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પ્રસ્િરવનર 

ભારતને ્વતાંત્ર કરાવવા િારે્ અહહિંસાત્િક આંદોલન અને ગાાંધીજીને જ સાંપરૂ્ટ શે્રય અને 

િાન આપવાનાાં ભારતીય ્વતાંત્રતાનાાં ઈમતહાસનાાં રાજનીમતથી પ્રભામવત અને પે્રરીત 

િોર્ાાંભાગનાાં ઈમતહાસકારોની આ એક િહાિોર્ી અક્ષમ્ય ભલૂ છે. ભારતને બ્રિર્ીશ 

સામ્રાજ્યની પરતાંત્રતા અને દિનિાાંથી મકૂ્સત કરાવવાનાાં અબ્રભયાનિાાં સશસ્ત્રક્ાાંમતનાાં 

હહિંસાત્િક આંદોલનની મખુ્ય ભમૂિકાએ ભજવેલ અગત્યનો ભાગ વધ ુનહહ તો પર્ સરખે 

સરખો ભાગીદાર છે. ભારતની ્વતાંત્રતા પ્રાપ્તતનાાં િહાઅબ્રભયાનિાાં લાખ્ખો નાિી અને 

અનાિી ભારતીય વીરો અને વીરાાંગનાઓએ પોતાનાાં પ્રાર્ની આહમૂત અપટર્ કરી હતી. 

ભારતની ્વતાંત્રતા એ અહહિંસાત્િક આંદોલન અને હહિંસાત્િક લોહહયાળ ક્ાાંમતનાાં 

યોગદાનનાાં સિન્વયનુાં િહાફળ છે આથી યશની કલગી ફક્સત અહહિંસાત્િક આંદોલનવાદી 

ગાાંધીજી અને તેિનાાં ગણયાાં ગાાંઠ્ાાં એક બે નેતાઓને જ િાથે પહરેાવવી એ અયોગ્ય, 

અવા્તમવક અને ભેદભાવી છે. ભારતની ્વતાંત્રતા બાદ સભુાષચન્ર બોઝ, રાસબ્રબહારી, 

અરમવિંદ ઘોષ, ભગતમસિંઘ, સરદાર પરે્લ, લોકિાન્ય મતળક, બાઘા જમતન મખુજી જેવાાં 

તેિજ અનેક બાંગાળી અને અન્ય પ્રાાંતનાાં ક્ાાંમતકારી નેતાઓ તેિજ પરદેશિાાં રહી 

ક્ાાંમતકારી ચળવળ ચલાવનારાાં ઈન્ન્િયન હોિરૂલ સોસાયર્ીનાાં નેતા પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટ અને તેનાાં સાથીદારો તેિજ ગદ્દર ચળવળનાાં પાંજાબી નેતાઓની અવગર્ના 

અને ઉપેક્ષા કરી સિતલુ્ય બહિુાન ન આપવાનુાં અને તેિનાાં નાિ અને કાયોને 

ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં ઈમતહાસિાાં યોગ્ય ્થાન ન આપવાનુાં રાજકીય શિયાંત્ર ખેલવાિાાં 

આવ્ુાં છે. સાત દાયકાથી ચાલતાાં આ શિયાંત્રની જાળને તોિી અન્ય ્વાતાંત્ર્યવીરોને 

સન્િાન, િોભ્ભો અને ભારતનાાં ઈમતહાસિાાં તેિને સયુોગ્ય ્થાન અપાવાનો સિય હવે 

પહરપક્સવ થઈ ગયો છે.                

ઓગર્ીશિી સદીિાાં ભારતની ્વતાંત્રતાની િાાંગર્ીનો િહાનાદ ગુાંજાવનાર અને 
જનજાગમૃતને ભિકાવનાર સવટપ્રથિ ગજુરાતી ભારતીય મોહનદરસ કિમચાંદ ગરાંધી નહહિં 

પરાંત ુપાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ હતાાં. ભારતને બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યની પરતાંત્રતાિાાંથી મકુ્સત 

કરી સાંપરુ્ટ ્વતાંત્રતા અપાવવાના અબ્રભયાનિાાં ગાાંધીજીનુાં યોગદાન પર્ ગર્ના પાત્ર છે 



 

પરાંત ુ એ વાત જાર્ીને ઘર્ાાંને આશ્ચયટ થશે કે પાંિીત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટન ુાં યોગદાન 

ગાાંધીજીનાાં યોગદાન કરતાાં અત્યાંત અમધક અને મવશેષ િહત્વપરુ્ટ હત ુાં કારર્કે પાંહિત 

શ્યાિજીએ ગાાંધીજી કરતાાં ૨૦ વષટ પહલેાાં ભારતને ્વતાંત્ર કરવાની ચળવળ બ્રિર્ીશ 

શત્રઓુનાાં ઘર આંગર્ે એિનાાં સામ્રાજ્યની રાજધાની લાંિનિાાં શરુ કરી હતી. મવશેષિાાં 

ગાાંધીજી ભારતીય ્વતાંત્રતાની ચળવળિાાં પ્રવેશ કયો તેનાાં ૧૫ વષટ પહલેાાં પ ાંિીત 

શ્યાિજીએ અંગે્રજોને ભારતિાાંથી હાાંકીકાઢવા અહહિંસા, અસહકાર,  અસહયોગ  અને  

બહહષ્કારના શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવાનો સવટ પ્રથિ બોધપાઠ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ એ 

આતયો હતો જેને ગાાંધીજીએ કાળાાંતરે ૨૫ વષટ પછી અસહકાર આંદોલનનુાં નવુાં નાિ 

આપી ચળવળ ચલાવી હતી. આરીતે જોતાાં ગાાંધીજી તો પાંિીત શ્યાિજી અને એની આ 

મવચારધાનાાં અનગુાિી હતાાં જ્યારે પાંિીત શ્યાિજી તો ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં સાંગ્રાિિાાં 

ગજુરાતનાાં સવટ પ્રથિ લિવૈયા અને િહાપરુુષ હતાાં.   

ક્ાાંમતવીર પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટન ુાં નાિ એિનાાંજ અનજુ અને અનગુાિી િહાત્િા 

ગાાંધીજી જેર્લુાં પ્રમસદ્ધ કે પ્રખ્યાત ન હોવાાં છતાાં પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટએ આપર્ી 

િાતભૃમૂિ ભારતને ્વતાંત્ર કરાવવાાં કરેલ અથાગ પ્રયત્નો તેિજ તેિર્ે અપટર્ કરેલ તન 

િન અને ધનનુાં બલીદાન ગાાંધીજીકે અન્ય ્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓ કરતાાં લેશ િાત્ર પર્ 

ઓછાં નથી.  આ વાતનો અહસેાસ દરેક ભારતીયને હોવો જોઈએ એ આશયથી ભારત 

દેશની આવી િહાન મવભમૂતનાાં જીવન અને કાયટને સાિાન્ય લોકોિાાં પ્રચલીત કરવાનાાં 

આશયથી આ સાંબ્રક્ષતત જીવન ચહરત્ર ગજુરાતી ભાષાિાાં પ્રકાશીત કરતાાં આનાંદ સહ 

ગૌરવ અનભુવીયે છીએ. ભારતની ્વતાંત્રાતાનાાં ઈમતહાસિાાં ભલુાયેલાાં િહાન ક્ાાંમતકારી 

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટની ્િમતને  જ્વલાંત રાખવાનાાં અિારાાં અબ્રભયાનનાાં યોગદાન 
્વરૂપ તેિનાાં જીવન ચહરત્ર પર પ્રકામશત કરવાિાાં આવેલ અિાિી આ પસુ્્તકાને 

ગૌરવવાંતી ગજુરાતની પ્રજા, ઇમતહાસકારો, મવદ્યાથીઓ આવકારશે એવી અપેક્ષા.  

                                                                            -પ્રકરશક 

 



 

લખેકન ું  ત્તનવદેન 
 

ભારતની ્વતાંત્રતાનો ઈમતહાસને તર્્થ અને પક્ષપાત રહીત સત્ય ્વરુપિાાં લખવાિાાં 

આવયો હોત તો એિાાં પ ાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટજીનુાં શભુનાિ સવુર્ટ અક્ષરોિાાં પ્રથિ 

પાંસ્ક્સતિાાં અંહકત થ્ુાં હોત. પરાંત ુ દુભાટગ્યે ્વતાંત્રતા પયંત સત્તાધારીપક્ષનાાં અન્ય 

્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓ પ્રત્યેનાાં રાજનૈમતક દુરાગ્રહ, પક્ષપાત, અવગર્નાાં અને ઉપેક્ષાનાાં 

્વાથી શિયાંત્રને કારર્ે અન્ય સશસ્ત્ર ક્ાાંમતકારી રાજનેતાઓની જેિ પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટજીનુાં નાિ પર્ ભારતનાાં જનસિાજિાાં પ્રચલીતતા પાિી શક્ુાં ન હતુાં અને 

તેિનાાં અસ્્થઓને જીમનવાનાાં ્િશાનગહૃની મતજોરીિાાં ૭૩ વષટ સધુી પોતાની િાતભૃમૂિ 

ભારત આવવાાં તપ્યા કરવી પિી હતી. પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં              

અસ્્થઓને સાત દાયકા પછી ભારત લાવવાનાાં અબ્રભયાનિાાં િહત્વની ભમૂિકા 

મનભાવવાનો અને એક િહાન ક્ાાંમતવીરની સેવા કરવાનો અર્િોલ લહાવો િળ્યો એ 

િારે્ હુાં  િારી જાતને યથાથટ સિજુ ાં છ.  

 

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં જીવન પર મવમવધ ભાષાઓિાાં લખાયેલાાં અન્ય જીવન 

ચહરત્રોનો મખુ્યાધાર શ્રી ઈંદુલાલ યાજ્ઞીક દ્વારાાં અંગે્રજીિાાં લખાયેલ જીવન ચહરત્ર પર જ 

અવલાંબ્રબત રહ્યો છે. જેનુાં લેખન કાયટ તેિર્ે ૧૯૩૪િાાં લાંિન ખાતે પરુુાં ક્ુ ંહતુાં અને આ 

પુ્ તકનુાં ર્ાયપીંગ કાિ મિસીસ. રોઉસ નાિની બ્રિહર્શ િહહલાએ ક્ુ ંહતુાં. આ જીવન 

ચહરત્રનાાં લેખન કાયટ િારે્ પાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિૂમતજીનાાં વસીયતનાિાનાાં 

વહીવર્દાર અને મિત્ર શ્રી સરદારમસિંહ રાર્ાએ ભાનિુમતજીની મિલ્કતિાાંથી આકશટક 

િહનેતાણુ ાં આપીને શ્રી ઈંદુલાલ યાજ્ઞીકને આ પુ્ તક લખવાાં મન્કુ્સત કયાં હતાાં. આ 

પુ્ તક્સનુાં પ્રકાશ સોળ વષટ બાદ રાજનૈમતક કારર્ોસર ૧૯૫૦િાાં મુાંબઈનાાં લક્ષ્િી 

પબ્લલકેશને ક્ુ ંહતુાં. જયાંમત દલાલ નાિનાાં પ્રકાશકે આ પુ્ તકનાાં ગજુરાતી ભષાાંતરનુાં 

પ્રકાશન ‘’ગમત’’ નાિનાાં ગજુરાતી સાતતાહહકિાાં ધારાવાહી ્વરૂપે ૧૯૪૭-૪૮ દરમિયાન 

ક્ુ ંહતુાં. આ ઉપરાાંત રાયબહાદુર હરબ્રબલાસ શારદાએ ઈંગ્લીશિાાં લખેલ પાંહિત શ્યાિજી 



 

કૃષ્ર્વિાટનાાં સા્ં િરર્ોનાાં પુ્ તકે પર્ તેિનાાં જીવન ચહરત્ર પર અત્યાંત િહત્વનો પ્રકાશ 

પાિ્ો છે.  

  

પાંહિત શ્યાિજી મવષેનાાં િારાાં લખેલ ફોર્ોગ્રાહફક રેિીનીસન્સ ઓફ પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટ, પષુ્પાાંજલી અને શ્રદ્ધાાંજલી પુ્ તકોનાાં પ્રકાશન તેિજ તેિનાાં જીવન પર સીિી 

રોિ અને શ્રદ્ધાાંજલીનાાં િારાાં ગીતોની એિપીથ્રી સીિીનાાં પ્રકાશન બાદ હવે પાંહિત 

શ્યાિજીના જીવન અને કાયોનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાનાાં અને તેિનાાં સા્ં િરર્ોને 

સદા ઝળહળતાાં રાખવાનાાં િારાાં અબ્રભયાન અને પ્રયત્નોનાાં ભાગરૂપે આ ગજુરાતી 

ભાષાિાાં પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટજીનાાં સાંબ્રક્ષતત જીવન ચહરત્રની આ પસુ્્તકા પ્રકાશીત 

કરતાાં પરિાનાંદ અનભુવુાં છાં. હુાં અપેક્ષા રાખુાં છાં કે આ નવાગાંતકુ પસુ્્તકા દેશભક્સત 

વાાંચકો અને મવદ્યાથીઓને પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટજીનાાં જીવનની ઝળહળતી ઝાાંખી 

કરાવવાાં સહાયક બની રહ.ે આ િહાન રાષ્રપરુુષ અને ક્ાાંમતગરુુની ્મમૃતને સદા જ્વલાંત 

રાખવાનાાં િારાાં અબ્રભયાનને રાષ્રભક્સતો સપે્રિ આવકારશે એવી અબ્રભલાષા સહ 

અભ્યથટના.  

                                      - હમેાંિકુમરિ ગજાનન પરધ્યર 

 
િૉ. ડિલીપર લોઉન્ડિશ તવડસેડટેનરાં સૌજડયથી 
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પાંડિિ શ્યરમજી કૃષ્ણવમરાનો પડિચય 
પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ભારતનાાં િહાન રાજનીમતજ્ઞ, ્વાતાંત્ર્યવીર, ક્ાાંમતકારી, 

દાનવીર, પત્રકાર અને સા્ં કૃતનાાં મવદ્વાન હતાાં કે જેિર્ે અંગે્રજોનાાં ઘરને આંગર્ે તેિની 

રાજધાની લાંિનિાાં બ્રિહર્શ સામ્રાજ્ય સાિે  ભારતની ્વતાંત્રતા િારે્ અને બ્રિર્ીશ 

સામ્રાજ્યવાદ સાિે મસિંહગર્જના ગાાંધીજી ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં સાંગ્રાિિાાં જોિાયાાં તે 

પહલેાાં વીશ વષટ પવેૂ શરૂ કરી હતી. પાંહિત શ્યાિજીને ભારતીય ્વાતાંત્ર્ય ચળવળની 

દેશાબ્રભિાની અને ઉદ્દાિ િતવાદી જુથનાાં પ્રમતમનમધ અને નેતા િાનવાિાાં આવતાાં હતાાં. 

પાંહિત શ્યાિજી એક સાચાાં રાષ્રભક્સત અને સવટિાન્ય અને અહહિંસાત્િક તથા ક્ાાંમતકારી 

ચલવળનાાં મપતા હતાાં. ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં મવવાદનો મદુ્દો શાાંમતિય, અહહિંસાત્િક રીતે 

સિાધાન અને ભાઈચારાનાાં પયાટયથી ઉકેલ લાવવાનાાં સવટ પ્રથિ દ્ર્ષષ્ર્ા અને પક્ષકાર 

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ હતાાં. કાળાાંતરે તેિર્ે સચુવેલ શાાંમતપથ અને અહહિંસત્િક્સપથનાાં 

પયાટયિાાં સાથટકતા નજરે ન પિતાાં પાંહિત શ્યાિજીએ સરમખુત્યાર અને ક્રુર હહિંસાત્િક 

દિન ચલાવતી બ્રિર્ીશ સત્તા સાિે બીજો કોઈ મવકલ્પ ન હોવાથી ક્ાાંમતકારી સશસ્ત્ર 

સાંગ્રાિ ખેલવાનાાં પયાટયને આપનાવવાનો આદેશ ભારતીય લોકોને આતયો હતો અને 

તેનો પ્રચાર અને પ્રસાર પર્ ખલુ્લ ેઆિ કયો હતો. પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ભારત 

અને ભારત બહાર રહતેાાં રાષ્રવાદીઓ અને ્વુાન મવદ્યાથીઓનાાં તેિજ મવશ્વનાાં 

સા્ં થાનવાદ અને સામ્રાજ્યવાદનાાં મવરોધીઓનાાં એક આદશટ પરુૂષ અને નેતા હતાાં. 

ભારતની ્વતાંત્રતા બાદ લખાયેલાાં ભારતનાાં ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિનાાં ઈમતહાસનાાં પષૃ્ઠોિાાં એ 

એક અમત શરિજનક અને દુુઃખદ ઘર્ના છે કે તેિાાં પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં નાિનો 

ઉલ્લેખ જેવો પર્ ભાગ્યેજ જોવા િળે છે.  ્વતાંત્રતા પયંત સત્તાધારી ઈન્ન્િયન નેશનલ 

કોંગે્રસે પોતાનાાં િાન્ય નેતાઓની પ્રમખુ િાન્યતા અને લોકમપ્રયતા ્થામપત કરવાનાાં 

લચુાઈ ભરેલ રાજકીય કવાદાવાનાાં કારર્ે પાંહિત શ્યાિજી જેવાાં અન્ય આગળ પિતાાં 

નેતાઓ કે જેિર્ે પોતાની જન્િભમૂિ ભારતની ્વતાંત્રતા િારે્ પોતાનુાં સવટ્વ બલીદાન 

ક્ુટ હતુાં તેિના નાિ, કાયટ, ખ્યાતી, ભાગીદારી, સિપટર્ અને આત્િબલીદાનની ગાથાને 

હતેપુવૂટક પ્રપાંચથી દબાવી અને તેિની અવગર્ના કરવાિાાં આવી છે. પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટ ભારતનાાં એક િહાન અને ઉત્તિ રાજકીય આંદોલનકારી હતાાં કે જેિર્ે 

 



 

ગાાંધીજી, નહરેૂ અને અન્ય નેતાઓ કરતાાં લેશિાત્ર પર્ ઓછાં બબ્રલદાન આત્ુાં ન હતુાં. 

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ઓગર્ીશિી સદીનાાં પ્રારાંભ ્ગુનાાં એક પ્રમતભાશાળી 

આયોજક અને પ્રથિ શે્રર્ીનાાં અગે્રસર ્વાતાંત્ર્ય સેનાની અને ક્ાાંમતકારી નેતા હતાાં કે 

જેિર્ે ગાાંધીજી કરતાાં વીશ વષટ પહલેાાં ૧૮૯૭િાાં ભારતને ્વતાંત્ર કરવાનાાં અબ્રભયાનનાાં 

શ્રી ગર્ેશ શત્રઓુની રાજધાની લાંિનિાાં કયાં હતાાં.      

   
જો ભારતીય ્વતાંત્રતાનાાં સાંઘષટનો સાચો, સચોર્ અને ચોક્કસ ઇમતહાસ લખવાિાાં 
આવયો હોત અને ્વતાંત્રતા પછી ભારતના લોકો તે શીખવવાિાાં આવયો હોત તો પાંહિત 
શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટન ુાં  નાિ ભારતિાાં સાિાન્ય જનતા િારે્ અજાણ્ુાં અને અ્િરર્ીય 
બની શક્ુાં ન હોત. એ પર્ ઇમતહાસની એક વક્ોસ્ક્સત છે કે ્નુાઇરે્િ હકિંગિિ, ફ્રાન્સ અને 
સ્્વટ્ઝલેન્િ િાાં રહતેાાં બ્રબનરહવેાસી ભારતીયોને પર્ જેિર્ે બ્રિર્ન અને ્રુોપિાાં એક 
ઇમતહાસ રચ્યો હતો આવાાં િહાન અગ્રગણય રાજકીય નેતા અને શૈક્ષબ્રર્ક ક્ષેતે્ર ઓક્ષફિટ 
્મુનવમસિર્ીિાાં ભારતનુાં નાિ ઉજ્જજ્વળ કરનાર િહાન વયસ્ક્સત પાંહિત શ્યાિજી 
કૃષ્ર્વિાટનાાં વયસ્ક્સતત્વ અને િહાન કાયોનુાં સ ાંપરૂ્ટ જ્ઞાન નથી. પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટન ુાં 
નાિ ઓગર્ીશિી સદીના ભારતીય ્વાતાંત્ર્યનાાં ઈમતહાસનાાં પ્રકરર્ોનાાં સવટપ્રથિ  પાનાાં 
પર હોવુાં જોઈએ કારર્કે તેઓએ પોતાની િાતભૃમૂિને ્વતાંત્ર કરવાાંનાાં કાયટનો શભુ 
આરાંભ  ગાાંધીજી કરતાાં બે દાયકા વષટ પવેૂ  સન ૧૮૯૭િાાં શરૂ કયો હતો અને ભારતીય 
્વતાંત્રતાનાાં સહક્ય રાજકારર્િાાં ૧૯૦૫નાાં વષટિાાં લ ાંિન ખાતે સક્ીય ક્ાાંમતકારી 
ચળવળનાાં શ્રીગર્ેશ કયાં હતા. ભલે ગાાંધીજીની પ્રશાંસા રાજકીય કારર્ોસર કરવાિાાં 
આવી હોય તેિજ ભારતીય ્વતાંત્રતા અહહિંસક ચળવળ અગ્રર્ી હોવા િારે્નો પ્રથિ શે્રય 
તેિને આપવાિાાં આવી રહ્યો હોય, પરાંત ુ વા્તમવક રીતે પાંહિત શ્યાિજીએ ગાાંધીજી 
કરતાાં તેર વષટ પહલેાાં તેિના સિાચાર પત્ર ‘’ધ ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજજ્ર્’’િાાં 
અસહયોગી અને અસહકારી અહહિંસક આંદોલનનાાં મસદ્ધાાંતની હહિાયત કરનારાાં સવટ 
પ્રથિ ગજુરાતી ભારતીય હતાાં.. ગાાંધીજીએ શ્યાિજીનાાં આ મવચારો અને મસદ્ધાાંતનુાં 
અનકુરર્ કરીને ગાાંધીજીએ તેર વષટ પયંત તેને સત્યાગ્રહનાાં  આંદોલનના તરીકે 
ચળવળ ઉભી કરીને તેને ભારતિાાં વયવહારિાાં મકૂી હતી. ભારતીય ્વતાંત્રતા િારે્ 
અહહિંક આંદોલનનાાં મવકલ્પનો સવટપ્રથિ ઉપદેશ આપનાર અને પ્રચાર કરનારાાં સવટ 
પ્રથિ ભારતીય અને ગજુરાતી વયસ્ક્સત પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ હતાાં કારર્કે તેિર્ે 
પોતાનાાં સિાચાર પત્ર  ‘’ધ ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજજ્ર્’’નાાં અક્સર્ોબર ૧૯૦૫નાાં અંકિાાં 



 

બ્રિર્ીશ અને ભારતીયઓને સલાહ આપતાાં લખ્્ુાં હત ુાં કે ’’ અિને ખાત્રી છે કે બ્રિર્ન અને 
ભારતનાાં ભલાાં િારે્ પોતાનાાં એક બીજા સાથેનાાં  જોિાર્ને શાાંમતપવૂટક અને સલુેહથી 
નીપર્ાવીને મિત્રો તરીકે છર્ાાં પિો. સોકે્ર્ીસની સલાહને સાાંભળો કે જેર્ે કહ્ુાં છે કે જો 
તિારાિાાં ધ્યેયને પ્રાતત કરવાની આકાાંક્ષા હોયતો તેને સિજાવર્થી પ્રાતત કરો નહી કે 
બળજબરીથી, સિજાવર્થી તિે મિત્રાતા બનાવી શકો છો પરાંત ુબળજબરીથી(હહિંસાથી) 
તિે શત્રતુા બનાવો છો જો કે તિે બને્ન મવકલ્પોથી તિારાાં ધેયને પ્રાતત કરી શકો છો.’’  
આ રીતે ભારતની ્વતાંત્રતાની ્વાતાંત્ર્ય ચળવળિાાં અહહિંસાનો ઉપદેશ સવટ પ્રથિ 
આપનારાાં ગાાંધીજી નબ્રગિં પર્ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ જ હતાાં. ગાાંધીજીને તો પાંહિત 
શ્યાિજીનાાં અનગુાિીજ આલેખી શકાય. કાળાાંતરે બ્રિહર્શ સરકારનાાં વધતાાં જતાાં 
અિાનવીય અત્યાચારો, જુલ્િો, દિન અને અમનતી સાિે અહહિંસાનો મવકલ્પ પયાટતત ન 
જર્ાતાાં પ ાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટએ પોતાની જન્િભમૂિને મકુ્સત કરવા િારે્ જરૂરી 
હહિંસાનાાં ઉપયોગને પર્ જરૂરી અને યોગ્ય ઠેરવયો અને હહિંસાત્િક સશસ્ત્ર આંદોલનની પર્ 
હહિાયત કરીને ક્ાાંમતકારી ગતીમવધીઓને પ્રોત્સાહન આત્ુાં હત ુાં. વા્તવિાાં, ગાાંધીજી 
પાંહિત શ્યાિજીનાાં એક અનગુાિી હતા કારર્કે ગાાંધીજીએ પાંહિત શ્યાિજીનાાં કેર્લાક 
મસદ્ધાાંતો અને સલાહોનુાં અનકુરર્ કરી તેને અિલિાાં મકુ્ાાં હતાાં. જો ગાાંધીજી 
રાષ્રમપતાનાાં બહુિાનને યોગ્ય છે તો, પાંહિત શ્યાિજી  કે જેિર્ે િાતા ભારતીની 
્વતાંત્રતા િારે્ પોતાનુાં સવટ્વ બબ્રલદાન કાિ ક્ુ ં હત ુાં અને જેિને િાતભૃમૂિ િારે્ 
દેશવર્ો ભોગવયો હતો તેને  ‘’ રાષ્રમપતાિહ’’નુાં બહિુાન પર્ યોગ્ય જ આલેખાશે જેિાાં 
કોઇ શાંકા કે શાંશયને ્થાન નથી. 
 
પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ભારતીય ્વતાંત્રતાની ચળવળનાાં ઇમતહાસિાાં પ્રથિ શે્રર્ીનાાં 
અગ્રર્ી એન.આર.આઈ. ્વાતાંત્ર્ય સેનાની હતા. તેઓ એક િહાન દેશભક્સત, પરોપકારી 
અને ભારતનાાં રાજકીય પ્રવક્સતા અને પ્રચારક હતા. તેઓ િહાન ક્ાાંમતકારીઓ, પત્રકારો, 
લેખકો અને ્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓનાાં મનિાટતા અને ભારતીય ્વુાનો િારે્ ્વતાંત્રતાની 
ચળવળના સૌથી વધ ુપે્રરર્ાદાયી િહાપરુુષ હતાાં. આથી તેિનુાં નાિ ભારતની ્વતાંત્ર્ય 
ચળવળના ઇમતહાસિાાં  એક િહાન ક્ાાંમતગરુુ, દાનવીર, પત્રકાર અને ઉચ્ચ કક્ષાનાાં નેતા 
તરીકે સવુર્ટ અક્ષરોિાાં અંહકત થવુાં જોઈએ. દેશભસ્ક્સતની એક ઊંિી લાગર્ી અને 
િાતભૃમૂિ પ્રત્યેના અથાગ પે્રિ તથા રાષ્રવાદી લાગર્ીનાાં જ્વાળામખૂીથી ભભકૂતાાં પ ાંહિત 
શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટએ ભારતની ્વતાંત્રતા ચળવળની ધરૂ્ી ગાાંધીજી કરતાાં  લગભગ બે 
દાયકા પહલેાાં, ૧૯૦૦ િાાં બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યની રાજધાની લાંિનિાાં ધખાવી હતી. 



 

તત્કાલીન ભારતની બ્રિર્ીશ સરકારનાાં ગહૃ સબ્રચવનાાં િી સી આઈ મિ સી આર પ્ક્સલવલેન્િે 
એ સત્ય વચન કહ્ુાં હતુાં કે, ‘’ પરદેશિાાં ભારતીય ક્ાાંમતકારી ચળવળનાાં ્થપક તરીકેની 
ગર્ના કરાવાનો સાચો હક પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનો છે.’’ મિ રોબર્ટ નીધિ ક્રે્ 
પાંહિત શ્યાિજી મવષે લખ્્ુાં હતુાં કે, ’’ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ એક એવી વયસ્ક્સત મવશેષ 
છે કે જેને િારે્ ઈંગ્લાંિ અને ભારત બને્ન ગૌરવ લઈ શકે એિ છે કારર્ કે તેઓ બને્ન 
રાષ્રીયતાનાાં શે્રષ્ઠ ગરુ્ોંને જોિતાાં દેખાય છે.’’                  
 
પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ એક િહાન ્વાતાંત્ર્ય સેનાની અને પે્રરર્ાસ્રોત હોવાાં ઉપરાાંત 
એક િહાન અને ગહન સા્ં કૃત, લેહર્ન અને ઇંગ્લીશ ભાષાનાાં મવદ્વાન પર્ હતા. ઓક્ષફિટ 
મવશ્વમવદ્યાલયનાાં પ્રોફેસર સર િોમનયર મવબ્રલયમ્સને શ્યાિજી િારે્ અત્યાંત િાન હત ુાં. 
તેઓ શ્યાિજીનાાં સા્ં કૃત ભાષા, વયાકરર્, શાસ્ત્રો અને સાહહત્યનાાં ગહન જ્ઞાનથી અત્યાંત 
પ્રભામવત હતાાં. પ્રોફેસર સર િોમનયર મવબ્રલયમ્સે તેિના પ્રશાંસાપત્રિાાં  જર્ાવ્ુાં હત ુાં કે,’’ 
હુ ાં ખાતરીપવૂટક કહી શકુાં છાં કે કોઈ પર્ ઇંગ્લીશ અથવા ્રુોપીયન મશક્ષક મળૂ 
વયાકરર્શાસ્ત્રીઓનાાં મસદ્ધાાંતોનસુાર ભારતીય ભાષાઓનુાં વયાકરર્ દશાટવવાિાાં અને 
સિજાવવાિાાં શ્યાિજીની સિકક્ષ નથી. હુ ાં ઉિેરુાં છાં કે આ િહાન સા્ં કૃતની ઉપલલધીની  
સાથે ગ્રીક અને લેહર્નનાાં નોંધપાત્ર જ્ઞાન બીજા કોઈ અન્ય પાંહિત પાસે હોય એવી િને 
ખબર નથી. પ્રખ્યાત ભારતીય સા્ં કૃમતના જાર્કાર અને સા્ં કૃત મવદ્વાન જિટન અધ્યાપક 
િેક્સસ મલુર પર્ શ્યાિજીની મવદ્વતાનાાં પ્રશાંશક હતાાં અને તેિનાાં વખાર્ કરતાાં હતાાં.. 
બ્રિર્નનાાં િહાન ભાષાશાસ્ત્રી મિ રોબર્ટ નીધિ ક્રે્ પર્ શ્યાિજીની સા્ં કૃત અને લેહર્ન 
ભાષાિાાં મનપરૂ્તા િારે્ ઘર્ી પ્રશાંશા કરી હતી અને શ્યાિજીને તેિનાાં એક બદુ્ધદ્ધશાળી 
અને મિલનસાર મિત્ર તરીકે વર્ાટવયાાં હતાાં. િેક્સસ મલુરે તેિનાાં જગ પ્રમસદ્ધ ‘’ધ સેકે્િ 
બકુ્સસ ઓફ ધ ઈ્ર્’’ નાિનાાં અંગે્રજી ગ્રાંથોનાાં ભાગોનો સાંગ્રહ એ પુ્ તકો પર પોતાનીનાં 
હ્તાક્ષરોિાાં સહી કરીને પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટને ભેર્િાાં આયાાં હતાાં જે આજે પર્ 
કોલેજ િી ફ્રાન્સનાાં પુ્ તકાલયનાાં સાંગ્રહ્થાનિાાં સાાંચવીને જાળવી રાખવાિાાં આવયાાં છે.  
 
પાંહિત શ્યાિજીએ પોતાની િાતભૃમૂિને બ્રિહર્શ સામ્રાજ્યવાદની પરતાંત્રતાિાાંથી મકૂ્સત 
કરવાાં િારે્ તેિના સિગ્ર જીવન અને કિાર્ીનુાં બલીદાન અપટર્ કરી આત્િભોગ પ્રદાન 
કયો હતો. ભારતની ્વતાંત્રતા િારે્ પોતાનુાં સવટ્વ અપટર્ કરનારાાં નેતાઓિાાં પાંહિત 
શ્યાિજી અગે્રસર હતાાં. ભારતનાાં ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રિનાાં નેતાઓિાાં પાંહિત શ્યાિજી જ એક 
એવાાં િહાન નેતા હતાાં કે જેિર્ે પોતાનુાં આખુાં જીવન પોતાની િાતભૃમૂિ ભારતની 



 

્વતાંત્રતાનાાં જીવનસાંગ્રાિિાાં આત્િમનભટતાટથી સિપટર્ ક્ુ ંહત ુાં અને તેિર્ે ક્ારેય બીજાાં 
પાસે ભાંિોળ યા દાન િાાંગ્્ુાં ન હત ુાં. તેઓ ભારતની અત્યાંત જહર્લ પહરસ્્થમતનાાં વષો 
દરમિયાન પર્ ભારતીય જન જાગતૃીને ઉજાગર કરનારાાં રાષ્રવાદી ચળવળનાાં અગ્રર્ી 
નેતાઓ પૈકીના એક હતા. તેિર્ે ભારતની ્વતાંત્રતાની ચળવળનાાં ઉદેશ્ય િારે્ 
પરદેશીઓનો જનિત પ્રાતત કરવાાં ્રુોપિાાં સખત પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાનુાં અને 
જનિત હાાંસલ કરવાનુાં િહત્વનુાં કાયટ ક્ુ ં હત ુાં.  પાંહિત શ્યાિજી બ્રિહર્શ આપખદુશાહી 
સાિે સાંપરૂ્ટ ્વતાંત્રતાની િાાંગર્ીનો એર્લે સાંપરૂ્ટ ્વરાજ્યની િાાંગર્ીનો બલુ ાંદ અવાજ 
ઉઠાવનારાાં પ્રથિ ભારતીય હતાાં. તેિની એ િાાંગને કાળાાંતરે દાદાભાઇ નવરોજી અને 
ભારતીય રાષ્રીય કોંગે્રસના તેિનાાં સાથીઓ દ્વારા ્વરાજ અબ્રભયાન તરીકે સ્્વકાર 
કરવાિાાં આવયો હતો. ્વરાજય (આત્િ સત્તા) શલદનો  ઉપયોગ કરનારાાં પ્રથિ અને 
અગ્રર્ી ભારતીય રાજકીય નેતા પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ હતા.   

 



 

કૌટુાંબ્રબક પષૃ્ઠભમૂિ, જન્િ અને મશક્ષર્ 
 

શ્યાિજીનો જન્િ ૧૮૫૭િાાં ‘’પ્રથિ ભારતીય ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિ’’નાાં ઐમતહામસક વષટિાાં 
થયો હતો જ્યારે લાખો ક્ાાંમતવીરોએ પોતાની િાતભૃમૂિને જુલ્િી બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યની 
પરતાંત્રતાની સાાંકળિાાંથી મકૂ્સત કરવાાં રર્િેદાને ચઢ્ાાં હતાાં અને િાતભૃમૂિની મસૂ્ક્સતને 
કાજે પોતાનાાં પ્રાર્ોની આહમૂત અપટર્ કરી હતી. શ્યાિજીનો જન્િ જજનીવાિાાં કરવાિાાં 
આવેલ સત્તાવાર નોંધર્ી અનસુાર  કચ્છ પ્રાાંતના િાાંિવી ગાિિાાં 30 ઓક્સર્ોબર 
૧૮૫૭િાાં થયો હતો પરાંત ુપુ્ તકોિાાં ૪થી ઓક્સર્ોબર ૧૮૫૭નો ઉલ્લેખ કરવાિાાં આવેલ 
છે અને આ હદવસને જ જન્િ હદવસ ગર્ી પરાંપરાગત તેની ઉજવર્ી પર્ એજ હદવસે 
કરવાિાાં આવી રહી છે. "ભલૂો ભાનશુાલી"નાાં ઉપનાિ દ્વારા ઓળખાતાાં તેિના મપતા 
કરસન  ભાનશુાલીની  આમથિક સ્્થમત ઘર્ી જ નબળી હતી. તે મવદેશિાાં કપાસ મનકાસ 
કરતી કાંપની િારે્ િાાંિવીનાાં જહાજ બાંદર પર એક િજૂર તરીકે કાિ કરતાાં હતાાં. તેિની 
િાતા સુાંદરબાઈ (જીનીવાનાાં દ્તાવેજો મજૂબ) ખબૂ બહાદુર અને સા્ં કારી સ્ત્રી હતી. 
કિનસીબે, જ્યારે શ્યાિજી િાત્ર અબ્રગયાર વષટના હતા ત્યારે તેિના િાતા સુાંદરબાઈ 
મતૃ્્ ુ પામ્યા હતા. શ્યાિજીનાાં ઉછેર અને સાંભાળની જવાબદારી સુાંદરબાઈની િાતા 
એર્લે શ્યાિજીની નાનીએ સુાંદરબાઈનાાં મતૃ્્ ુ પયંત સાંભાળી લીધી હતી. શ્યાિજીનાાં 
જીવનચહરત્રોિાાં દશાટવવાિાાં આવેલ શ્યાિજીની િાતાનુાં નાિ ગોિતીબાઈ કદાચ 
શ્યાિજીનાાં સાવકી િાતાનુાં નાિ હોય શકે છે કારર્કે શ્યાિજીની સગી િાતાનાાં મતૃ્્ ુ
પયંત તેિનાાં મપતા શ્રી કરસન ભાનશુાલીએ ફરીવાર લગ્ન કયાં હતાાં અને તેિને ત્યાાં 
િાહીબેન નાિની પતુ્રીનો જન્િ પર્ થયો હતો. શ્યાિજી તેિના બાળપર્થી જ ખબૂ જ 
બદુ્ધદ્ધશાળી હતો. તેિર્ે કચ્છ પ્રાાંતિાાં િાાંિવીિાાં ભ.ુ ભ.ુ પાંિ્ાની શાળાિાાં પ્રારાંબ્રભક મશક્ષર્ 
અને ત્યારબાદ ભજુિાાં અલ્ફે્રિ ્કૂલિાાં  િાધ્યમિક મશક્ષર્ શ્રી મશવજીભાઈ જોશીને ત્યાાં 
રહીને પ્રાતત ક્ુ ંહત ુાં. શ્રી મશવજીભાઈ જોશીની જ ભલાિર્થી  તેઓ વધ ુઅભ્યાસ િારે્  
શેઠ િથરુદાસ લવજીની આમથિક સહાય િેળવી  મુાંબઇ આવયા અને પાંહિત મવશ્વનાથ 
શાસ્ત્રીની પાઠશાળા અને મવલ્સન હાઇ્કૂલ દાખલ થયાાં હતા. શ્યાિજીને તેિના 
બાળપર્થી જ સા્ં કૃત ભાષા િારે્ અત્યાંત પે્રિ અને લગાવ હતો. તેિર્ે િાાંિવીની શ્રી 
ભ.ુ ભ.ૂ પાંિ્ાની પાઠશાળાિાાં સ ા્ં કૃત ભાષાનાાં અધ્યયનની પ્રારાંબ્રભક શરૂઆત કરી હતી. 
મુાંબઇ આવી શ્યાિજીએ સા્ં કૃત ભાષા, ધિટશાસ્ત્રો, વયાકરર્ અને સાહહત્યનાાં મવદ્વાન શ્રી 
મવશ્વનાથ શાસ્ત્રીજીની પાઠશાળાિાાં સ ા્ં કૃત ભાષાનુાં વધ ુ ગહન જ્ઞાન પ્રાતત કરીને 



 

સા્ં કૃતભાષા અને શાસ્ત્રોિાાં પારાંગતતા પ્રાતત કરી હતી. શ્યાિજી ભર્વાિાાં ઘર્ાાં જ 
હોમશયાર હતાાં આથી તેિને શેઠ ગોકુળદાસ કહાનદાસ છાત્રવમૃત્ત પ્રાતત થતાાં તેિને 
મુાંબઈની સવટશે્રષ્ઠ શાળાાં કે જ્યાાં ધનાિ્ લોકોનાાં જ બાળકો ભર્તાાં હતાાં તેવી 
એલ્ફી્ર્ન હાઈ્કુલિાાં પ્રવેશ િળ્યો હતો.. ભાગ્યોવસાત અહી શ્યાિજીની મિત્રાચારી 
મુાંબઈનાાં પ્રખ્યાત અને ધનાિ્ વેપારી શેઠ શ્રી છબ્રબલદાસનાાં પતુ્ર રાિદાસ સાથે થઈ 
હતી. આ સહાધ્યાયીની મિત્રાચારી મનકર્ થતાાં શ્યાિજી રાિદાસનાાં કુટુાંબનાાં સ ાંપકં 
આવયાાં. શ્યાિજીની ચતરુાઈ, આચાર મવચાર અને હોંમશયારીએ  શ્રીિાંત શેઠ શ્રી 
છબ્રબલદાસને અત્યાંત પ્રભામવત કયાં. શેઠ શ્રી છબ્રબલદાસે શ્યાિજીિાાં સયુોગ્યતા. 
શશુીલતા અને ચારીત્રશીલતા અને બદુ્ધીિતાનાાં ગરુ્ોં જોયાાં. શ્યાિજી એક બહુાં જ ગરીબ 
પહરવારનો  હોવાાં છતાાં પર્ પોતાની જ્ઞામતનાાં જ પહરવારનો હોંમશયાર અને આદશટ 
નવ્વુાન હોવાથી તેિર્ે શ્યાિજી સાથે પોતાની સપુતુ્રી ભાનિુતીજીને પરર્ાવવાનો 
પ્ર્તાવ મકૂ્ો હતો. આ રીતે શ્યાિજીનાાં લગ્ન ભાગ્યોવસાત ભનશુાલી સમદુાયનાાં જ 
આ શ્રીિાંત વેપારી શેઠ શ્રી છબ્રબલદાસ લલ્લભુાઈની સપુતુ્રી અને એની શાળા મિત્ર 
રાિદાસની બહને ભાનિુમતજી સાથે થયાાં.  શ્યાિજી વેદ અને શાસ્ત્રોનાાં પ્રખર જ્ઞાતા, 
રાષ્રવાદી અને સિાજસધુારક ઔદીચ્યસહસ્ત્ર િાહ્મર્ ્વાિી દયાનાંદ સર્વતીનાાં 
સાંપકટિાાં ૧૮૭૫નાાં વષટિાાં આવયાાં હતાાં. ્વાિી દયાનાંદ સર્વતી શ્યાિજીનાાં જ્ઞાન અને 
ચાતયુટથી અત્યાંત પ્રભાવીત થયાાં હતાાં અને તેિર્ે શ્યાિજીને તેિનાાં પટ્ટ મશષ્ય બનાવયાાં 
હતાાં. શ્યાિજી અને તેિના સસરા  શેઠ શ્રી છબ્રબલદાસ અન્ય સહયોગીઓની િદદથી 
્વાિી દયાનાંદ સર્વતીએ ૧૦ એમપ્રલ ૧૮૭૫ કાકિ વાિી,, મુાંબઇિાાં પ્રથિ આયટ 
સિાજ સા્ં થાની ્થાપના કરી અને શ્યાિજીને એ સા્ં થાના સા્ં થાપક સભ્ય પર્ 
બનાવયાાં. ્વાિીજી શ્યાિજીનાાં સા્ં કૃત ભાષા, સાહહત્ય અને ધિટગ્રાંથોનાાં મવશાળ જ્ઞાનથી 
ખબૂ જ પ્રભામવત થયેલાાં હોવાથી . તેિર્ે શ્યાિજીને િાગટદશટન આપી વૈહદક તત્વજ્ઞાન, 
વેદીકધિટ અને સિાજસધુારક મવષયો પર વયાખ્યાનો આપવા િારે્ પે્રરર્ા આપી હતી. 
્વાિી દયાનાંદ સર્વતીજીને શ્યાિજીની ચતરુતા, સાિર્થયટ, બાહોશી, મનપરૂ્તા, 
લાયકાત અને સા્ં કૃત ભાષા પરનાાં અને ધિટશાસ્ત્રોનાાં અદભતૂ પ્રભતુ્વ પર મવશ્વાસ હતો 
આથી જ ્વાિી દયાનાંદ સર્વતીજીએ તેિનાાં પુ્ તક ‘વેદ ભાષ્ય’’નાાં પ્રકાશનની ગાંભીર 
જવાબદારી સોંપીને આ ઓગર્ીશ વષટનાાં નવ્વુા પટ્ટ મશષ્ય શ્યાિજી પ્રત્યે પોતાનો 
આત્િમવશ્વાસ પ્રગર્ કયો હતો. આ ઉપરાાંત તેિર્ે તેિની સા્ં કૃતિાાં લખેલ પસુ્્તકાઓ 
‘’મશક્ષાપત્રીધ્વાંત મનવારર્’’,’’વેદમવરુદ્ધાત્િક ખાંિન’’, ‘’પાંચિહાયજ્ઞ મવધી’’ અને 
‘’વેદાાંતધ્વાંત મનવારર્’’ નુાં ગજુરાતી ભાષાિાાં અનવુાદ કરી તેને પ્રકાશીત કરવાની 



 

જવાબદારી પર્ શ્યાિજીને જ સોંપી હતી. જ્યારે અિેરીકાની મથયોસોહફકલ સોસાયર્ીનાાં 
પ્રમખુ િેિિ લલવાત્્કી અને િાંત્રી કનટલ હને્રી ઓલ્કોરે્ તેિની નવી સા્ં થા િારે્ 
િાગટદશટન અને વેદનાાં જ્ઞાન સાંબાંધી સલાહ િાાંગતાાં પત્રો ્વાિી દયાનાંદ સર્વતીજીને 
િોકલ્યાાં ત્યારે શ્યાિજીએ ્વામિજીનાાં દુભાષીયા તરીકે પત્રોનાાં પ્રત્્તુ્તર આતયાાં હતાાં 
કારર્કે ્વાિી દયાનાંદજી ઈંગ્લીશ ભાષા જાર્તાાં ન હતાાં. જ્યારે િેિિ લલવાત્્કી અને 
કનટલ હને્રી ઓલ્કોર્ અિેરીકાથી સવટપ્રથિવાર તારીખ ૧૬િી ફેબ્રઆુરી ૧૮૭૯નાાં હદવસે 
જળિાગે ભારત આવયાાં ત્યારે શ્યાિજી ્વયાં તેિનુાં ્વાગત કરવાાં મુાંબઈનાાં બાંદરે ગયાાં 
હતાાં. શ્યાિજીનાાં સા્ં કૃત અને ઈંગ્લીશ ભાષાનાાં અદ્ધદ્વમતય જ્ઞાનથી અિેરીકાની 
મથયોસોહફકલ સોસાયર્ીનાાં આ સા્ં થાપકો ઘર્ાજ પ્રભામવત થયાાં હતાાં અને તેિર્ે પાંહિત 
શ્યાિજીને અિેરીકાની મથયોસોહફકલ સોસાયર્ી તરફથી ‘’હિતલોિા ઓફ કોર્પોન્િીંગ 
ફેલોશીપ’’ની િાનદ પદવી અપટર્ કરી હતી. .    
 
૧૮૭૭નાાં વષટિાાં, શ્યાિજીએ  વેદનાાં તત્વજ્ઞાન અને ધિટનાાં પ્રચાર અને પ્રસાર અથે 
ભારતિાાં મવમવધ  ્થાનો પર પ્રવાસ ખેિ્ો હતો. આ પ્રવાસ તેિને પોતાની પ્રમતભા 
પ્રદમશિત કરવાિાાં અને લોક િાન્યતા પ્રાતત કરવાિાાં લાભદાયી બન્યો. ઘર્ા અગ્રર્ી 
મવદ્વાનોએ તેિના જ્ઞાન અને પ્રવચનોની ભારે પ્રશાંશા કરી. શ્યાિજીનાાં મવશાળ જ્ઞાન, 
મનપરુ્તા અને સા્ં કૃત ભાષા અને સાહહત્ય પર તેની વક્સતતૃ્વ શે્રષ્ઠતા િારે્ કાશીના 
પાંહિતો દ્વારા પાંહિતની પ્રમતન્ષ્ઠત ઉપાધી શ્યાિજીને આપવાિાાં આવી હતી. શ્યાિજી જ 
એવી એક સવટ પ્રથિ વયસ્ક્સત હતાાં જેિને િાહ્મર્ ન હોવાાં છતાાં પર્ તેિને આ પ્રમતન્ષ્ઠત 
પદવી કાશીનાાં પાંહિતોએ દ્વારાાં અપટર્ કરવાિાાં આવી હતી. ૧૮૭૭િાાં મવશ્વની પ્રખ્યાત 
ઓક્સસફોિટ મવશ્વદ્યાલયનાાં પ્રખ્યાત સા્ં કૃત પ્રોફેસર  િોમનયર િોમનયર-મવબ્રલયમ્સ મુાંબઇ  
આવયાાં હતાાં ત્યારે તેિને પાંહિત શ્યાિજીનાાં વયાખ્યાનિાાં હાજરી આપવાનુાં અહોભાગ્ય 
પ્રાતત થ્ુાં હત ુાં. શ્યાિજીની સા્ં કૃત ભાષા અને ધિટનાાં જ્ઞાન તેંિજ તેની સા્ં કૃત ભાષાિાાં 
વક્સતતૃ્વ મનપરૂ્તા મનહાળીને િાંત્રમગુ્ધ થઈ ગયાાં હતાાં. પ્રોફેસર  િોમનયર િોમનયર-
મવબ્રલયમ્સે આ ્વુાન શ્યાિજીિાાં એક િહાન મવદ્વત્તાનાાં દશટન કયાં હતાાં અને પ્રથિ 
પહરચયિાાં જ તેિર્ે  શ્યાિજીને પોતાના િદદનીશ તરીકે ઓક્સસફિટ ્મુનવમસિર્ીંિાાં 
નોકરી આપવાનો પ્ર્તાવ કયો હતો. જે શ્યાિજી િારે્ એક અત્યાંત  સન્િાનનીય અને 
લાભદાયક પ્ર્તાવ હતો. પરાંત ુ શ્યાિજીએ હાલ તેઓ આયટ સિાજનાાં કાયટની 
જવાબદારીિાાં  વય્ત હોવાનાાં કારર્ે તેિર્ે હાલ તરુાંત જ એ પ્ર્તાવ સ્્વકારી ઓક્ષફિટ 
અવવાની લાચારી વયકત કરી હતી ત્યારે પ્રોફેસર િોમનયર િોમનયર-મવબ્રલયમ્સે 



 

શ્યાિજીને બે વષટનાાં સિય દરમિયાન ક્ારે પર્ એ નોકરી સ્્વકાર કરવાનો પ્ર્તાવ 
રજુ કયો હતો. એક હીરા પારખનુી જેિ પ્રોફેસર િોમનયર િોમનયર-મવબ્રલયમ્સને કદાચ 
એ ખાત્રી થઈ ગઈ હશે કે તેિને શ્યાિજી જેવો બીજો કોઈ ચતરુ અને મવદ્વાન વયસ્ક્સત 
તેનાાં િદદનીશ તરીકે િળવો અસાંભવ હશે. આ કરર્ે જ તેઓ બે વષટ સધુી શ્યાિજીની 
રાહ જોવાાં પર્ તૈયાર હતાાં.       
 
પોતાનાાં વયાખ્યાન પ્રવાસ દરમિયાન શ્યાિજીએ પોતાની જન્િભમૂિ િાાંિવી, કચ્છની 

પર્ મલૂાકાત લીધી હતી. તેિર્ે તારીખ ૨૪િી િાચટ ૧૮૭૮નાાં હદને ભજુ અને ૧૮િી 

એપ્રીલ ૧૮૭૮નાાં હદને િાાંિવીિાાં મવદ્વાન િાહિર્ો, રાજ્યનાાં ઉચ્ચ પદામધકારીઓ, 

મશક્ષકો અને પ્રજાજનો સિક્ષ વયાખ્યાનો આતયાાં હતાાં. પોતાનાાં આ ધરતી પતુ્રનાાં સા્ં કૃત 

ભાષા અને ધિટશાસ્ત્રોિાાં િેળવેલ મવદ્વત્તા મનહાળીને કચ્છનાાં લોકોએ ધન્યતા અનભુવી 

હતી અને પાંહિત શ્યાિજીન ુભવય ્વાગત કરી અબ્રભવાદન ક્ુ ંહતુાં. શ્યાિજીનાાં ભજુિાાં 

યોજાયેલ આ ભવય વયાખ્યાન બદલ કચ્છનાાં હદવાન રાઉ બહાદુર િબ્રર્ભાઈ જસભાઈ, 

ભજુ હાઈ્કુલનાાં પ્રધાન આચાયટ હરીરાિ ઉત્તિરાિ ભટ્ટ તેિજ કચ્છ રાજ્યનાાં અન્ય 

પાાંચ િહાનભુાવોનાાં હ્તાક્ષરવાળાં પ્રશાંશા કરતુાં અને શભુેચ્છા પ્રદમશિત કરતુાં મનવેદન 

પત્ર પર્ શ્યાિજીને પાઠવવાિાાં આવ્ુાં હતુાં. િાાંિવીનાાં વહહવર્દાર શ્રી િાંગળદાસ 

મવહારીદાસ દેસાઈ અને અન્ય પ્રમતષ્ઠીત નગરજનોનાાં હ્તાક્ષરવાળો આવો જ પ્રશાંશા 

પત્ર શ્યાિજીને આપવાિાાં આવયો હતો. . 

 



 

પાંહિત શ્યાિજીની ઓક્સસફોિટ ્મુનવમસિર્ી ખાતે મસદ્ધદ્ધઓ 

શ્યાિજી ઓક્સસફિટ ્મુનવમસિર્ીના પ્રોફેસર િોમનયર-મવબ્રલયમ્સનાાં આિાંત્રર્ પર ૧૮૭૯નાાં 
વષટિાાં ઈંગ્લેન્િ પહોંચ્યા અને તેઓ પ્રોફેસર મવબ્રલયિના સહાયક તરીકે ઓક્સસફિટ 
્મુનવમસિર્ીિાાં જોિાયાાં. પાંહિત શ્યાિજીનાાં ઓક્સસફિટ ્મુનવમસિર્ીિાાં આગિનાાં સિાચાર 
હજારો િાઈલ દૂર અિેરીકાનાાં પ્રખ્યાત સિાચાર પત્ર ‘ન્્ ુ યોકટ ર્ાઈમ્સ’િાાં તારીખ 
૨૩િી જુન ૧૮૭૯નાાં હદને પ્રકાશીત કરવાિાાં આવયાાં હતાાં. જેિાાં લખ્્ુાં હતુાં,’’ પાંહિત 
શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ નાિનાાં એક ્વુાન પાંહિત કે જેિની ભાગ્યે જ ૨૩ વષટની ની ઉિરને 
ધ્યાનિાાં લેતાાં, તેઓ વયાકરર્ અને વેદીક સાહહત્યિાાં પ્રમવર્ છે તેઓ હાલ ઈંગ્લાંિ 
આવયાાં છે અને ઓક્સસફિટ ્મુનવમસિર્ીનાાં સભ્ય તરીકે દાખલ કરવાિાાં આવયાાં છે. તેઓ 
ભારતનાાં સવટપ્રથિ એવાાં સાચાાં પાંહિત છે કે જે ઈંગ્લાંિનાાં પ્રવાસે આવયાાં હોય. તેઓ 
કચ્છનાાં વતની છે. જે ભારતનાાં પમશ્ચિ દહરયા હકનારે આવેલો પ્રદેશ છે. જ્યાાં પોતાનુાં 
સાહહત્ય ન ધરાવતાાં દશ લાખથી વધ ુ પહરશ્રમિ લોકો વસવાર્ કરે છે અને તેિની 
્થામનક બોલી મવનાશનાાં િાગે જઈ રહી છે.’’              

પ્રોફેસર મવબ્રલયમ્સનાાં સહાયક તરીકે નોકરી સ્્વકારતાાંની સાથે શ્યાિજીએ પ્રોફેસર 
મવબ્રલયમ્સ ની ભલાિર્થી ૨૫ એમપ્રલ, ૧૯૭૯ના હદને વધ ુ અભ્યાસાથે બેલેયોલ 
કોલેજિાાં બી.એ.ની ઉપામધ પ્રાતત કરવાાં પર્ પોતાનુાં નાિ  દાખલ કરાવ્ુાં હતુાં.. 
ઓક્સસફિટ ્મુનવમસિર્ીિાાં પ્રોફેસર મવબ્રલયિના સહાયક તરીકે પોતાની જવાબદારી સખત 
શ્રિ અને મનષ્ઠાથી મનભાવીને અને પોતાનાાં અભ્યાસિાાં મનપરૂ્તા મસદ્ધ કરીને પાંહિત 
શ્યાિજીએ ઓક્સસફિટ ખાતે પ્રોફેસર મવબ્રલયમ્સ અને અન્ય મવદ્વાનોનાાં હૃદય જીતી લીધાાં 
હતાાં. શ્યાિજીએ પોતાની નોકરી અને અભ્યાસની સાથે સાથે અન્ય ખચટનાાં મનભાવ િારે્ 
વધ ુ પહરશ્રિ કરી મવદ્યાથીઓને ખાનગીિાાં ર્યશુન પર્ આપતાાં હતાાં. ધીિે ધીિે 
શ્યાિજી ઓક્સસફિટ ્મુનવમસિર્ીિાાં પ્રખ્યાત થઈ ગયાાં હતાાં. શ્યાિજીને રોયલ એમશયાહર્ક 
સોસાયર્ીનાાં સબ્રચવ દ્વારા શોધપત્ર "ભારતિાાં લેખનકળાનુાં મળૂ" મવષય પર શોધપત્ર 
વાાંચવાાં આિાંત્રર્ આપવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. પ ાંહિત શ્યાિજીનાાં  ભાષર્ ખબૂ જ સારો 
આવકાર અને પ્રશાંશા પ્રાતત થઈ હતી આથી રોયલ એમશયાહર્ક સોસાયર્ીએ તેિને એ 
સિાજના એક બ્રબન-મનવાસી સભ્ય તરીકે ચુાંર્ીને બહુિાન ક્ુ ં હત ુાં. ૧૯૮૧નાાં વષટિાાં 
ભારતની બ્રિર્ીશ સરકારે શ્યાિજીને ભારત દેશનાાં મશક્ષર્નુાં પ્રમતમનમધત્વ કરવા િારે્ 
સેકે્ર્રી ઓફ ્રે્ર્ ઓફ ઈન્ન્િયા દ્વારા તેિને ઓહરયેન્ર્લી્ર્ કોંગે્રસિાાં ભાગ લેવાાં બલીન 



 

િોકલવાિાાં આવયાાં હતાાં.  ત્યાાં તેિર્ે " સા્ં કૃત, ભારતની સજીવન ભાષા" એ મવષય પર 
પોતાના શોધપત્રો સાંસકૃત ભાષાનાાં શદુ્ધોચાર સાથે વાાંચી સાંભળાવયાાં હતાાં આ ઉપરાાંત 
તેિર્ે બહરેાિપરુ, બાંગાળ, નાાં એક મવદ્વાન જિીનદાર રાિ દાસ સેન દ્વારા િોકલવાિાાં 
આવેલ દેશભસ્ક્સતની સા્ં કૃત કમવતા વાાંચી, તેનો ઈંગ્લીશ ભાષાિાાં શદુ્ધ અનવુાદ કરી 
ભાવાનવુાદ વાાંચી સિજાવયો હતો જે સાાંભળીને એકત્ર થયેલાાં  મવશ્વના ઓહરયેન્ર્લી્ર્ો 
(પૌરાત્વજ્ઞો) અત્યાંત પ્રભામવત અને આશ્ચયટ ચહકત થયાાં હતાાં. આ દેશભસ્ક્સતની કમવતાએ 
કદાચ શ્યાિજીિાાં દેશભસ્ક્સતની જ્યોમતનો ભારેલો અગની પ્રગર્ાવયો હોવો જોઈએ! 1982 
િાાં, શ્યાિજીની બ્રિહર્નનાાં સવોત્કૃષ્ર્ના અને શ્રીિાંતો ની મવમશષ્ર્ એસ્મ્પરે ક્સલબ અથવા  
"સામ્રાજ્ય ક્સલબ"નાાં  િાનદ સભ્ય તરીકે સન્િાનમનય વરર્ી કરવાિાાં આવી હતી. 
૧૮૮૩નાાં વષટિાાં શ્યાિજીએ બી.એ. ની પહરક્ષા સફળતાપવૂટક પસાર કરી અને બી.એ.ની 
પદવી પ્રાતત કરી હતી. અહીં ઇંગ્લેન્િિાાં ઓક્ષફિટ ખાતે શ્યાિજીએ સફળતા પર સફળતા 
પ્રાતત કરી તેિજ તેિર્ે ઘર્ા મવચારકો, તત્વજ્ઞાની અને મવદ્વાનોનાાં સાંપકટિાાં આવયા 
હતા. અને તેઓએ ભારતનાાં આ પ્રમતભાશાળી ્વુાનની ભારે પ્રશાંસા કરી હતી. ભારતીય 
સા્ં કૃમતના જાર્કાર અને સા્ં કૃતનાાં મવદ્વાન પ્રોફેસર િેક્સસ મલુર અને ઓક્સસફિટ 
્મુનવમસિર્ીના વાઇસ ચાન્સેલર િો બી જોવેટ્ટ ે શ્યાિજી મવષે અત્યાંત ઉચ્ચ િાન્યતા 
ધરાવતાાં હતાાં. પાંહિત શ્યાિજી ૧૮૮૩ ના અંત ભાગિાાં પોતાનાાં ગરુુશ્રી ્વામિ દયાનાંદ 
સર્વમતજીની સિાધીનાાં દશટનાથે અને આયટસિાજની િહાસભાિાાં ભાગ લેવાાં ભારત 
પરત ફયાટ હતાાં અને થોિાાં સિય બાદ તેઓ તેિના એિ.એ. નાાં અને કાયદા શાસ્ત્રનાાં 
અભ્યાસને સિાતત કરવા િારે્ પાછા ઓક્ષફિટ આવયાાં હતાાં. આ સિયે તેઓ તેિના 
પત્ની ભાનિુમતજીને  સાથે લઈ આવયાાં હતા. ૧૮૮૪-૧૮૮૫િાાં  શ્યાિજીએ પોતાની 
અનુ્ નાતકની પદવી પ્રાતત કરવાની સાથે તેિર્ે કાયદાશાસ્ત્રની પહરક્ષાિાાં પર્ ઉમત્તર્ટ 
થયાાં હતાાં અને ‘’રે્મ્પલ ઈન’’નાાં સભ્ય બન્યાાં હતાાં. પાંહિત ઓક્ષફિટ ્મુનવમસિર્ીિાાં 
પ્રોફેસર િોમનયર-મવબ્રલયમ્સનાાં િદદનીશ હોવાથી શ્યાિજીએ પ્રોફેસર િોમનયર-
મવબ્રલયમ્સનાાં ઓક્ષફિટ ્મુનવમસિર્ીિાાં ઈન્ન્િયન ઈન્્ર્ીર્યરુ્ની ્થાપનાાં કરવાનાાં તેિનાાં 
્વતનને શાકાર કરવાિાાં શ્યાિજીએ તે યોજનાનાાં સાંચાલન, દેખરેખ અને સાંભાળ 
લેવાિાાં પોતાનુાં િહત્વનુાં અમલુ્ય યોગદાન પર્ અપટર્ ક્ુ ંહતુાં.  જ્યારે આ ઈન્ન્િયન 
ઈન્્ર્ીર્યરુ્નાાં િકાનનાાં બાાંધકાિનુાં ખાતમહૂતૂટ કરવાાં િારે્ હહઝ રોયલ હાઈનેસ ધ મપ્રન્સ 
ઓફ વેલ્સ આલ્બર્ટ એડ્વર્ડટસ તારીખ ૨જી િે ૧૮૮૩નાાં હદવસે પધાયાં હતાાં ત્યારે એ 
મવધી સિયે પ્રોફેસર િોમનયર-મવબ્રલયમ્સે િહારાર્ી મવક્સર્ોહરયાનાાં પતુ્ર ‘હહઝ રોયલ 
હાઈનેસ ધ મપ્રન્સ ઓફ વેલ્સ’ને પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટની ખાસ ઓળખાર્ તેિને એક 



 

મવશેષ વયસ્ક્સતનો દરજ્જજો આપીને કરાવવાિાાં હતી. કદાચ પાંહિત શ્યાિજી જ એવાાં 
પ્રથિ ભાગ્યશાળી ભારતીય મવદ્વાન હતાાં કે જેિને હહઝ રોયલ હાઈનેસ ધ મપ્રન્સ ઓફ 
વેલ્સ અને બ્રિર્નનાાં ભાવી સમ્રાર્ સાથે હ્તધનનુ કરવાનુાં આ સૌ પ્રથિ સૌભાગ્ય પ્રાતત 
થ્ુાં હોય! આ પ્રસાંગે ્થામપત કરવાિાાં આવેલ તામ્રપત્રના સા્ં કૃત શીલાલેખ અને તેનુાં 
ઈંગ્લીશ ભાષાાંતરનુાં લેખન કાયટ અને તેને તેયાર કરાવવાની જવાબદારી પર્ શ્યાિજીએ 
જ મનભાવી હતી.  આ તામ્રપત્ર આજે પર્ ‘ઈન્ન્િયન ઈન્્ર્ીર્્રુ્’નાાં િકાનનાાં 
પ્રવેશદ્વારાની અંદર િાબી ભીંતપર અસ્્તત્વ ધરાવે છે જેનાાંપર સા્ં કૃત ભાષાિાાં ભારતીય 
પાંચાાંગની તીથી સાથે લખાર્ તેિજ તેનાાં ઈંગ્લીશ ભાષાાંતરનુાં લખાર્ પર્ લખવાિાાં 
આવેલ છે.  

 
 

 



 

જડમભતૂમની સેવર મરટે ભરિિમરાં પ્રત્યરગમન 

ઓક્સસફિટ મવશ્વમવદ્યાલયિાાં િાન-સન્િાન, પદવીઓ, પ્રશાંશા પત્રો અને ધન પ્રાતત કરીને 

પાંહિત શ્યાિજી પોતાની પત્ની ભાનિુમતજી સાથે મુાંબઈ પાછાાં ફયાં હતાાં. ૧૯િી 

જાન્્આુરી ૧૮૮૫નાાં હદને મુાંબઈ હાયકોર્ટિાાં એિવોકેર્ તરીકે નોંધર્ી કારાવીને વહકલાત 

શરૂ કરી. આ જ સિય દરમિયાન રતલાિ રાજ્યનાાં મનવતૃ્ત થતાાં હદવાન રાઉબહાદુર શ્રી 

હરી દેશમખુ કે જેઓ શ્યાિજીને સારી રીતે જાર્તા હતાાં તેિર્ે રતલાિનાાં િહારાજા 

રર્જીતમસિંહને પોતાની મનવમૃત્ત બાદ હદવાનપદ પર પાંહિત શ્યાિજીને મન્કુ્સત કરવાાં 

ભલાિર્ કરી મવનાંતી કરી હતી. િહારાજા રર્જીતમસિંહ ે પોતાનાાં આ કાબેલ અને 

હોંમશયાર હદવાન શ્રી હરી દેશમખુ ની પસાંદગીને િાન્યતા આપી શ્યાિજીને રતલાિ 

રાજ્યનાાં નવાાં હદવાન તરીકે મન્કુ્સત કરવાાં સહિતી આપી હતી. પાંહિત શ્યાિજીએ 

રતલાિનાાં હદવાન તરીકે પોતાનો હોદ્દો તારીખ ૧૯િી ફેબ્રઆુરી ૧૮૮૫નાાં હદને સ્્વકાયો 

હતો. શ્યાિજીને હદવાનગીરીનો કે રાજકીય નોકરીનો કોઈ અનભુવ ન હતો તેિ છતાાં 

પર્ રાઉબહાદુર શ્રી હરી દેશમખુને શ્યાિજીની હોમશયારી અને ચતરુતા પર ઘર્ો જ 

આત્િમવશ્વાસ હતો. શ્યાિજીએ પોતાનાાં વિીલ સિાન શ્રી હરી દેશમખુ પાસે રાજમવદ્યાનાાં 

મળૂભતૂ પાઠો શીખી લઈને પોતાની આ નવી કારહકદીનો શભુારાંભ કયો હતો. રતલાિનાાં 

હદવાન તરીકે રર્જીત પેલેસનાાં દરબારિાાં ઉત્તિ ફરજ બજાવીને રતલાિ રાજ્યનાાં 

પનુરોધ્ધાર અને તેની પ્રગમત કરવાિાાં પાંહિત શ્યાિજીએ અમલૂ્ય ફાળો આતયો હતો. 

શ્યાિજીએ આંખની બીિારી અને શાહરરીક અ્વ્થતાને કારર્ે િે ૧૯૮૮ િાાં તેના 

ઉચ્ચપદ પરથી રાજીનામુાં આપી પાછાાં મુાંબઈ આવયાાં હતાાં શ્યાિજીએ અપેલ ઉચ્ચ, 

અદભતૂ અને આદશટ સેવા બદલ રાજાએ તેિના ઉચ્ચતિ આદર અને કદરનાાં સાંકેત 

બ્રચહ્ન તરીકે રૂ ૩૨,૦૫૨ની િોર્ી રકિ શ્યાિજીને સન્િાનપવૂટક ભેર્િાાં આપી હતી.  

પાંહિત શ્યાિજીએ થોિો સિય મુાંબઈિાાં પોતાની સારવાર કરાવી આરાિ કયો. આ પછી 

શ્યાિજીએ તેિના ગરુુ ્વાિી દયાનાંદ સર્વતીનાાં આયટ સિાજનાાં મખુ્યકાયાટલયનાાં 

શહરે અજિેરિાાં ્થાયી થવાાં ્થાનાાંતર કરવાાંનો મનર્ટય કરી અજિેર આવયાાં હતાાં. અહીં  

તેિર્ે અજિેરની કોર્ટિાાં પોતાની વહકલાત કરવાનુાં શરૂ ક્ુ ં અને કાળાાંતરે તેઓ 



 

લેજી્લેર્ીવ કાઉન્સીલનાાં સભ્ય તરીકે પર્ ચુાંર્ાઈ આવયાાં હતાાં. અજિેરિાાં પ ાંહિત 

શ્યાિજીએ આયટસિાજનાાં પ્રચાર કાયો અને પરોપકારીર્ી મરુર્ાલયનાાં સાંચાલન કાયટિાાં 

િહત્વની ભમૂિકા મનભાવી હતી. ૧૮૯૧નાાં વષટિાાં જ્યારે બ્રિર્ીશ સરકારે ‘’ એઈજ ઓફ 

કન્સેન્ર્ એકર્’’ પસાર કયો ત્યારે શ્યાિજીએ પર્ એક સિાજ સધુારક હોવાાં છતાાં તેનો 

મવરોધ કયો અને અજિેરિાાં િહાસભા ભરીને સભાને સાંબોધીત કરી અને આ કાયદાને 

બ્રિર્ીશ સરકારની ભારતીય સાિાજીક અને ધામિિક પરાંપરા અને હરવાજિાાં દખલગીરી 

ગર્ાવીને સખ્ત મવરોધ પ્રદમશિત કયો હતો. આ પ્રસાંગ પાંહિત શ્યાિજીનાાં જીવનનો 

બ્રિર્ીશ સત્તાસાિે અહહિંસાત્િક બળવો પોકારવાનાાં પ્રથિ પ્રસાંગ તરીકે આલેખી શકાય છે. 

અજિેરિાાં તેિર્ે રતલાિ કરતાાં પર્ િોર્ી આવક પ્રાતત કરી તેિર્ે આસ પાસનાાં 

ગાિોંિાાં ત્રર્ કોર્ન પે્રસનાાં કારખાનાાં શરૂ કરી ઔદ્યોબ્રગક રોકાર્ ક્ુ ં જેની કાયિી 

કિાર્ી તેિના સારાાંએ જીવનને સખુિય રીતે ્વતાંત્રતાથી મવતાવવાાં િારે્  પયાટતત 

હતી. અજિેરિાાં શ્યાિજીનો પહરચય તેિનાાંથી ઉિરિાાં દશ વષટ નાનાાં શ્રી હરબ્રબલાસ 

સારદા નાિનાાં આયટસિાજનાાં તેજસ્્વ અને ચતરુ કાયટકતાટ સાથે થયો હતો. આ પહરચય 

તેિની વચ્ચે આજીવનની ગાઢ િૈત્રીિાાં પહરર્િી ગયો હતો.   

શ્યાિજીનાાં અજિેરનાાં વસવાર્ દરમ્યાન ત્યાાં કલકત્તાનાાં પ્રમસદ્ધ કાળીકાિાતાનાાં િાંહદરનાાં 

સાંત શ્રી રાિકૃષ્ર્ પરિહાંસનાાં પટ્ટમશષ્ય  નરેન્રનાથ યાને ભમવષ્યનાાં મવશ્વ પ્રખ્યાત 

્વામિ મવવેકાનાંદ જ્યારે એક અપહરબ્રચત પહરવ્રાજક તરીકે ભારતિાાં પહરભ્રિર્ કરી રહ્યાાં 

હતાાં ત્યારે તેિનુાં આગિન તા. ૧૩િી નવેમ્બર ૧૮૯૧નાાં હદને અજિેર શહરેિાાં થ્ુાં 

હતુાં. ્વામિ મવવેકાનાંદ પ્રથિ બે હદવસ ચુ્ ત અને પ્રખર મવદ્વાન આયટસિાજી હદવાન 

બહાદુર શ્રી હરબ્રબલાસ સારદાનાાં ઘરે અમતથી તરીકે રહ્યાાં હતાાં. હરબ્રબલાસ સારદાને 

ત્યાાંથી ્વામિ મવવેકાનાંદ છાલેસર(અલીગઢ)નાાં ઠાકુર મકુાંદમસિંઘ કે જેઓ ત્યારે અજિેરિાાં 

એિનાાં મનવા્થાને રહતેાાં હતાાં તેિેનાાં આગ્રહને િાન આપી, ્વામિ મવવેકાનાંદ તેિને 

ત્યાાં રહવેાાં ગયાાં હતાાં.  ્વામિ મવવેકાનાંદ ઠાકુર મકુાંદમસિંઘને ત્યાાં તા. ૨૫િી નવેમ્બર 

સધુી રોકાયાાં હતાાં જે દરમિયાન શ્રી હરબ્રબલાસ સારદા દરરોજ તેિને િળવાાં અને ચચાટ 

અને ધિટગોષ્ઠી કરવાાં તેિને ત્યાાં જતાાં હતા. ્વામિજી પર્ શ્રી હરબ્રબલાસ સારદાને ત્યાાં 

આવતાાં જતા રહતેાાં હતાાં. શ્રી હરબ્રબલાસ સારદા ્વામિ મવવેકાનાંદનાાં પ્રભાવ અને 



 

ચાતયુટથી ઘર્ાાં જ પ્રભામવત થયાાં હતાાં. ્વામિ મવવેકાનાંદ અજિેરથી લયાવર થઈને 

ગજુરાતનાાં પ્રવાસે જવા ઈચ્છક હતાાં આથી તા.૨૫-૧૧-૧૮૯૧નાાં રોજ બપોરે હરબ્રબલાસ 

સારદા ્વયાં તેિને બેવર જતી આગગાિી પર છોિવાાં અજિેર ્રે્શને ગયાાં હતાાં.. 

્વામિ મવવેકાનાંદનાાં અજિેરનાાં આ પ્રવાસ દરમિયાન પાંહિત શ્યાિજી પોતાનાાં કાિાથે 

બહાર ગાિ ગયા હોવાને કારર્ે તેઓ અજિેરિાાં ન હતાાં. જ્યારે ્વામિજીની મવદાયનાાં 

બે હદવસ બાદ, એર્લે ૨૭િી એ મુાંબઈથી અજિેર પાછાાં આવયાાં ત્યારે હરબ્રબલાસ 

સારદાએ તેિને ્વામિ મવવેકાનાંદ બાબતિાાં પ્રશાંસા કરતાાં મવ્તારપવૂટક વાત કરી. 

હરબ્રબલાસજીની વાતો સાાંભળીને પાંહિત શ્યાિજીને ્વામિ મવવેકાનાંદને િળવાની ઉત્કાંઠા 

ઉદભવી હતી. ભાગ્યોવસાત, પાંહિત શ્યાિજી બીજા જ હદવસે એર્લે ૨૮િી એ પોતાનાાં 

ધાંધાથે લયાવર જવાનાાં જ હતાાં કારર્કે ત્યાાં એિની રાજપતુાના કોર્ન પે્રસ નાિની રૂનાાં 

જીનનાાં કારખાનાની પેઢી ચલતી હતી. આ રીતે તા. ૨૮િી નવેમ્બર ૧૮૯૧નાાં હદને 

પાંહિત શ્યાિજીની પ્રથિ ઐમતહામસક ભેર્ ્વામિ મવવેકાનાંદ સાથે લયાવર(Beawar)િાાં 

થઈ હતી. ‘’જ્ઞાનીસે જ્ઞાની મિલે કરે બાતિ બાત’’  કહવેતનાાં યથાથટ મજુબ આ બને્ન 

મવદ્વાન િહાપરુુષોનાાં મિલન દરમિયાન સાથટક સાંવાદો થયાાં જ હશે. ્વામિ મવવેકાનાંદ 

પાંહિત શ્યાિજીની મવદ્વત્તાથી એવાાં પ્રભામવત થયાાં કે તેઓ શ્યાિજીનાાં અજિેર પાછાાં 

આવી થોિો સિય તેિેની સાથે મવતાવવાનાાં પ્ર્તાવ અને આિાંત્રર્ની અવગર્ના કરી 

શક્ાાં નહીં. અજિેરથી નીકળી ગજુરાત થઈ મુાંબઈ જવા રવાનાાં થયેલાાં ્વામિ 

મવવેકાનાંદને પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ બેવરથી અજિેર તા ૨૯િી નવેમ્બર ૧૮૯૧નાાં 

હદને સાથે લઈને બધાાંનાાં આશ્ચયટ વચ્ચે પાછાાં ફયાં. શ્રી હરબ્રબલાસ સારદાની રોજનીશી 

અને પુ્ તક મજુબ ્વામિ મવવેકાનાંદ પાંહિત શ્યાિજીને ત્યાાં લગભગ બે અઠવાહિયાાં રહ્યા 

હતાાં.  શ્રી હરબ્રબલાસ સારદાનાાં સા્ં િરર્ો મજુબ તેઓ દરરોજ શ્યાિજીનાાં ઘરે ્વામિ 

મવવેકાનાંદને િળવાાં જતાાં હતાાં અને ત્રર્ે વચ્ચે ધિટ, સિાજશાસ્ત્ર, રાજનીમત, સાહહત્ય 

અને તત્વજ્ઞાનનાાં મવષયો પર ચચાટ થતી હતી. તા. ૧૨િી હિસેમ્બર ૧૮૯૧ની 

રોજનીશીિાાં હરબ્રબલાસ સારદાએ લખ્્ુાં છે કે, ‘’ શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટને ઘરે ગયો અને 

તેિની તથા ્વામિ મવવેકાનાંદની સાથે પગપાળાાં એક લાાંબી લર્ાર િારવાાં મનકળ્યાાં. 

ર્તે મવમવધ મવષયો પર ચચાટ કરી અને ખાસ કરીને ‘’િાલ્થમુસયમનઝિ’’ અને 



 

સાંન્યાસીનાાં પૈસા ન સ્્વકારવાનાાં મનયિ સાંબાંધિાાં ચચાટ થઈ ત્યારે શ્યાિજી એ પ્રથાની 

મવરુદ્ધ હતાાં જ્યારે ્વામિ મવવેકાનાંદ તેનો બચાવ કરતાાં હતાાં. શ્યાિજીએ ઉલ્લેખ કયો 

હતો કે ્વામિ દયાનાંદે એ પ્રથાને થોિી બદલીને તેિને પોતાનુાં િાંતવય સખત ્તરે લીધુાં 

હતુાં. હદવાન બહાદુર શ્રી હરબ્રબલાસ સારદાએ પોતાનાાં સા્ં િરર્ોનાાં પુ્ તકિાાં ચોવીશિાાં 

પાનાાં પર પાંહિત શ્યાિજી અને ્વામિ મવવેકાનાંદનાાં જ્ઞાન અને મવદ્વત્તાની તલુના કરતાાં 

પોતાનો અબ્રભપ્રાય આપતાાં લખ્્ુાં છે કે,’’ શ્યાિજી તેિનાાં (્વામિ મવવેકાનાંદનાાં) કરતાાં 

સાિાન્યરીતે ભર્તરિાાં તદોપરાાંત હહિંદુશાસ્ત્રનાાં જ્ઞાનિાાં પર્ ઘર્ાાંજ ચહિયાતાાં હતાાં.’’ 

આ હરબ્રબલાસ સારદા જેવાાં મવદ્વાનનો અબ્રભપ્રાય શ્યાિજીની અદ્ધદ્વમતય મવદ્વત્તા અને 

તેિનાાં મવશાળ જ્ઞાનને સિથટન આપે છે. પાંહિત શ્યાિજી ્વામિ મવવેકાનાંદ કરતાાં 

ઉિરિાાં િત્ર છ વષટ િોર્ાાં હતાાં છતાાં પાંહિત શ્યાિજીનાાં જીવનનાાં અનભુવો અને ભર્તર 

્વામિ મવવેકાનાંદ કરતાાં ઘર્ાાં મવશેષ હતાાં. પાંહિત શ્યાિજી તો સા્ં કૃત, કાયદાઅભ્યાસ, 

લેહર્ન ભાષા, ઈશ્વરજ્ઞાન, વેદાભ્યાસ અને અન્ય મવષયોિાાં ભારત અને ઈંગ્લાંિિાાં 

અભ્યાસ કરી તેિાાં પ્રમવર્તા પ્રાતત કરીને મવશ્વસન્િાન અને પ્રમસદ્ધદ્ધ હાાંસલ કરી મવદ્વતા 

પાિી ચકુ્ા હતાાં જ્યારે એ સિયે ્વામિ મવવેકાનાંદજી એક ઉગતાાં તારાાં હતાાં. ્વામિ 

મવવેકાનાંદજીનાાં પાંહિત શ્યાિજી સાથેનાાં આ પ્રથિ સત્સાંગથી તેઓ પે્રરર્ા, જ્ઞાન, સલાહ 

અને િાગટદશટન જરૂર પામ્યાાં જ હશે. બને્ન િહાન ધિટ પ્રચારક, રાષ્રવાદી રાષ્રપે્રિીઓનુાં 

આ મિલનને એક ઐમતહામસક મિલન આલેખી શકાય કારર્કે ્વામિ મવવેકાનાંદનાાં ભારત 

ભ્રિર્ દરમિયાન અને ગજુરાત કે મુાંબઇ રાજ્યનાાં મવ્તારિાાં પ્રવેશ કરવાાં પહલેાાં તેિને 

િળનારાાં પ્રથિ મવદ્વાન ગજુરાતી મુાંબઈકર પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ હતાાં અને આ 

સાંપકટને કારર્ે જ ્વામિ  મવવેકાનાંદ મુાંબઈિા પાંહિત શ્યાિજીનાાં ધનાિ્ સસરાાં શેઠ 

છબીલદાસ લાલભુાઈ અને તેિનાાં મિત્ર અને સાળાાં રાિદાસ છબીલદાસનાાં અમતથી 

બન્યાાં હતાાં. ્વામિ મવવેકાનાંદ જુલાઈ ૧૮૯૨િાાં મુાંબઈ પધાયાં હતાાં. બાબ ુ હહરદાસ 

ચેર્રજીનાાં ભાઈનુાં પ્રારાંબ્રભક આમતર્થય પામ્યાાં બાદ ્વામિજીએ શેઠ છબીલદાસ અને 

બહર્ર્ર રાિદાસનુાં આમતર્થયનો સ્્વકાર કરી તેિનાાં સમરુ તર્ પર આવેલ ભવય અને 

મવશાળ િકાન ‘સમરુ મવલા’ નેતયન્સી રોિ [દોરાબ શાહ લેઈન] િાાં લગભગ બે િહહથી 

વધ ુ રોકાયાાં હતાાં. ધિટપરાયર્ અને ચુ્ ત આયટસિાજી શેઠ છબીલદાસ લાલભુાઈનાાં 



 

કુટુાંબનાાં આમતર્થયભાવ લહાવો લેનારા િહાન ધિાટત્િાઓિાાં ્વામિ મવવેકાનાંદનો ક્િાાંક 

્વામિ દયાનાંદ પછી દ્ધદ્વતીય હતો. ્વામિજીએ  જુનાગઢના હદવાનને ૨૨િી ઓગ્ર્નાાં  

લખેલ પત્ર અનસુાર ્વાાંમિજી શેઠના આમતર્થયભાવથી અત્યાંત પ્રસન્ન હતાાં તદોપરાાંત 

તેઓ શેઠ છબ્રબલદાસનાાં કૌટુાંબ્રબક પુ્ તક સાંગ્રહાલયનાાં અમલૂ્ય અને અલભ્ય વેદીક 

શાસ્ત્રનાાં સા્ં કૃત ગ્રાંથોનાાં સાંગ્રહ્થી ઘર્ાાં પ્રભામવત, અમત પ્રસન્ન અને એનુાં અધ્યયન કરવાાં 

ઘર્ાાં આતરુ હતાાં. તેઓ આ ગ્રાંથોનુાં અધ્યયન કરવાનો અવસર ચકુવાાં િાાંગતાાં ન હતાાં 

કારર્ કે આવાાં ગ્રાંથો બીજે ક્ાાંયે િળવાની શક્તા ન હતી.  રાિદાસ પર્ સાંકૃત ભાષા 

અને શાસ્ત્રોનાાં જ્ઞાતા હતા આથી ્વામિજીને તેિની સાથે ચચાટ અને મવચારમવનીિયનો 

અલભ્ય િોકો િળ્યો હતો. ્વામિજીનાાં મુાંબઈિાાં રોકાર્ દરમિયાન પાંહિત શ્યાિજી પર્ 

અજિેરથી આવીને થોિો સિય સાથે રહ્યાાં હતાાં આિ ્વામિજી અને પાંહિત શ્યાિજી 

સાથે વધ ુ સિય મવતાવવાનો અને ચચાટ, મવચારર્ા, અધ્યયન અને જ્ઞાન પ્રાપ્તતનો 

બીજો િોકો પર્ િળ્યો હતો. જ્યારે ્વામિજી પનુાનાાં પ્રવાસે મનકળ્યાાં ત્યારે તેિને વી.ર્ી 

.્રે્શન પર મકુવા િારે્ રાિદાસ અને પાંહિત શ્યાિજી ગયાાં હતાાં જ્યાાં દેશભક્સત 

લોકિાન્ય બાળગાંગાધર મતળકની આકસ્્િક મલુાકત અને પહરચય થયો હતો. રાિદાસ 

અને શ્યાિજીએ ્વામિજીને પનુાિાાં મતળકજીનાાં જ ઘરે રહવેા જર્ાવ્ુાં હતુાં.  

દબ્રક્ષર્ ભારતની પહરક્િા કયાટ બાદ મવશ્વધિટ પહરષદ, મશકાગો, િાાં ભાગલેવાાં િારે્ 

પ્રયાર્ કરવાાં  ્વામિ મવવેકાનાંદ િે ૧૮૯૩ દરમિયાન મુાંબઈ શેઠ છબીલદાસ 

લાલભુાઈને ત્યાાં આવયાાં અને તેિની સાથે એસ. એસ. પેમનન્સલુર નાિનાાં જહાજિાાં 

જાપાન અને ચીન િાગે અિેરીકા જવાાં તા ૩૧િી િે ૧૮૯૩ નાાં શભુહદને પ્ર્થાન ક્ુ.ં 

શેઠ છબીલદાસ લાલભુાઈ ્વામિજીની સાથે મુાંબઈથી બો્ટ્ન સધુી સાથે જ હોવાનો 

ઉલ્લેખ િળે છે. એનાાં ઉપરથી એ વાત મસદ્ધ થાય છે કે શેઠ છબીલદાસ ્વામિજીનાાં 

સાંગાથે મવશ્વધિોની પહરષદિાાં ભાગ લેવાાં સાથે ગયા હતાાં પર્ ત્યાાં ગયા બાદ 

િહાસભાની  મનમશ્ચત તારીખ બે િહહના પછી હોવાને કારર્ે તેઓ પોતાનાાં ધાંધાકીય 

કાયોને લીધે લાાંબો સિય રોકાય શકવાની શક્તા ન જર્ાતાાં તેઓ બો્ર્ન સધુી 

્વામિજીની સાથે રહ્યાાં અને ત્યારબાદ તેઓ ઈગ્લાંિ થઈને ભારત આવતાાં પહલેાાં 

્વામિજીને જ્યારે પર્ પૈસાની જરૂર પિે ત્યારે તરુાંત તેિની લાંિન ઓફીસે તાર કરી 



 

પેસા િાંગાવવાનુાં સચુન કરી અને વયવ્થા પર્ કતાટ આવયાાં હતાાં. જે સચુવે છે કે 

્વામિજીની અિેરીકાના પ્રવાસ િારે્નાાં ભાંિોળિાાં શેઠ છબીલદાસ અને શ્યાિજીનીનાાં 

િૌબ્રલક અને આમથિક સહકાર અને િદદ હોવાની  શક્તાને કોઈ લેખીત પરુાવા પ્રાતય ન 

હોવા છતાાં નકારી શકાય એિ નથી.  

મશકાગોની મવશ્વધિોની પહરષદિાાં આયટ કે હહિંદુ ધિટની ધજાને સવોચ્ચ ્થાને લહરેાવી 

સારાાં એ અિેરીકા અને મવશ્વિાાં આયટધિટ અને સા્ં કૃમતની જય જયકાર િચાવી ્વામિ 

મવવેકાનાંદ ઓગ્ર્ ૧૮૯૫િાાં ઈંગ્લાંિ આવયાાં હતાાં જે સિયે શ્યાિજી ભારતિાાં જ હતાાં 

પરાંત ુ ્વામિજીનાાં જુલાઈ-ઓગ્ર્ ૧૮૯૯નાાં બીજાાં પ્રવાસ દરમિયાન શ્યાિજી લાંિનિાાં 

્થાયી થયાાં હતાાં જે સિય દરમિયાન શ્યાિજી અને ્વામિજીનો િેળાપ ન થયો હોય એ 

અશક્ છે. આ ઉપરાાંત ્વામિજી અને િેક્સસ મલુર વચ્ચે સાંબાંધોની ્થાપના અને 

ઓક્ષફિટ ્મુનવમસિર્ીંિાાં ્વામિજીનાાં ભાષર્ોનાાં આયોજનિાાં શ્યાિજીનાાં સાંપકો અને 

સહકારની અવશ્ય શક્તા હોય શકે છે કારર્કે શ્યાિજીને િેક્સસ મલુર સાથે અને 

ઑક્ષફિટ મવશ્વમવદ્યાલયનાાં ઉચ્ચ અમધકારીઓ સાથે ગાઢ સાંબાંધો હતા. સિગ્ર રીતે જોતાાં, 

પાંહિત શ્યાિજી અને ્વામિ મવવેકાનાંદની પ્રથિ મલુાકાત ્વામિ મવવેકાનાંદજીનાાં 

જીવનિા શભુદાયી અને લાભદાયી બની રહી હોવાનાાં મનવેદનને સાથટક અને સત્ય 

આલેખી શકાય. 

અજિેરિાાં થોિાાં વષૉ મવતાવયાાં બાદ શ્યાિજીએ ઉદેપરુનાાં દરબારનાાં હદવાનનુાં ઉચ્ચપદ 

સાંભાળ્્ુાં અને ત્યાાં એક બાહોશ, સફળ અને કુશળ હદવાન તરીકે પોતાની ફરજ બજાવી 

હતી. શ્યાિજીનાાં કાયટથી િહારાજા ફતેહમસિંહ અત્યાંત પ્રભાવીત અને સાંતષુ્ર્ હતાાં અને 

તેિને શ્યાિજી પ્રત્યે બહિુાન હતુાં. ૧૮૯૫ િાાં શ્યાિજીને દોઢા પગારની દરખા્ત 

િળતાાં તેિર્ે ઉદેપરુનાાં હદવાન પદનો ત્યાગ કરી જુનાગઢનાાં મુ્ લીિ નવાબનાાં 

રાજ્યનાાં હદવાન તરીકેનુાં પદ સાંભાળ્્ુાં. પરાંત ુ બ્રિહર્શ એજન્ર્ દખલગીરીનો કિવો 

અનભુવ, અંગે્રજ મિત્રનો મવશ્વાસઘાત અને નવાબનુાં ઐયાશી ભ્ુ ંજીવન, ્વછાંદતા અને 

શાશન પ્રત્યેની તેિની અરૂચી અને બેદરકારી તેિજ તેિનાાં જુના દરબારીઓની 

ચાપલસુી અને શિયાંત્રોને કારર્ે શ્યાિજીએ ટુાંકા સિયિાાં જ હદવાન પદ છોિવુાં પિ્ુાં 



 

હતુાં. આ બનાવે શ્યાિજીનાાં બ્રિહર્શ શાસન અને ન્યાય પ્રત્યેનો મવશ્વાસ હચિચી ગયો 

હતો. જુનાગઢ છોિીને પાંહિત શ્યાિજી  ફરી  ઉદેપરુ આવયાાં હતાાં કારર્ કે ઉદેપરુનાાં 

િહારાજા ફતેહમસિંહ શ્યાિજીનાાં કાિોથી અને હોંમશયારીથી અમત પ્રસન્ન થયેલાાં હતાાં અને 

તેિર્ે જ્યારે શ્યાિજી હદવાનગીરી છોિીને જુનાગઢ ગયાાં હતાાં ત્યારે તેિને ગિે ત્યારે 

ફરી પાછાાં આવી તેિનાાં હદવાનપદનો સ્્વકારવાાં આગ્રહ કયો હતો. શ્યાિજીને ઉદેપરુનાાં 

દરબારનાાં હદવાનનુાં પદ પાછાં આપવાાંનાાં િહારાજા ફતેહમસિંહનાાં મનર્ટય સાિે બ્રિર્ીશ 

સરકારનાાં પોલીર્ીકલ એજન્ર્ તરીકે ફરજ બજાવતાાં મિ. મવલીયિ હટ્ટ કઝટન વાઈલીએ 

મવરોધ કરી મવઘ્નો ઉભા કરવા પ્રયત્નો કયાં હતાાં પરાંત ુ ્વિાની અને ્વાબ્રભિાની 

િહારાજાએ પોતાનો મનર્ટયને સવોપરી બતાવી અિગ અને િક્કિ રહ્યાાં હતાાં. આ એજ 

સર મવલીયિ કરઝન વાયલી હતાાં જેિની રાજકીય હત્યા ક્ાાંમતવીર હતુાત્િા િદનલાલ 

મધિંગરાએ ૧૯૦૯ િાાં લાંિનિાાં કરી હતી. શ્યાિજીએ િહારાજા ફતેહમસિંહનાાં દરબારિાાં 

૧૮૯૭ સધુી પોતાની ફરજ બજાવી હતી.      

 ભારતિાાં તેિના રોકાર્ દરમિયાન શ્યાિજી પ્રખર રાષ્રવાદી નેતા, લોકિાન્ય હર્ળકથી 

ઘર્ાાંજ  પ્રભામવત થયા હતા. તેિર્ે પખુ્ત વયની સમ્િમતનાાં બ્રબલનાાં મવવાદ સાિેનાાં 

આંદોલનિાાં પોતાનો સહકાર અને રે્કો આતયો હતો અને તેનો મવરોધ કરવાાં સભાનુાં 

આયોજન કરી પ્રજાને સાંબોધન પર્ ક્ુ ંહત ુાં. આ પ્રસાંગે શ્યાિજીને આગાિી દાયકાિાાં 

રાષ્રવાદી ચળવળ કરવાની પે્રરર્ા આપી હતી અને મતલક સાથે ખબૂ િૈત્રીપરૂ્ટ સાંબ ાંધ 

શરૂઆત કરી હતી. કોંગે્રસ પક્ષના િરપોક અને મનરથટક સહકારી નીમતિાાં શ્યાિજીને કોઈ 

રુચી ન હતી. શ્યાિજી રઢ પર્ે િાનતાાં હતાાં કે કોંગે્રસની અરજકતાટ, આજીજી અને 

પ્રાથટના કરતી, મવરોધ પ્રદશટન કરતી, સહયોગ અને સહકાર આપતી નીમત ભારતીય 

રાષ્રવાદ અને ્વાબ્રભિાની દેશ ભક્સતોનાાં આત્િસન્િાન િારે્ અર્છાજતુાં અને શરિજનક 

છે કારર્ કે કોંગે્રસ પક્ષ દ્વારા અપનાવવાિાાં આવતી અર્છાજતી  "રાજકીય બ્રભક્ષા" ની 

નીમતએ ભારતનાાં મશબ્રક્ષત ્વુાનોની ધીરજ અને િયાટદા હદ ઓળાંગી ગઈ હતી જેને 

કારર્ે ભારતનો ્વુાસિાજ િહદ અંશે ગુ્ સાથી  કોપાયિાન બન્યો હતો.   



 

૧૮૯૬-૯૭િાાં બ્રિહર્શ સરકાર દ્વારા ભારતીયો પર પનૂા િાાં તલેગ કર્ોકર્ી દરમિયાન 
લાદવાિાાં આવેલ બાંધી અને બ્રિર્ીશ સરકારનાાં અિાનવીય અત્યાચારોથી શ્યાિજીને 
આઘાત લાગ્યો હતો અને તેઓ અમત વયથીત, બ્રચિંતીત અને ્તલધ થઈ ગયાાં હતાાં.. 
ચાફેકર ભાઈઓ અને રાષ્રવાહદ મતળક દ્વારા લેવાિાાં આવેલ સખત રાષ્રવાદી વલર્ને 
પાંહિત શ્યાિજીએ સાંપરૂ્ટ સિથટન આત્ુાં હત ુાં. ૨૦ િી જૂન, ૧૮૯૭ ના રોજ તલેગનાાં 
રોગચાળા દરમિયાન ચાફેકર બાંધઓુએ પરુ્ે ના જુલિી કમિશનર મિ્ર્ર રેન્િ અને 
તેિના લેફ્ર્નન્ર્ અયે્ર્ટની. રાજકીય હત્યા કરી.  શ્યાિજી ઉદયપરુ હદવાન હતા ત્યારે 
દાિોદરને છપાવેશિાાં એક અંગરક્ષક તરીકે નોકરીએ રાખીને શસ્ત્ર ચલાવવાની તાલીિ 
આપવા િારે્ બાલ ગાંગાધર મતલકે ભલાિર્ કરી દાિોદર ચાફેકરને શસ્ત્ર મશક્ષાની 
તાલીિ િારે્ ઉદૈપરુ િોકલ્યો હતો. આથી દાિોદર ચાફેકર પર્ શ્યાિજી સાથે ગાઢ 
પહરચયિાાં આવયો હતો. મિ્ર્ર રેન્િ અને અયે્ર્ટની હત્યા પછી બ્રિર્ીશ સરકારી 
સત્તાધીશો અત્યાંત સખત અને દિનકારી બન્યા  હતાાં. તેિર્ે  મતલક જેવા િોર્ાાં 
રાજનેતાને પર્ અદાલતની સનુવર્ી કયાં મવના જેલનાાં સળીયાાં પાછળ ધકેલી દેવાિાાં 
આવયાાં હતાાં. શ્યાિજીને પોતાનુાં ભમવષ્ય પર્ મતળકજીની િાફક જેલનાાં સળીયાાં પાછળ 
ધકેલાય જવાની શક્તાનાાં અર્સાર થઈ ગયાાં હતાાં.. હવે તેિને આ રાજકીય સાંઘષટનાાં 
વિળોની આબોહવાિાાં ભારતિાાં રહવે ુ ાં ઘણુાંજ ભયાવહ જર્ાત ુાં હત ુાં. આ કારર્ે શ્યાિજીએ 
પોતાનાાં ભમવષ્યની યોજનાનો મવચાર કરી પોતાની અમતલાભદાયક અને િોભ્ભાભેરની 
હદવાનગી અને ધખિખતા વેપારને છોિી તરુાંત લાંિનનાાં ્વતાંત્ર વાતાવરર્ાંિાાં ્થાયી 
થઈને ભારતની ્વતાંત્રતા િારે્ ચળવળ શરૂ કરવાનો  રઢ મનશ્ચય કરી એકાએક ભારત 
છોિીને ભાનિુમતજી સાથે ઇંગ્લાંિ ચાલ્યાાં ગયાાં હતાાં. શ્યાિજીએ મવદેશિાાં રહી લિાઈ હાથ 
ધરવાનો અને  બ્રિહર્શ શાસનનાાં  મનરાંકુશ શોષર્ અને દિનકારી નીમતને મવશ્વજનો 
સિક્ષ ઉઘાિી પાિી તેિનાાં મવરોધિાાં સખત પ્રચાર શરૂ કરવા િારે્ અને ભારતની 
્વતાંત્રતા િારે્ ઇંગ્લેન્િ અને ્રુોપિાાં પ્રચાર પ્રસાર કરવાાંનો રઢ સાંકલ્પ કયો હતો. આ 
રીતે શ્યાિજીએ ભારતની મસુ્ક્સત િારે્ સહક્ય અને અમવરત કાિ કરવાનાાં રઢ મનર્ટય અને 
મનશ્ચય સાથે પોતાની જન્િભમૂિ છોિી દીધી હતી. હવે ભારતનાાં નવ ્વુાન પતુ્રો અને 
પતુ્રીઓને  કેળવબ્રર્, પે્રરર્ા અને િાગટદશટન આપી તેિને િાતભૃમૂિ અને જન્િભમૂિની  
્વાતાંત્રતા િારે્ લિવાાં પ્રોત્સાહહત કરવાનો જ એક િાત્ર વયાપાર અને ધ્યેય શ્યાિજીનાાં 
િસ્્તષ્કિાાં ઘિુી રહ્યાાં હતાાં. શ્યાિજીએ તેિના બધા પૈસા, સિય, શસ્ક્સતને િાતભૃમૂિની 
મનુઃ્વાથટ સેવાિાાં સિમપિત કરવાનુાં નક્કી કરી લાંિનનાાં મકૂ્સત વાતાવરર્િાાં પોતાના 
અબ્રભયાનની શરૂઆત કરી હતી. 



 

જન્િભમૂિની ્વતાંત્રતા િારે્ ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિ ખેલવરાં 

ઈંગ્લેન્િિાાં પ્રત્યાગિન 

 ઈંગ્લાંન્િ આવયાાં બાદ શ્યાિજી અને ભાનિુમતજી થોિાાં સિય િારે્ ગોપનીય ્થાનો પર 

મનવાસ કયો હતો. પાંહિત  શ્યાિજીએ તા. ૧૫િી ફેબ્રઆુરી ૧૮૯૮નાાં રોજ અજિેરનાાં 

િેજી્રેર્ વેહી દયાલ અને રાજપતુાના અને આયટન કોર્ન પે્રસ કાંપનીનાાં તાંત્રી સિક્ષ 

સહી કરેલ વમસયતનામુાં એ વાતનુાં સિથટન કરે છે કે શ્યાિજી ઈંગ્લાંિથી ફરી પાછાાં 

ગતુતરીતે ભારત ટુાંક સિય િારે્ ૧૮૯૮નાાં વષટની શરૂઆતિાાં પોતાની િાલ મિલ્કતની 

વયવ્થા કરવાાં એકલાાં આવયાાં હતાાં અને ભાનિુમતજી એસ. એફ િોમનયર-મવલીયમ્સ 

સાથે ધ કોરે્જ, હરેશાિ, વોલ્ર્ન ઓન થેઈમ્સનાાં સરનાિે રહ્યા હતાાં. શ્યાિજીએ કરેલ 

આ વમસયતનાિાિાાં તેિાાંનાાં મપતાને (૧૨૦૦ રૂમપયા), કાકા, િાિા, મવધવા િાિી અને 

બે િાસીઓ દર વષે પોતાની કાંપનીની આવકિાાંથી મકુરર રકિ િોકલવાનો પ્રબાંધ પર્ 

કયો હતો. જે સચુવે છે કે શ્યાિજીએ પોતાનાાં મપતા, કુટુાંબીજનો તેિજ પોતાનાાં 

િોસાબ્રળયાઓને આમથિક સહાય રૂપે કાયિી આવક્સનો પ્રબાંધ કયો હતો. 

લાંિનિાાં શ્યાિજી અને ભાનિુમતજી પ્રથિ ઈનર રે્મ્તલનાાં રહઠેાર્ ચેમ્બરાંિાાં ૧૩, હકિંગ્સ 

બેન્ચ વોક, રે્મ્તલ ઈન, નાિના સરનાિે રહતેાાં હતા. શ્યાિજીએ અહીં હબટર્ટ  ્પેંસરના 

સાહહત્ય અને ્વતાંત્રતા હહિાયત કરનારાાં અન્ય નાિાાંહકત લેખકો ના મવચારોનો ગહન 

અભ્યાસ કરવાાં િારે્ અને ભારતીય મવદ્યાથીઓનો સાંપકટ ્થામપત કરવા િારે્ તેિના 

બાકીનાાં સિયનો ઉપયોગ કયો હતો. તેઓ ૧૯૦૦ની શરુઆત સધુી અહીં રોકાયા હતાાં. 

પાંહિત શ્યાિજી આ રે્મ્તલ ઈનની વયાવસામયક સા્ં થા ના સભ્ય હોવાને લીધે  ઈનર 

રે્મ્તલર લાઇિેરીનો બહોળો ઉપયોગ કરી ્વતાંત્રતાનાાં મવષય પર ઊંરુ્ તત્વજ્ઞાન પ્રાતત 

ક્ુ ંહત ુાં. આ ઉપરાાંત બ્રિર્ન ખાતે વધ ુઅભ્યાસાથે આવેલાાં મવદ્યામથિઓને સાંપકટ સાધીને 

તેિને ભારતીય ્વતાંત્રતાનાાં અબ્રભયાનિાાં સહભાગી બનવાાં પ્રોત્સાહહત કયાં. આ ઉપરાાંત 

પાંહિત શ્યાિજીએ ભારતીય ્વતાંતતાને સિથટન કરનારાાં  બ્રિર્ીશ, આયરીશ અને અન્ય 

લોકો આથે સાંબ ાંધો અને મિત્રાચારી ્થામપત કયાં હતાાં. પાંહિત શ્યાિજીએ ૧૯૦૦નાાં 



 

વષટિાાં લ ાંિનનાાં રબ્રળયાિર્ાાં મવ્તારિાાં એક વૈભવી િકાન ખહરદ્ુાં અને  ૧૩, હકિંગ્સ બેન્ચ 

વોક, , રે્મ્તલ ઈન, િાાંથી ઈ.સ. ૧૯૦૦િાાં ્તાનાાંતર કરી ૯, કમવન્સ વિૂ એવેન્્,ુ 

હાઈગેર્ ( હાલનુાં સરનામુાં ૬૦, િ્વેલ હીલ રોિ, , હાઈગેર્, લાંિન N10 3IR)ના 

સરનાિે રહવેાાં િારે્ આવયાાં હતાાં. ભારતીય ્વતાંત્રતાનાાં ઈમતહાસિાાં આ િકાન ભારત 

બહાર ભારતીય ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિનુાં મખુ્ય કેન્ર અને ભારતના તિાિ રાજકીય નેતાઓ 

િારે્ આવકાર, આધાર અને આશ્રય ્થાન બની ગ્ુાં હત ુાં.  ગાાંધીજી, લેમનન, મતલક, 

લાલા લજપરાય જેવાાં અનેક નેતાઓ તેિજ અનેક આયરીશ અને બ્રિર્ીશ નેતાઓ પર્ 

ભારતીય ્વતાંત્રતાની ચળવળ િારે્ ચચાટ અને યોજના કરવા િારે્ આ ઘરની મનરાંતર 

મલુાકાત લેતાાં હતાાં.. શ્યાિજી ભારતીય કોંગે્રસનાાં િોર્ાાંભાગનાાં કાયો, પ્રવમૃત્તઓ અને 

પગલાાંઓ સાથે સાંિત ન હતાાં કારર્કે કોંગે્રસ સા્ં થા િોરે્ ભાગે બ્રિર્ીશ સરકારનાાં 

ખાાંધીયાાં મિ્ર્ર હ્િુ, મિ્ર્ર વોિનબનટ જેવાાં બ્રિર્ીશ અને એંગ્લો-ઈન્ન્િયનોની નેતાગીરી 

તેિજ સાંચાલનિાાં અને તેિનાાં સાથીદાર ભારતીય ખાાંધીયાઓ દ્વારા બ્રિર્ીશ સરકારનાાં 

પ્રભાવિાાં ચલાવવાિાાં આવતી હતી. કોંગે્રસની ગમતમવધીઓ પર ચાાંપતી નજર રાખવાાં 

ક્ારેક સભાઓિાાં પાંહિત શ્યાિજી એક સાિાન્ય પે્રક્ષક તરીકે ઉપસ્્થત રહતેાાં હતાાં. 

પાંહિત શ્યાિજી શરૂઆતથી જ કોંગે્રસનાાં કાયટશૈલીથી પ્રભામવત ન હતાાં અને તેનાાં સભ્ય 

બની અંગે્રજ સરકારની ચાપલસુી કરવાિાાં તેિને કોય રસ ન હતો આથી તેિર્ે શ્રી 

દાદાભાઈ નવરોજજી સાથે ગાઢ સાંબાંધ હોવાાં છતાાં કદી  ભારતીય કોંગે્રસનાાં સભ્ય બન્યાાં 

ન હતાાં. પાંહિત શ્યાિજીનો આત્િા એક એવાાં નેતાનો આત્િા હતો  કે જે પોતાની ક્ષિતા 

અને આત્િબળ પર ્વતાંત્ર રીતે રાજનેતા બનવાાં િારે્ જ સજાટયેલો હતો. શ્યાિજી એ 

બ્રિર્નનાાં એવાાં વયસ્ક્સત મવશેષો સાથે પોતાનાાં સાંબ ાંધો સજીત કરી તેને મવકશીત કયાં હતાાં 

કે જે વયસ્ક્સતઓ  ્વાતાંત્ર્યમસદ્ધાાંતવાદી, અદ્યતન મવચાવાદી, મકુ્સત મવચારવાદી, 

્વાતાંત્ર્યમપ્રય, ભારતપે્રિી, અને ઉદારિતવાદી મવચારો ધરાવનારાાં હતાાં.  સોમશયલ 

િેિોકે્ટ્સ અને  બ્રિહર્શ સિાજવાદીઓ, આયહરશ હરપબ્લલકન પાર્ીનાાં ઘર્ા વયસ્ક્સતઓ 

સાથે તેિને અમત ગાઢ સાંબ ાંધો હતાાં. આ ઉપરાાંત  મવશ્વિાાં કોઈપર્ ખરૂ્ે ્વાતાંત્ર્ય િારે્ 

લિી રહ્યાાં હોય તેવાાં તિાિ વયસ્ક્સતઓ સાથે સાંપકટ અને સહયોગ પ્ર્થામપત કરવાાં 

શ્યાિજી મનરાંતર પ્રયાસ કરતાાં હતાાં. ૧૮૯૮િાાં જ્યારે સવટ અબ્રભપ્રાયોની ્વતાંત્રતાનાાં 



 

આંદોલનકારીઓ પરનાાં બ્રિર્ીશ પોલીસનાાં હિુલા અને તેનાાં અત્યાચારો સાિે મવરોધ 

પ્રગર્ કરવાાં ‘’ફ્રી પે્રસ હિફેન્સ કમિર્ી’’ની રચના કરવાિાાં આવી હતી ત્યારે આ સા્ં થાની 

સિીતીને શ્યાિજીએ તેના ભાંિોળિાાં ઉદારતાથી દાન આપી તેનાાં સભ્ય પર્ બન્યાાં હતાાં.  

આજ વષે પાંહિત શ્યાિજીએ ઈનર રે્મ્તલરિાાં કાયદાનાાં અભ્યાસ િારે્ લાંિન આવેલા 

સરદામસિહ રાર્ાનાાં મવચારોિાાં પહરવતટન લાવી તેિને ભારતની ્વતાંત્રતા િારે્ લિવાની 

પે્રરર્ા આપી હતી અને કાળાાંતરે સરદામસિહ રાર્ા પાંહિત શ્યાિજીનાાં પટ્ટમશષ્ય, ્વાતાંત્ર્ય 

લિવૈયા અને શ્યાિજીનો જ ાંિર્ો હાથ બની ગયાાં હતાાં.  

૧૮૯૯ જ્યારે સાઉથ આહફ્રકાિાાં બોઅરનુાં નાનુાં ્વતાંત્ર રાષ્ર તેિના જ અસ્્તત્વ અને 

્વતાંત્રતા િારે્ બ્રિર્ીશ સરકાર સાિે લિાઇ લિી રહ્ુાં હત ુાં ત્યારે આ બોઅર ્દુ્ધિાાં 

નતાલનાાં વકીલ િોહનદાસ ગાાંધીએ બ્રિહર્શ સરકારને રે્કો અને સહાય આપવા બદલ 

શ્યાિજીએ તેિની સખત શલદોિાાં ર્ીકા કરી હતી. શ્યાિજીએ આ સિય દરમિયાન 

કેર્લાાંક પ્રગમતશીલ અને સહાનભુમૂતશીલ બ્રિર્ીશ લોકોનો સહયોગ અને િદદ પ્રાતત 

કરવાાં  લ ાંિનનાાં હાઇિ પાકટનાાં ્વતાંત્ર અને મકૂ્સત વાતાવરર્િાાં ભારતની અને અન્ય 

પરતાંત્ર દેશોની ્વતાંત્રતા િારે્ બ્રિર્ીશ સરકાર અને સામ્રાજ્યવાદ સાિે જલદ વાર્ીિાાં 

મનયમિત પ્રવચનો આપવાનુાં પર્ શરૂ ક્ુ ં હત ુાં. એક હદવસ શ્યાિજીનાાં આ  ‘ફાયર 

િાન્િ’ ભાષર્ે ત્યાાંથી પસારથતી એક ભારતીય િહહલાનાાં હ્ર્દયિાાં દેશભસ્ક્સતની જ્વાળાને 

ભિકાવી મકૂી. આ ભારતીય િહહલા બીજાાં કોઈ નહહ પર્ પારસી જ્ઞામતનાાં બ્રભખાઈજી 

રુ્તિજી કાિા હતાાં કે જે ભમવષ્યિાાં પાંહિત શ્યાિજીનાાં મખુ્ય મશષ્ય અને િાબો હાથ 

બની સિાજવાદીઓનાાં મવશ્વિાંચ પર ભારતની ્વતાંત્રતાનો સવટપ્રથિ ધ્વજ 

ફરકાવવાનાાં અને ‘’ િધર ઓફ ઈન્ન્િયન હરવોલ્્શુન’’ એર્લે ભારતીય ક્ાાંમતવીરોની 

િાતાનો  બ્રખતાબ પ્રાતત કરવાનાાં હતાાં.  

પાંહિત શ્યાિજી બ્રિર્નના િહાન સિાજ્જશાસ્ત્રી હબટર્ટ  ્પેન્સરનાાં તત્વજ્ઞાન અને તેિનાાં 

્વતાંત્રતાનાાં મવચારોથી અમત મગુ્ધ અને પ્રભામવત હતાાં અને તેિનાાં પુ્ તકોનો 

શ્યાિજીએ ગહન અભ્યાસ પર્ કયો હતો. હબટર્ટ  ્પેન્સરને ્વામિ દયાનાંદ સર્વમતની 

જેિ પાંહિત શ્યાિજી પોતાનાાં ગરુુ િાનતા હતાાં. ૧૪િી હિસેમ્બર ૧૯૦૩નાાં હદને ‘’ગોલ્િસટ 



 

ગ્રીન સેિેર્રી’’િાાં યોજાયેલ બ્રિર્નના િહાન સિાજ્જશાસ્ત્રી હબટર્ટ  ્પેન્સરનાાં અંમતિ 

સા્ં કારની શોકસભાિાાં પાંહિત શ્યાિજીએ, એક સાચા મશષ્ય તરીકે હાજરી આપી હતી. આ 

શોકસભાિાાં પાંહિત શ્યાિજીએ ્વતાંત્રતાનાાં ધિટદૂત અને રાજદૂત હબટર્ટ  ્પેન્સરનાાં 

સ ા્ં િરર્ાથે ઓક્સસફિટ ્મુનવમસિર્ી ખાતે દર વષે સિાજશાસ્ત્ર અને ્વતાંત્રતાને લગતાાં 

મવષયો પર વયાખ્યાન િાળા ્થામપત કરવા િારે્ £૧000 (એક હજાર પાઉન્િ)ની િોર્ી 

રકિનાાં દાનની જાહરેાત કરી તેિને શ્રદ્ધાાંજબ્રલ અને આદરભાવ અપટર્ કયાં હતાાં. આ 

£૧000ની રકિ એ જિાનાાં નાનીસનુી ન હતી કારર્કે એ પૈસાિાાંથી લાંિનિાાં ત્રર્ 

શયન ખાંિો વાળાાં બે ઘરો ખરીદી શકાતાાં હતાાં. આજે પર્ દર વષે  હબટર્ટ  ્પેન્સરની 

વયાખ્યાન િાળાનુાં આયોજન ્મુનવમસિર્ી ઓફ ઓક્ષફિટ ખાતે કરવાિાાં આવે છે. 

શ્યાિજીએ પોતાનાાં દેશબાંધઓુને ્પેન્સરનાાં તત્વજ્ઞાનનો લાભ પ્રાતત થાય એ હતેથુી 

એક યોજના પર્ ઘિી હતી. શ્યાિજીએ હબટર્ટ  ્પેંસરના પહલેી પણુયમતથી, ૮િી હિસેમ્બર 

૧૯૦૪નાાં હદવસે ૨000 રૂપીયાની ‘’હબટર્ટ  ્પેન્સર ભારતીય ફેલોશીપ’’ ઇંગ્લેંિિાાં વધ ુ

મશક્ષર્ સિાતત કરવા િારે્ આવતાાં યોગ્ય ભારતીય ્નાતકોને આપવાની જાહરેાત કરી 

હતી. આ ઉપરાાંત શ્યાિજીએ તેિનાાં ગરુુ અને આયટ સિાજના ્થાપક ્વામિ દયાનાંદ 

સર્વમતની ્મમૃતિાાં વધારાની ‘’ફેલોશીપ’’(સોબત) ની જાહરેાત કરી હતી. આ ઉપરાાંત 

તેિર્ે ભમવષ્યિાાં વધ ુચાર ફેલોશીપ ની ્થાપના કરવાની જાહરેાત કરી હતી.  

 



 

ઈંગ્લેન્િ અને ્રુોપિાાં ભારતની પ્રથિ ક્ાાંમતકારી 

્વાતાંત્ર્ય ચળવળનાાં શ્રી ગર્ેશ 

સાત વષટનાાં અથાગ પહરશ્રિ અને યોજનાનાાં ફળ્વરૂપે ૧૯૦૫નાાં વષટિાાં શ્યાિજીએ 

તેિની જન્િભમૂિની ્વતાંત્રતા િારે્ તેિના િહાન જીવન કાયટનો શભુારાંભ સાવટજમનક 

્તર પર શરૂ કયો હતો. પાંહિત શ્યાિજીએ ભારતને સાંપરૂ્ટ ્વતાંત્રતા અપાવવા િારે્ એક 

સાચા દેશભક્સત ક્ાાંમતવીર તરીકે આ નવી કારહકદીની શભુ શરૂઆત કરવાાં િારે્ તેિર્ે 

એક બાહોશ રાજનીમતજ્ઞ િાફક એક સાંપરૂ્ટ રાજકીય પ્રચારક અને સા્ં થાપક તરીકે 

કાયટનો શભુારાંભ કયો હતો.  શ્યાિજી એ સવટ પ્રથિ ભારતની ્વતાંત્રતા અને 

્વરાજ્યની જોરદાર િાાંગર્ી કરત ુાં અને  બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યવાદ અને સા્ં થાનવાદનો કટ્ટર 

મવરોધ પ્રદમશિત કરત ુાં પ્રથિ અંગે્રજી િામસક સિાચાર પત્ર ‘’ધ ઈન્ન્િયન 

સોમસયોલોજી્ર્’’નુાં પ્રકાશન જાન્્આુરી ૧૯૦૫િાાં પોતાનાાં ઘરનાાં સરનાિેથી શરૂ ક્ુ ં

હતુાં. શ્યાિજી ્વયાં આ સિાચારપત્રનાાં પ્રકાશક અને તાંત્રી હતાાં. ભારતનાાં દુશ્િન 

અંગે્રજોની ધરતી પર આ સવટપ્રથિ ક્ાાંમતકારી, શસ્ક્સતશાળી, બ્રિર્ીશ સત્તા અને 

સામ્રાજ્યવાદનો ખલુ્લેઆિ કટ્ટર મવરોધ કરનારુાં અને જ્વાળામખુી જેવો અગ્ની ઓકતુાં 

સિાચાર પત્ર હત ુાં. આ રાષ્રવાદી સિાચારપતે્ર ભારતની ્વતાંત્રતા િારે્ બ્રિર્ીશ 

સામ્રાજય સાિે પ્રજાને ઉશ્કેરવાિાાં િહત્વનો ફાળો પ્રદાન કયો હતો અને ભારત તેિજ 

ભારત બહાર વસતાાં ક્ાાંમતકારીઓને પે્રરર્ા, િાગટદશટન અને સાહસ આપવાિાાં િદદરૂપ 

બન્્ુાં હત ુાં. ભારતની ્વતાંત્રતાની િાાંગર્ીની ગર્જનાને લાંિનિાાં અને મવશ્વિાાં બલુ ાંદ કરવાાં 

િારે્ શ્યાિજીએ ૧૮િી ફેબ્રઆુરી ૧૯૦૫નાાં હદને એક સવટ પ્રથિ કટ્ટર રાષ્રવાદી નવી 

સા્ં થા "ભારતીય હોિ રૂલ સોસાયર્ી"ની ્થાપના કરી તેનુાં ઉદઘાર્ન ક્ુ ં હત ુાં અને 

સા્ં થાનાાં સા્ં થાપક અને મખુ્ય પ્રમખુ બન્યાાં હતાાં. પાંહિત શ્યાિજીએ પોતાનાાં 

મનવાસ્થાન ૯, કમવન્સ વિૂ એવેન્્,ુ હાઈગેર્ ( હાલનુાં સરનામુાં ૬૦, િ્વેલ હીલ રોિ, , 

હાઈગેર્, લાંિન N10 3IR)ને આ સા્ં થાનુાં મખુ્ય કેન્ર બનાવ્ુાં હતુાં. પાંહિત શ્યાિજીનાાં 

મનવાસ્થાને િળેલ સા્ં થાની પ્રથિ સભાિાાં સવાટનિુતે સા્ં થાની ્થાપના ત્રર્ મખુ્ય 



 

ઉદેશ્યોથી કરવાિાાં આવી. (૧) ભારતનાાં સાવટભૌિત્વની પ્રાપ્તત (૨) ભારતિાાં 

્વરાજયની પ્રાપ્તત િારે્ ઈંગ્લાંિિાાં પ્રાતય હરકોઈ િાધ્યિ દ્વારાાં િતપ્રચાર (૩) ભારતીય 

પ્રજાિાાં ્વતાંત્રતા અને રાષ્રીય એકતાનાાં જ્ઞાનનો પ્રચાર અને પ્રસાર.   

વાંશીય પવૂાટગ્રહ અને રાંગભેદની ભાવના અને ગૌરવર્ટની સવોચ્ચતા અને સવોપરીતાની 

અિાનવીય અને ધરૃ્ાભરી િનોદશાથી મપિાતાાં તત્કાલીન ઈગ્લાંિિાાં ભારતીય 

મવદ્યાથીઓને િોર્ાાં ભાગનાાં બોહિિંગ હાઉસ અને છાત્રાલયોંિાાં પ્રવેશ આપવાિાાં આવતો 

ન હતો. આવી મવકર્ અને દયાિય પહરસ્્થમતિાાં ભારતીય મવદ્યાથીઓને સહાયરૂપ 

બનવાનાાં મવકલ્પ તરીકે ભારતીય મવદ્યાથીઓને સ્ત ુાં, સમુવધાપરૂ્ટ અને ભારતીય 

વાતાવરર્િાાં રહવેાની સગિ પયાટતત કરાવવાનાાં ઉિદા મવચારની સાથે એક છાત્રાલય 

શરૂ કરવાનો અને આ ભારતીય મવદ્યાથીઓને એક ્થળે ભેગાાં રાખીને તેિને ભારતની 

્વતાંત્રતા િારે્ પ્રોત્સાહહત કરી તેિને ક્ાાંમતકારી બનાવવાનો અદભતૂ મવચાર શ્યાિજીનાાં 

િસ્્તષ્કિાાં ઉદભવયો હતો. પાંહિત શ્યાિજી પોતાની દ્ધદ્વલક્ષી યોજનાને મતૂટ્વરૂપ આપવાાં 

તેિર્ે પોતાનાાં મનવાસ્થાનથી નજીકનાાં મવ્તારિાાં ૬૫, ક્ોિવેલ એવન્્,ુ હાયગેર્, 

મવ્તારિાાં એક આલીશાન િકાન જિીન સાથે સાંપરૂ્ટ પોતાનાાં પૈસે ખરીદી લીધુાં હત ુાં. 

પ ાંહિત શ્યાિજીએ આ મવશાળ ભવનને પચ્ચીશ મવદ્યાથીઓના આવાસ િારે્ સમુવધા્કુ્સત 

બનાવી િકાનને ભારતીય મવદ્યાથીઓની છાત્રાલયિાાં પરીવતટન ક્ુ ં હત ુાં. આ  નવીન 

છાત્રાલયનાાં ઉદઘાર્ન સિારોહની તારીખ ૧લી જુલાઈ ૧૯૦૫ ની જાહરેાત શ્યાિજીએ 

તેિનાાં મખુપત્ર ‘’ધ ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’’ િાાં  કરી હતી. ભારતીય મવદ્યાથીઓ િારે્ 

શ્યાિજીએ ્થામપત કરેલ આ છત્રાલયનુાં નાિકરર્ અને ઉદઘાર્ન બ્રિર્નનાાં પ્રખ્યાત 

રાજકીયનેતા, સાિાજીક કાયટકર, િેિોકે્હર્ક ફેિરેશનનાાં નેતા અને સત્યાથટિાાં ભારતનાાં 

સાચા મિત્ર મિ્ર્ર એચ. એિ. હાયન્િિનાાં શભુહ્તે કરાવવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. ૧લી જુલાઈ 

૧૯૦૫નાાં હદવસે યોજાયેલાાં આ શભુપ્રસાંગે શ્રી દાદાભાઈ નવરોજજી, લાલા લજપતરાય, 

િેિિ કાિા, રાર્ાજી તેિજ  પ્રત્યક્ષવાદી સોસાયર્ી નાાં મિ્ર્ર સ્્વન્ની, ‘’જ્ર્ીશ’  

સાિમયક પત્રનાાં તાંત્રી મિ્ર્ર ક્સવેલ્ચ, િેિિ િે્પાિટ (આઇહરશ હરપબ્લલકન અને 

િતામધકાર પાર્ી) અને અન્ય ઘર્ા િહાનભુાવો  હાજર રહ્યાાં હતાાં,  "ભારત ભવન" કે 

‘’ઈન્ન્િયા હાઉસ’’ને ખલુ્લુાં જાહરે કરતાાં મિ્ર્ર એચ. એિ . હાયન્િિને સૌથી છર્ાદાર, 



 

લાગર્ીશીલ અને ભાવાત્િક વયક્સતવય રજુ ક્ુ ંહત ુાં. તેિર્ે કહ્ુાં,,’’ ગે્રર્ બ્રિર્ન પ્રત્યેની 

વફાદારી (લોયલ્ર્ી)નો અથટ ભારત પ્રત્યે નો મવશ્વાસઘાત(રેચરી) છે. આ ‘’ભારત 

ભવન’’નાાં સ ા્ં થાનનો અથટ  ભારતની વદૃ્ધદ્ધ અને ભારતની મસુ્ક્સતની હદશાિાાં એક િહાન 

પગલુાં છે અને આજે બપોરે જે લોકો અહીં ઉપસ્્થત રહ્યાાં છે તેિાાંનાાં કેર્લાાંક લોકો  તેની 

મવજયી સફળતાનાાં ફળોને જોવાાંનાાં સાક્ષી બનશે ‘’. ખરેખર આ તો જાર્ે એક બ્રિર્ીશ 

મતુ્સદીની ભમવષ્યવાર્ીનાાં દૈવી વચનો હતાાં !  

"ભારત ભવન"નાાં મનિાટર્ પાછળ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનો  મખુ્ય હતે ુઅને ધ્યેય 

્વુાન ભારતીય મવદ્યાથીઓને કોઈ પર્ કઠીનતા સહન કયાં મવનાાં ઉચ્ચ મશક્ષર્ની 

પ્રાપ્તત અને તેિને પોતાની મવચારધારાાંનાાં રાષ્રવાદ અને દેશભસ્ક્સતનાાં પાઠો ભર્ાવીને 

િહાન ક્ાાંતીકારીઓ બનાવાનો હતો. પાંહિત શ્યાિજીએ તેિનાાં એ હતે ુ અને ધ્યેયિાાં 

સફળતા પ્રાતત કરી અને  િેિિ કાિા, સરદારમસિંહ રાર્ા, ક્ાાંમતવીર મવનાયક સાવરકર, 

મવરેન્ર ચટ્ટોપાધ્યાય, હર દયાલજી,વી. વી. એસ. ઐયેર, િદનલાલ મધન્ગ્રા જેવાાં અનેક 

ક્ાાંમતકારીઓનુાં સર્જન કરવાનાાં િહાન કાયટિાાં તેઓ િહાફળીભતૂ થયાાં હતાાં.  

૨૯િી જુલાઈ ૧૯૦૫નાાં હદને ‘’હોલ્બોનટ ર્ાઉન હોલ’ ખાતે યોજાયલ ‘’્નુાઇરે્િ કોંગે્રસ 

ઓફ િેિોકે્ટ્સ’’ની િહાસભાિાાં ‘’ઈન્ન્િયન હોિ રૂલ સોસાયર્ી’’નાાં મખૂ્ય પ્રમતમનમધ અને 

પ્રવક્સતા તરીકે પાંહિત શ્યાિજીએ હાજરી આપી હતી. જ્યારે પાંહિત શ્યાિજી ભારતતની 

્વતાંત્રતાનો ઠરાવ પસાર કરવા ઉભાાં થયાાં ત્યારે શ્યાિજીએ એક જબરદ્ત વયસ્ક્સતગત 

સફળતાનો ઝાંિો લહરેાવયો હતો. સિગ્ર પહરષદનાાં સભાજનોએ પાંહિત શ્યાિજીને ઉભાાં 

થઈને તાળીનાાં ગિગિાર્ સાથે એક ઉત્સાહપરૂ્ટ સન્િાન આત્ુાં હત ુાં. બ્રિર્નનાાં 

સિાચારપત્રો રેનોલ્ડ્સ અને દૈમનક ક્ોમનકલે પાંહિત શ્યાિજીનાાં આ પ્રવચનનો નોંધપાત્ર 

ખલુાસો આતયો હતો. 

પાંહિત શ્યાિજીએ તા. ૨૨િી સતરે્મ્બર ૧૯૦૬નાાં હદને તેિર્ે શરૂ કરેલ એડ્િન્િ બકટ 

વાાંચનિાળાનુાં પ્રથિ ભાષર્નુાં આયોજન ક્ુ ં હત ુાં. શ્રી આર. જી. પ્રધાને આ પ્રથિ 

ભાષર્ રજુ ક્ુટ હત ુાં. ભાષર્નો મવષય ‘’ િેઈકીંગ ઓફ િોિનટ ઈન્ન્િયા યાને અધ્યતન 

ભારતનુાં મનિાટર્’’ જે ઈર્લીનાાં ્વાતાંત્ર્યવાદી િઝીની મવચારધારા પર અવલાંબ્રબત હતો. 



 

આ પ્રસાંગ ભારતીય લોકોનાાં ઈંગ્લાંિ ખાતે યોજાયેલ સિારાંભનાાં ઈમતહાસિાાં એ એક 

અનેરો, અનોખો અને અપવૂટ  હક્સો હતો કારર્કે આ સિારાંભિાાં સવટપ્રથિવાર 

ઈંગ્લાંિની ધરતી પર ભારતની રાષ્રભભસ્ક્સતનુાં અર્િોલ અને અલૌકીક ગીત ‘વાંદે 

િાતરિ’ ગાવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. આ ગીતને શ્રી િી. એન. ર્ાગોરે સુાંદર ્વરોિાાં ફે્રન્ચ 

રારાષ્રગીત ‘લા િાસેઈલે’ નાાં સરૂ પર ગા્ુાં હત ુાં.  

શ્રી િોહનલાલ કરિચાંદ ગાાંધી જ્યારે સાઉથ આહફ્રકાથી લાંિન આવયાાં હતાાં ત્યારે  તેિની 

લાંિનની મલુાકાત દરમિયાન ‘ઈન્ન્િયા હાઉસ’િાાં િહિેાન તરીકે રહવેાાં િારે્ આવયાાં હતાાં. 

તા. ૨૨િી અક્સર્ોબર ૧૯૦૬નાાં હદને તેિની મલુાકાત પાંહિત શ્યાિજી સાથે થઈ હતી. 

પાંહિત શ્યાિજીએ મિ. ગાાંધી સાથે અહહિંસા અને ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં મવષય પર 

વાદમવવાદ િોિી રાત્રી સધુી ચાલ્યો હતો. આ વાદમવવાદિાાં મિ. ગાાંધી પાંહિત શ્યાિજી 

સાિે પોતાનાાં મવચારોનો બચાવ કરવાિાાં કે શ્યાિજીનાાં મવચારોનુાં ખ ાંિન કરવાિાાં 

અસિથટ રહ્યાાં હતાાં. શ્રી િોહનલાલ ગાાંધીને શ્યાિજી અને તેિનાાં મશષ્યોની મવચારધારા 

પોતાની મવચારધારાથી મવપહરત અત્યાંત ઉદ્દદ્િવાદી જર્ાતાાં તેઓ બીજાાં હદવસે સવારે 

પોતાનાાં બેગબ્રબ્તરાાં સિેર્ીને  અચાનક ‘ઈન્ન્િયા હાઉસ’ છોિીને હોરે્લિાાં રહવેાાં ચાલ્યાાં 

ગયાાં હતાાં.  

૧૯૦૬િાાં ઈન્ન્િયન નેશનલ કોંગે્રસનાાં બ્રિર્ીશ સરકારનાાં વફાદાર અને ઉદારિતવાદી 

ભારતીય સભ્યોએ લોકિાન્ય બાળ ગાંગાધર મતળકને કોંગે્રસનાાં પ્રમખુ બનતા અર્કાવવાાં 

શિયાંત્ર રચ્્ુાં હત ુાં ત્યારે શ્યાિજીએ કોંગે્રસ અને તેનાાં આ વફાદાર ભારતીય નેતાઓનો 

સખ્ત મવરોધ કરી તેિની સાિે િહા વાગ્્દુ્ધ ચલાવ્ુાં હતુાં. લોકિાન્ય બાળ ગાંગાધર 

મતળકને પ્રમખુપદથી વેગળાાં કરવાાં જ્યારે કોંગે્રસનાાં આ બ્રિર્ીશ સરકારનાાં વફાદાર અને 

ઉદારિતવાદી ભારતીય નેતાઓએ તેિની પાસે શ્રી મતળક્સજીને  યોગ્ય ર્ક્કર આપી શકે 

એવો નેતા ન હોવાથી શ્રી દાદાભાઈ નવરોજજીને ત્રીજીવાર પ્રમખુ બનવા િારે્ 

જોરજબરીથી ઘસેિ્ાાં હતાાં. પાંહિત શ્યાિજીએ  શ્રી દાદાભાઈ નવરોજજીને પ્રમખુ્થાન 

િારે્ પોતાનુાં નાિ રદ કરવાાં મવનાંતી કરી હતી. પરાંત ુજ્યારે શ્રી દાદાભાઈ અન્ય મિત્રોનાાં 

દબાવિાાં આવી પોતાનુાં નાિાાંકન રદ ન કરવાનો મનર્ટય લીધો ત્યારે પાંહિત શ્યાિજીએ 



 

શ્રી દાદાભાઈ નવરોજજી પ્રત્યે અથાગ પે્રિ, આદર અને િાન હોવાાં છતાાં તેિર્ે એક 

મવ્તતૃ લેખ લખીને દાદાભાઈનાાં આ અયોગ્ય મનશ્ચયનુાં ખાંિન કરી તેિની રાજકીય 

નીમતને સખત શલદોિાાં વખોિી હતી.  

 
હવે ઈંગ્લાંિિાાં પ ાંહિત શ્યાિજીની પ્રવમૃત્તઓ બ્રિર્ીશ સરકાર િારે્ જ્વાળામખુી અને 

દાવાનળ સિાન બની ગઈ હતી. પાંહિત શ્યાિજીની કલિનાાં િહામવ્ફોર્કે બ્રિર્ીશ 

સામ્રાજ્યનાાં પાયાને હચિચાવી મકુ્ો હતો. ‘’ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’’િાાં બ્રિહર્શ 

સરકાર સાિે મવરોધી લેખો લખવા િારે્ ભારતિાાં શ્યાિજીનાાં આ સિાચારપત્રનાાં પ્રવેશ 

અને મવતરર્ પર પ્રમતબાંધ મકૂ્સવાિાાં આવયો હતો અને  ૩૦ િી એમપ્રલ ૧૯૦૯નાાં હદને 

ઈનર રે્મ્પલ િાાંથી તેિની બેહર્ર્રની સનદ ઉપાધી પર્ રદ કરવાિાાં આવી હતી. 

િહદ અંશનાાં બ્રિહર્શ સિાચાર પત્રો પાંહિત શ્યાિજીનાાં કટ્ટર મવરોધી અને આલોચક હતા 

અને તેિર્ે પાંહિત શ્યાિજી સાિે તેિના સિાચાર પત્રોિાાં અિયાટદીત જુઠ્ાાં આક્ષેપો મકૂી 

તેિેનો મવરોધ કરી તેિની ધરપકિ કરવાાંની િાાંગર્ી કરતાાં હતાાં. પાંહિત શ્યાિજીએ આ 

સિાચારપત્રોનો હહિંિતભેર સાિનો કયો હતો. ‘’ધ ર્ાઇમ્સ’’ સિાચાર પતે્ર પાંહિત 

શ્યાિજીને "નોર્ોહરયસ કૃષ્ર્વિાટ" તરીકે આલેખ્યાાં હતાાં. ઘર્ા સિાચારપત્રોએ પાંહિત 

શ્યાિજી અને તેનાાં મવચારોને સહકાર આપનારાાં ્વતાંત્રતા પે્રિી અને ઉદાર િતવાદી  

બ્રિહર્શ લોકોની સખત ર્ીકા કરી હતી. બ્રિહર્શ સરકાર હવે શ્યાિજી અને તેની બ્રિર્ીશ 

સરકાર અને બ્રિહર્શ સામ્રાજ્યવાદને પિકારતી પ્રવમૃત્ત સાિે અત્યાંત શાંકા્પદ અને 

ધરૃ્ા્પદ બની હતી. તેઓ પાંહિત શ્યાિજીને પકિીને જેલ ભેગાાં કરવાની હહલચાલ પર્ 

શરૂ કરી હતી. શ્યાિજીને જ્યારે સિજા્ુાં કે તેિની દરેક હહલચાલ પર બ્રિર્ીશ છપી 

પલુીસ ખાસ નજર રાખી રહી છે અને કૉઇ પર્ સિયે તેઓ તેનાાં પર ત્રાર્કીને તેિને 

બાંધી બનાવવાની પેરવીિાાં છે ત્યારે શ્યાિજીએ પોતાની સલાિતી અને ભારતની 

્વતાંત્રતા પ્રાપ્તતનાાં પોતાનાાં અબ્રભયાનની જ્યોતને જ્વલાંત રાખવાાં પોતાની સા્ં થાનાાં 

મખુ્ય કેન્રનુાં ્થાનાાંતર પેરીસ કરવાનો મનધાટર કયો કારર્કે પેરીસિાાં  તેિના સહયોગી 

અને સહકાયટકતાટ શ્રી રાર્ાજી અને શ્રી િન્ચેરશાહ ગોદરેજ રહતેાાં હતાાં. શ્યાિજીએ 

ગતુતરીતે પોતાની  યોજના બનાવી અને સાનકુુળ પહરસ્્થમતિાાં છપી રીતે ઈંગ્લાંિને 



 

કાયિને િારે્ છોિી દેવાનો મનર્ટય કયો હતો. તેિની િાન્યતા હતી કે દુશ્િનોનાાં હાથે 

પકિાઇ જઇને કેદખાનાિાાં સિય વયય કરવાાં કરતાાં દુશ્િનને તાળી દઈને બીજાાં 

સલાિત ્થળે ્થાનાાંતર કરી જવુાં વધ ુ હહતાવહ અને યોગ્ય છે. પાંહિત શ્યાિજીએ 

બ્રિર્નની પ્રખ્યાત જાસસુી સા્ં થા ્કોર્લેન્િ યાિટને તાળી આપીને અને તેિના મશષ્ય વીર 

સાવરકરને ‘’ભારત ભવન’’નો કારોબાર સોંપી  પેરીસ પલાયન થઈ ગયાાં હતાાં. આ રીતે 

શ્યાિજીએ બ્રિર્નની પ્રખ્યાત જાસસુી સા્ં થા અને પલુીસને ઉલ્લ ુબનાવીને બ્રિર્નિાાંથી 

છૂપીરીતે જુન ૧૯૦૭િાાં પલાયન થઈ ગયાાં હતાાં અને પેરીસ જઈ પોતાની બ્રિર્ીશ 

મવરોધી ગમતમવધીઓનાાં પનુુઃ શ્રી ગર્ેશ કયાં હતાાં.    

 

 
પેરીસ અને ઓક્ષફર્ડ યનુનવનસિટીમ ાં સાંસ્કૃત નવદ્વ નોને રૌપ્યચન્દ્રન ાં પરુષ્ક ર 



 

પેિીસ અને જીનીવાિાાં શ્યાિજી પાંહિતની ચળવળ અને 
અંમતિ ડદવસો 

પાંહિત શ્યાિજીએ પોતાનાાં પત્ની ભાનિુતી સાથે જુન, ૧૯૦૭નાાં િધ્યિાાં િાાં ગતુતરીતે  

લાંિનથી પેહરસ ્થાનાાંતર ક્ુ ં અને નવોત્સાહની સાથે જોરશોરથી ભારતની ્વાતાંત્ર્ય 

ચળવળનાાં કાયટને નવા દેશ અને નવાાં વાતાવરર્િાાં મકૂ્સતપર્ે આરાંભ ક્ુ.ં શ્યાિજીએ 

ટુાંક સિયિાાં જ પોતાનાાં મનવાસ્થાન અને  "ભારતીય હોિ રૂલ સોસાયર્ી"નાાં નવાાં 

મખુ્ય કેન્રની વયવ્થા પેરીસનાાં રબ્રળયાિર્ા અને વૈભવી મવ્તારિાાં  ૧૦, એવેન્્ ુ

ઈન્ગે્રસ, પાસીિાાં કરી અને ત્યાાં ્થાયી થયાાં હતાાં. શ્યાિજીએ પેરીસિાાં તેિનાાં સાથીદારો 

સાથે ફે્રન્ચ રાજનેતાઓ અને સરકાર સાથે સારાાં સ ાંબ ાંધો ્થામપત કયાટ અને ફ્રાન્સની મકૂ્સત 

્વાતાંત્ર્યવાદી ધરતી પર ભારતની ્વતાંત્રાતા િારે્ની ઝાંબેશને વધ ુગમતિાન બનાવી 

હતી. આ ઉપરાત શ્યાિજીએ ફ્રાાંસિાાં રહતેાાં આયરીશ પ્રજસત્તકવાદીઓ અને દેશભક્સતો 

તેિજ રમશયન સિાજવાદીઓ અને અરાજકતાવાદીઓ સાથે ગાઢ સાંબ ાંધો ્થામપત કરી 

ભારતિાાં ક્ાાંમતકારી પ્રવમૃત્તઓને વેગ આપવાાં તેિની પાસે મવ્ફોર્ક બનાવવાની િાહહતી 

પ્રાતત કરી તેિજ ક્ાાંમતમવરોને એ મવષયિાાં પ્રમશક્ષર્ અપાવવાની સગવિ ઉપલલધ 

કરાવી હતી. શ્યાિજીને ખાત્રી હતી કે ઈંગ્લાંિ છોિ્ાાં બાદ પર્ બ્રિર્ીશ સરકાર અને તેની 

જાસસૂ સા્ં થા તેિનો પીછો છોિે એિ નથી.  તેિ છતાાં પર્ શ્યાિજીએ  મનભટય અને 

મનિરતાપવૂટક સેતરે્મ્બર ૧૯૦૭નાાં અંક્સથી પોતાનાાં સિાચાર પત્ર ‘’ ધ ઈન્ન્િયન 

સોમસયોલોજી્ર્’’િાાં  પોતાનુાં પેરીસનુાં સાચુાં સરનામુાં આપવાનુાં શરૂ ક્ુ ં હત ુાં. આ રીતે 

શ્યાિજીએ ઈંગ્લાંિ છોિ્ાાંનાાં બે િહહનાિાાંજ પોતાનાાં પેરીસનાાં મનવાસ્થાનન ુસરનામુાં 

જગજાહરે કરીને શ્યાિજીને ઈંગ્લાંિિાાં ખરુ્ે ખરુ્ે શોધતી  બ્રિહર્શ સરકાર અને ગતુતચર 

સા્ં થાને ખલુ્લિ ખલુ્લો પિકાર ફેંકીને તેિને આશ્ચયટ ચહકત કરી હદધાાં હતાાં. ફે્રન્ચ 

રાજકારર્ીઓનાાં હહદિક આવકાર, રે્કો અને સહકારથી શ્યાિજીને એ વાતની ખાત્રી હતી 

કે બ્રિર્ીશ સરકાર ફ્રાન્સિાાં તેિનો વાળ પર્ વાાંકો કરી શકે તેિ નથી. બ્રિહર્શ 

સિાચારપત્રોએ શ્યાિજી મવરુદ્ધ ખોર્ો પ્રચાર આદરીને તેિને બદનાિ કરી  ફે્રન્ચ 

િીહિયા વતુટળિાાં પ્રભાવ પાિવાાં િારે્ હલકાાં અને નીચ પ્રયાસો પર્ કયાં હતાાં પરાંત ુ



 

તેિાાં તેિને સફળતા પ્રાતત થઈ ન હતી.  બ્રિહર્શ સરકારે શ્યાિજીને ગનેુગાર ઠેરવીને 

તેિનાાં પ્રત્યાપટર્ કરવાાં િારે્ ફે્રન્ચ સરકારને સિજાવવાાંનાાં અનેક અથાગ પ્રયાસો કયો 

હતાાં પરાંત ુફ્રાન્સનાાં સત્તાધારી સિાજવાદી રાજનેતાઓના સાથ અને આમશવાટદને લીધે 

બ્રિર્ીશ સરકારને સાંપરૂ્ટ મનષ્ફળતા જ પ્રાતત થઈ હતી. તેિ છતાાં બ્રિર્ીશ સરકારનાાં 

ગતુતચરો રાત અને હદવસ શ્યાિજીની પ્રવમૃત્તઓ પર ચાાંપતી નજર રાખવાાં પેરીસિાાં 

કાયિ ઉભા પગે સહક્ય રહતેાાં હતાાં. ભારતનાાં ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિનાાં આ પેરીસ સ્્થત નવાાં 

મખુ્ય િથકની ્થાપનાનાાં ટૂાંક સિયિાાં જ શ્યાિજીની આગેવાનીિાાં તેિનાાં સાથીદારોએ 

પોતાની જન્િભમૂિને મકુ્સત કરવા િારે્ સારાાં એ ્રુોપિાાં તેના પ્રચાર અને પ્રસારર્નુાં 

િહાઅબ્રભયાન શરૂ કરી દીધુાં હત ુાં. પ ાંહિત શ્યાિજીએ હવે ફ્રાાંસનાાં મકૂ્સત વાતાવરર્િાાં રહી 

્રુોપનાાં મવશાળ ક્ષેત્રિાાં ્વાતાંત્ર્ય પે્રિી ્રુોપીયન પ્રજાનો જનિત અને મવશ્વાસ પ્રાતત 

કરી બ્રિર્નનાાં સામ્રાજ્યવાદ અને સા્ં થાનવાદને ભારત અને મવશ્વનાાં અન્ય મપિીત 

દેશોિાાંથી જિમળૂથી ઉખેિી નાાંખવાાંનાાં સ ાંકલ્પની પતૂી િારે્ ્રુોપનાાં અન્ય દેશોનાાં 

રાજનેતાઓ, મવદ્વાનો અને તત્વજ્ઞાનીઓ સાથે પર્ સાંપકટ સાધી ગાઢ સાંબ ાંધો ્થામપત 

કરવાનાાં પ્રયત્નનો આદયાં હતાાં. જેની ફળશ્રમૃત ્વરૂપે ૧૯૦૭િાાં ્ટુટ્ટગાર્ટ , જિટની ખાતે 

યોજાયેલ આંતરરાષ્રીય સિાજવાદી િહાસભાિાાં ભાગલેવાની તક શ્યાિજીનાાં પરિ 

મિત્ર મિ. હને્રી હાયન્ડ્િનની આગેવાનીિાાં ્રુોપનાાં અન્ય રાજનેતાઓના સહકારથી 

પ્રાતત થઈ હતી. પાંહિત શ્યાિજીએ આ િહાસભાિાાં પ્રમતમનમધત્વ કરવાાં પોતાનાાં જિર્ાાં 

અને િાબાાં હાથો સિાાં સહક્ાાંમતકારી મશષ્યો િેિિ ભીખાઈજી કાિા અને શ્રી સરદારમસિંહ 

રાર્ાને મન્કુ્સત કયાં હતાાં. તેિની સાથે સહાયક તરીકે સરદારમસિંહ રાર્ાનાાં જિટન પત્ની 

િેિિ થેરેસા બ્રલ્ત્ઝ પર્ સાથે ગયાાં હતાાં. આ િહાસભાિાાં ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં ધ્વજને 

લહરેાવવા િારે્ એક ખાસ મવશેષ પ્રકારનાાં મત્રરાંગા ધ્વજનુાં મનિાટર્ પાંહિત શ્યાિજી, િેિિ 

કાિા, વીર સાવરકર અને સરદારમસિંહ રાર્ાએ ક્ુ ંહત ુાં. િેિિ કાિાએ સિાજવાદીઓની 

િહાસભાનાાં આ  આંતરરાષ્રીય િાંચ પર એક છર્ાદાર, અસાધારર્ અને ભાવાત્િક 

ભાષર્ આપી ભારતની ્વતાંત્રતાના પ્રથિ ધ્વજને િહાસભાનાાં િાંચ પર લહરેાવીને  

એક િહાન અને યાદગાર ઇમતહાસ રચ્યો હતો કારર્કે આ િહાસભાિાાં ઉપસ્્થત થયેલાાં 

સવટ સભાજનોએ( બે ચાર બ્રિર્ીશ સભ્યોને છોિીને) ઊભાાં થઈને તાળીઓના ગિગિાર્થી 



 

મવશેષ સન્િાન આત્ુાં હત ુાં. આ સિયે બ્રિર્ીશ પ્રમતમનમધિાંિળિાાં આવેલ ભારત મવરોમધ 

સભ્યો, કે જેઓ ઉભાાં ન થયાાં હતાાં, તેિનાાં િોઢાાં પરનો હાવભાવ ખરેખર દયાજનક અને 

જોવા જેવો થઈ ગયો હશે ! 

પાંહિત શ્યાિજી બ્રિહર્શ સરકારનાાં કૃર મનતી અને મનયિો અને ભારતની સાંપદાની 

ખલુ્લેઆિ થતી લુાંર્નાાં કટ્ટર આલોચક અને બ્રિહર્શ સામ્રાજ્યવાદ અને સા્ં થાનવાદના 

ચુ્ ત મવરોધી હોવાને કારર્ે બ્રિહર્શ સરકાર શ્યાિજીને તેિનો કટ્ટર શત્ર ુિાનતી હતી. તે 

કોઈ પર્ ભોગે તેનો બદલો લેવાાં અને શ્યાિજીને બદનાિ કરવાાં અને કોઈ પર્ રીતે 

તેિને ફસાવવા િાાંગતી હતી. પાંહિત શ્યાિજીનાાં પેરીસ સ્્થત મિત્ર જેઈમ્સનાાં સિાચાર 

પત્ર ‘લીિેર્ૉર’’ િાાં મિ. િલીન દ્વારાાં લખવાિાાં આવેલ લેખનાાં સાંબ ાંધિાાં બૌઝ કોર્ટિાાં મિ. 

િલીન સાિે એક ઉતે્તજક અને સનસનાહર્ ભયો મકુદ્દિો ચાલતો હતો તેિાાં બ્રિહર્શ 

સરકારે શ્યાિજીનાાં નાિને પર્ ઘસેર્્ુાં હત ુાં.  શ્યાિજીને પકિીને પાછાાં ઈંગ્લાંિ લાવવાાં 

િારે્ બ્રિર્ીશ સરકાર અને તેિની ગતુતચર સા્ં થાએ અનેક પ્રયાસો કયાં પર્ તેિને ક્ાાં 

એ સફળતા પ્રાતત થઈ ન હતી. શ્યાિજીએ બ્રિર્ીશ સરકારનાાં આવાાં અયોગ્ય અને 

અસાંગત બદનાિીઓની દરકાર કયાં મવનાાં તેિર્ે પોતાનાાં િહાન કાયટની સફળતા સાથે 

્રુોમપયન દેશોિાાં ભારતીય ્વતાંત્રતા િારે્ ગર્જના કરી ્રુોપનાાં દેશોિાાં ભારતની 

સાચી આમથિકસ્્થમત અને રાજકીય પહરસ્્થમતનો પ્રચાર સિાચાર િાધ્યિ અને રાજકીય 

નેતાઓ અને ્વાતાંત્ર્યવાદીઓ સાથે અંગત સાંબ ાંધો મવકસાવીને  પોહરસિાાં પોતાનાાં 

કાયટને મવકસાવ્ુાં અને મવ્તા્ુ ંહત ુાં.  

પાંહિત શ્યાિજીનાાં વધતાાં જતાાં પ્રભાવ, ખ્યામત ,પ્રચાર અને પ્રસારનાાં કાયો તેિજ 

અનયુાયીઓની વધતી જતી સાંખ્યાથી બ્રિર્ીશ સરકાર અત્યાંત ભયબ્રભત અને બ્રચિંતીત 

હતી. શ્યાિજીની ગતીમવધીઓ પર લગાિ લગાવવાાંનાાં પગલાાં રૂપે બ્રિર્ીશ સરકારે 

૧૯િી સતરે્મ્બર ૧૯૦૭નાાં હદને શ્યાિજીનાાં બ્રિહર્શ સરકાર મવરૂદ્ધ ભારતીય લોકોને 

ભિકાવતાાં સિાચાર પત્ર ‘’ધ ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’ તેિજ તેનાાં શભુબ્રચિંતક અને 

સહકાયટકર સિાચાર પત્રો ‘’ધ ગેલીક અિેરીકન’’ અને ‘જ્ર્ીસ’’ પર ભારતિાાં આયાત 

કરવાાં પર ગવનટર જનરલ ઓફ કાઉસ્ન્સલે ૧૮૭૮નાાં દરીયાયી જકાત ધારા ૧૯ હઠેળ 



 

પ્રમતબાંધ લાદ્યો હતો. શ્યાિજીએ મનિરપર્ે  આ પ્રમતબાંધની અવગર્ના કરતાાં જર્ાવ્ુાં 

હત ુ કે ‘’તિાિ મવરોધ અને પ્રમતબાંધ હોવાાં છતાાં અિે હાંિેશની જેિ જ કાયટરત રહીશુાં 

અને ‘’ધ ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’’ને ભારત િોકલવાનુાં ચાલ ુજ રહશેે.’’ બ્રિર્ીશ સરકાર 

અને સિાચાપત્રોનાાં પાંહિત શ્યાિજી પર વધતાાં જતાાં કિક વલર્ અને આરોપોની 

પરવાહ કયાં મવનાાં શ્યાિજીએ હવે ઈંર્ નો જવાબ પત્થરથી આપવાની નીમત અપનાવી 

હતી. તેિર્ે લ ાંિનનાાં સિાચાર પત્રને વધ ુઆક્િક પત્ર લખી જર્ાવ્ુાં કે,’’હાલ ભારતિાાં 

થતી જર્થથાબાંધ ધરપકિો, જબરજ્તીથી કરાવવાિાાં આવતાાં એકરાર અને મનદોષ 

દેશભક્સત ભારતીયોને કરવાિાાં આવતી સતાિર્ીનાાં અબ્રભપ્રાયિાાં, મિ. જેઈમ્સ હફન્ર્ાન 

લૅલોરનાાં આયરલેન્િનાાં મદુ્દાની જેિ િને પર્ રઢ પર્ે કહવેાની િાંજુરી આપશો કે જે 

મસદ્ધાાંતોને હુ ાં કહવેા અને અથટઘર્ન કરી તેને વળગી રહવેાાં િાાંગ ુછાં તે – સયુટથી ધરતીનાાં 

િધ્ય સધુી સાંપરૂ્ટ ભારતની નીમતિાન અને ભૌમતક િાબ્રલકી ભારતનાાં લોકોનાાં 

અમધકારની િાબ્રલકી છે. તેઓ અને તેિનાાં મસવાય કોઈ પર્ નહહ, તેિનાાં દેશનાાં 

જિીનદારો અને ધરાશાસ્ત્રીઓ છે. જે બધાાં કાયદાઓ તેિનાાં દ્વારાાં બનાવવાિાાં અવયાાં 

નથી તે વયથટ અને ખોખળાાં છે અને તિાિ જિીનનાાં દ્તાવેજો જે તેિનાાં દ્વારાાં 

આપવાિાાં નથી આવયાાં અથવા િાંજૂર કરવાિાાં નથી આવયાાં તે બધાાં રદબાતલ છે અને 

આ જિીનની િાબ્રલકીનાાં સાંપરૂ્ટ હક્સક્સને, દૈવી શસ્ક્સતએ િાનવની ક્ષિતા શસ્ક્સતિાાં મકૂ્ાાં છે 

એવાાં કોઇ પર્ અને સવટ ઉપાયો દ્વારાાં કતટવયપરાયર્તાથી ખાત્રીપવૂટક અિલિાાં 

મકૂાવવાાં  જ જોઈએ.’’ શ્યાિજીએ આ પ્રકારની જાહરેાત કરીને ભારતની કર્ કર્ 

જિીનની િાબ્રલકી ભારતીય પ્રજાની હોવાનો દાવો કરી તેને પ્રાતત કરવાાં કોઈ પર્ 

પ્રકારનાાં સાધનનો ઉપયોગ કરવાાંની હાકલ કરી હતી.          

 પેરીસિાાં ્થાયી થયાાં બાદ શ્યાિજીએ ભારતિાાં વધતાાં જતાાં  બ્રિર્ીશ સરકારનાાં ઘોર 

અત્યાચારો, આપખદૂશાહી અને  લોહીયાળ દિનનાાં દુવયટવહાર સાિે ઝઝિવા િારે્ હવે  

‘’જેવાાં સાથે તેવાાં’’ અને ‘’લોહીનો બદલો લોહી’’ની નીમત અપનાવીને હવે ભારતનાાં 

્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિને સશસ્ત્રક્ામતનાાં જ્વાળામખુી રૂપે ભભકૂાવવાનાાં ગતીશીલ પ્રયત્નો શરૂ 

કરી દીધાાં હતાાં. શ્યાિજીને હવે  ખાત્રી થઈ ગઈ હતી કે ભારતને બ્રિર્ીશ સરકારની 

આપખદૂ સત્તાિાાંથી મકૂ્સત કરી ્વતાંત્ર કરવાાં િારે્ બ્રિહર્શ સરકાર અને તેનાાં તાનાશાહી 



 

બ્રિર્ીશ અમધકારીઓનો શામતપવૂટક સામહૂહક મવરોધ, બહહષ્કાર અને અસહકારી આંદોલન 

જેવાાં મવકલ્પો જ પયાટતત અને અસરકારક નથી.  આ કારર્ોથી શ્યાિજીને મવશ્વાસ થઈ 

ગયો હતો કે હવે  સશસ્ત્રક્ાાંમતનો િાગટ અપનાવયાાં મસવાય હવે બીજો કોઈ મવકલ્પ જ રહ્યો 

નથી. શ્યાિજીએ હવે ખલુ્લે આિ બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્ય સાિે સશસ્ત્ર બળવો પોકારવાની 

ભારતીય લોકોને હાકલ કરી અને ફ્રાન્સથી ગતુતરીતે શસ્ત્રો અને મવ્ફોર્ક બનાવવાની 

રીતોની િાહીતી ભારતનાાં સશસ્ત્રક્ાાંમતવીરોને પહોંચાિવાનુાં શરૂ ક્ુ ં તેિજ આ 

યોજનાઓને પાર પાિવાાં તેિનાાં પર આમથિક સહાય પર્ િોકવાની યોજનાઓ રચી હતી.  

શ્યાિજીએ રાષ્રવાદી મવચારધારાને સારાાં એ ભારતિાાં પ્રવચન દ્વારાાં પ્રચાર કરવા િારે્ 

‘’ સોસાયેર્ી ઑફ પોબ્રલર્ીકલ મિશનરીઝ’’ની ્થાપના કરી સારીએ યોજનાને પોતાની 

આમથિક સહાય આપી હતી. આ યોજનાનુાં પ્રથિ પ્રવચન ક્ાાંમતકારી બ્રબપીન ચન્ર પાલે 

આત્ુાં હત ુાં. આ ઉપરાાંત કેર્લાાંએ ચનુ ાંદા  ભારતીય ્વાતાંત્ર્ય ક્ાાંમતકારીઓને ફ્રાન્સિાાં 

રશીયન ક્ાાંમતકારીઓ અને ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા  બોમ્બ બનાવવાની કેળર્ી અપાવવાની 

સવટ સમુવધાઓ પર્ પ્રાતત કરાવી હતી. તેિર્ે તેિનાાં સિાચારપત્રિાાં ખલુ્લે આિ 

બાંગાળ,  િહારાષ્ર, પાંજાબ અને અન્ય પ્રાાંતના ક્ાાંમતકારીઓ સાથે ગાઠ સાંબ ાંધો પ્ર્થામપત 

કરીને તેિને પોતાનુાં સિથટન પ્રદાન ક્ુ ંહત ુાં. શ્યાિજીએ કલકત્તા, બાંગાળથી  પ્રકાશીત 

થતાાં રાષ્રવાદી સિાચાર પત્ર ‘’વન્દે િાતરિ’’નાાં ત ાંત્રી શ્રી અરમવિંદ ઘોષની ગેરકાયદે 

કરવાિાાં આવેલ ધરપકિનો તેિજ બ્રબપીન ચન્ર પાલની સતાર્ી િારે્ કરેલ ધરપકિનો  

સખ્ત મવરોધ દશાટવયો હતો. શાાંમતપરૂ્ટ પર્ે આક્ોષ અને મવરોધ પ્રગર્ કરતી ભારતની 

્વાતાંત્ર્ય પે્રિી પ્રજાને અને નેતાઓને કચિી નાાંખવાાં અિાનવીય અત્યાચારો કરનારી 

સરમખુત્યાર પરદેશી આક્ાાંતા બ્રિર્ીશ સરકારનાાં જુલ્િો હવે પરાકાષ્ર્ાએ પહોંચ્યા હતાાં. 

આવી દયાજનક વયથીત પહરસ્્થમતિાાં હવે શ્યાિજી અને તેિનાાં અનયુાયીઓની 

સહનશીલતાનો અંત આવયો હતો અને તેિર્ે હવે બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યની સત્તા સાિે જેવાાં 

સાથે તેવાાં બની બોમ્બ અને શસ્ત્રોનાાં ઉપયોગ વિે િહા્દુ્ધ ખેલી િોતનો બદલો િોતથી 

લેવાાં ભારતનાાં ક્ાાંમતવીરોને હાકલ કરી તેિને જરૂરી તિાિ સહાય પરૂી પાિવાની 

યોજનાઓને અિલિાાં મકૂી હતી. પાંહિત શ્યાિજીને જ્યારે ‘ધ લાંિન પોલ િોલ 

ગેઝેર્’’નાાં પેરીસ ખાતેનાાં ખબરપત્રીએ તેિની મલૂાકાતિાાં ભારત ખાતે સશસ્ત્રક્ાાંમત અને 



 

બોમ્બનાાં ઉપયોગ મવષયિાાં  શ્યાિજીને પ્રશ્ન પછુ્ો હતો ત્યારે શ્યાિજીએ જવાબિાાં 

સશસ્ત્રક્ાાંમત અને બોમ્બનાાં ઉપયોગનુાં સિથટન કરતાાં કહ્ુાં હત ુાં,’’ જ્યાાં જ્યાાં આપખદુસત્તા 

કે સરમખુત્યારશાહી છે ત્યાાં ત્યાાં ભગૂભટ પહરબળો કાિ કરતાાં જ હોય છે. ક્ાાંમતએ દિનનુાં 

અમનવાયટ અને ્વાભામવક પહરર્ાિ છે, સિતોલન ્થામપત કરાવા શારીરીક બળની 

જરૂરીયાતની સીધી અસર છે.’’    

પાંહિત શ્યાિજીએ ૧૯૦૫ થી ૧૯૦૭ દરમિયાન તેિનાાં આંદોલનને કરેલ પ્રગમતની 

સમિક્ષા કરતાાં તેિર્ે તેિનાાં અક્સર્ોબર ૧૯૦૭નાાં સિાચારપત્રિાાં જર્ાવ્ુાં હત ુાં કે જો 

તેિર્ે સચુવેલ યોજનાઓને સારાાંએ ભારતિાાં સહકાર અને સહયોગ પ્રાતત થાય તો 

તેિર્ે ‘’ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’’નાાં પ્રથિ અંકિાાં જર્ાવયા મજુબ ‘’દશ વષટિાાં બ્રિર્ીશ 

સરકારે બ્રબ્તરાાં પોર્લાાં સાથે અથવા તેનાાં મવનાાં ભારત છોિવુાં પિશે’’. આ મનવેદનિાાં 

પાંહિત શ્યાિજીએ પ્રથિવાર ‘’ સ્ક્સવર્ ઈન્ન્િયા’’ શલદનો શલદપ્રયોગ ૧૯૦૫િાાં કયો હતો. 

શ્યાિજીનાાં આ ‘’ સ્ક્સવર્ ઈન્ન્િયા’’ શલદનો ઉપયોગ ગાાંધીજીએ સાિત્રીસ વષટ પયંત 

૧૯૪૨િાાં  શ્યાિજીની ્વાતાંત્ર્ય ચળવળની પ્રારાંભીક મવચારધારા અને તત્વજ્ઞાન પર 

આધારીત નવી ચળવળ ‘’ સ્ક્સવર્ ઈન્ન્િયા’’ શરૂ કરી હતી. પાંહિત શ્યાિજીની ્વતાંત્ર્ય 

ચળવળને જો એ દાયકાિાાં ભારતિાાં ભારતીય કોંગે્રસ સહીત સવટિાન્ય પ્રમતસાદ િળ્યો 

હોત તો કદાચ ભારતને ્વતાંત્રતા લગભગ ૩૫ વષટ પહલેાાં પ્રાતત થઈ ગઈ હોત!     

પાંહિત શ્યાિજીએ નવેમ્બર ૧૯૦૭નાાં ‘’ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’’િાાં ‘’ ભારતિાાં બ્રિર્ીશ 

સત્તાને કેવી રીતે પાાંગળી કરવી’’ એવાાં િથાળાાં હઠેળ એક લાાંબો લેખ લેખી ભારતનાાં 

લોકોને બ્રિર્ીશનો સવટ ક્ષેત્રોિાાં બહહષ્કાર કરી તેનાાંથી છર્ાાં પિવાાંનો તેિજ રાષ્રવયાપી 

હિતાલ દ્વારાાં ક્ાાંમત લાવવાનો પર્ ઉપદેશ ફરીવાર આતયો હતો. તેિર્ે ભારતની 

જનતાને જર્ાવ્ુાં હત ુાં કે ભારતનાાં મવમવધ ક્ષેત્રોિાાં સ ાંગઠનો ઉભાાં કરીને  સાિાન્ય 

સાવટજમનક હિતાલ પાિવાથી ઈંગ્લાંિની સત્તા પત્તાનાાં િહલેની જેિ કકિભસૂ થઈ જશે. 

શ્યાિજીને રઢ મવશ્વાસ હતો કે જો રહેવાસી ભારતીય લોકો એક અઠવાહિયા િારે્ મવજેતા 

બ્રિર્ીશ સત્તાધીશોને િદદ આપવાનુાં બ ાંધ કરે તો ભારતિાાં વહીવર્તાંત્ર સાંપરૂ્ટ પર્ે ભાાંગી 

પિે. જો ્થામનક નોકરો અંગે્રજોની સેવા કરવાનો અસ્્વકાર કરે તો આ ઈંગ્લીશ 



 

અિલદાર પોતાનાાં જ ઘરોિાાં ભખૂ્યો િરી શકે અને જો રહવેાસી મસપાઈઓ અને સૈમનકો 

સરકારનાાં હકુિો િાનવાની ના પાિે તો બ્રિર્ીશ સરકાર એકા એક થાંભી જઈ શકે એવુાં 

સચુવ્ુાં હત ુાં.  શ્યાિજીએ આ રીતે ભારતની પ્રજાને બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યવાદની 

આપખદૂશાહીિાાંથી મકુ્સત થવાાં અને ્વતાંત્રતા પ્રાતત કરવાાં અહહિંસાના િાગે બહહષ્કાર 

કરવાનો અને હિતાલનાાં શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવાનો સવટ પ્રથિ મવકલ્પ પાંહિત શ્યાિજીએ 

બતાવયો હતો જેને ગાાંધીજીએ લગભગ ત્રર્ દાયકા બાદ શ્યાિજીનાાં મસદ્ધાાંતોનુાં અનકુરર્ 

કરીને તેને ‘’અહહિંસાત્િક સત્યાગ્રહ’’નુાં નવુાં નાિકરર્ કરી ચળવળ ચલાવી હતી.   

આ સિય દરમિયાન સાઉથ આહફ્રકાનાાં રાન્સવાલ પ્રાાંતિાાં ત્યાાંના ્થામનય ઝલ ુલોકો 

અને બ્રિર્ીશ સરકારની સાથે થયેલ ્દુ્ધ દરમિયાન ભારતીય લોકોનાાં હકને િારે્ 

ગાાંધીજીએ પોતાની જાતને બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યનાાં નાગરીક આલેખીને પોતાને બ્રિર્ીશ 

સામ્રાજ્યનો પે્રિી તરીકે ગર્ાવયો હતો અને બ્રિર્ીશ સરકારને સહાય અને રે્કો આતયો 

હતો. આ અસત્ય મવધાન િારે્ શ્યાિજીએ ગાાંધીજીનાાં જુઠ્ાર્ાને ખલુ્લુાં પાિ્ુાં હત ુાં કારર્કે 

ગાાંધીજી પોરબાંદરનાાં હતાાં અને પોરબાંદર ભારતનુાં એક ્વતાંત્ર રાજકુાંવરીય રાજ્ય હત ુાં. 

શ્યાિજીએ ગાાંધીજીનાાં અને તેિનાાં અનયુાયીઓનાાં આ ્વાથી અને નાિોશી ભરેલાાં 

કાિને વખોિી કાઢયુાં હતુાં. શ્યાિજીએ કહ્ુાં હતુાં,’’જે લોકો બીજાની ્વતાંત્રતાનો નાશ 

કરવાના ભોગે પોતાનાાં હક્કો અને અમધકારો ખરીદવાાં વયાકુળ છે તેવાાં લોકો સારી 

આગતા્વાગતાને લાયક નથી’’. 

પાંહિત શ્યાિજીને થીયોસોફીકલ સોસાયર્ી સાથે જુનાાં અને ધમનષ્ઠ સાંબાંધો હોવાાં છતાાં 

જ્યારે થીયોસોફીકલ સોસાયર્ીનાાં પ્રમખુ શ્રીિમત  એન્ની બસેન્ર્ ભારતની ્વતાંત્રતાની 

રાજનીમતિાાં સક્ીય બનવાાં ઈચ્છતાાં હતાાં ત્યારે શ્યાિજીએ તેિને તેિની એક હાથિાાં 

‘’બ્રિહર્શ રાજા હદઘાટ્ ુબનો’’ અને બીજાાં હાથિાાં ‘’વાંદે િાતરિ’’નાાં દાંભી દની રે્કેદાર 

અને િીઠી જીભવાળી જુઠ્ી મિત્ર તરીકે દશાટવી હતી. પોતાનાાં અંગત સાંબાંધોને બાજુએ 

મકુી સત્યને ઉજાગર કરવાાં કોઈ પર્ વયસ્ક્સતની સાચી આલોચના કરવાિાાં પાંહિત 

શ્યાિજી ક્ારેય સાંકોચ રાખતાાં ન હતાાં.     



 

પાંહિત શ્યાિજી એવુાં િાંતવય ધરાવતાાં હતાાં કે ભારતની રાષ્રીય એકતા અને અખાંિતાને 
પ્રાતત કરવા િારે્ ભારતિાાં એક સાિાન્ય રાષ્રવયાપી સાિાજીક ભાષા હોવી જોઈએ. 
પાંહિત શ્યાિજી એવુાં િાનતાાં હતાાં કે હહિંદી ભાષા કે જેને તેિેનાાં ગરુુ ્વામિ દયાનાંદ 
સર્વમત આયટ- ભાષા તરીકે વર્ાટવતાાં હતાાં, તેને ભારતની સાિાન્ય સાિાજીક ભાષા 
તરીકે મન્કુ્સત કરી રાષ્રભાષા તરીકે ્થાન આપવુાં જોઈએ. પાંહિત શ્યાિજીનાાં 
િતાનસુાર હહિંદી ભાષા ભારતનાાં લગભગ અધાં લોકો એક યા બીજી રીતે હહિંદી બોલી 
અને સિજી શકે છે જ્યારે બીજી કોઈ ભાષા એવી નથી જે ર્કાવારી પ્રિાર્ે થોિી પર્ 
તેની નજીક પહોંચી શકે. આ ઉપરાાંત હહિંદી િહદ અંશે સવટિય વપરાતી દેવનાગરી 
લીપીિાાં હોવાથી સાંવાદનાાં િાધ્યિ તરીકે ભારતનાાં િોર્ા ભાગિાાં સરળતાથી 
ઉપયોગિાાં લઈ શકાય. પાંહિત શ્યાિજી એ િતનાાં હતાાં કે ઈંગ્લીશ જેવી પરદેશી ભાષા 
કદીએ બહોળા જનસમદૂાયિાાં એવો ધ્યેય પ્રાતત કરી શકે નહહ. પાંહિત શ્યાિજીએ 
ભારતનાાં મવમવધ પ્રાાંતનાાં મવમવધ ભાષી લોકો વચ્ચે સાિાન્ય ભાષાનાાં િાધ્યિ દ્વારાાં 
વાતાટલાપ ્થામપત કરવા શભુાશયની પતૂી િારે્ પ્રાયોગીક ધોરર્ે એક વષટની યોજના 
બનાવી. આયોજના મજુબ કલકત્તા, િરાસ, મુાંબઈ અને પનૂાિાાં હહિંદી ભાષાનાાં વગો શરૂ 
કરવાાં દરેક શહરેને ખચટને પહોંચી વળવાાં ૧૦૦૦ રૂમપયાનુાં દાન જાહરે કરી તેનુાં સાંચાલન 
કરવાાં હરેક શહરેોિાાં જાબ્રર્તા મિત્રો અને ભાતભૃાવી લોકોની િાંિળીની રચના કરી કાયટનો 
આરાંભ કયો હતો. પાંહિત શ્યાિજી પોતે સા્ં કૃતભાષાનાાં મવદ્વાન હોવાથી તેિની 
પ્રાથમિકતા સા્ં કૃત ભાષાને રાષ્રભાષા બનાવવા પર ઉતરે એ ્વાભામવક હતુાં. એિનો 
આ હહિંદી ભાષાને રાષ્રભાષા બનાવવાનો સઝુાવ કદાચ કાિચલાઉ ્વતાંત્રતા પ્રાપ્તત 
સધુીનો હતો એ વાત શક્ હોય શકે છે. ભારત ્વતાંત્ર થયાાં બાદ આજે પર્ હહિંદી ભાષા 
સાંપરૂ્ટ પર્ે રાષ્રભાષાનુાં ્થાન પ્રાતત કરી શકી નથી અને દબ્રક્ષર્ ભારતિાાં હજુ પર્ 
તેનો સખ્ત મવરોધ છે. ભારતની ્વતાંત્રતા પછી જો સા્ં કૃતભાષાને જે રીતે ઈઝરાઈલે 
હહબ્રભુાષાને રાષ્રભાષાનો દરજ્જજો આતયો હતો તેવી રીતે જ ભારતે સા્ં કૃત ભાષાને 
રાષ્રભાષાનો દરજ્જજો આતયો હોત તો આજે ભારત સા્ં કૃત ભાષાિય બની ગ્ુાં હોત અને 
ઉત્તર ભારત અને દબ્રક્ષર્ ભારતનાાં ભાષાવાદી ઝગિાઓ અને િતભેદો રહ્યાાં ન હોત. 
પાંહિત શ્યાિજી જો ભારતની ્વતાંત્રતા સધુી જીવાંત રહ્યા હોત તો જરૂર તેંિર્ે 
સા્ં કૃતભાષાને રાષ્રભાષા બનાવવાની હહિાયત અવશ્ય કરી હોત.  
 
પાંહિત શ્યાિજીએ લાંિનથી મવદાય લેતાાં પહલેાાં ઈન્ન્િયા હાઉસની બધીજ જવાબદારી 

પોતાનાાં કાબેલ મશષ્ય શ્રી મવનાયક સાવરકરને સોંપી હતી. વીર સાવરકરે ‘’ઈન્ન્િયા 



 

હાઉસ’’ની પ્રવમૃત્તઓને પાંહિત શ્યાાંિજીનાાં િાગટદશટન હઠેળ યથાવત રાખી ક્ાાંમતકારી 

પ્રવમૃત્તને વેગ આપવાનુાં કાયટ પાંહિત શ્યાાંિજીની ગેરહાજરીિાાં સહજતાથી સાંભાળી લીધુાં 

હતુાં. વીર સાવરકરે ભારતનાાં ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિની ૫૧િી જયાંતીની ઉજવર્ીંિાાં બલીદાની 

હતુાત્િાઓને શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરવાનો કાયટક્િ ‘’ઈન્ન્િયા હાઉસ’’ ખાતે ૧૦િી િે 

૧૯૦૮નાાં હદને યોજ્યો હતો જેિાાં ૨૦૦ ભારતીય મવદ્યાથીઓએ ભાગ લીધો હતો.  

ભારતીય લોકોને બ્રિર્ીશ સામ્રાજય સાિે ભિકાવવાાં િારે્ આ સભાિાાં એક જોરદાર 

ઐમતહામસક હ્તપત્રક ‘’ઓ’ િાહર્િયસટ’નુાં મવતરર્ પર્ કરવાિાાં આવ્ુાં હતુાં. આ 

અગ્નીજ્વાળાાં ઓકતાાં હ્તપત્રક્સિાાં બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્ય સાિે ખલુ્લો બળવો પોકારવાાં િારે્ 

ભારતીય લોકોને આવાહન આપવાિાાં આવ્ુાં હતુાં.     

પાંહિત શ્યાિજી બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યવાદી અને સા્ં થાનવાદી નીમતઓનાાં સખ્ત મવરોધી 

હોવાથી બ્રિર્ીશ સિાચાર પત્રો હાંિેશાાં તેિનાાં અને તેિની પ્રવમૃત્તઓના કટ્ટર મવરોધી અને 

આલોચક હતાાં. જ્યારે સિાચાર પત્રનાાં સાંવાદદાતાએ શ્યાિજી અને તેિનાાં સિાચાર 

પત્ર ‘ધ ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’ અને તેિની છાત્રાલય ‘ઈન્ન્િયા હાઉસ’ પર શાલદીક 

પ્રહારો કયાં ત્યારે તેિર્ે ‘ધ ર્ાઈમ્સ’ ને પત્ર લખી પોતાની સફાઈ રજુ કરતાાં મનદેશન 

ક્ુ ંહતુાં કે જોહ્ન મિલ્ર્ન અને જ્યોર્જ વોમશિંગ્ર્ન બને્ન એ જુમ્લી સરકારને હહિંસાત્િક િાગે 

ઉથલાવવાાંની હહિાયત કરી હતી છતાાં તેિનો સત્કાર પર્ ઈંગ્લાંિિાાં જ કરવાિાાં આવયો 

હતો. શ્યાિજી એ પર્ વાતને ્પષ્ર્ કરી હતી કે તેિનાાં ઈંગ્લાંિનાાં ૧૭ વષટનાાં મનવાસ 

દરમિયાન તેિનાાં બ્રિર્ીશ મિત્રોને તેિર્ે સાવધાન કયાં હતાાં કે તેિનાાં દેશબાંધઓુ 

તેિનાાં વારસો અને સગાસાંબ ાંધીઓને ગિુાવવાનાાં જોખિની મવરુદ્ધ પર્ આ ત્રાસિય 

સિયિાાં તેિને ભારત જવાની િાંજૂરી આપે છે કે જ્યારે દરેક અંગે્રજ તે દેશને પ્રત્યક્ષ કે 

પરોક્ષ રીતે લુાંર્વા ત્યાાં જાય છે જેને ભારતનાાં રાષ્રવાદી પક્ષો અને તેિનાાં સિથટકો 

તેિને શક્ શત્રઓુ તરીકે જ િાને છે.’’ આ પત્રને ‘ધ ર્ાઈમ્સ’ સિાચાર પતે્ર તા ૨૦િી 

ફેબ્રઆુરી ૧૯૦૯નાાં હદને પ્રકાશીત કયો અને તેની પ્રત બાર કાઉન્સીલને િોકલી હતી. 

આ પત્રની પ્રતનાાં આધારે શ્યાિજીનાાં બેરી્ર્ર પદને પાછાં લઈ લેવાનાાં ઈનર રે્મ્પલ 

કાઉન્સીલનાાં મનર્ટય સાિે તેિનો પક્ષ રજુ કરવા િારે્ ૨૬િી િાચટ ૧૯૦૯ નાાં હદને તેનાાં 

નાયબ ખજાનચીએ શ્યાિજીને પત્ર લખ્યો હતો. ૩જી એપ્રીલ ૧૯૦૯નાાં રોજ આ પત્રનો 



 

પ્રત્્તુ્તર આપતાાં શ્યાિજીએ તેનાાં લેખોિાાં શુાં વાાંધાજનક લખેલુાં છે તેનો ઉલ્લેખ િાાંગ્યો 

અને તેિેને જર્ાવ્ુાં કે ભારતને તેનુાં આત્િરક્ષર્ કરવાનો હક્ક ભારતનો છે જેિાાં તેિનાાં 

દેશના આક્ાાંતાઓ સાિે ્દુ્ધ કરવાનો હક્ક પર્ સિાયેલ છે.  આખરે ૩૦િી એપ્રીલ 

૧૯૦૯નાાં હદવસે ઈનર રે્મ્પલે મન્કુ્સત કરેલ ધારાસભાએ શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ‘બેરી્ર્ર 

હોવાને લાયક નથી’’ એવુાં જર્ાવી તેિની બેરી્ર્રની સનદ પદવી પાછી લઈ લેવાનો 

અને તેિનાાં નાિને સા્ં થાની ચોપિી િાાંથી બદતરફ કરવાનો મનર્ટય કયો હતો જે મનર્ટય 

ગેરકાનનુી અને અસાંગત હતો. શ્યાિજીએ બેહર્ર્રની કારહકદી તો એક દાયકા પહલેાાં જ 

છોિી દીધી હતી અને તેની તેિને જીવન મનભાટવ િારે્ કોઈ જરૂહરયાત પર્ ન હતી 

આથી તેિને આ મનર્ટયથી કોઈ ફરક પિે તેવુાં ન હતુાં. શ્યાિજીએ કર્ાક્ષ કરતાાં ઈનર 

રે્મ્પલનાાં આ મનર્ટયને બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યવાદ અને આપખદૂશાહીની એક ્વાતાંત્રવાદીને 

િળેલ સન્િામનય ભેર્ તરીકે ગર્ાવી હતી. પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં નાિને ઈનર 

રે્મ્પલ સા્ં થાની ચોપિીિાાં પનુુઃ્થામપત કરાવવા અને તેિની િાનદ પદવીને સન્િાન 

પવૂટક પાછી અપાવવાનાાં હાલનાાં સિયિાાં પ્રયત્નો ચાલી રહ્યાાં છે.   

ભારતનાાં ્વાતાંત્ર્યવાદી મનદોષ લોકોનાાં રક્સતની ભખૂી, દુષ્ર્, જુલ્િી અને અત્યાચારી 

બ્રિર્ીશ સરકાર સાિે લોહીયાળ સશસ્ત્રક્ાાંમત સર્જવાનાાં પાંહિત શ્યાિજીનાાં સિથટન, ઉપદેશ 

અને આદેશનાાં પ્રત્યાઘાત ભારતિાાં ઠેર ઠેર પિવાાં લાગ્યાાં હતાાં.  ૧લી જુલાઈ ૧૯૦૯ 

લાંિનિાાં િદનલાલ મધિંગ્રા દ્વારા સર મવબ્રલયિ હટ્ટ કઝટન વાયલીની રાજકીય હત્યાએ 

સારાાં એ મવશ્વિાાં ભારે ચકચાર િચાવયો હતો અને બ્રિર્ીશ સરકાર અને ગતુતચર 

સા્ં થાિાાં ભારે ભય અને ખળભળાર્ િચાવયો હતો. બ્રિર્ીશ કૃરતાનો બદલો લેતાાં 

િદનલાલ મધિંગ્રાનાાં આ બહાદુરીભયાં કૃત્યને જ્યારે મવશ્વનાાં ક્ાાંમતકારી ્વતાંત્ર્ય 

લિવૈયાઓએ પ્રશાંશા કરી વખાણ્ુાં હતુાં ત્યારે ગાાંધીજીએ િદનલાલ મધિંગ્રાનાાં શરુમવરતાનાાં 

આ કાયટને વખોિી કાઢય ુહતુાં, ગાાંધીજીએ તેિનાાં મનવેદનિાાં કહ્ુાં હતુાં કે,’’ મધિંગ્રાનાાં હહસક 

અને વેરભરેલાાં આ કાિે ભારતને ઘણુાં જ નકુ્સશાન પહોંચાિ્ુાં છે. પ્રમતમનમધિાંિળનાાં 

પ્રયત્નોને પર્ પીછેહઠ િળી છે. મિ્ર્ર મધિંગ્રાનો બચાવ અયોગ્ય છે. િારાાં િત મજુબ 

તેર્ે એક કાયરનાાં જેવુાં કાિ ક્ુ ંછે. કોઈ પર્ એ િાર્સ પ્રત્યે દયા દાખવી શકે. તેને 

નકાિાાં લખાર્ોનાાં વાાંચનની અપરીપક્સવતાએ આવુાં કાયટ કરવાાં દોયો છે.’’  આ 



 

મનવેદનિાાં ગાાંધીજીએ આિકતરી રીતે પાંહિત શ્યાિજીનાાં લખાર્ો કે જે ગાાંધીજીની 

મવચારશૈલીથી મવપહરત અને મવરુદ્ધ હોવાથી તેની મનિંદા કરી તેને દોમષત ઠેરવવાાં પ્રયત્ન 

કયો હતો. મવબ્રલયિ હટ્ટ કઝટન વાયલીની લાંિનિાાં થયેલ રાજકીય હત્યાનાાં પ્રસાંગ બાદ 

ભારતિાાં ક્ાાંમતકારીઓને અનોખુાં પ્રોત્સાહન પ્રાતત થતાાં ક્ાાંમતકારી પ્રવમૃત્તને ઘર્ો જ વેગ 

િળ્યો હતો. મવનાય સાવકરનાાં ભાઈ ગર્ેશ સાવરકરને કરવાિાાં આવેલ કાળાપાર્ીની 

જન્િર્ીપની સજાનો બદલો લેવાાં અનાંત કન્હરેેએ ૨૧િી અક્સર્ોબર ૧૯૦૯નાાં હદને જીલ્લા 

િેજી્રેર્ મિ્ર્ર જેક્સસનની હત્યા પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં સાથીદારોએ ભારત 

િોકલેલ િાઉનીંગ મપ્તોલથી કરી હતી.  પાંહિત શ્યાિજીએ અનાંત કન્હરેેની મવરતાને 

બ્રબરદાવવાાં એ શરૂવીરનાાં નાિની મશષ્યવમૃત્ત પર્ શરૂ કરી હતી. સર મવબ્રલયિ હટ્ટ કઝટન 

વાયલીની રાજકીય હત્યા બાદ બ્રિર્ીશ ગતુતચર સા્ં થાએ ઈન્ન્િયા હાઉસ પર પોતાની 

જાસસુીની ગમતમવધીઓ ઘર્ીજ મતવ્ર આક્િક બનાવી દીધી હતી જેને કારર્ે ઈન્ન્િયા 

હાઉસિાાં રહતેાાં મવદ્યાથીઓનુાં ભાવી ભયિાાં મકૂા્ુાં હતુાં. ૧૪િી ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૦નાાં ‘ધ 

ર્ાઈમ્સ’’ સિાચાર પત્ર મજુબ આવી પહરસ્્થમતિાાં પાંહિત શ્યાિજીએ ‘’ઈન્ન્િયા હાઉસ’’ને 

નવેમ્બર ૧૯૦૯િાાં ખાલી કરાવીને વેચાર્ િારે્ મકુવાની જાહરેાતનુાં પાર્ી્ુાં ઘરની 

બહાર મકૂીને કરવાિાાં આવી હતી. ‘ધ ર્ાઈમ્સ’’ સિાચાર પત્રનાાં અહવેાલ મજુબ 

શ્યાિજીએ આ છાત્રાલયનાાં િકાનનુાં સાંચાલન કરી તેને યથાવત ચલાવવાાં પ્રયત્નશીલ 

રાષ્રીય સા્ં થાને દાનિાાં આપી દેવાની પર્ જાહરેાત કરી હતી.     

૧૯૧૦િાાં જાવા અથવા ઈન્િોનેમસયાનાાં ક્ાાંમતકારી મિ. અને્ર્ ્જુીન િાઉ િેક્કરે જ્યારે 

્રુોપનાાં પ્રવાસે આવયાાં હતાાં ત્યારે તેિર્ે પેરીસિાાં પાંહિત શ્યાિજીની મલુાકાત કરી 

હતી. તેઓ શ્યાિજીનાાં કાયોથી અત્યાંત પ્રભામવત હતાાં અને તેઓ ઈન્િોનેમસયાડનાાં 

્વાતાંત્રસાંગ્રાિને જ્વલાંત બનાવવા શ્યાિજીની સલાહ, િાગટદશટન અને િદદ  ઈચ્છતા 

હતાાં. પાંહિત શ્યાિજીની મશક્ષા, સલાહ અને િદદ અને આમશવાટદ લઈને મિ. િેક્કર જાવા 

પાછા ફયાં અને શ્યાિજીનાાં ભવય ઉદાહરર્ને અનસુરીને પોતાની િાતભૃમૂિ જાવાની 

્વતાંત્રતા િારે્ની ચળવળને નવા ઉત્સાહ અને શૌયટથી શરૂ કરી પોતાનાાં ધ્યેયને મસદ્ધ 

ક્ુ ં હત ુાં. કાળાાંતરે મિ.અને્ર્ ્જુીન િાઉ િેક્કરે શરૂ કરેલાાં સિાચારપત્રિાાં લેખો પર્ 

શ્યાિજીએ લખ્યાાં હતાાં. ભમવષ્યિાાં ઈન્િોનેમસયાને ્વતાંત્રતા િળતાાં તેનાાં પ્રથિ 



 

ચુાંર્ાયેલાાં પ્રમખુ સકુર્ો, મિ. િેક્કરને પોતાનાાં ગરુુ અને ઈન્િોનેમસયાની ્વતાંત્રતાનાાં 

રાષ્રમપતા િાનતા હતાાં. જાવાની ્વતાંત્રતા બાદ મિ. િેક્કરે પોતાનુાં ્રુોપીયન નાિ 

બદલીને જાવાનીસ નાિ દાનોહદદટજા સેતીયાબોદ્ધી રાખ્્ુાં હતુાં અને એજ નવા નાિથી 

તેઓ ઈન્િોનેમસયાના રાષ્રીય વીર પરુુષ તરીકે ઓળખાઈને પ્રખ્યાત બન્યાાં હતાાં. આ 

રીતે શ્યાિજીએ ઈન્િોનેમસયાની ્વતાંત્રતા ના અબ્રભયાનિાાં મિ. િેક્કર જેવાાં 

્વાતાંત્રવાદીને સહકાર અને િાગટદશટન આપીને મવશ્વ ્તર પર ્વતાંત્રતા િારે્ પોતાનુાં 

યોગદાન આત્ુાં હતુાં.                 

શ્યાિજી અને તેનાાં સાથીદારોએ સતત પહરશ્રિ કરી ફ્રાન્સ અને ્રુોપનાાં રાજકીય 

નેતાઓ, મવદ્વાનો અને ભારતનાાં શભુેચ્છકો સાથે ધમનષ્ઠ સાંબ ાંધો મવકસાવી ભારતને 

્વતાંત્ર કરવાનાાં પોતાનાાં અબ્રભયાનને પેરીસિાાં વધ ુતીવ્ર અને વેગવાન બનાવ્ુાં હત ુાં. 

વીર સાવરકર પર્ ગતુતતાથી પેરીસ ચાલ્યાાં ગયાાં હતાાં અને ત્યાાં અન્ય ક્ાાંમતકારીઓ 

સાથે પ્રવમૃત્તિાાં જોિાયાાં હતાાં. થોિાાં સિય પયંત મવનાયક સાવરકરે શ્યાિજી અને અન્ય 

મિત્રોની ઈચ્છા મવરૂદ્ધ લાંિન    પાછાાં ફરવાનો મનશ્ચય કરી દાદાભાઈ નવરોરજીની પૌત્રી 

પેરીન નવરોજજી-િા્ર્ર સાથે લાંિન આવયાાં ત્યારે તેિની ધરપકિ મવક્સર્ોહરયા રેલ્વે 

્રે્શન પર ૧૩િી િાચટ ૧૯૧૦નાાં હદને કરવાિાાં આવી હતી.  સર મવબ્રલયિ હટ્ટ કઝટન 

વાયલીની હત્યાનાાં અને સાવરકરનાાં ભાઈ શ્રી ગર્ેશ સાવકરે તા.૨૧િી હિસેમ્બરે જીલ્લા 

િેજી્રેર્ મિ્ર્ર જેક્સસનની કરેલ રાજકીય હત્યાનાાં અનસુાંધાનિાાં શ્રી મવનાયક 

સાવરકરની ધરપકિ લાંિનિાાં કરવાિાાં આવી હતી ત્યારે શ્યાિજીએ પોતાનાાં આ 

મશષ્યનાાં બચાવિાાં સારાાંએ ્રુોપિાાં જનિત ઉભો કરવાાં અનેક પ્રયત્નો કયાટ હતાાં. આ 

ઉપરાાંત શ્યાિજીએ લાંિન સ્્થત મિ. હાઈન્ડ્િન, મિ. ગાય આલ્રેિ, આયરીશ હરપબ્લલકન 

અને આયરીશ હોિ રૂલ  ચળવળનાાં નેતાઓ અને અન્ય મિત્રો અને શભુબ્રચિંતકોને 

સાવરકરને કોઈ પર્ ભોગે બ્રિર્ીશ સરકારની કેદિાાંથી મકૂ્સત કરાવાાંની ભલાિર્ કરી 

મવમવધ યોજનાઓની જાર્ કરી હતી. ભારતની ્વતાંત્રતા િારે્ સહકાર આપનારાાં લ ાંિન 

સ્્થત મિત્રોનાાં અથાગ િતપ્રચાર અને પ્રયત્નો છતાાં શ્રી મવનાયક સાવરકરને બ્રિર્ીશ 

ન્યાયાલયે મવનાાં તપાસ જન્િર્ીપની સજા આપી હતી.  મિ ગાય આલ્રેિે તેનાાં ‘’િેઈલી 

હરેાલ્િ’’ સિાચારપત્રિાાં ‘’ હહિંદુ રાષ્રભક્સત કે જેની સજા ૨૪િી હિસેમ્બર ૧૯૬૦નાાં રોજ 



 

પરૂી થશે’’ એ મશષટક હઠે એક ભાવત્િક લેખ લખ્યો હતો. જે લેખ સારાાંયે ઈંગ્લાંિિાાં  

સાવરકની મસૂ્ક્સતિારે્ જનિત ઉભો કરવાિાાં સહાયક થયો હતો. સાવરકને કેદી તરીકે 

ભારત લઈ જતાાં જહાજિાાંથી ફ્રાાંન્સ સ્્થત િાસેલ્સનાાં બ ાંદરપર સાવરકરે તા. ૮િી 

જુલાઈ ૧૯૧૦નાાં રોજ જહાજ પરથી સાહમસક કુદકો િારી ભાગવા પ્રયત્ન કયો હતો 

પરાંત ુ બ્રિર્ીશ સૈમનકોએ કૂર્નીમતથી તેિને ફ્રાાંન્સની ધરતી પરથી  ગેરકાયદે પકિીને 

પાછાાં જહાજ પર લઈ ગયાાં હતાાં. જ્યારે પાંહિત શ્યાિજી, િેિિ કાિા, સરદારમસિંહ 

રાર્ાને આવાતની જાર્ થઈ ત્યારે  શ્યાિજીએ આ ઘર્નાને રાજકીય ્તર પર ઉઠાવવા 

િારે્ ફ્રાાંસનાાં મવખ્યાત સિાજવાદી નેતા િોમશયોર જોરેસને િળ્યાાં અને સાવરકરને ફ્રાન્સ 

સરકારને સપુ્રત કરવાાં િારે્ કાયટવાહહ શરૂ કરાવી હતી. પરાંત ુ  બ્રિર્ીશ સરકાર આ 

હક્સાને  હાગની આંતરરાષ્રીય ન્યાયાલયિાાં બે દેશો વછે િધ્ય્થ લવાદી ન્યાય 

કરાવવાાં લઈ ગઈ હતી અને .દુભાટગ્યે આંતરરાષ્રીય ન્યાયાલયિાાં બ્રિર્ીશ સરકારે 

ચાલબાજી અને કૂર્નીમત અજિાવીને જીત હાાંસલ કરી હતી. શ્યાિજી અને તેનાાં 

સાથીદારો તેિજ તેિનાાં હહતેચ્છ ફે્રન્ચ રાજનેતાઓએ સાવરકરને બ્રિર્ીશ સરકારની 

કેદિાાંથી મકુ્સત કરાવવાની સખત િહનેત છેવરે્ મનષ્ફળ મનવિી હતી.  

૧૯૧૧િાાં બ્રિર્ીશ પત્રકાર એડ્વિટ િાયલ્સ દ્વારા ફે્રન્ચ સિાચાર પત્ર ‘લીબરેર્ોર’’ િાાં 

પ્રકાશીત કરેલ હકિંગ જ્યોજનેાાં અવૈધ્ય સાંબાંધોનાાં કલાંકીત સિાચારોનાાં સાંબાંધિાાં તેની 

સાિે હકિંગ જ્યોજ ે િાાંિેલા બદનક્ષીનાાં દાવાની ન્યાયી અદાલતિાાં પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટન ુાં નાિ, તેઓ એડ્વિટ િાયલ્સ અને ફે્રન્ચ સિાચાર પત્ર ‘લીબરેર્ોર’’ નાાં તાંત્રી 

મિ. ઈ. હચે. જેઈમ્સનાાં મિત્ર હોવાથી, ઘસેર્વાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. આ રીતે બ્રિર્ીશ સરકાર 

કોઈ પર્ કારર્ો અને બહના હઠેળ શ્યાિજીને પકિવા િારે્ દાવપેચ રિતા હતાાં. 

એપ્રીલ ૧૯૧૧િાાં પ ાંહિત શ્યાિજીએ અિેહરકાનાાં રાષ્રપ્રમખુ મિ. મવબ્રલયિ હચે. ર્ાફ્ર્ને 

એક ખલુ્લો પત્ર લખીને તેિને એંગ્લો-અિેરીકન સાંધી મવષે ચેતવર્ી આપીને હ્તાક્ષર 

ન કરવા મવનાંમત કરી પોતાનો સખત મવરોધ વયક્સત કયો હતો. શ્યાિજીનાાં આ એંગ્લો-

અિેરીકન સાંધીનાાં મવરોધિાાં સખત અને ધારદાર શલદોિાાં સર્સર્તા પત્રિાાં શ્યાિજીએ 

લખ્્ુાં હત ુાં, ‘’સન્િાનમનય રાષ્રપમત િહોદય, દુમનયાનાાં ઘર્ાાં બધાાં દેશોને ગલુાિ 

બનાવવાવાળાાં િાકુઓનાાં સરદાર ઈંગ્લાંિ સાથે આપની સાંધી કરવાની ઈચ્છાની મવરુદ્ધ 



 

આપને સાવધાન કરવાનુાં હુ ાં િારુાં કતટવય િાનુાં છાં. તિે તિારાાં લ ાંિનનાાં રાજદૂતને 

તિારાાં હાલનાાં સાંદેશિાાં ઈંગ્લાંિને ‘’િાત ૄ દેશ’’ કહીને સાંબોધન ક્ુ ં છે. િને આ વાત 

હા્યાપદ લાગે છે. જરાાં મવચારો ! આપનો આજનો અદલા-બદલી અને સોદાબાજી જેવો 

રષ્ર્ીકોર્, તિારાાં િહાન પવુટજ અિેહરકાનાાં સ ા્ં કુ્સત રાજ્યનાાં પ્રથિ પ્રમખુને કેવો 

લાગશે? શુાં આ એક શલદ જ તેિને કબરિાાં તેિની શાાંમતનો ભાંગ કરવા િારે્ પયાટતત ન 

હશે? ઈંગ્લાંિની સાથે આપ સાંધી કરવાથી ગલુાિીનો જુવાળ વધશે. તિારો દેશ 

પરતાંત્રતાનો ભાર ઉતારીને ફેંકી ચકુ્ો છે આપનાાં પવૂટજો  બ્રિર્ન સાથે જે ભાવનાથી 

લિ્ાાં હતાાં તેજ ભાવનાઓથી પે્રરીત થઈને મવશ્વનાાં ઘર્ાાં દેશો ્વતાંત્રતા િારે્ સાંઘષટ 

કરી રહ્યાાં છે. શુાં ઈંગ્લાંિ સાથે સાંધી કરીને આપ બીજાાં દેશોને પરતાંત્ર બનાવી રાખવાનાાં 

નીચ કાિિાાં એ સામ્રાજ્યવાદી દેશને િદદ કરવાાં ઈચ્છો છો?’’ શ્યાિજીએ અિેરીકાનાાં 

રાષ્રપ્રમખુને લખેલ આ જુ્સા ભરેલ ધરદાર પત્રની નકલ અિેરીકાનાાં સિાચાર પત્રોિાાં 

પ્રકાશીત કરવાિાાં આવી જેને કારર્ે આ પતે્ર એંગ્લો-અિેરીકન સાંધી મવરુદ્ધ અિેરીકન 

જનિત તૈયાર કરવાિાાં અગત્યનો અને િહત્વનો ભાગ ભજવયો હતો.. શ્યાિજીનાાં આ 

પત્રને અિેરીકાિાાં રહતેી આયરીશ પ્રજાએ અને ભારતીય ્વાતાંત્ર્યવાદીઓએ હાહદિક 

આવકાર આપી એંગ્લો-અિેરીકન સાંધીનો સખ્ત મવરોધ કયો હતો. જેના પરીર્ાિે આ 

સાંધીનો પ્ર્તાવ અિેરીકન સેનેર્િાાં કરવાિાાં આવયો ત્યારે આ પ્ર્તાવને િોર્ી 

બહિુતીથી ફગાવી દેવાિાાં આવયો હતો અને ઈંગ્લાંિની હાર થઈ હતી. ઈંગ્લાંિની આ 

શરિજનક હારને મવશ્વનાાં ્વાતાંત્ર્યવાદીઓએ ગૌરાવ અને હષોલ્લાસ સાથે ઉજવી હતી. 

શ્યાિજીએ અિેહરકાનાાં પ્રમખુને મનભટય અને મનિરપર્ે લખેલો આ આ પત્ર તેિને એક 

પ્રથિ શે્રર્ીનાાં આંતરરાષ્રીય રાજનેતા, આંતરરાષ્રીય ્વાતાંત્ર્યસેનાની  અને 

આંતરરાષ્રીય મતુ્સદીની કક્ષાની શે્રર્ીંિાાં મકેુ છે.  

૧૯૧૧િાાં જિટનીનાાં પ્રખ્યાત સિાચાર પત્ર ‘’દાઈ ઝેઈજત્ક્ફ્ર્’નાાં સમ્પાદકે ભારતનાાં 

્વાતાંત્ર્ય સાંઘષટ પર લેખો પ્રકાશીત કયાં હતાાં અને એ સાંઘષટનાાં પ્રવતટક તરીકે પાંહિત 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનો સાંબ્રક્ષતત જીવન પહરચય અને કાયટનો ઉલ્લેખ કયો હતો. આ 

સિાચાર પત્રનાાં સમ્પાદકે શ્યાિજીનાાં કાયટને પ્રશાંસા અને િહત્તા દશાટવવાાં પોતાનાાં 

અબ્રભપ્રાયની આપતાાં હર્તપર્ી કરતાાં લખ્્ુાં હત ુાં કે,’’બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યવાદીઓ પોતાની 



 

સાિેના િાત્ર બે જ ભયને િાને છે, એક જિટન સબિરીનનો અને બીજો શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટનો પ્રચારનો!’’ આજ વષે  પાંહિત શ્યાિજીએ ભારતનાાં આંતરરાષ્રીય ક્ાાંમતકારી 

તરીકે તેિર્ે ચીનની ક્ાાંમતનાાં સર્જક અને િહાન નેતા તથા ચીનનાાં લોકસત્તાત્િક 

રાજ્યનાાં કાિચલાવ પ્રમખુ શ્રી સન યાત સેનને પોતાનો આદરભાવ પોતાનાાં 

સિાચારપત્રિાાં વયક્સત કયો હતો. આ સાથે શ્યાિજીએ કર્ાક્ષિાાં હર્તપર્ી કરતાાં લખ્્ુાં 

હત ુાં કે,’’ લોહી ચસુનારાાં બ્રિર્ીશલોકોને એવુાં સચુન કરવાનો અિારો ધાંધો નથી કે તેઓ 

તેિનાાં લાભને િારે્ િાંચ ુ સામ્રાજ્યનાાં ઉદાહરર્ને અનસુરીને તેિર્ે ભારતનાાં લોકોને 

તેિર્ે ચોરેલાાં અમધકારોને શાાંમતપવુટક પાછાાં આપવાાં જોઈએ’’. હિસેમ્બર ૧૯૧૧નાાં 

વષટિાાં હદલ્હીિાાં ભરાએલ હકિંગ જ્યોર્જનાાં દરબારિાાં  બ્રિર્ીશ રાજા અને રાર્ીને નિન 

કરવાાંનો અને પીઠ ન બતાવવાનાાં બ્રિર્ીશ મશષ્ઠાચારનુાં ઉલાંઘન કરી તેિને િાન ન 

આપવાાં બદલ શ્યાિજીએ બરોિાનાાં િહારાજા ગાયકવાિને અબ્રભનાંદન આતયાાં હતાાં. આ 

બ્રિર્ીશ મશષ્ઠાચારનાાં  ઉલાંઘન િારે્ િેઈલી િેલ સિાચાર પતે્ર િહારાજા ગાયકવાિને ‘’ 

રાજરોહનાાં આશ્રયદાતા’’ તરીકે આલેખ્યાાં હતાાં.  

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટની ગર્ના હવે આંતરરાષ્રીય રાજનીમતજ્ઞ તરીકે મવશ્વિાાં 

ચારેકોર થઈ ચકુી હતી. તેઓ હવે ભારત બહાર ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં ક્ાાંમતકારીનેતા 

અને ક્ાાંમતગરુુ તરીકે મવશ્વિાાં પ્રખ્યાત થઈ ચકુ્ાાં હતાાં. રશીયાનાાં મવશ્વમવખ્યાત લેખક 

મિ.િેક્ષીિ ગોકીએ શ્યાિજી પર તા.૨૮ ઓક્સર્ોબેર ૨૦૧૨નાાં લખેલ પત્રિાાં તેિર્ે પાંહિત 

શ્યાિજીને ‘’ભારતનાાં િેઝડબ્રઝમન’’ તરીકે સાંબોધન કરી નવાજ્યાાં હતાાં અને તેિર્ે 

શ્યાિજીને ‘’ભારતની ્વતાંત્રતા અને ન્યાય’’નાાં મવષય પર ૬૦,૦૦૦ થી ૮૦,૦૦૦ 

શલદોનો એક લેખ લખી િોકલવાાં મવનાંમત કરી હતી. આ લેખને  મિ.િેક્ષીિ ગોકીએ 

તેિનાાં િેગેઝીન ‘’રશીયન રીવ્’ુ’નાાં જાન્્આુરીનાાં અંકિાાં પ્રકાશીત કરવાિાાં ઈચ્છતા 

હતા. પરાંત ુઆ લેખનાાં પ્રકાશ મવષે કોઈ િાહહતી પ્રાતત નથી. ૨૩િી િીસેમ્બર ૨૦૧૨નાાં 

હદવસે હદલ્હીિાાં ભારતનાાં ક્ાાંમતકારીઓએ  હાથી પર બેસી રાજકીય સવારી કરતાાં લોિટ 

હાહિિન્જની બોમ્બ ફોિીને રાજકીય હત્યા કરવાાં પ્રયત્ન કયો હતો. તેજ હદવસે જ્યારે 

અિેરીકન સિાચાર પત્ર ‘’સન’નાાં પેરીસ સ્્થત ખબરપત્રીએ પાંહિત શ્યાિજીને પછુયુાં 

ત્યારે શ્યાિજીએ મનિર પર્ે કહ્ુાં કે, ’’ િને આ પ્રસાંગની કોઈ જાર્કારી નથી પરાંત ુહુ ાં આ 



 

સિાચારથી અશ્ચયટચકીત થયો નથી. રાજકીય હત્યા તો િાત્ર ક્ાાંમતનુાં પવૂટમનવેદન છે 

અને તે જે જરૂરી છે. કોઈ પર્ દલીલને સાાંભળતુાં નથી મસવાય કે તેને કોઈના બળનો 

રે્કો હોય. તિે લુાંર્ારૂ સાથે દલીલ કરી શકો નહહ. તિારે તો એને જિીન પર ઢાળી દેવો 

જ પિે. જ્યારે ્વતાંત્રતા િારે્ લિતાાં હોઈએ ત્યારે કોઈ પર્ પ્રકારનુાં સાહસ યોગ્ય છે. 

ભારતીય લોકો સાંપરૂ્ટ ્વરાજ્ય મસવાય કાંઈક પર્ ઓછાથી સાંતષુ્ર્ થશે નહહ અને તેઓ 

જાર્ે છે કે તેઓ તેને સિજાવર્થી પ્રાતત કરી શકે એિ નથી.’’ 

ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં ધ્યેયને પહરપરૂ્ટ કરવાાં  પ્રયત્નશીલ ભારતીય દેશભક્સતોને િદદ 

કરવાાં પાંહિત શ્યાિજી હાંિેશાાં તત્પર રહતેાાં હતાાં. જ્યારે ત્રીવેન્રિનાાં મનવાસી મિ. ચાંપક 

રાિન પીલ્લાઈએ ઝ્રુીચ સ્્વત્ઝરલએન્િિાાં ભારતની આમથિક પહરસ્્થમત અને ભારતની 

મસૂ્ક્સત િારે્નો િતપ્રચાર કરવાાં  ‘’ધ પ્રો-ઈન્ન્િયા ઈન્ર્રનેશનલ કમિર્ીની ્થાપના કરી 

હતી ત્યારે આ સા્ં થાની કમિર્ી મન્કુ્સત કરનારાાંની મખુ્ય જવાબદારી પાંહિત શ્યાિજીએ 

સાંભાળી હતી અને તેિર્ે સદા મિ. ચાંપક રાિન પીલ્લાઈનાાં સાંપકટિાાં રહીને તેિને 

િાગટદશટન આપતાાં હતાાં અને આમથિક િદદ પર્ કરતાાં હતાાં.  

૧૯૧૪િાાં શરૂ થયેલાાં ્રુોમપયન ્દુ્ધ સાંબ ાંધિાાં બ્રિર્ન અને ફ્રાાંસની સાંધી કરાર ‘’એન્રે્ન્રે્ 

કોહિિયેલ’ પર આખરી સહીં મસક્કા કરવા િારે્ બ્રિર્નનાાં રાજા જ્યોજ ેપેરીસ પધારવાનાાં 

હતાાં. આવી પહરસ્્થમતિાાં પેરીસ સ્્થત ભારતીય રાષ્રવાદીઓની પહરસ્્થમત બ્રિર્ન અને 

ફ્રાાંસનાાં આ નવાાં મવકસતાાં સાંબ ાંધો અને બ્રિર્ીશ સરકારની વધતી જતી લાગવગને કારર્ે 

ગાંભીર જોખિિાાં મકૂાઈ ગઈ હતી. ચતરૂ પાંહિત શ્યાિજીને આવનાર આંધીનાાં એંધાર્ 

સિય પહલેાાં જ થઈ ગયા હતાાં આથી શ્યાિજીએ સિય સર પોતાની બ્રિહર્શ સરકાર 

મવરોધી પ્રવ્રમુત્તનુાં ્થાન આ પ્રથિ મવશ્વ્દુ્ધિાાં મનશપક્ષ રહનેારાાં દેશ સ્્વટ્ઝલેન્િનાાં 

રિર્ીય શહરે જીનીવાિાાં ્થાપવાનો મનશ્ચય કરી જીનીવા ્થાનાાંતર કરી ગયાાં. પાંહિત 

શ્યાિજીએ જીનીવાનાાં નયનરમ્ય, સુાંદર અને મવશ્વમવખ્યાત સરોવરનાાં હકનારાાં પર ૧, 

રુઈ િેસ વોલાન્ન્િસ ્થળે વસવાર્ કયો. પાંહિત શ્યાિજીએ પહલેાાં લ ાંિન, પછી પેરીસ 

અને હવે જીનીવાને પોતાની બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્ય મવરોધી ‘’ઈન્ન્િયન હોિ રૂલ સોસાયહર્’ 

સા્ં થાનુાં મખુ્ય િથક બનાવી ફરી સત્તાવન વષટની પહરપક્સવ ઉિરે એ ્વુાન નેતાની 



 

જેિ અપાર શસ્ક્સત, મવરતા અને ખિીરથી ફરી કાયટવ ાંત બન્યાાં હતાાં. શ્યાિજીએ અહીં 

જીનીવાિાાં ભારતની ્વતાંત્રતાિારે્ની ચળવળનુાં કાયટ પેરીસ િાફક એજ ધગશ અને 

ઉત્સાહથી આગળ ધપાવ્ુાં. પ ાંહિત શ્યાિજી પોતાનુાં બૌમધક, શારીરીક, આમથિક યોગદાન 

ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં અબ્રભયાન િારે્ યથાવત કરતાાં રહ્યાાં હતાાં પરાંત ુ સ્્વસ સરકારને 

તેિનાાં મનયિો અનસુાર આપેલી બાાંહધેરીને કારર્ે તેિનાાં કાયો પહલેાાં મવશ્વ્દુ્ધનાાં સિય 

ગાળા દરમિયાન થોિાાં મનયાંત્રીત હતાાં જેવાાં કે ‘’ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’’ 

સિાચારપત્રનુાં પ્રકાશન. તેિ છતાાં પર્ તેઓ અન્ય ક્ાાંમતકારીઓનાાં સતત સાંપકટિાાં 

રહતેાાં હતાાં. જીનીવાનાાં નવાાં વાતાવરર્િાાં શ્યાિજીને જીનીવાિાાં જ રહતેાાં અને ત્યાાંની 

સા્ં થા ‘’પ્રો ઈન્ન્િયા કમિર્ી’’ નાિની સા્ં થાનાાં પ્રમખુ િો. િીએસ નાિનાાં ભારતીય સાથે 

પહરચય થયો હતો જે િહદ અંશે મિત્રાચારીિાાં પહરર્મ્યો હતો. કાળાાંતરે જ્યારે 

શ્યાિજીને ખબર પિી કે િો. િીએસ તો બ્રિર્ીશ સરકારનો પગારદાર ગતુતચર હતો. 

ત્યારે તેિનાાં હદલને ઘર્ોજ આઘાત લાગ્યો હતો કારર્કે શ્યાિજી િો. િીએસને પોતાનાાં 

મિત્ર તરીકે િાનતા હતાાં. િો. િીએસનાાં આવાાં મવશ્વાસઘાતે તેિનાાં હૃદયને કારિો ઘાવ 

આતયો હતો અને હવે તેઓ નવાાં મિત્રો બનાવવાિાાં વધારે સજાક અને શાંકાશીલ બન્યા 

હતાાં પરાંત ુભારતની ્વતાંત્રતાનુાં લક્ષ સદા તેિની પ્રાથમિકતા રહ્ુાં હત ુાં. એક ભારતનાાં 

બાાંધવનાાં મવશ્વાસઘાત અને છેતપીિીનો આ દુુઃખદ અને સાંવેદનાશીલ અનભુવ 

શ્યાિજીને પોતાનાાં લક્ષિાાંથી નાશીપાસ કે મવબ્રચલીત કરી શક્ો ન હતો. પાંહિત શ્યાિજી 

ફરીવાર આ નવા દેશ અને શહરેનાાં સાિાજીક, રાજનૈમતક, ઉિરાવ અને સાા્ં કૃમતક 

જીવનિાાં ઓતપ્રોત થઈ જતાાં વાર લાગી ન હતી. તેઓ જીનીવાનાાં પ્રખ્તાત ‘’િે લા 

પે્રસ’’ સા્ં થાનાાં સભ્ય બન્યાાં હતાાં અને તેિનુાં નાિ ‘્નુાઈરે્િ નેશન’’નાાં પત્રકારોની 

યાદીિાાં નોંધવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. તેઓ જીનીવાનાાં શેર બજારનાાં સદ્ય હતાાં અને શેરોની 

લે વેચ પર્ મનયમિત કરતા હતાાં તેિજ ત્યાાંનાાં વયાપારી સિાજિાાં પર્ સારી છાપ 

પાિીને મિત્રાચરીનાાં સારાાં સ ાંબ ાંધો ્થામપત કયાં હતાાં. પાંહિત શ્યાિજી શૈક્ષબ્રર્ક, સાિાજીક 

તેિજ ્વતાંત્રતા અને ન્યાયનાાં કાયોને આમથિક સહાય આપવાાં સદા તત્પર રહતેાાં હતાાં. 

તેિર્ે જીનીવા સ્્થત ‘’લીગ ઓફ નેશન્સ’’, હાલ ‘્નુાઈરે્િ નેશન’’ નાાં નાિથી 

ઓળખાતી સા્ં થાને અિેરીકાનાાં પે્રસીિન્ર્ મવલ્સનનાાં નાિ પર  ્વતાંત્રતા, ન્યાય અને 



 

રાજનૈતીક મનરાશ્રીતોનાાં આશ્રયનાાં અમધકારને લગતાાં તેિજ ્વતાંત્રતા પ્રાતત કરવાાં અને 

તેનુાં રક્ષર્ કરવાનાાં મવષય પર પ્રવચનિાળા શરૂ કરવા િારે્ ૧૦,૦૦૦ સ્્વસ ફે્રન્કનુાં 

દાન આપવાની જાહરેાત કરી હતી પરાંત ુબ્રિર્ીશ સરકારે આ યોજનાને કૂર્નીમતથી ’લીગ 

ઓફ નેશન’’પર રાજકીય દબાર્ લાવીને તેને શરૂ થવાાં દીધી ન હતી.  પાંહિત 

શ્યાિજીએ પે્રસ એસોમસયેશન દ્વારાાં આપવાિાાં આવેલાાં િહાભોગ સિારાંભિાાં શ્યાિજીએ 

૨૫૦ પત્રકારો, સ્્વસ ફેિરેશનાાં પ્રમખુ, ’લીગ ઓફ નેશન્સનાાં પ્રમખુ અને જીનીવાનાાં 

િહાપરુુષોની વચ્ચે  પે્રસ એસોમસયેશનનાાં પ્રમખુ સિક્ષ એક બીજી પ્રવચન િાળા શરૂ 

કરવા ભેર્ આપવાની દરખા્ત મકૂી હતી જેને તિાિ શ્રોતાગર્ે તાળીઓનાાં ગિગિાર્થી 

વધાવી લીધી હતી. આ પ્રવચનિાળાની દરખા્તની હાલત પર્ અગાઉ કરેલ 

દરખા્તની જેવી જ થઈ જેનાાંથી પાંહિત શ્યાિજી ઘર્ાાંજ મનરાશ થયાાં હતાાં.   

જન્્આુરી ૧૯૨૧િાાં શ્યાિજીએ લોકિાન્ય બાળગાંગાધર મતળકની ્મમૃતિાાં દર વષે 

પ્રવચનિાળા યોજવા િારે્ રુમપયા ૧૦,૦૦૦ નાાં દાન ની જાહરેાત કરી અને આ પ્રવચનો 

અને તેનાાં પ્રવક્સતાઓની ત્રર્ વષટ સધુી વરર્ી કરવાાં ગાાંધીજીનાાં નાિને મન્કુ્સત કરી 

કોંગે્રસનાાં મખુપત્રનાાં ત ાંત્રીને પત્ર લખી તેિને આ યોજનાની દરખા્ત ગાાંધીજીને તેિની 

િાન્યતા િારે્ રવાનાાં કરવાાં જર્ાવ્ુાં હત ુાં. પરાંત ુ અહહિંસા, પે્રિ અને શાાંમતનાાં પજુારી 

ગર્ાતાાં ગાાંધીજીએ તેિનાાં જ આલોચક અને હહિંસક આંદોલનનાાં હહિાયતી ક્ાાંમતકારી 

શ્યાિજીની આ એક રાષ્રવાદી મવચારોનુાં સ ાંવધટન કરવાાં રાષ્રવાદી હુતાત્િા લોકિાન્ય 

મતળકની ્મમૃત િારે્ ્થાપવાિાાં આવનાર પ્રવચિાળાની યોજના સાિે ગાાંધીજીએ 

બદલાની ભાવનાથી આંખ આિા કાન કરી અવગર્ના કરી હોવાની શક્તાને જરાએ 

નકારી શકાય એિ નથી. ઈંગ્લાંિિાાં પ્રકાશીત થતાાં અને ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં સિથટક 

અંગે્રજી સાિમયક ‘’જન્્ર્સ’’ને િાતબર રકિનુાં દાન આપીને નવેમ્બર ૧૯૨૧િાાં પાંહિત 

શ્યાિજીએ પોતાનાાં ખાસ મિત્ર અને ભારતની ્વતાંત્રતાના હહિાયમત પ્રથિ અને અગ્રજ 

અંગે્રજ લિવૈયા અને સહાયક મિ. હને્રી હાઈન્ડ્િનની ્મમૃતિાાં દર વષે આ સાિામયકિાાં 

‘’ હચે. એિ. હાઈન્ડ્િન ઈન્ન્િયન િેિોહરયલ’’ મશષટક હઠેળ ્મમૃત લેખ પ્રકાશીત 

કરવાની વયવ્થા કરી. આજ વષટિાાં પ ાંહિત શ્યાિજીએ ૧૦,૦૦૦ સ્્વસ ફે્રન્કનુાં દાન 

્મુનવમસિર્ી ઓફ જીનીવાને આપીને કવીવર રબ્રબન્રનાથ ર્ાગોરનાાં જીનીવાનાાં પ્રવાસની 



 

યાદગીરીિાાં ‘’રબ્રબન્રનાથ ર્ાગોર પ્રવચનિાળા’ની ્થાપના કરી આ ઉપરાાંત શ્યાિજીએ 

રબ્રબન્રનાથ ર્ાગોરની સા્ં થા ‘’શાાંમતનીકેતન’’ને ૫૦૦૦ રૂમપયાનુાં દાન આપી શ્રી 

સિુિમનય ઐયરનાાં સન્િાનિાાં વાાંચચનિાળાની ્થાપના કરી હતી.    

શ્યાિજીએ બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યવાદી સરકારની  આપખદૂશાહી અને કાવરતાાંબાજીની કથની 

અને વયથા છ વષટનાાં લાાંબા ગાળાાં પછી હિસેમ્બર ૧૯૨૦િાાં પ્રકાશીત થયેલાાં ‘’ધ 

ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’’િાાં પોતાનાાં તિાિ પત્રવયવહારોની કોપી સાથે રજુ કરી. 

શ્યાિજીએ ‘’ધ ઈન્ન્િયન સોમસયોલોજી્ર્’’નાાં છેલ્લાાં બે અંકો ઓગ્ર્ અને સતરે્મ્બર 

૧૯૨૨ િાાં પ્રકામશત કયાં હતાાં જેને તેિની રાજનૈમતક કારહકદીની અંમતિ ઈચ્છા અને 

તેનાાં કાયટનાાં અંમતિ દ્તાવેજો િાની શકાય. વદૃ્ધાવ્થાને કારર્ે  પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટન ુાં ્વા્ર્થય પર્ હવે સાથ આપી રહ્ુાં ન હત ુાં તેિ છતાાં પર્ જીનીવા પધારતાાં 

મવશ્વનાાં ્વાતાંત્રવાદીઓ, ભારતીય ક્ાાંમતકારીઓ અને રાજનેતાઓ અચકુ આ િહાન 

મવભમૂત પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટની મલુાકાત લઈ તેિની, સલાહ, િાગટદશટન અને 

આમશવાટદ લેવાનુાં ચકુતાાં ન હતાાં. ‘સાવટદેમશક’ િામસકનાાં સતરે્મ્બર ૧૯૫૧િાાં છપાયેલાાં 

પ ાંહિત રાિનારાયર્ મિશ્રનાાં સ ા્ં િરર્ો મજુબ તેઓ શ્રી ગૌરીશાંકર એિવોકેર્, શ્રી 

તયારેલાલ સ્તોગી અને શ્રીરાિ વાજપાય સાથે જીનીવા ‘’સાવટદેશીક મશક્ષા 

સમ્િેલન’’િાાં ભાગલેવાાં ગયાાં હતાાં ત્યારે આકસ્્િક રીતે જ તેિેની મલૂાકાત પાંહિત 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ સાથે થઈ હતી. પાંહિત શ્યાિજીએ પોતાની સભ્યતાનસુાર અને 

ભારતીય પરમ્પરાનસુાર મવદેશિાાં આવેલ પોતાના ્વદેશી બાાંધવોને ને આદપ ૂટવટક 

પોતાનાાં ઘરે ચાના્તા િારે્ આિાંત્ર્યાાં હતાાં અને તેઓ શ્યાિજીનાાં ઘરે ૪થી ઓગ્ર્ 

૧૯૨૯ નાાં હદને બપોરે ગયાાં હતાાં. ભારતની ્વતાંત્રતા અને આયટસિાજની ગતીમવધીઓ 

પર ચચાટ થતાાં શ્યાિજીએ આ િહાનભુાવોને કહ્ુાં હત ુાં કે તેિની પાસે ્વામિ 

દયાનાંદજીનાાં પત્રવયવહારનો િોર્ો સાંગ્રહ છે જેનાાં િાધ્યિ અને આધારથી ્વામિજીનાાં 

જીવનનાાં એક એવાાં અનોખાાં  જીવનચહરત્ર પર પ્રકાશ પિશે કે જેનાાંથી લોકો આજ સધુી 

અજાર્ છે. તેિર્ે આયટસિાજને આ પત્રવયવહારો પર સાંશોધન કરવાાં એક સા્ં કૃત અને 

અંગે્રજીનાાં જાર્કારને િોકલવાનો પ્ર્તાવ પર્ કયો હતો અને તેઓ તેનાાં રહવેા અને 

પાછા જવાનો ખચટ પર્ આપવાાં તેયાર હતાાં. જે સચુવે છે કે શ્યાિજી પોતાનાાં ગરુુ 



 

દયાનાંદ સર્વમતનાાં જીવન પર એક પુ્ તક પ્રકાશીત કરવા િાાંગતાાં હતાાં જે ્વામિજીના 

જીવન અને ઉદેશ્ય પર નવો પ્રકાશ પાિી શકે. પાંહિત રાિનારાયર્ મિશ્રની ધારર્ા એ 

હતી કે શ્યાિજી એક ક્ાાંમતકારી હોવાને લીધે ઉગ્ર, ઉતાવળાાં અને તીવ્ર ્વભાવનાાં હશે 

પરાંત ુપહરચય બાદ તેિની ધારર્ા ખોર્ી મસદ્ધ થઈ હતી. પાંહિત રાિનારાયર્ મિશ્રએ 

તેિનાાં સ ા્ં િરર્ોિાાં શ્યાિજી એક ગાંભીર,સાંતલુીત, બદુ્ધદ્ધશાળી અને મિલનસાર વયસ્ક્સત 

હોવાનો ઉલ્લેખ કયો હતો.        

આંતરિા અને આંખની િાાંદગી અને વદૃ્ધાવ્થાની બીિારીથી મપિાતાાં પાંહિત શ્યાિજીને 

િાચટ ૧૯૩૦િાાં ‘’ક્સલીનીક લા કોલીન’’િાાં સારવાર િારે્ દાખલ કરવાિાાં આવયાાં હતાાં. 

પાંહિત શ્યાિજીએ જીનીવાની આ હોસ્્પર્લિાાં ૩૦િી િાચટ ૧૯૩૦નાાં હદને રાતે્ર ૧૧.૩૦ 

વાગ્યે ભારતનાાં િહાન ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજીએ અંમતિ શ્વાાંસ લીધો. પાંહિત શ્યાિજી 

અને ભાનિુમતજી મનુઃસાંતાન હતાાં તેિ છતાાં શ્યાિજી એ અનેક ક્ાાંમતવીરો અને 

્વાતાંત્ર્યસેનાનીઓનુાં સર્જન કરી ભારત િાતાનાાં ખોળાિાાં અનેક પતુ્ર પતુ્રીઓ અપટર્ 

કયાં હતાાં. સદભાગ્યે શ્યાિજીનાાં અંમતિ સા્ં કાર કરવાાં યોગાનયુોગ એવાાં જ એક 

રાષ્રવાદી ્વાતાંત્ર્યસેનાની અને કાશી મવદ્યામપઠનાાં ્થાપક રાષ્રરત્ન શ્રી શીવ પ્રસાદ 

ગતુતા પોતાનાાં કાિે જીનીવા આવયાાં હતાાં અને તેિને પાંહિત શ્યાિજીનાાં દશટન કરી 

વાતાટલાપ કરવાની િહચે્છા હતી. જ્યારે શ્રી શીવ પ્રસાદ ગતુતાને ખબર પિી કે પાંહિત 

શ્યાિજી હોસ્્પર્લિાાં અંમતિ ઘિીઓ ગર્ી રહ્યાાં છે ત્યારે તેઓ તરુાંત જ હોસ્્પર્લ જવાાં 

દોિ્ાાં હતાાં પરાંત ુતેઓ ત્યાાં પહોચે તે પહલેાાં તો િહાન ક્ાાંમતકારી પાંહિત શ્યાિજીનુાં પ્રાર્ 

પાંખેરુાં  ઉિી ગ્ુાં હત ુાં. શ્રી શીવ પ્રસાદ ગતુતાએ ભગ્ન હૃદયે રાષ્રનાાં ક્ાાંમતકારી પ્રમપતાિહ 

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટને અશ્રભુીની આંખે શ્રદ્ધાાંજલી આપી ભાનિુમતજીને સાાંત્વન 

આત્ુાં હત ુાં. ભાનિુમતજીની આજ્ઞા મજુબ શ્રી શીવ પ્રસાદ ગતુતાએ પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટને અસ્ગ્નસા્ં કાર આપી એક સાચા રાષ્રપતુ્ર તરીકે પોતાની ફરજ અપટર્ કરી 

હતી. ભાગ્યોવસાત શ્રી શીવ પ્રસાદ ગતુતાને પાંહિત શ્યાિજી જેવી િહાન વયસ્ક્સતને 

િળીને વાતાટલાપ કરવાની આકાાંક્ષા તો ન ફળી પરાંત ુિહાન ક્ાાંમતગરુુનાાં પામથિવ દેહને 

એક પતુ્ર તરીકે અસ્ગ્નસા્ં કાર આપવાન ુઐમતહામસક સૌભાગ્યતો તેિને જરૂર પ્રાતત થ્ુાં 

હતુાં. શ્યાિજીનાાં મતૃ્્નુાાં સિાચારને બ્રિર્ીશ સિાચાર પત્રોએ  બ્રિર્ીશ સરકારનાાં 



 

દબાવથી પ્રકાશીત કરવા દેવાિાાં આવયાાં ન હતાાં. જેને કારર્ે પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટને 

ભારતિાાં કોઈ સાવટજમનક ્તરે કોઈ શ્રદ્ધાાંજલીનો િોર્ો કાયટક્િ યોજાયો ન હતો પરાંત ુ

ક્ાાંમતકારી સરદાર ભગતમસઘ અને તેિનાાં સાથીદાર ક્ાાંમતકારી સખુદેવ અને  ક્ાાંમતકારી 

ચાંરશેખર આઝાદે લાહોર જેલિાાં એક હદવસ ભખૂા રહીને ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટને સાચી શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરી હતી. લોકિાન્ય બાળ ગાંગાધર મતળકનાાં િરાઠી 

દૈમનક સિાચાર પત્ર ‘િરાઠા’એ  ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટને હૃદય્પશી 

શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરી હતી. િરાઠા સિાચારપત્રિાાં લખ્્ુાં હત ુાં,’’ શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટની 

સાથે જ જુની પેઢીનાાં દેશનાયકોનો ્ગુ સિાતત થઈ ગયો છે. એ શ્રુાંખલા હવે છર્ી પિી 

ગઈ છે જે આજ સધુી તે પેઢીને મવદ્યિાન પેઢીનાાં ક્ાાંમતકારીઓની સાથે જોિતી હતી. 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટએ દેશને ્વતાંત્ર કરવા િારે્ ક્ાાંમતનાાં િાગટને જરૂરી િાનતાાં હતાાં. તેઓ 

ક્ાાં સધુી સત્ય હતાાં તેનો મનર્ટય તો ઈમતહાસ જ કરશે. અિને તેનો અમધકાર નથી. 

પરાંત ુ ભારતભમૂિથી હજારોં િાઈલ દૂર રહીને તેિર્ે પોતાની અલૌહકક પ્રમતભા અને 

અપાર સમ્પમત્તને દેશનાાં હહતાથે લગાિી દીધી હતી. ભારતીયઓનાાં હ્રદયિાાં તેઓ હાંિેશાાં 

સવોચ્ચ ્થાન પર બ્રબરાજતા રહશેે.’’ 

ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનો મનવાટર્હદન એજ હદવસ હતો કે જે હદવસે ગાાંધીજી 

દાાંિી સત્યાગ્રહનાાં ભાગરૂપે દાાંિીનાાં સમરુ તર્ પર કૂચ કરીને મવશ્વનાાં સિાચારપત્રોનાાં 

પ્રમતમનમધઓનાાં કાફલાાં સાિે અસહકાર આંદોલન અને‘’સોલ્ર્ રે્ક્ષ’ને નાબદૂ કરવાની 

ચળવળની  શરુઆત કરીને ઝળહળતી પ્રમસદ્ધદ્ધ િેળવી રહ્યાાં હતાાં. પ ાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટએ બે દાયકા પહલેાાં ભારતના લોકોને આ જ મદુાઓપર આંદોલન કરવાાં 

તેિનાાં સિાચાર પત્રિાાં હાકલ કરી સચુના અને ઉપદેશ આતયાાં હતાાં અને ‘’સોલ્ર્ રે્ક્ષ’ 

એર્લે િીઠા પરનાાં કરવરાનો મદુ્દો પર્ તેિર્ે તેિનાાં સિાચાર પત્રિાાં ઉઠાવયો હતો. 

ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ સાથેનાાં ગાાંધીજીનાાં વૈચારીક િતભેદો અને ઈન્ન્િયન 

નેશનલ કોંગે્રસની નીતીઓનાાં કટ્ટર મવરોધી  હોવાને કારર્ે ૬ ઠ્ી એપ્રીલ ૧૯૩૦નાાં હદને 

ગાાંધીજીએ યોજેલ મવશાળ આંદોલનની િહાસભાિાાં ન તો શ્યાિજીને શ્રદ્ધાાંજલી 

આપવાિાાં આવી હતી કે ન તો શ્યાિજીનાાં મતૃ્્નુાાં મવષે કોઈ ઉલ્લેખ સરખો પર્ 

કરવાિાાં આવયો હતો. જે ભારતનાાં ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિનાાં ઈમતહાસનુાં એક શરિ જનક પષૃ્ઠ 



 

છે. આ ઉપરાાંત ભારતનાાં ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિના ઈમતહાસની એ નાિોશી અને શરિજનક 

વાત છે કે ઈન્ન્િયન નેશનલ કોન્ગે્રસનાાં તેિજ ગાાંધીજીનાાં કોઈ પર્ સિાચારપત્રોએ 

અને િામસકોએ પર્ ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજીનાાં દેહાાંતનાાં સિાચારો પ્રકાશીત કરી શોક 

અને શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરી ન હતી.      

ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજીનાાં દેહાાંત પયંત તેિનાાં પજત્ન શ્રીિતી ભાનિુમત કૃષ્ર્વિાટએ 

પોતાનાાં ્વગટ્થ પમતનાાં દાન અને સખાવતનાાં કાયટને ચાલુાં રાખ્્ુાં હત ુાં. તેિર્ે પાંહિત 

શ્યાિજીની ્મમૃતિાાં જીનીવાની મવશ્વમવદ્યાલયને ૧૦,૦૦૦ સ્્વસ ફે્રન્કનુાં દાન આત્ુાં. આ 

દાન ની રકિનાાં વયાજિાાંથી દર વષે સિાજશાસ્ત્રને લગતાાં મવષય પર મવશ્વમવદ્યાલય 

દ્વારાાં િાન્ય થયેલ ‘થેમસસ’ ને છપાવીને પ્રકાશીત કરવાાંની વયવ્થા કરાવી હતી.  પાંહિત 

શ્યાિજીને જે હોસ્્પર્લિાાં સારવાર અપાઈ હતી અને જ્યાાં તેિર્ે છેલ્લો શ્વાાંસ લીધો હતો 

તે હોસ્્પર્લ ‘’પ્ક્સલનીક લા કોલીન’’ને ભાનિુમતજીએ ૧૦,૦૦૦ સ્્વસ ફે્રન્ક્સનુાં દાન પાંહિત 

શ્યાિજીનાાં સિર્ાટથે ક્ુ ં હત ુાં. આ દાન અને તેનાાં વયાજની રકિ ગરીબ અને 

જરૂરીયાતિાંદ જીનીવાવાસીઓને  િદદ થાય એ િારે્ વયવ્થા કરી હતી. આ ઉપરાાંત 

ભાનિુમતજીએ ૯૦,૦૦૦ ફે્રન્ચ ફે્રન્કની િોર્ી રકિનુાં દાન પેરીસિાાં આવેલ પ્રખ્યાત 

સોબોન ્મુનવમસિર્ીને અપટર્ કરી ત્યાાં ભારતથી વધ ુઅભ્યાસાથે આવતાાં મવદ્યાથીઓને 

છાત્રવમૃત્ત આપવાાં ‘’ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ફાઉન્િેશન’’ની ્થાપના કરી હતી. 

મવશેષિાાં ભાનિુમતજીએ તેિનાાં પમત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં અર્િોલ પુ્ તકોનાાં સ ાંગ્રહને 

સોબોન ્મુનવમસિર્ીનાાં ‘’ઈન્્ર્ીર્યરુ્ િી મસમવલાયઝેશન ઈન્ન્િયેન’’ને એક લાકિાનાાં કબાર્ 

સાથે ભેર્ આપવાિાાં આવયો હતો આ કબાર્ ની બે બાજુઓ પર પાંહિત શ્યાિજી અને 

ભાનિુમતજીનાાં ફોર્ાઓ અને કબાર્ની ઉપર બને્નનાાં નાિની ફે્રન્ચ ભાષાિાાં કોતરેલી 

તસ્ક્સત પર્ મકુવાિાાં આવયાાં હતાાં. પ ાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં ્િર્ાટથે આપવાિાાં 

આવેલ અઢળક દાનને સન્િાનવા િારે્ સોબોન ્મુનવમસિર્ીએ તેિનાાં દાનવીર 

દાતાઓના  વૈભવી ખાંિ જે ‘’ ધ હોલ ઓફ ઓનર’ તરીકે ઓળખાય છે ત્યાાં પ ાંહિત 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં નાિની સન્િાનનીય તસ્ક્સત લગાવવાિાાં આવી છે. કદાચ પાંહિત 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ જ એક એવી પ્રથિ ભારતીય કે એમસયન વયસ્ક્સત હશે કે જેને આ 

ખાંિિાાં સન્િાનમનય ્થાન પ્રદાન કરવાિાાં આવ્ુાં હોય. 



 

 પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ભારતનાાં ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિનાાં એક એવાાં રાષ્રવાદી ક્ાાંમતકારી 

નેતા હતાાં જેઓ તેિનાાં ગરુુવર ્વામિ દયાનાંદ સર્વમતનાાં ્વતનનુાં ‘’સ ાંપરૂ્ટ ્વરાજ્ય’’ 

ઝાંખતા હતાાં અને તે પ્રાતત કરવાાં િારે્ તેઓ એક િહાન યોદ્ધાની જેિ બ્રિર્ીશ સરકારની 

શરર્ાગતી સ્્વકાયાં મવના અંમતિ શ્વાાંસ સધુી તન, િન, અને ધનનુાં આત્િબબ્રલદાન 

આપીને ખિીર અને ઝનનુથી લિતાાં રહ્યાાં હતાાં. જ્યારે ઈન્ન્િયન નેશનલ કોંગે્રસનાાં 

ઉદારિતવાદી નેતાઓ બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યવાદની ચપલસુી, પગચાંપી, અરજ અને આજીજી 

અને પ્રાથટના કરી રહ્યા હતાાં ત્યારે શ્યાિજીએ બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્ય સાિે ભારતને ્વતાંત્ર 

કરાવવાાં કોઈ પર્ પ્રકારનાાં સિાધાન મવના પોતાનુાં િ્તક હાંિેશાાં ઉંચુાં રાખીને 

આત્િસન્િાન સાથે  અિરર્ાાંત ્દુ્ધ જાહરે ક્ુ ંહત ુાં. પ ાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટએ પોતાની 

િાતભૃમૂિને પરદેશી આપખદુ  બ્રિર્ીશ સત્તાની બેિીિાાંથી મકૂ્સત કરાવવાાં આજીવનભર 

દેશવર્ો ભોગવયો હતો અને પરદેશિાાં રહીને પર્ અનેક ક્ાાંમતવીરોને એક ક્ાાંમતગરુુ તરીકે 

દીક્ષા આપી હતી અને ભારતિાાં અસાંખ્ય ક્ાાંમતકારીઓને પે્રરર્ા, િાગટદશટન અને આમથિક 

સહાય પર્ આતયાાં હતાાં. દુભાટગ્યે પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ભારતની ્વતાંત્રતાનો 

સોનેરી સયુોદય જોવાાં જીવાંત રહ્યાાં નહહિં પરાંત ુ તેિર્ે જોયેલ સાંપરૂ્ટ ્વરાજયનુાં ્વતન 

તેિનાાં મતૃ્્ ુપયંત ૧૭ વષટ પછી તેિર્ેજ સચુવેલાાં અહહિંસક અને હહિંસક સશસ્ત્ર ક્ાાંમતનાાં 

સિન્વયથી પહરપરૂ્ટ થ્ુાં. ભલે ્વતાંત્રતા પછી કોંગે્રસ પક્ષ શાશીત ભારત સરકારે 

ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટની ૫૬ વષટ અવગર્ના અને ઉપેક્ષા કરી પરાંત ુતેિનુાં 

નાિ ભારતિાાં જ નહીં પર્ સારાાં એ મવશ્વિાાં એક અહહિંસાવાદી અને હહિંસાવાદી ક્ાાંમતકારી 

તરીકે અને ્વાતાંત્ર્ય સેનાની તરીકે યાદગાર રહશેે. પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ એક એવાાં 

્વાતાંત્ર્ય યોદ્ધા હતાાં કે જેિર્ે કલિનો એક મવનાશકારી શસ્ત્ર તરીકે ઉપયોગ કરી  

શસ્ક્સતશાળી બ્રિર્ીશ સામ્રાજ્યનાાં િજબતૂ પાયાને હચિચાવી મકુ્ો હતો અને તેિર્ે 

અહહિંસા અને જરૂરી હહિંસાનાાં પાઠો ભર્ાવીને ભારત અને ભારત બહાર અનેક ક્ાાંમતકારી 

્વાતાંત્ર્યસૈમનકોનુાં મનિાટર્ કરી ભારતની ્વતાંત્રતા પ્રાપ્તતનાાં અબ્રભયાનિાાં મખુ્ય અને 

િહત્વનો ફાળો અપટર્ કયો હતો.  

 
 



 

 
[૧] પેરીસ મવશ્વમવદ્યાલયનાાં સન્િાન ખાંિિાાં પાંહિત શ્યાિજીની તક્સતી    

[૨] શ્રીિમત ભાનિુમતજીએ પેરીસ મવશ્વમવદ્યાલયને ભેર્િાાં આપેલાાં પાંહિત શ્યાિજીનાાં 
અલભ્ય પુ્ તકો અને કબાર્ પર તેિનાાં નાિની તક્સતી..  



 

ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટની અંમતિ ઈચ્છાની 

પહરપરૂ્ટતાની ગરથર 

ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ પોતાની િાતભૃમૂિ ભારતની ્વતાંત્રાને મનહાળવાાં 

વદૃ્ધવ્થા અને કથળતાાં ્વા્ર્થયને કારર્ે જીવીત રહી શક્ા ન હતાાં પરાંત ુ ભારતને 

ભમવષ્યિાાં બ્રિર્ીશ સત્તાની પરતાંત્રતાિાાંથી સાંપરૂ્ટ ્વતાંત્રતા પ્રાતતીની તેિની  રઢ 

િાન્યતા અને િક્કિ આત્િમવશ્વાસ ઘર્ો અિગ અને િજબતૂ હતો. આજ કારર્ે તેિર્ે 

અગાઉથી જ પૈસા આપીને જીનીવાની ્થામનક સરકાર મવલ્લે િી જીનીવ અને સેઈન્ર્ 

જ્યોજીસ ્િશાનગહૃ સાથે પોતાની અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને 

્િશાનગહૃનાાં સ ાંગ્રહાલયિાાં વયવસ્્થતરીતે સો વષટ સધુી સાાંચવી રાખવાનો અને એ સો 

વષટ દરમિયાન જો પોતાની િાતભૃમૂિ ભારતને ્વતાંત્રતા પ્રાતત થાય તો તેિનાાં 

અસ્્થઓને તેિનાાં વતન ભારતિાાં િોકલવા િારે્નો કાયદેસર દ્તાવેજ િોર્ી રકિ 

ચકુવીને કયો હતો. આ ઉપરાાંત તેિર્ે ્િશાનગહૃિાાં પોતાનાાં ્િારક િારે્ એક નાનકિી 

જિીનનો પટ્ટો પર્ ખરીદ્યો હતો.  ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં ઈમતહાસિાાં એક એવી 

શરિજનક ઘર્ના કે ભારતને ્વતાંત્રતા િળ્યાાં બાદ સત્તાધારી કોંગે્રસ પક્ષની સરકારે 

જીનીવાડની ્થામનક સરકાર અને સ્્વસ સરકારની તેિજ શ્યાિજી પે્રિી દેશભક્સતો અને 

સા્ં થાઓની પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને ભારત લઈ 

આવવાની અનેક મવનાંમતઓની સાિે આંખ આિાાં કાન કરી જાર્ી જોઈને અવગર્ના કરી 

હતી. આ આસ્્થઓની અવગર્ના કરવાાં પાછળ ્વતાંત્રભારતની સત્તાધારી કોંગે્રસ 

સરકારનો પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ પ્રત્યેનો તેિનો દુરાગ્રહ, દુરાચરર્, અદેખાઈ, દ્વષે 

અને ધરૃ્ા હતાાં કારર્કે પાંહિત શ્યાિજી કોંગે્રસ અને ગાાંધીજીની કેર્લીક મવચારધારાઓ 

અને રાજનીમતનાાં કટ્ટર આલોચક અનેમવશ્લેશક હતાાં. આજે ઘર્ાાં ભારતીયઓને અને 

ઈમતહાસકારોને લાગે છે કે ભારતની ્વતાંત્રતા બાદ સત્તાધારી કોંગે્રસ પક્ષે ભારતની 

્વતાંત્રતા િારે્નો સો ર્કા યશ િાત્ર કોંગે્રસ પક્ષ, તેિનાાં અહહસાવાદી આંદોલન અને 

પોતાનાાં નેતાઓને નાિે કરવાાં એક ગતુત શિયાંત્ર રચી સશસ્ત્રક્ાાંમતકારી નેતાઓ પાંહિત 



 

શ્યાિજી, નેતા સભુાષચાંર બોઝ, રાસબીહારીજી, બાઘા જતીન, શ્રી અરમવદ ઘોષ, ચાફેકર 

બાંધઓુ અને ખદુીરાિ બોઝ, ભગતમસહ જેવાાં અનેક ક્ાાંમતકારીઓએ ભારતની 

્વતાંત્રતાનાાં અબ્રભયાનિાાં આપેલ અમલૂ્ય ફાળો, બલીદાન અને યોગદાનને છપાવવાાં 

અને દબાવી દેવાાંનો રાજકીય પ્રયાસો અવશ્ય થયાાં છે. ્વતાંત્ર ભારતનાાં શૈક્ષર્ીક 

અભ્યાસક્િોિાાં આવાાં ક્ાાંમતકારીઓનાાં જીવન ચરીત્ર અને કાયોને ક્ાાંક સાંક્ષીતતિાાં 

વર્ાટવી અથવા તો સાંપરૂ્ટ પર્ે અવગર્ના કરી છે જે એ વાતને પરુવાર કરે છે. આ 

ઉપરાાંત ્વતાંત્ર ભારતનાાં અન્ય રાજકીય પક્ષોએ પર્ ્વતાંત્રતાની અધી શતાલદી સધુી 

આ મવષય પર દુલટક્ષ સેવી એક મવપક્ષ તરીકે એક હર્થથ ુ સત્તાધારી કોંગે્રસ પક્ષની 

કૂર્નીમતનો મવરોધ કરી સયુોજીત રીતે  ભલૂાવવાિાાં આવેલાાં ભારતનાાં સશસ્ત્ર 

ક્ાાંમતકારીઓને સન્િાન અને ન્યાય ન અપાવવાિાાં િારે્ તેઓ પર્ દોશી છે.   

ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને ભારત 

લાવવાનાાં મવષયિાાં એ પર્ એક દુુઃખદ ઘર્ના છે કે શ્યાિજીનાાં મશષ્યો, સહકાયટકરો, 

સાથીઓ, મિત્રો, શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીની અઢળક સાંપમત્તનાાં વમસયતનાિાાંનાાં 

વહીવર્કતાટ શ્રી સરદારમસિંહ રાર્ાજી, આયટસિાજ સા્ં થા તથા તેિની અઢળક મિલ્કતનો 

વારસો િેળવનારાાં ભાનિુમતજીનાાં પીયરનાાં સગાસાંબ ાંધીઓ તેિજ શ્યાિજીની 

્કોલરશીપ(છાત્રવમૃત્ત) િેળવી લાંિનિાાં ઉચ્ચ મશક્ષર્ પ્રાતત કરી ્વતાંત્ર ભારતની 

રાજનીમત અને કારોબારિાાં ઉચ્ચ પદો પાિનારાાંઓએ  પર્ કાયટપરાયર્તા, િાનવતા 

અને કૃતજ્ઞતાની રષ્ર્ીએ પર્  શ્યાિજી અને તેિનાાં પત્નીનાાં અસ્્થઓને ભારત લાવવાાં 

કોઈ પ્રયાસો કયાટ ન હતા. કચ્છ અને મુાંબઈનાાં કેર્લાાંક દેશભક્સત અને શ્યાિજી પે્રિી 

કચ્છીઓએ શ્રી િાંગળભાઈ ભાનશુાલી અને શ્રી હીરજીભાઇ કારાર્ીની આગેવાની હઠેળ 

રચાયેલ ક્ાાંમતવીર પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ િેિોહરયલ ફાઉન્િેશ અને કચ્છ ક્ાાંમતદળે 

પાંહિત શ્યાિજીનાાં સા્ં િરર્ોની જ્યોતને મુાંબઈ અને કચ્છિાાં અખાંિ સળગતી રાખી 

્વતાંત્ર પર્ે અસ્્થઓને ભારત લાવવાાં પ્રયત્નશીલ રહ્યાાં પરાંત ુ તેિને આ બાબતિાાં 

કોંગે્રસ શાશીત ભારત સરકાર પાસેથી પર્ કોઈ સકારાત્િક સફળતા પ્રાતત થઈ ન હતી. 

આ ઉપરાાંત ૧૯૭૩િાાં ફ્રાન્સિાાં રહતેાાં િૉ. પપૃ્ર્થવન્ર મખુરજી, કે જેઓ વીર બાઘાનાાં નાિે 

ઓળખાતાાં બ ાંગાળનાાં િહાન પ્રમસદ્ધ ક્ાાંમતકારી જતીન મખુરજીનાાં ભાઈનાાં પ્રપોત્ર થાય છે 



 

તેિર્ે પર્ શ્યાિજીનાાં અસ્્થઓ ભારત લઈ જવાાં િારે્ પ્રયત્નો કરી ત્યારનાાં પ્રધાનિાંત્રી 

શ્રીિમત ઈન્દીરા ગાાંધી સાથે પર્ પત્રવયવહાર કયો હતો પરાંત ુ તેિનાાં તરફથી કોઈ 

પ્રમતસાદ િળ્યો ન હતો. ભારતિાાં પ ાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ િેિોહરયલ ફાઉન્િેશનાાં 

સભ્યો, અન્ય સા્ં થાઓ અને અન્ય લોકો તેિજ ક્ાાંમત દળનાાં સભ્યોનાાં પ્રયાસથી કચ્છ 

અને મુાંબઈિાાં કાળાાંતરે પાંહિત શ્યાિજીનાાં જીવન પર લેખોનુાં પ્રકાશન સિાચાર પત્રોિાાં 

પ્રાસાંગીક ધોરર્ે અવરનવર થતુાં રહ્ુાં અને શ્યાિજીની ્મમૃતને જ્વલાંત રાખવાાં તેિની 

જન્િ જયાંમત અને મનવાટર્ હદન પર ઉજવર્ીનાાં કાયટક્િો થતાાં રહ્યાાં પરાંત ુ વીલ્લે િી 

સરકાર સાથે અસ્્થઓને ભારત લાવવાાં સાંબ ાંધિાાં કોઈ સીધો પત્રવયવહાર ્થામપત 

કરવાિાાં આવયો ન હતો.                          

સત્યને લાખો પ્રયત્નોથી છપાવવાાંની કોશીશો કરવાિાાં આવે તો પર્ તેને ક્ારેય 

છપાવી શકાત ુાં નથી. સત્યનો મવજય આખરે તો મનમશ્ચત જ હોય છે. ભારતની ્વતાંત્રતા 

બાદ કોંગે્રસ સરકાર અને તેનાાં નેતાઓ શ્યાિજીનાાં જીવન અને કાયોનાાં સત્યને છપાવવાાં 

કરેલ ચાલાકી અને કાવતરુાં પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં નાિને સારાાંએ ભારતિાાં 

સપુ્રચલીત ન થવા દેવાિાાં િહદ અંશે સફળ થયાાં હતાાં પરાંત ુસાચાાં રાષ્રવાદી દેશભક્સત 

ભારતીઓનાાં િન અને હૃદય પરથી તેિનુાં નાિ હર્ાવાાં સાંપરૂ્ટરીતે સફળ થઈ શક્ા ન 

હતાાં. પાંહિત શ્યાિજીનો તેની િાતભૃમૂિ િારે્ મનુઃ્વાથટ પે્રિ તેિજ તન િન અને ધનનાાં 

અપવૂટ બબ્રલદાન અને દેશભસ્ક્સતની ગાથા અલ્પ સાંખ્યક કચ્છનાાં ્થામનક રાષ્રવાદી 

દેશભક્સત લોકોનાાં િન અને હૃદયિાાં જાગતૃ રહી અને તેનાાં ફળ્વરૂપ િાાંિવીિાાં પાંહિત 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ િેિોરીયલ ફાઉન્િેશન અને કાળાાંતરે ઘાર્કોપર, મુાંબઈિાાં તેની 

સહયોગી સા્ં થા ક્ાાંમતવીર પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ્િારક સમિમતનુાં મનિાટર્ થ્ુાં, આ 

સમિમતનાાં મખુ્ય કાયટકતાટ શ્રી િાંગળભાઈ, શ્રી હહરજીભાઈ કારાર્ી, િો. બ્રબપીનભાઈ 

મત્રવેદી, િો. છોર્ાલાલ કોઠારી, શ્રીિમત દક્ષાબેન ઓઝા તેંઆ અન્ય ર્ર્ી િાંિળનાાં 

સભ્યોએ પાંહિત શ્યાિજીનાાં સા્ં િરર્ોને જાળવી રાખવાાં અને તેિનાાં કાયો અને 

બલીદાનની ગાથાને જીવાંત રાખી પ્રચાર કરવાાંનાાં  અથાગ પ્રયાસો અને પ્રયત્નો કયાં છે. 

આ સા્ં થાનાાં ્થાપક સભ્ય શ્રી િાંગળભાઈ ભાનશુાલી કે જેઓ પાંહિત શ્યાિજીની જ્ઞામતનાાં 

છે અને ઘાર્કોપર, મુાંબઈનાાં રહવેાસી અને સિાજનાાં અગ્રગર્ી કાયટકતાટ અને રાજકરર્ી 



 

છે, તેિર્ે લગભગ બે દાયકા પહલેાાં પ ાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને 

ભારત લાવાાં િારે્ પોતાની સા્ં થાના નેજા હઠેળ પ્રયત્નો આદયાં હતાાં પરાંત ુલાાંબા સિય 

દરમિયાન ભારત સરકાર સાથે તરુ્ક પત્રવયવહાર દ્વારા પ્રયત્નો કરવાાં છતાાં કોઈ 

સકારાત્િક સફળતા પ્રાતત થઈ ન હતી. મુાંબઈ ભારતીય જનતા પક્ષનાાં વહરષ્ઠકાયટકતાટ 

અને સાાંસદ શ્રી હકરીર્ સોિૈયાજીએ શ્યાિજીનાાં અસ્્થઓને ભારત લાવવાાં સાંબ ાંધિાાં  

ભારત સરકારનાાં મવમવધ ખાતાઓિાાં અંગત અને ફોનપર તપાસ અને પત્રવયવહાર કરી 

પાંહિત શ્યાિજીનાાં અસ્્થઓને ભારત લાવવા સાંબ ાંધિાાં તનતોિ િહનેત કરી હતી અને 

લોકસભાિાાં પ્રશ્નો ઉઠાવી અને  લોકસભાનાાં ્પીકરને જનહહત યાબ્રચકા પર્ િોકલી હતી. 

જીનીવા ની ્થામનક સરકાર અને સ્્વસ સરકારે ભારત સરકાર સાથે સિય સિયે આ 

અસ્્થઓ મવષયિાાં કરવાિાાં આવેલ અમવરત પ્રયત્નો અને મવનાંમતઓ સાિે ભારત 

સરકારે તેિની ફ્રાન્સ અને બનટ ખાતેની કચેરીિાાં તપાસ તો કરાવી હતી પરાંત ુતેિર્ે આ 

મવષયને પ્રાથમિક િહત્તા આપી ન હતી અને તેિર્ે આંખ આિાાં કાન કરી િૌન જ 

સેવીને કોઈ હકારાત્િ અને સકારાત્િક પગલાાં લેવાની જીજ્ઞાસા પ્રદમશિત કરી ન હતી.    

પાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને ભારત લાવવાનાાં પ્રયત્નોિાાં નવો પ્રાર્ 

પરૂી મખુ્ય યોગદાન આપવાનુાં અને સકારાત્િક ભાગ ભજવવાનુાં સૌભાગ્ય િારાાં એર્લે 

આ પુ્ તકનાાં લેખક શ્રી હિે ાંતકુિાર ગજાનન પાધ્યાનાાં સદભાગ્યનાાં મવધીલેખિાાં 

લખાયેલ હશે. આશ્ચયટની વાત તો એ છે કે િેં િારાાં ભારતનાાં શૈક્ષબ્રર્ક જીવન દરમિયાન 

એર્લે ્નાતકની પદવી પ્રાતત કરી ત્યાાં સધુી ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં લિવૈયાઓિાાં 

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટજીન ુનાિ કદી પર્ સાાંભળ્્ુાં ન હત ુાં અને અભ્યાસક્િિાાં ક્ારે 

ય ભર્વાિાાં પર્ આવ્ુાં ન હત ુાં. તેઓ વધ ુઅભ્યાસાથે એિ. એસસી. કરવાાં ઈંગ્લાંિ 

આવયાાં બાદ અહીં ઈંગ્લાંિિાાં જ ્થાયી થયા હતાાં. વષો પયંત જ્યારે શ્રી હિે ાંતકુિાર 

પાધ્યા  બ્રિર્ીશ લાયિરીિાાં અંગત શોધખોળ કરી રહ્યાાં  હતાાં ત્યારે આકસ્્િક રીતે 

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટજીના નાિનો ઉલ્લેખ ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં ક્ાાંમતકારી લિવૈયા 

તરીકે પ્રાતત થયો અને એિનાાં મવષે વધ ુિાહહતી જાર્વાની અનભુમૂત સહ ઉત્કાંઠા અને 

આકાાંક્ષા જાગી. સદભાગ્યે બ્રિર્નનાાં પુ્ તકાલયોનાાં અદભતૂ, મવશાળ અને પ્રશાંશનીય 

સાંગ્રહાલય અને તેની જાળવર્ી તથા મવતરર્ વયવ્થાને કારર્ે પાંહિત શ્યાિજી 



 

કૃષ્ર્વિાટજીના જીવન અને કાયટ મવષે રસ્પ્રદ િાહહતીઓ બ્રિહર્શ લાયિરી લાંિન અને 

બોડ્લીયન લાયિરી ઓક્ષફર્ડટિાાંથી પ્રાતત થઈ શકી હતી. પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટજીનાાં 

જીવન, કાયટ અને આત્િબલીદાનની શૌયટભરી કથા અને તેિજ એિની મવદ્વત્તાની વાતો 

વાાંચીને િારાાં અંતરિાાં ભારતનાાં આ િહાન ક્ાાંમતગરુુ અને ્વાતાંત્ર્ય લિવૈયા િારે્ 

અત્યાંત આદર અને સન્િાન ઉદભવયાાં હતાાં કારર્કે તેિર્ે ભારતને પરતાંત્ર અને ગલુાિ 

બનારાાં ભારતનાાં કટ્ટર શત્ર ુ બ્રિર્ીશ સામ્રાજયની રાજધાની લાંિનિાાં ગાાંધીજી કરતાાં ૨૦ 

વષટ પહલેાાં ભારતને ્વતાંત્ર કરવાાં લાંિનિાાં ્વાતાંત્ર્ય ચળવળનાાં બીજ સન ૧૯૦૦િાાં 

વાવયાાં હતાાં અને ૧૯૦૫િાાં બ્રિહર્શ સામ્રાજ્ય સાિે ખલુ્લો બળવો પોકાયો હતો. બ્રિર્નિાાં 

વસેલાાં ભારતીય સિાજિાાં વધ ુતપાસ કરતાાં િારાાં આશ્ચયટની વાત તો એ હતી કે અહી 

ઈંગ્લાંિિાાં પર્ પચાશ-સાાંઠ વષટથી વસેલાાં ભારતીય લોકો, ભારતીય રાષ્રવાદી સા્ં થાઓ, 

ધામિિક સા્ં થાઓ અને કચ્છની તેિજ ગજુરાતની સાિાજીક અને સાા્ં કૃમતક સા્ં થાઓને 

પર્ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ કોર્ હતાાં અને તેિર્ે લ ાંિનિાાં રહીને પોતાની 

િાતભૃમુિની ્વતાંત્રતા િારે્ કેર્લુાં બબ્રલદાન આત્ુાં હત ુાં તેની જાર્કારી કોઈનેય ન હતી. 

આવી પહરસ્્થમતિાાં ઈંગ્લાંિ ખાતે પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટજીનાાં જીવન અને અને કાયટ 

પર શોધખોળ કરી તેની ્મમૃતને સજીવન કરવાાં અને ફેલાવવાનાાં શભુાશયથી, તેિજ 

શ્યાિજીનાાં ્િારર્ાથે લાંિનિાાં ્િારક ્થાપવાનાાં અને  શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં 

અસ્્થઓને ભારત િોકલવા િારે્ યથાથટ પ્રયત્નો કરવાનાાં આશયથી શ્રી હિે ાંતકુિાર 

પાધ્યાએ એક નવી ‘’હહિંદુ ્વાતાંત્ર્યવીર ્મમૃત સા્ં થાનિ’’ નાિની ્વતાંત્ર સા્ં થાની 

રચના અને ્થાપના શ્યાિજીનાાં બ્રિર્ન ખાતે ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિ શરૂ કરવાાં િારે્નાાં થયેલ 

પનુુઃઆગિનની શતાલદીનાનાાં વષટિાાં    ર્ૅ ભારતની ્વતાંત્રતાની સવુર્ટ જયાંમતનાાં 

શભુઅવસર પર ૧૯૯૭િાાં કરી હતી. શ્રી ઈન્દુલાલ યાજ્ઞીક રચીત પાંહિત શ્યાિજીનાાં 

જીવન ચહરત્ર અને અન્ય સાંશોધન પરથી શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓ હજી 

જીનીવાિાાં જ હોવાની શક્તાાં લાગતાાં જીનીવાની ્થામનક સરકાર ‘વીલ્લે િી જીનીવ’’ 

સરકારનાાં મવમવધ  સભાસદો સાથે સતત પત્રવયવહાર અને ફોન દ્વારાાં સ ાંપકટ કરતાાં છેવરે્ 

મવલ્લે િી જજનીવની ્થામનક સરકારનાાં મખુીયા મિ. િેન્્એુલ ર્ોનેર અને તેિનાાં  

અંગે્રજીભાષી કાયદાની સલાહકાર મિસીસ િરી-ફે્રન્ક્સવા લકર-બાબેલ સાથે સીધો સાંપકટ 



 

્થામપત કરી પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટજી અને તેિનાાં પત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓ 

સાંબ ાંધિાાં મવશેષ જાર્કારી પ્રાતત કરીને શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં  અસ્્થઓને ભારત 

લાવવાની કયદેસર પ્રહક્યા મવષયિાાં ચચાટમવચારર્ા શરૂ કરી હતી. ઘર્ાાં પત્ર વયવહારો 

અને રે્લીફોન પર વાતચીત અને જીનીવાિાાં ્થામનક સરકાર સાથે અંગત મલુાકાતો 

અને ચચાટ મવચારર્ાનાાં િારાાં અથાગ પ્રયત્નોને અને પહરશ્રિના પહરર્ાિ ્વરૂપે તા. 

૨૯િી જુલાઈ ૨૦૦૨નાાં હદને જજનીવની ્થામનક સરકારનાાં મખુીયા મિ. િેન્્એુલ ર્ોનેર 

અને તેિનાાં  અંગે્રજીભાષી કાયદાની સલાહકાર મિસીસ િરી-ફે્રન્ક્સવા લકર-બાબેલ, પાંહિત 

શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં વકીલ મિ. હસેનાાં પતુ્ર અને વમસયતનાાં વહહવર્દાર અને 

હાંગાિી વકીલ મિ. િૌરીસ જી. હસે સાથે અિારી એર્લે હિે ાંતકુિાર પાધ્યા અને તેિની 

પત્ની શ્રીિમત ઉષાદેવી પાધ્યાની ઐમતહામસક મલુાકાત જીનીવા ખાતે યોજાય હતી. આ 

ઐમતહામસક મલુાકાતે જ પાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને ભારત 

િોકલવાનાાં પ્રયત્નોનાાં લાાંબા સિયથી અર્વાતાાં અને ્થબ્રગત થયેલાાં કાિને આવેગ 

આપી તેિાાં નવો પ્રાર્ પરુવાિાાં અને એ કાયટને ફળીભતૂ કરવાાં િારે્ અમત િહત્વનો 

અમલૂ્ય ફાળો આતયો છે. ગહન ચચાટ અને મવચારર્ાનાાં અંતે એ મવષયિાાં બધાાંનો 

સકારાત્િ પ્રમતસાદ સાાંપિ્ો હતો અને તેિર્ે આ બાબતિાાં ભારત સરકારની સહિમત 

અને મવનાંતી પત્રની આવશ્યક્સતા પર ભાર મકૂયો હતો અને એ િારે્ ભારત સરકારનો 

સાંપકટ કરી તેિને પત્રવયવહાર કરવાાંની સલાહ આપી હતી. આ મવષય પર તેિનાાં 

િ ાંતવય મજુબ તેિની ્થામનક સરકાર અને સ્્વસ સરકાર િારે્ આ અસ્્થઓની 

જાળવર્ી અને તેને મવદેશ િોકલવાનો હક્સો તેિનાાં દેશનાાં ઈમતહાસિાાં સવટ પ્રથિ અને 

અપવૂટ હોવાને કારર્ે સરળ ન હોવાથી સ્્વસ સરકારનાાં, ભારતની સરકારનાાં અને 

આંતરરાષ્રીય કાયદાનાાં ગહન અભ્યાસ પછી જ તેઓ આ મવષયિાાં અસ્્થઓ કાયદા 

અનસુાર કોને સોંપવાિાાં આવશે તેનો અંમતિ મનર્ટય તપાસ કરીને કરવાિાાં આવયો 

હતો. આ મલૂાકાત દરમિયાન પાધ્યા દાંપમતએ જ્યાાં પ ાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં 

અસ્્થઓને સાંગ્રહ કરી સાચવવાિાાં આવયાાં હતાાં તે સેઈન્ર્ જ્યોજીસ ્િશાનગહૃની 

મલુાકાત લીધી હતી અને આ અસ્્થઓ પર પષુ્પગચુ્છ અપટર્ કરી શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરી 

હતી અને આ ્િશાનગહૃનાાં સ ાંચાલક અને અમધકારીઓ સાથે આ અસ્્થઓ સાંબ ાંધિાાં 



 

ચચાટ પર્ કરી હતી. આ ઉપરાાંત તેિર્ે જીનીવિાાં પાંહિત શ્યાિજી સાથે સાંકળાયેલા 

્થાનોની તેિજ વધ ુિાહહતી પ્રાતત કરવાાં પુ્ તકાલયનાાં દફ્તરની મલૂાકાત પર્ લીધી 

હતી. આ પુ્ તકાલયનાાં દ્તાવેજો પ્રાંિાર્ે ત્યાાંની સરકારે જીનીવાિાાં વસેલાાં મવશેષ 

િહાનભુાવોને મતૃ્્ ુ પયંત તેિને સન્િાનવા િારે્ તેિનાાં મનવાસ્થાનો પર તેિનાાં 

નાિની ્િારક તસ્ક્સતઓ મકુાવી છે જેિાાં પ ાંહિત શ્યાિજીનો પર્ સિાવેશ કરવાિાાં 

આવેલ છે. આજે પર્ શ્યાિજીનાાં ભતૂપવૂટ મનવાસ્થાન ૧, રુઈ િેસ વોલ્લાન્ન્િસ, 

જીનીવા પર ‘ પાંહિત શ્યિજી હક્શ્નવિાટ લીવિ ઈન ધીસ હાઉસ ફ્રોિ ૧૯૧૪ ટુ ૧૯૩૦’’ની 

તસ્ક્સત અસ્્તત્વ ધરાવે છે.         

તા.૧૭િી હિસેમ્બર ૨૦૦૨નાાં જીનીવાનાાં લે કોન્સેયલર એિામિનીસ્ત્રેતીફ મિ. િેન્્એુલ 

ર્ોનેર મિ. હિે ાંતકુિાર પાધ્યા પર તેિનાાં ફે્રન્ચ ભાષાિાાં લખેલ લાાંબા પત્રિાાં તેિર્ે 

ભારત સરકારને સાંપકટ કરીને  પાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને ભારત 

લઈ જવા િારે્  એક મવનાંમત પત્ર સ્્વસ ક્સન્ફેિરેશને અને ખાસ કરીને હિપાટડટ િેન્ર્ ઓફ 

ફોરીન અફેસટ અથવા ન્્ ુહદલ્હીની સ્્વસ એમ્બસીને િોકલવાાં િારે્ સચુન ક્ુ ંહત ુાં.           

તા. ૨૯િી જુલાઈ ૨૦૦૨નાાં હદને જજનીવની ્થામનક સરકારની કચેરીિાાં યોજાયેલ 

મલુાકાત પછી તરુાંત જ તા. ૪થી ઓગ્ર્ ૨૦૦૨નાં હદવસે હિે ાંતકુિાર પાધ્યાએ તેિની 

સા્ં થા ‘’હહિંદુ ્વાતાંત્ર્યવીર ્મમૃત સા્ં થાનિ’ નાાં કાગળ રજી્ર્િટ પત્ર લખી પ્રધાન િાંત્રી 

શ્રી અર્લબ્રબહારી બાજપાઈજીને આ સાંબ ાંધિાાં જાર્ કરી તેિના  અને ભારત સરકારનાાં 

સહયોગ િારે્ નમ્ર મવનાંતી કરી હતી. આ ઉપરાાંત સરદારમસિંહ રાર્ા કે જેઓ 

ભાનિુમતજીનાાં વમસયતનાિાનાાં વહહવર્તાટ હતાાં તેિનાાં વાંશજ શ્રી રાજેન્રમસિંહ રાર્ાજી 

જેઓ ભાતતીય જનતા પક્ષનાાં પીઢ કાયટકતાટ અને ગજુરાતની રાજ્ય સભાનાાં સભ્ય પર્ 

હતાાં તેિને પાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતનાાં અસ્્થઓને સાંબ ાંધિાાં જીનીવાની સરકાર 

સાથે િારે થયેલ વાતટલાપ અને તેને ભારત લાવવાાં સાંબ ાંધિાાં તેિજ જીનીવાિાાં પાંહિત 

શ્યાિજીનુાં ્િારક બનાવવા સાંબ ાંધિાાં રે્લીફોન પર વાતચીત કરી હતી. તેિની સલાહ 

અને સચુન પ્રિાર્ે આ સાંક્ષીતત જીવન ચહરત્રનાાં લેખક હિે ાંતકુિાર પાધ્યાએ તારીખ 

૨૫િી હિસેમ્બર ૨૦૦૨નાાં રોજ એક  એક રજી્ર્િટ પત્ર લખી ને ગજુરાતનાાં મખુ્યિાંત્રી 



 

શ્રી નરેન્ર િોદીજીને પર્ સબુ્રચત કરી આ યોજનાિાાં સહયોગ અને સહકારની મવનાંતી 

સાથે હિે ાંતકુિારે તેિનાાં ભારતનાાં ભાવી પ્રવાસ દરમિયાન િાચટ ૨૦૦૩િાાં તેિને રૂબરુ 

િળવા િારે્ તેિને સાનકૂુળ મલુાકાતની તારીખની પર્ મવનાંમત કરી હતી.  મવશેષિાાં 

‘’હહિંદુ ્વાતાંત્ર્યવીર ્મમૃત સા્ં થાનિ’ નાાં સ ા્ં થાપક હિે ાંતકુિાર પાધ્યાએ પાંહિત શ્યાિજી 

અને ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને ભારત લઈ જવાનાાં અબ્રભયાનને ભારત સરકારની િદદ 

વિે વધ ુ સક્ીય અને ગમતશીલ અને સાથટક બનાવા િારે્ આ પત્રની કોપી ત્યારનાાં 

તત્કાલીન નાયબ વિાપ્રધાન અને ગાાંધીનગરનાાં ધારાસભ્ય શ્રી લાલકૃષ્ર્ અિવાબ્રર્જીને 

પર્ એજ હદવસે પત્ર પાઠવીને સચુીત કયાં હતાાં. પરાંત ુ તેિનો કોઈ પર્ પ્રત્્તુ્તરો 

િળ્યાાં ન હતાાં.  

ભારત સરકાર અને ગજુરાત સરકાર તરફથી કોઈ પ્રત્્તુ્તર પ્રાતત ન થતાાં શ્રી 

હિે ાંતકુિારે હહમ્િત હાયાં મવનાાં ‘’યેન કેન પ્રકારેર્’’ પાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં 

અસ્્થઓને ભારત લાવવાની પ્રહક્યાને ઝિપભેર આગળ ધપાવવાાં િારે્ તેિર્ે ખાસ 

ઈંગ્લાંિથી ્વયાં પોતાનાાં ખચે ભારત જઈને ઘાર્કોપર, મુાંબઈનાાં નગરસેવક, પાંહિત 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ફાઈન્િેશન અને ્િારક સમિમતનાાં મખુ્ય કાયટકતાટ અને શ્યાિજી ભક્સત 

શ્રી િાંગળભાઈ ભાનશુાળી તેિજ ભા.જ.પનાાં ધારાસભ્ય શ્રી હકરીર્ સોિૈયાજીને તેિની 

મલુ ુાંિ ખાતેની કાયાટલયિાાં િળી ચચાટ કરી યોજના ઘિી હતી અને ભારત સરકારને આ 

કાિની તરુાંત ગમતવીધી કરાવવાાં શ્રી હકરીર્ સોિૈયાજીએ તરુાંત જ ભારતના તત્કાલીન 

એક્ષ્ર્નટલ અફેર મિમન્ર્ર શ્રી મવનોદજી ખન્નાનો રે્લીફોન પર સાંપકટ કરીને યોજનની 

મવગતો સિજાવી સ્્વટ્ઝલેન્િનાાં હિપાર્ટ િેન્ર્ ઓફ ફોરીન અફેસટ અને ન્્ ુહદલ્હીની સ્્વસ 

એમ્બસીને તરુાંત પત્રવયવહાર કરવાાં િારે્ સિજાવયાાં હતાાં. શ્રી મવનોદજી ખન્નાએ આ 

કાયટને પ્રથિ દરજ્જજો આપીને તરુાંત જ જરૂરી કાયટવાહી શરૂ કરી દીધી હતી.  આ રીતે 

જીનીવાની સરકાર સાથે લાાંબા ગાળા સધુી હિે ાંતકુિાર પાધ્યાએ સવટ પ્રથિ  સીધાાં પત્ર 

વયવહારો, રે્લીફોન પર વાતચીતો અને સવટ પ્રથિવાર ્વયાં જીનીવા મલુાકાતો કરી ને 

આ દેશભક્સત બલીદાની હતુાત્િા કૃષ્ર્વિાટ દાંપતીનાાં અસ્્થઓને ભારત લાવવાનાાં 

પ્રયાસોનાાં ભાગરૂપે સિપટર્ અને રચનાત્િક ભાવનાથી આરાંભેલ અબ્રભયાનને મિલ્ર્ન 

હકન્સ, ્.ુકે. નાાં રહવેાસી  શ્રી હિે ાંતકુિાર ગજાનન પાધ્યા,  શ્રી િાંગળભાઈ ભાનશુાળી, 



 

શ્રી હકરીર્ સોિૈયાજી, શ્રી મવનોદજી ખન્નાજી તેિજ કાળાાંતરે ગજુરાતનાાં મખુ્યિાંત્રી શ્રી 

િોદીજીનાાં સહીયારાાં સહયોગ, યોગદાન અને િદદથી પહરપરૂ્ટ કરી શકા્ુાં હત ુાં.  

ભારતની ્વતાંત્રતાને ૫૬ વષટનાાં વહાર્ાાં વાયા પછી ભારતીય જનતા પક્ષની રાષ્રવાદી 

સરકારનાાં કાયટકાળ દરમિયાન દેશભક્સત અને શ્યાિજીભક્સત કાયટકતાટઓની ભાવનાને 

િાન અને સહકાર આપી એક જવાબદાર અને રાષ્રવાદી સરકાર તરીકે પોતાની ફરજ 

અને કૃતજ્ઞતા સિજીને ભારત સરકારે સ્્વટ્ઝલેન્િની સરકારને અસ્્થઓ િારે્ 

કાયદેસરની જરૂરીયાત મજૂબ લેખીત મવનાંમત કરી અને તેની જવાબદારી સરકારે 

પોતાનાાં હ્તક લીધી હતી અને એ કાયટને પરૂ્ટ કરવાની મખુ્ય જવાબદારી ગજુરાત 

રાજ્યની સરકારને સોંપી હતી કારર્ કે શ્યાિજી ગજુરાત રાજ્યનાાં કચ્છ પ્રાાંતિાાં જન્િેલાાં 

પનોતાાં પતુ્ર હતાાં.  

ભારત અને ગજુરાત સરકારે સ્્વટ્ઝલેન્િની સરકાર સાથે અસ્્થઓની ભારત સરકારને 

સોંપવા િારે્ની બને્ન સરકારને સાનકૂુળ તા. ૨૨િી ઓગ્ર્ ૨૦૦૩ ત્વરાથી નક્કી 

કરવાિાાં હતી અને તેને સ્્વકારવાાં િારે્ ગજુરાતનાાં મખુ્યિાંત્રી શ્રી નરેન્રભાઈ િોદીને 

મન્કુ્સત કયાં હતાાં. શ્રી નરેન્રભાઈ િોદી પ્રથિ લાંિન ત્રર્ હદવસ િારે્ પધાયાં હતાાં અને 

અહહિંથી જીનીવા અસ્્થઓને લેવાાં િારે્ આવયા હતાાં. તા ૧૭િી ઓગ્ર્નાાં હદને વેમ્લલી 

કોન્ફરન્સ સેન્ર્રિાાં ગજુરાતનાાં મખુ્યિાંત્રીનાાં િાનિાાં ભવય સિારાંભનુાં આયોજન પર્ 

કરવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. તા. ૨૨િી ઓગ્ર્ ૨૦૦૩નાાં હદને સેઈન્ર્ જ્યોજીસ ્િશાનગહૃિાાં 

આ અસ્્થઓને સોંપવા િારે્ એક નાનકિા કાયટક્િનુાં આયોજન કરવાિાાં આવ્ ુહત ુાં. આ 

અસ્્થઓની સોંપર્ીનાાં આ કાયટક્િિાાં મિ. િૌરીસ હસે, મિસીસ િરી-ફે્રન્ક્સવા લકર-

બાબેલ, ્.ુનો.નાાં ભારતનાાં એમ્બેસિર અને કાયાંિી પ્રમતમનમધ શ્રી હરદીપ પરુી અને 

ભારત સરકારનાાં અન્ય અમધકારીઓ, શ્રી હિે ાંતકુિાર ગજાનન પાધ્યા, શ્રી િાંગળભાઈ 

ભાનશુાળી, શ્રી હકરીર્ સોિૈયા, શ્રી પ્રભાત શિાટ, શ્રીિમત િૉ.અચટના શિાટ અને અન્ય 

િહાનભુાવો હાજર રહ્યાાં હતાાં. પ ાંહિત શ્યાિજીનાાં મતૃ્્નુાાં તોંતેર વષટ પછી અને ભારતની 

્વતાંત્રતાનાાં પાંચાવન વષટ પછી આખરે તેિનાાં અસ્્થઓને સ્્વસ સરકારે ભારત 



 

સરકારને સોંપી તેિર્ે પાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીને આપેલ લેખીત બાાંહધેરીની 

જવાબદારી પરીપરૂ્ટ કરી હતી.        

પાંહિત શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને ભારત લઈ જવાાં પહલેાાં તેને તેિની 

કિટભમૂિ લાંિન િાાં લાવી શ્યાિજીનાાં જુના મનવા્થાન, તેિની સા્ં થા અને સિાચાર 

પત્રનાાં મખુ્ય િથક ૯, કમવન્સ વિૂ એવેન્્,ુ હાઈગેર્ ( હાલનુાં સરનામુાં ૬૦, િ્વેલ હીલ 

રોિ, , હાઈગેર્, લાંિન N10 3IR) પર ઈંગ્લાંિનાાં ભારતીય જનસમદુાય એનાાં અંમતિ 

દશટન કરી ભાવભીની અંજલી અપટર્ કરી શકે એ ઉદેશ્યથી યોજના ઘિવાિાાં આવી હતી 

અને એ બાબતિાાં વીલ્લે િી જીનીવનાાં પદામધકારી સાથે પર્ ચચાટ કરવાિાાં આવી હતી. 

પરાંત ુ કોઈક ગતુત રાજકીય કારર્ોસર ભારત અને ગજુરાત સરકારે સાંલગ્ન 

કાયટકતાટઓને કારર્ોની જાર્ કયાં મવનાાં જ ઉતાવળે અસ્્થઓને સીધાાં ભારત લઈ 

જવાની યોજનાાં ઊતાવળિાાં બનાવી કાઢી હતી જેને કારર્ે જીનીવા મનવાસી ભારતીય 

લોકો િહાન કૃષ્ર્વિાટ દાંપતીનાાં અસ્્થઓને સામહૂહક આખરી શ્રદ્ધાાંજલી આપવાાંિાાંથી 

પર્ વાંચીત રહી ગયાાં હતાાં. અસ્્થઓની સોંપર્ીનાાં  સિારાંભ બાદ આ અસ્્થઓ સ્્વઝ 

એવેઈઝનાાં કાગોદ્વારા ભારત િોકલવાની યોજના કરવાિાાં આવી હતી પરાંત ુ એ 

યોજનાને પર્ કોઈ ગોપનીય કારર્ોને લીધે છેલ્લી ઘિીએ ફેરફાર કરીને અસ્્થઓનાાં 

કુાંભોને એર રાસ્ન્સર્ કાગોદ્વારાાં લ ાંિન એપોર્ટ પર તા. ૨૨િી ઓગ્ર્ ૨૦૦૩ની રાતે્ર 

લાવવાિાાં આવયાાં હતાાં અને સવારે શ્રી નરેન્રભાઇ િોદીની સાથે એર ઈન્ન્િયાનાાં હવાઈ 

જહાજિાાં ભારત લાવવાની તત્કાળ વયવ્થા કરાઈ હતી. ભારત સરકાર અને ગજુરાત 

સરકારે ગિે તે રાજકીય કે અંગત કારર્ોસર અસ્્થઓને દશટનાથે લાંિન લાવવાની 

યોજનાની અવગર્ના કરી હોવાાં છતાાં મતૃાત્િાની અંમતિ ઈચ્છા કદાચ પોતાની કિટભિૂી 

પર આવવાની પર્ હશે જેને કારર્ે થોિાાં  કલાકો િારે્ પર્ શ્યાિજી અને ભાનિુમતજીનાાં 

અસ્્થઓએ પોતાની કિટભમૂિ ઈંગ્લાંિનાાં લ ાંિન હહથ્રોની એરપોર્ટની ધરતી પર મવસાિો તો 

જરૂર લીધો જ હતો!  

પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓનાાં આગિાનને સત્કારવાાં 

અને સન્િાન આપી શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરવાાં િારે્ ભાનશુાલી સિાજ તેિજ અન્ય કચ્છી 



 

અને ગજુરાતી સિાજો અને મુાંબઈ સ્્થત અન્ય રાષ્રવાદી અને સાિાજીક સાંગઠનો અને 

ભારતીય જનતા પક્ષનાાં કાયટકતાટઓએ ભવય તૈયારીઓ કરી હતી. ભારતનાાં િહાન 

ક્ાાંમતકારી પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં પત્નીનાાં અસ્્થઓના દશટનાથે મુાંબઈ, ગજુરાત, 

િહારાષ્ર અને ભારતનાાં અન્ય ભાગોિાાંથી ઉિરે્લી દેશભક્સતોની મવશાળ િાનવ 

િેદનીથી મુાંબઈનુાં છત્રપમત મશવાજી િહારાજ એપોર્ટ પર તા ૨૩િી ઓગ્ર્ ૨૦૦૩ની 

િધ્ય રાતે્ર દેશનાાં િહાન ક્ાાંમતગરુુનાાં અસ્્થઓનાાં આગિનને સત્કારવાાં ઉભરાઈ ગ્ુાં હત ુાં. 

જ્યારે ગજુરાતનાાં મખુ્યિત્રી શ્રી નરેન્રજી િોદી તેિજ હકરીર્ સિૈયાજી અને િાંગળભાઈ 

ભાનશુાળી  પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને એરપોર્ટની 

બહાર લઈને આવયાાં ત્યારે મુાંબઈનુાં છત્રપમત મશવાજી િહારાજ એપોર્ટ  ‘’પ ાંહિત શ્યાિજીની 

જય હો’’ ’પ ાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ અિર રહો’’નાાં ગગન ભેદી ગર્જનથી ગાજી ઉઠ્ુાં હત ુાં. 

આખરે ભારતને ્વતાંત્ર થયાનાાં પાંચ્ચાવન વષટને આઠિાાં હદવસે તેિજ પાંહિત 

શ્યાિજીનાાં ્વગટવાસ થયાનાાં તોંતેર વષટ ચાર િહહના અને ૨૩િાાં હદવસે પાંહિત 

શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીની તેિનાાં અસ્્થઓને ્વતાંત્ર ભારતિાાં 

પધરાવવાની અંમતિ િહચે્છા અંતે ભારત ્વતાંત્ર થયાને અધી શતાલદી અથવા તેની 

રજત જયાંમત પયંત પરીપરૂ્ટ થવાાં પાિી. મવશ્વનાાં દેશોનાાં ઈમતહાસિાાં કોઈ એવી શરિ 

જનક ઘર્ના ન હશે કે જેની સરકારે પોતાનાાં દેશ અને િાતભૃમૂિની ્વતાંત્રતા િારે્ તન 

િન, ધન અને સારાાં જીનવનુાં બલીદાન આપી દેનાર ્વાતાંત્ર્ય યોદ્ધાની અસ્્થઓની 

અવગર્ના અને ઉપેક્ષા કરી તેને ્વતાંત્રતા પયંત પાંચાવન વષટ સધુી પરદેશિાાં પિી 

રહવેાાં દીધી હોય! ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં ઈમતહાસનુાં આ એક કરૂર્ાત્િક, લાાંછન ભરેલ 

અને નાિોશી ભ્ુ ંપ્રકરર્ છે.   

પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થકુાંભોનાાં સહાર એરપોર્ટ પર 

આગિન બાદ તેિને ભેગાાં થયેલાાં દેશક્સતોનાાં દશટનાથે રાંગબેરાંગી ફુલોનાાં હારોથી 

શર્ગારવાિાાં આવેલ એક સુાંદર રથ પર ્થામપત કરવાિાાં આવયાાં હતાાં. િધ્યરાત્રી સધુી  

ક્ાાંમતગરુુ શ્યાિજીનાાં અસ્્થઓનાાં આગિનની લાાંબી રાહ જોઈને ખિે પગે ઉભાાં રહલેાાં 

દેશભક્સતોની ભાવભીની અંજલી સિપટર્ કરવાનો સિારાંભ પરૂ્ટ થતાાં એપોર્ટ પરથી આ 

અસ્્થરથને  યાત્રા રૂપે તા. ૨૪િીની વહલેી સવારે  ઘાર્કોપરની ભાનશુાળી સિાજની 



 

ભાનશુાળી વાિીિાાં લઈ જવાિાાં આવયો હતો જે ભવય યાત્રાિાાં હજારો લોકોએ ભાગ 

લીધો હતો. પાંહિત શ્યાિજી ભાનશુાળી જ્ઞામતનાાં હતાાં અને તેિની મળૂ અર્ક પર્ 

ભાનશુાળી જ હતી આથી ભાનશુાળી વાિીંિાાં તેિનાાં જ્ઞામતજનોએ પર્ ભાવબ્રભની 

શ્રદ્ધાાંજલી આપી હતી આ પ્રસાંગે ભાનિુમતજીનાાં સાવકાાં ભાઈ જ્જન્િેયજયનાાં હદકરી એર્લે 

તેિની ભત્રીજી શ્રીિમત ગોિવતી શેઠ પર્ વયોવદૃ્ધ હોવાાં છતાાં તેિના ફોઈ અને ફુવાની 

અસ્્થઓનાાં દશટન કરવાાં અને શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરવાાં િારે્ આવયાાં હતાાં. 

ભાનિુમતજીનુાં જન્િ્થાન અને ઘર મુાંબઈિાાં જ હતાાં તેિજ પાંહિત શ્યાિજીનો જન્િ ભલ ે
કચ્છિાાં થયો હતો પરાંત ુતેિનો ઉછેર, ભર્તર અને મવકાશતો મખુ્યત્વે મુાંબઈિાાં જ થયો 
હતો આથી તેઓ બને્ન સાચાાં અથટિાાં મુાંબઈકર એર્લે મુાંબઈનાાં ્થામનક રહવેાસી અને 
મુાંબઈનાાં જિાઈ હોવાથી તેિનાાં અસ્્થઓને સત્કારવાનો, સન્િાનવાનો અને ગૌરવ 
લેવાનો હક્ક મુાંબઈ અને િહારાષ્રની જનતા તેિજ કચ્છને ગજુરાતની જનતાને એક 
સિાન હતો. આજ કારર્ોને લીધે તા. ૨૪ અને ૨૫િી દરમિયાન મુાંબઈનાાં મવમવધ 
મવ્તારોિાાં સભાઓનુાં આયોજન કરી સારાાં એ મુાંબઈિાાં મુાંબઈકર દેશભક્સત, સા્ં કૃત 
મવદ્વાન અને િહાન ક્ાાંમતકારી પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં 
અસ્્થઓની રથયાત્રા કાઠવાિાં આવી હતી અને આ રથયાત્રાિાાં હજારો મુાંબઈવાસીઓએ 
ભાગ લઈને તેિનાાં િહાન દેશભક્સત હતુાત્િા પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્નીને 
શ્રદ્ધાજલી અપટર્ કરી હતી.  
              
પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓની રથયત્રાનો મુાંબઈ 

ખાતે મખુ્ય સત્કાર અને શ્રદ્ધાાંજલીનો સિારાંભ ઘાર્કોપરથી નવ હકલોિીર્રની શોભા 

યાત્રા કાઢી બોરીવલીિાાં તા. ૨૪-૮-૨૦૦૩નાાં હદને િો. શ્યાિપ્રસાદ મખુરજી ચોક, કોરા 

કેન્ર ખાતે એક મવરાર્ સિારાંભ ્વરૂપે યોજવાિાાં આવયો હતો જેિાાં રાષ્રીય ્વયાં સાંઘનાાં 

સરસાંઘચાલક િા. શ્રી સદુશટનજી, શ્રી િનોહર જોશી, પેરોલ િાંત્રી શ્રી રાિ નાયક, શ્રી 

હકરીર્ સોિૈયા તેિજ િહારાષ્રની અન્ય રાષ્રવાદી સા્ં થાઓના નેતાઓ, કોંગે્રસ પક્ષ 

મસવાય ભારતનાાં અન્ય રાજનૈમતક પક્ષનાાં નેતાઓ, મવમવધ સાિાજીક અને શૈક્ષબ્રર્ક 

સા્ં થાનાાં સભ્યો તેિજ શાળાનાાં મવદ્યાથીઓ મવગેરે હાજર રહ્યા હતાાં. પ્રાસાંબ્રગક ભાષર્િાાં 

મલુ ુાંિ, મુાંબઈનાાં ધારાસભ્ય શ્રી હકરીર્ સોિૈયાજીએ ક્ાાંમતગરુુનાાં અસ્્થઓને મુાંબઈિાાં 



 

આપવાિાાં આવેલ ભવય અને રાષ્રીય સન્િાન અને શ્રદ્ધાાંજલી આપવાાં િારે્ મુાંબઈની 

પ્રજાનો આભાર વયક્સત કયો હતો અને તેિર્ે પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની 

ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને જીનીવાથી ભારત લાવવાનાાં પ્રયાસોિાાં િહત્વની ભમૂિકા 

ભજવનારાાં ઘાર્કોપરનાાં શ્રી િાંગળભાઇ ભાનશુાલી તેિજ મિલ્ર્ન હકન્સ, લાંિનનાાં 

હિે ાંકુિાર પાધ્યાની પ્રશાંશા કરી હતી. મુાંબઈનાાં મવમવધ ભાગોિાાં આ અસ્્થઓની ભ્રિર્ 

યાત્રા બાદ તેને તા ૨૫િી ઓગ્ર્ ૨૦૦૩નાાં હદને  એક  ‘’મવરાાંજબ્રલ યાત્રા’’ રૂપે સારાાંએ 

ગજુરાતિાાં ભ્રિર્ કરાવી તેનાાં  અંમતિ િથક શ્યાિજીનાાં જન્િ્થાન િાિવી જવાાં 

પ્રયાર્ ક્ુ ંહત ુાં. ભારત, મુાંબઈ રાજ્ય, િહારાષ્ર રાજ્ય અને ગજુરાત રાજ્યનાાં આ િહાન 

ક્ાાંમતકારી ્વાતાંત્ર્ય લિવૈયાાંનાાં આ અસ્્થઓની ‘’મવરાાંજબ્રલ યાત્રા’’નો સવટ પ્રથિ 

ગજુરાત રાજ્યિાાં પ્રવેશ િહારાષ્ર અને ગજુરાત રાજ્યની સરહદ પર આવેલાાં વલસાિ 

જીલ્લાનાાં ઉિરગાિિાાં તા ૨૫િી ઓગ્ર્ ૨૦૦૩નાાં હદને થયો હતો જ્યાાં આ ગજુરાતિાાં 

જન્િેલાાં િહાન દેશભક્સત લિવૈયાનાાં અસ્્થઓનુાં ભવય ્વાગત કરી ગજુરાતરાજ્યિાાં 

સવટપ્રથિ શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરવાિાાં આવી હતી. આ પ્રસાંગે ગજુરાતનાાં રાજ્યપાલ 

કૈલાશપમત મિશ્ર તેિજ ઉિરગાિ તાલકુાનાાં ભારતીય જનતા પક્ષનાાં નેતાઓ આ 

અસ્્થઓનુાં ્વાગત કરી આવકારવાાં િારે્ ઉપસ્્થત રહ્યાાં હતાાં. ઉિરગાિ એ ગજુરાતનાાં 

વલસાિ જીલ્લાનાાં ઉિરગાિ તાલકુાનુાં િથક છે. યોગાનયુોગ,  પાંહિત શ્યાિજી અને 

તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થકુાંભોને ભારત લાવવાની પ્રહક્યાિાાં જીમનવા જઈને 

અમત િહત્વની ભમૂિકા ભજવનારાાં અને હાલ મિલ્ર્ન હકન્સ, ઈંગ્લાંિનાાં રહવેાસી શ્રી 

હિે ાંતકુિાર ગજાનન પાધ્યા (લેખક) પર્ આ ઉિરગાિ તાલકુાનાાં જ ખત્તલવાિા 

ગાિનાાં મળૂ વતની છે.   

પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓની ‘’મવરાાંજબ્રલ 

રથયાત્રા’ને આવકારવાાં, સન્િાન કરવાાં અને દશટન કરવાાં સારાાં ગજુરાતનાાં યાત્રાનાાં 

િાગટિાાં આવતાાં શહરેો અને ગાિોિાાં   ભારતીય જનતા પક્ષનાાં નેતાઓ કાયટકરો અને 

મવમવધ શૈક્ષબ્રર્ક, સિાજીક, ધામિિક અને રાજકીય સા્ં થાઓનાાં કાયટકરોએ સુાંદર અને 

સયુોજીત કાયટક્િો આયોજીત કયાં હતાાં પરાંત ુ વૈિનષ્ય, ધરૃ્ા, ્વાથટ અને 

ભેદભાવીવમૃત્તથી મપિાતાાં ભારતનાાં કોંગે્રસ પક્ષનાાં નેતાઓ અને કાયટકરોએ આ 



 

કાયટક્િોનો બહહષ્કાર કયો હતો. ગજુરાત રાજયિાાં ઉિરગાિથી શરૂ થયેલ આ વીરાાંજલી 

યાત્રા વાપી, વલસાિ, નવસારી, દાાંિી, બારિોલી થઈને સરુત લાવવાિાાં આવી હતી. 

સરુતનાાં િોજીલાાં સરુતીઓએ આ િહાન ક્ાાંમતકારીનાાં અસ્્થઓનુાં ભવય ્વાગત કરી 

ભાવબ્રભની અંજલી અપટર્ કરી હતી. આ પ્રસાંગે ગજુરાત રાજ્યનાાં ભાજપાનાાં અધ્યક્ષ 

અને પાંહિત શ્યાિજીનાાં મશષ્ય અને સહયોગી ક્ાાંતીવીર સરદાર મસિંહ રાર્ાનાાં પ્રપૌત્ર શ્રી 

રાજેન્રમસિંહ રાર્ા અસ્્થઓનાાં ્વાગત સિારાંભિાાં હાજર રહ્યાાં હતાાં. ગજુરાતનાાં મવમવધ 

ક્ષેત્રોિાાં પ્રવાસ કયાં બાદ આ અ્થોકુાંભોડન ુ ાં આગિન  ગજુરાતની રાજધાનીનાાં 

અિદાવાદ શહરેિાાં તા ૩૦ ઓગ્ર્ ૨૦૦૩નાાં હદને થ્ુાં. અિદાવાદિાાં ભારતનાાં િહાન 

સપતૂ પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓનાાં દશટનાથે 

અિદાવાદ અને તેની આસપાસનાાં ગાિોનાાં દેશ્ભક્સત લોકો લાખોની સાંખ્યાિાાં ભેગા થયાાં 

હતાાં. અહી. યોજાવાિાાં આવેલ મવરાર્ શ્રદ્ધાાંજલી સભાિાાં ગજુરાતનાાં મખુ્ય પ્રધાન શ્રી 

નરેન્રજી િોદી, શ્રી યોર્જ ફનાટન્ન્િસ, શ્રી રાજેન્રમસિંહ રાર્ા, શ્રીિતી આનાંદીબેન પરે્લ 

તેિજ ગજુરાત રાજ્યનાાં અન્ય િાંત્રીઓ અને સભ્યો શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરવાાં હાજર રહ્યાાં 

હતાાં. મુાંબઈથી શરૂ થયેલ આ ‘’મવરાાંજબ્રલ રથયાત્રા’એ ગજુરાતનાાં ૧૭ જીલ્લાઓિાાં ૬૧ 

મખુ્ય ્થળોએ ફરી લગભગ ૨૨૦૦ હકલોિીર્રની અગીયાર હદવસની યાત્રા કરી તા. 

૪થી સતરે્મ્બર ૨૦૦૩નાાં હદવસે ભજૂ થઈને પાંહિત શ્યાિજીનાાં જન્િ્થાન િાાંિવીિાાં 

ભવય આગિન થ્ુાં હત ુાં. પોતાનાાં િહાન ક્ાાંમતકારી ભમૂિપતુ્ર અને પતુ્રવધનુાાં અસ્્થઓનાાં 

દશટન કરી તેને શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરવાાં સારાાં એ કચ્છ પ્રાાંતિાાંથી લાખોની સાંખ્યાિાાં લોકો 

ઉિર્ી પિ્ાાં હતાાં. પ ાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને 

શ્યાિજીનાાં જન્િ્થળ િાાંિવીિાાં રાષ્રીય સન્િાન અને શ્રદ્ધાાંજલી આપવાાં યોજાયેલ 

મવશાળ સભાનાાં કાયટક્િિાાં ભારતનાાં નાયબ પ્રધાન શ્રી લાલકૃષ્ર્ અિવાર્ીજીનાાં પ્રમખુ 

્થને યોજાયો હતો અને આ કાયટક્િિાાં ભારત સરકારનાાં ઘર્ાાં િાંત્રીઓ, 

ગજુરાતસરકારનાાં િ ાંત્રીઓ અને રાષ્રીય ્વયાંસેવક સાંઘનાાં કાયટકરો અને ્વયાંસેવકો 

તેિજ આયટસિાજ અન્ય સા્ં થાઓનાાં સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો, ભારતનાાં ઉપપ્રધાન 

િાંત્રી શ્રી લાલકૃષ્ર્ અિવાર્ીજીએ ભાવાત્િક પ્રવચન આપી ગજુરાત સરકાર અને 

લોકોને શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં સન્િાનિાાં કોઈ પર્ ભાવી યોજનાઓને કેન્રસરકારનાાં 



 

આમથિક અને િૌબ્રલક સહયોગ અને સહકારની ખાત્રી આપી હતી. આ સિારાંભની પરૂ્ાટહમૂત 

પછી પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓને શ્યાિજીનાાં 

જન્િ્થળ ્િારકે લઈ જવાિાાં આવયાાં હતાાં અને ત્યાાં આ અસ્્થકુાંભોની ્થાપના 

કરવાિાાં આવી હતી. ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ અને તેિનાાં ધિટપત્ની 

ભાનિુમતજીનાાં અસ્્થઓની આ ઐમતહામસક વીરાાંજલી યાત્રાએ ભતૂકાળનાાં મુાંબઈ રાજ્ય 

અને હાલનાાં િહારાષ્ર અને ગજુરાત રાજ્યિાાં રાષ્રભસ્ક્સતનાાં અનોખાાં વાયરાની એક 

અનોખી અને અનેરી લહરે ફેલાવી હતી.           

 
પાંડર્ત શ્યાિજી અને ભનિુમતજીન ાં ફોટ ાં અને તેિનાાં અસ્્થઓ સ થે 



 

 
શ્રી હિે ાંતકુિાર પાધ્યા અને તેિનાાં ધિટપજત્ન શ્રીમનત ઉષાદેવી પ ધ્ય  જીનીવાનાાં 

્િશાનગહૃિાાં અસ્્થઓ સિક્ષ શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરી રહ્યાાં છે.  

  
ફ્ર ન્દ્સની સોબોનડ યનુનવનસિટીન ાં ‘’હોલ ઓફ ફેઈમ’’મ ાં પાંડર્ત શ્ય મજી કૃષ્ણવમ ડન ાં 

ન મનો સ્મનૃત શીલ લેખ. 



 

 
કૃષ્ર્વિાટ દાંપમતનાાં અસ્્થઓ ભારત લાવવાની વાતાઘાર્ની મલુાકાતનાાં શ્રી હિે ાંતકુિાર 

પાધ્યાનાાં ફોર્ોગ્રાફ્સ   

   



 

પાંડિિ શ્યરમજીની સ્મતૃિને સજીવન િરખવરાં ઈંગ્લાંિમરાં 
થયેલરાં પ્રયરસો 

પાંહિત શ્યાિજીનાાં નાિ અને કાયટને ઈંગ્લાંિિાાં વસતાાં ભારતીય લોકોિાાં સપુહરબ્રચત 

કરાવવાનાાં શભુાશયથી શ્રી હિે ાંતકુિાર પાધ્યાએ ૧૯૯૭િા, ‘હહિંદુ ્વાતાંત્ર્યવીર ્મમૃત 

સા્ં થાનિ’નાિની સા્ં થાની ્થાપના  કરી  શ્યાિજીનાાં જીવન અને કાયટ પર એક 

પ્રદશટન બનાવીને ઈંગ્લાંિ, ફ્રાન્સ, હોલેન્િ અને જીનીવાિાાં આ પ્રદશટનનુાં આયોજન 

મવમવધ ્થળોએ ક્ુ ં હત ુાં. પાંહિત શ્યાિજી અને તેિનાાં ધિટપત્ની ભાનિુમતજીનાાં 

અસ્્થઓને ભારત િોકલવાનાાં ધ્યેયને પહરપરૂ્ટ કયાટ બાદ હિે ાંતકુિાર પાધ્યાએ પોતાની 

સા્ં થા હહિંદુ ્વાતાંત્ર્યવીર ્મમૃત સા્ં થાનિનાાં નેજા હોઠળ પાાંચ વષટનાાં અથાગ પહરશ્રિની 

ફળશ્રમુત ્વરૂપે શ્યાિજી હાઈગેર્, લાંિનિાાં જે ઘરિાાં તેઓ સન ૧૯૦૦ થી ૧૯૦૭ સધુી  

રહતેાાં હતાાં તે ઘર પર પાંહિત શ્યાિજી શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં નાિવાળી ્િારક તસ્ક્સતની 

્થાપના કરાવવાિાાં સફળતા િેળવીને પોતાનાાં ધ્યેયને પાર પાિ્ુાં હતુાં, પાંહિત 

શ્યાિજીની આ તસ્ક્સતડને  ભારતિાાં બનાવિાવવાિાાં આવી હતી. આરસ પહાર્ની આ 

ગોળાકાર તસ્ક્સત પર હકિતી રાંગીન પત્થરો નાાં ટુકિાાં ગોઠવીને ‘’ હરવોલ્્શુનરી પાંહિત 

શ્યાિજી શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ૧૮૫૭-૧૯૩૦ સા્ં કૃત ્કોલર એન્િ ઈન્ન્િયન પેરીયોર્ લીવિ 

હહયર- ભારત િાતાકી જય અને વાંદે િાતરિ’’ લખાવવાિાાં આવ્ુાં છે. પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટનાાં નાિની આ તસ્ક્સતનુાં અનાવરર્ તા. ૧૫િી ઓગ્ર્ ૨૦૦૪નાાં શભુહદને 

બ્રિર્નિાાં સપુ્રખ્યાત વેપારી અને બ્રિર્નનાાં શે્રષ્ઠ મનકાસકાર વયાપારીનો સતત પાાંચ વષટ 

બ્રિર્નની િહારાર્ીનો પાહરતોમષક જીતનારાાં તેિજ પાંજાબનાાં િહાન હતુાત્િા 

નાનકમસિંહજીનાાં સપુતુ્ર શ્રી રાિીજી રાંગેરનાાં શભુ હ્તે કરવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં. આ પ્રસાંગે 

્થામનક હરેીંગે કાઉન્સીલ નાાં સભાસદો તેિજ અન્ય ભારતીય સા્ં થાનાાં નેતાઓએ હાજરી 

આપી હતી. ભારતીય હાય કિીશનર અને મિમન્ર્ર ઓફ કો-ઓહિિનેશનને બે િહહના 

પહલેાાં આિાંત્રર્ પાઠવવાાં છતાાં કોઈએ હાજરી આપી ન હતી અને પોતાનાાં દેશનાાં િહાન 

ક્ાાંમતકારીનાાં ્િારક પ્રસાંગની સફળતા િારે્ શભુકાિના પાઠવવાનો મશષ્ઠાચાર પર્  



 

દાખવયો ન હતો. આ શભુપ્રસાંગે પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતિાાં ચાાંદીનો રૌતય મસક્કો અને 

સાંભારર્ાની પસુ્્તકા પર્ બહાર પાિવાિાાં આવયાાં હતો.  

આ ઉપરાાંત ઓક્ષફિટ ્મુનવમસિર્ીનાાં ઓક્ષફિટ સેન્ર્ર ફોર હહિંદુ ્ર્હિઝિાાં તેિજ સોબોન 

્મુનવમસિર્ી, ફ્રાન્સની કોલેજ િી પેરીસિાાં સ ા્ં કૃત ભાષા, વયાકરર્, આયટ અથવા 

વેદીકધિટનાાં ધિટશાસ્ત્રો અને સાહહત્યગ્રાંથો પર શાંશોધન કરનાર સયુોગ્ય મવદ્વાન મવદ્યાથીને 

રોતય ચાંરકથી સન્િાનવાાં િારે્ પાંહિત શ્યાિજી શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાડટની ્મમૃતિાાં રોતય 

ચાંરકની પર્ ્થાપના કરી હતી. સન ૨૦૦૫િાાં હિે ાંત કુિાર પાધ્યાએ ઈંગ્લાંિિાાં પ ાંહિત 

શ્યાિજી, િેિિ કાિા, વીર સાવરકર, િહારાની લક્ષ્િીબાઈ અને હતુાત્િા િાંગળ પાાંિેની 

્મમૃતિાાં સવુર્ટ ચ ાંરકોનાાં છ મસક્કાઓનો સુાંદર અને  સવટ પ્રથિ સમહૂ પ્રકાશીત કયો 

હતો. મવશેષિાાં તેિર્ે તેિની સા્ં થા હહિંદુ ્વાતાંત્ર્યવીર ્મમૃત સા્ં થાનિ’ દ્વારાાં   ઓક્ષફિટ 

્મુનવમસિર્ીની ઈન્ન્િયન ઈન્્ર્ીર્યરુ્ લાયિેરીની ગેલરીિાાં પ ાંહિત શ્યાિજીને તેિનાાં 

આશ્રદાતા અને સહકાયટકર પ્રોફેસર િોમનયર િોમનયર-મવબ્રલયમ્સનાાં તૈલી બ્રચત્ર સાથે 

સન્િાનમનય ્થાન પ્રદાન કરાવી પાંહિત શ્યાિજીનાાંનાાં બ્રચત્રનુાં એ ગેલેરીિાાં તા. ૧૧િી િે 

૨૦૧૦નાાં હદને અનાવરર્ કરી તેને ્થામપત કરાવવાનો શે્રય શ્રી હિે ાંતકુિારનાાં સિમપિત 

પ્રયત્નોને જ આભારી છે. આ ઉપરાાંત તેિર્ે ઈંગ્લીશ ભાષાિાાં પ્રકાશીત કરેલ ‘ 

ફોર્ોગ્રાહફક રેિીનીસન્સ ઓફ પાંહિત શ્યાિજી હક્શ્નવિાટ’ અને ‘’શોર્ટ  બાયોગ્રાહફ ઓફ 

ઈન્ન્િયન હફ્રિિ ફાઈર્ર- પાંહિત શ્યાિજી હક્શ્નવિાટ’ તથા  ક્ાાંમતવીર પાં. શ્યાિજીકી અિર 

કહાની’’ તેિજ ૨૦૧૪ના વષટિાાં પ ાંહિત શ્યાિજી શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાડટનાાં જીવન અને કાયો 

પર પ્રથિવાર બનાવેલાાં તેિનાાં અદભતૂ અને યાદગાર સી.િી. રોિ અને શ્યાિજીને 

્િરર્ાાંજલી અપટર્ કરતાાં તેિનાાં ગીતોની કર્ટમપ્રય સાંગીતિય અને ભાવાત્િક એિ.પી.-

૩ સી.િી. ‘્વર શ્રદ્ધાાંજલી’’ નો સમહૂ, તેિનાાં શ્યાિજી પ્રત્યેનાાં પે્રિભાવ, શ્રદ્ધા, સન્િાન, 

મનષ્ઠા, ભસ્ક્સતભાવ અને સિપટર્તાનો જ્વલાંત પરુાવો છે. આ સી.િી. રોિ અને એિ.પી.-

૩ સી.િી. નાાં સ ાંગ્રહનુાં મવિોચન િહાન કથાકાર શ્રી રિેશભાઈ ઓઝાનાાં શભુ હ્તે 

ઘાર્કોપર મકુાિે યોજાયેલાાં શ્યાિજીની જન્િજયાંમતનાાં સિારાંભિાાં તા.૧૩ અપ્રીલ 

૨૦૧૪નાાં હદને શ્રી મવષ્ણભુાઈ પાંિ્ા અને િૉ. આરતી પાંિ્ા લીખીત ‘’ક્ાાંમતની ખોજિાાં 

પ ાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ’ પુ્ તકની સાથે કરવાિાાં આવ્ુાં હત ુાં.  



 

લાંિન ખાતે ભારતીય ્વતાંત્રતાની ચળવળનાાં ઉત્પમત્ત્થાન યા ઉદભવ ્થાનને, 

શ્યાિજીની ‘’ઈન્ન્િયન હોિરૂલ સોસાયર્ી’’ન ુાં  મખુ્યિથક, ‘’ધ ઈન્ન્િયન 

સોમસયોલોજી્ર્’’નુાં પ્રકાશન ્થાન તેિજ ક્ાાંમતગરુુ શ્યાિજીનાાં મનવા્થાનને ખરીદી 

લઈને એક સુાંદર ‘’ક્ાાંમતિાંદીર’’િાાં રૂપાાંતર કરવાનો દુલટભ અને અમલૂ્ય િોકો ભારત 

સરકાર, ગજુરાત સરકાર તેિજ તિાિ ભારતીયઓએ અને ભારત તથા ગજુરાત અને 

ઈંગ્લાંિિાાં વસતાાં ગજુરાતીઓેએ અને મખુ્યત્વે કચ્છીઓએ તેિની જિતા, 

મનરસતા,સાંકુબ્રચતતા, કાંજુસાઈ ઉપેક્ષા અને કૃતઘ્નતાનાાં કારર્ે ગિુાવયો છે જે સવટ િારે્ 

શરિજનક અને ઘોર મનિંદનીય છે.    

 

પાંહિત શ્યિજીનાાં લાંિનનાાં મનવા્થાન ૬૦, િ્વેલ હહલ રોિ, હાઈગેર્ પર લગાવવાિાાં 

આવેલ ્મમૃતતસ્ક્સત અને ઈન્ન્દ્ર્ય  હ ઉસ છ ત્ર લય.  

 

ઓક્ષફર્ડ નવશ્વનવદ્ય લયની ઈન્ન્દ્ર્યન ઈનસ્ટીટયટુન ાં ખાંર્ાંમ ાં પાંડર્ત શ્ય મજીની તસ્સ્વર  



 

 

્મમૃતતસ્ક્સત અનાવરર્ સિારાંભ – શ્રી હિે ાંત પાધ્યા, િો રાિીજી અને તેિનાાં પત્ની રેનજુી 
સ થે 

 



 

શ્યરમજીની સ્મતૃિમરાં પ્રકરશીિ કિેલર તસક્કરઓ 
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શ્રી હિે ાંત પાધ્યા, શ્રી શૌનકઋમષ દાસ અને શ્રીિમત શમિિલા ભટ્ટાચાયટ-ફોિટ ( ધ ઓક્ષફિટ 
સેન્ર્ર ફોર હહિંદુ ્ર્િીઝ)   

 
િો. જીલીયન એવીસન, હિે ઓફ બોડ્લીયન અને ઈન્ન્િયન ઈન્્ર્ીર્યરુ્ લાયિેરી, 

ઓક્ષફિટ, અને શ્રી હિે ાંત પાધ્યા. પાંહિત શ્યાિજીનાાં બ્રચત્રનુાં અનાવરર્ પ્રસાંગે.     



 

પાંડિિ શ્યરમજીની સ્મતૃિને સજીવન કિવરાં ભરિિમરાં 

થયેલરાં પ્રયરસો 

પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતને સજીવન કરવાાં અને તેને જાળવી રાખવાાંનાાં ભારતિાાં થયેલાાં 

પ્રયાસોિાાં પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ િેિોરીયલ ફાઉન્િેશન, િાાંિવી, નો ફાળો અમલૂ્ય 

અને અત્યાંત િહત્વનો રહ્યો છે જેિાાં સા્ં થાનાાં સભ્યો અને શ્રી િાંગળભાઈ ભાનશુાલી, શ્રી 

હકરીર્ સોિૈયાજી, શ્રી રાજેન્રમસિંહજી રાર્ા અને શ્રી હીરજીભાઇ કારાર્ીનાાં યોગદાન પ્રશાંશા 

અને ગર્ના પાત્ર છે. આ સા્ં થાનાાં પહરશ્રિ અને પ્રયત્નોને કારર્ે જ પાંહિત શ્યાિજીનો 

જન્િ જે ઘરિાાં થયો હતો તે ઘરને એક ્િારક્સનાાં રૂપિાાં ્થામપત કરી તેનાાં મનભાવની 

જવાબદારી, તેિજ ભજૂ અને િાાંિવીિાાં પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતિાાં પતુળાાંઓ ્થામપત 

કરી ્િારક બનાવવાાં વયસ્ક્સતઓ અને સરકારને પ્રોત્સાહહત કરવાનો તેિજ દરવષે 

સાવટજમનક ધોરર્ે તેિજ શાળાઓિાાં શ્યાિજીની જન્િ જયાંતી અને મનવાટર્ હદનની 

ઉજવર્ીનાાં કાયટને શ્રદ્ધા અને મનષ્ઠાપવૂટક મનભાવયાાં છે. આ ઉપરાાંત શ્રી ઈંદુલાલ યાબ્રજ્ઞક, 

શ્રી મવષ્ણભુાઈ પાંિ્ા, શ્રી હરબ્રબલાસ સારદા, શ્રી ધનજીભાઈ ભાનશુાલી, શ્રી ગર્ેશીલાલ 

વિાટ, શ્રી ભવાનીલાલ ભારતીય, શ્રી હરીન્ર શ્રીવાત્સવ અને શ્રીિમત દક્ષાબેન ઓઝા 

જેવાાં અનેક લેખકોએ ગજુરાતી, હહિંદી અને ઇંગ્લીશ ભાષાિાાં પુ્ તકો અને પસુ્્તકાઓ 

પ્રકાશીત કરીને પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતનેને જ્વલાંત રાખવાનાાં અબ્રભયાનિાાં પોતાનુાં 

યોગદાન અપટર્ ક્ુ ંછે. િૉ. હરીન્ર શ્રીવાત્સવ દ્વારા બનાવેલ પાંહિત શ્યાિજીનાાં જીવન 

ચહરત્રનુાં હહિંદી દ્તાવેજી ચલબ્રચત્ર અને અચટન હફલ્મ્સ મનમિિત અને શ્રી નરેન્ર દવે દ્વારાાં 

લખાયેલ તેિજ શ્રી હમષિત ઠક્કર દ્વારાાં સાંકલીત અને હદગ્દમશિત નાર્્ાત્િક ચલબ્રચત્ર 

‘’ક્ાાંમત સેનાપમત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ’’એ પર્ પાંહિત શ્યાિજીનાાં સા્ં િરર્ોને ઉજાગર 

કરવાિાાં િહત્વનો ફાળો અપટર્ કયો હતો.        

મવશેષિાાં કચ્છિાાં ર્તાઓ, મનશાળો, નગર, મવશ્વમવદ્યાલય અને એપોર્ટને પાંહિત શ્યાિજી 

કૃષ્ર્વિાટનાાં નાિથી નાિાાંહકત કરી તથા શ્યાિજીની ્મમૃતિાાં ર્પાલ હર્કીર્ પ્રકાશીત 

કરાવી પાંહિત શ્યાિજીનાાં નાિને અિર બનાવવાાંનાાં પ્રશાંશનીય કાયો પર્ થયાાં છે.  



 

મુાંબઈનાાં ઘાર્કોપરિાાં પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતને ઉજાગર કરી સદા જલતી રાખવાનાાં 

અને ત્યાાં પાંહિત શ્યાિજીનાાં પતુળાની ્થાપના કરી તે જગ્યાને ‘’ક્ાાંમતવીર પાંહિત 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ચોક’’ નાિ આપવાાંનાાં સદકાયટનાાં હકદાર શ્રી િાંગળભાઈ ભાનશુાળી 

છે. ગજુરાત અને કચ્છનાાં લેખકો અને ઈમતહાસકારોએ ્વતાંત્ર પર્ે ્થામનક પ્રજાને 

િાહહતગાર કરવાાં શ્યાિજીનાાં જીવન પર પસુ્્તકાઓનુાં પ્રકાશન કરીને સુાંદર પ્રયત્નો કયાં 

છે. તે ઉપરાાંત િાાંિવીનાાં ભતૂપવૂટ ધારાસભ્ય શ્રી જયકુિાર સાંઘવીએ પર્ ૧૯૭૨િાાં  

‘્વુક ક્ાાંમતદળ કચ્છ’ જેવાાં સ ાંગઠનની ્થાપના કરીને પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતને 

ઉજાગર કરી જનજાગમૃત ફેલાવવાાં  અને તેિનાાં કાયટ અને બબ્રલદાનની ગાથાને 

નવજીવન કરવાાં તેિજ ગજુરાત સરકારનાાં પાઠ્ પુ્ તકોનાાં અભ્યાસક્િિાાં ્થાન 

અપાવવાાં સખત પ્રયત્નો કયાં છે.  પાંહિત શ્યાિજીનાાં જન્િ્થાનનાાં ખ ાંિિાાં મકુવાિાાં 

આવેલ પાંહિત શ્યાિજીનુાં પરુા ાં કદનુાં હબુહ ુ તૈલબ્રચત્રને બ્રચત્રકાર ્વ. શ્રી એલ.સી. સોની 

પાસે તૈયાર કરાવીને લોકોનાાં દશટનાથે ્થામપત કરાવવાનો શે્રય પર્ ધારાસભ્ય શ્રી 

જયકુિાર સાંઘવીને આભારી છે. શ્રીિમત દક્ષાબેન ઓઝાએ પાંહિત શ્યાિજીનાાં જીવન પર 

હહિંદીિાાં લખેલ પુ્ તકિાાં લેખકે શ્રી જયકુિાર સાંઘવીનાાં સહયોગ અને િદદ િારે્ આભાર 

દશટન વયક્સત કરીને તેિનો  તા. ૨૮-૨-૯૬નો   શભુેચ્છા પત્ર પર્ પ્રકાશીત કયો હતો 

જે તેિનાાં યોગદાનનો જ્વલાંત પરૂાવો છે. આ ઉપરાાંત કચ્છની શૈક્ષબ્રર્ક અને સાિાજીક 

સા્ં થાઓએ તેિજ ‘કચ્છમિત્ર’, ‘કચ્છ ઉદય’ અને ‘મુાંબઈ સિાચાર’ જેવાાં સિાચાર 

પત્રોએ પર્ પાંહિત શ્યાિજીની જન્િ અને મનવાટર્ હદને દરવષે શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ 

કરવાનાાં કાયટક્િો યોજીને તેિજ પાંહિત શ્યાિજીની િાહહતી પ્રકાશીત કરીને પોતાનુાં 

નોંધનીય યોગદાન આત્ુાં છે.  

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં અસ્્થઓનાાં ભારત આગિન બાદ ગજુરાત સરકારનાાં મખુ્ય 

િાંત્રી શ્રી નરેન્રભાઈ િોદીજીએ ક્ાાંમતકારી ્વાતાંત્ર્ય લિવૈયાઓની અને પાંહિત શ્યાિજીની 

્મમૃતિાાં એક બહલુક્ષીય, ભવય અને અદ્ધદ્વતીય ્િારક ‘’ક્ાાંમતતીથટ’’ ્થામપત કરવાની 

િહત્વકાાંક્ષી યોજનાની જાહરેાત કરી હતી.. શ્રી નરેન્રભાઈ િોદીજીએ આ યોજનાને મતૂટ 

્વરૂપ આપવાાં શ્યાિજીનાાં જન્િ ્થળ િાાંિવીથી ૪ હકલોિીતરનાાં અંતરે િ્કા રોિ, 

સલાયા નજીક દરીયા હકનારા પર સરકારની િાબ્રલકીની ૮૯.૮૬ એકર જિીન આ 



 

યોજના િારે્ ફાળવવાિાાં આવી હતી.  ‘’ક્ાાંમતતીથટ’’ નાિની આ યોજનાનુાં ખાત મહૂતૂટ 

તારીખ ૪થી અક્સર્ોબર ૨૦૦૯ નાાં હદને ગજુરાતનાાં મખુ્ય િાંત્રી શ્રી નરેન્રભાઈ િોદીનાાં 

શભુહ્તે કરવાિાાં આવ્ુાં હતુાં. નયનરમ્ય અને અદભતૂ ‘’ક્ાાંમતતીથટ’નાાં આ ૫૬,૩૧૮ 

ચોરસ ફૂર્ ક્ષેત્રફળનુાં મવશાળ બાાંધકાિ, િાત્ર એક વષટ, બે િાસ અને નવ હદવસનાાં ટુાંકા 

સિયિાાં પરૂ્ટ કરવાિાાં આવ્ુાં હતુાં.  શ્યાિજીએ લાંિનિાાં જે િકાનિાાં છાત્રાલય ‘’ઈન્ન્િયા 

હાઉસ’’ શરૂ કરેલુાં તે િકાનની આબેહબૂ નકલની ઇિારત આ ‘’ક્ાાંમતતીથટ’’િાાં બાાંધવાિાાં 

આવી. એમ્પી થીયેર્રની સમુવધા વાળાાં આ ‘’ક્ાાંમતતીથટ’’નાાં ્મમૃતકક્ષ કે જ્યાાં પાંહિત 

શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ અને તેિની પત્નીનાાં અસ્્થકુાંભોને શ્યાિજીનાાં જન્િ ્થાનિાાંથી અહીં 

લઈ આવીને ફરી ્થાપના કરવાિાાં આવી છે. તે ઉપરાાંત, ક્ાાંમતકારીઓનાાં બ્રચત્રોનાાં 

પ્રદશટનની ચાર ગેલેરીઓ સાથે ્વામિદયાનાંદ સર્વમત ચોક બનાવવાિાાં આવયાાં. તેિજ 

આ મવશાળ ્િારકનાાં આંગર્નાાં િધ્યિાાં પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ અને તેિની પત્ની 

ભાનિુમતજીનાાં આબેહબુ પતૂાળાાંઓની ્થાપના કરવાિાાં આવી છે.. તા.૧૩િી હિસેમ્બર 

૨૦૧૦નાાં શભુહદને આ ‘’ક્ાાંમતતીથટ’’નુાં ઉદઘાર્ન કરી આ રાષ્રીય ્િારકનુાં લોકાપટર્ 

ગજુરાત રાજ્યનાાં મખુ્ય િાંત્રી શ્રી નરેન્રજી િોદીનાાં શભુહાથે કરવાિાાં આવ્ુાં હતુાં. આ 

‘’ક્ાાંમતતીથટ’’ આજે ભારતનાાં ક્ાાંમતકારીઓનાાં ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિનુાં એક અનોખુાં, અદભતૂ 

અને ભવય ્િારક બની ગ્ુાં છે.  જેનો યશ અને શે્રય શ્રી નરેન્રજી િોદી અને ગજુરાત 

સરકારને ફાળે જાય છે. આખરે ભારતનાાં આ ભલૂાયેલાાં કે ભલૂાવવાિાાં આવેલ િહાન 

્વાતાંત્ર્ય સેનાની અને ભારતનાાં િહાન સપુતુ્ર ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજીનાાં અસ્્થઓને 

છેવરે્ ૭૩ વષટ બાદ જીનીવાથી ભારતની ધરતી પર લાવી પાંહિત શ્યાિજીની અંમતિ 

ઈચ્છાને પહરપરૂ્ટ કરવાની યોજના કર્ીબદ્ધ અને સિમપિત દેશભક્સતો અને દેશપે્રિીઓનાાં 

તેિજ રાષ્રવાદી સરકારનાાં સહહયારાાં પ્રયાસથી ફળીભતૂ થઈ છે. ભારતની ્વતાંત્રતાનાાં 

ઈમતહાસિાાં ભલૂાવી દેવાિાાં આવેલ આ િહારાષ્ર અને ગજુરાતનાાં િહાન અને સવટપ્રથિ 

ક્ાાંમતગરુુ પાંહિત શ્યાિજી કે જેિર્ે ભારતની ્વાતાંત્ર્ય ચળવળ ગાાંધીજી કરતાાં લગભગ 

૨૦ વષટ પહલેાાં લાંિનિાાં શરૂ કરી હતી અને જેનાાં િહદ મસદ્ધાાંતો અને સચુનોને 

ગાાંધીજીએ અનસુરીને ભારતની ્વતાંત્રતાની લિાઈને આગળ ધપાવી હતી. ૭૩ વષટ 

પયંત ભારતિાાં સન્િાન અને બહિુાનની પ્રાપ્તત પાિનાર પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં 



 

કાયો અને તેિની અસ્્થ ગાથાનો આ એક પ્રથિ ઐમતહામસક પ્રસાંગ ભારતની 

્વતાંત્રતાનાાં નવા ઈમતહાસિાાં પ્રથિ પાનાાં પર સવુર્ટ અક્ષરોએ લખાવવો જોઈએ.         

આ ઉપરાાંત સરુત નજીક અિરોલી અને કતાર ગાિને જોિતાાં પલુન ુતા.૨૩િી જુલાઈ 

૨૦૧૦નાાં હદને અબટન િેવેલપિેન્ર્ મિમન્ર્ર શ્રી મનમતન પરે્લે આ પલુનુાં ઉદઘાર્ન 

કરતાાં તેનુાં નાિકરર્ ‘’પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ પલુ’’ તરીકે જાહરે ક્ુ ંહતુાં. સરુતની 

નજીક ભે્તાન પાસે આવેલાાં નવાાં ઉદ્યાનનુાં નાિ પર્ ’પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ ઉદ્યાન 

આપવાિાાં અવેલ છે. જ્યાાં પાંહિત શ્યાિજી હદવાન હતાાં તે રતલાિ શહરેિાાં તેિને 

સન્િાનવા િારે્ શહરેનાાં સાવટજમનક સભાગહૃને ‘’પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ હોલ’’ નાિ 

આપવાિાાં આવ્ુાં છે.  

ભારતની જનતા એ હવે એ િાનવુાં અને સ્્વકારવુાં પિશે કે ભારતની ્વતાંત્રતા િારે્ 

પાંહિત શ્યાિજીએ આપેલ બલીદાન િહાત્િા ગાાંધીનાાં બલીદાન કરતાાં જો વધ ુના હોય 

તો પર્ તે લેશ િાત્ર પર્ આછાં નથી અને તે િારે્ પાંહિત શ્યાિજી પર્ હર કોઈ રાષ્રીય 

સન્િાનો જે ગાાંધીજી અને અન્ય કોંગે્રસનાાં નેતાઓને આજ સધુી િળ્યાાં છે તેવાાં સન્િાનો 

િારે્ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ પર્ એક સરખાાં ભાગીદાર, હકદાર અને સપુાત્ર છે. આ 

કારર્ોથી ‘’જાગ્યાાં ત્યાાંથી સવાર’’ સિજીને આ ઉપેક્ષીત અને અવગર્ના કરાયેલ િહાન 

રાજનેતા પાંહિત શ્યાિજીનાાં ્િરર્ાથે સારાાંએ ભારતિાાં ્િારકો અને સા્ં થાઓ 

્થાપવાનુાં દાયીત્વ અને જવાબદારી હવે ભારત સરકાર અને તેનાાં દેશભકત 

નાગરીકોની છે. આ ઉપરાાંત નેતા સભુાષચન્ર બોઝ, રાસબ્રબહારી બોઝ, િેિિ કાિા, 

સરદામસિંહ રાર્ા, િદનલાલ મધિંગ્રા, હરદયાલ, મવરેન્ર ચત્તોપાધ્યાય, જતીન 

મખુરજી(બાઘા જતીન), ભગત મસિંઘ જેવાાં બીજાાં અનેક ભલુાવવાિાાં આવેલાાં સશસ્ત્ર 

ક્ાાંમતકારી ્વાતાંત્ર્યવીરોને યથાયોગ્ય બહિુાન અને સન્િાન અપાવવાાં ભારતની ્વુાન 

નવપેઢી કાયટરત બનશે તો જરૂર આ હતુાત્િાઓને  તેિનો હક્ક અને ન્યાય અપાવી 

યોગ્ય રાષ્રીય સન્િાન અપાવવાિાાં ભારત સરકાર પર દબાર્ લાવી આ શભુકાયટ 

કરવાની ફરજ પાિી શકશે તો એ સવટ ક્ાાંમતકારી ્વાતાંત્ર્યવીરોને  નવીપેઢીની સાચી 

શ્રદ્ધાાંજલી ગર્ાશે.      



 

પાંહિત શ્યાિજીનુાં િાાંિવીિાાં આવેલ જન્િ ્થાન

 

પાંર્ઇત શ્ય મજી અને શ્રીમનત ભ નમુનતજી ન ાં અસ્સ્થઓની સ્ય મજીન ાં મ ાંર્વીમ ાં આવેલ 

જન્દ્મસ્થ નમ ાં સ્થ પન . 



 

 

 

 



 

 

 



 

લેખકનો પહરચય 

શ્રી હિે ાંતકુિાર ગજાનન પાધ્યાનો જન્િ પહલેાાંનાાં મુાંબઈરાજ્યનાાં થાર્ા જીલ્લાનાાં અને 

હાલનાાં ગજુરાત રાજ્યનાાં વલસાિ જીલ્લાનાાં પારસીઓનાાં ઐમતહામસક ્થળ સાંજાર્ 

નજીક ખત્તલવાિા ગાિે થયો હતો. સરુતની પી.ર્ી.સાયન્સ કોલેજિાાં અભ્યાસ કરી 

દબ્રક્ષર્ ગજુરાતની મવશ્વમવદ્યાલયિાાં રસાયાંર્ શાસ્ત્ર અને ભૌમતક્સશાસ્ત્રિાાં બી.એસસી.ની 

્નાતક પદવી પ્રથિ વગટિાાં પ્રાતત કરી હતી. ત્યારબાદ હાફ્કીન ઈં્ર્ીર્યરુ્ ઓફ રીસચટ 

એન્િ બયોફાિાટ્્રુ્ીકલ , પરેલ, મુાંબઈિાાં અભ્યાસ કયાં બાદ અનુ્ નતકની પદવીનાાં 

વધ ુઅભ્યાસાથે ૧૯૭૬િાાં બમિિંગહાિ, ઈંગ્લાંિ, આવયાાં હતાાં. પરદેશિાાં આગિન બાદ 

અભ્યાસની સાથે સાથે તેિર્ે આયટ ધિટ, સા્ં કૃમત, પરાંપરા અને ભાષાને જીવાંત અને 

જ્વલાંત બનાવવાાં અબ્રભયાનિાાં પર્ પોતાનો અમલુ્ય ફાળો પ્રદાન કરવાનાાં શ્રી ગર્ેશ 

કયાં હતાાં. તેઓ ઈંગ્લાંિની કેર્લીક ્થામનક સા્ં થાનાાં સ ા્ં થાપક પ્રમખુ અને અન્ય રાષ્રીય 

અને આંતર રાષ્રીય સા્ં થાઓનાાં સદ્ય પર્ છે. હહિંદુ ્વાતાંત્ર્યવીર ્મમૃત સા્ં થાનિ નાિે 

તેિર્ે ૧૯૯૫િાાં ્થાપેલ સાંશોધન સા્ં થાએ ભારતનાાં િહાન ક્ાાંમતકારી ્વાતાંત્ર્યસેનાપમત 

પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટ અને તેિનાાં પત્નીનાાં અસ્્થકુાંભોને તોંતેર[૭૩] વષટ પછી 

૨૦૦૩િાાં ભારત લાવવાનાાં ભગીરથ કાયટિાાં મખુ્ય, િહત્વનો અને અગત્યનો ભાગ 

ભજવયો હતો. જીનીવાની સરકાર વીલે િી જીનીવાનાાં હોદે્દદારો તેિજ શ્યાિજીનાાં 

વમસયાતનાિાાંનાાં સ ા્ં થાપક વહકલ સાથે અનેક પત્રવયવહારો અને રૂબરુ મલુાકાતો કરીને   

તેિની અસ્્થઓને ભારત લાવવાિારે્નાાં પ્રયત્નને મતૂટ ્વરુપ આત્ુાં હત ુાં.   ઉપરાાંત 

ઈંગ્લાંિિાાં ક્ાાંમતગરુુ રાષ્રમપતાિહ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટના સા્ં િરર્ોને સજીવન કરી 

તેિનાાં નાિ અને કાયટને સન્િાનીત કરાવવિાાં શ્રી હિે ાંતકુિારનુાં કાયટસિપટર્ અને 

ભસ્ક્સતભાવ અપવુટ અને અર્િોલ છે.  પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતને ઇંગ્લાંિિાાં જ્વલાંત 

રાખવાાં શ્યાિજીનાાં હાઈગેર્ સ્્થત મનવા્થાને સખત પ્રયત્નો બાદ ્મમૃત તક્સતી 

લગાવવાિાાં સફળતા પ્રાતત કરી તેનાાં અનવરર્ સિારાંભિાાં એક ચાાંદીનો મસક્કો અને 

સાંભારર્ાાં અંક પ્રકામશત કયો હતો. પાાંચ વષટનાાં અથાગ પહરશ્રિ બાદ ઓક્ષફિટ 

્મુનવમસિર્ીિાાં સ ા્ં કૃતભાષા, વયાકરર્ અને સાહહત્ય તેિજ આયટધિટ અને ધિટશાસ્ત્રોનાાં 



 

અધ્યયન પર અભ્યાસ અને શોધખોળ કરનારાાં સયુોગ્ય શાંશોધકને દર બે વષે સીલ્વર 

િેિલનુાં પાહરતોમષક ્થાપીત ક્ુ ંઅને ઈન્ન્િયન ઈં્ર્ીર્યરુ્ની લાયિેરીનાાં હોલિાાં સર 

િોમનયર મવલીયમ્સનાાં તૈલીબ્રચત્ર સાથે તે હોલિાાં  પાંહિત શ્યાિજીનાાં બ્રચત્રને ્થાન 

આપવાાં સિજાવી ત્યાાં  પાંહિત શ્યાિજીનાાં બ્રચત્રનુાં અનાવરર્ પર્ કરાવ્ુાં આ ઉપરાાંત 

પેરીસની સબોનટ ્મુનવમસિર્ીિાાં કોલેજ હિ ફ્રાન્સિાાં પર્ પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતિાાં 

રજતચન્ર ્થામપત કરાવયો છે. પાંહિત શ્યાિજીની ્મમૃતને અને કાયોનો પ્રચાર પ્રસાર 

કરવાાં િારે્ તેઓએ ફ્રાન્સ, બ્રિર્ન અને સ્્વટ્ઝરલેન્ડ્િાાં મવમવધ જગ્યાએ પ્રદશટનો યોજ્યાાં 

છે. ઔહદચ્ય સહસ્ત્ર િાહિર્ોનાાં અને રૂરિહાલય િાંદીરનાાં ઈમતહાસ અને ગૌતિગોત્રને 

લગતાાં પુ્ તક ‘’ શ્રી ગૌતિ ગોત્રની કુળદેવી શ્રી શકર્ાાંબ્રબકા િાતાજી’’ અને ‘’ભાવે 

ભજીલ્યોને શ્રી શકર્ાાંબ્રબકા નાિ’’ મશષટક હઠેળ ગીતોની િધરુ સાંગીતિય એમ્પીથ્રી સીિી 

પર્ પ્રકાશીત કયાં હતાાં.    

મવદ્યાથીજીવનકાળથી લેખન કાયટ શ્રી હિે ાંતકુિારનો શોખ રહ્યો છે. તેઓ કાવયો, ભજનો, 

શૌયટગીતો નાાં કમવ અને ધામિિક, રાજકીય અને સાિાજીક મનબાંધોનાાં  લેખક પર્  છે. 

આપર્ાાં ્વસ્્તક  પ્રમતક પર  પ્રમતબાંધ  લાદવાનાાં ્રુોપની ધરાસભાનાાં ધારાનો મવરોધ 

કરવાાં લખેલ લેખ ‘’ હને્િઝ ઓફ આવર સેકે્િ ્વસ્્તકા’ ઘર્ોજ પ્રખ્યાત છે. ્વસ્્તક 

પ્રમતક પ્રત્યે તેિની આ્થા, આદર અને હાહદિક િાન હોવાથી આયટધિટનાાં પાવન અને 

પમવત્ર ્વસ્્તકનાાં સન્િાન અને તેની પ્રમતષ્ઠા તેિજ વૈભવને સદાને િારે્ જળવાય રહ ે

એવુાં ઈચ્છતી વૈશ્વીક સા્ં થાઓ સાથે કાયટરત છે. તેઓ ્વસ્્તક પ્રમતકને પમશ્ચિિાાં પનુુઃ 

સન્િાન, આદર અને સદભાવના પ્રાતત થાય એ આશયથી લોકોિાાં  શૈક્ષર્ીક જાગમૃત 

લાવવાનાાં પ્રયત્નો પર્ કરી રહ્યાાં છે. ્વસ્્તક પ્રમતક પ્રત્યે હિે ાંતકુિારના ભસ્ક્સતભાવ, 

શ્રદ્ધા અને સિપટર્ની ભાવનાાંની પષુ્પાાંજલી રૂપે તેિર્ે મવશ્વિાાં સવટપ્રથિ કાવયોનુાં પુ્ તક 

‘્વસ્્તકામતૃ’ હહન્દી ભાષાિાાં પ્રકાશીત ક્ુ ં હત ુાં. આ પુ્ તક્સનાાં પ્રકાશન બાદ બીજુ ાં 

પુ્ તક ’ ્વસ્્તકગાંગા’ હહન્દીિાાં અને ત્રીજુ ાં પુ્ તક ’ ્વસ્્તકા પોએમ્સ’ ઈંગ્લીશ ભાષાિાાં 

પ્રકાશીત ક્ુ ંહત ુાં.          



 

આ ઉપરાાંત તેિર્ે સા્ં થાના સાિામયક પત્રોનુાં પ્રકાશન, સિાચાર પત્રોિાાં લેખો તેિજ 

પોતાનાાં કાવયોનુાં પુ્ તક ‘દદટ ’ અને પોતાનાાં  લખેલાાં રાષ્રવાદી ગીતોની ઑહિયો સીિી 

‘જય હહિંદુત્વિ’ પ્રકાશીત કયાં છે.  ‘સત્યનારાયર્ની કથા’, ‘હહિંદુ ધિટ’ અને ‘્વામિ 

મવવેકાનાંદ’નુાં સ ાંબ્રક્ષતત જીવન ચહરત્ર મવગેરે પુ્ તકોનુાં પર્ પ્રકાશન તેિર્ે ક્ુ ં હત ુાં. 

પ ાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્વિાટનાાં જીવન પર આધારીત સાંપરૂ્ટ રાંગીન, દળદાર અને સવટપ્રથિ 

ઐમતહામસક બ્રચત્રજીવનીનાાં પુ્ તક ‘’ ફોર્ોગ્રાહફક રેિેમનસન્સ ઓફ પાંહિત શ્યાિજી કૃષ્ર્ 

વિાટ’ અને ક્ાાંમતકારી પાંહિત શ્યાિજીકી અિર કહાની’ હિવીિી પ્રકાશીત કરવાનો શે્રય શ્રી 

હિે ાંતકુિાર ગજાનન પાધ્યાને જ ફાળે જાય છે. ભારતનાાં િહાન ક્ાાંમતકારી ્વતાંત્ર્ય 

સેનાની પાંહિત શ્યાિજીને પોતાની હાહદિક શલદાાંજબ્રલ ્વરૂપ પ્રથિ પુ્ તક ‘કાવયાાંજબ્રલ’નાાં 

પ્રકાશન બાદ હાલ તેિર્ે પોતાની કાવયકૃમતનુાં બીજુ ાં પુ્ તક ‘શ્રદ્ધાાંજબ્રલ’ પર્ પ્રકામશત 

ક્ુ ંછે. ગયા વષે હિે ાંતકુિારે પાંહિત શ્યાિજીનાાં જીવન અને કાયો પર સીિી રોિ અને 

પાંહિત શ્યાિજીને શ્રદ્ધાાંજલી અપટર્ કરતાાં તેિનાાં ગીતોની િધરુ સાંગીતિય એમ્પીથ્રી 

સીિીનાાં સાંગ્રહને પ્રકાશીત કયો હતો જેનુાં મવિોચન િહાન કથાકાર શ્રી રિેશભાઈ 

ઓઝાજીએ ઘાર્કોપર, મુાંબઈ ખાતે ક્ુ ં હતુાં. આ ઉપરાાંત શ્યાિજીની ્મમૃતને જ્વલાંત 

રાખવાનાાં અબ્રભયાનિાાં પોતાનાાં સાંશોધનો અને પ્રાતય િાહહતી પર અવલાંબ્રબત 

શ્યાિજીનાાં જીવન અને કાયટ પર એક દળદાર પુ્ તક આવતા પ્રકામશત કરવાની પર્ 

ભાવી યોજના ્વરૂપ લઈ રહી છે. આ રીતે પરદેશિાાં રહવેાાં છતાાં પર્ શ્રી હિે ાંતકુિારે 

આપર્ાાં ધિટ, સા્ં કૃમત, સાહહત્ય, રાષ્રપે્રિ અને દેશભસ્ક્સત જેવાાં મવમવધ ક્ષેત્રોિાાં પોતાનો 

અમલુ્ય ફાળો અપટર્ કયો છે. 
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શ્રી રમશેભ ઈ ઓઝ ન ાં શભુહસ્ત ેસીર્ી અન ેસીર્ી-રોમનુાં ઘ ટકોપર, મુાંબઈ ખ ત ે
નવમોચન. ઉપસ્સ્થત મહમે નો શ્રી નવષ્ણભુ ઈ પાંર્ય  અન ેશ્રીમનત પાંર્ય . 

 
 



 
 


