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MOHANLAL GULABBHAI DESAI AS A FREEDOM FIGHTER
ક્ાાંતિલીય ભશનરાર ગુરાફબાઇ દેવાઇ ઉપે કીકુબાઇ ગુરાફબાઇ દેવાઇ
પ્રસ્િાલનાતલશ્લના તલતલધ દેળભાાં તલદેળી ળાવન વાભે ક્ાાંતિઓ થઇ અને ઘણુખરાં દયેક ક્ાાંતિ એ
ઇતિશાવનુાં વજજ ન કમુજ. બાયિન સ્લાિાંત્ર્મ વાંગ્રાભ ૧૮૫૭ના તલપ્રલથી ળરૂ થમ અને ૧૯૪૭ભાાં
ૂર્ાજશુતિ થઇ. આ યીિે આર્ા સ્લાિાંત્ર્મ વાંગ્રાભન ઇતિશાવ ૯૦ લજન છે .
દેળ ભાટે િાના પ્રાર્નુાં ફતરદાન આનાય કે િાનુાં વલજસ્લ દેળ ભાટે વભર્પિ કયનાય કે
દેળ લાસ્િે િાનુાં જીલન ન્મછાલય કયનાય વ્મતતિનુાં પ્રદાન બાયિનાાં સ્લાિાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં રેળ ભાત્ર
નાનુાં વૂનુાં ન ગર્ામ. આલા નાભી-અનાભી વલજ ળૂયલીય સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનકને ઇતિશાવભાાં સ્થાન આલુાં
કદાચ ળતમ ન ર્ ફને િે શકીકિ છે . દા.િ. અભદાલાદભાાં ૧૯૪૨ભાાં ૧,૪૦,૦૦૦ તભર ભજૂ યએ
ાડેરી શડિાભાાં બાગ રીધ ઘર્ા રક જે રભાાં ગમા શિા ર્ ફધાન ઇતિશાવભાાં વભાલેળ થિ
નથી.
આભ બાયિના સ્લાિાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં ગુજયાિના વૂિ ર્ ાછ ન શિા. “ગુજયાિના
સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનક ભાતશિી કળ” નાભના ુસ્િકભાાં ગુજયાિના ૪,૨૧૨ જે ટરા સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનકની
ભાતશિી આલાભાાં આલી છે . િેભાાંથી લરવાડ તજલ્રાભાાં ર્ આળયે ૧૫૦ જે ટરા સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનક
શિા. િેલુ ભાતશિી કળના આધાયે જાર્લા ભે છે .
જે ભાાંથી આજે આર્ે લરવાડ તજલ્રાના ાયડી િારુકાના કયરી ગાભના ક્ાાંતિલીય એલા
દેવાઇ ભશનબાઇ ગુરાફબાઇ ઉપે “કીકુબાઇ ગુરાફબાઇ દેવાઇ” અાંગે એક સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનક િયીકે
લધુ ભાતશિી જઇએ.
રયલાય અને પ્રાયાંતબક ભાતશિીસ્લાિાંત્ર્મ વૈતનક એલા દેવાઇ ભશનબાઇ ગુરાફબાઇ ઉપે કીકુબાઇન જન્ભ લરવાડ
તજલ્રાના ાયડી િારુકાના રવાર્ા (ઉદલાડા) ગાભભાાં ભાભાના ઘયે િાયીખ:૦૯/૧૧/૧૯૨૪ના
યજ થમ શિ.૧ િેભના તિા ગુરાફબાઇ વાભાન્મ ખેડૂિ શિા. ભાિાનુાં નાભ કાળીફશેન શિુાં.
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ગુરાફબાઇને ચાય ુત્ર શિા. જે ભના નાભ ઘેરાબાઇ, ભશનબાઇ, તનછુ બાઇ અને ભગનબાઇ
િેભાાંથી ફીજા નાંફયના આર્ા ક્ાાંતિલીય કીકુબાઇ. િેભના રગ્ન વુધાફશેન વાથે થમેર અને િેઓ
કયરી ગાભભાાં લવલાટ કયે છે .
ફાર્ના વાંસ્કાયભાિા કાળીફશેન ફાર્થી જ કીકુબાઇને વાદગી અને વાયા વાંસ્કાય આી િેભનુાં ઘડિય
કમુજ. તિા ગુરાફબાઇ િયપથી ખડિરિાના ગુર્ ભેરા શિા. આ ઉયાાંિ િેભના ભટા બાઇ
ઘેરાબાઇના ક્ાાંતિકાયી જીલનની અવય િેભના ય તલળે જલા ભે છે . ભાિા કાળીફશેને
ફાર્થી જ કીકુબાઇને સ્લાિાંત્ર્મ ચલની પ્રેયર્ા આી શિી. આભ તલદ્યાથી જીલનભાાં જ
આઝાદીની રડિભાાં જડામા. િેભન સ્લબાલ ભિાલડ છે .
તળક્ષર્કીકુબાઇએ ફાર્નુાં તળક્ષર્ ભવાભાાં રવાર્ા (ઉદલાડા) ગાભભાાં ભાભાના ઘયે યશીને
ાયડીની ડી.વી.ઓ. વાલજજતનક શાઇસ્કુરથી ળરૂ કયેર. અશીં િેભર્ે ભેટ્રીક યીક્ષા ાવ કયી
ત્માયફાદ લધુ અભ્માવ ભાટે યાજીાની વી.ી.એડ કરેજભાાં જડામા. અને વી.ી.એડ્ની ડીગ્રી
ભેલી. ત્માયફાદ િેભને વી.ટી.વી.(વેકન્ડયી ટીચય વટીપીકેટ કજ) ૂર્જ કયેર.
તલદ્યાથી જીલન દયમ્માન ચલની પ્રલૃતિઓઆલા ક્ાાંતિકાયી તલચાય ધયાલિા કીકુબાઇ જ્માયે ૧૭ લજની લમના શિા. ત્માયે ાયડીની
ખ્માિનાભ ડી.વી.ઓ. શાઇસ્કૂરભાાં અભ્માવ કયિા શિા. ત્માયે બાયિના સ્લાિાંત્ર્મ વાંગ્રાભની ચલ
ુયજળભાાં ચારિી શિી. આ વભમે હશદ છડ આાંદરન લખિે ભશાત્ભા ગાાંધીએ “કયેંગે મા ભયેંગે”ન
કર આપ્મ અને હશદ છડ ચલ ળરૂ કયી. ત્માયે આર્ા કીકુબાઇ અને િેભના વાથી તભત્ર કયેંગે
મા ભયેંગે રડિભાાં જડામા. અને ીકેટટગ કયી ાયડી ડી.વી.ઓ. શાઇસ્કૂરના તળક્ષકને સ્કૂરભાાં જિા
અટકાલી શાઇસ્કૂર ફાંધ કયાલી શિી. ત્માયે અાંગ્રેજ વયકાયે િેભની અને િેભના વાથીદાયની ધયકડ
કયી િાયીખ:૦૯/૧૦/૧૯૪૨ થી િા:૦૮/૧૨/૧૯૪૨ િેભને ફે ભાવની કાયાલાવની વજા
પટકાયલાભાાં આલી શિી.૨ કીકુબાઇ અને િેભના વાથીદાયને અભદાલાદ વાફયભિી જે રભાાં ભકરી
આલાભાાં આવ્મા. ર્ િેભની લમ વગીય શલાથી િેભને વુયિ જે રભાાં ટ્રાન્વપય કયલાભાાં આવ્મા.
ત્માાં ર્ િેભને એક ભાવ યાખલાભાાં આવ્મા અને આખયે વગીય લમ શલાના કાયર્ે કીકુબાઇન
જે રભાાંથી છૂ ટકાય થમ.
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વાથીદાયનાાં નાભકીકુબાઇના વાથીદાય જે લા કે દેવાઇ ઘેરાબાઇ ગુરાફબાઇ, દેવાઇ યભર્બાઇ બગલાનજી,
દેવાઇ પ્રાણુબાઇ નાગયજી, દેવાઇ ભશનબાઇ યર્છડજી, ટેર પ્રાણુબાઇ ગુરાફબાઇ, ટેર
નાગયજી ડાહ્યાબાઇ (રીવ ટેર), ળાશ વુતળરચાંદ્ર લગેયે શિા. આ િભાભ વાથીદાય “કયેંગે મા
ભયેંગ”ે રડિભાાં જડામા શિા. ીકેટીંગ ર્ કયેર અને િભાભની અાંગ્રેજ વયકાયે ધયકડ કયી
અભદાલાદ વાફયભિી જે રભાાં ભકરી આપ્મા શિા.૩
અન્મ પ્રલૃતિઓઅભદાલાદની વાફયભિી જે રભાાંથી છૂ ટ્મા છી પયી કીકુબાઇએ બૂગબજ પ્રલૃતિઓ ળરૂ કયી.
કાયર્ કે અાંગ્રેજ વયકાય િેભના ય નજય યાખિી શિી. યાંિુ િેભર્ે દારૂફાંધી ભાટે પ્રચાય કમો
ભશાત્ભા ગાાંધીની યચનાત્ભક પ્રલૃતિભાાં જડામા. િેભર્ે ભશાત્ભા ગાાંધીન અાંફય ચયખ અનાવ્મ.
આ અાંફય ચયખ છ િયાકન શિ. જે આજે ર્ િેભની ાવે શમાિ છે . જે નાથી લર્ાટકાભ, જાિે
કાાંિલાનુાં અને ખાદી લર્ાટનુાં ર્ કાભ કયિા. આ ઉયાાંિ િેઓ ીકેટીંગ, ડબ્ફ, દારૂફાંધી ભાટે
પ્રચાય, વબા, વયઘવ જે લી પ્રલૃતિઓભાાં બાગ રેિા. ૪ આભ િેભના ય અાંગ્રેજ વયકાયની ચાાંિી
નજય શલાથી િેભની પયી ધયકડ ન થઇ. અને િેભર્ે છી અભ્માવ ય લધુ ધ્માન આપ્મુાં અને
અભ્માવ ૂર્જ કમો.
નકયીઆલા તલદ્યાથી ચલના મુલા ક્ાાંતિલીય કીકુબાઇ દેવાઇ અભ્માવ ૂર્જ કમાજ છી
એભ.એન.ઝલેયી મુતનમન શાઇસ્કુર વુયિ ખાિે ભાધ્મતભક તળક્ષક િયીકે નકયીભાાં જડામા. વયકાયી
નકયી શલાના કાયર્ે વક્ીમ યીિે ક્ાાંતિકાયી ચલભાાં બાગ રઇ ળતમા નશી. નકયી દયમ્માન િેઓ
N.S.S.,N.C.C. અને સ્કાઉટ જે લી પ્રલૃતિ કયિા યહ્યા. આ પ્રભાર્ે ભાધ્મતભક ળાાભાાંથી લમ
તનલૃિ થમા.
ઉવાંશાયશારભાાં કીકુબાઇ દેવાઇ ૯૧ની લમે ર્ ભનથી ભતકભ ર્ તનલૃતિ જીલન ગાે છે . શાર
િેભને બાયિ વયકાય િયપથી રૂ.૫૦૦૦/ની ભમાજદાભાાં ેન્ળન ભે છે .૫ િેઓ શાર િાના ધભજત્ની
વુધાફશેન વાથે વેરલાવ ભુકાભે ૧૦૩, દેલ આતળ એાટજભેન્ટ, યાજફાય યેસ્ટયન્ટની વાભે યશે છે .
જ કઇ વ્મતતિને લધુ તલગિ જઇિી શમ િ િેભન વાંકજ કયી ળકે છે .૬
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ાદનોંધ1. ાયડી ડી.વી.ઓ.શાઇસ્કૂરના યજીસ્ટયભાાંથી
2. ડૉ.ળુકર જમકુભાય આય.,”ગુજયાિભાાં સ્લાિાંત્ર્મ વાંગ્રાભ અને િેના પ્રેયક” ગુજજય પ્રકાળન,
અભદાલાદ, ૨૦૦૦
3. કીકુબાઇ દેવાઇના વાફયભિી જે રના વાધતનક કાગભાાંથી
4. દેવાઇ ાંકજ ઠાકયબાઇ, “દતક્ષર્ ગુજયાિભાાં સ્લાિાંત્ર્મ વાંગ્રાભ અને િેના પ્રેયક”, પ્મુરય
પ્રકાળન, વુયિ, ૨૦૦૦
5. વુયિ તજલ્રા સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનક ેન્ળનવજ વભાજન ત્ર િાયીખ:૧૫/૨/૨૦૧૦
6. સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનક કીકુબાઇ દેવાઇની રૂફરૂ ભુરાકાિ

વાંદબજગ્રથ
ાં વૂતચ ગુજયાિના સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનક, ળુકર ડૉ.જમકુભાય આય.
 દેવાઇ ાંકજ ઠાકયબાઇ દતક્ષર્ ગુજયાિભાાં સ્લાિાંત્ર્મ વાંગ્રાભ અને િેના પ્રેયક, અભદાલાદ,
૨૦૦૦
 વુયિ તજલ્રા સ્લાિાંત્ર્મ વૈતનક ેન્ળનવજ વભાજન ત્ર િાયીખ:૧૫/૨/૨૦૧૦
 કીકુબાઇના વાધતનક કાગભાાંથી
 કીકુબાઇની રૂફરૂ ભુરાકાિ
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