શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થી શ્રી અરવિિંદ
જ્યોવિબેન ર્થાનકી
(‘અમને શ્રી અરવિિંદની િાિ કહો’)
ડ્ર્યુએટ અને તેભનાાં ત્નીને ઓસ્ટ્રેલરમા જલાનુ ાં થયુ.ાં આથી તેભણે રાંડનભાાં એક ઘય બાડે
રીધુાં ને તેભાાં ોતાની વ ૃધ્ધ ભાતાની વાથે આ ત્રણેમ બાઈઓની યશેલાની વ્મલસ્ટ્થા કયી. શલે શ્રી
અયવલન્દને ત્માાંથી વેન્ટ ોર

ૂ ભાાં પ્રલેળ ભેલલા ભાટે વલદ્યાથીએ શેરાાં પ્રલેળ-યીક્ષા
સ્ટ્કર

આલી ડતી શતી. શ્રી અયવલિંદ આ યીક્ષા આી એભને ફધા વલમોભાાં ઘણા વાયા ભાકકવ
ૂ ના વપ્રન્ન્વાર ડૉ. લોકય તો ખ ૂફ જ
ભળ્મા. ણ પક્ત ગ્રીક-બાાભાાં ઓછા ભાકકવ ભળ્મા. સ્ટ્કર
અનુબલી વલદ્વાન શતા. શ્રી અયવલિંદને જોઈને જ તેઓ ઓખી ગમા કે આ કોઈ વાભાન્મ વલદ્યાથી
નથી. આ તો ખ ૂફજ તેજસ્ટ્લી વલદ્યાથી છે . એભના ભાકવક જોઈને ફોલ્મા ; “તારુાં ગ્રીક નફળાં જણામ
છે , ણ એ તો હુ ાં તને ાકુાં કયાલી દાઈળ. ” આભ વેન્ટ ોરભાાં પ્રલેળતાાં લેંત જ શ્રી અયવલિંદને
વપ્રન્ન્વારની ભદદ ભી , પ્રેભ ભળ્મો ને તેભની ગ્રીક બાા ણ ાકી થઈ ગઈ. છી તો તેઓ
ઈટાલરમન, યવળમન, સ્ટ્ેવનળ, જભકન- આ
ઘણી બાાઓ ળીખ્મા. શ્રી અયવલન્દને
એભના લગકના વલદ્યાથીઓ કયતાાં ણ ઘણુ ાં
લધાયે આલડત ુાં શત.ુાં આલો બુદ્ધિળાી ને
શોંવળમાય વલદ્યાથી આટુાં ફધુ ાં ઊંચુ ાં જ્ઞાન
ધયાલતો શોલા છતાાં આ નીચરી શ્રેણીભાાં
ડમો યશે તે મોગ્મ નથી , એવુ ાં વપ્રન્ન્વાર
લોકયને રાગ્યુ.ાં આથી એભણે શ્રી અયવલન્દની
જ્ઞાનની કક્ષા પ્રભાણે તેભને ત્રણ-ચાય ધોયણ
ઉય ચઢાલી દીધા. શ્રી અયવલન્દે ઘેય યશીને
અભ્માવ કમો શતો , એનુ ાં  ૂયે  ૂરુાં લતય
તેભને આ યીતે ભી ગયુ.ાં ાછ યશેલાને
ફદરે તેઓ આ યીતે આગ નીકી ગમા.
ૂ ભાાં તેભની ગણના શલે શોંવળમાય
સ્ટ્કર
વલદ્યાથીઓભાાં થલા રાગી. લગકભાાં વળક્ષકો જે

બણાલતા, તેભાાં ફયાફય ધ્માન યાખીને તેઓ બણતા , એટરે તેભને લગભ
ક ાાં ળીખલાડે ુાં તો ત્માાં ને
ત્માાં જ આલડી જતુ.ાં ઘેય લાાંચલાની જરૂય જ ડતી નશીં. તેઓ ઘયભાાં ફેવીને તો અંગ્રેજી ને ફ્રેન્ચ
વાહશત્મના તેભજ ઈવતશાવના ભોટાાં ભોટાાં ુસ્ટ્તકો લાાંચ્મા કયતા. તેઓ લગન
ક ુાં કાંઈ રેળન કયતા નથી
અને ફધુાં ફશાયનુ ાં જ લાાંચ્મા કયે છે , તે ખફય તેભના વળક્ષકોને ણ ડી. વળક્ષકોને આથી લચિંતા
થલા રાગી કે આલો શોંવળમાય વલદ્યાથી ઘયરેળન ન કયલાથી કદાચ યીક્ષાભાાં નાાવ ણ થઈ
જામ. એટરે તેભને ફોરાલીને ઠકો આતાાં કહ્ુાં ; “ફશાયનુ ાં લાાંચલાનુ ાં ઓછાં કયી અભ્માવક્રભનુ ાં
લાાંચો.” ણ લગન
ક ુ ાં તો ફધુાં જ આલડી ગયુ ાં શોમ ત્માાં એનુ ાં એ શુ ાં લાાંચલાનુ ાં ? એટરે શ્રી અયવલિંદનુ ાં
ફશાયનુાં લાાંચન તો ચાુ જ યહ્ુ.ાં છી જ્માયે યીક્ષાનુ ાં હયણાભ આવ્યુ ાં ત્માયે વળક્ષકોને બાયે
આશ્ચમક થયુાં કેભકે ઈવતશાવ અને વાહશત્મના ફધાાં જ ઈનાભો શ્રી અયવલન્દને ભળ્માાં શતાાં ! ઉયાાંત
ૂ ભાાં શ્રેષ્ઠ વાહશત્મના રેખન ભાટે આાતુ ાં „ફટયલથક પ્રાઈઝ‟ અને ઈવતશાવ ભાટે અાત ુ ાં
વભગ્ર સ્ટ્કર
„વુડલથક પ્રાઈઝ ‟ ણ એભને જ ભળ્માાં શતાાં. વાહશત્મભાાં અાતાાં શ્રેષ્ઠ ઈનાભભાાં એક લયવે તો
તેભને „અયે લફમન નાઈટ્વ‟ નુ ાં વલચત્ર ુસ્ટ્તક જેના ભોટી હડક્ષનેયી જેલા વો બાગ શતા તે ભળ્મા
શતા ! આ વોે બાગ ઘણા રાાંફા વભમ સુધી શ્રી અયવલન્દે ોતાની ાવે યાખ્મા શતા.


