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બારડોલી સ�યા�હ અને વ�લભભાઇ�ુ ંને��ૃવ

��તાવના:

���ટશ સરકાર સામે ભારતમા ંથયેલ િવિવધ �દોલનોમા,ં �જુરતના �રુત ન�ક આવેલા બારડોલીમા,ં દાડં� સ�યા�થી બ ેવષૅ
પહ�લાં ઇ.સ.૧૯૨૮માં સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લના િનડર ને��ૃવ અને માગૅદશૅન હ�ઠળ થયેલ �કસાન �દોલન એક અગ�ય�ું
અને અન�ય �થાન ધરાવે છે.(1) એ સ�ંામના સચંાલનની આગેવાની �જુરાતના સ�તૂ વ�લભભાઇ પટ�લ ેલીધી, તેમની �ુશળ
નેતાગીર�એ અ�યાયી, દમનકાર� અને આપ�દુ સરકારને પરા�ત કર� �જુરાતની ��એ વ�લભભાઇને સરદાર�ુ ં�બ�દ આ��,ુ

બારડોલીના આ સરદાર પછ� તો  સમ� ભારતના સરદાર બની ર�ા.આઝાદ�ના �દોલનમાં સીમા�તભં સમો  આ બારડોલી
સ�યા�હ ઇિતહાસને  નવો  વળાકં આપવામાં િનિમત  બ�યો. દ��ણ �જુરાતનો  �રુત  �જ�લો  અને  તેનો  બારડોલી તા�કુો  એ
�જુરાતના ફળ�પુ િવ�તારમાનંો એક િવ�તાર છે. ૧૯ મી સદ�ના �ારંભે આ િવ�તાર ��ટ�શ હ�ુમત નીચે આવી �ુબંઇ �ાતંનો
ભાગ  બ�યો  ,  તે  પછ�  �યાં  ર�યતવાર�  મહ��લૂ  પ�ધિત  દાખલ  કર�  �કસાનો  સાથે  મેહ�લૂી  કરારો  કરવામાં  આ�યા.
(2).ઇ.સ.૧૯૨૧ની વ�તીગણતર� અ�સુાર બારડોલી તા�કુાની �ુલ વ�તી ૮૭૯૦૯ હતી. �મા ં૯૬ ટકા �હ��ુ, ૩૪ ટકા ��ુ�લમો,
૦.૪ ટકા પારસી, ૦.૧ ટકા ���તી તથ ૦.૧ ટકા વ�તી અ�ય ધમ� ની હતી. આ વ�તીમા ં૧૨.૭૫ ટકા ઉજળ�યાત �ાિત, ૨૪.૨૫
ટકા મ�યવત� �ાિતઓનો તથા ૬૩.૦ ટકા િન�ન �તરની �ાિતઓની �ય�કતઓનો સમાવેશ થતો હતો.જમીન મા�લક�ની દ��ટએ
૬૦ ટકા ખ�ુેતો ૫ એકરથી ઓછ�, ૩૫ ટકા ખ�ુેતો ૫ થી ૨૫ એકર, ૪.૮ ટકા ખ�ુેતો ૨૬ થી ૧૦૦ એકર અને ૦.૨ ટકા ખ�ુેતો
૧૦૦ એકરથી વ� ુજમીન ધરાવતા હતા.(3). મોટ� જમીન ધરાવનાર �કસાનોની સ�ંયા અિત અ�પ હતી અને તેમા ં��ુય�વે ,
�ાહમણ, વા�ણયા, પારસી અને પાટ�દારોનો સમાવેશ થતો હતો. જયાર�  મ�યમ અને ગર�બ �કસાનો તથા ખતેમ�ુરોનો વગ�
એકંદર� મ�યમ તથા િન�ન �તર ની �ાિતઓ તથા આ�દવાસીઓનો બનેલો હતો. ગર�બ �કસાનોએ ���ટશ સરકાર �ારા દાખલ
કરાયેલા િમલકત તથા જમીન મા�લક� �ગેના નવા કાયદા, નવી મહ��લૂ પ�ધિત તથ શા�કુાર� �થાને કારણ ેપોતાની જમીનો
�મુાવી હતી. તેનો સૌથી વધાર� ભોગ આ�દવાસી �કસાનો બ�યા હતા. ૧૯ સદ� દર�યાન �વત�ં �કસાનો તર�ક� તેમને જમીન
મા�લક�ના અિધકારો  �ા�ત  થયા હતા.પરં� ુ ં ��ટ�શ  સરકારની મહ��લૂ િનિતના કારણે તેઓ દ�વામાં �બૂી ગયા હતા. તેમની
જમીનો શા�કુારો અથવા �ીમતં ખ�ેતૂોને ગીર�  અથવા વેચાણ આપી દ�ધી હતી. આથી અહ� વેઠ �થાને મળતી ‘હાળ�’ �થા
અ��ત�વમાં આવી હતી..�થાિનક �તર�  �ુબળા, નાયક, ચૌધર�, ધોડ�યા, ગામીત  વગેર�  આદ�વાસી �ાિતઓ ‘હળ�’ �થા નીચે
મોટ� સ�ંયામા ં�ીમતં �કસાનો ક� શા�કુારો સાથે ખતેમ�ૂરો તર�ક� સ�ંળાયેલા હતા અને તેમ�ુ ંશોષણ થ�ુ ંહ� ુ.ં (4). એક વખત
જમીનદાર ક� શા�કુાર પાસેથી નાણા ઉછ�ના લીધા પછ� એ ભા�યે જ ભરપાઇ કર� શકતો અને એથી આ સબંધંો પેઢ� દર પેઢ�
ચા� ુરહ�તા.

બારડોલી તા�કુાનો �ૃષકસમાજ ઉપર જો�ુતંે �માણે ઉજળ�યાત �ાિતનો તથા પછાત �ાિતનો આ બે �ૂથોમા ંવહ�ચાયેલો હતો.
ઉજળ�યાત �ાિતમા ં�ાહમણ, પાટ�દાર, વા�ણયા તથા રાજ�તુોનો સમાવેશ થતો. તેઓ ‘ઉજળ� પરજ’ તર�ક� �થાનીક સમાજમાં
ઓળખાતા.  જયાર�  પછાત  �ાિતઓ,દ�લતો  અને  આ�દવાસીઓનો  બનેલો  �કસાન  સ�દુાય  ‘કાળ�પરજ’  તર�ક�  ઓળખતો.
(5).ઇ.સ. ૧૮૨૦પછ� આ િવ�તાર ��િુતનો �ભાવ વ�યો હતો. વેડછ� તથા બારડોલી મા આ�મો �થાપી રચના�મક ��િુતઓ
�ારા �થાિનક રાનીપરજ �િતઓના િવકાસ માટ� �ય�નો શ� થયા.૧૯૨૩ મા ં‘રાનીપરજસભા’ ની �થાપના કરવામા ંઆવી અને
સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લના ��ખુ પણા નીચે તે� ુ ં�થમ  સમંેલન  ભરવામાં આ��ુ.ં આ સમેંલનમાં મહા�માગાધંી, ક��રુબા,
�મુતં મહ�તા વગેર�  ઉપ��થત રહ� ઉજળ�યાતો �ારા થતા રાનીપરજોના શોષણની ટ�કા કર� ‘હાળ��થા’ � ુ ં�લકં �સૂી નાખવા
ખ�ેતૂો  ને  આ�હ  કયૉ. ઇ.સ.૧૯૨૮  માં સરકારની  મહ��લૂનીિત  સામે  બારડોલી  તા�ુકંાના  ખ�ેતૂોના  �દોલનની  �વૂ��િૂમકા
રચાઇ.આ િવ�તારમા ંદર �ીસ વષ� મહ��લૂની �નુ:આકારાણી થતી. નવી આકારણી �જુબ તેમણ ેબારડોલી તા�કુામા ંમહ��લૂના
દરમા ં૨૫ ટકા નો વધારો કરવા�ુ ંન�� �ુ.ઁ તે સાથે તા�કુાના ં૨૩ ગામો ને નીચલા વગ� માથંી ઉપલા વગ�નો દરજજો આ�યો.
આથી આ ગામોને બવેડો માર પડ�ો. આકારણી �વૂ� તા�કુા�ુ ં�ુલ વિષ�ક મહ��લૂ �.૫૧૪૭૬૨ �િપયા આકારા� ુ ંહ� ુ ંતે વધીને
�.૬૭૨૨૭૩  �  �ટ�ું થ�ુ.ં  ઇ.સ.૧૯૨૭  ના  ���આુર�માં બારડોલી  તા�કુાના  ખ�ેતૂો�ુ સમંેલન  ભર�  સરકાર  સામે  મહ��લૂ
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ઘટાડવાની ર�ૂઆતો કર�. આ ર�ૂઆતને �યાનમા ંલઇ સરકાર� મહ��લૂ ૩૦ ટકાથી ઘટાડ� ૨૨ ટકા કરવાનો િનણ�ય લીધો. (6).

અલબત આટલો વધારો પણ મા�ય ન હતો.

સરકાર તરફથી મહ��લૂ વધારા માટ� � �લીલો કરવામા ંઆવી હતી તેને રદ�યો આપી નીચ ે�માણ ેર�ુઆત કર�:
(1) તા�તી વેલી ર�લવેના બાધંકામથી થનારા લાભને ૧૮૯૬થી આકારણી વખતે �યાનમા ંલઇ તેને અ�ુ�ંપ મહ��લૂ વધારો તે
વખતે જ કરવામા ંઆ�યો હતો.
(2) ર�તાઓની �ધુારણાનો દાવો તદન પોકળ હતો અને કહ�વાતા �ધુાર�લા ર�તા �ૂની ગાડાવાટ કરતાં પણ વધાર�  બદતર
હાલતમા ંહતા.
(3) �ૂધાળા ઢોરની સ�ંયામા ંથયેલો વધારો પણ સાપે� હતો.અગાઉના �ૂ�કાળના ંવષ� ની સાથે સરખામણી કરવાને કારણે તે
વધારો જણાતો હતો. વા�તવમા ંએકંદર� તેમની સ�ંયા ઘટ� હતી.
(4) જમીનની �કમતમા ંથયેલો વધારો �િ�મ હતો.� તેની ઉ�પાદન �મતા સાથે સકંળાયેલો ન હતો.
(5) ખતે ઉ�પાદનના ભાવોમા ંથયેલો વધારો �િ�મ હતો. � તેની ઉ�પાદન �મતા સાથે સકંળાયેલો ન હતો.

�કસાનોના િવરોધને �યાનમા ંલઇ તા�કુાના ધારાસ�યોએ પણ સરકાર સમ� મહ��લૂ વધારા સામે ર�ૂઆત કર�.પરં�  ુસરકાર�
તેમની વાત  સાભંળ� નહ�.�તે  બારડોલી તા�કુાના ખ�ુેતોએ ‘�જુરાતના �બુા વ�લભભાઇને  મ�યા.તેમણે સ�ંણૂ� મહ��લૂ ન
ભરવા માટ� ખ�ેતૂો તૈયાર થાય તો લડતની નેતાગીર� લવેા� ુ ંતેમણે �વીકા�ુ�. વ�લભભાઇ પટ�લે ૬ ફ��આુર� ૧૯૨૮ ના રોજ
સરકારને એક પ� લખી મહ��લૂમા ંકરવામા ંઆવેલો વધારો ગેર�યાજબી ગણાવી અટકાવી દ�વા િવનતંી કર�. વળ� સેટલમે�ટ
અિધકાર�એ ગામો�ું વગ�કરણ કર� �  ગામોનો દરજજો બદ�યો હતો તે  ગામોમાં આ વધારો ૫૦થી ૬૦ ટકા �ટલો હતો �
અસ� અને  ગેર�યાજબી હતો  તેવી ર�ૂઆત  પણ આ પ�માં કરાઇ.સરકાર તરફથી તેનો  કોઇ જવાબ ન  મળતાં વ��ભભાઇ
પટ�લના ને��ૃવ અને માગ�દશ�ન હ�ઠળ ૧૨ ફ��આુર� ૧૯૨૮ ના રોજ સ�યા�હ શ� કય� હતો.વ�લભભાઇએ �પ�ટ કહ� ુ ંહ� ુ,ં “ આ
લડત ��ેજ રાજય ઉથલાવવા માટ� છે, એ�ુ ંકોઇ કહ�� ુ ંહોય તો તેને અકકલજ નથી,” બારડોલીની લડત જમીન મહ��લૂ માટ�ની
અને  તે  આિથ�ક લડત  હતી પણ એ  રાજક�ય  ન  હતી એ  વાત  વારંવાર વ�લભભાઇએ  �પ�ટ કર� હતી. (7) તેમણે તે  માટ�
તા�કુાના િવિવધ ગામોની �લુાકાત લઇ ખ�ેતૂોની સભા ભર� છેવટ �ધુી લડ� લવેાની, મહ��લૂ નહ� ભરવાની,અને તે માટ� �
કોઇ  સ�  થાય  તે  સહન  કરવાની  �િત�ા  લવેડાવી.લડતના  માગ�માં  ક�ટલાક  અવરોધો  તથા
પડકારોપણહતા.ખ�ેતૂો,�ાહમણ,વા�ણયા,પાટ�દાર,��ુ�લમ,પારસી,આ�દવાસી  સ�હત  અનેક  �ાિત,  �િત  તથા  ધાિમ�ક  �ુથોમાં
વહ�ચાયેલા હતા તેમની વ�ચે એકતા તથા મજ�તૂ સગંઠન ઉ�  ુકરવાની જ�ર હતી.સમ� તા�કુામા ં૧૭૦૦૦ ખ�ેતૂ ખાતેદારો
હતા. વ�લભભાઇએ તેમને લડતના �વ�પથી વાક�ફ કરવા ખડેા �જ�લા અને �જુરાતમાથંી અ�ભુવી કાય�કરોનો સાથ મેળ�યો
હતો.બારડોલી તા�કુાના ૩૦. બારડોલી આ�મના ૩૦, અને તા�કુા બહારના ૧૪૦ એમ �ુલ ૨૦૦ નેતાઓ તથા દર�ક ગામના
�વયસંેવક મડંળો મળ� �ુલ ૧૫૦૦ �ટલા કાય�કરોએ આ સ�યા�હમા ંસ��ય કામગીર� બ�વી હતી. (8).

લડતથી સમ� રા�� વાક�ફ થાય  તે  માટ� ગામે  ગામથી સમાચાર એક�ીત  કર� એક પ�ીકા �કાશીત  કરવામાં આવતી, તે� ુ
�કાશન �રુતથી કરવામા ંઆવ�ુ.ં (9). આ લડતને સાથ આપવા તા�કુાના ૧૧૨ પટ�લો માથંી ૮૪ પટ�લો અને ૪૫ તલાટ�ઓ
માથંી૧૯ તલાટ�ઓએ રા�નામા આ�યા. ૧૨ મી �ૂનનો �દવસ સમ� રા��મા ંબારડોલી �દન તર�ક� ઉજવવામા ંઆ�યો. (10).

ઠ�ર ઠ�ર સભા અને ભજન �કત�નો� ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ��ુ.ં લડતના ગીતો �ારા લોકોને �ો�સાહ�ત કરવામા ંઆ�યા. સરકાર�
લડતના આગેવાનોની ધરપકડ કર� 28 �ટલા સ�યા�ાહ�ઓને કારાવાસની સ� કરવામા ંઆવી. ૬૦૦૦ �ટલી જ�તીની નોટ�સ
કાઢવામા ંઆવી. પરં� ુસરકાર લડતને કચડ� શક� નહ�. (11). ��નો �બળ િવરોધ જોઇ �ાિંતય કારોબાર�ના મહ��લૂી સ�ય
�ી � બારડોલીની �લુાકાતે આ�યા આની ચચા� �ુબંઇમા ંકરવામા ંઆવી.૧૮ મી �ુલાઇ એ ગવન�ર �રુત આ�યા.વ�લભભાઇએ
અ�ય નેતાઓ સાથે ગવન�ર �લુાકાત લીધી.સમાધાન માટ� વાતચીત શ� થઇ બનંે પ� ેપોતપોતાની શરતો �કૂ� સમાધાન શ�
ન જણાતા ં�રુત બઠેક િન�ફળ રહ�. ૩ અને ૪ ઓગ�ટ� વ��ભભાઇ પટ�લ તેમના સાથીઓ સાથે �ણૂ ે�કુામે સમાધાન માટ�ની ચચા�
િવચારણા શ� કરવામાં આવી. મોતા ગામના �ી રામચદં ભ� નામના એક સ�જને સરકારમાં મહ��લૂી તફાવતના નાણા જમા
કરાવતા ંસરકાર� સમાધાન ક�ુ�. સ�યા�ાહ�ઓને છોડ� �કુ� જ�ત કરાયેલી િમલકત જમીન પરત આપવામા ંઆવી તલાટ� અને
�ખુીઓને  તેમના �થાને  �નુ:�થાપીત  કરવામાં આ�યા.સરકાર�  મહ��લૂમાં ૧૮૭૪૯૨ �િપયાનો  વધારો  કય�  હતો  તે  ઘટાડ�ને
૪૮૩૬૮ �િપયાનો કરવામા ંઆ�યો. આ વધારો �યાજબી હોવાથી ખ�ેતૂોએ �વીકાય� આમ લડત સફળ થઇ. (12).
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