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શ્રી સ્ળામમનારાયણ આર્ટ્સ કોેજની માતસૃસં્થા ‘સળોદય કૉેજ’ના પ્રથમ 
આચાય્ પે્રમકંર ભટ્ટઃ કુલ ળહિળટદાર તરીકે 

માલી દરથભાઈ િીરાજી 

ીએચ.ડી. વલદ્યાથી (ઈવતશાવ) વભાજવલદ્યા બલન, ગજુયાત યવુનલવવિટી, અભદાલાદ. 
 પળ્ૂભમૂમકા 

આજે વલોદમ કૉરેજની સ્થાનાને 62 લષ થઈ ચકૂ્યા છે. કૉરેજની ‘ષ્ટટવૂતિ’ ફે લષ 
ભડી ઉજલાઈ. શ્રી મકુ્તજીલન સ્લાભીફાા ઑડડટડયમભભાાં આ ઉજલણી યાખલાભાાં આલી શતી. 
રગબગ વાતવ-આઠવ રક આ ઉજલણી ભશત્વલભાાં શાજય શતા. શ્રી સ્લાવભનાયામણ ગાદી 
વાંસ્થાનના લતષભાન આચામષ યભ જૂ્મ રુૂત્તભવિમદાવજી સ્લાભીજી ભશાયાજના અધ્મક્ષ 
સ્થાને આ ઉજલણી વભાયશ મજલાભાાં આવ્મ શત. જેભાાં ‘વલોદમ કૉરજે’થી રઈને ‘શ્રી 
સ્લાવભનાયામણ કૉરેજ’ના લૂષ અધ્માક-વલદ્યાથીઓ અન ે લતષભાન અધ્માક-વલદ્યાથીઓ 
શાજય શતા. ઈ.વ.1956ભાાં જે ડકળય અલસ્થા ાય કયીને કૉરેજભાાં િલળે ભેલનાયા વલદ્યાથીઓ 
એંળીની આવાવ શોંચી ગમા શતા ત એભના ગરુૂજન રગબગ 85-90 લષની ઉંભયે 
શોંચ્મા શતા. ત તે છીની ેઢી અને લતષભાન ેઢીના રક આ ષ્ટટવૂતિ ભશત્વલભાાં 
તાના વાંબાયણા માદ કયતા શતા. ‘શ્રી સ્લાવભનાયામણ કૉરેજ’ના વલદ્યાથી અને વાંગીત 
ાયાંગત ડૉ. નયેન્દ્ર ળાસ્ત્રીએ ‘કઈ નશીં યામા, ભેયા ઘય વાંવાય શૈ’ ગારદાવ નીયજની યચના 
િસ્તતુ કયી શતી. 

कोई नह ॊ ऩराया, मेरा घर सॊसार है । 

मैं ना बॉधा ह ॊ देश काऱ की जॊग ऱगी जॊजीर में 
मैं ना खडा ह ॊ जाति-ऩाति की ऊॉ ची-नीची भीड में 

मेरा धमम कहिा ह ॉ कक प्यार है िो घट-घट में राम है 

मझु से िमु ना कहो कक मॊददर-मस्जजद ऩर म ैसर टेक द ॉ 
मेरा िो आराध्य आदमी-देवाऱय हर द्वार है 

कोई नह ॊ ऩराया मेरा घर सारा सॊसार है ।। 

આ યચનાના મૂતત્ત્લ ‘વલોદમ કૉરેજ’ના ામાભાાં શતા, ત વકર રકનુાં બલુાં 
ચાશતા જીલનિાણ સ્લાભીફાાએ નાત, જાત, કભ કે ધભષના બેદબાલ વલના વલશ્વના કલ્માણ 
અથે ઉચ્ચ વળક્ષણ આતી ભશાળાા સ્થાલા ાછન ઉદે્દળ ણ જ્શન યષ્સ્કનના સુ્તક 
‘અન્દ્ટુ ધીવ રાસ્ટ’ભાાં જલા ભે છે. આ વભાયાંબભાાં શાજય યશરેા વલદ્યાથીઓ અને અધ્માકએ 
‘વલોદમ કૉરેજ’ના તાના વાંસ્ભયણ માદ કમાષ શતા. એક ફાંધ ડરેી વભરના ખાંડયેભાાં 
ભવભટાાં જાાઓ, કાટભા અને વનયલ ળાાંવતને દૂય કયીને કેલી યીતે કૉરેજ ધભધભલા રાગી 
તેન આંખ ેદેખ્મ અશલેાર આપ્મ શત. તા.15ભી જૂન 1956થી ‘વલોદમ કૉરેજ’ન િાયાંબ થમ 
અને તા.21ભી ભાચષ 1961ના યજ યાધાકૃટણને કૉરજેની નલવનભાષણ આધવુનક ઈભાયતનુાં 
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ઉદઘાટન કયુષ ત્માાં સધુીની લાત માદ કયી શતી. લૈજ્ઞાવનક ઢફની આધવુનક ઈભાયતભાાં 
વલદ્યાભાંડદય કેલી યીતે વળફ્ટ થયુાં તેની માદ ણ યભાાંચક શતી. સ્લાભીફાાએ વલોદમ કૉરેજન ે
અનાલી અને તા.1રી એવિર, 1958થી નવુાં નાભાભબધાન ‘શ્રી સ્લાવભનાયામણ કૉરેજ’ થમા 
છી ણ 1961 સધુી આ કૉરેજ વવટી વભર કમ્ાઉન્દ્ડભાાં મૂ જગ્માએ જ ચારતી શતી. નલી 
ઈભાયત 1961ભાાં ફની, આજ સધુી આ વાંસ્થા ળાશઆરભ ટરનાકે અવલયત ચારે છે. વાડશત્મકાય 
અને કેલણીકાય િેભળાંકય બટ્ટ ‘વલોદમ કૉરેજ’ના િથભ આચામષ ફન્દ્મા શતા.  
 હરચયઃ પે્રમકંર ભટ્ટ 

તા.30ભી ઑગસ્ટ, 1914ના યજ ધાાંગધ્રા તાલકુાના યાજવીતાયુ ગાભે ઔડદચ્મ વશસ્ત્ર 
બ્રાહ્મણ કુટુાંફભાાં િેભળાંકય બટ્ટ જન્દ્મ્મા શતા. તેઓના વતા શડયરાર ધાાંગધ્રા યાજ્મભાાં ‘પજદાય’ 
તયીકે નકયી કયતા શતા. ત તેઓને ણ રક ‘પજદાય’ કશીને ફરાલતા. િભેળાંકય બટ્ટના 
જન્દ્ભ છી થડાક જ ડદલવભાાં તેભની ભાતા બાગીયથીફશનેનુાં અલવાન થયુાં શત ુાં. તેથી તેભન 
ઉછેય તેભના વતાએ કમો શત.1 આગ જતાાં િેભળાંકય બટ્ટ ેતાની ભાતાના દુુઃખદ અલવાન 
અને ભાતા િત્મેન અનશદ િેભ તેભણ ે‘ભાને’ (ધાડયત્રી) કાવ્મભાાં િગટ કયેર.2 િાથવભક અને 
ભાધ્મવભક વળક્ષણ તેભણે શલદની ‘ફાઈવાશફેા વભડર સ્કરૂ’ભાાંથી રીધા ફાદ ભેડિકન 
અભ્માવ ધાાંગધ્રાની ‘શ્રી અજીતવવિંશજી શાઈસ્કરૂ’ભાાં કયી બાલનગયભાાં ભેડિકની યીક્ષા આી 
ઈ.વ.1933ભાાં તેઓ ભેડિક થમા.3 ખફૂ જ આશ્ચમષની લાત ત એ છે કે તેઓ જ્માયે ભેડિકન 
અભ્માવ કયતા શતા ત્માયે ગજુયાતી વલમભાાં ભેડિકના અભ્માવક્રભભાાં તેભની ખદુની કવલતા 
બણાલલાભાાં આલતી શતી અને તભેની યીક્ષાભાાં ણ તઓેની કવલતા વલળને િશ્ન ણ 
છુામેર !4 િેભળાંકય બટ્ટ વલળેની લધ ુવલગત િદ્યમુ્નબાઈ ફધેકા ાવેથી િાપ્ત થઈ. 
 પ્રદ્યમુનભાઈ બધેકાના સભંારણામા ંપે્રમકંર ભટ્ટ 

મુાંફઈ મકુાભે જાણીતા લકીર અને વલોદમ કામષકય શ્રી િદ્યમુ્ન ફધેકાની આકસ્સ્ભક 
મરુાકાત લાતચીતભાાં તેભણે જણાવ્યુાં કે તેઓ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય સ્થાવત વવદ્ધાથષ 
કૉરેજના વલદ્યાથી શતા. અને તે વભમે િેભળાંકય બટ્ટ આ કૉરજેભાાં ગજુયાતી બાાના અધ્માક 
શતા. બાયતના ફાંધાયણના ઘડલૈમા ફાફાવાશફે સ્લમાં તે વલશ્વવલખ્માત યવુનલવવિટી અને 
વાંસ્થાઓભાાં અભ્માવ કયીને સ્લદેળ યત પમાષ શતા. બાયતભાાં તેભણે સધુાયાની જફયજસ્ત 
ચલ ળરૂ કયી શતી અને તેના એક બાગરૂે તેઓ મુાંફઈભાાં િથભ દયજ્જજાની કૉરેજ કયલા 
ભાગતા શતા. એ વભમે મુાંફઈભાાં એષ્લ્પસ્ટન અને વલલ્વન કૉરજે તેના અધ્માકને કાયણે 
વલદ્યાથીઓના આકષણનુાં કેન્દ્ર શત ુાં. તેથી ડૉ. આંફેડકયે તાની કૉરેજભાાં અંગ્રજેી, તત્ત્લજ્ઞાન, 
અથષળાસ્ત્ર લગેયેના અધ્માક વાથે ઉદૂષ-વળિમનના અધ્માક ણ વનમ્મા શતા. દેળની આવથિક 
યાજધાની મુાંફઈભાાં ખફૂ જ ભટી વાંખ્માભાાં ગજુયાતીઓની ભશત્લની ભવૂભકા શતી તેથી તેભણ ે
મખુ્મ વલમ તયીકે ગજુયાતી બાાને ણ કૉરજેભાાં સ્થાન આપ્યુાં. 

િેભળાંકય બટ્ટ એ બાલનગયની જાણીતી ળાભદાવ કૉરેજભાાંથી ગજુયાતી વલમ વાથે 
ફી.એ. થમા શતા. આ જ ળાભદાવ કૉરજેભાાં યાટિવતા ભશાત્ભા ગાાંધીએ થડાક ભડશના 
અભ્માવ કમો શલાથી તેની આગલી ઓખ ઊબી થઈ શતી. ફી.એ. થમા છી િેભળાંકય બટ્ટ 
ભબ્રડટળ કાંની “ફભાષ વેર”ભાાં ક્રેડયકર સ્ટ ય જડામા. અંગ્રેજી બાા ય િભતુ્લ ધયાલનાય 
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િેભળાંકયની ભબ્રડટળ કાંનીએ કદય કયી અને થડા જ વભમભાાં તેભને કાંનીના “ભાડશતી 
અવધકાયી” તયીકે િભળન આપ્મ. વાય ગાય ણ કયી આપ્મ.5 યાંત ુ િેભળાંકયનુાં જીલ 
‘કૉોયેટ જગતભાાં નડશ વાડશત્મ જગતભાાં’ જીલત શત. તેઓ ઘણા વભમથી મ ૂાંઝલણ 
અનબુલતા શતા, એલાભાાં ડૉ. આંફેડકયની વવદ્ધાથષ કૉરેજભાાં ગજુયાતીના વ્માખ્માતાની જગ્મા 
ડી અને તેઓ ફભાષ વરે કાંની કયતાાં ઓછા ગાયે અધ્માક તયીકે જડામા. િેભળાંકય બટ્ટના 
જીલનનુાં આ ટવનિંગ ઈન્દ્ટ વાભફત થયુાં શત ુાં. 

એક લખત વવદ્ધાથષ કૉરજેભાાં લક્તતૃ્લ સ્ધાષ મજાઈ અને તેભાાં િદ્યમુ્નબાઈએ બાગ 
રીધ. વાભાન્દ્મ કુટુાંફભાાંથી આલતા િદ્યમુ્નબાઈ ાવે ફેલ્ટ શયેલાના ૈવા ન શલાથી થડી-
થડી લાયે તેભની ઢીરી ેન્દ્ટ ફરતાાં-ફરતાાં ઊતયી જતી શતી. શ્રતાઓ શવતા શતા. યાંત ુ
વનણાષમક તયીકે ફેઠેરા િેભળાંકય બટ્ટ ધ્માનલૂષક તેભનુાં લક્તવ્મ વાાંબતા અને રાક્ષભણકતાઓ 
નોંધતા શતા. િદ્યમુ્નબાઈને આશ્વાવન ઈભાન ભળયુાં અને વનણાષમક િેભળાંકયબાઈએ ળાફાળી 
આતાાં ફીજે ડદલવે િદ્યમુ્નબાઈને ભલા કહ્ુાં. િદ્યમુ્નબાઈ ફીજા ડદલવે કૉરેજ છૂટયા છી 
સ્ટાપરૂભની ફશાય િેભળાંકયબાઈના નીકલાની યાશ જતા શતા. ફધા અધ્માક નીકી ગમા 
અને િેભળાંકયબાઈ ન નીકળમા. થડીલાય છી ટાલાાએ તેભને સ્ટાપરૂભભાાં જઈને વાશફેને 
ભલાનુાં સચૂન કયુું. વાડશત્મ વાધનાભાાં ભસ્ત િેભળાંકયબાઈને વભમન કે િદ્યમુ્નબાઈના 
આલલાન અણવાય સધુ્ધાાં ન શત. થડીક ક્ષણ ઊબા યા ા છી િદ્યમુ્નબાઈએ કહ્ુાં-‘બટ્ટ 
વાશફે’. રખેન કામષભાાં તલ્રીન િેભળાંકય વાશફે ે ાછ જયુાં અને ફલ્માુઃ ‘ઓશ ! ફધેકા’ 
‘આલ ડદકયા, રે તાયા ભાટે ફેલ્ટ રાવ્મ છાં, ભફન્દ્દાવ લક્તવ્મ આ.’ વાંકચ વાથે િદ્યમુ્નબાઈએ 
િેભળાંકય બટ્ટ દ્વાયા આલાભાાં આલેર ચાભડાન ટ્ટ શયેી રીધ. આ િવાંગ છ દામકા લૂષન 
શત ણ િદ્યમુ્નબાઈની આંખભાાં અને ળબ્દભાાં જીલાંત રાગત શત. 

થડા લો છી િદ્યમુ્નબાઈ લકીર થમા. સ્થામી થમા અને મુાંફઈના જાણીતા કુટુાંફભાાં 
તેભના રગ્ન થમા. િદ્યમુ્નબાઈના વવયા મુાંફઈના જાણીતા લેાયી શતા અને તેઓ િેભળાંકય 
બટ્ટના ગાઢ વભત્ર શતા, આથી સ્લાબાવલક છે કે તાના વભત્રના તુ્રીના રગ્નભાાં િેભળાંકયબાઈ 
વાશફે આલે જ. િેભળાંકયબાઈના ગ ેનલદાંતી રાગ્મા ત્માયે િદ્યમુ્નબાઈએ કહ્ુાં, ‘વાશફે, આજે 
ણ ભેં આના દ્વાયા આેર રેધય ફેલ્ટ શમેો છે.’ િેભળાંકયબાઈ ભરકામા અને નલદાંતીન ે
આળીલાષદ આી સ્ટેજ યથી નીચે ઊતયી ગમા. ત્માય ફાદ િેભળાંકયબાઈ અભદાલાદની 
‘વલોદમ કૉરેજ’ભાાં આચામષ તયીકે જડાતા લેૂ િદ્યમુ્નબાઈના વવયા ત્માાં જભલા ભાટે આવ્મા 
ત્માયે ખફૂ જ લાત થઈ. થડા ડદલવ છી અભદાલાદથી િેભળાંકયબાઈ ાછા મુાંફઈ આવ્મા 
અને િદ્યમુ્નબાઈના વવયા વાથે મુાંફઈના કેટરાક ધનાઢય અને દાનલીય ગજુયાતી લેાયીઓ 
ાવે વલોદમ કૉરજે ભાટે દાન રેલા ગમા, કેભ કે એ વભમે ત્રણેક રાખ રૂવમાની ડડઝીટ 
નલી ળરૂ થતી કૉરેજ દ્વાયા યવુનલવવિટીભાાં જભા કયાલલી યશતેી શતી. અરફત્ત, મુાંફઈ યાજ્મના 
મખુ્મભાંત્રી ભયાયજીબાઈ કશલેાથી ગજુયાત યવુનલવવિટીના કુરવત શયવવદ્ધબાઈ ડદલેડટમા દ્વાયા 
તેભાાં ઘણી યાશત કયી દેલાભાાં આલી શતી. િદ્યમુ્નબાઈના વવયા જ્માાં સધુી જીવલત યા ાાં ત્માાં 
સધુી િેભળાંકય બટ્ટ લેકેળન દયમ્માન મુાંફઈ આલતા અને એ યીતે મુાંફઈ વાથેના વાંફાંધ જીલાંત 
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યાખતા, ાછથી વાલષજવનક જીલનભાાં ખફૂ જ ઊંચાઈ ય શોંચનાય િદ્યમુ્નબાઈએ કહ્ુાં કે 
‘ભને માદ નથી કે િેભળાંકય બટ્ટ દ્વાયા તેભને કઈ બરાભણ ભી શમ !6 
 સળોદય કોેજના સકુાની તરીકે પે્રમકંર ભટ્ટ 

િેભળાંકય બટ્ટ નાનણથી વાડશત્મ ક્ષેત્રે નાભના ધયાલતા થઈ ગમા શતા અને આગ 
જતાાં તેઓ િખય ગજુયાતી વાડશત્મકાય થમા. વાથે વાથે તેઓ વળસ્તના ણ ખફૂ જ આગ્રશી 
શતા. ‘વલોદમ કૉરેજ’ વાત લાગે ળરૂ થતી ત િેભળાંકય બટ્ટ કૉરેજના ગ્રાઉન્દ્ડભાાં અડધા કરાક 
શરેા વલાયના વાડા છ લાગે યાઉન્દ્ડ રેતાાં શતા. આભ, ગજુયાતી વલમના િખય વાડશત્મકાય, 
કેલણીકાય, સ્લમાં વળસ્તના આગ્રશી, વનટઠાલાન અને વલદ્વાન િેભળાંકય બટ્ટ એ આ નલી ળરૂ 
થમેર વલોદમ કૉરેજના િથભ આચામષ વાથે વલદ્યાથીઓના જીલન ઘડતયના તઓે િેયણાદામી 
ણ શતા. તેઓએ ખફૂ જ ઓછા વભમભાાં આ વાંસ્થાન વાય વલકાવ કમો શત.   

િેભળાંકય બટ્ટ કઈણ કાભ વ્યશૂયચના િભાણે કયતા શતા અને તેઓને વવદ્ધાથષ 
કૉરેજન અધ્માક તયીકેન અનબુલ ણ શત. દયેક વલદ્યાથીભાાં તેની સષુપુ્ત ળસ્ક્ત છામરેી 
શમ છે. આ સષુપુ્ત ળસ્ક્તઓને કઈ યીતે ફશાય કાઢલી તે િેભળાંકય બટ્ટ વાયી યીતે જાણતા શતા. 
યલુાન છતાાં અનબુલી િેભળાંકય બટ્ટ ે શયીપાઈ, વાંસ્કાયી કે વલદ્યારક્ષી િવવૃત્તભાાં યવ ધયાલતા 
વલદ્યાથીના વ્મસ્ક્તત્લના વલકાવ ભાટે યૂી તક ભી યશ ે તે રષ્ટટએ એભના ભાગષદળષન નીચ ે
વલોદમ કૉરેજની ળરૂઆતના િથભ વત્રભાાં જ અધ્માકને વાભેર કયી અન ેકૉરેજભાાં વલવલધ 
ભાંડ સ્થાપ્મા. તેની ભાડશતી કૉરેજના િથભ લષના અશલેારભાાંથી િાપ્ત થામ છે. 

(1) ગજુયાતી વાડશત્મ ભાંડ 

(2) ડશન્દ્દી વાડશત્મ ભાંડ 

(3) વાંસ્કૃત વાડશત્મ વાંવદ 

(4) ઈંગ્ગ્રળ એવવવએળન 

(5) વભાજવલદ્યા વાંવદ 

તે ભાંડ દ્વાયા લષબય ચચાષવબાઓ, લક્તતૃ્લ સ્ધાષઓ, રેખન શયીપાઈઓ અને 
આનાંદિભદના વલવલધ કામષક્રભ મજામા છે. કેલ ભાતબૃાા ગજુયાતીભાાં જ નશી, ણ 
યાટિબાા ડશન્દ્દી અને ભરૂાતી જતી અંગ્રજેીભાાં ણ વલદ્યાથીઓને વબાવભક્ષ તેભન 
ભાનવવ્માાય યજૂ કયતા અને કમાષ છે. અયે, દેલગીયી વાંસ્કૃતભાાં નાટક બજલલાન અવતવલયર 
ઉત્વાશ ણ વલદ્યાથીઓએ દળાષવ્મ છે. અભાયા આચામષશ્રીની િેયણાથી િગટેરા વલદ્યાથીઓના 
આલા ઉત્વાશને રીધે જ કૉરેજ તેના િથભ લષભાાં આ યવુનલવવિટી વપ્તાશ દયમ્માન જ્ઞાનત્વલ 
મજી ળકી છે. તદુયાાંત યવુનલવવિટી મજીત ચચાષ વબાઓભાાં તથા ભશાત્ભા ગાાંધીજી અને 
ભશાદેલબાઈ દેવાઈની સ્મવૃત વાથે વાંકામેરી સ્થાવનક કૉરેજ દ્વાયા મજાતી લક્તતૃ્લ 
સ્ધાષઓભાાં તાના િવતવનવધઓ ાઠલી ળકી છે.7 આભ, જુદા જુદા વલમના ભાંડ જે તે જ 
વલમના અધ્માકને તે ભાંડની કાભગીયી વોંતા. ગજુયાતી વલમનુાં ‘ગજુયાતી વાડશત્મ 
ભાંડ’ યચ્યુાં શત ુાં. તેની કાભગીયી ગજુયાતીના અધ્માક અને છીથી ‘શ્રી સ્લાવભનાયામણ આટૌષવ 
કૉરેજ’ના ફીજા નાંફયના આચામષ તયીકે પયજ ફજાલેરી તેલા શ્રી કાાંવતરાર આચામષને 
વોંલાભાાં આલી શતી. તેભાાં િેભળાંકય બટ્ટ તે ણ યવ રઈ અને અનેક િવવૃત્તઓ કયાલતા 
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તેભાાં રગબગ ફધા જ વલમના વલદ્યાથીઓ બાગ રેતા શતા. ગજુયાતી વનફાંધ સ્ધાષ, લક્તતૃ્લ 
સ્ધાષ, એકાત્રીમ અભબનમ, નાટક, અન્દ્મ ઈનાભ સ્ધાષઓ યાખતા જેનાથી વલદ્યાથીઓ 
તાની સષુપુ્ત ળસ્ક્તઓ ફશાય કાઢી અને વોથી ફસે્ટ કયલાન િમત્ન કયતા અને આગ 
જતાાં ઘણા વલદ્યાથીઓ તેભાાં તેભની કાયડકદી ફનાલતા. તેભાાંથી કેટરાક રખેન ક્ષતેે્ર ઝાંરાલતા 
ત કેટરાક અભબનમ ક્ષતેે્ર આગ લધતા ત લી કેટરાક ગામક-લાદન તયીકે ણ તાનુાં 
નવીફ અજભાલતા. તા.15ભી જુરાઈ 1963ના સધુી આ વાંસ્થાને વેલાઓ આપ્મા ફાદ ફ ેલષ 
ધાાંગધ્રાની કૉરેજભાાં આચામષ યશી અને તે છી દશગેાભની કૉરેજભાાંથી વનવતૃ્ત થમા અને 
1976ભાાં તેઓનુાં વનધન થયુાં. દશગેાભ કૉરેજની છાત્રારમ એ તેઓના ડયશ્રભ અને ભશનેતના 
કાયણે ભાંજૂય થઈ અને તેઓની દેખયેખ શઠેની શૉસ્ટેરની ઈભાયત ફાાંધલાભાાં આલી શતી. જે 
આજે ણ ગયીફ લગષના વલદ્યાથીઓ ભાટે આળીલાષદ રૂ નીલડી છે. 

 

 સમાન 

ભધ્મભ ડયલાયભાાં ઉછયેરા િેભળાંકય બટ્ટને વળક્ષણ વાંસ્કાય લાયવાભાાંથી જ ભળમા શતા. 
અભ્માવન ખફૂ જ ળખ શલાથી વલદ્યાથી જીલનભાાં ણ શાંભેળા અગ્રેવય શતા અને નાનણથી 
જ વાડશત્મભાાં રૂચી ઉત્ન્ન થઈ શતી. યલુાલસ્થાભાાં વાયી યીતે કાંનીભાાં પયજ ફજાવ્મા છી 
વળક્ષણભાાં લધ ુઆગ લધલાની વવૃત્તથી કૉરેજના અધ્માક તયીકે મુાંફઈથી કાયડકદી ળરૂ કયી 
અને ત્માયફાદ વલોદમ કૉરેજના િથભ આચામષ ફન્દ્મા શતા. તેઓ વળસ્તના ણ ખફૂ જ 
આગ્રશી શતા. આભ, ગજુયાતી વલમના િખય વાડશત્મકાય, કેલણીકાય, સ્લમાં વળસ્તના આગ્રશી, 
વનટઠાલાન અને વલદ્વાન િભેળાંકય બટ્ટ વલદ્યાથીઓના જીલન ઘડતયના િેયણાદામી શતા. અન ે
ખફૂ જ ઓછા વભમભાાં વલોદમ કૉરેજન અને છીથી સ્લાવભનાયામણ કૉરેજના નાભ ે
રૂાાંતડયત થમેરી વાંસ્થાન વાય વલકાવ કમો શત. 
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