9.

‘ભાવનગર સમાચાર’ અને રાષ્ટ્રીય લડત

પ્રસ્તાવના :
ભાવનગર રાજ્યમાાં રાષ્ટ્રીય ચળવળ મોટાભાગે અહહિંસક રહી હતી. ભાવનગર
રાજ્યમાાં પ્રજા પહરષદની ખાસ બેઠકો મળી હતી જેના દ્વારા ભાવનગર રાજ્ય શાાંતતપુવક
વ
પ્રજાતાંત્ર તરફ આગળ વધી રહ્ુાં હત ુ ાં અને લોકોએ પણ કોઇ હહિંસક બનાવો વગર
મહાલોમાાં પ્રજામાંડળો સ્થાપ્યા હતા. આ પ્રજાપહરષદની બેઠકોમાાં બળવાંતરાય મહેતા
જેવા નેતાઓના વ્યાખ્યાનો પણ આવતા. અને આ પ્રજા પહરષદને પાંહડત જવાહરલાલ
નહેરુ, શ્રી વલ્લભભાઇ પટે લ જેવા રાષ્ટ્રીય નેતાઓ પણ સાંદેશાઓ મોકલતા અને તેમનુ ાં
વાાંચન થતુ.ાં અને ભાવનગર રાજ્યમાાં સ્વતાંત્રતા પ રવવેજજ જવાબદાર ધારાસભાઓ આપી
દે વામાાં આવી હતી જેની પહેલી બેઠક 1 હડસેમ્બર 1941 ના રોજ ભાવનગરના મોતીબાગ
દરબાર હોલમાાં મળી હતી. આમ છતાાં ઇ.સ.1942 માાં અમુક હહિંસક બનાવો બન્યા હતા.
અને લોકો દ્વારા તપકેહટિંગના બનાવો બન્યા હતા.

9.1 ભાવનગર રાજયના પ્રજાપરરષદની ખાસ બેઠક (મે - 1946)
ભાવનગર રાજય પ્રજાપહરષદની ખાસ બેઠક ભાવનગર મુકામે [તા 14-15 મે
1946] મળી હતી. આ પહરષદમાાં મુખ્યત્વે બે મુદ્દાઓની ચચાવ અને રજુઆત કરવામાાં
આવી હતી. પ્રથમ

મુદ્દો રાજયમાાં ઉત્પન્ન થયેલ અનાજની તાંગીનો હતો, આ અંગે

ર ને
ુ તે ઠરાવ કયો હતો કે , પ્રજાને ખાવા પ રરત ુ ાં અનાજ અને ખેડત
તમામ સભ્યોએ સવાવ નમ
બબયારણ મળવુ ાં જોઈએ. યુધ્ધને કારણે રાજયમાાં કાપડ અને અનાજની તાંગીને તનવારવા
રાજય ત ુરાં ત પગલાાં લે તેવો અવાજ પહરષદમાાં ઊઠવા પામ્યો હતો.
પહરષદની બીજી અગત્યની બાબત રાજયમાાં જવાબદાર રાજયતાંત્રીની હતી. આ
અંગે શ્રી બળવાંતરાય મેહતાએ તેમના વ્યાખ્યાનમાાં કહ્ુાં હત ુાં કે લ લોકોએ સકા જરની
તનિંદ્રા ઉડાડવી પડશે, આળસ છોડવી પડશે, પ્રજાઅંગમાાં દાખલ થયેલા દુષણોને કાઢવા
માટે મહાપ્રયાસો આદરવા પડશેલ. પહરષદે મહાપહરષદના સભ્યો ચટણીથી
ાં ર
આ વષવેજ
મેળવ્યા છે અને મહાલોમાાં પ્રજામાંડળો સ્થપાયા છે . પરાં ત ુ આટલુાં પુરતુ ાં નથી, વધારે
કાયવકરો જોઈએ. મહાલોમાાં આજીવન સેવકો મેળવવા પડશે. તપ્પા તથા ગામડાઓમાાં
પ્રતતતનતધઓ સ્થાપવા પડશે. ગામડાથી માાંડીને રાજધાની સુધી કાયવકરો જોઈએ.
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આ કાયવ એક માણનુાં નથી, થોડા કાયવકરોનુ ાં નથી. તેને માટે સૌએ સહિય રસ
લેવો જોઈએ. સાથ આપવો પડશે.
બે હદવસની પહરષદમાાં આ બાંને પ્રશ્નો પરજ તવશેષ ભાર મ રકવામાાં આવ્યો હતો.
પહરષદમાાં ભાવનગર શહેર અને માહાલોના પ્રતતતનતધઓ એ સારી એવી સાંખ્યામાાં ભાગ
લીધો હતો1.

9.2

‘ભાવનગર સમાચાર’ અને પ્રજાપરરષદન ું છઠ્ઠું અધિવેશન (મે- 1947)
ભાવનગરમાાં પ્રજાપહરષદમાાં કુલ છ અતધવેશનો મળ્યા હતા. જેમાાં અલગ

અલગ પ્રજાકીય કાયો થયા હતા અને પ્રજાહહતના તનણવયો લેવાયા હતા. જેમાાં
ભાવનગર પ્રજાપહરષદનુાં આ છઠ્ઠાં અતધવેશન હત.ુ ાં જે ત્રીજી-ચોથી મે 1947ના

રોજ

તશહોર મુકામે મળ્યુાં હતુ.ાં ભારતની સ્વતાંત્રતાની હવા પુર જોશમાાં ફેલાયેલી હતી. જેની,
અસર દે શી રાજયોની પ્રજા અને રાજ્ય બાંને ઉપર પડી હતી. પહરષદનાાં પ્રમુખશ્રીનુ ાં
ભાષણ, કાયવવાહી અને ઠરાવો ઉપર હત.ુ પહરષદનાાં પ્રમુખશ્રીનુ ાં ભાષણ, કાયવવાહી અને
ઠરાવો ઉપર તેની સ્પષ્ટ્ટ અસર જોઈ શકતી હતી.
ુ તે વરણી કરવામાાં
પહરષદનાાં પ્રમુખ તરીકે શ્રી બળવાંતરાય મહેતાની સવાવનમ
આવી હતી. આ હદવસોમાાં જ ભાવનગર રાજયની ધારાસભાની બેઠક પણ રાખવામાાં
આવી હોવાથી રાજય સાથે સાંઘષવમાાં ઉતરવાની શકયતાઓ ઊભી થવા પામી હતી.
પરાં ત ુ પ્રમુખશ્રી બળવાંતરાય મહેતાએ કોઈ સાંધષવ ઉત્પન્ન ન થાય તેની તકે દારી રાખી
હતી. ભાવનગર પ્રજાપહરષદના આગેવાનો શ્રી હરજીવન કાળીદાસ મહેતા અને શ્રી
વેણીશાંકર ગો. ભટ્ટે ભાવનગર રાજયની પ્રજાને જાહેર અપીલ કરતા જણાવ્યુ ાં હત ુ ાં કે
લભાવનગર પ્રજાપહરષદની પાાંચમી બેઠકમાાં પ્રમુખ નામદાર વલ્લભભાઈ પટે લની
સલાહ સ રચનથી ધારાસભાનાાં પહરષદનાાં નેતા શ્રી બળવાંતરાય મહેતાએ પક્ષના સભ્યોએ
ધારાસભામાાં હાજરી આપવી એવો તનણવય કરે લો તે માટે બળવાંતરાય મહેતા તથા
પહરષદનાાં આગેવાનોને ધન્યવાદ ઘટે છે . કેમ કે બની શકે ત્યાાં સુધી સહકારથી કામ
કરવુાં અને અત્યારના બાહરક પ્રસાંગમાાં અટકાવવુ ાં એ બહુ કઠીન છે . કેમકે તેમાાં ખ રબ
ધીરજ અને કુનેહની જરૂર છે . માટે જ તે કાયવ કરવા જેવુ ાં છે ”.2
આ અતધવેશનમાાં શ્રી રતસકલાલ પરીખ, શ્રી જગુભાઈ

પરીખ, શ્રી ભાનુશકાં ર

યાબિક, શ્રી જાદવજીભાઈ મોદી વગેરે આગેવાનો અતધવેશનમાાં હાજર હતા. લગભગ
ત્રણેક હજાર માનવમેદની વચ્ચે પહરષદનુાં ઉદ્દઘાટન પછી ભક્તતબાએ

દરબારશ્રીએ
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લખી

મોકલેલ ુાં

વ્યાખ્યાન વાાંચી સાંભળાવ્યુ.ાં દરબાર સાહેબે તેમના વ્યાખ્યાનમાાં

જણાવ્યુાં હત ુાં કે લ સ્વાતાંત્ર્ય પ્રાપ્પ્તની લાયકાત તસદ્ધ કરવા આપણે એવુ ાં કરી ન બેસીએ
કે જેથી આપણી સ્વતાંત્રતા જોખમાય.કોમી સ્વાથવનો ત્યાગ કરી અન્નસાંકટ અને નાણાાંભીડ
વચ્ચે આપણે આપનો માગવ કરવાનો છે . યાતનાઓ સ્ા તસવાય સ્વાતાંત્ર્ય હાાંસલ થત ુાં
નથી3.
આ

પછી

પહરષદને

શુભેચ્છા

દશાવ વતા

પાંહડત

જવાહરલાલ

નહેરુ,

શ્રી

વલ્લભભાઈ પટેલ, શ્રી પટ્ટણી સીતારામમયા, શ્રી માવલાંકરદાદા, શ્રી ખેર અને શ્રી
મોરારજી દે સાઈના સાંદેશાઓનુ ાં વાાંચન થયુ.ાં સ્વાગત પ્રમુખ ડો.ચુનીલાલ દે સાઈના
વ્યાખ્યાન પછી પહરષદના પ્રમુખશ્રી બળવાંતરાય મહેતાએ પોતાનુ ાં વ્યાખ્યાન આપ્યુ ાં
હતુ.ાં તેમણે તેમના વ્યાખ્યાનમાાં જણવ્યુ ાં હતુ ાં કે લ પ્રજાને સ્થાતનક સ્વરાજ્ય આપવુ ાં કે
નહીં, મતાતધકાર બક્ષવો કે નહીં, ધારાસભા રચવી કે નહીં, અંદાજપત્ર ઉપર પ્રજાનો
અંકુશ સ્થાપવો કે નહીં, પ્રજાના તવશ્વાસુ, અગ્રજનોને માંત્રીમાંડળોમાાં બેસાડવા કે નહીં,
એવા પ્રશ્નો આજે રાજવીઓ તવચારે છે . તેમના સલાહકારો તેમને તેમાાં સ્પષ્ટ્ટ સલાહ
આપે છે . અને માંત્રણાને પહરણામે પ્રજાને અમ રક સુધારા આપવા કે અમ રક બક્ષીશ કરવી
એવો તનણવય થાય છે . આ હિયામાાં ગાંગા અવળી વહે છે . ખરે ખર તો પ્રજાએ નક્કી
કરવાનુ ાં છે કે રાજ્યતાંત્ર કેવ ુ ાં હોવુ ાં જોઈએ.?માંત્રીમાંડળની રચના શી રીતે કરવી? ધારા
કઈ કઈ પદ્ધતતએ ઘડવા? કર કેવી રીતે નાખવો, કે કાઢવો. રાજાને આપેલ ુાં સ્થાન પ્રજા
લે એ ક્સ્થતત કુદરતી છે . પ્રજાનુ ાં આપેલ ુાં સ્થાન રાજવી સ્વીકારે એ નસબગિક િમ છે 4.
બીજે હદવસે ઠરાવો પસાર કરવાનુ ાં કાયવ હાથ ધરવામાાં આવ્યુ;ાં તેમાાં દે શી
રાજયોના એકીકરણ

અને જવાબદાર રાજયતાંત્ર જેવા ઠરાવો નોંધપાત્ર હતા.આ

ઠરાવોની રજુઆતમાાં તેના સમથવનમાાં શ્રી ઉછાંગરાય ઢેબર, શ્રી રતસકલાલ પરીખ, શ્રી
જશુભાઈ પરીખ વગેરેએ પોતાના માંતવ્યો રજર કયાવ હતા. આ સવવમાાં ઢેબરભાઈનુ ાં
વ્યતતવ્ય સચોટ હતુ.ાં લ દે શનુ ાં વાતાવરણ જોતા દે શની પહરક્સ્થતત અને માણસ જોતાાં
એક જ કામ કરવાનુ ાં રહે છે . તે એક ધીમે ધીમે માનસ પહરવતવન કરવુ.ાં 5લ

9.3

ભાવનગર રાજયની િારાસભા
ભાવનગરમાાં પણ ભાવનગર રાજય પ્રજાપહરષદના 1939 નાાં મે મહહનામાાં

ભાવનગરમાાં મળે લ 5 માાં અતધવેશનમાાં શ્રી વલ્લભભાઈ પટે લે

જવાબદાર

રાજયતાંત્રનો ઠરાવ પસાર થયો હતો. આમ કાહઠયાવાડના રાજયો જવાબદાર
રાજ્યતાંત્રની પ્રાપ્પ્ત માટે થનગની ર્ા હતા. પરાં ત ુ કાહઠયાવાડના મોટા ભાગના
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રાજયોમાાં

ઉગ્ર લડત આપવા છતાાં તેમના રાજાઓ પાસેથી પ્રજાકીય અતધકારો

પ્રમાણ માાં બહુજ ઓછા પ્રાપ્ત થાય હતા. ભાવનગર રાજય સૌરાષ્ટ્રમાાં મીઠા રાજય
તરીકે પ્રતસદ્ધ હતુ.ાં પ્રજાકીય અતધકારોની પ્રાપ્પ્ત માટે પ્રજાની જાગૃતતની ભાવનગર
રાજયના શાસકો એ હાંમેશા કદર કરી હતી.આથી જ કાહઠયાવાડના દે શી રાજયોમાાં
જવાબદાર રાજ્યતાંત્રની માાંગણી

માટે કોઈ ઉગ્ર ચળવળ ભાવનગર પ્રજાકીય

આગેવાનોને કરવી પડી નથી. ભાવનગરનાાં મહારાજ કૃષ્ટ્ણકુમારતસિંહજી એ ભારતની
બદલાઈ રહેલ રાજકીય પહરક્સ્થતતને ઓળખી જઈને [8 જરન 1940] ભાવનગરના
રાજયમાાં બાંધારણીય સુધારાઓ આપવાની જાહેરાત કરી હતી.
નેકનામદાર હજરરશ્રીએ પ્રજાને ઉદ્દે શીને હજરર ઠરાવ નાં 43 [20-10-1941] ના
ફરમાન અનુસાર જાહેરાત કરી હતી કે લઅગાઉ [આઠમી જરન 1940] ની જાહેરાત
અનુસાર રાજયને ધારાસભા આપવામાાં આવે છે . આ સભાની પહેલી બેઠક [1 હડસેમ્બર
1941] મળશે6.
એ મુજબ [26 હડસેમ્બર, 1941 ના રોજ] ધારાસભાનો કાયદો પસાર કરવામાાં
આવ્યો. ધારાસભાઓની કલમો નીચે મુજબ હતી.
1.

ધારાસભા 33 ચટાયે
ાં ર લા સભ્યો, 16 તનયુકત સભ્યો, અને 6 હોદ્દાની રુએ આવતા
સભ્યોની બનેલી રહેશે. ચટાયે
ાં ર લા સભ્યો પોતાના મતતવસ્તારમાાંથી ચટાઈને
ાં ર
આવશે. પણ જ્યાાં સુધી ચટણી
ાં ર
પદ્ધતત દાખલ કરવામાાં આવશે નહીં ત્યાાં સુધી 21
ઓતટોમ્બર ના રોજ જે ધારાસભા બોલાવામાાં આવે છે તેજ ધારાસભા ચાલુ
રહેશ.ે

2.

કાયદાની જોગવાઈઓને આધીન રહીને તેમજ તેમાાં થતા તનયમોને આધીન
રહીને મહારાજ ધારાસભાના ચટાયે
ાં ર લા સભ્યોમાાંથી એક સભ્યને કારોબારીના
સભ્ય તરીકે તનયુકત કરશે. જ્યાાં સુધી ધારાસભાના સભ્યોની ચટણી
ાં ર
ન થાય ત્યાાં
સુધી ધારાસભાના બબન સરકારી સભ્યોમાાંથી આ સભ્યોની તનમણકાં ર કરવામાાં
આવશે.

3.

કોઈ પણ બીલ ઘડવા માટે ભતવષ્ટ્યના અનુભવી બે સભ્યોની તનયુક્તત કરવામાાં
આવશે. આ સભ્યોને મત આપવાનો અતધકાર રહેશ.ે આ ધારાસભા પ્રથમ
બેઠકથી ત્રણ વષવ સુધી ચાલુ રહેશે. વષવમાાં બે વાર મળશે. અને બે સત્ર વચ્ચે 6
મહહનાથી વધારે સમયગાળો રહેશે નહીં.
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4.

મહારાજ હોદ્દાની રુએ આ ધારાસભાના પ્રમુખ રહેશે. ધારાસભાના સભ્યોમાાંથી
તેઓ 3 ઉપપ્રમુખોની તનયુક્તત કરશે. આવી બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો
હતો7.
પ્રથમ ધારાસભા મળે (1-12-1941) તે પેહલા જાહેર કરવામાાં આવ્યુ ાં કે, "હાલના

સાંજોગોને લક્ષમાાં લઈને ધારાસભાનાાં સભ્યોની ચટણી
ાં ર
કરવાને બદલે પ્રજાના
પ્રતતતનતધઓને ચટાયે
ાં ર લા સભ્યોની જગ્યાએ આમાંત્રણથી નીમવાનુ ાં યોગ્ય જણાયુ ાં છે 8.
આમ, ભાવનગર રાજયની પ્રથમ ધારાસભામાાં ચટણીના
ાં ર
બદલે રાજય દ્વારા 33
સભ્યોની તનયુક્તત કરવામાાં આવી હતી. ભાવનગર રાજય પ્રજાપહરષદના આગેવાનોએ
તેનો તવરોધ કયો હતો. પહરણામે ધારાસભામાાં તનયુતત થયેલા ભાવનગર પ્રજાપહરષદના
પાાંચ સહિય સભ્યો સવવશ્રી ડો. કેશવલાલ ઠક્કર, તારાબહેન પારે ખ, વ્રજલાલ વોરા,
વકુાંઠરાય લલ્લુભાઇ મહેતા અને લાભશાંકર રામશાંકરે મહાત્મા ગાાંધીજીની આિા પ્રમાણે
ધારાસભાના સભ્યપદે થી રાજીનામાાં આપ્યા હતા9.
ભાવનગર રાજય ધારાસભાની પ્રથમ બેઠક 1 લી હડસેમ્બર 1941નાાં રોજ
મોતીબાગ દરબાર હોલમાાં 11:15 કલાકે મળી હતી. જેમાાં કુલ 49 સભ્યો હજાર હતા. નાાં.
મહારાજ કૃષ્ટ્ણકુમારતસિંહજી એ ધારાસભાના ઉદ્દઘાટન પછી પોતાનુ ાં ભાષણ વાાંચી
સાંભળાવ્યુાં હતુ.ાં આ ભાષણમાાં તેમણે જણાવ્યુાં હત ુ ાં કે;
"રાજય વહીવટમાાં અમોને અને દરબારશ્રી ને લોકોના પ્રતતતનતધઓના સલાહ
અને મદદ મળતા રહે અને તેથી લોકોની જરૂહરયાતો જાણવામાાં તેમજ ઉપયોગી કામો
ુ ી અમારા રાજ્યબાંધારણમાાં ધારાસભા સ્થાપવામાાં
કરવામાાં સરળતા થાય તે હેતથ
આવેલ છે . આજ રોજ ભાવનગર ધારાસભાનો ધારો પ્રતસદ્ધ કરવામાાં આવેલ છે . તે જોતા
જણાશે કે અમારા રાજયની પ્રણાબલકાને બાંધારણીયરૂપ આપી વધારે પ્રમાણમાાં રાજય
અને લોકો વચ્ચે રચનાત્મક સહકાર વધતો જાય એ દ્રષ્ષ્ટ્ટથી આ ધારાનુ ાં ઘડતર
કરવામાાં આવેલ છે . અને તે આશય ફળીભ રત કરવા તે ધારા અનુસાર તેમાાં યોગ્ય
ફેરફાર પ્રસાંગોપાત થઈ શકશે. આ પ્રસાંગે અમારા રાજ્યતાંત્ર અને અમારા પ્રજાજનો
વચ્ચેની એકતાની પ્રણાબલકા અને ઉદ્દે શ્ય તરફ સવવન ુ ાં લક્ષ ખેંચવાની અમોને ઈચ્છા
થાય છે 10.
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9.4

ભાવનગર રાજયમાું અર િંસક ચળવળ :
‘હહિંદછોડો’-1942 લડત શરુ થતાાં જ ભાવનગરની શામળદાસ આર્ટવ સ કોલેજના

તવદ્યાથીઓ લડતમાાં જોડાયા હતા. કોલેજો બાંધ કરાવવા માટે કોલેજનાાં તવદ્યાથીઓ શ્રી
રતસક શુતલ ની આગેવાની નીચે કોલેજનાાં દરવાજે ઊભા રહેતા. તવદ્યાથીઓને કોલેજમાાં
આવતા અટકાવતા ભર બપોરે આ રીતે તપકેહટિંગ ચાલતુ.ાં આ તપકેહટિંગ સત્યાગ્રહનાાં
સેનાનીઓને કોલેજ તપ્રક્ન્સપાલ શ્રી સહાણી સાહેબ જાતે ઉભા રહી પાણી પીવડાવતા11.
આવી રાષ્ટ્રીયભાવના સૌરાષ્ટ્રનાાં એક માત્ર મીઠા ગણાતા રાજય ભાવનગરમાાં જ
જોવા મળી હતી. કોલેજો ચળવળને કારણે 9 ઓગસ્ટથી 10 નવેમ્બર 1942 સુધી બાંધ
રહી હતી. આમ છતાાં કોલેજના તવદ્યાથીઓ એ પરીક્ષા તનયત સમયેજ આપવાનો આગ્રહ
રાખ્યો હતો. કોલેજો બાંધ રહેવાના કારણે કોઈ જ તવદ્યાથીએ માસ પ્રમોશન કે
ઓવરઓલ ઓપ્શન જેવી અજરગતી માાંગણીઓ કરી ન હતી.
ચળવળની શરુઆત થતાાં જ શ્રી વજુભાઇ શાહ નુ ાં ઘોઘાસકવ લ પાસે આવેલ
તનવાસ્થાન

ઇન્તલાબ લડતના આયોજન માટે ન ુાં મુખ્ય કેંદ્ર બની ગયુ ાં હત.ુ ાં લડતના

સમાચારોથી પ્રજાને વાકેફ કરવા જગે
ાં આઝાદી નામની પતત્રકા બહાર પાડવાનુ ાં કાયવ શ્રી
બાબુભાઇ શાહે ઉપાડી લીધુ.ાં આ પતત્રકા નાનુભાઈ ફોટોગ્રાફર જેઓ ઘોઘા સકવ લ

પર

રહેતા તેમને ત્યાાંથી રોજ સાાંજે છુપી રીતે બાહર પડતી. નાનુભાઈ જાહેરમાાં પોતે
ચળવળથી અબલપ્ત છે તેવો દે ખાવ કરતા આથી પોલીસ તેમના પર શક કરતી નહીં.
મોટાભાગ નાાં નેતાઓની ધરપકડ પછી પણ પતત્રકા તનયતમતરીતે બહાર પડતી હતી12.
સતવનય કાન રનભાંગ (1930) ના નમક સત્યાગ્રહ સમયે ભાવનગર રાજય
સત્યાગ્રહી સેનાનીઓની એક યાદી તયાર કરી હતી. એ યાદી મુજબના સેનાનીઓની
સવવપ્રથમ ધરપકડ કરવાનુ ાં રાજ્યે નક્કી કયુ.ું સેનાનીઓના મુખ્યમથક એવા વજુભાઇ
શાહના તનવાસસ્થાન ‘ઇન્કલાબ’ ઉપર પોલીસે દરોડો પાડવાનુ ાં નક્કી કયુ.ું આ સમયે
ત્યાાં એક અગત્યની યોજના ઘડાઈ રહી હતી. ભાવનગર રાજયની રે લવેના ગઢેચી
વકવ શોપમાાં બીજા જગત યુધ્ધ માટે અગત્યની યાાંતત્રક સામગ્રી તયાર થઈ રહી છે તેવા
સમાચાર સેનાનીઓ ને મળ્યા હતા. આથી 30 ઓગસ્ટ

1942 નાાં રોજ ત્યાાં તપકેહટિંગ

કરવાનુ ાં નક્કી કરવામાાં આવ્યુ.ાં આ તપકેહટિંગ કરનાર ર્ુકડીની આગેવાની શ્રી જગુભાઈ
પરીખને સોંપવામાાં આવી. પરાં ત ુ બીજા જ હદવસે વહેલી સવારે હડફેન્સ ઓફ ઇષ્ન્ડયા
એકટની કલમ (1) (ખ) મુજબ કુલ 19 સેનાનીઓની ભાવનગર રાજ્યે ધરપકડ કરી.
જેમાાં ડો. કેશવલાલ ઠક્કર, જગુભાઈ પરીખ, આત્મારામભાઈ ભટ્ટ, વજુભાઇ શાહ,

324

જાદવજીભાઈ મોદી, અલ્લુભાઈ મબણયાર, અહમદઅલી વોરા, કાગદી ચુનીલાલ
છગનલાલ, જગજીવન સાંઘવી, કાાંતતલાલ શાહ, છે લશાંકર ઓઝા, લાભશાંકર રામશાંકર
વાબળયા, કાળુભાઇ રામજીભાઈ, ગોંરીશાંકર ચતુવવેજદી, ખોઝા રજબઅલી લાખાણી, કોળી
જેરામ કાના, દવે ઘનશ્યામલાલ છોટાલાલ અને ખાટકી રહેમાન લાખાણીનો સમાવેશ
થતો હતો13.
આ તસવાયના અન્ય અગ્રણ્ય નેતા શ્રી બળવાંતરાય મહેતાની ધરપકડ તો તેઓ
કોંગ્રેસ મહાસતમતતની મુબ
ાં ઈ બેઠકમાાં હાજરી આપી પાછા ભાવનગર આવતા હતા. ત્યારે
સુરેન્દ્રનગર સ્ટેશન પર જ થઈ ગઈ હતી. એજ રીતે આંબલા દબક્ષણામ રતતિ ગ્રામ્ય
શાળાના સાંચાલક શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટની [તા.27-08-1942] તેઓ ભાવનગર આવી ર્ા
હતા ત્યારે સ્ટેટ એજન્સીના સુબાએ સોનગઢ સ્ટે શન પર જ ધરપકડ કરી હતી14.
આમ મોટાભાગના અગ્રગણ્ય નેતાની ધરપકડ પછી પણ ભાવનગર રાજયમાાં
લડત ચાલુ રહી હતી. [તા. 2-10-1942] ભાવનગર બાંદર ઉપર હતથયાર ભરીને એક
ષ્સ્ટમર આવી છે એવા સમાચાર મળતા તેને બાંદર ઉપર ઉતારતા અટકાવવા માટે
સત્યાગ્રહીઓએ તપકેહટિંગ કરવાનુાં નક્કી કયુ.ું વહેલી સવારે બે હજાર સ્ત્રી-પુરુષો
સુત્રોચ્ચાર સાથે બાંદરના રસ્તે નીકળી પડયા. ડોકએસ્ટે ટને પ્રોટેતટે ડ તવસ્તાર તરીકે
રાજ્યએ જાહેર કરે લ હતો. આથી પોલીસે લાઠીચાર્જ કયો હતો. આ લાઠીચાર્જને કારણે
ચારને ગાંભીર ઇજા થઈ હતી. અને એક નુ ાં મત્ૃ યુ થયુાં હત15ુ .
કેટલાક સતનકોની રસ્તામાાં જ ધરપકડ કરવામાાં આવી. જ્યારે દે વેન્દ્ર મોતીભાઈ
દે સાઈ, મનુભાઈ રાજારામ પાંચોલી (દશવક), વકીલ પ્રહલાદરાય ઈશ્વરલાલ મોદી, વગેરે
અગ્રણ્યોની ગેરકાયદે સર પ્રવેશ કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાાં આવી. આમ કુલ 111
સતનકોની ધરપકડ કરવામાાં આવી. તેમના પર ભાવનગર રાજયની ફોજદારી
અદાલતમાાં કેસ ચાલ્યો અને તેમને નીચે મુજબની સજાઓ થઈ.
1.

મુખ્ય સેનાનીની બે વષવની સખત મજરરીની સાથે કેદની સજા અને 2000 રૂતપયા
દાંડ, દાંડ ન ભરે તો વધુ 6 માસની સખત કેદની સજા

2.

51 સતનકોને 1000 રૂતપયા દાંડ, દાંડ ન ભરે તો એક માસની આસાન કેદની સજા.

3.

18 સતનકોને 500 રૂતપયા દાંડ ન ભરે તો 15 હદવસની આસાન કેદની સજા.

બાકીના ને નાની મોટી સજાઓ અથવા જામીન લઈને છોડી મ રકવામાાં આવ્યા16.
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સત્યાગ્રહીઓને થયેલો દાંડ અને કેદની સજાનો તવરોધ કરવાનુ ાં બહાર રહેલા
બહેનોએ નક્કી કયુ.ું ત્યારબાદ [તા.21 ઓકટોબર, 1942 ના રોજ સાાંજના] આંબાચોકમાાં
એક તવશાળ જાહેર સભામાાં બહેનોનુ ાં એક તવશાળ સરઘસ [23-10-1942 નાાં રોજ]
કાઢવાનુ ાં એલાન કરવામાાં આવ્યુ.ાં આ સરઘસ મહારાણી સાહેબને એક આવેદન પત્ર
આપે એમ નક્કી થયુ.ાં નક્કી થયેલ સમય મુજબ [તા.23 નાાં રોજ] બહેનોનુ ાં એક તવશાળ
સરઘસ નીકળ્યુ,ાં અને સુત્રોચ્ચાર પોકારતુ મહારાણી સાહેબના તનવાસસ્થાને પહોચ્યુ.ાં
"મહારાણી સાહેબની તબબયત સારી નથી તેથી તે મળશે નહીં" તેમ સરઘસના
આગેવાન બહેનો, સમરથબહેન, ગોમતીબહેન પાઠક, હીરાબહેન શાહ, વસાંતબહેન શાહ,
તારાબહેન શાહને જણાવવામાાં આવ્યુ.ાં આમ છતાાં બહેનોનુ ાં સરઘસ તવખેરાયુાં નહીં.
દોઢસો બસો બહેનોના સરઘસને જોવા બે ત્રણ હજાર માણસો ભેગા થાય હતા. આખી
રાત બહેનો રાણી સાહેબના તનવાસની સામે બેસી ર્ા. બીજે હદવસે [એટલે કે કે 2410-1942] નાાં રોજ આવેદનપત્ર રાણી સાહેબાને મોકલવા અતધકારીઓ સમાંત થયા.
આવેદનપત્ર આપ્યા પછી પણ સરઘસ તવખેરાયુાં નહીં, આથી પોલીસે બહેનો પર
લાઠીચાર્જ કયો. આ લાઠીચાર્જ માાં 9 જણને ઇજા થઈ. જેમાાં પાાંચને સામાન્ય ઇજા થઈ
જ્યારે ચારને ગાંભીર ઇજા થઈ હતી.
આ બનાવ પછી તરતજ રાજયના દીવાન અનાંતરાય પટ્ટણીએ [તા. 23-101942થી] એક માસ સુધી શહેર ભાવનગરની મ્યુતનતસપલની હદની આસપાસ 8
માઈલની હદની અંદર કોઈ પણ સ્થળે સભા, સરઘસ, પ્રભાતફેરી કાઢવાની તેમજ પાાંચ
અથવા પાાંચથી વધારે માણસોની માંડળીને જાહેર કે ખાનગી સ્થળે ભેગા થવા ઉપર
પ્રતતબાંધ મ રક્યો. આમ છતાાં [29 સપ્ટે મ્બર 1942] સત્યાગ્રહીઓની એક ર્રકડીએ
નવાબાંદર ઉપર તપકેહટિંગ કરવા પ્રયાસ કયો હતો17. રાજયની પોલીસે તેમની ધરપકડ
કરી હતી. આ પ્રતતબાંધ પછી ભાવનગર રાજયમાાં લડત માંદ પડી હતી. આમ છતાાં પણ
નાના મોટા બનાવોના છમકલા ચાલુ ર્ા હતા.

ઉપસું ાર :
ભાવનગર રાજ્યના શાસકો પ્રજાતપ્રય હોવાને લીધે રાષ્ટ્રીય ચળવળ દરતમયાન
ભાવનગર રાજ્યમાાં મોટા કોઇ હહિંસક બનાવો બન્યા નથી તેમ છતાાં શામળદાસ
કોલેજમાાં તવધાતથિઓ દ્વારા કોલેજ બાંધ પાળવામાાં આવ્યુ ાં હત ુ ાં અને ભાવનગરના ઘોઘા
સકવ લ પાસે આવેલા શ્રી વજુભાઇ શાહના ઘરે ઇન્કલાબ લડતનુ ાં આયોજન કરવામાાં
આવ્યુ ાં હતુ.ાં અને ‘આઝાદી’ નામની પતત્રકા શ્રી બાબુભાઇ શાહે બહાર પાડી હતી. આ
ઉપરાાંત નાનુભાઇ ચળવળથી અબલપ્ત રહેવાનો દે ખાવ કરી ગુપ્ત રીતે ચળવળમાાં
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પોતાની ભાગીદારી નોંધાવતા હતા. ભાવનગર રાજ્યના રે લ્વેના ગઢેચી વકવ શોપમાાં
બીજા તવશ્વયુદ્વની સામગ્રી તયાર થઇ રહી છે તેવા સમાચાર મળતા 30 ઓગસ્ટ 1942
ના રોજ શ્રી જગુભાઇ પહરખની આગેવાની નીચે તપકેહટિંગ કરવાનુ ાં નક્કક્ક કરવામાાં આવ્યુ.ાં
પરાં ત ુ ભાવનગર રાજ્યને તેની ખબર પડી જતાાં બીજે હદવસે સવારે 19 સેનાનીઓની
ધરપકડ કરવામાાં આવી. જેમાાં ડૉ.કેશવલાલ ઠક્કર, જગુભાઇ પહરખ, આત્મારામભાઇ
ભટ્ટ, વજુભાઇ શાહ, જાદવભાઇ મોદી વગેરેનો સમાવેશ થતો હતો. બળવાંતરાય
મહેતાની ધરપકડતો મુબઇથી
ાં
પાછા ભાવનગર આવતા સુરેન્દ્રનગર સ્ટે શન ઉપરજ
કરવામાાં આવી હતી. આમ છતાાં ભાવનગર રાજ્યમાાં લડત ચાલુ રહી હતી.

******
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