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મહાત્મા ગાાંધીના  આંદોલન : એક અધ્યયન 
ડૉ. હતેલબેન એચ. સોની 

વ્યાખ્યાતા, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ, કોમસ ્એન્ડ કૉલેજ ઓફ એજ્યકેુશન, દ્વારકા   
સારાાંશ :  મહાત્મા ગાાંધી ખબૂ જ આદરણીય નતેા હતા અન ેતમેન ેશાાંતત અન ેઅહહિંસાના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતીક 
તરીકે ગણવામાાં આવ ે છે. રાષ્ટ્રતપતા, મહાત્મા ગાાંધી તમેના અમલૂ્ય યોગદાન માટે સમગ્ર તવશ્વમાાં વ્યાપકપણે 
પ્રશાંસનીય છે. મહાત્મા ગાાંધીના જન્મહદવસન ે 'આંતરરાષ્ટ્રીય અહહિંસા હદવસ' તરીકે ઉજવવામાાં આવ ેછે. મહાત્મા 
ગાાંધી, ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી ચળવળની જાણીતી વ્યક્તત, લગભગ તમામ સ્વતાંત્રતા ચળવળોમાાં અગ્રણી વ્યક્તત 
હતા, પછી ત ેભારત હોય કે દક્ષિણ આહિકા. મહાત્મા ગાાંધીએ અહહિંસાની તવચારધારાન ેઅનસુરી જેના પર તમેના 
તમામ આંદોલનો આધાહરત હતા. ગાાંધીજી હાંમશેા સ્વતાંત્રતા ચળવળો, અસહકાર ચળવળ, સતવનય અસહકાર 
ચળવળ અથવા ચાંપારણ જેવા ચળવળો દ્વારા માનવ-અતધકારો માટે ઉભા રહ્યા. મહાત્મા ગાાંધીએ ભારતને 
સાંસ્થાનવાદી શાસન (ક્ષિહટશ શાસન)ની ચુાંગાલમાાંથી મતુત કરાવવા માટે પોતાનુાં લોહી અન ેપરસવેો રેડયો હતો. 
લાખો ભારતીયોના સમથન્ સાથે, મહાત્મા ગાાંધીએ ભારતની સ્વતાંત્રતા ચળવળમાાં ભાગ લીધો, આખરે સફળતા 
તરફ કચૂ કરી. ગાાંધીજી, અહહિંસા, સહહષ્ટ્ણતુા, સત્યતા અન ે સમાજ કલ્યાણ પરના તમેના તવચારો માટે, 
ભતૂકાળની પઢેીઓ અન ે આવનારી પઢેીઓ માટે સાચી પ્રરેણા છે. મહાત્મા ગાાંધીની 150મી જન્મજયાંતતના 
અવસર પર, ચાલો આપણ ે તમેના જીવનકાળ દરતમયાન તમેના નતેતૃ્વ હઠેળના કેટલાક મખુ્ય રાષ્ટ્રવાદી 
ચળવળોન ેજોઈએ. 
ચાવીરૂપ શબ્દો : ગાાંધીજી, ચાંપારણ ચળવળ , ખડેા ચળવળ, ક્ષખલાફત ચળવળ, અસહકાર ચળવળ, ભારત છોડો 
ચળવળ, સતવનય આજ્ઞાભાંગ ચળવળ,દાાંડી કચૂ અન ેગાાંધી-ઇતવિન કરાર 

ગાાંધીજીન ાં જીવન : મોહનદાસ કરમચાંદ 

ગાાંધી ‘મહાત્મા’ તરીકે જાણીતા છે. તઓે 

અત્યાંત પ્રતતભાસાંપન્ન નેતા હતા. 
મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધીનો જન્મ 

પોરબાંદર (ગજુરાત, ભારત) માાં એક હહિંદુ 

(વૈષ્ટ્ણવ વક્ષણક) પહરવારમાાં થયો હતો. 
તેમના વડવાઓ વ્યવસાય ે ગાાંધી 

(કહરયાણાનો ધાંધો કરતા) હતા. પરાંત ુ
તેમની પહલેાની ત્રણ પેઢીમાાં કોઈએ 
ગાાંધીનો વ્યવસાય કરેલો નહીં અને તઓે 
કોઈકન ે કોઈક રજવાડાના દીવાનપદે 

રહલેા. મોહનદાસ ગાાંધીના તપતા કરમચાંદ 

ગાાંધી પણ પોરબાંદર સ્ટેટના દીવાન હતા. 
આ ઉપરાાંત તઓે રાજકોટ અન ે

વાાંકાનેરના પણ દીવાન રહ્યા હતા. 
વૈષ્ટ્ણવ પરાંપરા મજુબ ગાાંધી કુરુ્ાંબ 

એકદમ ચસુ્ત શાકાહારી હતુાં. હહિંદુઓમાાં 

પ્રચક્ષલત બાળતવવાહની પ્રથાને કારણે 
મોહનદાસના લગ્ન ફતત ૧૩ વર્્ની વયે 

કસ્તરુબા સાથ ે થયા હતા. મોહનદાસ 

ગાાંધીન ેચાર પતુ્રો હતા. સૌથી મોટો પતુ્ર 

હરીલાલ (જન્મ સન ૧૮૮૮), ત્યાર બાદ 

મણીલાલ (જન્મ સન ૧૮૯૨), ત્યારબાદ 

રામદાસ (જન્મ સન ૧૮૯૭) અને સૌથી 

નાનો પતુ્ર દેવદાસ (જન્મ સન ૧૯૦૦). 
તરુણાવસ્થા સધુી ગાાંધી એકદમ સામાન્ય 

તવદ્યાથી હતા. શરૂઆતનો અભ્યાસ તેમણ ે

પોરબાંદર અન ેપછી રાજકોટમાાં કયો હતો. 
મેરીક્યલુેશનની પરીિા માાંડ માાંડ પાસ 
કયા્ પછી સન ૧૮૮૭ માાં યતુનવતસિટી 
ઑફ બૉમ્બ ે સાથ ે સાંલગ્ન શામળદાસ 
કોલેજમાાં ઊચ્ચ અભ્યાસ અથે તેમણ ે

પ્રવેશ લીધો.  
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જો કે ત્યાાં તઓે ઝાઝાં ટક્યા નહીં. તેમના 
ઘણા કુરુ્ાંબીઓ ગજુરાતમાાં ઊંચા પદ પર 

નોકરી કરતા હતા. કુરુ્ાંબનો આવો મોભો 
જાળવવા તેઓ બૅરીસ્ટર બને તેવી તેમના 

કુાંરુ્ાંબીઓની ઇચ્છા હતી. એવામાાં જ તેમને 

ઇંગ્લેન્ડમાાં અભ્યાસ કરવાની તક મળી. 

વળી, ભારતમાાં અંગ્રેજોની હકમૂતના કારણે 
બાંધાયેલી તેમની માન્યતા મજુબ તો 
ઇંગ્લેન્ડ તવચારકો અન ે કતવઓની ભતૂમ 
હતી તેમજ તહજીબનુાં કેન્ર પણ ઇંગ્લેન્ડ 

જ હતુાં. આથી તેમણ ેઇંગ્લેન્ડ જવાની એ 

તક ઝડપી લીધી. ત્યાર બાદ ગાાંધીજીનુાં 
અલગ વ્યક્તતત્વ દુતનયા સમિ ઉજાગર 

થયુાં.  
આઝાદી માટે વવવવધ આંદોલનો અને 

ગાાંધીજી : 
ગાાંધીજીએ  અંગ્રેજ સરકાર 

પાસેથી દુતનયા દાંગ રહી જાય તે રીત ે

ભારત દેશને આઝાદી અપાવી. તેમની 
અહહિંસક ચળવળની હફલસફૂીએ રાષ્ટ્રીય 
અન ે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શાાંતતપણૂ ્

તબદીલી ઉપર ખબૂ ઊંડો પ્રભાવ પાડયો. 
તેમના શબ્દોમાાં આ ચળવળ એ એક 
સત્યાગ્રહ હતો અન ેઆખરે તેમણ ેસફળતા 

મેળવી અને એ સાક્ષબત કરી બતાવ્યુાં. 
ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામના મહાનાયક 
મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધી તવશ્વ માનવ 

હતા. તેઓ મહાત્મા ગાાંધી નામ ે
તવશ્વભરમાાં જાણીતા થયલેા અન ેભારતના 

રાષ્ટ્રતપતા તરીકેનુાં માન પામ્યા છે. તેમણ ે
ક્ષિટીશ રાજ પાસેથી આઝાદી મેળવવાની 
ભારતની ચળવળને દુતનયાના નકશા પર 

મકૂી. તેમના આદશો ભારતમાાં અને અન્ય 
દેશોમાાં પણ શાાંતતમય પહરવત્નની 

ચળવળ માટે પ્રેરણાદાયક રહ્યા છે. 
અહહિંસક સતવનય કાનનૂભાંગનો જે ખ્યાલ 
તેમણ ે ક્ષલયો ટોલ્સટોય અન ે હને્રી ડતેવડ 

થોરો પાસેથી મેળવ્યો હતો, તેના ઉપયોગ 
દ્વારા તેમણે ક્ષિટીશ રાજ્યની હકાલપટ્ટી 

કરી ભારતને સ્વતાંત્ર બનાવ્યુાં. આમાાંથી 
પ્રેરણા લઈ ઘણાાં પ્રદેશના લોકોએ 
પોતાના દેશની સ્વતાંત્રતા માટે ક્ષિટીશરો 
સામ ે લડાઈ આદરી અન ે ક્રમશઃ ક્ષિટીશ 
સામ્રાજ્યનો તવસ્તાર ઘટીને ફતત તેમના 

પોતાના દેશ ક્ષિટન (અન ેસ્કોટલેન્ડ) સધુી 

સીતમત થઈ ગયો. આમ ગાાંધીજીની 
પ્રેરણાદાયી લડતન ે કારણે ફતત ભારત 
પર ક્ષિટીશ શાસન જ નહીં પણ જેના 
રાજ્યનો સરૂજ કદી આથમતો નહોતો 
તેવી ક્ષિટીશ સલ્તનત ખદુ આથમી ગઈ 
આમ ગાાંધીજીએ નીચ ે જેવી જુદી જુદી  
ચળવળો દ્વારા ભારતન ેઆઝાદી અપાવવા 

પોતાનુાં અમલૂ્ય યોગદાન આપયુાં હતુાં. 

1. ચાંપારણ ચળવળ (1917) :  
 ક્ષબહારમાાં ચાંપારણ ચળવળ એ 
ભારતીય સ્વતાંત્રતા સાંગ્રામમાાં મહાત્મા 

ગાાંધીની પ્રથમ સહક્રય ભાગીદારી હતી. 

1915માાં ગાાંધીજી ભારત પાછા ફયા્ ત્યારે 

દેશ જુલમી ક્ષિહટશ શાસન હઠેળ હતો. 
અંગ્રેજોએ ખેડતૂોને તેમની ફળદ્રપુ જમીનો 
પર નીલ અન ે અન્ય રોકહડયા પાક 
ઉગાડવા દબાણ કયુું અન ે પછી આ 

પાકોન ેખબૂ જ સસ્તા ભાવ ેવેચી દીધા. 
ખરાબ હવામાનની ક્સ્થતત અને ઊંચા 



Research Guru: Volume-16, Issue-4, March-2023 (ISSN:2349-266X) 

Page | 164  

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

કરન ે કારણે ખેડતૂોને ભારે ગરીબીનો 

સામનો કરવો પડયો હતો, જેના કારણ ે

ખેડતૂોની ક્સ્થતત વધ ુદયનીય બની હતી. 
ચાંપારણમાાં ખેડતૂોની દયનીય ક્સ્થતત તવશે 

સાાંભળીન,ે ગાાંધીએ તરત જ એતપ્રલ 

1917માાં જજલ્લાની મલુાકાત લેવાનુાં નક્કી 

કયુું. ગાાંધીજીએ સતવનય આજ્ઞાભાંગ 
ચળવળનો અક્ષભગમ અપનાવ્યો અન ે
ક્ષિહટશ જમીનદારોને સબતમટ કરવા 
દબાણ કરવા સામ ે દેખાવો અન ે હડતાલ 

શરૂ કરી. પહરણામે, અંગ્રેજોએ એક કરાર 
પર હસ્તાિર કયા્ જેમાાં તેઓએ ખેડતૂોને 
તનયાંત્રણ અન ે વળતર પરુૂાં પાડ્ુાં અન ે

આવક અન ેસાંગ્રહમાાં વધારો રદ કયો. આ 
ચળવળની સફળતાથી ગાાંધીજીન ે

મહાત્માનુાં ક્ષબરુદ મળયુાં. 

2. ખેડા ચળવળ (1918) :  
 ખેડા આંદોલન એ ક્ષિહટશ સરકાર 
દ્વારા કરવેરા વસલૂાત સામ ે ગજુરાતના 

ખેડા જજલ્લામાાં ખેડતૂોનુાં આંદોલન હતુાં. 

1918 માાં, ખેડા ગામ પરૂ અને દુષ્ટ્કાળને 

કારણે ખરાબ રીતે પ્રભાતવત થયુાં હતુાં, 
જેના પહરણામે તૈયાર પાક નાશ પામ્યો 

હતો. ખેડતૂોએ ક્ષિહટશ સરકારન ે કરની 
ચકુવણીમાાં મકુ્તત આપવા તવનાંતી કરી 

પરાંત ુ ક્ષિહટશ અતધકારીઓએ ના પાડી. 
ગાાંધીજી અને વલ્લભભાઈ પટેલના નેતતૃ્વ 

હઠેળ, ખેડતૂોએ ક્ષિહટશ સરકાર સામ ે
ધમ્યદુ્ધ શરૂ કયુું અન ે કર ન ભરવાની 

પ્રતતજ્ઞા લીધી. પહરણામ,ે ક્ષિહટશ સરકારે 
ખેડતૂોને તેમની જમીન જપત કરવાની 
ધમકી આપી પરાંત ુ ખેડતૂો તેમના સ્ટેન્ડ 

પર અડગ રહ્યા. પાાંચ મહહનાના સતત 

સાંઘર્ ્પછી, મે 1918માાં, ક્ષિહટશ સરકારે 
પ્રલય પરૂો ન થાય ત્યાાં સધુી ગરીબ 
ખેડતૂો પાસેથી કર વસલૂવાનુાં બાંધ કરી 

દીધુાં, અને ખેડતૂોની જપત કરેલી તમલકત 

પણ પાછી આપી. 

3. ખખલાફત ચળવળ (1919) :  

 પ્રથમ તવશ્વયદુ્ધ પછી, ક્ષખલાફત 
અન ે ઓટ્ટોમન સામ્રાજ્ય પર ઘણા 
અપમાનજનક આરોપો મકૂવામાાં આવ્યા 

હતા. મકુ્સ્લમો તમેની ક્ષખલાફતની 
સલામતી માટે ખબૂ જ ભયભીત બન્યા 
અન ેક્ષખલાફતની દયનીય ક્સ્થતત સધુારવા 
માટે તકુીમાાં ક્ષિહટશ સરકાર સામે લડવા 
માટે ગાાંધીજીના નેતતૃ્વમાાં ક્ષખલાફત 

ચળવળ શરૂ કરી. ગાાંધીએ 1919 માાં 
ભારતીય સ્વતાંત્રતા સાંગ્રામમાાં તેમના 
રાજકીય સમથ્ન માટે મકુ્સ્લમ સમદુાયનો 
સાંપક્ કયો અન ે બદલામાાં મકુ્સ્લમ 
સમદુાયને ક્ષખલાફત ચળવળ શરૂ કરવામાાં 

મદદ કરી. મહાત્મા ગાાંધી ઓલ ઈન્ન્ડયા 
મકુ્સ્લમ કોન્ફરન્સના નોંધપાત્ર પ્રવતતા 
બન્યા અને તેમણ ે દક્ષિણ આહિકામાાં 
ક્ષિહટશ સામ્રાજ્ય પાસેથી મેળવેલા ચાંરકો 

પરત કયા્. આ ચળવળની સફળતાએ 
થોડા જ સમયમાાં મહાત્મા ગાાંધીને રાષ્ટ્રીય 

નેતા બનાવ્યા. 

4. અસહકાર ચળવળ (1920)  

 જક્ષલયાવાલા બાગ હત્યાકાાંડ 1920 
માાં અસહકાર ચળવળ શરૂ કરવા પાછળનુાં 

એકમાત્ર કારણ હતુાં. આ હત્યાકાાંડે 
ગાાંધીજીના અંતઃકરણન ે હચમચાવી 
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નાખ્યુાં.તેમને સમજાયુાં કે અંગ્રેજો ભારતીયો 
પર પોતાનુાં વચ્સ્વ સ્થાતપત કરવામાાં 

સફળ થઈ રહ્યા છે, પછી આ તે સમય 
હતો જ્યારે તેમણ ેઅસહકાર ચળવળ શરૂ 

કરવાનુાં નક્કી કયુું. કોંગ્રેસના સમથ્ન અન ે

તેમની અદમ્ય ભાવનાથી, તેઓ એવા 
લોકોન ે સમજાવવામાાં સિમ હતા જેઓ 
જાણતા હતા કે અસહકાર ચળવળન ે
શાાંતતપણૂ ્ રીતે અનસુરવુાં એ સ્વતાંત્રતા 

પ્રાપત કરવાની ચાવી છે. ત્યાર બાદ, 
ગાાંધીએ સ્વરાજની તવભાવના ઘડી અન ે
ત્યારથી તે ભારતીય સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામનો 

કેન્ન્રય ભાગ બની ગયો. આંદોલને વગે 
પકડયો અને ર્ૂાંક સમયમાાં જ લોકોએ 
ક્ષિહટશ સાંચાક્ષલત સાંસ્થાઓ જેવી કે 

શાળાઓ, કોલેજો અન ે સરકારી 

કચેરીઓનો બહહષ્ટ્કાર કરવાનુાં શરૂ કયુું. 
આ ચળવળનો ર્ૂાંક સમયમાાં જ ગાાંધીજીએ 

અંત કયો હતો. આ પછી ચૌરી-ચૌરાની 

ઘટના બની હતી જેમાાં 23 પોલીસ 

અતધકારીઓ માયા્ ગયા હતા. 

5. ભારત છોડો ચળવળ (1942) :  
 ભારતમાાંથી ક્ષિહટશ સામ્રાજ્યનો 
અંત લાવવા માટે બીજા તવશ્વયદુ્ધ 

દરતમયાન 8 ઓગસ્ટ 1942ના રોજ 
મહાત્મા ગાાંધી દ્વારા ભારત છોડો ચળવળ 

શરૂ કરવામાાં આવી હતી. ગાાંધીજીના 
આગ્રહને કારણે ભારતીય કોંગ્રેસ સતમતતએ 
ભારત વતી મોટા પાય ેઅંગ્રેજોને ભારત 

છોડવા કહ્ુાં અન ેગાાંધીજીએ "કરો અથવા 

મરો" સતૂ્ર આપયુાં. પહરણામ,ે ક્ષિહટશ 
સત્તાવાળાઓએ તરત જ ભારતીય રાષ્ટ્રીય 

કોંગ્રેસના તમામ સભ્યોની રાયલ તવના 

ધરપકડ કરી અન ે જેલમાાં ધકેલી દીધા. 

પરાંત ુ દેશભરમાાં તવરોધ ચાલ ુ રહ્યો. 
અંગ્રેજો ભારત છોડો ચળવળન ે રોકવામાાં 

કોઈક રીતે સફળ થયા હશે, પરાંત ુતેઓન ે
ર્ૂાંક સમયમાાં જ સમજાયુાં કે તેમના 
ભારતમાાં શાસન કરવાના હદવસો પરૂા 

થઈ ગયા છે. બીજા તવશ્વયદુ્ધના અંત 
સધુીમાાં અંગ્રેજોએ ભારતન ે તમામ 
અતધકારો સોંપી દેવાના સ્પષ્ટ્ટ સાંકેતો 

આપયા હતા. આખરે, ગાાંધીએ આંદોલનન ે
પાછાં ખેંચવુાં પડ્ુાં જેના પહરણામે હજારો 

કેદીઓને મતુત કરવામાાં આવ્યા. 

6. સવવનય આજ્ઞાભાંગ ચળવળ: દાાંડી કચૂ 

અને ગાાંધી-ઇવવિન કરાર :  
 સતવનય આજ્ઞાભાંગ ચળવળ એ 
શાસક સાંસ્થાનવાદી સરકાર સામે મહાત્મા 
ગાાંધીની આગેવાની હઠેળની ભારતીય 
સ્વતાંત્રતા સાંગ્રામનો એક મહત્વપણૂ્ ભાગ 

હતો. માચ્ 1930 માાં, યાંગ ઈન્ન્ડયાના 
અખબારમાાં રાષ્ટ્રન ે સાંબોતધત કરતી 

વખત,ે ગાાંધીએ તેમની અક્ષગયાર 
માાંગણીઓ સરકાર દ્વારા સ્વીકારવામાાં 
આવે તો આંદોલનન ે સ્થક્ષગત કરવાની 

તૈયારી દશા્વી હતી. પરાંત ુલોડ્ ઈતવિનની 
સરકારે તેમને કોઈ જવાબ આપયો ન 

હતો. પહરણામે તેમણ ેઆ ચળવળ પરૂા 

ઉત્સાહ સાથે શરૂ કરી. આ ચળવળની 

શરૂઆત 12 માચ્ 1930 ના રોજ 
ગાાંધીજીના નેતતૃ્વમાાં સાબરમતી આશ્રમથી 
ગજુરાતના દાાંડી ગામ સધુીની દાાંડી 

કચૂથી થઈ હતી. દાાંડી પહોંચ્યા પછી  
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ગાાંધીજીએ મીઠાનો જે કાયદો હતો એન ે

તોડી રજૂઆત કરી હતી કે ‘મેન ેનમકકા 

કાનનૂ તોડ હદયા. લાંડનમાાં યોજાયેલી 
પ્રથમ ગોળમજેી પહરર્દની તનષ્ટ્ફળતા અન ે
અસહકાર ચળવળના વ્યાપ ે સરકારને 
સ્પષ્ટ્ટ કરી દીધુાં કે ભારતની રાજકીય 
સમસ્યાનો ઉકેલ કોંગ્રેસ અન ેગાાંધી તવના 

સરળ નથી. તેથી જ લોડ્ ઈરતવન ે
મધ્યસ્થી દ્વારા ગાાંધીજી સાથે સમાધાનની 

વાટાઘાટો શરૂ કરી. ગાાંધીજી 26 

જાન્યઆુરી, 1931ના રોજ જેલમાાંથી મતુત 

થયા હતા. ઈરતવન અન ે ગાાંધીજી વચ્ચ ે

17 ફેબ્રઆુરીથી હદલ્હીમાાં વાતચીત શરૂ 

થઈ. 5 માચ્, 1931ના રોજ ગાાંધી-ઇતવિન 

સાંતધ (હદલ્હી કરાર) પર હસ્તાિર કરવામાાં 

આવ્યા હતા. 
મહાત્મા ગાાંધીજીએ ગલુામીની 

ઝપેટમાાં આવી રહલેા ભારત દેશને 
આઝાદ કરાવવા માટે અનેક આંદોલનો 

શરૂ કયા્ હતા. તેમણ ે અંગ્રેજોની ક્રૂર 

નીતતઓ સામે માચ્ અન ેએતપ્રલ 1930 
વચ્ચે દહરયા હકનારે મીઠુાં બનાવવાના 
ઉદે્દશ્ય સાથ ેતેમના કેટલાક સાથીઓ સાથ ે
પગપાળા દાાંડી કચૂ અન ે મીઠાના 

સત્યાગ્રહની શરૂઆત કરી હતી. હકીકતમાાં 
ક્રૂર ક્ષિહટશ સરકારે ભારતીયોન ે મીઠુાં 
બનાવવા અન ે વચેવા પર પ્રતતબાંધ 
મકૂવાની સાથે તેની ખરીદી પર ભારે 

ટેતસ લાદ્યો હતો. જે બાદ ગાાંધીજીએ 
અંગ્રેજોની આ નીતતનો તવરોધ કરીને દાાંડી 

કચૂ શરૂ કરી હતી. તે જ સમયે તેમના 
આ પગલાએ સતવનય અસહકાર 

ચળવળનો પાયો નાખ્યો હતો. જો કે આ 
કારણે ગાાંધીજી અન ે તેમના સાથીઓન ે

જેલની સજા પણ ભોગવવી પડી હતી. 

એટલુાં જ નહીં, તેમના આ અહહિંસક 

આંદોલન ે હહિંસક સ્વરૂપ ધારણ કયુું હતુાં, 
કારણ કે મીઠાના સત્યાગ્રહની વ્યાપક 
અસર જોઈને ગસુ્સે ભરાયેલા અંગ્રેજોએ 
ગાાંધીજીના આ આંદોલનન ે રોકવા 

તવરોધીઓ પર ગોળીબાર, લાઠીચાર્જ 

કરીને ક્રૂર વત્ન કયુું હતુાં, જેના કારણ ે

રોર્ ફેલાયો હતો. અન ે સમગ્ર દેશમાાં 

હહિંસાનુાં વાતાવરણ સજ્ાયુાં હતુાં. આ જોઈન ે
તત્કાક્ષલન વાઈસરોય લોડ્ ઈરતવન ે
મહાત્મા ગાાંધી સાથ ે શાાંતતપણૂ્ માંત્રણા 

કરવાનુાં નક્કી કયુું અન ે વર્્ 1931માાં 

ગાાંધીજીને જેલમાાંથી મતુત પણ કરાવ્યા. 

આ પછી, ભગવાન ઇતવિન અને મહાત્મા 
ગાાંધી વચ્ચે કેટલાક મહત્વપણૂ્ મદુ્દાઓ 
અન ેશરતો પર શાાંતતપણૂ ્ રીતે હસ્તાિર 

કરવામાાં આવ્યા હતા. જે ગાાંધી-ઇતવિન 
સાંતધ અને હદલ્હી સાંતધ તરીકે ઓળખાય 

છે.  

તો ચાલો જાણીએ ગાાંધી-ઇતવિન 
સાંતધની મહત્વની શરતો અને મખુ્ય 

મદુ્દાઓ જે નીચે મજુબ છે- ગાાંધી-ઇતવિન 

સાંતધની મહત્વની શરતો - ગાાંધી ઇતવિન 

સાંતધની શરતો ગાાંધી ઇરવીન કરાર હઠેળ, 
લોડ્ ઇરતવને નીચેની શરતો સ્વીકારી 

હતી: આ કરાર પછી લોડ્-ઇરતવન ે
ભારતીયોને દહરયા હકનારે મીઠુાં 

બનાવવાનો અતધકાર આપયો હતો. ગાાંધી-
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ઇતવિન કરાર હઠેળ, લોડ્ ઇરતવન ેએ શરત 
સ્વીકારી હતી કે હહિંસાના આરોપમાાં જેલમાાં 
બાંધ તનદોર્ રાજકીય કેદીઓને મતુત 

કરવામાાં આવશે, તેમજ હહિંસક કેસો 
તસવાયના તમામ રાજકીય કેસો પાછા 

ખેંચવામાાં આવશે. આ કરાર હઠેળ 
કોંગ્રેસના કાય્કરોની જપત કરેલી સાંપતત્ત 
સત્યાગ્રહીઓને પરત કરવાની શરત પણ 

સ્વીકારવામાાં આવી હતી. આ કરાર પછી 
ઇરતવન ેભારતીયોન ેશાાંતતપણૂ ્રીતે દારૂની 
દુકાનો અને તવદેશી કપડાાં બાંધ કરવાની 

માંજૂરી આપી. લોડ્ ઇરતવન ે આ કરાર 
હઠેળ શરત સ્વીકારી હતી કે સાંસ્થાઓન ે
ગેરકાયદેસર ઘોતર્ત કરવાના આદેશો રદ 
કરવામાાં આવશે અન ેજે લોકોએ સરકારી 
નોકરીમાાંથી રાજીનામુાં આપયુાં છે તેઓન ે

પરત લેવામાાં સરકાર ઉદારતા દાખવશે. 
લોડ્ ઈરતવને આ કરાર હઠેળ કોંગ્રેસ પર 
લાદવામાાં આવેલા ઘણા તનયાંત્રણો દૂર 

કરવાની શરત સ્વીકારી હતી. ઈરવીન-

ગાાંધી કરાર હઠેળ, ઈરતવન જારી કરાયેલા 
તમામ વટહકુમ પાછી ખેંચવા અન ેતમામ 

હહલચાલનો અંત લાવવા સાંમત થયા. 

ગાાંધી-ઇતવિન સાંતધ પછી, ગાાંધીએ તેમના 
દ્વારા શરૂ કરાયેલ સતવનય અસહકાર 
ચળવળન ે સ્થક્ષગત કરવાની શરત 

સ્વીકારી હતી. આ કરાર હઠેળ, ગાાંધી 
કોંગ્રેસની બીજી ગોળમજેી પહરર્દમાાં ભાગ 

લેવા માટે સાંમત થયા હતા. આ કરાર 
હઠેળ ગાાંધીજીએ શાાંતતપવ્ૂક શરત સ્વીકારી 
હતી કે કોંગ્રેસ ભતવષ્ટ્યમાાં ક્ષિહટશ 
માલસામાનનો બહહષ્ટ્કાર અન ે તવરોધ નહીં 

કરે. આ કરાર હઠેળ ગાાંધીજીએ એ શરત 
પણ સ્વીકારી હતી કે તેઓ અંગ્રેજ 
પોલીસની ખોટી નીતતઓ અન ે અન્યાય 
સામ ે ન્યાયી ન્યાતયક તપાસની માાંગણી 

પાછી ખેંચી લેશે. આ કરાર હઠેળ 
ગાાંધીજીએ પણ જો કોંગ્રસે આ કરારનુાં 
પાલન ન કરે તો સરકારન ેયોગ્ય પગલાાં 
લેવાનો અતધકાર આપવાની શરત 

સ્વીકારી હતી. 

તારણો :  
 ઉપરોતત સમગ્ર અધ્યયનના 
આધારે એ સ્પષ્ટ્ટ થાય છે કે ગાાંધીજીએ 
સત્ય અને અહહિંસાના જોરે સમગ્ર ભારત 

દેશને આઝાદી અપાવવાનુાં કામ કયુું હતુાં. 
તેમણ ે કરેલા જુદા જુદા આંદોલનોએ 
સમગ્ર ભારતમાાં સ્વતાંત્રતા માટેની એક 

અલગ લહરે ઊભી કરી હતી. તેમના 
આંદોલનો અન ે તેમણ ે કરેલ સમાજ 
સધુારણાના કાયો આજે પણ લોકો યાદ 

કરે છે. ભારતીય સ્વતાંત્રતા ચળવળમાાં 
ગાાંધીજીના યોગદાનન ે શબ્દોમાાં માપી 

શકાય તેમ નથી. તેમની નીતતઓ અન ે
એજન્ડા અહહિંસક હતા અને તેમના શબ્દો 

લાખો લોકો માટે પ્રેરણાના સ્ત્રોત હતા. 
ચાંપારણ સત્યાગ્રહથી શરૂ થયેલી અહહિંશક 
લડત હહન્દ છોડો ચળવળ સધુી પહોચતા 
આખા દેશમાાં સ્વતાંત્રતા માટેની ખેવનાન ે
પ્રબળ બનાવવાનુાં કામ આ આંદોલનો એ 

કયુું હતુાં. ર્કૂમાાં સ્વતાંત્રતા માટેનુાં 
ગાાંધીજીનુાં યોગદાન આવનારી પેથીઓ 

માટે પ્રેરણારૂપ છે. 
સાંદભભ 
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