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ભે 1934ભાાં અખિર બાયતીમ કૉંગ્રેવ કસભટીના અસધલેળનના અલવય ય ટનાભાાં
આચામય નયે ન્ર દલેની અધ્મક્ષતાભાાં વભાજલાદી વાંભર
ે ન થયુ.ાં અસધલેળનભાાં અખિર બાયતીમ
કૉંગ્રેવ વશ્મખરસ્ટ ાટી ફનાલલાન સનણયમ કયલાભાાં આવ્મ. ાટીનુ ાં વાંસલધાન તથા કામયક્રભનુ ાં
ભાખુાં ફનાલલા ભાટે એક પ્રારૂ (પ્રાથસભક રૂ) વસભસત ફનાલલાભાાં આલી. જમપ્રકાળ
નાયામણ ાટીના વાંગઠન ભાંત્રી સનયુક્ત થમા. ગુજયાતના નલયુલક ણ આ તયપ આકસિત
થમા તથા ઝડથી જ ાટીનુ ાં એક એકભ ગુજયાતભાાં સ્થાઇ ગયુ.ાં 1 અસધલેળનના વભમે
વયદાય ટેર જેરભાાં શતા. ગુજયાતભાાં આ ાટીભાાં વાભેર થલાલાાઓભાાં વયદાયના કેટરાક
જૂના વાથીઓ તથા સલદ્યાીઠના સલદ્યાથી શતા.
નેશરૂ ણ વભાજલાદી સલચાયધાયાથી પ્રબાસલત શતા. 13 ઓગષ્ટ, 1939થી ગાાંધીજીને
એક ત્રભાાં નેશરૂએ કોંગ્રેવ વશ્મખરસ્ટ ાટીના ગઠનનુ ાં વભથયન કયતા કૉંગ્રેવ કામયવસભસતના 18
જૂન, 1934ના પ્રશ્તાલની આરચના કયી.2 જ કે ગાાંધીજી કૉંગ્રેવ વશ્મખરસ્ટ ાટીની નીસત તથા
કામયક્રભથી વશભત નશતા ણ તેભન સલયધ યચનાત્ભક શત. 17 વપ્ટેમ્ફય, 1934 એ
ગાાંધીજીએ તાના લક્તવ્મભાાં કહ્ુ.ાં 'કૉંગ્રેવભાાં વભાજલાદી ક્ષની યચનાનુ ાં સ્લાગત કયુું છે .
આભાાં ભાયા ફહુ જ જાણીતા અને વભસિત છે . આભ છતાાં ણ તેભના અસધકૃત પ્રકાળનભાાં
તેભન જે કામયક્રભ છામ છે , તેભની વાથે ભાયા ભોખરક ભતબેદ છે , જ તેન પ્રબાલ કૉંગ્રેવભાાં
લધે- જે લધલાની વાંબાલના છે ત હુ ાં કૉંગ્રેવભાાં નશીં યશી ળકુાં.3
યાં ત ુ અનુદાયલાદી તથા ડાફેયી વયદાય ટેર વશ્મખરસ્ટ ાટીની નીસત તથા
કામયક્રભના તીવ્ર સલયધી શતા. તેભને વભાજલાદીઓનુ ાં ુસ્તકકયુ ાં જ્ઞાન સભથ્મા રાગતુ ાં શતુ.ાં 14
જુરાઇ, 1934 વે નાસવક જેરભાાંથી મુક્ત થમા ફાદ તાના વાંદેળભાાં તાના વાથીઓને
ચેતલતાાં કહ્ુાં ભને આળા છે કે ગુજયાતના ાયખુાં વૈસનક શલાઇ કકલ્રા ફનાલલાભાાં અથલા દૂ યદૂ યના બસલષ્મની ભટી-ભટી મજનાઓની વ્મથયની ચચાયભાાં ક્યાયે મ નશીં પવામ.4 25 ઓગષ્ટ,
1934થી કૉંગ્રેવ વભાજલાદી ાટી તત્કારીન ગુજયાતના નેતા યકશત ભશેતાને

એક રાાંફા

ત્રભાાં વયદાય ટેરે િાંડન કયુું કે આ ાટીને નેશરૂનુ ાં વભથયન પ્રાપ્ત છે . વયદાયે કહ્ુોઃ જે યીતથી
વભાજલાદી ક્ષ કાભ કયી યહ્ુાં છે તેને જલાશયરાર વાંદ કયળે, આવુ ાં હુ ાં ખફરકુર નથી ભાનત.
હુ ાં ભાનુ ાં છાં કે આ ક્ષ જલાશયરારના નાભન દુરુમગ કયી યહ્ુાં છે .4 ાયટીની સલચાયધાયા ય
કટાક્ષ કયતા ટેરે કહ્ુોઃ વભાજલાદની વ્માખ્માની ફાફતભાાં ફધા વભાજલાદી એકભત નથી.
અરગ-અરગ રક આન અરગ-અરગ અથય કયે છે . બ્રાહ્મણભાાં ચમાયળી જાસતઓ છે , જ્માયે
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વભાજલાદી ાંચાળી જાસતઓના જણામ છે . એટરા ભાટે એલા વભાજલાદની ફાફતભાાં વાંભસત
આલી મુશ્કેર છે .5
વયદાય ટેરે ગુજયાતની મુરાકાત રીધી 3 ઓક્ટફય, 1934 તી ગુજયાત પ્રદે ળ કોંગ્રેવ
વસભસતની એક સલળે ફેઠકભાાં વયદાયે સ્ષ્ટ કયુું કે તે ગુજયાતભાાં વભાજલાદીઓન શસ્તક્ષેને
વશન નશીં કયે જ્માાં સ્લયાજ્મ ભાટે તેભણે તાના જીલનને વભસિત કયુું છે .તેભણે હ્ુ.ાં જેભ હુ ાં
એક ાગર કૂતયાને ઘયભાાંથી બગાડી ળકુાં છ, તેલી જ યીતે હુ ાં વભાજલાદીઓને ગુજયાતથી
બગાડી દઇળ.6 અભદાલાદભાાં એક વાલયજસનક વબાભાાં વયદાય ટેરે ચેતલણી આતા કહ્ુાં કે તે
ગાાંધીજીની જેભ તાના દુશ્ભન વાથે વશાનુભ ૂસત નથી યાિતા તથા તે તેભની વાથે કડકાઇ ૂણય
વ્મલશાય કયળે જે કૉંગ્રેવ દ્વાયા કયે રા કામોને વભાપ્ત કયલાન પ્રમાવ કયળે.7 વયદાયે એ
ૂ સલયધી તથા ૈવાદાય રકના વભથયક છે . વયદાયન સલચાય
આયનુ ાં િાંડન કયુું કે તે િેડત
ત કે, સ્લતાંત્રતા આંદરનભાાં ૈવાદાય, જભીનદાય

તથા યાજાઓન ણ વશમગ રેલ

જઇએ.
ગુજયાતભાાં વયદાય ટેરના સલસળષ્ટ અસધકાયને અસ્લીકાય કયતા વભજાલાદીઓએ
ઘણા કયીોઃ બરે ટેર વભાજ દીઓને વશન કયે કે નશીં, વભાજલાદી તેભની ધભકીઓ આગ
નભલાની નથી ટેરની ચેતલણ છતાાં ણ વભાજલાદી ફીજા પ્રદે ળની જેભ, ગુજયાતભાાં ણ
તાના કામયક્રભનુ ાં અભરીકયણ કયળે.8 જેભ જેભ વયદાય ટેર વભાજલાદીઓની સલરુદ્ધ કઠય
ફનતા ગમા, વભાજલાદીઓએ વયદાય સલરુદ્ધ તાના પ્રચાયને તીવ્ર કયી દીધાાં.
1936ભાાંજલાશયરાર

નેશરૂનુ ાં કૉંગ્રેવ

અધ્મક્ષ

ફનવુ ાં એ

કૉંગ્રેવભાાં ડાફેયીઓના

સલચાયધાયાની જીત શતી. વભાજલાદભાાં તાની સનષ્ઠા વ્મક્ત કયતાતાના અધ્મક્ષીમ
બાણભાાં નેશરુએ કહ્ુ.ાં હુ ાં એ લાતથી  ૂણય યીતે વાંતષ્ુ ટ છાં કે સલશ્વ તથા બાયતની વભસ્માઓના
વભાધાનનુ ાં એક ભાત્ર ભાગય વભાજલાદ ચે તથા હુ ાં આ ળબ્દન પ્રમગ વ્મલશાકયક ભાનલતા
લાદીના રૂભાાં જન શીં, યાં ત ુ લૈજ્ઞાસનક તથા આસથિક કયલેળભાાં (વયાઉનન્ડિંગ) કરુાં છાં. ભાયા
સલચાયભાાં ગયીફી, લધતી જતી ફેયજગાયી, અલદળા તથા બાયતીમ જનતાન યલળત ને
વભાપ્ત કયલા ભાટે વભાજલાદ સવલામ ફીજ કઇ ભાગય નથી.8 જ કે રિનો કૉંગ્રેવભાાં
વભાજલાદી સલચાયધાયાને અનુરૂ કઇ પ્રસ્તાલ વાય ન થઇ ળક્ય, યાં ત ુ નેશરૂએ કોંગ્રેવ
કામયવસભસતભાાં ત્રણ કટ્ટય વભાજલાદીઓ- જમપ્રકાળ નાયામણ, આચામય નયે ન્ર દલે, અને અચ્યુત
ાલધયનને વાભેરકમો. ડૉ. યાજેન્રપ્રવાદ, વયદાય તથા યાજગારાચામય, નેશરૂના વભાજલાદી
તયપના ઢાલના સલયસધ શતા. ભધુ ખરભમેના અનુવાય રિનોભાાં જલાશયરાર નશેરૂ તથા
લલ્રબબાઇ ટેરની લચ્ચે તીવ્ર ભતબેદ શતા.9
રિનો કૉંગ્રેવ અસધલેળનના આઠ ભાવ ફાદ કડવેમ્ફય 1936ભાાં પૈ જુયભાાં કૉંગ્રેવનુ ાં
અસધલેળન થયુ. જ કે જલાશયરાર નેશરૂ પયીથી કૉંગ્રેવ અધ્મક્ષ ૂંટાં ૂ લાભાાં આવ્મા. યાં ત ુ અમુક
એકભથી વયદાય ટેરના નાભના ણ પ્રસ્તાલ આવ્મા. વયદાય એ નશતા ઇચ્છતા કે અધ્મક્ષ
દ ભાટે સ્ધાય થામ. વયદાયે તાનુ ાં નાભ ાછાં રઇને જલાશયરારને અધ્મક્ષ ૂંટાં ૂ યા ભાટેની
પ્રસતસનસધઓને વરાશ આી. યાં ત ુ તાનુ ાં નાભ ાછાં રેલાના લક્તવ્મભાાં વયદાય ટેરે
વભાજલાદી ખચિંતન ય નેશરૂ વાથે તાના ભોખરક ભતબેદને સ્લીકાયતા કહ્ુ.ાં

Page | 1317

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

Research Guru: Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X)
... હુ ાં ભારુાં નાભ ાછાં રઇ યહ્ય છાં. આન અથય એ ત જયામ ન થલ જઇએ કે હુ ાં
જલાશયરારના ફધા સલચાયથી વશભત છાં. કોંગ્રેવી જાણે છે કે અમુક ભશત્ત્લરૂણય ફાફતભાાં
ભાયા સલચાય જલાશયરારજીથી અરગ ચે. ઉદાશય ણાટે હુ ાં એ નથી ભાનત કે લગય-સલગ્રશ
અસનલામય છે . હુ ાં વામ્રાજ્મલાદન કટ્ટય ળત્રુ િયે િય છાં અને એ ણ ભાનુ ાં છાં કે આણી ભ ૂિે
ભયલાલાી વાભાન્મ પ્રજા અને આણા ૈવાદાય લગયના લચ્ચે જે જભીન-આવભાનન યક છે ,
તે આણ સલનાળ કયી ળકે છે . યાં ત ુ તેની વાથે હુ ાં એ નથી ભાનત કેૈવાદાયની પ્રતાભાાં જે
િયાફી છે તે એભાથી કાઢી નાિલી ખફરકુર અવાંબલ છે ... ભને એ સવદ્ધાાંત સ્લીકાય કયલાાં કઇ
મુશ્કેરી નશીં થામ કે તભાભ જભીન અને ઉત્સિના તભાભ વાધન વાલયજસનક શલા જઇએ.
ૂ શલાથી અને લોથી િેડત
ૂ ની વાથે ઓત-પ્રત યશેલાના કાયણે ભને એની િફય છે
સ્લમાં કેડત
કે, જૂત ુ ાં ક્યાાં િાંચે છે ... ણ આવુ ાં ાંડીત જલશાયરાર તયપ જઇને કશે છે , અને તેઓ વાૂંુ ાં જ
કશે છે , આણુ ાં શારનુ ાં કામય ત આપણા દે ળને સલદે ળીઓના ાંજાભાાંથી છડાલલાનુ ાં અને
વામ્રાજ્મલાદી ળ,ણને જડથી ઉિાડીને નષ્ટ કયલાનુ ાં છે . આ કામય કમાય ફાદ સવદ્ધાાંત અને
મજનાઓના અભરન વભમ આલળે.10
ભધુ ખરભમે પ્રભાણે નેશરૂ એવુ ાં સલચાયતા શતા કે, વયદાય કૉંગ્રેવની અંદય ઝડથી
ઊબયી યશેરી નલી સલચાયધાયા પ્રત્મે વશાનુભ ૂસત નથી યાિતા, જ્માયે વયદાય એવુ ાં સલચાયતા
શતા કે, નેશરૂ વભાજલાદીઓ ભાટે ઢારનુ ાં કામય કયે છે , જે રગાતાય દખક્ષણ ાંથી તથા સ્લમાં
વયદાયના નેત ૃત્લ ય પ્રશાય કયી યહ્યા શતા.11 શકીકત એ શતી કે 1930ના વાં ૂણય દળકભાાં
વયદાય તથા દખક્ષણ ાંથીઓન ઉદ્દે ળ કોંગ્રેવની દયે ક નીસત સનધાયયણ પ્રક્રીમા ય તાનુ ાં
સનમાંત્રણ યાિીને લાભાંથીઓને અરગ યાિલાનુ ાં શતુ.ાં એટરે જ દ ગ્રશણ વાંફધ
ાં ી પ્રસ્તાલ
વયદાય તથા દખક્ષણ ાંથીઓના વભથયનથી ભાચય 1937ભાાં વાય થમ અને વભાજલાદીઓની
શાય થઇ. અંકે કઠય અનુળાવક શલાના કાયણે વયદાય ેટરને એ લાાંધ શતકે વશ્મખરસ્ટ
કોંગ્રેવ નેત ૃત્લની વય જાશેય રૂભાાં આરચના કયે ર.
દ્વદ્વતીમ સલશ્વયુદ્દની વાથે વાથે કોંગ્રેવ નેત ૃત્લ વાભાયાજ્મ લાદની સલરુદ્ધભાાં લદુાં ઠય થઇ
ગયુ.ાં અને વાથ વાથ વશ્મખરસ્ટ ાટી તયપના વયદાયના દૃનષ્ટકણભાાં ણ કયલતયન આવ્યુ.ાં
3 એસપ્રર, 1940ના યજ આચામય નયે ન્ર દે લે યુસપુ ભેશયઅરીને રખ્યુ ાં કે, વયદાય શલે આપણા
સલયધી નથી.11 1942ભાાં યુસપુ ભેશયઅરી મુફઇ
ાં ના ભેમય ૂંટાં ૂ ામા. વયદાયના વશમગ સલના આ
વાંબલ નશતુ.ાં મયલડાજેરભાાં વયદાયના વશ્મખરસ્ટ વશમગી કેદીઓ વાથે વાયા વાંફધ
ાં  શતા
તેઓ ચાશતા શતા કે, વશ્મખરસ્ટ નેતા કોંગ્રેવભાાં ઉિયદામીત્લ  ૂણય દ ગ્રશણ કયે .
ુ યી 1946ભાાં નો વેનાભાાં ખુલ્ર સલરશ અને વભાજલાકદઓની વકક્રમતાએ વયદાય
પેબ્રઆ
ુ યી 1946 થી ગાાંધીજીએ એક ત્રભાાં
ટેરને પયીથી વળખરસ્ટોં સલરુદ્ધ કયી દીધાાં. 24 પેબ્રઆ
વયદાયને રખ્યુ ાં કે અરુણા એ એક ખચિંગાયી પેંકીને આગ વગાલી દીધી છે . તેભણે તભાયા
કારના વાંખક્ષપ્ત લક્તવ્મન અમગ્મ જલાફ આપ્મ છે . વયદાયન આય શત કે અચ્યુત અને
તેભના વશમખગઓ અરૂણાને અગ્રણી ફનાલી દીધાાં છે .
ટેરની વભાજલાદીઓ પ્રત્મે વ્મલશાયની ચચાય કયતા ભધુ ખરસભમેએ રખ્યુ ાં છે . ભાયા
સલચાયે લલ્રબબાઇન વભાજલાદીઓ

પ્રત્મે દૃનષ્ટકણ વ્મક્ક્તગત દ્વેથી પ્રબાસલત નશતુ ાં
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