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Abstract:   દુનિયાિો ઇનિહાસ લાાંબી લાાંબી કૂચોિી િોાંધોથી ભરલેો છે.શ્રી કૃષ્ણિી કથામાાં યાદવોિી મથુરાથી દ્વારકા સુધીિી કૂચિી વાિ 

છે કે નવશ્વિી સૌથી લાાંબી અિે લાખોિા લાખો લોકોિે આવરી લેિી 10000 નકમીિી કૂચ દનિણ ચીિ થી ઉત્તર ચીિ સુધી માઓ ઝેદૂાંગિી 

આગેવાિી હેઠળ ચીિી પ્રજાએ કરી હિી. નહાં દિા ઇનિહાસિી સૌથી મહત્વિી કૂચ ગાાંધીજીિી આગેવાિી હેઠળ 12મી માચચ,1930થી હાથ 

ધરાયેલી દાાંડીકૂચ હિી.આમ િો એ પ્રનિકરૂપ કૂચ હિી પરાંિુ આ કૂચ થયા બાદ નહાં દમભરમાાં જાગૃનિ આવે એ અપૂવચ હિી.અમદાવાદથી દાાંડી 

સુધીિી આ યાત્રા પછી દાાંડીયાત્રા કે દાાંડીકૂચિાિ િામ ેજાણીિી બિી. આ દાાંદડીકૂચ એ નહાં દ માટે શાપરૂપ નિનટશ શાસિિે નવદાય કરવાિી 

લડાઇમાાં મહત્વિા ભાગરૂપ ેઆ લડાઇ હિી.દાાંડીકૂચ દરનમયાિ શુાં કરવામાાં આવયુાં િથા આ સમગ્ર ઘટિા નવશ ેઆ લેખ પ્રકાનશિ કરાવામાાં 

આવયો છે.  

 

Index Terms – ગાાંધીજી , દાાંડીકૂચ , સત્યાગ્રહીઓ , મીઠાિો ત્યાગ , સનવિય કાિૂિ  

I. INTRODUCTION 

 

મહાત્મા ગાાંધીજી નવશ ે:  

                 મહાત્મા ગાાંધી હિહિશ શાસન સામે ભારતીય રાષ્ટ્ર ીય ચળવળના નેતા અને 'રાષ્ટ્ર હિતા' માનવામાાં 

આવે છે .તેમન ાં િૂરાં  નામ મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધી હત ાં .મહાત્મા ગાાંધીનો જન્મ 2 ઓક્િોબર 1869 ના રોજ ગ જરાતમાાં િોરબાંદર 

નામના સ્થળે થયો હતો .તેમના હિતાન ાં નામ કરમચાંદ ગાાંધી હત ાં .મોહનદાસની માતાન ાં નામ િ તલીબાઈ હત ાં, જ ેકરમચાંદ ગાાંધીજીની 

ચોથી િત્ની હતી .મોહનદાસ તેના હિતાની ચોથી િત્નીનો અાંહતમ સાંતાન હતા. 
 

       મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધી મહાત્મા તરીકે જાણીતા છે. તેઓ અત્યાંત પ્રહતભાસાંિન્ન નેતા હતા. તેમણે અાંગ્રજે 

સરકાર િાસેથી દ હનયા દાંગ રહી જાય તે રીત ેભારત દેશને આઝાદી અિાવી. તેમની અહહાંસક ચળવળની હિલસૂિીએ રાષ્ટ્ર ીય અને 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તર ેશાાંહતિૂણણ તબદીલી ઉિર ખૂબ ઊાં ડો પ્રભાવ િાડ્યો. તેમના શબ્દોમાાં આ ચળવળ એ એક સત્યાગ્રહ હતો; અને આખર ે

તેમણે સિળતા મેળવી અને એ સાહબત કરી બતાવય ાં. ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામના મહાનાયક મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધી હવશ્વ માનવ 

હતા, તેઓ મહાત્મા ગાાંધી નામે હવશ્વભરમાાં જાણીતા થયેલા અને ભારતના રાષ્ટ્ર હિતા તરીકેન ાં માન િામ્યા છે. તેમણે હિિીશ રાજ િાસેથી 

આઝાદી મેળવવાની ભારતની ચળવળને દ હનયાના નકશા િર મૂકી. તેમના આદશો ભારતમાાં  અને અન્ય દેશોમાાં િણ શાાંહતમય 

િહરવતણનની ચળવળ માિે પે્રરણાદાયક રહ્યા છે.દાાંડીકૂચ એ મહાત્મા ગાાંધીજીની એક મહત્વની અને હવશ્વ પ્રહસધ્ધ ઐહતહાહસક ઘિના છે.  

દાાંડીકૂચ  : 

     ભારતમાાં અાંગ્રજેો દ્વારા મીઠાની વેચાણહકાંમત િર 2400 િકા જિેલો વેરો લાદી દેતા, ગાાંધીજીને તે અન્યાયી િગલ ાં 

લાગય ાં હત ાં એક સરકારી પ્રકાશન મ જબ .1 બાંગાળી મણ મીઠાનો ભાવ 10 િાઈનો િડતો અને તેના ઉિર 2૦ આના 24૦ િાઈ વેરો લદાયો 

હતો એિલે વેંચાણહકાંમત િર 24૦૦ િકા જિેલો વેરો થયો હતો .તે સમયે ભારતની માથાદીઠ આવક એક આનો સાત િાઈ હતી .1925-26 

વર્ણમાાં સરકારી વાહર્ણક આવકના 19.7 િકા આવક મીઠાના કરમાાંથી થતી હતીતવાંગર સહહત દેશના તમામ લોકોને સીધી -જથેી ગરીબ .

.રીતે સ્િશણતા આ મ દ્દા માિે ગાાંધીજીએ મીઠાનો સત્યાગ્રહ કરવાન ાં એલાન કય ું સહવનય કાન નભાંગની ચળવળના ભાગરૂિે ગાાંધીજીએ દાાંડી 

ગામના દહરયાહકનાર ેકએ મીઠાના કયદાનો ભાંગ કરવાન ાં નક્કી કય ું. 11 માચણ 1930 ની સાાંજ ેગાાંધીજીએ અમદાવાદના સાબરમતી હહરજન 

આશ્રમમાાં હજારો લોકોની સભાને સત્યાગ્રહનો સાંદેશો આપ્યો. ધરિકડ થાય તો િણ લોકોની મક્કમતા િૂવણક અહહાંસક રીતે અાંગ્રજે સરકાર 

સામે લડત આગળ વધારવા તેમણે અન રોધ કયો. 
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     દાાંડી સત્યાગ્રહ અથવા દાાંડીકૂચ એ મહાત્મા ગાાંધીના નેતૃત્ત્વમાાં અાંગ્રજે શાસન સામે કરવામાાં આવેલ અહહાંસક 

સહવનય કાનૂનભાંગની ચળવળ હતી. 12 માચણ થી 6 એહપ્રલ 1930 દરહમયાન ૨૪ હદવસ સ ધી ચાલેલી આ લડતમાાં અાંગ્રજે સરકારના મીઠા 

િરના એકાહધકાર તેમજ મીઠા િર લગાડવામાાં આવેલા કર હવરૂદ્ધ અહહાંસક પ્રહતરોધ દ્વારા પ્રત્યક્ષ કાયણવાહીન ાં અહભયાન શરૂ કરવામાાં 

આવય ાં. મહાત્મા ગાાંધીએ િોતાના 79 હવશ્વાસ  સ્વયાંસેવકો સાથે આ સત્યાગ્રહની શરૂઆત કરી.24 હદવસ સ ધી પ્રહતહદન 10 માઇલ અાંતર 

કાિતી આ કૂચ સાબરમતી આશ્રમથી શર થઈ નવસારી નજીક દહરયાહકનાર ેઆવેલા દાાંડી ગામે િૂરી કરવામાાં આવી. માગણમાાં હજારો 

ભારતીયો આ કૂચમાાં જોડાતા ગયા. 6 એહપ્રલ ના રોજ સવાર ે6:30 કલાકે ગાાંધીજીએ મીઠાનો કાયદો તોડી નાખ્યો જનેા િહરણામે સમગ્ર 

દેશમાાં આવા અહહાંસક સહવનય અવજ્ઞા આાંદોલન શરૂ થયા. 

    ગાાંધીજીએ અમદાવાદના સાબરમતી હહરજન આશ્રમમાાં એિલેકે હાલના ગાાંધી આશ્રમથી 12 માચણ, 1930ના રોજ 

"વૈષ્ણવ જન તો તેર ેર ેકહીએ, જ ેિીડ િરાઈ જાણે ર"ે ગવાયા બાદ િોતાના 78 સત્યાગ્રહીઓ સાથે નવસારી હજલ્લાના દાાંડી બાંદરના 

દહરયાહકનારા સ ધી િદયાત્રા યોજી. જ ેયાત્રા ઐહતકાહસક યાત્રા ‘દાાંડીકૂચ’ના નામે ઓળખાઈ. 

     12, માચણ 1930 માાં 78 ક્ાાંહતકારીઓ સાથે દાાંડીયાત્રા શરૂ કરી હતી. જમેાાં 16 થી 61 વર્ણની વયના ક્ાાંહતકારીઓ 

જોડાયા હતા. આ કૂચમાાં ગાાંધીજી સહહત ક લ 80 સ્વયાંસેવકોએ ભાગ લીધો જ ેિૈકી મોિાભાગનાની ઉાંમર ૨૦ થી ૩૦ વર્ણની હતી. જમે જમે 

કૂચ આગળ વધતી રહી તેમ માગણમાાં હજારો ભારતીયો આ કૂચમાાં જોડાતા ગયા. હનમ્નહલહખત સૂહચ કૂચ દરહમયાન શરૂઆતથી અાંત સ ધી 

ગાાંધીજીનો સાથ આિનારા સ્વયાંસેવકોની છે.તે સમયે ગાાંધીજીની વય 61 વર્ણ હતી, એ મ જબ તેઓ સૌથી મોિી વયના ક્ાાંહતકારી હતા. 

તેઓએ 24 હદવસમાાં 241 માઈલન ાં અાંતર કાિી 5, એહપ્રલ 1930 ના રોજ આ યાત્રા દાાંડી િહોાંચી હતી. જ્ાાં વહેલી સવાર ેગાાંધીજી સહહતના 

ક્ાાંહતકારીઓએ સમ હસ્નાન કય ું હત ાં. 

     અાંગ્રજે શાસકોએ મીઠાવાળી જગયાએ કાદવ અને મીઠ ાં  એક કરી દીધા હતા. િરાંત  એક સ્થાહનક કાયણકર ેમીઠા 

િર િાાંદડા રાખી મીઠ ાં  છ િાવી દીધ ાં હત ાં. 6, એહપ્રલ 1930ના રોજ ગાાંધીજીએ આ મીઠાાંની મ ઠ્ઠી ભરીને મીઠાના કાયદાનો ભાંગ કરતાાં બોલ્યા 

કે, “હ ાં  આજથી હિિીશ સામ્રાજ્ની ઈમારતના િાયામાાં લ ણો લગાવ ાં છ ાં .” 

    કૂચ માિે ગાાંધીજી કડક હશસ્ત અને અહહાંસાના હહમાયતી હતા. આ કારણોસર જ તેમણે કૂચ માિે કોાંગ્રેસ િક્ષના 

સભ્યોના બદલે િોતાના આશ્રમમાાં પ્રહશહક્ષત સ્વયાંસેવકો િર િસાંદગી ઉતારી હતી.8 હજલ્લા અને 48 ગામોને આવરી લેતી 24 હદવસની કૂચ 

દરહમયાન રાહત્રરોકાણ, સાંિકો અને સમય આયોજન સાથેની યોજના તૈયાર કરવામાાં આવી. કૂચ િહેલાાં ગાાંધીજીએ પ્રત્યેક ગામમાાં િોતાના 

સ્વયાંસેવકો મોકલ્યા જથેી તે સ્થાહનકો સાથે મળીને રાહત્રરોકાણની વયવસ્થા કરી શકે.પ્રત્યેક કાયણક્મને સ્થાહનક તેમજ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

સમાચારિત્રોમાાં પ્રકાહશત કરાયા. 

    2 માચણ 1930ના રોજ ગાાંધીજીએ વાઇસરોય ઇરવીન સમક્ષ એક પ્રસ્તાવ રજૂ કયો જ ેઅાંતગણત જો વાઇસરોય જમીન 

મહેસૂલ આકારણીમાાં રાહત, સૈન્ય ખચણમાાં ઘિાડો, હવદેશી કિડાાં િર કરવધારો અને મીઠાનો કર સમાપ્ત કરવા સહહતની અહગયાર 

માાંગણીઓ સ્વીકારવા તૈયાર હોય તો કૂચ રોકવાનો પ્રસ્તાવ મોકલ્યો. વાઇસરોયે ગાાંધીજીને મળવાનો ઇન્કાર કરી આ પ્રસ્તાવને િગાવી 

દેતાાં કૂચની તૈયારીઓએ ગહત િકડી.ગાાંધીજીએ િીપ્િણી કરી કે, " મેં ઘૂાંિણ િેકવીને રોિલીનો િ કડો માાંગયો હતો બદલામાાં મને િથ્થર 

મળ્યા." કૂચની િૂવણ સાંધ્યાએ હજારો ભારતીયો ગાાંધીજીના પ્રાથણનાસભાના ભાર્ણને સાાંભળવા સાબરમતી આશ્રમે ઉમિી િડ્યા. ધ નેશનએ 

અહેવાલ છાપ્યો કે ગાાંધીના ય દ્ધ હ ાંકારને સાાંભળવા 60000 લોકો નદીહકનાર ેઉમિી િડ્યાાં. 

    દાાંડીમાાં કાનૂનભાંગ બાદ ગાાંધીજી દહક્ષણના દહરયાહકનારા તરિ આગળ વધ્યા અને મીઠાનો કાયદો તોડવાની 

સાથે માગણમાાં સભાઓને સાંબોહધત કરતા રહ્યા. કોાંગ્રેસ િક્ષે દાાંડીની દહક્ષણે ૨૫ માઇલ દૂર આવેલા ધરાસણા ખાતે સત્યાગ્રહ કરવાની 

યોજના બનાવી િરાંત  યોજના કાયાણહન્વત થાય તે િહેલાાં જ ચોથી મેની મધ્યરાહત્રએ ગાાંધીજીની ધરિકડ કરવામાાં આવી. દાાંડીકૂચ અને 

પ્રસ્તાહવત ધરાસણા સત્યાગ્રહે સમાચાર માધ્યમો દ્વારા ભારતની આઝાદીની લડત તરિ હવશ્વન ાં ધ્યાન આકહર્ણત કય ું. મીઠાના કાયદા 

હવરદ્ધનો આ અહહાંસક પ્રહતરોધ લગભગ એક વર્ણ સ ધી ચાલ  રહ્યો અને મહાત્મા ગાાંધીની જલે મ હિ બાદ વાઇસરોય ઇરવીન સાથેની 

બીજી ગોળમેજી િહરર્દ સાથે સમાપ્ત થયો.મીઠાના સત્યાગ્રહ દરહમયાન લગભગ 60000 જિેલાાં ભારતીયોને જલેમાાં િૂરી દેવામાાં આવયા.જોકે, 

આ સત્યાગ્રહ અાંગ્રજેો તરિથી મોિી કર માિી અિાવવામાાં હનષ્િળ રહ્યો 
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