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ભારતીય બધંારણ અને સરદાર ટે 

ભાવનાબેન ઉસદડીયા 
Research scholar, Department of History, Saurashtra Uiversity,  Rajkot 

 અશભદનગયના જેરખાનાભાાં અજ ાંાથી આંટા ભાયતો સવિંશ, બાયત છોડો-આંદોરનના 
અસલશ્ાાંત વાંમોજક, કોંગ્રેવ ક્ષ અને મખુ્મપ્રધાનોના કડક સ્લાભી, અંગ્રેજી યાજના કેદી અને તેની 
વાભે ડકાય પેંકનાય, ફાયડોરીના ઓજસ્લી વેનાસત, ગાાંધીજીના અડીખભ વશામક, ફીજાઓ 
ભાટે શાંભેળાાં શવતાાં મખુ ે ખવી જનાય, એલા વયદાય ટેરનુાં બાયતીમ ફાંધાયણના ઘડતયભાાં 
સલળે પ્રદાન યહ્ુાં છે તેને તાવલાનો નમ્ર પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મો છે. 
 બાયતીમ ફાંધાયણ રયદની શરેી ફેઠક વયદાયે જાશયે કયેરા રદલવે નલી રદલ્શીભાાં 
તા. ૯ભી રડવેમ્ફય ૧૯૪૬નાાં યોજ વલાયભાાં ૧૧ લાગે ળરૂ થઇ. તેભાાં બાયતના દવ પ્રાાંતના 
૨૦૯ ચ ૂાંટામેરા પ્રસતસનસધઓ શાજય શતા એભાાં ૯ પ્રસતસનસધઓ ણ શતી. વયદાય ટેરની વાથે 
તેભનાાં દીકયી કુભાયી ભણીફશને ણ શાજય શતાાં ણ એ વભ્મ નશોતાાં એટરે રયદની ગોષ્ઠઠ 
બલનભાાં એક સલળે ખયુળી ઉય ફેવી યહ્ાાં શતાાં.૧ મસુ્સ્રભ રીગ ેઆ રયદનો ફરશઠકાય કમો 
ફાંધાયણ રયદના કાભ ચરાઉ અધ્મક્ષ તયીકે શ્ી. શ્ી. વચ્ચચદાનાંદ સવિંશ લયામા. તેભણ ે
૧૧ભીએ શ્ી. યાજેન્દ્રપ્રવાદને ચ ૂાંટામેરા અધ્મક્ષ જાશયે કમાા ને ખયુળી એભને વોંી. શ્ી. 
ફાફાવાશફે બીભયાલ આંફડેકય જેલા ખફૂ જ બદુ્ધિળાી વ્મસ્તત, અનાંતળમનભ અમાંગય, જ્શોન 
ભથાઇ, ભૌરાના અબરુ કરાભ, ગણેળ લાસદેુલ ભાલાંકય, કનૈમારાર મનુળી, અલ્રાદી 
કૃઠણસ્લાભી ઐમય, શ્માભાપ્રવાદ મખુયજી, નલરનીયાંજન ઘો, ફરદેલસવિંશ, વયોજજની નામડુ, શાંવા 
ભશતેા, દુગાાફાઇ દેળમખુ, ચક્રલતી યાજગોારાચાયી, શ્ી ભીનુાં ભવાણી, ભશાલીય ત્માગી, 
શ્ી.એવ.એ. રશાડી, કે.ટી. ળાશ જેલા સલળેજ્ઞો લગેયેનુાં મોગદાન ક્યાયેમ ઓછાં ન શત ુાં. આ યીતે, 

૩૯૫ અનચુછેદો અને ૮ અનસુલૂચઓ વાથેનુાં વાંણૂા સલશ્વ સલળાતભ રોકળાશીનુાં ફાંધાયણ શ્ી. 
યાજેન્દ્રપ્રવાદની અધ્મક્ષતાભાાં અને વયદાયની કુનેશથી નીચેના ળબ્દો દ્વાયા ણૂા થયુાં. 
 ‘‘અભે બાયતના રોકો, બાયતને એક વાંણૂા પ્રભતુ્લ વાંન્ન રોકળાશીલાળાં ગણયાજ્મ 
ફનાલલા ભાટે, તથા તેના ફધા નાગરયકોને વાભાજજક-આસથિક તથા યાજનૈસતક ન્દ્મામ, સલચાય, 

અલબવ્મસ્તત, સલશ્વાવ, ધભા અને ઉાવનાની સ્લતાંત્રતા, પ્રસતઠઠા તથા તકની વભાનતા પ્રાપ્ત 
કયલા ભાટે તથા તે ફધાભાાં વ્મસ્તતની ગરયભા અને યાઠરની એકતા સસુનસિત કયનાયી ફાંધતુા 
લધાયલા ભાટે દૃઢ વાંકલ્ થઇને, અભાયી આ ફાંધાયણવબાભાાં આજે તા. ૨૬ ભી નલેમ્ફય, 

૧૯૪૯ના યોજ આ ફાંધાયણને અંગીકૃત અસધસનમસભત અને આત્ભાસિત કયીએ છીએ.’’ 
 બાયતનુાં ફાંધાયણ, બાયતીમ યાઠરીમ કોંગ્રેવ ક્ષની સનણાામક ણૂા સ્સ્થસતનુાં પ્રતીક યહ્ુાં. 
જા કે, જેભ ઉય કહ્ુાં તેભ, ફીજા યાજકીમ ક્ષોના પ્રસતસનસધઓ, દેળી યાજ્મોના પ્રસતસનસધઓ 
અને ભશાન વ્મસ્તતઓએ ણ તેભાાં ોતાનુાં ભશત્લણૂા મોગદાન આપ્ય.ુ વયદાય લલ્રબબાઇ 
ટેરની ભસૂભકા ફાંધાયણ વબાભાાં પ્રમખુ યશી તેભણ ેફાંધાયણ ઉય ોતાની અસભટ છા છોડી. 
વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરે ોતાના સલળા ભનના દૃષ્ઠટકોણો, ધભા સનયેક્ષતા, રોકળાશી તેભજ 
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ન્દ્મામણૂાતા  દૃઢતા અને વાભાંજસ્મણૂા સલચાયોદ્વાયા ફાંધાયણ વબાભાાં સલસલધ ાવાાંઓ ઉય 
તકા-સલતકા કયીને, ફાંધાયણન ેસનણાામક સ્સ્થસતભાાં શોંચાડ્ુાં અને લાસ્તસલક યીતે સનણાામક થલાનુાં 
ગૌયલ અાવ્યુાં યાજ્મોનુાં સલરીનીકયણ કયીને તેઓ ભશાન યાઠરસનભાાતા ફન્દ્મા. યાંત ુફાંધાયણ 
વબાભાાં ોતાના કામા દ્વાયા આ દેળના પ્રત્મેક ક્ષેત્રભાાં લચિંતા યાખીને, વમદૃ્ધિ, બસલઠમભાાં સદૃુઢતા, 
ન્દ્મામ અને જનતાંત્રના ભાગાને પ્રળસ્ત કયલાલાા આધસુનક બાયતના ઘડલૈમા તેભજ બસલઠમના 
ભાગાદળાક ફન્દ્મા. 
 ફાંધાયણ વબાભાાં વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર ત્રણ ભશત્લણૂા ેટા વસભસતઓ-ભૌલરક 
અસધકાયોની ેટા વસભસત, પ્રાન્દ્તીમ. ફાંધાયણ ઉવસભસત તેભજ રઘભુતી ભાટેની ેટા વસભસતના 
અધ્મક્ષ શતા અને ત્રણેમ ભશત્લણૂા ઉ વસભસતના અધ્મક્ષભાાં તેભણે નેતતૃ્લકાયક અને સનણાામક 
ભસૂભકા બજલી. અશીં એ ણ સલચાયલાનુાં કે, ફધી ઉવસભસતઓ ોતાની વરાશન ેફાંધાયણભાાં 
સતૂ્રફિ કયલાલાી વસભસતને આલા ભાટે જલાફદાય શતી. વયદાય ટેરે સદૃુઢ કેન્દ્રીમ 
ળાવનની સ્થાના, યાઠરસતની સ્સ્થસત અને  તેની ચ ૂાંટણી, સ્લતાંત્રચ ૂાંટણી આમોગની સ્થાના, 
દેળી યાજ્મોનુાં સલરીનીકયણ તથા એકીકયણ વાંફાંધભાાં લિરટળ વયકાય દ્વાયા રીધેર 
જલાફદાયીઓ વાંફાંધી કરભોના સલકાવભાાં વયકાયી વેલાઓ વાંફાંસધત ધાયાઓ (કામદા)ના 
સલકાવભાાં, જમ્મ ુ તથા કાÂશ્ભય યાજ્મની સલળે વ્મલસ્થાઓ વાંફાંસધત લતાભાન ૩૭૦ ભી. 
કરભની જાગલાઇભાાં તથા બાા-નીસતભાાં ણ 

 સનણાામક ભસૂભકા બજલી. ફાંધાયણ વબાભાાં તેભના સનણાામક ભસૂભકા બજલી. ફાંધાયણ વબાભાાં 
તેભના દ્વાયા કયામેરા કામો અને બરાભણોનુાં સલલયણ અશીં અસ્થાને નથી. 
૧. ભૌલરક અસધકાયો વાંફાંસધતઃ- 

 વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર ફાંધાયણ વબાની ભૌલરક અસધકાયોની ેટા વસભસતના 
અધ્મક્ષ શતા. અને યાજસિ રુુોત્તભદાવ ટન્દ્ડન, શ્ી કે.એભ. મનુળી, ચક્રલતી યાજગોારાચાયી, 
શ્ી એવ.એ. રાશડી, શ્ી ભશાલીય ત્માગી, શ્ી ી.એવ. દેળમખુ, શ્ી શરય સલઠણ ુ  કાભથ, શ્ી 
આય.આય. રદલાકય, શ્ી અનાંતળમનભ આમાંગય, શ્ી લી. દાવ, યામ ફશાદુય ચૌધયી, સયૂજભર, 

વયદાય થૃ્લી સવિંશ આઝાદ, શ્ી ભીનુાં ભવાણી અને શ્ી કે.ટી. ળાશ જેલા સલલબન્ન સલચાયો ધયાલતા 
વ્મસ્તતઓની વાથે સલસલધ ાવાાંઓ ઉય તેભને જાયદાય તકા-સલતકા કયલો ડતો શતો. વયદાયે 
તેભાાં ઉદાય અયાજકતાલાદની લકીરાત કયતા વભ્મો ખફૂ જ રુરઢલાદી સલચાયો દ્વાયા પ્રબાસલત 
વભ્મો અને વભાજલાદી વભ્મોની લચચ ે વામ્મણૂા કૌળલ્મ પ્રદસળિત કયુું. શાસ્મણૂાતા દ્વાયા 
ફધાના દૃષ્ઠટકોણનો વભાલેળ દેખામ એવુાં પ્રદળાન કયીને ોતાના સવિાાંત  પ્રભાણે પ્રેવ અન ે
ભાનલીમ સ્લતાંત્રતા, સળક્ષણ અને વાંસ્કૃસત ભાટેના અસધકાયની વ્મલસ્થા કયી. વયદાય ોતાનો 
એક એ ણ દૃષ્ઠટકોણ યાખતા શતા કે યાઠરની સ્સ્થયતા અને અખાંરડતતા ફનાલી યાખલા ભાટે 
કોઇણ રકિંભતે ભૌલરક અસધકાયો ભાટે રોકવ્મલસ્થા અને સયુક્ષા અસત આલશ્મક છે. તેથી ૨૩ભી 
એસપ્રર, ૧૯૪૭નાાં યોજ ફાંધાયણ વબાના અધ્મક્ષને રયોટા યજુ કયતાાં તેભણે આ પ્રસ્તાલ મકૂ્યો 
શતો. ‘આણે આ અસધકાયોને, ફાંધાયણ અંતગાત ન્દ્મામ મોગ્મ ફનાલલા ઉય અસધકતભ ભશત્લ 
આીએ. જેલી યીતે વાંયતુત યાજ્મ અભેરયકા અને નલીનત્તભ પ્રજાતાાંસત્રક ફાંધાયણોભાાં સલળે 
ઉામો વરશત નાગરયક અસધકાય ફાંધાયણની છફી પ્રદસળિત કયે છે.’૨ રયણાભ સ્લરુે ફધા મૂ 
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અસધકાયોની ણૂા યીતે ન્દ્માસમક પ્રત્માભસૂત કયલાભાાં આલી અને ફાંધાયણીમ ઉચાયોનો અસધકાય 
વાભેર કયલાભાાં આવ્મો. આ યીતે, નાગરયકોના ભૌલરક અસધકાયોનુાં વમલુચત યક્ષણ થઇ ળક્ુાં. 
 વયદાય ટેરને જે ધાયા (કરભ)ભાાં વૌથી લધ ુવરક્રમતા અને ઉત્વાશ લૂાક બાગ રેલો 
ડમો શતો તેનો વાંફાંધ ‘વાંસત્ત સલમક અસધકાયોનુાં વાંયક્ષણ’ શતો. ખેડતૂના ઘયભાાં જન્દ્ભેરા 
વયદાયનો આ અસધકાય ફાફતભાાં ોતાનો સલળે 

 દૃષ્ઠટકોણ શતો. તેભની દૃષ્ઠટએ આ અસધકાયનુાં યક્ષણ દેળ ભાટે ભશત્લણૂા શત ુાં કાયણ કે, 

બસલઠમભાાં તેનાથી મડૂીનુાં આંતરયક અને ફાહ્ આકાણ લધલાની ળક્યતા શતી. કોંગ્રેવના 
જભીનદાયીના ઉન્દ્મરૂનના લચન અને નીસત વાથે આ વાંયક્ષણનો ભે ફેવતો ન શતો. વયદાયને 
તેને કાયણે સલળે મશુ્કેરીનો વાભનો કયલો ડયો શતો. કોંગ્રેવની વભાજલાદી સલચાયધાયાનો 
એક વમશૂ તે ઇચછતો શતો કે, સલધાનવબાઓને વ્માક યાઠરીમ રશતભાાં જભીન અસધગ્રશણ 
કયલાનો અને લતય નક્કી કયલાનો વાંણૂા અસધકાય શોલો જાઇએ અને તેના અસધકાયને કોટાભાાં 
ડકાય ન આી ળકામ તેલી વ્મલસ્થા શોલી જાઇએ. વયદાય ોતે કોઇની વ્મસ્તતગત જભીનનુાં 
અસધગ્રશણ ઉલચત લતય સવલામ  કયામ તેને એક ઇભાનદાયી યરશત કામા ભાનતા શતા. અને 
તેને અયાજકતાનુાં સચૂક ણ ભાનતા શતા. તેભનો એક દૃઢ સનિમ શતો કે તે યાજ્મોની 
જલાફદાયી છે કે, તે જભીનના અસધકાયને યલક્ષત કયે અને લાસ્તલભાાં જ્માયે ક્યાયેમ ણ તેને 
જનરશતભાાં અસધગ્રશણની આલશ્મકતા ઊબી થામ તો, યાજ્મ તે વ્મસ્તતન ેઉલચત લતય આીન ે
જ રે. તેભ છતાાં, જભીનના ભાલરકને લતય અનલુચત રાગે તો તેને કોટાભાાં ડકાય આલાનો 
અસધકાય શોમ. આ યીતે, એક ગાંબીય સલલાદ ઉત્ન્ન થમો. અશીં, તે ઉલ્રખેનીમ છે કે, તે વભમના 
નાણાાંભ ાંત્રી શ્ી જ્શોન ભથાઇએ વયદાયનુાં દૃઢતા વાથે વભથાન કયુું અને ‘વયદાયના દૃષ્ઠટકોણને 
ન સ્લીકાય કયલાની સ્સ્થસતભાાં ોતાના દ ઉયથી યાજીનામુાં આલાની ઇચછા પ્રગટ કયી.’ 
 અંતભાાં વબાએ વાંસત્તના અસધકાયને ફાંધાયણ દ્વાયા આયલક્ષત ફનાવ્મો તથા લતય 
ભાટે તેને ન્દ્મામારમભાાં અીર કયલાનો માામ યાખ્મો. એક ભધ્મભ ભાગા દ્વાયા તે વ્મલસ્થા 
કયલાભાાં આલી કે, જભીનદાયી ઉન્દ્મરૂનની કરભ (કામદા)ને વાંસત્તના મૂ અસધકાયો વાંફાંધી 
કામદાથી અરગ કયલાભાાં આલે. આ યીતે તેનો વભાલેળ એક એલી સલળે કરભ (કામદા)ભાાં 
કયલાભાાં આવ્મો, જેનાથી જભીન સધુાયણા વાંફાંસધ સલસધના સલમભાાં ન્દ્મામારમના અસધકાયને 
સ્ઠટ યીતે ન ફનાવ્મો. 
૨. યાજ્મોના ફાંધાયણ વાંફાંધીઃ- 

 યાજ્મોના ફાંધાયણ વાંફાંધી ેટાસવસભતના અધ્મક્ષના રૂભાાં વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર ે
ળસ્તતળાી કેન્દ્રની સ્થાના, યાજ્મારની 
 સ્સ્થસત સ્ઠટ કયીને, યાજ્મ ન્દ્મામાલરકાને સદૃુઢ ફનાલલા, ન્દ્મામી ચ ૂાંટણી વ્મલસ્થા કયલા ભાટે, 

સ્લતાંત્ર ચ ૂાંટણી ાંચની સ્થાના લગેયેભાાં સનણાામક મોગદાન આપ્યુાં. તે વાથે જ તે જ વસભસતના 
ભાધ્મભ દ્વાયા તેભણે દેળની ળાવનવ્મલસ્થા અને દેળના વલોચચ યાઠરસતના દની વ્માખ્મા 
કયલાભાાં ણ ભશત્લણૂા ભસૂભકા સનબાલી. 
 વૌ પ્રથભ વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર ે એ વ્મલસ્થા પ્રસ્થાસત કયી કે પ્રાન્દ્તીમ 
(યાજ્મોની) ળસ્તતઓ ઉય એક સદૃુઢ યોક રગાલલી આલશ્મક છે, કાયણ કે ઇસતશાવ એ લાતનો 
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વાક્ષી છે કે, જ્માયે જ્માયે કેન્દ્ર દુફા થયુાં છે ત્માયે દેળની અખાંરડતતા યશી ળકી નથી. કેન્દ્રનુાં 
અેક્ષા પ્રભાણે ળસ્તતળાી થવુાં તથા યાજ્મોને લધ ુસ્લામત્તતા ન આલાનો દૃઢ સનિમ શતો. તે 
જ કાયણે એક  વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી. (ફાંધાયણના લતાભાન અનચુછેદ ૩૫૬ અનવુાય) જેભાાં 
કામદો અને વ્મલસ્થાની સ્સ્થસત વાંતોકાયક ન શોમ ત્માયે વાંઘનો યાઠરસત( ફાંધાયણીમ તાંત્ર 
અવપ યહ્ુાં છે તે સ્સ્થસતથી વાંતઠુટ થઇને) (યાજ્મભાાં યાઠરસત ળાવન રાદીને) યાજ્મનો 
લશીલટ ોતે અથલા ોતાના નીચેના કભાચાયીઓ દ્વાયા શાથભાાં રઇન ેળાવન વ્મલÂસ્થત કયી 
ળકે. 
 દયેક યાજ્મનો યાજ્માર ોતાની ફાંધાયણીમ સ્સ્થસત અંતગાત યાજ્મ ભાંત્રીભાંડ તથા 
કેન્દ્રની લચચે કડીરૂ કામા કયી ળકે તે સતૂ્રસનસભિત કયલાભાાં વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર અને 
યાજ્મની ફાંધાયણ વસભસતએ જ સનણામ રીધો.  શ્ી શરયકૃઠણ કાભથ, શ્ી એભ.એચ. ભોરશની, ાંરડત 
હૃદમનાથ કુાંજરૂ, શ્ી આય.કે. સવદ્ધિલાા, શ્ી કે.વન્દ્થાનભ તથા ાંરડત ગોસલિંદલલ્રબ ાંત વાથે 
તેભણે ઊંડી ચચાા કયી કાયણ કે, પ્રબાલળાી નેતા લધ ુ પ્રાન્દ્તીમ સ્લામત્તા ઇચછતા શતા. 
યાજ્મારની ચ ૂાંટણીને ણ, યાઠરસત દ્વાયા ભનોનીત કયલાભાાં, તે જ કાયણે ફદરલાભાાં આલી, 
જેથી તે કેન્દ્ર યાજ્મો લચચે કડીરૂ કામા કયે. ાંરડત ગોસલિંદલલ્રબ ાંતે યાજ્મારની 
ગેયશાજયીભાાં તેભના સ્થાને એક ઉયાજ્મારનો ણ સલકલ્ નીચેના પ્રસ્તાલ દ્વાયા યજૂ કમોઃ- 

 ‘‘પ્રત્મેક યાજ્મભાાં એક ઉયાજ્માર શોમ. તે દયેક વાભાન્દ્મ ચ ૂાંટણી છી 
પ્રસતસનસધત્લના આધાયે એકર ભત વાંક્રભણીમ દ્વાયા યાજ્મ વ્મલસ્થાસકા દ્વાયા ચ ૂાંટલાભાાં આલે. 
ઉયાજ્માર, યાજ્મારની અચાનક અનુસ્સ્થસતને ણૂા કયળે તથા તેની અનુસ્સ્થસતભાાં કામા 
ણ કયળે.’’૩ 

 પ્રથભ તો દનુાં વર્જન જ અનાલશ્મક શત ુાં કાયણ કે અચાનક તેનુાં (યાજ્મારનુાં) દ 
ખારી શોમ તો તેના સ્થાન ય યાઠરસત તાત્કાલરક વ્મલસ્થા કયીને તે સ્થાન બયી ળકે છે. 
લચગાાના વભમભાાં યાજ્મની શાઇકોટાના મખુ્મ ન્દ્મામમસૂતિ તે કામાને રૂૂ કયી ળકે છે. ફીજુ ાં, 
ાંરડત ાંતે ઉયાજ્મારની ચ ૂાંટણીની જે બરાભણ કયી તે અનલુચત શતી કાયણ કે ચુાંટણીની 
રયસ્સ્થસતભાાં, તે ચ ૂાંટલાલાી  વબાનો (જ) પ્રસતસનસધ ફને. યાજ્મારનુાં દ કડીરુભાાં કામા 
કયલાનુાં શત ુાં. (કેન્દ્ર તેભજ યાજ્મોની લચચે), તેથી ઉયાજ્મારનુાં સ્થાન યાજ્મની સલધાનવબા 
તયપ ઝુકેલુાં યશ.ે આ પ્રસ્તાલ તેકાયણે અભાન્દ્મ કયલાભાાં આવ્મો અને કેન્દ્રના પ્રસતસનસધના રૂભાાં 
સદૃુઢ કેન્દ્રની સ્થાનાનો ઉદે્દળ પતત યાજ્મારના દની જાગલાઇ સધુી યહ્ો. તે જ  
રયપે્રક્ષ્મભાાં યાજ્મની ફાંધાયણ ેટા વસભસતએ ન્દ્મામ ાલરકાને કામાાલરકાથી ણૂા યીતે મતુત 
કયાલલાની જાગલાઇ કયી જેભાાં વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી કે યાજ્મોના ઉચચ ન્દ્મામારમો 
(શાઇકોટા)ના ન્દ્મામાધીળ કેન્દ્રના યાઠરસત દ્વાયા, વલોચચ ન્દ્મામારમના યાભળાથી જ સનયતુત 
કયલાભાાં આલળે. 
 યાજ્મોભાાં સ્સ્થયતા, સદૃુઢતા અને ન્દ્મામ ભાટે વયદાયે સનઠક્ષ તથા સ્લચછ ચ ૂાંટણીની 
આલશ્મકતા ય બાય મકૂતાાં ફાંધાયણ વબાભાાં નીચે પ્રભાણે વરાશ આી. 
 ‘‘આ વાંફાંધભાાં હુાં સલચારુાં છાં કે, વસભસત એ એક વાંસ્તસુત કયલી જાઇએ જેભાાં સનસિતતા 
લૂાક સ્લતાંત્ર ચ ૂાંટણીની આળાથી કેન્દ્રના યાઠરસત દ્વાયા એક ચ ૂાંટણી ાંચની સનયસુ્તત કયલાભાાં 
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આલે જેથી ફધા યાજ્મોભાાં સ્લચછ ચ ૂાંટણી થઇ ળકે.’’૪ રયણાભ સ્લરૂે એવુાં જ છી થયુાં તે ણ 
સલળેરૂે ઉલ્રખેનીમ છે કે વાંઘીમ (કેન્દ્રીમ) ફાંધાયણ વસભસત તથા વયદાય વાશફેની અધ્મક્ષતા 
લાી પ્રાાંતીમ ફાંધાયણીમ વસભસતની વાંયતુત વબાભાાં, પ્રાાંતીમ ફાંધાયણ વસભસતએ દેળની 
ળાવનવ્મલસ્થાને સનણાામક ફનાલી. તેની જાશયેાત કયતાાં (વાંયતુત વબા તયપથી) વયદાયે ોત ે
તા. ૧૫ ભી જુરાઇ, ૧૯૪૭નાાં યોજ ફાંધાયણ વબાને કહ્ુાં- 

 ‘‘ફાંન ે વસભસતઓ પ્રાાંતીમ ફાંધાયણ વસભસત દ્વાયા પ્રસ્થાસત આ પ્રસ્તાલનો સ્લીકાય 
કયલાભાાં એકભત થઇ ગઇ છે કે એક વાંવદીમ વ્મલસ્થા અથલા કેલફનેટ શળે.’’૫ 

 યાજ્મોની ફાંધાયણ વસભસતના અધ્મક્ષના રૂભાાં વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર તથા વાંધીમ 
ફાંધાયણ વસભસતના 
 અધ્મક્ષનારૂભાાં ાંરડત જલાશયરાર 

 નેશરુ લચચે યાઠરસતની ચ ૂાંટણીના વાંફાંધભાાં અવાભાંજસ્મ (અવભજૂતી) ઉત્ન્ન થઇ શતી. ાંરડત 
જલાશયરાર નેશરુ ઇચછતા શતા અને તેભણે પ્રસ્તાલ ણ કમો કે, યાઠરસતની ચ ૂાંટણી પતત 
વાંવાંદ દ્વાયા થલી જાઇએ. આ યીત ેતો પતત વદનના નેતાના રૂભાાં પ્રધાનભાંત્રીની જ ભનોનીત 
વ્મસ્તત ફની જામ. તેથી વયદાય ટેરની યાજ્મોની ફાંધાયણ વસભસતને તે ભાંજૂય નશોત ુાં. વયદાય 
લલ્રબબાઇ ટેરે યાઠરસતના સ્થાનને સ્ઠટ કયતાાં તકા કમો કે, યાઠરસત કેન્દ્ર તેભજ યાજ્મો 
ફાંન્નેની વ્મલસ્થાસમકા વબાઓના વાંયક્ષક છે તેથી તેની ચ ૂાંટણી ણ તેના ફધા વભ્મો દ્વાયા જ 
થલી જાઇએ. લાસ્તલભાાં લાદસલલાદ યાઠરસતના સ્થાનનો જ ફનતો ગમો. યાઠરસત પતત 
પ્રધાનભાંત્રીનો કૃાાત્ર જ ફની જામ કે વાંણૂા દેળની એકતા અને પ્રજાનો પ્રતીક ફને? આ પ્રશ્ન 
સલલાદની રયસ્સ્થસતભાાં ફાંન ેવસભસતઓની વાંયતુત વબાને ભોકરલાભાાં આવ્મો. અશીં ઉલ્રેખનીમ 
છે કે, વયદાય ટેરની શાંભેળાાં એ નીસત યશતેી શતી કે દયેક ભશત્લણૂા ફાફતભાાં ોતાના 
વશામક સલળેજ્ઞો ાવેથી વાંણૂા વરાશ અને ચચાા છી જ કોઇ સનણામ રેલો. તથા તેની 
વાંસ્તસુત (અભર) કયતા શતા. પ્રસ્તતુ સલમભાાં ણ તેભણે એક વરાશકાય ફોડાની યચના કયી 
શતી. જેભાાં  સપુ્રસવિ કાનનૂસલદો જેલા કે. કે.એભ. મનુળી, પ્રસવિ ન્દ્મામાધીળ વય એન. 
ગોારાસ્લાભી અમાંગય, કે જે ભાનલીમ ક્ષતે્રો તથા લશીલટભાાં ખફૂ જ જ્ઞાની શતા તથા પ્રસવિ 
ન્દ્મામાધીળ વય કૃઠણાસ્લાભી ઐમય જે ફાંધાયણના ણ સલળેક્ષ શતા. આલા વરાશકાયો દ્વાયા, 
વાંચાલરત પ્રસ્તાલ ભાટે, તે સ્લાબાસલક શત ુાં કે, વાંયતુત વબાભાાં યાઠરસતની ચ ૂાંટણી ઉય ચચાા 
કયીને, ફહભુતીથી સનણામ કયીને વયદાયના  દૃષ્ઠટકોણને અનભુસત આી અને આ યીતે યાઠરસત 
પતત વાંવદની કઠતૂી ન ફન્દ્મા અને દેળની એકતા તથા વાંણૂા પ્રજાનુાં પ્રતીક ફન્દ્મા.  તેની 
ચ ૂાંટણી વાંણૂા જનતાના ચ ૂાંટામેરા પ્રસતસનસધઓ-વાંવદ તેભજ યાજ્મોની સલધાનવબાઓ દ્વાયા 
ચ ૂાંટામેરા વભ્મો દ્વાયા ફની ળકી. 
૩. રઘભુતી ભાટેની વસભસત  
 વયદાય ટેર ભાનતા શતા કે કેન્દ્ર ભજબતૂ શળે તો દેળભાાં વાયી વ્મલસ્થા સ્થાી 
ળકાળે. જ્માયે ફીજી ફાજુ દેળભાાં સલબાજનનાાં અનેક ફો એલી દયખાસ્તો મકૂતાાં શતાાં કે જેથી 
કેન્દ્ર વયકાય નફી ડ.ે આલી દયખાસ્તોભાાં બાયતભાાં લવલાટ કયતી ઘણી ફધી રઘભુતી કોભો 
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દ્વાયા ચ ૂાંટણીભાાં અરગ ભતાસધકાય અને સલસલધ ધાયાવબાઓભાાં ોતાના પ્રસતસનસધત્લની ભાાંગણી 
કયલાભાાં આલી શતી. યાંત ુઆલી દયખાસ્તો વાભે વયદાય ટેર અડગ યહ્ા. 
 ફાંધાયણવબાભાાં રઘભુતી વભાજભાાં લિસ્તીઓ, ાયવીઓ, ળીખો, એંગ્રો-ઇષ્ન્દ્ડમન, 

મવુરભાનો, શરયજનો અને આરદલાવીઓનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો શતો. રઘભુતી વસભસત 
સ્થાામા ફાદ થોડા વભમભાાં જ અરગ ભતાસધકાય નાબદૂ કયલાની દયખાસ્ત યજૂ કયલાભાાં 
આલી અને વસભસતભાાં ફેઠેરા રઘભુતીઓના પ્રસતસનસધઓએ એ દયખાસ્તને યૂો ટેકો આપ્મો. 
આભ રઘભુતીઓના અરગ ભતાસધકાયને વશરેાઇથી નાબદૂ કયી દેલાભાાં આવ્મો, યાંત ુ
રઘભુતીઓના પ્રસતસનસધઓ ધાયાવબાઓભાાં યાખલાભાાં આલેરી અનાભત ફેઠકો આટરી 
વશરેાઇથી છોડી ળકે તેભ ન શતા. વયદાય ટેરે રઘભુતીઓ પ્રત્મે એવુાં લરણ દાખવ્યુાં કે, ‘‘કોઇ 
ણ રઘભુતી વભાજ એકી અલાજે ભાાંગણી કયે તો જ અનાભત ફેઠકો ભેલી ળકાળે. યાંત ુ
તેભણે ફહભુતી વભાજ તયપથી ભાન કે સ્નેશ ભળે નશીં.’’૬ વયદાય ટેર ોતાનો ભત દળાાલી 
જુદા જુદા જૂથના પ્રસતસનસધઓને ભળ્મા અને તેભની વાથે સલળે ચચાાઓ કયી. ળરૂઆતભાાં 
લિસ્તીઓના અગ્રણી લી.કે. જ્શોને તા. ૨૨ રડવેમ્ફય, ૧૯૪૬ના યોજ વયદાયને લિસ્તીઓને ણ 
શરયજનોની જેભ આયક્ષણનો રાબ ભલો જાઇએ એલી યજૂઆત કયી. તેના ઉત્તયભાાં ૨૮ 
રડવેમ્ફય, ૧૯૪૬ના યોજ લલ્રબબાઇ ટેર જ્શોનને ત્રભાાં જણાલે છે કે, ‘‘સભળનયીઓના 
પ્રમત્નોને કાયણે બાયતીમ લિસ્તીઓ, શરયજનોની વયખાભણીભાાં આગ છે. શરયજનોની જેભ 
તેઓ અસ્શૃ્મતાથી ીડાતા નથી.’’૭ આભ, લિસ્તીઓ આલી ભાાંગણી ન જ કયી ળકે. ત્માયફાદ 
ાયવીઓના નેતા શોભી ભોદીને ણ વયદાયે વભજાવ્મા.  આભ, લિસ્તીઓ અન ેાયવીઓએ 
કબરૂ કયુું કે અનાભત ફેઠકો ન શોમ તો ણ ોતાના પ્રસતસનસધઓ ચ ૂાંટાઇ આલળે. 
 બાયતભાાં એંગ્રો-ઇષ્ન્દ્ડમનની લસ્તી અરગ-અરગ જગ્માએ રગબગ એક રાખની શતી. 
એંગ્રો-ઇÂન્દ્ડમનોને એલો બમ શતો કે ોતાના રોકો ચ ૂાંટાઇ નશીં આલે એટરા ભાટે એંગ્રો-
ઇÂન્દ્ડમનોએ ધાયાવબાઓભાાં અનાભતની 
 ભાાંગણી કયી, યાંત ુવયદાયે ના ાડી દીધી. આ વભસ્મા સનલાયલા ભાટે લલ્રબબાઇએ ભાત્ર 
સચૂવ્યુાં કે યાઠરસત કે યાજ્મોના ગલનાયોને મોગ્મ રાગે ત્માયે એંગ્રો-ઇષ્ન્દ્ડમન પ્રસતસનસધઓની 
સનભણ ૂાંક કયળે.૮ આ યીતે એંગ્રો-ઇષ્ન્દ્ડમન કોભના અગ્રણી ફે્રન્દ્ક એન્દ્થોનીએ વયદાય ટેરની આ 
લાત વાથે વાંભસત દળાાલી અને નીચે પ્રભાણે ળબ્દો વાથે આબાય વ્મતત કમો. ‘‘ફાંધાયણનાાં 
અનચુછેદ ૩૩૧ અને ૩૩૩ આ યીતે લતાભાન વ્મલસ્થાઓભાાં ચાલ ુ છે જે વયદાય રઘભુતીના 
વાચા સભત્ર શતા- તે પ્રગટ થામ છે.’’ 
 ળીખ વમદુામના કેટરાક અગ્રણીઓએ ળીખ વમદુામને ભાટે સલળે અસધકાય 
ભેલલાની ઇચછા જાશયે કયી. ૫ વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૪૭ના યોજ રટમારાના ભશાયાજાએ વયદાય 
ટેરને એક ત્ર રખીને જણાવ્યુાં એ જરૂયી છે કે ળીખોભાાં સલશ્વાવ ઉત્ન્ન કયલા ભાટે 
વાંસલધાનભાાં એલી જાગલાઇઓ કયલાભાાં આલે જેથી એલી ખાતયી થામ કે બાયતની ળાવન 
વ્મલસ્થાભાાં તેભને મોગ્મ સ્થાન ભે. મવુરભાનોએ સ્લતાંત્ર વાલાબૌસભક યાજ્મની ભાાંગણી કયી. 
તેભને ારકસ્તાન ભી ગયુાં. રશિંદુઓને ણ વાલાબૌસભક યાજ્મ ભળ્યુાં, જેભાાં તેઓનુાં પ્રાધાન્દ્મ 
(ફહભુત) છે. ભાત્ર ળીખ જ એલા છે જેભને નલી વ્મલસ્થાભાાં કોઇ રાબ થમો નથી.૯ 
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 વયદાય ટેરે ળીખ વમદુામના અગ્રણી ફદેલસવિંશ અને ઉજ્જલર સવિંઘને ણ 
અનાભત ફેઠકોની ભાાંગણીના વાંદબે ભનાલી રીધા. વયદાય ફદેલસવિંશ ે૨૯ રડવમે્ફય ૧૯૪૮ના 
યોજ લલ્રબબાઇ ટેરનો આબાય ભાનતાાં રખ્યુાં કે, ‘‘ળીખોના ભનભાાં ઊંડો સલશ્વાવ છે કે તભે 
તેભના (ળીખોના) ઉત્તભ સભત્રો છો. અનેક પ્રવાંગોએ આે આ લાતની પ્રતીસત કયાલી છે. 
વાાંપ્રદાસમક આધાય ય ના તો હુાં પ્રસતસનસધત્લ ઇચછાં છાં કે ના તો અરગ ભતદાય ભાંડના 
વભથાનભાાં છાં.’’૧૦ 

 મસુ્સ્રભોને પ્રશ્ન ેચીદો શતો. એટરે જ લલ્રબબાઇએ મવુરભાનોને છેલ્રા યાખ્મા શતા. 
મસુ્સ્રભ કોભ ૧૯૦૯થી લિરટળ તાજના ળાવનભાાં અરગ ભતાસધકાય શક્ક બોગલતી શતી. એટરા 
ભાટે મસુ્સ્રભ નેતાઓ આઝાદી  ફાદ ણ અરગ ભતાસધકાયનો ોતાનો શક્ક ચાલ ુ યશ ે તે 
ભાાંગણીભાાં ભક્કભ શતા. યાંત ુ આખયે વયદાય ટેરે ખાનગીભાાં મવુરભાન આગેલાનોને 
અનાભત ફેઠકો ભાટેનો આગ્રશ છોડી દેલાની વરાશ આી. વયદાયે મસુ્સ્રભોને વાપ ળબ્દોભાાં 
કહ્ુાં કે, ‘‘તભાયે યાઠરીમ પ્રલાશથી જુદા ન યશવે ુાં જાઇએ. યાઠરીમ ઐક્યનો સલયોધ ોતે ચરાલી 
નશીં જ રે.’’ આખયે 

 મસુ્સ્રભ રીગના એક લખતના વરક્રમ આગલેાન ફેગભ એઝાઝ યસરૂને વયદાય ટેર દ્વાયા 
વભજાલલાભાાં આવ્મા. રયણાભે મસુ્સ્રભોએ ણ અરગ ભતાસધકાયની અને અનાભતની લાત 
જતી કયલી ડી.૧૧ 

 રઘભુતીઓનો શજુ ણ એક પ્રશ્ન ઊબો શતો. રઘભુતીઓને પ્રધાનભાંડભાાં ણ પ્રધાનો 
તયીકે અનાભત સ્થાન કે ફેઠકો ભે તેલી ભાાંગ શતી. આ ઉયાાંત તેન ેફાંધાયણીમ જાગલાઇ 
તયીકે ફાંધાયણભાાં દાખર કયલા ભાટેનો આગ્રશ કમો શતો. યાંત ુવયદાય ટેરે સ્ઠટ ળબ્દોભાાં 
ના ાડી દીધી. તેભણ ેઉભેયુું કે ફને તેટલુાં રઘભુતીઓને પ્રધાનદભાાં વાભેર કયલાનુાં ધ્માન 
યાખલાભાાં આલળે. યાંત ુ અનાભત ફેઠકો કેલફનેટભાાં ભળે જ નરશ.૧૨ જેથી ભોટાબાગના 
રઘભુતી વમદુામે ભભત છોડી દીધી. 
 ૧૧ભી ભે ૧૯૪૯નાાં યોજ વરાશકાય વસભસતભાાં ઠયાલ યજૂ ક્રમો તે મજુફ શરયજનો અને 
આરદલાવીઓ સવલામ ફીજી કોઇ ણ રઘભુતી કોભો ભાટે અનાભત ફેઠકો ભળે નશીં. યાંત ુ
વયદાય ટેરને શરયજનો અને આરદલાવીઓ ભાટે રદરથી વશાનભુસૂત શતી. તઓેને અનાભત 
ભે એ ભાટે તેઓ ભક્કભ શતા. તેઓ જાણથા શતા કે આ જાસતના રોકોને લોથી વાભાજજક, 

યાજકીમ અને આસથિક સ્તય ય આગ આલલાની તક ભી નથી. ભાટે સળડ્રુ કાસ્ટવ અને 
સળડ્રુ રાઇબ્વ ભાટે જ (૧૦ લા ભાટે) અનાભત રાબ ભલા જાઇએ એ ભાટેની બરાભણ 
વયદાય ટેરે કયી. જેનો ફાંધાયણ વબાએ સ્લીકાય કમો.૧૩ 

 ૨૯ભે ૧૯૪૯ના યોજ ફાંધાયણવબાભાાં રઘભુતી રોકો ભાટે વાાંપ્રદાસમક આધાય ય 
ભતદાય ભાંડની વ્મલસ્થા આયલક્ષત  કયલાની ફાફતને યદ કયલાભાાં આલી એ પ્રવાંગે વયદાય 
ટેરે ખફૂ જ સલસ્તતૃ બાણના વભાનભાાં જણાવ્યુાં કેઃ ‘‘આ વદન આજે ગૌયલ અનબુલળે કે 
આણે વલાવાંભસતથી જૂના કરાંકને દૂય કયી ળક્યા છીએ. ઇશ્વયની કૃા તથા વલાળસ્તતભાન 
બગલાનના આળીલાાદથી વત્મભમ ધસભિનયેક્ષ રોકતાાંસત્રક યાજ્મોનો ામો નાખી ળક્યા છીએ. 
જેભાાં પ્રત્મેક નાગરયકને જીલનભાાં વભાન અલવય પ્રાપ્ત છે. યાઠરના પ્રત્મેક લગાના રોકો વાથ ે
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ન્દ્મામ કયલાની વદબદુ્ધિ અને વાશવ પ્રભ ુપ્રદાન કયે.’’૧૪ વયદાય ટેરે કહ્ુાં શત ુાં કે, ‘‘આ દેળભાાં 
ફહભુતી અને રઘભુતી જેવુાં કાાંઇ છે એ ભરૂી જવુાં એ જ રાાંફ ેગાે વહનુા રશતભાાં છે અને યશળેે. 
લફનવાાંપ્રદાસમક યાજ્મનો ામો નાખલો એભાાં વહનુ ુાં રશત છે અને બાયતભાાં ભાત્ર બાયતીમ જ 
લવે છે.’’૧૫ 

૪. દેળી યાજ્મોની વભસ્મા અને ફાંધાયણ વબાભાાં વયદાયનો દૃષ્ઠટકોણ 

 ઉસનલેળી લિરટળ વયકાયે જા કે દેળને સ્લતાંત્રતા આી, યાંત ુ દેળી યાજ્મોની સલકટ 
વભસ્માની વાથે તેઓ બાયતનુાં બાગ્મ અધ્ધય છોડીને ગમા. વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરે દેળી 
યજલાડાાંના એકીકયણની ઐસતશાસવક પ્રરક્રમા ભાટે ઝઝૂભીને વભસ્માનુાં સનયાકયણ કયુું. દેળી 
યાજ્મોના યાજા-ભશાયાજાઓ ોતાના સ્લતાંત્ર ફાંધાયણ ફનાલલાન ેફદરે, બાયતીમ ફાંધાયણના 
સ્લરૂભાાં સલલબન્ન વભજૂતીઓ વાથે ભલાભાાં અથલા તેનો સ્લીકાય કયલા ભાટે તૈમાય થઇ ગમા 
શતા. ાંરડત જલાશયરાર નશરુે તથા તેભના કેટરાક વાથીઓ વયદાય વાશફે દ્વાયા યાજાઓને 
અામેરા વભજૂતીના પસ્લરુ સલળેાસધકાયોનો સ્લીકાય કયલાભાાં આનાકાની કયલા રાગ્મા 
શતા. જ્માયે કેટરીક  શદ સધુી ફધા દેળીયાજ્મોની વભસ્માઓ શર થઇ ગઇ શતી અને પ્રસ્તાલો 
છી યાજાઓની વોદાફાજી ણ ઘણુાં કયીને યૂી થઇ ગઇ શતી. ાંયત ુ તે નલો સલલાદ ઊબો 
થમો તથા કોંગ્રેવ ક્ષ અને ફાંધાયણ વબા વભક્ષ આવ્મો. વયદાય ટેર તે રદલવોભાાં આયોગ્મ 
ભાટે આયાભ કયી યહ્ા શતા. તેભણે અડગ યશીને દૃઢતાથી યાજા-ભશાયાજાઓને આશ્વાવન આપ્યુાં 
કે, તેઓ (વયદાય) ોતાની વભજૂતીથી ાછા નરશ ડ ેકે તેને તોડળે નરશ. તેભના (યાજાઓના) 
સલળેાસધકાયોની વ્મલસ્થા કામભ ભાટે ફાંધાયણભાાં કયલાભાાં આલળે. એક ફાજુ આ પ્રકાયના 
તેભના આ આશ્વાવને તે સલલાદને યાજાઓથી છોડાલી દીધા તથા ફીજી ફાજુ તેભના 
બાલનાત્ભક આગ્રશ ઉય નેશરુએ ોતે અને તેભના ભાંત્રીભાંડ તથા ક્ષની ઉત્ન્ન થમેરી ફધી 
ળાંકાઓ તેભજ રશચરકચાશટો ત્માગી દીધી. તે ઉયાાંત, ફાંધાયણ વબાએ ણ કોઇ ણ સલયોધ 
સવલામ, શાધ્લસન વાથે વયદાય વાશફેનો પ્રસ્તાલ સ્લીકાયી રીધો. આ યીતે, સલયાવતભાાં પ્રાપ્ત 
યાજ્મોની ગાંબીય વભસ્માઓનુાં સનયાકયણ થઇ ગયુાં. તથા ફાંધાયણ વબાના ભાધ્મભથી ગણતાંત્રીમ 
ફાંધાયણભાાં સલળે વ્મલસ્થાઓ વાથે લચયસ્ભયણીમ યાજ્મોનો સલરમ રોશી લશલેડાવ્મા સવલામ, 

વયદાયના યૂા ચભત્કાયથી ણૂા થઇ ગમો. 
૫. વેલાઓ વાંફાંધીઃ- 

 જ્માાં સધુી વેલાઓ વાથે વાંફાંધ તેભાાં, વૌ પ્રથભ તત્કારીન ફે પ્રકાયની વેલાઓભાાં તેભણ ે
ઉલ્રખેનીમ મોગદાન આપ્યુાં. ૧. ભતૂલૂા બાયતભાંત્રીની વેલાઓના તે વભ્મો જેઓ વત્તાના 
શસ્તાાંતયણ છી વેલાઓભાાં ચાલ ુયહ્ા શતા. આ શે્ણીના દયેક અસધકાયીને કેન્દ્રીમ વયકાય દ્વાયા 
તેભની વેલાના અસધકાયોની યક્ષાનુાં આશ્વાવન આલાભાાં આળ્યુાં. તથા  ૨.  વત્તાના શસ્તાાંતયણ 
છી ઊબી થમેરી ફાંન ેવલેાઓ-બાયતીમ પ્રળાવસનક વેલા તથા બાયતીમ ોરીવ વેલાઓન ે
યાજ્મની વયકાયોના વલાવાંભત, વભથાનથી અલખર બાયતીમ વેલાઓના રૂભાાં યચલાભાાં 
આલી.૧૬ વાથે જ યાજમો ભાટે રોકવેલા આમોગ ફનાલલાભાાં ણ તેભણે વમલુચત જાગલાઇ 
કયાલડાલી. તા. ૧૫ભી જુરાઇ, ૧૯૪૭ની ફાંધાયણવબાભાાં જાશયેાત કયતાાં વયદાય લલ્રબબાઇ 
ટેરે તશયુાં- 
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 ‘‘આ વાંફાંધભાાં વાભાન્દ્મ યીતે રોક વેલા આમોગના અધ્મક્ષ તથા વભ્મો ભાટે વાંસ્તસુત 
કેફીનેટને કયલાભાાં આલી છે.’’ 
 વયદાય ઉયોતત વેલાઓ ભાટે ફાંધાયણીમ પ્રત્માભસૂતને, સલશ્વાવ ઉત્ન્ન કયલાલાી 
તેભજ સ્સ્થયતા રાલલા લાી દૃષ્ઠટથી જાતા શતા. તેભને આ દૃષ્ઠટકોણને વપ કયાલલાભાાં જા કે 
મશુ્કેરીઓનો વાભનો કયલો ડયો યાંત ુ ફીજી વભસ્માઓની જેભ વયદાય વાશફેે તેભાાં ણ 
સલજમ પ્રાપ્ત કમો. 
૬. જમ્મ ુકાશ્ભીય વાંફાંધભાાં 
 જમ્મ ુતથા કાશ્ભીય વાંફાંધભાાં બાયતીમ ફાંધાયણની કરભ ૩૭૦ ણ વયદાય વાશફેની 
સનણાામકતાણૂા ભસૂભકાનુાં જ રયણાભ છે. ફાંધાયણની કરભ ૩૭૦ બાયત વાથે જમ્મ-ુકાશ્ભીય 
યાજ્મના વાંફાંધોને વ્માખ્માસમત કયે છે. ાંરડત જલાશયરાર તથા ળેખ મશુમ્ભદ અબ્દુલ્રાની 
વરાશ અને ભાગાદળાનથી શ્ી ગોારાસ્લાભી અમાંગયે આ અનચુછેદ (કરભ)ની વ્મલસ્થાની 
જાગલાઇ કયી શતી. સવિાાંતની દૃષ્ઠટએ કોંગ્રેવ ક્ષનો ભત તે શતો કે, ‘‘કાશ્ભીયને ણ તે જ 
મૂભતૂ અસધકાયો એટરે કે ળયતોના આધાય ય ફાંધાયણનો સ્લીકાય કયલો જાઇએ, જે ળયતો 
ય ફીજા યાજ્મોએ તેનો સ્લીકાય કમો છે.’’૧૭ 

 સલળેતઃ ક્ષનો તે લાત ઉય ણ સલયોધ શતો કે, મૂભતૂ ધાયાઓ એટરે કે ભૌલરક 
અસધકાયો વાંફાંસધત ધાયાઓ (કામદા-કરભો) કાશ્ભીય યાજ્મ ઉય કેભ રાગ ુ નરશ ડ?ે આ 
સલયોધ વભમે ાંરડત જલાશયરાર નેશરુ સલદેળ પ્રલાવ ઉય શતા તથા શ્ી ગોારાસ્લાભી 
અમાંગય ક્ષને વાંતોી ળક્યા નરશ. સ્લાભી અમાંગયે શતાળ 

 થઇને વયદાયને શસ્તક્ષે કયલાની ભાગણી કયી. નેશરુની ગેયશાજયીભાાં વયદાય ટેરે 
 કોંગ્રેવ ક્ષને વાંતઠુટ કયલાનુાં કામા ોતાના શાથભાાં રીધુાં. તે જાણીને આિમા થળે કે ત્માય છી 
ક્ષભાાં ન તો આ જાગલાઇનો સલયોધ થમો કે ફાંધાયણ વબાભાાં તેના ય લધ ુચચાા થઇ. તેનાથી 
વશજ યીતે જ અનભુાન રગાલી ળકામ છે કે, ક્ષ ઉય તેભનો કેટરો પ્રબાલ શતો. તથા 
ફાંધાયણ વબાભાાં તેભની શુાં ભસૂભકા શતી. 
 તે જ પ્રકાયે બા વાંફાંધી સલલાદભાાં જ્માયે યાજસિ રુુોત્તભદાવ ટાંડને યાઠરબાાના 
રૂભાાં ફાંધાયણ વબાભાાં, રશન્દ્દીની તયપેણભાાં જાયદાય વભથાન કયુું અને જ્માયે સલલાદાસ્દ 
સ્સ્થસત ઉત્ન્ન થઇ ત્માયે ફાંધાયણભાાં રશન્દ્દીને યાઠરબાાનુાં ગૌયલ આલાભાાં વયદાયે સનણાામક 
ભસૂભકા બજલી. તે ણ વત્મ છે કે જ્માયે ણ ફાંધાયણ વબાભાાં કોઇ ગાંબીય સલલાદ ઉત્ન્ન થતો 
શતો ત્માયે તેઓ જ સનણાામક ભસૂભકા બજલતા અને તેભની સદૃુઢ તેભજ બાલણૂા લાણી ફધાને 
વભાણ કયલા ભાટે પે્રરયત કયતી શતી. 
 સ્ઠટ છે કે, વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર ેઅનેક ભશત્લણૂા વાંસ્તસુતઓ વાથે ફાંધાયણીમ 
વ્મલસ્થાઓ સનધાાસ યત કયાલી. દેળના યાઠરીમ જીલનને ોતાના સનણાામક, પ્રજાતાાંસત્રક સદૃુઢ, 

સલશ્વાવણૂા તેભજ સલળાતાના દૃષ્ઠટકોણો વાથે ફાંધાયણ વબાભાાં તકા-સલતકા કયીને ફાંધાયણ 
સનભાાણભાાં મખુ્મ યીતે મોગદાન આપ્યુાં. ફાંધાયણનો ભશત્લણૂા અંળ તેભના સ્લરૂની છામાથી 
પ્રદસળિત થમો છે તેથી તે રૂભાાં ણ તેભણે યાઠરનુાં નલસનભાાણ કયુું. વયદાય વાચ ેજ બાયતીમ 
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ફાંધાયણના સ્લરૂને અસધક યીતે મોગ્મ ચોકઠાભાાં ઢાલાલાી વ્મસ્તતઓભાાં અદ્ધદ્વતીમ અને 
વાભાન્દ્મ જનથી ઉય શતા.  
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