
 

 1 

                                      

 

                                        

                 
 

                             

પી. કે. દાવડા 



 

 2 

 

અનકુ્રમણિકા 
 

નિવેદિ .................................................................................................................. 3 

(૧) બીજા નવશ્વયધુ્ધ પછી બ્રિટિિી હાલત. ............................................................... 4 

(૨) હહન્દુસ્તાિ છોડો (Quit India) ચળવળ ............................................................... 5 

(૩) આઝાદ હહન્દ ફોજ ............................................................................................. 6 

(૪) િૌસેિાિો બળવો ............................................................................................. 7 

(૫) કેબીિેટ મીશિ ................................................................................................. 9 

(૬) મસુ્લીમ લીગનુું Direct Action Plan ................................................................. 12 

(૭) માઉન્ટબેટિ છેલ્લા વાઈસરોય કેમ બન્યા? ...................................................... 13 

(૮) માઉન્ટબેટિિ ેઆપેલી સિદ .......................................................................... 15 

(૯) Operation Madhouse ..................................................................................... 16 

(૧૦) માઉન્ટબેટિ અિે હહન્દુસ્તાિિા િેતાઓ ........................................................ 17 

(૧૧) ભાગલાિો સ્વીકાર ....................................................................................... 20 

(૧૨) અંનતમ નિર્ણય ............................................................................................... 23 

(૧૩) ૧૫ મી ઓગસ્ટ શા માટે? ............................................................................... 25 

(૧૪) સીમાુંકિ ...................................................................................................... 27 

(૧૫) રાજા મહારાજાઓિી માગર્ી .......................................................................... 29 

(૧૬) માઉન્ટબટેિ ભારતિા પહલેા ગવિણર જિરલ શા માટે બન્યા? ......................... 31 



 

 3 

(૧૭) નિયતીિ ેઆપેલુું વચિ ................................................................................. 32 

 

 

                                             નિવેદિ 
      આ લેખમાળા ઈનતહાસિા અિેક શ્રોતો ઉપર આધાહરત છે. 
આ લેખમાળાિા પ્રકરર્ો નમત્રો સાથે ઈ-મેઈલથી વાુંટવા માટે 
લખવામાું આવ્યા હતા. કોઈપર્ જાતિા સધુારા વગર અહીં એ 
માત્ર એક્ત્ત્ર કરવામાું આવ્યા છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

(૧) બીજા નવશ્વયધુ્ધ પછી બ્રિટિિી હાલત. 

૧૯૩૯ માું બીજુ ું નવશ્વયધુ્ધ શરૂ થયુું ત્યારે પથૃ્વીિી ૩૦ % જમીિ ઉપર બ્રિહટશ સતા 
હતી, જેમાું નવશ્વિી વસ્તીિો ૨૫ % ભાગિો સમાવેશ થતો હતો. 

૧૯૪૫ માું બીજુ ું નવશ્વયધુ્ધ સમાપ્ત થયુું. બીજા નવશ્વયધુ્ધિ ેઅંત ેબ્રિટિનુું સ્થાિ નવજયી 
ટીમમાું હત ુું, પર્ યધુ્ધ દરમ્યાિ જમણિીએ સતત બોમ્બવર્ાણ કરીિ ેલુંડિ અિે અન્ય 
શહરેોિ ેખુંહડયરેો બિાવી દીધેલા. યધુ્ધ દરમ્યાિ બ્રિટિિા હનથયારોિો જથ્થો જ િહહિં, 
ખજાિો પર્ ખાલી થઈ ગયેલો. ઉદ્યોગો િષ્ટ થઈ ગયેલા, જે કારખાિા બોમ્બમારાથી 
બચી ગયેલા, એ પર્ બુંધ પડી ગયેલા. ૨૦ લાખ લોકો પાસ ેિોકરીઓ િ હતી. 
કોલસાિી સખત તુંગી વતાણતી, ગેસ સપ્લાય િ હોવાથી ઘરોમાું લોકો ઠુંડીથી ઠૂઠવાતા 
હતા. વીજળીિી અછત હતી, કલાકો સધુી સપ્લાય બુંધ રહતેો. દુકાિોમાું બટાકા િથી, 
નસગરેટ િથી, બીફ િથી વગેરેિા પાટીયાું દેખાતા. 

ચબ્રચિલિી સરકારિી જગ્યાએ એટલીિી સરકાર સત્તામાું આવી, અિ ે એમર્ ે એક 
જબરજસ્ત નિર્ણય લીધો. દુનિયાભરમાું ફેલાયલા બ્રિહટશ સામ્રાજ્યિ ે નવખેરી િાખી, 
માત્ર બ્રિહટશ પ્રજાિી સખુાકારી તરફ ધ્યાિ આપવુું. તેઓએ ભારત છોડવા અંગેિો 
નિર્ણય ૧૯૪૬ માું જ કરી લીધો હતો. બ્રિટિિી પાલાણમેન્ટે ફેબ્રઆુરી ૧૯૪૭ માું એ 
નિર્ણિ ેમુંજૂરી આપી દીધી હતી, અિે િક્કી કયુું કે જૂિ ૧૯૪૮ સધુીમાું હહન્દુસ્તાિિ ે
સ્વતુંત્રતા આપી દેવી. 

અંગે્રજ સરકારિા આ નિર્ણય પાછળ બીજા પર્ અિેક કારર્ હતા. હવ ેપછીિા ટુુંકા 
ટુુંકા લેખમાું હુું આ કારર્ો, અિે એિી સાથ ેસુંકળાયલા મહત્વિા બિાવો નવર્ ેમાહહતી 
આપવાિો પ્રયત્િ કરીશ. 
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(૨) હહન્દુસ્તાિ છોડો (Quit India) ચળવળ 

હહન્દુસ્તાિમાું સ્વતુંત્રતાનુું આંદોલિ હદવસે હદવસે જોર પકડત ુું હત ુું. અમેહરકા સહહત 
નવશ્વિા દેશોિી સહાનભુનુત હહન્દુસ્તાિ પ્રત્યે વધતી જતી હતી. બીજા નવશ્વયધુ્ધમાું 
નમત્રદેશો સાથ ેજોડાતી વખત,ે અમેહરકાએ હહન્દુસ્તાિિ ેસ્વરાજ આપવા માટે બ્રિટિ 
ઉપર દબાર્ કરેલુું. અમેહરકાિ ેખશુ કરવા ચબ્રચિલ ેસર સ્ટેફડણ સ્રીપ્સિ ેહહન્દુસ્તાિિા 
િેતાઓ સાથ ેવાટાઘાટ કરવા માચણ ૧૯૪૨ માું હહન્દુસ્તાિ મોકલ્યા હતા. 

સર સ્ટેફડણ સ્રીપ્સ એક સજ્જિ વ્યક્ક્ત્ત હતા. થોડા સમયમાું જ એમર્ ેજવાહરલાલ 
િહરેૂ સાથ ેસારી મૈત્રી કરી લીધેલી. એમિા હાથ, એમિ ેસોંપેલા કાયણથી બુંધાયલા 
હતા. એ એક અંગે્રજ શાશિકતાણિા પ્રનતનિનધ તરીકે વધારેમાું વધારે જે ઓફર કરી 
શકે, એ એમર્ ેકરી. એમર્ ેકહ્ુું, “અમે વચિ આપીએ છીએ કે યધુ્ધિી સમાપ્પ્ત પછી 
હહન્દુસ્તાિિ ે બ્રિટિિા (Dominion)વડપર્ હઠેળ સ્થાનિક સ્વરાજ આપશુું. મસુ્લીમ 
લીગિી માગર્ી પર્ ધ્યાિમાું રાખવામાું આવશ,ે અિ ેિવી વ્યવસ્થાિ ેકોમિવેલ્થમાું 
સ્થાિ આપવામાું આવશ.ે” 

ગાુંધીજીએ કહ્ુું, “આ તો ફડચામાું જતી બેંકિા પોસ્ટ ડેટેડ ચેક જેવી ઓફર છે. રીપ્સ ે
પહલેુું નવમાિ પકડી ઘરભગેા થવુું જોઈએ.” િારાજ ગાુંધીજીએ ૮મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૨િા 
હાકલ કરી, “તમ ેતરત જ હહન્દુસ્તાિ છોડીિ ેજતા રહો, અમે અમારૂું ફોડી લેશુું.” 

ગાુંધીજીિી આ હાકલ ેદેશમાું Quit India િી જોરદાર ચળવળ શરૂ કરી દીધી. ગાુંધીજીએ 
બીજી હાકલ કરી, “કરો યા મરો.” 

અંગે્રજોએ ગાુંધીજી સહહત આગળ પડતા િતેાઓિી ધરપકડ કરી જેલભેગા કરી દીધા, 
પર્ આ ચળવળે અંગે્રજી સત્તાિા પાયા હલાવી દીધેલા.                           
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(૩) આઝાદ હહન્દ ફોજ 

૧૯૪૨ િી આસપાસ રાશબ્રબહારી બોઝિી આગેવાિી િીચ ે જાપાિમાું “Indian 
Independence league” િામ ેએક સુંગઠિ હહન્દુસ્તાિિી આઝાદી માટે સરીય 
હત ુું. બીજા નવશ્વયધુ્ધમાું જાપાિ ેપકડલેા અંગે્રજી સેિાિા હહન્દુસ્તાિી સૈનિકોિ ેભારતિી 

આઝાદી માટે લડવા માટે તૈયાર કરવામાું એમિ ે સફળતા મળી, અિ ે “Indian 
National Army” (આઝાદ હહન્દ ફોજ) તૈયાર થઈ. 

૧૯૪૧ માું િેતાજી સભુાર્ બોઝ ભારતમાુંથી છૂપી રીત ેિાસી જઈ, જમણિી પહોંચેલા. 
ત્યાું હીટલરે મદદ કરવાિી બહ ુતૈયારી િ દશાણવી, પર્ સલાહ આપી કે પેનસફીક 
એહરયામાું જાપાિ સારી ટક્કર આપ ે છે, તો ત્યાું જઈ સુંગઠિ કરો. જુિ ૧૯૪૩માું 
સભુાર્બાબ ુએક સબમરીિમાું ટોકીયો પહોંચ્યા. જાપાિિી સરકાર સાથ ેવાતચીત કરી, 
એ નસિંગાપોર પહોંચ્યા. રાશબ્રબહારીબાબએુ આઝાદહહિંદ ફોજનુું િેતતૃ્વ સભુાર્બાબિુે 
સોંપ્યુું.  

ફોજિો નવસ્તાર કરી, અિ ેએિે મજબતૂ કરી, “ચલો હદલ્હી” િો િારો આપી, જાપાિીસ 
ફોજ સાથ ે હહન્દુસ્તાિિી પવૂણ સીમા સધુી પહોંચી ગયા. માચણ ૧૯૪૪ માું એમર્ ે
કોહીમામાું નતરુંગો ફરકાવ્યો. 

અમેહરકાએ એટમબોમ્બ વાપરી જાપાિિ ેશરર્ાગનત માટે મજબરૂ કરવાથી, આઝાદ 
હહન્દ સેિાનુું પીઠબળ િબળું પડી ગયુું, અિ ેઆઝાદહહિંદ ફોજિ ેપીછેહઠ કરવી પડી. 

પર્ આ બિાવ ેહહન્દુસ્તાિિ ેસ્વતુંત્રતા આપવાિા અંગે્રજોિા નિર્ણયમાું મહત્વિો ભાગ 
ભજવ્યો.                                                                 
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(૪) િૌસેિાિો બળવો 
૧૮ મી ફેબ્રઆુરી ૧૯૪૬ િા મુુંબઈ ક્સ્થત HMIS Talwar િા સૈનિકોએ બળવાિી 
શરૂઆત કરી. આિી ખબર કરાુંચી પહોંચતાું HMIS Hindustan િા સૈનિકો એમાું જોડાઈ 
ગયા. ૧૯ મી ફેબ્રઆુરી એ િેવીિા મથકોમાું રહલેા સૈનિકો પર્ બળવામાું જોડાયા. 
સૈનિકો મુુંબઈમાું ટ્રકોમાું બેસી, િેતાજી સભુાર્ચુંદ્ર બોઝિા પોસ્ટરો લઈિ ેબળવાિી 
જાર્ લોકોિ ેકરવા લાગ્યા. 

પછી તો કોચી, નવઝાગાપટ્ટિ અિે કલકતામાું પર્ બળવાિી આગ ફેલાઈ. જે 
અનધકારીઓએ બળવાિો નવરોધ કયો એમિ ે જહાજમાુંથી દહરયામાું ફેંકી દીધા. 
જહાજમાું રહલેા રેહડયો સેટિી મદદથી ઠેર ઠેર બળવો કરી રહલેા સૈનિકો એકબીજાિા 
સુંપકણમાું રહ્યા.  

થોડા સમયમાું બુંદર ઉપર કામ કરતા અન્ય લોકો પર્ આ હલચલમાું સામીલ થયા. 
જહાજોમાુંથી બ્રિહટશ વાવટા ઉતારી લેવામાું આવ્યા. ગોરા અમલદારો ઉપર જીવલેર્ 
હુમલા શરૂ થયા. બળવાખોરો મુુંબઈિા ફલોરા ફાઉન્ટિ પાસ ેએકઠા થઈ જયહહિંદિા 
િારા લગાવવા માુંડયા, અિ ેગોરા અમલદારોિ ેજયહહિંદ બોલવા મજબરૂ કયાણ. તરત 
રોયલ ઈન્ન્ડયિ એરફોસણિા ૧૦૦૦ સૈનિકો આ બળવામાું જોડયા. ગરુખા સૈનિકોએ 
અમલદારોિા હકૂમ માિવાિી િા પાડી દીધી. ૨૦ મી ફેબ્રઆુરીિા ગેટ્વ ેઓફ ઈન્ન્ડયા 
પાસ ેઊભેલા બધા જહાજો ઉપર નતરુંગા લહરેાતા હતા. 

વડાપ્રધાિ એટલી આિાથી ચોંકી ગયા અિે ગમ ેતે ભોગે બળવો દબાવી દેવા જર્ાવ્યુું. 
બ્રિટીસ કમાન્ડો છૂપી રીતે કરાુંચી િજીકિા એક બેટમાું ઘસૂી જઈ, જમીિ ઉપરથી 
HMIS Hindustan ઉપર તોપમારો શરૂ કયો. એ એટલો જોરદાર હતો, કે Hindustan 
ઉપરિા સૈનિકો શરર્ે આવી ગયા. કરાુંચીિો બળવો શમી જતાું, ચોથે હદવસ,ે 
વાટાઘાટોિ ેઅંત,ે પોતાિી ઘર્ી માગર્ીઓ કબલૂ કરાવી, સૈનિકોએ બળવાિી સમાપ્પ્ત 
કરી.                                                        
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બળવો ચાર હદવસમાું શમી ગયો પર્ અંગે્રજો સમજી ગયા કે હવ ેઆ દેશ ઉપર કબજો 
જમાવી રાખવા ભારતીય સૈનિકો ઉપર નવશ્વાસ રાખી શકાય એમ િથી.  

૧૯૫૬ માું એટલી ભારતિી મલુાકાતે આવલેા ત્યારે એમર્ ેબુંગાલિા રીટાયડણ ચીફ 
જસ્ટીસ ચરવતીિી પાસે કબલૂ કરેલુું કે િેતાજી સભુાર્િી આગેવાિીમાું લડલૅી આઝાદ 
હીંદ ફોજ અિ ેિેવીિો બળવો, આ બે બિાવ પર્ ૧૯૪૬ િા મારા નિર્ણય માટે 
કારર્ભતૂ હતા. 
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(૫) કેબીિેટ મીશિ 

બીજા નવશ્વયધુ્ધિ ે અંત ે બ્રિટિિી એટલી સરકારે નવશ્વભરમાું પથરાયલુું બ્રિટીશ 
સામ્રાજ્ય સુંકેલી લેવાિો નિર્ણય લઈ લીધો હતો. એમર્ ેએ પર્ િક્કી કયુું હત ુું કે આ 
પ્રરીયા યોજિાબધ્ધ રીત ેકરવી, જેથી અંગે્રજોિ ેકોઈ નકુશાિ િ થાય. િૌસેિાિા 
બળવાએ અંગે્રજોિ ેડરાવી દીધેલા. અલગ અલગ િેતાઓ અિે અમલદારોિા આ નવશે 
અલગ અલગ મત હતા. હહન્દુસ્તાિિા વાઈસરોય લોડણ વેવલિો મત હતો કે 
હહન્દુસ્તાિ મોજુદા ક્સ્થનતમાું જેમ છે તેમ જ મકૂી, અંગે્રજોએ સહીસલામત 
હહન્દુસ્તાિમાુંથી ચાલ્યા જવુું. એિો અથણ કોમી દુંગા અિે રાજા-રજવાડાિી હકુમતો 
વગેરે બાબતો અંગે હહન્દુસ્તાિિા લોકો ફોડી લેશે. 

એટલી સરકાર આ કામ વ્યવક્સ્થત રીતે કરવા માગતી હતી. હહન્દુસ્તાિિે સ્વતુંત્રતા 
આપવાિી પવૂણ તૈયારી રૂપે ૨૪મી માચણ ૧૯૪૬ િા સ્ટેફોડણ રીસ્પ અિે બીજા બે સભ્યોનુું 
એક પ્રનતનિધી મુંડળ હદલ્હી આવ્યુું. એમિા કાયણક્ષતે્રમાું બધા પક્ષોિા િેતાઓ જોડ ે
વાતચીત કરી અિે સવણમાન્ય યોજિા ઘડી કાઢવી, અિે સ્વતુંત્ર હહન્દુસ્તાિનુું બુંધારર્ 
ઘડવાિી યુંત્રર્ા ઉભી કરવી, આ બે વસ્તઓુ હતી. 

ત્રર્ અઠવાહડયા સધુી બધા િેતાઓ સાથ ેવાટાઘાટ કયાણ છતાું, કોઈ સવાણનમુનત થઈ 
િ શકી. આખરે એમર્ે જાત ેજ યોજિા ઘડી કાઢી, અિ ેએિ ેકેબીિેટ મીશિ પ્લાિ 
િામ આપ્યુું. ૧૬મી મ,ે ૧૯૪૬ િા એમર્ ે એ પ્લાિિી જાહરેાત કરી. એ પ્લાિ 
અનસુારઃ 

(૧) હહન્દુસ્તાિિા ભાગલાિી મસુ્લીમલીગિી માગર્ીિો અસ્વીકાર કરાયો. 

(૨) હહન્દુસ્તાિિો એક સુંનઘય ઢાુંચો બિાવવો, જેમાું રક્ષા, નવદેશ વ્યહવાર અિે સુંદેશ 
વ્યહવાર કેન્દ્ર સરકારિી સત્તા િીચ ેઆવ.ે 

(૩) આ ત્રર્ નવર્ય છોડીિ ેબાકીિી બધી વાતો રાજ્યોિી હસ્તક રહ.ે           
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(૪) આ યોજિાિા અમલિી તૈયારીમાું જે સમય લાગે ત ે સમય દરમ્યાિ માત્ર 
હહન્દુસ્તાિિા લોકોનુું જ એક પ્રધાિમુંડળ રચવુું. આ પ્રધાિમુંડળિા કામકાજમાું 
હસ્તક્ષેપ કરવાથી વાઇસરોય ેબચવુું.  

(૫) એક બુંધારર્સભા રચવી, જે સ્વતુંત્ર હહન્દુસ્તાિ માટે એક પ્રજાતુંત્રવાળું બુંધારર્ 
તૈયાર કરે. બુંધારર્ સભામાું રાજ્યોિા અિે રાજા રજવાડાિા પ્રનતનિધીઓ રહશે,ે અિ ે
દરેક ઘટકિી વસ્તીિા પ્રમાર્માું તેમિા પ્રનતનિધીઓિી સુંખ્યા રહશે.ે આ નિયમ 
પ્રમાર્ ેઅંગે્રજી હકુમતવાળા પ્રાુંતોિા ૨૯૩ અિ ેરાજા રજવાડાિા ૯૩ સભ્યો રહ.ે 

આ યોજિામાું કેન્દ્રિ ેિબળું રાખવામાું આવ્યુું હત ુું. કેન્દ્ર માત્ર જરૂરી કરવરેા વસલુી. 
પોતાિી હસ્તકિા ત્રર્ નવભાગો જ સુંભાળે, બાકીિી બધી બાબતો સુંધિા રાજ્યો, અિ ે
રાજા-રજવાડાિી સત્તા િીચે આવ.ે 

બુંધારર્સભા માટે પ્રદેશોમાુંથી પ્રનતનિધીઓિી સુંખ્યા િક્કી કરવા, બ્રિટીશ 
હકુમતવાળા પ્રાુંતોિ ેએવી રીત ેગોઠવવામાું આવ્યા કે આ યોજિાિો અસ્વીકાર થાય 
તો પાકીસ્તાિિે મળી શકે એવા નવસ્તારોનુું એક અલગ ગ્રપુ બિાવવામાું આવ્યુું, જેમાું 
પુંજાબ, નસિંધ, િોથણવેસ્ટ ફન્ટીયર અિ ેબલચુીસ્તાિિો સમાવેશ થતો હતો. આસામ 
અિ ેબુંગાલિ ેએક અલગ ગ્રપુમાું રાખવામાું આવ્યા. 

પ્લાિિી જાહરેાત પછી કોંગે્રસ ેમાત્ર બુંધારર્ સભાિી રચિાિી વાત માિી, પર્ 
વચગાળાિી કેબ્રબિેટિે િકારી, કારર્ કે એમાું મસુલમાિોિ ેયોગ્યતા કરતાું વધારે 
પ્રનતનિધીત્વ અપાયલુું હત ુું. કોંગે્રસ ેિબળા કેંન્દ્રિી વાત પર્ િકારી કાઢી. મસુ્લીમ 
લીગે પહલેા તો પ્લાિિ ેઆવકાર આપ્યો, પર્ પછી એમિ ેથયુું કે બુંધારર્ સભામાું 
કોંગે્રસ બહુમનતમાું રહશેે, અિ ેબધી વસ્તઓુ એમિી ઇચ્છા પ્રમાર્ ેજ થશે, એટલ ે
એમર્ ેઆખી યોજિા િકારી દીધી. 
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૨૭ મી જુલાઈિા મસુ્લીમ લીગે જાહરે કયુું કે મસુલમાિોિ ેપાહકસ્તાિ નસવાયિી 
કોઈપર્ યોજિા મુંજૂર િથી. ૨૯ મી જુલાઇએ, મસુ્લીમલીગે પોતાિી માગર્ી મુંજૂર 
કરાવવા,  

૧૬ મી ઓગસ્ટિો હદવસ ડાયરેક્ત્ટ એક્ત્શિ હદવસ તરીકે મિાવવાિી હાકલ કરી, જેિ ે
પહરર્ામ ેકલકતામાું થયેલા કોમી દુંગામાું ૬૦૦૦ થી વધારે માર્સો મરર્ પામ્યા.  
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(૬) મસુ્લીમ લીગનુું Direct Action Plan 

આમ જોવા જઈએ તો અલગ મસુ્લીમ પાહકસ્તાિનુું બીજ છેક ૧૯૩૩ િા જાન્યઆુરીમાું, 
કેંિીજમાું સાડાચાર પાિાિા એક વકતવ્યમાું વવાયેલુું. એક રહમેતઅલી િામિા 
હહન્દુસ્તાિિા મસુ્લીમ ગે્રજ્યએુટ નવદ્યાથીએ, એક વક્ત્તવ્ય લખલેુું. એર્ ે લખેલુું કે 
હહન્દુસ્તાિ એક રાષ્ટ્ર છે એ ધારર્ા સદુંતર ખોટી છે. એર્ ેલખેલુું કે મસુલમાિો માટે 
એક અલગ હહસ્સો ઉતર-પનિમિા નવસ્તારમાું હોવો જોઈએ. એમાું જ્યાું મસુલમાિોિી 
વધારે વસ્તી છે, એવા પુંજાબ, કાશ્મીર, નસિંધ, ફ્રુંટીયર અિ ેબલચુીસ્તાિિો સમાવશે 
થવો જોઈએ. એર્ ેપહલેીવાર પાહકસ્તાિ શબ્દિો ઉપયોગ કરેલો. 

હહન્દુસ્તાિિી મસુ્લીમલીગિ ેએ નવચાર ગમી ગયો, અિે ધીરે ધીરે વધારે િ ેવધારે 
મસુલમાિો એ માગર્ીમાું જોડાઈ ગયા. આનુું એક કારર્ એવુું પર્ હત ુું કે કોંગે્રસમાું 
ગાુંધીજી નસવાય કોઇ િેતા મસુલમાિોિ ેભાવ આપતા િ હતા. ધીરે ધીરે આ નવચાર 
એટલો તો બળવાિ થઈ ગયો કે હહન્દુ-મસુલમાિ દુંગા રોજીંદી વાત થઈ ગઈ. 

આખરે પોતાિી અલગ પાહકસ્તાિિી માગર્ીિા સમથણિમાું, ૧૬મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૬િા, 
કલકત્તામાું મસુલમાિોએ Direct Action Day જાહરે કરી દુંગા ભડકાવ્યા. લાકડીઓ, 
લોખુંડિા સળીયા, પાવડા, અિે જે હનથયાર હાથમાું આવ્યા ત ેલઈ, હહન્દુ લોકો ઉપર 
ટુટી પડયા. મતૃદેહોિ ેગટરમાું ફેંકી દીધા. હહન્દુઓિી દુકાિોિ ેઆગ લગાડી દીધી. 

હહન્દુ બહુમનતવાળા નવસ્તારોમાું ખબર ફેલાતાું, હહન્દુઓએ મસુલમાિો ઉપર વળતો 
હુમલો કયો. અિેક મસુલમાિોિ ેમોતિ ેઘાટ ઉતારી દીધા. કલકતાએ આવા કોમી 
તોફાિો અગાઉ ક્યારે પર્ જોયા િ હતા. આ દુંગમાું આસરે ૬૦૦૦ માર્સોનુું મોત 
થયુું હત ુું અિે બીજા હજારો ઘવાયા હતા  

આ તોફાિોએ હહન્દુસ્તાિિા ભનવષ્યિી હદશા ફેરવી દીધી. વધારે િ ેવધારે લોકો 
ભાગલાિી તરફેર્ કરવા લાગ્યા. અંગે્રજોએ પર્ આ બિાવિી ગુંભીર િોંધ લીધી અિ ે
સ્વતુંત્રતા માટેિી યોજિમાું ભાગલાિે એક પયાણય તરીકે સામીલ કયો.  
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(૭) માઉન્ટબેટિ છેલ્લા વાઈસરોય કેમ બન્યા? 

આ અગાઉિા પ્રકરર્ોમાું વર્ણવલેા બિાવો અિ ેહહન્દુ-મસુલમાિો વચ્ચ ેઆંતરનવગ્રહ 
જેવી પહરપ્સ્સ્થનત ધ્યાિમાું લઈ, બ્રિટીસ સરકારે ૧૯૪૬ માું જ િક્કી કરી દીધેલુું કે હવ ે
હહન્દુસ્તાિિ ેસ્વતુંત્રતા આપી દેવી,.પર્ એ એવી રીત ેકરવા માુંગતી હતી કે અંગે્રજોિ ે
ઓછામાું ઓછી હાિી થાય, ભનવષ્યમાું સ્વતુંત્ર હહન્દુસ્તાિ સાથ ેસારા સુંબુંધ બિી રહ,ે 
ઈનતહાસમાું એનુું િામ બદિામ િ થાય, અિે દુનિયાિા અન્ય દેશોમાું એમિી ટીકા િ 
થાય. એટલા માટે એ છૂપી રીતે હહન્દુસ્તાિિા રાજકીય આગેવાિો સાથ ેવાટાઘાટો 
કરતી હતી.  

અહીં એક પ્રસુંગિો ઉલ્લેખ જરૂરી છે. િહરેૂ માચણ ૧૯૪૬ માું નસિંગાપોરિી મલુાકાત ે
ગયેલા. એ જ સમય ેસુંયકુ્ત્ત કમાન્ડિા વડા તરીકે માઉન્ટબટેિ પર્ નસિંગાપોરમાું હતા. 
સુંજોગોવશ બન્નેિી મલુાકાત થઈ, અિ ેબન્નેિ ેએકબીજાિો સ્વભાવ માફક આવ્યો. 
પોતાિા સલાહકારોિ ેઅવગર્ી માઉન્ટબેટિ ખલુ્લી કારમાું િહરેૂ સાથ ે નસિંગાપોરમાું 
ફયાણ. સલાહકારોએ કહ્ુું, “તમ ેઆ રીત ેિહરેૂિો મોભો વધારો છો.” માઉન્ટ બેટિ ેકહ્ુું, 
“આ રીત ેહકીકતમાું મારો મોભો વધ ેછે.” આમ િહરેૂ અિ ેમાઉન્ટબટેિ આઝાદી પહલેા 
જ સારા નમત્રો થઈ ગયેલા. 

એટલી કેવી રીત ે હહન્દુસ્તાિિ ે સ્વતુંત્રતા આપવી એિી તૈયારી કરતા હતા ત્યારે 
િહરેૂિા ખાસ નવશ્વાસ ુકૃષ્ર્ મેિિ લુંડિમાું હતા. એમર્ે વડાપ્રધાિ એટલીિા નવશ્વાસ,ુ 
અિ ેિહરેૂિા નમત્ર સર રીપ્સિ ેકહ્ુું કે જ્યાું સધુી લોડણ વેવલ હહન્દુસ્તાિિા ગવિણર 
જિરલ છે, ત્યાું સધુી કોંગે્રસ અિ ેઅંગે્રજો કોઈ સખુદ નિર્ણય ઉપર આવી શકે એમ 
િથી. રીપ્સ ેપછુ્ુું, “તમે કોનુું િામ સચૂવો છો?” મેિિ ેમાઉન્ટ બેટિનુું િામ આપ્યુું.  

આ વાતિી જો મસુ્લીમ લીગિ ેખબર પડ ેતો વળી મશુ્કેલી ઊભી થાય, એટલ ેરીપ્સ 
અિ ેમેિિ ેિક્કી કયુું કે આ વાત ખાિગી રાખવી. આ વાત છેક ૧૯૭૩િા ફેબ્રઆુરીમાું 
કૃષ્ર્ મેિિ ેમાઉન્ટબટેિિા બાયોગ્રાફરિ ેકરી, એટલ ેબહાર આવી. 
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માઉન્ટબટેિિી તરફેર્માું એટલી પાસ ેબીજીપર્ અિેક બાબતો હતી. માઉન્ટબેટિ 
રાજકુટુુંબિા સભ્ય હતા, ૪૬-૪૭ વર્ણિા યવુાિ હતા. માઉન્ટબેટિ બ્રબજા નવશ્વયધુ્ધ 
દરમ્યાિ દબ્રક્ષર્-પવૂણ એનશયાિી સુંયકુત સેિાિા સવોચ્ચ કમાન્ડર હતા. એમિ ેએ 
નવસ્તારિા દેશોમાું ચાલતી સ્વતુંત્રતા માટેિી ચળવળોિી સારી માહીનત હતી. એમર્ ે
ચીિિા હો ચી નમન્હિા સમથણકોિો સુંપકણ કરેલો, ઇન્ડોિેનશયામાું સકુર્ણિો અિે 
િહ્મદેશમાું અંગ શાિ સચુીિો પર્ અભ્યાસ કરેલો. મલાયા અિે નસિંગાપોરિા મજદૂર 
યનુિયિો નવર્ ેપર્ એ માહહતીગાર હતા. દબ્રક્ષર્-પવૂણિા કમાન્ડર તરીકે લોડણ વેવલિ ે
મળવા ઘર્ીવાર હદલ્હી આવેલા, એટલ ે હહન્દુસ્તાિિા ઘર્ાું િેતાઓથી એ પહરબ્રચત 
હતા, જવાહરલાલ િહરેૂ સાથ ેએમિ ેસારૂું બિતુું. 

૧લી જાન્યઆુરી૧૯૪૭િા એટલીએ માઉન્ટબેટિિ ે ૧૦ ડાઉિીંગ સ્ટ્રીટ બોલાવીિે 
વાઈસરોયનુું પદ સ્વીકારવાનુું કહ્ુું. માઉન્ટબેટિ પોત ેઆ જવાબદારી લેવા રાજી િ 
હતા. એમર્ે એટલી િા પાડશ ેસમજી એમિી પાસે કેટલીક શરતો મકૂી. એટલીએ એ 
બધી શરતો સ્વીકારી લીધી. એટલીએ કહ્ુું કે આપર્િ ેહહન્દુસ્તાિમાુંથી એ લોકો હાુંકી 
કાઢે એ પહલેાું આપર્ ેજ માિભેર િીકળી જઈએ, અિ ેએ કામ તમારે જલ્દીમાું જલ્દી 
કરવાનુું છે. 

આ જવાબદારીથી બચવાિા આખરી પ્રયાસ તરીકે એ એમિા કઝીિ કીંગ જ્યોર્જ-૬ 
િ ેબકીંગહામ પેલેસમાું મળ્યા, અિ ેસલાહ આપી કે રાજા તરીકે તમ ેમારી નિમણ ૂુંકિ ે
મુંજૂરી િ આપો. કીંગ જ્યોજ ેઉલટુું એટલીિો પક્ષ લઈિ ેકહ્ુું, કે રાજકુટુુંબિા સભ્ય 
તરીકે આ કામ તમારે જ કરવાનુું છે. 

આખરે માઉન્ટબેટિ ેઆ જવાબદારીિો સ્વીકાર કયો 
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(૮) માઉન્ટબેટિિે આપેલી સિદ 

કહવેાય છે માત્ર બે પાિામાું, માઉન્ટબટેિ ે હહન્દુસ્તાિિા વાઇસરોય તરીકે કરવાિા 
કામો, એિી રીત, વાઈસરોયિી સત્તા અિ ેસમયસીમા આપવામાું આવેલા. એમ પર્ 
કહવેાય છે કે આ બે પાિા માઉન્ટબેટિ ેતૈયાર કરેલા, એટલીએ તો માત્ર એિા ઉપર 
સહી જ કરી હતી. ભતૂકાળમાું કોઈપર્ વાઈસરોયિ ેઆટલી સત્તા આપવામાું આવી 
િહોતી. અગાઉિા વાઇસરોયિ ે હહન્દુસ્તાિિી રજે રજ માહીનત વડાપ્રધાિિ ેઆપવી 
પડતી, અિે એમિા તરફથી આવેલી પ્રત્યેક સચૂિાનુું પાલિ કરવુું પડત ુું. માઉન્ટબટેિ ે
એમિ ેયોગ્ય લાગે એટલી જ માહીનત મોકલવાિી શરત મકેૂલી, અિે પહરક્સ્થનત પ્રમાર્ ે
જાત ેજ નિર્ણય લેવાિો હક્ક પોતાિી પાસ ેરાખ્યો હતો. 

માત્ર એક જ વાત એમર્ ે માિી હતી કે ૩૦ જુિ ૧૯૪૮ સધુીમાું હહન્દુસ્તાિિ ે
કોમિવલે્થિા સભ્ય રાખીિે સ્વતુંત્રતા આપી દેવાિી હતી. પાકીસ્તાિિી માગર્ી નવશે, 
એમર્ ેઅખુંડ હહન્દુસ્તાિ, હહન્દુસ્તાિ અિ ેપાહકસ્તાિનુું ફેડરેશિ કે હહન્દુસ્તાિ અિ ે
પાકીસ્તાિિા બે સ્વતુંત્ર રાષ્ટ્ર, આ ત્રર્ ેશક્યતાઓ તપાસવાિી હતી; અિે આ કામ 
એમર્ ેછ મહહિામાું કરવાનુું હત ુું. 

માઉન્ટબટેિિી નિમણ ૂુંક માટે નવરોધ પક્ષિા િેતા ચબ્રચિલિી સમ્મનત જરૂર હતી, કારર્ 
કે હાઉસ ઓફ લોડણસમાું ચબ્રચિલિા પક્ષિી બહુમતી હતી. એટલીિ ેબ્રચિંતા હતી કે ચબ્રચિલ 
આ નિમણ ૂુંકિ ેમુંજૂરી આપશ ેકે િહહિં. એટલીએ આ કામ પર્ માઉન્ટબેટિિ ેસોંપ્યુું. 
યધુ્ધ દરમ્યાિિી કામગીરીથી ચબ્રચિલિ ે માઉન્ટબટેિ ગમતા, અિે માઉન્ટબટેિ 
રાજઘરાર્ાુંમાુંથી હતા, એટલ ેચબ્રચિલ ેપર્ બહુ આિાકાિી કયાણ વગર એમિી નિમણ ૂુંકિ ે
મુંજૂરી આપી દીધી. 
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(૯) Operation Madhouse 

માઉન્ટબટેિ હદલ્હી આવી પહોંચ્યા, અિ ેવાઈસરોય લોડણ વેવલિ ેમળ્યા ત્યારે વેવલે 
એમિ ેએક કવર સોંપ્યુું. એિી ઉપર લખલેુું હત ુું, Operation Madhouse. એમાું એમર્ ે
અંગે્રજોએ ભારત કેવી રીત ેછોડવુું, એ અંગે પોતાિા નવચાર જર્ાવેલા. વેવલિા નવચાર 
પ્રમાર્ ેવારા ફરતી એક એક પ્રાુંતમાુંથી પહલેા સ્ત્રીઓ અિે બાળકોિ ેરવાિા કરવા, 
પછી બ્રિટીશ િાગરીકોિે રવાિા કરવા અિ ેછેલ્લ ેસૈનિકો અિ ેઅફસરો િીકળી જાય, 
પછી હહન્દુસ્તાિનુું જે થવાનુું હોય ત ેથાય. એમર્ ેકહ્ુું, સમગ્ર પહરક્સ્થનત જોતાું મિ ે
તો આિાથી સારો ઉપાય સઝુતો િથી. વેવલ ેમાઉન્ટબટેિિ ેકહ્ુું, “હુું હદલગીર છું, 
આિાથી વધારે સારી સલાહ હુું તમિ ેઅપી શકુું એમ િથી.” 

આિા ઉપરથી આપર્ે સમજી શકીએ કે કોમી પહરક્સ્થનત કેટલી વર્સેલી હતી, જેમાું 
અંગે્રજો પોત ેસલામત કઈ રીત ેદેશ છોડી શકશ ેએિી જ એમિ ેબ્રચિંતા હતી. 

માઉન્ટબટેિિ ેપર્ હહન્દુસ્તાિિી પ્રવતણમાિ પહરક્સ્થનતિો પાકો અંદાજ થોડા હદવસમાું 
જ મળી ગયો. એમર્ ે એક મોટા પોબ્રલસ અમલદારિ ે બોલાવીિે પછૂ્ુું, “શુું તમ ે
હહન્દુસ્તાિમાું કાયદો અિ ેવ્યવસ્થા જાળવી રાખી શકો એમ છો?” અફસરે કહ્ુું, “િા 
સર.” પછી એમર્ ેસવોચ્ચ સેિાપનતિ ેબોલાવીિ ેએ જ સવાલ પછુયો, એમર્ ેપર્ 
િા પાડી. માઉન્ટબેટિિા એક ખાસ સલાહકારે પહરક્સ્થનતનુું વર્ણિ કરતાું કહ્ુું, “આપર્ ે
મધદહરય ે એક એવી બોટમાું છીએ કે જેમાું આગ લાગી છે, બોટિા એક હોલ્ડમાું 
દારૂગોળો છે. આગ એ હોલ્ડ સધુી પહોંચ ેએ પહલેા આપર્ ેબચવાિો કોઈ ઉપાય 
કરવાિો છે.” 

સમગ્ર પહરક્સ્થનત જોઈ, માઉન્ટબટેિ ેયોજિા બિાવી લીધી, અિ ેએ યોજિાિો અમલ 
શક્ય એટલી ઝડપથી કરવાનુું મિ બિાવી લીધુું. એમર્ે એિી જાર્ વડાપ્રધાિ 
એટલીિ ેકરી દીધી 
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(૧૦) માઉન્ટબેટિ અિે હહન્દુસ્તાિિા િેતાઓ 

માઉન્ટબટેિ ે૨૪મી માચણ, ૧૯૪૭ િા વાઈસરોય તરીકે સોગુંદ લીધા. સોંગદનવધી પતી 
એટલ ે૩૧ તોપોિી સલામી આપવામાું આવી. ૩૧મી તોપિો અવાજ સુંભળાયો કે 
તરત માઉન્ટબટેિ નશરસ્તો તોડી, માઈરોફોિ પાસ ેજઈિ ેબોલ્યા, “મિ ેમારૂું કામ કેટલુું 
અઘરૂું છે એિો પરેૂપરુો અહસેાસ છે. મિ ેતમારી સૌથી વધારે સદભાવિાિી જરૂર 
પડશ,ે અિે હુું હહન્દુસ્તાિ પાસેથી સદભાવિાિી આશા રાખુું છું.” 

 કાયણભાર સુંભાળીિ ે માઉન્ટબટેલ ે બે હદશામાું કાયણિો આરુંભ કયો. હહન્દુસ્તાિિા 
િેતાઓ સાથ ેઅલગ અલગ ચચાણ અિ ેઅંગે્રજોિા સીધા કબ્જાવાળા ૧૧ પ્રાુંતોિા 
ગવિણરો સાથ ેગ્રપુમાું ચચાણિા દોર શરૂ થયા. 

વાતાણલાપિો દોર શરૂ કરવા માઉન્ટબેટિ ેએક એક િેતાિ ેચચાણ માટે બોલાવવાનુું શરૂ 
કયુું. ગાુંધીજી બ્રબહારમાું હતા. માઉન્ટબટેિ ેએમિ ેલેવા ખાસ નવમાિ મોકલવાિી ઓફર 
કરી. ગાુંધીજીએ િા પાડી, એમર્ ેકહ્ુું હુું રેલિા ત્રીજાવગણિા ડબામાું આવીશ. એમિા 
માટે ખાસ ટે્રિ દોડાવામાું આવી, સલામતી માટે આગળ એક પાયલેટ એંજીિિ ે
મોકલવામાું આવ્યુું. વાઈસરોયિા નિવાસ્થાિ ેપહોંચી, ગાુંધીજીએ પાુંચ રૂનપયા બાર 
આિા વાઇસરોયિા હાથમાું મકૂ્યા, આ લ્યો મારૂું બ્રબહારથી હદલ્હી સધુીનુું મકુરર ભાડુું. 
આ ખાસ ટે્રિ દોડાવવાિો રેલ્વિે ેહજારો રૂનપયાિો ખચણ આવલેો. ગાુંધીજીિી આવી 
ખબુીઓિી માઉન્ટબેટિિ ેજાર્ હતી, એમર્ે એ પૈસા લઈ સરકારી નતજોરીમાું જમા 
કરાવી દીધા. 

ગાુંધીજીિી આ મલુાકાત દરમ્યાિ બીજા એક પ્રસુંગિો પર્ ઉલ્લખે કરી લઉં. એકાદ 
કલાકિી ચચાણ પછી, થોડો નવશ્રામ લેવા બધા બહાર મોગલ ગાડણિમાું લટાર મારવા 
ગયા. પાછા જ્યારે ચચાણ આગળ ચલાવવા અંદર જતા હતા, ત્યારે ગાુંધીજીએ પોતાિી 
મન ુ અિ ે આભા ગાુંધીિા ખભે હાથ મકુવાિી આદત પ્રમાર્,ે સ્વભાનવક રીત ે જ 
એડનવિા માઉન્ટબટેિિે ખભ ેહાથ મકુી ચાલીિે અંદર ગયા. જે માર્સ અંગે્રજો  સામ ે
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જીવિભર લડયો, એિ ે અંગે્રજોિો આટલી સહાજીકતાથી સ્વીકાર કરતો જોઈ 
માઉન્ટબટેિ દુંપતી છક થઈ ગયુું. 

ગાુંધીજીએ ભાગલાિો સખત નવરોધ કયો, અિ ેકહ્ુું કે જીર્ા િ માિ ેતો સુંપરૂ્ણ સત્તા 
મસુ્લીમલીગિ ેસોંપી દો. ભલ ેમસુલમાિો હહન્દુસ્તાિિો કારભાર સુંભાળે, પર્ ભાગલા 
મુંજૂર િથી. જવાબમાું માઉન્ટબટેિ ેકહ્ુું કે પહલેા તમ ેતમારા કોંગે્રસિા અન્ય સાથીઓ 
પાસેથી તમારી આ ઓફરિી મુંજૂરી લઈ આવો, પછી જ હુું આ બાબત ઉપર નવચાર 
કરી શકુું. 

િહરેૂ સાથેિી વાતચીતમાું બન્ને વચ્ચ ેઅિેક બાબતોમાું સુંમનત હતી. િહરેૂ જો જીર્ા િ 
માિ ેતો ભાગલાિો સ્વીકારિ ેએક પયાણય માિવા તૈયાર હતા. િહરેૂ જ્યારે મીટીંગિ ે
અંત ેજતા હતા, ત્યારે માઉન્ટબેટિ એમિ ેદરવાજા સધુી મકૂવા આવ્યા, અિ ેિહરેૂિ ે
કહ્ુું, “તમ ેમિ ેબ્રિટીશ રાજિ ેસમેટી લેવા આવેલા છેલ્લા વાઈસરોય િ માિતા, પર્ 
િવા હહન્દુસ્તાિિ ેમાગણદશણિ આપિારી પ્રથમ વ્યક્ક્ત્ત માિજો.” િહરેૂએ હસીિ ેકહ્ુું, 
“હવ ેમિ ેખબર પડી કે લોકો શા માટે કહ ેછે કે તમારૂું સુંમોહક વ્યક્ક્ત્તત્વ ખતરિાક 
છે?” 

વલ્લભભાઈ સાથ ેવાતચીત પહલેા એક બિાવિ ેલીધ ેમાઉન્ટબટેિ વધારે સાવધાિ 
હતા. આઝાદી પહલેાિી આંતહરક સરકારમાું વલ્લભભાઈ ગહૃપ્રધાિ, અિે માહહતી અિ ે
સચૂિા ખાતાિા પ્રધાિ હતા. એમર્ ેએક મીટીંગિી નમિીટ, જે વાઈસરોયિી મુંજૂરી 
માટે મોકલેલી એમાું વાઈસરોયિ ેિ ગમે એવો ઉલ્લેખ હતો. એમર્ ેવલ્લ્ભભાઈિ ે
બોલાવીિ ેકહ્ુું, “આ િોટ પાછી ખેંચી લો.” વલ્લભાભાઈએ મક્કમતાથી એમ કરવા િા 
પાડી. માઉન્ટબટેિ સમજી ગયા કે આ માર્સ સાથ ે નિપટાવવુું મશુ્કેલ છે, એટલે 
હમર્ાથી એકબીજાિ ેસમજી લેવુું જરૂરી છે. એમર્ ેકહ્ુું, “ભલે, જુવો હવ ેહુું શુું કરૂું છું ! 
હુું મારો નવમાિ તૈયાર કરવા કહુું છું.” વલ્લભભાઈએ પછુ્ુું, “શા માટે?” માઉન્ટબેટિ ે
કહ્ુું, “મળેૂ મિ ેઆ કામ સ્વીકારવુું ગમતુું િ હત ુું. તમ ેમિ ેઆમાુંથી મકુત કરવા 
મદદગાર થઈ રહ્યા છો. મારે તમારો આભાર માિવો જોઈએ.”      
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સરદારે કહ્ુું, “તમ ેખરેખર એમ કરવા માગો છો.” માઉન્ટબેટિ ેકહ્ુું, “તમ ેશુું ધારો છો? 
તમારો જેવો માર્સ મિ ેડરાવ,ે અિે હુું ડરી જાઉં? તમ ેઆ િોટ પાછી લો, િહહિં તો 
હુું તમારા વડાપ્રધાિ િહરેૂ, અિે જીર્ાિ ેહુું શા માટે જાઉં છું એ જર્ાવીિ ેિીકળી 
જઈશ.” વલ્લભભાઈ કહ્ુું, “મિ ેલાગે છે કે તમ ેકહો છો ત ેકરો એવા લાગો છો.” 
વલ્લભભાઈએ એ િોટ પાછી લઈિ ેત્યાુંિી ત્યાું જ ફાડી િાખી. બન્ન ેએકબીજાિ ેસારી 
રીત ેસમજી ગયા કે એકબીજાિી મયાણદા સુંભાળવી પડશ.ે સરદાર પર્ ભાગલા માટે 
તૈયાર હતા. 

ઝીર્ા સાથ ેવાટાઘાટ કરવી માઉન્ટબટેિિ ેસૌથી વધારે અઘરી લાગતી. એ અલગ 
પાકીસ્તાિ નસવાય બીજો કોઈ પયાણય સ્વીકારવા તૈયાર જ િ હતા. એમર્ે તો એવી 
પર્ માગર્ી કરેલી કે આનથિક રીત ેપાહકસ્તાિ ટકી શકે એટલ ેઆખુું પુંજાબ અિે આખુું 
બુંગાળ પાહકસ્તાિિ ેઆપવુું. એમિી એક દલીલ એવી હતી કે હહન્દુ અિે મસુલમાિ 
બે અલગ પ્રજાઓ છે. અમ ેજેનુું માુંસ ખાઈએ છીએ, એિ ેએ લોકો પોતાિી માતા 
સમજે છે. 

આ વાટાઘાડોિો દોર કેવી રીત ેઆગળ ચાલ્યો એ હવે પછીિા લખેમાું જર્ાવીશ. 
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(૧૧) ભાગલાિો સ્વીકાર 

માઉન્ટબટેિ ભાગલાિી નવરૂધ્ધ હતા, કારર્ કે એ માિતા, કે સેંકડો ટુકડામાું વેરાયલા 
હહન્દુસ્તાિિ ે૧૫૦ વરસ સધુી લડી અંગે્રજોએ એક રાષ્ટ્ર બિાવ્યુું. ૭૫ % સીધા એમિા 
કબજા હઠેળ અિે ૨૫ % રજવાડા એમિી હકુમતિી આર્ િીચ.ે આ ૧૫૦ વરસિા 
ઇનતહાસિ ેએક નિર્ણયથી તોડી િાખવો? 

થોડા સમયિા અભ્યાસ, અિે પ્રાુંનતય ગવિણરો સાથે ચચાણિ ેઅંતે એમિે પર્ ખાત્રી 
થઈ ગઈ કે ભાગલા િ કરવામાું અિ ેભાગલા કરવામાું, બન્નેમાું કોમી દુંગલિો ભય 
સરખો જ છે. ભાગલાિી જાહરેાત પહલેા એ પુંજાબમાું અિ ેબલચુીસ્તાિમાું જાતે જઈ 
વાતાવરર્િો અભ્યાસ કરી આવલેા. એમિે પર્ ભાગલા એ જ ઉપાય વધારે શક્ય 
લાગ્યો. 

ગાુંધીજી ભાગલાિી નવરૂધ્ધ હતા, કારર્ કે છેલ્લા પાુંચ છ વરસમાું એમર્ ેિજરો િજર 
જોએલુું, કે કોમી દુંગામાું કેટલી જાિમાલિી હાિી થાય છે. ભાગલા જાહરે થતાું આ 
આગ એટલી ભડકી ઊઠશ ે કે ઇનતહાસમાું એિો જોટો િહહિં જડ.ે છૂટા પડયા પછી બ ે
કોમો વચ્ચ ેવેર એટલુું વધશ ેકે પડોસી તરીકે પર્ શાુંનતથી રહી િહહિં શકે. 

એટલીએ બ્રિહટશ પાલાણમેન્ટમાું હહન્દુસ્તાિિે સ્વતુંત્રતા આપવાિી જાહરેાત કરી પછી 
કોંગે્રસમાું ગાુંધીજી સાથ ેસલાહ કરવાનુું ઘટવા લાગ્યુું હત ુું. અન્ય િેતાઓ આપસમાું 
સલાહ કરી નિર્ણયો લેતા અિ ે ગાુંધીજીિ ે જાર્ કરતા. ગાુંધીજી પર્ બુંગાલિા 
િોઆખલીમાું કોમી દુંગા સલુજાવામાું કાયણરત હતા, એટલ ેકે હદલ્હીથી ખબૂ દૂર હતા. 

િહરેૂનુું મિ બન્ન ેબાજુ વહેંચાયલુું હત ુું. માઉન્ટબેટિ સાથેિી ચચાણમાું એવુું લાગત ુું કે 
ભાગલાિો કોઈ પયાણય િથી, માટે એિો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, પર્ ગાુંધીજીિ ેદુખ 
પહોંચાડવા એમનુું મિ તૈયાર િ હત ુું. પર્ જ્યારે માઉન્ટબેટિ ભાગલા માટે તૈયાર 
થઈ ગયા ત્યારે િહરેૂ પર્ એમિા પક્ષમાું ભળી ગયા. 
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સરદાર શરૂઆતથી જ માિતા કે ભલે ભાગલા પાડી અંગે્રજો જતા રહ.ે થોડા વખતમાું 
જ પાકીસ્તાિ નવિુંતી કરશ ેકે અમિે પાછા લઈ લો. આમ પર્ ઝીર્ા જેવા માર્સ 
હહન્દુસ્તાિમાુંથી ટળે એમાું જ હહન્દુસ્તાિનુું ભલુું છે. 

ઝીર્ાુંિા સાથીઓ ભાગલા બાબતમાું દ્વિધામાું હતા, પર્ મસુ્લીમલીગમાું ઝીર્ાિી એવી 
ધાક હતી કે એિી નવરૂધ્ધ કોઈ એક શબ્દ પર્ ઉચ્ચારી િ શકે. ઝીર્ાિ ેપોતાિ ેભાગલા 
નસવાય કુંઈ મુંજૂર િ હત ુું. 

આખરે િહરેૂ અિ ેસરદાર જ્યારે ભાગલાિી તરફેર્ કરવા લાગ્યા તો બાકીિા કોંગે્રસી 
િેતાઓ પર્ એ મતિા થઈ ગયા. માઉન્ટબટેિ ેગાુંધીજીિ ેપર્ સમજાવી લીધા. આખરે 
૧ લી મ,ે ૧૯૪૭ િા િહરેૂિ ેસત્તા આપવામાું આવી કે એ વાઇસરોયિ ેજર્ાવ,ે કે 
બુંગાલ અિે પુંજાબિા ભાગલા સાથ ેહહન્દુસ્તાિ અિે પાહકસ્તાિિા બે દેશ બિાવવાિી 
બાબતમાું કોંગે્રસિી સુંમનત છે.  

માઉન્ટબટેિ ેિહરેૂ, સરદાર, જીર્ા અિ ેલીયાકતઅલી, ચારે િેતાઓિ ેદેખાડયા વગર 
એમર્ ેપોત ેતૈયાર કરેલો પ્લાિ, ૨ જી મ,ે ૧૯૪૭ િા એક ખાસ નવમાિ િારા પોતાિા 
પ્રનતનિધી સાથ ેલુંડિમાું એટલીિ ેભાગલાિી યોજિાિી નવગત આપવા મોકલી દીધો. 
એ રીપોટણમાું માઉન્ટબટેિ ેલખ્યુું હત ુું, “ભાગલા એક ગાુંડપર્ છે, અિ ેમિ ેકદીએ કોઈ 
આવુું કામ કરવા સમ્મત િ કરી શકે, નસવાય કે આવુું ઝનિુી ગાુંડપર્. મારા માટે 
બીજો કોઈ માગણ ખલુ્લો િ હતો. આ ગાુંડા નિર્ણયિી જવાબદારી દુનિયા સમક્ષ 
હહન્દુસ્તાિિા લોકોએ જ લેવી પડશ,ે કારર્ કે એક હદવસ આ નિર્ણય લેવા બદલ તેઓ 
પસ્તાશ.ે” 

થોડા હદવસ પછી માઉન્ટબેટિ આરામ કરવા નસમલા ગયા, ત્યારે એમર્ ેિહરેૂિ ેઅિ ે
કૃષ્ર્ મેિિ ેનસમલા આવવા આમુંત્રર્ આપેલુું. એમિ ેનવચાર આવ્યો કે ખાિગીમાું હુું 
િહરેૂિ ેએ પ્લાિ દેખાડી, એિી મુંજૂરી લઈ લઉં. હુંમેશ મજુબ એમિા સલાહકારોએ 
િા પાડી, છતાું એમર્ ેિહરેૂિ ેપ્લાિ વાુંચવા માટે આપ્યો.          
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પ્લાિમાું કેટલીક એવી નવગત હતી જે વાુંચીિ ેિહરેૂ ખબૂ ગસુ્સે થઈ ગયા, અિ ે
કૃષ્ર્મેિિ ેસધુારા લખી માઉન્ટબેટિિ ેજર્ાવવાનુું કહ્ુું. માઉન્ટબેટિિ ેપર્ પોતાિી 
ભલુ સમજાઈ. એમર્ે તરત જ પોતાિા સેરેટરી વી. પી. મેિિિ ે િવો ડ્રાફટ 
બિાવવાનુું કહ્ુું. થોડા હદવસ પછી જાત ેલુંડિ જઈ િવો પ્લાિ એટલી અિે ચચીલ 
પાસેથી મુંજૂર કરાવી આવ્યા. 

માઉન્ટબટેિ વાઈસરોય તરીકે ભારત આવ્યા તેથી થોડા હદવસ પહલેા જ ડોકટરોએ 
જીર્ાિે જર્ાવી દીધુું હત ુું કે તમારૂું ટી.બી. હવે અંનતમ દોરમાું છે, અિે તમારી પાસ ે
બહુ ઓછો સમય છે. કોઈ ગફલતિે કારર્ે એ સમયિા જાસસુી ખાતાએ આ બાતમી 
માઉન્ટબટેિિે આપી િ હતી. 

જીર્ાનુું ૧૧ મી સપ્ટેમ્બર, ૧૯૪૮ િા મતૃ્ય ુથયુું. આ બ્રબમારીિી માહહતી માઉન્ટ બટેિ, 
િહરેૂ કે સરદાર પાસે હોત તો કદાચ એ એક ગપુ્ત સમજોતા િારા, થોડો સમય રાહ 
જોઈ ભારતિા ભાગલા ટાળી શક્યા હોત. 
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(૧૨) અંનતમ નિર્ણય 

૨ જી જુિ ૧૯૪૭ િા માઉન્ટબટેિ ેસૌથી અગત્યિી મીટીંગ બોલાવી. કોંગે્રસ તરફથી 
િહરેૂ, સરદાર અિે કૃપલાર્ી, મસુ્લીમલીગ તરફથી જીર્ા, લીયાકતઅલીખાિ અિ ે
રબ નિસ્તાર, અિે શીખોિા પ્રનતનિધી તરીકે બલદેવનસિંગ હાજર હતા. આ મીટીંગમાું 
માઉન્ટબટેિ ેલુંડિથી જાત ેમુંજૂર કરાવી લઈ આવેલો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો.  

માઉન્ટબટેિ ેસૌથી પહલેા જીર્ાિ ેઆખરીવાર પ્રશ્ન પછુયો કે અખુંદ હહન્દુસ્તાિમાું રહવે ુું 
છે કે ભાગલા જોઈએ છે? જીર્ાએ અખુંડ હહન્દુસ્તાિિો પ્રસ્તાવ િકારી કાઢયો. પછી 
માઉન્ટબટેિ ેસ્વતુંત્ર હહન્દુસ્તાિ અિ ેપાહકસ્તાિ કોમિવેલ્થમાું રહ ેતો કઈ રીત ેતેમિા 
ફાયદામાું છે એિી સમજ આપી, બધાિી સુંમનત લઈ લીધી.  

ભાગલાિો પ્રસ્તાવ અિ ેકોમિવેલ્થમાું રહવેાિા પ્રસ્તાવમાું બધાિી સહમનત થતાું, 
માઉન્ટબટેિ ે કહ્ુું, “તો પછી િહરેૂ, જીર્ા અિ ેબલદેવનસિંગ, ઓલ ઈન્ન્ડયા રેહડયો 
ઉપરથી તેમર્ ેઆ પ્રસ્તાવો સ્વીકાયાણ છે એિી જાહરેાત કરે. ત્યારબાદ લુંડિથી એટલી 
આ પ્રસ્તાવિ ેઅનમુોદિ આપતી જાહરેાત કરશ.ે આજે મધરાત પહલેા મિે તમારો 
આખરી જવાબ મળી જવો જોઈએ” 

માઉન્ટબટેિ જાર્તા હતા કે િહરેૂ, સરદાર અિ ે કૃપાલાર્ીિી મુંજૂરી છતાું, ગાુંધીજી 
જો નવરોધ કરશ ેતો આખી યોજિ પડી ભાુંગશે, કારર્ કે ગાુંધીજીિી એક જ હાકલ 
પ્રજાિ ેરોડ ઉપર લાવવાિી શક્ક્ત્ત ધરાવતી હતી. િેતાઓ ઉપરિી ગાુંધીજીિી પકડ 
ઢીલી પડી હતી, પર્ પ્રજા ઉપર હજી એવીિ ેએવી જ હતી. જીર્ાિ ેલીધે અખુંડ 
હહન્દુસ્તાિ અશક્ય હત ુું તેમ ગાુંધીિ ેલીધ ેભાગલા અશક્ય હતા. 

૨ જી જૂિ ેજ, િેતાઓિી નવદાયિી ૯૦ મીિીટ બાદ માઉન્ટબટેિે ગાુંધીજીિ ેવાતચીત 
માટે બોલાવેલા. ગાુંધીજી એમિ ેમળવા ગયા પર્ લખીિ ેજર્ાવ્યુું કે આજે સોમવાર 
હોવાથી મારૂું મૌિ છે, એટલ ેઆજે હુું ચચાણ કરી શકુું એમ િથી. અિ ેગાુંધીજી ઊઠીિ ે
ચાલ્યા ગયા 
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સાુંજ પહલેા કોંગે્રસ ેઅિે શીખોિા પ્રનતનિધીએ હા માું જવાબ આપી દીધો, પર્ જીર્ા 
સ્પષ્ટ જવાબ આપવામાું ગલ્લાતલ્લા કરતા હતા. માઉન્ટબેટિ ેકડક શબ્દોમાું જીર્ાિ ે
કહી દીધુું, કે પાકીસ્તાિ મેળવવાિો આ મોકો જતો રહશે ેતો ફરી કદી બીજો મોકો 
મળશ ેિહહિં. તમિ ેશબ્દો િ મળતા હોય તો મારા સવાલિા જવાબમાું માથુું હલાવી 
હા પાડજો.  

૩ જી જૂિે વાઈસરોયિી મીટીંગમાું બધાિી આખરી મુંજૂરી રેકોડણ કરવામાું આવી. સાુંજે 
૭ વાગે ઓલ ઈન્ન્ડયા રેડીયો ઉપરથી િક્કી થયા મજુબ માઉન્ટબટેિ અિ ેિેતાઓએ 
જાહરેાત કરી. 

૪ થી જૂિ ેમાઉન્ટબેટિે એક અરજ ુંટ સુંદેશ મળ્યો કે ગાુંધીજી સાુંજે ૭ વાગે પ્રાથણિા 
સભામાું ભાગલાિો નવરોધ કરવાિા છે અિ ે કોંગે્રસથી અલગ થઈ જવાિા છે. 
માઉન્ટબટેિ ે તરત પોતાિા ખાસ માર્સિ ે મોકલી, ગાુંધીજીિ ે મળવા બોલાવ્યા. 
ગાુંધીજી ૬ વાગે આવ્યા. માઉન્ટબટેિ ેએમિ ેશાુંનતથી સમગ્ર પહરક્સ્થનત સમજાવી, 
અિ ેભાગલાિો નવરોધ િ કરવા નવિુંતી કરી. માઉન્ટબટેિિી સમજાવટ ચાલતી હતી 
ત્યારે વચમાું જ ગાુંધીજી ઊભા થઈ ગયા, “મારો પ્રાથણિા સભાિો સમય થઈ ગયો છે.” 
કહીિ ેચાલવા લાગ્યા. 

થોડીવારમાું માઉન્ટબટેિિ ે સમાચાર મળ્યા કે ગાુંધીજીએ પ્રાથણિા સભામાું કહ્ુું, 
“ભાગલા માટે આપર્ ેવાઇસરોયિ ેદોર્ આપી શકીએ એમ િથી. આપર્ ેજ જે થયુું 
છે, એ શા માટે થયુું છે તેનુું આત્મનિરીક્ષર્ કરવાિી જરૂર છે.” 

માઉન્ટબટેિ ેનિરાુંતિો શ્વાસ લીધો. 
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(૧૩) ૧૫ મી ઓગસ્ટ શા માટે? 

હહન્દુસ્તાિિ ે સ્વતુંત્રતા આપવાિી અિે અલગ પાહકસ્તાિ રચવાિી વાતો ઉપર 
નિર્ણયો લેવાઈ ગયા પછી માઉન્ટબેટિ ેએક પ્રેસ કોિફરન્સ બોલાવી. હહન્દુસ્તાિમાું 
વાઇસરોય ેબોલાવેલી પ્રેસ કોિફરન્સિો આ માત્ર બીજો જ અવસર હતો.  

સભાિા લગભગ અંતમાું એક પત્રકારે પછુ્ુું, “બધુું િક્કી થઈ ગયુું છે, તો કયા હદવસ ે
સ્વતુંત્રતા આપવી એ પર્ િક્કી થઈ ગયુું હશે?” જવાબમાું વાઇસરોય ેહા પાડી. પત્રકારે 
પછુ્ુું, “શુું તમ ેઅમિે તારીખ જર્ાવી શકો?” 

હવ ેમાઉન્ટબટેિ મુુંજાયા. આ બાબતમાું એમર્ લુંડિ સાથ ેકે હહન્દુસ્તાિ િેતાઓ સાથ ે
વાતચીત કરી િ હતી. એમિી પાસ ે જૂિ ૧૯૪૮ સધુીિો સમય હતો, પર્ એમિી 
ઈચ્છા આ કામ જેમ બિ ેતેમ જલ્દી પતાવી, લુંડિ ચાલ્યા જવાિો હતો. બીજુ ું પર્ 
કારર્ એમિા મિમાું હત ુું કે વધારે સમયગાળો હોય તો િતેાઓિ ે વાુંધાવચકા 
કાઢવાિો સમય મળી જાય.  

માઉન્ટબટેિ ેતરત નવચારી લીધુું કે ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૫ િા જાપાિ ેહાર સ્વીકારી, 
શરર્ાગનત સ્વીકારી હતી. દબ્રક્ષર્-પવૂણિા સુંયકુત સેિાિા વડા તરીકે એમર્ ેઆ નવધી 
પતાવ્યો હતો. આ યાદગાર હદવસિ ેવધારે યાદગાર કરવા આિાથી સારો બીજો હદવસ 
કયો હોઈ શકે? એમર્ ેજવાબ આપ્યો, “૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭.” લોકો દુંગ થઈ ગયા. 
લુંડિિ ેપર્ આંચકો લાગ્યો, િેતાઓિ ેપર્ િવાઈ લાગી, ખાસ તો એટલા માટે કે 
એમર્ ે અલગ તારીખો નવચારી રાખેલી, જેમાિી એક ૨૬ જાન્યઆુરી હતી. અિે 
જ્યોનતર્ોિ ેપછૂયા વગર, શભુ હદવસ જાણ્યા વગર, આટલુું મોટુું કામ કેમ કરાય? 
દેશભરિા જ્યોનતર્ો કામ ેલાગી ગયા અિે નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે આ હદવસ બહ ુજ 
અશભુ છે, પર્ માઉન્ટબેટિ પોતાિા નિર્ણયિ ેવળગી રહ્યા. આખરે જ્યોનતર્ોએ કહ્ુું, 
૧૫ મી ઓગસ્ટ અિે શરુવારિો સયૂોદય થાય તે પહલેા જો આ કામ પતી જાય તો 
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વાુંધો િથી. આખરે િક્કી થયુું, ૧૪ મી ઓગ્સ્ટ િ ેગરુૂવારે રાત્ર ે૧૨ વાગે, ભારત સ્વતુંત્ર 
થયુું એમ ગર્વુું. 

આમ પર્ દરરોજ સયૂાણસ્ત વખત ેયનુિયિ જેક વાઈસરોયિા મકાિ ઉપરથી ઉતારી 
લેવામાું આવતો, અિ ેબીજે હદવસ ેસયૂોદય વખત ેફરી ચઢાવવામાું આવતો, એ જ 
રીત ે૧૪ મી ઓગસ્ટિી સાુંજે ઉતારી લેવામાું આવ્યો. એિી જગ્યાએ રાત ે૧૨  વાગે 
નતરુંગો લહરેાવવામાું આવ્યો, જે બીજે હદવસે સયૂોદવ વખત ેયનુિયિ જેકિી જગ્યાએ 
લહરેાતો હતો. 
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(૧૪) સીમાુંકિ 

માઉન્ટબટેિનુું હજી એક ભગીરથ કાયણ બાકી હત ુું. પુંજાબ અિે બુંગાલિા ભાગલા પાડી, 
હહન્દુસ્તાિ-પાકીસ્તાિ વચ્ચેિી સીમારેખા િક્કી કરવાિી. અંગે્રજોએ િક્કી કયુું કે આ 
કામ એવા નિષ્ર્ાતિ ેસોંપવુું કે જેિ ેક્યારે પર્ હહન્દુસ્તાિ સાથ ેકોઈપર્ બાબતમાું 
નિષ્બત રહી હોય. એટલી સરકારિ ેઆવો એક માર્સ મળી ગયો. િામ હત ુું નસરીલ 
રેડક્ત્લીફ. ૨૭ મી જૂિ ૧૯૪૭ િા સરકારે લુંડિમાું સરકારી તેડુું આવ્યુું. એિે એનુું કામ 
સમજાવવામાું આવ્યુું. રેડક્ત્લીફ બેરીસ્ટર હતા. એિી કાયદાશાસ્ત્રી તરીકે સારી પ્રનતષ્ઠા 
હતી. પહલેા તો એ અવાક જ બિી ગયા, પુંજાબ ક્યાું છે અિે બુંગાલ ક્યાું છે અિ ે
કેવા છે, એ નવર્ે એિ ેકોઈ માહીનત િ હતી. હહન્દુસ્તાિ નવર્ ેમાહહતગાર એક અફસરે 
િકશા ઉપર બધુું સમજાવ્યુું.  

રેડક્ત્લીફે આખી પહરક્સ્થનત સમજવા કોશીશ કરી તો એિા ધ્યાિમાું આવ્યુું કે એક લાખ 
પુંચોતેર હજાર ચોરસ માઈલિા નવસ્તાર અિે આસરે િવ કરોડ માર્સોિી વસ્તીવાળા 
પ્રદેશિા ભાગલા પાડવાિા હતા. ૮ મી જુલાઈ, ૧૯૪૭ િા રેડક્ત્લીફ હદલ્હી પહોંચી, 
મદદિીશોિી ટીમ તૈયાર કરી કામે લાગી ગયા. ૧૫ મી ઓઅગસ્ટ પહલેા આ કામ 
પરુૂું કરવાનુું હત ુું. 

નસરીલ રેડક્ત્લીફ પાસ ે સમય એટલો ઓછો હતો કે એ બન્ન ે રાજ્યોિી નવગતવાર 
મલુાકાત લઈ, ત્યાુંિી વસ્તી અિે ભૌગોબ્રલક માહહતી મેળવી શકે એ શક્ય િ હત ુું. એિી 
પાસ ેમકૂવામાું આવલેા િકશા અિે વસ્તી ગર્ત્રીિા આંકડાઓ ઉપર આધાર રાખી, 
રોજ િકશામાું ૩૦ માઈલ લુંબાઈિી સીમાનુું આંકલિ કરતો. આમાું િદીઓ અિે 
િહરેોિા પ્રવાહ વગેરેિે ધ્યાિમાું લેવાનુું પરુી રીતે શક્ય િ હત ુું. 

રાતહદવસ કામ કરી, આખરે ૧૩ મી ઓગસ્ટિી સવારે રીપોટણ બુંધ લીફાફામાું 
માઉન્ટબટેિિ ેસોંપવામાું આવ્યુું. પુંજાબ અિે બુંગાલમાું કોમી દુંગા વર્સી રહ્યા હતા. 
સલામનત ખાતર ૧૪ મી ઓગસ્ટે, કડક બુંદોબસ્ત હઠેળ, ખાસ  નવમાિમાું રેડક્ત્લીફ 
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લુંડિ રવાિા થઈ ગયા. લુંડિમાું જ્યારે તેમર્ ે હહન્દુ-મસુમાિિા દુંગા અિ ે
કત્લેઆમિી વાતો સાુંભળી ત્યારે દુખી થઈ એમર્ ેએમિી ૩૦૦૦ પાઉન્ડિી ફી િો 
ચેક િ લીધો. 

માઉન્ટબટેિ ેરેડક્ત્લીફ રીપોટણ િેતાઓિ ે૧૬ મી ઓગસ્ટે દેખાડયો, અિે ૧૭ મી ઓગ્સ્ટે 
જાહરે જિતા માટે પ્રગટ કયો. 

  



 

 29 

(૧૫) રાજા મહારાજાઓિી માગર્ી 
માઉન્ટબટેિિી યોજિા અનસુાર ૧૫ મી ઓગસ્ટ પહલેા, અંગે્રજો સાથ ેઅિેક સુંનધઓથી 
જોડાયલા રાજા રજવાડા હહન્દુસ્તાિ અથવા પાહકસ્તાિ સાથ ેજોડાવાિો નિર્ણય લઈ 
શકે.  

પર્ રાજા મહારાજાઓિા મિમાું બીજી જ વાત હતી. એમર્ ેએક અંગે્રજ અમલદારિ ે
પોતાિા પ્રનતનિધી તરીકે લુંડિ મોકલીિ ેબ્રિહટશ સરકાર પાસ ેએવી રજૂઆત કરી કે 
અમારી સુંનધઓ તમારી સાથ ે હતી. તમ ે દેશ છોડીિ ે જાવ એ પહલેા અમિે એ 
સુંનધઓમાુંથી મકુ્ત્ત કરો, અિે અમિ ેઅમારા પહલેાિા હક ભોગવવા દો. સારા િશીબ ે
લુંડિિી સરકારે તેમ કરવાિી િા પાડી અિે એમિ ેનવશ્વભરમાું બદલાયલા સમયિી 
યાદ અપાવી. 

અહીં પનતયાલાિા મહારાજાિી આગેવાિી િીચ ેરાજા-મહારાજાઓનુું સુંઘઠિ રચાયુું. 
એમર્ ેઆડકતરી ચેતવર્ી આપી કે અમે અમારા રાજ્યોિો કબજો િહહિં છોહડય,ે અિ ે
જરૂર પડસ ેતો લડી લેશુું. એમિા રાજ્યોમાુંથી રેલ્વ ેપસાર થતી હતી, તાર-ટપાલ 
ખાતાું કામ કરતાું હતાું, કેટલાક રાજાઓિા પોતાિા સૈન્યો અિ ે હવાઇદળ હતા. 
મોટેપાય ેઅંધાધ ૂુંધી ફેલાવાિી શક્યતા હતી. 

સારા િશીબ ેછેલ્લા વાઈસરોય તરીકે બ્રિહટશ રાજઘરાર્ાુંિા સભ્ય માઉન્ટબેટિ હતા. 
અગાઉ એ નપ્રન્સ ઓફ વેલ્સ સાથ ેહહન્દુસ્તાિ આવેલા ત્યારે ઘર્ાું રજવાડાઓ એમિી 
મહમેાિગનત કરી હતી. વરસોિી આદતિ ેલીધ ેએ એમિી શેહમાું હતા, અિે એમિી 
સાથ ેવાતચીતમાું સન્માિપવૂણક વતણતા. માઉન્ટબેટિ ેએમિ ેસમજાવ્યા કે બે માુંથી 
એક સાથ ેજોડાઈ જવામાું જ તમારૂું ભલુું છે, જો પ્રજા બળવો કરશે તો તમ ેક્યાુંયિા 
િહહિં રહો. બદલામાું એમર્ ેકહ્ુું કે હુું વાઈસરોય તરીકેિા મારા હોદાિીરૂએ િહરેૂ અિ ે
જીર્ાિી સાથ ેતમારા માટે સારી ગોઠવર્ કરી આપીશ.  
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માઉન્ટબટેિ ે સૌથી પહલેા સરદાર સાથ ે આિી ચચાણ કરી.  એમર્ે કહ્ુું કે રાજા 
મહારાજાઓિા સુંબોધિો અિ ેમાિ મરતબા ચાલ ુરાખવા, એમિા રાજમહલેો અિ ે
ખાિગી નમલ્કત એમિી પાસે જ રહવેા દેવા, એમિ ેરાજ્િારી વ્યક્ક્ત્ત જેવુું માિ-સન્માિ 
આપવુું. બદલામાું એ પોતાિા રાજ્યિો ભારતમાું નવલય કરશ.ે વલ્લભભાઈિ ેઆ વાત 
ખબૂ જ વ્યાજબી લાગી. એમિ ેએ પર્ ખબર હતી કે કોંગે્રસિા કોઈપર્ િેતાિો આ 
રજવાડાઓ ઉપર એટલો પ્રભાવ િથી, જેટલો માઉન્ટબેટિિો છે. એમર્ે એક શરત 
મકૂી, “જો એકે એક રજવાડુું આિો સ્વીકાર કરે તો કબલૂ. મિ ેએપલિો આખો કરુંહડયો 
જોઈએ, અધરૂો િહહિં, જો અધરૂો હશ ેતો મિે મુંજૂર િથી.” 

માઉન્ટબટેિ ેકહ્ુું, “એકાદ ડઝિ તો ઓછા હોઈ શકે.” સરદારે કહ્ુું, “એક ડઝિ તો બહ ુ
કહવેાય.” આખરે વાઈસરોય અિે સરદાર છ િા આંકડા ઉપર સમ્મત થયા. 

માઉન્ટિ, સરદાર અિે વી.પી. મેિિ ેમળીિ ેઆ કામ પાર પાડ્ુું. માત્ર જુિાગઢ, 
હૈદ્રાબાદ અિ ેકાશ્મીર, આ ત્રર્ જ બાકી રહ્યા. માઉન્ટબેટમ ેપોતાનુું વચિ નિભાવ્યુું. 
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(૧૬) માઉન્ટબેટિ ભારતિા પહલેા ગવિણર જિરલ શા માટે બન્યા? 

મળૂ આિા માટે પહલે તો જીર્ાએ કરેલી. એમિ ેએમ લાગત ુું હત ુું કે માઉન્ટબટેિ 
ચાલ્યા જશ ેપછી ભારત સાથ ેપાકીસ્તાિિે કોઈ શરૂઆતી મતભેદ થશ,ે તો ભારત 
એિ ેદાદ આપશ ેિહહિં. જીર્ાએ સચૂવેલુું કે થોડા વખત માટે માઉન્ટબેટિ બન્ન ેપક્ષિા 
આખરીનિર્ણય લેવાિી સત્તા સાથેિા લવાદ તરીકે અહીં જ રહ.ે  

જવાહરલાલ ે આ તક ઝડપી લીધી. કોંગે્રસિા િેતાઓિી મુંજૂરી લઈ એમર્ ે
માઉન્ટબટેિિ ેભારતિા પ્રથમ ગવિણર જિરલ બિવાિી દરખાસ્ત મકૂી. માઉન્ટબટેિ 
અિ ેએમિી પત્િીિી ઈચ્છા જયારે તેઓ કીનતિિા નશખરે હતા ત્યારે જ, જલ્દીમાું જલ્દી 
ઈંગ્લેંડ જવાિી હતી. એમિ ેથોડા સમયમાું જ મશુ્કેલીઓ પેદા થવાિી હતી, એિો પર્ 
અંદાજ હતો. એમિ ેએક નવચાર એવો પર્ આવેલો કે જીર્ા પર્ આવી ઓફર આપ,ે 
અિ ેબન્ન ેદેશિા એ ગવિણર જિરલ હોય તો થોડુું સહલેુું થાય. જીર્ાિ ેખબર હતી કે 
એિી પોતાિી પાસ ેસમય થોડોક જ હતો, એટલ ેએર્ ેપોત ેપાકીસ્તાિિા ગવિણર 
જિરલ બિવાિી ઈચ્છા વ્યકત કરી. 

કીંગ જ્યોર્જ-૬, ચબ્રચિલ અિે એટલીિ ેલાગ્યુું કે આ બ્રિહટશ રાજ્યિી નવશ્વમાું પ્રનતષ્ઠા 
વધ ેએવુું સૌથી મોટુું સન્માિ છે, એટલ ેએમર્ ેમાઉન્ટબેટિિ ેએ સ્વીકારી લેવાિી 
સલાહ આપી. હજી એ નવચારતા જ હતા ત્યાું એક એવો બિાવ બન્યો કે એ િા િ 
પાડી શક્યા. ગાુંધીજી ઓબ્રચિંતા જ માઉન્ટબટેિ પાસ ેપહોંચી ગયા અિ ેકહ્ુું, “ગવિણર 
જિરલ બિવાનુું કોંગે્રસનુું આમુંત્રર્ સ્વીકારી લો.”  

માઉન્ટબટેિ ગળગડા થઈ ગયા. આ માર્સ, જેિ ેઅંગે્રજોએ વર્ોસધુી જેલમા પયુાણ, 
એિ ેહરેાિ પરેશાિ કરવાિો એક્ત્પર્ મોકો િ છોડયો, ૩૫ વરસ સધુી એ અંગે્રજોિ ે
ભારતમાુંથી હાુંકી કાઢવા જઝુમ્યા, એ આજે નપતા એક બાળકિ ેકહ ેએવી સરળતાથી 
કહ ેછે, કે તમ ેરોકાઈ જાવ. માઉન્ટબટેિ મહામશુીબત ેઆંસ ુખાળી શક્યા, અિે એમર્ે 
આ પદ માટે હા પાડી.                                                   
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(૧૭) નિયતીિે આપેલુું વચિ 

૧૪ મી ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ િી મધરાત થવા આવી હતી. બુંધારર્સભાિા બધા સભ્યો 
પાલાણમેન્ટિા સેંટ્રલહોલમાું એકઠા થયા હતા. જવાહરલાલ િહરેૂિો બલુુંદ અવાજ 
સેંટ્રલહોલમાું ગુુંજતો હતો, 

“અિેક વર્ો અગાઉ, આપર્ ેનિયનત સાથ ેબાથ ભરી હતી, અિ ેહવ ેએ સમય અવી 
ગયો છે કે જ્યારે આપર્ ેઆપર્ી પ્રનતજ્ઞા ફરીથી ઉદઘોનર્ત કરવી જોઈએ, પરેૂપરૂી કે 
સમગ્રપર્ ેિહહિં પર્ એકદમ વાસ્તનવક રીતે. મધ્યરાનત્રિા આ કલાકે, જ્યારે નવશ્વ આખુું 
નિદ્રાધીિ છે, ભારતમાું જીવિ અિે સ્વતુંત્રતાિી સવાર પડી છે. ઈનતહાસમાું આવી 
ક્ષર્ો આવ ેછે, પર્ ત ેઅનત દુલણભ હોય છે, જ્યારે આપર્ ેજૂિામાુંથી િવામાું પ્રવશે 
કરીએ છીએ, જ્યારે એક યગુિો અંત આવ ેછે અિ ેજ્યારે એક રાષ્ટ્રિો પ્રાર્, જે લાુંબા 
સમયથી દબાયલો હતો, તેિ ેિવજીવિ મળે છે. આ ક્ષ ર્ ેઆપર્ે નવનધપવૂણક ભારતિી 
અિ ેતેિા લોકોિી સેવા માટે સમ્ર્પર્િી અિે તેથી પર્ વધ ુનવશાળ માિવતાિી સેવા 
માટે શપથ લઈએ છીએ……..” 

જવાહરલાલનુું બોલવાનુું પરુૂું થાય એ પહલેા જ સેંટ્રલહોલિા ઘહડયાળમાું જોર જોરથી 
બારિા ટકોરા વાગવા લાગ્યા. બાર ટકોરા પરૂા થયા અિે અંગે્રજી શાશિિા બાર વાગી 
ગયા.  

આ ક્ષર્ જોવા જ્યારે આખુું હહન્દુસ્તાિ જાગતુું હત ુું, ત્યારે હદલ્હીથી ખબૂ દૂર, કલકતામાું 
કડક નશસ્તવાળો એક માર્સ, એિા નિત્ય સવુાિા સમય ેઊંધી ગયો હતો. એ માર્સનુું 
િામ હત ુું મોહિદાસ કરમચુંદ ગાુંધી. 


