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સયુત અધધલેળનભ ાં કોંગે્રવન ાં બ ગર : ક.ભ . મનુળીન  નજયે 

શભે ાંત જી. ચોધયી 

ીએચ.ડી. ળધ થી, ઇધતશ વ ધલબ ગ, વયદ ય ટેર યધુનલધવિટી, 

લલ્રબ ધલદ્ય નગય – ૩૮૮૧૨૦, ભ. ૯૭૨૭૪૫૨૩૧૪ 

સારાાંશ: હશિંદી ય ષ્ટ્રીમ ભશ વબ  વભગ્ર દેળની એક ભ ત્ર ય ષ્ટ્રીમ કક્ષ ની વાંસ્થ  શતી. રકળ શી 
અને તેન  મલૂ્મને લયેરી કઈણ વાંસ્થ ભ ાં ભતબેદ ત જરૂય ડલ ન  જ. એ ધનમભ અનવુ ય 
ભલ  અને જશ ર એભ કોંગ્રેવન  ફાંને જૂથ લચ્ચેન  ભતબેદ સયુતન  અધધલેળનભ ાં વ ટી 
ય આવ્મ  એટલુાં જ નહશ, યાંત ુતે પ્રવાંગે ય જકીમ લ ત લયણભ ાં હશિંવ રૂી જ્લ  મખુી પ્રગધત 
ઉઠ્ય. આ મ દગ ય અધધલળેન યત્લે અનેક ગ્રાંથ અને રેખ પ્રધવદ્ધ થમ  છે અને વો ધલદ્વ નએ 
તત ની ધલચ યધ ય ઓને અનવુયીને તેનુાં મલૂ્મ ાંકન કયલ ન પ્રમ વ કમો છે. જેભ ાં ક.ભ . 
મનુળીએ ણ સયુત અધધલેળન દયધભમ ન થમેર  કોંગ્રેવન  બ ગર ઓનુાં ધલલયણ તેભન  
સુ્તક ‘સ્લપ્નદ્રષ્ટ્ટ ’ભ ાં કયુું છે. જેભ ાં તેભને સયુત અધધલેળનભ ાં ર ર-ફ ર- રન ાં કેમ્ભ ાં 
સ્લમાંવેલક તયીકે જડ મને તે જે નજયે જયુાં શત ુાં તે તેભજ જે પ્રવાંગ ફનમ ાં શત  તેન ઉલ્રખે 
કમો છે.  

ચાવીરૂપ શબ્દો:  ક.ભ . મનુળી (કનૈમ ર ર મનુળી), હપયજળ શ ભશતે , રકભ નમ 
હટક, હશિંદી ય ષ્ટ્રીમ ભશ વબ  (બ યતીમ ય ષ્ટ્રીમ કોંગ્રેવ), સયુત અધધલેળન, ભલ લ દી 
(ઉદ યલ દી), જશ રલ દી (ઉગ્રલ દી). 

પ્રસ્તાવના: ૧૯ભી વદી દયમ્મ ન હશિંદભ ાં અનેક ય જકીમ અને વ ભ જજક વાંસ્થ ઓની સ્થ ન  
થઇ ચકુી શતી. આ વાંસ્થ ઓની ક ભગીયીન  રીધે હશિંદની પ્રજાભ ાં ય જકીમ જાગધૃત અને 
ય ષ્ટ્રલ દભ ાં નોંધ ત્ર લધ ય થમ શત. તેન  હયણ ભે હશિંદન  આગલે ન નતે ઓને બ્રિટીળ 
વયક ય ધલરુદ્ધ દેળવ્મ ી રડત ચર લલ  ભ ટે એક ય ષ્ટ્રીમ વાંસ્થ  સ્થ લ ની જરૂય જણ ઈ 
શતી. યાંત ુ હશિંદભ ાં આલી ય ષ્ટ્રીમ વાંસ્થ  સ્થ લ ન મળ એક રેગ્રેજ ધનતઅૃધિ અધધક યી એ.ઓ. 
હ્યભુન ાં પ ે જામ છે. એ.ઓ.હ્યભેુ દેળન  આગેલ ન નેત ઓ વ થે અને તત્ક રીન વભમન  
હશિંદન  ગલનનય જનયર રડન ડપયીન વ થ ે ચચ ન-ધલચ યણ  કમ ન ફ દ ઈ.વ. ૧૮૮૫ભ ાં ‘હશિંદી 
ય ષ્ટ્રીમ ભશ વબ ’ની સ્થ ન  કયી શતી. હશિંદી ય ષ્ટ્રીમ ભશ વબ ને ‘બ યતીમ ય ષ્ટ્રીમ કોંગ્રેવ’ ન ાં 
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ન ભથી ણ ઓખલ ભ ાં આલે છે. આ ભશ વબ ન મખુ્મ ઉદે્દળ હશિંદભ ાંથી બ્રિટીળ વ મ્ર જ્મને 
દૂય કયલ ન ન શત યાંત ુ હશિંદન  રકને જલ ફદ ય ય જ્મતાંત્ર ભે અને હશિંદીઓ ત ન  
પ્રશ્નન ઉકેર તે જ ર લી ળકે તેલી ય જકીમ બ લન  કેલલ ન શત. જ્મ યે કેટર ક 
ઈધતશ વક ય ભશ વબ ની સ્થ ન ન ઉદે્દળ બ યતની રેગ્રેજ વયક યને ફચ લલ ન તથ  હશિંદભ ાં 
ધલકવત  જત  ક્ ાંધતક યી ધલચ યને યકલ ન એટરે કે ‘વેપટી લ લ્લ’ તયીકેન શત એતુાં જણ લે 
છે(જગભશન ૨૦૦૪:૫૧). 

હશિંદી ય ષ્ટ્રીમ ભશ વબ નુાં પ્રથભ અધધલેળન ૨૮ભી હડવેમ્ફય ૧૯૮૮ન  યજ મુાંફઈભ ાં 
બય યુાં શત ુાં. જેભ ાં હશિંદન  જુદ -જુદ  ધલસ્ત યભ ાંથી ૭૨ જેટર  પ્રધતધનધધઓએ શ જયી આી શતી. 
આ અધધલેળનભ ાં વ્મભેળચાંદ્ર ફેનયજીની અધ્મક્ષ દે ધનયકુ્તત કયલ ભ ાં આલી શતી. તે ઉય ાંત 
નયેનદ્ર વેન, દ દ બ ઈ નલયજી, હપયજળ શ ભશતે , સયેુનદ્રન થ ફનેયજી, હદનળ  લ ચ્છ , ય નડ,ે 
ફદરુદ્દીન તૈમફજી લગેયે જેલ  મખુ્મ આગેલ ન અધધલેળનભ ાં ઉક્સ્થત યહ્ય  શત . આ 
અધધલેળનભ ાં કુર ૯ ઠ્ય લ વ ય કયલ ભ ાં આવ્મ  શત  અને દય લે હશિંદન ાં જુદ -જુદ  
ળશયેભ ાં ભશ વબ ન  અધધલેળન ફર લલ નુાં નક્કી કયલ ભ ાં આવ્યુાં શત ુાં(ધ યૈમ  ૨૦૦૦:૪૮-
૪૯). 

ળરૂઆતન  તફક્ક ભ ાં હશિંદી ય ષ્ટ્રીમ ભશ વબ નુાં નેતતૃ્લ ઉદ યલ દી એટરે કે ભલ લ દી 
નેત ઓન  શ થભ ાં શત ુાં. જેભ ાં સયેુનદ્રન થ ફેનયજી, વ્મભેળચાંદ્ર ફેનયજી, દ દ બ ઈ નલયજી, 
હપયજળ શ ભશતે , ફદરુદ્દીન તૈમફજી, ય વબ્રફશ યી ઘ, ગ રકૃષ્ટ્ણ ગખરે લગેયેન વભ લેળ 
થત શત. તઓે રેગ્રેજ વયક ય વભક્ષ પ્ર થનન , અયજી અન ેપ્રધતધનધધત્લન ભ ગન અન લીન ે
હશિંદની વભસ્મ ઓને યજૂ કયલ ભ ાં ભ નત  શત . આભ, ભશ વબ નુાં ળરૂઆતનુાં સ્લરૂ નમ્ર અને 
ઉદ ય પ્રક યનુાં શત ુાં. જેન  હયણ ભે ભશ વબ ની ધીભી ક મનલ શી અને ઉદ યનીધતન  હયણ ભે 
હશિંદભ ાં ઉદ્દ ભલ દી ધલચ યવયણીન ધલક વ થમ શત. જેભ ાં ર ર-ફ ર- રની ધત્રટુી તયીકે 
ઓખ ત  ર ર  રજતય મ, ફ  ગાંગ ધય હટક અને બ્રફીનચાંદ્ર  ર તથ  અયધલિંદ 
ઘન વભ લેળ થત શત. આ ઉદ્દ ભલ દી ધલચ યવયણી ઘય લત  જશ રલ દી નતે ઓ હશિંદને 
લશરેી તકે સ્લય જ્મ પ્ર પ્ત થ મ તેતુાં ઇચ્છત  શત  અને તે ભ ટે સ્લ તા્ં મ રડતની તયપેણ 
કયત  શત . આભ ઉદ યલ દી અને ઉગ્રલ દી એલી ધલચ યવયણીભ ાં બેદબ લની નીધતન  હયણ ભ ે
ઈ.વ. ૧૯૦૭ન  સયુત અધધલેળનભ ાં કોંગ્રવે ફ ે બ ગભ ાં લશચે મ ગયુાં શત ુાં (ધ યૈમ  ૨૦૦૦ : 
૧૭૫). કનૈમ ર ર મનુળીની નજયે સયુત અધધલેળનભ ાં થમેર  કોંગ્રેવન  બ ગર  રેગેની લ ત 
કયીએ તે શરે  તેભન  જીલન હયચમ ધલે ટૂાંકભ ાં ભ હશતી ભેલીએ.  
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ક.મા. મનુશીનો જીવન પરરચય: ક.ભ . મનુળીને ભટ બ ગે એક વ હશત્મક ય તયીકે જ 
ઓખલ ભ ાં આલે છે. યાંત ુતેઓ વ હશત્મક યની વ થે વ થ ેય જક યણી, લકીર અન ેસ્લ તા્ં મ 
વેન ની ણ શત . તેભન જનભ ૩૦ભી હડવેમ્ફય ૧૮૮૭ન  હદલવે બરૂચભ ાં થમ શત. તેભન  
ધત નુાં ન ભ ભ ણેકર ર અને ભ ત નુાં ન ભ ત ીફ  શત ુાં. તેભને છ ફશને શતી. ક.ભ . મનુળીએ 
તેભની પ્રથભ ત્નીનુાં અલવ ન થત  ફે લ ય રગ્ન કમ ન શત . પ્રથભ ત્નીનુાં ન ભ અધતરક્ષ્ભી 
અને ફીજી ત્નીનુાં ન ભ રીર લતી શત ુાં. તેભને ૧૯૦૧ભ ાં ભેહરકની યીક્ષ   વ કયીને ઈ.વ. 
૧૯૦૨ભ  લડદય ની કરેજભ ાં પ્રલેળ ભેવ્મ શત અને ‘એબ્રરઝ પ્ર ઈઝ’ વ થે ધલનમન 
ળ ખ ભ ાં સ્ન તકની દલી ભેલી શતી. તેભને ઈ.વ. ૧૯૧૦ભ  એરએર.ફી.ની યીક્ષ   વ 
કયી ૧૯૧૩થી મુાંફઈભ ાં લકીર તન  વ્મલવ મભ ાં જડ મ ાં શત . તેઓ ઈ.વ. ૧૯૧૫-૨૦ન  
વભમગ   દયમ્મ ન શભરૂર રીગન  ભાંત્રી તયીકે યહ્ય  શત . ઈ.વ. ૧૯૩૦ભ  તેઓ બ યતીમ 
ય ષ્ટ્રીમ કોંગ્રેવભ ાં જડ મ ાં શત . ઈ.વ. ૧૯૩૦-૩૨ દયમ્મ ન સ્લ તા્ં મ રડતભ ાં જડ લ  ફદર 
તેભને અલ યનલ ય જેરલ વ ણ બગવ્મ શત. તેઓ ઈ.વ. ૧૯૪૮ભ  શૈદય ફ દન  
ધલરીનીકયણભ ાં એજનટ જનયર અને બ યતીમ ફાંધ યણ ઘડતય વધભધતન  વભ્મ તયીકે ભશત્લની 
ભધૂભક  બજલી શતી. ત્મ યફ દ ઈ.વ. ૧૯૬૦ભ  તેભને ય જક યણભ ાંથી ધનતધૃઅધિ જાશયે કયી દીધી 
શતી. ૮ભી પેબ્રઆુયી ૧૯૭૧ન  હદલવે મુાંફઈભ ાં તેભનુાં અલવ ન થયુાં શત ુાં(વ્મ વ ૨૦૧૭:૧૯૧).  

સરુત અધિવેશનમાાં કોંગે્રસના ભાગા - ક.મા. મનુશીના નજરે:ઈ.વ. ૧૯૦૬ભ ાં કરકઅધિ ભ ાં 
કોંગ્રેવનુાં અધધલેળન ભળયુાં શત ુાં. આ અધધલેળનભ ાં નક્કી થમ  મજુફ શલે છીનુાં અધધલેળન 
ન ગયુભ ાં બય લ નુાં શત ુાં. તેને ભ ટે તૈમ યીઓ એટરે સધુી થઇ ગઈ શતી કે કોંગ્રેવ પ્રમખુ તયીકે 
રકભ નમ હટકનુાં ન ભ રગબગ નક્કી જ કયી દેલ ભ ાં આવ્યુાં શત ુાં. યાંત ુ ભલ ક્ષ ને આ 
લ તની ગાંધ આલી જત  મુાંફઈભ ાં હપયજળ શને ત્મ ાં છેલટે ફાંને ક્ષન  આગેલ નની વબ  થઇ. 
હપયજળ શ ેડૉ.ય વબ્રફશ યી ઘનુાં ન ભ સચૂવ્યુાં. જ્મ યે ડૉ. મુાંજેએ હટક ભ ટે આગ્રશ કમો. આલી 
વાંજગભ ાં સયુતનુાં એક પ્રધતધનધધભાંડ મુાંફઈ આલી શચ્યુાં અને તેને આગ ભી કોંગ્રેવ 
અધધલેળન ભ ટે સયુતનુાં ધનભાંત્રણ આપ્યુાં. આભ છેલટે કોંગ્રેવન  અધધલેળનન  સ્થ તયીકે સયુત 
ય વાંદગી ઉત યલ ભ ાં આલી શતી (ક દયી ૨૦૦૧:૧૧૮). 

ઈ.વ. ૧૯૦૭ભ  ક.ભ . મનુળી મુાંફઈભ ાં એરએર.ફી.ન અભ્મ વ કયત  શત . મુાંફઈથી 
જ તેઓ તેભન  ધભત્ર વ થે ૨૦ભી હડવેમ્ફય ૧૯૦૭ન ાં યજ કોંગ્રેવ અધધલેળનભ ાં બ ગ રેલ  ભ ટે 
સયુત આલી શોંચ્મ  શત . સયુતન  ન નયુ  ધલસ્ત યભ ાં દય ળ  ન ભની વ્મક્તતન  ઘયે તેભને 
ઉત ય આલ ભ ાં આવ્મ શત અન ે ત્મ ાં જ તેભને ય ધત્ર યક ણ કયુું શત ુાં. ક.ભ . મનુળી 
જશ રલ દી ધલચ યવયણી ધય લત  શત . તેથી તઓે ર ર-ફ ર- રન  કેમ્ભ ાં સ્લમાંવેલક 
તયીકે જડ મ ાં શત (મનુળી ૧૯૬૭:૨૧). ફીજા હદલવે લશરેી વલ યે તેઓ તેભન  ધભત્ર વ થે 
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સયુત ળશયેની ળબ  જલ  ભ ટે નીકળમ  શત . વલ યથી જ સયુત ળશયેન  યસ્ત ઓ ઉય 
કીડીની ભ પક રકની બીડ ઉભટી ડી શતી અન ે ‘લાંદે ભ તયમૌ’, ‘ધતરક ભશ ય જ કી જમ’, 
‘ર ર-ફ ર- ર કી જમ’ ન ાં ન ય ઓ રગ લત  શત .  

સયુતન  શહયયુ  ધલસ્ત યભ ાં જશ રલ દી ધલચ યવયણી ધય લત  રકન જભ લડ થમ 
શત. જ્મ ાં તેઓ વલ ય, ફય અને વ ાંજન  વભમે વબ નુાં આમજન કયત  શત . જ્મ યે ય તે્ર 
ફ ર જી ચકભ ાં વબ નુાં આમજન કયલ ભ ાં આવ્યુાં શત ુાં. જેભ ાં ર ર  રજતય મન ાં ળ ાંત લચન, 
અજજતધવિંશન ાં જ્લ ર  વભ  ળબ્દ, હટકન ાં ભેશણ  અને આક્ષે, ખ યડ ે ન ાં ફીબત્વ ટચૂક  
બયેલુાં બ ણ વબ ને ગજલી મકુત  શત . જ્મ યે સયુતન  અઠ્લ ર ઈનવ ધલસ્ત યભ ાં આલરે  
ફાંગર ઓભ ાં ભલ લ દી નેત ઓન ે ઉત ય આલ ભ ાં આવ્મ શત. તઓે ત્મ ાંથી જ વલ યે, 
ફયે અને વ ાંજે તેભન  ક મનક્ભ ચર લત  શત .  

૨૬ભી હડવેમ્ફય ૧૯૦૭ન  યજ એક લ ગ્મે સયુતન  ફ્રેંચ ગ ડનનભ ાં કોંગ્રેવનુાં અધધલેળન 
બય લ નુાં નક્કી કયલ ભ ાં આવ્યુાં શત ુાં. ૨૬ભી ત યીખ ે વલ યથી જ સયુતન  ફ્રેંચ ગ ડનન આગ 
બીડ જાભી શતી. અધધલેળનન વભમ થત  જ જશ રલ દી નેત ઓ અન ે ભલ લ દી નેત ઓ 
લ ય પયતી આલલ  ર ગ્મ  શત . અધધલેળનની ળરૂઆત વાંગીતથી કયલ ભ ાં આલી શતી. વાંગીત 
રુૂાં થત  જ ઉદ યલ દી નેત ઓએ ય વબ્રફશ યી ઘની પ્રમખુદ ભ ટેની દયખ સ્ત યજૂ કયી 
શતી. યાંત ુજશ રલ દીઓએ ર ર  રજતય મને પ્રમખુ ફન લલ ન આગ્રશ કમો શત. જ કે 
જશ રલ દી નેત ઓએ ઈ.વ. ૧૯૦૬ન  કરકઅધિ  અધધલેળને કયેર  ફહશષ્ટ્ક ય, ય ષ્ટ્રીમ ધળક્ષણ 
અને સ્લય જ્મ ભ ટેન  ભશ વબ ન  ઠ્ય લ ચ લ ુયશ ેતે ળયતે ય વબ્રફશ યી ઘને ટેક આલ ની 
તૈમ યી દળ નલી શતી. યાંત ુભલ લ દી નેત ઓ આલી કઈ ફ શેંધયી આલ  ઇચ્છત  ન શત  
તેથી ફાંને ક્ષ લચ્ચ ે વાંઘન થમ શત. આ વાંઘનભ ાં ફાંન ે ક્ષ લચ્ચે ઉગ્ર ફર ચ રીન ે
હયણ ભે તે હદલવે અધધલેળન મરુતલી ય ખલ ની પયજ ડી શતી. ફીજા હદલવે વલ યે ટીકે 
અને તેન  વ થીદ યએ ફહશષ્ટ્ક ય, સ્લય જ્મ અને ય ષ્ટ્રીમ ધળક્ષણ ન ે રગત  કરકઅધિ  
અધધલેળનન  ઠ્ય લ મથ લત ય ખલ  ભ ટે પયી ગ રકૃષ્ટ્ણ ગખર ેઅને તેભન  વ થીદ યન ે
ધલનાંતી કયી, યાંત ુ તેઓ તે ભ ટે વશભત થમ  નહશ. ફયે ભેર  અધધલેળનભ ાં હટક 
કોંગ્રેવન  પ્રધતધનધધઓને ત નુાં ભાંતવ્મ વભજાલલ  ભ ટે થડ વભમ ત ને લતતવ્મ આલ  
ભ ટે યલ નગી ભ ાંગી જેન ઇનક ય કયલ ભ ાં આવ્મ. હયણ ભે અધધલેળનભ ાં બ યે રેધ ધ ૂાંધી 
પેર ઈ અને ફાંને ક્ષન  વભ્મ લચ્ચ ેઉગ્ર ફર ચ રી ફ દ ભ ય ભ યી થત  અધધલેળનને પયી 
અચક્કવ મદુત ભ ટે ભકપૂ ય ખલ ની પયજ ડી શતી. આભ, સયુત અધધલેળન ફ દ કોંગ્રેવ 
જશ રલ દ અને ભલ લ દ એલ  ફે બ ગભ ાં ધલબ જીત થઇ ગઈ શતી. તે જ હદલવે વ ાંજે 
સયુતન  શહયયુ  ધલસ્ત યભ ાં જશ રલ દી નેત ઓની વબ  ભી. જેભ ાં કોંગ્રેવભ ાં બ ગર  ડય  
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તે ફ ફત ે હદરગીયી વ્મતત કયલ ભ ાં આલી શતી. તે ઉય ાંત આ વબ ભ ાં કોંગ્રેવ શમ ત 
ય જકીમ આદળોલ ી જ શલી જઈએ અન ેશલે બ્રિટીળ વયક ય  વેથી બીખ ભ ાંગલ ન  હદલવ 
ણ ગમ  એતુાં વલ નનભુતે નક્કી કયલ ભ ાં આવ્યુાં શત ુાં. ત્મ યફ દ વો છુટ  ડય  શત .  

ક.ભ . મનુળી નોંધે છે કે, “કોંગ્રેવન  સયુત અધધલેળન ફ દ સયુતભ ાં ળેયીએ-ળેયીએ, ઘયે-
ઘયે ફબ્ફે ક્ષ જશ ર અને ભલ  ડી ગમ  શત . ભલ  ફ ન  જશ ર તેુ્ર ધત નુાં ઘય 
છડી દીધુાં શત ુાં. જશ ર અને ભલ  બ ઈઓ જભત ાં-જભત ાં, થ ી-લ ટકીએ ભ ય ભ યી કયી 
ડત  શત . ઓટરે ફેવીને ગપ્  ભ યતી વશરેીઓએ અફર  રીધ  શત . જ્મ યે જશ ર 
ધત ની તુ્રીને ભલ  ધતએ ધમયે જતી ફાંધ કયી દીધી શતી(મનુળીન  સુ્તક ‘સ્લપ્નદ્રષ્ટ્ટ ’ 
ભ ાંથી)”. 

સમાપન: આભ, કોંગ્રવેનુાં સયુત અધધલેળન ઐધતશ ધવક દ્રષ્ટ્ટીએ ખફુ જ ભશત્લનુાં વ બ્રફત થયુાં 
શત ુાં. જેભ ાં ઉદ યલ દીઓ અને ઉગ્રલ દીઓની ધલચ યવયણીભ ાં બેદબ લને રીધે કોંગ્રેવ ભલ  
અને જશ ર એલ  ફે બ ગભ ાં લશેંચ મ ગયુાં શત ુાં. ક.ભ . મનુળી ણ આ અધધલેળનભ ાં મુાંફઈથી 
આલીને જડ મ ાં શત . તઓે જશ રલ દી ધલચ યવયણીભ ાં ભ નત  શલ થી ર ર-ફ ર- રન  
કેમ્ભ ાં સ્લમાંવેલક તયીકે જડ મ ાં શત . આભ, ક.ભ . મનુળી ધલદ્ય થીક થી જ ધળક્ષણની વ થે-
વ થે ય જકીમ પ્રતધૃઅધિઓભ ાં ણ વક્ીમ યશતે  શત . 
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