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 વને ૧૯૩૬ભા ંભશાયાષ્ટ્રના પૈઝયુ ગાભે કોંગ્રેવનુ ંચાવમુ ંઅસધલેળન ભળયુ ંશત ુ,ં તેભા ં

વયદાયે આગાભી  અસધલેળન ગજુયાતભા ં બયલાનુ ં સનભતં્રણ આેલુ.ં તેનો વશષ સ્લીકાય 

કયલાભા ંઆવ્મો શતો. વયદાય ગજુયાતભા ંજમા ંજતા તમા ંઅસધલેળનની ભાહશતી આતા અને 

પ્રચાય પ્રવાય કયતા. ફાયડોરી તાલકુાના લયાડ ગાભે શસતઓના વભેંરનભા ંવયદાયે કહ્ુ ંશત ુ ં

કે ‘તભને ખફય છે કે, તાી કાઠેં શહયયુાના ાદયે થોડા જ લખતભા ં યાષ્ટ્રીમ ભશાવબા 

બયાલાની છે. આખા દેળની ગરુાભી તોડલા છેલ્રા ંચાવ લષથી જે બગીયથ કયી યશી છે એલી 

એ ભશાવબા છે.’૧ 

 શહયયુા કોંગ્રેવ અસધલેળન સલસળષ્ટ્ટ શત ુ ં ઇ.વ. ૧૯૨૮ભા ં વયદાય ટેરના ફાયડોરી 

નેતતૃલભા ં વતમાગ્રશ દ્વાયા અને ૧૯૩૦ભા ં ના-કયની રડત તથા વામહૂશક હશજયત દ્વાયા 

ફાયડોરીની પ્રજાએ જે લીયતલ દાખવ્યુ ં તેને સમુોગ્મ અંજલર અષલા, યાષ્ટ્રની વૌથી ભોટી 

વસં્થાનુ ંલાસિક અસધલેળન ફાયડોરી તાલકુાભા ંબયલાનુ ંનક્કી થયુ.ં 

 ગજુયાતભા ંઅસધલેળનના સ્થની વદંગીનુ ંકાભ વશલેુ ંન શત ુ.ં વયદાય વાશફેે સ્થની 

વદંગી ભાટેની એક ખાવ કસભટી નીભી. અનેક જગ્માઓ જામા ફાદ કસભટીએ ત્રણ સ્થની 

બરાભણ કયી. વયદાય વાશફે એ ત્રણ ેજગ્માઓ જાઇ આવ્મા. તેભા ંતેભણ ેફાયડોરી તાલકુાના 

શહયયુા ગાભ ઉય વદંગી ઉતાયી. ગાધંીજીને ણ શહયયુા ફોરાવ્મા. ગાધંીજી તાી નદીને 

હકનાયે શહયયુા ગાભની ખલુ્રી જગ્મા જાઇ ખળુ થમા, ણ ગાધંીજીની શભેંળા ઇચ્છા યશતેી કે  

ગ્રાભસલસ્તાયભા ં અસધલેળન બયામ તેભા ં ફહ ુ ખચષ ન થલો જાઇએ. વયદાય વાશફેે ગાધંીજીને 

વશજ યીતે છૂી રીધુ.ં આનો અંદાજ કેટરા રૂસમાનો છે? ગાધંીજી કશોેઃ ચાય શજાયથી લધાયે 

ખચષ થામ એ ભને ગભે નશીં.૨ વયદાય વાબંી યહ્યા. એભને તો ગ્રાભપ્રદેળભા ંણ ગજુયાતને 
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આંગણ ેઆલતા પ્રસતસનસધઓની યેૂયૂી વગલડ વાચલલી શતી. દૂય દૂયના પ્રાતંભાથંી આલતા  

ભશભેાનોનુ ંઆસતથ્મ કયવુ ંશત ુ.ં તેને ભાટે ાચં શજાય તો શુ,ં ાચં રાખ રૂસમા ખચષલા તેઓ 

તૈમાય શતા. વયદાય વાશફે ક્યાયેમ ગાધંીજીની લાતનો વીધો સલયોધ કયતા નશીં. યંત ુોતાના 

ભનભા ંઆલે તે જરૂય કયતા. ગાધંીજીની વરાશ રઇને તેઓ અસધલેળનની વ્મલસ્થા ભાટે કાભે 

રાગ્મા. વૌ પ્રથભ તો તેભણ ેતેભના ખાવ વાથીઓ કંુલયજીબાઇ, કલ્માણજીબાઇ અને ખળુારબાઇ 

ભાયપતે કોંગ્રેવનગય ભાટે ૫૦૦ એકય જભીન ભાગી.  તેના ભાલરકોએ વયદાય વાશફેને જભીન 

આી. જે જભીન હશિંદુ અને મવુરભાન ફને્ન કોભની શતી. નાભદાય સલઠ્ઠરબાઇ ટેર (વયદાય 

ટેરના ભોટાબાઇ)ની સ્મસૃતભા ં કોંગ્રેવનગયનુ ં નાભ ‘સલઠ્ઠરનગય’ યાખલાભા ં આવ્યુ.ં વયદાય 

વાશફેે સલજમાદળભીના શબુ હદને નગયનુ ં ખાતમહુતૂષ કયુું. વેંકડો કામષકતાષઓને વ્મલસ્થાભા ં

રગાડી દીધા. સલઠ્ઠરનગયનો મખુ્મ યસ્તો તેભજ અંદયના ભાગોને ડાભયના ાકા યોડ ફનાલી 

દીધા. ગ્રાભલાવી, લનલાવી કે નગયલાવી વૌ કોઇ વતમાગ્રશના વભમની ેઠે જ વયદાયનુ ંનાભ 

ડતા ંસ્લમવેંલક તયીકે ભદદભા ંઆલીને ઊબા યહ્યા. 

 અસધલેળનભા ંાણીની વ્મલસ્થાના વદંબષભા ંગાધંીજીએ કહ્ુ ંકે નદીહકનાયે લવતા ંશજાયો 

ગ્રાભજનો લશતે ુ ંાણી જ ીએ છે. ણ વયદાય વાશફે તો લો જૂના મ્યસુનસવાલરટીના પ્રમખુ. 

તેભની સ્લચ્છ ાણીની કલ્ના ગાધંીજી કયતા ંત્દનન જુદી શતી. જમા ંએકવાભટા ંશજાયો ભાણવો 

એકઠા ં થલાના ં શોમ,તમા ં નદીનુ ં લશતે ુ ં ાણી કેભ લાયી ળકામ? તેભણે અભદાલાદ 

મ્યસુનસવાલરટીના સનષ્ટ્ણાતને ફોરાલીને લાpટયલકવષ ઊભુ ં કયુું. આખા નગયની ગટયવ્મલસ્થા 

કયી.ગટયના ાણીના ન ભાટે જાઇતી ાઇો યાવલાા આળાબાઇ ટેરે તમા ંને તમા ંજ તૈમાય 

કયાલી. આ વ્મલસ્થા કાભચરાઉ શતી, છતા ંળશયેના ંભોટા ંલાpટયલકવષ અને ગટયને આંટી ભાયે 

એલી સુદંય યીતે કયલાભા ં આલી શતી. વયદાય વાશફેે બોજનારમભા ં ગ્રાભોદ્યોગની લસ્તઓુ 

ભેલલાની વ્મલસ્થા ઊબી કયી. શાથછડના ચોખા, શાથે દેરો આટો, ફદઘાણીનુ ંતેર લગેયે 

ભાટે ભહશનાઓ શરેા ં તૈમાયી કયી શતી. વાહશતમ છાલા ભાટે શાથફનાલટનો જ કાગ 

લાયલાનો શતો. તેને ભાટે સ્થ ય જ એક છાખાનુ ંઊભુ ંકયલાભા ંઆવ્યુ.ં દયેક વ્મલસ્થાની 

વયદાય લચિંતા કયતા. વાજંે ફધાજ  સ્લમવેંલકોને વોંેરા ં કાભોનુ ં  હયોટીંગ રેતા. ક્યાયેક 

હયોટીંગભા ં ગાધંીજીને ણ શાજય યાખતા. ગાધંીજી ણ વરાશ સચૂન કયતા. એકલાય 

ગાધંીજીએ આગ્રશ યાખીને વયદાયને  કહ્ુ ં કે, જુઓ આ અસધલેળનભા ં દૂધ તો ગામનુ ં જ 

આલાનુ ંછે. વયદાયે એ અંગે તેભના સલનોદી સ્લબાલ મજુફ જલાફ આતા ંજણાવ્યુઃંોઃ શા, એ 

ફધુ ંથઇ જળે. તભ તભાયે  નક્કી જ કમાષ કયોને! ખેડા જજલ્રાભા ંઘણી બેંવો છે. તભને વપદો 

ભાયીને ગામો ફનાલીને ગામનુ ં દૂધ દઇશુ.ં’ ગાધંીજી તયત ખચંકામા. તઓેએ  આગ્રશ યાખ્મો, 

અસધલેળનભા ંદૂધ તો ગામનુ ંઅાવુ ંજાઇએ. તેઓ ોતાના સનણષમભા ંરેળભાત્ર ચલરત થલાને 
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ખળુી નશોતા. ગાધંીજીએ પયી છૂયુ,ં વયદાય ફોરોન,ે દૂધ તો આણે ગામનુ ંજ આલાનુ ંછે ને? 

તભે શા ાડો અને પ્રફધં ગોઠલો તો ભારંુ ગાડુ ં આગ ચારે. તયત જ વયદાય શકાયાતભક 

જલાફભા ંફોલ્માોઃ ‘શા,શા, લી ફધી વ્મલસ્થા થઇ જળે.’ વયદાયના આલા ખરુાવાબમાષ જલાફથી 

ગાધંીજીને વતંો થમો. 

 તે લખત ેએજન્ડાની નોંધ કલ્માણજી ભશતેા, ન્નારાર ઝલેયી, યાલજીબાઇ ટેર લગેયે 

કયતા શતા. વયદાયની કબરુાત છી ખચકાતા ંતેઓ ફોલ્માોઃ ‘વયદાય વાશફે, ફાનુા પ્રશ્ન અંગ ે

અભે એજન્ડા ય ળી નોંધ રઇએ? તભે ફોરો તે નોંધી રઇએ. તયત જ વયદાયે હદરલૂષક 

ખરુાવાથી કહ્ુ,ં શા બાઇ, શાોઃ રખો, કંઇ છૂટકો છે? ફાનુો આગ્રશ છે એટરે આણે તો ગભે 

તમાથંી ગામો શાકંી રાલીશુ.ં અસધલેળનની તૈમાયીભા ં  વૌથી મશુ્કેર શત ુ ંગામના ં દૂધ, દશીં, ઘી 

યૂા ંાડલાનુ ંતે તો ત્રણ ભાવ શરેાથંી શહયયુાની ભસૂભ ઉય યૂતી ગામોની ગૌળાા ઊબી 

કયે તો જ ળક્ય ફને તેભ શત ુ.ં વયદાય જેલા ફાનુા ‘અંધઅનમુામી’ને ફદરે કોઇણ દેખતા 

અનમુામી શોત તો તેણે ગામના દૂધને ખાતય કોંગ્રેવ અસધલેળનભા ંભોટી ગૌળાા ઊબી કયલાની 

મોજના શવલાભા ં કાઢી નાખી શોત. યંત ુ વયદાયે ણૂષ ગબંીયતા વાથે ગૌળાાની મોજના 

ફનાલી. કાકંયેજ ક્ષેત્રભાથંી ગજુયાતની શે્રષ્ટ્ઠ ગણાતી એલી ૫૦૦ ગામોને શહયયુા રાલલાભા ં

આલી.૩ આ ફધી ગામોના ારકો ભાટે વયદાયે તેભને અરગ યશઠેાણો ઊબા ંકયી આપમા ંશતા.ં 

વયદાયે ગૌળાાના અનબુલી ાયનેકયની વેલા ભાગી રીધી. તેઓ, ગાધંીજીની આશ્રભ 

ગૌળાાના અનબુલી શતા. તેભણ ેઆ ઘણનુ ં દૂધ ફ-ેત્રણ ભાવ સધુી દોશી તેને કન્ડને્સ્ડ કયી 

તેના વીરફધં ડફાઓ એકઠા કયી યાખ્મા. તેભાથંી દૂધ, દશીં લગેયે અસધલેળનના હદલવો 

દયસભમાન પ્રસતસનસધઓને ીયસ્મા.ં 

 તે લખતે ગામો બગેી કયલાભા ંઅને તેભને શહયયુા શોંચાડલાભા ંવાયો એલો ખચષ અને 

તકરીપ બોગલલા ં ડ્ા.ં તેભજ ગૌળાાની મોગ્મ વ્મલસ્થા ભાટે ાયનેકયને જાઇએ તેટરી 

ગોલાોની વનેા યાખી રેલાની છૂટ આી. જાનાય વભજતા શતા કે વયદાય ફધુ ંત્રણ હદલવના 

તભાળા ભાટે કયી યહ્યા છે. કેટરાક રોકોને આલડો ભોટો ખચષ વયદાય કયતા શતા તે ગભતુ ંનશીં 

ણ શોમ. ણ વયદાયના ભનભા ં શરેેથી જ એ ફધી ગામો કોંગ્રેવીઓનો જરવો યૂો થમે 

ફાયડોરી પ્રદેળના ખેડતૂોના ઘયોભા ં કામભ ભાટે આલાની મોજના શતી. તેની જાણ એ 

જાનાયાઓને ાછથી જ થઇ. વયદાયે ફાયડોરીના ખડેતૂોને ોતાની મોજના વભજાલી તે ભાટે 

તેભને ઉતવાહશત કમાષ. આ ખેડતૂો ગામો કયતા ંજાડુ ંદૂધ અને ઘી  આનાયી જાડી બદુ્ધિની બેંવો 

ાલા ટેલામેરા શતા, છતા ં તેઓ ફદ તો ગભે તેટરે દૂયથી અને ગભ ેતેટરા ખચ ેચચં 

એલી કાકંયેજી ઓરાદના યાખલાના ળોખીન શતા. તેથી તેલા ં લાછયડા ં ઘયે ફેઠા ં આનાય 

ગામોને ઘણી ખળુીથી યાખી રીધી. વયદાય વાશફેની ઉત્તભ વ્મલસ્થાનો હયચમ આણને 
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ઉયોક્ત પ્રવગં ઉયથી ભે છે. આજુફાજુના રાખો ભાણવો ભાત્ર છ ૈવા આીને આ 

અસધલેળનભા ં બોજન રેતા. દયયોજ ૫૦ શજાયથી લધ ુ રોકો બોજનનો રાબ રેતા શતા. 

જુગતયાભ દલેની આગલેાની નીચે ૧૨,૦૦ જેટરા સ્લમવેંલકોનુ ં સ્લચ્છતાદ ઊભુ ં કયલાભા ં

આવ્યુ ંશત ુ.ં આ અસધલેળનના ભાગો ઉય ઠેય ઠેય કચયાેટીઓ મકૂલાભા ંઆલી શતી. દૂયદૂયથી 

રોકો ગાડાભંા ં સલઠ્ઠર નગયને જાલા આલતા, ગાડા ંરઇને આલેરા ફદોના ઘાવચાયાની ણ 

વયદાય વાશફેે વ્મલસ્થા કયી શતી. કેટરી સકૂ્ષ્ભ દૃષ્ષ્ટ્ટ! જલાશયરાર નેશરુ સ્લચ્છતા સળલફયની 

મરુાકાતે આવ્મા તમાયે તેભણે કહ્ુ ં કે લલ્રબબાઇએ બવ્મનગય ફાધંયુ ં છે.૪ સલઠ્ઠરનગયન ે

એકાલન દયલાજા શતા. નદી હકનાયાના ળાતં અને યભણીમ સ્થે ગાધંીજી અને સબુાફાબનુી 

કુહટયો ફાધંલાભા ંઆલી શતી. અસધલેળનભા ંસલળા ભડંભા ંશજાયો શ્રોતાજનો વાબંી ળકે તેલી 

યીતે વ્માવીઠ અને લકતાીઠ યાખલાભા ં આલી શતી. આખામે ગજુયાતભાથંી રોકો શહયયુા 

કોંગ્રેવભા ંઊભટયા શતા. ોયફદંય, કચ્છના ભાડંલી, ભજૂ, ારનયુ, યાધનયુના નગયલાવી અને 

ગ્રાભલાવી, લનલાવી અને વાગયલાવી, વૌ કોઇ અસધલેળનને જાલા ભાટે ઊભટયા શતા. 

 ઉયોક્ત વ્મલસ્થા ઉયાતં વૌથી ભોટો પ્રશ્ન શતો અસધલેળન અને કોંગ્રેવના પ્રમખુ 

સબુાફાબનુા વાભૈમાનો. વયદાય વાશફેે સબુાફાબનુુ ં વાભૈય ુ કેલી યીતે કયવુ ં અને તેભના 

યથનો વાયસથ કોણ ફન,ે તેને ભાટે અરગથી તેભના ભાગષદળષન શઠે કસભટી ફનાલી. આ 

કસભટીના ંસચૂનો અને વલંાદો આ કસભટીના વભ્મ એલા કંુલયજી ભશતેાના ળબ્દોભા ંજાઇએ.૫ 

 કોંગ્રેવ અસધલેળનની લૂષતૈમાયી ભાટે સ્લાગત વસભસતની ફેઠક ભી શતી. પ્રમખુસ્થાને 

વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર શતા. ટટ સનણષમો રેલાતા શતા. જલાફદાયી વોંાતી શતી. ણ, 

કોંગ્રેવ પ્રમખુનુ ંવાભૈયુ ંકઇ યીતે કાઢવુ,ં તેની ચચાષ અણધાયી યીતે રાફંી ચારી. વસભસતના ઘણા 

વભ્મોને એ ફાફત કંઇ ને કંઇ કશલેાનુ ંશત ુ.ં વયદાય વાશફે ળાસંતલૂષક ચચાષ વાબંી યહ્યા શતા. 

 ‘કોંગ્રેવનુ ં ખલુ્લુ ં અસધલેળન ગાભડાભા ં યાખલાનુ ં કશલેા ાછ ભશાતભાજીના ભનભા ં

વાદાઇની સ્ષ્ટ્ટ ગણતયી છે.’ સ્લાગતવસભસતના એક વભ્મે કહ્ુ.ં 

 ‘વાદાઇની લાત ભન ે ભાન્મ છે, ણ વાદાઇ એટરે વાદંમષસલશીનતા નશીં’. 

સ્લાગતવસભસતના વાહશતમયસવક વભ્મે કહ્ુ.ં 

 એ છી, વસભસતના થોડા વભ્મો વાભૈમાની લાત ડતી મકૂી વાદંમષભીભાવંા ય ઊતયી 

ડ્ા. આ ટાટી થોડીલાય ચારલા દીધા છી લલ્રબબાઇએ ચચાષનો દોય શાથભા ંરીધો. 

‘આ ચચાષ તો સબુાનુ ંવાભૈયુ ંકઇ યીતે કયવુ ંતેની છે ને?’ 

 ‘શા......જી!’ ફે ત્રણ વભ્મો એકવાભટા ફોરી ઊઠમા. 
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 ‘એભા ંઆટરી રાફંી ચચાષ ળી કયલાની? કોંગ્રેવનુ ંઆ એકાલનમુ ંઅસધલેળન છે, એટર ે

સબુાના ગાલ્રાને એકાલન ફદ જાડાલાના.’ વયદાયે સલલાદનો અંત રાલતા શોમ તેભ સનણષમ 

આપમો. 

 ‘ગા...ડુ ં ’ વાહશતમયસવક વભ્મ વયદાયના અયસવક સચૂનથી નાયાજ થમા શોલા છતા ં

ોતાનો અણગભો છુાલલા ભથ્માોઃ ‘ગ્રામ્મ નશીં રાગ?ે’  

 ‘અસધલેળન ગાભડાભા ંજ બયામ છે ન?ે’ વયદાયે ભીઠી ભજાક કયી.  

 વયદાયવાશફે! કલ્માણજીબાઇ એક ખણૂેથી ફોલ્મા, ‘એભની વાદંમષની કલ્નાને લાધંો ન 

આલ,ે તેવુ ંકંઇક આણે કયીએ તો?’ 

 ‘શુ ંકયળો?’ વયદાયને કલ્માણજીબાઇના સચૂનભા ંશભેંળા ંયવ ડતો. 

 ‘સબુાફાબનેુ આણ ેખેડતૂોના ગાડાભા ં ફવેાડલાને ફદરે લાવંદાના યાજાના યથભા ં

ફેવાડીશુ.ં એ તો સુદંય રાગળે ને?’ કલ્માણજીબાઇએ થોડીલાય શરેાનંી વાદંમષભીભાવંા ય 

રશયેથી કટાક્ષ કયી રીધો. 

 ‘ક્ાસંતલીય સબુાચદં્ર ફોઝના વાભૈમા ભાટે યાજા ોતાનો યથ આળે? અંગ્રેજ શાકેભોનો 

તેભને ડય નશીં રાગ?ે’ કોઇએ ોતાની ળકંા વ્મક્ત કયી. 

 ‘લાવંદાથી એ યથ રઇ આલલાનુ ં ભાયા ગાભા.ં લાવંદાના યાજાએ ભને કદી સનયાળ 

નથી કમો.’ કલ્માણજીબાઇને આથી સલળે કશલેાનુ ંજરૂયી ન રાગ્યુ.ં કલ્માણજીબાઇ જલાફાદયી 

રે તે કાભ ાય ાડ ેજ. એટરી આફરૂ તેઓ કભામા શતા. 

 ‘એકાલન ળણગાયેરા ફદ તો ભળે ને? કે તે ભાગલા લી ક્યાકં ફીજે જવુ ંડળે?’ 

વયદાયે ટીખ કયુું. 

 ‘એભા ંલાધંો નશીં આલે. ણ, એ યથનો વાયસથ કોણ થળ?ે’ એક વભ્મે છૂયુ.ં 

 એ પ્રશ્ન ભશ¥લનો છે. સબુાફાબનુા યથના વાયસથ થલા ભોટા ભોટા ભાણવો ડાડી 

કયળે. વાયસથદની ઉછાભણી કયીએ, તો વાયી કભાણી થામ. ણ, આણે એવુ ં કયવુ ંનથી. 

સબુાફાબનુા વાયસથની વદંગીભા ંઆણે ફે ફાફતનો ખ્માર યાખલો. એક એ ફાયડોરીની 

ધયતીનો જામો શોલો જાઇએ. ફીજુ,ં તેનો તમાગ સબુાફાબનુી કક્ષાનો જાઇએ. કંુલયજી બાઇએ 

ચચાષનુ ંસ્લરૂ વીસભત કયી રીધુ.ં 

 ‘છે કોઇ એવુ ંધમાનભા?ં’ વયદાયે છૂયુ.ં  

 ‘વયદાય વાશફે ભાયા ધમાનભા ંએક એલી વ્મÂક્ત છે.’ કેળલબાઇએ ઉંભગબેય કહ્ુ.ં 

 ‘ક્યા ંઅગાડી યશ ેછે?’ વયદાયની ચોકવાઇ અજફ શતી. 

 ‘ભાયા મૂ ગાભ યફભા ંયશ ેછે.’ કેળલબાઇએ કહ્ુ.ં 
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 ‘યફ તો ગામકલાડી શદનુ ંગાભ. એ વદંગીભા ંકંુલયજીબાઇની શરેી ળયતનુ ંારન 

નથી થતુ.ં’ 

 ‘વયદાયવાશફે! કેળલબાઇ ટેરે ોયવલૂષક કહ્ુ.ં હુ ં જે નાભ સચૂવુ ં છુ ં તેભા ં

કંુલયજીબાઇની શરેી, ફીજી અને ફધી ળયતોનુ ં ારન થામ છે. હુ ં જેની લાત કરંુ છુ,ં ત ે

યફના મૂ યશીળ નથી, હશજયતી છે.તેભનુ ંમૂ ગાભ તો લયાડ.’ 

 ‘તભે છીતા ટેરની લાત કયો છો ને?’ વયદાય વાશફેે કહ્ુ.ં ‘તભે સબુાના વાયસથ 

તયીકે મોગ્મ નાભ સચૂવ્યુ ંછે. સબુા તમાગલીય છે, તો છીતા ટેર એ ફાફતભા ંઓછા ઊતયે 

તેલા નથી. આ તો અજુ ષન-કૃષ્ટ્ણનો ભે જામ્મો.’ ગાધંીજીની સચૂનાથી વયદાય છીતા ટેરને 

સબુાના વાયસથનુ ંઆભતં્રણ આલા ગમા. વયદાયને જાઇને છીતા ટેરે આનદં અનબુવ્મો. 

અને સબુાના યથના વાયથી ફનલા શહયયુા આલી શોંચ્મા. 

 પેબ્રઆુયી ભાવ ચારતો શતો સળમાો યૂો થલાના આયે શતો તેલાભા ં અચાનક 

સલઠ્ઠરનગય ય લટંોલમા વાથે લયવાદ તટૂી ડ્ો. ભડં અને કુહટયો અડીખભ ઉબી યશી. ણ 

એક સ્લમવેંલક તાીભા ં ડીને ડફૂી ભમાષ. થોડા હદલવ છી આશ્રભના વગંીતળા†ઃી હંડત 

ખયેને ઇન્પલએુન્ઝા થતા ંતેઓનુ ંણ અલવાન થયુ.ં વયદાય વાશફેને ખફૂ જ આઘાત રાગ્મો. 

આ કુદયતી આપત ફાદ કયતા ં ગાભડાભા ં મોજામેલુ ં શહયયુા કોંગ્રેવ અસધલેળન વયદાયની 

કુનેશથી વપતાથી ાય ઉતયુું.૬ 

 વયદાયની શહયયુા અસધલેળનની સબુાફાબનુા વાભૈમાથી ભાડંીને નાનાભા ં નાની 

લસ્તનુી વ્મલસ્થાળક્ક્તનો હયચમ વભગ્રદેળને થમો. ગજુયાતને આંગણ ેઆલેરા ભશભેાનોની 

વયબયા કયલાની બાલના, ભોટાભા ંભોટા આગેલાનોથી ભાડંી નાનાભા ંનાના ખેડતૂોનુ ં પે્રભલૂષક 

સ્લાગત કયલાભા ં દેખાતો તેભનો ઉતવાશ જાઇ અસધલેળનભા ં આલનાયા વૌ કોઇને વયદાયની 

અજાડ વ્મલસ્થાળÂક્તના ંદળષન થમા.ં આલા ગાભડાભા ંણ વયદાયની લશીલટ કુનેશને કાયણે 

આ અસધલેળનને વપતા  ભી. ફધે જ આ વ્મલસ્થાના ંલખાણ થમા.ં યંત ુઆ અસધલેળનની 

વપતાનો વંણૂષ મળ વયદાય વાશફેે કામષકતાષઓને આપમો. 
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