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બાયતના સ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભના ભશાનામક ભશનદાવ કયભચદં ગાધંી, વલશ્વ ભાનલ શતા. ભશાત્ભા 
ગાધંી નાભે વલશ્વબયભા ં જાણીતા થમેરા બાયતની અઝાદીની ચલના નેતા ને યાષ્ટ્રવતા શતા. 
તેભણે બ્રીટીળ યાજભાથંી અઝાદી ભેલલાની બાયતની ચલને દુવનમાના નક્ળા ય મકૂી. તેભના અદળો 
બાયતભા ંને ન્મ દેળભા ંણ ળાવંતભમ રયલતતનની ચલ ભાટે પે્રયણાદામક યહ્યાછે. 

ભશનદાવ કયભચદં ગાધંી (કટફય ૨, ૧૮૬૯ – જાન્યઅુયી ૩૦, ૧૯૪૮) , ભશાત્ભા તયીકે 
જાણીતા છે. તે ત્મતં પ્રવતબાવંન્ન નેતા શતા. તેભણેઅંગે્રજ વયકાય ાવેથી દુવનમા દંગ યશી જામ તે 
યીતે બાયત દેળને અઝાદી ાલી. તેભની રશિંવક ચલની રપરસપૂીએ યાષ્ટ્રીમ ને આંતય-યાષ્ટ્રીમ 
સ્તયે ળાવંતણૂત તફદીરી ઈય ખફૂ ઊંડ પ્રબાલ ાડય. તેભના ળબ્દભા ંઅ ચલ એ એક વત્માગ્રશ 
શત; ને અખયે તેભણે વપતા ભેલી એ વાબફત કયી ફતાવયુ.ં 

રશિંવક વવલનમ કાનનૂબગંન જે ખ્માર તેભણે બરમ ટલ્વટમ ને શને્રી ડવેલડ થય ાવેથી 
ભેવમ શત, તેના ઈમગ દ્વાયા તેભણે બબ્રટીળ યાજ્મની શકારટ્ટી કયી બાયતને સ્લતતં્ર ફનાવયુ.ં અભાથંી 
પે્રયણા રઆ ઘણા ંપ્રદેળના રકએ તાના દેળની સ્લતતં્રતા ભાટે બબ્રટીળય વાભે રડાઆ અદયી ને ક્રભળઃ 
બબ્રટીળ વામ્રાજ્મન વલસ્તાય ઘટીને પક્ત તેભના તાના દેળ બબ્રટન (ને સ્કટરેન્ડ) સધુી વીવભત થઆ 
ગમ. અભ ગાધંીજીની પે્રયણાદામી રડતને કાયણે પક્ત બાયત ય બબ્રટીળ ળાવન જ નશીં ણ જેના ં
યાજ્મભા ં કદી સયૂજ અથભત નશત તેલી બબ્રટીળ વલ્તનત ખદુ અથભી ગઆ ને કભનલેલ્થ દેળનુ ં
સ્સ્તત્લ ઉભુ ં થયુ.ં ગાધંીના વત્માગ્રશન અદળત ભાટીન લ્યથૂય રકિંગ જુવનમય જેલા રકળાશીના પ્રખય 
રશભામતી નેક આંદરનકાયી ભાટે નલ યસ્ત ઉબ કમો. ભાટીન ઘણી લખત કશતેા કે ગાધંીજીના 
અદળો વય શતા તેભજ તે ાયંયીક યીતે રશન્દુ વસં્કૃવત વાથે વકંામેરી વત્મ ને રશિંવા જેલી 
ભાન્મતાભાથંી તાયલેરા શતા. 

ભશનદાવ કયભચદં ગાધંીન જન્ભ યફદંય (ગજુયાત, બાયત)ભા ં એક રશિંદુ (લૈષ્ટ્ણલ લબણક) 
રયલાયભા ં થમ શત. તેભના લડલા વમલવામે ગાધંી (કરયમાણાન ધધં કયતા) શતા, યંત ુ તેભની 
શરેાની ત્રણ ેઢીભા ંકઇએ ગાધીન વમલવામ કયેર નશી, ને તે કઇકને કઇક યજલાડાના રદલાન 
દે યશરેા. ભશનદાવ ગાધંીના વતા કયભચદં ગાધંી ણ યફદંય સ્ટેટના રદલાન શતા, અ ઈયાતં તે 
યાજકટ ને લાકંાનેયના ણ રદલાન યહ્યા શતા. જૈન વપં્રદામભા ંવતસકુ્ષ્ભ સ્તયની રશિંવાના પ્રબાલને 
કાયણે ગાધંી કુટંુફ એકદભ ચસુ્ત ળાકાશાયી શત ુ.ં રશિંદુભા ંપ્રચબરત ફાવલલાશની પ્રથાને કાયણે ભશનના ં
રગ્ન પક્ત ૧૩ લતની લમે કસ્તયૂફા વાથે થમા ંશતા. ભશનદાવ ગાધંીને ચાય તુ્ર શતા—વોથી ભટા તુ્ર 
શયીરાર (જન્ભ વન ૧૮૮૮), ત્માય ફાદ ભણીરાર (જન્ભ વન ૧૮૯૨), ત્માયફાદ યાભદાવ (જન્ભ વન 
૧૮૯૭) ને વોથી નાના તુ્ર દેલદાવ (જન્ભ વન ૧૯૦૦). 

ભશનદાવ કયભચદં ગાધંી 
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તરુણાલસ્થા સધુી ગાધંી એકદભ વાભાન્મ વલદ્યાથી શતા.તેન ળરુઅતન ભ્માવ યફદંય ને 
છી યાજકટભા ં થમ શત. ગાધંીએ ભેરીક્યરેુળનની યીક્ષા ભાડં ભાડં ાવ કમાત છી વન ૧૮૮૭ભા ં
યવુનલવવિટી ઑપ ફૉમ્ફે વાથે વરંગ્ન ળાભદાવ કરેજભા ંઉચ્ચ ભ્માવ થે પ્રલેળ રીધ. જ કે ત્મા ંતે 
ઝાઝ ંટક્યા નશીં. તેભના ઘણા કુટંુફી ગજુયાતભા ંઊંચા ઊંચા દ ય નકયી કયતા શતા. કુટંુફન અલ 
ભબ જાલલા તેભના કંુટંુફીની આચ્છા તે ફૅયીસ્ટય ફને તેલી શતી. એલાભા ંજ તેભને ઇંગ્રેન્ડભા ંભ્માવ 
કયલાની તક ભી. લી, બાયતભા ંઅંગે્રજની શકુભતના કાયણે ફધંામેરી તેભની ભાન્મતા મજુફ ત ઇંગ્રેન્ડ 
વલચાયક ને કવલની ભવુભ શતી તેભજ તશજીફનુ ંકેન્ર ણ ઇંગ્રેન્ડ જ શત ુ.ં અભ તેભણે ઇંગ્રેન્ડ જલાની 
અ તક ઝડી રીધી. 

દબક્ષણ અરિકાભા ંનાગરયક વધકાય ભાટેની ચલ 

દબક્ષણ અરિકા ગમેરા ગાધંીજી, ળાતં, કંઆક અંળે અત્ભવલશ્વાવવલશીન ને જરૂય કયતા ં લધ ુનમ્ર 
ને યાજનીવતથી બરપ્ત શતા.ં જ કે, કુદયત તેભની અ ફધી નફાઆ બવલષ્ટ્મભા ં દૂય કયલાની શતી. 
દબક્ષણ અરિકાભા ંતેભનુ ંજીલન વદંતય ફદરાઆ જલાનુ ંશત ુ.ં દબક્ષણ અરિકાભા ંફીજા બાયમની જેભ તેભણે 
ણ ગયાના ં વતયસ્કાય, દભન ને જુલ્ભન બગ ફનવુ ં ડત ુ,ં જે બાયતના બાવલ સ્લાતતં્ર્મના ભડંાણ 
કયલાનુ ં શત ુ.ં એક રદલવ ડફતનના ન્મામારમના એક ન્મામાધીળે તેભને ન્મામારમભા ં તેભની ાઘડી 
ઈતાયલાનુ ંકહ્ુ.ં ગાધંીજીએ ાઘડી ઈતાયલાની વાપ ના ાડી ને ન્મામારમની ફશાય નીકી ગમા. અ 
ફનાલ છી એકલાય ગાધંીજી યેલ્લેભા ંપ્રથભ લગત (પસ્ટત  ક્રાવ)ભા ં વપ્રટરયમા જઆ યહ્યા શતા ત્માયે તેભની 
ાવે પસ્ટત  ક્રાવની રટરકટ શલા ંછતા ંએક ગયાએ તેભને પસ્ટત  ક્રાવભાથંી ઉતયી થડત ક્રાવના ડબ્ફાભા ં
ફેવલા કહ્ુ.ં ગાધંીજીએ જ્માયે વલયધ કમો ત્માયે ીટયભેયીટ્ઝફગત સ્ટેળને તેભને ગાડીની ફશાય પેંકી દેલાભા ં
અવમા. ફાકીની મવુાપયી શલે ગાધંીજીએ સ્ટેઆજ કચ (નકયી ધધંા ભાટે વનમવભત અલજા કયતા માત્રીની 
સવુલધા ભાટે ટૂંકા અંતયની ગાડી)ભા ં કયલી ડી. શીં ણ ગાધંીજીને પયજ ાડલાભા ં અલી કે તે 
ગવથમા ય ઉબા યશીને એક યયુવમનને ડબ્ફાભા ંઉબા યશલેા દે. ગાધંીજીએ જ્માયે ના ાડી ત્માયે 
તેભને ભાયલાભા ંઅવમા. (અની રકિંભત અંગે્રજને બવલષ્ટ્મભા ંખફૂ ભોંઘી ડલાની શતી.) અ પ્રવગં વવલામ 
ણ તેભને અ મવુાપયી દયમ્માન ઘણી મશુ્કેરીન વાભન કયલ ડય. ઘણી શટરભા ંતેભને પક્ત જાતના 
અધાય ય પ્રલેળફધંી પયભાલલાભા ંઅલતી. ગાધંીજી ન્મ (બાયતીમ)ની જેભ અ ફધુ ંવશન કયી ળકે 
તેલા સ્લબાલના નશતા. વપ્રટરયમાના તેભના લવલાટ દયમ્માન તેભણે જાત-ાત, ધભત, (શ્માભ) યંગના 
કાયણે દબક્ષણ અરિકાભા ંબાયતીમ ય થતા ત્માચાયન તરસ્ળી ભ્માવ કમો. 

ગાધંીજી કયાય યૂ થતા ંતેભણે બાયત અલલાની તૈમાયી કયલા ભાડંી, યંત ુતેભના ડફતન વલદામ વભાયંબ 
દયમ્માન તેભણે છાાભા ંલાચં્યુ ંકે netalની વલધાનવબા દ્વાયા એક ખયડ તૈમાય કયલાભા ંઅવમ શત જેભા ં
બાયતીમ મૂના નાગરયકન ભતાવધકાય યદ કયલાની દયખાસ્ત શતી. જ્માયે તેભણે વભાયંબભા ંશાજય યશરેા 
બાયતીમનુ ંધ્માન અ તયપ દયુત ત જલાફ ભળ્મ કે કાનનૂી વનષ્ટ્ણાતના બાલે અ દયખાસ્તન વલયધ 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
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કયવુ ં ત્માનંા બાયતીમ ભાટે ળક્ય ન શતુ.ં લી, ગાધંીજી જ ડફતનભા ંયકાઆને કાનનૂી ફાફત વબંાે ત 
બાયતીમ ફીજી ફધી જલાફદાયી સ્લીકાયલા તૈમાય શતા. ગાધંીજીએ અ રડાઆ ભાટે યકાલાનુ ંનક્કી કયુું 
ને ભાદયે લતન ાછા પયલાનુ ંમરુતલી યાખ્યુ.ં અભ, ગાધંીજીએ જાણતા ંજ બવલષ્ટ્મની તેભની લતન 
યસ્તીની રડતના ામા નાખંી દીધા, કશ કે તેભને બવલષ્ટ્મના વત્માગ્રશ ભાટેની નેટ પે્રકટીવની ળરુઅત 
કયી. તેભણે વો પ્રથભ ત નાતાર વલધાનવબા તેભજ બબ્રટીળ વયકાયને અ ખયડ યકલા ભાટે ીટીળન કયી. 
તે ખયડ વાય થત ત ન યકી ળક્યા ણ બાયતીમને થતા ન્મામ તયપ ત્માનંી પ્રજા ને વયકાયનુ ં
ધ્માન ખેંચલાભા ં તેભની ઝફેંળ ખફૂ વપ યશી. શલે બાયતીમ ભાટે ગાધંી શીય ફની ગમા ંને તેભના 
ટેકેદાયએ તેભને દબક્ષણ અરિકાભા ંયકાઆને બાયતીમને થતા ન્મામ વલરુદ્ધ રડતનુ ં સકુાન વબંાલાન 
ખફૂ અગ્રશ કમો. બાયતીમની પે્રભલૂતકની જીદ વાભે ગાધંીજીએ ઝકી જવુ ંડ્ુ ંને તે ડફતનભા ંયકાઆ 
ગમા. વો પ્રથભ ત તેભણે (૧૮૯૪ભા)ં નાતાર બાયતીમ કૉંગે્રવની સ્થાના કયી ને તેના સ્થાક ભતં્રી 
ફન્મા. અ વસં્થાના ભાધ્મભથી તેભણે જુદા જુદા તફક્કાભા ંલશેંચામેરા બાયતીમને એક કમાત. બાયતીમ 
ય દબક્ષણ અરિકાભા ંબબ્રટીળ વયકાય ને ગયા દ્વાયા થતા ન્મામ, દભન ને યભામા લતતન ફાફતે 
યુાલા વરશત કૉંગે્રવે વખત ળબ્દભા ં વનલેદન અી ગયાને અયીના ં ાજંયાભા ં ઉબા કયી દીધા. 
વયકાયી સ્થાન ને પ્રચાય ભાધ્મભભા ં નેક સ્થાને ફેઠેરા ં બાયતીમ અ વનલેદનને જનતા સધુી 
શોંચાડલાભા ંવસં્થાની નખી તાકાત ફની ગમા.ં અ વપતાએ બાયતીમન ને ખાવ ત ગાધંીજીના 
ઈત્વાશ ને જુસ્વ લધાયી દીધા.ં એક લખત લતન યત અલલાની તૈમાયી કયી ચકેૂરા ગાધંીજી ત્ની 
કસ્તયુફા ને ફાકને દબક્ષણ અરિકા રઆ અલલા ૧૮૯૬ભા ં બાયત અવમા. ૧૮૯૭ના જાન્યઅુયીભા ં
ગયાના ંએક ટાએ ગાધંીજી ય હભુર કયી તેભન જાન રેલાનૉ પ્રમત્ન કમૉ. ગાધંીજીએ અ હભુરા 
ભાટે ટાનંા ં વભ્મ ય કટતભા ં લતયન દાલ કયલાની ના ાડી. બાયતીમના ખફૂ દફાણને ખાતા 
ગાધંીજીએ કહ્ુ ંકે અભ કયવુ ંતેભના વવદ્ધાતંની વલરુધ્ધ છે. 

અ દયમ્માન દબક્ષણ અરિકાભા ંજગં છેડામ. ગાધંીજીએ એલી દરીર કયી કે બાયતીમએ જગંભા ં
વયકાયની ડખે ઈબા યશી દબક્ષણ અરિકાના નાગરયક વધકાયન દાલ લધ ુભજબતૂ કયલ જઆએ. તેભણે 
એક એમ્બ્યરુન્વ દ ણ ઉભુ ંકયુું જેભા ં૩૦૦ બાયતીમ ભાનદૌ  ને ૮૦૦ બાયતીમ વલેતન સ્લમવેંલક 
તયીકે જડામા. અભ છતા ંયદુ્ધ વભાપ્ત થમા છી દબક્ષણ અરિકાભા ંબાયતીમની સ્સ્થવતભા ંકંઆ સધુાય ત 
ન થમ, ઉરટી રયસ્સ્થવત લધ ુખયાફ ફનતી ગઆ. ૧૯૦૬ભા ંરાન્વલાર વયકાયે એક કામદ ફનાવમ જે 
મજુફ (બબ્રટીળ) કૉરનીભા ં લવતા બાયતીમ ભાટે જંીકયણ (યજીસ્રેળન) પયજીમાત કયલાભા ં અવયુ.ં 
વપ્ટેમ્ફય ૧૯૦૬ભા ંજશાવનસ્ફગત ખાતે એક વલયધ યેરીને વફંધતા ગાધંીજીએ વો પ્રથભલાય વત્માગ્રશને 
યસ્તે રશિંવક આંદરનની જાશયેાત કયી. તેભણે બાયતીમને નલા કામદાન વલયધ રશિંવક યીતે કયલા ને 
વલયધ ભાટે થતી દયેક વજા સ્લીકાયલાની શાકર કયી. ગાધંીજીથી પ્રબાવલત બાયતીમએ તેભના અદેળનુ ં
ક્ષયળઃ ારન કયુું. અ રશિંવક આંદરન યૂા વાત લતની મદુત સધુી ચાલ્યુ ંજેભા ંશજાય બાયતીમને 
જેર જવુ ંડ્ુ ંને ગાધંીજીને ત ઘણી લખત! ઘણા બાયતીમને રીવના રાઠીચાજૉ, ભાય ને દભનન 
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વળકાય થવુ ંડ્ુ.ં કેટરામ વનદો બાયતીમએ વયકાયી ગી ઝીરલી ડી ને તે ણ જંીકયણ ન કયલા 
જેલા જુદા જુદા રશિંવક આંદરન ને વશકાયની રડત ભાટે. એક તયપ બાયતીમને દફાલી દેલાભા ં
વયકાયને વપતા ભતી ત ફીજી તયપ વયકાયની ભાનલીમ યીતે બાયતીમના દભન કયલાની યીત 
જઆને દબક્ષણ અરિકી પ્રજાના ભનભા ંધીભે ધીભે ણ વયકાય ભાટે ય લધત જત શત. વયકાય તેની જ 
પ્રજા વાભે ગનેુગાય ફનીને ઉબી શતી. તાની જ પ્રજાના દફાણને લળ થઆને જનયર રક્રશ્ચન સ્ભટને પયજ 
ડી કે તે ગાધંીજીને વભાધાન ભાટે ભતં્રણાના ભેજ ય અભતેં્ર. 

દબક્ષણ અરિકાભા ં લવલાટ દયમ્માન ગાધંીજી ય શ્રીભદૌ  બગલદૌ  ગીતા ને બરમ ટલ્વટમના 
તત્લજ્ઞાનબમાત રખાણન ખફૂ પ્રબાલ ડય. ખાવ કયીને બિસ્તી ધભતના વવદ્ધાતંભાથંી તાના ંબચિંતન દ્વાયા 
ટલ્વટમે તાયલેરા વયકાય લગયના ળાવનના ખ્મારની ઊંડી વય ગાધંીના ભન, કભત ને વલચાય ય 
જીલનના અંત મુંત જલા ભે છે. ટલ્વટમે ૧૯૦૮ભા ંકટ્ટય બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદીને વફંધીને રખેરા 
રેખ Letter to a Hindu ન ગાધંીજીએ નલુાદ કમો. ૧૯૧૦ભા ં ટલ્વટમના મતૃ્ય ુ સધુી ગાધંીજી ને 
ટલ્વટમ એકફીજાને ત્ર દ્વાયા વનમવભત ભતા યહ્યા. ગાધંીજી ઈય શને્રી ડવેલડ થયના વલખ્માત 
વનફધં Civil Disobedience (પ્રજાકીમ લજ્ઞા)ન ણ ઊંડ પ્રબાલ દેખામ છે. ઇશ્વયે ગાધંીને જાણે દબક્ષણ 
અરિકાભા ં એક વાભાજજક-યાજકીમ ક્રાવંતકાયી ફનાલલાની યૂી વમલસ્થા કયી અી શમ તેભ (વયકાય 
યત્લે) પ્રજાકીમ લજ્ઞા ને તેના ંકોળલ્મ તેભજ રશિંવક વઘંતની વકંલ્ના ત્માયે જ વો પ્રથભલાય 
વલકવી. ગાધંીજી કદાચ અ બાગીયથીને ઝીરલા જ જન્મ્મા શતા. શલેુ ંવલશ્વ યધુ્ધ પાટી નીકતા ગાધંીજીએ 
તેભના ંઅ પ્રમગની કવટી ય ાય ઉતયેરા નલા વલચાય વાથે બાયત અલલાનુ ંનક્કી કયુું. 

બાયતીમ સ્લતતં્રતા વગં્રાભ 

દબક્ષણ અરિકી યદુ્ધની જેભ ગાધંીએ બાયત અવમા ફાદ શીં ણ બાયતના રકને ીર કયી કે 
તે બબ્રટનને શરેા વલશ્વયદુ્ધ દયમ્માન ભદદ કયે ને અ ભાટે તેભણે બાયતીમની વભબરટયીભા ંબયતી 
કયલાનુ ંકાભ ણ ચાલ ુકયુું. ઘય આંગણે ગજુયાતી ને બફશાયીની ડખે ઉબા યશીને તેભણે બબ્રટીળ 
દ્વાયા બાયતીમના ંદભન વલરુદ્ધ લાજ ત ઉઠાલીને તે બાયતીમની યાષ્ટ્રલાદી ચલભા ંવરક્રમ યહ્યા 
ણ બબ્રટીળયની વાથે તાના ંવફંધં તટૂી ન જામ તેનુ ંણ તેભણે ધ્માન યાખ્યુ.ં વન ૧૯૧૯ભા ં બબ્રટીળ 
વયકાયે યરેટ ફીર વાય કયુું કે વયકાયન કઆણ જાતન વલયધ કયનાયને વયકાય ન્મામાબરકાને 
જણાવમા લગય વીધી જ કેદ કયી ળકે. અ ફીરના વલયધભા ંગાધંીને એવુ ંગલુ ંબયલા ભજબયુ કમાત કે 
જેથી અંગ્રજ વાથે તેભના વફંધં ય ણૂતવલયાભ મકુાઆ ગયુ.ં ગાધંીએ વત્માગ્રશનુ ંએરાન કયી દીધુ ંજે છી 
તયત અખા દેળભા ંચતયપ રશિંવા પાટી નીકી તેલાભા ંજ મતૃવયભા ંબબ્રટીળ રશ્કયે રગબગ ૪૦૦ જેટરા 
વત્માગ્રશીને યશેંવી નાખ્મા ને ભાળતર રૉ રગાલી દીધ. અભ ફનેં ક્ષની રશિંવાના કાયણે ગાધંીએ 
રડત અટી રેલાની જાશયેાત કયી દીધી. ણ ત્માય સધુીની રડતની વપતાએ ગાધંીને બાયતના 
સ્લાતતં્ર વગં્રાભના ભશાનામક ફનાલી દીધા શતા. એવપ્રર ૧૯૨૦ભા ં ગાધંી All India Home Rule 
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Leagueના ધ્મક્ષ તયીકે ચુટંાઆ અવમા. ૧૯૨૧ભા ંગાધંીને બખર બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કૉંગે્રવના દ્વાયા કૉંગે્રવ 
લતી તભાભ વનણતમ રેલાની વત્તા અલાભા ંઅલી. ગાધંીના નેતતૃ્લભા ં સ્લયાજના ધ્મેમ વાથે કૉંગે્રવના 
ફધંાયણને નલેવયથી ઘડલાભા ંઅવયુ ંને કૉંગે્રવભા ંામાભાથંી પેયપાય કયલાભા ંઅવમા. કૉંગે્રવનુ ંવભ્મદ 
વાભાન્મ પી વાથે દયેક બાયતીમ ભાટે ખલુ્લ ુમકુલાભા ંઅવયુ.ં કૉંગે્રવભા ંપ્રલતતભાન યાજકતા ઉય કાબ ુ
ભેલલા ને વળસ્તને સધુાયલા કૉંગે્રવભા ંવત્તાને જુદા જુદા સ્તયે વવભવતભા ં વલકેન્દ્ન્રત કયલાભા ંઅલી. 
અલા ગરાનેં કાયણે શે્રષ્ટ્ઠીની એક ાટીભાથંી કૉંગે્રવન એક દના બાયતીમ વાથે જડામેરી વાચા 
થતભા ંયાષ્ટ્રલાદી ાટી તયીકે નુજૉન્ભ થમ. ગાધંીએ શલે રશિંવાની વાથે યદેળી (ખાવ કયીને બબ્રટીળ) 
ચીજના ફરશષ્ટ્કાયને ફીજા વયકાયક ળસ્ત્ર તયીકે અંગે્રજ વાભે તાકી દીધુ.ં અના જ બાગ તયીકે ખાદીન 
પ્રચાય ને પ્રવાયે બાયતબયભા ંજાણે એક જુલા ેદા કમો. દયેક બાયતીમને ખાદી ભી યશ ે તે શતેથુી 
ગાધંીએ બાયતની ગયીફ ને તલગંય ઘયની તભાભ સ્ત્રીને દયયજ ખાદી કાતંલા ને તે દ્વાયા યક્ષ 
યીતે વશકાયની રડતભા ંબાગ રેલા શાકર કયી. બબ્રટીળ ચીજ લસ્તુની વાથે ગાધંીએ બબ્રટીળ બણતય, 

બબ્રટીળ ન્મામારમભા ંને તભાભ વયકાયી નકયી છડલા ભાટે ણ યલુાનને યવ ચડાવયુ.ં જનતાને 
ીર કયી કે બબ્રટીળ વયકાય દ્વાયા રાદલાભા ંઅલેર કઆણ પ્રકાયન લેય કઆએ બયલ નશીં. બબ્રટીળ 
દ્વાયા એનામત થમેર બખતાફ, આલ્કાફ, આનાભ ને કયાભ ણ રકએ ગાધંીના કશલેાથી ાછા અી 
દીધા. દુવનમા અખી યફદંયના એક લબણકની જુદા જ પ્રકાયની રડતને ચયજ વાથે વનશાી યશી શતી. 
બાયતન ખણેૂખણૂ ગાધંીના યંગે યંગાઆ ચકુ્ય શત, રકભા ંસ્લયાજ્મની પ્રફ તૃા જાગી ચકુી શતી. રડત 
તેના ંવળખયે શતી ત્મા ંજ સ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભને જયદાય ધક્ક લાગ્મ. ફન્યુ ંએવુ ંકે પેબ્રઅુયી ૧૯૨૨ભા ંઉત્તય 
પ્રદેળભા ં થડા સ્લાતતં્ર્મ વેનાની એક રદલવ ફેકાબ ુફનતા ં સ્લાતતં્ર્મ વગં્રાભ રશિંવક ભાગે લી ગમ. 
ગાધંીજીની તભાભ ભશનેત ય જાણે ાણી પયી લળ્યુ.ં તેભને વાધનની શદુ્ધદ્ધ વલનાની વાધના વનયથતક રાગી. 
અભ તેભણે તે અદયેરી ને ત્માય સધુી રશિંવક યીતે દેળબયભા ં પેરામેરી વશકાયની ચલ 
અટી રીધી. ગાધંી ય વયકાય રશન ખટર ચાલ્મ ને તેભને છ લતની કેદની વજા થઆ. વગં્રાભના 
યસ્તે ગાધંી ભાટે અ શરે કાયાલાવ ત નશત ણ ગાધંીના જીલનની ત્માય સધુીની અ વોથી રાફંી 
જેરમાત્રા શતી. ૧૮ ભાચત ૧૯૨૨ના યજ ગાધંીન જેરલાવ ળરૂ થમ યંત ુ પેબ્રઅુયી ૧૯૨૪ભા ં ગાધંીને 
એેન્દ્ન્ડક્વનુ ંઑયેળન કયાવમા ફાદ જેરભાથંી મકુ્ત કયલાભા ંઅવમા. 

ગાધંીની ગેયશાજયીભા ં કૉંગે્રવ ધીભે ધીભે રડતભા ં ીછેશઠ કયલા ભાડંી ને ફે બાગભા ં લશેંચાઆ 
ગઆ. એક તયપ બચત્તયંજન દાવમનુળી ને ભતીરાર નશરેૂ શતા જે વયકાયભા ંબાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કૉંગે્રવની 
બાગીદાયીની તયપેણભા ં શતા ત ફીજી તયપ વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર ને ચક્રલતી યાજગારાચાયી 
જેલા ખેયખાંને એલ અંદેળ શત કે વત્તાભા ંબાગીદાયી કયી વયકાયન રશસ્વ ફની વયકાય વાભે રડલાનુ ં
કાભ રડતને નફી ાડી દેળે. ફીજી તયપ રશિંવક રડત દયમ્માન રશિંદુ મસુ્રીભ લચ્ચે ભજબતુ ફનેરી 
વશસ્સ્તત્લની બાલનાભા ંભટી ટ અલી. ગાધંીજીએ લૈભનસ્મની અ સ્સ્થવત તડલા થાગ પ્રમત્ન કમાત 
ણ કાઆં ન લતા ં૧૯૨૪ભા ં છેલ્રા ઉામ તયીકે ત્રણ ઠલારડમાના ંઉલાવ દ્વાયા રકના શૈમા ય 
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રાગણીન પ્રશાય કમો. અ ઉામ ઉયછલુ ંકાભ કયી ગમ ણ ફે કૉભ લચ્ચે કામભી પે્રભવેત ુગાધંીજી (કે 
અજ મુંત કઆણ) વપ ન થમા. 

કરકત્તા વધલેળનઃ તીવ્ર ચલન ામ 

૧૯૨૭ભા ંબબ્રટીળ વયકાયે વય જ્શન વવભનના ધ્મક્ષદે ફધંાયણીમ સધુાયા ભાટે એક કભીળનની 
યચના કયી જેભણે બાયતીમના તભાભ દયજ્જજાથી લબંચત કયી દીધા. અના યીણાભે બાયતની તભાભ 
યાજકાયણી ાટીએ કભીળનન ફરશષ્ટ્કાય કમો. ગાધંીએ ણ ૧૯૨૮ભા ં કરકત્તા (શારનુ ં કરકાતા)ભા ં
કૉંગે્રવભા ં ઠયાલ વાય કમો જેભા ં બાયતને યાજકીમ ભબ ને બાયતીમને તભાભ ફધંાયણીમ શક 
અલાની થલા રશિંવક આંદરન ભાટે તૈમાય યશલેાની ચીભકી ણ અી. તેભણે એ ણ જાશયેાત કયી 
દીધી કે જ એકલાય આંદરન ચાલ ુથળે ત તે વંણૂત સ્લતતં્રતાથી છં બાયતને કાઆં નશી ખે. વયકાય 
જ્માયે ન ઝકી ત ગાધંીએ ૧૯૩૦ભા ંદાડંી વત્માગ્રશભા ંતાના ળબ્દ વાચા કયી ફતાવમા. 

 

દાડંીભા ંગાધંીજી ૫ એવપ્રર ૧૯૩૦ 

તેભણે વયકાયે ભીઠા ય રગાલેરા કયના વલયધભા ંદાડંી કચૂની જાશયેાત કયી. અ કામતક્રભ મજુફ 
૨૧ ભાચે વાફયભતીથી કચૂ અયંબીને ૬ એવપ્રર ૧૯૩૦ના યજ ગાધંી દાડંી શોંચ્મા. યસ્તાભા ંજાણે ऱोग 
जुड़त ेगये कारवााँ बनता गया ગાધંીની દાડંીકુચ એક જગવલખ્માત ઐવતશાવવક ઘટના ફની ગઆ. ૪૦૦ રક.ભી. 
ના અ પ્રલાવભા ંભાનલ ભશયેાભણ ફની ગમ. ગાધંીએ બબ્રટીળ લજ્ઞાના પ્રતીકરૂે કઆ કય બમાત લગય 
દાડંીભાથંી જાશયેભા ં એક મઠુી નભક રીધુ.ં ગાધંીએ અને વવલનમ કાનનુબગંનાભ અપ્યુ.ં દાડંી વત્માગ્રશ 
બાયતીમ આવતશાવભા ંસલુણત ક્ષયે મરુરત થઆ ગમ. અ આંદરનભા ં૬૦,૦૦૦ બાયતીમને જેરભા ંધકેરી 
દેલાભા ં અવમા. બાયતન ખણેૂખણૂ ભા બભની ફધંન મસુ્ક્ત ભાટે રશરે ચડય. વયકાયને લાટાઘાટ 
કયલાની પયજ ડી. બબ્રટીળ વયકાયના પ્રવતવનધી તયીકે રૉડત ઇયલીને ગાધંી વાથે ભતં્રણા અદયી ને ફનેં 

https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AB%80%E0%AA%95%E0%AB%81%E0%AA%9A&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B8%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AA%AF_%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%AD%E0%AA%82%E0%AA%97&action=edit&redlink=1
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:Gandhi_at_Dandi_5_April_1930.jpg
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કે્ષ વભાધાનરૂે ભાચત ૧૯૩૧ભા ગાધંી-ઇયલીન કયાય કયલાભા ંઅવમ. કયાયભા ંનક્કી કયલાભા ંઅવયુ ં કે 
બબ્રટીળ વયકાય તભાભ યાજકીચ કેદીને જેરભાથંી છડી દે ને ફદરાભા ંગાધંી વશકાયની રડત મ્માન 
કયી દે. લધભુા ંગાધંીને રડંનભા ંગભેજી રયદભા ંબા. યા. ક. ના એકભાત્ર પ્રવતવનવધ તયીકે બાગ રેલા 
અભતં્રણ ાઠલલાભા ંઅવયુ.ં રયદભા ંબાયતીમને ને ખાવ ત ગાધંીને વનયાળા વવલામ કશુ ંજ ન ભળ્યુ ં
કાયણકે બાયતને સ્લતતં્રતા અલાના મદુ્દાને ફદરે અંગે્રજએ બાયતની રઘભુતીના મદુ્દાને ખફૂ ચગાવમ. 
અંગે્રજ દ્વાયા બાગરાની નીવતની ળરૂઅત અ રયદનુ ં વોથી ભશત્લની વપતા વાબફત થઆ. રૉડત 
ઇયલીનના નગુાભી રૉડત વલબરિંગટને બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદી વાભે નલેવયથી બબમાન અદયુું. ગાધંીની 
પયીલાય ધયકડ કયલાભા ંઅલી. અ દયમ્માન ગાધંીને એકરા ાડી દઆ તેભના જનતા ઈયના પ્રબાલને 
નષ્ટ્ટ કયી દેલા ગાધંીન તેભના નમુામી વાથેન વંકત  વંણૂત યીતે કાી નાખલાભા ંઅવમ. જ કે, 

વયકાયની અ ચાર વપ ન થઆ કાયણકે અ દયમ્માન વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરે આંદરનુ ં નેતતૃ્લ 
તાના શાથભા ંરઆને આંદરનકાયી ના જભ ને જુસ્વાને જ્લરતં યાખ્મ. જ્માયે વયકાયે ભતાવધકાયના 
મદેુ્દ નલા ફધંાયણભા ંછૂતને ન્મ ઉચ્ચલણતથી જુદા ગણ્મા ત્માયે ગાધંીજીએ ૧૯૩૨ભા ંવપ્ટેમ્ફય ભાવભા ં
ઉલાવના ળસ્ત્ર દ્વાયા વયકાયને તાના વોને વભાન ભતાવધકાય અલા પયજ ાડી. (જ કે, વભવાઆરથી 
ણ લધ ુ ખતયનાક અ ળસ્ત્રનુ ં અંગે્રજ વાભે વપ યીક્ષણ કયતી લખતે ગાધંીને ખફય નશતી કે 
બવલષ્ટ્મભા ંસ્લતતં્ર બાયતભા ંઅ ળસ્ત્રન ખફૂ દૂરુમગ થળે.) છૂતનુ ંજીલન સધુાયલાના યસ્તે ગાધંીનુ ંઅ 
પ્રથભ ગલુ ં શત ુ.ં ભાન કે, ગાધંીજીએ દબરતના વભાન વાભાજીક વધકાય ભાટે એક ભશાબબમાનન 
ામ નાખં્મ. તેભણે રશન્દુ વસં્કૃવતની લણત વમલસ્થાભા શરૂ (તચુ્છ) તયીકે ખાતા લગત ભાટે શયીજન ળબ્દ 
પ્રમજ્મ. ૮ભી ભે ૧૯૩૩ના રદલવે ગાધંીએ અંગે્રજ દ્વાયા બાયતીમના દભનના વલયધભા ં ૨૧ રદલવના 
ઈલાવ કમાત. ૧૯૩૪ભા ંગાધંીન જાન રેલા ત્રણ હભુરા ણ થમા, ણ અ ફધુ ંગાધંીને જાણે નલ 
જુસ્વ રંુુ ાડત ુ ંશમ તેભ ગાધંીનુ ંઆંદરન લધ ુને લધ ુજય કડતુ ંગયુ.ં ફીજી તયપ ગાધંીને રાગલા 
ભાડં્ ુ ં કે કોંગે્રવીની નજયભા ં રશિંવા ને ઈલાવની રકિંભત દુશ્ભનના ગે મકુીને ધાયુું કયાલલાના 
ભઘ ળસ્ત્રથી વલળે કાઆં નશતી, જ્માયે ગાધંી ભાટે ત તે જીલન જીલલાન એક ભાગત શત. રશિંવા ભાટે 
કોંગે્રવીના વલચાયથી ગાધંીને ખફૂ દુઃખ થયુ ં ને તેભણે કોંગે્રવને યાભ યાભ કયી દીધુ.ં તેભના 
ઈત્તયાવધકાયી તયીકે જલાશયરાર નશરેૂ કોંગે્રવને ક્ષના પ્રમખુ ફન્મા. સ્લતતં્રતા ભેલલા બાયતને કમ 
યસ્ત નાલલ જઆએ તે ફાફતે ગાધંી ને ન્મ કોંગે્રવી લચ્ચેના ભતબેદ જગ જાશયે શતા. જાણે 
બાયતનુ ંબાવલ વયદાય ને નશરેૂ લચ્ચે જમાયે સકુાની દ ભાટે વદંગી કયલાની અલી ત્માયે વલધાતાએ 
જાણે પયજ ાડી કે ગાધંીજી નશરેૂને વદં કયે. ગાધંીજીની અ વદંગી એ કેટરી મગ્મ શતી તે ચચાત 
માલત્ચરંરદલાકય ચારતી યશળેે. અજે ણ ઘણા રક તેભની ટીકા કયતા ંકશ ે છે કે ગાધંીએ ઝાદી ત 
ાલી તે ભાટે બવલષ્ટ્મન દયેક બાયતીમ તેભન ઊણી યશળેે ણ તે ઊણ દયેક ચકુલલાની તક ભે તે 
ભાટે વલધાતાએ ગાધંી ાવે અલ વનણતમ કયાવમ શળે. ગાધંીએ કોંગે્રવભાથંી છટા ડીને બાયતના ગાભડ ે
ગાભડ ે જનજાગયણનુ ં કાભ શાથભા ં રીધુ.ં તેભણે સ્શૃ્મતા વાભેની તેભની મરુશભ લધ ુ તેજ ફનાલી, 
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ચયખાને ઘયે ઘયે શોંચાડય ને નલી વળક્ષણનીવતન પ્રચાય કમો. અ દયમ્માન વેલાગ્રાભ ગાધંીજીનુ ંઘય 
ફની ગયુ.ં 

૧૯૩૯ ભા ં જભતન નાઝીએ રેન્ડભા ં ઘવુેઠ કયલાને કાયણે ફીજુ ં વલશ્વ યધુ્ધ પાટી નીકળ્યુ.ં 

પાળીલાદીના ત્માચાયન બગ ફનેરા તયપ ગાધંીની યેુયુી વશાનભુવુત શતી ણ કૉંગે્રવભા ં ચચાત 

કયતા ંએક સયુ એલ નીકળ્મ કે ઘયઆંગણે જ્માયે તાની અઝાદી ભાટે અણે લરખા ંભાયતા શઆએ 

ત્માયે યધુ્ધભા ં કુદી ડલાભા ં કઆ ડશાણ નશત ુ.ં જ કે ગાધંીએ અંગે્રજને કહ્ુ ં કે જ યધુ્ધ ફાદ તે 

બાયતની સ્લતતં્રતાન કઆ લામદ કયે ત બાયતીમ તેભના કે્ષ યધુ્ધ રડલા તૈમાય શતા. બબ્રટીળ 

વયકાયન પ્રવતબાલ નકાયાત્ભક શત. બબ્રટીળયએ ધીભે ધીભે રશન્દુ ને મસુ્સ્રભ લચ્ચે તણાલ ઉબ થામ 

ને વતત જલાઆ યશ ે તેલી નીવત નાલી. જેભ જેભ યધુ્ધ અગ લધતુ ંગયુ ં તેભ તેભ ભશનદાવે 

લબણકબદુ્ધદ્ધ મજુફ અંગે્રજ ઈય સ્લતતં્રતા ભાટેનુ ંદફાણ લધાયલા ભાડં્ ુ ંને છેલટે વનણતમાત્ભક (અંગે્રજ) 
બાયત છડની ચલ દેળબયભા ંઅગની જેભ પેરાઆ ગઆ. ગાધંી ને તેભના ટેકેદાયએ અંગે્રજને જણાલી 

દીધુ ં કે સ્લતતં્રતા નરશ ત યધુ્ધભા ં કઆ ભદદ ણ નરશ. તેભના તીખા ળબ્દને કાયણે બબ્રટીળ દએ 

મુફંઆભા ં૯ભા ઑગસ્ટ ૧૯૪૨ના યજ તેભની ધયકડ કયી ને ફે લત સધુી જેરભા ંજ યાખ્મા. 

બાયતના બાગરા 

રશન્દુ ને મસુ્સ્રભ ફને્ન કભ ય ગાધંીન ખફૂ પ્રબાલ શત. એભ કશલેાત ુ ંકે જ રશન્દુ-મસુ્સ્રભ દંગા 
ગાધંીજીની શાજયી ભાત્રથી ફધં થઆ જતા. ગાધંી અંગે્રજની બાગરાલાદી નીવત વભજી ગમા. તે 
બાગરાના વલયધી શતા. યંત ુબાયતની પ્રજા બાગરાના નકુવાનને વભજી ળકે તેટરી વભજદાય નશતી. 
છેલટે ગાધંીએ ણ બાગરાન ઝીણાન ફે દેળન વવધ્ધાતં (two nation theory) સ્લીકાયલ ડય. 
યીણાભે રશન્દુ ફહભુતીલા બફનવાપં્રદાવમક બાયત દેળ ને આસ્રાવભક દેળ ારકસ્તાન ૧૯૪૭ભા ં
સ્સ્તત્લભા ંઅવમા. વત્તાના શસ્તાતયણ દયમ્માન ન્મ બાયતીમના વાથે ઈજલણીભા ં જડાલાના ફદરે 
બાગરાના દુઃખને કાયણે ગાધંીએ કરકત્તા એકાતંલાવ વદં કમો. 

ગાધંીજીની શત્મા 

ગાધંીજીનુ ં લતતન રશન્દુ ને મસુ્સ્રભ વગતી ફને્ન કભને તે વાભેની કભના ક્ષકાય દેખાતા. 
જેના ામાભા ંવલતધભત વભબાલન વવદ્ધાતં છે તેલા ગાધંીજીએ કભલાદી રશિંવા ટાલા તાનુ ંળક્ય તેટલુ ં
મગદાન અપ્યુ.ં રશન્દુ ભશાવબા ભાટે ગાધંીન ક્ષાત વહ્ય ફની ગમ ને ૧૯૪૮ની ૩૦ભી 
જાન્યઅુયીએ નથયુાભ ગડ્વેએ ગાધંીજીને ગીએ દીધ. અભ લયવથી અઝાદી ભાટે રડત એક ભશાન 
મદ્ધ વદાને ભાટે ચાલ્મ ગમ, ખયેખય અણે રશન્દન એક રશયર ગભુાવમ. 
 


