
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Dr. C. C. Chaudhari] [Subject: History]        

Vol. 6, Issue: 8, August : 2018 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  37   Print, International, Referred,  Reviewed & Indexed Monthly Journal                                                  www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

 

 

લાયરી આંદરન:  એક ઐતતશાતવક અભ્માવ (વને ૧૯૪-૪૬) 
 

ડૉ. વી. વી. ચોધયી 

ઝેડ. એપ. લાડડમા લીભેન્વ કરેજ એન્ડ 

એન. ક.ે જહ્ટા કરેજ ઓપ કભવસ, અઠલા રાઈન્વ, વુયત 
 

૧. પ્રસ્તાલના  

દતિણ ગુજયાતભાં પ્રચતરત પ્રથા ભુજફ ઈ.વ. ૧૮૭૧ભા ંાયડી તારુકાના ધડડમાઓ તેભન ફધ જ ાક ળાશુકાયને આી દેતા 

અને તાની ાવે કેલ જીલન ગુજાયલા ભાટે જરૂયી શમ એટરા જ પ્રભાણભા ંનાગરી અને કદયા જેલા ધાન્મ યાખતા.૧ લધુભાં 

ળાશુકાય તેઓ ાવેથી ઊંચું વ્માજ રેતા, લેઠ અને અનેક પ્ર કાયના કાભ કયાલલાભાં આલતા. આડદલાવીઓ ાવેથી ળાશુકાય 

આડદલાવીઓ ાવેથી ળાશુકાય અલ્ યકભના દેલા ેટે જભીન ડાલી રઈ, તેના ય તેભને તાના ગણતતમા કે બાતગમા તયીક ે

લવાલી ઊંચા વ્માજ, લેઠ અને ખેતદાવ પ્રથા નીચે તેભનું ળણ કયતા શતા. આડદલાવી ડકવાનને જતી યશેર તાની જભીન જ 

અડધા બગે ખેડતા. જભીનદાયની જભીન તેભન ેભપતભાં ખેડી આલી ડતી. ળાશુકાય લગેય ેજભીન ત શડ કયી  ખેડલા ભાટે 

લારીઓની ગયજ શતી. આલી ડયતસ્થતતભાંથી દુફા ગુરાભની, લેઠ તથા આડદલાવીઓ ય જુરભ ગુજાયલાની પ્રથા ળરૂ થઈ. 

ખેતીની ભવભ ન શમ ત્માયે જભીનદાય ાવેથી આડદલાવી ડકવાન ખાલટી ેટે તનલાસશ ૂયતંુ અનાજ ભેલતા જેના ફદરાભાં 

જભીનદાયને ત્માં ચાકય તયીકેની કાભગીયી કયલી ડતી અને તેઓની સ્રીઓને જભીનદાયને ત્માં ઘયભા ંચાકય તયીકે કાભ કયલું શતુ.ં 

આ તલસ્તાયભાં આલેર ધાતવમા જભીનભાં ધાવ કાનાય ભજૂય તયીકે કાભ કયનાયને ભજૂયી ેટે ખૂફ ઓછંુ લતય ચૂકલી તેભનું 

આર્થથક ળણ કયલાભાં આલતું. ભુંફઈ  પ્રાંતના થાણા તજલ્રાના ારઘય, ઉભયગાભ અને દશાણુ તારુકાના જંગરાભાં લવતા 

લાયણી જાતતના આડદલાવીઓ ળાશુકાય, જંગરના ઠેકેદાય અને વયકાયી અતધકાયીઓ દ્લાયા થતા ળણન બગ ફન્મા શતા. 

આડદલાવી ઓનુ ંળણ કયલા ભાટે જે એક તલતળષ્ટ પ્રથા અભરભાંથ શતી તે લેઠના વટા તયીકે ઓખાતી. 
 

૨. લેઠના વટાંન લાય  

જભીનદાયની લાડીભાં ભટંુ ચગાન શતુ.ં જભીનદાયન શુકભ શત કે ડકવાન ગણતતમાઓભાંથી કઈક ેલેઠ ભજૂયી ભાટે ચગાનભાં 

શાજયી આલી. દયેક ગણતતમાની શાજયીની ચકવાઈ ભાટે ગણતતમાન ે એક રઢાન ગતજમ આલાભા ં આલત. ડકવાન 

આડદલાવીઓ તેન ે 'લેઠન આવ' (વટ) કશેતા. જેને ઘેય લેઠન વટ શમ તે ઘયના તભાભ ભાણવએ જભીનદાયના ચગાનભાં 

શાજય યશી ફતાલેરંુ કાભ કયલું ડતંુ. કાભ ૂરં કયીને ઘેય ાછા લતા ંલેઠન વટ ફીજા ડકવાનના ઘેય આલાભાં આલત. વટ 

ઘેય આવ્મ એટરે તે ઘયના ભાણવએ વલાયથી વાંજ લેઠ કયલી ડતી. આ યીતે આખંુ લયવ આ લેઠન વટ એક છી ફીજા 

ડકવાનના ઘેય પયત યશેત. લોથી ચારી આલતી યંયા ભુજફ લાયરીઓ  આ પ્ર ભાણે લેઠનું કાભ કયતા આવ્મા શતા. એક 

ડકસ્વાભાં લેઠન વટ આવ્મ. યંતુ એક ડકસ્વાભાં ફાઈ તાલથી ીડાતી શલાથી કાભે ગઈ ન શતી. તેને શાથ કડી ખેંચી ભુકાદભ 

દ્લાયા લાડીના કંાઉન્ડભાં રાલલાભાં આલી ભાયઝૂડ કયીને યાણે કાભ ઉય રગાડી. ફાઈ ફેબાન થઈ  ત્માય ેતેન ેઘેય ભૂકી આલલા 

તેના ધણીને કશેલાભા ંઆવ્મુ.ં તેને ઘેય ભૂકીન ેધણી ાછ લેઠે ગમ. ગમ ન શત ત ભાય ખાલ ડત. 
 

૩. સ્રીઓની કરૂણાજનક માતના  

જભીનદાય તથા ભુકાદભના વાટાભાંથી સ્રીઓ ણ ફચી ન શતી. તેઓ ગણતતમાઓની સ્રીઓને તાની ભારતભરકત ગણતા 

અને ભાનતા શતા કે  તેભન ભનપાલે ઉબગ કયલ એ તેભન લંળ-લાયવાથી ભેર શક શત. કાભે આલેરી સ્રીઓની તનરસજ્જ 

ઠઠ્ઠાભશ્કયી કયલી, અડરા કયલા, ફાત્કાય કયલા એ વાભાન્મ ફાફત શતી . જભીનદાય તથા જંગરન ઈજાયદાય ફંને તેભની 

તલમરારવા લા ભાટે ખુલ્રેઆભ લાયરી ફાઈઓન ઉબગ કયતા. વુલાલડ થમાના ફીજા ડદલવથી જભીનદાય ફાઈને લેઠ 

ભજૂયી કયલા ફરાલતા શતા એક ફાઈ શુકભન અનાદય કયી કાભે ગઈ નતશ તેન ેફીજે ડદલવ ેકાભ ઉય શાજય યશેલા જણાવ્મુ.ં 
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પયીથી તે ગઈ નતશ ત્માય ેતેના ધણીને ભાયલાભાં આવ્મ.૨ આ ફાફતની ફાઈએ પડયમાદ નોંધાલી. વયકાયી અતધકાયી વાથે શાથ 

તભરાલીને જભીનદાય ભુદત ડાલત ગમ. અનેકલાય રાંફા રાંફા ધક્કા ખાઈ કંટાી ગમેરી ફાઈએ કટસભાં શાજયી આલાનું ફંધ 

કમુસ. પડયમાદના આધાયે કેવનું ડયણાભ ળુ ંઆવ્મું તેની ખફય ન ડી. ઈ.વ. ૧૯૪ના ૂલે ૭ લસ દયતભમાન પ્ર લતસતા 'ઈતન્ડમન 

ીનર કડ'ભાં ગુનાતશત ગણામેર એક ણ ગુન એલ ન શત જે જભીનદાયએ કમો ન શમ અને ગુન કયલા ભાટે એક ણ 

જભીનદાયને તથા ળાશુકાયને વજા થઈ શલાનંુ એક ણ દ્રષ્ટાંત ભળમંુ નથી. જભીનદાયને વયકાયી અભરદાય અને વયકાયી નકય 

લગસની ભદદ ન ભતી શત ત તેઓ આડદલાવીઓ ય અત્માચાયી જુરભતંર ચરાલી ળક્મા ન શત.  લાયરીઓને જંગર વાપ 

કયલાનંુ, ફીજ લાલી, યા યલાનું, આગ રાગે ત ઠાયલાનંુ, આ ફધા કાભ કયલા ડતાં. ખેતી અને જંગરની લાલણી એક જ 

વભમ ેથતી તેથી ખેતીનંુ કાભ ભૂકી દઈ જંગરના કાભે જલું ડતંુ, જંગરનંુ કાભ ભપત કયલું ડતંુ. આ કાભ ભાટે વયકાય તયપથી ગાય 

ભત જંગરખાતાના નકય ચાંઉ કયી જતા. આડદલાવીઓને  જૂઠા કેવભાં પવાલી કટસભા ં પડયમાદ કયલાભા ં આલતી. 

ળાશુકાય/જભીનદાય, વયકાયી  નકયળાશીની ભદદથી તેભના ય અતતળમ અત્માચાય કયતા . આલ આ તનયાધાય અને અબણ 

લાયરી તતાની તૂટીફૂટી ઝંૂડીઓભાં, જંગરના કતય કયાડભાં અરગ અરગ લાવભાં યશેત. તેભનું વંગઠન ન શતું. ભનુષ્મ 

તયીક ેજીલલાના શક્કનંુ તેને જ્ઞાન ન શતંુ. 
 

આડદલાવીઓ તનયિય. તેભને તશવાફ ન વભજામ, તશવાફ જભીનદાય યાખે, તે કશે તે વાચી ખટી જભા-ઉધાય ડકવાનના ખાતાભા ં

ડે, કાઢેરી ઉધાય યકભ ાછી ન લાી ત પાલ ેતે વજા કયત. “ એક લાયરીએ ફાકી બયી ન શતી. તેથી જભીનદાયના નકયે તેન ે

જભીન ઉય ટક્તમ. તેના ળયીય ઉય ફે વાંફેરા આડા ભૂક્માં અને તેના છેડા ઉય ફે ભાણવને ઊબા યશેલા કહ્યુ. લાયરીએ 

ઉધાય યકભની કફૂરાત આતાં વુધી તે ભાણવએ વાંફેરાં ઉય નાચ્મા કમુુઁ. આ ડદલવ વુધી ભેં આ પ્રકાયની યાિવી તળિા તલળે 

વાંબળમંુ ન શતુ.ં ભન ેારૂરેકય થમું કે આ તે ળાશુકાય કે યાિવ ?૩ 

આડદલાવીઓ ય કયલાભાં આલતા અત્માચાય અંગેની ુતષ્ટ તવમભગ્ટન તાવ અશેલાર કયે છે : 

(ફ)કાભે જલાન ઈન્કાય કયલા ભાટે અથલા ટાાટા કયલા ભાટે તેઓ જભીનદાય ના ભાય  અને ળાયીડયક શુભરાના બગ ફનતા. 

તેઓ આડદલાવીઓને થાંબરે ફાંધીને કયડાઓ પટકાયતા શતા. 

(ક “)તાની  તલમ રારવા તૃપ્ત કયલા, ગણતતમાની સ્રીઓને ઉબગ કયતાજભીનદાય વશેજ ણ ખચકાતા ન શતાં.૪ 

આડદલાવીઓની તન:વશામ દળાન ખ્માર ૧૯૩૯ભા ં ભંુફઈની ધાયાવબાભાં ગૃશ અને ભશેવૂર પ્રધાન ભયાયજીબાઈ દેવાઈએ 

આેર વ્મકતત્લભાંથી ભી યશે છે. (ય વપ્ટેમ્ફય) : ''થાણા તજલ્રાના તથા ખાનદેળના બીર તલસ્તાયભાં કેટરાક લો ૂલે આ 

રક (આડદલાવીઓ) જભીનના ભાતરક શતા ....  દુકા કે અછતના કાભા ંતદન નજીલી યકભના ફદરાભાં તેભના શાથભાંથી 

ચારી ગઈ .... ાંચ ળેય અનાજ ભાટે .... એક એકટયના ાંચ રૂતમા કે એક રૂતમા કે આઠ આનાભા ંજભીન રઈ રેલાઈ શતી.’’ 

(ગદાલયી ારૂરેકય ભાનલ જાગે છે ત્માયે, ભંુફઈ, ૧૯૭૬, ૃ. ૧, ય) 

 

૪. લાયરીઓ દ્લાયા પ્રથભ શડતા  

લાયરી આડદલાવીઓ એકાદ વદીથી ગુરાભીની અલસ્થાભાં વફડતા શતા. જુલ્ભી જભીનદાય તેભનુ ં તનયંતય ળણ કયતા શતા. 

ખેતભજૂયી કયતા લાયરીઓને દૈતનક લતય તયીક ેભાર એક આન ભત શત. કઈ ણ યીતે તેઓ તાનંુ ગુજયાન ચરાલી ળકે 

તેભ ન શતા. આલા વંજગભાં વયકાયી અતધકાયી વાલે લાયરીઓની વશાય ેઆવ્મા. વાલે આતવસ્ટન્ટ ફેકલડસ-કરાવ ઓડપવય 

શતા. વાલેની વશાનુબૂતત અને પ્રેયણાથી લાયરીઓએ ૧૯૪૪ભા ંશડતાર ાડી દૈતનક લતય ેટે ૧ય આનાની ભાંગણી કયી જ કે 

શડતાર રાંફ વભમ વુધી ન ચારી. વયકાયના દફાણ વાભે વાલેએ નભતંુ જખલું ડ્મુ. તેભણે લાયરીઓને દૈતનક ૬ આના ભંજુય 

યાખીને શડતાર વભેટી રેલા કહ્યું. વાલેએ ટેક ાછ ખેંચી રીધ એટર ેલાયરીઓને ખૂફ જ આઘાત રાગ્મ.૫ લાયરીઓએ શેરી 

જ લાય અતધકાય ભાટે અલાજ ઉઠાવ્મ શત ણ શડતાર તનષ્પ ગઈ એટર ેલાયરીઓ શતાળાભાં વયી ગમા. એ જ અયવાભાં 

ભશાયાષ્ટ્રના ડકવાનવબાના ડ. વાનેએ ઉભયગાભ તારુકાના કેટરાંક ગાભની ભુરાકાત રીધી. ઈ.વ. ૧૯૪૪ના ડડવેમ્ફય ભતશનાના 

રીજા અઠલાડડમાભાં ડ. વાનેએ ઝયી ગાભભાં ૩૦૦ લાયરીઓને વંફધન કમુસ. તેભને નલી જ આળાન વંચાય થમ. ડ. વાન ે

જણાવ્મું કે "૧ય જાન્મુઆયી, ૧૯૪ના યજ થાણા તજલ્રાના ટીટલાાભાં ભશાયાષ્ટ્ર ડકવાનવબાની પ્ર થભ પ્રાં તતમ ડયદનું 

આમજન કયામંુ છે."૬ લાયરીઓએ કહ્યુ,ં “ અભાયા કેટરાક પ્રતતતનતધઓ આ ડયદભાં ઉતસ્થત યશેળ.ે”  ઉભયગાભ તારુકાના 
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૧ લાયરી આડદલાવી ટીટલાડા ડયદભા ંશાજય યહ્યા. ભશાયાષ્ટ્રના દયેક તજલ્રાભાંથી કુર ભીને ૭૦૦૦ ખેડૂત આ ડયદભાં 

આવ્મા શતા. આલડી ભટી શાજયીન લાયરી આડદલાવીઓ ય જયદાય પ્રબાલ ડ્મ. જાશેય ભંચ યથી તાની લાત કશેલાની 

તક તેભણે ઝડી રીધી. એલા ભામાધાંગડાએ લેઠપ્રથા તલરૂદ્ઘ આગ ઝયતંુ બાણ કમુસ. બાણના અંતભા ંએણે કહ્યુ ંકે શલે લાયરીઓ 

લેડઠમા તયીકે કાભ નતશ કયે અને ળણખયન પ્રતતકાય કયળે. લાયરીઓ ડકવાનવબાઓને તાન જ એક તશસ્વ ભાનલા રાગ્મા. 

દયતભમાન ડકવાનવબાના છર શેઠ ય૩ ભે ૧૯૪ના યજ એક ડયદના આમજનની જયળયથી જાશેયાત કયલાભાં આલી.  
 

૫. ઉભયગાભ વંભેરન  

જભીનદાયએ ડકવાનવબાન જયદાય તલયધ કમો, છતા ંડયદ મજાઈ. આ ભાટે વામ્મલાદી કામસકય દલી અને ગદાલયીફાઈએ 

એક ભતશના અગાઉથી જંગર તલસ્તાયન પ્રમાવ કયી, ડકવાનન વંકસ વાધી તેઓને ડયદભાં શાજય યશેલા પ્રત્વાતશત કમાસ 

શતા. વંભેરનભાં લાયરી ભટી વંખ્માભા ં શાજય યહ્યા. "A new awakening and consciousness was being 

born."૭ ડયદભા ંલેઠપ્રથા નાફૂદ કયલાન ભશત્લન તનણસમ રેલામ. 

લાયરી ડયદભા ંઆ ચાય વૂર તૈમાય કયલાભાં આવ્માં : 

(૧)દૈતનક ૧ય આના લતયની યકડ ચૂકલણી ન થામ ત જભીનદાયની અંગત ભાતરકીની જભીન ખેડલી નતશ. 

(ય)જભીનદાયને તલના ભૂલ્મ ેવેલા આલી નતશ. 

(૩)જભીનદાય તભાયા ય શુભર કયે ત એન પ્રતતકાય કયલ. 

(૪)તભાયે વશુએ વંગડઠત થલુ ંઅતનલામસ છે.૮ 

જભીનદાય વુધી ણ આ વૂરના ડઘા શોંચ્મા. તેઓ આડદલાવીઓ ય શુભર કયલાને અને રાવ ગુજાયલા ટેલામેરા શતા ણ 

વંગડઠત આડદલાવીઓની ળતક્ત વાભે તેઓ ઝૂકી ગમા. લેઠ  પ્ર થા નાફૂદ કયલાભાં લાયરીઓને વપતા ભી એટર ે તેભન 

આત્ભતલશ્લાવ લધ્મ. શલે તેભણે ળાશુકાયની જભીન તલના ભૂલ્મે ખેડલાન નનૈમ બણ્મ. ડકવાનવબા દૈતનક લતય દય નક્કી કયે 

એલી ભાંગણી લાયરીઓએ કયી. ળાશુકાય લાયરીઓનું આ નલું સ્લરૂ જઈન ેળયણાગતી સ્લીકાયી રીધી. આ યીતે તલના ભૂલ્મે વેલા 

આલાની યંયા વભાપ્ત થઈ. આડદલાવીઓ ગુરાભીભાંથી ભુક્ત થમા.૯ 

 

ઉભયગાભના આડદલાવીઓની વપતાથી પ્રે યાઈન ેદશાણુના લનલાવીઓએ ણ ભુતક્તત ચલ ળરૂ કયી. વપ્ટેમ્ફય ૧૯૪ભા ં

આયંબામેરી આ ચલભા ંદશાણુના રગબગ ૧૦૦૦ આડદલાવીઓ જડામા શતા. તેભણે લેઠ પ્રથા નાફૂદ કયાલી દીધી છી 

તેભણે દેલાદાય ગુરાભ આડદલાવીઓને ણ ળાશુકાયના ંજાભાંથી છડાવ્મા.  લાયરીઓ રાર ઝંડા વાથે ળાશુકાયન ે ઘેય જતા. 

દયલાજે ઊબા યશીને ેરા ગુરાભ આડદલાવીઓને ફરાલતા. આડદલાવી તાની ત્ની અને વાભાન વાથે ફશાય આલત. 

લાયરીઓની વાથે ચારલા ભાંડત. ળાશુકાય તેભને યકલાની મશભત કયી ળકતા નતશ. એ જ િણથી ેર આડદલાવી ગુરાભીભાંથી 

ભુક્ત થઈ જત.૧૦ આ યીતે શજાય આડદલાવીઓને ગુરાભીભાંથી ભુક્ત કયાવ્મા શતા. લાયરીઓની લાસ્તતલક  ડયતસ્થતતનું તનરૂણ 

કયતંુ ગદાલયી ારૂરેકયના ુસ્તક લાચકન ેલાયરીઓના 'જગત'ની પ્રતીતત કયાલ ેછે. તેભણે 'રાર- લાલટા'ના પ્રચાયન પ્રમત્ન કમો 

નથી ણ લાયરીઓને વારં વાલસજતનક જીલન જીલલા ભે એ ભાટે વંઘસ કયલા આહ્લાન કમુુઁ છે.” ૧૧ વંભેરનના દઢ  વંગઠનના 

ડયણાભે પકત રણ અઠલાડડમાભાં લાયરી તલસ્તાયભાંથી લેઠ પ્રથા નાફુદ થઈ ળાશુકાયએ એ પ્રતીતત થઈ કે લાયરીઓ શલે કઈણ 

પ્રકાયન એભના પ્રત્મેન અભાનલીમ વ્મલશાય વશન કયળ ેનતશ.૧૨ લાયરીઓ ય  કયલાભાં આલતા અત્માચાય એભના જીલન ની 

એક વલસવાભાન્મ ફાફત શતી, એ શલે આઆ વદંતય ફંધ થમા. એભનાભાં સ્થાતત એક્તતા અને દ્રઢ વંગઠનના કાયણે 

ળાશુકાય એટરા બમબીત થમા કે તેઓ લાયરીઓ તયપ આંગી ઉઠાલલાની મશભત કયી ળક્મા નતશ. ળાશુકાયન ેએ સ્ષ્ટ પ્રતીતત 

થઈ કે લાયરીઓ શલે કઈ ણ પ્રકાયન એભના પ્રત્મેના અભાનલીમ વ્મલશાય વશન કયળ ેનતશ. 
 
 

૬. ખેતદાવ (લેઠ) પ્રથાની નાફૂદી  

લેઠ પ્રથાની નાફૂદી કયલાભાં પ્રાપ્ત કયેર વપતા ફાદ લાયરીઓ ખેતદાવ પ્રથા નાફૂદ કયલા કટીફદ્ઘ થમા. સ્લાબાતલક યીતે, એ 

વપતાએ તેઓના જુસ્વા અને મશભતભાં લૃતદ્ઘ કયી અને શલે તેઓ લધુ આક્રભક લરણ અનાલલા તૈમાય થમા. લયવાદની 

ભવભન પ્રાયંબ થતાં, તેઓએ જભીનદાય/ળાશુકાયની જભીન તલના લતય ેભપતભા ંખેડલાન ઈન્કાય કમો. તેઓએ ડકવાનવબા 
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દ્લાયા ઠયાલેર રઘુત્તભ લેતનની ભાંગણી કયી. આ પ્રલૃતત્ત વભગ્ર ઉભયગાભ તારુકાભાં પ્રવયી અને ભશાયાષ્ટ્રના દશાણુ તારુકાભાં ણ 

એની અવય થઈ. વપ્ટેમ્ફય ૧૯૪ભા ં ડકવાનએ અનેક ગાભભા ંવબાઓ બયી ળણ તલયધી ઠયાલ વાય કમાસ. વબાઓભાં 

પ્રાયંબભાં ફે થી રણ શજાય ડકવાન શાજય યશેતા ણ થડા વભમ ફાદ એ વંખ્મા ૮ થી ૧ શજાયની થઈ. ડકવાનવબાના 

કામસકયએ આેર પ્રત્વાશનના કાયણે આર્થથક દેલાના ફદરાભાં પયતજમાત ફનેર ચાકયી પ્રથાને નાફૂદ કયલા તેઓ કટીફદ્ઘ ફન્મા. 

આખયભાર અને નાયૂડ ભુકાભે ભેર વંભેરનભાં રેલામેર તનણસમન અભર કયાલલા વંભેરન ફાદ તયત જ ડકવાનની ચાય 

ટૂકડીઓ રારલાલટા વાથે વયઘવ   કાઢી જુદા જુદા ગાભભાં ગઈ. ત્માં જભીનદાયના તનલાવસ્થાને ઊબા યશી, ખેતદાવ/ચાકયને 

ફશાય ફરાલી, તેન ેદેલા ભુક્ત અને ખેતદાવ તયીકે ભુક્ત થમ શલાનંુ જાશેય કયી, તેન ેવયઘવભાં વાભેર થલાની વૂચના આલાભાં 

આલતી. આલા ચાકય તયત જ તાના ડયલાય અને વાભાન વાથે જભીનદાયનું તનલાવસ્થાન છડી દેતા. લાયરી ડકવાનના 

વંગઠન, જુસ્વા અને આક્રભક લરણ જઈ, જભીનદાય તેઓન વાભન કયલાનંુ વાશવ કયી ળક્મા નશતા.૧૩ આભ, તલના લતય ે

ભપતભાં જભીનદાયની જભીન ખેડી આલાની લયવ જૂની અને ભજફૂત ખેતદાવ પ્ર થા (Serf -tenure)ન અંત આવ્મ. 

ળાભયાલ ારૂરેકયના ળબ્દભાં ““.... the oldest and strongest citadel .... crumbled as easily as forced labour had 

collapsed. .... Abolition of serf - tenure was a glorious victory."૧૪ લેઠ પ્રથાની જેભ જ વશેરાઈથી નાફૂદ કયી 

ળકામેર ખેતદાવ પ્રથાએ લાયરીઓન જલરંત તલજમ શત. તેઓએ એક વદી શેરાં ગુભાલેર ભુતક્તત ુન: પ્રાપ્ત કયી શતી. 

 

૭. ઘાવ કાણી શડતાર અન ેખેડૂતની મુતક્ત  

ઓકટફય ભતશનાભાં ઘાવ તૈમાય થતાં, એની કાણી ળરૂ કયલાભાં આલતી. ઓકટફય ૧૯૪ભા ંઘાવ કાણી ભાટે ડકવાનએ 

૦૦ યતર ઘાવની કાણી ભાટે અઢી રૂતમાના રઘુતભ લેતનની ભાંગણી કયી. ઘાવ કાણીન વભમ ળરૂ થતાં ઘાવ કાણી ભાટે 

એક ણ લાયરી ભી ળક્તમ નશત.૧૫ શડતારથી ગબયાઈ ગમેર જભીનદાય/ળાશુકાયએ તાની અવશામ ડયતસ્થતતભાં, 

આંદરન/શડતારન અંત રાલલા ભાટે વયકાયી અતધકાયીઓને ભદદ કયલા તલનંતી કયી. તેઓએ તજલ્રા ન્મામાધીળને ડકવાનની 

વબાઓ ય પ્ર તતફંધ ભૂકલા અનેક લખત તલનંતી કયી. ડકવાનવબાના કામસકય લાયરીઓને મશવા ભાટે ઉત્તેતજત કયતા શલાની 

પડયમાદ કયી . તજલ્રા ન્મામાધીળે લાયરીઓની શડતાર/ આંદરન  ળાંતતૂણસ શલાથી પ્ર તતફંધ ભૂકલાન ઈન્કાય કમો. આથી 

આંદરનને કચડી નાંખલા તેઓએ અન્મ મુતક્તઓ અજભાલલાન તનણસમ કમો. જભીનદાયએ વાયી યીતે વભજ્મા શતા કે લાયરીઓ 

ૂણસત: રારલાલટાને લપાદાય શતા. આ ભૂબૂત તથ્મના આધાય ય તેઓએ તાની મજના તૈમાય કયી. લાયરીઓને 

રારલાલટાના નાભે વશેરાઈથી ગેયભાગે દયી ળકાળે એલી તેઓની વભજ શતી. લાયરી આંદરન મશવક સ્લરૂ ધાયણ કયે અને 

વયકાયને એભા ંદયતભમાનગીયી કયલાની પયજ ડે એ ભાટે જભીનદાયએ ઉભયગાભ તારુકાના ગાભભા ંએક અપલા પેરાલી કે તબરાડ 

નજીક આલેર તરલાડા ભુકાભે ૧૦ ઓકટફયના યજ ડકવાન આગેલાન શ્રીભતી ગદાલયીફાઈ ળાભયાલ ારૂરેકયની યાખલાભાં 

આલેર ડકવાનવબા ય ળાશુકાયના ગુંડાઓ દ્લાયા શુભર કયલાભાં આલળે. તરલાડા ભુકાભે દળ શજાય જેટરા ં ડકવાન એકતરત 

થમા. તજલ્રા રીવ લડાની ભાતશતી ભુજફ એકતરત થનાયાઓની વંખ્મા રીવ શજાયની શતી.૧૬ ળાશુકાયએ રીવને જણાવ્મું 

કે તરલાડા ભુકાભે એકતરત થમેર લાયરીઓ, તેઓની શત્મા કયલાન ઈયાદ ધયાલતા શલાથી તેઓનુ ંજીલન બમભા ંશતુ.ં ૧૦ 

ઓકટફયની ભધ્મયાતે વળસ્ર રીવ તરલાડા આલી શોંચી અને ળાંત યશેર લાયરીઓ ય ચારતી ભટયલાન યથી ગીફાય 

કમો. ગીફાયના કાયણે એક લાયરીનંુ ભૃત્મ ુઅને કેટરાકને ઈજા થઈ શલા છતાં તેઓ ત્માંથી તલખેયામા ન શતા. ૧૧ ઓકટફય 

યાતના ૩ લાગ્મા વુધી વભમાંતયે રણ લખત તભાભ ડદળાઓભાંથી રીવે ગીફાય ચારુ યાખ્મા. ડયણાભે ાંચ લાયરીઓના ભૃત્મુ 

થમા. ઘલામેર લાયરીઓભાં ૧ય લસન એક ફાક ણ શત. આભ છતા ંલાયરીઓ ત્માંથી ખસ્મા નતશ. ળાભયાલ ારૂરેકયના ભતે - 

“The episode was a thrilling exhibition of the reckless defiance of death by the Varli, his loyalty to the 

Red Flag and the birth of rare courage in him."૧૭ ગીફાય થમ શલા છતા ંલાયરીઓ તલખયામા નશતા. તેઓ એભ 

ભાનતા કે વબાનંુ આમજન રાર લાલટાએ કયેર શલાથી એ જ્મા ંવુધી તલખેયી જલા ભાટેની યલાનગી ન આ ેત્માં વુધી એભ 

કયલાનંુ ન શતુ.ં “They would rather pay any amount of price in life rather than disperse without the 

permission of the Red Flag."૧૮ તરલાડાથી ફાય ભાઈરના અંતયે આલેર ખાતરલાડા ભુકાભે આલેર ડકવાનવબાના કામસરમ 

ય ઘટના અંગેન વંદેળ ભકરલાભાં આવ્મ. ત્માં શાજય તફયાદય કભરાકય યણડદલે તયત જ યાતના ૩ લાગ તરલાડા આવ્મા. તે 

એકતરત થમેરાઓને વંફધી ળાંતતથી તલખેયાઈ જલા વભજાલી યહ્યા શતા ત્માય ે વાય થઈ યશેર રીવ લાનભાંથી કયામેર 

ગીફાયના કાયણે એક લાયરીનંુ ભૃત્મ ુથમંુ અને અનેક લાયરીઓ ઘલામા. જભીનદાય અને વયકાયના લતસનના કાયણે ાંચ તનદો 

લાયરીઓ થમેર ભૃત્મુએ લાયરીઓભાં વ્માક પ્રભાણભા ંએભના પ્રત્મ ેતીવ્ર કડલાળ ઊબી થઈ. પ્રાયંબભાં વામ્રાજ્મલાદી નકયળાશીનું 
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લરણ આ પ્રશ્નભાં શસ્તિે ન કયલાનંુ શતુ ંણ એભાં એકાએક ડયલતસન આવ્મું. કામદ અને વ્મલસ્થાની જાલણીના ફશાના 

શેઠ રીવ ેદભનન ઉગ્ર ભાગસ અનાવ્મ. ૧૩ ઓકટફયના યજ ચાય કે લધુ ભાણવના એકઠા થલા ય ફે ભતશના ભાટે મશદ 

વુયિા ધાયા શેઠ પ્રતતફંધ ભૂકલાભાં આવ્મ. ૧૪ ઓકટફય,ે જભીનદાયએ તજલ્રા ન્મામાધીળને વામ્મલાદીઓને તારુકાભાંથી શદ 

ાય કયલા તલનંતી કયી. ફીજા જ ડદલવ ે તજલ્રા રીવ વુતપ્રન્ટેન્ડેટ,ે ારૂરેકય દંતત - ળાભયાલ અને ગદાલયીફાઈ, તફયાદય 

કભરાકય યણડદલે, જળલંત ઠક્કય અને પટગ્રાપય વુનીર જનાશ લગેયેને ઉભયગાભ તારુકાભાંથી શદાય કમાસ. ળાભયાલ ારૂરેકયના 

ભતે “The main object of the repression was to terrorise the rising movement of the liberated Varlis, and 

to drown it in blood."૧૯ શડતારને કાયણે જભીનદાયને ઘણુ ંઆર્થથક નુકળાન બગલલું ડ્મ.ુ આથી તેઓ અઢી રૂતમાનંુ 

રઘુત્તભ લેતન ઘાવ કાણી આલા ભાટે વંભત થમા. કેટરાંક જભીનદાયએ ઝડથી ઘાવ કાણી થામ એ ભાટે અઢી રૂતમાના 

ફદરે રૂ. રણનુ ંરઘુત્તભ લેતન વુદ્ઘાં ચૂકવ્મુ.ં૨૦ 
 

૮. ભશારક્ષ્ભી વંભેરન  

આડદલાવીઓની બાતલ પ્રલૃતત તલળ ેતલચાયણા કયલા ભાટે ય૧ જાન્મુઆયી, ૧૯૪૬ના યજ થાણા નજીક ભશારિભી ભુકાભે દશાણુ 

અને ઉભયગાભ તારુકાના ડકવાનનું એક વંભેરન ભળમંુ. આ વંભેરનભાં ફે ભુખ્મ ઠયાલ વાય કયલાભા ંઆવ્મા : 

(૧  )ડકવાન  ખભી ન ળકે એ તભાભ જૂની અન્મામી ફાકી યદ કયલી આના અનુવંધાનભાં ડકવાનને શાકર કયલાભાં આલી, 

“ છેલ્રાં રણ લસભા ંલધાયલાભાં આલેર ગણત (ચભ્યતૌ) બયળ નતશ. જૂની ફાકી આળ નતશ.”  

(ય  )ગણત  ેટે ડકવાનએ પક્તત ડાંગય જ આલી. ળાકબાજી, કઠ, આભરી લગેય ેફીજંુ કળંુ આલું નતશ.૨૧ 

ઈ.વ. ૧૯૪૬ના જૂનભા ંચભાવુ ળરૂ થતા ં ડકવાનએ વંભેરનના ફંને ઠયાલન ચુસ્ત અભર ળરૂ કમો. તેઓએ એક જ લસની 

ગણત આલાન અને અગાઉના લોની ફાકી યશેર ગણત આલાન ઈન્કાય કમો.૨૨ લાયરી ડકવાનએ ઠયાલન ચુસ્ત અભર 

થામ એ ભાટે કડક દેખયેખ યાખલાની ગઠલણ કયી. ગણત ઉયાંત અન્મ કઈ લસ્તુ જભીનદાય કે તેન નકય રઈ જતા દેખામ ત 

તેને યકલાભાં આલત. જભીનદાયન િ ન્મામી નશત તેભજ લાયરીઓ વંગડઠત અને દ્રઢતનશ્ચમી ફન્મા શલાથી જભીનદાયને 

એક લસની ગણતથી જ વંત ભાનલ ડ્મ. ગદાલયીફાઈના કશેલા ભુજફ “ આડદલાવીઓન ઉત્વાશ અલણસનીમ શત. તેથી 

ઝાઝી ભશેનત ન કયતાં ફધી જ ભાંગણીઓ ભી ગઈ.” ૨૩ 

 

૯. જંગરના ભજૂયન પ્રશ્ન તથા યભીટની ભાગણી  

દળેયા-ડદલાી ફાદ ઘાવ કાણી કે ડાંગયની રણણી ળરૂ થામ એની વાથે જ જંગરના લૃિ કાલાની ળરૂઆત થતી. જંગર 

પાડલાની ભજૂયી અત્મંત નજીલા ચાય આનાની શતી. આથી ડકવાનવબા દ્લાયા મગ્મ ભજૂયીની ભાંગણી કયલાભાં આલી. ઈ.વ. 

૧૯૪૬ભા ંમશદની યાજકીમ ડયતસ્થતતભાં ડયલતસન ળરૂ થમંુ. ૯૩ભી કરભની યાજલટન અંત આવ્મ અને ભંુફઈ ઈરાકાભાં (પ્રાંત) 

કોંગ્રેવનંુ પ્રધાનભંડ વત્તાસ્થાને આવ્મુ.ં ભંુફઈ પ્રાંતના ફી. જી. ખેયના પ્રધાનભંડભાં ભયાયજીબાઈ દેવાઈ ગૃશપ્રધાન શતા. થાણા 

તજલ્રાના કરેકટય ફેડેકયની ફદરી થતા ં ફાયડરી વત્માગ્રશને કચડી નાંખનાય અરભોરા એભના સ્થાન ે આવ્મા. જંગરખાતા 

દ્લાયા પ્રતતલસ કયલાભાં આલતી શયાજીભા ંઠેકેદાય કૂ યાખતા. કૂભાં આલેર વાગ લૃિ કાલાનું, એભની વાપવૂપી કયલાનંુ, ભા 

અને ગુણલત્તા પ્રભાણે ગઠલલાનંુ તેભજ ફદગાડા કે ટ્રકભાં બયલાનંુ કાભ ભજૂયએ કયલાનંુ શતુ.ં ૧૯૪૬ભા ંઈભાયતી રાકડાના 

બાલભા ંતેજી આલલાથી લેાયીઓને ુષ્ક નપ થમ શલા છતા ંભજૂયીન ચાય આના દય મથાલત જ યહ્ય. તવભીગ્ટનના અશેલાર 

જણાલે છે : “ ભજૂયીન યજ ચાય આનાન છે. અંગ ય કાભ રીધુ ંત ણ છ અથલા લધાયે રકએ એકર થઈને કાભ કમાસની જે 

ભજૂયી રીધી તે યજના રણ આના (જણ દીઠ) અથલા શભેળાં તેનાથી ણ ઓછી ભતી.” ૨૪ 

 

ડકવાનવબાએ જંગર પાડલા ભાટે વલા રૂતમા યજની રઘુત્તભ ભજૂયીની ભાંગણી કયી. જે તેઓ  દય આલા તૈમાય ન શતા. 

ડકવાનવબાને જડભૂથી ઉખેડી નાંખલા કરેકટય અરભોરાએ ઘાવ કાણી ભજૂય ૦૦ યતર ભાટે દઢ થી ફે રૂતમા નક્કી કમો 

અને જંગર પાડલા ભાટે રૂતમ એક લાયરી આડદલાવીઓ ઓછા દય ેઘાવ કાલા તૈમાય ન શતા. ડયણાભે ડકવાનવબાએ ફંને 

ભાંગણીઓન સ્લીકાય ન થામ ત્માં વુધી શડતાર કયલાન તનણસમ કમો. જંગરભાં યશેતા લાયરીઓએ ળીઘ્ર જ શડતાર કયલાના 

તનણસમને વભથસન આપ્મુ.ં૨૫ ડકવાનવબાના આદેળની જાણ કયલા આડદલાવીઓએ એક તલતળષ્ટ પ્ર કાયની યીત અનાલી. એક 
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રાકડી ય તાડ ( toddy)નુ ંાંદડંુ ફાંધી એની વાથે શડતારની તચઠ્ઠી રગાડી તે એક ગાભથી ફીજે ગાભ પેયલલાભાં આલતી. 

રાકડી શોંચતાની વાથે જંગરભાં કાભ કયતા લાયરીઓ કાભ ફંધ કયી દેતા અને  એ ઉયાંત ભાર રાલલા રઈ જલા ભાટેના 

ગાડાઓની લાશતૂક વુદ્ઘાં આડદલાવીઓએ ફંધ કયી. જભીનદાય અને ળાશુકાયએ લાયરીઓની શડતાર તડલા ભાટે તલતલધ 

પ્રકાયની યીતયવભ અનાલી. આડદલાવીઓને દફાલલા, જભીનદાય/ળાશુકાયએ િુલ્રક કાયણ દળાસલી, એભના ય ન્મામારમભાં 

આળયે ૪૦૦ દાલાઓ દાખર કમાસ. ડકવાનવબાની પ્રલૃતત્તઓના કાયણે લાયરી આડદલાવીઓભાં ઝડથી ડયલતસન આવ્મું. ળાભયાલ 

ારૂરેકયના ળબ્દભાં, “ Straight from infancy, he {Varli} stepped into maturity."૨૬ આંદરનના કાયણે તેઓ 

તાના અતધકાય પ્રત્મ ેવબાન ફન્મા. ભાચસ ૧૯૪૬ભા ં ભંુફઈ પ્રાંતતક ધાયાવબાની ચૂંટણીભાં રાર લાલટાએ તાન ઉભેદલાય 

ઊબ યાખ્મ. ભતદાનના ડદલવે લાયરીઓનુ ંવયઘવ ભતદાન કેન્દ્ર ય શોંચ્મુ ંત્માય ેતેઓને જાણલા ભળમંુ કે તેભના ળણખયને 

ભતદાનન અતધકાય શત ણ તેઓ તે એ અતધકાયથી લંતચત શતા. કોંગ્રેવના ઉભેદલાય વાભે રારલાલટાના ઉભેદલાયન યાજમ 

થમ. લાયરીઓન પ્રશ્ન, ફેળક, ૂણસત: આર્થથક શત ણ વયકાયે તેને યાજકીમ સ્લરૂ આપ્મુ.ં વયકાયની દ્રતષ્ટએ મશવાના 

તશભામતીઓ (રારલાલટાલાા) આડદલાવીઓને ઉશ્કેયી યાજકીમ ડયલતસન (વામ્મલાદી યાજ્મ) રાલલા ભાંગે છે. ૨૭ 

 

૧૦. યભીટની ભાંગણી  

ડકવાનવબાએ ઠયાલેર ભજૂયીના રઘુત્તભ દય આલાન સ્લીકાય કયનાય જભીનદાયના ઘાવની કાણી રારલાલટાની યભીટ 

(યલાનગી તચઠ્ઠી) લગય કયલાન લાયરી આડદલાવીઓએ ઈન્કાય કમો. ડકવાનવબાએ યભીટ ભેલનાયના ઘાવની કાણી 

કયલાન આદેળ આપ્મ. જંગરના ઠેકેદાયને ત્માં કાભ કયતા આડદલાવીઓએ લાજફી ભજૂયીના દય ન ભે ત કાભ કયલાન ઈન્કાય 

કમો. ૧ય૦ જેટરા ંરાકડાંના ીઠાંઓ ય તેઓએ કાભ કયલાની ના ાડી.૨૮ જંગરના ઠેકેદાય/જભીનદાયએ લાયરીઓને ગાડા ં

તયત જ ચાર ુકયલા જણાવ્મુ.ં પ્રત્મુત્તયભા ંલાયરીઓએ સ્ષ્ટ કજંુ કે મગ્મ બાલ ેગાડા ંચરાલલા ભાટેની ડકવાનવબાની યભીટ ભે 

ત જ ગાડા ંચરાલળ.ે૨૯ ઠેકેદાયએ આડદલાવીઓને દફાલલા અનાલેર ફપ્રમગ અને અન્મ મુતક્તતઓ વાભે તેઓ તલચતરત 

થમા નશતા. વામ્મલાદીઓના ીઠફન ેરીધે શડતાર/આંદરનને ૂણસ વપતા ભે ત આડદલાવીઓભાં તલકતવત થઈ યશેર 

વામ્મલાદ પ્રત્મેની શ્રદ્ઘાને નાફૂદ કયલાનંુ અળક્મ ફને એલું વયકાયને પ્રતીત થતાં તે આંદરનનંુ દભન કયલા વડક્રમ ફની. 
 

૧૧. વયકાયની કામસલાશી  

વયકાય ે નક્કી કયેર દય ય લાયરીઓ કાભ કયલા તૈમાય થામ એ ભાટે ભાભરતદાયે  યય ઓકટ ૧૯૪૬ના યજ આમતજત કયેર 

વબાભા ંકઈ લાણી શાજય ન યહ્ય. આથી મચતાતુય ફનેર જભીનદાય/ળાશુકાયએ ૧૯૪ની ઘટનાનંુ ુનયાલતસન કમુસ. 
 

૧૨. ળશીદના સ્ભૃતત ડદનની ઉજલણી  

ુન: એલી અપલા પેરાલલાભાં આલી કે ડકવાન ૧૦ ઓકટફય, ૧૯૪૬ભા ંરીવ ગીફાયભાં ળશીદ થમેર લાયરીઓની માદભા ં

'સ્ભૃતત ડદન'ની ઉજલણી કયલાભાં આલળે. આ ભાટે તરલાડા ગાભે વબા બયલાભા ંઆલી.૩૦ ૧૦ ઓકટફય, ૧૯૪ભા ંલાયરીઓ 

ય કયામેર ગીફાય અન્મામી શત એલું વયકાયે કયેર તાવનંુ તાયણ શતુ.ં 'તચરા' દૈતનકભાં પ્રતવદ્ઘ કયલાભા ંઆલેર કે, “No one 

from police ....  injured though there was stone throwing. The firing, we fear, must have been 

indiscriminate. We feel that there should be an open and independent inquiry into it."૩૧ એવ. ી. વ 

દઢવ રીવની ટુકડી રઈને તરલાડા શોંચ્મા, ણ તરલાડા ભુકાભે કઈ ણ આડદલાવી ગમ ન શત. જભીનદાયની ચાર 

વપ થઈ ન શતી. વુનીર વેનના ભતે તરલાડા ભુકાભે ફરાલલાભાં આલેર વબા ડકવાનવબા દ્લાયા યદ કયલાભા ંઆલી કેભ કે તે 

રીવ વાથેના વંઘસને ટાલા આતુય શતી. રીવ તરલાડા શોંચી ત્માય ેજણામંુ કે વબા ત યદ કયલાભા ંઆલી શતી.૩૨ 

 

૧૩. વભાધાન  

શડતાર કઈ ણ પ્રકાયના અલયધ લગય રગબગ એક ભતશનાથી વતત ચારી શલાથી ઘાવની કાણી થતી ન શતી. તાને થતા ં

આર્થથક નુકળાનન અંત રાલલા કેટરાંક જભીનદાય ડકવાનવબાએ ઠયાલેર ભજૂયીન રઘુત્તભ દય આલા વંભત થમા. લધુભાં તેઓ 

આડદલાવીઓ ય કયેર કેવ ાછા ખેંચી રેલા તૈમાય થમા. આટરાથી આડદલાવીઓ વંતુષ્ટ ન થમા. તેઓએ એલી ભાંગણી કયી કે 

ખટા દાલાઓ કયલા ફદર ગાભની વરાશ રઈ જભીનદાયએ વભસ્ત ગાભ ભાટે અભુક યકભ દંડ તયીક ે બયલી. કેટરાક 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Dr. C. C. Chaudhari] [Subject: History]        

Vol. 6, Issue: 8, August : 2018 

(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

  43   Print, International, Referred,  Reviewed & Indexed Monthly Journal                                                  www.raijmr.com 

RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

જભીનદાયએ આ ભાંગણી ભાન્મ યાખી કેભ કે તેઓન ેશજાય રૂતમાનંુ નુકળાન થામ તેના કયતાં થડક દંડ બયલાનંુ તશતાલશ રાગ્મંુ. 

ખૂફ જ શ્રીભંત જભીનદાય ડકવાનવબાએ ઘાવ કાણી ભાટે ઠયાલેર દય ેભજૂયી આલાન ઈન્કાય કમો - બર ેગભે તેટરંુ આર્થથક 

નુકળાન થામ.તેઓએ વયકાયની ભદદ ભેલી ઘાવની કાણી કયાલી રેલાન પ્રમત્ન કમો ણ તેભની ઘાવની કાણી થઈ નતશ.૩૩ 

 

જંગર કાલાની શડતારન અંત આલલાના તચહ્ન દેખાતા ન શતા. રાકડાના લેાયીઓન ભટા પ્રભાણભા ંઆર્થથક નુકળાનના થઇ 

યહ્યું શતંુ. આલી ડયતસ્થતતભા ંટ્રામફર લેરપેયના ખાવ અતધકાયી તથા પ્રાંત અતધકાયીએ વભાધાન કયાલલાન પ્રમાવ કમો. ઈભાયતી 

રાકડાના લેાયીઓના ભંડના પ્રભુખ અને પ્રતતતનતધઓ તેભજ ડકવાનવબાના કામસકય વાથે લાટાઘાટ ળરૂ કયી. આના પસ્લરૂે 

જંગરના કાભ ભાટે વલા રૂતમ યજ આલાનુ ંનક્કી થમંુ. લધુભાં કાભ કયતાં અકસ્ભાતથી ઈજા થામત એ અંગે લતય આલાનું 

ણ ઠયાલલાભા ંઆવ્મું. રાકડાના લેાયીઓના ભંડે થમેર વભાધાનન જાશેયભા ંસ્લીકાય કમો. ડકવાનવબાએ ૧૧ નલેમ્ફયના યજ 

શડતાર વભાપ્ત કયલાનંુ જાશેય કમુુઁ.૩૪ અધસનગ્ન આડદલાવીઓએ આંખ આંજી દે તેલ તલજમ ભેવ્મ. એવ.લી. ારૂરેકય રખે 

છે, “It was a great victory for the Varlis. They had successfully fought and met the offensive of the 

landlords, the timber merchants and the repression of the bureaucracy and had conducted their struggle 

most peacefully to a successful end.” ૩૫ વુનીર વેન લાયરી આંદરનની ડેર અવય અંગે મથાથસ કશે છે, “The 

militant movement of the Warlis .... made a deep impact on the life in the villages."૩૬ લેઠપ્રથા, દાવ (ચાકય) 

પ્રથા, ળાડયયીક અત્માચાય તેભજ ખટા તશવાફ યાખલાની દ્ઘતતન અંત આવ્મ. ઘાવ કાણી અને જંગરના કાભ ભાટે ઠયાલેર 

ભજૂયીના રઘુત્તભ દય આડદલાવીઓને ભતા થમા શલાથી એભની આર્થથક તસ્થતત વુધયલાના કાયણે એભની જીલન ળૈરીભાં ણ 

પેયપાય થમા. દા.ત. રંગટી અને અધસનગ્ન અલસ્થા ગઈ અને કડા ંશેયતાં થમા. એભના ઘયભા ંજૂજ પ્રભાણભાં તાંફા-તત્તના 

લાવણન ઉમગ ળરૂ થમ. લાયરીઓભાં આલેર વોથી ભટંુ ડયલતસન એટરે તેભનાભાં જાગેર સ્લભાનની બાલના . 

ડકવાનવબાના કામસકયએ લાયરી આડદલાવીઓને જાગૃત કયલાભાં તેભજ વંગડઠત કયલાભાં ખૂફ જ નોંધાર અને ભશત્લની બૂતભકા 

બજલી શતી. એક જાતત તયીકે લાયરી આડદલાવીઓ વભાન યીતે ળણ અને અત્માચાયન બગ ફન્મા શલાથી, આ 'જાતત 

ડયફે' તેઓન ે વંગડઠત કયલા અને યાખલાભાં ખૂફ જ તનણાસમક બૂતભકા બજલી શતી.૩૭ વંગઠનના પ્રતાે તેઓભાં થતા ં

રઘુતાગ્રંતથ નાફૂદ થઈ. કાક્રભે આંદરનના ડયણાભે લાયરીઓ પ્રત્મેના જંગરના ઠેકેદાય, જભીનદાય અને ળાશુકાયના લરણ-

વ્મલશાયભાં ક્રાંતતકાયી ડયલતસન આવ્મુ.ં “ Even forest constables greeted them politely."૩૮  ય૦ નલેમ્ફય, ૧૯૪૬ 

વુધી ડકવાનવબાના કામસકય લાયરીઓના ગાભભાં જઈ, થમેર વભાધાનની ભાતશતી તથા નક્કી થમેર ળયતની વભજ આલાભાં 

વ્મસ્ત યહ્યા. લાયરીઓએ કાભની ળરૂઆત કયતાં વાભાન્મ ડયતસ્થતતની ુન: સ્થાના થઈ.૩૯ 

 

૧૪. લાયરી આંદરનની વભીિા અન ેતાયણ  

આ ચલની વભીિા કયતાં એભ કશી ળકામ કે લાયરીઓ ઘણાં લોથી અત્માચાય અને ળણન તળકાય ફન્મા શતા. 

ડકવાનવબાના ટેકાને કાયણે લાયરીઓભાં વાશવ, ળતક્ત અને આત્ભતલશ્લાવન વંચાય થમ. ડયણાભે તેઓ લેઠ પ્રથા ફંધ કયાલી 

ળક્મા. તલના ભૂલ્મ ેવેલા આલાની ના ાડી ળક્મા. આભ, તેઓ તાના અતધકાય પ્રાપ્ત કયી ળક્મા. ગુરાભી અને ળણભાંથી 

ભુક્ત થમા એટરે એભ કશી ળકામ કે લાયરીઓની ચલ વપ થઈ.  આભ, લાયરી આડદલાવીઓ જેઓ જભીનદાય અને 

ળાશુકાયના ખેતય ય બાતગમા કે ખેતભજૂય તયીકે કાભગીયી ફજાલતા શતા. તેભણે ડકવાનવબાના કામસકયના ભાગસદળસન શેઠ 

ળણ વાભે વપતાૂલસક રડત ચરાલી એટરુ ંજ નતશ ઘય, ચાકય અને જંગર કાભદાય તયીક ેથતા ંળણને વપ ડકાય આપ્મ. 

વંસ્થાનલાદી ડયતસ્થતતએ આ તલસ્તાયભા ં ફશાયથી આલનાય  તત્લને જભીનદાય અને ળાશુકાયન ે તાન પ્ર બાલ જભાલલા 

ભાટેની તક ૂયી ાડી શતી અને યાજ્મના પ્રલતસભાન કામદા  અને તંર તે  ભાટે વશામરૂ થમા શતા.  ળશેયના ભધ્મભલગી  તળતિત, 

ડકવાનવબાના કામસકયએ તેભને જાગૃત કયલાભા ંઅને વંઘસ ભાટે વંગડઠત કયલાભા ંભશત્લની બૂતભકા બજલી શતી.  વડક્રમ  એલા 

યાષ્ટ્રલાદી અને વભાજલાદી ડયફએ તેભને વંઘસને ભાગે લાી યાષ્ટ્રીમ જીલનભા ંન્મામી સ્થાન પ્રાપ્ત કયલાભાં વશામ કયી શતી. 

લી, ભેદાની તલસ્તાયના ળતત ડકવાનની જેભ અશીના આડદલાવી ડકવાનભાં વાભાતજક યીતે કઈ સ્ષ્ટ આંતય તલબાજન ન 

શતું. એકંદય ે તેઓ વભરૂ વાભાતજક જૂથ યચતા શતા. જેથી જાતત ડયફ આર્થથક ળણે તેભન ે વંગડઠત કયલાભાં નોંધાર 
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બૂતભકા બજલી શતી. વાભે િે જભીનદાય તથા ળાશુકાય લગસ વાભાતજક, ધાર્થભક યીતે અનેક તલતબન્નતાઓ ધયાલત શત. એ 

વંજગભા ંએક તનતશ્ચત વીભાથી આગ તેઓ એક જૂથ તયીકે લતી ળકે તેભ ન શતા. ફીજી તયપ તેભનુ ંવજસક અને વભથસક એલુ ં

વાંસ્થાતનક યાજ્મ નફું ડ્મુ શતુ.ં આ કાયણે યાષ્ટ્રલાદીઓની વશાનુબૂતત લચ્ચે વભાજલાદીઓ દ્લાયા લગસ તલગ્રશની વ્મૂશયચના 

ય આયંબામેરું આ આંદરન વપ તનલડ્મંુ શતુ.ં તેની વપતા ભાટે વામ્મલાદીઓની ક્રાંતતકાયી તલચાયધાયા કયતાં સ્થાતનક સ્તય ે

પ્રલતસતી તલતળષ્ટ વાભાતજક, આર્થથક ડયતસ્થતત પ્રત્મેના અવંત  અને બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદના તલજમે ઊબી કયેરી વાનુકૂ યાજકીમ 

આફશલાનંુ મગદાન લધુ ભશત્લનું શતુ.ં લાયરીઓભાં આલેરું વોથી ભટંુ ડયલતસન એટરે તેનાભાં જાગેરી અતસ્ભતા વંગઠનના 

પ્રતાે તેનાભાં આત્ભતલશ્લાવની જે બાલના તનભાસણ થઈ છે તેના પ્ર તતવાદ તેના યજફયજના વ્મલશાયભાં જણામ આલે છે. 

તેનાભાં જડ ઘારેરી કામયતા અને રઘુતાગ્રંતથ નાફૂદ થમા છે. ઊંચા આલલાની ભશત્ત્મલાકાંિા લધી છે. 
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