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ભારિીય સ્િિતં્રત્તા િગં્રામમા ં

જેમન  ં સિશેષ યોગદાન રહલે  ં છે િેિા 
ગાધંીજીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર, 1869ના 
રોજ પોરબદંરમા ંથયો હિો. િેમના સપિાન  ં
નામ કરમચદં અને માિાન  ં નામ 
પિૂળીબાઈ હત  .ં માિા-સપિાના ઉમદા 
ગ ણોની ગાધંીજીના મન ઉપર ઊંડી છાપ 
હિી. મેટ્રિક સ ધીનો અભ્યાિ કરી િેઓ િધ  
અભ્યાિ માટે ઇંગ્લેન્ડ ગયા તયા ં એમણ ે
કાયદાશાસ્ત્રનો અભ્યાિ કરી બેટ્રરસ્ટરની 
પદિી પ્રાપ્િ કરી. 1891મા ં પોરબદંર 
આવ્યા અને તયારબાદ પોરબદંરના અબ્દ લ 
શેઠની પેઢીના િલાહકાર િરીકે 1893 મા ં
દક્ષિણ આટ્રિકા ગયા. તયા ં 22 િષ ્ રહ્યા. 
ડરબન કોટ્ જોિા ગયા તયા ં ન્યાયાધીશ ે
પાઘડી ઉિારિા હ કમ કયો. ગાધંીજીએ કોટ્ 
છોડી, પણ પાઘડી નઉિારી, સ્િમાન 
જાળવ્્ .ં િેમન  ં આ િિ્ન તયા ં િિિા 
ભારિીયોને ગમ્ .ં અબ્દ લ શેઠના કેિ અંગે 
િેમને સપ્રટોટ્રરયા જિાન  ંથિા,ં પ્રથમ િગન્ી 
ટ્રટટ્રકટ લઇ રેલ્િેમા ં બેઠા, રસ્િામા ં િેમને 
રેલિેના ગાડે રોક્યા. બીજા િગ્ના ડબ્બામા ં
જિા કહ્ ,ં ગાધંીજી માન્યા નટ્રહ એટલે 
અપમાન કરી િેમનો િામાન ફેંકી દઈ 
ઉિારી મકૂ્યા. આખી રાિ સ્ટેશન ઉપર 
મનોમથંનમા ંપિાર કરી. પછી સનણ્ય કયો 
કે ભારિીયોના હક માટે લડવ .ં િેઓ દક્ષિણ 
આટ્રિકામા ંરોકાયા, ક્ષગરમીટ્રટયાનો કેિ લડી 
ક્ષગરમીટ્રટયા પ્રથામાથંી મ ક્ક્િ અપાિી. િેથી 
િેઓ હજારો ભારિીયોના સપ્રય બન્યા. 
ગાધંીજીએ “દક્ષિણ આટ્રિકા મહાિભા” ની  

 
સ્થાપના કરી હિી. હજારો ભારિીયો િેના 
િભ્યો બન્યા. પોિાને થિા ં અન્યાય િામ ે
િતય અને અટ્રહિંિાથી લડિાની અનોખી 
પદ્ધસિ િેમણે શોધી હિી. ગાધંીજીએ િેન ે
“િતયાગ્રહ” નામ આપ્્ .ં 
  

દક્ષિણ આટ્રિકામા ં ગાધંીજીની 
આગેિાની હઠેળ લડિ ચાલી. ભારિીયોએ 
અપાર કષ્ટો િેઠ્ા,ં પણ ક્યાયં ટ્રહિંિા ન 
આચરી. આ લડિ 20 િષ્ ચાલી. અંિ ે
તયાનંી િરકારે ગાધંીજીની િાિ સ્િીકારી 
અને ટ્રહન્દીઓને િામે ઘડલેા અન્યાય 
કાયદાઓ રદ્દ કયા્. દક્ષિણ આટ્રિકાથી ઈ.િ. 
1915 મા ં ગાધંીજીન  ં ભારિમા ં સ્િાગમન 
થ્ .ં તયા ંમ બંઈ બદંરે િેમન  ંભવ્ય સ્િાગિ 
કરિામા ં આવ્્ .ં ગ જરાિની પ્રજામા ં
રાષ્િીયિાની ભાિના સિકસિિ થઇ રહી 
હિી. એ દરસમયાન ગાધંીજી દક્ષિણ 
આટ્રિકાથી સ્િદેશ પાછા ફયા્ અને સ્િદેશા 
ભ્રમણ કરી દેશની િાચી રાજકીય, 
િામાજજક િથા આસથિક પટ્રરક્સ્થસિની 
જાણકારી મેળિી. સિરમગામની 
જકાિબારીની પ્રજાની હાડમારી અંગે 
ગાધંીજીએ કરેલ રજૂઆિના પટ્રરણામે 
િરકારે જકાિ રદ્દ કરિાનો સનણ્ય લીધો. 
આ પછી ગાધંીજીએ ચપંારણ અન ે ખેડા 
િતયાગ્રહન  ં િફળિાપિ્ૂક િચંાલન ક્ ું 
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હત .ં પટ્રરણામે પ્રજામા ં નિી ચેિના અને 
આતમસિશ્વાિનો િચંાર થયો. 
સમલ – માક્ષલક – મજૂર િતયાગ્રહ :- 
 1918મા ં ગાધંીજીએ જ્યારે 
અમદાિાદના સમલમજૂરોન  ં આંદોલન 
ઉપાડ્  ંતયારે િૈસશ્વક દ્રષ્ષ્ટએ પ્રથમ સિશ્વ્ દ્ધ 
(1914 -18) િેના અંસિમ ચરણમા ં હત  .ં 
િળી 1917મા ંરસશયામા ંથયેલી િામયિાદી 
ક્ાસંિએ સિ. ગીરી િથા એિ. એ. ડાગં ે
િેમજ એમ.એન. રોય જેિા િે િમયના 
િામયિાદી બૌદ્ધદ્ધકોમા ં નિી આશાઓ 
જન્માિી હિી. ્ દ્ધ દરમયાન એક િરફ 
અનાજ અને અન્ય ચીજોના ભાિ િધિા 
ગયા િો બીજી િરફ મજૂરીના દર ક્સ્થર 
બની ગયા. આ િમયે અમદાિાદના 
સમલમાક્ષલકો ધમૂ નફો પ્રાપ્િ કરિા ં હિા.ં 
આિી પટ્રરક્સ્થસિમા ં જ્યારે મજૂરોના 
બોનિની િમસ્યાઓ ઊભી થઇ તયારે 
અમદાિાદના સમલમાક્ષલકોએ મજૂરોની 
માગંણી ઠ કરાિી નાખી. ગાધંીજી, 
વ્યાપારીઓ અને સમલમાક્ષલકોના સિરોધી ના 
હિા.ં આમ છિાએં િેમણે જો્  ં કે મજૂરોને 
ભારે અન્યાય થઇ રહ્યો છે. આમ નૈસિક 
મ લ્યોને આધારે ગાધંીજીએ સમલમજૂરોની 
અભ િપિ્ૂક હડિાલ પડાિી. 
 ઉપર દશા્વ્્  ં છે િે મ જબ 1918ના 
ફેબ્ર આરી માિમા ં સમલમજૂરોની રોજીનો 
િિાલ ઊભો થયો. 1917મા ં અમદાિાદમા ં
પ્લેગ ફાટેલો અને મોંઘિારી પણ ઘણી જ 
િધી ગઈ હિી. િેથી સમલમાક્ષલકોએ 
કાયદારોને કામે રાખિાને જૂની રોજીમા ં
70% નો િધારો કરી આપેલો. હિ ે પ્લેગ 
ગયો પણ મોંઘિારી િો રહીજ . આમ છિા ં
માત્ર 20% જેટલો રોજીનો િધારો મનસ્િી 

રીિે કરી દીધો. આિા િજંોગોમા ં જ્યારે 
મજૂરોમા ંઅિિંોષ ફેલાયો તયારે અંબાલાલ 
િારાભાઇ અને મગંળદાિ ક્ષગરધરદાિ જેિા 
સમલમાક્ષલકો ગાધંીજીને મદદ કરિા હોિા 
છિા ંિેમણ ેમજૂરોનો પિ લીધો. ગાધંીજીન  ં
નેતતૃિ કેિા પ્રકારન  ંહત   ં િેન  ંઉદાહરણ િા 
– 8 – 2- 1918 ના રોજ િેમણ ે
અમદાિાદના સમલમજૂરોની િભામા ં
આપેલા ભાષણ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. 
ગાધંીજીએ મજૂરોને િબંોધીને કહ્ ,ં : 
 “િમારે િમારી મ શ્કેલીઓ માટે 
સમલમાક્ષલકોને એક કાગળ લખિો. બનંે પિ 
િચ્ચ ે ખટાશ ન થિી જોઈએ. 50% અન ે
60 % નો િધારો આપણ ે એકદમ માગંી 
શકીએ નટ્રહ. આપણે િેમને દૃઢિાથી 
સિનિંી કરીશ .ં િેમ છિા ં િેઓ નટ્રહ માને 
િો બનં ેપિના પાચં- પાચં માણિો નીમી 
િેનો સનણ્ય સ્િીકારીશ  ં અને એ પચંનો 
સનણ્ય બનંે પિિાળાઓએ સ્િીકારિો 
જોઈએ. આપણી િાજબી માગંણીઓ ઉપર 
િેઓ જરૂર સિચાર કરશે. િેઓ પણ ટ્રહન્દી 
છે અને આપણ ે પણ ટ્રહન્દી છીએ, એટલ ે
સનરાશા લાિિાની જરૂર નથી. િમ ે
ન્યાયનો રસ્િો સ્િીકારીને અને કલહ સિના 
કામ લેજો. જેથી િમારો પિ િધારે 
મજબ િ બનશે. બહને અનસયૂા િો િમારા 
માટે જ જન્મયા છે. િધ  માગંણીથી િમને જે 
િધારે પૈિા મળે િે િડ ે િમારે સ્િચ્છ 
રહિેા શીખવ ,ં વ્યિનોથી દૂર રહવે   ં અને 
િમારા છોકરાને કેળિિા,  સનણય્ બનીને 
િમારા િાજબી હક્કો િમારા માક્ષલકો િમિ 
રજૂ કરજો. હ  ં આ કાય્મા ં િમારી બનિી 
િેિા કરિા ઈચ્છ ંછ.ં” 
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 અનસયૂા બહને, િારાભાઇ કેક્ષલકો 
સમલના માક્ષલક અંબાલાલ િારાભાઈના 
બહને (સિશ્વસિખ્યાિ િૈજ્ઞાસનક ડૉ. 
સિક્મિારાભાઈના ફોઈ) થિા ં હિા.ં િેઓ 
ગભ્શ્રીમિં હિા.ં 1908મા ં િેઓ ઇંગ્લેન્ડ 
ગયા હિા. અને િેમના િહિાિ દરસમયાન 
િેઓ જ્યોર્જ બના્ડ શો જેિા સિશ્વસિખ્યાિ 
િાટ્રહતયકારને મળયા ંહિા અને સિડની અને 
બેિાઇિિેલ જેિા “ફેક્ષબયન િોસિયાક્ષલસ્ટો” 
ને પણ મળયા ંહિા.ં આમ િેઓ ઉદ્દામિાદી 
સિચારિરણી લઈને સ્િદેશ પાછા ં ફયા્ 
હિા. અને ગાધંીજીના આગમન પહલેા ં
િેમણે મજૂર પ્રવસૃત્ત શરૂ કરી દીધી હિી. 
આમ, મજૂરોની હડિાલ દરસમયાન ભાઈ 
અને બહને સિરોધ પિે હિા. ભાઈ 
મીલ્માલીકને પિે અને બહને ગાધંીજી 
કોંગેિ અને મજૂર પિે. ગાધંીજી અને 
અનસયૂાબેનની પડખ ે ઈન્દ લાલ યાક્ષજ્ઞક 
અને શકંરલાલ બેંકરે જેિા ્ િાન નેિાઓ 
હિા.  
 સમલમજૂરોના આંદોલન, ખેડા 
િતયાગ્રહ ગાધંીજીની વ્યક્ક્િગિ િપસ્યાના 
પટ્રરણામ સ્િરૂપ હિા. કોટ્રડયાના દીિાની 
એક જ્યોિ બીજા અનેક દીિાઓને જલાિે 
િેિી રીિે કોંગ્રેિના િેંકડો નેિાઓના 
હૃદયની જ્યોિ જલી અન ે િેમાથંી  એક 
નિો જ પ્રકાશ પ્રગટયો. પરંત   ગાધંીજીએ 
1920-22મા ંજે રીિે અિહકારન  ંઆંદોલન 
જગાવ્્  ં િે િો સિશ્વની િિારીખન  ં
ઐસિહાસિક પષૃ્ઠ બની ગ્ .ં આપણે કહી 
શકીએ કે અિહકારના આંદોલન દરસમયાન 
અને તયારબાદ કોંગ્રેિનો અને દેશનો િાચા 
અથ્મા ંકાયાકલ્પ થયો.  
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