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ગાાંધીજી અને અસહકારની ચળવળ 
ડો. કકરણ. એસ. વાડોદકરયા 

આસિ. પ્રોફેિર, ઈસિહાિ સિભાગ, ધર્મેન્દ્રસિિંહજી સિનયન કોલેજ, રાજકોટ.   
➢ પ્રસ્તાવના :   

  આઝાદીની લડિર્માાં ઈ.િ. ૧૯૨૦ન ાં િર્ષ 
એક નવ ાં િોપાન ઉરે્મરે છે. કોંગ્રેિે ર્મહાત્ર્મા 
ગાાંધીના નેતતૃ્િ હઠેળ ઈ.િ. ૧૯૨૦ર્માાં 
અિહકાર ચળિળ શરૂ કરિાનો સનર્ષય કયો. 
જે ર્મહત્િન ાં પગલ  હત  ાં. પ્રથર્મ સિશ્વય ધ્ધ 
દરમ્યાન અંગ્રેજોએ આપેલા જૂઠા િચનો, 
હહિંિાત્ર્મક િલર્, િગેરેને કારર્ે બ્રિટીશ 
િરકારની ખ લ્લી પડલેી નીસિ િાર્મે પ્રજાર્માાં 
વ્યાપેલા અિાંિોર્ને અિહકારની ચળિળર્માાં 
ફેરિી નાખિાન ાં ર્મહત્ત્િન ાં કાયષ ગાાંધીજીએ 
કય ું. ત્યારથી રાષ્ટ્રીય આંદોલનર્માાં જાર્ ે કે 
નિો પ્રાર્ પ રાયો. આર્મ અિહકારની 
ચળિળને લીધે નિી હદશા પ્રાપ્િ થઈ હિી. 
જેના ર્માટે કેટલાક કારર્ો જિાબદાર હિા જે 
આ મ જબ છે. 

➢ અસહકાર ચળવળ માટેના કારણો  :- 
1. યધુ્ધોતર ભારતમાાં અસાંતોષ :- 
  પ્રથર્મ સિશ્વય ધ્ધ દરમ્યાન બ્રિટને 
જાહરેાિ કરી હિી કે િે પ્રજાિાંત્રની રક્ષા 
ર્માટે ય ધ્ધ લડ ે છે.  અને આત્ર્મસનર્ષયના 
સિધ્ધાાંિનો સ્િીકાર કરે છે. આ ય ધ્ધર્માાં 
ભારિ બ્રિટન પક્ષે હત  ાં. ય ધ્ધર્માાં ભારિીય 
પ્રજાએ િન ર્મન ધનથી બ્રિટનને ર્મદદ કરી 
હિી. ય ધ્ધ પ રૂ થયા પછી પ્રજાને આશા હિી 
કે ય ધ્ધ િર્મયે કરેલી જાહરેાિ પ્રર્માર્ ેબ્રિટન 
ભારિને સ્િશાિન આપશે પરાંત   િે આપ્ય ાં 
નહીં. િળી ય ધ્ધ દરમ્યાન ભારિ િરકારને 
ખબૂજ આસથિક ખચષ થયો હિો. િેને કારર્ે 

આસથિક સ્સ્થસિ કથળી હિી. ય ધ્ધ પછી 
િસ્ત  ઓની હકિંર્મિ િધિા ર્માાંડી હિી પ્રજા ઉ 
૫૨ કરન ાં ભારર્ નાખિાર્માાં આવ્ય ાં હત  ાં. 
િાર્માન્દ્ય પ્રજાને ર્માટે જીિન સનિાષહ કરિો 
અત્યાંિ મ શ્કેલ બન્દ્યો હિો. િાથે િાથે દેશના 
કેટલાાંક ભાગર્માાં દ ષ્ટ્કાળ અને પ્લગેનો પ્રકોપ 
ફેલાયો હિો જેર્માાં ઘર્ી જાનહાની થઈ હિી. 
પરાંત   િરકાર દ્વારા કોઈ પર્ પ્રકારના 
રાહિના પગલા લેિાયા નહોિા. આર્મ 
ય ધ્ધોિર ભારિર્માાં અિાંિોર્ પરાકાષ્ટ્ઠાએ 
પહોંચ્યો હિો. 
2. સરકારનુાં દમનચક્ર :- 
         એક બાજુથી બ્રિટીશ સરકાર પ્રજાને 
રાજનૈતતક સધુારાનુાં આશ્વાસન દેતી હતી તો 
બીજી બાજુ રાષ્ટ્રીય આંદોલનને કચડી 
નાખવા પ્રયત્નશીલ બની હતી. 
ક્રાાંતતકારીઓને ફાાંસી, કાળાપાણીની સજા, 
જેલવાસની સજા આપવામાાં આવતી હતી તો 
સાથે સાથે હોમરુલ ચળવળને પણ તનમમમતા 
પવૂમક દબાવી દેવામાાં આવી હતી, 
3. હોમરૂલ ચળવળ :- 
        લોકમાન્યતતલક અને શ્રીમતી 
એનીબેસન્ટે ૧૯૧૬ માાં હોમરૂલ ચળવળ શરૂ 
કરી હતી જેનો ઉદે્દશ્ય કહન્દને સ્વરાજય 
અપાવવાનો હતો. આની પ્રાપ્તત માટે 
લોકમાન્ય તતલક અને શ્રીમતી એની બેસન્ટે 
સહકારથી કાયમ કયુું હત ુાં ઈ.સ. ૧૯૧૭ માાં 
સમગ્ર ભારતમાાં હોમરૂલ ચળ વળ 
પરાકષ્ટ્ટાએ પહોંચી ત્યારે સરકારે આ 
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ચળવળને દબાવી દેવા કડક પગલા ભયામ 
હતા. શ્રીમતીએનીબેસન્ટ તથા તેના અન્ય 
સાથીઓની ધરપકડ કરવામાાં આવી હતી. 
તેમની મકુકત માટે તતલક અને સાથીઓએ 
ભારે આંદોલન ચલાવ્ય ુ હત ુાં. સરકારના 
દમનથી આંદોલનને વેગ મળ્યો અને સમગ્ર 
દેશમાાં બ્રિટીશ સરકાર સામેના અસાંતોષની 
લહરે ફરી વળી હતી. 
4. રોલેટ એકટ :- 
         પ્રથમ તવશ્વયધુ્ધ દરમ્યાન ભારતમાાં 
ક્રાાંતતકારીઓ સકક્રય હતા તેમને દબાવી 
દેવાના આશયથી અંગે્રજોએ ''ભારતીય 
સાંરક્ષણ ધારો'’ પસાર કયો યધુ્ધ સમાતત 
થતા આ ધારાની મદુત પણ સમાતત થતી 
હતી. પરાંત ુ બ્રિટીશ સરકાર કોઈપણ બહાના 
હઠેળ આ ધારાને ચાલ ુરાખવા માાંગતી હતી 
આથી ઈ.સ. ૧૯૧૭ માાં ભારત સરકારે 
તમસ્ટર રોલેટની અધ્યક્ષતામાાં એક તપાસ 
કમીટીની રચના કરી જેણે ઈ.સ. ૧૯૧૯ માાં 
પોતાનો અહવેાલ રજૂ કયો. જે માંજુર થતા  
"રોલેટ એકટ’' ના નામથી પ્રતસધ્ધ બન્યો. 
આ કાયદા પ્રમાણે બ્રિટીશ સરકાર વોરાંટ 
તવના કોઈપણ વ્યકકતની ભલે પછી તે 
દોતષત ન હોય છતાાં કોઈ પણ જાતની જાણ 
કયામ તવના તેને પકડી કેસ ચલાવ્યા તવના 
જેલમાાં ધકેલી શકતી હતી. આ કાયદા દ્વારા 
ભારતીયોની સ્વતાંત્રતા ઉપર અંકુશ મકુવામાાં 
આવ્યો હતો. જેનો ચારે તરફથી તવરોધ 
થયો. ગાાંધીજીને અંગે્રજોની શભુતનષ્ટ્ઠા ૫૨થી 
તવશ્વાસ ઉઠી ગયો. આ કાળાકાયદાના 
તવરોધમાાં ગાાંધીજીની આગેવાની નીચે 
સત્યાગ્રહ સભાની સ્થાપના કરવામાાં આવી. 
ગાાંધીજીએ રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાલની જાહરેાત 

કરી જે મજુબ તા. ૬ એતપ્રલ, ૧૯૧૯ ના રોજ 
રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાલ પડી અનેક સ્થળોએ 
સરઘસ કાઢવામાાં આવ્યા, કદલ્હી, 
અમદાવાદ, લાહોરમાાં તોફાનો થયા. 
પાંજાબમાાં તા. ૧૦ એતપ્રલ ૧૯૧૯ ના રોજ 
પાંજાબના નેતાઓ ડો. સત્યપાલ અને ડો. 
કકચલનુી ધરપકડ કરવામાાં આવી. પકરણામે 
પ્રજાએ તેનો ઉગ્ર તવરોધ કયો. લાહોર 
અમતૃસ૨માાં સ૨ઘસો નીકળ્યા. જેના ઉપર 
ગોળીબાર કરવામાાં આવતા આંદોલન ઉગ્ર 
બન્યુાં. પકરણામે બ્રિટીશ સરકારે પાંજાબમાાં 
લશ્કરી કાયદો જાહરે કયો. 
5. જલીયાવાલા બાગનો હત્યાકાાંડ : 
       ૧૧ એતપ્રલ, ૧૯૧૯ ના રોજ કમાન્ડર 
જનરલ માઈકલ ઓ ડાયરે લશ્કર સાથે 
અમતૃસરનો કબજો લીધો અને સાવમજતનક 
સભાઓ ઉપર પ્રતતબાંધ જાહરે કયો. પરાંત ુ
અમતૃસરના લોકોને તેની જાણ નહોતી. 
આથી તા.૧૩ એતપ્રલ, ૧૯૧૯ ના રોજ 
જલીયાવાલા બાગમાાં એક સભાનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવ્યુાં. જેમાાં તનિઃશસ્ત્ર સ્ત્રી, પરુુષો, 
બાળકો, વધૃ્ધો હતા. સભામાાં તેમને તવખેરાઈ 
જવાની ચેતવણી આતયા તવનાજ જનરલ 
ડાયરે તથા સૈતનકોએ બાગને ઘેરી લીધો. 
અને સભામાાં હાજર લોકો ઉપર ગોળીબાર 
કરવાનો આદેશ આતયો. પકરણામે કેટલાય 
લોકો મતૃ્ય ુ પામ્યા. કેટલાય ગાંભીર રીતે 
ઘાયલ થયા. હત્યાકાાંડની તપાસ કરવા માટે 
હાંટર કમીટીની તનમણુાંક કરવામાાં આવી. આ 
કમીટીએ પણ જનરલ ડાયરના કૃત્યનો 
બચાવ કયો. આ બનાવની સમગ્ર ભારતમાાં 
ઘેરી અસર પડી હતી. રતવન્રનાથ ટાગોરે 
પોતાને મળેલ    "નાઈટહડૂ" નો બ્રખતાબ 
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સરકારને પાછો આપી દીધો. બ્રિટનમાાં 
જનરલ ડાયરના કાયમની પ્રશાંસાના ગીતો 
ગવાયા. તેને માન રૂપે તલવાર તથા બે 
હજાર પાઉન્ડ ભેટ આપવામાાં આવ્યા. 
6. બ્રખલાફત ચળવળ :- 
       તકુીનો રાજા મસુલમાનોના ખલીફા 
હતા. પ્રથમ તવશ્વયધુ્ધમાાં તકુી બ્રિટન તવરૂધ્ધ 
લડતુાં હત ુાં. આ સમયે ભારતના મસુલમાનોએ 
યધુ્ધમાાં અંગે્રજોને એ શરતે સહકાર આતયો 
હતો કે તકુી યધુ્ધમાાં હારે તો પણ તેના ટુકડા 
નહીં કરવામાાં આવે તથા ખલીફાની 
શકકતઓ સમાતત કરવામાાં નહી આવે પરાંત ુ
યધુ્ધ સમાતત થયા પછી અંગે્રજોએ પોતે 
આપેલા વચનોનુાં પાલન કયુમ નહીં અને 
મસુ્લીમ બ્રખલાફતનો અંત લાવવા પ્રયત્નો 
કયામ. આથી ભારતના મસુલમાનોમા અંગે્રજો 
પ્રત્યે રોષની લાગણી જન્મી હતી. ખલીફાને 
સવમનાશથી બચાવવા બ્રખલાફત ચળવળ શરૂ 
કરી જેને ગાાંધીજીએ ટેકો આતયો.  આ 
અવસરને ગાાંધીજીએ કહન્દુ મસુ્લીમ એકતા 
માટે આતશવામદ રૂપ સમજી તા. ૨૪ નવેમ્બર, 
૧૯૧૯ ના રોજ બ્રખલાફત સાંમેલન બોલાવ્યુાં 
અને ચળ વળની શરૂઆત કરી. ગાાંધીજીની 
સલાહથી મસુલમાનોનુાં એક પ્રતતતનતધ માંડળ 
વાઈસરોયને મળ્યુાં પરાંત ુ તા. ૧૦ ઓગષ્ટ્ટ, 
૧૯૨૦ ના રોજ સેવસમની સાંતધ દ્વારા તકુીના 
ટુકડા કરવામાાં આવ્યા અને ત્યાાંના રાજાને 
કેદ કરવામાાં આવ્યા. આનાથી મસુલમાનોને 
ખબુજ દુિઃખ થયુાં તેઓએ ગાાંધીજી સાથે 
બ્રિટીશ સરકાર સામે અસહયોગની નીતત 
અપનાવી. 

➢ અસહકાર ચળવળની જાહરેાત :-     

         પાંજાબ હત્યાકાાંડ િથા બ્રખલાફિના 
પ્રશ્ન ે હહન્દ્દના િર્માર્મ િગષના લોકોર્માાં બ્રિટીશ 
શાિન પ્રત્યે અિાંિોર્ ઉગ્ર બન્દ્યો હિો. 
આથી કોંગ્રેિે ગાાંધીજીના નેતતૃ્િ નીચે ઈ.િ. 
૧૯૨૦ ર્માાં અિહકાર ચળિળ શરૂ કરિાનો 
સનર્ષય કયો. િપ્ટેમ્બર ૧૯૨૦ ર્માાં કલકિા 
મ કારે્મ કોંગ્રેિન ાં ખાિ અસધિેશન 
બોલાિિાર્માાં આવ્ય ાં. જેર્માાં ર્મહાત્ર્મા ગાાંધીએ 
એક પ્રસ્િાિ મ કયો. જેર્માાં કહિેાર્માાં આવ્ય ાં 
હત  ાં કે “બ્રિટીશ િરકારે બ્રખલાફિ પ્રશ્ન ે
આપેલા િચનોન ાં પાલન કય ષ નથી. 
પાંજાબના સનદોર્ષ લોકોની હત્યા કરનાર 
અસધકારીઓને સશક્ષા કરિાના બદલે િેર્મની 
જ ાંગાબ્રલયિ ભરી કાર્મગીરીને બ્રબરદાિી છે. 
આથી કોંગ્રેિ એ સિચારે છે કે ભસિષ્ટ્યર્માાં 
આિી ભ લોન ાં પ નરાિિષન ન થાય િથા 
રાષ્ટ્રીય િન્દ્ર્માન પ્રદશીિ કરિા ર્માટે 
પ્રભાિશાળી ઉપાય એ છે કે સ્િરાજયની 
સ્થાપના કરિાર્માાં આિે" જો કે આ 
પ્રસ્િાિનો િી.આર.દાિ, બી.િી.પાલ, 
એનીબેિન્દ્ટ, ર્માલિીયાજી િગેરેએ સિરોધ 
કયો છિાાં બહ ર્મિીથી પિાર કરિાર્માાં 
આવ્યો. ડીિેમ્બર ૧૯૨૦ ર્મા નાગપ ર મ કારે્મ 
કોંગ્રેિન ાં અસધિેશન ર્મળય ાં. જેર્માાં આ 
પ્રસ્િાિને પ નઃબહ ર્મિીથી ર્માંજ ર કરિાર્માાં 
આવ્યો અને જાહરે કરિાર્માાં આવ્ય ાં કે 
“કોંગ્રેિન ાં ધ્યેય સ્િરાજય છે સ્િશાિન નહીં.” 

➢ અસહકાર ચળવળનો કાયમક્રમ :- 
         અિહકાર ચળિળના કાયષક્રર્મો 
નકકી કરિાર્માાં આવ્યા. જેના બ ેપાિા હિા. 
(૧) રચનાત્ર્મક (૨) અિહકાર. રચનાત્ર્મક 
પાિાર્માાં રાષ્ટ્રીય સશક્ષર્ આપિી શાળા 
કોલેજો સિદ્યાપીઠોની સ્થાપના ક૨િી, 
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સ્િદેશી ચીજિસ્ત   િથા ખાદીને ઉિેજન, 
દારૂબાંધી અસ્પશૃ્યિા સનિારર્, હહન્દ્દ  મ સ્લીર્મ 
એકિા, રાષ્ટ્રભાર્ાનો પ્રચાર, જયારે 
અિહકાર પાિાર્માાં િરકારી બ્રખિાબો, 
હોદાઓનો ત્યાગ, િરકારી િર્મારાંભોનો 
ત્યાગ, સ્થાસનક સ્િશાિન, િાંસ્થાઓના હોદા 
પરથી રાજીનાર્મા, અંગ્રેજી સશક્ષર્ આપિી 
શાળા કોલજેો, િરકારી અદાલિો, 
ધારાિભાઓ િગેરેનો બહહષ્ટ્કાર ચ ાંટર્ીઓનો 
બહહષ્ટ્કાર િગેરે ર્મહત્ત્િપરૂ્ષ કાયષક્રર્મ નકકી 
કરિાર્માાં આવ્યા.  
         અિહકારના આ કાયષક્રર્મને હહિંદની 
પ્રજાના િર્માર્મ િગોએ ઉત્િાહભેર િધાિી 
લીધો. િરકારી શાળા કોલેજોનો ત્યાગ 
કરિાર્માાં આવ્યો. િેના બદલે કાશી 
સિદ્યાપીઠ, ગ જરાિ સિદ્યાપીઠ, બ્રબહાર 
સિધાપીઠ, હદલ્હીર્માાં જાર્મીયા સર્મબ્રલયા 
સિદ્યાપીઠ, લાહોરર્માાં નેશનલ કોલેજ િગેરેની 
સ્થાપના કરિાર્માાં આિી. ગાાંધીજીએ “કૈિરે 
હહન્દ્દ” નો બ્રખિાબ છોડયો. શ્રી બજાજ શેઠે 
''રાય બહાદ ર" ના પદનો ત્યાગ કયો. 
રાજેન્દ્રપ્રિાદ, ર્મોિીલાલ નહરેૂ િગેરેએ 
િકીલાિ છોડી દેશ િેિા કરિાન ાં નકકી કય ું. 
શેઠ જર્મનાદાિ બજાજે િકીલોના સનભાિ 
ર્માટે ૧ લાખ રૂા. આપ્યા. સિદેશી િસ્ત  ઓની 
ઠેર ઠેર હોળી કરિાર્માાં આિી. હજારો રેંટીયા 
ગ ાંજિા થયા લોકોએ ખાદી પહરેિાન ાં શરૂ 
કય ું. સિલક સ્િરાજય ફાંડર્માાં ઘણ ાં ધન એકઠ ાં 
થય ાં. હહન્દ્દ  મ સ્લીર્મ એકિાના દશષન થયા. 
અસ્પશૃ્યિા સનિારર્ પ્રવસૃિ િેગિાન બની.  
          ઈ.િ. ૧૯૧૯ ના સ ધારાના 
ઉદઘાટન પ્રિાંગ ે ડય ક ઓફ કોનોટ જયાાં 
જયાાં ગયા ત્યાાં ત્યાાં હડિાલો પાડિાર્માાં 

આિી. ઈ.િ. ૧૯૨૧ ર્માાં સપ્રન્દ્િ ઓફ િેલ્િ 
ભારિ આવ્યા ત્યારે કોંગ્રેિ દ્વારા િેના 
સ્િાગિ િર્મારાંભોનો બહહષ્ટ્કાર કરિાનો 
સનર્ષય લેિાયો અને િેના મ ાંબઈ આગર્મન 
િર્મયે હડિાલો પાડિાર્માાં આિી. આથી 
ગાાંધીજી સિિાયના કોંગ્રેિના ઘર્ા નેિાઓની 
ધરપકડ કરિાર્માાં આિી.  
         ઈ.િ. ૧૯૨૧ ર્માાં અર્મદાિાદ મ કારે્મ 
કોંગ્રેિન ાં અસધિેશન ર્મળય ાં િેર્માાં એ સનર્ષય 
લેિાયો કે અિહકાર આંદોલનને િેગ 
આપિાર્માાં આિે. િરકારની દર્મનનીસિના 
સિરોધર્માાં િામ હહક િત્યાગ્રહનો ઠરાિ પિાર 
કરિાર્માાં આવ્યો. ગાાંધીજીને િેના કિાષહિાષ 
બનાિિાર્માાં આવ્યા. 

➢ સવમપક્ષીય સાંમેલન :-  
                 િા. ૧૪ ફેબ્ર આરીથી ૧૬ 
ફેબ્ર આરી ૧૯૨૨ સ ધી મ ાંબઈ મ કારે્મ 
િિષપક્ષીય િાંરે્મલન બોલાિિાર્માાં આવ્ય ાં. 
જેર્માાં અર્મદાિાદ મ કારે્મ કોંગ્રેિના 
અસધિેશનર્માાં જે સનર્ષયો લેિાયા હિાાં િે 
અંગે ચચાષઓ થઈ. જેર્માાં અિહકાર 
આંદોલનર્માાં પકડાયેલા લોકોને 
કેદખાનાર્માાંથી મ કિ કરિા, બ્રખલાફિ, 
પાંજાબ હત્યાકાાંડ અને સ્િરાજયના હતે   ર્માટે 
િરકાર ગોળરે્મજી પહરર્દ બોલોિે પરાંત   
િરકારે આ શરિોને ર્માન્દ્ય રાખી નહી. આથી 
ગાાંધીજીએ િાઈિરોયન ે પત્ર ધ્િારા 
ઉપરોકિ ર્માાંગર્ી સ્િીકારિાન ાં જર્ાવ્ય ાં અને 
િે ર્માટે િાિ હદિિની મ દિ આપી અને 
ચેિિર્ી આપી કે જો ર્માાંગર્ી સ્િીકારિાર્માાં 
નહી આિે િો િરકાર સિર ધ્ધ બારડોલી 
મ કારે્મ આંદોલન કરિાર્માાં આિશે. જેના 
ર્માટેની બધી િૈયારીઓ કરી લેિાર્માાં આિી 
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હિી. પરાંત   એ પહલેાજ એક ભાંયકર બનાિ 
બન્દ્યો. 
➢ ચૌરાચોરીનો બનાવ અને ચળવળ 
મોકુફ  :-  
        િા.૪ ફેબ્ર આરી, ૧૯૨૨ રોજ 
ઉિરપ્રદેશના ગોરખપ ર જજલ્લાનાાં ચૌરાચોરી 
ગાર્મે નીકળેલા િરઘિને અટકાિિાર્માાં 
આિિા સિફરેલી પ્રજાએ પોલીિચોકીર્માાં જઈ 
આગ લગાિી. જેર્માાં ૨૧ પોલીિો િથા ૧ 
પોબ્રલિ ઈન્દ્સ્પેકટર બળી ર્મયાષ. આ હહિંિાત્ર્મક 
ઘટનાની જાર્ જયારે ગાાંધીજીને થઈ ત્યારે 
િેને ધણ  દ :ખ થય ાં અને ત  રિ જ 
અિહકારની ચળિળ િર્મેટી લેિાની 
જાહરેાિ કરી અને અિહકારન ાં શસ્ત્ર 
આપિાર્માાં પોિે "હહર્માલય જેિડી ભ લ કરી 
છે” િેવ ાં લાગય ાં. ગાાંધીજીએ ચળિળ પાછી 
ખેંચી લિેા બ્રચિરાંજનદાિ, ર્મોિીલાલ નહરેૂ, 
લાલા લજપિરાય િગેરે નેિાઓએ સિરોધ 
કયો. િરકારે ગાાંધીજીની િા. ૧૩ ર્માચષ 
૧૯૨૨ ના રોજ ધરપકડ કરી ૬ િર્ષની 
કારાિાિની િજા કરી. પરાંત   ગાાંધીજીની 
બ્રબર્મારીને કારર્ે ૨ િર્ષર્માાં છોડી મ કિાર્માાં 
આવ્યા.  
            જો કે આંદોલન અચાનક 
સ્થબ્રગિ થિા િેના મ ળ ઉદે્દશ્ય “સ્િરાજય 
પ્રાપ્િી'' ર્માાં િફળિા ર્મળી નહીં. પ્રજાર્માાં 
અિાંિોર્ અને સનરાશાની લહરે ફરી િળી. 
જો કે જિાહરલાલ નહરે ના ર્મિે ''જો 
આંદોલન હહિંિાત્ર્મક િથા રકિપાિના ર્માગષ 
ચાલ્ય ાં હોિ િો િરકારની જીિ સનસિિ હિી. 
આર્મ ગાાંધીજીએ યોગય િર્મયે આંદોલન 
સ્થબ્રગિ કય ષ હત  ાં.” 

➢ પકરણામો :- 

             અિહકારન ાં આંદોલન અચાનક 
સ્થબ્રગિ કરિાર્માાં આવ્ય ાં જેના લીધે સ્િરાજય 
પ્રાપ્િ કરિાનો મ ળ હતે   િફળ થઈ શકયો 
નહીં. આના લીધ ે પ્રજાર્માાં અિાંિોર્ અને 
સનરાશા ફેલાઈ હિી. છિાાં િેના પહરર્ાર્મો 
ઘર્ા િારા આવ્યા જેર્મ કે : 
(૧) સ્િદેશી પ્રચાર અને સિદેશી િસ્ત  ઓના 
બહહષ્ટ્કારના કાયષક્રર્મે બ્રિટનની અથષવ્યિસ્થા 
ઉપર િીધી અિર કરી. ભારિર્માાં સ્િદેશી 
િસ્ત  ઓ પ્રત્યે પે્રર્મ જાગિૃ થયો. ગહૃ 
ઉદ્યોગોને પ્રોત્િાહન ર્મળય , બ્રિટનના લેંક 
શાયર અને ર્માનચેસ્ટરની સર્મલો બાંધ પડી. 
આથી ત્યાના ર્મજ રોએ પોિાની રોજીરોટી 
ર્માટે બ્રિટીશ િરકારને દબાર્ કય ષ કે 
ભારિની ર્માાંગર્ીઓ સ્િીકા૨િી જોઈએ. 
ટ ાંકર્માાં એર્મ કહી શકાય કે “જે રાગને 
ગાાંધીજીએ ભારિર્માાં છેડયો િેનો પડધો 
લાંડનર્માાં પડયો”.  
(૨) દેશર્માાં રાષ્ટ્રીય એકિાની ભાિનાનો 
સિકાિ થયો. િર્મગ્ર દેશર્માાં ર્માતભૃસૂર્મને 
ગ લાર્મીર્માાંથી મ કિ કરાિિા ર્માટે િાંકલ્પ 
કરિાર્માાં આવ્યો. હહન્દ્દ  મ સ્લીર્મ એકિાન ાં આ 
ગૌરિપરૂ્ષ પષૃ્ટ્ઠ કહી શકાય. 
(3) આ આંદોલન ેભારિીયોની આંખો ખોલી 
નાખી હિી. િ૨કારી અસધકારીઓ િથા િેના 
અત્યાચારો પ્રત્યે પ્રજાના હદલર્માાંથી ભય 
નીકળી ગયો. એ સિિાય આ પહલે  જન 
આંદોલન હત ાં જેર્માાં બધા િાંપ્રદાયો અને 
પ્રાાંિોના લોકો કોંગ્રેિના ધ્િજનીચે ઉભા રહી 
બ્રિટીશ િામ્રાજયની સિરૂધ્ધર્માાં િાંઘર્ષ કરિા 
ર્માટે એક અિાજે એકઠા થયા.  
(4) આ આંદોલનર્માાં િ૨કારે જેિી રીિે 
દર્મનનો કોરડો સિિંજ્યો હિો. િેની સિદેશોર્માાં 
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ટીકા થઈ અને સિશ્વના અનેક દેશોર્માાંથી 
કોંગ્રેિને પ્રસિક િર્મથષન ર્મળિા ર્માાંડય ાં. 
ટ ાંકર્માાં આ આંદોલનને પહરર્ારે્મ દેશર્માાં 
રાષ્ટ્રીયિાની ભાિના િધ  પ્રર્માર્ર્માાં 
બળિાન બની. 

➢ ઉપસાંહાર :- 
            અિહકાર આંદોલનને િાંપરૂ્ષ 
પર્ે અિફળ કે ર્મહત્િહીન કહી શકાય નહીં. 
આ આંદોલનને લીધે િાર્માન્દ્યર્માાં િાર્માન્દ્ય 
ભારિીય આઝાદી રે્મળિિા ઉત્સ ક બન્દ્યો 
હિો. ક પલેન્દ્ડના ર્મિાન િાર “સિલક જે ન 
કરી શકયા િે ગાાંધીજીએ કરી બિાવ્ય ાં.” 
અિહકાર આંદોલનથી પ્રજાનો આત્ર્મસિશ્વાિ 
િધ્યો. બ્રિટીશ િરકારની િાકાિનો હિે 
પ્રજાન ે ડર રહયો નહીં. જેલનો ડર જિો 
રહયો, ગાાંધીજીએ રાષ્ટ્રીય આંદોલનન ેર્માત્ર 
ક્રાાંસિકારી નહીં. પરાંત   લોકસપ્રય બનાિી દીધ ાં. 
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