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આઝાદીની ચળવળ અને ગાાંધીજી 
ડો. વવનોદકુમાર ભગવાનભાઈ મુાંજપરા 

અધ્યાપક સહાયક, ઇતિહાસ તિભાગ, નલિની અરતિિંદ & ટી. િી. પટેિ આટટસ કોિેજ, િલ્િભ તિદ્યાનગર
(૧) પવૂવભવૂમકા:  

ભારિીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના 
તનતિિિાદ નેિા િરીકે ગાાંધીજીનો ઉદગમ 
જાિ ે જ એક રહસ્યમય કહાની છે. િમેણ ે
દલિણ આફ્રિકામાાં ભારિીયો માટે ચિાિેિ 
ચળિળ અદભિૂ હિી. સત્યાગ્રહની નિીન 
પદ્ધતિનુાં ખબૂ જ સારુ ફળ મળ્ુાં હત ુાં. ઇ.સ. 
૧૯૧૫માાં ગાાંધીજીનુાં આગમન થ્ુાં ત્યાાં 
સધુી કોંગ્રેસમાાં કોઈ આગળ પડિો ભાગ 
ભજવ્યો ન હિો અને િોકો માટે ગાાંધીજી 
અજાણ્યા હિા પરાંત ુગાાંધીજીની સાદગીપણૂટ 
ટેિો અન ે સાંિ જેિી સહનશીિિા, અંગ્રજેી 
ભાષાના સ્થાન ે ભારિીય ભાષાઓનો 
ઉપયોગ અન ે ધમટશાસ્ત્રોના આધારે 
ભારિના િોકો પર ઊંડો પ્રભાિ પાડયો 
હિો. ગાાંધીજીના સત્ય અને અફ્રહિંસાના શસ્ત્રો 
એ સત્યાગ્રહની િડિમાાં ચમત્કારી સાલબિ 
થયા. ગાાંધીજીના રચનાત્મક કાયોએ 
િોકજાગતૃિ િાિિામાાં સફળ સાલબિ થયા, 
જેના પફ્રરણામે જનસમહૂમાાં જાગતૃિનો 
સાંચાર થયો જેની અસર રાજકીયિેત્રે, 
સામાજજકિેત્રે, શૈિલણકિેત્રે અન ે
સાફ્રહત્યિેત્રે થઈ હિી. ઇ.સ. ૧૯૧૫ થી 
ઇ.સ. ૧૯૪૭ ના ત્રણ દાયકા ગાાંધી્ગુ 
િરીકે જાણીિા થયા.  
(૨) આઝાદીની ચળવળ અને ગાાંધીજી :  
 ભારિના ઇતિહાસમાાં ગાાંધીજીએ 
દેશને અંગ્રેજોની ગિુામીમાાંથી મકુ્તિ 
અપાિિા જે નેતતૃ્િ પરુૂાં પાડ્ુાં િેના ફળ 

સ્િરૂપે ઈ.સ. ૧૯૪૭ માાં સફળિા મળી 
હિી.  
(i) અમદાવાદના મીલમજૂરોના પ્રશ્ન અને 
ગાાંધીજી ઇ.સ. ૧૯૧૭ :  
 પ્રથમ તિશ્વ્દુ્ધ દરમ્યાન ભારિમાાં 
અમદાિાદના તમિમજૂરોનો પ્રશ્ન ખબૂ જ 
મહત્િનો હિો અને આ પ્રશ્નન ુ તનરાકરણ 
ગાાંધીજીએ ક્ુું હત ુાં. પ્રથમ તિશ્વ્દુ્ધ 
દરમ્યાન ઈ.સ. ૧૯૧૭ ના ચોમાસામાાં 
અમદાિાદમાાં પ્િેગનો ભયાંકર રોગ ફાટી 
નીકળયો હિો. આથી ઘણાબધા તમિોમાાં 
કામ કરિાાં મજૂરો શહરે છોડીને ચાલ્યા 
ગયા હિા. િેમણે પ્િગે બોનસ ૭૦% થી 
૮૦% આપિામાાં આવ્્ુાં. તિશ્વ્દુ્ધની 
પણૂાટહતુિ બાદ મોંઘિારી િધી પરાંત ુ
તમિમાલિકો બોનસ આપિા િૈયાર ન હિા. 
િેથી તમિમાલિકો અને મજૂરો િચ્ચે સાંઘષટ 
થયો.૧ અનસયુાબહનેે ગાાંધીજીને પત્ર િખ્યો 
કે “અમદાિાદના તમિ માલિકો અને મજૂરો 
િચ્ચ ે પગારનો િાાંધો પડયો છે. માલિકો 
માનિા નથી અને મજૂરો સત્યાગ્રહ કરિા 
માાંગે છે. આપ મજૂરોની િહારે આિો.” 
ગાાંધીજીએ તમિ માલિકોને સમજાવ્યા પરાંત ુ
િેઓ માનિા િૈયાર ન થિા મજૂરોને 
ગાાંધીજીએ હડિાિ પર ઉિરિાની સિાહ 
આપી અને તમિો બાંધ થઈ.૨ િેની અસર 
તમિમાલિકોને પણ થઈ.  
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ગાાંધીજીના ઉપિાસે ખાસી અસર કરી 
હિી.૩ છેિટે આનાંદશાંકર ધ્રિુની િિાદી 
સ્િીકારાઇ અને મજૂરોની પ્રતિજ્ઞા જળિાઈ 
રહ ેઅને માલિકોની પ્રતિજ્ઞા જળિાઈ રહ ેિે 
માટે બાંને પિે સાડા સાિ ટકા ઓછા કરિા 
િચગાળાનો ૨૭.૫ ટકાનો િધારો નક્કી 
થયો.૪ આમ ગાાંધીજીની દરતમયાનગીરીથી 
બાંને પિનો તિજય થયો. અંિ ે સત્યનો 
તિજય થયો.  
(ii) ખેડા સત્યાગ્રહ અને ગાાંધીજી ૧૯૧૭  
  ઇ.સ. ૧૯૧૭ માાં ખેડામાાં 
અતિવષૃ્ષ્ટ્ટ થઈ હિી. સામાન્ય રીિે ખેડામાાં 
ત્રીસેક ઇંચ િરસાદ થાય િેના બદિ ે
તસત્તેર ઇંચ િરસાદ થયો હિો. જેથી 
ચોમાસ ુ પાક તનષ્ટ્ફળ જિા દુષ્ટ્કાળની 
િોકોની ક્સ્થતિ કફોડી બની િોકો માટે 
મહસેિૂના પ્રશ્ન ે લચિંિા હિી.૫ મુાંબઈ સરકારે 
ઘડિેી જમીન મહસેિુ તિષયક નીતિમાાં 
સ્પષ્ટ્ટ જણાવ્્ુાં હત ુાં કે જો પાક ૨૫ ટકાથી 
ઓછો થાય િો સરકારે એ િષટ માટેની 
તિઘોટી ઉઘરાિિાનુાં બીજા િષટ સધુી મોકુફ 
રાખવુાં. આમ છિાાં પણ સરકારે તિઘોટી 
ઉઘરાિિાનુાં ચાલ ુરાખ્્ુાં હત ુાં.૬  
  ગાાંધીજીએ મુાંબઈમાાં ૪ 
ફેબ્રઆુરી ૧૯૧૮ ના રોજ િેપારીઓ સમિ 
ખેડિૂોની ક્સ્થતિ તિશે ભાષણ ક્ુું. ૫ 
ફેબ્રઆુરી ૧૯૧૮ ના રોજ ખેડાની ક્સ્થતિ 
અંગે મુાંબઈમાાં ગિનટરને પ્રતિતનતધ માંડળના 
સભ્ય િરીકે મળી ચચાટ કરી ગિનટર 
િરફથી સાંિોષકારક જિાબ ન મળિા. ૨૭ 
માચટ ૧૯૧૮ ના રોજ ગજુરાિ સભાની 
બેઠકમાાં ગાાંધીજીના પ્રમખુ સ્થાને 
અમદાિાદમાાં ખેડા સત્યાગ્રહ િડિ 
ચિાિિા ઠરાિ થયો હિો. ખેડા જજલ્િાના 

નફ્રડયાદના ખેડિૂોને સભામાાં સિાહ આપી. 
‘પાક ચાર આનાથી ઓછો હોય િો મહસેિુ 
ભરવુાં નહીં.’૭  
  ગાાંધીજીએ કતમશનરને પત્ર 
િખી ફરી એકિાર જણાવ્્ુાં કે જો નબળી 
ક્સ્થતિિાળા ખેડિૂોનુાં મહસેિૂ માફ થશે િો 
સારી ક્સ્થતિિાળા ભરી દેશે. પણ સરકાર 
ગાાંધીજીને યશ આપિા માગિી ન હિી. 
ગાાંધીજી ૩ જૂને ઉિરસાંડા ગામે ગયા ત્યાાંના 
મામિિદારે જણાવ્્ુાં કે જો સારી 
ક્સ્થતિિાળા માણસો મહસેિુ ભરી આપે િો 
ગરીબોનુાં મહસેિુ મિુત્િી રાખિામાાં 
આિશે. ગાાંધીજીએ િેલખિ કબિુાિ માાંગી 
જે મળિા િેના આધારે કિેતટરે હકુમ 
આપિા ખેડા સત્યાગ્રહ સફળ થયો.૮ આમ 
ગાાંધીજીના માગટદશટન િળે ખેડાના 
ખેડિૂોનો સત્યાગ્રહ સફળ થિાાં ગાાંધીજીનુાં 
રાજકીય કદ િધ્્ુાં.  
(iii) અસહકાર ચળવળ અને ગાાંધીજી 
૧૯૨૦ :  
  ગાાંધીજીએ ૩૦ ફ્રડસેમ્બર 
૧૯૨૦ ના રોજ કોંગ્રેસની બઠેકમાાં અસહકાર 
તિશે ભાષણ ક્ુું.૯ ૧૯૨૦ ના ઓગસ્ટમાાં 
જ્યારે મધ્યસ્થ ધારાસભા મળી ત્યારે 
કેટિાક સભ્યોએ રાજીનામાાં આપ્યા હિા. 
િડિનો પ્રચાર કરિા ગાાંધીજીએ સમગ્ર 
દેશનો પ્રિાસ કયો હિો.૧૦ અસહકાર 
ચળિળ દરતમયાન સરકારી શાળા-
કોિેજોનો ત્યાગ કરિાની તિદ્યાથીઓ અન ે
િાિીઓને હાાંકિ સ્િીકારી. દેશમાાં જુદા 
જુદા પ્રાાંિોમાાં હજારો તિદ્યાથીઓએ અંગ્રેજી 
શાળાનો ત્યાગ કયો હિો.  અસહકારના 
ઠરાિ પ્રમાણે કેટિાક કાયટકરોએ સરકારી 
સતમતિઓમાાંથી રાજીનામાાં આપ્યા હિા. 
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તિદેશી કાપડનો બફ્રહષ્ટ્કાર કરી સ્િદેશી 
કાપડ અપનાવ્્ુાં. ધારાસભાઓનો પણ 
બફ્રહષ્ટ્કાર થયો હિો.૧૧ અસહકાર િડિની 
અસર સામાન્ય િોકો ઉપરાાંિ ઉપિા િગટન ે
પણ થઈ હિી. અસહકાર આંદોિન િેની 
પરાકાષ્ટ્ઠા એ પહોંચ્્ુાં હત ુાં ત્યારે 
ચૌરાચોરાની ફ્રહિંસક ઘટનાએ સમગ્ર 
આંદોિન પર પાણી ફેરિી નાખ્્ુાં. જેથી 
ગાાંધીજીએ આંદોિન મોકફૂ રાખ્્ુાં.૧૨  
(iv) બારડોલી સત્યાગ્રહ અને ગાાંધીજી 
૧૯૨૮ :  
  ગાાંધીજી અમદાિાદથી 
પહિેી ઓગસ્ટ ૧૯૨૮ના ફ્રદિસે બારડોિી 
જિા નીકળયા હિા અને િેમણે કહ્ુાં હત ુાં કે 
“હુાં સરદારના સૈતનક િરીકે જાઉં છાં.”૧૩ 
બારડોિીમાાં િશ્કર મોકિિાની સરકારે 
િૈયારી કરી હિી િ ે સમયે ગાાંધીજીએ 
િોકોને સાંભતિિ ગોળીબાર સામ ે
સહનશીિિા, ત્યાગ અને બલિદાનની ફરી 
કસોટી િીધી હિી.૧૪ બારડોિી સત્યાગ્રહમાાં 
જિિાંિ તિજય મેળવ્યો એટિે ગજુરાિમાાં 
જ નહીં પરુા દેશમાાં આનાંદ છિાયો હિો. 
દેશના આગેિાનોએ ગાાંધીજી અને સરદારને 
અફ્રહિંસા, શાાંતિ િથા અદભિુ સહનશીિિા 
જાળિિા બદિ અને પ્રજાને િેમનો આદેશ 
ઝીિિા બદિ અલભનાંદનો પાઠવ્યા હિા.૧૫  
(v)  દાાંડીકચૂ અને ગાાંધીજી ૧૯૩૦  
  ૩૦ જાન્્આુરી ૧૯૩૦ ના 
રોજ અમદાિાદથી ‘યાંગ ઇષ્ન્ડયા’માાં 
િાઈસરોય સામ ે ૧૧ માાંગણીઓ મકૂી.૧૬ 
ગાાંધીજીએ યાંગ ઇષ્ન્ડયામાાં કરેિી 
માાંગણીઓમાાં મીઠાના કરનો પણ સમાિશે 
થિો હિો. જો માાંગણીયો ન સ્િીકારાય િો 
સત્યાગ્રહ શરૂ કરિો સત્યાગ્રહ શરૂ કરિા 

પહિેા ૨ માચટ ૧૯૩૦ ના રોજ ગાાંધીજીએ 
િોડટ ઇતિિનને પત્ર િખી સમજાવ્્ુાં કે લિફ્રટશ 
સામ્રાજ્યિાદના દુષણોએ  આ દેશની 
બરબાદી કરી હિી અને િેના ઉભરાિા 
િાખો િોકોની સ્િિાંત્રિાનો સાચો અથટ સ્ૂટ 
કયો હિો.૧૭ ગાાંધીજીએ િાઈસરોય ઇતિિનન ે
પત્ર િખી ૧૨ માચટ ૧૯૩૦ ના રોજ પોિ ે
સત્યાગ્રહ કરશે િેિી ખબર આપી. દસ 
પાઇના મીઠા પર બસો પાઈની ભારે જકાિ 
િથા ગરીબ અન ેધતનકો સૌને સરખી રીિે 
િે સ્પશટિી હિી.૧૮ માટે જ ગાાંધીજીએ 
િડિના મદુ્દા િરીકે મીઠાનો િેરો નાબદૂ 
કરિાનુાં નક્કી ક્ુું હત ુાં.  
  આ ઘટનાની નોંધ દેશ-
તિદેશના સમાચાર પત્રોના ખબરપત્રીઓ, 
કેમેરાિાળાઓ એ િીધી હિી.૧૯ દાાંડીકચૂના 
આગળના ફ્રદિસ ે હજારોની સાંખ્યામાાં િોકો 
હાજર રહ્યા હિા. ગાાંધીજીએ ૧૨ માચટ 
૧૯૩૦ ના રોજ સાબરમિી આશ્રમથી 
દાાંડીકચૂ શરૂ કરી. કચૂના માગટ પરના 
ગામોમાાં સભાઓ ભરાિી ગાાંધીજી િમેના 
ભાષણોમાાં િોકોન ે મીઠાના કાયદાનો 
સતિનય ભાંગ કરિા સમજાિિા હિા. 
ગાાંધીજી ૫  મી એતપ્રિ ેદાાંડી પહોંચ્યા હિા 
અને બીજા ફ્રદિસે સિારે દફ્રરયા ફ્રકનારે 
જામેિા મીઠાની ચપટી ઉપાડી મીઠાનો 
કાયદો િોડયો.૨૦ દાાંડીકચૂ માત્ર સ્થાયી 
ઘટના ન રહિેા િેના પડઘા દેશ-તિદેશમાાં 
પડયા હિા. સામાન્ય પ્રજાના તિશ્વાસ ે
દાાંડીકચૂ સફળ બનાિી પણૂટ સ્િરાજ િરફ 
પ્રયાણ ક્ુું.  
(vi) હહિંદ છોડો ચળવળ અને ગાાંધીજી 
૧૯૪૨  
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  ૮ મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૨ 
મુાંબઈમાાં ઓિ ઇષ્ન્ડયા કોંગ્રેસ કતમટીની 
બેઠકમાાં ગાાંધીજી બોલ્યા હિા અને ફ્રહિંદ 
છોડોનો ઠરાિ પસાર થયો હિો.૨૧ આ 
અતધિેશનમાાં ગાાંધીજીએ પોિાના 
ઐતિહાતસક ભાષાના અંિમાાં કહ્ુાં હત ુાં કે “હુાં 
િમને એક માંત્ર આપુાં છાં” ‘કરો યા મરો’ 
(Do or Die) આ પ્રસ્િાિમાાં ્દુ્ધની 
િૈયારીમાાં સહયોગ દેિાનો પણ પ્રસ્િાિ 
હિો િથા િેમાાં સરકારને િાત્કાલિક પગિાાં 
ભરિાની પણ ચિેિણી આપી હિી.૨૨ 
આંદોિન શરૂ કરિાાં પિેૂ ગાાંધીજી 
િાઇસરોયન ે મળીને અંતિમ પ્રયાસ કરિા 
માગિા હિા. પરાંત ુિેમાાં િેમને સફળિા ન 
મળી. ૯ ઓગસ્ટે ગાાંધીજી િથા બીજા 
આગેિાનો કોંગ્રેસીઓએ ભાગફોડ દ્વારા 
પ્રજાને સરકારના પગિાનો જિાબ આપ્યો. 
સરકારે ટેન્ક અને મશીનગનનુાં પ્રદશટન 
ક્ુું.૨૩ ૧૯૪૨ ની ફ્રહિંદ છોડો ચળિળ મોટા 
પ્રમાણમાાં ફેિાઈ અને આપોઆપ િેમાાં 
ધીમી ગતિ આિી હિી. ૧૯૪૩ માાં આ 
આંદોિનનો અંિ આવ્યો.૨૪  
(૩) સમાપન :  
  આમ ગાાંધીજીના પડયા 
બોિ િોકોએ ઝીિી િીધા હિા અને ભારિ 
દેશને સ્િિાંત્રિા અપાિિા માટે પોિાના 
પ્રાણોનુાં બલિદાન આપીને ભારિ દેશને ૧૫ 
મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ ના ફ્રદિસે આઝાદ 
કરાવ્યો હિો. ભારિની આઝાદીમાાં ઇ.સ. 
૧૯૧૫ માાં દલિણ આફ્રિકાથી ભારિમાાં 
આગમનથી િઈને ભારિની આઝાદી 
૧૯૪૭ સધુી ગાાંધીજીએ ભારિીય 
રાજકારણમાાં પ્રિેશીને અંગ્રજેો સામે કરેિા 
સત્ય અને અફ્રહિંસાના પ્રયાસો દ્વારા અજય ે

ગણાિા અંગ્રેજોને હરાવ્યા અને ભારિમાાંથી 
હાાંકી કાઢિામાાં િેમનુાં માગટદશટન સફળ 
બની રહ્ુાં. 
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