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 પ્રસ્તાવના :બાયતભાાંથી ૧૯૪૭ભાાં બ્રિટીળ વત્તા અસ્ત ાભી, યાં ત ુ તે અમુક વાયી લસ્તુઓની વાથે કભલાદ,
બાાલાદ, વાાંપ્રદાબ્રિકતા લગેયેને રગતા વલલાદ તેભજ વાંઘોભાાં લાયવ ણ મુક્તત ગઈ. લી કભલાદને
રયણાભે બાયતભાાં બાગરા ડયા. જેને રીધે સ્લયાજ્મ પ્રાપ્તત વભમે બાયતભાાં વલવલધ પ્રકાયની વભસ્માઓ વર્જાઈ.
સ્લતાંત્ર બાયતનુ ાં ફાંધાયણ ઘડલાન અને  ૂણા કયલાન પ્રશ્ન ઉક્સ્થત થમ. તથા તેભાાં અનુસબ્રુ િત ર્જવતઓ, છાત
ર્જવતઓ, અસ્રુશ્મ લગેયેને કેલા પ્રકાયનુ ાં અને કેટલુાં પ્રવતવનવધત્લ આવુ ાં તે વલાર ણ ઉક્સ્થત થમ. આભાાંથી
વાભાજજક તાંગદીરી વર્જાઈ. કભી હલ્ુ રડ અને ખુનાભયકીને રીધે ારકસ્તાનના વવિંધ, વિભ ાંર્જફ,  ૂલા ફાંગા
લગેયેભાાંથી શર્જય નીલાાવીત બાયતભાાં આવ્મા. તેભને લવાલલાની ગાંબીય વભસ્મા ઊબી થઇ. તેજ યીતે બાયતભાાંથી
ારકસ્તાનભાાં સ્થાાંતય કયતાાં મુક્સ્રભ બાઈઓને બાયતભાાં ુયતી વરાભતી આલાન પ્રશ્ન ણ ઉક્સ્થત થમ.
બાાના ધયણે બાયતભાાં પ્રાાંતની ુન:યિના કયલા ભાટે પ્રફ ભાાંગણી ઉઠી. તેભાાં ારકસ્તાનભાાંથી સ્થાાંતય કયીને
આલેર શર્જય વવિંધીઓ તથા ળીખને ભાટે બાયતભાાં અરગ અરગ પ્રદે ળ પાલલાની િલ ળરૂ થઇ. તેભાાંથી
ખાબ્રરસ્તાન (ળીખીસ્તાન) ની બુભ ઉઠી. લી બાયત સ્લતાંત્ર ફનતાાં દે ળી યાજ્મ યથી બ્રિટીળ વયકાયનુ ાં
વાલાબોભત્લ યદ થયુ.ાં આથી અમુક દે ળી યાજ્મની અરગ યશેલાની શીરિાર ળરૂ થઇ. જેભાાંથી અરગ યાજસ્થાનની
ભાાંગણીન ખ્માર ણ ઉદબવ્મ. તથા બાયતની એકતા ભાટે ગાંબીય બમ ઊબ થમ. આ ફધા પ્રશ્ન શર કયીને
બાયતની પ્રથભ આઝાદ વયકાયે બાયતભાાં ળાાંવત તથા વરાભતી સ્થાલાની શતી. તેભજ બાા અને વાંપ્રદામથી ય
થઇને બ્રફન વાાંપ્રદામીક ખ્મારન વલકાવ કયીને બાયતની યાજકીમ તેભજ વાાંસ્કૃવતક એકતા વાધલાની શતી. સ્લતાંત્ર
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બાયતની પ્રથભ વયકાયે અને તેના દૂ યદે ળી નેતાઓએ આ વભસ્માઓન ઉકેર ખ ૂફ ડશાણબયી યીતે રાલીને
બાયતને ળાાંવત વરાભતી તથા એકતા આી. જેને રયણાભે બાયતે બ્રફનવાાંપ્રદાવમક ધયણે નોંધાત્ર પ્રગવત વાધી.

 બાયતભાાં વાભાજજક અને કભી તનાલ, યાષ્ટ્રીમ એકતા અને અખાંરડતતા :વાભાજજક અને કભી તનાલન ઉંડ અભ્માવ કયલાન પ્રમાવ છે લ્રા ફે દામકાઓથી આંતયયાષ્ટ્રીમ
અને યાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાઓ કયી યશી છે . વાંઘાની બાલના અને વ ૃવત વલવલધ તનાલ વાથે વાંકામેરા છે . તેની િિાા અને
ભનવલશ્રેણ ખાવ કયીને વભાજળાસ્ત્રીઓ ન વલમ યહ્ય છે . યાષ્ટ્રીમ અખાંરડતતાએ એકતાના તનાલ અને વાંઘાને
ઓગાી નાખનાય દ્રાલણ તયીકે કાભ કયે છે અને તેથી તનાલ અને વાંઘાની રયક્સ્થવતન અંત યાષ્ટ્રીમ અખાંરડતતા
અને એકતાની બાલનાથી થઇ ળકે છે .
રશિંદભાાં 1860 થી 1910 ની અડધી વદી દયવભમાન વભાજના કેટરાક લગાભાાં તનાલની જે રયક્સ્થવત
ઊબી થઇ શતી. તેન મુખ્મ શેત ુ વભાજભાાં સુધાયણા રાલલાન શત. શરકકતભાાં આ વભમ દયવભમાન વાભાજજક
રયલતાનની રશભામત કયલાભાાં આલી શતી અને તેને અળાંત: વ્મલશાયભાાં મુકલાનાાં પ્રમત્ન ણ કયલાભાાં આવ્મ
શત. કેળલિાંદ્ર વેન, ાંરડત વલદ્યાવાગય, એભ.જી યાનડે, જ્મવતફા ફૂરે, ભશવિ કલે, પ્રપેવય જી.જી.વાગયકય,
રકભાન્મ ફારગાંગાધય રટક અને ગારકૃષ્ટ્ણ ગખરે જેલા સુધાયકના જીલનભાાં ડરકયુ ાં કયતા પ્રવાંગ-ે પ્રવાંગે
તનાલ અને ઉગ્ર તનાલના અક્સ્તત્લન ખ્માર આલે છે .

 વલવલધ વાભાજજક તનાલનુાં મ ૂ :વલવલધ વાભાજજક તનાલના ઉંડા મ ૂ બાયતના ઇવતશાવભાાં ડેરા જઈ ળકામ છે . જરટર ભાનલ ય
વાંજગ ધયાલત બાયતીમ વભાજ દે ળી અને યદે ળી એલી અનેક ર્જવતઓના ફનેરા છે . બાયતન પ્રાિીન
ઇવતશાવ- દ્રવલડ, દશ્યુ અને નાગર્જવતનાાં આમો વાથેના રાાંફા ગાાનાાં વાંઘાન ઇવતશાવ છે તે છી વવિંધીમન,
ભગર, હણ
ુ , ગ્રીક, ઈયાની, મુક્સ્રભ અને છે લ્રી આલેરી પ્રર્જ શતી યુયવમન. યુયીમન વવલામ બાયતભાાં
આલેરી ફીજી ફધી પ્રર્જઓ એ બાયતભાાં કામભી લવલાટ કમો. બાયતની વભકારીન પ્રર્જ, જૂથ અને ર્જવતઓના
આત્ભવાતનુ ાં રયણાભ છે .
બાયતન વાાંસ્કૃવતક વલકાવ ક્ાાંવતનુ ાં રયણાભ કશી ળકામ. બાયત વલશ્વના ફે ભશાન ધભોની જન્ભભ ૂભી છે .
બાયતભાાં ભ ૂતકાભાાં જ્ઞાવતપ્રથા નાભની વલવળષ્ટ્ટ વાભાજજક વાંસ્થા વલકાવ ાભી શતી. આ ઉયાાંત બાયતન યાજકીમ
ઈવતશાવ ણ અભ્માવની

દષ્ષ્ટ્ટએ એટર જ યભાાંિક અને ભશત્લન છે . બાયતભાાં યાજકીમ ઈવતશાવની ળરૂઆત

મ ૂ આરદલાવી પ્રર્જથી થઇ શતી. યાજકીમ

વલકાવન ફીજ તફક્ક લૈરદકયુગ દયવભમાન વતતવવિંઘના પ્રદે ળભાાં

સ્થામેરા ગણ-યાજ્મન શત. તે છીન તફક્ક રશિંદ જુદા-જુદા મુક્સ્રભ વામ્રાજ્મન વભમ ળરૂ થમ અને તે છી
ભયાઠી વત્તા અને બ્રિટીળ વત્તાન ઉદમ થમ. રશિંદભાાં વોપ્રથભલાય બ્રિટીળ વત્તા શેઠ યાજકીમ એકતા સ્થાલાભાાં
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આલી. અખાંરડત રશિંદના યાજકીમ ઇવતશાવન છે લ્ર તફક્ક ખાંરડત રશન્દુસ્તાનન બાયત અને ારકસ્તાન એલા ફે
સ્લતાંત્ર દે ળન છે . આભ, બાયતન યાજકીમ ઇવતશાવ અનેક યાજકીમ ઉથરાથરન ઇવતશાવ છે .

 ફાંધાયણ વબા, ઘડતય અને કાભગીયી :
દયે ક સ્લતાંત્ર યાષ્ટ્રને તેન ુ ાં તાનુ ાં ફાંધાયણ શમ છે . ફાંધાયણ એ દે ળન મ ૂભુત દસ્તાલેજ છે . એ
વાભાન્મ યીતે રેબ્રખત દસ્તાલેજની સ્લરૂભાાં શમ છે . જે અનુવાય વયકાય દે ળન લશીલટ કયે છે . ફાંધાયણ દે ળના
વાથે સુવગ
ાં ત શલ જઈએ. ફાંધાયણભાાં જણાવ્મા પ્રભાણે દે ળન લશીલટ થલ જઈએ.
ફાંધાયણ ઘડતયના કામા ભાટે ફાંધાયણ વબા વો પ્રથભ 9 રડવેમ્ફયે 1947 ના રદલવે વચ્ચિદાનાંદ વવિંશાના
પ્રમુખ સ્થાને ભી શતી. ાછથી કોંગ્રેવના ીઢ નેતા ‘ડૉ. યાજેન્દ્રપ્રવાદ’ ને ફાંધાયણ વબાભાાં પ્રમુખ તયીકે
ુ તે ચુટાં ી કાઢલાભાાં આવ્મા. તે વભમે અત્માંત વનયાળાજનક રયક્સ્થવત શલા છતાાં એ ફાંધાયણ વબાએ
વલાાનભ
ફાંધાયણ ઘડતયનુ ાં મુશ્કેર કામા  ૂણા કયુું શતુ.ાં
ફાંધાયણના ઘડતયભાાં 2 લા 11 ભાવ અને 18 રદલવ જેટર વભમ રાગ્મ શત. તેની ાછ આળયે
64 રાખ રૂવમાન ખિા થમ શત. બાયતની પ્રર્જની આંકાક્ષાઓ અને રયક્સ્થવતને ધ્માનભાાં રઈને તૈમાય થમેલ.ુાં
આ ફાંધાયણ 395 કરભ અને 8 યીવળષ્ટ્ટ ધયાલે છે . 24 ર્જન્યુઆયી 1950ના રદલવે ‘ડૉ. યાજેન્દ્રપ્રવાદે ’ પ્રર્જવત્તાક
બાયતભાાં પ્રથભ યાષ્ટ્રવત તયીકે ચુટાં લાભાાં આવ્મા. 26 ર્જન્યુઆયી 1950થી ફાંધાયણ અભરભાાં આવ્મ. ત્માયફાદ
મ ૂભ ૂત અવધકાય અભરભાાં આવ્મા. રકવબાની વપતા ભાટે વ્મક્તતત્લ અને ગોયલદે નાગરયકતાન વલકાવ થામ
તે આલશ્મક છે . આ ભાટે ફાંધાયણભાાં મ ૂભ ૂત અવધકાયન વભાલેળ કયલાભાાં આલે છે . એટલુાં જ નરશ ણ
અવધકાયના મગ્મ બગલટા ભાટે વરાભતીની જગલાઈ કયલાભાાં આલી છે . અવધકાય ઉય ક્ષાત ઉક્સ્થત થામ
ત્માયે કઈણ નાગરયક દે ળની વલાાચમ અદારત અથલા લડી અદારતભાાં જઈને ન્મામ ભાાંગી ળકે છે .
આ અવધકાય આણને ભમાારદત વયકાયન ખ્માર આે છે . વયકાય તેને આલાભાાં આલેરી વત્તાઓની
ઉય લટ જઈ વ્મક્તત સ્લાતાંત્ર્મ ઉય તયા ભાયી ળકે નરશ ફાંધાયણભાાં આલાભાાં આલેરા મ ૂભ ૂત અવધકાય નીિે
મુજફ છે .
(૧) વભાનતાન અવધકાય
(૨) સ્લાતાંત્રતાન અવધકાય
(૩) ળણ વલરુધ્ધન અવધકાય
(૪) ધાવભિક સ્લાતાંત્રતાન અવધકાય
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(૫) વાાંસ્કૃવતક અને ળૈક્ષબ્રણક અવધકાય
(૬) ફાંધાયણીમ ઈરાજન અવધકાય

 બાયતના ફાંધાયણના મ ૂતત્લ તથા યાજનીવતના ભાગાદળાન વવધ્ધાાંત :બાયતભાાં પ્રદે ળ, બાા, ર્જવત તથા ધભાને પ્રશ્ને ઉદબલેરી અને વલસ્તાય ાભેરી વાભાજજક તથા
કભી તાંગદીરી નાબુદ કયલા ડૉ. આંફેડકય વવભવતએ ઘડેર અને બાયતની ફાંધાયણ વબા (વાંવદે ) ભાંજૂય કયે ર
ફાંધાયણભાાં બાયતભાાં લવતાાં તભાભ પ્રકાયના રકની સ્લાધીનતા તથા વભાનતાન મ ૂભ ૂત વવધ્ધાાંત યજૂ કયલાભાાં
આવ્મા. આ ઉયાાંત ધાવભિક વનયેક્ષતા તેભજ બ્રફનવાાંપ્રદાવમકતા તથા ળણ વાભેના શક લગેયે ણ આલાભાાં
આવ્માાં. લી બાયતભાાં ફાંધાયણભાાં મ ૂભ ૂત અવધકાયન ઉલ્રેખ ઉયાાંત યાજનીવતના ભાગાદળાન વવધ્ધાાંતન ણ
વનદે ળ કયલાભાાં આલેર છે . જે અનુવાય બાયતના પ્રત્મેક પ્રર્જજને પ્રદે ળ, ર્જતી બ્રરિંગ કે ધભાના બેદબાલ લગય
જીલનની ઓછાભાાં ઓછી જરૂરયમાત અન્ન, લસ્ત્ર, લવલાટ, વળક્ષણ તથા તફીફી વાયલાય આલાની વયકાયની પયજ
ગણલાભાાં આલી છે . આને ભાટે વયકાયે પ્રમત્ન ણ કયે ર અને ગયીફી, ભ ૂખભય તથા ફેકાયીભાાંથી ઉબા થતા
આવથિક, વાભાજજક તથા યાજકીમ તાણ વનલાયલાના પ્રમાવ ણ કયે રા છે .

 વનલાાવવતની વભસ્માન વનકાર :
બાયતના બાગરા-ફાદ ારકસ્તાનભાાંથી શર્જયની વાંખ્માભાાં રશન્દુ વનલાાવવત બાયતભાાં આવ્મા.
તેભને થાે ાડલાની વલકટ વભસ્મા આઝાદ બાયતની પ્રથભ વયકાય વભક્ષ ખડી થઇ, તેભાાં વલળે કયીને વવિંધી
તથા ળીખ વનલાાવવત

શતા, જેભને તાનુ ાં વલાસ્લ ગુભાવ્યુ ાં શતુ.ાં આથી તેના પ્રત્માઘાતરુે બાયતભાાં કભી અને

વાભાજજક તાંગદીરી લધી. લગા વલગ્રશ અને ર્જવત વલગ્રશની આ ક્સ્થવતભાાં તાત્કાબ્રરક વનલેડ કયલ. તે તથા ઉબા થતા
યાષ્ટ્રની એકતા ભાટે તદન અવનલામા ફાફત શતી. ગૃશપ્રધાન વયદાય લલ્રબબાઈએ તથા નશેરુ વયકાયે વભગ્ર યીતે
ઝડી ગરાાં બયીને વનલાાવવતને બાયતના જુદા જુદા પ્રદે ળભાાં લવાવ્મા તથા તેભને ધાંધા યજગાય તેભજ
લવલાટની રઘુતભ જરૂયીમાત ુયી ાડી. આનાથી કભ-કભ લચિેની તાંગદીરી ધીયે ધીયે ઓછી થઇ અને વભમ
જતા આખ પ્રશ્ન થાે ડી ગમ.

 બાયતીમ વાંઘ વાથે દે ળી યાજ્મનુાં જડાણ :૧૯૪૭ભાાં બાયત સ્લતાંત્ર થતા દે ળી યાજ્મ યાં ન ુ બ્રિટીળ વયકાયનુ ાં વાલાબોભત્લ યદ થયુ.ાં આથી
બાયતભાાં અમુક દે ળી યાજ્મએ સ્લતાંત્ર યશેલાની શીરિાર ળરૂ કયી. બાર, ત્રાલણકય, વનઝાભ-શૈદયાફાદ લગેયે
યાજ્મના યાર્જઓએ ત તાને સ્લતાંત્ર ર્જશેય કયી ણ દીધા. તેની વાથે આ યાજમભાાં તથા અન્મ યાજ્મભાાં કભી
અને ર્જતી વલમક તાંગદીરી લધી અથલા તેને ઉશ્કેયલાભાાં આલી. આથી યાષ્ટ્રની એકતા અને કભી એકતા વાથે
ભટુાં વલઘન ઉભુ ાં થયુ.ાં ગૃશ ભાંત્રી વયકાય લલ્રબબાઈ ટેરે તથા ગૃશ વબ્રિલ શ્રી લી.ી. ભેનને ખુફ કુનેશ ૂલાક કાભ
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રઈને બાયતના ભટા બાગના દે ળી યાજ્મને બાયતીમ વાંઘ વાથે જડી દીધાાં. કાશ્ભીયને આક્ભણખય ાવેથી
ફિાલીને તેન ુ ાં બાયત વાથે જડાણ કયલાભાાં આવ્યુ.ાં જ્માયે શૈદયાફાદ વાભે રીવ ગલુાં રઈને તેન ુ ાં બાયતીમ
વાંઘભાાં જડાણ કયલાભાાં આવ્યુ ાં અને જુનાગઢના નલાફે તાના યાજ્મને ારકસ્તાનભાાં જડતા જુનાગઢની પ્રર્જએ
ફલ કયીને પ્રર્જકીમ રડત ભાયપત જૂનાગઢન કફજ રીધ અને ફાદ પ્રર્જની ઈચછા પ્રભાણે જૂનાગઢને
બાયતીમ વાંઘભાાં વાભેર કયલાભાાં આવ્યુ.ાં આ યીતે દે ળી યાજ્મના પ્રશ્ને બાયતભાાં ઉબી થમેર કભી, વાભાજજક અને
યાજકીમ તાંગદીરીન ખ ૂફજ કુનેશ ૂલાક ઉકેર રાલલાભાાં આવ્મ અને બાયતની યાજકીમ એકતા વવધ્ધ કયલાભાાં
આલી.

 વીભા, રશ્કય અને નાણાાંકીમ વલબાજનના પ્રશ્નનુાં વનયાકયણ :બાયતના બાગરા ડતા બાયત અને ારકસ્તાનની વીભાઓ વનવિત કયલાન, રશ્કયનુ ાં વલબાજન
કયલાન અને ફન્ને દે ળએ તટસ્થ ફનેરા ાંિ વનયુતત કમાા અને તે ાંિને આેરા વનણામને સ્લીકાયી રીધા.
આભાાં થડુાં ભેલલાનુ ાં તથા થડુાં ગુભાલલાનુ ાં શતુ.ાં ત ણ વ્મલશારુણાથી આ વભસ્માઓન ઉકેર કયલાભાાં
આવ્મ. જેથી આને રયણાભે ઉદબલેરી કભી અને યાજકીમ કડલાળ ધીયે ધીયે અદશ્મ થઇ.

 બાાના ધયણે યાજ્મની ુન:યિનાન પ્રશ્ન : ભશાયાષ્ટ્ર અને ગુજયાત :સ્લયાજ્મ શેરાથી કોંગ્રેવનાાં એક લતુ
ા ભાાં બાાના ધયણે પ્રાાંત કે યાજ્મની યિના થલી જઈએ
તેલી ભાન્મતા પ્રફ ફની શતી. અને આ ભાટે તેભણે ફાંધાયણીમ િલ ણ ઉાડી શતી. કોંગ્રેવે ણ
વવધ્ધાાંતભાાં આ શકીકતન સ્લીકાય કયે ર શત. તેથી સ્લયાજમ ફાદ આ પ્રશ્ન લધાયે ઉગ્ર ફન્મ તથા અનુક્ભે
ભદ્રાવ, શૈદયાફાદ અને ગુજયાત લગેયેભાાં અરગ તાવભરનાડુ અરગ આંધ્રપ્રદે ળ તથા અરગ ગુજયાત યાજ્મની
યિના કયલા ભાટે જે તે યાજ્મભાાંથી પ્રફ ભાાંગ આલી. આ ભાટે વ્માક પ્રભાણભાાં અરશિંવક તથા રશિંવક
આંદરનન ણ થમા, અરગ આંધ્રયાજ્મની યિના ભાટે ટ્ટી શ્રી યાભલ ૂએ ૧૯૫૨ ભાાં આભયણાન્ત ઉલાવ
કમાા અને તેભાાં તે ળશીદ થમા. તેથી આંધ્રપ્રદે ળ અને દબ્રક્ષણભાાં બમાંકય યભખાણ પાટી નીકળ્મા અને છે લટે
વયકાયને અરગ આંધ્રયાજ્મની યિનાની ભાાંગણી ભાન્મ યાખલી ડી. આના પ્રત્માઘાત અન્મ યાજ્મભાાં ણ
ડયા અને તેને ગરે અરગ ગુજયાત યાજ્મની ણ ભાાંગણી થઇ ફીર્જ પ્રદે ળભાાં ણ આલી ભાાંગણીઓ થઇ.
બાાલાદને ટાલા અને દે ળની એકતા ટકાલલા બાયતીમ વયકાયે અખતયા રૂે કચછથી ભાાંડીને વતાયા
સુધીના વલળા દ્વિબાી મુફઈ
ાં
યાજ્મની યિના કયી. આની ાછન વયકાયન ઈયાદ અરગ ભશાયાષ્ટ્ર તથા
અરગ ગુજયાત યાજ્મની ભાાંગણીને ટાલાન શત. યાં ત ુ તેનાથી ઉરટુ ભશાયાષ્ટ્ર તથા ગુજયાત ફન્નેભાાં અરગ
અરગ યાજ્મની યિના ભાટે આંદરન થમા અને ૧૯૫૬ થી ૧૯૬૦ સુધી થમેરા આ બાાકીમ આંદરનભાાં
બાયે ફબ્રરદાન રેલામા તથા કયડની વભરકતનુ ાં બાાંગપડથી નુકળાન થયુ.ાં આથી વયકાયે છે લટે વલળા દ્વિબાી
યાજ્મભાાંથી ૧૯૬૦ ભાાં ભશાયાષ્ટ્ર અને ગુજયાતના અરગ અરગ યાજ્મ યચમા.
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 બાાકીમ યાજ્મ યિનાના પ્રત્માઘાત ાંર્જફ અને શરયમાણા :ભશાયાષ્ટ્ર અને ગુજયાતન ભે ૧૯૬૦ ભાાં અરગ અરગ યાજ્મ યિામા. તેના અનુવધ
ાં ાનભાાં ાંર્જફભાાં
અરગ ળીખ યાજ્મની ભાાંગણી સ્લયાજ્મ છી તુયાંત ળરૂ થઇ શતી. તેને લેગ ભળ્મ. ળીખ નેતા ભાસ્તય
તાયાવવિંગની આગેલાની નીિે ળીખએ ઉગ્ર રડત ળરૂ કયી. દયમ્માનભાાં અંતે પતેશવવિંશ નાભના ફીર્જ ળીખ
ધાવભિક નેતાએ અમ ૃતવયના સુલણાભરાં દયભાાં આભયણાાંત ઉલાવ ળરૂ કમાા. આથી ગાંબીય તાંગદીરી વર્જાઈ.
ાંર્જફભાાં રશન્દુઓ અને ળીખ લચિે આંતયવલગ્રશ થામ તેલી ક્સ્થવત વર્જાઈ, છીથી ભાસ્તય તાયાવવિંગે ણ
આભયણાન્ત ઉલાવ આદમાા શતા. યાં ત ુ પ્રશ્ન ય લાટાઘાટ થળે. તે ફશાના તે ફન્નેએ તતાના
ઉલાવ છડયા શતા. છતાાંએ આનાથી  ૂલા ાંર્જફને ાંર્જફ અને શરયમાણા એભ ફે નાના યાજ્મભાાં લશેિી
નાખલાભાાં આવ્યુ ાં તથા ફાંનન
ે ી યાજધાની િાંદીગઢ યાખલાભાાં આલી.
આ આંદરન આગ િારતા રશન્દ વયકાયને આવાભથી અમુક પ્રદે ળને જુદા ાડીને અરગ
નાગારેન્ડ યાજ્મની યિના કયલી ડી અને આભ નાગારેન્ડના રકને વાંતલા ભાાંડયા. આ યીતે પ્રદે ળલાદ
અને બાાલાદને રીધે દે ળની યાજકીમ તેભજ વાાંસ્કૃવતક એકતાભાાં થડી તીયાડ ડી. યાં ત ુ ફધુ ાં થાે ડતા
રકને બાયતના વલવલધ પ્રદે ળના વાાંસ્કૃવતક એકતાની પ્રવતતી થઇ. આનાથી બાાકીમ ધયણે યાજ્મની યિના
ફાદ થડા જ વભમભાાં તપાન ળભી ગમા અને બાયતની યાજકીમ તથા વાાંસ્કૃવતક એકતા ય બાય મ ૂકલાભાાં
આવ્મ.

 દબ્રક્ષણના પ્રદે ળ, રશન્દી અને જ્ઞાવતલાદ :દે ળની વાાંસ્કૃવતક તથા બાાકીમ એકતાના પ્રવતક તયીકે રશન્દીને ફાંધાયણ અનુવાય યાષ્ટ્રબાા
ફનાલલાભાાં આલી. યાં ત ુ દબ્રક્ષણના પ્રદે ળભાાં રશન્દીને સ્લીકાયલાન ઇન્કાય કમો તથા આભાાંથી બાયતથી અરગ
એલા દબ્રક્ષણના યાજ્મની યિના કયલાનુ ાં આંદરન ઉદબવ્યુ.ાં જેને સ્લતાંત્ર તાવભર યાજ્મની યિનાની ભાાંગણી
કયી. આ ભાટે યાજકીમ ક્ષ ણ સ્થામા. જેભાાં વોથી ભટ યાજકીમ ક્ષ દ્રાવલડ મુમ્રતે કગભ ક્ષ શત. જે
લાસ્તલભાાં બાા જ્ઞાવતલાદ તથા બ્રફનિાશભણલાદના ધયણે ૧૯૬૨ ની વાભાન્મ ચુટાં ણી રડય અને ભદ્રાવ
ધાયાવબાની ૫૩ જેટરી એટરેકે રગબગ િથા બાગની ફેઠક જીતી ગમ. આભાાંથી દબ્રક્ષણના યાજ્મભાાં
વયકાયની તેભજ િાહ્મણની વલરુધ્ધ આંદરન પ્રવયુ.ું જેભાાં ભટાબાગના નેતાઓ દબ્રરત લગોના શતા. લી
આના અનુવધ
ાં ાનભાાં જ્ઞાવત વાંઘ યિામા. જે ભાત્ર ર્જવતને ધયણે ચુટાં ણી રડતા ગમા. જેભાાં તવભરનાડુ શ્રભજીલી
ૂ જ્ઞાવતન જ ફનેર વાંઘ શત. તેજ યીતે બ્રફશાય અને ઓરયસ્વાની
ક્ષ ખાવ નોંધાત્ર શત. તે ફહધ
ુ ા ખેડત
વયશદ ય લવતા આરદલાવીઓએ ઝાયખાંડ નાભન તાન અરગ ક્ષ સ્થાતમ.
આલા જ્ઞાવત વાંઘ અને ક્ષ એ બાયતીમ યાજકાયણ તથા ચુટાં ણીઓભાાં ભશત્લન બાગ બજવ્મ.
આથી યાષ્ટ્રીમતાને તથા દે ળની એકતાને નુકળાન થયુ.ાં લી આલા નાના ક્ષના પ્રવતવનવધઓ ભટા ક્ષને
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વત્તા ભેલલા પ્રાાંત ફહભ
ુ તી આલાભાાં વપ થતા એટરે તેઓ તાને અનુકુ સ્થાન ભાટે વદ કયી ળકતા
અને એ યીતે જ્ઞાવતલાદ લગેયે ભત ભેલલા ભાટે ફહુ ભશત્લની જ્ઞાવતઓ ગણામ છે . આથી કોંગ્રેવે ભટા
પ્રભાણભાાં તેભને તાના વભ્મ અને ઉભેદલાય ફનાલીને દબ્રક્ષણના અમુક યાજ્મભાાં વત્તા શસ્તગત કયી. વાંજીલ
યે ડી દબ્રક્ષણ પ્રદે ળના છે તથા યે ડ્ડી ર્જવતના છે . એ ફાફત તેની બુપ્ધ્ધળક્તત અને કામાક્ષભતા કયતા. તેને
પ્રમુખદ અાલલાભાાં લધાયે વશાનુભ ૂત થમેરી ભનામ છે . લી ચુટાં ણીભાાં ણ જે વલસ્તાય જે જ્ઞાવતનુ ાં જય શમ
ત્માાંથી તે જ જ્ઞાવતના ઉભેદલાયને યાજકીમ ક્ષ ઉબા યાખતા શમ છે . આભ યાષ્ટ્રીમતા ય શજુ ણ જ્ઞાવતલાદનુ ાં
પ્રાફલ્મ છે . બાયતને વલાુંગી ઉન્નવત ભાટે તથા શુધ્ધ રકળાશીના વલકાવ ભાટે આ અવનષ્ટ્ટ નાબુદ કયવુ ાં ડળે.

 ધભા અને ધાવભિક ભાન્મતાઓનુાં પ્રાફલ્મ:બાાલાદ, પ્રદે ળલાદ તથા જ્ઞાવતલાદના જેવુ ાં ફલ્કે તેનાથી ણ લધાયે લિાસ્લ બાયતીમ જીલન ય
ધભાન ુ ાં છે . ધભાને નાભે રકાભાાં કભલાદ તથા લગાબેદને ઉશ્કેયલાના પ્રમત્ન થમાાં છે . વાાંપ્રદાવમક ખ્માર અને
આિાયએ શુધ્ધ ધભાના તત્લને વલવાયે ાડી દીધા છે . તથા કભી અને યાજકીમ નેતાઓને રકની ધાવભિક
રાગણીઓન ગેયરાબ રીધેર છે . ધાવભિક ઝનુન શેઠ ઉત્તેજલાભાાં આલેર કભલાદને રયણાભે બાયતનુ ાં
વલબાજન થમેલ ુાં છે . તથા આનાથી વલવલધ પ્રકાયની કભી તેભજ બ્રફનવાાંપ્રદાવમકતાને બાયત લયે લ ુાં છે . ભાટે જ
બાયત કઈણ કભી કે વાાંપ્રદાવમક બાલના ધયાલનાય યાજ્મ વાથે જડતુ ાં નથી અને તાની વલદે ળ નીવત
બ્રફરકુર તટસ્થ યાખેર છે . તથા જલાશયરાર. નશેરુએ અનાલેર ાંિળીરના વવધ્ધાાંતન ચુસ્તણે અભર કયે
છે .

 બ્રફનવાાંપ્રદાવમક:બાયતીમ વત્તાને બ્રફનવાાંપ્રદાવમક ર્જશેય કયે છે , આન અથા થામ કે યાજ્મ ધભાવનયેક્ષ છે . તે કઈ
ધભાને ઉંિ કે નીિ ગણત નથી. ફધા જ ધભાને વભાન ગણે છે . યાજ્મ કઈ ધભાને પ્રત્મે ક્ષાત નથી. દે ળભાાં
ઘણી ધાવભિક રઘુભતીઓ શમ ફાંધાયણીમ યીતે તેભને વભાન તક આલાની જગલાઈઓ કયલાભાાં આલી છે .

 બ્રફનવાાંપ્રદાવમક ખ્મારન વલકાવ અને વાાંસ્કૃવતક વભન્લમ:બાયતના યાજકાયણભાાં વભાજ જીલન તથા ધાવભિક ખ્મારની ઉયતત નફાઈઓ શલા છતાાંએ
બાયત પ્રાિીન યાં યા અનુવાય એકાંદયે રકળાશી યાજ્મવ્મલસ્થા, બેદબાલ યરશત વભાજ યિના તથા
બ્રફનવાાંપ્રદાવમક ધાવભિક વવધ્ધાાંતને લયે ર છે . બાયતના ફાંધાયણે ણ યાજકીમ, વાભાજજક તથા આવથિક ન્મામ
ય તથા ધાવભિક વનયેક્ષતા ય બાય મુકેર છે . બાયતની વયકાય ણ બ્રફનવાાંપ્રદાવમક ખ્મારન વલકાવ કયલા
પ્રમત્નળીર છે . બાયતના યાજ્મ લશીલટ અને રકળાશીનુ ાં ભાખુાં એકાંદયે રામકાતના ધયણે ણ યિામેલ ુાં છે .
ુ  અલકાળ છે . એટલુાં જ નરશ યાં ત ુ તેને ભાટે પ્રમત્ન ણ
તેભાાં રકળાશી વવધ્ધાાંતનાાં અભર ભાટે ુયેય
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કયલાભાાં આલે છે . યાજ્મ શલે કભલાદ, ર્જવતલાદ, તથા પ્રાદે વળકલાદ વાભે વાંજગ ફનેર છે અને બાયતભાાં
લવતાાં જુદી જુદી કભ, જુદા જુદા લગાના રક, અરગ અરગ બાા ફરનાય રક તથા અરગ અરગ ધભા
ાડનાય રક લચિે વાાંસ્કૃવતક વભન્લમ વાધલા ભથી યશેર છે . યાષ્ટ્રીમ અક્સ્ભતાને આંિ ન આલે તે યીતે યાજ્મ
પ્રાદે વળક બાલનાઓ ે છે . યાં ત ુ બાયતની રકળાશી વયકાય શલે કભીલાદ, બાાલાદી, તથા વાાંપ્રદાવમક
રયફને નાબુદ કયલા કટીફધ્ધ થમેર છે . તેભ તેણે રીધેરા વલવલધ ગરાાં યથી પબ્રરત થામ છે .

 વભાન:બાયત જેલા વલળા દે ળભાાં કઈ વલલાદ જ ન શમ તેભ ભાનવુ ાં ખુફ લધાયે ડતુ ાં છે . બાયતીમ
વાંસ્કૃવતની વલવળષ્ટ્ટતા એ છે કે તેભાાં અનેકતાભાાં એકતા યશેરી છે . તે બાતીગ વાંસ્કૃવત છે . વલળેભાાં બાયતભાાં
ગયીફી, ભ ૂખભય અને ફેકાય નાબુદ કયલા ભાટે તથા લસ્તી વનમાંત્રણ કયલા ભાટે શારભાાં તભાભ પ્રમાવ થામ
છે . ખેતી, ઉધગ, યજગાય, લાશનવ્મલશાય લગેયેન ળક્ય તેટર વલકાવ અને વલસ્તાય થઈ યશેર છે અને તેભાાં
લધાયે ને લધાયે રકને યજી ભે તે વયકાયનુ ાં રક્ષમાાંક છે . આલી કભી લગીમ તેભજ વાાંપ્રદાવમક પ્રશ્ન ગોણ
ફનતાાં ર્જમ છે . શારભાાં કઈણ દે ળ ભાટે આવથિક વભસ્માઓ એ ભટાભાાં ભટ પ્રશ્ન છે અને તેના ઉકેરના
પ્રમાવ આગ અન્મ વલાર ગોણ ફની ર્જમ છે . એ યીતે ણ કભી અને વાાંપ્રદાવમક પ્રશ્ન ઘટતા ર્જમ છે .
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