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                                            ભાયા પ્રપ્રમ નતેા  

                                    વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર.  

     
       
 

       વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરનો જન્દ્ભ ઇ.વ. 1875 ના ંઓક્ટોફયની 31 ભી      
તાયીખે થમો શતો. તેભના ંપ્રતાનુ ંનાભ ઝલેયબાઇ શત ુ.ં  તેઓ કયભવદના ં
લતની શતા.ં તેભની ભાતાનુ ંનાભ રાડફાઇ શત ુ.ં ફાણભા ંલલ્રબબાઇ 
તોપાની, નીડય અને વાશપ્રવક શતા.ં  

        

        ફેરયસ્ટય થલા ભાટે તેઓ ઇંગ્રેન્દ્ડ ગમા શતા.ં ઇંગ્રેન્દ્ડથી ાછા આલીને 
તેભણે અભદાલાદભા ંલકીરાત ળરૂ કયી શતી.ાછથી તેઓ ગાધંીજીની વાથે 
સ્લાતતં્રતાની રડાઇભા ંજોડામા શતા.ંતેઓ ઘણીલાય જેરભા ંગમા શતા.ં તેભણે 
ફાયડોરીના ંખેડતૂોનુ ંભશસેરૂ ભાપ કયાલલા રડત ઉાડી. ત્માયથી તેઓ 
‘વયદાય’ લલ્રબબાઇ ટેર કશલેામા.  

      

      આઝાદી છી તેઓ બાયતના ંનામફ લડાપ્રધાન ફન્દ્મા. તેભણે આણા ં
દેળના ં562 કયતા ંણ લધાયે દેળી યજલાડાઓંને બાયત વાથે જોડીને એકતા 
સ્થાી. તેથી તેઓ આણા ં“રોખડંી રુુ” કશલેામા.  

       

      ઇ,વ, 1950 ભા ંરડવેમ્ફય ભરશનાની 15 ભી તાયીખે તેભનુ ંઅલવાન થયુ.ં  

આજે ણ લલ્રબબાઇના ંદેળવેલાના ંકાભો ભાટે રોકો તભેને માદ કયે છે. અને 
વદામ માદ કયતા ંયશળેે.  

        

              જમ રશન્દ્દ  -   જમ બાયત.  
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            રંડત જલાશયરાર નશરંુે  

       
                 
                    
 

                                   દુપ્રનમાના ંભશારુુોભા ંજલાશયરાર નશરુેનુ ંનાભ આદય 

    થી રેલામ છે.તેઓ સ્લતતં્ર બાયતના ંપ્રથભ પ્રધાનભતં્રી (લડાપ્રધાન) શતા.ં 
        

  તેભનો જન્દ્ભ 14 ભી નલેમ્ફય 1889 ના ંયોજ અરાશાફાદભા ંથમો શતો.      
તેભના પ્રતાનુ ંનાભ ભોતીરાર નશરુે અને ભાતાનુ ંનાભ સ્લરૂયાણી શત ુ.ં  

તેભણે પ્રાથપ્રભક પ્રળક્ષણ બાયતભા ંજ રીધુ.ં છી ભાત્ર 9 લષની ઉંભયભા ં   
તેઓ ઇંગ્રેન્દ્ડ ગમા. ત્માથંી ફેરયસ્ટય થઇ બાયત ાછા આવમા.ં 

 

 તેઓ બાયત ાછા આવમા ંતે વભમે આઝાદી ભાટેની રડત જોય-         
ળોયથી ચારતી શતી. એભણે ગાધંીજીની વાથે યશીને તેભા ંબાગ રીધો 
શતો. તેઓ ત્માગ અને દેળ-પ્રેભને કાયણે દેળના ંપ્માયા નેતા ફની ગમા. 
“ આયાભશયાભ શૈ ” એવુ ંસતુ્ર તેભણે આપ્યુ.ં તેભને ગરુાફનુ ંફૂર ઘણુ ંજ 
પ્રપ્રમ શત ુ.ંતેભને ફાકો ણ ખફૂ જ ગભતા ંએટરે જ તેઓ ચાચા નશરુે 
તયીકે ઓખામ છે.અને એટરે જ આણે તેભને માદ કયીમે છીએ. 
તેભનો જન્દ્ભરદલવ આજે ણ ‘ ફારરદન’  તયીકે ઉજલામ છે.     
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            સ્લાભી પ્રલલેકાનદં   
   
        
       ઉઠો , જાગો અને ધ્મેમપ્રાપ્પ્ત સધુી ભડંયા યશો.આ સતૂ્ર શત ુ ં, સ્લાભી 

પ્રલલેકાનદંનુ.ં 
      સ્લાભી પ્રલલેકાનદંનુ ંમૂ નાભ નયેન્દ્રનાથ શત ુ.ં તેભનો જન્દ્ભ કોરકાતાના ં
કામસ્થ કુટંુફભા ં12 ભી જાન્દ્યઆુયી 1864 ના ંયોજ થમો શતો. તેભના પ્રતાનુ ં
નાભ પ્રલશ્વનાથદત્ત અને ભાતાનુ ંનાભ ભલુનેશ્વયીદેલી શત ુ.ં  
      ગો બયાલદાય ચશયેો,ભોટી તેજસ્લી આંખો, તદુંયસ્ત ળયીય અને ભધયુ 
અલાજ તેભની ઓખ શતી. તેઓ ખફૂ નીડય શતા ંઅને બણલાભા ંખફૂ જ 
શોપ્રળમાય શતા.ં તેભને લાચલાનો ખફૂ જ ળોખ શતો.તેભની માદળક્ક્ત ગજફની 
શતી.તેઓ કોઇ ણ સુ્તક એકલાય લાચંી રેતાતંો તે સુ્તક તેભને કંઠસ્થ થઇ 
જત ુ.ં તેઓ કોઇણ લસ્તનુે જાત અનબુલ પ્રવલામ વાચી ભાનતા નશી.  
        તેઓ ભોટાથઇને છી સ્લાભી યાભકૃષ્ણ યભશવંને ભળ્મા.તેભણે જ 
નયેન્દ્રનાથને ફદરે પ્રલલેકાનદં એવુ ંનાભ આપ્યુ.ં ત્રીવ લષની ઉંભયે સ્લાભી 
પ્રલલેકાનદં અભેરયકા ગમા. ત્મા ંતેભણે પ્રળકાગો ળશયેભા ંબયામેરી ધભષરયદભા ં
શાજયી આીને ોતાની લાણીથી વભગ્ર દુપ્રનમાભા ંબાયતનો ડકંો લગાડયો. 
બાયત ાછા આવમા ત્માયે રોકોએ ખફૂ જ ઉભકાથી તેભનુ ંસ્લાગત કયુું. 40 
લષની ઉંભયે તેભનુ ંઅલવાન થયુ.ં 
    સ્લાભી પ્રલલેકાનદંનુ ંભાનવુ ંશત ુ ંકે બાયતભા ંજરૂય છે ભદોની, વાચા ભદોની.  
ફલાન, રઢ, શ્રદ્ધાલાન, અને પ્રનષ્ઠાથી ઊબયાતા ંનલયલુાનોની જરૂય છે. જો 
આલા 100 યલુકો ભી જામતો આ જગતની સયૂત રટી જામ.આવુ ંતેઓ 
ભાનતા શતા.    ધન્દ્મ છે આલા ભશાન  ભશાન વતૂ ને.  
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                                   ગણતતં્ર રદલવ  
                     

                  
         26 ભી જાન્દ્યઆુયએ બાયતનો યાષ્રીમ તશલેાય છે. 15 ભી ઑગષ્ટ   
1947 ના ંયોજ આણો દેળ આઝાદ થમો શતો. સ્લતતં્ર થમા છે બાયતનુ ં
વપં્રલધાન ફનાલલા ભાટે એક વપ્રભપ્રત ફનાલલાભાઆંલી શતી. તેણે જ બાયતના ં
ફધંાયણની યચના કયી છે. આ ફધંાયણ બાયતભા ં26 ભી જાન્દ્યઆુયી 1950 ના ં
યોજથી અભરભા ંઆવયુ.ંએટરે જ 26 ભી જાન્દ્યઆુયી આણા ંગણતતં્રનો 
જન્દ્ભરદલવ છે. આ ગણતતં્ર રદલવને પ્રજાવતાકરદન તયીકે ણ ઓખલાભા ં
આલે છે.  
     ગણતતં્ર રદલવ બાયતભા ંખફૂ જધાભધભૂથી ઉજલલાભા ંઆલે છે. આ 
રદલવે વયકાયી ઑરપવો અને ળાા-ાઠળાાઓભા ંધ્લજલદંન અને 
ભનોયંજનના ંકામષક્રભો યાખલાભા ંઆલે છે. ઠેય-ઠેય નેતાઓના ંબાણો 
યાખલાભા ંઆલે છે.વાજંના ંવભમે ભોટા-ંભોટા ંળશયેોભા ંવયકાઈ ઇભાયતો ઉય 
યોળને કયલાભા ંઆલેછે. 
       આ રદલવે આણા ંદેળની યાજધાની રદલ્શીભા ંખફૂ જ ચશર-શર યશ ે
છે. કેન્દ્રીમ કામાષરમ અને યાષ્રપ્રત બલનને ળણગાયલાભા ંઆલે છે. યાષ્રપ્રત 
બલનથી વલાયભા ંજુલવુ નીકે છે. જુલવુભા ંબાયતીમ વેનાની યેડ અને 
અરગ-અરગ પ્રાતંની ઝાકંીઓ  શોમ છે.  
        ખયેખય, 26 ભી જાન્દ્યઆુયી આણા ંભાટે ગૌયલનો રદલવ છે. આ 
રદલવે આણે આણા ંદેળને ગૌયલ અાલલા ભાટેની પ્રપ્રતજ્ઞા કયલી જોઇએ. 
          
                જમ રશન્દ્દ   -   જમ બાયત.   
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      આણા ંતશલેાય.  

 
                          
              
             વતત એકધાયા જીલનથી આણે કંટાી જઇએ છીએ. તેથી 
આણને જીલન શષુ્ક રાગે છે. યંત ુ ંલષ દયમ્માન આલતા ંતશલેાય આણા ં
જીલનને તાજગી અને ઉભગંથી બયી દે છે.  

         તશલેાય ઉજલલાથી આણા ંવાભાજજક વફંધં અને યાષ્રીમ 
બાલનાઓ શલકવે છે. તશલેાય ત્રણ પ્રકાયના ંછે. ધાશભિક, વાભાજજક અને 
યાષ્રીમ.  

        ધાશભિક તશલેાય આણી ધભષબાલનાને રઢ કયે છે. તેથી જીલનભા ં
ધાશભિક તશલેાયનુ ંઘણુ ંભશત્લ છે. ત લી, યાષ્રીમ તશલેાયની ઉજલણીથી 
આણી યાષ્રીમ બાલના શલકવે છે. ઇ.વ.1947ની 15 ભી ઑગષ્ટે આણ દેળ 
આઝાદ થમ.તેથી તે દદલવ આણે સ્લાતતં્ર્મદદન તયીકે ઉજલીએ છીએ.અને 
ઇ.વ. 1950 ની 26 ભી તાયીખે આણા ંદેળનુ ંફધંાયણ અભરભા ંઆવયુ.ં તેથી 
26 ભી જાન્દ્યઆુયીએ આણે પ્રજાવત્તાકદદન  ઉજલીએ છીએ.  

      ગાધંીજમતંી, ફારદદન, શળક્ષકદદન લગેયે તશલેાય આણને દેળના ં
ભશાન નેતાઓની માદ અાલે છે. આણે તેભના ંજીલન અને કામોને માદ 
કયીને તેભાથંી પે્રયણા ભેલલી જઇએ. 
      તશલેાયના ંદદલવભા ંવો એકફીજાને ભીએ છીએ. ભીઠાઇઓ અને 
સ્લાદદષ્ટ લાનગીઓ જભીએ છીએ. નલા કડા ંશયેીએ છીએ, આનદં કયીએ 
છીએ, અને આ યીતે આણે આણી વસં્કૃશતનુ ંજતન કયીએ છીએ.     
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            નેતાજી સબુાચરં ફઝ  

  

                  સબુાચરં ફઝને આણે ‘નેતાજી’ ના ં 

 નાભથી જાણીએ છીએ. એભન જન્દ્ભ 23 જાન્દ્યઆુયી  

1897 ના ંયજ ફગંાભા ંથમ શત. તેઓ નાનણથી જ ઘણા ંશોંશળમાય અને 
બદુ્ધિળાી શતા.ં ઇ.વ.1913 ભા ંતેભણે કરકત્તા શલશ્વશલદ્યારમભાથંી ફી.એ ાવ 
કયુું.છી ઇંગ્રેન્દ્ડ જઇને એભણે આઇ.વી.એવ.ની અઘયી ગણાતી યીક્ષા ાવ 
કયી. 
         I.C.S  ની યીક્ષા ાવ કમાષ છી સબુાફાબનેુ ઊંચાદની વયકાયી 
નકયી ભતી શતી, ણ તેભણે એ નકયી સ્લીકાયી નશીં.ળરૂઆતથી જ તેભના ં
હ્રદમભા ંદેળપે્રભ ઉભટી યહ્ય શત. તેઓ બાયતને સ્લતતં્ર થમેલુ ંજલા ભાગતા ં
શતા.ંતેભણે ગાધંીજીના ંઅવહ્ય આંદરનભા ંબાગ રીએધ શત. તેઓ તાના ં
દેળપે્રભ, ત્માગ અને નીડયતાને કાયણે રકશપ્રમ નેતા ફની ગમા.ંદેળ ભાટે 
તેઓ કેટરીમે લાય જેરભા ંગમા.બાયતની ફશાય જઇને શવિંગાયુભા ંએભણે 
‘આઝાદદશિંદ’ પજની યચના કયી. અને તેઓ ‘નેતાજી’ના ંહરુાભણા ંનાભથી 
પ્રશવિ થમા. તેઓ બાયતના ંરકને કશતેા ંકે “ તભુ મઝેુ ખનૂ દ, ભૈ તમુ્શેં 
આઝાદી દંૂગા.”  
           દુબાષગ્મલળ સબુાચરં ફઝ બાયતને આઝાદ થત ુ ંન જઇ ળક્યા.  
18ઑગષ્ટ 1945 ના ંયજ ફેંગકકથી જાાન જતી લખતે એક શલભાન 
 દુઘષટનાભા ંતેભન ુમતૃ્યુ ંથયુ.ં 
       સબુાચરં ફઝ બાયતના ંક્ાશંતકાયી વતૂ શતા.ં તેભણે આેર  
 ‘જમ દશિંદ’ ન નાય શંભેળા ગ ૂજંત યશળેે.  
                    
                           અસ્ત ુ.ં   જમ દશિંદ.   
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     26 ભી જાન્દ્યઆુયી  
    
  
       
                   26 ભી જાન્દ્યઆુયી એ આણ યાષ્રીમ તશલેાય છે.આણ  
     દેળ આઝાદ થમ ત્માયફાદ દેળનુ ંફધંાયણ ઘડલા ભાટે એક વશભશતની  
     યચના કયલાભા ંઆલી. તેના ંઅધ્મક્ષ ડૉ. બીભયાલ આંફેડકય શતા.ં આ 
      ફધંાયણ 26 ભી જાન્દ્યઆુયી 1950 ના ંયજ અભરભા ંઆવયુ ંત્માયથી  
     આ  દદલવ દયલે ગણતતં્ર દદલવ તયીકે ઉજલામ છે.  
    
         26 ભી જાન્દ્યઆુયીના ંદદલવે વલાયે ળાાઓભા,ં વયકાયી કચેયીઓભા ં 
     અને ાટનગય દદલ્શીભા ંધ્લજલદંન કયલાભા ંઆલે છે.યાષ્રધ્લજને  
   વરાભી આલાભા ંઆલે છે. અને યાષ્રગીત ગલામ છે. આણા ંલડાપ્રધાન  
    રારદકલ્રા ય યાષ્રધ્લજ પયકાલે છે. યેદડમ અને ટી.લી. ય દેળબક્તત 
   ના ંગીત તથા કામષક્ર્ભ યજૂ કયલાભા ંઆલે છે.    
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           યાષ્રશતા ભશાત્ભા ગાધંીજી  
 
      
         આણા યાષ્રશતા ભશાત્ભા ગાધંીનુ ંનાભ કેલ 
બાયતભા ંજ નશી,યૂા શલશ્વભા ંપ્રશવિ છે. એભનુ ંરંુૂનાભ ભશનદાવ કયભચદં  
ગાધંી શત ુ.ં એભની ભાતાનુ ંનાભ તૂીફાઇ શત ુ.ં તેભન જન્દ્ભ ગજુયાતના ં
યફદંય ળશયેભા ંથમ શત. તેભણે પ્રાથશભક શળક્ષણ યાજકટભા ંરીધુ ંશત ુ.ં  
છી તેઓ ઇંગ્રેન્દ્ડ જઇને ફેદયસ્ટય ફન્દ્મા શતા.ં  
        ગાધંીજીએ બાયતભા ંઅંગે્રજ વયકાયના ંઅત્માચાયનીશલરુિ વત્માગ્રશનુ ં  
આંદરન ળરૂ કયુષ. ગાધંીજીના ંપ્રમત્નથી જ વદીઓથી ગરુાભ ફનેરા ંબાયત 
ને આઝાદી ભી.ગાધંીજીએ દશિંદુઓ અને મકુ્સ્રભની એકતા ભાટે કાભ કયુું. 
એભણે શદયજનની દુદષળા સધુાયલા ભાટે બયયૂ પ્રમત્ન કમાષ. એભણે ખાદી 
ન પ્રચાય, ગ્રાભસધુાય, સ્ત્રીશળક્ષણ જેલા ંકેટરામં ભશત્લણૂષ કામષ કમાું. એભણે 
જીલનબય આણા ંદેળની વેલા કયી. એટરા ભાટે તેઓ આણા દેળ ના ં 
યાષ્રશતા કશલેામા.ં  
        ગાધંીજી વત્મ, પે્રભ અને અદશિંવાના ંજૂાયી શતા.ં તેઓ વયતા અને 
વાદગીની મશૂતિ શતા.ં તેઓ ફાકને ખફૂ જ પે્રભ કયતા શતા.ં  
         30 જાન્દ્યઆુયી 1948 ના ંયજ નથ્થયુાભ ગડવે નાભના વમક્તત એ  
તેભની શત્મા કયી શતી. ભયતી લખતે ગાધંીજીના ંમખુભાથંી ‘ શ ેયાભ ‘ળબ્દ 
નીકળ્મ શત.  
           આજ ગાધંીજી આણી લચ્ચે નથી, તણ તેભના ંભશાનકામો  
આણને શંભેળા તેભની પે્રયણા ંઆતા યશળેે.  
                અસ્ત ુ ં    જમ દશન્દ્દ    જમ બાયત.  
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                    આણ ઝડં  

       
 
 

          દયેક દેળન ઝડં તાના ંનાગદયકની બાલનાઓનુ ંપ્રશતક શમ છે.                      
આણ શતયંગ ઝડં ણ બાયતીમ નાગદયકની બાલનાનુ ંપ્રશતક છે.  

           

           આણા ંદેળન ઝડં શતયંગ છે. ઉયન યંગ કેવયી,લચ્ચે વપેદ,  

   અને નીચે રીર યંગ છે. વપેદ યંગના ંટ્ટાભા ંલચ્ચે એક ચક્ છે. જેને 

   અળકચક્ કશ ેછે.  

         

          ઝડંાની ઉયન કેવયી યંગ લીયતા અને ફલરદાનન વદેંળ આે છે. 
 લચ્ચેન વપેદ યંગ અને અળકચક્ ળાશંત અને ઉન્નશતના ંયસ્તા ઉય આગ 

લધલાની પે્રયણા ંઆે છે. નીચેન રીર યંગ શલકાવ અને પ્રગશત કયતા-ં 
કયતા ંવમદૃ્ધિ પ્રાપ્ત કયલાનુ ંસચૂન કયે છે.  

        

       શરેાનંા ંજભાનાથી જ આણા ં બાયતીમ લીયતા અને ફલરદાન ભાટે 

 પ્રશવિ થમેરા ંછે.આણે ળાશંત વદં કયીએ છીએ. વાથે વમદૃ્ધિ અને  શલકાવ 

ભાટે ણ પ્રમત્ન કયીએ છીએ. એ યીતે આણ ઝડં આણા દેળનુ ંપ્રશતક છે.  

               

              આણે આણા ંઝડંાન આદય કયીએ છીએ. આણને એ પ્રાણ 

કયતા ંણ લધાયે પ્માય છે. એના ંવન્દ્ભાનની યક્ષા કયલી એ આણુ ંકતષવમ છે.  

 

         અસ્ત ુ ં     -   જમ દશન્દ્દ     -   જમ બાયત.   
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                    યાણી રક્ષ્ભીફાઇ  

        

        ઝાવંીની ભશાયાણી એટરે કે  પ્રથભ સ્લાતતં્ર્મવગં્રાભની  

લીયત્લની મશૂતિ રક્ષ્ભીફાઇન જન્દ્ભ લાયાવણીભા ંઇ.વ. 1835ભા ં 

થમ શત.તેભના ાણીદાય સ્લબાલને કાયણે વો તેભને ‘છફીરી’ 
 કશતેા.ં તેભના શત ગગંાધયયાલનુ ંઓલચિંત ુ ંઅલવાન થતા ં 
રક્ષ્ભીફાઇ  ય લજ્રઘાત થમ.  

          

           અંગે્રજ અભરદાયએ રક્ષ્ભીફાઇ ાવેથી ઝાવંી ખ ૂચંલી રઇ ખારવા કયુું. અને  

તે ત્માયે એટલુ ંજ ફરી શતી કે ‘ ભેયી ઝાવંી નશી દંૂગી.’ અંગે્રજએ યાણીને ભાશવક ાચં 

 શજાય રૂશમાનુ ંેન્દ્ળન આલા ભાડ્ુ.ં જેન યાણીએ અસ્લીકાય કમો. તે ખફૂ ફશાદૂય 

શતી. એણે અંગે્રજવાભે ખફૂ ટક્કય રીધી.રક્ષ્ભીફાઇ લમભા ંનાના,ણ દશિંભતન દશભારમ 

રુૂાથષની પ્રશતભા,અને નીડયતાન નમનૂ શતા.ં એણે અંગે્રજ વાભે હુભરકયી ઝાવંી ાછં  

રઇ  રીધુ.ં  

             નાના વાશફે ેશ્વા અને તાત્માતેના વાથભા ંસ્લાતતં્ર્મવગં્રાભ લખતે ઝાવંી 
ની યાણીએ અંગે્રજને ખફૂ શંપાવમા.ં ઝાવંીન દકલ્ર અંગે્રજના શાથભા ંજઇ યહ્ય છે,  

એ  જઇને યાણીએ દત્તકતુ્ર દાભદયને ીઠે ફાધંીને વૈન્દ્મની કતાય તડી નાખંી. ૧0૨ 

ભાઇરની દડાદડ કયી તે કાલ્ી ગમા.ં ત્માથી ગ્લારીમયના ંદકલ્રાભા ંયાણીએ આશ્રમ 

રીધ. આ દકલ્રાનેમ અંગે્રજએ ઘેય ઘાલ્મ.અંતે યાક્ભ ગજાલતા ંશતા ંત્માયેજ યાણી 
એ  યણભશૂભ ય પ્રાણ ત્મજ્મા. 
        

           18 ભી જૂન 1858 ભા ંતેના ય અંગે્રજએ હુભર કમો. ત્માયે ફે શાથભા ંખલુ્રી 
 તરલાય અને ભોંભા ઘડાની રગાભ રઇ યાણીએ જે યાક્ભ દાખવયુ ં તેન જટ 
જગતબયના ંઇશતશાવભા ંનથી ભત. ભશાયાણી રક્ષ્ભીફાઇ યિુભશૂભ ય દાખલેરા ંવાશવ 
અને શયૂલીયતાની પ્રળવંા કમાષ શલના અંગ્રજ ણ યશી ળક્યા નશતા.આજે ણ આઝાદ 
બાયતભા ંનાયીની ફશાદુયીભા ંઆદળષરૂે ઝાવીની યાણી રક્ષ્ભીફાઇને ભાનથી વબંાયલાભા ં
આલે છે.     
                            અસ્ત ુ ં 
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                                             ઝલેયચદં ભેઘાણી.  

              
       
 
બાયતના ં યાષ્રીમ ળામયનુ ં લફરુદ ાભનાયા ઝલેયચદં ભેઘાણીન જન્દ્ભ વલતં 1897 ભા ં
ગજુયાતના ંચટીરા ગાભભા ંથમ શત. તેભની ભાતાનુ ંનાભ ધીફાઇ અને શતાનુ ંનાભ 
કાીદાવ ભેઘાણી શત ુ.ં તેઓ ફગવયાના ં જૈન લલણક શતા.ં તેભના ં શતાની નકયી 
રીવખાતાભા ં શતી. અને તેભની ફદરી થલાને કાયણે તેભણે તાના ં કંુટંુફ વાથે 
ગજુયાતના ં અરગ-અરગ ગાભભા ં યશલેાનુ ં થયુ.ં ઝલેયબાઇનુ ં બણતય યાજકટ,દાઠા, 
ાીમાદ, ફગવયા લગેયે જગ્માએ થયુ.ં 1912 ભા ંતેઓ ભેરીકની યીક્ષાભા ંાવ થમા. 
1916ભા ં તેઓએ બાલનગયના ં ળાભદાવ ભશાશલદ્યારમભાથંી  અંગે્રજી તેભજ વસં્કતૃભા ં
સ્નાતકનુ ં બણતય રૂૂ કયુું. છી કરકત્તા ક્સ્થત જીલનરાર રીભીટેડ નાભની એક 
એલ્યશુભશનમભની કંનીભા ંકાભે રાગ્મા. આ કંનીભા ંકાભ કયતી લખતે તેઓને એકલાય 
ઇંગ્રેન્દ્ડ જલાનુ ંણ થયુ,ં 3 લષ આ કંનીભા ંકાભ કમાષફાદ લતનના ંરગાલથી તેઓ 
નકયી છડીને ફગવયા સ્થાઇ થમા. 1922 ભા ંજેતયુ ક્સ્થત દભમતંીફેન વાથે તેભના 
રગ્ન થમા.ંનાનણથી જ ઝલેયબાઇને ગજુયાત વાદશત્મનુ ંઘણ ુલચિંતન યહ્ય ુશત.ુફગવયાભા ં
સ્થાઇ થમા ફાદ તેભણે યાણયુ થઈ પ્રકાશવત થતા ંવોયાષ્ટૃ નાભના છાાભા ંરખલાની 
ળરૂઆત કયી.આ વભમ દયમ્માન તેભણે તાના વાદશત્મીકરખાણને ગબંીયતા લૂષક રઇ 
કુયફાનીની કથાઓની યચનાઓકયી.જે તેભની શરેી પ્રકાશવત સુ્તક ણ યશી. 
ત્માયફાદતેઓએ  ‘વોયાષ્ર ની યવધાય’નુ ંવકંરન કયુું  
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                             રકભાન્દ્મ દટક 
 
              ‘સ્લયાજ ભાય જન્દ્ભશવધ્ધ શક્ક છે, હું તે ભેલીને  
  જ જંીળ.’ એવુ ંકશીને દશન્દ્દની જનતાભા ંજાગશૃત રાલનાય  
  શ્રી રકભાન્દ્મ શતકન જન્દ્ભ ભશાયાષ્રાના ંચીખરી ગાભે 
  તા- ૨૩-૭-૧૮૫૬ના યજ થમ શત.  
             
              ફાણથી જ તેજસ્લી ભેઘા ધયાલતા શલાથી મળસ્લી શળક્ષણ ભેવયુ.ં     
  તાનુ ંફાણનુ ંભામકાગંલુ ંળયીય, ભજબતૂ ને ખડતર ફનાલલાનુ ંકામષ તેભણે  
  રઢ વકંલ્લૂષક શાથ ધયુું શત ુ.ં ‘ભયાઠા’ ત્ર વભાજના ંઉરા થયને નજયભા ંયાખત ુ ં 
  જ્માયે ‘કેવયી’ને આભ જનતાનુ ંમખુત્ર ફનાવયુ.ં 
             
             ફનેં વાભશમક જળીરી અને ઉગ્ર જફાનભા ંપ્રશવધ્ધ થતા ંઅને પ્રત્મેક જાશયે  
  પ્રશ્ન તેની ચક્કીભા ંીવાત. તેભણે આણેરી જાગશૃત્તથી તે વયકાયની આંખભા ંકાકંયાની 
જેભ ખચૂલા ંરાગ્મા. ડમતં્ર દ્વાયાવયકાયે તેભને  ૧૮ ભાવની વખત જેરવજા ણ કયી. 
જેરલાવના ંવભમ દયમ્માન તેભણે ‘ગીતાયશસ્મ’ નાભના અમરૂ ગ્રથંની યચના કયી.  
        
           જેરભાથંી છૂટીને દેળને ભાટે જેટલુ ંસ્લાતતં્ર્મ ભે તેટલુ ંરેતા ંજવુ ંને લધ ુભાટે 
ઝગડતા ંજવુ ંએલી ળૈરી અખત્માય કયી. દાદાબાઇએ અંકુદયત કયેર સ્લયાજના ંખ્મારને  
 તેભણે રકના ંજન્દ્ભશવધ્ધ શક્ક તયીકે પ્રશતષ્ષ્ઠત કમો. જેને છીથી ગાધંીજીએ વાકાય  
 કયી ફતાવમ.  
       
      બાયતીમભા ંસ્લાલબભાનનુ,ંયાષ્રપે્રભનુ ંતેભજ દભનનીશતના ંશલયધભા ંઊબા યશલેાનુ ં 
 જે ફીજા યણ દટકે કયુું તેને કાયણે તે સ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભના ં શળલ્કાય ફની યહ્યા.ં 
દેળવેલાના ંઆજીલન વ્રતધાયી આ નીડય રકવેલકનુ ંઇ.વ. ૧૯૨૦ ભા ંઅલવાન થયુ.ં  
 તેઓ ભાનતા કે “ભાત્ર ભયલાથી ળશીદ નથી થલાત ુ ંણ, ભયલાનુ ંકાયણ ભાણવને 
  ળશીદ ફનાલે છે.”     
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                                             ઇન્દ્દીયા ગાધંી  
                                  
                                       
                                   

                                      બાયતના ંપ્રથભ ભદશરા પ્રધાનભતં્રી ઇન્દ્દીયા ગાધંી  

                                   ન જન્દ્ભ તા-૧૯-૧૧-૧૯૧૭ ના યજ અલ્શાફાદ ખાતે  

                                    થમ શત. ભાત્ર ફાયલષની લમે એભણે અવશકાયની  

   રડતભા ં‘લાનયવેના’ નુ ંનેતતૃ્લ કયુું શત ુ.ં કોંગેવભા ંજડાઇ તેભણે ાયવી યલુાન દપયજ  
   ગાધંી વાથે રગ્ન કમાું. શતા જલાશયરાર નશરંુે લડાપ્રધાન દે શતા ંત્માયથી જ  
   તેભને યાજકીમ શળક્ષણ ભલા રાગ્યુ.ં  
           
            ઇ.વ. ૧૯૬૬ ભા ંતેઓ બાયતના ંલડાપ્રધાન ફન્દ્મા. બાયત જેલા ંશલળા અને  
   શલલબન્ન વસં્કૃશત, બાા અને યીતદયલાજ ધયાલતા ંદેળભા ંપ્રધાનભતં્રીનુ ંદ વબંાવુ ં
   એ અનેક યીતે કવતી ગણામ. વો પ્રથભ તેભણે રૂશમાનુ ંઅલમલૂ્મન કયલાન શનણષમ  
   કયી ચોદ ફેંકનુ ંયાષ્રીમકયણ કયુું. ખયણભા ંઅણુધંડાકા કયીને વપ યીક્ષણ કયુું.  
   અને તેભની કાયદકદીભા ંબાયત શલશ્વનુ ંછઠં્ઠ અણુળંસ્ત્રધાયી યાષ્ર ફન્દ્યુ.ં   
          
          લૂષ ાદકસ્તાનની પ્રજા ય થતા ંઅત્માચાયથી તેને મતુત કયલા યધુ્ધ નતયુું. 
   ત યશળમા વાથે ૨૦ લષની મદુતના ંભૈત્રી કયાય કયી શલદેળનીશતના કે્ષત્રભા ંએક નલી   
   જ દદળા ઉઘાડી. દેળય રાદેરી કટકટી ક્સ્થશતને દયણાભે એભન વજ્જડ યાજમ  
   થમ શલા છતા ંનુ: વત્તા શાવંર કયીને એ વાલફતકયી આપ્યુ ંકે લણવેરી દયક્સ્થશત 
   ને શનમતં્રણભા ંયાખલાની તેભનાભા ંજફયદસ્ત ળક્તત શતી. છેલ્રે તેભણે અમતૃવયના ં 
   સલુણષભદંદયને આતકંલાદીઓથી મતુત કયાવયુ.ં આ કામષલાશીથી એક લગષ નાયાજ થમ. 
   અને ફદરારંૂે તેભના ંજ ફે સયુક્ષાકભીઓએ  ઇન્દ્દીયા ગાધંીને ગીથી લીંધી નાખ્મા. 
   અને એક વઘંષ લષ રુૂ થયુ.ં શત્માના આગરા દદલવે એક જાશયેવબાભા ંતેભણે કહ્યુ ં 
   શત ુ ંકે ‘ ભાયા રશીનુ ંએક એક બુદં દેળના ંકાભભા ંઆલળે.’  
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                                         લીય બગતશવિંશ  
 
                                      સ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભના ંએક અણનભ મધ્ધા, લઝિંદાદદર 

                                ઉદાય ઇન્દ્વાન લીય બગતશવિંશન જન્દ્ભ જંાફભા ંથમ  
   શત. તેભણે ઉચ્ચશળક્ષણ પ્રાપ્ત કમાષ છી દદલ્શી જઇને ત્રકાય તયીકે જીલન ળરૂ કયુષ 
   શત ુ.ં  

              જલરમાલારા ફાગના ંશત્માકાડંે  બગતશવિંશને  શચભચાલી મકૂ્યા.ં તેભન  

   દેળપે્રભ એટરી શદે પ્રખય ફની ગમ શત કે અદશિંવક રડત કયલા જેટરી ધીયજ  

    એભનાભા ંયશી નશીં, બગતશવિંશન આત્ભા શલે કુયફાની ભાટે વકંલ્ફધ્ધ ફન્દ્મ શત. 
               

                 “ઇન્દ્કરાફ જીંદાફાદ” ના ંનાયા વાથે દદલ્શીની લડી ધાયાવબાભા ંફમ્ફ  

      ધડાક કયીને જે શત્રકાઓન લયવાદ લયવાવમ તે ગનુા વફફ લિદટળ વયકાયે  

     તેભના ંઉય કેળ કમો. તેઓ તાન ફચાલ કે કઇની દમાબયી દયશભમાન 

      ગીયી ઇચ્છતા ન શતા.ં અને વયકાયે તેભને પાવંીની વજા પયભાલી.  

               

             જેરભા ંયશીનેમ તેભણે દેળ પ્રત્મેની લચિંતા અને લચિંતન કયુું.તા-૨૩-૩-૧૯૩૧  

     ના યજ બગતશવશ, સખુદેલ અને યાજગરુુએ પાવંીના પંદાને જાતે જ ચભુીને ગાભા ં 

    નાખ્મા. અને ભા બાયતના રાડરા વતૂ અનતંની યાશના મવુાપય ફન્દ્મા શતા.  

             

             બાયતીમસ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભન ઇશતશાવ બગતશવિંશ, સખુદેલ અને યાજગરુુ 

    ના ફલરદાનના ઉલ્રેખ શલના ણૂષ થઇ ળકે જ નશીં.બગતશવિંશ ભમાષ નથી, અને  

    બગતશવિંશ કદી ભયતા ંણ નથી.  
            

           અભય ળશીદ બગતશવિંશ આજે ણ બાયતના ંપ્રત્મેક દેળપે્રભી નાગદયકના ંહ્રદમ  

    શવિંશાવન ય લફયાજભાન છે. અને લફયાજભાન યશળેે.   
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                                            ભશાત્ભા ગાધંી  

 
                                   
                                 

                                ભશાત્ભા ગાધંીન જન્દ્ભ ઇ.વ. ૧૮૬૯ ભા ંઓતટફયની  
    ફીજી તાયીખે યફદંયભા ંથમ શત. તેભનુ ંરુૂ નાભ ભશનદાવ કયભચદં ગાધંી 
    શત ુ.ં ફાણભા ંતેભણે શદયશ્ચરં નાટક જયુ.ં શ્રલણની લાતાષ લાચંી. અને તેની  

    ગાધંીજી ઉય ખફૂ ઊંડી છા ડી. 
                        

                      ભાધ્મશભક શળક્ષણ  રંુૂ કયીને તેઓ ઉચ્ચ અભ્માવ કયલા ભાટે  

   શલરામત ગમા.ં અને ફેદયસ્ટય થમા.ં છી ગાધંીજી લકીરાત કયલા ંદલક્ષણ  આદિકા  

   ગમા.ં ત્મા ંતેભને યંગબેદન કડલ અનબુલ થમ.આ અન્દ્મામ દૂય કયલા તેભણે  
   અદશિંવક રડત ઉાડી. તેભા ંતેઓ વપ થમા.ં ત્માથંી તેઓ બાયત આવમા.ં 
  

                    બાયતને અંગ્રજની ગરુાભીભાથંી મતુત કયલા ફાએુ આંદરન  

   ચરાવયુ.ં અદશિંવા અને વત્માગ્રશ તેભના ંળસ્ત્ર શતા.ં વભગ્ર બાયતના ંરકન તેભને  

   વાથ ભળ્મ. તેઓ વપ થમા,ં ને  ઇ.વ. ૧૯૪૭ ભા ં૧૫ ભી ઑગષ્ટે  બાયતને  
   આઝાદી ભી.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                    
              

                                     


