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Continuous issue-26 | April – May 2017 

પ્રારંભિક કોગે્રસી (હિદીં રાષ્ટ્રીય મિાસિા) નેતા ઓના ઠરાવો (ઇ.સ 1885 થી ઇ.સ 1907) 
 

‘ પ્રવાસી ભારતીય દિવસ’ ની ઉજવણીની તારીખે આજથી વર્ષો પહલેા  9-1-1915ના  રોજ ભારતના મ ુંબઇ બુંિરે 
ગાુંધીજી ‘ કીનફસસ  કેસ્ટલસ ’ નામના જહાજમાુંથી ઉતયાસ ત્યારે તત્કાલીન ભારતમાું રાજકીયકૈ્ષતે્ર દહિીં રાષ્ટ્રીય 
મહાસભાનો ત્રીસ વર્ષસનો અન ભવ થઇ ગયો હતો. તા.20-12-1885ના રોજ દહિી મહાસભાની સ્થાપના એ 
.ઓ..હ્ય મના  માગસિર્સન હઠેળ થઇ. આ અગાઉ ભારતમાું જમીન માલલકોન ું ય નનયન ,ઇન્ડીયન અસોનસયેર્ન (ઇ.સ 
1876),  મદ્રાસ મહાજન સભા (મે,1884), ગ જરાત સભા( 1884) ,બોમ્બે પે્રસીડેન્ર્ી એસોનસયેર્ન (સપ્ટે,1885)  
સ્થાનનક અને પ્રાુંનતય સ્તરે ઉપરોક્ત સુંસ્થાઓ દ્વારા અંગે્રજો સામે પ્રબળ માુંગણી કરત  ું હત  ું , તા. 4-7-1776 ના 
રોજ આઝાિ અમેરીકામાું ‘કોગ્રેસ’ ર્બ્િ રાજનીનતમાું પ્રચલીત બન્યો જેનો અથસ ‘લોકોન ું સમ હ’ એવો  થાય આવી 
સામ દહક ભાવનાથી રાષ્ટ્રરીય સ્તરે ભારતના પ્રશ્નો ઉઠાવવા ભારતમાું દહિી રાષ્ટ્રીય  મહાસભા(કોગ્રેસ)ની સ્થાપના 
થઇ.  અન ક્રમે મ ુંબઇ (1885), કલકત્તા(1886), મદ્રાસ(1887)માું  અન ુંક્રમે વ્યોમેર્ચુંદ્ર બેનરજી, િાિાભાઇ નવરોજી 
અને બહરૂદ્દીન તૈયબજી જેવા નવલભન્ન ધમી અધ્યક્ષોના વડપણા હઠેળ  અનધવેર્નો થયાું જેમાું અંગે્રજો સામે કેવી 
અને શ ું માગણી કરવી એ સુંિભે ઠરાવો કરવામાું  આવતા અને અગાઉના અનધવેર્નમાું તેની ચચાસ કરવામાું 
આવતી. 
 

 

        ઉપરોક્ત  ફોટોગ્રાફ પ્રથમ દહિી ધારાસભા અનધવેર્ન (ઇ.સ 1885 થી  સ રત અનધવેર્ન, 1907)ના 
સમયના નેતા ‘ મવાળવાિી’  તરીકે ઓળખાયા.  ઇ.સ 1907ના સ રત અનધવેર્નમાું  કોગે્રસમાું મવાળવાિી અને 
જહાલવાિી એમ બે વગોમાું નવભાજજત થાય છે ઇનતહાસના  ખણખોજમાું આ ઘટનાને નવર્ેર્ષ મહત્વ હોવા છતાું 
મળાવવાિીના ઇ.સ 1907  પહલેાના કાયો ,ઠરાવો ,પ્રવનૃત વગેરે પર એટલો પ્રકાર્ પડયો નથી, આજ મવાળવાિી 
ઓના સમયમાું ‘સ્વિેર્ી આંિોલન’ (1905 ) થય ું હત  ું.  ઇનતહાસના અભ્યાસમાું આ મવાળવાિી નેતાઓના કાયોને 
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પ ન:  ચકાસવાની પણ જરૂરીયાત છે. પ્રસ્ત  ત લેખમાું  પ્રારુંલભક કોગ્રેસી નેતાઓનો અલભગમ ચકાસવાનો એક 
પ્રયાસ છે. 

       પ્રારુંલભક કોગ્રેસી નેતા િાિાભાઇ નવરોજીના નનવેિન મ જબ  ર્રૂઆતમાું અંગ્રેજોનો સ્પષ્ટ્ટ નવરોધ એ 
કોગે્રસના અસ્તીત્વ માટે ખતરા સ્વરૂપ હોય તેઓએ કોગે્રસ દ્રારા અંગે્રજો સામે લોકોની મ શ્કેલીઓના નનવારણની 
અપીલ કરી હતી અને ર્રૂઆતી કોગે્રસને સ્થાયી કરવાનો પ્રયાસ કયો હતો. િાિાભાઇની આ વાત ના ટેકા રૂપે  
અંગ્રેજો દ્વારા આઝાિીની લડાઇના સમયે ઘણી વાર ‘ ગ જરાત નવદ્યાપીઠ,અમિાવાિ અન ે ગાુંધીજીના પત્ર 
‘નવજીવન’ પર પ્રનતબુંધ મ કવામાું આવ્યો હતો.  

      બાકીપ ર 1912માું  ભરાયેલ સત્તાવીસમા અનધવેર્નના ઠરાવ  મ જબ દહિીં રાષ્ટ્રીય મહાસભાનો મ ખ્ય ધ્યેય  
લિદટર્ સામાયનયનાું સ્વરાજ ભોગવતાું સુંસ્થાનોના જેવ ું રાજબુંધારણ દહદ ુંસ્તાનની પ્રએ એ મેળવવ ું અને તે 
સામ્રાયનયના હક અને જવાબિારીઓમાું સુંસ્થાનોના સમાન ભાગીિાર થવ ું .તે ધ્યેય સાધવા માટે ચાલ  રાજતુંત્રમાું 
સતત કાયિેસર સ ધારો કરાવવો, રાષ્ટ્રીય એકતા જગાવવી, એ હરે જીવનને પોર્ષવ ું અને િેર્નાું બોધ્ધ્ધક અન ે
નૈનતક બળને ,તેમજ આનથિક અને ઔધોલગક સાધનોનો નવકાસ કરીને તેમને વ્યવસ્સ્થત કરવાું. 

          કોગે્રસ દ્વારા પ ણસ સ્વરાજની માુંગણી 26-1-1930 ના રોજ આજે ભારતના જ અંગ નથી એવા લાહોરનાું  
લાહોર અનધવેર્નમાું થઇ હતી .તો એ અગાઉ કયા પ્રક્રારની માગણી કરાઇ હ્તી ?  ઇ.સ 1885 થી ઇ.સ 1906 
સ ધી કોગ્રીસી નેતાઓનાું લચિંતન અને ઠરાવોને સમજવા નીચે મ જબનો ચાટસ  -1 ચાટસ  સમજીએ. 

                      

( નોંધ:- ઉપરોક્ત ચાટસ  પ સ્તક ‘મહાસભાના ઠરાવો’ નવઠ્ઠલ્િાસ કોઠારી 1885-1949ના ઠરાવોના 1906 સ ધીના 
ઠરાવોના અભ્યાસોને આધારે બનાવવામાું આવ્યો છે.) 

                

 

ભારતમા  હિન્દી 

ઓન ું  પ્રહતહનહતત્વ  

2% 

ભારતમાું સનદી 

પરીક્ષાઓ /હિક્ષણ  

26% 

ન્યાય વ્યવસ્થા  

32% 

હિન્દ  મ સ્લીમ  

1% 

વેરો  

10% 

ગરીબાઇ -

આર્થથક  સ ધાર  

9% 

ધારાસભાના કાયદા  

13% 

લશ્કરી ખર્ચ  

7% 

ચાર્ટ -1    



KCG-Portal of Journals 
 

3 | P a g e  
 

ન્યાય વ્યવસ્થા:  

      ઇ.સ 1757ના પ્લાસીના નવપ્લવ બાિ અંગે્રજોને ઇ.સ 1764માું દિવાની(મેહસ લ ઉઘરાવવાનો) અનધકાર 
મળતા જ તેમણે ભારતના કાયિામાું સ ધારા કરવાન ું ર્રૂ કય સ હત  ું આ શે્રણીમાું ઇ.સ 
1773,1784,1793,1813,1833,1853,1858,1862,1892 ન્યાનયક સ ધારો કરવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો .આમ છતાું 
ભારતીય પ્રએ ને મળૂભતૂ અનધકારો પ્રાપ્ત ન થતા પ્રારુંલભક કોગ્રેસી નેતાઓના ઠરાવોની ઉડીને આંખે વળગતી 
બાબત તત્કાલીન ન્યાય પ્રણાલીને સ ધારવાની માુંગણી હતી. કોગ્રસના ધ્યેયોમાું પણ આ બાબત સ્પષ્ટ્ટ જણાય છે 
. કોગે્રસ દ્વારા પ્રારુંલભક સમયમાું ન્યાયી વ્યવસ્થામાું મળૂભતૂ સ ધારાની માુંગણી કરવામાું આવી હતી જેમકે 
અિાલતોમાું સેસન્સ માું  જજોના નનણસયો ઉપરાુંત યનય રીનો અલભપ્રાય તેમજ નનણસય િાખલ કરવો. આ બાબતની 
માગણી મહત્તમ થયેલ જણાય છે ઉપરાુંત અનનતી નવરોધનો કાયિો,કાયમી જમાબુંધી,દહન્િી પ્રનતનીનધ 
સુંસ્થા,ભારતીય લોકોને ન્યાય,નાણાના ચલણ,ર્ાહી કનમર્ન અને મદ્રાસ મ્ય નનપલ લબલ જેવી અનેક બાબતના 
ઠરાવો કરી ઉગ્ર માગણી કરી હતી.બુંગ-ભુંગ(બુંગાળના ભાગલા)ના દકસ્સામાું પણ તેમણે  યોગ્ય  કાયિાકીય 
પગલા ભરવાની ઉગ્રમાું માગણી કરેલ જણાય છે. કોગે્રસન ું ર્રૂઆતી લક્ષ્ય ભારતીય પ્રએ ને કાયિાકીય રક્ષણ 
આપવાન ું હત   અને એ માટે તેમણે પ્રયત્ન કયાસ હતા કારણકે અંગે્રજો સામે આઝાિી મેળવી ર્કાય છે એવા સ્વપ્ન 
કોગે્રસે બહ  પાછળથી અસહકારના આિોંલન (1920) બાિ જોયા હતા. અલબત તેમનો પ્રાથનમક પ્રયાસ લોકોના 
હકો અને કાયિાન ું પાલન હોવાન ું જણાય છે. 
 

િારતમા ં સનદી પરીક્ષા અને શિક્ષણ 

      કોગે્રસની સ્થાપના અગાઉ ભારતમાું અંગે્રજો દ્રારા નર્ક્ષણ અંગે  કેટલાક કાયો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાું 
આવ્યો હતો ઇ.સ 1813 ના સનિી ધારામાું ખસ્તી પાિરીઓના એલીઝાબેથ ઉપરના પોતાના ધમસના ફેલાવા 
િબાણ  સુંિભે સૌ પ્રથમ નર્ક્ષણ માટે 1 લાખ રૂ ફાળવવામાું આવ્યા .ત્યારબાિ ઇ,સ 1833ના સનિી ધારામાું 
મેકોલ દ્વારા અંગ્રેજી નર્ક્ષણની ભલામણ કરવામાું આવી જે સ્વીકાયી ત્યારબાિ ઇ.સ 1853ના સનિી ધારામાું 
નર્ક્ષણમાું સ ધારા થયા. ઇ.સ 1857ના નવપ્લવના પરીણામે ઇ.સ 1858ના રાણીના ઢુંઢેરા માુંથી મ ુંબઇ,મદ્રાસ અને 
કલકતા એમ ત્રણ ય નનવસીટીની સ્થાપના થઇ આજ શે્રણીમાું ઇ.સ 1872માું હુંટર કનમર્ને નર્ક્ષણ જગતમાું સ ધારા 
સ ચવ્યા અલબત ભારતના બહ સ ુંખ્યક સ ધી નર્ક્ષણ નદહવત પોહચ્ય . આઝાિ ભારતમાું આઇ.એસ અન ે
આઇ.એ.એસની પવૂસભનૂમકામાું અંગે્રજોની અનધકારીઓની નનમણ ક નીનત હતી.સ્વલણિમ ગ જરાતે 21મી સિીમાું 
કમસચારીઓની નનમણ ક માટે અપનાવેલ સ્પધાસત્મક પરીક્ષા પણ 19મી  

સિીની અંગે્રજો દ્વારા લેવાતી પરીક્ષાઓની િેન છે પરુંત   તે સમયે આવી પરીક્ષાઓ ઇગ્લેંડમાું  લેવાતી કોગે્રસ દ્રારા 
લગ. િરેક અનધવેર્નમાું આ પરીક્ષા ભારતમાું ચાલ  કરવાની માુંગણી કરવામાું આવેલ જેથી ભારતના નાગરીકો 
પણ અંગ્રેજી વહીવટમાું સરળતાથી  નોકરી મેળવી ર્કે. આ ઉપરાુંત ઔનધલગક નર્ક્ષણ,લશ્કરી કોલેજ,સરકારી 
નોકરી,કેરવણી,ઇજનરી ખાતાની નનમણ કો માટે તેમજ નર્ક્ષકો અને રાજકારણ  સુંિભે  મહાસભામાું ઠરાવો કરવામાું 
આવ્યા. કોગ્રેસે આગળ વધતા ડ્બલ્ય .સી.બેનરજીના અધ્યક્ષપણામાું સરકારી નોકરી કનમર્ન તેમજ કેળવણી 
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કનમર્ન ,રેલ્વેમાું ભારતીયને નોકરી અને ય નનવસીટી ખાતેની નવનવધ નનમણ કો અંગે સભાનતા કેળવેલ હોવાન ું 
જણાય છે. કોગે્રસ એ બાબતે સ્પષ્ટ્ટ હતી કે ભારતના નવકાસન ું એકમાત્ર સાધન નર્ક્ષણ છે. 

વેરો 

       અમેરેકન સ્વાતુંત્ર્ય સુંગ્રામ (1773)માું પણ અંગે્રજો દ્રારા અમેરીકાના 13 સુંસ્થાનો ઉપર નાખવામાું આવેલા 
વેરાઓન ું પરીણામ હત  ું ભારતમાું પણ અંગે્રજોની નીનત વેરાઓને આનધન હતી.ઇ.સ 1764માું અંગે્રજોએ મેહસ લી 
અનધકાર બુંગાળ ,ઓરીસ્સા ,લબહારમાું પ્રાપ્ત થતા તેમણે ર્રૂઆતમાું ખતેીમાું વેરાની ર્રૂઆત કરી .જેમ જેમ 
ભારતનો અન્ય નવસ્તારમાું  સુંસ્થાન વધતો ગયો તેમતેમ અંગે્રજોએ જીવન જરૂરીયાતની અન્ય વસ્ત  ઓ પર કર 
ર્રૂ કયો હતો. પ્રારુંલભક કોગ્રેસી નેતાઓએ આ બાબતે સભાનતા િાખવતા  જમીન,જ ુંગલ,મીઠ ,,પાણી ,કાપડ અને 
આબકારી પધ્ધનત વગેરેના મ દ્દા ઉપર ઠરાવ કરવામાું આવ્યા .આજ મ દ્દાઓ ઉપર ગાુંધીજીએ આગળ જતાું 
સત્યાગ્રહ હાથા ધયાસ હતા. 

લશ્કરીખચટ 
     ઇ.સ 1608માું જહાુંગીર દ્વારા નવલીયમ હોકીંસને વેપારી પરવાનો મળતા  ઇગ્લેંડની ‘મચેંટ એડ્વેંચસસ’ કુંપની 
જે ઇસ્ટ ઇંદડયા કુંપની તરીકે ઓળખાઇ તેમણે ગ જરાતના સ રતની અંિર વેપારી કોઠીની સ્થાપના કરી આ કોઠીની  
સ રક્ષાના બહાના હઠેળ ધીમે ધીમે ભરતીય અને અંગે્રજી લશ્કર અને હનથયારો વધારતા ગયા. ધીમે ધીમે કોઠીની 
સ રક્ષાની સાથે અંગે્રજો પ્રાુંતોની સ રક્ષા કરવા લાગ્યા અંગે્રજોને અમેરીકન ક્રાુંનતના સપ્તવાનર્ષિક ય ધ્ધના અન ભવને 
આધારે લશ્કરી રાજકારણની ર્રૂઆત કરી. જેમાું નવ ું પ્રકરણ ઇ.સ 1802ના સમયમાું લોડસ વેલેસ્લીની સહાયકારી 
યોજનાએ ઉમેય સ આ યોજના મ જબ અંગે્રજો પર નનલભિત િેર્ીરાયનયોની સ રક્ષાની જવાબિારી અંગે્રજોની રહતી 
બિલામાું  રાયનય અંગે્રજને મેહસ લ ચ કવત   તેમજ લશ્કરનો નનભાવણી ખચસ ભોગવત ું અંતે આ બધો ભાર પ્રએ ને 
માથે જતો. આ વ્યવસ્થા જડ બનતા ભારતીય સનેાનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે થવા લાગ્યો 
જેથી પ્રારુંલભક કોગ્રેસીનેતાઓ દ્વારા લશ્કરમાું થતા લબન જરૂરી ખચસના સબુંધે વારુંવાર ઠરાવો કરી પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા 
ઉપરાુંત ખચસ કનમર્ન નનમવા અંગે ઠરાવ કયો હતો. 

ધારાસિાના કાયદા : 
    ઇ.સ 1885 થી ઇ.સ 1906ના કોગ્રેસના પ્રારુંલભક સમયગાળામાું  કોગ્રેસના સુંગથનના નનયમો  બનાવવાની 
કવાયત પણ અન્ય માુંગણીઓ સાથે ચાલ  રહી હતી િરેક વર્ષસના ઠરાવ આ બાબતની પ નતિ કરે છે. કોગે્રસન ું  
પોતાન ું બુંધારણ તૈયાર થતા ઘણો સમય લાગ્યો હતો .આ ઠરાવોમાું ધારાસભા નવસ્તાર,પ્રાુંનતક પ્રશ્નો, ધારાસભામાું 
પ્રશ્નો પ ુંછવાનો અનધકાર, ધ્યેયો, અધ્યક્ષની પસુંિગી, સનમતીઓની રચના, તપાસ સનમતીઓની રચના વગેરે જેવા 
મ દ્દાઓ જીવુંત રહ્યા હતા. 
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ગરીબાઇ અને આશથિક શવકાસ : 

     ઇ.સ 1871ની વસ્તી ગણતરી અન સાર ભારતની વસ્તી 238,830,958  એટલે કે હાલના ઉત્તરપ્રિેર્ રાયનય 
જેટલી હતી બહ સ ુંખ્ય પ્રએ  ગામડામાું રહતી તેમજ ખેતી અને પશ પાલન મ ખ્ય વ્યવસાય હતા. અંગે્રજો દ્વારા 
જમીન અંગે અપનાવામાું આવેલી કાયમી જમાબુંધી, રૈયતવારી  અને મહાલવારી પ્રથાથી ખેતીન ું વાલણયનયકરણ 
થય ું જે મ જબ આંતરાષ્ટ્રીય બએ રમાું જે વસ્ત  નો ભાવ વધારે હોય એ વસ્ત   ભારતમાું થાય એવો અંગે્રજોનો આગ્રહ 
રહતેો હતો. ખેતી સાથે વાલણયનયન ું પાસ  જોડાતા તેમાું ર્ોર્ષણ વધ્ય ું .જમીનિારોનો એક નવો ર્ાનસત વગસ ઉભો 
થયો  વસ્ત   નવનનમય ધરાવતી ભારતની અથસવ્યવસ્થાઓ વારુંવાર પડતા દ કાળને કારણે ખેડ તોને મ શ્કેલી વધી. 
ઇ.સ 1870ના સમયગાળામાું રેલ્વેમાું વધ  ફાયિો જણાતાું નસચાઇ ઉપરન ું રોકાણ  ઓછું કરવામાું આવ્ય ું આ તમામ 
બાબતે ભારતમાું ગરીબીની સ્સ્થતીને વધ  જડ બનાવી પ્રારુંલભક કોગે્રસીઓ દ્વારા ગરીબાઇ અને આનથિક નવકાસના 
પ્રશે્ન ભખૂમરો, કૃનર્ષકર્જ, દ કાળ કનમર્ન ,જમીન મેહસ લ આકારણી,પ્લેગ ખચસ,ખેતી સ ધારણા અંગે વારુંવાર ઠરાવ 
કરવામાું આવ્યા હતાું. 

હિન્દુ –મસુ્લીમ: 
      ઇ.સ 1857ના  નવપ્લવના નેતા તરીકે  અંનતમ મ ઘલ બાિર્ાહ બહાદ રર્ાહ ઝફરની પસુંિગી કરવામાું આવી 
હતી કોગે્રસની સ્થાપના સ ધી સામન્ય રીતે દહન્દ  –મ સ્લીમના પ્રશ્નો અલીગઢ આંિોલન  બાિ કરીએ તો પ્રમાણમાું  
નહીવત હતો .ઇ.સ 1905માું અંગ્રેજોની બુંગ-ભુંગની નીનત બાિ આ બાબતને વેગ મળ્યો જેમ-જેમ આઝાિી નજીક 
આવી આ મ દ્દો બળવત્તર નબ્યો હતો અલબત આ અભ્યાસના સમયગાળામાું આ પ્રશ્ન  એકાિ વાર ઠરાવોમાું 
સામેલ કરવામાું આવ્યો હતો. 
 

શનષ્ટ્કર્ટ : 

  પ્રારુંલભક કોગે્રસી નેતાઓનો મ ખ્ય પ્રયાસ કોગેસને સ્થાયી અને મજબ ત બનાવવાનો હતો. 
  એક મોટા સુંગદઠત સ્ટેજ પરથી અંગે્રજો સામે લોકોના હકો માુંગણી કરવી. 
  આ સમયમાું ક્યારેય સ્વરાજની માુંગણી થઇ ન હતી કેમકે સ્વરાજ કોગે્રસના ધ્યેયોમાું ન હત  ું. 
  આ સમયમાું  મ ખ્યત્વે ન્યાય,નર્ક્ષણ અને ગરીબાઇ આ તેઓને મ ખ્ય સમસ્યાઓ જણાયી હતી. 
 કોગે્રસમાું ઉગ્ર મતવાિી (જવાળવાિી) નેતતૃ્વને ઉતેજન મળ્ય ું. 
 અંગે્રજો માગણી ન સ્વીકારે તો તેમના નવરોધ માટે આ સમયગાળામાું કોઇ નીનત ન હતી માત્ર માુંગણીની 

અપીલ કરાતી હતી. 
  ભારતના મોટા ર્હરેોમાું  વાનર્ષિક અનધવેર્નોમાું અંગ્રેજીભાર્ષામાું ભાર્ષણ સાથે માગણી થતી રહી જે 

છેવાડાના  લોકો સ ધી ન પોહચી. 
 ગાુંધીજીના આગમન અગાઉ ભારતમાું એક રાજનૈનતક રુંગમુંચ ઉભ  કરવામાું સફળતા જેનો ગાુંધીજી લાભ 

મળ્યો. 
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  ન્યાય,નર્ક્ષણ અને ગરીબાઇ સુંિભે  અંગે્રજો સહાયરૂપ ભનૂમકા ભજવે એવી માુંગણી થઇ પરુંત   સુંગઠન 
દ્વારા કોઇ ખાસ  સ્ક લની સ્થાપના કે  સેવાલક્ષી કાયોના કોઇ ઠરાવો પ્રાપ્ત થતા નથી.  

 દહિી રાષ્ટ્રરીય મહાસભા દ્વારા ઇ.સ 1885 થી ઇ.સ 1907 સ ધી કોગે્રસને જણાતા મ ખ્ય પ્રશ્નો એક મુંચથી રજ  
કરવામાું આવ્યા હતા જે તેમની મ ખ્ય નસધ્ધી હતી પરુંત   ભારતના નવકાસન ું આયોજન, માગણીને સ્વબળે 
કાયસવીત ન થવ ું એ એમની મ ખ્ય મયાસિા જણાય છે. 
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