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ભયયુ ત્તસિંહ આય. અડડઓર
આસી. પ્રોપેસય
ઈત્તતહાસ ત્તલબાગ
એભ.એન.કોરેજ, ત્તલસનગય
જે વ્મક્તતએ ખંડખંડભાં લશેંચામેરા બાયતને અખંડ ફનાલી, વાચા અથથભાં એને એક ‘યાષ્ટ્ર’ન
દયજ્જ અાવ્મ. જે બાયતની વાચી આઝાદીન ખય ઘડલૈમ શત, તે વયદાય ટે ર ખબા ય નભી
જામ એટરા કાભના ફજ તે ણ વાલ શલાફૂર થઇ ળકતા, એની ાછ એભની ગભે તેલી
કટકટીભાં ણ યમ ૂજ કયી રેલાની આદત જલાફદાય શતી. લલ્રબબાઇના ળાાજીલનનાં યાક્રભ
આણને ખડખડાટ શવાલી જામ છે . એભના વલનદભાં કઇ લાય ફાી નાખનાય તણખાં ઊડે છે , ત
કઇકલાય તાઝગી આનાયી ઝીણી પયપય ઊડે છે . લલ્રબબાઇ દે ખાલે કયડા ણ સ્લબાલે આનંદી
અને ભજાકખય શતાં. એભની લાણીભાં ધાયદાય વ્મંગ, હ્રદમ વોંવયી ઉતયી જામ તેલી દરીર,
ઘયગથ્થુ ઉભાઓ, શલ વલનદ, તકથ ન વતખય, લેધક કટાક્ષ, ચભચભતા ચાફખા અને વંમભથી
ળબતી વળસ્તનાં દળથન થામ છે . રકને ાન ચડાલલા વાથે વયદાય અનુળાવનના ાઠ ણ ળીખલે
છે , ઉયાંત તેઓ થડી ગ્રામ્મ કશી ળકામ એલી ભજાક ભશ્કયીના ટુચકા ણ છૂટથી કશેતા. તેભનાભાં
વત્તા વાભે વંઘથ કયલાની વ ૃવત્ત નાનણથી જ જલા ભે છે .
સયદાયની ત્તલદ્યાથી અલસ્થા:
‘ુત્રના રક્ષણ ાયણાભાંથી દે ખામ’ તે યીતે લલ્રબબાઇની યમુજવ ૃવત્ત ફાણનાં વલવલધ
પ્રવંગભાં વ્મતત થામ છે . ળાાકીમ જીલન દયમ્માનનાં આલા પ્રવંગ ઘણાં યચક ફની યહ્ાં છે .
વયદાય નડડમાદભાં તેભના કાકા ડુગ
ં યબાઇના ઘયે યશેતા શતા. લલ્રબબાઇના તપાન જુદી પ્રકાયના
શતા. એકલાય વળક્ષક તરાવભાં વભમવય આવ્મા નશીં, ત્માયે એક છકય ગાલા ભાંડય અને ફધા
છકયા તેની વાથે જડામા. લાતભાં વ્મસ્ત વળક્ષક અલાજ વાંબી દડતા આવ્મા અને ેરા છકયાને
લઢલા રાગ્મા. લલ્રબબાઇએ ઉબા થઇ લાંધ કાઢય “સાહેફ તભે તેને ળા ભાટે લઢો છો, તભે આવ્મા
નહીં તો અભે ગાલાને ફદરે યોલા ફેસીએ?”

લલ્રબબાઇને તરાવ ફશાય કાઢી મુકામા તેથી ફધા

છકયાઓ ણ તરાવ છડી ચલ્મા ગમા. અશીં વયદાયની યમુજવ ૃવત્તની વાથે-વાથે નેત ૃત્લ ળક્તત ણ
સ્ષ્ટ્ટ થામ છે .
વયદાય નડડમાદભાંથી થડ લખત લડદયા વયકાયી શાઈસ્કુરભાં બણલાં ગમા શતાં. અશીં
તેભણે વંસ્કૃતના ફદરે ગુજયાતી વલમ ફદલ્મ. આ વલમ છટારાર ભાસ્તય બણાલતાં શતા. તેભણે
લલ્રબબાઇને જતાં વ્મંગભાં કહ્ુ,ં આલ વાશેફ તભે વંસ્કૃત છડીને ગુજયાતી રીધુ ં છે , ણ તભને
ખફય છે કે, વંસ્કૃતભાં કાચ શમ તે ગુજયાતીભાં ણ નફ જ યશે. આ દે ળભાં દયે ક ડશન્દુએ વંસ્કૃત
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ળીખવું જ જઇએ. આ વળખાભણ લલ્રબબાઇને રૂચચ નશીં. તેભણે જલાફ લાળ્મ
છોકયાઓએ સંસ્કૃત રીધ ંુ હોત તો તભાયે ઘેય ફેસવ ંુ ડત”.

“સાહેફ ફધા

ભાસ્તયને લલ્રબબાઇની આ તછડાઈ ન

ગભી એટરે તેભને ફાંકડા ઉય ઊબા યાખ્મા ઉયાંત એકથી દવ સુધી આંકના ાડા રખી રાલલાની
વજા પટકાયી. લલ્રબબાઇ ઊબા ત યહ્ાં, ણ ાડા ન રખી રાવ્મા. આ વજા ફેલડાતા-ફેલડાતા
ફસ્વ ાડા સુધી શોંચી અને લાત છે ક વપ્રન્વીાર સુધી શોંચી. લલ્રબબાઇ તાની લાત ય
અડગ યહ્ાં. છટારારને એભણે કહ્ુ,ં “સાહેફ ફસ્સો ાડા રાવ્મો તો હતો ણ ફે તોપાની હતાં,
દયલાજે તોપાને ચડયા અને ફીજા ફધાને બગાડી મ ૂક્યા.”

(૧)

આ યીતે ગંબીય વજાન વયદાયે અથથન

અનથથ કયી વલનદવ ૃવત્તન ઢ ચડાલી દીધ. “આ જ ળાાભાં ફીજ ગચણતના દાખરાભાં વળક્ષકને
અટલામેરા જઇ લલ્રબબાઇએ ભઢે જ યખાવ્યુ,ં ‘વાશેફ તભને દાખર આલડત જ નથી.’ નાયાજ
થમેરા વળક્ષક ફલ્મા, ‘ત તું જ ગણી આ અને ભાયા ફદરે ભાસ્તય થઈ જા.’ લલ્રબબાઇએ દાખર
ગણી આપ્મ એટલું જ નશીં થડીકલાય એ ભાસ્તયની ખુયળીભાં ફેઠા ણ ખયાં.”

(૨)

એકલાય નડડમાદની મ્યુવનવીર ચુટણીભાં
ં
ભશાનંદ વળક્ષક અને વાભા ક્ષે ફડાઈખય
ૈવાલા દે વાઇ ફધાને કશેલા રાગ્માં, “આ ભાસ્તય ભાયી વાભે શું જઇને ઊબ યહ્ શળે?
બરબરાને છક્કા ખલડાલી દઉં એલી ળેખી ભાયી અને કહ્ું કે, ‘જ ભાયી વામું જીતળે ત મુડં ન
કયાલીળ’. એટરે વયદાયે અને એભની લાનયવેનાએ વળક્ષકને જીતાડી દીધા. એટરે તયત જ ત
ચાવેક છકયાઓના ટાભાં વાથે એક શજાભને ણ ઉભેદલાયના ઘયે રઈ ગમા શતાં અને તાનુ ં
ફલ્યું ાલાની પયજ ાડી.”

(૩)

આભ, ઉયતત પ્રવંગભાં આણને વયદાય તપાની, સ્ષ્ટ્ટ લતતા, શાજય જલાફી, આલશ્મક
તછડાઈ, ડશિંભતફાજ અને ભક્કભ ભનના આગેલાન દે ખામ છે . જુલાનીભાં લલ્રબબાઇભાં આલડતની
વાથે ભનસ્લીણુ ં ણ જણામ છે . ઈશ્વય તેભનું ઘડતય કયી યહ્ શત. આભ, વયદાય ળરૂઆતથી જ
વ્મલશાયભાં આખા ફરા યહ્ા છે .
ત્તતાશ્રી પ્રત્મે આદયબાલ:મજ્ઞ ુરૂત્તભદાવજી લડતારના સ્લાભીનાયામણ વાધુ શતાં. લડતારથી જુદા ડી
ફચાવણભાં ગાદી સ્થાી. તેભના વતા ઝલેયબાઇ તે આ ંથભાં જડામા શતા. શેરા નંફયના
તશભતદાય તયીકે આ ભશાયાજ શતાં. આ કેવ ફયવદના યે વવડેન્વી ભેજીસ્રે ટની કટથ ભાં દાખર થમ.
ું એ ત ુરૂત્તભ
લલ્રબબાઇએ ડટખી સ્લબાલ પ્રભાણે કહ્ુ,ં “ભટા કાકા, ભશાયાજ ઉય લયં ટ કેવ?
બગલાનન અલતાય કશેલામ. આણને વોને બલભાંથી છડાલનાયાને કડનાય કઇ શમ?” તે છી
વતાશ્રીના આગ્રશથી કેવની વભજૂતી કયાલી ફેઉ ક્ષના તશભતદાયને છડાવ્મા.(૪)
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અશીં આણને વયદાય અશ્રદ્ધાળુ રાગે યં ત ુ વતા પ્રત્મેન આદય અને બક્તતબાલ છરછર
દે ખાઈ આલે છે . પ્રાભાચણક લકીર તયીકે વયદાય વાધુને છડાલલાં ઈચ્છતા ન શતા. તેભ છતાં વતાનુ ં
ભાન જાલલા તેભણે વાધુને છડાવ્મા.
ગયીફ ભાણસની દીકયી :વયદાયની યમુજવ ૃવત્તભાંથી તેભના દીકયી ભણીફશેન ણ ફાકાત યશી ળક્યા નથી. એકલાય
એક દે ળબતત ભશાલીય ત્માગીજીએ ભણીફશેનને થીગડાં ભાયે રી વાડી શેયેરી જઇ ગમ્ભત કયતાં
કહ્ુ,ં “ભણીફશેન તભે ત તાને ભટા ગણ છ. જેભને એક લથભાં એલડું ભટું અખંડ ચક્રલતી યાજ્મ
સ્થાી દીધું છે કે, એલડું યાજ્મ ત નશત ુ ં યાભચન્રજીનુ ં કે શ્રીકૃષ્ટ્ણનુ,ં યાજા અળકનુ ં મે નશીં કે
અકફયનુ ં મે નશીં. અંગ્રેજનુ ં મે નશીં! આલા ભટા યાજા ભશાયાજાના મે વયદાયની ુત્રી થઈને આલી
થીગડાં લાી વાડી શેયતાં ળયભ કે વંકચ નથી આલતા?
ભણીફશેને જયાં ભોં ભચકડીને ગુસ્વાભાં કહ્ુ,ં ‘જે જુઠ્ઠ ં ફરતા શમ ને ફેઈભાની કયતાં શમ
એભને ળયભ આલે. ભને ળાની ળયભ આલે?’
ત્માગીજીએ ગમ્ભત આગ ચરાલતાં કહ્ુ,ં ‘અભાયા ગાભભાં નીક જઇએ! રક તભાયા
શાથભાં આન ફે આનાં મુકળે! તેઓ એભજ વભજળે કે એક બીખાયણ જામ છે .’
વયદાય વાથે જ શતા. તેઓ શસ્માં અને ગમ્ભત કયતાં કહ્ુ,ં ‘ફજાયભાં ઘણાં રક પયતાં શમ
છે . આન ફે આનાં કયીને ણ ઘણાં રૂવમા એકઠાં કયી ળકળે.’
ડૉ. સુળીરાફશેન નય્મય ણ એ વભમે વાથે શતાં. તેભણે ત્માગીજી ને કહ્ુ,ં ‘અયે ત્માગીજી,
તભે કની લાત કય છ? આખ ડદલવ ઊબે ગે આ ભણીફશેન વયદાય વાશેફની વેલા ચાકયી કયે
છે . ાછાં યજ ડામયી રખે છે અને યજ વનમવભત યેં ડટમ ણ કાંતે છે . એભાંથી વયદાય વાશેફના
ધવતમા અને શેયણ ણ ફને છે , તભાયી જેભ વયદાય વાશેફ ખાદી બંડાયભાંથી ક્યાં ખયીદે છે અને
વયદાય વાશેફના પાટેરા કડાંભાંથી ભણીફશેન ાછાં તાના કડાં ફનાલી રે છે .’
વયદાય એભાં ટાવી ુયતાં શમ એભ ફલ્માં, ‘એત ગયીફ ભાણવની દીકયી છે . એન ફા
ક્યાં કભામ છે ?’ અને વયદાયશ્રીએ તેભના ચશ્ભાનુ ં ખખુ ં ફતાવ્યુ,ં લીવ લથ જુન ુ ં શળે. ચશ્ભાની એક
દાંડી શતી, ફીજી તયપ દય ફાંધ્મ શત. ત્રીવ લથ જુની ઘડડમા ણ ત્માગીજીએ જઇ.”(૫)
અશીં આણને ભણીફશેનનુ ં વાદગીબમાથ જીલનભાં વયદાય તાની યમુજવ ૃવત્તથી ફાજ આલતાં
નથી.
ફાયડોરીના સત્માગ્રહી સયદાય :ૂ ભાં કયલધાયા વાભેના વલયધ વાભે લાચા
ઈ.વ. ૧૯૨૮ના ફાયડરી વત્માગ્રશભાં ખેડત
આતી લખતના બાણભાં ણ વયદાયની યમુજવ ૃવત્ત છતી થમા વલના યશેતી નથી. “એકલાય
વયકાયી થાણાં વાભે જ બયામેરી વબાભાં બાણ ુરૂ થલા આવ્યુ ં ત્માં બેંવના ફયાડા વંબાલા
રાગ્મા. એટરે વયદાયને નલી તક ભી, ‘વાંબ બેંવની યાડ યીટથ ય રખી ર, યીટથ કયજ બેંવ
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બાણ કયે છે : ‘નગાયાના અલાજથી યાજ ઊંધુ ં લત ુ ં શતુ,ં શલે આ બેંવની યાડ વાંબ (પયી બેંવના
ફયાડા). આ યાજ કેવ ું છે એ શજુ ં તભે ન વભજતા શ ત આ બેંવ યાડ ાડીને તભને કશે છે : ‘આ
યાજભાંથી ઈન્વાપ ભોં વંતાડી નાવી ગમ છે .”

(૬)

અશીં શાસ્મ અને કરૂણની એ ભેલણી કેટરી વાદી

અને અવયકાયક છે ! ભયાઠી વત્તા નગાયે , મુગર વત્તા તગાયે અને અંગ્રેજ વયકાય ગાયે ગઈ કશીમે
ત ખટું નશીં રેખામ.
ુ ાં અને રાઈટની વગલડ
આ વત્માગ્રશ ચારત શત ત્માયે ભડે સુધી તરાટીઓને ઠંડીને ઋતભ
વલનાની ડયક્સ્થવતભાં અભરદાય ભાટે કાભ કયવુ ં ડત.ુ ં “એક જણે વબાભાં ઉબા થઈ વયદાય આગ
પડયમાદ કયી કે, ‘વયબણભાં જપ્તી અભરદાય તરાટીઓને યાત્રે ભડે સુધી કાભ કયાલે છે . ભધયાતે
ફે-ત્રણ લાગ્મે ઉઠાડીને વાથે રઈ જઈ ગાભડાંભાં પયલા નીકે છે અને યાત્રે સુલા ણ તાને ત્માં જ
ફરાલે છે !’ આ વાંબી વયદાયે તયત જ શવતાં શવતાં કહ્ું ળયભ છે એલી નકયી કયનાયને અને
કયાલનાયને! થડા લખત ય કઇ લાત રાવ્યુ ં કે તરાટીઓ ાવે યં ધાલે છે ! અશીં કશ છ કે સુલા
ફરાલે છે કે એલા ભાણવને રાજ કેભ નથી આલતી. શું તેઓ તરાટીઓ છે કે યણેતય? આ
વાંબી ફધા શવી ડયાં.”

(૭)

ગાભભાં આ ફાફત ભજાકન વલમ ફની ગમ અને તરાટીઓ જતાં

શમ ત ‘યણેતય ચારી, યણેતય ચારી’ એવુ ં ભશ્કયી ફરતાં યહ્ાં. જ કે આ યમુજવ ૃવત્તની વલયીત
અવય થઈ અને ઘણાં તરાટીઓએ યાજીનાભાં આપ્માં, યં ત ુ ાછથી તેઓએ તેભને વભજાલીને
ાછાં ફરાલી રીધા.
“એકલાય વયદાયને કડલાની લાત વંબાતી જ શતી, કઇકે  ૂછ્ું : ‘વાશેફ, તભાયી
કડાલાની લાત વંબામ છે , વાચુ?ં વયદાય ફલ્મા: ‘ના યે , વાંબળ્મા કયની! ભને ળા વારૂ કડે?
ચફચાયી બેંવનુ ં ચરરાભ કયે ત તેના ાંચ રૂવમા ઊજે, ભારૂ ચરરાભ કયે ત કશુ ં મે ના ઊજે.’

(૮)

ુ ભાથ ની
લાયં લાય ફદ, બેંવ, ઊંટ, કૂતય – લલ્રબબાઇના મુખભાંથી એક છી એક ંચતંત્રના વલષ્ટ્ણળ
જેભ પ્રાણીકથાઓ, ફધકથાઓ વયી ડે છે . વયદાય જાશેય વબાભાં કશેતાં, ‘હુ ં ફશેનને કહુ ં છં કે તભે
ઓછાં જ બેંવ અને જભીનને યણેરાં છ? તભે ત ખેડુતને યણેરાં છ. તેભની વાથે તાલુક અને
આખું યાજ્મ છડવું ડે, ત તે ણ છડજ. ણ તભાયી ટે ક-રાજ ન જામ તે જજ.’

(૯)

આ યીતે

લલ્રબબાઇ ખાવ ધ્માનભાં યાખીને ફશેનને ાય ચડાલતા જલા ભે છે . આભ પ્રજાને લાસ્તવલકતા
જણાલલા ભાટે યમુજવ ૃવત્તન આળય રેતા વયદાય લધુ ં અવયકાયક યજૂઆત કયી ળકતાં શતા.
ગાંધી-સયદાયની ભીઠી યકઝક:ગાંધીએ બાયતભાં ગ મુક્યાં છી એક જ ભડશનાભાં તેભને ભશાત્ભાજીનુ ં ચફરૂદ ભળ્યુ.ં ત્માયે
ુ ાય છે .’ ગાંધીજી જડે ભજાક ભશ્કયી
લલ્રબબાઇએ ટીકા કયે રી કે, ‘આણે ત્માં ભશાત્ભાઓ ફેસભ
કયલાભાં અને ગાંધીજીની તાની ઠેકડી ઉડાલલાભાં લલ્રબબાઇ ાલયધા શતા. એ આણે આગ
જઇશુ,ં ણ ફીજાની શાજયીભાં તેઓ અતડા અને નમ્ર લતથન કયતાં.

“ગાંધીજીએ એક ત્રભાં વરાશ

આી કે, તભાયે ઉદૂથ ળીખલી જઇએ. લલ્રબબાઇના જલાફથી જણાઈ આલે છે કે ભશ્કયી કયલાન
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તેભન સ્લબાલ ગમ ન શત. તેઓ કશે છે કે, છાવઠ લથ  ૂયાં થમાં અને કાચી ભાટીની કામાભાં શલે
વતયાડ ડી છે . ઉદૂથ ળીખલાભાં ભડું ગણામ. કળીળ કયીળ, ણ તભે ઉદૂથ ળીખ્મા તે કંઈ કાભભાં આવ્યું
નથી. તભે જેટરાં તેભની નજીક જાઓ છ તેટરાં તેઓ દૂ ય બાગે છે .

”(૧૦) અશીં મુવરભાનના નેતા

જીન્નાશ અને મુસ્રીભ રીગ વંદબે વયદાય લાત કયે છે . વયદાયશ્રી ગાંધીજી વાથે ૧૯૩૨ની વારભાં
મયલડા જેરભાં શતા. ઘણીલાય વયદાય-ગાંધીજીની ભીઠી યકઝક જલા ભતી. વયદાયશ્રી ફશાયથી
રખંડી ુરૂ રાગે ણ તેભના વંકથ ભાં એભના હ્રદમની પ્રેભાતાન યચ નીચેના ત્રવ્મલશાયના
અંળભાં ભે છે :
૧૩/૩/૩૨:- ફાુ ખયાકની રગબગ દયે ક ચીજભાં ચટી વડા નાંખે છે , તેથી કંઈણ મુશ્કેરી
આલે ત્માયે લલ્રબબાઇ ફરી ઉઠે છે કે “ચટી વડા નાંખ એટરે ઉકેર આલી જળે.”
૩૧/૫/૩૨:- આજની ટારભાં કઇ મ ૂયખન કાગ આવ્મ. રેખક ફાુને ુછાવ્યું છે કે

“ત્રણ ભણ

કામા ધયાલત ભાણવ ધયતી ય ચારે ત્માયે કીડીઓ કચડાઈ જામ તે ળી યીતે
અટકાલી ળકામ?.” લલ્રબબાઇએ તયત જ કહ્ુ,ં “તેને રખ કે ગ ભાથા ય રઈને
ચારે.”
૧૪/૮/૩૨:- ભશાદે લ દે વાઈએ નોંધ્યું છે કે, ાટીદાય વળષ્ટ્મને વંસ્કૃત જાણે

“ફાકને નવુ ં યભકડું

ભળ્યું શમ.”
૨૩/૮/૩૨:- એક લખતે યાત્રે ગાંધીજીન ખાટર ફશાય ડેર જઇને તેભણે  ૂછ્ું કે

“લયવાદ

આલળે ત શું કયળ? ” ગાંધીજીએ કહ્ું કે, અંદય રઈ જઈશુ,ં લલ્રબબાઇએ રાગલુ જ
કહ્ુ,ં “તત દુ:ખતયં ન ડકિં?” “આ ફરલા ભાટે જ તભે વલાર  ૂછય શત.”(૧૧)
૨૮/૮/૩૨:- શ્રીવનલાવ ળાસ્ત્રીએ ુછાવ્યુ ં કે એકાંતલાવને કાયણે ગભગીની થામ છે ખયી? ફાુએ
જલાફભાં રખ્યું કે “લલ્રબબાઇ ભાયી વાથે છે અને ડદલવભાં અનેકલાય ભને આલ
શવાલે છે કે લધાયે શવી ળકામ તેવ ુ ં યશેત ુ ં નથી. ” ભશાદે લબાઇએ લલ્રબબાઇને વંસ્કૃત
ળીખલલા ભાંડ્ું થડા લખત છી ગાંધીજીએ કહ્ું કે “લલ્રબબાઇન વંસ્કૃત અભ્માવ
અયફી ઘડાની ભાપક દડી યહ્ છે .”
૨૪/૧૧/૩૨:- એક જણે રખ્યું છે કે તેને લહુ ગભતી નથી કાયણ કે ફહુ કદરૂી છે . ટેરે ફાુને
વરાશ આી, “તેને રખ કે આંખ પડીને આંધ થામ છી લહુ જડે સુખચેનથી
જીલાળે.”
૨/૧૦/૩૨:- ભશાદે લબાઇની ડામયી:- ફાુના ઉલાવ દયવભમાન લલ્રબબાઇની યમુજવ ૃવત્ત તદ્દન
સુકાઈ ગઈ શતી. તે શલે એકાએક ઊગી નીકી. ફાુને સ્ન્જ ફાથ આલા ભાટે
તેભના કફાટભાંથી ઘણાં ટુલાર કાઢલાભાં આવ્માં શતા.
જઇએ.” એવું ફાુએ કહ્ું ત્માયે લલ્લ્કબબાઇએ કહ્ુ,ં

“ભાયે આ ટુલારન ડશવાફ
“ભાયે લી તભને ડશવાફ ળા
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ભાટે આલ ડે? અભને ત શતુ ં કે અભે તભને ગુભાલી છીએ. તભે ાછાં આલીને
દયે ક લાતન ડશવાફ ભાંગળ તેની અભને ખફય ન શતી.”(૧૨)
ઓતટ.૧૧ભી તાયીખે શડયજન પંડભાં પા આલા ઈચ્છતા ગુજયાતીઓની વબાભાં
લલ્રબબાઇ ફીભાય અને ખાંવી ખાતા ગાંધીજીને વાથે રઈને આવ્મા. આ વબાભાં બાણ કયલાનુ ં
કશેલાભાં આવ્યુ,ં તેભણે કહ્ુ,ં

“થેરી તે રઈ જામ અને ફરલાનુ ં ભાયે

– એ ત બાયે અન્મામ

કશેલામ.” જુઓ ત ખયાં, તભાયા ૈવા ડાલી જલા આ ડવાજી જરદી વાજા ણ થઈ ગમા છે .
ગાંધીજીએ કહ્ું કે, “સયદાયને પાંસીને ભાંચડે ચડલાન ંુ હોમ ત્માયે ણ તે ટીખ કયલાન ંુ છોડે તેભ
નથી.”(૧૩)
દે ળી યાજ્મોન ંુ ત્તલલરનીકયણભાં સયદાયનો પાો:દે ળી યાજ્મના વલચરનીકયણભાં વયદાયનુ ં પ્રદાન કઇથી અજાણયુ ં નથી. આલા ગંબીય પ્રશ્નના
વનયાકયણભાં ણ વલનદવ ૃવત્ત અરગ તયી આલે છે . દે ળી યાજ્મના વલચરનીકયણભાં વયદાયને ભાઉન્ટ
ફેટનન ઘણ વશકાય ભળ્મ શત. આ અંગે વયદાય અને ભાઉન્ટ ફેટન લચ્ચેની લાતચીતન એક
અંળ ખ ૂફ યવપ્રદ છે .
લલ્રબબાઇ:

તભે તભાભ વપયજન બયે રી ટરી આતા શ ત તભાયી દયખાસ્ત સ્લીકાયી રઈળ.

ભાઉન્ટ ફેટન: તભે શુ ં કશેલા ભાંગ છ?
લલ્રબબાઇ:

૫૬૫ વપયજનલાી તભાયી ટરી હુ ં ખયીદી રઈળ, ણ તેભાં ફે ત્રણ વપયજન
ઓછાં શમ ત આણ વદ યદ વભજલ.

ભાઉન્ટ ફેટન: તભને ૫૬૦ વપયજનની ટરી આુ ં ત ખયીદળ?
લલ્રબબાઇ:

વલચાય કયલ ડે.(૧૪)

ઉયતત લાતાથરાભાં વયદાય “બાયતના ચફસ્ભાકથ ” વાચા અથથભાં જણાઈ આલે છે ભાટે જ
આધુવનક અખંડ બાયતના ઘડલૈમા કશીએ ત અવતળમક્તત નશીં ગણામ.
વયદાયના પ્રબાલના મ ૂભાં ચાડયત્ર્મ અને વન:સ્લાથથણાથી ળબતી અંદયની તાકાત યશેરી છે .
આ તાકાતને કાયણે રશીનુ ં ટીંુ ાડયા લગય દે ળી યાજ્મનુ ં વલચરનીકયણ વયદાય કયી ળક્યા.
“કં ટકળોધન” કયવુ ં ડે આ ળબ્દ ચાણક્યના જભાનાન છે . વયદાય કંટકળધન કયે ત્માયે ગુન
ુ ડયઝ્ભ. ટૂંકભાં, ડૉતટય, નવથ,
આચયનાય ડશિંદુ છે કે મુવરભાન, તે અંગે નશીં વલચાયે , આ જ ખરું વેક્યર
ુ ય શલા જઇએ. આ લાત ળાળનની
વળક્ષક, રીવ અને ન્મામાધીળ વ્મલવામે અને વ ૃવત્તએ વેક્યર
ધ ૂયા વંબાનાયને ણ રાગુ ડે છે . વયદાય દક્ષ અને કતથવ્મયામણ ળાવક શતા અને તેની ખયાં
ુ ય શતા. વયદાય લાસ્તવલક વભજના સ્લાભી શતા.
ભાનલીમ અથથભાં વેક્યર
વયદાયની લાકટુતાભાં ભાનુી યં ગફેયંગીણુ ં યશેલ ું શત,ુ ં જાણે ભેઘધનુ જલા ભતુ ં તેભ
તેઓ આક્ષે મુકતા, શવાલતા, વ્મંગ યજુ કયતા અને ખેડુતને સુગભ એલી ગ્રામ્મ ટકય ણ કયતાં.
લલ્રબબાઇના ફાયડરીના વ્મખ્માન ગુજયાતી લાકટુતાના ઈવતશાવભાં વવભાચચહ્ન રેખી ળકામ તેલા
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છે . વયદાયન વલનદ દયયજ નલી નલી ફાફત યજૂ કયત. આ વ્મક્તતની ઠેકડી ળસ્ત્રથી ણ વફ
 ૂયલાય થતી. વયદાય ગુજયાતના ખેડુતને યગેયગભાં અને શાડશાડભાં સ્લતંત્રની શલા ુયલા આવ્મા
શમ એભ જણામ છે . તેભની યમુજવ ૃવત્ત કાવતર અને ઘાતક શતી. ફીજુ ં અશીં ખાવ નોંધી ળકામ કે,
વયદાય અને ગાંધીને વત્માગ્રશના વંદબે કે યાષ્ટ્રલાદી પ્રવ ૃવત્તને રીધે લાયં લાય જેરભાં જવુ ં ડત.ુ ં અશીં
અવહ્ માતનાઓ અને દુ:ખ લચ્ચે વયદાયની યમુજવ ૃવત્ત ઔધની ભુવભકા બજલતી અને ફધા સ્લસ્થ
ફની જતા અને

“LAUGHTER IS THE BEST MEDICINE” એવું ુયલાય થત.ુ ં આભ, અંગ્રેજ ભાત્ર

ગાંધીજીના ઉલાવથી જ ડયતાં અને તેભાંમે વયદાયની વમુજવ ૃવત્ત નૈલેધ વભાન ફની યશેતી.
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