બાજુમારં પતૂનાની એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજમારં અભયાસ કરતા અનરે અમદાિાદ જતા 
કરેટલાક વિદ્ાથથીઓ હતા. (તરેઓ પણ ‘ઉપરથી’ આિીનરે અમદાિાદ જતા હતા 
એટલરે તરેમનરે પણ એ ડબબામારં બરેસિાની છતૂ ટ હતી.) તરેમની િાતો પરથી મનરે ખબર 
પડી કરે એ લોકો ગુજરાત કૉલરેજમારં જ ભણી ઇનટર પાસ થયા હતા એટલરે મેં 
તરેમનરે િૈદ્સાહરેબ વિષરે પતૂછુરં. તરેમણરે િૈદ્સાહરેબની ખતૂબ પ્રશરંસા  તો કરી જ પણ 
તરેમારંના એકરે પોતાનો એક અનુભિ િણ્કવયો. તરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારંથી ઇનટર 
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પાસ થઈનરે પતૂના યુવનિવસ્કટીની કૉલરેજમારં ગયો હતો એટલરે તરેણરે ગુજરાત યુવનિ-
વસ્કટીમારંથી માઇગ્રેશન સરટ્કરફકરેટ (પોતાની ગુજરાત કૉલરેજ પાસરેથી) મરેળિિુરં પડરે. 
તરેણરે ગુજરાત કૉલરેજ પર અનરેક પત્રો લખયા હોિા છતારં તરેનરે તરે મળતુરં નહોતુરં. 
અનરે એ માટરે પતૂનામારં દબાણ િધતુરં જતુરં હતુરં. આખરરે  તરેણરે િૈદ્સાહરેબનરે કાગળ 
લખયો. િૈદ્સાહરેબરે તરત જ ઑરફસમારં જઈનરે તરે મરેળવયુરં અનરે પોતાનરે ખચવે પોતાની 
શુભરેચછા સાથરે મોકલયુરં. 

* * *
એ જ અરસામારં િૈદ્સાહરેબ એક મોટી સાિ્કજવનક મહતિની પ્રિૃવતિમારં પડા 

હતા. 

સમગ્ માનિજાતના ઇવતહાસમારં એક સીમાવચહનરૂપ બનાિ 3 ઑ્ટોબર, 
1957ના રોજ બનયો. તરે રદિસરે સોવિયરેત યુવનયનરે વિશ્વનો સૌથી પહરેલો કૃવત્રમ 
ઉપગ્હ સપુતવનક અિકાશમારં તરતો મતૂ્યો. આ બનાિરે આખા વિશ્વના બધા જ 
લોકોમારં ઉતિરેજના અનરે સનસનાટી ફરેલાિી દીધારં. અતયાર સુધી કોઈ પણ પદા-
થ્કનરે પૃથિી પરથી ફરંગોળો તો તરે કાયમ પૃથિી પર આિીનરે પાછો પડતો હતો, આ 
ઉપગ્હ પહરેલો એિો પદાથ્ક હતો જ રે ફેંકાયા પછી પૃથિી પર પાછો ન પડો પણ 
પૃથિીની પરરક્રમા કરિા મારંડો. વિજ્ઞાનની આ એક એિી વસવદ્ધ હતી કરે જ રેણરે ભા-
રતની(બલકરે વિશ્વની) દરરેક વયવ્તનરે વિજ્ઞાનની શવ્તનો પરરચય કરાવયો. 

આ પરરવસથવતનો લાભ લરેિા માટરે અમદાિાદના કરેટલાક િૈજ્ઞાવનકો, ખાસ 
તો પરંચારંગકાર અનરે ખગોળ િૈજ્ઞાવનક હરરહરભાઈ ભટ્ટ અનરે પી. સી. િૈદ્સાહરેબરે 
એક ખતૂબ વયસત કાય્કક્રમ બનાિી કાઢ્ો. તરેમણરે અિકાશની આ વસવદ્ધ અનરે તરેના 
ફવલતાથયો સમજાિિા માટરે પોળોમારં અનરે સોસાયટીઓમારં વયાખયાનો યોજયારં. સો-
-દોઢસો સાિ સામાનય નાગરરકો આગળ આ એક િૈજ્ઞાવનક વસવદ્ધનુરં ભારરે  ભરખમ 
િૈજ્ઞાવનક પરરભાષા િાપયા્ક િગર ચોક્સ અનરે સચોટ િણ્કન કરિુરં એ િૈદ્સાહરેબ 
માટરે તો સરળ હતુરં. આ બધારં વયાખયાનોથી એ સામાનયજનોમારં ખતૂબ પ્રવસદ્ધ થયા. 
આ પ્રિૃવતિ દૈવનક સમાચારપત્રોમારં પણ ખતૂબ ચમકી અનરે એમ થોડા જ રદિસોમારં 
િૈદ્સાહરેબનુરં નામ આખા શહરેરમારં અનરે ગુજરાતમારં બધરે ગુરંજિા મારંડુરં. રરે રડયો પર 
પણ તરેમનરે બોલિા માટરે આમરંત્રણ મળારં નરે એમ િૈદ્સાહરેબ એક સાિ્કજવનક નરેતા 
બનિા મારંડા.

* * *
અમદાિાદ આવયા પછી પણ િૈદ્સાહરેબની સરંશોધનપ્રરક્રયા તો ચાલુ જ હતી, 

તરેમની પુત્રીઓ પણ હિરે મોટી થઈ હતી. (14 િષ્કની કુમુદ, 7 િષ્કની વસમતા અનરે 4 
િષ્કની દશ્કના) એટલરે તરેમનરે પણ િાતા્કઓ કરિી, ગીતો વશખિાડિારં અનરે શાળાના 
લરેસનમારં મદદ કરિી એ બધુરં પણ ચાલુ જ હતુરં.
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વિદ્ાનગર છોડુરં તરે પહરેલારં જ િૈદ્સાહરેબનરે પીએચ.ડી. ના માગ્કદશ્કક 
તરીકરેની માનયતા મળી ગઈ હતી. બરે વિદ્ાથથીઓએ તરેમના માગ્કદશ્કન હરેઠળ 
સરંશોધન કરિાનુરં શરૂ કરી દીધુરં હતુરં. એક કનુભાઈ બી. શાહ હતા જ રેઓ અમ-
દાિાદની એમ. જી. સાયનસ ઇવનસટટ્તૂટમારં અધયાપક હતા અનરે બીજા ઇનદુકુમાર 
પરંડા હતા. તરેઓ થોડો સમય માટરે વિદ્ાનગર હતા પણ પછીથી ગુજરાતની 
સરકારી ઇજનરેરી કૉલરેજમારં ગવણતના અધયાપક બનયા હતા. આ બરંનરે પોતાના 
વશક્ષણકાય્કની સાથરે સાથરે સરંશોધન કરતા હતા એટલરે પીએચ.ડી. તરે તરેમના માટરે 
લારંબા ગાળાનો પ્રોજ ર્ે ટ હતો. 

* * *
ગુજરાત કૉલરેજમારં તો સૌ અધયાપકોએ સનાતક કક્ષાનારં ચાર િષ્કના વિદ્ાથથી-

ઓનરે ભણાિિાનુરં હતુરં. અનુસનાતક કક્ષાએ ભણાિિાનુરં કામ યુવનિવસ્કટીએ પોતાનરે 
હસતક રાખયુરં હતુરં પણ ગવણતમારં 1959ના અરંત સુધી એ માટરે કોઈ અધયાપકોની 
વનમણતૂક કરી નહોતી. ગવણતના અનુસનાતક વશક્ષણ માટરે યુવનિવસ્કટીએ કરેટલીક 
સરંલગ્ન કૉલરેજમારં  અનુસનાતક કરેનદ્રો સથાપયારં હતારં. દરરેક કરેનદ્રના એક વનયામક 
હતા જ રે સામાનય રીતરે તરે તરે કૉલરેજના ગવણત વિભાગના િડા રહરેતા. આિારં કરેનદ્રો 
અમદાિાદમારં (ગુજરાત કૉલરેજ ખાતરે), રાજકોટમારં, ભાિનગરમારં તથા સતૂરતમારં 
ચાલતારં હતારં. કરેનદ્રના વનયામક આજુબાજુની કૉલરેજમારં અનુસનાતક માનયતાપ્રાપ્ 
વશક્ષકોનરે સપ્ાહરે એક બરે વયાખયાનો માટરે બોલાિતા. આ કરેનદ્રોમારં સામાનય રીતરે 
અનુસનાતક વશક્ષણ શવનિારરે  બપોરરે  તથા રવિિારરે  સિારરે  અપાતુરં.

િૈદ્સાહરેબ ગુજરાત કૉલરેજમારં આવયા તયારરે  ગવણતવિભાગના િડા તરીકરે 
જ આવયા એટલરે અમદાિાદ અનુસનાતક ગવણત કરેનદ્રના િડા પણ એ જ બનયા. 
સદભાગયરે આ કરેનદ્રમારં જ રે અનુસનાતક માનયતાપ્રાપ્ અધયાપકો ભણાિિા આિતા 
તરેમારંના ઘણાખરા તો અમદાિાદની જ બરે કરે ત્રણ કૉલરેજો (ગુજરાત કૉલરેજ અનરે 
એમ.જી. સાયનસ ઇવનસટટ્તૂટ તથા પછીથી ઝરેવિયસ્ક કૉલરેજ)મારંથી જ આિતા. એ 
સૌનરે સાહરેબરે વિનરંતી કરી હતી કરે અનુસનાતક વશક્ષણના કામમારં પણ કાળજી રાખરે 
અનરે સામાનય રીતરે કરેટલીય િાર બનતુરં હતુરં તરેમ એ કામનરે િરેઠ ન ગણરે. તરેમની પ્રવત-
ષ્ઠા પણ એિી હતી કરે આટલી ટકોર બસ થઈ પડી અનરે અમદાિાદનુરં અનુસનાતક 
ગવણત કરેનદ્ર સુપરેરરે  ચાલયુરં. 

* * *
1956ના જતૂનથી ગુજરાત કૉલરેજના આચાય્ક ભતૂગોળના સી. ડી. દરેશપારંડરે 

હતા એ તો આપણરે કહી ગયા છીએ. તરેમની અનરે િૈદ્સાહરેબની િચચરે વમત્રાચારીના 
સરંબરંધો તરત સથપાઈ ગયા.

1957મારં ગુજરાત કૉલરેજનુરં રરે્ટરપદ ખાલી પડુરં. વનયમ પ્રમાણરે તો વપ્ર-
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વનસપાલ પછી િરીયતા ક્રમમારં જ રે પ્રાધયાપક સૌથી ઊંચરે આિરે તરેમનરે જ રરે્ટર 
બનાિાય. પણ દરેશપારંડરેસાહરેબરે તો સરકાર પાસરેથી પરિાનગી મરેળિી િૈદ્સાહરેબનરે 
જ રરે્ટરબનાવયા.

રરે્ટર પદમારં જિાબદારી તો મોટી હતી જ, કારણ કરે હૉસટરેલના વિદ્ા-
થથીઓ િચચરે તથા વિદ્ાથથીગણ અનરે કમ્કચારીગણ િચચરે વિખિાદો થતા જ રહરેતા. 
મહારાજની રસોઈ વિશરે પણ પારાિાર ફરરયાદો થતી. અનરે કોઈનરે નારાજ કયા્ક 
િગર ફરરયાદોનુરં વનિારણ કરિાનુરં કામ સરળ નહોતુરં. બીજી બાજુ, રરે્ટરનરે રહરેિા 
માટરે એક મોટો વબ્રટશ જમાનાનો વિ્ટોરરયન યુગના સથાપતયકામિાળો બરંગલો 
મળતો. એક જમાનામારં ગુજરાત કૉલરેજના અરંગ્રેજ વપ્રવનસપાલ વશરાઝ તરેમારં રહરેતા 
હતા. માટરે તરેનરે વશરાઝનો બરંગલો કહરેિામારં આિતો હતો. િૈદ્સાહરેબ કહરેતા કરે 
વશરાઝના બરંગલાની ઓસરીનુરં ક્ષરેત્રફળ પણ તરેમના શારદા સોસાયટીના મકાનના 
ક્ષરેત્રફળ કરતારં િધુ હતુરં !

1929મારં જયૉજ ્ક રફનડલરે વશરાઝ ગુજરાત કૉલરેજના વપ્રવનસપાલ હતા. એ 
િખતરે મહાતમા ગારંધી અમદાિાદમારં જ રહી આઝાદીની ચળિળ ચલાિતા હતા. 
રાજકીય પરરવસથવત દારંડીકતૂચ તરફ આગરેકતૂચ કરી રહી હતી. ગુજરાત કૉલરેજના 
વિદ્ાથથીઓ પણ આઝાદીના રરંગરે રરંગાયરેલા હતા. વશરાઝ એિા વિદ્ાથથીઓ સાથરે 
કડક રીતરે િત્કતા તરેથી તરેમની છાપ એક ખલનાયક તરીકરેની થઈ ગઈ હતી. 

શરૂઆતમારં તો િૈદ્સાહરેબ અનરે તરેમનારં પતનીનરે વશરાઝના વિશાળ બરંગલામારં 
એકલા પડી જિાશરે અનરે સાફસતૂફીના મોટા પ્રશ્નો ઊભા થશરે તરેમ લાગતુરં હતુરં એટલરે 
તરેઓ એ બરંગલામારં જિાનુરં ટાળતારં રહ્ારં.

પણ એક રવિિારરે  હૉસટરેલમારં વિદ્ાથથીઓ અનરે રસોઇયા િચચરે એટલો ભીષણ 
વિિાદ થયો (અનરે તરે પણ સાિ ક્ષુલ્ક કારણથી) કરે િૈદ્સાહરેબનરે સમજાયુરં કરે તરેમણરે 
કૅમપસ પર જ રહરેિુરં જોઈએ. એટલરે શારદા સોસાયટીનુરં પોતાનુરં ઘર ખાલી કરીનરે 
તરેઓ વશરાઝના બરંગલામારં રહરેિા ગયા.

બીજી તરફ દરેશપારંડરેસાહરેબની વિદાય પછી િરીયતા ક્રમમારં િૈદ્સાહરેબથી 
ઉપર હતા તરે પ્રાધયાપકોએ પણ માથુરં ઊંચ્યુરં. તરેમણરે હૉસટરેલના રરે્ટરનુરં પદ ચુ-
સતપણરે િરીયતા ક્રમ પ્રમાણરે જ આપિુરં જોઈએ તરેિી રજતૂઆત કરી. તરે મરંજતૂર થઈ. 
એટલરે િૈદ્સાહરેબરે રરે્ટરનુરં પદ અનરે વશરાઝનો બરંગલો ખાલી કયાું. તરેમનરે કૉલરેજના 
કૅમપસની પાછળ બ્ાહ્મણ વમત્ર મરંડળ સોસાયટીમારં જ ઘર ભાડરે મળી ગયુરં એટલરે 
તયારં પહોંચી ગયા.

* * *
ય. ગુ. નાયકસાહરેબ વિસનગર કૉલરેજમારં વપ્રવનસપાલ હતા અનરે તયારંથી તરેમની 



બદલી ગુજરાત કૉલરેજમારં થઈ હતી. તરેમના સથાનરે વિસનગરમારં હજી કોઈ બદલી 

પામીનરે કરે નિી વનમણતૂક પામીનરે આવયુરં નહોતુરં. કૉલરેજના િરીયતા ક્રમમારં સૌથી 

પહરેલા આિતા પ્રાધયાપક જ આચાય્કનુરં કામ કરતા હતા. 

1958ના રડસરેમબરના ઉતિરાધ્કમારં િૈદ્સાહરેબ પર પતૂનાથી કરેળિણી વનયામકનો 

બદલીનો ઑડ્કર આવયો. તરેમની બદલી વિસનગર કૉલરેજમારં આચાય્ક તરીકરે થઈ 

હતી.

આ બદલીની િાતથી િૈદ્સાહરેબના ઘરમારં તો શોકનુરં િાતાિરણ થઈ ગયુરં. 

મોટી ત્રણરે પુત્રીઓ સી. એન. હાઈસકતૂલમારં સરસ ગોઠિાઈ ગઈ હતી. ચોથી પુત્રી 

રહનાનો જનમ તરે જ સાલ સપટરેમબરમારં થયો હતો. કોઈનરે હિરે અમદાિાદથી ખસિુરં 

ગમતુરં નહોતુરં.

િૈદ્સાહરેબ તો સમજતા જ હતા કરે સરકારી નોકરી સિીકારી છરે એટલરે 

બદલીથી બચિાનો વિચાર જ અસથાનરે હતો. બીજી તરફ એ જાણતા હતા કરે 

ગુજરાત યુવનિવસ્કટી વિજ્ઞાનના વિષયોમારં પણ અનુસનાતક વિભાગો સથાપિાની 

તૈયારીમારં હતી અનરે ઘણો સરંભિ હતો કરે તરેમારં િૈદ્સાહરેબનરે સથાન મળશરે જ. તરેથી 

સરંભિત: આ તરેમની પહરેલી અનરે છરેલ્ી બદલી હતી. તરેઓ કદાચ િષ્કમારં જ અનરે 

નરહ તો બરે િષવે તો જરૂર અમદાિાદ પાછા આિશરે જ. આ સરંજોગોમારં પુત્રીઓનરે 

સી. એન. હાઈસકતૂલમારં જ રાખિી ઠીક લાગયુરં. તરેથી તરેમણરે એિો વનણ્કય કયયો કરે 

તરેઓ એકલા વિસનગર જશરે અનરે બાકીનો પરરિાર અમદાિાદમારં જ રહરેશરે. દર 

શવનિારરે  સારંજ રે તરેઓ પોતરે અમદાિાદ આિશરે અનરે સોમિારરે  સિારરે  વિસનગર જશરે.

િૈદ્સાહરેબ ગુજરાત કૉલરેજ છોડશરે એ વિચારથી કૉલરેજના બી.એસસી.ના 

ગવણતના વિદ્ાથથીઓનરે પણ આઘાત લાગયો અનરે તરેઓ પણ સતયાગ્હ કરિા 

તૈયાર થયા. િૈદ્સાહરેબરે તરેમનરે પણ સમજાવયા અનરે કહ્ુરં કરે પોતરે શવન-રવિ અમ-

દાિાદ આિિાના જ છરે અનરે વિદ્ાથથીઓની ઇચછા હશરે તો તરેઓ શવનિારરે  સારંજ રે 

તરેમના િગયો લરેશરે. 

ba
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વિસનગર મતૂળ તો િડોદરાના ગાયકિાડી રાજયનો ભાગ હતુરં. 
એ રાજયના અનરેક છતૂ ટાછિાયા ભાગો હતા. એક તો મુખય િડોદરા 
અનરે તરેની આસપાસનો વિસતાર (હાલનો િડોદરા વજલ્ો) હતો, 
બીજો દવક્ષણ ગુજરાતનો નિસારી વિસતાર, ત્રીજો પરેટલાદ વિસતાર, 
ચોથો અમરરેલી વિસતાર, પારંચમો ઓખા, વિારકા િગરેરરેનરે સમાિતો 
ઓખામરંડળ વિસતાર અનરે છઠ્ો ઉતિર ગુજરાતનો કડી, કલોલ, 
મહરેસાણા, પાટણ તથા વિસનગરનરે સમાિતો વિસતાર.

પરરંતુ આટલા મોટા રાજયમારં એક માત્ર કૉલરેજ િડોદરા 
શહરેરમારં જ હતી. જોકરે તરે બરોડા કૉલરેજ ઉતિમ કક્ષા અનરે પ્રવતષ્ઠા 
ધરાિતી હતી. 1939ના અરસામારં મહારાજા સયાજીરાિરે સતૂચના 
આપી કરે િડોદરા રાજય બહારના પોતાના દરરેક પ્રારંતમારં કૉલરેજો 
માટરે જમીન આપશરે પણ બાકી બધુરં ખચ્ક સથાવનક સાધનોમારંથી 
ઊભુરં કરિાનુરં રહરેશરે. આ યોજના હરેઠળ નિસારી અનરે પરેટલાદમારં 
તો કૉલરેજો સથપાઈ પણ મહરેસાણા પ્રારંતના એક દાતાએ તો એ જ 
શરતરે દાન આપયુરં કરે કૉલરેજ રાજય જ બરંધાિરે અનરે તરેનુરં સરંચાલન પણ 
રાજય જ કરરે . આમ એ દાતાના નામ પરથી માણરેકલાલ નાનચરંદ 
(એમ. એન.) આરસ્ક ઍનડ સાયનસ કૉલરેજ વિસનગરમારં બરંધાઈ અનરે 
ચાલુ થઈ. એ કૉલરેજ િડોદરા રાજયની હતી માટરે બરોડા કૉલરેજની 
સટાઇલ પ્રમાણરે બરંધાઈ અનરે ચાલી. તમરે કૅમપસ પર જાઓ તો એક 
જ નરહ પણ અનરેક મકાનો તમનરે દરેખાય. દરરેક વિભાગ માટરે અલગ 
મકાન, સમૃદ્ધ પુસતકાલય, હૉસટરેલના રરે્ટર, તરેમ જ વપ્રવનસપાલનુરં 
મોટુરં ્િાટ્કર, રમતગમતનુરં મરેદાન િગરેરરે .
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1949મારં િડોદરા રાજયનુરં મુરંબઈ રાજયમારં વિલીનીકરણ થયુરં એટલરે વિસ-
નગરની કૉલરેજ મુરંબઈ રાજયની કૉલરેજ થઈ અનરે એ રાજયની અનય કૉલરેજમારંથી 
બદલી પામીનરે કરેટલાક વિવિાન પ્રાધયાપકો વિસનગરની કૉલરેજમારં આવયા. એક 
વપ્રવનસપાલ તરીકરે કણા્કટક કૉલરેજ ધારિાડ(જ રે તરે િખતરે મુરંબઈ રાજયમારં હતુરં)ના 
વિવિાન વપ્રવનસપાલ િી. કરે. ગોકાક(વિનાયક કૃષણ ગોકાક) પણ વિસનગર આવયા 
હતા. આ ગોકાકસાહરેબનરે જ્ઞાનપીઠનો ઍિૉડ્ક પણ પછીથી મળો હતો.

તો આિી એમ. એન. કૉલરેજમારં જાનયુઆરી, 1959ના પહરેલા સપ્ાહમારં પી. 
સી. િૈદ્સાહરેબ આચાય્ક તરીકરે જોડાયા.

શરૂઆતમારં જ તરેમનરે એક વિશરેષતા જાણિા મળી. વિસનગર તો નાનુરં શહરેર 
હતુરં. મોટુરં શહરેર તો મહરેસાણા હતુરં. એટલરે કૉલરેજના મોટાભાગના વિદ્ાથથીઓ 
વિસનગરમારંથી નરહ પણ નજીકનારં ગામોથી દરરોજ ટ્રરેનમારં આિતા. પરરણામરે જ રે 
રદિસરે ટ્રરેન મોડી હોય તરે રદિસરે િગયો પણ મોડા શરૂ થાય !

એક બીજી અસર પણ થતી હતી જ રે િૈદ્સાહરેબનરે 15મી ઑગસટની તૈયારી 
િખતરે ખબર પડી. તરેમણરે ઑગસટ(1959)ના બીજા અઠિારડયામારં િરરષ્ઠ પ્રાધયાપ-
કોનરે બોલાિીનરે 15મીએ ધિજિરંદનના કાય્કક્રમની યોજના અરંગરે િાત કરી. પ્રાધયા-
પકોએ જણાવયુરં કરે આપણા મોટાભાગના વિદ્ાથથીઓ તો બહારગામ રહરે છરે એટલરે 
એ કોઈ તો ધિજિરંદન માટરે આિતા નથી એટલરે વિદ્ાથથીઓની હાજરી નરહિત્ જ 
હોય છરે. માટરે અહીં માત્ર ધિજિરંદનની ઔપચારરક વિવધ જ થાય છરે. િૈદ્સાહરેબનરે 
આ ઠીક ન લાગયુરં.

બીજ રે રદિસરે િૈદ્સાહરેબ બીજા વપરરયડ દરવમયાન કૉલરેજના એક પછી 
એક દરરેક િગ્કમારં ગયા, તરે િગ્કના વયાખયાતાની પરિાનગીથી તરેમણરે વિદ્ાથથીઓનરે 
સરંબોધયા. તરેમણરે કહ્ુરં કરે ‘આપણરે જયારરે  લગ્ન કરીએ છીએ (ઉતિર ગુજરાતમારં તો 
બહુ નાની ઉંમરરે  લગ્ન થઈ જતારં હતારં) તયારરે  આપણરે જ રે વિવધઓ કરીએ છીએ 
તરેમારં ઘણી િાર સમજ નથી પડતી તો પણ સમાજ પ્રતયરેનુરં ઋણ સમજીનરે આપણરે 
એ વિવધઓ કરીએ છીએ. જ રેમ સમાજ પ્રતયરેનુરં તરેમ રાષ્ટ ્ર પ્રતયરેનુરં પણ આપણરં ઋણ 
છરે અનરે તરે પણ આપણરે અદા કરિુરં જોઈએ. પરંદરમી ઑગસટરે રાષ્ટ ્રધિજનરે િરંદન 
કરિુરં એ આિુરં એક ઋણ છરે. અનુકતૂળ સમય નક્ી કરિા માટરે આજ રે સારંજ રે બધા 
િગ્ક-પ્રવતવનવધઓની સભા મળશરે.’ એ સભા મળી અનરે એમારં નક્ી થયુરં કરે દતૂરના 
અરંતરથી આિતા વિદ્ાથથીઓની હાજરી માટરે આગ્હ ન રાખિો પણ બાકી સૌ 
ધિજિરંદન માટરે 15મીએ સિારરે  આિરે જ. િળી સૌનરે આિતા જિા માટરે બસ મળી 
રહરે તરેિો સમય સિારના પોણાસાતનો રાખિો.

એટલરે તરે િષવે પહરેલી િાર 15મી ઑગસટના ધિજિરંદનમારં 300 વિદ્ાથથીઓ 
હાજર રહ્ા.
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પોતાના વસદ્ધારંતોનરે અમલમારં મતૂકિાનો એક અનય પ્રયોગ પણ તરેમણરે કયયો 
હતો એ પણ જાણિા જ રેિો છરે.

એ અરસામારં ગુજરાત યુવનિવસ્કટી સાથરે જોડાયરેલી દરરેક કૉલરેજમારં પ્રથમ 
િષ્કમારં દાખલ થયરેલા દરરેક વિદ્ાથથીની દાકતરી તપાસ કરાિિાનો એક વનયમ 
હતો. એ પ્રમાણરે 1959મારં નિા દાખલ થયરેલા દરરેક વિદ્ાથથીની દા્તરી તપાસનો 
વિગતિાર કાય્કક્રમ િૈદ્સાહરેબરે નજીકની સરકારી હૉવસપટલના િડા ડૉ્ટર સાથરે 
મળીનરે ઘડી કાઢ્ો.

એક સાથરે સાત વિદ્ાથથીઓ દરરોજ હૉવસપટલ જાય અનરે તરેમની દા્તરી 
તપાસ થાય. પણ એક રદિસરે ડૉ્ટરની ફરરયાદ આિી કરે તરે રદિસરે દા્તરી તપાસ 
માટરે ગયરેલા વિદ્ાથથીઓમારંના કોઈકરે હૉવસપટલમારં નવસુંગ સકતૂલ હતી તરેના એક 
ખાલી િગ્કમારં જઈ પારટયારં પર બીભતસ લખાણ લખયુરં હતુરં. િૈદ્સાહરેબરે પોતરે તપાસ 
કરી યોગય પગલારં લરેશરે તરેની ખાતરી આપી.

પછી િૈદ્સાહરેબરે તરે રદિસરે કયા કયા સાત વિદ્ાથથીઓ ગયા હતા તરેની તપાસ 
કરી એ સાતરેનરે પોતાની ઑરફસમારં બોલાવયા. તરેમણરે આ વિદ્ાથથીઓનરે હૉવસપટલમારં 
જ રે બનયુરં તરેની િાત કરી અનરે ઉમરેયુું કરે મારુરં  કામ સજા કરિાનુરં નથી પણ તમરે ફરીથી 
આિુરં ન કરો તરે વનવચિત કરિાનુરં છરે. એટલરે કોણરે પરેલુરં લખાણ લખયુરં છરે એ મનરે કહો. 
કોઈ કબતૂલાત કરિા તૈયાર ન થયુરં. તરેમણરે ફરી કહ્ુરં, ‘જ રેણરે આ કામ કયુું છરે તરેનરે 
સજા કરિાનુરં મારુરં  કામ નથી, પણ તરે ભવિષયમારં આિુરં ન કરરે  એ વનવચિત કરિાનુરં 
જ મારુરં  કામ છરે.’ પણ કોઈ બોલયુરં નરહ.

િૈદ્સાહરેબરે કોઈ પતૂિ્કવિચાર િગર જ જાહરેર કયુું કરે જયારં સુધી એ વિદ્ાથથી 
મારી પાસરે આિીનરે કબતૂલાત નરહ કરરે  તયારં સુધી હુરં  ઉપિાસ રાખીશ. 

આિો આતયરંવતક વનણ્કય તરેમણરે એક જ પળમારં લઈ લીધો હતો પણ તરેઓ 
તરેનરે િળગી રહરેિા કૃતવનચિયી હતા. આ સાતમારંના કરેટલાક વિદ્ાથથીઓએ સાહરેબના 
આ વનણ્કયનરે કૉલરેજમારં પ્રવસવદ્ધ આપી દીધી. કૉલરેજમારં ખળભળાટ મચી ગયો. 
તરેમનો પયતૂન નાનજી પોતાનરે ખચવે સાહરેબ માટરે કરેળારં લઈ આવયો. તરેનરે એમ કરે ઉપ-
િાસમારં ફરાળ તો કરાય નરે ? સાહરેબરે તરેનરે સમજાવયુરં કરે આ ઉપિાસ એિા છરે કરે 
જ રેમારં ફરાળ પણ ન લરેિાય.

ઉપિાસનરે ત્રીજ રે રદિસરે પરેલા સાતમારંનો એક છોકરો સાહરેબ પોતાની 
ઑરફસમારં એકલા હતા તયારરે  આવયો, સાહરેબની સામરે ઊભો રહ્ો અનરે રડી પડો. 
સાહરેબ તરેની પાસરે ગયા, પાણી પીિા આપયુરં અનરે કહ્ુરં કરે હિરે ફરી કદી આિુરં ન થાય 
એ માટરે મન મજબતૂત રાખજ રે.

1959ના જતૂનમારં કૉલરેજ પ્રિરેશ િખતરે એક વિદ્ાથથી બરે રદિસ મોડો પડો. 
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વનયમ મુજબ તો હિરે તરેનરે પ્રિરેશ ન જ મળરે. પણ તરેની સાથરે િાત કરતારં તરેના મોડા 
પડિાનુરં કારણ િૈદ્સાહરેબનરે તદ્ન િાજબી લાગયુરં. ‘સાહરેબ, આ િખતરે ખરેતરરે  ખાતર 
પહોંચાડિામારં મોડા પડા હતા અનરે ચોમાસુરં માથરે આિરે તરે પહરેલારં તો ખાતર 
ખરેતરમારં પતૂરી જ દરેિુરં જોઈએ.’ ત્રણ રદિસ ખાતરનારં ગાડારં ભરિામારં ગયા તરેથી મોડુરં 
થયુરં હતુરં. આિા બરે ત્રણ પ્રસરંગો પછી સાહરેબનરે થયુરં કરે કૉલરેજના વનયમોનરે ચુસતપ-
ણરે લાગુ કરિા તરેના કરતારં તો કૉલરેજની અનરે વિદ્ાથથીઓની સામાનય પરરવસથવત 
લક્ષમારં રાખીનરે જ વનયમો ઘડિા અનરે વનયમપાલનમારં પણ લિવચકતાનરે સકારણ 
પ્રિરેશિા દરેિી.

િૈદ્સાહરેબ વિસનગરમારં હતા તયારરે  બી.એસસી.ના અરંવતમ િષ્કમારં જ રેમણરે 
મુખય વિષય (આમ તો એકમાત્ર વિષય) ગવણત લીધો હોય તરેિા આઠ વિદ્ાથથીઓ 
હતા. તરેમારં ભવિષયમારં જ રેઓ પીએચ.ડી. થયા તરેિા ડૉ. લીલાભાઈ કરે. પટરેલ અનરે 
ડૉ. માધાભાઈ પટરેલ પણ હતા. ડૉ. લીલાભાઈએ તો અમદાિાદમારં જ િૈદ્સાહરે-
બના માગ્કદશ્કનમારં જ પીએચ.ડી. કયુું અનરે સાપરેક્ષતાિાદમારં તયાર પછી પણ ખતૂબ 
મહતિનુરં સરંશોધન કયુું.

એક રદિસરે છાપામારં િૈદ્સાહરેબરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં અનુસનાતક 
ભિનોની પરંદર-િીસ ખાલી જગયાઓ ભરિા માટરેની જાહરેરખબર જોઈ. તરેમારં અન-ુ
સનાતક ગવણતવિભાગ માટરે એક પ્રાધયાપક અનરે એક રીડરની જગયાઓ પણ હતી. 
સરકારી કમ્કચારીએ સરકાર બહારની કોઈ નોકરી માટરે અરજી કરિી હોય તો તરે 
અરજી પોતરે જ રે સરકારી વિભાગના કમ્કચારી હોય તરેના િરરષ્ટ અવધકારી વિારા 
જ મોકલી શકરે. એટલરે િૈદ્સાહરેબરે પોતાની અરજી પતૂનામારં આિરેલ વશક્ષણવનયામક 
પર મોકલી તથા તરેમનરે વિનરંતી કરી કરે આ અરજી ગુજરાત યુવનિવસ્કટીનરે મોકલી 
આપશો.

અનરે પતૂનાની ઑરફસરે એ અરજી ગુજરાત યુવનિવસ્કટીનરે મોકલી પણ આપી. 
જોકરે મોડરેથી જાણિા મળુરં કરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના અનુસનાતક વિભાગોમારં એટલી 
બધી જગયાઓની જાહરેરખબર આિી હતી કરે તરે માટરેની ખતૂબ બધી અરજીઓ પતૂના 
પહોંચી (પણ તરે પહરેલારં િૈદ્સાહરેબની અરજી તો ફૉરિડ્ક કરાઈ ચતૂકી હતી) કરે 
વશક્ષણ વનયામકનરે ભય પરેઠો કરે બધી અરજીઓ ફૉરિડ્ક કરીશુરં તો સરકારી કૉલરે-
જમારંની તમામ પ્રવતભાઓ યુવનિવસ્કટીમારં જતી રહરેશરે એટલરે િૈદ્સાહરેબરે જ રે રદિસરે 
જાહરેરખબર આિી તરે રદિસરે પોતાની અરજી પતૂના મોકલી આપી એ ખતૂબ ડહાપણનુરં 
કામ કયુું હતુરં. 

ગુજરાત યુવનિવસ્કટીએ ગવણત વિષયના પ્રાધયાપક માટરે ઇનટરવયતૂ ગોઠવયા 
તરેમારં િૈદ્સાહરેબની પસરંદગી થઈ ગઈ તરેથી િૈદ્સાહરેબરે વશક્ષણ વનયામકનરે પોતાનુરં 
રાજીનામુરં મોકલી આપયુરં.



144 આપણી મોંઘરેરી ધરોહર

વિસનગર કૉલરેજમારં તરેમ જ ગામમારં જ રેમ જ રેમ સમાચાર ફરેલાતા ગયા કરે 
િૈદ્સાહરેબ વપ્રવનસપાલપદુરં છોડીનરે અમદાિાદમારં પ્રોફરેસર બનિા જાય છરે, તરેમ 
તરેમ લોકો પતૂછિા લાગયા કરે આ તરે કરેિો માણસ છરે કરે જ રે વપ્રવનસપાલપદુરં છોડીનરે 
સાદો પ્રોફરેસર બનિા જાય છરે? સામાનય રીતરે બધા એમ જ માનરે કરે કૉલરેજમારં તો 
ઘણા બધા ‘પ્રોફરેસર’ હોય પણ વપ્રવનસપાલ એ સૌનો િડો હોય. પણ આ સાહરેબ 
પ્રોફરેસરનુરં િડપણ છોડીનરે સાદો પ્રોફરેસર બનિા કરેમ જાય છરે ? હકીકત તો એ છરે 
કરે સામાનય રીતરે કૉલરેજોમારં પ્રોફરેસર હોતા જ નથી, બધા લરે્ચરર જ  હોય છરે અનરે 
તરેમનો િડો વપ્રવનસપાલ હોય છરે. પ્રોફરેસર એટલરે તો એિો માણસ કરે જ રેનરે પોતાના 
વિષયનુરં ઊંડુરં જ્ઞાન હોય, જ રેણરે તરે વિષયમારં મતૂળગામી સરંશોધન કયુું હોય અનરે જ રે 
ખરો વિવિાન હોય. િૈદ્સાહરેબનરે જ રે પ્રોફરેસરપદ મળુરં હતુરં તરે આિારં કારણોનરે લીધરે. 

અરજી ફૉરિડ્ક થઈ ગઈ એટલરે હિરે સાહરેબ નિા અનુસનાતક ગવણત વિભાગ 
વિશરે વિગતરે વિચારિા મારંડા. તરેમના મનમારં તરે વિભાગની કામગીરી માટરેની એક 
રૂપરરેખા તૈયાર જ હતી અનરે તરે ઇચછતા હતા કરે એ રૂપરરેખાનરે અમલમારં મતૂકિામારં 
મદદરૂપ થાય તરેિા સાથીઓ તરેમનરે મળરે તો સારુરં . તરેથી હિરે તરેમનુરં ધયાન જ રે રીડરના 
પદ માટરેની જાહરેરાત થઈ હતી તરે પર ચોંટ્ુરં. તરેમનરે એિી વયવ્તની તલાશ હતી 
કરે જ રે તરેમનરે ગવણત વિભાગના વિષયમારં અનરે ભવિષયની યોજનાઓમારં ખતૂબ કામ 
લાગરે અનરે જ રે પસરંદગી સવમવતના ગવણત ન જાણતા તરેમજ ગવણતના વનષણાત 
સભયો પર સારી છાપ પાડી શકરે. િૈદ્સાહરેબ તો અતયાર સુધીમારં ગવણતની અનરેક 
વયવ્તઓનરે મળા હતા પણ તરેમારંથી આખરરે  તરેમની નજર સતૂરતની એમ.ટી.બી.કૉ-
લરેજમારં તરેમના ત્રણ િષ્ક સુધી સાથી રહરેલા અધયાપક રહરંમતલાલ નરભરેરામ રાિળ 
પર જઈનરે અટકી.

રહરં . ન. રાિળ મતૂળ હળિદના િતની, અતયરંત શારંત પ્રકૃવતના, વનમ્કળ ચરર-
ત્રના પણ અનયાય હરવગજ ન સારંખી શકરે તરેિા સિભાિના અનરે ગવણતના અઠરંગ 
અભયાસી હતા. તરેમણરે ગવણત વિષયમારં મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીમારં પ્રથમ નરંબરરે  એમ.એ.
ની પરીક્ષા 1944મારં પાસ કરી હતી અનરે ચાનસરેલરનો મરેડલ પ્રાપ્ કયયો હતો. (ચા-
નસરેલરનો મરેડલ દર િષવે િારાફરતી જુદા જુદા વિષયમારં પ્રથમ આિનારનરે મળતો 
હતો. 1944મારં ગવણતનો િારો હતો એટલરે તરેમારં પ્રથમ આિનાર રાિળસાહરેબનરે તરે 
મળો હતો.) આચાય્ક એન. એમ. શાહરે  1944મારં રાિળસાહરેબનરે પોતાની એમ.ટી.
બી. કૉલરેજમારં રાખી લીધા હતા. િૈદ્સાહરેબરે જોયુરં હતુરં કરે કૉલરેજની લાઇબ્રેરીનારં 
ગવણતનારં તમામ મહતિના પુસતકો રાિળસાહરેબની નજર હરેઠળથી પસાર થઈ 
ગયારં હતારં અનરે એમારં આધુવનક ગવણતનારં પુસતકો પણ હતારં. એટલરે જયારરે  ડૉ. 
ભાભાએ િૈદ્સાહરેબનરે આધુવનક ગવણતનારં બરે પુસતકોનો અભયાસ કરિાની સલાહ 
આપી તયારરે  એ પુસતકના અભયાસમારં રાિળસાહરેબરે પણ તરેમનો સાથ પુરાવયો હતો.



આ બધારંનરે કારણરે 1959મારં િૈદ્સાહરેબનરે લાગયુરં કરે જો પોતાની સાથરે નિા 
ગવણત-વિભાગમારં રાિળસાહરેબની પણ વનમણતૂક થાય તો તરેમનુરં પોતાનુરં આગળનુરં 
કાય્ક સરળ થઈ જાય.

1959મારં રાિળસાહરેબ મુરંબઈની વસદ્ધાથ્ક કૉલરેજમારં પ્રાધયાપક હતા(હુરં  પોતરે 
પણ એ િખતરે મુરંબઈની જ એક અનય કૉલરેજમારં અધયાપક હતો અનરે હુરં  જાણતો 
હતો કરે મુરંબઈની પરંદર-િીસ કૉલરેજમારં મળીનરે ગવણતના બધા અધયાપકોમારં રાિળ-
સાહરેબ અનરે હુરં  અમરે બરે જ ગુજરાતીઓ હતા.)

િૈદ્સાહરેબરે રાિળસાહરેબનરે પત્ર લખી ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં રીડરના પદ 
માટરે અરજી કરિા સલાહ આપી.

રાિળસાહરેબરે અરજી કરી પણ ખરી.

બરંનરે પદ માટરેના ઇનટરવયતૂ જુલાઈ, 1959મારં થયા. સવમવતમારં ગવણતના 
વનષણાતો તરીકરે િૈદ્સાહરેબના બરે ગુરુઓ જ હતા. એક પ્રા. એન. આર. વત્રિરેદી 
અનરે બીજા પ્રા. િી. િી. નારવળકર. પ્રાધયાપક પદ માટરે બરે ઉમરેદિારો હતા  – એક 
તો િૈદ્સાહરેબ અનરે બીજા ડાહ્ાભાઈ પટરેલ.

ડાહ્ાભાઈ મોતીલાલ પટરેલ (જનમ 1905) ગુજરાત કૉલરેજના ખતૂબ તરેજસિી 
વિદ્ાથથી હતા અનરે તયારંથી બહુ ઉજજિળ દરેખાિ સાથરે 1925 મારં બી.એ. થયા હતા. 
પછી તરેઓ લરંડન ગયા અનરે તયારં ફરી લરંડન યુવનિવસ્કટીની બી.એ.ની રડગ્ી મરેળિી. 
પાછા આવયા તયારરે  લરંડનની રડગ્ીનરે આધારરે  તરેમનરે ગુજરાત કૉલરેજમારં અધયાપ-
કપદ મળુરં. તરેઓ ગુજરાત કૉલરેજમારં 1943 સુધી રહ્ા. દરવમયાનમારં 1930ના 
દાયકામારં ગુજરાત કૉલરેજના વપ્રવનસપાલ તરીકરે વશરાઝ હતા (આપણરે તરેમનરે મળી 
ચતૂ્યા છીએ. રરે્ટરનો બરંગલો વશરાઝનો બરંગલો કહરેિાતો હતો) વશરાઝ અથ્કશા-
સ્ત્રી હતા અનરે અથ્કશાસ્ત્રમારં ગાવણવતક રીતોનો ઉપયોગ કરી સરંશોધન કરતા હતા. 
તરેમના આ સરંશોધનમારં તરેઓ પટરેલસાહરેબની સલાહ અનરે મદદ લરેતા. 

િૈદ્સાહરેબ નિરેમબર, 1959મારં ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં પ્રાધયાપક બનયા પછી 
તરેમણરે નરડયાદની જ રે. જ રે. કૉલરેજના પ્રા. દશ્કનવસરંઘની પોતાના વિભાગમારં લરે્ચરર 
તરીકરે પસરંદગી કરી. એક ઉતિમ માનિી અનરે સરસ ગવણતજ્ઞ તથા રમતગમતના 
શોખીન દશ્કનવસરંઘસાહરેબ ગવણતવિભાગ માટરે એક અસકામત બની રહ્ા.

ba
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1960–’61મારં િૈદ્સાહરેબરે પોતાના ગવણતવિભાગના સાથીઓ, 
રાિસાહરેબ તથા કરેટલાક આધુવનક ગવણતશાસ્ત્રીઓ સાથરે મસલતો 
કરીનરે કરે પત્રવયિહાર કરીનરે ગવણતમારં એમ.એસસી.ના અભયાસક્ર-
મનરે સૌપ્રથમ આધુવનક બનાિિાનુરં ઠરાવયુરં. આ કક્ષાથી જ અભયાસ-
ક્રમ સુધારિાની શરૂઆત કરિાનારં કારણો લગભગ સિયરંસપષ્ટ હતારં. 
આ કક્ષાએ ગવણત શીખિનારાઓની સરંખયા (ગુજરાત યુવનિવસ્કટી 
વિસતારમારં) સૌથી ઓછી હતી, આ કક્ષાનુરં વશક્ષણ યુવનિવસ્કટી વિ-
સતારમારં માત્ર ચાર-પારંચ કરેનદ્રોમારં જ અપાતુરં હતુરં. એટલરે જ રે વશક્ષકોનરે 
તાલીમ આપિાની હતી તરેમની સરંખયા પ્રમાણમારં નાની હતી. 

પહરેલારં તો યુવનિવસ્કટી તથા બહારની યુવનિવસ્કટીના વનષણાતો 
પાસરે નિો અભયાસક્રમ તૈયાર કરાવયો અનરે તરે 1962–’63ના શૈક્ષ-
વણક િષ્કથી અમલમારં આિરે તરેિી જોગિાઈ કરી. આ નિો અભયાસક્રમ 
ગણ વસદ્ધારંત પર આધારરત હતો. કલન અનરે વિશ્રેષણમારં સરંગીનતા 
(કોઈ પ્રકારની ઢીલ િગરની સજ્જડ સાવબતીઓ) દાખલ કરી, બી-
જગવણતનારં જતૂનારં અરંગો તયાગી સમતૂહ, મરંડળ, ક્ષરેત્ર તથા ગાલિાશા-
સ્ત્ર દાખલ કયાું, ટૉપોલૉજી નિી દાખલ કરી અનરે એમારં માતબર 
ફરેરફારો કયા્ક. નિા ગવણતની પરરભાષા જ જુદી હતી. અતયાર સુધી 
એિુરં હતુરં કરે ગવણત એટલરે એિો વિષય કરે જ રેમારં સરંખયાઓ, સરિાળા, 
બાદબાકી, સમીકરણો, અિયિો, વત્રકોણો, મહતિમ મતૂલયો અનરે એિુરં 
બધુરં આિરે. જયારરે  હિરે આધુવનક ગવણતમારં િાસતવિક સરંખયાઓ અનરે 
સરંકર સરંખયાઓ, સમતૂહો, મરંડળો અનરે ક્ષરેત્રો, સરદશાિકાશ, સરંકર 
વિધરેયોનારં સરંકલન નરે એિુરં બધુરં ઘણરં આિરે. પણ મતૂળ િાત એ કરે 
‘ગવણત ચોક્સ વિષય છરે’ એમ તો બધા પહરેલરેથી માનતા આવયા 
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હતા પણ એ ખરરેખર કરેટલો ‘ચોક્સ’ છરે તરેનો ખયાલ તો નિા ગવણતથી જ આવયો. 
‘જો 4નરે 0 િડરે ભાગીએ તો શુરં આિરે?’ એ પ્રશ્નનો જિાબ જતૂનુરં ગવણત ભણરેલા 
‘અનરંતી’ કહરેશરે પણ નિુરં ગવણત ભણરેલા કહરેશરે કરે ‘4નરે 0 િડરે ભાગી જ ન શકાય.’ 
‘અનરંતી’ નો ખયાલ જતૂના ગવણતમારં હતો પણ તરે અસપષ્ટ અનરે કદાચ ખોટો હતો. 
નિા ગવણતમારં એ દીિા જ રેિો સપષ્ટ થયો. 

છરેલ્ારં બરેત્રણ િષ્કથી ભારતના કૉલરેજ વશક્ષકોનરે નિા ગવણતથી પરરવચત 
કરાિિાના પ્રયતનો શરૂ થયા હતા. રદલહી યુવનિવસ્કટીમારં વપ્રવનસપાલ શારંવતનારાયણ 
તથા જ રે. એન. કપતૂર દર ઉનાળામારં સૌ માટરે નિા ગવણતના િગયો ચલાિતા. આ માટરે 
તરેમનરે કોઈ આવથ્કક સહાય જ રેિુરં મળતુરં નહીં અનરે ભાગ લરેનારાઓનરે પોતાનરે ખચવે 
રદલહી જિુરં પડતુરં અનરે પોતાનરે ખચવે તયારં કૉલરેજની હૉસટરેલમારં રહરેિાનુરં રહરેતુરં. છતારં  
બરેત્રણ િષ્ક આ કાય્કક્રમ ચાલયો પણ કદાચ ગુજરાતમારંથી કોઈ તયારં ગયુરં નહોતુરં.

િૈદ્સાહરેબરે મરે, 1961મારં પરંદર રદિસ માટરે નિા ગવણતની એક ગ્ીષમશાળા 
યોજિા વિચાયુું. ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના તતકાલીન કુલપવત લાલભાઈ ર. દરેસાઈ-
સાહરેબરે તરે માટરેના પતૂણ્ક ખચ્કની મરંજતૂરી આપી. ગુજરાત યુવનિવસ્કટીએ અનુસનાતક 
ગવણત વશક્ષણ માટરે જ રેમનરે માનયતા આપી હોય તરેિા સૌ કૉલરેજ વશક્ષકો આ 
ગ્ીષમશાળામારં યુવનિવસ્કટીનરે ખચવે ભાગ લરેિાના હતા. હિરે આ ગ્ીષમશાળામારં નિુરં 
ગવણત શીખિશરે કોણ એ પ્રશ્ન રહ્ો.

રાિળસાહરેબ પોતાનો સમય નિુરં ગવણત િારંચિામારં ગાળતા એટલરે તરેમણરે 
મૅરટ્રક અિકાશ પર વયાખયાન આપિાનુરં સિીકાયુું. એ િખતરે અમદાિાદની ઝરેવિયસ્ક 
કૉલરેજમારં ફાધર સી. જી. િાલરેસ ગવણતના પ્રાધયાપક હતા. તરે મદ્રાસ (ચરેન્નાઈ)
ની ઝરેવિયસ્ક કૉલરેજમારંથી નિુરં ગવણત ભણરેલા હતા. એટલરે તરેમણરે આધુવનક બીજ-
ગવણત વિશરે બોલિાનુરં સિીકાયુું. પણ મતૂળ મુશકરેલી તો નિા ગાવણવતક વિશ્રેષણ 
વિશરેની હતી. સદભાગયરે તરે સમયરે િડોદરા યુવનિવસ્કટીમારં પ્રા. ઉરદત નારાયણ(યુ. 
એન.) વસરંઘ હતા. તરેઓ મતૂળ અલ્ાહાબાદ અનરે અલીગઢના પણ છરેિટરે પૅરરસમારં 
તરેમણરે વિશ્રેષણમારં પીએચ.ડી. કયુું હતુરં. િૈદ્સાહરેબરે વસરંઘસાહરેબનરે પરંદર રદિસ 
માટરે તરેમની સરેિાઓ આપિા વિનરંતી કરી. સદભાગયરે વસરંઘસાહરેબરે તરે સિીકારી.

આ ગ્ીષમશાળા 15મરે થી 30મરે (1961)ના રોજ ગુજરાત કૉલરેજમારં યોજાઈ. 
તરેમારં ગુજરાત યુવનિવસ્કટી વિસતારના અનુસનાતક કક્ષાના માનય તમામ વશક્ષકોએ 
ભાગ લીધો. તરે બધા નિસારીથી મારંડીનરે જામનગર અનરે ભુજથી આવયા હતા. 
આ ઉપરારંત અમરે ત્રણ અધયાપકો િલ્ભવિદ્ાનગરથી આવયા હતા. હુરં  તરે િખતરે 
િલ્ભવિદ્ાનગરની યુવનિવસ્કટીમારં અધયાપક હતો અનરે તયારં પણ 1961થી નિા 
ગવણતનો અભયાસક્રમ અમલી થિાનો હતો. મારી સાથરે મારા સાથી િી. બી. બુચ 
પણ આવયા હતા અનરે િલ્ભવિદ્ાનગરની િી.પી.કૉલરેજના ગવણતના અધયાપક 
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(અનરે અમારા વમત્ર) મહાિીરભાઈ િસાિડા પણ અમારી સાથરે આવયા હતા. અમરે 
ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના નહોતા તરેથી અમારરે  સિખચવે આિિા-જિાનુરં તથા જમિાનુરં 
હતુરં. રહરેિાની વયિસથા વિનામતૂલયરે થિાની હતી.

અમરે સૌ ગુજરાત કૉલજમારં સાથરે જ રહરેતા, જમતા અનરે ચચા્કઓ કરતા 
રહરેતા. યુ. એન. વસરંઘસાહરેબ પણ (સહકુટુરંબ) તયારં જ રહરેતા. 

ગ્ીષમશાળામારં સમય ઓછો હતો અનરે કામ ઘણરં કરિાનુરં હતુરં. ભાગ લરેનારમારં 
પ્રૌઢ િયના પ્રા. એ. આર. રાિ(જ રે તયારરે  ગુજરાત કૉલરેજમારં હતા) 53 િષ્કના, 
અનય િરરષ્ઠ પ્રાધયાપકો જ રે સતૂરત, નિસારી, રાજકોટ, ભાિનગર િગરેરરે  સથળરેથી 
આવયા હતા અનરે અમરે ત્રણ જુિાવનયા હતા (અમારી ઉંમર 25–26 િષ્કની હતી). 
કાય્કક્રમમારં દોઢ દોઢ કલાકનારં ત્રણ મુખય વયાખયાનો હતારં (રાિળસાહરેબ, ફાધર 
િાલરેસ અનરે યુ. એન. વસરંઘસાહરેબ) અનરે છરેલ્રે એક હળિુરં વયાખયાન રહરેતુરં. આ 
હળિુરં વયાખયાન ઘણી િાર અમારામારંથી કોઈ આપતુરં અથિા િૈદ્સાહરેબ કોઈ 
એિા નાગરરકનરે શોધી લાિતા જ રે ગવણતના સનાતક થયા હોય. પણ પછી વશક્ષક 
કરે અધયાપક  થિાનરે બદલરે કોઈ અનય ક્ષરેત્રમારં ગયા હોય. આિી વયવ્તઓ પોતાના 
ક્ષરેત્રમારં પોતાની ગવણતની તાલીમ તરેમનરે કરેિી રીતરે કામ લાગી તરેની િાત કરતા. 
અમારામારંથી જ રે વયાખયાનો થયારં હતારં તરે પૈકી રાિસાહરેબનુરં વયાખયાન સૌનરે ખતૂબ 
ગમી ગયુરં હતુરં. તરેમણરે બતૂલીય બીજગવણતનરે ખતૂબ લોકભોગય સિરૂપમારં રજતૂ કયુું 
હતુરં. આ કદાચ અમદાિાદ માટરે રાિસાહરેબનો પહરેલો પરરચય હતો. પછી તો રા-
િસાહરેબ અમદાિાદના સૌથી િધુ માનીતા લોકિૈજ્ઞાવનક બની ગયા હતા. 

જોગાનુજોગ ગ્ીષમશાળા પતૂરી થયા પછી બરે જ મરહનામારં મેં ગુજરાત છોડી 
દીધુરં અનરે પછી છરેક પારંચ િષવે હુરં  ગુજરાતમારં પાછો આવયો.  િળી આ પારંચમાનારં 
ત્રણ િષ્ક તો હુરં  અમરેરરકા હતો. એટલરે ગુજરાતમારં અનુસનાતક ગવણત વશક્ષણ પર 
પરેલી ગ્ીષમશાળાનો તાતકાવલક પ્રભાિ કરેિો પડો હશરે તરેની મનરે જાણ થઈ નહીં. 
પણ નિા અભયાસક્રમની શરૂઆત તો થઈ જ ગઈ હતી. ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના 
અનુસનાતક ગવણતવિભાગમારં તો સદભાગયરે ખતૂબ વનપુણ અધયાપકો હતા એટલરે 
તયારં તો નિો અભયાસક્રમ બરાબર ચાલતો જ હશરે. 

* * *
અમદાિાદ પાછા આવયા પછી િૈદ્સાહરેબની વપ્રય સિારી સાઇકલ ફરી શરૂ 

થઈ ગઈ હતી. 

હિરે તરેમણરે શારદા સોસાયટી પાસરે જ આકાર લઈ રહરેલી નિી શારદાનગર 
સોસાયટીમારં 700 િારનો પલૉટ નોંધાવયો હતો, તરેના એક અડધા ભાગમારં મકાનનુરં 
બારંધકામ પણ ચાલુ થઈ ગયુરં હતુરં. તરેમના મોટા ભાઈ મધુભાઈ હતા તો કલોલ પણ 
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તરેમણરે તો મુરંબઈની જુહુસકીમમારં હાટકરેશ સોસાયટીમારં એિો જ મોટો પલૉટ લઈ તરેમારં 
મકાન બરંધાવયુરં હતુરં. બરંનરે ભાઈઓનરે આ રીતરે જીિનમારં પહરેલી િાર 1961’62મારં 
ઘરનારં ઘર મળારં હતારં. આ લાભ તરેમના વપતા કરે દાદાનરે કદી નહોતો મળો. 

ba



20
સુગવણતમ્

િૈદ્સાહરેબ 1955થી ઇવનડયન મૅથરેમૅરટકલ સોસાયટીનારં િાવષ્કક 
અવધિરેશનોમારં જતા અનરે પોતાનુરં સરંશોધન રજતૂ કરતા. હિરે તરે 
પોતાના સરંશોધનના વિદ્ાથથીઓનરે પણ લઈ જિા મારંડા અનરે તરેમનરે 
પોતાનુરં સરંશોધન રજતૂ કરિા પ્રરેયા્ક. આ ઇ. મરે. સો.નારં અવધિરેશન દર 
િષવે મળતારં અનરે એિારં 25 અવધિરેશનો દરેશના જુદા જુદા ભાગોમારં 
મળી ચતૂ્યારં હતારં પણ ગુજરાતમારં એક પણ અવધિરેશન મળુરં નહોતુરં. 
િૈદ્સાહરેબરે 1961નુરં 27મુરં અવધિરેશન અમદાિાદ બોલાિિા વિચાયુું. 
કુલપવતએ બધી મદદની ખાતરી આપી. 1960મારં 26મુરં અવધિરે-
શન પરંજાબમારં ચરંડીગઢ ખાતરે મળિાનુરં હતુરં. તરેમારં િૈદ્સાહરેબ રાિ-
ળસાહરેબનરે પણ લઈ ગયા અનરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીનરે ખચવે સરંલગ્ન 
કૉલરેજોના ચાર અધયાપકોનરે પણ સાથરે લઈ ગયા, જ રેથી યજમા-
નોએ કરેિી કામગીરી કરિાની હોય છરે તરેનો સૌનરે ખયાલ આિરે. હુરં  
તરે િખતરે િલ્ભવિદ્ાનગરની યુવનિવસ્કટીમારં અધયાપક હતો અનરે 
તયારંથી અવધિરેશનમારં ગયો હતો. તયારં િૈદ્સાહરેબરે સૌનરે આિતરે િષવે 
અમદાિાદ આિિા આમરંત્રણ આપયુરં હતુરં. તરેમણરે ચરંડીગઢની નાતાલ-
મારંની કાવતલ ઠરંડી અનરે તરેના પ્રમાણમારં અમદાિાદની ઓછી ઠરંડીનો 
ઉલ્રેખ   કરી કહુ્રં હતુરં, ‘અહીંના પરંજાબીઓના ઉષમાભયા્ક સિાગત-
ની તો અમરે સૌ ગુજરાતીઓ બરાબરી કરીશુરં જ પણ અહીં કદાચ 
જ રે નથી થયુરં તરે અમદાિાદમારં તો હિામાન પણ તમારુરં  ગમ્કજોશીથી 
સિાગત કરશરે.’

યુવનિવસ્કટી ઉપરારંત અમદાિાદની તમામ કૉલરેજો અનરે તરેમની 
યુવનિવસ્કટી કૅમપસ પાસરે આિરેલી હૉસટરેલો સૌ પ્રવતવનવધઓનરે રહરેિા 
માટરે મળી શકી. પરરષદનુરં મુખય સથળ સરેનટ ઝરેવિયસ્ક કૉલરેજ હતુરં. 
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હાજર રહરેલા ઘણા મહાનુભાિોનરે કૉલરેજની પાછળ જ આિરેલી હૉસટરેલમારં ઉતારો 
અપાયો હતો. અવધિરેશન ઘરડયાળના કારંટાની જ રેમ વનયવમત શરૂ થયુરં, વનયવમત 
ચાલયુરં અનરે વનયવમત પતૂરુરં  થયુરં.

તરે િખતરે ખરંભાત પાસરે પરેટ્રોલના કતૂિાઓની શોધ નિી જ થઈ હતી એટલરે 
અવધિરેશન પતૂરુરં  થયા પછીનરે રદિસરે સૌ પ્રવતવનવધઓનરે બસો વિારા ખરંભાતના તરેલ-
ક્ષરેત્રમારં લઈ જિાયા હતા. ખરંભાત શહરેરની કૉલરેજના ટ્રસટી રણવજતભાઈ શાસ્ત્રીએ 
સૌ ડરેલીગરેટોનરે બાદશાહી જમણ આપયુરં હતુરં.

આમ આ અવધિરેશનરે પણ િૈદ્સાહરેબની નરેતૃતિશવ્ત અનરે વયિસથાશવ્તનારં 
દશ્કન કરાવયારં હતારં. ઇવનડયન મૅથરેમૅરટકલ સોસાયટીમારં િૈદ્સાહરેબની પ્રવતષ્ઠા િધી 
હતી. તયાર પછી એકાદ િષ્કમારં જ તરેમની વનમણતૂક સોસાયટીના કોષાધયક્ષ તરીકરે 
થઈ હતી. કોષાધયક્ષ પછી તરેઓ બરે િષ્ક માટરે સોસાયટીના મરંત્રી અનરે   અરંતરે પ્રમુખ 
પણ બનયા હતા. 

ઇવનડયન મૅથરેમૅરટકલ સોસાયટીનારં અમદાિાદ અવધિરેશન સરહત 50 િષયોમારં 
કરેિળ ચાર જ અવધિરેશનો ગુજરાતમારં થયારં છરે. 1961મારં અમદાિાદ, 1985મારં 
િલ્ભવિદ્ાનગર, 1990મારં તથા 2010મારં સતૂરત ખાતરે ઇ. મૅ. સો.નારં અવધિરેશનો 
મળારં હતા. 

અમદાિાદ અવધિરેશનના ખચ્ક માટરે રાજયસરકારરે , યુજીસીએ તથા યુવનિ-
વસ્કટીએ ગ્ાનટો આપી હતી. િૈદ્સાહરેબનો ખયાલ એિો હતો કરે જરૂર કરતારં પણ 
થોડી િધુ રકમ એકઠી કરી લરેિી જ રેથી ભવિષયની કોઈ પ્રિૃવતિ માટરે િાપરી શકાય. 
નિા કુલપવત લાલભાઈ દરેસાઈ વશક્ષણશાસ્ત્રી હતા એટલરે વશક્ષણના હરેતુ માટરે આ 
નીવતનરે યોગય ગણતા હતા. બધા રહસાબનરે અરંતરે રૂ. 3000/– િધતા હતા તરે રકમ 
તરેમણરે અમદાિાદ ગવણત મરંડળનરે દાનમારં આપી દીધી.

આ રકમમારંથી અમદાિાદ ગવણત મરંડળરે ‘સુગવણતમ્’ નામનુરં એક છ માવસક 
શરૂ કયુું. 

આ લખાય છરે તયારરે  ઈ. સ. 2016મારં પણ સુગવણતમ્ સામવયક હજી ચાલુ 
જ છરે અનરે તરેનો ફરેલાિો િધયા જ કરરે  છરે. કદાચ ગુજરાતના વિદ્ાજગતમારં સુગ-
વણતમનુરં પ્રકાશન એ એક નોંધપાત્ર ઘટના બની રહી છરે.

ગવણત કરેિળ ભણિા માટરે જ નથી, માણિા માટરે પણ છરે તરે સુગવણતમરે 
બતાવયુરં છરે. અભયાસક્રમો સુધારિા માટરેનુરં તરે એક બહુ મોટુરં બળ સાવબત થયુરં છરે 
અનરે છતારં નિા અભયાસક્રમો અમલમારં આિી ગયા પછી પણ તરેની જરૂર ઓછી 
થઈ નથી. અભયાસક્રમની બહારનુરં ગવણત હોઈ શકરે તરે અનરે એટલુરં જ નરહ પણ 
એ ખતૂબ રવસક હોઈ શકરે તરે પણ તરેણરે બતાવયુરં છરે.
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આમ જુઓ તો આપણા સમાજમારં ગવણત સામાનય રીતરે અઘરો વિષય 
ગણાય છરે ખરો પણ એ અરંગરેનારં કરેટલારંક યુવ્તભયાું ઉખાણારં પણ અમરે નાના 
હતા તયારરે  પુછાતારં. ઉદાહરણ તરીકરે અમનરે પતૂછિામારં આિતુરં કરે ‘પોણીસો અનરે 
પોણાસો િચચરે શો તફાિત?’ અમનરે તો આમારં ‘દીઘ્ક ઈ’ અનરે ‘કાના’ જ રેટલો જ 
તફાિત દરેખાતો પણ અમનરે કહરેિાતુરં કરે ‘પોણીસો એટલરે સોમારં પા ઓછા’ એટલરે કરે 
99.75, જયારરે  ‘પોણાસો એટલરે સોના પોણા’ એટલરે કરે પરંચોતરેર. બીજો સિાલ એ 
પુછાતો કરે ‘શરેઠ શરેઠાણી બરે, લાડ ુછરે ત્રણ, શી રીતરે િહેંચશો ?’ આમારં એક લાડનુા 
ભાગ કરિાની મનાઈ હતી. આિા પ્રશ્નોના જિાબ કરેિળ ગવણતના જ્ઞાનથી મળતા 
નરહ. આ છરેલ્ા પ્રશ્નમારં ‘શરેઠ-શરેઠાણી બરે’નો અથ્ક એિો કરિાનો છરે કરે શરેઠ એક 
જ છરે પણ શરેઠાણી બરે છરે. તરેથી ત્રણ લાડનુી િહેંચણી સરળ થઈ જાય છરે. (આ એ 
સમયની િાત છરે કરે જયારરે  બહુપતનીતિ વિરોધી ધારો અમલમારં આવયો નહોતો.) 
આિારં ‘ઉખાણારં’ એટલુરં તો જરૂર સતૂચિી જાય છરે કરે આપણા લોકોમારં ગવણત માટરે 
સતૂગ નહોતી. તરેનરે પણ લોકો મનોરરંજનનુરં સાધન બનાિતા. બસ, સુગવણતમ્ જન-
સમાજની આ લાગણીનરે બળિતિર કરિામારં પડુરં હતુરં. 

જ રેમારં ‘િાગવિહાર’ નહોતો અનરે જ રે કરેિળ ગવણતના જ મુદ્ા પર આધારરત 
હોય એિો એક કોયડો પણ અમનરે પતૂછિામારં આિતો : ત્રણ વમત્રો એક હોટરેલમારં 
રૂમ રાખીનરે રહ્ા. તરેમનરે કહરેિામારં આવયુરં હતુરં કરે રૂમનુરં ભાડુરં રૂ. 30 છરે. રૂમ પર 
જઈનરે ત્રણરેએ દસ દસ રૂવપયા કાઢી આપયા અનરે એ રૂ. 30ની રકમ િરેઇટરનરે 
આપી મૅનરેજરનરે આપિા મોકલયો. મૅનરેજરરે  િરેઇટરનરે કહ્ુરં કરે રૂમનુરં ભાડુરં ખરરેખર 
25 રૂવપયા જ છરે માટરે આ 5 રૂવપયા તુરં પાછા આપી આિ. િરેઇટર 5 રૂવપયા લઈનરે 
રૂમ પર જતો હતો તયારરે  તરેણરે વિચાયુું કરે ‘આ ત્રણ વમત્રોનરે 5 રૂવપયાની િહેંચણી 
કરતારં તો મુશકરેલી પડશરે. તો લાિ હુરં 2 રૂવપયા મારી પાસરે રાખી લઉં અનરે 3 રૂવપયા 
જ પાછા આપુરં.’ આમ તરેણરે 3 રૂવપયા પાછા આપયા જ રેમારંથી દરરેક વમત્રરે અક્ રેક 
રૂવપયો પાછો રાખી લીધો. આમ તરે દરરેકરે 9 રૂવપયા આપયા એટલરે કુલ 27 થયા 
અનરે 2 રૂવપયા પરેલા િરેઇટરરે  રાખી લીધા. હિરે 27+2=29 નો તો રહસાબ મળો. તો 
પછી પરેલો ત્રીસમો રૂવપયો ્યારં ગયો ? આ પ્રશ્નમારં ભાષાની કોઈ ખતૂબી નથી પણ 
ગવણતની સાચી-ખોટી ગણતરીની જ કમાલ છરે. 

એટલરે આપણા સમાજમારં ગવણતનો હાઉ હતો તરેમ ગવણતનુરં એક અજબ 
આકષ્કણ પણ હતુરં. આ હાઉનરે ઓછો કરિો અનરે આકષ્કણનરે િધારિુરં એ સુગવણ-
તમનુરં એક કામ હતુરં. 

આપણરે જોયુરં છરે કરે અનુસનાતક ગવણત અભયાસક્રમની સુધારણા પછી પતૂિ્ક-
સનાતક અનરે માધયવમક કક્ષાએ પણ એ કામ કરિાનુરં હતુરં પણ એ માટરે થોડારં િષ્ક 
તૈયારીમારં ગાળિારં પડરે તરેમ હતુરં. ખરુરં  પતૂછો તો સુગવણતમની સથાપના પણ આ 
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તૈયારીના ભાગ રૂપરે હતી. હિરે 1963મારં જ, અમદાિાદ ગવણત મરંડળના મરંચ પરથી 
ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગોમારંથી વશક્ષકો અનરે અધયાપકોનરે આમરંત્રી િૈદ્સાહરેબરે 
ગુજરાત ગવણત મરંડળની સથાપના કરી. ગુજરાત ગવણત મરંડળના સૌ સભયોનરે 
સભયપદના લાભ તરીકરે સુગવણતમના અરંકો મળરે તરેિી વયિસથા થઈ.  અમદાિાદ 
ગવણત મરંડળની સથાપના તો 1957મારં જ થઈ ગઈ હતી. 

સુગવણતમમારં િાચકોનરે રસ પડરે તરેિા લરેખો મળિાની ઘણી મુશકરેલી હશરે. 
ગવણત વિશરે અભયાસક્રમની બહારનુરં વિચારિાની કોઈનરે ટરેિ જ નહોતી. ગવણત 
વિશરે લખી શકરે તરેિા લરેખકો જ ઘણા જતૂજ હતા. િૈદ્સાહરેબ જુદારં જુદારં ઉપનામોથી 
લરેખો લખતા. ગવણત ઉપરારંત તરેના સરંગાથી વિષયો ખગોળ અનરે પરંચારંગ વિશરે પણ 
લરેખો આિતા. ખગોળના અઠરંગ અભયાસી અનરે ગુજરાતી ભાષામારં સુરંદર લખનારા 
છોટભુાઈ સુથાર ખગોળ વિષરે લખતા. હરરહરભાઈ ભટ્ટ ભારતવિખયાત પરંચારંગ-
કાર હતા. તરેઓ પરંચારંગ વિશરે લખતા (આ બધામારં ભતૂલથી પણ ફલજયોવતષની 
િાત ન આિી જાય તરેનુરં ધયાન રખાતુરં). ફાધર િાલરેસ વયિહારુ ગવણતના અનરે 
શુદ્ધ ગવણતના પણ બહુ સરસ લરેખો (ગુજરાતીમારં) લખતા. એ. આર. રાિસાહરેબ 
તો વયિહારુ ગવણતના પ્રશ્નો પર અનરે શુદ્ધ ગવણતનારં જુદારં જુદારં પાસારં પર બહુ 
આકષ્કક લરેખો લખતા. 

શરૂઆતનારં િષયોમારં સુગવણતમની મોટી વસવદ્ધ તો એ હતી કરે તરેણરે માધયવમક 
શાળાનો નિો અભયાસક્રમ બહુ સરળ રીતરે સૌનરે સમજાવયો. 1973થી નિો અભયા-
સક્રમ અમલમારં આિિાનો હતો અનરે 1971થી જ સુગવણતમમારં તરેનરે સમજાિતા 
લરેખો શરૂ થયા. હજી બહુ ઓછા નિો અભયાસક્રમ સમજતા હતા. 1971થી જ 
િૈદ્સાહરેબરે સરકારી નોકરી સિીકારી અનરે એટલરે સુગવણતમના તરંત્રીપદરેથી મુ્ત 
થયા. ટ્રસટરે મનરે નિો તરંત્રી બનાવયો. મેં તો નિા અભયાસક્રમનો ખાસ અભયાસ કયયો 
હતો. મારા જ રેિા અનયો પણ હતા. એટલરે 1971થી સુગવણતમમારં નિા અભયાસક્ર-
મનરે વિશરે સમજાિતા અનરેક લરેખો આિિા મારંડા એ િખતરે વશક્ષક પ્રવશક્ષણ બોડ્ક 
હતુરં અનરે ઈશ્વરભાઈ જ રે. પટરેલ તરેના પ્રમુખ હતા. તરેમણરે મનરે સતૂચવયુરં કરે ગવણતના 
નિા અભયાસક્રમનરે લગતા બધા લરેખોનરે સમાિતો સુગવણતમનો એક વિશરેષારંક 
બહાર પાડો અનરે તરેની 4000 નકલો છાપો. અમારુરં  બોડ્ક એ બધી નકલો ખરીદી 
લરેશરે અનરે દરરેક વશક્ષકનરે પહોંચાડશરે. આ પ્રરક્રયાથી નિા ગવણતનરે ખતૂબ બળ મળુરં 
અનરે સુગવણતમની મારહતી અનરે પહોંચ બધરે ફરેલાઈ ગઈ.

એિુરં નહોતુરં કરે અમરે ગવણતિાળા હતા એટલરે ગુજરાતી ભાષાની જોડણીની કરે 
શુદ્ધ િા્યરચનાની અિગણના કરતા હતા. જયારં સુધી કુમાર પ્રરેસ ચાલુ હતુરં તયારં 
સુધી સુગવણતમ્ કુમાર પ્રરેસમારં જ છપાયુરં અનરે તયારં બચુભાઈ રાિત તથા તરેમના 
એક કમ્કચારી કારંવતભાઈ રામી સુગવણતમ્ સરસ સિરૂપરે અનરે શુદ્ધ જોડણી સાથરે 
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બહાર પડરે તરેની કાળજી રાખતા હતા.

કુમાર પ્રરેસ બરંધ પડુરં (1980ના દાયકામારં) તયાર પછી અમરે બરે-ત્રણ જુદારં 
જુદારં પ્રરેસમારં સુગવણતમના અરંકો છપાવયા પણ આખરરે  ગવણતના જ એક જાગૃત 
પ્રાધયાપક

પી. કરે. વયાસરે પ્રરેસ શરૂ કયુું. એટલરે છરેલ્ારં ત્રીસ િષ્કથી સુગવણતમ્ એમનરે 
તયારં છપાય છરે અનરે બહુ સરસ છપાય છરે. સુગવણતમનો ફરેલાિો ત્રણ હજાર સુધી 
પહોંચયો છરે.

1971મારં જ િૈદ્સાહરેબનરે ગુજરાતના રાજયપાલ શ્ી શ્ીમન્નારાયણરે ગુજરાત 
લોકસરેિા આયોગના અધયક્ષ નીમયા એટલરે એમણરે તરંત્રી તરીકરે રાજીનામુરં આપયુરં 
અનરે ટ્રસટરે મનરે તરંત્રી બનાવયો.  હુરં  છરેલ્ારં 45 િષ્કથી તરંત્રી રહ્ો છુરં. મનરે બહુ મજા 
પડી છરે અનરે હુરં  દરરેક લરેખની હસતપ્રત િારંચીનરે સિીકાર-અસિીકારનો વનણ્કય કરુરં  છુરં. 
જો સિીકાર કરુરં  તો ઘણી િાર લરેખની નીચરે એક ‘તરંત્રીનોંધ’ મતૂકુરં છુરં. તરેમારં લરેખનો 
સાર પણ હોઈ શકરે, લરેખના વિષયિસતુથી ઊભા થતા પ્રશ્નોનો ઉલ્રેખ હોઈ શકરે; 
કરે આગળ આિી ગયરેલા એિા જ લરેખનો સરંદભ્ક ટારં્યો હોય. મારી નોંધો ઘણા 
િાચકોનરે ગમરે છરે એ પણ મનરે િધુ કામ કરિા ઉતસાહ આપરે છરે. કરેટલીક િાર મારી 
નોંધ પરથી કોઈનરે લરેખ લખિાની પ્રરેરણા પણ મળરે છરે. 

અફસોસ એટલો જ છરે કરે સુગવણતમની જ રે નોંધ બૌવદ્ધકો અનરે સારહતયકારો 
તરફથી લરેિાિી જોઈતી હતી તરે લરેિાઈ નથી. 

એ. આર. રાિસાહરેબ અઘરા ગવણતના પ્રશ્નો પર પણ સફાઈદાર અનરે સરસ 
લખતા. પણ તરેઓ ગુજરાતીમારં લખતારં સરંકોચ અનુભિતા અનરે અરંગ્રેજીમારં લખતા. 
િૈદ્સાહરેબ તરેનો ગુજરાતી તરજુમો કરતા. 

શરૂઆતમારં સુગવણતમ્ છ-માવસક હતુરં. તરેના અરંકો દર િષવે માચ્ક અનરે સપટરે-
મબરમારં આિતા. લિાજમ કરેિળ રૂવપયા બરે હતુરં. છતારં ગ્ાહકો મરેળિિા માટરે ખતૂબ 
સરંઘષ્ક કરિો પડતો. એિુરં લાગતુરં હતુરં કરે પરેલી રૂ. 3000ની રકમ તો બરે-ત્રણ િષ્કમારં 
જ સફાચટ થઈ જશરે.

લરેખકો તથા ગ્ાહકો સાથરેનો પત્રવયિહાર તો િૈદ્સાહરેબરે પોતાનરે ખચવે જ 
કરિા મારંડો હતો. િૈદ્સાહરેબનરે દર િષવે અનરેક સરંસથાઓ (શાળાઓ, કૉલરેજો, 
રોટરી અનરે લાયનસ ્લબો તથા અનય) તરફથી વયાખયાનો માટરે આમરંત્રણો મળતારં 
હતારં. તરેમણરે સૌ સરંસથાઓનરે જણાવયુરં હતુરં કરે પોતરે કશુરં લરેશરે નરહ પણ એક કૃપા 
કરરે . પોતાના વિસતારની શાળાઓ િતી તરે સરંસથાઓનુરં એક િષ્કનુરં સુગવણતમનુરં 
લિાજમ ભરરે . શાળાઓનરે તરેમણરે વિનરંતી કરી કરે જયારરે  શાળાની હરીફાઇમારં કોઈ 
વિજ રેતા થાય તયારરે  તરેનરે પણ સુગવણતમનુરં લિાજમ આપરે. િૈદ્સાહરેબના એક પ્ર-
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શરંસક મુરબબી જી. આર. દરેસાઈસાહરેબ હતા. તરેઓ એક ખાનગી િીમા કરંપનીના 
મૅનરેજર હતા. ગવણત સાથરે એમ.એ. થયા હતા.(સારહતયકાર સનરેહરવશમના તરેઓ 
ભાઈ હતા.) તરેમણરે તો ખરરેખર િૈદ્સાહરેબ પરનો ભાર જ ઓછો કરી નાખયો. તરેઓ 
લાયનસ ્લબના હોદ્ રેદાર હતા. તરેમણરે બરે-ત્રણ િષ્ક સુધી દર િષવે ગુજરાતના કોઈ 
એક વજલ્ાની તમામ શાળાઓનરે પોતાની ્લબ તરફથી સુગવણતમનુરં લિાજમ 
આપયુરં. સારા કામમારં સૌ સાથ પુરાિરે. િૈદ્સાહરેબનરે જ રે કદી મળા પણ નહોતા 
એ િલસાડના અધયાપક રણવજતભાઈ મ. દરેસાઈ પોતાના એક વમત્ર ચરંદ્રવસરંહ 
દોરડયાનરે લઈનરે પગપાળા જ િલસાડ વજલ્ાની દરરેક શાળાઓમારં ફરી િળા હતા 
અનરે સૌ આચાયયો પાસરેથી સુગવણતમનુરં લિાજમ ઉઘરાિી તરેમણરે િૈદ્સાહરેબનરે 
મોકલી આપયુરં. આમ તો િૈદ્સાહરેબ એકલા જ નીકળા હતા

જાવનબરે મરંઝીલ, 

લોગ વમલતરે ગયરે, કારિારં બનતા ગયા.

અનરે ‘લોગ’ જ રે ‘વમલતરે ગયરે’ તરે માત્ર લિાજમ આપનારા કરે ઉઘરાિનારા જ 
નહોતા, લરેખો આપનારા પણ હતા. આણરંદની ડી. એન. હાઈસકતૂલના ગવણતવશક્ષક 
કરેશિપ્રસાદ શાહ ગવણત અરંગરે કશુરંક નરે કશુરંક વચરંતન કરતા જ રહરેતા. અભયાસક્ર-
મના ચોકઠાની અરંદર તરેમનુરં વચરંતન બરંધાયરેલુરં નહોતુરં પણ એથી જ તો એ ડબબામારં 
બરંધ હતુરં. હિરે સુગવણતમરે એ ડબબા ખોલી નાખયા. એ જ પ્રમાણરે મગનલાલ ખત્રી 
િડોદરા વજલ્ાના પ્રાથવમક વશક્ષક જ હતા પણ સરંખયાઓના અિનિા ગુણધમયો 
સરંશોધનની હદ સુધી પહોંચી જાય એટલરે સુધી એ ચચ્કતા હતા. િડોદરા યુવનિ-
વસ્કટીએ તરેમની એ સરંશોધનિૃવતિનરે સરંકોરિા માટરે તરેમનરે યુવનિવસ્કટીના પુસતકાલયની 
સગિડ પણ કરી આપી હતી. હિરે તરેમના લરેખો પણ સુગવણતમમારં આિિા મારંડા.

આમ 1963–’64ના છ-આઠ મરહનામારં તો સુગવણતમ્ એકદમ જાણરે કલરેિર 
બદલીનરે આકષ્કક થિા લાગયુરં. તરેના અવસતતિની કટોકટી જાણરે મટી ગઈ.

આમ જુઓ તો ગુજરાતના શૈક્ષવણક જીિનમારં સુગવણતમનુરં પ્રાગટ્ એક 
મોટી ઘટના છરે.

સુગવણતમ્ 1963મારં શરૂ થયુરં તયારરે  અધ્કિાવષ્કક હતુરં, છ િષ્ક પછી એ વત્ર-
માવસક થયુરં અનરે પછી વવિમાવસક થયુરં. એનરે કારણરે ગવણત બુવદ્ધ કસરે તરેિો, મનો-
રરંજક અનરે પડકાર આપરે તરેિો વિષય છરે તરેની ગુજરાતમારં સિ્કનરે ખબર પડી. 
2016મારં તરેની 3000 નકલો ખપતી હતી. પરદરેશિાસી ગુજરાતીઓ માટરે આ 
સામવયક ઈ-મરેઇલ વિારા પણ હિરે મોકલાય છરે. સુગવણતમમારં લરેખકોની સરંખયા 
પણ સતત િધતી રહી છરે. આપણરે આ પુસતકમારં આગળ જોઈશુરં તરેમ ગુજરાતમારં 
માધયવમક કક્ષાએ નિો અભયાસક્રમ અમલી બનાિિામારં પણ સુગવણતમરે અનનય 
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ફાળો આપયો છરે. સુગવણતમ્ શરૂ થયુરં તયારરે  તરેમારં યોગય લરેખો લખનારાની ઘણી 
ખોટ હતી પણ આજ રે ન કરેિળ ગવણતજ્ઞો, પણ ગવણતવશક્ષકો અનરે ગવણતરવસકો 
પણ સુરંદર લરેખો લખરે છરે.

શરૂઆતનારં આઠ િષ્ક િૈદ્સાહરેબ સુગવણતમના તરંત્રી રહ્ા પછી આપણરે જોઈ 
ગયા તરેમ તરેઓ એક સરકારી સથાનરે વનમાયા તયારરે  તરેમણરે તરંત્રીપદ છોડુરં અનરે 
તયારથી અતયાર સુધી મેં સુગવણતમનુરં તરંત્રીપદ સરંભાળુરં છરે. છરેલ્ારં કરેટલારંક િષયોથી 
મારા સહતરંત્રી શ્ી પી. કરે. વયાસરે સુગવણતમના તરંત્રી તરીકરેની તરેમ જ પ્રકાશનનારં 
ટકૅવનકલ પાસારંની ઘણી જિાબદારીઓ લઈ લીધી છરે. આથી હિરે સુગવણતમ્ 
સોહામણરં પણ બનયુરં છરે અનરે લરેખોની ગુણિતિા તો િધતી જ રહી છરે.

ba
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વવદેશી ધરતી પર

અમરેરરકન સરકારરે  ભારતમારં U. S. Educational Foundation 
in India(USEFI)ની સથાપના કરી હતી. ભારતીયો તથા અમરેરર-
કનોનરે શૈક્ષવણક વિવનમય માટરે એકબીજાના દરેશમારં મોકલિાનુરં કામ 
આ સરંસથા કરતી હતી. ભારતમારં એ સમયરે અનાજની ખતૂબ અછત 
હતી અનરે અમરેરરકા ભારતનરે અનાજ પતૂરુરં  પાડતુરં હતુરં. પણ ભારત 
કરેિળ રૂવપયામારં જ તરેની ચુકિણી કરી શકતુરં હતુરં. અમરેરરકા આ 
રૂવપયાનો ઉપયોગ ભારત અનરે અમરેરરકાના નાગરરકોનરે એકબીજા-
ના દરેશમારં મોકલિા માટરે અનરે એ રીતરે બરંનરે દરેશોનરે લાભ થાય એિી 
પ્રિૃવતિઓ માટરે કરતુરં હતુરં. આ માટરે ફુલબ્ાઇટ વિવનમય કાય્કક્રમ 
ચાલતો હતો. હુરં  આ કાય્કક્રમ હરેઠળ પીએચ.ડી. કરિા માટરે 1962મારં 
અમરેરરકા ગયો હતો. 

િૈદ્સાહરેબનરે 1964–’65ના શૈક્ષવણક િષ્ક માટરે અમરેરરકાના 
િાયવયખતૂણરે આિરેલા રાજય િૉવશરંગટનના પુલમૅન ગામરે આિરેલી 
િૉવશરંગટન સટરેટ યુવનિવસ્કટીમારં મુલાકાતી પ્રાધયાપક તરીકરે રહરેિાનુરં 
આમરંત્રણ મળુરં હતુરં. ભારતથી અમરેરરકાનુરં તરેમનુરં આિિા-જિાનુરં 
ભાડુરં USEFI આપશરે અનરે િૉવશરંગટન સટરેટ યુવનિવસ્કટી તરેમનરે પ્રાધયા-
પક તરીકરેનો પગાર આપશરે.

46 િષ્કની ઉંમરરે  િૈદ્સાહરેબનરે માટરે પરદરેશ જિાની આ પહરેલી 
તક હતી. સામાનય રીતરે માણસ પરદરેશ જાય પછી ભારતમારં પ્ર-
વસદ્ધ થાય. િૈદ્સાહરેબની બાબતમારં કદાચ ઊલટુરં થયુરં હતુરં. તરેઓ 
‘દરેશી િૈદ્’ તરીકરે જ પ્રવસદ્ધ થયા અનરે પછી અમરેરરકાએ તરેમનરે તરેડુરં 
મોકલયુરં. 
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પણ હિરે આ ઉંમરરે  તરેમણરે કુટુરંબ માટરે કરેટલીક વયિસથાઓ કરિી પડરે તરેમ 
હતી. તરેમનરે ચાર પુત્રીઓ (કુમુદ િય 22, વસમતા 17, દશ્કના 13 તથા રહના 6) 
ઉપરારંત તરેમનરે તયારં રહીનરે અભયાસ કરનાર તરેમનો ભત્રીજો (મારો ભાઈ) મહરેશ 
22 તથા તરેમના સાળા ડૉ. નટિરભાઈ િચછરાજાનીની પુત્રી ઇલા 23 પણ હતારં. 

આ બધારંની સાથરે એમણરે િાટાઘાટો કરીનરે છરેિટરે એમ ઠરાવયુરં કરે પોતરે, પતની 
વિદ્ાબહરેન તથા પુત્રી રહના અમરેરરકા જશરે અનરે બાકીનારં સૌ અમદાિાદમારં 
અભયાસ ચાલુ રાખશરે અનરે ઘર ચલાિીનરે રહરેશરે. એમના આ પ્રયોગમારં સૌનરે જાણરે 
પોતાના પર િૈદ્સાહરેબરે અનરે કાકીએ જિાબદારી સોંપી છરે એ અહરેસાસ થયો. 
આમ 34, શારદાનગરમારં સપટરેમબર, 1964થી જતૂન, 1965 સુધી 13થી મારંડીનરે 
23 િષ્ક સુધીની ઉપરની 5 વયવ્તઓએ ખતૂબ જિાબદારીપતૂિ્કક ઘર ઉઠાવયુરં અનરે 
પોતાની સામાનય ભણિાની ફરજો તો બજાિી જ. 

ઘરની વયિસથા વિચારી લીધા પછી જ િૈદ્સાહરેબ કુલપવત લાલભાઈ 
દરેસાઈનરે મળા અનરે પોતાનરે અમરેરરકા જિા માટરે સપટરેમબર, 1964થી જતૂન, 1965 
માટરે રજા આપિા વિનરંતી કરી. લાલભાઈસાહરેબરે િૈદ્સાહરેબનારં કુટુરંબ તથા ઘરની 
વસથવત પણ જાણી લીધી અનરે કહ્ુરં કરે તમનરે ભલરે અમરેરરકામારં પણ પગાર મળરે, 
પણ હુરં તો અહીં પણ વસવનડકરેટનરે ભલામણ કરીશ કરે તમારો અહીંનો પગાર પણ 
ચાલુ રાખરે. આ િાત તો કલપાનાતીત હતી. િળી વસવનડકરેટરે લાલભાઈની એ િાત 
પણ કબતૂલ રાખી.

કદાચ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના ઇવતહાસમારં પહરેલારં કરે પછી આિુરં નહીં બનયુરં 
હોય કરે તરેના કોઈ પ્રાધયાપકનરે સળરંગ નિ મરહના રજા પર રહરેિા છતારં અનરે એ 
દરવમયાન અનય યુવનિવસ્કટીમારં પગાર મળિા છતારં એ રજા દરવમયાન પણ પતૂરો 
પગાર મળો હોય ! હિરે તો કદાચ એિા પ્રાધયાપકો પણ નથી, એિા કુલપવત પણ 
નથી અનરે એિી વસવનડકરેટ પણ ન મળરે!

વિશ્વના માનિીઓ માટરે અમરેરરકા જિુરં એ મોટી િાત છરે. બધી સુખસાહ્બી 
અમરેરરકામારં છરે, નયતૂયૉક્ક શહરેરમારં ગગનચુરંબી ઇમારતોની ગણતરી જ થઈ શકરે તરેમ 
નથી, કાનતૂનની મયા્કદામારં રહીનરે અમરેરરકનો ગમરે તરે કરી શકરે છરે, અમરેરરકન રાષ્ટ ્ર-
પવત ગમરે તરેટલો કડક લાગરે પણ તરેનરે પણ ઘડીના છઠ્ા ભાગમારં લોકો એક પણ 
ર્તનુરં ટીપુરં િહાવયા િગર ઉખરેડી નાખી શકરે છરે. રાજાઓ વિશ્વમારં બીજ રે બધરે એક 
યા બીજા સમયમારં રહ્ા હશરે પણ અમરેરરકામારં કદી કોઈ રાજા રહ્ો નથી. 

હુરં  પોતરે 1962મારં અમરેરરકામારં જ હતો (મનરે તો દરરયા રસતરે જ મોકલિામારં 
આવયો હતો) તયારરે  ્યારરે  નયતૂયૉક્ક આિરે અનરે હુરં  તરેની ધરતી પર પગ મતૂકુરં એિુરં 
જ મનરે થતુરં હતુરં. અમારા જહાજમારં ખુદ અમરેરરકાના પવચિમ કારંઠરેથી જહાજમારં 
બરેસી વિશ્વની પ્રદવક્ષણા કરનાર અમરેરરકનો પણ હતા. તરેમની સાથરે િાત કરતારં મનરે 
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સૌથી િધુ આઘાત તો એ લાગયો કરે તરેમણરે નયતૂયૉક્ક શહરેર તો જોયુરં જ નહોતુરં અનરે 
વિશ્વભ્મણ માટરે નીકળા હતા! પણ હકીકત એ છરે કરે અમરેરરકાના પવચિમ કારંઠાથી 
નયતૂયૉક્ક એટલુરં બધુરં દતૂર છરે કરે સામાનય માણસનુરં તયારં સુધી જિુરં સહરેલુરં નથી. 

િૈદ્સાહરેબનરે જિુરં તો હતુરં પવચિમના િૉવશરંગટન રાજયમારં, કદાચ ભારતથી 
જાપાન થઈનરે અમરેરરકા જાય તો જલદી જિાય. પણ તરેમણરે તો ઍર ઇવનડયામારં જ 
જિાનો આગ્હ રાખયો હતો એટલરે નયતૂયૉક્ક પહોંચયા. 

જોગાનુજોગ હુરં (તથા મારારં પતની િરંદના અનરે પુત્ર) 1963–’64નુરં શૈક્ષવણક 
િષ્ક પરેવનસલિૅવનયામારં હતારં જ રે નયતૂયૉક્કથી પ્રમાણમારં નજીક હતુરં. અમારા એક વમ-
ત્રદરંપતી શ્ી અનરે શ્ીમતી ઓકની સાથરે અમરે મરે, 1964મારં નયતૂયૉક્કમારં વિશ્વમરેળો 
(World’s Fair) ભરાયો હતો તરે પણ જોયો હતો. 

િૈદ્સાહરેબ જયારરે  નયતૂયૉક્ક પહોંચિાના હતા તયારરે  મારો એક મવસયાઈ ભાઈ 
ઉમરેશ મારંકડ પણ નયતૂયૉક્કનો િલડ્કફરેર જોિા પરેવનસલિરેવનયાથી નયતૂયૉક્ક પહોંચયો હતો. 
મેં તરેનરે ભલામણ કરી કરે િૈદ્સાહરેબનરે ઍરપૉટ્ક પર લરેિા જાય, હોટરેલમારં પહોંચાડરે 
અનરે તરેમનરે વિશ્વમરેળો પણ બતાિી દરે. તરેણરે એ કામ બહુ સરસ રીતરે કયુું. એટલરે િૈદ્-
સાહરેબની નયતૂયૉક્કની મુલાકાત કોઈ બાધા િગરની ગઈ અનરે વિશ્વમરેળો પણ જોિાઈ 
ગયો. તરે સમયરે 6 િષ્કની ઉંમરની રહનાનરે પણ નયતૂયૉક્કની ગગનચુરંબી ઇમારતો અનરે 
યુનાઇટરેડ નૅશનસની મુખય ઇમારતની મુલાકાત હજી યાદ છરે.

િૉવશરંગટન સટરેટ યુવનિવસ્કટી િૉવશરંગટન સટરેટના પતૂિ્ક સીમાડરે પુલમૅન શહરેરમારં 
આિરેલી છરે. યુવનિવસ્કટી છરેક 1890થી સથપાયરેલી છરે. રાજયનુરં મુખય શહરેર તો 
સીઍટલ છરે જ રે દરેશનારં ઘણારં મોટારં શહરેરો પૈકીનુરં છરે. જ રંગી ઉતારુ વિમાનો બનાિ-
નાર કરંપની બોઈંગ સીઍટલમારં વસથત છરે. નયતૂયૉક્કમારં 1964મારં વિશ્વમરેળો ભરાયો તરે 
પહરેલારં 1962મારં સીઍટલમારં ભરાઈ ચતૂ્યો હતો. 

પુલમૅનની યુવનિવસ્કટીનુરં નિુરં શૈક્ષવણક િષ્ક સપટરેમબર, 1964મારં શરૂ થતુરં 
હતુરં. અમરેરરકામારં દર સપટરેમબરનો પહરેલો સોમિાર લરેબર ડરે (મજતૂર રદન) તરીકરે 
ઊજિાય છરે અનરે તરે રાષ્ટ ્રીય રજા તરીકરે ઊજિાય છરે. લરેબર ડરેની ઉતપવતિ મજતૂરો 
માટરેની સહાનુભતૂવતમારંથી થઈ હશરે પણ હિરે તો તરે ઉનાળાનો અરંત સતૂચિતો રદન છરે. 
અમરેરરકામારં સામાનય રીતરે દર શવન-રવિ રજા હોય છરે અનરે કરેટલીક રજાઓ અમુક 
વનવચિત તારીખરે આપિાનરે બદલરે શુક્રિારરે  કરે સોમિારરે  આપિાનો રરિાજ છરે જ રેથી 
લોકોનરે સળરંગ ત્રણ રદિસની રજા મળરે. આ ત્રણ રજાઓમારં બધા લોકો પહાડો પર 
કરે સમુદ્રકારંઠા પર કરે અનય સથળોએ જિા નીકળી પડરે છરે. લરેબર ડરેનો ત્રણ રદિસનો 
સપ્ાહારંત એ ઉનાળાની મજા માણિાનો છરેલ્ો અિસર હોય છરે. લરેબર ડરે પછી 
તરત પાનખર ઋતુ શરૂ થઈ જાય છરે અનરે વિદ્ાથથીઓનારં નિારં શૈક્ષવણક િષ્ક પણ 
શરૂ થઈ જાય છરે.
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1964નો લરેબરડરે સપ્ાહારંત સપટરેમબરની 5, 6, 7 હતો. તયાર પછી િૈદ્સા-
હરેબ પુલમૅન પહોંચયા અનરે તરેમનરે માટરે આરવક્ષત કરાયરેલા કૅમપસ રહરેઠાણમારં સથાયી 
થયા. સામાનય રીતરે અમરેરરકાની દરરેક યુવનિવસ્કટી કૅમપસ પર બનરે છરે તરેમ અહીં 
પણ ઘણા ભારતીય પરરિારો હતા જ અનરે તરેથી તરેમનુરં કામ ખતૂબ સરળ થયુરં.

બીજ રે રદિસરે સાહરેબ ગવણતવિભાગમારં ગયા અનરે તરેના િડા પ્રા. હૅકરનરે 
મળા. પ્રા. હૅકરરે  તરેમનુરં સિાગત કયુું અનરે તરેમનો રૂમ બતાવયો. રૂમ ખાલી હતો અનરે 
ફવન્કચર તરેમારં લઈ જિાનુરં હતુરં. હૅકરસાહરેબરે કહ્ુરં કરે ‘હમણારં તમરે વિભાગીય લાઇ-
બ્રેરીમારં બરેસો, તયારં હુરં  વિદ્ાથથીઓ પાસરે ફવન્કચર તમારા રૂમમારં મુકાિી દઉં. થોડી 
િાર પછી તરેઓ પોતાની રૂમ તરફ ગયા તો દરેખાયુરં કરે તરેમના લોખરંડના ટરેબલનરે 
બરે વિદ્ાથથીઓ સાથરે ગરગડી પર ચલાિીનરે તરેમની રૂમમારં લઈ જતા હતા અનરે 
હૅકરસાહરેબ પોતરે બરે ખુરશીઓનરે ધકરેલીનરે તરે જ રૂમ સુધી લઈ જતા હતા. આ તો 
અમરેરરકા હતુરં, અહીં પટાિાળા ન મળરે. સૌ પોતાનુરં કામ પોતરે કરરે  !

અમરેરરકાનો વિસતાર ભારત કરતારં અઢીગણો અનરે િસવત ત્રીજા ભાગની ! 
કામ ઘણરં અનરે માણસો ઓછા. ‘અમુક પ્રકારનારં કામ તો અમારાથી ન થાય’ એિુરં 
કહો તો ઘણારં કામ તો થાય જ નહીં. કમ્કનો વસદ્ધારંત કૃષણભગિાનરે આપણનરે સમ-
જાવયો હશરે પણ એ સમજયા છરે તો અમરેરરકનો !

િષયો પછી એક િાર ગુજરાત ગવણત મરંડળનુરં મોડાસામારં અવધિરેશન મળુરં 
હતુરં. બધાનરે હૉસટરેલમારં ઉતારો આપયો હતો અનરે નાહિા માટરે યજમાનોએ પાણી 
બરે-ત્રણ મોટા િાસણોમારં ગરમ કરિાની વયિસથા કરી હતી. દરરેક પ્રવતવનવધ પોતાની 
રૂમમારંથી ડોલનરે લાિી ગરમ પાણી ભરી લઈ જાય તરેિી વયિસથા હતી. એ પ્રમાણરે 
િૈદ્સાહરેબ પણ પોતાના રૂમમારંથી ડોલ લઈ આવયા અનરે તરેમારં ગરમ પાણી ભરીનરે 
જિા મારંડા. બરેત્રણ યજમાન વમત્રો તયારં હતા. તરે તરત બોલયા, ‘અરરે  સાહરેબ, 
આપ શા માટરે લઈ જાઓ છો ? માણસ છરે.’ સાહરેબ તરત જ બોલયા, ‘કરેમ હુરં  કારંઈ 
માણસ નથી ?’

યોગાનુયોગ બનયુરં એિુરં કરે જ રે અઠિારડયરે િૈદ્સાહરેબરે અમરેરરકામારં ગવણત શી-
ખિિાનુરં શરૂ કયુું તરે જ અઠિારડયરે મેં પણ અમરેરરકામારં ગવણત શીખિિાનુરં શરૂ કયુું. 
હુરં  તો જો કરે બરે િષ્ક (કોલૉરાડોમારં અનરે પરેવનસલિરેવનયામારં) સરંશોધન વિદ્ાથથી તરીકરે 
અમરેરરકાની યુવનિવસ્કટીઓમારં ગાળી ચતૂ્યો હતો. મારા સરંશોધન માગ્કદશ્કકનરે આ 
બરે િષ્કનરે અરંતરે એિુરં લાગયુરં કરે હિરે મારરે  એમની પાસરે રહરેિાની કોઈ અવનિાય્ક જરૂર 
નથી અનરે હુરં  પત્રવયિહારથી જ મારુરં  સરંશોધન પતૂરુરં  કરી પીએચ.ડી.ની થીવસસ લખી 
શકીશ. તરેમણરે પોતાની ઓળખાણો મારફત મનરે અધયાપકની નોકરી પણ અપાિી 
દીધી. મનરે ટર્ે સાસ રાજયના લબક શહરેરની એક વિખયાત કૉલરેજમારં ગવણતના 
મદદનીશ પ્રાધયાપકનુરં પદ મળુરં. 1964ના ઉનાળામારં હુરં  ફરી કોલૉરાડો ગયો અનરે 
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તયારં પીએચ.ડી.ની થીવસસ સોંપતારં પહરેલારં એક સિ્કગ્ાહી મૌવખક પરીક્ષા આપિી 
પડરે છરે તરે મેં આપી. આ પરીક્ષા ગવણતવિભાગના જુદી જુદી શાખાના વનષણાત 
પ્રાધયાપકો મૌવખક રીતરે ત્રણરેક કલાક માટરે લરે છરે અનરે તમારી ગવણતની જુદી જુદી 
શાખાઓના જ્ઞાનની ખતૂબ ઉગ્ કસોટી થાય છરે. આ પરીક્ષા ઑગસટ, 1964મારં મેં 
પસાર કરી પછી લરેબર ડરે પસાર થયા બાદ હુરં , મારારં પતની અનરે અમારો ચાર 
િષથીય પુત્ર અમરે અમારી કારમારં ટર્ે સાસ જિા નીકળારં.

અમરેરરકામારં ઘર ભાડરે રાખિાની વિવધ બહુ ઝડપી અનરે સરળ છરે. અમરે લબક 
શહરેરમારં 8 સપટરેમબરરે  સારંજ રે ચાર િાગયરે પહોંચયારં અનરે એક  હોટલમારં ઊતયાું. બીજ રે 
રદિસરે સિારરે  દૈવનકપત્રમારં ‘ઘર ભાડરે રાખિાની’ જાહરેરખબરો જોઈ અનરે બપોર 
સુધીમારં ઘર ભાડરે પણ રાખી લીધુરં.

હુરં  અમરેરરકામારં 29 િષ્કની ઉંમરરે  ગવણત પહરેલી િાર શીખિતો હતો અનરે િૈદ્-
સાહરેબ 46 િષ્કની ઉંમરરે . પણ હુરં છરેલ્ારં બરે િષ્કથી અમરેરરકામારં હતો, અરંગ્રેજી ભાષા 
ઇંગલૅનડમારં, ભારતમારં અનરે અમરેરરકામારં સાિ જુદા જુદા ઉચચારોથી બોલાય છરે 
એટલરે ઘણી િાર શબદો જાણતા હોઈએ તો પણ ઉચચારો જુદા હોિાથી વિચારોની 
આપ-લરેમારં મુશકરેલી પડરે છરે. હુરં  બરે િષ્કથી અમરેરરકનોનરે સારંભળતો હતો એટલરે મનરે પ્ર-
તયાયનમારં મુશકરેલી નહીં પડરે તરેમ હુરં  માનતો હતો. િૈદ્સાહરેબનરે કદાચ થોડી મુશકરેલી 
પડશરે તરેમ મનરે લાગતુરં હતુરં. પણ અમરેરરકનો બધા કોઈ એક સરંસકૃવતની પરેદાશ 
નથી એ યાદ રાખિા જ રેિુરં છરે. આજના અમરેરરકાના નાગરરકોના િડિાઓ યુરોપના 
બધા દરેશોમારંથી આિરેલા છરે, ચીન-ભારત-જાપાન-પારકસતાનથી પણ આવયા છરે અનરે 
અઢાર તથા ઓગણીસમી સદીમારં આરફ્કાના લાખો નાગરરકોનરે બળજબરીથી 
ગુલામ તરીકરે લાિિામારં આવયા હતા. આ બધા શરંભુમરેળાના િલોણારંમારંથી અમૃત 
બહાર આવયુરં છરે. દરેશ ખતૂબ મજબતૂત બનયો છરે. અમુક હદ સુધી અમરેરરકનો ખતૂબ 
સરહષણ છરે અનરે તરેથી વિશ્વભરના બુવદ્ધશાળીઓનો લાભ લરે છરે. બીજી તરફ એ 
એક મોટી લશકરી તાકાત પણ છરે.

એટલરે અમરેરરકન ઉચચારો સાથરે અપરરવચત હોિુરં એ કદાચ િૈદ્સાહરેબ માટરે 
મોટી મુશકરેલી નહોતી પણ એમની ઇનસાવનયત અનરે વિદ્ાથથીઓ સાથરે ઘરોબો કરેળ-
િિાની તરેમની આદત તરેમનરે માટરે એક મોટી અસકામત બની રહી. 

એક િાર એિુરં બનયુરં કરે તરેમના િગ્કમારં ઉપરાઉપરી બરેત્રણ રદિસ સુધી એક 
વિદ્ાથથી ન દરેખાયો. સામાનય રીતરે અધયાપકનુરં તો આિી િાત પર ધયાન પણ ન 
જાય, પણ િૈદ્સાહરેબરે તો સામાનય રીતરે દર તાસમારં તરેની નજીક બરેસતા વિદ્ાથથીનરે 
પતૂછુરં કરે ભાઈ, પરેલો વિદ્ાથથી કરેમ હમણારં દરેખાતો નથી? િગ્કમારં સૌનરે ખતૂબ કૌતુક 
થયુરં. અમરેરરકન અધયાપક સામાનય રીતરે આિી િાતની વચરંતા કરરે  જ નરહ. પણ 
વિદ્ાથથીઓનરે િૈદ્સાહરેબની આ વચરંતા ગમી. પરેલો વિદ્ાથથી પછી તપાસ કરી લાવયો, 
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એટલુરં જ નહીં પણ એ પરેલા વિદ્ાથથીનરે પકડી પણ લાવયો. આ પ્રસરંગ પછી બધાનરે 
િૈદ્સાહરેબ િધુ આતમીય લાગિા મારંડા. 

આ આખા િષ્ક દરવમયાન પોતાનરે થતા અમરેરરકાના જાતજાતના અનુભિો 
િૈદ્સાહરેબરે પોતાનારં બાળકોનરે શ્રેણીબદ્ધ પત્રોમારં લખયા. એ પત્રો પછીથી ‘કુમાર’ 
સામવયકમારં ‘અમરેરરકા અનરે આપણરે’ એ શીષ્કકથી છપાયા. પછીથી તરે બધા પુસત-
કાકારરે  પણ પ્રવસવદ્ધ પામયા. અમરેરરકાના જીિનનુરં તરેમનુરં અિલોકન ખતૂબ િરેધક છરે. 
હિરે આજ રે 50 િષ્ક પછી એ કરેટલુરં પ્રસતુત છરે અનરે કરેટલુરં ઐવતહાવસક છરે એ પ્રશ્ન 
જરૂર કરી શકાય. 

િૈદ્સાહરેબની અમરેરરકાની મુલાકાતમારં મનરે અરંગત રીતરે ખતૂબ રસ હતો. 
1923થી 1930 સુધી િૈદ્સાહરેબ સરદાર પૃથિીવસરંહની વયાયામશાળામારં ભાિનગ-
રમારં તાલીમ પામયા હતા. પૃથિીવસરંહ સામયિાદી હતા અનરે તરેની અસર િૈદ્સાહરેબ 
પર પણ હતી જ. એટલરે સામાનય રીતરે અમરેરરકા પ્રતયરે તરેમનુરં િલણ બહુ પ્રશરંસાપતૂણ્ક 
હતુરં નરહ. તરેમારં પણ 1950થી 1965 સુધી તો અમરેરરકન સરકારો (અનરે જનતા) 
સામયિાદીઓનો કટ્ટર વિરોધ કરતી હતી. િૈદ્સાહરેબ અમરેરરકન સરકારોની 
નીવતઓ પર કટાક્ષ કરિાનુરં ચતૂકતા નહીં. પણ 1962મારં ચીનરે ભારત પર આક્રમણ 
કયુું તરેથી કદાચ તરેમના સામયિાદ તરફી િલણનરે ધક્ો લાગયો હશરે પણ એ િખતરે 
હુરં  અમરેરરકા હતો એટલરે મનરે તરેમના િલણનો ખયાલ હતો નહીં.

િૈદ્સાહરેબરે અમરેરરકામારં પરરવસથવતઓ અનરે લોકોનુરં ખતૂબ િરેધક અિલોકન 
કયુું હતુરં એમ તરેમના પત્રો પરથી જણાય છરે. તયારંના વિદ્ાથથીઓ, પ્રાધયાપકો, રાજ-
કારણીઓ, ખરેડતૂતો – એ સૌનુરં સહાનુભતૂવતપતૂિ્કક અિલોકન કયુું અનરે ખુલ્ા રદલથી 
એ અિલોકન કયુું. મનરે આચિય્ક થાય છરે કરે તરેમની સામયિાદ તરફી માનયતા જોતારં 
તરે આટલી બધી તટસથતા અનરે સહાનુભતૂવત સાથરે અમરેરરકાનોનરે શી રીતરે સમજી 
શ્યા. જયારરે  જયારરે  શ્ય બનયુરં તયારરે  તયારરે  રરેલિરેમારં તરેમ જ બસમારં એમણરે પ્રિાસ 
કયયો અનરે સહયાત્રીઓની સમસયાઓ જાણિા પ્રયતન કયયો. 

િૈદ્સાહરેબ અમરેરરકામારં હતા તરે જ સાલ (1964) રાષ્ટ ્રપવતપદ માટરેની ચતૂરંટણી 
અમરેરરકામારં હતી. આ આખી પ્રરક્રયાનો પણ તરેમણરે રસપતૂિ્કક અભયાસ કયયો હતો. 
અહીં ભારતમારં તો આપણનરે કદાચ એિો જ ખયાલ હોય છરે કરે રાષ્ટ ્રપવતની જ 
ચતૂરંટણી થાય છરે પણ દરરેક મતદારરે  અનરેક પદો માટરે (રાષ્ટ ્રપવત માટરે, સરેનરેટર માટરે, 
કૉંગ્રેસના સભયપદ માટરે, અરરે  પોલીસ િડા માટરે, નયાયાધીશોનારં પદો માટરે એમ 
ડઝનબરંધ પદો માટરે) મત આપિા પડરે છરે. પણ અમરેરરકામારં આ બધામારં યરંત્રોની 
મદદ લરેિાય છરે. એટલરે જ રે રદિસરે મતદાન થાય લગભગ તરે જ રાત્રરે રાષ્ટ ્રપવતપદ 
માટરેના વિજ રેતા ઉમરેદિારની જાહરેરાત થઈ શકરે છરે. િૈદ્સાહરેબનારં આ બધારં અિ-
લોકનો ખતૂબ િારંચિા જ રેિારં છરે. 1964મારં રાષ્ટ ્રપવતના પદ માટરે બહુ રસાકસી હતી 
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નહીં એ જરાક ઉતસાહ ઓછો કરરે  તરેિુરં હતુરં. 1960મારં ખતૂબ રસાકસી હતી અનરે 
જૉન કરેનરેડીએ રીચાડ્ક વન્સનનરે પરાવજત કયા્ક હતા. દુભા્કગયરે 1963મારં કરેનરેડીની 
હતયા થતારં તરેમના ઉપરાષ્ટ ્રપવત લીનડન જૉનસન રાષ્ટ ્રપવત બનયા હતા. 1964મારં 
આ જૉનસન અનરે રરપવબલકન પક્ષના બૅરી ગોલડિૉટર મુખય ઉમરેદિારો હતા. પણ 
ગોલડિૉટર એટલા બધા ઉગ્ પ્રકૃવતના ઉમરેદિાર હતા કરે તરેનરે કરેિળ તરેમના પોતાના 
જ રાજય એરરઝોનામારં જ બહુમતી મળી હતી અનરે તરેમનો પરાભિ થયો હતો. 

િૈદ્સાહરેબનો આ અમરેરરકન પ્રિાસ એમના સરંશોધનક્ષરેત્રના પ્રદાન માટરે તરેમનરે 
ખતૂબ લાભદાયક થિાનો હતો. છરેક 1942મારં તરેમણરે િૈદ્મૅરટ્રકની શોધ કરી હતી અનરે 
આકાશી પદાથ્કમારંથી આિતા શવ્તના ધોધનુરં િણ્કન તરેમણરે સાપરેક્ષિાદની દૃવષ્ટથી 
કયુું હતુરં. તરેમની આ શોધ ખતૂબ જાણીતી તો થઈ હતી પણ ઘણારં િષયો સુધી એમના 
કહ્ા પ્રમાણરે જ ઊજા્ક િહરે છરે કરે નરહ તરેની ખાતરી થતી નહોતી. પછી બલૅક હોલની 
એક કલપના રજતૂ થઈ (િૈદ્સાહરેબરે બલૅક હોલ માટરેની ગુજરાતી પરરભાષા શયામલ 
િરેહ યોજી હતી ખરી, પણ હિરે તો એ ગુજરાતીમારં પણ બલૅક હોલ જ કહરેિાય છરે). 
આ એક એિો અિકાશી પદાથ્ક છરે કરે જ રેમારંથી કોઈ ઊજા્કનો ધોધ બહાર ન આિતો 
હોય. (સતૂય્ક અનરે સૌ તારાઓમારંથી ઊજા્ક બહારની બાજુ જ િહરેતી હોય છરે.) આ 
બલૅક હોલમારંથી કશુરં બહાર ન આિરે, ઊલટાનુરં તરેની પાસરેથી પસાર થતી બધી ઊજા્ક 
(દાખલા તરીકરે પ્રકાશનુરં રકરણ) તરે પદાથ્કની અરંદર જ સમાઈ જાય. જો આિો કોઈ 
પદાથ્ક અિકાશમારં મળી આિરે તો િૈદ્મૅરટ્રક ખરરેખર અિકાશમારં કામ લાગરે છરે તરે 
સાવબત થાય. િૈદ્મૅરટ્રકની શોધ પછી િીસ િષ્ક બાદ બલૅક હોલ વિશ્વમારં હોિાની 
શ્યતાનો ગરંભીરતાપતૂિ્કક ઉલ્રેખ કરિામારં આિતો હતો અનરે વિશ્વભરમારં ઘણા 
ભૌવતકશાસ્ત્રીઓ બલૅક હોલ વિશરે અભયાસ કરતા હતા. 1964ના રડસરેમબરમારં આ 
જ મુદ્ા પર અમરેરરકાના રાજય ટર્ે સાસના ઑવસટન શહરેરમારં આ વિષય પર એક 
વસમપોવઝયમ યોજાયુરં અનરે તરેમારં િૈદ્સાહરેબનરે પણ આમરંત્રણ મળુરં.

અમરે પણ ટર્ે સાસમારં જ હતારં એટલરે િૈદ્સાહરેબ, તરેમનારં પતની અનરે નાની 
રહના રરેલિરેમારં છરેક અમરેરરકાના ઉતિર છરેડરેના રાજય િૉવશરંગટનથી છરેક દવક્ષણના 
રાજય ટર્ે સાસમારં અમારરે  તયારં લબક શહરેરમારં આવયારં. તરેઓ ઑસટીન જ રે વસમપો-
વઝયમમારં જિાના હતા તરેમારં અમારી કૉલરેજના ભૌવતકશાસ્ત્રના એક પારકસતાની 
અધયાપક પણ પોતાની કારમારં જ જિાના હતા એટલરે તરેમણરે લબકથી ઑવસટનસા-
હરેબનરે લાિિા-લઈ જિાની જિાબદારી ખુશીથી સિીકારી. એટલરે કાકી અનરે રહના 
અમારી સાથરે જ રહ્ારં અનરે િૈદ્સાહરેબ ચાર રદિસ ઑવસટન જઈ આવયા. તયારં 
તરેમનુરં ઘણરં માન થયુરં અનરે કદાચ પહરેલી િાર તરેમનરે આરંતરરાષ્ટ ્રીય ખયાવત મળી. 

તયાર પછી તરત દસ-બાર રદિસનુરં નાતાલનુરં િૅકરેશન આખા અમરેરરકામારં 
પડુરં. અમરે એિી યોજના બનાિી હતી કરે મારો અનરે િૈદ્સાહરેબનો એમ બરંનરે 
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પરરિારો (ચાર મોટારં અનરે બરે છોકરારં) અમારી કારમારં એક મહાતિાકારંક્ષી ટતૂર પર 
નીકળા. અમરે 22 રડસરેમબર, 1964ના રોજ લબકથી નીકળા, ટર્ે સાસથી પવચિમરે 
નયતૂમરેવ્સકો રાજયમારં અનરે તયારંથી પણ પવચિમરે એરરઝોના રાજયના ્ફલૅગસટાફ 
શહરેરમારં સારંજ રે એક મોટરેલમારં રહ્ારં. એરરઝોના રણપ્રદરેશ છરે પણ તયારં રરેતીના ઢગ-
લરેઢગલા નથી. પ્રદરેશ રવળયામણો છરે અનરે જાતજાતના થોરની સોહામણી િનસપવત 
જોિા મળરે છરે. 23મી એ સિારરે  અમરે ્ફલૅગસટાફની ઉતિરરે  ગ્ાનડ કરેનયન જોિા ગયારં. 
લાખો િષ્ક દરવમયાન િહરેતી રહરેલી કોલોરાડો નદીએ ખડકો કોતરીનરે એટલારં ભવય 
કોતરો બનાવયારં છરે કરે આપણરે જોતારં જ રહીએ. તરે જોઈ રહ્ારં હતારં તયારરે  અમારી 
જ રેમ ઘણા અમરેરરકન પરરિારો પણ તયારં આવયા હતા. હિરે અમરેરરકન લોકસારહ-
તયમારં મતૂળ આરદિાસી અમરેરરકનો, જ રેમનરે અતયારના અમરેરરકનો ‘ઇવનડયન’ કહરેતા 
હતા તરેમનરે માટરે ભારોભાર નફરત ફરેલાિાતી હતી. અમારી સાથરેની બરંનરે સ્ત્રીઓ 
લારંબા િાળ િાળી અનરે સાડી પહરેરરેલી હતી એટલરે અમરેરરકનોએ તરેમનરે આરદિાસી 
‘ઇવનડયન’ ધારી લીધી હતી અનરે અમરેરરકન છોકરારંઓએ  તરેમના પર કારંકરા 
ફેંકિાનુરં શરૂ કયુું. આ એક બહુ અણગમતો અનુભિ હતો. અમરે તરત તયારંથી 
નીકળી ગયા અનરે અમારી કારનરે િધુ પવચિમરે લઈ ગયા અનરે નરેિાડા રાજયના 
લાસિરેગાસ શહરેરમારં પહોંચયા. આ શહરેર પણ રણમારં જ છરે પણ આ રણપ્રદરેશમારં 
તો રરેતી જ રરેતી હતી. પણ લાસિરેગાસ શહરેર તો ખતૂબ રરંગીલુરં અનરે જુગારની રમત 
માટરે પ્રખયાત છરે.

બીજ રે રદિસરે સિારરે  રાતની રરંગરરે વલયારં પછી શહરેર સતૂતુરં હતુરં તયારરે  અમરે લા-
સિરેગાસ છોડુરં અનરે કૅવલફૉવન્કયા લૉસ એનજ રેલીસ તરફ લઈ જતો સરસ હાઈિરે 
પકડો. એકાદ કલાક થયો હશરે અનરે રણમારં રરેતીનુરં ભયરંકર તોફાન શરૂ થયુરં. 
સતૂય્ક તો પતૂરા જોરથી પ્રકાશતો હતો પણ ઊડતી રરેતીના આિરણમારં કશુરં દરેખાતુરં 
નહોતુરં. માત્ર અમારી કારની આગળ જતી કારની પાછલી લાઇટ દરેખાતી હતી તરેના 
આધારરે  જ કલાકના બરે-ત્રણ રકમી.ના િરેગથી ચલાતુરં હતુરં. િચચરે મારરે  કારના કાચ 
પર જામી ગયરેલી ધતૂળનરે ખસરેડિા નીચરે ઊતરિુરં પડુરં. તરેમારં તો શરીરના કાન-નાક-
-આરંખ અનરે તરેના દરરેક વછદ્રમારં રરેતી પરેસી ગઈ. અઢી-ત્રણ કલાકરે તોફાન શમયુરં અનરે 
એટલરે ધાયા્ક કરતારં ઘણા મોડારં અમરે લૉસ એનજ રેલીસમારં દાખલ થઈ એક મોટરેલમારં 
મુકામ કયયો અનરે ખતૂબ ચોળી ચોળીનરે નાહ્ારં.

ઘરેરથી નીકળરે અમનરે પારંચમો રદિસ હતો. 1964ના અમરેરરકામારં રસતા પર 
પ્રિાસ કરતા ભારતીય શાકાહારીઓનરે કોઈ ખોરાક મળતો ન હતો. અમરે સાથરે 
આગળથી  રારંધીનરે ઘણો ખોરાક લીધો હતો પણ એ બધો લૉસ-એનજ રેલીસ પહોંચયારં 
તયારં સુધીમારં ખલાસ થઈ ગયો હતો. પણ િૈદ્સાહરેબ પાસરે તરેનો ઉપાય હતો. તરેઓ 
નહાઈ-ધોઈનરે મોટરેલની અમારી રૂમમારં ટરેવલફોન અનરે શહરેરની ટરેવલફોન રડરરે્ટરી 
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લઈનરે બરેઠા. રડરરે્ટરીમારંથી પટરેલનુરં પાનુરં કાઢ્ુરં. (હાજી, એ સમયરે પણ અમરેરરકાનારં 
બધારં મુખય શહરેરોમારં પટરેલો તો પહોંચી જ ગયા હતા!) એમણરે કોઈ J. K. Patelનો 
ટરેવલફોન નરંબર જોડો. સામરેથી ‘હરેલ્ો’ સારંભળુરં એટલરે સાહરેબ શારંવતથી બોલયા, 
‘કોણ જશભાઈ કરે ?’ સામરેથી અિાજ આવયો, ‘ના હુરં  વજતરેનદ્ર.’ ‘સારુરં , સારુરં  હુરં  પી. 
સી. િૈદ્ બોલુરં છુરં.’ બસ, આટલુરં બોલયા અનરે જાણરે ચમતકાર થયો. ‘અરરે , િૈદ્સાહરેબ 
આપ ્યારંથી ? આપ ્યારં છો સાહરેબ ?’

િૈદ્સાહરેબનરે વિદ્ાનગર છોડરે નિ િષ્ક થઈ ગયારં હતારં, પણ તયારં સાડા સાત 
િષ્કમારં તરેમણરે એકાદ હજાર પટરેલનરે તો ભણાવયા જ હશરે અનરે એમારંના ત્રણસો-
-ચારસો તો અમરેરરકા પહોંચયા જ હશરે અનરે એમારંના આઠ-દસ તો લૉસ-એનજ રેલી-
સમારં હશરે જ એિી એમની ગણતરી તદ્ન ખરી નીકળી !

એ ત્રણ-ચાર ‘કુરંિારા’ પટરેલો ત્રણ રૂમના એક ્ફલૅટમારં રહરેતા હતા. િારાફર-
તી રારંધતા હતા. એમણરે પહરેલુરં કામ તો એ કયુું કરે અમનરે પોતાના ્ફલૅટમારં બોલાિી 
લીધા. એ બધા એક રૂમમારં જ રહ્ા અનરે બાકીના બરંનરે રૂમ અમનરે આપી દીધા. 
અનરે અમરે એ કામ કયુું કરે અમરે અમારા તયારંના રહરેિાસ દરવમયાન એમનરે રારંધિાની 
ડતૂટીમારંથી મુ્ત કરી દીધા. અમારી બરે મરહલાઓ સુપરમાકવેટમારંથી બધી સામગ્ી 
લાવયારં અનરે રસોઈ કરી. બરે-ત્રણ રદિસ અમારરે  માટરે રસતામારં પણ ચાલરે એટલી 
બધી રસોઈ કરી લીધી. 

આ ઉપરારંત અમરે હૉલીિતૂડ, ડીઝનીલૅનડ િગરેરરેની મુલાકાત લીધી. અમારો 
હિરે પછીનો મુકામ સાનફ્ાવનસસકો હતુરં. આ પટરેલોએ તયારંના તરેમના વમત્રો(અનરે 
િૈદ્સાહરેબના વિદ્ાથથીઓ)નરે ફોન કરી દીધા એટલરે અમારી તયારંની પણ બધી 
સગિડો થઈ ગઈ.

અમરે 28 રડસરેમબરરે  બપોરરે  સાનફ્ાવનસસકો પહોંચયા. એ અમારુરં  છરેલ્ુરં સથાન 
હતુરં. તયારંથી 30મીએ પરોરઢયરે ત્રણ િાગયરે અમારી ટર્ે સાસિાળી પાટથી લૉસ-એનજ રે-
લીસ તરફ રિાના થઈ અનરે િૉવશરંગટન રાજય તરફ જિા માટરે િૈદ્સાહરેબ, કાકી 
અનરે રહના 30મીએ જ મોડી સિારરે  બસ વિારા રિાના થયારં. સાનફ્ાવનસસકોથી 
અમારા શહરેર લબકનુરં અરંતર 1700 માઈલ (=2700 રકમી.) હતુરં તરે બધુરં ત્રણ 
રદિસમારં કાપીનરે અમરે 2 જાનયુઆરી, 1965ની રાત્રરે ઘરેર પહોંચયા અનરે ત્રીજી 
તારીખરે અમારી કૉલરેજ ફરી ચાલુ થઈ ગઈ.

એ જતૂનમારં િૈદ્સાહરેબનુરં િૉવશરંગટન સટરેટ યુવનિવસ્કટીનુરં મુલાકાતી પ્રાધયાપકપદ 
પતૂરુરં  થયુરં. હિરે તરેમણરે સીઍટલથી પવચિમ તરફ જ ઊડિાનુરં રાખયુરં અનરે જાપાન થઈનરે 
ભારત પહોંચયા. આમ તરેમણરે પૃથિી પ્રદવક્ષણા પતૂરી કરી. 

જતૂનની 15મી (1965)એ િૈદ્સાહરેબ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના ગવણતવિભાગ-
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મારં ફરી જોડાઈ ગયા. 

આપણરે જોયુરં તરેમ તરેમની અમરેરરકન મુલાકાતનુરં એક અણવચરંતવયુરં પરરણામ 
એ આવયુરં કરે ‘બલૅક હોલ’ના સરંદભ્કમારં તરેમનુરં િીસ િષ્ક જતૂનુરં સરંશોધન વિશ્વની નજરરે  
પડુરં અન હિરે તરેઓ સૌની ‘નજરમારં’ આિી ગયા. ભારત આવયા પછી તરત બીજ રે 
જ મરહનરે (જુલાઈ, 1965) ઇંગલૅનડમારં એક પરરસરંિાદમારં તરેમનરે જિાનુરં આમરંત્રણ 
મળુરં અનરે જાણરે હિરે તરેમનરે માટરે દરેશના સીમાડા કાયમ માટરે ખુલ્ા થઈ ગયા !

1970મારં િૈદ્સાહરેબનરે વબ્રટશ કાઉવનસલનુરં વબ્ટન તથા આયલૅ્કનડની કરેટલીક 
િૈજ્ઞાવનક સરંસથાઓની મુલાકાતનુરં આમરંત્રણ મળુરં. 

7 અઠિારડયારં માટરે સાહરેબ ઇંગલૅનડ અનરે આયલૅ્કનડની મુલાકાતરે ગયા. છરેલ્ારં 
બરે સપ્ાહ તરેમનારં પતની પણ તયારં પહોંચયારં અનરે અમરેરરકા અભયાસ કરતી તરેમની 
પુત્રી વસમતા પણ તરેમની સાથરે આયલૅ્કનડ પ્રિાસમારં જોડાઈ. આ પ્રિાસમારં તરેમણરે 
રૉયલ સોસાયટીની એક સભાનરે સરંબોવધત કરી, કૅવમબ્જ અનરે યૉક્ક યુવનિવસ્કટી-
ઓમારં પણ વયાખયાનો આપયારં. 

અમરેરરકાની જ રેમ િૈદ્સાહરેબરે આ પ્રિાસ દરવમયાન પણ આ બધા પ્રદરેશોનો 
પરરચય કરાિતા પત્રો અમદાિાદ બાળકોનરે લખયા, એ બધા 1970–’71મારં ‘ઇંગલૅ-
નડ અનરે આયલૅ્કનડ’ એ શીષ્કક હરેઠળ ‘કુમાર’મારં છપાયા. 1997મારં એ જ શીષ્કકથી 
એ પત્રો ગુજ ્કર ગ્રંથરતન કાયા્કલયરે પ્રકાવશત કયા્ક.

િૈદ્સાહરેબ 1964મારં અમરેરરકા ગયા તયારં સુધી તરેમનુરં કાયમનુરં માનીતુરં િાહન 
સાઇકલ હતુરં. અમરેરરકાથી પરત આવયા બાદ તરેમણરે સકતૂટર ખરીદ્ુરં. એ િખતરે સકતૂટર 
પરદરેશથી જ આયાત થતારં અનરે સામાનય જનતાનરે પરદરેશી હતૂરં રડયામણ ખચથીનરે જ 
સકતૂટર મળતારં. સાહરેબ અમરેરરકાથી ડૉલર બચાિીનરે લાવયા હતા માટરે સકતૂટર ખરીદી 
શ્યા. ચાર િષ્ક સુધી તરેમણરે સકતૂટર ફરેરવયુરં અનરે પછી 1969મારં એક અકસમાતમારં 
એિા ઘાયલ થયા કરે તરેમારંથી સાજા તો થયા પણ સકતૂટરનો મોહ ઊતરી ગયો.

ba
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1964–’65ના શૈક્ષવણક િષ્કમારં િૈદ્સાહરેબની ગરેરહાજરી દર-
વમયાન ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના અનુસનાતક ગવણતવિભાગમારં બરે 
મોટા ફરેરફારો થયા હતા. રડપાટ્કમરેનટના રીડર અનરે ભતૂવમવતના મોટા 
સરંશોધક ડૉ. ઇઝહાર હુસૈન રાજીનામુરં આપી વિભાગ છોડી ગયા 
હતા. તરેમનારં બરેગમ તો અલીગઢ મુવસલમ યુવનિવસ્કટીમારં અરંગ્રેજીનારં 
અધયાવપકા હતારં. પણ ઇઝહારસાહરેબ વશયા મુવસલમ હોિાથી તરેમનરે 
તરે યુવનિવસ્કટીમારં સથાન મળતુરં નહોતુરં. એટલરે તરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટી-
મારં આવયા હતા. બરેગમ અલીગઢમારં અનરે વમયારં અમદાિાદમારં એિી 
વસથવત હતી. ઉનાળાના િૅકરેશનમારં જ બરંનરે સાથરે રહી શકતારં હતારં. 

પણ કાશમીરના શ્ીનગરની પ્રાદરેવશક ઇજનરેરી કૉલરેજમારં ઇઝ-
હારસાહરેબનરે ગવણતના પ્રાધયાપકની જગા મળી ગઈ એટલરે તરેઓ 
શ્ીનગર ચાલયા ગયા. હિરે લાભ એ થયો કરે કાશમીરમારં લારંબુરં િૅકરેશન 
વશયાળામારં પડરે. આમ વશયાળામારં વમયારં-બીિી અલીગઢમારં રહરે અનરે 
ઉનાળામારં બરંનરે શ્ીનગરમારં રહરે.

ઇઝહારસાહરેબના જિાથી ગુજરાત યુવનિવસ્કટીનરે જરૂર 
નુકસાન થયુરં. 1983મારં ભારત સરકારરે  દરેશભરમારં ગવણતની ઝડપી 
પ્રગવત કરિા માટરે ગવણતનુરં રાષ્ટ ્રીય બોડ્ક નીમયુરં અનરે તરેના સરંચાલન 
હરેઠળ અનરેક પ્રિૃવતિઓ શરૂ કરી. 1986મારં તરે બોડ્ક પર ઇઝહાર-
સાહરેબ વનમાયા અનરે તરેમની રાહબરી હરેઠળ શાળાઓમારં ગવણતના 
ધોરણનરે ઊંચુરં લાિિાના પ્રયતનો શરૂ થયા. તરેમણરે શાળાના વિદ્ા-
થથીઓ માટરે રાષ્ટ ્રીય ગવણત સપધા્કઓ શરૂ કરી, તરેમારં તરેજસિી દરેખાિ 
કરનાર 30 વિદ્ાથથીઓનરે િધુ તાલીમ આપીનરે તરેમારંના છનરે આરંતર-
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રાષ્ટ ્રીય ગવણત સપધા્કમારં મોકલિા મારંડા. આ બધી પ્રિૃવતિઓથી શાળાના વિદ્ાથથી-
ઓમારં ગવણત માટરે એક જોશ પરેદા થયો અનરે શાળાના તરેજસિી વિદ્ાથથીઓ આખરરે 
ગવણતમારં જ આગળ ભણી ગવણતજ્ઞો થિા મારંડા.

દુભા્કગયરે ઇઝહારસાહરેબ કૅનસરની બીમારીમારં સપડાયા અનરે 1993મારં ઇનત-
કાલ પામયા. તયારં સુધીમારં હુરં  પણ રાષ્ટ ્રીય બોડ્કમારં અનરે તરેમની પ્રિૃવતિમારં જોડાઈ 
ગયો હતો. તરેમના પછી એ પ્રિૃવતિનુરં સુકાન સાત િષ્ક સુધી મેં સરંભાળુરં હતુરં. હિરે 
તો ગવણતના ક્ષરેત્રમારં યુિા ભારતીયોનરે આરંતરરાષ્ટ ્રીય ઍિૉડ્ક મળિા મારંડા છરે. આ 
બધી શરૂઆત ઇઝહારસાહરેબથી થઈ. 

િૈદ્સાહરેબ અમરેરરકા હતા એ દરવમયાન એક વયાખયાતાની પણ ગવણતવિ-
ભાગમારં વનમણતૂક થઈ ગઈ હતી. એ સથાન તો પહરેલરેથી ખાલી હતુરં પણ એ માટરે 
િૈદ્સાહરેબનરે કોઈ યોગય ઉમરેદિાર દરેખાતો ન હતો. તરેમનુરં માનિુરં હતુરં કરે રીડર 
કરતારં પણ વયાખયાતાની વનમણતૂકમારં ખતૂબ ધયાન રાખિુરં જોઈએ. કારણ કરે એ ઘણા 
લારંબા સમય સુધી વિભાગમારં રહરેશરે એટલરે તરેની પસરંદગીમારં જરા જ રેટલી પણ બરેદ-
રકારી રહી ગઈ તો એ લારંબા ગાળાનુરં નુકસાન કરી શકરે. તરેથી તરેઓ યુવનિવસ્કટીનરે 
તરે જગાની જાહરેરાત ન કરિા સલાહ આપતા હતા. પણ તરેમની ગરેરહાજરીમારં તરે 
સથાનની જાહરેરાત થઈ ગઈ, ઇનટરવયતૂ પણ ગોઠિાઈ ગયા અનરે એક ઉમરેદિાર 
પસરંદ થઈનરે જોડાઈ પણ ગયા. આ ઉમરેદિાર હતા બરંસીલાલ એમ. શાહ (બી. એમ. 
શાહ). તરેમની વિદ્ાથથી તરીકરેની કારરકદથી ખતૂબ ઉજજિળ હતી અનરે વશક્ષક તરીકરે 
ખતૂબ સફળ હતા. પણ સરંશોધન માટરે તરેમણરે કોઈ ખાસ રુવચ બતાિી નહોતી. પણ 
તરેઓ જોડાયા અનરે ગવણતવિભાગમારં તરેમણરે વશક્ષણ પણ શરૂ કરી દીધુરં.

દરવમયાનમારં મેં 1965ના જુલાઈની 10મીએ ટર્ે સાસમારં મારુરં  કામ પતૂરુરં  કયુું. 
જુલાઈની 12મીએ કોલોરાડોમારં મારી પીએચ.ડી.ની છરેલ્ી મૌવખક પરીક્ષા આપી. 
પરીક્ષકોએ જણાવયુરં કરે મનરે પીએચ.ડી.ની રડગ્ી 20મી ઑગસટ, 1965ના પદિી-
દાન સમારરંભમારં મળશરે અનરે તરત જ મેં ભારતની િાટ પકડી. ભારતમારં તો શૈક્ષ-
વણક િષ્ક ્યારનુરં શરૂ થઈ ગયુરં હતુરં તરેથી ઘણા સમય સુધી મનરે કોઈ નોકરી મળરે 
તરેમ હતુરં નહીં. એટલરે અમારરે  પાછા ફરિાની કોઈ ઉતાિળ હતી નહીં. મારુરં  ભાડુરં 
તો અમરેરરકાની સરકાર આપિાની હતી પણ મારારં પતની અનરે પુત્રનુરં ભાડુરં મારરે  
જ આપિાનુરં હતુરં એટલરે અમરે કરેિળ જળમાગવે જ નરહ પણ ‘ભારખાના’ સટીમર-
મારં આવયારં. આિી સટીમરોનુરં કોઈ વનવચિત સમયપત્રક હોતુરં નથી. અમરે નયતૂયૉક્કથી 
1965ની 4 ઑગસટરે રાત્રરે નીકળારં અનરે છરેક 28 સપટરેમબરરે  મુરંબઈ પહોંચયારં.

આ બાજુ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના ગવણત વિભાગમારં જ રે સથાન ઇઝહારસા-
હરેબરે ખાલી કયુું હતુરં તરે રીડરના સથાન માટરે જાહરેબખબર આિી હતી અનરે મેં તરેનરે 
માટરે અરજી કરી હતી. નિરેમબર, 1965ના છરેલ્ા સપ્ાહમારં અમદાિાદમારં તરેના 
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ઇનટરવયતૂ થયા તરેમારં મેં હાજરી આપી. મનરે એિો િહરેમ હતો કરે ઉમરેદિારોમારં હુરં  
એકલો પીએચ.ડી. હતો (અનરે પાછો અમરેરરકાનો) એટલરે મનરે મુશકરેલી ન પડિી 
જોઈએ. પણ એમ થયુરં નહીં. દશ્કનવસરંહસાહરેબ પણ ઉમરેદિાર હતા અનરે તરેમની 
પસરંદગી થઈ. હુરં  હતો એટલરે િૈદ્સાહરેબ તો ઇનટરવયતૂમારં હાજર જ નહોતા રહ્ા.

ખરેર, મારી બરેકારી ધાયા્ક કરતારં િધુ ચાલી. આખરરે  દશ્કનવસરંઘસાહરેબરે વયા-
ખયાતાનુરં જ રે સથાન ખાલી કયુું હતુરં તરે માટરે જયારરે  જાહરેરખબર આિી તયારરે  મેં 
અરજી કરી. આ સથાન માટરેના ઇનટરવયતૂ ફરેબ્ુઆરી, 1966મારં ગોઠિાયા અનરે તરેમારં 
મારી પસરંદગી થઈ. આમ પગારધોરણ તો 400થી 800નુરં હતુરં અનરે હુરં  બરેકાર હતો 
છતારં મનરે પહરેલો પગાર રૂ. 640નો આપયો હતો. 

1966–’67નુરં શૈક્ષવણક િષ્ક જ રે રદિસરે (15 જતૂનરે) શરૂ થયુરં તરે રદિસરે હુરં  
ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના અનુસનાતક ગવણતવિભાગમારં વયાખયાતા તરીકરે જોડાયો. 
મારા જોડાયા પછી એકાદ માસમારં જ અમારા બીજા વયાખયાતા બી. એમ. શાહ-
સાહરેબરે રાજીનામુરં આપયુરં. કારણ કરે તરેમની ગુજરાતની સરકારી કૉલરેજો માટરે પ્રથમ 
િગ્કના પ્રાધયાપક તરીકરે પસરંદગી થઈ હતી.

હુરં  જોડાયો અનરે મેં એમ.એસસી. પ્રથમ તથા બીજા િષ્કમારં શીખિિાનુરં 
શરૂ કયુું. બીજી તરફ હિરે પતૂિ્કસનાતક કૉલરેજોમારં પ્રી. યુવનિવસ્કટી કક્ષાએ તથા 
બાકીનારં ત્રણ િષ્ક માટરે  અભયાસક્રમ સુધારિાનારં ચક્રો શરૂ થઈ ગયારં હતારં. દર 
બરે-ત્રણ રદિસરે એક િાર અમરે બધા િૈદ્સાહરેબની રૂમમારં બપોર પછી બરેસતા અનરે 
યોજનાઓ ઘડતા. નિો અભયાસક્રમ કરેિો હોિો જોઈએ એ એક મુદ્ો હતો, એ માટરે 
સૌ અનુસનાતક કક્ષાના અધયાપકોનરે કરેમ તૈયાર કરિા એ બીજો મુદ્ો હતો, અનરે 
દરરેક કૉલરેજના સૌથી િરરષ્ઠ અધયાપકનરે આ આરંદોલનમારં નરેતાગીરી લરેિા માટરે કરેમ 
કરીનરે તૈયાર કરી શકાય; િળી નમતૂનાનારં પાઠ્યપુસતકો પણ તૈયાર કરિાની િાત 
હતી. આ કામ વિશાળ હતુરં પણ અમરે ધીમરે ધીમરે આ બધા મુદ્ાઓનરે હલ કયા્ક. રા-
િળસાહરેબ પાસરે અભયાસક્રમ શી રીતરે આધુવનક કરી શકાય તરેની દૃવષ્ટ હતી, દશ્ક-
નવસરંગસાહરેબની બધા કૉલરેજશવક્ષકોમારં ખતૂબ વમત્રતા અનરે શાખ હતી અનરે મારામારં 
યુ. જી. સી. માટરે આખી યોજના સરસ રીતરે લખી શકિાની ભાષાસમૃવદ્ધ હતી. 

અમરે ત્રણ િષ્ક માટરે પતૂિ્કસનાતક કૉલરેજોના વશક્ષકોનરે દર શવન-રવિ યુવનિ-
વસ્કટીના ગવણતવિભાગમારં બોલાિી નિા ગવણતનારં વયાખયાનો આપયારં. િળી બધા 
િરરષ્ઠ વશક્ષકોનરે એક-એક આખુરં િષ્ક અમરે ગવણતવિભાગમારં રાખયા, તરેમનરે ઘવનષ્ટ 
વશક્ષણ આપયુરં અનરે તરે દરરેકની પાસરે થોડુરં થોડુરં સરંશોધન પણ કરાવયુરં. અમરે નમતૂનાનારં 
પાઠ્યપુસતકો તૈયાર કયાું. આ બધારં માટરે અમારો સમય ખતૂબ ગયો પણ કૉલરેજના 
અધયાપકો સાથરે અમારા બહુ સારા સરંબરંધો પણ સથપાયા. નિા ગવણતનો અભયાસ-
ક્રમ સુચારુ રૂપરે શરૂ થયો. દરરેક કૉલરેજનો ગવણતનો િરરષ્ઠ અધયાપક પોતરે વિશરેષ 
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તૈયાર થયો અનરે પોતાના સાથીઓનરે શૈક્ષવણક નરેતાગીરી પતૂરી પાડી શ્યો. િૈદ્-
સાહરેબરે ઘણારં સારારં કામ કયાું છરે પણ આ પતૂિ્કસનાતક કૉલરેજોના ગવણતવિભાગોનુરં 
ઊધિથીકરણ અનરે તરેમની અનરે અનુસનાતક ગવણત વિભાગ સાથરેના તરેમના મીઠા 
સરંબરંધો એ તરેમનુરં કદાચ સૌથી સારુરં  કામ હતુરં. આ બધુરં કામ 1967થી 1970 સુધી 
ચાલયુરં. આ ગાળામારં ગવણતવિભાગમારં માકુંડરેય વમશ્ા આવયા, ડૉ. આઈ. એચ. શરેઠ 
આવયા અનરે એલ. કરે. પટરેલ પણ આવયા અનરે એ બધા આ માળખામારં સરસ રફટ 
થઈ ગયા.

આમ તો કૉલરેજોની નીચરે યુવનિવસ્કટીની આણ હોતી નથી અનરે યુવનિવસ્કટીના 
પ્રાધયાપકનુરં કાય્કક્ષરેત્ર પણ કૉલરેજોની નીચરેની સપાટીની વિદ્ાસરંસથાઓ (હાઈસકતૂલો) 
સુધી હોતુરં નથી. પણ િૈદ્સાહરેબની દૃવષ્ટએ તો છરેક પ્રાથવમક શાળાથી મારંડીનરે 
અનુસનાતકો સુધી ફરેલાયરેલુરં ગવણત એક સળરંગ વિષય હતો. એટલરે હિરે તરેમની દૃવષ્ટ 
હાઈસકતૂલ ગવણતના અભયાસક્રમ સુધારણા તરફ ગઈ. 

સદભાગયરે એ જ અરસામારં ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈએ અમદાિાદમારં કૉમયુવનટી 
સાયનસ સરેનટર સથાપયુરં અનરે તરેમારં ગવણત વિશરે શી પ્રિૃવતિ કરી શકાય તરે તરેમણરે િૈદ્-
સાહરેબનરે પતૂછુરં. િૈદ્સાહરેબરે કો. સા. સરેનટર ગવણતના નિા અભયાસક્રમના પ્રયોગો 
શી રીતરે શાળાઓ પાસરે કરાિી શકરે તરેિી યોજના વિક્રમભાઈ સમક્ષ મતૂકી. એ. આર. 
રાિસાહરેબ હજી કૉલરેજમારં આચાય્ક હતા પણ તરેઓ વનિૃતિ થાય કરે તરત તરેમનરે 
સરેનટર માટરે ઝડપી લરેિાની પણ તરેમણરે સલાહ આપી. વિક્રમભાઈની પ્રવતષ્ઠાનરે લીધરે 
નિા ગવણતના પ્રયોગો રાજયની કરેટલીક શાળાઓમારં નિા અભયાસક્રમ તરીકરે ત્રણ-
-ચાર િષ્ક માટરે ચલાિિા માટરે માધયવમક વશક્ષણ બોડ્ક પરિાનગી આપી. રાજયના 
દરરેક વજલ્ામારં એિી કરેટલીક શાળાઓ પસરંદ થઈ જ રેમારં ધોરણ 8થી 11 સુધી 
બીજગવણત અનરે ભતૂવમવતનો નિો અભયાસક્રમ ચલાિિામારં આવયો. આ શાળાના 
વશક્ષકોનરે કૉમયુવનટી સાયનસ સરેનટરમારં તાલીમ આપિામારં આિી અનરે ભિનસ 
કૉલરેજના મોહનભાઈ સુથારરે  અનરે મેં દર શવનિારરે  સરેનટરમારં વશક્ષકો પાસરે જઈનરે 
અનુક્રમરે બીજગવણત અનરે ભતૂવમવતનારં નિારં પ્રકરણો રજતૂ કયાું. આ પ્રિૃવતિ ચાર 
િષ્ક ચાલી અનરે પછી તરેના અનુભિો પર આધારરત નિા ગવણતનો અભયાસક્રમ 
1973થી ક્રમશ: પતૂરા રાજયની શાળાઓમારં દાખલ થયો.

આમ િૈદ્સાહરેબના પ્રભાિથી છરેક એમ.એસસી.થી ધોરણ 8 સુધીના 
ગવણતના અભયાસક્રમો 1961થી મારંડીનરે 1976 સુધીમારં આધુવનક થઈ ગયા.

આ બધા ગાળા દરવમયાન ગવણતવિભાગમારં સરંશોધનપ્રિૃવતિ અનરે પીએચ.
ડી.નો અભયાસ પણ ચાલુ રહ્ો. િૈદ્સાહરેબના માગ્કદશ્કન હરેઠળ ચાર-પારંચ વિદ્ા-
થથીઓ પીએચ.ડી. પણ થયા. મારા માગ્કદશ્કન હરેઠળ પણ અવજત શાહનરે પીએચ.
ડી.ની પદિી મળી.
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િૈદ્સાહરેબની આ બધી પ્રિૃવતિઓ યુ.જી.સી.ની પરિાનગીથી અનરે તરેનારં 
નાણારંથી જ થતી હતી. યુ.જી.સી.એ 1969મારં િૈદ્સાહરેબનરે સતૂચવયુરં કરે તમરે શાળાના 
વશક્ષકોનરે જ નિા ગવણતથી અનરે નિા ગવણતની રીતોથી પરરવચત કરો છો એ 
પતૂરતુરં નથી. તમારરે  વશક્ષકતાલીમ કૉલરેજમારં ગવણતના અધયાપકોનરે પણ નિા 
ગવણતના વસદ્ધારંતો અનરે પદ્ધવતથી પરરવચત કરિા જોઈએ. આ સતૂચન દરેખીતી રીતરે 
ખતૂબ િાજબી હતુરં. એટલરે િૈદ્સાહરેબરે 1969મારં સમગ્ ભારતના બી.એડ.કૉલરેજોના 
ગવણતના અધયાપકોનરે માટરે એ. જી. ટીચસ્ક કૉલરેજમારં એક ગ્ીષમશાળા યોજી. 
આમારં એક અમરેરરકન વનષણાત પણ આવયા હતા.

1971મારં િૈદ્સાહરેબરે સી. એન. હાઈસકતૂલમારં ગુજરાતની બી.એડ. કૉલરેજના 
ગવણતના અધયાપકો માટરે પણ ગ્ીષમશાળા યોજી.

ba
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ઘણાખરા પ્રાધયાપકો એમ માનતા હોય છરે કરે એક અનુસના-
તક વિભાગનુરં કામ અનુસનાતક કક્ષાનુરં વશક્ષણ આપિાનુરં અનરે તરેનરે 
આધુવનક સિરૂપ આપયા કરિાનુરં તથા વિષયમારં સરંશોધનનરે પ્રોતસા-
હન આપિાનુરં છરે. વિકવસત દરેશોની યુવનિવસ્કટીઓ માટરે આ સાચુરં 
પણ છરે. પણ 1973મારં ભારત ઘણો અવિકવસત દરેશ હતો. વશક્ષણમારં 
ધરમતૂળથી ફરેરફારો જરૂરી હતા અનરે ગવણતમારં તો આિા ફરેરફારો 
કોઈ કરિા માગતુરં જ નહોતુરં. ગવણત આમરે અઘરો અનરે સાિ વનરુ-
પયોગી વિષય ગણાતો હતો. પ્રાથવમક શાળાઓમારં ભણાિાતુરં ગવણત 
વયિહારુ છરે તરેમ સૌ માનતા હતા. પણ પછી વયિહારમારં સમીકરણો 
ઉકરેલિાની કરે વત્રકોણના ખતૂણાનો સરિાળો કરેટલો થાય તરે જાણિાની 
કરે સમારંતર શ્રેણીઓ કરે વિધરેયો અનરે તરેમનારં સાતતય અનરે વિકલવન-
યતા એ બધાની માયા ઊભી કરીનરે માથુરં પકિિાની શી જરૂર છરે 
તરે કોઈનરે સમજાતુરં ન હતુરં. લોકોની દૃવષ્ટએ આનો એક માત્ર લાભ 
પરીક્ષા માટરે વિદ્ાથથીઓનરે ટ્તૂશન વિારા તૈયાર કરીનરે કમાિાનો જ 
હતો અનરે આ તો કોઈ રીતરે ‘ઉતપાદક શ્મ’ હતો નરહ.

પણ સામાનય ‘બજારુ’ ગવણત ઉપરારંત પણ એક એિુરં ગવણત 
છરે જ રે ઘણી પરરવસથવતઓમારં ખતૂબ કામ લાગરે છરે. સાધનોની મયા્કદા-
મારં રહીનરે મહતિમ લાભ થાય તરે શી રીતરે, તરેમારં પણ ગવણત આિરે 
છરે. ખરેતરમારં ખાતર કરે પાણી કરેટલુરં અનરે ્યારરે  ્યારરે  આપિુરં જ રેથી 
પાક મહતિમ થાય, ઓછામારં ઓછા ખચવે દરેશનરે સૌથી િધુ લાભ થાય 
તરેિો ઉપગ્હ શી રીતરે અિકાશમારં તરતો મતૂકી શકાય? આ બધા 
પ્રશ્નોના જિાબમારં ગવણતની એિી રીતો આિરે છરે જ રે આપણા વિદ્ા-
થથીઓ પહરેલારં કદી ભણતા જ નહોતા. દરદીનરે દિાનો ડોઝ કરેટલા 
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કરેટલા કલાકરે આપિાથી દિા સૌથી િધુ અસરકારક કામ કરરે  તરે પણ ગવણતનો 
વિષય છરે.

આમ સમગ્ વશક્ષણમારં ગવણતના વિષયનરે નિરેસરથી શીખિિાની જરૂર હતી 
– અનરે તરે માત્ર અનુસનાતક કક્ષાએ જ નરહ પણ તમામ કક્ષાઓએ. િૈદ્સાહરેબ 
તો અનુસનાતક ગવણતવિભાગના જ િડા હતા પણ તરેમણરે છરેક માધયવમક કક્ષાથી 
અનરે પતૂિ્ક સનાતક કક્ષાથી મારંડીનરે અનુસનાતક કક્ષા સુધી અભયાસક્રમોનરે આધુવનક 
કરિા નક્ી કયુું.

આપણા દરેશમારં કોઈ કામ ઝડપથી તો થાય જ નરહ. જ રે કક્ષાએ સુધારો 
કરિો હોય તરે કક્ષાએ પહરેલારં તો વશક્ષકોનરે નિી િાત કહરેિી પડરે, સમજાિિી પડરે 
અનરે પછી તરેમની પાસરે નિારં પાઠ્યપુસતકો બનાિીનરે મતૂકિારં પડરે, પછી જ આ કામ 
વિદ્ાથથીઓ સુધી તરે વશક્ષકો પહોંચાડી શકરે.

આ બધુરં જોતારં િૈદ્સાહરેબરે એક ખતૂબ લારંબા ગાળાની મહતિાકારંક્ષી યોજના 
વિચારી. પહરેલારં અનુસનાતક કક્ષાએ અભયાસક્રમ સુધાયયો. આ કક્ષાએ વશક્ષકો તો 
100 જ રેટલા જ હતા અનરે વિદ્ાથથીઓ પણ 500થી િધુ નહોતા. નિો અભયાસક્રમ 
શીખરેલા અનુસનાતકો પાસ થઈનરે કૉલરેજમારં શીખિિા મારંડરે એટલરે પરરિત્કનનો આ 
દોર પતૂિ્કસનાતક કક્ષાએ એટલરે કરે કૉલરેજો સુધી પહોંચરે. અહીં અધયાપકોની સરંખયા 
સેંકડોમારં પહોંચરે અનરે વિદ્ાથથીઓની સરંખયા પણ હજારોની થાય. આ પરરવસથવતમારં 
વિશરેષ તકરેદારી રાખિી પડરે. પણ એ બધુરં કરીએ એટલરે કૉલરેજો સુધી પરરિત્કન 
પહોંચી જાય. બલકરે 1972 સુધીમારં પહોંચી ગયુરં.

હિરે માધયવમક શાળા પર પરરિત્કનનરે લઈ જિાનુરં થાય. પણ આ તબક્ રે ખતૂબ 
ધયાન રાખિુરં પડરે. હજારો વશક્ષકોનરે તાલીમ આપિી પડરે અનરે લાખો છોકરા-છોક-
રીઓનુરં ભવિષય આ વશક્ષકો નિુરં ગવણત કરેિુરં સમજયા છરે તરેના પર આધાર રાખરે. 
આ તબક્ રે તો સરકારી સહકાર િગર કામ જ ન થાય. પણ સુધારાની આગરેકતૂચ 
માધયવમક શાળાનરે દરિાજ રે તો દસ-બાર િષ્ક પછી જ પહોંચરે તરેમ હતુરં. એટલરે 
િૈદ્સાહરેબરે પહરેલારં તો અનુસનાતક કક્ષાએ સુધારા કરિાનુરં ઠરાવયુરં.

હિરે આ મહારથ માધયવમક શાળાઓમારં લઈ જિાનો હતો. પણ એ તબક્ રે 
પ્રશ્નો અનરેકગણા જરટલ થઈ જતા હતા. ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં ગવણત શીખિતી 
કૉલરેજો તો પચાસથી િધુ ન હોય અનરે ગવણત શીખિતા વશક્ષકો પણ સોથી સિાસો 
જ હોય. પણ ગુજરાતમારં 4000 હાઈસકતૂલો હતી અનરે એથી િધુ ગવણતવશક્ષકો 
હતા. એક જ યુવનિવસ્કટીનો એક જ ગવણતવિભાગ આ કામનરે પહોંચી િળરે તરેમ 
હતુરં જ નરહ. પણ અનય યુવનિવસ્કટીઓ પણ ગુજરાતમારં હતી જ. એ અનય ગવણ-
તવિભાગો પણ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના આ પ્રયતનથી (ગુજરાત ગવણત મરંડળની 
પરરષદોમારંની ચચા્ક િડરે) પરરવચત હતા અનરે આ યજ્ઞમારં સામરેલ થિા માગતા 
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હતા. સદભાગયરે ગુજરાત માધયવમક વશક્ષણ બોડ્કની ગવણતસવમવત(જ રેની સરંમવત 
િગર માધયવમક ધોરણો માટરેની કોઈ પ્રિૃવતિ ન કરી શકાય)ના પ્રમુખ િૈદ્સાહરેબના 
પ્રાધયાપક એન. આર. વત્રિરેદીસાહરેબ હતા. બોડ્ક પર કો-ઑપટરેડ સભય તરીકરે િૈ-
દ્સાહરેબનરે લરેિામારં આવયા અનરે તયારં પણ પ્રિૃવતિ શરૂ થઈ ગઈ. શાળાઓ માટરે 
ગવણતનો નિો (ધો. 8, 9, 10 માટરે) અભયાસક્રમ ઘડિામારં આવયો અનરે તરેના 
આધારરે  કામચલાઉ પાઠ્યપુસતકો પણ (બીજગવણતનુરં મોહનભાઈ સુથારરે  અનરે 
ભતૂવમવતનુરં મેં) લખયારં. રાજયભરમારં ફરેલાયરેલી ત્રીસરેક શાળાઓમારં વશક્ષકોનરે તાલીમ 
આપયા બાદ આ પાઠ્યપુસતકો ચલાિિામારં આવયારં. રાજયના જુદા જુદા ભાગમારં 
આિરેલી ત્રીસ શાળાઓમારં આ નિો અભયાસક્રમ પ્રાયોવગક ધોરણરે ચલાિિામારં 
આવયો. એ શાળાના ગવણતવશક્ષકોનરે દર શવન-રવિ હુરં  અનરે મોહનભાઈ અમદાિા-
દના કૉમયુવનટી સાયનસ સરેનટરમારં નિુરં ગવણત શુરં છરે અનરે તરેના દાખલા કરેમ ગણાય 
એ કહરેિા જતા. આ પ્રયોગ ત્રણ િષ્ક (1971 થી 1974) સુધી ચાલયો. તરે દરવમ-
યાન અમરે ઘણા કૉલરેજના તથા શાળાના વશક્ષકોનરે નિા અભયાસક્રમથી પતૂરી રીતરે 
પરરવચત કયા્ક. એમના વિારા અનય વશક્ષકો તૈયાર થયા. અનરે એમ એ િષયો (1971 
થી 76) અમરે ખતૂબ વયસત રહ્ા. સુગવણતમના વિશરેષારંકો પણ કામ લાગયા. એમારં 
છરેલ્ુરં િષ્ક તો અમરે બધા સતત એક સકતૂલથી બીજી સકતૂલ એમ આખા ગુજરાતમારં 
ફરતા રહ્ા.

આખરરે  1973ના જતૂનથી ગુજરાતની બધી જ શાળાઓમારં નિા ગવણતનો 
અભયાસક્રમ અમલમારં આવયો. અમરે મહરેનત તો ખતૂબ કરી હતી પણ છતારં નિા 
અભયાસક્રમનારં કરેટલારંક લક્ષણો ખતૂબ અઘરારં હતારં તરેિી ફરરયાદો બહુ મળી. એ 
બધીથી પરરવચત થિા હુરં  પણ ઘણારં સથળોએ ફયયો. ગુજરાત ગવણત મરંડળના 
અવધિરેશનમારં અમરે િડોદરાના ડૉ. િી. એમ. શાહસાહરેબની અધયક્ષતા હરેઠળ 
અભયાસક્રમ ફરીથી જોઈ જિા અનરે તરેનરે બનરે તરેટલો હળિો કરિા ઠરાવયુરં. અમારી 
સવમવત ગુજરાતના ઘણા વજલ્ાઓમારં ગઈ અનરે ગવણતવશક્ષકોનરે મળી. ડૉ. િી. 
એમ. શાહની કાબરેલ નરેતાગીરી હરેઠળ અમરે અભયાસક્રમનુરં અનય સિરૂપ તૈયાર કયુું 
અનરે એ બધરે સિીકારાયો. િી. એમ. શાહસાહરેબ નિા અભયાસક્રમની રચનામારં હતા 
નરહ પણ તરેનુરં સુધારરેલુરં સિરૂપ તરેમણરે એટલુરં સરસ તૈયાર કયુું કરે તયાર પછી કદી 
તરેની સામરે કોઈ વિરોધ થયો નરહ.

પણ આ બધામારં િૈદ્સાહરેબની લગન, આશાિાદ, પદ્ધવતસરનુરં કામ કરિાની 
રીત એ બધુરં ખતૂબ કામ લાગયુરં.

આ આખી ચળિળ દરવમયાન ઈશ્વરભાઈ પટરેલ રાજય વશક્ષક બોડ્કના અધય-
ક્ષ હતા તરેમનો પણ ખતૂબ સહકાર મળો. તરેમણરે સારંભળુરં કરે સુગવણતમનો એક 
વિશરેષારંક અમરે તૈયાર કરી રહ્ા છીએ, જ રેમારં આખો અભયાસક્રમ આિશરે અનરે 
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તરેનરે સમજાિતા લરેખો પણ આિશરે કરે તરત જ તરેમણરે લખયુરં કરે તરેમનુરં બોડ્ક અરંકની 
પતૂરતી નકલો ખરીદી પોતરે જ રાજયના બધા ગવણતવશક્ષકોનરે આપશરે. આથી અમરે 
તો ખતૂબ ખુશ થયા. એ િખતરે તો સુગવણતમની 500 નકલો જ ખપતી હતી અનરે 
ઈશ્વરભાઈના આ એક જ આદરેશથી 4000થી િધુ નકલો ગઈ, એટલરે અમારુરં  
અથ્કકારણ ઉપર આિી ગયુરં ! િળી આ નકલો ગુજરાતની શાળાઓમારં પહોંચી 
ગઈ તરેથી તરેમનરે સુગવણતમ્ જ રેિુરં એક સામવયક ચાલરે છરે તરેિી ખબર પડી. તરેમારંના 
ઘણા અમારા ગ્ાહક થયા. એટલરે સુગવણતમ્ પણ આવથ્કક રીતરે આબાદ થયુરં.

અલબતિ, અભયાસક્રમ અઘરો ન પડરે તરે માટરે આટલી બધી તકરેદારી લીધી 
છતારં બધુરં સમુરંસતૂતરુરં  જ ચાલયુરં તરેિુરં પણ ન થયુરં. નિો અભયાસક્રમ ગુજરાતની 
તમામ માધયવમક શાળાઓમારં જતૂન, 1973મારં શરૂ થયો પછી તરત તરેનારં કરેટલારંક 
લક્ષણો આપણા વિદ્ાથથીઓ માટરે અવતમુશકરેલ છરે તરેિી ફરરયાદો ઊઠિા મારંડી. 
સૌથી િધુ ફરરયાદો સતૂરતમારં વિવપનભાઈ મહરેતા તરફથી આિી. મારા તયારંના એક 
વમત્રરે મનરે વિનરંતી કરી કરે તમરે સતૂરત આિો અનરે વિવપનભાઈ સાથરે ચચા્ક કરો. એક 
રવિિારરે  બપોરરે  હુરં  સતૂરત પહોંચયો અનરે સાિ્કજવનક હાઈસકતૂલના હૉલમારં સતૂરતના 
વશક્ષકો સામરે વિવપનભાઈની અનરે મારી િચચરે શાસ્ત્રાથ્ક થયો. એમણરે અભયાસક્રમ-
મારં એક પછી એક મુશકરેલીઓ બતાિી અનરે મેં એ બધીના ઉકરેલો બતાવયા (અનરે 
શીખિિાની યોગય રીતો બતાિી). છતારં મારરે  કબતૂલ કરિુરં પડુરં કરે વિવપનભાઈની 
કરેટલીક િાતોમારં દમ હતો કરે પાઠ્યપુસતકના લરેખકોએ એ મુદ્ા વિચાયા્ક નરહ હોય. 
મેં તરેમનરે એ મુદ્ા બરાબર સમજાવયા અનરે ખાતરી આપી કરે ભવિષયમારં પાઠ્યપુ-
સતકમારં પણ આ મુદ્ાની ચચા્ક લઈશુરં અનરે તાતકાવલક તો સુગવણતમમારં આ મુદ્ાનરે 
સપષ્ટ કરતા લરેખ આપીશુરં.

આખરરે  અમરે બરંનરે મૈત્રીપતૂિ્કક છતૂ ટા પડા. એ મનરે પોતાનરે ઘરેર લઈ ગયા અનરે 
મનરે નાસતો-પાણી કરાવયારં.

તયાર પછી નિા અભયાસક્રમ સામરે કોઈ ફરરયાદ આિી નરહ. આ આખા 
અવભયાનની પાછળ િૈદ્સાહરેબની શ્દ્ધા, હજારો વશક્ષકોની મહરેનત અનરે મારા 
જ રેિા ઘણાની ચચા્ક કરિાની તૈયારી હતારં.

1973મારં નિો અભયાસક્રમ સમગ્ ગુજરાતની બધી માધયવમક શાળાઓમારં 
ધોરણ 8મારં, 1974મારં ધો. 9મારં અનરે 1975મારં ધોરણ 10મારં દાખલ થયો.

હુરં  માનુરં છુરં કરે ગવણતનો ક્રાવનતકારી નિો અભયાસક્રમ આટલા મોટા પાયા 
પર અનરે આટલી વિશદ્ ચચા્ક અનરે તૈયારી પછી ભાગયરે જ કદી ્યારંય દાખલ 
થયો હશરે.
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1971ની લોકસભાની ચતૂરંટણીમારં કૉંગ્રેસ પક્ષરે બહુમતી મરેળિી 
હતી અનરે ઇવનદરાજી િડાપ્રધાન ચતૂરંટાયારં હતારં. તરેમણરે કાગ્રેસ પક્ષના 
બરે ભાગ પાડી દીધા હતા. કૉંગ્રેસના િડીલ નરેતાઓ એક પક્ષરે હતા 
અનરે તરેનરે ‘સરંસથા કૉંગ્રેસ’ પક્ષ કહરેિાતો હતો અનરે ઇવનદરાજીએ 
નિો પક્ષ ‘કૉંગ્રેસ આઈ’ બનાવયો હતો અનરે તરે પક્ષ શાસનમારં હતો 
અનરે ઇવનદરાજી પ્રધાનમરંત્રી હતારં, પણ તરેમની લોકસભાની ચતૂરંટણી 
પર જ પ્રશ્નાથ્ક ઊભો થયો હતો અનરે એ અરંગરે અલ્ાહાબાદ હાઈ-
કાટ્કમારં ખટલો ચાલતો હતો. 25 જતૂન, 1971ની બપોરરે  એ ખટલાનો 
ચુકાદો ઇવનદરાજીની વિરુદ્ધ આવયો. તરેમનરે લોકસભાના સભયપદરેથી 
દતૂર કરિામારં આવયારં અનરે છ િષ્ક સુધી તરેઓ ચતૂરંટણી નહીં લડી શકરે 
તરેિો ચુકાદો આવયો. ઇવનદરાજી વસિાય કોઈ િડાપ્રધાન બની શકરે 
તરેિી કલપના પણ કોઈ કૉંગ્રેસજન ન કરી શકરે તરેિી વસથવત હતી.

આખરરે  ઇવનદરાજીએ દરેશભરમારં કટોકટી જાહરેર કરી સૌ વિ-
રોધપક્ષના નરેતાઓનરે જ રેલ ભરેગા કરી દીધા અનરે પોતરે િડાપ્રધાન 
તરીકરે ચાલુ રહ્ારં. 

બરંધારણરે લોકોનરે આપરેલી કરેટલીક આઝાદીઓ પણ કટોકટીના 
નામ હરેઠળ પાછી ખેંચી લરેિામારં આિી. ગુજરાતના સિયોચચ કૉંગ્રેસી 
નરેતા મોરારજીભાઈ દરેસાઈ સરંસથા કૉંગ્રેસના નરેતા હોિાથી ગુજ-
રાતની કૉંગ્રેસી સરકાર પર પણ ઇવનદરાજીની ખોફ નજર થઈ 
અનરે એ સરકારનરે બરખાસત કરી ગુજરાતનરે કરેનદ્રની સીધી હકતૂમત 
હરેઠળ લાિિામારં આવયુરં. એટલરે ગુજરાતમારં કોઈ સરકાર ન રહી અનરે 
શાસન અસરકારક રીતરે રાજયપાલ શ્ીમન્નારાયણજીના  હાથમારં 
આવયુરં. 
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રાજયપાલરે સરકારના ચીફ સરેક્રરેટરીનરે પતૂછુરં કરે સૌથી પહરેલારં કયા પગલારં 
લરેિાની જરૂર છરે. તરેમનરે જણાિાયુરં કરે ગુજરાત લોકસરેિા આયોગમારં ત્રણ કરે ચાર 
સભયો હોય છરે અનરે સરકારના બધા જ કમ્કચારીઓની વનમણતૂક એ આયોગ કરતુરં 
હોય છરે. પરરંતુ અતયારરે  એક જ સભય છરે (જ રે પોતરે ચૅરમૅન છરે) અનરે બરે રદિસમારં 
એ વનિૃતિ થિાના છરે એટલરે પહરેલી જરૂર તો આયોગમારં નિા સભયો નીમિાની છરે. 
િળી ચતૂરંટાયરેલી સરકારો જ રે વનયમોની પરિા નથી કરતી એિા કરેટલાક વનયમો છરે 
એ પ્રમાણરે હિરેના સભય કરેળિણીના ક્ષરેત્રમારંથી હોિા જોઈએ. રાજયપાલ યુવનિવસ્ક-
ટીના કુલપવત ઉમાશરંકરભાઈ જોશીના વમત્ર હતા. એટલરે તરેમણરે ઉમાશરંકરભાઈનરે 
કોઈનુરં નામ સતૂચિિા કહ્ુરં. ઉમાશરંકરભાઈએ પી. સી. િૈદ્સાહરેબનુરં નામ સતૂચવયુરં. 
રાજયપાલરે િૈદ્સાહરેબનરે પોતાની પાસરે મોકલિા કહ્ુરં.

તરે રદિસરે પ્રોજ ર્ે ટ િાળી માધયવમક શાળાઓના ગવણતવશક્ષકો માટરેની ગ્ીષમ-
શાળા સી. એન. હાઈસકતૂલમારં પતૂરી કરીનરે િૈદ્સાહરેબ ઘરેર આવયા તયારરે  કુલપવતની 
વચઠ્ી લઈનરે તરેમનો પટાિાળો હાજર હતો (તરે સમયમારં પ્રાધયાપકો પાસરે ટરેવલફોન 
હતા નહીં). સાહરેબ પહરેલારં ઉમાશરંકરભાઈનરે મળા અનરે પછી ગારંધીનગર રાજય-
પાલ પાસરે ગયા.

ટતૂરંકમારં રાજયપાલરે િૈદ્સાહરેબનરે તરતની અસરથી ગુજરાત રાજય સરેિા 
આયોગના સભય નીમયા અનરે બરે રદિસ પછી તરેમનરે તરે આયોગનુરં અધયક્ષપદ સિી-
કારિા જણાવયુરં.

િૈદ્સાહરેબરે ગવણતવિભાગમારંથી માત્ર અચોક્સ મુદતની િગર પગારરે  રજા જ 
લીધી હતી. બીજ રે રદિસરે તરેઓ લાલદરિાજા ખાતરેની ગુજરાત લોકસરેિા આયોગની 
કચરેરીમારં સભય તરીકરે જોડાયા. તરે સમયરે મરંકોડીસાહરેબ અધયક્ષ હતા અનરે તરે સારંજ રે 
જ તરેઓ વનિૃતિ થિાના હતા. એટલરે બીજા રદિસથી િૈદ્સાહરેબ આયોગના અધયક્ષ 
બનયા અનરે છ િષ્ક સુધી, એટલરે કરે 1977 સુધી અધયક્ષ રહ્ા. 

આયોગની ઑરફસ લાલદરિાજા બસ ટવમ્કનસનરે અડીનરે આિરેલા બહુમાળી 
મકાનનરે પહરેલરે માળરે હતી. જ રે રદિસરે સાહરેબ આયોગના અધયક્ષ બનયા તરે જ 
રદિસથી તરેમનરે પોતાનો એક અરંગત પટાિાળો મળો. સાહરેબ તરે સારંજ રે ઘરેર જિા 
નીકળા તયારરે  તરે પટાિાળો તરેમનુરં દફતર ઉપાડીનરે તરેમની સાથરે થયો. સાહરેબ તો 
નીચરે ઊતરીનરે દરિાજાની બહાર નીકળા, પટાિાળો મતૂરંઝાયો. તરેનરે એમ કરે સાહરેબ 
પોતાની કારમારં બરેસરે એટલરે એમારં તરેમનુરં દફતર મતૂકી દઉં, પણ સાહરેબ તો 34 
નરંબરની બસમારં બરેસિા ચાલયા !

હિરે તરેમનો પગાર સારો થઈ ગયો હતો એટલરે સાહરેબરે મોટર ખરીદિાનુરં 
વિચાયુું. એ િખતરે ઍમબરેસરેડર અનરે રફયાટ એ બરે જ ગાડીઓ ભારતમારં બનતી 
હતી. રફયાટ બહુ નાની હતી અનરે ઍમબરેસરેડરમારંની મોટા ભાગની સરકાર પોતરે 
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પોતાના અનરે પોતાના અમલદારોના ઉપયોગ માટરે ખરીદી લરેતી હતી. િૈદ્સાહરેબનરે 
તરેમના હોદ્ાની રુએ સરકારી ્િૉટામારંથી ઍમબરેસરેડર ગાડી (પોતાનરે ખચવે સતો) 
મળી શકરે તરેમ હતી. એ પ્રમાણરે એમણરે તરે ખરીદી.

અમરેરરકામારં તરેમણરે એક મોટરગાડી રાખી હતી અનરે ચલાિી હતી પણ 
ભારતમારં ફરીથી ડ્રાઇવિરંગ લાઇસનસ મરેળિિાની જરૂર હતી. એટલરે તરેઓ લાલ-
દરિાજા પાસરે જ (તરે સમયરે) આિરેલી આર. ટી.ઓ. ની કચરેરીમારં ડ્રાઇવિરંગ ટરેસટ 
આપિા ગયા. તયારં તો તરેમના જ રેિા ઘણા લાઇનમારં બરેઠા હતા. સાહરેબ પણ બરેઠા. 
પણ સાહરેબની ઊંચાઈ અનરે તરેમનો સિચછ સફરેદ ખાદીનો િરેશ સૌનુરં ધયાન ખેંચતો 
હતો. આર.ટી.ઓ.ની કચરેરીના એક કમ્કચારીનુરં ધયાન િૈદ્સાહરેબ તરફ ગયુરં અનરે 
એ સાહરેબનરે ઓળખી ગયો. તરેણરે આર.ટી.ઓ.નરે તરત ખબર આપી. આર.ટી.ઓ. 
તરત બહાર આવયા અનરે સાહરેબનરે અરંદર આિિા આમરંત્રણ આપયુરં. સાહરેબરે તરેમનરે 
જણાવયુરં કરે અતયારરે  હુરં  જી. પી. એસ.સી. ના અધયક્ષ તરીકરે નથી આવયો પણ 
ડ્રાઇવિરંગ લાઇસનસના અરજદાર તરીકરે જ આવયો છુરં. તરેથી અહીં જ બરેસીશ અનરે 
મારો િારો આિશરે તયારં સુધી ધીરજપતૂિ્કક રાહ જોઈશ. 

તરેમનરે તરે જ રદિસરે લાઇસનસ તો મળી ગયુરં. 

િૈદ્સાહરેબ ગુજરાત લોકસરેિા આયોગના અધયક્ષ બનયા તયારં સુધી તરે આયોગનુરં 
કામ કરેટલુરં જરટલ છરે તરેનો મનરે ખયાલ નહોતો. આયોગરે સરકારી નોકરીઓ માટરે 
યોગય વયવ્તઓનરે કોઈ પક્ષપાત િગર પસરંદ કરિાની હોય છરે તરેનો ખયાલ ખરો 
પણ એ કામ કરેટલુરં વિકટ થઈ શકરે તરેનો મનરે ખયાલ નહોતો. ઉમરેદિારોના ઇનટરવયતૂ 
લઈએ અનરે તરેમારં યોગય લાગરે તરેનરે પસરંદ કરીએ એિી સીધી િાત હતી નહીં. આ 
કારંઈ અમુક વિષયના વશક્ષક કરે વયાખયાતાનરે પસરંદ કરિાની િાત નહોતી. આમારં 
તો સાિ અલગ અલગ વિષય લઈનરે સનાતક થયરેલામારં કોણ િધુ સારુરં  એ નક્ી 
કરિાનુરં હતુરં. એમ કહી શકાય કરે દરરેકનરે ગુજરાતી તથા અરંગ્રેજીનુરં ઠીક ઠીક જ્ઞાન 
હોિુરં જરૂરી છરે પણ એ પતૂરતુરં છરે ? સનાતકની એક વનશાની એ પણ છરે કરે તરે અમુક 
વિષયમારં પાિરધો હોય અનરે બધા વિષયમારં થોડુરં થોડુરં જાણતો હોય. જ રે ગવણતમારં 
પાિરધો હોય તરેનરે ગવણતમારં ઘણા બધા માક્ક મળરે પણ જ રેનરે સારહતયમારં રસ હોય 
તરેનરે ભાષામારં એટલા માક્ક ન પણ મળરે. આ બધી ગતૂરંચિણોમારંથી માગ્ક કરેમ કાઢિો 
એ પણ આયોગનુરં એક કામ છરે.

આયોગ જાણરે યુવનિવસ્કટી હોય તરેમ જ ઘણા બધા વિષયોની પરીક્ષા લરે છરે, 
એ માટરે પ્રાવશ્નકો નીમરે છરે, પરીક્ષકો નીમરે છરે. પણ જયારરે  પરરણામો તૈયાર થાય તયારરે  
બધા વિષયો િચચરેની તરેમની પોતાની સરળતા કરે કરઠનતાની અસર ઉમરેદિારોની 
અવગ્મતા પર ન થાય તરેિી તકરેદારી પણ રાખિી પડરે છરે. ટતૂરંકામારં આ બધા કામમારં 
કરેળિણીકારો અનરે તજજ્ઞોની ખતૂબ જરૂર પડરે છરે. 
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આનો અથ્ક એિો પણ છરે કરે એક ઉમરેદિારરે  ગવણતની પરીક્ષા આપી હોય 
અનરે તરેનરે 100મારંથી 95 માક્ક મળરે અનરે બીજાએ માનસશાસ્ત્રની પરીક્ષા આપી હોય 
અનરે તરેનરે 100મારંથી 80 માક્ક મળરે તો પણ માનસશાસ્ત્રનો વિદ્ાથથી િધુ લાયક છરે તરે 
સિીકારિાની જરૂર પડરે તો તરેની તૈયારી હોિી જોઈએ. આમારં ઘણી િાર પક્ષપાતના 
આક્ષરેપો થિાના પણ શુદ્ધબુવદ્ધથી લીધરેલા આિા વનણ્કયનરે િળગી રહરેિાની રહરંમત 
હોિી જોઈએ અનરે જરૂર પડરે અદાલતનરે આ િાત ગળરે ઉતારિાની તૈયારી હોિી 
જોઈએ. 

દરેખીતુરં છરે કરે આ પરરવસથવતમારં આયોગ સામરે બરેફામ આક્ષરેપો તો થિાના પણ 
આિી પરરવસથવતમારં રૅનક કરેિી રીતરે આપિી જોઈએ તરેનુરં પણ વિજ્ઞાન છરે તરે અદા-
લતનરે સમજાિી શકાય. હા, અદાલતનરે તો સમજાિી શકાય પણ દરરેક ઉમરેદિારનરે 
કરે તરેનારં માતા-વપતાનરે સમજાિિારં મુશકરેલ છરે.

આ પરરવસથવતમારં સામાનય માનિીઓ એમ માનરે કરે આયોગમારં ઘણી િાર 
વનણ્કયો મનસિી રીતરે લરેિાય છરે તો તરે સિાભાવિક છરે અનરે માટરે તરેઓ એ વનણ્કયો 
પોતાની તરફરેણમારં લરેિાય તરેિા પ્રયતન કરિા લલચાય તરે પણ સિાભાવિક ગણાય.

િૈદ્સાહરેબ આયોગના અધયક્ષપદરે આવયા પછી મારી પાસરે પણ ઉમરેદિારોના 
સરંબરંધીઓ તરેમના વનણ્કય પર અસર પાડિાના ઇરાદાથી આિિા લાગયા. ખાસ 
તો અમદાિાદથી પરંદર-િીસ રકમી. ઉતિરરે  આિરેલા ગામ કલોલથી લોકો મારી 
પાસરે આિિા લાગયા. 1955થી 1961 સુધી મારા વપતાશ્ી કલોલની િખારરયા 
હાઈસકતૂલના આચાય્ક હતા અનરે િૈદ્સાહરેબ તરેમના ભાઈ હતા તરે સમાચાર ગામમારં 
ફરેલાઈ ગયા હતા. મનરે ખતૂબ નિાઈ લાગી કરે આટલારં િષવે કલોલના લોકોનરે અમરે 
યાદ આવયા ! મેં તો તરેમનરે જણાવયુરં કરે િૈદ્સાહરેબ પોતાનરે યોગય લાગશરે તરે જ 
વનણ્કય લરેશરે. હુરં  એમના વનણ્કય પર કોઈ અસર કરિાનો પ્રયતન કરીશ જ નરહ. 
એક િાર મેં િૈદ્સાહરેબનરે આિા બધા લોકો મારી પાસરે આિરે છરે તરેની િાત કરી. િૈ-
દ્સાહરેબરે મનરે એક આચિય્ક આપયુરં. એમણરે કહ્ુરં કરે તમારી પાસરે જ રે આિરે એનરે તમારરે  
કહરેિાનુરં કરે િૈદ્સાહરેબ પાસરે જ જાઓ અનરે એ પણ ઉમરેદિાર પોતરે જ જાય. ‘જો 
ઉમરેદિારનરે ખરરેખર લાગતુરં હોય કરે આયોગની પસરંદગીની પ્રરક્રયામારં કરંઈક ખોટુરં 
થાય છરે તો તરેનરે પોતાનરે એ િાત મારા ધયાન પર લાિિાનો પતૂરો અવધકાર છરે અનરે 
હુરં  તરે માટરે જ રે જરૂરી લાગરે તરે કરીશ જ.’ બનયુરં એિુરં કરે મારી પાસરે આિનારનરે હુરં  
આ િાત કરિા મારંડો કરે તરત બધા આિતા બરંધ થઈ ગયા! તરેમારંના ઘણા ખરાનો 
ઉદ્ રેશ પસરંદગીની પ્રરક્રયામારં કરંઈક ખોટુરં કરાિિાનો જ હતો તરે દરેખાઈ આવયુરં ! 

િૈદ્સાહરેબ છ િષ્ક માટરે ગુજરાત લોકસરેિા આયોગના અધયક્ષ રહ્ા તરે દર-
વમયાન તરેમણરે મનરે આયોગનુરં કોઈ પણ કામ સોંપયુરં નહીં. એમની તયારંની મુદત પતૂરી 
થયા પછી તરેઓ રદલહી ખાતરે કરેનદ્રના લોકસરેિા આયોગના સભય થયા પછી ગુજરાત 
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યુવનિવસ્કટીના કુલપવત થયા. પણ મનરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારંથી હુરં  1995મારં વનિૃતિ 
થયો તયારં સુધી ગુજરાત લોકસરેિા આયોગનુરં કામ ન મળુરં. છરેક ઈ. સ. 2000 
પછી જુદા જુદા વિષયોમારં પરીક્ષા આપનારાનરે ક્રમ કરેમ આપિો એ માટરે ગવણતના 
અનરે આરંકડાશાસ્ત્રના ગતૂઢ વસદ્ધારંતોનો ઉપયોગ શી રીતરે કરી શકાય તરે આયોગનરે 
સમજાિિા માટરે મારી સરેિાઓ લરેિાઈ. 

આ રીતરે િૈદ્સાહરેબરે આયોગ છોડુરં પછી પચીસ િષ્ક પછી જ મનરે તયારં 
જિાની તક મળી. આમ  તો તરેમના સમયમારં તરે કાયા્કલયમારં જ રે બધા હતા તરે સૌ 
બદલી પામી ચતૂ્યા હતા અથિા વનિૃતિ થઈ ગયા હતા છતારં મેં જોયુરં કરે તરેમનરે 
માટરે સૌનરે પતૂજયભાિ હતો. તરેમણરે આયોગમારં કમપયતૂટરો દાખલ કરીનરે ઘણી બધી 
સરળતા અનરે પારદવશ્કતા લાિી દીધી હતી એમ બધા કહરેતા હતા.

પોતરે લોકસરેિા આયોગમારં હતા એ દરવમયાન એ ગવણતવિભાગમારં આિી 
શકતા નહીં પણ તરેમનુરં સરંશોધન ચાલુ હતુરં. પરદરેશનારં અવધિરેશનમારં તરેઓ જરૂર 
જતા અનરે ગુજરાત ગવણત મરંડળનારં અવધિરેશનોમારં તરેઓ અિશય આિતા. 

િૈદ્સાહરેબ છ િષ્ક માટરે ગુજરાત લોકસરેિા આયોગમારં હતા તયારરે  તરેમના 
અરંગત મદદનીશ તરીકરે શ્ી ટી. એમ. રામચરંદ્રનરે કામ કયુું હતુરં. હુરં  તરેમનરે 2015મારં 
મળો તયારરે  તરેઓ અમદાિાદમારં વનિૃતિ જીિન ગાળતા હતા. તરેમણરે મનરે િૈદ્સા-
હરેબની રીતો કરેટલી વનષપક્ષ અનરે પારદશ્કક હતી તરેનારં ઘણારં દૃષ્ટારંતો આપયારં હતારં.

1973મારં િૈદ્સાહરેબ ગુજરાત લોકસરેિા આયોગમારં હતા તયારરે  એમની કા-
રરકદથીમારં એક મોટુરં િાિાઝોડુરં આિી ગયુરં. આપણરે એ તો જોઈ ગયા કરે  1971મારં 
ગુજરાત પર રાષ્ટ ્રપવત શાસન હતુરં તયારરે  તરેમની વનમણતૂક ગુજરાત લોકસરેિા 
આયોગમારં થઈ. તયાર પછી 17 માચ્ક, 1972થી 17 જુલાઈ, 1973 સુધી ધનશયામ-
ભાઈ ઓઝા ગુજરાતના મુખયમરંત્રી તરીકરે રહ્ા. તયાર બાદ ચીમનભાઈ જીિાભાઈ 
પટરેલરે મરંત્રીમરંડળ બનાવયુરં. ચીમનભાઈ મતૂળ તો કૉલરેજના આચાય્ક હતા અનરે યુવનિ-
વસ્કટીના રાજકારણમારં પણ ખતૂબ સરક્રય હતા. એ જ અરસામારં ગુજરાત યુવનિવસ્કટી 
ઍ્ટ બદલિામારં આવયો અનરે નિા કુલપવતની (પારંચ િષ્કની મુદત માટરે) ચતૂરંટણી 
ઑ્ટોબર, 1973મારં કરિાની આિી.

એ સમયરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવતની ચતૂરંટણી ઘણીિાર રસાકસી ભરી 
થતી તથા વિજ રેતા ઉમરેદિાર હરંમરેશારં સિ્કશ્રેષ્ઠ જ હોય તરેિુરં ન પણ બનતુરં. એક િાર 
મહાન િૈજ્ઞાવનક અનરે સિપનદ્રષ્ટા વિક્રમ સારાભાઈ પણ કુલપવતની ચતૂરંટણીમારં હારી 
ગયા હતા. કુલપવતની ચતૂરંટણીમારં મતદારો સરેનરેટના સભયો જ હતા. આમારંના ઘણા 
કૉલરેજના શરેઠ કરે દાતા કહરે તરે પ્રમાણરે જ મત આપતા.

આમ તો િૈદ્સાહરેબ ગુજરાત લોકસરેિા આયોગમારં જોડાયા તરેના થોડા સમય 
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પહરેલારં જ તરેમની િરણી સતૂરતની દવક્ષણ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવતપદરે થઈ 
હતી પણ તરે હજી તયારં જોડાય તરે પહરેલારં જ તરેઓ લોકસરેિા આયોગના સભય બનયા 
અનરે અમદાિાદમારં રહરેિુરં એ તરેમની પ્રાથવમકતા હોિાથી તરેમણરે દવક્ષણ ગુજરાત 
યુવનિવસ્કટીના કુલપવતપદનરે બદલરે લોકસરેિા આયોગનુરં સભયપદ સિીકાયુું.

હિરે તો ચીમનભાઈ પટરેલ મુખયમરંત્રી હતા એટલરે પોતાની મરજીથી જ કોઈનરે 
કુલપવત બનાિશરે એિો ભય કૉલરેજના અધયાપકોમારં વયાપી ગયો અનરે ચીમનભાઈ-
નો ટરેકો ઈશ્વરભાઈ પટરેલનરે હતો તરે સપષ્ટ હતુરં. આમ તો ઈશ્વરભાઈ પટરેલ સરદાર 
પટરેલ યુવનિવસ્કટી અનરે અનય કરેટલીક યુવનિવસ્કટીઓ(જ રેિી કરે ખરેતીિાડી યુવન.)ના 
કુલપવતપદરે રહી ચતૂ્યા હતા તરેમની પાસરે વિચારો હતા, કામ કરિાની ધગશ હતી 
છતારં તરેમના વિશરે છાપ એિી હતી કરે તરેઓ કમ્કયોગી િધુ હતા અનરે બુવદ્ધજીિી 
ઓછા હતા. િળી એમ પણ વયાપકપણરે મનાતુરં હતુરં કરે જો ઈશ્વરભાઈ કુલપવત 
બનશરે તો કૉલરેજોના સરંચાલકોના હાથ મજબતૂત થશરે અનરે અધયાપકો નબળા પડશરે.

એટલરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટી વિસતાર અધયાપક મરંડળ (GUATA)એ ઈશ્વ-
રભાઈની વિરુદ્ધ એક શૈક્ષવણક પ્રવતભાિાળા જાણીતા અનરે વનષકલરંક એિા કોઈ 
વિવિાનનરે ઊભા કરિાનો વનણ્કય કયયો. તરેમણરે િૈદ્સાહરેબ પર પસરંદગી ઉતારી. 
િૈદ્સાહરેબરે ના તો ન પાડી (કારણ કદાચ તરેમનરે ગુઆટા પ્રતયરે કતૂણી લાગણી 
હશરે) પણ પોતરે સરકારી કમ્કચારી હોિાથી પોતરે પોતાનો પ્રચાર જરા પણ નરહ 
કરરે  એિી શરત મતૂકી. ગુઆટાએ એ શરત સિીકારી એટલરે કુલપવતપદ માટરેનો 
મુકાબલો ઈશ્વરભાઈ અનરે િૈદ્સાહરેબ િચચરે થયો. એક પક્ષરે કૉલરેજના સરંચાલકો 
હતા (જ રેમારંના ઘણા એક યા બીજી રીતરે મતદારો હતા) અનરે બીજી તરફ કૉલરેજના 
અધયાપકો હતા (જ રેમનામારં બહુ ઓછા સરેનરેટના સભયો હતા) કૉલરેજના વપ્રવનસપાલો 
પણ સરેનરેટના સભયો હતા પણ એમારંના ઘણા સરંચાલકોના પ્રભાિ હરેઠળ હતા અનરે 
કરેટલાક નહોતા. એકરંદરરે  પરરણામ આગળથી આગાહી કરી શકાય તરેિુરં નહોતુરં.

ગુઆટાના નરેતાઓ તથા હુરં  અનરે દશ્કનવસરંઘસાહરેબ બધા મતદારોનરે મળીનરે 
િૈદ્સાહરેબનરે મત આપિા સમજાિતા હતા એક ઉદ્ોગપવતએ (જ રે પણ સરેનરેટના 
સભય હતા) અમનરે રોકડુરં પરખાવયુરં હતુરં કરે, ‘અરરે , તમરે જોજો ઈશ્વરભાઈ તો ટહરેલતા 
ટહરેલતા કુલપવતપદરે પહોંચી જશરે.’

એક િાર વસરંઘસાહરેબ અનરે હુરં  સારંકડીશરેરીની મરહલાઓની કૉલરેજ બી.ડી.
કૉલરેજના વપ્રવનસપાલ એસ. આર. ભટ્ટસાહરેબનરે ઘરેર રાત્રરે દસ િાગયા પછી પહોંચયા. 
કદાચ સાહરેબ ઊંઘી ગયા હશરે એટલરે એમનરે બહારના રૂમમારં આિતારં થોડી િાર 
લાગી. પણ અમનરે જોઈનરે એ તરત બોલયા, you have come to convince a 
man who is already convinced. આ સારંભળીનરે અમરે બરંનરે તરે રદિસનો થાક 
ભતૂલી ગયા. 
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ખરેર, ચતૂરંટણી પછીની મતગણતરી િખતરે હુરં  અનરે દશ્કનવસરંઘસાહરેબ હાજર 
હતા. ઈશ્વરભાઈ લગભગ 55 ટકા મતો મરેળિી ચતૂરંટાયા અનરે િૈદ્સાહરેબ હાયા્ક. 

આ પછી પણ ગુજરાતના બૌવદ્ધકો અનરે વિદ્ાથથીઓએ ચાર-પારંચ મરહના 
સુધી એક ખતૂબ જલદ ‘નિવનમા્કણ આરંદોલન’ ચલાવયુરં. પરરણામરે 1974ના ફરેબ્ુ-
આરીમારં ચીમનભાઈ સરકારરે  રાજીનામુરં આપયુરં. આરંદોલન તયાર પછી જ ઠરંડુરં પડુરં.

1973–’74નુરં આરંદોલન ગુજરાતની તિારીખમારં મહતિનુરં સથાન ધરાિરે છરે. 
આ આરંદોલનનો સિ્કગ્ાહી અભયાસ કરિા બરે અમરેરરકન વિવિાનો ડૉન ઈ. જોનસ 
અનરે રૉડની ડબલયતૂ જોનસ િષ્ક- દોઢ િષ્ક પછી અમદાિાદ આવયા હતા; લાગ-
તાિળગતા સૌનરે તરે મળા હતા અનરે પછી તરેમણરે આ આખી ચળિળ પર એક 
સરસ અભયાસ અનરે સરંશોધનલરેખ લખયો હતો : The Scholar’s Rebellion : 
Educational Interests and agitational politics in Gujarat. એ સરંશોધનલરેખ 
1977ના ‘જન્કલ ઑફ એવશયન સટડીઝ’મારં છપાયો હતો. 

* * *

હિરે ઈશ્વરભાઈ અમારા કુલપવત હતા અનરે િૈદ્સાહરેબ લોકસરેિા આયોગના 
અધયક્ષ હતા. 

અમનરે ભય હતો કરે ચતૂરંટણીમારં દશ્કનવસરંઘસાહરેબના અનરે મારા રોલ બદલ 
ઈશ્વરભાઈ આખા ગવણતવિભાગ તરફ કદાચ ઓરમાયુરં િત્કન રાખશરે. પણ એિુરં 
કશુ થયુરં નરહ. તરેમણરે હરંમરેશ અમારી સારી પ્રિૃવતિ અનરે સારારં સતૂચનોની કદર કરી 
અનરે અમનરે પ્રોતસાહન આપયુરં.

એક િાર ગુજરાત ગવણત મરંડળના િાવષ્કક અવધિરેશનમારં ગુજરાત યુવનિ-
વસ્કટીના સતિાિાર પ્રવતવનવધ તરીકરે તરેમણરે મારી િરણી કરી હતી. તરે અવધિરેશનમારં 
ગવણતવિભાગમારંથી અમરે ચાર-પારંચ અધયાપકો જિાના હતા. મેં ઈશ્વરભાઈનરે પત્ર 
લખયો કરે અમરે બધા ગાડીના બીજા િગ્કમારં જ મુસાફરી કરીએ અનરે મનરે એકલાનરે 
પ્રથમ િગ્કમારં જિાનરે કારણરે જ રે ખચ્ક થાય તરે  અનરે અમારો ખરરેખરો ખચ્ક એ બરેમારંથી 
જ રે રકમ ઓછી હોય તરે યુવનિવસ્કટી આપરે. ઈશ્વરભાઈએ મારી વિનરંતી સિીકારી 
અનરે મનરે અવભનરંદન આપતો પત્ર પણ લખયો. િળી તરેમણરે સરંસકૃત સુભાવષત તરેન 
તય્તરેન ભતૂરંજીથા: પણ ટારં્યુરં.

મારુરં  તો ખરરેખર એિુરં માનિુરં છરે કરે ઘણા લોકોએ ઈશ્વરભાઈનરે બરાબર 
ઓળખયા નહોતા. એમના વસદ્ધારંતો તો સજ્જનો જ રેિા જ હતા પણ અનયનરે નુકસાન 
ન પહોંચરે એ રીતરે વનયમોમારં બારંધછોડ કરિા તૈયાર હતા.

ઈશ્વરભાઈ 1973થી 1978 સુધી અમારા કુલપવત રહ્ા. ગુઆટા(ગુજરાત ય-ુ
વનિવસ્કટી એરરયા ટીચસ્ક ઍસોવસયરેશન)નો ઈશ્વરભાઈ સામરેનો વિરોધ કાયમ રહ્ો.
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દરવમયાનમારં ઇવનદરા ગારંધીએ 1975મારં દરેશ ઉપર લાદરેલી કટોકટી તો ચાલુ 
જ હતી. એટલરે દરેશમારં લોકશાહી નહોતી અનરે પરરવસથવતમારં ગમરે તયારરે  વિસફોટ 
થાય તરેમ લાગતુરં હતુરં. પહરેલો ભડકો 1973મારં અમદાિાદની એલ.ડી. કૉલરેજ ઑફ 
એવનજવનયરરરંગની હૉસટરેલમારં થયો. તયારં જમિાના ખચ્કમારં હૉસટરેલમારં અનરેકગણો 
િધારો થતારં વિદ્ાથથીઓ રહરંસા પર ઊતરી આવયા. 1974ની જાનયુઆરીની 28મીએ 
ચીમનભાઈએ અમદાિાદ શહરેરનરે લશકરનરે હિાલરે કરી દીધુરં. આનો એટલો બધો 
વિરોધ થયો કરે ઇવનદરા ગારંધીએ ચીમનભાઈનરે રાજીનામુરં આપિા જણાવયુરં અનરે 
એમ ગુજરાત પર ફરી રાષ્ટ ્રપવત શાસન આવયુરં.

જી. પી. એસ. સી.ના અધયક્ષ તરીકરેની િૈદ્સાહરેબની મુદત 18 જતૂન, 1977ના 
રોજ પતૂરી થઈ અનરે તરેઓ તયારંથી વનિૃતિ થયા. તરેના ચાર મરહના પહરેલારં લોકસભા-
ની ચતૂરંટણી થઈ હતી જ રેમારં કૉંગ્રેસની પહરેલી િાર હાર થઈ. મોરારજીભાઈ દરેસાઈ 
દરેશના નિા પ્રધાનમરંત્રી બનયા.

િૈદ્સાહરેબ જી.પી.એસ.સી.મારંથી વનિૃતિ થયા તરેના થોડા રદિસ પહરેલારં જ 
તરેમની િરણી રદલહીમારં કરેનદ્રસરકારના લોકસરેિા આયોગ(UPSC)ના સભય તરીકરે 
થઈ. એટલરે 1977ના જતૂનમારં સાહરેબરે રદલહી જઈનરે એ હોદ્ો સરંભાળી લીધો. એ 
એકલા જ રદલહી ગયા હતા. સાહરેબની ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં પ્રોફરેસરની જગયા 
તરેમની જ હતી પણ હિરે તરેઓ રદલહી ગયા એટલરે તરેમણરે ગુજરાત યુવન.ના પ્રોફરેસર 
તરીકરે રાજીનામુરં આપયુરં. 

આ બાજુ ઈશ્વરભાઈ પટરેલની મુદત ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં ઑ્ટોબર, 
1978મારં પતૂરી થતી હતી. ગુજરાતની નિી બાબુભાઈ પટરેલની સરકારરે  યુવનિવસ્કટી 
ધારો સુધારીનરે હિરે કુલપવત માટરેની ચતૂરંટણીની જોગિાઈ કાઢી નાખી હતી. હિરે 
કુલપવતની િરણી ત્રણ િષ્ક માટરે કુલાવધપવત (એટલરે ગિન્કર) કરરે  તરેિી વયિસથા 
કરાઈ હતી.

1978મારં િૈદ્સાહરેબની ષષ્ઠીપતૂવત્ક રદલહીમારં જ ઊજિાઈ હતી અનરે પછી છ 
મરહનરે તરેમની િરણી કુલાવધપવતએ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવત તરીકરે કરી. 

કુલપવત તરીકરે િૈદ્સાહરેબના અનુગામી પ્રા. કરે. એસ. શાસ્ત્રી હતા. તરેઓ 
ગુઆટાના મોટા નરેતા રહી ચતૂ્યા હતા.

ba
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પવચિમ ભારતમારં યુવનિવસ્કટીના કુલપવતઓની તિારીખ ખતૂબ 
ભાતીગળ રહી છરે. આ પ્રદરેશમારં યુવનિવસ્કટીઓ 1850ના દાયકામારં 
શરૂ થઈ. તરે સમયરે તો આ પ્રદરેશમારં એક માત્ર મુરંબઈ યુવનિવસ્કટી જ 
હતી. તયારરે  કુલપવત યુવનિવસ્કટીના િડા ખરા પણ રાજા જ રેિા, તરેમનરે 
ભાગયરે જ કોઈ કામ કરિુરં પડરે. શરૂઆતમારં તો મુરંબઈ હાઈકોટ્કનો 
મુખય નયાયાધીશ જ લગભગ હોદ્ાની રૂએ મુરંબઈ યુવનિવસ્કટીનો 
કુલપવત બનતો. કદાચ આ જ કારણરે (હજી આજ રે પણ) મુરંબઈમારં 
હાઈકોટ્કની બાજુમારં જ યુવનિવસ્કટીની ઑરફસ છરે. ચીફ જસટીસ 
બપોરના ત્રણ િાગયા સુધીમારં હાઈકોટ્કમારં કરેસ સારંભળરે, પછી 
ચુકાદો લખાિરે, લરંચ કરરે  અનરે પછી કરેિળ એક રસતો પાર કરીનરે 
યુવનિવસ્કટીના મકાનમારં િાઇસ ચાનસરેલરની ઑરફસમારં બરેસરે. કોઈની 
કોઈ િાત સારંભળિાની હોય તો સારંભળરે, કોઈ વનણ્કયો લરેિાના હોય 
તો લરે, ચા પીએ અનરે પછી પોતાની મોટરમારં ઘરેર જાય.

પણ આઝાદી પછી પરરવસથવત ઝડપથી બદલાઈ ગઈ. કુલપવત 
પતૂરા સમયના બનયા, દરરેક િાતમારં તરેમનો વનણ્કય જ આખરી ગણાય 
તરેિુરં થયુરં અનરે તરેથી લગભગ દરરેક વનણ્કય માટરે તરેમની પાસરે જ જિુરં 
પડરે તરેિો વશરસતો પડી ગયો.

િૈદ્સાહરેબનરે દરરેક વનણ્કયમારં ભાગ ભજિિાનો રસ નહોતો 
પણ મહતિના વનણ્કયોની પ્રરક્રયામારં ભાગ લરેિાની તરેમની ઇચછા હતી. 
આથી ક્ષુલ્ક િાતો લઈનરે તરેમની પાસરે આિનાર માટરે તરેમની પાસરે 
સમય જ નહોતો. તરેઓ કુલપવત એટલરે યુવનિવસ્કટીના કરેિળ િહીિટી 
િડા નથી પણ શૈક્ષવણક બાબતોમારં પણ તરેમની નરેતાગીરી આપિાની 
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ફરજ છરે તરેમ સમજતા.

ભારતના એક પ્રમુખ િૈજ્ઞાવનક અનરે અતયારરે  તાતા ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ ફનડામરે-
નટલ રરસચ્કમારં કામ કરતા ડૉ. પરંકજ જોષી જયારરે  ભાિનગરમારં પીએચ.ડી. કરતા 
હતા (તરેમના ગુરુ િૈદ્સાહરેબના જાણીતા વશષય ડૉ. જ રે. કૃષણ રાિ હતા) તયારરે  
એક પ્રશ્ન પર િૈદ્સાહરેબના માગ્કદશ્કન માટરે આગળથી સમય લઈનરે િૈદ્સાહરેબ 
પાસરે આવયા હતા. કુલપવતની ઑરફસમારં તરેઓ પોતાના પ્રશ્નની ચચા્ક િૈદ્સાહરેબ 
સાથરે કરતા હતા. બપોર પછી વસવનડકરેટની સભા હતી. વસવનડકરેટના એક સભય 
િહરેલા આવયા અનરે સાહરેબની ઑરફસમારં ધસી જઈનરે પોતાની િાત કરિા મારંડા. 
િૈદ્સાહરેબરે તરેમનરે સાફ સાફ સરંભળાિી દીધુરં કરે હાલ તો પીએચ.ડી.ના આ વિદ્ાથથી 
મનરે મળિા આવયા છરે એટલરે અતયારરે  તો એમની સાથરે હુરં  એમનો પ્રશ્ન જ ચચથીશ. 
તમારો પ્રશ્ન આપણરે વસવનડકરેટની સભામારં જ ચચથીશુરં.

િૈદ્સાહરેબ કુલપવત હતા તયારરે  ગુજરાત યુવનિવસ્કટી સાથરે સરંલગ્ન 156 
કૉલરેજો હતી. િૈદ્સાહરેબ િ્તા તરીકરે પરંકાયરેલા હતા એટલરે ઘણી બધી કૉલરેજો 
તરેમનરે બોલાિતી. સાહરેબ હસિામારં કહરેતા કરે મારી ટમ્ક ત્રણ િષ્કની છરે અનરે 3 િષ્કમારં 
કુલ 156 અઠિારડયારં થાય. અનરે આપણી યુવનિવસ્કટીમારં 156 કૉલરેજો જ છરે! જો હુરં 
દરરેક કૉલરેજમારં જિા માગુરં તો મારરે  દર અઠિારડયરે ્યારંક નરે ્યારંક જિાનુરં થાય જ. 
એ જરા િધુ પડતુરં નથી ? િૈદ્સાહરેબનરે કુલપવતના સમયગાળામારં બરે-ત્રણ પરદરેશ 
પ્રિાસો પણ કરિા પડા હતા. ગુજરાત યુવનિવસ્કટીનરે ઘણારં િષયોથી જાપાનની 
્યોટો યુવનિવસ્કટી સાથરે અમુક બાબતો અરંગરે સરંબરંધો હતા. િૈદ્સાહરેબ આના 
પરરણામરે એક િાર (પતની સરહત) જાપાન ગયા હતા.

ગવણતવશક્ષણની આરંતરરાષ્ટ ્રીય પરરષદ દર ચાર િષવે મળરે છરે. એ પરરષદ 
1980મારં અમરેરરકામારં સાનફ્ાવનસસકો પાસરે મળી હતી. તરેની એક બરેઠકનુરં પ્રમુખ-
સથાન લરેિાનુરં િૈદ્સાહરેબનરે કહરેિાયુરં હતુરં એટલરે તરેઓ તયારં પણ ગયા હતા.

* * *
હિરે થોડીક મારી િાત કરુરં . હુરં  1966થી અમદાિાદમારં ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના 

ગવણતવિભાગમારં જ હતો. પહરેલારં વયાખયાતા હતો અનરે 1969મારં રીડર બનયો હતો. 
ત્રણ વિદ્ાથથીઓએ મારા માગ્કદશ્કન હરેઠળ પીએચ.ડી. કયુું હતુરં અનરે આપણરે જોયુરં 
છરે તરેમ માધયવમક અનરે ઉચચતર માધયવમક બોડ્કમારં પણ હુરં સરક્રય હતો. ઉચચ-
તર માધયવમક વશક્ષણ બોડ્કનો તો હુરં  સભય પણ હતો. ગુજરાત ગવણતમરંડળમારં 
પણ મારી શાખ હતી. નિા ગવણતના માધયવમક અનરે ઉચચતર માધયવમક કક્ષાએ 
પાઠ્યપુસતકના લરેખકમરંડળમારં પણ હુરં હતો. મારારં ત્રણ સરંતાનો (લિ, તપન અનરે 
વનપા) સી.એન.હાઈસકતૂલમારં ઠરીઠામ થઈ ગયારં હતારં અનરે મારારં પતની િરંદનાએ પણ 
સમાજસરેિાની એક પ્રિૃવતિ ઉપાડી હતી. એટલરે અમારારં મતૂવળયારં અમદાિાદમારં ઊંડારં 
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નખાઈ ચતૂ્યારં હતારં. આ કારણરે જયારરે  ગવણતના પ્રાધયાપકની અમદાિાદ બહારની 
કોઈ યુવનિવસ્કટીની જાહરેરાત આિતી તયારરે  તયારં હુરં  અરજી કરતો નહીં.

આિી જ એક જાહરેરાત દવક્ષણ ગુજરાત યુવનિવસ્કટી સતૂરતની 1978ની શરૂ-
આતમારં આિી તયારરે  મેં તરે વિશરે કશુરં ન કરિા વિચાયુું હતુરં. પણ તરે યુવનિવસ્કટીના 
કુલપવત પ્રા. એ. આર. દરેસાઈ મનરે જાણતા હતા, કારણ કરે અમરે બરંનરે ગુજરાતના 
ઉચચતર માધયવમક બૉડના સભયો હતા. તરેમણરે પોતાના રવજસટ્રારનરે સતૂચના આપી 
કરે મનરે એક અરજીનુરં ફૉમ્ક મોકલિુરં અનરે મનરે રસ હોય તો અરજી કરિા જણાિિુરં. 

મનરે રવજસટ્રારનો પત્ર મળો. મનરે થયુરં કરે દરેસાઈસાહરેબના માન ખાતર પણ 
મારરે  અરજી તો કરિી જ જોઈએ એટલરે મેં અરજી તો કરી જ પણ તરેમારં અમદા-
િાદના મારા તરે સમયના પગાર કરતારં પણ સારો એિો િધુ પગાર માગયો. થોડા 
સમય પછી મનરે પત્ર મળો કરે અમુક તારીખરે ઇનટરવયતૂ છરે તરેમારં હાજર રહરેિા 
વિનરંતી છરે. 

ઇનટરવયતૂ સતૂરતમારં બપોરરે  12 િાગરે હતો. હજી એ નોકરી મળરે તો સિીકારિી 
કરે નહીં તરેની અિઢિમારં હુરં  હતો. પણ દરેસાઈસાહરેબના માન ખાતર મારરે  જિુરં તો 
જોઈએ એમ સમજી મેં તરે રદિસરે સિારની ગુજરાત એ્સપ્રરેસમારં જ સતૂરત જિા 
ધાયુું. એ ગાડી સિા અવગયારરે  સતૂરત પહોંચતી હતી અનરે સતૂરત સટરેશનથી યુવન-
િવસ્કટી સારી એિી દતૂર હતી એટલરે ગાડી સમયસરની હોય તો જ હુરં સમયસર 
પહોંચુરં તરેમ હતુરં. પણ મેં આ જ ટ્રરેન પસરંદ કરી તરે મારા મનની વવિધા દશા્કિરે છરે. 

હુરં  ટ્રરેનમારં ઊપડો તો ખરો પણ ટ્રરેન આણરંદ અનરે નરડયાદ િચચરે એક સટરેશન 
ખાતરે ઊભી રહી ગઈ અનરે ખબર પડી કરે િડોદરાના યાડ્કમારં કોઈ ટ્રરેન-અકસમાત 
થયો છરે એટલરે અમારી ટ્રરેન અવનવચિત મુદત માટરે મોડી થશરે. મનરે તો થયુરં ‘ભલુરં થયુરં 
ભારંગી જ રંજાળ’. હુરં  તો તરે સટરેશનરે ઊતરી ગયો. ગામમારં જઈનરે સતૂરત યુવનિવસ્કટીનરે 
તાર કયયો અનરે પછી એસ.ટી. બસમારં બાર િાગયા સુધીમારં ઘરેર પાછો આિી ગયો.

મનરે આચિય્ક તો તયારરે  થયુરં કરે મરહના પછી દ.ગુ.યુવનિવસ્કટીના રવજસટ્રારનો 
મારા પર સીધો વનમણતૂક પત્ર આવયો અનરે તરે પણ મેં માગરેલા પગારરે . હિરે આિી 
સિમાન જાળિતી નોકરીની ના કરેમ પડાય? એટલરે જતૂન, 1978મારં અમદાિાદનુરં 
અમારુરં  ઘરનુરં ઘર બરંધ કરીનરે અમરે સૌ સતૂરત ગયારં. 

અમરે સતૂરત સાડા સાત િષ્ક રહ્ારં પછી 1985ના અરંતમારં મારી વનમણતૂક 
ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં પ્રાધયાપક તરીકરે થઈ તયારરે  અમરે અમદાિાદ પરત આવયારં.

અમરે સતૂરત હતારં તરે દરવમયાન િૈદ્સાહરેબ 1980ના ઑ્ટોબરમારં રદલહી 
છોડીનરે ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવત બનયા હતા. મારરે  માધયાવમક વશક્ષણ 
બોડ્કના કામરે દર મરહનામારં બરે-ત્રણ િાર ગારંધીનગર જિાનુરં થતુરં. તયારંથી બપોરરે  
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અઢી-ત્રણ િાગરે છતૂ ટી હુરં  અમદાિાદ ગુજરાત યુવનિવસ્કટીમારં િૈદ્સાહરેબ મળી શકરે 
તરેમ હોય તો મળી સટરેશનરે જઈ સતૂરતની ટ્રરેન પકડતો.

1985ના ઑ્ટોબરમારં મનરે 50 િષ્ક પતૂરારં થયારં તયારરે  િૈદ્સાહરેબરે મનરે એક 
સરસ પત્ર લખયો હતો અનરે તરેમારં રૂ. 50ની નોટ પણ બીડી હતી. જિાબમારં મેં લખયુરં 
હતુરં કરે હિરે તો એક ઇચછા એ છરે કરે હુરં  જયારરે  100 િષ્કનો થાઉં તયારરે  તમારો આિો 
જ પત્ર મનરે મળરે અનરે તરેમારં રૂ. 100ની નોટ પણ હોય!

* * *
ગુજરાત ગવણત મરંડળનુરં 17મુરં િાવષ્કક અવધિરેશન આણરંદમારં 1980ની નિરે-

મબરની 2, 3 અનરે 4 તારીખોએ મળુરં હતુરં. િૈદ્સાહરેબ તરે સમયરે ગુજરાત યુ-
વનિવસ્કટીના કુલપવત હતા અનરે તરેઓ આ અવધિરેશનમારં આવયા હતા. હુરં  પણ 
મારા પરરિાર સરહત સતૂરતથી તયારં ગયો હતો. છરેલ્ા રદિસરે િૈદ્સાહરેબ સિારરે  
જ (કોઈ કામ હોિાથી) અમદાિાદ પાછા ફયા્ક હતા. હુરં  સપરરિાર પરરષદ પતૂરી 
થયા પછી સારંજ રે ટ્રરેનમારં નીકળી જતૂનાગઢ ગયો. તયારંથી વગરના જ રંગલમારં વસરંહદ-
શ્કન માટરે અમારરે  જિુરં હતુરં. જતૂનાગઢમારં અમરે અમારા કાકા (નૌતમલાલ િસાિડા, 
િૈદ્સાહરેબના માસીના પુત્ર)નરે તયારં ઊતયાું હતારં. તરેમનરે તયારં 6–11–1980ના રોજ 
સિારરે  રરે રડયો પરના પ્રાદરેવશક સમાચારમારં અમરે સારંભળુરં કરે િૈદ્સાહરેબરે આગલરે 
રદિસરે ગારંધીનગરમારં ગિન્કર-વનિાસરે જઈનરે કુલપવતપદનુરં પોતાનુરં રાજીનામુરં આપયુરં 
હતુરં. સમાચારમારં તરેમના રાજીનામાના કારણનો ઉલ્રેખ નહોતો. આ સારંભળીનરે મનરે 
તો આઘાત લાગયો. હજી તરેમની કુલપવત તરીકરેની મુદત પતૂરી થિાનરે એક િષ્કની 
િાર હતી. તરેમણરે શા માટરે પાકતી મુદત પહરેલારં રાજીનામુરં આપયુરં એ વિશરે એમણરે ન 
તો અગાઉથી કોઈ અણસાર આપયો અનરે ન તો પછીથી કોઈ ખુલાસો કયયો. 

આ રાજીનામા સાથરે િૈદ્સાહરેબના જીિનનો સિરેતન કાળ પતૂરો થયો.

પાછળથી મેં સારંભળુરં કરે યુવનિવસ્કટીના તરેમના ડ્રાઇિરનરે તરેમણરે 5મી એ સારંજ રે 
સતૂચના આપી કરે ગાડીનરે ગારંધીનગર ગિન્કરના બરંગલરે લઈ લરે. તયારં તરેઓ અરંદર 
ગયા. અડધા કલાકરે બહાર નીકળા અનરે ડ્રાઇિરનરે કાર અમદાિાદના ઘરેર લઈ 
જિા કહ્ુરં. ઘર આવયુરં એટલરે સાહરેબરે ઊતરીનરે ડ્રાઇિરનરે એટલુરં જ કહ્ુરં કરે ‘હિરે તારરે  
આિિાનુરં નથી. મેં રાજીનામુરં આપી દીધુરં છરે.’

ba
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(1)

િૈદ્સાહરેબ સતૂરત હતા તરે દરવમયાન મુરંબઈમારં મનરે નાતાલની 

કરે અનય રજાઓ પડરે તયારરે  હુરં  સતૂરત જતો અનરે ઉનાળાના લારંબા 

િૅકરેશનમારં એ મુરંબઈ આિતા. અમારા ઘરમારં પરંખા તો હતા જ નહીં 

અનરે મુરંબઈના ભરેજિાળા િાતાિરણમારં ઉનાળામારં તો સખત પરસરેિો 

થાય. હુરં  અનરે િૈદ્સાહરેબ મકાનના કરંપાઉનડમારં નીચરે જમીન પર 

ચાદર કરે સાદડી વબછાિીનરે સતૂઈ જતા. અમારી નજરો અનાયાસરે 

જ તારાખવચત આકાશ પર મરંડાયરેલી રહરેતી. િૈદ્સાહરેબરે મનરે તારા 

અનરે નક્ષત્રોનો પરરચય તરે િખતરે કરાવયો હતો. 1949મારં પણ આ જ 

રીતરે અમરે સતૂતા હતા તયારરે  તરેમણરે મનરે શવનગ્હ ઓળખાવયો હતો. તરે 

િખતરે તરે વસરંહ રાવશના મઘા નક્ષત્રના છ-સાત તારા દાતરડા(કરે પ્ર-

શ્નાથ્ક વચહન)ના આકારમારં છરે. તરે િખતરે શવનનો ગ્હ તરેમની બાજુમારં 

એિી રીતરે ગોઠિાઈ ગયો હતો કરે મઘાના તારા તથા શવન એ બધા 

ભરેગા મળીનરે અરંગ્રેજી પારંચડાનો આકાર બનતો હતો. તારા અનરે 

ગ્હો જોતારં જોતારં ખગોળની હકીકતો અનરે િાતો પણ િૈદ્સાહરેબ 

કરતા. આ બધારંનરે કારણરે મનરે ખગોળમારં ખતૂબ રસ પડો અનરે એ 

જીિનભર રહ્ો. 

સતૂરતથી િૈદ્સાહરેબ 1948મારં આણરંદ પાસરે િલ્ભવિદ્ાનગ-

રની કૉલરેજમારં પ્રાધયાપક બનયા તયારં સુધીમારં ગુજરાતીમારં એક ખતૂબ 

સારુરં  ખગોળનુરં સામવયક ‘આકાશગરંગા’ આણરંદથી પ્રકાવશત થિા 
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મારંડુરં હતુરં. તરેઓ તરેના ગ્ાહક તો થઈ જ ગયા પણ પછી જયારરે  જયારરે  તરેઓ કામ 

માટરે મુરંબઈ આિરે તયારરે  તરેના અરંકો મારરે  માટરે લરેતા આિરે. ઘણરંખરુરં  તો તરેઓ તરે જ 

સારંજ રે પાછા જિાના હોય એટલરે મારરે  તરે અરંકો તરે જ રદિસરે િારંચી લરેિા પડરે. પણ 

મનરે તરેના લરેખોમારં એટલો બધો રસ પડતો કરે એિુરં સમયનુરં બરંધન ન હોત તો પણ 

હુરં એ અરંકો સિારથી સારંજ સુધીમારં િારંચી જ લરેત.

(2)

વિદ્ાનગરના િૈદ્સાહરેબના ઘરમારં ઘણારં સામવયકો આિતારં. આકાશગરંગા 
વિશરે મેં ઉપર લખયુરં જ છરે, આ ઉપરારંત તરેમની પુત્રીઓ માટરે ‘બાળવમત્ર’ સામવયક 
આિતુરં. સાહરેબની બીજા નરંબરની પુત્રી વસમતા હજી તો ત્રણ િષ્કની હતી અનરે તરેનરે 
િારંચતારં પણ આિડતુરં ન હતુરં તયારરે  પણ બાળવમત્રમારં જોઈનરે તરેમારંની કવિતા તરે ગાઈ 
શકતી. તરેનુરં રહસય એટલુરં જ હતુરં કરે તરે પોતાની મોટી બહરેનનરે બાળવમત્રમારં જોઈનરે 
કવિતા બોલતારં કરે ગાતારં જોતી અનરે તરેનરે કવિતા મોઢરે થઈ જતી. િળી તરેની બહરેન 
જ રે પાનુરં સામરે રાખીનરે ગાતી તરે પાના પરનુરં વચત્ર કરે તરેની સામરેના પાનાનુરં વચત્ર જ 
તરે યાદ રાખી લરેતી. કોઈ કવિતાિાળુરં પાનુરં કાઢરે એટલરે પરેલુરં વચત્ર જોઈનરે જ વસમતા 
તરે કવિતા બોલિા મારંડરે !

સાહરેબનરે તયારં કવિિર ઉમાશરંકર જોશીનુરં ‘સરંસકૃવત’ પણ આિતુરં અનરે તરે 
(તરેમ જ તરે િખતરે તરેમની સાથરે હોઉં તો હુરં  પણ) તરે સામવયકનરે સાદ્રંત િારંચતા. 
તરેમનરે તયારં અખબારો ‘ટાઇમસ ઑફ ઇવનડયા’ તથા ‘ગુજરાત સમાચાર’ પણ 
આિતારં. ગુજરાત સમાચારમારં (હુરં  જો ભતૂલતો ન હોઉં તો) દર મરંગળિારરે  તરંત્રીલરે-
ખના પાના પર નીચરે ઉમાશરંકરની તાજી કવિતા આિતી. એ કવિતા િારંચિા માટરે 
થઈનરે તરેઓ મરંગળિારરે  અખબારની ખાસ રાહ જોતા. સરંસકૃવતના અરંકની પણ અમરે 
બરંનરે આતુરતાથી રાહ જોતા. મનરે તરેમારં ચુનીલાલ મરડયાની કટાર(હુરં  ધારુરં  છુરં કરે 
તરેનુરં શીષ્કક ‘ચોપાટીનરે બારંકડરેથી’ હતુરં) તથા અમનરે બરંનરેનરે રકશનવસરંહ ચાિડાની 
સરંસમરણાતમક લરેખમાળા ‘અમાસના તારા’મારં ખતૂબ રસ હતો. િૈદ્સાહરેબનરે કરેિળ 
સરંસકૃવતની કક્ષાના વશષ્ટિારંચનનો જ શોખ હતો તરેિુરં નહોતુરં. પ્રિાસ દરવમયાન 
રરેલિરેસટરેશન પર મળતી સસતી અરંગ્રેજી કથાઓ (પીટર ચરેની કરે અગાથા રક્રસટીની 
લખરેલી) પણ તરે ખરીદીનરે િારંચતા અનરે તરેમનરે ઘરેર આિી કથાનારં પુસતકો પણ મોટી 
સરંખયામારં હતારં. મારુરં  અરંગ્રેજી ભાષાનુરં જ્ઞાન પહરેલરેથી સારુરં  જ હતુરં પણ મનરે અરંગ્રેજી 
પુસતક િારંચતો િૈદ્સાહરેબરે કયયો હતો. તરેમનરે ઘરેર રહરેલુરં પીટર ચરેનીનુરં એક પુસતક 
મનરે િારંચિા આપયુરં હતુરં અનરે મારી પ્રગવત વિશરે પતૂછતા રહરેતા હતા. એ મારુરં  પહરેલુરં 
અરંગ્રેજી પુસતક હતુરં.(મારી ઉંમર 15 િષ્ક હતી.) એકાદ િષ્કમારં તો હુરં  મૅરી કૉરરેલીની 
અરંગ્રેજી નિલકથાઓ અનરે શરે્સવપયરનારં નાટકો િારંચતો થઈ ગયો હતો. 
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1953ના ઉનાળુ િૅકરેશનમારં િૈદ્સાહરેબ અનરે હુરં  અમરે બરે જ એમના ઘરમારં 
હતા. મારારં કાકી તરેમની ત્રણ પુત્રીઓ સરહત પોતાના ભાઈનરે તયારં મહુિા ગયારં હતારં.

સિારના અમરે અમારી રસોઈ કરતા. રસોઈમારં માત્ર રોટલી અનરે શાક જ 
કરતારં. તરેમારં હુરં  માત્ર લસણ ફોલતો. બાકી બધુરં એ જ કરતા. અવગયાર િાગરે જમીનરે 
અમરે જ રે એકમાત્ર રૂમમારં પરંખો હતો તરેમારં બપોર ગાળતા. તરેઓ પરંખાની બરાબર 
નીચરે ટરેબલ-ખુરશી ગોઠિીનરે આખી બપોર પોતાનુરં સરંશોધન કરતા અનરે હુરં  બાજુમારં 
ખાટલા પર પડો પડો ગવણતનારં પુસતકો િારંચતો. એ પુસતકો િૈદ્સાહરેબ પોતાની 
કૉલરેજના પુસતકાલયમારંથી ખાસ મારા માટરે લાિતા. એ પુસતકોમારંનુરં ઘણરં ખરુરં  હુરં  
સમજતો અનરે માણતો. કરેટલુરંક ન સમજાતુરં તરે એમનરે પછીથી પતૂછિા પર રાખતો.

સારંજ રે પારંચ િાગરે અમરે પોતપોતાની પ્રિૃવતિઓ છોડીનરે એક પછી એક નહાઈ 
લરેતા. પછી િૈદ્સાહરેબ સગડી પર ખીચડી મતૂકરે અનરે સગડીમારં કોલસાનો જથથો 
એટલો જ મતૂકરે કરે જ રેથી ખીચડી રરંધાઈ જાય પણ બળી ન જાય (અમરે આ રીતરે 
એક મરહનો રહ્ા. તરેમારં એક પણ રદિસ ન તો ખીચડી બળી કરે ન તો કાચી રહી.) 
પછી અમરે બહાર ચાલિા નીકળી જઈએ. અમરે વિદ્ાનગર અનરે તરેની આસપાસનારં 
ગામો સુધી ચાલી નાખીએ. ચાલતારં ચાલતારં હુરં  એમનરે એ બપોરના મારા િારંચનનો 
અહરેિાલ આપુરં અનરે તરેમારં મનરે શુરં ન સમજાયુરં તરે કહુરં . િૈદ્સાહરેબનરે તયારં સુધીમારં 
ખયાલ આિી ગયો હતો કરે તરે પોતરે પ્રયુ્ત ગવણતમારં વનષણાત હતા પણ મનરે તો 
શુદ્ધ ગવણતનો શોખ હતો એટલરે મનરે શુદ્ધ ગવણતની િાતો કરતારં પુસતકો આપતા. 
ઘણી િાર હુરં  જ રે િારંચતો તરે વિષયારંગોથી એ પોતરે પરરવચત નહોતા. એટલરે હુરં  એમનરે 
મારી મુશકરેલી કહુરં તયારરે  મારરે  એ વિષયની મારી સમજણ પ્રમાણરેની પાયાની િાતો 
પણ કરિી પડતી. િૈદ્સાહરેબ તો મારી િાતનુરં હાદ્ક તરત સમજી જતા અનરે મારા 
પ્રશ્નનો જિાબ ચાલતારં ચાલતારં જ (જરૂર પડરે થોડા પ્રશ્નો પતૂછીનરે કરે ખુલાસા પતૂછીનરે) 
આપી દરેતા. આ અનુભિ મારરે  માટરે અતયરંત પ્રરેરણાદાયક હતો. ગવણતની જ રે સરંક-
લપના અધતૂરીપધતૂરી સમજિામારં જ મનરે પોણો કલાક લાગતો હોય તરે એ તો રસતરે 
ચાલતારં ચાલતારં પારંચ જ વમવનટમારં મારાથી િધુ સપષ્ટ રીતરે સમજી શકતા હતા! 
વિદ્ાનગરનો એ એક મરહનો મારરે  માટરે મારી ગવણતજ્ઞ તરીકરેની ઉતક્રારંવત માટરે ખતૂબ 
મહતિનો હતો. 

એ સમય દરવમયાન અડોશ-પડોશની કોઈ બહરેન એમનરે પતૂછરે કરે ‘તમરે બરંનરે 
સિારસારંજ સિયરં રારંધીનરે જમો છો શુરં ?’ તો િૈદ્સાહરેબ બરેધડક કહરેતા, ‘રોટલી, 
દાળ, ભાત, શાક બધુરં!’ હુરં  પતૂછુરં કરે આિુરં કરેમ કહો છો તો કહરે, ‘કરેમ િળી, આપણરે 
રોજ સિારરે  રોટલીનરે શાક ખાઈએ છીએ અનરે સારંજ રે ખીચડી અનરે ખીચડીમારં તો 
દાળ અનરે ભાત આિી જ જાય નરે ?’
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હુરં  ધારુરં  છુરં કરે િૈદ્સાહરેબના મનમારં ગારંધીિાદ અનરે સામયિાદ બરંનરે માટરે 
માનભયુું સથાન હતુરં; પરરંતુ એ બરે િચચરેની કશમકશ પણ કાયમ ચાલતી. પારંચ 
િષ્કની ઉંમરરે  તરે કટ્ટર સામયિાદી પૃથિીવસરંહના સરંપક્કમારં આવયા અનરે તરેના પ્રભાિથી 
એક બાજુ તરેમનુરં શરીર કસરતી બનયુરં તરેમ બીજી બાજુ સામયિાદી વિચારો પણ 
તરેમનરે ગમિા લાગયા. િળી ઘરમારં તરેમના વપતાશ્ીએ તરેમનરે ગારંધીજીની આતમકથા 
િારંચી સરંભળાિિા કહ્ુરં. આ તથા એ અરંગરેની તરેમના વપતાશ્ીની િાતચીતથી તરેમના 
મનમારં ગારંધીજીના વસદ્ધારંતો માટરે પણ માન ઊપજયુરં. સામયિાદ માટરેનો પ્રશરંસાભાિ 
અનરે ગારંધીિાદ માટરેનો અહોભાિ અનરે એ બરે િચચરેનો તુમુલ સરંઘષ્ક એ તરેમના 
મનમારં દાયકાઓ સુધી રહ્ો. બનયુરં એિુરં કરે અમરેરરકામારં ‘મતૂડીિાદ’ના પ્રભાિ હરેઠળ 
‘ગરીબ’ જનતાના શા ‘હાલ’ થાય છરે તરે જોિાની તક તરેમનરે તરેમની જિાનીમારં 
ન મળી અનરે સામયિાદ હરેઠળ રવશયામારં સામાનય મનુષયો સુખી છરે, દુ:ખી છરે કરે 
પોતાની સાચી વસથવત િણ્કિિાનો અવધકાર પણ ધરાિરે છરે કરે નરહ તરે જાતરે જોિા 
તરેઓ રવશયા તો કદી જઈ શ્યા નરહ. પણ ભારતમારં સામયિાદીઓએ તથા 
સોવિયરેત પ્રચારતરંત્રરે એિી હિા જરૂર ફરેલાિી કરે રવશયામારં તો સૌનરે લીલાલહરેર છરે. 
ભારતના લોકો પાસરે મતૂડીિાદનો એક માત્ર નમતૂનો ઇંગલૅનડ હતુરં અનરે એ તો સા-
મ્ાજયિાદ માટરે બદનામ હતુરં. તરેથી ઘણા ભારતીયો માટરે મતૂડીિાદના નમતૂના તરીકરે 
સામ્ાજયિાદી ઇંગલૅનડ હતુરં (જ રે ભારતમારં બદનામ હતુરં) અનરે સામયિાદના નમતૂના 
તરીકરે રવશયા હતુરં જ રેનારં સોનરેરી િણ્કનો ભારતીયો પાસરે કરિામારં આિતારં હતારં. આ 
પરરવસથવતમારં બુવદ્ધશાળી જિાન ભારતીયો પાસરે ‘દરેશમારં ગારંધીિાદ’ અનરે ‘વિશ્વમારં 
સામયિાદ’ એ જ આદશ્ક એિા વનષકષ્ક પર પહોંચિુરં સિાભાવિક હતુરં.

હુરં  ધારુરં  છુરં કરે િૈદ્સાહરેબ પણ િષયો સુધી આિી જ માનયતા ધરાિતા હતા. 
છરેક 1964–’65મારં તરેમનરે અમરેરરકા જિાની તક મળી અનરે તયારં એક િષ્ક રહ્ા, 
િળી તયાર પછી તરત તરેમનરે ઇંગલૅનડ અનરે આયલૅ્કનડ જિાનુરં બનયુરં પછી જ તરેઓ 
કદાચ સામયિાદની પકડમારંથી સરંપતૂણ્ક મુ્ત થયા. મતૂડીિાદ પર લોકશાહીનુરં અનરે 
યોગય રીતરે ઘડાયરેલા બરંધારણનુરં બરંધન આિરે તો તરે લોકોમારં ખતૂબ આબાદી લાિી 
શકરે છરે એમ તરેમનરે સમજાયુરં.
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વપતાના સરંસકારોથી નાના બચુભાઈનરે જીિનમારં સદિત્કન, સદવિચાર, સદવય-
િહાર અનરે પ્રામાવણકતાના સદગુણો સમજાયા જ હતા પણ આ બધા માટરેનુરં યોગય 
સતૂત્ર તરેમનરે જીિનમારં ઘણારં િષયો પછી મળુરં. વમત્રોમારં અનરે પરરિારમારં આ બધા સદ-
ગુણોના પ્રસાર માટરે એ સતૂત્ર તરેમનરે બહુ કામ લાગયુરં. એક િાર એમણરે ્યારંક કવિ 
નાનાલાલના જીિનનો એક પ્રસરંગ િારંચયો. નાનાલાલ એક િાર પોતાનુરં આિકિરેરાનુરં 
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રરટન્ક ભરતા હતા. તરે વિષયના એક વનષણાત પણ હાજર હતા. વનષણાતરે એિુરં 
સતૂચવયુરં કરે જો તરેઓ પોતાની અમુક આિકનુરં મતૂળ જરા જુદુરં બતાિરે તો િરેરો ઓછો 
ભરિાનો આિરે.

નાનાલાલરે તરેમનરે પતૂછુરં, ‘જો હુરં તરેમ કરુરં  તો સરકારની આિકમારં કરેટલુરં નુકસાન 
થાય?’ પરેલા વનષણાતરે જરા આચિય્ક પામી જિાબ આપયો, ‘સો-દોઢસોનુરં નુકસાન 
થાય સરકારનરે’. અનરે ‘નાનાલાલનરે કરેટલુરં નુકસાન થાય?’ આ નાનાલાલનો બીજો 
પ્રશ્ન હતો.

બસ, આ ‘નાનાલાલનરે કરેટલુરં નુકસાન થાય ?’ એ િૈદ્સાહરેબનુરં સદિત્કન 
માટરેનુરં સતૂત્ર બની ગયુરં. આ સતૂત્ર અનરે તરેની પાછળની િાત િૈદ્સાહરેબ ઘણી િાર 
કરતા અનરે સારંભળનારા સૌ પર તરેની ખતૂબ અસર થતી. 

િૈદ્સાહરેબ િષયો સુધી યુવનિવસ્કટીઓની અનરેક પરીક્ષાઓના પ્રાવશ્નક તરેમ 
જ પરીક્ષક હતા. વિદ્ાથથીઓ તરેમની પ્રામાવણકતા જાણતા તરેથી કદી તરેમની પાસરે 
આિતા નરહ. પણ એક િાર એિો એક પ્રસરંગ મારી હાજરીમારં બનયો હતો તરેની 
િાત કરુરં .

1952ના એવપ્રલ-મરે માસમારં હુરં  િલ્ભવિદ્ાનગરમારં તરેમનરે ઘરેર જ હતો અનરે 
પરીક્ષાની મોસમ પતૂરબહારમારં ચાલતી હતી.

એક સારંજ રે ઘરના મુખય ઓરડામારં િૈદ્સાહરેબ હીંચકા પર બરેઠા હતા અનરે હુરં  
બાજુમારં ખુરશીમારં બરેઠો બરેઠો કશુરંક િારંચતો હતો. તરેમની પુત્રીઓ તરે જ ઓરડામારં 
જમીન પર બરેસી રમતી હતી અનરે કાકી રસોડામારં રસોઈ તૈયાર કરતારં હતારં. તયારં 
બારણરે ટકોરા પડા. મેં ઊઠીનરે બારણરં ખોલયુરં. એક ભાઈ બારણરે ઊભા હતા. એ 
વિદ્ાનગરની પોસટઑરફસના પોસટમાસતર હતા. િૈદ્સાહરેબરે તરેમનરે ઓળખયા અનરે 
તરત આિકાર આપયો.

મતૂળ િાત પર આિીએ તો િાત એ હતી કરે પોસટમાસતરનો નાનો ભાઈ વિદ્ા-
નગરની એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજમારં બીજા િષ્કનો વિદ્ાથથી હતો અનરે તરેનુરં ગવણતનુરં 
પરેપર નબળુરં ગયુરં હતુરં. અલબતિ િૈદ્સાહરેબનરે એ પરીક્ષા સાથરે કશી લરેિા-દરેિી હતી 
નહીં એટલરે આટલુરં સારંભળા પછી પણ તરેમનરે એ ન સમજાયુરં કરે પોતા પાસરે પોસટ-
માસતરની શી અપરેક્ષા છરે. પણ પોસટમાસતર પોતાનુરં લરેસન બરાબર કરીનરે આવયા 
હતા. પરેપરનુરં બરંડલ પરીક્ષક સુધી તરેમની પોસટઑરફસમારંથી જ જાય એટલરે તરેમનરે 
ખબર પડરે જ કરે પરીક્ષક કોણ છરે અનરે તરેમનુરં સરનામુરં શુરં છરે. તરેમણરે િધુ તપાસ કરી 
તો જાણિા મળુરં કરે પરીક્ષક ભાઈ િૈદ્સાહરેબના વિદ્ાથથી છરે અનરે તરેમનરે િૈદ્સાહરેબ 
માટરે અનહદ માન છરે. એટલરે પોસટમાસતર િૈદ્સાહરેબ પાસરે આવયા હતા. 

આટલુરં સારંભળીનરે જ મનરે લાગયુરં કરે સાહરેબનો ક્રોધ તરત ભભતૂકી ઊઠશરે. 
પણ એિુરં ન બનયુરં. એમણરે પોસટમાસતરનરે પતૂછુરં કરે ‘તમારી મારી પાસરે શી અપરેક્ષા 
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છરે?’ પોસટમાસતરરે  કહ્ુરં કરે ‘આપ એિી વચઠ્ી લખી આપો કરે એ મારા ભાઈનુરં પરેપર 
રહરેમનજર રાખીનરે તપાસરે. એ વચઠ્ી હુરં  જાતરે જ જઈનરે પરીક્ષકનરે આપીશ અનરે હુરં  
કાલરે સિારરે  જ નીકળીશ.’

મનરે લાગયુરં કરે હમણારં ભડકો થશરે. પણ એિુરં કશુરં થયુરં નરહ. િૈદ્સાહરેબ હીંચકા 
પર બરેસી એકાદ વમવનટ કશુરંક વિચારતા રહ્ા અનરે પછી ઊઠીનરે ટરેબલ ખુરશી પર 
જઈ તરેમણરે વચઠ્ી લખી. મનરે ખતૂબ આચિય્ક થયુરં - બલકરે મનરે આઘાત લાગયો કરે કાકા 
આ શુરં કરરે  છરે ? પણ સાહરેબરે તો વચઠ્ી લખીનરે પોસટમાસતરનરે આપી. પોસટમાસતરરે  
વચઠ્ી િારંચી અનરે ‘બસ બસ, આટલુરં જ જોઈએ. તમારો ઘણો આભાર’ કહી વચઠ્ી 
ગજિામારં મતૂકીનરે વિદાય લીધી.

હુરં  તો આઘાતની વસથવતમારં હતો અનરે િૈદ્સાહરેબ પાછા હીંચકા પર શારંત બરેસી 
ગયા હતા. મનરે કશુરં બોલિુરં ઉવચત ન લાગયુરં. એટલરે ઓરડામારં રમતી બાળાઓનો 
ધિવન જ સરંભળાતો રહ્ો.

પારંચરેક વમવનટ આમ નરે આમ િીતી ગઈ. પછી રસોડામારંથી કાકીનો અિાજ 
આવયો ‘બધારં જમિા ચાલો’. એ સારંભળીનરે િૈદ્સાહરેબ સફાળા ઊઠ્યા. મનરે કહરે, 
‘અરુણ, આપણરે બહાર જિુરં છરે’. રસોડામારં જઈનરે કાકીનરે કશુરંક કહ્ુરં અનરે અમરે 
તરત બહાર નીકળી ગયા.

અતયારરે  જ રેનરે શાસ્ત્રીમરેદાન કહરે છરે તરેનરે િીંધીનરે અમરે પોસટઑરફસની પાછળ 
આિરેલા પોસટમાસતરના ્િાટ્કરમારં પહોંચયા. તયારં સુધીમારં અમરે કારંઈ િાત કરી 
નહોતી.

પોસટમાસતરરે  અમનરે આિકાર આપયો. સાહરેબરે બારણામારં ઊભારં ઊભારં જ 
તરેમનરે કહ્ુરં, ‘પરેલી વચઠ્ી લખી તરે મેં ભતૂલ  કરી હતી. મનરે એ વચઠ્ી પાછી આપો’. 
પોસટમાસતર અરંદર જઈનરે વચઠ્ી લઈ આવયા અનરે સાહરેબનરે પાછી આપી તથા 
તરેમની પ્રામાવણકતા માટરે ઔપચારરક પ્રશરંસા કરી. 

અમરે પાછા ઘરની રદશામારં ચાલિા મારંડા. મારી માનવસક વસથવતનુરં િણ્કન 
કરિુરં મુશકરેલ છરે. પણ હુરં હજી મૌન જ હતો. રસતામારં થોડરે દતૂર ગયા પછી સાહરેબરે 
પરેલી વચઠ્ીના લીરરેલીરા કરી બધા ટકુડા હિામારં ફેંકી દીધા. 

આ પ્રસરંગમારં િૈદ્સાહરેબની િત્કણતૂક એટલી બધી અપ્રતયાવશત હતી કરે હુરં  તો 
અિાક્ જ રહ્ો. િૈદ્સાહરેબ પણ કશુરં બોલિાના મતૂડમારં નહોતા.

વનરારંતરે વિચાર કરતારં મનરે લાગયુરં કરે પોસટમાસતર વપતાના પુત્ર તરીકરે િૈદ્-
સાહરેબનરે પોસટઑરફસના બધા કમ્કચારીઓ માટરે કાયમ માટરે અનુકરંપા રહી છરે. 
એ અનુકરંપાએ જોર માયુું પણ તરેમના સચચરરત્રરે સમયસર બાજી સરંભાળી લીધી. 
નાનાલાલનરે નુકસાન થતુરં બચી ગયુરં.
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અનરે પોસટમાસતરનરે ઘરેર જતારં મનરે શુરં કામ સાથરે લીધો ? મનરે પણ ખબર 
પડરે નરે કરે ભતૂલ સુધારિામારં કદી શરમ ન રાખિી, પોતાની મહતિાનરે આરંચ આિશરે 
તરેમ ન માનિુરં.

િૈદ્સાહરેબરે બૅનકમારં ખાતુરં પ્રમાણમારં ખતૂબ મોટી ઉંમરરે  જ ખોલાવયુરં હતુરં. બધી 
બચત તરે પોસટઑરફસના સરેવિરંગઝ ખાતારંમારં જ મતૂકતા. આ પણ એમની પોતાના 
વપતાનરે અરંજવલ રૂપરે જ હતુરં. પોસટઑરફસનુરં સરેવિરંગઝ બૅનકનુરં ખાતુરં તો તરેમણરે જી-
િનભર રાખયુરં હતુરં.

(6)

િૈદ્સાહરેબ જ રેિા બુવદ્ધશાળી અનરે જીિનના દરરેક વિષયમારં રસ લરેનાર લાગ-
ણીશીલ વયવ્તનરે રાજકારણમારં રસ ન હોય તરે તો બનરે જ નહીં. તરેમનરે રાજકારણ-
મારં રસ હતો પણ તરેમણરે એક લક્મણરરેખા મનમારં દોરી રાખી હતી. રાજકારણમારં 
રસ ? જરૂર. રાજકારણમારં ભાગ ? હરવગજ નહીં. 

આપણરે જોઈ ગયા તરેમ બુવદ્ધથી તરેઓ સામયિાદના પુરસકતા્ક હતા પણ તરેમની 
લાગણી તરેમનરે ગારંધીિાદ તરફ ખેંચી રાખતી હતી. 

1949મારં ચીનમારં માઓ તસરે તુરંગનારં સૈનયો એક પછી એક પ્રદરેશો જીતતારં 
જતારં હતારં અનરે અમરેરરકા અનરે પવચિમના દરેશોના માનીતા ચીની નરેતા ચારંગ-કાઈ-
-શરેક પીછરેહઠ કરતા કરતા એક નાનકડા ટાપુ ફોમયોસા ( જ રે હિરે તાઇિાન કહરેિાય 
છરે) પતૂરતા મયા્કરદત થઈ ગયા હતા તયારરે  િૈદ્સાહરેબ ખતૂબ ખુશ હતા. તરેમના 
મગજમારં ગારંધીિાદ પર સામયિાદ હાિી થઈ જશરે એિુરં અમનરે લાગતુરં હતુરં.

પણ 1962મારં જયારરે  એ જ માઓ તસરે તુરંગનારં સૈનયોએ ભારતીય સીમા 
ઉલ્રંઘીનરે ભારત પર આક્રમણ કયુું તયારરે  જ રેમ પરંરડત નહરેરુનરે આઘાત લાગયો તરેમ 
જ કદાચ િૈદ્સાહરેબની પણ સામયિાદ પરની શ્દ્ધાનરે મોટો આરંચકો લાગયો હશરે. 
બનયુરં એિુરં કરે એ િખતરે હુરં  અમરેરરકા હતો એટલરે એ િખતની િૈદ્સાહરેબની મનોદ-
શાની મનરે ખબર નથી.

1964મારં િૈદ્સાહરેબ પોતરે અમરેરરકા આવયા (તરેમનો પ્રથમ પરદરેશપ્રિાસ) 
અનરે તયારં એક િષ્ક મુલાકાતી પ્રાધયાપક રહ્ા. તરે િષ્કની નાતાલમારં અમરે અમરેરરકામારં 
જ મળા તયારરે  તરેમની રાજકીય માનયતાઓમારં મનરે ઘણો ફરેરબદલ લાગયો. હુરં  ધારુરં  
છુરં કરે એ માટરે ચીનનુરં ભારત પરનુરં આક્રમણ જ રેટલુરં જિાબદાર હશરે એટલો જ ફાળો 
તરેમનો અમરેરરકા રહરેિાના અનુભિનો પણ હશરે. તરેમણરે જાતરે જ જોયુરં કરે અમરેરરકામારં 
ભારત કરતારં ઘણા મોટા પ્રમાણમારં વયવ્તસિાતરંત્રય, િાણીસિાતરંત્રય અનરે આવથ્કક 
આબાદી પ્રજાના દરરેક િગ્કમારં છરે. પ્રજાની સુખાકારી માટરે સામયિાદ કરે સમાજિાદ 
એ જ વિકલપો નથી એ તરેમનરે સમજાઈ ગયુરં હશરે.
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િૈદ્સાહરેબ અમરેરરકા હતા તયારરે  પણ અમરેરરકન જીિન અનરે સરંસકૃવતના 
પોતાના અિલોકન પર આધારરત પત્રો તરે સિદરેશવસથત પોતાની પુત્રીઓનરે લખતા 
જ હતા. આ પત્રો પછીથી કુમાર સામવયકમારં અનરે ‘અમરેરરકા અનરે આપણરે’ એ 
પુસતકમારં પ્રકાવશત થયા હતા. 

(7)

ખાિાની બાબતમારં િૈદ્સાહરેબ માટરે ‘ભાિતી ચીજો’ અનરે ‘ન ભાિતી ચીજો’ 
એિી યાદીઓ હતી નહીં. છતારં કહરેિુરં હોય તો કહરેિાય કરે તરેમનરે દતૂધીનુરં શાક બહુ 
ભાિતુરં. આનુરં મનરે ઘણરં આચિય્ક થતુરં. મારી દૃવષ્ટએ દતૂધીના શાકમારં કોઈ સિાદ જ 
નથી. જ રેમ પાણી માટરે કોઈનરે ભાિરે અનરે કોઈનરે ન ભાિરે એિુરં નથી હોતુરં એ જ 
રીતરે દતૂધી માટરે પણ ભાિરે કરે ન ભાિરે એિુરં ન બનિુરં જોઈએ એમ જ હુરં માનતો. 
પણ િૈદ્સાહરેબનરે ઘરેર લગભગ દરરોજ દતૂધીનુરં શાક તો બનરે જ. બીજી િાનગી જ રે 
તરેમનરે ખતૂબ ભાિતી તરે િાલની શણરંગ હતી. આખા િાલ રાતભર પલાળી રાખયા 
હોય તો સિારરે  તરેની ઉપલી પરત છતૂ ટી પડિા મારંડરે. તરે પરતનરે દતૂર કરી (આનરે 
‘િાલ ફોલિા’ કહરેિાય છરે) િાલ િઘારીનરે િાલની શણરંગ તૈયાર થાય છરે. જયારરે  
િૈદ્સાહરેબ અમારરે  તયારં આિરે તયારરે  એક રદિસ તો મારારં મા િાલની શણરંગ બનાિરે 
જ. રાત્રરે ટોપ ભરીનરે િાલ પલાળી રાખયા હોય. સિારરે  ચા-પાણી પીનરે સૌ િાલ 
ફોલિામારં જોડાઈ જાય. િૈદ્સાહરેબ તરેમારં સૌથી મોખરરે  હોય અનરે તરેમની વિશરેષતા 
એ હતી કરે તરે બરંનરે હાથરે િાલ ફોલી શકતા. િાલનરે અરંગતૂઠા અનરે આરંગળી િચચરે એિી 
રીતરે દબાિરે કરે ફોતરારં હાથમારં રહી જાય અનરે િાલ નીચરેના િાસણમારં જઈનરે પડરે. 
એમનરે એ કામ દક્ષતાપતૂિ્કક કરતા જોઉં તયારરે  મનરે હરંમરેશારં અરંગ્રેજી મારામારીની 
(િરેસટન્ક) રફલમોમારંના ખલનાયકો જ રે અદાથી બરંનરે હાથરે વપસતોલ ફોડતા હોય તરે જ 
યાદ આિરે !

િૈદ્સાહરેબ માટરે દતૂધ એક સરંપતૂણ્ક ખોરાક હતો. એ મોટી ઉંમર સુધી સારંજ રે દતૂધ 
તો લરેતા જ. ચા પણ તરેમનુરં વપ્રય પીણરં હતુરં અનરે તરેની કદી ના ન પાડતા. 

(8)

િૈદ્સાહરેબનો પહરેરિરેશ એમની કક્ષાના  અનયોથી કાયમ જુદો પડતો. એમનરે 
ખાદી વસિાયનારં િસ્ત્રોમારં તો અમરે કદી જોયા જ નથી. િળી મોટા ભાગના પુરુષો 
કરતારં િરેશની બાબતમારં એ વિપરીત જ હતા. ઘરમારં ઘણરં કરીનરે ખાદીનારં પાટલતૂન 
અનરે બુશકોટ પહરેરરે  પણ બહાર જાય તયારરે  ખાદીનારં સટાચ્ક કરરેલારં અનરે ઇસ્ત્રીદાર 
કફની, લેંઘો અનરે ટોપી પહરેરરે . એમનારં એ િસ્ત્રો સિચછ અનરે એકદમ સફરેદ જ હોય. 
એમની ઊંચાઈ અનરે મુખ પર દીપી આિતી એમની પ્રવતભાનરે કારણરે આ િરેશભતૂષા 
સાથરે તરે ટોળામારંથી પણ અલગ શોભી ઊઠતા. કોક િાર પ્રસરંગ હળિો હોય તો 
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ખાદીનુરં ધોવતયુરં પણ પહરેરરે . ધોવતયુરં પહરેરિાની તરેમની રીત પણ અસામાનય હતી. 
ધોવતયાની બરંનરે પાટલીઓનરે નીચરેથી પાછળ કમર સુધી લઈ જાય, તરેમનરે પરંખાની 
જ રેમ પહોળી કરી કમર આગળ ધોવતયામારં એિી રીતરે ખોસરે કરે તરેમના છરેડા બહુ 
સરસ આકારરે  બરંનરે બાજુ લહરેરાતા હોય. આ સટાઈલથી ધોવતયારં પહરેરિાનો રરિાજ 
સામાનય રીતરે નાગર પુરુષોમારં પ્રચવલત હતો. મારા વપતાશ્ી (મધુભાઈ) પણ એ 
રીતરે ધોવતયુરં પહરેરતા.

એમની વિવિતિા અનરે સૌજનયનરે લીધરે એમનરે િારરંિાર ભારતભરમારંથી વયા-
ખયાનો, ઉદઘાટનો અનરે અનય સમારરંભો માટરે આમરંત્રણ મળતારં. તયારં પણ આિી જ 
િરેશભતૂષા સાથરે તરે જતા. કરેિળ ઉતિર ભારતમારં વશયાળામારં જતા હોય તો કફનીનરે 
સથાનરે ઊનની શરેરિાણી અનરે લેંઘાનરે સથાનરે સુરિાલ પહરેરરે  અનરે તરેમારં પણ તરેઓ 
શોભી ઊઠરે.

તરેમની બુવદ્ધપ્રવતભા, િાકપટતુા અનરે તરેમના પહરેરિરેશથી તરેમની તરુણ િયની 
વિદ્ાવથ્કનીઓના મનમારં કરેટલીક િાર તરેમનરે માટરે મોહ જાગતો તરે પણ તરે જાણતા. 
આ પરરવસથવતનો ઉપાય પણ તરેમની પાસરે હતો. આિી તરુણીઓનરે તરેઓ પોતાનરે 
ઘરેર લઈ જતા અનરે તયારં તરેમનો પરરચય પોતાની પતની તથા પુત્રીઓ સાથરે કરાિતા. 
આથી એ યુિતીઓના મોહ પર વશષ્ટતાની લગામ લાગી જતી. 

(9)

િૈદ્સાહરેબનરે ધમ્કનારં વિવધવિધાનોમારં કરે આચરણોમારં અનરે ઈશ્વરનારં દશ્કનમારં 
ખાસ શ્દ્ધા નહોતી. અરંગ્રેજી પરરભાષાનો ઉપયોગ કરીએ તો તરેમનરે Godમારં નહીં 
પણ Godlinessમારં શ્દ્ધા હતી. આચાર-વિચાર શુવદ્ધમારં તરે માનતા પણ એ માટરે 
કોઈ પ્રાથ્કના કરે સતુવત કરે યાત્રાની જરૂર છરે તરેમ માનતા નરહ. તરેમના બધા પતૂિ્કજો 
આ બાબતમારં તરેમનાથી જુદી વિચારસરણીિાળા હતા. િૈદ્પરરિારમારં પહરેલરેથી જ 
ભગિાનની નાની નાની મતૂવત્કઓની પતૂજા-અચ્કના દરરોજ થતી. તરેમના મોટા ભાઈ 
મધુભાઈ પણ લગભગ જીિનભર પ્રભાતરે પતૂજા જરૂર કરતા. પણ આસથાનારં અનય 
વચહનો તરેમનામારં તરેમના કાય્કકાળ દરવમયાન દરેખાતારં નહોતારં. પણ જીિનનારં અરંવતમ 
િષયોમારં તરેઓ યાત્રાધામોની મુલાકાતો લરેતા. િૈદ્સાહરેબના ઘરમારં જ રેની દરરોજ પતૂજા 
થાય તરેિી કોઈ મતૂવત્કઓ શરૂઆતમારં હતી પણ પછીનારં િષયોમારં એ પતૂજા કરતા નહીં.

િૈદ્સાહરેબના દાદા ઘણા શ્દ્ધાળુ હતા. તરેમના સમયમારં રરેલિરેની પારંખી સગ-
િડોના જમાનામારં પણ તરેમણરે દરેશનારં લગભગ તમામ યાત્રાધામોની યાત્રા કરી 
હતી. વપતાશ્ીએ પોતાના ટતૂરંકા અનરે સરંઘષ્કમય જીિનમારં પણ ઘણારં યાત્રાધામો 
જોયારં હતારં. જયારરે  િૈદ્સાહરેબ યાત્રાધામ પર અનય કોઈ કામરે ગયા હોય તો જ, 
બાકી એ યાત્રાળુ હતા નહીં. સરંશોધન માટરે કાશીમારં તરેઓ સાત-આઠ મરહના રહ્ા 
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પણ તરેમણરે મનરે કહ્ુરં કરે એ દરવમયાન તરેમણરે કદી ગરંગાસનાન કયુું નહોતુરં અનરે 
કાશીવિશ્વનાથનારં દશ્કન પણ કયાું નહોતારં. પણ એિુરં લાગરે છરે કરે નાવસતકતાના અવત-
ઉતસાહમારં તરેમનરે વિસમૃવત થઈ હશરે, કારણ કરે 2005મારં તરેમના પર બનરેલી િીરડયો 
રફલમમારં કાકી સપષ્ટ કહરે છરે કરે દર સારંજ રે િૈદ્સાહરેબ સપરરિાર ગરંગા ઘાટરે જતા, 
કાકી અનરે તરેમની પુત્રી ઘાટના પગવથયા પર બરેસરે અનરે િૈદ્સાહરેબ નદીમારં નહાય. 
અલબતિ સરંભિ છરે કરે િૈદ્સાહરેબ માનતા હોય કરે તયારં ગરંગા વસિાયની અનય કોઈ 
નદી હોત તોપણ સાહરેબ તરેમારં એ જ રીતરે સનાન કરત. તરેથી તરેમનુરં સનાન ધમ્ક કરે 
આસથાનુરં પરરણામ નહોતુરં.

પરરિારમારં ધમ્કમારં આસથા ખતૂબ હતી એ જોતારં િૈદ્સાહરેબનરે ધમ્કના કમ્કકારંડમારં 
આસથા કરેમ ન હતી અથિા શરૂઆતમારં હોય તો તરે ્યારરે  અનરે શા માટરે ગુમાિી એ 
પ્રશ્નનો ઉતિર અમારી પાસરે નથી. પણ કમ્કકારંડમારં શ્દ્ધા ન હોય પણ માણસમાત્રની 
સદિૃવતિમારં શ્દ્ધા હોય અનરે સતય, અરહરંસા અનરે સરેિામારં જ રેનરે શ્દ્ધા હોય તો એ 
સજ્જન માટરે પતૂરતુરં નથી ?

િૈદ્સાહરેબનરે પહરેલરેથી જ કમ્કકારંડમારં શ્દ્ધા ન હતી કરે એ પહરેલારં હતી અનરે 
પછી ગુમાિી એ નક્ી કરિુરં મુશકરેલ છરે. પરરંતુ 15 િષ્કની ઉંમરરે  તરેમણરે ઉતિર ગુજરા-
તના વસદ્ધપુરમારં 4–6–1933ના રોજ પોતાની માતાનુરં ‘ગયાશ્ાદ્ધ’ કયુું હતુરં તરે િાત 
તયારંના નાગરના ગોર સુધીરભાઈ શુ્લ પાસરેના દસતાિરેજો પરથી જાણિા મળરે છરે. 
આ માટરે 15 િષ્કની િયરે એમણરે પોતરે પહરેલ કરી હોય એ માનિા જ રેિુરં લાગતુરં નથી. 
િળી ગોરનો દસતાિરેજ જણાિરે છરે કરે િૈદ્સાહરેબ પોતાના મામા વત્રકમલાલ હાથીના 
પરરિાર સાથરે વસદ્ધપુર ગયા હતા અનરે િૈદ્પરરિારનુરં અનય કોઈ તરેમની સાથરે ન 
હતુરં. એટલરે એ શ્ાદ્ધ એમણરે મામાના કહરેિાથી જ કયુું હશરે તરેમ માની શકાય.

1986ના ઉતિરાધ્કમારં તરેમની સૌથી નાની પુત્રી રહના (જ રે અમરેરરકાથી પીએચ.
ડી. થઈનરે આિી હતી) તરે ખતૂબ જ મારંદી પડી ગઈ હતી. િૈદ્સાહરેબ અહવન્કશ તરેની 
સરેિામારં રહરેતા હતા.

મારંદગી એટલી બધી લરંબાઈ કરે રહના પોતરે ખતૂબ કરંટાળી ગઈ અનરે આ પરર-
વસથવતનો અરંત ્યારરે  અનરે કરેિો આિશરે તરે વિચારિા મારંડી. તયારરે  િૈદ્સાહરેબરે તરેનરે 
ઈશ્વરમારં શ્દ્ધા રાખિા કહ્ુરં. આમ જુઓ તો આ િાત એમની પ્રકૃવત વિરુદ્ધની હોય 
તરેિુરં લાગરે. મનરે યાદ નથી કરે અનય કોઈ પણ પ્રસરંગરે તરેમણરે ઈશ્વરનો ઉલ્રેખ કયયો 
હોય. મનરે લાગરે છરે કરે તરેમની મતૂળ િાત એ હતી કરે ઈશ્વરમારં તમરે માનો કરે ન માનો 
પણ તરેનુરં નામ લરેિાથી તમારી વનરાશા જો ઓછી થતી હોય તો એ માટરે ઈશ્વરનુરં 
નામ જરૂર લઈ શકાય. બીજી િાત એ પણ છરે કરે જયારરે  મારંદગી આિરે છરે તયારરે  
દરદી પોતરે તરેનો કોઈ ઉપચાર કરરે  કરે ન કરરે , તરેનુરં શરીર મારંદગી સામરે લડરે જ છરે. 
આ જ કારણરે ઘણી િાર કશા જ ઉપચાર િગર ઘણી મારંદગીઓ આપમરેળરે મટી 
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જાય છરે. ‘ઈશ્વર’નુરં નામ લરેિુરં એટલરે શરીરનરે તરેની આ લડાઈમારં સાથ આપિો.

ઉપર વનદવેશ કયયો છરે તરેમ ઘરમારં કોઈ પણ મારંદુરં પડરે તો િૈદ્સાહરેબ તરેની 
શુશ્તૂષામારં રદલોજાનથી લાગી જતા. 1952મારં મારા વપતાશ્ીનરે એક લારંબી મારંદગી 
આિી હતી. જયારરે  ઘણા રદિસો સુધી તાિ ન મટ્ો તયારરે  િૈદ્સાહરેબ વિદ્ાનગ-
રથી ત્રણ રદિસની રજા લઈનરે મુરંબઈ આવયા અનરે વપતાશ્ીની પથારી પાસરે સતત 
બરેસી રહ્ા, તરેમની ચાકરી કરતા રહ્ા અનરે તરેમની સાથરે િાતો કરતા રહ્ા. દરરોજ 
સિારરે  એ પોતરે ડૉ્ટરનરે તયારં જઈ તવબયતનો અહરેિાલ આપીનરે દિા લાિતા રહ્ા 
અનરે તરે વસિાય દરદી પાસરે જ ખુરશી નાખીનરે બરેઠા રહ્ા. આખરરે  હઠીલા તાિરે 
વિદાય લરેિી જ પડી.

1969મારં મારા પરંદર મરહનાના પુત્ર તપનનરે એક શવનિારરે  િહરેલી સિારથી 
સખત તાિ આવયો હતો. ડૉ્ટરરે  દિા તો આપી હતી પણ તાિ ઊતરતો નહોતો. 
હુરં  અનરે િૈદ્સાહરેબ બરંનરે તયારરે  ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના ગવણતવિભાગમારં હતા. 
તરે રદિસરે મેં તરેમનરે તપનના હઠીલા તાિની િાત કરી. બપોરરે  અમરે પોતપોતાનરે 
ઘરેર ગયા. િૈદ્સાહરેબ ઘરેરથી કાકીનરે લઈનરે તરત અમારરે  તયારં આવયા. અરંદરના 
ઓરડામારં જઈ તપન સતૂતો હતો તયારંથી તરેનરે તરેડીનરે બહાર લઈ આવયા અનરે 
તરેનરે ખોળામારં બરેસાડી તરેની સાથરે િાતો કરિાનુરં શરૂ કયુું. દસ-પરંદર વમવનટમારં જ 
તપનનો તાિ ઊતરી ગયો.

(10)

મજબતૂત ચરરત્રિાળા િૈદ્સાહરેબ ભાગયરે જ પોતરે મારંદા પડતા. પણ એ સરંિરેદ-
નશીલ એટલા બધા હતા કરે એમના કોઈ આતમીય જનનરે કરંઈ થાય તોપણ તરે પોતરે 
અસિસથ થઈ જતા. એમના જીિનમારં જ રે થોડી ઘણી મારંદગીઓ આિી છરે તરે ઘણરં 
કરીનરે આિા પ્રસરંગરે જ આિી છરે.

એમની પહરેલી મારંદગી ઑગસટ, 1947ના ઉતિરાધ્કમારં આિી. 15મીએ ભારત 
દરેશ આઝાદ થયો તયારરે  આખા દરેશમારં ધામધતૂમપતૂિ્કક ઉજિણી થઈ. મુરંબઈમારં તો 
સતત ત્રણ રાત સુધી પહરેલી જ િાર બધી સરકારી તથા રરેલિરેની ઇમારતો પર 
લાખો બલબથી રોશની કરિામારં આિી. લોકોમારં અજબ ઉતસાહ હતો. િૈદ્સાહરેબ 
તયારરે  તાતા ઇવનસટટ્તૂટમારં સરંશોધન કરતા હતા. 15મીએ સિારરે  ઇવનસટટ્તૂટમારં ધિ-
જિરંદનમારં તરેમણરે ભાગ લીધો અનરે પછી સીધા મુરંબઈ સરેનટ્રલ સટરેશનરે જઈનરે સતૂરતની 
ગાડી પકડી. સતૂરત જિાનુરં તરેમનરે કોઈ ખાસ કારણ નહોતુરં. હા, સતૂરતથી રાજીનામુરં 
આપીનરે તરેઓ મુરંબઈ આવયા હતા પણ મુરંબઈમારં તરેમનરે મકાન હજી મળુરં ન હતુરં 
તરેથી અમારી સાથરે રહરેતા હતા. કાકી અનરે તરેમની મોટી પુત્રી કુમુદ મહુિા કાકીના 
ભાઈનરે તયારં ગયારં હતારં અનરે તયારં અઠિારડયા પહરેલારં જ બીજી પુત્રી વસમતાનો જનમ 
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થયો હતો. સતૂરતના ઘરનો કબજો ઘરધણીનરે સોંપયો ન હતો. એમનો સામાન બધો 
સતૂરતના ઘરમારં જ હતો. 

બરે-ત્રણ રદિસ સતૂરત રહીનરે તરે પાછા મુરંબઈ આવયા અનરે તરત મારંદા પડા. 
તાિ ઊતરરે  જ નરહ. પથારીિશ થયા. મારારં માએ તો તરત વનદાન કયુું કરે તરેમનરે 
આિા ઉતસિના પ્રસરંગરે કુટુરંબનો વિરહ એટલો બધો સાલરે છરે કરે એ કારણરે જ તરે 
અસિસથ થઈ ગયા છરે (અમારી માના સૌરાષ્ટ ્રી શબદોમારં કહીએ તો ‘બચુભાઈનરે 
પોતાના કુટુરંબનો અસારંગળો લાગયો છરે.’)

એ મારંદગી સારી એિી લારંબી ચાલી. પણ આખરરે  તરેઓ સિસથ થયા અનરે ફરી 
તાતા ઇવનસટટ્તૂટ જિાનુરં શરૂ કરી દીધુરં.

એમની બીજી પ્રમાણમારં મોટી મારંદગી સપટરેમબર, 1970મારં આિી તરેમારં તાિ 
અનરે શરદી બરંનરે હતારં. તાિ તો થોડા જ રદિસ રહ્ો પણ શરદી જરા લારંબી ચાલી. 
આ મારંદગી પહરેલારં પણ તરેમનરે આઘાત લાગરે તરેિો એક પ્રસરંગ બનયો હતો. 

િૈદ્સાહરેબના નજીકના વમત્રોમારં સિ. ડોલરરાય રરં . મારંકડ હતા. આમ તો 
તરેઓ િૈદ્સાહરેબ કરતારં સોળ િષ્ક મોટા હતા પણ બરંનરેની સરંશોધનવનષ્ઠા માટરે 
બરંનરેનરે એકબીજા માટરે ખતૂબ માન હતુરં. બરંનરે વિદ્ાનગરની કૉલરેજમારં સાથરે હતા. 
મારંકડસાહરેબ આચાય્ક હતા અનરે િૈદ્સાહરેબ પ્રાધયાપક હતા. મારંકડસાહરેબ ઇવતહા-
સ(ખાસ તો ભારતના પૌરાવણક ઇવતહાસ)ના સરંશોધનકાર હતા જયારરે  િૈદ્સાહરેબ 
તો ગવણતના સરંશોધનકાર હતા, પણ તરેમની સરંશોધનવનષ્ઠા સમાન હતી અનરે ઘણી 
િાર તરેમની િચચરે એકબીજાના સરંશોધન વિશરે ચચા્કઓ થતી અનરે તરેથી એ બરંનરેનરે 
લાભ થતો. 1951મારં મારંકડસાહરેબ વિદ્ાનગર છોડીનરે જામનગર પાસરે અવલયાબાડા 
ગયા અનરે તયારં ગરંગાજળા વિદ્ાપીઠ સથાપી. તરેમારં પહરેલારં આરસ્ક કૉલરેજ અનરે પછી 
વશક્ષણ કૉલરેજ િગરેરરે  સુરંદર અનરે સરંસકારી કૉલરેજો તથા સકતૂલો સથાપી. િૈદ્સાહરેબ 
વિદ્ાનગર જ રહ્ા પણ િારરંિાર અવલયાબાડા જઈ મારંકડસાહરેબનરે તરેમના પ્રશ્નોમારં 
સહાય કરતા. 

સૌરાષ્ટ ્ર યુવનિવસ્કટીની સથાપના થઈ તયારરે  મારંકડસાહરેબ તરેના પ્રથમ કુલપવત 
વનમાયા.

1970ના ઑગસટની 29મી તારીખરે અવલયાબાડામારં મારંકડસાહરેબનુરં અિસાન 
થયુરં. િૈદ્સાહરેબનરે અસહ્ દુ:ખ થયુરં. સપટરેમબરના પહરેલા સપ્ાહમારં મારંકડસાહરેબના 
બરેસણા(કરે ઉઠમણા)મારં િૈદ્સાહરેબ અવલયાબાડા ગયા. તયારંથી પાછા ફરતારં તરેમની 
ગાડી સુરરે નદ્રનગર પહોંચી તયારં સુધીમારં તો અવતિૃવષ્ટનરે કારણરે સુરરે નદ્રનગર અનરે 
લખતર િચચરેની રરેલિરેલાઇન ધોિાઈ ગઈ હતી અનરે બધા ઉતારુઓએ સુરરે નદ્રનગ-
રથી લખતર ચાલતા જિાનુરં થયુરં.
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આ કતૂચમારંના કરેટલાક તો અવલયાબાડાના પ્રસરંગમારં હાજરી આપીનરે પાછા 
ફરનારા જ હતા. આમારં િૈદ્સાહરેબ સાથરે યશિરંતભાઈ શુ્લ અનરે અનય વિવિાનો 
હતા અનરે મારંકડસાહરેબનારં ઘણારં સિજનો પણ હતારં. રસતો િરસાદનરે લીધરે કાદિ-
કીચડ અનરે પાણીનારં ખાબોવચયારંથી ભરપતૂર હતો એટલરે ચાલિાનુરં ખતૂબ કરઠન હતુરં. 
પણ રસતરે વિરામની તથા ચા-નાસતાની જમણની વયિસથા સથાવનક નાગરરકોએ 
કરી હતી. િળી મારંકડસાહરેબના રમતૂજી સિભાિિાળા બનરેિી કવપલભાઈ છાયાએ 
સૌનરે હસતા રાખયા હતા એટલરે લગભગ 21 રકમી.ની પગપાળા યાત્રા પછી સૌ 
લખતર પહોંચયા અનરે તયારંથી ટ્રરેન વિારા અમદાિાદ આવયા.

મારંકડસાહરેબના અિસાનનો આઘાત હોય કરે પગપાળા કરરેલી કરઠન યાત્રા 
હોય પણ અમદાિાદ પહોંચયા પછી િૈદ્સાહરેબ મારંદા પડી ગયા. તાિ અનરે શરદીએ 
ઘણા રદિસ સુધી તરેમનો કરેડો ન છોડો. 

1980મારં તરેમનરે અમરેરરકા જિાનુરં થયુરં હતુરં. તયારં સાનફ્ાવનસસકોમારં ઑગસટ-
મારં એક સપ્ાહ માટરે ગવણતવશક્ષણની આરંતરરાષ્ટ ્રીય પરરષદ મળિાની હતી. તરે 
પરરષદના એક સરેશનનુરં પ્રમુખપદ સરંભાળિાનુરં આમરંત્રણ તરેમનરે મળુરં હતુરં. તરે િખતરે 
તરેમની બરે પુત્રીઓ વસમતા અનરે રહના અમરેરરકામારં હતારં. વસમતા કોલમબસ(ઓહાયો) 
તથા રહના પીરસબગ્ક(પરેવનસલિરેવનયા)મારં હતારં. તરેઓ (કાકીની સાથરે) પહરેલારં પીરસ-
બગ્ક ગયા અનરે તયારંથી ત્રીજી ઑગસટરે કોલમબસ ગયારં. વસમતાના પુત્ર શૈલરેનદ્રનો 
જનમ થોડા સમય પહરેલારં જ થયો હતો. એટલરે નાના-નાનીએ તરેનરે પહરેલી િાર જોયો. 
આ પછી તરત જ િૈદ્સાહરેબ અસિસથ થઈ ગયા હતા. તરેમનરે ટારઢયો તાિ આવયો 
હોય તરેમ લાગરે છરે. તરેઓ સખત ધ્તૂજતા હતા. તરેમની અસિસથતાનારં વચહનો એિારં 
હતારં કરે અમરેરરકન કાયદા મુજબ તરેમનરે હૉવસપટલમારં દાખલ કરિા જ પડરે. પણ 
એક ભારતીય ડૉ્ટરરે  તરેનરે ઘરેર જ રાખીનરે સાજા કયા્ક હતા. તરેથી િૈદ્સાહરેબ તયારંથી 
સમયસર નીકળીનરે સાનફ્ાવનસસકો પહોંચી શ્યા હતા. 

આ પ્રસરંગરે તરેમની લાગણીઓનરે આઘાત તો ન હતો લાગયો પણ દૌરહત્રનારં 
પહરેલારં દશ્કનરે તરેમની લાગણીઓમારં અસાધારણ ઉછાળ આવયો હોય તરેનો પતૂરો 
સરંભિ છરે. 

1990ના માચ્કમારં મારા બનરેિી (અનરે િૈદ્સાહરેબની ભત્રીજી હષા્કના પવત) 
પુષપરેનદ્ર ઓઝાનુરં 45 િષ્કની િયરે પતૂનાથી મુરંબઈ આિતારં એક માગ્ક-અકસમાતમારં 
અિસાન થયુરં. અમારો આખો પરરિાર ઘરેરા શોક અનરે આઘાતમારં ડતૂબી ગયો. તયાર 
પછી તરત જ િૈદ્સાહરેબનરે દવક્ષણ ગુજરાતમારં બારડોલી તાલુકાના િરેડછી ગામરે 
જિાનુરં થયુરં. તયારંની ગારંધી વિદ્ાપીઠમારં તરેઓ કુલપવત હતા. તરે અરંગરે તરેઓ દર િષવે 
ત્રણ-ચાર િાર િરેડછી જતા. પરરંતુ આ િખતરે િરેડછીમારં જ તરેઓ અચાનક બરેહોશ 
થઈ ગયા. સથાવનક કાય્કકરોએ તરેમનરે બારડોલીની એક હૉવસપટલમારં ખસરેડા અનરે 
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તરેમનરે ઘરેર  અમદાિાદમારં ખબર આપી. તરેઓ િરેડછીથી મુરંબઈ જ આિિાના હતા 
અનરે અમરે સૌ મુરંબઈમારં તરેમની રાહ જોતારં હતારં. તરેમનરે ઘરેરથી સૌ તરેમનરે અમદાિાદ 
લઈ ગયારં. તરેઓ ધીરરે  ધીરરે  સિસથ તો થયા પણ અમનરે આ ત્રણ ચાર અનુભિો 
પરથી સમજાઈ ગયુરં કરે આિા કોઈ પણ પ્રસરંગરે અમારરે  તરેમનુરં ધયાન રાખિુરં જ પડશરે.

આમ તો કોઈ પણ યુિાનનુરં અિસાન તરેમનરે ખતૂબ બચરેન કરી મતૂકતુરં. તરેમનો 
કોઈ યુિાન વિદ્ાથથી પણ જો અિસાન પામરે તો તરે ખતૂબ અસિસથ થઈ જતા.

અમારારં કાકી તો એમ કહરેતારં કરે ‘આ પુરુષો રડરે નરહ નરે, એટલરે મારંદા પડરે.’ આ 
િાતમારં કદાચ ઘણરં બધુરં તથય છરે. માનસશાસ્ત્રમારં પણ એમ કહરેિાયુરં છરે કરે ‘જ રે લોકો 
આરંસુ નથી સારી શકતા અનરે અનય રીતરે પણ પોતાની લાગણીઓનરે વય્ત નથી 
કરતા તરેઓ અચતૂક સિાસથયની અનરે અનય માનસશાસ્ત્રીય સમસયાઓ નોતરરે  છરે.’

અલબતિ, જીિનનારં અરંવતમ પારંચ-છ િષ્કમારં તો િૈદ્સાહરેબ આિા કોઈ કારણ 
િગર કરેિળ િૃદ્ધતિનરે લીધરે જ મારંદા પડતા હતા.

(11)

આપણરે હમણારં જ રેમનો ઉલ્રેખ કરી ગયા તરે ઉપરારંત એક દીઘ્કકાલીન 
‘મારંદગી’ િૈદ્સાહરેબનરે હતી અનરે એ સામાનય રીતરે લાઇલાજ મારંદગી ગણાય છરે 
પણ તરેમણરે તરેનો એટલા ખરંતથી અનરે વશસતથી સામનો કયયો કરે છવિીસ િષ્ક પછી 
એ મારંદગી મટી ગઈ હોિાનુરં વનદાન થયુરં.

1964મારં તરેમનરે પહરેલી િાર અમરેરરકા જિાનો પ્રસરંગ આવયો તયારરે  અમરે-
રરકાના વિસા મરેળિિા માટરે તરેમણરે એક ઘવનષ્ઠ દા્તરી તપાસમારંથી પસાર થિુરં 
પડુરં. તરેમારંથી તરેમનરે ખબર પડી કરે તરેમનરે મધુપ્રમરેહ(ડાયાવબટીસ)ની બીમારી છરે. 
એક સૈવનકની જ રેમ તરેમણરે એ કારણરે જીિનમારં અનરે ખોરાકમારં જ રે કરંઈ પરરિત્કન 
કરિુરં પડરે તરે તરેમણરે વશસતબદ્ધ રીતરે કયુું. આ કારણરે મધુપ્રમરેહનારં તમામ અવનષ્ટ 
પરરણામોથી તરે બચી ગયા.

1990મારં િરેડછીમારં તરે બરેહોશ થઈ ગયા તરેની િાત આપણરે કરી ગયા છીએ. 
તરે સમયરે હૉવસપટલમારં દા્તરોએ જ રે પરીક્ષણો કયાું તરે પરથી જણાયુરં કરે તરેમના 
ર્તમારં શક્કરાનુરં પ્રમાણ વબલકુલ સામાનય હતુરં અનરે તરેમારં કોઈ િધઘટ થતી નહોતી. 
એટલરે કરે એ બીમારીનુરં એક સારુરં  પરરણામ એ આવયુરં કરે મધુપ્રમરેહનો તરેમનો રોગ 
સરંપતૂણ્કપણરે મટી ગયો હતો એમ સાવબત થયુરં.

આ પછી તરેઓ લગભગ 20 િષ્ક જીવયા, તરેમારં કોઈ વિશરેષ ઉપાયો િગર 
દરેખાયુરં કરે તરેમના ર્તમારં શક્કરાનુરં પ્રમાણ હરંમરેશારં માફકસરનુરં રહ્ુરં. 

ba
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હિરે િૈદ્સાહરેબ પહરેલી િાર 62 િષ્કની િયરે સાિ વનિૃતિ હતા 
પણ હજી દુબ્કળ નહોતા. ગમરે તરેિો પ્રિાસ કરી શકરે, મહરેનત કરી 
શકરે, ગમરે તરેટલુરં અરંતર ચાલી શકરે અનરે સાઇકલ પર સિારી કરી શકરે 
એિુરં તરેમનુરં સિાસથય હતુરં.

હિરે તરેમણરે સુગવણતમના સરંચાલનમારં સહાય કરિા મારંડી. સુ-
ગવણતમનારં પ્રતૂફ તો િારંચતા જ પણ હિરે વનયવમત િારંચિા મારંડા. દર 
િષવે અમરે શાળાના તરેજસિી વિદ્ાથથીઓ માટરે ઉનાળાના કરે રદિાળીના 
િૅકરેશનમારં ગવણતવશવબર યોજતા તરેમારં પણ તરે િધુ સરક્રય થયા. પણ 
આ ગાળામારં તરેમનુરં સૌથી મોટુરં પ્રદાન એ હતુરં કરે IUCAA(આરંતર-
-યુવનિવસ્કટી ખગોળ અનરે ખભૌવતક કરેનદ્ર) િતી સાપરેક્ષતાના વિષયમારં 
સરંશોધન કરનાર વિદ્ાથથીઓની વશવબરો ઠરેર ઠરેર યોજી અનરે તરેમનરે 
સરંશોધનના પ્રશ્નો અનરે રીતો શીખિી. 

િૈદ્સાહરેબ અમદાિાદમારં હોય તો અચતૂક યુવનિવસ્કટીના ગવણ-
તવિભાગના વિદ્ાથથીઓ માટરેના સરંશોધનના વિશાળ ઓરડામારં 
બપોરરે  બરે-ત્રણ કલાક ગાળરે જ. વિદ્ાથથીઓ સાથરે તરેમના પ્રશ્નોની 
ચચા્ક કરરે  અથિા પોતાનુરં કરંઈક િારંચરે કરે વયાખયાન કરે લરેખ તૈયાર 
કરરે . દરરોજ જમીનરે બપોરરે  બાર િાગરે સાઇકલ પર ઊપડી ગવણ-
તવિભાગમારં પહોંચરે અનરે તયારં રરસરેસ(બરેથી અઢી) દરવમયાન તયારંના 
અધયાપકો સાથરે ચા પીએ અનરે પછી પાછા આિરે. સાઇકલ એ તરેમના 
પતૂરા જીિન દરવમયાન તરેમનુરં વપ્રય િાહન રહ્ુરં. તરેમના એક નજીકના 
વમત્ર અનરે સાપરેક્ષતાવસદ્ધારંતના જાણીતા વિજ્ઞાની સી. િી. વિશ્વરેશ્વ-
રૈયાએ સાઇકલ પર બરેઠરેલા િૈદ્સાહરેબનુરં એક સરસ કાટતૂ્કન દોયુું 
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છરે. તરેમારં સાઇકલની લાઇટમારંથી રકરણો નીકળતારં બતાવયારં છરે, એમારં િૈદ્સાહરેબરે 
તારાઓમારંથી નીકળતી ઊજા્કનો અભયાસ કયયો હતો તરેનુરં સતૂચન છરે. એ કાટતૂ્કન આ 
પુસતકમારં અનયત્ર જોિા મળશરે.

લગભગ 80 િષ્કની ઉંમરરે  તરેમની આરંખોનુરં તરેજ ઓછુરં થિા મારંડુરં, પણ 
તરેમના ઘરની બહાર દરરોજ સિારરે  છાપારં પર રદિસનુરં પતૂરુરં  અજિાળુરં પડરે તરેિી 
રીતરે બરેસીનરે છાપારં િારંચતા. તરેમની દોરહત્રી નીલી દરેલિારડયા(હિરે નીલી પટરેલ)નરે 
પણ તરેઓ ભણાિતા. 

સિારના 40થી 45 વમવનટ ચાલિાનો તરેમનો ક્રમ લગભગ છરેક સુધી ચાલુ 
રહ્ો. 

છરેલ્રે છરેલ્રે તરેમનરે કાનરે બહરેરાશ પણ આિિા મારંડી હતી.

લગભગ 2005 સુધી દરરોજ ગવણતવિભાગ સાઇકલ પર જિાનો તરેમનો 
કાય્કક્રમ ચાલુ જ રહ્ો. છરેલ્રે છરેલ્રે આરંખોની તકલીફથી તરેઓ કહરેતા કરે મનરે ‘હુરં  
સાઇકલ પર જતો હોઉં અનરે એક જ છોકરીની બરે નકલો જતી દરેખાય તો તરેમારંથી 
કોનરે બચાિુરં તરે સમજ ન પડિાથી મેં સાઇકલ છોડી દીધી!’

પછી દરરોજ રરક્ષામારં જિા લાગયા પણ ગવણતવિભાગમારં જિાનુરં ન છોડુરં. 
ઈ. સ. 2005–’06મારં ICUAA સરંસથાએ િૈદ્સાહરેબ પર એક દસતાિરેજી િીરડયો 
રફલમ બનાિી. એ ખતૂબ સરસ છરે અનરે ઇનટરનરેટ પર મુ્ત રીતરે ઉપલબધ છરે.

આ જ અરસામારં ગતૂજરાત વિદ્ાપીઠરે પણ તરેમનો લાભ લીધો. આઇનસટાઇન 
અનરે ગારંધીજી પર તરેમણરે વિદ્ાપીઠમારં એક વયાખયાનશ્રેણી પણ આપી. ભિનસ 
કૉલરેજના આચાય્ક રકશોરભાઈ દરેસાઈએ આ જ વિષય પર તરેમની પાસરે પીએચ.
ડી. પણ કયુું.

હિરે િૈદ્સાહરેબની તવબયત ધીરરે  ધીરરે  ઢીલી પડિા મારંડી હતી. હિરે ગવણત 
મરંડળનારં અવધિરેશનોમારં પણ ઘણી િાર ન આિી શકતા. છરેલ્રે 2004મારં જતૂનાગઢ 
વજલ્ાના ચારંપરડા ગામરે ભરાયરેલા અવધિરેશનમારં તરેઓ પતૂરો સમય હાજર હતા. 
કડી ખાતરેના 2005ના અવધિરેશનમારં તરેઓ એક જ રદિસ કૉલરેજવિભાગમારં વયા-
ખયાન કરિા આવયા હતા. િૈદ્સાહરેબ કૉલરેજવિભાગના ખરંડમારં દાખલ થયા તયારરે  
પ્રવતવનવધઓએ તરેમનરે ઊભા થઈનરે આિકાયા્ક હતા. 2006મારં સતૂરતના અવધિરેશન-
મારં તરે હાજર નહોતા પણ તરેમની િીરડયો રફલમ બતાિિામારં આિી હતી. 2007મારં 
િડોદરાના અવધિરેશનમારં પહરેલરે રદિસરે રાિસાહરેબના શતાબદીિષ્કની ઉજિણીમારં 
ભાગ લરેિા આવયા હતા. પછી તરેઓ ત્રણ િષ્ક જીવયા પણ કોઈ અવધિરેશનમારં 
આવયા નહોતા.

ઈ. સ. 2008મારં એવપ્રલ-મરેમારં મારારં કાકી વિદ્ાબહરેનનરે રકડનીની તકલીફ 
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થઈ. જુલાઈમારં તરેમનુરં અિસાન થયુરં. લગભગ 70 િષ્કનો સરંસાર પતૂરો થયો તરેનો 
િૈદ્સાહરેબનરે ખતૂબ આઘાત લાગયો.

મોટી પુત્રી કુમુદ તરેમના જ કમપાઉનડમારં જુદા મકાનમારં રહરેતી હતી પણ 
િૈદ્સાહરેબ પોતાના જ ઘરમારં એકલા થઈ ગયા.

િૈદ્સાહરેબ હિરે લગભગ મતૂરંગા થઈ ગયા – જોકરે એનુરં એક કારણ એ હતુરં કરે 
એમની શ્િણશવ્ત લગભગ વિદાય લઈ રહી હતી. કાકીના અિસાન પછી ઘણા 
રદિસો સુધી દરરોજ સારંજ રે અમરે બધારં એમના ઘરમારં હીંચકાિાળા રૂમમારં બરેસતારં, 
એ બારી આગળના ખાટલા પર દીિાલ પરના ઓશીકાનરે સહારરે  બરેસીનરે અમનરે 
િાતો કરતારં જુએ અનરે ખુશ થાય. એરેમનરે અમારી િાતો બહુ સરંભળાતી તો નહીં 
હોય પણ અમરે બધારં આનરંદમારં હતારં તરે જોઈનરે જ તરેમનુરં દુ:ખ ઓછુરં થઈ જતુરં. એક 
િાર મેં આ ‘મહરેરફલ’મારં 56 િષ્ક પહરેલારંની વિદ્ાનગરના પોસટમાસતર સાથરેના એક 
પ્રસરંગની િાત કરી હતી. પછી કુમુદરે તરેમનરે મોટરેથી પતૂછુરં, ‘તમરે આ અરુણભાઈની 
િાત સારંભળી ?’ તરેમણરે જિાબ આપયો ‘હુરં  તો ્યારં કરંઈ સારંભળુરં છુરં. પણ તમારા 
સૌના ચહરેરા અનરે મતૂડ જોઈનરે ખુશ થાઉં છુરં.’ (તયારં જ રે મેં કહ્ુરં હતુરં તરે આ પહરેલારંના 
‘વિવિધા’ પ્રકરણમારં છરે.) બીજ રે રદિસરે એ બધુરં હુરં  લખીનરે લઈ ગયો અનરે એમનરે 
િારંચિા આપયુરં. િારંચીનરે એમણરે કહ્ુરં, ‘મનરે તો આ કારંઈ યાદ નથી.’

સાહરેબના હરહરંમરેશનો સિારના કમપાઉનડમારં આરંટા મારિાનો ક્રમ ચાલુ હતો 
પણ હિરે કોક િાર અચાનક અટકી જાય, થોડી િાર વિચાર કરરે   અનરે ફરી 
ચાલિાનુરં શરૂ કરરે . 

િૈદ્સાહરેબની ચાર દીકરીઓમારંની એક (વસમતા) અમરેરરકા હતી, બીજી 
(કુમુદ) અમદાિાદમારં તરેમના કમપાઉનડમારં જ હતી, ત્રીજી (દશ્કના) િડોદરા હતી 
અનરે ચોથી રહના હૈદરાબાદ હતી. હિરે િૈદ્સાહરેબરે ધીરરે  ધીરરે  હૈદરાબાદમારં રહનાનરે 
તયારં અનરે કારં િડોદરામારં દશ્કનાનરે તયારં રહરેિા જિાનુરં રાખયુરં. એ િડોદરા હતા તયારરે  
કોક િાર હુરં  પણ િડોદરા જઈનરે એમની પાસરે સિારથી સારંજ બરેસી આિતો.

ઑગસટ, 2009મારં અમરેરરકાથી વસમતા આિી. તરે ખતૂબ ઉતસાહી અનરે પોતાની 
આજુબાજુમારં સૌનરે ઉતસાહી રાખરે તરેિી છરે એટલરે તરેની સાથરે િૈદ્સાહરેબમારં જરા 
નિા પ્રાણ ફતૂરંકાયા હોય એિુરં કરેટલીક િાર લાગતુરં. વસમતા આગળ િૈદ્સાહરેબરે ઇચછા 
વય્ત કરી કરે ‘તારી માનારં અવસથ હજી આપણી પાસરે છરે, તરેનુરં વિસજ ્કન આપણરે સૌ 
વસદ્ધપુર જઈનરે સરસિતી નદીમારં કરી આિીએ. એટલરે અમરે સૌ ત્રણ-ચાર િાહનો 
કરીનરે એક િાર વસદ્ધપુર ગયારં અનરે કાકીનારં અવસથનરે સરસિતી નદીમારં પધરાવયારં.

વસમતાના ગયા પછી કાકા નાની દીકરી રહનાનરે તયારં ચાર-પારંચ મરહના રહી 
આવયા.
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2010ની શરૂઆતમારં િૈદ્સાહરેબનરે પણ બલડપ્રરેશર તરેમ જ રકડનીની 
બીમારીઓ લાગુ પડી. તરેમની એક મુશકરેલી એ પણ હતી કરે તરેમના લોહીમારં 
ઑવ્સજનનુરં પ્રમાણ ખતૂબ ઓછુરં હતુરં.

હિરે આમ તો િૈદ્સાહરેબરે એકાકી જીિન જ ગાળિાનુરં હતુરં. તરેમની મોટી પુત્રી 
કુમુદનુરં ઘર તરે જ કમપાઉનડમારં હતુરં પણ કુમુદની પુત્રી સાસરરે  હતી અનરે પુત્ર પરદરેશ 
હતો. કુમુદનરે પણ પોતાનુરં ઘર અનરે પોતાનુરં જીિન હતુરં. આપણરે જોયુરં તરેમ િચમારં 
તરેમની અમરેરરકા રહરેતી પુત્રી વસમતા આિી ગઈ તયારરે  િૈદ્સાહરેબ સિસથ થયા. 

કાકીના અિસાન પછી િૈદ્સાહરેબરે ગવણતવિભાગમારં જિાનુરં પણ લગભગ 
બરંધ કરી દીધુરં. હરંમરેશની જ રેમ સિારરે  મકાનની ચારરે  બાજુ આરંટા તો મારરે  પણ હિરે 
િારરંિાર િચમારં અટકી જાય અનરે વિચાર પર ચડી જાય. થોડી િાર પછી િળી 
ચાલિાનુરં શરૂ કરરે .

તરેમના ક્ષરેત્રના કોઈ વિવિાન અમદાિાદ આવયા હોય તો િૈદ્સાહરેબનરે મળિા 
તો આિરે જ પણ સામાનય રીતરે તરે પહરેલારં મારી પાસરે આિરે અનરે હુરં  તરેમનરે િૈદ્સાહરેબ 
પાસરે લઈ જાઉં. લગભગ તો આખો રદિસ તરેઓ ઘરમારં  દાખલ થતારં જ રે પહરેલો 
ઓરડો હતો તરેના એક ખતૂણામારં કાકીની તસિીર રાખી હતી તયારં જ બરેઠા હોય. હુરં  
તરેમનરે આિરેલ મહરેમાનનુરં નામ કહુરં એટલરે એ ઓળખરે અનરે િાતો કરરે . મહરેમાન જાય 
એટલરે તરેમનરે િળાિીનરે પાછા એ જ ખુરશીમારં બરેસી જાય.

હિરે એ ઉપર તો ભાગયરે જ જતા હતા. તરેમનો અભયાસનો ઓરડો ઉપર હતો 
પણ હિરે એ સતૂનો હતો. ખાિા-પીિાનુરં બધુરં તરેમની મોટી પુત્રી કુમુદના ઘરેરથી જ 
આિતુરં. કુમુદનુરં ઘર તો એ જ કમપાઉનડમારં હતુરં. હિરે તરેઓ ભાગયરે જ ખુશ દરેખાતા. 
ઉપરના બીજા ઓરડામારં ઘરનુરં પુસતકાલય હતુરં. તરેમારં તરેમણરે બહુ સુરંદર ગ્રંથો (ઘણરે 
અરંશરે ગુજરાતીમારં પણ કરેટલાક અરંગ્રેજી અનરે રહરંદીમારં પણ ખરા) રાખયા હતા. હિરે 
તરે બધા િરંચાયા િગરના સતૂના પડા હતા. 

ba
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આ પુસતકમારં અમારારં કાકી સૌ. વિદ્ાબહરેન િૈદ્ વિશરે મેં 
બહુ નથી લખયુરં. પણ જો કાકીમારં સમપ્કણની ભાિના ન હોત, જો 
તરેમનામારં દુવનયાદારીની નાજુક જાણકારી ન હોત, જો તરેમનામારં 
જરૂર પડરે િજ્થી કઠોર અનરે પુષપથીયરે કોમળ થિાની શવ્ત ન હોત 
તો અમારા કાકાની બધી વસવદ્ધઓ સીવમત અનરે કુરંરઠત થઈ ગઈ 
હોત. કાકીમારં ઔપચારરક વશક્ષણ તો ઓછુરં હતુરં પણ ચરરત્રબળ, 
નિા સમયનરે અનુકતૂળ થઈ જિાની િૃવતિ અનરે જરૂર પડરે પવતનરે પણ 
રહરંમત આપિાની શવ્ત હતારં. કાકાનરે કાકીનારં આ બધારં લક્ષણોની 
જાણ હતી જ અનરે તરેથી જ તરેઓ કુટુરંબની વચરંતાથી મુ્ત રહીનરે 
આટલી બધી વસવદ્ધઓ મરેળિી શ્યા. 

કાકા અનરે કાકીનો ખોરાક હરંમરેશારં પૌવષ્ટક રહરેતો. દરરોજ 
રાત્રરે જમિામારં દતૂધનો િાટકો હોય જ, ફરસાણ ભાગયરે જ હોય. 
સામાનય રીતરે એ લોકો બહાર હોટલમારં ભાગયરે જ જમિા જતારં. 
આિી તરંદુરસત આદતોનરે કારણરે તરેઓ બરંનરે 85ની ઉંમર તો સહરેલા-
ઈથી િટાિી ગયારં.

પરરંતુ ઈ. સ. 2008ના મરે મરહનામારં કાકીનરે રકડનીનો કોઈ 
રોગ છરે એમ જણાયુરં. તરેમનરે અમરે અમદાિાદની વસવિલ હૉવસપટલ-
ના કૅમપસમારં આિરેલી રકડની હૉવસપટલમારં દાખલ કયાું. ડૉ્ટરરે  દદ્ક 
ગરંભીર હોિાનો કોઈ અણસાર આપયો નહોતો. મારારં પતની અનરે હુરં  
દર િષવે ઉનાળામારં અમારા પુત્રનરે તયારં કૉલકાતા જતારં હતારં એટલરે 
કાકી હૉવસપટલમારં દાખલ થયારં તરેના બરે રદિસ પછી અમરે અમારા 
કાય્કક્રમ મુજબ કૉલકાતા જિા રિાના થયારં.



અમારારં કાકી 207

થોડા રદિસ પછી અમનરે ખબર પડી કરે કાકી પાછારં ઘરેર આિી ગયારં છરે 
એટલરે અમરે વનવચિરંત થઈ ગયારં. પણ હજી જોખમ ઓછુરં નહોતુરં થયુરં તરેની અમનરે 
પછી ખબર પડી.

અમરે કૉલકાતાથી 29મી જતૂનરે પાછારં આવયારં અનરે તરે રદિસરે રાત્રરે કાકાનરે તયારં 
ગયારં તો જાણયુરં કરે કાકી તો ખતૂબ મારંદારં હતારં. પહરેલી જુલાઈએ કાકીનરે નજીકની 
જીિરાજ હૉવસપટલમારં દાખલ કયાું અનરે બીજી જુલાઈએ મોડી રાત્રરે તરેમનુરં અિસાન 
થયુરં. અમનરે ફોન આવયો. અમરે અમારરે  ઘરેરથી પહરેલારં િૈદ્સાહરેબનરે ઘરેર ગયારં, કારણ 
કરે ફોનમારં અમનરે કહરેિાયુરં હતુરં કરે તરેઓ ઘરેર જ છરે. અમરે જોયુરં તો ઘર સાિ શારંત 
હતુરં. િૈદ્સાહરેબ તો જરૂર ઘરેરી ઊંઘમારં જ હશરે. અતયારરે  તરેમનરે લઈ જિા નથી 
એમ નક્ી કરી અમરે તયારંથી હૉવસપટલ પહોંચયારં. તયારં બધી વિવધ પતાિી કાકીનરે 
ઍમબુલનસમારં ઘરેર લાિિાની તૈયારી કરી. એક બહરેનનરે લઈનરે અમરે અમારી કારમારં 
િૈદ્સાહરેબનરે ઘરેર જઈનરે તરેમનરે ઉઠાડા અનરે ખબર આપયા.

િચલા રૂમમારંથી હીંચકો ખસરેડીનરે તરેનરે સથાનરે કાકીનો પલરંગ મતૂ્યો તયારં તો 
ઍમબુલનસ આિી પહોંચી. કાકીનરે તરે પલરંગ પર સુિાડારં. કાકા તરેમની પાસરે ગયા. 
બરે વમવનટ શારંવતપતૂિ્કક ઊભા રહી પોતાની લાગણીઓ પર કાબતૂ મરેળવયો, કાકીના 
ગાલ પર થોડુરં િહાલ કયુું અનરે પછી બીજા ઓરડામારં પોતાના ખાટલા પર જઈનરે 
આડા પડા.

અમરે બધારંએ દુનિયી ઔપચારરકતાઓનો કાય્કક્રમ બનાવયો. સિારરે  9 િાગરે 
સમશાનયાત્રા શરૂ કરિા ઠરાવયુરં અનરે પછી અમરે સૌએ જુદા જુદા લોકોનરે આ 
સમાચાર આપિાનુરં કામ િહેંચી લીધુરં.

ચોથી જુલાઈની બરેસણારં સભામારં ઘણા લોકો આવયા. સાડા નવિાણરં િષ્કની 
ઉંમરના િૈદ્સાહરેબના વમત્ર પ્રા. એ. આર. રાિસાહરેબ પણ આવયા. મારા ભાઈઓ, 
બહરેનો, અમારારં વપત્રાઈ ભાઈઓ અનરે બહરેનો સૌ આવયારં.

કાકીની વિદાય એ િૈદ્સાહરેબ માટરે એક ઊંડો આઘાત હતો. હિરે ઘરમારં 
તરેઓ એકલા થઈ ગયા. એક સમય હતો તયારરે  ઘરમારં આઠ વયવ્તઓ હતી. કાકા, 
કાકી તરેમની ચાર પુત્રીઓ, મારો નાનો ભાઈ મહરેશ તથા કાકીની ભત્રીજી ઇલા-
(િષા્ક). દીકરીઓ એક પછી અભયાસાથવે દતૂર રહરેતી થઈ અનરે પછી સાસરરે  ગઈ. 
મોટી દીકરી કુમુદ નજીકના ઘરમારં જ રહરેતી, તરેની પુત્રી નીલી અનરે પુત્ર રુવચર 
નાના-નાની પાસરે આિતારં પણ હિરે તો એ બરંનરે પણ પરણીનરે દતૂર ગયારં હતારં. આ 
સરંજોગોમારં કાકીની વિદાય પછી કાકાનરે એકલતા ખતૂબ િસમી લાગતી. અમરે બધારં 
િારરંિાર જતારં તો ખરારં પણ તરેમની સારંભળિાની તકલીફ પણ તરેમનરે ઘણારં બધારં 
માણસો િચચરે પણ એકલતાનો અનુભિ કરાિતી હતી. 
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કાકીની વિદાય પછી કરેટલાક મરહના તો તરે પોતાના ઘરમારં જ રહ્ા. તરેમનુરં 
જમિાનુરં કુમુદનરે ઘરેરથી આિતુરં હતુરં. અમરે પણ અિારનિાર તરેમનરે તયારં જતારં હતારં.

કાકીની હાજરીમારં અમનરે એ ખયાલ નહોતો આિતો કરે િૈદ્સાહરેબ માટરે 
કાકીનુરં શુરં મહતિ હતુરં, કાકી ગયારં પછી એ લગભગ ભારંગી પડા; જાણરે વનરાધાર 
થઈ ગયા હોય તરેમ લાગયુરં. અમરે એમનરે પુન: ચરેતનિરંતા કરિાના બનતા પ્રયતનો 
કયા્ક પણ એમારં અમરે બહુ સફળ થયા તરેિુરં લાગયુરં નહીં.

ભારતભરના સાપરેક્ષતાિાદના અભયાસીઓનરે િૈદ્સાહરેબ માટરે ઘણો 
અહોભાિ એટલરે એ લોકો કામસર અમદાિાદ આિરે તો િૈદ્સાહરેબનરે મળિા 
આિરે જ. તરેમના યજમાનો તરેમનરે મારો સરંપક્ક કરિા કહરે એટલરે હુરં  જ તરેમનરે િૈદ્-
સાહરેબ પાસરે લઉં જાઉં. િૈદ્સાહરેબ કાયમ પહરેલા ઓરડાના એક ખતૂણામારં ટરેબલ 
પર કાકીનો ફોટો હતો તયારં જ બરેઠા હોય. હુરં  તરેમનરે આગરંતુકની ઓળખાણ કરાિુરં, 
િૈદ્સાહરેબ તરેનરે ઓળખરે કરે નરહ તરે તો ખબર ન પડરે પણ તરે તરેમની સાથરે સમયોવચત 
િાતો તો જરૂર કરરે . 

આગળ કહ્ુરં તરેમ િૈદ્સાહરેબની વનચિરેત અિસથામારં જયારરે  અમરેરરકાવસથત 
તરેમની પુત્રી વસમતા આિરે તયારરે  ફરેર પડરે. વસમતા તરેમનરે જાતજાતની િાતો કરાિરે, 
તરેમનરે સારારં સારારં કપડારં પહરેરિાની ફરજ પાડરે. િૈદ્સાહરેબરે એક િાર વસમતાનરે કહ્ુરં 
કરે ‘તારી માનારં અવસથ હજી આપણી પાસરે જ છરે તો આપણરે એમ કરીએ કરે બધારં 
એક િાર વસદ્ધપુર જઈ તરેનુરં સરસિતીમારં વિસજ ્કન કરી દઈએ.’ અમરે બધારં ખુશ 
થયારં અનરે ચાર-પારંચ િાહનો કરીનરે વસદ્ધપુર જઈ અમારારં કાકીનુરં અવસથવિસજ ્કન 
કરી આવયારં. આમ તો અમરે જાણતારં હતારં કરે અવસથવિસજ ્કન (અનરે એ પણ સ્ત્રીઓ 
માટરે) ચાણોદ પાસરે નમ્કદામારં થાય છરે પણ કદાચ િૈદ્સાહરેબરે પોતરે 1933મારં વસદ્ધપુર 
જઈનરે પોતાના મામાની આજ્ઞાથી પોતાની માતાનુરં શ્ાદ્ધ કયુું હતુરં (તરેનુરં સમરણ તો 
અમારા પરરિારમારં કોઈનરે નહોતુરં) પણ મનરે આ િાતની ખબર 2014મારં વસદ્ધપુરના 
ગોર સુધીરભાઈ શુ્લ પાસરેથી પડી હતી.) તરે અલપઝલપ યાદ આવયુરં હશરે અનરે 
તયારં અવસથવિસજ ્કન કરિાનો ખયાલ આવયો હશરે. 

આમ તો િૈદ્સાહરેબ પોતાની વમલકત માટરે વિલ બનાિિાની ખતૂબ વિરુદ્ધ 
હતા. (‘મારી તમામ દીકરીઓ સરંપીનરે બધુરં િહેંચી લરેશરે’) પણ વસમતાએ તરેમનરે વિલ 
બનાિિા સમજાિી લીધા. એટલરે મારી અનરે િૈદ્સાહરેબની બરેત્રણ બરેઠકો થઈ એમારં 
અમરે તરેમનુરં વિલ બનાિી કાઢ્ુરં અનરે એમારં એમણરે સહી કરી. 

વસમતા અમરેરરકા પાછી ગઈ પછી િૈદ્સાહરેબ થોડો િખત નાની દીકરી 
રહનાનરે તયારં હૈદરાબાદ ગયા. તરે દરવમયાન તાતા ઇવનસટટ્તૂટનરે 60 િષ્ક પતૂરારં થતારં 
હતારં તરે અરંગરે તરે ઇવનસટટ્તૂટના એક શરૂઆતના વિદ્ાથથી તરીકરેનારં તરેમનારં સરંસમરણો 
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લરેિા એક બહરેન આિી ગયારં. પછી િૈદ્સાહરેબ ત્રીજી પુત્રી દશ્કનાનરે તયારં િડોદરા 
થોડારં અઠિારડયારં રહ્ા; પછી અમદાિાદ પાછા આવયા. એ િડોદરા હતા એ દર-
વમયાન બરે-ત્રણ િાર હુરં  પણ તરેમની પાસરે સિારથી સારંજ બરેસી આવયો.

2009ની રદિાળી પહરેલારં િૈદ્સાહરેબ ફરી અમદાિાદ આિી ગયા. પછી 
રડસરેમબરમારં વસમતા અમરેરરકાથી આિી અનરે િૈદ્સાહરેબનરે તરેની સરંગાથમારં કદાચ 
જીિિાનુરં જોશ મળુરં.

ba
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4 રડસરેમબર, 2009ના રોજ મારા વપતાશ્ી (િૈદ્સાહરેબના 
મોટા ભાઈ મધુભાઈ)ની જનમશતાબદીનો રદિસ હતો. તરેના થોડા 
રદિસો પહરેલારં હુરં  િૈદ્સાહરેબનરે ઘરેર ગયો અનરે તરેમનરે તરે રદિસરે અમારરે  
તયારં જમિા આિિાનુરં આમરંત્રણ આપયુરં. સાથરે વસમતા અનરે કુમુદના 
પરરિારનરે પણ આમરંત્રણ હતુરં. િૈદ્સાહરેબ તરે િખતરે િૉશબરેવઝન પર 
દાઢી કરતા હતા. વસમતાએ તરેમનરે મેં આપરેલા આમરંત્રણની િાત કરી. 

થોડી િારરે  િૈદ્સાહરેબ અમારી પાસરે આવયા. વસમતાનરે કહરે, 
‘તનરે ખબર છરે ? આપણરે તો મધુભાઈની જનમશતાબદીએ સિારરે  
જમીશુરં પણ તરેમનુરં પોતાનુરં જીિન એટલુરં કપરુરં  હતુરં કરે તરેમનરે સિારરે  
જમિાનો ટાઇમ જ મળતો નહીં. રોજ સિારરે  પોણા છએ ટ્તૂશનો 
માટરે નીકળી જાય, ટ્તૂશનમારંથી સીધા સકતૂલમારં જાય, તયારંથી છતૂ ટીનરે 
પાછા ટ્તૂશન માટરે જાય અનરે રાત્રરે નિ િાગયા પછી જ ઘરેર આિરે. 
આપણી અતયારની આ વસથવત તરેમની એ મહરેનતનરે લીધરે છરે.’

આ િાતની મનરે ખબર હતી જ - મનરે એ િાતનો પણ મલાલ 
હતો કરે મારી નાની બરે બહરેનો અમારા પપપા સિારરે  જાય પછી જ 
ઊઠતી અનરે રાત્રરે એ પાછા આિરે તરે પહરેલારં સતૂઈ જતી એટલરે તરે તો 
પપપાનરે શવન-રવિમારં જ મળતી. તરેમારંની મોટી બહરેન દ્ુવત (જ રે હિરે 
ઇંગલૅનડમારં રહરે છરે) તરે હજી યાદ કરરે  છરે કરે પોતરે મરંગળિારરે  સિારરે  
ઊઠરે તયારરે  જમીન પર વશરંગનારં ફોતરારં પડારં હોય તરે પરથી સમજી 
જાય કરે (સોમિારરે ) રાત્રરે પપપાએ આિીનરે વશરંગ ખાધી હશરે. (પપપા 
સોમિાર કરતા હતા.)

એટલરે િૈદ્સાહરેબનરે ખયાલ હતો કરે પોતરે જ રે પરરિારમારંથી ઉપર 
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આવયા છરે તરેની આવથ્કક વસથવત ખતૂબ નબળી હતી પણ તરેના સરંસકારો ખતૂબ ઊંચા 
હતા. તરેઓ 1, 2, 3....એમ કરતારં કરતારં અનરંત સુધી પહોંચયા હતા. 

એક િાર હુરં  િૈદ્સાહરેબનરે ઘરેર વિદ્ાનગરમારં હતો તયારરે  એમણરે મનરે તરેમની 
કૉલરેજ લાઇબ્રેરીનુરં પુસતક 1, 2, 3, .....infinity િારંચિા આપયુરં હતુરં. આ પ્રકરણનુરં 
શીષ્કક મનરે એ પુસતક પરથી સતૂઝયુરં છરે. તરેના લરેખક જયૉજ ્ક ગૅમૉિ હતા. 

* * *
મનરે ઘણારં િષયોથી રોજ સિારરે  કસરત કરીનરે અમારા કમપાઉનડમારં 40 વમવનટ 

માટરે ઘરની પ્રદવક્ષણા કરિાની ટરેિ છરે. 23 જાનયુઆરી, 2010ના રોજ આ પ્રદવક્ષણા 
કરતારં કરતારં હુરં  બહુ જોરથી નીચરે પડી ગયો અનરે મારા પગનુરં એક હાડકુરં તતૂટી ગયુરં. 
પરરણામ એ આવયુરં કરે તયાર પછી અવનવચિત મુદત સુધી મારરે  િૉકરનરે સહારરે  જ 
ચાલિુરં પડરે તરેિુરં થયુરં. 

આ કારણરે હુરં  િારરંિાર િૈદ્સાહરેબ પાસરે જઈ શકતો નહોતો. દસ-બાર રદિસરે 
એક િાર અમરે રરક્ષા કરીનરે તરેમનરે મળિા જઈ આિતારં હતારં. વસમતા પાછી અમરેરરકા 
ગઈ હતી અનરે િૈદ્સાહરેબનુરં સિાસથય ધીમરે ધીમરે કથળતુરં જતુરં હતુરં. હિરે તરેઓ બહુ 
ઓછુરં બોલતા હતા. 

છઠ્ી માચવે મનરે કુમુદનો ફોન આવયો કરે હિરે તવબયત િધુ બગડી લાગરે છરે. 
એટલરે અમરે તરત રરક્ષામારં પહોંચી ગયારં. તરે રદિસરે શવનિાર હતો. 

તરે શવન-રવિથી િડોદરાની િૈદ્સાહરેબની પુત્રી દશ્કનાએ દર એકારંતરરે  શવન-
-રવિએ અમદાિાદ આિિાનુરં ઠરાવયુરં હતુરં એટલરે તરે પણ હતી. િૈદ્સાહરેબ આમ 
તો ઘણારં બધારં ઓશીકારં પાછળ રાખીનરે બરેઠા હતા પણ તરેમની આરંખો બરંધ હતી. 
દશ્કનાએ મોટરેથી કહ્ુરં, ‘અરુણભાઈ આવયા છરે’ એટલરે આરંખો ખોલી, હસયા અનરે 
પાછી આરંખો બરંધ કરી દીધી.

મનરે પહરેલી િાર ભય પરેઠો કરે આ બધી વનશાનીઓ સારી નથી. 

થોડી િાર પછી અમરે ઘરેર પાછારં આવયારં. પણ હિરે મામલો ગરંભીર છરે તરેમ મનરે 
પહરેલી િાર લાગયુરં.

9મી માચ્ક નરે મરંગળિારરે  સારંજ રે ફરી ફોન આવયો કરે બનરે તો આિી જાઓ. 
હિરે તો િૈદ્સાહરેબ પલરંગ પર સતૂતા હતા અનરે તરેમનરે ઑવ્સજન વસવલનડર વિારા 
ઑવ્સજન પહોંચાડિામારં આિતો હતો.

વગરીશભાઈએ મનરે જણાવયુરં કરે ગૅસનો એક વસવલનડર બરે-ત્રણ કલાકમારં જ 
ખાલી જઈ જતો હતો અનરે આ ઝડપરે જ જો વસથવત બગડરે તો મૃતયુ દતૂર ન  કહરેિાય.

અમરે પાછારં આવયારં. મેં સૌ કુટુરંબીજનોનરે ઈ-મરેઇલથી ખબર આપી અનરે અનરે 
અમરે સતૂતારં. મનરે ફ્ૅ્ચર પછી આમરે ઓછી ઊંઘ આિતી હતી. એમારં તરે રાત્રરે તો ત્રણ 
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િાગયા પછી જ ઊંઘ આિી.

સિારરે  પારંચ િાગરે ફોન િાગયો. કુમુદ પોતાના રુદન િચચરે કારંઈ બોલી શકતી 
નહોતી, પણ રુદન પોતરે જ પતૂરો સરંદરેશો હતો. મેં એટલુરં જ કહ્ુરં, ‘અમરે આિીએ 
છીએ’; કુમુદ કહરે, તમનરે રરક્ષા મળિામારં મુશકરેલી પડશરે. વગરીશભાઈ તમનરે લરેિા 
આિરે છરે.

અમરે પહોંચયારં. સાહરેબનરે ઘણા સમય પછી ખાટલા પર વનરારંતરે સતૂતરેલા જોયા. 
હુરં  મારા હાથનરે જોડીનરે આરંખ સુધી લઈ ગયો હતો. આરંખો અનાયાસરે ભરાઈ આિી 
અનરે મેં હાથો િડરે આરંખો દબાિી રાખી. 

પછી તો દુવનયાદારીના રરિાજો પ્રમાણરે સૌનરે ખબર આપિાનુરં કામ અમરે 
શરૂ કયુું. િડોદરાથી દશ્કના સિારરે  આઠ િાગરે આિિાની હતી અનરે હૈદરાબાદથી 
રહના બપોરરે  ત્રણ િાગયરે જ અમદાિાદ ઍરપૉટ્ક પર પહોંચિાની હતી. એટલરે અમરે 
સમશાનયાત્રા સારંજ રે સાડાચારરે  કાઢિાનુરં નક્ી કયુું.

પછી મેં બીજા (હીંચકાિાળા) રૂમમારં જઈનરે એક પછી એક કુટુરંબના સભયો 
તથા ગવણતના વમત્રોનરે ફોન કયા્ક. મેં પરંદર-િીસ ફોન કયા્ક પછી તો smsનો એિો 
દોર ચાલયો કરે બાકી સૌનરે હુરં  ખબર આપુરં તરે પહરેલારં તરેનરે કોકનો sms મળી જ 
ગયો હોય.

સમશાનયાત્રામારં અમદાિાદથી તો બધારં હોય જ પણ પાટણ અનરે સતૂરત, 
િલ્ભવિદ્ાનગર અનરે વિસનગર એમ અનરેક જગયાઓથી ગવણતના વિદ્ાથથીઓ 
અનરે વશક્ષકો આવયા હતા. ટીિી અનરે છાપાના પણ ઘણા પ્રવતવનવધઓ હતા. િૈ-
દ્સાહરેબના અનુગામી ગુજરાત યુવનિવસ્કટીના કુલપવત કરે. એસ. શાસ્ત્રી પણ હતા 
અનરે વિક્રમ સારાભાઈના પુત્ર કાવત્કકરેય પણ હતા.

મુખયમરંત્રી નરરે નદ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાત સરકાર તરફથી, સપીકર શ્ી અશોક 
ભટ્ટ રે વિધાનસભા િતી કુમુદનરે રદલસોજીના સરંદરેશા પણ પાઠવયા હતા.

આ ઇનટરનરેટના જમાનામારં િૈદ્સાહરેબના વનધનના સમાચાર ખતૂબ ઝડપથી 
અનરે મૃતયુના રદિસરે જ સમગ્ વિશ્વમારં ફરેલાઈ ગયા. વિશ્વભરના ગુજરાતીઓનરે ગુ-
જરાતના સમાચાર આપતી િરેબસાઇટો અનરે સાપરેક્ષતાિાદમારં કામ કરતા વિવિાનોનરે 
એકસતૂત્રરે બારંધી રાખતી િરેબસાઇટો પર આ સમાચાર આવયા અનરે તરત આ સૌની 
પ્રવતરક્રયાઓ પણ આિિા મારંડી.

આિી પ્રવતરક્રયાઓમારંની કરેટલીક જોઈએ.

12મી માચવે જ સારંજ રે 6:56 િાગયરે ભાવિકરે લખયુરં હતુરં :

આ સમાચારથી મનરે ઘણરં દુ:ખ થયુરં. હુરં  એમના રહરેઠાણની નજીક જ રહરેતો 
હતો. હુરં  દરરોજ એક ઊંચા પ્રભાિશાળી ગારંધીિાદી પ્રાધયાપકનરે સાઇકલ પર 
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સિારી કરીનરે જતારં જોતો હતો.

13મી માચવે કરેનટરે સિારના 2:38 િાગયરે સરંદરેશો મતૂ્યો કરે આપણરે તરેમના 
નામથી એક યવનિવસ્કટી સથાપિી જોઈએ.

13મી માચવે સિારરે  4:07 િાગયરે KK કહરે છરે :

ચહરેરો જાણીતો છરે. હુરં  ધારુરં  છુરં કરે તરે વિસનગરમારં પણ હતા. જો તરે જ હોય 
તો તરે અતયરંત િરંદનીય હતા.

સતીષકુમાર 15 એવપ્રલના રોજ લખરે છરે : એ એક મહાપુરુષ હતા અનરે 
એમણરે ભારતની મોટી સરેિા કરી છરે. આજ રે અમારા વયાપક સાપરેક્ષતાના િગ્કમારં 
અમારા પ્રાધયાપકરે િૈદ્મૅરટ્રકના મહતિ વિશરે િાત કરી હતી અનરે તરેનો ‘બલૅક 
હોલ’નુરં ભૌવતકશાસ્ત્રમારં કરેટલુરં મહતિ હતુરં તરેની િાત કરી હતી. આ હુરં અમારી 
બૅચલર યુવનિવસ્કટીની િાત કરુરં  છુરં.

એક િરેબસાઇટ પર અમરેરરકાના શરદ શાહરે લખયુરં હતુરં :

પ્રહલાદભાઈ મુરંબઈ ખાર ખાતરે િષયો સુધી રહ્ા હતા. અમનરે લક્મીતગર હૉલ 
ખાતરે રહરંદી શીખિતા. એ બહુ સરસ અનરે કસરતી શરીરિાળા હતા. યુદ્ધનારં િષયોમારં 
આગથી બળતા મકાનમારંથી શી રીતરે નીકળી શકાય તરેની પ્રૅવ્ટસ અપાતી હતી 
તયારરે  મારી બહરેનનરે બીજ રે માળરેથી નીચરે સાત જિાનોએ ઝાલી રાખરેલા કામળામારં 
કતૂદી પડિાનુરં કહરેતારં પહરેલારં તરે પોતરે એ જ રીતરે કતૂદી પડા હતા. 

એક િાર મેં એમનરે મલાડમારં પૃથિીવસરંહના કૅમપમારં દસ લાઠીધરો સામરે 
એકલા હાથરે લાઠી ચલાિતારં ચલાિતારં સિરક્ષણ કરતા જોયા હતા. 

ફાધર િાલરેસરે સપરેનથી મોકલરેલી અરંજવલ કદાચ સૌથી ભવય હતી. 

તરેમણરે લખયુરં હતુરં કરે િૈદ્સાહરેબરે ગવણતવશક્ષણની સરેિા જ રેટલી વશદ્તથી કરી 
હતી એટલી જ વશદ્તથી જો મેં ઈસુની સરેિા કરી હોત તો મનરે અમારા કૅથવલક 
પરંથરે સરેનટ જાહરેર કયયો હોત. 

ફાધર િાલરેસરે જ િૈદ્સાહરેબની ષષ્ઠીપતૂવત્ક પ્રસરંગરે તરેમનરે વિશરે લખરેલુરં નીચરેનુરં 
લખાણ કદાચ િૈદ્સાહરેબનરે માટરે સૌથી િધુ યોગય છરે : 

‘એક જ વયવ્તમારં સરંશોધનની િૃવતિ અનરે શવ્ત હોય અનરે સાથરે સાથરે 
સમજાિિાની શૈલી અનરે આિડત હોય એ વિરલ છરે. અનરે એ જ વયવ્તમારં 
સરંચાલનની કુશળતા પણ હોય અનરે પતૂરી પ્રામાવણકતા હોય એ એથીય વિરલ છરે. 
એ બધા ગુણો ડૉ. પી. સી. િૈદ્મારં છરે અનરે એથી એમનુરં વિવશષ્ટ વયવ્તતિ દીપરે છરે.

‘વશક્ષકો તો ઘણા હોય છરે. પણ ઘણી િાર એિુરં બનરે છરે કરે જ રેનુરં જ્ઞાન ઊંડુરં 
હોય એનરે એ જ્ઞાન સરળતાથી બીજાઓની આગળ ખુલ્ુરં મતૂકતારં આિડતુરં ન હોય. 



214 આપણી મોંઘરેરી ધરોહર

અનરે ઊલટુરં, જ રેનરે સામાનય વિદ્ાથથીનરે પણ સમજાિતારં આિડરે તરેની પાસરે બહુ ઊંડુરં 
જ્ઞાન ન હોય એ પણ બનરે. એિા વશક્ષકો પણ મળરે જ રેમની ્લાસરૂમની કામગીરી 
ઉતિમ હોય, ગવણત, વિજ્ઞાન જ રેિા અઘરા વિષયો ઘણી સારી રીતરે વશખિાડરે, પરરંતુ 
એમનરે સામાનય શ્ોતાગણની આગળ ઊભા કરો તો બોલી જ ન શકરે, અથિા તો 
પોતાનો વિષય લઈનરે કરેળિણી વિશરે કરંઈક લખરે એ માટરે એમનરે કલમ પકડાિો તો 
કોઈ િારંચરે એિુરં લખી પણ ન શકરે. સારા વશક્ષક, સારા લરેખક અનરે સારા િ્તા હોય 
એિા ઘણા ઓછા છરે અનરે ડૉ. િૈદ્ એમનામારંના એક છરે.

‘િળી વશક્ષણકાય્ક અનરે સરંચાલનકાય્ક પણ સાિ જુદારં. કોઈ ઉતિમ વશક્ષક હોય 
અનરે નબળા સરંચાલક હોય એ જરૂર બનરે. સકતૂલનો જતૂનો વશક્ષક આપોઆપ સકતૂલનો 
આચાય્ક બનરે એ વનયમ જો ્ યારંય હોય તો સાિ અયોગય જ છરે. નરહ તો એસ.ટી.ના 
જતૂના ડ્રાઇિરનરે કરેમ એસ.ટી.ના મૅનરેજર નહીં બનાિરે ? કારણ કરે બસ ચલાિિામારં 
અનરે સરંસથા ચલાિિામારં ફરેર છરે. સારા વશક્ષક સારા આચાય્ક નયરે હોય - સામાનય 
રીતરે નથી હોતા. કામ જુદુરં છરે. ગુણ જુદા હોિા જોઈએ. કોઈ િાર બરંનરે જાતના ગુણ 
એક જ વયવ્તમારં હોય તો જુદી િાત છરે - ડૉ. િૈદ્મારં છરે જ.

‘અનરે સારા સરંચાલક હોય તરે સારા, પ્રામાવણક, વનષ્ઠાિાન, નીવતમાન માણસ 
હોય એ પણ દુલ્કભ યોગ. સરંચાલનમારં રાજકારણ આિરે, રાજકારણમારં ખોટાનુરં 
સાચુરં થાય અનરે સાચાનુરં ખોટુરં થાય.  સારા માણસ આમારં ફાિરે નરહ, અનરે પ્રામાવણક 
રહરેિુરં હોય તો આમારં ન પડરે એ સામાનય છાપ છરે. પ્રામાવણક માણસ સીધુરં બોલરે, 
અનરે સીધુરં બોલનાર ્યારંય લારંબુરં ન ટકરે એ સામાનય અનુભિ પણ છરે. પણ એ 
સામાનય વનયમમારં અપિાદો પણ છરે. અનરે ડૉ. િૈદ્ એમારંના એક છરે.

‘એટલા માટરે જ એમના વયવ્તતિમારં અનરે એમના જીિનમારં આપણા યુિાનોનરે 
માટરે આશા છરે. પ્રામાવણક માણસનુરં આજના સમાજમારં કરંઈ  ન ચાલરે એમ તરેઓ 
સારંભળરે છરે, જુએ છરે, માનિા તૈયાર થાય છરે. અનરે એિુરં માનશરે કરે જીિનમારં આગળ 
આિિા માટરે અપ્રામાવણક બનિુરં પડરે તો અપ્રામાવણક બનિા માટરે મોટી લાલચ 
મળશરે. માટરે પ્રમાવણક હોિા છતારં એટલુરં જ નરહ પણ પ્રામાવણક હોિાનરે કારણરે જ 
કોઈ આગળ આિરે અનરે સફળ બનરે એિુરં આપણા યુિાનો પ્રતયક્ષ જુએ તો વિશ્વાસ 
બરેસરે અનરે વનષ્ઠા આિરે એિો નમતૂનો ડૉ. િૈદ્મારં છરે.

‘વશક્ષણક્ષરેત્રરે અનરે જાહરેર ક્ષરેત્રરે ડૉ. િૈદ્ની અનરેક ઉતકૃષ્ટ સરેિાઓ છરે. એમારં 
પોતાના વયવ્તતિથી અનરે પોતાના જીિનથી એક વસદ્ધ, સનમાવનત, ઉતસાહી અનરે 
સરળ કમ્કપુરુષની પ્રવતમા ઊભી કરિાથી આપણી યુિાન પરેઢીનરે જ રે પ્રોતસાહન અનરે 
માગ્કદશ્કન પતૂરારં પાડારં છરે એનરે હુરં  એમની ઉતિમ સરેિા ગણરં છુરં.’

14મી માચવે િૈદ્સાહરેબના ઘરની સામરેના જ હૉલમારં પ્રાથ્કનાસભા મળી હતી. 
તરેમારં ગુજરાતના દરરેક ખતૂણરેથી લોકો આવયા હતા, જ રેમારં એકસો એક િષ્કના એ. 
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આર. રાિસાહરેબ પણ હતા. આ સભા પતૂરી થયા પછી કરેટલાક સાપ્ારહક પત્રોના 
પ્રવતવનવધઓએ મારી મુલાકાત પણ લીધી હતી.

18મી માચવે અમરે તરેમનારં અવસથઓનુરં વિસજ ્કન સાબરમતીનારં નીરમારં કયુું. 
તરેમની દીકરીઓએ નક્ી કયુું હતુરં કરે એ કામ મારા હાથરે કરાિિુરં. એ િખતરે સાબ-
રમતીના બરંનરે કારંઠ રે રરિરફ્નટનુરં કામ ચાલુ હતુરં અનરે બધરે ઈંટો, વસમરેનટ તથા રરેતીના 
ઢગલરેઢગલા હતા. રહનાએ કારંઠા વિસતારનો પ્રિાસ કરી એક સથાન (પતરંગ રરેસટો-
રનટ પાસરે) એિુરં શોધી કાઢ્ુરં હતુરં કરે જયારં હુરં  છરેક સાબરમતીના પાણી સુધી િૉકર 
લઈનરે પહોંચી શકુરં, હાથમારં અવસથકુરંભ પકડી શકુરં અનરે તરેમારંના અવસથ પાણીમારં 
પધરાિી શકુરં. તરેમ કરતારં પહરેલારં મેં મારા સિગ્કસથ કાકાનરે સરંબોધન કયુું. તરેમણરે 
સમાજની અનરે અમારા કુટુરંબની કરરેલી ભવય સરેિાઓનો ઉલ્રેખ કયયો, તરેમના જ રેિી 
વિભતૂવત અમારા પરરિારનરે આપિા બદલ વિધાતાનો આભાર માનયો. અનરે ‘તમારા 
જ રેિી જ અનય વિભતૂવત’ બનાિિામારં વિધાતાનરે પ્રોતસાહન મળરે એ માટરે તમારારં 
અવસથ હુરં આ પરંચભતૂતોમારં મરેળિી દઉં છુરં.’ એમ કહીનરે અવસથકળશમારંથી તરેમનારં 
અવસથઓનરે સાબરમતીમારં પધરાિી દીધારં.

તયાર પહરેલારં અનરે પછી શોકસભાઓનો દોર તો ચાલયો જ. પુણરેની સરંસથા 
ખભૌવતક તથા ખગોળના આરંતરયુવનિવસ્કટી કરેનદ્રએ િૈદ્સાહરેબ તથા તરેમના પર-
મવમત્ર અનરે બરે િષ્ક પહરેલારં મૃતયુ પામરેલા વિજ્ઞાની પી. સી. રાયચૌધરીના નામની 
પોસટ-ડૉ્ટરલ ફૅલોવશપની સથાપના કરી. 

2013ના ઑ્ટોબરમારં અમદાિાદ મયુવનવસપલ કૉપયોરરેશનરે િૈદ્સાહરેબના 
મકાનની નજીક જીિરાજ મહરેતા હૉવસપટલથી િાસણા તરફ જતા ધોરી માગ્કનરે ‘ડૉ 
પ્ર. ચુ. િૈદ્ માગ્ક’ એિુરં નામ આપયુરં. આ પ્રસરંગરે િૈદ્સાહરેબના અનરેક પ્રશરંસકો હાજર 
હતા અનરે અનાિરણ વિવધ મરેયર મીનાક્ષીબહરેન પટરેલરે કરી હતી.

ba



સૂવચ

અહીં પુસતકમારં આિતારં બધારં જ નામ (વયવ્તનારં, ગામ કરે 
સથળનારં, સરંસથાનારં કરે પ્રસરંગોનારં) અનરે અનય કરેટલાક શબદો કક્ા-
િારીના ક્રમમારં આપયા છરે. તરેમની સાથરે આપરેલી સરંખયાઓ તરે શબદો 
પુસતકના કયા પાના પર ઉલ્રેખ પામયા છરે તરે દશા્કિરે છરે.

અઠિાલાઇનસ, સતૂરત

અનરંતી

અફઘાવનસતાન

અબ્ાહમ, જયૉજ ્ક

અભયાસક્રમ સુધારણા

 અનુસનાતક

 માધયવમક

 પતૂિ્કસનાતક

અમદાિાદ

 ગવણત મરંડળ

 નાગર મરંડળ

અમરરેલી

‘અમાસના તારા’

અમરેરરકા

‘અમરેરરકા અનરે આપણરે’

અલીગઢ

અલ્ારદ રામકૃષણન્

અલ્ાબરંધ (ભતૂકરંપ)

અલ્ાહાબાદ હાઈકોટ્કનો ચુકાદો

અરહરંસક વયાયામ સરંઘ

અરંજારરયા ઈશ્વરપ્રસાદ
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 – નરહરરપ્રસાદ

– ભાગીરથીબહરેન

         – ઉમરેદકુરંિર (ફઈબા) 

 વિષણપ્રસાદ

અરંધરેરી

આઇનસટાઇન અનરે ગારંધીજી

આઇનસટાઇન આલબટ્ક

આકાશગરંગા (સામવયક)

આકાશદશ્કન

આણરંદ

આદશ્ક દુગધાલય

આપટરે એ. એસ. 

આરફ્કા (પતૂિ્ક) 

આયલૅ્કનડ

આવથ્કક મહામરંદી (1929–35)

આલફ્રેડ હાઈસકતૂલ, ભાિનગર

આલબટ્ક એ. એ. 

આરંદામાન

ઇટોલા

ઇવનડયન ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ સાયનસ

ઇવનડયન મૅથરેમૅરટકલ સોસાયટી

ઇંગલૅનડ અનરે આયલૅ્કનડ

ઇંટરનરેશનલ ઍસોવસયરેશન ફૉર 
જનરલ

  રરલરેરટવિટી ઍનડ ગ્ૅવિટરેશન

 (IAGRG)

ઉપાધયાય ધનુબહરેન

         પ્રભુભાઈ

એ. જી. ટીચચ્ક કૉલરેજ

એ ટર્ે સટ બુક ઑફ પયોર મૅથરેમૅરટ્સ

એમજી, સાયનસ ઇવનસટટ્તૂટ

એમ. એન. કૉલરેજ, વિસનગર

એવનજવનયરરરંગ કૉલરેજ, પતૂના

 િલ્ભવિદ્ાનગર

એમ. ટી. બી. કૉલરેજ, સતૂરત

એમ. એલ. ડી. કૉલરેજ ઑફ આરસ્ક

 ઍનડ સાયનસ

ઍર ઇવનડયા

ઍરરઝોના

એલ. ડી. એવનજવનયરરરંગ

એવલફનસટન કૉલરેજ

ઓકા જ રે. એમ.

ઓખા

ઓખામરંડળ

ઓઝા ઘનશયામભાઈ

 પુષપરેનદ્ર

ઑવસટન વસમપોવઝયમ

કપતૂર જ રે. એન.

કરનટ સાયનસ (સામવયક)

કલોલ

કવિ કારંત

કાકા-ભત્રીજાની પ્રિૃવતિઓ

કાકીની અરંવતમ બીમારી

 – વિદાય

કાનજી પુરુષોતિમ કાળીદાસ

કાલબાદરેિી રોડ
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– કબતૂતરખાનુરં

કાશી

રકનારીિાલા વિનોદ (શહીદ)

કુમાર (સામવયક)

પ્રરેસ

કુમુદ (દરેલિારડયા) િૈદ્ 

કુલપવત

ની ચતૂરંટણી 

પદનુરં રાજીનામુરં

કુલપવત, ગુજરાત યુવનિવસ્કટી

કરે. ઈ. એમ. હૉવસપટલ

કરેનદ્ર લોકસરેિા આયોગ (UPSC)

કરેનરેડી જૉન એફ. 

કૅવમબ્જ

કૉનટ્રર્ે ટર, ભાઈલાલભાઈ

કૉમયુવનટી સાયનસ સરેનટર, અમદાિાદ 

કોરરયા 

કૉરરેલી મૅરી 

કૉલકાતા

કૉલમબસ (શહરેર), ઓહાયો 

કોલૉરાડો 

નદી 

કોલહાપુર 

કૉંગ્રેસ (આઇ) 

કૉંગ્રેસ (ઓ) 

કૉંગ્રેસ હાઉસ, અમદાિાદ 

રક્રકરેટ મૅચનો વિિાદ 

રક્રસટી અગાથા 

ખગોળ

નો શોખ

અનરે ખભૌવતક માટરેનુરં

 આરંતરરાષ્ટ ્રીય કરેનદ્ર

 (IUCAA)

ખત્રી મગનલાલ કરે. 

ખરંભાત 

નો અખાત

ખાર (મુરંબઈ) 

ખારોકતૂિો (જામનગર)

ખાલસા કૉલરેજ (મુરંબઈ) 

ખોરડયાર

ગજ્જર ટી. કરે.

ગજ્જરનો બરંગલો

ગવણતનારં લોકવપ્રય ઉખાણારં

ગવણત માટરેનુરં રાષ્ટ ્રીય બોડ્ક (NBHM)

ગવણતવશક્ષણની આરંતરરાષ્ટ ્રીય 
પરરષદ

         (ICME) 

ગણરેશ ક્રીડાકરેનદ્ર 

ગવતશાસ્ત્ર (Dynamics) 

ગદર પાટથી

ગાયકિાડી રાજય 

ગાલિાશાસ્ત્ર 

ગારંધી ઇવનદરા 

મોહનદાસ કરે. (મહાતમા)

ગારંધીનગર 

ગારંધીિાદ વિ. સામયિાદ
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ગારંધીવિદ્ાપીઠ, િરેડછી

ગીરનુરં જ રંગલ 

ગુજરાત કૉલરેજ

ગવણત મરંડળ

મરેઇલ

યુવનિવસ્કટી 

યુવનિવસ્કટી વિસતાર અધયાપક

 મરંડળ (GUATA), 

લોકસરેિા આયોગ (GPSC)

વિદ્ાપીઠ 

સમાચાર (અખબાર) 

સૌરાષ્ટ ્ર વિદ્ાથથી સરંમરેલન

ગુપ્ા હરંસરાજ

K. K.

વશિપ્રસાદ (બાબુ)

ગતૂરંજીકર કરે. આર. 

ગોકાક િી. કરે. 

ગોખલરે હીના અમોલ 

ગોલડિૉટર બૅરી 

ગ્ાનટ મરેરડકલ કૉલરેજ

ગ્ાનડ કરેનયન 

ગ્ીષમશાળાઓ 

      – અનુસનાતક કક્ષા 

– વશક્ષણ કૉલરેજ કક્ષા (સમગ્

       ભારત) (1969) 

      – વશક્ષણ કૉલરેજ કક્ષા 
(ગુજરાત)

ઘનભતૂવમવત 

ઘાિરી કરસન 

ચવચ્કલ વિનસટન 

ચરંડીગઢ 

વચ. ન. વિદ્ાવિહાર (C. N. High

      School)

વચયારંગ-કાઈ-શરેક

ચીન

ચૅરમૅન, GPSC 

ચોક્સ વિ. સરંગીન સાવબતી

ચોખાિાલા ગોરધનદાસ

છાયા કવપલરાય એમ. 

ગીરધરલાલ

ડૉ. જનકભાઈ સી.

જનમતારીખની ભતૂલ

જબલપુર 

જમ્કની

જાડરેજા રિીનદ્ર 

જામનગર 

જામસાહરેબ રણવજતવસરંહજી 

જાપાન

જી. એસ. મરેરડકલ કૉલરેજ 

વજમખાના પ્રિૃવતિ 

જુન્નરકર એસ. બી.

જતૂનાગઢ 

જુહુ

હાટકરેશ સોસાયટી 

જ રે. કૃષણરાિ 

જ રે. જ રે. હૉવસપટલ, મુરંબઈ 
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જોગરેશ્વરી 

જોનસ ડોંન ઈ. 

જૉનસન લીનડન

રૉડની ડબલયુ 

જોશી ઉમાશરંકર 

ડૉ. પરંકજ

ઝાલા હરેમારંવગની (િસાિડા) 

જ્ઞાનગરંગોત્રી

(અ) ટર્ે સટ બુક ઑફ વમકૅવન્સ 

ટાઇમસ ઑફ ઇવનડયા (અખબાર) 

ટોપીિાલા મરેરડકલ કૉલરેજ, મુરંબઈ 

ઠાકર ધીરુભાઈ 

ઠાકોર બલ્ુભાઈ (બ. ક. ઠા.) 

ઢરેબર ઉ. ન.

તાઈિાન (ફોમયોસા)

તાતા ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ ફનડામરેનટલ 
રરસચ્ક

      (TIFR)

વત્રિરેદી કમળાશરંકર

      – નરં. રા.

– વિષણપ્રસાદ

– શરંભુભાઈ 

– શારંવતભાઈ

દવક્ષણ ગુજરાત યુવનિવસ્કટી

દિરે જયોતીનદ્ર

દશ્કનવસરંઘ બસન

દસતતૂર આલુબહરેન

‘દાદાબાપુ’

દાદાબાપુનુરં અિસાન

દામનગર

દારંડીકતૂચ

દુરા્કની સલીમ

દરેલિારડયા વનલી (પટરેલ) 

દરેશપારંડરે સી. ડી.

દરેસાઈ સી. એમ.

કારંવતલાલ

રકશોરભાઈ

વનરૂભાઈ

મહાદરેિભાઈ

મોરારજીભાઈ

રણવજતભાઈ

લાલભાઈ

દોરડયા ચનદ્રવસરંહ

ધમવેનદ્રવસરંહજી

કૉલરેજ

ધિજિરંદન – વિસનગર ખાતરે

ધિજારોહણ – TIFR ખાતરે

નમતૂનાનારં પાઠ્યપુસતકો

નમ્કદ કવિ

નિવનમા્કણઆરંદોલન

નાગર ચકલો (જામનગર)

નાનાલાલ (કવિ) 

નાયક ય. ગુ.

નારવળકર અનરંત િી. 

       જયરંત િી.

       િાસુદરેિ શાસ્ત્રી 
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       વિષણ િાસુદરેિ

       સુમવતતાઈ

નરેધરલૅનડઝ

નરેિરટયા કરેશિદાસજી

નરેહરુ જિાહરલાલ

નૉમ્કનડી

નૌસરેનાનો બળિો (1946) 

નયતૂટન, સર આઇઝૅક 

નયતૂ મરેવ્સકો 

નયતૂયૉક્ક 

નયતૂયૉક્ક વિશ્વમરેળો (1964) 

પકિાસા શારંવતભાઈ 

પટરેલ આર. ડી. 

ઈશ્વરભાઈ જ રે. 

એ. આર. 

એલ. કરે. 

ચીમનભાઈ જ રે. 

ડાહ્ાભાઈ એમ.

ભાઈલાલભાઈ ડી.

માધાભાઈ 

મીનાક્ષીબહરેન

િલ્ભભાઈ (સરદાર) 

વિરલ

(સર) પરશુરામ ભાઉ કૉલરેજ

પલ્ક હાબ્કર (હિાઈ)

પવચિમ અમરેરરકા

પરંજાબ યુવનિવસ્કટી

પરંડા ઇનદુકુમાર 

પાઠક જયરંત

વપનારંગ – વસરંગાપુર 

પીરસબગ્ક (પરેનસીલિરેવનયા) 

‘પુરાવણક ક્રૉનોલૉજી’

પુલમૅન, િૉવશરંગટન, USA 

પતૂના 

      – યુવનિવસ્કટી 

પતૂિ્કસનાતક અભયાસક્રમ સુધારણા 

પૃથિીવસરંહ (સિામીરાિ) આઝાદ 

– કાળાપાણીએ 

– ભાિનગરમારં 

– વશવબર

પોરબરંદર

પોસટમાસતરનો રકસસો

પ્રસાદ ડૉ. રાજ રેનદ્ર 

પલરેગ

ફુલબ્ાઇટ વિવનમય કાય્કક્રમ 

ફ્ાનસ 86

‘‘બચુભાઈ’’ (PCV)

બડરે ગુલામ અલીખાન

બધરેકા વગજુભાઈ 

બનારસ

બરોડા કૉલરેજ 

બસસન, દશ્કનવસરંઘ 

બુચ સી. એ. 

બુચ િી. બી. 

બરેડી બરંદર

બૅંગાલુરુ



222 આપણી મોંઘરેરી ધરોહર

બોઇંગ ઍરક્રા્ફટ કરંપની

બોટાદ

બ્હ્મદરેશ (બરમા) 

બ્ાહ્મણ વમત્રમરંડળ સોસાયટી

વબ્રટશ કાઉવનસલ

ભટ્ટ અશોક

      – એસ. આર. 

– નાનાભાઈ

– ડૉ. નૌતમભાઈ

– હરરહર

‘ભગિાન’ (અરુણ િૈદ્) 

ભાભા એચ. જ રે. 

‘ભારખાના સટીમર’

ભારતીય વિદ્ાભિન

ભાિનગર

ભાિવસરંહજી ગોરહલ

ભોપલકા

મસાણી મીનુ આર. 

      – પરેસસી આર.

– રૂસતમજી

મહાગુજરાત આરંદોલન (1956)

મહરેતા અરંબાશરંકર

         – બબલભાઈ

– બળિરંતરાય

– વિવપનભાઈ

મરંકોડી ભોગીલાલ

         – કનકભાઈ

– ગુ. ફુ. 

માઉનટ બૅટન (લૉડ્ક) 

માઓ તસરે તુરંગ

મારંકડ ડૉલરરાય એમ. 

         – ઉમરેશ

– ડૉ. જ રેસુખરાય

– વિનુ

વમશ્ા માકુંડરેય 

મુરંબઈ

મુનશી કનૈયાલાલ 

મરેઘાણી ઝિરેરચરંદ

એમ. જી. સાયનસ ઇવનસટટ્તૂટ 

એમ. ટી. બી. કૉલરેજ, સતૂરત

મૅટસાયનસ (Matscience) 

મૅરટ્રકની પરીક્ષા 

મોટી ટારંકી (રાજકોટ)

મોદી નરરે નદ્ર

મૉસકો

યરંત્રશાસ્ત્ર અથિા યરંત્રવિદ્ા

(Mechanics)

યાવજ્ઞક ઇંદુલાલ (ઇંદુચાચા)

         – ડૉ. આર. કરે.

યુગોસલાવિયા

રણવજતવસરંહજી

રમતગમત પ્રિૃવતિ 

રવિશરંકર મહારાજ

રાિળ

રવશયા 

રરંગમવત-નાગમવત (નદીઓ) 
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રાજારામ હાઈસકતૂલ, કોલહાપુર 

રાજ રેનદ્રપ્રસાદ ડૉ. 

રાણી એવલઝાબરેથ પ્રથમ 

રામચરંદ્રન ટી. એમ. 

રાિ એ. આર.

રાિલવપરંડી

રાિળ રહ. ન.

રાષ્ટ ્રીય ગવણત સપધા્કઓ (INMO) 

રૂઈઆ કૉલરેજ, મુરંબઈ

રરેલિરે સરેિા (મુરંબઈથી સૌરાષ્ટ ્ર)

(રૉયલ) ઇવનસટટ્તૂટ ઑફ સાયનસ 

લખતર

લબબક 

લાખાણી રજબ અલી

લાઠીના દાિ

લા’ વમઝારરેબલ

લાલરૂ

લાહોર ષડયરંત્ર ખટલો

વલવનલથગો, લૉડ્ક 

એલ. ડી. કૉલરેજ ઑફ એવનજવનયરરરંગ,

અમદાિાદ

લરેબર ડરે 

લોકસરેિા આયોગના કામની જરટલતા

લૉસ એનજ રેવલસ 

િખારરયા પી. જ રે. હાઈસકતૂલ,

         કલોલ

િલ્ભવિદ્ાનગર 

િસાિડા હરેમારંવગની (ઝાલા)

        – એમ. એચ.

– નૌતમલાલ પી.

– હરસુખરાય પી. 

િાલરેસ સી. જી. (ફાધર) 

વિ્ટરર હ્ુગો

વિઠ્લભાઈ પટરેલ મહાવિદ્ાલય

વિદ્ાથથી સામરે મતૂરંગો સતયાગ્હ

વિદ્ાવિલાસ, ખાર

વિરમગામ

વિલસન કૉલરેજ, મુરંબઈ

વિશ્વયુદ્ધ (પ્રથમ) 

          (વવિતીય)

વિશ્વરેશ્વર સી. િી. 

િૈદ્ મૅરટ્રક

િૈદ્-રાય ચૌધરી પોસટડૉ્ટરલ

         ફરેલોવશપ 

         – વિજયરાય ક. 

     [ િૈદ્ પરરિાર માટરે જુઓ છરેલ્રે ]

િૉરફરંડ કપાત

િૉલ સટ્રીટ, નયતૂયૉક્ક

િૉવશરંગટન (રાજય)

વયાસ પોપટલાલ 

         – પી. કરે.

શાપુર

શામળદાસ કૉલરેજ, ભાિનગર 

શારદા સોસાયટી 

શાહ (ડૉ.) અવજત પી.

– (ડૉ.) કનુભાઈ બી.
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– કરેશિપ્રસાદ આર.

– (વપ્ર.) નગીનદાસ એમ. 

– બરંસીલાલ એમ. 158

– માધિલાલ 

         – (પ્રા.) િાડીલાલ એમ. 

– હરેમરંત 

શારંવતનારાયણ (વપ્ર.) 

વશક્ષણનુરં માધયમ 

વશરાઝ જયૉજ ્ક રફનડલરે 

શુ્લ યશિરંતભાઈ 

         – રવસકભાઈ 

શરેઠ એમ. એ. હાઈસકતૂલ, અરંધરેરી

શરેઠ (પ્રા.) આઈ. એચ. 

શ્ીમન્નારાયણ 

સદિત્કનનુરં સતૂત્ર 

સમયનુરં સરંકુચન

સરાનો કતૂિો (જામનગર)

સરંશોધન વિ. પાઠ્યપુસતકલરેખન

સરંસકૃવત (સામવયક)

સાનફ્ાવનસસકો 

સાપરેક્ષતાિાદ 

સારરંગપુર સક્કલ 

સારાભાઈ વિક્રમ 

વસદ્ધપુર

વસરંઘ બાલાજી 

– યુ.એન. 

સુગવણતમ્ (સામવયક) 

         – વિશરેષારંક 

સતૂરત

સરેન, પ્રીતમ 

સરેનટ ઝરેવિયસ્ક કૉલરેજ, અમદાિાદ 

– મુરંબઈ 

સરેિાગ્ામ આશ્મ 

સોવિયરેત યુવનયન

સિામીરાિ (પૃથિીવસરંહ) 

વસપ્રરંગર રરસચ્ક સકૉલરવશપ 

હુસરેન ઈઝહાર 

હૅકર, પ્રાધયાપક 

હોનોલુલુ

હોળીના ફાગ 

હૉંગકૉંગ
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અરુણ (‘‘ભગિાન’’) મ.

બાલાજી (વસરંઘ) 

ઉમરેદકુરંિર (ફૈબા) 

કુમુદ (દરેલિારડયા) 

ચુનીલાલ મો. (‘‘કાકાભાઈ’’)

જ રેસુખભાઈ (મારંકડ ડૉ.)

દ્ુવત (બક્ષી) 

દશ્કના (િાણી) 

નારણજી

નવલનકારંત

વનમ્કળાબહરેન (‘‘મન’’) 

         – નુરં અિસાન

પ્રહલાદરાય (બચુભાઈ) : નીચરે જોિા 
વિનરંતી

મદનજી

મધુભાઈ ચુ.

મનોરમા (મધુરી)

(લગ્ન), 

મહરેશ મ.

મોનજી મ. (‘‘દાદાબાપુ’’) 

તપન અ.

રવતલાલ મો. 

વસમતા (વસરંઘ) 

િષા્ક (ઇલા) 

વિદ્ાબહરેન 

વિનુબહરેન 

હષ્કિદન જ.

હીના (ગોખલરે) 

પ્રહલાદરાય ચુનીલાલ િૈદ્ [બચુભાઈ]

[ સમયાનુક્રમરે ]

જનમ

જનમતારીખની ભતૂલ 

શૈશિ 

પ્રાથવમક વશક્ષણ 

શારીરરક તાલીમ

માધયવમક વશક્ષણ

પતૂિ્કસનાતક વશક્ષણ 

અનુસનાતક વશક્ષણ 

લગ્ન

રાજકોટમારં

વયાયામ કૅમપ

કાશીમારં સરંશોધન

ગારંધીિાદ અનરે સામયિાદ 

સતૂરત

તાતા ઇવનસટટ્તૂટ

િલ્ભવિદ્ાનગર

પીએચ.ડી. થયા

ગુજરાત કૉલરેજ

વિસનગર

ઘરનુરં ઘર 

વૈદ્ય પહરવારના સભયોની સૂવચ
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ગુજરાત યુવનિવસ્કટી 

સુગવણતમ્

ખગોળનો શોખ

સામવયકનો શોખ

કાકા-ભત્રીજાની પ્રિૃવતિઓ

રાજકીય અવભપ્રાયો 

ગારંધીિાદ અનરે સામયિાદની

         કશમ-કશ

ગુજરાત ગવણત મરંડળની સથાપના

અભયાસક્રમ સુધારણા પ્રિૃવતિ

– અનુસનાતક કક્ષાએ 

– પતૂિ્કસનાતક કક્ષાએ

– માધયવમક કક્ષાએ

ગુજરાત તથા કરેનદ્ર લોકસરેિા

         આયોગોમારં 

કુલપવત તરીકરે પરદરેશપ્રિાસો

રાજકીય અવભપ્રાયો

કવિ નાનાલાલનો પ્રભાિ

પોસટમાસતરનો રકસસો

         – નો પહરેરિરેશ

– ની મારંદગીઓ

અિસાન

અવસથવિસજ ્કન

અરંજવલઓ



આભારદશ્જન
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નામ લઈનરે આભાર માનતારં આનરંદ અનુભિુરં છુરં.

અબદુલિારહદ હાસમાની (િલ્ભવિદ્ા-

નગર)

અઝરૂદ્ીન વબહારી (પાટણ િડગામ)

ઉમરેશ મારંકડ (અમરેરરકા)

રકશોરભાઈ દરેસાઈ (સતૂરત)

કરેના િાણી (િડોદરા)

જનાદ્કનભાઈ અરંજારરયા (અમદાિાદ)

જયરંત નારવળકર (પુણરે)

વજતરેનદ્રભાઈ િચછરાજાની (અમરેરરકા)

જ રે. આર. પાટરડયા (િડોદરા)

દરેિભદ્ર શાહ (સતૂરત)

નટિર રોઘરેવલયા (અમદાિાદ)

નરરેશ દધીચ (પુણરે)

પરંકજ જોષી (મુરંબઈ)

વપ્રયકારંત છાયા (અમદાિાદ)

બાલાજી વસરંઘ (અમરેરરકા)

મધુકર િચછરાજાની (અમરેરરકા)

મહાિીરભાઈ િસાિડા (િલ્ભવિદ્ા-

નગર)

મહરેનદ્ર પ્રજાપવત (પાટણ)

યોગરેશ દરેિલુક (ભાિનગર)

રમરેશભાઈ બી. શાહ (અમદાિાદ)

રમરેશ રટકરેકર (પુણરે)

વિશ્વરેશ્વર સી. િી. (બૅંગાલુરુ)

સુધીરભાઈ શુ્લ (વસદ્ધપુર)

શ્ીરામ (બનારસ)

હરકારંત અરંજારરયા (અમદાિાદ)

હષ્કદભાઈ પટરેલ (અમદાિાદ)

હરેમરંત મોદી (ભાિનગર)

હરેમલતા કુમરરેશન (ઇવનડયન મૅથરેમૅરટ-

કલ સોસાયટી)
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