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ડ્ર્યએુટ અને તેભના ંત્નીને ઓસ્ટ્રેલરમા જલાનુ ંથયુ.ં આથી તેભણે રડંનભા ંએક ઘય 
બાડે રીધુ ંને તેભા ંોતાની વધૃ્ધ ભાતાની વાથે આ   ત્રણેમ  બાઈઓની  યશલેાની વ્મલસ્ટ્થા 
કયી. શલે શ્રી અયવલન્દને ત્માથંી વેન્ટ ોર   સ્ટ્કરૂભા ંપ્રલેળ ભેલલા ભાટે વલદ્યાથીએ શરેા ં
પ્રલેળ-યીક્ષા આલી ડતી શતી. શ્રી અયવલંદ આ યીક્ષા આી એભને ફધા વલમોભા ં
ઘણા વાયા ભાકકવ ભળ્મા. ણ પક્ત ગ્રીક-બાાભા ંઓછા ભાકકવ ભળ્મા. સ્ટ્કરૂના વપ્રન્ન્વાર 
ડૉ. લોકય તો ખફૂ જ અનબુલી વલદ્વાન શતા. શ્રી અયવલંદને જોઈને જ તેઓ ઓખી ગમા કે 
આ કોઈ વાભાન્મ વલદ્યાથી નથી. આ તો ખફૂજ તેજસ્ટ્લી વલદ્યાથી છે. એભના ભાકવક જોઈને 
ફોલ્મા; “તારંુ ગ્રીક નફળંુ જણામ છે, ણ  એ તો હું તને ાકંુ કયાલી દાઈળ. ” આભ વેન્ટ 
ોરભા ંપ્રલેળતા ંલંત જ શ્રી અયવલંદને   વપ્રન્ન્વારની ભદદ ભી, પે્રભ 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 કયતા ંણ ઘણુ ંલધાયે 
આલડતુ ંશત ુ.ં આલો બદુ્ધિળાી ને શંવળમાય વલદ્યાથી આટુ ંફધુ ંઊંચુ ંજ્ઞાન ધયાલતો શોલા 
છતા ંઆ નીચરી શે્રણીભા ંડમો યશ ે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 ંયેૂરંુૂ લતય તેભને આ યીતે ભી ગયુ.ં 
ાછ યશલેાને ફદરે તેઓ આ યીતે આગ નીકી ગમા. સ્ટ્કરૂભા ંતેભની ગણના શલે 



શંવળમાય વલદ્યાથીઓભા ંથલા રાગી. લગકભા ંવળક્ષકો જે બણાલતા, તેભા ંફયાફય ધ્માન 
યાખીને તેઓ બણતા, એટરે તેભને લગકભા ંળીખલાડેુ ંતો ત્મા ંને ત્મા ંજ આલડી જત ુ.ં ઘેય 
લાચંલાની જરૂય જ ડતી નશં. તેઓ ઘયભા ંફેવીને તો અંગે્રજી ને ફે્રન્ચ વાહશત્મના તેભજ 
ઈવતશાવના ભોટા ંભોટા ંસુ્ટ્તકો લાચં્મા કયતા. તેઓ લગકનુ ંકંઈ રેળન કયતા નથી અને ફધુ ં
ફશાયનુ ંજ લાચં્મા કયે છે, તે ખફય તેભના વળક્ષકોને ણ ડી. વળક્ષકોને આથી લચંતા થલા 
રાગી કે આલો શંવળમાય વલદ્યાથી ઘયરેળન ન કયલાથી કદાચ યીક્ષાભા ંનાાવ ણ થઈ 
જામ. એટરે તેભને ફોરાલીને ઠકો આતા ંકહ્યુ;ં “ફશાયનુ ંલાચંલાનુ ંઓછંુ કયી 
અભ્માવક્રભનુ ંલાચંો.” ણ લગકનુ ંતો ફધુ ંજ આલડી ગયુ ંશોમ ત્મા ંએનુ ંએ શુ ંલાચંલાનુ ં? 
એટરે શ્રી અયવલંદનુ ંફશાયનુ ંલાચંન તો ચા ુજ યહ્યુ.ં છી જ્માયે યીક્ષાનુ ંહયણાભ 
આવ્યુ ંત્માયે વળક્ષકોને બાયે આશ્ચમક થયુ ંકેભકે ઈવતશાવ અને વાહશત્મના ફધા ંજ ઈનાભો શ્રી 
અયવલન્દને ભળ્મા ંશતા ં! ઉયાતં વભગ્ર સ્ટ્કરૂભા ંશે્રષ્ઠ વાહશત્મના રેખન ભાટે આાત ુ ં
„ફટયલથક પ્રાઈઝ‟ અને ઈવતશાવ ભાટે અાત ુ ં „વડુલથક પ્રાઈઝ‟ ણ એભને જ ભળ્મા ંશતા.ં 
વાહશત્મભા ંઅાતા ંશે્રષ્ઠ ઈનાભભા ંએક લયવે તો તેભને „અયેલફમન નાઈટ્વ ‟ નુ ંવલચત્ર 
સુ્ટ્તક જેના ભોટી હડક્ષનેયી જેલા વો બાગ શતા તે ભળ્મા શતા ! આ વોે બાગ ઘણા 
રાફંા વભમ સધુી શ્રી અયવલન્દે ોતાની ાવે યાખ્મા શતા. 
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