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ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક એ  ક એ ુમુખ ુગ જાુતા ગ રતિભ  ા 
 ુસ્ટેક એટ 

   ગજુરાત રાજયમાાં 20મી સદીમાાં થયેલ વિશ્વ વિભતૂીમાાં મહાત્મા ગાાંધી, સરદાર પટેલ, 
શ્યામજી કૃષ્ણ િમાા, રવિશાંકર મહારાજ, મોરારજી દેસાઈ જેિી વિશ્વ વિભતૂીઓ થઈ છે. જેમાાં  ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક 
જેિી પ્રવતભા મહાત્મા ગાાંધી અને સરદાર પટેલ જેિા આગળ તેની પ્રવતભા ઢાંકાઈ ગયેલ જોિા મળે છે. આમ 
ગજુરાતમાાં ભલૂાયેલ નામ ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકની પ્રવતભાને આ રરસર્ા પેપરમાાં ઉજાગર કરિાનો મારો પ્રયત્ન છે. 
આ પેપરમાાં રકસાન નેતા તરીકેની પ્રવવૃતઓ, સહકારી કે્ષત્રની પ્રવવૃતઓ,રાજકીય પ્રવવૃતઓ, રિલ્મ મેકર ક્ષેત્રની 
મહાન સેિા બજાિેલ તેના આધારે તેમની પ્રવવૃતઓ અને રજૂ કરિા પ્રયત્ન કરેલ છે. 

ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકનો જન્મ 22મી િેબ્રઆુરી,1892 માાં ખેડા જજલ્લાના નરડયાદ મકુામે  
થયો હતો. તેમના વપતાનુાં કનૈયાલાલ અને માતાનુાં નામ મજ્ઞણગૌરી હત ુાં. 1900ની આખર સધુી ગજુરાતી ધોરણ 
પાાંર્ સધુી ઘરે અભ્યાસ કયો, ત્યારબાદ સરકારી શાળામાાં દાખલ થયા. 1904માાં તેમના વપતાનુાં પ્લેગ થિાથી 
અિસાન થયુાં હત ુાં. 1905માાં તેમના લગ્ન કુમદુ સાથે કરિામાાં આવ્યા હતા. 1906માાં મેરિક્ની પરીક્ષા પાસ કરી. 
1907માાં બી.એ.નો અભ્યાસ ગજુરાત કોલેજ અમદાિાદમાાં અને 1912માાં એલ.એલ.બી.નો અભ્યાસ સેંટઝેવિયર 
કોલેજ, મુાંબઈમાાંથી કયો હતો. 1913માાં મુાંબઈમાાં િરકલાત શરૂ કરી. 1915માાં “નિજીિન” માવસક તેમણે શરૂ કયુા.1 

પનૂાની રાજકીય પરરષદમાાં ગાાંધીજી સાથે મલુાકાત થઈ તેથી તેમને સત્યાગ્રહની લડતમાાં જોડાિાની ઈચ્છા 
જન્મી. હોમરૂલ આંદોલનના પ્રભાિથી તેમનો રાજકારણમાાં પ્રિેશ થયો. 1916 માાં ઈગ્લેંન્ડથી ગજુરાતમાાં આવ્યા 
અને  1917 માાં ઈરાક ગયા. 

 

ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકને આપેણે બધા બીજા લોકો પણ તેમને ઈન્દુર્ાર્ાના હુલામણા 
નામથી ઓળખીએ છીએ. તેઓ ભારતના અગ્રણી સ્િાતાંત્ર સેનાની, રાજકારણી, પ્રથમકક્ષાના લેખક, એરડટર, રિલ્મ 
મેકર અને સમાજિાદી નેતા હતા. ગજુરાત રકસાન સભાના પ્રમખુ, ગજુરાત ખેડતૂ સભાના પ્રમખુ, અજ્ઞખલ ભારત 
રકસાન સભાના પ્રમખુ અને માંત્રી, મહાગજુરાત ર્ળિળ, જનતા પરરષદ િગેરેમાાં અગ્રણી નેતા તરીકે ભવૂમકામાાં 
જોિા મળે છે.2 ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકને ગજુરાતના લોકો રકસાન સરદાર તરીકે ઓળખે છે. તેમણે 1943માાં ખેડા જજલ્લા 
સહકારી ખરીદ િેર્ાણ સાંઘ સ્થાપી ખેડતૂોને વ્યાજબી ભાિે જ્ઞબયારણ અને ટેકાના ભાિે ખેડતૂોનો માલ ખરીદિા 
આયોજન કરી કાળાબજારરયાને હઠાિિાની યોજના ઘડી હતી. 
  ગજુરાતમાાં ગાાંધી વિર્ારધારાની અસર ઓછી થતાાં જ કોંગે્રસમાાં જ કેટલાક લોકોમાાં સમાજિાદી 
વિર્ારધારાનાાં અંકુર ફૂટયાાં અને ગજુરાતમાાં સમાજિાદી પક્ષ અને પાછળથી સામ્યિાદી પરરબળો અસ્સ્તત્િમાાં 
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આવ્યાાં હતાાં. એ બધાનુાં એક જ ધ્યેય હત ુાં રકસાનોની સમસ્યાઓ અને પ્રશ્નો હાથ ધરિા અને તેનો ઉકેલ લાિિો. 
ગાાંધીજીની રર્નાત્મક પ્રવવૃિઓમાાં રકસાન એક અગત્યનો મદુો હતો જેના દ્વારા તેઓ ભારતના રાષ્િીય નેતા બની 
ગયા પછી તેમને રકસાનો પ્રશ્નો પ્રતેય ઉપેક્ષા બતાિી હતી તેવુાં જોિા મળે છે. તેના પરરણામ સ્િરૂપ ભારત અને 
ગજુરાતમાાં રકસાન સભાઓ અસ્સ્તત્િમાાં આિી હતી જેના પે્રરણામવૂતિ હતા ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક. 
 

  1935 માાં ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે વિદેશથી દેશમાાં આિતાાં રાષ્િીય ભાષા, વ્યાયામ અને રકસાન પ્રવવૃિ 
એિા ત્રણ વિષય પર એકાગ્ર થિાનો વનણાય કયો. કોંગે્રસના ચસુ્ત કાયાકરના પ્રોત્સાહનથી પે્રરાઈ ખેડા જજલ્લાના 
માતર તાલકુાના લીંબાસી ગામના રકસાનોની લડાઈમાાં સામેલ થયા. આમ તેમની રકસાન પ્રવવૃિના માંડાણ શરૂ 
થયા.3 ત્યારબાદ પાંર્મહાલ જજલ્લાના દાહોદના મીરાખેડીના ભીલોની સમસ્યાઓ માટે લડત શરૂ કરી. “રકસાન 
યિુક પરરષદ” ,”રકસાન યિુક સાંઘ” દ્વારા તાલકુ્દારો, ઈનામદારોના ભારે કરિેરા, સરકારી મહસેલુ અને 
શાહુકારોના ભારે ત્રાસનુાં વિગતિાર ભાષણ કરી સરકાર, ઠાકોરો, ઈનામદારો, શાહુકારો અને અમલદારોના જુલમનુાં 
િણાન કયુા. અને આ બધાના વનિારણ માટે એક સાંગઠન બનાિિા માટે તેમણે ભાર મકૂ્યો. 
 

  મીરાખેડી પરરષદમાાં ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે ઠાકોર ખાનગી કરિેરા અને લાગા રદ કરિાના, ખેડતૂોને 
જમીન પર કાયમના હક્ક આપિાના, તગાિીનુાં વ્યાજ હળવુાં કરિાના અને શાહુકારોના જૂના દેિામાાં કાપ 
મકૂિાના, તાલકુ્દારી અને ઈનામદારી નાબદૂ કરિાના, જ ાંગલોના ઘાસ અને લાકડાાં પર જાત ઉપયોગના જૂના 
હક્ક માંજૂર કરિા િગેરે ઠરાિો પસાર કરિામાાં આવ્યા હતા. ગજુરાતમાાં મીરાખેડી, માતર અને ધોળકામાાં જમીન 
મહસેલુ સામે ર્ાલેલ લડતનો અહિેાલ ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે પોતાની પ્રવત્રકામાાં છાપ્યો હતો. જેના પરરણામે સરકારી 
નોકરોમાાં ખળભળાટ મચ્યો અને મામલતદારોની પરરષદ ભરાઈ અને રકસાનોને મહસેલુમાાં ર્ાર આનાની રાહત 
આપિામાાં આિી. જેના કારણે ભીલો અને રકસાનોને તેમનામાાં િધારે શ્રધ્ધા બેઠી અને ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક ત્યારથી 
પાકા રકસાની બની ગયા.4 
 

  ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે બીજી પ્રવત્રકા દ્વ્રારા રાધનપરુ, સર્ીન, લણુાિાડાના રકસાનોની લડતનો અહિેાલ 
રજૂ કયો. 1લી, સ્પટેમ્બરનો “રકસાન રદિસ” ગજુરાતમાાં અમદાિાદ, પ્રાાંવતજ, ઉમરેઠ, ડાકોર િગેરે જગ્યા સારી 
રીતે ઉજિાયો, ઘણાાં સ્થળઓએ હજારો રકસાનો ભેગા થયા તેના પરથી એમના ભાવિ સાંગઠનની સારી આશાઓ 
બાંધાઈ હતી. સરકારી તગાિી, સહકારી માંડળીઓનુાં વધરાણ, નહરે અને જ ાંગલ ખાતાનો િહીિટ, આરદિાસીઓના 
હકક, સરકારી અવધકારીઓના જુલ્મ િગેરે અનેક વિષય પર તાકીદની સાંખ્યાબાંધ માાંગણીઓના ખરડો જૂના-નિા 
અનભુિને ધ્યાનમાાં રાખીને ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે ઘડી કાઢયો. આ માત્ર રકસાનોના સ્િરાજના ધ્યેયની રૂપરેખા તૈયાર 
કરી તેની દસ નકલો તૈયાર કરી. 10મી,એવપ્રલે ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક અજ્ઞખલ ભારત રકસાન સભા માટે લખનૌ 
ઉતરપ્રદેશગયા. ત્યાાં કમળાશાંકર પાંડયા, સ્િામી સહજાનાંદ સરસ્િતી (દાંડા સ્િામી), પ્રો.એન. જી રાંગા સાથ ેમળી 
અજ્ઞખલ ભારત રકસાન સભાની સ્થાપનામાાં પણ અગત્યની ભવૂમકા ભજ્િી હતી.5 
 

  1938માાં સભુાષર્ાંદ્ર બોઝના પ્રમખુપદે કોંગે્રસની બેઠક હરરપરુા મળી ત્યારે ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે, ડી. 
એમ. પાાંગારકર જેિા સાથીઓના સહકારથી ગજુરાતમાાં પહલેો રકસાન મોરર્ો કાઢી ગજુરાતમાાં રકસાન સભાની 
પ્રવવૃતઓ શરૂ કરી. ગજુરાતમાાં “રકસાનોનુાં જાહરેનામુાં”, ગજુરાતમાાં સ્િામી સહજાનાંદ સરસ્િતીનો પ્રિાસ, ખેડા 
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જજલ્લામાાં દેિાાં સામેની લડત, પાંર્મહાલ જજલ્લાના કાલોલ તાલકુાની મગિળીની લડત, ગજુરાત રકસાન સભાની 
સાત પરરષદો, િૌઠાના મેળામાાં રકસાન પ્રવત્રકાનુાં વિતરણ અને સભાઓનુાં આયોજન, સરકારી ક્રે્રી પર કરૂ્, 
ઉમેટાની લડત, રકસાનો માટે જેલની સજા, ગજુરાત ખેડતૂ સભા, રેિાકાાંઠા ખેડતૂ પરરષદો, પાટડી દરબાર સામેની 
લડત, મેિાસના ઠાકોર સામેનો ખેડતૂોનો જ ાંગ, માાંગરોળ તાલકુાની જનતા માટે રકસાનોનુાં ભખૂ સરઘસ જેિી 
અનેક લડતો ર્લાિી હતી. રકસાનોમાાં જાગવૃત િેલાિા અમદાિાદમાાં “રકસાન પસુ્તકાલય”, રકસાન સભાના પ્રર્ાર 
માટે “રકસાન બલેુટીન” નામનુાં સમાર્ારપત્ર શરૂ કયુા.6 

 

  ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકની રકસાન પ્રવવૃિઓ નરમ પડતાાં આશ્રમ પ્રવવૃિઓ શરૂ કરી.  િલસાડમાાં 
ઉદિાડા પાસે ખડકી ગામે રાનીપરજ બાળકોના ઉત્કષા માટે નવુાં વિધાલય સ્થાપયુાં. ડો. સમુ ાંત મહતેાની ઈચ્છા 
ઉિર ગજુરાતમાાં પછાત િગો માટે  એક આશ્રમ વિધાથીઓ માટે સ્થાપિાની હતી. તેથી મકાખાડ-માણસા મકુામે 
શરૂ કરી હતી. 1930 િસાિા-ભીલજાવતના બાળકોને કેળિણી આપિાને એક વિધાથી-આશ્રમ ખોલિામાાં આવ્યો 
હતો. જેનો િહીિટ 1943માાં ભીલ સેિા માંડળ પાસેથી સાંભાળી લીધો. આ બધા આશ્રમોનુાં કામ સ્થાવનક વમત્રોન ે
સોંપી દીધુાં. પછી પોતાના િતન ખેડા જજલ્લાના પછાત બાળકો માટે એક સાંસ્થા ખોલિાની ઈચ્છા થઈ. તેથી 
મહમેદાિાદ પાસે િાત્રક નદી રકનારે નેનપરુ મકુામે આશ્રમ સ્થાપયો અને તેની જિાબદારી તેમણે પોતે જ ઉપાડી 
હતી.7 પોતાના જીિનના પાછળના િષો તેમને અહીં પસાર કયાા. હિે વિર્ાર કરતાાં તેઓ એિા વનણાય પર 
આવ્યા કે ધવનકોના પૈસા લઈને ગરીબની સેિા કરિાને બદલે તેમની બધી મહનેત માટે યોગ્ય દામ મળે અથાાત 
તેમના પર દયા િરસાિિાને બદલે તેમને નક્કર ન્યાય મળે તો જ તેમની સ્સ્થવત કાયમને માટે સધુરી શકે. 
એટલે દયાને બદલે હુ ાં હિે ન્યાય માાંગુાં છાં. 
 

  ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે લાખો ગજુરાતીઓનાાં મન જીતી લીધાાં તે મહાગજુરાતનુાં આંદોલન એમના 
િીતેલા જીિનના સૌથી િધ ુસિળ રદિસો હતા. દ્વદ્વભાષી મુાંબઈમાાંથી અલગ ગજુરાત રાજય રર્િાની મોરારજી 
દેસાઈને મને કમને  હા પાડિી પડી. તેની આખરી સાંમતી જિાહરલાલ નહરુેને પણ  આપિી પડી એ એમના 
સિળ નેતતૃ્િનુાં સોનેરી પાન કહી શકાય. સમગ્ર આંદોલન સાંપણૂા અરહિંસક રહ્ુાં. એટલુાં જ નરહ પણ ઈન્દુલાલ 
યાજ્ઞિક મટી “ઈન્દુર્ાર્ા”  બન્યા. એક બાજુ ભારતના િડાપ્રધાન જિાહરલાલ નહરુેની જાહરેસભા સામે ઈન્દુલાલ 
યાજ્ઞિકે અજોડ સમાાંતર સભા ભરી મહાગજુરાતના વનધાારની કસોટી કરિાનો વનશ્ર્િય જાહરે કયો. ત્યારે એમની 
રહિંમત માટે ઘણાને હસવુાં આિેલુાં કારણ એ રદિસોમાાં પાંરડતજીને જાહરે પડકાર આપિાની કોઈએ રહિંમત કરી 
નહોતી. લાલદરિાજાના મેદાનની પાંરડતજીની સભા અને એના સામે લો-કોલેજના મેદાનની સમાાંતર ઈન્દુલાલ 
યાજ્ઞિકની સભાના સમાર્ાર બીજા રદિસે મીરડયાએ પ્રવસધ્ધ કરી મહાગજુરાતની સભાને નહરુેની સભા કરતાાં મોટી 
જાહરે કરી ત્યારે ગજુરાતની જનતાની શરકતનો દેશને પરર્ો થઈ ગયો.8  
 

  આ વિજયના રદિસે મળેલી વિરાટસભામાાં સામાન્યજન પોતાના નેતાઓને ગજુરાતના માંત્રીપદે 
જોઈ રહ્યો હતો અને એના સિાલોની જ્ઞર્રઠઓ આિતી હતી. ત્યારે જ ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકે જાહરે કરી દીધુાં કે, 
આપણામાાંથી કોઈએ પ્રધાન બનિાનુાં નથી આપણુાં ધ્યેય પ્રધાનપદ નરહ પણ મહાગજુરાત હત ુાં. તે મળી ગયુાં છે 
અને મહાગજુરાત જનતા પરરષદનુાં કાયા પરુૂાં થયુાં છે. વિજયની પળે, પળનોય વિલાંબ િગર આવુાં કોણ કરી શકે ? 
માત્રને માત્ર ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક જેિા િકીર નેતા.  
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  ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક બહુમખુી પ્રવતભા ધરાિતા શરકતશાળી નેતા હતા. શ્રમ, થાક કે સમય આ 
ત્રણમાાંથી એક પણની જ્ઞર્િંતા કોઈ રદિસ કરતા નહીં. તેમણે પોતે જ પોતાના વિષે કહલે ુાં કે “હુ ાં તો ઝાંપડાનો માનિી 
છાં, પગથી પર જીિતો આમ આદમી છાં. ત્રીજા િગાની જનતાનો માનિી છાં. ગરીબ રકસાનો િચ્રે્ બેસવુાં એમની 
ઝાંપડીઓમાાં જવુાં, તેમની વિર્ારધારા ઝીલિી એજ મારુાં કાયા છે. શ્રમજીિીઓના શ્રમ અને આદાશો તથા મારી 
સેિાનો સમનવ્ય સધાશે તો હુ ાં જે ક્ાાંવત કરિા ધારુાં છાં એ હુાં કરી શકીશ.” તેઓ જે કામ હાથમાાં લેતા તે પાર 
પાડયા વસિાય રે્નથી બેસતા નહીં, તેઓ રકસાનો, કામદારો, વમલ મજૂરો, ખેત મજૂરો, રરક્ષાિાળા અને ગરીબો 
માટે આજીિન લડયા અને અલગારી િકીર તરીકે જીિન જીવ્યા હતા. 1972માાં ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક એમના જીિનનાાં 
એંશી િષા પરૂા ાં કરિાના હતા, એ વનવમિે એમનો અમતૃ મહોત્સિ ઊજિિાનુાં ઠરાિિામાાં આવ્યુાં હત ુાં. એ ઊજિાય 
તે પહલેાાં તારીખ.25મી, એવપ્રલ 1972 ના રદિસે ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક ઉપર વ્યાવધનો હુમલો થયો અને બેભાન 
બન્યા. એ અિસ્થામાાં બ્યાસી રદિસ રહ્યાને પછી 17મી, જુલાઈ 1972ના રોજ તેમનુાં દેહા ાંત થયુાં.9  
 

આમ ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકને શ્રધ્ધાાંજ્લી આપતાાં ઈન્ન્દરા ગાાંધી કહ ેછે કે, શ્રી ઈન્દુલાલ 
યાજ્ઞિક કર્ડાયેલા િગોના અણનમ પક્ષકાર હતા. સાદાઈ, ધ્યેય પરત્િેની એકાગ્રતા અને ર્ારરત્રય બળને 
પરરણામે ગજુરાતના જીિન ઉપર ઘેરો પ્રભાિ મકૂતા ગયા છે. આપણા સ્િાતાંત્ર્ય સાંગ્રામનાએ પીઢ નેતા હતા. એ 
વશક્ષણશાસ્ત્રી, કામદારનેતા અને સારહત્યકાર પણ હતા. વિર્ાર અન ેવ્યિહારનો એ સમન્િય કરતા. પરરપકિ િયે 
એ પહોંચ્યા હતા તો પણ અંત સધુી જાહરે જીિનમાાં એ સરક્ય રહ્યા હતા. રાષ્િે એક અસામાન્ય આમ જનતાનો 
નેતા ગમુાવ્યો છે. 
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