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 સારાશંઃ 
 વયદાય અને ફઝ ફને્ન બાયતના શે્રષ્ઠ દેળબક્ત શતા. ફને્નની દેળબક્ક્ત સલળે કઇન ે
ળકંા નશતી કદાચ વયદાયની દેળબક્ક્ત કયતા ં સબુા ફઝની દેળબક્ક્ત લધ ુભજબતુ શતી. 
ફને્નનુ ંરક્ષ્મ બાયતને અંગ્રજેની ગરુાભીભાથંી મકુ્ત કયલાનુ ંશત ુ.ં ફને્નની કામય કયલાની દ્ધસત 
અરગ શતી. ણ ફને્નનુ ં ધ્મેમ ત એક જ શત ુ.ં યાજનીસતભા ં કેટરામ ભતબેદ શભેંળા ંઆલા 
ભશારુુ લચ્ચ ેયહ્યા છે. તેભ છતા ંવાચા યાષ્રબક્તએ દેળ ભાટે જ ફધુ ંકયુું છે. વયદાય અને 
સબુા ફને્ન ભશારુુ લચ્ચે ભતબેદ જરૂય શતા ણ ફને્ન વાચા સભત્ર ણ શતા. શરયયુા 
કોંગ્રેવ અસધલેળનભા ં સબુા ફઝનુ ં બવ્મ સ્લાગત ણ વયદાયની નીગયાનીભા ં જ થયુ ં શત ુ.ં 
ઉંભયભા ં24 લય નાના સબુાચદં્ર ફઝ વાથે લલ્રબબાઇના ગલામેરા ભતબદેનુ ંએક કાયણ 
સલઠ્ઠરબાઇ ટેરનુ ં સલર શત ુ.ં નાદુયસ્ત તબફમત ધયાલતા સલઠ્ઠરબાઇ તફીફી વાયલાય ભાટે 
1932ભા ંસલમેના (ઓસ્ટ્સ્રમા) ગમા. સબુાચદં્ર ફઝ ત્માયે દેળસનકાર થઇને સલમેના યશતેા શતા. 
તેભણે સલઠ્ઠરબાઇની બાયે વેલા ચાકયી કયી. છતા ં સલઠ્ઠરબાઇ જીલતા ાછા પયી ળક્યા નશીં. 
મતૃ્ય ુ છી સલઠ્ઠરબાઇનુ ં સલર ખલૂ્યુ.ં તેભા ં એક રાખ રૂસમાથી ણ લધ ુ યકભ સબુાચદં્રને 
આલાની ઇચ્છા સલઠ્ઠરબાઇએ જાશયે કયી શતી. એ યકભથી યદેળભા ં સ્લતતં્રતાની ચલન 
પ્રચાય કયલાન શત. વયદાય અને ગાધંીજીને સલરની ખયાઇભા ંળકંા શતી. સલરના એક્ઝીક્યટુય 
ગયધનબાઇ ટેરની વયદાયે વખત ઉરટતાવ રીધી અને તેભને ણ સલરની વચ્ચાઇ અંગ ે
સલચાયતા કયી મકૂ્યા. સબુાની વેલાના ં ભોંપાટ લખાણ કયનાય ગાધંીજીએ વયદાયને રખયુ,ં 
'સલઠ્ઠરબાઇની અંસતભ ઇચ્છા સલે જે લાત આલે છે તેનુ ંત શુ ંકશવે ુ?ં તભને છે તેભ ભન ેણ 
ળક ત છે જ.’ થડા વભમ છી ગાધંીજીનુ ં ભન ફદરાતા,ં તેભણ ે રખયુ,ં ‘સલઠ્ઠરબાઇનુ ં
લસવમતનામુ ં લાચંી ગમ છ.ં તેભા ં ફધુ ં સનમભવય રાગે છે. ફઝને ભતા શમ તે છ રઇ 
જામ, એભ ભારંુ ત લરણ છે.’ યંત ુ ત્માયફાદ લલ્રબબાઇએ આ વભગ્ર સલરની તાવ 
કયાલીને કટયભા ં ગમેરા અને તેભણ ેજીતણ પ્રાપ્ત કયેરી અને સબુાફાબ ુાવેથી સલરની 
યકભ ણ યત ભેલી અને આ યકભ તાની ાવે ન યાખતા કોંગ્રેવ ક્ષના પડંભા ંવોંેરી. 
આ પ્રસ્તતુ રેખભા ંફીજા અન્મ વયદાય અને ફઝના ભતબેદન વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 
 શરયયુા કોંગ્રેવ 1938 તથા સત્રયુી કોંગ્રેવ 1939 દયસભમાન કોંગ્રેવભા ં ભતબેદ લધાયે 
તીવ્ર થઇ ગમા. આ ભતબદે ભાત્ર વદૈ્ધાસંતક ન શતા, ફરકે કોંગ્રવની અંદય તાનુ ંઆસધત્મ 
ફનાલી યાખલા ભાટે વઘંય શત. વયદાય ટેર અને સબુાચદં્ર ફઝભા ંવઘંય મખુમત્લે ફનેં 
વ્મરકતઓની કામયદ્ધસતના આધાય ય શત. ઘણા વભમથી કોંગ્રેવની અંદય ગાધંીલાદી અન ે
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દબક્ષણથંી સલચાયકન લધત જત પ્રબાલ ફઝ ભાટે બચિંતાન સલમ શત. સબુાચદં્ર ફઝના 
ભતાનવુાય વયદાય ભાત્ર એક પ્રાદેસળક નેતા છે, જેભની તાના પ્રદેળ ગજુયાતભા ં ભજબતૂ 
કડ છે યંત ુ તે વંણૂય કોંગ્રેવ તથા કોંગ્રેવ કામયવસભસતના સનણાયમક ફની ગમા અને ત ે
પ્રદેળભા ંણ શસ્તક્ષે કયે છે, જેના વફંધંભા ંતેભને ખફૂ જ ઓછી ભારશતી છે. ફઝન આય 
શત કે ગાધંીલાદી ફગંાની યાજનીસતભા ંતેભની ઉેક્ષા કયે છે. 
 સ્લબાલથી ફઝ એક સલદ્રશી શતા. તેભને સલશ્વાવ શત કે, "બાયતનુ ંબસલષ્મ તે ઉગ્ર 
વોસનકના શાથભા ં છે, જે સ્લતતં્રતા પ્રાપ્પ્ત ભાટે ફબરદાન અને કષ્ટ વશન કયલા ભાટે તૈમાય 
શળે. તેઓ એ લાતથી વશભત શતા કે, ઇસતશાવભા ંળાસત દ્વાયા કઇ ભટંુ રયલતયન નથી થયુ.ં તે 
એકભાત્ર સલકલ્ યદુ્ધ છે.1 
 શકીકત એ શતી કે, 1934 છી કોંગ્રેવની અંદય દબક્ષણ થંી કોંગ્રેવની નીસત સનધાયયણભા ં
તાનુ ંઆસધત્મ સ્થાસત કયેલુ ંશત ુ.ં બાયત ળાવન અસધસનમભ, 1935 દ્વાયા પ્રસ્તાસલત પેડયર 
મજનાની ફઝે આરચના કયી. પેબ્રઆુયી 1938ભા ંતાના અધ્મક્ષીમ બાણભા ંફઝે સ્ષ્ટ 
કહ્ુ.ં "કૉંગ્રેવના અધ્મક્ષના રૂભા ં ભાયા કામયકાભા ં વઘં-મજના તથા તેની અયાષ્રીમ અને 
રકતતં્રીમ સલળેતાઓન સલયધ કયલાભા ંઆલળે."2 એ વાચુ ંછે કે અમકુ યાષ્રીમ નેતા વઘં-
મજના ય બિરટળ વયકાય વાથે લાતચીત કયી યહ્યા શતા, જેની ચચાય બિરટળ અખફાયભા ંથઇ. 
ફઝે તાની પ્રસતરિમા વ્મકત કયતા કહ્ુ ં કે જમા ંસધુી ભાય વફંધં છે, જ કોંગ્રવેના ફહભુત ે
ણ વઘં-મજનાને સ્લીકાયી રીધી ત ભારંુ કતયવ્મ શળે કે તાના દથી મકુત થઇને દેળના 
રશતભા ંવાલયજસનકરૂભા ંવઘં-મજનાન સલયધ કરંુ.3 વપ્ટેમ્ફય 1938ભા ંફઝ વામરૂશક વસલનમ 
કાનનૂ બગં આંદરનના ક્ષભા ં શતા. તેભન ભત શત કે યાષ્રીમ આંદરન યયુના બાસલ 
યદુ્ધની વાથવાથ ચારે.4 આ કાયણથી ફઝ તથા કૉંગ્રેવના ગાધંીલાદી ક્ષભા ંતીવ્ર ભતબેદ 
થઇ ગમા. વયદાય અનવુાય ફઝન વઘંમજના વાભેન સલયધ એ પકત તેભનુ ંપયીથી કોંગ્રેવ 
અધ્મક્ષ ફનલા ભાટેનુ ં ફશાનુ ં શત ુ.ં 19 નલેમ્ફય, 1938 ભા ં ડૉ.યાજેન્દ્ર પ્રવાદન ે રખેર એક 
ત્રભા ંવયદાયે કહ્ુ ં કે, કઇણ વઘં-મજનાભા ંવાભેર નથી થલા ભાગંતા, યંત ુતભે તેભને 
(ફઝ) તાના રક્ષ્મની સૂતિ ભાટે પ્રચાયથી યકી ન ળક.5 
 જમાયે ફઝે ફીજા લખત ચ ૂટંણી રડલાની ઇચ્છા વ્મકત કયી ત ગાધંીલાદીઓ એ એવુ ં
નકકી કયુું કે કા ંત એભન ેશયાલલા અથલા યકલા. ગાધંીલાદીઓ શરેા ભોરાના આઝાદનુ ં
નાભ યજૂ કયુું. ભોરાના આઝાદે ના ાડતા ડ.વીતાયાભૈમા ને અધ્મક્ષ દ ભાટે ઊબા યાખમા. 
ફઝે તાનુ ંનાભ ાછ ન ખેચ્યુ ંઅંતે ચ ૂટંણીના પ્રશ્ર્ને કોંગ્રેવભા ંગબંીય ભતબેદ થઇ ગમા. 
 21 જાન્યઆુયી, 1939ના યજ તાના એક લકતવ્મભા ં ફઝ ે એ કાયણ ય પ્રકાળ 
પેકમ કે જેના રયણાભ સ્લરૂ એ ચ ૂટંણીભાથંી નથી શટલાના. તેભના કશલેા પ્રભાણે ઘણા ં
પ્રાતંએ એભનુ ંનાભ પ્રસ્તાસલત કયુું છે તથા લાભથંીઓ તેભને ચ ૂટંણીભાથંી શટલા ભાટે ભનાઇ 
કયી યહ્યા છે. વયદાયે એવુ ં અનબુવ્ય ુ કે કગ્રવે કામયવસભસતએ આ લકતવ્મન સલયધ કયલ 
જઇએ. એટર ેતેભણે કામયવસભસતના દયેક વદસ્મને તાય કમો, જેભા ંજણાવ્યુ ંકે અલાદ સ્લરૂ 
રયક્સ્થસતભાજં એક વ્મરકત ન ેઅધ્મક્ષ તયીકે ફીજી લાય ચ ૂટંણી રડાલી ળકામ. સબુાફાબનુ ે
પયી ચ ૂટંલા ભાટે એલી કઇ રયક્સ્થસત ઊબી નથી થઇ. વાથ વાથ સબુાફાબ ુએ વઘં-ળાવન 
લગેયે સલળે જે આક્ષે કમાય છે તેનુ ં આ લકતવ્મ ભા ં ખડંન કયલાભા ં આવ્યુ ં છે. એવુ ં ણ 
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કશલેાભા ંઆવ્યુ ં છે કે કોંગ્રવેન કામયિભ અને કોંગ્રેવની નીસત અધ્મક્ષ નકકી નથી કયતા યંત ુ
કોંગ્રેવે અથલા કોંગ્રેવની ભશાવસભસતએ નકકી કયલાનુ ંશમ છે.6  

 ઉયકત તાયના ઉત્તયભા ં કામયવસભસત ના 6 વદસ્મએ તાની સ્લીકૃસત આી યંત ુ
ળયદચન્દ્ર ફઝ ેઆસત્ત તયપ 24 ફે્રબ્રઆુયી એ વયદાયને તાય કયીને વરાશ આી કે ભોરાનાએ 
ઉભેદલાયી ાછી ખેંચ્મા ફાદ ડૉ.ટ્ટાબબન ે ઊબા યાખલા મગ્મ નથી .... ભશયેફાની કયીને 
િોંગ્રેવભા ં બાગરા ના ાડળ.7 24 ફે્રબ્રઆુયીએ વયદાય ટેર વરશત કામય વસભસતના વાત 
વભ્મના શસ્તાક્ષયથી એક સનદેળ પ્રકાસળત થમ, જેભા ં કોંગ્રેવ અધ્મક્ષ તયીકે ડૉ. ટ્ટાબબન ે
સમુગ્મ વ્મરકત કશલેાભા ં આવ્મા તથા તેભને ચ ૂટંલા ભાટે કોંગ્રેવ પ્રસતસનસધઓને વરાશ 
આલાભા ં આલી.8 ફઝ ે આય રગાવ્મ કે જમાયે કામયકતાય ફે વભ્મ અધ્મક્ષદ ભાટે 
પ્રસતસ્ધી શમ ત્માયે ફાકીના વભ્મ બેગા ભીને કઇ એક વભ્મન ક્ષ રે એ ન્મામણૂય 
નથી.9 ફઝના કશલેાનવુાય ટેર તથા કામયવસભસતના વભ્મના લકતવ્મ વ્મરકતગત કોંગ્રેવીના 
રૂે નરશ, યંત ુકોંગ્રેવ કામયવસભસતના વભ્મ ના રૂભા ંછે, એટરે તે અનબુચત છે. જ ખયેખયા 
અધ્મક્ષની ચ ૂટંણી કયલી શઇ ત કોંગ્રેવના પ્રસતનીસધઓને સ્લતંતં્ર રૂે ભતદાન કયલા દેવુ ં
જઇએ. તેભના ય કઇ નૈસતક દફાણ ન નાખવુ ં જઇએ.10 ફઝને ડય શત કે આગરા લ ે
વબંલ છે કે કોંગ્રેવના નયભ દના વભ્મ વઘં-ળાવનની મજના સલળે અંગ્રેજ વયકાય વાથે 
વભજૂતી ના કયી રે.11 એટરે એ જરૂયી છે કે શલે છીના કોંગ્રેવ અધ્મક્ષએ શઇ જે ખયા રદરથી 
વઘં-ળાવનન સલયધ કયે. આચામય નયેન્દ્ર દેલ જ ઉભેદલાય ફને ત ફઝ ચ ૂટંણીભાથંી શટલા 
તૈમાય શતા.12 
 ઉયકત લકતવ્મના જલાફભા ં વયદાય ટેરે એકરા તાના શસ્તાક્ષયલાળુ એક 
સલધાન પ્રકાસળત કયુું, જેભા ં સ્ષ્ટ કયુું, કેોઃ તેઓ એલા કઇ કોંગેવી વભ્મને નથી જાણતા જે 
બાયતીમ ળાવન અસધસનમભ 1935ની વઘં-મજનાને વદં કયતા શમ. પ્રશ્ન કઇ વ્મરકત કે 
સવદ્ધાતંન નથી અને ન ત નયભ કે ગયભ સલચાયન છે. આભા ંએકભાત્ર સલચાય એ કયલાન છે 
કે દેળનુ ં અસધકતભ રશત દળેભા ં વભામેર છે.13 વયદાયના મજુફ ચ ૂટંણીની ફાફતભા ં તેભને 
પ્રસતસનસધઓના ભાગયદળયનન અસધકાય છે. વયદાય ટેરના લકતવ્મ તથા તેભની કામયદ્ધસતની 
વભાજલાદીઓએ ઉગ્ર પ્રસતરકમા આી. તેભની ય આય રગાવ્મ કે તેભણ ે ગજુયાતના 
પ્રસતસનસધઓને ડૉ.ટ્ટાબબન ે ભત આલાની વરાશ આી છે.14 ચ ૂટંણીભા ં ફઝે ડ. ટ્ટાબબ 
વીતાયભૈમાને 199 ભતથી શાય આી. ચ ૂટંણી યીણાભને ગાધંીજીએ તાની સનજી શાય ભાની 
તથા 31 જાન્યઆુયી 1939એ શરયજનભા ં 'ભાયી શાય' ળીયક રેખ રખમ. આંતરયક ભતબેદ એ 
વભમે લધ ુઊબયીને આવ્મા જમાયે 9 પેબ્રઆુયી 1939 યજ કામયવસભસતના 15 ભાથંી 13 વભ્મએ 
એજ ફેઠકભા ંતાના યાજીનાભા ંઆી દીધા.ં 
 10 ભાચય, 1939ના યજ સત્રયૂીભા ં કોંગ્રેવનુ ંઅસધલેળન થયુ.ં દૂબાયગ્મથી જમાયે સબુા 
ફઝ સત્રયૂી શોંચ્મા ત્માયે ફીભાય શતા. તેભની ફીભાયીને કાયણે તેભનુ ં અધ્મક્ષીમ બાણ 
લાચંી વબંાલલાભા ંઆવ્યુ.ં ફીજે રદલવે વયદાય ટેર દ્વાયા તૈમાય કયેર તથા ગસલિંદ લલ્રબ 
તં દ્વાયા પ્રસ્તતૃ પ્રસ્તાલને અસધલેળને સ્લીકાય કમો જેભા ંકશલેાભા ંઆવ્યુ ં કે આલતા કામયભા ં
વકંટણૂય ક્સ્થસત ેદા થઇ ળકે છે. આલી ક્સ્થસતભા ંભશાત્ભા ગાધંીજ કોંગ્રેવ અને દેળનુ ંનેતતૃ્લ 
કયી ળકે છે, એટરે કોંગ્રેવ એ આલશ્મક વભજે છે કે કોંગ્રેવ કામયકારયણીભા ં ગાધંીજીન યૂ 
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સલશ્વાવ શઇ તથા અધ્મક્ષને સનલેદન કયલાભા ંઆલે છે કે આ લયની કામય કારયણી ગાધંીજી 
તેભની ઇચ્છાનવુાય સનભાયણ કયે.15 
 આથી અત્મતં સલયધાબાવ ઉત્ન્ન થમ. અન ે અનેક પ્રમત્ન છતા ં ણ દૂય ન થઇ 
ળકમ. ફઝ ેરખયુ ંભશાત્ભા ગાધંી અને રખેક (ફઝ) લચ્ચે લાતચીત થઇ જેભા ંએભ પ્રગટ 
થામ છે કે ગાધંીલાદી ક્ષ ફઝના નેતતૃ્લ ને નથી ભાનતા જમાયે ફીજી તયપ તે કઠતૂી 
પ્રધાન ફની યશલેા તૈમાય નથી, એટરે અધ્મક્ષ દેથી યાજીનામુ ંઆલા સવલામ કઇ સલકલ્ 
નથી.16 29 એસપ્રરે ફઝે યાજીનામુ ંઆીને એક નવુ ંદ પયલડય બ્રકનુ ંગઠન કયુું. 
 આ વભગ્ર ઘટનાિભભા ં ફઝ અન ે તેના વભથયકન ય મખુમત્લે વયદાય ટેરની 
સલરૂદ્ધ ભા ંશત. ળયદચદં્ર ફઝ દ્વાયા 21 ભાચય ગાધંીજીને રખેર ત્ર દ્વાયા આ સ્ષ્ટ થામ છે. 
ત્રભા ંકશલેાભા ંઆવ્યુ ંકે રક જે વ્મરકતઓન ેતભાયા ભાનીતા સળષ્મ અન ેપ્રસતસનસધ વભજે છે, 
તેભણે અશીં જે વત્મ અને અરશિંવાનુ ંપ્રદળયન કયુું છે, તેની જ આના ળબ્દન ઉમગ કરૂ ંત 
ગધં ભાયા નાકભાથંી નથી સનકી યશી. તેભણે યાષ્રસત તથા તેભના જેલા સલચાયલાા ભાણવ 
સલરૂદ્ધ જે પ્રચાય અશીં કમો છે તે બફરકુર શરકી કક્ષાન શત તથા ણૂય દ્વળેબાલ અને લેય 
બાલથી બયેર શત.17 
 ગાધંીજીના કશલેા ય વયદાયે આ ત્રન વબંક્ષપ્ત ઉત્તય આપ્મ જેભા ંળયદ ફઝે કયેરા 
આયનુ ંખડંન કયતા ંકહ્ુ,ં આલા કધણૂય અને ગથી બયેરા ત્રન ઉત્તય આલ જઇએ 
? કામયવસભસતના જૂના વભ્મ ય તેભણે એ આય રગાવ્મ કે તેભણ ે યાષ્રસતની સલરૂદ્ધભા ં
દ્વળેણૂય અને સલથી બયયૂ પ્રચાય કમો. અભાયાભાથંી કઇએ તેભના સલરૂદ્ધ એલ પ્રચાય નથી 
કમો. એટરે એ આય નકાયલા સવલામ તે સલમે ફીજુ ંકંઇ કશવે ુ ંમગ્મ નથી......18 
 નયીભાન, ખયે તથા ફઝની ઘટનાઓથી એ સ્ષ્ટ છે કે વયદાય ટેર કોંગ્રેવના મખુમ 
કતાય શતા અને તેઓ કોંગ્રવેની અંદય કઇ ણ રૂભા ં લાભથંી કે ઉગ્રલાદી સલચાયધાયાન 
ઉબય વશન નશતા કયી ળકતા. 
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