
 

Page | 1325  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

મધ્ય ગજુરાતના નાયક આદિવાસીઓ : ઈતતહાસ અને સસં્કૃતત 

 મહશેકુમાર વી. ચૌધરી 
આતસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ઈતતહાસ તવભાગ, 

સરકારી તવનયન અને તવજ્ઞાન કૉલેજ, જંબઘુોડા 
 આદિવાસી શબ્િ માટે અંગ્રેજીમાાં Tribe શબ્િ વપરાય છે. જે લેટીન ભાષાનો છે.તે 
Tribus શબ્િ પરથી ઉતરી આવેલ છે. સરકારી િફતરમાાં નાયકા કે નાયકડા તરીકે 
ઓળખાતા લોકો પોતાને નાયક તરીકે ઓળખાવે છે. નાયકા કે નાયકડા એ ઉજળીવર્ણ 
કહવેાત લોકો એ તતરસ્કારમાાં આપેલ ાં નામ છે જે સરકારે માન્ય રાખેલ ાં છે. જેથી નાયક 
તરીકે ઓળખાતી આ જાતત આદિવાસી હોવા છતાાં તેને આદિવાસી તરીકે કશા લાભ 
આજ સ ધી મળ્યા નથી.  

છોટા ઉિેપ ર અને પાવી-જેતપરૂ તાલ કામાાં કેટલાક નાયક પાસે થોડી ઘર્ી 
ખેતીની જમીન છે. એટલ ેતેઓ ખેતી, ખેતમજ રી અને ગામના ઢોર ચરવાન ાં કામ કરે 
છે. સાંખેડા,નસવાડી તાલ કામાાં તેઓ ખેત મજ રી અને ગોવાળ તરીકે તેઓ કામ કરે છે.  

નાયક જાતત શ રવીર જાતત છે. છોટાઉિેપ ર પ્રિેશમાાં તેઓએ પોતાની જાગીરો 
સાચવી રાખવા માટે ત્રર્ વખત બળવો કયો હતો. ઈ.સ.૧૮૧૮, ૧૮૩૮,૧૮૫૭ અન ે
૧૮૬૮માાં તેમરે્ બળવો કયો હતો બાદરયા,છોટાઉિેપ ર,વડોિરા અને ગ્વાલલયરનાાં 
રાજ્યોની મિિથી નાયકોના મ ખ્ય આગેવાનોને પકડવામાાં આવ્યા કેટલાક શરરે્ 
થયા,કેટલાકને તશક્ષા થઈ, કેટલાકને સારી ચાલના જમીન લઈ છોડી િીધા.  

નાયક બળવાખોરોની બે ટોળી હતી. બાદરય મ લકમાાં બારનો કેવળ, તેનો ભાઈ 
જળમાાં, રૂપો નાયક જેનો કારભારી ઓમકારતસહ આગેવાન હતા. તેમરે્ છોટાઉિેપ ર અને 
જાાંબ ઘોડાના મકરાર્ી ઓ મિિ કરતાાં બીજી ટોળી તવરમ નાયક, તેના ભાઈ મહાિેવ 
નાયક અને સમીરા નાયક સરિારી નીચે હતી. લોકવાયકા છે કે, રૂપા નાયકને 
વડોિરાની ગાિી આપવાન ાં કહીને સરકે ઠગીને પકડયો હતો.  

આજે નાયક જાતતની આતથિક સ્સ્થતત ખરાબ છે. ઘર્ી ખરાબ છે. ગામના ગોવાળ 
તરીકે જીવે છે. લગ્ન અન ેમરર્ પ્રસાંગે રાઠવા અન ેબીજી જાતતઓમાાં માિળ અને થાળી 
વગાડવાન ાં કામ કરે છે. તેઓનો પહરેવેશ જે તે તાલ કાની બીજી આદિવાસી જતી જેવો 
છે. એલ્ય તમતનયમનાાં ઘરેર્ા પહરેે છે.  

પાંચમહાલ જીલ્લાનો સળાંગ ઈતતહાસ તારીખવાર મળવો મ શ્કેલ બલ્કે અલભ્ય 
છે, પરાંત   જજલ્લાનો ઐતતહાતસક વારસો જે અનેક રીતે ગૌરવપ્રિ છે.  
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પાંચમહાલ જજલ્લાના છેક છેવાડે આવેલા જાાંબ ઘોડા તાલ કાન ાં નારૂકોટ ગામ એક 
અતત મહત્વન ાં એક સમયન ાં ઐતતહાતસક સ્થળ છે. ખ બજ ઝનનૂી તશકારી અને વહમેીલો 
સ્વભાવ ધરાવતી નાયક, નાયકા કે નાયકડા કોમ જે ખબૂ મજબ ત શારીદરક ક્ષમતા અને 
સહનશીલતા ધરાવે છે, તે કોમન ાં આ નારૂકોટ ગામ એક સમયે મ ખ્ય થાણ ાં હત  ાં. જ્યાાંથી 
આ નાયક કોમ દહિંદ સ્તાન ઉપર આતધપત્ય સ્થાપનાર લિટીશરો સામે તથા સ્થાતનક 
રજવાડાઓની સામે ઝન નપવૂણક લડાઈન ાં રર્તશિંગ  ફાંકી તેમની ઉંઘ હરામ કરી નાખી 
હતી.  

ભતૂપવૂણ જાાંબ ઘોડા સ્ટેટના રાજવાંશીઓ, હાલના જાાંબ ઘોડા નરેશ તવક્રમતસિંહજી 
મહારાર્ાના પવૂણજો ઈ.સ.૧૩૪૪મા મધ્યપ્રિેશ ના ધારથી રખડતા, રઝળતા રાજપીપળા 
થઈ નારૂકોટા આવ્યા હતા ત્યારે આ સ્થળે નારૂકોટમાાં ટોક્લ ભીલ નામનો રાજા રાજ્ય 
કરતો હતો. નારૂકોટમાાં નારૂ નામનો પટેલ હતો. જેની મિિથી ધારથી આવેલા વસાજી 
અને લખાજી નામના આ શ રવીરોએ ટોક્લ ભીલ રાજા, તેજારાર્ી અને બે ક ાંવરોને મારી 
નારૂકોટની ગાિી હસ્તગત કરી હતી સમય પસાર થતાાં અને મોગલાઈ તથા સ લ્તાનોન ાં 
પતન થતાાં અન ેરાજ્ય વહીવટ તમામ શીરે પાાંગળો બનતા, ગ જરાત રાજ્યમાાં મરાઠી 
સત્તાનો ઉિય થયો. તેઓએ આક્રમર્કારી બનીને ચારેબાજ થી ગ જરાતમાાં તવતવધ 
તવસ્તારોમાાં પોતાની રાજકીય સત્તા ની જમાવટ કરી, પદરર્ામે ઈ.સ. ૧૭૨૬ની 
આસપાસ આ બધો પ્રિેશ મરાઠા સરિારોના હાથમાાં આવ્યો અને મરાઠા સરિાર કાંથાજી 
કિમ ભાાંડેના પ ત્ર કૃષ્ર્ાજીએ આ પ્રિેશ ઉપર પોતાનો અંક શ જમાવ્યો, પરાંત   મરાઠા 
સરિારોની પરસ્પરની આતદરક સમજ તીને લઈ ૧૭૬૧માાં ગ્વાલલયર ના મહારાજા 
તસિંધીઆની હક મતમાાંથી આ આ પ્રિેશ સરકી ગયો અને નારૂકોટની તથા તેની 
આજ બાજ ના તવસ્તારમાાં આવેલ ડ ાંગરમાળાઓની બહાર લિટીશ આતધપત્યની સ્થાપના 
થઈ.  

આ રાજકીય અફડા તફડીના સમયે નારૂકોટ સાંસ્થાના વહીવટકતાણઓ આજે એક 
તરફ તો કાલે બીજી તરફ ઝુકતા રહી પોતાન ાં આસ્સ્તત્વ અને ગાિી ટકાવી રાખવા 
સમથણ બન્યા, પરાંત   આ મરાઠા સરિારોની સાથે આવેલા પાયિળના મરાઠી સૈતનકો જે 
આજના નાયક, નાયકડા અને નાયકા તરીકે ઓળખાય છે. તેઓએ અત્રેની આ 
ડ ાંગરમાળાઓમાાં પોતાન ાં રહઠેાર્ બનાવી સ્સ્થર થતા તેમ મળતી માદહતી પરથી જર્ાઈ 
આવે છે. આ નાયક કોમ સ્વતાંત્રતાપ્રેમી હતી અને તે કોઈના આતધપત્યને સ્વીકારવા 
તૈયાર ન હતી. પદરર્ામે નારૂકોટની આજ બાજ નાાં તવસ્તારોમાાં તેઓએ પોતાની હ ક મત 
અને જાગીરિારી ઉભી કરી, જેમાાં ડા ાંડીયાપ રા, વડખે વગેરે તથા હાલના પાવી-જેતપ ર 
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તથા રાજગઢ-ઘોઘાંબા તવસ્તારમાાં પર્ પોતાન ાં આતધપત્ય જમાવ્ય ાં હત  ાં, પરાંત   તેઓન ાં 
મ ખ્ય થાણ ાં નારૂકોટની આજ બાજ  જ રાખ્ય ાં. આ સમયે હાલના જાાંબ ઘોડા ગામન ાં 
અસ્સ્તત્વ જ ન હત  ાં. 

લિટીશરો સામેનો ભારતનો પ્રથમ સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામ શરૂ થાય ત્યાર પહલેાાં 
ડા ાંદડયાપરૂનો નાયક રૂપતસિંગ ૧૮૩૮માાં સ્થાતનક વહીવટિારો જેઓ અંગ્રેજોના તાબામાાં 
હતા. તેઓ સામે બગાવતનો બ ાંલગયો ફકી તેમને હતપ્રભ કરી િોડતા કયાણ હતા. પરાંત   
આ સ્થાતનક વહીવટિારોની મિિમાાં અંગ્રેજો આવતા અને તેઓની પાસે લડવા માટે 
સ્થાતનક હતથયારો હોવાથી અંગ્રેજોએ તેમને બાંિી બનાવ્યા હતા તેમ છતાાં તઓેને માફી 
આપી અંગ્રેજોએ તેમને સ્વીકૃત કયાણ હતા. રૂપા નાયકનો સાંગ્રામ આજની પેઢીને 
સમજવો અઘરો છે, પરાંત   તે સમયે રાજા-રજવાડાઓની એકહથ્થ  સત્તા અને અંગે્રજોની 
આદ તનક હતથયારો સાથેની મિિહોવા છતાાં આ નાયકોને પકડવા કે તેઓને તાબે કરવા 
આ સૌને ભારે પરસેવો પાડવો પડયો હતો.  

કેટલોક સમય રૂપો નાયક શાાંત રહ્યો, પરાંત   ત્યાર પછી નાર કોટની ક ાંડલી પાછળ 
આવેલ વડેખમાાંથી ‘જોરીયો નાયક’ નામની એક નવીન વ્યસ્ક્ત બહાર આવી, જે 
વ્યસ્ક્તન ાં ભારે વચણસ્વ સમસ્ત તવસ્તાર પર હત  ાં અને તેની ઓળખ સૌ ‘જોરીયો પરમેશ્વર’ 

તરીકે આપતા હતા. આ ‘જોરીયો પરમેશ્વર’ નો ઈતતહાસ ખબૂ લાાંબો છે. જેન ે
ઈતતહાસકારોએ ખ બજ અન્યાય કરી તેને બહારવદટયો અથવા લ ાંટારૂ તરીકે લચતરેલ છે. 
૧૮૫૪માાં આ ‘જોદરયા પરમેશ્વર જોડે, ‘રૂપોનાયક’, ‘બાધદરયા ફકીરા’, ‘રૂપાનો દિકરો 
ગલાલીયો’ ‘વ ાંલેદરયા’, ‘ઝીંગોનાયક’ વગેરે અનેક નાયક કોમના નેતાઓ જોડાય અને 
જાાંબ ઘોડા તાલ કાના સમગ્ર તવસ્તાર પર પોતાન ાં આતધપત્ય જમાવ્ય ાં. 

પાંચમહાલ જજલ્લાના નાયકડાઓ, ઠાકોરો તથા બીજી આદિવાસી પ્રજાઓ અંગ્રેજ 

સરકારની તવરૂદ્ધ હતી, કારર્ કે રાજાઓ તેમની ઉપર જ લમો ગ જારતા. રાજાઓની 

ભાગીિાર અંગ્રેજ સરકાર બનતી. પાંચમહાલ અને તેની આજ બાજ ના જજલ્લાઓની 

આદિવાસી જાતત નાયકડા તરીકે જાર્ીતી છે. સૌ પ્રથમ સાંખેડાના નાયકડાઓએ એમના 

રૂપા નાયક અને કેવળ નાયકની સરિારી નીચે અંગે્રજ સરકાર સામે બાંડ પોકાય ું. 
 નાયકડાઓ કેટલાય વખતથી તકની રાહ જોતા હતા અને આ તક ૧૮૭૫ની 

ક્રાાંતતથી તેમને મળી ગઈ. તાત્યા ટોપેના ગ જરાત આગમન પહલેાાં ગાયકવાડ રાજાનાાં 
નજીકનાાં સગાાંઓ એટલે કે રાજવી ક ટ ાંબના સભ્યો પેશવાની તરફિારી કરતા હતા, 

કારર્ કે તેઓને પેશવા સાથે કૌટ ાંલબક સાંબાંધો હતા. સાથ ે રાજઘરાનામાાં ચાલતી 
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આંતદરક ખટપટો પર્ કારર્ભતૂ હતી. મહારાજાનાાં ખબૂ જ નજીકના સગા ભાઉસાહબે 
પવાર જે તાત્યા ટોપેના ખબૂ જ નજીકના તવશ્વાસ  બાતમીિાર ગર્પતરાવના સાંપકણમાાં 

હતા. ભાઉસાહબે પવારનો નાયકડાઓના સરિાર રૂપા નાયક અને કેવળ નાયક ઉપર 

પ્રભાવ હતો. આથી ગર્પતરાવની મારફતે નાયકડાઓને અંગે્રજો સામે ય દ્ધ કરવા 

તૈયાર કયાણ. જેથી તાત્યા ટોપેના આગમન પહલેાાં પાંચમહાલ અને રેવાકાાંઠામાાં તાત્યાના 

લશ્કરને કોઈ મ શ્કેલી ન પડે. ૨૮ જ ન, ૧૮૫૮ના રોજ તાત્યા ટોપેના, લશ્કર અન ે

અંગે્રજ સેના વચ્ચે ગ્વાલલયરમાાં ય દ્ધ થય ાં. આ ય દ્ધમાાં તાત્યાની હાર થઇ, આથી એમરે્ 
ઝડપથી તનર્ણય કરી લીધો કે હવે પછી ક્ાાં જવ ાં, જ્યાાં તેને મિિ મળી રહ ેજેથી  ત ે

અંગે્રજ સેનાનો ફરીથી મ કાબલો કરી શકે. ગ્વાલલયરની હાર પછી તાત્યાએ રાજસ્થાન 

તરફ નજર િોડાવી, પરાંત   તેને તે અન કૂળ ન લાગ્ય ાં. આ પછી તેમરે્ મહારાષ્ર તરફ 
તવચાય ું પર્ તે અન કૂળ ન લાગ્ય ાં, કારર્ અંતર ઘણ ાં દ ર હત  ાં અને અંગે્રજ સેના પીછો 

કરી રહી હતી. આથી તેની નજર ગ જરાત અને વડોિરા પર ઠરી, કારર્ વડોિરા એ 

ગાયકવાડન ાં રાજ્ય હત  ાં. ગાયકવાડ રાજવીઘરાના સાથે પેશવા ભોસલે, 

ગ્વાલલયર,સતારા વગેરે રાજવી ક ટ ાંબો સાથે કૌટ ાંલબક અને પાદરવાદરક સાંબાંધો હતા. 

વળી વડોિરાના મહારાજાતસવાય પેશવાના માર્સો સાથે સાંપકણમાાં પર્ હતા. બાપ  

ગાયકવાડ, િાિાસાહબે ગાયકવાડ (મહારાજાના મોટા ભાઈ) રાજા ભોસલે, જેવા અનેક 
તેમજ ન્યાલચાંિ ઝવેરી જેવા અનેક વેપારીઓ પર્ અંગે્રજ સરકાર સામેનાાં જ િાાં જ િા ાં 

ષડય ાંત્રોમાાં સામેલ હતાાં. ફક્ત અન કૂળ સમયની રાહ જોતા. જેથી વખત આવે અંગ્રેજ 

સરકારને ઉથલાવી શકાય. આ બધાાં પાસાાંઓનો તવચાર કરી તાત્યાએ ગ્વાલલયરથી 
વડોિરા તરફ જવાન ાં નક્કી કય ું અને તેને મિિ કરવા માટે તાત્યાના તવશ્વાસ  
બાતમીિાર ગર્પતરાવ ભાઉસાહબે પવારની મિિથી પાંચમહાલ અને રેવાકાાંઠામાાં 

તાત્યાના આગમન પહલેાાં તખતો ગોઠવાઈ ગયો હતો. બરાબર એક મદહના પછી એટલ ે

૨૯મી નવેમ્બર, ૧૮૫૮નાાં રોજ તાત્યા ટોપેન ાં છોટાઉિેપ રમાાં આગમન થય ાં. જ્યાાંથી ત ે

આગળ વધી વડોિરા જવા માગતો હતો. 
 વડોિરાના મહારાજા ખાંડેરાવ ગાયકવાડન ાં સાંપરૂ્ણ ધ્યાન નાયકડાનો બળવો 

િબાવવામાાં હત  ાં. અને તે દ્ધારા શાાંતત સ્થાપી અંગે્રજ સરકારને મિિ કરવાન ાં હત  ાં. 

વડોિરા રાજ્યે પોતાનાાં બધાાં જ સાધનો કામે લગાડયાાં હતાાં. વાહનવ્યવહાર માટે 
અશ્વો, ઊંટો અને સાથે ગાડાઓ, માર્સો, પૈસા તથા માલસામાન રાખવા માટેની 
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જગ્યાઓ આ બધામાાં સૌથી વધારે મહત્વની અને અગત્યની વસ્ત   એટલે કે લડાઈમાાં 

વ્યહૂ ઘડવા માટે દ શ્મનની ચાલ જાર્વી જે ખ બ જ અગત્યની છે અને જરૂરી પર્ છે. 

દ શ્મનની વ્યહૂરચના જાસ સી તાંત્ર દ્ધારા જાર્ી શકાયછે. આ માટે ગાયકવાડ સરકારે તે 

પ્રિેશના જાર્કાર ભોતમયાઓ અને ચ નાંિા બાતમીિારોની પર્ જાળ તવકસાવી હતી. જે 

લડાઈ જીતવા માટે સૌથી અગત્યની વસ્ત   છે. આ જવાબિારી ગાયકવાડ મહારાજાના 
ખબૂ જ તવશ્વાસ  અને રેવાકાાંઠાના પોલીટીકલ એજન્ટ માધવરાવ ખાંડેરાવને સોંપવામાાં 

આવી હતી. તેમની સાથે સાંખેડાના વહીવટિાર હીરાલાલ િેસાઈ અને વડોિરા 

સરકારના કામિાર ભાઉ નાગોથાનેકરને રાખવામાાં આવ્યા. તેઓએ લીધેલાાં પગલાાં 
અંગેનો રીપોટણ રેતસડન્સી તથા ય દ્ધમાાં રહલેા લશ્કરના ઉપરી અતધકારીઓને પર્ 

પહોંચાડવાનો હતો. 
 રેકડણ ઉપરથી જાર્વા મળે છે કે નાયકડાઓએ સૌથી પહલેાાં બળવાની શરૂઆત 
૧૮૫૭ના ઓક્ટોબર મદહનામાાં કરી તેમરે્ પ્રથમ ચાાંપાનેર અને નારકોટાના વાાંસના 
ખ બ જ ગાઢ જ ાંગલોમાાં શરૂઆત કરી અને તે ગોધરા સ ધી તવસ્તરી, તેઓ લોકોને લ ૂાંટી 

લેતા. ગામડાઓમાાં જઈ ધાડ પાડતા અને ખેતરના ઊભા પાકને ન કસાન પહોંચાડતા. 
આ પ્રવ તત્તથી ડરી ગામમાાં વ્યાજખાઉનો ધાંધો કરતા વાર્ીયાઓએ ઉચાળા ભરવા 

માાંડયા.તેમની જગ્યાએ ગામન ાં રક્ષર્ કરવા સૈન્ય આવ્ય ાં. તેનો પ રવઠો જેમાાં 
ખાધસામગ્રીઓથી માાંડી હતથયારો પર્ ઊંટો ઉપર અને ગાડાાં વાટે છેક જાાંબ ઘોડાથી 

લાવવામાાં આવતો હતો. 

 અંગ્રેજ લશ્કરની સરિારી કનણલ વેલ્સને સોંપવામાાં આવી હતી. અંગ્રેજ લશ્કર 
અને નાયકડા વચ્ચે પહલેી અથડામર્ હાતથયા પાલનપ ર ગામ પાસે થઇ બે હજારથી 

વધારે નાયકડાઓ એકઠા થઇ ગયા. જ ાંગલોમાાંથી કીદકયારો અને તવલચત્ર અવાજો તેમજ 

તીરકામઠાથી સજ્જ નાયકડાઓએ કનણલ વેલ્સ સાથે સામસામી ય દ્ધ કય ું. પછી 

નાયકડાઓ પોતાની તાકાતમાાં વધારો કરવા જ ાંગલમાાં ચાલ્યા ગયા. બીજે દિવસ ેએવા 

અહવેાલો મળ્યા કે નારકોટ જ ાંગલમાાં બીજા ચારસો લોકો ભેગા થયા છે. તેઓએ 
જ ાંગલનાાં ઝાડ કાપી તશવરાજ્યપ રથી જાાંબ ઘોડા વચ્ચેના રસ્તે લશ્કરને આગળ માચણ 

કરવાન ાં લગભગ અશક્ બનાવી િીધ ાં. નાયકડાઓએ જ ાંગલમાાંથી પસાર થતા ઘાટો 

ઉપર પર્ ચોકીઓ ગોઠવી િીધી. નાયકડાઓએ કનણલ વેલ્સના લશ્કર ઉપર ધરોર્ા 

ગામ પાસે હ મલો કયો. પરાંત   આ સમયે કનણલ વેલ્સ હાલોલમાાં હતો. તે બીજી ક મક 
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મોકલી શકે તેવી પદરસ્સ્થતત ન હતી, કારર્ કે નાયકડાઓએ આડશો ઊભી કરી હતી. 
વળી જાાંબ ઘોડાથી હાલોલનો માગણ ગાઢ જ ાંગલોમાાંથી પસાર થતો હતો અને રસ્તાઓમાાં 

ઘાટા આવતા હતા. કનણલ વેલ્સની હાજરીમાાં નાયકડાઓએ કનણલ વેલ્સના કેમ્પ ઉપર 

હ મલો કયો.  અંગ્રેજ કેપ્ટન ઘવાયો. ગામનાાં ઘરોને સળગાવી િીધાાં. દિવસે દિવસે 

નાયકડાઓન ાં જોર વધત ાં જત  ાં હત  ાં. 

 આથી કનણલ વેલ્સને જ િાાં જ િા ાં પગલાાં તવચારવાની ફરજ પડી. આના ભાગરૂપે 
ડભોઇ અને સાંખેડાના વહીવટિારોને સ ચના આપી કે વડોિરાથી જતો પ રવઠો તાત્કાલલક 

બાંધ કરાવો. કારર્ કે નાયકડાઓ વડોિરાની સરહિમાાં રહ ેછે. વળી નાયકડાઓ માટે 

તાત્કાલલક હાજરીપત્રક રાખવાનો હ કમ કયો. હાલોલ પરગર્ામાાં રહતેા લોકોને હતથયાર 

રાખવાનાાં લાઇસન્સ આપવાન ાં જર્ાવ્ય ાં. આમ નાયકડા સામ ેલડવા તથા તમેને રોકવા 
જ િા જ િા હ કમો અંગે્રજ સરકારે કયાણ, પર્ આ બધાાં અગમચેતીનાાં પગલાાંનો કોઈ જ 

અથણ ન હતો. આ પગલાાં ય દ્ધભતૂમમાાં અંગે્રજોને કોઈ કામ ન લાગ્યાાં અને તેનાથી તેમનો 

હતે   પર્ ન સયો. નાયકડાઓ ગાઢ જ ાંગલોમાાં જતા રહ્યા અને ત્યાાંથી અંગ્રેજો સામે 

ગેરીલાય દ્ધ શરૂ કય ું. તેઓ ગમે ત્યારે લશ્કરની ટ કડી ઉપર છાપો મારી પાછા જ ાંગલમાાં 

નાસી જતા. લશ્કરને પહોંચાડવામાાં આવતો પ રવઠો કાપી નાખતા. પ રવઠામાાં આવતા 
અનાજને લ ૂાંટી જતા કે હતથયારો ઉઠાવી જતા અને આમ લશ્કર સરસામાન વગર 

હરેાનપરેશાન થઇ જત  ાં હત  ાં. 
 કનણલ વેલ્સે જ ાંગલને જોડતા સરહિી રસ્તાઓ ઉપર નાકાબાંધી કરી તેમનો પીછો 
કરવાનો પ્રયત્ન કયો, પરાંત   જ ાંગલના ભોતમયા એવા નાયકડા ટૂાંકી પગિાંડીનો ઉપયોગ 

કરી પલાયન થઇ જતા. નવેમ્બર મદહનામાાં નાયકડાઓએ અંગે્રજોન ાં નાક કાપ્ય ાં. તેમની 
હાજરીમાાં જ નાયકડાઓએ બે ગામો ઉપર ઓલચિંતો હ મલો કરી બે ગામોને ભસ્મીભતૂ 

કરી નાખ્યા. લોકોમાાં અને ખાસ કરીને ભોમીયાઓમાાં અને વળાતવયાઓ ડરના માયાણ 

કામ કરવાની ના પાડવા લાગ્યાાં. અંગે્રજ લશ્કર બાંદ કો અને તોપોથી સજ્જ હત  ાં. પરાંત   
અચાનક નાયકડાન ાં તીરકામઠાઓથી સજ્જ લચલચયારો પાડત  ાં અને તવલચત્ર અવાજો કરત  ાં 

પવનની ગતતએ આવત ાં ઘેરી પાછાં. ડ ાંગરો ઉપરના ગાઢ જ ાંગલોમાાં અદ્રશ્ય થઇ જત  ાં. 
આથી ક્રોધે ભરાયેલા અંગ્રેજ અમલિારોએ નાયકડાનાાં બે ગામો સળગાવી મકૂ્ાાં, 
વડોિરાના મહારાજા ખાંડેરાવ પરેશાન થઇ ગયા અને ડભોઇના વહીવટિારને હ કમ કયો 

કે તરત ગમે તેમ કરી માલ  ગામના નાયકડા બાપ  નાયકને પકડી હાજર કરો. 



Research Guru: Volume-12, Issue-4, March-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1331  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

જાાંબ ઘોડાનાાં તોફાનો પાછળ તેનો હાથ છે. વળી તેની તમામ માલતમલકત જપ્ત કરો, 

પર્ આ બધ ાં કરવાથી તો પદરર્ામ ઊલટ ાં આવ્ય ાં. તોફાનો ઓછાાં થવાને બિલે વધી 

ગયાાં. સાંખેડાના વહીવટિારે એક સચૂન કય ું કે, ભિરપ ર, સાંખેડા અને ઉિેપ રના િરેક 

ગામમાાં આઉટપોસ્ટો ઊભી કરો. િરેક ગામમાાં ૧૦ ચોદકયાતો રાખો. આ સ ચન માન્ય 

રાખવામાાં આવ્ય ાં અને િરેક વ્ય હાત્મક જગ્યા ઉપર આઉટપોસ્ટો ગોઠવવામાાં આવી. આ 

િરતમયાન અંગે્રજ લશ્કરની વધારે ટ કડી આવી. સાંખેડાનો પોલીસફોસણ સાંખેડાના 

વહીવટિારને સોંપવામાાં આવ્યો. વડોિરાના રાજાએ જાહરે કય ું કે જે તસપાઈઓ પ રા 

ખાંત, મહનેત અને વફાિારીથી ફરજ બજાવશે તેને યોગ્ય ઇનામ આપવામાાં આવશે. 
જેતપ રના તાબાનાાં ગામોમાાં રાખેલ લશ્કર માટે એવી વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી કે 

િરેકને પાાંચ દિવસન ાં રેશન આપવ ાં. કારર્ કે તેમને ગાઢ જ ાંગલમાાંથી જવાન ાં હોય છે. 

આ રીતે નાયકડાઓ સામે લડવાનો પ્લાન જાન્ય આરી, ૧૮૫૯માાં તૈયાર થયો. એવ ાં 

નક્કી કરવામાાં આવ્ય ાં કે લશ્કરને ત્રર્ ભાગમાાં વહેંચી િેવ ાં. િરેક ગ્ર પ જ િા જ િા રસ્તાથી 

નાયકડાઓ ઉપર હ મલો કરે. કેપ્ટન તવલ્સન અને બ્ર મવેલ જ ાંગલમાાં તેમને ઘેરી લે 

અને તેમને જ ાંગલમાાંથી બહાર આવવાની ફરજ પાડે. અંગે્રજ લશ્કર અને ગાયકવાડન ાં 

લશ્કરે બધી તૈયારીઓ સાથે અને સાંપરૂ્ણ સાધન સરાંજામ સાથે હ મલો કયો. પરાંત   

નાયકડા તેમના કરતા વધારે ચાલાક નીકળ્યા. અંગ્રેજ સરકારની જેમ તેમને પર્ 
તેમના બાતમીિારો તરફથી અંગ્રેજ લશ્કર અને ગાયકવાડના લશ્કરની દહલચાલની 
જાર્ પહલેેથી થતી હતી, તેથી અંગ્રેજ અને ગાયકવાડ લશ્કર જ ાંગલમાાં પ્રવેશી તેમની 

ઉપર હ મલો કરે તે પહલેા તેઓ તે જગ્યા ખાલી કરી પલાયન થઇ ગયા હતાાં. બીજી 

અંગે્રજ લશ્કરની ટ કડીએ તશવરાજપ રના જ ાંગલમાાં નાયકડાઓને ભેટો થઇ ગયો. 
ખનૂખાર ય દ્ધ થય ાં જેમાાં અંગે્રજ લશ્કરનો એક કેપ્ટન ઘાયલ થયો અને ઘર્ા લશ્કરના 

તસપાઈઓ જખમી થયા અને મરાયા. નાયકડાઓનો સફાયો કરતો કે તેમને જેર કરવા 

એ લોઢાના ચર્ા જેવ ાં હત  ાં. 
 જયારે અંગ્રેજ સરકારની કોઈ પર્ કરી ફાવી નદહ, નાયકડાઓને જેર કરવાના 

બધા જ પ્રયત્નો તનષ્ફળ ગયા. દિવસે દિવસે નાયકડાઓની ગામડાઓમાાં ધાક વધવા 
લાગી ત્યારે અંગે્રજ સરકારને લાગ્ય ાં કે લશ્કરના બળથી તેમન ાં મોત નહી કરી શકાય, 

ત્યારે તેમરે્ ક ટનીતતની ચાલ અજમાવવાની શરૂ કરી. ભાગલા પાડો અને જીતો એ 

નીતત અહીંયાાં પર્ અજમાવી. કનણલ વેલ્સ ે ગોરજ ગામના નાયકડાઓની તમદટિંગ 
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બોલાવી. નાયકડાઓની એકતામાાં ભાગલા પાડવાની શરૂઆત કરી. નાયક ભાઉતસિંહજી 

ભાલ  જે મલ  ગામનો મ ખીયો હતો. તેને પોતાની તરફેર્માાં લાવવા પ્રયત્નો શરૂ કયાણ. 

કનણલ વેલ્સે નાયકડાઓને સમજાવ્યા કે તમે અમને સહકાર આપો. તમને બધા જ 

પ્રકારન ાં રક્ષર્ પરૂ ાં પાડીશ ાં. તમારે અમારાથી ડર રાખવાની જરૂર નથી. આ જ પ્રમાર્ે 

સાગવાડ અને વપે્રસીના નાયકડાઓને પોતાની તરફેર્માાં કયાણ. અંગ્રેજોને વફાિાર 
રહશેો તો અંગ્રેજ સરકાર તમને પ રત  ાં વેતન આપશે અને રોજ રોજના સાંઘષણનો અંત 

આવશે. અંગે્રજોની આ ક ટનીતતની ચાલ જ િા જ િા કબીલાના મ ખીયાઓએ રૂપા નાયક 
માની ગયો અને ૧૦મી માચણ, ૧૮૫૭નાાં રોજ તરે્ે અંગ્રેજો સાથે સાંતધ સ્વીકારી પોતાનાાં 

હતથયારો મકૂી િીધાાં. આ પછી ભીમા નાયકે પોતાના સાથીઓ કે જે તનેી સાથ ેઆ 
બળવાના સ ત્રધાર હતા તેવા ભીમા નાયક અને કેવળ નાયકને સાપ તારા જઈને 

સમજાવી આવ્યો. તેઓએ પર્ સમાધાન કરી લીધ ાં. અંગે્રજોએ ક ટનીતતથી 
નાયકડાઓનો બળવો સમાપ્ત કયો. 

 આ નાયક આગ્રર્ીઓને લિટીશરોએ પકડયા. પછી તેઓ સામ ેજે કેસ અંગ્રેજોએ 
૧૭ ફેબ્ર આરી, ૧૮૬૮માાં મ ાંબઈ રાજ્યના ગવનણરના એજન્ટ ડબલ્ય . એચ. પ્રોપટણ પાસે 
જાાંબ ઘોડામાાં જ ખાસ અિાલત સ્થાપી ચલાવ્યો. તેમાાં તેઓએ જર્ાવ્ય ાં હત   કે, આ નાયક 
કોમના અગ્રર્ીઓએ વડોિરાના ગાયકવાડના અડીકારીયો સાથે પર્ વાટા ગાટો યોજી 
હતી, જેમાાં તેઓને સફળતા મળી ન હતી કારર્ કે, તે સમયે સ્વતત્રતા  સાંગ્રામને 
વડોિરામાાંથી જ જરૂરી સહકાર પ્રાપ્ત થયો નહતો.  

નાયક કોમના આ બળવાને કારર્ે કે તેઓની સ્વતત્રતાની ઝુાંબેશના કારર્ે 
૧૮૩૮થી ૧૯૧૭ સ ધી જાાંબ ઘોડા સ્ટેટનો નો વહીવટ અંગ્રજ સરકારે પોતાના હસ્તક લઈ 
સ્ટેટ પર જપ્તી મકૂી હતી. જે નેવ ાં વષણ સ ધી રહી હતી અને આ નેવ ાં વષણ સ ધી અહી નો 
વહીવટ અંગે્રજોએ સાંભાળ્યો હતો. જાાંબ ગોડાનો હાલનો દકલ્લો ૧૮૩૭માાં પ્રકાતશત 
પાંચમહાલ જીલ્લા ના ગેજેટમાાં ૭૮૩ના પાના ઉપર જર્ાવેલ છે. રૂપા નાયકના વાંશજો-
‘ગ લાબ નાયક’, ‘ઝીંગો નાયક’ વગેરેએ ડાાંદડયાપ રા ગામ ખાલી કરી ડ ાંગર ઉપરના 
પોયલી ગામમાાં વસવાટ કરેલ છે. ઝીંગા નાયકને છ-એક છોકરીઓ હતી. નામે ભટલી, 
ચાાંિલી, ગ સ્ટી, દ લી, િેવલી વગેરે હતી. જેનો વસ્તાર આજે ચાલવડ, ઝબાર્, તનઝરર્-
ફલળયા, ડૂમા વગેરે ગામો છે. જેમાાં આજે પોયલીનો રૂપા નાયકનો વારસિાર ભાવતસિંહ 
નાયક ત્યાનો સરપાંચ બન્યો હતો. આજે વડેખ જે જોદરયા પરમેશ્વરન ાં ગામ હત  ાં તે ત્યા 
ડાાંદડયાપ ર જે રૂપા નાયકન ાં ગામ હત  ાં તેને નાયક કોમ શ્રાતપત ગામ માને છે, ત્યાાં 
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એકપર્ નાયકન ાં ઘર કે વસ્તી નથી. જોદરયા પરમેશ્વરનો વાંશજ રામજી નાયક તથા 
તેનો વાંશજ લબજલ હયાત નથી, પરાંત   તેના ક ટ ાંબીજનો ધનપ રી ગામમાાં વસે છે. 
ડાાંદડયાપ રના રૂપતસિંહ નાયક તથા ચારને ઈ.પી.કોડની કલમ ૧૨૧ લિટીશ તાજ સામે 
ય દ્ધ છેડવા બિલ તથા કલમ ૧૨૫ તાજના તમત્ર રાજ્યો િેવગઢબાદરયા, છોટાઉિેપ ર, 

જાાંબ ઘોડા વગેરે સામે ય દ્ધ છેડવા બિલ તથા કલમ-૧૨૬ મ જબ કાનનૂી કાયણવાહી કરી 
૧૬ એતપ્રલ, ૧૮૬૮ના રોજ ફાાંસી આપવામ આવી તથા અન્ય કેટલાકને પર્ ભારે 
સજાઓ કરવામાાં આવી.  

અન્ય ચારને ઈ.પી. કોડની કલમ ૧૨૧ લિટીશ તાજ સામે ય દ્ધ છેડવા બિલ 
તથા કલમ ૧૨૫ તાજના તમત્ર રાજ્યો િેવગઢબાદરયા, છોટાઉિેપ ર, જાાંબ ઘોડા વગેરે 
સામે ય દ્ધ છેડવા બિલ તથા કલમ-૧૨૬ મ જબ કાનનૂી કાયણવાહી કરી ૧૬ એતપ્રલ, 

૧૮૬૮ના રોજ ફાાંસી આપવામ આવી તથા અન્ય કેટલાકને પર્ ભારે સજાઓ કરવામાાં 
આવી. 

રૂપતસિંગ નાયક અને અન્યને થએલ સજા પછી આ નાયક કોમ ફરી સાંગદઠત ર્ 
થાય તેની ધાકને લીધે આ સમગ્ર કોમને જાાંબ ઘોડા તથા આજ બાજ ના તવસ્તારમાાંથી 
મોટે પાયે દહજરત કરાવડાવી તેમરે્ ચગિી નાખવામાાં આવી. જાાંબ ઘોડા સ્ટેટ પરથી 
૯૦ વષણની જપ્તી ઉઠતાાં આ સ્ટેટનો વહીવટ હાલના રાજવીના પરિાિા ગાંભીરતસિંહજીને 
સોપવામાાં આવ્યો હતો, પરત ાં તેમના અવસાન  બાિ તેમના પ ત્ર રર્જીતતસિંહજી ગાિીએ 
આવતા તેઓએ જાાંબ ઘોડા સ્ટેટમાાં અનેક કાયિાઓ અમલી કરી ફરજજયાત મ ક્ત 
તશક્ષર્ની વ્યવસ્થા કરી હતી. સાથે સાથે આદિવાસીઓની જમીન જાગીર પર્ સ્ટેટની 
માંજ રી વગર કોઈ ખરીિ, વેચાર્ કરી શકત  ાં ન હત  ાં.  

આદિવાસીઓમાાં સૌથી વધ  જો કોઈ કોમને સહન કરવાન ાં આજે પર્ છે તો તે 
કોમ નાયકની છે. કેળવર્ી ક્ષેતે્ર અત્યાંત પછાત હોવાથી તે સાંગદઠત નથી અને જૂના 
દરવાજો તથા વ્યસનોમાાં તેમની આવક તેઓ ગ માવે છે. નાયક કોમની સ્ત્રીઓ પ ર ષો 
કરતાાં વધ  હોતશયાર અને વહીવટ કે્ષતે્ર તનપરૂ્ હોવાથી ઘરનો મોટાભાગનો કારભાર 
તેઓ સાંભાળે છે. આનાયક કોમન ાં સાંશોધન કે કે તેઓ ક્ાાંથી આ તવસ્તારમાાં આવ્યા 
અને સ્થાઈ થયા તે કહવે  ાં ખ બજ જરૂરી છે. તેમની ભાષામાાં મરાઠી ભાષાની છાટ છે.    

વી. રાઘવૈયાહ નામના એક લેખકે ‘રાયબલ દરવોલ્ટ ઇન ઇન્ન્ડયા’ નામન ાં પ સ્તક 
લખ્ય ાં છે. જેના ૧૦મા પ્રકરર્માાં ગ જરાતના નાયકો માટે જેકોઈ જાર્કારી પ્રાપ્ત થઈ છે 
તેમાાંથી ઠીકઠીક કહી શકાય તેવ ાં આલેખન તેમરે્ કય ું છે. જેમાાં આનાયકોએ જ તેમની 
સ્વતાંત્રતાના અલભગમોને ભીલોમાાં પર્ પ રાવ્યો હોવાન ાં જર્ાવાય ાં છે. આ નાયકોએ 
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૧૮૫૪માાં માથ ાં ઉચક્ા પછી ૧૮૫૮માાં ભાવસાહબે પવાર નામના મરાઠા સરિારના 
સાથથી હતથયારો ઉઠાવી જાાંબ ઘોડા તથા આજ બાજ ના અનેક થાર્ાઓમાાં લ ાંટફાટ આિરી 
હતી. એટલ  જ નહી પરાંત   ઈંગ્લીશ કેપ્ટન બટ્સના હાથની આઠમી રેજીમેન્ટના નાંબર 
એકની ટ કડી  ઉપર હ મલો કયો હતો અને ત્રર્ ચાર દિવસ લડાઈ પછી નાયકોને ભારે 
ન કશાન થતાાં તેઓએ પીછે હઠ કરી હતી, નાયક લોકોની ઈચ્છા પોતાન ાં આગવ  રાજ્ય 
સ્થાપવાની હતી, પરાંત   તેમાાં તેઓને સફળતા મળી નહતી અન ેતેઓએ આ લડાઈઓમાાં 
ભારે ખ મારી વેઠવી પડી હતી.  

નાયક લોકોની મળૂ વસ્તી જાાંબ ઘોડા, સાગટાળા, સાંખેડા તથા હાલોલ તાલ કાના 
ગામોમાાં જ જે-તે સમયે સ્સ્થર થએલી હતી. જ્યાાંથી  તેઓ આજે વેર તવખેર થઈ એકલા, 
અટ લા, નોંધારા બની રક્ષર્ અને સાંગઠન વગરના થઈ સાબરકાાંઠા-બનાસકાાંઠા સદહતના 
અન્ય સ્થળોએ ભાગે ખેતી કરવા તથા મજ રી કરવા જાય છે. લગભગ િોઢસો-બસો વષણ 
પહલેાાં આ નાયકો  પર આતધપત્ય જમાવવાની કામગીરીરૂપે બલ્કે તેમનાથી રક્ષર્ 
મેળવવા માટે અને તેઓના હ મલાથી બચવા માટે જાાંબ ઘોડામાાં લિટીશ સ્થાપત્ય 
મ જબનો અતતની તવતવધ ક્ચેરીયો પર્ ત્યાાં હતી. જેમાાં પોલીસો તથા થારે્િારન ાં 
રહઠેાર્ પર્ હત  ાં. અતત મજબ ત જેલ પર્ હતી. જે બધ  જ આજે અતે્ર ભાંગાર અવસ્થામાાં 
જોવા મળે છે. નાયક લોકો કેટલા શસ્ક્તશાળી હતા તે જો જોવા જોઈએ તો તેમની 
પ્રવતૃતઓ સામે લિટીશ શાસનન ાં અને િેશી રજવાડાઓના બનેલા સય ાંકત લશ્કરોએ 
લશ્કરી કાયણવાહી આરાંભી હતી. જેમાાં કેપ્ટન બાટણનના નેતતૃ્વમાાં આરબસેના, 
ગાયકવાડન ાં સહાયક લશ્કર, ભીલ કોઅસણ સાથેના લશ્કરે તેમના પર હ મલો કરતાાં 
અલગયાર જેટલા નાયક યોદ્ધાઓ વીરગતતને પામ્યા હતા અને ૫૮ જેટલાઓને 
પકડવામાાં  આવ્યા હતા. જેઓને સજા કરવામાાં આવી હતી અન ેફાાંસી પર્ આપી હતી. 
આ વીરત્વસભર સ્વતાંત્રતાપે્રમી નાયક કોમને તેમના જ ના રીત-દરવાજો, વ્યસનોમાાંથી 
મ સ્ક્ત અપાવી તેને આજના સમાજ જોડે તશક્ષર્ આપી જો જોડે તો એક ઉત્તમ કતણવ્ય 
ગર્ાશે.  

જાાંબ ઘોડા સ્ટેટના વહીવટ સમયે અતે્રથી આ દકલ્લામાાંથી તેઓ રાજ્યનો વહીવટ 
ચલાવતા હતા અને આ દકલ્લામાાં રેવન્ય , પોલીસ, ન્યાયાલય, જ ાંગલ ખાતાના 
અમલિારોની વગેરેની તવતવધ કચેરીઓ પર્ ત્યાાં હતી. જેમાાં પોલીસો તથા થારે્િારોન ાં 
રહઠેાર્ પર્ હત  ાં. અતત મજબ ત જેલ પર્ હતી. જે બધ  જ આજે અતે્ર ભાંગાર અવસ્થામાાં 
જોવા મળે છે. નાયક લોકો કેટલા શસ્ક્તશાળી હતા તે જો જોવા જોઈએ તો તેમની 
પ્રવતૃતઓ સામે લિટીશ શાસનન ાં અને િેશી રજવાડાઓના બનેલા સય ાંકત લશ્કરોએ 
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લશ્કરી કાયણવાહી આરાંભી હતી. જેમાાં કેપ્ટન બાટણનના નેતતૃ્વમાાં આરબસેના, 
ગાયકવાડન ાં સહાયક લશ્કર, ભીલ કોઅસણ સાથેના લશ્કરે તેમના પર હ મલો કરતાાં 
અલગયાર જેટલા નાયક યોદ્ધાઓ વીરગતતને પામ્યા હતા અને ૫૮ જેટલાઓને 
પકડવામાાં  આવ્યા હતા. જેઓને સજા કરવામાાં આવી હતી અને ફાાંસી પર્ આપી હતી. 
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