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ગજુરાતમાાં અસહકારની ચળવળ અને ગાાંધીજી 
ડૉ. દલાભાઈ એચ. બોકા 

આસિ. પ્રોફેિર (ઈસિહાિ સિભાગ), શ્રી. કે. આર. આંજણા આર્ટિ & કોમિટ કોલેજ, ધાનેરા  
ગાાંધીજી ઇ.િ. ૧૯૧૫માાં દક્ષિણ આફ્રિકામાાં 
િત્યાગ્રહમાાં િફળિા મેળિીને ભારિ પાછા 
ફયાટ. િેમણે અમદાિાદમાાં કોચરબમાાં ૨૫ 
મે, ૧૯૧૫ના રોજ િત્યાગ્રહ આશ્રમ 
સ્થાપ્યો. ત્યારથી ગજુરાિનાાં રાષ્ટ્રીય 
ચિેના પ્રજિક્ષલિ થઈ. અમદાિાદમાાં 
૨૦,૨૧ ઓકર્ોબર, ૧૯૯૧ના રોજ 
મહાંમદઅલી ઝીણાના પ્રમખુપદે પ્રાાંસિક 
રાજકીય પફ્રરષદ મળી ત્યારે લોકમાન્ય 
સિલકના આગમનથી લોકોમાાં પ્રચાંડ ઉત્િાહ 
પ્રગર્યો હિો. ૧૯૧૭માાં ગજુરાિ િભાના 
પ્રમખુ િરીકે ગાાંધીજી ચ  ાંર્ાયા અને 
કૃષ્ટ્ણલાલ દેિાઈ િથા ગણેશ િાસદેુિ 
માિળાંકર િેના માંત્રીઓ િરીકે સનયકુ્િ 
થયા. ગાાંધીજીના આગમનથી પ્રજામાાં એક 
નિી ચેિના આિી. સ્િ. આનાંદશાંકર ધ્રિેુ 
યથાથટ રીિે કહ્ુાં છે કે “નિો જમાનો 
ગાાંધીજીનુાં બાળક છે.” ગાાંધીજી સ્િાિાંત્ર્ય 
પ્રાપ્પ્િરૂપી ધ્યેયસિપ્ધ્ધ કરિા ૧૯૨૧-૨૨, 
૧૯૩૦-૩૨ અને ૧૯૪૨ની ‘ફ્રહિંદ છોડો' ની 
ચળિળોનુાં િેમણે િાંચાલન કયુું અને 
લડિના િેનાની િરીકે િમગ્ર દેશને 
માગટદશટન આપ્યુાં.  
આ ઉપરાાંિ, ગજુરાિના સ્થાસનક પ્રશ્નો જેિા 
કે િીરમગામની જકાિબારી, અમદાિાદના 
સમલમજ રોનો પ્રશ્ન, ખેડા અને બારડોલીના 
ખેડ િોના પ્રશ્નો, બોરિદના બહારિફ્રર્યા 
અને સશિાત્મક દાંડનો પ્રશ્ન િગેરે બાબિો 
અંગે િરકારની જુલમી નીસિનો 
અિહકારના શસ્ત્રો દ્વારા િેમણે િામનો કયો 
હિો. અને પ્રજાને સિજય અપાવ્યો હિો.1 

અસહકારની ચળવળ (૧૯૨૦):-ભારિીય 
સ્િાિાંત્ર્ય િાંગ્રામ સિસિધ િબક્કાઓનુાં 
પ્રદાન છે. રાષ્ટ્રીય કિાએ સિસિધ િબક્કા 
હિા. િેમાાં અિહકારની ચળિળ િીમા 
ક્ષચન્હ રૂપ હિી. ગાાંધીજીએ શરૂ કરેલી આ 
લડિ ગજુરાિની ધરિી પર અને િેમાાં 
ગજુરાિના નેિાઓના માગટદશટન હઠેળ 
સિશેષ નોંધપાત્ર છે. આ ચળિળમાાં 
ગજુરાિના િમામ િગટના લોકો, સ્ત્રીઓનો 
ફાળો સિશેષ હિો. ગજુરાિ પ્રાાંસિય 
િસમસિએ અમદાિાદમાાં ભગભુાઈના પ્રમખુ 
પણા હઠેળ આ લડિનો ઠરાિ પિાર કયો 
હિો. ફ્રડિેમ્બર માિમાાં કલકત્તા 
અસધિેશનમાાં આ ઠરાિ પિાર થયો હિો.  
રાષ્ટ્રીય મહાિભાના આદેશ મજુબ ૧લી 
ઓગસ્ર્ ૧૯૨૦ના રોજ આ લડિ સિસધિિ 
શરૂ કરિાનો આદેશ આપ્યો હિો. આ 
ફ્રદિિે લોકમાન્ય સિલકનુાં અિિાન થયુાં 
હત ુાં. આ ફ્રદિિે કોંગ્રેિના આદેશથી 
ગજુરાિની પ્રજાએ જડબિેલાક હડિાલ 
પાડી. અંગ્રેજ િરકાર આ હડિાલથી 
હબેિાઈ ગઈ. આ લડિનુાં મહત્િનુાં અંગ 
િાબરમત્તી આશ્રમ જે નાભી કેન્ર િમાન 
હત ુાં.2 
લડતના કારણો:- 

ઇ.િ.૧૯૧૫થી ૧૯૨૦ સધુી પ  રેપ  રા 
િહકારમાાં રહલેા ગાાંધીજીએ અિહ્કારી 
િલણ અપનાવ્યુાં. િેની પાછળ કેર્લાાંક 
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ચોક્કિ પફ્રરબળો હિા. જેમાાં રોલેર્ એકર્, 
પાંજાબનો અન્યાય અન ે જક્ષલયાિાલાાં 
બાગનો હત્યાકાાંડ િથા ક્ષખલાફિ ચળિળ 
મખુ્ય હિી. આ ત્રણયે બનાિોથી 
ગજુરાિની પ્રજાએ િાથ અને િહકાર 
આપ્યો હિો.3 
આ લડિ દરમ્યાન કોંગ્રિેના ઠરાિ મજુબ 
આખી લડિ બ ેભાગમાાં િહેંચાયેલી હિી. 
(૧) રચનાત્મક પાસ ુઅને  
(૨) સનષેધાત્મક પાસ ુ 
નનષેધાત્મક કાર્યક્રમ :- 
અફ્રહિંિક અને િત્યાગ્રહના માગે અન્યાયી 
અને પ્રત્યાધાિી પફ્રરબળો િામે લડિાનો 
િાંકલ્પ એર્લે અિહકારનુાં સનષેધાત્મક પાસ.ુ 
આ સનષેધાત્મક પાિામાાં ધારાિભાનો 
બફ્રહષ્ટ્કાર, િરકારી શાળા-મહાશાળા, 
િરકારી અદાલિો, પરદેશી કાપડ, િડીલો, 
માન-પાન-ક્ષખિાબો, િરકારી િમારાંભો, 
મેળાિડા, િરકારી નોકરીઓ અને અન્ય 
ચીજો જેિી કે ખાાંડ, ચા, કેરોિીન િગેરેનો 
બફ્રહષ્ટ્કાર કરિાનો કાયટક્રમ હિો. 
ધારાસભાનો બહહષ્કાર :- 
ઇ.િ. ૧૯૧૯ના કાયદા પ્રમાણે નિી 
ધારાિભાની રચના થિાની હિી. ઇ.િ. 
૧૯૧૯ના કાયદા પ્રમાણે નિી ધારાિભાની 
રચના થિાની હિી. કોંગ્રેિે ઠરાિ કરી 
ધારાિભાની ચ  ાંર્ણીનો બફ્રહષ્ટ્કાર કરિાનુાં 
નક્કી કયુું. આ અંગે ગાાંધીજીએ “નિજીિન” 
માાં ગજુરાિની પ્રજા મારે્ લેખો લખી 
બફ્રહષ્ટ્કારની ભ  સમકા રચી હિી. 
આ અંગ ેલોકમિ ઉભો કરિા સ્િયાંિેિકોની 
ભરિી શરૂ કરી. આ સ્િયાંિેિકો મિદારોને 
શાાંસિથી ધારાિભાનો બફ્રહષ્ટ્કાર કરિાનુાં 
િમજાિિા હિા. ગજુરાિમાાં મિદાન 

બફ્રહષ્ટ્કારમાાં કેર્લીક જગ્યાએ મિપેર્ીઓ 
ખાલી નીકળી. જે કાંઇ મિ પડયા િે 
િરકારી નોકરોના જ હિા. ચ  ાંર્ાયેલા 
પ્રસિસનસધઓમાાં પોિાને કશો જ સિશ્વાિ ન 
હોિાના ઠરાિો પણ થયા હિા. આમ, 
ધારાિભા બફ્રહષ્ટ્કારમાાં ગજુરાિની પ્રજાએ 
ગાાંધીજીની અપેિા પ  ણટ કરી. 
નવદેશી કાપડનો બહહષ્કાર :- 
સ્િદેશી ભાિના જાગિૃ કરિા આ લડિ 
દરમ્યાન સિદેશી કાપડના બફ્રહષ્ટ્કારને 
મહત્િ આપિામાાં આવ્યુાં હત ુાં. આ સ્િદેશી 
પ્રવસૃિ ગજુરાિમાાં લગભગ પ  િે પ્રચારમાાં 
હિી. ગજુરાિની પ્રજાએ સિદેશી કાપડનો 
બફ્રહષ્ટ્કાર કેિી રીિે કરિો િે અંગ ે
‘નિજીિન’, ‘યાંગ ઇન્ન્ડયા’, બોમ્બ ે
ક્રોસમનલ, ‘ગજુરાિી’, િમાચાર માધ્યમો 
દ્વારા લોક જાગસૃિ ઉભી કરી હિી. 
પ્રસિજ્ઞાપત્રો, િભાઓ, વ્યક્ક્િગિ મલુાકાિો 
દ્વારા લોકોને િમજાિિામાાં આિિા.  
પીકેર્ીંગની પ્રવસૃિ અફ્રહિંિક માગ ેશરૂ કરી. 
આ પીકેર્ીંગની પ્રવસૃિમાાં રસિશાંકર 
મહારાજ, અબ્બાિ િૈયબજી મખુ્ય હિા. 
િેપારી મહાજનોએ ઠરાિ કરી સિદેશી 
કાપડ નફ્રહ િેચિાનુાં ઠરાિેલુાં હત ુાં.  
િાથોિાથ ગજુરાિના દરજી પાંચોએ સિદેશી 
કાપડ નફ્રહ િીિિાના ઠરાિ કયાટ હિા. 
ઘરોમાાં પડલેુાં સિદેશી કાપડ એકસત્રિ કરી 
ઠેર ઠેર હોળીઓ કરિામાાં આિિી હિી. આ 
બફ્રહષ્ટ્કારમાાં ગજુરાિની સ્ત્રીઓની શક્ક્િનુાં 
અિલ સ્િરૂપ જોિા મળયુાં. 
સરકારી કેળવણીનો બહહષ્કાર :- 
ગાાંધીજી માનિા હિા કે દારૂના પીઠા 
ઉપરની આબકારી જકાિની આિકમાાંથી 
િરકારી શાળા-મહાશાળા ચાલે છે. અન ે
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એની કેળિણી ગલુામી માનિ પેદા કરે છે. 
િેથી આ િરકારી સશિણ આપિી 
િાંસ્થાઓનો બફ્રહષ્ટ્કાર જ કરિો જોઈએ. જે 
શાળાઓ િરકાર િાથેનો છેડો ફાડી નાખિી 
િેનુાં નામ “નિજીિન' માાં પ્રગર્ કરિામાાં 
આિતુાં હત ુાં. 
ગજુરાિની દેશી રાજ્યોમાાં પણ િરકારી 
શાળાઓનો બફ્રહષ્ટ્કારની પ્રવસૃિ િેગિિી 
બની હિી. ગજુરાિના પ્રાથસમક સશિકો, 
માધ્યસમક સશિકો અને કોલેજના 
અધ્યાપકોએ ત્યાગની ભાિનાથી 
રાષ્ટ્રીયિાના રાંગે રાંગાઈ એ બફ્રહષ્ટ્કારમાાં 
ભાગ લીધો હિો. િરકારી પેન્શન અન ે
પગારની પરિા કયાટ સિિાય નોકરીઓનો 
ત્યાગ કયો હિો 
સરકારી અદાલતો અને વકીલાતનો 
બહહષ્કાર :- 
િરકારી અદાલિો અને િકીલાિના 
બફ્રહષ્ટ્કારના મદુ્દાને ગજુરાિની પ્રજાએ 
ઉમળકાથી િધાિી લીધો. પ્રજા પોિાના 
પ્રશ્નો િરકારી અદાલિોમાાં ન લઇ જિા. 
પાંચ દ્વારા િેનો ચકુાદો મેળિે અને 
િકીલોએ િરકારી અદાલિમાાંથી િકીલાિ 
બાંધ કરી.  
આિી િકીલાિ છોડનારામાાં િલ્લભભાઈ 
પરે્લ, કૃષ્ટ્ણલાલ દેિાઇ, ગણેશિાસદેુિ 
માિલાંકર, કાળીદાિ ઝિેરી, મણીલાલ 
કોઠારી, ભોગીલાલ, મનુ્શીરામ, સિઠ્ઠલભાઇ 
પરે્લ, પાાંડુભાઈ દેિાઈ, મોહનભાઈ અન ે
મહાત્મા ગાાંધીજી િગેરેએ િકીલાિનો ત્યાગ 
કયો હિો. શહરેમાાં ભવ્ય મેળાિડો યોજયો 
હિો. આ બફ્રહષ્ટ્કારના પફ્રરણામે યિુાનોએ 
િકીલાિનો અભ્યાિ અને વ્યિિાયનો મોહ 

છોડી દીધો હિો. આ પ્રવસૃિના લીધે 
ગજુરાિમાાં કુશળ કાયટકિાટ િાાંપડયા હિા. 
સરકારી ખિતાબો અને માન-પાનનો 
બહહષ્કાર :- 
િરકારી માન-પાન અન ે ક્ષખિાબોનો ત્યાગ 
એ બફ્રહષ્ટ્કારનો એક ભાગ હિો. િરકાર 
િરફથી ક્ષખિાબ, ચાંરક િગેરે ઉપાધી 
ધરાિનારાઓએ જાહરેમાાં ત્યાગ કરિો 
જોઇએ. 
મહાત્મા ગાાંધીજીએ િરકાર િરફથી મળેલા 
મેડલો અને ચાંરકો પરિ મોકલી દીધા. 
િેમાાં ‘કેિરે ફ્રહન્દ’નો સિુણટ ચાંરક, િોલ 
મેડલ, બ્રોિર મેડલ, િાઇિ રોયને પરિ 
મોકલુાં છાં.4 ગજુરાિમાાં ઇલ્કાબધારીઓ અન ે
માન-પાન ધરાિનારની િાંખ્યા અલ્પ હિી. 
પ્રજામાાં ઇલ્કાબોની ફ્રકિંમિ ઘર્ી ગઇ હિી. 
ક્ષખિાબો ધરાિનારા દેશ િેિાના કાયટમાાં 
પોિાની જાિને પરોિી દીધી હિી. 
સરકારી સમારાંભો અને મેળાવડાઓનો 
બહહષ્કાર :- 
આ લડિ દરમ્યાન ગજુરાિમાાં િરકારી 
અમલદારો િમારાંભો કે મેળાિડા ભ  લથી 
પણ યોજિાનુાં પિાંદ કરિા નફ્રહિં. િેમ છિાાં 
જો આયોજન થાય િો શાાંિ અને અફ્રહિંિક 
માગે િેનો બફ્રહષ્ટ્કાર કરિામાાં આિિો. િેના 
િમાાંિર રાષ્ટ્રીય કાયટક્રમ કે િભાનુાં 
આયોજન થતુાં. લોકો ઉમાંગથી હાજર રહિેા 
હિાાં.  
સરુિના કલેકર્રે લાલપરુમાાં આિા 
િમારાંભનુાં આયોજન કયુું. િેની િામે 
લોકોએ ૫૦ ફૂર્ દ ર એક જાહરે િભા યોજી 
હિી. િેમાાં 30000 વ્યક્ક્િઓ હાજર હિી. 
જયારે િરકાર દરબારમાાં િરકારી નોકરો જ 
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હાજર હિાાં. પેન્શનરો પણ આિા 
િમારાંભમાાંથી દ ર રહિેા હિાાં.5 
બહાર હાથ સ  િર િણિાનો કિબ 
બીજાઓને શીખવ્યો છે. આ સનરિર પણ 
િાંસ્કારી બહને જ્યારે િાબ ચલાિિા ત્યારે 
િેમાાં એર્લાાં લીન થિા કે, આમ િેમ 
જોિાની કે કોઈની િાથે િાિ કરિાની 
પરિા પણ કરિા નહી.6 ગાાંધીજી 
સિજાપરુની ખાદી પ્રવસૃત્તને યશ અપાિે છે. 
િાથે િાથે ખાદી પ્રવસૃત્તમાાં સિજાપરુના 
પ્રદાનની નોંધ પણ લે છે.  
૩૧ જુલાઈ ૧૯૧૯ના રોજ ગાાંધીજી 
સિજાપરુની મલુાકાિે આવ્યાાં હિાાં. ત્યારે 
ગાંગાબહનેના હાથ કાંિામણ કેન્રની િેમણ ે
ખાિ મલુાકાિ લીધી હિી. આ ખાદીએ 
રચનાત્મક પ્રવસૃત્તનુાં એક અસિ અગત્યનુાં 
પાસુાં હત ુાં. 
રાષ્રીર્ નશક્ષણ :- 
ઈ.િ. ૧૯૨૦-૨૧માાં િમગ્ર રાષ્ટ્રમાાં અંગ્રેજી 
સશિણ આપિી શાળા મહાશાળાઓના 
બફ્રહષ્ટ્કારની ઝાંબેશ શરૂ થઈ. િેથી િેના 
સિકલ્પમાાં રાષ્ટ્રીય સશિણ આપિી રાષ્ટ્રીય 
શાળાઓ પણ શરૂ થિા લાગી.7  
િે રાષ્ટ્રીય પ્રિાહથી ઉત્તર ગજુરાિમાાં 
મોડાિા કેળિણી માંડળની ૩૦ નિેમ્બર 
૧૯૨૦ના રોજ મળેલી િભાએ ઠરાિ કયો કે 
‘ગજુરાિ રાજકીય પફ્રરષદ િથા કલકત્તા 
ખાિે મળેલી કોંગ્રેિે કરેલા અિહકારના 
ઠરાિને માન આપીન ે િથા િ ે િબાંધમાાં 
મોડાિાના ફ્રહિંદુ-મિુલમાન ભાઈઓએ કરેલા 
ઠરાિને ધ્યાનમાાં લઈને િથા કેળિણીના 
િબાંધમાાં રાષ્ટ્રીય કેળિણીનો સિકાિ 
સ્િિાંત્રપણ ે થઈ શકે િે િારુ શાળાના 

િરકારી કેળિણી ખાિા િાથેનો િાંબાંધ બાંધ 
કરિો અને િરકારી મદદ લેિી બાંધ કરિી. 
આમ, મોડાિાની ‘એંગ્લો િનાટકયલુર સ્ક લ’ 
ને ‘સિનય માંફ્રદર’માાં ફેરિી નાખીને 
િાબરકાાંઠાના સિદ્યાથીઓન ે રાષ્ટ્રીય સશિણ 
આપિાની જોગિાઈ કરિામાાં આિી. પરાંત ુ
િરકારે િરિ જ શાળાની ગ્રાન્ર્ બાંધ કરી 
દીધી. િેમ છિાાં સિનય માંફ્રદરે પોિાની 
પ્રવસૃત્તઓ ચાલ ુરાખી હિી.8 
 ઈ.િ.૧૯૨૨માાં મોડાિાના સિનય માંફ્રદરમાાં 
કેળિણી પામીને કેર્લાાંક સિદ્યાથીઓ 
ગજુરાિ સિદ્યાપીઠની ‘સિનીિ'ની પરીિામાાં 
બેઠા હિાાં. સિનય માંફ્રદરમાાં પ  નમચાંદ 
દોશીના પ્રયત્નોથી ૭૦ રેફ્રર્યા ફરિા થયા 
હિાાં. આમ, સિનય માંફ્રદરની પ્રવસૃત્તઓ 
સિકિી રહી હિી. પરાંત ુિરકારી ગ્રાન્ર્ બાંધ 
થિાાં સિનય માંફ્રદરને િિિ નાણાાંભીડ 
રહિેી હિી. િેથી ઈ.િ. ૧૯૨૧-૨૨ માાં 
ગજુરાિ સિદ્યાપીઠે િેને રૂસપયા ૨૫૦૦ ની 
મદદ કરી હિી.  
પરાંત ુ ગજુરાિ સિદ્યાપીઠના સનયમ મજુબ 
શાળા િમયનો ત્રીજો ભાગ ફરજજયાિ 
રેંફ્રર્યા સશિણ પાછળ આપિાનુાં યોગ્ય ન 
લાગિા સિનય માંફ્રદરના િાંચાલકોએ 
ગજુરાિ સિદ્યાપીઠની મદદ લેિાનુાં બાંધ કયુું 
હત ુાં.  
સિનય માંફ્રદરે પણ ૧૯૨૫માાં સિદ્યાપીઠ 
િાથેનો િાંબાંધ પ  રો કરી, મુાંબઈ યસુનિસિિર્ી 
િાથે જોડી દેિામાાં આિી. આમ, િરકારી 
શાળાઓનો ત્યાગ કરી રાષ્ટ્રીય શાળાઓ શરૂ 
કરી.   
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