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ગોિવ�દ��ુની ભગત ચળવળની આ�દવાસી સમાજ�વન પર અસર એક અ�યાસ

           �જુરાત રાજયના �વૂ� સરહદ� આવલે પચંમહાલ ��લાના સતંરામ�રુ ��લાની �વૂ� સરહદ અને પાડોશી રાજય
રાજ�થાનના બાસંવાડાની દ��ણ બા�ુએ સતંરામ�રુથી ર3 ક�.મી.�ુર આવલે માનગઢ �ુગંર આદ�વાસી ��જનોની આ�થા�ું �િતક
છે.આ માનગઢ �ુગંર સાથે ક�ટલીક ઐિતહાિસક રસ�દ કથાઓ સકંળાયેલી છે એક મા�યતા �માણે આ �થળને ગોિવદ��ુએ �ુ�ણયા
ધમ��ું �ચાર ક��� બના��ુ હ� ુ.ં ૧૯મા સૈકાના ઉ�રાધ�માં આ�દવાસીઓ સામા�જક અને ધાિમ�ક ર�તે પછાત હતા, તેમનામાં �ુ�રવાજો�ું
�માણ િવશષે હ� ું અહ� ગોિવ�દ��ુએ આદ�વાસી સમાજના ઉ�થાન માટ� કર�લ સામા�જક ચળવળને �લૂવવાનો �યાસ છે. ગોિવ�દ��ુની
ભગત ચળવળ�ું કાય��ે� દ��ણ રાજ�થાન અને �જુરાતનો પચંમહાલ ��લો ર�ો હતો.

ગોિવ�દ��ુનો �વન પ�રચય :-

           ગોિવ�દ��ુ નો જ�મ ઈ.સ.૧૮૬૩ દ��ણ રાજ�થાનના દ�શી રાજય- �ુગંર�રુના વદેસા ગામમાં થયો હતો. તેમના િપતા� ું
નામ બેચરગર હ� ું િવચરતી અને િવ��ુકત �િત તર�ક� ઓળખાતી વણઝારા �િતમાં જ�મેલ ગોિવ�દ��ુએ કોઈ ઔપચા�રક િશ�ણ
�ા�ત
ક�ુ� ન હ� ુ.ં ઈ.સ.1899-1900 માં પડ�લ છ�નીયા �ુ�કાળ વખતે માદર� વતન છોડ� પ�ની, બાળકો અને ઢોર ઢાખંર સ�હત �ુથં
(સતંરામ�રુ) રાજયના નટવા ગામે �થાયી થયા હતા. �ુ�કાળમાં પ�ની અને બાળકો ��ૃ�ુ પા�યા હતા �યાર બાદ તેમણે તેમના ભાઈની
પ�ની સાથે �નુઃલ�ન ક�ુ� હ� ુ.ં તે સમય દર�યાન �ુ�કાળમાં ��ૃ�ુ પામેલા ભીલો ની �ુરદશા જોઇ તેમના ��યે સહા��ુિૂત દાખવી
તેમણે સમાજસેવા કરવા�ું નકક� કર� ધાિમ�ક ઉપદ�શ આપવાની શ�આત કર�. શ�આતના સમયમાં તેમણે ખેતીના �યવસાયમાં નટવા,
ઉરક�લી અને �રૂ�રુ �વા ગામોમાં હાળ� તર�ક� કામ ક�ુ� આ સમય દરમીયાન આ િવ�તારના દોઢસો �ટલા ભીલો તેમના િશ�યો બ�યા
� ભગત તર�ક� ઓળખાયા.

          ગોિવ�દ��ુએ સમાજસેવાનો �ારંભ ધાિમ�ક �વાસો કર�ને શ� કય� હતો.�ના ભાગ�પે પચંમહાલના દાહોદ, ઝાલોદ અને
સતંરામ�રુ તા�કુાના ગામડાઓંમાં ભીલોની મોટ� સભાઓ સબંોધવી શ� કર�. ગામે ગામ પોતાના સ�ંદાયની �ણૂીઓ �થાપી, ઝડં�ઓ
રોપી ભીલોમાં પ�રવત�ન લાવવા માટ� ભગત બના�યા. આવા ભગત લોકો� ું સગંઠન કરવા તેમણે ઈ.સ.૧૯૦૫માં સપંસભા નામની
સ�ંથાની �થાપના કર� હતી �ના ને� નીચે ગોિવ�દ��ુએ ભીલોને એક��રવાદ, �વ�થ આચાર- િવચાર અને �વ�થતાના પાઠ ભણાવી
દા�, માસં અને સામા�જક-ધાિમ�ક �ૂષણોથી �ૂર રહ�વા સમ��યા હતા તેમ�ું આ કાય� ભીલ સમાજ માટ� સ�ં�ૃતીકરણની ���યા હતી.
આમ ગોિવ�દ��ુ ભીલોને ધાિમ�ક સતસગં �ારા સમાજ�ધુારો કર� ર�ા હતા તો બી� બા�ુ તેમની સમાજ �ધુારા ��િૃતઓ તે સમયના
દ�શી રજવાડાઓ માટ� પડકાર�પ બની રહ� હતી. દા� અને વઠે�થા દ�શી રાજયોના અથ�ત�ંનો મહ�વનો ભાગ હતી. ભીલોમાં દા�િનષેધ
અને વઠે�થાના ઈ�કારને કારણે �થાિપત �હતો જોખમાયા �થી �ુગંર�રુના શાસક� ગોિવ�દ��ુને પોતાના રાજયમાથંી હદપાર કયા�. �યાર
બાદ ૧૯૧૩માં ગોિવ�દ��ુ �ુગંર�રુથી ભાગી ઈડર રાજયના બેલાં રોજડામાં આ�ય લીધો. 3 અને �યાં પોતાના સ�ંદાયનો �ચાર શ�
કય�.  ઈડરના રા�એ પણ ગોિવ�દ��ુ અને તેમના અ�યુાયીઓની ધરપકડો કર�.  ઇ.સ.  ૧૯૧૩માં ગોિવ�દ��ુએ �યાથંી સરક�
માનગઢની ટ�કર�ઓમાં પોતા�ું ��ુુ�ાર �થા��ુ.ં અહ� પણ દ�શી રજવાડાઓ તરફથી સ�ંદાયના અ�યુાયીઓને હ�રાનગિત અને ધાિમ�ક
��િૃતઓમાં િવ�ેપ ચા�ું રહ�તા ગોિવ�દ��ુએ ભીલરાજ �થાપવાની યોજના બનાવી. ઇ.સ.૧૯૧૩માં ગોિવ�દ��ુના કહ�વાથી હ�રો ભીલો
માનગઢ �કુામે એકઠાં થયા. ભીલરાજના �ચારથી ગભરાયેલા � ુથં, �ુગંર�રુ અને �ુશળગઢના શાસકોએ કાયદો અને �યવ�થાની
��થિત સાચવવા ���ટશ શાસનને િવનતંી કર�. ૧૭ નવમેબર ૧૯૧૩ના રોજ ���ટશ અને દ�શી રજવાડાઓના સ�ંકુત લ�કરોએ લ�કર�
કાય�વાહ� કર�. ગોિવ�દ��ુ અને તેમના અ�યુાયીઓને પકડવામાં આ�યા. ગોિવ�દ��ુ પર �કુદમો ચલાવી ફાસંીની સ� કરવામાં આવી,
પાછળથી આ સ� દસ વષ�ની ક�દના �પમાં ફ�રવવામાં આવી હતી. ૧૨ ઓકટોબર ૧૯૨૩ ના રોજ તેઓને �થુ,વાસંવાડા અને �ુગંર�રુ
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રાજયમાં ન �વશેવાની શરતે �લમાથંી �કુત કરવામાં આ�યા. તેથી ઈ.સ.૧૯૨૩ પછ� પચંમહાલમાં પોતાના સ�ંદાયનો �ચાર ચા� ુ
કય�. થોડો સમય ભીલ સેવા મડંળ (દાહોદ) સાથે પણ સકંળાયેલા ર�ા. આખર� ૧૯૩૧ માં ઝાલોદ તા�કુાના લીમડ� પાસેના કંબોઈ
ફ�ળયામાં તેઓ ��ૃ�ું પા�યા.

ભગત સ�ંદાયના િસ�ધાતંો:-

          છ�પનીયા �ુ�કાળમાં ગોિવ�દ��ુએ સામા�જક અને ધાિમ�ક િશ�ણને આધાર બનાવી ભીલ સમાજ �ધુારણાનંી ��િૃત શ� કર�.
� બ�ુ �ંુકા સમયમાં ચળવળમાં પ�રણમી. સ�ંદાયની �ણૂીઓ અને ઝડંાઓની મદદથી ભગત આ�દવાસીઓ ની આગવી ઓળખાણ
ઊભી થઈ હતી. પોતાના સ�ંદાયનો ��ુયવ��થત ઢબે �ચાર થાય તે આશયથી ગોિવ�દ��ુએ મેત કોટવાળ, ગોવાળ મહારાજ, મહતં
મહારાજ �વાં ધાિમ�ક હો�ાઓ ઊભા કયા� હતા. ભગત ચળવળના ��ુય િસ�ધાતંો નીચે �જુબ હતા.

એક ઈ�રમાં �ધા રાખો,અસ�ંય દ�વ-દ�વીઓની ��ૂ ન કરો.1. 

સ�ંણૂ� ભ�કતથી ઈ�રની ��ૂ કરો.2. 

દરરોજ �નાન કરો, �વ�થતા રાખી ભગવાનને ભજો, �યૂ�દશ�ન કરો.3. 

તમારા �વજનોને વફાદાર રહો.4. 

બડવા-ભોપા (�વૂા-તાિં�કો) ને બદલે સ�ંદાયની �ણૂીઓ, હવનમાં ��ધા રાખો.
કારણ ક� ભગવાન તેની આ�ુબા�ુ જ રહ� છે.

5. 

�નૂ અને � ૂટંફાટના ��ુહાઓથી �ૂર રહો.6. 

�ય�ભચાર� ન બનો.7. 

ધનનો લોભ ન કરવો.8. 

ચોર� ન કરો.9. 

ખોટા �રુાવાઓ ન આપો.10. 

ધાિમ�ક તહ�વારો પર ઉપવાસ કરો.11. 

પ�ઓુના માસં અને દા�થી �ૂર રહો.12. 

�સુલમાન અને તેલીના હાથ�ું ખા�ું ન�હ�.13. 

          ગોિવ�દ��ુએ પોતાના ઉપદ�શોમાં દા�િનષેધની વાત ઉ�ચાર� �યાર� ભીલોમાં ભગવાને ત�ુનંે (ઉપલી �ાિતઓને) ઘી આ��ું ને
અ�નુે (ભીલોને) હરો (દા�) આ�યો �વી કહ�વતો ચાલતી હતી. દા� વગરના આ�દવાસી સમાજ�વનની ક�પના પણ થઈ શકતી ન
હતી. દા�ના �ૂષણને કારણે ભીલો દ�વાળ�યા બનવાના �ક�સા પણ બનતા. ઉપલી �ાિતઓમાં �નાન એ રોજનો �મ હતો જયાર� ભીલો
માટ� તે �ય��ત �ધુારણાનંી ��િૃત બની હતી. ગોિવ�દ��ુના દરરોજ �નાન કરવાના ઉપદ�શને નીચેના દાખલાથી સાર� ર�તે સમ�
શકાશે. નાથ� મહ��ર પાઠક ઈ.સ.૧૯૧૫ માં ન�ધે છે ક�... ભીલોમાં આચાર િવચારનો અભાવ હતો. તેઓ મેલાં અને ગદંા રહ� છે,

દરરોજ નાહતા નથી, િશયાળામાં તો ભા�યેજ મ�હનામાં એકાદ બે વાર નાહતા હોય, તેઓમાં કહ�વત છે ક� પહ�લે પહાણે �વી તેવી,
બી� પહાણે રા� �વી ૬ આવી ��થિતમાં ભીલોને �નાનનો મ�હમા સમ�વવો અને તેમ કરવા �ેરવા એ એક �ાિંતકાર� પગ� ું હ� ુ.ં આ
િસવાય મેલાં દ�વ-દ�વતાઓને બદલે એક��રવાદનો �ચાર,  બડવા-ભોપાનો સવ�પ�રતાનો ઇ�કાર,  � ૂટંફાટ  -  �નૂની મનાઈ,

માસંિનષેધ વગેર� ઉપદ�શો ભીલ સમાજ માટ� સમય અને �થાનના સદંભ�માં યો�ય �દશામાં થયેલી શ�આત હતી.

ભગત ચળવળનો ભીલસમાજ પર �ભાવ :-

          ગોિવ�દ��ુએ ભીલોના પરંપરાગત �ુ�રવાજો અને વહ�મો અ�ાનતાના �યાલો િવ�ુધ ભગત ચળવળનો �ારંભ કય� હતો.
તેમની ચળવળ દ��ણમાં રાજ�થાન, �વૂ�માં પચંમહાલ અને પિ�મમાં મ�ય�દ�શ �ધુી ફ�લાયેલી હતી. ગોિવ�દ��ુના ઉપદ�શો, �ણૂીઓ
અને ઝડં�ઓ �ારા હ�રો ભીલો ��ુુ ચ��યા માગ� આગળ વધી ર�ાં હતા. ગોિવ�દ��ુના ઉપદ�શો પણ ફળદાયી નીવડ� ર�ાં હતા.
તેમના �ય�નોથી ભીલો દા� છોડતા થયા તેથી દ�શી રજવાડાઓની દા�ની આવકમાં ધરખમ ઘટાડો ન�ધાયો હતો. ભીલો વઠે�થા �વા
અમાનવીય �ૂષણ સામે પણ ��ત થયા હતા. ભગત આ�દવાસીઓની ખાસ ઓળખાણ ક�સર� સાફો અને ��ા�ની માળા હતી. આવા
ધાિમ�ક ઉપકરણો ધારણ કર� હ�રો ભીલો દા�, માસં, ચોર� અને અ�ય �ુ�રવાજોના �યાગ �ારા �સુ�ૃંત બ�યા હતા. પોતાના �ઘુડ
�વન વગેર�ને કારણે ભગત ભીલોની પચંમહાલના આ�દવાસીઓમાં આગવી ઓળખાણ ઊભી થઈ અને ભગત આ�દવાસીઓ ભગત
હોવા�ું ગૌરવ અ�ભુવતા હતા. ભગત એટલે એવો �ય��ત ક� �ણે આ�દમ�િત ધમ�ના �ઢૂ આ�માવાદ� �યાલોને િતલાજંલી આપી
હોય, �હ��ુ દ�વોમાં માનતો હોય, શાકાહાર� ખોરાક આરોગતો હોય, દા� ન પીતો હોય, �હ��ુ �વનશલૈીને અપનાવતો હોય. સાદ�
ભાષામાં કહ�એ તો ભગત શા�દ ફકત �હ��ુધમ� આચાર િવચારોને �હણ કરનાર આ�દવાસી �ય��ત માટ� િવશષે વપરાય છે.
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          ગોિવ�દ��ુના દા�િનષેધના ઉપદ�શના કારણે ભીલોએ તેનો અમલ શ� કરતા દ�શી રાજયોની દા�ની આવકમાં ધરખમ ઘટાડો
થયો હતો. દા.ત. ઓકટોબર ૧૯૧૩ માં વાસંવાડા રાજય�ું દા��ું વચેાણ ૧૮૪૭૦ ગેલન હ� ું � ઘટ�ને વષા��તે મા� ૫૧૫૪ ગેલન ર�ું
હ� ુ.ં એજ �માણે �ુથં (સતંરામ�રુ) રાજયની દા�ની આવકમાં ઈ.સ.૧૯૧૨ ના એક મ�હનામાં �ા.૬૦૦૦ નો ઘટાડો થયો હતો.૭

       �ુથંના દરબાર, તેના અિધકાર�ઓ ��ના એક વગ� સાથે મળ� ગોિવ�દ��ુ અને તેમના અ�યુાયીઓને �ણૂીઓની ��ૂ કરતાં
અટકાવવા માટ� દર�ક ગામમાં આવલેી સ�ંદાયની �ણૂીઓ ખોદ� કાઢ� અને ��ુ�લમોને �ણૂીઓ પર પેશાબ કર� તેને અપિવ� કરવા
�ો�સા�હત કરતા જયાર� િસપાઈઓ ભીલોને દા� પીવા લલચાવી, �હ�સા� ું વાતાવરણ સ�વા ઉ�ક�ર� �ણૂીઓ પર ��ુિષત ખોરાક ફ�કતા.
ચળવળ ��યે દ�શી રાજયોના નકારા�મક વલણને કારણે ગોિવ�દ��ુને ભીલરાજ �થાપવાનો િવચાર �ઝૂયો હતો. ગોિવ�દ��ુ તેમના
િશ��ત િશ�ય � ૂ�ં ધીર� પારગી તથા સરહદ� રાજયોના આગેવાનોએ ઓકટોબર ૧૯૧૩ માં ભીલરાજ �થાપવા� ું આ�ાન કરવા�ું
નકક� ક�ુ�.

ગોિવ�દ��ુ અને � ૂ�ં ધીર�ની �વૂ� યોજના �માણે કાિત�ક �દુ� �નુમ (૧૭ નવ�ેબર ૧૯૧૩) ના રોજ માનગઢ �કુામે ભીલોના એક
મોટા ધાિમ�ક મેળા�ું આયોજન થ�ુ.ં મેળાના આમ�ંણ�પે સ�ંદાયના ઝડંાઓ ભીલ િવ�તારોમાં વહ�ચાયા. �િતભાવ�પે ઘી, ના�ળયેર
અને એક આનો રોકડો લઈ  3,000  �ટલાં ભગત ભીલો એકઠાં થયા.  તેઓ ધાિમ�કિવિધની વ��ઓુ ઉપરાતં બ�ૂંકો,  તલવારો,
તીરકામઠાં અને ગોફણોથી �સુજજ હતા અને પોતાના ��ુુના સ�ંણૂ� િનય�ંણ નીચે ભેગા થયા હતા.  �થાિનક લોકવાયકા �જુબ
ગોિવ�દ��ુના ચહ�રા�ું તેજ જ એ�ું હ� ું ક� ભીલો માટ� તેમની આ�ા ઊથાપવા�ું અશકય હ� ુ.ં ગોિવ�દ��ુ �ુ�મનોની ગોળ�ઓને પણ
પાણી બનાવી દ�શે એવી અ�થા સાથે તેઓ આ�યા હતા. ��ુુના ચમ�કારની આશાએ ભગત ભીલો આખર� �ાસ �ધુી લડવા તૈયાર થયા
હતા.ગોિવ�દ��ુ અને તેમના ભીલ અ�યુાયીઓ�ું િવશાળ સ�ંયામાં એકઠાં થવાથી �ુથં, �ુશળગઢ, વાસંવાડા અને �ુગંર�રુ �વાં દ�શી
રાજયોમાં ગભરાટ ફ�લાયો. �ુથંના શાસક� ગોિવ�દ��ુની ધરપકડ કર� ભીલોને માનગઢ પરથી િવખેર� નાખંવા પોલીટ�કલ એજ�ટને
િવનતંી કર�.  દ�શી રાજયોની િવનતંીથી �તાપગઢ ગયેલાં ઉ�ર િવભાગના કિમ�ર ગોિવ�દ��ુને મ�યા હતા તેમને ગોિવ�દ��ુના
ભીલરાજના �ચ�તન અને માનગઢ િવ�તારમાં બખેડા િવશે અ�ભ�ાય આ�યો હતો. આગળના ઘટના�મમાં ૧ર નવ�ેબર૧૯૧૩ ના રોજ
ગોિવ�દ��ુએ એક આવદેનપ�માં � ુથં અને �ુગંર�રુના રાજયો િવ��ધ પોતાને વઠેવી પડતી યાતનાઓ જણાવી. તેઉપરાતં પોતાના
ઉપદ�શકો માટ� અવરોધક બનવા,  સ�ંદાય િવશે અસ�ય ભાષા વાપરવા બદલ દ�શી રાજયો િવ��ધ ફ�રયાદ કર� અને પોતાને
સ�ંદાયના �ચાર માટ� જ�યા ફાળવવા ર�ૂઆત કર�. જવાબમાં પોલીટ�કલ એજ�ટ ગોિવ�દ��ુના સ�ંદાય તરફ સહા��ુિૂત �યકત કર�
ભીલોને માનગઢ પરથી િવખેરાઈ જવા િવનતંી કર�. � ગોિવ�દ��ુ અને તેમનાં િશ�યોને મ�ુંર ન હ� ુ.ં

પોલીટ�કલ એજ�ટની વારંવારની િવનતંીઓ અને ચેતવણીઓ છતાં ભીલો માનગઢ પરથી િવખેરાયા ન�હ�, તેથી ���ટશ શાસન કાયદો
અને �યવ�થાની ��થિત સાચવવા મજ�રૂ બ��ું ગોિવ�દ��ુ સામે લ�કર� કાય�વાહ� કરવાના ભાગ�પે ક�ળવાયે�ું ���ટશ લ�કર મેવાડ
ભીલ કો�સ અને �ુથં તથા �ુગંર�રુના દ�શી લ�કરોએ ૧૭ નવ�ેબર ૧૯૧૩ ના રોજ માનગઢ પર �મુલો કય�. એકથી દોઢ કલાકના
ગાળામાં ગોિવ�દ��ુના ચમ�કારની આશાએ લડતાં ભગત ભીલો િતતર�બતર થઈ ગયા. 900 લોકોને પકડવામાં આ�યા. બી� તરફ
ગોિવ�દ��ુએ ર�ૂ કર�લાં પ�રણામ �જુબ આ લ�કર� �મુલામાં ૧પ00 �ટલાં ભીલો માયા� ગયા હતા.આ� તે જ�લયાવાલા બાગ
હ�યાકાડં �વી ક�ણાિંતકા લેખાય છે.

માનગઢની લડાઈ એ સી�તબધ સૈિનકો િવ��્ સ�ંદાય�ું ઝ�નૂ અને ��ુુના ચમ�કારની આશાએ લડતાં ભગત ભીલો વ�ચેની લડાઈ
હતી. આ લડાઈમાં ��ેજો અને દ�શી રાજયોની �ત થવા�ું કારણ તેમની કપટ�િૃતને ગણવામાં આવે છે. ગીત ગોિવ�દ રો નામના
ભીલી ગીતમાં તે� ું િસલિસલાબધં વણ�ન મળે છે.  તે �જુબ લડાઈના �થમ તબકકામાં ગોિવ�દ��ુ �ુ�મનોની ગોળ�ઓને પોતાની
સાધનાના �ભાવથી પાણી બનાવી દ� છે પરં� ુ પાછળથી તેઓ િન�ફળ ક�મ થયા? તે�ું વણ�ન કરતાં ગીતની ક�ટલીક પ�ંકતઓ જોઈએ :

હા�ં ુ બાબા તો નહ� હમઝે માનગઢ મા તે ધમાલ કર�
હા�ં ુ ફોઝાં �યારં થાજ�
હા�ં ુ ફોઝા ધામા દોડ�
હા�ં ુ બાબા એ હમ�વે
હા�ં ુ માનવી હમ�વે

હા�ં ુ બાબા હમ�વીયા ની માને
હા�ં ુ મસીના માડંો
હા�ં ુ બ�ૂંકા ની સાલે
હા�ં ુ �ઈુ કલા થાજ�
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હા�ં ુ બાબાની તો કલા હ�
હા�ં ુ �ણુીની તો કલા હ�

સમ� ગીતનો સાર એવો છે ક� �ુ�મનોએ કપટ�િૃ�થી સ�ંદાયની �ણૂીમાં ગાય�ું લોહ� નાખંી તેને અપિવ� કર�, માનગઢ ખાતેથી
પકડવામાં આવલેા ૯00 ભીલોમાથંી ૮00 ને માનગઢ ન�ક ફર�થી ન�હ� ફરકવાની શરતે છોડ� �કૂવામાં આ�યા ક�ટલાક પટ�લો,
ગામેતીઓને દ�શી રાજયોને હવાલે કરવામાં આ�યા ઇ.સ.૧૯૧૪ માં ગોિવ�દ��ુ સામે ક�સ ચલાવવા સતંરામ�રુમાં ખાસ કોટ�ની �થાપના
કરવામાં આવી. તેમને માનગઢની ઘટના માટ� ��ુય અપરાધી ગણી ફાસંીની સ� ફરમાવવામાં આવી, પાછળથી તે હળવી કર� ૧૧
વષ�ની ક�દની સ�માં ફ�રવવામાં આવી હતી.(૧૧ ૧૨ ઓકટોબર ૧૯૨૩ ના રોજ સાબરમતી �લમાથંી તેમનો �ટકારો થયો. �યાર
પછ�નો સમય તેમણે શાિંત�ણૂ� ર�તે સ�ંદાયનો �ચાર કરવામાં ગ�યો હતો.આમ ગોિવ�દ��ુ એ આદ�વાસી સમાજના ઉ�થાન માટ� કર�લ
સામા�જક ચળવળ મહ�વ�ું �થાન ધરાવે છે.
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તોરવણે િમ�લ�દ,િવકાસ વા�ટકા,કલેકટર પચંમહાલ ગોધરા,�.ૃ૬૬.8. 

અ�ુણ વાઘેલા,ઇિતહાસ દપ�ણ,�રુ�ભ �કાશન,વડોદરા,વષ� :ર006,�.ૃ3ર.9. 

એજન.10. 

અ�ુણ વાઘેલા,આઝાદ�ના જગંમાં પચંમહાલનો રંગ,અ�ર પ�લીક�શન, અમદાવાદ,વષ� : ર00૯,�.ૃ૩૪.11. 

*************************************************** 

ડૉ.�રુ�શભાઇ સી.પટ�લ
શેઠ પી.ટ�.આ�્�સ એ�ડ સાય�સ
કોલેજ,ગોધરા.(પચંમહાલ)

(ઇિતહાસ િવભાગ).
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