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કચ્છી ક્રાંતિળીર ાંડિિ શ્યરમજી કૃષ્ણળમરા ન ાં ભરરિની આઝરદીની
ચલળલમરાં પ્રદરન
િૉ. ક
ૃ ર ળી. ચૌધરી
ઈતિહરસ તળભરગ
િોરણી કોેજ ઓપ આર્ા સ એન્િ સરયન્સ,
આદીપર (કચ્છ)
ભાનલીના જીલન ભાટે જેટલ ું શળક્ષણન ું ભશત્લ જફૃયી છે .તેટરી જ અગત્મની
ફાફત છે વુંસ્કાયન ું શવિંચન,વુંસ્કાયન ું શવિંચન કયીએ ત ભાનલીન ું ધડતય સ ુંદય યીતે
થામ છે .આજ વુંસ્કાય લડે ભાનલ તાના કટુંફ,વભાજ તેભજ તાની ભાત ૃભભી
બાયતભાતાની યક્ષા કયે છે .તાની ભાત ૃભભી બાયતભાને કાજે ભયી પીટલાની પ્રેયણા
ણ એજ વુંસ્કાયભાુંથી જ ભે છે .
યાષ્ટ્રની આઝાદી કાજે ફરીદાન આનાયા સ્લાતુંત્રલીય ક્ાુંશતકાયી ભાનલની
જીલનગાથા તથા

ફરીદાનની કથા વહ ભાટે પ્રેયણા આનાયી ફની યશેતી શમ છે .

યાષ્ટ્ર ભાટે વલવસ્લ ફરીદાન કયનાયા ચરયત્ર જનવભાજની પ્રેયણાભ ૂશભ છે . બાયતના
સ્લાતુંત્ર વું્ાભભાું જે જે ક્ાુંશતકાયીએ તાન ું જીલન વભશિત કયું છે એભના એક તે
શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ ! એભના ભશાન અવણની ાછ વાશવ, ળોમવ અને ધૈમવ શતા.
એભણે અાય કષ્ટ્ટ વશન કમાવ ણ મખભાુંથી ‘લન્દે ભાતયભ’ અને ‘બાયતભાતાકી જમ’
ના જમઘ જ નીકતા. ‘આશ’ ક્યાયે મ નશી !
ઈ.વ.૧૮૫૭ના ક્ટફય ભાવની ૪ તાયીખે કચ્છના ભાુંડલી ળશેયભાું બણવારી
જ્ઞાશતનાું એક ગયીફ ઘયભાું શ્માભજીન જન્ભ થમ. શ્માભજી જમાયે નાની ઉભયના શતાું
ત્માયે તેભના શતા મફ
ું ઈભાું ભજયી કયી ેટ ગજયાન ચરાલતા અને થડું ફચાલીને
તાના દે ળભાું (કચ્છ-ભાુંડલી) ભકરતા શ્માભજીએ રકળયાલસ્થાભાું ગ મક્ય કે
તેભના ભાું-ફા અલવાન ામ્મા. એટરે થડ અભ્માવ ભાુંડલીભાું કમાવ ફાદ ભ ૂજભાું
ુંડયા શળલજીબાઇ લકીરને ઘેય સવુંસ્કૃત લાતાલયણભાું તેભને યશેલાન ભક ભળ્મ. ત્માું
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વુંસ્કૃત વાથે અં્ેજી શલમભાું ત્રણ ધયણ સધીન અભ્માવ  ૂણ કમો વુંસ્કૃતનાું
અભ્માવભાું એ ફહ તેજસ્લી જણાતાું મફ
ું ઈના ળેઠ ભથયદાવની એભના ય નજય ડી
અને ઈ.વ.૧૮૭૪ભાું એ શ્માભજીને મફ
ું ઈ રઈ ગમાું. અશી વુંસ્કૃતનાું ફે સ્તકન ું
સ ુંદય બાાુંતય કયી અધ્માકને શલસ્સ્ભત કયી દીધા અને ‘ુંરડત’ ન ું બફરદ પ્રાપ્ત કય.ું
ળેઠ ભથયદાવના પ્રમાવે શ્માભજીને એક “ગકદાવ કશાનદાવ ાયે ખ છાત્રવ ૃશિ”
ભી અને એભણે શલલ્વન શાઇસ્કરભાું પ્રલેળ ભેવ્મ. દયે ક લવ લગવભાું એભને પ્રથભ
નુંફય ભત ગમ અને ફીજી ફાજ ળાસ્ત્રી શલશ્વનાથની ાઠળાાભાું વુંસ્કૃતભાું ાયું ગત
થલા ભાુંડયાું ાછથી તેઓં એલ્પીસ્ટુંન શાઇસ્કરભાું જડામા. ઈ.વ.૧૮૭૫ભાું મફ
ું ઈના
શ્રીભાન છફીરબાઈ રલ્લબાઈની શલદી ત્રી બાનભતી વાથે શ્માભજી લભાવ નાું રગ્ન
થમાું.
ઈ.વ.૧૮૭૪ભાું સ્લાભી દમાનુંદ વયસ્લતી મફ
ું ઈ આવ્મા અને ૧૮૭૫ની ૧૦ભી
એશપ્રરે આમવ વભાજની સ્થાના કયી ત્માયે તે શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ ભળ્મા. એભને
સ્લાભીજીએ બાયતીમ વસ્કૃશતન ું જ્ઞાન શ્ચીભભાું પેરાલલા જણાવ્ય ું વને ૧૮૭૯ભાું
ક્વપડ યશનલવીટીના વુંસ્કતના પ્રપેવય વય.ભ.ભનીમય શલબરમમ્વ એભને તાની
વાથે રુંડન રઈ ગમા અને શલરામતભાું શ્માભજીએ વુંસ્કતના આવીસ્ટન્ટ પ્રપેવય તયીકે
નકયી કયલાની વાથે વાથે યયની બાાન અભ્માવ કયીને વને ૧૮૮૨ભાું
ફી.એ.ની ડી્ી પ્રાપ્ત કયી.
મફ
ું ઈના ગલનવયે કચ્છના યાજલીને શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ શલળે લખાણ કયત ત્ર
રખ્મ એટરે ત્માુંથી વ ાઉન્ડની શળષ્ટ્મવ ૃશત ભલા ભાુંડી. આ જ વભમે ‘યમર
એશળમારટક વવામટી’એ બાણ ભાટે આભુંત્રણ આેલ.ું રશિંદભાું રેખનકાની ળફૃઆત
એ શલમ યના બાણથી યયીમનન ભુંત્રમગ્ધ થઈ ગમા.વને૧૮૮૪ભાું જ તેભણે
એભ.એ.ની ડી્ી ભેલી તથા ફેયીસ્ટય ણ થમા.૧૮૮૨ભાું ત્ની બાનભતી વાથે રશિંદ
ાછા પમાવ.
યતરાભના યાજલીએ એભને તાના રદલાન ફનાવ્માું. યતરાભથી એ મફ
ું ઈ,
ઉદે ય અને છી જૂનાગઢ યાજ્મનાું દીલાન ફન્માું. યું ત એભને ઘણા કડલા અનબલ
થમા. રશન્દસ્તાનની મસ્ક્ત ભાટે શ્માભજી રકભાન્મ શતરકને ણ ભળ્મા અને રશિંદની
મસ્ક્ત ભાટે ચચાવ કયી.ઈ.વ.૧૯૦૫ સધીભાું ત શ્માભજીએ સ્લાતુંત્રજગની
ું
અનેકશલધ
પ્રવશત – શભફૃર વવામટીની સ્થાના, ‘ઇન્ડીમન વશ્મરજીસ્ટ’ ભાું ત્રન પ્રાયું બ,
‘ઇન્ન્ડમા શાઉવ’ ભકાનની ખયીદી બાયતથી આલતા દે ળબક્ત શલધાથીને શળષ્ટ્મવ ૃશત
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અને અન્મ વ્મલસ્થા એભ શલસ્તયલા ભાુંડી. તેભાું તેભને અનેક વથીન રયચમ થમ
જેભાુંના ફે ગજયાતી શતાું. વયદાયશવિંશ યણા અને ભાદાભ કાભા.
આ લોભાું તેભનાું જીલનની ફે

શનણાવ મક ઘટના ફની.એક, સયતનાું

જીલનચુંદ ઉિભચુંદ ઝલેયી વાથે શીયા-ઝલેયાતન વ્મલવામ કયલાન ું આકવણ અને
ફીજ,ું
ું રડત શ્માભજી કષ્ટ્ણલભાવ વાથેન વુંકવ , પ્રથભ ઘટનાએ આશથિક ધયત
કયી.ફીજીએ સ્લાતુંત્ર્મજગ
ું ભાટે વાફદા કમાવ .ફીજા વાથી ભાદાભ કાભા. ૨૪વપ્ટે મ્ફય,
૧૮૬૯ભાું વયાફજી પયાભજી ટે રને ત્માું જન્ભેરાું ાયવી રયલાયની આ રાડકી
કન્માનાું રગ્ન ફૃસ્તભ કાભા વાથે થમાું. ળફૃઆતથી જ ભેડભ બીખાજી કાભાની તબફમત
નાજક શતી. તેથી તે ૧૮૯૧ભાું યયના પ્રલાવે ગમાું અને તેભણે યય-અભેરયકાને
તાની કભવભ ૂશભ ફનાલી. આમવરેન્ડ, યશળમા અને શભવયના દે શ્બક્તન વુંકવ વાધીને
તેભણે બાયતની મસ્ક્તપજનાું ભુંડાણ કમાવ . આ દયમ્માન શ્માભજી અને વયદાયશવિંશ વાથે
તેભન વુંકવ થતાું, પ્રવશતભાું યું ગ ઘટું ૂ ામ.
રુંડનભાું શ્માભજીન ું ઘય બાયતથી આલેરા ભાટે ‘યાજકીમ તીથવ’ જેવ ું ફનલા
રાગ્ય ું શત ું. વયદાય અજીતવીંઘ શળકાગની ધભવ રયદભાું આલેરાત્માયે તેભણે અને
લીયચુંદ ગાુંધીએ ત્માુંની મરાકાત રીધી. શ્માભજીએ લીયચુંદ ગાુંધી વભક્ષ જૈન ધભવનાું
અરશિંવા શવદ્ાુંતન પ્રશતકાય કમો.૧૮૯૮ભાું રાન્વલારભાું બિટીળ વિા શલરધ્ધ રઅય
પ્રજાએ શલદ્રશ કમો તેભાું ણ શ્માભજી ઉદાયભતલાદીની વાથે જડામા શ્માભજીન
શતરક વાથે ઘશનષ્ટ્ઠ રયચમ છે ક ૧૮૯૫-૯૬થી જ ફુંધામ શત. ઈગ્રેન્ડભાું શ્માભજીએ
“શભરર પય ઇન્ન્ડમા” સ ૂત્ર આપ્ય,ું “ઇન્ડીમન શભરર વવામટી” સ્થાી અને એના પ્રમખ
ફન્મા, “ઇન્ડીમન વળીમરજીસ્ટ” નાભન ું અખફાય ણ ળફૃ કય,ું જે રશિંદની સ્લાતુંત્રતા
ભાટે યયભાુંથી શેર લશેલ ું ત્ર શત ું અને એના પ્રથભ ક્ાુંશતકાયી ત્રકાય એટરે ુંરડત
શ્માભજી કષ્ટ્ણ લભાવ. એભણે કેટરીક શળષ્ટ્મવ ૃશિ ણ જાશેય કયી. બાયતીમ યલાન બિટન
બણલા આલે તેભને ભાટે ની એ શળષ્ટ્મવ ૃશિ શતી એનાું નાભ ણ “યાણા પ્રતા
શળષ્ટ્મવ ૃશિ” “ળીલાજી શળષ્ટ્મવ ૃશિ” લગેયે શતાું.
રુંડનભાું ઈ.વ.૧૯૦૫ ની ૧૮ ભી પેબ્રઆયીએ ‘ઇન્ડીમન શભરર વવામટીની
સ્થાના શ્માભજી
ચટામા
ું ૂ

ફેઠકભાું

કૃષ્ટ્ણલભાવ અને વાથીએ કયી.આ વુંસ્થાના પ્રમખ તયીકે શ્માભજી
શાજય

યશેરાભાું

ડૉ.મથ,

ડૉ.યે ળ,

જે.એભ.ાયે ખ,

જે.વી.મકયજી,મકુંદયામ જમકય, વયદાયશવિંશ યાણા, યભેશ્વયી લદી લગેયે શતા.રુંડનથી
પ્રકાશળત થતા ‘જન્સ્ટવ’ વાભાશમકના તુંત્રી અને ‘વશળમર ડેભક્ેરટક પેડયે ળન’નાું નેતા
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એચ.એભ.રશનડભેને સ ૂચવ્ય ું શત ું કે બાયતની સ્લાતુંત્રતા ભાટે અશી ભટા ામા ય ચલ
ળફૃ કયલી જઈએ. તેના રયણાભ ફૃે આ ‘શભફૃર વવામટી’ સ્થાઈ શતી.
ુંરડત શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ અને તેભના વાથીદાયએ ભાદાભ બીખાઈજી કાભા
અને ફેરયસ્ટય વયદાયશવિંશ યાણાએ શલદે ળભાું અનેક ભયચે લીવભી વદીની શેરાું ત્રણેક
દળક રગી રડામક છટાભાું કાભ કયું શત ું. ણ તેભને ભાત્ર તે પ્રકાશળત કયે રાું અખફાય
યત ું કામવ ભમાવ રદત યાખ્ય ું શત ત એ તેભની ઐશતશાશવક પ્રવ ૃશત વદૈ લ સ્ભયણભાું યશી
શત, ણ શ ું શતરક ભશાયાજ કે શ ું શ્માભજી તેભને ભાટે તાન ું ત્રકાયત્લ ણ
દે ળબસ્ક્તના ણ્મ પ્રમાવ વાથે જડામેલ ું ભાધ્મભ જ શત ું એ દ્રન્ષ્ટ્ટએ તેન ું મ ૂલ્માુંકન
કયલા જેવ ું છે .
ુંરડત શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવ ને બાયતીમ યાજયજલાડાું અને બિટીળ દભનળાશીન
યત અનબલ શત. શતરક વાથે તેભન શલચાય શલભવળ જાયી યશેર બિટનભાું લધ
અભ્માવ દયમ્માન ફ્ાુંવ, આમરેન્ડ લગેયે જગ્માએ પ્રદીપ્ત ‘સ્લાતુંત્ર્મતાના શવધ્ધાુંત’થી
તે આકશિત થમા શતા. બાયતભાું તેભને આમવવભાજ અને દમાનુંદ વયસ્લતીન વુંકવ
શત.ુંરડત શલદે ળ ભ્રભણ અને શલદે ળ-શનલાવ દયમ્માન શફવય સ્ેન્વય, શેલરક એરીવ
અને ફીજા વભાજલાદી શલચાયકના વુંકવ ભાું આવ્માું. શફવય સ્ેન્વયન તેભના ય છે લ્રે
સધી પ્રબાલ યહ્ય.
‘ઇન્ડીમન વળીમરજીસ્ટ’ એ શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવ ની આગલી દે ન છે .આ
વાભાશમકની રકિંભત એક ેની જ શતી. આ વાભાશમક બાયતભાું ત કઈ ફમ્ફ કયતાું ણ
ખતયનાક ભનાત ું.બિટીળ કસ્ટભે તેને પ્રશતફુંધીત જાશેય કયી દે લા છતાું તે અનેક જગ્માએ
શોંચી જત ું ! પ્રથભ જ અંક (જાન્યઆયી ૧૯૦૫)ભાું ુંરડતજીન ું તુંત્રી તયીકેન ું વયનામ ું છે શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ ક્લીન્વ વડ એલન્ય ું, શાઈગેટ રુંડન નથવ.
પ્રથભ તુંત્રી રેખભાું તેભણે સ્ષ્ટ્ટ કયું છે કે કેટરાકને આશ્ચમવ થામ કે રુંડનભાું
આવ ું વાભાશમક ળા ભાટે? ણ બાયત અને બયતીન વાચ અલાજ શચાડલા આ
ભાધ્મભ ખફ જફૃયી છે . બિટીળ રકને લાયું લાય માદ અાલલાની જફૃયત ણ

છે કે

બાયત ય રશ્કયી ળાવનથી તે વપ થલાના નથી. ડીવેમ્ફય-૧૯૦૬ ન ‘ઇન્ડીમન
વશળમરજીસ્ટ’ ન અંક શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવ ની દીઘવદ્રન્ષ્ટ્ટન રયચમ આે છે . ૧૮૫૭ભાું
બાયતીમ યજલાડાુંએ બિટીળ શકભતની વાભે તરલાય ખેંચી શતી.લડદયા, અજભેય,
ઉદે ય લગેયેન ુંરડતજીને તાનેમ અનબલ શત લડદયા ના નયે ળ વાથે તેભન વુંકવ
યહ્ય શત.બાયતભાું સ્લતુંત્રતાની ચલભાું તાનાું યજલાડાુંનાું પ્રશ્ન જ યાજલી
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જડામ ત અગત્મન લાુંક આલે આ શેતથી તેભણે “બાયતીમ યાજ્મ અને તેભન ું વારું
ળાવન” એલ રેખ રખ્મ અને તે છામ છે .
વયદાયશવિંશ યાણાએ ણ ેયીવથી ફ્ેંચ બાાભાું એક રેખ રખ્મ તેભાું એક
અલતયણ દ્વાયા બાયતની લટું ાતી વુંિી વમદ્ધૃ દ્ ભાટે જલાફદાય બિટીળય વાભે જમાયે
ભાથ ું ઉંચકળે ત્માયે ળી લરે થળે એલ પ્રશ્નાથવ કયલાભાું આવ્મ. જન-૧૯૦૮ન અંક ‘ડેઈરી
ભેર’ નાભે ના અંકભાું “ઇન્ડીમન એનાકી,ફામ અને ઇન્ડીમન એક્વટવ ”

ભથાા નીચે

રુંડન ેરયવભાું શ્માભજીની પ્રવ ૃશતન બચતાય રખામ છે . તેભાું જણાવ્ય ું કે આ રક દય
અઠલાડીએ શત્રકા છાે છે . “ઇન્ડીમન વશળમરજીસ્ટ” ભટા જથ્થાભાું છામ છે .
‘ઇન્ન્ડમા શાઉવ’ યાજદ્રશીન ું થાણ ું છે .
૧૯૦૮નાું લાવન્તે પ્રકાશળત અંકભાું “ળશીદ સ્મશૃ ત સ્તુંબ’’ ન રેખ છે પ્રફુર ચાકી
, ખરદયાભ ફઝ, કન્શાઈરાર દિ અને વત્મેન્દ્રનાથ ફઝની બાયતભાતા ને વભશિત
આહશત ન ું કામભી સ્ભયણ યશે તે ભાટે ‘ઇન્ન્ડમા શાઉવ’ ભાું આ ળશીદ સ્ભાયક ભાટે
શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવએ તાના ફૃ. ૫૦૦૦ ડરયની જાશેયાત આ અંકભાું કયી બિટીળય
જેને યાજદ્રશી ભાનતા શાતા. જેભની અદારતએ આ યલકને પાુંવીની વજા

આી

શતી કે રીવની ગીનાું બગ ફન્માું શતાું તેભનીજ ભ ૂશભભા રુંડનભાું ળશીદ સ્ભાયકન
શલચાયભાત્ર બિરટળ ળાવનને કેલ ખબાલી ગમ શળે ? ૨૩ જરાઈ, ૧૯૦૯ નાું યજ
રુંડનના ન્મામારમે એક ચકાદ વુંબાવ્મ શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવના તુંત્રીણા શેઠ
પ્રકાશળત થતાું ‘ઇન્ડીમન વશળમરજીસ્ટ’ ભાું વયકાય દ્રશી-યાજદ્રશી રખાણની બયભાય
છે . એટરે તેના શારના તુંત્રીને વજા થલી જઈએ એ ઇંગ્રેન્ડભાું એટરે નથી મદ્રકપ્રકાળકને વખત કેદની વજા પયભાલલાભાું આલે છે મદ્રક-પ્રકાળક બાયતપ્રેભી આમવએપ-શવેર શતા ! જેરભાું ગમા ત ગામ-દ-આલ્ફ્ેડે સકાન વુંબાી રીધ ું અને વેન્ચ્ચયી
પ્રેવભાું પ્રકાળન થય ું તેને ણ ૨ લવ ભાટે જેર ડી. એટરે ‘ઇન્ડીમન વશળમજીસ્ટે ’
રુંડનને ફદરે ેયીવથી છાવ ું ળફૃ થય ું ભદનરાર ધીગયાની ળશાદતે (૧૬ભી
ગસ્ટ૧૯૦૯) ુંરડત શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ અને ઇન્ન્ડમા-શાઉવ ફુંનેને દશનમાના તખતા
ઉય ઝશાલી દીધા. બાયતન સશપ્ત આત્ભા જાગી ગમ છે અને કઈ યીતે
બિટીળયની ગરાભી લેઠલા તૈમાય નથી. એ લાતની પ્રશતશત દે ળ અને દશનમાને થઇ
ચકી શતી. યજ યજ ઇગ્રેન્ડ વરશતનાું તભાભ અખફાય ઇન્ન્ડમા શાઉવ ચભકત ું યહ્.ું
ેયીવથી શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ અને વાથીદાય લચ્ચે પાટફૂટ ડાલલા બિટીળ ગપ્ત્ચય
તુંત્રના પ્રમાવ વપ થમા નરશ.
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જ આજના જલાન ગજયાતીએ શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવ ન ું નાભ વાુંબળ્ય ું ન શત
ત એભાું આશ્ચમવ ાભલા જેવ ું નથી એભણે રગબગ ઈ,વ. ૧૯૦૫ ની વારથી રશિંદી
પ્રજાનાું વું ૂણવ સ્લાતુંત્ર્મ ભાટે પ્રજાભત કેલલા ભાુંડય અને એના પ્રચાય ભાટે ષ્ટ્ક
ધન ખયચ્ચ ું એ પ્રચાય છે ક એભન ું અલવાન થય ત્માું સધી એટરે કે ઈ. વ.૧૯૩૦ સધી
ચાલ યાખ્મ શત. એભ છતાું એભની તેજસ્લી પ્રેયણા ભાત્ર વાત-આઠ લવ સધી જ ટકી
યશી શતી લી શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવએ યયભાું યશી રશિંદી પ્રજાને ઉિેજીત કયી શતી.
રુંડન કે ેયીળભાું યશેતા યશેતા ૬૦૦૦ ભાઇર દૂ ય આલેરા સ્લદે ળને પ્રેયણા આી
ળકામ જ નશી એભ જ કઈ ભાની રેત ું શમ, ત એ બાયે ભ ૂર છે . એભના રખાણએ
જલાન રશિંદીનાું હૃદમભાું આગ લયવાલી શતી અને અનેક રશિંદી કયફાની આલા
ભાટે તૈમાય થઇને સ્લતુંત્રતા ભાટે રડી યહ્યા શતા. જે જલાન એભના શનકટના
વભાગભભાું આવ્મા, દા. ત. એભને સ્થાેરા ‘’ઇન્ન્ડમા શાઉવ’’ ભાું તે ઘણા ઉચ્ચ કરટના
દે ળબક્ત નીલડયા શતા. શ્માભજી લભાવ એ ૧૯૧૦-૧૧ છી જે કાભ કયું તેની અવય
આણા દે ળભાું ફહ છી થઇ શતી. ઈ. વ. ૧૯૦૫ થી ૧૯૧૦ ન મળસ્લી ઈશતશાવ
રગબગ ભવ
ું ાઈ ગમ.
ઈ. વ. ૧૯૦૭ ભાું સયતભાું કોં્ેવના બાગરા ડયા. રપયજળાશ ભશેતા અને
ગખરેની પ્રશતષ્ટ્ઠા ત ૂટી ડી રકભાન્મ શતક અયશલિંદ ઘ અને બફશનચુંન્દ્રારન
શવતાય આકાળભાું ચડત જત શત. રુંડનભાુંથી પ્રચાય અને પ્રેયણા યયભાું અને
રશિંદભાું પેરાઇ યહ્યાું શતાું. તે લધાયે જસ્વાદાય ફનતાું શતાું. ફનલા જગ છે કે રુંડનભાું
જે નલજલાન શભત્ર થમા શતા તે શ્માભજી લભાવથી ણ આગ લધી જામ એલા શતા.
ફુંગાભાું ફમ્ફ ડલા ભાુંડયા શતા. શસ્તર ણ ફૂટલા ભાુંડેરી. વયકાય જરભ
લયવાલી યશી શતી ને પ્રજાલધાયે ને લધાયે જયથી ઉછતી શતી યયભાું ણ શ્માભજી
કૃષ્ટ્ણલભાવ ભખયે ગણાલા રાગ્મા. ત્માું ણ ‘લુંદે ભાતયમ’ૌ અને ‘તરલાય’ તથા ‘ગદ્દાય’
જેલા વાભશમકભાું ખલ્રાું ફલાન કાય જયળયથી થઈ યહ્ય શત. ૧૯૦૯ ની ૧ રી
જરાઈની વાુંજે એક ઘટના ફની રશન્દસ્તાનનાું દભનખય તયીકે જણીતા વય શલબરમભ
કજૉન લામરીન વન્ભાન વભાયું બ રુંડનનાું ઈમ્ીરયમર ઇન્સ્ટીટયટભાું શત. જ્માું યાત્રે
૧૧ લાગ્મે ‘ઈન્ન્ડમા શાઉવ’ નાું એક છાત્ર, એક વાયા ઉંચા બણેરા ુંજાફી કટુંફના
દીકયા ભદનરાર ધીગયાએ ચાય ગીમ છડી કજૉન લામરીન ું ખ ૂન બયવબાભાું કયું
ત્માય છી ત ઠેય ઠેય કડા-કડી અને તાવ ચારી આ શત્મા ાછ શ્માભજી
કૃષ્ટ્ણલભાવની ટીન શાથ શત. એવ ું કશેલાભાું આવ્ય ું લખતવય ચેતીને ‘ઇન્ન્ડમા શાઉવ’
ભાુંના ફધા રશિંદી પાુંવ કે ફીજા દે ળભાું ચાલ્મા ગમા વાલયકયે ત લધાયે ડત ું વાશવ
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ખેડીને રુંડનની છાની મરાકાત રીધી ત્માયે એ કડાઈ ગમા અને છે લટે અભને
આંદાભાનભાું ઘણા લો સધી યશેવ ું ડ્ ું શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ ેયીવ ચાલ્મા ગમા ણ
ત્માું એ ળાુંત થમીને ફેવી ન યહ્યા. એભણે લધ ચાય શળષ્ટ્મવ ૃશિ જાશેય કયી અને નાભ
આપ્ય ું ‘ધીગયા શળષ્ટ્મવ ૃશિ’ !
૧૬ ક્ટમ્ફય, ૧૯૦૮ નાું યજ ‘ફુંગબુંગરદન’ ઉજલામ કેકસ્ટન શરભાું રારા
રજતયામે બાણ કયું બફશનચુંદ્રાર, વાલયકય લગેયે ણ ફલ્મા બફશનચુંદ્રારે
કહ્ ું “ભાર હૃદમ અત્માયે રટરક અને અયશલિંદ જેરભાું છે ત્માું છે ......” આજ રદલવે દબક્ષણ
આરફ્કાના રશિંદીની વશાનભશતભાું ભે રી ફીજી વબાભાું વય ભુંચેયજી બાલનગયી,
વકરાતલાા, વાલયકય, રાજતયામ લગેયે ઉસ્સ્થત યહ્યાું શતા.
બાયતભાું ખદીયાભ ફઝ, પ્રફુર ચાઠી, વત્મેન ફઝ, કન્શાઈરાર દિ લગેયેએ
યાક્ભી

ઘટના

વજીને

પાુંવીના

તખ્તા

ય

ચઢી

ગમા.

તેનાથી

ઘણાને

અયાજ્કક્તાલાદી ચલ ળર થઇ ગમાન ડય શત. ગખરેએ રુંડનભાું કહ્ ું શત ું કે
શ્માભજી ‘ઇન્ન્ડમા શાઉવ’ દ્વાયા આલી ચલને ઉતેજના આે છે . શ્માભજીએ તયું ત
ઇન્ડીમન વશળમરજજસ્ટભાું (રડવેમ્ફય-૧૯૦૮) તેન જલાફ આતા રાખાય “આ
તફૃણનાું કમોન ું લણવન રશિંદી ળત્રએ ગના તયીકે કયું છે . ણ બાયત ય વાચકર
પ્રેભ દળાવલનાયા રશિંદીએ આ કૃત્મ દે ળપ્રેભ અને વદગણ તયીકે પ્રળુંવશનમ ભાનીને
લણવવ ું જઈએ.
‘ઇન્ન્ડમા શાઉવભાું’ અનેક સ્લાતુંત્ર્મ શપ્રતીનાું કામવક્ભ થતા વાલયકયનાું
વ્માખ્માન યશેતા ગપ્િ ફેઠક અને દનીમાનાું અરગ અરગ દે ળનાું સ્લાતુંત્રલીય વાથે
વુંકવ થત યશે. એક આમયીળ ત્રકાય ગામ-દ-આલ્પેડ આલતા એ સ્લાતુંત્ર્મ વું્ાભ
ચલન ું શલશ્રેણ કયતા શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવ નાું

‘ઇન્ન્ડમન વશળમરજજસ્ટ’

વાભશમકની તૈમાયી ચારતી, ત્માું ભાદાભ બબખાઈજી કાભા આવ્મા. આ તેજસ્લી ાયવી
વુંન્નાયી વાક્ષાત ઝાુંવીની યાણી શતાું એ ફરતા ત્માયે જ્લાામખી પાટલાન અનબલ
થત..... બાઈ યભાનુંદ,રાર શયદમાર, વનાતી થાય , શલયે ન્દ્રનાથ ચટ્ટાધ્મામ,
જે.વી. મખયજી, જ્ઞાનચુંદ

લભાવ , વયદાયશવિંશ યાણા, એભ.ી.ટી. આચામવ, શયનાભશવિંશ,

આ ફધાું તેજસ્લી નક્ષત્ર જેલાું શલપ્રલી ાત્ર શતાું ‘બાયત બલન’ નાું આગણે !
યક્તયું જજત ક્ાુંશત અને ઉઘડતા પ્રબાતનાું સ ૂમોદમનાું ‘યું ગ વાથેની ઇભાયત’
‘બાયત બલન’ ડ ક્ભલેર એલન્ય ું ઉિય રુંડનભાું ૧ જરાઇ ૧૯૦૫નાું યજ ખલ્રી
મકાઇ ત્રણભાન આ ભકાન, અખયોંટના વ ૃક્ષથી ઢુંકામેલ’. ગપ્તચયતુંત્ર તેને “House
of mystrs” કશેવ ું ણ એ શત ું. સ્લાતુંત્ર્મ બલન ! ત્માું સ્તકારમ, વબાખુંડ અને ૨૫-૩0
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શનલાવીઓંને

યશેલાની

વ્મલસ્થા

શતી.

ઉદઘાટનભાું દાદાબાઇ

નલયજી,

રારા

રજતયામ , આમયીળ નેતા ડેસ્માડવ , શ્રીભતી બબખાજી કાભા ફેયીસ્ટય યાણા લગેયે શાજય
શતા. ઈંગ્રેન્ડભાું ત્માયે રગબગ ૭૦૦ બાયતીમ યલક બણતાું શતાું, રુંડનભાું ૩૮૦;
એડીનફયોંભાું ૧૫0, કેમ્િીજભાું ૮૫, ક્વપડવ ભાું ૩૨, ભાુંચેસ્ટયભાું ૧૬, ફશભિંગશાભભાું
૧૧ અને અન્મત્ર ૨૬ શલદ્યાથીભાુંના ભટા બાગના ‘બાયત બલન' નાું કામવક્ભભાું
બાગ રેતા. એ નલાઈની લાત નથી કે ઑકટફય-૧૯૦૬ભાું આ ‘યાષ્ટ્દ્રીમ ગરફુ’ ભાું
’વૌંને ભલા દબક્ષણ આરફ્કાથી ફેયીસ્ટય ભશનદાવ ગાુંધી ણ આલેરા ! ત્માયે શજ
તે ‘ભશાત્ભા’ ફન્મા નશતા, આરફ્કાથી ‘ઈન્ન્ડમન શશનમન’ ચરાલતા ગાુંધી તે
રદલવ બાયત બલનભાુંજ યકામા વાલયકય અને શ્માભજીને ભળ્માું તે રદલવ છી
‘બાયત બલન’ ને ફદરે તેભણે યયની ળાનદાય શટે રભાું યશેલાન ું વુંદ કય,ું ત્માુંથી
બાયત બલનભાું મજાતી યશલલાયની ફેઠકભાું બાગ રીધ ણ તેભણે આ ક્ાુંશતકાયી
લાતાલયણ વુંદ ડ્ ું નરશ.
શ્માભજી કૃણલભાવની વાભે મખ્મત્લે લીયે ન્દ્ર ચટધ્મામે ઘણા આક્ષેાત્મ્ક ત્ર
રુંડનના વભાચાયભાું રખેરા.કેટરાકન શ્માભજીએ જલાફ ણ આેર યું ત આ
પ્રકાયનાું આંતરયક કશરથી તે બબન્ન શતા. શ્માભજી શલેનાું આક્ષેાત્ભક રખાણ
મફ
ું ઈભાું વયકાય તયપથી 'ટાઈમ્વ પ ઇન્ન્ડમા' ભાું ણ નઃ મરદ્રત થમા શતા તે
લાુંચીને એશનફેવન્ટે એક રાુંફ ત્ર, બાયતથી શ્માભજીને રખ્મ. શ્માભજીએ તેન
શનખારવ ઉિય આપ્મ અને નાદયસ્ત તબફમત,વ ૃધ્ધાલસ્થા,વુંજગ લગેયેથી રડામક
જસ્વ ઢીર ડયાન ું જણાવ્ય ું ણ વાથે જ રખ્ય ું કે ભને જે વું ૂણવ યીતે જાણે છે
તેભને ાકી ખાતયી શળે કે ક્યાયે મ

દે ળ દ્રશી નશીં ફન ું ઈજીપ્તના ળશીદ લાયવાની-

સ્મશૃ તભાું ભથલ્દે ને 'ઈજીપ્તની સ્લાધીનતા' શલમ ઉય શનફુંધ રખલા ભાટે ૧૦૦૦ પાુંક
ારયતશક તેભણે આપ્ય.ું
૧૯૧૧ નાું એશપ્રરભાું શ્માભજીએ અભેરયકી પ્રમખને ખલ્ર ત્ર રખી બાયતની
ગરાભી વાભેની રડતભાું અભેરયકા વક્ીમ ફને તેલી અીર કયી એક જભવન
વાભાશમકભાું ણ તેભન રેખ છામ. તેથી જભવનીભાું લવતા બાયતીને બિટીળ
શલયધી પ્રવ ૃશિ તયપ દયામા. ેયીવભાું એક અપલા એલી ણ આલી કે ઇગ્રેન્ડના
ળશેનળાશન ું ખન કયલા શ્માભજી કશળળ કયાલે છે . રદલ્શી દયફાયભાું લડદયાના
યાજલીએ ુંચભ જ્મજૉના તાજળાવન વાભે ાછા ગે જલાના શળયસ્તાને ઠકાયાવ્મ
ત્માયે અખફાયએ રખ્ય ું કે, આ પ્રેયણા શ્માભજીની શતી ! શ્માભજીએ 'ઇન્ન્ડમન
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વશવમરજીસ્ટ' ભાું રખ્ય ું કે લડદયા નયે ળન ું ગલ ું વ્માજફી શત ું. ણ અભે ત
૧૯૦૭થી રુંડન છડેલ ું છે , અભે ગામકલાડને ભળ્મા ણ નથી.
'ગદય' અખફાય ઉદવ ,અં્ેજી,ગજયાતી બાાભાું પ્રગટ થત ું. ગજયાતી 'ગદય'
ન તુંત્રી શત, છગન ભેયાજ લભાવ યફુંદયન જલાન શનલલ થી કેનેડા શોંચેર
રારા શયદમારન વાથી ફન્મ. 'કભાગાયા ભાફૃ' ભાું વક્ીમ થમ શ્રીભતી કાભાએ આ
ગજયાતી 'ગદય' ન ું કાભ ણ થડ લખત વુંબાે લ ું ! યશળમન ક્ાુંશતકાયી ભાઈરલીચ
ણ તેભની વાથે ત્ર વ્મલશાય કયત યહ્ય શત. છગન ભેયાજ લભાવ ઘણા લો
જાાનભાું યહ્યાું 'હવેન યશીભ' બાગી છૂટેરા જમાયે તેને ૧૯૧૦ ભાું કેનેડાભાું કડલાભાું
આવ્મા ત્માયે રીવ અશધકાયીને કહ્ ું "You drive us Hindus out of Canada and we will
drive every White-man out of India" તે લાનકુંલયભાું વબા બયી વાથીને કશેતા
"આણ ું ઘય 'બાયત' મક્ત ન શમ ત્માું રગી કશ ું લલાન ું નથી" હવેન છી વબાભાું
પ્રમખ સ્થાને યશેતાું 'ગદય' ચલ વાથે તેભન ગાઢ વુંફધ
ું .
ેરયવભાું યશળમાનાું એક જાણીતા રેખક ભેરકરન ગક્ી અને શ્રીભતી ભેડભ
કાભના વુંકવ ભાું ણ એ આવ્મા શતા અને આની અવય ણ શ્માભજીનાું શલશલધ કમો
ય થઈ શતી. પ્રથભ શલશ્વ યધ્ધ લખતે શ્માભજી ેયીવ છડી જીનીલા શોંચ્મા વદાનાું
વુંગીની બાનભતી શતા ફબરિનભાું એભના શભત્ર ીલ્વઈએ "સ્લાધીનતા કેન્દ્ર" ખલ્ય ું કે
તયત શ્માભજીએ શબેચ્છા ભકરી વને ૧૯૨૧ થી રશિંદભાું અં્ેજ શલરદ્ ભશાત્ભા
ગાુંધીજીની અવશકાયની અને ત્માય-ફાદ વશલનમ કાન ૂનબુંગની રડત ળફૃ થઈ ત્માયે
રશિંદભાું રકજાગૃશત પ્રગટ થતાું પ્રજાભાું અદમ્મ ઉત્વાશ જાગી ઉઠય રશન્દસ્તાને વને
૧૯૪૭ ભાું આઝાદી ભેલી તે શેરાું શ્માભજીના વશકામવકય વયદાયશવિંશ તથા ભેડભ
કાભા લગેયેએ રુંડનભાું રશન્દસ્તાનન યાષ્ટ્ર ધ્લજ રશેયાવ્મ શત.
૩૧ભી ભાચવ, ૧૯૩૦ ભાું સ્લદે ળથી ઘણે દૂ ય એભન ું અલવાન થય ું શ્માભજીએ
તાની વલવ વુંશિ

જીલનબય દે ળ ભાટે લાયી શતી મ ૃત્ય છી એજ કયું એભણે

લશવમતનાભાભાું તાની વુંશતન ું દાન કય.ું જીનીલા યશન.ભાું દય લે વભાજળાસ્ત્રને
રગતા શલમ યનાું ભશાશનફુંધ ભાટે ૧૦,૦૦૦ ફ્ાુંક, ગયીફ ફ્ેંચ ફાકનાું દલા-દાફૃ
ભાટે ૧૦,૦૦૦ ફ્ાુંક, બાયશતમ શલદ્યાથી ભાટે ૨૦ રાખ ફૃીમા, વેફન યશન. ભાટે
શ્માભજીની રાઈિેયીનાું ૩૧૦૦ મલ્મલાન સ્તક બાયતીમ શલદ્યાથી ભાટે ૫૦-૫૦
શજાય ફ્ાુંકની ેરયવભાું શસ્ટે ર, કચ્છભાું ભાુંડલી ખાતે શસ્સ્ટર ભાટે એક રાખ, આભ
છે લ્રાભાું છે લ્રી યકભ વભાજ ભાટે અશિત કયી દીધી શતી.
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વને ૧૯૩૩ભાું એભનાું ત્નીન ું ણ ત્માુંજ અલવાન થય ત્માયે ઘણા દે ળભાુંથી
અનેક ભશારએ એભને શ્રધ્ધાુંજરી આી શતી. રશિંદના આ ભશા દે ળબક્ત દું શતની
સ્મશૃ તભાું આજેમ જજશનલાના સ્ભળાનગૃશભાું ફે વભાશધ એક ફીજાની નજીક ગઠલામેરી
છે . અને એભાું એક નાનકડી તકતી લાુંચી ળકામ છે .
શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ ૧૮૫૭-૧૯૩૦
બાનભતી કૃષ્ટ્ણલભાવ ૧૮૬૨-૧૯૩૩
૧૯૪૭ભાું ુંદયભી ગસ્ટે રારરકલ્રા ય સ્લતુંત્ર બાયતન પ્રથભ યાષ્ટ્રધ્લજ
પયક્ય ત્માયે રદલ્શીભાું ભેદાભ કાભા નશતાું જેભણે શેર લશેર યાષ્ટ્રધ્લજ સ્ટટગાટવ ભાું
પયકાવ્મ શત.
-- શ્માભજી ન શતા જેભણે જીલનના અંત રગી વુંઘવ કમો શત

-- ભદનરાર શલ્રે-શયદમાર અય્મયત ક્યાયના ળરશરદ ભાગે લી ગમા શતા.
-- વાલયકય શતા ણ યત્નાગીયીભાું, આંદાભાનની કા કટડીભાું વશન કયે રી
માતનાને જાણે કે વિા ય આલનાયા સ્લાધીન બાયતીમ જ ભ ૂરી ગમા શતા !
-- વયદાયશવિંશ યાણા શેર યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલનાયા શ્રીભતી કાભા ની વાથે
સ્ટટગાટવ ભાું શતાું.....
સ્લતુંત્રબાયત ૧૮૫૭ ની જન્ભળતાબ્દી ઉજલી યહ્ ું શત ું એ લે. ૨૯ ભે
૧૯૫૭ નાું રદલવે યાણાલેયાલભાું વભનાથની વખાતે અલવાન ામ્મા સ્ટટગાટવ ભાું જે
ૃ દે શને શલટાલાભાું
ધ્લજ પયકાવ્મ શત એ તેભણે વાચલી યાખ્મ શત તે તેભના મત
આવ્મ.
શ્માભજી કૃણલભાવ વાક્ષય નશતા ણ ુંરડત શતા ! લૈશલધ્મ ર શતા !
યલાન લમે વુંસ્કૃતભાું બાણ કયે રાું તેભનાું વભકારીન ભેડભ કાભા (ાયવી શતાું) અને
ફેરયસ્ટય વયદાયશવિંશ યાણા (બરફડીનાું શતાું) ફુંને ગજયાતી કશેલામને ! ફુંનેની
કાભગીયી ણ વયવ. શ્માભજી કૃણલભાવ એ બિટીળયની છાતી ય અખફાય ફશાય
ાડ્ ું શત ું આભાું આમરેન્ડ, યશળમા અને જાાનની લાત આલે છે અને બાયતની ત
શમ જ ! આ ત્રકાયન ું શભળન બાયતની સ્લતુંત્રતા શત ું કભાલલાન ું નશત ું.
શ્માભજી કૃણલભાવ અને ભશનરાર કયભચુંદ ગાુંધી લચ્ચે શલચાયબેદ શત જ
કે ફુંને બાયતની સ્લતુંત્રતાભાું ભાનતા શતાું યું ત ફુંનેના યસ્તા અરગ અરગ શતાું.
ગાુંધીજીએ અરશિંવક ચલ વરું કયી શતી. તભાભ પ્રમગ કમાવ શતા. જમાયે શ્માભજી
કૃણલભાવ ક્ાુંશતભાું વળસ્ત્ર ક્ાુંશતભાું ભાનતા શતા ! ફુંને યાષ્ટ્ર ર શતાું ભશાન ર
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શતા અને ફુંનેની બશનમાદ એક જ શતી સ્લતુંત્રતાભાું ગાુંધીજીએ સ્લદે ળી લસ્તન
લયાળ, વભાજ રયલતવનન ું કામવ કયે લ ું જમાયે કૃણલભાવ એ સ્કરયળી દ્વાયા, શળક્ષણ
દ્વાયા, ક્ાુંશતકાયીને ફરાલતાું સ્લાતુંત્ર્મ ચેતના અંગેના કામવક્ભ મજ઼તા શતા. આ યીતે
આ ફન્નેની કામવધધશતભાું આણને તપાલત જલા ભે છે .
શ્મામજી કૃણલભાવની સ્લાતુંત્ર વું્ાભની ક્ાુંશતલીય પ્રવ ૃશિથી ભાુંડલીન ું નાભ
યળન થત ું યહ્ ું છે એ કચ્છના પ્રથભ સ્લાતુંત્ર્મવેનાની શતા એભ કશેવ અશતળમસ્ક્ત
બયે ર નથી. એભના દે ળ વેલાનાું અનેક કામો અને વતત ક્ાુંશત ભાટે ની આેરી પ્રેયણા
દે ળલાવીને ીય ૂન ું ાન કયાલતાું યશેળે. ગજયાતનાું ગોયલને ચાય ચાુંદ રગાલનાય
શ્ાભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ રશિંદસ્તાનભાું અભય થઈ ગમા છે .
અત્માયના બાયતનાું લડાપ્રધાન અને તે વભમનાું ગજયાતનાું મખ્મભુંત્રી

સશ્રી

નયે ન્દ્રબાઈ ભદી સ્લીઝયરેન્ડનાું જજશનલા ળશેયથી કચ્છી ક્ાુંશતશલય શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ
તથા તેભના ત્ની સ્લ. બાનભશતના અસ્સ્થ રઈને તા. ૨૩-૦૮-૦૩ ના યજ મફ
ું ઈ
આલેર અને ત્માયફાદ આ ક્ાુંશતલીયની શલયાુંજરીં માત્રા ગજયાતનાું શલશલધ ળશેયભાુંથી
વાય થઈ તેભનાું ભાદયે લતન ભાુંડલીભાું આ અસ્સ્થકુંબ

તા.૪-૯-૨૦૦૩ નાું યજ

શોંચડેર છે .
સાંદભા સ ૂચી
(૧) રડસ્રીકટ ગેઝેટીમવવ પ કચ્છ, ગજયાત વયકાય ગાુંધીનગય
(૨) શલષ્ટ્ણ ુંડયા ‘શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાવ ’ વયપયળી સ્તક શ્રેણી, ગજયાત યાજ્મ,લવ૨૦૦૩
(૩) ‘વભબાલ’ ગજયાતી દૈ શનક, તા. ૪-૧૦-૨૦૦૪, અભદાલાદ
(૪) શ્રી જજિેન્દ્ર લી.ળાશ ‘ગજયાતી દે ળબક્િ-શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવ ’ ‘શથક’ રદસ્તલી અંક
લવ-૧૯૯૦,ષ્ટ્ટ-૨૫થી૨૭ (૫) શ્રી જીતેન્દ્ર લી.ળાશ “યાજ દપતય બુંડાયભાું પ્રકાશળત
થમેર રેખ ‘બાયતનાું સ્લાતુંત્ર્મ વું્ાભભાું શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવ ન ું પ્રદાન’...” ગજયાત
યાજ્મ અબબરેખાગાય ખાત ું , ૨૦૦૬ ષ્ટ્ટ-૩૩ થી ૪૧
(૬) ડ. આય. કે. ધાયૈ મા, આધશનક બાયતન ઈશતશાવ અને બાયતનાું સ્લાતુંત્ર્મ વું્ાભ
ખુંડ-ય (૧૯૨૦-૪૭) દ્ધદ્વશતમ આવ ૃશિ, યશનલશવિટી ્ુંથ શનભાવણ ફડવ , અભદાલાદ ૧૯૮૫,
(૭) ભારશતી ખાત ું ગજયાત વયકાય, સ્લાતુંત્ર્મ વું્ાભનાું રડલૈમા રયચમ ્ુંથ-ય
(૧૯૭૬)
(૮) ડૉ. જમફુભાય શકર(વુંાદક) ગજયાતનાું સ્લાતુંત્ર્મ વૈશનક (ભારશતી કળ),
ગજયાત શલશ્વાકળ રસ્ટ

અભદાલાદ, લવ -૧૯૯૮, ષ્ટ્ટ-૨૭૫, ૨૭૬, ૩૭૧, ૩૮૨.
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