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સ ર ાં- ૨૧ભી વદીન પ્રાયંભબક વભમગા એટરે ગાધંીજીના વત્માગ્રશન ળતાબ્દી વભમગા 
એટરે કે, ગાધંીજીના દભિણ આપીકાથી બાયતભા ં સ્થામી થમા ફાદ જે વપ અહશિંવક રડત 
ભિટીળ વયકાય વાભે રડી શતી એને આ ૨૧ભી વદીના પ્રાયંભબક કાભા ં૧૦૦ લષ ણૂષ થમા. 
આજે ત આઝાદી પ્રાપ્તતના ણ ૭૦થી લધ ુલષ થમા. ગાધંીયગુના વપ વત્માગ્રશના આજે 
ળતાબ્દી લોના વભમે અશી એ ઘટનાઓને નુ:માદ કયલાન અને વભાજને એભના કામોથી 
લાકેપ કયલાના આળમે પ્રસ્તતુ રેખ પ્રકાશળત કયી યહ્યા છીએ. ભશનદાવ કયભચદં ગાધંી અન ે
એભની ટી વત્માગ્રશ, અહશિંવા, યચનાત્ભક કમો, શળિણ, સ્લચ્છતા જેલી ફહશુલધ પ્રવશૃિઓ 
થકી દેળને આઝાદી તયપ રઇ ગમા અને વભાજન વાચ શલકાવ કમો. વયદાય ટેર જેલા 
સ્ષ્ટ લકતા, નશરુે જેલા ઉત્વાશી વાથીદાય ગાધંીના આઝાદીની રડતના અભઘ ળસ્ત્ર શતા. 
અને એ શવલામ ણ ફીજા રાખ અનમુામીઓ ગાધંીજીન ડય ફર જીરલા તૈમાય શતા. એક 
આખી અહશિંવક વૈશનકની વનેા વાથે ગાધંીજીએ હશિંદના શલકાવને નલી હદળા, શલશ્વને નલ શલચાય 
આતમ. 
ચ ળીરૂ બ્દો-વત્માગ્રશ, શભરભાભરક, ખેડતૂ, ભશસેરુ, અંગ્રેજ, સ્લદેળી 
પ્રસ્ત ળન -ઈ.વ.૧૯૧૫ભા ં ગાધંીજી દભિણ આહિકાથી બાયત ાછા આવ્મા ફાદ તેભને 
સ્લાતતં્ર્મની રડત ભાટે અભદાલાદને કભષભશૂભ ફનાલી જે આણ ગજુયાતીમ ભાટે ગોયલની 
ફાફત કશલેામ અને અશીંથી જ બાયતના સ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભની ળરૂઆત કયી. ઈ.વ.૧૯૧૫ થી છેક 
ઈ.વ.૧૯૪૮ભા ંતેભના મતૃ્ય ુમંતન વભમ ગાધંી યગુ તયીકે ઓખામ છે 
 ગાધંીજી એ ળરૂઆતભા ં જ ૨૫ભી ભે ૧૯૧૫ભા ં અભદાલાદભા ં વત્માગ્રશ આશ્રભ 
કચયફની સ્થાના કયી. જે ઈ.વ.૧૯૧૮ભા ાછથી વાફયભતી નદીના નાભ ઉયથી 
‘વાફયભતી આશ્રભ’ તયીકે જાણીત થમ. આ વભમગાા દયશભમાન ગજુયાત પ્રદેળનુ ંયાજકીમ 
નકળા ય તેનુ ં સ્થાન નશીંલત શતુ.ં વ્માાય યજગાય શવલામ અન્મ િેત્રભા તેન પ્રબાલ 
નશીંલત શત. તેભાથંી આજે ગજુયાત હશિંદના નકળા ય ળબે એવુ ં સ્થાન ામયુ ં છે તેનુ ં શે્રમ 
ભશાત્ભા ગાધંી અને વયદાય ટેરને પાે જામ છે આણા અિયલમષ સ્લ.આનદંળકંય ધ્રલેુ 
મથાથષ યીતે કહ્ુ ંછે કે, “આ નલ જભાન ગાધંીજીનુ ંફાક છે.” 
 ગાધંીજીના આગભન લેૂ ભશાવબાની લાશિક ફેઠકભા ં રાફંા ઠયાલ કયી વયકાયને 
શલનતંીઓ કયતી શતી. મૂભતૂ પ્રશ્ન અને શળભિત રક શવલામની ભટાબાગની જનતા 
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અહયભચત શતી વત્મ અને અહશિંવાને લયેરા ગાધંીજી એ અવશકાય અને વત્માગ્રશના અભઘ 
ળસ્ત્ર તેભજ યચનાત્ભક કમો લડ ેજનવમશૂભા ંજાગશૃત આણી અને યાજકીમ િેતે્ર, ળૈિભણક િતેે્ર, 
વાભાજજક અન ેવાહશજત્મક િેત્રે ક્ાશંત આણી. સ્લાતતં્ર્મ પ્રાપ્તતરૂી ધ્મમે શવદ્ધિ અંગે ઈ.વ.૧૯૨૦-
૨૧, ઈ.વ.૧૯૩૦-૩૨ અને ઈ.વ.૧૯૪૨ની હશન્દ છડ ચલનુ ં તેભને વચંારન કયુ ં અને 
રડતના વેનાની તયીકે વભગ્ર દેળને ભાગષદળષન આતયુ.ં આ ઉયાતં ગજુયાતના સ્થાશનક પ્રશ્ન 
જેલા કે, શલયભગાભની જકતાફયી, અભદાલાદભા ં શભર ભજુયના પ્રશ્ન, ખેડા, ફાયડરીના 
ખેડતૂના પ્રશ્ન, ફયવદના ફશાયલહટમા અને શળિણાત્ભક દંડન પ્રશ્ન લગેયે ફાફત અંગ ે
વયકાયની જુલ્ભી નીશતની અવશકાયના ળસ્ત્ર દ્વાયા ગાધંીજીએ વાભન કમો શત અને પ્રજાને 
શલજમ અાવ્મ શત. 
 આલા ગાધંી યગુના સ્લાતતં્રમ વગં્રાભ શલળે આજે જમાયે આણ ેએના ળતાબ્દી લોની 
ઉજલણી કયી યહ્યા શઈએ ત્માયે કેભ કયી ભરૂામ? વત્મ-અહશિંવા, ઉલાવ જેલા ળસ્ત્ર જેનાથી 
આણને આઝાદી અાલી જેન ઉમગ આજે શલશલધ શલયધ પ્રદળષનભા ંકયલાભા ંઆલે છે એ 
આ ભશાભાનલની શલશ્વને દેન છે આલા ગજુયાતની ભશૂભ ય કયેરા તેભના વત્માગ્રશ શલળે આજે 
આણે જઈશુ.ં 
વળરમગ મની જક તબ રી- ઈ.વ.૧૯૧૭ભા મુફંઈથી યાજકટ જતા લઢલાણ સ્ટેળને ભતીરાર 
દયજી ગાધંીજીને ભળ્મા અને શલયભગાભની જકાતફાયીન ત્રાવ દુય કયલા તેભને શલનતંી કયી. 
ગાધંીજીએ પ્રથભ મુફંઈના ગલનષયને ભીને આ કેવની શલગત વભજાલી ણ આ પ્રશ્ન ભધ્મસ્થ 
વયકાયના જકાત અને યેરલે ખાતાને સ્ળષત શઈન ે ગાધંીજીએ લાઈવયમ રડષ ચેમવપડષન ે
જકાતફાયીને કાયણે પ્રજાને ડતી શાડભાયીની લાત કયી. વોયાષ્રના યાજલીઓએ ણ તે દુય 
કયલા ભાગંણી કયી શતી. તેભના ફદંયના શલકાવ આડ ેઆ જકાતફાયી આલતી શલાથી તે દુય 
કયલાના પ્રમત્ન વપ થમા. જ કે ઈ.વ.૧૯૨૭ના એ પયી ળરુ કયલાભા ંઆલી શતી. વોયાષ્રના 
ફદંયના શલકાવને કાયણે મુફંઈ અને કયાચંીના લેાયને ભાઠી અવય થઇ શતી. 
અમદ ળ દન  વમમજૂરોનો પ્રશ્ન- ગાધંીજી ચંાયણભા ંવ્મસ્ત શતા ત્માયે ખેડાભા ં શનષ્પ ગમેર 
ાક અને ભશસેરુ ફાફત ભશનરાર ડંમા અને ળકંયરાર યીખન તેભજ અનસમુાફેનન 
ભજુયવઘં ફાફતન કાગ ભળ્મ. ભજૂયન ગાય ટૂંક શત તેભની ગાય લધાયાની ભાગંણી 
રાફંા વભમથી શતી અને પ્રથભ શલશ્વ યિુના કાયણે સ્થાશનક શભર ભાભરકન ેવાય એલ પામદ 
ણ થમ શત તેભ છતા ં શભર ભજૂયની ભાગંણીઓનુ ં શનલાયણ આવ્યુ ંન શત ુ.ં શભર ભજુયના 
પ્રશ્ન ફાફતે ગાધંીજીના જ ળબ્દભા ંજઈએ, “ભાયી સ્સ્થશત અશતળમ નાજુક શતી. ભજૂયન કેવ 
ભને ભજબતુ જણામ અનસમુાફેનને તાના વગા બાઈની જડ ે રડલાનુ ં શત ુ.ં ભજુય અને 
ભાભરકની લચ્ચેના આ દારુણ યિુભા ં શ્રી અંફારાર વાયાબાઇએ મખુ્મ બાગ રીધ શત. 
શભરભાભરક વાથ ેભાય વફંધં ભીઠ શત. તેભની વાથે રડવુ ંએ શલભ કાભ શત ુ.ં તેભની વાથે 
ભવરત કયી તેભને ભજૂયની ભાગંણી શલે ાચં નીભલા શલનવ્મા. ણ ભાભરકએ તાની 
અને ભજૂયની લચ્ચ ેચંની દયમમાનગીયી શલાની મગ્મતાન સ્લીકાય ન કમો” ગાધંીજીની આ 
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નોંધ ગણુ ંફધુ ંકશી જામ છે, કે વત્મની રડાઈભા ંકન િ રેલ જઈએ? એ સ્સ્થશતભા ંતેઓ 
નીડય ણે શનણષમ રેતા શતા. આભ ગાધંીજી એ ભજુયને મગ્મ ગાય ભત નથી એ ફાફતે 
૩૫% ગાય લધાયાની ભાગંણી શભરભાભરક વભિ મકૂી. શભરભાભરક ૨૦% થી લધાયે આલા 
તૈમાય ન શતા, જ્માયે ભજૂયની ૫૦% ગાય લધાયાની ભાગંણી શતી. ગાધંીજી એ આ ઝગડ 
ચંને વોંલા ભાગંણી કયી. ભાભરકએ ચં નીભલાની ભાગંણી ગ્રાહ્ય યાખી; ણ થડાક ભજુય 
એ કયેરી શડતારની કસયુ આગ ધયી તેઓ પયી ફેઠા. ત્માયફાદ ગાધંીજીએ ભજૂયભા ંઆલેરી 
નફાઈ જઇન ે ઉલાવ કયલાન શનણષમ કમો. આ શનણષમ ત્રાગુ ં નશત. અંતે આનદંળકંય 
ધ્રલુની રલાદી સ્લીકાયાઈ અને તેભણે ભજૂયની ભાગંણી લાજફી ઠયાલી અને પ્રથભ હદલવે 
૩૫%, ફીજા હદલવે ૨૦% અને ફાકીના ગાાના હદલવ ભાટે ૨૭.૫% લધાય આલાન ચકુાદ 
આતમ આ યીતે રલાદ દ્વાયા ઝઘડ તલાની પ્રથા ળરુ થઇ. અને આ રડતને હયણાભ ે
ઈ.વ.૧૯૨૦ભા ંઅભદાલાદભા ં‘ભજુય ભશાજન વઘં’ની સ્થાના થઇ. 
ખેડ  સત્ય ગ્રહ- ખેડા જીલ્રાભા ંઈ.વ.૧૯૧૭ભા ંલાષઋતભુા ંઅશતવષૃ્ષ્ટ થલાથી ાક શનષ્પ ગમ. 
છ આની ાક થામ ત ભશસેરુ અડધુ ંઅને ચાય આનીથી ઓછ થામ ત ભશસેરુ મરુતલી 
યાખલાભા ંઆલતુ.ં આભા ંણ વયકાયી અભરદાય ભનસ્લી યીતે લતષતા શતા. ાક છ આની થી 
ઓછ ઉતમો શલાથી ભશસેરુ મરુતલી યાખલા શલનતંી કયલા વો પ્રથભ અયજી ભશનરાર 
કાભેશ્વય ડંયાએ ળકંયરાર યીખની પે્રયણાથી નહડમાદ શભરુરની ળાખા દ્વાયા ૧૮,૦૦૦ અને 
કઠરાર દ્વાયા ૪૦૦૦ની વશીઓ કયાલીને અયજી ૨૦ નલેમફય ૧૯૧૭ના યજ મુફંઈ વયકાય 
ઉય યલાના કયલાભા ંઆલી. 
 આ અયવાભા ંજીલ્રા કરેકટયે કડલજં તાલકુાના અનાલાયી આંકડા ભગંાલી ભશસેરુ 
બયલા તાકીદે હકુભ કાઢય અને ગાભે-ગાભે વખ્તાઈના ઉામ રેલા ભાડંમા, આથી આખા 
જીલ્રાભા ં બાયે અવતં વ્માતમ તથા આ વભમે રગબગ આખા જીલ્રાભા ં તરગેન ઉદ્રલ 
શત. એક મવુરભાન ખેડતેૂ કહ્ુ ંકે, “ગાભ આખાભા ંકા કેય લતી યહ્ય છે, ફે હદલવથી રકન ે
ત્મા ં યાધંલાના ધાન નથી. જ્માયે ફીજી તયપ વયકાયી અભરદાય ભશસેરુ ઉઘયાલલા ભાટે 
અભાનુી અત્માચાય આચયે છે સ્ત્રી લગષની શાજયીભા ંનકયી ગાન લયવાદ લાષલે છે. ઘય 
લેચ અને ના છુટકે છેલટે ફૈયા છકયા લેચ ણ વયકાયના ૈવા બયીઆલ. અવહ્ય જુરભ 
ગજુયી યહ્યા છે.” 
 એક તયપ પ્રજાના આગેલાન યાશત ભાટે ભથંન કયતા શતા, ફીજી તયપ વયકાયી 
અભરદાયએ વયક્યરુય ફશાય ાડય તેભા ં જણાલલાભા ં આવ્યુ ં કે, “કઠરાર શભરુર રીગ 
તયપથી રકન વયકાયી ભશસેરુ નહશ બયલા ફાફતે બાાન કયી જાશયે ખફય લશચેી રકને 
વભજાલલાભા ંઆલે છે છતામ વયકાયી ભશસેરુ નહશ બયેત વખ્તાઈના ગરા રલેાભા ંઆલળે”
 ગાધંીજીએ ચંાયણથી આલી ખેડાના પ્રશ્ન શલળે યવ રીધ. ૨૮ પેબ્રઆુયીના યજ 
લડથર ગાભના એક ખેતયભા ંભશસેરુ અંગેની આનાલાયી કાઢી વયકાય ાવે યજુ કયી. યંત ુ
ભાભરતદાયે આ આંકડા ભાન્મ યાખ્મા નહશ. ફીજી તયપ તાલકુાની શતતાની મદુત ળરુ થઇ ગઈ 
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આથી કટકટીના પ્રવગં ેગાધંીજીની વરાશ ઉમગી થઇ ડી. તેભણ ેબાણ કયતા કહ્ુ ંકે,”પ્રજા 
ાવે ફે શશથમાય છે મા ત ફડં કયવુ ંઅથલા ત વત્માગ્રશ આદયલ. વત્માગ્રશન આળય રઇ 
દુુઃખ વશન કયી શિુ ન્મામ ભેલલા ભાયી ખાવ હશભામત છે. તેજ ખય િાત્ર ધભષ છે ભિટીળ 
વયકાયને ભાટે આ શશથમાયથી ખાતયી કયી આલી છે કે, પ્રજાને શિુ ન્મામ ભી યશ ે છે. 
ગાધંીજી કશભળનય શભ.પે્રટને ભળ્મા ફાદ આ રડત ે ફનં ે િ ે ફયાફય ભયચ ભાડંમ. આ 
ફનલાના હયણાભ સ્લરૂે વયકાયે ગાભડાઓની જતતીઓ કયલા ભાડંી. રકને શયેાન કયલા, 
તેભની બેંવ, ઘયલખયી લગેયે રઇ જલા ભાડંમા. જમાયે ફીજી ફાજુ ભશાત્ભા ગાધંીજી અને 
વયદાય ટેર ગાભે-ગાભ રડત શલળે વભજાલતા અને પ્રશતજ્ઞા રલેડાલતા શતા.” 

૨૯ ભાચષના યજ નહડમાદભા ંબાણ કયતા વયદાયે કહ્ુ ં કે, “આ રડતથી આખ દેળ 
વગી ઉઠળે દુુઃખ વશન કામષ શલના સખુ ભતુ ંનથી અને એ ભેત રાફં લખત ટકતુ ંનથી 
ભક્કભ અને ભજબતુ શલચાયની પ્રજા શમ ત ેયાજ્મની ળબા છે. નારામક અને ફીકણ પ્રજાની 
લપાદાયીભા ંભાર નથી નીડય અને સ્લભાન જાલી યાખનાયી પ્રજા લપાદાયી ફતાલે છે.” 

ફીજી તયપ વયકાયી અશધકાયીઓએ ફ જફયીથી ભશસેરુ લસરુ કયલા તાનુ ંવભગ્ર 
ફ અજભાલી જતતીઓ ળરુકયી ખેડા જીલ્રાના આવાવના ગાભના ઢય, દય-દાગીના અન ે
લાવણની શયાજી થલા ભાડંી. ગાધંીજી ૧ એશપ્રરના યજ નહડમાદ આવ્મા અન ે એક વબા 
ફરાલી. તેભા ં ફશનેને કહ્ુ ં કે, “તભે તભાયા ધણીઓને યણ્મા છ, ઘયેણા કે ઢયને નહશ, 
તભાયા ધણીએ રીધેર પ્રશતજ્ઞા ાલાભા ંતભાયે ભદદ કયલી જઈએ, તે તભાય ધભષ છે” 

આ રડતન યંગ હદનપ્રશતહદન જાભત શત. અભરદાય અને સ્લમવંેલક ગાભડાભા ં
પયતા શતા. એક તયપ રડત શલળે આખા દેળની ભીઠી નજય શતી, જમાયે મુફંઈ વયકાયે 
તા.૨૪/૦૪/૧૯૧૮ના યજ એક માદી ફશાય ાડી તેભા ં જણાવ્યુ ં કે ખેડાની આ ચલ 
શભ.ગાધંીના કરકપ્લ્ત ખ્માર ઉય આજ સધુી યચામેરી છે, ત્માયફાદ ગાધંીજીએ નહડમાદ 
આલી આગેલાન તથા વથાશનક કામષકતાષઓની મરુાકાત રીધી. નહડમાદના લતની શ્રી 
ગકુદાવ દ્વાયકાદાવ તરાટીએ પ્રમખુ સ્થાન રીધાફાદ ગાધંીજીએ વત્માગ્રશ રડતન ામ 
નાખતા ખેડા જીલ્રાના ખેડતૂ પ્રત્મે ઉદગાય કાઢયા. “જે પ્રવગં ભાટે આજે આણ ેભળ્મા છીએ 
તે એટર કીભતી છે કે તેની માદગીયી આણા ભનભા ંશભેંળને ભાટે યશળેે. વયકાય દફાણ કયી 
શલઘટી રે એ અળક્ય છે વયકાય આણી ભાગંણી કબરુ ન કયે ત આણ ેવયકાયને કશવે ુ ં
જઈએ કે, અભે ભશસેરુ બયલાના નથી અને તે ભાટે અભાયે જે વશન કયવુ ંડ ેતે બગલલા 
તૈમાય છીએ વત્મની ખાતય આગ્રશલૂષક ના કશવે ુ ંતેનુ ંનાભ વત્માગ્રશ” 

અંતે ગાધંીજી અને ભાભરતદાય લચ્ચે લાટાઘાટની રુએ એભ નક્કી કયલાભા ંઆવ્યુ ંકે, 
સખુી ખેડતૂ ભશસેરુ બાયે ત ગયીફ ખેડતૂનુ ંભશસેરુ ભાપ કયલાની ળયતે વભાધાન કયલાભા ં
આવ્યુ.ં આ રડતથી ખેડતૂભા ંજાગશૃત આલી. રકની માદળસ્તતની યખ થઇ અને ગજુયાતભા ં
વત્માગ્રશની જડ નખાઇ. આ રડત દ્વાયા વયદાય ટેર લકીરાત છડી વેલાવ્રત સ્લીકાયુ.ં ખેડાના 
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વત્માગ્રશભા ંખેડતૂએ તેભના ળાતં, વોભીમ ખભીયના દળષન કમાષ અને અહશિંવક ળસ્તતનુ ંરકને 
તેભણે ાયખુ ંકયાવ્યુ.ં 
અસહક રની ચલળલ(ઈ.સ.૧૯૨૦-૨૧)- દેળભા ં અવશકાયની ચલના પ્રાયંબના અંકુય 
અરશાફાદભા ં ફૂટયા શતા. કેષ્ન્દ્રમ ભખરાપત વશભશતના ઉક્ભે તા.૦૧/૦૪/૧૯૨૦ના યજ 
આગેલાનની એક ફેઠક ભી શતી. આ ફેઠકભ અરશાફાદભા ંઅવશકાયની ચલન આયંબ 
કયલાન નીયનામ રેલાભા ં આવ્મ. ઈ.વ.૧૯૨૦ની નાગયુની ભશાવબાએ વભગ્ર હશિંદને 
અવશકાયન કામષક્ભ અનાલી રેલાની શાકર કયી. કોંગ્રેવે અવશકાયની વીધી રડતન આયંબ 
કમો શત. આ ચલના ફ ેાવા શતા. 
૧).શકાયાત્ભક ૨) નકાયાત્ભક 
૧). શકાયાત્ભક 
-સ્લદેળી ભારન ઉમગ 
-યાષ્રીમ શળિણ 
-ચયખા શલકાવ 
-હશિંદુ-મસુ્સ્રભ એકતા અને અસ્શૃ્મતા શનલાયણ 
૨).નકાયાત્ભક 
-શલદેળી ભારન ફહશષ્કાય કયલ 
-વયકાયી ખીતાફન ત્માગ 
-વયકાયી દયફાય અને વબાઓન ત્માગ 
-ધાયાવબા અને ચુટંણીઓન ત્માગ 
-વયાકાયી ળૈિભણક વસં્થાઓ, ઓહપવ તથા અદારતન ત્માગ 
 પ્રથભ શલશ્વયિુના અંતે ‘ભખરાપત’ (તકુી સરુતાન ખરીપા) ને ફચાલલા ભાટેન પ્રશ્ન 
ઉદ્ભવ્મ ગાધંીજી એભ ભાનતા શતા કે આ પ્રશ્નભા ંમવુરભાનને વશકાય આલાથી હશિંદુ-મસુ્સ્રભ 
એકતાન શલકાવ થઇ ળકળે. ભાચષ ૧૯૨૦ભા કરકિાભા ંભેરી ભખરાપત હયદે જાશયે કયુ ંકે, 
“ખીરાફ્તના ઉદે્દળને પ્રાતત કયલાભાટે અવશકાય જ ઉિભ વાધન છે.” જેથી ગાધંીજી એ પ્રજાન ે
વેના શવલામના વયકાયી ાડ અને ભાનદ દન ત્માગ કયલા શાકર કયી. ૧૯ભી ભાચષ, 
૧૯૨૦ના હદલવે મુફંઈભા ંઅને હશિંદના અનેક સ્થએ શડતાર ાડલાભા ંઆલી અને જાશયે 
વબાઓ મજલાભા ં આલી. આ હદલવે થમેરા શલયધ પ્રદળષનનુ ં વપ આમજન ભશદઅંળે 
ગાધંીજીને આબાયી શત ુ.ં ૧૩ભાચષ, ૧૯૧૯ભા જભરમાલારા ફાગ શત્માકાડં લખતે વભગ્ર હશિંદભા ં
વબાઓ મજી ળકાળે એ ખાતયી ભગંાલલાભા ંઆલી કે, ભાળષર ર દયશભમાન જંાફભા ંફનેર 
ઘટનાઓનુ ંનુયાલતષન ન થામ એલા ગરા રેલાભા ંઆલે થડાક હદલવ છી પ્રશવિ થમરે 
શટંય વશભશતના અશલેારભા ંભિટીળ અશધકાયીઓને શનદો ફતાલલાભા ંઆવ્મા. હયણાભે દેળનુ ં
લાતાલયણ લધ ુઉગ્ર ફન્યુ.ં 
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 અશલેારના પ્રકાળનના ફે હદલવ ફાદ (૩૦,ભે ૧૯૨૦) ફનાયવભા ંભેર ઓર ઇષ્ન્ડમા 
કોંગ્રેવ વશભશતએ ગાધંીજીના આગ્રશથી યાષ્રીમ ભશાવબા કોંગ્રેવને દેળભા ંઅવશકાય આંદરન 
ળરુ કયલા બરાભણ કયી. વતટેમફય ૧૯૨૦ભા કરકિા મકુાભે રાર રજતયામની અધ્મિતાભા ં
ભેર કોંગ્રેવના ખાવ અશધલેળનભા ંએની ફવેન્ટ, હંડત ભારશલમા અન ેઝીણા જેલા નેતાઓન 
શલયધ શલા છતામં ૧૮૫૫ શલરુિ ૮૭૫ ભતે ગાધંીજીન અવશકાય અંગેન ઠયાલ વાય 
કયલાભા ંઆવ્મ. ડૉ.ફી.એભ.ટાકં દ્વાયા ઉલ્રભેખત સ્લાભી યીવ્રાજકના ળબ્દ, “ગાધંીજીન આ 
શલસ્ભમકાયી શલજમ શત.” આ શલજમે ગાધંીજીને હશિંદના અબીશત યાજા ફનાવ્મા. યરેટ એતટ 
અવશકાય આંદરનન જન્ભદાતા શત. સ્લાભી વત્મદેલ હયવ્રાજકના ભતે કોંગ્રવેના નાગયુ 
અશધલેળને રકભા ંનલીન આળા જન્ભાલી શતી. શલે તેઓ ભિટીળ વયકાયની ફેજલાફદાય અન ે
અશનમશંત્રત નકયળાશી વાભે ળસ્ત્ર લગય વઘંષ કયલાની ભશાન વ્યશુયચના વભજ્મા શતા. 
તેઓને શલે ખાતયી થઇ શતી કે ઈશ્વયે તેઓને ગરુાભીની ફેડી ભાથંી મતુત કયલા એક ભશાન 
નેતા ભશાત્ભા ગાધંીને તઓેની ાવે ભકરી આતમા શતા. અને વયકાયને કઈણ જાતન 
વશકાય આતમા લગય શકાયાત્ભક અને નકાયાત્ભક ાવાઓને ધ્માનભા ં યાખીને ગાધંીજીન ે
અહશિંવક રડત ળરુ કરંુ. 
 ઈ.વ.૧૯૨૧ભા અભદાલાદભા ં કોંગ્રેવનુ ં ૩૬મ ુઅશધલેળન બયાયુ ં જેભા ંખયુળી ટેફરની 
જગ્માએ ગાદીના તક્યા ગઠવ્મા. ખાદી અને ગ્રાભદ્યગના પ્રદળષન ગઠલાયુ.ં શ્રી દેળફધંનુી 
ધડકડ થતા ંશ્રી શકીભ અજભરખાને પ્રમખુ દ વાબંળ્યુ.ં નાગયુભા ંકોંગ્રેવના અવશકાયના 
ઠયાલન પ્રજાએ વયવ જલાફ આતમ. કટષ અને કરજેન ફહશષ્કાય એટર ફધ થલા ામમ 
કે દેળ બયભા ં શજાય લકીરએ લકીરાત છડી, કરેજના શલદ્યાથીઓએ કરજે છડી અને 
ચલભા ંઝંરાવ્યુ.ં દેળ બયભા ંઠેય-ઠેય યાષ્રીમ શલદ્યારમ અને શલદ્યાીઠ સ્થાતમા. ગાધંીજીએ 
કરકિા અને ટનાભા ંયાષ્રીમ ભશાશલદ્યારમ અને શલદ્યાીઠ ખલુ્રા મકુ્યા. ગજુયાત શલદ્યાીઠ, 
કળી શલદ્યાીઠ, ફગંા યાષ્રીમ શલદ્યાીઠ, શતરક ભશાયાષ્ર શલદ્યાીઠ તથા શજય યાષ્રીમ 
ળાાઓ આ લે ળરુ થઇ. 
 ના-કાયની રડતનુ ં જાણ ે કે ભાગષદળષન આલા ગાધંીજી ફાયડરી શચ્મા કે તયંુત 
ફનેરા ફનાલે આખી હયસ્સ્થશત રટી નાખી. ઉિયપ્રદેળના ગયખયુ જીલ્રાભા ં આલેરા 
ચોયાચોયી ગાભભા ં અવશકાયના વફંધંભા ં નીકેરા એક વયઘવ ય ૫ પેબ્રઆુયી ૧૯૨૨ના 
હદલવે રીવે ગીફાય કયતા રક યે બયામા, દારૂગ ખટૂતા ૨૨ રીવ અને એક 
ઉરીવ અશધકાયી રીવચકીભા ં બયાઈ ગમા. ઉશ્કેયામેરા ટાએ રીવચકીને આગ 
રગાડતા ફધાજ આગભા ંખાક થઇ ગમા. 
 આ હશિંવક ઘટના ફનાલથી ગાધંીજીને રાગ્યુ ં કે પ્રજા શજી અવશકાય અને અહશિંવાના 
ધભષને વભજી નથી. ફાયડરીભા ં૨૨ પેબ્રઆુયીએ અવશકાયની રડત ભકપૂ યાખલા ભાટે જણાવ્યુ.ં 
અને કેદી કડલા ભાટેની પ્રવશૃતઓ જેલી કે,-વયઘવ, જાશયેવબાઓ લગેયે ફધં યાખલા ભાટે 
જણાવ્યુ ંરડત રડલાને ફદરે એક કયડ કોંગ્રેવ વબા વદ નધાલલા, યેંહટમા પ્રચાયની પ્રવશૃત 



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1368  
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

 

આગ લધાયલાની સચુના આલાભા ંઆલી. ગાધંીજીની આલી પ્રશતજ્ઞા વાભ ેજલાશયરારે ણ 
જેરભા ંફેઠા-ફેઠા ફા કમો અને ઘણાજ કોંગ્રેવીઓ અવતંષુ્ટ થમા. 
 આભ, અવશકાયની ચલની રડત યાજકીમ પરશ્રશુત ભટી ન શતી ત ણ તેભા ં
આશથિક, વાભાજજક અને ળૈિભણક િેત્રની પરશ્રશુત ખફુ જ ગણનાાત્ર શતી. અવશકાય 
આંદરનને હયણાભે યાષ્રીમ કોંગ્રેવનુ ંકામષિેત્ર ગાભડા સધુી શલસ્તયુ.ં યચનાત્ભક પ્રવશૃિઓ દ્વાયા 
ગ્રાભદ્યગન કામષક્ભ આતમ. જેના રીધે છીની યાષ્રીમ રડત લાસ્તશલક અથષભા ંરક રડત 
ફની શતી. 
બોરસદ સત્ય ગ્રહ-શલે ગાધંીજીના વંણૂષ અનમુામી ફનેરા વયદાય વાશફેની આગેલાની અને 
તેભના ભાગષદળષન શઠે ફયવદ તાલકુાભા ંફાફય દેલા અને ફશાયલહટમાન ત્રાવ શત પ્રજા આ 
ફશાયલહટમાને ભદદ આે છે એલ આય મકુીને વયકાયે પ્રજા ઉય રૂશમા ૨,૭૪,૨૦૦૦ન 
શળિાત્ભક લેય નાખ્મ ભાથાદીઠ આ લેયની યકભ રૂશમા ૨-૭-૦  થતી શતી. આ લેયને રકએ 
શૈહડમાલેયનુ ં નાભ આતયુ ં શત ુ.ં આ દંડ પ્રજાને દાજ્મા ય ડાભ જેલ શત. એક તયપ 
ફશાયલહટમા અને ફીજી તયપ વયકાયન ત્રાવ શત. ગજુયાત પ્રાશંતક વશભશતએ તાવ ફાદ 
રકને આ લેય ન બયલાની વરાશ આી અને રકને જતતી દંડ લગેયે વજા લશયી વત્માગ્રશ 
કમો. વયકાયી ગરા અવપ ફનાલલા ગાભ-ેગાભ વગંઠન થમા અન ે સ્લમવંલેક નગાયા 
રઈને ઝાડ ય ફવેીને રકને ચેતલી દેતા શતા. નગયાન અલાજ વાબંીન ે ફધા ઘયન ે
તાા દઈ દેતા શતા. આથી અભરદાયને જતતી કમાષ શલના ાછા પયી જવુ ંડત ુ ંશત ુ.ં વયદાય 
ટેર વયકાય ઉય ગબંીય આિેાત્ભક રેખ છાાભા ં રખી નલા ગલનષય રેસ્રી શલલ્વનને 
ખાવ અભરદાય ભકરી તાવ કયલાની પયજ ાડી શતી. વાચી હયસ્સ્થશતની જાણ થતા ં
વયકાયે પ્રજા ઉય નખંામેર દંડ રલેાનુ ંભાડંી લાળ્યુ.ં અને લસરુ થમેર રૂશમા ૯૦૦ની દંડની 
યકભ યત કયી. આભ પ્રજાન શલજમ થમ. 
બ રડોી સત્ય ગ્રહ-ફાયડરીની છેલ્રી જભાફધંી ઈ.વ.૧૮૯૬ભા ં થઇ અને મુફંઈભા ં ચારતી 
જભાફધંી પ્રથા પ્રભાણ ેપયી ૩૦ લે એટર ે કે ઈ.વ.૧૯૨૬ભા ંતેભા ંયીલીઝન સધુાય કયલાભા ં
આવ્મ. આ જભીન ભશસેરુ આકાયણી કયલાનુ ંકાભ શ્રી જમકયને વલાભા ંઆવ્યુ.ં તે વભમે ત ે
સયુતના ડતેયટુી કરેકટય શતા. તેભને આ કાભન કળજ અનબુલ ન શત છતામં ૧૯૨૫ભા ં
ફાયડરી તાલકુાનુ ં યીલીઝન તૈમાય કયી વયકાયને ભકરી આતયુ.ં જમકયે આખા તાલકુાભા ં
ચારતા ભશસેરુના દયભા ં૨૫% ન લધાય સચૂવ્મ અને ૨૩ ગાભને નીચરા લગષ ભાથંી ઉરા 
લગષભા ં ચઢાલલાભા ં આવ્મા. અને આખા તાલકુાનુ ં ભશસેરુ ૩૦% લધાયી દીધુ.ં મૂ જભીન 
ભશસેરુ રૂશમા ૫,૧૪,૭૬૨ શત ુ ંતેને ફદર ેરૂશમા ૬,૭૨,૨૭૩ કયલની બરાભણ થઇ. 
 આલા વજંગભા ંપ્રજાએ શુ ંકયવુ?ં શ્રી જમકયના હયટષ વાભે તભેને ૧૯૨૬થી શલયધ 
ળરુ કમો. વયકાયને અયજીઓ ણ ભશસેરુના શલયધભા ંકયી. ણ મગ્મ પ્રત્યિુય ભળ્મ નહશ. 
કલ્માણજી અને કંુલયજી નાભના be આગેલાન ગાધંીજી ાવે ગમા અને ફાયડરી આલી ખેડતૂ 
ાવે વત્માગ્રશની રડત રડલાની શલનતંી કયી. શ્રી લલ્રબબાઈ ટેરે વો પ્રથભ ના ાડી. ત્માય 
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ફાદ લલ્રબબાઈએ તેભને ળાશંતથી વાબંળ્મા, અને કહ્ુ ંકે, એકર લધાય નશી આખુ ંભશસેરુ ન 
બયલા ભાટે જ ખેડતૂ તૈમાય શમ અને તેભ છતામં પના થલા ભાટે તૈમાય શમ, ત હુ ંઆલલા 
તૈમાય છુ.ં આઠ હદલવભા ંફધા ગાભભા ંપયી ચલન કામષક્ભ ઘડી કાઢય. ગાભ-ેગાભના રક 
અભબપ્રામ જાણી રડતની તમૈાયીના વભાચાય આતમા અને ગાધંીજીના આળીલાષદ રઇ ફાયડરી 
આલી શચ્મા. તા.૧૨ભી એ ખેડતૂની વબા ફરાલી વબાના વયદાયે ખેડતૂને કહ્ુ ંકે, “આલા 
જખભ બયેરા કાભ કયલાની ઈચ્છા ન શમ ત તેને ાય ન ઉતાયજ. શાયળ ત ફાયડરીનુ ં
નાક અને દેળની રાજ ફનેં જળે. આ યાજ્મ આખુ ં તભાયા શાથભા ં નબે છે. છતામં તભારંુ 
પહયમાદ કઈ વાબંતુ ંનથી. ભાટે આ વયકાય વાભે જલાફદાયી બયેરી રડત રડાલી જઈએ. 
ખેડતૂન જલાફ ભળ્મ કે, ગભે તે જાતના કષ્ટ વશન કયલા તૈમાય છીએ. ણ વયકાયન આલ 
અન્મામ કઈ હદલવ વશન કયલા તૈમાય નથી.” 
 આ રડતના વભાચાય છાલા ભાટે શત્રકાઓ ણ નીકલા રાગી. ળરૂઆતભા ંાચં 
શાજય નકર છાતી શતી, યંત ુત્રણ ભહશના લધાયાની એક શાજય ચાયવ નકર આ ઉયાતં 
છાતા ણ ઓછી ાડલા રાગી. વત્માગ્રશની વાથે વયકાયે ણ શરે બડક કમો. લારડ 
અને ફાજીયુાના દંય પ્રશતષ્ષ્ઠત લભણકને દળ હદલવભા ંનવુ ંભશસેરુ બયી. દેલાની નટીવ 
આલાભા ં આલી. વાથ-ેવાથે જભીન ખારવા કયલાની નટીવ આલાભા ંઆલી અને તેભા ં
જણાવ્યુ ં કે, જ તભાયી ભશસેરુ ૧૨ભી એશપ્રર સધુીભા ં નશી બય ત જભીન ખારવા કયીશુ.ં 
વયકાયે શરેા જભીન ખારવા કયી અને જભીન ભશસેરુ ન બયતા રકની બેંવ અને ફદની 
જતતી ળરુ કયી. જતતીભા ં લેઠીમાઓ બેંવ થાણાભા ં રઇ જતા, યંત ુ ાછથી ના ાડતા 
વયકાયે મુફંઈથી રબેાગ ુઠાણ ફરાવ્મા જે બેંવને ભાયી ભાયીને થાણાભા ંરઇ જતા. 
 આ અયવાભા ંધાયાવબાના પ્રભખ શ્રી શલઠ્ઠરબાઈ ટેરે ગાધંીજીને ત્ર રખી રડત પ્રત્મ ે
વશાનભુશુત વ્મતત કયી. એક ફાજુ વયદાયે કહ્ુ ં કે, “ફાયડરીભા ંશલે આફરૂદાય વયકાયનુ ંયાજ 
યહ્ુ ંનથી , યંત ુગુડંાઓ અને ચય-લુટંાયાઓનુ ંયાજ છે. આ ગુડંાઓએ જભીન ખારવા કયી છે. 
તેને કઈ ખયીદળ નહશ; ખેડતૂનુ ં રશી ીનાયાઓને ઈશ્વય ભાપ કયળે નહશ. આણી ઉય 
વયકાયે ખફુ જ તા કમો છે. અને એ તાભાથંી અમતૃને ફદર ેઝેય લયવે ત ણ અમતૃ 
ગણી ગી જલાની ળસ્તત ઈશ્વય આણ ેવોન ેઆે.” 
 મુફંઈના ગલનષયએ ચનુીરાર ભશતેાને મુફંઈ ફરાવ્મા. તેભણ ે ખયડ તૈમાય કયી 
લલ્રબબાઈ ટેર ઉય ભકલ્મ. સયુતના વભ્મએ વશીઓ કયી વયકાયને યલાના કમો. 
વયકાયન જલાફ આવ્મ કે, વયકાયે જલાફભા ંવયદાયશ્રીની ફધી જ ભાગંણીઓ સ્લીકાયી રીધી 
છે. આ વભાધાનથી ખફુજ નલાઈ રાગી અને વોને ખફુ વતં થમ. આ રડતથી 
લલ્રબબાઈને વયદાયનુ ંભફરુદ ભળ્યુ ંજે તેભની ઓખ ફની ગઈ. 
દ ાંડીકુચ-ગાધંીજીએ જાશયે કયુ ં કે, ૧૨ભી ભાચષ, ૧૯૩૦ના યજ કુચ કયીને તેઓ દાડંી શચી 
ભીઠંુ ઉાડીને ભીઠાના કામદાન બગં કયળે. ગાધંીજીએ ભીઠાની વદંગી કેભ કયી શળે? ભીઠંુ 
દેળના તભાભ રકના યજજિંદા લયાળની લસ્ત ુશતી. વયકાયની નીશતના કાયણે ભીઠંુ ભઘુ ંફન્યુ ં
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શતુ.ં અઢી આને (૧૫નલા ૈવા) ભણ ભી ળકે તેવુ ંભીઠંુ વોને વલા રૂશમે રેવુ ંડત ુ.ં ભીઠા ય 
કય નાખલાન પ્રાયંબ ઇસ્ટ ઇષ્ન્ડમા કંનીએ કમો શત. કંનીની રારચ ુવશૃિ લધતી ગઈ અને 
ભીઠાન લેાય કંનીન ેશસ્તક આલત ગમ. આ ભીઠાના અન્મામી કામદા વાભે ગાધંીજી એ 
અહશિંવક રડતનુ ં ળાસ્ત્ર ઉગામયુ ં ત્માયે ફદુંક-શસ્તર અઢક શશથમાય ધયાલનાય અંગ્રેજના 
શાજા ગગડી ગમા શતા. ગોતભ બિેુ જેભ જીલનના તભાભ સખુ ચેનન ત્માગ કયીને 
‘ભશાભબશનષ્ક્ભણ’ કયુ ંશત ુ ંતેભ જ ૧૨ભી ભાચષ, ૧૯૩૦ના યજ ગાધંીજીએ તાના ૭૯ સ્લાતતં્ર્મ  
વૈશનક વાથે અંગ્રેજ વયકાયની ભીઠાના કામદાની ઈજાયાળાશી તડલા દાડંીકુચ કયી શતી. આ 
કુચ લેૂ ૫ ભાચષ, ૧૯૩૦ના યજ વાજંે વાફયભતી આશ્રભભા ં ગાધંીજીએ કહ્ુ ં શત ુ ં કે, “દાડંી 
માત્રાભા ંજે આશ્રભલાવીઓ જડલા ઈચ્છે તે જડાઈ ળકે છે. કઈને જડાલલા હુ ંકશલેાન નથી, 
યંત ુ ળયત એ છે કે દેળના આઝાદીના મજ્ઞભા ં શભાઈ જલાનુ ં છે. ાછા પયલાનુ ં નથી.” 
બાયતની સ્લતતં્રતા ભાટે ગાધંીજીએ દાડંી ગાભના દહયમા હકનાયે જઈ ભીઠાના કામદાન બગં 
કયલાનુ ંનક્કી કયુ ંતે વાથે જ વાફયભતી આશ્રભ એક તીથષસ્થાન ફની ગમ. દાડંીકુચનુ ં હદવ્મ 
દ્રશ્મ જલા ભાટે દેળ-શલદેળના રક, ત્રકાય અભદાલાદ આલી શચ્મા. વાજંની પ્રાથના 
વબાભા ં ગાધંીજીએ કહ્ુ ં કે, “ભાય જન્ભ ભિટીળ વામ્રાજ્મના નાળ કયલા ભાટે જ થમ છે. હુ ં
કાગડા, કુતયાના ભતે ભયીળ ણ સ્લયાજ રીધા શલના આ આશ્રભભા ં ગ મકુલાન નથી” 
૧૨ભી ભાચષ,૧૯૩૦ના હદલવે વલાયે ૭૯ સ્લાતતં્ર્મ વૈશનક વાથે કુચ કયી. 
 ગાધંીજીની આ દાડંીકુચ ૧૪ભી ભાચષના યજ ભાતય આલી શચી. અહશમા ં વતી 
કારેરકય અને કરકિાના ખડગ ફશાદુયશવિંશ જડતા ગાધંીજી વશીત કચૂ કયનાય સ્લાતતં્ર્મ 
વૈશનકની વખં્મા ૮૧ની થઇ શતી. ૫ એશપ્રર ગાધંીજી દાડંી શચ્મા. દાડંી ત ભારંુ શયદ્વાય છે 
એભ કહ્ુ.ં તે ૬ એશપ્રરે વલાયે પ્રાથષના કયીને વમદુ્ર સ્નાન કયી, ચટી ભીઠંુ ઉાડતાની વાથે જ 
રકભા ંગગનબેદી નાદ ગાજી ઉઠય. “નભક કા કામદા તડ હદમા” ગાધંીજીએ ધીયગબંીય લાણી 
ઉચ્ચાયી કે, “ભિટીળ વલ્તનતના ામાભા ંહુ ંઆજથી લણૂ રગાડુ ંછુ.ં” ત ેવાથ ેભીઠાન વત્માગ્રશ 
કયલાની આખા દેળને જાણે કે રીરી ઝડંી ભી ગઈ. 
 આભ, ગાધંીજીએ ભીઠાના વત્માગ્રશન આયંબ કયતાની વાથે જ આખ દેળ વગી ઉઠય 
અને બાયતના સ્લાતતં્ર્મ ઇશતશાવભા ંપ્રચભરત એલી ફીજી ભટી રડતનુ ંભડંાણ કયુ.ં જેણે અંગ્રેજી 
ળાવનની અભા ળસ્તત ણ તેને ફચાલી ન ળકી. 
હહન્દ છોડો ચલળલ- ૮ ઓગષ્ટ, ૧૯૪૨ની ભધયાતે મુફંઈભા ંભેરી કોંગ્રવની ભશાવશભશતએ 
‘અંગ્રેજ ચરે જાઓ’ અને તેઓ હશન્દ ન છડ ે ત એભની વાભે પ્રચડં દેળવ્માી ફલ 
જગાલલાન ઠયાલ વાય કમો. તેભા ંપ્રલચનભા ંગાધંીજીએ, ‘કયેંગે મા ભયેંગે’ ન ભતં્ર આતમ. 
અત્માય સધુીભા ંદેળભા ંઅજભાલલાભા ંઆલેરી વત્માગ્રશની શલશલધ અને તભાભ યીતન ઉમગ 
કયલાન આદેળ આલાભા ં આવ્મ. ચલન આયંબ કયતા શરેા ગાધંીજી લાઈવયમને 
ભીને વભાધાનન છેલ્ર પ્રમાવ કયલા પ્રમત્નળીર શતા. એક તયપ હશિંદના નેતાઓની વશભતી 
શલના બાયતને ફીજાશલશ્વ યિુભા ં ધકેરી દીધુ.ં ફીજી તયપ આઝાદ હશન્દ પજે અંગ્રેજ વાભે 
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બાયતની મસુ્તતની રડત ળરુ કયી. ત્માયે વત્માગ્રશીઓ ણ વંણૂષ તાકાતથી વયકાય વાભે 
ફલ કામો. આ આંદરનભા ંગજુયાતે ણ યંગ યાખ્મ. અભદાલાદના શભર ભજુયએ વાડા 
ત્રણ ભાવ સધુી શડતા જાલી યાખી. અન્મ કાયખાના અને ફજાય ણ ફધં યહ્યા. ળાા-
કરેજ ૬ થી ૮ ભહશના ફધં યશી. અભદાલાદ મયશુનશવાભરટીએ ‘હશન્દ છડ’ના ઠયાલણે ફશારી 
આી અને તેથી તા.૨૩-૦૯-૧૯૪૨ના યજ એની ફયતયપી થઇ. વાથ-ેવાથે ૧૬ભી 
ઓતટફયથી મયશુનશવાભરટીના કાભદાય ણ શડતા ઉય ઉતમાષ. 

ઓગષ્ટની ૮ભી તાયીખે ગજુયાત કરેજના છાત્રારમભા ં એકઠા થમેરા શલદ્યાથીઓને 
યશલળકંય ભશાયાજે રડતભા ં બાગ રેલા શાકર કયતા ૨૦૦૦ શલદ્યાથીઓ અને ૨૦૦ 
શલદ્યાથીનીઓએ વયઘવ કાઢ્ુ ં શત ુ.ં ગજુયાત કરેજ નજીક શોંચરેા વયઘવ ઉય રીવે 
રાઠીભાય કમો અને વયઘવને અટકાવ્યુ.ં વયઘવ ન શલખયાતા રીવે ગીફાય કમો. 
શલદ્યાથીઓ ૈકી શલનદ હકનાયીલારા લગેયે કરેજ કમાઉન્ડભા ં ધ્લજ વાથે પ્રલેશ્મા. એભણ ે
છાતી ખલુ્રી કયી રીવ વાભે ડકાય પેંક્ય અને એ રીવની ગીથી શલિંધાઈ ગમા અને 
ળશીદ થમા. ૧૬ભી ઓગષ્ટના હદલવે ‘યાષ્રીમ શલદ્યાથી વગં્રાભ વશભશત’ યભણરાર ળાશના 
પ્રમખુણા નીચે યચાઈ. તેઓ રડતના વભાચાય આતી ગતુત શલદ્યાથી શત્રકા ફશાય ાડતા 
શતા. આ રક ળાા-કરેજ ય શકેહટિંગ ગઠલીને શડતાણ ે અનભુદન આતા શતા. 
તા.૧૫-૦૯-૧૯૪૨ના યજ શલદ્યાથી હદનની ઉજલણી કયાઈ અને ગજુયાત કરેજ ઉય 
યાષ્રધ્લજ પયકાવ્મ. ટેરીપનના તાય ણ કામા અને થાબંરા ણ ઉખેડી નખંામા શતા. 
વતટેમફયભા ંવયવયુ શલસ્તયાભા ંસ્ટ ઓહપવને આગ રગાડલાભા ંઆલી. 

આ રડતના વભાચાય ઇન્કરાફ, યાજદ્રશ, કોંગ્રેવ શત્રકા, આઝાદ હશન્દ તણખા, 
શલદ્યાથી શત્રકા લગેયે દ્વાયા ભતા શતા. આ ભાટે જુદા-જુદા સ્થએથી શત્રકાઓનુ ંપ્રકાળન 
થતુ ંશત ુ.ં ગજુયાત શલદ્યાીઠ તયપથી ણ ખાવ શત્રકાઓ ફશાય ડતી શતી. 

ભગૂબષભા ંયશીને રડતભા ંબાગ રેનાયાઓ ભાટે ‘યિુલેય’ તયીકે રૂશમા ૨૧૦૦૦ એકત્ર 
કયામા શતા. કેટરાક દેળી યાજ્મભા ંવબા, વયઘવ, શડતા, શત્રકા પ્રકાળન લગેયે પ્રવશૃતઓ 
શાથ ધયાઈ શતી. બાલનગયભા ં ૯ભી ઓગષ્ટના હદલવે કેળલરાર ઠક્કયના પ્રમખુાણા નીચ ે
વબા ભી શતી. જગબુાઈ યીખને રડતનુ ં નેતતૃ્લ રલેા યિુના કામષક્ભને ભદદ થામ એલી 
પ્રવશૃતઓ ફધં કયલા શકેહટિંગ કયલાન શનણષમ થમ શમ. દયફાયગઢ ચકભા ંદયયજ રડતના 
વભાચાય છાતા શતા. રડતના વભાચાય ભાટે ‘જગંે આઝાદી’ નાભની શત્રકાનુ ંકાભ ફાબબુાઈ 
ળાશ ેઉાડી રીધુ ંશત ુ.ં 

ચંભશારભાથંી ૯ભી ઓગષ્ટના યજ ભાણેકરાર ગાધંી અને ભારૂતીશવિંશની  
કરરભાથંી ધડકડ કયલાભા ંઆલી શતી.ત્મા ં અંગ્રજેી શાઇસ્કુર-કરરની ળાાભા ં એક ભાવ 
સધુી શલદ્યાથીઓએ શડતા ડી શતી. જીલ્રા રકર ફડષ આ ચરાલારાને ટેક આતમ શત. 
કભાળકંય ડંમા, ડાહ્યાબાઈ રખડંલારા, યશવકરાર કહડમા, ભાભવાશફે પાકે લગયને કડી 
રાફંી કેદની વજા કયલાભા ંઆલી શતી. નટલયરાર ભાસ્તયને વાઇકરસ્ટાઇર ભળીન યાખલા 
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ફદર ૨૫ હદલવ રકઅભા ંયાખ્મા શતા તથા ગેયકામદેવય શત્રકા યાખલા ફદર ૯ ભાવની 
વજા થઇ શતી. લડદયા યાજ્મભા ંઅગ્રગણ્મ કામષકયની ધડકડ કયાઈ શતી. કેટરાક યલુાન 
ફોંફ ફનલલાની કે બાગંપડ પ્રવશૃતઓભા ંજડામા શતા. અભયેરી અને ાટણની શાઇસ્કરૂ અને 
કન્મા ળાા ફાલાભા ંઆલી શતી. ધયી-અભયેરી લચ્ચેના તાય કેશબુાઈ લગેયેએ કાતમા શતા. 
યતબુાઈ અદાણીને ણ બાગંપડ પ્રવશૃતભા ં બાગ રીધ શત. ઇવડં-કરર લચ્ચ ે રેન 
ઉથરાલલાન પ્રમાવ થમ શત. 

૧૯૪૨ની રડત દયશભમાન કસ્તયુફા અને ભશાદેલબાઈ દેવાઈનુ ંઆગાખાન ભશરેભા ં
મતૃ્ય ુથલાથી ગાધંીજીએ આ ઘટનાથી વ્મશથત થઇ ૨૧ હદલવના ઉલાવ કમાષ શતા. 

આભ, હશન્દ છડ રડત દયશભમાન ગજુયાતભા ં અભદાલાદ, ખેડા, બરૂચ, સયુત અને 
ચંભશાર જીલ્રાઓ અને લડદયા તથા બાલનગય જેલા દેળી યાજ્મએ ણ ભશત્લન પા 
આતમ શત. આભ, ગજુયાતે હશિંવક તથા અહશિંવક યીતે ભિટીળ વયકાયની નીશતન વાભન કમો 
શત. 
સમ ન-ભારંુ જીલન એ જ ભાય વદેંળ આવુ ં કશનેાય ગાધંીજીના જીલનને લતષભાન વભમભા ં
જીલલ એ ખયે-ખય અકલ્નીમ ફાફત કશલેામ. આ ભશાન શસ્તીએ તાનુ ં વભગ્ર જીલન 
દેળની સ્લતતં્રતા ભાટે ખચી નાખ્યુ.ં વાદાઈ, સ્લચ્છતા, અહશિંવા અને વાભાજભા ં દયેકને એક 
વભાન ભાનનાય ગાધંીજીએ એક અળક્ય કશી ળકામ એલા અહશિંવાના ળસ્ત્રથી વામ્રાજ્મલાદીઓ 
વાભે ભયચ ભાડંય શત. આઝાદીની રડતભા ં ગજુયાત એ વભગ્ર બાયતનુ ં કેન્દ્ર સ્થાન શત ુ ં
ગાધંીજીએ ગજુયાતને તાની રડતનુ ંભથક ફનાવ્યુ ંઅને અશીંથી આખા હશિંદની રડત રડાતી 
શતી. વાથ-ેવાથે યચનાત્ભક પ્રવશૃિમ ત ખયી જ. ગજુયાત શલદ્યાીઠ જેલી પ્રશતષ્ષ્ઠત વસં્થા 
ગજુયાતભા ં સ્થાી જે ખયે-ખય ગોયલની ફાફત કશલેામ આજે ણ આ વસં્થાભા ં એભના 
શલચાયની અવય દેખામ યશી છે. 
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