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‘‘ આહદલાવી આમમ્ ડૉગય લાવી 

ાલ્તીજી કે લળં જ આમમ ્ળકંયજી કે લળં 
આમમ્ મમર નનલાવી આમમ્ કે મમર નનલાવી’’૧ 

             બાયત દેળ અનેકનલધ વસં્ટ્કૃનતઓન 

વભન્દ્લમ ધયાલત ઉખડં છે. બાયતભા ંઅનેક 

વમમદામ આણને જલા ભે છે એટરે 

બાયતીમ વસં્ટ્કૃનતની નલશ્વની પ્રાચીનતભ 

વસં્ટ્કૃનતઓભાનંી એક છે જે અનેક નલનલધતાઓ 

ધયાલતા રકના વમમદામથી ફનેરી છે. આ 

વમમદામભા ંઆહદલાવી વમશૂ આ બાયતભનૂભના 

પ્રાચીનતભ રકભાનં એક અને ફીજા વમશૂન 

પ્રનતનનનધ છે. એ જ ફીજા ળબ્દભા ં કશવે મ ં શમ 

ત તેઓ બાયતના મૂ નનલાવી છે તેભ કશી 

ળકામ.૨  

             ભધ્મયમગીન ઇનતશાવભા ં અરગ-અરગ 

ળાવકએ બીર વયદાયને તાના યાજ્મભા ં
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ભશત્લના દ ય નીમ્મા શતા. ખાવ કયીને 

વેનાભા ં બીર અગ્રક્રભે યશતેા. બીરએ 

ભગરન લાયંલાય પ્રનતકાય કમો શત. અંગે્રજ 

યાજના આયંબના તફક્કાભા ં બીરએ બ્રિહટળ 

શકમભતના નલસ્ટ્તાયન પ્રચડં નલયધ કમો શત. 

છત્રનત નળલાજી અને ભશાયાણા પ્રતાને ણ 

આહદલાવીઓની વશામ ભતી શતી. આભ, 

આહદલાવીઓ ગોયલળાી લાયવ ધયાલે છે.3 

              ઘણી વદીઓ સમધી બાયતભા ં અનેક 

જાનતઓએ યાજ્મ કયમું, ણ તેભણે બાયતને 

તાના લતનની જેભ અનાલી રીધમ ં શત મ.ં 

જમાયે અંગે્રજને જ્ઞાનતમ અબ્રબભાન શલાથી તે 

બાયતને અનાલલા તૈમાય ન શતા, યંત મ 

બાયતને ચવૂીને ધન ફધમ ં ટેમ્વ નદી ય 

ઠારલવમ ંશત મ.ં હયણાભ એ આવયમ ંકે બાયતીમને 

આ નલદેળી ળાવન તયપ ધણૃા ેદા થઇ અને 

યાષ્ટ્રીમતાનમ ંઅબણને ણ બાન થયમ.ં૪  

         ફગંા, બ્રફશાય, ઓહયસ્ટ્વાના પ્રદેળભા ં

બ્રિટીળયના પ્રભમત્લની સ્ટ્થાના વભમે જ એ 

પ્રદેળની પ્રજાએ અંગે્રજી વામ્રાજ્મન નલયધ 

કામો. ફગંાભા ં વાભાન્દ્મ પ્રજા અને 

આહદલાવીઓએ વભમ – વભમ મમજફ તાન 

નલયધ દળા્લતા યહ્યા. ત્માયફાદ જ્મા ં – જ્મા ં

અંગે્રજ નલસ્ટ્તાય શત ત્મા ં ણ આહદલાવીઓએ 

ભક ભતા નલરશ કમા્ શતા. એભના એ 

ફલા ૨૦ ભી વદીભા ંથતા યહ્યા.૫  

               બાયતના આહદલાવીઓએ આલ બવમ 

લાયવ ધયાલતા શલા છતા ંછેલ્રા ૩૦૦ લ્ભા ં

તેભણે અનેક આંદરન કમા્ છે. બાયત દેળની 

સ્ટ્લતતં્રતા શરેા, સ્ટ્લતતં્રતા વગં્રાભ દયનભમાન 

અને સ્ટ્લતતં્રતા છી આહદલાવીઓએ વખં્માફધં 

આંદરન કમા્ છે. આહદલાવીઓએ આ 

આંદરન કઈ એક શતે મ કે કઈ એક કાયણવય 

કમા્ નથી. આહદલાવીઓની સ્ટ્લતતં્રતા ય 

જખભ તાયમ ં ત્માયે, તેભના અનધકાય ય 

તયા ભાયલાભા ં આલી, ત્માયે તેભના ય 

અત્માચાય અને ળણ થયમ ં ત્માયે અને તેભની 

વાથે નલશ્વાવઘાત થમ ત્માયે તેઓ વશન ન કયી 

ળક્યા અને ફડં કાયી ઉઠયા શતા.૬  

                 બ્રફશાય, ભધ્મપ્રદેળ, આન્દ્રપ્રદેળ અને 

ઓહયસ્ટ્વાન ભટાબાગન આહદલાવી પ્રદેળ 

ખનનજ વંદાથી હયણ્ૂ છે. તેન ઉમગ 

કયલા ભાટે અંગે્રજએ આહદલાવી કે્ષત્રભા ં

ઘૂણખયી કયી. આ પ્રદેળભા ં વયતાથી 

અલયજલય થઇ ળકે તે ભાટે વચંાય વમલસ્ટ્થા 

ઉબી કયી. હયણાભે લેાયીઓ, ળાહમકાય, 

ઠેકેદાય અને અન્દ્મ ફાહ્ય તત્લએ આહદલાવી 

નલસ્ટ્તાયભા ંગ મકૂ્ય. છી ગદંડ જભાવમ. 

આ યીતે આહદલાવી જીલનભા ં શસ્ટ્તકે્ષ થમ. 

છી ળરૂ થયમ ંઆહદલાવી ળણનમ ંનલચક્ર! 

           આહદલાવીઓની સ્ટ્લતતં્રતા છીનલાઈ. 

તેભના અનધકાય ય તયા આલી.તેઓ 

ગમરાભીના ફધંનભા ં જકડામા. રાફંા વભમ 
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સમધી અન્દ્મામ, અત્માચાય અને આતકં તેભણે 

વહ્યા. યંત મ દફામેરી સ્પસ્ટ્પ્રિંગ ફભણા લેગે ઉછે 

એભ આહદલાવીઓ ણ અન્દ્મામન પ્રનતકાય 

કયલા કહટફદ્ધ થમા. આહદલાવી અને બ્રફન 

આહદલાવી નેતાઓના નેતતૃ્લભા ં આ પ્રજાએ 

નલરશ કમા્. કેટરાક ફલા વપ થમા, ત  

કેટરાકને નનષ્ટ્પતા ભી.  

આવાભ : સ્ટ્લતતં્રતા શરેા આવાભભા ં મમખ્મ 

આઠ આહદલાવી આંદરન થમા શતા. 

ઈ.વ.૧૮૨૯ થી ૧૯૧૦ ના ગાાભા ં થમેરા 

રગબગ ફધા જ આંદરન બ્રિટીળ નલયધી 

શતા. આવાભના આહદલાવીઓએ અંગે્રજના 

નલરમદ્ધભા ંખાવી નલરશ, ગાય નલરશ, જમન્દ્તીમા 

ફલ, ફૂરગીયી ફલ, ડફ્રા વઘં્ અને 

અંફય નલરશ કમા્ શતા. ખાવી નલરશનમ ં નેતતૃ્લ 

યમ.તીયથનવિંશ ેકયમું શત મ.ં ઈ.વ.૧૯૦૫ ભા ંવાભાજજક 

–ધાનભિક સમધાયણા ભાટે ફ - કછાયી 

આહદલાવીઓએ િહ્મા આંદરન ળરૂ કયમું. 

કાબ્રરચયણ નાભના બ્રફન આહદલાવીઓએ આ 

આંદરનનમ ંનેતતૃ્લ કયમું શત મ.ં  

આન્દ્રપ્રદેળ : -     

આન્દ્રપ્રદેળભા ં ઈ.વ.૧૭૮૯ થી 

ઈ.વ.૧૯૪૦ સમધીભા ં થમેરા આહદલાવી 

આંદરને વહમન મ ંધ્માન ખેચયમ ંશત મ.ં યામ્ા નલરશ 

અંગે્રજ નલયધી શત. આઝાદી આંદરન તયીકે 

જાણીતા કમા નલરશનમ ં સ મત્ર વચંારન બ્રફન 

આહદલાવી નેતા અલ્લમયી શ્રીયાભ યાજમએ કયમું 

શત મ.ં વયકાયી નીનતઓના નલયધભા ં કમભયા 

બીમમએ ગોંડ ફલ કમો શત. ઓહયસ્ટ્વાભા ં

ઈ.વ.૧૮૧૭ થી ઈ.વ.૧૯૪૩ ના ગાાભા ંાચં 

આહદલાવી આંદરન થમા શતા. ઓહયસ્ટ્વાના 

ખોંડ અને વથંાર આહદલાવીઓએ અંગે્રજ યાજ 

નલરૃદ્ધ ફલ કામો શત. સ્ટ્લતતં્રતા વગં્રાભ 

તયીકે જાણીતા કયામટ ફલાનમ ં નેતતૃ્લ 

રક્ષ્ભણ નામકે કયમું શત મ.ં૭ રક્ષ્ભણ ય જગંરના 

ચકીદાય યાભૈમાની શત્માન આય મમકલાભા ં

આવમ. યાભૈમા અપીણન ફધંાણી શત અને ૨૧ 

ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૪૨ ના યજ રીવે કયેરા 

ગીફાયભા ં જ ભામો ગમ શત, યંત મ 

રક્ષ્ભણને પવાલલા તેના ય યાભૈમની શત્માન 

આય મમકામ. ૩૦ ને જન્દ્ભટી થઇ. ૧૮ ને 

શલી વજા કયલાભા ં આલી, યંત મ રક્ષ્ભણ 

નામકને પાવંીની વજા પટકાયલાભા ંઆલી.  

                          “ શલે હમં મતૃ્યમ ાભીળ 

કાયણકે બ્રિટીળ વયકાય અને જમમયના યાજાએ 

ભાયા ભાટે એ જ બનલષ્ટ્મ નનધા્યમું છે, યંત મ ભને 

એનમ ં દમ ુઃખ નથી. ભાયા મતૃ્યમ છી રાખ 

બાયતીમ સ્ટ્લતતં્ર થળે અને બાયતભા ંગાધંીયાજ 

સ્ટ્થાળે એ લાતન ભને આનદં છે.” ------------ 

રક્ષ્ભણ૮ 

નાગારેંડ : -       

નાગારેંડના આહદલાવીઓએ 

ઈ.વ.૧૮૭૯ ભા ંઅંગે્રજ નલરમદ્ધ વઘં્ કમો શત. 

ફસ્ટ્તયભા ં ઈ.વ.૧૩૨૪ થી ઈ.વ.૧૯૧૦ સમધીભા ં



IJAAR    Vol.9 No.5   ISSN – 2347-7075 

Dr. Shinde V.G 
1068 

 

નલ આહદલાવી આંદરન થમા શતા. ફસ્ટ્તયના 

આહદલાવીઓએ ઈ.વ.૧૩૨૪ ભા ં વો પ્રથભલાય 

મમસ્પસ્ટ્રભ ળાવક વાભે ફડં કાયમું શત મ.ં તેનમ ં

નેતતૃ્લ બ્રફન આહદલાવી અન્દ્ન્દ્ભ દેલે કયમું શત મ.ં 

ત્માયફાદ શલ્ફા નલરશ, યરકટ નલરશ, 

તાયામય નલરશ, ભેહયમા નલરશ, કઈ નલરશ, 

મમયીમા નલરશ અને ભમભકાર ફલ થમ શત. 

આ આંદરનન આંગ્રા – ભયાઠા ળાવન તથા 

બ્રિહટળયાજ નલરમદ્ધ થમા શતા. ભશસે મર લધાયા 

ઉયાતં વાર વકૃ્ષ કાલાના નલયધભા ં ણ 

ફલા થમા શતા. અંગે્રજ વલ્તનત નલરમદ્ધના 

આઝાદી આંદરનની આગેલાની ધમલા્યાલ અને 

માદયાલે રીધી શતી. બાયતના તભાભ 

આહદલાવી આંદરનભાં વોથી ખતયનાક 

ગણાતા ભમભકારનમ ં સ મકાન ગમન્દ્ડાધયેૂ વબંાળયમ ં

શત મ.ં શીયારાર શમક્રએ ગમન્દ્ડાધયૂને બ્રફયવા મમડંા 

કયતા ણ મમઠી ઉંચેય ગણાવમ છે.  

                  એક શલ્ફી રકગીતભા ં

લણ્વમા પ્રભાણે, ગમન્દ્ડાધયૂ રડત શત શત 

ત્માયે એની તરલાયથી દમ શ્ભનના ંભાથા કાઈ 

જતા શતા અને ફસ્ટ્તયની ધયતી યદેળીઓના 

યક્તથી રશી લમશાણ થઇ જતી શતી.  

ગીતના ફર આ પ્રભાણે છે. : 

ગમન્દ્ડાધયૂ ત રડતે ફેયા....ખાડંા ચ ધાય ડત 

ફેયા 

મમડંી ઉય ધડ ડે વે.....રડઈ રડમ ન વયત 

ફેયા...........રહ ૂચ ટાય ધડે વે ૯ 

 બ્રફશાય : -    

બ્રફશાયભા ં આઝાદી શરેા ફાય 

આહદલાવી આંદરન થમા શતા. ઈ.વ.૧૭૭૮ 

થી ળરૂ થમેરા ફલાઓ મમખ્મત્લે અંગે્રજના 

નલયધભા ં કયામા શતા. તભાડ ફલ, છુલાય 

વયદાય ફલ, કર નલરશ, ભમભીજ નલરશ, 

વથંાર ફલ, વયદાય આંદરન અને બ્રફયવા 

આંદરન દ્વાયા આહદલાવીઓએ અંગે્રજન ઉગ્ર 

નલયધ કમો શત. આ ફલાઓનમ ં નલનલધ 

તફકે્ક બરાનાથ, બ્રિજભશનનવિંશ, 

યાઘાનાથનવિંશ, બ્રફન્દ્દયામ ભાનકી, 

ગગંાનાયામણનવિંશ, નતરક ભાઝી, સમદંય ભાઝી, 

નવધમ અને કાડંમએ નેતતૃ્લ કયમું શત મ.ં વાભાજજક – 

ધાનભિક સમધાયા ભાટેની ટાના બગત ચલનમ ં

નેતતૃ્લ જતયા ઉયાલ, નવબમ બગત અને ફરયાભ 

બગતે કયમું શત મ.ં મયાણી સ્ટ્લતતં્રતા ાછી 

ભેલલા ભાટેની ખાયલાય ચલનમ ં સતૂ્ર 

વચંારન બગીયથ ભાઝી, ડમબમ ગવાઈં અને 

ફગંભ ભાઝીએ કયમું શત મ.ં ઈ.વ.૧૯૧૬ થી 

ઈ.વ.૨૦૦૦ સમધી નલસ્ટ્તયેલમ ં ઝાયખડં આંદરન 

અરગ યાજ્મની ભાગંણી ભાટેનમ ં શત મ.ં આ 

આંદરનને કાયણે આહદલાવીઓને નળબમ વયેન 

જેલા નેતા ભળમા. 

ભબ્રણમય : -  

ભબ્રણમયભા ંઈ.વ.૧૯૧૭ થી ઈ.વ.૧૯૩૫ 

સમધીભા ં ત્રણ આહદલાવી આંદરન થમા શતા. 

કમકી ફલ બ્રિહટળયાજના નલયધભા ં શત. 
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બ્રઝબ્રરમોંગયેંગ ચલ વાભાજજક – ધાનભિક 

સમધાયણા ઉયાતં નલદેળી ળાવનની 

ગમરાભીભાથંી મમસ્પક્ત ભાટે ચરાલાઈ શતી. આ 

ચલનમ ં નેતતૃ્લ જાડનાગં અને યાણી 

બ્રગડારએ કયમું શત મ,ં યંત મ ભહશરા નેતા ત એક 

જ શતી. આહદલાવી આંદરનની આગેલાની 

રેનાય એકભાત્ર આહદલાવી સ્ત્રી બ્રગડાર જ 

શતી.! પ્રાચીન ધભ્ની મનુઃસ્ટ્થાના ભાટે 

ઈ.વ.૧૯૩૫ ભા ં વનાભાશી આંદરન થયમ ં શત મ.ં 

ભધ્મપ્રદેળભા ં સ્ટ્લતતં્રતા શરેા મમખ્મ આઠ 

આહદલાવી આંદરન થમા શતા. ઈ.વ.૧૮૫૬ 

ભા ં સ્ટ્લતતં્રતા ભાટે થમેરા વનખન ફલાનમ ં

સ મત્રવચંારન ળકંય ળાશ ે કયમું શત મ.ં ઈ.વ.૧૮૮૦ 

ભા ં ટંટામા બીરે ફલાનમ ં ભાગ્દળ્ન કયમું શત મ.ં 

ઈ.વ.૧૯૧૫ ભા ંભદ્યાન નલયધી ચલ થઇ 

શતી. ઈ.વ.૧૯૩૦ ભા ં જગંર વત્માગ્રશ થમ 

શત. ઈ.વ.૧૯૩૦ ભા ં જ વાભાજજક ઉત્થાન 

ભાટેની ચલ થઇ શતી. ઈ.વ.૧૯૩૬ ભા ં

ભડં ગોંડ ચલ અને ઈ.વ.૧૯૪૨ ભા ં

બાયત છડ ચલ થઇ શતી. ભશાયાષ્ટ્રભા ં

ઈ.વ.૧૯૪૫-૪૬ દયનભમાન ગમરાભી અને 

ળણભાથંી મમક્ત થલા લાયરી આહદલાવીઓએ 

મમસ્પક્ત ચલ ચરાલી શતી. નભઝયભભા ં

ઈ.વ.૧૮૮૪ થી ઈ.વ.૧૮૮૯ દયનભમાન નભઝ 

નલરશ થમ શત.   

યાજસ્ટ્થાન : -   

યાજસ્ટ્થાનભા ં ઈ.વ.૧૮૧૮ થી ૧૯૪૮ 

દયનભમાન ફાય આહદલાવી આંદરન થમા 

શતા. ભેય નલરશ, બીર ફલા, ભીણા નલરશ 

અને ભેઓ નલરશ બ્રિહટળયના નલયધભા ં થમા 

શતા. ગનલિંદનવિંશનમ ં આહદલાવી આંદરન 

વાભાજજક, ધાનભિક અને યાજકીમ એભ ત્રણ પરક 

ય નલસ્ટ્તયેલમ ં શત મ.ં ભતીરાર તેજાલતનમ ં  “ 

એકી ’’ આંદરન આહદલાવીઓને વગંહઠત 

કયલા ભાટેનમ ં અને દેળી યાજ્મ થકી થતા 

અત્માચાયનમ ંનલયધી શત મ.ં આ આંદરન આઝાદી 

ભાટેનમ ં ણ શત મ.ં સ્ટ્લતતં્રતા ભાટેના પ્રજાભડં 

આંદરનભા ં આહદલાવીઓએ વહક્રમ ભનૂભકા 

બજલી શતી.  

                  ર્ૂંકભા,ં આહદલાવીઓએ આ 

તભાભ આંદરન સ્ટ્લતતં્રતા, અનધકાય અને 

ન્દ્મામ ભેલલા તથા ળણ અને 

અત્માચાયભાથંી છુટકાય ાભલા કમા્ શતા એવમ ં

સ્ટ્ષ્ટ્ટ થામ છે. 

          

૧). ટેર ડૉ.હદક, “ આહદલાવી વાહશત્મ : 

નલલેચન અને નલશ્રેણ ”, ફ્રેનભિંગ 

બ્બ્રકેળન, પ્રથભ આવનૃિ, અભદાલાદ, 

૨૦૧૫, .ૃ૫૫.  

૨). ડૉ.નામક મગેૃળ એભ. અને પ્ર.ટેર 

પ્રકાળ એભ., “ બાયતના આહદલાવીઓની 
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વસં્ટ્કૃનત ”, યન્નાદે પ્રકાળન, પ્રથભ આવનૃિ, 

અભદાલાદ, ૨૦૧૫, .ૃ૨.  

3). ડૉ.દળી ટીના, “ ગમજયાતના આહદલાવી 

આંદરન ”, ાશ્્વ બ્બ્રકેળન, પ્રથભ 

આવનૃિ, અભદાલાદ, ૨૦૧૧, .ૃ૪.                   

૪). ડૉ.ટેર ભગંમબાઈ યા., “ બાયતના 

સ્ટ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભ અને તેના ઘડલૈમાઓ ”, 

યમનન.ગ્રથં.ફડ્., તતૃીમ આવનૃિ,  

અભદાલાદ, ૧૯૯૪, .ૃ૯૭.   

૫). ગસ્ટ્લાભી યઘમનદંન, “ બાયત કે 

ઐનતશાનવક આંદરન ”, યીત મ બ્બ્રકેળન, 

પ્રથભ આવનૃિ, જમમય, ૨૦૧૨, .ૃ૪૧.                  

૬). ડૉ.દળી ટીના, “ ગમજયાતના આહદલાવી 

આંદરન ”, ાશ્્વ બ્બ્રકેળન, પ્રથભ 

આવનૃિ, અભદાલાદ, ૨૦૧૧, .ૃ૪,૫.               

૭). ડૉ.દળી ટીના, “ બાયતના આહદલાવી 

આંદરન ”, ાશ્્વ બ્બ્રકેળન, પ્રથભ 

આવનૃિ, અભદાલાદ, ૨૦૧૧, .ૃ૧૧,૧૨.       

૮). એજન – .ૃ૪૫,૪૬. 

૯). એજન – .ૃ૧૩,૮૦. 

10). એજન – .ૃ૧૩,૧૪.   

 

 

 


