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થરાદમાાં આઝાદીનો ઉજાસ પ્રગટાળનાર શ્રી મનજીભાઈ ટે 

"પ્રજાનુું કલ્માણ એજ ભારુ રક્ષ્મ" 

 પ્રસ્તાળના : 

                      ફનાવકાુંઠા જજલ્રાભાું સ્લાતુંત્ર્મપ્રાપ્તતના વભમે અંતરયમા છેલાડાના થયાદ-લાલભાું 

આઝાદીનો ઉજાવ શોંચાડલાભાું નુભચુંદ યીખ, ભોશનરાર યીખ, શીયારાર યીખ, લાઘાબાઈ કે. ટેર, 

વલાબાઇ રગધીયબાઈ ટેર, યણછોડબાઈ યામભરબાઈ, અભયતબાઈ દેવાઈ, બાણાબાઈ, ભનજીબાઈ 

વલયભબાઇ ટેર(ભલુયુ), કાનાબાઈ  ચૌધયી, તેજાબાઈ  બાણાબાઈ ટેર, બીખાબાઈ ટેર,  જગતાબાઈ 

ટેર લગેયે સ્થાવનક આગેલાનોનો પાો અગત્મનો શતો. બાયત દેળ ૧૫/૦૮/૧૯૪૭ ના યોજ આઝાદ થમો 

શોલા છતાું થયાદ-લાલ પ્રદેળભાું વાચી રોકળાશી ઈ.વ. ૧૯૫૨-૫૩ભાું આલી શતી. આ અંતરયમા પ્રદેળના 

રોકોને આઝાદી વલળે વભજાલલા ભાટે સ્થાવનક આગેલાનોએ ખફૂ  પ્રમત્નો કમાા શતા. 

 પ્રારાં ભભક જીળન : 

                  થયાદ તાલકુાના ભલુયુ ગાભભાું શ્રી વલયભબાઈ ટેર (વવરાુંણા) અને ભાતા રશયાુંફાને 

ત્માું ભનજીબાઈનો જન્ભ ઈ.વ. ૧૯૨૨ભાું થમો શતો. ભનજીબાઈએ ફાણભાું ભાતા-વતા, દાદા ાવેથી 

શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા, ભશાબાયત, યાભામણ, બજનો લગેયેનુું જ્ઞાન ભેવ્ય ુશત ુું. ભનજીબાઈએ પ્રાથવભક વળક્ષણ 

ભલુયુ ગાભભાું ભુંરદયના જુાયી સ્લાભીજી ાવેથી ભેવ્યુું શત ુું. જેભાું તેઓ રખતા-લાુંચતા ળીખ્મા શતા. આ 

ઉયાુંત,  તેભણે ગાુંધી આશ્રભભાુંથી કામદાનુું વળક્ષણ ભેવ્યુું શત ુું. તેભનાું રગ્ન નાગરા ગાભના કુુંલયીફેન 

(કોયીફેન)  વાથે થમાું શતાું.  તેભને વુંતાનભાું ત્રણ રદકયા ૧.લનાબાઈ, ૨. યાવેંગબાઈ, ૩. રગધીયબાઈ શતા. 

તેભણે વળખેરા કામદાઓ દ્વાયા રોકોભાું જાગવૃત પેરાલલાનુું અગત્મનુું કામા કયુું શત ુું. તેભણે આજીલન ગીતાાઠ 

કમાા શતા. ગીતાાઠના રયણાભ સ્લરૂે તેઓ બરબરા વ્મક્તતઓને વત્મ શકીકત કશી દેતા શતા. તેભણે વાચુું 

ફોરલાભાું કમાયેમ ાછી ાની કયી નશોતી. તેભના આખાફોરા અને વત્મ ફોરલાના સ્લબાલને કાયણે અનેક 

ભ્રષ્ટાચાયી રોકોનો વલયોધ કયતા શતા. તેભની યલુાન લમે બાયત દેળભાું આઝાદીની ચલો ચારતી શતી, 

ત્માયે તેઓ બાયતની સ્લતુંત્રતાની લાતો વાુંબલાનો ળોખ ધયાલતા શતા. આ ળોખે તેભને સ્લાતુંત્ર્મ પ્રાપ્તત 

છી આગેલાન ફનલાની પ્રેયણા યૂી ાડી. 
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 ગાાંધીયગુની ચલળલમાાં ભમૂમકા: 

ફનાવકાુંઠા જજલ્રાભાું આઝાદીની ચલભાું વૌથી લધ ુથયાદના વેનાનીઓેએ બાગ બજવ્મો શતો. યાષ્રીમ 

વળક્ષણને ભશત્લ આલા ભાટે ઈ.વ.૧૯૨૦-૨૧ભાું અવશકાયના આંદોરન લખતે વલદેળી વળક્ષણનો ફરશષ્કાય 

કયલા તથા યાષ્રીમ વળક્ષણનો પ્રચાય કયલા ભાટે ઈ.વ.૧૯૧૩ભાું ળેઠ રયલાયના ગરફીફાઈએ “ગરફીફાઈ 

એંગ્રો લનાાક્યરુય સ્કુર”ની સ્થાના કયી શતી. (શાર:- જનતા શાઈસ્કુરના નાભે ઓખામ છે.) તથા 

ઈ.વ.૧૯૨૧ભાું ભેભણ શાજી ઉવભાન અફદરે ોતાના ખચે રામબે્રયીનુું ભકાન ફનાલીને વાલાજવનક ઉમોગ 

ભાટે થયાદ દયફાયશ્રી બીભવવિંશ લાઘેરાને અાણ કયુું શત ુું. ઈ.વ.૧૯૨૧ભાું ગાુંધીયગુના દયેક ન્યઝુ ેય, 

વાભવમકો રામબે્રયીભાું આલતા શતા. ભનજીબાઈ ટેર તેભના વાથીઓની વાથે ભીને ગાુંધીયગુના 

આંદોરનથી ભારશતગાય થઈને થયાદ, લાલ, સઈુગાભ, રાખણી મકુાભે અંગે્રજો વાભે રડત ભાટે બાલી 

મોજનાઓ ઘડતા શતા. આજે ણ આ દોરતવવિંશજી રામબે્રયી થયાદભાું ભોજુદ છે.  

        તેભણે વાથી વભત્રોની વાથે યશીને દમાત્રા કાઢીને રોકોને જાગતૃ કયલાનો પ્રમાવ કમો શતો. 

સ્લતુંત્રતા વુંગ્રાભ લખતે કાલરદાવ બોજક, અકફયબાઈ ચાલડા, જોશયાફેન ચાલડા ફનાવકાુંઠાના ગાભેગાભ 

ખુુંદતા ખેડતૂોને આંદોરનભાું તથા યાષ્રીમ ચલભાું બાગ રેલા ભાટે યલુાનો અને સ્લમુંવેલકોની વાથે ભીને 

વબાઓ બયતા શતા, ત્માયે તેઓએ થયાદની મરુાકાત રીધી ત્માયે નુભચુંદ યીખ, ભનજીબાઈ ટેર, 

બીખાબાઈ ટેર, જગતાબાઈ ટેર, શીયારાર યીખ, શકુભતવવિંશ શયગોવલિંદવવિંશ લગેયેના પ્રમત્નોથી થયાદ 

સ્ટેટના દયફાય લાઘેરા બીભવવિંશજીને અંગે્રજોને બાયતભાુંથી શાુંકી કાઢલા ભાટે ગાુંધીભાગે આંદોરન ચરાલલા 

ભાટે વભજાવ્મા. લાઘેરા બીભવવિંશજી વશભત થમા અને આવથિક ભદદ તથા વભાજ વેલાની પ્રવવૃતભાું યાષ્રીમ 

વળક્ષણનો પ્રચાય કયલાની પ્રવવૃિભાું જોડાલા તૈમાય થમા. ઈ.વ. ૧૯૪૨ભાું “રશન્દ છોડો” આંદોરન લખતે સ્લમું 

વેલકોને યશલેા ખાલા-ીલા ભાટે વગલડતા કયી આલાનુું લચન આતયુું.  આઝાદી ભતાું  વયદાય ટેરે 

જમાયે અખુંડ બાયતના વનભાાણ ભાટે શાકર કયી ત્માયે ૧૦ભી જૂન  ૧૯૪૮ના યોજ યાજ્મ ળાવનનો ત્માગ કયી 

બાયતની રોકળાશી વયકાયને થયાદ વોંી દીધુું.  થયાદ સ્ટેટના યાજલી બીભવવિંશજીએ અંગ્રેજોને એક યાતીાઈ 

ણ આી નશોતી.  અંગે્રજોએ થયાદ પ્રદેળ ભેલલા ભાટે અનેક પ્રમાવો કમાા શતા, યુંત ુ બીભવવિંશજીની 

કાફેલરમતની વાભે વનષ્પ યુલાય થમા શતા. 

             આઝાદી છી યવલળુંકય ભશાયાજનુું એક અવધલેળન થયાદ તાલકુાના ભલુયુ ગાભે ભળયુું શત ુું. 

આ અવધલેળન ૧૫ રદલવ સધુી ચાલ્યુું શત ુું. તેના આમોજનની તભાભ જલાફદાયીઓ શ્રી ભનજીબાઈ ટેરે 

વુંણૂાણે સ્લીકાયીને તેભની કાફેલરમતનાું દળાન કયાવ્માું શતાું.  આ અવધલેળન દયમ્માન બાગ રેનાયા 

સ્લમુંવેલકોની ખાલા-ીલા-યશલેાની તભાભ વ્મલસ્થા તેભના ઘયે કયી શતી.  આ અવધલેળનભાું વલનોફા બાલેના 

ભદૂાન-ચલને વેનાનીઓએ ઉાડી રીધુું શત ુું. આ સ્લાતુંત્ર્મ વેનાનીઓભાું ભલુયુ ગાભના ભનજીબાઈ ટેર 

એક અદના વેનાની શતા. ભલુયુ ગાભભાું તાલની ાે યવલળુંકય ભશાયાજ અને યાષ્રીમ કક્ષાના સ્લાતુંત્ર્મ 
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વેનાનીઓએ વબાઓ વુંફોધી શતી. આ અવધલળેનની તભાભ તૈમાયીઓ ભનજીબાઈએ કયી શતી.  આ 

અવધલેળન  છી  તેભણે વાથી વભત્રો વાથે જનચેતના પ્રગટાલલા ભાટે દમાત્રા કયીને ગાભેગાભ પમાા શતા. 

સ્લાતુંત્ર્મ વુંગ્રાભભાું જગતાબાઈ ટેર, બીખાબાઈ ટેર, નુભચુંદ યીખ, ભોશનરાર યીખ, શીયારાર  

યીખ, ભનજીબાઈ વલયભબાઇ ટેર, રક્ષ્ભણબાઈ બાલાબાઈ ટેર, ઉળભાનબાઈ યાભાબાઈ ઘાુંચી લગેયેએ 

વાથે ભી છેલાડાના ભાનલીને સ્લાતુંત્ર્મ પ્રાપ્તતના પ ચખાડલાનુું વયાશનીમ કામા કયુું  શત ુું. આ ઉયાુંત, 

આઝાદી ટાણે ભોતીમાુંલાો યાજા (સ્થાવનક આગેલાન)  કય લસરૂાત ભાટે આલતાું તેભણે કય આલાનો ધયાય 

ઈન્કાય કમો શતો.  તેભણે ભલુયુ ગાભ અને થયાદ ુંથકભાુંથી કય લસરૂ કયલા દીધો  નશોતો. 

 સ્થામનક સ્ળરાજ્યના જાગતૃ સેનાની :- 

         લાલ-થયાદ વલસ્તાયના ઉત્થાન ભાટે આજીલન રુુાથા કયનાય ભનજીબાઈ ટેરે વાદગીણૂા 

જીલન જીલીને અને ગાુંધી ચલના યુંગે યુંગાઈને રોકોને જાગતૃ કયલાનુું અનોખ ુ કામા કયુું શત ુું.  તેભણે 

વાદગી, ખાદી વેલા અને ગાુંધી વલચાયને મવૂતિભ ુંત કયી થયાદ વલસ્તાયના ઉત્થાન ભાટે પ્રવુંળનીમ કામા કયુું શત ુું. 

તેભણે જીંદગીબય ખાદીનાું લસ્ત્રો, ગાુંધીટોી અને બાયતીમ વુંસ્કૃવતભાું વલત્ર ભનાતી રૂદ્રાક્ષની ભાાને 

આજીલન ગાભાું ધાયણ કયી શતી.  તેભણે અન્મામની વાભે અલાજ ઉઠાવ્મો શતો.   

“મનજીબાપ ુએટે ળાળ-થરાદના  એક આખાબોા માનળી.” 

            ભનજીબાઈએ નેતા ફનલા કયતાું એક વેલક ફનલાનુું નક્કી કયુું શત ુું. તેભણે ભલુયુ વેલા 

વશકાયી ભુંડીના ચેયભેન અને થયાદ તાલકુા ખયીદ લેચાણ વુંઘભાું વદસ્મ તયીકે વેલા આેર છે.  યવલળુંકય 

ભશાયાજે ભલુયુ ગાભભાું ૧૫ રદલવ યશીને રોકોને જાગતૃ કયલાનુું અગત્મનુું કામા કયુું શત ુું.  આ અવધલેળનની 

તભાભ તૈમાયીઓ ભનજીબાઈ ટેરે કયી શતી. યવલળુંકય ભશાયાજની જભલાની વ્મલસ્થા તેભજ યાત્રીયોકાણ 

ભનજીબાઈને ત્માું કયલાભાું આવ્યુું શત ુું.  આ ઉયાુંત,  યવલળુંકય ભશાયાજ અને સ્લાતુંત્ર્મ વેનાનીઓની વાથ ે

ત્રણ  ભાવ સધુી વભગ્ર બાયત ભ્રભણ કયુા શત ુું.     

 કુરરળાજો બાંધ કરાળળાના પ્રયત્નો કયાા : 

      તેઓ આજીલન કુરયલાજોની વાભે ઝઝુમ્મા શતા. તેભણે રોકોને કુરયલાજોભાુંથી ફશાય રાલલા 

અગત્મના પ્રમત્નો કમાા શતા. તેભણે વ્મવનમકુ્તત અલબમાન ચરાવ્યુું શત ુું.  તેઓ તભાકુ અને ફીડીઓનો નાળ 

કયતા શતા.  આ ઉયાુંત,  તેભણે રાુંચરૂશ્વતનો વલયોધ અને ફારગ્નો અટકાવ્મા શતા. આભ, ભનજીબાઈએ 

વ્મવન મકુ્તત, કુરયલાજો ફુંધ કયલા, ધાવભિક પ્રચાય -પ્રવાય, અસ્શૃ્મતા, આધવુનક ખેતી, શુારન, વળક્ષણ  

ઉય બાય મકુ્યો શતો. તેઓએ અસ્શૃ્મતા વનલાયણ ભાટે અલબમાન ચરાવ્યુું શત ુું. તેભને રોકોભાું ડેરા ખોટા 

વલચાયોને ડાભલા ભાટે વાભાજજક વભયવતા અને અસ્શૃ્મતા વનલાયણ ભાટેના પ્રમાવો શાથ ધમાા શતા.    
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 ઉસાંહાર : 

     વાદગીણૂા જીલન જીલીને તેનાું વદ્કામોનો સયુજ ચભકાલનાય અનેક ભશાનબુાલોભાું શ્રી ભનજીબાઈ 

ટેરની ગણના કયી ળકામ. ફનાવકાુંઠા જીલ્રાના પ્રમખુવભાજ વેલકોભાું થયાદ તાલકુાના ભશાનબુાલ શ્રી 

ભનજીબાઈ ટેરનુું પ્રથભ શયોભાું નાભ છે. આ ભશાભાનલનુું અલવાન ૭૦ લા વાદગીથી જીલીને પાગણ સદુ 

૧૧ - વલક્રભ વુંલત ૨૦૪૮ (ઈ.વ.૧૯૯૨) ના યોજ થયુું શત ુું. થયાદ-લાલની પ્રજાને જાગતૃ કયીને આઝાદીનાું 

પ ચખાડનાય  શ્રી ભનજીબાઈ ટેર એક વલવળષ્ટ વ્મક્તત શતા. 

સાંદભાસભૂચ  
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૩. શ્રી  શભેયાજબાઈ બાલાબાઈ ટેર 

૪. શ્રી  લળયાુંભબાઈ રૂાબાઈ ટેર 

૫. શ્રી  યાુંભાબાઈ નાુંનજીબાઈ શડીમર  

૬. શ્રી  મકેુળકુભાય એભ.  સથુાય  

II. સથુાય પ્રકાળકુભાય ગણતબાઈ,  "થયાદભાું વળક્ષણની જ્મોત પ્રગટાલનાય રોકકભી શ્રી જગતાબાઈ ટેર 
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