ુ રજી - સ્પષ્ટભાાી , સતર્ક અને
શ્યામાપ્રસાદ મખ
ુ વિદ્વાન
બહુશ્રત

ર્ોઈર્ ધ્યેય ખાતર પ્રાણત્યાગ ર્રિો એથ િધ ુ મોટુંુ સૌભાાગ્ય
ુ રજીને એ
માનિજીિન માટે બ જુ ું એર્ે નથ . શ્યામાપ્રસાદ મખ
સૌભાાગ્ય સાુંપડ્.ું ુ હ િંદ સાથે જોડાયેલા અને હ િંદના જનધનથ � સુંરક્ષાયેલા ર્ાશ્મ ર રાજ્ય એમના જેિા હ િંદીને
અટર્ાયતમાું રાખ્યા અને એમાું જ એમન ુંુ અિસાન થય ુંુ એ
જેિ તેિ બાબત નથ .
ુ રજી મ ાન વપતાના મ ાન પત્ર
ુ
શ્યામાપ્રસાદ મખ
તા. વપતા સર
ુ ોી મખ
ુ રજી આધવુ નર્ બુંગાળના વનમાક તાઓમાુંના એર્
આશત
તા. આિા દક ઢવનશ્ચય અને ર્તકવ્યવનષ્ઠ વપતાને ત્યાું ઈ.
ુ ામે બ જા પત્ર
ુ તરીર્ે શ્યામબાબન
ુ ો જન્મ
૧૯૦૧માું ર્લર્ત્તા મર્
થયેલો. ઈ. ૧૯૧૪માું મેહિર્ પાસ ર્રી ઈ. ૧૯૨૪માું એમ. એ.માું તે ઉત્ત ણક થયા. યવુ નિવસિટીના
ફેલો વનમાયા પછી બ . એલ. ન ઉપાવધ મેળિ બેહરસ્ટર થિા ઇંગ્લેન્ડ ઊપડયા. ઇંગ્લેન્ડમાું
સાથોસાથ એસ. એસ. ડી.ન પણ ઉપાવધ મેળિ .
ઈ. ૧૯૧૪માું સેડલર ર્વમશનના સભ્ય તરીર્ે વપતાને ભાારત-પ્રિાસે ન ર્ળિાન ુંુ થય.ુંુ તેમણે
ુ ે સાથે લ ધા. પ્રિાસ દરવમયાન આશબ
ુ ાબ ુ પત્ર
ુ ને દે શના મખ્
ુ ય પ્રશ્નો સમજાિતાું
શ્યામબાબન
ુ ે મબ
અને જુદાું જુદાું ક્ષેત્રોના મ ાપરુ ુ ીોનો પહરચય ર્રાિતા. આમાુંયે વપતાપત્ર
ુંુ ઈમાું લોર્માન્ય
ુ ાર્ાત લ ધ ત્યારથ શ્યામબાબન
ુ ા મન પર લોર્માન્ય વિીે જે દક ઢ છાપ પડી તે
હટળર્ન મલ
ુ ર્ાયમ ટર્ી.
છે િટ સધ
શ્યામાપ્રસાદે િર્ીલાત શરૂ ર્રી દીધેલ . ર્લક્ત્ત્તા યવુ નિવસિટીએ એમને સાહ ત્યન અને ર્ાયદાન
ડૉક્ત્ટરે ટન ઉપાવધ અપકણ ર્રી ત . દરવમયાનમાું વપતાન ુંુ અિસાન થય.ુંુ આથ જે યવુ નિવસિટીન ુંુ
ુ ાબ ુ સુંભાાળતા તે ર્લક્ત્ત્તા યવુ નિવસિટીન ુંુ સુંચાલન શ્યામપ્રસાદ માટે અવનિાયક
સુંચાલન આશબ
બન્ય.ુંુ ઈ. ૧૯૨૯માું બુંગાળ ધારાસભાામાું ચટ
ું ાઈ હ દ
િં ુ ર્ોમન િાચા બન ર્ોમિાદી ોિાનો
આક્ષેપ િ ોરી લ ધો. ઈ. ૧૯૩૭માું મસ્ુ સ્લમ લ ગન સરર્ાર બુંગાળમાું સત્તા પર આિ
ુ ે ઉપકુ લપવતપદ છોડવ ુંુ પડ્.ું ુ બુંગાળમાું અનેર્ સ્થળોએ હુલ્લડો થયાું અને હ િંદુઓ
શ્યામબાબન
ુ રિા માુંડયો. હ િંદુ ર્ોમન ુંુ નેત ૃત્િ પોતાના ાથમાું ોિાનો દાિો ર્રત હ િંદુ
પર અત્યાચાર ગજ
મ ાસભાામાું શ્યામાપ્રસાદ જોડાયા. ઈ. ૧૯૪૧માું બુંગાળન વમશ્ર ર્ેબબનેટમાું ભાાગ દારી નોંધાિ .
ઈ. ૧૯૪૨માું વમદનાપરુ જજલ્લામાું ફરી િળે લા ભાયુંર્ર પર િખતે જનસેિા બજાિ . તે જ િીે
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આિેલ સ્ટેફડક હિપ્સ વમશનનો વિરોધ ર્યયો.. ઈ. ૧૯૪૫માું આઝાદ હ િંદ ફોજના નેતાઓને મક્ત્ુ ત
ર્રાિિા ઝુંબેશ ચલાિ . સ્િતુંત્ર ભાારતના સાચા બુંધારણ માટે આગ્ર સેવ્યો. આિ અનેર્
સ્મરણ ય ર્ામગ રી શ્યામાપ્રસાદે બજાિ .
સ્િતુંત્ર ભાારતના પ્રથમ પ્રધાનમુંડળમાું ગાુંધ જી અને સરદાર પટે લના આગ્ર થ જોડાયા પણ
મતભાેદ પડતાું ઈ. ૧૯૫૦ના એવપ્રલમાું છૂટા થયા. તેમણે ‘જનસુંઘ‘ નામે જુદો પક્ષ રચ્યો.
ુ ે ઘીકણમાું આિવ ુંુ પડ્.ું ુ એર્ હ િંદી તરીર્ે તેઓ હ િંદ સાથે
ર્ાશ્મ ર સરર્ાર સાથે શ્યામબાબન
જોડાયેલા ર્ાશ્મ રમાું પ્રિેશિાનો પોતાનો મળભત અવધર્ાર ોિાન;ુ માનતા. એ અવધર્ારીન
સ્થાપના અથે ર્ાશ્મ રમાું પ્રિેશતાું ઈ. ૧૯૫૩ના મે માસન ૧૧મ એ તેન ધરપર્ડ થઈ અને તે
જ િીકન ૨૩મ જને થયેલા અંતર્ાળ પયંત તે અટર્ાયતમાું જ રહ્યા.
ુ ાર તેઓ માત ૃભવમન સેિા ર્રી
તેઓ સુંકુબચત ર્ોમિાદી ન ોતા. પોતાન શસ્ક્ત્ત અને મવત અનસ
ગયા. પ્રભાાિશાળી વ્યસ્ક્ત્તત્િ, પ્રચુંડ ર્ાયકશસ્ક્ત્ત અને અસામાન્ય બદ્ધુ િર્ૌશલ્ય િડે તેમણે
વિરોધ ઓ પાસેથ પણ પ્રશુંસા મેળિ
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