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હ િંદ છોડો ચળળમાાં ીર વનોદ હિનારીાલાન ાં પ્રદાન 

વનોદક માર બી. મ ાંજરા 

(M.A., GSLET, Ph.D. Student BAOU, Ahmedabad) 

 

વલનોદ કિનાયીલારાનો જન્ભ ૨૦ વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૨૪ ના યોજ થમો શતો. તેના વતા 

જભનાદાવ અને ભાતાન ું નાભ કશયારક્ષ્ભીફશને શત  ું.૧ વલનોદના જીલન ઘડતયભાું યવલળુંિય 

ભશાયાજ, ચુંદ્રળેખય આઝાદ, યણછોડરાર ળોધન, ગાુંધીજી અને તેના વભત્ર કદન બાઈ ટેર 

પ્રેયણાજનિ શતા. વલનોદ કિનાયીલારા ગ જયાત િૉરેજભાું વામન્વનો વલદ્યાથી શતો.૨ 

૬ ઓગષ્ટ, ૧૯૪૨ ના કદલવે અભદાલાદભાું પ્રેભાબાઈ શોરભાું વલદ્યાથીઓની એિ જ ુંગી 

જાશયેવબા ભી શતી. તે વબાની અગાઉ યાષ્રલાદી અને વામ્મલાદી જૂથો અરગ ડી ગમા શતા. 

અને ોતોતાન ું ફ દેખાડલા િભય િવીને આવ્મા શતા. ોરીવ ણ ત ેવબાભાું શાજય શતી. 

ળરૂઆતભાું યાષ્રીમ વલદ્યાથી ભુંડના એિ અગ્રણી િામયિય ફારકૃષ્ણ શ ક્રે પ્રમ ખ સ્થાન વુંબાીને 

એિ જ સ્વાદાય પ્રલચન િયતા આગાભી સ્લતુંત્રતાની રડતભાું વુૂં ણૂય વાથ આલા વલદ્યાથીઓન ે

શાુંિર િયી શતી. ત્માયફાદ જળલુંત ઠાિયે અમતૃ ફાયોટના અન ભોદનથી રોિય ધ્ધ તયપી ઠયાલ 

યજૂ િમો તેના ય દ્વિજેન્દ્ર વત્રલેદીએ સ ધાયો મ ક્યો. તેના ય રાુંફી ચચાય ફાદ વલદ્યાથીઓની જ ુંગી 

ફહ ભતીએ મૂ ઠયાલ ઉઠાલી દીધો અને સ ધાયો વાય િમો જેના ળબ્દો નીચે પ્રભાણે શતા. 

"...અભદાલાદના વલદ્યાથીઓની આ વબા યાષ્રીમ ભશાવબા તયપથી બ્રિકટળ વત્તાનો વુૂં ણૂય 

અંત આણલાની ભાુંગણીને ટેિો આે છે. અને આઝાદીની આગાભી રડતભાું વલદ્યાથી જનતાન ે

વાભેર થલાની શાુંિર િયે છે."૩ 

૧૯૪૨ની ૮ભી ઓગષ્ટે ભધયાતે મ ુંફઇભાું ભેરી િોંગે્રવની ભશાવવભવતએ અંગ્રેજોને બાયત 

છોડી દેલાનો આદેળ આપ્મો અને જો તેઓ કશિંદ ન છોડે તો પ્રચુંડ અકશિંવા દેળ વ્માી દેળ વ્માી 
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આંદોરન જગાલલાનો ઠયાલ થમો. ઓગસ્ટની નલભી તાયીખે વયિાયે ગાુંધીજી, વયદાય લગેયે 

અગ્રગણ્મ નેતાઓને િડી રીધા. અભદાલાદ, સ યત, બરૂચ, નકડમાદ, બાલનગય, લઢલાણ, 

યાજિોટ, લડોદયા લગેયે ળશયેોભાુંથી જૂના નેતાઓને િડી આંદોરનને ઉગત ું જ દાફી દેલા વયિાયે 

પ્રમત્નો િમાય ણ પ્રજાના સ્લમુંભ  પ્રચુંડ પ્રવતિાય ને રીધે વયિાયના ગરા વનષ્પ ગમા. આ 

આંદોરન ળશયેી અને ગ્રામ્મ વલસ્તાયોભાું બ્રિકટળ  જજલ્રાઓ અને દેળી યાજ્મોભાું વલયત્ર પેરામેલ  

શત  ું. રડતનો દોય ય લિો અને વલદ્યાથીઓએ શાથભાું રીધો શતો. અભદાલાદભાું ળાા િૉરેજની છ 

થી આઠ ભકશનાની શડતાર ડી. ઓગષ્ટની આઠભી તાયીખએ ગ જયાત િૉરેજનાું છાત્રારમભાું 

એિઠા થમેરા વલદ્યાથીઓને યવલળુંિય ભશાયાજે રડતભાું બાગ રેલા શાુંિર િયી.૪ 

૧૦ ભી ઓગષ્ટ, ૧૯૪૨ ના યોજ રો િૉરેજની વાભેના ભેદાનભાું વલાયે દવ લાગ્મે રોિો 

બેગા થઇ િોંગે્રવ બલન સ ધી વયઘવ િાઢલાન ું નક્કી થય ું શત  ું. વલાયે ભોટી વુંખ્માભાું વલદ્યાથીઓ 

બેગા થમા. તેથી વ્મલસ્થાિોએ વનમત વભમ શરેા વલાયે આઠ લાગ્મે વયઘવ ળરૂ િય ું. તેભાું 

રગબગ ૨૦૦૦ વલદ્યાથીઓ અને ૨૦૦ જેટરી વલદ્યાથીનીઓ જોડાઇ શતી. વલદ્યાથીનીઓ આગની 

શયોભાું ચારતી શતી. ફધા ચાય-ચાયની રાઇનભાું ગોઠલાઇ ગમા શતા. આ વયઘવ રો-િૉરેજથી 

નીિી બ્રિસ્તી ચચય ાવ ેથઇ ગ જયાત િૉરેજ આલી શોંચય ું શત  ું. વયઘવભાું જોડામેરા િામયિયો 

અને વલદ્યાથીઓ ાવે ણ ધ્લજ છે. સતૂ્રો ોિાયતા શતા. ‘Quit India’, ‘ળાશીલાદ શો ફયફાદ’, 

‘ઇન્િરાફ બ્રઝિંદાફાદ’, ‘િયેંગે મા ભયેંગે’ એલા સતૂ્રોચચાય થતા શતા.૫ 

સતૂ્રોચચાય વાથે વયઘવ આગ લધે છે. િેટરાિ વલદ્યાથીઓ અને વલદ્યાથીનીઓ ગ જયાત 

િૉરેજભાું દાખર થામ છે. એ વલદ્યાથીઓભાું ભોખયે શતો ઝુંડાધાયી વલનોદ કિનાયીલારા ગ જયાત 

િૉરેજનો તે એિ તેજસ્લી વલદ્યાથી શતો. વલનોદના શાથભાું યાષ્રધ્લજ છે તે ોરીવ ઝુટલલાનો 

પ્રમાવ િયે છે. ‘ળાશીલાદ શો ફયફાદ’ િયતો વલનોદ િૉરેજના ભેદાનભાું ઘવૂતો શતો. અવહ્ય ભાય 

ઝીરતો શતો.૬ 
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ગ જયાત િૉરેજના ભેદાનભાું પ્રલેળતા ોરીવો ઉય થ્થયભાયો થમો. વપ્રન્ન્વર ટલધયન 

તથા ધીરૂબાઈ લચચે ડયા અને ધીરૂબાઈને રાઠીનો પટિો ડયો.૭ વલનોદ કિનાયીલારા ધ્લજ વાથ ે

આગ શતો. તેણે છાતી ખ લ્રી િયી ોરીવને રરિામાય અને િહ્ ું : ‘તાયે ગોીઓ ચરાલલી છે ને 

? તો ચરાલ ભાયી આ છાતી ય’. ોરીવે ગોી છોડતા તે ગોી લીય વલનોદના દેશને વલિંધી 

આયાય તે ગોી વનિી ગઇ. એને સ લડાલલાભાું આવ્મો. ખ ફ ઘલામેરો વલનોદ શજ  થોડો 

બાનભાું શતો. તેણે િહ્ ું : ‘ભને થાયીની િોઇ જરૂય નથી, ભને ચોિભાું સ લડાલો.’ તયત જ તેનો 

ચોિભાું સ લડાલલાભાું આવ્મો. ય લાનોએ તેની ાવે ફેવી ગીત ગાલા ભાુંડ્ ું ‘યુંગ જામ ના જ લાન 

યુંગ જામ ના ! જો જે જ લાન યુંગ જામ ના.’ 

થોડી જ લાયભાું ત્માું દાક્તયો આલી ગમા ણ દાક્તયોની વાયલાય િાયગત નીલડે તેભ ન 

શતી. આથી એ ગીતના ળબ્દો ભનભાું ઘ ૂુંટતા ઘ ૂુંટતા જ થોડા વભમફાદ ભાતભૃ વભ ભાટે ળશીદ થઇ 

ગમો. ગ જયાત િૉરેજના ટાુંગણની ધાયે શજ  આજે ણ વલનોદ કિનાયીલારાની વભાવધ તેની 

સ્મતૃી તાજી િયાલે છે.૮ 

૧૯૪૨ ની ‘કશિંદ છોડો રડત’ ભાું ગ જયાત િૉરેજનો વલદ્યાથી વલનોદ કિનાયીલારા ૧૦ 

ઓગષ્ટ, ૧૯૪૨ ના યોજ ળશીદ થમો શતો. તનેી માદભાું ગ જયાત િૉરેજના વલદ્યાથીઓ િાયા 

િૉરેજના ટાુંગણભાું વવડનશાભ રાઇિેયીની ફાજ ભાું એિ ખાુંબી યચલાન ું નક્કી િય ું શત  ું. 

દય ભકશનાની દવભી તાયીખે વલનોદ કિનાયીલારાના પોટાની ારખી વકશતન ું વયઘવ તેની 

ભાતભૃ વભ ય ૂ ષ્ ચડાલલા જત   તે વભમે ોરીવ વયઘવને યોિી અશ્ર લાય  છોડતી અન ે

વયઘવને વલખેયી નાખી ગ જયાત િૉરેજના ઇવતશાવભાું પ્રથભલાય તા.૧૦-૮-૧૯૪૩ ના યોજ એિ 

ખાનગી વબા બયીને ળશીદ વલનોદ કિનાયીલારાન ેબવ્મ સ્ભયણાુંજબ્રર અી શતી. તેભાું આચામય, 

અધ્માિો તથા વલદ્યાથીઓએ શાજય યશી ળોિ દળયિ ઠયાલ વાય િમો શતો. વલનોદની અભય 
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ળશાદતન ું સ્ભાયિ યચલા ‘કિનાયીલારા સ્ભાયિ વવભવત’ એ પાો ઉઘયાલી ગ જયાત િૉરેજભાું 

તેભની ભાતભૃ વભ ય એિ સ ુંદય આયવની ખાુંબી ફનાલી છે. તેના ત્રણ સચૂિ પ્રવતિ છે. 

(૧) એિભત આખરા વાભે આત્ભશ્રધ્ધા અને તભન્નાથી બયૂ ય ફલાો એિ ય લાન ઝઝુભે છે 

એ સચૂલે છે િે ાળલી ફ વાભે ભન ષ્મન ું આત્ભિા ય ધ્ધ િયી અંતે વલજમ ભેલે છે. 

(૨) ફીજા પ્રવતિભાું ય લાનના શાથભાું યાષ્રધ્લજ છે જે દેળની જનતાને જાગતૃ િયલાન ું સચૂલે 

છે. 

(૩) ત્રીજ  ધ્ર લતાયિન ું પ્રવતિ તે ય લાન ધ્ર લના તાયાની જેભ અચ અને અભય છે એભ સચૂલે 

છે.૯ 

 લીય વલનોદ કિનાયીલારાની સ્મવૃતભાું તા.૧૦-૮-૧૯૪૨ ના યોજ ફનેર ઘટના સ્થે ખાુંબી 

ઉબી િયલાભાું આલેર છે. જમપ્રિાળ નાયામણે ૧૦ ઓગષ્ટ, ૧૯૪૮ ના યોજ આ ખાુંબીન ું 

અનાલયણ િય ું શત  ું. દય લે ૯ ઓગષ્ટના યોજ યાજ્મ વયિાય તયપથી અને ૧૦ ઓગષ્ટના યોજ 

ગ જયાત િૉરેજના કયલાય તયપથી શ્રધ્ધાુંજબ્રરનો િામયક્રભ મોજામ છે. ખાુંબી ઉય ખ ુંટને લળ િયી 

યશરેા ય લાનન ું વળલ્ છે અને તેની નીચે રખાણ છે. "यारो न भुऱ जाना दिन खनु के हमारे ।"૧૦ 

 વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરે ણ િહ્ ું છે િે "તભાયો આદળય તો વલનોદ જે ળશીદ થમો છે 

એણે જે ફશાદ યી અને કશિંભત ફતાલી દેળદાજનો નમનૂો યાખ્મો છે તેને તભાયે વુંગ્રશી યાખલાનો છે. 

તેભાુંથી જીલનના ાઠ રલેાના છે.  "  
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