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(અ લુખેક: ડો.કનક રાવળ,પો(્*લ+ડ,ઓ,રગોન ..ુ/વ..0ંુુદભાઈ પારાષય*ના સર પ�ણી પરના અહ4વાલો આધા,રત સાભાર સ,હત       

સોમવાર, 03 નવ:ેબર 2008) 

લગભગ 350 વષ@ Aધુીની BCે� હ0ુમત હ4ઠળ ભારતમા ં560 નાના મોટા રજવાડાનો  પણ આડકત,ર રHતે 

સમાવેષ થઈ ગયો હતો. આમા ંકા,ઠયાવાડના રજવાડા પણ આવી ગયા.ં તે સૌ પોતાને રાણી િવ	ટોરHયાના માનીતા 

ભાયાતો ગણતા અન ેરા�-મહારા�ના સબંોધનો, તોપોની સલામીઓ અને મોટH છાપ પડ4 તેવા ઈNકાબો મળેવી 

હરખાતા.ં પણ તે બધા ંખ,ંડયા રા�ઓ હતા. તેમની થોડH ઘણી સPાનો Qુર ઉપયોગ જોતાજં  /થાિનક ર4સીડSટો ક4 

પોTલટHકલ એજટંો તેમને ગાદH ઉપરથી ઉતારH દ4વા તVપર રહ4તા.ં TWટHશ રાજના હાક4મોમા ંઆ બધા પહ4લી 

હરોળમા ંપણ તેમની પાછળ /થાિનક �ેસીડSસીના ગોરા ગવન*રો અને ,દNહHમા ંબેઠ4લા સવ@Xચ ગોરા વાઈસરોયની  

લગંાર  હતી. આ બધા વખતોવખત દ4શી રાZયોની ઉપરછNલી  મૈ\ી  ભરH .લુાકાતો લેતા.ંતેમની સરભરામા ં

રાજિવઓ એક બી�ને ]ટH દ4વા ુ ંમાન ખાટH લેતા.ંઆ બધી તાગડ િધ^ાનો ખચ* �� પાસેથી ઉઘરાવલેા 

કરવેરામાથંી આવતો. 

 

આપણી આજની વાત 1935મા ંવાઈસરોય િવલaગડને એક દ4શી રાZયની કર4લી ખાસ .લુાકાતની છે. તbતો છે 

ભાવનગર રાZયનો. cવુાન મહારા� ,deન0ુમાર ગાદHપિત અને ,દવાન/થાને સર �ભાશકંર પ�ણી હતા.ંબ^ ે

�ય�	તઓ �� વVસલ અન ેકોઠ4 fણૂ* રાehવાદH પણ દ4શ કાળ �માણ ેi ુડં િમ�� ગોરા હાક4મો સાથે કળથી 

�યહવાર સાચંવતા.ં 

વાઈસરોયની .લુાકાત Bગ ેમહારા� ,deન0ુમારના �.ખૂપદ4, સર પ�ણી અન ે અjય રાZયાિધkકારHઓની એક 

/વાગત સિમતી નીમવામા ંઆવી. વાઈસરોયન ેએક અફલાiનૂ /વાગત આપmુ ંતમે પ�ણી સાહ4બ ુ ંAચૂન સૌએ 

વધાવી લીnુ.ં નoH કcુpક4 ,દNહHથી /પેિશયલ h4ન ભાવનગર ટિમkનસ /ટ4શન ેપહqચે Vયાર4 લાટસાહ4બને હારતોરા કરH  

ભાવનગર શહ4રમા ંસરઘસ rુપે ફ4રવી શrુઆત કરવી..હવે આ �સગં સૌને માટ4 પહ4લોજ હતો અન ેકોઇન ેતેનો 

અ ભુવ jહોતો. કોક નાટt રિસક અિધકારHએ Aચુ�cુ ંક4 આ બધો સઘં સરખાઈથી ઉતર4 અને કાઈં ગોટાળા ંના થાય 

તેની તક4દારH માટ4 તે �સગં ુ ંનાટક કંપનીઓ કર4 છે તમે Cાડં ,રહસ*લ કરmુ ંઅને સૌએ Aચુન �/વકારH લીnુ.ં 

 

હવે આ હuસો હuસોમા ંવાઈસરોય ુ ંપા\ કોણ કર4 તે સવાલ થયો. iતુ*જ રાZયના પોTલસાિધકારHએ ર/તો બતા�યો ક4 

તેમની �ણમા ંતમેના ખાતામા ં�વાભાઈ નામના હ4ડ કq/ટ4બલ છે. દ4ખાવમા ંમ�ના vXચા, વાન ેઉજળા,ંખાધલે 



પીધેલ,wલુાબી ગાલવાળા, ચેહર4 .છૂાળા એવા અસલ BCેઝ સોNજરની ચાલવાળા ંરાજfતૂ જવાન છે. એમ 

�વાભાઈને માથે હાથણીએ  કળશ ઢોzયq અને નાટક શrુ થcુ.ં  

ગઢ4ચી ર4લવે યા{્*માથંી મહારા� ુ ંખાસ સ|નુ wલુાબના }લોથી શણગાર4લા ~�નથી ખ+ચાi ુ ંભાવનગર /ટ4શને 

આવી ઉ�ુ ંર�ુ.ં �વા કોટ પાટ|નુના પહ4રવેષમા ંસ�જ �વાભાઈ �લેટફોમ* પર ઉતયાp Vયા ં/વાગિતઓની હરોળમા ં

પહ4લા ંમહારા� સાહ4બ  અને પાછળ પ�ણી સાહ4બ ને તે પછH બી� અિધકારHઓ હો�ા �માણ ેગોઠવાઈ ગયા ંહતા.ં 

મહારા� સાહ4બે  વાઈસરોય બનેલા �વાભાઈને હારતોરા કયા*ને પ�ણી સાહ4બે શેકહSડ કયાp.પોTલસ અિધકારH સ,હત 

બધા અિધકારHઓએ  લળH લળHને 0િૂનkષ બ�વી અન ેહqશે હqશે શેકહSડનો  Nહાવો લીધો. સાrુ હi ુકં4 આ .લૂાકાતમા ં 

વાઈસરHન (લાટસાહ4બના ઘરવાળા) jહોતા ંઆવવાના ન,હતો પર�ી એવી ગોરH ‘મઢtમનો’ હાથ િમલાવવાની 

.ઝૂવણમા દ4શી કારભારHઓ પડH �ત અને �ોભમા ંિશયાળે પર4સેવાના ર4લા ચાNયા હોત.  ખેર!  લાટસાહ4બના 

માનમા ં31 તો તોfુ ં}ટH(મહારા� પોતાને માટ4તો મા\ 13 ભડાકાનોજ અિધકાર હતો), પોTલસ બ+ડ4 “ગોડ સવે ધ  

,ક�ગ” વગાડ�ુ ંઅને પોTલસ ફો� રાતી શતેરં� પર દ4ખીતા િમ�જથી ચાલતા �વા વાઈસરોયને દબદબાભરH 

સલામી આપી.  

�વાભાઈન ેમહારા�ના માિનતા ,deનદાસ ગજરાજ ઉપર 

BબાડHમા ંબેસાડ�ા ંઅને  �|સૂ બn ુધ�ગરાથી શોTભત ર/તાઓ 

પરથી િનકળH મોિતબાગ થઈને િનલમબાગ રાજમહ4લ 

પહqXc.ુર/તે નગરજનોએ જય જયકાર કય@. આમ રંગે ચગં ેનાટક 

frંુુ થcુ ંતેની �શુાલી અિધકારHઓના ચેહરા પર  દ4ખાતી હતી.  

ખાનગીમા ંપણ લોકો �વાભાઈને પીઠ થાબડH “વાઈસરોય �વા” 

તરHક4 સબંોધતા. 

 

 

 

તે પછHતો સાચા વાઈસરોય પણ આવી ગયા અને અસલ ગો,હલવાડH ખાન પાન પામી ,દNહH પાછાય પોગી �યા.ં 

 

પણ બાબત એમ બનીક4 થોડા ,દવસો પછH રાZયની સલાહકાર સિમતીના �.ખૂ �ભાશકંર પ�ણી પાસ ે�વાભાઈ  ુ

નોકરH પરથી �ટા કરવા  ુરા�ના. ુઆ�cુ.ંરા�નામા માટ4 કોઈ કારણ jહોi ુઆપવામા આ�c ુહi ુ ંક4 તેના પર 

“વાઈસરોય �વાભાઈ હાથી પરની સવારHમા”ં     

એક 	NપનાTચ\- મહ4j� શાહ  



ઉપરH અિધકારHનો શેરો jહોતો એટલે પ�ણી સાહ4બને નવાઈ લાગી.િશર/તા �માણે કોઈ �ય�	ત રા�ના. ુઆપ ે

Vયાર4 ઉXચ અિધકારH સાથે ખાનગી બેઠક ગોઠવવામા આવતી અને નોકરH છોડવા  ુકારણ �યાજબી લાગે તોજ 

રા�ના. ુ/વીકારાi.ુપ�ણી સાહ4બે �વાભાઈને rુબrુ બોલા�યા અને fછૂતાછ કરH.�વાભાઈ કહ4,  

“સાહ4બ, આજ Aધૂી મ+ મોટા અિધકારHઓ નીચે કામ કcુ* છે.પણ Zયાર4 મ+ વાઈસરોય નામદારનો પાઠ ભજ�યો Vયાર4 

તેમને મારH 0િૂનkષ બ�વવી પડH તેનો તમેને ખટકો રહH ગયો છે .Zયાર4 તેમન ેમ� � Vયાર4 ખાર4 બળે છે અને મને 

ટોણા માર4 છે. મન ેઆ રાજ માટ4 ઠHક નથી લાગi.ુ મ+ આટલા વષ@ તેઓની વફાદારHથી સેવા બ�વી છે અન ે

તેમને માર4 કારણે �યથા થાય તે મન ેના પાલવ.ે આm ુબn ુકાગળમા ના લખાય એટલે આપન ેકારણ jહોi ુ

જણા�c ુપ� ્હ�ુરમા આપને કાને લાm ુ�”ં 

 

,દવાન પ�ણીએ fXુછ�ુ ં“આ નોકરH િસવાય તમાર4 કોઈ આમદાની, જિમન,ઘર છે? નોકરH છોડHને  ક4મ િનભાવશો?” 

�વાભાઈએ જવાબ આ�યો,”સાહ4બ, મારH પાસે એmુ ંકાઈં નથી.નોકરH છોડH �ુ ંકરm ુતેનો પણ bયાલ નથી. પણ 

હવે આ રોજની માનહાિનમાથી �ટકારો માw ુ�,ં ભલ ેમાર4 .�ૂક4લીમા .કૂાm ુપડ4.” 

પ�ણી સાહ4બ આ વફાદાર સેવક ની �માTણક કાર,કદ� અને ઉપરHઓને �ોભમા  ના .કૂવાની  �િુત પર આ,�ન 

થઈ ગયા.િનયમો ઉપરાતં વધાર4 પ+નશન કરH આ�c ુઅને મહારા�ને �વાભાઈની વાત સાભંળH રા�નામા પર 

સહH કરવા સલાહ આપી.. 

દ,રયાવ દHલના  મહારા�એ પણ �વાભાઈન ેહ�ુરમા બોલા�યા, બધો �Pુાતં સાભzયો, પ+નશનમા હ�ુ વધારો  

કરH આ�યો અન ેપોતાની ખનગી િતજોરHમાથંી મો(ંુ  ઈનામ આ�c.ુ 

તે પછH �વાભાઈએ બી� કોઈ નોકરH કરH નહH અને �વનભર બીડH વાળવાનો ધધંો કરH wજુરાન ચલા�cુ.ં 


