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સવક્કા, ટિટકિ, ભશોય, ભૂસતિ, ઓજાયો, કલેરી
ભાિી (િે યાકોિા)નાાં લાવણો જેલા સ્ત્રોતોના આધાયે
ઈસતશાવ જાણી ળકામ છે .
આણી આવાવ આલેરી જૂ ની-ુયાણી
ઈભાયતો, ટકલ્લા, તાલ, ભાંટદય, લાલ લગેયે જોલા કે તેના
સલળે જાણલાથી શજાયો લોનો ઈસતશાવ જાણી ળકામ છે .
જ્માયે લીવભી વદી ૂણિ થઈ શતી, ત્માયે ટિવેમ્ફય
2000ભાાં રગબગ તભાભ લતિભાનત્રોભાાં લીવભી વદીભાાં
ફનેરા ફનાલોની સલગતો સિત્રાત્ભક યીતે આલી શતી. જેને
‘સભરેસનમભ ગેરેયી’ એલુાં નાભ આલાભાાં આવમુાં શતુાં.

બૂતકા સલળે જાણકાયી અનેક પ્રકાયે ભેલલાભાાં
આલે છે . એભાાંનો એક પ્રકાય છે તાિત્રો અને બોજત્રો
ઉય રખામેર સરસ. ભોિા બાગે આલુાં રખાણ ાન્િુ
સરસભાાં લધાયે જોલા ભે છે . બોજત્રો એિરે ટશભારમભાાં
થતા બૂજ િ નાભનાાં લૃક્ષોની છારનો ઉમોગ કયીને ફનાલાતા
ત્રો.

શે રાાંના વભમભાાં કોઈ યાજા કે ળાવક ોતાના
ળાવન સલમક કે સવસિઓની સલગતો ધાતુ કે થ્થય
ઉય કોતયાલતા શતા. કોઈ આદેળ કે ફીજા યાજ્મ વાથે
વભજૂ તી કયલાની શોમ, ત્માયે ણ ધાતુના તયા ઉય
રેખનકામિ કયાલતા શતા. આલાાં રખાણો ધાતુ કે થ્થય
ઉય કોતયે રાાં આજે ણ ભોજુ દ છે . આલા રેખોને
અસબરેખો કશે લાભાાં આલે છે . જ્માાં આલા ‘અસબરેખો’
વાિલલાભાાં આલે છે તેને ‘અસબરેખાગાય (આકાિઈવઝ)’
કશે લાભાાં આલે છે . લતિભાન વભમભાાં આલા વયકાયી
અસબરેખાગાયો ભોજુ દ છે . દા.ત., ટદલ્લીભાાં આલેર યાષ્ટ્ર ીમ
અસબરેખાગાય.

આવમા છે . ઈસતશાવ જાણલા ભાિે આ લસ્તુઓ ખૂફ જ
ઉમોગી નીલિી છે . આ સવલામ ભૂસતિઓ, સિત્રો, ભુદ્રાઓ,
શસથમાયો, ઓજાયો, સવક્કાઓ લગેયેનો ઉમોગ ણ
ઈસતશાવકાયો અને ુયાતત્લસલદો કયતા શોમ છે . એિરે કે
જૂ ના વભમની ભૂસતિઓ, સવક્કાઓ, સળરારેખો, તામ્રત્રો,
સિત્રોના આધાયે ઈસતશાવ જાણી ળકામ છે .







: સિત્રો, દસ્તાલેજો, ઘયે ણાાં,
યભકિાાં, સવક્કા, સળરારેખો, બોજત્રો, તામ્રત્રો,
શસથમાય, જૂ નાાં ખાંિેયો, જૂ નાાં ભાંટદયો, પ્રલાવિામયી
લગેયે.
: થ્થય કોતયીને રખામેરા રેખ.
: એક સલળે પ્રકાયના બૂજ િ લૃક્ષની ાતી
આાંતયછાર, જેના ય પ્રાિીન વભમભાાં ગ્રાંથો રખાતા.
: તાાંફાના તયા ઉય કોતયીને રખલાભાાં
આલતુાં રખાણ.
િસતથી ુયાતાત્ત્સલક અલળેોનો
િોક્કવ વભમકા જાણી ળકામ છે .

ાિણ (ઉત્તય ગુજયાત)ની શ્રી શે ભિાંદ્રાિામિ
રાઈબ્રેયી, અભદાલાદની એર.િી. ઈસન્સ્િટ્યૂિ ઓપ
ઈન્િોરોજી નલયાંગુયા, ગૂજયાત સલદ્યાીઠનુાં આટદલાવી
વાંગ્રશારમ-અભદાલાદ, બો. જે. અધ્મમન અને વાંળોધન
ગૃશ, આશ્રભ યોિ, અભદાલાદ; કોફા (ગાાંધીનગય) ભાાં શ્રી
ભશાલીય જૈન આયાધના કે ન્દ્રભાાં તાિત્રો કે બોજત્રો ઉય
રખામેર શસ્તપ્રતો જોલા ભે છે .

પ્રાયાંસબક ભાનલજીલનની ભોિાબાગની ભાટશતી તેનાાં
ઓજાયો યથી ભે છે . આટદભાનલ ોતાનાાં ઉમોગ ભાિે
થ્થયો, રાકિાાં, શાિકાાં લગેયેભાાંથી ઓજાયો ફનાલતો થમો
શળે. આલાાં ભી આલતાાં ઓજાયોની સલસલધતા યથી તેની
પ્રલૃસત્તઓની ભાટશતી ભે છે .

ભાનલજીલનની વૌથી ક્ાાંસતકાયી ળોધ િક્ની છે .
ખોદકાભ કયતી લખતે ઘણી લખત જૂ ના જભાનાનાાં
ભાિીનાાં લાવણો, થ્થયનાાં ઓજાયો અને આબૂણો ભી
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નભિદા ખીણપ્રદેળભાાં આલેરી બીભફેિકાની
ગુપાઓભાાં આટદભાનલોનો લવલાિ શોલાના ુયાલાઓ ભળ્યા
છે . આલી કુ દયતી ગુપાઓ સલાંધ્માિર લિત અને દસક્ષણના
લિતીમ પ્રદેળોભાાં ભી આલી છે .
જે ગુપાઓભાાં આટદભાનલો યશે તા શતા તેની દીલારો
ય કે િરાાંક સિત્રો ભળ્યાાં છે . ભધ્મપ્રદેળ અને ઉત્તયપ્રદેળના
દસક્ષણ બાગની ગુપાઓભાાં જગાં રી જાનલયોના વુાંદય સિત્રો
જોલા ભળ્યાાં છે .

આટદભાનલનુાં જીલન અાંગેનુાં જ્ઞાન લધતુાં ગમુાં શળે.
તેનુાં ‘વાભાસજકયણ’ થતુાં ગમુાં શળે. તે વભ્મતાના ાઠો
ળીખતો ગમો શળે. તેની ક્સભક અને લધુ વાયી ભાટશતી ભધ્મ
અને ઉત્તય ગુજયાતભાાં ઉરબ્ધ અલળેો યથી ભે છે .
વાફયભતી પ્રદેળનુાં ર ઘ
ાં ણજ અને આખજ તેભજ ભશી
નદીના પ્રદેળના અભય ુયભ ાંથી રઘુ ાાણમુગનાાં
પ્રાણીઓનાાં શાિકાાંના ઢગરા અને દિામેરા ભૃતદેશો ભી
આવમા છે . આભ, નદીટકનાયાના પ્રદેળો રઘુ ાાણમુગના
રોકોનાાં આશ્રમસ્થાનો શતાાં.

ઈ.વ. ૂલે િોથી વદીના ભધ્મની આવાવના
રોકો કાિી ઈંિોના ભકાનભાાં યશે તા શતા. ઘેિાાં, ફકયાાં ાતાાં
અને આ વભમભાાં જ િાકિા ય ઘિે રાાં સિસત્રત ભાિીાત્રો
અને ધાતુાત્રોની એિરે કે કાાંવાની કા સલકવી જણામ છે .
આ ભાનલવાંસ્કૃ સત આદ્ય ુયાતન ‘શિપ્ીમ વાંસ્કૃ સત’ તયીકે
ઓખામ છે .

સવાંધ અને ાંજાફભાાં ઈ.વ. 1920-21ના વભમે
ખોદકાભ કયતાાં અિાનક જ િે કયીઓની નીિે દિાઈ ગમેરાાં ફે
નગયોના કે િરાક અલળેો દેખામા. લધુ ખોદકાભ કયતાાં
આખાાં ને આખાાં નગયો ભી આવમાાં. આ નગયો પ્રથભ
નગયીમ વાંસ્કૃ સતના અલળેો તયીકે ઓખામ છે . છી તો
બાયતભાાં રગબગ 1000 જેિરાાં નગયો ળોધલાભાાં આવમાાં.
જેભાાંનાાં ભુખ્મ નગયો નીિે ભુજફ છે .
(1) સવાંધભાાં રાયખાનાનુાં શિપ્ા નગય
(2) ાંજાફ પ્રાાંતનુાં ભોશેં -જો-દિો નગય
(3) યાજસ્થાનનુાં કાસરફાંગન નગય
(4) કચ્છ સજલ્લાનુાં ધોાલીયા નગય.
આ નગયો ભોિે બાગે સવાંધુ નદીની ખીણભાાં
સલસ્તયે રા શોલાથી તેને ‘સવાંધુ ખીણની વાંસ્કૃ સત’ અથલા
‘શિપ્ન વાંસ્કૃ સત’ તયીકે ઓખલાભાાં છે .

આણા ગુજયાતભાાં ‘સવાંધુખીણની વાંસ્કૃ સત’ના
અલળેો યાંગુય, યોઝિી, રોથર, ધોાલીયા જેલાાં
સ્થોએથી ભી આવમા છે . આ નગયોભાાંથી રોથર એક
ભોિુાં નગય શતુ.ાં તેની ગણના સવાંધુ ખીણની વાંસ્કૃ સતના
ભશત્ત્લના ફાંદય તયીકે થામ છે . રોથર અભદાલાદથી 80
ટકરોભીિય દૂય છે . અશીંથી ખાંબાતનો અખાત નજીક છે .
આ ઉયાાંત વૌયાષ્ટ્ર ભાાં રીભિી ાવેનુાં યાંગુય,
ગોંિર ાવે આલેરુાં યોઝિી, કચ્છભાાં આલેર દેળરય તથા
ધોાલીયા જેલાાં નગયો ણ ભી આવમાાં છે .

સવાંધુખીણની વાંસ્કૃ સતના ફે ભોિાાં નગયો ભોશેં -જોદિો અને શિપ્ા શતાાં. આથી એ ‘નગયપ્રધાન વાંસ્કૃ સત’ શતી
તેભ કશે લામ.
ધયતીકાં જેલી કુ દયતી શોનાયતોને કાયણે ૃથ્લી
ઉય અલનલા પે યપાયો થામ છે . જભીન શોમ ત્માાં જ અને
જ શોમ ત્માાં જભીન થઈ જામ છે . કમાાંક નાનાાં-ભોિાાં નગયો
ધયતીના ેિાભાાં દિાઈ જામ છે . કોઈક કાયણવય ખોદકાભ
(ઉત્ખનન) કયતી લખતે આ નગયો ભી આલે છે . જેભાાંથી
સવક્કાઓ, શસથમાયો, ઓજાયો, લાવણો, ઘયે ણાાં, યભકિાાં
લગેયે ભે છે . ઉત્ખનન કયતાાં ભી આલેરી આલી
લસ્તુઓને ‘અલળેો’ કશે છે .
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સલસળષ્ટ્ રક્ષણ તેની બૂગબિ ગિય મોજના છે . આ બૂગબિ ગિય
એ ભોયીના નાભે ઓખાતી શતી.
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લેદ િાય છે . : ઋગ્લેદ, મજુ લેદ, વાભલેદ અને
અથલિલેદ. વૌથી જૂ નો ઋગ્લેદ છે . તેની યિના રગબગ ઈ.વ.
ૂલે 3000-3500 લિ શે રાાં થમેર શોલાનુાં ભનામ છે .
ઋગ્લેદભાાં એક શજાયથી લધુ ‘ઋિાઓ’ છે . ઋિાઓના
વભૂશને ‘વૂકત’ કશે લામ છે . એ જુ દાાં-જુ દાાં દેલી-દેલતાઓની
સ્તુસત ભાિે ના ભાંત્રો છે . એભાાંથી ત્રણ દેલતાઓ ફશુ
ભશત્ત્લૂણિ છે : અસિ, ઈન્દ્ર અને વોભ. અસિ અને ઈન્દ્ર
મુિના દેલતા છે . વોભ એક લલ્લી છે , તેભાાંથી એક ખાવ
‘ીણાં’ ફનાલાતુાં શતુ.ાં ઋગ્લેદની બાા ‘પ્રાક વાંસ્કૃ ત’
અથલા ‘લૈટદક વાંસ્કૃ ત’ કશે લાતી.
લેદોને લાાંિલાભાાં નશીં ણ ફોરલાભાાં આલતા.
શજાયો લો વુધી તે ભાત્ર કણોકણિ વાાંબીને, કાંઠસ્થ
કયીને માદ યખામા શોલાથી ‘શ્રુસતગ્રાંથો’ કશે લામ છે . તેને
છાલાનુાં કાભ તો ભાત્ર ફવો લિ શે રાાં જ થમુાં છે .

ક્રભ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬

ભાનલી ળરૂઆતભાાં ખોયાકની ળોધભાાં બિકતુાં જીલન
જીલતા હ્તા. એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ સ્થાાંતય
કયતા ત્માયે તેઓ વભૂશભાાં વાથે યશે તા. આલા દયે ક
વભુદામો ાવે એક નેતા (લિીર) યશે તો. ળરૂઆતભાાં તે
નાના – નાના વભુદામોભાાં યશે તો શતો. ધીભે-ધીભે તે ભોિા
વભુદામોભાાં યશે લા રાગ્મો. આલા જનવભુદામોનાાં િોક્કવ
નાભ અામાાં. જ્માાં-જ્માાં ભોિા વભુદામભાાં રોકો યશે લા
રાગ્મા, તે જનવભુદામો ‘જનદ’ના નાભે ઓખાલા રાગ્મા.
‘જનદ’ નો અથિ થામ છે , ભાણવના લવલાિનુાં એક ક્ષેત્ર
મા સ્થાન. આ જનદોનાાં નાભ એની સ્થાના
કયલાલાાનાાં નાભ કે કુ  ઉયથી ડ્ાાં. ભશાબાયત
કાભાાં અનેક જનદોનો ઉલ્લેખ જોલા ભે છે . ઉત્તય લૈટદક
કાના ધભિગ્રાંથો તથા પ્રાિીન ફૌિ અને જૈન વાટશત્મના
ઉલ્લેખ યથી જાણલા ભે છે કે ઈ.વ.ૂલન
િ ી વાતભી કે છઠ્ઠી
વદીભાાં ઉત્તય બાયતભાાં આલાાં નાનાાં-ભોિાાં અનેક યાજ્મો
શતાાં. નાનાાં યાજ્મો ‘જનદ’ તયીકે અને ભોિાાં યાજ્મો
‘ભશાજનદ’ તયીકે ઓખાતાાં. આ વભમે આલાાં વો
ભશાજનદો શતાાં.

ય જ્મ
અાંગ
ભગધ
કાળી
અસ્ભક
કોવર
લસિ
લત્વ
અલાંસત
િેટદ
ગાાંધાય
કમ્ફોજ
ભલ્લ
કુ રુ
ાાંિાર
ભત્સ્મ
ળૂયવેન

ય જધ ની
લર્તભ ન સ્થ ન
િાંા
ૂલિ સફશાય
દસક્ષણ સફશાય
સગટયવ્રજ, યાજગૃશ
લાયાણવી
લાયાણવી
ૈઠણ
ગોદાલયી નદીના ટકનાયે
અલધ (ઉત્તયપ્રદેળ)
શ્રાલસ્તી, અમોધ્મા
સભસથરા
ઉત્તય સફશાય
કૌળાાંફી
અરાશાફાદ આવાવનો પ્રદેળ
ઉિસમની
ભાલાનો પ્રદેળ (ભધ્મપ્રદેળભાાં આલેર છે .)
વુસકતભતી
મભુના અને નભિદા લચ્િેનો પ્રદેળ
તક્ષળીરા
ેળાલય અને યાલરસાંિી આવાવના પ્રદેળ
રાજુય
નૈઋત્મ કાશ્ભીય આવાવનો પ્રદેળ
કુ ળીનાયા
ગોયખુયની આવાવનો પ્રદેળ
ઈન્દ્રપ્રસ્થ
ટદલ્શી અને ભેયઠ આવાવનો પ્રદેળ
અટશછત્ર, કાસમ્લ્મ
ફદામુ, ફયોરી આવાવનો પ્રદેળ
સલયાિનગય
જમુય (યાજસ્થાન) ાવેનો પ્રદેળ
ભથુયા
ભથુયા ાવેનો પ્રદેળ
કયીએ છીએ. આલા યાજ્મને ‘ગણયાજ્મ’ કશે લાભાાં આલતુ;ાં
કે િરાાંક એલાાં ણ યાજ્મો શતાાં, કે જેભાાં યાજા જેભાાં લૈળારીના સરચ્છલીઓ, કસરલસ્તુના ળાકમો,
લાંળયાંયાગત વાંદ કયલાભાાં આલતો ન શતો; યાંતુ જનતા સભસથરાના સલદેશ, કુ ળીનાયાના ભલ્લો લગેયે પ્રજાઓનાાં
વાંદગી કયતી. જેલી યીતે આજે આણે વયકાયની વાંદગી ગણયાજ્મો શતાાં.
www.asthaacademy.wordpress.com
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ગણ : ગણ ળબ્દનો પ્રમોગ ઘણા વભ્મોલાા વભૂશ ભાિે
કયલાભાાં આલતો. ગણ એિરે જૂ થ અથલા વભૂશ.
સાંઘ : વાંઘ એિરે વાંગઠન અથલા વબા.

ઈવલીવન ૂલે છઠ્ઠી વદીભાાં ઉત્તય બાયતભાાં ફે
પ્રકાયની યાજ્મ વમલસ્થા િારતી શતી. જ્માાં યાજતાંત્ર
(યાજાળાશી) શતુ,ાં તેભાાં ભગધ યાજ્મ ળસકતળાી ભશાજનદ
ફન્મુાં શતુ.ાં તેભાાં ભગધની યાજધાની શે રાાં યાજગૃશ
(યાજગીય) શતી. ફાદભાાં ાિરીુત્ર (િના) ફની. ગાંગા
અને વોન જેલી નદીઓ ભગધ યાજ્મભાાંથી વાય થતી શતી.
ભગધ એ વભમે પદ્રુ પ્રદેળ ધયાલતુાં યાજ્મ શતુ.ાં આ
યાજ્મભાાં સફાંસફવાય અને અજાતળત્રુ જેલા ળાવકો થમા
શતા. આ વભમના ભશાજનદો લચ્િે વત્તા ભાિે શયીપાઈ
યશે તી. જેભાાં ભુખ્મત્લે લત્વ, અલાંસત, કોવર અને ભગધ લચ્િે
સ્ધાિ સલળે યશે તી, જેભાાં આખયે ભગધ ળસકતળાી યાજ્મ
તયીકે પ્રખ્માત થમુાં.

યાજાવત્તાક ભશાયાજ્મો આવાવના પ્રદેળો તાફે
કયીને ોતાની વત્તા લધાયલા અને વામ્રાજમ સ્થાલાની
ભશત્લાકાાંક્ષા યાખતાાં. આ જોઈને સરચ્છલી, લસિ, જ્ઞાતુક,
સલદેશ, ળાકમ, ભલ્લ લગેયે આઠ કે નલ જાસતના રોકોએ
ોતાનુાં યક્ષણ કયલા જે વાંઘયાજ્મ સ્થાપ્મુાં એ લસિવાંઘ નાભે
ઓખામુાં. એ વાંઘયાજ્મનુાં ભુખ્મ સ્થાન લૈળ રી શતુાં.
આથી તેને લૈળારીના લસિવાંઘનુાં ગણયાજ્મ કશે લાભાાં આલતુાં.
ગણયાજ્મના યાજલશીલિનુાં વાંિારન વબા દ્વાયા થતુ,ાં જેના
કાયણે તેને ગણતાંત્ર કશે લાભાાં આલતુાં. ગણ એિરે વાંઘ.
ગણયાજ્મભાાં યાજ્મની ફધી જ વત્તા વભ્મો ાવે યશે તી.
વબાભાાં વભ્મો ફેવતા અને ફધાાં કાભકાજ ગણવબાભાાં યજૂ
થઈને ફશુભતે કે વલાિનુભતે વાય થતાાં. જ્માાં વબા બયાતી
તે જગ્મા ‘વાંથાગાય’તયીકે ઓખાતી.

ગણયાજ્મોએ યિેરા ગણયાજ્મ વાંઘની ફેઠક
વાંથાગાયભાાં બયાતી, ત્માયે આ વાંથાગાયના કે િરાક સનમભો
શતા. વબાભાાં કોઈ ણ દયખાસ્ત ત્રણ લખત યજૂ થતી. જો
તેનો સલયોધ ના થામ તો તે વાય થમેરી જાશે ય કયલાભાાં
આલતી.
www.asthaacademy.wordpress.com

લસિવાંઘના
ગણયાજ્મોની
સલસળષ્ટ્
ન્મામિસત અૂલિ શતી. િૂાં કભાાં, ગણયાજ્મોની પ્રજાવત્તાક
રોકળાશી યાજ્મવમલસ્થા વાંૂણિણે રોકો ઉય આધાટયત
શતી.
ુયાતત્ત્લ સલબાગ દ્વાયા ખોદકાભ કયતાાં જાણલા ભે
છે કે આ વભમે રોકો વાદાાં ઘયોભાાં યશે તા શતા. ભેલાવી અને
અન્મ રોકો ળુઓને ાતા શતા. રોકો ભાિીના
લાવણોનો ઉમોગ સલળે પ્રભાણભાાં કયતા શળે. ભાિીનાાં
કે િરાાંક લાવણો ઉય સિત્રકાભ થમેર જોલા ભે છે . આલા
સિત્રાાંકન કયે ર ાત્રને સિસત્રત “ધૂવયાત્ર’ કશે લાભાાં
આલતુ.ાં

“ફૌિ વાધુઓ ‘રાભા’ તયીકે ઓખામ છે .”
રગબગ 2500 લિ શે રાાં ફૌિ ધભિની સ્થાના થઈ. ગૌતભ
ફુિે જે ઉદેળ આપ્મો, તેના આધાયે જે ધભિ સ્થામો, તે
ફૌિ ધભિ કશે લામો. ગૌતભ ફુિનુાં ફાણનુાં નાભ સવિાથિ
શતુ.ાં તેભનો જન્ભ ટશભારમની તેિીભાાં કસરલસ્તુ નગયી
ાવે રુસમ્ફની લનભાાં થમો શતો. તેભના સતા ળુિોધન અને
ભાતા ભામાલતી શતાાં. સવિાથિનાાં રિ મળોધયા નાભની
કન્મા વાથે કયલાભાાં આવમા શતા. તેભને યાશુર નાભનો ુત્ર
શતો.
સવિાથિ ક્ષસત્રમ શતા તથા ળાકમ નાભના એક નાના
ગણયાજ્મથી જોિામેરા શતા. મુલાલસ્થાભાાં જ તેભણે ઘયનાાં
વુખો છોિી દીધાાં. ત્ની મળોધયા અને ુત્ર યાશુરનો ત્માગ
કયી ઘય ફશાય નીકી ગમા. સવિાથિના આ ગૃશત્માગને
‘ભશાસબસનષ્ક્ક્ભણ’ તયીકે ઓખાલામ છે .
લૈળાખી ૂસણિભાની યાસત્રએ તેઓ એક ીાના
લૃક્ષ નીિે ત કયલા ફેઠા શતા, ત્માયે તેભને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થમુાં.
ત્માયથી તેઓ ‘ફુિ’ કશે લામા. તે વભમે તેભની ઉંભય 36
લિની શતી. આ સ્થ શારભાાં ફુદ્ધગમ કે ફોધધગમ
(સફશાય) તયીકે ઓખામ છે . ત્માાંથી તેઓ વાયનાથ ગમા.
ત્માાં તેભણે પ્રથભ લાય ઉદેળ આપ્મો. રગબગ 45 લિ વુધી
તેભણે અરગ-અરગ સ્થોએ ગાા િારીને ધભિનો
ઉદેળ આપ્મો. છે લિે લૈળારી નજીક 80 લિની ઉંભયે
કુ ળીનાયા (શારનુાં સફશાય) ભાાં સનલાિણ ામ્મા શતા.
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ગૌતભ ફુિ રોકોને જ્માયે ણ ઉદેળ
આતા, ત્માયે વય રોકબાાભાાં આતા. રોકો વભજી
ળકે તેલી ાસર બાાનો પ્રમોગ કયતા.
આત્ભા અને બ્રહ્મ એક જ છે . આલા સલિાયોનુાં
વાંકરન ઉસનદોભાાં છે . આ ગ્રાંથોભાાં ગુરુ અને સળષ્ક્મ
લચ્િેની લાતિીતનુાં વાંકરન કયલાભાાં આવમુાં છે . તેના દ્વાયા
ધાસભિક ઉદેળ આલાનુાં કાભ સલિાયકો કયતા. તેભાાં ગાગી
જેલી સ્ત્રી-સલિાયકનો ણ ઉલ્લેખ ભે છે . ઉસનદના
સલિાયોનો સલકાવ આટદગુરુ ળાંકયાિામિજીએ કમો.

30 લિની ઉંભયે જેભણે ઘય છોિી દીધુાં અને ફાય લિ
વુધી કઠોય ત કયીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કમુ,ું જ્ઞાનનો ઉદેળ તયીકે
ઉમોગ કયી રોકોને અટશાંવાના ભાગે લાળ્યા, એ શતા
લધિભાન. તેઓ છીથી ભશાલીય સ્લાભી તયીકે પ્રસવિ થમા.
લધિભાનનો જન્ભ ક્ષસત્રમ કુ ભાાં િણા નગયની ઉત્તયે કુાં િગ્રાભ
(શારનુાં સફશાય યાજ્મ) નાભના એક ઉનગયભાાં થમો શતો.
તેભના સતાનુાં નાભ સવિયાજ અને ભાતાનુાં નાભ
સત્રળરાદેલી. તેભની ત્નીનુાં નાભ મળોદા અને ુત્રી
સપ્રમદળિના. તેઓ જૈન ધભિના 24ભા તીથિકય ગણામ છે .
ભશાલીય સ્લાભી જૈનધભિના અસત ભશત્ત્લના વુધાયક તયીકે
ઓખામ છે .
ભશાલીય સ્લાભીએ
રોકોને વય બાાભાાં ઉદેળ આપ્મો. પ્રાકૃ ત અને
અધિભાગધી બાાભાાં તેભણે કહ્ુાં કે -જેભણે વત્મ જાણલુાં છે તે
દયે ક સ્ત્રી કે ુરુે ોતાનુાં ઘય છોિી દેલુાં જોઈએ. અટશાંવાનુાં
કિક ારન કયલુાં જોઈએ.
જૈન તથા ફૌિધભિના ઉદેળકોએ
ોતાનાાં ઘયોનો ત્માગ કમો શોમ છે . તેઓ લિબય એક
સ્થેથી ફીજે સ્થે ઉદેળ આલા ભાિે સલશાય કયતા
શોમ છે . આથી કે િરીક જગ્માઓએ તેભને સ્થામી સનલાવ
ણ કયલો િતો. તેના ભાિે વાંઘ સલશાયો ફાાંધલાભાાં આવમા
શતા. ઘણા યાજાઓએ ફૌિ તથા જૈનધભિને યાજ્માશ્રમ
આપ્મો શતો. આભ, યાજાઓએ તથા લેાયીઓએ વાંઘસલશાયો, ઉાશ્રમો ફાંધાલી આપ્મા શતા. તે સવલામ કે િરીક
ગુપાઓભાાં ણ તેભણે સનલાવ કયે રો.
આજથી 2500 લિ શે રાાં ગૌતભ ફુિ તથા
ભશાલીય સ્લાભીના ઉદેળથી રોકોને નલા સલિાયો ભળ્યા.
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ફાંને ઉદેળકોએ ળાાંસત અને અટશાંવાનો ભાગિ અનાલલા
રોકોને અનુયોધ કમો અને આ યીતે તેઓ વભાજભાાં સલિાયટયલતિક ફની યહ્ા.

ગુજયાતના જૂ નાગઢભાાં સગયનાય લિત તયપ જતાાં
યસ્તાભાાં તેિી સલસ્તાયભાાં ‘અળોકનો સળરારેખ’ આલેર
છે . બાયતનાાં અન્મ સ્થોએ ણ આલા ઘણા સળરારેખો
ભી આવમા છે .
ઈસતશાવના ભશાન યાજાઓભાાંનો એક યાજા એિરે
અળોક. તેનુાં વામ્રાજ્મ એક ભશાવામ્રાજ્મ તયીકે પ્રખ્માત
થમેરુાં. તેણે પ્રજાજોગ વાંદળ
ે ભાિે સળરારેખો કોતયાવમા,
ઉયાાંત સ્તાંબરેખો અને ગુપારેખો ણ ફનાવમા શતા.
તેભાાંના વાયનાથના સવશસ્તાંબથી આણે વૌ ટયસિત
છીએ. જે આજે આણી યાજભુદ્રા છે . દયે ક િરણી નોિ,
સવક્કા, વયકાયી કાગો ય તે છામેરી શોમ છે .
વમ્રાિ અળોક જે ભગધના વામ્રાજ્મ ય ળાવન
કયતો શતો; તેની સ્થાના તેના દાદા િાંદ્રગુપ્ત ભૌમિએ
આજથી રગબગ 2300 લિ શે રાાં કયી શતી. િાણકમ
(કૌટિલ્મ) નાભના એક ફુસિભાન વમસકતએ તેભને ભૌમિ
વામ્રાજ્મની સ્થાના ભાિે ભદદ કયી. વામ્રાજ્મના વાંિારન
ભાિે તેભની ાવે અનોખી વૂઝ શતી. ‘અથિળાસ્ત્ર’ ભાાં
િાણકમ સનુણ શતા.
િાંદ્રગુપ્તનો ુત્ર સફન્દુવાય અને સફન્દુવાયનો ુત્ર
અળોક. તેનુાં સલળા વામ્રાજ્મ લામવમ વયશદે આલેરા
કાંદશાય અને ેળાલયથી ઉત્તય બાયતભાાં નેા વુધી, દસક્ષણે
ભૈવુય (શારનુાં કણાિિક) વુધી, સિભે ગુજયાત – વૌયાષ્ટ્ર
વુધી, ૂલિભાાં ભગધ (શારનુાં સફશાય) કસરાંગ (ઓટિવા)
વુધી સલસ્તયે રુાં શતુ.ાં

તક્ષસળરા અને ઉિૈન જેલી પ્રાદેસળક યાજધાનીઓ
ણ શતી.

કસરાંગનુાં મુિ તેના જીલનનુાં અાંસતભ મુિ ફની યહ્ુ.ાં
ફૌિે વાધુ ઉગુપ્તના ઉદેળથી તેણે ળસ્ત્રવાંન્માવ રીધો.
તેણે કદી ણ મુિ ન કયલાનો સનણિમ કમો. ફૌિ ધભિનો
સ્લીકાય કમો અને ધભિ – ઉદેળક ફની ગમો.

5

History Textbook
Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441

ફૌિ ધભિના પ્રિાય ભાિે અળોક ોતે દેળબયભાાં
પમાિ. ોતાના અસધકાયીઓને ણ ધભોદેળની આજ્ઞા કયી.
ોતાના ુત્ર ભશે ન્દ્ર અને ુત્રી વાંઘસભત્રાને ધભિના પ્રિાય ભાિે
સવરોન (શ્રીરાંકા) ભોકલ્મા શતા. દેળસલદેળભાાં સ્તૂો,
સલશાયો અને ભઠો ફાંધાવમા શતા. ફૌિ ધભિને યાજ્માશ્રમ
આપ્મો.
આ તભાભ ફાફતો એ જ ધભિનુાં અનુવયણ છે , જેને
‘ધમ્ભ’ કશે લાભાાં આલે છે .

ભૌમિવામ્રાજ્મના તન છી તેના સ્થાને કે િરાાંક
નલાાં યાજ્મોનો ઉદમ થમો. તેભાાં ઉત્તય-સિભ બાયતભાાં
મલન (ગ્રીક) યાજાઓનુાં અને સિભ બાયતભાાં ળક નાભના
ભધ્મ એસળમાઈ રોકોનુાં ળાવન સ્થામુ.ાં ળકો છી
કુ ાણોનુાં ળાવન સ્થામુાં.
ઉત્તય તથા ભધ્મ બાયતના કે િરાક પ્રદેળોભાાં
ુષ્ક્સભત્ર ળુાંગ તથા તેના છી કણ્લ તેભજ અન્મ લાંળોનુાં
ળાવન ણ િારતુ યહ્ુ.ાં
દસક્ષણ બાયતભાાં 2200થી 1800 લિ શે રાાં
આાંધ્રપ્રદેળભાાં વાતલાશન તેભજ િૌર, િેય અને ાાંડ્
યાજાઓએ ળાવન કમુ.ું 1500 લિ શે રાાં લ્લલો અને
િારુકમોનાાં ફે ભોિાાં યાજ્મોની સ્થાના થઈ.
આ ઉયાાંત અન્મ યાજ્મો અને યાજાઓ ણ શતાાં.
તેના સલળે આણને તે વભમના સવક્કા, ાન્િુ સરસ તથા
ુસ્તકો યથી ખ્માર આલે છે . ળશે યોનો, ખેતીનો,
ઉદ્યોગોનો તથા લેાયનો સલકાવ ણ આ વભમભાાં ળરૂ
થમો. કે િરાક બૂસભભાગો, વભુદ્રભાગો ણ ળોધામા. ભાંટદયો,
સ્તૂો તથા અન્મ ઈભાયતો ફાંધાઈ.

ટદલ્શીભાાં રોખાંિનો એક સ્તાંબ છે . એના ય એક
રેખ છે . એ રેખ વાંસ્કૃ ત બાાભાાં છે . એ રેખ આણને
બાયતલિના વૌથી વોનેયી વભમની લાત કશે છે અને એ
વભમ તે ગુપ્ત વભમ.

ભગધના વામ્રાજમભાાં ગુપ્તલાંળના સ્થાક તયીકે
શ્રીગુપ્ત નાભે યાજા શતા. તેભના ઉત્તયાસધકાયી તયીકે ઘિોત્કિ
ગુપ્ત આલેરા. ઘિોત્કિ ગુપ્તના અનુગાભી યાજા તયીકે ઈ.વ.
330ભાાં િાંદ્રગુપ્ત શે રો ાિરીુત્રની ગાદીએ આવમો. િાંદ્રગુપ્ત
શે રાનાાં રિ સરચ્છલી જાસતની યાજકન્મા કુ ભાયદેલી વાથે
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થમાાં શતાાં. કુ ભાયદેલીના સતાની વશામથી િાંદ્રગુપ્ત શે રાએ
ોતાનો યાજ્મસલસ્તાય લધામો. તેની પ્રસતષ્ઠા, વત્તા અને
રશ્કયી ળસકતભાાં અનેક ગણો લધાયો થમો. તેણે ભગધની
ાવેના પ્રમાગ (શારનુાં અરાશાફાદ), વાકે ત (શારનુાં
અમોધ્મા) જીતી રઈ ભગધનો સલસ્તાય લધામો. ટયણાભે
ભગધ યાજ્મ ભિીને ભશાયાજ્મ ફન્મુાં. તેણે ોતાની યાજકીમ
અને લશીલિી કુ ળતાઓના ટયણાભે ‘ભશાયાજાસધયાજ’ નુાં
સફરુદ ધાયણ કમુ.ું
િાંદ્રગુપ્ત પ્રથભ ભાત્ર સલજેતા અને વાયો લશીલિકતાિ
જ ન શતો, યાંતુ તે વાંસ્કૃ સત, કરા અને ધભિનો ોક ણ
શતો. િાંદ્રગુપ્ત શે રો ગુપ્ત વાંલતનો પ્રલતિક શતો. િાંદ્રગુપ્તના
યાજ્માયોશણની અને વત્તાપ્રાસપ્તના ળુબ પ્રવાંગની માદભાાં
‘ગુપ્ત વાંલત’ની ળરૂઆત થઈ શતી. વૌયાષ્ટ્ર ના લરબી
યાજ્મના ળાવકોએ ણ આ ગુપ્ત વાંલતનો સ્લીકાય કમો
શતો. ગુપ્ત વાંલતના આયાંબને કાયણે ટશાંદના ઈસતશાવભાાં
કાગણના અને કાક્ભ અનુવાય ઐસતશાસવક ફનાલોની
ગોઠલણી ળકમ ફની.
િાંદ્રગુપ્ત શે રાનાાં યાજકુ ભાયી વાથે કયે રાાં રિની
માદભાાં વોનાના સવક્કા િાવમા શતા. આ સવક્કાની એક
ફાજુ એ િાંદ્રગુપ્ત શે રો અને કુ ભાયદેલીનાાં નાભો અને ફીજી
ફાજુ એ સવાંશાવન ય ફેઠેરાાં રક્ષ્ભીદેલી તેભજ ‘સરચ્છલીમ’
એલો ળબ્દ અાંટકત કયે રો છે . આભ, સલસલધ પ્રકાયના વુદાં ય
અને કરાત્ભક સવક્કાઓ પ્રિસરત કયલાનુાં વૌપ્રથભ શ્રેમ
િાંદ્રગુપ્ત શે રાને પાે જામ છે .

િાંદ્રગુપ્ત શે રા છી તેનો ુત્ર વભુદ્રગુપ્ત ગાદીએ
આવમો. વભુદ્રગુપ્તના વભમની ભાટશતી અરાશાફાદના
પ્રસવિ સ્તાંબ યથી ભે છે . ગાદી ય આવમા છી
વભુદ્રગુપ્તે સલજમોની યાંયાથી ોતાની કાયટકદીની
ળરૂઆત કયી.
વભુદ્રગુપ્ત એક ભશાન સલજેતા અને વાંસ્કાયી વમ્રાિ
શતો. તેની વાટશસત્મક પ્રલૃસત્તઓ તથા િાટયત્ર્મ ણ
નોંધાત્ર શતા. અનેક કાવમોની યિના કયીને તેણે કસલયાજનુાં
સફરુદ ભેવમુાં શતુ.ાં તેના સવક્કાઓભાાં તેને લીણા લગાિતો
દળાિલલાભાાં આવમો છે , જે તેનો વાંગીતપ્રેભ દળાિલે છે .

ઈ.વ. ૂલે 375ના અયવાભાાં વભુદ્રગુપ્ત ભૃત્મુ ામ્મો
અને તેના સ્થાને િાંદ્રગુપ્ત ફીજો ગાદી ઉય આવમો. એનુાં

6

History Textbook
Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441

નાભ દેલગુપ્ત શતુ,ાં યાંતુ એ વાભાન્મત: એના સતાભશની જેભ
િાંદ્રગુપ્ત તયીકે ઓખાતો.
િાંદ્રગુપ્ત ફીજો જે વામ્રાજ્મનો વમ્રાિ ફન્મો શતો,
તેની વયશદો ળક યાજ્મને અિકીને આલી શતી. તેણે સલળા
વૈન્મ વાથે આ પ્રદેળ ય શૂભરો કયી ળક ક્ષત્ર લાંળના
યાજ્મનો અાંત આણ્મો. આ સલજમની માદભાાં ‘ળકાયી’
સફરુદ ધાયણ કમુું. તે ‘સલક્ભાટદત્મ’ ણ કશે લામો અને તેણે
‘સલક્ભ વાંલત’નો આયાંબ કમો.
િીની પ્રલાવી પાહ્ાનની નોંધોભાાં ણ િાંદ્રગુપ્ત
ફીજાનો ઉલ્લેખ જોલા ભે છે . િાંદ્રગુપ્ત ફીજો લૈષ્ક્ણલધભી શોલા
છતાાં તે અન્મ ધભો પ્રત્મે ખૂફ આદયબાલ ધયાલતો શતો.
તેના ળાવનતાંત્રભાાં વેનાસત આમ્રકાય દેલ ફૌિધભી શતો.
યયાજ્મભાંત્રી લયવેન ળૈલધભી શતો. યાજધાની
ાિરીુત્રભાાં ણ અનેક ફૌિ ભઠો આલેરા શતા.
િાંદ્રગુપ્ત ફીજો-સલક્ભાટદત્મનો ળાવનકા અનેક
યીતે ટશાંદના ઈસતશાવભાાં વુપ્રસવિ ફન્મો શતો. તેના
ળાવનકા દયસભમાન ભેલેર વાાંસ્કૃ સતક સવસિઓને
કાયણે જ ગુપ્તમુગ વુલણિમુગ ફની ળકમો શતો. તે સલદ્વાનો
અને કસલઓનો આશ્રમદાતા શતો. તેનો દયફાય ભશાકસલ
કાસરદાવ, લૈજ્ઞાસનક લયાશસભટશય, લૈતાર બટ્ટ, અભયકોના
યિસમતા અભયસવાંશ જેલાાં નલ યત્નોથી ળોબતો શતો. તેણે
ાિરીુત્ર ઉયાાંત ઉિૈનને ફીજી યાજધાની ફનાલી. રગબગ
ઈ.વ. 414ના અયવાભાાં આ ભશાન વમ્રાિ િાંદ્રગુપ્તસલક્ભાટદત્મનુાં અલવાન થમુ.ાં
ગુપ્તમુગ એ બાયતના ઈસતશાવનો એક જ્લરાંત મુગ
છે . કોઈ ણ વભમને ‘વુલણિમુગ’ ત્માયે જ કશે લાભાાં આલે છે
કે જ્માયે તે વભમભાાં યાજકીમ ક્ષેત્રે જ્લરાંત વપતાઓ
શાાંવર કયલાભાાં આલી શોમ. ળાાંસત અને વમલસ્થા જલાઈ
યશે . વાભાસજક જીલન ળાાંસત અને વશકાયૂણિ શોમ.
વભાજભાાં વભાનતા અને પ્રગસતળીર દૃષ્ટ્ી અનાલલાભાાં
આલી શોમ. આસથિક યીતે દેળ ઉન્નત કયલાભાાં આવમો શોમ.
ધાસભિક ક્ષેત્રે એકાંદયે વટશષ્ક્ણતાનુાં લાતાલયણ શોમ. વલિ
દૃષ્ટ્ીએ સલિાયતાાં ગુપ્તમુગ દયસભમાન આભાાંની ભોિાબાગની
સવસિઓ જણામ છે , તેથી તેને ‘વુલણિમુગ’ કશે લાભાાં આલે
છે .
ગુપ્તમુગ દયસભમાન પયી એક લાય બાયતનો સલળા
બાગ જ વત્તાના તાફાભાાં આલે છે . વભગ્ર આમાિલતિ ય ગુપ્ત
ળાવન પે રાઈ ગમુાં શતુ.ાં ગુપ્ત લશીલિીતાંત્ર આદળિ, કામિદક્ષ
અને કલ્માણકાયી શતુ.ાં
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ધાંધા-ઉદ્યોગોનો વાયો સલકાવ થમો. દેળભાાં સલુર
વભૃસિ થઈ. બાયતના સિભ ટકનાયે ખાંબાત, બરૂિ અને
ૂલટિ કનાયાનાાં ફાંદયો ભશત્ત્લનાાં શતાાં. આ ફાંદયો દ્વાયા િીન,
શ્રીરાંકા, જાલા, વુભાત્રા અને સિભના યોભન વામ્રાજ્મના
તથા આટિકાના દેળો વાથે ફશોો વમાાય િારતો શતો.
આસથિક સલકાવને કાયણે ઉિૈન, ભથુયા, પ્રમાગ, લૈળારી,
ાિરીુત્ર લગેયે ળશે યો ખૂફ જ વભૃિ ફન્માાં શતાાં.
વમાાયીઓ વાશવો દ્વાયા વાંસત્ત ખૂફ જ કભાતા અને
ધનનો દાન ભાિે ઉમોગ ણ કયતા.
વભાજજીલન પ્રગસતળીર શતુાં. રોકો વુખી અને
વાંતોી શતા. ઉત્વલો અને તશે લાયો ધાભધૂભથી ઊજલતા
શતા. ખાનાન અને શે યલેળભાાં ખૂફ લૈસલધ્મ આવમુાં શતુાં.
ગુપ્તમુગ ટશાંદુધભિના ુનરુત્થાનનો વભમ શતો. ગુપ્ત વમ્રાિો
ધભિવટશષ્ક્ણ શતા. અશ્વભેઘ જેલા ભશાન મજ્ઞો કયાવમા શતા.
વાંસ્કૃ ત વાટશત્મનો આ વુલણિમુગ શતો. વાંસ્કૃ ત
બાાને યાજ્માશ્રમ ભળ્યો શતો. પ્રળસસ્તઓ, સળરારેખો
અને તામ્રત્રો આ ફધુાં જ વાંસ્કૃ ત બાાભાાં રખાતુાં. ગુપ્ત
વમ્રાિો સલદ્વાન અને વાટશત્મપ્રેભી શતા. ભશાકસલ
કાસરદાવનાાં નાિકો અને કાવમો સલશ્વવાટશત્મભાાં અગ્રસ્થાન
ધયાલે છે .
ગુપ્તમુગભાાં બાયતીમ કરા વલાુંગ રૂે ખીરેરી જોલા
ભે છે . તેભાાં સલસળષ્ટ્ પ્રકાયનુાં આધ્માસત્ભક વૌંદમિ જણામ
છે . સ્થાત્મભાાં સળખયોલાાાં ભાંટદયો ફાાંધલાની ળરૂઆત
થઈ. અજતાં ાનુાં ફેનભૂન અને બવમ સળલ્કાભ આજે ણ
ગુપ્તમુગની સળલ્કરાભાાં વલોત્તભ સવસિનાાં દળિન કયાલે છે .
વાંગીત અને નૃત્મકરાનો સલકાવ થમો. સવક્કાઓ, ભુદ્રાઓ,
સિત્ર તથા સળલ્ યથી તેનો ખ્માર આલી ળકે છે .
આ મુગે ભશાન લૈજ્ઞાસનકો અને ગસણતળાસ્ત્રીઓ
આપ્મા. આમિબટ્ટ પ્રખય ગસણતળાસ્ત્રી શતા. ગસણતભાાં
દળાાંળ િસત તથા ળૂન્મની ળોધ તેભણે કયી. ફીજા ભશાન
લૈજ્ઞાસનક લયાશસભટશય શતા. તેભનુાં ુસ્તક ‘ફૃશદ્વાંટશતા’
ખૂફ જ ખ્માસત ામ્મુાં છે . લાગબટ્ટે આમુલેદભાાં ઘણાાં
વાંળોધનો કમાું શતાાં. ટદલ્શી ાવેનો ભેશયારીનો રોશસ્તાંબ
ધાતુસલદ્યાભાાં આ મુગની અજફ સવસિ ુયલાય કયે છે ; કાયણ
કે આ રોશસ્તાંબને 1600 લિ થલા છતાાં શજુ વુધી કાિ
રાગ્મો નથી.
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લશીલિીતાંત્રભાાં વમ્રાિ કે ન્દ્રસ્થાને શતો. લશીલિી,
રશ્કયી અને ન્મામની વત્તા તેને શસ્તક યશે તી. યાજ્મના
અગત્મના ફધા જ અસધકાયીઓની સનભણૂક તે કયતો.
યાજગાદી લાયવાગત શતી; ણ જ્મેષ્ઠ ુત્ર જ ગાદી ય આલે
તેલો કોઈ જ સનમભ ન શતો.

વભમની ઘણી ભશત્ત્લની ફાફતો ‘શિિટયત્ર’ભાાંથી આજે
આણને જાણલા ભે છે .

સતા પ્રબાકયલધિનનુાં અલવાન થતાાં ભોિા બાઈ
યાજ્મલધિન થાણેશ્વયની યાજગાદી વાંબાતા શતા. તેભનુાં
ગૌિ યાજલી ળળાાંકના દગાના કાયણે ભૃત્મુ થમુાં. ફશે ન
યાજ્મશ્રીને ભાલાના યાજા દેલગુપ્તે કે દ કયી શતી. આલા
કયા વાંજોગોભાાં યાજ્મના આગેલાનોની વરાશથી
શિલધિનને થાણેશ્વય (લતિભાન ાંજાફ – શટયમાણા) ભુકાભે
યાજગાદી વાંબાી. યાજવત્તા ભતાાંની વાથે જ તેણે કે દ
થમેરી ફશે ન યાજ્મશ્રીને ભુકત કયાલલાનુાં નક્કી કમુું.
લનલાવી સ્ત્રીઓ અને ફૌિ વાધુ ટદલાકય સભત્રની ભદદથી
શિલધિનને યાજ્મશ્રીને સલાંધ્મનાાં જગાં રોભાાં ‘વતી થતી’
અિકાલલાભાાં વપતા ભી. આ વભમે કનોજ (ઉત્તયપ્રદેળ)
નુાં યાજ્મ યાજા લગયનુાં શોલાથી શે ોતાની ફશે નનુાં યાજ્મ
સ્લશસ્તક રીધુ.ાં ત્માય ફાદ તેણે ભાલાના યાજા દેલગુપ્તને
શયાવમો.

જભીન ભશે વૂર 1:6 (ઉજનો છઠ્ઠો બાગ) જેિરુાં
નટશલત રેલાભાાં આલતુાં. આાંતય – ફાહ્ વમાાય લૈશ્મોને
શસ્તક શતો. વમાાય અને િીજલસ્તુઓની શે યપે ય ભાિે
ાિરીુત્રથી બૃગુકચ્છ ફાંદય (શારનુાં બરૂિ) વુધી એક
વાંગ યાજભાગિ જેલી વુસલધા યાજ્મ તયપથી કયલાભાાં આલી
શતી.
આ ફધુાં એક િીની ભુવાપય હ્ુ-એન-ત્વાાંગની
નોંધોથી યથી જાણલા ભળ્યુાં છે .

યાજ્મના વભગ્ર વમલસ્થાતાંત્ર ય શિલધિન જાતે
દેખયે ખ યાખતો શતો. સનયીક્ષણ કયલા ભાિે તે યાજ્મના
સલસલધ બાગોભાાં વતત પ્રલાવ કયતો શતો. લશીલિભાાં તે
ન્મામી અને પયજારનભાાં ખૂફ જ સનમસભત શતો.
યાજ્મનો લશીલિ કયલા વમ્રાિ શિના ભાંત્રીઓભાાં
વેનાસત,
પ્રસતશાય
(દ્વાયાર),
વાંસધસલગ્રાશક
(સલદેળીભાંત્રી), યાજદૂત, યયાજ્મભાંત્રી, ભશાદાંિનામક (લિા
ન્મામાધીળ), અક્ષિસરક (નોંધણી કયનાય) લગેયે શતા.
વુવાંસ્કૃ ત વાટશત્મકાય અને ભશાકસલ ફાણબટ્ટથી
શિના દયફાયની ળોબાભાાં લૃસિ થતી શતી. તેભની પ્રખ્માત
કૃ સતઓ ‘શિિટયત્ર’ અને ‘કાદાંફયી’ વાંસ્કૃ ત વાટશત્મભાાં
અજોિ સ્થાન ધયાલે છે . વમ્રાિ શિલધિન ોતે ણ
વાટશત્મકાય શતો. તેણે ‘નાગાનાંદ’ ‘યત્નાલસર’ અને
‘સપ્રમદસળિકા’ એભ ત્રણ નાિકો યચ્માાં શતાાં. વમ્રાિ શિના
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શે ોતાના યાજ્મની નારાંદા સલદ્યાીઠ અને તેના
આિામિ ળીરબદ્રને જરૂયી તભાભ વશામ ૂયી ાિીને દેળસલદેળભાાં પ્રસવસિ અાલી શતી. આ નારાંદા સલદ્યાીઠના
સનબાલ ભાિે તેણે 100 જેિરાાં ગાભો આપ્માાં શતાાં. રોશ,
વોભર અને ાયાની બસ્ભનો ઔસધ તયીકે ઉમોગ
વૂિલનાય યવામણળાસ્ત્રી નાગાજુ નિ નારાંદા સલદ્યાીઠભાાં જ
થઈ ગમા.

શિના વભમભાાં આ િીની ભુવાપય બાયત આલેરો.
ફૌિ ધભિના અભ્માવ ભાિે આલેરા હ્ુ-એન-ત્વાાંગે 5 લિ
વુધી તો નારાંદા સલદ્યાીઠભાાં યશી અભ્માવ કમો શતો.
15 લિ વુધી હ્ુ-એન-ત્વાાંગે બાયતના જુ દા જુ દા
બાગભાાં પયી આણી વાભાસજક, યાજકીમ અને ધાસભિક
ટયસસ્થસતનુાં લણિન રખ્મુાં છે . ઈ.વ. 645ભાાં તે ભધ્મ
એસળમાના યસ્તે િીન યત પમો. તે કે િરાાંક ુસ્તકો,
અલળેો અને ભૂસતિઓ વાથે રેતો ગમો; તે શે રાાં વમ્રાિે
ઊજલેર પ્રમાગની છઠ્ઠી ફૌિ ધભિટયદભાાં તેણે શાજયી
આી શતી.
હ્યુ-એન-તસ ાંગે નોધમુાં છે કે –
 શિલધિનના યાજ્મોભાાં 100 ફૌિ ભઠો શતા.
 પ્રજાજીલન વાદુ,ાં વાસત્લક, ખૂજ જ વુખી, વદાિાયી
તથા ન્મામ અને વત્મ ય આધાટયત શતુ.ાં
છકિ કે લિનપે યને ાકભિ વભજલાભાાં આલતુ.ાં

આ વભમે દસક્ષણ બાયતભાાં ણ યાજા શિ જેલો એક
યાક્ભી યાજા થઈ ગમો કે જેની વાભે મુિભાાં શિની શાય થઈ
શતી; તે યાજા એિરે ુરકે ળી ફીજો.
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દસક્ષણ બાયતભાાં િારુકમ (વોરાંકી) લાંળ લાતાી
નગયભાાં (ફાદાભી-કણાિિક) યાજધાની યાખી, યાજ્મ
િરાલતો શતો. તેભનુાં યાજ્મ વાયી યીતે સલસ્તયે રુાં શતુ.ાં
ુરકે ળી શે રો તેનો ફલાન યાજા શતો, જેણે ‘અશ્વભેઘ’
મજ્ઞ કમો શતો. તેના ધ્લજભાાં લયાશાલતાયનુાં સિહ્ન યશે તુાં.
ુરકે ળી શે રા છી એભનો ુત્ર કીસતિલભાિ ગાદીએ આવમો.
એ છી એનો બાઈ ભાંગરેળ યાજા ફન્મો, જેણે લાતાીભાાં
નભૂનેદાય સલષ્ક્ણભાંટદય ફાાંધ્મુાં શતુ.ાં તેના છી વત્માશ્રમ
ુરકે ળી ફીજો ગાદી ય આવમો.

િારુકમ લાંળભાાં ુરકે ળી ફીજાએ આળયે 30 લિ
યાજ્મ કમુું. આ યાજા ઘણો પ્રતાી અને ફશાદુય મોિો શતો.
તેણે અનેક રિાઈઓ જીતી. તેણે પ્રથભ રાિ (દ. ગુજયાત)
અને છી ગુજયિ (ઉ. ગુજયાત) જીતેરાાં. કૃ ષ્ક્ણા અને ગોદાલયી
લચ્િેના લેંગી પ્રદેળો ય સલજમ પ્રાપ્ત કમો.
ુરકે ળી ફીજો લીય શતો, તેભ કાનો ણ ળોખીન
શતો. તેના વભમભાાં લાતાી અને ધાયાુયીની ગુપાઓ
સનભાિણ ાભી શતી. અજતાં ાની ગુપાનાાં કે િરાાંક જગભળશૂય
બીંતસિત્રો એ લખતે ફન્માાં. હ્ુ-એન-ત્વાાંગ ટશન્દભાાં પયતો
પયતો દસક્ષણ બાયતભાાં ુરકે ળીના દયફાયભાાં ગમેરો. તેના
લૈબલના હ્ુ-એન-ત્વાાંગ ખૂફ જ લખાણ કયે છે . આ યાજાઓ
ટશન્દુ ધભિના ઉાવકો શતા. આ વભમે ફૌિ ધભિ ધીભો
ડ્ો શતો. જૈન ધભિની એક ળાખા ‘ટદગાંફય’નો પ્રબાલ
લધ્મો શતો.
શિ અને ુરકે ળી વભકારીન યાજા શતા, ણ શિ
અભુક મુિો છી ભન લાીને ફેવી ગમો. ુરકે ળી એ ન
કયી ળકમો. ટયણાભે કાાંિીલયભના લ્લલ લાંળના યાજા વાથે
મુિભાાં રિતાાં રિતાાં ુરકે ળી ફીજાનુાં ભૃત્મ થમુાં શતુાં
(ઈ.વ.642). શિલધિન એના ભૃત્મુ છી ાાંિ લે અલવાન
ામ્મો. પ્રાિીન ટશાંદના ઈસતશાવભાાં તે છે લ્લો વમ્રાિ શતા.

વમ્રાિ શિલધિનના અલવાન (ઈવુની વાતભી
વદીનો ભધ્મ બાગ) ફાદ ળાવનવમલસ્થાના એક બાગ
તયીકે કાભ કયતા વાભાંતો, વયદાયો સ્લતાંત્ર થલા શરિર
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કયલા રાગ્મા. આ વાભાંતો અને વયદાયો સ્લતાંત્ર ળાવકો
ફની ગમા, જે અરગ અરગ યાજ્મલાંળોના નાભે ઓખામા.
સલળા વામ્રાજ્મને અરગ અરગ પ્રદેળભાાં (ત્રણ
બાગભાાં) લશેં િલાભાાં આલતો. જે-તે પ્રદેળની કયલવૂરી જેને
વોંલાભાાં આલતી તેને વાભાંત કશે લાભાાં આલતો. વાભાંત જે
કય ઉઘયાલતો તેભાાંથી અભુક ટશસ્વો વમ્રાિને આતો.
ફાકીનો ોતે યાખતો, જેભાાંથી તે રશ્કય સલકવાલતો.
ોતાના વમ્રાિને જ્માયે જરૂય િતી ત્માયે તે રશ્કયની ભદદ
કયતો. વભમ જતાાં વાભાંતો ળસકતળાી થતા ગમા, તેભાાંથી
‘વાભાંતળાશી’ અસસ્તત્લભાાં આલી.
દેળભાાં અનેક યાજ્મલાંળોનો ઉદમ થમો. જેભાાં ઉત્તય
બાયતભાાં ગુજયિ , પ્રસતશાય, ાર, િારુકમ, યભાય, િૌશાણ
અને દસક્ષણ બાયતભાાં લ્લલ, યાષ્ટ્ર કૂિ, કલ્માણીના િારુકમો,
િેય, ાાંડ્ અને િોર ભુખ્મ ળાવકો શતા.
આઠભીથી ફાયભી વદીના વભમકાને ૂલિ
ભધ્મકા કશે છે . ૂલિ ભધ્મકાના ભધ્મમુગીન ળાવકોને ફે
બાગભાાં લશેં િલાભાાં આલે છે :
(1) ઉત્તય બાયતનાાં યાજ્મો
(2) દસક્ષણ બાયતનાાં યાજ્મો.

શિ છી કનોજના જે યાજા થમા, તેભાાં મળોલભાિની
એક ળસકતળાી ળાવક તયીકે ગણના થામ છે . તેના
છીના વભમભાાં કનોજભાાં પ્રસતશાય લાંળનુાં ળાવન સ્થામુાં.
આ પ્રસતશાયોએ બાયતને આયફોના આક્ભણથી ફિાવમુાં
શતુ.ાં આ લાંળભાાં સભટશયબોજ નાભનો ળસકતળાી ળાવક
થમો. આ પ્રસતશાય યાજા ઈસતશાવભાાં બોજ કે સભટશયબોજ
તયીકે ઓખામ છે . તેભના ળાવન દયસભમાન તેભને
યાષ્ટ્ર કૂિો વાથે શાંભેળા રિાઈ થતી શતી.
ભાલાભાાં યભાય લાંળનુાં ળાવન િારતુાં શતુાં. ઉિૈન
અને ધાયાનગયી ભાલાનાાં ભુખ્મ ળશે યો શતાાં. આ
ધાયાનગયી એિરે લતિભાન ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મનો ધાય સજલ્લો.

ાસમાને ફસરદાનનુાં પ્રતીક ગણલાભાાં આલે છે .
પ્રજાના યક્ષણ અને કલ્માણનાાં કામો કયલા ભાિે આ દેળભાાં
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ઘણા લીયો ળશીદ થમા છે . આ લીયોના ફસરદાનની માદભાાં
ાસમા ફનાલલાભાાં આલે છે . તશે લાય પ્રવાંગે ાસમાની
ૂજા થામ છે . ળશીદોની લીયતાનાાં ગીતો ગલામ છે . આ
આણા દેળની વાંસ્કૃ સત છે .

વાંસ્કૃ ત બાાના ભશાન કસલ ભાઘે ‘સળળુારલધ’
નાભે ભશાકાવમ યચ્મુાં શતુ.ાં તેભાાં શ્રીકૃ ષ્ક્ણે સળળુારનો લધ
કે લી યીતે કમો તેનુાં લણિન કમુું છે . આલા જ ફીજા એક કસલ
શ્રીશે ન અને દભમાંતીની કથા ‘નૈધિટયત્ર’ નાભના
ભશાકાવમભાાં કયી છે . ગુજયાતના વોરાંકી યાજા કુ ભાયા
સલળે શે ભિાંદ્રાિામિએ ‘કુ ભાયાિટયત્ર’ રખ્મુાં છે . તેભણે
સવિશે ભ ળબ્દાનુળાવન’ નાભનો વમાકયણ ગ્રાંથ ણ રખ્મો
શતો. આ ગ્રાંથની વાથે યાજા સવિયાજ જમસવાંશ અને
શે ભિાંદ્રાિામિનુાં નાભ જોિામેર છે . તે વભમે ાિણ ળશે યભાાં
આ ગ્રાંથની શાથી ઉય વલાયી કાઢલાભાાં આલી શતી.
કાવમોની વાથે આ મુગભાાં નાિકો ણ રખામાાં છે .
બલબૂસતએ ‘ઉત્તયયાભિટયત’ નાભનુાં નાિક રખેર છે .
નાયામણ નાભના ાંટિતે ાંિતાંત્રના આધાયે ‘ટશતોદેળ’
નાભે લાતાિવાંગ્રશની યિના કયી શતી.
સલળાખાદત્ત
કલ્શણ
સફલ્શણ

ભુદ્રાયાક્ષવ
યાજતયાંસગણી
સલક્ભાાંકદેલ િટયત્ર

વોભદેલ
કથાવટયતવાગય
િાંદફયદાઈ ૃથ્લીયાજ યાવો
ભેરુતુાંગ
પ્રફોધસિાંતાભસણ

યાજૂત મુગભાાં જે ફાાંધકાભો થમાાં; તેભાાં ભાંટદયોનાાં
ફાાંધકાભ નોંધાત્ર છે . યાજૂત યાજાઓ બવમ અને કરાત્ભક
ઈભાયતો ફાંધાલલાના ખૂફ ળોખીન શતા. તેભણે ફાંધાલેરાાં
ભાંટદયો, ટકલ્લાઓ, યાજભશે રો, જાળમો લગેયે યથી તે
વભમના સ્થાત્મ અને સળલ્નો ખ્માર આલે છે .
ઉત્તય બાયતભાાં આ વભમ દયસભમાન ફાાંધલાભાાં
આલેરાાં ભાંટદયોભાાં ભધ્મપ્રદેળભાાં આલેર ખજૂ યાશોનુાં ભાંટદય
અને બુલનેશ્વયનુાં જગન્નાથુયી ભાંટદય સ્થાત્મ અને
સળલ્કરાની ફાફતભાાં પ્રખ્માત છે . આ વભમે કોણાકિ ભાાં
વૂમિભાંટદયનુાં ફાાંધકાભ થમુાં શતુાં. બાયતભાાં જે અન્મ વૂમિભાંટદયો
આલેરાાં છે , તેભાાં કશ્ભીયનુાં ‘ભાતુંિ ભાંટદય’ અને ગુજયાતભાાં
ભોઢે યાભાાં આલેરુાં વૂમિભાંટદય પ્રખ્માત છે . ભોઢે યાના
વૂમિભાંટદયની સલળેતા એ શતી કે વૂમિનુાં શે રુાં ટકયણ
ભાંટદયભાાં યશે રી પ્રસતભા ઉય િતુાં. તો કોણાકિ ના
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વૂમિભાંટદયને એક યથનો ઘાિ આી તેને વાત ઘોિા ખેંિતા
શોમ તેલુાં સ્લરૂ આલાભાાં આવમુાં છે .
દસક્ષણ બાયતભાાં ઈરોયાભાાં ટશાંદ,ુ ફૌિ અને જૈન
એભ ત્રણ ધભિની ગુપાઓ છે , તેભાાં કૈ રાવ ભાંટદય બવમ છે .
ભુાંફઈ નજીક એસરપન્િાની ગુપાઓ આલેરી છે ; તેભાાં ત્રણ
ભુખલાા સળલનુાં સળલ્ પ્રસવિ છે .
ભદુયાઈનુ ભીનાક્ષી ભાંટદય દેળબયભાાં પ્રખ્માત છે .
દસક્ષણ બાયતનાાં ભાંટદયો ગોુયભ તયીકે ઓખાતા ઊંિા
બવમ પ્રલેળદ્વાય ભાિે ખાવ જાણીતાાં છે .

ઈ.વ. 1000થી 1075 દયસભમાન ભશાંભદ ગઝનીએ
અનેકલાય િિાઈઓ કયી શતી. ભશાંભદ ગઝની ગઝના પ્રાાંતનો
વુરતાન શતો. દયે ક લખતે તેને ભુશ્કે રીઓ િતી. છતાાં તે
ુન: તૈમાયીઓ કયી આાંધીની જેભ િિી આલતો. આલી એક
આાંધી સ્લરૂે વોભનાથ ઉય િિી આવમો. તે વભમે
ગુજયાતભાાં બીભદેલ વોરાંકીનુાં ળાવન શતુ.ાં વૌયાષ્ટ્ર અને
ગુજયાતના ઘણા રોકો વોભનાથ ફિાલલા બીભદેલ વોરાંકી
વાથે જોિામા ણ વપતા ન ભી.
ટદલ્લીનો તખ્તો ફદરામો :
ગઝનીના અલવાન છી ગઝની પ્રાાંત ઉય વત્તા
સ્થાલા ત્માાંના વુરતાનોભાાં જોયદાય દાલેિ ખેરામા.
યાજૂત ળાવકોએ આ નફાઈનો રાબ રીધો નટશ. આ
દયસભમાન ગઝનીભાાં ળાશફુદ્દીન ઘોયીનુાં ભજફૂત ળાવન
સ્થામુાં. તેણે બાયત ઉય િિાઈ કયલા સલિામુ.ું તે બાયત
ઉય ધનપ્રાસપ્ત ભાિે નટશ, ણ વત્તા સ્થાલા આવમો શતો.
ળરૂઆતભાાં ળાશફુદ્દીન વપ ન થમો. એભાાંમ
અણટશરલાિ ાિણની ભશાયાણી નાસમકાદેલી વાભેનો
યાજમ બૂરી ળકમો ન શતો. ળાશફુદ્દીને આ યાજમના
કાયણે ફાય લયવ વુધી બાયત વાભે િિાઈ કયાલાનુાં નાભ
ના રીધુાં. આખયે ફીજી લખત ટદલ્લી ઉય િિી આવમો.
ૃથ્લીયાજ ૂલિતમ
ૈ ાયી લગય ટશાંભતથી એકરા રડ્ા.
વાથી યાજૂત ળાવકોનો વાથ ના ભળ્યો. ૃથ્લીયાજ
િૌશાણ શામો. ટદલ્લી ઉયથી યાજૂત ળાવનનો અાંત
આવમો. ળાશફુદ્દીન ઘોયીએ ટદલ્લી ય વલ્તનત સ્થાી.
ોતાના યાજ્મનો સલસ્તાય લધામો. ળાશફુદ્દીન ઘોયી છી
ટદલ્લીના તખ્તા ઉય તેનો ભાનીતો ગુરાભ વયદાય કુ ત્ફુદ્દીન
ઐફક આવમો. જે ‘ગુરાભ લાંળ’ના સ્થાક તયીકે
ઓખામો.
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કાશ્ભીયની પ્રજા ‘દીદી’ ના સ્નેશબમાિ વાંફોધનથી ફોરાલતી
શતી.
તેયભી વદીની ળરૂઆતભાાં ટદલ્લી વલ્તનતની
સ્થાના (ઈ.વ. 1206ભાાં) થઈ શતી. ઘોયીના અલવાન
છી તેનો સલશ્વાવુ ગુરાભભાાંથી વયદાય ફનેરા કુ ત્ફુદ્દીન
ઐફકે ટદલ્લીની વત્તા વાંબાી. આ વાથે ટદલ્લીની ગાદી ઉય
ગુરાભ લાંળની સ્થાના થઈ. બાયતભાાં વત્તા જભાલલાભાાં તેને
ભુશ્કે રીઓ િી, તેભ છતાાં ળાવનને સસ્થયતા આી. એણે
એક સભનાયાનુાં ફાાંધકાભ ળરૂ કયાવમુાં શતુ.ાં એના છી વત્તા
ય આલનાય તેના જભાઈ ઈલ્તુસત્ભળે આ ફાાંધકાભ ૂરુાં
કયાવમુાં. એ સભનાયો એિરે ભળશૂય કુ તુફસભનાય.
કુ તુફસભનાય ફાાંધકાભભાાં ટશન્દુ-ભુસસ્રભ ફાાંધકાભ ળૈરીનો
વભન્લમ જોલા ભે છે . વલ્તનતકાભાાં આ જગ્મા
યાજધાનીનુાં સ્થ શતુ.ાં
કુ તુફુદ્દીન ઐફક છી ગાદીએ આલનાય ઈલ્તુસભત્ળ
ણ ળરૂઆતભાાં ગુરાભ શતો. તેણે બાયતના ઘણા પ્રદેળો
જીતીને ટદલ્લી વલ્તનત વાથે જોડ્ા શોલાથી, તેને ગુરાભ
લાંળનો ખયો સ્થાક ભાનલાભાાં આલે છે . તેના અલવાન
છી ટદલ્લીની ગાદી ઉય તેની ુત્રી યસઝમા (ઈ.વ. 1236ભાાં)
આલી. યસઝમા ટદલ્લીની ગાદી ઉય આલનાય પ્રથભ ભટશરા
ળાવક (વુરતાના) શતી. યસઝમા ળાવક તયીકે કાફેર શતી.
ુરુનો ોળાક શે યીને તે યાજ-દયફાયભાાં ફેવતી. એ
વભમના ઈસતશાવકાય સભન્શાવ-એ-સવયાજ આ નોંધે છે કે ,
‚યસઝમા તેના બાઈઓ કયતાાં ળાવન ભાિે લધાયે વક્ષભ અને
કાફેર શતી. તેભ છતાાં તે એક સ્ત્રી શોલાથી, ળાવકના રૂભાાં
તેને સ્લીકાયલાભાાં આલતી ન શતી.”
અભીય ઉભયાલોને યસઝમા ફેગભની વત્તા ખૂાંિતી
શતી. અભીયોની ખિિના કાયણે યસઝમાના ળાવનનો અાંત
આવમો. તેના અલવાન છી છ લિ વુધી યાજ્મભાાં
અાંધાધૂાંધી િારી. આખયે અભીયોએ ઈલ્તુસત્ભળના ુત્ર
નાસવરુદ્દીનને ટદલ્લીની ગાદીએ ફેવાડ્ો. તેણે 21 લિ વુધી
ળાવન કમુું. તેના અલવાન છી ટદલ્લીની ગાદી ઉય
સગમાવુદ્દીન ફલ્ફન આવમો.
યસઝમાએ ોતાના અસબરેખો અને સવક્કાઓ ય
રખાવમુાં શતુાં કે તે ઈલ્તુસત્ભળની ફેિી છે . આધુસનક
આાંધ્રપ્રદેળના લાયાંગર ક્ષેત્રભાાં એક કાકતીમલાંળનુાં ળાવન
શતુ.ાં આ લાંળની યાણી રુદ્રમ્ભાદેલી (1262-1289) નો
વમલશાય યસઝમાથી સફરકુ ર સલયીત શતો. રુદ્રમ્ભાદેલીએ
અસબરેખોભાાં ોતાનુાં નાભ ુરુો જેલુાં રખાવમુાં શતુ.ાં આલુાં જ
કશ્ભીયની એક વભમની યાણી ટદદ્દા ભાિે ણ છે . તેને
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ફલ્ફનના અલવાન છી ભાત્ર િાય લિભાાં ટદલ્લીની
ગાદી ઉય ખરજી લાંળના ળાવનનો દોય ળરૂ થમો.
અપઘાસનસ્તાનના ખલ્જ નાભના સ્થે યશે તી તુકિ જાસતને
ખીરજી કે ખરજી કશે લાભાાં આલતી. જરારુદ્દીન ખરજીએ
ગુરાભ લાંળને ઉખેિીને ખરજી લાંળની સ્થાના કયી શતી.
ઈ.વ. 1296ભાાં તેના બત્રીજા અને જભાઈ અરાઉદ્દીન
ખરજીએ ટદલ્લીની વત્તા જરારુદ્દીન ાવેથી આાંિકી રીધી.
પ્રખ્માત કસલ અભીય ખુળયો તેના દયફાયભાાં શતા. ખુળયોની
અનેક યિનાઓ પ્રખ્માત છે . અરાઉદ્દીન ખરજીએ
બાલસનમાંત્રણ ભાિે કિક કામદા ફનાવમા શતા. તેના
અલવાન છી યાજ્મભાાં અાંધાધૂાંધી પે રાઈ અને ખરજી લાંળ
છી તુઘરુક લાંળનુાં ળાવન સ્થામુાં.

અરાઉદ્દીન ખરજીના અલવાન છી િાય જ લિભાાં
તુઘરુક લાંળનુાં ળાવન આવમુાં. ગ્માવુદ્દીન તુઘરુકે તેની
સ્થાના કયી. તેના વભમભાાં ‘િાકિોકી’ િારિસત
દાખર થઈ શતી. ઘોિે વલાયો કાગ રઈ જતા. િારીને એ
વભમભાાં ‘શરકાયો’ કશે તા. (શરકાયા સલળેની ભાટશતી
‘વૌયાષ્ટ્ર ની યવધાય’ભાાંથી ભે છે .) સગમાવુદ્દીન છી
ભશાંભદ તુઘરુક નાભનો વુરતાન ગાદીએ આવમો. ત્માયે તેણે
કે િરીક મોજનાઓ અભરભાાં ભૂકી; જેની જોયદાય િીકાઓ
થઈ. આ મોજનાઓભાાં ટદલ્લી અને દોરતાફાદ લચ્િે
યાજધાનીનુાં સ્થાાંતય, તાાંફાના સવક્કાઓનુાં િરણભાાં
સ્થાન લગેયે ભુખ્મ છે . ભશાંભદ તુઘરુકના વભમભાાં તાાંસજયના
શફવી ભુવાપય ઈબ્નફતૂતા બાયતની ભુરાકાતે આવમા શતા.
તેભણે વુરતાનના લશીલિની વભારોિના કયતાાં રખ્મુાં છે ,
‘ભશાંભદ ળાશના યાજ્મભાાં પ્રકાળ અને અાંધકાય ફાંને એક
વાથે જોલા ભે છે .
દસક્ષણભાાં સલજમનગયનુાં ટશાંદુ ભશાયાજમ અને
ફશભની વુરતાનનુાં યાજ્મ સ્થામાાં. લાયાંગરના યાજાની
શાય થતાાં જાદલકુ ના ફે બાઈઓ શટયશય અને ફુક્કાને
સલદ્યાયણ્મ સ્લાભીએ સલજમનગયનુાં યાજ્મ સ્થાલા પ્રેયણા
આી.
ઈ.વ. 1336ભાાં તુાંગબદ્રા નદીના દસક્ષણ ટકનાયે
સલજમનગય યાજ્મ સ્થામુ.ાં આઠ લિના િૂાં કા ગાાભાાં આ
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યાજ્મ તુાંગબદ્રાથી ઠે ઠ કન્માકુ ભાયી વુધી સલસ્તાય ામ્મુાં.
શટયશયના અલવાન છી ફુક્કા અને તે છીના લાંળજો
નફા િતાાં થોિા વભમ છી ળાવન ફદરામુાં. એ નલા
લાંળભાાં કૃ ષ્ક્ણદેલયામ નાભનો પ્રબાલળાી ળાવક થમો.
મોમ્કે નાભના ઈજનેયની ભદદથી તેણે દસક્ષણ
બાયતભાાં નશે યોનાાં ફાાંધકાભ કયાવમાાં શતાાં. આ યાજ્મભાાં
અસત બવમ ભાંટદયો અને ટકલ્લાઓ શતાાં. તારીકોિાના મુિભાાં
આ લૈબલળાી નગયનો નાળ થમો.

ભધ્મકાભાાં ઈ.વ. 746 થી 1304 એિરે કે આળયે
560 લિ વુધી ગુજયાતભાાં િાલિાલાંળ, વોરાંકીલાંળ અને
લાઘેરાલાંળના ળાવકોએ ળાવન કમુ.ું તેભના ળાવન
દયસભમાન યાજ્મની યાજધાની અણટશરુય ાિણ યશી, જે
અણટશરલાિ ાિણ તયીકે ણ ઓખાતુાં શતુ.ાં શારના
ાિણની સિભે આલેરુાં અનાલાિા ગાભ, જે
‘અણટશરલાિ’નુાં અભ્રાંળ થમેરુાં નાભ છે .

દખ્ખણભાાં કે િરાક અભીયોએ ફલો કમો. શવન
નાભે કાફેર અભીય દખ્ખણનો વુરતાન થતાાં ફશભની
વલ્તનતની સ્થાના થઈ. શવન વુરતાન થતાાં તેણે
ોતાના ળાશી લાંળનુાં નાભ ફશભની લાંળ યાખ્મુ.ાં

 ‘ધભાિયણ’ નાભના ગ્રાંથભાાં જણાવમા અનુવાય ાિણની
સ્થાના સલ.વાં. 802 (ઈ.વ. 746)ભાાં થઈ શતી.
 એક શસ્તસરસખત યાજલાંળાલસરભાાં ાિણની યિના
સલ.વાં. 802 (ઈ.વ. 746)ભાાં થમેર જાણલા ભે છે .
 લતિભાન ાિણભાાં ગણસત ોભાાં આલેર ગણસતની
ભૂસતિની નીિેના સળરારેખભાાં ાિણનો સ્થાનાકા
સલ.વાં. 802 (ઈ.વ. 746) રખેર છે .

ભશાંભદ તુઘરુક છી ટપયોજળાશ તઘરુકનુાં ળાવન
આવમુ;ાં ણ આ વભમથી જ ટદલ્લી વલ્તનતની વત્તા નફી
િલા રાગી શતી. તુઘરુક લાંળના ળાવન દયસભમાન તૈભૂયે
ટદલ્લી ઉય આક્ભણ કમુ.ું ટદલ્લીને રૂટ્ય
ાં .ુાં આલી અયાજકતા
લચ્િે સખજયખાન નાભના રાશોયના શાકે ભે ટદલ્લી ઉય વૈમદ
લાંળની સ્થાના કયી. આ લાંળના વુરતાનોની વત્તા ટદલ્લી
આવાવના સલસ્તાય ૂયતી વીસભત શતી. ફશરોર નાભના
એક અપઘાન વયદાયે ઈ.વ. 1451ભાાં ટદલ્લીના તખ્ત ઉય
રોદી લાંળની સ્થાના કયી. તેના છી તેનો ુત્ર સવકાંદય
રોદી ટદલ્લીની ગાદીએ આવમો. સવકાંદયભાાં વાયા ળાવકના
ગુણો શતા; ણ ધભિની ફાફતભાાં અવટશષ્ક્ણ શતો. તેના
અલવાન છી ગાદી ભાિે તકયાય જાગી. જેભાાં ઈબ્રાશીભ
રોદીએ ભોિા બાઈને શયાલીને ટદલ્લીની ગાદી વાંબાી. તેના
અસબભાની લતિનથી અભીયો નાયાજ થમા. વભગ્ર યાજ્મભાાં
તેનો સલયોધ થમો.
આ વભમે કાફુરના ફાદળાશ ફાફયે ટદલ્લી ઉય
આક્ભણ કમુ.ું ઈ.વ. 1526ભાાં ાણીતની રિાઈભાાં ઈબ્રાશીભ
રોદીને શયાલીને સલદેળથી આલેરા ફાફયે ભુઘર વામ્રાજ્મનો
ામો નાખ્મો. આ ળાવન રગબગ ફવો લિ વુધી વાંગ
િાલ્મુાં.
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ગ્રાંથોભાાંથી ભતી ભાટશતી ભુજફ ાંિાવયભાાં
િાલિાઓનુાં યાજ્મ શતુ,ાં તેના ળાવક જમસળખયી મુિભાાં
લીયગસત ામ્મા. તેભના છી તેભના ુત્ર લનયાજ િાલિાએ
સતાનુાં યાજ્મ ાછુાં ભેવમુાં. લેયસલખેય થમેરા યાજ્મની
જગ્માએ લનયાજ િાલિાએ વયસ્લતી નદીના ટકનાયે એક
નલુાં નગય લવાવમુ,ાં જે અણટશરલાિ ાિણ તયીકે
ઓખામુાં. એભ કશે લામ છે કે સતાનુાં યાજ્મ ાછુ
ભેલલાભાાં ભદદ કયનાય ોતાના સભત્ર અણટશરના નાભ
યથી નગયનુાં નાભ અણટશરલાિ ાિણ યાખ્મુાં શતુાં.
િાલિાલાંળના ળાવકોએ રગબગ 196 લિ વુધી ગુજયાત
ય યાજવત્તા વાંબાી. ત્માય ફાદ વોરાંકીલાંળના ળાવકો
ગુજયાતની યાજ્મવત્તા ય આવમા.
વોરાંકીલાંળના ળાવનભાાં ગુજયાતભાાં જાશોજરારી
શતી. યાજૂત મુગભાાં ફલાન યાજ્મ તયીકે વોરાંકીઓના
અણટશરલાિ ાિણની ગણના થતી શતી. આ લાંળના
ળાવકોભાાં ભૂયાજ વોરાંકી, બીભદેલ, સવિયાજ જમસવાંશ,
કુ ભાયા જેલા ભશાન યાજલીઓ થઈ ગમા. સવિયાજ
જમસવાંશના વભમભાાં કધરક રસલતજ્ઞ શે ભિાંદ્રાિામિ થઈ
ગમા. તેભના વભમભાાં અણટશરલાિ ાિણ ‘સલદ્યાનુાં ધાભ’
ફન્મુાં શતુ.ાં
સવિયાજ જમસવાંશના આભાંત્રણથી
શે ભિાંદ્રાિામિજીએ ‘સવિશે ભ ળબ્દાનુળાવન’ નાભનો
વમાકયણગ્રાંથ યચ્મો શતો. આ ગ્રાંથની ળોબામાત્રા શાથીની
અાંફાિી ઉય કાઢલાભાાં આલી શતી, જેભાાં યાજા અને ગ્રાંથના
કતાિ પ્રજાની વાથે વભગ્ર નગયભાાં ગાા િારતા શતા.
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વાટશત્મગ્રાંથનુાં આલુાં ફશુભાન થમુાં શોમ તેલો આ શે રો
પ્રવાંગ શતો. કુ ભાયાના ળાવન લખતે ગુજયાતની વભૃસિ
િોિ ય શતી.
યાણી ઉદમભસતએ પ્રજાના કલ્માણ શે તુ લાલ ફાંધાલી
શતી. આ લાલ યાણીની લાલ તયીકે ઓખામ છે . વાત
ભાભાાં ફાંધાલેરી યાણીની લાલ કરા અને સ્થાત્મનો
અજોિ નભૂનો છે . યાજભાતા ભીનદેલી ણ પ્રજાકલ્માણનાાં
કામિ ભાિે વદૈલ તત્ય યશે તાાં શતાાં. સવિયાજ જમસવાંશનાાં
ભાતા યાજભાતા ભીનદેલીએ યાજ્મભાાંથી માત્રાલેયો ફાંધ
કયાવમો શતો. તેભના કશે લાથી ધોકાભાાં ભરાલ તાલ અને
સલયભગાભભાાં ભુનવય તાલ ફાાંધલાભાાં આવમાાં શતાાં.
સવિયાજ જમસવાંશના ળાવનકા દયસભમાન ાિણભાાં
વશસ્ત્રસરાંગ તાલ ફાાંધલાભાાં આવમુાં શતુ.ાં
અણટશરલાિ ાિણની વાથે એક સલયાાંગના
યાણીનો ઈસતશાવ જોિામેર છે . યાજા અજમાના અલવાન
છી તેનો ુત્ર નાનો શોલાથી યાજ્મનો કાયબાય તેભનાાં યાણી
નાઈકીદેલી વાંબાતાાં શતાાં. તેભના વભમભાાં ળાશફુદ્દીન ઘોયી
યણ ઓાંગી ગુજયાત ઉય િિી આવમો. આ વભમે
સલયાાંગના નાઈકીદેલીએ ગુજયાતની વેનાનુાં નેતૃત્લ વાંબાળ્યુાં
શતુ.ાં ળાશફુદ્દીન ઘોયીની વેનાને મુિભાાં શાય આી શતી.
વોરાંકીલાંળ છી લાઘેરાલાંળના ળાવકોએ
ગુજયાતનુાં ળાવન િરાવમુાં શતુાં. લાઘેરાલાંળના છે લ્લા ળાવક
કયણદેલ લાઘેરાનો અરાઉદ્દીન ખીરજીની વેના વાભે
યાજમ થતાાં, અણટશરલાિ ાિણ યથી યાજૂત ળાવન
ુરુાં થમુાં. છી કે િરાાંક વભમ વુધી અણટશરલાિ ાિણ
ગુજયાતની ભાત્ર નાભની યાજધાની યશી. વલ્તનતકાભાાં
અશભદળાશે ઈ.વ. 1411ભાાં અભદાલાદ ળશે ય લવાવમુ.ાં ,
ત્માયથી ાિણ ગુજયાતની યાજધાની ભિી વુફાગીયી
(પ્રાાંતનુાં) ભથક ફન્મુ.ાં ાંદયભી અને વોભી વદીના અાંત
વુધી ગુજયાત ઉય વુરતાનોનુાં ળાવન યહ્ુ.ાં આ ળાવન
દયસભમાન અશભદળાશ, ભશભૂદ ફેગિો, ભુઝપપય ફીજા જેલા
નોંધાત્ર વુરતાનો થઈ ગમા. વત્તયભી વદીની ળરૂઆતભાાં
ગુજયાતભાાં ભુઘર ળાવનની ળરૂઆત થઈ. ત્માય ફાદ ધીભેધીભે ગુજયાતભાાં અનેક નલાાં યજલાિાાં અભરભાાં આલલા
રાગ્માાં.

વોરાંકીઓના યાજ્મતાંત્રભાાં યાજાનુાં સ્થાન વલોયી
શતુ.ાં યાજ્મતાંત્રનાાં સલસલધ ખાતાાં જુ દા-જુ દા અભાત્મો
વાંબાતા. ભુખ્મ અભાત્મ ‘ભશાભાત્મ’ કશે લાતા, જે શ્રી કયણ
(નાણાખાતુાં)ને રગતી ફાફતો વાંબાતા. આ વભમે
લશીલિી સલબાગોભાાં વૌથી ભોિો બાગ ‘ભાંિર’ કશે લાતો.
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યાજ્મની યાજધાનીનો પ્રદેળ વયસ્લતી નદી ઉય આલેરો
શોલાથી ‘વયસ્લતીભાંિર’ તયીકે ઓખાતો. ભાંિરનો ેિા
સલબાગ ‘થક’ શતો. આ વભમે કચ્છ ભાંિર, વૌયાષ્ટ્ર ભાંિર,
ખેિક ભાંિર (ખેિા), રાિ ભાંિર ભેદાિ ભાંિર જેલા ભાંિર
શતાાં.

વોરાંકી ળાવન લખતે ગુજયાતભાાં ળૈલધભિના
અનુમામી લધાયે શતા. વોરાંકીકાભાાં ગુજયાતભાાં જેભ
વોભનાથ ાિણ ળૈલધભિનુાં પ્રખ્માત કે ન્દ્ર શતુ.ાં તેભ દ્વાયકા
લૈષ્ક્ણલધભિનુાં વુપ્રસવિ ધાભ ગણાતુાં શતુ.ાં અસગમાયભી
વદીભાાં ફાંધામેર ભોઢે યાનુાં વૂમિભાંટદય, આફુનુાં સલભરલવટશ
ભાંટદય, ફાયભી વદીભાાં ફાંધામેર રુદ્રભશારમ, વોભનાથ
ભાંટદયનો સજણોિાય, તેયભી વદીભાાં ફનેરાાં દેરલાિાનાાં
દેયાવયો લગેયે જેલી કરાકૃ સત્તઓ બાયતના સ્થાત્મભાાં
નોંધાત્ર સ્થાન ધયાલે છે .
ગુજયાતનાાં ભાંટદય સ્થાત્મોની વાથે અન્મ
સ્થાત્મોભાાં કુાં િો, ટકલ્લાઓ, દયલાજાઓ અને તોયણોનો
વભાલેળ થામ છે . કીસતિતોયણોભાાં લિનગયનુાં કીસતિતોયણ
પ્રસવિ છે . વાટશત્મવજિનભાાં આ વભમે શસ્તસરસખત પ્રતો
ભશદાંળે તાિત્ર ય રખાતી. ફે-ત્રણ પૂિ રાાંફા અને ફેત્રણ ઈંિ જેિરી શોાઈલાાાં તાિત્રો ઉય િાયે ફાજુ એ
શાાંસવમો દોયીને ભમાિટદત જગ્માભાાં રખાણ કે સિત્રો દોયલાભાાં
આલતાાં. આ સવલામ વોરાંકીકાભાાં જૈનધભિભાાં ઘણાં
વાટશત્મવજિન થમેરુાં જોલા ભે છે . જેભ કે શે ભિાંદ્રાિામિ
સરસખત ‘દ્વમાશ્રમ’ ગ્રાંથ.
વલ્તનતકા અને ભુઘરકાભાાં ગુજયાતભાાં કે િરીક
ખ્માતનાભ ભસસ્જદો ફાાંધલાભાાં આલી. આ વભમે ફનેર
વયખેજનો યોજો, અભદાલાદની સવદીવૈમદની જાી લગેયે
પ્રખ્માત છે .
ભધ્મકાભાાં ગુજયાતભાાં આળયે 560 લિ વુધી
યાજૂતલાંળના ળાવકોએ અને તેના છી વલ્તનત અને
ભુઘરકાભાાં કે િરાક વુરતાનો અને વૂફાઓએ ળાવન
કમુું. તેભના ળાવનકાની ઝાાંખી કરાસ્થાત્મ અને
વાટશત્મ દ્વાયા જોલા ભે છે .

ટદલ્શીભાાં વુરતાન ઈબ્રાશીભ રોદીનુાં ળાવન શતુ.ાં
ત્માયે અપઘાસનસ્તાનના કાફુરભાાં ફાફયનુાં ળાવન િારતુાં
શતુ.ાં ફાફય ભુઘરલાંળનો ળાવક શતો. તેણે ઈ.વ. 1526ભાાં
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ટદલ્શી ઉય આક્ભણ કમુ.ું ાણીતના ભેદાનભાાં ફાફયની
તોથી વિ વેના વાભે ઈબ્રાશીભ રોદીની શાય થઈ. ટદલ્શી
ઉય વલ્તનતમુગ વભાપ્ત થમો અને ભુઘર ળાવન ળરૂ
થમુાં.

 ઈ.વ. 1527ભાાં સિત્તોિના લીય મોિા યાણા વાાંગા વાથે
કાનલાના ભેદાનભાાં રિાઈ થઈ. ફાફયે મુિભાાં તોનો
ઉમોગ કમો શતો, જેભાાં યાણા વાાંગાની શાય થઈ.
 ઈ.વ. 1530ભાાં ફાફય ફીભાય થતાાં ભૃત્મુ ામ્મો શતો. તે
શે રાાં તેણે ટદલ્શી અને આગ્રા આવાવના પ્રદેળો ઉય
ભુઘર વત્તાનો ામો ભજફૂત કયલા કે િરીક રિાઈઓ
રિી, જેભાાં તેને ભોિા બાગે વપતા ભી.

 ફાફય છી શુભામુ ટદલ્શીની ગાદી ઉય આવમો.
સતાની લસવમત અનુવાય યાજ્મના બાગરા ાિીને
દયે ક બાઈને એક-એક પ્રાાંત આપ્મો. ટદલ્શીનુાં ળાવન
તેણે તેની ાવે યાખ્મુાં.
 શુભામુને બાઈ કાભયાન અને અપઘાનો વાભે વતત
વાંઘિ કયલો ડ્ો.
 ળેયળાશ વાભે શુભામુનો ફે લખત યાજમ થતાાં તેને
ાંદય લયવ વુધી યઝાિ કયલી િી. આ યઝાિ
દયસભમાન અભયકોિના યાણાને ત્માાં અકફયનો જન્ભ
થમો શતો.
 ળેયળાશ છીના વયદાયો ાવેથી શુભામુએ ટદલ્શીનુાં
યાજ્મ ુન: ભેવમુાં

 ળેયળાશ વૂટય અપઘાન વયદાય શતો. તેથી ટદલ્શીની
ગાદી ઉય વૂયલાંળનુાં ળાવન ળરૂ થમુાં. તે જાતભશે નતથી
આગ લધ્મો શતો. તેણે શુભામુને ફે લખત શાય આી
શતી. તેથી ટદલ્શીની ગાદી ય વૂયલાંળનુાં ળાવન ળરૂ
થમુાં.
 ળેયળાશે ટદલ્શીનુાં ળાવન ભેવમા ફાદ કે િરાક ભશત્ત્લના
સલજમો ભેવમા શતા. કાફુરથી ફાંગાા અને ભાલા
વુધી તેણે ોતાના યાજ્મની વીભા લધાયી શતી.
 ળેયળાશને ઈસતશાવભાાં વુધાયક ળાવકના રૂભાાં માદ
કયલાભાાં આલે છે .
 ળેયળાશ છી ુન: ટદલ્શી ઉય ભુઘર ળાવન સ્થામુ.ાં
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 અકફયની ઉંભય 13 લિની શતી, ત્માયે સતા શુભામુનુાં
અલવાન થમુ.ાં
 અકફય ટકળોય શોલાથી શુભામુના લપાદાય વયદાય
ફશે યાભખાને યક્ષક તયીકે તેનો ઉછે ય કમો અને તેના લતી
યાજ્મવમલસ્થા વાંબાી.
 અકફય ાંજાફભાાં શતો, ત્માયે ટદલ્શી ઉય સવકાંદય
વૂયના વયદાય શે ભુએ ટદલ્શી ઉય વત્તા સ્થાી. આથી
ફશે યાભખાનની દોયલણી શે ઠ અકફયે શે ભુને
ાણીતના ભેદાનભાાં શાય આી.
 ફશે યાભખાન લધાયે પ્રભાણભાાં સ્લતાંત્ર થતાાં, અકફયે
તેની વત્તા ાછી ખેંિી, તેને શજ ભાિે ભોકલ્મો, જ્માાં
યસ્તાભાાં તેનુાં ખૂન થમુાં.
 અકફયે યાણા પ્રતા વાથેની રિાઈભાાં સિત્તોિ અને
યણથાંબોય ભેવમાાં. ફાંને લચ્િે લાયાંલાય રિાઈઓ થતી.
 ઈ.વ. 1585થી 1605 દયસભમાન અકફયના વામ્રાજ્મનો
સલસ્તાય થમો; જેભાાં તેણે કાંદશાય, કાશ્ભીય, કાફૂર જેલાાં
યાજ્મો ોતાના વામ્રાજ્મભાાં જોિી દીધાાં. દસક્ષણભાાં
ખાનદેળ, અશભદનગય, જેલા પ્રદેળ ઉય ણ વત્તા
સ્થાી શતી.
 અકફયના ળાવનનાાં અાંસતભ લોભાાં ળાશજાદા
વરીભના ફલાને કાયણે તેની યાજવત્તા િાભાિો થઈ
શતી. છે લ્લે વરીભ જ ‘જશાાંગીય’ નાભ ધાયણ કયીને
ટદલ્શીની ગાદી ઉય આવમો.

ભુઘર વભમભાાં વૂફાગીયી અભરભાાં શતી. અકફયે
ોતાના યાજ્મના ાંદય જેિરા સલબાગો ાડ્ા શતા. પ્રત્મેક
સલબાગ ‘વૂફા’ અથલા ‘પ્રાાંત’ના નાભથી ઓખાતો.
વૂફાના ેિા સલબાગ ‘વયકાય’ અને વયકાયનો ેિા સલબાગ
‘યગણાં’ કશે લાભાાં આલતુ.ાં યગણાનો ઉયી ‘આભીર’
શતો. તે ભશે વૂરનુાં કાભ કયતો શતો. એિરે કે યગણાનુાં
ભશે વૂર એકઠુાં કયનાય ઉયી અભરદાય. ગાભિાાંઓભાાં
ગ્રાભાંિામતો શતી. તેના પ્રભુખને િે ર, િૌધયી, ભુકાદભ
એલા નાભથી ઓખલાભાાં આલતા. આ વભમે વભાજભાાં
આ પ્રકાયનાાં દ શતાાં.
અકફયના વભમભાાં યાજ્મભાાં માત્રાલેયો ફાંધ
કયલાભાાં આવમો શતો. માત્રાલેયો ફાંધ થલાના કાયણે
બાયતનાાં કે િરાાંક માત્રાધાભભાાં રોકોની બીિ યશે તી શતી. તે
વભમના વભથિ સલદ્વાનોથી અકફયની યાજવબા ળોબતી,
જેલા કે ભશે વૂરનો સનષ્ક્ણાત દીલાન િોિયભર, દક્ષવેના
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અધ્મક્ષ યાજા ભાનસવાંશ, ‘આઈને અકફયી’ અને
‘અકફયનાભા’નો કતાિ અને ઈસતશાવ રેખક અફુર પઝર,
વુપ્રસવિ ગામક તાનવેન, કુ ળાગ્ર ફુસિલાો અને સલનોદી
ભુલ્લાાં દોપ્મા, સલનોદી તુક્કાનો જનક તેભજ શાજયજલાફી
ભશે ળદાવ સફયફર, વુપ્રસવિ લૈદ્ય શકીભ શભાભ,
સવિશસ્ત કસલ પૈ જી, ટશાંદી દ યિનાય અબ્દુર યશીભ લગેયે
સલદ્વાનો અકફયના દયફાયનાાં નલ યત્નો શતાાં.

ળેયળાશને એક મોિા તયીકે નશીં ણ એક વુધાયક
તયીકે માદ કયલાભાાં આલે છે . તેણે જભીનની જાતો અને
ઉજની વયાવયી ઉયથી, જભીન-ભશે વૂરના દયનો કોઠો
િોિયભરની ભદદથી તૈમાય કમો શતો. ળેયળાશની આ
ભશે વૂર િસત અકફયે અનાલી શતી. ળેયળાશના
વભમભાાં ધોયીભાગિ ફનાલલાભાાં આવમા શતા.

સિત્તોિના સવવોદીમા લાંળના ળાવકોભાાં ભશાયાણા
પ્રતા અકફય વાભે છે લ્લે વુધી અણનભ લીયની જેભ રિતા
યહ્ા. તેભાાં શલ્દીઘાિીના ભેદાનભાાં થમેરુાં મુિ વીભાસિહ્નરૂ
ભાનલાભાાં આલે છે .

 અકફયના અલવાન ફાદ ઈ.વ. 1605ભાાં વરીભ નાભનો
તેનો ુત્ર ‘જશાાંગીય’ (દુસનમાને જીતનાય) નાભ ધાયણ
કયીને ટદલ્શીની ગાદીએ આવમો.
 ળાશજાદા ખુળરૂએ ફાંિ ોકયતાાં તેની વાભે જશાાંગીયે
વખ્તાઈથી કામિલાશી કયી તેને ફાંદીલાન ફનાવમો.
 ળીખ ગુરુ અજુ નિ સવાંશે ખુળરૂને ભદદ કયી છે , એલા
આયોવય તેભનો લધ કયલાભાાં આવમો.
 જશાાંગીયના વભમભાાં ઈંગ્રેન્િના યાજાના પ્રસતસનસધ તયીકે
સલસરમભ શોટકન્વ અને વય િોભવ યો બાયત આવમા
શતા અને દેળભાાં લેાય કયલાનો યલાનો ભેવમો શતો.
 જશાાંગીયની ત્ની નૂયજશાાં ખૂફ સ્લરૂલાન અને
ભશત્ત્લાકાાંક્ષી શતી. યાજ્મનો ભોિા બાગનો લશીલિ
નૂયજશાાં વાંબાતી.
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 યાજ્મની આફાદીનો ામો ખેતી છે , એલુાં ળાશજશાાં
ભાનતો શતો. આથી ખેતીને પ્રાધાન્મ આી અકફયની
ભશે વૂર િસત િારુ યાખી. તેણે યાજ્મભાાં પ્રાભાસણક
અને ભશે નતુ અસધકાયીઓને નીમ્મા શતા.
 ળાશજશાાંએ જૂ ની ટદલ્શી ાવે ળાશજશાાંફાદ નાભે એક
નલુાં ળશે ય લવાલી તેભાાં બવમ ઈભાયતો ફાંધાલી શતી.
 ળાશજશાાંએ સલશ્વસલખ્માત તાજભશાર, રાર ટકલ્લાભાાં
દીલાને આભ અને દીલાને ખાવ, યાંગભશર, ભોતી
ભસસ્જદ, ટદલ્શીની જુ મ્ભા ભસસ્જદ લગેયે જેલાાં પ્રસવિ
સ્થાત્મો ફાંધાવમાાં શતાાં.

રાશોયની ળાર, પતેશુય સવક્ીની ળેતયાંજીઓ,
ગુજયાતનુાં વુતયાઉ કાિ તથા ઢાકાની ભરભર દુસનમાબયભાાં
જાણીતી લસ્તુઓ શતી.

ળાશજશાાંએ કે િરાક સલશ્વપ્રસવિ સ્થાત્મો
ફાંધાવમાાં. તેને ‘ભહે રોનો ફ ાંધન ય’ કશે છે . કફીય અને
યશીભના દુશા તથા વાખી પ્રિસરત થમાાં. લૈષ્ક્ણલ આિામિ
સલઠ્ઠરનાથજીના સળષ્ક્મ યવખાને ટશાંદી કાવમો રખ્માાં. તે
વભમે િે લસનિમય તથા ફસનિમય નાભના િેન્િ ભુવાપયો
બાયતભાાં આવમા શતા. તેભાાં ફસનિમય તો બાયતભાાં ફાય લિ
વુધી યહ્ો શતો. ભુઘર ળાવનનો ‘વુલણિમુગ’ એિરે
ળાશજશાાંનો ળાવનકા.

જોધુયના ભશાયાજાનુાં અલવાન થતાાં તેભના ુત્ર
અને યાણીની ઉય ભુઘર ળાવનનો બમ ઊબો થમો. લીય
દુગાિદાવે તેભને વરાભત જગ્માએ યક્ષણ આપ્મુાં. ફાદભાાં
લપાદાય વૈસનકોની ભદદથી ભાયલાિના સ્લાતાંત્ર્મનો ઝાંિો
િીવ લિ વુધી પયકતો યાખ્મો. ઓસિાંતા છાા ભાયલાની
વમૂશયિના આગ ઔયાંગઝેફ પાવમો નશીં. અાંતે તેને
યાજૂતો વાથે વુરેશ કયલી િી.

ભશાયાષ્ટ્ર એિરે ભયાઠાઓનુાં લતન. બોંવરે કુ િુાં ફના
ળાશજીના ુત્ર સળલાજીનો જન્ભ ઈ.વ. 1630ભાાં સળલનેયી
ટકલ્લાભાાં થમો શતો. ભાતા જીજાફાઈ અને ગુરુ દાદાજી
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કોંિદેલની નજય તે સળલાજીનો ઉછે ય થમો. યાજનીસતના
ાઠ દાદા ાવેથી ળીખ્મા. તાનાજી જેલા સભત્રો ભળ્યા.
તોયણા, િાકણ, સવાંશગઢ, ુયાંદય લગેયે ટકલ્લાઓ તેભણે જીતી
રીધા. ફીજાુય તેભજ ભુઘરો વાભે અનેક રિાઈ ફાદ ઈ.વ.
1674ભાાં યામગઢભાાં સળલાજીનો યાજ્માસબેક થમો.

ઈ.વ. 1526ભાાં ળરૂ થમેર ભુઘર વામ્રાજ્મ
ઈ.વ.1707ભાાં તન તયપ ઢલા રાગ્મુ.ાં ફાફય દ્વાયા ળરૂ
થમેર ભુઘર વામ્રાજ્મ ઔયાંગઝેફના વભમભાાં બાયતભાાં
પે રામેર શતુાં અને તેના જ વભમકાભાાં તનની ળરૂઆત
થઈ.

જભીનભાગે અશીં સલદેળી લેાયીઓ લામવમ
વયશદેથી આલતા અને લેાય કયતા શતા. જભીનભાગે
આયફ લેાયીઓ લોથી લેાય ખેિતા; યાંતુ ટયસસ્થસત
ફદરાઈ ત્માયે જભીનભાગે લેાય અિકી ડ્ો. જેથી
મુયોીમન દેળોભાાં બાયતની િીજલસ્તુઓ જેલી કે , યે ળભ,
વુતયાઉ, ભરભર, ભયી-ભવારા, તેજાના લગેયેની ભાાંગ લધી
ગઈ. આ ટયસસ્થસતઓનો રાબ રેલા મુયોના ભોિાબાગના
દેળોએ બાયત શોંિલાના જભાગો ળોધી કાઢલાની
મોજનાઓ અભરભાાં ભૂકી.
વભમ જતાાં મુયોના અન્મ દેળોના વાશસવક
વાગયખેિુઓએ બાયત આલલાનો જભાગિ ળોધી કાઢલા
ભાિે ની ળરૂઆત કયી.

બાયત આલલાનો જભાગિ ળોધલાનુાં ફીિુાં ઝિનાય
અનેક વાશસવકોભાાંનો એક ઈિારીનો યશે લાવી પ્રસવિ
કોરાંફવ શતો. તે ભાનતો શતો કે ૂલિભાાં જલા ભાિે સિભ
ફાજુ થી ણ જઈ ળકામ. કોરાંફવ ઈ.વ. 1492ભાાં બાયત
આલલા નીકળ્યો; યાંતુ તે આકસસ્ભક યીતે અભેટયકા જઈ
િડ્ો અને તે જીવમો ત્માાં વુધી ોતાને ટશન્દુસ્તાનનો ળોધક
ભાનતો યહ્ો. આજે ણ અભેટયકાના ભૂ લતનીઓને યે િ
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ઈસન્િમન અને તેના ટકનાયાના િાુઓને ‘લેસ્િ ઈસન્િઝ’
કશે લામ છે .

બાયત આલલાનો જભાગિ ળોધલાભાાં વપતા
ભેલનાય ોિુિ ગર દેળનો યશે લાવી લાસ્કો-દ-ગાભા શતો.
તેનુાં જશાજ આટિકાની દસક્ષણે કે -ઓપ-ગુિ શો પયતુાં
િક્કય રગાલી આટિકાના ૂલિ ટકનાયે ભસરન્દી શોંિીને
ટશન્દ ભશાવાગયભાાં આગ લધતાાં ભશભદ-ઈબ્ન-ભજીદ
નાભના ટશન્દી ખરાવીની ભદદથી ટશાંદ ભશાવાગયભાાં થઈ
22ભી ભે, 1498ને ટદલવે કાસરકિ ફાંદયે આવમુ.ાં એ લખતે
કાસરકિનો યાજા ઝાભોટયન શતો. તેણે આ ોિુિ ગીઝ રોકોને
લેાય કયલાની છૂિ આી.
ઈ.વ. 1502ભાાં ોિુિ ગીઝોએ લેાય કયલા ભાિે
કાસરકિભાાં કોઠી સ્થાી; તેના પયતે ટકલ્લો ફાાંધી અલ્ફુકકિ
નાભના એક વેનાસતને તેનો યક્ષક નીમ્મો. અલ્ફુકકે ઉત્તય
તયપ આગ લધીને ઈ.વ. 1506ભાાં ગોલા જીતી રીધુાં. વો
લિભાાં ોિુિ ગીઝો ભેંગ્રોય, કોિી, રાંકા, દીલ, ગોલા અને
ભુાંફઈનો ફેિ તેભના સનમાંત્રણભાાં રાલી ળકમા.

વત્તયભી વદીની ળરૂઆતભાાં ોિુિ ગીઝોનો લેાય
ફાંગા તયપ લધલા રાગ્મો. આ વભમે ભુઘર ફાદળાશ
ળાશજશાાં ટદલ્લીની ગાદી ય શતો. ફાંગાભાાં તેના વૂફાએ
ોિુિ ગીઝોના લતિન વાભે ળાશજશાાંને પટયમાદ કયી. ટયણાભે
ળાશજશાાંના પયભાનથી તેની શુગરીની કોઠી તોિી ાિલાભાાં
આલી અને લશાણો વગાલી નાાંખ્માાં. આભ, ોિુિ ગીઝ
વત્તાનો અાંત આવમો અને ોિુિ ગીઝોની વત્તા પકત દીલ,
દભણ અને ગોલા ૂયતી ભમાિટદત યશી.

ોિુિ ગીઝોના આગભન છીનાાં વો લિ ફાદ રગબગ
16ભી વદીના અાંતબાગભાાં શોરેન્િ (શારનુાં નેધયરેન્િ)ના
યશે લાવી િિ રોકો લેાય અથે આવમા. વૌપ્રથભ ુસરકિ
અને ભદ્રાવ (શારનુાં િેન્નઈ)ભાાં તેભણે કોઠીઓ સ્થાી. ઈ.વ.
1663ભાાં આગ્રાભાાં ણ તેભણે કોઠી સ્થાી. દયસભમાન
અાંગ્રેજો ણ બાયતભાાં આલી શોંચ્મા. િિ રોકો અાંગ્રજો
ે વાભે
સ્ધાિભાાં િકી ળકમા નટશ.
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ઈ.વ. 1600ભાાં ઈંગ્રેન્િની યાણી ઈસરઝાફેથના
વભમભાાં સબ્રટિળ ‘ઈસ્િ ઈસન્િમા કાંની’ની સ્થાના થઈ.
ટશન્દુસ્તાન વાથે લેાય કયી ધનલાન થલાની ઈચ્છા
યાખનાય લેાયીઓની આ કાંની શતી.
ઈ.વ. 1608ભાાં શે રુાં અાંગ્રેજ લશાણ ટશન્દુસ્તાનના
વુયત ફાંદયે શોંચ્મુ.ાં ટશન્દુસ્તાનની ધયતી ય ગ ભૂકનાય
પ્રથભ અાંગ્રેજ શોટકન્વ આ લશાણનો કપ્તાન શતો. તે
જશાાંગીયને ભળ્યો; યાંતુ યલાનગી ભી નટશ. ત્માયફાદ
આલનાય વય-િોભવ યોએ જશાાંગીય ાવેથી વુયતભાાં
લેાયી કોઠી સ્થાલાની યલાનગી રીધી. ત્માય છી
ટદલ્લીની વત્તા ળાશજશાાં ાવે આલી. ળાશજશાાંએ અાંગ્રજો
ે ને
ફાંગાભાાં લેાય કયલાની છૂિ આી.

િેંિોએ ‘િેંિ ઈસ્િ ઈસન્િમા’ નાભની કાંની ઈ.વ.
1664ભાાં સ્થાી શતી. તેભણે વુયત અને ુિુિેયી
(ોંટિિેયી)ભાાં કોઠીઓ સ્થાી. િેંિોની કાંનીનો લિો દુપ્રે
શતો, જેને બાયતભાાં મુયોસમન વત્તા સલસ્તાય કયલાની
ઈચ્છા થઈ. આભ, મુયોસમન પ્રજાભાાં અાંગ્રજો
ે અને િેંિો ફે
ફલાન કાંનીઓ એકફીજાની શયીપાઈ કયતી શતી. આભાાં
ઘણી તકયાયો અને રિાઈઓ થઈ, જેભાાં છે લિે અાંગ્રજો
ે વપ
થમા. યાંતુ િેન્િો ાવે છે લિે ુિુિેયી, ભાશે , િાંદ્રનગય લગેયે
થાણાાં (લેાયી ભથકો) યહ્ાાં.

ઈ.વ. 1651ભાાં શુગરી નદીને કાાંઠે અાંગ્રેજોએ
શે રલશે રો લેાય કયલાની ળરૂઆત કયી. ોતાની કોઠીઓ
સ્થાી. આજુ ફાજુ ટકલ્લાઓ ફાાંધ્મા. ોતાના યક્ષણ ભાિે
વૈસનકો યાખ્મા અને ભુઘર ફાદળાશ ઔયાંગઝેફ ાવેથી
લાસિક ખાંિણી (યકભ)ના ફદરાભાાં કયલેયા આપ્મા લગય
લેાય કયલાની યલાનગી ભેલી રીધી.
શલે કાંની લધુ ને લધુ ધન કભાલાની શોિભાાં રાગી
િૂકી શતી. ફાંગાભાાં કયભુકત લેાય કયલાના પયભાનભાાં
પકત કાંનીને જ કયભુકત લેાયની છૂિ શતી; યાંતુ કાંનીના
અસધકાયીઓ વમસકતગત લેાય કયતા; તેભાાં ણ કય
આતા નટશ. જેથી ફાંગાની કયલેયાની આલક ઘિી ગઈ,
જેનો ફાંગાના નલાફ ભુસળિદઅરી ખાને સલયોધ કમો. આ
સલલાદ ટદનપ્રસતટદન લધતો યહ્ો. અાંતે તેના ટયણાભે ઈ.વ.
1757ભાાં પ્રાવીનુાં મુિ થમુાં.

www.asthaacademy.wordpress.com

1756ભાાં સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરા ફાંગાનો નલાફ
ફન્મો; જેની અાંગ્રેજો ય ધાક શતી. તેથી અાંગ્રજો
ે તેને વાંદ
કયતા ન શતા. સવયાજ ફાંગાનો નલાફ ન યશે તે ભાિે
અાંગ્રેજોએ કૂ િનીસત કયી અને સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરાના શયીપોને
ભદદ કયી. સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરાએ કાંનીને શુકભ કમો કે કાંની
યાજ્મની ફાફતભાાં દખર કયલાનુાં ફાંધ કયે ; અાંગ્રેજો તેની
કોઠીઓની ટકલ્લેફાંધી કયલાનુાં ફાંધ કયે અને કામદેવયનો કય
બયી, ળયતોનુાં ારન કયી, લેાય કયે . આ ફાફતે ફાંને ક્ષ
વભાધાન ભાિે તૈમાય ન થમા. તેથી નલાફે 30,000
વૈસનકોને વાથે યાખી અાંગ્રજ
ે કોઠી ય શૂભરો કમો. નલાફની
પોજે અાંગ્રેજોને ફાંદીલાન ફનાલી, તેનાાં લશાણો ઘેયી રીધાાં.
અાંગ્રેજ વેનાએ યોફિિ કરાઈલની આગેલાનીભાાં
લતો શૂભરો કમો. યોફિિ કરાઈલે સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરાના
એક વેનાસત ભીય જાપયને નલાફ ફનાલલાની રારિ
આી, તેની ભદદ ભાગી તેને યાજી કયી રીધો. પ્રાવીના
મુિભાાં કરાઈલે સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરાને શયાલી દગાથી તેનુાં ખૂન
કમુું.
બાયતભાાં કાંનીની આ શે રી રિાઈ શતી. જેભાાં
બાયતભાાં અાંગ્રજો
ે ની વત્તાની ળરૂઆત થલાની શતી. ભાિે આ
રિાઈ બાયતના ઈસતશાવભાાં ભશત્ત્લની ઘિના ગણામ છે .
પ્રાવીના ભેદાનનુાં ભૂ નાભ રાળી છે . ત્માાંના
રાળ (ખાખયા)નાાં લૃક્ષો યથી ભેદાનનુાં નાભ િે ર છે .
રાળનાાં પૂર રાર યાંગનાાં થામ છે . તેનો ગુરાર અને
શોીના યાંગોભાાં ઉમોગ થામ છે .

પ્રાવીના મુિ છી, કાંનીએ ભીયજાપયને
ફાંગાનો નલાફ ફનાલીને ોતાની ઈચ્છા વાંતોી. યાંતુ
કાંનીને એલો ભાણવ જોઈતો શતો; જે તેના ઈળાયે કાભ કયે .
યાંતુ કે િરીક ફાફતોભાાં ભીયજાપયે કાંનીનો સલયોધ કમો.
તેથી કાંનીએ તેને દૂય કયી, તેની જગ્માએ ભીય કાવીભને
નલાફ ફનાલી દીધો. નલાફ ફન્મા છી ભીયકાવીભ
કાંનીને યે ળાન કયલા રાગ્મો. આથી ઈ.વ. 1764ભાાં
ફકવયની રિાઈ દ્વાયા તેને શયાલીને ભીયજાપયને ફીજીલાય
ફાંગાનો નલાફ ફનાલી દીધો.
ઈ.વ. 1765ભાાં ભીયજાપયનુાં ભૃત્મુ થમુાં. તે છી
કરાઈલ ખુદ ફાંગાનો નલાફ ફની ફેઠો.
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લેરેસ્રી ગલનિય જનયર ફનીને બાયત આવમો;
ત્માયે ઈંગ્રેન્િ અને િાન્વ લચ્િે તીવ્ર શયીપાઈ િારતી શતી.
બાયતભાાં િેન્િો તાકાતલય ન ફને તે ભાિે બાયતનાાં દેળી
યાજ્મોભાાં અાંગ્રેજ વત્તાનો ગેવાયો કયલા લેરેસ્રીએ એક
મોજના ફનાલી. જેને ‘વશામકાયી મોજના’ કશે લાભાાં આલે
છે . આ મોજના સ્લીકાયનાય દેળી યાજ્મોને ોતાના યાજ્મભાાં
અાંગ્રેજ રશ્કય યાખલુાં િતુાં. વૈન્મનો ખિિ જે-તે દેળી યાજ્મે
ઉાિલો િતો. આ વાથે દયે ક દેળી યાજ્મભાાં એક અાંગ્રેજ
પ્રસતસનસધ યશે તો. આભાાં અાંગ્રેજોનુાં વૈન્મ અને તેભના
પ્રસતસનસધ વિલાતા. વાભે ક્ષે દેળી યાજ્મોને અાંગ્રેજ વૈન્મ
ભતુ;ાં ણ તેનો ઉમોગ તેઓ કયી ળકતા નટશ. બાયતનાાં
અનેક યાજ્મો લેરેસ્રીની વશામકાયી મોજનાનો બોગ ફન્માાં.
જેભાાં સનઝાભ, ભૈવૂય, અમોધ્મા, ગામકલાિ, ભયાઠા લગેયે
યાજ્મોનો વભાલેળ થામ છે . દેળી યાજ્મો ભાિે વશામકાયી
મોજના ભીઠા ઝેય જેલી શતી. ળરૂઆતભાાં યાજલીઓને
વરાભતી અને ભદદ દેખાતી શતી; યાંતુ ધીયે ધીયે લાસ્તલભાાં
તો તે ગુરાભીનો અનુબલ કયાલતી શતી.
લેરેસ્રીની આ સલસ્તાય મોજના (વશામકાયી
મોજના)નો પ્રથભ સળકાય શૈ દયાફાદ યાજ્મનો સનઝાભ ફન્મો.
છી ભૈવૂય અને અમોધ્મા ફન્માાં. તાાંજોય અને કણાિિકના
ણ આલા જ શાર થમા. ભયાઠા વયદાયોભાાં અાંદયો-અાંદય
ઝઘિા કયાલી, તેભને ણ ‘વશામકાયી મોજના’નો બોગ
ફનાવમા.
ભયાઠાઓ વાથે રિાઈ કયીને, સનઝાભને બાયે
ખુલાયી લેઠલી િી શતી, આથી તેણે વૌથી શે રાાં આ
મોજના સ્લીકાયી. િીુ વુરતાનનુાં યાજ્મ તો શે રાાં જ
અાંગ્રેજોની શકૂ ભતભાાં આલી ગમુાં શતુાં. નાના પિનલીવના
અલવાનથી ભયાઠા વાંઘો લચ્િે ઝઘિા થમા. એક છી એક
ભયાઠા યાજ્મો અાંગ્રજો
ે ની ‘બાગરા ાિો અને યાજ કયો’
(ટિલાઈિ એન્િ રૂર)ની નીસતનાાં બોગ ફન્માાં. અમોધ્મા,
ગોયખુય, તાાંજોય, કણાિિક, પરૂખાફાદ લગેયે એક મા ફીજા
ફશાને ખારવા કમાું. આભ, વાત લિના ગાાભાાં
લેરેસ્રીએ કાંનીનો સલસ્તાય કયી અાંગ્રેજ વત્તાને આ
મોજના દ્વાયા વલોયી ફનાલી.
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લેરેસ્રીની સલસ્તાય મોજનાનો બોગ ભૈવૂય, સનઝાભ
અને ભયાઠા વયદાયો ફન્મા છી અાંગ્રજો
ે ઉત્તય બાયતભાાં
આગ લધ્મા. નેાભાાં બમ જણાતાાં તેભની વાથે સભત્રતા
ફાાંધી. ત્માય છી અાંગ્રજો
ે એ વયશદ ઉય વાંગ્રાભ ખેલ્મા.
ળીખ ભશાયાજા યણજીતસવાંશ વાથે સભત્રતા ફાાંધી અપઘાન
સલગ્રશભાાં જીત ભેલી. સવાંધભાાં ણ વત્તા સ્થાી. ળીખોની
લધતી જતી તાકાત જોઈને અાંગ્રજો
ે એ ળીખ વામ્રાજ્મ
શિલાની કોસળળ કયી; ણ જ્માાં વુધી ાંજાફભાાં
યણજીતસવાંશજીનુાં યાજ્મ શતુ;ાં ત્માાં વુધી તેભાાં વપતા ભે
તેભ ન શતી. આથી ભશાયાજા યણજીતસવાંશ વાથે દોસ્તી
યાખી. યણજીતસવાંશ એ વભમભાાં ળસકતળાી ળાવક શતા.
તેભણે યાજ્મના યક્ષણ ભાિે મુયોીમ અપવયોની ભદદથી
ભજફૂત વેના ઊબી કયી શતી. આવાવના ભોિા બાગના
પ્રદેળો ઉય તેભણે સલજમ ભેવમો શતો. તેભના અલવાન
છી ાંજાફભાાં અયાજકતા વમાી. યણસજતસવાંશ જીવમા ત્માાં
વુધી ાંજાફના લશીલિભાાં અાંગ્રેજો ભાથુાં ભાયલાની ટશાંભત કયી
ળકમા ન શતા. શલે તેભને તક ભી. શાટિું જ ગલનિય જનયર
તયીકે બાયતભાાં આલતાાં જ તેણે ળીખ વામ્રાજ્મને બેદબાલની
નીસતથી અાંગ્રેજ ળાવન નીિે રાલી દીધુાં.

લેરેસ્રીની સલસ્તાય મોજના ટશાંદી યાજ્મોને એભના
જોખભે યાધીન ફનાલલાની મોજના શતી. એ સ્લીકાયનાયાાં
યાજ્મો અાંગ્રજો
ે નાાં સભત્ર ગણાતાાં. આ યાજ્મોને ફશાય કે
અાંદયનો બમ ન જણાતાાં સફનજલાફદાય ફન્માાં. તેભનો
લશીલિ કથળ્યો. યાજાઓના આલા લરણને કાયણે
યાજ્મવમલસ્થાભાાં ગેયવમલસ્થા પે રાઈ. અાંગ્રેજ નીસતનુાં આ
ટયણાભ શતુ.ાં આ એક િમાંત્ર શતુ.ાં બાયતીમ ળાવકો તેભાાં
પવામા. અાંગ્રજો
ે ને ફશાનુાં ભી ગમુ.ાં યાજ્મભાાં ગેયલશીલિનો
અાંત રાલલાના ફશાને યાજ્મના કાયબાયભાાં ભાથુાં ભાયલા
રાગ્મા. ળરૂઆતભાાં કાંની વયકાયે કે િરાક પ્રદેળોને
ગેયલશીલિના ફશાને ખારવા કમાિ શતા. છી બ્રહ્મદેળ
(શારનુાં મ્માનભાય) અને ાંજાફ પ્રાાંતને ણ ખારવાના બોગ
ફનાવમાાં. જો આસશ્રત યાજા અુત્ર ભયણ ાભે; તો એનુાં યાજ્મ
ખારવા કયાલલાભાાં આલતુ.ાં આલી યીતે વતાયા, ઝાાંવી,
નાગુય લગેયે યાજ્મો ખારવાનીસતનાાં બોગ ફન્માાં શતાાં.
બાયતભાાં લધુ ઉજ આતા પ્રદેળો જેલા કે િાકોપીનો પ્રદેળ, કાવનો પ્રદેળ શસ્તગત કયીને ગોયા
લેાયીઓને કયોિો રૂસમાની કભાણી કયી આલાનો
િે રશાઉવીનો આળમ શતો. સબ્રટિળ વામ્રાજ્મને દૃઢ ફનાલલા
અને ળાવનની વલરત ભાિે િે રશાઉવીએ બાયતભાાં કે િરાક
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વુધાયા કમાિ શતા. તેના વભમભાાં બાયતભાાં ભુાંફઈથી થાણા
વુધીની વલિપ્રથભ યે રલેરાઈન ળરૂ થઈ શતી. (ઈ.વ.
1853). આધુસનક િારિસત ણ તેના વભમભાાં દાખર
થઈ. આ વભમે જ ઈંગ્રેન્િ અને બાયત લચ્િે તાય વમલશાય
ળરૂ થમો. િે રશાઉવીએ ફારિ પ્રસતફાંધક ધાયો તથા
સલધલા ુન:સલલાશ ધાયો વાય કમાિ શતા. તેના વભમભાાં
બાયતભાાં અાંગ્રેજી સળક્ષણનો પે રાલો થમો શતો. ઈ.વ 1857ભાાં
બાયતભાાં પ્રથભ ત્રણ મુસનલસવિિીઓ ભુાંફઈ, િેન્નાઈ અને
કોરકાતા ખાતે ળરૂ થઈ શતી. આભ, આ વુધાયાઓ ભૂ તો
અાંગ્રેજ ળાવનના સલસ્તાય અને લશીલિની વયતા ભાિે
શતા; જેનો બાયતીમ પ્રજાને ાછથી પામદો થમો. યાંતુ આ
ભાિે પ્રજાએ ઘણાં બોગલલુાં ડ્ુાં.

વમાજપ્રથાનો બોગ ફની ામભાર થમા. ખેતીલાિી બાાંગી
િી. તેભાાં ઈ.વ. 1770ભાાં ફાંગાભાાં દારુણ દુષ્ક્કા ડ્ો.
બૂખભયાના કાયણે રાખો રોકો ભયી ગમા. કોનિલોસરવ
નાભના ગલનિય જનયરે કામભી જભાફાંધી નાભની ભશે વૂર
િસત અભરભાાં ભૂકી.
આ િસત અનુવાય કાંનીએ દય લિ ભાિે જભીનનુાં
ભશે વૂર નક્કી કયતી. જભીનના કામભી શક જભીનદાયોને
આલાભાાં આલતા એિરે કે કાંનીએ ોતાની આલક
સનસિત ફનાલીને ોતાની િખે ઊબો યશે એલો જભીનદાય
લગિ ઊબો કમો. વાભે ખેિૂત તનતોિ ભશે નત કયી, િાઢ-તિકો
લેઠીને, જભીન ખેિીને ાક ેદા કયતો. યાંતુ તેનુાં ળોણ
થતુ.ાં

વશામકાયી મોજના છી િે રશાઉવીના ખારવાલાદે
આખા દેળભાાં ખબાિ ભિાલી દીધો. પ્રજાનો અાંગ્રેજ
ળાવન વાભેનો અવાંતો ફશાય આલલા રાગ્મો. આ વભમે
રોકો ઉય અાંગ્રેજોની દભનનીસતનો કોયિો લીંઝાતો શતો. તેભાાં
િે રશાઉવીએ કયે રા વુધાયાઓને રીધે ફતાભાાં ઘી શોભામુાં.
યે રલે અને તાય-િારની વુસલધા, ઉચ્િ સળક્ષણની
વમલસ્થા ઘણા રોકોને ખૂાંિલા રાગી. જૂ ની સલિાયધાયાને
ભાનતા રોકોને રાગ્મુાં કે , અાંગ્રેજો આણી વાંસ્કૃ સતનો નાળ
કયલા ભાગે છે . અાંગ્રેજોએ કયે રા વુધાયા આભ તો તેભના
લશીલિની વુગભતા શતા. તેભ છતાાં બાયતીમ પ્રજાને તેનાથી
રાબ થમો શતો. ણ તે ભાિે ઘણી ટકાંભત િૂકલલી િી શતી.
રોકોભાાં અવાંતોની આગ શલે અગનજ્લાાઓ – બિકાનુાં
સ્લરૂ ધાયણ કયલા રાગી શતી. આ અવાંતો એિરે
1857નો સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ.

લોયન શે સસ્િાંગ્ઝના વભમભાાં ભશે વૂર ઉઘયાલલાનુાં
કાભ જેને વોંલાભાાં આવમુાં શતુ,ાં તેને કરેકિય કશે લાભાાં
આલતા. તેઓ ન્મામાધીળનુાં કાભ ણ કયતા. અાંગ્રજી
ે
યાજ્મતાંત્રના આલા લશીલિથી આણા દેળની ુયાણી ગ્રાભસ્લયાજ્મોની પ્રથા નાળ ાભી. જૂ ના લખતભાાં દયે ક ગાભ એક
નાના પ્રજાવત્તાક જેલુાં શતુાં. ગ્રાભાંિામતો જ ગાભિાનો ફધો
લશીલિ વાંબાતી. દેળની કયોિયિુ જેલી એ ગ્રાભ
સ્લયાજ્મની વાંસ્થા શતી. ફશાયનાાં આક્ભણો લખતે અને
વલ્તનત ળાવનવમલસ્થા લખતે ણ આણી
ગ્રાભસ્લયાજ્મ વાંસ્થાઓ અિગ ઊબી શતી. અાંગ્રેજોએ ળરૂ
કયે રી આ નલી ળાવનિસતથી એ વાંસ્થા નાળ ાભી.
કાંની વયકાયે વાભાસજક વુધાયણાની જે યીત
અનાલી શતી; તેણે રોકોભાાં બમ ઊબો કમો. રોકોને રાગ્મુાં
કે કાંની વયકાય ઈયાદાૂલકિ સિસ્તી ધભિ અાંગીકાય કયાલી
બાયતના ધભિ અને વાંસ્કૃ સતનો નાળ કયલા ભાાંગે છે . યે રલે
અને રશ્કયભાાં બાયતની વાભાસજક વમલસ્થાની લાયાંલાય
અલગણના કયલાભાાં આલે છે તેલી ભાન્મતા રોકોભાાં ઊબી
થઈ. આગ્રાભાાં એલુાં પયભાન ફશાય ાિલાભાાં આવમુાં શતુાં કે
દયે ક ટશાંદીએ અાંગ્રેજને વરાભ બયલી. જો તેભ કયલાભાાં ન
આલે તો તે દાંિ કે વજાને ાત્ર ગણાતુાં. ટયણાભે અાંગ્રજો
ે પ્રત્મે
બાયતીમોના ટદરભાાં યો અને નપયતની રાગણી ઉત્ન્ન
થઈ.

ફાંગા, સફશાય અને ઓટયસ્વાની દીલાની વત્તા
ભેવમા છી અાંગ્રજો
ે ને ોતાની આલક લધાયલાનુાં એક
સલળા ક્ષેત્ર ભી ગમુ.ાં ખેિૂતલગિ અને ખેતીલાિીના બોગે
તેઓ લધાયે ભાાં લધાયે ભશે વર
ૂ ઉઘયાલલા રાગ્મા. ટયણાભે
ખેિૂતલગિ ામભાર થમો. ઘણી લખત ઘયના દાગીના લેિીને
ણ ખેિૂતો ભશે વૂર બયી ળકતા નટશ. ટયણાભે તેભની
જભીન લેિી નાખલાભાાં આલતી. ખેિૂતોની ઘણીખયી જભીન
દેલાભાાં િૂ ફી જતી. કે િરાક ખેિૂતો ળાશુકાયોની બાયે
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ટશાંદની શાથવાો મુયોને તેભજ એસળમાને જોઈતા
કાિનો ફધો ભાર ૂયો ાિતી. સિભના લેાયીઓ અશીં
ભાર ખયીદલા આલતા. ટશાંદભાાં ફનતુાં ળણ, ઊન, યે ળભ અને
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વૂતયના કાિની સલદેળભાાં ભાાંગ યશે તી શતી. ઢાકાની
ભુરામભ, ફાયીક ભરભરની દુસનમાભાાં ભોિી ભાાંગ શતી. કાિ
ઉયાાંત વૂયોખાય, ભીઠુાં , વાકય લગેયે ભારની સનકાવ થતી.
તેના ફદરાભાાં બાયતભાાં અઢક વોના-િાાંદીની આમાત
થતી શતી.
અાંગ્રેજ ળાવનનો અભર થતાાં જ આ સસ્થસત
ફદરાઈ ગઈ. વોના-િાાંદીનો પ્રલાશ ઊરિી ટદળાભાાં લશે લા
રાગ્મો. ઔદ્યોસગક ક્ાાંસતની ળરૂઆતભાાં અાંગ્રેજો એકરા
ફાંગાભાાંથી જ આજના ટશવાફે ગણીએ તો ાાંિવો કયોિ
રૂસમા ભાત્ર ફે દામકાના ળાવનભાાં ઉાિી ગમા શતા.
બાયતભાાં ઉત્ન્ન થતો કાિો ભાર અને બાયતભાાંથી
એકત્ર કયે ર રૂસમાની ભદદથી અાંગ્રજો
ે ઈંગ્રેન્િભાાં ઉદ્યોગધાંધાઓ સલકવાલલા રાગ્મા. તેભનાાં કાયખાનાાંઓ ધભધભલા
રાગ્માાં. ઈંગ્રેન્િભાાં ફનતો ભાર બાયતભાાં જકાત લગય
આલતો; જ્માયે ટશાંદના કાિ ય એાંવી િકા વુધીની જકાત
નાખી; ટયણાભે બાયતભાાં ઉત્ન્ન થતો ભાર બાયતભાાં જ
ભોંઘો િલા રાગ્મો. આ શયીપાઈભાાં બાયતીમ શસ્તઉદ્યોગ
અને ઉદ્યોગ-ધાંધા િારી ળકમા નટશ. આ અાંગ્રજ
ે નીસતના
કાયણે કાિ ફનાલલાના, ધાતુઓના, કાિના, કાગના,
લશાણો ફાાંધલાના લગેયે આણા અનેક શુન્નયઉદ્યોગ નાળ
ામ્મા. રાખો કાયીગયો ફેકાય ફન્મા. ધીભેધીભે બાયતના
ગ્રામ્મ કાયીગયોની ગયીફાઈ લધલા રાગી.

સલસરમભ ફેસન્િક જ્માયે બાયતભાાં ગલનિય જનયર
ફનીને આવમો; ત્માયે ઈંગ્રેન્િભાાં ઉદાય સલિાયવયણીનો
ધીભેધીભે પે રાલો થમો શતો. આ પે યપાયની થોિી અવય ટશાંદ
વુધી શોંિી. અાંગ્રેજ ળાવકો પ્રજાના જીલનભાાં યવ રેલા
રાગ્મા. થોિાઘણા રાબકાયક વુધાયા કયીને સલસરમભ
ફેસન્િક પ્રભાણભાાં લધાયે ભાન ામ્મો.
ફેસન્િકે કાંનીના લશીલિભાાં બાયતીમોને સ્થાન
આપ્મુાં. અદારતભાાં ન્મામ ભાાંગલા આલનાયને ભાતૃબાાનો
ઉમોગ કયલાની યજા આલાભાાં આલી. યાજા
યાભભોશનયામ અને ફીજા વુધાયકો વતી થલાનો યાક્ષવી
ટયલાજ ફાંધ કયાલલા ઘણા લખતથી પ્રમાવ કયી યહ્ા શતા,
ફેસન્િકે આ વુધાયકોની સલનાંતી વાાંબીને વતી થલાનો
ટયલાજ અિકાલતો એક કામદો 1829ભાાં અભરભાાં ભૂકમો.
ફેસન્િકના વભમભાાં અાંગ્રેજ અભરદાયો બાયતનો વુધાયકલગિ
ઈચ્છતો શતો તેલા કુ ટયલાજો અિકાલલા પ્રમત્ન કયતા શતા.
આ વુધાયાઓને બાયતના રૂટઢિુસ્ત રોકો ળાંકાની નજયે
જોલા રાગ્મા.
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કાંની વયકાયે કે લણી ભાિે દય વાર એક રાખ
રૂસમા ખિિલાનો ઠયાલ કમો શતો; યાંતુ એનો અભર થતો
ન શતો. છે લિે ફેસન્િકના વભમભાાં સળક્ષણવસભસતની યિના
થઈ. ઈ.વ. 1834ભાાં ભેકોરે નાભના એક અાંગ્રેજ
ધાયાળાસ્ત્રીને અાંગ્રેજી કે લણીનો સલિાય આવમો. ભેકોરેએ
ળરૂ કયે રી સળક્ષણિસતથી ટશાંદી મુલાનોને જોઈએ તેલો રાબ
ન ભળ્યો. ોતાના ૂલજો
િ એ સલકવાલેરી પ્રાિીન સલદ્યાઓ
ળીખલાનો રાબ બાયતીમો ગુભાલલા રાગ્મા. દેળભાાં અાંગ્રેજી
કે લણી ળરૂ થઈ. આ સળક્ષણિસતનો સલયોધ થમો.
ભશાત્ભા ગાાંધીજી તો એને ગુરાભીની કે લણી કશે તા. છી તો
1857ભાાં મુસનલસવિિીઓની સ્થાના થઈ. અાંગ્રેજી સળક્ષણથી
અાંગ્રેજોને જોઈતા બણેરા કભિિાયીઓ ભલા રાગ્મા.
બાયતીમો એ સળક્ષણ ભેલલા રાગ્મા અને તેભાાંથી સ્લાતાંત્ર્મ
ભાિે યાષ્ટ્ર લાદી ભાનવ ઘિાલા રાગ્મુ.ાં
ઔદ્યોસગક ક્ાાંસતના કાયણે કાયખાનાાંઓને ધભધભતાાં
યાખલા અને ભારની શે યપે ય ભાિે લાશનવમલશાયની અને
વાંદેળાની ભાાંગને શોંિી લલા નલાાં નલાાં માંત્રોની ળોધ થલા
રાગી. ટશાંદભાાં ણ તેનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે તો આણા
લેાયને રાબ ભળે તેભજ રશ્કયી અાંકુળ ણ યાખી
ળકાળે, આ પ્રકાયના શે તથ
ુ ી બાયતભાાં યે રલે ળરૂ કયલાભાાં
આલી.
બાયતભાાં વૌપ્રથભ ઈ.વ. 1853ભાાં ભુાંફઈ અને થાણા
લચ્િે યે રલે ળરૂ થઈ.
બાયત જેલા સલળા દેળના બાગ ય િાાંતી નજય
યાખલા અને યદેળી યાજ્મને વાંદેળા આલા ભાિે જરૂય
જણાતાાં ઈ.વ. 1854થી િાર અને તાય-વાંદેળાની
આધુસનક િસત અનાલલાભાાં આલી. વાથે વાથે દેળભાાં
છાખાનાાં અને લતિભાનત્રોનો વમા લધલો ળરૂ થમો.
આભ, સબ્રટિળ ળાવનના વુધાયાઓ અાંગ્રજો
ે ના ટશત
ભાિે શતા; તેભ છતાાં યાષ્ટ્ર લાદના ઉદ્દેળ ભાિે આ બાયતીમો
ભાિે આળીલાિદ રૂ ફન્મા. અાંગ્રેજી કે લણી ાભેરો લગિ
સલશ્વના પ્રલાશોથી ભાટશતગાય ફન્મો, જેણે દેળભાાં વભાજ
વુધાયણા અને યાષ્ટ્ર ીમ જાગૃસતના કામિભાાં ખૂફ અગત્મની
બૂસભકા બજલી. લતિભાનત્રો, તાય, િાર અને યે રલેથી
બાયતના રોકો એકફીજાની નજીક આવમા.

બાયતભાાં મુયોીમ પ્રજાના આગભન અને ખાવ
કયીને બાયતભાાં સબ્રટિળ ળાવનની નીસત-યીસતના ટયણાભે
યાષ્ટ્ર લાદનો ઉદબલ થમો શતો. ઈ.વ. 1857ભાાં બાયતભાાં એક
ભશત્ત્લની ઘિના ફની. આ ઘિનાને બાયતભાાં યાષ્ટ્ર લાદના
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ઉદમનાાં ભશત્ત્લનાાં ટયફોભાાં પ્રથભ ઘિના તયીકે ગણલાભાાં
આલે છે .

બાયતભાાં અાંગ્રેજોએ વત્તા ભેલલા ભાિે અનાલેરી
દભનકાયી કૂ િનીસતના (ભુત્વદ્દીગીયીને) કાયણે બાયતભાાં
ફશોા પ્રભાણભાાં ઊબો થમેરો અવાંતો ઈ.વ. 1857ના
વાંગ્રાભનુાં ભુખ્મ કાયણ શતુ.ાં આ અવાંતો કે ભ ઊબો થમો
તેનાાં સલગતલાય કાયણો શલે આણે જોઈએ....

કાંની વયકાયે વાભાસજક વુધાયણાની જે યીત
અનાલી શતી; તેણે રોકોભાાં બમ ઊબો કમો શતો. તેભને
રાગ્મુાં કે કાંની વયકાય ઈયાદાૂલકિ સિસ્તી ધભિ અાંગીકાય
કયાલી, બાયતના ધભિ અને વાંસ્કૃ સતનો નાળ કયલા ભાગે છે .
રશ્કયભાાં, જેરોભાાં તથા યે રલેભાાં બાયતની વાભાસજક
વમલસ્થાની લાયાંલાય અલગણના કયલાભાાં આલતી.
વભાજનો ભોિો બાગ એ વભમે રૂટઢિુસ્ત શતો, તેથી
ટયલતિનોએ તેનાભાાં અવાંતો ઊબો કમો. ટયણાભે કે િરાક
રોકો ોતાના વાભાસજક-ધાસભિક ભાખાને િકાલી યાખલા
આ વાંગ્રાભભાાં જોિામા.

એ વભમે અાંગ્રજો
ે ની આસથિક નીસત બાયતના બોગે
ઈંગ્રેન્િને વભૃિ ફનાલલા ભાિે ની શતી. ટયણાભે બાયતીમ
વભાજના ભોિા બાગના લગો આસથિક યીતે ામભાર થઈ
ગમા. જભીનદાયો અને ખેિૂતો જભીનસલશોણા ફનતાાં તેભણે
વાંગ્રાભભાાં બાગ રીધો.

ઈ.વ. 1764ના ફકવયના મુિભાાં સલજમ ફાદ
દીલાની વત્તા ભતાાં, ઈસ્િ ઈસન્િમા કાંનીએ
સલસ્તાયલાદની નીસત અનાલી. કાંનીના અસધકાયીઓએ
અન્મામી સલગ્રશો, કૂ િનીસતઓ તથા અમોગ્મ જોિાણલાદથી
બાયતના ઘણાખયા પ્રદેળો ઉય વત્તા સ્થાી શતી. આ
નીસતનો બોગ ફનનાય ઝાાંવીની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ તથા
સફશાયના જાગીયદાય યાજા કુાં લયસવાંશ જેલા અનેક
આગેલાનોએ આગ જતાાં આ વાંગ્રાભનુાં વુકાન વાંબાળ્યુ.ાં
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સલળા બાયતભાાં સબ્રટિળ વૈસનકો અને
અસધકાયીઓની વાંખ્મા ઘણી ઓછી શતી. રશ્કયભાાં
બાયતીમ અને અાંગ્રેજ વૈસનકોનુાં પ્રભાણ રગબગ 6:1 નુાં શતુાં.
રશ્કયભાાં ઉચ્િ શોદ્દાઓ અાંગ્રજ
ે અસધકાયીઓ ભાિે અનાભત
યાખલાભાાં આલતા શતા. ટશાંદી સવાશીઓને ફઢતીની તકો
ઘણી ભમાિટદત શતી. ટશાંદી અને અાંગ્રેજી સવાશીઓના
ગાયભાાં ણ ઘણો ભોિો તપાલત શતો. ામદના ટશાંદી
સવાશીને ભાસવક રૂસમા 7 જ ભતા; જ્માયે અાંગ્રેજ
સવાશીને ભાસવક રૂસમા 150 જેિરો ઊંિો ગાય ભતો.
અાંગ્રેજ અપવયો ટશાંદી સવાશીઓને ઘણા શરકા અને તુચ્છ
વભજતા શતા. તે વભમે બાયતીમો ભાિે વભુદ્ર ઓાંગલાની
ભનાઈ શતી. તેનુાં ારન નટશ કયનાયને ોતાના વભાજભાાં
જ્ઞાસત ફશાય ભૂકલાની બાયે વજા કયલાભાાં આલતી. આભ
શોલા છતાાં ટશાંદી સવાશીઓને પયસજમાત ણે સલદેળભાાં
સબ્રટિળ મુિો કયલા ભાિે ભોકરલાભાાં આલતા. તેથી અન્મ
ટશાંદીઓની જેભ સવાશીઓને ણ રાગ્મુાં કે , તેભનો ધભિ
બમભાાં ભૂકામો છે . સવાશીઓ ણ બાયતીમ વભાજનુાં એક
અાંગ શોલાથી, વાભાન્મ પ્રજાએ બોગલલા િતાાં દુ:ખોની
વીધી અવય તેભના ઉય િતી.

યદેળી ળાવન સલરુિ રોકોનો યો ક્ભળ: જુ દાાં
જુ દાાં ક્ષેત્રે લધતો જતો શતો. દયસભમાનભાાં ઈ.વ. 1857ના
જાન્મુઆયી ભટશનાભાાં બાયતના રશ્કયભાાં ‘એનટપલ્િ
યાઈપર’ દાખર કયલાભાાં આલી. તેભાાં લયાતી કાયતૂવો
ફનાલલા ભાિે ગામ અને િુ ક્કયની િયફીનો ઉમોગ થતો
શતો. આ કાયતૂવોનો ઉમોગ કયતી લખતે દાાંત લિે તોિલી
િતી. ધાસભિક દૃષ્ટ્ીએ ગામ અને િુ ક્કયનુાં ભાાંવ ખાલાની
ભનાઈ શોલાથી અનુક્ભે ટશાંદુ અને ભુસસ્રભ વૈસનકોની રાગણી
દુબાઈ. અાંગ્રજો
ે તેભને ધભિબ્રષ્ટ્ કયલા ભાગે છે , તેલુાં તેઓને
રાગ્મુાં. તેભણે તેભના ઉયી અપવયોને આ અાંગે પટયમાદ
કયી; યાંતુ તેનો વાંતોકાયક ખુરાવો ન ભતાાં વૌપ્રથભ
ફયાકુયની 19ભી રિને આ િયફીલાા કાયતૂવનો
ઉમોગ કયલાનો ઈન્કાય કમો. તેથી આખેઆખી રિનને જ
સલખેયી નાખલાભાાં આલી.

ઈ.વ. 1857ના ભે ભટશનાની 31ભી તાયીખે દેળબયભાાં
એક વાથે ઈસ્િ ઈસન્િમા કાંનીની શકૂ ભત વાભે વાંગ્રાભનુાં
આમોજન શતુાં. નાનાવાશે ફ ેશ્વા, ફશાદુયળાશ ઝપય,
કુાં લયસવાંશ, અલધના નલાફ લગેયે તેભાાં વાભેર શતા. કુ ળ
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અને ફશાદુય વેનાસત તાત્મા િોે અને તીક્ષ્ણ ફુસિથી
આમોજન કયનાય યાંગો ફાુજી તથા પ્રખય ધાયાળાસ્રી,
ત્રકાય એલા અજીભુલ્લાખાન ણ ભશે નત કયી યહ્ા શતા.
વાંગ્રાભ ભાિે પ્રજાને તૈમાય કયલા વૈસનકો ભાિે પ્રતીક રૂે યોિી
અને પ્રજા ભાિે કભનાાં પ્રતીકો ગાભિાાંઓ વુધી શોંચ્માાં.
ભૌરલી, ૂજાયી, બકતો, ખેસમાઓ, રોકનામકો અને
ઓસરમા તેભજ બજસનકોએ રોકો વુધી આ વાંદેળ
શોંિાિલાભાાં ભોિો બાગ બજવમો.
ઉત્તય પ્રદેળના સફસરમા સલસ્તાયના નગલા ગાભભાાં
બ્રાહ્મણ કુ િુાં ફભાાં જન્ભેરો અને 7 રૂસમાના ગાયથી સબ્રટિળ
રશ્કયભાાં જોિામેરો ભાંગર ાાંિે 29ભી ભાિિના યોજ તૈમાય
થઈ ગમો. 26 લિનો ભાંગર ાાંિે મુિના ોળાકથી વિ થઈ
ભાથે સતરક રગાલીને ભેદાનભાાં આવમો. ફાકીના વૈસનકોને
ણ રરકામાિ. વૈસનકો તેની વાથે શતા; ણ 31ભી ભે વુધી
યાશ જોલાભાાં વાંભત શતા. ભાંગર એિરી ધીયજ યાખી ળકમો
નટશ. તેને કિી રેલાનો શુકભ ભેજય હ્ુવને આપ્મો, ણ
કોણ ભાને ? ભાંગરની યાઈપરે તેને સલાંધી નાખ્મો. ફીજા
અપવયને ણ ભાંગરે ધૂ િાિતો કમો. ટશાંદી વૈસનકોએ
ધયકિ કયલાની ના ાિી. છે લિે સબ્રટિળ વૈસનકોનો ઘેયાલો
લધતાાં ભાંગર ાાંિેએ આત્ભફસરદાનનો ભાગિ વાંદ કમો.
ોતાની યાઈપરની ગોી છોિીને તે જભીન ય િકામો.
રોશીથી રથથ સવાશીને તાફિતોિ શોસસ્િર રઈ
જલામો, કે ભ કે તેની ાવેથી 1857ના વાંગ્રાભના આમોજનની
ભાટશતી ભેલલાની શતી. 6 એસપ્રર, 1857ના યોજથી ભાંગર
ય વૈસનક અદારતનુાં નાિક ળરૂ થમુ.ાં આખીમ કામિલાશી
અાંગ્રેજીભાાં િરાલલાભાાં આલી અને પાાંવીની વજા
િયભાલલાભાાં આલી; યાંતુ અાંગ્રેજોને આ દેળબકત ાવેથી
કળી જ ભાટશતી ન ભી. 8ભી એસપ્રરે વલાયના વાિા ાાંિ
લાગે તો ભાંગર ાાંિેને પાાંવી આી દેલાભાાં આલી. આભ,
ભાંગર ાાંિે ઈ.વ. 1857ના વાંગ્રાભના પ્રથભ ળશીદ ફન્મા.

ભેયઠના સવાઈઓ 11ભી ભેની વલાયે ટદલ્લી શોંિી
ગમા. તેઓએ ત્માાં યશે રા સવાઈઓની વશામથી ટદલ્લીનો
કફજો રઈ રીધો. 80 લિના લૃિ ફશાદુયળાશ ઝપયને
વભજાલિને અાંતે ટશાંદના વમ્રાિ તયીકે જાશે ય કમો.
ફશાદુયળાશે વાંગ્રાભનુાં નેતૃત્લ સ્લીકાયતાાં વાંગ્રાભને
પ્રોત્વાશન ભળ્યુાં અને વાંગ્રાભ દેળના ઘણા બાગોભાાં પે રામો.
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કાનુયભાાં 4 જૂ ન, 1857થી વાંગ્રાભ ળરૂ થમો.
વાંગ્રાભકાયીઓએ ળશે યનો કફજો વાંબાી રઈ ેશ્વા
નાનાવાશે ફને આગેલાની રેલાની પયજ ાિી. 22 ટદલવના
ઘેયા ફાદ અનાજ-ાણીનો ુયલઠો ખૂિી જતાાં અાંગ્રજો
ે ને
ળયણાગતી સ્લીકાયલાની પયજ િી.

સફશાયભાાં િણા, જગદીળુય વાંગ્રાભનાાં ભુખ્મ કે ન્દ્રો
શતાાં. જગદીળુયના 70 લિના જાગીયદાય કુાં લયસવાંશે
વાંગ્રાભની આગેલાની રીધી. તેભણે એક નલમુલાનની જેભ
અાંગ્રેજ વાભે રિી તેભનો લીયતાૂલિક વાભનો કમો. એકલાય
તેભને શાથના કાાંિાભાાં ગોી લાગી. ઘાનુાં ઝેય ળયીયભાાં વમાી
ન જામ એ ભાિે ોતે જ ોતાની તરલાયથી શાથને
કોણીભાાંથી કાી ગાંગા નદીભાાં ધયાલી દીધો શતો. તે ભૃત્મુ
ામ્મા તે શે રાાં તેભણે ોતાનુાં જગદીળુય અાંગ્રજો
ે ના
કફજાભાાંથી છોિાલી રીધુાં શતુ.ાં

ઝાાંવીની ભશાયાણી રક્ષ્ભીફાઈ એક લીયાાંગના શતાાં.
તેભના દત્તક ુત્રનો ગાદી ઉયનો શક અાંગ્રજો
ે એ સ્લીકામો ન
શતો. આથી રક્ષ્ભીફાઈ ણ વાંગ્રાભભાાં જોિામાાં શતાાં. તેઓ
વાંગ્રાભભાાં ફાશોળ નેતાઓભાાંનાાં એક શતાાં. તેભણે અાંગ્રેજો
વાભે રિલા સ્ત્રીઓની એક વેના તૈમાય કયી શતી. તેઓ
અાંગ્રેજો વાભે લીયતાૂલિક રિતા. અાંગ્રેજ અસધકાયીઓના ભત
ભુજફ યાણી રક્ષ્ભીફાઈ 1857ના વાંગ્રાભના આગેલાનોભાાં
શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી-નેતા શતી.

કાનુયના આગેલાન નાનાવાશે ફ ેશ્વાએ વૈન્મની
આગેલાની ફશાદુય અને ળસકતળાી તાત્મા િોેને વોંી.
તાત્મા િોે નાનાવાશે ફના ખૂફ જ સલશ્વાવુ વમસકત ફન્મા.
કાનુય ભુસકત ભાિે ની વેનાનુાં વેનાસત-દ તાત્માએ
કુ નેશૂલિક વાંબાળ્યુ.ાં એ તેભની સજદાં ગીનુાં શે રુાં વેનાસધનામક
દ શતુ.ાં ણ છી તો ફે લિ વુધી તાત્મા િોે વભગ્ર દેળની
વળસ્ત્ર ક્ાાંસત ય છલાઈ ગમા. તેભણે કાલ્ીને ભુકત કમુું.
તાત્મા િોે જેિરાાં મુિો કોઈ જ વેનાનીએ રડ્ાાં ન શતાાં.
આ ઉયાાંત ણ ઉત્તય બાયતભાાં ફયે રી, ફનાયવ,
અરાશાફાદ, આગ્રા, આજભગઢ તથા ગોયખુયભાાં ટશાંદી
વૈસનકો વાંગ્રાભભાાં જોિામા શતા. યાજૂતાનાભાાં અજભેય,
નવીયાફાદ, આફુ લગેયે તથા ભધ્મ બાયતભાાં ગ્લાસરમય,
ભાંદવોય, ઈન્દોય અને ધાયભાાં ણ વાંગ્રાભનાાં દૃશ્મો જોલા
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ભળ્યાાં શતાાં. દસક્ષણ બાયતભાાં વતાયા, કોલ્શાુય,
વાલાંતલાિી, નાયગુિ અને ધાયલાિભાાં વાંગ્રાભકાયીઓના
પ્રમાવો લીયતાબમાિ ણ છૂિાછલામા શતા.

ગુજયાતભાાં વાંગ્રાભનો આયાંબ અભદાલાદની 7ભી
રશ્કયી િુ કિીએ જૂ ન, 1857ભાાં કમો શતો; યાંતુ તેને તયત જ
દફાલી દેલાભાાં આવમો શતો. ાંિભશારનાાં દાશોદ, ઝારોદ
અને ગોધયાભાાં જુ રાઈ ભટશનાભાાં વાંગ્રાભના ફનાલો ફન્મા
શતા. વૈસનકોએ રોકોની ભદદ લિે વયકાયી કિેયીઓ કફજે
કયી; યાંતુ છે લિે વયકાયી દોએ તેભને શયાવમા.
ાંિભશારના નામકિા રોકોનો વાંગ્રાભ રગબગ એક લયવ
વુધી િારુ યહ્ો શતો.
ખેિા સજલ્લાભાાં ભુખી ગયફિદાવ િે રે કોી,
નામકિા લગેયે જાસતના આળયે 2000 રોકોને બેગા કયી
ખાનુયના ઠાકોય જીલાબાઈના વશકાયથી વાંગ્રાભ છે ડ્ો
શતો. તેભને અાંગ્રજો
ે નો વાભનો કયલા ભારાજી જોી અને
કૃ ષ્ક્ણદાવ દલેએ ણ વાથ આપ્મો શતો. અાંતે ગયફિદાવના
વાથીઓ કિાઈ જતાાં તેભને વયકાયે તોને ગોે િઢાવમા.
જ્માયે ગયફિદાવને દેળસનકારની વજા રૂે અાંદભાન ભોકરી
આપ્મા; જ્માાં તેભનુાં અલવાન થમુ.ાં
ઈિયથી 16 ભાઈર દૂય િાાંિુ (િાાંિ) ગાભના રોકો
નાથાજી અને માભાજીની આગેલાની સ્લીકાયી વાંગ્રાભભાાં
જોિામા. ઓખાભાંિ અને ફાયાિી લચ્િે નાંદાણા ગાભભાાં
સબ્રટિળ રશ્કયની છાલણી શતી. નૌવેનાનો વેનાસત
િોનાલન અધીયો ફની 4 ઓકિોફયની લશે રી વલાયે તો
વૈન્મ રઈ ફેિની ખાિીભાાં શોંિી ગમો. વાભે શતો ફેિ
દ્વાયકાનો ટકલ્લો. િોનાલને તોભાયાનો આદેળ આપ્મો.
લાઘેયો ાવે તો આલી કોઈ આધુસનક મુિવાભગ્રી શતી નટશ.
ટકલ્લા ય ધિાધિ ગોા છૂિલા ભાાંડ્ા. લાઘેય સ્ત્રીઓએ
યસ્તો ળોધી કાઢમો. તેભણે ોતોતાનાાં ઘેય ગાદરાાં શતાાં તે
રાીને બીનાાં કમાું અને ટકલ્લા ય આલી. ુરુોને કહ્ુાં કે
તભે શસથમાયોથી મુિ કયો અભે તોગોા આ બીંજામેરા
ગોદિાભાાં ઝીરી રઈને ઠાંિાગાય કયી દઈળુ.ાં આ કાભ લાઘેય
સ્ત્રીઓએ કમુ.ું દુસનમાના ઈસતશાવભાાં આલુાં કમાાંમ ફન્મુાં
નથી. આ એક એલી ઘિના છે ; જેભાાં ોતાના જાનની યલા
કમાિ લગય ભટશરાઓએ અાંગ્રેજ દુશ્ભનોના તોગોાને
ઝીરીને નકાભા ફનાલી દીધા શોમ. ઝાાંવીની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ
જેલુાં જ આ વાશસવક કાભ શતુ.ાં આ ફધી રક્ષ્ભીફાઈઓ જ
શતી, ગુજયાતની રક્ષ્ભીફાઈઓ.
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ઉત્તય ગુજયાતભાાં ાિણ, ખેયારુ, સબરોિા, ભુિેિી
લગેયે જગ્માએ સ્થાસનક રોકોની વશામથી વાંગ્રાભ થમો. આ
ઉયાાંત ટિવેમ્ફય, 1858ભાાં વૈન્મ વાથે તાત્મા િોે
ગુજયાતભાાં આલી ાંદય ટદલવ ાંિભશારભાાં યોકામા શતા.
અાંગ્રેજ રશ્કય ાછ િતાાં છે લિે તેભને લાાંવલાિાનાાં જગાં રો
તયપ જલાની પયજ િી શતી.

વાંગ્રાભ દયસભમાન અાંગ્રેજ વયકાયને ળસ્ત્રો અને
વૈસનકોનો નલો ુયલઠો ઈંગ્રેન્િ, ઈયાન લગેયે સ્થેથી
ભળ્યો શતો. ઈ.વ 1857ની 10ભી ભેએ વાંગ્રાભની ળરૂઆત
થઈ શતી; યાંતુ ઈ.વ. 1857ના જૂ નના અાંતભાાં તો અાંગ્રજો
ે
ાવે ફનાયવ અને અરાશાફાદ ુન: આલી ગમાાં શતાાં.
જુ રાઈના અાંતભાાં કાનુય જીતી રીધુાં શતુ.ાં વપ્િે મ્ફય 1857ભાાં
ટદલ્લી ાછુાં ભેવમુાં. ફશાદુયળાશ અને તેની ફેગભ
જીનતભશાર કે દ કિામાાં અને તેભના ત્રણ ળાશજાદાઓનો
અાંગ્રેજોએ લધ કમો. ફશાદુયળાશ અને તેની ફેગભને ફભાિની
યાજધાની યાંગૂનની જેરભાાં યાખલાભાાં આવમાાં; જ્માાં તેભનાાં
ભૃત્મુ થમાાં.
ભાિિ, 1858ભાાં અાંગ્રજો
ે એ રખનૌ ાછુાં ભેવમુાં.
ઝાાંવીની યાણીના જ એક સલશ્વાવઘાતીના કાયણે ઝાાંવીનુાં
તન થતાાં; તેઓ કાલ્ી તયપ ગમા. તેઓ છી ણ ખૂાંખાય
રિાઈ રિી લીયગસત ામ્માાં. જગદીળુયના કુાં લયસવાંશને
રિાઈભાાં ભયણતોર ઘા લાગલાથી એસપ્રર, 1858ભાાં ભૃત્મુ
ામ્મા.
નાનાવાશે ફ ેશ્વા અાંસતભ યાજમ ફાદ નેા
તયપ ગમા. ાછથી તેભણે બાલનગય સજલ્લાના સળશોય ગાભે
લવલાિ કમો શોલાનુાં ભનામ છે . ઈ.વ. 1902ભાાં તેભનુાં
અલવાન થમુાં શોલાનુાં કશે લામ છે . એક ટયસિતે
સલશ્વાવઘાત કયી તાત્માને વયકાયી અપવયોના શલારે
કમાિ. વયકાયે 18 એસપ્રર, 1859ના યોજ તાત્મા િોેને પાાંવી
આી શોલાનો વયકાયી અશે લાર પ્રસવિ થમો છે . જોકે જુ દાાં
જુ દાાં ભાધ્મભોના આધાયે એલુાં જાણલા ભેર કે તાત્મા તો
છિકી ગમેર ણ અન્મ બતી વમસકતને પાાંવી અામેર.
તાત્માએ જીલનનાાં અાંસતભ લો નલવાયીભાાં ગાળ્યાાં શોલાનુાં
ભનામ છે .
ગાાંધીનગય સજલ્લાના ભાણવા તારુકાભાાં વભૌ નાભનુાં
એક ગાભ છે . ત્માાંની પ્રાથસભક ળાાઓભાાં એક ખાાંબી છે ,
ત્માાં રખામેરુાં છે કે : 29 નલેમ્ફય, 1857. અશીં પાાંવી અાઈ
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શતી તે ભગનરાર (ાિણ) અને ભાધલજી (સલજાુય) ને
અાંજસર.

વાંગ્રાભ કયનાયાઓ અાંગ્રેજો ાવેથી વત્તા યત
ભેલલાભાાં સનષ્ક્પ ગમા, તેના ભાિે તેભનાભાાં યશે રી કે િરીક
ભમાિદાઓ જલાફદાય શતી :
1. વાંગ્રાભભાાં વાંકરનનો અબાલ શતો. વાંગ્રાભ કે ન્દ્રીમ
નેતાગીયીને ફદરે ભાત્ર સ્થાસનક નેતાગીયી નીિે
રિામો. જ્માાં તાકાત ઓછી િતી; ત્માાં લધાયાની
નલી તાકાત, ળસ્ત્રો અને વૈસનકોના સ્લરૂભાાં
વશામ શોંિાિલાની વમલસ્થા ન શતી.
2. વાંગ્રાભની ળરૂઆત સનસિત તાયીખ કયતાાં લશે રી
થઈ. તેથી વાંગ્રાભ ભાિે નુાં આમોજન લેયસલખેય થઈ
ગમુાં અને અાંગ્રેજો િેતી ગમા.
3. વાંગ્રાભનુાં ઉગ્ર સ્લરૂ ભોિે બાગે ઉત્તય બાયતના
કે િરાક સલસ્તાયો ૂયતુાં ભમાિટદત શતુ.ાં ભોિા બાગના
વભાજ વુધાયકો વીધી કે આિકતયી યીતે વાંગ્રાભભાાં
જોિામા ન શતા. આ ફતાલે છે કે વાંગ્રાભને િેતનાથી
ઊબયતા સળસક્ષત લગિનો િે કો ભળ્યો ન શતો.
4. સલળા બાયત તેની પ્રાદેસળક સલસલધતા ભાિે
જાણીતો છે . જુ દાાં જુ દાાં યાજ્મોના રોકોની બાા,
ખોયાક, શે યલેળ લગેયે જુ દા જુ દા છે . તેઓ સબ્રટિળ
ળાવન શે રાાં જુ દી જુ દી પ્રાદેસળક વત્તાઓ નીિે
જીલતા આવમા શતા. તેથી શજી તેભનાભાાં બાયત
ભારુાં યાષ્ટ્ર છે કે અભે બાયતના નાગટયકો છીએ,
એલી બાલના પ્રજાભાાં કે યાજાઓભાાં (આગેલાનોભાાં)
સલકાવ ાભી ન શતી. ઘણા ફધા યાજાઓ તો એ
વભમે અાંગ્રેજોના ક્ષભાાં શતા અથલા તો ઉદાવીન
શતા.
5. ળીખો અને ગુયખાઓ અાંગ્રજો
ે ના ક્ષભાાં યશીને રિતા
શતા. તેભણે વાંગ્રાભને સનષ્ક્પ ફનાલલાભાાં ભશત્ત્લની
બૂસભકા બજલી.
6. વાંગ્રાભનાાં રશ્કય, ળસ્ત્રો અને વેનાસતની
વયખાભણીભાાં અાંગ્રેજો લધાયે િટઢમાતા શતા.
7. જુ દા જુ દા આગેલાનો બાયતભાાંથી અાંગ્રજો
ે ને
શયાલલાને ફદરે ોતે ગુભાલેર વત્તા ાછી
ભેલલાના આળમથી રિતા શતા. તેથી તેઓ
અન્મ ભાિે કે વભૂશ ભાિે રડ્ા નટશ.
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સલપ્રલ અાંગ્રેજો ાવેથી વત્તા ાછી ભેલલાના ભૂ
ધ્મેમભાાં સનષ્ક્પ ગમો; છતાાં તેનાાં કે િરાાંક મુગટયલતિક
ટયણાભો પ્રાપ્ત થમાાં શતાાં.
 બાયતભાાં કાંની ળાવનનો અાંત આવમો અને બાયત
સબ્રટિળ ‘તાજ’ના વીધા ળાવન શે ઠ આવમુ.ાં
 દેળી યાજ્મોની આાંતટયક ફાફતભાાં દખરગીયી
કયલાનુાં ફાંધ કયલાભાાં આવમુ.ાં
 અાંગ્રેજ વયકાયને બાયત પ્રત્મેની નીસતભાાં પે યપાય
કયલાની પયજ િી.
 ટશાંદી વૈસનકોના ગાય, બથ્થાાં અને વગલિો
લધાયલાભાાં આવમા.
 બાયતના રોકોભાાં યાષ્ટ્ર લાદી બાલના ઉત્ન્ન કયલાભાાં
આ વાંગ્રાભે પ્રેયણા ૂયી ાિી.

ઓગણીવભી વદીભાાં બાયતીમ વભાજ અાંધશ્રિા,
લશે ભો, અજ્ઞાનતા, કુ ટયલાજો, જ્ઞાસતપ્રથા જેલાાં અસનષ્ટ્ોની
િુાંગરભાાં પવામેરો શતો. વાંકુસિત અને કૂ ભાંિુક વભાજભાાં
સ્ત્રીઓની સસ્થસત ફદતય શતી. ફાકીને ‘દૂધ ીતી’
કયલાનો ટયલાજ, વતીપ્રથા, સલધલાસલલાશ-સનેધ લગેયે
જેલા કુ ટયલાજો વમાેરા શતા. ાિાત્મ સળક્ષણને કાયણે
આલાાં અસનષ્ટ્ોને દૂય કયલા ભાિે ઓગણીવભી વદીભાાં
‘નલજાગૃસત’ આલી તથા વાભાસજક અને ધાસભિક વુધાયણાનાાં
આાંદોરનો ળરૂ થમાાં. આભાાં યાજા યાભભોશનયામ વૌપ્રથભ
શતા.

યાજા યાભભોશનયામનો જન્ભ ઈ.વ. 1772ભાાં
ફાંગાના શુગરી સજલ્લાના યાધાનગય ગાભભાાં બ્રાહ્મણ કુ િુાં ફભાાં
થમો શતો. યાજા યાભભોશનયામનુાં રિ ફાણભાાં થમુાં શતુાં.
લી, તેભના બાઈનુાં અલવાન થતાાં તેભનાાં બાબી વતી થમાાં.
આ ઘિનાએ યાજા યાભભોશનયામને ખૂફ અવય કયી. તેભણે
વતીપ્રથા, ફારિ, જ્ઞાસતપ્રથા, ફાકીને દૂધીતી
કયલાનો ટયલાજ લગેયેનો ઉગ્ર સલયોધ કમો અને એ ભાિે
આાંદોરનો િરાવમાાં. તેભણે ઈ.વ. 1821ભાાં ફાંગાીભાાં
‘વાંલાદ-કૌભુદી’ અને ઈ.વ. 1822ભાાં પાયવી બાાભાાં
‘સભયાત-ઉર-અખફાય’ નાભનાાં વભાિાયત્રો ળરૂ કમાું
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શતાાં. ઈ.વ. 1828ભાાં ‘બ્રહ્મોવભાજ’ની સ્થાના કયી. યાજા
યાભભોશનયામે કોરકાતાભાાં ટશાંદુ કોરેજની સ્થાના કયી.
તેભણે અખફાયી – સ્લાતાંત્ર્મ, લાણીસ્લાતાંત્ર્મ, સ્ત્રીઅસધકાય, વમસકતસ્લાતાંત્ર્મ, કાયોફાયીથી ન્મામતાંત્રને
અરગ યાખલા જેલી ફાફતોની સબ્રટિળ વયકાયને બરાભણ
કયી.
યાજા યાભભોશનયામે વતીપ્રથાના સલયોધભાાં ઝુાંફેળ
િરાલી શતી. તેના ટયણાભે ઈ.વ. 1829ભાાં અાંગ્રેજ ગલનિય
સલસરમભ ફેસન્િકે વતીપ્રથા ઉય પ્રસતફાંધ ભૂકતો કામદો
ઘડ્ો. યાજા યાભભોશનયામે ઓગણીવભી વદીભાાં બાયતની
નલજાગૃસત ભાિે ની વાભાસજક, ધાસભિક અને યાજકીમ
િલનો ામો નાાંખ્મો. ટદલ્લીના ફાદળાશે ોતાના જાગીયી
શક અાંગેના કે વ ફાફતે યાજા યાભભોશનયામને ઈ.વ.
1830ભાાં ઈંગ્રેન્િ ભોકલ્મા. ઈ.વ. 1833ભાાં સબ્રસ્િોર ભુકાભે
તેભનુાં અલવાન થમુાં. બ્રહ્મોવભાજે ટશાંદુ વભાજની દૃષ્ટ્ી
ફદરલાભાાં અગત્મનો પાો આપ્મો. ટશાંદભાાં ધભિના જિ અને
અાંધશ્રિાલાા સલિાયોને દૂય કમાિ.

દમાનાંદ વયસ્લતીનો જન્ભ વૌયાષ્ટ્ર ના ભોયફી
નજીક િાંકાયા ગાભભાાં વનાતન બ્રાહ્મણ કુ િુાં ફભાાં થમો શતો.
તેભને નાની લમે ભૂસતિજા
ૂ અને કભિકાાંિની સફનઉમોગીતા
વભજાઈ. તેભણે વત્મની ળોધભાાં ગૃશત્માગ કમો અને 15 લિ
વુધી દેળબયભાાં ટયભ્રભણ કયી મોગનો અભ્માવ કમો.
વાંન્માવ રઈ ભથુયાભાાં સ્લાભી સલયજાનાંદ ાવે ટશાંદુ
ળાસ્ત્રોનો અભ્માવ કમો.
સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીએ લગિ અને જ્ઞાસતસલશીન
વભાજયિના દ્વાયા ધાસભિક, વાભાસજક અને યાષ્ટ્ર ીમ દૃષ્ટ્ીએ
દેળની એકતા વાધલાનો પ્રમત્ન કમો. તેભણે લેદોભાાં
બાયતીમ ધભિ અને વાંસ્કૃ સતનાાં દળિન કમાું. તેભણે રોકોને
‘લેદો તયપ ાછા લો’નો ફોધ આપ્મો. તેભણે ‘વત્માથિપ્રકાળ’ નાભના ગ્રાંથની યિના કયી. તેભણે જણાવમુાં કે લેદોભાાં
ભૂસતિજા
ૂ , ટક્માકાાંિ, ફારિ, વતીપ્રથા, અસ્ૃશ્મતાનો
ઉલ્લેખ થમો નથી. તેભણે એકે શ્વયલાદનો ફોધ આપ્મો. તેઓ
ટશાંદી બાાભાાં ફોધ આતા શતા. તેથી તેભના સલિાયો દેળના
રોકો વુધી શોંિી ળકમા. દમાનાંદ વયસ્લતીએ
‘આમિવભાજ’ની સ્થાના કયી (ઈ.વ. 1875). રાશોય,
ાંજાફ, ઉત્તયપ્રદેળ, યાજસ્થાન અને ગુજયાતભાાં
આમિવભાજનો ઝિથી પ્રિાય થમો. તેના ટયણાભે ઝિી
વાભાસજક ટયલતિન આવમુ.ાં આમિવભાજે ધભાુંતય ાભેરા
ટશાંદુઓને ટશાંદુધભિભાાં ાછા રાલલા ભાિે ‘ળુસિ-િલ’ ળરૂ
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કયી, જેને કાયણે યધભિ સ્લીકામો શોમ કે સ્લીકાયલાની
પયજ િી શોમ તેલા ટશાંદુઓને ાછા આલલા ભાિે નાાં દ્વાય
પ્રથભ લાય ખૂલ્લાાં ભૂકામાાં.
સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીના અલવાન છી રારા
શાંવયાજ, ાંટિત ગુરુદત્ત અને રારા રજતયામ જેલા
નેતાઓએ આ વાંસ્થાની પ્રલૃસત્તઓ િારુ યાખી. સ્લાભી
શ્રિાનાંદે ઈ.વ. 1902ભાાં શયદ્વાય ાવે ‘ક ાંગડી’ ગુરુકુ ર
સ્થ પમુાં. આ ઉયાાંત ગુજયાતભાાં લિોદયાભાાં આમિકન્મા
સલદ્યારમ ળરૂ કયલાભાાં આવમુાં, જેભાાં સળસ્ત, શ્રભ, વાંમભ
અને િાટયત્ર્મના ાઠોનુાં સળક્ષણ આલાભાાં આલતુાં શતુ.ાં

યાભકૃ ષ્ક્ણ યભશાંવ બાયતીમ વાંસ્કૃ સતના જ્મોસતધિય
અને ફધા જ ધભોના વત્મને ાભનાય વાંત અને વુધાયક
શતા. તેભનો જન્ભ ફાંગાના શુગરી સજલ્લાના કાભાયુકૂય
ગાભભાાં થમો શતો. તેભને ફાણથી જ ધાસભિક પ્રલૃસત્તઓભાાં
યવ શતો. તેઓ કોરકાતા ાવે આલેરા દસક્ષણેશ્વયભાાં
કાસરભાતાના ભાંટદયના ૂજાયી શતા. તેભણે ઈશ્વયને સલસલધ
રૂે ાભલાનો પ્રમત્ન કમો શતો. તેભના ળુિ િાટયત્ર્મ અને
જ્ઞાનબસકતના ઉદેળથી અનેક રોકો તેભની ાવે આલતા.
કે ળલિાંદ્ર વેન તથા દમાનાંદ વયસ્લતી વટશત ઘણા ધાસભિક
વુધાયકોએ તેભની ાવેથી ભાગિદળિન ભેવમુાં શતુ.ાં ાિાત્મ
અવયભાાં આલેરા રોકોને યાભકૃ ષ્ક્ણ યભશાંવના ફોધથી
ોતાના ધભિ અને વાંસ્કૃ સતભાાં ુન: શ્રિા ેદા થઈ.

નયે ન્દ્રનાથ દત્ત (ઈ.વ. 1863-1902) નાભના
ફાંગાી સ્નાતક યાભકૃ ષ્ક્ણ યભશાંવના વાંકિ ભાાં આવમા.
યાભકૃ ષ્ક્ણે નયે ન્દ્રની જ્ઞાનસાવાની તૃસપ્ત કયી. નયે ન્દ્ર,
યાભકૃ ષ્ક્ણના સળષ્ક્મ ફન્મા અને વાંન્માવ ધાયણ કયીને
સ્લાભી સલલેકાનાંદ નાભ ધાયણ કયી, બાયતીમ અને ાિાત્મ
તત્લજ્ઞાનના ઊંિા અભ્માવી ફન્મા.
સ્લાભી સલલેકાનાંદે રોકોને દુ:ખી ભ નલોની સેલ
કયલા અને તેભાાં જ ઈશ્વયનાાં દળિન કયલાનો ફોધ આપ્મો.
તેભણે બાયતના મુલાનોભાાં બૂતકા પ્રત્મે ગૌયલ અને
બસલષ્ક્મ ભાિે શ્રિા જાગૃત કયી. તેભણે ઈ.વ. 1893ભાાં
મુનાઈિે િ સ્િે ટ્વના સળકાગોભાાં બયામેરી અસખર સલશ્વધભિ
ટયદભાાં શાજયી આી શતી. તેભાાં તેભણે છિાદાય બાણ
દ્વાયા બાયતીમ વાંસ્કૃ સત અને તત્લજ્ઞાનની વભજ આી
શતી. ત્માયફાદ મુનાઈિે િ સ્િે ટ્વ, મુયો, ઈસજપ્ત, િીન,
જાાન લગેયે દેળોભાાં પ્રલાવ કયીને બાયતીમ વાંસ્કૃ સતનો
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પે રાલો કમો. તેઓ બાયતીમ વાંસ્કૃ સતના પ્રળાંવક અને પ્રખય
યાષ્ટ્ર પ્રેભી શતા. તેભણે બાયતીમોને ‘ઉઠો, જાગો અને
ધમેમપ્ર ધિ સુધી ભાંડ્ય યહો’ નુાં વુત્ર આપ્મુાં.
સ્લાભી સલલેકાનાંદે ઈ.વ. 1897ભાાં ોતાના ગુરુના
નાભ યથી ફેરૂયભાાં ‘ય ભકૃ ષ્ણ ધભળન ભઠ’ ની સ્થ ન
કયી. આ સભળને સલસલધ કામો દ્વાયા ભાનલવેલા કયલાનો
આદેળ અનાવમો. યાભકૃ ષ્ક્ણ યભશાંવના જીલનભાાંથી
પ્રેયણા ભેલી ‘જનવેલા એ જ પ્રબુવલ
ે ા’ના વૂત્રનો સભળને
અભર કમો. દેળભાાં ળાાઓ ખોરી સળક્ષણ આલાનુાં અને
દલાખાનાાં દ્વાયા વેલાનુાં કામિ કયલાભાાં આલે છે . આ
સભળનની ળાખાઓ બાયતભાાં અને દેળસલદેળભાાં આજે ણ
કામિયત છે .

ઓગણીવભી વદીની ળરૂઆતભાાં ઉત્તયપ્રદેળભાાં
યામફયે રીના વૈમદ અશભદખાન અને ફાંગાના ળયીઅતુલ્લા
જેલા રોકોની આગેલાની શે ઠ ભુવરભાનોભાાં વાભાસજક અને
ધાસભિક જાગૃસતનો આયાંબ થમો. તેભણે ધાસભિક નેતા ટદલ્શીના
ળાશ લરીઉલ્લાશના ઉદેળભાાંથી પ્રેયણા ભેલી શતી. તેઓ
ભાનતા શતા કે બાયતભાાં ઈસ્રાભ ધભિ દૂસત થલાથી દેળ
ઉય અાંગ્રેજોએ ળાવન સ્થાપ્મુાં શતુ.ાં તેભણે ઈસ્રાભ ધભિ
અને વાંસ્કૃ સતને ભજફૂત અને ળુિ કયલા ‘લહ ફી
આાંદોરન’ િરાવમુ.ાં
લશાફી આાંદોરન ફાદ થોિા ભુવરભાનોભાાં
ાિાત્મ સલિાયોનો પ્રબાલ લધતાાં અાંગ્રેજી સળક્ષણનુાં પ્રભાણ
લધ્મુ.ાં ઉરેભાઓની રૂટઢિુસ્તતાને રીધે ભુવરભાનો અાંગ્રેજી
સળક્ષણ અને આસથિક તથા વાભાસજક રાબોથી લાંસિત યહ્ા.
તેથી ભુવરભાનોભાાં સળસક્ષત અને ભધ્મભ લગિનો ઉદમ ઠીક
ઠીક વભમ વુધી થમો નશીં.
વય વૈમદ અશભદખાનનો જન્ભ ઉભયાલ કુ િુાં ફભાાં
થમો શતો. તેઓ ઈ.વ. 1857ના સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ લખતે
કાંની વયકાયની નોકયીભાાં શતા અને તે લખતે કાંનીને
લપાદાય યહ્ા શતા. ઈ.વ. 1869ભાાં સનલૃસત્ત છી તેઓ
ઈંગ્રેન્િ ગમા અને ાિાત્મ ઉદાયભતલાદથી પ્રબાસલત થમા.
તેભણે ભુવરભાનોને અાંગ્રેજી કે લણી રઈને તેભનુાં છાતણાં
અને રૂટઢિુસ્તતા દૂય કયલાનો આગ્રશ કમો. તેભણે ઈ.વ.
1870ભાાં ‘તશસઝફ-ઉર-અખરાક’ નાભનુાં વાભસમક ળરૂ
કમુું. ઈ.વ. 1875ભાાં અરીગઢભાાં ભુસસ્રભ કોરેજની સ્થાના
કયી, જે ‘અરીગઢ ભુસસ્રભ મુસનલસવિિી’ તયીકે ઓખામ
છે . તેભણે અાંગ્રેજી વાટશત્મ અને સલજ્ઞાનના ગ્રાંથોનો ઉદુભ
િ ાાં
અનુલાદ કયી, ભુવરભાનોને ાિાત્મ જ્ઞાનથી ટયસિત
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કયાવમા. તેભણે ફુયખાપ્રથા અને ફારિપ્રથાનો સલયોધ
કમો અને સલધલાસલલાશ તથા સ્ત્રી કે લણીની તયપે ણ કયી.

ઓગણીવભી વદીના વુધાયાની અવયે
ળીખવભાજને પ્રબાસલત કમો. ગુરુદ્વાયાઓભાાં પ્રલેળર
ે ાાં
દુણો દૂય કયલા ભાિે અને વાયી વમલસ્થા ભાિે ‘ધળયોભણી
ગુરુદ્વ ય પ્રફાંધક સધભધર્’ની યિના કયલાભાાં આલી.
ળીખોભાાં ધાસભિક સળક્ષણની વાથે ાિાત્મ કે લણી આલા
ભાિે અભૃર્સયભ ાં ‘ખ રસ કોરેજ’ તથા ળાાઓ
સ્થાલાભાાં આલી.

અાંગ્રેજી કે લણી ાભેરા મુલાનોએ ધભિ અને
વભાજવુધાયણા ભાિે ઈ.વ. 1851ભાાં ‘યશનુભા-ઈભઝદમયફન વબા’ની સ્થાના કયી. દાદાબાઈ નલયોજી આ
વાંસ્થાના અગ્રણી નેતા શતા. આ વાંસ્થાએ ‘ય શ્ર્
ગોપર્ ય’ નાભનુાં ભુખત્ર ળરૂ કયી ાયવી વુધાયણા
આાંદોરનને લેગલાંતુ ફનાવમુાં. કે . આય. કાભા તથા ફશે યાભજી
ભરફાયીએ ણ ધભિ અને વભાજવુધાયણાનુાં કામિ કમુું.
કાભાએ સળક્ષણના પ્રિાય ઉય અને ભરફાયીએ સ્ત્રીઊન્નતી ય બાય ભૂકમો. તેભણે ફારિનો સલયોધ કમો તથા
સલધલા-સલલાશને ઉત્તેજન આપ્મુાં. ભરફાયીના પ્રમત્નોને
રીધે વયકાયે ઈ.વ. 1891ભાાં રિ ભાિે વાંભસત લમ ઠયાલતો
કામદો ઘડ્ો શતો.

જ્મોસતફા પૂરે ભશાયાષ્ટ્ર ના જાણીતા વભાજવુધાયક
શતા. તેભણે સ્ત્રીઓ તથા દસરતોના પ્રશ્નો શાથ ઉય રીધા.
ઈ.વ. 1857ભાાં તેભણે ૂનાભાાં કન્માળાા ળરૂ કયી. તેભણે
સલધલાઓને ુનરિિ કયલાભાાં ભદદ કયી. વભાજભાાં
બ્રાહ્મણોના આસધત્મ વાભે િકાય પેં કમો. રોકોભાાં
આત્ભસલશ્વાવ, ટશાંભત અને ઉત્વાશ જગાિલા ભાિે તેભણે
‘સતમ-ળોધક સભ જ’ ની સ્થાના કયી.

ગાાંધીજીએ સ્થાેર ‘અસખર ટશાંદ શટયજન વાંઘ’ ના
ભાંત્રી તયીકે ઠક્કયફાાએ લો વુધી વેલાઓ આીને
શટયજનોના ઉત્કિભાાં કીભતી પાો આપ્મો. તેભણે કુ દયતી
આપતો લખતે રોકોને યાશત આલાભાાં નોંધાત્ર પ્રદાન કમુું.
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અભૃતરાર ઠક્કય ઉપે ઠક્કયફાાનો જન્ભ બાલનગયભાાં
ઈ.વ. 1869ભાાં થમો શતો. તેઓ આજીલન કભિસનષ્ઠ વેલક
શતા. તેભણે ઈજનેયીની ટિગ્રી ભેલી શતી. વાયા ગાયની
નોકયી છોિીને ગાાંધીજીના પ્રબાલ શે ઠ તેભણે છે લાિાના
રોકોની વેલા કયી.
ઠક્કયફાાએ ‘ાંચભહ ર બીર સેલ ભાંડ’ની
સ્થાના કયી અને તેના દ્વાયા ાંિભશારના ઊંિાણલાાાં
જગાં રો તેભજ શાિી સલસ્તાયોભાાં લવતા બીરોના જીલનભાાં
ભોિુાં ટયલતિન આણ્મુ.ાં ઠક્કયફાા અને તેભના
વાથીદાયોએ બીરોને દારૂ તથા અન્મ ફદીઓભાાંથી તેભજ
કુ િે લો અને લશે ભોભાાંથી ભુકત કમાિ. બીરોના ફાકો ભાિે
ળાાઓ ખોરી. તેભને યેં ટિઓ કાાંતતા કમાિ તથા
કુ ટિયઉદ્યોગોભાાં ણ વાભેર કમાિ.
વભમ જતાાં રોકોભાાં યાષ્ટ્ર ીમ િેતના સલકસવત ફની
અને તેઓ સ્લાતાંત્ર્મ-િલ તયપ લળ્યા. ગાાંધીજીએ
અસ્ૃશ્મતા-સનલાયણને ભશત્ત્લ આતાાં, છાતલગોની
સસ્થસત વુધાયલાના પ્રમાવોભાાં નોંધાત્ર પ્રગસત થઈ.

યાષ્ટ્ર લાદ એિરે ોતાના યાષ્ટ્ર પ્રત્મે એકાત્ભતા અને
ગૌયલની બાલના. જરૂય ડ્ે ોતાના યાષ્ટ્ર પ્રત્મે તન, ભન
અને ધન ન્મોછાલય કયલા તૈમાય યશે લાની બાલના. બાયતભાાં
યાષ્ટ્ર ીમ જાગૃસતનાાં ટયફો ખાવ કયીને ઈ.વ. 1857ના
પ્રથભ સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ ફાદ સલકાવ ામ્માાં. આધુસનક
યાષ્ટ્ર લાદનો વૌપ્રથભ ઉદબલ મુયોભાાં જોલા ભે છે .
નલજાગૃસત, ધભિવુધાયણા, અભેટયકા અને િાાંવની ક્ાાંસતઓ,
ઈિારી અને જભિનીનુાં એકીકયણ લગેયે ટયફોએ મુયોભાાં
યાષ્ટ્ર લાદનો પે રાલો કયલાભાાં ભશત્ત્લની બૂસભકા બજલેરી છે .
બાયતભાાં સબ્રટિળ ળાવન શતુ.ાં સબ્રટિળયોના વાંકિ ને
ટયણાભે બાયતીમોના યાજકીમ, વાભાસજક, ધાસભિક અને
આસથિક દૃષ્ટ્ીકોણભાાં પે યપાયો થમા. બાયતભાાં આધુસનક
યાષ્ટ્ર લાદને ઘિનાયાાં ટયફો ઊબા થમાાં. આણા દેળભાાં
આણાં યાજ્મ, એિરે કે ‘સ્લયાજ’ જોઈએ. આ સલિાય
દેળના સળસક્ષત તથા ફુસિળાી રોકોભાાં સબ્રટિળ ળાવન
દયસભમાન પે રાતો ગમો. દેળલાવીઓભાાં યાષ્ટ્ર ીમ એકતાની
બાલના જાગૃત થઈ. આલી યાષ્ટ્ર લાદની બાલના ેદા કયનાયાાં
ટયફોનો આણે અભ્માવ કયીળુ.ાં

અાંગ્રેજોના ળાવન શે રાાં આણા દેળભાાં યાજકીમ
એકતાનો અબાલ શતો. બાયત નાનાાં-ભોિાાં યજલાિાઓભાાં
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લશેં િામેરુાં શતુ.ાં અાંગ્રજો
ે એ બાયતના ઘણા યાજલીઓને
શયાલીને ભોિા બાગના બાયત ઉય પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે
અાંકુળ સ્થાી દીધો. અાંગ્રજો
ે ના તાફા શે ઠ એકવયખુાં
લશીલિીતાંત્ર અભરભાાં આવમુ.ાં અાંગ્રેજ ળાવનનો અનુબલ
એકાંદયે વાયો ન શતો. આ અને આલાાં અનેક કાયણોવય
અાંગ્રેજ ળાવન વાભેનો સલયોધ ઊબો થમો. ધીયે -ધીયે આ
સલયોધ પ્રફ ફનતો ગમો.

અાંગ્રેજોની આસથિક નીસતએ બાયતને ામભાર કમુ.ું
અાંગ્રેજો બાયતભાાંથી કાિો ભાર ઈંગ્રેન્િ રઈ જતા અને ત્માાં
ઉત્ાટદત કયે રો તૈમાય ભાર બાયતનાાં ફજાયોભાાં લેિતા શતા.
ઈંગ્રેન્િથી બાયત આલતા તૈમાય ભાર ય નજીલી જકાત
રેલાતી શતી. જ્માયે ટશાંદભાાં ઉત્ન્ન થતા તૈમાય ભાર ઉય
લધુ જકાત રેલાના ટયણાભે બાયતભાાં ઉત્ન્ન થતો ભાર
ભોંઘો િતો. જ્માયે ઈંગ્રેન્િભાાં ઉત્ન્ન થતો ભાર બાયતભાાં
વસ્તો લેિી ળકાતો. આ શયીપાઈભાાં બાયતના શસ્તઉદ્યોગ
અને ઉદ્યોગધાંધા િકી ળકમા નશીં. ટયણાભે કાયીગયલગિ
ફેકાય ફન્મો. બાયતના બોગે ઈંગ્રેન્િને વભૃિ ફનાલલાની
અાંગ્રેજનીસતની વાભે પ્રજાભાાં યાષ્ટ્ર ીમ જાગૃસત લધી.

બાયતભાાં યે રલે, તાય, િાર, જભીન તથા
જવમલશાયના ભાગો રશ્કયી, આસથિક તથા યાજકીમ
કાયણોવય સલકવાલલાભાાં આવમા શતા; છતાાંમે તેનાથી
દેળના રોકોને રાબ થમો. આ વાધનોના ઝિી સલકાવથી
સલળા દેળના ભાનલી એકફીજાની નજીક આવમા. કાયીગય
તથા લેાયીલગિ ધાંધાથે એકફીજાના પ્રદેળભાાં જલા રાગ્મો.
તેભની લચ્િે સલિાયોની આ-રે લધી. તેભના વાંકો
લધલાથી જ્ઞાસત, કોભ અને પ્રદેળના બેદબાલો ઓછા થમા.
યાષ્ટ્ર ીમ નેતાઓ તેભના સલિાયો તથા મોજનાઓ પ્રજાના
તભાભ લગોભાાં પે રાલી ળકમા. પ્ર દેધળક કક્ષ ને ફદરે
ય ષ્ટ્રીમ કક્ષ ની નેર્ ગીયી ઊબી થઈ, જેણે સ્લયાજની
સવસિભાાં નોંધાત્ર પાો આપ્મો.

બાયતીમ યાષ્ટ્ર લાદના ઉદમભાાં અાંગ્રેજી કે લણીનો
ણ ભોિો પાો યહ્ો. આ કે લણીના કાયણે સિભની
સલિાયવયણીનાાં દ્વાય ઊઘડ્ાાં. સલશ્વનુાં ઘણાંફધુ વાટશત્મ
અાંગ્રેજીભાાં શતુાં. આણા દેળના રોકો અાંગ્રેજી બાા ળીખ્મા.
સલશ્વના પ્રલાશોથી ભાટશતગાય થમા. આ કાયણે અભેટયકન
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સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાંથી રોકળાશીની તથા િાાંવની ક્ાાંસતભાાંથી
સ્લતાંત્રતા, વભાનતા અને ફાંધુત્લની બાલનાની પ્રેયણા ભી.
આત્ભશ્રિા લધી અને વૌ બાયતના ઉિલ બાસલની કલ્ના
કયલા રાગ્મા. દેળની પ્રાદેસળક બાાઓભાાં નલરકથાઓ,
નાિકો, લાતાિઓ, કાવમો અને ગીતો લગેયે રખામાાં. આ
વાટશત્મે યાષ્ટ્ર બસકતનો વાંદેળ આપ્મો.

યાષ્ટ્ર ીમ િેતના પે રાલલાભાાં લતિભાનત્રોએ
નોંધાત્ર ટશસ્વો આપ્મો. ફાંગાા, ભદ્રાવ તથા ફીજા
પ્રાાંતોભાાં પ્રસવિ થતાાં અખફાયોએ વયકાયની નીસતઓની
િીકા કયી રોકોભાાં યાષ્ટ્ર ીમ બાલના જાગૃત કયી.

ાિાત્મ ુયાતત્ત્લસલદ એરેકઝાાંિય કસનાંગશાભ તથા
તેના ભદદનીળોએ બાયતનાાં અનેક પ્રાિીન સ્થોએ
ખોદકાભ કમાું. બાયતીમ વાંસ્કૃ સતની ગૌયલગાથાના અનેક
અલળેો ળોધી કાઢ્યા. બગલાનરાર ઈન્દ્રજી જેલા બાયતીમ
ુયાતત્ત્લસલદોએ ણ અનેક ુયાણા અલળેો ળોધી
બાયતીમોને દેળની વાંસ્કૃ સતની બવમતાનો ખ્માર આપ્મો.
સિભના સલદ્વાનોએ બાયતીમ વાાંસ્કૃ સતક લાયવાને રગતી
ળોધખો કયી. બાયતના સલદ્વાનો ણ જોિામા. ુસ્તકો
ણ રખામાાં. ગૌયલૂણિ વાટશત્મ અને વાંધોધનથી
દેળલાવીઓની યાષ્ટ્ર ીમ અસસ્ભતા જાગૃત થઈ.
ાિાત્મ સલદ્વાનો ભેકવભૂરય, સલલ્વન, પગ્મુિવન,
ફુશરય, ફ્રીિ તથા બાયતીમ સલદ્વાનો યાજેન્દ્રરાર સભત્ર,
યાભકૃ ષ્ક્ણ ગો.બાાંિાયકય, શટયપ્રવાદ ળાસ્ત્રી લગેયેનાાં
રખાણોએ બાયતના લેદો, ઉસનદો, યાભામણ, ભશાબાયત,
ગીતા, સ્ભૃસત ુયાણો લગેયેનુાં ભશત્ત્લ રોકોને વભજાવમુ.ાં

 ફાંગા સબ્રટિળ ઈસન્િમન વોવામિી – કોરકાતા
(કરકત્તા)
 ભદ્રાવ નેટિલ વબા – િેન્નાઈ (ભદ્રાવ)
 ઈસન્િમન એવોસવમેળન – કોરકાતા
 ફોમ્ફે એવોસવમેળન – ભુાંફઈ
 વાલિજસનક વબા – ૂણે
વય એરન ઓકિે સલમન હ્ુભ (એ.ઓ.હ્ુભ) નાભના
સનલૃત્ત અાંગ્રેજ અસધકાયીને ખાતયી થઈ િૂકી શતી કે સબ્રટિળ
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વામ્રાજ્મ ઉયથી દેખામ એિરુાં વરાભત નથી. તેઓ ભાનતા
કે જનતાભાાં પે રામેર અવાંતોને ઘિાિલાભાાં નશીં આલે, તો
1857ના સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ જેલી ઘિના પયીથી ણ ફને. આ
જનઆક્ોવ યોકલા તેભણે ફાંધાયણીમ વાંસ્થા સ્થાલાનુાં
સલિામુ.ું તત્કારીન લાઈવયોમ િપયીનને વભજાવમા. સનલૃત્ત
અસધકાયીના સલિાયને લાઈવયોમનો ણ િે કો ભળ્યો.
એ.ઓ. હ્ુભના પ્રમત્નોથી ટિવેમ્ફય, 1885ભાાં ટશાંદી
યાષ્ટ્ર ીમ ભશાવબાની સ્થાના કયલાભાાં આલી. ભુાંફઈની
ગોકુ દાવ તેજાર વાંસ્કૃ ત ાઠળાાભાાં 28ભી ટિવેમ્ફય,
1885ના યોજ વમોભેળિાંદ્ર ફેનયજીના પ્રભુખદે તેનુાં પ્રથભ
અસધલેળન ભળ્યુ.ાં તેભાાં બાયતના જુ દા-જુ દા પ્રદેળોભાાંથી 72
પ્રસતસનસધઓએ શાજયી આી શતી. તેભાાં દાદાબાઈ નલયોજી,
ગોારકૃ ષ્ક્ણ ગોખરે, ટપયોજળાશ ભશે તા, ફદરૂદ્દીન તૈમફજી,
કે . િી. તેરાંગ, ટદનળા લાચ્છા લગેયે ભુખ્મ આગેલાનો શતા.
દેળની અનેક વભસ્માઓ ય િિાિસલિાયણા થઈ.
અસધલેળન

પ્રથભ
ફીજુ ાં
ત્રીજુ ાં

પ્રભુખ
લિ વભ્મ
વમોભેળિાંદ્ર ફેનયજી 1885 72
કોરકાતા
દાદાબાઈ નલયોજી 1886 432
ભદ્રાવ
ફદરૂદ્દીન તૈમફજી 1887 607
સ્થ
ભુાંફઈ

ભશાવબાની પ્રથભ તફક્કાની કાભગીયી ફાંધાયણીમ
શતી. ભશાવબાએ વયકાય વભક્ષ યાજકીમ શકો, આસથિક
અને વાભાસજક સલકાવ અને ળૈક્ષસણક પ્રગસત ભાિે કયે રી
ભાાંગણીઓને અાંગ્રેજ વયકાયે અલગણી શતી. આ
ભાાંગણીઓએ બસલષ્ક્મની રિત ભાિે ભજફૂત ામો નાાંખ્મો
શતો. વયકાયી નોકયીઓભાાં ટશાંદીઓને લધાયે પ્રભાણભાાં
રેલા, રશ્કયી અને ભુરકી ખાતાાંઓભાાં થતો ખિિ ઘિાિલો,
ખેિુતોને દેલાભાાં યાશત આલી. ગૃશઉદ્યોગોને વજીલન કયલા
લગેયે ભાાંગણીઓ કયલાભાાં આલતી.
ભશાવબા દ્વાયા કે ન્દ્રીમ તેભજ પ્રાાંસતક ધાયાગૃશોનો
સલસ્તાય કયીને તેભાાં 50 િકા વભ્મો િૂિાં ામેરા યાખલા તથા
કાયોફાયીને ળકમ તેિરી શદે ધાયાવભ્મોને જલાફદાય
ફનાલલી – જેલા ઠયાલ ણ વાય કયલાભાાં આવમા શતા.
ભશાવબાની યજૂ આતને રીધે વયકાયે અખફાયો યનાાં
સનમાંત્રણો દૂય કયી વમસકતસ્લાતાંત્ર્મ તથા લાણીસ્લાતાંત્ર્મ
આતા કામદાઓ વાય કમાિ શતા. ભશાવબાએ
સળસક્ષતલગિભાાં યાષ્ટ્ર ીમ િેતના જગાલીને તેને યાજકીમ તારીભ
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આી. તેનાથી બસલષ્ક્મના સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભો ભાિે મોગ્મ
નેતાઓ ભળ્યા.

પ્રદેળભાાં શિતા ાિલાભાાં આલી. યલીન્દ્રનાથ
ઠાકુ ય(િાગોય)ના વૂિનથી તે ટદલવને ‘એકતાટદન’ તયીકે
ણ ઊજલલાભાાં આવમો.

ટશાંદી યાષ્ટ્ર ીમ ભશાવબા (કોંગ્રેવ)ની સ્થાનાની
ળરૂઆતભાાં અાંગ્રેજ ળાવકો તેના પ્રત્મે વશાનુબસૂ ત ધયાલતા
શતા, યાંતુ થોિા વભમભાાં જ તેઓ સલયોધી ફન્મા. કોંગ્રેવના
અસધલેળનભાાં ળરૂભાાં વયકાયી અસધકાયીઓ શાજય યશે તા.
ાછથી વયકાયે તેભને કોંગ્રેવના અસધલેળનભાાં શાજયી
આલા ય પ્રસતફાંધ ભૂકમો. ગલનિય જનયર કઝિને
યાષ્ટ્ર ીમતા સલયોધી કે િરાાંક ગરાાં બમાું અને બાયતના
રોકભતની અલગણના કયી. તેણે ‘બાગરા ાિો અને યાજ
કયો’ની નીસત અનાલીને ફાંગાાનુાં ઈ.વ. 1905ભાાં
સલબાજન કમુું.

ફાંગબાંગની રિતને ઉગ્ર અને વમાક ફનાલલાનુાં
નક્કી થમુ.ાં આ િલનાાં ભુખ્મ ત્રણ રક્ષણો શતાાં :
(1) સ્લદેળી ભારનો લેાય કયલો
(2) સલદેળી ભારનો ફટશષ્ક્કાય કયલો
(3) યાષ્ટ્ર ીમ સળક્ષણ રેલ.ુાં
આ ઉદ્દેળોને શાાંવર કયલા ફાંગાના રોકોએ
વમાક રિત િરાલી. એક રિતવસભસતની યિના કયલાભાાં
આલી. તેભાાં વુયેન્દ્રનાથ ફેનયજી, સફસનિાંદ્ર ાર અને
અયસલાંદ ઘો જેલા કોંગ્રેવના આગ િતા નેતા શતા.
સલદેળી કાિ અને અન્મ િીજલસ્તુઓનો ફટશષ્ક્કાય કયી
સ્લદેળી ભાર લાયલા રોકોને આગ્રશ કયલાભાાં આવમો.
સ્લદેળી ભારના પામદા વભજાલલાભાાં આવમા.
લતિભાનત્રોનાાં રખાણો, વયઘવો, જાશે ય વબાઓ અને
રોકગીતો દ્વાયા સ્લદેળીનો પ્રિાય કયલાભાાં આવમો.
સ્લદેળી ભાર ફનાલનાયાાં કાયખાનાાં ળરૂ થમાાં. ઈંગ્રેન્િથી
આમાત થતા કાિ. ભીઠુાં , ખાાંિ, ફૂિ, સવગાયે િ, તભાકુ
લગેયેની આમાતો ઘિી અને બાયતભાાં ફનેરા કાિ અને
અન્મ િીજલસ્તુનુાં લેિાણ લધ્મુાં. સ્લદેળી િલ ફાંગાા
ઉયાાંત ટશાંદના અન્મ પ્રાાંતોભાાં ણ પે રાઈ.

ફાંગાા સબ્રટિળ ટશાંદનો વૌથી ભોિો પ્રાાંત શતો. તેભાાં
સફશાય અને ઓટયસ્વાના કે િરાક પ્રદેળોનો વભાલેળ થતો.
તેની લસ્તી 7 કયોિ 80 રાખથી લધુ શતી. આિરા ભોિા
પ્રાાંતનો લશીલિ કયલાનુાં ભુશ્કે ર શોલાથી તેનુાં સલબાજન કયલુાં
જરૂયી શતુ.ાં આભ છતાાં તે પ્રાાંતભાાંથી સફશાય અને
ઓટયસ્વાના પ્રદેળ અરગ કયલાને ફદરે ભુસસ્રભ
ફશુભતીલાા ૂલિ ફાંગાને તેભાાંથી અરગ કયલાભાાં આવમુાં.
ફાંગાા તે વભમે વૌથી લધુ જાગૃત પ્રાાંત શતો. લાઈવયોમ
કઝિન ભુસસ્રભ ફશુભતીને અરગ કયી ટશન્દુ-ભુસસ્રભ લચ્િે
કોભલાદ ઊબો કયીને લધતી જતી યાજકીમ જાગૃસતને નફી
ાિલા ભાગતો શતો. યાષ્ટ્ર ીમ નેતાઓ અને રોકો વયકાયનો
ઈયાદો વભજી ગમા અને તેઓએ આ મોજનાનો ઉગ્ર સલયોધ
કમો.

ફાંગાાની એકતાને તોિનાયા આ બાગરાનો સલયોધ
કયલા ફાંગાાભાાં જાશે ય વબાઓ અને વયઘવોના કામિક્ભો
થમા. અવાંખ્મ સત્રકાઓ લશેં િાઈ. આ આાંદોરનભાાં
ફાંટકભિાંદ્ર િટ્ટોાધ્મામની ‘આનાંદભઠ’ નલરકથાનુાં ‘લાંદે
ભાતયભ’ ગીત રિાઈનો નાયો ફની ગમુાં. આખા દેળભાાં
યાષ્ટ્ર ીમ બાલનાનુાં અબૂતૂલિ ભોજુ ાં પયી લળ્યુાં.
જે ટદલવે બાગરાનો અભર ળરૂ થમો, તે ટદલવ
ફાંગાાભાાં ‘ળોકટદન’ તયીકે ઊજલલાભાાં આવમો. આખા
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સ્લદેળી અને ફટશષ્ક્કાય વાથે વાંકામેરુાં 1905ના
આાંદોરનનુાં ત્રીજુ ાં ભશત્ત્લનુાં રક્ષણ યાષ્ટ્ર ીમ સળક્ષણનુાં શતુાં.
ફાંગબાંગની િલભાાં સલદ્યાથીઓએ આગ િતો બાગ
રીધો. તેથી સલદ્યાથીઓને વાભૂટશક દાંિ કયલાથી ભાાંિીને
તેભને ળાા-કોરેજભાાંથી કભી (ફયતયપ) કયલા વુધીનાાં
ગરાાં બયલાભાાં આવમાાં, ટયણાભે લૈકસલ્ક સળક્ષણ તયીકે
યાષ્ટ્ર ીમ ળાાઓ ળરૂ કયલાભાાં આલી. ફાંગાાભાાં ઈ.વ.
1907ભાાં 25 યાષ્ટ્ર ીમ ભાધ્મસભક ળાાઓ અને 300 યાષ્ટ્ર ીમ
પ્રાથસભક ળાાઓ શતી. યલીન્દ્રનાથ િાગોયે ઈ.વ. 1901ભાાં
ળાાંસતસનકે તનભાાં સલશ્વબાયતી સલદ્યારમ ળરૂ કમુું. અાંગ્રજ
ે
વયકાય ફાંગબાંગની રિતને તોિી ાિલાભાાં સનષ્ક્પ યશી.
છે લિે ઈ.વ. 1911ભાાં અાંગ્રેજ વયકાયને ફાંગાાના બાગરા
યદ કયલાની પયજ િી. ફાંગાાની પ્રજાનો ળાાંત અને
અટશાંવક ભાગે ભેલેરો આ એક માદગાય અને ઐસતશાસવક
સલજમ શતો.
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યલીન્દ્રનાથ િાગોયે ળાાંસતસનકે તનભાાં ળરૂ કયે રી
સલશ્વબાયતી સલદ્યારમને ઈ.વ. 1951ભાાં કે ન્દ્રીમ સલશ્વબાયતી
સલશ્વસલદ્યારનો દયિો ભળ્યો. જ્માાં સલદ્યાથીઓને સ્લાલરાંફી
અને જીલનવમલશાયના ાઠ ળીખલલાભાાં આલે છે .

દાદાબાઈ નલયોજી, વુયેન્દ્રનાથ ફેનયજી,
ગોારકૃ ષ્ક્ણ ગોખરે, ટપયોજળાશ ભશે તા લગેયે નેતાઓ
ફાંધાયણીમ ભાગે યાજકીમ શકો ભેલલા પ્રમત્ન કયતા શતા.
તેઓએ તેભના વભમ પ્રભાણે ભલ  (નયભ) લરણ
અનાવમુાં શોલાથી ‘ભલાલાદી’ તયીકે ઓખામા.
ભલાલાદી નેતાઓએ ટશાંદના વુસળસક્ષત ભધ્મભલગિને
વાંગટઠત કયી ભજફૂત યાષ્ટ્ર ીમ િેતના ભાિે ની ૂલિબસૂ ભકા
તૈમાય કયી. તેભણે સ્લળાવન, વભાનતા, રોકળાશી અને
સ્લતાંત્રતાના સલિાયોનુાં બાયતીમ પ્રજાભાાં ફીજાયોણ કયલાનુાં
કામિ કમુું. તેભની કાભગીયીના ટયણાભ સ્લરૂ જાગૃત થમેર
ટશાંદનો મુલાલગિ ઉત્વાશી, આક્ભક અને આત્ભસલશ્વાવથી
વબય શતો. તેભને શલે ભલા નીસતને ફદરે આક્ભક નીસત
અખત્માય કયલાની જરૂટયમાત રાગી.
ભલાલાદી નેતાઓના ભતની સલરુિ ‘રાર, ફાર
અને ાર’ની સત્રુિીથી ઓખાતા રારા રજતયામ
(ાંજાફ), ફા ગાંગાધય ટિક (ભશાયાષ્ટ્ર ) અને સફસનિાંદ્ર
ાર (ફાંગા) જેલા નેતાઓ સ્લયાજને ઈનાભ તયીકે નશીં,
ણ શકથી ભેલલા ભાગતા શતા. તેઓ વટક્મ આાંદોરનભાાં
ભાનનાય ઉગ્ર લરણના શોલાથી ‘જશારલાદી’ કશે લામા.

રોકભાન્મ ટિક તયીકે પ્રસવિ થમેરા
ફાગાંગાધય ટિક જશારલાદના ભુખ્મ નેતા શતા. તેભણે
એક ભાંત્ર આપ્મો. ‘સ્લયાજ્મ ભાયો જન્ભસવિ શક છે અને તે
શાં ુ ભેલીને જ જાં ીળ’. તેભણે ‘ગણેળિતુથી’ અને
‘સળલાજીજ્માંસત’ ઉત્વલો ઊજલલાનુાં ળરૂ કમુું. તેભણે ભયાઠી
બાાભાાં ‘કે વયી’ અને અાંગ્રજી
ે બાાભાાં ‘ભયાઠા’ નાભના ફે
લતિભાનત્રો ળરૂ કમાું. તેની ખૂફ વાયી અવય થઈ. ઈ.વ.
1916ભાાં ‘શોભરૂર િલ’ભાાં તેભણે વટક્મ બૂસભકા બજલી
શતી.
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રારા રજતયામ ળેય-એ-ાંજાફ તયીકે જાણીતા
ફન્મા શતા. તેભણે ‘ધી ાંજાફી’ અને ‘ધી પ્મુસર’ જેલાાં
લતિભાનત્રો ળરૂ કમાું શતાાં. ઈ.વ. 1928ભાાં તેભણે વામભન
કસભળનનો સલયોધ કમો શતો. ોરીવની રાઠીઓના પ્રશાય
થમા, ત્માયે તેભણે કહ્ુાં શતુ,ાં ‘ભાયા ઉય કયે રા રાઠીના
એકએક પ્રશાય સબ્રટિળ વામ્રાજ્મના કપનની ખાઈ ફની
યશે ળે’. તેભને દલાખાનાભાાં દાખર કયલા ડ્ા. ત્માાં તેભનુાં
અલવાન થમુ.ાં

રાર, ફાર અને ારની સત્રુિીના ત્રીજા ફાંગાી
નેતા સફસનિાંદ્ર ાર શતા. ળરૂઆતભાાં તેઓ બ્રહ્મોવભાજના
વાંકિ ભાાં આવમા શતા. તેભણે ‘ન્મૂ ઈસન્િમા’ વાપ્તાટશક અને
‘લાંદે ભાતયભ’ લતિભાનત્ર ળરૂ કમુું શતુ.ાં અાંગ્રેજ વયકાયે
મુલાનોને ટશાંવક ભાગે ઉશ્કે યલાનો તેભના ય આયો ભૂકમો
શતો. તેઓ પ્રિાંિ રોક આાંદોરન દ્વાયા સ્લયાજ પ્રાપ્ત
કયલાના ટશભામતી શતા.

અાંગ્રેજોએ બાયતભાાં ‘બાગરા ાિો અને યાજ કયો’ની
નીસત અનાલી શતી. બાયતભાાં ઉગ્ર યાષ્ટ્ર લાદ ઝિથી
પે રાતો શતો, ત્માયે અાંગ્રેજોએ યાષ્ટ્ર ીમ િેતનાને તોિલાનો
પ્રમત્ન કમો. બાયતભાાં ભુસસ્રભોના એક જૂ થને વભજાલલાભાાં
અાંગ્રેજો વપ યહ્ા. ટયણાભે ઈ.વ. 1906ભાાં ઢાકાભાાં
‘ભુસસ્રભ રીગ’ની સ્થાના થઈ. આ વાંસ્થાની સ્થાનાભાાં
ભુસસ્રભોના ધાસભિક લિા આગાખાન, ઢાકાના નલાફ
વરીભુલ્લાખાાં, લાઈવયોમ સભન્િો અને તેના ખાનગી ભાંત્રી
િનરો સસ્ભથે ભશત્ત્લની બૂસભકા બજલી શતી.

એસપ્રર, 1916ભાાં ફાગાંગાધય ટિકે ૂનાભાાં
‘ઈસન્િમન શોભરૂર રીગ’ની સ્થાના કયી. ટિકે જાશે ય કમુું
કે ‘સ્લયાજ ભાયો જન્ભસવિ શક છે અને તે શાં ુ ભેલીને જ
જાં ીળ.’ ટિકે ‘કે વયી’ અને ‘ભયાઠા’ અખફાયભાાં રેખ
રખ્મા. બાણો આપ્માાં અને રોકભત ભેવમો. આ વભમ
દયસભમાન ટિકને ‘રોકભાન્મ’ તયીકે સફયદાલલાભાાં
આવમા. આ ફાંને વાંસ્થાઓનો શે તુ ફાંધાયણીમ ભાગે શોભરૂર
(જલાફદાય યાજ્મતાંત્ર) ભેલલાનો શતો. એની ફેવન્િે
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તેભના વાપ્તાટશક ‘ધી કોભનલીર’ અને દૈસનક ‘ન્મુ
ઈસન્િમા’ભાાં રેખો રખ્મા. એની ફેવન્િે સબ્રટિળ વયકાયને
ટશન્દને ‘જલાફદાય યાજ્મતાંત્ર’ અને ‘ગૃશસ્લયાજ્મ’ લશે રી
તકે આલા અનુયોધ કમો. કોંગ્રેવ અને ભુસસ્રભ રીગે
શોભરૂર આાંદોરનને િે કો આપ્મો. અાંગ્રેજ વયકાય એની
ફેવન્િની િલથી િોંકી ઊઠી. ભદ્રાવ વયકાયે એની
ફેવન્િની ધયકિ કયી. તેભને ઉિાકાભાંિભાાં નજયકે દ
યાખલાભાાં આવમાાં. એની ફેવન્િને ભુકત કયાલલા દેળભાાં
વબાઓ અને વયઘવો દ્વાયા ઠે યઠે ય સલયોધ વમકત કયલાભાાં
આવમો. છે લિે અાંગ્રેજ વયકાયને તેભને છોિી દેલાની પયજ
િી.
એની ફેવન્િને ટિવેમ્ફય, 1917ભાાં કોરકાતા
ભુકાભે બયામેરા કોંગ્રેવના અસધલેળનભાાં વૌપ્રથભ ભટશરા
પ્રભુખ તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવમાાં શતાાં.

ઈ.વ. 1915ભાાં કોંગ્રેવ અને ભુસસ્રભ રીગે એક વાથે
ભુાંફઈભાાં અસધલેળન બમુ.ું એક લિ છી કોંગ્રેવ અને
ભુસસ્રભ રીગે તેભનાાં લાસિક અસધલેળન બમુ.ું એક લિ છી
કોંગ્રેવ અને ભુસસ્રભ રીગે તેભનાાં લાસિક અસધલેળન
એકવાથે રખનૌભાાં યાખ્માાં. રખનૌભાાં ભેરા કોંગ્રેવના
અસધલેળનભાાં રોભકાન્મ ટિકે શાજયી આી. ઈ.વ.
1907ભાાં વુયત કોંગ્રેવ અસધલેળનભાાં ભલાલાદી તથા
જશારલાદી જૂ થ અરગ ડ્ાાં શતાાં. તે શલે એક થઈ ગમાાં.
કોંગ્રેવ અને ભુસસ્રભ રીગના નેતાઓએ ઈ.વ. 1916ભાાં
રખનૌ ભુકાભે વભજૂ તી કયીને કયાય કમો. તે ‘રખનૌ કયાય’
તયીકે જાણીતો થમો. આ કયાયથી કોંગ્રેવ અને ભુસસ્રભ રીગે
યાજકીમ ક્ષો તયીકે યાષ્ટ્ર ના ટશતને ભશત્ત્લ આપ્મુ,ાં તેથી
સ્લયાજ ભાિે ની રિતને ફ ભળ્યુ.ાં

વુબાિાંદ્ર ફોઝનો જન્ભ 23ભી જાન્મુઆયી,
1897ના યોજ ઓટિળાના કિક ભુકાભે થમો શતો. તેભની
ભાતાનુાં નાભ પ્રબાલતી અને સતાનુાં નાભ જાનકીનાથ ફોઝ
શતુ.ાં ફાણથી જ તેઓ તીવ્ર ફુસિપ્રસતબા ધયાલતા શતા.
ઈ.વ. 1920ભાાં રાંિનભાાં આઈ.વી.એવ.ની યીક્ષાભાાં િોથા
નાંફયે ાવ થમા. બાયતભાાં આવમા છી ટશાંદી યાષ્ટ્ર ીમ
ભશાવબા (કોંગ્રેવ)ભાાં જોિામા. દેળની સ્લાતાંત્ર્મિલોભાાં બાગ રીધો. અસગમાય લખત યાજકીમ કે દી તયીકે
કિામા. ઈ.વ. 1938ભાાં શટયુયા કોંગ્રેવ અસધલેળનભાાં
વુબાિાંદ્ર ફોઝ કોંગ્રેવના પ્રભુખ ફન્મા. ત્માય ફાદ ઈ.વ.
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1939ભાાં સત્રુયાભાાં ભેર કોંગ્રેવ અસધલેળનભાાં ફીજી લાય
પ્રભુખ ફન્મા. કે િરાક ભતબેદોને કાયણે તેભણે પ્રભુખદેથી
યાજીનાભુાં આપ્મુ.ાં
ભે, 1939ભાાં વુબાિાંદ્ર ફોઝે પોયલડત બ્રોક નાભના
નલા યાજકીમ ક્ષની યિના કયી. મુયોભાાં ટદ્વતીમ
સલશ્વમુિ ળરૂ થમુ.ાં પોયલિિ બ્રોકે મુિસલયોધી પ્રિાય ળરૂ
કમો. વુબાિાંદ્ર અને તેભના વાથીઓને વયકાયે જેરભાાં
ૂમાિ. વુબાિાંદ્ર ફોઝ ઉલાવ ય ઊતમાિ. તેભની તસફમત
રથિતાાં વયકાયે જેરભાાંથી ભુકત કમાિ. તેભના જ ભકાનભાાં
નજયકે દ યાખ્મા.
17ભી જાન્મુઆયી, 1941ના યોજ ભધ્મયાસત્રએ
વુબાિાંદ્ર ફોઝ અાંગ્રેજ વયકાયની નજયકે દભાાંથી છિકમા.
તેઓ લેળટયલતિન કયી ેળાલય, કાફુર અને ભોસ્કો થઈ
ફસરિન ગમા. ફસરિન શોંિી યે ટિમો યથી પ્રલિન આતાાં
અાંગ્રેજ વયકાય િોકી ઊઠી. ત્માાંથી તેઓ વુભાત્રા થઈને
જાાન ગમા.
જભિની તથા જાાન અાંગ્રજો
ે ના દુશ્ભન દેળો શતા. આ
વાંજોગોનો રાબ રઈ વુબાિાંદ્ર ફોઝે જભિનીના લિા ટશિરય
તથા જાાનના લિાપ્રધાન િોજો વાથે લાતિીત િરાલેરી.
જાાન લધુ ભદદરૂ થઈ ળકે તેભ છે , તેભ સલિાયી તેભણે
એસળમાઈ દેળભાાંથી રિત આલાનો સનણિમ કમો.

સબ્રટિળ રશ્કયના બાયતીમ અભરદાય કે પટન
ભોહનધસાંગે જાાનને ળયણે ગમેરા બાયતીમ વૈસનકોભાાંથી
‘આઝાદ ટશાંદ પોજ’ની યિના કયી. જાાન વયકાય તથા
ય સધફહ યી ફોઝ લચ્િે ભતબેદ થતાાં ભોશનસવાંગને
યાજીનાભુાં આલાની પયજ િી. ‘આઝાદ ટશાંદ પોજ’નુાં બાસલ
થોિા વભમ ભાિે અસનસિત ફની ગમુાં. યાવસફશાયી ફોઝે
વલિવાંભસતથી 4 જુ રાઈ, 1943ના યોજ ‘આઝાદ ટશાંદ પોજ’ના
વલોચ્િ નેતા તયીકે વુબાિાંદ્ર ફોઝની લયણી કયી. વલિ
વત્તા તેભને વુયત કયી. જુ રાઈ, 1943ભાાં વુબાિાંદ્ર ફોઝે
આઝાદ ટશાંદ પોજનુાં વુકાનીદ વાંબાળ્યુાં. તેભને ‘નેર્ જી’ નુાં
શુરાભણાં નાભ આલાભાાં આવમુ.ાં નેતાજીએ પોજને ‘ચરો
દદલ્લી’નુાં સૂત્ર આપ્મુાં. તેભણે બાયતને ‘જમદહાંદ’નો ભાંત્ર
આપ્મો.
તેભણે દસક્ષણ-ૂલિ એસળમાના દેળોનો પ્રલાવ કયીને
ત્માાંના બાયતીમો ાવે ભાતૃબૂસભની સ્લતાંત્રતા ભાિે તેભના
વલિસ્લનુાં ફસરદાન આલાની ભાગણી કયી. ‘ર્ુભ ભુઝે ખૂન
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દો, ભૈં ર્ુમ્હે આઝ દી દૂગ
ાં ’ વુત્ર દ્વાયા આઝાદી ભાિે
આશલાન કમુ.ું

ઓકિોફય, 1943ભાાં વુબાિાંદ્ર ફોઝે સવાંગાુયભાાં
કાભિરાઉ વયકાય (આયઝી શકૂ ભતે આઝાદ ટશાંદ)ની
સ્થાના કયી. વુબાિાંદ્ર ફોઝે રશ્કયના વલોચ્િ લિા
તયીકે નો શોદ્દો વાંબાળ્યો. કાભિરાઉ વયકાયે ઈંગ્રેન્િ અને
અભેટયકા વાભે મુિ જાશે ય કમુું.

વુબાિાંદ્ર ફોઝ આઝાદ ટશાંદની કાભિરાઉ
વયકાયના લિા ફન્મા છી આઝાદ ટશાંદ પોજનુાં ુન:
આમોજન કમુ.ું તેભણે વૈસનકોને વઘન તારીભ આી.
વુબાિાંદ્ર ફોઝે આઝાદ ટશાંદ પોજભાાં અરગ અરગ રશ્કયી
િુ કિી ઊબી કયી.
વુબાિાંદ્ર ફોઝે આઝાદ ટશાંદ પોજભાાં િાય રશ્કયી
િુ કિીઓ ઊબી કયે રી, જેનાાં નાભ તેભણે ગાાંધી, વુબા,
નશે રુ અને આઝાદ આેરાાં. તેભણે સ્ત્રીઓની એક અરગ
રશ્કયી િુ કિી ઊબી કયી શતી, જેનુાં નાભ તેભણે ‘ઝાાંવીની
યાણી’ આપ્મુાં શતુાં અને તેનુાં નેતૃત્લ કે પ્િન રક્ષ્ભી વેશગરે કમુિ
શતુ.ાં
આઝાદ ટશાંદ પોજે બાયતની ૂલિ વયશદે આયાકાન
અને ઈમ્પાર સલબાગભાાં કે િરાક સલજમો ભેવમા. ત્માય ફાદ
ૂયલઠાની બમાંકય તાંગી અને બાયે લયવાદને કાયણે પોજને
ીછે શઠ કયલી િી. જાાન ઉય અભેટયકા દ્વાયા
અણફોમ્ફ પેં કામા. જાાન શામુું. મુિની ટયસસ્થસત ફદરાઈ
અને આઝાદ ટશાંદ પોજનુાં બસલષ્ક્મ યહ્ુાં નટશ. િાયે ક શજાય
વૈસનકોની ખુલાયી થઈ અને 25,000 વૈસનકો કે દ કિામા.
નેતાજીની પ્રસતજ્ઞા શતી કે , ‘શાં ુ ગુરાભ ટશાંદસ્
ુ તાનભાાં
ગ ભૂકીળ નશી.’ નેતાજી યાંગૂન અને ફેંગકોક છોિીને
સલભાનભાગે આગ લધ્મા. જાાને કયે રી જાશે યાત ભુજફ 18
ઓગસ્િ, 1945ના યોજ પોભાિવાના તાઈેઈ સલભાની
ભથકથી સલભાન ઊડ્ુ;ાં તયત જ તેને આગ રાગી. નેતાજી
વખત દાઝ્મા અને અલવાન ામ્મા એલુાં કશે લામ છે .

‘સયપયોળી કી ર્ભન્ન અફ હભ યે દદરભે હેં ,
દેખન હૈ જોય દકર્ન ફ જુ -એ-ક ધર્ર ભેં હૈ ’.
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આણા દેળની સ્લયાજમાત્રાના રાાંફા ગાાભાાં
નાભી-અનાભી અનેક ળશીદો થમા છે . 1857ના સ્લાતાંત્ર્મ
વાંગ્રાભ છી દેળભાાં અાંગ્રેજ વયકાય વાભે વમસકતગત યીતે કે
વાંગઠન કયીને શસથમાય ઉાિનાય લીયોની ભદાિનગીની
કથાઓ આજે ગલિથી માદ કયલાભાાં આલે છે . જે મુલકોએ
લીયતાૂલિક શસથમાય ઉાડ્ાાં, તેઓ આણા દેળના
ઈસતશાવભાાં ક્ાાંસતકાયીઓ તયીકે જાણીતા છે . તેભની
પ્રલૃસત્તઓ ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્તઓ ગણામ છે . આ પ્રલૃસત્તભાાં
સળસક્ષત, અસળસક્ષત, યાજલાંળી અને વાભાન્મ જનોએ બાગ
રીધો શતો. બાયતના ફધા બાગોભાાં ઓછાલત્તા પ્રભાણભાાં
ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્ત લશે રીભોિી અલશ્મ થઈ શતી. ભશાયાષ્ટ્ર ભાાં
આ ક્ાાંસતના પ્રણેતા અને ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્તઓના પ્રથભ ળશીદ
લાવુદલ
ે ફલાંત પિકે શતા.
ધચનગ યી
ભાસરક તેયી યજા યશે ઔય તુાં શી તુાં યશે ,
ફાકી ન ભૈં યશાં ુ ન ભેયી આયઝુ યશે
જફ તક શૈ તન ભેં જાન, યગો ભેં રશુ યશે
તેયા શો સજક્ મા તેયી શી જૂ સ્તજૂ યશે .
- ય ભપ્રસ દ ધફધસ્ભર

બાયતભાાં ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્તની વૌપ્રથભ ળરૂઆત
કયનાય લાવુદલ
ે પિકે શતા. તેઓ ૂણેભાાં નોકયી કયતા શતા.
અાંગ્રેજ વયકાયના અન્મામી ત્રાવથી કાંિાીને લાવુદેલ
પિકે એ નોકયી છોિી દીધી. દેળને ગુરાભીભાાંથી ભુકત ન કરુાં,
ત્માાં વુધી કા ય િાંદન ન રગાિલાની તથા કે ળકતિન ન
કયલાની પ્રસતજ્ઞા રીધી. લાવુદેલ પિકે એ અાંગ્રેજ વયકાય
વાભે દેળવમાી વળસ્ત્ર વાંગઠનની ગુપ્ત મોજના ફનાલી
શતી.
અાંગ્રેજ વયકાયે પિકે ના ભાથા ભાિે િાય શજાયનુાં
ઈનાભ જાશે ય કમુું શતુ.ાં લાવુદલ
ે પિકે અાંગ્રેજ થાણાાં ય શુભરા
કયલા, વયકાયી સતજોયી રૂિાં લી, ફાંદુકો િરાલલાની તારીભ
આતા. અાંગ્રેજ વયકાય પિકે ની ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્તઓથી
િોંકી ઊઠી. તેણે કોઈ ણ બોગે પિકે ની ધયકિ કયલાનો
આદેળ આપ્મો.
શૌદયફાદ સજલ્લાના એક ગાભભાાંથી યાસત્રના ત્રણ લાગે
સનાંદ્રાલસ્થાભાાં લાવુદલ
ે પિકે ની ધયકિ કયલાભાાં આલી.
તેભને જેરભાાં ૂમાિ; તો જેરની દીલાર કૂ દીને બાગ્મા. 25
ટકરોભીિયની દોિ છી કિામા. જેરભાાં તેભના ય
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અત્માિાયો થમા. પે બ્રુઆયી, 1883ભાાં એિન જેરભાાં
અલવાન ામ્મા.

સલનામક દાભોદય વાલયકયનો જન્ભ 28 ભે, 1883ના
યોજ ભશાયાષ્ટ્ર ના નાસવક સજલ્લાના બગૂય નાભના ગાભભાાં થમો
શતો. નાનણથી જ તેઓ ક્ાાંસતકાયી સલિાયો ધયાલતા શતા.
તેભણે ‘સભત્રભેરા’ નાભની વાંસ્થા સ્થાી શતી, જે ાછથી
‘અસબનલ બાયત’ નાભથી જાણીતી ફની. આ વાંસ્થાનો શે તુ
વળસ્ત્ર સલપ્રલ દ્વાયા બાયતભાાંથી અાંગ્રેજ ળાવનનો અાંત
રાલલાનો શતો.
લીય વાલયકયે બાયતભાાં સલદેળી કાિની વૌપ્રથભ
શોી કયી શતી. શ્માભજી કૃ ષ્ક્ણ લભાિની વાંસ્થાભાાંથી
સળષ્ક્મલૃસત્ત ભેલી લધુ અભ્માવ ભાિે રાંિન ગમા. લીય
વાલયકયે “1857 : બાયતનો પ્રથભ સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ” નાભનુાં
ુસ્તક રખ્મુાં શતુ,ાં જે પ્રકાળન શે રાાં જ પ્રસતફાંસધત થમેરુાં
સલશ્વનુાં પ્રથભ ુસ્તક શતુ.ાં અાંગ્રેજ અપવયની શત્માભાાં
લયામેરી સસ્તોરના ગુનાભાાં તેભના ય અદારતભાાં કે વ
િાલ્મો. તેભને આજીલન કાાાણીની વજા થતાાં આાંદાભાન
જેરભાાં ભોકરામા. તસફમત રથિતાાં બાયતભાાં નજયકે દ
યાખલાભાાં આવમા. 26 પે બ્રઆ
ુ યી, 1966ભાાં લીય વાલયકય
અલવાન ામ્મા.

ખુદીયાભ ફોઝનો જન્ભ ફાંગાાના ભેટદનીુય
સજલ્લાના ભોશફની ગાભભાાં 3-12-1889ના યોજ થમો શતો.
ફાણભાાં જ તેભણે ભાતા-સતાની છત્રછામા ગુભાલી.
વત્મેનફાફુ નાભના સળક્ષકે તેભને ક્ાાંસતથની દીક્ષા આી.
ખુદીયાભે અવશકાય આાંદોરનભાાં બાગ રઈ સલદેળી કાિની
શોી કયી શતી. ખુદીયાભ ગાંગાના ાણીભાાં િૂ ફકી ભાયતા
અને ભીઠુાં રઈને વાય થતી શોિીઓને ઉથરાલી દેતા. આ
યીતે ભીઠાના અન્મામી કામદાનો બાંગ કયતા.
30 એસપ્રર, 1908ના ટદલવે ન્મામાધીળ
ટકાંગ્વપોિિ ને ખતભ કયલા ખુદીયાભ અને પ્રપુલ્લ િાકીએ
ન્મામાધીળની ઘોિાગાિી ઉય ફોમ્ફ પેં કમો. ગાિીભાાં ફેઠેરા
લકીર કે નેિીનાાં ત્ની અને ુત્રી ભયી ગમાાં. ન્મામાધીળ
ટકાંગ્વપોિિ ફિી ગમા.
પ્રપુલ્લ િાકીને જ્માયે ોરીવે ઘેયી રીધો ત્માયે તેભણે
ટયલોલ્લયથી આત્ભશત્મા કયી રીધી. ખુદીયાભને પાાંવી
આલાભાાં આલી.

www.asthaacademy.wordpress.com

યાભપ્રવાદ સફસસ્ભરનો જન્ભ ઈ.વ. 1897ભાાં
ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મના ળાશજશાાંુયભાાં થમો શતો. દેળભાાં
અવશકાયની રિત ળરૂ થઈ; ત્માયે સલદેળી કાિની શોી
કયલાની કાભગીયી તેભણે વાંબાી શતી. કાકોયી િરે ન ધાિ
વપતાૂલિક ાય ાિલાભાાં તેભણે અસગ્રભ બાગ બજવમો
શતો. આ ભાિે તેભને પાાંવીની વજા થઈ શતી.
સફસસ્ભરે રખેર વાટશત્મ જ્માયે પ્રકાળભાાં આવમુ,
ત્માયે તેભની કસલતાઓએ યાષ્ટ્ર ીમ િેતનાનુાં પ્રેયકફ ૂરુાં
ાડ્ુાં.
દય-ઓ દીલ ય ે હસયર્ (અેક્ષ ) સે નજય કયર્ે હૈં
ખુળ યહો અહરે લર્ન, હભ ર્ો સપય કયર્ે હૈં .

અળપાક ઉલ્લાખાાંએ ટશન્દુ-ભુસસ્રભ એકતાનુાં અનેરુાં
ઉદાશયણ ૂરુાં ાડ્ુાં શતુ.ાં યાભપ્રવાદ સફસસ્ભર વાથે તેભને
નાનણથી દોસ્તી શતી. તેઓ ખેરકૂ દના ખૂફ ળોખીન શતા.
ઘોિે વલાયી અને ફાંદૂક િરાલલાભાાં પ્રસલણ શતા.
ળાશજશાાંુયભાાં આમિવભાજના ભાંટદય ય થમેર શૂભરો તેભણે
યોકમો શતો. કાકોયી િરે ન રૂિાં લાની મોજનાભાાં તેભણે બાગ
રીધો શતો. તેભને જેરભાાં પાાંવી આલાભાાં આલી શતી.
કુ છ આયઝૂ નદહ, હૈ આયઝૂ ર્ો મહ,
યખ દે કોઈ જય સી ખ કે લર્ન કપનભેં,
- અળપ ક ઉલ્લ ખ ાં
િાંદ્રળેખય આઝાદનુાં ભૂ નાભ િાંદ્રળેખય વીતાયાભ
સતલાયી શતુ.ાં તેભનો જન્ભ 23 જુ રાઈ, 1906ના યોજ
ભધ્મપ્રદેળના ઝાફુઆ સજલ્લાના બાલયા નાભના ગાભભાાં થમો
શતો. તેભણે પ્રાયાંસબક અભ્માવ કાળીભાાં કમો શતો. તેઓ
નાનણથી જ દેળબસકતના યાંગે યાંગામેરા શતા.
અવશકાયની િલભાાં િાંદ્રળેખયે બાગ રીધો શતો.
તેભની ધયકિ થઈ. અાંગ્રજ
ે ોરીવના શાથે કિામા, ત્માયે
તેભની ઉંભય એિરી નાની શતી કે શાથકિી ભોિી શતી.
અદારતભાાં તેભને ૂછલાભાાં આવમુ,ાં “તભારુાં નાભ ળુાં ?‛ તો
તેભણે કહ્ુ,ાં ‘આઝાદ’, સતાનુાં નાભ ‘સ્લાધીનતા’ અને
ોતાના ઘયને ‘જરખાનુ’ાં ફતાવમુાં શતુ.ાં ત્માય ફાદ તેઓ
‘આઝ દ’ તયીકે ઓખામા.
કાકોયી િરે ન રૂિાં ભાાં તેભણે બાગ રીધો શતો. દેળભાાંથી
િાીવેક ક્ાાંસતકાયીઓ કિાઈ ગમા. આઝાદ બાગી છૂટ્યા.
તેભને કિલા ઈનાભ જાશે ય કયલાભાાં આવમુાં. આઝાદે પ્રસતજ્ઞા
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કયી કે ‘શાં ુ જીલતે જીલ અાંગ્રજ
ે વયકાયના શાથભાાં કિાઈળ
નશીં’. ઈ.વ. 1931ની 27ભી પે બ્રુઆયીના યોજ આઝાદ
અરાશાફાદના આલ્િેિ ફાગભાાં ફેઠા શતા; ત્માયે અિાનક
અાંગ્રેજ ોરીવથી ઘેયાઈ ગમા. આઝાદ એકરા અિધા કરાક
વુધી ોરીવ િુ કિી વાથે વાંઘિ કયતા યહ્ા. અાંતે ોતાની
જ સસ્તોરથી ળશીદી લશોયી રીધી. િાંદ્રળેખય આઝાદથી
અાંગ્રેજ ોરીવ એિરી ફધી િયતી શતી કે ફે-ત્રણ ગોી
િરાલી ખાતયી કયીને જ તેભની ાવે ગઈ શતી.
9 ઓગસ્િ, 1925ના યોજ વયકાયી ખજાનો યે રલે
દ્વાયા વશયાનુયથી રખનૌ જતો શતો, ત્માયે ક્ાાંસતકાયીઓ
દ્વાયા કાકોયી નાભના યે રલે-સ્િે ળને તેને રૂિાં લાભાાં આવમો
શતો. તેનો ભુખ્મ ઉદ્દેળ ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્ત અને શસથમાય ભાિે
નાણાાં ભેલલાનો શતો.

બગતસવાંશનો જન્ભ ાંજાફના રામરુય સજલ્લાના
ગાભભાાં 28 વપ્િે મ્ફય, 1907ના યોજ થમો શતો.
અવશકાયની િલ લખતે તેઓ સલદેળી કાિની શોી
કયલાના કામિક્ભભાાં જોિામા શતા. રાશોય નેળનર કોરેજભાાં
બણલા ગમા, ત્માયે તેભને વુખદેલ, બગલતીિયણ અને
મળારનો ટયિમ થમો. તેભના ક્ાાંસતકાયી સલિાયોને
ીઠફ ભળ્યુ.ાં 1928ભાાં 8ભી એસપ્રરે બગતસવાંશ અને
ફિુ કે શ્વય દત્તે ધાયાવબાભાાં ફોમ્ફ પેં કમો.
ફોમ્ફ પેં કલાનો તેભનો ઈયાદો ફશે યી થઈ ગમેરી
અાંગ્રેજ વયકાયને જગાિલાનો શતો. તેઓ ઈચ્છતા તો ફોમ્ફ
પેં કી બાગી ળકતા શતા, ણ તેભણે તે જ જગ્મા ય ઊબા યશી
વૂત્રોચ્િાય કમાિ :
ઈન્કર ફ ધઝાંદ ફ દ ।
સ મ્ર જ્મલ દ ક ન ળ હો ॥
દુધનમ કે ભજદૂયો એક હો ॥।
ક્ાાંસતનો વાંદેળ આતી સત્રકાઓ પેં કી, શલાભાાં
ગોીફાય કમો અને ળાાંસતૂલિક આત્ભવભિણ કયી રીધુાં.
રારા રજતયામના અલવાનનો ફદરો રેલા થમેરા અાંગ્રેજ
અપવય વોન્િવિના ખૂન કે વભાાં બગતસવાંશ, વુખદેલ અને
યાજગુરુ ઉય કે વ િાલ્મો. કે વના િુકાદાભાાં ત્રણેમ સભત્રોને
પાાંવીની વજા થઈ. 23 ભાિિ, 1931ના યોજ તેભને પાાંવી
આલાભાાં આલી.
દદર સે ધનકરેગી ન ભય ભય કય બી લર્ન કી ઉરપર્
(પ્રીર્)
ભેયી ધભટ્ટીસે બી ખૂશ્ફુ – એ – લર્ન આમેગી.
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- બગર્ધસાંહ

સલદેળોભાાં ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્તની ળરૂઆત કયનાય
શ્માભજી કૃ ષ્ક્ણલભાિનો જન્ભ ઈ.વ. 1857ની િોથી ઓકિોફયે
કચ્છના ભાાંિલી ગાભે થમો શતો. કે સમ્બ્રજ મુસનલસવિિીભાાં
સ્નાતક થમા શતા. તેભણે બાયતભાાં સ્લયાજ ભેલલાના
ઉદ્દેળથી રાંિનભાાં 1905ની 18ભી પે બ્રઆ
ુ યીએ ‘ઈસન્િમન
શોભરૂર વોવામિી’ની સ્થાના કયી. વાંસ્થાનુાં કામાિરમ
‘ઈસન્િમા-શાઉવ’ નાભે ભકાનભાાં યાખલાભાાં આવમુાં શતુ.ાં આ
વાંસ્થાના પ્રિાય ભાિે તેભણે ‘ઈસન્િમન વોસવમોરોસજસ્િ’
નાભનુાં વાભસમક ળરૂ કમુું.
શ્માભજી કૃ ષ્ક્ણલભાિને ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્તઓ
િરાલલાભાાં સલનામક વાલયકય, શયદમાર, ભદનરાર
ઢીંગયા, વયદાયસવાંશ યાણા તથા ભેિભ કાભા જેલા
ક્ાાંસતકાયીઓનો વાથ ભળ્યો શતો. તેભણે બાયતીમો ભાિે
સળષ્ક્મલૃસત્તની વમલસ્થા કયી શતી. ઈ.વ. 1909ભાાં રાંિનભાાં
િર ાપાલ્ગય સ્કલેય ખાતે બયફજાયે ભદનરાર ઢીંગયાએ
સલસરમભ લામરીને ગોીથી લીંધીને શત્મા કયી. તેથી
ઢીંગયાને પાાંવી આલાભાાં આલી. રાંિનભાાં યશે લુાં વરાભત ન
રાગતા શ્માભજી કૃ ષ્ક્ણલભાિ ેટયવ ગમા. થોિા વભમ છી
ેટયવથી સસ્લટ્ઝયરેન્િ ગમા. ઈ.વ. 1930ભાાં તેભનુાં
અલવાન થમુ.ાં તેભનાાં ત્ની બાનુભતી ઈ.વ. 1933ભાાં ભૃત્મુ
ામ્માાં.
ભશાન દેળબકત શ્માભજી કૃ ષ્ક્ણલભાિ અને તેભનાાં
ત્ની બાનુભતીનાાં અસસ્થ 4 વપ્િે મ્ફય, 2003ના યોજ
બાયતભાાં રાલી તેભના લતન ભાાંિલી (કચ્છ)ભાાં વન્ભાનૂલિક
સ્થાસત કયામાાં. તેભનાાં અસસ્થની ગુજયાતભાાં સલયાાંજરી
માત્રા કાઢલાભાાં આલી શતી.

ભેિભ કાભાનો જન્ભ 24 વપ્િે મ્ફય, 1861ના યોજ
ભુાંફઈભાાં થમો શતો. ઈ.વ. 1902થી 1907 વુધી ભેિભ કાભા
ઈંગ્રેન્િભાાં યહ્ા. ઈ.વ. 1905ભાાં શ્માભજી કૃ ષ્ક્ણલભાિએ
રાંિનભાાં ‘ઈસન્િમન શોભરૂર વોવામિી’ સ્થાી. ભેિભ કાભા
તેભાાં વટક્મ કામિકય ફન્માાં. તેભણે 1907ભાાં જભિનીના સ્િુ અિિ
ગાિિ (સ્િિગિિ ) ળશે યભાાં મોજામેરી ફીજી આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ
વભાજલાદી ટયદભાાં શાજયી આી શતી. આ ટયદભાાં
તેભણે લાંદે ભાતયભ ભાંત્ર અાંટકત કયે ર બાયતનો સત્રયાંગી ધ્લજ
વૌપ્રથભ લાય ટશાંભતૂલિક પયકાવમો શતો.
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ભેિભ કાભાએ પયકાલેરા ધ્લજભાાં દળાિલેર આઠ
કભ તે તત્કારીન પ્રાાંત છે . વૂમિ અને િાંદ્રનાાં પ્રતીક ટશન્દુભુસસ્રભ પ્રતીક તયીકે ફતાલામાાં છે .

ફાુ, યાષ્ટ્ર સતા અને ભશાત્ભા તયીકે આણે જેને
ઓખીએ છીએ, તે ભશાુરુ શતા ભોશનદાવ કયભિાંદ
ગાાંધી. ફેટયસ્િયની દલી પ્રાપ્ત કયી તેઓ લકીરાત કયલા
દસક્ષણ આટિકા ગમા. દ. આટિકાના ભૂ લતનીઓને
યાધીન ફનાલીને ગોયા રોકો એ વભૃિ દેળના ભાસરક
ફની ફેઠા શતા. ગોયાઓની વયખાભણીભાાં અશી બાયતીમોને
ફશુ જ ઓછા શક બોગલલા ભતા. આ અન્મામ અને
અભાનો વાભે ગાાંધીજીએ િકાય કમો. ોતાને થતા
અન્મામ વાભે વત્મ અને અટશાંવાથી રિલાની અનોખી
િસત તેભણે ળોધી. નાભ આપ્મુાં વત્માગ્રશ.
ગાાંધીજી િયફન કોિિ જોલા ગમા. ત્માાં ન્મામાધીળે
ાઘિી ઉતાયલા શુકભ કમો. ગાાંધીજીએ કોિિ છોિી ણ
ાઘિી ન ઉતાયી સ્લભાન જાવમુાં. તેભનુાં આ લતિન ત્માાં
લવતા બાયતીમોને ગમ્મુાં.
દ. આટિકાભાાં ગાાંધીજીની આગેલાની શે ઠ રિત
િારી. બાયતીમોએ અાય કષ્ટ્ો લેઠ્ાાં, ણ કમાાંમ ટશાંવા ન
આિયી. અાંતે વપતા ભતાાં આ રિતની નોંધ રેલાઈ.
1. ુરુાં નાભ : ભોશનદાવ કયભિાંદ ગાાંધી
2. જન્ભટદન : 2-10-1869
3. જન્ભસ્થ : ોયફાંદય (કીસતિભાંટદય)
4. ભાતા : ૂતીફાઈ
5. ત્ની : કસ્તુયફા
6. આધ્માસત્ભક ગુરુ : શ્રીભદ યાજિાંદ્ર
7. યાજકીમ ગુરુ : ગોારકૃ ષ્ક્ણ ગોખરે
8. આત્ભકથા : વત્મના પ્રમોગો
9. સનલાણિટદન : 30-01-1948
10. વભાસધ : યાજઘાિ (ટદલ્શી)
1895ભાાં અન્મ બાયતીમોની વાથે ગાાંધીજીએ
યાંગબેદનો સલયોધ કયલા નાતાર કોંગ્રેવ સ્ેળ સ્થાી શતી.
દ. આટિકાભાં વત્માગ્રશની વપ રિત કયીને ઈ.વ.
1915ભાાં 46 લિની ઉંભયે ગાાંધીજી બાયત આવમા. દ.
આટિકાની યાંગબેદની રિતભાાં વપતા ભતાાં
આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્તયે રોકો તેભનો આદય કયતા શતા.
ભુાંફઈના એોરો ફાંદય ય તેભનુાં સ્લાગત થમુ.ાં ગોારકૃ ષ્ક્ણ
ગોખરેના કશે લાથી ગાાંધીજીએ શે રા લે આખા બાયતનો
પ્રલાવ કયીને રોકોની જરૂટયમાત અને ટયસસ્થસત
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વભજલાનો પ્રમાવ કમો. એક લિના બ્રભણ ફાદ ગાાંધીજીએ
25ભી ભે, 1915ના ટદલવે અભદાલાદના કોિયફભાાં
‘વત્માગ્રશ’ આશ્રભની સ્થાના કયી. એક લિ ફાદ તેઓ
વાફયભતી નદીના ટકનાયે આશ્રભ રઈ ગમા.

ટશભારમની તેિીભાાં નેાની નજીક સફશાયનો આ
િાંાયણ પ્રદેળ આાંફાલાટિમા ભાિે પ્રખ્માત શતો. િાંાયણભાાં
મુયોસમન જભીનદાયો જભીનના 3/20 બાગભાાં ગીનુાં
પયસજમાત લાલેતય કયી, ઉત્ાદન વસ્તી ટકાંભતે લેિલાની
ખેિૂતોને પયજ ાિતા શતા. યાજકુ ભાય ળુકરના આગ્રશથી
આ પ્રશ્નની તાવ કયલાનુાં ગાાંધીજીએ નક્કી કમુ.ું ણ
તાવ ળરૂ કયે તે શે રાાં ત્માાંના ભેસજસ્િરે િે તેભને નોટિવ
દ્વાયા િાંાયણ સજલ્લો તાત્કાસરક છોિી દેલાનુાં પયભાન કમુું.
ગાાંધીજીએ આ નોટિવનો અનાદય કમો.
ગાાંધીજીએ ખેિૂતોની ભુશ્કે રીઓ તૈમાય કયીને
વયકાયભાાં યજૂ આત કયી. િાંાયણના ભોતીશાયી ગાભભાાં
યશીને ગાાંધીજીએ આ પ્રથા વાભે રિત િરાલી. છે લિે
વત્માગ્રશ વપ થમો. િાંાયણના આ વત્માગ્રશે આખા
દેળના રોકોનુાં ધ્માન ખેંચ્મુ.ાં

1917ભાાં ખેિા સજલ્લાભાાં અસતલૃસષ્ટ્ થઈ. ાક નાળ
ામ્મો. આભ છતાાં વયકાયે ખેિૂતોનુાં ભશે વૂર ભાપ કયલાને
ફદરે જભીન ભશે વૂર ઉઘયાલલાનુાં નક્કી કમુું. ગાાંધીજીના
નેતૃત્લ શે ઠ ખેિૂતોએ સબ્રટિળ વયકાય વાભે વત્માગ્રશ ળરૂ
કમો. ગાાંધીજીએ ખેિૂતોને કહ્ુાં કે , ‚વયકાય આણી ભાાંગણી
ન સ્લીકાયે , તો આણે ભશે વૂર બયલાનુાં નથી.’’ ગાાંધીજીની
શાકરને ભાન આીને લલ્લબબાઈ િે રે ોતાની લકીરાત
છોિીને આાંદોરનભાાં ઝાંરાવમુાં. ગાાંધીજીએ કસભશ્નયને ત્ર
રખીને જણાવમુાં કે , જો નફી સસ્થસતલાા ખેિૂતોનુાં ભશે વૂર
ભાપ થળે, તો વાયી સસ્થસતલાા બયી દેળ.ે અાંતે કરેકિયે
આલો જ શુકભ 1918ભાાં આતાાં આાંદોરન વપ થમુાં.
ખેિાની રિત ટયણાભની દૃષ્ટ્ીએ નટશ; યાંતુ
સવિાાંતની દૃષ્ટ્ીએ ભશત્ત્લની યશી. ખેિૂતોભાાં જાગૃસત આલી.
વયકાય તયપનો િય દૂય થમો. ગાાંધીજીને અને દેળને
લલ્લબબાઈ િે ર જેલા સનષ્ઠાલાન અને વભસિત વાથી
ભળ્યા.
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પ્રથભ સલશ્વમુિભાાં ઈંગ્રેન્િનો સલજમ થમો શતો. આ
વભમે સબ્રટિળ વયકાયે યોરેિ એકિની જાશે યાત કયી. યોરેિ
એકિ ભુજફ કોઈ ણ વમસકતની ધયકિ કાયણ આપ્મા
સલના કયી ળકામ તથા ખાવ અદારતભાાં કાભ િરાલી તેને
વજા કયી ળકામ એલી જોગલાઈ શતી. આ કામદો
અસબવમસકતની સ્લતાંત્રતા જેલા ભૂબૂત અસધકાયો ય
અાંકુળ રગાલતો શતો. જ્માયે ોરીવને લધુ િતા અસધકાયો
ભે એ ભાિે શતો. રોકોએ આ કામદાનો સલયોધ કમો.
ગાાંધીજીએ યોરેિ એકિને ‘કાો કામદો’ કહ્ો.
યોરેિ એકિ વત્માગ્રશ સબ્રટિળ ળાવન વાભે વભગ્ર
બાયતનો વાંઘિ શતો. જો કે તે ભોિા બાગે ળશે યો ૂયતો
વીસભત શતો. દેળભાાં કામદાના સલયોધભાાં વયઘવો નીકળ્યાાં.
શિતાોનુાં આમોજન થમુ.ાં વયકાયે આ આાંદોરન દફાલલા
દભનકાયી ભાગિ અનાવમો.

યોરેિ એકિના સલયોધભાાં 30 ભાિિ અને 6 એસપ્રર,
1919ના યોજ ાંજાફભાાં રોકોએ શિતા ાિી. અભૃતવયની
ટયસસ્થસત અાંકુળ ફશાય છે તેભ રાગતાાં ળશીદોને અાંજસર
આલા અને ોતાના પ્માયા નેતાઓ િો. વત્માર અને
િો. ટકિરુની ધયકિનો સલયોધ કયલા એક વબાનુાં
આમોજન કયલાભાાં આવમુ,ાં જેભાાં અાંદાજે દવ શજાય રોકો
એકઠા થમા શતા. વબાભાાં ળાાંત અને સન:ળસ્ત્ર ફેઠેરા રોકો
ઉય જનયર િામયે કોઈ ણ િેતલણી આપ્મા સલના
ગોીફાયનો શુકભ આપ્મો. આ જગ્માભાાં જલા-આલલા ભાિે
ભાત્ર એક જ વાાંકિુાં દ્વાય શતુ.ાં પયતે ઊંિી દીલારો શતી.
પ્રલેળદ્વાયથી વૈસનકોએ ગોીફાય ળરૂ કમો. એ ગોીફાય
દારૂગોો ખરાવ થમો, ત્માયે જ અિકમો. વયકાયી આાંકિા
ભુજફ 379 રોકો ભૃત્મુ ામ્મા અને 1200 ઘામર થમા, યાંતુ
ખયે ખય આ વાંખ્મા લધાયે શતી, તેભ ભનામ છે . આ ઘિનાથી
ગાાંધીજીને શલે સબ્રટિળ ન્મામ અને સનષ્ઠાભાાં રેળભાત્ર
સલશ્વાવ યહ્ો નટશ.
સબ્રટિળ યાજા કે યાણી દ્વાયા કોઈ વમસકતને
અવાધાયણ વમસકતગત વપતા કે રોકવેલા ભાિે
આલાભાાં આલતો એલોિિ .
જસરમાાંલારા ફાગના શત્માકાાંિના સલયોધભાાં કસલલય
યલીન્દ્રનાથ િાગોયે નાઈિશૂિનો સખતાફ યત કમો.
યોરેિ એકિ વત્માગ્રશ દયસભમાન રોકોએ ટશન્દુભુસસ્રભ એકતા કયલા પ્રમાવ કમો. ગાાંધીજી ઈચ્છતા શતા કે
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ટશન્દુ અને ભુવરભાન કોઈ ણ ન્મામૂણિ ઉદ્દેશ્મ ભાિે
એકફીજાને વભથિન આે.

પ્રથભ સલશ્વમુિભાાં સભત્રયાષ્ટ્ર ોના સલજમ છી,
સલજેતા યાષ્ટ્ર ો દ્વાયા યાસજત વાથે વાંસધ કયલાભાાં આલી.
આ વાંસધની ળયતો તુકી ભાિે કિક અને અન્મામી શતી.
તુકીનો વુરતાન એ લખતે ઈસ્રાભ ધભિનો ખસરપા (ધાસભિક
લિો) શતો. વાંસધ ભુજફ તેનુાં ‘ખસરપાદ’ યદ કયલાભાાં
આવમુાં. આ વાંસધનો સલયોધ કયલા બાયતભાાં જે આાંદોરન
થમુ,ાં તે ‘સખરાપત આાંદોરન’ કશે લામ છે . અરીબાઈઓ
ભૌરાના ળૌકતઅરી અને ભૌરાના ભોશમ્ભદઅરી આ
સખરાપત આાંદોરનના ભુખ્મ નેતાઓ શતા. ગાાંધીજીએ તેભને
વભથિન આતાાં કોંગ્રેવને આગ્રશ કમો કે ાંજાફભાાં થમેરા
અત્માિાયો અને સખરાપત ફાફતે સલયોધ કયલા ભીને
અસબમાન િરાલલુાં તથા સ્લયાજની ભાાંગ કયલી.

ોતાના પ્રસવિ ુસ્તક ટશાંદ સ્લયાજ (1909)ભાાં
ગાાંધીજીએ કહ્ુાં છે કે , બાયતભાાં સબ્રટિળ ળાવન સબ્રટિળયોએ
બાયતીમોના વશમોગથી જ સ્થાપ્મુાં શતુાં અને આ ળાવન
આ વશમોગના કાયણે જ િારી યહ્ુાં છે . જો બાયતના રોકો
ોતાનો વશમોગ યત રઈ રે, તો એક લિની અાંદય જ
સબ્રટિળ ળાવન વભાપ્ત થઈ જામ અને સ્લયાજની સ્થાના
થઈ જળે.
અવશકાયના સલિાય ય ગાાંધીજીએ આાંદોરન ળરૂ
કમુ,ું જેનાાં ભુખ્મ ફે ાવાાં શતાાં : શે રા ાવાભાાં વયકાયી
નોકયીઓ, ધાયાવભ્મો, વયકાયી સળક્ષણ વાંસ્થાઓ,
સખતાફ, સલદેળી કાિ અને ભારનો ફટશષ્ક્કાય કયલો. જ્માયે
યિનાત્ભક ાવાાંઓભાાં ખાદી, અસ્ૃશ્મતા-સનલાયણ, ટશાંદુભુસસ્રભ એકતા, દારૂફાંધી, સ્લદેળી તથા યાષ્ટ્ર ીમ સળક્ષણનો
પ્રિાય કયલાનો શતો.
અવશકાય આાંદોરનની ળરૂઆત ભશાત્ભા ગાાંધીએ
‘કૈ વયે ટશાંદ’ની ઉાસધ ત્માગીને કયી. 1921-22ભાાં
આાંદોરનને લધુ ગસત ભી. સલદ્યાથીઓએ ળાા-કોરેજો
છોિી દીધી. ભોતીરાર નશે રુ, વી. યાજગોારાિાયી અને
અવપઅરી જેલા ઘણા લકીરોએ લકીરાતનો ત્માગ કમો.
ભોિા બાગના િૂિાં ામેરા વભ્મોએ ધાયાવબાઓ અને
સ્થાસનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓભાાંથી યાજીનાભાાં આપ્માાં.
કે િરાક વયકાયી કભિિાયીઓએ નોકયીનો ત્માગ કમો.
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રોકોએ ઠે યઠે ય સલદેળી કાિની શોીઓ પ્રગિાલી. ઘેયઘેય
યેં ટિમો ગૂાંજતો થમો. સ્લદેળીનો પ્રિાય થમો. કાળી
સલદ્યાીઠ, સફશાય સલદ્યાીઠ, જાસભમા સભસરમા ઈસ્રાસભમા,
ગૂજયાત સલદ્યાીઠ જેલી યાષ્ટ્ર ીમ વાંસ્થાઓની સ્થાના થઈ.
ભશાત્ભા ગાાંધી ટશાંવક આાંદોરનની સલરુિભાાં શતા.
1922ભાાં જ્માયે ખેિૂતોના એક િોાએ ગોયખુય સજલ્લાના
િૌયીિોયા (ઉત્તય પ્રદેળ)ના ોરીવ સ્િે ળન ઉય શૂભરો
કયી આગ રગાિી, જેભાાં 22 ોરીવ જીલતા વગી ગમા.
આ કાયણે ગાાંધીજીએ અવશકાયનુાં આાંદોરન એકાએક ાછુાં
ખેંિી રીધુ.ાં ખેિૂતો ફેકાફૂ થમા ન શતા, છતાાં તેના ળાાંસતૂણિ
વયઘવ ય ોરીવે ગોીઓ િરાલી શતી.
અવશકાયનુાં આાંદોરન વભાપ્ત કયીને ગાાંધીજીએ
ગ્રાભીણ સલસ્તાયભાાં યિનાત્ભક કામિ કયલા ય ધ્માન
આપ્મુાં. લીવના દવકાની ભધ્મભાાં ગ્રામ્મ સલસ્તાયભાાં
કયલાભાાં આલેરાાં વાભાસજક કામોના લતયરૂે
ગાાંધીલાદીઓને ોતાનો રોકભત પે રાલલાભાાં ભદદ ભી.
બાયતીમ કમ્મુસનસ્િ ાિી અને યાષ્ટ્ર ીમ સ્લમાંવેલક વાંઘ
(R.S.S.)ની સ્થાના ણ આ વભમગાાની ભશત્ત્લૂણિ
ઘિનાઓ શતી. બાયતના બસલષ્ક્મને જો ધ્માનભાાં રઈને આ
ક્ષોના સલિાયભાાં ભોિો તપાલત યહ્ો છે .
 આવાભભાાં ‘ગાાંધી ભશાયાજ કી જમ’ના નાયા
રગાલીને િાના ફગીિાના ભજૂ યોએ ોતાનુાં લેતન
લધાયલા ભાાંગ ળરૂ કયી.
 ઘણાાં ફધાાં અવસભમાાં લૈષ્ક્ણલ ગીતોભાાં કૃ ષ્ક્ણની
જગ્માએ ‘ગાાંધીયાજ’નુાં મળગાન થલા રાગ્મુાં શતુ.ાં
 બાયતનાાં દેળી યજલાિાાંઓ ણ ગાાંધીજીથી
પ્રબાસલત હ્તાાં. જે ૈકી ગોંિરના યાજા વય
બગતસવાંશજીએ ોતાના યાજ્મભાાં યિનાત્ભક
કામોને લેગ આપ્મો. તેભણે કન્મા-કે લણીને
ઉત્તેજન આપ્મુાં અને કન્મા સળક્ષણ પયસજમાત કમુું.
ગુજયાતી બાાનો ળબ્દકોળ ‘બગલદગોભાંિર’ની
યિના કયાલી.

ઈંગ્રેન્િભાાં ફેઠેરી વયકાયે વામભનની અધ્મક્ષતાભાાં
એક કસભળન બાયત ભોકલ્મુાં. આ આમોગને બાયતના
યાજકીમ જીલનના બસલષ્ક્મનો સનણિમ કયલાનો શતો. આ
કસભળનભાાં એક ણ બાયતીમ પ્રસતસનસધ ન શતો. આ
સનણિમથી બાયતભાાં ખૂફ જ અવાંતો ેદા થમો. ફધાાં જ
યાજકીમ વાંગઠનોએ વામભન કસભળનનો ફટશષ્ક્કાય
કયલાનો સનણિમ રીધો. જ્માયે કસભળનના વભ્મો બાયત
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શોંચ્મા, ત્માયે સલયોધ પ્રદળિનોથી તેભનુાં સ્લાગત કયલાભાાં
આવમુાં. પ્રદળિનકાયીઓનો નાયો શતો : ‘SI MONGOBACK.’

અાંગ્રેજ વયકાયે ફાયિોરીના ખેિૂતો ય કયલેયાભાાં
22% લધાયો કયી દીધો. ખેિૂતોએ વયકાયને યજૂ આત કયી,
ણ વયકાય ય કાંઈ જ અવય ન થઈ. છે લિે ખેિૂતોએ
વત્માગ્રશ કયલાનુાં નક્કી કમુ.ું લલ્લબબાઈએ આ આાંદોરનની
આગેલાની સ્લીકાયી આાંદોરન ળરૂ કમુું. યસલળાંકય ભશાયાજ
અને જુ ગતયાભ દલે જેલા કામિકતાિઓની ભદદ ભી. ખેિૂતો
સનબિમ ફની કામદાઓનો બાંગ કયલા રાગ્મા. લલ્લબબાઈનાાં
જુ સ્વાદાય બાણોથી ખેિૂતોભાાં ટશાંભત આલી. અાંતે અાંગ્રેજ
વયકાયે લલ્લબબાઈને ૂના ફોરાવમા. ખેિૂત પ્રસતસનસધઓની
શાજયીભાાં જ ન્મામૂણિ ભશે વૂર નક્કી કયલાભાાં આવમુ.ાં આ
વપ વત્માગ્રશથી લલ્લબબાઈ ‘વયદાય’ કશે લામા.
વત્મ ભાિે નો આગ્રશ એિરે વત્માગ્રશ. સબ્રટિળ
વત્તાને એનો એલો અનુબલ થમો કે લીવભી વદીથી
‘SATYAGRAHA’ ળબ્દને અાંગ્રેજી બાાભાાં
વભાલી રેલામો. અાંગ્રેજી બાીને આ ળબ્દનો અથિ
વભજાલલો નથી િતો. વત્તાના દુરુમોગની વાભે આ એક
નૈસતક આાંદોરન છે . સલદેળભાાં ભાટિિ ન લ્મૂથય ટકાંગ અને
નેલ્વન ભાંિેરા ય આ િસતની ખાવ અવય િી. આજે
સલશ્વના કોઈ ણ બાગભાાં આ પ્રકાયના આાંદોરન ભાિે
‘વત્માગ્રશ’ ળબ્દ લાયી ળકામ છે . આણો આ ળબ્દ આજે
આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ફની િૂકમો છે .

બાયતના ફધા યાજકીમ ક્ષોના પ્રસતસનસધઓની
ફનેરી એક વલિક્ષીમ ટયદ પે બ્રઆ
ુ યી, 1928ભાાં ટદલ્શી
ખાતે ભી. તેણે બાયતનુાં ફાંધાયણ ઘિલા ભોતીરાર નશે રુના
અધ્મક્ષદે એક વસભસત નીભી. તેણે ફધા જ ક્ષોને અનૂકૂ
આલે તેલો ફાંધાયણીમ ભુવદ્દો તૈમાય કમો, જે ‘નશે રુઅશે લાર’ તયીકે જાણીતો છે ; યાંતુ ભુસસ્રભ રીગની
અવાંભસતને કાયણે વયકાયે તેનો અસ્લીકાય કમો.

નશે રુ ટયોિિ અનુવાય વાાંસ્થાસનક સ્લયાજ્મને
ભુદ્દે ઊબા થમેરા સલલાદને ઉકે રલા ભાિે વયકાયને અામેર
ભુદત ૂયી થતી શોલાથી કોંગ્રેવે રાશોય ભુકાભે જલાશયરાર
નશે રુની અધ્મક્ષતાભાાં અસધલેળન ફોરાવમુ.ાં વયકાયનો કોઈ
પ્રસતવાદ ન ભતાાં યાલી નદીના તિે ભેર આ અસધલેળને
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‘ૂણિ સ્લયાજ’ અાંગેનો ઠયાલ વાય કમો. તમાય ફાદ 26
જાન્મુ, 1930ના યોજ આ વાંદબે કોંગ્રેવે સ્લતાંત્રતાના વોગાંદ
રીધા. આ ફનાલની માદભાાં સ્લતાંત્ર બાયતના ફાંધાયણને
ણ એ જ તાયીખે અભરભાાં ભૂકલાભાાં આવમુ.ાં
ભશાત્ભા ગાાંધીજી 1924ભાાં ફેરગાાંલ કોંગ્રેવ
અસધલેળનભાાં એક લખત પ્રભુખ ફન્મા શતા.
‘

ૂણિ સ્લયાજ્મ એભ ભલાનુાં ન શતુ.ાં આ ભાિે
રોકોએ રિાઈભાાં ઊતયલુાં િળે. અભદાલાદભાાં ભેરી
કોંગ્રેવની કાયોફાયી વસભસતએ ૂણિ સ્લયાજ્મની પ્રાસપ્ત ભાિે
વસલનમ કાનૂનબાંગની િલ ળરૂ કયલાનો અસધકાય
ગાાંધીજીને આપ્મો. આ રિતભાાં વયકાયના અમોગ્મ
કામદાનો સલનમૂલકિ બાંગ કયલાનો શતો.

ઈ.વ. 1930ભાાં ગાાંધીજીએ જાશે ય કમુું કે ભીઠાનો
કામદો તોિલા ભાિે તે માત્રા કાઢળે. આ વભમે ભીઠાના
ઉત્ાદન અને લેિાણ ય વયકાયનો એકાસધકાય શતો.
ભશાત્ભા ગાાંધીજી અને અન્મ યાષ્ટ્ર લાદીઓનુાં ભાનલુાં શતુાં કે
ભીઠા ય લેયો રેલો એ ા છે , કાયણ કે તે આણા
બોજનનો જરૂયી બાગ છે .
ગાાંધીજીએ ભીઠાનો અન્મામી કામદો તોિલા
અભદાલાદના વાફયભતી આશ્રભથી ોતાના 78 વાથીઓ
વાથે 12ભી ભાિિ, 1930ના ટદલવે વલાયે દાાંિીકૂ િની
ળરૂઆત કયી. કૂ િના ભાગિ યનાાં ગાભોભાાં વબાઓ થતી.
ગાાંધીજી રોકોને ભીઠાના કામદાનો વસલનમબાંગ વભજાલી
નલી યીતે સ્લયાજ્મ રિત અને વત્માગ્રશનુાં ભશત્ત્લ
વભજાલતા. 5 એસપ્રર, 1930ના ટદલવે તેઓ દાાંિી શોંચ્મા.
ફીજા ટદલવે વલાયે 6 એસપ્રરના યોજ ભુઠ્ઠી ભીઠુાં રઈ
કામદાનો બાંગ કમો. આ આાંદોરનભાાં ખેિૂતો, આટદલાવીઓ
અને સ્ત્રીઓએ ભોિી વાંખ્માભાાં બાગ રીધો. વયકાયે
ળાાંસતૂણિ વત્માગ્રશીઓ ય દભનનો કોયિો લીંઝલા ભાાંડ્ો.
શજાયો વત્માગ્રશીઓની ધયકિ કયલાભાાં આલી.
ધયાવણા ગાભ ભીઠાના ઉત્ાદનનુાં ભોિુાં કે ન્દ્ર શતુ.ાં
છી વત્માગ્રશ કયલાની ગાાંધીજીએ જાશે યાત કયી. ગાાંધીજી
અને અબ્ફાવ તૈમફજીની ધયકિ થલાથી ધયાવણા
વત્માગ્રશની આગેલાની વયોસજની નામિુ એ રીધી. અાંગ્રજ
ે
વયકાયે આ વત્માગ્રશ અિકાલલા ક્ૂ યતાબમાું ગરાાં રીધાાં.
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300 જેિરા વત્માગ્રશીઓ ઘામર થમા અને ફે ભૃત્મુ ામ્મા.
આભ છતાાં વત્માગ્રશીઓ જયામે ાછા ન ડ્ા.

બાયતને કે લા પ્રકાયનુાં ફાંધાયણ આલુાં તથા
વુધાયાઓ કયલા તેની િિાિ કયલા ભાિે સબ્રટિળ વયકાયે
ગોભેજી ટયદો ફોરાલી. શે રી ટયદ રાંિનભાાં ભી.
તેભાાં કોંગ્રેવની ગેયશાજયીને રીધે તે સનષ્ક્પ ગઈ. 1931ભાાં
રાંિનભાાં ફીજી ગોભેજી ટયદ ફોરાલલાભાાં આલી, જેભાાં
કોંગ્રેવના એકભાત્ર પ્રસતસનસધ તયીકે ગાાંધીજીએ શાજયી
આી. જુ દી-જુ દી કોભના પ્રસતસનસધઓએ ફાંધાયણના
ઘિતયની િિાિ લખતે ોતાની કોભ ભાિે અરગ ભતદાય
ભાંિની ભાાંગણી કયી. આથી ગાાંધીજી સનયાળ થમા. કાયણ કે
તેનાથી તો બાયત અનેક િુ કિાઓભાાં લશેં િાઈ જતુાં શતુાં. જુ દીજુ દી કોભના પ્રસતસનસધઓ લચ્િે વભાધાન ન થલાથી ટયદ
સનષ્ક્પ ગઈ.

1935ના ટશાંદ વયકાયના કામદા દ્વાયા ટશાંદભાાં
ફાંધાયણીમ વુધાયાઓનો ફીજો તફક્કો ળરૂ થમો. ટશાંદની
યાષ્ટ્ર ીમ અેક્ષાઓ કયતાાં તે ઘણો જ ઓછો શતો.
િો. યાજેન્દ્રપ્રવાદના ભતે 1935ના કશે લાતા
વભલામતાંત્રના ધાયાભાાં વાિુાં પ્રાાંસતક સ્લયાજ્મ પ્રજાને કે
પ્રધાનોને નટશ, યાંતુ ગલનિયોને આપ્મુાં શતુાં.
આ કામદા અન્લમે િૂિાં ણીઓ થઈ. ગાાંધીજીએ
વૂિવમુાં કે 1935ના ફાંધાયણ પ્રભાણે આેરી ખાવ વત્તાઓ
અને શક ગલનિયો લાયે નટશ અને પ્રધાનભાંિની વરાશ
ભુજફ લતિલાની તેઓ ફાાંશેધયી આે, તો કોંગ્રેવ
પ્રધાનભાંિની યિના કયળે. આ અાંગે લાઈવયોમ અને ટશાંદી
લજીયે સ્ષ્ટ્તા કયી. તેથી કોંગ્રેવ અને ભુસસ્રભ રીગે
પ્રધાનભાંિની યિના કયી. પ્રાાંતીમ સ્લયાજ્મનો આ પ્રમોગ
રગબગ વલા ફે લિ િાલ્મો. 1939ભાાં ફીજુ ાં સલશ્વમુિ ળરૂ
થમુ,ાં ત્માયે ટશાંદને ૂછ્મા લગય જ સબ્રટિળ વયકાયે આ
મુિભાાં ટશાંદને જોિી દીધુાં. ટયણાભે તેના સલયોધભાાં
પ્રધાનભાંિોએ યાજીનાભાાં આપ્માાં.

ભોશમ્ભદ ઈકફાર અને િૌધયી યશે ભતરી જેલા
ભુસસ્રભ નેતાઓ પ્રિાય કયતા શતા કે ટશન્દુઓ અને
ભુસસ્રભો ફે અરગ પ્રકાયની યાષ્ટ્ર ીમતા ધયાલે છે . ભાિે
તેઓને ફે અરગ યાજ્મોભાાં લશેં િલાભાાં આલે. ભાિિ, 1940ભાાં
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રાશોયભાાં ભેર ભુસસ્રભ રીગના અસધલેળનભાાં ભુસસ્રભોની
ફશુભતી ધયાલતા પ્રદેળોના ફનેરા સ્લતાંત્ર યાષ્ટ્ર
ાટકસ્તાનની ભાગણીનો ઠયાલ વાય કયલાભાાં આવમો.
ત્માય ફાદ રીગે ાટકસ્તાનની યિનાને ોતાનુાં ભુખ્મ ધ્મેમ
ફનાવમુ.ાં

ફીજુ ાં સલશ્વમુિ િારુાં શતુ.ાં તેથી વયકાયને લધાયે
ભૂાંઝલણભાાં ન ભૂકલા ગાાંધીજીએ વાભૂટશક વત્માગ્રશના ફદરે
વમસકતગત વત્માગ્રશનો આયાંબ કમો. વમસકતગત વત્માગ્રશી
તયીકે ગાાંધીજીએ સલનોફા બાલેની વાંદગી કયી.
1940ના યોજ લધાિ નજીક લનાય ગાભે સલનાફાએ
મુિસલયોધી બાણ આીને વત્માગ્રશની ળરૂઆત કયી.
ાાંિભા ટદલવે વયકાય દ્વાયા તેભની ધયકિ કયીને તેભને
ત્રણ ભાવની વજા કયલાભાાં આલી.
ટશાંદને ભનાલી રેલા સબ્રિનના લિાપ્રધાન િસિિરે વય
સ્િે પિિ ટક્પ્વને નલી દયખાસ્તો વાથે ટશાંદ ભોકલ્મો. ટક્પ્વ
સભળનની બરાભણોભાાં ટશાંદને લશે રુાં સ્લળાવન આલાની
અને નલા ટશાંદી વાંઘની યિના કયલાની શતી. યાંતુ ટશાંદને
સ્લામત્તતા કમાયે આલાભાાં આલળે તેની કોઈ લાતનો ઉલ્લેખ
ન શતો. લી, અરગ ાટકસ્તાનની લાતને ણ આ
બરાભણો ોતી શતી. આથી કોંગ્રેવ તેનો સ્ષ્ટ્ સલયોધ
કમો. ટયણાભે િસિિરે આ દયખાસ્તોને ાછી ખેંિી રીધી.

ફીજા સલશ્વમુિ છી ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ અાંગ્રજો
ે
સલરુિ આાંદોરનનો એક નલો અધ્મામ ળરૂ કમો. તેભણે
અાંગ્રેજોને િેતલણી આી કે તે તાત્કાસરક બાયત છોિી દે.
ગાાંધીજીએ બાયતીમ જનતાને આદેળ કમો કે તેઓ ‚કયેં ગે મા
ભયેં ગે’’ના સવિાાંત ય અાંગ્રેજો સલરુિ અટશાંવાથી વાંઘિ
કયે . ભુાંફઈભાાં ભેરી કોંગ્રેવની ભશાવસભસતસન ફેઠકભાાં 8ભી
ઓગસ્િ, 1942ની યાત્રે ‘ટશાંદ છોિો’ નાભથી ઓખાતો
ઐસતશાસવક ઠયાલ વાય કયલાભાાં આવમો.
ગાાંધીજી અને અન્મ નેતાઓની તયત જ 9ભી
ઓગસ્િના યોજ ધયકિ કયલાભાાં આલી. જેનાથી રિત
લધાયે ઉગ્ર અને વમાક ફની. વભગ્ર બાયતભાાં વબાઓ,
વયઘવો અને દેખાલો વાભાન્મ ફન્મા. ખેિૂતો અને મુલાનો
આ આાંદોરનભાાં ભોિી વાંખ્માભાાં જોિામા. દેળબયભાાં વયકાયી
ભકાનો અને તાય-િે સરપોન ભાધ્મભો ય શૂભરા થમા.
વયકાયે વાભૂટશક ધયકિ, જપ્તી અને જેર જેલી દભનની
ફધી યીતો અજભાલી. આળયે એક રાખથી લધાયે રોકોને
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જેરભાાં ૂમાિ. 1000 રોકો ોરીવની ગોીઓથી ભામાિ ગમા.
યાંતુ અાંતે આ આાંદોરનથી વયકાયને ખાતયી થઈ ગઈ કે શલે
લધાયે વભમ તેઓ બાયતની પ્રજા ય ળાવન કયી ળકલાના
નથી.

સબ્રિનના નલા લયામેરા લિાપ્રધાન સભ. એિરીએ
ટશાંદને વાંૂણિ સ્લળાવન આલાની જાશે યાત કયી. તેના
અનુવાંધાને સબ્રટિળ પ્રધાનભાંિના ત્રણ આગેલાનોનુાં
પ્રસતસનસધભાંિ બાયત આવમુાં. તેભણે યજૂ કયે ર મોજના
કે સફનેિ સભળન મોજના કશે લામ છે . તેભણે ટશાંદના અસગ્રભ
શયોના નેતાઓ વાથે ફેઠકો મોજીને નીિે ભુજફની
દયખાસ્તો યજૂ કયી.
1. અસખર ટશાંદ વભલામતાંત્રની સ્થાના કયલી.
2. વભગ્ર ટશાંદના પ્રાાંતોને કુ ર ત્રણ જૂ થોભાાં લશેં િલા.
3. ટશાંદને ોતાનુાં નલુાં અને ભૌસરક ફાંધાયણ ઘિલાની
છૂિ આલી.
4. ફાંધાયણ ઘિામ ત્માાં વુધી લિગાાની વયકાય
યિલી.
આ છી મોજામેર િૂિાં ણીઓભાાં કોંગ્રેવે વાયો દેખાલ
કયીને જલાશયરાર નશે રુની આગેલાનીભાાં લિગાાની
વયકાય યિી. ોતાના ક્ષને ભેરા નફા પ્રસતવાદથી
અકાઈને ભુસસ્રભ રીગે ‘વીધાાં ગરાાં ટદન’ (16 ઓગસ્િ,
1946) ઊજવમો. તેના કાયણે દેળબયભાાં કોભી તાંગટદરી
પે રાઈ અને ઠે યઠે ય કોભી શુલ્લિો પાિી નીકળ્યાાં. જોકે અરગ
ાટકસ્તાનની યિના વુધી ભુસસ્રભ રીગે નાનાભોિા સલદ્રોશ
વાથે આ વયકાયભાાં સ્થાન જાલી યાખ્મુાં.

નલી લિગાાની વયકાયભાાં રીગે જે લરણ
અનાવમુ,ાં તેનાથી કોભી એખરાવ જોખભામુાં. આલા
કિોકિીના વભમે સબ્રટિળ લિાપ્રધાન એિરીએ 20
પે બ્રુઆયી, 1947ના યોજ સબ્રટિળ ારાિભન્ે િભાાં જાશે યાત કયી
કે , સબ્રટિળ વયકાયનો ભોિાભાાં ભોિુાં જૂ ન, 1948 વુધીભાાં
જલાફદાય ટશાંદીઓના શાથભાાં વભગ્ર યાજ્મ લશીલિ વોંી
બાયત છોિી િાલ્મા જલાનો ઈયાદો છે . આ જાશે યાતને રીધે
ભશાત્ભા ગાાંધી વટશતના રગબગ તભાભ ટશન્દી નેતાઓ અને
રોકોનો ઉત્વાશ લધી જલા ામ્મો. ગાાંધીજીએ તો આ
જાશે યાતને સબ્રટિળયોનુાં વૌથી ઉભદા કૃ ત્મ કશીને આલકાયી.
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15ભી ઓગસ્િ, 1947ના યોજ આણો બાયતદેળ
આઝાદ થમો. તેની વાથે 1 ટદલવ શે રાાં એિરે કે 14ભી
ઓગસ્િ, 1947ના યોજ બાયતભાાંથી ાટકસ્તાન અરગ
ડ્ુ.ાં આભ, આઝાદીની ખુળી તો વૌ દેળલાવીઓને ભી,
ણ વાથે કે િરીક વભસ્માઓ ણ બાયત વાભે ઊબી થઈ
શતી. અખાંિ ટશાંદસ્
ુ તાનના ફે બાગ થતાાં રગબગ 80 રાખ
ળયણાથીઓ ાટકસ્તાનથી બાયત આલી યહ્ા શતા. આ
ળયણાથીઓનો ુન:લવલાિ એક સલકિ વભસ્મા શતી. તે
વભમે બાયતભાાં 562 જેિરાાં દેળી યજલાિાાંઓ શતાાં. તેને
બાયતવાંઘ વાથે જોિલા અને યાષ્ટ્ર નુાં સનભાિણ કયલુાં તે ફીજી
ભોિી સલકિ વભસ્મા શતી. સ્લતાંત્ર બાયતને એક જેલી
યાજનૈસતક વમલસ્થાની આલશ્મકતા શતી કે જેનાથી રોકોની
આળાઓ અને અેક્ષાઓને વાંતો આી ળકામ, તે ત્રીજી
સલકિ વભસ્મા શતી.
બાયતના બાગરા ળા ભાિે થમા ? બાગરા ફાદ કે લી
સલકિ વભસ્માઓ ઊબી થઈ ? આ વભગ્ર ઘિનાક્ભ કે લો
શતો ? આ તભાભ ભુદ્દાઓની લાત શલે આણે આ પ્રકયણભાાં
કયી યહ્ા છીએ.

અાંગ્રેજોની નીસત શાંભેળા ‘બાગરા ાિો અને યાજ
કયો’ ની શતી. આથી તેઓ શાંભેળા એલુાં ઠવાલતા યહ્ા કે
ટશાંદુઓ અને ભુવરભાન અરગ ટશત ધયાલે છે . ફાંનેની
સલિાયધાયાઓ અરગ છે . આલા સલિાયોથી પ્રબાસલત
કે િરાક ભુસસ્રભ નેતાઓ એલુાં ભાનતા શતા કે સ્લતાંત્ર
બાયતભાાં ભુસસ્રભોનાાં ટશતો નટશ વિલામ, તેભને વુયક્ષા
નટશ ભે. ભાિે અરગ ાટકસ્તાનની યિના થામ એ જરૂયી
છે , જેથી ફાંને કોભ સ્લતાંત્ર સલકાવ વાધી ળકે . આ શે તઓ
ુ ને
ધ્માનભાાં યાખીને ભાિિ 1940ભાાં રાશોય ભુકાભે ભુસસ્રભ
રીગનુાં અસધલેળન ભળ્યુ.ાં તેભાાં ઠયાલ થમો કે ભુસસ્રભોની
ફશુભતી ધયાલતા પ્રદેળોનો વભાલેળ કયી અરગ યાષ્ટ્ર
ાટકસ્તાનની ભાગણી કયલી. ત્માય ફાદ ાટકસ્તાનની
યિનાને ભુસસ્રભ રીગે તેભનુાં ભુખ્મ ધ્મેમ ફનાવમુ.ાં ]

લાઈવયોમ ભાઉન્િફેિન ભાિિ, 1947ભાાં બાયત
આવમા. તેભનો ભત એલો શતો કે બાયતને સ્લતાંત્ર થલુાં શોમ
તો બાગરા કયલા અસનલામિ છે . જો એભ નટશ કયલાભાાં આલે,
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તો વભગ્ર દેળભાાં કોભી શુલ્લિો પાિી નીકળે. રોકો યે ળાન
થળે. સ્લતાંત્રતા ભાિે થતા આાંદોરનો એિરી શદે શોંિી ગમાાં
શતાાં કે શલે અાંગ્રેજ વયકાયને બાયત લશે રી તકે છોિલુાં િે
એભ જ શતુ.ાં આ વાંજોગોભાાં બાયતના કે િરાક લાસ્તલદળી
નેતાઓએ બાયતના બાગરા કયલાની લાત કભને સ્લીકાયી
રીધી. તેભણે ફીજા નેતાઓને આ લાત સ્લીકાયી રેલા આગ્રશ
કમો. ત્રણેક ભટશના રાાંફી િિાિઓ િારી. ભુખ્મ નેતાઓ
લચ્િે ફેઠકો થઈ અને અાંતે ભાઉન્િફેિને બાયતના ફે બાગ
કયલાની આખયી મોજના યજૂ કયી, જે ‘ભાઉન્િફેિન મોજના’
કશે લામ છે . આ મોજનાના અભર ભાિે ‘ટશાંદ સ્લાતાંત્ર્મધાયો’
વાય કયલાભાાં આવમો.

ભાઉન્િફેિનની મોજના અનુવાય સબ્રટિળ ારાિભેન્િે
‘ટશાંદ સ્લાતાંત્ર્મધાયો’ વાય કમો. આ ધાયાની જોગલાઈઓ
અનુવાય –
 ટશન્દુસ્તાનનુાં બાયતીમ વાંઘ અને ાટકસ્તાન વાંઘ
એભ ફે બાગભાાં સલબાજન કયી સ્લતાંત્ર કયલાભાાં
આલે છે .
 દયે ક એકભો ોતાનુાં ફાંધાયણ ઘિીને અભરભાાં
ભૂકળે.
 ટશાંદના યજલાિાાં ોતાની ઈચ્છા અનુવાય બાયતીમ
વાંઘ કે ાટકસ્તાન વાંઘ વાથે જોિાઈ ળકે છે અને
જોિાલા ન ઈચ્છે , તો વાંૂણિ સ્લતાંત્ર યશે લાની છુિ
આલાભાાં આલે છે .
ટશાંદ સ્લાતાંત્ર્મધાયાની જોગલાઈ અનુવાય
ટશાંદુસ્તાનના બાયત અને ાટકસ્તાન એભ ફે બાગ ડ્ા.
બાયતના પ્રથભ ગલનિય જનયર તયીકે ભાઉન્િફેિન અને
ાટકસ્તાનના યાષ્ટ્ર પ્રભુખ તયીકે ભશાંભદઅરી ઝીણાની
વાંદગી થઈ. આ ધાયાથી ટશાંદની યાધીનતાનો અાંત
આવમો. ઈ.વ. 1857થી સ્લતાંત્રતા ભાિે રિનાય બાયતીમોને
આઝાદી ભી. ાટકસ્તાનભાાં સવાંધ, ફરૂસિસ્તાન, સિભ
ાંજાફ, વયશદ પ્રાાંત અને ૂલિ ફાંગાાનો વભાલેળ થમો,
જ્માયે ફાકીના પ્રદેળો બાયતભાાં યહ્ા.

બાયત સ્લતાંત્ર થમુાં અને વભગ્ર દેળભાાં આનાંદનો
ભાશોર છલાઈ ગમો. કે િરાાંમ લોની ગુરાભીભાાંથી આણે
વૌ આઝાદ થમા શતા. કે િરામ ક્ાાંસતલીયો તેભજ
રોકનેતાઓએ ફસરદાન આપ્માાં. આ ઉયાાંત કે િરામ
નાભીઅનાભી રોકોએ ોતાની ળસકત કયતાાં ણ લધુ
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મોગદાન સ્લતાંત્રતા-િલોભાાં આપ્મુ.ાં ત્માયે છે ક આણને
સ્લતાંત્ર દેળના સ્લતાંત્ર યશે લાવી તયીકે ની ઓખ ભી.
બાયતના પ્રથભ લિાપ્રધાન તયીકે શ્રી જલાશયરાર નશે રુએ
ટદલ્લીના રારટકલ્લા યથી સબ્રિનનો મુસનમન જેક ઉતાયી તેને
સ્થાને સત્રયાંગો ધ્લજ પયકાવમો. આખો દેળ સ્લાતાંત્ર્મપ્રાસપ્તની
ઉજલણીભાાં યાંગાઈ ગમો.

ટશાંદ સ્લાતાંત્ર્મધાયો વાય થતાાં કે િરાાંક દેળી
યાજ્મોએ વાંૂણિ સ્લતાંત્ર થલાના પ્રમાવો કમાિ. જોકે ધાયાની
જોગલાઈ ભુજફ દયે ક યાજ્મ સ્લતાંત્ર યશે લા ઈચ્છે તે
સ્લાબાસલક છે . વય વી.ી. યાભસ્લાભી ઐમયે ત્રાલણકોય
યાજ્મને સ્લતાંત્ર વાલિબૌભ યાજ્મ જાશે ય કમુ.ું શૈ દયાફાદના
સનઝાભે, બોાના નલાફે તથા ઈન્દોયના શોલ્કયે ણ એલી
જ જાશે યાત કયી. જૂ નાગઢના નલાફે જૂ નાગઢને ાટકસ્તાન
વાથે જોિામેરુાં જાશે ય કમુ.ું
આલી યીતે દયે ક યજલાિાાં જો સ્લતાંત્ર તશી જામ, તો
બાયત નાનાાં-નાનાાં યાજ્મોભાાં સલબાસજત થઈ જામ. એકફીજા
યાજ્મોને તેભની વયશદોના પ્રશ્નો ઊબા થામ. સલકાવ ભાિે નાાં
વાંવાધનો ભમાિટદત ફની જામ. યાજ્મોની લચ્િે વાંઘિ ઉત્ન્ન
થામ. તેનાથી આણને ભેરી સ્લતાંત્રતાનો કોઈ અથિ યશે
નટશ.

એ વભમે બાયતભાાં 562 દેળી યાજ્મો શતાાં. આ દયે ક
યાજ્મ બાયતવાંઘ વાથે જોિામ, તો જ બાયત એક વાંઘયાજ્મ
ફને. આ અસત ભશત્ત્લનુાં કાભ નામફ લિાપ્રધાન અને
ગૃશપ્રધાન શ્રી વયદાય લલ્લબબાઈ િે ર અને તેભના વસિલ
શ્રી લી. ી. ભેનને ાય ાડ્ુાં. તેભણે યાજાઓભાાં દેળબસકત
જાગૃત કયી અને વમલશારુ ફુસિથી 559 દેળી યાજ્મોનુાં
બાયતવાંઘ વાથે સલસરનીકયણ કમુ.ું બાયતવાંઘભાાં વૌપ્રથભ
જોિાલલાની શે ર બાલનગયના યાજા ભશાયાજ
કૃ ષ્ક્ણકુ ભાયસવાંશજીએ કયી શતી. જૂ નાગઢ, શૈ દયાફાદ અને
કાશ્ભીય આ ત્રણ યાજ્મોના પ્રશ્ન ફાકી યહ્ા.
જુ નાગઢના નલાફ સલરુિ પ્રજાએ ક્ાાંસત કયી.
યતુબાઈ અદાણી તેભજ અન્મ રોકોએ વાથે ભીને ‘આયઝી
શકૂ ભત’ ની સ્થાના કયી. વયદાય િે રે જૂ નાગઢભાાં રોકભત
રેલિાવમો અને જૂ નાગઢ બાયતવાંઘ વાથે બી ગમુાં.
શૈ દયાફાદના સનઝાભ વાભે રશ્કયી ગરાાં બયલાભાાં આવમાાં
અને તેને ણ બાયતવાંઘભાાં વાભેર કયલાભાાં આવમુાં.
ાટકસ્તાને ઈ.વ. 1948ભાાં કાશ્ભીય ઉય શૂભરો કમો તે
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દયસભમાન ત્માાંના યાજા શટયસવાંશે સલસધવય બાયતવાંઘ વાથે
જોિી દીધુાં. બૌગોસરક દૃષ્ટ્ીએ આ ત્રણેમ યાજ્મો બાયતવાંઘ
વાથે જોિામ એ અસત ભશત્ત્લનુાં શતુ.ાં
દેળી યાજ્મોના યાજાઓ તેભના રોકોને જલાફદાય
વયકાય આલા ઈચ્છતા શતા. બાયત વયકાય એ જલાફદાય
વયકાય વાસફત થળે, તેલી િોક્કવ ખાતયી શતી. ફીજી
લાત એ ણ શતી કે એ વભમભાાં સળક્ષણનુાં પ્રભાણ એકાંદયે
લધ્મુાં શતુ.ાં રોકો સ્લતાંત્રતાનો અથિ વભજલા પ્રમત્નળીર
શતા. દયે ક વમસકત સ્લતાંત્ર થલા ઈચ્છતી શતી. આથી
યાજાઓ અને તેભના રોકોના અનુબલોના આધાયે તેઓ
નક્કી કયી ળકમા કે બાયતવાંઘ વાથે જોિાલાથી પ્રજાનો
સલકાવ િોક્કવ થળે. આ ફાફતભાાં યાજાઓની દેળબસકત
િોક્કવ પ્રળાંવા કયલી જોઈએ, કાયણ કે ોતાને આલશ્મક
એલી થોિી સભરકત યાખીને ફાકીનુાં તભાભ યાજ્મ
બાયતવાંઘને વોંી દેલુાં એ ફશુ ભોિી લાત છે . આભ, દેળનાાં
ફધાાં દેળી યાજ્મો સલરીનીકયણ ભાિે તૈમાય થમાાં. તે
બાયતના જ નટશ, યાંતુ જગતના ઈસતશાવભાાં એક અૂલિ
ઘિના શતી.
સલરીનીકયણની પ્રટક્માભાાં વયદાય લલ્લબબાઈ િે ર
તથા તેભના ભાગિદળિન ભુજફ કાભ કયનાય લી. ી. ભેનનનો
પાો વદા યશે ળે. વભગ્ર બાયતની આ યીતે થમેરી એકતા
અગાઉ કમાયે મ જોલા ભી ન શતી. વયદાય િે રની આ
અપ્રસતભ ભશાન વેલા શતી એભ કશીએ તો અસતળમોસકત
થતી નથી.

શજુ બાયત સ્લતાંત્ર થમુાં તેને છ ભટશના ણ ૂયા
નશોતા થમા અને આખો દેળ ઊંિા ળોકભાાં ગયકાલ થઈ ગમો.
બાયતના બાગરાના વાંદબિભાાં કે િરાક સલસ્તાયોભાાં બીણ
કોભી યભખાણો પાિી નીકળ્યાાં. આ કોભી યભખાણોને યોકલા
ગાાંધીજી ઉલાવ ય ઊતમાિ. રોકોને ળાાંસત યાખલા ભાિે
અીર કયી. આ દયસભમાન 30ભી જાન્મુઆયી, 1948ના યોજ
ગાાંધીજી સફયરાશાઉવભાાં વાાંજની પ્રાથિના ભાિે જતા શતા,
ત્માયે નથુયાભ ગોડ્વે નાભની વમસકતએ તેભની શત્મા કયી
નાખી.
એ જ વાાંજ ે ળોકગ્રસ્ત બાયતદેળે આકાળલાણી
યથી જલાશયરાર નશે રુનો ળોકવાંદેળો વાાંબળ્યો :
‘દોસ્તો, વાથીઓ, આણા જીલનની યોળની ફુઝાઈ ગઈ
અને શલે િાયે તયપ અાંધકાય છે . આણા સપ્રમ નેતા
યાષ્ટ્ર સતા શલે આણી લચ્િે નથી.’’ વભગ્ર યાષ્ટ્ર સ્તબ્ધ
ફની ગમુ.ાં
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ગાાંધીજી બાયતના તભાભ લગિના રોકો લચ્િે
એકતાભાાં ભાનતા શતા અને તેના ભાિે જ તેભણે ોતાના
અભૂલ્મ જીલનનુાં ફસરદાન આી દીધુાં. ટદલ્શીભાાં ફાુની
બવમ સ્ભળાનમાત્રા નીકી. રાખો રોકો અશ્રુબયી આાંખે
તેભાાં જોિામાાં.

રાખો રોકો ાટકસ્તાનથી બાયત આવમા શતા.
તેભના લવલાિ અને તેભની યોજગાયી એ સલકિ જલાફદાયી
ણ બાયત વયકાયે ખૂફ જ કુ નેશથી સનબાલી. તભાભ રોકોને
ળકમ એિરી લધુ વગલિો આલાભાાં આલી. સલળા
ળયણાથી સળસફયો ખોરલાભાાં આલી. તેભને ભાત્ર ખોયાક
અને યશે ઠાણ જ નટશ યાંતુ પ્રેભ અને રાગણીની ણ જરૂય
શતી. રોકોએ અને વાંસ્થાઓએ વૌને વશકાય આપ્મો.
આભ, તભાભ સનયાસશ્રતો ફધા વાથે બી ગમા. તેભણે
ોતાની નલી સજદાં ગીની ળરૂઆત કયી.

ઈ.વ. 1946ભાાં ફાંધાયણવબાની યિના કયલાભાાં
આલી શતી. તેનુાં કાભ સ્લતાંત્ર બાયત ભાિે ફાંધાયણ ઘિલાનુાં
શતુ.ાં ફાંધાયણ ઘિલાની પ્રટક્મા ટિવેમ્ફય, 1949 વુધી
િારી. આ વભમ દયસભમાન તેના દયે ક ભુવદ્દાના એક-એક
બાગ ઉય રાાંફી િિાિઓ થઈ. તે ભાિે 11 જેિરા વત્ર
મોજામાાં; જેભાાં 166 ટદલવ ફેઠકો થઈ. જુ દી-જુ દી વસભસતઓ
તેભજ ઉવસભસતઓએ ભુવદ્દાને વુધાયલાનુાં તેભજ
ભઠાયલાનુાં કાભ કમુ.ું રગબગ 300 બાયતીમોએ આ
પ્રટક્માભાાં બાગ રીધો. ફાંધાયણવબાની ફેઠકો ટદલ્શીભાાં
આમોસજત થતી શતી. તેભ છતાાં તેના વદસ્મો વભગ્ર
બાયતભાાં પે રામેરા શતા.
ફાંધાયણની ભુવદ્દાવસભસતના અધ્મક્ષ તયીકે િો.
ફાફાવાશે ફ
આાંફેિકયને
નીભલાભાાં
આવમા.
ફાંધાયણવબાના પ્રભુખ તયીકે િો. યાજેન્દ્રપ્રવાદને િૂિાં લાભાાં
આવમા શતા.
ફાંધાયણ તૈમાય થતા ફાંધાયણવબાએ તેને વાય
કમુું. 26ભી જાન્મુઆયી, 1950ના યોજથી તેનો અભર
કયલાભાાં આવમો. આ ટદલવથી દેળની વત્તા પ્રજાના શાથભાાં
આલી. તેથી 26ભી જાન્મુઆયીનો ટદલવ ‘પ્રજાવત્તાક ટદન’
તયીકે ઊજલામ છે . જ્માયે 15ભી ઓગસ્િને આણે વૌ
‘સ્લાતાંત્ર્મટદન’ તયીકે ઊજલીએ છીએ. ફાંને ટદલવ આણાાં
યાષ્ટ્ર ીમ તશે લાયો છે .
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અાંગ્રેજ ગલનિય જનયર ભાઉન્િફેિન સનલૃત્ત થઈને
સ્લદેળ ાછા જતા યહ્ા. ત્માય ફાદ િક્લતી ગોારાિાયી
ગલનિય જનયર ફન્મા. તેઓ બાયતના છે લ્લા બાયતીમ
ગલનિય જનયર શતા. ફાંધાયણ અભરભાાં આવમુ,ાં ત્માય છી
િો. યાજેન્દ્રપ્રવાદ બાયતના પ્રથભ યાષ્ટ્ર પ્રભુખ ફન્મા.

બાયત આઝાદ થમુાં અને દેળી યાજ્મોનુાં એકીકયણ
થમુાં. આણે એકતાંત્રી નટશ ણ વાંઘીમ વમલસ્થા સ્લીકાયી
એિરે વાંઘના ઘિકો એલાાં યાજ્મોની યિના કયલાનો પ્રશ્ન
ઊબો થમો. અગાઉનાાં સબ્રટિળ પ્રાાંતો અને દેળી યાજ્મોના
એકીકયણ થકી ઊબા થમેરા એકભોનુાં ળરૂઆતભાાં અ, ફ, ક
અને િ એભ િાય લગોભાાં સલબાજન કયલાભાાં આવમુ.ાં
આ િાયે મ પ્રકાયનાાં યાજ્મોનો દયિો એકવયખો ન
શતો. જો કે એ વૌ બાયતીમ વાંઘના અસબન્ન બાગ શતાાં. ઈ.વ.
1950ભાાં જ્માયે ફાંધાયણનો અભર ળરૂ થમો, ત્માયે બાયત
આ િાય પ્રકાયનાાં યાજ્મોનો ફનેરો વાંઘ શતો. આ એક
કાભિરાઉ વમલસ્થા શતી. ‘અ’ પ્રકાયના ભદ્રાવ યાજ્મભાાંથી
તેરુગુબાી પ્રદેળનુાં અરગ યાજ્મ આાંધ્રપ્રદેળ યિલા
તેરુગુબાી રોકોએ ઉગ્ર આાંદોરન કમુું. આ ઉગ્ર આાંદોરનના
કાયણે કે ન્દ્ર વયકાયને તેભની ભાાંગણી સ્લીકાયલી િી.
શે રી ઓકિોફય, 1935ના યોજ અરગ યાજ્મ આાંધ્રપ્રદેળની
યિના કયલાભાાં આલી. ત્માય છી બાાના ધોયણે યાજ્મોની
યિના કયલાની ભાાંગણી વભગ્ર દેળભાાં ઊઠી.
1920ના દવકાભાાં બાયતીમ યાષ્ટ્ર ીમ ભશાવબાએ
કહ્ુાં શતુાં કે બાયતદેળ આઝાદ થળે, એિરે દયે ક ભોિા
બાાકીમ સલસ્તાયને ોતાનુાં અરગ યાજ્મ શળે. આઝાદી
છી ભશાવબાએ આ કામિ ૂરુાં કયલા ભાિે કોઈ ગરાાં ન
રીધાાં, કાયણ કે બાયત ધભિના આધાયે સલબાસજત થઈ િૂકમો
શતો. આઝાદી એક યાષ્ટ્ર ને નશીં, યાંતુ ફે યાષ્ટ્ર ોને ભી શતી.
દેળના બાગરાના પ સ્લરૂે ટશાંદ-ુ ભુસસ્રભ લચ્િે થમેરી
ટશાંવાભાાં 10 રાખથી લધુ રોકો ભૃત્મુ ામ્મા શતા. એિરે એ
સિાંતા સ્લાબાસલક શતી કે ળુાં આણો દેળ બાાના આધાયે
આ યીતના ફીજા બાગરા વશન કયી ળકળે ?
કે ન્દ્ર વયકાયે યાજ્મોની ુનયિ િનાનો અભ્માવ કયી,
જરૂયી બરાભણો કયલા ‘યાજ્મ ુનયિ િનાાંિ’ ની સનભણૂક
કયી બાયતની વલોચ્િ અદારતના ૂલિ ન્મામભુસતિ
પઝરઅરીને અધ્મક્ષદે નીભલાભાાં આવમાાં. આ ાંિનો
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અશે લાર ભળ્યા છી વાંવદભાાં યાજ્મોની ુનયિ િના કયતો
ખયિો વાય થમો. શે રી નલેમ્ફય, 1956થી તેનો અભર
કયલાભાાં આવમો.
િાય પ્રકાયનાાં યાજ્મો યદ કયીને િૌદ યાજ્મો અને છ
જેિરા કે ન્દ્રળાસવત સલસ્તાયોભાાં યાજ્મોની ુનયિ િના
કયલાભાાં આલી. આ િૌદ યાજ્મો ૈકી ભોિા બાગનાાં યાજ્મોની
યિના બાાના ધોયણે થઈ શતી. ણ એભાાં ાંજાફ અને
ફોમ્ફ અલાદ શતો. ફોમ્ફે પ્રાાંતભાાં ભયાઠી અને ગુજયાતી
એભ ફેબાી સલસ્તાયોનો વભાલેળ કયલાભાાં આવમો શતો.
એની વાભે ગુજયાત અને ભશાયાષ્ટ્ર ભાાં બાાને ધોયણે
યાજ્મોની યિના કયલા ભાિે નુાં ઉગ્ર આાંદોરન ળરૂ થમુ.ાં

વાંવદભાાં ટદ્રબાી યાજ્મનો ઠયાલ સ્લીકામો, તે જ
ટદલવે અભદાલાદના રો કોરેજના સલદ્યાથીઓની વબાભાાં
ગરાાં વસભસતની યિના ક્લાભાાં આલી. સલદ્યાથીઓએ
સ્લમાંબૂ દેખાલો ળરૂ કમાિ, જે ઘિનાએ આાંદોરનને ધીભે-ધીભે
ઉગ્ર ફનાવમુ.ાં

ભશાગુજયાતની આ િલ ધીભે-ધીભે ટશાંવક
ફની. તોપાનો તથા ગોીફાયોથી રોકભત લધુ ઉશ્કે યામો.
આ આાંદોરનને ઈન્દુરાર માસજ્ઞક, જ્માંસત દરાર, બ્રહ્મકુ ભાય
બટ્ટ લગેયે નેતાઓનુાં ભાગિદળિન ભળ્યુ.ાં આ આાંદોરન
રોકઆાંદોરન ફન્મુાં અને વભગ્ર ગુજયાતભાાં પ્રવમુ.ું
ઈન્દુરાર માસજ્ઞકની આગેલાની શે ઠ ભશાગુજયાત
ભાિે િલ કયનાય ફધા યાજકીમ ક્ષોએ વપ્િે મ્ફય,
1956ભાાં ‘ભશાગુજયાત જનતા ટયદ’ ની સ્થાના કયી.
ગુજયાતના અરગ યાજ્મ ભાિે ની િલ આ ટયદે િારુ
યાખી. રોકો યાષ્ટ્ર ીમ નેતાઓની વબા લખતે જાતે ફાંધ
ાીને તેનો ફટશષ્ક્કાય કયતા. ઈન્દુરાર માસજ્ઞકને વાાંબલા
રોકો ઉભિી િતા શતા. આ યીતે રિત ઉગ્ર ફનતી ગઈ.
ઈન્દુરાર માસજ્ઞક ‘જનતાના િાિા’ ફન્મા.

ઉગ્ર િલના ટયણાભે વાંવદે 1960ના ભુાંફઈના
ટદ્રબાી યાજ્મનુાં સલબાજન કયીને ભશાયાષ્ટ્ર અને ગુજયાત
યાજ્મની અરગ યિના કયી. નલા ગુજયાત યાજ્મનુાં ઉદ્દઘાિન
ૂજ્મ યસલળાંકય ભશાયાજના શસ્તે થમુાં. 1 ભે, 1960ના યોજ
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ભશાયાજે વાફયભતી આશ્રભ, અભદાલાદ ખાતે નલા ગુજયાત
યાજ્મનો ભાંગ પ્રાયાંબ કયાલી આળીલિન ાઠવમાાં.
ગુજયાતના પ્રથભ યાજ્માર તયીકે ભશેં દી નલાઝ જગાં તથા
ભુખ્મભાંત્રી તયીકે િો. જીલયાજ ભશે તાએ કામિબાય વાંબાળ્યો.
ગુજયાત અને ભશાયાષ્ટ્ર બરે અરગ-અરગ યાજ્મ
ફન્માાં, ણ છે લિે તો આણે વૌ એક જ બાયતદેળના
લાવીઓ છીએ. વલિ પ્રાાંતોના રોકો આણા દેળફાંધુઓ છે .
વૌની બાાઓ એ આણી જ બાાઓ છે .
આણે ગાાંધીજીના અને વયદાયશ્રીના લાયવદાયો
છીએ, એિરે એભણે આેરા લાયવાને ળોબાલીએ.
પ્રબુ આણને ગાાંધીભાગે યાજ્મ િરાલલાની, ધનથી
ગયીફ છતાાં વાંસ્કાયોથી બવમ એલા બાયતના વેલકો
થલાની ળસકત અને વદફુસિ આે તેલી ળુબ પ્રાથિના કયીને
આણે નલુાં પ્રમાણ કયીએ.

ઈ.વ 2010ભાાં ગુજયાત યાજ્મની સ્થાનાને 50 લિ
ૂણે થતાાં આ લિને ‘સ્લસણિભ ગુજયાત’ તયીકે ઊજલલાભાાં
આવમુાં.

26 જાન્મુઆયી, 1950ના યોજ એક સ્લતાંત્ર,
વાલિબૌભ યાષ્ટ્ર તયીકે બાયતનો ઉદમ થમો, ત્માયે શજુ
કે િરાક પ્રદેળો િેન્િો અને ોિુિ ગીઝોના કફજા શે ઠ શતા.

ોંટિિેયી, કયૈ કર (તસભનાિુ ), ભાશે (કે ય),
મનાભ (આાંધ્રપ્રદેળ) અને િાંદ્રનગય (.ફાંગા) ય
િેન્િોનો અાંકુળ શતો. આ સલસ્તાયના રોકોની ઈચ્છા
બાયતીમ વાંઘભાાં બલાની શતી. એ ભાિે તેભણે ઉગ્ર િલો
િરાલી. આ સ્લાતાંત્ર્મ-િલોને કિિી નાખલાનો પ્રમાવ
િેન્િોએ કમો. 1948ભાાં ોંટિિેયીભાાં એક સલયાિ વબાભાાં
રોકોએ િેન્િોને ‘ટશાંદછોિો’ નુાં એરાન આપ્મુાં. આ પ્રશ્નનુાં
ળાાંસતભમ વભાધાન કયલા બાયત વયકાયે િેન્િ વયકાય
વાથે લાિાઘાિો ળરૂ કયી. છે લિે િેન્િ વયકાય વશભત થઈ.
31ભી ઓકિોફય, 1954ના યોજ આ િેન્િ લવાશતો બાયતને
વુયત કયલાભાાં આલી.
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િેન્િો કયતાાં ોિુિ ગીઝો લધુ નીકળ્યા. તેઓ ગોલાને
ોિુિ ગીઝ વામ્રાજ્મની પ્રતીષ્ઠાના પ્રતીક રૂે ગણતા શતા.
વભજાલિ અને લાિાઘાિો દ્વાયા આ પ્રદેળો બાયતને વોંી
દેલા બાયત વયકાયે ખૂફ પ્રમાવો કમાિ. ણ વપતા ન
ભી. આ ફાજુ ગોલાને બાયતભાાં બેલલા ભાિે નુાં
રોકઆાંદોરન જોય કિલા રાગ્મુ.ાં 15 ઓગસ્િ, 1955ના
યોજ મોજામેર ગોલાભુસકત આાંદોરન દયસભમાન શજાયો
રોકોએ ગોલા, દભણ, દીલભાાં પ્રલેળલાનો પ્રમાવ કમો. તેભાાં
અથિાભણભાાં ફવો જેિરા વત્માગ્રશીઓ ળશીદ થમા.
વત્માગ્રશ અને વભજાલિ જેલા ઉામો કાયગત નટશ
નીલિે , એભ ભાનીને બાયત વયકાયે ગોલાને ભુકત કયલા
‘ઓયે ળન સલજમ’ ળરૂ કયલાનો સનણિમ કમો. 17,18
ટિવેમ્ફય, 1961ની ભધ્મયાસત્રએ જનયર િૌધયીના નેતૃત્લ
શે ઠ રશ્કયી અસબમાન ળરૂ થમુ.ાં ફીજા ટદલવે ફોયે તો
અસબમાન ૂણિ થમુ.ાં બાયતીમ દોએ ગોલા, દીલ અને દભણ
કફજે કયીને, ત્માાં બાયતનો યાષ્ટ્ર ધ્લજ પયકાવમો. આભ,
સિભી વામ્રાજ્મના યહ્ાવહ્ા અલળેો ણ બાયતની
ધયતી યથી દૂય થમા.
 ઈ.વ. 1961થી 1987 વુધી દીલ, દભણ અને ગોલા
કે ન્દ્રળાસવત પ્રદેળ યહ્ા.
 12-8-1987થી ગોલાને યાજ્મનો દયિો ભળ્યો.

બાયત સ્લતાંત્ર ફનતાાં જ બાયત-ાટકસ્તાન
લચ્િેના વાંફાંધો તાંગ ફન્મા છે . ફાંને દેળોની વયશદોના
વીભાાંકન અાંગે વભાધાન થમુાં ન શોલાથી બાયતની વયશદે
ાટકસ્તાનની ઘૂવણખોયી િાલ્મા જ કયે છે . બાયત અને
ાટકસ્તાન લચ્િે કાશ્ભીયના પ્રશ્ને બાયે તાંગટદરી પ્રલતે છે .
બાયત અને ાટકસ્તાન લચ્િે ઈ.વ. 1948, 1965
અને 1971 એભ ત્રણ લાય મુિો થમાાં છે , જેભાાં દયે ક લખતે
ાટકસ્તાન શાયી ગમુ.ાં ફાંને દેળો લચ્િે તાશ્કાંદ-કયાય અને
સવભરા –કયાય થમા. છતાાં ાટકસ્તાન એ કયાયોનુાં ારન
કયતુાં નથી. ઈ.વ. 1999ભાાં જ્માયે ાટકસ્તાની દો કાયસગર
સલસ્તાયભાાં ઘૂવી આવમા ત્માયે નછૂિકે બાયતને રશ્કયી
ફનો ઉમોગ કયલો ડ્ો.
ઈ.વ. 1998ભાાં બાયતે યભાણ-યીક્ષણો કમાું.
ત્માય ફાદ ાટકસ્તાને ણ યભાણ-યીક્ષણો કમાું. આભ,
શલે ફાંને દેળો યભાણળસ્ત્રો ધયાલતા દેળો ફન્મા છે . વાયા
વાંફાંધો ફાાંધલાની બાયતે જેિરા પ્રભાણભાાં ઉત્વુકતા ફતાલી
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છે , એનો મોગ્મ પ્રસતબાલ ાટકસ્તાને આપ્મો નથી, એ
ખેદજનક ફાફત છે .

ાંિલીમ મોજનાઓના અભર છી બાયતભાાં
ઔદ્યોસગક સલકાવનો વાિા અથિભાાં પ્રાયાંબ થમો. વુતયાઉ કાિ,
ખાાંિ. રોખાંિ-ોરાદનો ઉદ્યોગ, ઈજનેયી, યવામણ, કોરવા ઉદ્યોગ
લગેયેનો વાયો એલો સલકાવ થમો છે . ઔદ્યોસગક િીજલસ્તુઓની
ફાફતભાાં આણે સ્લાલરાંફી ફન્મા છીએ. આ ઉયાાંત ઈરેકિર ોસનકવ
તથા ઊજાિ, ખસનજતેર, કમ્પ્મુિય, ભાઈક્ોસિપ્વ, િે સરકમ્મુસનકે ળન,
સ્િીર, ખાતય, સવભેન્િ અને ેિરોકે સભકલ્વ જેલા ઉદ્યોગોને ણ લેગ
ભળ્યો છે .
ઘણાફધા સલદેળી સલલેિકો ભાનતા શતા કે બાયત એક યાષ્ટ્ર
તયીકે લધુ વભમ નટશ િકે . કે િરાક રોકો ભાનતા શતા કે બાયત રશ્કયી
ળાવન શે ઠ આલી જળે. યાંતુ આ આળાંકાઓ સનભૂિ વાસફત થઈ
છે . બાયત આજટદન વુધી પ્રજાવત્તાક યાશ ય છે , જે ગૌયલ કયલા
રામક વપતા છે . અશીંના રોકોની બાા અને ધભિની સલસલધતા
યાષ્ટ્ર ની એકતાભાાં ફાધક ફની નથી. ઔદ્યોસગક, લૈજ્ઞાસનક,
આાંતયભાખાકીમ વુસલધાઓ, કૃ સ અને ળૈક્ષસણક સલકાવભાાં યાષ્ટ્રે
પ્રગસત વાધી છે .
યાંતુ ફીજી ફાજુ એ તે ણ વાિુાં છે કે આજે ણ જ્ઞાસતના
બેદબાલ જોલા ભે છે . ફાંધાયણભાાં ધભિસનયેક્ષતાનો આદળિ સ્લીકામો
શોલા છતાાં જુ દા-જુ દાાં ધાસભિક વભૂશો લચ્િે અથિાભણ થામ છે . વૌથી
લધુ યે ળાન કયતી ફાફત એ છે કે ધસનક અને ગયીફ લગિ લચ્િે અાંતય
વતત લધતુાં યહ્ુાં છે . બાયતના અભુક વભૂશને આસથિક સલકાવનો ઘણો
પામદો થમો છે . તેઓ આસરળાન ભકાનભાાં યશે છે . ફીજી ફાજુ
ઘણાફધા રોકો આજે ણ ગયીફીયે ખા નીિે જીલે છે . ળશે યની
ઝૂાંિટ્ટી સલસ્તાયભાાં યશે તા ઘણા રોકો ોતાનાાં ફાકોને ળાાભાાં
ણ ભોકરી ળકતાાં નથી. ભોંઘલાયી અને ભ્રષ્ટ્ાિાય અવહ્ યીતે લધી
યહ્ા છે .
આણાં ફાંધાયણ કામદાની દૃષ્ટ્ીએ ફધાને વયખા ગણે છે ,
યાંતુ લાસ્તસલક જીલનભાાં અભુક બાયતીમ ફીજાની વયખાભણીએ લધુ
ળસકતળાી છે . સ્લતાંત્રતાના વભમે નક્કી કયે રા આદળોની દૃષ્ટ્ીએ
જોઈએ, તો બાયતીમ રોકળાશી ફશુ ભોિી વપતાનો દાલો ન કયી
ળકે . યાંતુ એ ણ શકીકત છે કે તે સનષ્ક્પ નથી.

આસથિક નીસતઓને કાયણે માિલયણ ય િે રી
ખયાફ અવયો ય મોગ્મ ધ્માન નથી આલાભાાં આવમુાં.
ભીયાાંફશે ને 1949ભાાં રખ્મુાં છે કે સલજ્ઞાન અને માંત્રો દ્વાયા તેને
(ભાનલતાને) અભુક વભમ વુધી ઘણો પામદો થઈ ળકે છે ,
યાંતુ અાંતે તફાશી જ ભળે. આણે કુ દયતના વાંતુરનનો
અભ્માવ કયીને, તેના સનમભો પ્રભાણે જીલન િરાલલુાં
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જોઈએ. ત્માયે જ આણે સ્લસ્થ અને વભ્મ પ્રજાસતના રૂભાાં
યશી ળકીળુાં.
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ધોરણ :- 8 – પ્રથમ સત્ર
ાઠ – 3 ભારતનું બુંધારણ
‘’બુંધારણનું આમખ’’
‘’અભે બાયતના રોકો બાયતને એક
વાલવબૌભ, બફનવાાંપ્રદાબમક, વભાજલાદી,
રોકળાશી, પ્રજાવત્તાક ફનાલલા ભાટે
તથા તેના ફધા નાગરયકોને વાભાબજક,
આબથવક અને યાજકીમ ન્મામ, બલચાય,
લાણી, ભાન્મતા, ધભવ અને ૂજાની
સ્લતાંત્રતા; પ્રબતષ્ઠા અને તકની
વભાનતા તથા વ્મબતતના ગૌયલ તેભજ
યાષ્ટ્ર ની એકતા અને અખાંરડતતા ભાટે
બાઈચાયો કે લલાનો દૃઢ વાંકલ્ કયીને
અભાયી ફાંધાયણવબાભાાં આજે, 26
નલેમ્ફય 1949ના રદલવે આ ફાંધાયણ
અનાલીએ છીએ અને અભાયી જાતને
વભબવત કયીએ છીએ.’’
કોઈ ણ દેળનાં ળાવન ચરાલલા ભાટે ફનાલલાભાાં
આલેરા બનમભોના વ્મલબસ્થત વાંગ્રશને દેળનાં ફાંધાયણ
(Constitution) કશે લાભાાં આલે છે . ફાંધાયણ બરબખત કે
અબરબખત શોઈ ળકે છે . આણા દેળના ફાંધાયણની ળરૂઆત
આભખ (preamble) થી થામ છે .
ભારતનું બુંધારણ કઈ રીતે બનયું ?
બાયતનાં ફાંધાયણ જે રોકતાંત્ર, વભાજલાદ,
ધભવબનયેક્ષતા તથા યાષ્ટ્ર ીમ અખાંરડતતા જેલાાં યાષ્ટ્ર ીમ
રક્ષ્મોનો આધાયસ્તાંબ છે . બાયત સ્લતાંત્ર થલાની વાથે
ફાંધાયણવબાની યચના કયલાભાાં આલી. ફાંધાયણવબાએ 9
રડવેમ્ફય, 1946થી ોતાનાં કામવ ળરૂ કમું. ફાંધાયણવબાભાાં
બલદ્ધાન નેતાઓનો એક બલબળષ્ટ્ વભૂશ શતો. આ નેતાઓની
દીધવદૃષ્ટ્ી તથા યાજનૈબતક દૃષ્ટ્ી ફાંધાયણભાાં વભાબલષ્ટ્ થામ
છે . જલાશયરાર નશે રુ, ડો. યાજેન્ર પ્રવાદ, વયદાય ટે ર,
ભૌરાના અફર કરાભ આઝાદ, શ્માભાપ્રવાદ ભખજી,
વયદાય ફરદેલ બવાંશ જેલા નેતાઓએ ભાગવદળવન આપમાં. ફ્રેંક
અન્થોની તેભજ એચ.ી.ભોદીએ ણ પ્રબતબનબધત્લ કમું.
અલ્લાદી કૃ ષ્ણસ્લાભી ઐમય, ડો.ફી.આય. આાંફેડકય, કે .
એભ. ભનળી જેલા ફાંધાયણના બલળેજ્ઞો ણ આ વબાના
વભ્મો શતા. વયોબજની નામડ તથા બલજ્મારક્ષ્ભી ાંરડત જેલાાં
ભરશરા વભ્મો શતાાં.
ડો. યાજેન્ર પ્રવાદને ફાંધાયણવબાના અધ્મક્ષ
તયીકે ચૂાંટલાભાાં આવ્મા શતા. ફાંધાયણનો ખયડો તૈમાય કયલા
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ભાટે ખયડા વબભબત ફનાલલાભાાં આલી શતી, જેના અધ્મક્ષ
ડો.ફી.આય આાંફેડકય શતા. ફાંધાયણવબાની 2 લવ 11
ભાવ 18 રદલવભાાં 166 ફેઠક થઈ. જેભાાં 26 નલેમ્ફય,
1949ના રદલવે ફાંધાયણને ફાંધાયણવબાએ વાંભબત આી,
જે 26 જાન્મઆયી, 1950થી અભરભાાં આવ્મ.ાં
 બાયતના ફાંધાયણભાાં બિટન, આમરેન્ડ, ફ્રાાંવ તથા
અભેરયકાનાાં ફાંધાયણની બલબળષ્ટ્તાઓનો વભાલેળ
કયલાભાાં આવ્મો છે .
 બાયતનાં ફાંધાયણ એ બલશ્વનાં વૌથી ભોટાં રેબખત
ફાંધાયણ છે .
ોકાહી ાસનદ્ધતત
બાયતે રોકળાશી ળાવનદ્ધબત અનાલી છે .
આણા દેળભાાં દય ાાંચ લે વાભાન્મ ચૂાંટણીઓ થામ છે .
એભાાં 18 લવથી ઉયના ભતદાયો ભત આે છે . ચૂટાં ણી લગય
રોકળાશીની કલ્ના થઈ ળકતી નથી. ોતાના
પ્રબતબનબધઓની ચૂાંટણીભાાં દેળના તભાભ રોકોની બૂબભકા છે .
દેળનો કોઈ ણ નાગરયક ચૂટાં ણી રડી ળકે છે . છી તે ગભે તે
ધભવ, જાબત, લગવ, સ્ત્રી શોમ કે રુ શોમ. તેભાાં ચૂાંટામેરા
વભ્મો (પ્રબતબનબધઓ) ાાંચ લવ રોકોનાં પ્રબતબનબધત્લ યજૂ
કયે છે . નાગરયકને બલચાય, લાણી, અબબવ્મબતત અને ઈચ્છા
પ્રભાણે ધભવ ાલાની સ્લતાંત્રતા છે .
બાયત એક બફનવાાંપ્રદાબમક અથલા ધભવબનયેક્ષ
(વેતમરય) અને પ્રજાવત્તાક દેળ છે . બફનવાાંપ્રદાબમક એટરે
દેળનાં ળાવન કોઈ વાંપ્રદામની કે ધભવની ભાન્મતાને આધાયે
ન ચારે. વાંપ્રદામને આધાયે એક કે ફીજા નાગરયક લચ્ચે
બેદબાલ કે ક્ષાત યખાતો ન શોમ. દયે ક નાગરયકને
ોતોતાનો ધભવ ાલાની, ભાન્મતા ધયાલલાની અને તેનો
પ્રચાય કયલાની સ્લતાંત્રતા છે .
પ્રજાસત્તાક
પ્રજાવત્તાક એટરે યાજ્મના લડા, યાષ્ટ્ર પ્રભખ
લાંળયાંયાગત અભક કટાં ફની વ્મબતત શોમ. તેઓ રોકો
દ્વાયા પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે ચૂાંટામેર શોમ. રોકો ાવેથી
પ્રત્મક્ષ જે યોક્ષ યીતે વત્તા કયનાય વયકાય. આણી
યાજ્મવ્મલસ્થાભાાં આણે પ્રજાવત્તાક રોકળાશી સ્લીકાયે ર
છે એટરે કે આણે ત્માાં યાજ્મવ્મલસ્થા બલબળષ્ટ્ શકો
ધયાલતા કોઈ લગવના શાથભાાં નથી; યાંત યાજ્મતાંત્રના તભાભ
શોદ્દાઓ ધભવ, જાબત કે સ્ત્રી-રુના કોઈ ણ બેદબાલ
લગય કોઈ નાગરયક ભાટે ખલ્લા યશે છે .
કે નર સરકાર
ધાયાવબા, કાયોફાયી અને ન્મામતાંત્ર એ કે ન્ર
વયકાયનાાં અાંગો છે . વાંવદ કામદાઓ ઘડલાન,ાં ભાંત્રીભાંડ
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આ કામદાઓનો અભર કયલાનાં અને ન્મામતાંત્ર એ
કામદાઓનાં અથવઘટન કયલાનાં અને ન્મામ આલાનાં કાભ
કયે છે .
સુંઘરાજ્ય
બાયત એક ‘વાંઘયાજ્મ’ છે એટરે કે ઘટક યાજ્મોનો
ફનેર વાંઘ જેભાાં કામદા ઘડલા ભાટે કે ન્રના બલમો, યાજ્મના
બલમો તેભજ વાંમતત બલમો નક્કી થમેરા છે . દેળની વાંવદ
વાંઘમાદીના બલમો ય જે કામદા ઘડે છે , તે વભગ્ર દેળને
રાગ ડે છે .
મૂલભૂત અતધકારો (Fundamental Rights)
ફાંધાયણભાાં ભૂબૂત અબધકાયો અને સ્લાતાંત્ર્મોનો
વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે . તેભાાં ખાવ તો ફાંધાયણીમ
ઈરાજોનો અબધકાય આલાભાાં આવ્મો છે . જેને
ડો.ફાફાવાશે ફ આાંફેડકયે ‘ફાંધાયણના આત્ભા’ વભાન
ગણાવ્મો છે .
ાઠ – 8 ોકાહી દેમાું સુંસદની ભૂતમકા
વયકાયનો બનણવમ રેલાની અને કામદાઓનાં ારન
કયલાની વત્તા કોણ આે છે ? આ પ્રશ્નનો જલાફ એ ફાફત
ય બનબવય કયળે કે , તે દેળભાાં કમા પ્રકાયની વયકાયને આ
વત્તા આે છે . રોકો ચૂટાં ણીના ભાધ્મભથી વયકાયની
વાંદગી કયે છે . તેઓ ોતાની વાંદગીના નેતાને ભત
આીને ચૂટાં ે છે . એકલાય ચૂટાં ાઈ ગમેરી વ્મબતતઓ (નેતાઓ
અને પ્રબતબનબધઓ) વયકાય ફનાલે છે . રોકળાશીભાાં
વયકાયે ોતાના બનણવમો અને બયે રા ગરાાંનો આધાય
ફતાલલો ડે છે અને સ્ષ્ટ્તા કયલી ડે છે . ફીજી વયકાય
એલી શોમ છે કે જેને ‘યાજાળાશી વયકાય’ કશે છે . તેભાાં યાજા
અથલા યાણી ાવે બનણવમો રેલાની અને વયકાય
ચરાલલાની વત્તા શોમ છે . યાજા ાવે વરાશકાયોનો એક
નાનો વભૂશ શોમ છે , જેની ભદદથી તે જદા જદા બલમો ય
ચચાવ કયી ળકે છે . અાંબતભ બનણવમ રેલાની વત્તા તેની ાવે
યશે રી શોમ છે .
રોકળાશીભાાં એક અગત્મનાં રક્ષણ એ છે કે , વત્તા
કોઈ એકાદ વ્મબતતના શાથભાાં શોતી નથી. તેભાાં યાજ્મનાાં વલવ
રોકોનાં વાલવબૌમ્મ શોમ છે . રોકો ોતે જ ોતાના
બાગ્મબલધાતા ફને છે . વાલવબૌભત્લ એ ‘યાજ્મ’ નાં અબનલામવ
રક્ષણ છે .
રોકળાશી ભાટે અાંગ્રેજી બાાભાાં ‘ડે ભોક્રેવી’
(Democracy) ળબ્દ લયામ છે . રોકળાશી યાજ્મતાંત્ર રોકો
ભાટે શોમ અથાવત લધાયે ભાાં લધાયે રોકોનાં રશત વાધલાં એ
રોકળાશીનાં ભખ્મ રક્ષ્મ છે . રોકળાશીનાં વાંચારન રોકો ોતે
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જ કયે છે , કાયણ કે યાજ્મતાંત્રના વાંચારકો રોકોએ ચૂાંટી
કાઢે રા પ્રબતબનબધઓ જ શોમ છે .
સરકારનું સ્ળરૂ
ળાા ાંચામતની જેભ રોકળાશી વયકાયભાાં ણ
પ્રબતબનબધઓ ચૂટાં ામ છે ; ચૂાંટણીભાાં ચૂાંટામેરા ફશભતી
ધયાલતા ક્ષના નેતાને પ્રધાનભાંત્રી (લડાપ્રધાન)
ફનાલલાભાાં આલે છે . લડાપ્રધાન જદા જદા ચૂાંટામેરા
પ્રબતબનબધઓ (વાંવદવભ્મો) ભાાંથી વાંદગી કયી, તેઓનાં
પ્રધાનભાંડ યચી તેભને જદાાં જદાાં ખાતાાંઓની વોંણી કયે
છે .
સુંસદ (PARLIAMENT)
બાયતે ‘વાંવદીમ રોકળાશી’ નાં સ્લરૂ સ્લીકામું છે .
બાયતભાાં વાંવદ વલોચ્ચ વાંસ્થા છે . બાયતની વાંવદ
યાષ્ટ્ર બત અને ફે ગૃશો એટરે કે રોકવબા અને
યાજ્મવબાની ફનેરી છે . યાજ્મવબા એ વાંવદનાં ‘ઉરાં ગૃશ’
છે , જ્માયે રોકવબા એ વાંવદનાં ‘નીચરાં ગૃશ’ કશે લામ છે .
સુંસદ
રોકવબા
યાજ્મવબા
યાષ્ટ્ર બત

(કર વભ્મો 545) (ગજયાતની 26 ફેઠકો)
(કર વભ્મો 250) (ગજયાતની 11 ફેઠકો)
(President)

આઝાદી છી યચામેર ‘બાયતીમ વાંવદ’
રોકળાશીના બવદ્ધાાંતોભાાં બાયતના રોકોના બલશ્વાવનાં પ્રતીક
છે . રોકળાશીભાાં બનણવમ રેલાની પ્રરક્રમાભાાં પ્રજાની વશભતી
અને બાગીદાયી શોમ છે . આણી ળાવનવ્મલસ્થાભાાં
વાંવદની ાવે વાંૂણવ અને ભશત્લની વત્તા શોમ છે ; કાયણ કે
તે રોકોનાં પ્રબતબનબધત્લ કયે છે .
સુંસદ નીચે મજબ કાયો કરે છે :
1. વયકાય ય બલબલધ યીતે બનમાંત્રણ યાખલાં અને તેને
ઉત્તયદામી યાખલી.
2. કામદા ફનાલલા તેભજ તેભાાં પે યપાયો કયલા, જૂ નાયાણા કામદા યદ કયલા.
કે ળી રીતે બને છે ોકસભા ? (House of people)
રોકવબા ભાટે યાજ્મની બલધાનવબાની જેભ જ
ચૂાંટણીઓ મોજામ છે . દય ાાંચ લે રોકવબાની ચૂાંટણી થામ
છે . દયે ક વાંવદીમ ભતબલસ્તાયભાાંથી એક ઉભેદલાયને
વાંવદભાાં ચૂાંટલાભાાં આલે છે . ચૂાંટણી રડતા ઉભેદલાયો ભાટે
રગબગ ભોટે બાગે જદા જદા યાજકીમ ક્ષોના વભ્મો શોમ છે .
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ચૂાંટામેરા ઉભેદલાયને વાંવદવભ્મ (એભ.ી.) કશે લાભાાં આલે
છે . આ ફધા વાાંવદો ભીને ‘રોકવબા’ ફને છે .
કે ળી રીતે બને છે ાસક ક્ષ ? (Ruling Party)
રોકવબાની ચૂટાં ણી ફાદ વાંવદવભ્મોની એક માદી
ફનાલલાભાાં આલે છે . જેના યથી ખફય ડે છે કે , કમા
યાજકીમ ક્ષના કે ટરા વાાંવદો છે . જો કોઈ યાજકીમ ક્ષ
વયકાય ફનાલલા ભાાંગે તો તેને ચૂાંટામેરા વાાંવદોની ફશભતી
ભલી જોઈએ. વાભાન્મ યીતે ચૂટાં ણીઓ ફાદ જે ક્ષ અથલા
ક્ષીમ જોડાણને રોકવબાભાાં સ્ષ્ટ્ ફશભતી ભી શોમ, તે
ક્ષના નેતાને યાષ્ટ્ર પ્રભખ લડાપ્રધાન તયીકે નીભે છે .
બાયતના લડાપ્રધાન (Prime Minister) રોકવબાભાાં
ળાવકક્ષના લડા શોમ છે .
લડાપ્રધાન ોતાના ક્ષના વાાંવદોભાાંથી ભાંત્રીઓની
વાંદગી કયે છે . આભ, પ્રધાનભાંડ યચામ છે . ભાંત્રીઓ
પ્રધાનભાંત્રી (લડાપ્રધાન) વાથે ભીને બનણવમ રે છે . આ
ભાંત્રીઓ વાંઘ માદીભાાં આલતાાં ક્ષેત્રો બલળેનાાં બલબલધ વયકાયી
કાભોની જાલાફદાયી વાંબાે છે .
કે ળી રીતે બને છે રાજ્યસભા ? (State Assembly)
યાજ્મવબા વભ્મોની ચૂટાં ણી જદાાં જદાાં યાજ્મોની
બલધાનવબાઓના ચૂાંટામેરા વભ્મો દ્વાયા થામ છે .
યાજ્મવબાના વભ્મોની કર વાંખ્મા 250ની નક્કી કયલાભાાં
આલી છે , જેભાાં 238 વભ્મોની ચૂાંટણી કયલાભાાં આલે છે .
યાજ્મવબાભાાં 12 વભ્મોની બનભણૂક યાષ્ટ્ર બત કયે છે .
યાજ્મવબા કામભી ગૃશ છે . તેનાં વાંૂણવ બલવજવન થતાં નથી.
દય ફે લે એના ત્રીજા બાગના વભ્મો બનલૃત્ત થામ છે અને
તેટરા જ વભ્મોની ચૂટાં ણી કયલાભાાં આલે છે .
યાજ્મવબા દેળનાાં યાજ્મોનાં પ્રબતબનબધત્લ વ્મતત કયે
છે . યાજ્મવબા ખયડો યજૂ થઈ ળકે છે ણ કોઈ ખયડાને
કામદાના રૂભાાં રાગ કયતા શે રાાં યાજ્મવબાની ભાંજૂયી
જરૂયી છે , વાંવદનાં આ ગૃશ રોકવબાએ ફનાલેરા
કામદાઓની વભીક્ષા કયે છે . આભ, યાજ્મવબાની બૂબભકા
ભશત્લની છે . યાજ્મવબાનાં વાંચારન કયનાયને ‘વબાબત’
(Chairman) કશે છે . શોદ્દાની રૂએ ઉયાષ્ટ્ર બત યાજ્મવબાના
વબાબત ફને છે .
જ્માયે વાંવદનાં વત્ર ચારતાં શોમ ત્માયે વૌથી શે રાાં
પ્રશ્નોત્તયી ભાટે વભમ નક્કી કયલાભાાં આલે છે . જેના
ભાધ્મભથી વાંવદવભ્મ વયકાયનાાં કાભકાજ બલળે જાણકાયી
પ્રાપ્ત કયે છે . તેના થકી વાંવદ કાયોફાયીને બનમાંત્રણભાાં યાખે
છે . પ્રશ્નોના ભાધ્મભથી વયકાયનાં તેની ખાભીઓ પ્રત્મે ધ્માન
દોયે છે . આ યીતે વયકાયને રોકોના પ્રબતબનબધઓ તયપથી
પ્રજાના બલચાયો જાણલાની તક ભે છે . વયકાયને વલાર
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ૂછલા એ વાંવદવભ્મની ભશત્લની જલાફદાયી છે .
વયકાયની નીબતઓ તેભજ કામવક્રભોની ખાભીઓ વાભે રાલે
છે . રોકવબાનાં વાંચારન કયનાયને અધ્મક્ષ (સ્ીકય)
(Speaker) કશે છે .
યાષ્ટ્ર બત (President) વાંવદના અાંગબૂત બાગ
ગણામ છે . વાંવદનાાં ફાંને ગૃશોએ વાય કયે રો ખયડો તેભની
વશી થામ ત્માય છી કામદો ફને છે . વાંવદની ફેઠકો
ફોરાલલાની અને વત્ર વભાબપ્તની જાશે યાત કયલાની વત્તા
તેઓ ધયાલે છે .
ધોરણ :- 8 – દ્વીતીય સત્ર
ાઠ – 4 સળોચ્ચ અદાત
સળોચ્ચ અદાતની કામગીરી ું હોય છે ?
આણા દેળની વલોચ્ચ અદારત રદલ્શીભાાં છે .
દેળની ફધી જ અદારતોભાાં વલોચ્ચ અદારતનાં સ્થાન
વૌથી ઊંચાં છે . બાયતભાાં 28 જાન્મઆયી, 1950ના યોજ
વલોચ્ચ અદારતનો આયાંબ થમો. ભૂબૂત શકોના ારન
કયાલલા ભાટે નો અબધકાય વલોચ્ચ અદારત ાવે છે . કોઈ
ણ વ્મબતત કે વાંસ્થા વલોચ્ચ અદારતભાાં ન્મામ ભેલલા
અયજી કયી ળકે છે .
તળળાદોનો ઉકે  આળો
વલોચ્ચ અદારત નાગરયકો, નાગરયક અને વયકાય,
યાજ્મો લચ્ચેના તથા કે ન્ર અને યાજ્મ લચ્ચેના બલલાદોને
ઉકે રલાનાં કામવ કયે છે . આને વભજલા ભાટે આણે ગજયાત
યાજ્મના ‘નભવદા ફચાલો આાંદોરન’ નો કે વ વભજીએ.
નભવદા નદી ય નલાગાભ ખાતેના જાળમના ફાંધની
ઊંચાઈ 110 ભીટયથી લધે નશીં તે ભાટે ભધ્મપ્રદેળ તથા
માવલયણનાં જતન કયતી સ્લૈબચ્છક વાંસ્થાઓ તેની વાભે
બલયોધ દળાવવ્મો. તેઓના ભતે આ ફાંધના ફાાંધકાભથી ત્માાં
યશે તા આરદલાવીઓને શટલાં ડળે, તેથી તેભના ભૂબૂત
અબધકાયોનો બાંગ થળે. યાજ્મો લચ્ચેની આ તકયાયોનો
બનલેડો રાલલા 8ભી ભાચવ, 2006ના યોજ વલોચ્ચ અદારતે
ચકાદો આતાાં જણાવ્માં કે લધતી જતી લસ્તીને ધ્માનભાાં
રેતાાં આ મોજના ઘણી અગત્મની છે . વયદાય વયોલય
મોજનાને કાયણે વજીલવૃબષ્ટ્ અને માવલયણભાાં વધાયાત્ભક
પે યપાય થલાની ળતમતા છે . આ મોજનાથી ગજયાત,
ભધ્મપ્રદેળ અને યાજસ્થાનના ઘણા બાગોભાાં ાણી શોંચાડી
ળકાળે અને તે બલસ્તાયભાાં યણને આગ લધતાં અટકાલી
ળકાળે. આ મોજનાથી બલયીત અવય ાભતા રોકોને
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ક્રભળ: ન:લવન કયાલલાભાાં આલળે. આ યીતે તેભના
ભૂબૂત અબધકાયોનો બાંગ થળે નશીં.
નયાયતુંત્ર સ્ળતુંત્ર કે મ ?
ધાયો કે એક તાકતલય વ્મબતતએ તભાયા રયલાયની
જભીન ય કફજો કયી રીધો શોમ. તભે એક નલી
વ્મલસ્થાભાાં યશો છો, જ્માાં વ્મબતતઓ કોઈ ન્મામાધીળને
તેના દ યથી શટાલી ળકે છે અથલા તેની ફદરી કયાલી
ળકે છે . જ્માયે તભે આ ભાભરાને અદારતભાાં રઈ જાઓ,
ત્માયે ન્મામાધીળ ણ તેની રશભામત કયતા જોલા ભે.
તાકતલય વ્મબતતનાં ન્મામાધીળ ય જો બનમાંત્રણ યશે , તો
ન્મામાધીળ સ્લતાંત્ર રૂથી કોઈ બનણવમ રઈ ળકે નશીં.
સ્લતાંત્રતાનો આ અબાલ ન્મામાધીળને એ લાત ભાટે ભજફૂય
કયી દે છે કે તેને શાંભેળા તાકતલાય વ્મબતતની તયપે ણભાાં જ
પેં વરો આલો ડે . યાંત બાયતીમ ફાંધાયણ આ પ્રકાયની
દખરગીયી વાંદ કયતાં નથી. આથી આણા ફાંધાયણભાાં
ન્મામતાંત્રને કાયોફાયી, ધાયાવબાથી સ્લતાંત્ર યાખલાભાાં
આવ્માં છે . આથી એક લાય લડી અદારત અને વલોચ્ચ
અદારતના ન્મામાધીળોની બનમબતત થઈ ગમા છી કોઈ
ન્મામાધીળને તેભના દ યથી શટાલલા ઘણા જ ભશ્કે ર
શોમ છે . જો કોઈ વ્મબતતને એભ રાગે કે તેના ભૂબૂત
અબધકાયોનાં ઉલ્લાંઘન થઈ યહ્ાં છે , તો તે અદારતભાાં જઈ ળકે
છે .
તળતભન્ન સ્તરની અદાતો ું એકબીજા સાથે
જોડાયેી છે?
જી શા, આ વ્મલસ્થાને વભજલા ભાટે અીરની
વ્મલસ્થાને વભજીએ. જો કોઈ વ્મબતતને એલાં રાગે કે નીચરી
અદારત દ્વાયા આલાભાાં આલેરો ચકાદો મોગ્મ નથી, તો તે
તેના ઉયની અદારતભાાં અીર કયી ળકે છે .

સ્લીકાય કમો છે . આ યીતે વલોચ્ચ અદારતે ન્મામ લધભાાં
લધ રોકો વધી શોંચી ળકે તેલો પ્રમાવ કમો છે . ન્મામતાંત્ર
તયપથી કોઈ ણ વ્મબતત અથલા વાંસ્થાને એલા રોકો
તયપથી જનરશતની અયજી કયલાનો અબધકાય આલાભાાં
આવ્મો છે ; જેના અબધકાયોનાં ઉલ્લાંઘન થઈ યહ્ાં છે , તે આ
અયજી લડી અદારત અથલા વલોચ્ચ અદારતભાાં જ કયી
ળકે છે . 1980ના દામકા છી જાશે યરશતની અયજીના
ભાધ્મભથી ઘણા ફધા ભદ્દા ય રોકોને ન્મામ આલાભાાં
આવ્મો છે . ભજૂ યોને અભાનલીમ શ્રભથી ભબતત અાલલા ભાટે
જાશે યરશતની અયજીનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો.
બફશાય જેરભાાં વજા બોગવ્મા છી ણ છોડી દેલાભાાં નથી
આવ્મા તેલા કે દીઓને છોડાલલા ભાટે ણ જાશે યરશતની
અયજીનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો.
આ ઉયાાંત ન્મામતાંત્રને જ્માયે એભ રાગે કે
જનવભશના કોઈ લગવભાાં ભાનલશકોનો બાંગ થઈ યહ્ો છે , તે
ભદ્દો તે ોતે ોતાના ધ્માનભાાં રઈ જરૂયી ન્મામ જાશે યરશતભાાં
આી ળકે છે .
વયકાયી વશામતા પ્રાપ્ત ળાાઓભાાં ફાકોને
ફોયે જે બોજન (ભધ્માશનબોજન) આલાભાાં આલે છે ,
તેની વ્મલસ્થા ણ એક જાશે યરશતની અયજીના પસ્લરૂ
જ થઈ છે .
ભૂબૂત શકો વાથે તેના અભરના ઈયાદાથી દાખર
કયલાભાાં આલતી જાશે યરશતની અયજી જો અમોગ્મ શોમ, તો
આ અયજી કયનાય વ્મબતત, વ્મબતતઓ કે વાંસ્થાને વલોચ્ચ
અદારત દાંડ ણ કયી ળકે છે .

ું દરે ક વ્યતતત અદાતની રણમાું જઈ કે છે ?
આણે આગ જોમાં દયે ક વ્મબતત ોતાના ભૂબૂત
અબધકાયોના યક્ષણ ભાટે અદારતભાાં જઈ ળકે છે , યાંત
લાસ્તલભાાં ગયીફોને અદારતભાાં જલાં ઘણાં ભશ્કે ર શોમ છે .
કાનૂની પ્રરક્રમાભાાં ન કે લ ઘણા ૈવા અને કાગોની
કામવલાશીની જરૂય ડે છે , ણ તેભાાં વભમ ણ ફશ રાગે છે .
જો કોઈ ગયીફ આદભી લાાંચલા રખલાનાં જાણતો નથી અને
તેઓ આખો રયલાય ભજૂ યીથી ગજયાન ચરાલતો શોમ, તો
અદારતભાાં જલાનાં અને ન્મામ ભેલલાનાં કાભ તેના ભાટે ઘણાં
ભશ્કે ર શોમ છે .
આ ફાફત ધ્માનભાાં યાખીને 1980ના દળકભાાં
વલોચ્ચ અદારતે ‘જાશે ય રશતની અયજી’ ની વ્મલસ્થાનો
www.asthaacademy.wordpress.com
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વિષય : - Disaster Management
ધોરણ :- 8 – પ્રથમ સત્ર
ાઠ – 5 પ્રાકૃ વિક પ્રકોો
ભૂકં (Earthquke)
ૃથ્લીના ેટાભાાં થતાાં ઝડી વાંચારન અને
દફાણને કાયણે બૂવાટીનો અભુક નફો બાગ એકાએક
લેગથી ધ્રુજી ઉઠે છે . આ આકસ્મભક ધ્રુજાયીને ‘બૂકાં’ કશે છે .
બૂકાં ક્રિમાના ઉદબલમથેથી બૂકાંનાાં ભોજાાં ેદા થામ છે ,
જેને બૂકાં કે ન્દ્ર (Epicentre) કશે છે . બૂકાં ૃથ્લીના નીચેના
બાગભાાં શોમ છે . આ આાંતક્રયક બૂવાંચરનને કાયણે બૂકાં
થામ છે .
બૂકાં કે ન્દ્રભાાંથી બૂકાંભોજાાં ફધે પે રામ છે , તેભાાંથી
કે ટરાાંક ભોજાાં બૂવાટીએ શોંચી તેની અવય પે રાલે છે .
બૂકાં કે ન્દ્રથી ૃથ્લીની વાટી નજીકના મથ કે કે ન્દ્રને
‘બૂકાંસ્નગગભન કે ન્દ્ર’ કશે છે . બૂકાંની વૌથી લધુ અવય બૂવાટી યના સ્નગગભન કે ન્દ્રના સ્લમતાયભાાં અનુબલામ છે .
તેનાથી જેભ દૂયના મથે જઈએ તેભ તેની અવય ઓછી થતી
જામ છે . કોઈ ણ પ્રદેળભાાં થતાાં બૂકાંની અવય બૂકાંના લેગ
ઉય અલરાંફે છે . બૂકાં આરેખક (Seismograph) દ્વાયા
બૂકાંનુાં ઉદગભમથાન અને લેગ (તીવ્રતા) જાણી ળકામ છે .
બૂકાં થલાનાાં ભુખ્મ ત્રણ કાયણો છે : (1) જ્લાાભુખીજન્દ્મ
બૂકાં (2) સ્લબાંગજન્દ્મ બૂકાં (3) બૂવાંતુરનજન્દ્મ બૂકાં.
ૃથ્લીનુાં કે ન્દ્રસ્ફાંદુ બૂ-વાટીથી રગબગ 6378 ક્રકભી
જેટરુાં દૂય છે .
જ્િાળામુખી (Volcano)
જ્લાાભુખી એટરે બૂ-વાટીના નફા ખડક
મતયોભાાં ડે રી પાટ કે સ્છરનુાં નાભ છે , જેભાાં થઈને ેટાનો
ધગધગતો રારચો ભેગ્ભા, સ્લસ્લધ કદ અને આકાયના
ખડક, યાખ, લયા અને અન્દ્મ લામુઓ બૂવાટી ઉય
ધવી આલે છે .
જ્લાાભુખી સ્લમપોટ થલાનાાં ભુખ્મ ચાય કાયણો છે :
ૃથ્લીની ેટાનુાં તાભાન (2) પ્રલાશી ભેગ્ભાની ઉત્સ્િ (3)
લામુ અને લયાનો ઉદબલ અને (4) ભેગ્ભા (રાલયવ) નુાં
બૂવાટી તયપનુાં લશન.
ભેગ્ભાની નીચે યશે રા બાયે લામુઓ ભેગ્ભાને ઉય
ધકે રે છે . ફીજુ ,ાં ઉયના નફા ખડકમતયોની સ્તયાડો કે
પાટો દ્વાયા પ્રલેળેરા ાણીની લયા થામ છે . આ દફામેરી
લયાનો જથ્થો ૂયતી જગ્મા ન ભતાાં તે લેગથી ફશાય
નીકલા પ્રમત્ન કયે છે . આ પ્રમત્નભાાં જ તે ોતાની વાથે
પ્રલાશી ભેગ્ભાને ણ જોયથી ઉયની તયપ ખેંચી રાલે છે .
બૂવાટી ઉય આલતાાં ભેગ્ભાભાાં યશે રા લામુઓ દફાણભુક્ત
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ફનતાાં બાયે સ્લમપોટ વાથે રાલા, સ્લસ્લધ કદ અને આકાયના
ખડકના ટુ કડા, યાખ લગેયે આકાળભાાં ઊંચે ઉછે છે જેને
જ્લાાભુખી કશે લાભાાં આલે છે . છી ફધા જ્લાાભુખીમ
દાથો નીચે ડે છે અને તેનો ળાંકુ આકાયનો ઢગ યચામ છે .
જો લયા અને લામુઓનુાં પ્રભાણ લધુ શોમ અને બૂવાટી
ઉય વાાંકડુ સ્છર શોમ તો બમાંકય સ્લમપોટ થામ છે ; યાંતુ
લયા અને લામુઓનુાં પ્રભાણ ઓછુાં શોમ અને બૂવાટીની
રાાંફી પાટભાાંથી પ્રમપૂટન થતુાં શોમ તો રાલા ધીયે ધીયે
ળાાંસ્તથી ફશાય નીકી થયામ છે .
જ્લાાભુખીના ભુખ્મ ત્રણ પ્રકાય શોમ છે : (1)
વક્રિમ જ્લાાભુખી (ઓટાંના જ્લાાભુખી) (ઈટારી) (2)
વુુપ્ત જ્લાાભુખી (ફ્મુસ્જમાભા જ્લાાભુખી) (જાાન)
અને (3) ભૃત જ્લાાભુખી (ભાઉન્દ્ટ ોા જ્લાાભુખી)
(મ્માનભાય) સ્લશ્વભાાં ઘણી જગ્માએ સ્લસ્લધ જ્લાાભુખીઓ
આલેરા છે . બાયતભાાં અાંદભાન અને સ્નકોફાયના
દ્વીવભૂશભાાં ભાત્ર એક જ જગ્માએ જ્લાાભુખી આલેરો છે .
જ્લાાભુખીનો સ્લમપોટ જે પ્રદેળભાાં થામ છે ત્માાં મથાસ્નક
સ્લમતાયભાાં બમાંકય સ્લનાળ વજાગમ છે .
જ્લાાભુખીથી પામદો ણ થામ છે . રાલા થયાતાાં
જભીનની પરુતા લધે છે . જાલા અને વુભાત્રાની રાલાભાાંથી
ફનેરી જભીનો ખૂફ જ પરુ શોલાથી વાયી ખેતી થામ છે .
જ્લાાભુખીના ઢોાલો ઉયની ોટાળમુક્ત ભાટીભાાં ખેતી
કયી ખેડૂતો ભફરખ ાક ભેલે છે .
જ્લાાભુખી સ્લમતાયના ગયભાણીના ઝયાભાાં
જતાં ુનાળક રવ્મો શોલાથી ચાભડીના દદીઓ ભાટે તે
આળીલાગદરૂ ફને છે . જ્લાાભુખીના કાયણે ાયો,
એસ્ન્દ્ટભની, વીવુ,ાં જવત, ક્રાઈ લગેયે ધાતુભમ ખનીજો
બૂવાટીથી થોડી ઊંડાઈએ જ પ્રાપ્ત થામ છે . જ્લાાભુખી
નીભાાં રાલાયવ ઠયતાાં અને કાફગન ઉય દફાણ આલતાાં
વભમ જતાાં તેભાાંથી શીયા ફને છે . જ્લાાભુખીભાાંથી પેં કાતાાં
સ્લખાંક્રડત ખડક દાથોભાાંના નાના થ્થયો ‘રાસ્રી; તયીકે
ઓખામ છે આ રાસ્રીને ભનગભતો ઘાટ આી ળકાતો
શોલાથી તે ખૂફ ઉમોગી ુયલાય થામ છે .
ત્સુનામી (Tsunami)
વભુરના તસ્મે આલેરા જ્લાાભુખી પાટલાથી કે
તસ્મે બૂકાં થલાથી વભુરની વાટી ય ખૂફ ળસ્ક્તળાી
સ્લનાળક ભોજાાં ઉત્ન્ન થામ છે . આ ભોજાાંને ‘ત્વુનાભી’ કશે છે .
તે ઊંચા અને અવાધાયણ રાંફાઈનાાં શોમ છે .
એની રાંફાઈ આળયે 700 થી 1600 ક્રકભી જેટરી
શોમ છે . આ ભોંજાાંઓ ખૂફ જ ઝડી અને રાાંફુાં અાંતય
કાનાય છે . આ પ્રકાયનાાં ભોજાાંથી ાણી ઝડથી કાાંઠા ય
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ઊંચે વુધી ચડી જામ છે અને ભોટી શોનાયત વજે છે ; જે 11
ભાચગ, 2011ભાાં જાાનભાાં જોલા ભળ્ુાં શતુ.ાં
લાંટો કે ઝાંઝાલાતથી ભોટાાં અને ળસ્ક્તળાી ભોજાાં
ઉત્ન્ન થામ છે . તોપાન ળભી ગમા છી એનો આકાય
ફદરામ છે તથા ઊંચા અને રાાંફી તયાંગરાંફાઈનાાં ભોજાાં ફને
છે . વભુરભાાં તેઓ ઉછાા રૂે યશે છે અને ઉદબલમથાનથી
દૂય શજાયો ક્રકભી વુધી પે રામ છે . આ પ્રકાયનાાં ભોજાાં જ્માયે
વભુરક્રકનાયે શોંચે છે ત્માયે બાયે નુકવાન કયે છે તેથી તેઓ
પ્રરમકાયી ભોજાાં ણ કશે લામ છે . કોઈક લખત વભુરક્રકનાયે
ઊંચી જગ્મા યથી ભોટો ખડક કે ક્રશભળીરા એકાએક
વભુરભાાં તૂટી ડે છે ; તેનાથી ણ પ્રરમકાયી ભોટાાં ભોજાાં
ઉત્ન્ન થામ છે .
નદીભાાં એકાએક આલતાાં ધવભવતાાં ાણીના
પ્રલાશને ‘ૂય’ (Flood) કશે છે , ૂય આલલાનાાં ભુખ્મ ફે
કાયણો છે : (1) ચોભાવાભાાં જો નદીના ઉયલાવભાાં ધોધભાય
લયવાદ ડે તો ૂય આલે અને (2) કોઈ નદી યનો ફાંધ
તૂટી જામ તો નદી ક્રકનાયા તેભજ નીચાણલાા સ્લમતાયભાાં
ૂય આલે છે .
જાણિા જેિું
નદીનું નામ
ૂર પ્રભાવિિ વિસ્િાર િષષ
ગાંગા, મભુના
ઉિય બાયત
1978
ભચ્છુ
ભોયફી
1979
તાી
વુયત
2006
કોળી
સ્ફશાય
2008

દાિાનળ (Forest Fire)
જગાં રોભાાં લૃક્ષોના યમય ઘગણ અથલા
આકાળભાાંથી ડતી લીજી થકી કે ફીજા કોઈ કાયણવય
આગ રાગે છે જેને ‘દાલાન’ કશે છે . તેનાથી લન્દ્મ વાંસ્િને
ાયાલાય નુકવાન થામ છે .
બૂમખરન ફે પ્રકાયે થામ છે – બાયે લયવાદના
કાયણે અથલા બૂકાંના કાયણે. કે ટરીકલાય જભીન કે
બૂસ્ભપ્રદેળનો ઉયનો બાગ નીચે તયપ ખવી જામ છે તેને
બૂમખરન કશે છે . દા.ત., ચોભાવાભાાં ઘણીલાય બૂમખરનના
કાયણે કોંકણ યે રલે વ્મલશાય ખોયલાઈ જામ છે .

લયવાદ ન આલલાથી ખોયાક-ાણીની અછત
વજાગમ અને જભીનભાાં ાણી વુકાઈ જલાની પ્રક્રિમાને
‘દુષ્કા’ (Femine) કશે છે . વતત ફે-ત્રણ લગ વુધી
લયવાદ ના આલે અથલા ઓછો આલે ત્માયે દુષ્કાની
ક્રયસ્મથસ્ત વજાગમ છે . લધુ લૃક્ષો લાલલાભાાં આલે અને
લાતાલયણને પ્રદુસ્ત થતુાં અટકાલલાભાાં આલે તો દુષ્કાની
વાંબાલના ઓછી યશે છે .
િાિાઝોડું (Cyclone)
લાલાઝોડુાં એ શલાનુાં એક ‘તોપાન’ છે . આણે એને
ચિલાત કે લાંટો કશીએ છીએ. બાયતના દક્રયમાક્રકનાયાના
સ્લમતાયભાાં કે ટરીક લાય આલા ચિલાત વજાગમ છે . જેના
કાયણે ત્માાંના નજીકના સ્લમતાયભાાં શલાનુાં શરનચરન થતુાં
યશે . આ શરનચરન લેગ કડે ત્માયે શલા તોપાની ફને છે .
જોકે શલાનાાં તોપાનો ભમાગક્રદત વભમગાા ભાટે અને ભમાગક્રદત
સ્લમતાયભાાં અવય કયે છે . આલાાં લાલાઝોડાાં શક્રયકે ન, ટોનેડો,
લાંટો લગેયે નાભથી ઓખામ છે .
www.asthaacademy.wordpress.com
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વિષય : - પારરભાવષક શબ્દો
ધોરણ :- 8 – પ્રથમ સત્ર
શબ્દ
અક્ષાંળલૃત્ત
વલુલલૃત્ત
ઉત્તય ગોષધધ

ઈંવલશ શબ્દ
Latitude
Equator
North
hemisphere
South
દવક્ણ ગોષધધ
hemisphere
Longitude
યે ખષાંળલૃત્ત
Rotation
ટયભ્રભણ/ધયીભ્રભણ
Revolution
ટયક્રભણ/કક્ષભ્રભણ
Plateau
ઉચ્ચપ્રદેળ
Evaportion
ફષષ્ીબલન
Sea
વષગય, વભુદ્ર, દટયમો
Ocean
ભશષવષગય
ઉવષગય/ખષડી/અખષત Bay
Standard
પ્રભષણવભમ
Time
Globe
ૃથ્લીનો ગોો
Map
નકળો
Temperature
તષભષન
Anemometer
લનલેગભષક
Sultanate
વલ્તનત
Voting
ભતદષન
Ruling party
ળષવકક્
Opposite
વલયોધીક્
party
Tropic of
કકધ લૃત્ત
cancer
Tropic of
ભકયલૃત્ત
capricone
Governer
યષજ્મષર
Cabinet
કષયોફષયી
Judiciary
જમષમતાંત્ર
Architect
ફથષત્મ
Zone
કટિફાંધ

ઉચ્ચારણ
રેટિટ્યુડ
ઈક્લેિય
નોથધ
શે વભવફપમય
વષઉથ
શે વભવફપમય
રોવજિટ્યુડ
યોિે ળન
યે લલ્મુળન
પ્રેિો
ઈલેયે ળન
વી
ઓળન
ફે
ફિષજડડધ
િષઈભ
ગ્રોફ
ભે
િે મ્યે ચય
એવનભોભીિય
વલ્તષનેિ
લોિીંગ
રુવરાંગ ષિી
ઓોવિિ
ષિી
િર ોવક ઓપ
કે જવય
િર ોવક ઓપ
કે વપ્રકોન
ગલનધય
કે વફનેિ
જ્મુટડવવમયી
આટકધ િેકિ
ઝોન
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