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 “વયદાય ટરે પ્રરેયત ભહશરા વળહતતકયણ” 

                                             પ્ર.યાજેળકભુાય  જે . ટરે 

ભદદનીળ પ્રાધ્માક(ગ.ુહળ.વ.ેલગગ-૨) 

ઈહતશાવ હલબાગ, એભ.એન.કરજે, 

                                              હલવનગય , હજ-ભશેવાણા . 

 વભાજભાાં ભહશરાઓના સ્થાન હલે પ્રાચીન ગ્રાંથ અને ળાસ્રભાાં ુષ્ક રૂાા હલધાન છે. મર 

નામગસ્તુ ૂજમન્તે યભન્તે તર દેલતા:, નાયી તુાં નાયામણી લગયેે નાયીન ભહશભા ગાતા વુર યદેળથી ણ 

આમાત થમા છે. જે કય ઝુરાલ ેાયણાં તે જગત ય ળાવન કયે, એક ભાતા વ હળક્ષકની ગયજ વાયે દયેક 

વપ ુરુના ાછ એક સ્રીન શાથ શમ છે લગયે.ે 

 લાસ્તલભાાં પ્રાચીન વભાજથી સ્રીનુાં ભશત્લ છે જ ણ જમાાં વુધી ખયાકની ળધભાાં બટકતી 

ભાનલ ટીઓન મુગ શત ત્માાં વુધી જ એ ભશત્તા ટકી, જેલી લવાશત ળરુ થઇ, જભીન યના શક 

ળરુ થમા, લવાશતની વયુક્ષા ભાટે રખાંડી ુરુની આલશ્મકતા અનુબલલા રાગી અને એભાાંથી મદ્ધા 
તથા યાજકતાગ લગગન જન્ભ થમ તેલીજ સ્રી ગુરાભ ફનલા રાગી, જભીન અને વાંહતની યક્ષા કાજે 

ાળલી ળયીય ફ જઈએ. ાયકી જભીન અને વાંહત ડાલી રેલાભાાં ભાટ ેઓય અહધક ાળલી ફ 

જઈએ. એ વાંજગભાાં ાળલી ળયીય ફ નશી ધયાલતી સ્રીઓ વાભાહજક વ્મલસ્થાભાાં ાછ ડતી 

ગઈ. ભનુાં, નાયદ, આરદ વાંહશતાકાયએ ત નાયીન ેનયકનુાં દ્વાય ળુદ્ધ કયી નાખી, નાયી વદામ આશ્રીતા 

યશેલી જઈએ (ફાણભાાં હતાની, મુલાનીભાાં હત અને લૃદ્ધાલસ્થાભાાં ુરની આહશ્રતા) કાયણ ક ેસ્રી 

સ્લતાંરતાન ેરામક નથી (ન સ્રી સ્લાતાંત્ર્મ ભશહત), સ્રી ત ઢય ાગર, ળુદ્ર અને ળુની જેભ તાડન 

(ભાય) ની જ અહધકાયી છે. એનુાં સ્થાન ત ભાર ઘયભાાં અને હતના ચયણભાાં જ છે. હલગેય હલધાન 

પ્રચહરત ફન્મા છે. આર્થથક વત્તા વાંણૂગણ ેગુભાલી ફેઠરેી અન ેજ્ઞાનથી લાંહચત ફનાલામેરી નાયીએ તે 

ણ ધીય-ેધીયે સ્લીકાયી રીધુાં કે શુાં ગરુાભડી યશેલા જ વર્જગઈ છુાં!૧ 

 એલુાં ણ નથી કે તભાભ મગુ મંત કઈ નાયી યત્ન ાતમાાં જ નથી. ુયાણ કારની કેટરીક પ્રખય 

નાયીઓભાાં લેદકાના બૃગુઓભાાં ુરુ વભલડી દેલમાની થઇ ગઈ. ુયાણકારભાાં હગયનાયનુાં નાભ 

યેલતાચર શતુાં. ત્માાં યેલત યાર્જનુાં ળાવન શતુાં એભની ુરી યેલતી યાક્રભભાાં બર-બરા ુરુન ેછાડ ે

એલી શતી એથી જ શ્રીકૃષ્ણના ભટાબાઈ ફરયાભ એની ઉય ભુગ્ધ થઇ ગમા શતા. ગુજયાતણ યલેતીએ 

ભથુયાના આ ભશાફરી માદલને ભશાત કમાગ શતા.૨ 
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 ૂલગ ભધ્મમગુભાાં લનયાજ ચાલડાની ભાતા એક અણનભ લીયાાંગના તયીકે માદ આલે છે. દહક્ષણના 

બુલડ વાભે યાર્જ જમહળખયીની શાય થામ છે. ત્માયે એ ફશાદુય નાયી ગબગસ્થ હળળુને જન્ભ આલા 

જાંગરભાાં જતી યશી ત્માાં એણે ુર લનયાજ ચાલડાને જન્ભ આપ્મ. એન ેઉછેમો અને યાર્જ ફનલાની 

તારીભ આી, યાર્જ હવદ્ધયાજનુાં ઘડતય કયનાયી ભાતા ભીનદેલી, રદલ્રી વલ્તનતની વરુતાના 

યઝીમાફગેભ, વરુતાના ચાાંદફીફી હલગેય ેનાયી યત્ન શતા.૩ 

 બાયતભાાં અાંગ્રેજના આગભનફાદ રયલતગનન લન ફાંકામ ૧૯ભી વદીભાાં સ્રીઓની હસ્થહત 

હલે ઘણા ગ્રાંથ રખામા, ુરુ વભલડી સ્રી ફન ે તે રદળાભાાં વરક્રમતા લધલા રાગી, આ વભમભાાં 

સ્રીઓન ે થતા અન્મામ ફાફતે કેટરાક ુરુ વર્જગ ફન ે છે, ફારગ્ન, કજડા, પયજીમાત લૈધવ્મ, 

વતીપ્રથા, હલધલાઓનુાં ર્જતીમ ળણ, કન્મા કેલણીન હલયધ લગેયે જેલા સ્રી વશજ દુણ વાભે 

વભાજ વુધાયાઓનુાં આાંદરન ળરુ થમુાં. ગુજયાતભાાં દુગાગયાભ ભશેતાજી, કહલ નભગદ, કયળનદાવ ભુજી, 

ભશીતયાભ નીરકાંઠ લગેય વજજન સ્રીઓની દ:ુખભમ હસ્થહતભાાં પકગ કયલા પ્રમત્નળીર ફન્મા ૨૦ભી 

વદીની ળરૂઆતભાાં હશદભાાં કુર વાક્ષયતા જ દવ ટકા શતી. જેભાાં સ્રી વાક્ષયતા ભાર ફે ટકા જ શતી. 

યાંતુ ૧૯ભી વદીના ક્રાાંહતકાયી હલચાયએ અન ે લજૈ્ઞાહનક ળધએ હલશ્લબયના જનભાનવન ે ઝડી 

ફદરલા ભાાંડમ,ુ સ્રીઓ ધીયે-ધીય ે ર્જગૃત થલા રાગી ફયાફય ૨૦ભી વદીની ળરૂઆતભાાં હલદ્યાગોયી 

નીરકાંઠ અને ળાયદાફેન ગજુયાતની પ્રથભ સ્નાતક ફશેન શતી. ગાાંધીજીની વનેાભાાં સ્રીઓ ણ શતી, 

આ વભમભાાં દારૂની દુકાન તથા યદેળી ભારની દુકાન વાભે વત્માગ્રશ, પ્રબાતપેયી, વપાઈ મજ્ઞ, 

અસ્ુશ્મતા હનલાયણ કામગક્રભ, અવશકાય આાંદરન, ભીઠા વત્માગ્રશ, ખડી આાંદરન જેલા અનેક 

કામગક્રભભાાં ગુજયાતી નાયીઓએ ભટી વાંખ્માભાાં બાગ રેલા ભાાંડમ. ખયેખય ત અન્મ કઈણ દેળની 

નાયી કયતા બાયતની ઘણી નાયીઓએ ગાાંધીપ્રેરયત કામગક્રભભાાં વરક્રમતા દાખલી. એ ફશેનભાાં શતા. 

ગાાંધીજીના ત્ની કસ્તુયફા, દળેયીફેન, ભીઠફુેન હટીટ તેભજ વયદાય ટેરના દીકયી ભણીફેન, 

ભૃદુરાફેન વાયાબાઇ, ુષ્ાફેન ભશેતા, કભાફેન ટેર, ચારુભતી મદ્ધા, અરુણાફેન દવેાઈ... લગેય ે

અશી દુુઃખ વાથે નધલુાં યહ્ુાં કે ૨૦ભી વદીના ઉતયાધગથી નાયી હલકાવની ગહત ધીભી ડી છે. હળક્ષણનુાં 

પ્રભાણ લધ્મુાં છે. તેથી કેટરીક સ્રીઓ નકયી કયલા રાગી છે. કેટરીક તફીફી કાનૂની વેલાકીમ લગેય ે

ક્ષેરભાાં વ્મલવામી ફની છે. યાંતુ ઉચ્ચતય હળખય વય કયલાની ઝાંખના જે ૨૦ભી વદીના ૂલાગધગભાાં 

જલા ભી તે હલરમ ાભી ગઈ છે.૪ 

 ભુાંફઈ પ્રાાંતના ગજુયાત બાી હજલ્રા ખેડાભાાં નરડમાદ અન ે કયભવદ આલરેા શતા નરડમાદ 

તારુકા ભથક શતુાં અન ેકયભવદ આણાંદ તારુકા ભથક કયતા ફીર્જ નાંફયનુાં ગાભ શતુાં જમાાં વયદાયન જન્ભ 

થમ શત. કયભવદના અનકે ાટીદાય છકયાઓની ભાપક ઝલેયબાઈ અને રાડાફાના દીકયા લલ્રબબાઈ 

ફચણથી જ તેજસ્લી અને ખભીયલાંતા શતા, ફાક લલ્રબબાઈન ેરઈન ેરાડફા વાવય ેઆવ્મા ત્માય ે

કયભવદભાાં ઝલેયબાઈનુાં ફ ેભાનુાં ભકાન શતુાં લલ્રબબાઈ હતા ાવથેી યાષ્ટ્રપ્રેભ અન ેદેળદાઝ ળીખ્મા 
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શતા. વભગ્ર બાયતનુાં એકીકયણનુાં બગીયથ કામગ કયનાય બાયતના પ્રથભ નામફ લડાપ્રધાન લલ્રબબાઈ 

ટેરના જીલનન અભ્માવ કયતા તેભના જીલનન એક આઘાત જનક ફનાલ અશી ટાાંકુાં છુાં વન ે

૧૯૦૮ની વારભાાં જમાય ે તાના ત્ની ઝલેયફા ફીભાય ડમા ત્માય ે તાના ત્ની અન ેફાકન ે

રઈન ેતેઓ ભુાંફઈ ગમા,ડકટયની વરાશ ભુજફ ઝલયેફાન ેકાભા શહસ્ટરભાાં દાખર કમાગ, આાંતયડાભાાં 

કેન્વયની ગાાંઠ શલાથી ઓયેળનકમાગ લગય ચારે તેભ ન શતુાં ણ ઝલેયફા અહતળમ નફા ડી ગમા 

શલાથી થડી માદ ળહતત આલે છી ઓયેળન કયલાનુાં નતકી થમુાં ઓયેળનની તાયીખ નતકી થામ ક ે

તયત જ તાને ફરાલલા તેલી વુચના આીન ેઆણાંદભાાં ખૂનના એક આયીન ફચાલ કયલા ભાટ ે

લલ્રબબાઈ આણાંદ આવ્મા, લલ્રબબાઈના ગમા છી ઝલેયફાની તહફમત એકાએક ફગડી અન ે

ઓયેળન તાફડતફ કયલુાં ડમુાં તેનાથી પામદ દેખામ અન ેલલ્રબબાઈન ેતાયાથી ફધી શકીકતની ર્જણ 

કયલાભાાં આલી. વાંતન દભ ખેંચીન ે લલ્રબબાઈએ વાક્ષીની ઉરટ તાવ ળરુ કયી. આણાંદની 

અદારતભાાં લલ્રબબાઈ ુયા ફથી વાક્ષી ઉય તૂટી ડમા શતા ત્માયે ર્જન્મુઆયીની ૧૧ભી તાયીખ ે

ફય ે૨ કરાક ેફીજ તાય આવ્મ લલ્રબબાઈએ આ તાય પાડીન ેલાાંચ્મ, તેભાાં ઝલેયફાના અલવાનની 

ખફય શતી. તાયને ગડીલાીને લલ્રબબાઈએ હખસ્વાભાાં ભુતમ અન ે વાક્ષી બાાંગી ડમ ત્માાં વુધી 

વલારન ભાય ચરાલતા યહ્ા અદારતનુાં કાભ રૂુાં થમા છી લલ્રબબાઈએ આ આઘાત જનક 

વભાચાય ફધાને આપ્મા. દ્રઢ ભનફથી લલ્રબબાઈએ તાના ળક ય કાફ ુયાખ્મ અન ેઅદારતભાાં 

જીત્માાં ણ દુય ભુાંફઈની ઈહસ્તારભાાં ઝલેયફાએ જીલનભયણની રડતભાાં શાય ખાધી ત્માય ેતેભની ાવ ે

લય કે ભાાં-ફા કઈ શતા નહશ. વાડા ચાય લયવના ભણીફેન અને રણ લયવના ડાહ્ાબાઈ ફાન્દ્રાભાાં 

આલેરા હલઠ્ઠરબાઈના ફાંગરે શતા.૫ 

 આભ લલ્રબબાઈના જીલનન અભ્માવ કયતા આણને એ ર્જણલા ભ ે છે કે વીધીયીતે ત 

તાના કતગવ્મ અન ેયાષ્ટ્ર પ્રત્મ ેલપાદાયી યાખનાયા લલ્રબબાઈએ સ્રી નેતૃત્લના ક્ષેરભાાં હલળે કઈ યવ 

દાખવ્મ નથી યાંત ુ તેભના આગલા નેતૃત્લથી પ્રેયણા રઈન ેવભગ્ર દેળની સ્રીઓને આગલી પ્રયેણા ભ ે

છે. જેભાાં તાની દીકયી ભણીફેન ણ આલી ર્જમ છે. તેભના મુગભાાં યાજકીમ આાંદરનભાાં બાગ રેલા 

અવાંખ્મ સ્રીઓ ઉભટી ડતી જેની આજે બાય ેઉણ જણામ છે. 

 વયદાયભાાંથી જ પ્રયેણા રઈન ે ગજુયાતભાાંથી ભૃદરુાફેન, ુષ્ાલતીફેન ભશેતા, લનરીરા 

રકનાયીલારા, ઉદમપ્રબાફને ભશેતા, દભાફેન ળાશ, ચાંચફેન, મળાસ્લતીફને બટ્ટ, યાંજનફેન દરાર, 

લીણાફેન અભીન,વુહભરા ઠાકય, કલ્નાફેન પ્રબુ, ઉભાફેન દકી જેલી ભહશરાઓએ યાજકીમ નેતૃત્લ 

ુરુાં ાડમુાં છે. 
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