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બ્રિટિશરોએ જ્યારે ટિન્દુસ્તાન છોડ્ુું ત્યારે પોતાની સુંપરૂ્ણ સત્તાવાળા પ્ાુંતો તો ભારત અને પાટિસ્તાનન ે
સમજોતા પ્માર્ ે સોંપી ગયા, પર્ ૫૦૦થી ૬૦૦ જેિલાું નાનાુંમોિાું રજવાડાુંઓને િિી ગયા િે તમે 
તમારી ઇચ્છા પ્માર્ ેભારત અથવા પાટિસ્તાનમાું જોડાઈ શિો છો અથવા સ્વતુંત્ર રિી શિો છો અથવા 
એિ ત્રીજો સુંધ પર્ બનાવી શિો છો. 
 
આ જટિલ સમસ્યાનો ઉિેલ શોધવાની જવાબદારી સરદાર વલભભાઈ પિેલે સ્વીિારી. 
 
એમરે્ એિ તરફ આ રજવાડાુંઓની પ્જામા દેશપે્મની ભાવના જગાડી તૈયાર િયાાં અને બીજી બાજુ 
રાજાઓને ભારતમા જોડાઈ જવામાું જ તેમનુું ટિત છે તે સમજાવવાનુું શરૂ િર્ુાં. રાજાઓને એમરે્ 
સમજાવ્યા િે ભારતમાું તમારા રાજ્યના વવલય બાદ પર્ તમારો માન–મરતબો જાળવી રખાશે. તમારાું 
સુંબોધનો અિબુંધ રિશેે. તમારી રિરે્ીિરર્ી િિાવી રાખવા તમને સાબ્રલયાણુું આપવામા આવશે. તમારી 
આવગી સુંપવત્ત અને તમારા રાજમિલે તમારી માબ્રલિીના જ રિશેે. પ્જા ભારતમા જોડાવા માગતી િોય 
અને તમે આમાું સિિાર આપશો તો પ્જામાું તમારો આદરભાવ વધશે.  
 
મોિા ભાગનાું રજવાડાું તો તરત તૈયાર થઈ ગયાું. જે આનાિાની િરતાું િતાું તેમને સરદારે પટરર્ામ 
ભોગવવા તૈયાર રિવેાની સખત ભાષામા ચેતવર્ી આપી. ત્રર્ રાજ્યો, જૂનાગઢ, િૈદરાબાદ અન ે
  શ્મીર વસવાયનાું બધાું માની ગયાું. 
 
જો સરદારે કુનેિ અને પોતાની લોિપરુુષ તરીિેની છબીનો ઉપયોગ ન િયો િોત તો દેશ અનેિ ટુિડામાું 
વિેંચાઈ જાત. 
 
આઝાદી પિલેાું પર્ સરદારના સુંબુંધો આ રાજાઓ સાથે સારા િતા, ખાસ િરીન ે સૌરાષ્ટ્ર અન ે
ગજુરાતનાું રાજ્યોમાું. સરદાર િાટિયાવાડ રાજિીય પટરષદ, ભાવનગર પ્જા પટરષદ અને વડોદરાના 
પ્જામુંડળના પ્મખુ િતા. અનેિ રાજ્યોની પ્જાનાું મુંડળોના તેઓ સુંપિણમા રિતેા.   
 

૫મી જુલાઈ, ૧૯૪૭ના ટદવસે સ્િેિ ટડપાિણમેન્િ સરદારન ેસોંપવામાું આવ્ર્ુું. સરદારે વી. પી. મેનન અન ેલૉડણ 
માઉંિબેિનની મદદથી રાજાઓ સાથ ેવાિાઘાિ શરૂ િરી દીધી. એમરે્ રાજાઓન ેિહ્ુું િે રક્ષાખાત ુું, વવદેશખાત ુું 
અને સુંચાર વ્યવસ્થા (િપાલ અને રેલવે) આ ત્રર્ ખાતાું ભારત સરિારન ેસોંપી દ્યો અન ેબાિીનાું ખાતાુંઓનો 
વટિવિ તમે જ ચલાવો. 
 



આઝાદીની શરૂઆતમાું જ સરદારની ઇચ્છા રાજાઓ સાથે અથડામર્માું આવવાની ન િતી. રાજાઓમાું પર્ 

સરદારે દેશપે્મની ભાવના જગાડી અને એમના ટિતોનુું પોત ેધ્યાન રાખશે એવી ખાતરી આપી. 
 

ત્રર્ રાજ્યોન ેછોડી બાિીનાું રાજ્યો સરદારની વાત માની ગયાું. સરદારે જરા પર્ સમય ગમુાવ્યા વગર બધાું 
સાથે િરાર િરી લીધા. આિલુું મોટુું િામ સરદારે ૫મી જુલાઈ,૧૯૪૭ અન ે૧૫મી ઓગસ્િ, ૧૯૪૭ના ગાળામાું 
િરી લીધુું. જયારે જ્યારે િુંઈ અડચર્ આવી ત્યારે સરદારે ત્વટરત વનર્ણયો લીધા, જરૂર પડી ત્યાું નેિરુને 

વવશ્વાસમા લીધા. નેિરુ નટિ માને એવુું લાગર્ુું ત્યાું ત્યાું સીધા ગાુંધીજી પાસેથી મુંજૂરી લઈ લીધી. ક્યારેિ લૉડણ 
માઉંિબેિનને વચ્ચે રાખી નેિરુને મનાવી લીધા. 
 

૧૬મી ડીસેંબર, ૧૯૪૭ના રોજ સરદારે એિ વનવેદન દ્વારા રજવાડાુંઓનો આભાર માન્યો. ૨૯મી જાન્ર્આુરી, 
૧૯૪૮ની એિ પ્ેસ િોન્ફરુંસમાું િહ્ુું િે જાગતૃ પ્જા અને રાજાઓના સિિારથી આ બધુું શક્ય થર્ુું. 
 
સરદારની આ સફળતા પાછળ એિ િારર્ એ િત ુું િે રાજાઓને વવશ્વાસ િતો િે સરદાર વચનના પાિા છે. બીજા 

રાજદ્વારી લોિોની જેમ વચન આપી ફરી જાય એમાુંના સરદાર ન િતા. એમરે્ એમનાું સાબ્રલયાર્ાુંનો િક્ક 

બુંધારર્ દ્વારા આપ્યો એિલુું જ નટિ પર્ યોગય રાજાઓને રાજપ્મખુ, ગવનણર, એલચી, વગેરે સ્થાને વનમ્યા. 
રાજ્ય સોંપી દીધા પછી પસ્તાવાનો વારો ન આવે એ બાબત પ્ત્ય ેસરદારે ખાસ ધ્યાન આપ્ર્ુું. 
 

વી.પી.મેનનની સલાિથી સરદારે પિલેાું માત્ર ત્રર્ બાબતો િેન્રને સોંપવાની વાત િરી, િારર્ િે સરદાર 

જાર્તા િતા િે એિ વાર આ ત્રર્ વવષયમાું ભારત એિ રાષ્ટ્ર બની જાય, ત્યાર બાદ બધુું આપોઆપ થાળે 

પડશે. 
 
િચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ગજુરાતનાું બધાું રજવાડાું તો ભારતમાું જોડાઈ ગયાું પર્ જૂનાગઢે મસુીબત ઊભી િરી. 
જૂનાગઢની ૮૫ િિા વસ્તી ટિન્દુ િતી પર્ નવાબ મસુ્સ્લમ િતા. જૂનાગઢ ચારે તરફથી તો ભારત સાથ ે

ભળેલાું રાજ્યોથી ઘેરાયેલુું િત ુું, માત્ર વેરાવળ બુંદર દ્વારા પાટિસ્તાન સાથ ેસુંપિણમા રિી શિે એમ િત ુું. શાિ 

નવાબ ભટુ્ટો નામના પ્ધાનની ચડામર્ીથી નવાબ ેઝીર્ા સાથ ેપાટિસ્તાનમાું જોડાવા માિેના િરાર િરી 
લીધા. 
 

પ્જામાું ખળભાિ મચી ગયો. સરદારે ભારતીય સેનાન ેજૂનાગઢને ચારબાજુથી ઘેરી લઈ નાિાબુંધી િરવાનો 
હુિમ આપી દીધો. સરદારે વી.પી. મેનનને મોિલી, નવાબને સખત ચેતવર્ી આપી. નવાબ પોતાના કુટુુંબ 

અને લઈ જવાય એવી વમલિત લઈ પાટિસ્તાન નાસી ગયા. સરદારની મુંજૂરી લઈ શામળદાસ ગાુંધી અને 
અન્ય નેતાઓએ આરજી િકુમતના નામે સરિારની સ્થાપના િરી જૂનાગઢ પર ચડાઈ િરી. દીવાન ભટુ્ટોએ 

પાટિસ્તાનની મદદ માુંગી, પર્ પાટિસ્તાને િોઈ મદદ મોિલી નટિ. આખરે ૨૭મી ઓિિોબરે ભટુ્ટોએ ભારત 

સરિારને જૂનાગઢનો િબજો લેવાનો સુંદેશો મોિલ્યો અને પોત ેપાટિસ્તાન નાસી ગયા. સરદારે ત્યાુંની પ્જાનો 
મત લઈ, જૂનાગઢનો વવલય ભારતમા િરી દીધો. 
 



જૂનાગઢના પ્શ્નનો વનિાલ લાવી સરદારે િૈદરાબાદ ઉપર ધ્યાન િેંટરત િર્ુાં. અિીં પર્ ૮૬ િિા પ્જા ટિન્દુ િતી 
પર્ વનઝામ મસુ્સ્લમ િતા. વનઝામની ઇચ્છા ભારત અન ેપાટિસ્તાનની જેમ ત્રીજુ ું સ્વતુંત્ર રાજ્ય રચવાની 
િતી. િૈદરાબાદ પર્ ચારે તરફથી ભારતીય પ્દેશોથી ઘેરાયલુું િત ુું અન ેએનુું િોઈ બુંદર પર્ ન િત ુું. 
સરદારની સુંમવતથી વનઝામ સાથે વાિાઘાિ િરવાનુું િામ લૉડણ માઉંિબેિનને સોંપાર્ુું. સરદાર સુંમતા િતા િે 

માઉંિબેિન વચ્ચે િશ ેતો આંતરાષ્ટ્રીય દબાર્ વનવારી શિાશ.ે તે વસવાય વનઝામના મખુ્ય સલાિિાર વોલ્િર 

મોંક્િન માઉંિબેિનના વમત્ર િતા. 
 
જુલાઈ, ૧૯૪૭માું વનઝામ સાથે વાિાઘાિો શરૂ થઈ, પર્ ખાસ િુંઈ પ્ગવત થઈ શિી નટિ. ૨૪મી ઓગસ્િ, 

૧૯૪૭ના રોજ સરદારે માઉંિબેિનને એિ પત્ર દ્વારા જર્ાવ્ર્ુું િે વનઝામન ેજર્ાવી દો િે અન્ય રાજ્યો જે શરત ે

ભારતમાું જોડાયાું છે તે જ શરતે િૈદરાબાદે ભારતમા જોડાવુું પડશ.ે માઉંિબેિન સાથેની વાિાઘાિ વનષ્ટ્ફળ 

ગઈ. 

 

છેવિની વાિાઘાિો સરદારે પોતાના િાથમા લીધી. વનઝામના નજ્દીિી ગર્ાતા રજાિાર િાવસમ ટરઝવી 
સરદારને મળવા આવ્યા. ટરઝવીએ ધમિી આપી િે જો ભારત સરિાર દબાર્ િરશ ેતો િૈદરાબાદ છેલ્લા શ્વાસ 

સધુી લડી લેશે. સરદારે સર્સર્તો જવાબ આપતાું િહ્ુું, જો તમારે આપઘાત િરવો િોય તો તમને િોર્ રોિી 
શિે? 

 
થોડા સમય બાદ, સરદારે નેિરુને જર્ાવ્ર્ુું િે વનઝામ ેવવના શરત ેભારતમાું વવલય થવાનુું િબલૂ િરવુું જોઈએ. 

સરદારે ભારતની સેનાન ેતૈયાર રિવેા જર્ાવ્ર્ુું. નેિરુ આનાિાની િરતા િતા પર્ સરદાર મક્કમ િતા. ૧૩મી 
સપ્િેમ્બર, ૧૯૪૮ના રોજ ભારતની સેનાએ િૈદરાબાદ પર હુમલો િયો. ત્યારના ગવનણર જનરલ  

સી. રાજગોપાલાચારીએ સરદારના હુિમને િાયદેસર િરવા િેબ્રબનેિની વમટિિંગ બોલાવી અને મુંજૂરીની મિોર 

મારી દીધી. 
એિ અિવાટડયામાું િૈદરાબાદ િબજે િરી લેવામાું આવ્ર્ુું. 
 

  શ્મીરનો પ્શ્ન જરા અલગ િતો. અિીં મસુ્લીમોની સુંખ્યા વધારે િતી પર્ રાજા ટિિંદુ િતા. િશ્મીરની સીમાઓ 

ભારત અન ેપાટિસ્તાનને સરખી લાગતી િતી. જે આધાર ઉપર ભાગલા પાડવામા આવ્યા િતા, એ આધાર 

પ્માર્ે િશ્મીરના મિારાજા જો પાટિસ્તાનમાું જોડાવાનુું પસુંદ િરે તો ભારત વાુંધો ન લેત. પર્ વનઝામની 
જેમ મિારાજા પર્ સ્વતુંત્ર રાજ્યનાું સપનાું સેવતા િતા. તિ જોઈન ેપાટિસ્તાને િબાલીઓ સાથ ેમળી   શ્મીર 

પર હુમલો િયો. મિારાજા ડરીને નાસી જવાની તૈયારીમાું િતા. સરદારે તરત વી.પી. મેનનને મોિલી 
પટરસ્સ્થવત સુંભાળવા િહ્ુું. મેનને મિારાજાને કુટુુંબ સાથે જમ્મ ુચાલ્યા જવાનુું િહ્ુું, અને ટદલ્િી જઈ સરદારને 
પટરસ્સ્થવતની જાર્ િરી. સરદારે નેિરુ અને માઉંિબેિનને ભારતીય સેના મોિલવા સલાિ આપી. માઉંિબેિને 

િહ્ુું િે મિારાજા ભારતમા વવલયના દસ્તાવેજ પર સિી ન િરે ત્યાું સધુી આમ િરવુું એ આંતરરાષ્ટ્રીય 

િાયદાની વવરુદ્ધ જશે. સરદારે તરત વી.પી.મેનનને મોિલી મિારાજાના દસ્તખત મેળવી લીધા. તેમ છતાું 
નેિરુ પરૂી રીતે તૈયાર નિોતા. સરદારે િહ્ુું િે િવ ે  શ્મીરનુું રક્ષર્ િોઈ પર્ ભોગ ેભારતે િરવુું જ જોઈએ, નટિ 

તો બીજા પ્દેશોનો ભારત પરથી વવશ્વાસ ઊિી જશે. ભારતીય સેનાની અજોડ િારવાઈથી હુમલાખોરો પીછેિિ 



િરવા લાગયા. સરદાર   શ્મીરનુું ભૌગોબ્રલિ મિત્ત્વ સમજ્તા િતા એિલ ે  શ્મીરનો મદુ્દો પોત ેજ ઉિેલવા 
માગતા િતા પર્ નેિરુએ ઇચ્છા વ્યક્ત િરી િે આ પ્શ્નનો ઉિેલ મને િરવા દો. સરદાર સુંમત થયા.        
                              . 
ભારતના ઇવતિાસમાું સરદારનુું નામ ભારતના ટુિડા થતાું બચાવનાર તરીિે અને અખુંડ ભારતનુું વનમાણર્ 

િરનાર તરીિે અમર રિશેે.  

-  .   .       


