
   Downloaded From  www.shikshanjagat.in Page 1 

 

 

 

 

 

બાયતના ભશાન વભાજસધુાયક અને પ્રબાલળાી વ્મક્તતત્લ ધયાલનાય રારા રાજતયામનો 
જન્ભ તા. ૨૮/૧/૧૮૬૫ના દદલવે જંાફ યાજ્મભા ંઆલેરા ભોગા જીલ્રાભા ંથમો શતો. તેભના પતા રારા 
યાધાદકળન આઝાદ જેઓ વયકાયી સ્કુરભા ં ઉરૂૂ્ પળક્ષક શતા. ભાતા ગરુાફદેલી ધાપભિક ભદશરા શતા. 
રજતયામ ફાણથી જ ખફૂ જ બધુ્ધધળાી શતા. ઘયની આપથિક દયક્સ્થપત વાયી ન શોલા છતા ંતેભણે 
ઉચ્ચ પળક્ષણ પ્રાપ્ત કર્ુું શત ુ.ં ઈ.વ.૧૮૮૦ભા ં તેઓ કરકતા ર્પુનલવીટી ી અને જંાફ ર્પુનલવીટી ી પ્રલેળ 
યીક્ષા ાવ કયી રાશોય વયકાયી કોરેજભા ંકામદાના અભ્માવ ભાટેી  પ્રલેળ ભળ્મો યંત ુધયની દયસ્થપત 
ઠીક ન શોલાથી ફે લૂ અભ્માવથી લચંચત યહ્યા. ઈ.વ. ૧૮૮૫ભા ં તેભણે લકીરાતની યીક્ષા ાવ કયી 
અને પે્રતટી ીવ ળરૂ કયી. પ્રતતીવની વાથે વાથે તેઓ આમૂવભાજના વદિમ કામૂકય ણ યહ્યા શતા. યંત ુ
એભણે કેટી રાક વભમ સધુી શદયમાણા યાજ્મભા ં આલેરા ંયોશતક અને દશવાય  ળશયેોભા ં લકીરાત ણ કયી 
શતી. ત્માયફાદ તેઓ દેળની આઝાદી ભાટેી ની ચલભા ંવાભેર થઇ બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવ ના ઉગ્ર 
દના અચગ્રભ શયોના નેતા ફન્મા શતા. ફા ગગંાધય પતરક અને ચફીનચદં્ર ારની વાથે 
એભને રાર, ફાર અને ારના  નાભ લડે ઓખાલા રાગ્મા શતા. આ નેતાઓએ વૌથી શરેા ંબાયત 
દેળની વપંણૂૂ સ્લાતતં્રતા ભાટેી ની ભાગં ઉઠાલી શતી. એભને જંાફ કેવયી તયીકે ણ ઓખલાભા ંઆલે છે. 
તેભણે જંાફ નેળનર ફેંક  અને રક્ષ્ભી લીભા કંનીની સ્થાના ણ કયી  એભણે સ્લાભી દમાનદં 
વયસ્લતી વાથે ભીને આમૂ વભાજને જંાફભા ંરોકપપ્રમ ફનાવ્મો શતો. .  

                   ઈ.વ. ૧૮૬૫ભા ંપનુાભા ંપાટી ી નીકેર પ્રેગ, રુ્ષ્ટ્કા વભમે અનાથ ીડીતને રુ્ુઃખી બાઈબાડું 
ને તેભણે વદિમ ભદદ કયી. ઈ.વ. ૧૯૦૪ભા ં કોંગે્રવ અપધલેળનભા ં પતરક અને ગોખરેનો બેટી ો થમો 
ત્માયછી તે મરુાકાત કામભી અફી ગઈ શતી. અને તેઓ રાર,ફાર અને ારની પત્રપટુી ી તયીકે 
સપુલખ્માત થમા. તેભણે આેરા સ્લયાજ્મ, સ્લદેળી અને ફદશષ્ટ્કાય આંદોરન દેળબયભા ં આ ત્રીમતૂીએ 
ગ ૂજંતા કમાૂ. તેભણે „ ગોયી ફારડી‟,‟ છત્રપત પળલાજી‟,‟શ્ર્ધધધાનાન્દજી‟,‟શ્રી કૃષ્ટ્ણ‟ એભ કુર ચાય પસુ્તકો 
પ્રગટી  કમાૂ છે. તેભણે „ જંાફ કેવયી‟  મખુત્ર દ્વાયા અંગે્રજોની ઝાટી કણી કાઢી. ઈ.વ. ૧૮૯૫ભા ં તેભના 
વશમોગથી જંાફ નેળનરફેંક‟ અને „ રક્ષ્ભી ઇન્સ્મોયન્વ કંનીની સ્થાના કયી.  ત્રીવ ઓતટી ોફય 
૧૯૨૮ભા ંએભણે રાશોયભા ંવામભન કભીળન  પલરુદ્ધ એક પ્રદળૂનભા ં બાગ રીધો, જે દયપભમાન કયલાભા ં
આલેરા રાઠી ચાર્જભા ં તેઓ ગબંીય યીતે ઘામર થમા શતા. આ વભમે એભણે કહ્ુ,ં “ભાયા ળયીય ય ડેર 
રાઠીનો એક એક પટી કો ચિદટી ળ વયકાયના કોપીન ય એક એક ખીરાનુ ંકાભ કયળે” અને આભ જ થર્ુ.ં 
તેભના મતૃ્ર્નુા ૨૦ લયવભા ં જ ચિદટી ળ વામ્રાજ્મનો અંત થમો. વત્તયભી નલેમ્ફય ૧૯૨૮ના યોજ આ 
ગબંીય જખભોને કાયણે એભનુ ંઅલવાન થર્ુ ંશત ુ.ં 
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