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મહા�મા ગાધંી
 �ુ ંનામ સાભંળતાની સાથે જ આપણને એ ��ુર�ના દશ�ન થાય !મણે 

ભારતની આઝાદ�મા ંઅ$હ%સાના માગ& ચાલીને િવ+મા ંઅ�યતં મહ�વની ઓળખ ઊભી કર0લ આપણાને 

જોવા મળે છે. ભારતીય ઇિતહાસમા ંઆપણને એમણે આપેલા બ6લદાન 7ાર0ય 8લુી શક�એ તેમ 
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1. 9થમ િવ+:;ુધ 

2. ચપંારણ સ�યા<હ 

3. ખેડા સ�યા<હ 

4. 6ખલાફત ?દોલન 

5. અસહકાર ?દોલન 

6. મીઠા સ�યા<હ 

7. ભારત છોડો ?દોલન 
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અ$હ%સાના માગ& ચાલનાર ભારતના એ મહાન Aાિંતકાર� એટલે મહા ગાધંી
. ભારતીય 

ઇિતહાસમા ંઅઢારમી સદ�થી D<જો ભારતમા ંઆગમન કર0 છે અને �યાર બાદ ૨૫૦ વષ� !ટલા 

લાબંા સમય Iધુી આપણા $હ%JુKતાન (ભારત) પર વ$હવટ કર0 છે. આ સમય દરિમયાન ભારતની 

આઝાદ� માટ0 અનેક KવતNંતા સ<ંામો આપણને જોવા મળે છે. ! પૈક� મહા�મા ગાધંી
એ ભાગ 

ભજવેલ મહ�વના સાત સ<ંામોની અ$હયા રPૂઆત કરવાનો 9ય�ન કરવામા ંઆવેલ છે.  

મહા�મા ગાધંી એવા નેતા હતા !મણે ભારતને આઝાદ� તરફ ભારતના િવશાળ સRદુાયને 

KવતNંતાની લડાઈમા ંઅ$હ%સાના માગ& દોરવા�ુ ંમહ�વ�ુ ંકાય� ક:ુT હU ુ.ં આપણો દ0શ ભારત ૨૫૦ 

વષ�થી વV ુ સમય Iધુી 6Wટ�શ શાસન હ0ઠળ હU ુ.ં ગાધંી
 ગોપાલ XૃZણ ગોખલેની િવનતંીથી 

૧૯૧૫મા ંદ6]ણ આ$^કાથી ભારત પાછા ફયા� હતા. 

ભારતીય KવતNંતા ચળવળમા ંગાધંી
ના યોગદાનને શ_દોમા ંમાપી શકાય નહ`. તેમણે 

અaય Kવાતbંય સેનાનીઓ સાથે 6W$ટશરોને ભારત છોડવા દબાણ ક:ુT. તેમની નીિતઓ અને એજaડા 

અ$હ%સક હતા અને તેમના શ_દો લાખો લોકો માટ0 9ેરણાદાયક હતા. 

&*� �	+,#-� 

ભારતના ત�કાલીન વાઇસરોય લોડ� ચેcdસફોડe ગાધંી
ને :fુ પ$રષદમા ં $દcહ� આમNંણ 

આg:ુ ંહU ુ.ં સાhાiયનો િવ+ાસ મેળવવા માટ0, ગાધંીએ લોકોને 9થમ િવ+:fુ માટ0 સૈaયમા ંભરતી 

કરવા માટ0 ખસેડવાની સમંિત આપી. જોક0, તેમણે વાઇસરોયને પN લખીને કjુ ંક0 તેઓ "lયmnતગત 

ર�તે કોઈને, િમN ક0 શoનેુ મારશે નહ` અથવા ઈ� પહpચાડશે નહ`". 
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એિ9લ 1918 મા,ં 9થમ િવ+:fુના ઉrરાધ� દરિમયાન, D<ેજ વાઇસરોયે ગાધંી
ને $દcહ�મા ં

યો�યેલ :fુ સમેંલનમા ંઆમNંણ આg:ુ.ં ગાધંી
 :fુના 9ય�નો માટ0 ભારતીયોની સ$Aય ભરતી 

કરવા સમંત થયા હતા. 1906 ના st ુ:fુ અને 1914 મા ં9થમ િવ+ :fુ ફાટ� નીકળવાની િવપર�ત, 

iયાર0 તેમણે એd_:લુaસ કોgસ� માટ0 Kવયસેંવકોની ભરતી કર�, આ વખતે ગાધંી
એ લડવૈયાઓની 

ભરતી કરવાનો 9યાસ કયu. Pૂન 1918ની "Appeal for Enlistment (નpધણી માટ0ની અપીલ)" નામની 

પિNકામા ંલv:ુ ંહU ુ ંક0, 

"To bring about such a state of things we should have the ability to defend ourselves, that is, the 

ability to bear arms and to use them... If we want to learn the use of arms with the greatest 

possible despatch, it is our duty to enlist ourselves in the army."  

અથા�U ્: “આવી mKથિતઓ લાવવા માટ0 આપણી પાસે પોતાનો બચાવ કરવાની ]મતા હોવી 

જોઈએ, એટલે ક0, હિથયાર સહન કરવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ]મતા... જો આપણે સૌથી 

વV ુસભંિવત મજ{તૂ ]મતા સાથે શ|ોનો ઉપયોગ શીખવા માગંતા હોવ, તો આપણી ફરજ છે ક0 

આપણે પોતાને લ}કરમા ંદાખલ કર�એ.”  

ગાધંીની :fુ ભરતી sબેંશ અ$હ%સા 9�યેની તેમની Iસુગંતતાને 9�ાથ�મા ંલાlયા. ગાધંી
ના 

ખાનગી સ6ચવે નp;:ુ ંહU ુ ંક0 "તેમની 'અ$હ%સા' (અ$હ%સા) ની સ9ંદાય અને તેમની ભરતી sબેંશ વ�ચે 

Iસુગંતતાનો 9� �યાર0 જ ઉભો થયો હતો, �યારથી ચચા� થઈ રહ� છે. 

.����/ ����� 

ચપંારણ સ�યા<હ (૧૯૧૭) એ મહા�મા ગાધંી �ારા 9ે$રત અને ભારતીય Kવાતbંય સ<ંામનો 

સૌથી મોટો બળવો તેમજ પહ0લા સ�યા<હ�ુ ં?દોલન હU ુ.ં આ ખે�તૂ બળવો હતો ! 6બહારના 

ચપંારણ �જcલામા ંથયો હતો. તેમણે ખે�ુતોને ગળ�ની (નીલ) ની ખેિત કરવાની ફરજ પાડતા 6W$ટશ 
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સKંથાનવાદ સામે બળવો કયu. ભારતીય રાZ�વાદ� ચળવળમા ં ગાધંીને આગળ Rકૂવા અને 

સ�યા<હને નાગ$રક 9િતકાર�ુ ં શmnતશાળ� સાધન બનાવવા માટ0 જવાબદાર ચળવળ સ�યા<હ 

હતો. 

 6બહારમા ં ચપંારણ ?દોલન ભારતીય KવતNંતા રાજકારણમા ં ગાધંીની પહ0લી સ$Aય 

સામેલગીર� હતી. ચપંારણના ખે�ુતોને ગળ�ની ખેિત કરવાની ફરજ કર0લ અને જો તેઓ િવરોધ કર0 

તો તેમને Nાસ આપવામા ંઆવી ર�ો હતો. ખે�ુતોએ ગાધંીની મદદ માગંી અને ગણતર�ના $દવસોમા ં

અ$હ%સક િવરોધ �ારા ગાધંી
 D<ેજ સrા પાસેથી રાહતો મેળવવામા ંસફળ થયા.   

6બહારના પિ�મોrર િવKતારના ચપંારણમા ંD<ેજો �ારા ભૌિતક િવ�ાન ના Nણ ભાગમા ંગળ� ને 

ખેતી કરવામા ંમાટ0 ખે�તૂોને મજ{રૂ કરવામા ંઆlયા હતા. રાજXુમાર �કુલા આ 9દ0શના સRfૃ 

ખે�તૂ હતા. તેમના પર D<ેજો �ારા થતા દમનની રPૂઆત ગાધંી
ને વારંવાર કરવાના કારણે 

૧૦મી એિ9લ ૧૯૧૭ના રોજ ગાધંી
 ચપંારણ પહp�યા અને સાથે �જ$કશોર 9સાદ, રા!a� 9સાદ, 

અ�રુાગ નારાયણ િસ%હા, બા� ુગયા9સાદ િસ%હા, !.પી. Xૃપલાણી સ$હત વક�લોની ટ�મ પણ સાથે 

પહpચી હતી 

ગામલોકોને િવ+ાસમા ંલઈને સફાઈ કામગીર� અને આરો�ય ધામ િનમા�ણ કાય� હાથ ધરવામા ં

આl:ુ.ં લોકોને Dધ�fા અને બદ�થી Jૂર રહ0 એ માટ0 ��તૃ કરવા�ુ ંકાય� હાથ ધરવામા આl:ુ.ં 

ચપંારણમા ંચાલતા આ અ6ભયાનોથી D<ેજ સરકાર હરકતમા ંઆવી ગઇ. !ના પ$રણામે ગાધંી
ની 

ધરપકડ કર� અને 9દ0શ છોડવા આદ0શ કરવામા ંઆવે છે. �યાર0 �યાનંા ખે�તૂો િવશાળ સvંયામા ં

હાજર રહ�ને તેમને છોડ� દ0વાની માગં કર� અને Dતે ગાધંી
 અને સરકાર વ�ચે કરાર થયો અને 
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તેમણે કર0લી માગંણીઓ Kવીકાર કરવામા ંઆવી. આ ચળવળની  પહ0લીવાર ગાધંી
ને ‘મહા�મા’ 

તર�ક0 સબંોધનની શ�આત કરવાિન થઈ હતી.  

 

х�1� �����  

6Wટ�શ રાજના સમયગાળા દરિમયાન ભારતના �જુરાત રાજયના, ખેડા �જcલામા,ં 1918 ના 

ખેડા સ�યા<હ, ગાધંી
 �ારા આયો�જત એક સ�યા<હ ?દોલન હU ુ.ં ભારતીય KવતNંતા ચળવળમા ં

તે Rvુય બળવો હતો. ચપંારણ સ�યા<હ અને અમદાવાદ િમલ હડતાલ પછ� તે Nીજો સ�યા<હ 

?દોલન હતો. ગાધંી
એ ખેડા �જcલાના ખે�ુતોને ટ0કો આપવા માટ0 આ ?દોલન ક:ુT હU ુ.ં ખેડાના 

લોકો પાક િનZફળતા અને gલેગ રોગચાળાને કારણે 6W$ટશરો �ારા વIલૂવામા ંઆવતા કર-વેરો 

�કૂવવામા ંઅસમથ� હતા.તેમણે મહ0Iલૂ અિધકાર�ઓનો સામા�જક બ$હZકાર પણ ગોઠlયો હતો.  

 ખેડા સ�યા<હ ગાધંી
ની આગેવાની તથા સરદાર પટ0લ તેમજ અaય ગાધંીવાદ� નેતાઓ 

!મક0 નરહર� પર�ખ, મોહનલાલ પડં�ા, રિવશકંર lયાસ વગેર0નો સમાવેશ થાય છે.આ તમામે લોકોને 

સઘંષ� કરવા તૈયાર કર� યો�ય માગ�દશ�ન આgયા હતા. ગાધંી
 અને સરદાર પટ0લે  Kથાિનક 

?દોલન રાખવાનો િનણ�ય કયu !ના પર�ણામે દ0શના અaય લોકોને ?દોલનમા ંજોડાવા નો િવરોધ 

કયu હતો. સરદાર પટ0લ અને તેમના સહયોગીઓ અને ખે�તૂોએ મળ�ને અિત��ૃZટની પ$રmKથિતને 

;યાનમા ંરાખીને કોટ�મા ંઅર
 કર� મેnnદમો R7ુો, !મા ંતમામ લોકોની સહ�ઓ કરાવી હતી ! 

અર
ને Rુબંઈ સરકાર �ારા ફગાવી દ0વામા ંઆવી હતી. તેમજ  તમામ લોકોને ચેતવણી આપવામા ં

પણ આવી હતી ક0 જો તમે કર નહ` �કૂવો તો તમને દંડના Kવ�પમા ંતમાર� ખેતી અને તમામ 
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સપંિrને જgત કરવામા ંઆવશે અને પોલીસ તNંને પણ સદર આદ0શ આપવામા ંઆlયા હતા. !નો 

તમામ લોકો અને ખે�ુતોએ કોઇ પન 9કારનો  િવરો;ધ ન કયu હતો. 

 આ ચળવળમા ંએકતા અને િશKતના અજોડ દશ�ન આપણને જોવા મળે છે ખે�તૂો�ુ ંસવ�Kવ 

છ�નવી લેવા છતા ંતેઓ શાિંત રાખે છે. તેમને પણ �જુરાતના અaય 9ાતંના લોકોએ જ�ર� તમામ 

સગવડો �રૂ� પાડ�ને સરકાર સામે રોષ 9ગટ કયu હતો. ?દોલનના પ$રણામે સરકાર કર માફ 

કરવા મજ{રુ બની અને ચાt ુતથા આગામી વષ�નો કરવેરો માફ કયu તથા કરના દરમા ંકર0લો 

વધારો પરત ખ��યો. સાથે જ ખે�તૂોની જgત કરાયેલી સપંિત પરત આપવાનો પણ િનણ�ય કરવામા ં

આlયો. 

2х!�3
 45�!� 

RmુKલમ વKતી પર ગાધંીનો 9ભાવ નpધપાN હતો. આ તેમની 6ખલાફત ?દોલનમા ંસામેલ 

થવામા ંKપZટ હU ુ.ં 9થમ િવ+ :fુ પછ�, RmુKલમો તેમના ખ6લફા અથવા ધાિમ�ક નેતાની સલામતી 

માટ0 ડરતા હતા અને ખલીફાની Uટૂ� રહ0લી mKથિત સામે લડવા માટ0 િવ+lયાપી િવરોધ 9દશ�ન�ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆl:ુ ંહU ુ.ં 

ગાધંી અ6ખલ ભારતીય RmુKલમ પ$રષદના અ<ણી 9વnતા બaયા અને તેમણે દ6]ણ 

આ$^કામા ંભારતીય એd_:લુaસ કોgસ�ના $દવસોમા ંસાhાiય પાસેથી મેળવેલ મેડલ પાછા આgયા. 

6ખલાફતમા ંતેમની 8િૂમકાએ તેમને રાZ��ય નેતા બનાlયા. 

6��к�� 45�!�  
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ગાધંીને vયાલ આવી ગયો હતો ક0 6W$ટશરો ભારતીયો તરફથી મળેલા સહકારને કારણે જ 

ભારતમા ંરહ� શ7ા છે. તેને ;યાનમા ંરાખીને તેમણે અસહકાર ?દોલન કરવાની હાકલ કર� હતી. 

કp<ેસના સમથ�નથી લોકોને ખાતર� આપી ક0 શાિંત�ણૂ� અસહકાર KવતNંતાની ચાવી છે. જ6લયાવંાલા 

બાગ હ�યાકાડંના અ�ભુ $દવસથી અસહકાર ?દોલન શ� થ:ુ.ં ગાધંીએ Kવરાજ અથવા Kવ-શાસન�ુ ં

લ�ય ન�� ક:ુT હU ુ,ં ! �યારથી ભારતીય KવતNંતા ચળવળ�ુ ંINૂ બa:ુ.ં 

અસહકાર ચળવળ એ ઇ.સ. ૧૯૨૦ થી ૧૯૨૨ Iધુી ચાલેલી લાબંી ચળવળ માથંી એક હતી. આ 

ચળવળને ભારતીય મહાસભાના સમથ�ન સાથે અ$હ%સાના માગ& ભારતમા ંD<ેજોનો િવરોધ કરવાનો 

હતો. આ ચળવળ �ારા 6W$ટશ માલનો બ$હZકાર Kવદ0શી અને Kથાિનક ચીજ વKUઓુ અપનાવવી 

વગેર0 કાય�Aમો હાથ ધરવામા ંઆવેલ, ગાધંીવાદ��ુ ંઅ$હ%સા�ુ ંINૂ અને ભારતની KવતNંતા માટ0 

લાખો લોકો ચળવળને સમથ�ન આપવા મેદાને ઉતયા� હતા. ચળવળના Rvુય કારણોમા ંવસાહતવાદ� 

શોષણ, જ6લયાવાલા બાગ હ�યાકાડં, ભારતીય સdપિત� ુ6Wટનમા ંKથળાતર, તેમજ ભારતીય પેદશો 

કરતા ં િવદ0શી માલ�ુ ંવધU ુ ં9માણ અને Kથાિનકોની બેકાર� તેમજ 9થમ િવ+ િવ<હ મા ંથયેલ 

કોઈપણ કારણ િવના 6Wટન સેના હ0ઠળ લડતા સૈિનકોના R�ૃ:નુા કારણે ફ0લાયેલા અસતંોષ જોવા 

મળે છે 

આ ચળવળમા ંમહમદઅલી 
ના, એની બેસaટ, લોકમાaય િતલક !વા નેતાઓએ હોમ�લ 

?દોલન ની શ�ુઆત કર�, !ની 6W$ટશ સરકાર0 કોઇ જ નોધ લીધી નહ`. iયાર0 આ ?દોલનનો 

ઉ�ેશ સહકાર� માળખા અને તNંને આહવાન આપવાનો હતો !થી સરકાર0 તેમની માગંણીને ;યાને 

લેવાની ફરજ પડ� હતી. ગાધંી
ની અ$હ%સા નીિતના પ$રણામે ઇ.સ.  1930 અને 1934 વ�ચે ભારતના 

િવિવધ ભાગોમા ં સ�ંણૂ� Kવરાજ �ુ ં?દોલન થ:ુ ં અને મીઠાના સ�યા<હ કરવામા ંઆlયો. આ 
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?દોલનને પ$રણામે ભારતને િવ+મા ંઓળખ ઊભી કર�, તેમજ આ ચળવળના Kવ�પે ભારતીયોની 

માગણી mKવકાર કરાઈ અને �યારથી કp<ેસ પાટ��ુ ં9િતિનિધ�વ ભારતમા મજ{તૂ બનીને ઉભર� 

આવી. ભારત સરકારના ઇ.સ. ૧૯૩૫ ના કાયદા પ$રણામે લોકોને લોnશા$હની ઢબે સરકાર � ૂટંવાનો 

અ�ભુવ થયો. 

��7� ����� 

મીઠા સ�યા<હને દાડં� ?દોલન તર�ક0 પણ ઓળખાય છે, ગાધંી
ની મીઠા સ�યા<હના 

KવતNંતા સ<ંામના ઇિતહાસમા ં એક મહ�વ�ણૂ� ઘટના માનવામા ં આવે છે. 1928 ની કલકrા 

કp<ેસમા,ં ગાધંીએ �હ0ર ક:ુT ક0 6W$ટશરોએ ભારતને 98�ુવનો દર જો આપવો જ જોઇએ અથવા 

સ�ંણૂ� KવતNંતા માટ0 દ0શ Aાિંતમા ંભડક0 બળશે. D<ેજોએ આ તરફ ;યાન આg:ુ ંન હU ુ.ં 

પ$રણામે, 31 $ડસેdબર, 1929 ના રોજ લાહોરમા ંભારતીય ;વજ લહ0રાયો હતો અને �યારબાદ 

26 �a:આુર�એ ભારતીય KવતNંતા $દવસ તર�ક0 ઉજવવામા ંઆlયો હતો. �યારબાદ, ગાધંીએ માચ� 

1930 મા ંમીઠા વેરા સામે સ�યા<હ અ6ભયાન શ� ક:ુT હU ુ.ં તેમણે મી¡ુ ંબનાવવા માટ0 અમદાવાદથી 

દાડં� Iધુીની 388 $કલોમીટર Xચૂ કર� હતી. હ�રો લોકો તેમની સાથે જોડાયા અને તેને ભારતીય 

ઇિતહાસનો સૌથી મોટા Xચૂ તર�ક0 ઓળખવામા આવે છે.  

���
 (�1� 45�!� 

બી� િવ+:fુ દરિમયાન ગાધંી
એ 6W$ટશ સાhાiયને એક િનિ�ત ફટકો મારવા�ુ ંન�� 

ક:ુT હU ુ.ં iયાર0 6W$ટશરોએ :fુ માટ0 ભારતીયોની ભરતી શ� કર� �યાર0 આ બa:ુ.ં ગાધંીએ સખત 

િવરોધ કયu હતો અને કjુ ંહU ુ ંક0 ભારત iયાર0 KવતNં દ0શ નથી �યાર0 લોકશાહ� હ0Uઓુની તરફ0ણમા ં
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હોય તેવા :fુમા ંભારતીય ભાગ લઈ શકશે નહ`. આ દલીલથી વસાહતીઓની બે ચહ0રાની છતી 

થઈ અને અડધા દાયકાની Dદર, તેઓ આ દ0શની બહાર ગયા. 

૮મી ઓગKટ ૧૯૪૨ના $દવસે ગાધંી
 �ારા કરાયેલ આ¤ાન પર ભારત છોડો ?દોલનની 

શ�આત થઈ અને ?દોલનને ભારત દ0શને આઝાદ કરવા માટ0 D<ેજ શાસન િવ�ુf�ુ ં?દોલન 

હU ુ.ં $Agસ િમશનની અસફળતા મ¥યા બાદ ગાધંી
એ 6W$ટશ શાસનની િવ�ુfમા ં Nીજો મો¦ુ 

?દોલન છેડવાની ફ§સલો કયu હતો. ઓગZટ ૧૯૪૨મા ંશ� થયેલા ?દોલન “D<ેજો ભારત છોડો” 

એ�ુ ંનામ આપવામા ંઆl:ુ ંહU ુ ંજો ક0 ગાધંી
ને ત�કાળ ધરપકડ કર� લેવામા ંઆlયા હતા. આમ 

છતા ંદ0શભરના :વુા કાય�કતા�ઓ હડતાલ તોડફોડ !વી અનેક કાય�Aમો સાથે ?દોલનને આગળ 

ચલાl:.ુ કp<ેસ પ]મા ં જય9કાશ નારાયણ !વા સમાજવાદ� સદKય 8િૂમગત 9િતરોિધ 

ગિતિવિધઓમા ંસૌથી વધાર0 સ$Aય ર�ા હતા. પિ�મ ભાગમા ંસાતારા અને �વૂ� ભાગમા ંમે$દની�રુ 

!વા ક0ટલાય �જcલાઓમા ંKવતNં સરકાર, 9િતસરકારની Kથાપના કર� દ0વામા ંઆવી હતી. D<ેજોએ 

આ ?દોલનના 9િતરોધમા ંઅ�યતં સvત રવૈયો અપનાlયો હતો. આમ છતા ંઆ િવ�ોહને ડામવા 

માટ0 સરકારને એક વષ�થી પણ વધાર0 સમય લા�યો હતો. 

8#9���к�  

મહા�મા ગાધંી િવ+ના મહાન Aાિંતકાર�ઓમાનંા એક છે, ફnત તેમની Aાિંત લો$હ િવનાની અને 

શાિંત�ણૂ� હતી. તેમણે aયાય� ુપાલન કર�ને અaયાય સામે લડ�ા, $હ%સા સામે તેમણે અ$હ%સક ર�તે લડત 

આપી, તેમણે બધાને હ6ળમ6ળને ભેદભાવનો િવરોધ કયu. 

તેઓ �ઢતા�વૂ�ક માનતા હતા ક0, એક ?ખ પણ એિવ હોિવ જોઇએ ક0, ! આખા િવ+ના Dધકારને 

Jૂર કર� શક0. સ�ય અને અ$હ%સાના િસfાતંો સાથે રહ0વાની તેમની િનZઠા એ િવ+ના ઘણા મહાન નેતાઓ !મ 
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ક0 મા$ટ̈ન c:થુર, $ક%ગ Pુિનયર અને નેcસન મડં0લા !વા બી� ઘણા લોકોને એમના lયmnતતવનો 9ભાવ 

પોતાના 
વનમા 9ેરણાના 6બ%Jૂ Kવ�પ ગ©યા હતા.  

તેઓ વારંવાર કહ0તા હતા ક0,  "અ$હ%સા એ માનિવયતાના Rcુયોની સૌથી મો¦ુ શmnતશાળ� હિથયાર 

છે. ! માનવ �ારા િનિમ�ત િવનાશકાર� શ|ો કરતા પણ વV ુશmnતશાળ� છે". 
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