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 પ્રસ્તાલના......  
                ગત લે બાયત વયકાયે ૩૧ ભી ક્ટફયને એટરે કે વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરના જન્ભદદલવને 

યાષ્ટ્રીમ એકતા દદલવ તયીકે ઉજલલાન ું જાશયે કય ું . વયકાયન ું આ ગલ ું ખ ફ ગમય ું કાયણકે વયદાયની બાયલૂવક 

વલવયાલી દીધેરી પ્રવતબાને ઉજાગય કયલા તયપન ું આ પ્રથભ ડગલ ું શત ું . 

                વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરે ૩૧ ક્ટફય , ૧૮૭૫ થી ૧૫ ભી દડવેમફય , ૧૯૫૦ સ ધીની એભની ૭૫ 

લવની જીલનમાત્રા ૈકીના ભટાબાગના લો તેભણે બાયતભાતાને અવણ કમાવ શતા . યાષ્ટ્રને વભવિત થમા ફાદ 

તેભની દયેક ક્ષણ દેળ ભાટે જ જીલાતી શતી અને તે દયમમાન એલા અનેક પ્રવુંગ ફનતા જેનાથી આ દેળ ઘડામ 

છે અને આલનાયી અનેક ેઢી ભાટે પે્રયણાફૃ છે. 

                વભત્ર આ બ કરેટભાું આ વો વભક્ષ વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની જીલનમાત્રા વલળે અને તેભના 

જીલનનાું પે્રયણાદામી પ્રવુંગ વાથવાથ વયદાયના જીલનના પટગ્રાફ્વન અને   “ આજની લાતાવ ” તયીકે 

જાણીતા ભાયા યભ વભત્ર શ્રી ળૈરેળબાઈ વગયીમા કે જેએ ગત લે “ વયદાય કથા ” ન ું આમજન યાજકટ 

ખાતે થમેલ ું એ “ વયદાય કથા ” ણ આ વો વભક્ષ યજ  કયી છે. આ કથાભાું ખ ફ ભટી વુંખ્માભાું રક આલતા . 

ગાભડાના વાભાન્મ ભાણવથી રઈને ભેડીકર કરેજના પ્રપેવય સ ધીના તભાભ લગવના રક વભાન યવથી 

વયદાયના જીલનની લાતને ભાણતા. વયદાય ટેરે દેળ ભાટે કયેરા કામવને વાભાન્મભાું વાભાન્મ ભાણવ સ ધી 

શોંચાડવ ું શમ ત કથા એ શે્રષ્ટ્ઠ ભાધ્મભ છે. વયદાયને રકના હ્રદમ સ ધી શોંચાડલા તેભની દડમ આ 

બ કરેટ વાથે જડલાભાું આલી છે. “ વયદાય કથા ” ની દડમ ભને રક સ ધી શોંચાડલા આી એ ફદર હ ું 

એભન ખ ફ-ખ ફ આબાયી છું. 

                                                                   ફહાદુય ભાણસો નલા યસ્તા ાડ ેછે.   
                                                     કામય અને ડયોક સભાજના ખોટા ફધંનોથી ડયી  
                                                     સભાજની અને કુટંુફની અધોગતતભા ંભદદગાય થામ છે. 
 

 

                                                                            

                                                                                                       ગોયલ ટેર 

                                                                                                                              નાદશદ લરગાયી   
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રૂ ું  નાભ :   વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર  

અન્મ નાભ :   વયદાય ટેર   

જન્ભ :           ૩૧ ક્ટફય , ૧૮૭૫   

જન્ભસ્થ :   નદડમાદ , ગ જયાત  

ધભવ :            દશિંદ   
યાષ્ટ્રીમતા :      બાયતીમ 

વતાન ું નાભ :    ઝલેયબાઈ  

ભાતાન ું નાભ :    રાડ ફા  
વલદ્યારમ :     ભદ્રાવ ઇન્સ્ટીટય ટ પ ટેકનરજી 

બાા :   દશન્દી 
વ્મલવામ :     લકીરાત  

દ :           નામફ લડાપ્રધાન , ગશૃભુંત્રી ,સચૂનાભુંત્રી અને યાજ્મભુંત્રી  
કામવકા :      ૧૫ ગસ્ટ ૧૯૪૭  થી ૧૫ દડવેમફય ૧૯૫૦  

પ્રવવદ્ધિ :        રશ ર  , બાયતના લફસ્ભાકવ   
 યસ્કાય :      બાયત યત્ન  

અન્મ ભાદશતી :    

જેરમાત્રા  ૧૯૩૦ , જાન્ય આયી ૧૯૩૨ , ક્ટફય ૧૯૪૦  

આંદરન  ભીઠા વત્માગ્રશ  
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                        વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર સ્લતુંત્ર વુંગ્રાભ વેનાની અને સ્લતુંત્ર બાયતનાું પ્રથભ ગશૃભુંત્રી શતાું 
તેને  „વયદાય ટેર ‟ તયીકે ખામ છે .વયદાય ટેર બાયતીમ ફેદયસ્ટય અને યાજનેતા શતાું.૧૯૪૭ ભાું 
બાયત આઝાદ થય ું ત્માયફાદ નામફ લડાપ્રધાન , ગશૃભુંત્રી ,સચૂનાભુંત્રી અને યાજમભુંત્રી યહ્યા શતાું. સ્લતુંત્રતા 
ભળમાું ફાદ આળયે ૫૦૦ દેળી યજલાડાુંન ું એકીકયણ કયવ ું એ ભટી વભસ્મા શતી . ક ળ ક ટનીવત અને જફૃયત 

ડતાું જ વૈન્મની ભદદથી આ ભેર વપતાથી તેભને રશ ર  અને બાયતનાું લફસ્ભાકવન ું લફર દ આલાભાું 
આવ્ય ું .તેભને ભયણયાુંત  ૧૯૯૧ ભાું બાયતન ું વલોચ્ચ નાગદયક વન્ભાન „ બાયતયત્ન ‟  આલાભાું આવ્ય ું .લવ 
૨૦૧૪ ભાું વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની જમુંતી „ યાષ્ટ્રીમ એકતા દદલવ ‟ તયીકે ઉજ્જલલાભાું આલળે. 

 

 

 

 

જીતની ઘડીએ આણે લધાયે નમ્ર 

            થવુ ંજોઈએ. 
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 જીલનરયચમ.....  

                          વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરન જન્ભ  ૩૧ ભી ક્ટફય ૧૮૭૫ ના યજ નદડમાદભાું થમ શત. 

તેભન જન્ભ રેઉલા ાટીદાય જ્ઞાવતનાું એક વમિૃ જભીનદાય ક ટ ુંફભાું થમ શત . તે વતા ઝલેયબાઈ અને 

ભાતા રાડ ફેનના ચથા વુંતાન શતાું. તેભનાું બાઈના નાભ વભબાઈ , નયવીબાઈ અને વલઠ્ઠરબાઈ  

શતાું.વયદાય ટેરે પ્રાથવભક અભ્માવ કયભવદભાું ણૂવ કમો. કયભવદભાું ગ જયાતી વાત ધયણ સ ધીની ળાા 

શતી ણ અંગે્રજીના ત્રીજા ધયણથી આગ બણલાની વ્મલસ્થા ન શતી આથી અંગે્રજી ચથા ધયણના  અભ્માવ 

ભાટે લલ્રબબાઈ એભનાું ચાય વભત્ર વાથે કયભવદથી ૬ ભાઈર દ ય આલેર ેટરાદ ગભે બણલા ભાટે જતાું.૧૬ 

લવની લમે તેભનાું રગ્ન થઈ ગમા શતાું. લલ્રબબાઈએ પ્રીડયની દયક્ષા ાવ કમાવ છી ૧૯૦૦ ની વારભાું 

ગધયાભાું લકીરાત ચાલ  કયી. તાન અભ્માવ ણૂવ કમો અને પ્રીડય ફન્મા ત્માયે એભના ભટાબાઇ ફયવદભાું 

ડીસ્રીકટ પ્રીડય તયીકે કાભ કયતા શતા . ભટાબાઇ વલઠ્ઠરબાઈની વાથે યશીને કાભ કયલાને ફદરે લતનથી દ ય 

ગધયાભાું તાની પે્રક્ટીવ ળફૃ કયી . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ ભે કે ન ભે ણ ધભમબદુ્ધિથી જે કાભભા ંડે છે , તેનુ ંકાભ સભમ આવ્મે ફોરલાનુ ંજ છે.  
સખત લાલાઝોડુ થામ છે ત્માયે એકલુ ંઝાડ ડી જામ છે ણ ફીજા ઝાડના સમહુભા ંજે હોમ એ ફચી જામ છે.  
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 વ્મલવાવમક ળફૃઆત......  

                         ૧૯૦૦ ની વારભાું ગધયાભાું લકીરાત ચાલ  કયી . એભની ઈચ્છા ત ફેયીસ્ટય ફનલાની શતી 

ણ આ ભાટે ખચવ કયી ળકામ એટરી યકભ નશતી . ાુંચ લવ સ ધી દદલવ યાત જમા લગય કાભ કય ું અને 

યજફયજના ખચાવ કાઢયા છી તેભજ ઘયે વતાજીને યકભ ભકરાવ્મા છી ણ ૧૦,૦૦૦ જેટરી યકભ 

ફચાલી .૧૯૧૦ ની વારભાું ફેયીસ્ટય ફનલાન ું વન ું ણ વાકાય થલા જઇ યહ્ય  શત . „ થભવ ક ક ‟ કુંની દ્વાયા 

રુંડન જલા ભાટેની ટીકીટ ભેલી તથા ાવટવ  અને ફાકીના ફધા ડક્ય ભેન્ટવ તૈમાય કયાવ્મા . તાનાું 

લતનથી ૭૦૦૦ ભાઇર દ ય યશીને  ફેયીસ્ટય ફનલા ભાટે લલ્રબબાઈ ઇંગ્રેન્ડ ગમા  શતા .  

 

 

 

 

 

 

 

 

  યસ્કાય અને વમભાન.....  

  ૧૯૯૧ ભાું વયદાય ટેરને ભયણયાુંત  બાયતયત્નથી વમભાવનત કયલાભાું આવ્મા. 

  અભદાલાદના શલાઈ ભથકન ું નાભ „ વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર આંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથક ‟ યાખલાભાું આવ્ય ું . 

  ગ જયાતભાું લલ્રબવલદ્યાનગયભાું „ વયદાય ટેર વલશ્વવલદ્યારમ ‟ છે. 
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 ફા  , હ ું તૈમાય છું.....  
                           ખેડા જજલ્રાભાું ૧૯૧૭ ની વારભાું ાક વનષ્ટ્પ ગમ શત . ખેડતૂ દેલા કયીને ભાુંડ – ભાુંડ 

તાન ું ગફૄું ગફડાલી યહ્યા શતા. આલા કયા વભમે વયકાયે ભશસે ર ભાપ કયીને પ્રજાને વવધમાય આલ 

જઈએ એના ફદરે ધયાયથી ભશસે ર લસ રલાની કાભગીયી ચાલ  કયી . શયેાન-યેળાન થમેરા આ ખેડતૂની 

મ શ્કેરીભાું લધાય કયનાય વયકાયની વાભે વત્માગ્રશ કયલાન ું નક્કી થય . ગાુંધીજી તે જ આ વત્માગ્રશન ું 

સ કાન વુંબાલાના શતા . ખેડા વત્માગ્રશ ભાટે ગાુંધીજીને એક ભદદનીળની જફૃય શતી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                           ભશાત્ભા ગાુંધીજીને રાગ્ય  કે ખેડા વત્માગ્રશભાું વપતા ભેલલી શમ ત કઈ ણૂવકારીન 

સ્લમુંવેલક જઈએ જે ખેડાભાું યશીને જ કાભગીયી કયે . તાની અન સ્સ્થવતભાું ણ વત્માગ્રશને ઢીર ન ાડલા 

દે અને રકન ું ભનફ ટકાલી યાખે . આ ભાટે ત ઘયફાય , ધુંધ – વ્મલવામ ફધ ું જ છડીને ણૂવ વભમ ભાટે 

આલવ ું ડ.ે લી , વત્માગ્રશ કેટર રાુંફ ચારે એન ણ કઈ અંદાજ નશત. 

હાયજીત આનાય ઈશ્વય છે. જીત્મા છી ગભુાનભા ંઆલનાય ત્માને ત્મા ંજ હાયી જામ છે.દ્રઢ સકંલ્ હોમ ત્મા ંકોઈને 

કોઈ યસ્તો તો નીકલાનો જ છે. 
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                           કઈ કામવકય ણૂવ વભમ ભાટે કાભ કયલા તૈમાય નશતા થતા જ દાજ દા ફશાના ફતાલી યહ્યા 

શતા તે લખતે લલ્રબબાઈ ટેર કાભ કયલા ભાટે તૈમાય થમા.આ એ વભમ શત જમાયે લલ્રબબાઈ ટેરની 

લકીરાત અભદાલાદભાું ધભધકાય ચારતી શતી . લલ્રબબાઈની નાભના અને કભાણી દદલવે અને દદલવે લધી 

યશી શતી. ગાુંધીજી આ જાણતા શતા એટરે એભણે કહ્ય ું , “લલ્રબબાઈ આ કુંઇ એકાદ દદલવન ું કાભ નથી. આ કાભ 

કયલા ભાટે તભાયે ધીકતી કભાણીન લકીરાતન વ્મલવામ ણ ફુંધ કયલ ડળે અને  ખેડાના ગાભડા ખ ુંદલા 

ડળે.” 

                             લલ્રબબાઈ ગાુંધીજીથી ખ ફ પ્રબાવલત થમા શતા અને શલે તાન ું જીલન ગાુંધીજીના શલારે 

કયીને દેળવેલાભાું ઝુંરાલલાન ું તે ભનભન નક્કી કયી ચકૂ્યા શતા આથી ફે શાથ જડીને કહ્ય ું , “ફા  , આ 

જ દેળ ભાટે ફધ ું જ ત્માગી ળકતા શમ ત હ ું ભાયા જજલ્રાની પ્રજા ભાટે લકીરાતને ન ત્માગી ળક  ? આ લલ્રબ 

ખેડા વત્માગ્રશભાું ાટવટાઇભ ભાટે નશી ણ ફુરટાઇભ ભાટે તભાયી વાથે જ છે . ” 

                     ફાયડરી વત્માગ્રશના ક ળ નેતતૃ્લને કાયણે લલ્રબબાઇને „ વયદાય ‟ની ઉાધી ભી . 

                                “ કેટરાક કાભ બરે કયા શમ ણ આલા કયા કાભ જીલનભાું એક સ ુંદય તક ફનીને 

આલતા શમ છે આણે આલા  કાભથી દ ય બાગલા ભાટે જાતજાતના ફશાના ફતાલીએ છીએ. જેણે ખયેખય કુંઇક 

કયવ ું જ શમ એ કઈ ફશાના ન ફતાલે કાભની ળફૃઆત જ કયે.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

હાયજીત આનાય ઈશ્વય છે. જીત્મા છી ગભુાનભા ંઆલનાય ત્માને ત્મા ંજ હાયી જામ છે.દ્રઢ સકંલ્ હોમ ત્મા ં
કોઈને કોઈ યસ્તો તો નીકલાનો જ છે. 
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 ટક ટક નશી, ટકય કયલી.... 
                        ૧૯૪૨ ભાું ગાુંધીજીએ અંગે્રજને દશન્દ સ્તાન છડલા ભાટેની ચેતલણી આી દીધી શતી .વયદાય 

આ આંદરનને લેગલુંત   ફનાલલા વભગ્ર બાયતભાું ધ ભી યહ્યા શતા. આ જ અયવાભાું વયદાય ગ જયાતી મ રાકાતે 

આવ્મા . અભદાલાદની એક કરેજભાું વયદાયન ું પ્રલચન ગઠલલાન ું આમજકએ નક્કી કય ું . વયદાયે આ ભાટે 

વુંભવત આી અને પટાપટ પ્રગ્રાભ ઘડાઇ ગમ. વનધાવદયત દદલવે વયદાય વાશફે પ્રલચન આલા ભાટે કરેજ ય 

ગમા . વયદાય આલી ગમા શલા છતાું વલદ્યાથી વબાભાું ફેશ્વાને ફદરે આભતેભ આંટા ભાયતા શતા. કરેજના 

પ્રપેવયએ વલદ્યાથીને વબાસ્થે ભાુંડ ભાુંડ બેગા કમાવ ણ એભાુંમ કેટરાક વલદ્યાથી ત ફેવલાને ફદરે 

ઉબા જ યહ્યા . વયદાય વબાભાું આવ્મા ત્માયે એની ચકય નજયે આ લાત નોંધી રીધી શતી. 

                         વયદાયના વબાભાું આગભન છી ણ કામવક્રભના આમજક વલદ્યાથીને વબાભાું ફેવી જલા 

ભાટે વભજાલી યહ્યા શતા ણ વલદ્યાથી તાની ભયજીના ભાલરક શમ એભ ફેવલાને ફદરે ઉબા જ યહ્યા શતા. 

વયદાય વાશફે પ્રલચન કયલા ભાટે ઉબા થમા એટરે એભણે વો પ્રથભ આ વલમ ય લાત કયતા કહ્ય ું , “ અત્માયે 

દ વનમાભાું ચાય શઠ ખ ફ જાણીતી છે. ૧. ફાશઠ ,૨. યાજશઠ ,૩. સ્ત્રીશઠ ,૪. અંગે્રજની ીછેશઠ. આ ચાય શઠથી 

ફધા દયલચત છે ણ એભાું આજે એક નલી શઠન ઉભેય થત શમ એવ ું ભને  રાગી યહ્ય  છે આ નલી ઉભેયામેરી 

ાુંચભી શઠ છે – તભાયી ઉબા યશલેાની શઠ.” 

                          વયદાયની આ ચટદાય ટકયની એલી અવય થઈ કે વલદ્યાથી તાની જગ્મા ય ફેવી ગમા. 

વ્મલસ્થાક જે કાભ કરાકથી નશતા કયી ળક્યા એ કાભ વયદાયે ભાત્ર એક લાક્યભાું કયી દીધ ું. શઠેે ફેવી ગમેરા       

વલદ્યાથીભાુંથી વયદાયન ું પ્રલચન રૂ ું  ન થય ું ત્માું સ ધી એક ણ ઉબ ન થમ. 

                         કેટરાક રકને ટક ટક કયલાની ક ટેલ શમ છે. ઘણીલાય લાયુંલાય જે લાત  કશલેાભાું આલે એને 

વાભેલાી વ્મસ્ક્ત ફહ  વશજતાથી રઇ રેતા શમ છે. ટક ટક કયલાને ફદરે એલી એકાદ ટકય કાપી છે જે એના 

હૃદમને સ્ળે એલી યીતે કયલાભાું આલી શમ. 

 

 

 

 

 

જે સાચી લાત હોમ એ કહી દેલી જોઈએ અને તેભ કયતા ગભે તે દુુઃખ કે મશુ્કેરી આલે તો તે સહન કયલા 
ભાટે તૈમાય યહવે ુ.ં 
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 વયદાય અને ગાુંધીન પે્રભારા..... 

                             વયદાય દેખાલભાું ખ ફ કઠય રાગે ણ અંદયથી એટરા જ રાગણીળીર.જે જે એભની નજીક 

યહ્યા છે એભણે વયદાયના હ્રદમભાુંથી લશતેી પે્રભગુંગાન ું ાન કય ું છે . જેરલાવ દયવભમાન વયદાયે એક વુંસ્કાયી 
દીકય ફાની વેલા કયે એટરા પે્રભથી ગાુંધીજીની વેલા કયી છે ગાુંધીજીની નાની-નાની ફાફતની ખ ફ કાજી 

રેતા અને ક્યાયેક ભીઠ ઝગડ ણ કયતા. 
                            ગાુંધીજીને ફશાય ખ લ્રાભાું સ લાની ટેલ શતી. જેરભાું આલાભાું આલત રખુંડન રુંગ ફહ  

બાયે શમ એટરે એને ફશાય કાઢલાભાું અને ાછ અંદય રાલલાભાું તકરીપ ડતી. એક લખત ગાુંધીજીએ 

જેરયને કશીને એક શલ ખાટર ભુંગાવ્મ જેથી ફશાય ખ લ્રાભાું સ તા શમ અને લયવાદ આલે ત ખાટરાને 

વયતાથી અંદય રઇ ળકામ. 

                          જેરયે કહ્ય ું , “ એક કાથાની દયી બયેર ખાટર છે તભે કશ ત હ ું આના ભાટે એ ખાટરાની 
વ્મલસ્થા કર ું . તભને કાથી ન પાલે ત એ કઢાલીને ાટી ણ બયાલી આીળ.” ગાુંધીજીએ કહ્ય ું , “ ભને ત ફધ  જ 

ચારળે . કાથાની દયીન ખાટર શમ ત સ્લચ્છ યાખલ ણ વશરે ડ.ે” વયદાય આ લાત વાુંબતા શતા 
એભણે કહ્ય ું , “ શ ું તભે ણ , આ કાથાની દયીલા ખાટર અશ કવનમા કશલેામ. એના ય સ તા શમ ત એભ 

રાગે કે ભાત્ર ચાય નાીમેય જ ફાુંધલાના ફાકી છે. આલ ખાટર ન ચારે . જેરય વાશફે , તભે એભાું ાટી 
બયાલી આજ . ” 

                        ગાુંધીજીએ દરીર કયતા કહ્ય ું , “ણ કાથીન ખાટર ત ફીજા ઘણા ઉમગભાું આલે. એને 

ચખ્ખ કયલ શમ ત ફીજી ભાથાક ટ જ નશી ભાથે ગયભ ાણી યેડ એટરે ચખ્ખ થઈ જામ. કાથીના ખાટરાભાું 

ભાુંકડ ણ છા થામ. હ ું નાન શત ત્માયે અભાયા ઘયભાું ણ આલા ખાટરાન ઉમગ થત અને ભાયી ફા 

આદ ની છાર ઉતાયલા ભાટે આદ  તેના ય ઘવતી .” વયદાયે ત યુંત જ વવક્વય ભાયતા કહ્ય ું ,” એટરે જ કહ ું છું કે 

આ કાથાન ખાટર યેલા દ આ મ ઠીબય શાડકા ય થડી ચાભડી ચોંટી છે એ ણ આદ ની જેભ ઘવાઇ જળે. ” 

ગાુંધીજી ખડખડાટ શવી ડયા. 

    ગાુંધીજીએ આણા ભાટે અખટૂ દરત લાયવાભાું મકૂી છે , તેન વદૌ ઉમગ કયલ એ આણા શાથની લાત છે. 
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 વયદાયન ું સ્લચ્છતા અલબમાન....  

                        ખેડા  જજલ્રાભાું પ્રેગના યગે રકને બયડાભાું રીધા શતા. ૧૯૩૨ ની વારભાું ભાત્ર એક જ 

ગાભભાું આ યગ શત અને ાુંચ ભાણવન ું આ યગના કાયણે મતૃ્ય  થય ું શત . દદલવે દદલવે આ યગ લકયત જત 
શત. ૧૯૨૩ ભાું ૧૦ ગાભભાું , ૧૯૩૪ ભાું ૧૪ ગાભભાું અને ૧૯૫૩ ભાું ૨૮ ગાભભાું આ યગ પેરામ અને તેભાું 
૫૮૯ રક મતૃ્ય  ામમા. 
                         વયકાય યગને ડાભલા ભાટે કઈ જ ગરા બયતી ન શતી એટરે વયદાયને આ ફાફતે યજ આત 

કયી. વયદાય લાત વાુંબીને ચોંકી ઉઠયા. મ ુંફઈભાું તાન ું દલાખાન ું ચરાલતા ડૉ . બાસ્કયબાઈ ટેરને 

તાફડતફ ફરાલી રીધા અને  આ ગાભન વલે કયલાની કાભગીયી એભણે વોંી . ડૉ. ટેરે જાતે  જ 

પ્રેગગ્રસ્ત ગ્રાભની મ રાકાત રીધી અને આ અંગેન અશલેાર તૈમાય કયીને વયદાય વાશફેને આપ્મ. 

                        પ્રેગના અજગય બયડાભાું પવામેરા આ ગાભને ભશાવુંકટભાુંથી ઉગાયલા ભાટે શલે વયકાય ય 

આધાય યાખી ળકામ નશી અને  જાતે જ કૈક કયવ ું ડ ેએવ ું રગતા વયદાય વાશફેે ડૉ. બાસ્કયબાઈની ભદદ 

ભાુંગી.ડૉકટય વાશફેે ક્ષણનમ વલરુંફ કમાવ લગય વયદાય જે કાભ વોંે તે કયલાની તૈમાયી ફતાલી. ફયવદભાું 

વત્માગ્રશ છાલણીન ું જે ભકાન શત  એ ભકાન શત  એ ભકાનભાું જ કાભચરાલ દલાખાન ું  ઉભ  કયલાભાું આવ્ય ું અને 

ડૉ . ટેર પ્રેગગ્રસ્ત રકની વાયલાયભાું રાગી ગમા. 

                        ફીજી તયપ કામવકયની જ દી-જ દી ટ કડી ફનાલીને સ્લચ્છતા અલબમાન ળફૃ કય ું. પ્રેગગ્રસ્ત 

ફધા જ ગાભન ું એક એક ઘય અને ગરી વાપ કયી. ગાભના ફધા જ જાશયેસ્થએ ણ સ્લચ્છતા શાથ ધયલાભાું 
આલી. ગુંદકીલાી જગ્માએ દલાન છુંટકાલ કમો અને ગુંધકન ધ ભાડ કયીને પ્રેગના જ ુંત  ન નાળ કમો. 
વયદાય વાશફે આ અલબમાન દયવભમાન ફધે જ પયતા યશતેા  શતા અને ભાગવદળવન આતા યશતેા શતા અને 

ભાગવદળવન આતા યશતેા શતા. વયદાયના વઘન પ્રમાવથી ફયવદના આ ૨૮ ગાભભાુંથી પ્રેગન યગ જત 
યહ્ય. 
                        દયેક ફાફતભાું વયકાય ય આધાદયત યશલેાને ફદરે તાની જાતે જ અમ ક કાભ ળફૃ કયી દેલા. 
મય વનવવાલ્ટીને ટેક્ષ ચકૂલીએ છીએ ભાટે જ્માું-ત્માું પેંકાત કચય ઉઠાલલાની જલાફદાયી મય વનવવાલ્ટીની છે એ 

લાત વાચી ણ મય વનવવાલ્ટી એની જલાફદાયી વનબાલે એની યાશભાું કચયાભાું ઢગરા ન થલા દેલા. કભવેકભ 

આણે જ્માું યશીએ છીએ અને જ્માું કાભ કયીએ છીએ ત્માું ગુંદકી ન થામ એની ત તકેદાયી યાખીએ. 
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 ક્ષભામવૂતિ વયદાય.....  

                        જમ યભાું કોંગે્રવ અવધલેળનન ું આમજન થય ું શત ું. વયદાય વાશફે આ અવધલેળનભાું બાગ રેલા 

ભાટે તાના ઉતાયેથી કામવક્રભ સ્થે જલા ભાટે નીકળમા. વયદાય જીગાડીભાું ફેઠા શતા. વયદાયની વાથે 

ડછામ ફનીને યશતેા એભના દીકયી ભણીફેન ણ શતા. ડ્રાઈલય જી શુંકાયીને અવધલેળનના પ્રલેળદ્વાય સ ધી 

રાવ્મ . વયદાયને વત્કાયલા ભાટે ઘણા રક પ્રલેળદ્વાય ય એભની યાશ જઈને ઉબા શતા. 

                         ડ્રાઈલયે પ્રલેળદ્વાય ય જી ઉબી યાખી. વયદાયે જીભાુંથી ઉતાયલા ભાટે શજ  ત એક ગ નીચે 

મ ક્ય ત્માું એભણે ભલા ભાટે કેટરાક રક જી ાવે આલી ગમા. વયદાયન એક ગ જભીન ય અને ફીજ 

ગ જીભાું જ શત. ગાડી ચરાલી યશરેા ડ્રાઈલયને થય ું કે વયદાય વાશફે નીચે ઉતયી ગમા છે એટરે એભણે 

ગાડી શુંકાયી દીધી. 

                       વયદાય ત વીધા જ નીચે પુંગામા . ગાડી વશજે આગ ગમા છી ડ્રાઈલયને તાની ભરૂ 

વભજાઈ એટરે એ ગાડી ત્માું જ યાખીને દડત દડત ાછ આવ્મ . આવાવ ઉબેરા રકએ વયદાયને ઘેયી 

રીધા શતા. ગાડીભાુંથી પુંગામા શલાથી વયદાયને થડ ું લાગ્ય  ણ શત ું . ડ્રાઈલયે વયદાય વાશફેને આલી 

શારતભાું જમા એટરે એ ત ધ્ર જલા રાગ્મ. આજે જાણે કે એન  આલી જ ફનળે એ વલચાય ભાત્રથી એના દદરની 

ધડકન તેજ થઈ ગઈ શતી. 

                       આવાવ ઉબેરા રકને ણ શત ું કે અંગે્રજ વયકાય ય તાડ કતા વયદાય આજે આ ડ્રાઈલય ણ 

ફયફયના ખીજાળે. વયદાય ળાુંવતથી ઉબા થમા. કડાું યની ધ  ખુંખેયીને ડ્રાઈલય વાભે એક શવ ું સ્સ્ભત 

આપ્ય ું. ડ્રાઈલય ય ગ સ્વ કયલાના ફદરે ક તેને વળખાભણન એકણ ળબ્દ કહ્યા લગય વયદાય ભણીફેન વાથે 

લાત કયતા કયતા વબા સ્થે જલા ભાટે આગ નીકી ગમા. ળીખ ડ્રાઈલય વયદાયની આ દદયમાદદરી જઈને 

એન ચાશક ફની ગમ. 

 

 

 

 

 

 

 

ભાપ કયનાયો ભાણસ ભહાન છે , ફદરો રેલાના તલચાયો તો કામય હોમ એને આલે. 
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 સ્ટેચ્ય  પ ય વનટી...... 
             દેળી યજલાડાને એક કયનાય અખુંડ બાયતના વળલ્ી અને નામફ લડાપ્રધાન અડ ેપયજ ફજાલનાય 

તેભજ રખુંડી  ર  તયીકે જાણીતા વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની વલશ્વની વોથી (૧૮૨ ભી.) ઊંચી પ્રવતભા સ્ટેચ્ય  

પ ય નીટીન ૩૧ ક્ટફય ,૨૦૧૩ ના યજ વળરાન્માવ થમ શત . વયદાય જમુંતીના અલવયે લૂવ મ ખ્મ ભુંત્રી 

શ્રી નયેન્દ્ર ભદીએ વયદાય વયલય નજીક નભવદા નદીભાું આલેર વાધ ફેટ ય ભવૂભજૂન કય ું શત ું. આ ઐવતશાવવક 

પ્રવુંગે નામફ લડાપ્રધાને યશી ચકેૂરા બાયતીમ જનતા ાટીના આગેલાન રારકૃષ્ટ્ણ અડલાણી વદશત લદયષ્ટ્ઠ 

યાષ્ટ્રીમ અગ્રણી ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા.  

નયેન્દ્ર ભદીએ સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીના વનભાવણભાું દકવાન અને ગ્રાભળસ્ક્ત વદશત જનબાગીદાયીને જડલાના 

અલબમાનની પે્રયણા આી છે. દેળનાું ફધા ગાભડાભાુંથી ખેડતૂએ ખેતી ભાટે લયાળભાું રીધેર શમ તેલા 

જૂના કૃવ જાયને પ્રવતકફૃે એકત્ર કયલાભાું આલળે અને તેન ઉમગ પ્રવતભાના વનભાવણ ભાટે થળે. 

વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની આ ૧૮૨ ભીટયની પ્રવતભા નભવદા ફુંધના પ્રાકૃવતક વૌંદમવને નવ ું ફૃ આળે તેભજ 

એકતા સ્ભાયકભાું ૪૫૦ ફૂટની ઊંચાઈ ય દળવક ગેરેયી , વયદાયના જીલન – દળવનની વલગત આધ વનક 

ટેકનરજી લડ ેદળાવલાળે . જેભાું લચ્ય વઅર ટ ય , કૃવ વલકાવ , જ વ્મલસ્થાન , આદદ જાવત ઉત્કવ અને સ ચાફૃ 

લશીલટ ભાટેન ું વુંળધન કેન્દ્ર લગેયે ફાફતન વભાલેળ થામ છે . સ્ટેચ્ય  પ ય વનટી ભાત્ર વલશ્વની વોથી ઊંચી 

મવૂતિ જ નશીં યુંત   રખુંડી  ર ના વલયાટ વ્મસ્ક્તત્લન વાક્ષાત્કાય ણ કયાલળે. 

સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીન ું વનભાવણ વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર યાષ્ટ્રીમ એકતા રસ્ટના ફેનય શઠે થઈ યહ્ય ું છે. જેની 

લેફવાઈટ ણ ફનાલાઈ છે. જેથી જે રક કે  સ્લૈચ્ચ્છક વુંસ્થા આ પ્રજેક્ટભાું જડાલા ભાગતી શમ તે આ 

લેફવાઈટ ય નરાઈન યજીસ્રેળન કયાલી ળકે તેલી વ્મલસ્થા ગઠલલાભાું આલી છે. 

 ► સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીની ગેરેયીભાું તભાભ વયુંચના પટા..... 
સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીના વનભાવણ ભાટે દેળનાું તભાભ ગાભડાભાુંથી રખુંડ એકવત્રત કયલા જનાય ગ જયાતની ટીભ 

જે તે ગાભના વયુંચના વુંકરનભાું યશીને કાભગીયી કયળે . આ અલબમાનભાું વશબાગી થલા ફદર માદગીયીફૃે 

દેળનાું તભાભ ગાભના વયુંચના પટા સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીભાું ફનાલલાભાું આલનાય ગેરેયીભાું મ કાળે. 

► સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીભાું ૩૫,૦૦૦ ટન વવભેન્ટ અને ૩,૭૨૫ ટન રખુંડન ઉમગ થળે.... 

વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરન ગ જયાતના ઘડતય અને તે ભાટે વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની ૧૮૨ ભીટય ઊંચી 

પ્રવતભા ફનાલલા ભાટે ૨૦૧૧ ની વારભાું વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર યાષ્ટ્રીમ એકતા દયદની યચના કયલાભાું 

આલી શતી. આ ૧૮૨ ભીટયભાું સ્ટેચ્ય ભાું ૩૫,૦૦૦ ટન વવભેન્ટ , ૩,૭૨૫ ટન સ્ટીર અને ૧,૫૦૦ ટન બ્રન્ઝ 

લયાળે. 
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► સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીની ખાવ ફાફત...  
             નભવદા નદીના વાધ  ફેટ નાભક ટા  ય નભવદા ડભે દેખામ એલી યીતે સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીની યચના થળે. 

સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીની ક ર ઊંચાઈ જભીનથી ૨૪૦ ભીટય શળે. જેભાું મવૂતિની ઊંચાઈ ૧૮૨ ભીટય અને તેના 
ામાની ઊંચાઈ ૫૮ ભીટય શળે. 

            સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીભાું સ્ટીર ફે્રવભિંગ , રખુંડના વલમા કે તાય નાખેરા કોંક્રીટ અને ુંચધાત  ના કદટિંગન 
ઉમગ થળે. 

            સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીની યચનાભાું ઉમગભાું આલનાય રખુંડને ઉઘયાલલા વયદાય ટેર યાષ્ટ્રીમ એકતા 
રસ્ટની દેળભાું ૩૬ જેટરી દપવ ખરલાભાું આલળે . 

            સ્ટેચ્ય  પ ય વનટી પ્રજેક્ટન ૨,૫૦૦ કયડ ફૃવમાન અંદાજ છ જેણે ણૂવ થતા અંદાજીત ૪ લવ જેટર 
વભમ થળે. 

             વાધ  ફેટને નદીના દકનાયે વાથે જડીને એક બ્રીજ ફાુંધલાભાું આલળે અને દકનાયાની જગ્માભાું ગાડવન , 

મ રાકાતી ભાટેની દપવ , શટર , ભનયુંજન ાકવ  , સ્મવૃતગશૃ અને વુંળધન કેન્દ્ર ણ ફનાલલાભાું આલળે . 

             સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીની વાથે એક બાયલાશક ખ લ્રી લરફ્ટ ફનાલલાભાું આલળે . જે લરફ્ટ સ્ટેચ્ય  પ 

ય વનટીના ભાથા સ ધી જળે. જે કાયણવય ગેરેયીભાુંથી વયદાય વયલયને જઈ ળકાળે . 

             સ્ટેચ્ય  પ ય વનટી ાવે ૨૦૦ જેટરા રક ૫૦૦ ફૂટની ઊંચાઈ ય એક વાથે વાત ડા , વલિંધ્માચર 

લવતશે્રણી , વયદાય વયલય અને ગફૃડશે્વય જાળમ જઈ ળકે તેલી જગ્મા યાખલાભાું આલી છે. 

► સ્ટેચ્ય  પ ય વનટીના સ્થ વલળે....  

           તાજેતયભાું સ યતના વવવલર એચ્ન્જવનમય દશયેન ળેયદરારે વલસ્તતૃ બોગલરક અભ્માવ ફાદ સ્ટેચ્ય  પ 

ય વનટીન ું સ્થ વાધ  ફેટની જગ્માએ ખુંબાતના અખાતભાું ીયભ ટા  ઉય યાખલા સચૂવ્ય ું શત ું. આ સ્થ 

બાલનગય જજલ્રાના ઘઘા અને બાલનગય ફુંદયથી ૭ દક.ભી અને દશજે તેભજ સ યતથી ૨૫ દક.ભી. ના અંતયે 

આલેર છે અને સલૂચત કલ્વય પ્રજેક્ટની ફયાફય વાભે ૧૦ દક.ભી. ના અંતયે આલેલ ું છે. લધ ભાું દશયેન 

ળેયદારારે જણાવ્ય ું શત ું કે સ્ટેચ્ય  પ ય વનટી ીયભ ટા  ઉય સ્થામ ત તેને બોગલરક યીતે લધ  બવ્મતા 

ભળે. કાયણકે ત વયદાય પ્રવતભાને દદયમાભાુંથી , જભીન ઉયથી અને આકાળભાુંથી ણ સ્ષ્ટ્ટ યીતે જઈ 

ળકાળે . કાયણકે ીયભ ટા  દદયમાની વાટીથી ૧૦ ભીટય ઊંચાઈ ય આલેર છે. જ ીયભ ટા  ય સ્ટેચ્ય  પ 

ય વનટી સ્થામ ત તે મ ુંફઈના ભયીન ડ્રાઈલ , ગ જયાતના ગીય , આવાભ , કન્માક ભાયી તેભજ ટેલરસ્ક કે 

શાડી યથી ણ જઈ ળકાળે . તદ યાુંત યાવત્રના વભમે રાઈદટિંગ ડકેયેળન કયામ ત બાયત દેળની 

ફશાયથી ણ વયદાયની પ્રવતભાને વનશાી ળકાળે. 

 

તભે ગભે તેલી કેલણી રો ણ એલા ન ફની જજો કે ભોટયગાડી જોઈને ફદ બડકે એભ ગયીફ ખેડુત 

તભને જોઈને બડકીને બાગી જામ. 
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 વલશ્વની વોથી ઊંચી ગણનાાત્ર ફાફત.... 
વયદાય ટેર પ્રવતભા  
વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની આ બવ્મ પ્રવતભા બાયતનાું ગ જયાત યાજ્મભાું  
કેલદડમા કરનીની ાવે વયદાય વયલય ડભેની નજીક વાધ  ફેટ ય ફનળે 

 જેની ઊંચાઈ ૧૮૨ ભીટય શળે. 

 

સ્સ્પ્રિંગ બ િ ટેમર  

સ્સ્પ્રિંગ બ િ ભુંદદય ચીનના લ ળાન કાઉન્ટી , શનેાનભાું આલેર છે .  

આ પ્રવતભાની ઊંચાઈ  ભીટય છે .જેની યચના ૨૦૦૨ ભાું થઈ શતી. 
જે પ્રવતભાની નીચે ૨૦ ભીટયન ું કભ વવિંશાવન ણ ફનાલલાભાું  
આલેરી છે . 

સ્ટેચ્ય  પ લરફટી   

સ્ટેચ્ય  પ લરફટી અભેદયકાના ભેનશટે્ટનના ન્ય મકવભાું લરફટી ટા  ય  

આલેર છે. જેની ક ર ઊંચાઈ ૯૩ ભીટય છે. સ્ટેચ્ય  પ લરફટીની યચના  

૨૮ ક્ટફય , ૧૮૮૬ ભાું થઈ શતી. 
 

ક ત  ફ વભનાય  

ક ત  ફ વભનાય બાયતની યાષ્ટ્રીમ યાજધાની પ્રદેળ દદલ્શીભાું આલેર છે. જેની  

ઊંચાઈ ૭૨.૫ ભીટય છે . જેની ઊંચાઈ ૭૨.૫ ભીટય છે. ક ત  ફ વભનાયન ું  

ફાુંધકાભ ઈ.વ . ૧૧૯૨ ભાું ક ત  ફ-દદન-ઐફકે ળફૃ કય ું શત ું અને તે કાભને  

ઈલ્તવભળે આગ ધાવ્ય ું અને ઈ.વ. ૧૩૬૮ ભાું દપયઝ ળાશ તઘરખે ક ત  ફ 

 વભનાયન ાુંચભ અને છેલ્ર ભા ફુંધાવ્મ શત. 

તાજ ભશરે  

તાજ ભશરે બાયતના ઉત્તયપ્રદેળ યાજમના આગ્રા ખાતે આલેર છે.  

જેની રુંફાઈ ૧૭૧ ભીટય છે. જેની યચના ઈ.વ. ૧૬૩૨ થી ૧૯૫૩  

દયવભમાન થઈ શતી. તાજ ભશરેની યચના ભગર ફાદળાશ ળાશજશાુંએ  

કયાલી શતી. તાજ ભશરેના આદકિટેક્ટ ઉસ્તાદ અશભદ રાશયી શતા. 
ઈ.વ. ૧૯૮૩ ભાું તાજ ભશરેને ય નેસ્ક દ્વાયા વલશ્વ વલયાવત સ્થન દયજ્જ  
ણ ભળમ છે. 
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 બાયતની વોથી ઊંચી પ્રવતભા....... 

લીય અબમ અંજનીમ  

શન ભાનજીની આ પ્રવતભા શૈદયાફાદ નજીક આલેરી છે . જેની ઊંચાઈ  

૪૧ ભીટય છે. આ પ્રવતભા બાયતની વોથી ઊંચી પ્રવતભા અને વલશ્વની  

ઊંચી શન ભાનજીની પ્રવતભા છે. ૨૦૦૩ ભાું આ ઊબા શન ભાનજીની  

પ્રવતભા ફનાલલાન ું કામવ રૂ ું  થય ું શત ું.   
 

 

દ્મવુંબાલની પ્રવતભા 
દ્મવુંબાલની પ્રવતભા દશભાચર પ્રદેળના યેલરવયભાું આલેરી છે . જેની  

 ઊંચાઈ ૩૭.૫ ભીટય છે. આ પ્રવતભા બાયતભાું ફીજા નુંફયની ઊંચી પ્રવતભા 

 છે. આ પ્રવતભા દદયમાની વાટીથી ૪૦૦૦ ફૂટ ઊંચાઈ ય આલેરી છે. 

ફોિ ધભવના રક આ પ્રવતભાની ખાવ મ રાકાત રે છે .આ પ્રવતભાને ફીજા  

બ િ તયીકે ણ ખલાભાું આલે છે. જે પ્રવતભા ગ ફૃ યીન્દેની છે.  

 

 

 

મ ફૃડેશ્વયની પ્રવતભા  

કણાવટકના મ ર ડશે્વય ખાતે બગલાન વળલની આ પ્રવતભા આલેરી છે. જેની  

ઊંચાઈ ૩૭ ભીટય છે. જે બાયતની વોથી ઊંચી અને વલશ્વની ફીજા નુંફયની  

વોથી ઊંચી વળલની પ્રવતભા છે. વલશ્વની વળલની વોથી ઊંચી મવૂતિ નેાભાું છે. 

 

 

 

શન ભાનજીની મવૂતિ   

શન ભાનજીની આ પ્રવતભા દશભાચર પ્રદેળના વળભરા ખાતે આલેરી છે.  

આ જગ્મા એ છે કે જ્માું શન ભાનજી આચામવ દ્રણને વુંજીલની વલળે છૂલા  

ભાટે ઊબા યહ્યા શતા. 
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બ િની પ્રવતભા  

બાયતભાું બગલાન બ િની આ વોથી ઊંચી પ્રવતભા છે . જેની ઊંચાઈ ૩૨.૬  

ભીટય છે. બ િની આ પ્રવતભા ઉત્તયાખુંડના દેશયાદૂનભાું આલેરી છે. 

 

 

શન ભાનજીની પ્રવતભા  

શન ભાનજીની આ પ્રવતભા ભશાયાષ્ટ્ર યાજમના નુંદ યાભાું આલેરી છે. જેની  

ઊંચાઈ ૩૨ ભીટય છે. આ પ્રવતભા યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગવ અને યેલ્લે રાઈનની  

એકદભ નજીક છે. 

શય કી ોયીના વળલની પ્રવતભા  

શય કી ોયીના વળલની પ્રવતભા ઉત્તયાખુંડના શદયદ્વાયભાું આલેરી છે. જેની  

ઊંચાઈ ૩૦.૫ ભીટય છે. આ પ્રવતભા ગુંગા નદીના દકનાયે આલેર છે. 

 

વતર લલ્લ યની પ્રવતભા 

વતર લલ્લ યની પ્રવતભા તવભરનાડ ના કન્માક ભાયી ખાતે આલેર છે. આ  

પ્રવતભાની ગઠલણી ન્ય મકવભાું આલેર સ્ટેચ્ય  પ લરફટીની જેભ કયલાભાું 

 આલી છે. જેની ઊંચાઈ ૩૦ ભીટય છે. ફુંગાની ખાડીભાું કન્માક ભાયી ખાતે  

એક નાનકડા ટા  ય આ પ્રવતભા આલેરી છે. જ્માું બાયતીમ અને અયેલફમન  

વમ દ્રન વુંગભ થામ છે. 

 

લચન્ભમ ગણાધીળની પ્રવતભા 
ભશાયાષ્ટ્રના કલ્શા ય ખાતે ગણેળજીની વોથી ભટી પ્રવતભા આલેર છે. જેની ઊંચાઈ  ભીટય છે. 

 

જે લખતે તભે નીડય થમા એ જ લખતે તભે સ્લતતં્ર છો. 
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 યાષ્ટ્રીમ એકતા દદલવ... 

                             બાયતના ઘડલૈમા રશ  ર  વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની જન્ભજમુંતીન 
દદલવ છે.  (૩૧ ઑક્ટફય ૧૮૭૫ – ૧૫ દડવેમફય ૧૯૫૦) આ દદલવ વભગ્ર બાયતભાું „યાષ્ટ્રીમ એકતા 
દદલવ‟ તયીકે ણ ભનાલામ છે. 
                               વયદાય ટેરે એક યાજકીમ અને વાભાજજક નેતા તયીકે દેળની સ્લતુંત્રતાની 

રડતભાું વવિંશ પા આપ્મ શત એટલ ું જ નદશ આઝાદ ફનેરા યાષ્ટ્રના એકીકયણન ું અળક્ય કાભ કયી 

ફતાલી બાયતના યાજકીમ ઇવતશાવભાું એક દ યું દેળી નેતા તયીકે એભન ું નાભ અભય કયી ગમા છે .

સ્લ.લલ્રબબાઈની નેતતૃ્લ ળસ્ક્ત ગજફની શતી અને એટરે જ તે બાયત અને દ વનમાબયભાું „વયદાય‟ના 

હ રાભણા નાભથી વુંફધામ છે. 

                               કેન્દ્ર વયકાય ૩૧ ઑક્ટફયે વયદાય ટેરની જમુંતી યાષ્ટ્રીમ એકતા દદલવ 

તયીકે ભનાલળે .દય લે ૩૧ ઑક્ટફયના યજ લૂવ લડાપ્રધાન ઈન્ન્દયા ગાુંધીની  ણ્મવતવથ તયીકે 

ભનાલલાભાું આલે છે,  યુંત   કેન્દ્ર વયકાય શલે આ દદલવને જેળના શરેા ગશૃભુંત્રી વયદાય લલ્રબબાઈ 

ટેરની જમુંતી યાષ્ટ્રીમ એકતા દદલવ તયીકે ભનાલળે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સત્તાનો દુરુમોગ ક્યાયેમ ન કયળો. સત્તાનો ઉમોગ યભાથમ ભાટે હોમ સ્લાથમ ભાટે નહી. 
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 વભજાલટની અદભતૂ   આલડત...  

                          વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર  સ્લતુંત્ર બાયતનાું પ્રથભ ત્રણ લવ નામફ લડાપ્રધાન , ગશૃભુંત્રી , 

સચૂનાભુંત્રી અને યાજમભુંત્રી યહ્યા .એનાથી ણ ભટી ખ્માતી બાયતનાું યજલાડાુંને ળાુંવતણૂવ યીતે બાયતીમ 

વુંઘભાું વભાલેળ કયીને અને બાયતના યાજ્મના એકીકાયણને કાયણે છે.૫ ભી જ રાઈ ૧૯૪૭ ના યજ વયદાય 

ટેરે યજલાડાની નીવત સ્ષ્ટ્ટ કયતા કહ્ય ું કે “યજલાડાની ત્રણ આધાય ય બાયતીમ વુંઘભાું વભાલેળ 

કયલાભાું આલળે : „સ યક્ષા ‟ , „વલદેળ ‟ તથા „ વુંચાય ‟. 

                          ૫૬૨ દેળી યજલાડાને એક કયલા ભાટે વયદાય દદલવ-યાત જમા લગય ભચી ડમા શતા.જે 

યાજમ બાયત વુંઘ વાથે એન ું જડાણ કયે એ યાજમના દયલાયને વનબાલખચવ ભાટે વયદાયે વાલ્માણાની મજ્ન્વ 

મકૂી. યાજમની આલકને ધ્માનભાું રઈને વાલ્માણ ું નક્કી કયલાભાું આવ્ય ું . 

                          ભૈસ ય યાજમ કઈણ જાતની ળયત લગય બાયત વુંઘભાું જડાઈ ગય ું . જડાણ લખતે જ 

વારીમાણાની યકભ યાજા વાથે ફેવીને નક્કી થામ ણ ભૈસ યના જડાણ લખતે વયદાય થાયીલળ શતા.  

વયદાયને જમાયે ભૈસ યે જડાણખત ય શસ્તાક્ષય કમાવના વભાચાય ભેનને આપ્મા ત્માયે વયદાયે ભેનનને છૂય ું , “ 

ભશાયાજાના  વારીમાણાન ું શ ું થય ું ? ” ભેનને કહ્ય ું , “ શજી સ ધી નક્કી નથી કય ું આ વાજા થઈ જાલ છી ચચાવ 

કયી રઈશ ું.” 

                          વયદાયે કહ્ય ું ,” આવ ું લફરક ર ના ચારે . યાજલી તાનાું યાજાટ છડી યહ્યા છે ત એભને 

એભના ત્માગન ફદર ભલ જ જઈએ આણે સ્લાથી ફનીએ એ ન ચારે . તભે ભૈસ ય જાલ અને ભશાયાજાની 

ઈચ્છા મ જફન ું વારીમાણ ું નક્કી કયી આ .” કોંગે્રવના કેટરાક નેતાની વારીમાણા ન આલાની 

ફદદાનતને જાણી ગમેરા વયદાયે વારીમાણાનેફુંધાયણભાું વાભેર કય ું જેથી ાછથી કઈ પયી ન જામ અને 

અખુંડ બાયતના વનભાવણમજ્ઞભાું તાનાું યાજમની આહ વત આનાય કઈ યાજાને બવલષ્ટ્મભાું આણે કઈ અન્મામ 

ન કયી ફેવીએ . 

                          કેટરાક ભટા નેતા યાજાને વારીમાણા આલાની વલર ધ્ધભાું  શતા ત્માયે વયદાયે 

એકરુંડ ેરડાઇ આીને ફધાને વભજાલલાન પ્રમાવ કમો શત . કોંગે્રવ કાયફાયીભાું એભણે કહ્ય ું , “ આણે એ 

માદ યાખવ ું  જઈએ કે આ ફધા યાજાએ જ સ્લાતુંત્ર્મ જાશયે કયલાના કે ાદકસ્તાન વાથે જડાઇ જલાના 

તાના અવધકાયન ઉમગ કમો શત ત શ ું શારત થાત ? આ યાજાન ું વભાજભાું વદીથી એક વન્ભાવનમ 

સ્થાન છે. એભની જગ્માએ આની જાતને મકૂીને વલચાય કયીએ ત જ એભણે આેરા બગન ું મલૂ્મ આણને  
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વભજાળે . એભણે બાયત વુંઘ વાથે જડાલાની એભની પયજ ફજાલી છે શલે આણે આણ ું કતવવ્મ ફજાલલાન ું છે. 

” વયદાયની આ ધાયદાય યજ આત વાભે કઈન વલયધ ટકી ળક્ય નશી અને યાજા ભાટેના વારીમાણા નક્કી 

થમા.(જ કે વયદાયની વલદામ ફાદ આ ૧૯૭૧ ભાું  ઇન્ન્દયાગાુંધીની વયકાયે વારીમાણા યદ કયત ઠયાલ કયીને 

વયદાયે યાજાને આેરા લચનન બુંગ કમો.) 

                    જમાયે કઈ આના ભાટે કુંઇ કયે ત્માયે એભના ભાટે આણે ણ કુંઇક કયવ ું જઈએ એ આણી પયજ 

છે . ફીજાની ાવેથી બેટ રેલાની ભજા આલતી શમ ત ફીજાને બેટ આીને એને ણ ભજા રેલાની અન ભવૂત 

કયાલલી જઈએ. ઋણસ્સ્લકાય દ્વાયા આણે વાભેલાી વ્મસ્ક્તને આલા કામો કયલા ભાટે યક્ષ યીતે પે્રયણા ણ 

આી દઈએ છીએ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એકફીજાની ભરૂો સાભે ન જોવુ ંજોઈએ . રોકસેલા કયલી હોમ તો અનેક પ્રકાયના સ્લબાલલાા ભાણસો 
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  આણા વયદાય....  
                          ફાયડરી વત્માગ્રશની વપતા લલ્રબબાઈ ટેરની આમજનળસ્ક્ત અને ક નેશને 
આબાયી શતી. ૫૩ લવની લમે દદલવ- યાત ખાધા-ીધા લગય ગાભડા ખ ુંદતા અને વબા ગજલતા. 
લલ્રબબાઈની તદી ગાભઠી બાા રકના હ્રદમ વોંવયલી ઉતયી જતી . લલ્રબબાઈને વાુંબલા રક 
ટે લતા.  

                        ફાયડરી તાલ કાભાું નાની પરદ નાભન ું એક ખફા જેલડ ું ગાભ છે . આ ગાભભાું 
લલ્રબબાઇની વબા બયામેરી શતી. લલ્રબબાઈ તાની આગલી ળૈરીભાું પ્રલચન આી યહ્યા શતા . “ આ 
ધીમાથી ફહ  ડયવ ું નશીં . આણી ાવેથી એ શ ું રઇ જલાના શતા ? તભાયી ગામ – બેંવ કે તભાયી 
જભીન જપ્ત કયીને ડયાલલાના પ્રમાવ કયે ત ડયીને ભશસે  ર બયી ન દેતા . આણે રડાઇ ચાલ  કયી છે ત 
શલે શથીમાય શઠેે ના મ ક્ત નશીતય દેળની રાજ જળે .”  
                   લલ્રબબાઇના આ લેધક ળબ્દ રકભાું એક અદદ્રતીમ ચેતના પ્રગટાલી યહ્યા શતા. 
ચાતક જેભ ચુંદ્રભાુંના યવને ીધા કયે એભ રક વયદાયની લાણીને ભાણતા શતા . વબાભાું એક ખેડ ત આ 
લાત ફયાફય ધ્માનથી વાુંબત શત . આ ખેડ તન ું નાભ શત  ું ક ુંલયજી દ રવબજી ટેર . લલ્રબબાઈના 
મ ખભાુંથી નીકત એક એક ળબ્દ ક ુંલયજીને કઈ જ દા જ પ્રકાયન જભ અને જ સ્વ  યા ડી યહ્ય શત . 

                       અચાનક ક ુંલયજી ચાલ  વબાએ ઊબા થઈ ગમા અને પ્રલચન કયી યશરેા લલ્રબબાઈ 
તયપ આગ લધ્મા . ફધા જઈ યહ્યા કે આ ક ુંલયજી શ ું કયે છે ? ક ુંલયજી ત લલ્રબબાઈ ાવે શોંચીને 
તાના ફે શાથ ઉંચા કયીને ફરલા રાગ્મા , “ ઘણી ખમભા , ભાયા ફારા તભને ઘણી ખમભા , તભે અભ 
જેલા અબણ ખેદ ના વયદાય છ . ” વબાભાું ફેઠેરા ફધા રકના મ ખભાુંથી ણ એ જ ળબ્દ વયી ડમા     
‘ અભાયા વયદાય , અભાયા વયદાય ’ ક ુંલયજીના મ ખભાુંથી અનામાવે નીકેરા ળબ્દ લલ્રબબાઈના નાભ 
વાથે કામભ ભાટે જડાઇ ગમા ને લલ્રબબાઈન માવમ ફની ગમા. 

                      રકના વયદાય ફનવ ું શમ ત રકની લચ્ચે જઈને એની તકરીપને વભજલી ડ ે
અને તકરીપને દ ય કયલા ભાટે તાની જાતને ઘવી નાુંખલી ડ.ે વયદાય હ કભથી કયલાથી ન થલામ ણ 
કયેરા કાભને રીધે રકન ું હ્રદમ જ એને વયદાય તયીકે સ્સ્લકાયલા ભાટે હ કભ કયે.         
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શબ્દાંજલી…. 
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નાદશદ લરગાયી 
શ્રી ચુંદલાણા ે.વેન્ટય ળાા, જી.જ નાગઢ 

ગોયલ ટેર  
શ્રી યાબડા પ્રા. ળાા, જી.અભયેરી 
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