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સરદાર વલ્લભભાઈ ટે 

સંકન –ુરણ ગોંડલયા,ોરબંદર 

 જન્મની લિગોત ઓક્ટફય ૩૧, ૧૮૭૫ નડીઅદ, ગુજયાત, બાયત 

 મૃત્યુની લિગોત ડડવેમ્ફય ૧૫ ૧૯૫૦ ,ભુંફઇ, ભશાયાષ્ટ્ર , બાયત 

 મૃત્યુનું કારણ હ્રદમયગન શુભર 

 રહેઠાણ કયભવદ 

 રાષ્ટ્ર ીયતા બાયતીમ 

 હુામણંુ નામ વયદાય 

 નાગોરીકતા બાયતીમ 

 વ્યિસાય લકકરાત 

 િતન કયભવદ 

 લિતાબ બાયત યત્ન (૧૯૯૧ - ભયણયાંત) 

 ધમમ ડશન્દુ 

 જીિનસાથી ઝલેયફા 

 સંતાન ભકણફેન ટેર, ડાહ્યાબાઇ ટેર 

 માતા-લતા રાડફા, ઝલેયબાઇ ટેર 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%93%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A9%E0%AB%A7
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%A1%E0%AB%80%E0%AA%86%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%B8%E0%AB%87%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A7%E0%AB%AB
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%A8
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                               સરદાર િલ્લભભાઈ ટે  ( ૩૧ ઓક્ટફય  ૧૮૭૫ - ૧૫ ડડવેમ્ફય  

૧૯૫૦) બાયતના એક યાજકીમ તથા વાભાકજક નેતા શતા , જભેણે દેળની સ્લતંત્રતાની રડતભાં 
ભશત્લન પા અપ્મ ને ખંડ , સ્લાતંત્ર બાયતના એકીકયણનંુ નેતૃત્લ કમું. બાયત ને 
દુકનમાબયભાં તેઓ વયદાયના નાભથી વંફધામ છે. 

તેભન ઈછેય ગુજયાતના ગાભડા (કયભવદ)ભાં થમેર ને તેભની કળક્ષા ભુખ્મત્લે સ્લ-ભ્માવથી 
થઇ શતી. લલ્લબબાઇ ટેર એક લકીર શતા ને તેભની વપ લકીરાત દયમ્માન તેઓ ભશાત્ભા 

ગાંધીના કાભ ને કલચાયધાયાથી ઘણા પ્રબાકલત થમા શતા. ત્માયફાદ તેભણે ગુજયાતના ખેડા, 
ફયવદ ને ફાયડરી ગાભના ખેડૂતને વંગડઠત કયી , ંગ્રેજોના ત્માચાય વાભે વત્માગ્રશ કમાા. 
તેભની અ બૂકભકાના રીધે તેભની ગણના ગુજયાતના પ્રબાલળાી નેતાભાં થામ છે. ત્માયફાદ તેભણે 
આકન્ડમન નેળનર કંગ્રેવનું  નેતૃત્લ ણ કમું ને ફલા તથા યાજકીમ ઘટનાઓભાં અગેલાની કયી. 
તેભણે ૧૯૩૪ ને ૧૯૩૭ની ચૂંટણીભાં ાટીની વંગડઠત કયી ને તેભણે બાયત છડ અંદરનભાં  
અગ ડત બાગ બજવ્મ શત. 

બાયતના શેરા ગૃશભંત્રી ને ઈપ્રધાનભંત્રી તયીકે , વયદાય લલ્લબબાઇ ટેરે ંજાફ ને ડદલ્શીના 
કનયાકિત ભાટે વશામનંુ અમજન કમું શતું ને દેળબયભાં ળાંકતની ુન:સ્થાના ભાટેના પ્રમત્નનંુ 
નેતૃત્લ કમું શતું. વયદાયે ૫૬૫ ધાસ્લામત્ત યજલાડા ને કિટીળ-યાજ લખતની ડયમાવતને એકકત્રત 

કયી એક ખંડ બાયતના કનભાાણનંુ ફીડંુ જડપ્મું. તેભની કનખારવ ભુત્વદ્દીગીયીની વાથે જરૂય ડતા 
વૈન્મફના લયાળની તૈમાયીને રીધે વયદાયના નેતૃત્લએ બાયતના પ્રત્મેક યજલાડાન બાયતભાં 
વભન્લમ ુય કયાવ્મ. બાયતના ોિંડી ુરુષ  તયીકે ઓખાતા વયદાયને ઓર આકન્ડમા વકલાવ 
(વલા બાયતીમ વેલા - યાજ્મકાયબાયની ફધી કફનરશ્કયી ળાખાઓ) ના યચકમતા શલાથી 'ેટરન 
વૈન્ટ' તયીકે ણ બાયતીમ વનદી વેલાભાં ઓખલાભાં અલે છે. વયદાય , બાયતભાં ભુક્ત વ્માાય 
તથા ભાકરકી શક્કના વોથી શેરાં ડશભામતીઓભાંના એક શતા. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%93%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A9%E0%AB%A7
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%B8%E0%AB%87%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A7%E0%AB%AB
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%B8%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%9B%E0%AB%8B%E0%AA%A1%E0%AB%8B_%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AA%A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%82%E0%AA%9C%E0%AA%BE%E0%AA%AC
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80
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અનુક્રમલણકા 

 ૧ જન્ભ ને કોટંુફીક જીલન 

 ૨ અઝાદીની રડત  

o ૨.૧ ગુોજરાતનો સત્યાગ્રહ 

o ૨.૨ કંગ્રેસનું નેતૃત્ત્િ 

o ૨.૩ ભારત છોડો 

 ૩ સ્લતંત્રતા, એકીકયણ તથા ગાંધીજીની બૂકભકા  

o ૩.૧ કૅલબનેટ લમશન તથા લિભાજન 

o ૩.૨ ભારતનું રાજકીય એકીકરણ 

o ૩.૩ ભારતનું નેતૃત્િ 

 ૪ ગાંધીજીનું દેશાંત ને નેશરુ વાથેના વંફંધ 

 ૫ દેશાંત 

 ૬ ટીકા તેભજ લાયવ 

 ૭ અ ણ જુઓ 

 ૮ નંધ 

 ૯ વંદબા 

 ૧૦ ફાહ્ય કડીઓ 

 જન્મ અને કૌટંુબીક જીવન 

લલ્લબબાઇ ઝલેયબાઇ ટેરન જન્ભ તેભના ભાભાના ઘયે નડીઅદ - ગુજયાતભાં થમ શત. તેભની 

લાસ્તકલક જન્ભ તાયીખ ક્માયેમ નંધાઆ ન શતી ણ તેભણે તેભની ભેટર ીકની યીક્ષાના ેય લખતે ૩૧ 
ઓક્ટફયને તાની જન્ભ તાયીખ તયીકે રેખાલી શતી.

[૧]
 તેઓ ડશંદુ ધભા  ાતા કતા ઝલેયબાઇ 

ને ભાતા રાડફાના ચથા ુત્ર શતાં. તેઓ ખેડા કજલ્લાના કયભવદ ગાભભાં યશેતા કે જ્માં તેભના કતા 
ઝલેયબાઇની લાડી શતી. વભાબાઇ , નયકવંશબાઇ તથા કલઠ્ઠરબાઇ (કે જઓે તે ણ અગ જઇને 
યાજનીકતજ્ઞ થમા) તેભના ભટા બાઇઓ શતા. તેભને એક નાના બાઇ - કાળીબાઇ તેભજ એક નાના 
ફેન - દશીફા શતા. નાનણભાં લલ્લબબાઇ તેભના કતાને ખેતયભાં ભદદ કયાલતા તેભજ ફે ભશીને 

એકલાય ઈલાવ કયતા કે જભેાં તેઓ ન્ન-જનું ગ્રશણ ન કયતા.
[૨]

 ૧૮ લાની ઉંભયે તેભના રગ્ન 
ફાજુના ગાભભાંજ યશેતા , ૧૨ કે ૧૩ લાની ઉંભયના ઝલેયફા વાથે થમા શતા. ડયલાજને અધીન , જ્માં 
વુધી કત કભાઇને ઘય ચરાલલાની જલાફદાયી ઈાડી ન ળકે ત્માં વુધી તેની યીણીતા તેના કતાના 
ઘયે યશેતી. 

લલ્લબબાઇને કનળાનંુ બણતય ુરંુ કયલા નડીઅદ, ેટરાદ તથા ફયવદ જલંુ ડંુ્ય શતું કે જ્માં 
તેઓ ફીજા છકયાઓ વાથે સ્લકનબાયતાથી યહ્યાં. તેભણે તાન પ્રખ્માત વંમભી સ્લબાલ કેવ્મ - 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.9C.E0.AA.A8.E0.AB.8D.E0.AA.AE_.E0.AA.85.E0.AA.A8.E0.AB.87_.E0.AA.95.E0.AB.8C.E0.AA.9F.E0.AB.81.E0.AA.82.E0.AA.AC.E0.AB.80.E0.AA.95_.E0.AA.9C.E0.AB.80.E0.AA.B5.E0.AA.A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.86.E0.AA.9D.E0.AA.BE.E0.AA.A6.E0.AB.80.E0.AA.A8.E0.AB.80_.E0.AA.B2.E0.AA.A1.E0.AA.A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.97.E0.AB.81.E0.AA.9C.E0.AA.B0.E0.AA.BE.E0.AA.A4.E0.AA.A8.E0.AB.8B_.E0.AA.B8.E0.AA.A4.E0.AB.8D.E0.AA.AF.E0.AA.BE.E0.AA.97.E0.AB.8D.E0.AA.B0.E0.AA.B9
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.95.E0.AB.8B.E0.AA.82.E0.AA.97.E0.AB.8D.E0.AA.B0.E0.AB.87.E0.AA.B8.E0.AA.A8.E0.AB.81.E0.AA.82_.E0.AA.A8.E0.AB.87.E0.AA.A4.E0.AB.83.E0.AA.A4.E0.AB.8D.E0.AA.A4.E0.AB.8D.E0.AA.B5
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.AD.E0.AA.BE.E0.AA.B0.E0.AA.A4_.E0.AA.9B.E0.AB.8B.E0.AA.A1.E0.AB.8B
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.B8.E0.AB.8D.E0.AA.B5.E0.AA.A4.E0.AA.82.E0.AA.A4.E0.AB.8D.E0.AA.B0.E0.AA.A4.E0.AA.BE.2C_.E0.AA.8F.E0.AA.95.E0.AB.80.E0.AA.95.E0.AA.B0.E0.AA.A3_.E0.AA.A4.E0.AA.A5.E0.AA.BE_.E0.AA.97.E0.AA.BE.E0.AA.82.E0.AA.A7.E0.AB.80.E0.AA.9C.E0.AB.80.E0.AA.A8.E0.AB
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.95.E0.AB.85.E0.AA.AC.E0.AA.BF.E0.AA.A8.E0.AB.87.E0.AA.9F_.E0.AA.AE.E0.AA.BF.E0.AA.B6.E0.AA.A8_.E0.AA.A4.E0.AA.A5.E0.AA.BE_.E0.AA.B5.E0.AA.BF.E0.AA.AD.E0.AA.BE.E0.AA.9C.E0.AA.A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.AD.E0.AA.BE.E0.AA.B0.E0.AA.A4.E0.AA.A8.E0.AB.81.E0.AA.82_.E0.AA.B0.E0.AA.BE.E0.AA.9C.E0.AA.95.E0.AB.80.E0.AA.AF_.E0.AA.8F.E0.AA.95.E0.AB.80.E0.AA.95.E0.AA.B0.E0.AA.A3
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.AD.E0.AA.BE.E0.AA.B0.E0.AA.A4.E0.AA.A8.E0.AB.81.E0.AA.82_.E0.AA.A8.E0.AB.87.E0.AA.A4.E0.AB.83.E0.AA.A4.E0.AB.8D.E0.AA.B5
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.97.E0.AA.BE.E0.AA.82.E0.AA.A7.E0.AB.80.E0.AA.9C.E0.AB.80.E0.AA.A8.E0.AB.81.E0.AA.82_.E0.AA.A6.E0.AB.87.E0.AA.B9.E0.AA.BE.E0.AA.82.E0.AA.A4_.E0.AA.85.E0.AA.A8.E0.AB.87_.E0.AA.A8.E0.AB.87.E0.AA.B9.E0.AA.B0.E0.AB.81_.E0.AA.B8.E0.AA.BE.E0.AA.A5.E0.AB.8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.A6.E0.AB.87.E0.AA.B9.E0.AA.BE.E0.AA.82.E0.AA.A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.9F.E0.AB.80.E0.AA.95.E0.AA.BE_.E0.AA.A4.E0.AB.87.E0.AA.AE.E0.AA.9C_.E0.AA.B5.E0.AA.BE.E0.AA.B0.E0.AA.B8.E0.AB.8B
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.86_.E0.AA.AA.E0.AA.A3_.E0.AA.9C.E0.AB.81.E0.AA.93
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.A8.E0.AB.8B.E0.AA.82.E0.AA.A7
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.B8.E0.AA.82.E0.AA.A6.E0.AA.B0.E0.AB.8D.E0.AA.AD
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#.E0.AA.AC.E0.AA.BE.E0.AA.B9.E0.AB.8D.E0.AA.AF_.E0.AA.95.E0.AA.A1.E0.AB.80.E0.AA.93
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%A1%E0%AB%80%E0%AA%86%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%93%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A9%E0%AB%A7
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%93%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A9%E0%AB%A7
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%93%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A9%E0%AB%A7
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AA%B8%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A0%E0%AB%8D%E0%AA%A0%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-2
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%A1%E0%AB%80%E0%AA%86%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AB%87%E0%AA%9F%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%B8%E0%AA%A6


www.pgondaliya.com                               ુરણ ગોંડલયા                             Page 4 

એક રકલામકા પ્રભાણે તેભણે તાને થમેરાં એક ગુભડાંને જયામ વંકચામા કલના પડંુ્ય શતું કે જ ે
કયતા શજાભ ણ થથમો શત.

[૩]
 લલ્લબબાઇ ભેટર ીકની યીક્ષાભાં ૨૨ લાની ભટી ઉંભયે ઈત્તીણા થમા 

ને ત્માયે તેભના લડીર તેભને ભશત્લકાંક્ષી વ્મકક્ત તયીકે નશતા ઓખતા તથા એભ ભાનતા કે 
તેઓ કઇ વાધાયણ નકયી કે ધંધ કયળે. ણ લલ્લબબાઇની તાની રગ મજના શતી - તેભને 

લકીરાતનું બણી , કાભ કયીને ૈવા ફચાલી , ઈંગ્રેન્ડભાં બણી ફૅડયસ્ટય ફનલુ શતું.
[૪]

 લલ્લબબાઇ 
લો તેભના કુટંુફથી કલખુટા યશીને તથા ફીજા લકીર ાવેથી ચડીઓ ભાંગી , તાની યીતે બણીને 
ફે લાભાં યીક્ષાભાં ઈત્તીણા થમાં. ઝલેયફાને તેભના કમયથી રઇ અલીને તેભણે ગધયાભાં તાના 
ગૃશસ્થ જીલનની ળરુઅત કયી તથા ત્માંના ફાય (લકીર ભંડ) ભાં નાભ નંધાવ્મું. તેભને ૈવા 
ફચાલલા ભાટે જ ેઘણાં લો રાગ્મા તેભાં તેભણે તાના ભાટે એક તીવ્ર તથા કુળ લકીર તયીકેની 
કાયકીદી ભેલી. તેભના ત્ની ઝલેયફાએ ફે વંતાન - ૧૯૦૪ભાં ભણીફેન તથા ૧૯૦૬ભાં 
ડાહ્યાબાઇને જન્ભ અપ્મ. ગુજયાતભાં જ્માયે બ્મુફકનક પ્રેગન  અતંક છલામ શત ત્માયે 

લલ્લબબાઇએ તેભના એક કભત્રની વુિુા ણ કયી શતી , ણ જ્માયે તેભને તાને તે યગ થમ ત્માયે 
તેભણે તયતજ તાના કુટંુફને વુયકક્ષત સ્થાને ભકરી દઇ તે ઘય છડીને નડીઅદ કસ્થત ખારી 
ઘયભાં જઇને યહ્યા (ફીજા લૃત્તાન્ત પ્રભાણે તેભણે અ વભમ જીણા થઇ ગમેરા ભંડદયભાં વ્મતીત કમો 
શત) કે જ્માં તેઓ ધીયે યશીને વાજા થમા.

[૫]
 

લલ્લબબાઇએ ગધયા, ફયવદ તથા અણંદભાં લકીરાત કયતી લખતે તાની કયભવદ કસ્થત લાડીની 
નાણાંકીમ જલાફદાયી ણ ઈાડી રીધી શતી. જ્માયે તેભણે ઈંગ્રેન્ડ જઇને બણલા જટેરા ૈવા બેગા 
કયી રીધા ત્માયે તેભણે ત્માં જલા ભાટે યલાન તેભજ ટીકીટ ફુક કયાલી કે જ ેતેભના લી. જ.ે ટેર ના 
વંક્ષીપ્ત નાભે તેભના ભટાબાઇ કલઠ્ઠરબાઇ ટેરને  ત્માં અલી. કલઠ્ઠરબાઇની ણ ઈંગ્રેન્ડ જઇ 
બણલાની મજના શતી ને તેથી તેભણે તેભના નાના બાઇ લલ્લબબાઇ ને ઠક અતા કહંુ્ય કે ભટ 

બાઇ નાના બાઇની ાછ જામ તે વારંુ ના રાગે ને ત્માયે વભાજભાં કુટંુફની અફરુને ધ્માનભાં 
યાખી લલ્લબબાઇએ તેભના ભટા બાઇને તેભની જગ્માએ જલા દીધા.

[૬]
 તેભણે તેભના ભટા બાઇન 

ઈંગ્રેન્ડ ખાતેન ખચા ઈાડ્ય ને તે ઈયાંત તાના ધ્મેમ ભાટે ણ ફચત કયલા ભાંડી.  

 
૧૯૦૯ભાં લલ્લબબાઇના ત્ની ઝલેયફાને કંવય ભાટેની ળસ્ત્રડિમા ભાટે ભુંફઇના ભટા રુગ્ણારમભાં 
બયતી કયલાભાં અવ્મા. તેભની તફીમત ચાનક લણવી ને તેભની ઈય કયેરી તાત્કારીક 
ળસ્ત્રડિમા વપ શલા છતાં તેભનું રુગ્ણારમભાંજ દેશાંત થમું. લલ્લબબાઇને તેભના ત્નીના દેશાંતના 
વભાચાય અતી ચફયખી જ્માયે અલાભાં અલી ત્માયે તેઓ ન્મામારમભાં એક વાક્ષીની ઈરટ-

તાવ કયી યહ્યા શતા. ફીજાઓના લૃત્તાન્ત પ્રભાણે કે જભેણે તે ઘટના કનશાી શતી , લલ્લબબાઇએ તે 

ચફયખી લાંચી તેભના ખીવાભાં વયકાલી દીધી ને વાક્ષીની ઈત્કટ તાવ ચારુ યાખી ને તેઓ તે 
ભુકદ્દભ જીતી ગમા. તેભણે ફીજાઓને તે વભાચાય ભુકદ્દભ ત્મા છીજ અપ્મા શતા.

[૭]
 

લલ્લબબાઇએ ુનઃરગ્ન નશં કયલાનું નક્કી કમું શતું. તેભણે તેભના ફાકન ઈછેય કુટંુફની ભદદથી 
કમો તથા ભુંફઇ કસ્થત ંગ્રેજી ભાધ્મભની ળાાભાં બણલા ભુક્મા શતા. ૩૬ લાની ઉંભયે તેઓ 
ઈંગ્રેન્ડ ગમા તેભજ રંડનની કભડર ટેમ્ર ઇન્ન ખાતે બયતી થમા. ભશાકલદ્યારમભાં બણલાન જયામ 
નુબલ ન શલા છતાં તેભણે ૩૬ ભશીનાન ભ્માવિભ ૩૦ ભશીનાભાં તાલી લગાભાં શેરા સ્થાને 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-3
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%87%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%A1_%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%A1%E0%AA%AE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AB%8B%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%95_%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%87%E0%AA%97&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-5
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%86%E0%AA%A3%E0%AA%82%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81.%E0%AA%95%E0%AB%87.
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A0%E0%AB%8D%E0%AA%A0%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-7
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
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અવ્મા. બાયત ાછા અલી તેઓ ભદાલાદભાં સ્થામી થમા તથા ળશેયના એક નાભાંકકત ફૅડયસ્ટય 
ફન્મા. તેઓ મુયકમ ળૈરીના કડાં શેયતાં તથા કલલેકી કળષ્ટ્તા જાલતા ને તેઓ કિજ યભતના 
ભાશેય ખેરાડી ણ થમા. તેભણે એલી ભશત્લકાંક્ષા કેલેરી તે જભેાં તેભને તાની લકીરાતથી ખુફ 
ૈવા બેગા કયી તેભના ફાકને અધુકનક કળક્ષણ અલંુ શતું. તેભની તાના ભટા બાઇ 

કલઠ્ઠરબાઇ વાથે એક વભજુતી શતી કે જનેા થકી તેભના ભટા બાઇ ભુંફઇ પે્રકવડંવીભાં યાજકાયણી 
તયીકે ઈતયે ને તે વભમે લલ્લબબાઇ ઘયની જલાફદાયીઓ ુણા કયે.

[૮]
 

 આઝાદીની ડત 

કભત્રના અગ્રશને ભાન અી લલ્લબબાઇ ચુંટણીભાં ઈતયી ૧૯૧૭ભાં ભદાલાદ ળશેયના સ્લચ્છતા 

કલબાગના ધીકાયી તયીકે ચુંટાઇ અવ્મા. તેભના કિડટળ ધીકાયીઓ વાથે વુધયાઇ ફાફત થતા 

ભતબેદ છતાં તેઓને યાજકાયણભાં ફશુ યવ ન શત. ભશનદાવ ગાંધીની ફાફતભાં વાંબીને તેભણે 
ભલરંકયને ભજાકભાં કહંુ્ય શતું કે “ુછળે કે ઘઉંભાંથી કાંકયાં કલણતા અલડે છે ને એનાથી દેળને 
અઝાદી ભળે ”.

[૯]
 ણ ગાંધીજીએ જ્માયે ચંાયણ્મ કલસ્તાયના ળકત ખેડુત ભાટે કિડટળ 

વામ્રાજ્મની લભાન્મા કયી ત્માયે લલ્લબબાઇ તેભનાથી ખુફ પ્રબાકલત થમા શતા. ત્માયના બાયતીમ 
યાજકાયણના ચરણથી કલરુધ્ધ ગાંધીજી બાયતીમ ઢફના કડા શેયતા તથા ંગ્રજી , કે જ ેબાયતીમ 
ફુકિજીલીઓની વાશજીક બાા શતી , તેના ફદરે ભાતૃબાાના ઈમગને પ્રત્વાશન અતા. 
લલ્લબબાઇ ખાવ કયીને ગાંધીજીના નક્કય ગરાં બયલાના લરણ તયપ અકાામા શતા – જભેાં 
યાજકીમ નેતા ઍની ફૅવન્ટની ધયકડને લખડત પ્રસ્તાલ ભુકલા કવલામ ગાંધીજીએ તેભને ભલા 
સ્લમંવેલકને ળાંકતકપ્રમ કુચ કયલા ણ કહંુ્ય શતું. 

લલ્લબબાઇએ તેભના વપ્ટેમ્ફય ૧૯૧૭ના ફયવદભાં અેરાં બાણભાં દેળબયના બાયતીમને 
ગાંધીજીની ંગે્રજો ાવેથી સ્લયાજની ભાંગણી કયતી યજીભાં વશબાગી થલા ભાટે અલાશન કમું શતું. 
એક ભશીના છી ગધયાભાં અમજીત ગુજયાત યાજનૈકતક ભશાવબાભાં ગાંધીજીને ભળ્યા ફાદ તથા 

તેભના તયપથી પ્રત્વાશન ભળ્યા ફાદ લલ્લબબાઇ ગુજયાત વબાના વકચલ ફન્મા કે જ ેઅગ 
ચારીને ઈંડડમન નેળનર કંગ્રવની ગુજયાતી ળાખાભાં યીલાતીત થઇ શતી. લલ્લબબાઇએ શલે 'લેઠ' – 

બાયતીમ દ્વાયા મુયકમનની પયજીમાત ફેગાયી વાભે સ્પુકતાથી રડ ષલાનંુ ચારુ કયી દીધુ શતું તથા ખેડા 
કજલ્લાભાં થમેરા પ્રેગના કતિભણ ને દુષ્કાથી યાશત અતા ગરાઓ બયલાનું ચારુ કમું 
શતું.

[૧૦]
 ખેડા કજલ્લાના ખેડુતને કય ભાંથી યાશત અલની કલનંતીને ંગે્રજ વયકાય ઠુકયાલી ચુકી શતી 

ને તેથી ગાંધીજીએ તેની વાભે રડત અલાની વંભતી અી. તેઓ તે ચંાયણ્મભાં વ્મસ્ત 

શલાથી અ રડતનંુ નેતૃત્લ ન કયી ળક્મા ને તેથી તેભણે જ્માયે એક ગુજયાતી વડિમ કામાકયને અ 

કાભ ભાટે તાની જાતને વભકાત કયલાની શાકર કયી ત્માયે લલ્લબબાઇએ સ્લેચ્છાથી તાનંુ નાભ 
અગ ધમું જ ેલાતની ગાંધીજીને ખુળી શતી.

[૧૧]
 તેભણે અ કનણામ ત્લડયત કમો શલા છતાં ાછથી 

લલ્લબબાઇએ કહંુ્ય શતું કે એ ઇચ્છા તથા પ્રકતફધ્ધતાને નુવયલાના તેભના કનણામ ય શંચતા 
શેરા તેભણ ખુફ અત્ભકચંતન કમું શતું , કાયણકે તેના ભાટે તેભણે તાની લકીરાતની કાયકકદી તથા 
બોકતક ભશત્લકાંક્ષાઓન ત્માગ કયલાન શત.

[૧૨]
 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-9
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A3%E0%AB%8D%E0%AA%AF
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BE_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BE_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BE_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-10
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-11
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-12
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 ગોુજરાતનો સત્યાગ્રહ 

નયશડય યીખ , ભશનરાર ંડ્યા તથા બ્ફાવ તૈમફજી જલેા કંગે્રવી સ્લમંવેલકના વશમગ વાથે 
લલ્લબબાઇએ ખેડા કજલ્લાના ગાભે ગાભ પયી ગાભલાવીઓના દુ:ખ તથા તકરીપની નંધ કયી તેભને 

કિડટળ વયકાયને કય નશં બયીને યાજ્મવ્માી ફલાભાં વશબાગી થલા કહ્યું. તેભણે વંબાકલક 
ભુશ્કેરીઓ લચ્ચે ુણા એકતા તથા ઈશ્કેયણી વાભે ડશંવા અચયલાને ભશત્લ અપ્મું શતું. તેભને 
ભટાબાગે પ્રત્મેક ગાભભાંથી ઈભકાબેય પ્રકતવાદ ભળ્ય.

[૧૩]
 જ્માયે ફલાનંુ એરાન થમું ને કય 

નશં બયામ ત્માયે ંગે્રજ વયકાયે કભલ્કત , તફેરાના ળુઓ તેભજ અખે અખાં ખેતય જપ્ત કયલા 
રીવ તથા ઘભકી અલાલાી ઠાણની ટુકડીઓ ભકરી. લલ્લબબાઇએ પ્રત્મેક ગાભના 
યશેલાવીઓને તેભની ભુલ્મલાન લસ્તુઓ છુાલલા તથા રીવના છાાભાં સ્લયક્ષણભાં ભદદ કયી ળકે 
તેલા સ્લમંવેલકની એક ટકી ફનાલી શતી. શજાય કામાકતાા તથા ખેડુતની ધયકડ કયલાભાં અલી , 

ણ ટેરને ફંદી ફનાલલાભાં ન અવ્મા. ફલાને બાયતબયભાં વશાનુબુકત તેભજ પ્રવંળા ભલા 
ભાંડી ને તે ગુટભાં કિડટળ વયકાયની તયપેણ કયલાલાા યાજકનકતજ્ઞન ણ વભાલેળ થમ. કિડટળ 
વયકાય લલ્લબબાઇ વાથે વભજુકત કયલા તૈમાય થઇ ને લયવ ભાટે કય નશં બયલા તથા તેન દય 
ઓછ કયલા તેણે ભંજુય થલંુ ડંુ્ય. અ ઘટના ફાદ ટેર ગુજયાતીઓ ભાટે નામક તયીકે ઈબયી અવ્મા 
તથા બાયતબયભાં તેભના લખાણ થમા.

[૧૪]
 ૧૯૨૦ભાં તેઓ નલ-યકચત ગુજયાત પ્રદેળ કંગે્રવ 

વકભતીના ધ્મક્ષ તયીકે ચુંટામા કે જને કાયબાય તેભણે ૧૯૪૫ વુધી વંબાળ્ય. ગાંધીજીની વશકાય 

ચલના વભથાનભાં લલ્લબબાઇએ યાજ્મબયભાં પ્રલાવ કયી ૩ રાખ વભ્મ બયતી કમાા તથા રુ.૧૫ 
રાખનું બંડ ઈબું કમું.

[૧૫]
 તેભણે ભદાલાદભાં ંગે્રજી લસ્તુઓની શીઓ કયલાભાં ભદદ કયી 

તથા તેભાં તાના ફધા ંગે્રજી ળૈરીના કડાઓ નાંખી દીધા. તેભણે ુત્રી ભણીફેન તથા ુત્ર 
ડાહ્યાબાઇ વાથે વંુણા ખાદી શેયલાનું ચારુ કમું. ચોયી ચોયાની ઘટના ફાદ વશકાય ચલને 
તત્ુતી ફંધ કયલાના ગાંધીજીના કનણામને ણ લલ્લબબાઇએ વભથાન અપ્મું. ત્માય ફાદના લો 
દયમ્માન તેભણે ગુજયાતભાં ભડદયાાનના કતયેક , સ્ૃશ્મતા તેભજ જાત-ાતના બેદબાલના 
કલયધભાં તથા નાયી ધીકાયની તયપેણભાં કલસ્તૃત કાભ કમું. કંગે્રવભાં તેઓ સ્લયાજીમ ટીકાકાયની 

કલરુધ્ધભાં ગાંધીજીના દૃઢ વભથાક યહ્યા. લલ્લબબાઇ ૧૯૨૨ , ૧૯૨૪ ને ૧૯૨૭ભાં ભદાલાદ 
વુધયાઇના ધ્મક્ષ તયીકે ચુંટામા શતા ને તેભના કામાકા દયમ્માન ભદાલાદને ભશત્લની 
લધાયાની કલજી ુતી અલાભાં અલી , ત્માંની ળાા િકતભાં ધયખભ વુધાયાઓ થમા ને ત્માંની 
જ-કચયાના કનકાવ વ્મલસ્થાભાં અખા ળશેયને અલયી રેલામું. યાષ્ટ્રલાદીઓ દ્વાયા સ્થાલાભાં 
અલેરી ળાાઓ (જ ેકિડટળ વયકાયના કનમંત્રણની ફશાય શતી) ભાં બણાલતા કળક્ષકની ભાન્મતા 
ને ગાય ભાટે તેઓ રડ્યા શતાં તથા તેભણે ડશંદુ-ભુકસ્રભના વંલેદનળીર ભુદ્દાને ણ શાથ ધમો 
શત.

[૧૬]
 ૧૯૨૭ભાં થમેરી નયાધાય લાાને કાયણે અલેરા ુયભાં ભદાલાદ ળશેય તથા ખેડા 

કજલ્લાભાં થમેરી જાન-ભારની તાયાજીને શંચીલલા તેભણે વશામતા કબમાનનું વંચારન કમું. 
તેભણે કજલ્લાભાં કનયાિીત ભાટે કંદ્ર ખલ્મા - ખયાક , દલા તેભજ કડાંની ઈરબ્ધી કયાલી અી 
તથા સ્લમંવેલક ઈબા કયી વયકાય તથા જનવભુદામ ાવેથી તાત્કાકરક નાણાં બેગા કયી અપ્મા.

[૧૭]
 

૧૯૨૩ભાં જ્માયે ગાંધીજી જરેભાં શતા ત્માયે કંગે્રવીઓએ વયદાય ટેરને બાયતીમ ધ્લજને નશં 
પયકાલલાના કામદા વાભે નાગુયભાં વત્માગ્રશની અગેલાની કયલા કહ્યું. લલ્લબબાઇએ દેળબયભાંથી 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%B0%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%BF_%E0%AA%AA%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%96
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B9%E0%AA%A8%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%AA%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B8_%E0%AA%A4%E0%AB%88%E0%AA%AF%E0%AA%AC%E0%AA%9C%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-13
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-14
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-15
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-16
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-17
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શજાય સ્લમંવેલકને એકઠા કયી ધ્લજલંદન અમજ્મું. તેભણે લાટાઘાટ દ્વાયા ફંદીઓની ભુકક્ત કયાલી 
તથા યાષ્ટ્રલાદીઓ જાશેયભાં ધ્લજલંદન કયી ળકે તેલી ગઠલણ ણ કયાલી. તે લા દયમ્માન ાછથી 
લલ્લબબાઇ તથા તેભના કામાકયકભત્રએ ભીને ુયાલા એકઠા કમાં કે જનેા પ્રભાણે વયકાય ડાકુઓ 
વાભે રડલા ભાટે લધાયાન કયલેય નાંખલાની ેયલીભાં શતી તેજ વભમ દયમ્માન રીવ ફયવદ 

તારુકાના સ્થાકનક ડાકુઓ વાથે ભેરી શતી. ૬૦૦૦થી ણ લધુ રક લલ્લબબાઇના બાણને 
વાંબલા એકઠા થમા શતા ને કફન-જરૂયી તેભજ નૈકતક ઠયાલેરાં અ લધાયાના કયની વાભે 
પ્રસ્તાકલત કલયધ ચલને વભથાન અપ્મું. લલ્લબબાઇએ શજાય કંગ્રેવી કામાકયને બેગા કમાા તથા 
અજુફાજુના તારુકાઓ લચ્ચે વુચનાઓની અ-રે ચારુ કયાલી. તારુકાના દયેક ગાભે કય બયલાન 
પ્રકતકાય કમો ને વંમુક્ત યશીને જભીન ને કભલ્કતને વયકાયના કબ્જા શેઠ જતા ટકાલી. એક 
રાંફી રડત ફાદ વયકાય લધાયાન કયલેય ાછ ખંચલા તૈમાય થઇ. આકતશાવકાયનંુ ભાનલંુ છે કે અ 
રડતભાં લલ્લબબાઇની ભુખ્મ બુકભકા જુદી જૂદી જાત-ાતના રકને કે જઓે કબન્ન વાભાજીક ને 

અકથાક ાર્શ્ાબૂકભથી વંકામેરા , તેભને વાથે રાલી તેભની લચ્ચે વુભે તથા કલર્શ્ાવ ફેવાડલાની 
યશી.

[૧૮]
 

 

ટે, બારડોી સત્યાગ્રહ િિતેનાં િેડુતોની સાથે 

એકપ્રર ૧૯૨૭ભાં ભદાલાદ વુધયાઇની તેભની જલાદાયીઓભાંથી 

ફશાય નીકી લલ્લબબાઇ અઝાદીની ચલભાં ાછા જોડામા 
જ્માયે ફાયડરીભાં કય દુષ્કા ડ્ય શત ને બાયે કય લધાય કયલાભાં અવ્મ શત. ભટાબાગનું 
ગુજયાત દુષ્કાની ઝેટભાં અવ્મુ શલા છતાં અ કય લધાય ખેડા જીલ્લભાં કયેરા શેરા લધાયા કયતા 
ણ લધુ શત. ગાભલાવીઓના પ્રકતકનકધઓની વાથેની લાતચીત દયમ્માન તેભને અગાભી 
ભુશ્કેરીઓની ુયતી ચેતલણી અપ્મા ફાદ તથા ડશંવા ને એકતાની ઈય ુયત બાય ભુક્મા છી 

તેભણે વત્માગ્રશની ધણા કયી – કય દામગીન ુણા ફશીષ્કાય.
[૧૯]

 લલ્લબબાઇએ વંફંકધત 
કલસ્તાયભાં સ્લમંવેલક, કળકફય તથા ભાડશતીની અ-રેની ગઠલણ કયી. ખેડા કજલ્લાભાં થમેરા કય 
ફડશષ્કાય વત્માગ્રશ કયતા ણ અ લખતે લધુ પ્રકતવાદ ભળ્ય ને યાજ્મબયભાં વશાનુબુકતક ટેક 
અતા ન્મ વત્માગ્રશ અમજામા. ધયકડ તથા જભીન-કભલ્કતની જપ્તીઓ થઇ શલા છતાં 
વત્માગ્રશે જોય કડ્યું. ઓગસ્ટ ભશીના વુધીભાં કસ્થકત તેની ચયભ કવભાએ શંચી ગઇ શતી ને 
ત્માયે ભુંફઇ વયકાયભાં પયજ ફજાલતા એક વશાનુબુકતક ાયવીની ભધ્મસ્થતાથી લલ્લબબાઇ વભજુતી 

ભાટે યાજી થમાં કે જનેા થકી કય લધાય ાછ ખંચામ , વત્માગ્રશની તયપેણભાં જ ેવયકાયી 
કધકયીઓએ યાજીનાભા અપ્મા શતા તેભની પયી કનભણુક થઇ તથા જપ્ત કયેરી જભીન-કભલ્કત યત 
કયાઇ. અ ફાયડરી વત્માગ્રશ  દયમ્માન તથા તેભાં કલજમ ભેવ્મા ફાદ લલ્લબબાઇ લધુ ને લધુ 
રકથી „વયદાય‟ના નાભે વંફધાલા રાગ્મા.

[૨૦]
 

વયદાય ટેરે બાયતના બાગરા વભમે કહંુ્ય શતું કે , "કામયતા એ અણી નફાઆ છે , દુશ્ભન વાભે 
છપ્નની છાતી યાખ." અણે વશુ જાણીએ છીએ કે કાશ્ભીય ભુદે્દ વયદાય ને નશેરૂ લચ્ચે ભતબેદ 
શતા. દેળના બાગરા વભમે જ્માયે કિડટળ વયકાયે વત્તા છડી ત્માયે રડા  ભાઈન્ટફેટને  કાશ્ભીયના 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-18
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AB%80_%E0%AA%B8%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B9
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-19
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%B2%E0%AB%80_%E0%AA%B8%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B9
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-20
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A1_%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%89%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%9F%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AB%80%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:SardarPatel-BardoliPeasents.jpg
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ભશાયાજાને ડશંદી વંઘ થલા ાકકસ્તાનભાંથી એકભાં બી જલાની વરાશ અી શતી યાજા 
શડયકવંશજીએ તેભની લગણના કયી શતી. ભશાયાજાએ ાકકસ્તાન વાથે ભુક કયાય કમાા યંતુ 
કલકધલત જોડાણ ન કમું જથેી ાકકસ્તાન ગુસ્વે થમું ને કાશ્ભીય વાથેન તભાભ વ્મલશાય ટકાલી 
દીધ. અ વભમે જીલન-જરૂયી ુયલઠ ભેલલા ભાટે કાકશ્ભય બાયત તયપ લળંુ્ય ને ાકકસ્તાનને 

રાગ્મું કે કાકશ્ભય તેભનાં શાથભાંથી છુટીને બાયત ાવે વયકી જળે , ને અ બમ શેઠ ાકકસ્તાને 
કાશ્ભીયની વયશદ ઈય છભકરાં કયલાની ળરૂઅત કયી. ૨૩ ઓકટફય ૧૯૪૭ના યજ ાકકસ્તાને 
ભટાામે શુભર કમો ને તેનુ વૈન્મ િીનગયથી અળયે ૬૫ કક.ભી. દૂય વુધી શંચી ગમું. અ 
કટકટીબયી કસ્થકતભાં ભશાયાજા શડયકવંશજીએ વયદાયન વંકા  વાધ્મ. વયદાયત અલા કઆણ 
અભંત્રણની યાશ જ જોઆ યહ્યા શતા. તેભણે તાફડતફ ભેનનને કલભાનભાં જમ્ભુ ભકલ્મા ને 
ભશાયાજાએ ડશંદી વંઘ વાથેના જોડાણખત ઈય વશી કયી અી ને રશ્કયી ભદદની ભાંગણી 
કયી.વયદાય ટેરને અ વભાચાય ભતાં જ તેભણે રડા  ભાઈન્ટ ફેટન ને નશેરૂ વાથે ભવરત કયી 

શલાઆ ભાગે રશ્કય કાશ્ભીય ભકલ્મું , ાકકસ્તાની વૈન્મએ ૨૬ ઓક્ટફયને ડદલવે િીનગયભાં આદ 
ઈજલીને તાન કલજમ જાશેય કયલાનું પયભાન કયી દીધંુ શતું , યંતુ તે વાંજ ેજ બાયતીમ રશ્કયનાં 
ધાડા ઈતયી ડ્યા.ં ઘભાવાણ મુિ થતા ાકકસ્તાની વૈન્મએ ીછેશઠ કયલી ડી , યંતુ કાશ્ભીય પ્રશ્ને 
ફંને દેળનાં ગલનાય જનયર તથા ફે લડાપ્રધાન લચ્ચે કઇ વભજુતી થઆ ળકી નશં. ફંને વયકાયએ 
કઇ ણ કનણામ રેતાં શેરાં વાભેલાા રશ્કયને ાછંુ ખંચલાની ભાંગણી કયી , યંતુ ફંનેની શઠના 
કાયણે ત્માં ણ કઆ કનણામ થઇ ળક્મ નશી. રડા  ભાઈન્ટફેટને કિડટળ લડાપ્રધાનને 'ંગત 
ભધ્મસ્થી' ભાટે પ્રમાવ કયલા કલનંકત કયી યંતુ તેભણે એભ કયલાની ના ાડી ને વંમુક્ત યાષ્ટ્રવંઘનાં 

ળયણે જલા વુચવ્મુ.ં ંતે રડા  ભાઈન્ટફેટનની વરાશથી ડશંદ વયકાયે વંમુકત યાષ્ટ્રવંઘ ાવે 
કાશ્ભીયન પ્રશ્ન યજૂ કયલાન કનણામ કમો. અ ઝઘડ ફશાયની વંસ્થા વભક્ષ રઆ જલાના કનણામથી 
ગાંધીજી ખુળ નશતા, તેભણે ચેતલણી અી શતી કે, 'એથી કેલ લાંદયાન ન્મામ જ ભળે.'

[૨૧]
 

 કંગે્રસનું નેતૃત્ત્વ 

મૌાના આઝાદ , સરદાર ટે (ડાબી બાજુથી ત્રીજા , 

અગ્રભૂલમમા)ં, તથા અન્ય કંગે્રસીઓ, િધામમાં 

જ્માયે ગાંધીજીએ દાંડીવત્માગ્રશ ચારુ કમો ત્માયે વયદાયની 
યાવ ગાભભાંથી ધયકડ કયી તેભની ઈય વાક્ષી , લકીરની 

કે ત્રકાયની ગેયશાજયીભાં ભુકદભ ચરાલલાભાં અવ્મ. 
શેરા વયદાય ને ત્માય ફાદ ગાંધીજીની ધયકડથી 

વત્માગ્રશે લધુ જોય કડ્યું ને જ્માં વુધી ફન્નેને છડલાભાં નશં અવ્મા ત્માં વુધી ગુજયાતના 
કજલ્લાઓએ કય કલયધી ચલ ચરાલી.

[૨૨]
 જરેભાંથી છુટ્યા ફાદ વયદાય લચગાાના કંગે્રવ પ્રભુખ 

ફન્મા ણ તયતજ ભુંફઇભાં એક વયઘવની અગેલાની કયતી લખતે તેભની ાછી ધયકડ કયલાભાં 
અલી. ગાંધી-આયકલન કયાય ય વશી થમા ફાદ વયદાયને કંગ્રેવના ૧૯૩૧નાં કયાંચી કધલેળનભાં 
પ્રભુખ તયીકે ચુંટલાભાં અવ્મા કે જ્માં કંગે્રવે વભજુતીની ફશારી કયી જનેા પ્રભાણે તે ભુબુત શક્ક 

ને ભાનલીમ સ્લતંત્રતાઓ , કફનવાંપ્રદાકમક દેળ ભાટેની કલ્ના તથા ન્મૂનતભ લેતનની ફશારી 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%97%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%98
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-21
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%8C%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%86%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%A6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-22
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%9A%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:Congressmen.png
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ને સ્ૃશ્મતા તથા ખેતગુરાભીને નાફુદ કયલા પ્રત્મે કટીફિ યશેળે. વયદાય તેભના શદ્દન ઈમગ 
કયી ગુજયાતના ખેડુતની જપ્ત થમેરી જભીન યત ાલલાનંુ અમજન કયી અપ્મું.

[૨૩]
 રંડનની 

ગભેજી યીદ કનષ્પ નીલડતા લંત અઝાદી ભાટેની ચલને ુન: જોય ભળ્યું ને જાન્મુઅયી 
૧૯૩૨ભાં ગાંધીજી તેભજ વયદાયની ધયકડ કયી તેભને મયલડાં જરેભાં યાખલાભાં અવ્મા. તેભના 

જરેલાવ દયમ્માન વયદાય ને ગાંધીજી લચ્ચે સ્નેશ , કલર્શ્ાવ તથા કનખરાવતાન ફંધન ફંધામ કે 
જનેે ભટાબાઇ – ગાંધીજી ને તેભના નાના બાઇ વયદાય લચ્ચેના ફંધુત્લ તયીકે લણાલી ળકામ. 
ગાંધીજી વાથે થતી વયદાયની લાયનલાય દરીર છતાં તેભને ગાંધીજીની વશજ લૃકત્ત તથા અગેલાની 
પ્રત્મે ભાન શતું. જરેલાવ દયમ્માન ફને્ન યાષ્ટ્ર ીમ તેભજ વાભાજીક ભુદ્દાઓ ઈય ચચાા કયતા , ડશંદુ 
ભશાકાવ્મ લાંચતા તથા કલનદી ટુચકાઓ કશેતા. ગાંધીજીએ તેભને વંસ્કૃત બાા ણ કળખલી શતી. 
ગાંધીજીના વકચલ ભશાદેલ દેવાઇ ફન્ને લચ્ચેની લાતાારાની કલસ્તૃત નંધ યાખતા.

[૨૪]
 શયીજનને 

લેગા ામેરા ભતદાયભંડના કલયધભાં ગાંધીજી જ્માયે અભયણ ઈલાવ ઈય ઈતમાા ત્માયે 

વયદાયે તેભની દેખયેખ કયી શતા તથા તે ણ ન્નન ત્માગ કયી તેભાં જોડામા શતા.
[૨૫]

 છીથી 
વયદાયને નાકવક જરેભાં ખવેડલાભાં અવ્મા કે જ્માં ૧૯૩૪ભાં તેભનાં ભટાબાઇ કલઠ્ઠરબાઇના દેશાંત 
ફાદ તેભની ંકતભડિમાભાં બાગ રેલા કિડટળ વયકાયે વયદાયને થડા ડદલવ ભાટે ભુક્ત કયલાની 
તૈમાયી દાખલી શલા છતા તેભણે તે સ્લીકાયી ન શતી. ૧૯૩૪ ને ૧૯૩૭ભાં વયદાયે કખર બાયતીમ 
ચુંટણી ભાટેના કંગે્રવી પ્રચાયનંુ નેતૃત્લ કમું શતું કે જભેાં તેઓએ નાણાં એકઠા કયાવ્મા , ઈભેદલાયની 
વંદગી કયી તથા ભુદ્દાઓ ને પ્રકતસ્કધા તયપ કંગે્રવના લરણને કનકિત કમું.

[૨૬]
 તે ચુંટણીભાં 

ઈબા ન શલા છતાં તેભણે ન્મ કંગે્રવીઓને પ્રાંકતમ તેભજ યાષ્ટ્ર ીમ ચુંટણી જીતલાભાં ભાગાદળાન ુરંુ 

ાડંુ્ય શતું. શયવ ભાટેની ળસ્ત્રડિમા કયાવ્મા છતાં ૧૯૩૭ભાં તેભણે ફાયડરીભાં પ્રેગ તથા દુષ્કાના 
કતિભણ વાભેના યાશતના કામોભાં ભાગાદળાન અપ્મું. તેભણે ચુંટણીભાં જીતેરા કંગ્રેવી ભંત્રીઓને 
ભાગાદળાન અલાનંુ ચારુ યાખ્મું કે જનેાથી ાટીભાં કળસ્ત જલાઇ યશી. વયદાયને ડય શત કે ંગ્રજો 
ચુંટામેરા કંગે્રવીઓ લચ્ચે ભતબેદ ઈબા કયલાભા કવય ફાકી નશં યાખે કે જનેા રીધે ુણા સ્લયાજના 
ધ્મેમ ઈયથી ચુંટામેરા કંગ્રેવીઓનંુ ધ્માન શટી જાત.

[૨૭]
 ૧૯૩૬ના કંગે્રવ કધલેળન દયમ્માન 

નેશરુની વભાજલાદને નાલાની ઘણાની કલરુધ્ધ તેભના નેશરુ વાથે ભતબેદ ઈબા થમા. 
૧૯૩૮ભાં, ત્માયના કંગ્રવ પ્રભુખ વુબાચંદ્ર ફઝના  ગાંધીજીની શંવાને રગતા કવદ્ઘાંતથી 

કલભુખ થલાના પ્રમત્નન વયદાયે ફીજા કંગે્રવીઓ વાથે ભીને કલયધ કમો. તેઓ ફઝને 
વયભુખત્માયળાશ તથા ાટી ઈય લધુ લચાસ્લ વાધલાની ઇચ્છા ધયાલતા શમ તેભ ભાનતા. વયદાયે 
લડયષ્ઠ કંગે્રવી નેતાઓને રઇ કલયધ દળાાવ્મ કે જનેા રીધે ફઝે યાજીનાભું અલંુ ડંુ્ય શતુ. ણ 
ફઝના વભથાક , વભાજલાદીઓ તથા ફીજા કંગે્રવીઓ ાવેથી તેભણે ટીકાન વાભન કયલ ડ્ય 
કે જભેના પ્રભાણે ટેર તે ગાંધીજીના વત્તાકધકાયને ફચાલલા વયભુખત્માયની જભે લતી યહ્યા શતા.  

 ભારત છોડો 

જ્માયે ફીજુ ંકલર્શ્ મુિ પાટી નીકળંુ્ય ત્માયે ગાંધીજીના ભતની કલરુિ જઇ વયદાયે કેન્દ્રીમ તથા પ્રાંકતમ 
ધાયાવબાભાંથી કંગ્રેવના નીકી જલાના નેશરુના કનણામનું વભથાન કમું શતું તથા ચિલતી 

યાજગારાચાયીની એ શેર કે જનેા પ્રભાણે જો ંગે્રજ વયકાય મુિ છી જો તયતજ રકળાશીની 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-23
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%82%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%95%E0%AB%83%E0%AA%A4_%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-24
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-25
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-26
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-27
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%9D
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વયકાય સ્થાલા તૈમાય શમ ત કંગ્રેવ તેનુ ુણા વભથાન મુિ દયમ્માન અે , તે શેરને ણ ટેક 
અપ્મ શત. 

 

આઞાદ, ટે તથા ગોાંધી એઆઈસીસી ની એક સભા 

દરમ્યાન મુંબઈમા,ં ૧૯૪૦ 

ગાંધીજીન મુિ વાભે નૈકતક કલયધ શલાથી તેભણે ંગ્રેજ વયકાયને 
કઇણ જાતન ટેક અલાની તયપેણભાં ન શતા , જ્માયે 
વુબાચંદ્ર ફઝે ંગ્રેજોની વાભે રશ્કયી ભચો ફાંધ્મ શત. 
ંગે્રજોએ યાજગારાચાયીની શેર ઠુકયાલી દીધી ને વયદાયે ાછી 

ગાંધીજીની અગેલાની સ્લીકાયી.
[૨૮]

 તેઓ ગાંધીજીએ અેરા વ્મકક્તગત વશકાયની શાકભાં 
વશબાગી થમા ને ૧૯૪૦ભાં તેભની ૯ ભશીના ભાટે ધયકડ કયલાભાં અલી. તેભણે ૧૯૪૨ભાં ડિપ્વ 
કભળનને અેરી વુચનાઓન ણ કલયધ કમો શત. અ દયમ્માન જરેભાં તેભનંુ ૯ કકર જલંુે લજન 
ઘટંુ્ય શતું ળરુઅતભાં જ્માયે નેશરુ , યાજગારાચાયી તેભજ ભોરાના અઝાદએ ંગે્રજોને બાયત 
છડાલલા ભાટે ગાંધીજીની બાયત છડની શાકારની ટીકા કયી શતી ત્માયે વયદાય તેના ઈત્વાશી 
વભથાક શતા. તેભની દરીર શતી કે જભે ંગે્રજોએ કવંગાુય તથા ફભાાભાંથી કછેશઠ કયી શતી તેભજ 

તેઓ બાયતભાંથી ણ કયળે ને બાયત છડની ળરુઅત તુયંત થલી જોઇએ.
[૨૯]

 ંગે્રજો તુયંત 
બાયત છડીને નશી જામ તે લાતથી લાકેપ શલા છતાં વયદાય ખુલ્લા ફલાની તયપેણભાં શતા કાયણકે 
તેભને એભ શતું કે કલર્શ્મુિ પ્રત્મેના રગ રગ કબગભભાં લશેચાએરાં રકને અલ ફલ 
ઈત્તેજીત કયી એકજુટ કયળે. તેભના ભતે ખુલ્લા ફલાન એક પામદ એ ણ શત કે તેનાથી ંગે્રજ 
વયકાયે ભાનલંુ ડત કે તેભના યાજનંુ બાયતભાં કઇ વભથાન ન શતું તથા તેભણે બાયતીમને વત્તા 
વંલાનું કાભ ઝડથી ચારુ કયી દેલંુ જોઇએ.

[૩૦]
 ફલાભાં તાન ુણા કલર્શ્ાવ શલાથી જો તેને 

કંગે્રવ તયપથી વભથાન ન ભે ત વયદાયે કંગે્રવભાંથી યાજીનાભું અલાની ઇચ્છા ણ દળાાલી 

શતી.
[૩૧]

 ગાંધીજીએ કખર બાયતીમ કંગે્રવ વકભતી ઈય ફલાને સ્લીકૃતી અલા દફાણ કમુા કે 
જનેા યીણાભે વકભતીએ 7 ઓગસ્ટ 1942ભાં વશકાય ચલને ભંજુયી અી શતી. જરેલાવ 
દયમ્માન તેભની તફીમત કથી શલા છતાં વયદાયે બાયતબયભાં ભટા જન વભુદામને રાગણીળીર 
બાણ અપ્મા શતા

[૩૨]
 કે જભેાં તેભણે રકને કય નશી બયીને વશકાય ચલભાં વાભેર થલા 

તથા ભટાામે ધયણા અમજી વનદી વેલાઓને ઠ કયલા કહ્યું શતું. તેભણે નાણાં એકઠા કમાા તથા 

યાષ્ટ્ર ીમ નેતાઓની ધયકડનાં બમ વાભે ફીજી શયના વંચારક ઈબા કમાા.
[૩૩]

 ૭ભી ઓગસ્ટે 
વયદાયે ભુંફઇની ગલાીમા ટંક ભેદાનભાં ૧૦૦૦૦૦ રકની વાભે બાણ કયતા કહ્યુ શતું:  

“ફભાાના ગલનાય રંડનભાં ળેખી શાંકે છે કે તેઓ ફભાાભાં ફધુ ધુભાં ભી ગમા ફાદજ ત્માંથી કનકળ્યા 
શતા, ત ળું તભે ભને ણ એજ લચન અ છ ?... તભે તભાયા યેડીમ પ્રવાયણ તથા છાાઓભાં 

ફભાાભાં સ્થામેરી વયકાયને જાાનીઓની કઠુતી તયીકે ઓખાલ છ ? ત તભાયી ડદલ્શીની 
વયકાય કેલી છે? જ્માયે મુિની ભધ્મભાં ફ્રાંવ નાઝીઓની વાભે શાયી યહંુ્ય શતું ત્માયે િી ચચીરે ઈંગરેન્ડ 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-28
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-29
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-30
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-31
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-32
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-33
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:Gandhi,_Patel_and_Maulana_Azad_Sept_1940.jpg
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વાથે તેના વભન્લમની દયખાસ્ત ભુકી. ને તે દયખાસ્ત ત રફત્ પે્રડયત યાજકનતીજ્ઞતાન દાખર 
શત. ણ જ્માયે બાયતની લાત અલે છે ત્માયે ? નશં નશં! મુિ ગાા દયમ્માન ફંધાયણીમ પેયપાય ? 

તે ફાફતભાં કલચાયી ણ ન ળકામ... અ લખતનું ધ્મેમ જાાનીઓના અવ્મા શેરા બાયતને 
અઞાદ કયાલલાન તથા જો તેઓ અલે ત તેભને રડત અલા તૈમાય યશેલાન છે. તેઓ (ંગ્રેજો) 

નેતાઓને કડી રેળે, ફધા નેતાઓને કડી રેળે. ને ત્માય ફાદ શંવાની શદભાં યશીને વોથી લધુ 
પ્રમત્ન કયલાનું કતાવ્મ પ્રત્મેક બાયતીમનું યશેળે.. ફદા સ્ત્રત્ર લયાલા જોઇએ , કઇ ણ શકથમાય 
ફાકી ન યશેલંુ જોઇએ. અ તક જીલનબયભાં એકજલાય અલે તેલી ફની યશેળે.”

[૩૪]
 

આકતશાવકાયનુ ભાનલંુ છે કે પ્રસ્તાકલત ફલાને ળંકાની નજયે જોનાયા યાષ્ટ્રલાદીઓને ઈત્તેજીત 
કયલાભા વયદાયનું અ બાણજ કાયણબુત થઇ યહ્યું શતું. તેભજ અ ગાા દયમ્માન વયદાયના વંઘટન 
કામાને આકતશાવકાયએ બાયતબયભાં ફલાને વપ ફનાલલા છાનું ભુખ્મ કાયણ ભાન્મું.

[૩૫]
 9ભી 

ઓગસ્ટે વયદાયની ધયકડ કયલાભાં અલી ને તેભને વંુણા કંગ્રવ કામાકયી વકભતીની વાથે 
૧૯૪૨થી ૧૯૪૫ વુધી શભદનગય કકલ્લાના કાયલાવભાં ફંદી તયીકે યાખલાભાં અવ્મા શતા. ત્માં 
તેઓ કડાં કાંતતા , કિજની યભત યભતા , ભટી વંખ્માભા ુસ્તક લાંચતા , રાંફા ગાા વુધી ચારલા 

જતા તથા ફગીચાભાં કાભ કયતા. ફશાયના વભાચાય તથા ગતીકલધીઓભાં થતા કલકાવની યાશ જોતા 
જોતા તેઓએ તેભના વશકામાકયને બાલનાત્ભક ટેક ુય ાડ્ય.

[૩૬]
 ભશાદેલ દેવાઇ તથા 

કવતુયફાના દેશાંતના વભાચાય વાંબી તેઓ ખુફ દુબામા શતા.
[૩૭]

 વયદાયે તેભના ુત્રીને એક 
કાગભાં રખ્મું શતું કે તેઓ તેભજ તેભના વશકામાકય “ુણા ળાંતીન ” નુબલ કયી યહ્યા શતા 
કાયણકે તેભણે ”તાની પયજ” ુણા કયી શતી.

[૩૮]
 અંદરનને ન્મ યાજકીમ ક્ષન કલયધ તેભજ 

ંગ્રજ વયકાયે અંદરનને દાફલા ભાટે નાલેરા કઠય લરણ છતા , લાઆવયમે કલંસ્ટન ચચીરને 
ભકરાલેરા એક તાય પ્રભાણે બાયત છડ અંદરન “૧૮૫૭ના ફલા ફાદ વોથી ગંબીય ફલ 

શત”. એક રાખથી લધુ રકની ધયકડ કયલાભાં અલી શતી તથા શજાય રક રીવ દ્વાયા 
કયલાભા અલેરા ગીફાયીભાં ભૃત્મુ ામ્મા શતા. શડતા , ધયણા તથા ન્મ િાંતીકાયી 
ગતીકલધીઓ બાયતબયભાં ઈગી અલી શતી.

[૩૯]
 ૧૫ જુન ૧૯૪૫ભાં જ્ચાયે વયદાયને ભુક્ત કયલાભા 

અવ્મા ત્માયે તેભણે જાણ્મું કે ંગે્રજો બાયતીમને વત્તા વંલાના પ્રસ્તાલ ઈય કાભ કયી યહ્યા શતા.  

 સ્વતંત્રતા, એકીકરણ તથા ગોાંધીજીની ભૂલમકા 

૧૯૪૬ભાં કંગે્રવ પ્રભુખદની ચૂંટણીભાં વયદાયે નેશરુની તયપેણભાં તાની ઈભેદલાયી ાછી ખંચી 
શતી. અ ચૂંટણીની ભશત્તા એ શતી કે એભાં ચૂંટાઇ અલનાયા પ્રભુખ , સ્લતંત્ર બાયતની પ્રથભ વયકાયના 

નેતા ફનલાના શતા. જ્માયે ગાંધીજીએ ૧૬ યાજ્મના પ્રકતકનકધઓ તથા કંગ્રેવને મગ્મ ઈભેદલાય 
નીભલા જણાવ્મું ત્માયે ૧૬ ભાંથી ૧૩ પ્રકતકનકધઓએ વયદાયનું નાભ વુચવ્મું શતું. છતાં ગાંધીજીની 
ઇચ્છાને ભાન અી વયદાયે બાયતના શેરા પ્રધાનભંત્રી ફનલાની તક જતી કયી શતી. ગૃશભંત્રીની 
બૂકભકાભાં તેભણે કંદ્રીમ-તંત્ર શેઠ બાયતનું એકીકયણ કમું , ણ ભાત્ર નેશરુને કાયણે જમ્ભુ કાશ્ભીયનું 
ુણા વભન્લમ ફાકી યશી ગમું. નેશરુના કંગે્રવ પ્રભુખ તયીકે ચૂંટાઇ અવ્મા ફાદ , વયદાયે બાયતની 
વંકલધાન વબાની વાભાન્મ ચૂંટણી ભાટે કંગે્રવની તૈમાયીઓને દીળા અલા ભાંડી. ચૂંટણીભાં કંગે્રવે 
ડશંદુ ભતદાય ભંડભાંથી ફશુભતીની ફેઠક જીતી , ણ ભુકસ્રભ ભતદાય ભંડભાંથી ભશમ્ભદ રી 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-34
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-35
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-36
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-37
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-38
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-39
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જીન્નાના નેતૃત્લ શેઠ ભુકસ્રભ રીગને ફશુભતીની ફેઠક ભી. ભુકસ્રભ રીગે 1940ભાં ાકીસ્તાન 
ભાટેની ભાંગણીની ધણા કયી શતી તથા તેઓ કંગે્રવના તીવ્ર ટીકાકાય શતા. કવંધ , ંજાફ તથા 
ફંગાને ફાદ કયતા , કે જ્મા તેભણે ફીજા ક્ષ વાથે ગઠફંધન કયી વયકાય ફનાલી , ફીજા ફધા 
પ્રાંતભાં કંગે્રવે ફશુભતીથી વયકાય ફનાલી. 

 કૅલબનેટ લમશન તથા લવભાજન 

જ્માયે ંગે્રજ કભળને વત્તા વંણી ભાટે ફે રગ મજનાઓ વુચલી ત્માયે તે ફને્ન મજનાઓન 

કંગે્રવભાં કલયધ થમ. ૧૬ ભે ૧૯૪૬ની મજનાના પ્રસ્તાલ પ્રભાણે છુટ્ટા યાજ્મન વંઘ , કે જભેાં દયેક 
પ્રાંતને કલસ્તૃત સ્લામત્તતા અલાભાં અલે તથા પ્રાંતનંુ વાભૂશીકયણ ધાકભાક ફશુભતીના અધાયે 
કયલાભાં અલે , તેલું વૂચલલાભાં અવ્મું શતું. ૧૬ જૂન ૧૯૪૬ની મજનાનાં પ્રસ્તાલ પ્રભાણે બાયતનું 

કલબાજન ધાકભાકતાનાં અધાયે કયલાભાં અલે તથા ૬૦૦ યજલાડાઓને ૂણા સ્લતંત્રતા કે છી 
ફેભાંથી કઇ ણ એક યાજ્મ વાથે જોડાઇ જલાન કલકલ્ અલાનું વૂચન કયલાભાં અવ્મું શતું. 
ભુકસ્રભ રીગે ફને્ન મજનાઓને ભાન્મતા અી શતી , જ્માયે કંગે્રવે ૧૬ જૂનની મજનાન વજ્જડણે 

સ્લીકાય કમો. ૧૬ ભેની મજનાની ટીકા કયતા ગાંધીજીએ તેને ંતગતારુે કલબાજનાત્ભક લણાલી 
શતી, અભ છતાં વયદાયને જાણ શતી કે જો કંગે્રવ તે મજનાન ણ સ્લીકાય કયળે ત ભાત્ર ભુકસ્રભ 
રીગને વયકાય ફનાલલાનંુ અભંત્રણ અલાભાં અલળે ને તેથી વયદાયે કંગે્રવ કામાકાયી વકભકતને 
૧૬ ભેની મજનાને ભંજૂયી અલા યાજી કયલા ભાટે ભશેનત કયલા ભાંડી શતી. તેભણે ંગ્રેજ યાજદુત , 

વય સ્ટરેફ્રડ ડિપ્વ તથા રડા  ૅથીક રયેન્વ વાથે ભંત્રણા કયીને તેભની ફાંશેધયી ભેલી શતી કે 
વાભૂશીકયણની જોગલાઇને રગતા કઇણ નક્કય ગરાં બયલાભાં નશં અલે ને તેજ વભમે તેભણે 
નેશરુ, યાજને્દ્રપ્રવાદ તેભજ યાજગારાચામાને ૧૬ ભેની મજનાને ભંજૂયી અલા તૈમાય કયી રીધા. 

જ્માયે ભુકસ્રભ રીગે ૧૬ ભેની મજના ભાટે તાની ભંજુયી ાછી ખંચી રીધી ત્માયે લાઆવયમ રડા  
લૅલરે કંગે્રવને વયકાય ફનાલલા ભાટેનંુ અભંત્રણ ભકલ્મું. નેશરુની પ્રભુખતા શેઠ , કે જભેને 
લાઆવયમની કાયફાયી વકભકતના ઈ-પ્રભુખ તયીકે કનભલાભાં અવ્મા શતા , વયદાયે ગૃશ ફાફત 
તથા ભાડશતી ને પ્રવાયણ કલબાગની દયલણી વંબાી શતી. તેઓ ૧ , ઔયંગઝેફ યડ , ડદલ્શી ખાતે 
અલેરા વયકાયી ભકાનભાં યશેલા ગમા કે જ્માં તેઓ ૧૯૫૦ભાં તેભાના દેશાંત મંત યહ્યાં.  

વયદાય ટેર એલા જુજ કંગે્રવી નેતાઓભાંના એક શતા કે જભેણે બાયતના બાગરાને ભશમ્ભદ રી 
જીન્નાના નેતૃત્લ શેઠ ચારેરી ભુકસ્રભ રગાલલાદની ચલના ઈામ તયીકે નાલી રીધ 
શત. જીન્ના દ્વાયા અમજામેરા „ડામયેક્ટ ઍકળન ડૅ ‟ તેભને ખુફજ ધૃણાસ્દ રાગ્મ શત કે જનેાથી 

દેળબયભાં વાંપ્રદામીક ડશંવા કલપયી શતી , તેભજ ફંધાયણીમતાના અધાયે ડશંવા ફંધ કયાલલાની તેભની 

ગૃશ ખાતાંની મજનાને જ્માયે લાઆવયમે તેભન ભતાકધકાય લાયીને ભરભાં ભુકાતા યકી ત્માયે 
વયદાય ખુફ યે બયાણા શતા. તેભણે ભુકસ્રભ રીગના ભંત્રીઓને વયકાયભાં બાગ અલા , તેભજ 
કંગે્રવની ભંજૂયી કલના વાભૂશીકયણની જોગલાઇની યત ભાન્મતા અલાના લાઆવયમના કનણામની 
અકયી ટીકા કયી શતી. ભુકસ્રભ રીગે વયકાયભાં અવ્મા છી જ્માયે કલધાનવબાન ફડશષ્કય કમો તથા 
૧૬ ભેની મજનાન સ્લીકાય કમો ત્માયે વયદાય ખુફ યે બયામા શલા છતાં તેભને એ લાતની જાણ 
શતી કે જીન્નાને ભુકસ્રભન રકકપ્રમ ટેક શત ને જીન્ના વાથે કે છી યાષ્ટ્રલાદીઓની વાથે ખુલ્લા 
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વંઘાભાં ઈતયલાથી ડશંદુ-ભુકસ્રભ લચ્ચે અન્તયકલગ્રશની કલનાળક ડયકસ્થકત ઈબી થલાની ળક્મતા 
શતી. વયદાયના ભત પ્રભાણે જો કલબાજીત તેભજ નફી વયકાય કસ્તત્લભાં શત ત તેનાથી 
બાયતના લધુ બાગરા ડલા તેભજ ૬૦૦ યજલાડાઓને તતની સ્લાતં્રતતા ભેલલા ભાટે લધુ 
પ્રત્વાશનરુ નીલડી શત.

[૪૦]
 ડડવંફય ૧૯૪૬ થી જાન્મુઅયી ૧૯૪૭ની લચ્ચેના ભશીનાઓ 

દયમ્માન તેઓએ વયકાયી વનદી લી. ી. ભેનનના વુચન પ્રભાણે તેભની વાથે ભીને ભુકસ્રભ 
ફશુભતીલાા પ્રાંતભાંથી ાકકસ્તાનંુ કનભાાણ કમું. જાન્મુઅયી તેભજ ભાચા ૧૯૪૭ભાં ંજાફ તેભજ 
ફંગાભાં થમેરા કભી યભખાણે તેભને કલબાજનના કનણામની અધાયબુતતાની લધુ ખાતયી કયાલી. 
ંજાફ તેભજ ફંગાના ડશંદુ ફશુભતીલાા ક્ષેત્રન ણ ાકકસ્તાનભાં વભાલેળ કયલાભાં અલે તેલી 
જીન્નાની ભાંગણીન વખત કલયધ વયદાયે કમો શત તથા તે પ્રાંતના બાગરા કયાલી તેભને 
ાકકસ્તાનભાં જોડાતા ટકાવ્મા શતા. ંજાફ ને ફંગાના બાગરા ભાટે વયદાયે દેખાડેરી 
કનણાામક્તાએ તેભના ભાટે બાયતીમ જનવભુદામભાંથી ઘણા ચાશક જીતી અપ્મા કે જઓે ભુકસ્રભ 

રીગના કયતૂતથી કંટાી ચુક્મા શતા , છતાં ગાંધી , નેશરુ, કફનવાંપ્રદાકમક ભુકસ્રભ તેભજ 
વભાજલાદીઓના ભતે તે ફાફતભાં તેભણે ઈતાલ કયલા ભાટેની ટીકા ભેલી શતી. જ્માયે રડા  રુઇ 
ભાઈન્ટફેટને અ પ્રસ્તાલની ૩જી જુન ૧૯૪૭ના ડદલવે ઘણા કયી ત્માયે વયદાયે તેને ભંજુયી અી 
તેભજ નેશરુ ને ફીજા કંગે્રવી નેતાઓને ણ તેભ કયલા ભનાવ્મા શતા. બાગરાની મજના ફાફત 
ગાંધીજીની ગશન લેદનાની રાગણીની તેભને જાણ શલાથી તેભણે ગાંધીજી વાથે ખાનગી ભુરાકાત 
દયમ્માન વંબકલત કંગે્રવ-ભુકસ્રભ રીગ લચ્ચેની લાસ્તકલક કફનકામાક્ષભ વંધી , લધતી ડશંવા તેભજ 
અન્તયકલગ્રશના ડય કલે કનખારવ ચચાાઓ કયી શતી. જ્માયે મજના ઈય ભત રેલા કખર 
બાયતીમ કંગે્રવ વકભકતની ફેઠક ફરાલલાભાં અલી ત્માયે વયદાયે કહંુ્ય શતું કે: 

 

"શંુ અણા બાઇઓન (ભુકસ્રભ ફશુભતીલાા કલસ્તાયભાં લવતા) ડય વભજી ળકંુ છંુ. કઇને 
બાયતના બાગરા થામ તે ગભતું નથી. ભારંુ હ્રદમ ણ બાયે છે. ણ ત્માયે વંદગી એક બાગરા કે 

છી ઘણા બાગરાઓ લચ્ચે છે. અણે તથ્મન વાભન કયલ જોઇએ. અણે બાલનાત્ભક્તા તથા 
રાગણીપ્રધાનતાને અધીન ન થલંુ જોઇએ. કામાકાયી વકભકતએ ડયીને અ ગરું નથી બમું. ણ ભને 
એકજ લાતન ડય છે કે અણા અટરા લોન યીિભ તથા વખત ભશેનત એે જળે ને પદ્રુ 
ુયલાય નશં થામ. ભાયી ૯ ભશીનાની કામાકાયી લધી દયમ્માન કૅકફનેટ કભળનની મજનાના કશેલાતા 
પામદાઓ તયપન ભ્રભ બાંગી ચુક્મ છે. ભુક અદયણીમ લાદને ફાદ કયતા , ઈયના 
ભરદાયથી રઇને નીચેના ચયાવી વુધીના ફધાજ ભુકસ્રભ ભુકસ્રભ રીગ ભાટે કાભ કયી યહ્યા છે. 

કભળન દ્વાયા ભુકસ્રભ રીગને ામેરા વાંપ્રદાકમક કલટએ (ઠયાલ નાભંજુય કયલાન ભતાકધકાય) દયેક 

સ્તયે બાયતની પ્રગતી ટકાલી શત. અણને ગભે કે નશં , ણ ંજાફ ને ફંગાભાં નોચાડયક 
ાકકસ્તાન ત્માયે ણ ભજુદ છેજ. ને અ ડયકસ્થકતભાં શંુ એક ઔમાડયક ાકકસ્તાનની 
વંદગી કયીળ કે જનેાથી ભુકસ્રભ રીગ કદાચ લધુ જલાફદાય ફનળે.. સ્લતંત્રતા અલી યશી છે. 
અણી ાવે ૭૫ થી ૮૦ ટકા બાયત છે જનેે અણે તાની પ્રકતબાથી લધુ ભજફુત ફનાલળંુ. 
ફાકીના દેળન કલકાવ ભુકસ્રભ રીગ કયી ળકે છે. 

[૪૧]
 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-40
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-41
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મજનાને ગાંધીજી તેભજ કંગે્રવની ભંજુયી ભળ્યા ફાદ વયદાયે બાગરા વકભકતભાં બાયતનંુ 
પ્રકતકનધીત્લ કમું જ્માં તેભના કનયીક્ષણ શેઠ રક વંકત્તની લશંચણી કયલાભાં અલી તથા તેભણે 
નેશરુ વાથે ભીને બાયતીમ ભંત્રી ભંડના વભ્મની વંદગી કયી. અભ છતાં વયદાયે કે ફીજા કઇ 

બાયતીમ નેતાએ બાગરા લખતે થમેરી કત ડશંવા તથા જનવભુદામના થમેરા સ્થાંતયની ેક્ષા 
નશતી કયી. તે લખતે વયદાયે ત્માલશ્મક જરૂયીમાત ુયી ાડલા તેભજ વશામકામોનંુ અમજન 
કયલાભાં અગેલાની રીધી શતી. ળાંતી જાલલાના પ્રમાવ રુે ાકકસ્તાની નેતાઓ વાથે ભીને 
તેઓએ વયશદ ાવના કલસ્તાયની ભુરાકાત રીધી. અ પ્રમત્ન છતાં અળયે ૨ રાખથી રઇને ૧૦ 
રાખ રકના ભૃત્મુ થમા શલાન ંદાજ છે ને ફને્ન દેળભાં ભીને ળયણાથીઓની વંખ્મા ૧.૫ 
કયડ ષથી લધુ શલાન ંદાજ છે. વયદાય જાણતા શતા કે ડદલ્શી તેભજ ંજાફની રીવ , કે જભેની 
ઈય ભુકસ્રભ કલરુિ શુભરા અમજીત કયલાના અય શતા , તે રક ણ બાગરા લખતની કરુણ 

ડયકસ્થકતથી પ્રબાકલત થમા શતા ને તેથી ડયકસ્થકતને વાભાન્મ કયલા તેભણે દકક્ષણ બાયતથી 
વેનાની ટુકડીઓ ભંગાલી તેભને કડક વંચાયફંદી રાગુ કયલા તેભજ દેખ ત્માં ઠાય કયલાના અદેળ 
અપ્મા શતા. ડદલ્શીના કનઝાભુદ્દીન ઔકરમા કલસ્તાયભાં , કે જ્માં શજાય ભુકસ્રભ ઈય શુભરા થલાન 
બમ શત , ત્માંની દયગાશે જઇ તેભણે પ્રાથાના કયી શતી તેભજ રકને ભીને રીવની ભજુદગીને 
લધાયે ભજફુત કયી શતી. લતી ડશંવાને યકલા ભાટે ાકકસ્તાનભાં ડશંદુઓ તેભજ કળખ ઈય થતા 
ત્માચાયની ખફય તેભણે પે્રવભાં છાતા ટકાલી શતી. ાટનગયભાં વાભાન્મ ડયકસ્થકત ફશાર 
કયલા વયદાયે ડદલ્શી ઇભયજન્વી કભીટીની સ્થાના કયી ને ભરીઓને ક્ષાત તેભજ લગણથી 

દુય યશેલાની જાશેયભાં તાકીદ અી શતી. જ્માયે વયદાયને ખફય ડી કે કળખના ભટા જુથ ાકકસ્તાન 
તયપ જઇ યશેરા ભુસ્રભાન ઈય શુભરા કયલાનંુ અમજન કયી યહ્યા છે ત્માયે તેઓ ઈતાલે ભૃતવય 
શંચી ડશંદુ ને કળખ નેતાઓને ભળ્યા. તેભણે એલી દરીર ભુકી કે કન:વશામ ઈય શુભર કયલ તે 
કામયતાબમું તેભજ નૈકતક લતાન છે ને તેનાથી ાકકસ્તાનથી બાયત અલી યશેરા ડશંદુ તેભજ કળખ 
ઈયના શુભરાઓ લધળે. તેભણે કભના નેતાઓને ફાંશેધયી અતા કહંુ્ય શતુ કે જો તેઓ ળાંતી ને 
વંમભ જાલલાન પ્રમત્ન કયી , ભુવરભાનની વરાભતીનું ધ્માન યાખળે ત ાકકસ્તાન દ્વાયા તેની 
લગણા વાભે બાયત વયકાય અકયા ગરાં રેળે. અ ઈયાંત તેભની વબાના ંતે જ્માયે ફે રાખ 
રક તેભના ગાડીના કાપરાને ઘેયી લાળ્યા ત્માયે તેભને વંફધતા વયદાયે કહંુ્ય શતું કે: 

 

"શંમા, અજ ળશેયભાં , જકરમાંલારા ફાગભાં થમેરી ખૂનયેજી લખતે ડશંદુ , કળખ ને ભુસ્રભાનનું 

રશી એક થઇને લહ્યું શતુ. શંુ એ કલચાયતાં ળક નુબલંુ છંુ કે ડયકસ્થકત એલી લણવી છે કે કઇ 

ભુવરભાન ભૃતવયભાં પયી નથી ળકત કે છી કઇ ડશંદુ કે કળખ રાશયભાં યશેલાનંુ કલચાયી નથી 
ળકત. કનદો ને યકક્ષત ુરુ , ભશીરાઓ તેભજ ફાકની કત્રેઅભ ળુયકલય ભાણવને 
છાજતી નથી. ભને ખાતયી છે કે બાયતનંુ ડશત એભાંજ છે કે તેના ુરુ ને સ્ત્રીઓને વયશદ ાયથી 
વુખરુ બાયતભાં રઇ અલલા તેભજ ુલા ંજાફભાંથી ફધા ભુસ્રભાનને વયશદ ાય ભકરલા. શંુ 
તભાયી ાવે એક ખાવ યજી રઇને અવ્મ છંુ. ળશેય ાય કયતા ભુસ્રભાનની વરાભતીની ફાંશેધયી 
અ. તેભા ઈબી થતી કઇણ રુકાલટ ને કઠણાઇઓ અણા ળયણાથીઓની , કે જઓે 
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વશનકળરતાની દ્દબુત કાભગીયી ફજાલી યહ્યા છે , ડયકસ્થકત લધુ ખયાફ કયળે. અણે રડલું છે , 

ણ તે રડાઇ ચખ્ખી શલી જોઇએ. ને તે રડાઇ ભાટે નૂકુ વભમ ને ડયકસ્થકતની યાશ જોલી 
જોઇએ તેભજ તેના કાયણ કે જગ્માની વંદગી કયતી લખતે ખાવ ધ્માન યાખલંુ જોઇએ. ળયણાથી 
વાથેની રડાઇ તે કાંઇ રડાઇ ન ગણામ કઇણ વભ્મ ભાણવ લચ્ચેના ભાણવાઇ કે રડાઇ રગતા 

કામદાઓ ળયણ ને યક્ષણ ભાંગતા રકના કત્રેઅભને ભાન્મતા નથી અતા. ત્રણ ભશીના ભાટે 
મુિકલયાભ થલા દ કે જ ેદયમ્માન ફને્ન તયપથી ળયણાથીઓની અ-રે ુયી ાડી ળકામ. અ જાતના 
મુિકલયાભને ત મુિના કામદા શેઠ ણ ભાન્મતા છે. શુભરા ને લતા શુભરાના અ 
ન્મન્માિમી ઘટનાિભને તડલા ભાટે અણે શેર કયીએ. એક ઠલાડડમાં ભાટે તભાયા શાથ 
યકીને જુઓ. તભાયા સ્લમંવેલકના ફથી ળયણાથીઓન ભાગા ભક કય ને ાકકસ્તાનને 
ળયણાથીઓને અણી વયશદ ઈય શંચતા કયલા દ."

[૪૨]
 

 
કભી નેતાઓ વાથેના તેભના વંલાદ તેભજ તેભણે અેરા બાણ ફાદ ભુકસ્રભ કલરુિ કઇ નલા 
શુભરાઓ થમા નશી તેભજ અખા કલસ્તાયભાં ળાંતી તેભજ વ્મલસ્થાની ુન:સ્થાના થઇ શતી. અભ 

છતાં બાયતના ફાકીના પ્રાંતના ભુકસ્રભ બાયત છડીને જામ તેલી તેભની કેશલાતી ઇચ્છાની ટીકા 
નેશરુ ને કફનવાંપ્રદાકમક ભુકસ્રભ દ્વાયા કયલાભાં અલી શતી તેભજ ગાંધીજીએ તે ફાફત ઈય 
નાયાજગી વ્મક્ત કયી શતી. જોકે વયદાયે જોય ુલાક અલા અયને પગાવ્મા શતા , ણ જ્માયે 
ડદલ્શીના કળખ કરવ કકભળનય , કે જભેની ઈય ક્ષાતના અય ભુકલાભાં અવ્મા શતા , તેભને 
ફયતયપ કયલાની ભાંગણીને વયદાયે ભાન્મ ન યાખી ત્માયે ભોરાના અઝાદ તેભજ ફીજા 
કફનવાંપ્રદાકમક ભુકસ્રભ નેતાઓ દ્વાય વયદાય પ્રત્મેના અયની તીવ્રતા લધી શતી. એક ફાજુ ડશંદુ 
તેભજ કળખ નેતાઓ ાકકસ્તાન વાભે કડક લરણ ન નાલાન વયદાય ઈય અય ભુકી યહ્યા શતા 

ત્માયે ફીજી ફાજુ ભુકસ્રભ નેતાઓએ વયદાયની કશેલાતી નીકતની ટીકા કયી શતી કે જનેા શેઠ 
ાકકસ્તાન જઇ યશેરા ભુકસ્રભની જરૂયીમાતની લગણના કયીને બાયત અલી યશેરા ડશંદુ તેભજ 
કળખ કનયાિીત ભાટે લધુ વાધન ઈરબ્ધ કયલાભાં અવ્મા શતા. ાકકસ્તાન જઇ યશેરા ભુકસ્રભના 
ખારી થમેરા ભકાનની લશંચણીના ભુદ્દા ઈય વયદાયના નેશરુ તેભજ અઝાદ કયતા રગ કલચાય 
શતા. જ્માયે નેશરુ ને અઝાદનંુ એભ ભાનલંુ શતું કે તે ઘય ફેઘય થમેરા ભુકસ્રભભાં લશંચાલા જોઇએ 
ત્માય વયદાયન તકા  એ શત કે કઇ ણ વયકાય કે જ ેતાને કફનવાંપ્રદાકમક ઘકત કયતી શમ તેણે 
અલ બેદ ન કયલ જોઇએ. જોકે ગાંધીજીએ જાશેયભાં વયદાયન ક્ષ રીધ શત તેભજ ફશા સ્તયે 

તેભના લખાણ થમા શતા ને વાંપ્રદાકમક ભુદ્દાઓ ઈય કનખારવતાથી ફરલા તેભજ વ્મલસ્થા 
તેભજ ડશંવાને કાફુભાં રાલલા ભાટે તેભણે લાયેરી ભક્કભતા તેભજ ઈામચતુયાઇતા ભાટે તેભને ટેક 
ભળ્ય શત. 

 ભારતનું રાજકીય એકીકરણ 

૩જી જુનની મજના શેઠ ૬૦૦થી લધુ યજલાડાઓને બાયત કે ાકકસ્તાનની વાથે જોડાઇ જલાની કે 

છી સ્લતંત્રતા સ્લીકાયલાની તક અલાભાં અલી શતી. બાયતીમ યાષ્ટ્ર ીમતાલાદીઓ તેભજ અભ 
જનતાના ઘણા ખયા બાગને ડય શત કે જો અ યજલાડાઓન વભન્લમ નશં થામ ત ભટાબાગન 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-42
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જન વભુદામ તેભજ પ્રાંત ખંડડત યશી જળે. કંગે્રવ તેભજ ઈયી ંગે્રજ કધકાયીઓનંુ ભાનલંુ શતુ કે 
યજલાડાઓને બાયતના યાજ્મ વંગઠનભાં વભકન્લત કયલાની કાભગીયી વયદાય ઈત્તભ યીતે ાય ાડી 
ળકળે. ગાંધીજીએ વયદાયને કહંુ્ય શતુ કે “યાજ્મન ભાભર એટર ભુશ્કેર છે કે ભાત્ર તભેજ તેને ઈકેરી 
ળકળ.” 

[૪૩]
. વયદાયની ગણના પ્રભાકણક ને વ્મશલારુ કનણામ રેલાની ળકકત ધયાલતા ભુત્વદ્દી 

યાજનીકતજ્ઞ તયીકે થતી શતી કે જઓે ભશત્લનંુ કાભ વપતાથી ાય ાડી ળકતા શતા. વયદાયે 
લી.ી.ભેનનને, કે જઓે ઈયી વયકાયી વનદી શતા તેભજ બાયતના બાગરા લખતે વયદાય વાથે કાભ 
કયી ચુક્મા શતા , યાજ્મ ખાતાભાં ભુખ્મ વકચલ ફની તેભના ખાવ વશમગી ફનલા કહ્યું શતુ. ૬ ભે 
૧૯૪૭ થી વયદાયે યાજાઓની વાથે ભંત્રાણા ચારુ કયી તાની લાત યજુ કયી શતી કે જનેા થકી 
યાજાઓ બાયતની ફનલાલાી વયકાય વાથે ભંત્રણા કયલા યાજી થામ તથા વંબકલત ઘાણ ઈબા ન 
થામ તેની તકેદાયી રઇ ળકામ. વયદાયે વાભાજીક ભુરાકાત તેભજ નોચાયીક લાતાલયણ , જભેકે 
તેભના ડદલ્શી ખાતેના ઘયે જભલા કે ચા ભાટે ફરાલીને ભટાબાગના યાજલીઓને લાટાઘાટભાં વાભેર 

કમાા શતા. અ ભુરાકાત લખતે તેભણે કહંુ્ય શતુ કે કંગે્રવ તથા યાજયજલાડાઓ લચ્ચે કઇ ભુબુત 
તકયાય છે નશં , છતાં તેભણે એ લાત ઈય બાય અપ્મ શત કે ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭નાં ડદલવે 
યજલાડાઓએ વદ બાલનાથી બાયતની વાથે વભકન્લત થઇ જલંુ યશેળે. વયદાયે યાજલીઓની 
સ્લદેળાકબભાનની રાગણીને ઈશ્કેયતા કહંુ્ય કે તેભણે એક જલાફદાયી બમાા ળાવકની જભે , કે જભેને 
તાની જનતાના બકલષ્મની કદય શમ , તાના યાજ્મની સ્લતંત્રતાભાં વશબાગી થલુ જોઇએ. તેભણે 
૫૬૫ યાજલીઓને એ ફાફત ઈય વંભત કમાા શતા કે તેભની પ્રજાની રાગણીઓ કલરુિ જઇને 
બાયતથી સ્લતંત્ર યશેલંુ તે ળક્મ જણાતું શતું. તેભણે કલકરનીકયણ ભાટે યાજલી વાભે વાનુકુ ળયત 

ભુકી કે જભેાં યાજલીઓના લંળજો ભાટે ંગત ખચા ભુડીની ણ જોગલાઇ કયાઇ શતી. યાજલીઓભાં 
દેળપે્રભની રાગણીને ઈશ્કેયતી લખતે વયદાયે જો જરૂય ડે ત ફન યસ્ત નાલાન કલકલ્ ણ 
ખુલ્લ યાખ્મ શત ને કલકરનીકયણના દસ્તાલેજો ઈય વશી કયલાની છેલ્લી તાયીખ ૧૫ ઓગસ્ટ 
૧૯૪૭ની યાખી શતી. ૩ને ફાદ કયતા ફીજા ફધા યજલાડાઓ બાયતભાં કલરીન થઇ ગમા , ણ ભાત્ર 
જમ્ભુ કાકશ્ભય, જુનાગઢ તથા શૈદયાફાદ વયદાયની વાથે વંભત નશી થમા. 

        વયદાયનું તાનુ લતન ગુજયાત શલાને કાયણે 
તેભના ભાટે જુનાગઢ ખુફ ભશત્તલનંુ શતુ. વય ળાશનલાઝ બુત્તના દફાણને લળ થઇને ત્માંના નલાફે 
ાકકસ્તાનભાં કલકરનીકયણ સ્લીકામું કે જ્માયે તે ાકકસ્તાનથી ઘણું દુય શતું તેભજ ત્માંની ૮૦ ટકા 
પ્રજા ડશંદુ શતી. વયદાયે ભુત્વદ્દીગીયી તથા ફન વભન્લમ કયતા નલાફ ાવે ભાંગણી કયી શતી કે 

તેઓ ાકકસ્તાન વાથેના કલકરનીકયણને ય દ  કયીને બાયત વાથે વભકન્લત થઇ જામ. તેભણે તાન 
ઇયાદ ુયલાય કયલા જુનાગઢની શકૂભત નીચેના ૩ પ્રદેળન તાફ રેલા વેનાને ભકરી શતી. 

ભટાામાના અંદરન તેભજ રક વયકાય , કે જનેે „અયઝી શુકુભત ‟ કશેલાભા અલી , તેના ફન્મા 
છી બુત્ત તેભજ નલાફ ફન્ને કયાચી રામન થઇ ગમા ને વયદાયના અદેળાનુવાય બાયકતમ વેના 
તેભજ રીવની ટુકડીઓએ યાજ્મભાં કુચ કયી તાફ રીધ. ત્માય ફાદ રેલામેરા ભતદાનભાં ૯૯.૫ 
ટકા ભત બાયત વાથેના કલકરનીકયણની તયપેણભાં ડ્યા શતા. 

[૪૪]
 જુનાગઢન તાફ રીધા ફાદ 

ત્માંની ફશાઈદ્દીન કરેજભાં બાણ અતી લખતે વયદાયે શૈદયાફાદ ભાટેની ઈત્વુકતા લણાલી શતી કે 
જ ેતેભના ભતે બાયત ભાટે કાકશ્ભય કયતાં ણ લધુ ભશત્તલનુ યાજ્મ શતું. તેભણે કહંુ્ય શતુ કે: 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-43
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-44
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    “જો શૈદયાફાદ ડદલાર ઈયના રખાણને લગણળે ત તેની ડયકસ્થતી ણ 
જુનાગઢ જલેી થળે. ાકકસ્તાને કાકશ્ભય ને જુનાગઢની ફદરે રેલાન પ્રમત્ન કમો. જ્માયે ભે 
રકળાશીથી ભાભરાને ઈકેરલાન વુઝાલ કમો ત્માયે તેભણે (ાકકસ્તાન)ે તુયંત જલાફ અપ્મ કે જો 
અણે કાકશ્ભય ભાટે તેભ કયળંુ ત તેઓ તૈમાય છે. ભાય પ્રત્મુત્તય શત કે જો તભે શૈદયાફાદ ભાટે 
તૈમાય શ ત ભે કાકશ્ભય ભાટે તૈમાય છીએ. ” 

[૪૫]
 

શૈદયાફાદ ફધા યજલાડાઓભાં વોથી ભટંુ શતું ને ત્માયના અંધ્ર પ્રદેળ , કણાાટક તથા ભશાયાષ્ટ્રના 

બાગન તેભાં વાભાલેળ થત શત. ત્માંના ળાવક કનઝાભ ઓસ્ભાનરી ખાં ભુકસ્રભ શતા ણ ૮૫ 
ટકા પ્રજા ડશંદુ શતી. કનઝાભને સ્લતંત્રતા કે છી ાકકસ્તાન વાથે વભન્લમ જોઇત શત. યઝાકય તયીકે 
ઓખાતા કાઝી યાઝલી શેઠના ભુકસ્રભ દ કે જ ેકનઝાભ પ્રત્મે કનષ્ઠા ધયાલતા શતા તેભણે કનઝાભ 
ઈય બાયત વાભે ઈબા યશેલા ભાટે દફાણ કમું શતું ને વાથવાથ વામ્મલાદી રડાઇખય વાથે 
ભીને બાયતની બુભી ઈય લવતા રક ઈય શુભરાઓ કમાા શતા. રડાઇ ટાલાના રડા  
ભાઈન્ટફેટનના ત્મંત પ્રમાવ ફાદ શમાતીભાં અલેરા સ્ટેન્ડ કસ્ટર (જભે છ તેભ) કયાય છતા 
કનઝાભ દયખાસ્ત ઠુકયાલીને તાનંુ લરણ ફદરતા યહ્યા. 

[૪૬]
 વપ્ટેમ્ફય ૧૯૪૮ભાં વયદાયે 

ભંત્રીભંડની ફેઠકભાં બાય ુલાક કહંુ્ય શતું કે બાયતે લધાયે વશન ન કયલંુ જોઇએ ને તેભણે નેશરુ 
તથા ચિલકતા યાજગારાચામા ને રશ્કયી કામાલાશી ભાટે ભનાલી રીધા શતા. તૈમાયીઓ ફાદ , જ્માયે 
નેશરુ મુયની માત્રા ઈય શતા ત્માયે કામાલાશી પ્રધાનભંત્રી તયીકે વયદાયે બાયકતમ વેનાને શૈદ્રાફાદને 
બાયતભાં વભકન્લત કયલાન કનદેળ અપ્મ શત. 

[૪૭]
 અખી મજનાને ઓયેળન રનંુ નાભ 

અલાભાં અવ્મું કે જભેાં શજાય યઝાકય દના વભ્મ ભયણ ામ્મા , ણ જનેા ંતે શૈદયાફાદનંુ 
બાયતભાં વંુણાણે કલરણીકયણ થઇ ગમું. રડા  ભાઈન્ટફેટન તથા નેશરુન ફ નશી લાયલા 
ાછન શેતુ ડશંદુ – ભુકસ્રભ ડશંવા ટાલાન શત , ણ વયદાયન બાયુલાક ભત શત કે જો 

શૈદયાફાદને તેન ઢંગા ચાા ચારુ યાખલા ડદધા શત ત વયકાયની પ્રકતષ્ઠાને શાની શંચી શત 
ને ડશંદુ કે ભુકસ્રભ કઇ તેના યાજભાં વુયકક્ષતતાન નુબલ ન કયત. કનઝાભને શયાવ્મા ફાદ વયદાયે 
તેભને યાજ્મના ઔચાડયક પ્રભુખ તયીકે યશેલા દઇ તેભની વાથે લાટાઘાટ કયી શતી. 

[૪૮]
 

 ભારતનું નેતૃત્વ 

ગલાનય જનયર ચિલતી યાજગારાચાયી , નેશરુ તેભજ વયદાય એ કત્રભુકતાએ ભીને ૧૯૪૮ થી 

૧૯૫૦ વુધી બાયતની કભાન વંબાી શતી. જ્માયે પ્રધાનભંત્રી નેશરુ જનવભુદામભાં ખુફ રકપ્રીમ 
શતા ત્માયે વયદાયે વાભાન્મ કંગે્રવી કામાકય , યાજ્મના નેતાઓ તેભજ બાયતીમ વનદી વેલાન બયવ 

તેભજ લપાદાયી ભાણી શતી.. વયદાયે બાયતીમ વંકલધાન વબાભાં લડયષ્ઠ નેતાની બુકભકા બજલી શતી 

તેભજ બાયતના વંકલધાનના ઘષડતયભાં ભશત્ત્લન પા અપ્મ શત. 
[૪૯]

 ડ. ફાફાવાશેફ 
અભફેડકયને પ્રારૂ વકભકતના પ્રભુખ તેયીકે કનભલાભાં તેભજ કલકલધ યાજકીમ કવિાન્ત ધયાલતા 
નેતાઓન વંકલધાનની ઘડતય પ્રડિમાભાં વભાલેળ કયલાભાં તેભણે ભશત્ત્લની બુકભકા બજલી 
શતી..

[૪૯]
 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-45
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-46
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-47
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-48
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-.E0.AA.95.E0.AB.8B.E0.AA.A8.E0.AB.8D.E0.AA.B8.E0.AB.8D.E0.AA.9F.E0.AB.80.E0.AA.9F.E0.AB.8D.E0.AA.AF.E0.AB.81.E0.AA.B6.E0.AA.A8_.28constituation.29-49
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-.E0.AA.95.E0.AB.8B.E0.AA.A8.E0.AB.8D.E0.AA.B8.E0.AB.8D.E0.AA.9F.E0.AB.80.E0.AA.9F.E0.AB.8D.E0.AA.AF.E0.AB.81.E0.AA.B6.E0.AA.A8_.28constituation.29-49
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વયદાય કલકલધ વકભકતઓના પ્રભુખ શતા કે જભેાં લ્વંખ્મક ,, અડદજાતી તેભજ ફાકાત કલસ્તાય , 

ભુબુત કધકાય તેભજ પ્રાદેકળક વંકલધાનની વકભકતઓન વભાલેળ શત. વયદાયે પ્રાદેકળક 
વંકલધાન ભાટે એલા દ્રષ્ટ્ાંકતમ વંકલધાનની યજુઅત કયી શતી કે જભેાં યાજ્મારને વંકુકચત વત્તા 
અલાભાં અલે ને તેભણે યાષ્ટ્રકત ાવેથી વુચન રેલા ડે. વયદાયે ખુરાવ કયતા કહંુ્ય શતું કે 

તેભન યાજ્મારને ચુંટાઇ અલેરી વયકાયને ફયખાસ્ત કયલાની વત્તા અલાન ઇયાદ ન શત. 
[૪૯]

 
તેઓએ ખુફ ધ્માન અીને ભુકસ્રભ નેતાઓ વાથે ભીને લેગા ભતદાયભંડ તેભજ લ્વંખ્મક 
ભાટે અયકક્ષત ફેઠકની વફ ભાંગન ંત રાવ્મ શત. 

[૫૦]
 તેઓ તે ફીજા લ્વંખ્મકના 

નેતાઓને ભળ્યા શતા ને યાષ્ટ્રકત દ્વાયા વંવદભાં અંગ્ર બાયતીમ ભુના પ્રકતકનકધની કનભણુક 
થામ તેલા ગરા રેલા ભાટે જલાફદાય શતા. વનદી કધકાયીઓ યાજનૈકતક લગથી દુય યશી ળકે તેભજ 
તેભની ભમાાદા ને વલરતને અરેખતી ફે વંકલધાકનક કરભભા તેભન શસ્તક્ષે ભશત્ત્લુણા યહ્ય. 
[૪૯]

 બાયતીમ વનદી વેલા તેભજ બાયતીમ કરવ વેલાની સ્થાનાભાં તેઓ વાધનબુત થમા 

શલાથી, તેભજ વનદી કધકાયીઓ યાજનૈકતક કાલાદાલાથી દુય યશી ળકે તેલ જ ેતેભણે પ્રમાવ કમો 
શલાથી તેભને બાયતીમ વેલાઓના „ેટરન વેન્ટ ‟ – અિમદાતા વંત તયીકે ઓખલાભાં અલે છે. 
જ્માયે ગુજયાતી ખેડુતના એક પ્રકતકનકધભંડે અલીને તેભને કહંુ્ય કે લચેટીમાઓ ાવે છેતયામા કલના 
ફજાય વુધી લેચાણ ભાટે દુધ શંચાડલંુ ખેડુત ભાટે ળક્મ શતું , ત્માયે વયદાયે તેભને દુધનંુ 
પ્રડિમાકયણ તેભજ લેચાણ જાતે કયલા કહ્યું શતુ તેભજ કામયા કજલ્લા વશકાયી દુધ ઈત્ાદક મુકનમન 
કરકભટેડ ફનાલલા ભાટેનુ ભાગાદળાન ુરુ ાડંુ્ય શતું. અજ મુકનમન છીથી ભુર દુધ ઈત્ાદક વંઘ 
તયીકે પ્રચકરત થમુ.ં વયદાયે વોયાષ્ટ્રભાં અલેરા પ્રાચીન ણ જીણા તેલા વભનાથ ભંદીયના 

ુનાકનભાાણનંુ ફીડંુ જડપ્મું શતું ને તેના ભાટે જાશેય ભંડની યચના તાની દેખયેખ શેઠ કયી શતી. 
ભંદીયના જીણોિાયનંુ કાભ તેભના દેશાંત ફાદ ુરુ થમું શતુ ને તેનંુ ઈદ ઘાટન ત્માયના યાષ્ટ્રકત ડ. 
યાજને્દ્ર પ્રવાદે કમું શતુ.ં 

જ્માયે વપ્ટેમ્ફય ૧૯૪૭ભાં ાકકસ્તાને કાૌકશ્ભય ઈય શુભર કમો ત્માયે વયદાયને તુયંતજ ત્માં વેના 
ભકરાલી શતી. ણ નેશરુ તેભજ ભાઈન્ટફેટન વાથે વશભત થઇને તેભણે કાકશ્ભયના યાજાએ 
બાયતભાં કલરણીકયણ સ્લીકામું ત્માં વુધી યાશ જોઇ શતી. ત્માય ફાદ વયદાયની દેખયેખ શેઠ બાયતીમ 
વેનાનીએ િીનગય , ફાયભુરા ાવ તેભજ ફીજો ઘણ પ્રદેળ અિભણકાયીઓ ાવેથી ાછ ભેવ્મ 
શત. વયદાયે યક્ષા ભંત્રી ફરદેલ કવંશ વાથે ભીને વેનાની અખી કાભગીયીનંુ વંચારન કમું શતું કે જભેા 
બાયતનાં કલબીન્ન બાગથી વેનાની ટુકડીઓને ત્લડયત કાકશ્ભય શંચતી કયલી તેભજ િીનગય ને 

ઠાણકટને જોડત વેનાના લયાળ ભાટેન યસ્ત ૬ ભશીનાભાં તૈમાય કયી અલાનુ ણ વાભેર શતું. 
વયદાયે નેશરુને કાકશ્ભય ભાભરા ભાટે વંમુક્ત યાષ્ટ્ૌ વંધભાં નશી જલાની ખુફ બાયે બરાભણ કયી શતી 

ને એ લાતન અગ્રશ યાખ્મ શત કે અિભણકાયીઓને ટેક અીને ાકકસ્તાને ખટંુ કમું શતું તેભજ 
કાકશ્ભયના યાજાએ કયેરા બાયતભાં કલકરકણકયણના કયાય કામદેવય ને ભાન્મ શતા. તેભને ડદ્વક્ષી 
ફાફતભાં અન્તયયાકષ્ટ્રમ દખરગીયી નશતી જોઇતી. તેઓ બાગરા દયમ્માન ાકકસ્તાને અલાના 
55 કયડ રુકમાની દામગીની ણ કલરુિ શતા ને તેભનંુ ભાનલંુ શતું કે જો તે યકભ અલાભાં 
અલળે ત ાકકસ્તાન તેને કાકશ્ભયભાં બાયત વાભેની રડાઇભાંજ લાયળે. પ્રધાનભંડે ણ તેભન 

ભત સ્લીકામો શત ણ ગાંધીજીને ડય શત કે તે યકભ ન અલાથી અવી લેય લધળે તેભજ લધુ 
કભી યભખાણ થળે ને તેથી તેભણ અભયણ નળન ઈય ઈતયી તે યકભની ચુકલણી કયાલી શતી. 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-.E0.AA.95.E0.AB.8B.E0.AA.A8.E0.AB.8D.E0.AA.B8.E0.AB.8D.E0.AA.9F.E0.AB.80.E0.AA.9F.E0.AB.8D.E0.AA.AF.E0.AB.81.E0.AA.B6.E0.AA.A8_.28constituation.29-49
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-50
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-.E0.AA.95.E0.AB.8B.E0.AA.A8.E0.AB.8D.E0.AA.B8.E0.AB.8D.E0.AA.9F.E0.AB.80.E0.AA.9F.E0.AB.8D.E0.AA.AF.E0.AB.81.E0.AA.B6.E0.AA.A8_.28constituation.29-49
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તાની વરાશ તેભજ ભંત્રીભંડના કનણામની જ્માયે ગાંધીજીએ લગણના કયી ત્માયે વયદાય 
ગાંધીજીથી કલભુખ ત ન થમા ણ તેભને તે લાતનું ધણું દુ:ખ થમું શતું. .

[૫૧]
 

૧૯૪૯ભાં જ્માયે ુલા ાકકસ્તાનભાંથી િીભ ફંગા , અવાભ ને કત્રુયાભાં અલલા લાા 
ળયણાથીઓની વંખ્મા 8 રાખને લાટાલી ગઇ ત્માયે કટકટી ઈબી થઇ શતી. ઘણાખયા કકસ્વાઓભાં 
ળયણાથીઓને જોય જફયદસ્તીથી ાકકસ્તાની શુકુભત દ્વાયા કાઢી ભુકલા અવ્મા શતા તેભજ તેભને 
ધભકીઓ ને ડશંવાન વાભન કયલ ડ્ય શત. 

[૫૨]
 નેશરુએ ાકકસ્તાનના પ્રધાનભંત્રી કરમાકત 

રી ખાનને ળાંકતુણા ઈકેર ભાટે અભંકત્રત કમાા શતા. તાની ઇચ્છા ન શલા છતાં વયદાયએ ખાન 
વાથે ભંત્રણા કયી શતી. તેભ છતાં વયદાયે નેશરુના એ ઇયાદાની ટીકા કયી શતી કે જભેા નેશરુને એલા 
કયાય ઈય વશી કયલી શતી જભેા ફને્ન દેળભાં લ્વંખ્મક ભાટે અમગ યચલાભાં અલે તેભજ ફને્ન 
દેળભાં યશેતા લ્વંખ્મકની વરાભતીની ફાંમધયી અલાભાં અલે. 

[૫૩]
 શ્માભ પ્રવાદ ભુકજી 

તેભજ કે.વી, કનમાગી તેલા ફે ફંગાી ભંત્રીઓએ અની કલયધભાં યાજીનાભા અપ્મા શતા ને કિભ 
ફંગાભાં નેશરુ દ્વાયા ાકકસ્તાની ગેયવ્માજફી ભાંગને ભાન્મ યાખલાની કશેલાતી કનતીની અકયી 
ટીકા થઇ શતી. કયાય તયતજ જોખભભાં અલી ગમા શતા. ણ વયદાય ત્માયે નશેરુને લશાયે અવ્મા શતા 

ને તેભણે વંવદના વદસ્મ ને કિભ ફંગાની અભ જનતા વાભે કયાયની તયપેણભાં બાલૂૌણા 
બાણ અપ્મા શતા તથા ઘણા પ્રકતકનકધ ભંડ જભે કે કંગે્રવી કામાકય , ડશંદુ તથા ભુકસ્રભ ને 
ફીજા જાશેય ડશતના ભંડને ભીને તેભને છેલ્લા ળાંકત પ્રમાવને તક અલા યાજી કમાા શતા. એક 
લયવની ંદય કયાયને ફશારી ભી ગઇ શતી ને ભટાબાગના ડશંદુ ળણાાથીઓ ુલા ાકકસ્તાન ાછા 
ગમા શતા. 

[૫૪]
 

 ગોાંધીજીનું દેહાંત અને નેહરુ સાથેના સંબંધો 

વયદાય ગાંધીજી પ્રત્મે ખુફજ લપાદાય શતા તેભજ તેઓ ને નેશરુ ફન્ને તની લચ્ચેના ભતબેદના 
ઈકેર ભાટે ગાંધીજી ાવે જતા. વયદાય ને નેશરુ લચ્ચે ધણીલાય યાષ્ટ્ર ીમ ભુદ્દાઓ ઈય તયકાય ઈબી 

થઇ શતી. જ્માયે નેશરુએ કાકશ્ભયની નીતી ઈય તાના કનમંત્રણન દાલ કમો શત ત્માયે વયદાયએ 
તેભના ગૃશ ખાતાના કધકાયીઓની લગણના વાભે કલયધ નંધાવ્મ શત. 

[૫૫]
 નેશરુને વયદાયે 

કયેરા યાજ્મના વંભેરીકયણને રગતા કનણામ , કે જ ેરેતી લખતે તેભણે નેશરુ કે ભંત્રીભંડને વાભેર 
ન કમાા, તેનંુ નેશરુને ભાઠંુ રાગ્મું શતું. વયદાયને ખફય શતી કે તેઓ નેશરુ જટેરા જુલાન ન શતા તેભજ 
તેભના જટેરા રકકપ્રમ ણ ન શતા ને તેથી તેઓએ તાની જાતને કામાકાયી જલાફદાયીભાંથી 
ભુક્ત કયલા ગાંધીજીને કલનંતી કયી શતી. તેભનુ ભાનલુ શતું કે ખુલ્લી યાજનૈકતક રડાઇથી બાયતને 

નુકળાન થળે. ુણા કલચાય ને ભવરત કમાા ફાદ , વયદાયની ેક્ષાથી રગ , ગાંધીજીએ ૩૦ 

જાન્મુઅયી ૧૯૪૮ના ડદલવે તેભને વયકાયભાંથી ફશાય જલાની ભનાઇ કયી શતી. ગાંધીજીના ભત 
પ્રભાણે સ્લતંત્ર બાયતને વયદાય ને નેશરુ ફન્નેની જરૂય શતી. ગાંધીજીના ભૃત્મુના ડદલવે વયદાય 
તેભની વાથે ખાનગીભાં લાત કયલા લાા છેલ્લા વ્મકક્ત શતા ને તેભના ગમા ફાદ થડીજ કભકનટભાં 
ગાંધીજી ઈય જાનરેલા શુભર થમ શત. 

[૫૬]
 ગાંધીજીના ભયણ ફાદ તેભને િિાંજરી અતા 

તેભના ાકથાલ દેશની ફાજુભાં ટેર ને નેશરુ એક ફીજાને બેટ્યા શતા ને વાથે ભીને યાષ્ટ્ર ને 
વંફધન કમું શતુ. વયદાયે તેભના ઘણા વાથીઓ તેભજ કભત્રને વાંત્લના અી શતી જ ેકમાા ફાદ 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-51
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-52
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-53
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-54
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-55
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-56
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તેઓએ તયતજ વંબકલત ડશંવાને ખાલાના ગરા રીધા શતા. 
[૫૭]

 ગાંધીજીના ભૃત્મુના ફેજ 
ભશીનાભાં વયદાયને હ્રદમ શુભર થમ શત ણ તેભના ુત્રી તેભજ તેભના ભુખ્મ વકચલ ને 
ડયમાયીકાની વભમવુચકતાને રીધે વયદાયન જીલ ફચી ગમ શત. ાછથી વયદાયે કહંુ્ય શતુ કે 
ગાંધીજીના દેશાંતને રીધે તેભના ભનભાં દુ:ખન ડુભ બયાલાથી તેભને હ્રદમ શુભર થમ શત. 

[૫૮]
 

 
કભડીમા તેભજ ફીજા યાજનીકતજ્ઞ તયપથી ગાંધીજીની યક્ષા કયલાભાં કનશ્પ કનલડ્યાની ટીકા 

વયદાયના ગૃશખાતા ભાટે ઈદ્ભલી શતી. બાલાત્ભક યીતે થાકી ગમા શલાથી વયદાયે યાજીનાભું અતા 
વયકાય છડલાની શેર દાખલી શતી. વયદાયના વકચલને તેભના યાજીનાભાથી યાજનૈકતક દુશ્ભન ભાટે 
વાનુકુ યીકસ્થતી તેભજ બાયતભાં યાજકીમ વંધા ઈબ થળે તની ખાતયી શતી ને તેથી તેભણે 
વયદાયને યાજીનાભાન ત્ર ાઠલલા કલરુિ વભજાવ્મા શતા. 

[૫૯]
 છતાં નેશરુએ વયદાયને ત્ર 

ાઠવ્મ શત કે જભેા તેભણે અવી ભતબેદ તેભજ તેભની વયદાયને વયકાયભાંથી કાઢલાની કઇ 
ઇચ્છા છે તે ફાફતને નકાયી શતી. તેભણે વયદાયને સ્લતંત્રતા વંગ્રાભ દયમ્માનની તેભની ૩૦ લયવની 
બાગીદાયી માદ ાલતા જણાવ્મું શતુ કે ગાંધીજીના ભૃત્મુ ફાદ તે ફને્ન લચ્ચેન ણફનાલ 

કનડશત શત. નશેરુ , યાજગારાચાયી તથા ફીજા કંગે્રવીઓએ વયદાયન જાશેયભાં ફચાલ કમો 
શત ને અ ફધાની વયને રીધે વયદાયે નેશરુની નેતાગીયીભાં કલર્શ્ાવ દાખવ્મ શત ને તે ફને્ન 
લચ્ચે કઇ ભતબેદ છે તે લાતને નકાયી શતી. વયદાયે એભ ણ જાશેય કમું શતુ કે તેભને પ્રધાનભંત્રી 
ફનલાની કઇ ઇચ્છા નથી. 

[૫૯]
 ફન્ને જણાએ કંગ્રેવ ક્ષની કાભગીયીભાં વડશમાયી નેતાગીયી તેભજ 

એક ફીજાના કાભભાં દખર ન અલાની કનતી નાલી શતી ણ તેભ છતાં તેઓએ ફીજી 
ફાફતભાં એકફીજાની કનકતઓની ટીકા કયી શતી કે જભેા શૈદ્રાફાદનુ કલકરણીકયણ તથા કાકશ્ભયભાં 
વંમક્ત યાષ્ટ્ર  વંધની ભધ્મસ્તથાન વભાલેળ શત. ૧૯૫૦ભાં જ્માયે ચીને ટીફેટ ઈય અિભણ કમુા 

શતુ ત્માયે ત્માં વશામતા ભકરલાની તેભજ ગલાભાંથી ટુાગીઝને વૈન્મ ફ લાયીને કાઢલાની 
વયદાયની બરાભણને નશેરુએ ભાન્મ નશતી યાખી.. 

[૬૦]
 

 
જ્માયે નેશરુએ ૧૯૫૦ભાં યાજગારાચાયીની તયપેણભાં ડ. યાજને્દ્ર પ્રવાદને બાયતના શેરા 
યાષ્ટ્રકત ફનલા ભાટેની કનભણુક યજીને નકાયલા ભાટે દફાણ કમું ત્માયે તેભણે ક્ષના કલયધન 
વાભન કયલ ડ્ય શત કાયણકે ક્ષને એભ રાગ્મુ શતું કે નેશરુ તેભની ઇચ્છા ઠકી ફેવાડી યહ્યા 
શતા. ત્માયે નશેરુએ કંગે્રવી કામાકયન કલર્શ્ાવ જીતલા વયદાયની ભદદ ભાંગી શતી ણ વયદાયે તેભને 
કઇ ભદદ કયલાની ના ાડી ને ડૉ. પ્રવાદ ચુંટાઇ અવ્મા શતા. ૧૯૫૦ભાં કંગ્રેવના પ્રભુખદના 

દાલેદાય તયીકે નશેરુએ ુયળત્તભદાવ ટંડન , કે જઓે રૂડઢચુસ્ત ડશંદુ નેતા શતા , એભની ફદરે 

જીલતયાભ ડિરાનીની તયપેણ કયી શતી ને જો ડિરાની ચુંટાઇને ન અલે ત યાજીનાભું અલાની 
ધભકી અી શતી. વયદાયે નશેરુના ભતન કસ્લકાય કયતા ટંડનને ગુજયાતભાં ટેક અપ્મ શત કે 
જનેા રીધે ડિરાની કે જઓે તે ગુજયાત યાજ્મના શલા છતા તેભને ત્માંથી એક ણ ભત નશત 
ભળ્ય. 

[૬૧]
 વયદાયનંુ ભાનલુ શતું કે નશેરુએ એ લાત વભજલાની ફાકી શતી કે તેભન ભત તે કંઇ 

કંગ્રવ ભાટેન કામદ ન શત , ણ તે છતાં જ્માયે નશેરુને એભ રાગ્મુ કે તેઓ ક્ષન કલર્શ્ાવ ગુભાલી 
ચુક્મા છે ત્માયે વયદાયે તે નશેરુને યાજીનાભું અલા કલરુિ વભજાવ્મા શતા. 

[૬૨]
 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-57
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-58
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-.E0.AA.97.E0.AA.BE.E0.AA.82.E0.AA.A7.E0.AB.80_.E0.AB.AA.E0.AB.AC.E0.AB.AD_.E2.80.93_.E0.AB.AA.E0.AB.AD.E0.AB.A6-59
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-.E0.AA.97.E0.AA.BE.E0.AA.82.E0.AA.A7.E0.AB.80_.E0.AB.AA.E0.AB.AC.E0.AB.AD_.E2.80.93_.E0.AB.AA.E0.AB.AD.E0.AB.A6-59
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-60
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-61
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-62
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 દેહાંત 

૨૯ ભાચા ૧૯૪૯ ના ડદલવે વયદાય તથા તેભના ુત્રી ભણીફેન તેભજ ટીમારાના ભશાયાજા જ ે
કલભાનભાં પ્રલાવ કયી યહ્યા શતા તે કલભાન વાથેન વત્તાકધકાયીઓન વંકા  ટુટી ગમ શત. એન્જીની 

ખયાફીને કાયણે કલભાનચારકે યાજસ્થાનના યણ પ્રદેળભાં કલભાનનંુ તાતીનંુ ઈતયાણ કયલંુ ડુ્ય શતું. 
અ પ્રવંગભાં કઇને શાની ન શંચી શતી ને વયદાય ફીજા માત્રીઓ વાથે ાવે ના ગાભ વુધી 
ચારતા જઇ ત્માંના સ્થાકનક કધકાયીઓને જાણ કયી શતી. જ્માયે વયદાય ડદલ્શી શંચ્મા ત્માયે 
શજાય કંગે્રવી કામાકયએ તેભને શાડદાક અલકાય અપ્મ શત તેભજ વંવદભાં ભંત્રીઓએ ઈબા થઇને 
રાંફા વભમ વુધી તાીઓના ગડગડાટ વાથે કબલાદન કમું કે જનેા રીધે વંવદની કામાલાશી ડધા 
કરાક ભાટે ફંધ યાખલાભાં અલી શતી. 

[૬૩]
 તેભના જીલનનાં ાછરા લોભાં વયદાયને વંવદ તયપથી 

ફશુભાનીત કયલાભાં અવ્મા શતા તેભજ ંજાફ કલર્શ્કલદ્યારમ ને ઓસ્ભાકનમા કલર્શ્કલદ્યારમ તયપથી 

વન્ભાકનત ડૉક્ટયેટની દલી નલાજલાભાં અલી શતી. વયદાયની તકફમત ૧૯૫૦ના ઈનાા દયમ્માન 
ફગડતી ગઇ. તેભને છીથી ઈધયવભાં રશી નીકતું શતું ને ત્માયે ભણીફેને તેભની ભંત્રણાઓ 
તેભજ કાભ કયલાના કરાકભાં ઘટાડ કયાવ્મા શત તથા વયદાયની દેખયેખ ભાટે વ્મકક્તગત લૈદ્યકીમ 
ભદદ તથા યીચાયકન પ્રફંધ કયાવ્મ શત. કિભ ફંગાના ગલાનય તથા ડક્ટકય કફધાન યમએ 
વયદાયને તેભના કનલામા ંતની ફાફતભાં યભુજ કયતા વાંબળ્યા શતા તેભજ એક ખાનગી ભંત્રણા 
લખતે વયદાયે તેભના ભંત્રીમ વશકામાકય ન.લ.ગાડગીરને કનખારવતાથી કહંુ્ય શતું કે તે રાંફુ જીલળે 

નશી. ફીજી નલેમ્ફયથી , કે જ્માયે વયદાય લાયંલાય ળુધ્ધી ખઇ ફેવતા શતા , ત્માયથી તેભની ડશરચાર 
તેભના રંગ વુધી વીકભત યાખલાભાં અલી શતી. ૧૨ ડડવેમ્ફયે જ્માયે તેઓ તેભના ભુંફઇ સ્થીત 
ડદકયા, ડાહ્યાબાઇના ઘયે અયાભ કયલા કલભાન પ્રલાવ કયલના શતા ત્માયે તેભની તફીમત નજુક શતી 
ને નેશરુ તેભજ યાજગારાચાયી તેભને કલભાનભથકે ભલા ગમા શતા. 

[૬૪]
 ૧૫ ડડવેમ્ફય 

૧૯૫૦ના ડદલવે તેભને ભટા હ્રદમ શુભાર થમ શત (તેભન ફીજો) કે જનેા રીધે તેભનુ દેશાંત થમું 
શતુ. તે ડદલવે બુતુલા તેભજ નન્મ ઘટનાભાં બાયતીમ વનદી વેલા તેભજ રીવ વેલાના ૧૫૦૦ 
કધકાયીઓ વયદાયના ડદલ્શી સ્થીત તેભના યશેઠાણે તેભના દેશાંતના દુ:ખભાં વશબાગી થલા ભળ્યા 

શતા ને તેઓએ પ્રણ રીધંુ શતું કે તેઓ બાયતની વેલા „ુણા લપાદાયી તેભજ લડયત ઈત્વાશ ‟ વાથે 
કયળ.ે 

[૬૫]
 વયદાયન કગ્નદાશ ભુંફઇના વનાુય કસ્થત કયલાભાં 

અવ્મ શત ને ત્માં ભટ જનવભુદામ તેભજ નેશરુ , યાજગારાચાયી 
ને યાષ્ટ્રતી પ્રવાદ શાજય શતા. 

[૬૬]
 

 ટીકા તેમજ િારસો 

સરદાર ટે રાષ્ટ્ર ીય સ્મારક , અમદાિાદમાં પ્રદમલશત સરદાર ટેનો 

કોટ 

તેભના જીલનકા દયમ્માન વયદાયે બાગરા લખતે ભુકસ્રભ કલરુિ 
લરણ નાવ્માની ટીકાન વાભન કમો શત તેભજ તેભણે દેળના 
બાગરા ભાટે તુયંત તૈમાયી ફતાલી શતી તેલી ટીકા તેભને ભુકસ્રભ 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-63
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-64
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-65
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-66
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:Patelcoat.jpg
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યાષ્ટ્રલાદી જભેકે ભોરાના અઝાદ તેભજ ડશંદુ યાષ્ટ્રલાદીઓ તયપથી ભી શતી. વુબાચંદ્ર ફઝના  
વભથાક તયપથી ગાંધીજીને ટેક ન અતા યાજકનતીજ્ઞ પ્રતી જાણી જોઇને ફાજુભાં કયી દેલાની ને 
લગણાની કનતી નાલા ભાટે વયદાયની ટીકા કયલાભાં અલી શતી. વભાજલાદી યાજકનતીજ્ઞ જભેકે 
જમ પ્રકાળ નાયામણ તથા ળક ભશેતા જલેાઓએ વયદાયને કફયરા તેભજ વાયાબાઇ કુટંુફ જલેા 

બાયતીમ ઈદ્યગકત કુટંુફ વાથે ંગત કનકટતા શલાની ટીકા કયી શતી. થડા આકતશાવકાયએ 
યજલાડાઓના કલરણીકયણ લખતના વયદાયે રીધેરા ગરાઓને તે યાજ્મના સ્લકનણામના શકની 
કલરુદ્ઘ ગણાલી તેને લખડ્યા શતા. અભ છતાં વયદાયને એકરે શાથે બાયતની અઝાદીના લા ઈય 
બાયતને એક યાષ્ટ્ર  તયીકે વંભેકરત કયલાન મળ ામ છે. તેભને ડશંદુ ભુકસ્રભના વફંધ પ્રત્મે 
કનખારવતાથી ફરલા તેભજ બાયતનંુ એકીકયણ કયતી લખતે વૈન્મફ લાયલા ભાટે ઘણા 
બાયતીમ દ્વાયા કફયદાલલાભાં અવ્મા શતા. તેભની નેતૃત્લ તેભજ લશેલારુ દ્રકષ્ટ્કણની કાફેરીમત 
ભાટે સ્લતંત્રતા વંગ્રાભભાં તેભના કલયધીઓ જભેકે અકકાફાલ્ડ લૅલેર , ડિપ્વ, ૅથીક રૉયેન્વ તથા 

ભાઈન્ટફેટન તયપથી તેભને લખાણલાભાં અવ્મા શતા. ઘણા આકતશાવકાય તેભજ તેભના પ્રળંવક 
જભેકે યાજને્દ્ર પ્રવાદ તેભજ ઈદ્યગકત જ.ે અય. ડી. તાતાએ એલ ભત વ્મક્ત કમો શત કે વયદાય 
બાયત ભાટે નશેરુ કયતા વાયા પ્રધાનભંત્રી વાકફત થમા શત. નશેરુના ટીકાકાય તેભજ વયદાયના 
પ્રળંવક નશેરુ દ્વાયા કાકશ્ભય ને વંમુક્ત યાષ્ટ્ર  વંધ તેભજ ગલાનંુ વૈન્મ ફ દ્વાયા કલરીણીકયણ ને 
રગતી વયદાયની બરાભણ નશેરુએ ભડેથી સ્લીકાયી શતી તેન દાખર અે છે. ભુક્ત વ્માાયની 
બરાભણ કયલા લાાઓ નશેરુની વભાજલાદી કનતીઓની ઓછ વાભે વયદાયની ભારકીમ શકની 
તયપેણ તેભજ ભુર વશકાયી મજનાને વયદાયે અેરી દયલણીન ઈલ્લેખ કયે છે. તેભના દેશાંત ફાદ 

વયદાયના યીલાયભાંથી , ભણીફેન તેભના ફાકીના જીલન દયમ્માન ભુંફઇના એક ફ્રેટભાં યહ્યા શતા 
તેભજ તેભણે ઘણી લાય વયદાય ટેર સ્ભાયક ટરસ્ટ કે જ ેપ્રકતકષ્ડત લાકાક વયદાય ટેર સ્ભાયક 
વ્માખ્માનનુ અમજન કયે છે તેભજ ફીજી વખાલતી વંસ્થાઓના કાભની અગેલાની કયી શતી. 
ડાહ્યાબાઇ એક લેાયી શતા કે જઓે ૧૯૬૦ભાં રક વબાભાં વંવદ વદસ્મ તયીકે ચુંટાઇને અવ્મા 
શતા. 

સરદાર ટે રાષ્ટ્ર ીય સ્મારકનો મુખ્ય કક્ષ 

એલી ભાન્મતા છે કે વયદાયના દેશાંત ફાદ ઘણા દામકાઓ વુધી બાયતીમ વયકાય , યાષ્ટ્ર ીમ કભડીમા 
તેભજ કંગે્રવ ાટી દ્વાયા વયદાયના જીલન તથા તેભણે કયેરા કામોની પ્રવંળા તેભજ પ્રચાય કયલાભાં 
ઈદવીનતા દાખલી શતી. 

[૬૭]
 અભ છતાં વયદાયને ગુજયાતભાં નામક તયીકે કછાણલાભાં અલે છે 

ને તેભના લતન કયભવદભાં તેભના યીલાયીક ઘયની જાણલણી તેભની માદગીયી તયીકે કયલાભાં 

અલી છે. વયદાયને અકધકાયીક રુે ૧૯૯૧ભાં ભયણયાંત બાયત યત્ન , કે જ ેબાયતનંુ વોથી ભટંુ 
ફશુભાન છે, તે અલાભાં અવ્મું શતુ. ૩૧ ઓક્ટફય કે જ ેવયદાયન જન્ભડદલવ છે તે યાષ્ટ્ર ીમ સ્તયે 
વયદાય જમંકત તયીકે ઈજલલાભાં અલે છે. ૧૯૮૦ભાં ભતી ભશર , ભદાલાદ ખાતે વયદાય ટેર 
યાષ્ટ્ર ીમ સ્ભાયકની સ્થાના થઇ શતી કે જભેાં એક વંગ્રશારમ , તેભના કચત્રનું પ્રદાળન, ઐકતશકવક પટા 
તથા ગં્રથારમન કે જભેાં તેભને રગતા ભશત્ત્લનાં દસ્તેલાજો તેભજ ચડીઓન વભાલેળ થામ છે. 
પ્રદાળનભાં વયદાયની ંગત લસ્તુઓ તેભજ તેભના ંગત ને યાજકીમ જીલનના કલબીન્ન ગાાઓ 

દયમ્માનના લળે દળાાલલભાં અવ્મા છે. બાયતભાં ઘણી વાલાજકનક વંસ્થાઓને વયદાયનું નાભ 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0_%E0%AA%AC%E0%AB%8B%E0%AA%9D
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%AD%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%88_%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2#cite_note-67
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અલાભાં અવ્મુ છે. નભાદા નદી ઈય ફંધામેરા ફંધ તેભજ તેની નશેય તેભજ જલીજી ઈજાા કંદ્ર 
અલયી રેતી મજનાને ણ વયદાયનું નાભ અલાભાં અવ્મું છે ને અ મજનાને રીધે ત્રણ 
યાજ્મભાં કલાના ાણી , કલજી તેભજ ખેતી ઈજભાં વ્રુિીના રાબ ભળ્યા છે. બાયતભાં ગ્રણી 
તેલી વયદાય લલ્લબબાઇ નેળનર ઈંસ્ટીટુ્યટ ઓપ ટેકનરજી , વયદાય ટેર કલર્શ્કલદ્યારમ , વયદાય 

ટેર કલદ્યારમ જલેી બણતયની વંસ્થાઓ તેભજ બાયતીમ રીવ વેલાની ટરે કનંગ કેડેભીને ણ 
વયદાયનું નાભ અલાભાં અવ્મુ છે. ૧૯૮૨ભાં ફનેરા ડયચડા  એટનિના ગાંધી નાભના ચરકચત્રભાં 
વૈમદ જાપયીએ વયદાયની બૂકભકા બજલી શતી. ૧૯૯૩ભાં કેતન ભશેતાએ વયદાયના જીલન ચયીત્ર 
ઈય ચરકચત્ર ફનાવ્મુ શતું કે જભેા બાયતના જાણીતા કબનેતા યેળ યાલે ભુખ્મ બૂકભકા બજલી 
શતી. તે ચરકચત્રભાં વયદાયના જીલનના એ ગાા ઈય ધ્માન અલાભાં અવ્મુ શતું કે જભેા વયદાયે 
અઝાદી વુધી અેરા નેતૃત્લ તેભજ બાયતના બાગરા , બાયતનું એકીકયણ તેભજ વયદાયના ગાંધી 
ને નશેરુ વાથેના વફંધન વભાલેળ કમો શત. 

 

 


