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પ્રકરણ ૧ :  બગંાળમા ંવિરોધના સરૂ 
સનં્યાસી વિદ્રોહ  

૧૮મી સદીનો ઉત્તરાધધ એક યગુનો અંત હતો અન ેબીજા યગુનો પ્રારંભ હતો. મોગલો, મરાઠાઓ, નનઝામ, 
ટીપ,ુ અવધ વગેરે અનેક સ્વાધીન રાજ્યોનો અંત આવ્યો અન ેબ્રિકટશ યગુ શરૂ થયો. 

૧૭૫૭મા ં પ્લાસીના નવજય પછી કંપનીન ે દીવાની મળી અન ે એણે ૧૭૬૭ સધુીમા ં મહસેલૂની આખી 
વ્યવસ્થા બદલી નાખી. મોગલકાળમા ંજમીનદારો ખેડતૂો પાસેથી મહસેલૂ વસલૂ કરતા અન ેદીવાન એમના 
પર દેખરેખ રાખતો.  કંપની દીવાન બની તે પછી એણે વધારે સખતાઈથી કામ લેવા માડં્ ુ ં કારણ કે 
દીવાનન ેપણ મહસેલૂનો ભાગ મળતો. કંપનીએ જે જમીનદાર પરંુુ મહસેલૂ વસલૂ ન કરી શકે તેની જમીનો 
ઝટંવી લેવાનો કાયદો બનાવી દીધો. આથી જમીનદારો યેનકેન પ્રકારેણ ખેડતૂો પાસેથી મહસેલૂ વસલૂ 
કરતા થઈ ગયા. પહલેા ંખડેતૂ જે અનાજ ઉગાડતો તનેો એક ભાગ રાજ્યન ેઆપતો પણ કંપનીએ રોકડ 
રકમમા ંવસલુાત કરવાનો ચીલો પાડયો. ખેડતૂો પાસ ેરોકડા તો હોય જ નહીં. આપણુ ંઅથધતતં્ર ગામની 
અંદર સ્વાવલબંી હતુ ંએટલે રોકડ નવના કામ ચાલતુ.ં હવે ખેડતૂોને પોતાનો માલ વેચવાની ફરજ પડતી 
હતી. 

આને કારણે ૧૭૫૭થી ૧૭૬૫ના ંવર્ષો ભારે અંધાધ ૂધંીના ંરહ્ા.ં કોણ જમીન મહસેલૂ વસલૂ કરશ ેઅન ેકંપની 
એની શુ ંવ્યવસ્થા કરશ ેતે સ્પષ્ટ નહોત ુ ંઅન ેકંપનીનુ ંલક્ષ્ય જેમ બને તમે વધારે ધન લ ૂટંવાનુ ંરહ્ુ.ં ખેડતૂો 
માટે તો આ કદવસો યાતનાના હતા. 

૧૭૬૯મા ંજ વરસાદ ખેંચાઈ ગયો. કંપનીએ પોતાના સૈનનકો માટે બ્રિકટશ વેપારીઓ મારફત ેગામોમાથંી 
બધુ ંઅનાજ ખરીદી લીધુ.ં તે પછી બીજા વરે્ષ ૧૭૭૯મા ંફરી આકાશ કોરંુધાકોર રહ્ુ ંઅન ેબગંાળ સખત 
દુકાળની પકડમા ંઝકડાયુ.ં હવ ેવેપારીઓ બહ ુઊંચા ભાવે અનાજ વેચવા લાગ્યા પણ ખેડતૂો પાસ ેપોત ેજ 
વેચેલુ ંઅનાજ ફરી ખરીદવાના પૈસા નહોતા. ગામડાઓંમા ંઅનાજનો દાણો નહોતો. ખેતરો ઊભા ંઊભા ં
સકુાઈ ગયા ંહતા.ં આમ છતા ંકંપની મહસેલૂ માફ કરવા તૈયાર નહોતી. 

 એક પરંપરા પ્રમાણે જ સનં્યાસીઓ અન ેફકીરો  આખુ ંવર્ષધ યાત્રા કરતા રહતેા. જે ગામેથી એ પસાર થાય 
તયાથંી એમન ેખાધાખોરાકીનો સામાન મળી રહતેો. ખાસ કરીને આકદ શકંરાચાયે બનાવેલા દશનામી સાધ ુ
અન ેનાગા સાધઓુ આમા ંમખુ્ય હતા. આમા ંખાસ કરીને ‘બ્રગકર’ અન ે ‘પરુી’ સપં્રદાયના સાધઓુ લડાયક 
હતા.  વૈરાગીઓ કે બીજા સપં્રદાયોના સાધઓુ મોટા ભાગે શાનંતનપ્રય હતા પણ નાગા બાવાઓ હનથયાર 
નવના ચાલતા નહીં. નવાબ કાનસમ ખાન,  હોલકર અન ેનસિંનધયાએ તો એમન ેપોતાના ંલશ્કરમા ંસામેલ કયાધ 
હતા; કારણ કે એ ખ ૂખંાર મનાતા, મરવાથી ન ડરતા અને ઝનનૂથી લડતા. એમની પાસે વારનતનથ બહ ુપાકે 
પાય ે રહતેા ંએટલે દેશમા ંઆખા વર્ષધમા ંક્ાયં પણ કોઈ પવધ અથવા કંુભ હોય તયા ં – વર્ષધમા ં હરદ્વાર, 
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પ્રયાગ, ગગંાસાગર, આસામમા ંિહ્મપતુ્રમા ંસ્નાન, કંુભ મેળા વગેરેમા ંઊજવણીન ેટાકંણે જ એ પહોંચી જતા. 
આજે પણ આ પ્રથા ચાલ ુજ છે. જૂની વ્યવસ્થામા ંપ્રજાના જીવનમા ંઆ વાત એવી વણાઈ ગઈ હતી કે 
કોઈન ેખ્યાલ પણ ન આવતો. 

  કંપનીએ જ્યારે મહસેલૂની રોકડ વસલુાત શરૂ કરી તયારે સનં્યાસીઓને અન ેફકીરોને  ગામમાથંી અનાજ 
મેળવવામા ંમશુ્કેલી પડવા માડંી, આથી એ લ ૂટંફાટે પણ ચડયા.  અંગ્રજેોના દસ્તાવેજોમા ંસનં્યાસીઓ અન ે
ફકીરોન ે એક જ અથધમા ં ‘સનં્યાસી’ તરીકે લેવામા ં આવ્યા છે અન ે એમન ે રખડુ, બેકાર, અન ે લુટંારા 
ટોળકીઓ તરીકે ઓળખાવવામા ંઆવે છે, પણ એ ખરેખર સીધાસાદા સનં્યાસીઓ અન ેફકીરો હતા.  આનથિક 
વ્યવસ્થા બદલાતા ંખેડતૂોના જીવન પર અસર પડી અને સાધઓુનુ ંજીવન ખેડતૂો સાથે સીધુ ંસકંળાયેલુ ં
હતુ.ં  બ્રિકટશ હકુમતે સત્તા સભંાળતા ંવેંત જૂના રાજાઓ અન ેજાગીરદારોના ંઘોડસેવાર દળો વીખેરી નાખ્યા.ં 
આ કારણે હજારો ઘોડસેવાર સૈનનકો કામધધંા નવનાના થઈ ગયા અન ેએ પણ સાધઓુની જમાતમા ંજોડાઈ 
ગયા હતા. એ ખરેખરા સાધ ુનહોતા પણ આ રીતે એમનુ ંગજુરાન ચાલવા માડં્ ુ ંહતુ.ં 

મોગલોએ તો કેટલાય પીરોને ‘સનદ’ એટલે કે કર ઉઘરાવવાનો અનધકાર પણ આપ્યો હતો. પીરો જો કે 
પોતાનુ ંમનધાયુું કરતા અને અનધકારથી પણ વધારે વસલુાત કરી લેતા. ક્ારેક સનં્યાસીઓ સાથ ેએમની 
અથડામણ થતી તયારે નવાબી રાજમા ંએમની સામ ેકંઈ પગલા ંન લેવાતા.ં આમ સનં્યાસીઓમા ંફકીરો સામ ે
રોર્ષ પણ હતો. આમ છતા,ં  હવ ેઆખી જૂની વ્યવસ્થા કડડભસૂ થઈને તટૂી પડી હતી અને સનં્યાસી હોય કે 
ફકીર, એમણે કંપનીએ ઘડલેા નનયમો માનવા પડ ેએવી સ્સ્થનત ઊભી થઈ હતી. સનં્યાસીઓ આ સાખંી લેવા 
તૈયાર નહોતા. 

૧૭૭૦ના દુકાળ પહલેા ંઅને પછી મોટી સખં્યામા ંસનં્યાસીઓ બગંાળમા ંઆવી પહોંચ્યા. દુકાળ પછી ખેડતૂો 
પાસ ેબીજ ખરીદવા માટે તો શુ,ં એક ટંક ખાવા માટે ધાન ખરીદવાના પણ પૈસા નહોતા. એટલે ખેડતૂો પણ 
સનં્યાસીઓ સાથ ેજોડાઈ ગયા. નાગાપંગૂા,ં ચીંથરેહાલ, ભખૂના માયાધ સામાન્ય લોકો લ ૂટેં નહીં તો એમના 
પાસ ેજીવવાનુ ંબીજુ ંસાધન નહોત ુ.ં 

પણ આ માત્ર દુકાળની જ વાત નથી. એનાથી પહલેા ં ૧૭૬૩મા ં ફકીરોના એક જૂથે ઢાકામા ં કંપનીની 
ફકૅ્ટરીનો કબજો લઈ લીધો હતો. એ જ વરે્ષ રાજશાહી જજલ્લામા ં કંપનીની ફકૅ્ટરીને સનં્યાસીઓએ લ ૂટંી 
લીધી હતી. ૧૭૬૭મા ંસારંગ જજલ્લામા ંપાચં હજાર સાધઓુ પહોંચી ગયા. તયાનંા હાકેમે એમની સામ ેસૈનનકો 
મોકલ્યા પણ સાધ ુડયાધ નહીં.  સૈનનકોએ ગોળીબાર કયાધ અન ેઅંત ેજેવા એ મોળા પડયા તેવા જ સાધઓુ 
ત્રાટક્ા અન ેએંસીન ેમોતને ઘાટે ઉતારી દીધા. તે પછી આખી ફોજ ભાગી છૂટી. ૧૭૬૯ સધુી તો સાધઓુ 
જ્યા ંઅંગ્રેજોની ફોજ મળી તયા ંએમનો દૃઢતાથી મકુાબલો કરતા રહ્ા અન ેજીતીન ેજ ઠંડા પડતા. 

આ અજપંો માત્ર બગંાળ પરૂતો મયાધકદત નહોતો, બ્રબહાર અન ેઅવધમા ંપણ એ જ હાલત હતી. ૧૭૬૯-૭૦ 
સધુીમા ં કંપની સાધ ુ કે ફકીરોના હમુલાથી સાવધાન થઈ ગઈ હતી અન ેએણ ેબગંાળ અન ે બ્રબહારમા ંદરેક 
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જજલ્લામા ં ‘સપુરવાઇઝરો’ નીમી દીધા. બ્રબહારમા ં કોસી નદીના સપુરવાઇઝરને સમાચાર મળ્યા કે ૩૦૦ 
ફકીરોનુ ં જૂથ કોસી તરફ આવે છે. એટલ ેસપુરવાઇઝરે કૅપ્ટન નસિંક્લેરની આગેવાની હઠેળ લશ્કરી ટુકડી 
મોકલી. ફકીરો પાસ ેભાલા-તલવાર હતા.ં ફકીરોએ શાનંતથી વાત કરી. કૅપ્ટન નસિંક્લેરની વાત માનીન ે
એમણે પોતાના ંહનથયારો સોંપી દીધા.ં  નસિંક્લેરે થોડા ફકીરોને બાન તરીકે રોકી લીધા.  બાકીના ફકીરોએ 
આગળ વધીન ેપોતાના પાચં હજાર  અનયુાયીઓને એકઠા કરી લીધા. આની જાણ થતા ંરંગપરુ, કદનાજપરુ 
વગેરે સ્થળેથી ટુકડીઓ મોકલાઈ પણ ફકીરોની ફોજ સામે એમનુ ંગજુ ંનહોત ુ.ં અંત ેએક આખી બટાબ્રલયન 
મોકલવી પડી, પણ એ પહોંચે તે પહલેા ંતો ફકીરો જાણે પોતાનો લાગો વસલૂ કરીને જાણ ેહવામા ંઓગળી 
ગયા! 

સનં્યાસીઓ અન ેફકીરો ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે માથાનો દુખાવો બની ગયા હતા કારણ કે એમન ેલોકોનો 
પણ ટેકો મળતો હતો. જોવાનુ ંએ છે કે હવ ેએકમાત્ર સત્તા તો કંપનીના હાથમા ંહતી. એટલે બધા રોર્ષનુ ં
નનશાન પણ કંપની જ બન ેએ સ્વાભાનવક હતુ.ં  આ સામાન્ય લોકો હતા, એમન ેરાજપાટ નહોતા ંજોઈતા,ં બ ે
વખત ખાવાનુ ંમળી જાય તો એ શાતં રહતે પણ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીનુ ંપેટ તો ભરાય તેમ જ નહોત ુ!ં 

<><><> 

મજન ુશાહ 

‘નછઆત્તતેોરેર મોનોન્તર’ (એટલે કે બગંાળના કૅલેંડર પ્રમાણે ૧૧૭૬નો દુકાળ) એવો ભયકંર હતો કે વૉરેન 
હસેસ્ટિંગ્સના ૧૭૭૨ના કરપોટધ પ્રમાણ ેઓછામા ંઓછી ત્રીજા ભાગની 
વસ્તીન ેભખૂ ભરખી ગઈ. કેટલાક નવદ્વાનોનુ ં માનવુ ં છે કે મકુ્ત 
બજારના અખતરા  બ્રિટન ેકહન્દુસ્તાન અન ેઆયલૅંડ જેવા ંપોતાના ં
સસં્થાનોમા ં કયાધ, પકરણામ ે દુકાળ પડયો. એક બાજુથી ખાવાના 
સાસંા હતા, બીજી બાજુથી મહસેલૂ વધી ગયુ ં હતુ.ં ધનવાન 
જમીનદારોએ મહસેલૂ ચકુવવાનુ ં થતુ.ં ઘટતી આવકમા ં ઉમેરો 
કરવા માટે એમણે ગરીબો પર નસતમો ગજુારવાનુ ંશરૂ કરી દીધુ ં
હતુ.ં 

૧૭૭૧મા ં બ્રબહારના પબૂ્રણિયા જજલ્લામા ં શાહ મદારના પથં (જે 
મદારી’ નામ ેઓળખાતા હતા) ફકીરોએ મજન ુશાહની આગેવાની 
હઠેળ બગંાળમા ંપ્રવેશ કયો.  આ એમનો બીજો પ્રયાસ હતો. આ 
પહલેા ંજમીનદારોએ ફકીરોને ટેકો આપ્યો હતો. આ વખત ેઅઢી 
હજાર ફકીરો હતા. જો કે કંપનીન ેએમન ેહરાવવામા ંબહ ુતકલીફ 
ન પડી અન ેબધા વેરવીખેર થઈ ગયા. એકલદોકલને શોધવાનુ ં
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પણ શક્ નહોત ુ.ં આમ એ બધા બગંાળના ખણૂેખણૂે પહોંચી ગયા. 

અંગ્રેજોના દસ્તાવેજો પ્રમાણે મજન ુશાહ પોત ેઘોડ ેચડીને પબૂ્રણિયા તરફ ભાગી ગયો પણ હજી એ તયા ંજ 
ધામો નાખીન ેબેઠો હતો. એટલે કંપનીની નજરે હજી ખતરો ટળ્યો નહોતો. બીજી બાજુ, એ જ અરસામા ં
અવધ બાજુએથી જમના નદી પાર કરીને ચાર હજાર નાગા સાધઓુ બગંાળમા ંપ્રવેશ્યા.  જો કે કંપનીના 
જનરલ બાકધ રે અવધના નવાબ સજુાઉદ્દૌલાને લખ્યુ ંહતુ ં કે છ-સાત હજાર સાધઓુ બગંાળ તરફ આવ ેછે. 
આનો જવાબ સાધઓુએ એવો આપ્યો કે એમન ે ગગંા પાર કરવાનો પરવાનો મળેલો છે. જો કે કોઈ 
દસ્તાવેજમા ંઆ નાગા બાવા બગંાળમા ંઆવ્યા કે નહીં તેનો ઉલ્લખે નથી. આમ પણ સાધઓુ કે ફકીરો દ્વારા 
૧૭૭૧મા ંચોમાસા દરનમયાન વસલુાતનુ ં પ્રમાણ ઘટ્ુ ં હોવાનુ ં જણાય છે. પરંત ુચોમાસુ ંઊતરતા ં ફરી 
સનં્યાસીઓની અવરજવર વધી ગઈ. 

દુકાળ પછી 

આમ છતા ંઆપણ ેકહી શકીએ કે દુકાળ દરનમયાન અને તે પછી કંપનીની મહસેલૂ નીનતએ માનવ મતૃય ુ
અન ેસનં્યાસી-ફકીરોના હમુલાઓમા ં મખુ્ય ભાગ ભજવ્યો અન ેએમા ંલોકોનુ ંસમથધન પણ મળ્યુ.ં પરંત ુ
આપણે દુકાળ પહલેાનંા હમુલાઓ પર ફરી નજર નાખીએ તો એમા ંરાજકીય તતતવ ઓછ ંહતુ.ં એક કકસ્સામા ં
તો ૧૭૬૦મા ંમરાઠા સૈન્યના સૈનનક નાગા સાધઓુએ બદધવાન (હવ ેબધધમાન) અન ેકકશનગઢ જજલ્લાઓમા ં
ફરજજયાત પોતાનો લાગો વસલૂ કયો.  

તે પછી ૧૭૬૩મા ંવૉરેન હસેસ્ટિંસના કરપોટધ પ્રમાણે બાકરગજંમા ંફકીરો ફેલાઈ ગયા. આપણ ેજોયુ ંતેમ એમણ ે
ઢાકામા ંકંપનીની ફકૅ્ટરી પર પણ કબજો કરી લીધો. એ જ વરે્ષ રામપરુની ફકૅ્ટરીમા ંસનં્યાસીઓએ લ ૂટંફાટ 
કરી.  ૧૭૬૭મા ં નાગા સાધઓુએ  સારન જજલ્લામા ં કંપનીના નસપાઈઓન ે હરાવ્યા. ૧૭૬૮મા ં એક 
જમીનદારે નાગા સાધઓુને પોતાના ંઆનથિક કહતો માટે નોકરીમા ંલીધા. 

પરંત ુ૧૭૭૦ આવતા ંહમુલાઓનુ ંપ્રમાણ વધવા લાગ્યુ ંહતુ.ં જો કે ક્ારેક અફવાઓ પણ હોવાનુ ંજણાયુ ંછે. 
મજન ુશાહ નવશે તો આપણે વાચં્યુ ંઅન ેહજી પણ એનુ ંનામ આવતુ ંરહશેે. ફકીરો અને સનં્યાસીઓ હવ ે
સીધા જ બ્રિકટશ કંપની સામ ેપોતાના ંસદીઓ જૂના ંકહતો અન ેલાભોના બચાવ માટે લડતા થઈ ગયા હતા. 

૧૭૭૩મા ં હસેસ્ટિંગ્સે જજલ્લાઓના કલેક્ટરો માટે હકુમ બહાર પાડયો કે ‘senassies’ (સનં્યાસીઓ) તરીકે 
ઓળખાતા લોકોન ેશસ્ત્રો સાથે એમના જજલ્લામાથંી નીકળવા ન દેવા. શસ્ત્ર સાથ ેજનાર વ્યસ્ક્તન ેરાજ્યની 
દુશ્મન ગણવામા ંઆવશ.ે  

ખરંુ જોતા,ં આ હકુમ અનવચારી અન ેવધારેપડતો આકરો હતો કેમ કે સામાન્ય સલામતી તો હતી જ નહીં 
અન ેરાજ્યનો પરૂો અંકુશ નહોતો. આથી કોઈ પણ વપેારી મોટી રકમ લઈન ેનીકળતો તયારે લુટંાઈ જવાનો 
ભય તો રહતેો જ, એટલે એ શસ્ત્રધારી ટુકડીને સાથ ેરાખતો. કલકે્ટરો આ વાત બરાબર સમજી શકતા હતા. 
અંત,ે મદ્રાસમા ં ફોટધ નવબ્રલયમમા ં કંપનીની કાઉંનસલ ે આ હકુમમા ં જરૂરી ફેરફાર કયો અન ે સનં્યાસીઓ, 
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વૈરાગીઓ અન ેફકીરો પરૂતો આ કાયદો મયાધકદત રાખ્યો. હસેસ્ટિંગ્સને શકંા હતી કે જમીનદારો સનં્યાસીઓન ે
મદદ કરે છે, એટલ ેએણ ેજમીનદારો બધી બાતમી આપ ે તે પણ ફરજજયાત બનાવ્યુ.ં ઉત્તરમા ંભતૂાનના 
રાજા સાથ ેપણ એણે એક સમજૂતી કરી તેના પ્રમાણે રાજાએ સનં્યાસીઓના ભતૂાન પ્રવેશ પર પ્રનતબધં 
મકૂવાનો હતો. આમ છતા ંસનં્યાસીઓ ભતૂાનમા ંઘસૂી આવ ેતો એમન ેકાઢી મકૂવાની રાજાની જવાબદારી 
હતી. રાજા પોત ેજો એ ન કરી શકે તો અંગ્રેજ રેનસડન્ટને જાણ કરે એવી વ્યવસ્થા હતી. હસેસ્ટિંગ્સે લશ્કરી 
ટુકડીઓને પણ તૈયાર રાખી હતી પણ અઢારમી સદીના અંત સધુીમા ંતો અંગ્રજે સત્તાને સફળતા ન મળી. 
આનુ ંમોટંુ કારણ એ કે સામાન્ય જનતા કંપની સરકારન ેપણ બીજાનો હક પચાવી પાડનારી લુટંારુ ટોળકી 
જ ગણતી હતી. 

કંપનીએ દરેક જજલ્લામા ંખજાનાના રક્ષણ માટે નસપાઈઓની ટુકડીઓ રાખી હતી. એમને પણ ગામડાનંા 
સામાન્ય લોકોન ેઅન ેજમીનદારોને સનં્યાસીઓથી બચાવવાની જવાબદારી સોંપી. આની અસર એ થઈ કે 
આ નસપાઈઓ પોત ેજ બ્લૅકમેઇલર બની ગયા. 

પરંત ુમજન ુશાહન ેઆવા કોઈ ઉપાયોની પરવા નહોતી. એ ફરી ૧૭૭૩મા ંસાતસો ફકીરો સાથ ેબગંાળમા ં
આવ્યો. એક જમીનદાર પાસેથી એણ ેપદંરસો રૂનપયા વસલૂ કરવાના હતા. મજન ુશાહ ેકલકે્ટરન ેઆ રકમ 
વસલૂ કરવામા ંમદદ કરવા લખ્યુ.ં જમીનદાર તો ભાગી છૂટયો હતો. ફકીરોએ એન ેશોધીને પકડી પાડયો. 
જમીનદારે જેમ તેમ કરીને હજારેક રૂનપયા એકઠા કરી લીધા હતા તે તો ચકૂવી દીધા, બાકીની રકમ ફકીરોએ 
એની સપંનત્ત લ ૂટંીને વસલૂ કરી. 

 અહીં સનં્યાસીઓ અન ેફકીરો એક થઈ ગયા, પરંત ુકંપનીની ફોજની નશસ્ત સામ ેએમની એકતા ટકી નહીં 
અન ે પરાસ્ત થયા. એમના ધાનમિક રીતકરવાજો પણ આડ ે આવતા હતા. આમ તો એમના વચ્ચ ે
આભજમીનનુ ંઅંતર હતુ ંપરંત,ુ આ નનષ્ફળતા છતા ંકંપની પરંુૂ મહસેલૂ વસલૂ ન કરી શકી અન ેમોટી ખાધ 
રહી ગઈ. 

સનં્યાસીઓ અન ે ફકીરો માત્ર પોતાના લાભ માટે જ લડતા હતા એમ કહવે ુ ં પરૂત ુ ં નથી. ખરેખર તો 
બગંાળની પાયમાલીના ંમળૂ કંપનીની હકુમતમા ંછે, એ વાત એ સ્પષ્ટપણ ેસમજી શકતા હતા. બીજી બાજુ, 
કંપનીન ેલાભ થાય એવી બીજી એક ઘટના બની. ૧૭૭૩મા ંઅવધ અન ે રોકહલાઓ વચ્ચનેી લડાઈમા ં
રોકહલા હાયાધ અન ેએમનો પ્રદેશ અવધના કબજામા ંઆવી ગયો. અવધ સાથ ેતો કંપનીના સબંધંો સારા જ 
હતા એટલે સાધઓુને રોકવામા ં હવ ે અવધની પણ મદદ મળતી થઈ. આ ઉપરાતં, મરાઠાઓમા ં પણ 
અંદરોઅંદર ફૂટ પડી ગઈ હતી. આમ કંપની માટે અનકુળૂ સયંોગો ઊભા થતા જતા હતા.  

આમ છતા ંમજન ુશાહ ૧૭૭૬મા ંફરી આવ્યો. આ વખતે એણે મહાસ્થાન ગઢની મસ્સ્જદ પર કબજો કરી 
લીધો અન ેઊઘરાણી શરૂ કરી દીધી. જો કે એ ઘણો વખત ન રહ્ો. અંગ્રેજોએ નનરાતંનો શ્વાસ લીધો, પણ 
મજન ુશાહ એ વખતે તો માત્ર તેલ અન ેતેલની ધાર જોવા આવ્યો હતો. ત્રણ મકહન ેએ ફરી ફકીરોની બહ ુ
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મોટી જમાત સાથ ેઆવ્યો. આ વખત ેરાજપતૂ સૈનનકો પણ ફકીરો સાથ ેજોડાયા! રાજપતૂોને સાથ ેલઈન ે
મજન ુશાહ ે કંપનીની સત્તા નવરુદ્ધ વ્યાપક અસતંોર્ષન ેવાચા આપી અન ેપોતાના રાજકીય ઉદે્દશ્યનો સકેંત 
આપ્યો. એન ેપરાજજત કરવા માટે કંપનીએ હજી ધીરજ રાખવાની હતી. 

પરંત ુસનં્યાસીઓ શુ ંકરતા હતા? આ જાણવા માટે આપણે પાચં વર્ષધ પાછળ અન ેકચૂબ્રબહારમા ંજવુ ંપડશ.ે  

<><><> 

કચૂળબહાર અને સનં્યાસીઓ 

આપણે સનં્યાસીઓની ભનૂમકા સમજવા માટે અઢારમી સદીના કચૂબ્રબહારમા ંઆવ્યા છીએ. કચૂબ્રબહારનુ ંરાજ્ય 
એ વખત ેબગંાળનો ભાગ નહોત ુ.ં 

૧૭૬૫મા ંકચૂબ્રબહારના સગીર વયના રાજા દેવેન્દ્ર નારાયણનુ ંએક સનં્યાસી રામાનદં ગોસાઈંની ઉશ્કેરણીથી 
કોઈએ ખનૂ કરી નાખ્યુ.ં રાજ્ય નધબ્રણયાત ુ ં હતુ ંએટલે રાજ્યના નઝીર દેબ (એટલે કે સેનાપનત) અન ે
દીવાન દેબ (એટલે કે મખુ્ય દીવાન) વચ્ચે સત્તાનો સઘંર્ષધ શરૂ થઈ ગયો. દીવાન દેબની ઇચ્છા પોતાના 
ત્રીજા નબંરના ભાઈને ગાદીએ 
બેસાડીને સત્તા પર સપંણૂધ પ્રભતુવ 
સ્થાપવાની હતી. એણ ેઆના માટે 
ભતૂાનની સાથ ેસમજૂતી કરી. એ 
અરસામા ં ઘણા સનં્યાસીઓ 
નજીકના બ્રિકટશ પ્રદેશોમા ં– અન ે
ખાસ કરીને નજીકના મૈમનનસિંગ, 
આસામના ગ્વાલપાડા અને ઉત્તર 
બગંાળના રંગપરુ જજલ્લાઓમા ં
ઠરીઠામ થયા હતા. દીવાન અન ે
ભતૂાનના રાજાએ સનં્યાસીઓન ે
પણ પોતાની સેનામા ંલઈ લીધા. આ સનં્યાસીઓ પહલેા ંબક્સરની લડાઈમા ંમીર કાનસમ તરફથી કંપનીના 
સૈન્યો સામ ેલડયા હતા. કેટલાય એ પહલેા ંમરાઠાઓ સાથે પણ હતા. એ  ભાડતૂી સૈનનકો હતા એટલે જે 
પૈસા આપ ેતેના તરફથી લડતા હતા. બહાદુર તો હતા જ. 

નઝીર દેબને આ ચાલની જાણ થઈ ગઈ અન ે એ અંગ્રેજોને લઈ આવ્યો. આમ પહલેા પ્રયાસમા ં તો 
દીવાનન ેસફળતા ન મળી પણ અંત ેએ સફળ થયો અને એનો ત્રીજો ભાઈ ધારેન્દ્ર નારાયણ રાજા બની 
ગયો. 
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૧૭૬૯મા ંખગેન્દ્ર નારાયણ નવો નઝીર દેબ બન્યો તયારે દીવાન દેબનુ ંસપંણૂધ વચધસ્વ હતુ.ં એણે દીવાન 
દેબની જ હતયા કરાવી દીધી. ભતૂાનને આ ન ગમયુ.ં એમના માણસની હતયા થઈ ગઈ હતી. હવ ેમહારાજાનો 
ભાઈ દીવાન બન્યો હતો પણ ભતૂાને મહારાજા અન ેદીવાન દેબને કેદ પકડી લીધા. ખગેન્દ્ર પણ ભાગી 
છૂટયો. પરંત ુભતૂાનના ટેકાથી બનેલા નવા રાજાનુ ંપણ અવસાન થઈ ગયુ.ં તે પછી ખગેન્દ્ર ેનવો રાજા 
નીમયો. ભતૂાને પણ પોતાના તરફથી બીજો એક રાજા નીમી દીધો. 

હવ ેબન્ન ેરાજાઓ વચ્ચે ગજગ્રાહ શરૂ થયો. પરંત ુખગેન્દ્ર રંગપરુ પહોંચ્યો ને અંગ્રજે કલેક્ટર પબ્રલિંગની મદદ 
માગી. પબ્રલિંગે મદદ કરવાની શરત રૂપે બ્રબહારન ેબ્રિકટશ સરકારનુ ંખકંડયુ ંરાજ્ય બનાવી દીધુ.ં હવ ેઅંગ્રેજોએ 
ભતૂાનના રાજા સાથ ેપણ સમજૂતી કરી અન ેએન ેકચૂ બ્રબહારમા ંમાથુ ંમારતા ંરોકી દીધો. 

બન્ને દાવેદારોની સેનામા ંસનં્યાસીઓ હતા. અંગ્રેજોએ એમાથંી ખગને્દ્રના સૈનનક સાધઓુને તો બરતરફ કયાધ 
પણ જે સાધઓુ પહલેા ંદીવાનની સેનામા ંહતા એમન ેમોતન ેઘાટે ઉતારી દીધા. પરંત ુરાજા તો જોઈએ જ. 
એટલે અંગ્રેજોએ કેદમાથંી ધારેન્દ્રને છોડયો અન ે ફરી રાજા બનાવી દીધો. આમ ખગેન્દ્ર ફરી સત્તા વગરનો 
થઈ ગયો. હવ ેખરી સત્તા તો અંગ્રેજોની હતી. 

ખગેન્દ્ર ભાગી છૂટયો અન ેઆજના ઉત્તર પ્રદેશના નવસ્તારના ંજગંલોમા ંભરાઈ ગયો. અહીં ૧૭૮૭મા ંએણે બે 
મહતંો ગણેશ બ્રગકર અન ેહકર બ્રગકરની મદદથી કચૂ બ્રબહાર પર આક્રમણ કરવાની તૈયારી કરી પણ કંપનીન ે
આ સમાચાર મળી ગયા હતા એટલે ખગેન્દ્ર મહાત થયો. ખગેન્દ્ર નારાયણની સનેામાથંી પણ સાધ ુછૂટા 
પડયા અન ેસામાન્ય લોકોની સાથ ેજઈને વસતા થઈ ગયા. 

અંગ્રેજોએ જમીનદારોન ેએમના પ્રદેશના રક્ષણની જવાબદારી સોંપી હતી. જમીનદારોએ પોતાના સતં્રીઓ 
નીમયા હતા જે ‘બરકંદાજ’ કે ‘પાઇક’ તરીકે ઓળખાતા. આ બરકંદાજો  મળૂ તો સાધઓુ જ હતા. અંગ્રેજો 
સામ ેચડલેા સનં્યાસીઓ અને ફકીરો તો એમન ેપોતાના જ ગણતા અન ેબરકંદાજોની સહાનભુનૂત પણ 
સનં્યાસીઓ અન ેફકીરો સાથે હતી. 

બગંાળ અન ેબ્રબહારમા ંબદુ્ધના સમયથી સાધઓુ એક જ સ્થાન ેરહતેા હોય તે સામાન્ય વાત હતી. શૈવ અન ે
વૈષ્ણવ, બન્ન ેસપં્રદાયોના નાગા સાધઓુ, અન ેતે ઉપરાતં ફકીરો પણ સ્થાયી થયા હતા. જોવાની વાત એ છે 
કે આ સાધઓુ ગરીબ નહોતા. જમીનદારો પણ એમની પાસેથી ઉધાર લેતા. ઉધાર પાછી ન ચકૂવે તો 
સનં્યાસીઓ એની સાથ ેમારપીટ પણ કરતા અન ે દેવાના બદલામા ંજમીન પણ લઈ લતેા. આમ એક 
બાજુથી અંગ્રેજ કંપનીની મહસેલૂ પ્રથાથી ગરીબ ખડેતૂો દુુઃખી હતા તો બીજી બાજુથી જમીનદારો આ 
મહતંોથી દુુઃખી હતા. જો કે એમણ ેતો પોતાનો રસ્તો શોધી લીધો. ખેડતૂો પાસેથી વસલૂ કરેલુ ંમહસેલૂ ન 
ચકુવવુ ં હોય તયારે એ કંપનીને લખી નાખતા કે સનં્યાસીઓ રંઝાડતા હોવાથી મહસેલૂ વસલૂ નથી થઈ 
શક્ુ.ં આમ કંપનીની નજરે સનં્યાસીઓ (અન ે ફકીરોય ખરા) એમના મોટા શત્ર ુ હતા. એ સનં્યાસીઓન ે
ભટકતા લુટંારા ગણાવતા. 



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 9                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

૧૭૭૪મા ંહસેસ્ટિંગ્સે સાધઓુ અને ફકીરોને બગંાળમાથંી હાકંી કાઢવાનો નનણધય લીધો. પરંત ુએ તો બધે ઠેકાણ ે
હતા અન ેકંપની શુ ંકરવા માગે છે તનેી બાતમી પણ એમન ેમળી જતી. 

ભિાની પાિક અને દેિી ચૌધરાણી 

પરંત ુ સાધઓુ અન ે ફકીરોના નવદ્રોહમા ં બ ે નામ બહ ુ જાણીતા ં છેુઃ ભવાની પાઠક અને દેવી ચૌધરાણી.   
ભવાની પાઠક અન ેમજન ુશાહ વચ્ચે દોસ્તી હતી અન ેબન્ને એકબીજાને મદદ પણ કરતા. ભવાની પાઠક 
શરૂઆતથી જ સનં્યાસીઓન ેસગંકઠત કરવામા ંલાગ્યો હતો. ખેડતૂો અન ેબીજા લોકોન ેએણે જ અંગ્રેજો સામ ે
લડવા પ્રેયાધ. ૧૭૮૭મા ં એણે અંગ્રેજ વેપારીઓનુ ં એક જહાજ લ ૂટં્ ુ.ં વેપારીઓએ કલેક્ટર નવબ્રલયમસન ે
ફકરયાદ કરી. તે પછી થયેલી એક ઝપાઝપીમા ંએ માયો ગયો.  

દેવી ચૌધરાણી પણ ભવાની પાઠકથી પ્રેરાઈન ેનવદ્રોહમા ંસામેલ થઈ. એ પોતાના ઘરમા ંરહવેાને બદલ ેએક 
હોડીમા ંરહતેી. કંપનીના દસ્તાવેજોમા ંએના માટે ડાકુ શબ્દ વાપરેલો છે. એનો અથધ એ કે કંપની સરકાર 
માટે એ પણ મોટી શત્ર ુહતી. બકંકમ ચન્દ્ર ચેટરજીએ એમની એક  નવલકથા ‘દેવી ચૌધરાણી’મા ંઆ નવદ્રોહી 
મકહલાના ંપરાક્રમો ગ ૂથંી લીધા ંછે.  

સનં્યાસીઓ અન ેફકીરો છૂટથી ફરતા પણ મહસેલૂની નવી પદ્ધનતએ જમીનદારો પેદા કયાધ. આને કારણે 
સનં્યાસીઓ, ફકીરો અન ેસામાન્ય માણસોનુ ંજીવન કપરંુ થઈ ગયુ ંહતુ.ં 

કંપનીએ મહસેલૂ જેવી વ્યવસ્થા વણકરો અન ે બીજા નાનામંોટા ં કામ કરનારાઓ માટે પણ કરી હતી.  
વણકરો પેઢી-દર-પેઢી ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણ ેકામ કરતા હતા પણ હવ ેએમનો માલ માત્ર ઈસ્ટ 
ઇંકડયા કંપનીન ેજ વેચવાની ફરજ પાડવામા ંઆવતી. માલ વેચવાની ના પાડ ેતો એમને જેલમા ંધકેલી 
દેતા અન ેમાલ આપવામા ંનવલબં થાય તો કોરડા મારતા. અંત,ે શાનંતથી જીવન ગાળનારા આ કારીગરોને 
પણ મસુ્ક્તનો માગધ સનં્યાસીઓના નવદ્રોહમા ંજ દેખાયો. કેટલાયે વણકરોએ સ્વતતં્ર રીતે અંગ્રેજોન ેલડત 
આપી અન ેપ્રાણોની આહનુત આપી.  

અંગ્રેજો અન ેજમીનદારો સામે સનં્યાસીઓ ઊભા થયા એટલુ ંજ નહીં પણ સામાન્ય લોકોન ેપણ ઊભા કયાધ. 
એમના નવદ્રોહ ેસીધી રીતે નહીં તો આડકતરી રીતે ઘણી જગ્યાએ નવદ્રોહન ેજન્મ આપ્યો. ૧૭૫૭મા ંપ્લાસીમા ં
જીતયા પછી અંગ્રેજો સખુે બેસી ન શક્ા.  ૧૭૬૫મા ંએમણે દીવાની સભંાળી તે પછી ૩૫-૪૦ વર્ષધ સધુી 
એમન ેસતત અજપંાનો સામનો કરવો પડયો અન ે છેક ઈ.સ. ૧૮૦૦મા ંબધા નવદ્રોહને એ દબાવી શક્ા. 
બગંાળમા ંઆવા બીજા નવદ્રોહોમા ં‘ચઆુડનો નવદ્રોહ’ ખાસ નોંધ માગી લ ેતેવો છે.  

<><><> 

ચઆુડ વિદ્રોહ 
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બગંાળમા ંસનં્યાસી નવદ્રોહના સમયમા ંજ, પણ એનાથી અલગ બીજો એક નવદ્રોહ પણ શરૂ થઈ ગયો હતો. 
એ ચઆુડ નવદ્રોહ (Chuar Rebellion)  તરીકે ઓળખાય છે. ‘ચઆુડ’ શબ્દ અંગ્રજેી દસ્તાવેજોમા ંવપરાયેલો 

છે અન ે  બગંાળીમા ંએનો અથધ ‘જગંલી’, ‘અસભ્ય’ એવો થાય છે. અફસોસની વાત છે કે અંગ્રેજો તો એન ે
જગંલી માણસોના નવદ્રોહ તરીકે ઓળખાવ ેપણ સ્વતતં્ર ભારતમા ંપણ એન ેજગંલવાસી આકદવાસીઓના 
નવદ્રોહ તરીકે માન્યતા નથી મળી. ખરેખર તો, એ જગંલ મહાલના આકદવાસીઓનો નવદ્રોહ હતો. આમ જૂઓ 
તો એના નવશે ખાસ કોઈ માકહતી જ નથી મળતી. આજે પણ એ મખુ્યતવે માછીમારો અને કેવટોનો પ્રદેશ છે. 
કદાચ એ જ કારણે બગંાળીમા ંભદ્રલોક ઇનતહાસકારોએ પણ આ નવદ્રોહન ેઅંગ્રેજ સત્તા નવરુદ્ધ સામાન્ય જનના 
આક્રોશ તરીકે આલેખવાનુ ંજરૂરી નથી માન્યુ.ં અન્ય ભાર્ષાઓમા ંએ નવદ્રોહની ચચાધ થઈ છે કે કેમ તે ખબર 
નથી પણ સભંવતુઃ ગજુરાતીમા ંઆપણ ેપહલેી વાર જ એની ચચાધ કરીએ છીએ.  

રાજામહારાજાઓ તાબ ેથઈ ગયા હતા પણ સામાન્ય માણસ તાબે નહોતો થયો. એ મરવા-મારવા તૈયાર 
હતો; બધી નવદ્રોહી ઘટનાઓમા ંરાજાઓ પણ જોડાયા પરંત ુરાજા તો એક બ્રબરુદ હતુ,ં વાસ્તવમા ંએ  અમકુ 
ગામોના જાગીરદાર જ હતા અન ેએમનુ ંમહતતવ આનાથી વધારે નહોત ુ.ં મખુ્ય ભનૂમકા સામાન્ય માણસની 
રહી. ખરંુ જોતા ંઆ ગરીબ ભખૂી પ્રજાના નવદ્રોહ હતા. 

એ જ બીજ નવકસતુ ંરહ્ુ ંઅને ૧૮૫૭મા ંઅન ે તે પછી પણ ફાલતુ ંરહ્ુ.ં પ્લાસી પછી શનૂ્યાવકાશ નહોતો 
સજાધયો.  

ઉપર પનિમ બગંાળમા ંગયા વરે્ષ પનિમી મેકદનીપરુ જજલ્લામાથંી અલગ પાડીને બનાવેલા ઝારગ્રામ જજલ્લા 
અન ેએના જગંલ મહાલ નવસ્તારના નક્શા છે. આ જજલ્લામા ં ‘સહારા’ જાનતના આકદવાસીઓ રહ ેછે, જેનો 
ઉલ્લખે ઐતરેય િાહ્મણમા ં ‘સવારા’ તરીકે જોવા મળે છે. ઝારગ્રામ જજલ્લો આ બળવાનુ ં કેન્દ્ર હતો. જજલ્લો 
આજે પણ પ્રાકૃનતક વન સપંદાથી સમદૃ્ધ છે. નમદનાપરુ જજલ્લો પહલેા ંચાર સદી સધુી ઓકડયા રાજાઓ પાસ ે
હતો. તે પછી મોગલકાળમા ં પણ એ ઓકડશાનો જ ભાગ રહ્ો પણ મોગલ બાદશાહ શાહજાહાએં એન ે
બગંાળમા ંજોડીને પોતાના શાહજાદા શજૂા હસ્તક મકૂ્ો. 
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અંગ્રેજોએ પોતાની આણ બગંાળમા ં સ્થાપી તે પછી પણ મરાઠાઓ એમન ેવીસ વર્ષધ સધુી રંઝાડતા રહ્ા 
હતા. પાસેના મયરુભજંનો રાજા પણ નમદનાપરુમા ંમહસેલૂ વસલૂ કરતો.  ૧૭૮૩ના એક કરપોટધ પ્રમાણ ેએ 
બીજાઓન ેપણ અંગ્રજેી સત્તા નવરુદ્ધ ભડકાવતો હતો. હવ ેજમીનદારો પણ એમની સાથ ેભળવા લાગ્યા હતા. 
આમ પણ જમીનદારો કોઈની પરવા નહોતા કરતા. એક બાજુથી સનં્યાસીઓના ંધાડા ંઅંગ્રેજોન ેથકવતા ં
હતા ંતયા ંજ આ નવો ફણગો ફૂટયો હતો.    

અંગ્રેજોએ તો મોટા જમીનદારોને કાબમૂા ંકરી લીધા પણ હવ ેચઆુડોનો સામનો કરવાનુ ંબહ ુમશુ્કેલ બનતુ ં
જતુ ંહતુ.ં પાઇક અન ેચઆુડ જગંલ મહાલમા ંજ વસતા. બ્રિકટશ સરકારે જગંલની સપંનત્ત પર પણ પોતાનો 
અનધકાર સ્થાપ્યો હતો. 

૧૭૬૯ના કડસેંબરમા ંચઆુડોએ હમુલા શરૂ કયાધ પણ નમદનાપરુ જજલ્લામા ંએમણ ે કંઈ ન કયુું. પરંત ુજ્યા ં
પણ ચઆુડો કંઈ કરે તયા ંઅંગ્રેજોએ સેનાની ટુકડીઓ મોકલવી પડતી હતી. કેટલાયે સૈનનકો ચઆુડોના 
તીરકામઠાથંી માયાધ ગયા અને કેટલાય જગંલથી ટેવાયેલા ન હોવાથી બીમારીમા ંજાનથી હાથ ધોઈ બેઠા. 

૧૭૯૮ના ઍનપ્રલમા ંચઆુડોએ ખલુ્લો બળવો પોકાયો.  જજલ્લાના કેન્દ્ર ભાગ પર જ હમુલો કયો અન ેબ ે
ગામ સળગાવી દીધા.ં બીજા જ મકહન ેચઆુડોએ બાકુંરા જજલ્લામા ંઆક્રમણ કયુું. જુલાઈમા ં૪૦૦ ચઆુડોએ 
ચન્દ્રકોણા થાણા પર છાપો માયો. તે પછી કાશીજોડા, તામલકૂ,  તારકુવા-ચઆુડ વગેરે ઘણા જજલ્લાઓમા ં
હમુલા કયાધ અન ેતારાજી વરેી. નમદનાપરુને પણ ખેદાનમેદાન કરી નાખ્યુ.ં કડસેમબરમા ંએમણ ેછ ગામો પર 
કબજો કરી લીધો. 

નમદનાપરુ પાસ ેબહાદુરપરુ, સાલબની અન ેકરણગઢમા ંએમના ંમળૂ થાણા ંહતા.ં કરણગઢમા ં નમદનાપરુની 
રાણી રહતેી હતી અન ેએની જમીનદારી ‘ખાસ’ નામની વ્યવસ્થા દ્વારા કંપનીની હકુમતના નનયતં્રણમા ંહતી. 
આ ત્રણ સ્થળોએથી એ જુદી જુદી જગ્યાએ હમુલા કરતા અન ેલ ૂટંનો માલ વહેંચી લેતા. ૧૭૯૯ના ફેબ્રઆુરી 
સધુીમાતંો નમદનાપરુના ઘણા પ્રદેશો પર ચઆુડોની આણ હતી. જજલ્લાના કલેક્ટર પાસે માત્ર ૨૭ ચોકકયાતો 
રહી ગયા હતા, માચધમા ં એમણે આનદંપરુ પર હમુલો કયો અન ે બ ે નસપાઈઓને અન ે બીજા કેટલાક 
નાગકરકોન ેમારી નાખ્યા  તે પછી અંગ્રેજોના બધા ગાડધ જીવ મઠુ્ઠીમા ંલઈન ેનાસી છૂટયા. 

એમની એક મોટી નબળાઈ એ હતી કે એમની યોજનાઓની એ ખલુ્લી રીતે જાહરેાત કરતા. કોઈ ગામ 
બાળવાનુ ંહોય તો ગામવાસીઓને અગાઉથી ખબર હોય કે આવતીકાલ ેચઆુડો ત્રાટકવાના છે. આનો લાભ 
અંગ્રેજોને મળ્યો અન ેકંઈ થવાનુ ંહોય તયા ંસૈનનકો પહલેા ંજ પહોંચી જતા. 
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આ નબળાઈ એમન ેઆડ ેઆવી અન ેઅંત ેઅંગ્રેજોએ ૧૭૯૯ની છઠ્ઠી ઍનપ્રલે ઐસગઢ અન ેકરણગઢ પર 
ફતેહ હાસંલ કરી. કરણગઢની રાણીન ેકેદી તરીકે નમદનાપરુ લઈ આવ્યા. તે પછી જૂન મકહનાથી કંપનીનો 
હાથ ઉપર રહવેા લાગ્યો. જો કે ચઆુડોએ થોડા મકહના મચક ન આપી.  

આ બળવાનુ ંમળૂ કારણ જજલ્લાનો કલકે્ટર બરાબર સમજ્યો. એણે ૨૫મી મે ૧૭૯૯ના એક કરપોટધમા ંબોડધન ે
જાણ કરી છે તે પ્રમાણે  પાઇક જાનત અન ેએના સરદારોની જમીનો પર ફરી મહસેલૂ શરૂ થયુ ંતે એનુ ંમળૂ 
કારણ હતુ.ં છેક તેરમી સદીથી એ જમીન ખેડતા આવ્યા હતા. પરંત ુકશાય ેઅપારાધ નવના જમીન પરના 
એમના હક છીનવી લેવાયા તેની સામ ેભારે અસતંોર્ષ હતો. એમન ેપોલીસ રાખવાનો ચાર્જ પણ ચકુવવો 
પડતો. એના માટે એ કોટધમા ંજાય, પરંત ુ બ્રિકટશ કોટધમા ંએમન ેબહ ુઆશા નહોતી એટલ ેજ એમણ ેશસ્ત્રો 
ઉપાડયા.ં 

ઓગણીસમી સદીના ંશરૂઆતના ંવર્ષોમા ંપણ ચઆુડોએ નમતુ ંનહોત ુ ંઆપ્યુ.ં ૧૮૧૬ સધુી કલકત્તાથી માત્ર 
૮૦ માઇલ દૂર બાગડીમા ંચઆુડો અંગેજ સત્તા હોય જ નહીં એમ વતધતા રહ્ા. સરકારે કબલૂ કયુું કે પાકી 
પોલીસ વ્યવસ્થા કરવાના બધા પ્રયતન નનષ્ફળ ગયા છે! 
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બગંાળમા ંઆ સૌથી પહલેો વ્યાપક નવદ્રોહ હતો અન ેએનો દોર જગંલોમા ંવસતા આકદવાસીઓના હાથમા ં
હતો. એમણે અંગ્રજે સરકારને ધોળે કદવસ ેતારા દેખાડી દીધા હતા. 

<><><> 

 િારાણસીનો વિદ્રોહ 
 ૧૭૫૭ પછી ૧૮૭૫ સધુી અંગ્રેજોને જનતાએ લડતા રાખ્યા. આ ૧૧૭ વર્ષોમા ં ૧૮૫૭ના સગં્રામ ઉપરાતં 
છૂટીછવાઈ કે નાની અથવા મોટી ૧૧૦ નવદ્રોહી ઘટના બની છે. એટલ ે કે લગભગ દર વરે્ષ જનતામાથંી - 
ખેડતૂો, આકદવાસીઓ અન ેનાના જાગીરદારોનો - અંગ્રેજો સામ ે નવરોધનો પ્રબળ અવાજ ઊઠયો છે અન ે
એમા ં દેશનો કોઈ ખણૂો બાકાત નથી રહ્ો.  આ બધી ઘટનાઓ કંઈ ઓબ્રચિંતી નહોતી બની. જુલમનો એક 
દોર શરૂ થયો હતો અન ેએના પડઘા દાયકાઓ સધુી પડતા રહ્ા. આ જ ભાવનાનુ ંનવીનીકરણ થતુ ંરહ્ુ.ં 
૧૮૫૭નો સ્વતતં્રતા સગં્રામ, ગદર આંદોલન કે કોંગ્રેસની સ્થાપના આ સળંગ સાકંળની કડીરૂપ માત્ર છે. 
અફસોસ એ છે કે આપણી પાસે આ બધી ઘટનાઓનો આધારભતૂ ઇનતહાસ નથી. જેમણે નોંધ લીધી તે બધા 
અંગ્રેજી ઇનતહાસકારો હતા. એટલે જે ઘટનાઓને એમણે મહતતવહીન ગણાવી છે તે ભારતીય ઇનતહાસકારો 
માટે પણ અગતયની નથી રહી. 
આના જ અનસુધંાનમા ંઆપણે અઢારમી સદીમા ંજ વારાણસીના રાજા ચૈત નસિંહના નવદ્રોહની વાત અહીં 
કરવાનુ ંઅસ્થાન ેનહીં ગણાય. 
વારાણસી આમ તો અવધના નવાબ હઠેળ હતુ ંપણ એના જાગીરદાર બલવતં નસિંહ ેપોતાના માટે ‘રાજા’ 
બ્રબરુદ પસદં કયુું હતુ.ં બલવતં નસિંહના અવસાન પછી ચૈત નસિંહ ેસત્તા સભંાળી. એ વખત ેવૉરેન હસેસ્ટિંગ્સ 
ભારતનો ગવનધર જનરલ હતો. એ મૈસરૂના હૈદર અલી સામે યદેુ્ધ ચડયો હતો અન ેઆ યદુ્ધ માટે એણે ખાસ 
કર નાખ્યો હતો.  અંગ્રેજોની પઠાણી ઊઘરાણીઓથી કંટાળીને અવધ નવાબે વારાણસી અન ેબીજા કેટલાક 
ઇલાકા કંપનીન ેસોંપી દીધા. આના પછી ૧૭૭૮ અને ૧૭૭૯મા ં હસેસ્ટિંગ્સે  વારાણસીના રાજા ચૈત નસિંહ 
પાસેથી દર વરે્ષ પાચં-પાચં લાખ રૂનપયા કરન ેનામ ેપડાવી લીધા હતા.  એક કરાર હઠેળ રાજાએ ૫૦ લાખ 
રૂનપયા આપવાના હતા પણ એની કુલ વાનર્ષિક આવક માત્ર ૨૪ લાખ રૂનપયા હતી. રાજાએ કંપનીના 
ઘોડસેવાર દળ માટે પૈસા આપવાના હતા, જે શક્ નહોત ુ.ં અંત ે એણ ે કંપનીન ે ના પાડી દીધી અન ે
અંગ્રેજોથી નારાજ તતતવો સાથે ગપુ્ત વાતચીતો શરૂ કરી દીધી.  
એની યોજના તો કંપની પર હમુલો કરવાની હતી પણ કંપનીન ેએની બાતમી મળી ગઈ. અંગ્રજેોએ ચતૈ 
નસિંહ પર બમણા જોરથી હમુલો કયો. હસેસ્ટિંગ્સ પોત ેપૈસા વસલૂ કરવા માટે વારાણસી આવ્યો અન ેથોડા 
કહન્દુસ્તાની સૈનનકોની ટુકડી મોકલીન ેચૈત નસિંહન ેએના જ ઘરમા ંનજરકેદ કરી લીધો. ચૈત નસિંહન ેબીજા 
જાગીરદારોની મદદ મળવાની આશા હતી પણ એ આશા ઠગારી નીવડી. ચૈત નસિંહ કંઈ જ નવરોધ કયાધ નવના  
શરણે થઈ ગયો. 
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પરંત ુએન ેસજા થઈ હોવાના સમાચાર ફેલાતા ંલોકોમા ંઉશ્કેરાટ વધી ગયો અન ેલોકો લડવા માટે તૈયાર 
થઈ ગયા. એમણ ે કકલ્લા પર હમુલો કરી દીધો, અંગ્રજેી ફોજનો જે સૈનનક નજરે ચડયો તેન ે  મોતન ેઘાટે 
ઉતારી દીધો. ચૈત નસિંહન ેજ્યા ં કેદ રાખ્યો હતો તયા ંલોકો પહોંચી ગયા. એમણ ેપાઘડીઓ જોડીને દોરડુ ં
બનાવ્યુ ંઅન ેચૈતનસિંહન ેપાછલી બારીએથી ભગાડીને સહીસલામત અવધ પહોંચાડી દીધો. 
અવધમા ંએન ેથોડી જાગીર મળી. પરંત ુઅંત ેએ ગ્વાબ્રલયર જઈને ઠરીઠામ થયો અન ે૧૮૧૦ની ૨૯મી માચ ે
એનુ ંઅવસાન થયુ.ં દરનમયાન અંગ્રેજોએ એના ભાણજે મહીપ નારાયણ નસિંહન ેરાજા બનાવી દીધો. એણ ે
પણ કંપની માટે ૪૦ લાખ રૂનપયાનો વેરો ચકુવવાનો હતો. 
આ ઘટનાનુ ંમહતતવ એટલા માટે છે કે તે પછી તરત હસેસ્ટિંગ્સે વારાણસીમા ંજે પગલુ ંલીધુ ંતેની નવરુદ્ધ ભારે 
ઉહાપોહ થયો. બ્રિટનની આમસભાએ એની નવરુદ્ધ દોર્ષારોપણ કયુું તેમા ંવારાણસીની ઘટનાઓને અગતયની 
નોંધ લેવામા ંઆવી હતી. 
૧૭૭૪ અને ૧૭૮૪ના કાયદા 

દરનમયાન હવ ે બ્રિટન સરકાર કહન્દુસ્તાનમા ંઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીની પ્રવનૃત્તઓ પ્રતય ેવધારે બ્રચિંતાની નજરે 
જોવા લાગી હતી. બગંાળમા ંકંપનીનુ ંરાજ હતુ ંજ. આ રાજકીય સત્તાથી જ ખરેખર તો બ્રિકટશ સરકાર ચેતી 
ગઈ હતી. એટલે કંપનીનો પજંો વધ ુફેલાય તે પહલેા ંબ્રિટનની સસંદે ૧૭૭૪મા ંએક કાયદો કરીને કંપનીની 
પ્રવનૃત્તઓ પર નનયતં્રણ રાખવાની વ્યવસ્થા કરી. જો કે બધી સત્તા કંપનીના હાથમા ં રહી પરંત ુ બ્રિટન 
સરકાર હવ ેએની પાસેથી જવાબ માગી શકતી હતી. 

તે પછી ૧૭૮૪મા ં સરકારે નવો ‘ઇંકડયા ઍક્ટ’ બનાવ્યો  એ વખત ે વડો પ્રધાન નાનો નવબ્રલયમ નપટ 
(William Pitt the Younger)  હતો એટલે  આ કાયદો ‘નપટના કાયદા’ તરીકે પણ ઓળખાય છે. એણે 
‘દ્વદ્વમખુી રાજપદ્ધનત’ દાખલ કરી. હવ ેઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના હાથમા ંવેપારન ેલગતી બાબતો અન ેવહીવટી 
સત્તાઓ રહી; રાજકીય સત્તા બ્રિટન સરકારે  ત્રણ ડાયરેક્ટરોની ખાનગી કનમટીને સોંપી દીધી. આમ કંપનીનુ ં
સ્થાન બ્રિકટશ સરકારે લેવાનુ ંશરૂ કરી દીધુ.ં નવદેશ પ્રધાન અન ેનાણાપ્રધાનન ેપણ એમા ંસામેલ કરાયા. 
મદ્રાસ અન ે મુબંઈના ગવનધરોની સ્વાયત્ત સત્તાઓ પર કાપ મકુાયો અન ે એમના પર ગવનધર જનરલ 
નનમાયો. 

બગંાળમા ંહસેસ્ટિંગ્સ ગવનધર જનરલ હતો જ, અન ેએણે આ સત્તાઓ ભોગવી પણ ખરી. પરંત ુએના રાજકીય 
કાવાદાવા અન ેરુશ્વતખોરીને કારણે ૧૭૮૫મા ંએન ેપાછો બોલાવી લવેાયો.એની સામ ેસાત વર્ષધ કેસ ચાલ્યો. 
૧૭૮૬મા ંએક પરૂક બ્રબલ પસાર કરીને  લૉડધ કૉનધવૉબ્રલસને ગવનધર જનરલ બનાવવામા ંઆવ્યો. આમ 
કૉનધવૉબ્રલસ ખરા અથધમા ંભારતનો પહલેો ગવનધર જનરલ બન્યો. 

સદંભષઃ  
૧.The Sannyasi Rebellion, by A. N. Chandra (ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ)  
૨. Bengal District Gazeteers, (MIdnapore) 1911  by L. S. S. O’Malley (ICS) (ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ) 



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 15                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

૩. https://www.britannica.com/biography/William-Pitt-the-Younger#ref242494 
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૦૦૦૦ 

પ્રકરણ ૨: પહલેો સ્િાતતં્ર્ય સગં્રામ દળિણ ભારતમા?ં 
૧૭૯૫થી ૧૭૯૯ 
૧૮૫૭ના સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામને ભારતનો પહલેો સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામ માનવામા ંઆવે છે. પરંત ુ કેટલાક નવદ્વાનો 
દબ્રક્ષણ ભારતમા ં ટીપનુા મતૃય ુ પછી ૧૮૦0-૧૮૦૧મા ં થયેલા નવદ્રોહને પહલેો સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામ માને છે. 
સગંઠનની દૃસષ્ટએ દબ્રક્ષણ ભારતનો આ સગં્રામ ૧૮૫૭ના સગં્રામ કરતા ં વધારે વ્યવસ્સ્થત હતો અન ે
યોજનાપવૂધક થયો હતો, એમા ંશકંા નથી. એટલુ ંજ નહીં, એમા ં કેરળ (મલબાર), કણાધટક (કન્નડનાડ) અન ે
તનમળનાડુ જોડાયેલા ં હતા ંઅને સામાન્ય માણસોએ વીરતાપવૂધક પોતાના પ્રાણ હોમી દીધા. આપણે આ 
વીરગાથાથી પકરબ્રચત નથી એ દુુઃખની વાત છે.  
બગંાળ પર અંગ્રેજોનો કબજો થઈ જ ગયો હતો, જો કે તયા ંઅઢારમી સદીના અંત સધુી એમન ેસનં્યાસીઓ, 
ફકીરો અન ેચઆુડોના જબ્બર નવદ્રોહનો સામનો કરવો પડયો. આ બાજુ, એ જ અરસામા ંઆજના કણાધટકના 
ઘણા પ્રદેશો એમના કબજામા ંહતા. દબ્રક્ષણમા ંએમન ેમખુ્ય ટક્કર તો મૈસરૂના શાસકો હૈદર અલી અન ેટીપ ુ
સલુતાન તરફથી મળી. ૧૭૯૯મા ંટીપનુા મતૃય ુપછી તરત જ ૧૮૦0-૧૮૦૧મા ંજ અંગ્રેજોને લોકનવદ્રોહનો 
સામનો કરવો પડયો, એ મોટી વાત છે. જો કે, સગંકઠત નવરોધ તો ૧૭૯૫થી જ શરૂ થઈ ગયો હતો. 
તયાનંા કેટલાક પ્રદેશો, જેમ કે કનારા અન ેસુદંા (આજના દબ્રક્ષણ કન્નડા અન ેઉત્તર કન્નડા જજલ્લાઓ)મા ં
રાજાની દરનમયાનગીરી ઓછી હતી અન ેજમીન પર વારસા હક હતો. આના કારણે તયા ંસમાજમા ંસખુ 
સમદૃ્વદ્ધના ંદશધન થતા ંહતા.ં શાસન વ્યવસ્થા પણ સારી હતી. અહીં પોલીગાર (પલયક્કરાર) પદ્ધનત હતી. 
રાજ્યન ે લશ્કરી સેવા આપવા બદલ એમન ે અમકુ ગામો આપવામા ં આવતા.ં એટલે કે પોલીગાર 
જાગીરદારો હતા. એ રાજા અન ેપ્રજાની વચ્ચેના સ્તરના હતા પણ સામાન્ય રીતે એમનુ ંમાન હતુ ંકારણ કે 
પરંપરાઓ જ કાયદો હતી અને પોલીગાર એમા ંવચ્ચે ન પડતા. પરંત ુઆ વ્યવસ્થા મોગલ શાસકોએ કરેલી 
હતી. મોગલો નબળા પડતા ંદબ્રક્ષણમા ંમૈસરુ અન ેકણાધટક, હૈદરાબાદમા ંનનઝામ અન ેઉત્તર ભારતમા ંઅવધ 
સ્વાધીન થવા લાગ્યા ંહતા.ં પોલીગારો લોકોના અંદરોઅંદરના કે રાજ્યના અનધકારીઓ સાથેના નવવાદમા ં
ઉદારતાથી લોકોની તરફેણ કરતા. કોઈ સ્થળે તો એવા પોલીગાર હતા કે જે રાજ્યન ેઆપવાનુ ંહોય તેટલુ ં
જ મહસેલૂ વસલૂ કરતા અને પોતાનો જીવનનનવાધહ પોતાની જમીનની ઉપજમાથંી કરતા. આમ ઉત્તર 
ભારતના જાગીરદારો કરતા ંએ જુદા પડતા હતા. જો કે કેટલાક શોર્ષણખોર પણ હતા અન ેએ પડતીની 
નનશાની હતી. વળી ગ્રામસમાજ વધારે વ્યવસ્સ્થત હતો અન ે ‘પટેલ’ એનો મખુ્ય માણસ હતો. સામાન્ય 
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લોકોની સખુાકારી સાચવવી એ એનુ ંકામ હતુ.ં ‘કવળકાર’ મારફત ેપટેલ અજાણ્યા માણસોની કહલચાલ પર 
ધ્યાન રાખતો અન ેચોરી જેવા ગનુા પકડવા વગેરે એના ંકામો હતા.ં આમ, રાજા, પોલીગાર અન ેપટેલ ત્રણ 
સ્તરની સત્તા હતી. પરંત ુ એ બધંારણ બનાવીન ે ઊભા ં કરાયેલા ં સત્તાતતં્રો નહોતા,ં આમ છતા ં રાજા 
પોલીગારો કે જનતા પર અથવા પોલીગાર જનતા પર કંઈ ઠોકી બેસાડ ેએવુ ંનહોત ુ ંબનતુ ંકારણ કે ત્રણયે 
પાખંને ડર રહતેો કે એના સ્તરે ખોટંુ થશે તો બીજી બ ેપાખંો નવરોધ કરશ.ે 
રાજાઓ અને નિાબોનો સ્િાથી વ્યિહાર 
કણાધટક, મૈસરૂ, તાજંોર (તજંાવ્વરુ) કે હૈદરાબાદના શાસકો તો બહારથી આવ્યા હતા એટલે વ્યવસ્થા જાળવી 
રાખવામા ંપોલીગારો મહતતવનો ભાગ ભજવતા. આ શાસકોની અંદરોઅંદરની લડાઈઓને જ કારણે બ્રિકટશ 
સત્તાનો નવસ્તાર કરવાની તક મળી.  કોઈ પણ શાસક મદદ માગવા કંપની પાસ ેચાલ્યો જતો. ત્રાવણકોર, 
પદુુકોટ્ટ,ૈ તજંાવ્વરુ, મૈસરુ,  આકોટ, પણુ,ે હૈદરાબાદ વગેરેના શાસકોન ેઅંગ્રેજોની મદદ લેતા ંપહલેા ંબ ેવાર 
નવચાર કરવાની જરૂર નહોતી લાગતી.  
ત્રાવણકોરના ધમધ રાજાએ કંપનીને લખ્યુ ંકે  “ઈશ્વર જાણે છે કે અંગ્રેજ કંપની સાથ ેમારી મૈત્રી અન ેલાગણી 
આખી દુનનયામા ંજાણીતી છે. ઈશ્વરના નામ ે હુ ંકહુ ંછ ં કે હુ ંએમના ટેકા પર બહુ આધાર રાખુ ંછ.ં”  એણ ે
રૈયતની પરવા કયાધ નવના જ રાજ્યમા ંઆવેલી બ્રિકટશ સૈનનક ટુકડીનુ ંસ્વાગત કયુું! આ ટુકડી ખરેખર તો 
એના પર કાબ ૂમેળવવા આવી હતી! મૈસરૂ અન ેતનમળનાડુના પોલીગારો સામ ેઅંગ્રેજોની લડાઈમા ંએણ ે
કંપનીન ેમદદ આપી. 
પદુુકોટ્ટનૈા તોંડૈમનને તો લાગતુ ંહતુ ં કે અંગ્રેજો માટે જે સારંુ હોય તે જ એના માટે પણ સારંુ હોય. ટીપ ુ
સલુતાન ૧૭૯૯મા ંએની છેલ્લી લડાઈ લડતો હતો તયારે તોંડૈમન ેપોતાનુ ંલાવલશ્કર, સાધનસામગ્રી, બધુ ં
અંગ્રેજોની સેવામા ંહાજર કરી દીધુ.ં  
આકોટના મહમંદ અલીએ તો ચદંાસાહબે સામેની લડાઈમા ંઅંગ્રેજોની સીધી મદદ લીધી. અન ેમૈસરુ સામ ે
અંગ્રેજોએ લડાઈ જાહરે કરી તયારે એમણે પહલેા ં તો કણાધટકના મહસેલૂ ખાતાનો કબજો લઈ લીધો. 
કણાધટકના નવાબે બહ ુમાથા ંપછાડયા ંપણ અંગ્રજેોએ પરવા જ ન કરી. ૧૭૯૨મા ંએમણે ફરી મહસેલૂનો 
વહીવટ નવાબન ેપાછો સોંપ્યો પણ તે સાથ ેએક નવો કરાર કયો કે અંગ્રેજો પવૂધ કકનારે જ્યા ંપણ આક્રમક 
કે બચાવ માટેની લડાઈ લડ ે તયારે કણાધટકનો મહસેલૂી વહીવટ પોતાના હસ્તક લઈ લેશે. નવાબે આવી 
શરમજનક શરત માનીન ેપોતાની ગાદી બચાવી. 
કણાધટકના નવાબ મહમંદ અલી પાસેથી કંપનીએ ૩૫ લાખ રૂનપયા લાચંમા ં લઈન ે રાજા તલુજાજીનુ ં
તજંાવ્વરુ એન ેઅપાવી દીધુ.ં  ત્રણ વર્ષધ પછી કંપની ફરી ગઈ. તલુજાજીને તજંાવ્વરુ ફરી સોંપ્યુ ંપણ કરાર 
કયો કે અંગ્રેજો એનુ ંરક્ષણ કરે તેના બદલામા ંરાજા દર વરે્ષ એમન ે૧૨ લાખ રૂનપયા ચકૂવે. અન ેટીપ ુસામ ે
એમન ેપેશવા અન ેનનઝામ મદદ કરતા જ હતા. 
અંગ્રેજો સાથ ેશાસકોના સ્વાથી સબંધંોની અસર એ થઈ કે રાજા-પોલીગાર -પ્રજા વચ્ચેની સમતલુા તટૂી ગઈ. 
અંગ્રેજો ધન અન ેપ્રદેશ માટે સતત મોઢુ ંફાડતા જ જતા હતા, સ્વાથી, અલ્પદૃસષ્ટવાળા શાસકો જે કંઈ હાથે 
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ચડ્ુ ંતે એમા ંહોમતા ગયા. ૧૭૮૭મા ંકણાધટકમા ં૮૪ ટકા પાક મહસેલૂ તરીકે રાજ્ય ેલઈ લીધો. આ અસહ્ 
હતુ.ં આમા ંસમાજમા ંજે સામાન્ય સબંધંો હતા તેના પર અસર પડી. પહલેી વાર પ્રજાજીવનમા ંરાજ્યની 
દરનમયાનગીરી વધી ગઈ અને જુલમો પણ વધી ગયા. અંત ેજનતાનો રોર્ષ પોતાના શાસકો અન ેએમનો 
દોરીસચંાર કરનાર ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની સામ ેવધતો ગયો.  
૧૭૯૯ સધુીમા ંઅંગ્રેજોએ આંધ્રના કાઠંાના પ્રદેશો, તનમળનાડુમા ંચેંગલપટ્ટુ, તજંાવ્વરુ, કડિંકડગળ, રામનાડ, 
કોયબંત્તરુ, સેલમ, સેકરિંગપટનમ (ટીપનુા મતૃય ુપછી),  કનારા અન ેકેરળમા ંમલબાર પર કબજો કરી લીધો 
હતો અન ેએમના વચધસ્વ હઠેળનો નવસ્તાર કન્યાકુમારી સધુી પહોંચ્યો હતો. 
૧૭૫૧થી પોલીગારો વિરુદ્ધ પગલા ં
પરંત ુએમન ેઆંખના કણાની જેમ ખ ૂચંતી હતી તે પોલીગાર પદ્ધનત હતી કારણ કે એ રાજ્યના શોર્ષણની 
નવરુદ્ધ રૈયત માટે કામ કરતા હતા. અંગ્રેજોની નજરે આ નાફરમાની હતી એટલે એમણે સૌથી પહલેા ંતો 
પોલીગારોન ેદબાવવાના ંપગલા ંલીધા.ં આમ તો ૧૭૫૧થી જ એમણે પોલીગારો સામે લડવાનુ ંશરૂ કરી 
દીધુ ંહતુ.ં પરંત ુપોલીગારો પણ ગાજં્યા જાય તેમ નહોતા. પજંલમકુકરબ્રચ અન ેઍટ્ટાયાપરુમના પોલીગારો 
અંગ્રેજોના પહલેા હમુલામા ંસફળ રહ્ા અન ેઅંગ્રેજોએ ભાગવુ ંપડ્ુ ંપણ તે પછી અંગ્રેજોના ંચકડયાતા ંશસ્ત્રો 
અન ેસખં્યા સામ ેએ હાયાધ. એ જ રીતે, નતરુનેલવેલીનો પોલીગાર પલુી તેવર એની બહાદુરી માટે જાણીતો 
હતો. અંગ્રેજોએ એના પર હમુલો કયો તયારે એની નાની સેનાએ એવો મરબ્રણયો હમુલો કયો કે અંગ્રજેી ફોજ 
પોતાની નશસ્ત ભલૂી ગઈ અને ભાગી નીકળી. અંગ્રજેી ફોજ નતરુબ્રચરાપલ્લી પહોંચી તયારે કલ્લણોએ રહ્ુસંહ્ુ ં
પરંુૂ કરી દીધુ.ં  
પોલીગારો અઠંગ લડવૈયા હતા.  સામ, દામ, દંડ અને ભેદ – બધુ ંલાગ ુકરતા ંએ અચકાતા નહીં. સૌના 
સમાન દુશ્મન સામ ેએ એકઠા થતા, અંગ્રેજોના પક્ષ ેજેમન ેફોડી શકાય એમન ેલાચં પણ આપતા, લડાઈમા ં
ઢીલા પડ ેતો સમજૂતી કરી લેતા અન ેપાછા જઈને સમજૂતીઓને ઠોકરે ચડાવતા. આ તો ૧૭૫૬ સધુીની 
વાત. તે પછી પણ પોલીગારોનો નવદ્રોહ ચાલ ુરહ્ો પરંત ુહવ ેઅંગ્રેજોની સત્તા નવરાટ બની ચકૂી હતી.  

(૨) 

અંગ્રેજ કંપનીનુ ંમળૂ લક્ષ્ય પૈસા કમાવાનુ ંહતુ.ં આના માટે કોઈ પણ સાધન એમના માટે અપનવત્ર નહોત ુ.ં 
બ ે રજવાડા ંવચ્ચનેા ઝઘડામા ંમાથુ ંમારવુ ંઅન ેપછી કબજો જમાવી લેવો, ખાસ કરીને નાણાના સ્રોત 
પોતાના હાથમા ંલઈ લેવા – જમીન મહસેલૂ અન ેબીજા વેપારધધંાના કરવેરા – એ એમનુ ંમખુ્ય ધ્યેય 
રહતે ુ.ં આમા ં રાજાઓને લાચં આપવી પડ ેતો તે, લડાઈ કરવી પડ ેતો તે – ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની બધા 
ઉપાયો માટે તૈયાર હતી. રાજાઓ પોતાની ગાદી બચાવવા માટે જનતાને બદલ ે નવદેશી વેપારીઓ પર 
આધાર રાખતા હતા.   

કંપનીની નજરે લોકોનુ ંઅસ્સ્તતવ જ નહોત ુ.ં ૧૭૭૦ના દુકાળમા ંખેતરોમા ંઊભો પાક સકુાઈ ગયો હતો. લોકો 
પાસ ેબહારથી અનાજ મગંાવવા નસવાય રસ્તો નહોતો, પણ ગાડ ેજોડવા બળદ નહોતા, કંપનીએ બધા 
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બળદ મૈસરૂ સામેની લડાઈમા ંલશ્કરનો સરસામાન લઈ જવામા ંજોતરી દીધા હતા.  લોકો માટે જવા-
આવવાનુ ં પણ સાધન નહોત ુ,ં તો અનાજ ક્ાથંી લાવે? એ જ રીતે, અનાજ પણ કંપનીના એજન્ટો 
બળજબરીથી ઉઠાવી જતા; લોકો ભલ ેભખૂે મરે, લશ્કરને અનાજ મળવુ ંજોઈએ. કંપની હસ્તકના પ્રદેશોમા ં
વેપારધધંા પણ તટૂવા લાગ્યા હતા કારણ કે એક બાજુથી કંપનીની લ ૂટં ચાલતી અન ેરહ્ાસહ્ા માલ પર 
કર ચકુવવાનુ ંભારે પડતુ ંહતુ.ં આમ જે પરંપરાઓ હતી તે તટૂવા લાગી હતી. 

“ળબલ ઑફ રાઇટ્સ” 

કનારા જજલ્લાના દેશભક્તોએ અવાજ ઉઠાવવાની પહલે કરી. લોકો જૂના કદવસો યાદ કરતા હતા, પહલેા ં
કરવેરા વધતા નહીં અન ેએના માટેના તકાદા પણ મોળા રહતેા. કનારામા ંકલેક્ટર થોમસ મનરો જ્યા ંજતો 
તયા ંલોકો એન ેઅરજીઓ આપતા અન ેજાણ કરતા કે પરંપરાથી લેવાતા કર કરતા ંવધારે એક પૈસો પણ ન 
હોવો જોઈએ. લોકો આ કર નહીં ચકૂવે. થોમસ મનરોએ પોત ેજ આ અરજીઓન ેBill of Rights ( અનધકારો 
માટેનો માગંપત્ર) તરીકે ઓળખાવી છે. 

પોલીગારો તો માનતા જ હતા કે અંગ્રેજી વહીવટકારો એમની વાત કદી માનશ ેનહીં. ૧૭૯૭મા ંકંપનીન ેએક 
નનામો પત્ર મળ્યો. એમા ંચેતવણી આપવામા ંઆવી હતી કંપની લોકોના ંજૂના ંઘરો તોડીને એની જગ્યાએ 
પોતાના કૅપ્ટનો અન ેકલેક્ટરો માટે નવા ંઘરો બાધંવા લોકોન ેએમના ંખેતરોમાથંી પકડીને લઈ જાય છે 
અન ેબેગાર કરાવે છે તે ન્યાયની નવરુદ્ધ છે. જનતા જાગવા લાગી હતી. 

પ્રજાકીય સઘંો અને મરુદુ ભાઈઓ 

૧૭૯૫ અન ે૧૭૯૯ વચ્ચે લોકો સઘંો બનાવીન ેસગંકઠત થવા લાગ્યા. કંપનીની હકુમતથી ત્રસ્ત અન ેદેશી 
શાસકોની સ્વાથી નીનતઓથી નનરાશ જનતા પાસ ેહવ ેબીજો કોઈ રસ્તો નહોતો. નશવગગંા, રામનાડ અન ે
મદુરૈના નેતાઓએ અંગ્રેજનવરોધી સગંઠન ઊભા ંકરવામા ંઆગળપડતો ભાગ ભજવ્યો.   

આમા ં નશવગગંાના મરુદુ પાડંયન ભાઈઓનો ઉલ્લેખ ખાસ જરૂરી છે. બન્ને ભાઈઓ ‘શેરોગાર’ (લશ્કરી 
અથવા મતં્રી) તરીકે ઓળખાતા. બન્ન ેપડછદં, ભરાવદાર અન ે કહિંમતવાન હતા. અંગ્રરેજોના એ ખાસ દુશ્મન 

હતા, ૧૭૭૨મા ં નશવગગંા પર કંપનીએ કબજો કરી 
લીધો તે પછી આ ભાઈઓએ લોકોન ે સગંકઠત કયાધ 
અને અંગ્રેજો તેમ જ કણાધટકના નવાબની સયંકુ્ત 
ફોજને હરાવીને નશવગગંા પાછ ંલઈ લીધુ.ં તે પછી  
નશવગગંામા ંએમણે રાણીન ેબહ ુમદદ કરી.  

જો કે વેળ્ળ (મોટા) મરુદુને રાજકાજ કરતા ં નશકારમા ં
વધારે રસ હતો. જગંલી પ્રાણીઓનો પીછો કરીને એન ે
ઢાળી ન દે તયા ંસધુી એન ેચેન ન પડતુ.ં એ એટલો 
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જોરાવર હતો કે એના નવશ ેલોકવાયકા હતી કે એ ચલણી નસક્કો હાથથી વાળી શકતો. એણ ેરાજકાજ બ્રચન્ન્ન 
(નાના) મરુદુ પર છોડી દીધુ ંહતુ.ં અંગ્રેજો એન ેછછેંડવા નહોતા માગતા અન ેએની પાસેથી મહસેલૂની રકમ 
પણ માત્ર આવકના ત્રીજા ભાગ જેટલી જ વસલૂ કરતા. આમ છતા ં બ્રચન્ન મરુદુએ જનતાના સગંઠનની 
આગેવાની લીધી. 

એણે સ્સ્થનતની સમીક્ષા કરી કે દેશના અધુઃ પતન અન ેઅંગ્રેજોની ચડતીના ંચાર કારણો હતા ં– શાસકોની 
અંદરોઅંદરની લડાઈઓ, એમા ંઅંગ્રેજોની મદદ લઈન ેહરીફને હફંાવવાની વનૃત્ત, અંગ્રેજોની દગાબાજી, અન ે
આપણા લોકોની શાસકો સામે અહોભાવથી નમી પડવાની ટેવ. જો કે એન ેભારતમા ંબીજે ઠેકાણે શુ ંથતુ ંહત ુ ં
તેની બહુ ખબર હોય તેવુ ંજાણવા નથી મળતુ.ં 

બ્રચન્ન મરુદુએ કેટલાયં ગામોના પટેલોને સદેંશ મોકલ્યા અને અંગ્રેજો સામ ેલડવા માટે તૈયાર થવાનુ ંએલાન 
કયુું. રામનાડના મેલપ્પન, નસિંઘમ  ચેટ્ટી, મતુ્ત ુકરુપા તવેર અન ેતજંાવ્વરુના જ્ઞાનમતુ્તએુ આ આહ્વાન સ્વીકાયુું 
અન ે ‘શેરોગાર’ મરુદુની આગેવાની હઠેળ સગંકઠત થવા સમંત થયા. મદુરૈના સામાન્ય લોકો અન ેખાસ 
કરીને કલ્લણો તો સકક્રય નવદ્રોહી બની ગયા. આમ બ્રચન્ન મરુદુની આગવેાની હઠેળ એક સઘં બની ગયો. 

મરુદુના સાથીઓમાથંી મેલપ્પન પહલેા ંએક અધધ 
લશ્કરી દળમા ંહતો. એના રાજા સેતપુનતની હાર 
થતા ંએણે અંગ્રેજોની સામ ેલોકોન ેતૈયાર કયાધ. 
અંગ્રેજોને એની કહલચાલની ખબર પડી જતા ં
એન ેજેલમા ંનાખ્યો પણ એ તયાથંી ભાગી છૂટીને 
મરુદુના આશ્રયમા ં નશવગગંા પહોંચી ગયો હતો. 
એણે તાડપત્ર પર લોકોન ેકરવેરા ન ચકુવવાના 
સદેંશ મોકલ્યા. “પહલેા ંજે થઈ ગયુ,ં તે થઈ ગયુ ં
પણ હવેથી એવુ ં કંઈ ન કરવુ ં કે અંગ્રેજો રાજી 
થાય.” એના સદેંશ પછી લોકોએ કર ભરવાનુ ં
બધં કરી દીધુ,ં એટલુ ંજ નહીં, કેટલીયે જગ્યાએ 
તો કર વસલૂવા આવેલા કંપનીના માણસોન ેપણ 
એમણે તગેડી મકૂ્ા. 

૧૭૯૯મા ં કંપની ટીપ ુસામેની અંનતમ લડાઈમા ં
વ્યસ્ત હતી તયારે નવદ્રોહીઓએ દુશ્મનના 
શસ્ત્રાગારો પર હમુલા કરીને શસ્ત્રો લ ૂટંી લીધા.ં 

વિદ્રોહીઓનો પહલેો પરાજય 
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અંગ્રેજોની સૈન્યશસ્ક્ત સામ ેએમની કહિંમત જબ્બરદસ્ત હતી પણ સખં્યા બહ ુઓછી હતી. ૧૭૯૯ના ઍનપ્રલમા ં
અંગ્રેજી લશ્કરી ટકૂડીએ કોમેરી પાસ ે નવદ્રોહીઓની છાવણી પર ઓબ્રચિંતો છાપો માયો, એમા ંઘણા નવદ્રોહી 
માયાધ ગયા. પાલામચંેરી પાસેની લડાઈમા ં નવદ્રોહીઓનો એક નેતા નસિંઘમ ચટે્ટી માયો ગયો. એનુ ંમાથુ ં
કાપીને એમણે કોમેરીમા ંજાહરે સ્થળે થાભંલ ેલટકાવી દીધુ.ં એના માણસોએ હવ ે નવદ્રોહમા ંન જોડાવાનો 
સમજીનવચારીને નનણધય લીધો અન ેએવી હવા ઊભી થઈ કે લોકો ફરી વફાદાર બની ગયા છે.  આટલી 
શાનંતથી રામનાડના કલેક્ટરને પોતાન ેપણ શકંા પડી કે લોકો ખરેખર હાયાધ છે કે કંઈ નવુ ંરંધાય છે?  એણ ે
લખ્યુ ં કે પોલીગારોના ઓબ્રચિંતા હુમલાઓમા ંપણ ગામવાસીઓને કંઈ નકુસાન ન થયુ ંઅન ેલ ૂટંફાટ પણ 
માત્ર શસ્ત્રોની થઈ એ દેખાડ ેછે કે લ ૂટં, માત્ર લ ૂટં નહોતી, એનો હતે ુકંઈક જુદો જ હોવો જોઈએ. 

વતરુનેલિેલીમા ંસઘં 

બીજી બાજુ, પવૂધમા ં નતરુનેલવેલીના પજંલમકુકરબ્રચના પોલીગાર વીર પાડંય કટ્ટબોમમને સકક્રય બનીને 
સગંઠન ઊભુ ંકયુું.  કટ્ટબોમમન સતત અંગ્રરજેો સામ ેટક્કર લેતો રહ્ો હતો પણ સ્વભાવે એ શાનંતનપ્રય હતો. 
અંગ્રેજો સામેની લડાઈઓમા ંએન ેઅપમાન ભયાધ પરાજયો સ્વીકારવા પડયા હતા. એટલે મરુદુએ પણ સઘં 
બનાવ્યો છે તે જાણીન ેએને સતંોર્ષ થયો હતો. હવે એને મળવા માટે મરુદુએ નવદ્દ્રોહીઓની એક ટુકડી મોકલી. 
કટ્ટબોમમન એમને મળ્યો અને બને્ન સઘંોએ સાથે મળીને લડવાનો નવચાર કયો. એ મરુદુને મળવા માટે નશવગગંા જવા 
નીકળ્યો પણ કલેક્ટર લનુશિંગ્ટનને આમા ંખતરો દેખાયો. એ તબકે્ક નવદ્રોહીઓને અંગે્રજો સામે લડવાનુ ંયોગ્ય ન લાગ્યુ ં
એટલે એ રસ્તામા ંજ રોકાઈ ગયો. તયા ંમરુદુના માણસો એને મળ્યા અને બને્ન સઘંોએ સાથે મળીને લડવાનુ ંનક્કી કયુું. 
મરુદુના પાચંસો સૈનનકો પણ કટ્ટબોમમન સાથે જ પજંલમકુકરબ્રચ ગયા.  

આમ નવદ્રોહની આગના તણખા દૂર સધુી પહોંચતા થયા. પરંત ુપોલીગારો બહ ુસાવધાનીથી, ઓબ્રચિંતો ભડકો ન થાય 
તેની કાળજી રાખીને આગળ વધતા હતા. આ સદંભધમા ં રામનાડના ઉદ્ધત અને લાબં્રચયા કલેક્ટર  જૅક્સન સામે 
કટ્ટબોમમને  મગજને કેટલુ ંશાતં રાખ્યુ ંતે જાણવા જેવુ ંછે. આ વાત મહતતવની છે કારણ કે કટ્ટબોમન ઉશ્કેરાટમા ંકરે તો  
અંગે્રજો સામે લડવા માટે સઘંો વ્યાપક બને તે પહલેા ંજ નવદ્રોહની આખી યોજના પડી ભાગેં તેમ હતી.  

(૩) 

રામનાડના કલેક્ટર કૉબ્રલન જૅક્સનન ે પોલીગારો પાસેથી ખડંણી વસલૂવાની જવાબદારી સોંપાઈ હતી. 
૧૭૯૮ના સપ્ટેમબરમા ંક્ટ્ટબોમમનના પજંલમકુકરબ્રચમાથંી ખડંણીની રકમ ઓછી આવી. એણે કટ્ટબોમમનને બહ ુ
સખત શબ્દોમા ંપત્ર લખીને ઉઘરાણી કરી. દુકાળને કારણે કંઈ વસલુાત થઈ શકી નહોતી પણ અંગ્રજેી 
શાસનમા ં મહસેલૂ માફ થવાનો તો સવાલ જ નહોતો.  કલેક્ટરે રેવેન્ય ુ બોડધને પત્ર લખીન ે મહસેલૂ 
ચકુવવામા ં ઢીલા પડતા આવા પોલીગારોને સખત સજા કરવાનો અનધકાર માગ્યો. બોડે એના પર નવચાર 
કરીને મજૂંરી ન આપી. આનુ ંકારણ એ કે મૈસરુની લડાઈ માટે કંપનીએ નતરુનેલવેલીમાથંી સૈન્ય હટાવી 
લીધુ ંહતુ.ં એન ેબધી તાકાત ટીપ ુસામ ેવાપરવી હતી, એટલે નવો મોરચો ખોલવાનુ ં કંપનીન ેજરૂરી ન 
લાગ્યુ.ં જૅક્સન ેફરી લખ્યુ ંઅને ફકરયાદ કરી કે વીર પાડંય એની સત્તાને કંઈ સમજતો નથી. આથી બોડૅધ એન ે
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કટ્ટબોમમનને બોલાવવાની છૂટ આપી. જેક્સન ેકટ્ટબોમમનને ૧૫ કદવસમા ંપોતાની ઑકફસે આવવાનો હકુમ 
મોકલ્યો. આ વાચંીન ેએ ગસુ્સે તો થયો પણ આ તબકે્ક કંઈ ન કરવુ ંએમ નવચારીને વીર પાડંય કટ્ટબોમમન 
તયા ંપહોંચ્યો પણ કલકે્ટર નતરુનેલવેલી જજલ્લાના પ્રવાસે નીકળી ગયો હતો. વીર પાડંય જ્યા ંકલેક્ટર હોય 
તે ગામ ેપહોંચતો પણ જૅક્સન એન ેબીજા ગામ ેઆવવાનુ ંકહી દે. આમ કરતા ંછેલ્લે રામનાડમા ંજ મળવા 
કહ્ુ.ં કટ્ટબોમમન ેધીરજ રાખી હતી. પણ એ ઑકફસ ેઆવે તો એન ે કેદ કરી લેવાની જૅક્સનની મરુાદ હતી.  
કટ્ટબોમમન પોતાના વકીલ સાથ ેકલેક્ટરને મળવા આવ્યો તયારે એણે બન્નેન ેબસેવાની છૂટ ન આપી. ત્રણ 
કલાક ઊભા રહીને એણ ે કેસ સમજાવ્યો તયારે નક્કી થયુ ં કે ખડંણીની રકમ બહ ુબાકી નથી. પરંત ુજૅક્સન ે
એન ે કકલ્લો ન છોડવાનો હકુમ કયો. કટ્ટબોમમનનો એક મ ૂગંોબહરેો ભાઈ દૂરથી આ બધુ ંજોતો હતો અન ે
સમજી ગયો કે કટ્ટબોમમન જોખમમા ં છે. એણે ઈશારા કરીને લોકોન ેએકઠા કરી લીધા. બન્ન ેપક્ષો વચ્ચ ે
ઝપાઝપી થઈ તેમા ંકટ્ટબોમમન તો બહાર આવી ગયો પણ એનો એક સાથી ઘાયલ થયો હતો તે પકડાઈ 
ગયો. કંપનીનો એક લેફ્ટેનન્ટ પણ માયો ગયો. 

આટલુ ંથયા પછી પણ પોલીગારો ઉશ્કેરાયા નહીં. એમણે ગવનધરન ેપત્ર લખીન ેવફાદારી જાહરે કરી અન ેજે 
કંઈ બન્યુ ંતેના માટે જૅક્સનને જવાબદાર ઠરાવ્યો અન ે કંપનીની કેદમા ંપડલેા એમના સાથીન ેછોડવાની 
નવનનંત કરી. ગવનધરે જૅક્સનને સસ્પેંડ કયો, કટ્ટબોમમનના સાથીન ે પણ કેદમાથંી મકુ્ત કયો અન ે
કટ્ટબોમમનને  તપાસ સનમનત સમક્ષ હાજર થવાનો હકુમ કયો. 

એ હાજર થયો અન ેસનમનતએ  એન ેનનદોર્ષ ઠરાવ્યો પણ માયાધ ગયેલા લેફ્ટેનન્ટના પકરવારનો ખચધ એના 
માથ ેનાખ્યો. કટ્ટબોમમન માની ગયો.  

દબ્રક્ષણ ભારતના નવદ્રોહીઓની કામ કરવાની આ રીત હતી. મગજ પરથી કાબ ૂન ગમુાવવો, યોજના કરી 
હોય તેમા ંઆઘાપાછા ન થવુ ંઅન ેશત્ર ુસબળ હોય તયા ંસધુી લડાઈ ન કરવી. કટ્ટબોમમન શરતો પાળવા 
નહોતો માગતો પણ અંગ્રેજોની અવજ્ઞા કરવા માટે સમય કાઢવાનો હતો. 

સઘંનો વિસ્તાર અને કટ્ટબોમ્મનનુ ંબળલદાન 

કટ્ટબોમમન ેબીજા પાચં જાગીરોના પોલીગારો સાથ ેમળીને સઘં તો બનાવી જ લીધો હતો. હવ ેએણ ેબીજા 
પોલીગારોનો પણ સપંકધ કયો અન ેકંપનીની કહલચાલ પર નજર રાખવા પોતાના જાસસૂોને મદ્રાસ મોકલ્યા! 
એની ખામી એ હતી કે સામાન્ય લોકોન ેસાથ ેલેવામા ંએ નનષ્ફળ રહ્ો કારણ કે પરાપવૂધથી ચાલ્યા આવતા 
કર કરતા ંએ ઊંચા દરે કર વસલૂ કરતો હતો અન ેમાત્ર પોલીગારોને સગંકઠત કરવા પર જ એ ધ્યાન 
આપતો હતો. 

હવ ે નવદ્રોહીઓએ નશવબ્રગકર (કેરળ) પર ધ્યાન કેસન્દ્રત કયુું. પજંલમકુકરબ્રચ ખલુ્લા મેદાનમા ં હતુ ં અન ે
નશવબ્રગકર પવધતની તળેટીમા ંહતુ ંએટલે અહીં અંગ્રેજો હમુલો કરે તો મકુાબલો કરવાનુ ંવધારે અનકુળૂ થાય 
એમ હતુ.ં નશવબ્રગકરના પોલીગારે તો સઘંમા ંજોડાવાનો ઇનકાર કયો પણ એનો પતુ્ર સામેલ થયો. 
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આમ તો ૧૭૯૨મા ંકંપનીએ આકોટના નવાબ સાથ ેસમજૂતી કરીને નશવબ્રગકર એન ેસોંપ્યુ ંહતુ,ં એના પ્રમાણ ે 
નશવબ્રગકરનો શાસક કંપનીન ેપણ નજરાણુ ંધરતો. આમ નશવબ્રગકરમા ંકટ્ટબોમમન સામ ે કંઈ પગલુ ંલેવુ ંહોય 
તો એ અનધકાર આકોટના નવાબનો હતો, અંગ્રેજોએ સીધુ ંકંઈ કરવાનુ ંનહોત ુ.ં આમ છતા ંકંપનીએ આકોટના 
સાવધભૌમતવની પરવા કયાધ નવના જ કટ્ટબોમમન નવરુદ્ધ કાયધવાહી શરૂ કરી દીધી. 

૧૭૯૯ના મે મકહનામા ંઅંગ્રેજી ફોજે ચારે બાજુથી નતરુનેલવેલી પર હમુલો કયો. ૧૭૯૯ની ૧ સપ્ટેમબરે 
કંપનીના મેજરે કટ્ટબોમમનને સદેંશો મોકલીન ેહાજર થવાનુ ંકહ્ુ.ં કટ્ટબોમમન ેબહાનુ ંકાઢી દીધુ ં કે અતયારે 
સારા કદવસ નથી એટલે શભુ કદવસો આવશે કે તરત એ હાજર થઈ જશે. 

મેજર બૅનરમૅન સમજી ગયો. પાચંમી તારીખ ેસરૂજ નીકળે તે પહલેા ંઅંગ્રેજી ફોજે કકલ્લાન ેઘરેી લીધો. 
કકલ્લો આમ પણ કાચો હતો. હવ ેબૅનરમૅન ેથોડા હનથયારધારીઓ સાથ ેએક  રામબ્રલિંગમ મદુબ્રલયારને 
કકલ્લામા ંમોકલ્યો. એણે તયા ંજઈને પોલીગારોને તાબ ેથઈ જવા કહ્ુ ંપણ પોલીગારોએ ઘસીન ેના પાડી 
દીધી. પરંત ુમદુબ્રલયારે એમની એક નબળી કડી જોઈ લીધી. કકલ્લાના મખુ્ય દરવાજાની અંદરના બીજા 
દરવાજા પર નવદ્રોહીઓએ સરંક્ષણની કોઈ વ્યવસ્થા ગોઠવી નહોતી. વળી કકલ્લામા ંમાત્ર હજાર-બારસોથી 
વધારે માણસ નહોતા. એણે બૅનરમૅનને આ સમાચાર આપ્યા. લડાઈનો વ્યહૂ ગોઠવાઈ ગયો. એક નાકંુ 
તોપથી ઉડાવી દીધુ ંઅન ેસનૈનકો અંદર ઘસૂી ગયા. પણ નવદ્રોહીઓએ એવો મરબ્રણયો સામનો કયો કે અંગ્રેજી 
ફોજન ેપીછેહઠ કરવાની ફરજ પડી. એમણે બીજો પ્રયતન કયો પણ તેમાયં માર ખાધી. હવ ેએમણે વધારે 
કુમક મગંાવી. 

આ બાજુ નવદ્રોહીઓએ જોયુ ં કે કકલ્લો તટેૂ છે, એટલે એમણે એ છોડી દીધો. આગળ જતા ંકોલારપટ્ટી પાસ ે
અંગ્રેજી ફોજ એમન ેસામ ેમળી. કેટલાયે નવદ્રોહીઓ માયાધ ગયા. વીર પાડંયનો નજીકનો સાથી નશવનારાયણ 
નપલ્લૈ પકડાઈ ગયો પણ કટ્ટબોમમન અન ેબીજાઓ નાસી છૂટયા અન ેકાલાપરુના જગંલમા ંભરાઈ ગયા. 

પરંત ુઅંગ્રેજોના નમત્ર પદુુકોટ્ટનૈા રાજા તોંડૈમન ેચારે બાજુ પોતાના માણસો નવદ્રોહીઓને પકડવા ગોઠવી 
દીધા હતા. એમણે વીર પાડંયને પકડી લીધો અન ેતોંડૈમને એન ેઅંગ્રેજોને હવાલ ેકરી દીધો. 

મકુદમાનુ ંફારસ ભજવાયુ ંઅને બધાને મોતની સજા કરવામા ંઆવી.  કટ્ટબોમમન ેપોતાનો ‘અપરાધ’ કબલૂ 
કયો અન ેકહ્ુ ં કે એણે જ અંગ્રેજો નવરુદ્ધ  લોકોને તૈયાર કયાધ હતા. અંગ્રેજોએ નશવનારાયણ નપલ્લનૈુ ંમાથુ ં
કાપીને ગઢના કાગંરે લટકાવી દીધુ.ં વીર પાડંયને બીજી એકાતં જગ્યાએ લઈ ગયા. કહ ે છે કે એન ેજ્યા ં
લટકાવવાના હતા તે ઝાડ નીચે એણ ેબસ, પોતાના મ ૂગંા-બહરેા ભાઈની બ્રચિંતા દેખાડી અને એક જ અફસોસ 
કયો કે કકલ્લો છોડયો એ ભલૂ હતી; કકલ્લામા ંલડતા ંલડતા ંમોત આવ્યુ ંહોત તો સારંુ થયુ ંહોત. તે પછી એ 
શાનંતથી ગાબ્રળયામા ંઝૂલી ગયો. 

એના ંબધા ં કુટંુબીજનો જીવનભર જેલમા ંજ સબડતા ંરહ્ા ંઅન ેએમની માલનમલકત અંગ્રેજોના વફાદાર 
પોલીગારોના હાથમા ંગઈ. 
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(૪) 

કડિંડીગળનો વિદ્રોહી સઘં  

નવરૂપાતચી (નવરૂપાક્ષી)નો પોલીગાર ગોપાલ નાયક એક સારો કડપ્લોમૅટ અન ેલડાયક હતો. ૧૭૮૩મા ંજ 
એણે કનધલ ફુલરટનની બ્રિકટશ ફોજન ેલલકારી હતી, જો કે એ સફળ ન થયો. ૧૭૯૨મા ંકંપનીએ કડિંડીગળ 
જજલ્લાન ેમૈસરૂથી અલગ કરી લીધો હતો. ગોપાલ નાયકે કંપનીના કરવેરા ચકુવવામા ંકદીયે ગલ્લાતંલ્લા ં
ન કયાું પણ ખાનગી રીતે એ બીજા અસતંષુ્ટોને મળતો રહ્ો અન ેકંપની નવરુદ્ધ એમન ેતૈયાર કયાધ. કડિંડીગળ 
ઉપરાતં મનાપરૈ, કલ્લારનાડુ, કોયબંત્તરુ અન ેસેલમના પોલીગારોએ ગોપાલ નાયકના પ્રયાસોથી ૧૭૯૭મા ં
બ્રિકટશ નવરોધી સઘં બનાવ્યો. એમા ંપછી આસપાસના બીજા પોલીગારો પણ જોડાયા. સઘંનુ ંજોર વધતુ ં
જતુ ં હતુ ંઅન ે ટીપ ુસલુતાને પણ પોતાના માણસોન ેમોકલીન ેએમન ેભેટો આપી. આમ છતા ંઆ સઘં 
ટીપનુા આનશ્રત તરીકે રહવેા નહોતો માગતો. બીજી બાજુ, જ્યારે ૧૭૯૯મા ંટીપ ુમાયો ગયો તે લડાઈમા ં
અંગ્રેજોએ સઘંની મદદ માગી પણ એમણે ચોખ્ખી ના પાડી, એટલુ ંજ નહીં, એમણે કંપનીના લશ્કર માટેનો 
સરસામાન પણ લ ૂટંી લીધો. 

બ્રિકટશ શાસકોએ એમની સામે પગલા ંભયાું પણ બહ ુસફળતા ન મળી. એનુ ંકારણ એ કે સઘંનુ ંકામકાજ 
એટલુ ંગપુ્તતાથી ચાલતુ ં હતુ ં કે અંગ્રેજ કલેક્ટરની તમામ કોનશશો છતા ંએન ેબરાબર માકહતી નહોતી 
મળતી. પરંત ુ પોલીગારો અંગ્રેજોની નવરુદ્ધ છે એમ તો એમન ે સમજાઈ ગયુ ં હતુ.ં ઑક્ટોબર ૧૭૯૯મા ં
કલેક્ટરે ગોપાલ નાયકન ેહાજર થવા હકુમ કયો પણ એણે આ હકુમને ઠેબે ચડાવ્યો. હવે કંપની સામ ેસવાલ 
એ હતો કે હકુમનુ ંપાલન કરાવવા માટે બળ વાપરવુ ં કે હકુમમા ંજ થોડી બાધંછોડ કરવી. નવેમબરમા ં
કલેક્ટરે બીજો સમન મોકલ્યો પણ ગોપાલ નાયકે એની પણ પરવા ન કરી. 

નતરુનેલવેલી, રામનાડ અન ેકડિંડીગળના નવદ્રોહી સઘંો કલ્લારનાડુના જગંલમા ંમળતા. આમાથંી ઘણાખરા તો 
પહલેા ંમરુદુ ભાઈઓ અન ેકટ્ટબોમમન સાથ ેપણ હતા અને અંગ્રેજો સામ ેએમની શત્રતુા નવી નહોતી. 

મલબાર-કોયબંત્તરુનો સઘં 

દબ્રક્ષણ ભારતમા ંકણાધટક અને તનમળનાડુમા ં નવદ્રોહના નેતાઓ સઘંોની રચના કરવામા ંલાગ્યા હતા એ જ 
અરસામા ંકેરળમા ંમલબારમાથંી પણ નવદ્રોહનો સરૂ પ્રગટયો. 

પરંત ુઆ સઘં અન ેકણાધટક કે તનમળનાડુમા ંબનેલા સઘંો વચ્ચે એક તફાવત છે. કણાધટક અન ેતનમળનાડુના 
સઘંો બ્રિકટશ સત્તા સામ ેલડવાના ઇરાદાથી બન્યા, જ્યારે મલબાર અન ેકોયમબત્તરુની અંગેજો સામ ેલડાઈ 
ચાલતી જ હતી, પકરણામ ેએ સગંક િ્ત થયા.ં શરૂઆતમા ંએમનુ ંલક્ષ્ય નાનુ ં હતુ ંપણ જેમ જેમ લડાઈ 
ચાલતી રહી તેમ એમની સામે બ્રિકટશ સત્તાનુ ંખરંુ રૂપ પ્રગટ થતુ ંગયુ ંઅન ેબીજા સઘંો સાથ ેપણ એમની 
વૈચાકરક એકતા સ્થપાઈ. 
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આનો થોડો ઇનતહાસ જોઈએ. ૧૭૮૭ના અરસામા ં ટીપનુી તલવાર ચાલતી હતી અને મલબાર એનાથી 
બચવા માગતુ ંહતુ.ં આથી મલબારના બધા રાજાઓ ત્રાવણકોર રાજ્યન ેશરણ ેગયા. આમા ંકોટ્ટયટ્ટુનો રાજા  
પણ હતો. રાજાએ ત્રાવણકોર જતા ંપહલેા ંપોતાના સૌથી નાના રાજકુમાર કેરલા િમાષને બોલાવીને દેશની 
રક્ષાનો ભાર સોંપ્યો.   

કેરલા વમાધએ આખુ ંનગર ખાલી કરાવ્યુ ંઅન ેજગંલમા ંચાલ્યો ગયો અન ેનગરવાસીઓને એમનુ ંનવુ ંવતન 
બનાવવામા ં મદદ કરી. ટીપનુી આણ પ્રવતધતી હતી પણ કેરલા વમાધ એની પરવા કયાધ નવના એના 
સાથીઓન ેઆસપાસના ંગામોમા ંમોકલતો અન ેફડંફાળો વસલૂ કરતો. મૈસરૂ સાથેની લડાઈ પછી મલબાર 
કંપનીના હાથમા ંઆવી ગયુ ં તયારે ત્રાવણકોર ભાગી છૂટેલા રાજાઓ પાછા આવ્યા અને કંપનીન ે નવનનંત 
કરતા ંએમના હાથમા ંએમના તામરાસ્સેરી  અન ેકુરંુબારાનો વહીવટ ફરી સોંપાયો. બદલામા ંએમણે કંપનીન ે
પાચંમા ભાગની આવક આપવાની હતી. કેરલા વમાધન ેલાગ્યુ ંકે આમા ંએની સાથ ેછેતરપીંડી થઈ છે. કારણ 
કે ટીપ ુસામ ેબહાદુરીથી ટકી રહનેારો તો એ એકલો હતો, બાકી બીજા બધા તો ત્રાવણકોર ભાગી છૂટયા 
હતા. આથી એનામા ંઅંગ્રજેો નવરુદ્ધ ખનુ્નસ વધ્યુ.ં એણે કંપનીની સત્તાની નવરુદ્ધ લડવાનુ ંચાલ ુરાખ્યુ.ં 

લોકોએ પણ એન ેસાથ આપ્યો અન ેકંપનીન ેમલબારમા ંસ્સ્થર થવા ન દીધી. અંગ્રજેોએ હવ ે‘ભાગલા પાડો 
અન ેરાજ કરો’ની નીનત અખતયાર કરી. ૧૭૯૪મા ંએમણે કુરંુબારાના રાજા અન ે કેરલા વમાધના એક કુટંુબી 
સાથ ેસમજૂતી કરી લીધી અને કોટાયટ્ટુ અન ેવાયનાડમાથંી મહસેલૂ લેવાનો અનધકાર આપી દીધો. પરંત ુ
કેરલા વમાધએ બન્નેન ે પછાડયા અન ેબન્ને જજલ્લાઓ પર કબજો કરી લીધો. અંત ે  ૧૭૯૬ના ઍનપ્રલમા ં
કંપનીએ કેરલા વમાધના પાટનગર પળાશી પર હમુલો કયો અન ેએનો ૧૭,૦૦૦ રૂનપયાનો ખજાનો લ ૂટંી 
લીધો. 

એ જગંલમા ંભાગી ગયો અને તયાથંી કંપનીન ેપત્ર લખીને પોતાની વફાદારી જાહરે કરી. બધા પોલીગારો 
એમ જ કરતા અન ેફરી સજ્જ થવાનો સમય મળેવી લેતા. આમ કેરલા વમાધ પળાશી પાછો આવ્યો પણ 
હજી એના મનમા ંકંપનીએ ખજાનો લ ૂટંી લીધો તનેો ખટકો હતો, 

એણે ફરી લોકોન ેસગંકઠત કયાધ અન ેપહલેા ંએ જે જગંલમા ંરહતેો તયા ંતૈયારી કરવા લાગ્યો. પરંત ુહવ ે
મલબારમા ંકંપની પણ સાવચેત હતી, કંપનીએ લોકોન ેકુરંુબારાના રાજા હઠેળ જવા કહ્ુ ંપણ એમણ ેજોયુ ંકે 
કુરંુબારાની રૈયત પણ કેરલા વમાધન ેવફાદાર હતી. કંપનીએ નવદ્રોહીઓન ેમોતની સજા અન ે નમલકત જપ્ત 
કરવાની ધમકી આપી પણ લોકો ડયાધ નહીં, પહાડોમા ંમોરચાબધંી કરી લીધી અન ેકરવેરા ચકુવવાની ના 
પાડી દીધી. કંપની પોતાન ેવફાદાર રાજાઓ સાથ ેસપંકધ કરતી તે બધા રસ્તા પણ એમણે બધં કરી દીધા. 

કેરલા વમાધએ તાડપત્રો પર લોકોન ે સદેંશ મોકલ્યા કે એમની તકલીફોનુ ં કારણ કંપની રાજ છે.  હવ ે
કુરંુબારાનાડનો રાજા પણ એની સાથ ે મળી ગયો. ૧૭૯૭ આવતા ં સધુી તો કેરળમા ં ઠેરઠેર નવદ્રોહનુ ં
વાતાવરણ ઊભુ ંથઈ ગયુ.ં 
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મોપલા વિદ્રોહ 

સામાન્ય રીતે તો આ સઘંો ટીપનુી સામ ેલડતા હતા એટલે મોપલાઓ એમની નવરુદ્ધ રહ્ા હતા. પરંત ુટીપ ુ
અન ેઆ સઘંોનુ ંનનશાન એક જ હતુ ં– કંપની રાજ. આ સયંોગોમા ંમોપલાઓ ક્ા ંસધુી સઘંોની નવરુદ્ધ રહી 
શકે તેમ હતા? કંપનીનુ ંશાસન એમન ેપણ કઠતુ ંહતુ.ં મોપલા આગેવાનો અતનૂ ગરુક્કળ, ચેંપને પોકર 
અન ેઉન્નીમોતા પહાડોમા ંજઈને નવદ્રોહીઓન ેમળ્યા અન ેએકસપં થઈને કંપની સામ ેલડવાની સમજૂતી કરી. 
હવ ે કડડીગળના સઘં ેટીપ ુસાથ ેપણ સમજૂતી કરી અને કંપની નવરુદ્ધ એની મદદ માગી. વાયનાડ કોના 
કબજામા ંછે, એ નવશે નવવાદ હતો એટલે તયા ંટીપ ુઅથવા કંપની – કોઈનુ ંચાલતુ ંનહોત ુ.ં એટલે વાયનાડ 
કેરલા વમાધન ેફાવી ગયુ.ં એણે અહીંથી ટીપ ુસાથ ેવાટાઘાટો શરૂ કરી અન ેટીપનુા કકલ્લેદારને પણ મળ્યો. 

પરંત ુકગૂધનો રાજા અંગ્રેજોનો મળનતયો હતો. એણે બધી બાતમી કંપનીન ેપહોંચાડી દીધી. કેરલા વમાધ અન ે
બીજાઓએ ટીપ ુપ્રતય ેવફાદારીના સોગદં લીધા. કંપનીએ પણ વાયનાડમાથંી ખસી જવાનુ ંયોગ્ય માન્યુ.ં 
આમ વાયનાડ ટીપનુા હાથમા ંઆવ્યુ ંપણ એણેય પોતાની મરજી ન ચલાવી અન ે નવદ્રોહી સઘંન ેછૂટો દોર 
આપ્યો. આમ વાયનાડ નવદ્રોહનુ ંકેન્દ્ર બની ગયુ.ં જાન્યઆુરી ૧૭૯૭મા ંકંપનીના દળે નવદ્રોહીઓ પર હમુલો 
કયો પણ ૬૬ માણસોનો ભોગ આપીન ેપીછેહઠ કરી. 

આ બાજુ, એરનાડ અન ેમલ્લાપરુમમા ંમોપલાઓનો ધ ૂધંવાટ આગ બનીને પ્રગટયો. જાન્યઆુરી ૧૭૯૭મા ં
એમણે બ્રિકટશ દળન ેઘરેવા છટકંુ ગોઠવ્યુ ંઅન ે કૅપ્ટન બોમૅનની આખી ટુકડીને રહેંસી નાખી. આ દારુણ 
હાલતનો કરપોટધ આપવા માટે માત્ર એક માણસ બચ્યો. 

૧૭૯૯નુ ંવર્ષધ ટીપનુા પરાજય અન ેમોતનુ ંસાક્ષી બન્યુ.ં નવદ્રોહીઓ માટે પણ  એ વર્ષધ સારંુ ન રહ્ુ.ં કંપનીએ 
એક પછી એક બધા ંનવદ્રોહી કેન્દ્રોને કચડી નાખ્યા.ં આપણે જોઈ ગયા તેમ, કટ્ટબોમમનને ફાસંી આપી દેવાઈ 
તે સાથ ે નતરુનેલવેલ્લીનો સઘં તટૂી પડયો.  કેરલા વમાધ જીવતો પકડાયો અન ેએન ેપેન્શન આપીન ે દૂર 
મોકલી દીધો. ટીપ ુમરાયો. એક માત્ર મરુદુ પાડંયન ટકી રહ્ો. એના પ્રયાસોથી રામનાડ અન ે કડિંડીગળના 
નવદ્રોહી સઘંો ટકી રહ્ા. દબ્રક્ષણ કન્નડનો રાજા કૃષ્ણપ્પા નાયક પણ ઝૂઝતો રહ્ો. મોપલાઓ પણ દબાઈ 
નહોતા ગયા. નશમોગાનો ધ ૂડંાજી વાઘ પણ મૈસરૂ પર અંગ્રેજોના કબજાથી ધ ૂધંવાતો હતો. એણે ટીપનુા 
સૈનનકોન ેએકઠા કયાધ અન ેમૈસરૂને અંગ્રેજોના હાથમાથંી છોડાવવાની કોનશશ કરી પણ અંતે ફાવ્યો નહીં. 

જાણ ેઅઢારમી અન ેઓગણીસમી સદી નવધાતાએ અંગ્રજેો માટે જ બનાવી હોય તમે અંગ્રેજો જીતતા રહ્ા. 
એની સામ ેજે કોઈ પડ ેતણે ેહારવાનુ ંજ હતુ.ં 
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૦૦૦ 

પ્રકરણ: ૩  કચ્છના રાિ ભારમલજી બીજાનો વિદ્રોહ; કાકિયાિાડમા ંકંપનીનો પગપેસારો 

(૧) 

હવે આપણે અઢારમી સદીની બીજી કેટલીયે નાની મોટી ઘટનાઓથી આગળ વધીન ેઓગણીસમી સદીના 
કચ્છની મલુાકાતે પહોંચીએ. કમનસીબ,ે આપણો ઇનતહાસ એવી રીતે લખાયલેો છે કે આવી તો ઘણી 
ઘટનાઓનુ ંયોગ્ય મલૂ્યાકંન નથી થયુ.ં 

ભારમલજી બીજાના નવરોધની એક લાબંી ભનૂમકા હતી અન ે એના નવશે જાણવુ ં જરૂરી છે કારણ કે જે 
પકરસ્સ્થનત ઊભી થઈ તે એકાદ દાયકાની નહોતી.  

રાવ ગોડજીના અવસાન પછી ૧૭૭૮મા ં ૧૪ વર્ષધના રાયધણ ેગાદી સભંાળી. માતાના માનીતા દેવચદં 
ઠક્કરન ેએણે દીવાન બનાવ્યો. દેવચદં બહ ુપ્રામાબ્રણક હતો અન ેએણે ભાયાતો સાથે પણ સારા સબંધંો 
રાખ્યા હતા. મહારાણીના આશીવાધદ એની સાથ ેહતા એટલે દેવચદં ઊંચનીચના ભેદભાવ નવના વહીવટ 
કરતો.  

પરંત ુપ્રામાબ્રણક માણસોના દુશ્મનો ઘણા હોય તમે રાયધણના અંગરક્ષકોન ેદેવચદં આંખના કણાની માફક 
ખ ૂચંતો હતો. અંગરક્ષકોમા ંમોટા ભાગના સીદીઓ હતા. એમણે અફવા ફેલાવી કે મહારાણી અન ે દેવચદં 
વચ્ચ ેઆડા સબંધંો હતા અને રાવ ગોડજીએ મરતા ંપહલેા ંઆ પાપીન ેસજા આપવાનો પોતાના વારસન ે
હકુમ આપ્યો હતો. રાવ રાયધણ પર માતાનો પ્રભાવ બહ ુજ હતો પણ એ ગ ૂચંવાઈ ગયો અન ે દેવચદંને 
શકંાની નજરે જોવા લાગ્યો. દેવચદં નવરુદ્ધ કાવતરંુ થાય છે તે એ સમજી ન શક્ો. 

રાયધણના ખાસ માણસોમાથંી એક, જમાલ નમયાણાએ દેવચદંના  રાવ માટેના દૂત માનનસિંહન ેપકડી લીધો. 
આથી રાજા અન ેદીવાન વચ્ચે કોઈ સપંકધ ન રહ્ો. દેવચદંના ત્રણ ભાઈઓનુ ંઅંજાર, મુદં્રા અન ેમાડંવીમા ં
સારંુએવુ ંવચધસ્વ હતુ.ં માનનસિંહ પછી જમાલ નમયાણાએ દેવચદં અન ેએના ત્રણયે ભાઈઓને પકડી લીધા 
અન ેલોકોમા ંઉહાપોહ ન થાય તે માટે તરત મારી નાખ્યા. જમાલ પોત ેનાનો માણસ હતો એટલ ેએનુ ં
સ્થાન સીદી મારીચ ેલીધુ.ં હવે મારીચ રાયધણનો દોરીસચંાર કરતો હતો 

દરનમયાન રાજમાતા બીમાર પડી અન ેરાયધણે બહ ુમહનેત કરી પણ એ સાજી ન થતા ંવૈદ્યોન ેહટાવીને એ 
અંગ્રેજ ડૉક્ટરને લાવ્યો. આમ પહલેી વાર કચ્છમા ં કંપનીનો માણસ આવ્યો અન ે  અંધાધ ૂધંીના ંસાક્ષાત 
દશધન કયાું. 
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૧૭૮૪મા ંરાયધણમા ંમાનનસક અસતંલુનના ંલક્ષણો જાહરેમા ંદેખાવા લાગ્યા.ં મા ન હોવાથી હવ ેએના પર 
મહમંદ પનાહ સૈયદ છવાઈ ગયો. એ ભજુની શેરીઓમા ંપોતાના માણસો સાથ ેખલુ્લી તલવારે ફરવા લાગ્યો 
અન ેજે કોઈ સામ ેઆવ ેતનેે ઇસ્લામ સ્વીકારવા ધમકાવવા લાગ્યો. ઘણા એના હાથે ઘાયલ થયા કે માયાધ 
ગયા. રાયધણ ેમકંદરો તોડવાનુ ંપણ શરૂ કરી દીધુ.ં 

એક વાર એણે એક પ્રનતસષ્ઠત રાજગોર પર હમુલો કયો. બધા રાજગોરો એની નવરુદ્ધ અરજી આપવા રાજા 
પાસ ેગયા તો રાજા એમના પર જ તટૂી પડયો. કેટલાયે ઘાયલ થયા અન ેએણે બધાની નમલકત જપ્ત કરી 
લેવાનો હકુમ આપ્યો. એ વખતથી એ બધા િાહ્મણો અને વાબ્રણયાઓન ેપોતાના દુશ્મન માનવા લાગ્યો. 
વાબ્રણયા-િાહ્મણની વસ્તી માડંવીમા ંઘણી હતી એટલે એમનો સફાયો કરવા રાયધણ માડંવી પહોંચ્યો. પહલેા ં
તો એણ ેતયા ંઘણી ગાયોન ેમારી, પછી રામેશ્વરના મકંદરને તોડવાની જાહરેાત કરી અને વાઘશે્વરની મનૂતિને 
ખકંડત કરી. રોર્ષે ભરાયેલા લોકોએ લાકડી, પથ્થર જે કંઈ હાથમા ંઆવ્યુ ં તે લઈન ેરાયધણની ફોજ પર 
હમુલો કયો. હમુલો એવો જોરદાર હતો કે રાયધણન ેભજુ ભાગવુ ંપડ્ુ.ં 

એ વખત ેવાઘો પારેખ ભજુમા ંશસ્ક્તશાળી બની ગયો હતો. એના ભાઈ કોરા પારેખની અંજારમા ં ધાક હતી. 
બન્ને ભાઈઓએ નક્કી કયુું કે રાવન ેહવ ેઠેકાણે પાડવો જોઈએ. એક રાતે કોરો પારેખ ચારસો માણસો સાથ ે
મહલેમા ંધસી આવ્યો. રાયધણ ઊપલા માળે ભાગી ગયો. એ વખત ેએકલો ડોસલવેણ એની સાથ ેહતો. 
નનચલા માળ પર કોરાના સૈનનકોએ કબજો જમાવ્યો પણ રાવે વચ્ચેની સીડી તોડાવી નાખી હતી અન ે
પોતાના અંગરક્ષકોન ેહાકલો પાડીને બોલાવી લીધા હતા. હવ ેકોરા પારેખના જૂના દુશ્મન મસદૂને મોકો 
મળ્યો. જીવસટોસટની લડાઈમા ંવાઘો અન ેકોરો બન્ન ેમાયાધ ગયા. 

આ સાથ ેઆખુ ંકચ્છ અરાજકતાના અંધકારમા ંડબૂી ગયુ.ં માડંવી પર રામજી ખવાસે કબજો કરી લીધો, 
અંજાર મેઘજી શેઠના હાથમા ંગયુ.ં મુદં્રા. લખપત અન ેબીજા ંમોટા ંશહરેો પણ સ્વતતં્ર થઈ ગયા.ં આથી 
ભજુમા ંરાવ રાયધણ નાણાભીડમા ંમકુાયો. હવ ેએની નજર અસદૂ અન ેમહમંદ પનાહની સપંનત્ત પર ગઈ. 
એણે બન્નેની સપંનત્ત જપ્ત કરી લેતા ંરાયધણનો કોઈ સાથી ન રહ્ો. આમ છતા ંએની વટાળ પ્રવનૃત્તમા ંનવુ ં
ખનુ્નસ ઉમેરાયુ.ં  

હવ ે ભજુના નાગકરકો કંટાળ્યા હતા. અંજારથી મેઘજી શેઠન ે બોલાવ્યા. એ સનૈ્ય સાથ ે આવતા ં ગઢના 
દરવાજા ખોલી દેવાયા. એમણે મહલે પર હમુલો કયો અન ેત્રણ કદવસની લડાઈ પછી રાયધણના પઠાણ 
અંગરક્ષકોએ હનથયાર હઠેા ંમકૂ્ા ંઅન ેરાવ રાયધણન ેકેદ કરીને એના નપતાની બીજી પતનીના પતુ્ર સગીર 
વયના પથૃ્વીરાજ ઉફે ભાઈજી બાવાન ેકારભાર સોંપી દેવાયો. એની મદદ માટે એક કાઉંનસલ બની જે બાર 
ભાયાના નામ ે ઓળખાય છે. એમા ં મઘેજી શેઠ અન ે ડોસલવણે મખુ્ય હતા. કચ્છના ઇનતહાસમા ં આ 
અભતૂપવૂધ ઘટના હતી. 
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બાર ભાયામા ંપણ ભારે ખટપટો ચાલી અન ેઅંત ેબાર ભાયામાથંી બે જણે રાયધણન ેકેદમકુ્ત કરવાનુ ંબીડુ ં
ઝડપ્યુ.ં ભાઈજી બાવાના હાથમા ંમાત્ર કારભાર હતો, એમન ેસત્તાવાર રીતે રાજગાદી નહોતી સોંપાઈ એટલે 
રાજ તો રાયધણનુ ંજ હતુ.ં રાયધણે ફરી સત્તા સભંાળી. રાયધણની રાજકીય દૃસષ્ટ તો ચકોર હતી. મેઘજી 
શેઠ વધારે બળવાન બને છે તે એણે જોઈ લીધુ ંઅન ેએે તદ્દન અજાણ્યા એવા એક ફોજી માણસ જમાદાર 
ફતેહ મહમંદ તરફ ઢળતો ગયો.  ફતેહ મહમંદ તદ્દન નનરક્ષર હતો, ધનને નામ ેએની પાસ ેકાણી કોડી પણ 
નહોતી અન ેજમાદાર તરીકે એના હાથ નીચે માત્ર વીસ માણસ હતા. પણ એ બદુ્વદ્ધમાન હતો અન ેરાજાન ે
વફાદાર રહ્ો. એણ ેધીમ ેધીમે મેઘજી શેઠના માણસોન ેરાવ તરફ વાળ્યા. રાયધણ ફરી જોરમા ંઆવતો 
ગયો. 

સપંણૂધ સત્તા હાસંલ કરવામા ંએનો શકંાશીલ સ્વભાવ એને આડ ેઆવ્યો. હવ ેએન ેજમાદાર ફતેહ મહમંદ પર 
જ શકંા પડવા લાગી.એક વાર જમાદાર ફતેહ મહમંદ મહલેમા ંગયો તયારે રાયધણે ઓબ્રચિંતો જ એના પર 
તલવારથી હમુલો કરી દીધો. ચપળ ફતેહ મહમંદ બચી તો ગયો પણ રાવ સાથેના એના પણ સબંધંો 
ખરાબ થયા, જો કે એ છેક સધુી રાજવશંન ેવફાદાર રહ્ો અન ેખરા અથધમા ંરાજ કરતો રહ્ો. એ વખત ે
નવાનગર કચ્છનુ ંખકંડયુ ં રાજ્ય હતુ ં નવાનગરે ખડંણી આપવામા ંગલ્લાતંલ્લા ં કરવાનુ ં શરૂ કયુું. ફતેહ 
મહમંદે ખડંણી વસલૂ કરવા નવાનગર પર ચડાઈ કરી.  કંપની પણ એ અરસામા ંકાકઠયાવાડ પહોંચી ગઈ 
હતી. 

૧૯મી સદીના ંપહલેા ં દસ વર્ષધ દરનમયાન બહારવકટયાઓ વાગડમાથંી કાકઠયાવાડ જઈને ધાડ પાડતા. 
માડંવી જેવા ધીકતા અન ેસમદૃ્ધ બદંરેથી ચાબં્રચયાઓ પણ લ ૂટંફાટ માટે નીકળી પડતા. કંપનીના ંજહાજો 
વેપાર માટે આવતા ં પણ લુટંાઈને પાછા ં જતા.ં આ સમસ્યા તો હતી જ, વાગડમાથંી બહારવકટયા 
કાકઠયાવાડ અન ેગજુરાતમા ંપણ લ ૂટંફાટ કરતા હતા. આમ કચ્છ કંપનીની આંખ ેચડ્ુ.ં 

(૨) 

નવાનગર પર જમાદાર ફતેહ મહમંદનો હમુલો અન ેબહારવકટયાઓનો ત્રાસ, આ બન્ને ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની 
માટે આ સત્તાવાર અન ેબ્રબનસત્તાવાર  હમુલા હતા. કાકઠયાવાડના બહારવકટયા સામે તો કંપની પગલા ંલઈ 
શકતી હતી પણ કચ્છ એના અનધકારની બહાર હતુ.ં એ જાણ ેઓછ ંપડતુ ંહોય તેમ માડંવીવાળાઓએ વેપારી 
જહાજો પર આકરો કસ્ટમ વરેો લાગ ુકરી દીધો હતો.  કંપનીનો વેપાર આમ મોંઘો થવા લાગ્યો હતો. 

એક બીજુ ંકારણ પણ હતુ,ં જેને સીધી રીતે કચ્છ સાથ ેલેવાદેવા નહોતી. ઇંગ્લૅંડ નૅપોબ્રલયન સામ ેજગંમા ં
ઊતયુું હતુ.ં આ બાજુ કહન્દુસ્તાનમા ંફ્રાન્સની ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીનો પ્રભાવ લગભગ ધોવાઈ ગયો હતો પણ 
હજી એના અવશેર્ષો બાકી હતા અન ે ફે્રન્ચ કંપની હજી પણ અંગ્રજેી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીને પછાડવા માટે 
સતત મથતી રહતેી. હવ ેજે રાજ્યોમા ંઅંગ્રેજોનો પ્રભાવ ન હોય તયા ં ફે્રન્ચો ઘસૂવાની કોનશશ કરતા હતા.  
કચ્છમા ંફે્રન્ચો ઘસેૂ નહીં તે માટે પોતાની સ્સ્થનત મજબતૂ બનાવવાનુ ંઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે જરૂરી હતુ.ં  



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 29                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

કંપનીએ ફે્રન્ચોને રોકવા માટે નસિંધના અમીરો સાથ ેસનંધ કરી લીધી હતી. હવ ેએવી જ સનંધ કચ્છ સાથ ેપણ 
કરવાનુ ં કંપનીએ નક્કી કયુું. આ હતેથુી એણ ે કેપ્ટન સેટનને કચ્છ મોકલ્યો. સટેન ે કચ્છના જાડજેાઓમા ં
છોકરીઓન ેદૂધપીતી કરવાનો કરવાજ જોયો. કાકઠયાવાડમા ંએમન ેઆ પ્રથા બધં કરાવવામા ંસફળતા મળી 
હતી. એમણે ફતેહ મહમંદને આ પ્રથા બધં કરાવવા લખ્યુ ંપણ એ વખત ેફતેહ મહમંદ રાજકીય ઘરેામા ંહતો 
એટલે એ ભાયાતોન ેનારાજ કરવા તૈયાર નહોતો. ફતેહ મહમંદના જૂના સાથીઓ હવ ેએના વેરી બન્યા હતા 
અન ેભાઈજી બાવા પણ ઉંમરલાયક થતા ંએમનો  દીવાન હસંરાજ જમાદારની સત્તાને પોતાના અંકુશમા ં
લેવા તલપાપડ હતો. આ સજંોગોમા ંફતેહ મહમંદ પોતાના શત્રઓુની ભીડમા ંભાયાતોને ઉમેરવા નહોતો 
માગતો. 
 
હજી તો રાવ રાયધણ જ સત્તાવાર રાજા હતો પણ એના વતી વાત કોણ કરે? કનધલ વૉકરે આથી જમાદાર 
અન ેદીવાન હસંરાજ, બન્નનેે મળવાનુ ંનક્કી કયુું.  છોકરીઓને દૂધપીતી કરવાના કરવાજને નામ ેઅંગ્રેજો 
કોઈ પણ રીતે કચ્છમા ંઘસૂવા માગતા હતા.  

ફતેહ મહમંદ કરતા ંદીવાન હસંરાજ અંગ્રેજો સાથ ેસબંધંો વધારવા વધારે આતરુ હતો. ૧૮૦૯ની ૧૨મી 
નવેમબરે એણે માડંવીના રક્ષણની જવાબદારી કંપનીન ેસોંપી. કંપનીનો રેનસડન્ટ એજન્ટ ચાળીસ માણસો 
સાથ ેમાડંવીમા ંઆવીન ેવસ્યો. હસંરાજે માડંવી અન ેએના તાબાના નવસ્તારોના રક્ષણ માટે કંપનીની બ ે
બટાબ્રલયનોની મદદ પણ માગી, અન ેકંપનીએ આવી માગં બહ ુઉદારતાથી સતંોર્ષી! હસંરાજે ફતેહ મહમંદ 
સાથ ેપણ આવી જ વ્યવસ્થા ગોઠવવાની કંપનીન ેખાતરી આપી. જો કે આ સનંધનો અમલ ન થઈ શક્ો 
કારણ કે સનંધ પછી થોડા જ વખતમા ંહસંરાજનુ ંઅવસાન થયુ ંઅન ેએના ભાઈ કે દીકરાએ એના પર અમલ 
ન કયો. ફતેહ મહમંદે પણ સનંધની પરવા ન કરી. એણે રાધનપરુ પાસેનુ ંએક સમદૃ્ધ ગામ લ ૂટં્ ુ ંઅન ે
નવાનગર પર આક્રમણ કરવા આગળ વધ્યો. આ સમાચાર મળતા,ં કનધલ વૉકર જમાદાર ફતેહ મહમંદન ે
ખાળવા લશ્કર સાથ ેનીકળી પડયો. કંપની સાથ ેસબંધં રાખતા એક કચ્છીએ જમાદાર ફતેહ મહમંદન ેઆની       
જાણ કરી દીધી એટલે એણે હમુલો કરવાનુ ંટાળી દીધુ.ં 

આ કચ્છી એટલે સુદંરજી સોદાગર. બહ ુગરીબાઈમા ંબાળપણ નવતાવ્યા પછી સુદંરજી ઘોડાના વેપારમા ંબહ ુ
આગળ વધ્યો. સજંોગો એવા બન્યા કે બ ેઅંગ્રેજ વેપારીઓ કચ્છમા ંવેપાર માટે આવ્યા. રાજ્ય ેએમન ેપકડી 
લીધા. સુદંરજીને લાગ્યુ ં કે વેપારીઓનો ઇરાદો ખરાબ નહોતો એટલ ેએણ ેપોતાની વગ વાપરીને એમન ે
છોડાવ્યા.  વેપારીઓ આભારવશ હતા, એમણે કંપનીના લશ્કરી અનધકારીઓ સાથ ેસુદંરજીનો મેળાપ કરાવી 
દીધો. કંપનીન ે એના ઘોડા અન ે વ્યવહાર પસદં આવતા ં એની પાસથેી ઘણા ઘોડા ખરીદિ્  યા અન ે
કાકઠયાવાડમા ંએન ેએજન્ટ તરીકે નીમયો. આટલા આગળ વધ્યા પછી પણ સુદંરજી માદરેવતન કચ્છને કદી 
ન ભલૂ્યો. 
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સુદંરજીની ચેતવણીની ફતહે મહમંદ પર અસર થઈ અને એણ ેનવાનગર પર આક્રમણ તો ન કયુું પણ 
વાગડના બહારવકટયાઓને પણ ન રોક્ા. કંપનીએ એને કહ્ુ ંતો જમાદારનો જવાબ હતો કે કચ્છ બહાર 
સાતંલપરુ પાસ ેકચ્છનુ ંથાણુ ંબનાવીએ તો જ એમન ેરોકી શકાય. કંપનીન ેએ મજૂંર નહોત ુ ં કે જમાદાર 
કચ્છ બહાર પોતાના પગ પસારે. કંપનીએ એન ેસાતંલપરુ છોડી દેવા માટે ૧૮૦૯ની સનંધની યાદ આપી 
પણ ફતેહ મહમંદે કહી દીધુ ંકે એની સાથ ેએન ેકંઈ લવેાદેવા નથી. 

કંપનીએ ૧૮૧૨મા ં લેફ્ટેનન્ટ મૅક્મડો (જેને પછી કેપ્ટન તરીકે પ્રમોશન મળ્યુ)ંને કચ્છ મોકલ્યો. એ 
માડંવીમા ંઆવીન ે રહ્ો. કચ્છીઓન ેએ બરાબર સમજ્યો અન ે હસંરાજના પતુ્ર નશવરાજને સનંધનુ ંપાલન 
કરવા સમજાવવાની મહનેત કરતો રહ્ો. બીજી બાજુ, ફતેહ મહમંદ તો એન ે કો ંુ આપવા પણ તૈયાર 
નહોતો. ઉલ્ટંુ, કાકઠયાવાડમા ંએક બ્રિકટશ ઑકફસરનુ ંખનૂ કરીને આવેલા એક નસિંધીને એણે આશરો આપ્યો! 
હવ ેકંપનીએ છછેંડાઈને જમાદારને પત્ર લખ્યો અન ેધમકી આપી કે જો એ ૧૮૦૯ની સનંધ લાગ ુકરવાના ં
પગલા ંનહીં લ ેતો કંપની બળ વાપરીને એનો અમલ કરાવશે. 

જમાદાર આ પત્રનો જવાબ આપ ેતે પહલેા ંએ અરસામા ં ફેલાયેલા પ્લેગમા ંઑગસ્ટ ૧૮૧૩મા ંજમાદારનુ ં
મતૃય ુથયુ;ં ઑક્ટોબરમા ંરાવ રાયધણનુ ંપણ મતૃય ુથઈ ગયુ.ં એના પછી કેટલીયે રાજખટપટો પછી રાવ 
રાયધણનો પતુ્ર માનનસિંહ ‘ભારમલજી બીજા’ નામ ધારણ કરીને ગાદીએ બેઠો.  

(૩) 

જમાદાર ફતેહ મહમંદના બે પતુ્રો હસેુન નમયા ંઅન ેઇિાકહમ નમયાનંા હાથમા ંહવ ેબધી સત્તા અન ેસપંનત્ત 
આવી. ફતેહ મહમંદન ેએના જીવનના અંનતમ દાયકામા ંએમના િાહ્મણ સાથી જગજીવન મહતેા પર બહ ુ
ભરોસો હતો, એમા ંહસેુન નમયાનંે તો નહીં પણ નાના ભાઈ ઇિાકહમ નમયાનં ેવાધંો હતો. એણ ેજગજીવન 
મહતેાને મારી નાખવાનુ ં કાવતરંુ ઘડ્ુ ંપણ આરબ અંગરક્ષકોએ મહતેાને બચાવી લીધો. આમ કચ્છના 
ઇનતહાસમા ંકહન્દુઓ અન ેમસુલમાનો વહેંચાઈ ગયા. 

કચ્છનુ ંકંઈ થાળે પડતુ ંનજરે ચડતુ ંનહોત ુ ંએટલે કંપનીની અકળામણ વધતી જતી હતી. અંત ેએમણ ેહસેુન 
નમયાનં ેબહ ુજ નવવેકભયો પત્ર લખીન ેપોતાના પ્રનતનનનધ રાઘોબા અપ્પાન ેભજુ મોકલવાની દરખાસ્ત મકૂી. 
હસેુન નમયાએં હા પાડી અને રાઘોબા ભજુ આવ્યો. હસેુન નમયાએં એન ેસારો આવકાર આપ્યો. પરંત,ુ એના 
ભાઈ ઇિાકહમ નમયા ંઅન ેમુદં્રાના મહમંદ નમયાનં ેએ પસદં ન આવ્યુ.ં એમણ ેરાઘોબા સામ ેવાધંો લીધો. 
મૅકમડોન ેભજુ આવવા દેવાની રાઘોબાની નવનનંત પણ હસેુને સ્વીકારી લીધી. હવ ેઇિાકહમ અન ેમુદં્રાના 
મહમંદ નમયા ંસાથ ેમળી ગયા. એમણે અંજાર પર કબજો કરી લીધો, ડોસલવેણન ેમાડંવીમા ંનશવરાજ સામ ે
મોકલ્યો. બીજી બાજુ, બહારવકટયાઓને રોકવાની મહનેત કોઈ કરતુ ંનહોત ુ.ં કંપની હવે તદ્દન્ નનરાશ થઈ 
ગઈ હતી. એણે ફરી હસેુન નમયાનંે પત્ર લખીન ેચેતવણી આપી કે કચ્છનુ ંરાજ્ય બહારવકટયાઓને રોકશ ે



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 31                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

નહીં તો કંપની કચ્છમા ંઆવીને જાત ેએમનો ઉપાય કરશે. કંપનીએ ધમકી આપી કે આમા ંજે કંઈ ખચધ થશે 
તે કચ્છ પાસથેી વસલૂ કરાશે અથવા નવાનગર કચ્છન ેજે ખડંણી આપ ેછે તે કંપની લઈ લેશે. 

૧૮૧૫ના જાન્યઆુરીમા ંભારમલજીએ રીતસર વહીવટ સભંાળી લીધો. એમની આસપાસ એકઠી થયેલી 
મડંળીથી કંટાળ્યા હતા ભારમલજી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની સામે નમતુ ંમકૂવા તૈયાર નહોતા, પરંત ુકંપની સાથ ે
છેડછાડ કરવા પણ નહોતા માગતા. એમણ ેકંપનીન ેકહ્ુ ંકે રાઘોબા અપ્પાન ેપાછો બોલાવી લો અન ેએની 
જગ્યાએ સુદંરજીને મકૂો. કંપનીએ એની ના પાડી; એટલે ભારમલજીએ રાઘોબાન ેપોત ેજ કાઢી મકૂ્ો. આમ 
છતા ંભારમલજીન ે રાજકાજનો બહ ુઅનભુવ નહોતો એટલે એમણે બીજી કેટલીક ભલૂો કરી જેને કારણ ે
અંગ્રેજો માટે સીધો હસ્તક્ષેપ કરવાનુ ંસહલેુ ંથઈ ગયુ.ં 

કચ્છના રાજ્યની કેન્દ્રીય સત્તાને મજબતૂ બનાવવા માટે જમાદાર ફતેહ મહમંદે જે પગલા ંલીધા ંહતા ંતેથી 
નાનામોટા ભાયાતો નારાજ થયેલા હતા. હવ ેભાયાતો રાજાની સત્તાને નનયતં્રણમા ં રાખવા કકટબદ્ધ હતા. 
ભારમલજી આ ન સમજ્યા અન ેભાયાતોન ેદબાવવા મથ્યા. એમણે આસબં્રબયાના જાગીરદારને ખવુાર કરી 
નાખ્યો. બધા ભાયાતોમા ંઆનો પડઘો પડયો. અંત ેકંપનીએ ખરેખર લશ્કરી કાયધવાહી કરી તયારે ભાયાતોન ે
પણ મોકો મળી ગયો. 

આ બાજુ, કાકઠયાવાડમા ંજોકડયાએ નવાનગરના જામ સાહબેની આણ માનવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. 
કંપની જોકડયાન ેફરી જામસાહબેની સેવામા ંહાજર કરવા માગતી હતી. ૧૮૧૫ના ઑગસ્ટમા ં કંપની અન ે
ગાયકવાડી ફોજ  જોકડયા તરફ નીકળી પડી.  

કચ્છમાથંી  ભારમલજીના દીવાન નશવરાજે જોકડયાનો પક્ષ લવેાનુ ંનક્કી કયુું અન ેએન ે હનથયારો અન ે
દારુગોળો આપીન ેમદદ કરી. એટલુ ંજ નહીં બહારવકટયાઓએ એ જ અરસામા ંએક ગામે મૅકમડોના કૅમપ 
પર હમુલો કયો હતો. 

જોકડયાને તો અંગ્રજેોએ ચપટીમા ંચોળી નાખ્યુ.ં રાવ ભારમલજી હવ ેચોંક્ા. લડાઈની એમની ઇચ્છા નહોતી 
એટલે એ વાગડ ગયા અન ે કંપનીન ેસતંોર્ષ થાય તે માટે ડાકુઓને કચડી નાખવાનો ગભંીર પ્રયતન કયો. 
બીજી બાજુ, કંપનીએ મહારાવ સાથ ેઆરપારનો ખલે ખેલી લેવાનુ ંનક્કી કરી લીધુ ંહતુ.ં જોકડયામા ંલશ્કર 
તો તૈયાર જ હતુ.ં 

૧૮૧૫ના નવેમબરમા ંકંપનીએ રાવ ભારમલજીને પત્ર લખીને ચેતવણી આપી કે વાગડના ડાકુઓએ કરેલી 
નકુસાની મહારાવ ભરપાઈ નહીં કરે તો લશ્કર ચડાઈ કરશ.ે ભારમલજીએ કૅપ્ટન મૅકમડો પાસ ેપોતાનો 
પ્રનતનનનધ નહોતો મોકલ્યો અને ઉલ્ટંુ કંપનીના એજન્ટ રાઘોબાની હકાલપટ્ટી કરી હતી. કંપનીએ આ સવાલો 
પણ ઊભા કયાધ. ભારમલજીએ આનો કોઈ ચોખ્ખો જવાબ ન આપ્યો, માત્ર કંપની સાથ ે સારા સબંધંો 
રાખવાની ઇચ્છા જાહરે કરી. કંપની માટે આ પરૂત ુ ંનહોત ુ.ં 
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૧૮૧૫ની ૧૪મી કડસેમબરે કનધલ ઈસ્ટની આગેવાની નીચે બ્રિકટશ અન ેગાયકવાડી ફોજે રણ પાર કયુું. 
મૅકમડો લશ્કર સાથ ેરાજકીય સલાહકાર તરીકે હતો. એણે માડંવી અન ેમુદં્રાના હાકેમોને પત્રો લખીન ેકહ્ુ ંકે 
કંપની કચ્છના વહીવટમા ંમાથુ ંમારવા નથી માગતી, માત્ર કચ્છના માણસોએ એનુ ંનકુસાન કયુું છે તે જ 
વસલૂ કરવુ ં છે. એ રાવના નવરોધી બેચાર ભાયાતોન ેપણ જાણતો હતો. મૅકમડોએ એમન ેપણ આવી જ 
જાણ કરી દીધી.  

મુબંઈ સરકારને એવો ખ્યાલ હતો કે રૈયત ભારમલજીને નહોતી માનતી અન ે લધોભાન ે સાચો વારસ 
માનતી હતી. પણ ભારમલજીના નવરોધીઓ પણ લધોભાને સાચો વારસ નહોતા માનતા. કંપની સરકાર તો 
ભારમલજીન ેગાદીએથી ઉતારી દેવા જ માગતી હતી એટલે લશ્કરનુ ંનનશાન ભજુ હતુ.ં 

પરંત ુહજી ભજુ દૂર હતુ ંઅને લશ્કર ભીમાસર સધુી જ પહોંચ્યુ ંહતુ.ં રસ્તામા ંઅંજાર પડતુ ંહતુ.ં કનધલ ઈસ્ટ 
અંજાર પાસ ેઆવ્યો તયારે એને ખબર પડી કે હસેુન નમયાનંા માણસોએ કવૂાઓમા ંઝેર નાખી દીધુ ંછે. કનધલ 
ઈસ્ટ સમજી ગયો કે આગળ વધવુ ંસહલેુ ંનથી. એણ ેપાછળ કાકઠયાવાડમા ંસદેંશ મોકલાવીને વધારે કુમક 
અન ેસરસામાન મોકલવા તયૈાર રહવેા કહી દીધુ.ં 

હવ ેએણે હસેુન નમયાનંે અંજાર અન ેતણૂા બદંરનો કબજો સોંપી દેવા કહ્ુ.ં હસેુન નમયાએં તાબે થવાની ના 
પાડી દીધી. ૨૫મી કડસેમબરની સવારે કંપનીની તોપો ગરજી, અંજારના ગઢમા ંમોટંુ ગાબડુ ંપડી ગયુ.ં આ 
હમુલા પછી રાવ ભારમલજી, નશવરાજ અન ેમહમંદ નમયાએં મૅકમડોને સમાધાન માટે પત્રો મોકલ્યા. 

પરંત ુલશ્કરની ભજુ તરફની કચૂ અટકી નહીં. લાખોંદ પાસ ેરાવ ભારમલ ગયા અને સનંધ કરી. એમણ ે
વાગડના લ ૂટંારાઓએ જે કંઈ નકુસાન કયુું હોય કે ભનવષ્યમા ંકરે તો તે ભરપાઈ કરી દેવાનુ ંવચન આપ્યુ.ં 
બીજી શરત એ હતી કે રાવ પોતાના અંગત ચારસો અંગરક્ષકો નસવાય બીજા આરબોને રાખી ન શકે. બ્રિકટશ 
એજન્ટ ભજુમા ંરહશેે. અંજાર મૅકમડોના હાથમા ંરહશેે. કંપની બદલામા ંકચ્છના વહીવટમા ંમાથુ ંનહીં મારે. 

જો કે કંપની કચ્છનુ ંમહતતવ સમજી હતી કારણ કે પાડોશમા ં નસિંધ હતુ,ં અન ેએના અમીરો સાથ ે કંપનીના 
સબંધંોમા ંશાનંત નહોતી. આ કારણે કંપની કચ્છ પર બહ ુદબાણ કરવા નહોતી માગતી. એટલે બીજા પ્રદેશો 
કબજે કરતી વખત ેકંપની એમની નાલેશી કરતી તેન ેબદલે કચ્છ સાથ ેથોડીઘણી બરાબરી રાખી. 

પણ ખરેખર એવુ ંહતુ?ં ભારમલજીનુ ંશુ ંથયુ?ં કંપનીએ શુ ંકયુું? 

(૪) 

રાવ ભારમલ સાથ ેસમજૂતી થઈ ગયા પછી તરત કંપનીએ પોતાનુ ંલશ્કર વાગડ મોકલ્યુ,ં તયા ંબધા 
બહારવકટયાઓને દબાવી દીધા અન ેરાવ ભારમલની આણ માનવા ફરજ પાડી. દરેક ખેતર પરનો વેરો 
પણ નક્કી કયો. આમ,  ભારમલજી અંજાર નસવાયના કચ્છના નામના રાજા બની રહ્ા. 



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 33                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

નસિંધના અમીરો કચ્છની ઘટનાઓથી ચોંકી ઊઠયા હતા. એમણે રાવનો સપંકધ કયો કે એ અંગ્રેજો સાથેની સનંધ 
તોડીને એમની સાથ ેઅંગ્રજે નવરોધી મોરચો બનાવે. પરંત,ુ રાવ એના માટે તૈયાર નહોતા કારણ કે કંપનીએ  
વીસ લાખ રૂનપયાની નકુસાનીનો દાવો અધો કરી નાખ્યો  હતો અન ેએક શરત પ્રમાણે કચ્છે કંપનીન ેદર 
વરે્ષ બ ેલાખ કોરી આપવાની હતી તે રકમ પણ માફ કરી દીધી હતી. આમ મહારાવ અંગ્રેજોના ઉપકાર 
હઠેળ હતા.  

આ બાજુ ભાયાતો જમાદાર ફતેહ મહમંદના શાસન પહલેા ંએમન ેજે અનધકારો  મળ્યા હતા તે રાજા પાસેથી 
પાછા મેળવવા માટે સકક્રય બની ગયા હતા. પરંત ુરાજાને નબળો પાડવા માટે અંગ્રજેોની મદદ જરૂરી હતી. 
કંપનીન ે૧૮૧૬ની સનંધથી સતંોર્ષ હતો. ઉપરાતં ભાયાતો ફરી બળવાન બન ેતો કચ્છના ખણૂે ખણૂે અશાનંત 
ફેલાય તો સભંાળવાનુ ંપણ સહલેુ ંનહોત ુ ંએટલે અંગ્રેજોએ પોતાના તરફથી ભાયાતોને બહ ુઉત્તેજન તો ન 
આપ્યુ ંપણ કંપની સાથ ેસમજૂતી કયાધ પછી મહારાવ ભાયાતોની નજરે ઊતરી ગયા હતા અન ેરાજાન ેસૌથી 
મોટો, પણ એમનામાનંો  જ એક, માનતા હતા. 

વળી અંગ્રેજો પણ નસિંધના અમીરોની કહલચાલ જોતા હતા. કચ્છને ખાસ દરજ્જો આપવાનુ ંએક કારણ પણ 
એ જ હતુ.ં બહ ુખેંચે તો તટૂી જાય એવી સ્સ્થનતમા ંએમન ેરાવ ભારમલજીને ટકાવી રાખવાનુ ંજરૂરી લાગ્યુ.ં 
પરંત ુસ્સ્થનત બગડતી જ ગઈ. ભારમલજી અન ેમૅકમડોના સબંધંો બગડતા જ ગયા.  

ભારમલજી એ સમય સધુી નનુઃસતંાન હતા એટલે એમના પછી કોણ, એ સવાલ પણ ઊભો થયા કરતો હતો. 
જો કે ૧૮૧૬ના ઑગસ્ટમા ં રાજાને ઘરે પતુ્રજન્મ થતા ં આ સવાલ તો ન રહ્ો. પરંત,ુ અંદરથી રાવ 
હતાશામા ંજીવતા હતા. આમા ંએમન ે સારા સલાહકારો પણ ન મળ્યા અન ેચારે તરફ એમના સબંધંો 
વણસતા ગયા. આમા ંજ એ દારુની લતે ચડી ગયા. હવે કંપની પણ એમન ેમાનથી જોતી નહોતી. આમા ં
મૅકમડો સાથેના નવવાદનો પણ ફાળો રહ્ો. 

પરંત ુએમનુ ંએક કૃતય સૌથી વધારે ભારે પડ્ુ.ં એમના ભોગનવલાસના સાથી અન ેભાઈ લધોભાનુ ંખનૂ થઈ 
ગયુ.ં ઇનતહાસ આના માટે ભારમલજીને જવાબદાર માને છે. પણ લધોભાની નવધવાને પણ એમણે કષ્ટ 
આપ્યુ.ં લધોભાની પતની કાકઠયાવાડના એક જાગીરદારની દીકરી હતી. બાપ ેઅંગ્રેજોન ેફકરયાદ કરી. આ 
પહલેા ંલધોભાની  નવજાત બાળકીઓન ેદૂધપીતી કરી દીધી હતી તે વાત પણ અંગ્રેજો સધુી પહોંચી. 

મૅકમડોએ રાજાને તો કહ્ુ ંજ પણ બીજા ભાયાતોન ેપણ નવધવા તરફથી વચ્ચે પડવા કહ્ુ.ં ભાયાતોન ેતો  
ભાવતુ’ંતુ ં તે વૈદે બતાવ્યા જેવુ ંથયુ.ં મહારાવ માટે રહ્ુસંહ્ુ ંમાન હતુ ં તે પણ ન રહ્ુ.ં હવ ેભારમલજીન ે
મૅકમડો દીઠો નહોતો ગમતો. એક વાર દારુના નશામા ંએમણે  કહી દીધુ ં કે મૅકમડોને તો એ અંજારથી 
ભગાડશ.ે મૅકમડો સાહસ કરીને રાજાને ચેતવવા ભજુ આવ્યો પણ એન ેમળવાનુ ંહોય તયારે રાવ હમંેશા ં
દારુના નશામા ંજ હોય! 
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પરંત ુહવ ેગાડી ઊલટી કદશામા ંચાલવા લાગી હતી. અંગ્રેજો હવે ભાયાતોન ેમહતતવ આપવા લાગ્યા હતા. 
એવામા ંએક એવો બનાવ બન્યો જેને કંપનીએ  ઊંટની પીઠ પર છેલ્લા તરણા જેવો માન્યો. આડસેરનો 
જાગીરદાર રાજ્યની લેણી રકમની પતાવટ માટે મૅકમડોને મળવા અંજાર ગયો હતો તયારે જ ભારમલજીએ 
આડસેર પર હમુલો કયો. હવે કંપની સરકારે ભારમલજીને હટાવવાનો નનણધય કરી લીધો. જાડજેા  ભાયાતો 
રાજાની નવરુદ્ધ કંપનીન ેબધી મદદ આપવા તૈયાર હતા. 

બરાબર આ જ ટાકંણે મહારાવ જીવલણે બીમારીમા ંસપડાયા. હવ ેઆખો વહીવટ એમના અણઘડ અન ે
તુડંનમજાજી સલાહકારોના હાથમા ંઆવી ગયો. ભજુની ભાગોળે બ્રિકટશ અન ે કચ્છી દળોએ પડાવ નાખ્યો 
તયારે શાણપણથી કામ લેવાને બદલ ેએમણ ેલડવાનો માગધ પસદં કયો. રાવન ેતાબે થવાનો સદેંશ મળ્યો 
પણ એમણે એ નકારી કાઢ્ુ.ં હવ ે બ્રિકટશ અન ેભાયાતોના સૈનનકો ભજુજયા ડૂગંર પર ચડી ગયા. હવે 
મહારાવે જાનહાનન ન થાય તે માટે તાબ ેથઈ જવાનુ ંકબલૂ્યુ.ં એમની હાલત એટલી ખરાબ હતી કે બોલી 
શકાત ુ ંનહોત ુ.ં કંપનીએ એમનુ ંવ્યસ્ક્તગત અપમાન તો ન કયુધ પણ એમન ેચોકી પહરેા નીચે રાખ્યા. ત્રણ 
કદવસ પછી બ્રિકટશ સરકારના ફરમાન પ્રમાણ ેરેનસડન્ટ એજન્ટે  રાવ ભારમલજી બીજાન ેગાદીએથી ઉતારી 
મકૂ્ા. 

ભાયાતો પણ આ નવી પકરસ્સ્થનત માટે તૈયાર નહોતા. એમન ેરાજા પાસ ેચાલી ગયેલી એમની સત્તાઓ 
જોઈતી હતી. રાજા નબળો હોય તેમા ંએમન ેરસ હતો પણ રાજા હોય જ નહીં એ સ્સ્થનત માટે એ તૈયાર 
નહોતા. એમન ેહતુ ંકે રાજ્ય ભલ ેરાજાના નામ ેચાલતુ ંરહ,ે માત્ર ભાયાતોની શેહ વધવી જોઈએ. 

કંપનીએ ભારમલજીની જગ્યાએ નવો રાજા ‘ચ ૂટંવા’ માટે ભાયાતોન ે કહ્ુ ં તયારે એ ડઘાઈ ગયા. રાજાન ે
ચ ૂટંાય કેમ? એ તો વારસાગત જ રાજા બને. અંત ેએમણે ભારમલજીના એકાદ વર્ષધના કંુવર દેશળજીની 
રાજા તરીકે ચ ૂટંણી કરી! 

કચ્છના નવદ્રોહનો આ સાથે અંત આવ્યો. રાવ ભારમલજી માટે એટલુ ં તો કહવે ુ ં જ પડશ ે કે કચ્છના 
સાવધભૌમતવ સાથ ેકોઈ જાતના ંચેડા ંએમન ેમજૂંર નહોતા ંઅન ેહાયાધ ખરા પણ મનથી એ કદીયે અંગ્રેજો 
સાથ ેબાધંછોડ કરવા તયૈાર ન થયા તે છેક સધુી ન થયા.  

<><><> 

 કાકિયાિાડમા ંકંપનીઃ જોગીદાસ ખમુાણની કથા 

અંગરેજે મલક ઉંટાકીયો, મયણ કેતોક માણ 
ત્રણે પરજુ ંતોળીયુ,ં (એમા)ં ભારે જોગો ને ભાણ ! 
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[અંગ્રેજોએ આવીને સોરઠ દેશ તોળી જોયો. આ ધરતી કેટલીક વજનદાર છે તે તપાસી જોયુ.ં 
કાઠીઓની ત્રણે પરજોન ે(પટેા જાતોને) તોળી જોઈ, એમા ંભાણ ને જોગીદાસ બ ેજ જણા વજનદાર 
નીકળ્યા] 

ઝવેરચદં મેઘાણીએ ‘સોરઠી બહારવકટયા (ભાગ-૨)મા ંજોગીદાસ ખમુાણની કથા આલેખી છે, તેમા ંઆ દૂહો 
છે. કદાચ આપણુ ં કોઈનુ ં ધ્યાન નહીં ગયુ ં હોય કે જોગીદાસ ખમુાણની કથામા ંઅંગ્રેજ ક્ાથંી આવ્યા? 
૧૭૮૪થી જ સૌરાષ્રના નાનામોટા ઠાકોરોએ અંગ્રેજોની આણ માની લીધી હતી. સૌરાષ્રમા ંપણ મુબંઈની 
કંપની સરકારે બગંાળ જેવા જ જમીનના કાયદા લાગ ુકયાધ હતા, પણ સનંધ કરનાર ઠાકોરોને અંગ્રેજોની હૂફં 
પણ મળતી હતી. આથી જમીનો આંચકી લેવાની એમની કહિંમત વધી ગઈ હતી.  મેઘાણીજીના એ જ 
પસુ્તકમા ંએક લાબં ુ ંકથાગીત આપ્યુ ંછે, તેમા ંઅંગ્રેજોનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ આવે છે. તનેા અમકુ દોહા અથધ સાથ ે
જોઈએુઃ 

વેળા સમે ન શકકયા વરતી ફરતી ફોજ ફરે ફરંગાણ, 
ભાયુ ંથીયા જેતપર ભળેા ખાચર ને વાળા ખમુાણ. ૫ 

[કાઠીઓ સમય ન વતી શક્ા. ચોફેર અંગ્રેજોની ફોજ ફરતી હતી. છતા ંબધા ભાઈઓ જેતપરમા ંભેળા 
થયા. ખાચર, ખમુાણ ને વાળા, ત્રણે.] 

હકે વચન સાભંળ તણ-હાદા ! નર માદા થઈ દીયો નમી ! 
પડખા માયં કંુપની પેઠી, જાવા બેઠી હવે જમી. ૮ 

[હ ેહાદાના તનય ! એક વચન સાભંળ. હવે તો મરદો છો તે અબળાઓ બનીને નમી જાઓ. કેમકે હવે 
પડખામા ંઅંગ્રેજની કંપની પેઠી છે, હવે આપણી જમીન જવા જ બેઠી છે.] 

મળુુ ચેલો બેય મળીને અરજ કરી અંગરેજ અગા,ં 
વજો લ ેઆવ્યો સેન વલાતી જાતી કણ વધ રહ ેજગ્યા ! ૨૦ 

[મળુુ ને ચલેો બને્નએ મળીને અંગ્રેજ પાસે અરજ કરી કે આ વજેનસિંગ ઠાકોરે નવલાયતી સેના-એટલે કે 
આરબોની સેના ઉતારી. તો હવે અમારો ગરાશ શી રીતે રહશેે ?) 

અંગરેજે દીયો એમ ઉતર સતૂર ચાલો છોડ સ્િભાિ, 
આશ કરો જો ગરાસ ઉગરે જોગીદાસ લે આિો જાિ. ૨૧ 

[અંગ્રેજે આવો ઉત્તર દીધો કે તમે તમારો લુટંારુ સ્વભાવ છોડીને સીધા ચાલો, ને જો ગરાસ ઉગારવાની 
આશા રાખતા હો તો જાઓ, જોગીદાસને લઈ આવો !] 

જોગીદાસે મનમા ંજાણ્યુ ંતાણ્યુ ંવેર ન આવે તાલ, 
આવ્યો શરણે વજો ઉગારે મારે તોય ધણી વજમાલ. ૨૩ 
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[જોગીદાસે મનમા ંનવચાયુું કે હવે વધ ુવેર તાણવામા ંફાયદો નથી. વજેસગંજીને શરણે જ જઈએ. એ 
ઉગારશે ન ેકદાચ મારશે તો પણ એ માબ્રલક છે.] 

અવગણ તાજી લીયા ગણ અધપત મહ૫ેત બાધા એમ મણે, 
જોગીદાસ વલ્યાત ેજાતો તે કદ રાખ્યો વખત તણે. ૨૭ 

[અનધપનતએ-રાજાએ અવગણુ તજીને ગણુ લીધો. અને આજે બધા રાજાઓ એમ કહ ેછે કે જોગીદાસને તે 
કદવસે અંગ્રેજના હાથમા ંચડીને નવલાયત જતો બચાવનાર તો વખતનસિંહજીના પતુ્ર વજેસગં જ હતા.] 

જોગીદાસ ખમુાણને લાગ્યુ ંકે અંગ્રેજોના હાથમા ંચડવા કરતા ંદેશી રાજા સારો. આ લોકજીભ ેચડલેી વાતમા ં
માત્ર જોગીદાસ ખમુાણના સતં સ્વભાવની અન ેઠાકોર વજેસગંની દાનાઈની વાત છે. પરંત ુમેઘાણીજીએ 
પોત ેજ કૅપ્ટન બેલના પસુ્તક (History of Kathiawad)માથંી અમકુ ભાગ ટાકં્ો છે. આપણે એના કેટલાક 
અંશ જોઈએ કે જેથી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની કેટલી પ્રભાવશાળી બની ગઈ હતી તનેી ખબર પડ ેછેુઃ 

પાનુ ં ૧૯૯ : … આવી જાતના પરાજય અને નકુશાનોથી રોરે્ષ ભરાયેલા બહારવટીયા ફરી પાછા 
વધનેુ વધ ુહઠીલાઈથી તેમજ ઝનનૂથી આવીને કંુડલા પ્રદેશમા ંલુટંફાટ કરવા લાગ્યા. એથી દેશમા ં
એટલી બધી તો મસુીબત વધી કે ઈ. સ. ૧૮૨૨મા ંકેપ્ટન બાનષિેલ નામનો પોલીટીકલ એજન્ટ એક 
સૈન્ય લઈને અમરેલી ગયો, અને વજેસગંજી ગોકહલને તથા બીજા તમામ પાડોસી રાજાઓને મળવા 
તેડાવ્યા. બહારવટીઆનો નાશ કરવા માટે તેઓનો સહકાર માગ્યો, અને સલુેહ જાળવવામા ંતથા 
ગનુ્હગેારોને સજા કરવામા ંતેઓને પોતે બનતી સહાય આપવા વચન દીધુ.ં 
આ પરથી વજેસગંજી ઠાકોર આ આક્રમણકારીઓને ઘરેી લેવાની પેરવી કરવા માટે કંુડલા ગયા, તયા ં
એને માલમુ પડ્ુ ં કે ખમુાણોને તો જેતપરુ ચીતળના વાળા કાઠીઓ ચડાવે છે અને મદદ કરે છે. 
એણે આ વાત કૅ. બાનધવેલને લખી. એણે વાળા સરદારોને બોલાવ્યા તઓેએ આ વાતનો ઇન્કાર 
કયો. છતા ંતઓેના જામીન લેવાયા. 
….એણે કૅ. બાનધવેલને ખબર આપ્યા. જેતપરુ કાઠીઓની આ બહારવટામંા ં સામેલગીરી હોવાની 
સાબીતીઓનો હવે કાઈં અભાવ નહોતો. તેએાને તેડાવીને કૅ. બાનધવેલ ે કેદમા ંનાખ્યા. પછી એવી 
શરતે છોડયા કે તેઓએ બાકી રહલેા ખમુાણ બહારવટીયાઓને પકડીને વજેસગંજીને સોંપવા. 

* * * 
તેઓએ બહારવટીયાનો પીછો લઈ જોગીદાસ તથા તનેા છ સગાઓ કે જે એ બહારવટામા ંસરદારો 
(ring leaders) હતા તેઓન ેપકડયા. કૅ. બાનધવેલે એ બધાને કેદમા ંનાખ્યા. 
એમાથંી બ ેજણા કેદમાજં મરી ગયા. બાકીના બધાને, જસદણના ચેલો ખાચર, ભડલી ભાણ ખાચર, 
બગસરા હરસરુવાળા, ડડેાણનો દંતો કોકટલો વગેરે કાઠી રાજાઓ કે જેને બાનધવેલે જેતપરુના હામી 
તરીકે અટકાવેલા તે સહુના હાથમા ં સોંપવામા ં આવ્યા. તેઓ આ બહારવટીયાઓને ૧૮૨૪મા ં
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ભાવનગર લઈ ગયા. વજેસગંજી સાથે નવસષ્ટ ચાલી. પણ કાઈં સમાધાની ન થવાથી આ હામીઓ 
ખમુાણોને લઈ પાછા પોતપોતાને ગામ ચાલ્યા ગયા. 
૧૮૨૭ : ખમુાણોએ ફરીવાર ભાવનગરના પ્રદેશ પર હુમલા કયાધ…આવા હુમલાઓએ વજેસગંજીને 
બહુ થકવી દીધા. સાચા જીગરથી એને સલુેહ કરવાની ઈચ્છા થઈ. એટલ ેએણ ેકાઠીઓ પાસે કહણે 
મોકલાવ્યુ ંકે “જો તમે ભાવનગર આવો તો ફરીવાર સલુેહની વાટાઘાટ કરવા હુ ંતૈયાર છ.ં” 
કાઠીઓ કબલૂ થયા. એક વરસ સધુી વાટાઘાટ ચાલ્યા પછી ૧૮૨૯મા ં કરારો નક્કી થયા. તેમા ં
કાઠીઓએ નેસડી, છરા, વીજપડી, ભીમોદરા, મીતીઆળાનો અમકૂ કહસ્સો, પોતે રાજ્યને નકુશાન 
કરેલુ ંતેમા ંબદલા તરીકે રાજ્યને આપવાનુ ંકબલૂ કયુું. આ કરારો મુબંાઈ સરકારને પેાલી. એજન્ટ 
મી. બ્લેરને મોકલ્યા. અને તે મજૂંર થયા. 

આમ, ઠાકોર વજેસગં પણ કંપની સરકારન ે પછૂયા નવના જમીનનો (ગરાસનો) મોં-બદલો નહોતા કરી 
શકતા. 
જોધા માણેક અન ેમળૂુ માણેકની કથામા ંપણ કંપની હાજર છે. ઓખામડંળ પર ખરેખર તો સાવધભૌમતવ 
વડોદરાના ગાયકવાડનુ ંહતુ ંપણ તયા ંગાયકવાડના વહીવટદારો જ હતા. આટલે દૂરથી ઓખા પર કાબ ૂ
રાખી શકાય તમે પણ નહોત ુ,ં અન ે તે ઉપરાતં ગાયકવાડી રાજ્ય સાથેની સમજૂતી પ્રમાણ ે અંગ્રેજ 
પોબ્રલકટકલ ઍજટંો પણ હતા. વાઘરેો ગાયકવાડી રાજ્ય તરફથી મળતી માનસક રકમ પર જીવતા હતા. 
હાલત એ હતી કે ગાયકવાડના સૈનનકો પણ વાઘરેણોની છેડતી કરતા. વાઘરેોમા ંઅસતંોર્ષ હતો અન ેએમણ ે
જ્યારે બળવો કયો તયારે અંગ્રેજી ફોજ એમની સામ ે લડવા માટે ઊતરી હતી.  આમ ખરો કબજો તો 
અંગ્રેજોનો હતો. 
કાદુ મકરાણીની કથા પણ એ જ દેખાડ ેછે. ઈણાજ પર તો ઠાકોરે હમુલો કયો અન ેતે પછી કાદુના નનશાન 
પર તો સ્કૉટ હતો. આવા નવદ્રોહો ૧૮૫૭ના નનષ્ફળ સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામ પછી પણ છેક વીસમી સદીના પહલેા 
દાયકા સધુી ચાલ ુરહ્ા.  
 ‘સોરઠી બહારવકટયા’ની કથાઓ સકંબ્રલત કરવામા ંઆપણા રાષ્રશાયરે બધી વાતની કાળજી લીધી છે. 
એમણે શરૂવીરોના ંશૌયધના ંબયાન તો કયાું જ છે, જ્યા ંએમન ેકથા મળી છે પણ આધાર નથી મળ્યો, તો તે 
પણ જણાવ્યુ ંછે, અન ેએક જ ઘટના બ ેઅલગ રૂપમા ંમળી તો તેય જેમની તમે રાખી છે. એમણ ે કૅપ્ટન 
બેલ અન ેકકનકેઇડના ંપસુ્તકોનો પણ આધાર લીધો છે પરંત ુઆ પસુ્તકોમા ંપણ બધી નવગતો નથી અન ેજે 
કંઈ છે તે અંગ્રેજોની નજરે લખાયેલુ ંછે. મઘેાણીજીએ કેટલાક ફકરા સીધા જ ટાકં્ા છે. ‘સોરઠી બહારવકટયા’ 
(ત્રણ ભાગ) હવ ેફરી વાચંવાની ઇચ્છા થાય તો સોરઠની નીનતમતા, અન ેશૌયધની કથાઓ સાથ ેઅંગ્રેજી ઈસ્ટ 
ઇંકડયા કંપનીની ભનૂમકાને પણ ધ્યાનમા ંરાખશો. 

000૦ 
સદંભષઃ  
૧. The Black Hills by Rushbrook Williams, 1958 (ઇંટરનેટ પર ઉપલબ્ધ) 



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 38                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

૨. સોરઠી બહારવકટયા (ત્રણ ભાગ) ઝવરેચદં મઘેાણી- (નવકીસ્રોત પર). એમણ ેજ બ ેપસુ્તકોનો હવાલો આપ્યો છે એટલે અલગ 
નથી દશાધવ્યા.ં ત ેwww.archive.org પર મળશ.ે  

0 0 0  0 
પ્રકરણ ૪:  બે મોટા વિદ્રોહ અને બીજા ંઆંદોલનો 

૧૮૨૪ અન ે૧૮૪૪ વચ્ચે બે મહતતવના નવદ્રોહ થયા. એક નવદ્રોહમા ંકકત્તરુની રાણી સામે અંતઅેંગ્રેજોની જીત 
થઈ પણ સરૂતનો નવદ્રોહ તદ્દન સામાન્ય માણસોનો હતો અન ેએમા ંજનતાનો નવજય થયો. તે પછીના ં
કોંગ્રેસની આગેવાની હઠેળ થયેલા ંઆંદોલનોના ંબીજ પણ એમા ંજોવા મળે છે. તે ઉપરાતં, ૧૮૫૭થી પહલેા ં
અન ેપછી પણ નાનામોટા નવદ્રોહ થતા જ રહ્ા. 

<><><> 

(૧) 

કકત્તરુની રાણી ચેનમ્મા 

૧૭૯૯મા ંટીપ ુસલુતાનના મતૃય ુપછી થયેલા નવદ્રોહોની આપણે વાત કરીએ છીએ તયારે એ ન ભલૂવુ ંજોઈએ 
કે કંપનીએ પણ આવા નવદ્રોહીઓને પહોંચી વળવા નવી રીત અખતયાર કરી હતી. ટીપનુા વખતમા ંલૉડધ 
મૉકરિંગ્ટન (જે પછી લૉડધ વૅલેસ્લી તરીકે ઓળખાયો) ગવનધર જનરલ હતો. એ જ અરસામા ંનેપોબ્રલયન ે
ઈજજપ્ત પર હમુલો કયો હતો. ફ્રાન્સ અન ેઇંગ્લૅંડ વચ્ચે તો દાયકાઓ જૂની દુશ્મની હતી. વૅલેસ્લીન ેઆ 
સ્સ્થનત ફાવી ગઈ. એણ ે નેપોબ્રલયન કદાચ ભારત પર હમુલો કરે એવી આશકંા દેખાડીને પોતાની 
સામ્રાજ્યવાદી યોજના માટે કંપનીના લડંન ખાતેના માબ્રલકોની મજૂંરી મેળવી લીધી. ટીપ ુસામ ે કંપનીના 
દ્વરે્ષનુ ંએક કારણ પણ એ જ હતુ ં કે ફ્રેંચ કંપની સાથ ેએની નમત્રતા હતી. વૅલેસ્લીન ેલાગ્યુ ં કે નેપોબ્રલયન 
ભારત તરફ વળે તો એન ેઅંગ્રેજો નવરુદ્ધ ઘણા નમત્રો મળી જાય તેમ હતુ.ં 

વૅલેસ્લી કટ્ટર સામ્રાજ્યવાદી હતો. એણ ેપોતાની યોજના એ રીતે રજૂ કરી કે ભારતમા ંરાજાઓ સતત લડતા 
રહ ે છે. આ સજંોગોમા ંનેપોબ્રલયન હમુલો કરે તો બ્રિટીશ કંપનીનો પરાજય થાય એમ હતુ ંએટલ ેઆખા 
ભારત પર અંગ્રેજોનુ ં એકચક્રી રાજ સ્થાપવાનુ ં જરૂરી છે. આના માટે એણ ે સામાન્ય લોકોના નવદ્રોહન ે
દબાવવાને બદલ ેરાજાઓને દબાવવાની જરૂર દેખાડી. ટૂંકમા,ં ગમે તે બહાને દેશી રાજાને હટાવવો અન ે
એના પ્રદેશને બ્રિકટશ હકુમત નીચે લઈ આવવો. કંપનીએ નક્કી કયુું કે કોઈ રાજા બ્રબનવારસ મરી જાય તેનુ ં
રાજ્ય સભંાળી લેવુ ંઅન ે રાજાના વારસન ેમજૂંરી ન આપવી. આન ે ‘ડોસક્રન ઑફ લેપ્સ’ (રાજગાદીના 
અનધકારના અંતનો નસદ્ધાતં) કહ ે છે. આમ તો આ  નસદ્ધાતંનુ ંનામ લૉડધ ડલહૌઝી સાથે જોડાયેલુ ં છે પણ 
ડલહૌઝી તો ૧૮૪૭થી ૧૮૫૬ દરનમયાન ગવનધર જનરલ હતો. ખરેખર તો ૧૮૦૦ પછી જ આ નનયમ 
અમલમા ંમકુાઈ ગયો હતો; ડલહૌઝીએ ‘ડૉસક્રન ઑફ લેપ્સ’ને માત્ર કઠોર રૂપ આપ્યુ ંઅન ેવલેેસ્લીએ જે 
અપવાદ રાખ્યા હતા તે રદ કયાધ.  એ આવ્યો તે પહલેા ંજ કંપનીએ ત્રીસેક રાજ્યો ખાલસા કરી લીધા ંહતા.ં 
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તેમાથંી, ગગંા-યમનુાનો દોઆબનો પ્રદેશ અન ેલગભગ આખો રોકહલખડં તો વલૅસે્લીએ ૧૮૦૧મા ંજ કબજે 
કરી લીધો હતો. ક્લાઇવ અને હસૅસ્ટિંગ્સના કદવસોમા ંદેશી રાજ્યો માટે ‘ગૌણ અવધકારો’નો નનયમ હતો. એટલે 
કે કંપનીના અનધકાર મખુ્ય અન ેરાજાના અનધકાર એના પછીના ક્રમમા ંહોય. પરંત ુતે તો માત્ર કંપનીના 
વેપારન ે રક્ષણ આપવા માટે હતો, કારણ કે હજી કંપનીનુ ં ધ્યાન માત્ર વેપાર પર હતુ.ં વૅલેસ્લીએ એન ે
વધારે આક્રમક રૂપ આપ્યુ.ં  વેપારનુ ંમહતતવ તો રહ્ુ ંજ પરંત ુહવ ેકંપનીએ આ રાજ્યોને પોતાના નનયતં્રણ 
હઠેળ રાખવાનુ ંશરૂ કયુું. રાજાઓ પહલેા ંમોગલોને ખડંણી આપતા તેન ેબદલ ેહવ ેએક પછી એક અંગ્રજેી 
કંપનીના ખકંડયા બનવા લાગ્યા. 

મોટા ભાગ ેબધા મ ૂગં ેમોઢે સહન કરી લેતા હતા પણ એક મકહલા શાસકનો ઉલ્લખે થોડો નવસ્તારથી કરીએ. 
એ છે, કકત્તરુની રાણી ચેનમમા. એણે અંગ્રેજોની દાદાગીરીનો સખત મકુાબલો કયો. 

કણાધટકના કકત્તરુ રાજ્યના રાજાનુ ં૧૮૨૪મા ંમતૃય ુથઈ 
ગયુ.ં થોડા જ મકહનામા ંએમના એકના એક પતુ્રનુ ં
પણ અવસાન થયુ.ં રાણી ચેનમમાએ એક વારસ 
પસદં કયો. પણ રાજ્ય પર સાવધભૌમ સત્તા કંપનીની 
હતી. કંપનીન ે આમા ં પોતાનુ ં અપમાન જણાયુ.ં 
કંપનીનો ‘ડૉક્રીન ઑફ લેપ્સ’ એવો હતો કે કોઈ 
સ્વતતં્ર રાજ્યનો રાજા બ્રબનવારસ મરી જાય તો એ 
રાજ્ય સાવધભૌમ સત્તા, એટલે કે કંપની હસ્તક ચાલ્યુ ં
જાય. તે પછી કંપની નક્કી કરે કે કોઈન ે દત્તક 

લેવાનો અનધકાર આપવો કે રાજ્ય ખાલસા કરી લેવુ.ં  શરૂઆતના ંવર્ષોમા ંકંપનીએ પોતાની સગવડ મજુબ 
દત્તક લેવાની છૂટ પણ આપી, પરંત ુમોટા ભાગ ેતો રાજ્ય કંપનીના હાથમા ંચાલ્યુ ંજતુ ંહતુ.ં 
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કકત્તરુને ધારવાડના કલેક્ટરને હવાલે કરી દેવામા ંઆવ્યુ.ં કલેક્ટરે વારસન ેનામજૂંર કયો. રાણીએ આની 
સામ ે મુબંઈ પ્રાતંના ગવનધર એસલ્ફિંસ્ટનન ે અપીલ કરી.  ગવનધરે અપીલ નામજૂંર કરી અન ે ૧૮૨૪ના 
ઑક્ટોબરમા ં કંપનીએ ભારે લાવલશ્કર સાથ ે કકત્તરુ પર હમુલો કયો. પરંત ુ રાણીના બહાદુર સેનાપનત 
અમાતરુ બાલપ્પાએ કંપનીને યાદ રહી જાય તેવો સજ્જડ જવાબ આપ્યો. કંપનીની મોટી ફોજ હારી ગઈ. 
કલેક્ટર અન ે રાજકીય રેનસડન્ટ સેંટ જ્હોન ઠેકરે માયો ગયો અન ેબ ેઅંગ્રેજ અફસરો જીવતા ઝડપાયા. 
કંપનીન ેકકત્તરુ રાજ્યનો પદંર લાખનો ખજાનો લ ૂટંવાની આશા હતી તેના પર પાણી ફરી ગયુ.ં  

હવ ે કંપનીએ એના બ ેમાણસોન ેછોડાવવા માટે સમાધાનનો માગધ લીધો. રાણીએ શરત મકૂી કે કંપની 
લડાઈ બધં કરે. એમણે શરત તો માની લીધી પણ  બોલેલુ ંપાળે કોણ? એમણે બમણા જોરથી બીજો હમુલો 
કયો. આ વખત ે રાણી ચનેમમાનો વફાદાર સહાયક સગંોળ્ળી રાયણ્ણા હતો. એણે લડાઈમા ંભારે સાહસ 
દેખાડ્ુ.ં લડાઈમા ંસોલાપરુનો અંગ્રેજ નાયબ કલકે્ટર માયો ગયો. પરંત ુઅંત ેરાણી ચેનમમા પરાજજત થઈ. 
અંગ્રેજોએ એન ેપકડી લીધી અન ેકેદ કરી. ૧૮૨૯ની બીજી ફેબ્રઆુરીએ કેદી અવસ્થામા ંજ આ વીરાગંનાનુ ં
મતૃય ુથયુ.ં સગંોળ્ળી રાયણ્ણા કેદ પકડાયો નહોતો અન ે૧૮૨૯ સધુી તો છાપામાર યદુ્ધ કરતો રહ્ો. અંત ેએ 
પણ અંગ્રેજોના હાથમા ંપડયો. એન ેફાસંી આપી દેવાઈ. 

<><><> 
(૨) 

૧૮૪૪: સરૂતમા ંમીિાના કર વિરુદ્ધ  પ્રજાનો વિદ્રોહ 

૧૮૪૪મા ંમુબંઈ પે્રસીડને્સીની સરકારે મીઠા પરનો વરેો બમણો કરી નાખ્યો. એક મણ (૪૦ શેર એટલ ે કે 
આજના ૩૭ કકલોગ્રામથી થોડુ ંવધારે) પરનો ટેક્સ આઠ આના (આજના ૫૦ પૈસા) હતો તે એક રૂનપયો કરી 
નાખ્યો.  આની સામ ે૨૧મી ઑગસ્ટથી ૩૧મી ઑગસ્ટ ૧૮૪૪ સધુી સરૂતમા ંભારે નવરોધ થયો. બધી જ 
દુકાનો બધં રહી. વેપારીઓ સાથ ેવાતચીત કરવા સરકારે કહન્દુસ્તાની ઑકફસરોન ેમોકલ્યા પણ લોકોએ 
એમન ેમારીને ભગાડી મેલ્યા. ૨૯મી તારીખ ેલોકોની મોટી ભીડ અદાલતમા ંઆની સામ ેફકરયાદ કરવા 
ગઈ. ભીડમાથંી કેટલાકે પથ્થરમારો કયો અન ેજજના ઘરની બારીઓના કાચ તોડી નાખ્યા. એના પર 
નમબ્રલટરીએ ગોળીબાર કરતા ંએક સ્ત્રીનુ ંમતૃય ુથઈ ગયુ ંઅને કેટલાયે ઘવાયા.  

તે પછી સરકારે કર લાગ ુન કરવાનુ ંજાહરેનામુ ંબહાર પાડ્ુ.ં એમા ંસરકારે ભીનુ ંસકેંલ્યુ ંછે. જાહરેનામુ ંકહ ે
છે કે કર બમણો કરવાની સાથ ેનગરના બીજા કરવેરા રદ કરવાના હતા, પણ એનુ ંજાહરેનામુ ંબહાર 
પાડવામા ંઅનનવાયધ કારણોસર નવલબં થયો. આન ેકારણે લોકોને બેવડા કર ભરવા પડ ેતેમ હતા એટલ ે
મીઠાના કરનો નવો દર લાગ ુકરવાનુ ંમલુતવી રાખવામા ંઆવ્યુ!ં 
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શાનંતલાલ એમ. દેસાઈ એમના પસુ્તક ‘રાષ્રનો સ્વતતં્રતા સગં્રામ અન ેગજુરાત’ (સદંભધુઃ નકંદની ઓઝાનો 
બ્લૉગ)મા ંકહ ેછે તેમ લગભગ ૩૦,૦૦૦ લોકોએ નવરોધમા ંભાગ લીધો. નવરોધ સપંણૂધ શાનંતપણૂધ રહ્ો. પરંત ુ
શાસકોની ફરજ નવશે જાગનૃત કેળવાતી જતી હતી. આંદોલનની દોરવણી વેપારી મહાજન કરતુ ંહતુ ંએના 
એક આગેવાન દુગાધરામના શબ્દો અંગ્રેજી શાસન નવરુદ્ધ  લોકોની ભાવનાઓનો પડઘો ઝીલ ેછેુઃ “લોકો રાજા 
સમક્ષ રજુઆત કરે તે બરાબર છે, પણ રાજા કંઈ પગલુ ંભરે તેના પહલેા ંલોકોનો અબ્રભપ્રાય માગે તો જ.  પરંત ુરાજા 
આવુ ંન કરે અને રૈયતને દબાવે તો લોકોએ રાજા સામે લડવુ ંજોઈએ અને એને સજા કરવી જોઈએ અને કોઈ બીજાને 
રાજ્ય સોંપવુ ંજોઈએ.....રાજાએ લોકોના સવોત્તમ ભલા માટે કામ કરવુ ંજોઈએ, લોકો પ્રતયે એને સહાનભુનૂત હોવી 
જોઈએ. તેને બદલે જો એ લોકોનો નવરોધી બને, એમને ગરીબીમા ંધકેલી દે અને એક ક્ષેત્રના લોકોની, બીજા ક્ષેત્રના 
લોકોના ભોગે, એમને ગરીબ બનાવીને, જે લોકો સચ્ચાઈના માગે ન ચાલતા હોય તેવા લોકોની તરફેણ કરે અને  એ 
લોકો ધનવાન બની જાય અને આ વાત માત્ર અંગે્રજોને જ નહીં દુનનયાના બધા રાજાઓને લાગ ુપડે છે. આજ  સધુી 
આપણે દુનનયામા ંઅને આપણા પોતાના દેશમા ંઘણાયે જુલમી શાસકો જોયા છે; એમને પ્રજાએ તગેડી મકૂ્ા છે.” 
(ઘનશ્યામ શાહના પસુ્તક Democracy, Civil Society and Governanceમા ંઅચ્યતુ યાબ્રજ્ઞક અને સબુ્રચત્રા શેઠના પસુ્તક 
The Shaping of Modern Gujaratમાથંી લીધેલુ ંઅવતરણ). તે પછીના ંચાળીસ વર્ષધમા ંગાધંીજીના નેતતૃવ હઠેળ 
શાનંતથી નવરોધ વ્યક્ત કરવાની લોકોની તાકાત સતયાગ્રહનુ ંઅજોડ સાધન બની રહી. 

મીઠા પરનો વેરો પાછો ખેંચ્યા પછી માત્ર ચાર વર્ષધમા ંફરી વાર સરૂતે પોતાની શાતં તાકાત દેખાડી. સરકારે 
ગજુરાતમા ંબગંાળી તોલમાપના ંધોરણો લાગ ુ કયાું. સરૂતવાસીઓ સરઘસો, જાહરે સભાઓ, હડતાળોમા ં
મોટી સખં્યામા ંજોડાયા. અંતે જનતાની જીત થઈ અન ેસમથધ અંગ્રેજ હકુમતે નમતુ ંઆપ્યુ.ં 

<><><><> 
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(૩) 

૧૮૫૭થી પહલેા ંઅને પછી થયેલા બીજા વિદ્રોહ 

૧. પાગલપથંીઓનો વિદ્રોહઃ ૧૮૨૫મા ંબગંાળમા ંમૈમનનસિંઘ (હવ ેબાગં્લાદેશમા)ંમા ં ‘પાગલપથંી’ આંદોલન 
શરૂ થયુ.ં એનો સ્થાપક કરીમ શાહ સનં્યાસીઓ અન ેફકીરોના નવદ્રોહના એક સતૂ્રધાર મજન ુશાહના સાથી 
મસૂા શાહનો અનયુાયી હતો. આ સપં્રદાયનુ ંબીજ તો ધાનમિક હતુ ંપણ અન ેએ ધાનમિક ભેદભાવ કરતો 
નહોતો એટલે માત્ર મસુ્સ્લમો નહીં, કહિંદુઓ પણ એમા ંજોડાતા હતા. પાગલપથંીઓ વ્યસ્ક્તની સમાનતાના 
માનવીય મલૂ્યોનો પ્રચાર કરતા હતા એટલે વ્યવહારમા ં પાગલપથંી આંદોલન જમીનદારો અન ે
ખેતમજૂરોની સમાનતાનો સદેંશ બની રહ્ુ.ં  

મૈમનનસિંઘ પ્રદેશ આખા બગંાળથી જુદો પડતો હતો. એની ભાર્ષા, સસં્કૃનત અન ેજાનતગત અસ્સ્મતા પર 
પહાડોમા ં રહતેી આકદવાસીઓ જાનતઓ – ગારો, હજાગં, ડાલ,ુ હડુી અન ે રાજવશંી - નો પ્રભાવ હતો. 
આકદવાસીઓ મળૂ તો પ્રકૃનત અન ેપશપુક્ષીઓના પજૂક હોય છે. પાછળથી એમા ંકહન્દુ અન ેમસુ્સ્લમ પ્રભાવ 
પણ ભળ્યો. 

કરીમ શાહના મતૃય ુપછી એનો પતુ્ર ટીપ ુસપં્રદાયનો ગાદીપનત બન્યો તયારે આ આંદોલન પહલેા ંખેડતૂ 
આંદોલન બની ગયુ.ં પહલેા ંતો ટીપ ુશાહ ેજમીનદારો નવરુદ્ધ આંદોલન ચલાવ્યુ ંપણ પછી આંદોલન ેકંપની 
રાજના નવરોધનુ ંરૂપ ધારણ કરી લીધુ.ં એમણ ેશેરપરુ શહરેના જમીનદારન ેલ ૂટંયો અને અમકુ વખત સધુી 
તો કંપનીનુ ંકંઈ ચાલ્યુ ંનહીં. અંત ેકંપનીએ ખેડતૂોને કરમા ંરાહત આપી તયારે શાનંત સ્થપાઈ. 

૨. િહાબી આંદોલનઃ પાગલપથંી ઉપરાતં બીજાં ધમધ આધાકરત આંદોલનોએ પણ ધીમ ેધીમ ેઅંગ્રેજ નવરોધી 
રાજકીય રૂપ લીધુ,ં તેમા ંવહાબી અન ેફરાઇઝી આંદોલનો મખુ્ય છે. અઢારમી સદીમા ંમહમંદ અબ્દુલ વહાબ ે
સાઉદી અરેબ્રબયાના શેખ સાઉદના સકક્રય સહયોગથી ઇસ્લામનુ ંશદુ્ધ રૂપ લાગ ુકરવા માટે આંદોલન ચલાવ્યુ.ં 
વહાબી મત અનસુાર સફૂીઓએ ઇસ્લામમા ં નવકૃનતઓ ઘસુાડી છે એટલે ધમધને ફરી શદુ્ધ કરવાની જરૂર છે 
(આજે  આ નવચારધારામાથંી જ  આતકંવાદીઓ પેદા થયા છે). કહિંદુસ્તાનમા ંવહાબી આંદોલનન ેમખુ્યતવે તો 
મહારાજા રણજીતનસિંઘ સામ ે નવરોધ રહ્ો અન ેઅફઘાનો સાથ ેસહાનભુનૂત રહી. ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની અન ે
અફઘાનનસ્તાન વચ્ચે માત્ર લડાઈના સબંધં હતા. વહાબીઓ અફઘાનોની પડખે રહ્ા એટલે અંગ્રેજો સાથ ે
એમની લડાઈ થઈ અન ેએ હાયાધ. 

વહાબી આંદોલનન ેઘણા ઇનતહાસકારો સ્વતતં્રતા માટેનુ ંઆંદોલન ગણાવ ે છે પરંત ુએમા ં કોઈ આનથિક 
શોર્ષણનુ ંકારણ હોય તે કરતા ંસાસં્કૃનતક વધારે હતુ.ં એ અંગ્રેજો નવરુદ્ધનુ ંઆંદોલન હતુ ંએ સાચુ ંપણ એન ે
શદુ્ધ અથધમા ંઆઝાદી માટેની ઝખંના સાથ ેન સરખાવી શકાય. આમ છતા ંઆપણે એ પણ સ્વીકારવુ ંપડશ ેકે 
૧૮૫૭ના સગં્રામમા ંપણ ધાનમિક તતતવ મોજૂદ હતુ ંજ.  
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૩. ફરાઇઝી આંદોલનઃ એ જ રીતે,  ૧૮૩૮થી ૧૮૪૮ના દાયકામા ંફરાઇઝી આંદોલન શરૂ થયુ.ં એ બગંાળમા ં
જ શરૂ થયુ ં અન ે એમા ં ખેડતૂો મહસેલૂના વધારાના નવરોધમા ં સગંકઠત થયા. પરંત ુ એના સ્થાપક 
શકરયતલુ્લાહના મ્રતુય ુપછી એના પતુ્ર દુદૂનમયાએં નેતાગીરી સભંાળી તયારે એ કહન્દુઓ અન ેમસુલમાનોનુ ં
એકનત્રત ધાનમિક સગંઠન બની ગયુ.ં પરંત ુ જમીનદારો અન ે અંગ્રેજો નવરુદ્ધ સઘંર્ષધ ચાલ ુ રહ્ો. દુદૂનમયા ં
પકડાઈ જતા ંઆ આંદોલન દબાઈ ગયુ.ં પરંત,ુ  એ ભારેલા અસ્ગ્ન જેવુ ંહતુ ં૧૮૫૯મા ંગળીના ખેડતૂો અન ે
ખેતમજૂરોનુ ંઆંદોલન થયુ ંતેમા ંપણ ફરાઇઝીઓ આગળ રહ્ા. ૧૮૫૭ પછી બ્રિટન ેકંપનીને સ્થાન ેસીધો જ 
કબજો સભંાળી લીધો હતો તેમ છતા ંફરાઇઝી આંદોલન ફરી સકક્રય થયુ ંઅન ેગળીના ખેડતૂોએ મોટો સઘંર્ષધ 
છેડયો, એ વાતની નોંધ લીધા નવના ચાલે એમ નથી. 

૪. ગળીનો સઘંર્ષઃ ઇનતહાસકાર આર. સી. મજૂમદાર કહ ેછે કે મહાતમા ગાધંીએ અકહિંસક આંદોલનનો માગધ 
અપનાવ્યો તે પહલેા ંબગંાળના ગળીના ખેડુતોએ ૧૮૫૯મા ંઅકહિંસક આંદોલન કરીને સરકારને ફરજ પાડી. 
ખેડતૂોએ “કોઈ પણ સયંોગોમા ંઅકહિંસા” અપનાવીન ેઆંદોલનનો નવો માગધ દેખાડયો. બગંાળના બારાસાત 
જજલ્લાનો યવુાન મૅજજસ્રેટ ઍશ્લી ઈડન ન્યાયનપ્રય માણસ હતો. એણ ેએક સરક્લૂર બહાર પાડીને જાહરે 
કયુું કે ગળીનો પાક લેવો કે ન લેવો તે નનણધય ખેડતૂો જાતે જ કરી શકે છે. જો કે, શરૂઆત તો એનાથી 
પહલેા ંજેસોર પરગણાના ચૌગાછા અન ેકાઠગડામા ંખડેતૂોએ ગળીનો પાક લેવાનુ ંબધં કરીદીધુ ંહતુ.ં પરંત ુ
૧૮૫૯ના ફેબ્રઆુરી-માચધમા ંખેડતૂોએ ગળીનો પાક ન લેવાનો રીતસર નનણધય કયો. ગળીના બગીચાઓના 
માબ્રલકો - પ્લાટંરો -  સામ ેઆ અસહકારનુ ંઆંદોલન હતુ.ં ઘણાય જુલમો સહન કયાધ પછી ખેડતૂોએ મનમા ં
ગાઠં વાળી લીધી. આની તપાસ માટેનુ ંકનમશન નનમાયુ ંતેમા ંપણ દરેક ખેડતેૂ જાત ેઆવીન ેગળીનો પાક ન 
લેવાના ં પોતાના ંઅંગત કારણો પણ આપ્યા.ં પ્લાટંરોના કહન્દી નોકરો સામ ે પણ બકહષ્કારનુ ંઆંદોલન 
ચાલ્યુ.ં  એમન ેખાધાખોરાકીનો માલ વચેવાની વેપારીઓ ના પાડી દે, અન ેતે એટલે સધુી કે કોઈ વાળંદ 
એમના વાળ કાપી આપવા તૈયાર ન થાય. 

પરંત ુપછી પ્લાટંરો ધીમધેીમે સગંકઠત થવા લાગ્યા અન ેઅકહિંસક કે નનસષ્ક્રય નવરોધ ચાલ ુરાખવાનુ ંશક્ ન 
રહ્ુ.ં ૧૮૬૦ના ફેબ્રઆુરીમા ં મૅક્ક્લઓડ નામના પ્લાટંરે પોતાના ગમુાસ્તાને ખેડતૂને બોલાવવા મોકલ્યો. 
લોકોએ એન ે પકડીને ખબૂ માર માયો. તે જ કદવસ ે ત્રણ હજાર જેટલા ખેડતૂો ગળીના કારખાના પર 
ત્રાટક્ા. થોડા કદવસ પછી એમણે ભાલા-તલવારો સાથ ેલ્યોન્સ નામના પ્લાટંરની ફકૅ્ટરી પર હમુલો કયો. 
એવી કેટલીયે ફકૅ્ટરીઓનો એમણે ભકુ્કો બોલાવી દીધો. 

હવ ેપ્લાટંરો સરકાર પાસ ેપહોંચ્યા અન ેફકરયાદ કરી. ખેડતૂોએ નવા કરાર કરવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. 
પ્લાટંરોએ હવ ેલાઠીઓ સાથે માણસો મોકલ્યા પણ ખડેતૂો છ ‘કંપનીઓ’મા ંવહેંચાઈ ગયા. એક કંપની પાસ ે
તીર કામઠા,ં તો બીજી કંપની પાસ ેઈંટ અન ેપથ્થર હતા.ં સ્ત્રીઓ પણ માટલા ંલઈન ેઆવી અન ેએન ેફોડીને 
હાથના ંહનથયારો બનાવ્યા.ં લાઠીવાળાઓની કંપની જુદી હતી અન ેએક કંપની પાસે ભાલા હતા. દસબાર 
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ભાલાધારીઓએ સોએક લાઠીધારીઓને ભગાડી મકૂ્ા. અંતે પ્લાટંરોને એમન ે કરારના બધંનમાથંી મકુ્ત 
કરવા પડયા. 

આમા ંરસપ્રદ વાત એ છે કે બ્રબશ્નચુરન બ્રબશ્વાસ અન ેએના સાથી કદગબંર બ્રબશ્વાસ નામના બ ેનાના શાહકુારો 
આમ તો એક પ્લાટંર માટે કામ કરતા હતા પણ પ્લાટંર ખેડતૂોને લ ૂટંી લેવા માગતો હતો તથેી દુુઃખી હતા. 
આ શાહકુારોએ ખેડતૂોને પ્લાટંરની ચુગંાલમાથંી છોડાવવાનો નનણધય કયો અન ેએક વર્ષધ ફરીને લોકોન ે
બળવા માટે તૈયાર કયાધ. ચૌગાછાના પ્લાટંરે લાઠીધારીઓને મોકલ્યા પણ કદગબંર બ્રબશ્વાસની સરદારી હઠેળ 
ખેડતૂોએ એમન ેમહાત કયાધ. પ્લાટંરે બીજી મોટી ટુકડી મોકલી તયારે ખેડતૂો હાયાધ. જો કે, આ અથડામણના 
પકરણામ ેબગંાળના આ ભાગમા ંગળીનુ ંવાવેતર બધં થઈ ગયુ.ં 

આ નવદ્રોહ માત્ર પ્લાટંરોના અતયાચારોની નવરુદ્ધ નહોતો. ખેડતૂોએ પહલેા ંતો સરકારને અરજીઓ કરીને 
ન્યાય માગ્યો હતો પણ ગોરી સરકાર ગોરા પ્લાટંરોની સામ ે કંઈ નહીં કરે એમ સમજાઈ જતા ંધીમ ેધીમ ે
ખેડતૂોનો નવરોધ બ્રિકટશ હકુમતની સામ ેપણ દેખાવા લાગ્યો હતો.  

આ હતો ૧૮૫૭ પછીનો નાના ખેડુતોનો સફળ બળવો, પરંત ુએનુ ંલક્ષ્ય અંગ્રેજ સરકારને હટાવવાનુ ંનહોત ુ,ં 
નવરોધ હતો પણ ન્યાયની આશા પણ હતી. બ્રિટન ેહજી થોડા જ વખત પહલેા ંશાસન પોતાના હાથમા ંલીધુ ં
હતુ ંએટલે જનતાને બહ ુનારાજ કરવાની એની તૈયારી પણ નહોતી.  

હજી આપણે ૧૮૫૭ પહલેા ં ઓકડશામા ં કાધં અન ે ભઇૂંયા આકદવાસીઓ અન ે ત્રણ રાજ્યોમા ં ફેલાયેલા 
સથંાલોના નવદ્રોહની વાત કરવાની છે,  સથંાલોનો નવદ્રોહ તો જે બે તબકે્ક ચાલ્યો – ૧૮૫૫ – ૫૬મા ંઅને 
૧૮૯૯મા!ં 

સદંભષઃ 
 
http://en.banglapedia.org/index.php?title=Pagal_Panthi_Movement 
https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Surat-was-first-to-revolt-against-salt-
tax/articleshow/40538909.cms 
http://nandinikoza.blogspot.com/2014/07/struggles-of-people-of-gujarat-against.html 

http://dsal.uchicago.edu/books/socialscientist/pager.html?objectid=HN681.S597_60_015.gif 
અન ેઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ બીજાં છૂટક સ્રોતો. 

૦૦૦ 
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પ્રકરણ ૫ : ૧૮૫૭ પહલેા ંઅને પછીના આકદિાસી વિદ્રોહઃ સથંાલો અને ઓકડશાના આકદિાસીઓ  
 
ભારતના ઇનતહાસમા ંસથંાલ આકદવાસીઓનો નવદ્રોહ ખાસ ઉલ્લેખને પાત્ર રહ્ો છે. આજે પણ જુદી જુદી 
જાનતઓના આકદવાસીઓ – પાઇકા,  કાધં,  ભઇૂંયા, ખોંડ, સથંાલો  વગેરે પનિમ બગંાળ, બ્રબહાર, ઓકડશા, 
ઝારખડં અન ેછત્તીસગઢના મોટા ઇલાકાઓમા ંવસે છે. ૧૭૯૩મા ંલૉડધ કૉનધવૉબ્રલસ ેજમીન મહસેલૂની કાયમી 

જમાબધંી પદ્ધનત લાગ ુકરી. આ સાથ ેજમીનની માબ્રલકી સરકારના હાથમા ં
ચાલી ગઈ. જમીનો ઊંચા ભાવ આપનાર જમીનદારોના હાથમા ંજતી. 
કંપની એની પાસેથી રોકડેથી મહસેલૂ વસલૂ કરતી. આકદવાસીઓ કે 
સામાન્ય ખેડતૂો પાસ ેરોકડા તો હોય જ નહીં. રોકડા માટે એમન ેશાહકુારો 
પાસ ે જવુ ં પડતુ.ં અંતે જમીન એમના હાથમાથંી સરકી જતી. પહલેા ં
આકદવાસીઓ જગંલન ેપોતાનુ ંસમજીન ેએની પેદાશોનો ઉપયોગ કરતા 
હતા પરંત ુમહસેલૂ વધારવા માટે કંપની સરકારન ેનવી જમીનો જોઈતી 
હતી એટલે જગંલો કાપવાનુ ં શરૂ થયુ.ં સથંાલોને ભોળવીન ે બીરભમૂ 
જજલ્લામા ં મોકલી દેવાયા. તયા ં એ સીધા જ જમીનદારોની ચુગંાલમા ં

સપડાયા. હવ ેસથંાલો પોલીસ દારોગાના જુલમોનો પણ નશકાર બનવા લાગ્યા.  

આમ તો સથંાલો શાનંતનપ્રય પ્રજા છે. ખેતી એમનો મખુ્ય 
વ્યવસાય અન ેજગંલની પેદાશો પર એમનુ ંજીવન ચાલે. 
બોલેલુ ં પાળે, ખોટંુ બોલે નહીં, કોઈના નોકર બન ે નહીં. 
એમના ઉતસવમા ંછોકરા-છોકરી ભેગા ંથઈને નાચ ેઅન ેગાય. 
આમાથંી એકબીજાને લગ્ન માટે પસદં કરી લ.ે ૧૮૦૯મા ંએ 
રાજમહલે પવધતમાળાની તળેટીમા ં આવી વસ્યા તયારે 
કંપનીએ તયા ંપોતાની સત્તા દેખાડવાનુ ંશરૂ કયુું અન ેસથંાલો 
માટે જીવન આકરંુ થવા લાગ્યુ.ં ૧૮૩૫મા ંતો એમના ંગામો 
વસી ગયા.ં અંગ્રેજોએ અહીં શરૂઆતથી જ ‘ભાગલા પાડો 
અન ેરાજ કરો’ની નીનત લાગ ુકરી હતી. પહાકડયા કોમન ે સરકાર સપંણૂધ રક્ષણ આપતી હતી પણ સથંાલોન ે
‘જગંલી’ માનતી હતી. 

કાન્હ ૂઅને સીધ ૂ

જ્યારે માણસ પાસ ેકોઈ ઉપાય ન રહ ે તયારે એ ભગવાનની મદદ માગતો હોય છે. એક વાર બ ેભાઈઓ 
કાન્હ ૂઅન ેસીધ ૂપોતાની ઝૂપંડીમા ંબેઠા હતા તયારે એમણ ે કંઈક ચમતકાર અનભુવ્યો. એમન ે ‘ઠાકુરજી’ના ં
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દશધન થયા.ં તે પછી એમણ ેપોતાન ેપ્રદેશના રાજા જાહરે કયાધ અન ેસૌને એમના નસવાય કોઈની આણ ન 
માનવાનો આદેશ આપ્યો. ઠાકુરજીએ જ એમન ેરાજા બનાવ્યા હતા. સથંાલો ઠાકુરજીનો પડયો બોલ ઝીલવા 
તતપર રહતેા. આમા ંજ બ્રિકટશ હકુમતને પડકાર હતો. 

બીજી બાજુ, જમીનદારો અને શાહકુારો સથંાલોને ખોટા કેસોમા ં ફસાવતા હતા. ૧૮૪૮મા ં ત્રણ ગામના 
સથંાલો એકસામટા નાસી છૂટયા. ઍશ્લી ઈડન આ પહલેાના પ્રકરણમા ંજોયુ ંતેમ પ્રામાબ્રણક અનધકારી હતો. 
એણે અન ેએના જેવા બીજા અનધકારીએ સથંાલોન ેરાહત મળે એવા ઉપાય સચૂવ્યા પણ એમના ઊપરી 
અનધકારીઓએ એ સચૂનોને ન ગણકાયાું. એમની નજર પૈસા પર હતી. ૧૮૩૮મા ંસથંાલોના ગામ દાનમની-
કોહમાથંી માત્ર બ ેહજાર રૂનપયાની આવક થતી હતી, તે ૧૯૫૧મા ંવધીન ે૪૪,૦૦૦ રૂનપયા થઈ અન ેબીજા ં
માત્ર ત્રણ વર્ષધમા ં૬૮,૦૦૦ રૂનપયા સધુી પહોંચી હતી. 

આટલા ભયકંર શોર્ષણ સામે નવરોધ ન થાય તે શક્ જ નહોત ુ.ં એક કદવસ આગ ફાટી નીકળવાની હતી. 
૧૮૫૫મા ંકલકત્તાની મૅસસધ મૅકી ઍન્ડ કંપનીએ જ્યા ંસથંાલોને એમના ંગામો ખાલી કરીને વસાવ્યા હતા તે 
બીરભમૂમા ં જ લોખડંનુ ં કારખાનુ ં ખોલ્યુ.ં આ ઉપરાતં. કોલસાની ખાણોનુ ં કામ શરૂ થયુ ં અન ે ગળીના ં
કારખાના ંપણ બન્યા ં(જૂઓ પ્રકરણ ૫). આમા ંઘણા યરુોનપયનો અન ેયરેુબ્રઝયનોન ેનોકરી મળી. આ લોકોન ે
મન સથંાલ જગંલી જાનવર હતા અન ેએમની સ્ત્રીઓ માત્ર વસ્ત ુ હતી. એ સ્ત્રીઓને ઉઠાવી જતા અની 
મારીને ફેંકી દેતા. હવ ેમોટા પાય ેજગંલો કાપવાનુ ંશરૂ થયુ.ં 

સથંાલો માટે ઝાડ એટલે એમના પવૂધજોના આતમાઓનુ ંઘર. આતમાઓ ઝાડો અન ેપહાડોની ટોચ પર રહ.ે 
ઝાડો અન ેજગંલો કપાવાથી સથંાલોમા ંગોરાઓ સામ ેરોર્ષ વધતો ગયો. બીજી બાજુ, શહરેી કહન્દુઓનો ધમધ 
પણ એમની આસ્થા પર દબાણ કરતો હતો. એમણ ેઘણા ં કહન્દુ આસ્થાના ંપ્રતીકો તો સ્વીકારી લીધા ંહતા.ં 
બૈદ્યનાથ (ભગવાન નશવ)ના મેળામા ંએમની આવવા માટે શહરેીઓ પ્રોતસાકહત કરતા, પણ એ મળેામા ંજતા 
તયારે એમન ેકોઈ સમોવકડયા ન માનતા. એમનો માત્ર નાચગાન અન ેમનોરંજન માટે ઉપયોગ થતો. 

આમ ચારે બાજુથી સથંાલો ભીંસમા ંહતા.  એવામા ંછોટા નાગપરુ પ્રદેશના ંખનનજો અને લાકડા ંસહલેાઈથી 
લઈ જવા માટે રેલવે લાઇનનુ ંબાધંકામ શરૂ થયુ.ં જે બાકી હતુ ંતે પણ હવ ેપરંુૂ થયુ.ં  કુદરતને ખોળે મકુ્ત 
જીવન જીવવા ટેવાયેલા સથંાલો ગ ૂગંળામણ અનભુવવા લાગ્યા હતા. 

એમણે હવ ેબદલો લેવાનુ ંશરૂ કયુું. અંગ્રેજોના યનુનફૉમધધારી સૈનનકોન ેજગંલની લડાઈનો અનભુવ નહોતો 
અન ેઝાડની ઓથ ેછપાયલેા સથંાલોના ંતીર રોજેરોજ સનૈનકોની લોથો ઢાળવા લાગ્યા.ં 

એમનો પહલેો રોર્ષ મહાજનો પર ઊતયો. એમણ ેશાહકુારો અન ેજમીનદારોના ંઘરો પર હમુલા શરૂ કરી 
દીધા. માત્ર દાનમની-કોહ નહીં આજુબાજુના પ્રદેશોના સથંાલોમા ં પણ સદેંશ પહોંચવા લાગ્યો. એમના 
હમુલાઓ સામ ે‘કદક્કુઓ’ (બગંાળી શહરેીઓ)એ સરકારમા ંફકરયાદો કરી. સથંાલોના સાથી જેવા માઝીઓના 
એક નેતા બીર નસિંઘ માઝીન ેનાયબ ેકચેરીમા ંબોલાવ્યો અને જોડાથી માયો.  
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હવ ેપોલીસ ે કાન્હ ૂઅન ેસીધનેૂ પકડવાની કોનશશ કરી. આથી બળતામા ંઘી ઉમેરાયુ.ં સથંાલો ઉશ્કેરાયા. 
૩૦મી જૂને પનૂમ હતી તે કદવસ ે દસ હજાર સથંાલ ભગનડીહીમા ં એકઠા થયા. એમણે કંપનીના 
સત્તાવાળાઓ અન ેજમીનદારોને પત્રો લખીન ેજાણ કરી કે ‘ઠાકુરજી’એ નક્કી કરેલા દરે જ મહસેલૂ આપશુ.ં 
એમણે પદંર કદવસમા ંજવાબ માગ્યો. 

૧૮૫૫ની સાતમી જુલાઈએ બધા એકઠા થયા. લડવાનો પાકો સકંલ્પ કયો અન ેનીકળી પડયા. એમણ ે
કેટલીયે સરકારી કચેરીઓ પર હમુલા કયાધ. અંત ેસરકારે પોલીસ ટુકડીઓ મોકલી, રીતસરનુ ંયદુ્ધ થયુ.ં ૧૫-
૨૦ હજાર સથંાલો મોતન ેભેટયા. કંપની ફરી જીતી ગઈ. આજે પણ જમીન અન ેજગંલની અંનતમ માબ્રલક 
સરકાર જ રહી છે. આકદવાસીઓના શોર્ષણના રસ્તા હજી પણ ખલુ્લા જ છે. 

 
(૨) 

૧૮૯૯નો સથંાલ વિદ્રોહ 

ભારતના ઇનતહાસમા ંઆમઆદમીએ અંગ્રેજી હકુમત સામે પ્રગટાવેલી મશાલ બઝુાવાનુ ંનામ નહોતી લેતી. 
૧૮૫૫ના સથંાલ બળવા પછી – અન ે૧૮૫૭ના સગં્રામ પછી – ઝારખડંના છોટા નાગપરુ (આજના રાચંી 
સકહતનો પ્રદેશ)મા ંઆકદવાસીઓના રોર્ષનો ઉકળતો ચરૂ શાતં નહોતો પડયો. એવામા ં નમશનરીઓ પણ 
આકદવાસીઓન ેએમના પરંપરાગત ધમધમાથંી વટલાવીને બ્રિસ્તી બનાવવા છોટા નાગપરુમા ંઠેરઠેર પહોંચી 
ગયા હતા. એમનુ ંકામ અંગ્રેજોને વફાદાર રહ ેતેવી આકદવાસી જમાત એકઠી કરવાનુ ંહતુ ંપરંત ુ નમશનરી 
સ્કલૂોમા ંભણનાર આકદવાસીનો જમીનનો પ્રશ્ન તો બ્રિસ્તી બની જવાથી ઉકેલાતો નહોતો.  

સાહબે-સાહબે એક ટોપી! 

૧૮૭૪મા ંઅંગ્રેજોએ જમીનો આંચકી લેવાના નવા કાયદા બનાવ્યા તે પછી ૧૮૭૫ના નવેમબરની ૧૫મીએ 
બ્રબરસા મુડંાનો જન્મ થયો. છ વર્ષધના બ્રબરસાન ેગામમા ંછોડીને માબાપ બીજે મજૂરી માટે નીકળી ગયા.ં 
તયાથંી બ્રબરસા એના મામાને ઘરે પહોંચ્યો અન ેપછી માસી પરણી તયારે એ એને પોતાની સાથ ેચાઇબાસા 
લેતી ગઈ. અહીં એ જયપાલ નાગ નામની વ્યસ્ક્તના સપંકધમા ંઆવ્યો. એણે બ્રબરસાન ેપોતાની સ્કલૂમા ંલઈ 
લીધો. બ્રબરસા ભણવામા ંહોનશયાર હતો એટલે નાગ ેએન ેજમધન નમશનરી સ્કલૂમા ંદાખલ કરાવી દીધો. 

બ્રબરસાન ેઅહીં બ્રિસ્તી બનાવી દીધો. એ હવ ે બ્રબરસા ડનૅવડ હતો. એક કદવસ ક્લાસમા ંએક નમશનરી ટીચર 
ડૉ. નૉકોટ મુડંાઓ માટે ઘસાત ુ ંબોલ્યો. એક છોકરો ઊભો થયો અન ેબહાર નીકળી ગયો. બાર-તેર વર્ષધના 
બ્રબરસાનુ ંએ પહલેુ ં નવદ્રોહી કૃતય હતુ.ં ગોરી ચામડીનો ધમધ એના મુડંા તરીકેના અબ્રભમાનને દબાવી નહોતો 
શક્ો. 
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એણે ડૉ. નૉકોટ અન ેબીજા નમશનરીઓન ેખબૂ ભાડંયા. તે પછી એન ેસ્કલૂમા ંપાછો લેવાનો તો સવાલ જ 
નહોતો. બ્રબરસાએ કહ્ુ ં– “સાહબે-સાહબે એક ટોપી.” હાકેમ હોય કે પાદરી, ગોરા બધા એક જ. 

એ વખત ેઆકદવાસી સરદારો પણ અંગ્રેજો સામ ેપડયા હતા. બ્રબરસા પર કદાચ એની અસર પણ હોય, 
સરદારોએ અંગ્રેજ હકુમતની જગંલ નીનત અન ેધમધપકરવતધનની ચાલબાજીઓ નવરુદ્ધ આંદોલન શરૂ કયુું હતુ.ં 
બ્રબરસા પોતાની જાણ બહાર  આંદોલનમા ંખેંચાઈ ગયો. ૧૮૯૦મા ંએણે ચાઇબાસા છોડ્ુ ંઅન ેતરત જ 
જમધન નમશને ઓઢાડલેો બ્રિસ્તી ધમધનો અંચળો ફેંકી દીધો. જો કે થોડો વખત કૅથબ્રલક રહ્ો પણ છેવટે 
પોતાના ંદેવી દેવતાઓને શરણે પાછો ગયો.  

૧૮૯૩–૯૪મા ં અંગ્રેજ સરકારે જગંલોની વચ્ચે આવલેા ં ગામો, ખેતીની જમીન અને પડતર જમીનની 
હદબધંી કરી દીધી. એની બહારના ંજગંલોમા ંસરકારે લોકોના હકદાવા પર નનયતં્રણો મકૂવાનુ ંશરૂ કરી દીધુ.ં 
મુડંાઓએ અરજીઓ કરી, છ ગામોના લોકો એકઠા થયા અન ેસરકાર સમક્ષ માગણીઓ મકૂી કે જગંલ પર 
એમનો પઢેી-દર-પઢેીનો અનધકાર છે પણ સરકારે ન માન્યુ.ં બ્રબરસાનુ ં વ્યસ્ક્તતવ આકર્ષધક હતુ;ં છટાદાર 
ભાર્ષણો કરતો એટલ ેઆકદવાસીઓ એની પાછળ એકઠા થવા લાગ્યા અન ેએ આંદોલનનો મખુ્ય સતૂ્રધાર 
બની ગયો. 

તે દરનમયાન એ એક વષૈ્ણવ સાધનુા સપંકધમા ં
આવ્યો અન ે કહન્દુ ધમધથી પકરબ્રચત થયો.  
તલુસીમાતા અન ે નવષ્ણ ુ ભગવાનનો ભક્ત પણ 
બન્યો. જનોઈ ધારણ કરતો થયો. એની આસપાસ 
ઘણી કથાઓ વણાયેલી છે. એક કથા એવી છે કે 
નવષ્ણ ુ ભગવાન એન ે સપનામા ં આવ્યા અન ે એન ે
રાજ કરવાનો આદેશ આપ્યો. બ્રબરસાએ પોતાન ે
ભગવાન ેમોકલેલો દૂત જાહરે કયો અન ેકહ્ુ ંકે હવ ે
અંગ્રેજી રાજ ગયુ ં અન ે મુડંા રાજ પાછ ં આવ્યુ.ં 
મુડંાઓ એન ે’ધરતી અબા’ (ધરતીના નપતા) તરીકે ઓળખવા લાગ્યા. એણે ચોરીચકારી. લ ૂટંમાર, ખનૂ અન ે
ભીખ માગવાની મનાઈ ફરમાવી. 

બ્રબરસા હવ ે નમશનરીઓન ે આંખના કણાની જેમ ખ ૂચંવા લાગ્યો. ગમ ે તેમ કરીને બ્રબરસાન ે પકડવાની 
કાયધવાહી શરૂ થઈ અન ેએક રાતે એ સતૂો હતો તયારે પોલીસ ટુકડીના હાથે ચડી ગયો. એન ેબે વર્ષધની સજા 
કરવામા ંઆવી. 

સજા ભોગવ્યા પછી બ્રબરસાએ ઉલગલુાન (મહા આંદોલન) માટે એલાન કયુું. બ ે વર્ષધમા ં એણે બ્રિકટશ 
હકુમતના ંકામ થતા ંએવા ંસોએક ભવનો પર હમુલા કયાધ. ૧૮૯૯ની ૨૫મી કડસેમબર - કક્રસમસની રાતે 
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સાત હજાર મુડંા ડોમબારીની ટેકરી પર ભેગા થયા અન ેએક ચચધ પર હમુલો કયો. આમા ંબ ે નસપાઈ માયાધ 
ગયા. ૧૯૦૦ની પાચંમી જાન્યઆુરી સધુીમા ંમુડંા રાજની આણ ચોમેર વતાધઈ ગઈ. 

અંત,ે એની સામ ેભારે હનથયારોથી સજ્જ દળકટક મોકલવામા ંઆવ્યુ.ં મુડંાઓ પરાજજત થયા. પોલીસ ેભારે 
ગોળીબાર કરીને ચારસો મુડંાઓ અન ેઓરાઓંન ેમારી નાખ્યા અન ેએમની લાશો પણ ખાઈઓમા ં ફેંકી 
દીધી. બ્રબરસા તો તયાથંી ભાગીને નસિંઘભમૂના ટેકકરયાળા પ્રદેશમા ંછપાઈ ગયો હતો પણ ૧૯૦૦ની ત્રીજી 
માચે બ્રબરસા મુડંા પણ પકડાઈ ગયો. 

એના ૪૮૨ સાથીઓ સામે કેસ ચાલ્યો. એકન ે દેહાતંદંડ અપાયો. કેટલાયને કાળા પાણીની સજા થઈ. 
કેટલાયને ૧૪ વર્ષધની જેલ મળી અન ે બ્રબરસાનુ ં૧૯૦૦ની ૯મી જૂને કૉલેરાને કારણે રાચંીની જેલમા ંમતૃય ુ
થયુ.ંઆ સાથ ેઅંગ્રેજ હકુમત સામ ેઆકદવાસીઓના સઘંર્ષધનુ ંછેલ્લુ ંપ્રકરણ સમાપ્ત થયુ.ં 

બ્રબરસા મુડંાનુ ંઆંદોલન ૧૮૫૭ પછીનુ ંછે. એ વખત ેગદર પાટી  ભારતની બહાર નવદ્રોહની તૈયારી કરતી 
હતી. કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ ગઈ હતી. લૉડધ કઝધને બગંાળનુ ંનવભાજન કયુું તે હજી ઇનતહાસના ગભધમા ંપાચં 
વર્ષધ વીત ેતેની રાહ જોત ુ ંહતુ.ં અનશુીલન અન ે જુગાતંરના સશસ્ત્ર આંદોલનો પણ નવનધએ નક્કી કરેલા 
સમયની પ્રતીક્ષામા ંહતા.ં પ્રફુલ્લ ચાકી કે ખદુીરામ બોઝનો હજી જન્મ થવાનો હતો. પણ બ્રબરસાનુ ંબબ્રલદાન 
ઇનતહાસમા ંબધા નવદ્રોહીઓના અનવરત સઘંર્ષધના પ્રથમ મશાલચી તરીકે અંકકત થઈ ગયુ ંછે. 

(૩) 

ઓકડશાના આકદિાસીઓનો વિદ્રોહ 

૧૮૦૩મા ંઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ ઓકડશામા ંપોતાનો પગદંડો જમાવી લીધો. એ વખતે ખરુદા અથવા ખોરધા 
(નક્શામા ં ભવુનેશ્વરની નીચે) સ્થાનનક 
રાજા રામચદં્રની રાજધાની હતી. પણ 
કંપનીએ એનુ ં રાજ્ય પચાવી પાડ્ુ.ં 
લગભગ તે સાથ ે જ કંપની સામ ે
નવદ્રોહની શરૂઆત થઈ ગઈ. અહીં પણ 
મખુ્ય સમસ્યા તો જમીન મહસેલૂની જ 
હતી અન ે બીજા ભાગોની જેમ 
આકદવાસીઓ પર એની સૌથી ખરાબ 
અસર પડી હતી. ૧૮૧૭મા ં લોકોએ 
બળવો પોકાયો.  

ખરુદાના રાજાના સેનાપનત બખ્શી 
જગબધં,ુ નવદ્યાધર, ભ્રમરવાર રાય 
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વગેરે બળવાના નેતા હતા. છેલ્લો રાજા મકંુુદ દેવ પણ એમની સાથ ેહતો. પાઇકા ઓકડશાની લડાયક જાનત 
હતી પણ કંપનીએ સત્તા કબજે કરી તે પછી એમન ેપોતાની ફોજમા ંન લીધા અન ેસામાન્ય ખેડતૂોની જેમ 
મહસેલૂ વસલૂ કરવાનુ ં શરૂ કયુું હતુ.ં આ નવદ્રોહ ‘પાઇકા વિદ્રોહ’ તરીકે ઓળખાય છે. આ બાજુ 
આકદવાસીઓમા ં પણ અસતંોર્ષની આગ ભડકે બળતી હતી.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
લગભગ ચારસો કાધં આકદવાસીઓ ઘમુસૂરથી આવ્યા અન ે નવદ્યાધરની સરદારી નીચે દાલબેહરા અને 
પાઇકાની સાથ ેજોડાયા.  એમણે બનપરુ અન ેઆસપાસના નવસ્તારોમા ંસરકારી કચેરીઓ અન ેપોલીસ 
સ્ટેશનોને આગ લગાડી દીધી. તયાથંી એ ખરુદા તરફ આગળ વધ્યા. ખરુદામા ંસરકારી અનધકારીઓ આના 
માટે તૈયાર નહોતા. અહીં એમણે નતજોરી લ ૂટંી લીધી. 

 એ જ રીતે ૧૮૩૫મા ંઘમુસૂરમા ંફરી બળવો ફાટી નીકળ્યો. આ બળવાની નેતાગીરી કાધં આકદવાસીઓના 
મબુ્રખયા કમલ લોચન દોરા બ્રબસોઈએ લીધી. એ તાજા ધનરુ્જય ભજંને વફાદાર હતો અન ેભજં રાજવી 
પકરવારના હાથમા ંસત્તા પાછી આવે તે માટે એ લડતો 
હતો. એમણે એક ઝપાઝપીમા ં ૧૩ નસપાઈઓ અન ે બે 
યરુોનપયન અફસરોને મારી નાખ્યા. કંપનીએ એમની સામે 
જોરદાર યદુ્ધ આદયુું. એમા ંઘણા કાધં માયાધગયા અન ેજે 
પકડાઈ ગયા તેમને ઝાડથેી લટકાવીને ફાસંી આપી 
દેવાઈ.  

દોરા બ્રબસોઈ પોત ેબચીન ેભાગી છૂટયો હતો એટલ ેએના 
માથ ે કંપની સરકારે પાચં હજાર રૂનપયાનુ ં ઇનામ જાહરે 
કયુું. દોરા બ્રબસોઈએ અંગલૂના રાજાનો આશ્રય લીધો હતો 
પણ રાજાએ એન ે અંગ્રેજોના હાથમા ં સોંપી દીધો. એની 
સામ ે કેસ ચલાવીન ે એને ઊટીની જેલમા ં આજીવન 
કારાવાસ આપવામા ંઆવ્યો તયા ં૧૮૪૬મા ંએનુ ંમતૃય ુથઈ ગયુ,ં પણ એણે કંપની સરકાર સામ ેશરૂવીરતાથી 
કરેલો સઘંર્ષધ લોકોની યાદમા ંઆજે પણ તાજો છે. 

દોરા બ્રબસોઈના મતૃય ુપછી એના ભત્રીજા ચક્ર બ્રબસોઈએ ક્રાસ્ન્તની જ્યોત જલતી રાખી. એ ૧૮૩૭થી ૧૮૫૬ 
સધુી અંગ્રેજી હકુમત સામ ેલડતો રહ્ો. કંપની સરકારે એને માફી આપવાની પણ ઑફર કરી, પણ એ કદી 
શરણે ન થયો.  

ઘમુસૂરના નવદ્રોહ ેઓકડશા અને એની આસપાસના પ્રદેશોમા ંપણ આઝાદીના સઘંર્ષધ માટે બ્રચનગારીનુ ંકામ 
કયુું હતુ.ં ૧૮૬૮ના ઍનપ્રલમા ં કેઓન્જર જજલ્લામા ંભઈૂંયાઓએ બળવો પોકાયો.  આ બળવો અંગ્રેજોના 
મળનતયા દીવાન નદંા ઢલના જુલમો સામ ેહતો. પણ એન ેસખત હાથે દાબી દેવાયો. એનો નેતા રતના 
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નાયક પકડાઈ ગયો. કંપનીના અનધકારી રેવનશૉએ કેસ ચલાવ્યો અન ે  રતના અન ેએના છ સાથીઓન ે 
દેશવટાની સજા કરી. 

સબંલપરુમા ંપણ સરેુન્દ્ર સાહીએ બ્રિકટશ સામ્રાજ્ય નવરુદ્ધના બળવામા ંઆકદવાસીઓની સરદારી લીધી હતી. 
આમા ંઘને, કોલાબીરા, પહાડાનસગરા, મબ્રચડા, કોડાબાગ વગેરે અનેક આકદવાસી જાનતઓ જોડાઈ. આ બધા 
જમીનદારો હતા. આ બળવાને પણ અંગ્રેજી હકુમતે સખત હાથે દબાવી દીધો. કંપની સરકાર લુટંારાઓની 
સરકાર હતી. એટલે જગંલ અન ેજમીન પર એમન ેકોઈ પણ ભોગે કબજો જોઈતો હતો. આથી આકદવાસીઓ 
ભારતના સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામના મશાલચી બની રહ ે તે સ્વાભાનવક હતુ.ં ઓડીશામા ંઆ નવદ્રોહોની બહ ુભારે 
અસર જનમાનસ પર થઈ અને એ ૧૯૪૭ સધુી ચાલ ુરહી. 
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પ્રકરણ ૬ : ૧૮૫૭ અને ગજુરાત  

(૧) 

૧૮૫૭ના મે મકહનામા ં નવદ્રોહ ફાટી નીકળ્યો તેની અસર મુબંઈ પ્રાતં અન,ે ખાસ કરીને ગજુરાતમા ંતરત 
દેખાવા લાગી. જેમ ઉત્તર ભારતમા ંગાય અન ેડુક્કરની ચરબી ચડાવેલી કારતસૂોની કથા ગામેગામ પહોંચી 
તેમ ગજુરાતમા ંપણ એવી જ એક કથા કાનોકાન ફેલાઈ. કચ્છના રણમાથંી ગણૂો ભરીને મી ંુ લાદીને 
રાજપતુાના લઈ જવાત ુ ં હતુ,ં એમાથંી એક ગણૂ પર નસિંદૂરનો મોટો ડાઘ દેખાયો. મજુરો સમજ્યા કે એ 
ગાયનુ ંલોહી છે. વાત બધે ફેલાઈ ગઈ કે અંગ્રેજ સરકાર એમન ેધમધભ્રષ્ટ કરીને બ્રિસ્તી બનાવવા માગે છે.  

ઉત્તર ભારતમા ંરોટી અન ેકમળ ફરતા ંહતા ંતેમ પચંમહાલના ંબધા ંગામ ેલોકો એક ભટકતા કતૂરાને લઈ 
ગયા. કતૂરાને કોણે મોકલ્યો કે ક્ાથંી આવ્યો તે તો કોઈ જાણતુ ંનહોત ુ,ં પણ કતૂરો મધ્ય ભારતમાથંી 
આવ્યો હતો. એ આવ્યો તયારે એના ગળામા ં ખાવાપીવાના સામાનની ટોકરી બાધંી હતી. એ ગામના 
કતૂરાઓને ખવડાવીને લોકો ફરીથી રોટલા ટોકરીમા ંભરીને કતૂરાને ગળે બાધંી દેતા અન ેએન ેબીજા 
ગામની સીમમા ંમોકલી દેતા. આ નવદ્રોહનો સદેંશ હતો, એમ તો ન કહી શકાય પણ એટલુ ંખરંુ, કે લોકો 
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એમ માનવા લાગ્યા હતા કે કતૂરાનુ ંઆમ આવવુ ંએ અપશકુન હતા,ં અન ેમોટી આફતનો એ સકેંત હતો. 
ગામેથી કતૂરાને નવદાય કરીને લોકો પનોતીન ેનવદાય કરતા હતા. 

આમ તો મુબંઈ સરકારન ેમળતા કરપોટોમા ંકંઈ ચોંકવા જેવુ ંનહોત ુ ંપણ અંદરખાન ેલોકોએ સોનાની ખરીદી 
વધારી દીધી હતી. એમા ં કેટલાક જાણકારો સકેંત વાચંતા હતા કે લોકોના મનમા ંઅજપંો હતો. સોનાની 
મોટી ખરીદીમાથંી લોકોના મનની અનનનિતતાનો અણસાર મળતો હતો. 

ગજુરાતના ંછાપા ંઆમ પણ અંગ્રેજ સરકારન ેવફાદાર નહોતા,ં હવ ેખલુ્લખંલુ્લા ટીકા કરવા લાગ્યા ંહતા.ં  
નસપાઈઓના બળવાની વાતો એમા ંનવગત ેછપાતી, જે અંગ્રેજી સરકારની નજરે અનતશયોસ્ક્તભરી હતી. માત્ર 
છાપાઓં જ નહીં, અમદાવાદની લગભગ બધી મસ્સ્જદોમા ંનમાઝ પછી ખતુબા પઢાતા તેમા ંમૌલવીઓ 
બેધડક આગાહીઓ કરતા કે અંગ્રેજી રાજના આખરી કદવસો આવી ગયા છે. આમા ંઅમદાવાદની જામા 
મસ્સ્જદમા ંમૌલવી નસરાજુદ્દીને ઘોડસેવાર દળ (ગજુરાત હૉસધ)ના સવારો અન ે અમદાવાદના કેન્ટોનમેન્ટના 
દેશી અફસરો સમક્ષ આવુ ંજ ભાર્ષણ કયુું તે પછી એને અમદાવાદમાથંી તરીપાર કરવામા ંઆવ્યો. એ 
વડોદરા પહોંચ્યો અન ેતયા ંપોલીસે એન ેપકડી લીધો. 

ગજુરાતની સ્સ્થવત 

ગજુરાતમા ંઅસતંોર્ષના ંકારણો અંગ્રેજ ઇનતહાસકાર (અથવા ક્રોનનકલર એટલે કે ઘટનાક્રમની નોંધ રાખનાર) 
એલ. આર. ઍશબનધરની નજરે આ હતા:ં લોકો એમ માનતા હતા કે મઠુ્ઠીભર માણસો રાજ ચલાવ ેછે અન ે
એમન ે કચડી નાખતા ંવાર લાગ ેતેમ નથી. ઍશબનધર લખ ે છે કે લોકો ભલૂી જતા હતા કે આ મઠુ્ઠીભર 
માણસોની પાછળ એમનો આખો દેશ હતો.  

ઍશબનધર લખ ે છે કે અંગ્રજેોના વહીવટમા ં ન્યાય સ્થપાયો હતો એટલે સમાનતા આવી હતી. વહીવટમા ં
ઘણા ફેરફાર થયા હતા અને નવા કાયદા અન ેનનયમો લાગ ુપડતા ંપશેવાઈના જમાનામા ંઅણઘટતો લાભ 
લેનારાઓની જમીનો અન ે નમલકતો વપેારી વગધના હાથમા ંજવા લાગી હતી. િાહ્મણોન ે દાનમા ંમળેલી 
જમીનો પણ હવ ેકશા ભેદભાવ નવના કર વ્યવસ્થામા ંઆવી ગઈ હતી. પશેવાઈ પડી ભાગંી હતી અન ેએમા ં
પહલેા ંઊંચા ંપદો ભોગવનારા હવ ેનાખશુ હતા એટલ ેઅંગ્રેજ સરકાર નવરુદ્ધ કહલચાલ કરવાની રાહ જોતા 
હતા. 

શરૂઆતના ંવર્ષોથી જ અંગ્રજે અનધકારીઓ સ્થાનનકના લોકોની પરંપરાઓને માન આપતા હતા, પણ પછી 
ઇંગ્લૅંન્ડ સાથ ેસરકારનો સપંકધ વધતા ં કેટલાક નવા નવચારોને સ્થાન મળ્યુ,ં જેમ કે, હવે મોટંુ જનાનખાનુ ં
રાખ્યુ ંહોય તો એ અનૈનતક નહીં તો પણ અસભ્ય મનાત ુ.ં આવુ ંથવાથી અંગ્રેજો અન ે દેશીઓના સબંધંોમા ં
કડવાશ વધવા લાગી હતી.. 

આ જ અરસામા ં દેશમા ંઘણા નવા વકીલો પેદા થયા. પરંત ુ નસનવલ સનવિસ પર અંગ્રેજોનો ઇજારો હતો, 
એટલે આ વકીલોન ેવાધંો પડયો કે જે લોકોને ન્યાય કે કાયદાની ખબર જ નહોતી, તે લોકોના હાથમા ંન્યાય 



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 53                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

છે. અન ે નસનવલ સનવિસમા ંખરેખર એવા લોકો પણ હતા કે જેમને કાયદાની બરાબર સમજ નહોતી એટલ ે
કોઈ પણ કેસનો ચકુાદો આપતા ંપહલેા ંએ મહનેત કરીને ઇંગ્લૅન્ડમા ંઆવો કોઈ કેસ બન્યો હોય તે શોધી 
કાઢતા અન ેએના જેવો જ ચકુાદો આપી દેતા. વકીલોએ છાપાવંાળાઓન ેઆની નવરુદ્ધ ખબૂ જ ભડકાવ્યા. 

ગજુરાત હૉસષનો બળિો 

આમ છતા,ં ઍશબનધર લખ ે છે કે, લશ્કરની અંદર બળવો ન થયો હોત તો કંઈ ન થયુ ં હોત. મુબંઈના 
લશ્કરમા ંઘણી જુદી જુદી જાનતઓના નસપાઈઓ હતા, અને તમેાથંી મોટા ભાગના ઉત્તર-પનિમ ભારતના 
હતા. આથી ઉત્તર-પનિમના નવદ્રોહી બળવાખોરો મુબંઈના નસપાઈઓ સાથ ેસીધા સપંકધમા ં હતા. એમની 
બળવાખોરીની હવા મુબંઈ સરકાર હસ્તકના નસપાઈઓને પણ સ્પશી ગઈ હતી. 

૧૮૫૭ની ૧ જુલાઈએ બગંાળ રેજજમેન્ટમા ંબળવો થયો અને  મહઉમા ંનસપાઈઓએ કનધલ પ્લેટ, કૅપ્ટન ફગૅન 
અન ેકૅપ્ટન હકૅરસ તેમ જ બીજા કેટલાયે યરુોનપયન અફસરોને મારી નાખ્યા. એ પછી તરત, ૯મી જુલાઈએ 
‘ગજુરાત હૉસધ’ના સાત સવારોએ યરુોનપયનો નવરુદ્ધ બળવાનો લીલો ઝડંો ઉપાડયો.  એમણે દારુખાનુ ંકબજે 
કરવાની કોનશશ કરી પણ એના સતં્રીઓએ એમનો મકુાબલો કયો, તે પછી આ સાત ઘોડસેવારો સરખજે 
તરફ ચાલ્યા ગયા. લફે્ટેનન્ટ નપમે બાર સવારો સાથ ેએમનો પીછો કયો. રસ્તામા ંકૅપ્ટન ટેલર કોળીઓની 
ટુકડીના ત્રણ કોળીઓ સાથ ેએમન ેમળ્યો. નપમ અન ે ટેલર સાત નવદ્રોહીઓની પાછળ ગયા. એ તાજપરુ 
પાસ ે નવદ્રોહીઓની નજીક પહોંચી ગયા. તયા ં સામસામે ધીંગાણુ ં થયુ.ં પરંત ુ નપમની સાથ ે ગયેલા 
ઘોડસેવારોએ પોતાના સાથીઓ પર ગોળી ચલાવવાની સાફ ન પાડી દીધી. તે પછી ટેલરે વાટાઘાટનો રસ્તો 
લીધો. એ નવદ્રોહીઓ પાસ ેગયો અન ેએમની વાતચીત ચાલતી હતી તે જ વખત ે નવદ્રોહીઓએ ગોળીઓ 
છોડી જેમા ં ટેલર ગભંીર રીતે ઘાયલ થયો, જો કે પાછળથી એ બચી ગયો. તે પછી કોળીઓએ મોરચો 
સભંાળ્યો, એમા ંબ ેસવારોના ંમોત થયા ંઅન ેબીજા પાચં શરણ ેથઈ ગયા. એમન ે કેદ કરી લેવાયા અન ે
ફાસંી આપી દેવાઈ. 

ગજુરાત હૉસધમા ંઆ ફાસંીઓ પછી શાનંત થઈ ગઈ, પણ આ નવદ્રોહ ફરી ક્ારે ભડકી ઊઠે તે કોઈ જાણતુ ં
નહોત ુ.ં આના પછી મુબંઈ પ્રાતંના ગવનધર એસલ્ફન્સ્ટન ેસલામતીની કડક વ્યવસ્થા કરી. 

પરંત,ુ જુલાઈ ૧૮૫૭મા ંમધ્ય પ્રદેશના ભોપાવર અન ેઅમઝેરામા ં નવદ્રોહ થયો. આને પગલ ેપચંમહાલમા ં
પણ જમીનદારો ઊઠયા અને દાહોદના કકલ્લાન ેઘરેો ઘાલ્યો. નવદ્રોહીઓ ખેડા જજલ્લામા ંત્રાટકવાની તૈયારી 
કરતા હતા પણ રેવા કાઠંાનો પોબ્રલકટકલ ઍજન્ટ કૅપ્ટન બકલ એમનો સામનો કરવા વડોદરાથી નીકળ્યો તે 
પછી નવદ્રોહીઓ હટી ગયા. આ બાજુ મધ્યપ્રદેશના ભોપાવરમા ંપણ કૅપ્ટન હબ્રચન્સને કોળીઓની લશ્કરી 
ટુકડીની મદદથી ફરી બ્રિકટશ સત્તાની આણ સ્થાપી અન ેઅમઝેરાના રાજાને પકડીને ફાસંીએ ચડાવી દીધો. 
પાચંમી ઑગસ્ટે આબમુા ંગોઠવાયેલા નસપાઈઓએ બળવો પોકાયો. એ જ રીતે એકરનપરુના નસપાઈઓએ 
લેફ્ટેનન્ટ કૉનૉલીન ેબદંી બનાવીને ખજાનો લ ૂટંયો. 
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અમદાિાદમા ંબળિાનો મોટો પ્રયાસ વનષ્ફળ 

સપ્ટેમબરમા ંઅમદાવાદમા ંએક બનાવ બન્યો જેની અસર આખા ઘટનાચક્ર પર પડી. અમદાવાદમા ં દેશી 
સૈનનકોની બ ેબટાબ્રલયનો હતી – ગ્રેનેકડયરોની બીજી રેજજમેન્ટ અન ેસાતમી નૅકટવ ઇન્ફન્રી. આ બન્ને વચ્ચ ે
સારા સબંધં નહોતા. એક રાતે ગ્રેનેકડયરોની રેજજમેન્ટનો કૅપ્ટન મયટૂર ચોકી પહરેાની ડ્ટૂી પર હતો. એ 
સાતમી ઇન્ફ્ન્રીના ભડંાર (ક્વાટધર ગાડધ) પાસ ેપહોંચ્યો તયારે સતં્રીએ એની પાસ ેપાસવડધ માગ્યો. મયટૂર 
પાસવડધ જાણતો નહોતો એટલે એ વખત ેતો એ પાછો ચાલ્યો ગયો પણ ગ્રેનેકડયરોની એક ટુકડી સાથ ેપાછો 
આવ્યો અન ેસતં્રીન ેકેદ કયો. બીજા કદવસ ેજનરલ રૉબટિ્ધસ પાસ ેઆ વાત પહોંચી કે તરત એણ ેમયટૂરની 
ધરપકડ કરી અન ેસતં્રીન ેછોડી મકૂ્ો. આ ઘટનાન ેકારણે બન્ન ેદળો વચ્ચ ેશત્રતુાની ભાવાના વધારે સતજે 
થઈ. 

બળવાખોરોની યોજના એવી હતી કે બન્ન ેદળો અન ેગોલદંાજ આકટિલરી સાથ ેમળીને બળવો કરે. પરંત ુ
એમન ેએકબીજાનો નવશ્વાસ નહોતો. આકટિલરીના દેશી અફસરોએ નક્કી કયુું કે એમણે એવુ ંદેખાડવુ ંકે એમન ે
વધારે મોટા દળે દબાવી દીધા અન ેપોત ેએનો સામનો કરે છે. આમ એ નવદ્રોહમા ંભાગ લવેા તૈયાર નહોતા 
અન ેબહાના ંશોધતા હતા. સપ્ટેમબરની ૧૪મીની મધરાતે  ગ્રેનેકડયરો પોતાના પરેડ ગ્રાઉંડમા ંભરી બદૂંકો 
સાથ ેઆવ્યા. તોપો પણ બહાર લઈ આવ્યા. ગ્રેનેકડયરોનો એક દેશી અફસર એક ટુકડી લઈન ેએનો કબજો 
લેવા ગયો પણ આકટિલરીના સબુેદારે ના પાડી અન ેઉલટંુ, એમના જ પર ફાયકરિંગ કરવાની ધમકી આપી. 
આથી ગ્રેનેકડયર અફસર પાછો વળી ગયો. એની સાથનેા નસપાઈઓ નનરાશ થઈ ગયા અન ેબીકના માયાધ 
પોતાના ંશસ્ત્રો ફેંકીને ભાગી છૂટયા. આ બાજુ, પરેડ ગ્રાઉંડમા ંબીજા નસપાઈઓ બદૂંકોની રાહ જોતા હતા પણ 
આકટિલરીની છાવણીમા ંભાગદોડ જોઈન ેએમન ેશકંા પડી અન ેભાગી છૂટયા. પરેડ ગ્રાઉંડ પર એકવીસ 
ભરેલી બદૂંકો મળી. આખી રેજજમેન્ટ ગનેુગાર હોવા છતા ંમાત્ર બદૂંકો જેમના નામ ેચડલેી હતી એમન ેકોટધ 
માશધલ કરવામા ંઆવ્યા. એમને મોતની સજા કરાઈ પણ દેશી નસપાઈઓ આ સજાનો અમલ કરવા નહીં દે 
એવી બીક હોવાથી બીજી ટુકડી આવી જાય તયા ંસધુી સજા ન અપાઈ, તે પછી બધાની હાજરીમા ંએમન ે
ફાસંીએ લટકાવી દેવાયા. એ લોકોએ વીરોન ેછાજે એવી રીતે મોતન ેવધાવી લીધુ.ં તયા ં હાજર બધાએ 
એમના સાહસન ેદાદ દીધી. 

(૨) 

કદલ્હી નવદ્રોહીઓના હાથમા ંપડ્ુ,ં તે જ કદવસ,ે ૨૮મી સપ્ટેમબરે રાધનપરુના નવાબના અમકુ દસ્તાવેજો 
અંગ્રેજ સરકારન ેહાથે ચડી ગયા. નવાબે કદલ્હીમા ંબાદશાહને સોનામહોર નજરાણામા ંમોકલીન ેઅમદાવાદ 
અન ેડીસામા ંઅંગ્રેજોના ંમથકો પર હમુલા કરવાની રજા માગી હતી. નવાબ પોબ્રલકટકલ ઍજન્ટનો બહ ુસારો 
નમત્ર હતો એટલે એની સામે કોઈ કાયધવાહી ન કરવાનુ ંમુબંઈ સરકારે નક્કી કયુું.  એ જ રીતે, ૧૮૫૭ના 
ઑક્ટોબરમા ંડીસા પાસેના સમડાના ઠાકોર અન ે સેકંડ કેવલરી અન ે૧૨મી નૅકટવ ઇન્ફન્રીના કેટલાક દેશી 
અફસરોએ ડીસામા ંછાવણી ઉપર હમુલો કરીને તયાનંા મોટા અફસરોને મારી નાખવા અન ેશસ્ત્રો વગેરે 
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લ ૂટંવાની યોજના બનાવી હતી પણ એ લોકો કંઈ કરી શકે તે પહલેા ંસરકારન ેબાતમી મળી ગઈ અન ે
એમનો પ્રયાસ નનષ્ફળ રહ્ો. સ્થાનનકના પોબ્રલકટકલ ઍજન્ટ વગેરેએ એમન ેસજા કરી હોત પણ તે પહલેા ં
સરકારે આમ-માફી  જાહરે કરતા ંબધા છૂટી ગયા. 

ગાયકિાડ અંગે્રજો વિરુદ્ધ 

વડોદરાનુ ંગાયકવાડી રાજ્ય ખાનગી રીતે અંગ્રેજોની નવરુદ્ધ જ હતુ ંપણ એન ેઅંગ્રેજોની જરૂર પણ હતી. 
મહારાવના નપતાની બીજી પતનીનો પતુ્ર એટલ ેકે મહારાવનો અધધ-ભાઈ ગોનવિંદરાવ અથવા બાપ ુગાયકવાડ  
વદોદરાથી તરીપાર થયેલો હતો. મહારાવ નવરુદ્ધ કાવતરંુ કરવા બદલ એન ેવડોદરામાથંી કાઢી મકૂવામા ં
આવ્યો હતો. એ અમદાવાદમા ંશાહીબાગમા ંરહતેો હતો. બાપ ુગાયકવાડ ેમહારાવના બીજા ભાઈ મલ્હારરાવ 
સાથ ે મળીને યરુોનપયનોનુ ં કાસળ કાઢી નાખવાની યોજના બનાવી. વડોદરા, અમદાવાદ અન ે ખેડામા ં
યરુોનપયનોની કતલ કરીને સાતારાના રાજાને નામ ેનવુ ંરાજ્ય બનાવવાનુ ંએમણે ધાયુું હતુ.ં બાપનુુ ંકામ 
અમદાવાદમા ંલશ્કરમા ંઅસતંોર્ષ ફેલાવવાનુ ંહતુ.ં દરરોજ રાતે દેશી અફસરો બાપનેુ ઘરે મળતા. બાપ ુઅન ે
મલ્હારરાવનો ત્રીજો સાથી ભોંસલ ે રાજા હતો. એન ેખડેા જજલ્લો સોંપાયો હતો. એનો સાથી હતો ઝવેરી 
ન્યાલચદં. એ બને્નનુ ંકામ ખેડા જજલ્લામા ંઠાકોરો અન ેપટેલોને અંગ્રેજ સરકાર નવરુદ્ધ તૈયાર કરવાનુ ંહતુ.ં 
એમન ેઠાકોરોએ સહકારની ખાતરી આપી. ઉમેટાના ઠાકોરે તો પોતાના કકલ્લા પર તોપો પણ ગોઠવી દીધી 
કે જેથી અંગ્રેજ ફોજ હમુલો કરે તો બચાવ કરી શકાય. કડી પરગણામા ં નસપાઈઓની ભરતી માટે એમણ ે
મગનલાલ નામના એક માણસને મોકલ્યો, એણે બે હજારનુ ંપાયદળ અન ેદોઢસોનુ ંઘોડસેવાર દળ લોદરા 
ગામ પાસ ે ગોઠવ્યુ.ં મહી કાઠેં પ્રતાપપરુ ગામ નજીક ખેડાના ઠકોરે પોતાનુ ં લશ્કર ગોઠવી દીધુ.ં એ 
વડોદરાથી આઠ કકલોમીટર દૂર ચોક તળાવ સધુી આવ્યા. ૧૬મી ઑક્ટોબરની રાત ેયરુોનપયન છાવણી પર 
હમુલો કરવાની બધી તૈયારી હતી. સામ ેપક્ષે અંગ્રજેી ફોજના દેશી નસપાઈઓએ પણ એમની સાથ ે હાથ 
નમલાવ્યા હતા. જ્યારે હમુલો થાય તયારે દેશી નસપાઈઓ ખાલી કારતસૂો વાપરવાના હતા. 

સરકારન ેઆ યોજનાની કંઈ જ ખબર ન પડી. છેક ૧૫મી ઑક્ટોબરે ખબર મળતા ંઍશબનધર એની ટુકડી 
સાથ ે નવદ્રોહીઓ સામ ેમેદાને ઊતયો. અફસોસની વાત એ છે કે નવદ્રોહીઓમા ં નશસ્તનો અભાવ હતો અન ે
ઍશબનધરન ેજોતા ંજ નવદ્રોહી સૈનનકો એક પણ ગોળી છોડયા નવના પોતપોતાની જગ્યાએથી ભાગી છૂટયા. 
નવ્વાણુ ંજણ મહીની કોતરોમાથંી પકડાયા. આમાથંી દસ મખુ્ય હતા એમન ેતોપન ેમોંએ બાધંીન ેઉડાવી 
દેવાયા, નવને દેશવટો આપી દેવાયો અન ેબાકીનાને માફી આપવામા ંઆવી. 

બીજી બાજુ, અમદાવાદનો પોલીસ સપુકરન્ટેન્ડન્ટ મજેર ઍગર લોદરા તરફ કોળીઓની ટુકડી લઈન ે
નીકળ્યો. થોડી ચકમક ઝરી તે પછી મગનલાલ ભાગી છૂટયો પણ થોડા કદવસમા ંપકડાઈ ગયો. એન ેઅન ે
બીજા બ ેનવદ્રોહીઓન ે વેજાપરુ પાસ ેતોપન ેમોંએ બાધંીને ઉડાવી દેવાયા, બીજા ત્રણને ફાસંી અપાઈ. 
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મલ્હારરાવ ગાયકવાડ અને ભોંસલે રાજાન ે વડોદરાના મહારાજાએ વચ્ચે પડીને બચાવી લીધા. એમને 
વડોદરા મોકલી દેવાયા. મહારાજાએ એમન ેજેલની સજા કરવાનુ ંવચન આપ્યુ ંપણ ક્રોનનકલર, અન ેઆ 
ઘટનાઓમા ંમહતતવની ભનૂમકા ભજવનાર અંગ્રેજ અફસર, ઍશબનધર કહ ેછે કે મહારાજાએ આ વચન પાળ્યુ ં
જ નહીં. 

આના પછી અંગ્રેજ સરકારે ગજુરાતમાથંી બધા ં હનથયારો કબજે કરી લેવાનો નનણધય કયો. ૧૮૫૮ના 
જાન્યઆુરીમા ંઍશબનધરે અંગ્રેજી બટાબ્રલયનોની મદદથી આ કામ શરૂ કયુું. ગામગેામથી લડાયક જાનતના 
દરેક પખુ્ત વયના પરુુરે્ષ ઓછામા ંઓછ ંએક હનથયાર સોંપવાનુ ંહતુ.ં અમદાવાદ શહરેમાથંી પહલેા બે  જ 
કદવસમા ંવીસ હજાર હનથયારો અંગ્રેજી રેજજમેન્ટને મળ્યા.ં મહારાજા ગાયકવાડ ેફરી હનથયારો કઢાવવામા ં
સાથ આપવાનુ ંવચન આપ્યુ,ં અન ેફરી ન પાળ્યુ.ં પરંત ુહનથયારો કબજે કરવાના પગલાને કારણે ભારે 
અસતંોર્ષ ફેલાયો અન ેએ બધં કરી દેવુ ંપડ્ુ.ં 

૧૮૫૭ની ઘટનાઓમા ંઓછામા ંઓછા દસ હજાર માણસોને અંગ્રેજ સરકારે મારી નાખ્યા. અસખં્ય લાશો 
કદવસો સધુી ઝાડો પાર ઝૂલતી રહી. કેટલાયં ગામો તદ્દન ખેદાનમેદાન થઈ ગયા.ં  પચંમહાલ ૧૮૫૭ના 
નવપ્લવના સમયથી જ અંગ્રેજી સત્તાને પડકારવામા ંઆગળ રહ્ુ.ં મધ્ય ભારતની નજીક હોવાથી નવદ્રોહીઓ 
માટે પચંમહાલ મહતતવનુ ંબની રહ્ુ.ં  દાહોદ, ગોધરા, લણૂાવાડા, ઝાલોદ, બાકરયા, પાલ્લા, લણુાવાડાનુ ં
ખાનપરુ ગામ બળવામા ંમોખરે રહ્ા.ં  ભીલો, આરબો, મકરાણીઓ અંગ્રેજો સામ ેબહાદુરીથી લડયા. 

નાયકડા ભીલોનો વિદ્રોહ  

૧૮૫૭ની મખુ્ય ઘટનાઓ પછી એકાદ વર્ષધ ગજુરાતમા ંશાનંત રહી. પરંત ુઑક્ટોબર ૧૮૫૮મા ંપચંમહાલમા ં
નાયકડા ભીલોએ બળવો પોકાયો. નાયકડા ભીલો પચંમહાલના વાસી. નાયકડા ભીલોનો નવદ્રોહ અંગ્રજે 
સરકારની જગંલ નીનત સામે હતો. આમ પણ, પ્રા. એ. જી. ઠાકોર (સતંરામપરુ) કહ ેછે કે “ ભીલ નાયકડા 
અને કોળીઓ ઉદ્દામિાદી અને સ્િાતતં્ર્ય વપ્રય જાવતઓ હતી. ઇવતહાસના સમયપટ પર અનેક રાજકીય 
પકરિતષનો થિા છતા ં આકદિાસીઓએ પોતાની પરંપરાઓ અને સ્િાયત્તતા જાળિી રાખી હતી. 
આકદિાસીઓ પોતાની જમીનોના માળલકો હતા. મહીકાિંા અને રેિાકાિંા વિસ્તારોમા ંઆકદિાસીઓની નાની 
નાની િકરાતો હતી.”(સદંભષ ૨). 

જાંબઘુોડા બળવાનુ ંઅગતયનુ ં કેન્દ્ર રહ્ુ.ં રૂપનસિંહ નાયક અને કેવળ નાયકના હાથમા ં નવદ્રોહની કમાન રહી. 
રૂપનસિંહ અથવા રૂપો નાયક ઝીંઝરી ગામની જાગીરનો વારસ હતો. રૂપનસિંહ અન ેકેવળે નાયક ભીલોન ેએકઠા 
કયાધ અન ેઑક્ટોબર ૧૮૫૮મા ંનારુકોટનુ ંથાણુ ંલ ૂટં્ ુ ંઅને કૅપ્ટન બૅટ્સની ટુકડી પર હમુલો કયો. બે કદવસ 
સધુી નાયકડાઓનુ ંવચધસ્વ રહ્ુ.ં ચાપંાનેર અન ેનારુકોટ વચ્ચેના પ્રદેશ પર પણ રૂપનસિંહનો કબજો સ્થપાયો. 
મકરાણીઓ નવદ્રોહમા ંનાયકડા ભીલો સાથ ેરહીને લડયા. જો કે કરચડધ બૉનધરની લશ્કરી ટુકડી સામ ેએમનો 
પરાજય થયો અન ેરૂપનસિંહને શસ્ત્રો હઠેા ંમકૂવાની ફરજ પડી. 
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તાતં્યા ટોપે ગજુરાતમા ં

૧૮૫૮મા ં ગ્વાબ્રલયર પાસે તાતંયા ટોપેનો પરાજય થયો. તે પછી એ ભાગીન ે પચંમહાલ આવ્યો. 
નાયકડાઓન ે અંગ્રેજો નવરુદ્ધ ઊભા કરવામા ં પણ એની મહતતવની ભનૂમકા રહી. એના ફોજીઓ પણ 
નાયકડાઓના બળવામા ંજોડાયા હતા. તાતંયાની યોજના તો દખ્ખણમા ંજવાની હતી. એ તયા ંપહોંચ્યો હોત 
તો આખી મરાઠા કોમ ફરી અંગ્રેજોની સામ ેઊભી થઈ ગઈ હોત એટલે અંગ્રજે સરકાર એન ેકોઈ પણ રીતે 
દખ્ખણમા ંઆવવા દેવા નહોતી માગતી. ચારે બાજુથી બહ ુદબાણ હોવાથી તાતંયા ફરી નમધદા પાર કરીને 
ચીખલડા આવ્યો અન ેવડોદરા તરફ આગળ વધવા માગતો હતો. પરંત ુસરકારન ેતાતંયા ગજુરાતમા ંઆવ્યો 
હોવાની ખબર પડી ગઈ હતી. તાતંયા સાથ ેબેંગાલ રેજજમેંટના નવદ્રોહી નસપાઈઓનુ ંમોટંુ દળ પણ હતુ.ં 
નવલાયતીઓ (આરબો, મકરાણીઓ વગેરે) અન ેરાજપતૂો પણ મોટી સખં્યામા ંતાતંયાને આવી મળ્યા હતા. 
છોટા ઉદેપરુના રાજાએ પણ પોતાનુ ંલશ્કર તાતંયાન ેઆપ્યુ ંહતુ.ં તાતંયાએ છોટા ઉદેપરુનો તો સહલેાઈથી 
કબજો કરી લીધો પરંત ુ૧૮૫૮ના કડસમેબરની પહલેી તારીખે કૅપ્ટન કૉબ્રલયરે એના પર હમુલો કયો. તાતંયા 
તયાથંી ભાગ્યો. એની ફોજ પણ વેરવીખેર થઈ ગઈ. એમાથંી એક ટુકડીએ કેપ્ટન પાકધની ફોજ પર પાછળથી 
હમુલો કરીને એનો બધો સામાન લ ૂટંી લીધો અન ેપાકધ છોટા ઉદેપરુમા ંલાચાર બનીને બેસી રહ્ો. પરંત ુ
અંત ે જનરલ સમરસેટના સૈન્યને તાતંયાના સૈનનકો અને આસપાસના એના સમથધકોને દબાવી દેવામા ં
સફળતા મળી. 

ગજુરાતમા ંબળવાન ેઅંગ્રેજોએ સખત હાથે દબાવીન ેફરી પોતાનુ ંવચધસ્વ સ્થાપી દીધુ.ં 

0 0 0 
સદંભધુઃ  
(૧) Gazetteer of Bombay 1896 Vol 1 Part 1- History of Gujarat (page 475 onward – Gujarat disturbances, 1857-1859, 
L. R. Ashburner મળૂ દસ્તાવજેમા ંપષૃ્ઠ ૪૩૩થી આગળ). 
(૨) http://www.dietsantrampur.org/images/m-march.pdf (પષૃ્ઠ ૯) 
૦૦૦ 
 

પ્રકરણ ૭ :  ૧૮૫૭ – કારણો  
બળિો કે રાષ્રીય વિદ્રોહ? 

૧૮૫૭નુ ં  વર્ષધ કહન્દુસ્તાનમા ંઅંગ્રેજી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે જબ્બર પડકાર જેવુ ં હતુ.ં આપણા દેશના 
ઇનતહાસમા ં૧૮૫૭ના સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામનુ ંઆગવુ ંસ્થાન છે. પરંત ુએ વખતના કોઈ કહન્દુસ્તાનીએ એના નવશે 
કંઇ લખ્યુ ંનથી; જે કંઈ લખાયુ ંતે અંગ્રજેોની નજરે લખાયુ.ં એક તો આપણન ેઇનતહાસ લખવાની ટેવ જ 
નથી. બીજી બાજુ, સ્સ્થનત એવી હતી કે અંગ્રેજોન ેપસદં ન આવ ેતેવુ,ં અલગ રીત ેલખવાની કોઈની કહિંમત 
નહોતી કારણ કે અંગ્રેજોનો લોકશાહી માટેનો પ્રેમ માત્ર બ્રિટનમા ંજ હતો. બ્રિટનની કૉલોનીઓમા ંએમન ે
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આપખદુશાહી જ પસદં હતી; એમની સત્તાને પડકારનારનુ ં આવી બનતુ.ં અંગ્રેજ સત્તાધારીઓન ે મન 
માણસન ેક્રૂરતાથી મારી નાખવો એ પણ એક ખલે હતો. આમ છતા,ં આપણા ઘણાખરા નવદ્વાનોએ અંગ્રેજોનો 
દૃસષ્ટકોણ કશા જ દબાણ નવના સ્વીકારી લીધો હતો એટલે ભારતીય નવદ્વાનોના ંલખાણો પણ  અંગ્રેજોએ 
લખ્યા ંહોય તેવા ંજ છે. 

આના કારણે અંગ્રેજોએ ૧૮૫૭ની શૃખંલાબધં ઘટનાઓને નસપાઈઓના બડં (Mutiny) તરીકે ઓળખાવી. 
પરંત ુ બળવો એટલો વ્યાપક હતો કે ગવનધર જનરલ કૅનનિંગને પોતાન ે જ નવમાસણ થઈ કે આ માત્ર 
નસપાઈઓનો બળવો હતો કે એનાથી કંઈક નવશેર્ષ?  બહ ુતરત એણે એન ે Rebellion કે Revolt (નવદ્રોહ) 
તરીકે ઓળખાવવાનુ ંશરૂ કરી દીધુ.ં 

કાલધ માક્સધ એ વખત ેન્યયૂૉકધ ડઇેલી કરબ્યનૂમા ંકૉલમ લખતો. ૧૮૫૩થી એનુ ંધ્યાન ભારત પર કેસન્દ્રત થયુ ં
હતુ ંઅન ેએણે પોતાની કૉલમમા ંસતત ભારત નવશે લખ્યુ ંછે.  ૧૮૫૭ના નવદ્રોહન ેમાક્સધ National Revolt – 
રાષ્રીય નવદ્રોહ ગણાવ ે છે. નોંધવા જેવી વાત એ છે કે શરૂઆતમા ં માક્સ ે દેશના ં સ્વયપંણૂધ, સ્વાયત્ત 
ગામડાઓંની આનથિક અન ેસામાજજક વ્યવસ્થા સમજાવીને ગ્રામસમાજોની સ્વતતં્રતાનો પણ નવગત ેઉલ્લખે 
કયો છે, પરંત ુએ માનતો હતો કે આ વ્યવસ્થા બનંધયાર હતી અન ે તે ઉપરાતં જાનતવાદને કારણ ેએમા ં
ગલુામીના ંતતતવો પણ હતા.ં આવો સમાજ પ્રગનત ન કરી શકે. માક્સધના મતે બ્રિકટશ હકુમત સારી હોય કે 
ખરાબ, એ મહતતવનુ ં નહોત ુ ં પણ એન ે કારણે વ્યવસ્થામા ં ભારે પકરવતધન આવવાની શક્તા હતી જે 
કહન્દુસ્તાન માટે ઉપકારક નીવડશે એમ એની ધારણા હતી.  

આવથિક કારણો 

પરંત ુ૧૮૫૭ આવતા ંસધુીમા ંમાક્સધના નવચારો બદલાયા.  હવ ેએ બ્રિકટશ સામ્રાજ્યવાદીઓને આક્રમણખોર 
શોર્ષક અન ેભારતની જનતાને શોનર્ષત માનતો હતો. માક્સધ જોઈ શક્ો કે વ્યવસ્થામા ંપકરવતધન કરવાની 
સરકારની દાનત જ નહોતી. ૧૮૫૭નો સગં્રામ માક્સધની નજરે મડૂીવાદી સત્તા સામ ેસામાન્ય જનનો રાષ્રીય 
સ્તરનો નવદ્રોહ હતો. માક્સધ કહ ેછે કે એનશયામા ંપરુાતન કાળથી જ સરકાર પાસ ેત્રણ ખાતા ંરહતેા ં– એક 
તો, નાણા, (અથવા આંતકરક લ ૂટં); બીજુ ંયદુ્ધ, (અથવા રાજ્યની બહાર લ ૂટં) અન ેજાહરે કામોનુ ંખાત ુ.ં પ્રદેશ 
બહ ુ નવશાળ અન ેપ્રમાણમા ંસભ્યતા (વસ્તીની ગીચતા) ઓછી. આથી અપાર ખાલી જમીનો હતી. આમા ં
ખેતી માટે મધ્યસ્થ સરકારની જરૂર રહતેી. બ્રિકટશ સત્તાવાળાઓએ નાણા ંઅન ેયદુ્ધના ંખાતા ંતો પોતાની 
હસ્તક રાખ્યા ંપણ ત્રીજુ,ં લોકો માટેનુ ંખાત ુ ંછોડી દીધુ.ં આથી ખેતી બરબાદ થઈ ગઈ. ગ્રામસમાજમા ં
વણકરો, સોનીઓ વગેરે પણ હતા.  

માક્સધ લખ ેછે કે ભારત પર પહલેા ંપણ ઘણા ંઆક્રમણ થયા ંપણ એમણે આ વ્યવસ્થાને ન તોડી, જ્યારે 
બ્રિકટશ હમુલાખોરોએ આ વ્યવસ્થા પર જ હમુલો કયો અન ેહાથશાળ તેમ જ ચરખાના અથધતતં્રનો નાશ 
કયો. ઇંગ્લૅંડ ે યરુોપના ં બજારોમાથંી કહન્દુસ્તાનના કાપડને હાકંી કાઢવાનુ ં શરૂ કયુું અન ે પોતાનો માલ 
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ઠાલવવા માડંયો. ૧૮૧૮ અને ૧૮૩૬ વચ્ચે લડંનથી આવતા ટિ્ નવસ્ટ કાપડનુ ંપ્રમાણ ૫,૨૦૦ ગણુ ંવધ્યુ ં
અન ેમસ્સ્લનની આયાત ૧૦ લાખ વારથી વધીન ે૬ કરોડ ૪૦ લાખ વાર સધુી પહોંચી. ઢાકા કાપડ ઉદ્યોગનુ ં
મખુ્ય કેન્દ્ર હતુ;ં એની વસ્તી દોઢ લાખની હતી તે ઘટીને વીસ હજાર રહી ગઈ હતી. માક્સધની નજરે આ 
નનભેળ શોર્ષણ હતુ.ં 

ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના મળૂ ચાટધર પ્રમાણે તો એણ ેકહન્દુસ્તાન અન ેઇંગ્લૅન્ડના તયૈાર માલની અદલાબદલી 
નહોતી કરવાની, માત્ર કહન્દુસ્તાન અન ેયરુોપના માલની હરેફેર કરવાની હતી. ૧૭૦૦ અને ૧૭૨૧મા ંબ્રિટન ે
કાયદા બનાવીને કહન્દુસ્તાનથી આવેલા ંચાદંીના ંઘરેણા ંકે કપડા ંપહરેવા પર ૨૦૦ પૌંડનો દંડ જાહરે કરતા ં
કહન્દુસ્તાનના માલની માગં તદ્દન શનૂ્ય પર પહોંચી ગઈ હતી. 

ખેડતૂો, આકદવાસીઓ, નાના કારીગરો અન ે કસબીઓ ગરીબાઈમા ં હડસેલાઈ ગયા હતા અન ે જગંલો, 
જમીનો લીલામ થવા લાગ્યા ંહતા.ં દેશમા ંજમીનની ખાનગી માબ્રલકી  કદીયે નહોતી, ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના 
રાજમા ંએ શરૂ થઈ ગઈ હતી. 

ધાવમિક કારણો 

તે ઉપરાતં, બ્રિસ્તી નમશનરીઓની પ્રવનૃત્તઓ પણ શકંાનુ ંકારણ બની ગઈ હતી. કહન્દુઓ અન ેમસુલમાનો, 
બન્નેન ેએમની વટાળ પ્રવનૃત્ત સામ ેસખત નારાજી હતી.  સામાન્ય લોકોન ેલાગતુ ંહતુ ંકે કંપની રાજનો મળૂ 
હતે ુઆખા કહન્દુસ્તાનને બ્રિસ્તી બનાવવાનો છે. આ માત્ર શકંા નહોતી; ઇંગ્લૅંડમા ંઆ જ નવચાર ફેલાયેલો 
હતો. 

બ્રિટનની આમસભામા ંઇસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના ચેરમૅન મેંગલ્સે કહ્ુ ં કે, “નવધાતાએ ઇંગ્લૅન્ડને કહન્દુસ્તાનનુ ં
નવશાળ સામ્રાજ્ય એટલા માટે સોંપ્યુ ં છે કે જેથી કહન્દુસ્તાનના એક ખણૂેથી બીજા ખણૂા સધુી પ્રભ ુઈસનુી 
નવજયપતાકા લહરેાય. કહન્દુસ્તાનને બ્રિસ્તી બનાવવાનુ ંમહાન કાયધ અનવરત ચાલ ુરહ ેતેમા ંઢીલ ન કરવા 
માટે જણ ેજણે પોતાની તમામ તાકાત ખચધવાની છે.” 

બ્રિસ્તી નમશનરીઓએ પણ પોતાનુ ંલક્ષ્ય છૂપુ ંનહોત ુ ંરાખ્યુ.ં એક રેવરંડ કેનેડીએ લખ્યુ ંછે કે “કહન્દુસ્તાનમા ં
આપણુ ંરાજ રહ ેતયા ંસધુી આપણા પર કોઈ પણ મસુીબત આવે, આપણ ેએ નથી ભલૂવાનુ ંકે આપણુ ંમખુ્ય 
કાયધ આખા દેશમા ંબ્રિસ્તી ધમધ ફલેાવવાનુ ંછે. જ્યા ંસધુી કૅપ કૉમોકરનથી કહમાલય સધુી કહન્દુસ્તાન બ્રિસ્તી 
ધમધ સ્વીકારી ન લ ેઅન ે કહન્દુ અન ેમસુ્સ્લમોના ધમોન ેજાકારો ન આપ ે તયા ંસધુી આપણા પ્રયાસો ચાલ ુ
રહવેા જ જોઈએ.” 

 લોકો એમનો ઇરાદો જાણતા હતા. રેવરંડ કેનેડી પોત ેજ લખે છે કે મરણ પથારીએ પડલેા એક મૌલવીને 
એણે અંનતમ ઇચ્છા પછૂી તો મૌલવીએ જવાબ આપ્યો કે ખરેખર તો મારી એક ઇચ્છા પરૂી ન થઈ તેનો મને 
ખેદ છે – આ હાથે હુ ંબ ેકફરંગીને પણ મારી ન શક્ો!  
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એક સારા કુટંુબના કહન્દુએ કેનેડીને કહ્ુ ં કે તમે લોકો જાઓ અન ેઅમારંુ જૂનુ ં રાજ ફરી સ્થપાય એ જ 
અમારી ઇચ્છા છે. આમ બ્રિસ્તી ધમધના હમુલા સામ ેકહન્દુઓ અન ેમસુલમાનો એક થઈ ગયા હતા. 

જુદા ંજુદા ંકારણો હોવા છતા ંઅંગ્રેજો પ્રતયેનો રોર્ષ આખા દેશમા ંસૌન ેએકસતેૂ્ર બાધંતો હતો. 

ડોક્ટ્રીન ઑફ લેપ્સ 

કંપનીન ેખબર હતી કે નવશાળ જનસમદુાયના અસતંોર્ષને દબાવવાનુ ંસહલેુ ંનહોત ુ.ં આના માટે કંપની બધો 
રાજકારભાર પોતાના હાથમા ંલઈ લ ેતે જરૂરી હતુ ંએટલે એણે રાજાઓ પર દબાણ કરવાનુ ંશરૂ કયુું. આમ 
તો ટીપનુા મતૃય ુપછી જ વલૅેસ્લીએ આવુ ંદબાણ શરૂ કરી દીધુ ંહતુ ંપણ  ડલહૌઝી (૧૮૪૮-૧૮૫૬)એ  એન ે
વ્યવસ્સ્થત રૂપ આપીન ેકડક અમલ શરૂ કયો. કંપનીએ નક્કી કયુું કે કોઈ રાજા બ્રબનવારસ મરી જાય તેનુ ં
રાજ્ય સભંાળી લેવુ ંઅન ેરાજાના વારસન ેમજૂંરી ન આપવી. વેલેસ્લી પણ એ જ કરતો હતો પરંત ુએ વખત ે
કોને છૂટ આપવી અન ેકોન ેનહીં, તે કંપની પોતાના ંકહતોને ધ્યાનમા ંરાખીન ેનક્કી કરતી હતી. ડલહૌઝીના 
આવ્યા પછી એનો કડક અમલ થવા લાગ્યો. દત્તક લઈ જ ન શકાય એ નનયમ બની ગયો. બ્રબનવારસ 
રાજાનુ ંરાજ અનનવાયધ રીતે કંપની સભંાળી લેતી. આમ કંપનીએ જાણ ેનવદ્રોહના ંઆમતં્રણ ચારે બાજુ મોકળા 
હાથે મોકલાવ્યા!ં 

રાષ્રીય વિદ્રોહ 

આ નવદ્રોહ એવો હતો કે એમા ંરાજા અન ેરંક બધા સામેલ થઈ ગયા. કનધલ મલેસન ે૧૮૫૭ના નવદ્રોહ પછી 
એક પસુ્તક લખ્યુ ંઅન ેઆઠ વર્ષધ પછી ફરી કહન્દુસ્તાનની મલુાકાત લીધી. એણે લખ્યુ,ં “જે લોકો એક સદી 
સધુી આપણા સાચા અન ેસૌથી વધારે વફાદાર નોકર હતા એમના મનમા ંઆપણા માટે નતરસ્કાર – અંગત 
નહીં, પણ દેશવ્યાપી – ભરવા માટે ઘણા ંબાહ્ કારણો હતા”ં 

 અવધમા ંવાજજદ અલી શાહને પદભ્રષ્ટ કરવાની સાથ ેપ્રજાજનોનો ઊકળાટ બહાર આવી ગયો. મૅક્ક્લયોડ 
ઇન્નેસ લખ ેછે કે “અવધમા જે ઝપાઝપીઓ થઈ તે માત્ર નવદ્રોહ નહીં પણ રીતસરનુ ંયદુ્ધ જ હતુ.ં” 

ગાય અને ડુક્કરની ચરબીિાળા ંકારતસૂ 

આ સયંોગોમા ંબ્રિકટશ ફોજમા ંનવા ંકારતસૂ આવ્યા ંજે દાતંથી ખોલવા પડ ેએવા ંહતા.ં એના પર ગાય અન ે
ડુક્કરની ચરબી લગાડલેી હતી અથવા એવી વાત ફેલાઈ. કહન્દુ અન ેમસુલમાન નસપાઈઓના ધમધ પર આ 
સીધો હમુલો હતો અન ે૧૮૫૭ના મે મકહનામી ૧૦મી તારીખે મેરઠમા ંબળવાની આગ ફાટી નીકળી. 

(૨) 

૧૮૫૭ના જાન્યઆુરીમા ંબગંાળના ડમડમની વસપાઈ છાિણીમા ંએક બ્રાહ્મણ વસપાઈ હાથમા ંપાણીનો ભરેલો 
લોટો લઈને પોતાના અલગ રસોડા તરફ જતો હતો ત્યારે રસ્તામા ંએને શસ્ત્રાગારનો સેિક – ‘ખલાસી’ - 
મળ્યો એ નીચી જાતનો હતો. એણે બ્રાહ્મણ પાસે પાણી માગયુ,ં પણ બ્રાહ્મણે ના પાડી કે “મેં લોટો માજંીને 
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તાજુ ંપાણી ભયુું છે, ત ુ ંએને અભડાિી દઈશ.” ખલાસીએ રોકડંુ પરખાવ્યુ:ં “ઊંચી જાતની બડાઈ ન હાકંો,  
મારા અડિાથી લોટો અભડાઈ જાય પણ ‘સાહબેલોક’  ગાય અને ડુક્કરની ચરબીિાળા ં કારતસૂ દાતેંથી 
તોડાિશે ત્યારે શુ ંકરશો?”  

િાહ્મણ ડઘાઈ ગયો. ઍસન્ફલ્ડ રાઇફલના ં કારતસૂો ડમડમના ં શસ્ત્રોના ં કારખાનામા ં જ બનતા ં હતા ંઅન ે
ખલાસી તયા ંજ કામ કરતો હતો એટલ ેએની વાતમા ંવજૂદ હોઈ જ શકે. િાહ્મણ નસપાઈએ આ વાત પોતાના 
સાથીઓમા ં ફેલાવી. ચારે બાજુ હાહાકાર થઈ ગયો. પલેા નીચા વરણના ખલાસીની વાત કંઈ માત્ર અફવા 
નહોતી, ખરેખર જ કારતસૂો પર ચરબી ચડાવેલી હતી.  એમન ેમાત્ર ધમધભ્રષ્ટ થવાનો જ નહીં, નાતબહાર 
મકુાવાનો પણ ભય હતો. ડમડમથી આ વાત બરાકપરુની ૩૪મી નૅકટવ ઇન્ફન્રીની છાવણીમા ંઅન ેએના 
એક યનૂનટ રાનીગજંમા ંપણ પહોંચી ગઈ.  બરાકપરુમા ંતો આક્રોશ વ્યાપી ગયો. નસપાઈઓએ મોટે પાય ે
તોડફોડ કરી અન ેઅંગ્રેજ અફસરોના ંઘરોને આગ લગાડી દીધી.  

શરૂઆતમા ંજ સરકારન ે કોઈ સમજદાર બ્રબનલશ્કરી અંગ્રેજ અફસરે સલાહ આપી હતી કે આગળપડતા 
નસપાઈઓન ે કારખાનામા ંલઈ જઈને કારતસૂ બનાવવાની આખી પ્રકક્રયા દેખાડયા પછી, એમનો નવશ્વાસ 
જીતી લઈન ેજ આમા ંઆગળ વધવુ,ં પણ આ સલાહ કાને ધરનારા કોઈ નહોતા. 

૧૮મી અન ે ૨૬મી ફેબ્રઆુરીએ ૩૪મી ઇન્ફન્રીની બ ે ટુકડીઓ બરહામપરુ ગઈ. તયા ં ૧૯મી ઇન્ફન્રી 
ગોઠવાયેલી હતી. એટલે વાત તયા ં પણ પહોંચી. ૧૯મી ઇન્ફન્રીના સૈનનકોએ તે જ કદવસ ે સાજંે બીજા 
કદવસની સવારે પરેડમા ંકૅપ ન પહરેવાનુ ંનક્કી કરી લીધુ.ં  કનધલ નમચેલે એમન ેધમકાવ્યા પણ એ માન્યા 
નહીં. એ ફરી રાતે ગયો. એન ે કોઈકે સમજાવ્યુ ં કે નસપાઈઓની વાત સમજવી જોઈએ, પણ એણે ફરી 
ધાકધમકીઓ આપી. જો કે બીજા કદવસની સવાર સધુીમા ં નસપાઈઓનો આક્રોશ શમી ગયો અન ેએમણ ે
પરેડમા ંભાગ લીધો અન ેબધા હકુમોનુ ંપાલન કયુું. 

સરકારે ‘કોટધ ઑફ ઇંક્વાયરી’ દ્વારા આખી ઘટનાની તપાસ કરાવી અન ેનક્કી કયુું કે આને સ્થાનનકની ઘટના 
ગણી લેવી. કનધલ નમચલે પર આળ આવ્યુ ં  કે એણ ેનસપાઈઓ સાથ ેશાણપણથી વાત ન કરી એટલે વાત 
વણસી. કનધલ નમચલેને કોઈ લશ્કરી ટુકડીની આગેવાની સભંાળવા માટે અયોગ્ય ઠરાવવામા ંઆવ્યો. આખી 
ઘટના પર પરદો પાડી દેવામા ંઆવ્યો પણ પછી ૧૯મી ઇન્ફન્રીનેય વીખેરી નાખવામા ંઆવી. 

ઉલટંુ થયુ.ં વાત ૩૪મી ઇન્ફન્રીમાથંી ૧૯મી ઇન્ફ્રન્રી સધુી પહોંચી હતી, પણ સજા ૩૪મી ઇન્ફન્રીને ન થઈ. 
એમન ેદાતંથી ખોલવાન ેબદલે હાથના નખથી ખોલવાની પણ છૂટ મળી, પણ નસપાઈઓ સમજી ગયા કે 
ગાય અન ેડુક્કરની ચરબીવાળા ંકારતસૂો તો રહશેે જ. એટલે એમણે કહ્ુ ંકે એમન ેદાતંથી જ ખોલવાની ટેવ 
છે અન ેએમા ંકંઈ ફેરફાર ન થઈ શકે. કનધલ હીઅરસેએ એમન ેખાતરી આપી કે એમન ેજે કરવુ ંહોય તે કરે, 
સજા નહીં થાય; સજાન ેલાયક તો ૧૯મી ઇન્ફન્રી હતી. આ કારણે ૩૪મી ઇન્ફન્રીના નસપાઈઓને નામોશી 
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જેવુ ંલાગ્યુ.ં એમની લાગણી એ હતી કે એમન ેઆડકતરી રીતે કહ ેછે કે ૧૯મી ઇન્ફન્રી જેવુ ંકરવામા ંસાર 
નથી. આ માની લેવુ ંએ એમની ભીરુતા જ ગણાય. આમ કંઈ સજા ન થવાથી ઊકળાટ વધ્યો. 

મગંલ પાડંે 

૨૯મી માચ ે  ૩૪મી બેંગાલ નૅકટવ ઇન્ફન્રીના એક નસપાઈ મગંલ પાડંએે 
એકલા જ ખલુ્લો બળવો કયો. એ ક્વાટધર-ગાડધની સામે એકલો ફરતો હતો 
અન ેબીજા નસપાઈઓને પોતાનો ધમધ બચાવવા માટે બહાર આવવા આહ્વાન 
કરતો હતો. એ ખલુ્લી જાહરેાત કરીને  જે યરુોનપયન અફસર નજરે ચડ ેએન ે
મારી નાખવાનુ ંબોલતો હતો. ઍજ્યટુન્ટ  બૉગને આ સમાચાર મળતા ંએ 
ધસી આવ્યો. મગંલ પાડંએે એના પર ફાયકરિંગ કયુું પણ ગોળી એના ઘોડાને 
વાગી. બૉગ પણ ઘોડા સાથ ેજ નીચ ેપટકાયો.  

હવ ેમગંલ પાડંએે તલવાર કાઢી અન ેબૉગ પર હમુલો કયો. તલવારના ઘા 
બૉગની ગરદન અન ેડાબા હાથ પર પડયા. સાર્જન્ટ મજેર બૉગને બચાવવા 

દોડયો પણ મગંલ ેએન ેપણ પાડી દીધો. એ વખત ેબીજો એક નસપાઈ શેખ પલટુ યરુોનપયનોને બચાવવા 
દોડયો અન ેમગંલ પાડંનેે પકડી લીધો. બીજી બાજુ વીસેક નસપાઈઓ આ બધુ ંજોતા રહ્ા. કનધલ વ્હીલરે 
નાયક  ‘જમાદાર’ ઈશ્વરી પ્રસાદને હકુમ કયો 
પણ ઈશ્વરી પ્રસાદે પરવા ન કરી. તે પછી 
એ સૌનો ઉપરી બ્રિગેકડયર ગ્રાન્ટ  આવ્યો 
તયારે અંગ્રેજ અફસરોએ કહ્ુ ં કે નસપાઈઓ 
હકુમ નથી માનતા. ગ્રાન્ટે પોતાની નપસ્તોલ 
તાકીને બીજા નસપાઈઓન ે મગંલ પાડંનેે 
પકડવાનો હકુમ આપ્યો અને ચેતવણી આપી 
કે જે નહીં માન ેતેના પર એ તરત ગોળી 
છોડી દેશે. તે પછી નસપાઈઓએ મગંલન ે
પકડી લીધો. એણે તરત પોતાની બદૂંકની 
નળી પોતાના લમણ ે લગાડી અન ે ગોળી 
છોડી. એ ઘાયલ થયો, મયો નહીં.  

મગંલ પાડં ેસામ ે કામ ચાલ્યુ ંઅન ેઆઠમી 
ઍનપ્રલ ે એન ે ફાસંી આપી દેવાઈ. ઈશ્વરી 
પ્રસાદન ેપણ ૨૧મી ઍનપ્રલે ફાસંીએ લટકાવી દેવાયો. શેખ પલટુને પ્રમોશન આપીને હવાલદાર બનાવાયો 
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પણ થોડા વખત પછી બરાકપરુમા ંજ એક નનર્જન જગ્યાએ એનુ ંખનૂ થઈ ગયુ.ં વ્હીલરને પણ નમચેલની 
જેમ ગેરલાયક ઠરાવીને હટાવવામા ંઆવ્યો. 

આ ઘટના પછી ૩૪મી ઇન્ફન્રીને પણ વીખેરી નાખવામા ંઆવી. એમા ંમોટા ભાગના નસપાઈઓ અવધમાથંી 
આવ્યા હતા. બગંાળ છોડીને એ પાછા અવધ આવ્યા.  

૧૮૫૬મા ંઅવધના નવાબ વાજજદ અલી શાહની ગાદી ડલહૌઝીએ રાજ્યમા ંઅંધાધ ૂધંી હોવાના નામ ેઝટંવી 
લીધી હતી.  આથી લોકોમા ં રોર્ષ અન ે કંપની રાજ તરફ નફરત તો હતી જ, તેમા ં આ નસપાઈઓએ 
કારતસૂોની વાત કરતા ંઅજપંો વધ્યો. એટલુ ંજ નહીં, ૩૪મી ઇન્ફન્રી વીખેરી નાખવાના નનણધયની અસર 
આખા બેંગાલ આમી પર પડી. એની ટુકડીઓ જ્યા ંપણ ગોઠવાયેલી હતી તયા ંએના છાટંા ઊડયા. અંબાલામા ં
પણ આવી જ ઘટનાઓનુ ં પનુરાવતધન થયુ.ં તયા ં પણ નસપાઈઓએ અંગ્રેજ અફસરોના ં ઘરોને બાળી 
નાખવાની યોજના બનાવી હતી. લખનઉમા ંતો આખી રેજજમેન્ટે કારતસૂોને હાથ લગાડવાની ના પાડી દીધી. 
મે મકહનાની ત્રીજી તારીખ ેઅંગ્રેજ અફસરો સધુી વાત પહોંચી કે બળવાખોરોએ અંગ્રેજોને મોતન ેઘાટે ઉતારી 
દેવાનુ ંનક્કી કયુું છે.  અવધના ચીફ કનમશનર હનેરી લૉરેન્સે તાબડતોબ પોતાની ટુકડી ઊભી કરી અન ે
બળવાખોરોન ેદબાવી દીધા. ઘણાખરાએ પોતાના ંશસ્ત્રો હઠેા ંમકૂી દીધા.ં 

આર. સી. મજૂમદાર ઇનતહાસકાર મેલસનન ેટાકેં છે કે “ખલાસીએ િાહ્મણ નસપાઈન ેકહ્ુ ંતે પછી માત્ર ત્રણ 
મકહનામા ંકારતસૂો સામ ેનસપાઈઓનો બળવો આખા દેશમા ંફેલાઈ ગયો.” બીજી એક અફવા એ પણ ફેલાઈ 
ગઈ કે ઑકફસરો લોટમા ંગાયના હાડકાનો ભકૂો મેળવ ે છે અન ેકવૂામા ંનાખે છે. કાનપરુમા ંઆ અફવાએ 
એટલુ ંજોર પકડ્ુ ં કે નસપાઈઓએ સસ્તા ભાવ ેમેરઠની છાવણીમાથંી આવતો લોટ વાપરવાની ના પાડી 
દીધી. એ જ અરસામા ંરોટી અન ેકમળ ફરતા ંથયા.ં એ ક્ાથંી આવ્યા ંતે કોઈ જાણતુ ંનહોત ુ.ં 

એક વાત ખાસ યાદ રાખવી જોઈએ. ઇનતહાસકારો હકીકતોને સપંણૂધ માન આપે છે, હકીકત દલીલનો નવર્ષય 
નથી બનતી. પરંત ુઆમ છતા ંદરેક ઇનતહાસકારનુ ંઆ હકીકતોનુ ંઅથધઘટન જૂદંુ પડ ે છે. કોઈન ેઅમકુ 
ઘટનાઓમા ંએક કડી દેખાય છે, તો બીજાની નજરે બ ેઘટનાઓ સ્વતતં્ર હોય છે. મજૂમદાર માન ે છે કે 
નસપાઈઓનો બળવો અલગ ઘટના હતી, એમન ે કોઈએ ભડકાવ્યા નહોતા. એમણે પોતાના ધમધને 
બચાવવાથી વધારે મોટા ધ્યેય માટે બળવો નહોતો કયો. બીજી બાજુ, સાવરકર માને છે કે નસપાઈઓના 
બળવા પાછળ કોઈ રાજકીય સગંઠન કામ કરતુ ં હતુ,ં જેની યોજના અંગ્રેજી હકુમતને પડકારવાની હતી. 
સાવરકર નાના સાહબેના સલાહકાર અઝીમલુ્લાહને આ યોજનાનો યશ આપ ેછે. 

એ જે હોય તે,  કદાચ નસપાઈઓનો બળવો જુદી ઘટના હોય કે નહીં, એમાથંી જ એક કદશા ભાવનાતમક સ્તરે 
પ્રગટ થતી હતી; કદાચ નસપાઈઓનો બળવો એનુ ંસતંાન હોય અથવા એ ભાવના નસપાઈઓના બળવાનુ ં
સતંાન હોય. આપણા માટે એમા ંબહ ુઅંતર નથી. એટલે એટલુ ંજ નોંધીએ કે ૧૮૫૭નો મે મકહનો શરૂ થયો 
તયારે સ્સ્થનત બહ ુનવસ્ફોટક હતી પણ એમાથંી મોટા પાય ેનવદ્રોહ ફાટી નીકળશ ેએવા સકેંત નહોતા. આ બધા 
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બળવા કારતસૂોને કારણે હતા. એન ેઆખી અંગ્રેજ સલ્તનત સામેના નવદ્રોહનુ ંરૂપ હજી નહોત ુ ંમળ્યુ,ં પણ 
લખનઉમા ંબળવાને દબાવી દેવાયો તે પછીના એક જ અઠવાકડયે નસપાઈઓના બળવાએ રાષ્રીય નવદ્રોહનુ ં
રૂપ ધારણ કરી લીધુ.ં આના માટે આપણે આવતા અંકમા ંમેરઠ જઈશુ.ં  

સદંભષઃ 
(૧) Rebellion-1857 (Edited by P. C. Joshi. First National Book Trust publication, 2007. ESBN 978-81-237-4935-8. ( 
બ ેલખેુઃ તાક્લ્મઝ ખાલ્દુન અન ેપી. સી. જોશી). 
(૨) કાલધ માક્સધના ન્ય ૂયૉકધ ડેઇલી કરબ્યનૂના લખેો - ૨૫ જૂન ૧૮૫૩, ૧૫ જુલાઈ ૧૮૫૭, ૧૬ સપ્ટેમબર ૧૮૫૭ 

૦૦૦ 

પ્રકરણ ૮ : ૧૮૫૭ - મેરિ આગેિાની લે છે 

મગંલ પાડંનેી શહાદતના ૩૨મા કદવસ ે મેરઠે જે કરી દેખાડ્ુ ં તે આપણા દેશના ઇનતહાસમા ંઆઝાદીની 
સકહયારી લડતની પહલેી ઘડી હતી. મગંલ પાડં ેએકલવીર હતો. એની હાકલ પર એના સાથીઓ પણ બહાર 
ન નીકળ્યા. મેરઠમા ંનસપાઈઓનો નેતા કોણ હતો? ઇનતહાસ એનુ ંનામ નથી જાણતો. એ સમહૂનો, સામાન્ય 
માણસનો નવદ્રોહ હતો.  એની શરૂઆત પણ કારતસૂોથી થઈ, શરૂઆત તો નસપાઈઓએ જ કરી પણ એ માત્ર 
કારતસૂોનો નવરોધ નહોતો. નસપાઈઓએ એનાથી મોટંુ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કયો અન ેઅંગ્રેજોથી 
નારાજ હતા તે બધા જ એમા ંજોડાઈ ગયા. એમણે મરેઠમા ં નવદ્રોહ કયાધ પછી કદલ્હી જવાનુ ંનક્કી કરીને 
એમના ધાનમિક નવદ્રોહન ે રાષ્રીય નવદ્રોહ બનાવી દીધો. રાષ્રીય નવદ્રોહની આગેવાની મેરઠે લીધી એમ 
કહવેામા ંજરાય અનતશયોસ્ક્ત નથી.  

મેરઠ (Meerut)ની પાચં માઇલમા ં ફેલાયેલી છાવણીમા ં કેટલીયે રેજજમેન્ટો હતી. આમાથંી થડધ રેજજમેન્ટના 
કનધલ કારમાઇકલ સ્સ્મથ (Carmichael Smyth)ની ઉદ્દડં વતધણકૂને મેરઠના નસપાઈ નવદ્રોહી માટે જવાબદાર 
ગણી શકાય.  એ પ્રામાબ્રણક તો હતો પણ ઉદ્ધતાઈથી વતધતો અન ે એનામા ં દૂરંદેશીનો અભાવ હતો.  
કારતસૂોનો નવરોધ એટલો ઊગ્ર હતો કે અંગ્રેજ ફોજની ટોચેથી હકુમ આવી ગયો હતો કે નસપાઈઓએ એ 
કારતસૂો દાતંેથી ખોલવાની જરૂર નહોતી. આમ છતા ંસ્સ્મથ ેએ કારતસૂોમા ંકંઈ વાધંાજનક નથી એ દેખાડવા 
માટે ૨૩મી ઍનપ્રલે ખાસ પરેડ રાખી અન ે નસપાઈઓન ેએ ખોલવા કહ્ુ.ં કમાડંર હ્ઇુટે સ્સ્મથન ેચેતવણી 
આપી હતી કે એણ ેકંઈ ન કયુું હોત તો એકાદ મકહનામા ંબધુ ંથાળે પડી ગયુ ંહોત.  

પરેડમા ંએક મસુલમાન નસપાઈએ કહ્ુ ંકે જોવામા ંતો એ પહલેા ંહતા ંએવા ંકારતસૂો જેવા ંજ લાગે છે પણ 
એમા ંડુક્કરની ચરબી નથી વપરાઈ તેની કેમ ખબર પડ?ે તે પછી સ્સ્મથે એક કહન્દુ નસપાઈને બોલાવ્યો. આ 
નસપાઈ માત્ર યરુોનપયન અફસરોના ંઘરોમા ંકામ કરતો હતો અન ેબધા એન ેખશુામતખોર માનતા હતા. એ 
શખ્સ ેઅંગ્રેજી અફસરન ેરાજી કરવા માટે કારતસૂ દાતંેથી ખોલી દેખાડ્ુ.ં  દેખાડયા છતા ંનસપાઈઓ તૈયાર ન 
થયા અન ેએમાથંી આગળપડતા ૮૫ જણન ેકોટધ માશધલ કરવાનો સ્સ્મથ ેહકુમ આપ્યો. ૬ઠ્ઠી મનેા રોજ કોટધ 
માશધલમા ંબધાને દસ વર્ષધની કેદની સજા થઈ. નસપાઈઓનો નવરોધ તો, જો કે, બીજા જ કદવસથી, ૨૪મી 
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એનપ્રલથી શરૂ થઈ ગયો હતો. અંગ્રેજ અફસરોને રોજ ક્ાકં ને ક્ાકં આગ લાગવાના, ગોળીઓ ફૂટવાના 
સમાચાર મળતા હતા. 

૯મી મે, શનનવારની પરેડમા ંકોટધ માશધલ થયેલાઓને લાઇનમાથંી બહાર આવવાનો હકુમ અપાયો. એમના 
બ્રબલ્લા, યનુનફૉમધ વગેરે લઈ લેવાયા,ં બેડી-ડસકલામંા ંઝકડીને એમન ેજેલમા ંમોકલી દેવાયા. આનાથી 
નસપાઈઓમા ંક્રોધનો ચરુ ઊકળવા લાગ્યો. 

નવબ્રલયમ કૅય લખે છે કે “અંગ્રેજી આંખો જોઈ શકી હોય, અથવા અંગ્રજેી મગજ સમજી શક્ા ંહોય તો એટલુ ં
જ, કે કદવસ શાનંતથી પરૂો થયો!” પરંત ુનસપાઈઓની સજાની અસર બજારોમા ંઅન ેગલીગલીમા ંશુ ંહતી તે 
જાણવાનો એમણે પ્રયાસ ન કયો.  અફવાઓ ફેલાઈ ગઈ હતી કે હવ ેબધા નસપાઈઓને કાઢી મકૂશે, અંગ્રેજો 
શહરેનો કબજો લઈ લેશ ેઅને લ ૂટંફાટ મચાવશે. લોકો સ્વબચાવમા ં હનથયારો વાપરવાની તૈયારી કરવા 
લાગ્યા. 

સાજં પડતા ંઅંગ્રેજ અફસરો મેસમા ંમોજમસ્તી અન ે કડનર માટે એકઠા થયા તેમા ંકનમશનર અન ે ‘ઇલેવથં 
નસપોય’નો કમાડંર પણ હતા. શહરેમા ંલાગેલા ંપોસ્ટરો નવશ ેવાત નીકળી પણ બન્નએે હસી કાઢ્ુ.ં ૧૦મી મે, 
રનવવારની સવારે બધા અંગ્રેજો ચચધમા ંજવાની તૈયારી કરતા હતા. 

આમ છતા ં સકેંતો સ્પષ્ટ હતા. એ કદવસ ેઅંગ્રેજી અફસરોના ઘરે કામ કરવા કોઈ શહરેમાથંી ન ગયુ.ં 
એકસામટા બધા જ ન આવ્યા તો પણ અફસરોને કંઈક ગરબડ હોવાનુ ંન લાગ્યુ.ં સાજંની પ્રાથધના વખત ે
બધા ફરી ચચધમા ંજવા નીકળ્યા તયારે લાગ્યુ ંકે વાતાવરણ તગં છે. એક વાત ચોખ્ખી દેખાઈ આવતી હતી કે 
કહન્દી નસપાઈઓએ બળવો કયો છે. 

થડધ કૅવલરી (ઘોડસેવાર) દળના ૮૫ નસપાઈઓને આગલે કદવસ ેજેલમા ંનાખી દેવાયા હતા. હવ ેરનવવારની 
સાજંે હળવો જાપ્તો હતો તેનો લાભ લઈન ેએના ઘોડસેવાર નસપાઈઓ સાજંે  જેલ તરફ ધસ્યા. જેલની 
દીવાલ સધુી પહોંચ્યા પણ ક્ાયં અંગ્રેજ સૈનનકોન ેગોઠવેલા નહોતા એટલે એમન ે નવરોધનો સામનો ન 
કરવો પડયો. એમણ ેતરત જ દીવાલમા ંગાબડુ ંપાડ્ુ ંઅને  બધા જ નસપાઈઓને છોડાવીને પાછા ફયાધ. 
(એક કરપોટધ પ્રમાણે એમણ ેદીવાલ ન તોડી પણ બહારથી દીવાલની નીચેથી સરંુગ બનાવી). એમન ેમાત્ર 
પોતાના સાથીઓ છોડાવવા હતા. બીજા કેદીઓને બહાર નીકળવા ન દીધા, બ્રબસલ્ડિંગન ેઆગ ન લગાડી  કે 
જેલર અન ેએના પકરવારન ેપણ જફા ન પહોંચાડી. 

દરનમયાન ૧૧મી અન ે૨૦મી ઇન્ફન્રીએ ખલુ્લો બળવો કરી દીધો. ‘૧૧મી’નો કમાડંન્ટ કફનનસ તરત એમન ે
ઠપકો આપવા પહોંચ્યો. એ બોલતો હતો તયા ંજ ‘૨૦મી’ના એક નસપાઈએ એના પર ગોળી છોડી, એ ઘોડા 
પરથી પડી ગયો, તરત ‘૨૦મી’માથંી ધાણી ફૂટે એમ ગોળીઓ વરસી અન ે કફનનસ માયો ગયો. કફનનસ 
‘૧૧મી’નો કમાડંર હતો પણ ‘૨૦મી’એ એન ે માયો. સામાન્ય સજંોગોમા ં ‘૧૧મી’ના નસપાઈઓએ આનો 
બદલો લીધો હોત પણ આ ૧૮૫૭ની ઐનતહાનસક ૧૦મી મે હતી. ‘૧૧મી’ને એમા ંકંઈ ખોટંુ ન લાગ્યુ.ં બન્ન ે
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ઇન્ફન્રીઓના નસપાઈઓ એક સાથ ેથઈ ગયા. ધમોનો ભેદ પણ ન રહ્ો. કહન્દુઓ અન ેમસુલમાનોનુ ંએક જ 
લક્ષ્ય હતુ:ં જ્યા ંગોરો દેખાય, ઝાટકી નાખો! બજારોમા ંઅને ગામેગામ અંગ્રેજો સામેનો રોર્ષ  બહાર આવવા 
લાગ્યો. એક જ કદવસમા ંમરેઠ આખુ ંઅંગ્રેજનવરોધી છાવણી બની ગયુ.ં લોકો જેલ પર ત્રાટક્ા અન ેબધા 
કેદીઓને છોડાવી લીધા. હવે પોલીસ દળના માણસો પણ એમની સાથ ેજોડાયા. આમ છતા ંખજાનાના 
રક્ષણ માટે ગોઠવાયેલા નસપાઈઓ વફાદાર રહ્ા અન ેજાણે કંઈ ન બન્યુ ંહોય તેમ પોતાની ફરજ બજાવતા 
રહ્ા. પકરણામ ેખજાનો લ ૂટંવાના લોકોના પ્રયાસ નનષ્ફળ રહ્ા. 

અંગ્રેજ ફોજે હવ ેસામનો કરવાની તૈયારી કરી લીધી. કૅય લખ ેછે કે પ્રબળ આસ્થાવાન અંગ્રેજ મકહલાઓન ે
ખાતરી હતી કે અંત ેતો બ્રિસ્તી ધમધનો નવજય નનનમિત છે અન ે બ્રબચારા નસપાઈઓનુ ં નનકંદન નીકળી જવાનુ ં
છે. પરંત ુઅંગ્રેજ સૈનનકોની તૈયારીઓ નકામી નીવડી અને એમની પતનીઓની બ્રિસ્તી ધમધ માટેની આસ્થા 
પણ ઠગારી સાબીત થઈ. અંગ્રેજ કમાડંરોની કાયરતા નવશે કૅય લખ ેછે કે જ્યારે  કોઈ રેજજમેન્ટ નવદ્રોહ કરે 
તયારે એના નેતાનુ ંસ્થાન એની રેજજમેન્ટની વચ્ચે હોય; પછી એ જીવ ેકે મરે. પણ કારમાઇકલ સ્સ્મથ, જેણ ે
ખાસ પરેડ ગોઠવીને ભારેલા અસ્ગ્ન પર ફૂકં મારીને એની રાખ ઉડાડી હતી તે, કનમશનર પાસ ેગયો, જનરલ 
પાસ ેગયો, બ્રિગેકડયર પાસ ેગયો પણ પોતાની રેજજમેન્ટમા ંન ગયો. 

બીજા બ્રિગેકડયર નવબ્રલયમને આવી સ્સ્થનતમા ં કેમ કામ કરવુ ંતેનો અનભુવ નહોતો. એણે ગોરા સૈનનકોન ે
પરેડ ગ્રાઉંડમા ંએકઠા તો કયાધ પણ રાઇફલો માટે કારતસૂ ન આવ્યા.ં એણ ેધાયુું કે બળવાખોરો ખજાના પર 
હમુલો કરવાના હશ.ે એણે તયા ંસૈનનકો મોકલ્યા, પણ તયા ંએક પણ નવદ્રોહી ન મળ્યો. પછી એણ ેબરાકોમા ં
દળ મોકલ્યુ ંપણ બરાકો ખાલી જોઈ. નવદ્રોહીઓ ક્ા ંલડ ેછે, કેટલા અંગ્રેજોની કતલ કરી તેનો એન ેકોઈ 
જાતનો ખ્યાલ જ નહોતો. કદાચ યરુોનપયનોના ંક્વાટધરો પર હમુલો કરતા હશ!ે ક્વાટધરો ભડકે બળતા ંહતા.ં 
સેનાની ટુકડીને ક્વાટધરો પાછળ મોકલવામા ંઆવી પણ તયા ંએમન ે બળતા ંઘરોમાથંી જે મળે તે લ ૂટંી લેવા 
આવેલા ગણ્યાગાઠંયા ચોરો જ મળ્યા. 

દરનમયાન અંગ્રેજ સ્ત્રી-બાળકો બળતા ંઘરો છોડીને પરેડ ગ્રાઉંડમા ંએકઠા ંથઈ ગયા ંહતા.ં નવબ્રલયમ કૅયનો 
દાવો છે કે  બળવાખોરોએ સ્ત્રીઓ અન ેબાળકોન ેપણ તલવારની ધારે અન ેબદૂંકોને નાળચે ચડાવ્યા.ં આખી 
રાત કફરંગીઓએ ભયકંર ઓથારમા ંગાળી કારણ કે હવ ેકેન્ટોનમેન્ટમા ંલ ૂટંફાટ કરાનારાઓના ંધાડા ંત્રાટક્ા ં
હતા,ં ગોરી ચામડી દેખાઈ કે ગોળી છૂટી કે છરો ભોંકાયો. આખી રાત ગોરાઓ બીકથી ફફડતા રહ્ા.  

મેરઠ આઝાદ થઈ ગયુ ંહતુ,ં પણ આખો દેશ હજી ગલુામ હતો. 

તો નવદ્રોહીઓ ક્ા ંગયા? કદલ્હી તરફ ધસમસતા એમના ઘોડાઓના ડાબલા હજી પણ ઇનતહાસમા ંપડઘાય 
છે! 

(૨) 

ડૉક્ટ્રીન ઑફ લેપ્સ 
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હજી નસપાઈઓ કદલ્હી પહોંચીને બહાદુર શાહ ઝફરન ેશહનેશાહ-એ-કહન્દ બનીને નવદ્રોહનુ ંનેતતૃવ સભંાળવા 
નવનનંત કરે તયા ંસધુી જમનુા કકનારે એમની રાહ જોઈએ અન ેવચ્ચેથી આવતા અંકમા ંડલહૌઝીના ‘ડૉક્રીન 
ઑફ લેપ્સ’ની અસરોની ચચાધ કરી લઈએ કારણ કે ૧૮૫૭ના નેતાઓને આ ડૉક્રીને જ જન્મ આપ્યો. 

૧૮૪૮મા ંડલહૌઝી ગવનધર જનરલ બન્યો. એનુ ંઆખુ ંનામ તો ‘જેમસ ઍન્્્ ૂિાઉન રામસ,ે માસ્ક્વધસ અન ે
ટેન્થ અલધ ઑફ ડલહૌઝી’ હતુ ંપણ ઇનતહાસ એન ેડલહૌઝીના નામ ેજ ઓળખ ેછે.  બ્રિટનના સામ્રાજ્યવાદી, 
જમણેરી અન ેરૂકઢચસુ્ત રાજકારણીઓમા ં૩૫ વર્ષધનો આ યવુાન નપ્રય હતો. એ પોત ેપણ કટ્ટર સામ્રાજ્યવાદી 
હતો. ભારતના ઇનતહાસમા ંઅંગ્રેજ સત્તાએ ‘ડૉક્રીન ઑફ લેપ્સ’  લાગ ુકયો તે ડલહૌઝીને નામ ેચડ ે છે. 
ડૉક્રીન ઑફ લેપ્સ હઠેળ અંગ્રેજોના આનશ્રત રાજાઓને સતંાન ન હોય તો દત્તક લઈન ે  કોઈન ેગાદી 
સોંપવાનો અનધકાર રદ કરવામા ંઆવ્યો,   
આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ કે વૅલેસ્લીના સમયથી અંગ્રેજોની નીનત રાજ્યોન ેખાલસા કરવાની જ હતી. 
પરંત ુએ નીનતનો અમલ સગવકડયા ધમધ જેમ થતો; કોઈકને દત્તક લેવાની છૂટ હોય, તો કોઈકનુ ંરાજ્ય 
ગળી જતા. ડલહૌઝીએ એ કાયદાને સળંગસતૂ્ર બનાવ્યો. પહલેા ં એવુ ં હતુ ં કે રાજા દત્તક લેતા ં પહલેા ં
સવોપકર સત્તાને, એટલે કે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ નીમેલા ગવનધર જનરલની મજૂંરી મેળવે. એ નક્કી કરે કે 
દત્તક લેવાની છૂટ આપવી કે કેમ. આમ નસિંનધયા, હોલકર વગેરે મોટા ંરાજ્યો દત્તક લઈ શક્ા.ં ડલહૌઝીએ 
એમા ં ફેરફાર એટલો કયો કે મજૂંરી માગવા કે આપવાનો સવાલ જ નહીં; રાજા બ્રબનવારસ મરી જાય તો 
રાજ્ય સીધુ ંજ સવોપકર સત્તાના હાથમા,ં એટલે કે કંપની હસ્તક ચાલ્યુ ંજાય, દત્તકના હાથમા ંજવાનો પ્રશ્ન 
જ ન રહ.ે 
કહન્દુ ધમધશાસ્ત્રો પ્રમાણે ૧૨ પ્રકારના પતુ્ર છે.૧ આ પરંપરા ધીમ ેધીમ ેઘસાઈ ગઈ અને અંત ેબે પ્રકાર રહ્ા 
– ઔરસ પતુ્ર અન ેદત્તક પતુ્ર. આમા ંજાતનુ ંપણ મહતતવ હતુ ંએટલે રાજાઓ માત્ર રાજપતૂોમાથંી જ દત્તક 
લઈ શકે. દત્તક લેતી વખત ેકોઈ રાજ્યસત્તાની પરવાનગી લેવાનુ ંશાસ્ત્રમા ંનવધાન નથી. પરંત ુકંપની રાજે 
દત્તક લેવા માટે એમની પરવાનગી લેવાનો નનયમ બનાવ્યો હતો, જે ધમધની નવરુદ્ધ હતો. ડલહૌઝીએ તો 
દત્તક લઈ જ ન શકાય એવો નનયમ બનાવી દીધો. આ નનયમ તો કહન્દુ ધમધના પરંપરાગત નવધાન પર 
સીધો હમુલો હતો. આની સામે માત્ર રાજાઓ કે જાગીરદારોમા ંનહીં, સામાન્ય કહન્દુ સમાજમા ંપણ ભારે 
નવરોધ હતો. કહન્દુ સમાજમા ં પતુ્રનુ ં બહ ુ મહતતવ તો આજ સધુી રહ્ુ ં છે. એવી માન્યતા છે કે પતુ્ર 
માતાનપતાન ે ‘પુ’ં નામના નકધમાથંી મકુ્ત કરાવે છે અન ે નપતાના મતૃય ુપછી એ નપતાનુ ંસ્થાન લ ેછે. વળી  
પતુ્ર દ્વારા નપતાનો પનુભધવ થતો હોવાનુ ંપણ મનાય છે. ડલહૌઝીની ખાલસા નીનત માત્ર રાજકીય નહીં, 
ધાનમિક હમુલા જેવી પણ હતી. 
ડલહૌઝીના પ્રશસંક લખેકોનુ ંકહવે ુ ંછે કે રાજા દત્તક લ ેતો એ માત્ર પોતાની સપંનત્ત જ વારસામા ંઆપી શકે, 
રાજ્ય ચલાવવાનો અનધકાર આપવાની જોગવાઈ તો ધમધમા ંપણ નથી. પરંત ુએના નવરોધીઓનુ ંકહવે ુ ંછે કે 
દત્તક પતુ્ર દત્તક લેનાર નપતાનુ ંસ્થાન લતેો હોવાથી એન ેબધી જવાબદારીઓ અન ેઅનધકારો મળે છે. 
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પરંત ુડલહૌઝીની દલીલ એ હતી કે આ ‘નકલી રાજાઓ’નો વહીવટ સારો નથી. રાજાઓ ગલુતાનમા ંમસ્ત 
રહ ે છે, પ્રજા પ્રતય ે જરાય જવાબદાર નથી હોતા. રજવાડાઓંની પ્રજા દુુઃખી રહ ે છે. એમન ે સશુાસન 
આપવાની કંપની સરકારની ફરજ છે. તેમા ંપણ રાજાનુ ંમતૃય ુથાય તે પછી  મનફાવે તેન ેપોતાનુ ંરાજ્ય 
સોંપી દે તે પ્રજાના ભલા માટે નથી. પ્રજા અન ેકંપની સરકાર વચ્ચે સીધા સબંધંમા ંઆ રાજાઓ આડ ેઆવ ે
છે અન ેએમન ેહટાવવા જ જોઈએ. લડંનની સરકાર અને ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના ડાયરેક્ટરોએ એની આ 
દલીલ માન્ય રાખી. આખા ભારત પર અંગ્રેજોનુ ંરાજ સ્થાપાય તેમા ંએમન ેભારતની જનતાનુ ંભલુ ંદેખાત ુ ં
હતુ!ં  
૧૮૪૮મા ંભારત આવ્યા પછી તરત ડલહૌઝીએ પોતાની યોજના પર કામ શરૂ કરી દીધુ.ં સૌ પહલેા ંતો એણ ે
પજંાબ પર ધ્યાન આપ્યુ.ં પજંાબ અન ેઅફઘાનો વચ્ચે યદુ્ધ ચાલ્યા કરતુ ંહતુ.ં ડલહૌઝી આવ્યો તે પહલેા,ં 
અંગ્રેજો અન ેશીખો વચ્ચ ેલડાઈ થઈ તે પછી પજંાબ પર અંગ્રેજોનો લગભગ કબ્જો હતો જ. પજંાબન ેત્રણ 
ભાગમા ંવહેંચી નાખવામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં ત્રણ લૉરેંસ ભાઈઓ - હનેરી, જ્યૉર્જ અન ેજ્હૉન - ત્રણેય ભાગના 
ગવનધર હતા. એક જ પકરવારનુ ંવચધસ્વ પજંાબમા ંહતુ,ં ડલહૌઝીએ પહલેા ંતો એ તોડ્ુ.ં એથી એની યોજના 
પજંાબમા ંલાગ ુકરવાનુ ંસહલેુ ંથયુ.ં બીજી બાજુ, શીખ જાગીરદારો અંદરોઅંદર લડતા રહતેા હતા. ડલહૌઝી 
માટે આ સારંુ બહાનુ ં હતુ.ં ૧૯૪૯મા ંએણે સગીર વયના રાજા દલીપ નસિંહન૨ે ગાદીએથી હટાવ્યો અન ે
૫૦,૦૦૦ રૂનપયાનુ ંસાબ્રલયાણુ ંઆપવાનુ ંનક્કી કરીને લડંન મોકલી દીધો. શીખ સૈનનકોમાથંી મોટા ભાગનાન ે
અંગ્રેજી ફોજમા ંસામલે કરી લીધા અન ેએમનો અહભંાવ પોસાય તે માટે શીખોન ે‘લડાયક જાત’ ગણાવ્યા. 
કંપનીએ પજંાબ પાસેથી ૫૩ લાખ રૂનપયા લવેાના હતા, તેના બદલામા ંકોહીનરુ હીરો જપ્ત કરી લેવાયો.  
આમ પજંાબ અંગ્રેજોના તાબામા ં ગયુ.ં ૧૮૫૭ના બળવાને શીખો ‘પરુબ્રબયાઓનો બળવો’ (પવૂધના 
નસપાઈઓનો એટલ ેકે કહન્દુસ્તાનીઓનો બળવો) માનતા હતા અન ેબળવાને દબાવવામા ંઅન ેખાસ કરીને 
કદલ્હી પરનો નવદ્રોહીઓનો ઘરેો તોડવામા ંશીખોએ ભારે મદદ કરી. 
એ જ રીતે સાતારાનો વારો આવ્યો. અંગ્રેજો અન ેમરાઠાઓ વચ્ચે ત્રીજુ ંયદુ્ધ થયા પછી મરાઠા સત્તા સપંણૂધ 
વેરવીખેર થઈ ગઈ. યદુ્ધ પછી ૧૮૧૮મા ંઅંગ્રેજોએ શાહ ુબીજાના પતુ્ર પ્રતાપ નસિંહન ેગાદી આપી પણ એ 
નામનો જ રાજા હતો. ૧૮૩૯મા ં એન ે પદભ્રષ્ટ કરીને એના ભાઈ અપ્પાજીન ે ગાદીએ બેસાડયો, પરંત ુ
અપ્પાજી નનુઃસતંાન હતો અને એ દત્તક લેવા માગતો હતો પણ  કંપનીએ ૧૮૪૮ સધુી એની અરજીનો કંઈ 
જવાબ ન આપ્યો અન ેડલહૌઝીએ એનુ ંરાજ્ય ખાલસા કરી લીધુ.ં 
બમાષનુ ં પેગ ુ પણ અંગ્રેજોના હાથમા ં પડ્ુ,ં બમાધની લડાઈ વચ્ચેથી ડલહૌઝીએ વસક્કક્કમ પણ પોતાના 
કબજામા ંલઈ લીધુ.ં ઓડીશાના સબંલપરુમા ંપણ ડૉક્રીન ઑફ લેપ્સ લાગ ુથયો.  
પરંત ુઝાસંીનો કેસ ખાસ ઉલ્લેખ માગે છે. લેખક નવબ્રલયમ લી-વૉનધર સદંભધમા ંદશાધવેલા પસુ્તકમા ંઝાસંીન ે
ખાલસા કરી લેવાના નનણધયનો બચાવ કરે છે, જે કંઈક આ પ્રમાણ ેછેુઃ “મરાઠાઓએ ઉત્તર ભારતમા ંકરેલી 
લ ૂટંફાટનો આ નાનો ટુકડો હતો, જે પશેવાએ ૧૮૧૭મા ંકંપનીને સોંપી દીધો હતો. એના નવા શાસકોન ેએ 
જ વરે્ષ ‘સબુેદાર’નુ ંબ્રબરુદ આપવામા ંઆવ્યુ ંઅન ે૧૮૩૨મા ંએ બ્રબરુદ ફેરવીને ‘રાજા’ બનાવી દેવાયુ.ં રાજાનુ ં
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શાસન નબળંુ હતુ ંઅન ેએ નનુઃસતંાન હતો. ૧૮૩૯મા ંએનુ ંમતૃય ુથયુ ંતયારે બ્રિકટશ સરકારે દત્તકને ન માન્યો. 
એ વખત ેચાર દાવેદાર હતા તેમાથંી એકન ેપસદં કરીને એન ેહકુમત સોંપી. એણ ેપણ બહ ુખરાબ વહીવટ 
કયો અન ેએ નનુઃસતંાન મતૃય ુપામયો. ફરી એ જ દાવેદારોમાથંી એકન ેપસદં કયો. પરંત ુએ દરનમયાન ઝાસંી 
અન ેએની પાસેના જલાઉનમા ંહાલત બહ ુજ ખરાબ હતી એટલ ેસરકારે પોત ેજ સત્તા સભંાળી અન ેગાડી 
પાટે ચડાવી. તે પછી સવોપકર સત્તાએ પસદં કરેલા રાજાને ૧૮૪૨મા ંફરી રાજ્યનુ ંસકુાન સોંપી દેવાયુ ંઅન ે
એણે સારો વહીવટ આપ્યો. ૧૮૫૩મા ંએ પણ નનુઃસતંાન મતૃય ુપામયો. એ વખતે ડલહૌઝીએ લખ્યુ ંકે ઝાસંી 
અન ે જલાઉનની પ્રજાના કલ્યાણની સરકારની ફરજ છે એટલ ે સીધો જ વહીવટ સભંાળી લેવો. આના 
બદલામા ંરાણીન ેસારંુએવુ ંપેન્શન પણ બાધંી આપવામા ંઆવ્યુ.ં 
લી-વૉનધર કહ ે છે કે આ જ નીનત લાગ ુકરીને ડલહૌઝીએ બીજા ં કેટલાકં નાના ંરાજ્યો “સ્થાનનકની પ્રજાના 
ભલા માટે” ખાલસા કરી લીધા.ં 
ડલહૌઝીની નીનતના ટીકાકારો પણ ઘણા હતા. એ ૧૮૫૬મા ંપાછો ગયો તે પછી છાપાઓં પણ એની રાજ્યો 
હડપ કરવાની નીનતની ટીકા કરતા ંરહ્ા.ં જો કે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના ડાયરેક્ટરોએ એનો કદી નવરોધ ન 
કયો.  એ જ રીતે બ્રિકટશ સરકારનુ ંવલણ પણ નરમ રહ્ુ.ં પરંત ુએના જવા પછી એક વર્ષધથી પણ ઓછા 
સમયમા ંઆખા કહન્દુસ્તાનમા ંઠેરઠેર બળવો ફાટી નીકળ્યો. ડલહૌઝીની નીનત જ ૧૮૫૭ના મહાન સ્વતતં્રતા 
સગં્રામ માટે જવાબદાર હતી એવુ ંમાનનારાની સખં્યા તો એ વખત ેપણ ઓછી નહોતી. 
ખેડતૂો અન ેઆકદવાસીઓ તેમ જ સામાન્ય લોકોમા ંતો એમની અવદશાન ેકારણે નવરોધ હતો જ; તેમા ંગાય 
અન ે ડુક્કરની ચરબીવાળા ંકારતસૂોને કારણે નસપાઈઓનો રોર્ષ ભળ્યો અન ેનાનામોટા રાજાઓ પણ હવ ે
અંગ્રેજોની નવરુદ્ધ કમર કસવા લાગ્યા. ૦૦૦ 

૧મનસુ્મવૃત ૧૨ જાતના પતુ્ર ગણાિે છે જેમાથંી માત્ર પ્રથમ ૬ પ્રકારના પતુ્રોને સપંવત્તનો અવધકાર છેઃ (૧) ઔરસ (પોતાની 
પત્નીથી થયેલો); (૨) િેત્રજ  (વનયોગ દ્વારા); (૩)દત્તક (બીજા દંપતીનો સ્િીકારેલો પતુ્ર); (૪) કૃવત્રમ (બીજાની સમંવતથી પોતાનો 
માનેલો); (૫) ગઢૂોત્પન્ન (કોઈ જાણતુ ંન હોય તેમ પેદા થયેલો); (૬) અપવિદ્ધ (માતાવપતાએ તરછોડેલો). આિા ૬ પ્રકારના પતુ્રને 
સપંવત્તનો અવધકાર છે. (મનસુ્મવૃત અધ્યાય ૯, શ્લોક ૧૫૮).  

(૭) કાનીન (અવિિાકહત પતુ્રીનો પતુ્ર); (૮) સહોઢ (લગન િખતે પત્ની સાથે લાિી હોય તે); (૯) ક્રીત (ખરીદેલો); (૧૦) પૌનભષિ 
(પવતએ છોડેલી સ્ત્રીએ કે વિધિાએ અન્ય દ્વારા પેદા કયો હોય તે); (૧૧) સ્િયદંત્ત (માગયો ન હોય પણ બીજાએ જાતે જ સોંપી 
દીધેલો); (૧૨) શૌદ્ર (શદૂ્ર સ્ત્રીથી થયેલો). આિા ૬ પ્રકારના પતુ્રને સપંવત્તનો અવધકાર નથી. મનસુ્રવુત અધ્યાય ૯, શ્લોક ૧૫૯). 
(સાધના પબ્બ્લકેશન્સ, સપંાદકઃ સરેુશ જાયસિાલ. આવવૃત્ત ૨૦૦૮ પષૃ્િ ૩૨૩. ISBN 81-89789-18-X. 

૨આપણે દળલપ રૉફીથી પકરળચત છીએ. 
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પ્રકરણ ૯ : ૧૮૫૭ - ૧૦ મી મે: મેરિના વિદ્રોહીઓ કદલ્હીમા ં
આપણે મેરઠના નવદ્રોહીઓન ે તયાથંી અદૃશ્ય થઈ જવાનુ ં૯મા પ્રકરણમા ંવાચં્યુ.ં હવ ેઆ પ્રકરણમા ંઆપણ ે
એમનુ ં કદલ્હી પરનુ ંઆક્રમણ જોઈએ. કદલ્હી.....મોગલ સલતનતનો હોલવાતો દીવો બહાદુર શાહ ઝફરના 
રૂપે ટમટમતો હતો. એની સત્તા માત્ર લાલ કકલ્લા અન ેએની બહાર પોતાના મહરેૌલીના મહલે અથવા તો 
બેગમોના મહલે પરૂતી રહી ગઈ હતી. શાહ આલમના મતૃય ુપછી એ  બાસઠ વર્ષધની વયે ૧૮૩૭મા ં ગાદીએ 
આવ્યો હતો અન ે૧૮૫૭મા ંએ ૮૨ વર્ષધનો થઈ ચકૂ્ો હતો. 

કદલ્હીની વાત આપણે ત્રણ નજરે જોનારાઓના શબ્દોમા ંજ સાભંળશુ.ં આમા ંએક છે, ઝહીર દહલેવી. એ 
બાદશાહના મહલેમા ંબહ ુનાની વયે ઊંચા અન ેજવાબદારીભયાધ હોદે્દ પહોંચ્યો હતો. એ ઉતસાહી પણ નશખાઉ 
શાયર પણ હતો અન ેઝૌક જેવા મહાન શાયરો સાથ ેએનો સપંકધ હતો. બીજો છે, મોઇનદુ્દીન હસન ખાન. એ 
અંગ્રેજોને વફાદાર શહરેનો પોલીસ ઊપરી હતો. પછી એ નવદ્રોહીઓ સાથ ેમળી ગયો. ત્રીજો છે, મનુશી 
જીવનલાલ. ત્રણેય જણ ેપોતપોતાની રીતે ડાયરી લખી છે, એમા ંપહલેા કદવસથી છેલ્લા કદવસ સધુીની 
વાતો નોંધી લીધી છે. મોઇનદુ્દીન અન ેજીવનલાલની ડાયરીઓ નવદ્રોહના સમયના બ્રિકટશ એજન્ટ જ્હોન 
મેટકાફના બીજા પતુ્ર ચાલ્સધ મેટકાફે લઈ લીધી, મોઈનદુ્દીન કહી ગયો હતો કે એ જીવતો રહ ે તયા ંસધુી 
ડાયરી પ્રકાનશત ન કરવી. એનુ ં૧૮૮૫મા ંમતૃય ુથયા પછી ચાલ્સ ેએનો અંગ્રેજીમા ંઅનવુાદ કરાવ્યો અન ે
૧૮૯૩મા ંઅંનતમ રૂપ આપ્યુ.ં પણ ડાયરી પ્રકાનશત થાય તે પહલેા ંચાલ્સધનુ ંપણ મતૃય ુથઈ ગયુ.ં તે પછી 
૧૮૯૮મા ંએની પતનીએ એ પસુ્તક પ્રકાનશત કયુું.  આપણે આ ત્રણેયના ંઆતમકથનો જોઈએ.  

ઝહીર દહલેિીના ંસસં્મરણ 

જેઠના બળબળતા વાયરા અને મહુરધમના રોઝાના એ કઠોર કદવસો હતા તયારે સમાચાર મળ્યા કે મેરઠમા ં
નસપાઈઓએ બળવો કયો છે. બાદશાહ સલામત  હઝરત ળઝલ-એ-સબુ્હાની ખળલફા-ઉર-રહમેાની અબ ૂઝફર 
વસરાજુદ્દીન મહંમદ બહાદુર શાહ સવારની નમાઝ પછી ઝૈર-એ-ઝરોખા (ઝરુખામાથંી દશધન આપવા) માટે 
બેઠા છે. સમન બરુ્જ નીચ ે૨૦૦ ચનુદંા સૈનનકો અન ે૩૦ હબસીઓ ખડપેગ ેછે. કકલ્લાની ઉપરથી ચોકકયાત ે
બમૂ પાડી. અમીર ફતેહ અલી દારોગાએ દૂર મીર બાહરીની જકાતચોકી નજીક નદીના પલુ તરફ આંગળી 
ચીંધી. તયા ંઆગ ભડકે બળતી હતી અન ે નતખારા ઊંચે સધુી ઊડતા હતા. નદીકાઠેં ધમૂાડાના ગોટેગોટા 
છવાઈ ગયા હતા. એણ ેનીચે હાક મારીને બ ેઘોડસેવારોને પલુ તરફ દોડાવ્યા. બન્ને નદી સધુી પહોંચે તે 
પહલેા ંજ એમન ેએક ટોળંુ મળ્યુ ંઅન ેખબર આપ્યા કે  ફોજ ઘસૂી આવી છે, અન ેમીર બાહરીને મારી 
નાખ્યો, જકાત ચોકીની નતજોરી લ ૂટંી લીધી અન ેચોકીને આગ ચાપંી દીધી. અસવારો તરત પાછા વળ્યા 
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અન ેસમાચાર આપ્યા. બાદશાહ ે  તે જ ઘડીએ ફતેહ અલી અન ે હાનમદ ખાનને તાબડતોબ પલુ તોડી 
નાખવા માટે હકુમ આપ્યો અને બધા દરવાજા બધં કરી દેવા શહરે કોટવાળને ફરમાન કયુું. 

પરંત ુપલુ તોડવા ગયેલી ટુકડી તયા ંપહોંચે તે પહલેા ંજ સામેથી કેટલાયે અસવારો પલુ વટાવીને આવી 
ગયા હતા. એટલે પલુ તોડવા ગયા તે તરત પાછા ફયાધ. એમની વાત સાભંળીન ેબાદશાહ તો શાતં રહ્ો 
પણ જનાનખાનામા ંરોકકળ મચી ગઈ. 

એટલામા ંબળવખોર અસવારો ઝરૂખાની નીચે આવી પહોંચ્યા. તરત કકલ્લાનો કલકત્તા દરવાજો બધં કરી 
દેવાયો. નનગમબોધ ઘાટ  તરફનો દરવાજો પણ બધં કરી દેવાયો, તયા ંઘાટ પર પજૂાપાઠ કરવા ગયલેા ં
સ્ત્રી-પરુુર્ષો હાફંળાફંાફંળા ંકકલ્લાની અંદર દાખલ થઈ ગયા.ં 

આ બાજુ નવદ્રોહીઓના સરદારે બાદશાહ સામ ેલળીલળીને સલામ કરી અન ેઆખી વીતક કહી સભંળાવી. 
બાદશાહ ેકહ્ુ ંકે હુ ંતો સફૂી છ.ં બાદશાહત તો મારા વડવાઓ સાથ ેગઈ. હુ ંબસ, મધ્યસ્થી કરી શકંુ. તે પછી 
એણે અંગ્રેજ રેનસડન્ટ ફે્રઝરને બોલાવ્યો અન ેએન ેકહ્ુ ંકે આ નસપાઈઓ તમારા છે. આજે તમારી સેવા કરતા ં
એમના ધમધ પર આંચ આવી છે. ધાવમિક અત્યાચાર અને કટ્ટરતા બહુ ખરાબ િાત છે. એને કારણે ઘણી 
રાજસત્તાઓ ડલૂ થઈ ગઈ છે અને કોણ જાણે કેટલાયના ંલોહી રેડાયા ં છે (ઝફર દહલેવી પ.ૃ ૫૯-૬૦). 
બહાદુર શાહ બાદશાહ ેફે્રઝરને ઠપકો આપ્યો કે આટલુ ંબધુ ંથાય છે અન ેતમને ખબર પણ નથી પડી! 

ફે્રઝરે કહ્ુ ં કે “આ ગલુામ”ને રાતે અબ્રગયાર વાગ્ય ેપત્ર મળ્યો હતો પણ મન ેબહ ુઊંઘ આવતી હતી અને 
પત્ર સામાન્ય હશ ેએમ માનીને વાચં્યા વગર જ સઈૂ ગયો. સવારે તમારા માણસોએ આવીન ેમને સમાચાર 
આપ્યા. 

તે પછી ફે્રઝર કકલ્લાના જુદા જુદા દરવાજા તપાસવા ગયો. એક જગ્યાએ એન ેપાચં નવદ્રોહી મળ્યા. ફે્રઝરે 
પોતાની બગ્ઘી પરૂપાટ દોડાવી. પાછળ અસવારો ખલુ્લી તલવારે ધસતા હતા. એક દરવાજાની નાની બારી 
ખલુ્લી હતી તેમાથંી ફે્રઝર અને કકલ્લેદાર અંદર ઘસૂી ગયા. અંદર જતા ંજ એણે સતં્રીઓને પછૂ્ુ ંકે “દરવાજો 
શા માટે ખલુ્લો રાખ્યો છે? તમે આ લોકો સાથ ેછો કે ધમધ સાથ?ે” સતં્રીઓએ જવાબ આપ્યો કે “ધમધ સાથ.ે” 
ફે્રઝરે કંઈ બોલ ે તે પહલેા ંએમણે આખો દરવાજો ખોલી નાખ્યો!  ફે્રઝર ઉપર ભાગ્યો. પાછળ નવદ્રોહીઓ 
અંદર ઘસુી આવ્યા અન ેફે્રઝર નવશે પછૂ્ુ.ં સતં્રીઓએ ઊંચે આંગળી ચીંધી. નવદ્રોહીઓ ઉપર ચડી ગયા. ફે્રઝર 
દેખાયો. એક ગોળી ભગેી એની લાશ ઢળી ગઈ. નવદ્રોહીઓ પછી બહાર નીકળી ગયા અન ેક્ાયં પણ કોઈ 
ગોરી ચામડી કે દેશી બ્રિસ્તી નજરે ચડયો, ઝાટકે દેવા માડંયા. 

જીિનલાલની ડાયરી 

મનુશી જીવનલાલ ઔરંગઝેબના દીવાન કાયસ્થ બ્રગરધારીલાલના કુટંુબમા ંજન્મયો હતો. નવદ્રોહથી પહલેા ં
એણે પણ ઘણા ંવર્ષધ બાદશાહની નોકરી  કરી. તે પછી એ ડનૅવડ ઑક્ટરલૉની અન ેચાલ્સધ મૅટ્કાફ સાથ ેરહ્ો. 
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એ બહાદુર શાહ અન ે કંપની સરકાર વચ્ચ ેપેન્શનો નવશેની વાતચીતોમા ંપણ સદેંશવાહક અન ેપ્રનતનનનધ 
હતો. એણે તારીખવાર ડાયરી લખી છે અન ેપછી ચાલ્સધ મૅટ્કાફને સોંપી દીધી, જે એણે પ્રકાનશત કરી.  

જીવનલાલ લખ ેછે કે એ સવારે દસ વાગ્ય ેકોટધમા ંજવાની તૈયારી કરતો હતો તયારે કોટધના કેટલાક કારકનૂો 
આવ્યા અન ેકહ્ુ ં કે બહાર રમખાણ ચાલે છે અન ેજઈ શકાય તેવુ ંનથી. જીવનલાલે એના એક નોકરન ે
તપાસ કરવા મોકલ્યો. એણ ેઆવીન ેખબર આપ્યા કે મહલેના દરવાજા બધં છે અન ેબહાર નસપાઈઓ ઊભા 
છે. શહરેમા ંઘણા ગોરાઓ માયાધ ગયા છે, બૅન્ક પણ લુટંાઈ ગઈ છે. બૅન્કના મેનેજરનુ ંખનૂ થઈ ગયુ ંછે. તયા ં
એન ેસમાચાર મળ્યા કે “બદમાશો”એ એના જ ઘરન ેઘરેી લીધુ ંછે. ઘરના ંમાણસો તો ભડંકકયામા ંજતા રહ્ા ં
હતા ંએટલે બચી ગયા.ં તે પછી જીવનલાલન ેલાગ્યુ ં કે એણે અંગ્રેજોનુ ંલણૂ ખાધુ ં છે એટલે એમન ેમદદ 
કરવી જોઈએ. એણ ે સદેંશોમોકલીન ે દકરયાગજં અન ે કાશ્મીરી દરવાજા પાસ ે રહતેા અંગ્રેજ પકરવારોન ે
બચાવવા માટે પોતાના ઘરે બોલાવી લીધા. આખો કદવસ અન ે રાત શહરેમા ં ચારે બાજુથી અંગ્રેજોની 
કતલના સમાચાર આવતા રહ્ા. 

મોઇનદુ્દીન હસન ખાનનુ ંબયાન 

મોઇનદુ્દીન અંગ્રેજોની સેવામા ંહતો અન ેપછી બળવાખોરો સાથ ેભળી ગયો અન ેકેટલાયે ગોરાઓના ંખનૂમા ં
એનો હાથ હતો. બળવો નનષ્ફળ થયો તે પછી એ મુબંઈ ભાગી ગયો પણ વર્ષો પછી એ કદલ્હી આવ્યો અન ે
ચાલ્સધ મૅટ્કાફન ેમળ્યો. મૅટ્કાફે એન ેખાતરી આપી કે સરકારે નવદ્રોહીઓ સામ ેકંઈ પગલા ંન ભરવાનુ ંનક્કી 
કયુું છે એટલે એ જે કંઈ લખશે તે ખાનગી રહશેે. મોઇનદુ્દીને પોતાના મતૃય ુસધુી કંઈ પ્રકાનશત ન કરવાનુ ં
વચન માગ્યુ ંઅન ે ચાલ્સધ મૅટ્કાફે એન ેખાતરી આપી કે એનુ ંલખાણ એ પ્રકાનશત નહીં કરે. 

મોઇનદુ્દીને પોતાના બયાનમા ંબહ ુતટસ્થતાથી લખ્યુ ં છે. એ કહ ે છે કે અંગે્રજો પોતાને જે માનવુ ંહોય તે 
માને પણ દેશી લોકો એમને ઘસૂણખોર જ માનતા હતા અને અંગે્રજ સરકારે એમના ધમષ પર હુમલો કયો 
એટલે વસપાઈઓ ભડક્યા. ૧૧મીની સવારે એન ે મરેઠમા ં બળવો થયાના નસપાઈઓ કદલ્હીમા ં આવીન ે
અંગ્રેજોની કતલ કરતા હોવાના સમાચાર મળ્યા. એ જ વખત ે  મૅજજસ્રેટ હબ્રચન્સન ેઆવીન ેએન ેતરત 
કોટવાળ (મખુ્ય પોલીસ અનધકારી) પાસ ેજઈને સાવધાન કરવાનો હકુમ આપ્યો. પણ કોટવાળે તો કહ્ુ ંકે 
શહરેમા ંતો શાનંત છે. પછી બન્ન ેબહાર નીકળ્યા તયારે રાજઘાટ બાજુના કકલ્લાના દરવાજા તરફથી એક 
માણસ ભાગતો આવ્યો અન ેસમાચાર આપ્યા કે મેરઠથી નસપાઈઓ આવ્યા છે અન ેભારે ધાધંલ છે.  

મોઇનદુ્દીન હબ્રચન્સનન ેઆ સમાચાર આપવા ગયો અન ેતયાથંી પહાડગજં  પાછો ફયો. એ જ વખત ે જૉઇંટ 
મૅજજસ્રેટ નથઓકફલસ મેટકાફ ઘોડા પર તયા ંઆવ્યો. એણે પરૂતા ંકપડા ંપણ નહોતા ંપહયેાું. એણે મોઇનદુ્દીન 
પાસથેી કપડા ંલીધા ંઅને ઘર તરફ જવા લાગ્યો. કારણ કે એ બેડરૂમમા ં૧૩,૦૦૦ રૂનપયા મકૂીને આવ્યો 
હતો. મોઇનદુ્દીને પહલેા ંતો એન ેવાયો પરંત ુઅંત ેએણ ેબ ેનવશ્વાસ ુમાણસોન ે નથઓકફલસની સાથ ેમોકલ્યા. 
નથઓકફલસના કહવેા પ્રમાણ ેએ કોટધમા ંમોડો પહોંચ્યો હતો, પણ તયા ંએન ેખબર પડી કે મેરઠથી નસપાઈઓ 
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આવ્યા છે. નથઓકફલસ તયાથંી નીકળીન ેબગ્ઘીમા ંદકરયાગજં તરફ ગયો તયા ંએના પર હમુલો થયો પણ એ 
બચી ગયો. આ બાજુ મૅજજસ્રેટ હબ્રચન્સનને નવદ્રોહીઓએ મારી નાખ્યો હતો. 

પછી મોઇનદુ્દીન અન ે નથઓકફલસ ફરાશખાનાવાળા પલુ પરથી આગળ વધ્યા તયારે લાહોરી દરવાજેથી 
આવતા નવદ્રોહીઓની મોટી ભીડ જોઈ. એટલે એ નથઓકફલસને શહરેથી દૂર એક સલામત જગ્યાએ છોડી 
આવ્યો. એ લખે છે કે ઘરમા ંસૌ હમેખેમ છે કે નહીં તે જોવા એ નીકળ્યો તયારે એણે મોટા ંટોળા ંકફરંગીઓના ં
ઘરોમા ંલ ૂટંફાટ કરતા ંજોયા.ં પણ નવદ્રોહીઓએ દારુગોળાનો ભડંાર લ ૂટંવાની કોનશશ કરી તયારે એના અફસરે 
તોપનો ઉપયોગ કયો. આમા ંપચીસેક નવદ્રોહીઓ માયાધ ગયા પણ બીજા ચારસો જણ તમાશો જોવા એકઠા 
થયા હતા તે સાફ થઈ ગયા. પરંત ુહજી રેઝરી પર હમુલો નહોતો થયો. 

મોઇનદુ્દીન  છેક મધરાત સધુી ફરતો રહ્ો. ઠેકઠેકાણે દુકાનો અન ેઘરો ભડકે બળતા ંહતા ંઅન ેરસ્તા પર 
લાશો રઝળતી હતી. 

(૨) 

કદલ્હીમા ંઅરાજકતા  
ઝહીર દહલેવી જ્યારે બળવાના સમાચાર જાણીન ેછોટા દરીબાનંા દરવાજેથી બહાર નીકળ્યો તયારે એણે બે 
ઘોડસેવારોને જોયા. સામેથી મહોલ્લાનો ગુડંો, પહલેવાન ગામી નાહરવાળો આવતો હતો, એની પાછળ 
પચાસેકનુ ંટોળંુ હતુ.ં એ બધા લ ૂટંફાટ માટે નીકળ્યા હતા. ઝહીર કોટવાલી અન ેખનૂી દરવાજાના માગ ેકકલ્લ ે
પહોંચ્યો. તયા ંઅસવારોની ભીડ હતી. એન ેએક તદ્દન નાગો માણસ મળ્યો. એના હાથમા ંકોઈ અંગ્રેજનો બટૂ 
હતો, ચારે બાજુ કાગળ વેરાયેલા હતા અન ેએ કાગળો પર ભયકંર ગાળો સાથ ેબટૂ વીંઝતો હતો.  (ઝહીર 
દહલેવી નવદ્રોહીઓની નવરુદ્ધ છે એ નોંધવુ ંજોઈએ). 
દહલેવી, મોઇનદુ્દીન અન ેજીવનલાલ – ત્રણયેના ંનવવરણમા ંથોડોઘણો ફરક મળે છે પણ તે શક્ છે, કારણ 
કે એમનો પરસ્પર સપંકધ પણ નથી અન ે દરેકે પોતાની વાત લખી છે. આમ છતા ં ઘટનાઓની નોંધ 
એકસરખી છે, એમના પ્રતયાઘાત જુદા પડ ેછે. દહલેવીને આ વાતોથી દહશેત લાગે છે, મોઇનદુ્દીન અંગ્રેજોની 
નોકરી કરે છે અન ેજીવનલાલ તદ્દન તટસ્થ ભાવ ેનોંધ રાખ ેછે.  સવારે નવ વાગ્યાના સમુારે ભારે નવસ્ફોટ 
થયો. તે પછી અંગ્રેજ કમાડંરે પોતાની ફોજન ેએકઠી કરવાની કોનશશ કરી પણ એમાયં ેકહિંદુસ્તાની નસપાઈઓ 
હતા. એમણે લડાઈ માટે જવાની અનનચ્છા પ્રગટ કરી. જીવનલાલ લખે છે કે અંગ્રેજી ફોજમા ં કહન્દુસ્તાની 
નસપાઈઓ હતા એમણે પોતાના નવદ્રોહી ભાઈઓ પર ગોળીઓ છોડવાની ના પાડી દીધી. એટલુ ંજ નહીં, 
એમના અન ેનવદ્રોહીઓ વચ્ચે સારા સબંધંો જોવા મળ્યા, એ બધા એકબીજા સાથ ેહાથ નમલાવતા હતા! 
નવદ્રોહીઓ મેની ૧૧મીએ કદલ્હી આવ્યા તે જ કદવસ ેસાજંના ચાર વાગ્ય ેએમણે કાશ્મીરી દરવાજા પાસેના 
શસ્ત્રભડંાર પર હમુલો કયો. ચારે બાજુથી એન ેઘરેી લીધો અન ે તોપના ગોળા છોડીને એની દીવાલ તોડી 
પાડી. પરંત ુ એ લોકો શસ્ત્રાગારમા ંઘસૂી શકે તે પહલેા ંજ શસ્ત્રાગારના સતં્રીઓએ પોતે જ એન ેઉડાડી દીધો. 
આમા ંતમાશો જોવા એકઠા થયેલા ઘણા લોકો માયાધ ગયા.  
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હવ ે નવદ્રોહીઓન ે કદલ્હીમા ંસપંણૂધ સફળતા મળી ચકૂી હતી. તે પછી એમણે વહીવટ પર ધ્યાન આપ્યુ.ં 
શહનેશાહ બહાદુર શાહ ઝફરને નામ ેએમણે કારભાર શરૂ કરી દીધો. જો કે, બહાદુર શાહના હકુમો માનવા 
માટે નવદ્રોહીઓ બહ ુતતપર નહોતા. ઝહીરના શબ્દોમા ં“અંધેર નગરી, ચૌપટ રાજ” જેવો તાલ હતો.  ઝહીર 
લખ ેછે કે નવદ્રોહીઓએ અંગ્રજેોને લ ૂટંીને ઘણી સપંનત્ત એકઠી કરી લીધી હતી. 
આપણો બીજો નજરે જોનાર સાક્ષી, અંગ્રેજોનો નોકર મોઇનદુ્દીન હસન ખાન પોત ેકેમ નવદ્રોહીઓ સાથ ેભળી 
ગયો તેના નવશ ેલખ ેછે. ૧૧મીએ નથઓકફલસ મૅટકાફન ેપોતાન ેઘરેથી ભાગવુ ંપડ્ુ ંહતુ ંઅન ેએ મોઇનદુ્દીન 
ખાન પાસ ેજ આવ્યો હતો. તે પછી બીજા કદવસની સવારે એ પોતાના નવશ્વાસ ુમાણસની સાથ ેમેટકાફન ે
મળવા નીકળ્યો પણ એન ેવહમે પડયો કે એની પાછળ બે જાસસૂો આવ ેછે. ક્ાકં રોકાઈને એણ ેજાસસૂોને 
તો હાથતાળી આપી દીધી પણ એન ેપોતાના કુટંુબના જાનમાલ પર જોખમ હોવાનુ ંસમજાઈ ગયુ.ં એક-બ ે
કદવસ પછી એણે અંગ્રેજોનો સાથ છોડી દીધો. 
જીવનલાલ લખે છે કે ૧૧મીની બપોર સધુીમા ંજેલ સધુી સમાચાર પહોંચી ગયા હતા કે અંગ્રજેો સામ ે
નસપાઈઓએ જીત મળેવી લીધી છે. કેદીઓએ ઉતસાહમા ંબમૂરાણ મચાવી દીધી પણ જેલર  લાલા ઠાકુર 
દાસે નશસ્ત જાળવી રાખી. સાજં થતા ંસધુીમા ંતો સતં્રીઓએ પણ સ્પષ્ટ દેખાડી દીધુ ં કે તેઓ નવદ્રોહીઓના 
પક્ષમા ંછે.  જીવનલાલ લખે છે કે એમની ફકરયાદ એ હતી કે આખા શહરેમા ંલોકો લ ૂટંફાટની મઝા લ ેછે 
અન ેઅમ ેઅહીં ભરાઈ પડયા છીએ. કેદીઓ અન ેસતં્રીઓને કાબમુા ં રાખવા માટે અંગ્રેજ હકુમત કુમક 
મોકલશે એવી જેલરન ેઆશા હતી, પણ છેવટે સાજંે પાચં વાગ્ય ેએ બધુ ંજેમનુ ંતેમ છોડીને ઘરે ચાલ્યો 
ગયો.  
બીજા કદવસ,ે ૧૨મીની સવારે અંગ્રેજોની ફોજના બધા દેશી અફસરો બાદશાહ સમક્ષ હાજર થયા, નજરાણુ ં
ધયુું અન ેકહ્ુ ંકે તઓે બાદશાહના હકુમનુ ંપાલન કરશ.ે બાદશાહના સલાહકારોને પરુબ્રબયા નસપાઈઓ પર 
ભરોસો બેસતો નહોતો પરંત ુશહરેમા ં વ્યવસ્થા તો જાળવવી જ પડ ેતેમ હતુ.ં આથી બહાદુર શાહ ેએક 
કાઉંનસલની રચના કરી. એણ ેપનતયાળા, જજ્જર, બલ્લભગઢ, બહાદુરગઢ અન ેએલોરેના રાજાઓને પત્રો 
મોકલીન ેઅંગ્રેજોના હમુલાને ખાળવા માટે લશ્કરો સાથ ેઆવીન ેકદલ્હીની ફોજમા ંસામેલ થઈ જવાના હકુમો 
કયાધ. 
આખો કદવસ લાલ કકલ્લો નસપાઈઓથી ધમધમતો રહ્ો. કાઉંનસલે દુકાનો તો ખોલાવી પણ દુકાનો ખાલી 
થઈ ગઈ હતી. નસપાઈઓનો આગ્રહ હતો કે બાદશાહ જાત ેશહરેમા ં ફરે અન ેલોકોને પોતાના ં કામકાજ 
રાબેતા મજુબ શરૂ કરવા સમજાવે. બહાદુર શાહ બાદશાહ ેએમની વાત માનીન ેહાથી પર બજારોમા ંફરીને 
લોકોન ેસમજાવ્યા. કોઈએ દુકાનો ખોલી પણ પાછી બધં કરી દીધી અન ેમોટા ભાગનાએ તો બાદશાહની 
વાત સાભંળી, ન સાભંળી કરી નાખી. 
બાદશાહ પાછો ફયો તયારે  દીવાન-એ-ખાસ પાસ ેએણે ઘોડસેવાર નસપાઈઓનુ ંટોળંુ જોયુ.ં બાદશાહન ેજોતા ં
જ એ બધાએ બમૂરાણ મચાવી દીધી કે આજે સવારે જે રેજજમેન્ટ બળવામા ંજોડાઈ તેણે નતજોરી પર કબજો 
કરી લીધો છે પણ એમાથંી મેરઠથી આવલેા બળવાખોરોન ે ભાગ નથી આપતા. બાદશાહ ે જેટલા 
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શાહજાદાઓન ેરેજજમેન્ટોની સરદારી સોંપી હતી તે બધાને બળવાખોરોન ે કદલ્હીની બહાર હાકંી કાઢવા હકુમ 
કયો. પછી શહરેના રક્ષણ માટે એણે બ ેરેજજમેન્ટોને રાખી અન ેબીજી રેજજમેન્ટોને અજમેરી દરવાજા, કદલ્હી 
દરવાજા અન ેકાશ્મીરી દરવાજા પર ગોઠવી દીધી. 
બાદશાહ બહાદુરશાહના હાથમા ં નવદ્રોહનુ ંસકુાન એની મરજી નવરુદ્ધ આવી ગયુ ંહતુ.ં હવે ચારે બાજુથી એન ે
ફકરયાદો મળતી હતી તનેો નનકાલ કરવાનુ ં એના નશરે આવ્યુ ં હતુ.ં શાયર બાદશાહ ે ફારસીમા ં બધા 
સબુેદારોને બોલાવીન ેયાદ આપ્યુ ં કે મહાન મોગલ સલ્તનતને બધા રાજાઓ લળીલળીને સલામ કરતા 
હોય છે એટલે મોગલ હકુમતમા ંકોઈ જાતની અંધાધ ૂધંી ન ચાલવી જોઈએ. એનો આવો સખત આદેશ સાજં 
સધુીમા ં ભલુાઈ ગયો અન ે નસપાઈઓએ એન ે ઘરેી લીધો. જે દીવાન-એ-ખાસમા ં કોઈ માણસ પગરખા ં
પહરેીને શસ્ત્રો સાથ ેનહોતો આવ્યો, તયા ંઅસહાય બાદશાહ નસપાઈઓથી ઘરેાયેલો બેઠો હતો. કોઈ કહતેો 
હતો, “અરે, બાદશાહ, અહીં જો...” તો કોઈ એનુ ં ધ્યાન દોરવા એની બ્યાસી વર્ષધની જઈફ દાઢી પકડીને 
કહતેો હતો, “અરે બઢુ્ઢા...” 
બીજી બાજુ, મોઇનદુ્દીન હસન ખાન લખે છે કે બળવાખોર નસપાઈઓ લશ્કરી અફસર નસવાય બીજા કોઈની 
સત્તા માનવા તૈયાર નહોતા અન ેએમા ંકાઉંનસલના આગળપડતા સભ્યો પણ એમના હમુલાનો ભોગ બન્યા. 
હકીમ અહસેાનલુ્લાહ ખાન બાદશાહનો ખાસ માણસ હતો અન ેકાઉંનસલમા ંપણ હતો. એણે કેટલાક અંગ્રજે 
પકરવારોન ેઆશરો આપ્યો હતો, પણ હવ ેએ બધા આનશ્રતોને કકલ્લાની અંદર લઈ આવ્યો અન ેએમન ે
દીવાન-એ-આમમા ંબેસાડયા. તયા ંજ એક બળવાખોર નસપાઈ આવ્યો અન ે કાબાધઇન ચલાવીને બધાનં ેમારી 
નાખ્યા.ં 
૧૩મી અન ે૧૪મી તારીખ ેપણ શહરેમા ંઅંધાધ ૂધંી ચાલ ુરહી અન ેબાદશાહ વ્યવસ્થા સ્થાપવાના નનષ્ફળ 
પ્રયતનો કરતો રહ્ો. ૧૫મી તારીખ ેબાદશાહ ેશહરેમા ંશાનંત જાળવવા માટે એકસો નસપાઈઓની ટુકડી ઊભી 
કરી. નસપાઈઓએ ખાસ કરીને અનાજ માટે શ્રીમતં શેઠો અન ે શરાફોન ે નનશાન બનાવ્યા અન ે એમન ે
મજૂરોની જેમ કામ કરવાની ફરજ પાડી. જીવનલાલ લખે છે કે એ લોકો  ભગવાનન ેપ્રાથધના કરવા લાગ્યા 
કે અંગ્રેજોની ફોજ જલદી પહોંચી આવે. 
આ બાજુ, સમાચાર મળ્યા કે ગોરખા રેજજમેન્ટે કંપની બહાદુરની સરકારની પડખે રહવેાનુ ંનક્કી કયુું છે અન ે
અંગ્રેજો અન ેગોરખાઓની સયંકુ્ત ફોજ નશમલાથી કદલ્હી આવવા નીકળી પડી છે.  પનતયાળાના મહારાજાન ે 
બાદશાહની ફોજમા ંજોડાવા માટે બાદશાહના નામ ેપત્ર ગયો હતો પણ એ અંગ્રેજો સાથે જોડાયો અન ેએના 
લશ્કરે અંબાલા પાસ ેબળવાખોરો પર આક્રમણ કયુું. આમા ંનવદ્રોહીઓ હાયાધ. 
મે મકહનાની વીસમીએ અંગ્રેજ ફોજ આવતી હોવાના પાકા સમાચાર મળતા ંબાદશાહના લશ્કરમા ંઉત્તેજના 
ફેલાઈ ગઈ. તેમા ં કોઈ મસુલમાન સરદારે જેહાદનુ ં નામ આપીન ે કહન્દુઓ સામ ેલડવાનુ ંએલાન કયુું. 
બાદશાહ બહાદુર શાહ પાસે આ વાત પહોંચતા ં એણે કહ્ુ ં કે આ કહન્દુઓ નવરુદ્ધની લડાઈ નથી અન ે
બળવાખોરો નસપાઈઓમા ં મોટા ભાગના કહન્દુઓ છે. એ જ કદવસ ે બાદશાહ ે શાહજાદા નમઝાધ મોગલની 
આગેવાની હઠેળ એક રેજજમેન્ટ અંગ્રેજી ફોજનો મકુાબલો કરવા માટે મેરઠ તરફ મોકલી. 
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આ ત્રણેયના ં નવવરણો પરથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે એમની સહાનભુનૂત બળવાખોરો પ્રતય ેનહોતી. 
નવદ્રોહીઓએ બહાદુર શાહ પર શહનેશાહત  લાદી દીધી અન ેએના માટે એ તૈયાર નહોતો પરંત ુએક વાર 
સ્વીકારી લીધા પછી એ મને કે કમન ેભારતના પહલેા સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામમા ંસકક્રય હતો. આપણી સમક્ષ એવુ ં
બ્રચત્ર રજૂ થતુ ંહોય છે કે એ માત્ર નામનો જ હતો, પરંત ુએ સપંણૂધ સાચુ ંનથી. એની સત્તા મયાધકદત હતી 
તેમ છતા ંએ સતત અંગ્રેજો નવરુદ્ધની લડાઈન ેવ્યવસ્સ્થત રૂપ આપવાની કોનશશો પણ કરતો રહ્ો. બીજી 
બાજુ, બળવાખોરોની અરાજકતાને પણ કાબમૂા ંલેવાના એના પ્રયતનોન ેપણ ધ્યાનમા ંલેવા પડ ેતેમ છે. 
હજી આપણે કદલ્હીની યગુપ્રવતધક ઘટનાઓની વચ્ચ ેજ રહશેુ.ં 

૦૦૦૦ 
સદંભધુઃ (1) Two Native Narratives of Mutiny in Delhi. Charles theopolis Metcalfe, 1898  (ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ) 

(2) Dastan-e- Ghadar, Zahir Dehlavi (English translation by Rana Safvi) Penguin Books, 2017                        
ISBN 978067008891. 

(૩) 

બહાદુર શાહનો અંત 

દરરોજ કોઈન ેકોઈ સ્થળેથી અંગ્રેજો સામ ેલશ્કરમા ં નવદ્રોહ થવાના સમાચાર પણ મળતા હતા. નીમચમા ં
આવા બળવામા ંબસ્સોના જાન ગયા. નસીરાબાદમા ં નસપાઈઓએ એમના અંગ્રેજ અફસરોને મારી નાખ્યા. 
જજ્જરનો નવાબ ખાનગી રીતે અંગ્રેજોની તરફદારી કરતો હતો, તેની સામ ેએની ફોજે આઠમી જૂને બળવો 
કયો અન ેમોગલ બાદશાહ પ્રતય ેવફાદારી જાહરે કરી, એ જ રીતે, લાહોરમા ંપણ અંગ્રેજી ફોજના કહન્દી 
નસપાઈઓ અન ેઅંગ્રેજ સોલ્જરો વચ્ચે ધીંગાણુ ંથયુ.ં જયપરુ અંગ્રેજો સાથ ેરહ્ુ ંઅન ેકાશ્મીરનો રાજા ગલુાબ 
નસિંહ પણ અંગ્રેજોની મદદે આવ્યો, તો જલધંર મોગલ બાદશાહ તરફ ઢળ્યુ;ં એટલુ ંજ નહીં, તયાથંી ત્રણ 
બટાબ્રલયનો પણ કદલ્હી આવી. દરનમયાન સમાચાર મળ્યા કે બળવાન ેદબાવી દેવા રાણી નવક્ટોકરયાએ 
ચોવીસ હજાર સૈનનકો મોકલવાનો આદેશ આપી દીધો હતો.  

તે પછી નવમી જૂને અંગ્રેજો સતત હમુલો કરતા રહ્ા અને બળવાખોરો મહાત થતા રહ્ા.  

બાદશાહના ંદળોનો જુસ્સો તટૂવા લાગ્યો હતો, એટલે નવેસરથી કંઈક કરવાની જરૂર હતી. બાદશાહ ેસમદ 
ખાનને નવો નસપહસાલાર બનાવી દેતા ંવળી અંગ્રેજોનો મકુાબલો કરવાનુ ંજોશ આવ્યુ.ં સમદ ખાન ૧૮૦ 
નસપાઈઓ અન ેતોપદળ સાથે અંગ્રેજો સામ ેકાશ્મીરી દરવાજે ગોઠવાઈ ગયો. પહલેા ંતો એણ ેઅંગ્રેજોન ેકહ્ુ ં
કે જજ્જરથી દળકટક સાથ ેઅંગ્રેજોની મદદ માટે આવ્યો છે, પણ અંગ્રજેી ફોજે એન ેમળવાની ના પાડતા ં 
બપોરે બ ેવાગ્ય ેલડાઈ શરૂ થઈ ગઈ. સમદ ખાન ેએવો જબ્બર હમુલો કયો કે અંગ્રેજોના હોશ ઊડી ગયા. 
એ કદવસ અંગ્રેજી ફોજ માટે નામોશીનો કદવસ હતો. 

પરંત ુ ૧૫મી જૂને અંગ્રેજોનો હમુલો જોરદાર હતો; સાત તોપગોળા તો મહલે પાસે જ પડયા. બાદશાહ ે
ગસુ્સામા ંબધા ં નવદ્રોહી દળોને શહરેની બહાર હાકંી કાઢવા હકુમ કયો. તે પછી દસ હજાર નસપાઈઓ અન ે
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બાદશાહના સૈનનકો શહરેની બહાર અંગ્રેજો સામ ેગોઠવાયા. અંગ્રેજોનો હમુલો એટલો બધો હતો કે મોટા 
ભાગના માયાધ ગયા અન ેબચી ગયા તે શહરેમા ંપાછા આવી ગયા.  

તે પછીના કદવસોમા ંકાનપરુમા ંનસપાઈઓએ બળવો કરીને પોતાના અંગ્રેજ અફસરોને મારી નાખ્યા. કાનપરુ 
પાછ ંનાનાસાહબેના હાથમા ંઆવી ગયુ ંહતુ.ં નસીરાબાદના લશ્કરી અનધકારીઓ પણ બહાદુરશાહને મળ્યા 
અન ે અંગ્રેજો સામ ે બાદશાહને સાથ આપવા સમંત થયા. તે કદવસ ે કદલ્હીના પહાડી ધીરજ ઇલાકામા ં
અંગ્રેજોના તોપમારામા ંઘણા લોકો માયાધ ગયા. 

હવ ેબાદશાહ ેશાહજહાનંા જમાનામા ંબનાવેલી તોપ બહાર કાઢવાનો હકુમ આપ્યો. પહલેા ંતો તોપનુ ં‘મરૂત’ 
કરવા માટે નાળચે  બકરો બાધં્યો અન ે૨૫ શેર મીઠાઈ મગંાવી. બાદશાહ ેિાહ્મણોને એમના ંપચંાગંો જોઈન ે
ભનવષ્ય ભાખવા કહ્ુ.ં િાહ્મણોએ બળવાખોરો જીતશ ે કે કેમ તે ન કહ્ુ ંપણ એટલી જ ભનવષ્યવાણી કરી કે 
આખુ ંવરસ આવુ ંજ અજપંાનુ ંરહશેે, અસખં્ય લોકો મરાશે પણ પછીના વરસમા ંશાનંત સ્થપાશે.  

દરનમયાન બન્ન ેપક્ષ ેનવી કુમકો પહોંચવા લાગી. બીજી બાજુ, અંગ્રેજોની ફોજ આગરામા ંસગંકઠત થતી હતી 
પણ બહાદુરશાહ ે મહમંદ બખ્ત ખાનની આગેવાની નીચે મોકલલેા લશ્કરે એમન ે તયાથંી તગેડી મેલ્યા. 
જુલાઈની અધવચ સધુીમા ંઅંગ્રેજોન ેકદલ્હીના ંદળો સતત હરાવતા ંરહ્ા ંઅન ેઅંગ્રેજો ફરી કદલ્હી પર આવ ે
તેવા ંલક્ષણો નહોતા ંઅન ેબહાદુર શાહ પણ સકક્રય બનીને નવદ્રોહનુ ંસચંાલન કરતો હતો એ પણ સ્પષ્ટ થાય 
છે. બીજી બાજુ મેરઠમા ંઅંગ્રેજો જોરમા ં હતા. એ જ કદવસે એમણે ચોંસઠ નવદ્રોહીઓને પકડીને ફાસંીએ 
ચડાવી દીધા હતા. 

ઑગસ્ટ શરૂ થતા ંબાદશાહની મદદે ઘણી ફોજો આવવા તૈયાર હતી પરંત ુહવ ે નતજોરીના ંતબ્રળયા ંખાલી 
થવા લાગ્યા ંહતા.ં બાદશાહ અંગ્રેજ ફોજન ેઉત્તરની બ્રગકરમાળાની પાર ભગાડી દેવા માગતો હતો. (ઉત્તર, મધ્ય 

અન ે દબ્રક્ષણ કદલ્હીમાથંી અરાવલી 
પવધતમાળાની સાકંડી પટ્ટી પસાર થાય છે, જે 
એના અંગેજી નામ ‘કરજ’ Ridge તરીકે જ 
ઓળખાય છે). પરંત ુ એ શક્ બનતુ ં
નહોત ુ.ં   

આ બાજુ નસીરાબાદ પર અંગ્રેજોએ 
ફરી કબજો જમાવી લીધો હતો. તયાથંી 
છ હજાર જેહાદીઓ કદલ્હી આવવા 
તૈયાર હતા પણ બાદશાહ ે એમન ે
સદેંશ મોકલાવ્યો કે કદલ્હીમા ં સાઠ 
હજારની ફોજ છે પણ હજી એ કરજ પર 

કબજો નથી કરી શકી તો તમે વધારાના છ હજાર આવશો તેથી કંઈ ફેર નથી પડવાનો. 
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આ બાજુ ઝહીર દહલેવી લખે છે કે સાતમી ઑગસ્ટે અંગ્રેજી ફોજે કદલ્હીની પનિમે નજફગઢ પર કબજો કરી 
લીધો અન ેહવ ેએ આગળ વધવા લાગી હતી.  એ જ કદવસે બીજો પણ એક ખરાબ બનાવ બન્યો. ચાદંની 
ચોકમા ંબગેમ સમરુની હવલેીમા ં નવદ્રોહીઓ માટે દારુગોળો બનાવાતો. આ કારખાનામા ંજ દારુગોળો ફાટયો 
અન ે મોટા ધડાકામા ં સાતસોથી વધારે માણસોના જાન ગયા. (બેગમ સમરુ મળૂ કાશ્મીરી હતી  અને એ 
લક્ઝમબગધના  વૉલ્ટર રીઇન્હાટધ સોમબરને પરણી હતી. સોમબરનુ ંસમરુ થઈ ગયુ.ં એ એક ભાડતૂી સૈન્યની સરદાર હતી, 
મેરઠ પાસે સરધાનાની એ રાણી હતી. ૧૮૫૭ના નવદ્રોહથી વીસેક વર્ષધ પહલેા ંએ મતૃય ુપામી હતી). 

નવદ્રોહીઓનુ ંનાણાકીય સકંટ ઘરેાત ુ ંજતુ ંહતુ ંઅન ેએમનામા ં નશસ્તનો પણ અભાવ હતો. જીવનલાલ એક 
પ્રસગં ટાકેં છેુઃ નવદ્રોહીઓએ બધા વેપારીઓ અન ેમોટા માણસોન ેએકઠા કયાધ અન ેજીવનલાલ જેવા ક્લાકો 
સકહત બધાની પીઠમા ં બદૂંકો તાકીને પૈસા માગ્યા. જો કે અંત,ે ક્લાકોને માફ કરવામા ં આવ્યા. આમ 
બાદશાહના ંદળો અન ે નવદ્રોહી નસપાઈઓ વચ્ચે પણ અનવશ્વાસ હતો. બાદશાહની મદદે જે આવતા હતા તે 
બધા પૈસા માગતા હતા, બાદશાહ એના ખકંડયા રાજાઓ પાસથેી પૈસા કઢાવતો હતો પણ એ માગ ેતેટલા 
પૈસા નહોતા મળતા. 

૨૦મી ઑગસ્ટે અંગ્રેજી ફોજે કદલ્હી પર મેટકાફ હાઉસમાથંી તોપમારો કયો. જો કે બાદશાહ ેએનો સખત 
સામનો કરવાના હકુમ આપ્યા તે પછી એક બાજુથી તોપમારો બધં થઈ ગયો પણ કાશ્મીરી દરવાજા પર 
હમુલો ચાલ ુરહ્ો. સૈનનકો બહાદુર શાહન ેકહતેા રહ્ા કે કંઈ ખતરો નથી પણ બહાદુર શાહનો જવાબ એ 
હતો કે એ વાત તો હુ ંપહલેા કદવસથી સાભંળંુ છ,ં પણ અંગ્રેજો પાછા હટવાન ેબદલે કદવસોકદવસ કદલ્હીની 
નજીક આવતા જાય છે.  

બીજી બાજુ, અંગ્રેજી ફોજનો એક શીખ કેદી બાદશાહના શાહજાદાની ફોજના હાથે કેદ પકડાયો, એણ ેકહ્ુ ંકે 
બાદશાહનો નસપહસાલાર બખ્તખાન અંગ્રેજો સાથ ેખાનગી રીતે વાતચીત કરે છે, એણે પહલેા ંતો આ વાત ન 
માની પણ પછી નીમચથી આવેલા સૈનનકોએ પણ એવી જ ફકરયાદ કરી તયારે બાદશાહ ે બખ્તખાનને 
મહલેમા ંન આવવા દેવાનો હકુમ આપ્યો. આના પછી એણે જુદા ંજુદા ંરાજ્યોની ફોજની મનમરજી પર કાબ ુ
મકૂ્ો અન ેઅંગ્રેજો સામ ેલડવા બાર સભ્યોની કાઉંનસલ નીમી. 

૨૫મી ઑગસ્ટે બાદશાહન ેસમાચાર મળ્યા કે બાગપત પાસ ેએક રસાલો અંગ્રજેી ફોજ માટે દોઢ લાખ 
રૂનપયા લઈન ેજાય છે. બાદશાહ ેએના પર હમુલો કરવા શાહજાદા નમઝાધ મોગલને હકુમ કયો પણ એ માન્યો 
નહીં, તયાથંી પૈસા મળ્યા હોત તે કામ આવ્યા હોત પણ હમુલો ન કરવો હોય તો પણ પગાર તો જોઈએ જ. 
સૈનનકો પગાર માગવા લાગ્યા. બાદશાહ પોત ેજ ઊઠીને પોતાના અંગત નનવાસમા ંગયો અન ેઝરઝવેરાત 
લઈ આવ્યો અન ેઆપ્યા.ં સૈનનકો પર આની સારી અસર થઈ અન ેએમણ ેએ લવેાની ના પાડી અન ેકહ્ુ ંકે 
બાદશાહ ેઆટલુ ંકયુું તે જ દેખાડ ેછે કે એ સૈનનકોની કેટલી સભંાળ લેવા તૈયાર છે. 
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સપ્ટેમબરના પહલેા અઠવાકડયામા ં  અંગ્રેજોએ કાશ્મીરી દરવાજા અન ે કુદિ્ નસયા બાગ પાસ ેમોરચાબધંી કરી 
લીધી હતી અન ે કદલ્હી પર આખરી નનણાધયક હમુલાની તૈયારી કરતા હતા. ૧૧મીએ અંગ્રેજોના હમુલામા ં
કાશ્મીરી દરવાજાના નવસ્તારમા ંભારે નકુસાન થયુ.ં બ ે કદવસ પછી અંગ્રેજી ફોજન ે કાશ્મીરી દરવાજાની 
દીવાલમા ંછીંડુ ંપાડવામા ંસફળતા મળી.  

૧૪મી સપ્ટેમબરે અંગ્રેજોએ કાશ્મીરી દરવાજા અન ે  અલી બરુ્જ પર કબજો કરી લીધો. અંગ્રેજ, શીખ અન ે
બીજા ભાડતૂી સૈનનકો જુમમા મસ્સ્જદ (જામા મસ્સ્જદ) સધુી પહોંચી ગયા. જામા મસ્સ્જદમા ંએકઠા થયેલા 
હજારો મસુલમાનોએ એમનો સખત મકુાબલો કરીને પીછેહઠ કરવા ફરજ પાડી, બગેમ બાગની ઝપાઝપીમા ં
ચારસોના ં મોત થયા ં પણ બપોર સધુીમા ં લોકોનો નવરોધ ઠંડો પડવા લાગ્યો. જીવનલાલ લખે છે કે 
મસુલમાનો કહન્દુઓના ઘરોમા ંઆશરો લેવા લાગ્યા પણ કહન્દુઓને લડાઈમા ંસાથ ન આપવા માટે ભાડંતા 
રહતેા હતા અન ેએમન ેકુટંુબ સકહત મારી નાખવાની ધમકીઓ આપતા હતા. જીવનલાલની કટપ્પણી છે કે 
એમણે અંગ્રેજો સામ ેલડવાનુ ંહતુ ંતયારે એ કહન્દુઓ પર પોતાનો ગસુ્સો ઠાલવતા હતા.  

પરંત ુબાદશાહ બહાદુરશાહ ે સ્સ્થનત પર નનયતં્રણ મળેવવા અન ેઅંદરો અંદરની લડાઈ રોકવા જાહરે કયુું કે 
પોત ેબીજા કદવસ ેતમામ કહન્દુઓ અન ેમસુલમાનોના ંલશ્કરોની સરદારી લઈન ેમદેાનમા ંઊતરશ.ે  

બહાદુરશાહ જાણતો હતો કે એના કદવસો પરૂા થઈ ગયા છે અન ેઇનતહાસ એની ભનૂમકાની નોંધ લશે.ે 

બસ, ઝહીર દહલેવી, હસન મોઈન ખાન અન ેજીવનલાલે અહીં જ એમના ંનવવરણોનો અંત આણી દીધો છે.  
બહાદુરશાહનુ ંઅન ેએના શાહજાદાઓનુ ંશુ ંથયુ?ં આપણે જે જાણીએ છીએ તે આ ત્રણ લેખકોએ  કદાચ 
બાદશાહ પ્રતય ેસન્માન ખાતર અથવા તો અંગ્રેજોન ેપસદં ન આવે તે બીકે આ  આઘાતજનક ઘટનાઓ નવશે 
લખવાનુ ંયોગ્ય ન માન્યુ ંહોય તે બની શકે છે. 

૦૦૦૦ 

સદંભધુઃ  

(1) Two Native Narratives of Mutiny in Delhi. Charles theopolis Metcalfe, 1898  (ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ) 
(2) Dastan-e- Ghadar, Zahir Dehlavi (English translation by Rana Safvi) Penguin Books, 2017                        
ISBN 978067008891. 

૦૦૦૦ 

પ્રકરણ ૧૦ : ૧૮૫૭: અિધમા ંવિદ્રોહ 
કદલ્હીની ઘટનાઓ અન ે  બહાદુરશાહ ઝફરની કેદ સાથે કદલ્હી પર ફરી કંપનીનુ ં રાજ સ્થપાયુ.ં મોગલ 
સલ્તનત નામ પરૂતી હતી, હવ ેતેનો રીતસર અંત આવ્યો. આમ છતા ંમેરઠના નસપાઈઓ કદલ્હી ન આવ્યા 
હોત તો કદલ્હીમા ંશુ ંથયુ ંહોત? આ રીતે જોઈએ તો કદલ્હીમા ં નવદ્રોહ બહારથી પહોંચ્યો. પરંત ુઅવધમા ં
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નવદ્રોહ થવાના ંપોતાના ંસ્વતતં્ર કારણો હતા,ં જો કે, તયા ંબગંાલ આમીની ૧૯મી અન ે૩૪મી રેજજમેંટ વચ્ચે 
ડ્ટૂી બદલતી હતી તે વખતે બન્ને રેજજમેંટોના નસપાઈઓ નવશે બ્રિકટશ ફોજમા ં કારતસૂોને કારણે થયેલા 
નવદ્રોહ નવશેની વાતો પહોંચી હતી, પણ આ વાતોએ બળતામા ં ઘી રેડ્ ુ;ં બળતુ ં તો પહલેાથંી જ હતુ.ં 
અવધના નવદ્રોહમા ંબેગમ હઝરત મહલે સીધો ભાગ લીધો એટલુ ંજ નહીં, એણે પ્રેરણા પણ આપી.  

૧૮૫૬મા ં ડલહૌઝીએ અવધ રાજ્યન ે ખાલસા કરી લીધુ ં અન ે શાયરકદલ નવાબ વાજજદ અલી શાહન ે
સાબ્રલયાણુ ંઆપીન ેકલકત્તામા ંમકટયાબરુ્જમા ંરહવેા માટે મોકલી દીધો. પ્રજા આ સ્વીકારવા તૈયાર નહોતી. 
એટલે આખા દેશમા ંખણૂેખણૂે બળવાની આગ લાગી તયારે અવધમા ંઅંગ્રેજો પ્રતયનેી નફરત ચરમ સીમાએ 
પહોંચી ગઈ હતી.  

િાક્કજદ અલી શાહથી પહલેા ં

આપણ ેઆ શ્રેણીના પહલેા ભાગના ૨૪મા પ્રકરણની કેટલીક નવગતો તાજી કરી લઈએ: ૧૭૫૭મા ંપ્લાસીમા ં
જીત મેળવ્યા પછી મીર જાફરને ક્લાઈવ ેગાદીએ બેસાડયો. પરંત ુમીર જાફર ઇચ્છતો હતો કે અંગ્રેજોએ જે 
શરતો મકૂી હતી તે માફ કરે, કારણ કે નસરાજુદ્દૌલાના ખજાના નવશ ેમળેલી માકહતી ખોટી હતી અન ેમીર 
જાફર આ શરતો પરૂી કરી શકે તેમ નહોતો. બગંાળના ગવનધર હનેરી વેંસીટાટધન ેમીર જાફર પસદં નહોતો 
એટલે એણે એન ેહટાવવાની ચાલ શરૂ કરી. મીર જાફરના દીકરા મીરાનનુ ંપણ મતૃય ુથઈ ગયુ ંહતુ ંએટલ ે
એના પછી કોણ, એ સવાલ હતો. એના જમાઈ મીર કાનસમને વેંસીટાટે લાલચ આપી. મીર જાફરને પદ 
છોડવાની ફરજ પડી. વખત જતા ંમીર કાનસમ પણ અંગ્રેજોની નવરુદ્ધ થઈ ગયો અન ેએણ ેમોગલ બાદશાહ 
અન ેઅવધના શજૂાઉદ્દૌલાને સાથ ેલઈન ે૧૭૬૪મા ંલડાઈ કરી. આ બક્સરની લડાઈ કહવેાય છે.  કંપનીની 
ફોજ સામ ેએમની હાર થઈ. 

આ લડાઈ પછી કંપનીએ મરાઠાઓ નવરુદ્ધ અવધન ે ‘બફર’ રાજ્ય તરીકે ટકાવી રાખવાનુ ં નક્કી કયુું. 
૧૮૦૧મા ંવેલેસ્લીએ અવધના નવાબ સાથ ેસનંધ કરી તે પછી અવધ કંપનીના તાબાનુ ંરાજ્ય બની ગયુ.ં 
આંતકરક વહીવટ તો નવાબના હાથમા ં રહ્ો અન ે અમકુ રકમના બદલામા ં
કંપનીની ફોજ નવાબન ેરક્ષણ આપવાની હતી.  

પરંત,ુ કંપનીનો ઇરાદો તો બહ ુ શરૂઆતથી સ્પષ્ટ હતો. ૧૮૩૧મા ં ગવનધર 
જનરલ નવબ્રલયમ બેસન્ટિંકે લખ્યુ ં કે બ્રિકટશ સરકારે અવધના સરંક્ષક અન ેરસ્ટી 
તરીકે આંતકરક વહીવટ સધુારવો જોઈએ. આવા જ બીજા અબ્રભપ્રાયો પણ હતા, 
પરંત ુડલહૌઝીનુ ંકહવે ુ ંહતુ ં કે અવધમા ંસધુારા થઈ શકે તેમ જ નહોત ુ ંએટલ ે
એના નવાબન ે હટાવીને કંપનીએ સીધુ ં શાસન પોતાના હાથમા ં લઈ લેવુ ં
જોઈએ.  

અવધમા ંઅમજદ શાહના અવસાન પછી વાજજદ અલી શાહ ગાદીએ આવ્યો 
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હતો.  એન ે પ્રજા પ્રતય ેકણૂી લાગણી હતી. પ્રજા પણ એને ચાહતી હતી. એ  ઉદાર અને સારો વહીવટકાર 
પણ હતો અન ેએમા ંલોકોને અન્યાય ન થાય એનુ ંધ્યાન રાખતો. એન ેસગંીત નતૃયમા ંવધારે રસ હતો.  
દાદરા,  ુમરી, કથક  નતૃયનાટક ‘રહસ’ અન ે કૃષ્ણ અને ગોપીઓના રાસની રચનાઓ એણે જ કરી. 
કલાનવધાઓન ેએણે બહ ુપ્રોતસાહન આપ્યુ.ં પોત ેપણ કનવ હતો અન ેસમારંભોમા ંજાત ેજ નાચગાનમા ંભાગ 
લેતો.  લખનઉની આગવી સાસં્કૃનતક નપછાણ છે તેનો બધો જ યશ વાજજદ અલી શાહન ેનામ ેચડ ે  છે. 
કંપનીનુ ં કહવે ુ ં હતુ ં કે નવાબને નાચગાનમા ં જેટલો રસ હતો તેટલો રસ વહીવટમા ં નહોતો, એ કારણ ે
રાજ્યનો વહીવટ રસાતાળે પહોંચ્યો હતો. આ બહાનુ ંજ હતુ.ં 

મોઇનદુ્દીન ખાન દેખાડ ેછે તસિીરની બીજી બાજુ 

કદલ્હીની ડાયરી લખનાર મોઇનદુ્દીન ખાન જુદંુ બ્રચત્ર ખેંચે છે.  એણે વાજજદ અલી શાહની બીજી બાજુ દેખાડી 
છે, જેનાથી આપણ ેપકરબ્રચત નથી કારણ કે આપણી ઇનતહાસની સમજનો આધાર અંગ્રેજોએ લખેલા ંપસુ્તકો 
છે.  

મોઇનદુ્દીન લખે છે કે  ૧૮૪૭મા ંવાજજદ અલી શાહ નવાબ બન્યો તે પછી તરત જ એણ ેફોજન ેસગંકઠત 
કરવાનુ ંશરૂ કયુું. એણ ેલખનઉમા ંસવારની નમાઝ પછી બધા લશ્કરી માણસોન ેપરેડ માટે આવવાનો 
આદેશ આપ્યો. સવારે પાચં વાગ્ય ેસૈનનકો એકઠા થતા તયારે વાજજદ અલી શાહ પણ કમાડંરના યનુનફૉમધમા ં
હાજર રહતેો. એ દરરોજ ચાર-પાચં કલાક ક્લ કરાવતો. મોડા આવનારી રેજજમેંટ પર દંડ લાગ ુથતો અન ે
આખો કદવસ એ રેજજમેંટ શસ્ત્રો ધારણ ન કરી શકતી. પોતે જ મોડો પડ ેતો પોતાન ેજ બ ેહજાર રૂનપયાનો 
દંડ કરતો અન ેએની રકમ બધી ટુકડીઓને વહેંચી દેવાતી. 

અંગ્રેજોને આમા ંશકંા પડી કે એનુ ંબહારના દુશ્મન સામે રક્ષણ કરવાની જવાબદારી કંપનીની હતી, તો 
વાજજદ અલી શાહ શા માટે પોતાની ફોજ તૈયાર કરે છે? દરબારીઓ સધુી આ વાત પહોંચી તો એમણે પણ 
નવાબ પર દબાણ કયુું કે અંગ્રેજોને શકંા પડ ેએવુ ંકંઈ પણ ન કરવુ ંજોઈએ. 

નવાબ હતાશ થઈ ગયો. તે પછી એ મનને મનાવવા માટે બીજી બાજુ વળી ગયો અને નાચગાનમા ંલીન 
રહવેા લાગ્યો. એનો એવો ખ્યાલ પણ હતો કે અંગ્રેજોએ ભલ ેને આંતકરક વહીવટ હાથમા ંન લીધો  હોય 
પણ એની આડમા ંએ લોકોમા ંઅસતંોર્ષ ફેલાવતા ંચકૂતા નથી. પ્રજા દુુઃખી ન હોવા છતા ંએન ે કંપની 
તરફથી સદેંશા મળતા રહતેા હતા. 

વાજજદ અલી શાહ ેશાસન ચલાવવામા ંબેદરકારી દેખાડવાનુ ંશરૂ કયુું તેની અસર સમાજના સબંધંો પર 
ખરાબ પડી. મોઇનદુ્દીન એક મહતતવનો કકસ્સો ટાકેં છે, જેનો લાભ કંપની બહાદુરની સરકારે લીધો. આ ઘટના 
આ પ્રમાણે છેુઃ 

એક  દુશોમ નસિંહ (નામ બરાબર નથી લાગતુ)ં નામના રાજા (જાગીરદાર)ના એક પતુ્ર દુનશિન નસિંહ ે(આ નામ 
પણ બરાબર નથી લાગતુ)ં ફૈઝાબાદ નજીક હનમુાન ગઢીની આસપાસ ઘણી બધી જગ્યા લઈ લીધી.  એમા ં
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એક મસ્સ્જદ પણ હતી. દુનશિન નસિંહ ેએ પણ પોતાના કબજામા ંલઈ લીધી. એના બે દીકરાઓએ મસ્સ્જદમા ં
અઝાન પોકારવાની મનાઈ કરી દીધી. થોડા કદવસ પછી તયા ંએક મૌલવી ફકીર હસેુન શાહ મસ્સ્જદમા ં
આવ્યો. એન ેખબર નહોતી એટલે એણે અઝાન પોકારતા ંઆસપાસના ંમકંદરોના િાહ્મણ પજુારીઓએ વાધંો 
લીધો અન ેમૌલવી સાથ ેમારપીટ કરી અન ે કુરાન ફેંકી દીધુ.ં મૌલવી તયાથંી લખનઉ ગયો અન ેબજારમા ં
આ વાત ફેલાવી. એ જગ્યાએ ચાર ભાઈ રહતેા હતા. બધા ફોજી હતા. એમાથંી બે ભાઈ મૌલવીન ેમદદ 
કરવા અન ેકુરાનના અપમાનનો બદલો લેવા તૈયાર થઈ ગયા. 

બીજા કદવસ ેમૌલવી અન ેબે ભાઈઓએ પાછા આવીન ે હનમુાનગઢી પાસનેી મસ્સ્જદમા ંબાગં પોકારી. વળી 
િાહ્મણો બહાર આવી ગયા. બન્ને પક્ષો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ તેમા ંબ ેસૈનનક માયાધ ગયા. મૌલવી ફરી 
લખનઉ પહોંચ્યો અન ેએક કોટધમા ંફોજદારી દાવો માડંયો. જજને થયુ ંકે કેસ એવો છે કે કંઈક ખરાબ બનશ,ે 
એટલે એણે કેસ ચડત રાખી દીધો.  

મૌલવી તે પછી એક સૈયદ અમીર અલી નામના માણસને મળ્યો. એણે મસ્સ્જદમા ંમસુલમાનોની મીકટિંગ 
બોલાવી. અમીર અલીના કહવેાથી મસ્સ્જદના મૌલવીએ એક ફતવો જારી કરીને કુરાનના અપમાનનો બદલો 
લેવા હાકલ કરી. અમીર અલી પોત ેજ લખનઉમા ંચોરે ને ચૌટે જેહાદ માટે ભડકાવતો હતો.  હવ ેકંપનીનો 
રેનસડન્ટ કનમશનર વાજજદ અલી શાહન ેમળ્યો અન ેસલુેહશાનંત માટે કંઈક કરવા નવનનંત કરી.  વાજજદ અલી 
શાહ ે ફરી માણસો મોકલ્યા અન ે મૌલવીને સમજાવીન ે પાછો લાવવા પ્રયતન કયો પણ મૌલવી લડવા 
માગતો હતો. એણે િાહ્મણોને મસ્સ્જદ પાસેથી હાકંી કાઢવા અન ેસજા કરવાની માગણી કરી.  

હવ ે કનધલ બાલોની સરદારી હઠેળ વાજજદ અલી શાહ ેપોતાની એક રેજજમેંટ મોકલી.  એમા ંમાત્ર કહન્દુ 
નસપાઈઓન ેજ લવેાનો હકુમ આપ્યો. એનો હકુમ હતો કે મૌલવીન ેપકડી લેવો પણ જો એ ન માન ેતો 
તોપન ે નાળચે બાધંીન ે ઉડાવી દેવો. બાલોની ટકૂડીએ અમીર અલીના કૅમપન ે ઘરેી લીધો. સામસામી 
લડાઈમા ંઅમીર અલીના ૧૧૧ સૈનનકો માયાધ ગયા. 

રેનસડન્ટને ઘણી અરજીઓ મળી તેના પરથી એણ ેતારણ કાઢ્ુ ંકે નવાબને ગાદીએથી ઉતારી નાખવો અન ે
કંપની બધો કારભાર સભંાળી લ.ે ડલહૌઝી તો એના માટે તૈયાર જ હતો. 

લોકોની તકલીફો અન ેફકરયાદોને નામ ે૧૮૫૬ની ૧૧મી  ફેબ્રઆુરીએ જનરલ ઑરૅમે વાજજદ અલી શાહન ે
તખ્ત પરથી ઉતારીને અવધ પર કંપનીનુ ંવચધસ્વ સ્થાપી દીધુ.ં વાજજદ અલી શાહને કલક્તા લઈ ગયા. 
લખનઉની પ્રજા એન ેયાદ કરતી હતી. ૧૮૫૭નો બળવો શરૂ થયો તયારે એના એક પતુ્ર બ્રબજર્જસ કદ્રને 
લોકોએ ગાદીએ બેસાડયો અને એની માતા બેગમ હઝરત મહલે અંગ્રેજો સામ ેમોરચો માડંયો. એ વખત ે
નવાબન ેફોટધ નવબ્રલયમમા ંકેદ કરી લેવાયો. એન ેલખનઉ પાછા આવવુ ંહતુ ંપણ બળવા પછી મનની મનમા ં
જ રહી ગઈ.   

બહાદુર શાહ ઝફરે  રંગનૂની કેદમા ંગાયુ ં- 
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“કકતના હૈ બદનસીન ‘ઝફર’ દફ્ન કે બ્રલય ે
દો ગઝ  ઝમીં ભી ના નમલી કઅૂ-એ-યાર મેં” 

 એ જ રીતે,નવાબ વાજજદ અલી શાહના હૈયામાથંી કહજરાતા શબ્દો  ુમરી બનીને નીકળ્યા... 

“બાબલુ મોરા, નૈહર છૂટો રી જાય.... 
(૨) 

ફૈઝાબાદનો મૌલિી અહમદુલ્લાહ શાહ અને ળચનહટમા ંઅંગે્રજોના ભ ૂડંા હાલ 

વાજજદ અલી શાહને પદભ્રષ્ટ કરીને કલકતા મોકલી દેવાયા પછી ફૈઝાબાદ અને લખનઉની સ્સ્થનત ભારેલા 
અસ્ગ્ન જેવી હતી. પ્રજાજનો નવસ્ફોટ માટે તલપાપડ હતા. કદલ્હીમા ંઅંગ્રેજોની હારના સમાચાર મળતા હતા 
અને લોકોમા ં અંગ્રેજો નવરુદ્ધ રોર્ષ વધતો જતો હતો. આ 
સ્સ્થનતમા ં ફૈઝાબાદના મૌલવી અહમદુલ્લાહ શાહ ે જે ભાગ 
ભજવ્યો તે બહ ુ નોંધપાત્ર છે. એણે અંગ્રેજોના હાથમાથંી 
ફૈઝાબાદને મકુ્ત કરાવ્યુ ં એટલુ ં જ નહીં, આખા અવધમા ં
બળવો ફેલાવવામા ં ફૈઝાબાદમા ંમૌલવીની મસ્સ્જદ કેન્દ્ર જેવી 
બની રહી. એના પ્રનતરોધને કારણે ૧૮૫૮ની પાચંમી જૂને 
એનુ ંઅવસાન થયુ ં તયા ં સધુી ફૈઝાબાદમા ંઅંગ્રેજો માટે પગ 
મકૂવાની જગ્યા નહોતી. અવધમા ંલખનઉ નસવાયના બધા જ 
તાલકુાઓ અંગ્રેજ મકુ્ત થઈ ગયા હતા. કાનપરુના 
નાનાસાહબે, આરાના કંુવર નસિંહ ૧૮૫૭ના નવદ્રોહમા ંમૌલવીના 
ગાઢ સાથી હતા. 

૧૮૫૭ની ૩૦મી જૂને કંપની બહાદુરની સરકારે એના ૧૮૫૭ના ઇનતહાસની સૌથી મોટી ભલૂ કરી અને કદી 
ન ભલુાય તેવી છક્કડ ખાધી. મૌલવી અહમદુલ્લાહની ૨૨મી ઇન્ફન્રી રેજજમેન્ટની આગેવાની સબુેદાર ઘમડંી 
નસિંહ અને સબુેદાર ઉમરાવ નસિંહના હાથમા ંહતી. લખનઉ  પાસે ઇસ્માઇલગજંના ગામ બ્રચનહટની લડાઈમા ં
આ રેજજમેન્ટે અંગ્રેજી ફોજને ધોળે કદવસે તારા દેખાડી દીધા.  

બ્રચનહટની લડાઈમા ંઅંગ્રેજો લોટમા ંલીટા ંમાનીન ેઆગળ વધ્યા હતા. અવધના ચીફ કનમશનર સર હનેરી 
લૉરેન્સને એવા સમાચાર મળ્યા કે ક્રાસ્ન્તકારીઓ પાસે છ હજારની ફોજ છે પણ ૧૮૫૭ની ૩૦મી જૂને અંગ્રેજ 
ફોજ લડાઈના મેદાનમા ંપહોંચી તયારે એનો સામનો કરવા નવદ્રોહીઓની પદંર હજારની ફોજ હાજર હતી. 
એમા ંઅંગ્રેજોનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો. અંગ્રજેી ફોજના કેટલાયે મોટા અફસરો માયાધ ગયા. હનેરી લૉરેન્સ 
પણ ઘાયલ થયો અને બ ેકદવસ પછી એનુ ંમતૃય ુથયુ.ં અંગ્રેજી ફોજ પાછી લખનઉમા ંરેસીડન્સી તરફ પાછી 
હટી ગઈ.  
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આ બાજુ નવદ્રોહીઓએ સલુતાનપરુના મબુ્રખયા અને બ્રચનહટની લડાઈમા ંનવદ્રોહીઓની ફોજના કમાડંર બરકત 
અહમદની આગેવાની હઠેળ પચંાયતની રચના કરી, જેમા ંમૌલવી અહમદુલ્લાહ શાહના સરદારો ઉમરાવ 
નસિંહ અને ઘમડંી નસિંહ ઉપ્રાતં, જયપાલ નસિંહ, રઘનુાથ નસિંહ અને શહાબદુ્દીન હતા. 

મૌલવી હજી પણ ફોજ ઊભી કરવામા ંલાગ્યો હતો. એણે પાવાયનના જમીનદાર જગન્નાથ નસિંહની મદદ 
માગી. જમીનદારે એને મળવા બોલાવ્યો. મૌલવી એના કકલ્લામા ંપહોંચ્યો તયારે એની સાથે દગો થયો. એ 
કકલ્લામા ંઆવ્યો કે તરત  જગન્નાથ નસિંહના ભાઈઓએ એના પર ગોળીઓની રમઝટ બોલાવી દીધી. તે પછી 
જગન્નાથ નસિંહ ેએનુ ં માથુ ં કાપી લીધુ ં અને રક્ત ટપકતુ ં માથુ ં શાહજહાપંરુના અંગ્રેજ કલેક્ટરને ભેટ ધયુું. 
બદલામા ંપચાસ હજાર રૂનપયાનુ ંઇનામ લઈ આવ્યો. 

બેગમ હઝરત મહલ 

૧૮૫૭ના ઇનતહાસમા ંવાજજદ અલી શાહની બેગમ હઝરત મહલને ઝાસંીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ જેટલી પ્રનસદ્વદ્ધ 
નથી મળી, તેમ છતા ંપણ અવધમા ંઅંગ્રેજો સામેના નવદ્રોહમા ંએની ભનૂમકાને કારણે એનુ ંનામ સવુણાધક્ષરે 
અંકકત છે. બ્રચનહટની લડાઈમા ંફતેહ મેળવ્યા પછી સાતમી જુલાઈએ પચંાયતે વાજજદ અલી શાહના સગીર 
વયના પતુ્ર બ્રબરજજસ કદ્રને ગાદીએ બેસાડયો અને બગેમ હઝરત મહલના હાથમા ં વહીવટ અને જગંનુ ં
સકુાન સોંપ્યુ.ં 

બેગમ હઝરત મહલનો જન્મ એક ગરીબ કુટંુબમા ંથયો હતો અને એને નવાબ વાજજદ અલી શાહના હરમની 
બાદંી તરીકે માબાપે વચેી નાખી હતી. અહીં એના પર વાજજદ અલી શાહની નજર પડી. તે પછી એન ે
‘ખવાનસન’ (ચાકર)બનાવી દેવાઈ. એ રીતે એ નવાબના સપંકધમા ંઆવી. નવાબ ેએને ‘પરી’ જાહરે કરી અને 
એની સાથે લગ્ન કયાું. તે પછી એને પતુ્ર જન્મયો તયારે એ અવધની બેગમ બની અને એને હઝરત મહલ 
નામ મળ્યુ.ં 

બ્રબરજજસ કદ્ર નવાબ બન્યો તે પછી દસ મકહના 
સધુી એણ ે કારભાર સભંાળ્યો. પરંત ુ કંપનીએ 
અવધને આંચકી લેવાનો મનસબૂો કયો હતો 
એટલે બ્રિટનની રાણી નવક્ટોકરયાએ જાહરેનામુ ં
બહાર પાદ્ુ ં પણ બેગમ મચક આપવા તૈયાર 
ન થઈ. એણે જવાબી જાહરેનામુ ંબહાર પાડ્ુ ં
અને પોતાને રાજમાતા ઠરાવી. 

એણ ે સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામમા ં મહતતવનો ભાગ 
ભજવ્યો અને અંગ્રેજોનો મકુાબલો કરવા માટે 
જાનત અને ધમધના ભેદભાવ દબાવી દીધા અને 
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પ્રજાને લડવા માટે પ્રોતસાકહત કરી. જો કે અંગ્રેજી ફોજે લખનઉને ઘરેો ઘાલ્યો. તે સાથે જ બળવાખોરોમા ં
નશસ્તનો અભાવ હતો. ખદુ હઝરત મહલના હકુમોનો અનાદર થતો હતો. પકરણામે અંગ્રેજો જીતી ગયા અન ે
બેગમે અવધ છોડવુ ંપડ્ુ.ં એ નેપાલ ચાલી ગઈ. અંગ્રજે હકુમતે એને પેન્શન આપવાનુ ંનક્કી કયુું પણ આ 
સ્વાબ્રભમાની વીરાગંનાએ એની ના પાડી દીધી.  ૧૮૭૯મા ં એનુ ં કાઠમડુંમા ં મતૃય ુ થયુ.ં તસવીરમા ં એનો 
મકબરો જોવા મળે છે. 

૦૦૦૦ 
સદંભધુઃ  
સદંભધુઃ 
૧. The Last Days of the Company (1818-1858): Vol. I –‘The Expansion of British India’ By G. Anderson and            
M. Subedar(Published in 1918) ( ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ 
૨.Two Native Narratives of Mutiny in Delhi. Charles Theopolis Metcalfe, 1898 (ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ) (મોઇનદુ્દીન  ખાનના 
અવલોકન માટે – પષૃ્ઠ ૩૨થી ૩૯) 
(૩) The Indian war of Independence V. D. Savarkar (ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ) 
(૪)https://thewire.in/history/the-revolt-of-1857-maulavi-ahmadullah-shah-the-rebel-saint-of-faizabad 
(૫)https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-untold-story-about-battle-of-chinhat-18308287.html 
(૬) https://en.wikipedia.org/wiki/Barkat_Ahmad 
 

પ્રકરણ ૧૧ :  કાનપરુમા ંવિદ્રોહીઓનો વિજય અને પરાજયઃ 
નાનાસાહબે, તાતં્યા ટોપે અને અઝીમલુ્લાહ ખાન 

ત્રીજા મરાઠા યદુ્ધ પછી બાજીરાવ બીજાન ેઅંગ્રેજોએ સાબ્રલયાણા સાથ ે
કાનપરુ પાસ ે બ્રબ ૂરમા ંવસાવ્યો હતો. નાનાસાહબે અન ેએનો નાનો 
ભાઈ બન્ન ે બાજીરાવ બીજાના દત્તક પતુ્રો હતા. પરંત ુ ડલહૌઝીના 
ડૉક્રીન ઑફ લેપ્સન ે કારણ ે
એમન ે પેન્શન નહોત ુ ં મળ્યુ.ં 
નાનાસાહબેને આમા ંઅન્યાય 
જણાયો અન ે એણ ે
અઝીમલુ્લાહ ખાનન ે
ઇંગ્લેન્ડની રાણી પાસે અંગત 
રજુઆત કરવા માટે પણ 
મોકલ્યો પણ કંઈ વળ્યુ ંનહીં. 

અઝીમલુ્લાહ ખાન ેબાળપણમા ંબહ ુગરીબાઈ જોઈ હતી અન ેએક 
કરપોટધ પ્રમાણે ઇંક્ગ્લશ ચૅકરટી સ્કલૂમા ં એન ે કોઈ પાદરીએ 
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ભણવાની સગવડ આપી હતી. આથી એ અંગ્રેજી પણ સારંુ જાણતો હતો. વળી, અંગ્રેજી ઇનતહાસકારો કહ ેછે 
તેમ એ અંગ્રેજોન ેસખત નફરત કરતો હતો. લડંનમા ંએ નાનાની તરફેણમા ંતો નનણધય ન લેવડાવી શક્ો 
પરંત ુતે પછી એ ક્રીનમયા ગયો અન ેતયા ંઅંગ્રેજી ફોજન ેમાર ખાતી જોઈન ેએણે કહન્દુસ્તાનમા ંપણ એ જ 
રીતો લાગ ુકરીને અંગ્રેજોન ેભગાડી શકાશે એવી આશા બધંાઈ હતી. એ નાના સાહબેના સલાહકાર તરીકે 
નવદ્રોહનો વ્યહૂ ઘડવામા ંમખુ્ય હતો. એ પડદા પાછળ રહીને કામ કરતો રહ્ો. પરંત ુઅંત ેનેપાલના તરાઈના ં
જગંલોમા ંભાગી છૂટયો હતો અન ે૧૮૫૯મા ંએનુ ંકોઈ બીમારીમા ંમતૃય ુથયુ.ં 

નવદ્રોહની શરૂઆતમા ંનાનાસાહબેે અંગ્રેજ ફોજન ેહરાવીને થોડા કદવસ સધુી કાનપરુ પર કબજો કરી લીધો 
હતો પરંત ુઅંગ્રેજ ફોજે ફરી કાનપરુ પોતાના હાથમા ંલઈ લીધુ.ં કાનપરુ અંગ્રેજો માટે બહ ુમહતતવનુ ંહતુ ં
કારણ કે એ જ અરસામા ંઅંગ્રેજોના કબજામા ંઆવેલા અવધ, અન ે  તે ઉપરાતં પજંાબ અન ે નસિંધ સધુી 
પહોંચવા માટે એ  વ્યહૂાતમક રીતે ઉપયોગી હતુ.ં  

તયા ંશસ્ત્રાગાર  હતો તે અંગ્રજેો માટે મહતતવનો હતો. કાનપરુની ટુકડીનો આગેવાન જનરલ વ્હીલર હતો પણ 
એની પાસ ેનસપાઈઓ બહ ુથોડા હતા. એન ેએમ પણ હતુ ંકે  થોડી લ ૂટંફાટ નસવાય ખાસ કશુ ંથશે નહીં.  

નવદ્રોહની શરૂઆતમા ંનાના શસ્ત્રાગાર પહોંચ્યો. એની રખેવાળી કરતા નસપાઈઓ અંગ્રેજોને વફાદાર હતા. 
એમણે માન્યુ ં કે નાના અંગ્રજેો તરફથી નવદ્રોહીઓનો સામનો કરવા આવ્યો છે, પણ નાનાસાહબેે શસ્ત્રાગાર 
પર કબજો કરી લીધો અન ેસરકારી નતજોરી લ ૂટંી લીધી. અહીંથી એ કલ્યાણપરુ તરફ આગળ વધ્યો અન ે
તયા ં નવદ્રોહીઓન ેમળ્યો. પહલેા ંતો એમણ ેનાનાનો ભરોસો ન કયો પણ એની પાસે સરકારી નતજોરીની 
લ ૂટંનો માલ હતો. નાનાએ એમન ેપણ બમણો પગાર આપવાનુ ંવચન આપીન ેસાથે લીધા. રસ્તામા ંજ્યા ં
પણ ગોરાઓના ંબકંરો જોયા ં તયા ંએમન ેમારી નાખ્યા, આ બધા ંવચ્ચે નાનાસાહબે ેવ્હીલરને પત્ર લખીન ે
બીજા કદવસ ેસવારે  દસ વાગ્યે આવા જ હમુલા માટે તયૈાર રહવેાની ચેતવણી પણ આપી દીધી! 

છઠ્ઠી જૂનની સવારે સાડાદસે નાનાસાહબેે હમુલો શરૂ કરી દીધો. તોપમારો એટલો જોરદાર હતો કે અંગ્રેજો 
પાસ ેબચવાનો કોઈ ઉપાય નહોતો. પરંત ુનાનાસાહબે ેચારે બાજુથી હમુલો ન કયો કારણ કે એને એવા 
ખોટા સમાચાર મળ્યા હતા કે બધા ંબકંરોમા ંઅઢળક દારુગોળો ભરેલો છે. આમ છતા ંપહલેા અઠવાકડયામા ં
નવદ્રોહીઓએ ચારે બાજુથી અંગ્રેજ ફોજન ેઘરેી લીધી હતી. આ સ્સ્થનત ૨૩મી જૂન સધુી રહી, પણ કૅપ્ટન મરેૂ 
રાતે પણ હમુલા કરતા ંનાનાસાહબેને બ ેમાઇલ દૂર ચાલ્યા જવાનુ ંયોગ્ય લાગ્યુ.ં 

અંગ્રેજોની હાલત બહ ુખરાબ હતી. એમન ેમદદ મળવાની હતી તે પણ નહોતી આવતી. નાનાસાહબેના ં
દળોના ખનૂખાર હમુલામા ં જનરલ વ્હીલરના પતુ્રનુ ંકોઈએ માથુ ંધડથી અલગ કરી નાખ્યુ ંહતુ.ં  જનરલ 
વ્હીલરની માનનસક સ્સ્થનત પણ લડવા લાયક નહોતી. હવે એ શરણે થવાનુ ં નવચારતો હતો પણ તે પહલેા ં
નવદ્રોહીઓની તાકાતની આંકણી કરવા એણ ેએક યોનાહ શેફડધને મોકલ્યો. એ કંઈ બાતમી લાવ ેતે પહલેા ંજ 
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નવદ્રોહીઓના હાથમા ંઝડપાઈ ગયો. નવદ્રોહીઓન ેએ ન સમજાયુ ંકે એ અંગ્રેજી ફોજ તરફથી આવ્યો છે, એટલ ે
મારી નાખવાને બદલે માત્ર જેલમા ંનાખી દીધો.  

આ બાજુ  નાનાન ેપણ યદુ્ધ સમાપ્ત કરવાની જરૂર લાગતી હતી એટલે નવદ્રોહીઓએ એક ગોરી મકહલાન ે
વ્હીલર પાસ ેમોકલીન ેકહવેડાવ્યુ ં કે અંગ્રેજી ફોજના સૈનનકોને અલ્હાબાદ જવુ ંહોય તો સહીસલામત જઈ 
શકશ.ે પણ એ મૌબ્રખક સદેંશ હતો એટલે વ્હીલરે નવશ્વાસ ન કયો. બીજા કદવસ ેનાનાએ બીજી એક અંગ્રેજ 
સ્ત્રીને હાથે લેબ્રખત સદેંશ મોકલ્યો. અંગ્રજેી છાવણીમા ંબે ભાગ પડી ગયા. વ્હીલર નબળી માનનસક સ્સ્થનત 
છતા ંપણ ટકી રહવેા માગતો હતો પણ બીજા અફસરો સ્ત્રી-બાળકોન ેલઈન ેકાનપરુ છોડી જવા તયૈાર હતા.  

૨૭મી જૂને અંગ્રજેોનો કાફલો ગગંા કકનારા તરફ નીકળ્યો. લોકોમા ં એટલો બધો ગસુ્સો હતો કે ફોજ 
કતારબધં ચાલી તયારે આગળ વ્હીલર હતો એટલે બધુ ંશાનંતપવૂધક ચાલ્યુ ંપણ પાછળના ભાગના લોકો 
લ ૂટંફાટનો નશકાર બન્યા.  હોડીવાળા ડરીને ભાગ્યા. નાસભાગમા ંહોડીઓન ેઆગ લાગી ગઈ.  

બીજી બાજુ, નવદ્રોહીઓની બાજુએથી ગોળીબાર શરૂ થઈ ગયો. શરણાગતીની શરત રૂપે અંગ્રેજો પાસ ેશસ્ત્રો 
નહોતા ંએટલે વળતો ગોળીબાર પણ ન થયો. કેટલાયેં સ્ત્રી-બાળકો માયાું ગયા ંઅને ૧૨૦ જેટલા ં કેદ 
પકડાયા.ં બીજી જગ્યાએથી પણ સ્ત્રીઓ અન ેબાળકોન ેપકડીને લાવવામા ંઆવ્યા.ં 

નાનાસાહબેનો નવચાર હવૅલૉક અન ેનીલની ફોજોન ેરોકવા માટે આ બદંીઓનો ઉપયોગ કરવાનો હતો. પણ 
હવૅલૉક આગળ વધતો જ રહ્ો. નાનાસાહબેે એન ેઆંતરવા માટે નાનુ ંદળ મોકલ્યુ.ં ફતેહપરુ પાસ ેબન્ને દળો 
સામસામ ેઆવી ગયા.ં હવેલૉકનો હાથ ઉપર રહ્ો અન ેએણે ફતેહપરુ કબ્જે કરી લીધુ.ં 

હવૅલૉકની ફોજે કેટલાક નવદ્રોહીઓને કેદ પકડયા અન ેએમની પાસેથી માકહતી મળી કે કાનપરુમા ંપાચં 
હજાર નવદ્રોહીઓ અન ેઆઠ તોપો હતી. હવૅલૉક હમુલો કરવાનો છે તે જાણીન ેનાનાસાહબે, તાતંયા ટોપે 
વગેરે મળ્યા અન ેઆગળ શુ ંકરવુ ંતેની યોજના તૈયાર કરી. અંગ્રેજ ઇનતહાસકારો કહ ેછે કે એમણે કાનપરુ 
છોડતા ંપહલેા ંબધા ંસ્ત્રી-બાળકોને મારી નાખ્યા.ં  

ગ્વાબ્રલયરના નસિંનધયા મહારાજા અંગ્રેજો સાથ ેહતા પણ એની સેનાએ 
બળવો કયો. આના પછી અંગ્રેજોમા ંફફડાટ વધી ગયો. વ્હીલરની 
મદદે જનરલ ઑરમ નાની ફોજ લઈન ેઆવ્યો પણ એ પોત ેજ 
રસ્તામા ં નવદ્રોહીઓથી ઘરેાઈ ગયો. બીજી બાજુ કૉબ્રલન કૅમપબલે 
મોટંુ દળકટક લઈન ે આવી પહોંચ્યો. એણે જનરલ નવિંડહમૅન ે
કાનપરુમા ંછોડયો.  

નવિંડહમૅ પોતાન ેકંઈક સમજતો હતો. એણે નસિંનધયાના નવદ્રોહી સૈનનકો 
સાથ ે બાથ ભીડવાનુ ં નક્કી કયુું. એન ે આદેશ હતો, માત્ર બચાવ 
કરવાનો પણ એણે આક્રમક કાયધવાહીઓ શરૂ કરી. નવિંડહમૅે એક ટુકડી અજમાયશની રીતે મોકલી પણ 
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આગળ કંઈ કયુું નહીં. આથી તાતંયા ટોપે સમજી ગયો કે અંગ્રેજી ફોજ નબળી છે અન ેકંઈ કરવાની સ્સ્થનતમા ં
નથી. તાતંયાની ૨૫ હજારની ફોજે આઠ તોપો સાથ ેઅંગ્રેજો પર જબ્બરદસ્ત હમુલો કયો અન ેએમના પગ 
ઊખડી ગયા. 

પરંત ુ કૅમપબેલ ેઅંગ્રેજોન ેબચાવી લીધા. લડાઈ તો કાનપરુની ગલીએ ગલીએ થઈ પણ કૅમપબેલ ેપરૂતી 
તૈયારી રાખી હતી. 

દોઢ કદવસની ખનૂખાર લડાઈ પછી કાનપરુ ૧૮૫૭ની છઠ્ઠી કડસેમબરે ફરી અંગ્રજેોના હાથમા ંઆવી ગયુ.ં 
નાનાસાહબે, તાતંયા વગેરે એમની ફોજો સાથ ેનાસી છૂટયા. તાતંયા તો ગજુરાતમા ંપણ આવ્યો હતો. આની 
નવગતો આ શ્રણેીના પ્રકરણ ૨૦મા ંઆપી છે. અહીં વાચકોની સરળતા માટે એનુ ં પનુરાવતધન કયુું છેુઃ 
૧૮૫૮મા ં ગ્વાબ્રલયર પાસે તાતંયા ટોપેનો પરાજય થયો. તે પછી એ ભાગીને પચંમહાલ આવ્યો. 
નાયકડાઓને અંગ્રેજો નવરુદ્ધ ઊભા કરવામા ં પણ એની મહતતવની ભનૂમકા રહી. એના ફોજીઓ પણ 
નાયકડાઓના બળવામા ંજોડાયા હતા. તાતંયાની યોજના તો દખ્ખણમા ંજવાની હતી. એતયા ંપહોંચ્યો હોત 
તો આખી મરાઠા કોમ ફરી અંગ્રેજોની સામે ઊભી થઈ ગઈ હોત એટલે અંગ્રજે સરકાર એને કોઈ પણ રીતે 
દખ્ખણમા ંઆવવા દેવા નહોતી માગતી. ચારે બાજુથી બહ ુદબાણ હોવાથી તાતંયા ફરી નમધદા પાર કરીને 
ચીખલડા આવ્યો અને વડોદરા તરફ આગળ વધવા માગતો હતો. પરંત ુસરકારને તાતંયા ગજુરાતમા ંઆવ્યો 
હોવાની ખબર પડી ગઈ હતી. તાતંયા સાથે બેંગાલ રેજજમેંટના નવદ્રોહી નસપાઈઓનુ ં મોટંુ દળ પણ હતુ.ં 
નવલાયતીઓ (આરબો, મકરાણીઓ વગેરે) અને રાજપતૂો પણ મોટી સખં્યામા ંતાતંયાને આવી મળ્યા હતા. 
છોટા ઉદેપરુના રાજાએ પણ પોતાનુ ંલશ્કર તાતંયાને આપ્યુ ંહત ુ.ં તાતંયાએ છોટા ઉદેપરુનો તો સહલેાઈથી 
કબજો કરી લીધો પરંત ુ૧૮૫૮ના કડસેંબરની પહલેી તારીખે કૅપ્ટન કૉબ્રલયરે એના પર હમુલો કયો. તાતંયા 
તયાથંી ભાગ્યો. એની ફોજ પણ વેરવીખેર થઈ ગઈ. એમાથંી એક ટુકડીએ કેપ્ટન પાકધની ફોજ પર પાછળથી 
હમુલો કરીને એનો બધો સામાન લ ૂટંી લીધો અને પાકધ છોટા ઉદેપરુમા ંલાચાર બનીને બેસી રહ્ો. પરંત ુ
અંતે જનરલ સમરસેટના સૈન્યને તાતંયાના સૈનનકો અને આસપાસના એના સમથધકોને દબાવી દેવામા ં
સફળતા મળી. 

 તાતંયા ઝાસંીની રાણી લક્ષ્મીબાઈનો બાળગોકઠયો હતો અન ે રાણી યદુ્ધના મેદાનમા ંવીરગનતન ેપામી તે 
પછી એના અંનતમ સસં્કાર તાતંયાએ જ કયાધ. પરંત ુનાનાસાહબેનુ ંશુ ંથયુ ં તે કોઈ જાણી ન શક્ુ ં૧૮૫૭ 
પછી, ૩૪-૩૫ વર્ષધની વય ેએનુ ંઅવસાન થઈ ગયુ ંએમ મનાય છે, પરંત ુતાતંયાટોપે છેલ્લે સધુી ટકી રહ્ો 
અન ેઆજથી બરાબર ૧૬૦ વર્ષધ પહલેા,ં ૧૮૫૯ની ૧૮મી ઍનપ્રલે અંગ્રેજોએ આ વીરન ેફાસંી આપી દીધી. 

000 

સદંભધુઃ https://www.britishempire.co.uk/forces/armycampaigns/indiancampaigns/mutiny/cawnpore.htm 
https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/tantia-tope-facts-318528-2016-04-18 
https://hudsonhousemysteries.wordpress.com/2012/05/27/azimullah-khan-behind-the-scenes-leader-of-the-1857-rebellion/ 
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પ્રકરણ ૧૨:  “ખબૂ લડી મદાષની િોહ તો…” 
સાતમી માચષ ૧૮૫૪ના રોજ કંપની 
સરકારે જાહરેનામુ ં બહાર પાડીને 
ઝાસંીને ખાલસા કરી લીધુ.ં મૅજર 
ઍળલસ રાણી લક્ષ્મીબાઈને  આ 
સમાચાર આપિા ગયો. રાણીએ 
પરદા પાછળથી આ સાભંળ્યુ.ં એને 
આઘાત લાગયો. કળ િળતા ં એણે 
શાતં પણ ઊંચા સ્િરે કહ્ુ,ં “મેરી 
ઝાસંી નહીં દંૂગી” (જો કે એળલસના 
કરપોટષમા ં “મેરા ઝાસંી દેંગા નહીં” 
એવુ ં છે, પણ એ એળલસની કહન્દી 
હોય, રાણીની નહીં). 

ભારતના ઇવતહાસમા ંરાણી લક્ષ્મીબાઈનુ ંનામ અજરઅમર છે. એની િીરતા દંતકથાઓનો વિર્ય છે અને 
એને પરાક્કજત કરિા માટે દાતં કચકચાિીને  પાછળ પડલેા અંગે્રજ લશ્કરી કમાડંર હ્ ૂરોઝની કલમેથી પણ 
રાણીની પ્રશસંા નીકળી છે. 

(૧) 

૧૮૧૭મા ંપેશવાઈ નબળી પડી ચકૂી હતી. કંપની સરકારે પનૂામા ંબાજીરાવ બીજા સાથે સનંધ કરીને એન ે
આઠ લાખનુ ંસાબ્રલયાણુ ંબાધંી આપ્યુ ંઅન ે કાનપરુ પાસે બ્રબ ુરમા ંમોકલી દીધો. નાનાસાહબે અન ેએના 
નાના ભાઈ રાવસાહબેને બાજીરાવ બીજાએ દત્તક લીધા હતા (આપણે પહલેા ંવાચંી ગયા છીએ). બાજીરાવનો 
ભાઈ બ્રચમાજી કાશી ચાલ્યો ગયો. એ પોતાની સાથ ેમોરોપતં તાબં ેનામના એક િાહ્મણન ેપણ લઈ ગયો. 

એ વખત ેબાજીરાવનો એક તાબેદાર નશવરાવ ભાઉ ઝાસંીનો સબૂેદાર હતો. તે નસવાય બુદેંલખડં પ્રદેશ, ખાસ 
કરીને, ઝાસંીની આસપાસની બધી જાગીરો કંપનીના હાથમા ંહતી. આથી ઝાસંીન ેહાથમા ંરાખવાની જરૂર 
હતી. એટલે ૧૮૩૨મા ં કંપનીએ નશવરાવ ભાઉના સગીર વયના પૌત્ર, (સૌથી મોટા પતુ્ર કૃષ્ણરાવના પતુ્ર) 
સબૂેદાર રામચદં્ર રાવ સાથ ેબીજી સનંધ કરી. હવ ેઝાસંી પેશવાની જગ્યાએ કંપનીન ેઅધીન હતુ.ં તે પછી 
૧૮૩૨મા ંગવનધર જનરલ નવબ્રલયમ બેસન્ટિંકે રામચદં્ર રાવને રાજાની પદવી આપી. એ સગીર વયનો હતો 
તયા ંસધુી તો એની માતા સખબુાઈએ રાજકાજ સભંાળ્યુ ંપણ રામચદં્ર રાવ હવ ેઉંમરવાન બની ગયો હતો 
અન ેતેમા ંએન ેરાજાની પદવી પણ મળી એટલે બધી સત્તા પોતાના હાથમા ંલઈ લીધી. એણે પોતાના 
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રાજ્યાબ્રભર્ષેકમા ંજ ઝાસંીનો રાજ-ખજાનો લગભગ ખાલી કરી નાખ્યો. સખબુાઈને ખજાના કરતા ંહવ ેપોતાની 
સત્તા ન રહવેાનુ ંબહ ુદુુઃખ હતુ.ં  

એ બહ ુકઠોર સ્ત્રી હતી. એણે પોતાના જ પતુ્રને મારી નાખવાનુ ંકાવતરંુ ઘડ્ુ.ંરામચદં્ર રાવન ેતરવાનો બહ ુ
શોખ હતો એટલે સખબુાઈએ તળાવમા ંભાલા ખોડાવી દીધા, પરંત ુરામચદં્ર રાવ એના બ ેનમત્રોની મદદથી 
બચી ગયો. તે પછી એણ ે પોતાના બ ે કાકાઓ રઘનુાથ રાવ અન ે ગગંાધર રાવની સલાહથી માતા 
સખબુાઈને કેદમા ંનાખી દીધી. જો કે, એન ેપછી છોડી મકૂવામા ંઆવી હતી. 

રામચદં્ર રાવ જુવાનીમા ંજ નનુઃસતંાન મતૃય ુપામયો. તે પછી એના કાકા રઘનુાથ રાવના હાથમા ંસત્તા આવી. 
પરંત ુએય વારસ મકૂ્ા નવના જ મતૃય ુપામયો. એની અંનતમ કક્રયા પરૂી થાય તે  પહલેા ંજ સખબુાઈએ 
કકલ્લાનો કબજો લઈ લીધો અન ે તોપચીઓ ગોઠવી દીધા. સખબુાઈને કેદ કરવાનો નનણધય લેનારામા ં
ગગંાધર રાવ પણ હતો. એટલે એ ભાગ્યો અન ેકાનપરુમા ંઅંગ્રેજોનુ ંશરણુ ંમાગ્યુ.ં 

કંપનીના પોલીકટકલ રેસીડેંટ ફે્રઝરે વચ્ચ ેપડીને ઝઘડાનો નનકાલ કયો, પકરણામ ેસખબુાઈને કકલ્લામાથંી 
ભાગવુ ં પડ્ુ ં અન ે ગગંાધરરાવને  સબૂેદારી મળી. એને સબૂેદારમાથંી બઢતી આપીને રાજાની પદવી 
આપતા ંપહલેા ંજ કંપની સરકારે એની સાથ ેસનંધ કરી લીધી હતી કે એણે ઝાસંીના રક્ષણ માટે રાજ્યના ખચ ે
થોડી અંગ્રેજ સેના રાખવી પડશે. આના ખચધ પેટે ગગંાધરરાવે કંપનીન ેએક આખો જજલ્લો સોંપી દીધો. 

તે પછી મોરોપતં તાબંેની ૧૪ વર્ષધની પતુ્રી મબ્રણકબ્રણિકા અથવા મન ુસાથ ે૪૦ વર્ષધના ગગંાધર રાવના ંલગ્ન 
થયા.ં સાસરામા ંએનુ ંનામ લક્ષ્મીબાઈ રાખવામા ંઆવ્યુ.ં એમન ેએક સતંાન થયુ ંપણ એનુ ંત્રણ મકહનાની 
વયે જ મતૃય ુથઈ ગયુ.ં આના આઘાતમા ંગગંાધર રાવની તબીયત લથડી ગઈ.  મરતા ંપહલેા ંએણે એક 
બાળકન ે દત્તક લીધો અન ેએનુ ંનામ દામોદર રાવ રાખ્યુ.ં બીજા જ કદવસ ે ૧૮૫૨ની ૨૧મી નવેમબરે 
ગગંાધર રાવનુ ંમતૃય ુથઈ ગયુ.ં  

આ બાજુ રાણી અન ેરાજ્યની જનતાની નજરે હવ ેદત્તક પતુ્ર ગાદીપનત હતો અન ેરાણી એના વતી કારભાર 
સભંાળે તે સામાન્ય હતુ ંપણ અંગ્રેજ રેસીડેંટોએ ગગંાધર રાવ સાથ ેથયલેી સમજૂતીનો હવાલો આપીન ે
કંપનીન ેકરપોટધ મોકલ્યો કે રાજાને કંપની સરકારની પરવાનગી નવના દત્તક લવેાનો અનધકાર નહોતો. એટલ ે
રાણીન ેસાબ્રલયાણુ ંબાધંી આપીને રાજ્યનો વહીવટ સભંાળી લેવો જોઈએ. પણ ગવનધર જનરલ ડલહૌઝીએ 
લખ્યુ ંકે ઝાસંી આનશ્રત રાજ્ય હતુ,ં એનો કોઈ પરંપરાગત રાજા નહોતો એટલે દત્તકન ેસોંપવાનો સવાલ જ 
નહોતો. વળી “ઝાસંીની પ્રજાના કલ્યાણ માટે”  કારભાર સભંાળી લેવાથી આખો બુદેંલખડં એક નજેા નીચ ે
આવી જશે.  

ડલહૌઝીએ કહ્ુ ં કે રાજાને કહન્દુ નવનધ  પ્રમાણે દત્તક લેવાનો અનધકાર તો છે, પણ રાજકારભાર એમા ંન 
ગણાય. એટલ ેગગંાધર રાવની અંગત માલનમલકતનો એ માબ્રલક બની શકે પણ એન ેરાજા માનવા કંપની 
બધંાયેલી નહોતી. જો કે આ ખોટી દલીલ હતી કારણ કે રામચદં્ર રાવ સથેની સનંધમા ં કંપનીએ ઝાસંીનુ ં
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રાજ્ય યાવચ્ચદં્રકદવાકરૌ રામચદં્ર રાવના વારસો કે અનગુામીઓને આપી દીધુ ંહતુ.ં ગગંાધર રાવે મરતા ં
પહલેા ં કંપનીન ેપત્ર લખીન ેદત્તક લેવાની જાણ કરવાની સાથ ેઆ સનંધ હઠેળ પોતાના અનધકારની  યાદ 
પણ અપાવી હતી. એણે લખ્યુ ંહતુ ં કે દામોદર રાવ પખુ્ત ઉંમરે પહોંચે તયા ંસધુી  રાણી લક્ષ્મીબાઈ એના 
વાલી તરીકે કારભાર સભંાળશે અન ેએન ેરક્ષણ આપવાની કંપનીની ફરજ છે. 

ડલહૌઝીએ ગગંાધર રાવની અંગત સપંનત્ત પણ રાણીના હાથમા ં સોંપવાનો ઇનકાર કયો અન ે રાજની 
નતજોરીમાથંી દામોદર રાવના ભાગે આવતા છ લાખ રૂનપયા પખુ્ત ઉંમરે પહોંચે તયા ંસધુી કંપનીમા ંસરુબ્રક્ષત 
રાખવાના નામ ે કાઢી લીધા. કંપનીએ કકલ્લાનો કબજો લઈ લીધો અન ે લક્ષ્મીબાઈને શહરેમા ં આવેલા 
મહલેમા ંરહવેા જવુ ંપડ્ુ.ં 

રાણી બહારથી તો શાતં રહી પણ અંદરખાન ેએ ધુધંવાતી હતી. છેક ૧૮૫૭ના જૂન સધુી એ દેશમા ંલાગલેી 
બળવાની આગથી દૂર રહી. ૧૮૫૬મા ં અવધમા ં વાજજદ અલી શાહન ે કંપની બહાદુરે  પદભ્રષ્ટ કરીને 
રાજકાજ પોતાના હાથમા ંલઈ લીધુ ં હતુ.ં ૧૮૫૭ના મે મકહનામા ંમેરઠ સળગી ઊઠ્ુ ં હતુ ંઅન ે નવદ્રોહી 
નસપાઈઓએ કદલ્હી આવીન ેબહાદુરશાહ ઝફરન ેશહનેશાહ-એ-કહન્દ જાહરે કરી દીધો હતો. પરંત ુરાણી હજી 
બળથી નહીં પણ કળથી કામ લેવા માગતી હતી. ઝાસંી તો એના હાથમાથંી નીકળી જ ગયુ ંહતુ.ં હવ ેએ 
માત્ર લોકોના મન પર રાજ કરતી હતી. રાજ અંગ્રેજોના હાથમા ંચાલ્યુ ંગયુ ંતે પ્રજાન ેપણ ગમયુ ંનહોત ુ ંઅન ે
રાણી પ્રતય ેલોકોનો આદરભાવ એટલો હતો કે લોકો જાન ન્યોછાવર કરવા પણ તયૈાર હતા અન ેરાણીન ેઆ 
ખબર હતી, આજથી દોઢસો વર્ષધના જમાનાન ેજોતા ંએ અનોખી સ્ત્રી હતી. ઘોડસેવારી, મલ્લકુસ્તી જેવા 
મદોના મનાતા ખલે એ બાળપણમા ંનાનાસાહબેની સાથ ેબરાબરી કરીને શીખી હતી. સ્ત્રીઓ માટે સ્વાભાનવક 
મનાતી કોમળતા અન ેસગંીતનતૃય પ્રતયેનો અનરુાગ એનામા ંનહોતો એટલે ઝાસંી રાજ્યની સ્ત્રીઓમા ંએનુ ં
ખાસ આકર્ષધણ હતુ.ં 

એણે પહલેા ંતો પોતાનો હક મેળવવા માટે કંપની સાથ ેપત્રવ્યવહાર કયો, એમા ંપોતે નવદ્રોહીઓની નવરુદ્ધ 
હોવાનુ ંપણ દેખાડ્ુ.ં 

ગગંાધર રાવન ેઅંગ્રેજો પર નવશ્વાસ નહોતો એટલે મતૃયથુી એક કદવસ પહલેા ંદત્તક લેવાનો નવનધ એબ્રલસની 
હાજરીમા ંકયો, એટલુ ંજ નહીં, એન ેએક ખરીતો (પત્ર) આપીન ેએ પણ યાદ અપાવ્યુ ં કે રામચદં્ર રાવ 
સાથેની સનંધમા ં ‘યાવચ્ચદં્રકદવાકરૌ’ છે એટલે એમન ે પણ દત્તક પતુ્રને રાજગાદી વારસામા ં સોંપવાનો 
અનધકાર છે. 

પનતના મતૃય ુપછી, ૧૪મી ફેબ્રઆુરી ૧૮૫૪ના રોજ નવધવા લક્ષ્મીબાઈએ ડલહૌઝીને પત્ર લખીન ેઆ વાતનો 
પનુરુચ્ચાર કયો અન ે નશવરાવ ભાઉ સાથેની સમજૂતીની ભાર્ષા અંગ ેવધારે સ્પષ્ટતા કરી. રાણીએ લખ્યુ ંકે 
સમજૂતીમા ં ‘વાકરસન’ અને ‘જાનશીનનન’ એ બે શબ્દોના અથધ એક જ નથી. વાકરસન શબ્દ પોતાના 
પ્રાકૃનતક ઉત્તરાનધકારીઓ માટે વપરાયેલો છે અન ેજાનશીનનન શબ્દ પોતાના ન હોય તેવા, દત્તક લીધેલા 
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પતુ્ર કે ગાદીને લાયક અન્ય વ્યસ્ક્ત માટે વપરાયેલો છે; આ બન્ને પ્રકારના વારસોને કંપનીએ પહલેા ંજ 
મજૂંરી આપેલી છે અન ેતે રીતે દામોદર રાવનો અનધકાર માન્ય રાખવો જોઈએ. 

૫ જૂન ૧૮૫૭ 

આ પત્રોની કંઈ અસર નહોતી તે રાણીએ જોઈ લીધુ ંહતુ ંપણ એણ ે૧૮૫૭ની પાચંમી જૂન સધુી શાનંત રાખી. 
એ કદવસ ેઝાસંીમા ંનવદ્રોહ શરૂ થઈ ગયો. કંપનીના એજન્ટે આનો કરપોટધ આપ્યો છે તે જોઈએુઃ 

“ઓળચિંતા જ ૫0-૬૦ વસપાઈઓએ શસ્ત્રાગાર અને સરકારી વતજોરી પર કબજો કરી લીધો અને કૅપ્ટન સ્કીનના 
બગંલા તરફ ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો. આથી સ્કીન પોતાની પત્ની અને બાળકો સાથ ેશહરે તરફ ગયો. ત્યા ં
બચાિની વ્યિસ્થા કરીને એ કકલ્લા તરફ ગયો.  કેપ્ટન ગૉડષન પણ એની સાથ ેહતો. એમણે થોડા સૈવનકોની 
મદદથી બચાિનો પ્રયત્ન કયો. રાણીએ પણ કકલ્લાના રિણ માટે પોતાના માણસો મોકલ્યા. 

બીજા કદિસે, છઠ્ઠી જૂને વસપાઈઓ અને ઘોડેસિારોએ એમના બધા અફસરોને મારી નાખ્યા અને એમના 
બગંલા બાળી નાખ્યા. પરંત ુકકલ્લાના દરિાજા ખોલી ન શક્યા. સાતમી તારીખે એમણે કકલ્લાની દીિાલ પર 
ચાર-પાચં તોપગોળા પણ છોડયા, પણ નકુસાન ન થયુ.ં 

આિમી જૂને એમણે ફરી કકલ્લા પર હુમલો કયો અને રાણીના દોઢસો સૈવનકોને પણ પોતાની સાથ ે ભેળિી 
દીધા. બપોરના ત્રણ િાગયા સધુી ઘમસાણ ચાલ્યુ.ં એમાં કેટલાયે વિદ્રોહીઓ માયાષ ગયા. પરંત ુ કૅપ્ટન 
ગૉડષનને એક ગોળી િાગી અને એ મરી ગયો. કૅપ્ટન સ્કીને પત્ની અને બાળકો સાથે ભાગી છૂટિાની કોવશશ 
કરી પણ વિદ્રોહીઓએ એમને ઝડપી લીધા ંઅને મોતને ઘાટે ઉતારી દીધા.ં રાણી પોતાનો જાન માડં બચાિી 
શકી પણ એની માલમત્તાને ભારે નકુસાન થયુ.ં 

૧૧મીની રાતે વિદ્રોહીઓ ચાલ્યા ગયા. આશા છે કે જહન્નમમા ંજ ગયા હશે!” 

તે પછી, એક અઠવાકડય,ે ૧૨મી તારીખ ેરાણીએ સાગર જજલ્લાના કનમશનરન ેપત્ર લખ્યો. તેમા ંએ પોત ે
બળવાખોર નસપાઈઓ સામ ે કેવી લાચાર હતી તેનુ ં નવવરણ આપે છે. એ કહ ે છે કે નસપાઈઓએ ક્રૂરતાથી 
યરુોનપયન સ્ત્રીઓ અન ેબાળકોને મારી નાખ્યા ંપણ પોતે એમન ેબચાવી ન શકી કારણ કે એના પોતાના 
મહલેના રક્ષણ માટે માત્ર દોઢસો નસપાઈઓ હતા અન ેપોતે પણ બ્રિકટશ મદદની આશા રાખતી હતી. રાણી 
લખ ે છે કે બળવાખોરોએ એની પાસ ેપૈસા માગ્યા અન ેન આપુ ંતો મહલે ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી. 
એટલે નાછૂટકે એમન ેધન આપવુ ંપડ્ુ.ં રાણી વધમુા ંલખે છે કે કોઈ અંગ્રેજ અનધકારી હાજર નહોતો એટલે 
એણે પોત ેજ વ્યવસ્થા સભંાળી લીધી અન ેબધાન ેફરજ પર સાવધાન રહવેાનો હકુમ આપ્યો અન ેઆ વાત 
એણે પહલેા ંજ જણાવી દેવી જોઈતી હતી, પણ બળવાખોરોન ેકારણે એન ેતક જ ન મળી. હવ ેબળવાખોરો 
કદલ્હી તરફ ગયા છે. 

આ પત્રનો અથષ શો સમજિો? રાણી ખરેખર વિદ્રોહીઓની ફકરયાદ કરતી હતી કે એમની સાથે મળીને વનદોર્ 
લાગે એિો કરપોટષ મોકલતી હતી? 



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 93                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

(૨) 

રાણી લક્ષ્મીબાઈએ એ પહલેા ંપણ ૧૮૫૪થી ૧૮૫૭ સધુી, ઘણા પત્રો લખીન ેન્યાયની માગણી કરી હતી. 
૧૮૫૭ના બળવા વખત ેપણ એનુ ંવલણ એ જ હતુ,ં પણ ન્યાય માટેની ઝખંના પણ એટલી જ પ્રબળ રહી 
એટલે અંગ્રેજો નવરુદ્ધ એમના મનમા ંઆક્રોશ તો વધતો જ જતો હતો. રાણીની નજરે ન્યાય એક જ રીતે 
થાયુઃ અંગ્રેજ હકુમત સનંધનુ ં શબ્દશુઃ પાલન કરે અને દામોદર રાવન ે ગગંાધર રાવના વારસ તરીકે 
સ્વીકારીને રાજા તરીકે માન્યતા આપે; અન ેજ્યા ંસધુી એ પખુ્ત વયે ન પહોંચે તયા ંસધુી રાણીન ેએના વાલી 
તરીકે રાજકાજ સભંાળવાનો અનધકાર આપે.  આ નસવાયની કોઈ પણ ઉદાર શરતોને રાણીએ ઠોકર મારી 
દીધી. દાખલા તરીકે, ૨૨મી ઍનપ્રલ, ૧૮૫૪ના પત્રમા ંરાણીએ ગવનધર જનરલ ડલહૌઝીને રાજ્યમા ંસીધુ ં
બ્રિકટશ શાસન લાગ ુ કરવાનુ ં એક મકહના માટે મોકફૂ રાખવાની નવનતંી કરી હતી અન ે એ દરનમયાન 
પોતાની વફાદારી સાબીત કરી દેવાની તૈયારી પણ દેખાડી હતી.  

રાણીએ કહ્ુ ં કે આમ છતા,ં જો એ નનણધય લાગ ુકરાશે તો “અમારા લોકો જેને લશ્કર કહ ેછે તેની પાચંસો 
કટાયેલી તલિારો અને નકુસાન કરી ન શકે તેિી પચાસ તોપો ભારે દુઃખ સાથે, પણ બીજો કોઈ દેખાડો 
કયાષ િગર તમારા (ગિનષર જનરલના) એજટંને સોંપી દેશુ.ં” 

ગવનધર જનરલ પાસેથી ન્યાય નહીં મળે તેમ લાગતા ંરાણીએ લડંનમા ંકોટધ ઑફ ડાયરેક્ટસધને અપીલ કરી. 
આમા ંજે ભાર્ષા વાપરી છે તે તીક્ષ્ણ બદુ્વદ્ધ અન ે કહિંમતનો પકરચય આપ ે છે. એણ ેજે દલીલો કરી છે તેમા ં
અંગ્રેજોની સત્તા સામ ે નમતુ ં ન મકૂવાની તૈયારી દેખાય છે. રાણી કહિંમતથી એનુ ં રાજ્ય લઈ લેવાના 
પગલાન ેપડકારે છે. એ મદુ્દાવાર લખ ેછેુઃ 

ઝાસંીના હમણાનંા અને પહલેાનંા શાસકોને ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીની ળબ્રકટશ સરકારથી સ્િતતં્રપણે 
ઝાસંીના પ્રદેશ અને સરકારમા ંસપંણૂષ અને અકાટય અવધકાર છે. આ અવધકાર કોઈ સવંધ દ્વારા કે 
બીજી રીતે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના હાથમા ંગયો નથી અથિા તો રાણી અથિા એના પરુોગામીઓએ 
ફરજ ચકૂિાને કારણે કે લડાઈમા ંઅથિા (સામા પિના) વિજયને કારણે ખોયો નથી.  

આ અવધકાર રાજા ગગંાધર રાિના અિસાન પછી કોઈ િારસ ન હોિાને કારણે ઉપરી સરકારના 
હાથમા ંજતો નથી. કહન્દની સરકારે દત્તકનો ઇનકાર નથી કયો, દત્તક લેિાની અસરનો ઇનકાર કરે 
છે.  

રાણી આગળ સીધો જ સવાલ કરે છેુઃ  

દત્તક લેિાની અસરોનો સ્િીકાર ન કરિાથી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીને ઝાસંીની માળલકી મળી જાય છે? 
એને કારણે શુ ંએને અવધકાર મળી જાય છે કે ઝાસંીના રાજ્યનો િહીિટ કરે અને પ્રદેશનો ઉપભોગ 
કરે? 
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અરજીનો બધં વાળતા ંરાણીએ લખ્યુ ંકે, 

આ કેસને કારણે કહન્દના બધા રાજાઓ અને જાગીરદારોમા ંઅજપંો છે. સૌ ભારે ઇંતેજારીથી એના 
પકરણામની રાહ જુએ છે અને તેઓ એના પકરણામ પરથી નક્કી કરશે કે ળબ્રકટશ સરકારનો ભરોસો 
કરિો કે કેમ. 

પરંત ુકોટધ ઑફ ડાયરેક્ટસધ માટે ડલહૌઝીએ કહી દીધુ ંતે જ કાયદો હતો.  

આમ છતા ં હજી સધુી રાણીએ અંગ્રેજી હકુમત સામ ેછડચેોક બહાર આવવાનો નનણધય નહોતો કયો. એણ ે
કકલ્લો છોડી દીધો અન ેશહરેના મહલેમા ંસાદંુ જીવન ગાળવાનુ ંશરૂ કરી દીધુ.ં એના પત્રોમા ંછેક ૧૮૫૭ની 
શરૂઆત સધુી સઘંર્ષધ ટાળવાનુ ંવલણ રહ્ુ.ં અંગ્રેજો એવી કફોડી સ્સ્થનતમા ંહતા કે ૨૩મી જૂનના એક પત્ર 
દ્વારા કંપનીએ ઝાસંીના રક્ષણની 
જવાબદારી રાણીન ેસોંપી દીધી. એના 
જવાબમા ંરાણીન ેઅંગ્રેજ વહીવટીતતં્ર 
તરફથી  પત્ર મળ્યો તમેા ં રાણીન ે
જજલ્લાની જવાબદારી સોંપવાનુ ં
જાહરેનામુ ંસાથ ેબીડ્ુ ં હોવાનુ ંલખ્યુ ં
હતુ ં પણ હકીકતમા ં જાહરેનામુ ં હતુ ં
નહીં. ૨૯મી જુલાઈએ રાણીએ 
જાહરેનામુ ં નથી મળ્યુ ં એવી જાણ 
કરી. એનાથી પહલેા ં અન ે તે પછી, 
રાણીએ ત્રણ પત્રો મોકલ્યા હતા એનો 
જવાબ મળ્યો નહોતો એટલે આ 
પત્રમા ં રાણીએ શકંા દેખાડી કે 
પત્રવાહકો બળવાખોરોના ભયથી કા ં
તો પહોંચ્યા જ નથી અથવા તો બળવાખોરોની બીકન ેલીધ ેજવાબ લીધા નવના ભાગી છૂટયા છે 

તે પછી બનેલા બનાવોની નવગતો રાણીએ પોતાના ૧લી જાન્યઆુરી ૧૮૫૮ના પત્રમા ંઆ રીતે આપી છેુઃ 

રાજ્યમા ંઅરાજકતાની સ્સ્થવત જોઈને પિૂષ અને પવિમેથી દાવતયાની રાણી અને ઓરછાના રાજાએ 
ઝાસંીના ઘણા પ્રદેશ કબજે કરી લીધા.  

ત્રીજી સપ્ટેમ્બરે (૧૮૫૭) ઓરછાના રાજાએ ૪૦ હજારનુ ંદળકટક ઉતાયુું. એના લશ્કરમા ં૨૮ તોપો 
હતી. બીજા જાગીરદારો પણ એમા ંભળ્યા. લડાઈમા ંઝાસંીના ઘણા માણસો માયાષ ગયા. મેં મદદ 
માગી પણ મને જિાબ મળ્યો કે કંપનીની ફોજ જબલપરુમા ંએકિી થાય છે. બે મકહના પછી ઓરછા 
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અને દાવતયાની ફોજો હટી ગઈ પણ ઝાસંીના પ્રદેશો પરથી કબજો ન છોડયો. લડાઈમા ંરાણીએ પોતે 
ખચષ કયો. રાણી કહ ેછે કે ળબ્રકટશ મદદ વિના એ પોતાના કરજનો ભાર ઉતારી શકે તેમ નથી. 

રાણીએ નનરાશા પણ વ્યક્ત કરી છે કે – 

“કવમશનર મને મદદ કરિા તૈયાર હોય એમ નથી જણાત ુ ંકારણ કે એણે એના ૯મી નિેમ્બરના 
પત્રમા ંલખ્યુ ં છે કે ળબ્રકટશ ફોજની હમણા ંએના હડેક્ટ્િાટષસષ પર જરૂર છે. આિા ટૂંકી દૃષ્ષ્ટિાળા 
માણસોને ળબ્રકટશ સિોપકરતાનો ખ્યાલ નથી અને મને તેમ જ આખા દેશને પાયમાલ કરી નાખિા 
માગે છે…” 

રાણીની ભાર્ષામા ંક્ાયં દાસતાની છાટં પણ નથી. એ તો સમોવકડયા શાસક તરીકે બ્રિકટશ હકુમત સાથે 
વાત કરે છે! 

રાણી વિરુદ્ધ ળબ્રકટશ સરકારના કાિાદાિા 

રાણી લક્ષ્મીબાઈના તમામ પ્રયતનો છતા ંઅન ેબળવાખોરો નવરુદ્ધ રાણીએ મદદ આપી હોવા છતા ંઅંગ્રેજો 
એના દત્તક પતુ્રને માન્યતા આપવા તૈયાર નહોતા. એમન ેએમના પર ભરોસો નહોતો. ઊલટંુ, એને એના 
વાજબી અનધકારથી વબં્રચત કયાધ પછી પણ એની નવરુદ્ધ કંઈક ને કંઈક કરતા રહ્ા. એને માબ્રલક તરીકે નહીં 
પણ રસ્ટી તરીકે નમલકતનો સ્વીકાર કરવા સચૂવ્યુ;ં રાણીએ પોત ેમાબ્રલક હોવાનુ ંકહીને રસ્ટી બનવાની ના 
પાડી. રસ્ટી તરીકે પણ કોઈ બૅંકરન ેજામીન બનાવવાનો હતો. રાણીન ેઆ અપમાનજનક લાગ્યુ.ં જો કે,  
અંગ્રેજ સરકારે આમા ંનમતુ ંઆપ્યુ ંઅન ેસાદી પહોંચ પર નમલકત સોંપી દીધી. બદલામા ંરાજ્યના કામકાજ 
માટે પહલેા ંકંઈ દેવુ ંહતુ ંતનેી જવાબદારી રાણી પર નાખી કારણ કે હવ ે
નમલકત રાણીના હાથમા ં માબ્રલક તરીકે આવી હતી.  આ દેવુ ં
પેન્શનમાથંી વસલૂ કરવાની વાત આવી પણ રાણીએ એનો ઇનકાર 
કરતા ંઅંત ેપેન્શન જ બધં કરી દેવાયુ.ં રાણી હસ્તક કેટલાક બાગ હતા 
તેમાથંી એક રહવેા દઈ બીજા બધા બાગ અંગ્રેજ હકુમતે લઈ લીધા. 
રાણીએ જે જમીન દાનમા ંઆપી હતી તે પણ અંગ્રેજી હકુમતે પોતાના 
કબજામા ંલઈ લીધી. 

ગૌિધની છૂટ 

ઝાસંીમા ં ગૌવધની બધંી હતી પણ અંગ્રેજોએ એની ફરી છૂટ આપી. 
રાણીએ ૨૧મી ઓગસ્ટ ૧૯૫૪ના પત્રમા ંસરકારન ેલખ્યુ ં કે તમે મારંુ 
રાજ્ય તો અન્યાયથી ઝટંવી લીધુ,ં હવ ેમારા અન ેમારી પ્રજાના ધમધ 
પર હમુલો કરો છો. લક્ષ્મીબાઈએ આના ંગભંીર પકરણામો આવવાની 
ચેતવણી પણ આપી. આ નનણધય બાબતમા ંહકુમતમા ંપણ નવવાદ હતો 
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કે હજી હમણા ંજ રાજ્ય ખાલસા કયુું છે તયારે આ નનણધય કસમયનો હતો. સામ ેપક્ષે એવી દલીલ હતી કે  
નનણધય ફેરવવાનો અથધ એ થશે કે આપણે લક્ષ્મીબાઈને રાજ્ય પાછ ંઆપવા તૈયાર છીએ. 

આ બધા ં અપમાનો ઉપરાતં રાજ્ય ખાલસા કરી લવેાયા પછી ફોજન ે વીખેરી નાખવામા ં આવી હતી, 
પકરણામ ેબેરોજગારી ફેલાઈ હતી અન ેઅંગ્રેજ હકુમત નવરુદ્ધ ક્રોધ વધતો જતો હતો. પાચંમી જૂને નવદ્રોહ શરૂ 
થયો તે વખતની લક્ષ્મીબાઈની ભનૂમકા નવશ ેપણ અંગ્રજેી હકુમતમા ંબ ેમત હતા.  આમાથંી ગવનધર જનરલ 
કૅનનિંગન ેરાણી પર નવશ્વાસ નહોતો. એન ેખાતરી હતી કે રાણીએ આડકતરી રીતે બળવાખોરોન ેટેકો આપ્યો 

હતો અન ેઝાસંી પર સૈન્ય મોકલીન ેરાણીન ેકેદ 
કરી લેવાની જરૂર હતી.રાણીએ પણ એક 
બાજુથી અંગ્રેજો પર દબાણ ચાલ ુરાખ્યુ ંહતુ ંતો 
બીજી બાજુથી અગમચેતી રૂપે બીજી તૈયારી 
પણ ૧૮૫૭થી જ શરૂ કરી દીધી હતી. 
લક્ષ્મીબાઈએ સગંકઠત થઈને અંગ્રજેો સામ ે

લડવાની યોજના કરી રાખી હતી, તે અહીં આપેલા બ ે
પત્રોમાથંી પ્રગટ થાય છે.   

રાણીએ રાજા મદધનનસિંહને આ પત્રો લખ્યા છે. બળવા પછી 
લબ્રલતપરુ અને સાગરની સેનાઓએ અંગે્રજી પલટનોનો 
ખાતમો બોલાવીને રાજા મદધન નસિંહને સરદારી સોંપી હતી. 
પહલેો પત્ર નવ. સ.ં ચૈત્ર સદુ ભૌમ (મગંળ) નતનથ(?) સવંત 
૧૯૧૪ (ઈ. સ. ૧૮૫૮)ના લખાયેલો છે. લક્ષ્મીબાઈ બહ ુ
આદરપવૂધક મદધનનસિંહને સબંોનધત કરે છે અને કહ ે છે કે 
દુલારેલાલના હાથે મોકલેલો પત્ર મળતા ંતમે ફોજની તૈયારી કરો છો તે જાણ્યુ.ં ‘હમારી રાય હૈ કે નવદેનસયોં કા સાસન 
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ભારત પર ન ભઓ ચાકહજે ઔર હમકો અપનુ કે બડૌ ભરોસો હૈ ઔર હમ ફૌજ કી તૈયારી કર રહ ેહૈં. અંગરેજન સે 
લડવૌ બહુત જરૂરી હૈ.” (મકુામ ઝાસંી) 

બીજો પત્ર  પણ રાજા મદધન નસિંહને  જ  શ્રાવણ સદુ ૧૪, સોમવાર, સવંત ૧૯૧૪ના રોજ લખેલો છે. આ પત્રમા ં
રાણીએ વ્યહૂની ચચાધ કરી છે. રાણી વ્યહૂ સમજાવતા ંમદધનનસિંહને કહ ેછે: અપનુ  “આપર ઉહા ંકે સમાચાર ભલે ચાકહજે, 
ઇહા ંકે સમાચાર ભલે હૈં. આપર અપનુ કી પાતી આઈ સો હાલ માલમુ ભને શ્રી મહારાજ સાહ ગઢ કી પાતી કો હવાલો 
દઓ સો માલમુ ભઓ. આપર ઈહા ંસે બ્રલખી કે આપ સાગર કો કચૂ કરેં. ઉહા ંદો કંપની બ્રબચ મેં સાહબન કી હૈ ઉનકો 
મારત વ ખેડત સાહગઢ વારે રાજા કો બ્રલવા સીધે ઉત ફૌજ કે સીધે કાલપી કુચ કરેં. હમ વ તાતયા ટોપે વ નાનાસાહબ 
ફૌજ કી તૈયારી મેં લગે હૈં સો આપ સીધે નોંટ (?)ઘાટ પર સર કહય ૂરોજ (હ્ ૂરોઝ) કી ફૌજ કો મારત વ  ખેડત 
કાલપી કો કચૂ કરેં. ઈહા ં સે હમ આપ સબ જને નમલ કે ગ્વાબ્રલયર મેં અંગરેજન પર ધાવા કરેં. પર દેર ન ભઓ 
ચાકહજે. દેખત પાતી કે સમાચાર દેવેમેં આવૈ. (મકુામ કાલપી). 

અહીં જોવાનુ ંએ છે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈએ આ પત્રોમા ં ભારતની વાત કરી છે, માત્ર ઝાસંીની નહીં. એટલ ે
“મેરી ઝાસંી નહીં દંૂગી” એ પ્રતયાઘાત તો તાતકાબ્રલક સામ ેઆવી પડલેી સ્સ્થનતનો હતો. આપણી પાસ ેરાણીની 
મનુઃસ્સ્થનત જાણવા માટે બીજાં કોઈ સ્વતતં્ર સાધન નથી પરંત.ુ રાણી લક્ષ્મીબાઈન ેજરૂર એમ લાગ્યુ ંહોવુ ં
જોઈએ કે અંગ્રેજો જે આખા દેશમા ંકરે છે તે જ ઝાસંીમા ંકયુું છે. આમ રાણી અંગ્રેજ શાસકોના કૃતયને માત્ર 
વ્યસ્ક્તગત અન્યાય નહીં, અન્યાયી વ્યવસ્થા તરીકે જૂએ છે. બધા જ નવદ્રોહીઓ અંગ્રેજો સામ ેલડતા હતા. 
પરંત ુરાણી લક્ષ્મીબાઈ જેવો સ્પષ્ટ દૃસષ્ટકોણ કદાચ બીજા કોઈનો નહોતો. 

રાણીનો એક પત્ર છે જેમા ંએમણે ‘સરુાજ’(સ્વરાજ) શબ્દનો ઉપયોગ કયો છે. (કમનસીબે એ મળૂ પત્ર 
મળ્યો નથી, કોઈ વાચકન ેમળે તો એ બહ ુઉપયોગી થશ.ે અહીં એનો પાઠ આપુ ંછ ં– 

 “ શ્રી મહારાજા શ્રી રાજા મદષનવસિંહ બહાદુર જૂ દેિ ઐતે શ્રી મહારાની લક્ષ્મીબાઈ…… આપર અપનુ કી િ 
હમારી િ શાહગઢ ઔર તાત્યા ટોપ ે કી જો સલાહ કરી થી કે સરુાજ ભઓ, શાસન ભઓ ચાકહજે. ઐ હી હમારી 
રાય...અપનુો હી દેસ હૈ… (પોર્ સિંત ૧૯૧૪).” 

(૩) 

લક્ષ્મીબાઈને રાજતતં્ર સભંાળવાની જવાબદારી સોંપ્યા પછી પણ એમના નવશે અંગ્રેજી અફસરોમા ં નવવાદ 
હતો એ આપણે જોઈ લીધુ.ં લૉડધ કૅનનિંગ લક્ષ્મીબાઈને નવદ્રોહી માનતો હતો.  

ઝાસંી પર હમુલો 

૧૭મી કડસેમબર ૧૮૫૭ના રોજ હ્ ૂરોઝ ેઆખી ફોજનો અનધકાર પોતાના હાથમા ંલઈ લીધો અન ે૧૮૫૮ની 
૬ઠ્ઠી જાન્યઆુરીએ હનૅમલ્ટનને મોટી ફોજ સાથ ે નસહોર તરફ મોકલ્યો. રસ્તામા ંભોપાલની બેગમના આઠસો 
નસપાઈઓ પણ હનૅમલ્ટનની ફોજમા ંજોડાયા. આ રીતે રોઝે રહટેગઢમા ંચાર કદવસની લડાઈ પછી પઠાણોના 
હાથમાથંી એમનો કકલ્લો કબજે કરી લીધો અન ેતયાથંી બાનપરુ, સાગર, ગઢાકોટા કબજે કરી લીધા ંઅન ેહવ ે
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એ બુદેંલખડં તરફ વળ્યો. હ્ ૂરોઝ અન ેકૉબ્રલન કૅમપબલે જાણતા હતા કે ઉત્તર કહન્દુસ્તાનમા ંબળવાન ેકચડી 
નાખવો હોય તો ઝાસંી પર કબજો કરવાનુ ંજરૂરી છે.  

 
મદનપરુ પાસનેી લડાઈમા ં રોઝન ે પોતાન ે ગોળી વાગી અન ે એનો ઘોડો માયો ગયો. આગળ વધતા ં
શાહગઢનો રાજા ભાગી છૂટયો. બાનપરુમા ંમદન નસિંહ પણ લડયા વગર જ ભાગી છૂટયો. ૧૪મી માચે ફોજ 
ઝાસંીથી માત્ર ૧૯ માઇલ દૂર હતી અન ેકોઇ પણ ઘડીએ ઝાસંી પર હમુલો થવાનો હતો પણ તયા ંએમન ે
ગવનધર જનરલનો હકુમ મળ્યો કે ઝાસંીની વાત પછી, હમણા ંચરખારી તરફ જાઓ. એનો રાજા અંગ્રજેોનો 
નમત્ર હતો અન ેતાતંયા ટોપએે એના પર હમુલો કયો હતો, એટલે તાતંયાન ેહરાવવાનો હતો. પણ હનેમલ્ટને 
કહ્ુ ં કે ચરખારી ૮૦ માઇલ દૂર છે એટલે ઝાસંી પર પહલેા ંકબજો કરી લેવો જોઈએ. ૨૦મી માચે ફોજ  
ઝાસંીની તદ્દન નજીક આવી ગઈ. 
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ઝાસંીનો કકલ્લો ઊંચાઈ પર બન્યો હતો અન ેબહ ુમજબતૂ હતો. એની દીવાલ એટલી પહોળી હતી કે આખી 
તોપ એના પરથી લઈ 
જઈ શકાતી. કકલ્લાની 
ફરત ે ખાઈ હતી એટલ ે
હમુલાખોર માટે કકલ્લામા ં
ઘસૂવુ ંસહલેુ ંનહોત ુ.ં રાણી 
પાસ ે ૫૧ તોપો હતી 
જેમાથંી  કડકબ્રબજલી, 
ઘનગરજત અન ે
ભવાનીશકંર નામની 
તોપોને તો લોકકનવઓએ 
અમર બનાવી દીધી છે. 
કકલ્લા પર મોરચાબધંી 

કરવાનુ ંઅન ેદારૂગોળો લાવવા-લઈ જવાનુ ંકામ સ્ત્રીઓ કરતી હતી!  

૨૧મી માચ ેહ્ ૂરોઝ ેકકલ્લાને ચારે બાજુથી ઘરેી લીધો અને ક્ાયંથી પણ મદદ કકલ્લામા ંન પહોંચ ેતે માટે 
બધા રસ્તા બધં કરી દીધા. કકલ્લાની અંદરની હીલચાલ જોવા માટે એક ઊંચી ટેકરી પર દૂરબીન પણ 
ગોઠવી દીધુ.ં એક તારઘર પણ ઊભુ ંકયુું.  એ જ સવારે બ્રિગેકડયર સ્ટઅૂટધ પણ પોતાની સેના લઈન ેઆવી 
મળ્યો.  

૨૩મી માચે અંગ્રેજી ફોજે હમુલો શરૂ કયો પણ રાણીની ફોજે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો તેમા ંઅંગ્રેજોના 
હોશકોશ ઊડી ગયા. બીજા કદવસની પરોઢે અંગ્રેજી ફોજે ૩૦૦ તોપો કકલ્લાની ફરત ેગોઠવી પણ ઉપરથી 
ઘનગરજતના ગોળાઓ પડતા ંઅંગ્રજેી ફોજના પગ ઊખડી ગયા. ૨૪મી માચે અંગ્રેજોએ ભારે હમુલો કયો 
તેમા ં ઝાસંીના તોપચીઓ માયાધ ગયા અન ે તોપો ગરજતી બધં થઈ. કકલ્લાની રક્ષણ વ્યવસ્થા પનિમ 
બાજુથી નબળી હતી. કોઈ જાણભેદુએ અંગ્રેજી ફોજન ેપનિમ બાજુએથી હમુલો કરવાની સલાહ આપી. 

રાણીના રણકૌશલને કારણ ે૩૧મી માચધ સધુી તો અંગ્રજેી ફોજ જીતનુ ંસપનુ ંજોઈ શકે એમ નહોતી. બીજી 
બાજુથી તાતંયા ટોપે પણ વીસ હજારની સેના લઈન ેરાણીની મદદે આવી પહોંચ્યો. હ્ ૂરોઝ પાસ ેબન્ને સામ ે
લડવા જેટલી તાકાત નહોતી. પરંત ુચરખારી પર જીત મેળવ્યા પછી તાતંયાની સેના બેદરકાર બની ગઈ 
હતી અન ેએનો પરાજય થયો. તાતંયાના દોઢ હજાર માણસો માયાધ ગયા અન ેએન ેતોપો જેવો ભારે સરંજામ 
છોડીને કાલપી ભાગવુ ંપડ્ુ.ં 
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લડાઈના અબ્રગયારમા કદવસે રાણીએ પોતાના સરદારોને ઇનામો આપીન ે બહ ુ પોરસાવ્યા. બીજી બાજુ 
કકલ્લાની અંદર મહલેો અને મકંદરોને ભારે નકુસાન થયુ ંહતુ.ં અંત ેઅંગ્રેજી ફોજની પાયદળ સેનાન ેકકલ્લાની 
અંદર ઘસૂવામા ંસફળતા મળી. હાથોહાથની લડાઈ થઈ તેમા ંબન્ન ેપક્ષ ેભારે જાનહાનન થઈ. 

હવ ેરાણી માટે ખરાખરીનો ખેલ હતો. એણે ખલુ્લી તલવાર હાથમા ંલીધી અન ેપોતાના પદંરસો પઠાણ 
સૈનનકોની આગેવાની લઈન ેદબ્રક્ષણના દરવાજેથી હમુાલો કયો પણ અંત ેએ પાછી ચાલી આવી. આ બાજુ 
શહરેમા ં અંગ્રજેી ફોજે પાચં વર્ષધના બાળકથી માડંીને એંસી વર્ષધના વદૃ્ધ, જે સામ ેમળ્યા તમેન ેઝાટકે દીધા.  
એમણે ભારે લ ૂટં મચાવી અને રાણીના મહલેમાથંી બધુ ંલ ૂટંી લીધુ.ં 

હવ ેરાણી પાસ ેકોઈ ઉપાય નહોતો. એણ ેબધા સરદારોને બોલાવીને કહ્ુ ં કે પોત ેઆતમહતયા કરશ ેઅન ે
બાકીના સૌ પોતાના બચાવની વ્યવસ્થા કરી લે. પણ સૌની સલાહથી એ પરુુર્ષ વશેમા,ં દામોદર રાવન ેપીઠ 
પાછળ બાધંીન ેકાલપી તરફ નીકળી ગઈ. રાણી સાથ ેસૈનનકોની એક નાની ટુકડી પણ હતી. બીજા કદવસ ે
પાચંમી ઍનપ્રલની સવારે અંગ્રેજ ફોજ કકલ્લામા ંઆવી તયારે એનો સામનો કરનાર કોઈ નહોત ુ.ં  

કાલપી પહોંચતા ંમાગધમા ંએ થાક ઉતારવા અન ેપતુ્રને ખવડાવવા રોકાઈ તયા ંવૉકર એનો પીછો કરતો 
આવ્યો. રાણી તરત ભાગી પણ વૉકર છેક રાણીની લગોલગ પહોંચી ગયો. રાણીએ એ તલવારના એક ઘા 
સાથ ેએન ેજખમી કરી દીધો,  એ ઘોડા પરથી નીચે પડયો અન ેરાણી આગળ નીકળી ગઈ. રાતે બાર વાગ્ય ે
લક્ષ્મીબાઈનો ઘોડો કાલપી પહોંચ્યો.  

કાલપીની લડાઈ 

૧૮૫૭ના જૂનમા ંબળવો શરૂ થયો તયારે ઝાસંી અન ેકાનપરુના નવદ્રોહીઓ કાલપી આવી ગયા હતા. તયાનંા 
એક ડપે્યટુી કલેક્ટરને મારીને એમણે કાલપીમાથંી અંગ્રેજ રાજનો અંત આણી દીધો હતો. અહીં 
નાનાસાહબેના નાના ભાઈ રાવ સાહબેનો મકુામ હતો. આથી રાણીન ેઆ સ્થાન ફાવે તેમ હતુ.ં આિયધ એ 
વાતનુ ંછે કે અંગ્રેજોએ ઝાસંીને ઘરેો ઘાલ્યો તયારે રાવસાહબેે કેમ મદદ ન કરી. 

હ્ ૂરોઝ પણ કકલ્લાઓ જીતતો કાલપી ભણી આવતો હતો. કાલપીમા ંકનધલ મકૅ્સવેલ એક શીખ પલટન 
સાથ ેએન ેમળવાનો હતો. કાલપીની લડાઈમા ંલક્ષ્મીબાઈ  ઘોડાની લગામ મોઢામા ંઅને બ ેહાથે તલવાર 
વીંઝતી દુશ્મનની તોપો સધુી લડતી પહોંચી ગઈ. એના અદમય સાહસથી બીજા સરદારોને પણ  જોશ ચડ્ુ.ં 
પરંત ુપેશવાની સેના જલદી કહિંમત હારી બેઠી અન ેઅંગ્રેજ ફોજ બમણા જુસ્સાથી હમુલા કરવા લાગી. ૨૪મી 
એનપ્રલ ેઅંગ્રજેી ફોજે કાલપી સર કરી લીધુ.ં કકલ્લામા ંતાતંયાટોપેની મહનેતથી લડાઈનો ભારે સરંજામ એકઠો 
થયો હતો તે બધો અંગ્રજેી ફોજના હાથમા ંઆવી ગયો. 

ગિાળલયરની લડાઈ 
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કાલપીનુ ંપતન થતા ંલક્ષ્મીબાઈ અન ેરાવ સાહબે ગ્વાબ્રલયર તરફ નીકળી ગયા ંઅને રસ્તામા ંગોપાલપરુ 
ગામ ેરોકાયા.ં તાતંયા પણ એમન ે તયા ંજ મળ્યો.  પશેવાનો નમત્ર અન ે નવદ્રોહી બાદંા નવાબ પણ તયા ંજ 
આવી ગયો. આગળ શુ ંકરવુ ંએ સમજાતુ ંનહોત ુ ંપણ રાણી લક્ષ્મીબાઈએ સલાહ આપી કે કકલ્લો હાથમા ંન 
હોય તો લડી ન શકાય. એટલે  બધા ગ્વાબ્રલયર તરફ રવાના થયા. ગ્વાબ્રલયરના જજયાજીરાવ નસિંનધયા અન ે
કંપની વચ્ચે સારા સબંધં હતા. કંપની રાજમા ંગ્વાબ્રલયર એક અગતયની કડી જેવુ ંહતુ.ં પરંત ુગ્વાબ્રલયરમા ં
ગોઠવાયેલી ફોજના કહન્દી નસપાઈઓ અન ેખદુ નસિંનધયાની દસ હજારની ફોજમા ંઅંગ્રેજો સામ ેઊકળાટ હતો 
અન ે નવદ્રોહની આગ અહીં સધુી પહૉંચી હતી. એમા ં નસિંનધયાએ અંગ્રેજ કુટંુબોને સહી સલામત આગરા 
પહોંચાડી દીધા ંહતા.ં 

બળવાખોરો નસિંનધયાનુ ંમન  કળી નહોતા શકતા એટલે એમણે ત્રણસોની એક ટકૂડી બનાવીને જજયાજી 
રાવન ેજાણ કરી કે તેઓ આગરા પર હમુલો કરવા માગ ેછે.  નસિંનધયાએ એમા ંમદદ કરવાની ના પાડી દેતા ં
એની અંગ્રેજ તરફી નીનત જાહરે થઈ ગઈ. 

આ બાજુ રાવસાહબે અન ેરાણી લક્ષ્મીબાઈએ નસિંનધયાને નમત્રભાવ ેલખ્યુ ંઅન ેદબ્રક્ષણ તરફ જવામા ંએની 
મદદ માગી, બીજી બાજૂથી તાતંયાએ એના લશ્કરમા ંઘસૂીને નવદ્રોહ માટે નસપાઈઓન ેતૈયાર કયાધ. નસિંનધયાએ 
નવદ્રોહીઓ સામ ેલડવાની તયૈારી કરી લીધી. 

જૂનની પહલેી તારીખ ે નસિંનધયાએ પોત ેજ ફોજનુ ંસકુાન સભંાળ્યુ ંઅન ેતાતંયાની ફોજ પર તોપમારો કયો. 
રાવસાહબેની ફોજ એમ માનતી હતી કે તોપગોળા તો એમના સ્વાગત માટે ફેંક્ા છે. પરંત ુ રાણી 
લક્ષ્મીબાઈને સ્સ્થનત સમજાઈ ગઈ અન ેએમણ ેગ્વાબ્રલયરના સૈન્ય પર જોરદાર હમુલો કયો. નસિંનધયાની મોટા 
ભાગની સેના તો નસિંનધયાને છોડી ગઈ પણ જજયાજી રાવે પોત ેથોડા અંગરક્ષકોની મદદથી લડાઈ ચાલ ુ
રાખી. બન્ને પક્ષો વચ્ચે ભારે તલવારબાજી થઈ, અંત ેજજયાજી રાવે પીછેહઠ કરી અન ેઅંગ્રેજોની આગરાની 
ગૅકરસનને આશરે પહોંચી ગયા. નવદ્રોહીઓએ ગ્વાબ્રલયરમા ંપ્રવેશ કયો. ફોજ તો પહલેા ંજ મનથી નવદ્રોહીઓ 
ભેગી થઈ ગઈ હતી. તાતંયાની ફોજી ટકૂડી કકલ્લા પાસ ેપહોંચી તયારે નસિંનધયાના સરદારોએ જાતે જ દરવાજા 
ખોલી દીધા. 

હ્ ૂરોઝ ઝાસંી અન ેકાલપીના નવજયને માણી શકે તે પહલેા ંએન ેગ્વાબ્રલયરના પતનના સમાચાર મળ્યા. 
એણે તરત ગ્વાબ્રલયર પર હમુલાની તૈયારી કરી દીધી. એની ફોજ ગ્વાબ્રલયરની નજીક પહોંચી આવી તયા ં
સધુી રાવસાહબે કે તાતંયા ટોપેન ેએની ખબર પણ ન પડી. ૧૬મી જૂને હ્ ૂરોઝના ઓબ્રચિંતા હમુલા સામ ે
નવદ્રોહીઓની ફોજ વેરણછેરણ થઈ ગઈ. હવ ે રાણી લક્ષ્મીબાઈએ સકુાન સભંાળી લીધુ ંઅન ે ફરી બધાન ે
લડવા માટે તૈયાર કયાધ. 

રાણીનો અંત 
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૧૭મી જૂને અંગ્રેજોની સેના આગળ વધી કે તરત જ રાણીએ તોપમારો શરૂ કરી દીધો. અંગ્રેજોને પીછેહઠ 
કરવી પડી.  પરંત ુએ તો માત્ર થોડા વખત માટે જ. એમણે ફરી સજ્જ થઈને હમુલો કયો. આ વખત ે
રાણીની ફોજના પગ ડગમગવા લાગ્યા. બીજા કદવસ ેપણ ભારે લડાઈ ચાલી ત્રીજા કદવસે ૧૯મી તારીખ ે
રાણી અન ેએની એક દાસી પરુુર્ષ વેશમા ંયદુ્ધના મેદાનમા ંઊતરી પડી. એમણે ઘણાને કાપી નાખ્યા પણ 
એક તલવારનો ઘા એના માથાના જમણા ભાગ પર પડયો. રાણીની  આંખ બહાર નીકળી આવી પણ એ તે 
પછી પણ ઘોડો દોડાવતી ભાગી અન ેકોટે કી સરાય ગામ પાસ ેપહોંચી.  

૧૯મી જૂન ૧૮૫૮ના કદવસ ેઆ વીરાગંના મતૃયનુી ગોદમા ંનવલય પામી. ખરંુ જોતા ંએ  માત્ર રાણીનો નહીં. 
૧૮૫૭ના નવદ્રોહનો પણ અંત હતો. (જો કે રાણી લક્ષ્મીબાઈના મતૃયકુદન અને અસ્ગ્નસસં્કાર નવશે જુદા જુદા હવેાલ 
મળે છે. એક હવેાલ પ્રમાણે એમનુ ંમતૃય ુ૧૭મીએ થયુ,ં બીજો હવેાલ ૧૮મીએ મતૃય ુથયુ ંહોવાનુ ંકહ ેછે. આનુ ંકારણ એ 
છે કે રાણી પરુુર્ષોના વેશમા ંહોવાથી એને મારનારા પણ જાણી શક્ા નહોતા કે એ સ્ત્રી હતી. વળી એમના અસ્ગ્નસસં્કાર 
જોનાર પણ કોઈ હત ુ ંનહીં. મોટા ભાગની માકહતી અંગે્રજી લેખકો અથવા અંગે્રજભક્તોના ંપસુ્તકોમાથંી મળે છે. એ રીતે 
જોતા ંરાણી લક્ષ્મીબાઈના ભાઈની પૌત્રીએ જે લખ્યુ ંછે તે પણ સાભંળેલી વાતો જ છે.) 

-=-=- 
વપતા અને દત્તક પતુ્રનુ ંશુ ંથયુ?ં 

લક્ષ્મીબાઈએ ઝાસંી છોડ્ુ ંતયારે નપતા મોરોપતં તાબં ેપણ એક હાથી પર બધુ ંધન લઈન ેઝાસંીથી નીકળ્યા 
હતા પણ રસ્તામા ંહ્ ૂરોઝની ફોજે એમન ેપકડી લીધા.  એમની પાસેનુ ંબધુ ંધન લ ૂટંી લેવાયુ.ં મોરોપતં 
તાબંેએ પોતાનો બચાવ ન કયો એટલુ ંજ નહીં પણ કહ્ુ ં કે ઝાસંીમા ંફસાયલેા અંગ્રેજોને બચાવવા માટે 
એમણે કંઈ જ ન કયુું. ૧૯મી એનપ્રલે એમન ેજોખન બાગ પાસેના એક ઝાડ પર લટકાવી દેવાયા.  

દામોદર રાવ ૧૨ વર્ષધની ઉંમરે અંગ્રેજોન ે શરણ ે થઈ ગયો. એનુ ં જીવન જોખમાશે નહીં એવી ખાતરી 
આપવામા ંઆવી હતી. એના છ લાખ રૂનપયા કંપનીએ સરંક્ષક તરીકે રાખી લીધા હતા પણ રાણીના નવદ્રોહન ે
કારણે આપ્યા નહીં. એન ેમકહને દોઢસો રૂનપયા અપાતા હતા, જે વધારીને બસ્સો કરવામા ંઆવ્યા હતા. 

૦૦૦ 
સદંભધુઃ 
૧. Rani Lakshmibai of Jhansi, Shyam Narayan Sinha, Chugh Publications, Allahabad, 1980 
(ઇંટરનેટ પર ઉપલબ્ધ) 
૨. झ ांसी की र नी लक्ष्मीब ई, दत्त त्रये बलवांत प रसनीस (मर ठी से ह ांदी में अनवु द) ग ांधी ह न्दी पसु्तक 
भांड र, स ह त्य भवन ज न्स्टनगांज, प्रय ग. दसूर  सांस्करण,1925. (ઇંટરનેટ પર ઉપલબ્ધ)  
૦૦૦ 
સદંભધુઃ 
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૧. Rani Lakshmibai of Jhansi, Shyam Narayan Sinha, Chugh Publications, Allahabad, 1980 (ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ) 
૨. झ ांसी की र नी (ऐतत  ससक उपन्य स) व ांद वन ल ल वम ा, मयूर प्रक शन, झ ांसी/हदल्ली. छठ्ठ  सांस्करण,1956 (ઇંટરનટે પર 
ઉપલબ્ધ) 
૩. झ ांसी की र नी लक्ष्मीब ई, दत्त त्रये बलवांत प रसनीस (मर ठी स े ह ांदी में अनुव द) ग ांधी ह न्दी पुस्तक भांड र, स ह त्य भवन 
ज न्स्टनगांज, प्रय ग. दसूर  सांस्करण,1925. (ઇંટરનટે પર ઉપલબ્ધ) 

૦૦૦ 

પ્રકરણ ૧૩: ૧૮૫૭: ળબહારમા ંિેરિેર વિદ્રોહ  

૧૮૫૭ના નવદ્રોહની વાત આવે છે તયારે બ્રબહાર ભલુાઈ જતુ ંહોય છે, પણ ખરંુ જોતા,ં બ્રબહારની ભનૂમકા બહ ુ
મહતતવની રહી છે. કંપનીની જગ્યાએ બ્રિટનની સરકારને અધીન વસાહતી શાસન શરૂ થયુ ં તે પછી પણ 
૧૮૬૨ સધુી નવદ્રોહની આગ શમી નહોતી. 

 નવદ્રોહના નેતા તરીકે આરાના જાગીરદાર બાબ ુકંુવર નસિંહનુ ંનામ બહ ુપ્રખ્યાત છે. એમણે એંસી વર્ષધની વદૃ્ધ 
ઉંમરે અંગ્રજેો સામ ેજગં માડંયો. એમના સૌથી નાના ભાઈ અમર નસિંહ અન ેએના કમાડંર હરેકૃષ્ણ નસિંહ 
એમના સમથધ સાથી હતા. પરંત ુનવદ્રોહની શરૂઆત કરનારામા ંબાબ ુકંુવર નસિંહ નહોતા.  

બળિા પહલેા ં

પ્લાસી અન ેબક્સરની લડાઈઓ પછી બગંાળની દીવાની કંપનીન ેમળી હતી. બગંાળના નવાબ હઠેળ બ્રબહાર 
પણ હતુ.ં ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની બ્રબહારનુ ંપણ શોર્ષણ કરતી હતી.પટનામા ંઅંગ્રેજો પ્રતય ેલોકો નફરતની નજરે 
તો જોતા જ હતા, એવામા ં ૧૮૫૫મા ં સરકારે જેલના કેદીઓને નપત્તળના લોટાન ે બદલે માટીના લોટા 
આપવાનો નનણધય કર્યો. સરકારનુ ંકહવે ુ ંહતુ ંકે નપત્તળના લોટાથી કેદીઓ દીવાલોન ેઘસીને ખોખરી કરી નાખ ે
છે અન ેપછી તોડીને ભાગી જાય છે. ચારે બાજુ અંગ્રેજો નવરુદ્ધ  ઊકળાટ વધતો જતો હતો, તેમા ંઆ નનણધય 
બળતામા ંઘી હોમવા જેવો હતો. કેદીઓએ જેલોમા ંઆંદોલન કયુું જે ‘લોટા આંદોલન’ તરીકે ઓળખાય છે. 
કેદીઓ એટલા ગસુ્સામા ંહતા કે એમન ેકાબમૂા ંલેવા માટે ગોળીબાર કરવો પડયો.  

આ દમન સામ ેકેદીઓએ હાર માની લીધી. પરંત ુલોકોએ હાર ન માની. અફીણની ખેતી કરતા બાર હજાર 
ખેડતૂો હવ ેકેદીઓને નપત્તળના લોટા અપાવવા મેદાને પડયા. એમણે કનમશનરન ેઘરેી લીધો અન ેકેદીઓને 
નપત્તળના લોટા આપવાની માગણી કરી.  

સામાન્ય લોકો અન ેખેડતૂો હવ ેસગંકઠત થઈ ગયા હતા. આખા શહરેમા ંસ્સ્થનત એવી ઊભી થઈ ગઈ હતી કે 
સભંાળવી અઘરી હતી. શહરેમા ંએવા ંતોફાન થયા ં કે સરકારને બીક લાગી કે સરકારી નતજોરી પર ટોળા ં
ત્રાટકશ.ે અંત ેસરકારે નપત્તળના લોટા પાછા આપ્યા. 

૧૮૫૭ અને અશાતં ળબહારઃ રોકહણીમા ંઅંગે્રજોની હત્યા 
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આમ સ્સ્થનત તો નવસ્ફોટક હતી જ, એટલે ૧૮૫૭મા ં કદલ્હી, અવધ, ઝાસંી, કાનપરુમા ંથયેલા બળવાની 
અસર હવ ેબ્રબહારમા ંજલદી દેખાવા લાગી હતી.  

નવદ્રોહની શરૂઆત તો દેવઘર જજલ્લામા રોકહણી ગામ ેથઈ. મેરઠમા ંદસમી મેના રોજ નવદ્રોહ શરૂ થયો તેના 
પડઘા ૧૨મી જૂને બ્રબહારના દેવઘર અન ેરોકહણીમા ંપડયા. દેવઘરમા ં૩૨મી રેજજમેન્ટન ું મથક હતુ ંઅન ે
રોકહણીમા ંપાચંમી કૅવલરીનુ ંનાનુ ંએકમ હતુ.ં ૧૨મી જૂનની રાતે લશ્કરની છાવણીમા ંમૅજર મૅકડૉનલ્ડ, 
લેફ્ટેનન્ટ નૉમધન લેસ્લી અને ડૉ. ગ્રાન્ટ ઘરના બગીચામા ંખરુશીઓ માડંીને ચા પીતા બેઠા હતા. અચાનક 
ત્રણ શખ્સો ખલુ્લી તલવારો સાથ ેધસી આવ્યા અન ેએમના પર પ્રહાર કયો. લેસ્લી એ વખત ેઘરમા ંજવા 
માટે ઊઠતો જ હતો તયારે એની પીઠ પર તલવારનો બીજો ઘા પડયો અન ેએ તયા ં ને તયા ંમતૃય ુપામયો. 
મૅજર મૅકડોનલ્ડ અન ેડૉ. ગ્રાન્ટ પણ સખત જખમી થઈ ગયા. 

આ ત્રણ લશ્કરી અફસરો રહતેા હતા તયા ંસખત જાપ્તો હતો 
પરંત ુચોકીપહરેાની ડ્ટૂી કરતા ગાડધને ખબર પણ ન પડી કે એ 
ત્રણ ક્ાથંી આવ્યા. ઘટનાની તપાસ  શરૂ થઈ પણ કંઈ કડી 
મળતી નહોતી. પરંત ુએક ઈમામ ખા ંનામનો નસપાઈ પોતાના 
જખમની સારવાર માટે ડૉક્ટર પાસ ેઆવ્યો તયારે ધીમ ેધીમ ેભેદ 
ખલૂવા લાગ્યો. ઈમામ ખા ંહમુલાના કાવતરાનો સતૂ્રધાર હતો. 
તે પછી ત્રણ નસપાઈ પકડાયા – અનામત અલી, શહાદત અલી 
અન ેશેખ હારૂન.  મજૅર મકૅડોનલ્ડ પોત ેઘાયલ થયો હતો તેમ 
છતા ં એણે સરકારની પરવાનગી લીધા નવના જ ત્રણેયન ે
પોતાના હાથે ફાસંી આપી. એણે પોતાના એક સાથીન ે પત્ર 

લખીન ે કેમ ફાુંસી આપી તેન ું વિિરણ આપ્ ું છે.  મૅકડોનલ્ડ ેએક હાથી પર ત્રણયે નસપાઈઓન ેબેસાડયા 
અન ેહાથીને એક ઝાડ નીચે લઈ આવ્યા. એના પર બાધંેલા ંદોરડા ં મૅકડૉનલ્ડ ેજાતે જ ત્રણયેના ંગળામંા ં
નાખ્યા,ં હાથી હટી ગયો અને ત્રણેય ક્રાસ્ન્તવીરોના દેહ ઝાડ પર ઝૂલવા લાગ્યા. આજે પણ દર વરે્ષ ૧૨મી 
જૂને એમની શહીદીનો કદન રોકહણીમા ંશહીદ સ્થળે મનાવાય છે. 

પટના ફરી ઊકળ્યુ ં- ૩ જુલાઈ ૧૮૫૭ 

રોકહણીની ઘટના બની તે પહલેા ંજ અંગ્રેજ સરકાર પટનામા ંકંઈ ન થાય તે માટે સાવચેત હતી. જરૂર પડય ે
અફીણના ંગોદામોમા ંપણ રહવેાની વ્યવસ્થા કરી લીધી કે જેથી યરુોનપયનોને રહવે ુ ંપડ ેએવા સજંોગો ઊભા 
થાય તો કામ આવે. તે સાથે જ એમણ ેદમનનો દોર છૂટો મકૂી દીધો. ઘરેઘરની ઝડતી લવેાઈ. ૧૯મી જૂને  
નવલિયમ ટેલરે શહરેના  આગેવાનોન ે  પોતાન ેઘરે બોલાવ્યા અન ે તે પછી ત્રણ મૌલવીઓ અહમદુલાહ, 
મહમંદ હસૈુન અન ેિાએઝ-ઉિ-હકન ેપકડી લીધા અન ેકાળા પાણીની સજા આપી. એક મૌલવીનો ગનુો 
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એટલો જ હતો કે એ બ્રિસ્તી નમશનરીઓ નવરુદ્ધ પ્રચાર કરતો હતો. પટના જજલ્લામા ંએક વર્ષધ માટે માશધલ 
લૉ લાગ ુકરી દેવાયો અન ે૨૩મી જૂનથી ૧૦ જુલાઈ વચ્ચે  દસ જણને ફાસંી આપી દેવાઈ. 

જુલાઈની ત્રીજી તારીખની રાતે એક મશાલ સરઘસ નીકળ્યુ.ં એની આગેવાની પીર અલીએ લીધી હતી. 
પહલેા ંતો એમણ ેએક રૉમન કૅથબ્રલક ચચધ પર હમુલો કરીને તોડફોડ કરી. ભીડ આગળ વધી અન ેએક 
અફીણના ગોદામે પહોંચી. તયાનંો મખુ્ય અનધકારી  ડૉ. આર. લાયલ શીખોની ટુકડી લઈન ેએમનો સામનો 
કરવા નીકળ્યો પણ ભીડ ેએને મારી નાખ્યો. અફીણના ગોદામ પર હમુલો કરવો તે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના 
સીધા વેપાર પર હમુલો હતો. બ્રબહારમા ં નવદ્રોહીઓએ જ્યા ં અફીણ પેદા થતુ ં હતુ ં એ પ્રદેશોને નનશાન 
બનાવ્યા હતા. એમનુ ંલક્ષ્ય કંપનીન ેઆનથિક રીતે પાયમાલ કરી નાખવાનુ ંહતુ.ં 

દાનાપરુમા ંવસપાઈઓનો સફળ વિદ્રોહ 

પટનાથી દસેક કકલોમીટર દૂર દાનાપરુમા ંહાલત ગભંીર હતી. ત્રીજી જુલાઈની પટનાની ઘટનાઓ પછી 
દાનાપરુમા ંદેશી નસપાઈઓ પાસેથી શસ્ત્રો લઈ લેવાનો અંગ્રેજ ફોજી અનધકારીઓએ નનણધય લઈ લીધો હતો. 
એમની જગ્યાએ ગોરાઓની બનેલી ફોજ ગોઠવવાની હતી. ૨૫મી જુલાઈએ અંગ્રેજ પલટનો દાનાપરુ પહોંચી 
એટલે બધા દેશી નસપાઈઓન ે પરેડમા ં એકઠા કરવામા ં આવ્યા અન ે એમન ે પહલેા ં તો શસ્ત્રાગાર છોડી 
દેવાનો હકુમ અપાયો. સવારે જ બધા ંશસ્ત્રો ગોરા પલટન પાસ ેકહન્દી નસપાઈઓ જાત ેજ પહોંચાડી આવ્યા. 
બપોરે એમન ેફરી એકઠા કરીને એમના ંપોતાના ંશસ્ત્રો સોંપી દેવાનો હકુમ અપાયો. એ વખત ેએમન ેચારે 
બાજુથી અંગ્રેજ સૈનનકોએ ઘરેી લીધા. પરંત ુબે ટુકડીઓએ હકુમ ન માન્યો. એમણે દોડીને પોતાના ંહનથયારો 
ફરી હાથમા ંલઈ લીધા.ં એમને જોઈન ેબીજી એક બટાબ્રલયન પણ એમની સાથ ેજોડાઈ ગઈ. એ વખત ેકોઈ 
ગોરા અફસર કે સૈનનક તયા ંનહોતા. જનરલ લૉઈડ પોત ેચાલ્યો ગયો હતો અન ેજતા ંજતા ંએવી વ્યવસ્થા 
કરતો ગયો હતો કે  બપોરે જ્યારે નસપાઈઓના ં હનથયારો લેવાની કાયધવાહી થાય તયારે એ કામ દેશી 
અફસરોની નજર નીચે જ કરાવવુ ં કે જેથી નસપાઈઓ હકુમ ન માન ેતો એમના ક્રોધનુ ં નનશાન પણ કોઈ 
અંગ્રેજ નહીં પણ દેશી જ બને. 

હવ ેબળવાખોર ફોજીઓ દાનાપરુથી આગળ વધ્યા અન ેરસ્તામા ંજે કોઈ સરકારી ઑકફસ આવી તેન ેધ્વસ્ત 
કરતા ગયા.  અંગ્રેજ ફોજે સોન નદીમા ં સ્ટીમર દ્વારા નવદ્રોહીઓ પાછળ સૈનનકો મોકલ્યા પણ એમનુ ં કંઈ 
ચાલ્યુ ંનહીં. નદીમા ંપાણી ઓછ ંહોવાથી સ્ટીમરો પણ છીછરા પાણીમા ંખ ૂપંી જતી હતી. ૨૯મી જુલાઈએ  
કૅપ્ટન ડનબરની સરદારી હઠેળ  શીખ અન ેઅંગ્રેજ સૈનનકોની સાથ ે મોટી ટુકડી બળવાખોરોની પાછળ 
નીકળી. શીખો આગળ અને ગોરા સૈનનકો પાછળ ચાલતા હતા. ઓબ્રચિંતા જ નવદ્રોહીઓએ એમના પર 
છાપામાર હમુલો કરતા ંડનબર પોત ેઅન ેબીજા ઘણા સૈનનકો માયાધ ગયા. જીવતા રહ્ા તે નદી તરફ ભાગ્યા 
અન ેપાછા જવા માટે એક સ્ટીમરમા ં ચડી ગયા પણ નવદ્રોહીઓએ સ્ટીમરન ેઘરેી લીધી અન ેઆગ લગાડી 
દીધી. 
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આ પરાજય પછી અંગ્રેજી ફોજ અન ેહાકેમોમા ંપરસ્પર આક્ષેપોની ઝડીઓ વરસી. એક તો, બ્રબહારમા ંબળવો 
જલદી અન ેચારેકોર ફેલાયો અન ેબીજુ ંએ કે અહીં બચાવ કરવાનુ ંઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે સૌથી વધારે 
મશુ્કેલ રહ્ુ.ં  

(૨) 

બાબ ુ કંુવરનસિંહ જગદીશપરુના જમીનદાર હતા. ૨૫-૨૬ જુલાઈના 
દાનાપરુના નવદ્રોહ પછી સૌ એમન ેનેતા માનીન ેજ ચાલતા હતા, જો કે 
પોત ેહજી એના માટે તૈયાર નહોતા.  આમ પણ પોત ેએંસી વર્ષધના થઈ 
ગયા હતા. પરંત ુ  નવદ્રોહમા ં જોડાવામા ં એમન ે ઉંમર નહોતી નડતી, 
બીજાં જ કારણો હતા.ં આમ છતા,ં એક વાર એ મેદાનમા ંઆવ્યા તે પછી 
એમણે જે વ્યહૂરચના કરી અન ે યદુ્ધમા ં જાતે જ ઊતરીને લોકોન ે
પ્રોતસાહન આપ્યુ ં તે અજોડ બની રહ્ુ.ં એમનો સૌથી નાનો ભાઈ 
અમરનસિંહ અન ેએનો સેનાપનત હરેકૃષ્ણ નવદ્રોહમા ં કંુવરનસિંહના અનન્ય 
સાથી બની રહ્ા. 

આમ તો કંુવરનસિંહ વગેરે ચાર ભાઈ હતા. ભાઈઓ સાથ ે નમલકતના 
ઝઘડા ચાલ્યા કરતા હતા. વળી હાથ બહ ુ છૂટો હતો એટલે હમંશેા ું 
દેવાના ભાર નીચ ેરહતેા. અંગ્રેજ અનધકારીઓ સાથ ેએમન ેસારા સબંધંો 

હતા, એટલુ ંજ નહીં એ લોકો પણ એમના પ્રતય ેઆદર દેખાડતા. તે ઉપરાતં, કંુવરનસિંહને સરકાર પાસેથી 
મોટી લોન પણ લવેી હતી. ખરેખર તો બળવો થયો તયારે એ લોન માટે અંગ્રેજોની કચેરીઓના આંટાફેરા 
પણ કરતા હતા. એમનુ ંજીવન નવલાસી હતુ,ં કેટલીયે રખાતો હતી. બીજી બાજુ રાજા તરીકે લોકચાહના 
મેળવી હતી કારણ કે એમણે ધમધના ભેદભાવ રહવેા દીધા નહોતા. લોકો હળીમળીન ેરહતેા. ખેડતૂોને લ ૂટંતા 
પણ નહોતા. એમન ેજગંલો બહ ુપસદં હતા ંએટલે એમણે જગંલોનો બહ ુ નવકાસ કયો. એમની નજર નીચ ે
જગંલો જે રીતે ફૂલ્યાફંાલ્યા ંતે પાછળથી નવદ્રોહીઓ માટે આશરા રૂપ બની રહ્ા.ં 

દાનાપરુમા ંબળવો કરીને નસપાઈઓએ પોતાની હાક જમાવી દીધી અન ેતરત આરા તરફ કચૂ કરી ગયા. 
તયા ં ૨૬મીએ પહોંચ્યા કે તરત કંુવરનસિંહ ેબળવાની સરદારી હાથમા ંલઈ લીધી. કંપનીને એમના નવશે 
સમાચાર મળતા રહતેા હતા કે એ કદાચ બળવામા ંજોડાશે. પરંત ુકનમશનર ટેઇલર એમનો નમત્ર હતો. એણે 
હજી બ ે કદવસ પહલેા ંજ પત્ર લખીન ેસરકારન ેકહ્ુ ંહતુ ં કે કંુવરનસિંહને હુ ંઅંગત રીતે જાણુ ંછ ંઅન ેએ 
બળવામા ંનહીં જોડાય. જો કે, ટેઇલરના અનગુામી સૅમયઅૂલ્સે લખ્યુ ં કે કંુવરનસિંહ સાથે ટેઇલરનો વ્યવહાર 
સારો નહોતો એટલે એમણ ેબળવો કયો હોય તો તે માટે ટેઇલર જવાબદાર છે. આમ કંુવરનસિંહ ેબળવામા ં
ઝપંલાવ્યુ ંતેથી કંપની સરકાર ગોટાળે ચડી ગઈ. બીજી બાજુ કંુવરનસિંહના નાના ભાઈ અમરનસિંહ અન ેબીજા 
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એક જાગીરદાર નનશાન નસિંહ અડીખમ રહ્ા. નનશાનનસિંહ નવશે પણ કંપનીના અનધકારીઓની ધારણા અવળી 
નીકળી. એ વખત ેનનશાન નસિંહ સાઠ વર્ષધની વય પાર કરી ચકૂ્ા હતા. 

આ દેખાડ ેછે કે બ્રબહારમા ંજેમને અંગ્રેજો સાથ ેસારા સબંધંો હતા તે પણ તક મળે તો એમની સામ ેલડવા 
તતપર હતા. રાજા કંુવરનસિંહ ેલખનઉના નવા નવાબ બ્રબજર્જસ કદ્રની માતા હઝરત બેગમ અન ેબીજા ઘણા 
નાનામોટા રાજાઓની પણ મદદ માગી. 

જુલાઈના છેલ્લા અઠવાકડયાથી શાહાબાદ અંગ્રેજો માટે ઝઝંાવાત જેવુ ંરહ્ુ.ં ૨૬મીએ આરામા ંવસતા બધા 
યરુોનપયનોએ એક એન્જીનનયરના બેમાળી મકાનમા ંઆશરો લીધો અન ેબચાવની પણ તૈયારી કરી લીધી. 
આ બાજુ કંુવરનસિંહ અન ેદાનાપરુના નવદ્રોહીઓએ અંગ્રજે ગૅકરસનને ઘરેી લીધી. અંગ્રેજોના ચોકકયાત દળે 
પણ નવદ્રોહ કયો. અંગ્રજે અફસરોને એની કલ્પના પણ નહોતી. આરાનો સશેન્જસ જજ લખ ે છે કે ગાડોનો 
ઉપરી અનધકારી મને મળવા આવ્યો તયારે મેં એન ેનતજોરીની રખેવાળી કરવાનો હકુમ આપ્યો. મેં એન ેકહ્ુ ં
કે નવદ્રોહીઓની સખં્યા બહ ુન હોય તો જ સામનો કરવો, એ વખત ેહુ ંશીખોની ટુકડી લઈન ેમદદે આવીશ 
પણ નવદ્રોહીઓ બહ ુઘણા હોય તો પીછેહઠ કરી લેવી. પણ મેં જોયુ ં કે નવદ્રોહીઓ નતજોરીએ પહોંચ્યા તયારે 
ગાડોએ સામનો ન કયો, એટલુ ંજ નહીં, એમના તરફ ગયા, જાણે સ્વાગત કરતા હોય! 

અહીં નવદ્રોહીઓએ સહલેાઈથી નતજોરી લ ૂટંી પરંત ુએક પણ અંગ્રેજન ેમારી નાખ્યો હોય એવુ ંન બન્યુ,ં એટલુ ં
જ નહીં, જે લોકો કંુવરનસિંહના માણસોના હાથે ઝડપાયા એમની સાથ ેસારો વતાધવ કરવામા ંઆવ્યો. 

ગૅકરસન પરનો ઘરેો ભેદવા પાચંસો શીખોની ફોજી ટુકડી કૅપ્ટન ડનબરની આગેવાની હઠેળ આવી પણ ૨૯ 
અન ે૩૦મી જુલાઈની ખનૂખાર લડાઈ પછી અંગ્રજેી ફોજની સજ્જડ હાર થઈ, કૅપ્ટન ડનબર અન ેબીજા 
બ્રિકટશ લશ્કરી અફસરોએ જાન ગમુાવ્યા. 

શાહાબાદમા ંકંુિરવસિંહનુ ંશાસન 

શાહાબાદન ેઅંગ્રેજોના હાથમાથંી ઝટંવી લીધા પછી કંુવરનસિંહ ે તયા ંતરત વહીવટી વ્યવસ્થા ગોઠવી દીધી. 
કંુવરનસિંહ નવચારોમા ં પણ પ્રગનતશીલ હતા એટલે એમણે અંગ્રેજી હકુમતને તો ઉડાડી દીધી પણ એની 
સવુ્યવસ્થા એમણ ેજોઈ હતી એટલે જૂના દેશી ઢંગન ેબદલે અંગ્રજેી હકુમતની જેમ વ્યવસ્થા ગોઠવી. એમણ ે
મૅજજસ્રેટ, ત્રણ-ચાર થાણાના પોલીસ વડાઓ અન ેબીજા અનધકારીઓ નીમયા. 

પરાજય 

ગૅકરસન નછન્નબ્રભન્ન થવાની અણીએ હતી પણ નસીબ અંગ્રેજોની સાથ ે હતુ.ં બેંગાલ રેજજમેન્ટના મેજર 
આયરના નેતતૃવ હઠેળની ટુકડી બીજે ક્ાકં લડાઈ પછી આરા તરફ નીકળી આવી. એના માટે કંુવરનસિંહ 
તૈયાર નહોતા. આ મદદ કોઈ યોજના નવના જ આવી હતી. આયરે બીજી અન ેત્રીજી ઑગસ્ટે નવદ્રોહીઓ પર 
જબ્બરદસ્ત હમુલો કયો. જે પકડાયા તેમને ઝાડથેી લટકાવી દીધા, જગદીશપરુ પર કબજો કરી લીધો, 
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લોકોના ંશસ્ત્રો ઝટંવી લીધા ંઅન ેએક મકંદર તોડી પાડ્ુ ંકારણ કે એ મકંદરને કંુવરનસિંહ ેમોટી મદદ આપી 
હતી. મેજર આયર લખ ેછે કે કંુવરનસિંહને આ મકંદરના “િાહ્મણોએ  ચડાવ્યા” તેથી જ નવદ્રોહીઓ સાથ ેભળ્યા 
હતા એટલે એણે સજા રૂપે એ મકંદર ધ્વસ્ત કરી દીધુ.ં એના સૈનનકોએ કંુવરનસિંહના ઘરમા ંઘસૂીને લ ૂટંફાટ 
કરી અન ેમકાનો જમીનદોસ્ત કરી દીધા.ં 

પરંત ુએનો અથધ નથી કે અંગ્રેજો નનરાતંનો શ્વાસ લેવા લાગ્યા હતા.  ગયા અન ેમઝુફ્ફરપરુના મૅજજસ્રેટોને 
કનમશનર ટેઇલરે પટના પાછા આવી જવા લખ્યુ.ં એનુ ં કહવે ુ ં હતુ ં કે એ બધા લોકોના જાન જોખમમા ં
મકૂવાનો અથધ નથી. નમઝાધપરુ, પબૂ્રણિયા, મ ૂગંેર, હઝારીબાગ, બઢૂી, બાગોદર, છોટા નાગપરુ, માનભમૂ, 
નસિંઘભમૂ અન ેપલામ ૂતમે જ બીજા કેટલાય નવસ્તારોમા ંબળવો ફેલાઈ ગયો હતો અને અંગ્રેજો ભાગવા 
લાગ્યા હતા. જનનવદ્રોહની સૌથી સબળ અસર બ્રબહારમા ંદેખાતી હતી. 

હાથ જાતે કાપી નાખ્યો 

૨૫મી ઑગસ્ટે નેપાલના રાણાએ મોકલેલી 
ટુકડીઓ આવી જતા ં ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના 
અનધકારોના જીવમા ંજીવ આવ્યો. અન ેતે પછી 
નવદ્રોહન ેકચડી નાખવાનુ ંસહલેુ ંથઈ ગયુ.ં  

કંુવરનસિંહ માત્ર  જગદીશપરુ અન ે આરા કે 
આસપાસના પ્રદેશોમા ંજ નહીં. આજના ઉત્તર 
પ્રદેશના ગાઝીપરુ, બબ્રલયા અન ે આઝમગઢ 
સધુી જઈને દુશ્મનને પડકારતા હતા. પરંત ુ
એમની પાસ ેસાધનો સીનમત હતા,ં એટલે માત્ર 

ગેકરલા યદુ્ધ કરે તો જ ઓછા ખચ ેવધારે નકુસાન કરી શકે. અંત ેએમણે આરા પાછા જવા નવચાયુું. ગગંા 
પાર કરતા હતા તયારે દુશ્મને હમુલો કરતા ંએમન ેકાડંા ઉપર ગોળી વાગી. એનો ઉપાય થઈ શકે તેમ 
નહોત ુ ંએટલે એમણે પોતાનો હાથ જ કાડંાથી કાપી નાખ્યો! 

૧૮૫૮ની ૨૬મી એનપ્રલે એમનુ ંઅવસાન થયુ ંછેવટ સધુી અંગ્રેજો એમન ેપકડી ન શક્ા. બ ેજ મકહના પછી 
૧૯મી જૂને રાણી લક્ષ્મીબાઈનુ ંમતૃય ુથયુ.ં નવદ્રોહીઓ પોતાના ંઝળહળતા ંરતનો ખોતા જતા હતા. 

અમરવસિંહ અને હરેકૃષ્ણ 

 કંુવરનસિંહના નાના ભાઈ અમરનસિંહ મોટા ભાઈની પાછળ નવદ્રોહમા ંજોતરાવા નહોતા માગતા. કંુવરનસિંહ ે
એમન ે કેટલાક રાજાઓને પત્ર લખીન ેમદદ માગવા કહ્ુ ંતયારે અમરનસિંહ ેકહી દીધુ ં કે એ બધા મદદ કરી 
શકે તેમ નથી. પરંત ુતે પછી કંુવરનસિંહના સમજાવ્યાથી એ ભાઈની પડખ ેઊભા રહ્ા અન ેછેક સધુી સાથ 
આપ્યો એટલુ ંજ નહીં, કંુવરનસિંહના મતૃય ુપછી પણ ભાઈનુ ંઅધરંુૂ કાયધ ચાલ ુરાખ્યુ.ં કંુવરનસિંહ ેબનાવેલી 
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સ્વતતં્ર સરકાર એમના મતૃય ુપછી પણ કામ કરતી રહી. એનુ ંનેતતૃવ અમરનસિંહ ેસભંાળ્યુ ંપણ એમના મખુ્ય 
સેનાપનત હરેકૃષ્ણ નસિંહનો એમા ંબહ ુમહતતવનો ફાળો રહ્ો. હરેકૃષ્ણની બહાદુરીની નોંધ બ્રિટીશ લખેકો પણ 
લ ેછે. છેલ્લે  ૧૮૫૯મા ંએ જ્યારે પકડાઈ ગયા તયારે એમન ેફાસંી આપી દેવાઈ. 

૦૦૦ 
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પ્રકરણ ૧૪: ૧૮૫૭ના અનામી િીરો 

૧૮૫૭નો નવદ્રોહ એવો વ્યાપક હતો કે એની બધી કથાઓ સબંનંધત પ્રદેશોની બહાર નથી નીકળી. આખો 
સકંબ્રલત ઇનતહાસ લખાય તનેી બહ ુજરૂર છે. તે નસવાય છૂટીછવાઈ ઘટનાઓ લોકજીભે ચડલેી હોય તે રૂપમા ં
મળે છે અથવા અંગ્રેજોએ તયૈાર કરેલા નકારાતમક કરપોટોમા ંઅંકકત થયેલી હોય છે. આવા કેટલાય અનામી 
વીરોન ેયાદ કયાધ નવના ૧૮૫૭ના નવદ્રોહની કથા પરૂી થયેલી ન ગણાય. અહીં એવા કેટલાક વીરોની વાત 
કરીએ અન ેતેમ છતા ંજે ભલુાઈ ગયા હોય તેમની ક્ષમા પણ માગીએ. 

બાબરુાિ શેડમાકે આવા જ એક વીર હતા. મહારાષ્રમા ંગઢબ્રચરોલી અન ેચદં્રપરુનો પ્રદેશ ૧૮૫૭ પહલેા ં
‘ચદંા’ નામ ેઓળખાતો. ૧૮૫૪મા ં ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ ચદંાનો કબજો લઈ લીધો અન ે એક કલેક્ટર 
નીમયો. ચદંામા ંજમીનદારી વ્યવસ્થા હતી અન ેઆકદવાસી રાજ-ગોંડ જાનતનુ ંપ્રભતુવ હતુ.ં કંપનીએ સૌથી 
પહલેા ંતો એમની જમીનો  પર કબજો કરવાની નીનત લાગ ુકરી. 

બાબરુાવ શેડમાકે મોલમપલ્લીના જમીનદાર હતા અન ેચોવીસ ગામો એમન ેહસ્તક હતા.ં ૧૮૫૮ના માચધમા ં
એમણે  ગોંડ. માકરયા અને રોકહલા આકદવાસીઓમાથંી પાચંસો મરબ્રણયા યવુાનોની ફોજ તૈયાર કરી અને 
આખા રાજગઢ પરગણાનો કબજો લઈ લીધો. કલકે્ટર કક્રખ્ટનને આ સમાચાર મળતા ંએણ ેલશ્કરી ટુકડી 
મોકલી. ૧૩મી માચે ભારે યદુ્ધ થયુ ંતમેા ંશેડમાકેના આકદવાસી સૈનનકોએ અંગ્રેજ ફોજન ેજબ્બર હાર આપી. 
અંગેજી ફોજન ેજાનમાલની ભારે ખવુારી વેઠવી પડી.  

હવ ે  અડાપલ્લી અન ેઘોટનો જમીનદાર વ્યકંટ રાિ પણ શેડમાકેની મદદે આવ્યો.  બન્નનેા સૈન્યમા ંગોંડ 
અને રોકહલા જાનતના બારસો સૈનનકો હતા. હવ ેએમણે ખલુ્લખંલુ્લા બ્રિકટશ સત્તા સામ ેયદુ્ધ જાહરે કયુું. કક્રખ્ટન ે
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ફોજન ે કુમક મોકલી પણ શેડમાકે અન ે વ્યકંટ રાવના સૈનનકોએ એમન ે હરાવ્યા. હવે ત્રીજી ટુકડી પણ 
અંગ્રેજોની ફોજ સાથ ેજોડાઈ. 

અંગ્રેજો એમની સામ ેલાચાર હતા. ૨૯મી એનપ્રલ ેશેડમાકેના ંદળોએ તાર ઑકફસ પર જ કબજો કરી િીધો. 
આકદવાસીઓ તાર પદ્ધનતન ેએમન ેગલુામ બનાવવાનુ ંસાધન માનતા હતા. ફરી અંગ્રેજી ફોજ એમની સામ ે
મેદાને ઊતરી પણ ૧૦મી મે ૧૮૫૮ના કદવસ ેએનો સખત પરાજય થયો. 

કક્રખ્ટન ેજોયુ ં કે લડાઈમા ંહવે કંઈ વળે તેમ નથી એટલે એણે નવો રસ્તો શોધી કાઢયો. એણે આહરેીની 
જમીનદારણ  લક્ષ્મીબાઈ પર દબાણ કયુું કે એ શેડમાકેને પકડાવી દે, એન ેધમકી આપી કે લક્ષ્મીબાઈ 
મદદ નહીં કરે તો કંપની એની જમીનદારી પોતાના હાથમા ંલઈ લેશે. લક્ષ્મીબાઈ તરત મદદ કરવા તૈયાર 
થઈ ગઈ. એણ ે પોતાની ફોજ મોકલીન ે શેડમાકેને કેદ કરી લીધા. જો કે  એ લક્ષ્મીબાઈની ફોજના 
સકંજામાથંી ભાગી છૂટ્યા અને તે પછી બ્રિકટશ હકુમતના નવસ્તારમા ંલ ૂટંફાટ કરતા રહ્યા.  

છેવટે ૧૮મી સપ્ટેમબરે એ ફરી પકડાઈ ગર્યા.. હવ ેલક્ષ્મીબાઈએ ને તરત અંગ્રજેી હકુમતના હાથમા ંસોંપી 
દીધા. ૨૧મી ઑક્ટોબરે એની સામ ેકેસ ચલાવીન ેતે જ કદવસે ચદં્રપરુની જેલમા ંએન ેઝાડ ેલટકાવીને ફાસંી 
આપી દેવાઈ.  એમનો સાથી વ્યકંટ રાવ બસ્તરના રાજાને શરણ ેગયો પણ અંત ેપકડાઈ ગયો. એની સામ ે
પણ કેસ ચાલ્યો પરંત ુએની માની દરનમયાનગીરીથી એને જનમટીપની સજા મળી.  

ભારતના ઇનતહાસમા ંઆવી ઘણી ઘટનાઓ છે જેમા ંપોતાના જ લોકોન ે ફસાવવા માટે બીજાઓ આગળ 
આવ્યા હોય અન ેએ કારણે નવદેશીઓ પગદંડો જમાવી શક્ા હોય. 

 
(ચદં્રપરુમા ંબાબરુાવ શેડમાકેના સ્મારકનો ફોટો. બાજુમા ંપીપળાનુ ંઝાડ છે તેના પર એમન ેફાસંી અપાઈ 
હતી). 

ફોટો અન ેમળૂ લખેુઃ અનમત ભગતુઃ  
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સદંભધુઃ http://www.livehistoryindia.com/snapshort-histories/2019/05/10/baburao-
sedmake-adivasi-hero-of-1857 

૦૦૦ 

ગગં ુમહતેર અને બીજા દળલત િીરો 

ઇનતહાસના પાને ન ચડયા હોય તેવા અનેક વીરોમા ંઆજે આપણે જેમને દબ્રલત તરીકે ઓળખીએ 
છીએ તેવી ભગંી, ચમાર, પાસી વગેરે કોમોનો પણ બહુ મોટો ફાળો રહ્ો છે. પરંત ુએ સ્થાનનક 
લોકકથાઓમા ંજ મળે છે. આમાથંી ગગં ુમહતેર અથવા ગગં ુબાબાની કથા વધારે જાણીતી છે. ગગં ુ
મહતેર બ્રબ ૂરનો રહવેાસી હતા. આપણે જાણીએ છીએ કે નાનાસાહબે પેશવાને પણ કંપનીએ 
બ્રબ ુરમા ં નનવાસ આપ્યો હતો. નાનાસાહબેે અંગે્રજો 
સામે લડાઈનુ ં રણનશિંગુ ં ફૂંકી દીધુ ં હત ુ ં એક વાર  
જગંલમાુંથી પસાર થતા ંનાનાસાહબેે એક યવુાનને 
ખભે વાઘને લઈને જતા ં જોયો. એમણે એનાથી 
પ્રભાનવત થઈને ગગંનેુ પોતાના સૈન્યમા ં લઈ 
લીધો. 

એક લડાઈમા ં ગગંએુ એકલે હાથે  સતીચૌરાની 
લડાઈમા ંદોઢસો અંગ્રેજોને યમના દરવાજે મોકલી 
દીધા. આના પછી અંગે્રજો સતત એને જીવતો કે 
મરેલો પકડવા મથતા રહ્ા. છેવટે ગગં ુ પકડાયો 
તયારે અંગે્રજોએ એને ઘોડે બાધંીને આખા ગામમા ં
ફેરવ્યો અને પછી ૮મી સપ્ટેમ્બરે એને કાનપરુના 
ચનુ્નીગજંમા ં ઝાડે લટકાવીને ફાસંી આપવામા ં
આવી. આજે પણ લોકો આ સ્થળે ગુંગ  બાબાના 
નાના સ્મારકે દર વરે્ષ એમની યાદમા ંએકઠા થાય છે. આમ છતા ંઅફસોસની વાત એ છે કે એમા ં
મોટા ભાગના દબ્રલત સમાજના જ લોકો હોય છે! ગગં ુબાબાને નાતજાત નહોતા ંનડયા ંપણ સવણધ 
સમાજને નડે છે! 



India: Slavery and Struggle for Freedom || ભારતઃ ગલુામી - અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 
:: ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ ::  

pg. 112                 દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

તાતંયા ટોપે, નાનાસાહબે, ઝાસંીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, અઝીમલુ્લાહ ખાન જેવાઓની  નવદાય પછી 
અંગ્રેજોએ દમનનો છૂટો દોર મેલ્યો એમા ં૧૩૭ દબ્રલતોને એક જ ઝાડ પર એક જ કદવસમા ંફાસંીએ 
લટકાવી દેવાયા. 

આ ઉપરાતં, ગમુનામ દબ્રલત શહીદોમા ંબ્રબહારમા ંરાજા કંુવરનસિંહના અચકૂ નનશાનબાજ  રઘ ુચમાર 
અને આરા જજલ્લાના રજજત બાબાની આજે પણ દબ્રલતો પજૂા કરે છે. 

દબ્રલત સ્ત્રીઓએ પણ દેશ માટે પોતાના પ્રાણોની આહુનત આપી છેુઃ એમાથંી આપણે રાણી 
લક્ષ્મીબાઈની સાથી ઝલકારીબાઈનુ ંનામ જાણીએ છીએ. પણ અવનંતબાઈ, પન્ના દાઈ, મહાવીરી 
દેવી અને ઉદા દેવીને પણ ભલૂી શકાય એમ નથી. દુભાધગ્ય એ છે કે એમના નવશે સત્તાવાર માકહતી 
નથી મળતી. 

સદંભધુઃ Mutiny at the margins Gangu%20Baba (by Badari Narayan)  

000 

ળબ્રટનમા ંપડઘા 

૧૮૫૭ના બળવાના સમાચાર લડંન પહોંચતા ંસરકારી વત ુધળોમા ંકંપની સામે અસતંોર્ષની લાગની 
હતી. સરકારને લાગત ુ ંહત ુ ં કે કંપનીના ઑકફસરો ઊંઘતા ઝડપાયા હતા. વડા પ્રધાન પામરસ્ટન ે
તો નવશ્વાસ વ્યક્ત કયો કે અંતે બળવાને કાબમુા ં લેવામા ંસફળતા મળશે.  જો કે ઘટનાચક્ર પર 
સરકારનો કોઈ કાબ ૂ નહોતો એમ સૌ સમજતા હતા. બીજી બાજુ  સામાન્ય લોકો સધુી બ્રિકટશ 
નાગકરકોની હતયાઓના સમાચાર  ફેલાતા ંઅરેરાટી અને રોર્ષની લાગણી ભડકી ઊઠી હતી. લૉડધ 
નમન્ટોએ એનો પડઘો પાડતા ંકહ્ુ ં કે લોકો માને છે કે જે કોઈ કહન્દુસ્તાની બચ્યા છે તે રાક્ષસો છે 
અને ગલુામીમા ંસબડવાને લાયક છે.  

પરંત ુ હજી બે વર્ષધ પહલેા ં ક્રીનમયાની લડાઈને ‘રાષ્રીય સકંટ’  માની લેવાઈ હતી અને એક 
સરકારનુ ંપતન થયુ ંહત ુ.ં વડા પ્રધાન પામરસ્ટન રાષ્રીય કતધવ્ય પર ભાર મકૂતો હતો, જેનો બીજો 
અથધ એ જ કે એ ૧૮૫૭નો નવદ્રોહ રાષ્રીય સકંટ જેવો હતો. પરંત ુએ શબ્દો બોલીને પામરસ્ટન 
પોતાની સરકારના પતનનુ ંનનનમત્ત બનવા નહોતો માગતો! ઊલટંુ, સરકાર એવ ું કહતેી રહી કે સકંટ 
એવુ ંનહોત ુ ંકે કાબમુા ંન આવી શકે.  

જો કે અંતે ફેબ્રઆુરી ૧૮૫૮મા ંપામરસ્ટનને રાજીનામુ ંઆપવુ ંપડ્ુ ંઅને ડબી  રૂઢીચસુ્ત સરકારનો 
વડો પ્રધાન બન્યો. હવે કહન્દ સરકારમા ં સધુારા કરવા માટે એક યોજના આવી જેમા ં દ્વદ્વમખુી 
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વ્યવસ્થા (બ્રિટન સરકાર અને કંપનીના અનધકારો)ની જગ્યાએ સરકાર હઠેળ એક  સેકે્રટરી ઑફ 
સ્ટેટ નીમવાનુ ં સચૂવવામા ં આવ્યુ.ં પરંત ુ  બધા પક્ષો આ બ્રબલને આધારે એકબીજાના પગ 
ખેંચવામા ંલાગી ગયા. એકને પસદં હોય તે બીજાને ન જ હોય! 

૧૮૫૮ની આઠમી જુલાઈએ કહન્દુસ્તાનની કંપની સરકારે સત્તાવાર જાહરેાત કરી કે હવે શાનંત 
સ્થપાઈ ગઈ છે. બીજી ઑગસ્ટે આમસભાના ૧૮૫૮ના વર્ષધના છેલ્લા સત્રના છેલ્લા કદવસે 
‘ગવનધમેંટ ઑફ ઇંકડયા બ્રબલ’ને રાણીની મજૂંરી મળી ગઈ અને એને કાયદાનુ ં રૂપ મળ્યુ.ં 
કહન્દુસ્તાનને લગતી બાબતો માટે એક પ્રધાન નનમાયો, એની મદદમા ંએક કાઉંનસલ બનાવવાની 
હતી જેના સાત સભ્યોની નીમણકૂ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના ડાયરેક્ટરો કરવાના હતા અને આઠ 
સભ્યોની નીમણકૂ રાણીએ (એટલે કે સરકારે રાણીની મજૂંરી મેળવીને) કરવાની હતી. કહન્દ માટેના 
પ્રધાનને ગપુ્ત બાબતો માટે એક સનમનત નીમવાનો પણ અનધકાર પણ હતો અને ભારતમા ં
સરકારના નાણાકીય વ્યવહારોનો કરપોટધ  નનયનમત રીતે પાલાધમેન્ટમા ંપણ રજૂ કરવાનો હતો. 

ભારત હવે સીધુ ંજ બ્રિટીશ તાજ હઠેળ મકુાયુ.ં 

સદંભધુઃ https://www.jstor.org/stable/175428?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents 

પ્રકરણ: ૧૫ રાણીનુ ં ભારત માટે જાહરેનામુ ં
૧૮૫૮ના નવેમ્બરની પહલેી તારીખ ેરાણી નવક્ટોકરયાએ કહન્દુસ્તાન માટેની પોતાની સરકારની નીનતઓનુ ં
જાહરેનામુ ંબહાર પાડ્ુ.ં  
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જાહરેનામુ ંકંપની રાજ ચલાવવામા ંનનષ્ફળ ગઈ હોવાનો સકેંત આપે  છે અન ેએકંદરે એની ભાર્ષા એવી છે 
કે જાણ ેભારત માટે એક કલ્યાણકારી રાજ્ય સ્થપાયુ ંછે. હકીકતમા ંતો ગલુામ એ જ હતો, માબ્રલક બદલાતો 
હતો. આમ છતા,ં ૧૮૫૭ના બળવાએ બહ ુમોટંુ પકરવતધન આણ્યુ ંહતુ ંએમા ંશકંા નથી. 

રાણી નવક્ટોકરયાએ જાહરે કયુું કે હવ ેઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની પાસેથી અમે કહન્દુસ્તાનની સરકાર સભંાળી લીધી 
છે અન ે  આ નવસ્તારની અમારી અધીનસ્થ પ્રજાન ેઅમન,ે અમારા વશંવારસોન ેઅને અનગુામીઓ પ્રતય ે
વફાદાર રહવેા એલાન કરીએ છીએ. એ જ જાહરેનામામા ંરાણીએ કહ્ુ ં કે “અમ ેઅમારા ખરા નવશ્વાસ ુઅન ે
નપ્રય નપતરાઈ ચાલ્સધ જ્હૉન વાઇકાઉંટ કેનનિંગને અમારા પ્રથમ વાઇસરૉય તરીકે નીમીએ છીએ.”  

કેનનિંગ એ વખત સધુી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની તરફથી ગવનધર જનરલ હતો. આમ એ રાણીના પ્રનતનનનધ તરીકે 
પહલેો વાઇસરૉય બન્યો. વાઇસરૉય કેમ કામ કરશ ેતે પણ રાણીએ સચૂવ્યુ.ં  રાણીના કોઈ પણ  સેકે્રટરી 
ઑફ સ્ટેટના આદેશો અન ેએણે બનાવેલા નનયમો પ્રમાણે એ કામ કરશ.ે તે ઉપરાતં કંપની સરકારમા ંકામ 
કરતા બધા મલુ્કી અન ેલશ્કરી નોકરોનો પણ લિટટ્શ સરકારે સીધો કબજો સભંાળી લીધો. 

રાણી નવક્ટોકરયાએ કહન્દુસ્તાનના  રાજાઓને પણ ખાતરી આપી કે 
એમણે કંપની સાથ ે કરેલી બધી સનંધઓને માન અપાશ ેઅન ે રાજઓ 
પણ પોત ેએ સનંધઓનુ ંપાલન કરશ ેએવી રાણીએ આશા દેખાડી છે. 

જાહરેનામુ ંકહ ેછે કે બ્રિટનન ેવધારે પ્રદેશ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા નથી 
અન ેઅમારા હસ્તક જે પ્રદેશો છે તેના પર કોઈ તરાપ મારે તે પણ અમ ે
સ્વીકારીશુ ંનહીં. અમે જેટલુ ંમાન અમારા પોતાના અનધકારોન ેઆપીએ 
છીએ તેટલુ ંજ માન રાજાઓના અનધકારોન ેઆપીશુ.ં 

રાણી કહ ેછે કે અમ ેઅમારી રૈયત પ્રતય ેપણ વચનબદ્ધ છીએ. કહન્દીઓ 
માટે સરકારી નોકરીઓના દરવાજા પણ એમણે ખોલી નાખ્યા. અન ે
પ્રાચીન અનધકારો, ઉપયોગની પરંપરાઓ અન ેરીતકરવાજો પ્રતય ેપણ 

આદર દેખાડવાનુ ંવચન આપ્યુ.ં  

રાણીએ જાહરેનામામા ં દુુઃખ વ્યક્ત કયુું કે કેટલાક મહતતવાકાકં્ષી લોકોએ  નવદ્રોહ માટે “ખોટી વાતો કરીને 
ભડકાવ્યા. અમ ેબળવાન ેકચડીને અમારી તાકાત દેખાડી; હવ ેદયા દેખાડવા માગીએ છીએ. પરંત ુમાફી 
એમન ે જ અપાશ ે કે જેમને સીધી રીતે બ્રિકટશ નાગકરકોની હતયામા ં ભાગ ન લીધો હોય.” બાકી સૌન ે
બ્રબનશરતી માફી જાહરે કરી. 

Xxx 
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આ જાહરેાત સમજવા જેવી છે. રાજાઓ સાથ ે થયેલી સનંધઓ માત્ર કંપનીના લાભમા ં હતી. બધી 
સમજૂતીઓનુ ંપાલન કરવાની સાથ ે રાણી નવક્ટોકરયાએ એવી બ્રચમકી પણ આપી છે કે રાજાઓએ પણ 
સમજૂતીઓનો અમલ કરવો પડશ.ે  આનો અથધ એ થયો કે ડલહૌઝીની ખાલસા નીનતન ેઆડકતરી રીતે  
મજૂંરી આપવામા ંઆવી. કંપનીએ જે કંઈ કયુું હોય, જે અપરાધો કયાધ અન ેજે પ્રદેશો કબજે કરી લીધા તે 
રાણીન ેમજૂંર છે. એમા ંઅન્યાય નથી દેખાયો. કંપનીએ  પણ નાના નજીવા કારણસર લોકોને નજીકના ઝાડ ે
લટકાવી દીધા હતા, પણ  બ્રિટનની ન્યાયનપ્રયતાની એક લહરેખી પણ આ જાહરેનામામા ંનથી. કંપનીની 
જોહકુમી અન ેદાદાગીરીને રાણીએ  મજૂંર રાખી છે. 

દેખીત ુ ંછે કે હજી કહન્દવાસીઓએ સઘંર્ષધ કરવાનો જ હતો. 

સદંભધુઃ http://www.csas.ed.ac.uk/mutiny/confpapers/Queen%27sProclamation.pdf 

જાહરેનામાની ઇમજેુઃ નવકીમીકડયા કૉમન્સ 

૦૦૦ 

બીજા ભાગના અંતે 

આપણે હવ ેસીધા બ્રિકટશ રાજના સમયમા ંપહોંચી ગયા છીએ. પહલેા ભાગમા ંઆપણે  ઈસ્ટ ઇંકડયા 
કંપનીની સ્થાપનાથી ૧૭૫૭મા ં પ્લાસીના યદુ્ધ સધુી પહોંચ્યા. તે પછી આપણે  આ બીજા ભાગમા ં
૧૭૫૭થી  આકદવાસીઓ અન ે સામાન્ય નાગકરકોના નવદ્રોહોની કથાઓના સતેૂ્ર રાજાઓ અન ે
જાગીરદારોના અસતંોર્ષ અન ે૧૮૫૭ના મહાસમર સધુી પહોંચ્યા.  

હવ ે  છેલ્લો ૧૯૪૭ સધુીનો તબક્કો આવે છે. એમા ંસઘંર્ષધની રીતભાત અન ેવ્યહૂને નવુ ંરૂપ મળ્યુ.ં 
જૂની રાજાશાહી નહોતી રહી. ધીમ ેધીમ ે‘ભારત એક રાષ્ર’ની અવધારણા મજબતૂ બનવા લાગી હતી. 
જનતાનો એક નવશાળ વગધ જાગતૃ થઈ ગયો હતો અને આ તબક્કામા ંકોઈ એક જૂથ કે વ્યસ્ક્તન ે
સીધો કોઈ અંગત લાભ નહોતો,  માત્ર સ્વતતં્રતાના ંનવા ંમલૂ્યોની ઝખંના હતી.  

આથી આજે બીજો ભાગ અહીં પરૂો કરંુ છ ં અન ે ત્રીજા ભાગમા ં આપણ ે રાણી નવક્ટોકરયાના 
જાહરેનામાથી માડંીને ભારતની સ્વતતં્રતા સધુીની ઘટનાઓ જોઈશુ.ં આમ તો આપણે આઝાદીના 
ઇનતહાસ નવશ ેઘણુ ંજાણીએ છીએ અન ેઢગલાબધં વાચનસામગ્રી બહ ુમહનેત નવના જ વાચંવા મળે 
છે. તેમા ંપણ કોંગ્રસેની ભનૂમકા નવશે ઘણા દસ્તાવેજો છે. અલબત્ત, કોંગ્રેસની ભનૂમકાનો ઉલ્લખે ન 
કરીએ તો સ્વતતં્રતાની કથા પરૂી થાય જ નહીં. 

તો આજે બીજા ભાગની સમાક્પ્ત કરતા ંએવી આશા રાખુ ંછ ંકે આમાથંી આપ વાચકનમત્રોને કંઈક નવુ ં
વાચંવા મળ્યુ ંહશ.ે આ વાચંવાનુ ંરસપ્રદ લાગ્યુ ંહોય એ જ મારા લેખનની સાથધકતા છે. 

 


