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ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય સબંધંોમા ંગાધંી નેહરુ અને સરદાર ટેની 
ભમૂમકા 

ડૉ. અર્ચના બનસોડ 

આસવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય-વેન્ટય પોય સ્ટડીઝ એન્ડ યીવર્ચ ઓન રાઇપ એન્ડ લર્કવચ ઓપ વયદાય 
લલ્રબબાઇ ટેર(વેયલર) લલ્રબ સલદ્યાનગય 

 ભશાત્ભા ગાાંધી, જલાશયરાર નેશરુ અને વયદાય લલ્રબાઇ ટેરની બાયતની 
સલદેળનીસતના ઘડતયભાાં જે ભસૂભકા યશી તેનુાં સલશ્રેણ કયવુાં જેટલુાં યવપ્રદ છે, તેટલુાં અગત્મનુાં 
ણ છે. એક વ્માક ભાન્મતા એલી છે કે, ાંડડત નેશરુએ બાયતની સલદેળનીસતને ઘાટ આપ્મો, 
સનભાચણ કયુું. એનુાં સ્ષ્ટ કાયણ એ છે કે તે વભમના યાષ્રલાદી નેતાઓની તરુનાભાાં નેશરુ 
આંતયયાષ્રીમ વાંફાંધો અથલા સલદેળનીસતની ફાફતભાાં લધાયે સઝૂ અને વભજ ધયાલતી વ્મક્ર્કત 
શતા. ઉયાાંત વાલચબૌભ અને સ્લતાંત્ર બાયતના સલદેળ પ્રધાન અને લડાપ્રધાન તયીકે ળરૂઆતના 
17 લચ સધુી કાભ કયુું.1 

મૂ સલમ ય આણ ે આગ લધીમે એ શરેાાં ઇસતશાવ અને યાજકાયણના એક 
અભ્માસ ુતયીકે અસત વાંલિપ્તભાાં વહનુ ુાં ધ્માન દોયી યશી છાં. 
1. દ્વિતીમ સલશ્વયદુ્ધના અંત છી આંતયયાષ્રીમ યાજકાયણભાાં બાયે ડયલતચન આવ્યુાં. 
2. બાયતની આઝાદી છી વામ્રાજ્મલાદી વત્તાર્ક્રભાાં પવામેરા નાના ભોટા યાષ્રોની 

આઝાદીનો યગુ ળરૂ થમો. વાલચબૌભ યાષ્રોની વાંખ્મા લધી. 
3. અભેયીકા અને યસળમા લચ્ર્ેના લૈભનસ્મને કાયણે સલશ્વ ફે બાગભાાં લેશાંર્ાયુાં. ળસ્ત્રોની 

શોડ લધી. ઠાંડુ યદુ્ધ ળરૂ થયુાં. 
ફદરામેરી આ ડયક્સ્થસતભાાં સલદેળનીસતના િેત્રભાાં બાયતની ભસૂભકા ડકાયરૂ અને 

કવોટી બયી યશી. 
વદબાગ્મે ભશાત્ભા ગાાંધીના મૂભતૂ સવદ્ધાાંતો અને આદળોએ સલદેળનીસતના સનધાચયણભાાં 

પ્રેયણારૂ ભશત્લની ભસૂભકા અદા કયી. અડશિંવા, વત્મ, ભાનલી અને વભષ્ષ્ટના વાંદબચભાાં આસથિક, 
વાભાજજક અને યાજકીમ ન્મામ તથા યાંગબેદ સલયોધી નીસતના સવદ્ધાાંતોનો બાયતની 
સલદેળનીસતભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો. 

1. લફનજોડાણની નીસત મજુફ સ્લતાંત્ર સલદેળનીસતિઃ જે ગણુલત્તાના ધોયણે કોઇણ 
પ્રસ્નનો સ્લીકાય કે અસ્લીકાય કયે એલી સ્ષ્ટ નીસત. 

2. જાસતલાદ અને યાંગબેદ સલરુદ્ધ તથા વામ્રાજ્મલાદી વ્મલસ્થાની વાભે રડલા ભાટે 
નૈસતક, યાજકીમ અને આસથિક વશકાયની તત્યતા. 

3. આંતયયાષ્રીમ ળાાંસત-વભજુતી અને ળસ્ત્રોની વાભે અડશિંવક વભાજની અગત્મતા2
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ગાાંધીલાદી મલૂ્મોની અવય શઠે જલાશયરાર નેશરુએ લફનજોડાણની સલદેળનીસત િાયા 
અનેક પ્રવાંગોએ ળાાંસતની સ્થાના ભાટે પ્રમત્નો કમાચ. નાના અને નફાાં યાષ્રોને લફનજોડાણના 
વાંગઠનભાાં જોડીને ળાાંસત ભાટેના બયયૂ પ્રમત્નો કમાચ. દયેક પ્રમાવ વપ થમો એવુાં ણ નથી 
ાડકસ્તાન અને ર્ીનના પ્રશ્નોભાાં આજે ણ ઉકેરની કોઇ આળા દેખાતી નથી. 

તેભ છતાાંમ આંતયયાષ્રીમ વાંફાંધોના ડયપ્રેક્ષ્મભાાં ગાાંધી મલૂ્મોની ડકિંભત જયામ ઓછી 
થઇ નથી. એનુાં જીલાંત ઉદાશયણ તે ગાાંધીના જન્ભડદલવે ય.ુએન.ઓ. િાયા આંતયયાષ્રીમ અડશિંવા 
ડદલવ3 તયીકે ભનાલલાભાાં આલી યહ્યો છે. કોઇણ યાષ્રની સલદેળનીસત યાષ્રના મૂભતૂ ડશતોની 
યિા અને વાંલધચનના શતે ુ  ભાટે ઘડલાભાાં આલતી શોમ છે.ાંડડત નેશરુની લધાયે ડતી 
આદળચલાદી-ઘરેછાબયી નીસતને કાયણ ેડોળી યાષ્રો વાથેના વાંફાંધો આજેમ ભીઠા યશી ળક્યા 
નથી. અશીં આણને વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરની માદ આલે એ સ્લાબાસલક લાત છે. 

સલદેળનીસતની ફાફતભાાં વયદાય ટેરનો દૃષ્ષ્ટકોણ ખફૂ જ સ્ષ્ટ અને લાસ્તસલક યહ્યો 
છે.  યાષ્રના ડશતોની યિા ભાટે અને યાષ્રભાંડભાાં વભ્મદ ભેલલા ભાટે લલ્રબબાઇના 
પ્રમત્નો જોયદાય યહ્યા.4 

ર્ક્રલસતિ યાજગોારાર્ાયીએ રખ્યુાં છેિઃ વયદાયને લડાપ્રધાન અને નેશરુને સલદેળભાંત્રી 
ફનાલામા શોત તો લધાયે વારુાં થાત.  તેઓ લધ ુજીવ્મા શોત તો જરૂય લડાપ્રધાન ફનાલલાભાાં 
આવ્મા શોત. અન ેતો બાયતભાાં કાશ્ભીય, સતફેટ, ર્ીન અને અન્મ સલલાદોનો અંત આલી ગમો 
શોત.'5 

સતફેટના પ્રશ્ન ય લર્િંતાલૂચક સલર્ાય કયી યશરેા વયદાયે 8ભી નલેમ્ફય 1950ના ડદલવે 
નેશરુને એક ત્ર રખ્મો છે,6 ર્ીનીઓનુાં છેલ્લુાં ગલુાં  તો સલશ્વાવઘાત સવલામ ફીજુ ાં કાંઇ નથી. 
કરુણ લાત એ છે કે સતફેટના રોકોએ આણા ય સલશ્વાવ મકૂ્યો, એભણ ેઆણી દોયલણી 
સ્લીકાયલાનુાં વાંદ કયુું. અને આણ ે એભને ર્ીનની કટૂનીસત અથલા ર્ીની દુષ્ટતાના 
ાળભાાંથી છોડાલી ળકમા નથી... આણે આણી જાતને બરે ર્ીનના સભત્ર ભાનતા શોઇએ, 
ર્ીનાઓ આણને એભના સભત્ર ભાનતા નથી. ેડકિંગભાાં આણા એલા એરર્ી છે જે ભૈત્રીણૂચ 
દૃષ્ષ્ટલફિંદુ યજુ કયલા ભાટે અત્માંત અનકુૂ છે ણ એ ખદૂ ણ ર્ીનાઓનો ભત રટાલલાભાાં 
સનષ્પ ગમેરા દેખામ છે. ર્ીનાઓનો આણી ઉયનો છેલ્રો તાય, સતફેટભાાં ર્ીની વૈન્મોના 
પ્રલેળ ભાટેનો આણો સલયોધ જે યીતે ફે ર્ાય ળબ્દોભાાં ઉડાલી દીધો છે તે જોતાાં અને લી 
આણુાં લરણ સલદેળી અવયોથી નક્કી થમેલુાં છે. એલો એભનો ફેપાભ આડકતયો કટાિ જોતાાં 
ઉઘાડી તોછડાઇનુાં ગલુાં છે. એભ દેખામ છે કે જાણ ેઆ બાાભાાં કોઇ સભત્ર નશીં ણ કોઇ બાસલ 
દુશ્ભન ફોરી યહ્યો છે. વદીઓ છી શરેી જ લાય બાયતના યિણ ભાટે ફ ેભોયર્ ેએક વાભટુાં 
ધ્માન કેષ્ન્િત કયલાનુાં છે. આણા યિણના ગરાાં અત્માય સધુી ાડકસ્તાન ઉય વયવાઇ 
યાખલાની ગણતયી ઉય યર્ામેરાાં યશતેાાં. શલે આણી ગણતયીઓભાાં ઉત્તય અને ઇળાનભાાં 
વામ્મલાદી ર્ીનને ણ રિભાાં રેવુાં ડળે. આણા ઉત્તયના અથલા ઇળાનના પ્રલેળ િાયો 
નેા, ભતૂાન, સવક્કીભ, દાજિરીંગ સલસ્તાયો છે. વાંદેળા વ્મલશાયની દૃષ્ષ્ટએ નફાાં સ્થાનો છે. 
વાંયિણની વાંગ શયોો ત્માાં નથી. 



Research Guru:  Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1376  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

વયદાય ટેરની દૃષ્ષ્ટએ કેટરાક પ્રશ્નોના તાત્કાલરક ઉકેરની જરૂડયમાત જણાલલાભાાં 
આલી છે. 

1. બાયતની વયશદ ય અને આણી આંતડયક વરાભસત ય ર્ીનના જોખભ અંગ ે
જાસવૂી મલૂ્માાંકન, દોની તાકાતનુાં મલૂ્માાંકન ભાયી ોતાની રાગણી એલી છે કે આણ ેળસ્ત્રો, 
દારૂગોો અને ફખતયીમા લાશનોનો આણો યૂલઠો ાકો નશીં કયીએ તો આણે વાંયિણની 
નીસત કામભ ભાટે નફી ફનાલી દઇશુાં. 

બાયતના વાંયિણ સલેની વયદાય ટેરની લર્િંતા અને લર્િંતનથી ઘડો રઇને જલાશયરાર 
નેશરુ તાંિાલસ્થાભાાંથી જાગ્મા શોત તો આજે વયશદી યિણની ફાફતભાાં બાયત અવશામ દળાભાાં ન 
શોત- અને આણે આણા પ્રદેળો 1962ભાાં ગભુાલલા ન ડયા શોત. 
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