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રોર્ડ રયન : એક ભાનલતાલાદી લાઈવયોમ 

શ્રી ળૈરેકુભાય જી.ચતલેુદી  
ી.એચ.ર્ી. વળંોધક, 
ગજુયાત યનુીલવીટી 

પ્રસ્તાલના 

         રડડ લરટન ફાદ ઈ.વ. ૧૮૮૦ભાાં બાયતભાાં લાઈવયમ તયીકે રડડ રયનને નીભલાભાાં 
આવ્મ શત. લિરટળ લડાપ્રધાન ગ્રૈડસ્ટનના ળાવનકાન તે એક ઉદાયલાદી વ્મરકત શત. 
જ્માયે રયન લાઇવયમ તયીકે બાયતભાાં આવ્મ ત્માયે બાયતની સ્સ્થતત ઘણી જ નાજુક શતી. 

રડડ લરટનની નીતતઓને રીધે બાયતીમભાાં અંગ્રજેી ળાવન પ્રત્મે ઘણજ અવાંત અન ે
અતલશ્વાવ વ્માી ગમ શત. બાયતીમ રડડ રયનથી ણ એલી જ અેક્ષાઓ યાખી યહ્યા શતા. 
યાંત ુ બાયતીમની આલી નકાયાત્ભક અેક્ષાઓને ફદરે રયને 
અત્માંત ઉદાયલાદી નીતત અનાલી તેણે રડડ લરટનના દભનકાયી 
કામોને ફદર ેબાયતીમ પ્રત્મે વશનભૂતૂતણૂડ વ્મલશાયની નીતત  

અનાલી. તેણે વો પ્રથભ ત બાયતીમની અવાંત અને યની 
રાગણીઓ દૂય કયલાન પ્રમત્ન કમો. તેણે રડડ લરટન દ્વાયા ફશાય 
ડામેરા અનેક તલલાદાસ્દ અને અતપ્રમ અતધતનમભ અને ધાયાઓ 
યદ્દ કમાડ અને બાયતીમન ેફીજા ઘણાાં ભાનલતાલાદી સધુાયાઓ ણ 
આપ્મા. આ સધુાયાઓ બાયતીમ પ્રજાભાાં ઘણા જ રકતપ્રમ થમા શતા. 

રોર્ડ રયન – એક ભાનલતાલાદી લાઈવયોમ તયીકે 

            રડડ રયન તાનાાં ભાનલતાલાદી અથાડત ઉદાયલાદી સધુાયાઓ ભાટે આધતુનક 
બાયતનાાં ઇતતશાવભાાં ઘણ જ પ્રખ્માત છે. તેણે બાયતીમ પ્રજાભાાં તાના આ સધુાયાઓ દ્વાયા 
ઘણી જ રકતપ્રમતા ભેલી શતી. તેનાાં બાયતભાાંનાાં ઉદાયલાદી લશીલટી સધુાયાઓએ બાયતીમ 
જનભાનવભાાં વ્માક પ્રબાલ ડય શત. 

           રડડ રયનનાાં ભાનલતાલાદી સધુાયાઓ કે તેની બાયત પ્રત્મેની ઉદાય નીતત નીચ ે
મજુફ લણડલી ળકામ છે. 

 

 

 

રડડ રયન  
ળાવનકા ૧૮૮૦ – ૧૮૮૪ 
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સ્થાનનક સ્લળાવનને રગતા સધુાયા 

     રડડ રયનને વોથી અગત્મન અને ભશત્લણૂડ સધુાય સ્થાતનક સ્લળાવનનાાં ક્ષેતે્ર 
શત. તેણે ઈ.વ.૧૮૮૨ભાાં સ્થાતનક સ્લળાવનને રાગત પ્રસ્તાલ યજૂ કમો. રડડ રયનન ઉદે્દશ્મ 
સ્થાતનક સ્લળાવન ભાટે નગયાલરકાઓન તલકાવ કયલાન શત. તે તાનાાં આ સધુાયા દ્વાયા 
લશીલટી વ્મલસ્થાને ઉત્તભ ફનાલલા ઈચ્છત શત. તેનાાં સધુાયા દ્વાયા તે બાયતીમને યાજકીમ 
અને વાલડજતનક તળક્ષા ણ આલા ભાાંગત શત. રડડ રયનનાાં યજૂ કયામેરા સ્થાતનક 
સ્લળાવનનાાં આ ઠયાલને લિટીળ વયકાયની સ્લીકૃતત ણ ભી ગઈ શતી. 

      આ મજના અનવુાય પ્રત્મેક ગાભડાઓ કે ગ્રાભીણ ઇરાકાઓભાાં ફડડની સ્થાના કયલાભાાં 
આલી. જજલ્રાઓભાાં ણ જજલ્રાઓનાાં ઉ-તલબાગ ફનાલલાભાાં આવ્મા. આ તલબાગ તશવેીર 
અથાડતૌ તાલકુાઓ તયીકે સ્થાલાભાાં આવ્મા. આ તાલકુાઓભાાં ણ ફડડની યચનાઓ કયલાભાાં 
આલી. ભટા અને મખુ્મ નગયભાાં નગયાલરકાઓ સ્થાલાભાાં આલી. આ ફધી વાંસ્થાઓ ભાટે 
આલકનાાં વાધન નક્કી કયલા તથા તેઓને સ્થાતનક વભસ્માઓનાાં તનલાયણ અંગેની 
જલાફદાયીઓ વોંલાભાાં આલી. સ્થાતનક સ્લળાવનની આ વાંસ્થાઓભાાં વયકાયી કભડચાયીઓની 
વાંખ્મા ઘટાડી દેલાભાાં આલી. ફાંને પ્રકાયનાાં વભ્મ લચ્ચેન ગણુત્તય ૧:૩ અને ૧/૩ ન 
યાખલાભાાં આવ્મ. લફનવયકાયી વભ્મ ભટાબાગે ળક્ય શમ તેટરા પ્રભાણભાાં ચુાંટણી દ્વાયા 
ચ ૂાંટામેર વભ્મ શલાનુાં ઠયાલલાભાાં આવ્યુાં. આ સ્થાતનક સ્લળાવનની વાંસ્થાઓને વયકાયનાાં 
તનમાંત્રણની ફશાય યાખલાભાાં આલી. આ સ્લળાવનની વાંસ્થાઓને વયકાય ભાત્ર રદળાતનદેળ આી 
ળકતી શતી. અથલા ત આ સ્લળાવનની વાંસ્થાઓનાાં કામોની વભીક્ષા કયી ળકતી શતી. તેભ 
છતાાં અમકુ ફાફત જેલી કે રન રેલા, ભાંજુયી કયતાાં લધાયે ધન ખચડ કયલા, નક્કી કયેરા 
કયલેયા તવલામનાાં કયલેયા ઉઘયાલલા, નગયાલરકાની વાંતતને લેચલા જેલી ફાફત ભાટે આ 
સ્થાતનક સ્લળાવનની વાંસ્થાઓએ વયકાયની યલાનગી રેલી ડતી શતી. 

            આ વાંસ્થાઓને અામેરા અતધકાય અને તનમભ અનવુાય જ તે ળાવન ન ચરાલે 
ત કેન્દ્રીમ વયકાયની યલાનગી કે અનભુતતથી આ વાંસ્થાઓને વભાપ્ત કે ફાંધ ણ કયી ળકાતી 
શતી. આ વાંસ્થાઓને વભાપ્ત કે ફાંધ ણ કયી ળકાતી શતી. આ વાંસ્થાઓનાાં કામડકે્ષત્ર ણ 
નક્કી કયી દેલાભાાં આવ્મા શતાાં. આ પ્રભાણે રડડ યીને બાયતીમભાાં સ્લળાવનકે જલાફદાયીણૂડ 
ળાવનની ળરૂઆત કયી દીધી શતી. રડડ રયન તાના અરગ અરગ સધુાયાઓ ૈકી સ્થાતનક 
સ્લળાવનના સધુાયાઓ ભાટે લધાયે પ્રખ્માત છે – ભાટે જ રડડ રયનને બાયતભાાં સ્થાતનક 
સ્લળાવન કે સ્થાતનક સ્લયાજ્મન જન્દ્ભદાતા ભાનલાભાાં આલે છે. રડડ રયન તાનાાં આ કામડ 
દ્વાયા બાયતીમ પ્રાચીન વાંસ્કૃતતની ગ્રામ્મ વ્મલસ્થાને નુજીતલત કયી શતી.  
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શંટય કભીળનની સ્થાના અને નળક્ષણ કે્ષતે્ર સધુાયા 

            રડડ રયન દ્વાયા તળક્ષણનાાં કે્ષતે્ર ણ સધુાયાઓ કયલાભાાં આવ્મા શતાાં. તેણે 
ઈ.વ.૧૮૫૪ભાાં જાશયે થમેરા ચાલ્વડ વડુ્વના ખરયતા (Wood’s Despatch) કે જે બાયતભાાં 
ળૈક્ષલણક સધુાયાઓનાાં વાંદબડભાાં ફશાય ડમ શત, તેભાાં નક્કી કયેરા કામોનાાં મલૂ્માાંકન અને 
વભીક્ષા ભાટે રડડ યીને ઈ.વ. ૧૮૮૨ભાાં ડબ્લલ્ય.ુ ડબ્લલ્ય.ુ શાંટયની અધ્મક્ષતાભાાં એક આમગ 
(કતભળન)ની સ્થાના કયી. આ કભીળનભાાં અધ્મક્ષ તવલામનાાં ફીજા 20 વભ્મ શતાાં અને તેભાાં 
8 બાયતીમને ણ વભાલલાભાાં આવ્મા શતા. કતભળનનુાં મખુ્મ રક્ષ્મ પ્રાથતભક અને ળરૂઆતના 
તળક્ષણનાાં કે્ષતે્ર સધુાયાઓ ભાટેના તથા તળક્ષણના તલકાવ ભાટેનાાં તલતલધ ઉામ કે સચૂન 
સચૂલલાનુાં શત ુાં. આ આમગે બાયતનાાં તલતલધ પ્રાાંત અને પ્રદેળની મરુાકાત રીધી. તથા આ 
વાંદબે એક તલસ્તતૃ યીટડ  ઈ.વ.૧૮૮૩ભાાં તૈમાય કયી વયકાયની વાભે પ્રસ્તતુ કમો. શાંટય 
કતભળને આ યીટડભાાં નીચે મજુફનાાં સચૂન અને બરાભણ કયી શતી 

 પ્રાથતભક તળક્ષણના તલસ્તાય અને તલકાવની જલાફદાયી વયકાયની દેખયેખ શઠે 
સ્થાતનક સ્લળાવનની વાંસ્થાઓને વોંલાભાાં આલે. 

  ભાધ્મતભક તળક્ષાભાાં ફે પ્રકાયની તળક્ષા આલાભાાં આલે :   

(૧) યાંયાગત તળક્ષા અને (૨) વ્માારયક અને વ્માલવામરક્ષી તળક્ષા  

 ઉચ્ચતળક્ષણ વાંસ્થાઓ જેભ કે કૉરેજ, યતુનલવીટીઓને ધીયે ધીયે વયકાયી 
તનમાંત્રણભાાંથી મકુ્ત કયલાભાાં આલે અને તેનાાં ભાટેની અમકુ તનતિત આતથિક વશામ 
અને અનદુાન (ગ્રાાંટ) નક્કી કયલાભાાં આલે. 

 ાઠયક્રભ (અભ્માવક્રભ)ભાાં વભાનતા અને એકરૂતા રાલલાભાાં આલે. 
 નૈતતક તળક્ષાને પયીજીમાત કયલાભાાં આલે. 
 ળાાઓભાાં સુ્તારમ અને પતનિચયની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે. 
 તલદ્યાથીઓ ાવે રેલાની થતી પી, તલદ્યાથીઓની શાજયી તથા છાત્રવતૃત (તળષ્મવતૃત્ત) 

ભાટે તનતિત તનમભ ફનાલલાભાાં આલે. 
 પ્રાથતભક તળક્ષણ ઉય તલળે બાય આલાભાાં આલે અને તેનુાં વ ાંચારન સ્થાતનક 

સ્લળાવનની વાંસ્થાઓને આલાભાાં આલે. 
 પ્રાથતભક તળક્ષા ભાટે અનદુાન (ગ્રાાંટ) અને આતથિક વશામની યકભ નક્કી કયલાભાાં 

આલે અને વભગ્ર તળક્ષણના ાછ થતા ખચડના ૧/૩ ત્રીજા બાગની શલી જઈએ. 
 મવુરભાન તથા સ્ત્રીઓની તળક્ષાનાાં તલકાવ ભાટે ણ વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે. 
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    આભ, ઉયક્ત શાંટય આમગે આેરા ભટા બાગનાાં સચૂનને વયકાયે સ્લીકાયી રીધા અને 
તેને અનરુૂ કામો ળરૂ કયી દીધા. આનાાં રીધે બાયતભાાં તળક્ષણન પ્રચાય અને તલકાવ ઝડી 
ફન્દ્મ. 

બાયતીમ બાા લતડભાનત્ર અનધનનમભ (લનાડક્યરુય પે્રવ એક્ટ)ને યત ખેંચી યદ કમો  

                રડડ રયન દ્વાયા ફીજ અગત્મન સધુાય બાયતીમ બાાનાાં લતડભાનત્ર ઉય 
રડડ લરટનનાાં વભમે મકુામેરા પ્રતતફાંધ (લનાડક્યરુય પે્રવ એક્ટ) (વયકાય તલરૂદ્ધનાાં રખાણ 
રખલા ફાફતે)ને રગતા અતધતનમભને યત ખેંચી તથા યદ કયલા અંગેન શત. આ 
અતધતનમભ દ્વાયા રડડ લરટને લતડભાનત્ર ઉય અનેક પ્રકાયનાાં પ્રતતફાંધ રાદ્યા શતાાં. આ 
અતધતનમભ (લનાડક્યરુય પે્રવ એક્ટ) દ્વાયા ભાત્ર બાયતીમ બાાઓનાાં લતડભાનત્ર અને 
વભાચાયત્ર ઉય જ પ્રતતફાંધ રદામા શતાાં, અંગ્રેજી બાાનાાં અથલા જેનાાં ભાલરક અંગ્રેજ 
શતાાં, તેલા લતડભાનત્ર ઉય આ અતધતનમભ રાગ ુ ડામ નશત. આલા બેદબાલણૂડ 
અતધતનમભને રડડ યીને ઈ.વ. ૧૮૮૨ભાાં યદ્દ કમો. રડડ લરટને કયેરા ઘણા ફધાાં અતપ્રમ 
કામોને રીધે લતડભાનત્ર દ્વાયા તેનાાં આલાાં કામોની તલરુદ્ધભાાં રખાણ રખલાભાાં આવ્માાં શતાાં 
અને લરટનનાાં કામોની ટીકા કયલાભાાં આલી શતી. આથી લરટને આ નીતત તલરુદ્ધના રખાણ 
રખલા અને રકભાાં અવાંતની બાલના જગાડલા ભાટે જલાફદાય ગણીને લતડભાનત્રભાાં 
આલા રખાણ રખલા ઉય પ્રતતફાંધ રગાડય શત અને બાયતીમ લતડભાનત્રની સ્લતાંત્રતા 
ઉય આઘાત કમો શત. રડડ યીને ઈ.વ. ૧૮૮૨ભાાં આ અતધતનમભ યદ્દ કમો, રડડ રયનના 
આ કામડની બાયતીમ પે્રવે ખફુ જ પ્રળાંવા કયી. રડડ રયનના આ કામડથી બાયતીમભાાં તેનાાં 
પ્રત્મે ભાન અને તલશ્વાવની બાલના જાગતૃ થઇ શતી. 

જભીન ભશસેરુ – ભભૂીકય અંગેના સધુાયાઓ  

             રડડ રયન દ્વાયા જભીન ભશસેરુ અને ભતૂભકય વ્મલસ્થા અંગે ણ સધુાયાઓ 
કયલાભાાં આવ્મા. રડડ રયન ફાંગાભાાં ચારતી સ્થામી કય વ્મલસ્થાભાાં રયલતડન રાલલા 
ઈચ્છત શત. તે ખેડતૂને તાની જભીન ઉય સ્થામી અતધકાય પ્રાપ્ત થામ તથા ભતૂભકય 
ફધા જ પ્રાાંતભાાં એકવભાન શમ અને તેભાાં ણ કયભાાં ભાત્ર ત્માયે જ લધાય કયલાભાાં આલે કે 
જ્માયે જભીનની રકિંભતભાાં કે વાંતત્તભાાં લધાય થામ તેલી વ્મલસ્થા સ્થાલા ભાાંગત શત. રડડ 
રયનની આલી ઉદાય મજનાભાાં કૃક કે ખેડતૂને સ્થામી અતધકાય આલાની લાતની 
ફાંગાનાાં જભીનદાય અને ભટા ખેડતૂએ તલયધ કમો. આ મજના અંતગડત કય અંગનેી 
ફાફતભાાં લિટીળ વયકાયને આતથિક નકુવાન થામ તેભ શત ુાં. તેથી તેની આ મજનાન લિટીળ 
વયકાયે ણ તલયધ કયી તેની આ મજનાનાાં પ્રસ્તાલને નાભાંજુય કમો. રયણાભે રડડ યીને આ 
મજનાને ડતી મકુલી ડી શતી. 
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વનદી વેલાની લમભમાડદાભા ંસધુાયો  

                આ વભમે બાયતભાાં ઉચ્ચ વનદી અતધકાયી તયીકેની વેલાભાાં નકયી પ્રાપ્ત 
કયલા ભાટે indian Civil Servieces(ICS)ની યીક્ષા ાવ કયલી જરૂયી શતી. આ યીક્ષાભાાં 
બાયતીમને ફેવલાની છૂટ ત શતી. યાંત ુઆ યીક્ષા આલા ભાટે એક ભાત્ર કેન્દ્ર રાંડન શત ુાં. 
તેથી આ યીક્ષાભાાં ખફુ જ ભામાડરદત વાંખ્માભાાં બાયતીમ ફેવતા શતાાં અને તેભાાં ણ યીક્ષા 
અત્માંત અઘયી શલાથી ાવ થનાય બાયતીમ રગબગ નશીલત શતા. રડડ યીને આ યીક્ષાનુાં 
એક કેન્દ્ર બાયતભાાં સ્થાલાની યજૂઆત કયી શતી. યાંત ુલિટીળ વયકાયે તેને નાભાંજૂય કયી તેનાાં 
આ પ્રમાવને તનષ્પ ફનાવ્મ. યાંત ુરડડ લરટનનાાં વભમભાાં આ યીક્ષાભાાં ફેવલા ભાટેની જે 
લમભમાડદા ૨૧ લડ શતી તેને ફદરે ઘટાડીને ૧૯ લડ કયલાભાાં આલી શતી, જેથી બાયતીમન ે
તેભાાં ફેવલાને રામક સ્નાતકની દલી ૧૯ લડ સધુી ન ભેલી ળકતા શલાને કાયણ ે
ગેયરામક ઠયતા શતા. રડડ યીને આ લમભમાડદા પયીથી ૧૯ લડભાાંથી લધાયીને ૨૧ લડની 
કયી દીધી, જેથી બાયતીમ ઉભેદલાય પયીથી આ યીક્ષાભાાં ફેવલાને ાત્ર થમા. રડડ યીનનાાં 
આ સધુાયાથી બાયતીમ યલુાનભાાં તેનાાં પ્રત્મે વન્દ્ભાનની રાગણી જન્દ્ભી અને લિટીળ વયકાય 
પ્રત્મેન અવાંત પ્રભાણભાાં ઓછ થમ. 

વાભાજજક સધુાયો – નભર ભજૂયો અંગેનો કામદો 

         વાભાજજક ક્ષેતે્ર રડડ રયનન ભશત્લન પ્રથભ સધુાય બાયતીમ કાયખાનાઓ અને 
તભરભાાં કાભ કયતાાં કાભદાય અને ભજૂયની સ્સ્થતત સધુાયલા અંગેન કામદ શત. રડડ યીન ે
ઈ.વ.૧૮૮૧ભાાં પ્રથભ પેકટયી કામદ(Factory Act) જાશયે કમો. આ કામદા દ્વાયા તભર ભજૂયની 
સ્સ્થતત સધુાયલા અંગે પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મ. આ કામદ ૧૦૦ કે તેથી લધ ુભજુય કાભ કયતા 
શમ તેલા કાયખાનાઓ ઉય રાગ ુાડલાભાાં આવ્મ શત. આ કામદા દ્વાયા વાત (૭) લડથી 
ઓછી ઉંભય ધયાલતા ફાક ાવેથી ફા ભજુયી ફાંધ કયાલલાભાાં આલી. ૧૨ લડની ઉંભય 
સધુીનાાં ફાક ાવેથી ૯ કરાકથી લધાયે કાભ રેલા ઉય ણ પ્રતતફાંધ રગાડલાભાાં આવ્મ. 
રડડ યીને એ ણ ઠયાવ્યુાં કે કાયખાનાઓભાાં જખભી ભળીનની ચાયેમ તયપ સયુલક્ષત લાડ 
(યેલરિંગ) યાખલાભાાં આલે કે જેથી ભજુયનાાં જીલનુાં જખભ ઘટે. આ કામદાનાાં અભર ભાટે 
તલતલધ તનયીક્ષક (સુયલાઈઝય)ની તનયસુ્ક્ત ણ કયલાભાાં આલી. રડડ રયનનાાં આ કામડથી 
ભજૂય, ખાવ કયીને ફાભજૂયનુાં ળણ ફાંધ થઇ ગયુાં. બાયતીમ ઔદ્યલગક કે્ષત્રન આ એક 
ભશત્લણૂડ સધુાય શત. 
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ન્મામ કે્ષતે્ર સધુાયો – ઈલ્ફટૅ બફર  

          બાયતભાાં રડડ રયનનુાં વોથી તલલાદાસ્દ કામડ ઈલ્ફટૅ લફરને ભાંજુયી આલાનુાં શત ુાં. 
આ લફરનાાં યજૂ થમાાં શરેાાં ન્દ્મામ ક્ષેતે્ર એલી વ્મલસ્થા શતી કે જેભાાં યુાંયીમનનાાં કટડ  કેવ 
ભાત્ર જસ્સ્ટવ ઓપ ીવ કે શાઈકટડ  દ્વાયા જ ચરાલલાભાાં આલતાાં શતાાં. લી આ કટડનાાં 
ન્દ્મામાધીળ યયુતમન જ શમ તે ણ અતનલામડ શત ુાં. ઉયક્ત અદારત ભાત્ર પે્રવીડેન્દ્વીનાાં 
મખુ્મ નગય, જેલા કે મુાંફઈ, કરકતા અને ભરાવભાાં જ શતી. આ તવલામ અન્દ્મ કઈણ નગય 
કે ળશયેભાાં બાયતીમ ન્દ્મામાધીળ યયુીમન ઉયનાાં કેવ (મકુદભા) ચરાલી ળકત નશત. આ 
સ્સ્થતતભાાં કરકતા પે્રતવડેન્દ્વીનાાં ભેજજસ્રેટ લફશાયીરારને ફઢતી (પ્રભળન) ભતાાં તેઓ વેળન્દ્વ 
જજ (ન્દ્મામાધીળ) ફન્દ્મા, યાંત ુ તનમભનવુાય તેઓ યુાંયીમનનાાં કેવનાાં ચકુાદાઓ આી 
ળકતા ન શતા. તેથી તેણે તાની આલી તલયધાત્ભક સ્સ્થતત તલળે કરકત્તાનાાં ઉ-ગલનડય વય 
એળરે ઈડનની વભક્ષ યજૂઆત કયી. આ જ યીતે ઈ.વ.૧૮૮૨ભાાં કરકત્તાભાાં ણ શાઇકટડનાાં 
મખુ્મ ન્દ્મામાધીળ તયીકે એક બાયતીમ યભેળચન્દ્ર તભત્રાને તનયકુ્ત કયલાભાાં આવ્મા. તેભની 
સ્સ્થતત ણ ન્દ્મામાધીળ લફશાયીરાર જેલી જ શતી. રયણાભે અંગ્રેજ અને બાયતીમ લચ્ચ ે
ઘડણને બાયતીમ ન્દ્મામ વ્મલસ્થાભાાંથી વભાપ્ત કયલાનાાં શતેથુી કામદા વભ્મ શ્રી વી.ી. 
ઈલ્ફટૅ ૨, પેબ્રઆુયી, ઈ.વ.૧૮૮૩નાાં યજ તાન પ્રસ્તાલ (ઈલ્ફટૅ લફર) તલધાન યીદભાાં 
યજૂ કમો. આ પ્રસ્તાલન ઉદેશ્મ “જાતતબેદ ઉય આધારયત તભાભ ન્દ્માતમક ત્રરુટઓને અને 
ખાભીઓને વભાપ્ત કયી બાયતીમ અને યયુતમન ન્દ્મામાધીળનાાં અતધકાયને એક વભાન 
કયલાન શત.” 

ઈલ્ફટૅ બફરનો નલયોધ 

          ઈલ્ફટૅ લફરન અંગ્રેજ દ્વાયા વખત તલયધ કયલાભાાં આવ્મ. બાયતનાાં અને ઇંગ્રેન્દ્ડનાાં 
ભટા બાગનાાં અંગે્રજ આ સધુાયાનાાં તલયધભાાં શતાાં. ઈલ્ફટૅ લફર અંગે્રજના તલળેાતધકાય 
ઉયન લજ્ર્ઘાત શત. આ લફરન તલયધ કયલા ભાટે અને અંગે્રજનાાં અતધકાયની યક્ષા 
કયલાના શતે ુ ભાટે એક પ્રતતયક્ષણ વાંઘ ણ ફનાલલાભાાં આવ્મ. રાંડન તથા બાયતભાાં આ 
લફરનાાં તલયધભાાં વ્માક પ્રચાય કયલાભાાં આવ્મા. અંગે્રજ દ્વાયા કશલેાભાાં આવ્યુાં કે, “ શુ ં
અભાયા નનણડમો કાા રોકો કયળે ? શુ ંતેઓ અભાયા ઉય આદેળો કયળે ? અભને વજા આળે 
? અભને જેર ભોકરળે ? – ક્યાયેમ નશી આવુ ંથામ તેના ંકયતા ંતો બાયતભાથંી અંગે્રજી યાજ્મ 
વભાપ્ત થઇ જામ તે લધાયે મોગ્મ થળે.” અંગે્રજએ રડડ રયનનુાં અભાન કયુું. તેણે 
બાયતભાાંથી ાછ ફરાલલા ભાટે લિટીળ વયકાય ઉય દફાણ રાલલાભાાં આવ્યુાં. અમકુ 
અંગ્રેજએ તેના અશયણની ણ મજનાઓ ફનાલી શતી. ઈલ્ફટૅ લફર અને રડડ રયનન 
એટર ભટા ામે તલયધ થમ કે વયકાયને તેભાાં સધુાય કયલાની પયજ ડી. 
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ઈલ્ફટૅ બફરભા ંસધુાયો 

           તલયધાબાવ અને લિરટળ વયકાયના દફાણલળ થઇને અંતે રડડ રયનને ઈલ્ફટૅ 
લફરભાાં સધુાય(વાંળધન) કયલાની પયજ ડી. ૨૫ જાન્દ્યઆુયી, ઈ.વ.૧૮૮૪ભાાં એક નલા 
પ્રસ્તાલ દ્વાયા એવુાં ઠયાલલાભાાં આવ્યુાં કે યયુતમનનાાં કેવ ભાત્ર વેળન્દ્ળ જજ કે જજલ્રા 
ભેજજસ્રેટની અદારતભાાં જ ચરાલલાભાાં આલે અને જ યયુતમન આયી તાના ચકુાદા 
ભાટે યયુતમન કે અંગે્રજ ન્દ્મામાધીળાની ભાાંગણી કયે ત તેને ગ્રાહ્ય યાખલાભા આલે. ઉયાાંત 
યયુતમનને તાના કેવનાાં વાંદબો ૧૨ વભ્મ કે જેભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૭ વભ્મ અંગ્રેજ શમ 
એલી જ્યયુીની ભાગણીન અતધકાય ણ આલાભાાં આવ્મ. આ તવલામની અન્દ્મ કઈણ 
ન્દ્મામારમ કે અદારતને યયુતમન કે અંગે્રજ ઉય કેવ ચારલાન અતધકાય આલાભાાં 
આવ્મ નશી. આ સધુાયાથી ઈલ્ફટૅ  લફર અથડશીન ફની ગયુાં અને અંગે્રજભાાં આનાંદ છલાઈ 
ગમ. અંગ્રેજનાાં તલળેતધકાય ણ સયુલક્ષત થઇ ગમા અને તેભનાાં અશાંકાયની ણ તસુ્ષ્ટ થઇ. 

 રોર્ડ રયન - એક મલૂ્માકંન 

         ઈ.વ. ૧૮૮૪ભાાં રડડ યીને તાનુાં યાજીનામુાં આી યત ઇંગ્રેન્દ્ડ જલાનુાં નક્કી કયુું. 
તેના તલદામ વભાયાંબભાાં અનેક બાયતીમ નેતાઓએ બાગ રીધ શત. અમતૃવય, મુાંફઈ, 
કરકત્તા, લગેયે ળશયેભાાં અરગ અરગ વભાયાંબભાાં બાયતીમ દ્વાયા તેને બાલબીની તલદામ 
આલાભાાં આલી શતી. તે પ્રથભ એલ અંગ્રેજ લાઈવયમ શત જેને બાયતીમની આટરી 
વશાનબુતત પ્રાપ્ત થઇ શતી. ડૉ. એવ. ગારના અનવુાય “ રયન બાયતીમો દ્વાયા જુાતો શતો, 
જ્માયે ભોટા બાગના ં અંગે્રજો તેનાથી ધણૃા (નપયત) કયતા શતા ” ાંરડત ભદનભશન 
ભારલીમાનાાં ભાટે “ રયન બાયતના ંપ્રખ્માત ગલડનય જનયરોભા ંવૌથી ભશાન અને રોકનપ્રમ 
શતો. ”  બાયતીમ દ્વાયા રડડ રયનની આટ આટરી પ્રળાંવાનુાં કાયણ એ શત ુાં કે બાયતીમ રક 
રડડ રયનન ેતાન રશતેચ્ુ વભજતા શતા, તેણે બાયતીમને અંગ્રેજની વભકક્ષ રાલલાના 
પ્રમાવ કમાડ. તેણે બાયતભાાં સ્થાતનક સ્લળાવન (સ્લયાજ્મ)ન તલકાવ કમો, ળૈક્ષલણક સઘુાયાઓ 
કમાડ, આતથિક સધુાયાઓ કમાડ, વનદી વેલાની લમભમાડદા લધાયી બાયતીમ ઉભેદલાયને આગ 
રાલલા પ્રમાવ કમો. તેણે સ્થાતનક સ્લળાવનન તલકાવ કયી બાયતીમન ેયાજકીમ અને લશીલટી 
ક્ષેતે્ર વાભેર કમાડ. 

         રડડ રયને બાયતીમન ળૈક્ષલણક તલકાવ કમો શત. તેણે બાયતભાાં યશીને શાંભેળા 
બાયતીમનુાં રશત જયુાં શત ુાં. અંગે્રજ ણ આજ કાયણે રડડ રયનન તલયધ કયતા શતા અન ે
ટીકાઓ ણ કયતાાં શતાાં. ભશાન તલદ્વાન આનોલ્ડ વ્શાઈટ ળબ્લદભાાં કશીએ ત “ રોર્ડ યીને 
અંગે્રજો ભાટે બાયતને ગભુાલલાના ં દ્વાય ખોરી દીધા ં શતા ં ” તનષ્ક્ષ અંગ્રેજએ ણ રડડ 
રયનની પ્રળાંવા કયી છે. રડડ રયનને “ બાયતનો ઉદ્વાયક ” ણ કશલેાભાાં આવ્મ છે. રડડ 
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રયન બાયતભાાં જેટર રકતપ્રમ થમ એટર કઈણ લાઈવયમ થમ ન શત. એટરા ભાટે જ 
બાયતીમ તેને “ ભશાનબુાલ રયન ” તયીકે ઓખે છે. જકે અમકુ રક તેના આલા 
સધુાયાલાદી અને ભાનલતાલાદી કામોને ખટા ઢોંગ તયીકે ભાાંને છે, ણ જ તે આવુાં નાાં કયત 
અને અન્દ્મ લાઈવયમની જેભ ક્ષાતી અન ેબાયત તલયધી લરણ યાખત ત ણ તેન ેકઈ 
પેય ના ડત, તેને એવુાં ના કયુું અને તાના વાયા કમો દ્વાયા બાયતભાાં તાની ભાનલતાલાદી 
લાઈવયમ તયીકેની છફી ઉબી કયી શતી.   
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