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બારડોલી સત્યાગ્રહ અને સરદારવલ્લભભાઇન ું નેતતૃ્વ : એક અભ્યાસ 
 

 

 

‘‘હાક વાગી વલ્ લભની ી વવશ્વમાાં રે 

તોપ બળિયાીે  કીધા માત....હાક.... 

પ્રાણ ફાંકયા ખેડતૂી ોી ા હાડમાાં રે 

કાયરતાી ે મારી લાત....હાક.... 

હાથ હઠેા પડયા સરકારી ા રે 

વધી સત્ યાગ્રહીહીી ી સાખ....હાક... 

કર્યું પાણી પોતાી ા લોહીનયાં રે 

વી જ ભનાાંડયી ી સેવા કાજ....હાક.... 

કર્યું સાળબત કોઈથી ી ા હઠે રે 

શરૂા સત્ યાગ્રહીહીી ી જમાત....હાક.... 

જીતડાંકો વગાડયો વવશ્વમાાં રે 
બારડોલીી ો જય જયકાર....હાક....’’ ૧ 

 

       ળિટિશસરકાર સામે ભનારતમાાં થયલે વવવવધ આંદોલી ોમાાં,ગયજરાતી ા સયરત ી જીક આવેલ બારડોલીમાાં,દાાંડી 

સત્ યાગ્રહીહથી બે વષ પ પહલેાાં ઇસ ૧૯ર૮ માાં સરદાર વલ્ લભનભનાઇ પિેલી ા વી ડર ીે ૃ તત્ વ નીે  માગપદશપી  હઠેિ થયેલ ટકસાી  
આંદોલી  એક નગત્ યનયાં નીે  ની ્ ય ્ થાી  ધરાવે .ે.ર એ સાંગ્રહીામી ા સાંચાલી ી ી આગેવાી ી ગયજરાતી ા સપતૂ સરદાર 

વલ્ લભનભનાઈ પિેલે લીધી, તેમી ી કયશિ ીે તાગીરીએ નન્ યાયી, દમી કારી નીે  આપખયદ સરકારીે  પરાજીત કરી. ગયજરાતી ી 

પ્રજાએ વલ્ લભનભનાઈીે  સરદારનયાં ળબ યુદ આ્ ર્યાં. બારડોલીી ા આ સરદાર પ.ી તો સમગ્રહી ભનારતી ા સરદાર બી ી રહયા. 

આઝાદીી ા આંદોલી માાં સીમા્ તાંભન સમો આ બારડોલી સત્ યાગ્રહીહ ઈવતહાસી ે ી વો વિાાંક આપવામાાં વી વમત બન્ યો. 
  

      દળિણ ગયજરાતી ો સયરત જજલ્ લો નીે  તેી ો બારડોલી તાકયકો એ ગયજરાતી ા દિરુપ યપ વવ્ તારોમોી ો એક વવ્ તાર .ે. 

૧૯મી સદીી ા પ્રારાંભને આ વવ્ તાર ળિટિશ હકયમત ી ીચે આવી ંયાંબઈ પ્રાતી ો ભનાગ બન્ યો, તે પ.ી ત્ યાાં રવયતવારી મહસેલૂ 
પઘ્ ધવત દાખલ કરી ટકસાી ો સાથ ેમેહસલૂી કરારો કરવામાાં આવ્ યા.૩ ૧૯ર૧ી ી વ્ તી ગણતરી નનયસાર બારડોલી તાકયકાી ી 

કયલ વ્ તી ૮૭,૯૦૯ હતી. જેમાાં ૯૬ િકા ટહિંદય , ૩.૪ િકા ંયવ્ લમો, ૦.૪ િકા પારસી, ૦.૧ િકા ળિ્ તી તથા ૦.૧ િકા વ્તી 

નન્ ય ધમોી ી હતી. આ વ્ તીમાાં ૧ર.૭પ િકા ઉજિીયાત જ્ઞાવત, ર૪.રપ િકા મઘ્ યવતતી  જ્ઞાવતની ો તથા ૬૩.૦ િકા વી ્ ી  

્ તરી ી જ્ઞાવતની ી વ્ યટકતની ો સમાવેશ થતો હતો. જમીી  માળલકીી ી દવટ િએ ૬૦ િકા ખેડતૂો પ એકરથી ન.ી, ૩પ િકા 

ખેડતૂો પ થી રપ એકર, ૪.૮ િકા ખેડતૂો ર૬ થી ૧૦૦ એકર ની ે ૦.ર િકા ખેડતૂો ૧૦૦ એકરથી વધય જમીી  ધરાવતા 
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હતા.૪ મોિી જમીી  ધરાવી ાર ટકસાી ોી ી સાંખ્ યા નવત નલ્ પ હતી નીે  તેમાાં ંયખ્ યત્ વ,ે િાહમણ, વાળણયા, પારસી ની ે 

પાિીદારોી ો સમાવેશ થતો હતો. જયારે મઘ્ યમ નીે  ગરીબ ટકસાી ો તથા ખતેમૂૂરોી ો વગપ એકાંદરે મઘ્ યમ તથા વી ્ ી  

્ થરી ી જ્ઞાવતન તથા આટદવાસીની ો બી લેો હતો. ગરીબ ટકસાી ોએ ળિટિશ સરકાર દ્વારા દાખલ કરાયેલા વમલકત તથા 

જમીી  માળલકી અંગેી ા ી વા કાયદા, ી વી મહસેલૂ પદ્ધવત તથા શાહયકારી પ્રથાીે  કારણે પોતાી ી જમીી ો ગયમાવી હતી. તેી ો 

સૌથી વધારે ભનોગ આટદવાસીટકસાી ો બન્ યા હતા. ૧૯ મી સદી દરવમયાી  ્ વતાં્ર  ટકસાી ો તરીકે તેમીે  જમીી  માળલકીી ા 

નવધકારો પ્રા્ ત થયા હતા. પાંરૃ યાં ળિટિશ સરકારી ી મહસેલૂ વી વતી ા કારણે તેન દેવામાાં ડબૂી ગયા હતા. તેમી ી જમીી ો 

શાહયકારો નથવા શ્રીમાંત ખડેતૂોીે  ગીરે નથવા વેચાણ આપી દીધી હતી. આથી નહી વેઠ પ્રથાી ે મિતી ‘હાિી’ પ્રથા 

નવ્ તત્ વમાાં આવી હતી. ્ થાવી ક ્ તરે દયબિા, ી ાયક, ચૌધરી, ધોડીયા, ગામીત વગરેે આટદવાસી જ્ઞાવતન ‘હાિી’ પ્રથા ી ીચે 
મોિી સાંખ્ યામાાં શ્રીમાંત ટકસાી ો કે શાહયકારો સાથે ખેતમૂૂરો તરીકે સાંકિાયેલા હતા નીે  તેમનયાં શોષ ણ થૃયાં હૃ યાં.પ એક વખત 

જમીી દાર કે શાહયકાર પાસથેી ી ાણા ઉ.ીી ા લીધા પ.ી એ ભનાગ્ યે જ ભનરપાઈ કરી શકાતો ની  ેએથી આ સાંબાંધો પે ી દર 

પે ી ચાકય રહતેા. 
  

      બારડોલી તાકયકાી ો કતષ કસમાજ ઉપર જોર્યાં તે પ્રમાણે ઉજિીયાત જ્ઞાવતી ો તથા પ.ાત જ્ઞાવતી ો એમ બે ૂૂથોમાાં 

વહચેાયેલો હતો.ઉજિીયાત જ્ઞાવતમાાં િાહમણ, પાિીદાર, વાળણયા તથા રાજપયતોી ો સમાવેશ થતો.તેન ‘ઉજિી પરજ’ તરીકે 

્ થાી ીક સમાજમાાં નિખાતા.જયારે પ.ાત જ્ઞાવતન, દળલતો ની  ે આટદવાસીની ો બીે લો ટકસાી  સંયદાય ‘કાિી 
પરજ’તરીકે નિખાતો.૬ 

 

    ઇસ ૧૯ર૦ પ.ી આ વવ્ તારમાાં ગાાંધીવાદી પ્રત તવતી ો પ્રભનાવ વઘ્ યો હતો.વડે.ી તથા બારડોલીમાાં આશ્રમો ્ થાપી 

રચી ાત્ મક પ્રત તવતન દ્વારા ્ થાવી ક રાી ી પરજ જાવતની ા વવકાસ માિે પ્રયત્ ી ો શ થ થયા.ઇસ૧૯ર૩ માાં ‘રાી ી પરજ સભના’ 

ી ી ્ થાપી ા કરવામાાં આવી ની ે સરદાર વલ્ લભનભનાઇ પિેલી ા પ્રંયખ પણા ી ીચે તેનયાં પ્રથમ સાંમેલી  ભનરવામાાં આવ્ ર્યાં.આ 

સાંમેલી માાં મહાત્ માગાાંધી,ક્ ૃ યરબા,સયમાંત મહતેા વગેરે ઉપવ્ થત રહી ઉજિીયાતો દ્વારા થતા રાી ી પરજોી ા શોષ ણી ી િીકા 

કરી ‘હાિી પ્રથા’ નયાં કલાંક ભસૂી ી ાખવા ખેડતૂો ીે  આગ્રહીહ કયો. ઈ.સ.૧૯ર૮ માાં સરકારી ી મહસેલૂી ીવત સામે બારડોલી 

તાકયાંકાી ા ખેડતૂોી ા આંદોલી ી ી પવૂપભવૂમકા રચાઇ. આવવ્ તારમાાં દર ્ર ીસ વષ મ મહસેલૂી ી પયી ઃઆકારણી થતી.ી વી 

આકારણી ંયજબ તેમણે બારડોલી તાકયકામાાં મહસેલૂી ા દરમાાં રપ િકા ી ો વધારો કરવાનયાં ી કકી કર્યું.તે સાથે તાકયકાી ાાં ર૩ 

ગામો ી ે ી ીચલા વગપ માાંથી ઉપલા વગપી ો દરજજો આ્ યો.આથી આ ગામોીે  બેવડો માર પડયો.આકારણી પવૂમ તાકયકાનયાં 

કયલ વાવષ િક મહસેલૂ પ,૧૪,૭૬ર  થવપયા આકારાૃ યાં હૃ યાં તે હવે વધીીે  ૬,૭ર,ર૭૩  થવપયા જેિકયાં થર્યાં. ઈ.સ.૧૯ર૭ ી ા 

જાન્ ર્યઆરીમાાં બારડોલી તાકયકાી ા ખેડતૂોનય સાંમેલી  ભનરી સરકાર સામે મહસેલૂ ાિાડવાી ી રૂૂઆત કરી. આ રૂૂઆતીે  
ઘ્ યાી માાં લઇ સરકારે મહસેલૂ ૩૦ િકાથી ાિાડી રર િકા કરવાી ો વી ણપય લીધો.૭ નલબત આિલો વધારો પણ ટકસાી ોી  ે

માન્ ય ી  હતો. સરકાર તરદથી મહસેલૂ વધારા માિે જે દલીલો કરવામાાં આવી હતી તેીે  રદીયો આપી ી ીચે પ્રમાણે ર યૂઆત 

કરી : 
  

(૧) તા્ તી વેલી રેલવેી ા બાાંધકામથી થી ારા લાભનીે  ૧૮૯૬ થી આકારણી વખતે ઘ્ યાી માાં  

    લઇ તેીે  નનયાં થપ મહસેલૂ વધારો તે વખતે જ કરવામાાં આવ્ યો હતો. 

(ર) ર્ તાની ી સયધારણાી ો દાવો તદી  પોકિ હતો નીે  કહવેાતા સયધરેલા ર્ તા ૂૂી ી  
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    ગાડાવાિ કરતાાં પણ વધારે બદતર હાલતમાાં હતા. 

(૩) દૂધાિા  ોરી ી સાંખ્ યામાાં થયેલો વધારો પણ સાિપે હતો.નગાઉી ા દૂટ કાિી ાાં વષ ો ી ી  

    સાથે સરખામણી કરવાી ે કારણે તે વધારો જણાતો હતો .વા્ તવમાાં એકાંદરે તેમી ી સાંખ્ યા   

     ાિી હતી. 

(૪)  જમીી ી ી કીમતમાાં થયેલો વધારો કતવ્ર મ હતો.જે તેી ી ઉત્ પાદી  િમતા સાથ ેસાંકિાયેલો   

    ી  હતો.  

(પ)  ખેત ઉત્ પાદી ી ા ભનાવોમાાં થયેલો વધારો કતવ્ર મ હતો. જે તેી ી ઉત્ પાદી  િમતા સાથે સાંકિાયેલો ી  હતા ટકસાી ોી ા 

વવરોધી ે ઘ્ યાી માાં લઇ તાકયકાી ા ધારાસ યોએ પણ સરકાર સમિ મહસેલૂ વધારા સામે રૂૂઆત કરી.પરાંૃ ય સરકારે તેમી ી 

વાત સાાંભનિી ી હી.અંતે બારડોલી તાકયકાી ા ખેડતૂોએ ગયજરાતી ા સયબા સરદાર વલ્ લભનભનાઈી  ેમ્ યા.તેમણે સાંપણૂપ મહસેલૂ ી  

ભનરવા માિે ખેડતૂો તૈયાર થાય તો લડતી ી ીે તાગીરી લેવાનયાં તેમણ ે્ વીકાર્યું. સરદાર વલ્ લભનભનાઇ પિેલે ૬ દેબ્રયઆરી ૧૯ર૮ 

ી ા રોજ સરકારીે  એક પ્ર  લખી મહસેલૂમાાં કરવામાાં આવેલો વધારો ગેરવ્ યાજબી ગણાવી નિકાવી દેવા વવી ાંતી કરી.વિી 

સેિલમેન્ િ નવધકારીએ ગામોનયાં વગતી કરણ કરી જે ગામોી ો દરજજો બદલ્ યો હતો તે ગામોમાાં આ વધારો પ૦ થી ૬૦ િકા 

જેિલો હતો જે નસહય ની ે ગેરવ્ યાજબી હતો તેવી રૂૂઆત પણ આ પ્ર માાં કરાઈ. સરકાર તરદથી તેી ો કોઈ જવાબ ી  

મિતાાં સરદારવલ્ લભનભનાઇ પિેલી ા ીે ૃ તત્ વ નીે  માગપદશપી  હઠેિ ૧ર દેબ્રયઆરી ૧૯ર૮ ી ા રોજ સત્ યાગ્રહીહ શ થ કયો હતો. 

સરદાર વલ્ લભનાઇએ ્ પટ િ કહર્યાં હૃ યાં, “આ લડત અંગ્રહીજે રાજય ઉથલાવવા માિે .ે, એતયાં કોઇ કહેૃ ય ાં હોય તો તેીે  નકકલજ 

ી થી.” બારડોલીી ી લડત જમીી  મહસેલૂ માિેી ી નીે  તે આવથિક લડત હતી પણ એ રાજકીય ી  હતી એ વાત વારાંવાર 
સરદાર વલ્ લભનભનાઇએ ્ પટ િ કરી હતી.૮ તેમણે તે માિે તાકયકાી ા વવવવધ ગામોી ી ંયલાકાત લઈ ખેડતૂોી ી સભના ભનરી .ેવિ 

સયધી લડી લેવાી ી, મહસેલૂ ી હી ભનરવાી ી, નીે  તે માિે જે કોઈ સજા થાય તે સહી  કરવાી ી પ્રવતજ્ઞા લેવડાવી. લડતી ા 

માગપમાાં કેિલાક નવરોધો તથા પડકારો પણ હતા. ખેડતૂો િાહમણ, વાળણયા, પાિીદાર, ંયસલમાી , પારસી,આટદવાસી સટહત 

ની ેક જ્ઞાવત, જાવત તથા ધાવમિક યૂથોમાાં વહચેાયેલા હતા તેમી ી વચ્ ચે એકતા તથા મજતતૂ સાંગઠી  ઉભય કરવાી ી જ થર 

હતી. સમગ્રહી તાકયકામાાં ૧૭,૦૦૦ ખેડતૂ ખાતેદારો હતા. સરદાર વલ્ લભનભનાઈએ તમેી ે લડતી ા ્ વ થપથી વાકેદ કરવા ખેડા 

જજલ્ લા નીે  ગયજરાતમાાંથી નનયભનવી કાયપકરોી ો સાથ મેિવ્ યો હતો. બારડોલી તાકયકાી ા ૩૦,બારડોલી આશ્રી ા ૩૦ ની  ે

તાકયકા બહારી ા ૧૪૦ એમ કયલ ર૦૦ ીે તાન તથા દરેક ગામી ા ્ વયાંસેવક માંડિો મિી કયલ ૧પ૦૦ જેિલા કાયપકરોએ આ 
સત્ યાગ્રહીહમાાં સટિય કામગીરી બજાવી હતી.૯  

  

     લડતથી સમગ્રહી રાટર વાકેદ થાય તે માિે ગામે ગામથી સમાચાર એક્ર ીત કરી એક પ્ર ીકા પ્રકાશીત કરવામાાં 
આવતી, તેનય પ્રકાશી  સયરતથી કરવામાાં આવૃયાં.૧૦ આ લડતીે  સાથ આપવા તાકયકાી ા ૧૧ર પિેલોમાાંથી ૮૪ પિેલો નીે  

૪પ તલાિીનમાાંથી ૧૯ તલાિીનએ રાજીી ામા આ્ યા. ૧રમી ૂૂી ી ો ટદવસ સમગ્રહી રાટ રમાાં બારડોલી ટદી  તરીકે 
ઉજવવામાાં આવ્ યો.૧૧ ઠેર ઠેર સભના નીે  ભનજી  ટકતપી ોનયાં આયોજી  કરવામાાં આવ્ ર્યાં. લડતી ા ગીતો દ્વારા લોકોી ે પ્રોત્ સાહીત 

કરવામાાં આવ્ યા. સરકારે લડતી ા આગવેાી ોી ી ધરપકડ કરી ર૮ જેિલા સત્ યાગ્રહીહીની ી કારાવાસી ી સજા કરવામાાં આવી. 
૬૦૦૦ જેિલી જ્ તીી ી ી ોિીસ કા વામાાં આવી. પરાંૃ ય સરકાર લડતી ે કચડી શકી ી હી.૧ર  
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      પ્રજાી ો પ્રબિ વવરોધ જોઈ પ્રાાંવતય કારોબારીી ા મહસેલૂી સ ય શ્રી  બારડોલીી ી ંયલાકાતે આવ્ યા આી ી ચચાપ 

ંયાંબઈમાાં કરવામાાં આવી. ૧૮મી યૂલાઈ એ ગવી પર સયરત આવ્ યા. વલ્ લભનભનાઈએ નન્ ય ીે તાન સાથે ગવી પરી ી ંયલાકાત 

લીધી. સમાધાી  માિે વાતચીત શ થ થઈ બાંીે  પિે પોતપોતાી ી શરતો ંકૂી સમાધાી  શકય ી  જણાતાાં સયરત બેઠક વી ટ દિ 

રહી. ૩ ની ે ૪ નગટ િે સરદાર વલ્ લભનભનાઈ પિેલ તેમી ા સાથીન સાથે પણૂે ંયકામે સમાધાી  માિેી ી ચચાપ વવચારણા શ થ 

કરવામાાં આવી. મોતા ગામી ા શ્રી રામચાંદ ભનટ્ટ ી ામી ા એક સજજી  ેસરકારમાાં મહસેલૂી તદાવતી ા ી ાણા જમા કરાવતા 

સરકારે સમાધાી  કર્યપ. સત્ યાગ્રહીહીનીે  .ોડી ંયકી જ્ ત કરાયેલી વમલકત જમીી  પરત આપવામાાં આવી તલાિી ની  ે

ંયખીનીે  તેમી ા ્ થાીે  પયી ઃ્ થાપીત કરવામાાં આવ્ યા. સરકારે મહસેલૂમાાં ૧,૮૭,૪૯ર  થવપયાી ો વધારો કયો હતો તે 

ધિાડીીે  ૪૮,૪૬૮  થવપયાી ો કરવામાાં આવ્ યો. આ વધારો વ્ યાજબી હોવાથી ખેડતૂોએ ્ વીકાયાપ આમ લડત સદિ થઈ.૧૩  

સરદાર વલ્લભનભનાઈ ી ી નગેવાી ી માાં ખેડાી ા ખેડતૂોી ી શોસણખોર અંગ્રહીજ સરકાર સામે જીત થઇ. 
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