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જાંબઘુોડાના નાયકા - નાયકડા અને ૧૮૫૭ નો સાંગ્રામ 

મહશેકુમાર વી. ચૌધરી 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ઈતિહાસ તવભાગ, 

સરકારી તવનયન અને તવજ્ઞાન કોલેજ, જાંબઘુોડા 
જજ. પાંચમહાલ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

સારાાંશ : 
હ િંદની બહુવિધ ભૌગોલિક તેમજ સામાજજક પહિસ્થવતઓમાાં ગજુિાતને અપિાદ ન ગણી શકાય. તે જ િીતે અનેક 

જ્ઞાવત, જાવત કે સમદુાયોમાાં આહદિાસી સમાજ પણ પોતાનુાં આગવુાં સ્થાન ધિાિે છે. તેમાાંય જો િાત કિીએ પાંચમ ાિ 
જજલ્િાના નાયક – નાયકા - નાયકડા આહદિાસીઓની, તો તેઓ પણ એક આગિો સામજજક, ધાવમિક, િાજકીય તેમજ 
ઐવત ાવસક િાિસો ધિાિે છે.  

પાંચમ ાિ જીલ્િાનો સળાંગ ઈવત ાસ તાિીખિાિ મળિો મશુ્કેિ બલ્કે અિભ્ય છે, પિાંત ુજજલ્િાનો ઐવત ાવસક િાિસો 
જે અનેક િીતે ગૌિિપ્રદ છે. પાંચમ ાિ જજલ્િાના છેક છેિાડે આિેિા જાાંબઘુોડા તાલકુાનુાં નારૂકોટ ગામ એક અવત મ ત્િનુાં એક 
સમયનુાં ઐવત ાવસક સ્થળ છે. ખબુજ ઝનનૂી, વશકાિી અને િ મેીિો સ્િભાિ ધિાિતી(લિટીશ િેકડડના આધાિે!!) નાયક, નાયકા 
કે નાયકડા કોમ જે ખબૂ મજબતુ શાિીહિક ક્ષમતા અને સ નશીિતા ધિાિે છે, તે કોમનુાં આ નારૂકોટ ગામ એક સમયે મખુ્ય 
થાણુાં  ત ુાં. જયાાંથી આ નાયક કોમ હ િંદુસ્તાન ઉપિ આવધપત્ય સ્થાપનાિ લિટીશિો સામે તથા સ્થાવનક િજિાડાઓની સામે 
ઝનનુપિૂડક િડાઈનુાં િણવશિંગ ુ ફાંકી તેમની ઉંઘ  િામ કિી નાખી  તી. પ્રસ્તતુ શોધપત્રમાાં જાાંબઘુોડાના આ નાયક-નાયકા-
નાયકડા આહદિાસીઓએ ૧૮૫૭ ના સાંગ્રામમાાં જે ભવૂમકા ભજિી  તી તેની છણાિટ કિિામાાં આિી છે. 
ચાવીરૂપ શબ્દો : નાયકા-નાયકડા, જોિીયો, ટોકિપિુ, નારુકોટ 

પવૂવભતૂમકા : જાંબઘુોડા રાજ્યનો ઉદ્ભવ : 
ભતૂપિૂડ જાાંબઘુોડા સ્ટેટના િાજિાંશીઓ, 

 ાિના જાાંબઘુોડા નિેશ વિક્રમવસિં જી 
મ ાિાણાના પિૂડજો ઈ.સ.૧૩૪૪ માાં 
મધ્યપ્રદેશના ધાિથી િખડતા, િઝળતા 
િાજપીપળા થઈ નારૂકોટ આવ્યા  તા ત્યાિે આ 
સ્થળે નારૂકોટમાાં ટોકિ ભીિ નામનો િાજા 
િાજય કિતો  તો. નારૂકોટમાાં નારૂ નામનો 
પટેિ  તો. જેની મદદથી ધાિથી આિેિા 
િસાજી અને િખાજી નામના આ શિુિીિોએ 
ટોક્િ ભીિ િાજા, તેજાિાણી અને બે કુાંિિોને 
માિી નારૂકોટની ગાદી  સ્તગત કિી  તી. 
સમય પસાિ થતાાં અને મોગિાઈ તથા 
સલુ્તાનોનુાં પતન થતાાં અને િાજય િ ીિટ 
તમામ શીિે પાાંગળો બનતાાં, ગજુિાત િાજયમાાં 

મિાઠી સત્તાનો ઉદય થયો. તઓેએ 
આક્રમણકાિી બનીને ચાિેબાજુથી ગજુિાતમાાં 
વિવિધ વિસ્તાિોમાાં પોતાની િાજકીય સત્તાની 
જમાિટ કિી, પહિણામે ઈ.સ. ૧૭૨૬ની 
આસપાસ આ બધો પ્રદેશ મિાઠા સિદાિોના 
 ાથમાાં આવ્યો અન ે મિાઠા સિદાિ કાંથાજી 
કદમ ભાાંડેના પતુ્ર કૃષ્ણાજીએ આ પ્રદેશ ઉપિ 
પોતાનો અંકુશ જમાવ્યો, પિાંત ુ મિાઠા 
સિદાિોની પિસ્પિની આતહિક સમજુવતને િઈ 
૧૭૬૧માાં ગ્િાલિયિ ના મ ાિાજા વસિંધીઆની 
 કુમતમાાંથી આ આ પ્રદેશ સિકી ગયો અને 
નારૂકોટની તથા તેની આજુબાજુના વિસ્તાિમાાં 
આિેિ ડુાંગિમાળાઓની બ ાિ લિટીશ 
આવધપત્યની સ્થાપના થઈ.  
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આ િાજકીય અફડા તફડીના સમયે 
નારૂકોટ સાંસ્થાના િ ીિટકતાડઓ આજે એક 
તિફ તો કાિ ેબીજી તિફ ઝુકતા િ ી પોતાનુાં 
અસ્સ્તત્િ અને ગાદી ટકાિી િાખિા સમથડ 
બન્યા, પિાંત ુ આ મિાઠા સિદાિોની સાથે 
આિેિા પાયદળના મિાઠી સૈવનકો, જે આજના 
નાયક, નાયકડા અને નાયકા તિીકે ઓળખાય 
છે. તેઓએ અતે્રની આ ડુાંગિમાળાઓમાાં પોતાનુાં 
િ ઠેાણ બનાિી સ્સ્થિ થયા તેમ મળતી માહ તી 
પિથી જણાઈ આિે છે. આ નાયક કોમ 

સ્િતાંત્રતાપ્રેમી  તી અને તે કોઈના આવધપત્યન ે
સ્િીકાિિા તૈયાિ ન  તી. પહિણામે નારૂકોટની 
આજુબાજુનાાં વિસ્તાિોમાાં તેઓએ પોતાની 
હુકુમત અને જાગીિદાિી ઉભી કિી, જેમાાં 
ડાાંડીયાપિુા, િડેક િગેિે તથા  ાિના પાિી-
જેતપિુ તથા િાજગઢ-ઘોઘાંબા વિસ્તાિમાાં પણ 
પોતાનુાં આવધપત્ય જમાવ્્ુાં  ત ુાં, પિાંત ુ તેઓનુાં 
મખુ્ય થાણુાં નારૂકોટની આજુબાજુ જ િાખ્્ુાં. આ 
સમયે  ાિના જાાંબઘુોડા ગામનુાં અસ્સ્તત્િ જ ન 
 ત ુાં. 

રૂપતસિંહ નાયક અને આરાં ભભક આંદોલનો :  

 

નાયકીિાજના પ્રણેતા રૂપવસિં  નાયકનો 
જન્મ ઈ.સ. ૧૮૧૫માાં જાાંબઘુોડા િાજયના 

નાથપિી ગામ ેથયો  તો. તેનુાં મળૂ િતન આ 
જ િાજયનુાં ડાાંહડયાપિુા ગામ  ત ુાં. તેનો વપતા 
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ગોબિ નાયક નારૂકોટ સાંસ્થાનના જીંજિી ગામ 
પિ િાિસાગત લગિાસી  ક ધિાિતો  તો. તેન ે
િાિિ ગોબિ, ભાિવસિં  ગોબિ અન ે જેઠા 
ગોબિ નામના ત્રણ ભાઈઓ અન ે ગિાિીયા 
અન ે િિાિીયા નામના બ ે દીકિાઓ તથા 
દેિિી અન ે દુણી નામની બ ે દીકિીઓ  તી. 
રૂપવસ  પોત ેપડછાંદ શિીિ ધિાિતો તેના િાળ 
ઘણા િાાંબા  તા. સ્થાવનક િોકિાયકાઓમાાં 
રૂપવસિં  નાયકન ે ‘જાાંબઘુોડાના િાજા' તિીકે િજૂ 
કિિામાાં આિે છે.  

લિટીશિો સામેનો ભાિતનો પ્રથમ 
સ્િાતાંત્ર્ય સાંગ્રામ શરૂ થાય ત્યાિ પ િેાાં 
ડાાંહડયાપિૂાનો નાયક રૂપવસિંગ/રૂપવસિં  ૧૮૩૮માાં 
સ્થાવનક િ ીિટદાિો જેઓ અંગ્રેજોના તાબામાાં 
 તા, તેઓ સામે બગાિતનો બુાંલગયો ફકી તેમને 
 તપ્રભ કિી દોડતા કયાડ  તા. પિાંત ુ આ 
સ્થાવનક િ ીિટદાિોની મદદમાાં અંગ્રેજો 
આિતા અને તઓેની પાસે િડિા માટે સ્થાવનક 

 વથયાિો  ોિાથી અંગ્રેજોએ તેમને બાંદી 
બનાવ્યા  તા. તેમ છતાાં તેઓને માફી આપી 
અંગ્રેજોએ તેમને સ્િીકૃત કયાડ  તા. રૂપા 
નાયકનો સાંગ્રામ આજની પેઢીને સમજિો 
અઘિો છે, પિાંત ુ તે સમયે િાજા-િજિાડાઓની 
એક થ્થ ુ સત્તા અને અંગ્રેજોની આધવુનક 
 વથયાિો સાથેની મદદ  ોિા છતાાં આ નાયકોન ે
પકડિા કે તેઓને તાબે કિિા આ સૌને ભાિે 
પિસેિો પાડિો પડયો  તો.  
એક હિો જોરીયો :  

કેટિોક સમય રૂપો નાયક શાાંત િહ્યો, 
પિાંત ુ ત્યાિ પછી નારુકોટની કુાંડિી પાછળ 
આિેિ િડેકમાાંથી ‘જોિીયો નાયક’ નામની એક 
નિીન વ્યસ્ક્ત બ ાિ આિી, જે વ્યસ્ક્તનુાં ભાિે 
િચડસ્િ સમસ્ત વિસ્તાિ પિ  ત ુાં અને તેની 
ઓળખ સૌ ‘જોિીયો પિમશે્વિ’ તિીકે આપતા 
 તા. આ ‘જોિીયો પિમેશ્વિ’ નો ઈવત ાસ ખબૂ 
િાાંબો છે.  

 

 

જોિીયા કાિીયા નાયક ઉફે જોિીયો 
પિમેશ્વિ આહદિાસીઓનો કદાિિ નેતા  તો. 

જોિીયા ભગતના જીિન અન ે કાયો વિશે 
તત્કાિીન દસ્તાિેજો અને નાયકાઓમાાં 
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પ્રચલિત િોકિાયકાઓમાાં પષુ્કળ વિગતો મળે 
છે. જોિીયા કાિીયા નાયક, મળૂ તો 
જાાંબઘુોડાથી દોઢ માઈિના અંતિે આિિેા 
િડેક ગામનો િતની  તો. તેનો જન્મ ઈ.સ. 
૧૮૩૮માાં થયો  તો. તેનુાં શરૂઆતનુાં જીિન 
ખેડૂત તિીકેનુાં  તુાં. તેન ે બીજા ત્રણ ભાઈઓ 
પણ  તા. જે બધા નાયક આંદોિનમાાં સહક્રય 
 તા. ચાિ ભાઈઓ પૈકી જોિીયો અન ેગજિા 
િડેકમાાં, ખમુાનીયો ડાાંહડયાપિુા અન ે દેિિો 
  ીિાપિુમાાં િ તેો  તો. જોિીયો ભગત થયા 
પછી તેની મા અન ેભાઈઓને િડેક િઈ આવ્યો 
 તો. 

િી. િાઘિૈયા  નામના એક િેખકે 
‘Tribal Revolt in India’ નામનુાં પસુ્તક િખ્્ુાં છે. 
જેના ૧૦મા પ્રકિણમાાં ગજુિાતના નાયકો માટે 
જે કોઈ જાણકાિી પ્રાપ્ત થઈ છે તેમાાંથી ઠીકઠીક 
ક ી શકાય તેવુાં આિખેન તેમણે ક્ુું છે. જેમાાં 
આ નાયકોએ જ તમેની સ્િતાંત્રતાના 
અલભગમોને ભીિોમાાં પણ પિુાવ્યો  ોિાનુાં 
જણાિા્ુાં છે. આ નાયકોએ ૧૮૫૪માાં માથુાં 
ઉચક્યા પછી ૧૮૫૮માાં ભાિસા બે પિાિ 
નામના મિાઠા સિદાિના સાથથી  વથયાિો 
ઉઠાિી જાાંબઘુોડા તથા આજુબાજુના અનેક 
થાણાઓમાાં લુાંટફાટ આદિી  તી. એટલ ુજ ન ી 
પિાંત ુ ઈંગ્િીશ કેપ્ટન બટ્સના  ાથની આઠમી 
િેજીમેન્ટના નાંબિ એકની ટુકડી  ઉપિ હુમિો 
કયો  તો અને ત્રણ ચાિ હદિસ િડાઈ પછી 
નાયકોને ભાિે નકુશાન થતાાં તેઓએ પીછે  ઠ 
કિી  તી, નાયક િોકોની ઈચ્છા પોતાનુાં આગવ ુ
િાજય સ્થાપિાની  તી, પિાંત ુ તેમાાં તેઓને 
સફળતા મળી ન  તી અને તેઓએ આ 
િડાઈઓમાાં ભાિે ખમુાિી િેઠિી પડી  તી.  

નાયક િોકોની મળૂ િસ્તી જાાંબઘુોડા, 
સાગટાળા, સાંખેડા તથા  ાિોિ તાલકુાના 
ગામોમાાં જ જે-તે સમયે સ્સ્થિ થએિી  તી. 
જયાાંથી તેઓ આજે િેિ વિખેિ થઈ એકિા, 
અટુિા, નોંધાિા બની િક્ષણ અન ે સાંગઠન 
િગિના થઈ સાબિકાાંઠા-બનાસકાાંઠા સહ તના 
અન્ય સ્થળોએ ભાગે ખેતી કિિા તથા મજુિી 
કિિા જાય છે. િગભગ દોઢસો-બસો િર્ડ 
પ િેાાં આ નાયકો પિ આવધપત્ય જમાિિાની 
કામગીિીરૂપે બલ્કે તેમનાથી િક્ષણ મેળિિા 
માટે અને તેઓના હુમિાથી બચિા માટે 
જાાંબઘુોડામાાં લિટીશ સ્થાપત્ય મજુબનો હકલ્િો 
તેમજ વિવિધ ક્ચેિીઓ પણ ત્યાાં  તી. જેમાાં 
પોિીસો તથા થાણેદાિનુાં િ ઠેાણ પણ  તુાં. 
અવત મજબતુ જેિ પણ  તી. જે બધ ુજ આજે 
અત્રે ભાંગાિ અિસ્થામાાં જોિા મળે છે. નાયક 
િોકો કેટિા શસ્ક્તશાળી  તા તે જો જોિા 
જોઈએ તો તેમની પ્રવવૃતઓ સામે લિટીશ 
શાસનનુાં અને દેશી િજિાડાઓના બનેિા 
સ્ુાંકત િશ્કિોએ િશ્કિી કાયડિા ી આિાંભી 
 તી. જેમાાં કેપ્ટન બાટડનના નેતતૃ્િમાાં 
આિબસેના, ગાયકિાડનુાં સ ાયક િશ્કિ, ભીિ 
કોઅસડ સાથેના િશ્કિે તેમના પિ હુમિો કિતાાં 
અલગયાિ જેટિા નાયક યોદ્ધાઓ િીિગવતન ે
પામ્યા  તા અને ૫૮ જેટિાઓને પકડિામાાં  
આવ્યા  તા. જેઓન ેસજા કિિામાાં આિી  તી 
અને ફાાંસી પણ આપી  તી. આ િીિત્િસભિ 
સ્િતાંત્રતાપે્રમી નાયક કોમને તેમના જુના િીત-
હિિાજો, વ્યસનોમાાંથી મસુ્ક્ત અપાિી તેન ે
આજના સમાજ જોડે વશક્ષણ આપીએ તો તે એક 
ઉત્તમ કતડવ્ય ગણાશે.  



Research Guru: Volume-14, Issue-4, March-2021 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 139  

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

જાંબઘુોડાનો કકલ્લો :  

 

નાયક આહદિાસીઓના આંદોિનોથી 
બચાિ માટે જાાંબઘુોડા ખાતે ૧૯૬*૧૬૨ ફટનો  
એક મજબતુ ચોખાંડો હકલ્િો બાાંધિામાાં આવ્યો 
 તો.૧૮૬૯ માાં તેનુાં બાાંધકામ શરુ થ્ુાં  ત ુાં અને 
૧૮૭૨ માાં પરુુ થ્ુાં  ત ુાં. તેની પાછળ ૪૨,૭૦૦ 
રૂવપયા ખચડ થયો  તો. જાાંબઘુોડા સ્ટેટના 
િ ીિટ સમયે અત્રેથી આ હકલ્િામાાંથી તેઓ 
િાજયનો િ ીિટ ચિાિતા  તા અને આ 
હકલ્િામાાં િેિન્્,ુ પોિીસ, ન્યાયાિય, જ ાંગિ 
ખાતાના અમિદાિોની િગેિેની વિવિધ 
કચેિીઓ પણ ત્યાાં  તી. જેમાાં પોિીસો તથા 
થાણેદાિોનુાં િ ઠેાણ પણ  તુાં. અવત મજબતુ 
જેિ પણ  તી. જે બધ ુ જ આજે અતે્ર ભાંગાિ 
અિસ્થામાાં જોિા મળે છે.  
૧૮૫૭ નો સાંગ્રામ અને નાયક આકદવાસીઓ :  

ઉપિ ચચાડ કિી તે મજુબ પાંચમ ાિ 
જજલ્િાના નાયકડાઓ, ઠાકોિો તથા બીજી 
આહદિાસી પ્રજાઓ અંગ્રજે સિકાિની વિરૂદ્ધ 
 તી, કાિણ કે િાજાઓ તેમની ઉપિ જુિમો 
ગજુાિતા. િાજાઓની ભાગીદાિ અંગ્રેજ સિકાિ 

બનતી. સૌપ્રથમ સાંખેડાના નાયકડાઓએ 
એમના રૂપા નાયક અને કેિળ નાયકની 
સિદાિી નીચે અંગ્રેજ સિકાિ સામે બાંડ પોકા્ુું. 
આ અંગે ડૉ. આિ.કે. ધાિૈયા પોતાના ગ્રાંથ ‘ 

Gujarat in 1857’ માાં નોંધ ેછે :  
 “The Naikadas of the district of 

panchmahals were greatly dissatisfied with the 

british rule in Gujarat because it supported the 

claims of their overload against their own. 

Morever they were instigated by rebel leaders 

like Bhav Saheb Pawar. As a result, the 

Naikadas of  Sankheda in the district of 

Panchmahal, took arms under their leaders 

Rupa Niak and Keval Naik. They plundered of  

Thana Narukot and attacked the english force 

under captain Bates at jambughoda, but Bates 

defeated them, so they retreated to the hills.  

Bhav saheb’s agent Ganpatrav was arrested 

and so the rebellion was about to lose 

momentum, but walayatees, under the 

leadership of  Watlock khan, joined the rebels, 

As a result, they occuped the territory between 

Champaner and Narukot. They harrased the 

British troops and attacked the british Thanas 

up to Godhara. Therefore Colonel Wallace 

was instructed to them. He could not succeed 

against them upto the end of the December 
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1858. The Naikadas used to attack suddenly 

the posts of Government forces and then 

immediately dissapear in the nearby hills and 

forests. It was very risky to pursue them there. 

In a Skirmish of the british troops with the 

Naikadas and the Walayatees on 28th January, 

1859 Captain Hatward was Severely Wounded 

by a match-lock bullet and a Walayatee 

Husain Ali surprised the force of the company 

by his sudden attacks. The Subedar of the 

Government troops was killed with 6 other 

men. Then the rebels disappeared in the forests 

near Shivrajpur. 

 Meanwhile Captain Rechard Banner  

took charge of the district of panchmahals. He 

kept his head quarters at Godhara to subdue 

the rebels. He also recruited hills of the 

panchmahals in his army. They proved to be 

very useful in giving  correct information 

about the rebels bacause they knew the area 

very well. By their help the Government 

forces attacked the hiding places of the rebels. 

Rupa and Keval then felt that they could not 

sustain for a long time against the goevrnment 

forces. Morever , Richard banner offered them 

liberal terms. So, Rupa surrendered on 10th 

March, 1859 and Keval followed him soon. 

Therefore, the rebellion subsided after about a 

year bringing  peace to the district.”  

નાયકડાઓ કેટિાય િખતથી તકની 
િા  જોતા  તા અને આ તક ૧૮૫૭ની ક્રાાંવતથી 
તેમને મળી ગઈ. તાત્યા ટોપેના ગજુિાત 
આગમન પ િેાાં ગાયકિાડ િાજાના નજીકના 
સગાાંઓ એટિે કે િાજિી કુટુાંબના સભ્યો 
પેશિાની તિફદાિી કિતા  તા, કાિણ કે 
તેઓને પેશિા સાથે કૌટુાંલબક સાંબાંધો  તા. સાથે 
િાજઘિાનામાાં ચાિતી આંતહિક ખટપટો પણ 
કાિણભતૂ  તી. મ ાિાજાના ખબૂ જ નજીકના 
સગા ભાઉસા બે પિાિ જે તાત્યા ટોપેના ખબૂ 
જ નજીકના વિશ્વાસ ુબાતમીદાિ ગણપતિાિના 
સાંપકડમાાં  તા. ભાઉસા બે પિાિનો 
નાયકડાઓના સિદાિ રૂપા નાયક અને કેિળ 

નાયક ઉપિ પ્રભાિ  તો. આથી ગણપતિાિની 
માિફતે નાયકડાઓને અંગ્રજેો સામે ્દુ્ધ કિિા 
તૈયાિ કયાડ. જેથી તાત્યા ટોપેના આગમન 
પ િેાાં પાંચમ ાિ અને િેિાકાાંઠામાાં તાત્યાના 
િશ્કિને કોઈ મશુ્કેિી ન પડે. ૨૮ જુન, 
૧૮૫૮ના િોજ તાત્યા ટોપેના િશ્કિ અન ે
અંગ્રેજ સેના િચ્ચે ગ્િાલિયિમાાં ્દુ્ધ થ્ુાં. આ 
્દુ્ધમાાં તાત્યાની  ાિ થઇ. આથી એમણ ે
ઝડપથી વનણડય કિી િીધો કે  િે પછી ક્યાાં 
જવુાં, જયાાં તેને મદદ મળી િ  ેજેથી તે અંગ્રેજ 
સેનાનો ફિીથી મકુાબિો કિી શકે. ગ્િાલિયિની 
 ાિ પછી તાત્યાએ િાજસ્થાન તિફ નજિ 
દોડાિી, પિાંત ુ તેને તે અનકૂુળ ન િાગ્્ુાં. આ 
પછી તેમણે મ ાિાષ્ર તિફ વિચા્ુું પણ તે 
અનકૂુળ ન િાગ્્ુાં, કાિણ અંતિ ઘણુાં દુિ  ત ુાં 
અને અંગ્રેજ સેના પીછો કિી િ ી  તી. આથી 
તેની નજિ ગજુિાત અને િડોદિા પિ ઠિી, 
કાિણ િડોદિા એ ગાયકિાડનુાં િાજય  ત ુાં. 
ગાયકિાડ િાજિીઘિાના સાથે પેશિા, ભોસિે, 
ગ્િાલિયિ,સતાિા િગેિે િાજિી કુટુાંબો સાથે 
કૌટુાંલબક અને પાહિિાહિક સાંબાંધો  તા. િળી, 
િડોદિાના મ ાિાજા વસિાય પેશિાના માણસો 
સાથે સાંપકડમાાં પણ  તા. બાપ ુ ગાયકિાડ, 
દાદાસા બે ગાયકિાડ (મ ાિાજાના મોટા ભાઈ) 
િાજા ભોસિે, જેિા અનકે તેમજ ન્યાિચાંદ 
ઝિેિી જેિા અનેક િેપાિીઓ પણ અંગ્રેજ 
સિકાિ સામેનાાં જુદાાં જુદાાં ર્ડય ાંત્રોમાાં સામિે 
 તાાં. ફક્ત અનકૂુળ સમયની િા  જોતા. જેથી 
િખત આિે અંગ્રેજ સિકાિને ઉથિાિી શકાય. 
આ બધાાં પાસાાંઓનો વિચાિ કિી તાત્યાએ 
ગ્િાલિયિથી િડોદિા તિફ જિાનુાં નક્કી ક્ુું 
અને તેને મદદ કિિા માટે તાત્યાના વિશ્વાસ ુ
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બાતમીદાિ ગણપતિાિ ભાઉસા બે પિાિની 
મદદથી પાંચમ ાિ અન ે િેિાકાાંઠામાાં તાત્યાના 
આગમન પ િેાાં તખતો ગોઠિાઈ ગયો  તો. 
બિાબિ એક મહ ના પછી એટિે ૨૯મી 
નિેમ્બિ, ૧૮૫૮ના િોજ તાત્યા ટોપેનુાં 
છોટાઉદેપિુમાાં આગમન થ્ુાં. જયાાંથી તે આગળ 
િધી િડોદિા જિા માગતો  તો. 
 િડોદિાના મ ાિાજા ખાંડેિાિ 
ગાયકિાડનુાં સાંપણૂડ ધ્યાન નાયકડાનો બળિો 
દબાિિામાાં  ત ુાં અને તે દ્ધાિા શાાંવત સ્થાપી 
અંગ્રેજ સિકાિને મદદ કિિાનુાં  ત ુાં. િડોદિા 
િાજયે પોતાનાાં બધાાં જ સાધનો કામે િગાડયાાં 
 તાાં. િા નવ્યિ ાિ માટે અશ્વો, ઊંટો અન ે
સાથે ગાડાઓ, માણસો, પસૈા તથા માિસામાન 
િાખિા માટેની જગ્યાઓ આ બધામાાં સૌથી 
િધાિે મ ત્િની અને અગત્યની િસ્ત ુએટિે કે 
િડાઈમાાં વ્્ ૂ ઘડિા માટે દુશ્મનની ચાિ 
જાણિી જે ખબુ જ અગત્યની છે અને જરૂિી 
પણ છે. દુશ્મનની વ્્ ૂિચના જાસસુી તાંત્ર દ્ધાિા 
જાણી શકાય છે. આ માટે ગાયકિાડ સિકાિે ત ે
પ્રદેશના જાણકાિ ભોવમયાઓ અને ચનુાંદા 
બાતમીદાિોની પણ જાળ વિકસાિી  તી. જે 
િડાઈ જીતિા માટે સૌથી અગત્યની િસ્ત ુ છે. 
આ જિાબદાિી ગાયકિાડ મ ાિાજાના ખબૂ જ 
વિશ્વાસ ુ અને િેિાકાાંઠાના પોિીટીકિ એજન્ટ 
માધિિાિ ખાંડેિાિને સોંપિામાાં આિી  તી. 
તેમની સાથે સાંખેડાના િ ીિટદાિ  ીિાિાિ 
દેસાઈ અને િડોદિા સિકાિના કામદાિ ભાઉ 
નાગોથાનેકિને િાખિામાાં આવ્યા. તેઓએ 
િીધેિાાં પગિાાં અંગેનો િીપોટડ િેવસડન્સી તથા 
્દુ્ધમાાં િ િેા િશ્કિના ઉપિી અવધકાિીઓને 
પણ પ ોંચાડિાનો  તો. 

 િેકડડ ઉપિથી જાણિા મળે છે કે 
નાયકડાઓએ સૌથી પ િેાાં બળિાની શરૂઆત 
૧૮૫૭ના ઓક્ટોબિ મહ નામાાં કિી. તેમણ ે
પ્રથમ ચાાંપાનેિ અને નારુકોટના િાાંસના ખબુ 
જ ગાઢ જ ાંગિોમાાં શરૂઆત કિી અને તે ગોધિા 
સધુી વિસ્તિી, તેઓ િોકોને લ ૂાંટી િેતા. 
ગામડાઓમાાં જઈ ધાડ પાડતા અને ખેતિના 
ઊભા પાકને નકુસાન પ ોંચાડતા. આ પ્રવવુત્તથી 
ડિી ગામમાાં વ્યાજખાઉનો ધાંધો કિતા 
િાણીયાઓએ ઉચાળા ભિિા માાંડયા. તેમની 
જગ્યાએ ગામનુાં િક્ષણ કિિા સૈન્ય આવ્્ુાં. તેનો 
પિુિઠો જેમાાં ખાદ્યસામગ્રીઓથી માાંડી  વથયાિો 
પણ ઊંટો ઉપિ અન ે ગાડાાં િાટે છેક 
જાાંબઘુોડાથી િાિિામાાં આિતો  તો. 
 અંગ્રેજ િશ્કિની સિદાિી કનડિ િેલ્સન ે
સોંપિામાાં આિી  તી. અંગ્રેજ િશ્કિ અન ે
નાયકડા િચ્ચે પ િેી અથડામણ  ાવથયા 
પાિનપિુ ગામ પાસે થઇ. બે  જાિથી િધાિે 
નાયકડાઓ એકઠા થઇ ગયા. જ ાંગિોમાાંથી 
કીહકયાિો અને વિલચત્ર અિાજો તેમજ 
તીિકામઠાથી સજ્જ નાયકડાઓએ કનડિ િેલ્સ 
સાથે સામસામી ્દુ્ધ ક્ુું. પછી નાયકડાઓ 
પોતાની તાકાતમાાં િધાિો કિિા જ ાંગિમાાં 
ચાલ્યા ગયા. બીજે હદિસે એિા અ િેાિો 
મળ્યા કે નારુકોટ જ ાંગિમાાં બીજા ચાિસો િોકો 
ભેગા થયા છે. તેઓએ જ ાંગિનાાં ઝાડ કાપી 
વશિિાજપિુથી જાાંબઘુોડા િચ્ચેના િસ્તે િશ્કિને 
આગળ માચડ કિિાનુાં િગભગ અશક્ય બનાિી 
દીધુાં. નાયકડાઓએ જ ાંગિમાાંથી પસાિ થતા 
ઘાટો ઉપિ પણ ચોકીઓ ગોઠિી દીધી. 
નાયકડાઓએ કનડિ િેલ્સના િશ્કિ ઉપિ 
ધિોણા ગામ પાસે હુમિો કયો. પિાંત ુઆ સમયે 
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કનડિ િેલ્સ  ાિોિમાાં  તો. તે બીજી કુમક 
મોકિી શકે તેિી પહિસ્સ્થવત ન  તી, કાિણ કે 
નાયકડાઓએ આડશો ઊભી કિી  તી. િળી 
જાાંબઘુોડાથી  ાિોિનો માગડ ગાઢ જ ાંગિોમાાંથી 
પસાિ થતો  તો. કનડિ િેલ્સની  ાજિીમાાં 
નાયકડાઓએ કનડિ િેલ્સના કેમ્પ ઉપિ હુમિો 
કયો.  અંગ્રેજ કેપ્ટન ઘિાયો. ગામનાાં ઘિોન ે
સળગાિી દીધાાં. હદિસ ે હદિસે નાયકડાઓનુાં 
જોિ િધતુાં જત ુાં  ત ુાં. 
 આથી કનડિ િેલ્સને જુદાાં જુદાાં પગિાાં 
વિચાિિાની ફિજ પડી. આના ભાગરૂપે ડભોઇ 
અને સાંખેડાના િ ીિટદાિોને સચુના આપી કે 
િડોદિાથી જતો પિુિઠો તાત્કાલિક બાંધ કિાિો, 
કાિણ કે નાયકડાઓ િડોદિાની સિ દમાાં િ  ે
છે. િળી નાયકડાઓ માટે તાત્કાલિક 
 ાજિીપત્રક િાખિાનો હુકમ કયો.  ાિોિ 
પિગણામાાં િ તેા િોકોન ે  વથયાિ િાખિાનાાં 
િાઇસન્સ આપિાનુાં જણાવ્્ુાં. આમ નાયકડા 
સામે િડિા તથા તેમને િોકિા જુદા જુદા 
હુકમો અંગ્રેજ સિકાિે કયાડ, પણ આ બધાાં 
અગમચેતીનાાં પગિાાંનો કોઈ જ અથડ ન  તો. 
આ પગિાાં ્દુ્ધભવૂમમાાં અંગ્રેજોને કોઈ કામ ન 
િાગ્યાાં અને તેનાથી તેમનો  તે ુપણ ન સયો. 
નાયકડાઓ ગાઢ જ ાંગિોમાાં જતા િહ્યા અન ે
ત્યાાંથી અંગ્રેજો સામે ગેિીિા્દુ્ધ શરૂ ક્ુું. તેઓ 
ગમે ત્યાિે િશ્કિની ટુકડી ઉપિ છાપો માિી 
પાછા જ ાંગિમાાં નાસી જતા. િશ્કિન ે
પ ોંચાડિામાાં આિતો પિુિઠો કાપી નાખતા. 
પિુિઠામાાં આિતા અનાજને લ ૂાંટી જતા કે 
 વથયાિો ઉઠાિી જતા અને આમ િશ્કિ 
સિસામાન િગિ  િેાન પિેશાન થઇ જતુાં  ત ુાં. 

 કનડિ િેલ્સે જ ાંગિને જોડતા સિ દી 
િસ્તાઓ ઉપિ નાકાબાંધી કિી તેમનો પીછો 
કિિાનો પ્રયત્ન કયો, પિાંત ુ જ ાંગિના ભોવમયા 
એિા નાયકડા ટૂાંકી પગદાંડીનો ઉપયોગ કિી 
પિાયન થઇ જતા. નિેમ્બિ મહ નામાાં 
નાયકડાઓએ અંગ્રેજોનુાં નાક કાપ્્ુાં. તેમની 
 ાજિીમાાં જ નાયકડાઓએ બે ગામો ઉપિ 
ઓલચિંતો હુમિો કિી બ ેગામોને ભસ્મીભતૂ કિી 
નાખ્યા. િોકોમાાં અન ે ખાસ કિીને ભોમીયાઓ 
અને િળાવિયાઓ ડિના માયાડ કામ કિિાની 
ના પાડિા િાગ્યાાં. અંગ્રેજ િશ્કિ બાંદુકો અને 
તોપોથી સજ્જ  તુાં, પિાંત ુઅચાનક નાયકડાનુાં 
તીિકામઠાઓથી સજ્જ લચલચયાિો પાડત ુાં અને 
વિલચત્ર અિાજો કિત ુાં પિનની ગવતએ આિતુાં 
ટોળાં વિનાશ િેિી પાછાં ડુાંગિો ઉપિના ગાઢ 
જ ાંગિોમાાં અદ્રશ્ય થઇ જતુાં. આથી ક્રોધે 
ભિાયેિા અંગ્રેજ અમિદાિોએ નાયકડાનાાં બે 
ગામો સળગાિી મકૂ્યાાં, િડોદિાના મ ાિાજા 
ખાંડેિાિ પિેશાન થઇ ગયા અને ડભોઇના 
િ ીિટદાિને હુકમ કયો કે તિત ગમે તેમ કિી 
માલ ુ ગામના નાયકડા બાપ ુ નાયકને પકડી 
 ાજિ કિો. જાાંબઘુોડાનાાં તોફાનો પાછળ તેનો 
 ાથ છે. િળી તેની તમામ માિવમિકત જપ્ત 
કિો, પણ આ બધુાં કિિાથી તો પહિણામ ઊિટુાં 
આવ્્ુાં. તોફાનો ઓછાાં થિાને બદિે િધી ગયાાં. 
સાંખેડાના િ ીિટદાિે એક સચૂન ક્ુું કે, 
ભદિપિુ, સાંખેડા અને ઉદેપિુના દિેક ગામમાાં 
આઉટપોસ્ટો ઊભી કિો. દિેક ગામમાાં ૧૦ 
ચોહકયાતો િાખો. આ સચુન માન્ય િાખિામાાં 
આવ્્ુાં અને દિેક વ્્ ુાત્મક જગ્યા ઉપિ 
આઉટપોસ્ટો ગોઠિિામાાં આિી. આ દિવમયાન 
અંગ્રેજ િશ્કિની િધાિે ટુકડી આિી. સાંખેડાનો 
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પોિીસફોસડ સાંખેડાના િ ીિટદાિને સોંપિામાાં 
આવ્યો. િડોદિાના િાજાએ જા િે ક્ુું કે જે 
વસપાઈઓ પિુા ખાંત, મ નેત અને િફાદાિીથી 
ફિજ બજાિશે તેને યોગ્ય ઇનામ આપિામાાં 
આિશે. જેતપિુના તાબાનાાં ગામોમાાં િાખેિ 
િશ્કિ માટે એિી વ્યિસ્થા કિિામાાં આિી કે 
દિેકને પાાંચ હદિસનુાં િેશન આપવુાં, કાિણ કે 
તેમને ગાઢ જ ાંગિમાાંથી જિાનુાં  ોય છે. આ 
િીતે નાયકડાઓ સામ ે િડિાનો પ્િાન 
જાન્્આુિી, ૧૮૫૯માાં તૈયાિ થયો. એવુાં નક્કી 
કિિામાાં આવ્્ુાં કે િશ્કિને ત્રણ ભાગમાાં િ ેંચી 
દેવુાં. દિેક ગ્રપુ જુદા જુદા િસ્તાથી નાયકડાઓ 
ઉપિ હુમિો કિે. કેપ્ટન વિલ્સન અને બ્રમુિિે 
જ ાંગિમાાં તેમને ઘેિી િે અને તેમને જ ાંગિમાાંથી 
બ ાિ આિિાની ફિજ પાડે. અંગ્રેજ િશ્કિ અન ે
ગાયકિાડના િશ્કિે બધી તૈયાિીઓ સાથે અન ે
સાંપણૂડ સાધન સિાંજામ સાથે હુમિો કયો. પિાંત ુ
નાયકડા તેમના કિતા િધાિે ચાિાક નીકળ્યા. 
અંગ્રેજ સિકાિની જેમ તેમને પણ તેમના 
બાતમીદાિો તિફથી અંગ્રેજ િશ્કિ અન ે
ગાયકિાડના િશ્કિની હ િચાિની જાણ 
પ િેેથી થતી  તી. તેથી અંગ્રેજ અન ે
ગાયકિાડ િશ્કિ જ ાંગિમાાં પ્રિેશી તેમની ઉપિ 
હુમિો કિે તે પ િેા તેઓ તે જગ્યા ખાિી કિી 
પિાયન થઇ ગયા  તાાં. બીજી અંગ્રેજ િશ્કિની 
ટુકડીએ વશિિાજપિુના જ ાંગિમાાં નાયકડાઓન ે
ભેટો થઇ ગયો. ખ ૂાંખાિ ્દુ્ધ થ્ુાં જેમાાં અંગ્રેજ 
િશ્કિનો એક કેપ્ટન ઘાયિ થયો અન ે ઘણા 
િશ્કિના વસપાઈઓ જખમી થયા અન ેમિાયા. 
નાયકડાઓનો સફાયો કિિો કે તેમને જેિ કિિા 
એ િોઢાના ચણા જેવુાં  ત ુાં. 

 જયાિે અંગ્રેજ સિકાિની કોઈ પણ કાિી 
ફાિી નહ , નાયકડાઓને જેિ કિિાના બધા જ 
પ્રયત્નો વનષ્ફળ ગયા, હદિસે હદિસે 
નાયકડાઓની ગામડાઓમાાં ધાક િધિા િાગી 
ત્યાિે અંગ્રેજ સિકાિને િાગ્્ુાં કે િશ્કિના 
બળથી તેમનુાં મોત ન ી કિી શકાય, ત્યાિે 
તેમણે કુટનીવતની ચાિ અજમાિિાની શરૂ કિી. 
ભાગિા પાડો અને જીતો એ નીવત અ ીંયાાં પણ 
અજમાિી. કનડિ િલે્સ ે ગોિજ ગામના 
નાયકડાઓની વમહટિંગ બોિાિી. નાયકડાઓની 
એકતામાાં ભાગિા પાડિાની શરૂઆત કિી. 
નાયક ભાઉવસિં જી ભાલ ુ જે મલ/ુમાલ ુગામનો 
મખુીયો  તો. તેને પોતાની તિફેણમાાં િાિિા 
પ્રયત્નો શરૂ કયાડ. કનડિ િેલ્સે નાયકડાઓન ે
સમજાવ્યા કે તમે અમને સ કાિ આપો. તમને 
બધા જ પ્રકાિનુાં િક્ષણ પરુૂાં પાડીશુાં. તમાિે 
અમાિાથી ડિ િાખિાની જરૂિ નથી. આ જ 
પ્રમાણે સાગિાડ અન ે િડોસીના નાયકડાઓન ે
પોતાની તિફેણમાાં કયાડ. ‘અંગે્રજોને વફાદાર 
રહશેો િો અંગે્રજ સરકાર િમને પરુત ુાં વેિન 
આપશ ે અને રોજ રોજના સાંઘર્વનો અંિ 
આવશ.ે’ અંગ્રેજોની આ કુટનીવતની ચાિ ફળી. 
જુદા જુદા કબીિાના મખુીયાઓએ રૂપા નાયકને 
સમજાવ્યો જે અંગ્રજે સિકાિ સામેના બાંડનો 
મખુ્ય સતુ્રધાિ  તો. આખિે રૂપા નાયક માની 
ગયો અન ે ૧૦મી માચડ, ૧૮૫૭નાાં િોજ તણે ે
અંગ્રેજો સાથ ે સાંવધ સ્િીકાિી પોતાનાાં  વથયાિો 
મકૂી દીધાાં. આ પછી ભીમા નાયકે પોતાના 
સાથીઓ કે જે તેની સાથે આ બળિાના સતુ્રધાિ 
 તા તેિા ભીમા નાયક અને કેિળ નાયકન ે
સાપતુાિા જઈને સમજાિી આવ્યો. તેઓએ પણ 
સમાધાન કિી િીધુાં. અંગ્રેજોએ કુટનીવતથી 
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નાયકડાઓનો બળિો સમાપ્ત કયો. જો કે આ 
રૂપા નાયકે  ાિ સ્િીકાિી િીધી એમ િાખ ે
માનતા. આના કિતાાં પણ મોટુાં વ્યાપક 
આંદોિન રૂપવસિં  નાયક, જોિીયો પિમેશ્વિ 
તેમજ અન્ય નાયક-બાહિયા ક્રાાંવતકાિીઓ ૧૮૬૮ 
માાં ચિાવ્્ુાં  ત ુાં. જોકે અંતે ૧૬ એવપ્રિ, ૧૮૬૮ 
ના િોજ તેઓને આપેિ ફાાંસીથી આ નાયકોના 
અંદોિન અને તેના નેતતૃ્િને અંગ્રેજોએ 
કુટનીવતથી કચડ્ુાં  ત ુાં. 

આ નાયકો કે જેન ે લિટીશ િેકડડમાાં 
ખબુજ અન્યાય કિી તેને બ ાિિહટયો અથિા 
લુાંટારૂ તિીકે લચતિેિ છે. ૧૮૫૪માાં આ ‘જોહિયા 
પિમેશ્વિ જોડે, ‘રૂપોનાયક’, ‘બાધહિયા ફકીિા’, 
‘રૂપાનો હદકિો ગિાિીયો’ ‘વુાંિેહિયા’, 
‘ઝીંગોનાયક’ િગેિે અનેક નાયક કોમના 
નેતાઓ જોડાયા અને જાાંબઘુોડા તાલકુાના 
સમગ્ર વિસ્તાિ પિ પોતાનુાં આવધપત્ય જમાવ્્ુાં 
એટલ ુ જ ન ી, પિાંત ુઆ નાયક આગ્રણીઓને 
લિટીશિોએ પકડયા. પછી તેઓ સામે જે કેસ 
અંગ્રેજોએ ૧૭ ફેબ્રઆુિી, ૧૮૬૮માાં મુાંબઈ 
િાજયના ગિનડિના એજન્ટ ડબલ્્.ુ એચ. 
પ્રોપટડ પાસે જાાંબઘુોડામાાં જ ખાસ અદાિત 
સ્થાપી ચિાવ્યો. તેમાાં તેઓએ જણાવ્્ુાં  ત ુ કે, 

આ નાયક કોમના અગ્રણીઓએ િડોદિાના 
ગાયકિાડના અવધકાિીઓ સાથે પણ િાટાઘાટો 
યોજી  તી, જેમાાં તઓેને સફળતા મળી ન  તી 
કાિણ કે, તે સમયે સ્િતાંત્રતા  સાંગ્રામને 
િડોદિામાાંથી જ જરૂિી સ કાિ પ્રાપ્ત થયો ન 
 તો.  

નાયક કોમના આ બળિાને કાિણે કે 
તેઓની સ્િતાંત્રતાની ઝુાંબેશના કાિણે ૧૮૩૮થી 
૧૯૧૭ સધુી જાાંબઘુોડા સ્ટેટનો નો િ ીિટ 

અંગ્રજ સિકાિે પોતાના  સ્તક િઈ સ્ટેટ પિ 
જપ્તી મકૂી  તી. જે નેવુાં િર્ડ સધુી િ ી  તી 
અને આ નેવુાં િર્ડ સધુી અ ીનો િ ીિટ 
અંગ્રેજોએ સાંભાળ્યો  તો. રૂપા નાયકના િાંશજો-
‘ગિુાબ નાયક’, ‘ઝીંગો નાયક’ િગેિેએ 
ડાાંહડયાપિુા ગામ ખાિી કિી ડુાંગિ ઉપિના 
પોયિી ગામમાાં િસિાટ કિેિ છે. ઝીંગા 
નાયકને છ-એક છોકિીઓ  તી. નામે ભટિી, 
ચાાંદિી, ગસુ્ટી, દુિી, દેિિી િગેિે  તી. જેનો 
િસ્તાિ આજે ચાિિડ, ઝબાણ, વનઝિણ-ફલળયા, 
ડૂમા િગેિે ગામો છે. જેમાાં આજે પોયિીનો રૂપા 
નાયકનો િાિસદાિ ભાિવસિં  નાયક ત્યાનો 
સિપાંચ બન્યો  તો. આજે િડેખ જે જોહિયા 
પિમેશ્વિનુાં ગામ  ત ુાં તે ત્યાાં, ડાાંહડયાપિુા જે 
રૂપા નાયકનુાં ગામ  ત ુાં તેને નાયક કોમ શ્રાવપત 
ગામ માને છે, ત્યાાં એકપણ નાયકનુાં ઘિ કે 
િસ્તી નથી. જોહિયા પિમેશ્વિનો િાંશજ િામજી 
નાયક તથા તેનો િાંશજ લબજિ  યાત નથી, 
પિાંત ુતેના કુટુાંબીજનો ધનપિુી ગામમાાં િસે છે. 
ડાાંહડયાપિુાના રૂપવસિં  નાયક તથા ચાિન ે
ઈ.પી.કોડની કિમ ૧૨૧ લિટીશ તાજ સામે ્દુ્ધ 
છેડિા બદિ તથા કિમ ૧૨૫ તાજના વમત્ર 
િાજયો દેિગઢબાહિયા, છોટાઉદેપિુ, જાાંબઘુોડા 
િગેિે સામે ્દુ્ધ છેડિા બદિ તથા કિમ-૧૨૬ 
મજુબ કાનનૂી કાયડિા ી કિી ૧૬ એવપ્રિ, 
૧૮૬૮ના િોજ ફાાંસી આપિામાાં આિી તથા 
અન્ય કેટિાકને પણ ભાિે સજાઓ કિિામાાં 
આિી.  
એક છેલ્લી વાિ – િારિમ્ય સ્વરૂપે !! : 

આંદોિનો, ્દુ્ધો િગેિે સામ્રાજયિાદની 
જ પેદાશ ન ક ી શકાય.  ક્કો અને ન્યાય 
મેળિિાની જીજીવિર્ા પણ જિાબદાિ  ોિી 
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ઘટે. કઈક એવુાં જ થ્ુાં આ નાયકોની સાથે, 
પિાંત ુરૂપવસિંગ નાયક અને અન્યને થએિ સજા 
પછી આ નાયક કોમ ફિી સાંગહઠત ન થાય તેની 
ધાકને િીધે આ સમગ્ર કોમને જાાંબઘુોડા તથા 
આજુબાજુના વિસ્તાિમાાંથી મોટે પાયે હ જિત 
કિાિડાિી તેમણે ચગદી નાખિામાાં આિી. 
જાાંબઘુોડા સ્ટેટ પિથી ૯૦ િર્ડની જપ્તી ઉઠતાાં 
આ સ્ટેટનો િ ીિટ  ાિના િાજિીના પિદાદા 
ગાંભીિવસિં જીને સોપિામાાં આવ્યો  તો, પિતુાં 
તેમના અિસાન બાદ તેમના પતુ્ર 
િણજીતવસિં જી ગાદીએ આિતા તઓેએ 
જાાંબઘુોડા સ્ટેટમાાં અનેક કાયદાઓ અમિી કિી 
ફિજજયાત મકુ્ત વશક્ષણની વ્યિસ્થા કિી  તી. 
સાથે સાથે આહદિાસીઓની જમીન જાગીિ પણ 
સ્ટેટની માંજુિી િગિ કોઈ ખિીદ, િેચાણ કિી 
શકતુાં ન  ત ુાં.  

આહદિાસીઓમાાં સૌથી િધ ુ જો કોઈ 
કોમને સ ન કિિાનુાં આજે પણ છે તો તે કોમ 
નાયકની છે. કેળિણી ક્ષતે્રે અત્યાંત પછાત 
 ોિાથી તે સાંગહઠત નથી અને જૂના હિિાજો 
તથા વ્યસનોમાાં તેમની આિક તેઓ ગમુાિે છે. 
નાયક કોમની સ્ત્રીઓ પરુુર્ો કિતાાં િધ ુ
 ોવશયાિ અને િ ીિટ ક્ષતે્રે વનપણૂ  ોિાથી 
ઘિનો મોટાભાગનો કાિભાિ તેઓ સાંભાળે છે. 
તેમની ભાર્ામાાં મિાઠી ભાર્ાની છાટ છે.ગેિીિા 
્દુ્ધ પદ્ધવતની કળા મિાઠી પ્રજાનો િાિસો 
તેઓમાાં ઉતયો  ોઈ શકે તેમ ક વેુાં યોગ્ય જ છે 
!! મધ્ય ગજુિાત અને તેમાાંય પાંચમ ાિના આ 
નાયક આહદિાસીઓ પિ સાંશોધનની અન ે
શક્યતાઓ જોઈ શકાય છે. 
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