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સારાાંશ:- 
ઈ.િ. ૧૯૧૫માાં મહાત્મા ગાાંધી હહન્દના રાજકીય અન ેરાષ્ટ્રીય માંચ ઉપર આવ્યા બાદ રાષ્ટ્રીય 
આઝાદીની લડિ એક નિો જ િળાાંક લીધો િેમિ ે એક િમયના બદુ્ધિજીિીઓની લડિની 
અદ્ધિિીય એિી પ્રજાકીય લડિમાાં પલટાિી દીધી. મહાત્મા ગાાંધીએ િગગ સિગ્રહને નહીં પરાંત ુિગગ-
િગગ િચ્ચેના િમન્િયકારી િલિને અપનાવ્્ુાં હત ુાં આ જ કારિથી ઈ.િ.૧૯૧૫ થી ૧૯૪૭ 

દરસમયાન ગાાંધીજીના નેતતૃ્િ નીચે જે લડિ નુાં િર્જન થ્ુાં િેને લોક લડિ કે પ્રજાકીય લડિ 
િરીકે ઓળખિામાાં આિે છે. િમગ્ર ભારિના ઈસિહાિમાાં મહાત્મા ગાાંધીએ પહલેી િખિ િામાજજક 
અને રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનમાાં ગામડાઓ અને ગ્રામજનોને મધ્યિિી સ્થાન આપ્ુાં. િેની િાથે-િાથ ે
િેમિ ેનગરિાિીઓન ેપિ લોક લડિમાાં િાાંકળ્યા. આમ, ગાાંધી્ગુી લોક લડિમાાં ઉદ્યોગપસિઓ 
િથા સમલો અને કારખાનાઓમાાં કામ કરિા મજૂરો, જમીનદારો, નાના ખેડિૂો અને ખેિ મજુરો 
ઉપરાાંિ મધ્યમિગી બૌદ્ધિક, સ્ત્રીઓ-પરુુષો અને સિદ્યાથીઓને હતેિુર એિી રીિે િાાંકળ્યા કે જેિ ે
ણિહટશ િામ્રાજ્યિાદ િામે એક જબરજસ્િ અહહિંિક ક્ાાંસિનુાં િર્જન ક્ુું. ગાાંધીિાદી આંદોલનો 
િૈચાહરક ભસૂમકા ધરાિનારા સયુોજજિ અને અહહિંિક હિા, િેની પાછળ િચૈાહરક આદશો અન ે
મલૂ્યો હિા. ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ આ પ્રકારની લોક લડિ અને મલૂ્યોના પહરિામ સ્િરૂપ હિી. 
“ગ્રાિ રૂટ િકગિ”  ગાાંધી્ગુની પેદાશ હિી. ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ પિ ગાાંધીજીની આ જ કાયગ પિસિ 
અને નીસિમત્તામાાંથી જન્મી હિી. ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ અિહકારના આંદોલનમાાંથી જન્મી હિી અન ે
ગાાંધીજીની અિહકારનાાં અને િસિનય કાનનુભાંગના િમામ આંદોલનો િેમની િત્યાગ્રહની 
હફલસફૂીમાાંથી જન્્યા હિા. ગાાંધીજીની રચનાત્મક પ્રવસૃત્તઓ કોઈ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિ િમહૂના 
કલ્યાિના આધારે નહીં પિ િમગ્ર િમાજની આસથિક, િામાજજક, િાાંસ્કૃસિક અને આધ્યાજત્મક 
પ્રગસિને આધારે ઘડાઈ હિી. ઈ.િ.૧૯૨૦માાં સ્થપાયેલી ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ ગાાંધીજીની રચનાત્મક 
પ્રવસૃત્તઓના િીધા પહરિામરૂપ હિી. ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની જે િાંજોગોમાાં અને જે રીિે સ્થાપના 
થઈ િે જોિાાં ગાાંધીજીની કેળિિી સિષયક હફલસફૂીની ચચાગ ઘિી મહત્િની બની રહ ે છે. 
ગાાંધીિાદી િિોદયની સિચારિરિી ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની િમામ પ્રવસૃિઓ પાછળ આધારરૂપ 
હિી. િેમાાં િેમિ ેમાતભૃાષા િારા ચાહરત્ર્ય ઘડિરની િાિ કરી, ઉદ્યોગોના મહત્િનો સિચાર 
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 ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના ધ્યેયો એ રાષ્ટ્રીય કેળિિીના ધ્યયેો હિાાં અન ેગાાંધીજીના દશાગિેલા હિા. 
ગાાંધીજીની રાષ્ટ્રીય કેળિિીના મખુ્ય અંગોમાાં રેંહટયા પ્રવસૃત્ત અને ખાદી પ્રચાર, અસ્પશૃ્યિા 
સનિારિ, અહહિંિા, અિહકાર, સ્િભાષાનુાં મહત્િ અને ઔદ્યોણગક સશક્ષિ િગેરે હિા.1 ગજૂરાિ 
સિદ્યાપીઠની જ્યારે સ્થાપના થઇ હિી િે િમયે ભારિની આઝાદીની લડિ એક  સનિાગયક 
િબક્કાને આરે આિી ગઈ હિી.  ગજૂરાિ   સિદ્યાપીઠે સ્િરાજની લડિ માટે  પોિાનો મલૂ્યિાન 
ફાળો આપયો  હિો.  આ િાંસ્થાએ સ્િરાજના િૈસનકો િૈયાર કરિાનુાં મખુ્ય ધ્યેય  અપનાવ્્ુાં હત ુાં , 
અને િેમાાં એકાંદરે િફળિા પિ મળી હિી. મહાત્મા ગાાંધીના હહિંદમાાં આગમન બાદ િેમિે િમગ્ર 
દેશમાાં એક ક્ાાંસિકારી ્ગુપલટો િજ્યો અને ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની શરૂઆિ પિ િમેિે કરી હિી, 
અન ેકાળક્મે અનેક ચડિી-પડિીઓ િચ્ચે સિકાિ પામી હિી. આ િાંસ્થાએ ગાાંધીજીના મલૂ્યોનુાં 
યોગ્ય રીિે જિન ક્ુું અને િેમની સિચારધારાને આત્મિાિ કરી આ સશક્ષિ ધામનો ઉદ્ભિિો 
ગાાંધીિાદી સિચારિી અને લડિમાાંથી ઉત્પન્ન થઈ પરાંત ુઆઝાદીની લડિમાાં  આ િાંસ્થાએ શુાં 
યોગદાન આપ્ુાં હત ુાં.2 િેના સ્િરૂપને િમજિા પ્રસ્તિુ શોધપત્ર િૈયાર ક્ુું છે આઝાદીની લડિમાાં 
ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠનુાં  પ્રદાન કેટલુાં એ સિગિિાર જોઈએ. 
પ્રસ્તાિના:- 
ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ બહમુખુી પ્રસિભા ધરાિિી હિી. િે પજૂ્ય બાપનુા િીધા માગગદશગન  નીચ ે
ચાલિી હિી. સિદ્યાપીઠની ખબૂી એ હિી કે આઝાદીની લડિ જ્યારે  ચાલિી ન હોય ત્યારે  િ ે
રચનાત્મક કાયોમાાં પ્રવતૃ્ત રહિેી. નાગપરુ ઝાંડા િત્યાગ્રહ ઈ.િ.૧૯૨૨, બોરિદ િત્યાગ્રહ 
ઈ.િ.૧૯૨૪, િાયમન કસમશનની ઘટના ઈ.િ.૧૯૨૭-૨૮, બારડોલી િત્યાગ્રહ ઈ.િ.૧૯૨૮, 
િસિનય કાનનૂભાંગની ચળિળ ઈ.િ.૧૯૩૦-૩૨ અને હહિંદ છોડો ઈ.િ.૧૯૪૨ જેિા લોક લડિના  
જુિાળો  શરૂ થાય ત્યારે સિદ્યાપીઠની િાંખ્યા જૂજ હોિા છિાાં િે િેમાાં મોખરાનુાં સ્થાન  લેિી  
ગાાંધીજીએ સિદ્યાપીઠને અનકે કાયગક્મો આપીન ે િેની પાિે એક િાંસ્થા િરીકે કામ લીધુાં હત ુાં, બીજી 
િરફ અધ્યાપક કે સ્નાિક િરીકે સિદ્યાપીઠ િાથે જોડાયેલી વ્યક્તિઓએ પિ એક યા  બીજા  

સ્િરૂપમાાં આઝાદીની લડિ દરસમયાન મહત્િની ભસૂમકા અદા કરી હિી. આ દૃષ્ષ્ટ્ટને લક્ષમાાં રાખીને 
આઝાદીની લડિમાાં ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠનુાં યોગદાન સિશે અહીં ચચાગ કરીશુાં. 
લોક લડતનાાં વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થી:- 
ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠને શરૂઆિથી જ િારુાં નેતતૃ્િ પ્રાપિ થ્ુાં હત ુાં ઉદાહરિ િરીકે િેના પ્રથમ ત્રિ 
આચાયો ગીદિાિી, કૃપલાિી અન ે કાકાિાહબે કાલેલકર પ્રખર રાષ્ટ્રભતિ હિા. િદુપરાાંિ 
ગજૂરાિ  સિદ્યાપીઠની કારોબારી  િસમસિમાાં (ઇિ.૧૯૨૦) િામેલ થયા હિા િમેાાં એક શ્રી 
ણગહરજાશાંકર બધેકા (ગીજુભાઈ) શ્રી રામનારાયિ પાઠક,  દયાળજી દેિાઈ, કલ્યાિજી મહિેા, 
અંબાલાલ પરુાિી, ચાંદુલાલ દિે, કાકાિાહબે કાલેલકર, શાંકરલાલ બેંકર, હકશોરલાલ મશરૂિાળા 
અને ઇન્દુલાલ યાણિક.3 ઈ.િ.૧૯૨૮માાં જ્યારે ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠનુાં નવુાં બાંધારિ અક્સ્િત્િમાાં 
આવ્્ુાં, ત્યારે આ િમામ વ્યક્તિઓ ‘સિદ્યાપીઠ માંડળ’માાં િામેલ થઈ હિી જેમાાં િલ્લભભાઈ પટેલ, 
નસૃિિંહપ્રિાદ ભટ્ટ,  કાકાિાહબે કાલેલકર, શાંકરલાલ બેંકર, મહાદેિભાઈ દેિાઈ, ઇમામ અબ્દુલ 
કદર બાિણઝર, હકશોરલાલ મશરૂિાળા, નરહહર પરીખ, હહરપ્રિાદ દેિાઈ, જુગિરામ દિે 
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પરીણક્ષિલાલ મજમદુાર, મામા િાહબે ફડકે, મિીબેન પટેલ4 આ િમામ લોકોનો પ્રભાિ 
સિદ્યાપીઠના સિદ્યાથીઓ ઉપર પડ ેિ ેસ્િાભાસિક હત ુાં. સિદ્યાપીઠે જે અનેક સ્નાિકો ઉત્પન્ન કયાગ 
િેમાાંથી નીચેના સિદ્યાથીઓ િેમની રાષ્ટ્રિાદી પ્રવસૃત્તઓ માટે જાિીિા હિા.5 ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના 
આ િજેસ્િી  સ્નાિકોમાાં બળિાંિરાય મહિેા, મગનભાઈ દેિાઈ, ડાહ્યાભાઈ નાયક, સિઠ્ઠલદાિ 
કોઠારી, પરીણક્ષિલાલ મજમદુાર, ખાંડુભાઈ દેિાઈ, સનમગળાબેન દેિાઈ, સસુમત્રા કાનનૂગા, મિીબેન 
પટેલ, ગોરધનદાિ ચોખાિાલા, ઇન્દુમિીબેન શેઠ, સ્નેહરક્શ્મ, જેઠાલાલ ગાાંધી, સત્રભિુનદાિ 
લહુાર, ભોગીલાલ ગાાંધી, હદનકર મહિેા આ િમામ આજે પિ ઈસિહાિમાાં પોિાનુાં સ્થાન દશાગિે 
છે. આ િસ્તકુ્સ્થસિ સ્પષ્ટ્ટપિે દશાગિે છે કે ણિહટશ હકમૂિ િામેની હહિંદની લોક લડિ દરસમયાન 
સિદ્યાપીઠે, િેના અધ્યાપકોએ, િેમજ સ્નાિકોએ અગ્રગણ્ય ભાગ ભજવ્યો હિો. િેના પ્રત્યક્ષ 
ઉદાહરિ િરીકે અહીં સિદ્યાપીઠના ત્રિ સ્નાિકોના િાંસ્મરિો ટાાંકીશુાં કે જેથી િે િમયની પહરક્સ્થસિ 
અન ે પ્રશ્નોનુાં  આદશગ ણચત્ર આપિ ેસનહાળી શકીએ શ્રી ઝીિાભાઈ દેિાઈ સ્નેહરક્શ્મ એ નોંધ્્ુાં છે, 
કે-“ સિદ્યાપીઠમાાં મતુિ િાિાિરિ હતુાં, પિ િે િાથે સશસ્િની પિ બહ ુકાળજીથી જાળિિી થિી. 
નાગપરુમાાં શ્રી જમનાલાલ બજાજના અને િેમની ણગરફ્િારી પછી િલ્લભભાઈના નેતતૃ્િ હઠેળ 
ઝાંડા િત્યાગ્રહની લડિ ઉપાડિામાાં આિી હિી. એ લડિમાાં ભાગ લેિા ઠેરઠેરથી િત્યાગ્રહી 
સ્િયાંિેિકોનો પ્રિાહ િહિેા માાંડયો. સિદ્યાપીઠમાાં પિ િેની ઉત્તેજના વ્યાપી અને િત્યાગ્રહ માટે 
એક ટુકડી િૈયાર થઈ એને સિદાય આપિાનો એક િમારાંભ ગોઠિિામાાં આવ્યો” િધમુાાં િેઓ 
જિાિે છે કે “અિહકારની લડિ દર્યાન કોઈપિ શાળા પાઠશાળા કે ્ સુનિસિિટીમાાં કોઈ ભાાંગફોડ 
કે અંધાધધૂી થિાનુાં બન્્ુાં ન હત ુાં. િે આજના આ સશક્ષિ જગિની ભયાંકર અનાિસ્થા જોિા નિાઈ 
પમાડ ે િેવુાં નથી”?6 વ્યિહાર ગેરસશસ્િ ભયો નથી નાગપરુ જનાર સિદ્યાથીઓમાાંથી એકે કહ્ુાં 
“આમાાં ગેરસશસ્િ ક્ાાં આિી? અમે અિહકાર કરી અમારી જૂની િાંસ્થાઓમાાંથી બહાર આવ્યા હિા 
અને એની પાછળ સ્િરાજની લડિમાાં ભાગ લેિાની ભાિના હિી. એ હજુ આવ્્ુાં નથી. ત્યાાં સધુી 
અિહકારની લડિના જે કોઈ ઉગ્ર કાયગક્મો આિે િમેાાં ભાગ લિેાની અમને જો અમારી ફરજ 
લાગિી હોય િો  એમાાં ગેરસશસ્િ ક્ાાં આિી? કૃપલાિીજીએ કહ્ુાં કે ‘સિદ્યાપીઠમાાં પિ િમે એ 
લડિના મહત્િના અંગરૂપ છો, જે ‘અનામિ િૈન્ય’ કહિેાય એિા િમે છો અને એ રીિે િમ ેએની 
સશસ્િથી બાંધાયલેા છો, એટલે બીજા એકે કહ્ુાં અમે ક્ાાં ગેરસશસ્િ કરી છે? 

 િલ્લભભાઈને પછૂીને જ અમે આમાાં જોડાયા છીએ. ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠે અને િાબરમિી આશ્રમના 
અંિેિાિીઓ રાષ્ટ્રીય આઝાદીના આંદોલનના સિસિધ િબક્કાઓ દરસમયાન જે રીિે ભાગ લીધો 
િેનુાં િાદશ્ય િિગન કરિા છગનલાલ જોશીએ નોંધ્્ુાં છે કે “ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની શરૂઆિમાાં 
મહામાત્ર િરીકે હકશોરલાલ ભાઈ કામ કરિા હિા અને પ્રાથસમક શાળાના સનરીક્ષક િરીકે 
નરહહરભાઈ કામ કરિા હિા. ઈ.િ.૧૯૨૧-૨૨માાં આ સનરીક્ષકનુાં કામ મને િોંપિામાાં આવ્્ુાં. 
સિદ્યાપીઠના સનરીક્ષકનુાં કામ કરિો હિો, ત્યારે અિહકારનો જુિાળ ગજુરાિમાાં પરૂ બહારમાાં ફરી 
િળ્યો અને ખાિ કરીને ખેડા અને સરુિ જજલ્લામાાં સિદ્યાથીઓની િાનરિેનાની િિારી ચારેકોર 
ગામડા ખુાંદિા લાગી હિી.”7 સ્નેહરક્શ્મ અને છગનલાલ જોષીની જેમ હદનકરભાઇ મહિેાએ પિ 
િેમના િાંસ્મરિો લખ્યા છે. િેઓ ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના સ્નાિક હિા. િથેી ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની 
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રાષ્ટ્રીય લડિની પ્રવસૃત્તઓને િમજિામાાં િેમના કેટલાક લખાિો મદદરૂપ થશ.ે િઓે નોંધ ે છે કે 
“ણખલાફિ અને અિહકારના આંદોલનની શરૂઆિ થઇ ચકૂી હિી. ઈ.િ.૧૯૨૧માાં િેને અંગેની 
પ્રવસૃત્તઓ સરુિમાાં િધિા માાંડી હિી સ્િદેશીની પ્રસિસિ સિલક મેદાનમાાં પરદેશી કાપડની હોળી, 
રેંહટયા અને ખાદીનો પ્રચાર, િભા િરઘિો િગેરે પ્રવસૃત્તઓ જોરશોરથી ચાલિા માાંડી હિી અને 
િેમાાં હુાં પરૂા િન મનથી ખેંચાિા લાગ્યો હિો.8 એસપ્રલ મહહનામાાં (ઈ.િ.૧૯૨૮) સિદ્યાપીઠના અમે 
કેટલાક સિદ્યાથીઓ સ્િયાંિેિક િરીકે બારડોલી આિી પહોંચ્યા. ત્યાાં સધુીમાાં િો િાિાિરિ 
પ્રવસૃત્તથી ધમધમી રહ્ુાં હત ુાં. રોજ-રોજ સરુિથી, મુાંબઈ-અમદાિાદથી, છાપાિાળાઓ આિે નેિાઓ 
આિે ન ેનિી નિી િાિો લાિે, ગામડ-ેગામડ ેરોજ િાંખ્યાબાંધ િભાઓમાાં િત્યાગ્રહ માટે ખેડિૂોને 
િૈયાર કરિામાાં આિે. િા્ ુિેગ ેિલ્લભભાઈ પટેલ આ િભાઓમાાં પહોંચી ભાષિો કરી પ્રેરિા, 
સશસ્િ, હહિંમિ અને ઉગ્ર પિ અહહિંિક લડિનુાં િાિાિરિ ફેલાિે, અમે પિ ગામડ ેગામડ ેફરિા 
અને સિગિિાર િાંગઠન જમાિાનુાં કામ કરિા. િલ્લભભાઈના ભાષિોમાાંથી અમને ભારે પે્રરિા 
મળિી અન ેઅમે જોિા કે ખેડિૂોમાાં પિ અજબ ઉત્િાહ અને લડાયક મક્કમિા ફેલાિાાં. આખા 
િાલકુામાાં 1000 ઉપરાાંિ ગામો આ રીિે િૈયાર થયા. આ કાયગમાાં ગજૂરાિ ભરમાાંથી આગેિાન 
કાયગકિાગઓ માંડી પડયા હિા. નરહહર પરીખ પિ ત્યાાં પહોંચી ગયા હિા. આિી લડિમાાં ભાગ 
લેિાનુાં મારો આ પહલેો જ અનભુિ હિો.”9 
આમ, ઉપ્ુગતિ ત્રિે લખેકો ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ  િાથે િાંકળાયેલા  હિા. િેમિે રાષ્ટ્રીય લડિમાાં 
જે પ્રદાન ક્ુું િેનુાં િેમિે સનખાલિ ભાિે સનરૂપિ િેમના િાંસ્મરિોમાાં ક્ુું હત ુાં. હિે જોઈએ 
ઈ.િ.૧૯૨૦માાં સિદ્યાપીઠની સ્થાપના થઈ ત્યારથી શરૂ કરીને ઈ.િ.૧૯૪૭ ભારિને આઝાદી પ્રાપિ 
થઇ ત્યાાં સધુી સિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો, સિદ્યાથીઓ અન ેસ્નાિકોએ ગાાંધી ણચિંધ્યા માગે કામ ક્ુું 
હત ુાં. 
અસહકાર ચળિળ અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ:- 
ઈ.િ.૧૯૨૦માાં ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની શરૂઆિ જ થઇ હિી. અને સિદ્યાથીઓની િાંખ્યા પિ ઘિી 
જુજ હિી. આમ છિાાં પિ રાષ્ટ્રીયિા અંગેની ગાાંધીજીએ નૈસિક ભસૂમકા બાાંધી આપી હિી. જ્યાાં 
સધુી સિદ્યાપીઠને લાગતુાં િળગતુાં હત ુાં, ત્યાાં સધુી ગાાંધીજીએ અિહકારના આંદોલનના િાંદભગમાાં 
રેંહટયો અને ખાદી પ્રવસૃત્ત ઉપર જ ભાર મકુ્ો હિો. અને કોઈપિ ઉદ્દામિાદી કાયગક્મોને જિાાં 
કયાગ હિા. પરાંત ુિેનો અથગ એ નથી કે ઉદ્દામિાદી કાયગક્મો રહહિ સિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો અને 
સિદ્યાથીઓ ઓછા રાષ્ટ્રિાદી હિા. સિદ્યાપીઠના શરૂઆિના િષોમાાં પિ િેમિે ખાદી અન ે
રેંહટયાનો આગ્રહ રાખીને પરદેશી કાપડની જાહરેમાાં હોળીઓ કરી હિી. આ અંગે પ્રજબાંધમુાથી 
નીચે મજુબની રિપ્રદ માહહિી મળે છે. “ગયા રસિિારે (૦૫/૧૦/૧૯૨૧) ગાાંધીજીની ૫૩મી 
જયાંિી અમદાિાદમાાં અપિૂગ ઉત્િાહથી ઉજિિામાાં આિી દિક્ોઈ િાલકુા િસમસિ િથા ણખલાફિ 
કસમટીએ સચૂવ્યા મજુબ સિદેશી કાપડની ત્રીજી અને છેલ્લી હોળી કરિામાાં આિી. િથા શિુ 
સ્િદેશી ખાદીમાાં િજ્જ થયલેા સિદ્યાપીઠના સિદ્યાથીઓ અધ્યાપકો િેમજ અન્ય શહરેીઓનુાં ત્રિ 
માઈલ લાાંબ ુ િરઘિ કાઢિામાાં આવ્્ુાં. આ િરઘિમાાં િૌથી આગળ ડાંકો ટુકડી ત્યારબાદ 
િાયકલીસ્ટની કોર, સ્િયાંિેિકોનુાં બેન્ડ, સિલાયિી કાપડથી લાદેલી મોટરો િથા બગીઓ, ગજૂરાિ 
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સિદ્યાપીઠ અને ગજુરાિ કોલજેના સિદ્યાથીઓ, દરબાર બને્ડ ફરી પાછા સિલાયિી કાપડની મોટર 
અને ગાડીઓ, સ્િયાંિિેકો, સિદ્યાથીઓ ણખલાફિ કોર, નરોડા સ્િયાંિેિક માંડળ, રાષ્ટ્રીય સ્ત્રી માંડળ 
િથા અન્ય શહરેીઓ હિા. િરઘિ ચારની હારમાાં સ્િદેશી ગીિો ગાત ુાં ચાલતુાં હત ુાં. િેમ જ ‘મહાત્મા 
ગાાંધીજી કી જય’ બોલતુાં ચાલતુાં હત ુાં.10 આમ, સિદ્યાપીઠના સિદ્યાથીઓએ ઈ.િ.૧૯૨૦-૨૨માાં રેંહટયા 
પ્રવસૃત્ત અને પરદેશી માલની હોળી કરિાના કાયગક્મો િારા રાષ્ટ્રીય આઝાદીના જ ાંગમાાં િેનો 
પ્રસિિાદ આપયો હિો.આમ છિાાં સિદ્યાપીઠનુાં મળૂભિૂ લક્ષ્ય િો સ્િદેશી અને ખાદી પ્રવસૃત્તનો 
પ્રચાર કરિાનુાં જ રહ્ુાં હત ુાં. 
નાગપ ર ઝાંડા સત્યાગ્રહ:- 
અિહકાર બાદ ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠે ‘નાગપરુ ઝાંડા િત્યાગ્રહ’ માાં ભાગ લીધો ઈ.િ.૧૯૨૩માાં શરુ 
થયેલા ‘નાગપરુ ઝાંડા િત્યાગ્રહ’ ના િર િેનાપસિ કોંગ્રિની કારોબારી િસમસિએ િલ્લભભાઈ 
પટેલને સન્તુિ કરીને ગજુરાિનુાં ગૌરિ િધા્ુું.11 ડૉ.ચાંદુલાલ દેિાઈની ભરૂચની ટુકડી નાગપરુ 
જિા માટે અમદાિાદ આિી ત્યારે એક જાહરે િભામાાં િેને સિદાય આપિામાાં આિી. અમદાિાદની 
એક ટુકડી સિદ્યાપીઠના ભાિી સ્નાિક પહરણક્ષિલાલ મઝુમદારના નેતતૃ્િ હઠેળ ૧૬મી જુલાઈ 
૧૯૨૩ ના રોજ નાગપરુ જિા રિાના િહી. અને િેમના બધા િભ્યોને સ્ટેશન પર ઉિરિા જ 
ણગરફ્િાર કરિામાાં આવ્યા.12 આ પ્રિાંગ અંગ ેિધ ુઝીિિટ ભરી સિગિો આપિા ચાંદ્રકાાંિ પટેલે 
જિાવ્્ુાં છે કે- “સિદ્યાપીઠને િેની િાલીમનુાં દૈિિ બિાિિાની િક િરિ જ િાાંપડી. 
ઈ.િ.૧૯૨૩માાં નાગપરુમાાં ઝાંડા િત્યાગ્રહની લડિ શરુ થઇ, એની આગેિાની સિદ્યાપીઠના અગ્રિી 
અભય િરદાર િલ્લભભાઈ પટેલે િાાંભળી અને િેમની મદદમાાં પરીણક્ષિલાલ મજમદુાર અને 
દયાશાંકર મ. ભટ્ટ િગેરે ૧૦ િૈસનકોની એક ટુકડી સિદ્યાપીઠે મોકલી, જે નાગપરુ સધુી પગપાળા 
ગઈ. રસ્િામાાં આ ટુકડએ બાપનુી િાિો અને નાગપરુ ઝાંડા િત્યાગ્રહનો પ્રચાર કયો હિો. િે જ 
િાલમાાં બોરિદ િાલકુાની પ્રજાએ િરદાર િલ્લભભાઈ પટેલની આગેિાની નીચે અંગ્રેજ િરકાર 
િામે ‘હહેડયાિેર’ ની લડિ ઉપાડી સિદ્યાપીઠના સિદ્યાથીઓ અને િેિકો આ િખિે બોરિદ 
િાલકુાના ઘિાાં ગામો ઘમૂી િળ્યા. િરકારે થોડા જ િખિમાાં લોકમિ અન ેલોકિાંગઠન િમક્ષ 
નમતુાં જોખ્્ુાં. સિદ્યાપીઠની સ્થાપના પછીના ત્રિ જ િષગમાાં સિદ્યાપીઠે આ નાગપરુ ઝાંડા િત્યાગ્રહ 
અને બોરિદની હહેડયાિેરા િામેની લડિમાાં િહક્ય ભાગ ભજવ્યો”.13 જે િેની રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનની 
કામગીરીના શ્રી ગિેશ કહી શકાય. 
સાયમન કવમશનનો બહહષ્કાર:- 
ઈ.િ.૧૯૨૮ને ફેબ્રઆુરીમાાં જયારે િાયમન કસમશન હહિંદમાાં આવ્્ુાં િે િમયે ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના 
િહીિટીિાંત્રની પનુરગચના થઇ રહી હિી. પ્રથમ અગ્રીમિા પાશ્ચાત્ય સશક્ષિને આપિી કે રચનાત્ક 
પ્રવસૃત્તઓને િે બાબિમાાં સિદ્યાપીઠમાાં િીવ્ર મિભેદો િપાટી ઉપર આિી રહ્યા હિા અને 
કૃપલાિીની જગ્યાએ ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના આચાયગ િરીકે કાકા િાહબે કાલેલકર ને સ્થાસપિ 
કરિાની િાિો ચાલી રહી હિી. આિા િાંજોગોમાાં ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ િાયમન કસમશનનો બહહષ્ટ્કાર 
કરિામાાં પાછળ પડી ગઈ. આ બાબિમાાં ગજુરાિ કોલજેે િધ ુઉત્િાહ દાખવ્યો હિો.14 આમ છિાાં 
ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠે િાયમન કસમશનના બહહષ્ટ્કારમાાં ભાગ લીધો. િાયમન કમીશનના બહહષ્ટ્કારનો 
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સિદ્યાપીઠે કરેલા પ્રદાન અંગેની ઘિી સિગિો િે િમયના પ્રજબાંધમુાાંથી આપેલી છે. જેમની એક 
નોંધનો ઉલ્લખે અહહ કરીશુાં. “અમદાિાદ ્્સુનસિપાલટીએ પોિાની ઓફીિ અને પ્રાથસમક 
શાળાઓ બાંધ કરિાનો ઠરાિ કરેલો જ હિો. એટલે શાળાઓમાાં રજા પાળિામાાં આિી હિી. 
પ્રોપ્રાયટરી હાઇસ્કુલ, નિી ગજુરાિી શાળા, અને ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠે રાજા પાળી હિી. સિદ્યાપીઠના 
સિદ્યાથીઓના ટોળા બીજી શાળાઓના સિદ્યાથીઓને શાળામાાં ન જિા િમજાિિા હિા. ગજુરિ 
કોલેજે પિ હડિાલ પાડી જેમાાં સિદ્યાપીઠના સિદ્યાથીઓ ભળી ગયા.”15 િાયમન કસમશન અંગે 
ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના નિા સનમાયેલા અધ્યાપક સ્નેહરક્શ્મ એ પિ પોિાના અનભુિો ટાાંકિા 
લખ્્ુાં છે કે,-“સિદ્યાપીઠમાાં અધ્યાપન કાયગમાાં હુ ાં રોજ રોજ િધ ુિજ્જિા મેળિિા પ્રયત્ન કરિો 
હિો. િે દર્યાન મકુ્તિ િાંગ્રામમાાં નાની મોટી ભરિી ઓટ આિે જિી હિી. અન ેિેની અિર 
હઠેળ અિારનિાર અમે આિિાાં. િાયમન કસમશનના બહહષ્ટ્કાર િખિના આંદોલનથી િાિાિરિ 
િારુાં એવુાં ખળભળી ઊઠ્ુાં હત ુાં, અને એમાાં િટ કે સિિેક ભલૂી અમે ઉત્િાહપિૂગક જોડાયા. ગજુરાિ 
કોલેજમાાં િાયમન કસમશન જિાનુાં હત ુાં. િે િખિે અમારામાાંથી કેટલાક ગજુરાિ કોલેજ િામેની 
જૂના સિલક છાત્રાલયિાળી ચાલની નજીકના છાપરાાં ઉપર ચઢી ‘િાયમન ગો બેક’-‘િાયમન ગો 
બેક’ ની ગળાં ફાટી જાય એિી ચીિો પાડિા માાંડયા. મારી િાથે િારાભાઇ, કાશી પારેખ અને બીજા 
પિ થોડા િે િખિના જુિાન કાયગકરો ઉપરાાંિ આધેડ િયના પિ હિા. ‘િાયમન ગો બેક’ની 
બમૂો પાડિાાં, છાપરાાં ઉપર જે થનગનાટથી અમે કુદિા માાંડ્ ુાં િેમાાં છાપરાનો એક ભાગ કકડભિૂ 
કરિો તટૂી પડયો અને અમે પિ એની િાથે નીચે પટકાયા.”16 આમ, સિદ્યાપીઠ અને િેની િાથે 
િીધી રીિે િાંકળાયેલા લોકો એ પિ િાયમન કસમશન ના બહહષ્ટ્કારમાાં પોિાનુાં યોગદાન આપ્ુાં 
હત ુાં. 
બારડોલી સત્યાગ્રહ:- 
િાયમન કસમશનના બહહષ્ટ્કારની લગભગ િાથે િાથે ઈ.િ.૧૯૨૮માાં બારડોલીના ખેડિૂ 
િત્યાગ્રહનુાં સ્ફોટક અને ઉદ્દામિાદી પ્રકરિ શરુ થ્ુાં. બારડોલીમાાં િાલીકાના ખેડિૂોને થયેલા 
અન્યાય િામે ગજુરાિભરમાાંથી લોતનેિાઓના ટોળેટોળા બારડોલી િાલકુામાાં ઉિરી 
પડયા.બારડોલીની લડિ પહલેા ગાાંધીજી એ િેમનુાં અને સિદ્યાપીઠનુાં ધ્યાન મખુ્યત્િે રચનાત્મક 
પ્રવસૃત્તઓમાાં કેષ્ન્દ્રિ ક્ુું હત ુાં. િમય પારખીને ગાાંધીજીએ હિે પરૂા મનથી બારડોલી િત્યાગ્રહની 
લડિમાાં ઝુકાવ્્ુાં.17 કોઈ પિ િત્યાગ્રહમાાં કેિળ રાષ્ટ્રીય જુસ્િો જ કામ આપિો નથી, પરાંત ુિેને 
માટે યોજના, લડિની વ્્હૂ પિસિ અને ફાંડ ફાળાની પિ જરૂર પડ ેછે. ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠે આ 
ત્રિે બાબિોમાાં ઉત્િાહથી ભાગ લીધો. સિદ્યાપીઠે ફાંડ ફાળો ઉઘરાિિાની બાબિમાાં પોિાની ફરજ 
અદા કરી હિી.18 બારડોલી િત્યાગ્રહમાાં સિદ્યાપીઠના જે સિદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકોએ જે રીિે 
ભાગ ભજવ્યો િે િાચે જ પ્રશાંિનીય હિો. સિદ્યાપીઠ િાથે િાંકળાયેલા બારડોલીના િત્યાગ્રહીઓની 
યાદી આ મજુબ છે: િલ્લભભાઈ પટેલ, મિીબેન પટેલ, રામનારાયિ પાઠક, હદનકર મહિેા, 
ભોગીલાલ ગાાંધી, રામદાિ ગાાંધી, ચ.ુપ.ૂબારોટ, પરુાિન બચુ, ઝીિાભાઈ દેિાઈ, શાાંસિલાલ 
મારફસિયા, જયાંિીલાલ પારેખ, મિીલાલા કોઠારી, ઉત્તમચાંદ શાહ, મનોહરલાલ મહિેા, નેમચાંદ 
શાહ, નરહહર પરીખ, મહાદેિભાઈ દેિાઈ, હકશોરલાલ મશરુિાલા અને બળિાંિરાય મહિેા.19 
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છગનલાલ જોષી એ નોંધ્યા મજુબ “બારડોલી લડિ માટે આ રચનાત્મક કાયો માટે સ્િયાંિેિકોની 
જરૂર જિાિા સિદ્યાપીઠ અને આશ્રમમાાંથી મહાદેિભાઈ, નરહહરભાઈ જેિા એ બાર બાર માિ 
સધુી આશ્રમ છોડી બારડોલીમાાં થાિા નાાંખ્યા હિા.20 

બારડોલીની લડિ િખિે કસિ સુાંદરમ અને સ્નેહરક્શ્મએ કાવ્યના માધ્યમ િાર લોકોમાાં શરુાિન 
પ્રગટાવ્્ુાં હત ુાં.21 આ બાંને કસિઓ ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના જ સ્નાિકો હોઈ િેમના કાવ્યોની કેટલીક 
કડીઓ આપિ ેટાાંકીશુાં:- 

“રિ જ ાંગનુાં નગારુાં, ગાંભીર િે િગાડવુાં, 
હીર, હહિંદનુાં જગાડ્ુાં- 
હો ધન્ય બારડોલી 
તુાં ધન્ય બારડોલી 

-સનુ્દરમ ્

“ભૈરિ રિે બારડોલી આજ માગે મોંઘો ભોગ, 

ઉઠરે ભારિ ઉઠરે ્િુક ક્ાાંથી આિો ધન્ય જોગ 

ક્ાાંથી આિો ધન્ય જોગ 

ક્ાાંથી આિો ધન્ય જોગ 

િૈકા િીત્યા, જુગો િીત્યા, િીિીના હજી કાળી રાિ, 
ક્ાાં સધુી વ્હીલ ેમખુે રેવુાં ને ક્ાાં સધુી કેિી હીન િાિ, 

કોરિ 
ઉઠરે ભારિ ઉઠરે ્િુક બારડોલી આજ ત્હારે િાર, 

દેને દેહ કુસમુ અધ્યગ-દેને મોઘી રુસધર ધાર, 
દેને મોઘી રુસધર ધાર 
દેને મોંઘી રુસધર ધાર 

-સ્નેહરક્શ્મ22 
સનુ્દરમ ્અને સ્નેહરક્શ્મની જેમ હદનકર મહિેા કસિ કે િાહહત્યકાર ન હિા. પરાંત ુબારડોલીની 
લડિને િમયે િેઓ ગાાંધીજી પ્રત્યેનો આદર ભાિની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ સ્નેહરક્શ્મ અને સનુ્દરમ ્થી કોઈપિ 
રીિે પાછા પડ ેિેમ પિ નહોિા. િેમિે પોિાની આત્મકથામાાં નોંધ્્ુાં છે કે:- 
“દુર રહ ેરહ ેહુાં ગાાંધી ભતિ િો બની જ ગયો હિો. અહી (સિદ્યાપીઠમાાં) િો પરૂો રાંગાઈ ગયો... 
ગાાંધીજીની િિાર િાાંજની પ્રાથગનાઓમાાં હુાં મગ્ન થઇ જિો.”23 બારડોલી િત્યાગ્રહમાાં સિદ્યાપીઠના 
જે અધ્યાપકો, સિદ્યાથીઓ અને સ્નાિકોએ ભાગ લીધો િેમાાં ૨૧ િષગની િયના હદનકર મહિેાનુાં 
નામ મોખરાનુાં હત ુાં. સિદ્યાપીઠના અન્ય સિદ્યાથીઓ સ્િયાં િેિકો િરીકે બારડોલીની લડિ અંગે 
િરકારે જેલમાાં મોકલિાની શરૂઆિ ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના ત્યારના સિદ્યાથી શ્રી હદનકર મહિેાથી 
કરી. િેમને લડિમાાં ભાગ લેિા બદલ ેિરકારે બે મહહનાની કેદ ફરમાિી. આ અંગે પ્રજા બાંધએુ 
નોંધ્્ુાં હત ુાં કે:- “હદનકર મહિેા બારડોલી િત્યાગ્રહમાાં ભાગ લેિા ગયા અને િેઓ િખિ 
ટાઈફોઈડમાાં િપડાિાાં િેમે અમદાિાદ સિસિલ હોક્સ્પટલમાાં ખિેડિા પડયાાં છે. મગજ ઉપર 
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થયેલી અિર હજુ દુર થઇ નથી. દરદી હદિિનો કેટલોક િમય શદુ્ધિમાાં હોય છે જયારે બાકીનો 
િમય અડધા ઘનેમાાં રહ ેછે. દરદી ભાનમાાં હોય છે ત્યારે ઘણુાં િોફાન કરે છે. મગજ પરની અિર 
દૂર ન થાય ત્યાાં સધુી જોખમ દૂર થયાનુાં કહી શક્ નહહ. દરદીની મલુાકાિ લેિાનો ગાાંધીજીનો 
કાયગક્મ ચાલ ુજ છે. દરદી ડૉ.ફોજદારની જ િારિાર નીચે છે.” પ્રજાબાંધએુ માત્ર એટલુાંજ જિાવ્્ુાં 
છે કે હોસ્પીટલમાાં હદનકર મહિેા અડધા ઘનેમાાં રહિેા અને ભાનમાાં આિિાાં િોફાન કરિાાં. પરાંત ુ
ગાંભીર માાંદગીમાાં હદનકર મહિેાની મનોવસૃત્ત શી હિી, ગાાંધીજી પ્રત્યેની ભક્તિ કેિી અનન્ય હિી. 
િેમ જ બારડોલીની લડિના એક અદના િૈસનક િરીકેની પોિાની ભસૂમકાને િમેને કઈ રીિે 
સનહાળી હિી િે િાંબાંધી પ્રજાબાંધ ુ મૌન છે. આ કારિથી િેમજ માનોસિશ્લેષ્ટ્િાત્્ક ઈસિહાિ 
(Psycho History) ની દ્રષ્ટ્ટીથી આપિ ેહિે હદનકર મહિેાના અનભુિોમાની એક નોંધ િેમના જ 
શબ્દોમાાં નોંધીશુાં- “ડોકટરોએ િો મારી આશા છોડી જ દીધી હિી અને કદાચ જીિી જાઉં િો 
આંધળો થઇ જઈશ એિો દર પિ િેમને લાગિો હિો. પિ મોટા કાકા, પાિગિીબેન અને ગાાંધીજી 
આશા છોડિા ન હિા. નિી જજિંદગી લઈને જાિ ેહુાં આવ્યો. ભાન આિિા મારા ઓરડામાાં બધાને 
જોયા અને ઓળખ્યા પછી મને બધાને અંદના આંસ ુ આવ્યા. મને રોજ જોિા આિનારામાાં 
સિદ્યાપીઠના સિદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકો ઉપરાાંિ મદુૃલાબેન, િરલાબેન, અનસયુાબને િગેરે પિ 
હિા. પાિગિીબેને જે લાગિી અને અથાગ પહરશ્રમ લઈને મારી િારિાર કરેલી િેની ખબર પડિા 
િેમને માટેનો મારો માતભૃાિ િધ ુઊંડો બન્યો.”24 
સવિનય કાનનૂ ભાંગની ચળિળ અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ:- 
આ ચળિળમાાં પિ ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠનો ફાળો નાનો સનૂો ન હિો. લાહોરમાાં જિાહરલાલ 
નહરુેના અધ્યક્ષ પડ ેમળેલી કોંગ્રેિની બેઠકમાાં ૩૧મી હડિે્બર ૧૯૨૯ની મધરાિે ગાાંધીજીએ રજૂ 
કરેલા પિૂગ સ્િરાજના ઠરાિને પિાર કરિામાાં આવ્યો. ૨૬મી જાન્્આુરી ૧૯૩૦નો હદિિ દેશમાાં 
સ્િાિાંત્ર હદન િરીકે ઉજિિામાાં આવ્યો. આગામી ચળિળ માટે લોકોમાાં જાગસૃિ લાિિા િરદાર 
પટેલે ખેડા જજલ્લાનો પ્રિાિ ખેડયો. રાિ ગામ ે૦૭-૦૩-૧૯૩૦ ના રોજ િરદારની ધરપકડ થિાાં 
બીજે હદિિ ેઅમદાિાદમાાં ભરાયેલી સિરાટ િભામાાં નીચે ઠરાિ પિાર કરિામાાં આવ્યો. જે આ 
મજુબ હિો: “અમે અમદાિાદિા શહરેીઓ અમારો સનશ્ચય જાહરે કરીએ છીએ કે, િલ્લભભાઈને 
જ્યાાં લઇ જિામાાં આવ્યા છે, ત્યાાં અમે જિાને િૈયાર છીએ. જ્યાાં સધુી દેશને સ્િાધીનિા પ્રાપિ 
થઈ નથી ત્યાાં સધુી અમે જ ાંપીને બેિીશુાં નહહ અને િરકારને જ ાંપીને બેિિા દઈશુાં નહહ. અમે 
અંિ:કરિ થી માનીએ છીએ કે, હહન્દુસ્િાનની મકુ્તિ િત્ય અને અહહિંિાના પાલનમાાં રહલેી છે.”25  
આ લડિમાાં ગાાંધીજીનો જુસ્િો કાાંઇક  અનેરો જ હિો. આિા િાંજોગોમાાં સિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો 
અને સિદ્યાથીઓ ઉત્િાહથી કામ કરે િે સ્િાભાસિક હત ુાં. સિદ્યાપીઠના કુલપસિ મહત્મા ગાાંધીએ ૧૨ 
માચગ ૧૯૩૦ના રોજ અંગ્રેજ િરકાર િામે દાાંડીકુચથી શરુ કરીને િસિનય કાનનૂ ભાંગની લડિ 
આદરી િે દ્રશ્ય અભિૂપિૂગ હત ુાં. િે હદિિે આશ્રમથી શહરે સધુીનો ચાર માઈલ રસ્િો લોકોના 
ટોળાથી ભરાઈ ગયો. િિાર થિાાંજ ગાાંધીજીના ૭૮ ચનુાંદા િત્યાગ્રહી િૈસનકો, બબ્બેની હારમાાં 
ગોઠિાઈ ગયા. ગાાંધીજીએ િિારે ૬-૨૦ કલાકે પોિાની ટુકડી િાથે કચૂના માંગલાચરિ કયાગ. 
સિદ્યાપીઠે પિ પરૂી િાકાિથી લડિમાાં ઝાંપલાવ્્ુાં. સિદ્યાપીઠ માંડળે લડિના િમય માટે કાયગિાહક 
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િસમસિની િિગ િત્તા કુલ્નાયાકને આપીને લડિમાાં જોડાિાની જાહરેાિ કરી, સિદ્યાપીઠ િરફથી 
ચાલિા મહાસિદ્યાલય અન ેસિનયમાંહદરને, ઉપરાાંિ સિદ્યાપીઠને માન્ય એિા ત્રિ કુમાર માંહદરો 
અને ત્રિ સિનયમાંહદરો પિ પોિાનુાં ચાલ ુ કામ બાંધ રાખીને લડિમાાં િાથ આપયો. ત્યારે 
સિદ્યાપીઠમાાં કુલ ૪૨ િેિકો હિા. િેમાાં ૨૮ િેિકોએ લડિમાાં િહક્ય ભાગ લીધો અને િમેાાંથી 
૧૮ ને િજા થઇ. ૧૬ િષગની ઉપરના કુલ ૭૭ સિદ્યાથીઓ હિા. િેમાાં ૬૫ સિદ્યાથીઓ લડિમાાં 
જોડાયા. અને ૪૩ ને િજા થઇ. િજામાાંથી બચેલા સિદ્યાથી અને િેિકો લાઠીમાર કે શારીહરક 
ત્રાિમાાંથી બચ્યા ન હિા.26 આ અંગેનો આંખ ે દેખ્યો અહિેાલ આપિાાં પ્રજાબાંધ ુએ ‘િૈસનકોન ે
શકુન’ શીષગક નીચ ેનોંધ્્ુાં હત ુાં કે,- “િૈસનકો પોિાને મળેલા ક્માાંક ૨-૨ ની પાંક્તિમાાં ગોઠિાઈ ગયા 
હિા. એ િિમી પળ િમીપ આિિી હિી. િાિાિરિ શાાંિ – ગાંભીર બનતુાં હત ુાં. પ્રજાના અપિૂગ 
સિજયની િચ્ચે મહાત્માજી મેદાનમાાં આવ્યા. અને ટુકડીની મોખરે ઉભા રહ્યા. મહાત્માજીને સિદાય 
આપિા ભેગા મળેલા િમદુાયની િાંખ્યા ૨૫ હાજર ઉપર પહોચી ગઈ હિી. અત્રેના જાિીિા મીલ 
માણલકો શેઠ અંબાલાલ િારાભાઇ અને િર ચીનભુાઈ બેરોનેટ િગેરેના કુટુાંબો પિ ત્યાાં આવ્યા 
હિા. િૈસનકોને માટે ધોળી ટોપી પહરેિાનુાં ફરજજયાિ હોિાથી મહાત્માજી સિિાયના બધા િૈસનકોએ 
ધોળી ટોપી પહરેી હિી. આશ્રમની બહનેોએ અક્ષિ કાંકુથી િૈસનકોને શકુન કયાગ હિા અને સિજયને 
િરિા નીકળેલાઓને આંનદથી સિદાય આપી હિી. માનિ િાગર પિ એટલો જ ઉછળિો આિિો 
હિો, શ્રી મહાદેિભાઈની સચૂના છિાાં ઉત્િાહમાાં આિેલા િિગ પ્રજાજનો મહાત્માજીની િાથે ટોળે 
િળીને દોડિા લાગ્યા હિા. માનિ ભરિીને ખાળિા માટે અને મહાત્માજી ઝડપ ભેર કચૂ કરી શકે 
િે માટે િેઓની આિપાિ સ્િયાંિેિકોએ િાાંકળ કરી દીધી હિી....... ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠમાાં અભ્યાિ 
કરિા સિદ્યાથીઓ િથા અધ્યાપકોની પહલેી ટુકડી િારીખ ૧૧મી એ ઉપડી હિી. િે ટુકડી 
મહાત્માની ટુકડી આગળ વ્યિસ્થા માટે જશે. બીજી ટુકડી મહાત્માજીની ટુકડી પાછળ કચૂ કરે છે. 
અને મહાત્માજીિાળી ટુકડી પકડાય િો િેઓ કચૂનો કાયગક્મ પરૂો કરશે. ત્રીજી ૩૦ સિદ્યાથીઓની 
એક ટુકડી ગયા ગરુુિારે રેનને માગે ઉપાડી છે. િેના છ સિભાગ કરિામાાં આવ્યાાં છે. અને િ ે
ગજુરાિના દરેક જજલ્લામાાં જશે. દરેક ટુકડી િરદાર િલ્લભાઇના ભરૂચના ભાષિની ચોપડીઓ 
િાથે ઉપાડી છે. અને ટુકડીના આગિેાનો િરદારના ભાષાિના મખુ્ય મદુ્દા પર સ્થળે સ્થળે ભાષાિો 
આપી સ્િરાજ્ય િૈન્યમાાં સ્િયાંિેિકોની ભરિી કરશે. બ ેટુકડીઓ પ્રચાર કરિી કરિી જલાલપરુ 
પહોંચશે. જો મહાત્માજીની ધરપકડ થાય િો બધી ટુકડીઓને િારથી ખબર અપાશે અને િે બધી 
અમકુ સ્થળે ભગેી મળી િસિનય ભાંગ માટે કચૂ કરશે.”27 અહહ એ બાબિ સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે 
સિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો અને સિદ્યાથીઓ એ આ લડિમાાં પોિાનુાં મહત્િનુાં યોગદાન  આપ્ુાં હત ુાં. 
સિદ્યાપીઠની આ લડિમાાં અભિૂપિૂગ પ્રદાન હત ુાં. િેના યોગદાનની સિગિો િે િમયના પ્રજાબાંધમુાાં 
અને અન્ય િિગમાનપત્રોમાાં નોંધો મળી રહ ેછે. 
રાસ ગામની લડત ઈ.સ.૧૯૩૦-૩૧:- 
દાાંડીકુચની િૈયારી રૂપે ખેડા જજલ્લાના રાિ ગામે સિદ્યાપીઠના અગ્રિી િરદાર પટેલની અંગ્રેજ 
િરકારે ધરપકડ કરિાાં િે ગામે ના કરની લડિમાાં ઝાંપલાવ્્ુાં, રાિ ગામના લોકોએ આરાંભેલી આ 
લડિને સિદ્યાપીઠે છેક સધુી િાથ આપયો હિો. સિદ્યાપીઠના િેિક શ્રી ચનુીલાલ બારોટ અને 
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િેમના પત્નીએ આ લડિ અંગે પ્રસિિ થિી પસત્રકા ‘બોરિદ િત્યાગ્રહ િમાચાર’ ના િાંપાદક 
િરીકે િેિા આપી હિી. સિદ્યાપીઠ માન્ય સિુાિના રાષ્ટ્રીય માંહદરના દેિાઈભાઈ પટેલ, 
સિદ્યાપીઠના સ્નાિકો સશિશાંકર શકુલ અને જીિિલાલ ચાાંપાનેરીયા આમાાં િહક્ય ભાગ ભજવ્યો 
હિો. નરહહરભાઈ પરીખ, કાકા િાહબે કાલેલકર, મગનભાઈ દેિાઈ, સિઠ્ઠલદાિ કોઠારી, 
ગોપાળદાિ પટેલ એ બધા ત્યારના સિદ્યાપીઠના કાયગકરોએ ત્યારે ગેરકાયદેિર (અંગ્રજ િરકારે 
િે િમયના રાષ્ટ્રીય લડિને ઉત્તેજન આપિા પ્રકાશનો પર પ્રસિબાંધ મકુ્ો હિો) પ્રસિિ થિા 
‘નિજીિન’ ના િાંપાદકો બનીને લડિને પોિાિિા લખેો િારા લડિને ઉત્તેજન આપ્ુાં હત ુાં. નાિા 
પરૂા પાડિાની વ્યિસ્થા કરિામાાં શ્રી શીિાભાઈ ગો.પટેલે ખબૂ જહમેિ ઉઠાિી હિી. ગજૂરાિ 
સિદ્યાપીઠે ગજુરિમાાં બધે લડિ અંગ ે કાયગકરો અને સ્િયાંિેિકો પરૂા પાડિા પ્રયાિો કયાગ 
હિા.સિદ્યાપીઠે આ બધા કાયગકરો સશસ્િબિ, કાળજીપિૂગક અને િાંગહઠિ રીિે કાયગ કરી શકે િે માટે 
ખબૂ ચોકિાઈ રાખી હિી.28 રાિ અને ગજુરાિમાાં અન્યત્ર ચાલિી લડિોમાાં આસથિક રીિે ખિુાર 
થયેલા ખેડિૂોના બાળકોને ભિાિિાનો પ્રશ્ન ઉભો થયો ત્યારે સિદ્યાપીઠે આ માટે ૧૩ જુન ૧૯૩૫ના 
રોજ કુમાર સિનય માંહદર ફરીથી શરુ ક્ુું, િેમાાં આરાંભમાાં ૬૫ માાંથી ૩૦ બાળકો િો િત્યાગ્રહી 
ખેડિૂોના જ હિા, સ્િરાજ્યના િૈસનકોની હહિંમિ ટકાિિા અને િધારિા ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠનુાં આ 
કઈ નાનસુનુ ુ ાં યોગદાન નહોત ુાં. આ બાબિ જ સિદ્યાપીઠના રાષ્ટ્ર સનમાગિના પ્રયાિનુાં ઉત્તમ 
ઉદાહરિ કહિેાય. 
હહિંદ છોડો ચળિળ અને ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ:- 
મુાંબઈમાાં મળેલી કોંગેિ મહાિસમસિની બેઠકમાાં ૮ ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૪૨ની રાતે્ર હહિંદ છોડો નો ઐસિહાસિક 
ઠરાિ પિાર થયો અને આ ચળિળની શરૂઆિ થઇ પરતુાં અહહ આ ચળિળમાાં ગજૂરાિ 
સિદ્યાપીઠનુાં કેટલુાં યોગદાન હત ુાં એ બાબિ િરફ જઈશુાં. 
ગાાંધીજીની હાકલને ગજુરાિ અને અમદાિાદે િાંપિૂગપિે િધાિી લીધી. જુલાઈ ઈ.િ.૧૯૪૨માાં 
અમદાિાદમાાં રાષ્ટ્રીય સિદ્યાથી માંડળ સ્થાપિામાાં આવ્્ુાં. છઠ્ઠી ઓગષ્ટ્ટ ૧૯૪૨ના રોજ 
અમદાિાદમાાં સિદ્યાથીઓની જ ાંગી જાહરે િભા મળી. જેમાાં ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠના સિદ્યાથીઓ પિ 
િામેલ હિા.29 રાષ્ટ્રીય સિદ્યાથી માંડળના અગ્રિી બાલકુષ્ટ્િ શકુલે આગામી લડિમાાં િાંપિૂગ િાથ 
આપિામાાં સિદ્યાથીઓને હાકલ કરી. જિિાંિ ઠાકરે ‘લોક ્િુ’ િરફી ઠરાિ રજૂ કયો, જે 
સિદ્યાથીઓની જ ાંગી બહમુિીએ ના માંજુર કરી. સિદ્યાપીઠ અંદોલનના િમયે બાંધ હોિા છિાાં 
સિદ્યાપીઠના સિદ્યાથીઓ અિાર-નિાર િરઘિોમાાં ભાગ લેિા. જે િેમની રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની અનન્ય 
ભક્તિ અને િાંસ્થા િરફથી મળેલા સશક્ષિની અિર કહી શકાય. િા-૧૨-૦૮-૧૯૪૨ના રોજ િરકારે 
અમદાિાદની જે અનેક નામાાંહકિ વ્યક્તિઓનો ધરપકડ કરી િેમાાં સિદ્યાપીઠના મહામાત્ર 
મગનભાઈ દેિાઈ અને ભિૂપિૂગ સ્નાિક ઝીિાભાઈ દેિાઈનો િમાિેશ થિો હિો. ટૂાંક િમયમાાં 
જ િરકરે નિજીિન પે્રિની ઝાદ્િીકારી, િેને િીલ મારી દીધાાં અને મિીભાઈ દેિાઈની ધરપકડ 
કરી.30 આમ, ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠે ભારિની આઝાદીની લડિમાાં દરેક િબક્કાઓ દરસમયાન 
પોિાની મહત્િની ભસૂમકા ભજિી હિી. 
ઉપસાંહાર:- 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1056  

Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

ઈ.િ.૧૯૧૫મા ગાાંધીજી દેશમાાં આવ્યાાં. એમની પ્રભાિશાળી અને આકષગિિાળી નેિાગીરીને 
કારિે ગજુરાિ અને હહિંદમાાં જાગસૃિનો જુિાળ ઉઠયો, જેની અિર કેળિિીના સિકાિ પર પિ પડ ે
છે. એમિે કહ્ુાં ‘િમગ્ર રાષ્ટ્રનુાં ગજુરાિ જીિન્િ રાષ્ટ્રીય અંગ બનશે અને રાષ્ટ્રીય ઉન્નસિના 
ભગીરથ આરાંભમાાં માનભ્ુું સ્થાન લેશે.’ ઈ.િ. ૧૯૨૦માાં ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની ગાાંધીજીએ 
સ્થાપના કરી. િેનો ધ્યેય માંત્ર િા સિદ્યા યા સિમતુિયે હિો. ગાાંધીજીએ આ િિાુંગી કેળિિી િારા 
માનસિક, બૌસધક અને િાહકિક એિી બેઠાડુાં કેળિિી જ નહહ, પિ શારીહરક, માનસિક, બૌદ્ધિક, 
ભાિાત્મક િેમજ રાષ્ટ્રીય જીિનને ઉપયોગી અને વ્યિિાયી કૌશલ િાથેની સ્િાશ્રયી કેળિિી 
આપિો પ્રયોગ કયો. જેના ફળ સ્િરૂપ સિદ્યાપીઠે આઝાદીની અહહિંિક લડિમાાં પોિાનો મલુ્યિાન 
ફાળો આપિા િમથગ બની. ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ આઝાદીના િમયે િાંખ્યાબળની દ્રષ્ટ્ટીએ જોઈએ િો 
નાની િાંસ્થા હિી. ઈ.િ.૧૯૨૦ થી ઈ.િ.૧૯૪૭ દર્યાન િાંજોગો અનિુાર સિદ્યાથી અને 
અધ્યાપકોની િાંખ્યા ઉપર અિર પડી હિી. પરાંત ુસિદ્યાપીઠનુાં સ્િત્િ િાંખ્યા બળ ઉપર નહહ પિ 
િેના ધ્યેયો અને આદશો ઉપર નભલેુાં હત ુાં. આ આદશો િાંપિૂગ પિ ેરાષ્ટ્રીય ભાિનાથી નીિરિા 
હિા. આ જ કારિથી સ્િાિાંત્ર્ય િાંગ્રામના સિસિધ િબક્કાઓ દર્યાન ગાાંધીજી અને િરદાર 
િલ્લભભાઈ પટેલ જેિા નેિાઓથી શરુ કરીને સ્નેહરક્શ્મ અને હદનકર મહિેા જેિા અનેકો ્િુા 
કાયગકરોએ ઉત્િાહપિૂગક િેમની ભસૂમકાઓ અદા કરી. આમ િાંપિૂગ રીિે જોઈએ િો ગજૂરિા 
સિદ્યાપીઠ ચાહરત્ર્ય ઘડિર અને રાષ્ટ્રઉત્થાન માટેની એક ઉત્તમ િાલીમી શાળા હિી, છે, અન ે
રહશેે. 
ગજુરાિ સિદ્યાપીઠ િત્ય અને અહહિંિાના ગાાંધીિાદી મલૂ્યો માટે પ્રસિબિ છે અને ગાાંધીજીના 
આદશો અનિુાર દેશના પનુ:સનમાગિ માટે િેના સિદ્યાથીઓમાાં પ્રસિબિિાની ભાિના લાિિા માાંગ ે
છે. આ મહામાંત્ર આજ હદન સધુી ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠ િેની સ્થાપનાની શિાબ્દી િષગ ઉજિી રહી 
છે ત્યારે જાળિીને િાચિીને પ્રગસિના પાંથે ચાલિી રહી છે અને હમેશા િેને િળગી જ રહશેે એવુાં 
પ્રિીિ થઇ રહ્ુાં છે. ગાાંધીજીએ ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની બાબિે જે કહ્ુાં હત ુાં કે- “એક િણિક પતુ્ર જો 
કરી શકિો હોય િો ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરીને મેં એક ઋસષનુાં કાયગ ક્ુું છે.” આ શબ્દોન ે
આજે પિ ગજૂરાિ સિદ્યાપીઠે ચહરિાથગ કરી બિાવ્યા છે. 
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