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વીર વવઠ્ઠભાઇન ું અનોખ ું વ્યક્તિત્વ 

ડૉ. વસુંિ પટે 

ાઅસવસ્ટન્ટ પ્રપેવય, ી.જી. ડીાટટભેન્ટ પ શીસ્રી, 

વયદાય ટેર યસુનલસવિટી લલ્રબ સલદ્યાનગય-388120 
કયભવદના ખેડૂતન દીકય ભધ્મસ્થ ધાયાવબાન પ્રમખુ ફને એટરે કે દદલ્શીના દયફાયભાાં ફેવે એ સમુગ 

વો પ્રથભ ફન્મ સલઠ્ઠરબાાઆના દકસ્વાભાાં. સલઠ્ઠરબાાઆની દૃષ્ટટ લેધક, ાને એભની કામટળૈરી ાઅગલી.  એભના 

દાઢીના લા ાંાતા ાંાતા એ 'નાયામણ' 'નાયામણ' ફરે ત્માયે એભના ભનની બીતયભાાં શુાં ચારી યહ્ુાં શળે 

તે કવુાં મશુ્કેર ડે. કાઆથી કે કાઆ દયસ્સ્થસતથી એ ડયે નશીં એટરે એકરા શલા છતાાં જભાન ખાધેરા દદલ્શીના, 

વો શાકેભને એભણે આંગાાં ચાટતા કયેરા ાને ધાયાવબાના પ્રમખુનાાં ભાન ને ભબ લધાયી, નીયગી ારાટભેન્ટયી 

દ્ધસતન ામ નાખેર. ાઅલા ભશારુુના વ્મસ્તતત્લને પ્રસ્તતુ રેખભાાં ઉજાગય કયલાન ઉક્રભ વેવ્મ છે. 

ાઆ.વ. 1916ભાાં મુાંફાઆ પ્રાાંસતક યાજકીમ દયદનુાં ાસધલેળન ઝીણાના પ્રમખુદે ાભદાલાદભાાં ભળયુાં. ાઅ 

ાસધલેળનની ફધી તૈમાયી ગજુયાત વબાએ જ કયેરી. ાઆ.વ. 1907ની સયુત કોંગે્રવભાાં નયભ ાને ગયભ દ 

લચ્ચે બ ાંગાણ ડયા ફાદ ાભદાલાદના ાઅ ાસધલેળનભાાં ફ ાંને ક્ષના નેતા શાજયી ાઅલાના શતા.  રકભાન્મ 

દટકના ાઅગભનથી યલુાનભાાં ાનેય ઉત્વાશ જલા ભત શત. ાઅલા યાટરપે્રભી યલુાન દટકનુાં જાશયે વન્ભાન 

કયલા ાઆચ્છતા શતા. યલુાનના નેતા ડૉ. શદયપ્રવાદ દેવાાઆ ગાાંધીજીને ભળમા ાને તેભણે યલુાલગટની રાગણી 

ગાાંધીજી વભક્ષ યજૂ કયી. ગાાંધીજીએ કહ્ુાં 'ાભદાલાદને ળબે તેવુાં રકભાન્મનુાં બવ્મ સ્લાગત થવુાં જાઆએ ાને ફન્યુાં 

ણ એવુાં જ રકભાન્મનુાં બવ્મસતબવ્મ સ્લાગત થયુાં ાને ાભદાલાદભાાં કદી ન નીકેલુાં એવુાં સલયાટ વયઘવ 

સનકળયુાં.1 ભશત્ત્લની એ ફાફત છે કે ાઅ દયદભાાં બાગ રેલા મુાંફાઆથી સલઠ્ઠરબાાઆ ખાવ ાઅવ્મા શતા. દટક 

વાથેના સલઠ્ઠરબાાઆના વાંફ ાંધ જાઆએ ત સલઠ્ઠરબાાઆને યાંગ રગાડનાય પ્રથભ નેતા રકભાન્મ સતરક શતા તે 

સલઠ્ઠરબાાઆને ાઆગ્રેન્ડભાાં ભળમા શતા. યાજકાયણ ભાટેના ાઅલેળ તથા વ્મલશારુ ાભબગભની વભાનતાને કાયણે ફ ાંને 

લચ્ચે સભત્રતા ઝડથી સલકવી યાંત ુ સતરકના ાકાે મતૃ્ય ુફાદ સલઠ્ઠરબાાઆ તેભના ાઅદળોભાાં એકરા ડી ગમા 

તેભ કશી ળકામ. સતરક ફાદ ગાાંધીજીનુાં સલઠ્ઠરબાાઆ યનુાં લચટસ્લ સલલાદાસ્દ યહ્ુાં છે. સલઠ્ઠરબાાઆએ ગાાંધીજીના 

પ્રદાનનુાં મલૂ્મ મગ્મ આંકયુાં શલા છતાાં તે ગાાંધીજીની દૂયાંદેળી તથા યાજકીમ સનણુતા પ્રત્મે ળાંકાળીર યહ્યા 

શતા. સલઠ્ઠરબાાઆ ભાટે ાદશિંવાન ાઅદળટ શ્રદ્ધાન સલમ ન શતાાં ભાત્ર એક વગલડનુાં વાધન શત. ાઅભ છતાાં 

સલઠ્ઠરબાાઆન દૃઢ ભત શત કે ગાાંધીજી જે કામટ કયી ળક્યા તે ાન્મ કાઆ કયી ળકત નશીં.2 

ચાંાયણ વત્માગ્રશભાાં સલજમ પ્રાપ્ત કમાટ ફાદ 1917ભાાં ગજુયાત વબાએ ગાાંધીજીને પ્રમખુદે નીમ્મા ાને   
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ગજુયાત વબાએ ગજુયાતભાાં દય લે યાજકીમ દયદ બયલાન સલચાય કમો. ાને પ્રથભ યાજકીમ દયદ ાઆ.વ. 

1917ભાાં ગધયા મકુાભે બયાાઆ તેનુાં પ્રમખુસ્થાન સ્થાસનક કામટકતાટના ાઅગ્રશથી ગાાંધીજીએ સ્લીકાયુું. 

દયદનુાં ાસધલેળન રુૂાં થયુાં તે જ યાત્રીએ ગધયાના બાંગીલાવભાાં અંત્મજ દયદ ભી. ાઅ દયદનુાં 

સ ુાંદય ાઅમજન ાઆન્દુરાર માભિકના પ્રમાવથી થયુાં શત ુાં. દયદભાાં લલ્રબબાાઆ ાને સલઠ્ઠરબાાઆ ફાંને ઉસ્સ્થત 

શતા. સલઠ્ઠરબાાઆએ વાધનુા જેલી ગેરુાઅ યાંગની રાાંફી કપની ાને ભાથે કાનટી શયેેરી. તે એક ખણૂાભાાં ફેઠા 

શતા. ઠક્કયફાાએ ાઅગ્રશ કયીને તેભને ગાાંધીજીની ાવે ફેવાડયા. તેભન ાઅલ સલભચત્ર ળાક જાઆને ગાાંધીજી 

વદશત વો શવી ડયા. અંત્મજ દયદના ભશત્ત્લ સલળે ાને ાસ્શૃ્મતા અંગે બાણ થમાાં. છેલટે ગાાંધીજી 

સલઠ્ઠરબાાઆને ખબે શાથ મકૂીને ઊબા થમા ાને ફલ્માાઃ 'નયસવિંશ ભેશતાએ ગાયુાં છે કે, ક્ષાક્ષી ત્માાં નશીં યભેશ્વય' 

એટરે ાશીં ફે દદલવ યાજકીમ દયદ ચારી તેભાાં યભેશ્વય શતા કે નશીં તે કશી ળકામ નશીં, ણ ાઅ દયદભાાં 

ચક્કવ તેની શાજયી છે જ'. ત્માય ફાદ સલઠ્ઠરબાાઆની કપની ય શાથ પેયલીને ગાાંધીજીએ ાઅગ ચારતાાં કહ્ાુઃ 

'સલઠ્ઠરબાાઆ ાઅજે ાઅ ળાકભાાં ાઅલીને ફેઠા છે તેથી હુાં એભની છાતી તાવી જઉં છાં કે અંત્મજપે્રભ એભના 

દદરભાાં છે કે નશીં. જ શળે ત ાઅણે ાઅ કાભભાાં ચક્કવ પતેશ ભેલીશુાં..." ગાાંધીજીનુાં બાણ રુૂાં થમા ફાદ 

સલઠ્ઠરબાાઆ ઊબા થમા ાને ફલ્માાઃ 'ભાય ળાક જાઆને ાશીંના રકને નલાાઆ રાગી શળે, યાંત ુમુાંફાઆ ળશયેભાાં હુ ાં 

ઘણી લાય ાઅ ળાકભાાં પરુાં છાં. એનુાં કાયણ એ છે કે હુ ાં વાધુાં છાં. ભાયે નથી ઉરા કે ધયા. ણ ગાાંધીજીને 

એટરી ખાત્રી ાઅુાં છાં કે ાઅ ળાક જે ઉય દેખામ છે તે જ ભાયા દદરની અંદય ણ છે.' સલઠ્ઠરબાાઆના ળબ્દને 

શ્રતાજનએ તાીના ગડગડાટથી લધાલી રીધા.3 1917ભાાં ાસતવષૃ્ટટને રીધે ખેડા વત્માગ્રશ  થમ. ગાાંધીજીએ 

વયદાયને વત્માગ્રશનુાં નેતતૃ્લ વોંપ્યુાં. સલઠ્ઠરબાાઆ ણ વભાચાય ભતાાં ગજુયાત ાઅલી શોંચ્મા ાને જાત તાવ 

ભાટે તે ખેડા જજલ્રાના ાનેક ગાભ પમાટ ાને તાન ાશલેાર તૈમાય કયી વયદાયના ઘયે ાઅલા ાઅવ્મા ાને 

ભટા બાાઆ શલા છતાાં વયદાયના વૈસનક ફનીને કામટ કયુું. 

ગાાંધીજી ાને લલ્રબબાાઆએ સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભની યદુ્ધભસૂભ તયીકે ફાયડરી વાંદ કયુું. યાંત ુ ગાાંધીજીએ 

ખેડૂતને ાઅકયી વરાશ ાઅતાાં શરેાાં તેભની ળસ્તત ાયખી રેલાનુાં મગ્મ રાગ્યુાં ાને ાઅ ળસ્તત ાને વભજનુાં 

ચતવ ભા કાઢલાનુાં કાભ સલઠ્ઠરબાાઆને વોંપ્યુાં. સલઠ્ઠરબાાઆએ તેભન મકુાભ ફાયડરીભાાં નાખ્મ ાને ફાયડરીના 

ગાભે ગાભ ખ ૂાંદી લળમા. કુળ ધાયાળાસ્ત્રીની દૃષ્ટટએ રકભાનવને યખનાયા સલઠ્ઠરબાાઆએ ઝીણાભાાં ઝીણી સલગત 

તાલકુાનાાં સ્ત્રીરુુને ભીને જાણી રીધી ાને ફાયડરી રડત ભાટે તૈમાય છે તેલી તેભને ખાતયી થતાાં તા. 30ભી 

જાન્યાુઅયી 1922ના યજ વામદુાસમક વત્માગ્રશન ઠયાલ કયલા ભાટે ફાયડરી તાલકુા દયદ ફરાલલાન સનણટમ 

કમો. એ દયદના પ્રમખુ સ્થાને સલઠ્ઠરબાાઆની લયણી કયલાભાાં ાઅલી. 

દયદના પ્રમખુ તયીકેના તાના વ્માખ્માનભાાં સલઠ્ઠરબાાઆએ તાલકુાની તૈમાયી અંગેની તાવન 

ાશલેાર યજૂ કમો. તાલકુાની તૈમાયીની લાત કમાટ છી રકને સલઠ્ઠરબાાઆએ વાપ ળબ્દભાાં કહ્ાુઃ 'તભે જે કીસતિ 

ખાટી ગમા છ એ કીસતિની દકિંભત તભાયી ાવે દશન્દુસ્તાન ભાગી ળકે છે. જ તભે એ કીસતિની દકિંભત ાઅલા 

નારામક શ ત ાત્માયથી તેવુાં કશી દેજ. એભ સ્ટટ કશી દેળ ત તભાય ાઅખા દશન્દુસ્તાન ઉય ઉકાય થળે. 

એક લાય યણે ચડયા છી કામય થાઆ ાછી ાની કયલી તે કયતાાં શરેેથી જ નારામકી કબરૂ કયલી એભાાં 

શયૂલીયતા છે.' દયદભાાં સલઠ્ઠરબાાઆએ તાની તાવન વતૃ્ાાંત ાઅપ્મ ાને કહ્ુાં કે 'વત્માગ્રશના પ્રસતિા ત્રભાાં 

100ભાાંથી 99 વશી રકએ રુૂાં વભજ્મા છી જ કયી છે એની ભે ખાત્રી કયી છે. ફાયડરી તાલકુાના 30,000 



Research Guru Volume-11, Issue-3(December-2017) (ISSN:2349-266X) 

Page 635 of 10Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 
 

ાટીદાયભાાંથી 75 ટકા રડતભાાં વાભેર થલા તૈમાય છે. લાણીમા, બ્રાહ્મણ લગેયે રડતની સલરુદ્ધ નથી તેભણે 

એટરી ટીકા કયી કે 45,000 દૂફા તથા ઢદડમા લગેયે યાનીયજ લગટભાાં કામટકતાટએ શજી પ્રલેળ કમો નથી. 

કભી ઐક્ય, ાસ્શૃ્મતાન ત્માગ, યાટરીમ સળક્ષણ લગેયેને રગતી દયસ્સ્થસત એકાંદયે વાંતકાયક જણાાઆ શતી.'4 

સલઠ્ઠરબાાઆના ભાસભિક કટાક્ષ વ્મતત કયતા બાણથી ફાયડરીની પ્રજાભાાં જભ ાને જુસ્વ લધ્મ ાને પ્રજા રડત 

ાઅલા ભાટે તત્ય ફની. ફાયડરીની જજનના ફે યડાભાાં ગાાંધીજી ાને સલઠ્ઠરબાાઆ યશતેા તેનાથી થડે દૂય 

કલ્માણજીબાાઆ, કુાંલયજીબાાઆ, કસલશ્રીનાનારાર, ાઆન્દુરાર માભિક લગયે યેશતા, ત્માાં યજ યાતે્ર તેભની 'શીશી કરફ' 

ચારતી ાઅખ દદલવ ગાભડે ગાભડે યખડીને થાકમાાક્યા, ભડી યાતે્ર સભત્ર એકઠા થતા. ાને ત્માાં શાસ્મસલનદની 

ભશદેપર જાભતી તેથી તેનુાં નાભ 'શાશા શીશી તરફ' ડ્ુાં શત ુાં. સલઠ્ઠરબાાઆ ાને લલ્રબબાાઆની સલનદવસૃત્ વોથી 

ચડી જામ એલી શતી. 

 એક લાય સલઠ્ઠરબાાઆ ઉતાલા ઉતાલા એ કલ્ફના દયલાજે ાઅવ્મા ાને ફલ્માાઃ "ાલ્મા 

કણફા! તભે ફધા ાશીં 'શી શી' કય છ ણ ણે ત ડબુ ાં ભાાંદણે ફેઠુાં!'. તરફના ભેમ્ફય વભજમા કે જજનના 

કમ્ાઉન્ડના ખાફભચમાભાાં કાઆ ડબુ ાં ડ્ુાં શળે. એટરે કુાંલયજીબાાઆ કશ,ે ''ત્માાં ત એ યજ ભાાંદણે ડે છે.'' 

સલઠ્ઠરબાાઆ કશાેઃ ''ાયે કણફા, ેરા ડવા રાાંઠી લાી ગમા!'' કુાંલયજીબાાઆ શવતાાં શવતાાં ફલ્માાઃ "ફા ુત યજ 

રોંઠી લાે છે, એભાાં શુાં?'' સલઠ્ઠરબાાઆએ જયા ઊંચા ાલાજે કહ્ાુઃ "ાયે ગાાંડા! વાતવ ભાાઆર દૂયથી દેલાન 

(દેલદાવ ગાાંધી) તાય ાઅવ્મ કે થડાક રીવને (ચોયીચયા શત્માકાાંડ) રકએ ફાંકી મકૂ્યા એટરે ડવાએ રડત 

ફાંધ યાખલાન સનશ્ચમ કયી રીધ છે.'' એ વાાંબતાાં જ જાણે ફૉમ્ફ ડય શમ તેભ એકદભ વો ઊબા થાઆ ગમા 

ાને તયત જ ગાાંધીજી ાવે દડી ગમા. ગાાંધીજી ખફુ દુાઃખી શતા તેભની વાભે દરીર કયલાની કાઆની દશિંભત ન 

ચારી ણ સલઠ્ઠરબાાઆ કહ્ાુઃ "ાઅલડ ભટ દેળ છે, તે કાઆ જગ્માએ ાઅવ ુછભકલુાં ત થામ. લાાઆવયમને ાષ્લ્ટભેટભ 

ાઅી ચકૂ્યા છીએ. ાઅણા લચન ઉય સલશ્વાવ યાખીને રકએ ાઅટરી તૈમાય કયી છે. છી કાઆ ાઅણ બયવ 

નશીં કયે. જેરભાાં ડેરા નેતાને દગ દીધા જેવુાં રાગળે. ગાાંધીજીની અંતયવ્મથા જાઆને સલઠ્ઠરબાાઆએ એ લખતે 

લધાયે દરીર ન કયી5 ણ એટલુાં ચક્કવ કે તેભને ગાાંધીજીન રડત મરુતલી યાખલાન સનણટમ ગમ્મ નશત. 

કાયણ કે તેએ ફાયડરી તાલકુાના ગાભે ગાભ પયીને પ્રજાને રડત ભાટે તૈમાય કયી શતી. 

1923ભાાં નાગયુ ઝાંડા વત્માગ્રશ થમ ત્માયે વયદાય ાને સલઠ્ઠરબાાઆએ વાથે ભીને વપતા ભેલી શમ 

તેલા ફનાલભાાંથી નાગયુ વત્માગ્રશ વોથી લધ ુ નોંધાત્ર શત. વયદાયે સ્લતાંત્રયીતે વાંબાેરા ફે-ત્રણ ાન્મ 

વત્માગ્રશભાાં ણ નાજુક દયસ્સ્થસતભાાં સલઠ્ઠરબાાઆએ જ ભદદ કયી શતી. નાગયુ વત્માગ્રશના વલેવલાટ વયદાય 

સનભામા શલા છતાાં ણ સલઠ્ઠરબાાઆની ભદદ સલના નાગયુ વત્માગ્રશ વપ ન યહ્ય શત એભ કશવે ુ ાં ાસતશ્મસ્તત 

નથી. 

ગાાંધીજીએ સનમત કયેરા વભગ્ર કામટક્રભભાાં સલઠ્ઠરબાાઆને ગાાંધીજીનુાં ાવશકાયનુાં ળસ્ત્ર ગમ્યુાં. ગાાંધીજીએ એક 

જ લટ ભાટે યાટરવ્માી શડતારનુાં સ્લરૂ ાઅલા પ્રમત્ન કમાટ તેભજ ગાાંધીજીની ઝાંફેળને વપ ફનાલલા 

જશભેત ઉઠાલી. તે કાઉસ્ન્વરભાાં પ્રલેળ ભેલી ાલયધ ઊબ કયલાભાાં ભાનતા શલા છતાાં આંદરનભાાં જડામા 

છી કાઉસ્ન્વરન સનટઠાલૂટક ફદશટકાય કમો. યાંત ુગાાંધીજીએ ાવશકાય આંદરન સનણાટમક તફકે્ક વાંકેરી રીધુાં 

જેથી સલઠ્ઠરબાાઆની ગાાંધીજી યથી શ્રદ્ધા તટૂી ગાઆ. તદૌ ઉયાાંત વસલનમ કાનનૂબાંગ રડત ળરૂ કયલા નીભામેરી 

વસભસતના ાશલેાર યથી સલઠ્ઠરબાાઆએ તાયવ્યુાં કે કાઉસ્ન્વરન ફદશટકાય કયલ ભટી ભરૂ શતી. તેભને જણાયુાં કે 
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ગાાંધીજીની વાંતાકૂકડી જેલી નીસતન એકભાત્ર સલકલ્ કાઉસ્ન્વર પ્રલેળ શત. ાભેદયકાના પ્રલાવ લેૂ તેભણે 

જી.ાઅાઆ ટેરને (9 ગસ્ટ 1933)ના ત્રભાાં જણાવ્યુાં શત ુાં કે "હુાં ત ત્માાં સધુી કહુાં છાં કે ભને એક કાઉસ્ન્વરભાાં 

ભેજદયટી ાઅ ાને હુાં ફતાલી ાઅુાં કે અંગે્રજ દશન્દુસ્તાનભાાં કેલી યીતે સખુેથી સલેુ છે.6 

1927ભાાં યેરવાંકટ ાઅવ્યુાં ત્માયે સલઠ્ઠરબાાઆ ટેર લડી ધાયાવબાના પ્રમખુદે શતા. તેભણે તાના 

નાભથી યેરયાશત પાંડ ળરૂ કયુું. એટલુાં જ નશીં, તે યાશતકામટભાાં ભદદ કયલા ગજુયાતભાાં ાઅલી શોંચ્મા ાને 

પ્રમખુ લલ્રબબાાઆના શાથ નીચે એક સ્લમાંવેલક તયીકે તે કાભ કયળે એભ જાશયે કયુું.  

ાઅ વભમે સલઠ્ઠરબાાઆએ લાાઆવયમને ખેડા જજલ્ર ાને ાન્મ યૂગ્રસ્ત સલસ્તાયની મરુાકાત રેલા 

વભજાવ્મા. રડટ ાઆયસલન સલઠ્ઠરબાાઆ વાથે ાભદાલાદભાાં દડનય ાને નદડમાદભાાં ટી ાટી ભાટે વાંભત થમા. 12 

નલેમ્ફયે 1927ના યજ સલઠ્ઠરબાાઆએ રડટ ાઆયસલનને રખ્યુાં "ઘણાાં લોથી હુાં દારૂફાંધીન ચસુ્ત દશભામતી છાં ાને 

ભાયા ટેફર યથી કાઆ ાઅલ્કશભરક ીણુ ાં ાાત ુાં નથી. ાઅ પ્રવાંગે ણ હુાં ભાયા સવદ્ધાાંતને લગી યહુાં ત 

નાભદાયને લાાંધ નદશ શમ એભ ભને રાગે છે." 

ાઅ ત્રના જલાફભાાં તા. 16 નલેમ્ફયે રડટ ાઆયસલને રખ્યુાં "દડનયભાાં દારૂફાંધીના ાઅના સવદ્ધાાંતનુાં 

વન્ભાન કયલાનુાં હુ ાં વાંદ કરુાં છાં."7 ાઅભ રડટ ાઆયસલન ગજુયાત ાઅવ્મા ાને ખેડા ાને નદડમાદના ગાભડાની 

જાત તાવ કયી તેભની વાથે સલઠ્ઠરબાાઆ ણ યહ્યા. ણ એક લાત ચક્કવ છે કે લાાઆવયમને ણ વીધુાં કશી દેવુાં 

કે દડનયભાાં દારૂ ીયવલાભાાં નશીં ાઅલે ાઅવુાં ભાત્ર સલઠ્ઠરબાાઆ જ કશી ળકે... ફીજા કાઆનુાં કાભ નશીં. 

1928ભાાં ફાયડરી વત્માગ્રશ વયદાય ટેરના નેતતૃ્લભાાં થમ વત્માગ્રશ દયમ્માન જ્માાં સધુી ફાયડરી 

વત્માગ્રશની રડત ચારે ત્માાં સધુી દય ભદશને એક શજાય રૂસમા ભકરલાનુાં લચન ાઅપ્યુાં. ાઅ ઉયાાંત ણ 

વાફયભતી ાઅશ્રભના વ્મલસ્થાક શ્રી છગનરાર જળીએ નોંધ્યુાં છે કે... શ્રી સલઠ્ઠરબાાઆ ટેર જ્માયથી 

ારાટભેન્ટના ાધ્મક્ષ-સ્ીકય ફન્મા ત્માયથી વત્માગ્રશ ાઅશ્રભ, વાફયભતીભાાં જે કાંાઆ ખચટ થત ુાં શત ુાં તે ભાટે જે કાાંાઆ 

ૈવા તે ફચાલતા શતા તે દય ભદશને ભકરતા શતા ાને રગબ 30 શજાય રૂ. જેટરી યકભ થાઆ શતી.8 તેભજ 

1,00,000 (રૂસમા એક રાખ) જેટરી યાશતસનસધ તેભણે ાઅી. ભશત્ત્લની લાત એ છે કે ાઅ વભમે નાબાના 

ભતૂલૂટ ભશાયાજાએ તાને તડીાય કયતા ાઅદેળ સલળે એવેમ્ફરીભાાં પ્રશ્ન છૂલાની સલઠ્ઠરબાાઆ યલાનગી ાઅે 

એ ળયત શઠે રૂ.5,00,000 ગજુયાતના યૂગ્રસ્ત ભાટે યાશતસનસધ ાઅલાની તૈમાયી દળાટલી યાંત ુસલઠ્ઠરબાાઆએ તે 

ળયત સ્લીકાયી નશીં. 

એસપ્રર 1923ભાાં સલઠ્ઠરબાાઆ ળાાવસભસતના ાધ્મક્ષ તયીકે ચ ૂાંટામા. એ દેથી એભણે ાઅેર પા ભશત્લન  

ગણામ. એભણે ળાાના સનમસભત સનયીક્ષણ (ાઆન્સ્ેતળન)ની દ્ધસત દાખર કયી, સળક્ષક-સલદ્યાથીનુાં મગ્મ પ્રભાણ 

ઠયાવ્યુાં ને એ જલામ એલી વ્મલસ્થા કયી. મુાંફાઆની રેજજસ્રેદટલ કાઉસ્ન્વરના વભ્મ તયીકે એભણે પયજજમાત પ્રાથસભક 

સળક્ષણના સવદ્ધાાંતન સ્લીકાય કયાવ્મ. ફે ચ ૂાંટણીલડોભાાં એભણે એ સળક્ષણ દાખર ણ કયાવ્યુાં. દભરતલગોનાાં ફાકની 

કેલણીને ણ સલઠ્ઠરબાાઆએ સલસળટટ ભશત્લ ાઅપ્યુાં, ાને સલળે ત એ કે એન ાભર થામ એની મગ્મ કામટલાશી ણ 

કયી. સલઠ્ઠરબાાઆ લટ ઉય ળાા-વસભસતના ાધ્મક્ષ યહ્યા તે દયસભમાન સધુયાાઆની ળાાભાાં જતાાં ફાકની વાંખ્મા 

ફભણી થાઆ.9 

સલઠ્ઠરબાાઆનુાં ખફૂ જ ભશત્લનુાં કામટ શત ુાં દશિંદુ રગ્નધાય. એભણે ાઆમ્ીયીાર કાઉસ્ન્વર-ભધ્મસ્થ 

ધાયાવબાભાાં ાઆ.વ. 1918ભાાં દશિંદુ ભેયેજીવ લેરીડીટી એતટ-દશિંદુ રગ્નની કામદેવયતાન ખયડ ેળ કમો, 
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સલઠ્ઠરબાાઆના ભફરને કસલલય યલીન્રનાથ ટાગય, ભશસિ ાયસલિંદ ઘ, રારા રજતયામ, લગેયે ધયુાંધયન ટેક 

ભળમ. શાાઆકટટભાાંથી ભટા બાગે તયપેણભાાં ચકૂાદ ાઅવ્મ. ાઅભ ખફૂ જ ભશત્ત્લન સલજમ સલઠ્ઠરબાાઆને ભળમ. 

ગાાંધીજીની ાવશકાયની શાકરની ભાને ાઅી સલઠ્ઠરબાાઆએ ભધ્મસ્થ ધાયાવબાભાાંથી, થાણા જજલ્રા 

રકરફડટના પ્રભખદેથી, તથા લાાંદયા મ્યસુનસવાભરટીના વયકાય સનયકુત વભ્મ દેથી યાજીનામુાં. ાઅપ્યુાં છતાાં 

એ રકવેલાને લયેરા એટરે નલા કામટક્ષેત્ર અંગે સલચાયુું. કોયેળનની ચ ૂાંટણીભાાં ઊબા યશલેાની ભનાાઆ, 

ાવશકાયના સનમભભાાં નશતી. એટરે એભણે કોયેળનની ચ ૂાંટણીભાાં ઊબા યશલેાનુાં સલચાયુું. ાઅ ભાટે ઉભેદલાયાની 

રામકાત જાઆએ, દાણાફજાયના પ્રમખુ શ્રી લેરળીએ તાની ભટય સલઠ્ઠરબાાઆને નાભે ચઢાલી ાઅી. સલઠ્ઠરબાાઆ 

કોયેળનભાાં ઉભેદલાય ફન્મા. સલઠ્ઠરબાાઆને વભજાયુાં કે એકરદકર વ્મદકત કોયેળનભાાં જામ ત તે કશુાં શાવર 

કયી ળકે નશીં. સ્થાસનક કગે્રવી સભત્રના ટેકાથી એભણે સ્લયાજક્ષ નાભન એક ક્ષ સ્થાપ્મ. ક્ષને નાભે ચ ૂાંટણી 

રડમા. લી ફીજાન ણ ટેક રીધ દયણાભે વાડત્રીવ વભ્મનુાં એક લગદાય ભાંડ કોયેળનભાાં પ્રલેળ 

ામ્યુાં. સલઠ્ઠરબાાઆ વાચા વભાજસધુાયક. નાતજાતના કે કભના લાડા એભને વાંદ નશીં. કોયેળનભાાં દયલાજ એલ 

કે કભી ધયણે લયાપયતી ભેમય ચટૂામ. તે લટ એટરે કે વન 1923ભાાં ભેમય ચ ૂાંટાલાન લાય ાયવીન શત. 

સલઠ્ઠરબાાઆને ાઅ પ્રથા ાજુગતી રાગી. તે શાયળે એભ જાણલા છતાાં એભણે ભેમયદ ભાટે ઉભેદલાયી કયી. ાાંચ 

ભતે એ શાયી ગમા ણ એક ાસનટટ પ્રથાના મૂભાાં એભણે ફુશાડ ભામો. સલઠ્ઠરબાાઆએ તાની વભગ્ર ળદકત 

કોયેળનના કામટભાાં રગાડી. કોયેળનના લયાળભાાં સ્લદેળી ચીજ રેલી, કાડભાાં ખાદી ખયીદલી, ાઅયલેુદદક 

દલાખાનાાં ખરલાાં, ફાક ભાટે યભતગભતની જગલાાઆ કયલી, વ્મામાભ ળાા ળરૂ કયાલી લગેયે ઠયાલ તે 

મકુમા ાને વાય કયાવ્મા. 

 ત્માયે દયલાજ એલ શત કે શયેક વભ્મ અંગે્રજી બાભાાં જ તાની લાત કયે. સલઠ્ઠરબાાઆએ ળાાવસભસતની 

વબાભાાં ગજુયાતી લાતચીત ળરૂ કયી. એક વભ્મે એ વાભે લાાંધ ઉઠાવ્મ. સલઠ્ઠરબાાઆએ ‘‘કામદાભાાં કાઆ ફાધ નથી’’  

એ  લાતનુાં બાયલૂટક વભથટન કયી, કોયેળન ાવે, દેળીબાાભાાં ફરલાન ાસધકાય પ્રસ્થાસત કયાવ્મ. 

 કોયેળનના વભ્મ તયીકેની સલઠ્ઠરબાાઆની કાભગીયીનુાં એક ાનખુાં ાસુાં વાભાન્મ ભાણવ ભાટેમ, 

મ્યસુનસવાભરટી અંગેની શૈમાલયા કાઢલાનુાં એ સ્થાન ફન્મા તે શત ુાં. કાઆ ણ વ્મદકત સલઠ્ઠરબાાઆ ાવે શોંચી 

ળકતી. એભન દયફાય ાઅલા રક ભાટે શાંભેળ ખલુ્ર યશતે. દયણાભે નકય તેભજ ાભરદાય તયપથી થતી 

જલણીના દકસ્વા સલઠ્ઠરબાાઆ ાવે ાઅલલા રાગ્મા ાને સલઠ્ઠરબાાઆ એ વોભાાં જાતતાવ ાઅદયી વત્મ ળધતા ાને 

ઘટતુાં કયતા. એક લખત એક બાાઆ એ ખફય ાઅપ્મા કે મ્યસુનસવર ાઆજનેય એભની ાવે રાાંચ ભાગે છે. સલઠ્ઠરબાાઆ 

એ કસભશ્નયને સલશ્વાવભાાં રાઆ છટકુાં ગઠવ્યુાં ાને સનળાનલાી  નટ ેરા બાાઆ ને ાાલી. દયણાભે ેરા બાાઆ 

કડામા ાને એ કાયણે એક વાય દાખર ફેઠ. સલઠ્ઠરબાાઆની કાભગીયીથી મ્યસુનસવર કસભશ્નય શ્રી કરેટન ખફૂ 

પ્રબાસલત થમા ાને સલઠ્ઠરબાાઆના પ્રવાંળક ફની ગમા.10 

 ાઆ.વ. 1925ના ગસ્ટની ફાલીવભી તાયીખન એ દદલવ. તે દદલવે ભધ્મસ્થ ધાયાવબાના પ્રમખુની 

શરેી જ લાયની ચટૂણી થલાની. વો પ્રથભ ચટૂામેરા પ્રમખુનુાં ગોયલળાી દ કણ પ્રાપ્ત કયળે તે બાયે 

ાટકન સલમ શત કાયણે કે વબાભાાં સ્લયાજ ક્ષની સ્ટટ ફહુભતી નશતી. સ્લયાજ ક્ષે સલઠ્ઠરબાાઆની 

વાંદગી કયી શતી જમાયે વાભા ક્ષે યાંગાચાયીની. સલઠ્ઠરબાાઆનુાં નાભ જાશયે થયુાં તે વાથે જ આંગ્ર પે્રવે સલઠ્ઠરબાાઆ 

અંગે સલયધી ટીકા રખી. મુાંફાઆ કોયેળનના પ્રમખુ તયીકે લાાઆવયમના વન્ભાન પ્રવાંગભાાં એ શાજય ન યહ્યા 
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તેન ખાવ ઉરેરેખ થમ, ાઅભ છતાાં, સલઠ્ઠરબાાઆએ તાની વભજાલટની કાભગીયી વભ્મ વાથે સ્લસ્થતાલૂટક 

ળાાંસતથી ચાલ ુ યાખી. દયણાભે ભતદાનનુાં દયણાભ જાશયે થયુાં ત્માયે ફે ભતે સલઠ્ઠરબાાઆ સલજમી નીલડમા ને 

ખેડૂતન છકય દદલ્શીનુાં ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કયે તેલી ગાાંધીજીની સ્લયાજમરક્ષી ાભબરાા મસૂતિભ ાંત થાઆ. વભ્મની 

ાને સનવતૃ્ થતા પ્રમખુની મફુાયકફાદી પ્રત્યતુ્ય લાતાાં સલઠ્ઠરબાાઆએ કુનેશલૂટક એ સચૂલી દીધુાં કે તે ક્ષથી 

ય યશી, ારાટભેન્ટયી દ્ધસતના સખુદ સલકાવની દૃષ્ટટએ ચચાટ સ્લાતાંત્ર્મની ભકાળા ાટળે. 

 તે જભાનાભાાં ળાક ભબાસચૂક રેખાત. સલઠ્ઠરબાાઆ ખાદીધાયી. એભણે ત પ્રમખુના ળાકભાાંમ ખાદીની 

વાદાાઆ ને ગોયલ દાખર કમાું. સલઠ્ઠરબાાઆ ખાદી ણ કાાંતતા ને ખાદી શયેતા. તે એટરે સધુી ચસૂ્ત શતા કે લડી 

ધાયાવબાના પ્રમખુને ઝબ્ફ શયેલ ડે. સલઠ્ઠરબાાઆ ખાદી સવલામ ત ફીજુ શયેે નશીં. શલે ફીજ ઉામ ળ? એટરી 

કાી ખાદી ક્યાાંથી ભે? સલઠ્ઠરબાાઆ પ્રસતિા તડે નશીં. ાઅખયે વયજીની નામડૂએ તાની કાી યેળભની વાડી 

ાઅીને તેન ઝબ્ફ શયેીને સલઠ્ઠરબાાઆએ પ્રમખુદ વાંબાળયુાં શત ુાં.11 ાઅભ એભણે ધાયાવબાના ગોયલનુાં ણ યક્ષણ 

કયુું. 

 ધાયાવબાના પ્રાયાંબે લાાઆવયમ એને વાંફધે એલ સળયસ્ત. લાાઆવયમ ાઅલે ત્માયે પ્રમખુની ખયુળીભાાં ફેવે 

ાને પ્રમખુ નીચે વભ્મ વાથે ફેવે. સલઠ્ઠરબાાઆએ  લાતલાતભાાં ાઆળાય શોંચાડી દીધ કે તે તાના ાઅવન ય 

ફેઠેરા યશળેે, લાાઆવયમ ભાટે નવુાં ાઅવન મકૂવુાં ડળે ાને લાાઆવયમનુાં વબાભાાં ાઅગભન સ્ીકયની ચેમ્ફયભાાંથી 

થળે. ધાયાવબાભાાં સ્ીકયની વલોદયતાન ાને સ્ીકય-લાાઆવયમની વભાનતાન વલાર ાઅભાાં બેલામેર શત. 

વયકાયી લતુટએ ઘણીમ ખેચાખેંચી કયી, ણ સલઠ્ઠરબાાઆ ભક્કભ યહ્યા. ાઅભ, ધાયાવબાના તથા સ્ીકયના 

ગોયલની નલી પ્રણારી સલઠ્ઠરબાાઆએ ાડી.12 

 યદેળી વયકાયની નકયળાશી વાથે ાઅભ ાઅભ ઠડુાં યદુ્ધ ચારતુાં શત ુાં ત્માાં ગાાંધીજીએ વન 1930ના ભાચટની 

ફાયભી તાયીખે નભક વત્માગ્રશન પ્રાયાંબ કયતી દાાંડીકૂચ ાઅદયી. ાઅ કૂચની ળરૂાઅત ાગાઉ વયકાયે વયદાય 

લલ્રબબાાઆ ટેરને કડયા. છી ત ફદશટકાય, સ્લદેળી ને વત્માગ્રશની નફત દેળબયભાાં લાગી. એલા ણ 

ાઆળાયા થામ કે સલઠ્ઠરબાાઆએ યાજીનામુાં. ાઅવુાં ઘટે. સલઠ્ઠરબાાઆએ સનલેદન કયી જણાવ્યુાં કે જે સભસનટે તાને 

રાગળે કે એભ કયીને દેળની વેલા લધ ુ વાયી યીતે તે કયી ળકળે તે સભસનટે એ યાજીનામ ુાઅી છૂટા થળે. 

દયસભમાન દેળબયભાાં દભનન ાને ધયકડન દય છૂટય. સલઠ્ઠરબાાઆના ભનભાાં શત ુાં કે કેટરીક ફાફત તે રડટ 

ાઆયસલનને ગે ઉતાયી ળકળે. ણ એભનુાં લરણ ણ ખાસ્સુાં ફાદરામેલુાં જણાયુાં એટરે 25 એસપ્રર 1930ના યજ 

એભણે લાાઆવયમને ત્ર રખી જણાવ્યુાં કે, ‘‘ભારુાં વલટશે્રટઠ સ્થાન ભાયા દેળફાાંધલ વાથે છે.’’ એભણે એભ ણ 

ઉભેયુું કે, બાયતના કલ્માણન એક ભાત્ર ભાગટ યદેળી ધવૂયીભાાંથી મકુત થવુાં તે છે. સલઠ્ઠરબાાઆએ યદેળી કાડના 

ફદશટકાયની ઝૂફેળ ઉાડી રેલા ઠયાવ્યુાં ાને એ સનસભતે્ દેળન પ્રલાવ ખેડલા સલચાયુું. દયસભમાન કોંગે્રવ પ્રમખુે 

એભને ેળાલયના ાત્માચાયની તાવનુાં કાભ વપ્યુાં. ણ વયકાયે એભના ભાટે પ્રલેળફાંધી પયભાલી. સલઠ્ઠરબાાઆ 

કરકત્ા ગમા ત એભના સ્લાગત વાભે મ વયઘવફાંધી થાઆ. મુાંફાઆ લગેયે સ્થે પ્રચાય પ્રલાવ કયી, કોંગે્રવ 

કાયફાયીની વબા ભાટે એ દદલ્શી શચ્મા ત્માાં એભની ધયકડ થાઆ. શવતાાં શવતાાં સલઠ્ઠરબાાઆએ ટકય કયી, ‘‘વાયી 

કાભગીયી ફદર ાઆગ્રેંડની ાઅભવબાના સ્ીકયને ઉભયાલદ ભે છે. ભને ણ જેરલાવનુાં નજયાણુ ાં પ્રાપ્ત થયુાં છે.’ 

 એભની તભફમત ાઅભે મ કથેરી શતી ાંજાફની જેરભાાં એ લધુાં કથી એટરે વયકાયે એભને દભક્ષણભાાં 

ખવેડમા. ત્માાં કાઆમ્ફતયુની જેરભાાં યેળન દયમ્માનની ાલસ્થાભાાં એ ટેફર યથી ગફડી ગમા. વાયલાય ભાટે 
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એભને સલમેના ભકરલાનુાં ઠયુું. એટરે વયકાયે એભને મતુત કમાટ. સલમેનાભાાં તભફમત ઠીક થતાાં, દાકતયની 

યલાનગી નશતી ત ણ એ ાઆગ્રેંડ ગમા ાને ગભેજી દયદની ગાાંધીજીની લાટાઘાટ ય ગરુડ નજય 

યાખલા રાગ્મા. કભી ભતાસધકાયન કડલ ઘ ૂાંટડ ી ગાાંધીજી દેળ ાછા પમાટ ત્માયે સલઠ્ઠરબાાઆ વાથે શતા. બાયતના 

દકનાયે ઉતયતાાં જ એભની ધયકડ થાઆ. જેરસનલાવને કાયણે એભની તભફમત પયી રથડી ાને નુાઃ વયકાયે 

એભને વાયલાય ભાટે સલમેના ભકરલા મકુત કમાટ. તે વભમે એભણે દેળન દકનાય છડમ તે અંસતભ સલદામ જ શળે 

એભ કણ કશી ળકતુાં શત ુાં.?13 

સલઠ્ઠરબાાઆ સ્ીકયદે ચ ૂાંટામા ણ એભની કાભગીયી ઘણી કઠણ શતી. એક ફાજુ ાઅ સ્ીકયની વય-

ખાભણી, શાઉવ ઑપ કભન્વના સ્ીકય વાથે થામ ત ફીજી ફાજુ ામાની મશુ્કેરી એ કે વયકાય ધાયાવબાને 

જલાફદાય નશીં. ઉયાાંત ધાયાવબાના વભ્મન ભટ બાગ પ્રજાકીમ દષ્ટટભફિંદુ સ્લતાંત્ર યીતે યજૂ કયનાય નશીં. ાઅ 

વાંમગભાાં સ્ીકયદનુાં ગોયલ ાને ભબ યક્ષલા, તટસ્થતા જાલલી ાને વયકાયથી ય ફની, ઉત્ભ ારટભેન્ટયી 

પ્રણારી ાડલી એ બાયે દશિંભત ાને કોળલ્મનુાં કાભ શત ુાં. 

સલઠ્ઠરબાાઆએ થડા જ લખતભાાં તાની ળદકતન યચ ફતાલી દીધ. ધાયાવબા ળરૂ થામ ત્માયે 

વાભાન્મ યીતે લાાઆવયમ વબાગશૃને વાંફધે. ાઅ વાંફધનન પ્રવાંગ ત્માયે ળાશી ઠાઠ, દભાભ ાને દફદફાયકુત 

યશતે. તાના દયફાયી ળાકભાાં લાાઆવયમ વબાગશૃભાાં પ્રલેળે ત્માયે એભન ઝૂરત, ઢવયડાત ઝભ્બ યાજા 

ભશાયાજા ઊંચકે એ મ ભાન રેખાત ુાં ને કૃાાલતાયનુાં ભચહ્ન ભનાત ુાં. કાયફાયીના વભ્મ, કેડે તરલાય ખવી, 

યાજાળાશી ળાક ધાયણ કયતા. લાાઆવયમ પ્રલેળે ત્માયે પ્રમખુને તાની ખયુળી ખારી કયલી ડતી ાને નીચે 

ાઅલી વો વભ્મ વશ એભને ારગ ાઅવન ભતુાં. સ્ીકયની ખયુળીભાાં ભફયાજભાન થાઆ લાાઆવયમ તાનુાં પ્રલચન 

ાઅતા. ાઅ પ્રલચનભાાં કાંાઆક રારચ, કાંાઆક ખળુાભત કે કાંાઆક ધભકીનાાં દળટન થતાાં; એટલુાં જ નશીં ાઅ ાઅખ 

પ્રવાંગ એભ યુલાય કયત કે લાાઆવયમ ધાયાવબાના કે ધાયાવબાગશૃના મ લડા શતા ાને ધાયાવબાના પ્રમખુે 

એભના પ્રસત ઉયીની ાદાથી જલાનુાં યશતે ુ ાં. 

સ્લતાંત્ર સભજાજ ધયાલતા ાને સ્ીકયના ધાયાવબાગશૃ યના ાફાસધત, ાવાંદદગ્ધ કાબ,ૂ અંકુળ ાને 

લચટસ્લના દશભામતી સલઠ્ઠરબાાઆથી ાઅ વાાંખ્યુાં જામ તેભ નશત ુાં, એભણે ત લાતલાતભાાં લાાઆવયમને કશલેડાલી દીધુાં 

કે તે લાાઆવયમ પ્રલચન કયલા ાઅલળે ત્માયે, તાની ખયુળી છડલાના નથી ાને લાાઆવયમે સ્ીકયની 

ચેમ્ફયભાાંથી જ ધાયાવબાભાાં પ્રલેળ કયલ ડળે. સલઠ્ઠરબાાઆની લાતભાતે્ર ભટ ફમ્ફળેર પેકમ. વયકાયી લતુટભાાં 

પપડાટ વ્માી ગમ. લાાઆવયમની વત્ા યન ાઅ કા, સ્ીકયની ધાયાવબાગશૃ યની વાંણૂટ વત્ાન સ્લીકાય, 

વયતાથી ગે ઊતયે તેભ નશતાાં. ાઅભ છતાાં સલઠ્ઠરબાાઆના સ્લબાલથી દયભચત વો કાઆ એભને ડકાય ાઅલા 

તૈમાય નશતા. નકયળાશીએ સલઠ્ઠરબાાઆને ભનાલલા, ખેડા જજલ્રાના એક ભાજી કરેકટય ાને તે લખતના ભધ્મસ્થ 

વયકાયના એક ઉચ્ચ ાભરદાયને સલઠ્ઠરબાાઆ ાવે ભકલ્મા. એણે સલનલણી કયી કે સલઠ્ઠરબાાઆ એ ાઅટર એક 

લખત  ાઅગ્રશ છડી દેલ ાને શાંભેળના રશ્કયી દફદફા વશ લાાઆવયમની વલાયીન કામટક્રભ તાલલા દેલ. ાઅ 

છીના પ્રવાંગથી લાાઆવયમ તે ાઅ દ્ધસતભાાં, સલઠ્ઠરબાાઆની ભયજી મજુફ, વ્માજફી પેયપાય કયળે તથા 

સલઠ્ઠરબાાઆ ભાટે પદયમાદનુાં કાઆ કાયણ નશીં યાખે. સલઠ્ઠરબાાઆ નકયળાશીની ાઅ ટાનીસતથી ાકા દયભચત શતા. એ 

તે ભાનતા કે-‘‘ટીભાાંન શાયે ને મઠૂીભાાંને જીતે’’-એટરે ાઅલી તક જલા દેલા યાજી નશતા. 
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ેરાએ ઘણી મ કાકલદુી કયી, ાય લગયની સલનલણી કયી ણ સલઠ્ઠરબાાઆ એકના ફે થામ નશી ાને 

લાાઆવયમને શાંભેળન દભાભ ત્મજી ધાયાવબાગશૃભાાં સ્ીકયની ચેમ્ફય-ભાાંથી પ્રલેળવુાં ડયુાં. સ્ીકય તાની ખયુળી 

ય ભફયાજભાન યહ્યા ાને લાાઆવયમ ભાટે ફાજુએ ાઅવન ગઠલાયુાં. સ્ીકયની ધાયાવબાગશૃભાાંથી વલોદયતા 

સ્લીકાયાાઆ, લાાઆવયમની વલટત્ર, વલટવત્ાલાન તયીકેની ાઅબા વયી ાને સ્ીકયદનુાં ગોયલ લધ્યુાં નકયળાશીના 

દદરે જાણે ડાભ દેલામ ાને સલઠરબાાઆએ તાની ફેઠક યથી ભાંદ ભાંદ શાસ્મ ભયકાલતાાં તાની રાાંફી દાઢી 

ય શાથ પયેલતાાં પેયલતાાં, રકળાશીન સલજમ, ધ્લજ રશયેાવ્મ.14 

ગાાંધીજીએ વન 1921ભાાં ાવશકાયની રડત ઉાડી. એ રડતન એક કામટક્રભ વયકાયી ભાનચાાંદ, ભખતાફ 

સભરન સભજરવન ફદશટકાય શત. ફન્યુાં એવુાં કે ાઆ.વ.1924ના અંત બાગે લાાઆવયમ રડટ યીદડિંગ મુાંફાઆની 

વત્ાલાય મરુાકાતે ાઅવ્મા. મરુાકાતન શતે ુગેટ લે પ ાઆષ્ન્ડમાન ઉદ્દઘાટન સલસધ શત. લાાઆવયમની વત્ાલાય 

મરુાકાતના પ્રવાંગે મુાંફાઆ કોયેળનના ભેમયે સ્લાગતથી ભાાંડી વો કામટક્રભભાાં શાજયી ાઅલી ડે. વાંમગલવાત 

ત્માયે મુાંફાઆ કોયેળનના પ્રમખુ વદ્ગત સલઠ્ઠરબાાઆ ટેર શતા. કોંગે્રવના એ ાઅગેલાન.લી ાવશકાયને એ લયેરા. 

એભણે મુાંફાઆ વયકાયને રખી દીધુાં કે લાાઆવયમના કાઆ વત્ાલાય કામટક્રભભાાં તે શાજય યશી ળકળે નશીં. 

કટકટીબયી પ્રદયસ્સ્થસત વજાટાઆ લાાઆવયમ ાઅલે ને મુાંફાઆના પ્રથભ નાગદયક ગેયશાજય યશ ે તે કેવુાં ફાાંડુાં રાગે ! 

વયકાયે કોયેળનના વભ્મન વાંકટ વાધ્મ. વયકાય સનયકુત તેભજ વયકાય તયપી વાંખ્માફાંધ વભ્મ ય દફાણ 

થયુાં કે ભેમયને વભજાલી શા ડાલ નશીંતય વબા ફરાલી ભેમયને શાજય યશલેાન ાઅદેળ ાઅ. તાના 

સવદ્ધાન્તને લગી યશનેાયા લીય સલઠ્ઠરબાાઆએ ભચક ન ાઅી. કોયેળનની વબા ફરાલાાઆ. સલઠ્ઠરબાાઆએ તાના 

ક્ષે સ્ટટતા કયી કે એભન ાઅળમ લાાઆવયમ પ્રત્મે કાઆ અંગત ાનાદયબાલન નથી. વલાર છે યાટરના 

સ્લભાનન તેભજ તાના અંતયાત્ભાના ાલાજન. કાઆ કાયી પાલી નશીં એટરે કાનનૂી મદુ્દ ઉઠાલામ. પ્રમખુના 

કામટ સલળે ચચાટ થતી શમ ત પ્રમખુ ાધ્મક્ષદે ફેવી ળકે ખયા ? સલઠ્ઠરબાાઆએ ખરુાવ કમો કે તે મ્યસુનસવર 

ધાયા મજુફ કામટલાશી ચરાલતા શતા. દયણાભે કાઆન લાાંધલચક ચાલ્મ નશીં. વબાની કામટલાશી યચયુણ 

કાભકાજ ફાદ યૂી થાઆ. ણ ધ ૂાંધલાટ ળમ્મ નશીં. વયકાય તયપી વભ્મએ લાાઆવયમના વભાયાંબભાાં પ્રમખુની 

શાજયીન વલાર ચચટલા ખાવ વબા ફરાલી. સલટ્ટરબાાઆ એ વબાભાાં ગેયશાજય યહ્યા. વયકાય તયપી વભ્મએ 

ફહભુતીથી ઠયાલ કમો કે પ્રમખુે વભાયાંબભાાં શાજય યશવે ુ ાં. 

ાઅભ, છતાાં અંતયાત્ભાના ાલાજને ભાન ાઅી. ભેમય ગેયશાજય યહ્યા. એભની ગેયશાજયી વોએ નોંધી. 

ાખફાયભાાં ણ એ ચભકી ાને ચચાટન સલમ ફની ઠયાલ કયનાયા વભ્મ ઉશ્કેયામા. વયકાયી લતુટ ધધૂલાટ 

ાનબુલી યહ્યાાં. વબાના ાઅદેળન ાનાદય કયલા ફદર એભની વાભે ાસલશ્વાવની દયખાસ્ત રાલલાનુાં સલચાયુટ. 

પ્રમખુ સલઠ્ઠરબાાઆ ગાાંજમ જામ તેભ નશતા ાગભચેતી લાયી એભણે છીની વબાના એક દદલવ ાગાઉ 

ભેમયદનુાં યાજીનામુાં ભકરી ાઅપ્યુાં. ફીજે દદલવે સલભબન્ન પ્રકાયની કલ્ના રડાલતા વભ્મ વબાભાાં એકસત્રત 

થમા. એભણે જાયુાં કે પ્રમખુની ખયુવી ખારી શતી. ાઅશ્ચમટ એ લાતનુાં શત ુકે ભેમય સલઠ્ઠરબાાઆ વભ્મની શાયભાાં વબા 

ભધ્મે ગુચુ ફેઠા શતા. 

ાઅ ાઅશ્ચમટનુાં સનલાયણ કોયેળનના વેક્રટયીએ કયુું. એભણે ભેમયન ત્ર લાાંચી વાંબાવ્મ. ભેમયે રખ્યુાં 

શત ુાં. કે ‘ભાયા લગણની સ્ટટ જાણ શલા છતાાં ભાયે વભાયાંબભાાં શાજય યશવે ુ ાં તેવુાં ફહભુતી વભ્મએ ઠયાવ્યુાં તેને હુ ાં 

ભાયા પ્રત્મેના ાસલશ્વાવનુાં સચૂક રેખુાં છાં. ાને એટરે ભાયા અંતયાત્ભાના ાલાજને ભાન ાઅી. ભેમયનુાં સ્થાન 
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ખારી કયલાની ભાયી પયજ વભજુ ાં છાં. સભત્રએ ભને વરાશ ાઅી શતી કે ઠયાલ ક્ષે નજીલી ફહભુતી શતી. એટરે 

ભાયે એને ાસલશ્વાવ સચૂક ન ગણલ. એભની બાલના ફદર હુાં એભન ઋણી છાં ણ ભાયા સ્લભાન ખાતય 

યાજીનામુાં ાઅવુાં ભને ઉભચત રાગ્યુાં છે.’ વબાભાાં વન્નાટ વ્માી ગમ. ઘણાના ભનની ભનભાાં યશી ગાઆ. શલે ાઅગ 

કેલી યીતે કાભ રેવુાં તે વલાર થમ. થડી ભવરત અંતે નક્કી કયલાભાાં ાઅવ્યુાં કે સલઠ્ઠરબાાઆને જ એ વબાનુાં 

પ્રમખુદ રેલા સલનાંતી કયલી. સલઠ્ઠરબાાઆએ લીયની ાદાથી તેન સ્લીકાય કમો ાને વબાની કામટલાશી વાંબાી. 

ાઅભ, છતાાંમ કટકટીન અંત ાઅવ્મ ન શત. પયી વબા થાઆ. ાને ત્માયે ણ સલઠ્ઠરબાાઆને સલનાંતી 

કયલાભાાં ાઅલી કે એ વબાનુાં ાધ્મક્ષદ તે સ્લીકાયે. નુાઃપયજન કાાંટ તાજ શયેી સલઠ્ઠરબાાઆએ મ્યસુનસવર 

કામટલાશી તાલી. ત્રીજી વબા 1925ના જાન્યાુઅયીની ાાંચભી તાયીખે ફરાલાાઆ. વબાનુાં ખાવ કાભ ભેમયની 

ચટૂણીનુાં શત ુાં. યાટરીમ ક્ષના એક ાઅગેલાને એલી દયખાસ્ત મકૂી કે સલઠ્ઠરબાાઆને ભેમય તયીક વાંદ કયલા. એભને 

ટેક ભળમ ફશયેાભજી જીજીબાાઆ જેલા વયકાય તયપી વભ્મન. ફશયેાભજીએ જણાવ્યુાં કે સલઠ્ઠરબાાઆએ જે યીતે ભેમય 

તયીકે કાભગીયી ફજાલી છે તે વોના ાઅદયને ાત્ર છે. એભને નુાઃએ કામટબાય વોંલ એ મ્યસુનસવાભરટીના 

તાના દશતની લાત છે. 

ાઅ પ્રવાંગે શાજય અંગે્રજ મ્યસુનસવર કસભળનય શ્રી કરેટને, તાના લતી ઉભેયુટ કે ભેમયદને ળબાલ 

તેલા વો ગણુ ને ળદકતથી સલઠ્ઠરબાાઆ ારાંકૃત છે. ભેમય તયીકેની એભની કાભગીયીએ એભના 

સનટક્ષાતણાની એભની ાઅલડતની તેભજ એભની કામટકુળતાની ઉડી છા ઊબી કયી છે. ચઢેરાાં ાછરાાં 

કાભન ગાંજ એભના ભેમયકા દયમ્માન વયી ગમ છે. એટરે ભાયી બરાભણ છે કે એભને ભેમય તયીકે પયી 

ચ ૂાંટલા. સલઠ્ઠરબાાઆ નુાઃ ભેમય તયીકે ચ ૂાંટામા દયણાભે યાટરીમતાની ધજા રશયેાાઆ ાને સલઠ્ઠરબાાઆની નીડયતા ને 

લીયતાની પ્રળાંવા થાઆ. એભની ભેમયદની કાયદકદી દયમ્માન એભણે એલી કુનેશથી કાભ રીધુાં કે બરબરા 

સલયધી ણ એભના પ્રવાંળક ફની ગમા. 

દદલ્શીની ભધ્મસ્થ ધાયાવબા-શારની ારાટભેન્ટ-ના વભ્મદે એ ચટૂામા ત્માયે ભેમયદેથી એ સનવતૃ 

થમા. એ પ્રવાંગે એભના ભાનભાાં એક બવ્મ સલદામ વભાયાંબ મજામ, જેભાાં એભના કામટની કદયના પ્રતીક તયીકે 

એભને દવ શજાય રૂસમાની થેરી ાટણ કયલાભાાં ાઅલી શતી.15 

 લતટભાન દયસ્સ્થસતભાાં લીય સલઠ્ઠરબાાઆના પ્રસ્તતુ્લને દાખલતા કેટરામ પ્રવાંગ, દયસ્સ્થસતન ઉલ્રેખ 

ઉય કમો છે. યાંત ુશજી ણ કેટરાાંક એલાાં ાવાાં છે કે જેભાાં સલઠ્ઠરબાાઆ ાદ્વિતીમ શતા. જેન ઉલ્રેખ ાતે્ર કેટરીક 

ભમાટદાને કાયણે થાઆ ળક્ય નથી. ાઅજે ાઅણ દેળ લો છી ણ કેટરીમ મશુ્કેરી ાને બમાંકય 

ગેયલશીલટ છતાાંમ ટકી યહ્ય છે. પતત ટકી યહ્ય છે એટલુાં જ નશીં યાંત ુકેટરાક ક્ષેત્રભાાં ાઅણે ાગે્રવય છીએ તેનુાં 

એકભાત્ર કાયણ લીય સલઠ્ઠરબાાઆ જેલા દેળબતતનુાં ાઅ દેળને પ્રદાન છે. ાઆસતશાવ જે રખાાઆ ગમ છે, તે શલે 

ફદરાલાન નથી. ણ જે ાઆસતશાવ શલે રખાલાન છે તેભાાં ાઅણી ેઢી ભશત્ત્લન બાગ બજલલાની છે. ત્માયે 

લીય સલઠ્ઠરબાાઆને એક ાઅદળટ તયીકે રાઆ તેભના જીલનની અંસતભ ક્ષણના ળબ્દને માદ કયીએ. "ભાયા દેળ 

ફાાંધલને, બાયતભાાંના તેભજ દુસનમાબયના સભત્રને ભાયા દદરની દુાઅ ાઅજ. બાયતની સ્લતાંત્રતા લશરેી પ્રાપ્ત 

થામ એલી પ્રાથટના, ભારુાં મતૃ્ય ુથામ તે શરેાાં હુ ાં કહુાં છાં."16 

 લીય સલઠ્ઠરબાાઆનુાં ાલવાન થયુાં ત્માયે વયદાયે 21ભી નલેમ્ફય 1933ભાાં ભથયુદાવ સત્રકભજી ઉય ત્ર 

રખ્મ શત. તેના ઉયથી તેભની તે લખતની ભનાઃસ્સ્થસતન ખ્માર ાઅલે છે. તેભણે રખ્યુાં શત ુાં કે કાઆ-કાઆ લાય 
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સ્ભયણ (સલઠ્ઠરબાાઆનુાં) થાઆ ાઅલે છે. ણ એ ફધુાં શલે લેદનાકતાટ નથી. ાઆશ્વયને ગમ્યુાં તે ખરુાં. જતાાં-જતાાં કુટુાંફની, 

કભની ાને મરુકની ાઅફરૂ લધાયી ગમા છે. એટરે હુ ાં શલે જયામે ભચિંતા કયત નથી.17 ફને્ન બાાઆભાાં લેદના ાને 

ીડા વશન કયલાની ાને કઠય જીલન સળસ્તલૂટક જીલલાની ાવાધાયણ ક્ષભતા શતી. ફાંને બાાઆભાાં ક્યાયેમ 

ભનબેદ નશત. ફ ાંનેની કાભ કયલાની કામટળૈરી ાને ક્ષેત્ર ારગ શતા ણ ફાંનેનુાં અંતે ત રક્ષ્મ એક જ શત ુાં. 

 ાઅભ સલઠ્ઠરબાાઆ કભનવીફે ઝાઝ જીવ્મા નશીં. નશીં ત દેળને લધ ુરાબ ભળમ શત. 1912ભાાં મુાંફાઆની 

રેજજસ્રેદટલ કાઉસ્ન્વરભાાં તે ચ ૂાંટામા ાને 22 ઑતટફય 1933ભાાં તેભનુાં સનધન થયુાં. તે જાશયે જીલનભાાં ઊંચુાં 

દ પ્રાપ્ત કયલાભાાં વપ થમા. એ દદલવભાાં બાગ્મે જ કાઆ દશિંદી અંગે્રજ વાભે ડલાનુાં વાંદ કયત ણ 

સલઠ્ઠરબાાઆને ત કાઆની ખટી ખળુાભત કયલી નશતી ગભતી. તે કામદાને ાઅધીન રડત ાઅતા ાને સલજમી 

ફનતા. તેની નીડયતા નૈસતકતા, લીયતા, વૈસનકની ાડગતા, વાશસવકતા તથા સ્લાટણની જરલાંત બાલના, 

ઉત્ભ યાટરબાલના, જેલા ગણુન ાઅણે ણ ાઅણા જીલનભાાં ાઅસલટકાય કયીએ. 
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