
ડો. દિનેશ શાહ 
 

 

 

 

 

 

 

 

           દિનેશભાઈનો જન્મ ૧૯૩૮ માાં મ ાંબઈમાાં થયો હતો. એમન ાં મળૂગામ કપડવાંજ. 
એમના પપતા મ ાંબઈમાાં ગોિરેજ કાંપનીમાાં એકાઉંટ્સ પવભાગમાાં નોકરી કરતા હતા. 
દિનેશભાઈની ઉંમર િસ વર્ષની હતી ત્યારે એમણે પપતાની છત્રછાયા ગ માવેલી. પપતાની 
બબમારીના ખર્ષને લીધ ેક ટ ાંબની આપથિક પદરસ્થથપત પણ કથળી ગયેલી. એમના ર્ાર ભાઈ 
બહને અને માતા મળીને છ જણન ાં ક ટ ાંબ અનેક પ્રકારના નાનામોટા કામો કરીને 
જીવનપવવાષહ ર્લાવતા. ક ટ ાંબન ાં લક્ષ્ય હત  ાં કે મ શીબતોનો સામનો કરીને પણ પવદ્યા પ્રાપ્ત 
કરી લેવી જેથી ક ટ ાંબ ફરી પગભેર થઈ શકે. 

       દિનેશભાઈન ાં બાલમાંદિરથી મેટ્રીક સ ધીન ાં પશક્ષણ કપડવાંજમાાં જ થય ાં. બાળપણથી 
જ વાાંર્નના શોખીન દિનેશભાઈએ શાળાના વર્ો િરમ્યાન જ અનેક મહાપ રૂર્ોના 
જીવનર્દરત્રો વાાંર્ી લીધલેા. ૧૯૫૫ માાં કપડવાંજ સેંટરમાાં સૌથી વધારે માકષસ મેળવી, 
દિનેશભાઈ મેટ્રીકમાાં ઉપતણષ થયા. 

      મેટ્રીક બાિ મ ાંબઈની એલદફથટન કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવ્યો અહીં એમન ે વાદડયા 
થકોલરશીપ મળી. ગોક લિાસ તેજપાલ ર્ેદરટી બોડીંગમાાં ર્ાર વર્ષ રહી એમણે ૧૯૫૯ માાં 
B.Sc. સ ધીનો અભ્યાસ પ રો કયો. આ િરમ્યાન, આપથિક પદરસ્થથપતને લીધે એમન ેટય શનો 
કરવા પડતા. એમણે આગળ ભણવાન ાં ર્ાલ  રાખી ૧૯૬૧ માાં Bio-Physics માાં M.Sc. ની 
ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરી. એમના મનમાાં હજી વધારે અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા હતી. એમના 
સિનશીબ ેભલૂાભાઈ િેસાઈના ક ટ ાંબની સહાય મળી અન ેPh.D. કરવા માટે તેઓ ૧૯૬૧ 
માાં અમેદરકા આવ્યા. અમેદરકામાાં ન્ય યોકષની કોલાંબબયા ય પનવપસિટીમાાંથી ૧૯૬૫ માાં એમણે 



Ph.D. ની ઉપાધી હાાંપસલ કરી. અહીં એમની મ લાકાત વડોિરાથી M.Sc. કરી Ph.D. માટે 
આવેલા સ વણાષ શાહ સાથે થઈ અને વદડલોની માંજૂરીથી તેઓએ લગ્ન કયાષ. 

      અભ્યાસ પરૂો કરી, દિનેશભાઈ કોલાંબબયા ય પનવપસિટીમાાં જ અધ્યાપક તરીકે જોડાયા. 
બે વર્ષ અહીં નોકરી કયાષ બાિ એક વર્ષ માટે અમેદરકાની પવખ્યાત સાંથથા NASA  માાં 
AMES રીસર્ષ સેંટરમાાં કામ કય ું અને ત્યારબાિ ફરી પાછા કોલાંબબયા ય પનવપસિટીમાાં 
“લામોન્ટ જીઓલોજીકલ ઓબઝવેટરી” માાં “બાયોલોજીકલ ઓશનોલોજી રીસર્ષ 
એસોપસયેટ” તરીકે જોડાયા. અહીં બીજા બે વર્ષ સ ધી કામ કય ું, આ પછી બીજા ૩૭ વર્ષ 
ફ્લોદરડા ય પનવપસિટીમાાં આસીથટાંટ પ્રોફેસર, પ્રોફેસર, ર્ેરમેન દડપાટષમેન્ટ ઓફ કેપમકલ 
એંજીનીઅરીંગ, ડાયરેકટર સેન્ટર ફોર સરફેઈસ સાયન્સ એન્ડ એંજીનીઅરીંગ વગેરે 
કેપૅસીટીમાાં કામ કય ષ. ૨૦૦૭ માાં પનવતૃ થયા છતાાં ય પનવપસિટીમાાં માનિ પિવીધારક 
તરીકે એમની ઓફીસ મોજૂિ છે. 

      આ ત્રીસ વર્ષ િરમ્યાન ૩૭૫ થી વધારે રીસર્ષ પેપસષ લખ્યા, િસ પેટાંટ્સ મેળવી 
અને અનેક િેશમાાં અસાંખ્ય સાંથથાઓમાાં પ્રવર્ન આપ્યા. એમની પવધ્વતા માટે એમન ે
અનેક માન-સન્માન અન ેપાદરતોપર્કો એનાયત થયા છે.  

     અધી સિીથી પણ વધારે પવિેશમાાં ગાળ્યા છતાાં તેઓ થવિેશને ભલૂ્યા નથી. ૨૦૦૮ 
માાં એમણે નદડયાિમાાં Shah-Schulman Center for Surface Science and 
Nanotechnology થથાપ્ય ાં, અને આજે પણ એના Founder Director તરીકે સેવા આપે છે. 

     એમના પત્ની સ વણાષબહનેે, પોત ેઉચ્ર્ અભ્યાસ પ્રાપ્ત કયો હોવાથી, દિનેશભાઈને 
ખબૂ જ સાથ સહકાર આપ્યો. ૨૦૦૦ માાં સ વણાષબહનેન ાં અવસાન થતાાં દિનેશભાઈન ેએક 
પ્રકારના ખાલીપાને અહસેાસ થયો, પણ એમણે વધારે પ્રવપૃતઓમાાં ઓતપ્રોત થઈ એ 
ખાલીપાન ેસર્જનાત્મક ઢાળમાાં ઢાળી િીધો. 

     અત્યાસ સ ધી મેં દિનેશભાઈની academic પસધ્ધીઓની વાતો કરી. પણ મારી જેમ 
તમને પણ આસશ્ચયષ થશે કે દિનેશભાઈ એક સારા કપવ અને લેખક પણ છે. સાદહત્યનો 
શોખ તો તેઓ શાળામાાં હતા ત્યારથી જ કેળવેલો. છઠ્ઠા ધોરણમા હતા ત્યારે એમણે આ 
પાંસ્તતઓ લખેલી, 

“મારા   જીવનના  બે   છે  સહારા, વહતેાાં એ ઝરણાાં, ને ખરતા પસતારા, 

પવિંધી  પશલાઓ  વહી  આગે  જાઉં, મળે  કિી  ના  જો  મ જને  દકનારા. 

અંધારી  રાત ે ઝબકી  બઝૂી  જાઉં, ભલૂ્યા  પ્રવાસી,  ને કરતાાં  ઈશારા.” 



         અન ેબસ એમણે એમની પાંસ્તત પ્રમાણ ેજીવનમાાં સાદહત્યના ઝરણાાંને વહતે  ાં રાખ્ય ાં 
છે અન ે ધ્ર વ તારાની જેમ સ્થથર રહી, અનેક લોકોન ે સાર્ી દિશા બતાવી છે. એમની 
રર્નાઓની સાંવેિનશીલતા સમજવી હોય તો સળગતી બર્તાને જોઈને લખેલી આ 
પાંસ્તતઓ જૂવો, 

“શાંકા જાગી મ જ હ્રિયમાાં િેખી પશખાઓ આખરે, 

ન ર્ળ્ય ાં પાર્ાણ  હૈય ાં, તે  ત જમાાં જલસે  ખરે?” 

એક પાર્ાણ હ્રિયના માણસના મતૃ્ય બાિ એની જલતી બર્તા જોઈન ેએમણે આ શબ્િો 
લખેલા. દિનેશભાઈની પાંસ્તતઓ કપવ સાંમેલનો અને મ શાયરાઓમાાં લોકોને ખ શ કરી િે છે, 
એક ઉિાહરણ આપ ાં, 

“નથી જો તારલાની ભાત તો એ રાત સ ની છે, 

નથી છો છાપ પગલાની તો એ વાટ સનૂી છે.” 

      પત્નીના મતૃ્ય બાિ બે પાંસ્તતઓમાાં જ જીવનમા આવેલા બિલાવ અંગ ેએ as a 
matter of fact કહ ેછે, 

“હ્રિયની રાણી થવગે વળાવી ઘરમાાં એકલા રહવેાન ાં, 

શાાંત  પડી આ સગડી  મારી, આંધણ  જાત ેમકૂવાન ાં.” 

         એમની મોટાભાગની રર્નાઓમાાં જીવનન ાં તત્વજ્ઞાન ભરેલ ાં હોય છે, એમાાં રહલે  ાં 
ઊંડાણ સમજવા એકાગ્રતા હોવી જરૂરી થઈ જાય છે. સહજે લાગતા શબ્િોમાાં ઘણાાં ગબભિત 
ઈશારા હોય છે, 

“દ પનયા છે એક હાટ મોટ ાં, જેમાાં જ િા જ િા તોલ, 

હોય ભલે ર્ીજો એકસરખી, પણ જ િા જ િા મોલ, 

આપ ભલા તો જગ ભલા, એવા આતમના બોલ, 

રાંગીન કાર્ છે માનવ મન, આંખો અંતરની ખોલ.” 

       આ ર્ાર પાંસ્તતઓમાાં એમણે સાંસારની કેટલી બધી વાતો કહી િીધી છે? 

      દિનેશભાઈના ગામ કપડવાંજમાાં એમની જનસેવાના ફળથવરૂપે  એક માગષન ાં નામ 

"આંતર રાષ્ટ્રટ્રય  વૈજ્ઞાપનક દિનેશભાઈ શાહ માગષ" ન ાં  2009 માાં  લોકાપષણ કરવામાાં આવેલ ાં . 



આ પ્રસાંગોનો પવડીયો તેમજ તેમન કોન્સટષમાાં રજ  થયેલા તેમના ગીતો ય  ટય બ (You Tube, 

Search for Dinesh O. Shah Songs) ઉપર વાર્કોને જોવા મળશ.ે તેઓએ   પોતાના ગામની 
અનેક જાહરે સાંથથાઓને આથીક મિિ કરી છે. 

         દિનેશભાઈનો પદરર્ય આ ત્રણ ર્ાર પાનામાાં લખવાન ાં શક્ય નથી, એના માટે 
તો એક પ થતક લખવ ાં પડે, પણ પ ર ાં કરતાાં પહલેાાં આટલ ાં જરૂર કહીસ કે દિનેશભાઈને 
બોલતા સાાંભળવા એ પણ એક લહાવો છે. વર્ો સ ધી પ્રોફેસર હતા એટલે બોલતાાં આવડે 
એમા કાંઈ નવાઈ નથી, પણ તમે સમજી શકો એ રીતે બોલવ ાં એ એમની આગવી 
પવર્ેશતા છે. મેં એમને ૨૫ મી એપ્રીલ, ૨૦૧૪ ના માત્ર અધાષ કલાક માટે જ સાાંભળેલા, 
પણ મને લાગ્ય ાં કે મારો વીસ માઈલનો ફેરો વસલૂ થઈ ગયો. 

      એક ગ જરાતી તરીકે મારી સલાહ છે કે કયારે પણ દિનેશભાઈને સાાંભળવાની તક 
મળે તો એને ઝડપી લેજો, જરૂર તમને મારી સલાહ સાર્ી લાગશ.ે 

-પી. કે. િાવડા  


