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ચપંારણ સ�યા�હનો સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લ પર �ભાવ

��તાિવકઃ-

અમે�રકામાં અ�ાહમ �લ�કનની શહ�દ� અને ભારતમાં મહા�મા ગાધંી�ના ��ૃ�  ુસમયે સમ� િવ�એ �ડો શોક મના�યો હતો.
એ.એમ. ફો�ટ�ર, આન��ડ ટોયનબી, ડૉ. �.એચ. હો�સ વગેર�  �વા િવ�ાનોના મતે ગાધંી� તેમના સમયના �ે�ઠતમ માનવ
હતા. ક� �મણે એક ર�તદ�ન �ાિંત મારફતે દ�શને ��ુ�ત આપવીહતી. મોટા ભાગના અને ગાધંી�ના સપંક�માં આવેલા ક�ટલાક
��ેજ અમલદારોના મતે તેમની િસ���ુ ંરહ�ય તેમ�ુ ંચા�ર�ય હ� ુ.ં આમ િનઃશકં મહા�મા ગાધંી� તેમના �ગુના �ગુ��ુુષ હતા.

સમકાલીન સા�ીનો જ દાખલો ટાકં�એ તો ર��જના�ડ સોર�નસન�ુ ંમાન�ુ ંહ� ુ ંક� ગાધંી�એ ફ�ત ભારત પર જ નહ� પરં� ુઆપણા
�રૂા �ગુ પર, ધારણા પરનો � �ભાવપાથય� હતો, તે� ુ ંકારણ એ હ� ુ ંક� તેઓ આ�માની શ��તના સા�ી હતા.[1] ગાધંી�ના
�ાિંતકાર� િવચારો �વા ક� સ�ય, અ�હ�સા, �વ-કાય�, સેવા, રચના�મક કાય��મોમા ંઅને આ�મના ંકાય�મા ંદળણા,ં દળવા,ં અનાજ
સાફ કરવા, પાયખાના સાફ કરવાં વગેર�  અને એ �ારા દ�શ �વત�ંતા મેળવશે. ભણલેા, ગણલેા િશ��ત અને વક�લ મડંળમાં
તેમના આવા �ાિંતકાર� િવચારો ��યે શ�આતમા ંસદં�હ, અ�સુગંતતા અને દ�શની પ�ર��થિત જોતા ંઆવા િવચારો અ���તુ અને
િનરથક� લાગતા. પણ �યાર� તેજ િવચારોને ગહન ર�તે �યાર� તે જ વક�લો અને િશ��તોએ િવચાયા�. જોયા અને અ�ભુ�યા �યાર�
તેને એટલી જ �વરાથી �વીકાર� લીધા અને અમલમા ં��ૂા.

ઇિતહાસના �ા�યાપક આચાય� �ૃપલાનીને ગાધંી�ના ર��ટયા િવશેના િવચારો ��યે પણ શ�આતમા ંઆવો જ �મ થયેલો. પણ
ગાધંી�એ �વરા�ય �ા��તની ચળવળમાં જયાર�  ર��ટયાની આ�ુબા�ુ બધી ��િૃ�ઓ સાકંળ� દ�ધી. �યાર�  �ૃપલાની�એ ર��ટયા
સહષ� �વીકાર� લીધેલો.આમ, ગાધંી�ના િવચારોનો �ભાવ સમ�ત માનવ સમાજ પર પડ�ો હતો અને આટલા સમય પછ� આ�
અને આવતી કાલે પણ તે એટલા ���તુ રહ�શે તેમાં કોઇ શકંાને �થાન નથી. પણ અ�ે આપણે ચપંારણ સ�યા�હ અને તેનો
સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લ પર શો �ભાવ પડ�ો તેની ચચા� કરવાનો ઉપ�મ હોઇ સીધા િવષય પર આવીએ.

બે�ર�ટરનો િનધા�રઃ-

બનંે  નાટકો  જ�મથી નહ� પણ પોતાના ક� ૃ��વથી મહાન  બ�યા હતા. વી. શકંરના મતે  Sardar was  Par excellence a

self-made man.[2] 191માં ગાધંી�  દ��ણ આ��કામાં સફળ સ�યા�હ  કર�  છે.  તો  સરદાર  વ�લભભાઇ  પટ�લ િવદ�શમાં
બ�ેર�ટરનો અ�યાસ �ણૂ� કર� અમદાવાદમાં �ે�ટ�સ શ� કર�  છે. આ સમય �ધુી આ બનંે �ય��તઓ એક-બી� િવશે �ણતા
નથી.

વ�લભભાઇના �ુ�ંુબની આિથ�ક-પ�ર��થિત સાર� નહોતી. તેથી કરમસદના કહાનદાસ મા�તર અને ન�ડયાદમા ં�ુગંરભાઇની ઇ�છા
વ�લભભાઇને  મા�તર  બનાવવાની  હતી.  ભણવામાં  તેજ�વી  ન  હોવાથી  મામા  �ુગંરભાઇએ  મે��ક  પછ�  વ�લભભાઇને
��િુનિસપા�લટ�મા ં�કુાદમની નોકર� માટ� �યાસ કય�. પણ વ�લભભાઇની ઇ�છા કંઇક �ુદ� હતી. વ�લભભાઇના સાથી ચ�ર�
લખેક અને સ�યા�હ� નરહ�ર પર�ખ ેન��� ુ ંછે ક�- એકવાર સરદાર� જ ઉ�ચાર�લા શ�દોમા ંક�ુ ંતો, સ�� ુભણવા�ુ ંઅને સહ�લાઇથી
રળવાનો ધધંો કયો તે િવચાર� વક�લાતનો િવચાર કય�. તેય એલએલ.બી. થવાનો નહ� પણ �ડ����ટ �લીડર થવાનો કૉલજેમાં
જઇ સા�ર� ક�ળવણી લવેા �ટલા તો ઘરમાં પૈસા નહોતા. પણ મો�ું કારણ તો એલએલ.બી. થતાં છ  વષ�  લાગે એ જ  હ� ુ.ં
અ�યાસમા ંએટલા ંબધા ંવષ� ગાળવા�ુ ંએમને વાજબી ન લા��ુ.ં �મર મોટ� થઇ હતી અને શ� એટલા વહ�લા વક�લ થઇ, પૈસા
કમાઇ િવલાયત  જ�ુ ંહ� ુ.ં �ડ����ટ �લીડર પર��ા માટ� તો ઘેર રહ�ને  વાચંી શકાય  અને  ખચ� કંઇ જ  ન  થાય  એ પણ એની
પસદંગી�ું એક  કારણ  ખ�ંુ.  વક�લો  પાસેથી  કાયદાની  ચોપડ�ઓ  માગી  લાવી.  �ણ  વષ�  અ�યાસમાં ગા�યાં અને  �ડ����ટ
�લીડરની પર��ા 1900માં પસાર કર�.[3] આમ  ઘરની આિથ�ક પ�ર��થિત  વ�લભભાઇની ઇ�છા અને  સજંોગો  જોતાં તેમણે
વક�લ થવાનો િનધા�ર કર�લો.
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સરદાર પટ�લની �િૃ� સામા�ય માણસ કરતાં �ુદ� હતી. સામા�ય કરતાં �ુદો માણસ �ું કરવા�ુ ંપસદં કર�? તો � સામા�ય
માણસો મેળવી ન શક�, ન કર� શક� તે મેળવવા� ુક� �ા�ત કરવાનો �ય�ન કર� છે � બી� લોકો નહોતા કર� શકતા એટલા �ચા
જવા માટ� એમણ ેબ�ેર�ટર થવા�ુ ંન�� ક�ુ�.

"Attracted to challenging occupations rather than those are easy to enter, an achievement oriented
person born into a family having low status might strive for up-ward social mobility."[4]

આમ �ડ����ટ �લીડરની પર��ા પાસ કયા� પછ� ગોધરામાં વક�લાત સમયે િવલાયત માટ� જ�ુર� નાણાં એક� કર� ઇ�લ�ેડમાં
બ�ેર�ટર બની અમદાવાદમા ં�િત�ઠ�ત બ�ેર�ટર તર�ક� નામના મેળવી. વ�લભભાઇ �જુરાત કલબમા ંજતા ં�યા ંગાધંી�એ દ��ણ
આ��કામા ંસફળ સ�યા�હ કય� હતો તેના સમાચાર અવારનવાર �જુરાત કલબમા ંવત�માનપ�ોમા ંઆવતા હતા. તેના પર ચચા�
પણ થતી. તેથી ગાધંી� િવશે વ�લભભાઇ પટ�લ ગાધંી નામથી પ�ર�ચત થયા ંહશે. પરં�  ુસરદાર િવશે ગાધંી� ક�ુ ંજ �ણતા
નહોતા.

ગાધંી િમલન �વૂ� સરદારઃ

ડા�ાભાઇના દ�કરા �બિપનને પાછળથી સાભંળવા મ��ુ ંતેમ આ વખતે વ�લભભાઇ ફ�શનવાળા ંકપડાનંા શોખીન અને કંઇક �શે
વરણા�ગયા પણ હતા. અમદાવાદના ધોબીકામથી સતંોષ ન થવાથી પોતાના કોલર � ુબંઇ મોકલીને ધોવડાવતા. ધોતી પહ�રનાર
બોરસદનો વક�લતો લગભગ �લુાઇ જવા આ�યો હતો. વ�લભભાઇએ પાછળથી ક�ુ ંછે ક�, ""તે કાળે મને એ�ુ ંલાગ� ુ ંહ� ુ ંક�
પહ�રવેશ, બોલવાલ અને તમામ બાબતોમા ંપરદ�શીઓ�ુ ંઅ�કુરણ કર�ુ ંતે �જ�દગીની સરટોચ છે. બોલચાલમા ં��ે� �રૂ��રૂ�
અપનાવેલી. બોલચાલમા ં��ે� �રૂ��રૂ� અપનાવેલી. અદાલતોમા ંઅને િમ�વ� ુ�ળમા ંપણ ��ે�ની બોલબાલા હતી. સા�ંુ ��ુ
�જુરાતી બોલવા�ુ ંપણ �લૂવા માડં�ો હતો.'' તે� ુ ંતેમણ ેક�ુ ંછે.[5]

�જુરાત કલબમા ંિસગાર�ટોના ડ�બા ખાલી કરતા, પ�ા ંરમતા, નવા વક�લોની ઠ�ા મ�કર� કરતા. ��જની રમતના એ�ા હતા.

1915માં ગાધંી�  �હ�દ  આ�યા  અને  અમદાવાદમાં આ�મ  �થા�યો  તે  પછ�  તેઓ પોતાના  રા���ય  િશ�ણના  િવચારો  માટ�
�જુરાત  કલબ  આવેલા.  સૌથી  પહ�લી  વાર  �યાર�  ગાધંી�  �જુરાતી  ગામઠ�  પહ�રવેશમાં  �જુરાત  કલબ  આવેલા  �યાર�
વ�લભભાઇએ  પહ�લી વાર ગાધંી�ને  �ાસંી નજર�  જોયેલા. એ  સમયે  સરદાર ��જની રમતમાં ��યા હતા. પણ મોહનદાસ
આ�યા એટલે બધા વક�લો તેમને ઘેર� વ�યા.ં �યાર�  પોતાની ��જની રમત�ુ ંટ�બલ વટાવી કોઇ મોહનદાસને મળવા �ય તે
સરદારને ગ��ુ ંનહ�. પણ એ અ�ભુ��ુ ંક� આ એ જ માણસ છે ક� �ણે દ��ણ આ��કામા ંજનરલ �મ�સને સ�યા�હ �ારા �કા�યો
હતો. તેમની ભાષા અને �ય��ત�વમા ંકંઇ ખાસ અસરકારકતા નહોતી.

સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લને પણ શ�આતમાં ગાધંી�ના ઘ�માથંી કાકંરા વીણવા, દળણાં દળવા,ં પાયખાનાં સાફ કરવાં વગેર�
�વા આ�મના ંકાય� �તે કરવા ંઅને તે �ારા �વત�ંતા મેળવી શકાય. તેવા તેમના �ાિંતકાર� િવચારો િનથ�ક લાગતા. તે કહ�તા
ક� આ વળ� કંઇક ન�ુ ંગાડંપણ લા�યા છે. આમ શ�આતમા ંસરદાર વ�લભભાઇ પટ�લ ગાધંી�ને આદર આપતા જ નહોતા. તેમને
અને તેમના િવચારોને હાસંીમા ંઉડાવતા �મ ક� એકવાર ગાધંી� �યાર� �હ�દ આ�યા �યાર� તેમને મહા�મા��ુ ં�બ�ુદ મ��ુ ં�યાર�
સરદાર� કટા�મા ંકહ��ુ ંક�, આપણે �યા ંમહા�માઓ બ�ેમુાર છે. ગાધંી�ના આ તેજ�વી િવચારો �ગે �યગંબાણો છોડ�ને અને આ
ચ�મ સબંધંે ટ�કાઓ કર�ને વ�લભભાઇ હસતા અને બી�ઓને પણ હસાવતા.[6]

ચપંારણ સ�યા�હ અને વ�લભભાઇમાં પ�રવત�નઃ- �� સેવા, દ�શ સેવાની �િૃ� સરદાર, સાહ�બમા ંહતી જ પણ � ર�તે �હ�દના
રાજકારણમાં ક��ેસના જહાલ અને મવાળ પ�ના �ાયોસ તેમને આકિષ� શ�ા નહોતા. મવાળ નેતાઓની ન� િવન� પ�િત
અને �હાલ નેતાઓની િનરથ�ક � ૂકં ઉડાડનાર ભાષણો તેમને દમ વગરના લાગેલા.ં પણ સરદાર સાહ�બ �યાર� આ�મમા ંગયેલા
�યાર� તેમણે એક નવી બાબત જોઇ અને એ તે ક� ગાધંી� � બોલતા તેને આચરણમા ંપણ �કુતા. તેની અસર વ�લભબાઇ પર
પડ�લી તેમ છતાં સરદાર સાહ�બ ગાધંી�ને આદર આપતા નહોતા. પણ એક એવો બનાવ બ�યો ક� સરદાર સાહ�બને પોતાના
�વનનો મહ��વનો િનણ�ય લવેા �ેયા� હતા અને તે સન 1917ના વષ�નો ચપંારણ સ�યા�હ.

�બહારના ચપંારણના ખે�તૂો સાથે  ��ેજોના અ�યાય  માટ�  ગાધંી�એ સ�યા�હ પોકાય�. આથી તેમને  ચપંારણ છોડ� જવાનો
�કુમ મ�યો પણ તેમણે � િનવેદન ર�ુ ક�ુ� તે �ભાવક હ� ુ.ં આ િનવેદન બી� �દવસે છાપામા ંઆ��ુ ં�યાર�  �જુરાત કલબમાં
સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લ અને બી� વક�લોનો ગાધંી� ��યેનો આદર વધી જવા પા�યો.
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કોટ�મા ંએમણે � ગૌરવ��ુત િનવેદનક�ુ�, એ બ� ુછાપામા ંઆ�ુ ં�યાર� બધાને થ�ુ ંક� આ કોઇ ખરો મદ�  છે. ગાધંી� માટ� બધાને
આદરની લાગણી વધી ગઇ.[7]

આ �સથંી સરદાર સાહ�બે અ�ભુ��ુ ંક� આજ એવો માણસ છે ક� � ��ને દોરવણી આપી શક� છે અને �� પણ તેને માન આપે
છે. આ માણસ જ દ�શને �વત�ંતા આપોઆપ માટ�ની �મતા ધરાવે છે.

એક બા�ુ દ�શમા ંનેતા ગણાતી �ય��તઓની �વનચયા�, તેમની અ�પ�ટ િવચારસરણી, તેમ� ુ ંક�ટલીકવાર સમ� ન શકાય એ�ું
વત�ન  વગેર�  જોઇને  તે  સમયના રાજકારણી ��ુુષો  ��યે  વ�લભભાઇને  �ણૃા ઉ�પ�  થયેલી, તેમને  નવો�કાશ  જોઇતો  હતો.
તેવામા ંગાધંી�એ ચપંારણ સ�યા�હમા ંસફળતા મેળવી તેથી ગાધંી�મા ંવ�લભભાઇને નવી શ��તના ંદશ�ન થયા.ં

આમ સરદાર વ�લભભાઇ પટ�લ ગાધંી �ભાવમા ંઆવી તેમના િવચારો, આદશ�ના ઉ�સાહ� અ�યુાયી બ�યા. મ�કમા ંસરદાર
સાહ�બ કહ�તા, ""એમણે પોતાના મગજ (��ુ�)ને તા�ં માર� એની ચાવી ગાધંી�ને આપી દ�ધેલ છે.''[8] તેવી જ ર�તે 1929માં
મોરબીમા ંભરાયેલ પાચંમી કા�ઠયાવાડ રાજક�ય પ�રષદમા ંકહ��ુ.ં મને ઘણા ંગાધંી�નો �ધળો ભ�ત કહ� છે.... સમ�યા વગર
એક હાથની પોતડ� પહ�ર�ને ફરનારની પાચલ ગાડંો થઇને ફ�ંુ એવો �ુ ંનથી. માર� પાસે ઘણાને ડગીને ધનવાન થા� એવો ધધંો
હોત  પણ તે  છોડ�ો... એઓ �હ��ુ�તાનમાં આવેલા �યારથી જ  એમની સાથે  �ં અને  ભવમાં એમની સાથેનો  સબંધં  �ટ�  તેમ
નથી.[9] સરદાર સાહ�બની િનકટ રહ�લા તેમના સ�ચવ  વી. શકંરના મતે, "The still owed everyting to  Gandhiji's
inspiration and teachings and had such implicit trust in him as to have earned the description of his
blind fellower. He gave him that obedience to the point of not questions even he did not agree with
him."[10]

સમાપનઃ-

ગાધંી�ને વ�લભભાઇ પટ�લ મ�યા તે પહ�લાં વ�લભભાઇ એક બ�ેર�ટર તર�ક� અને તેમાં પણ ફોજદાર� ક�સોમાથંી �મૂ �િપયા
કમાતા હતા. તેથી તેમના �વનમા ંગાધંી� �વી કોઇ �ય��ત માટ� �થાન હશે ક� ક�મ તે પણ િવચારવા ��ુ ંખ�ંુ. વ�લભભાઇ�ું
સામા�જક અને આિથ�ક �વન આ ધીકતા �યવસાયને લઇને સ��ૃ હ� ુ.ં તેમના મોટાભાઇ િવ�લભાઇ અને તેમની વ�ચે થયેલા
સમાધાનમા ંએક ભાઇએ દ�શ સેવા કરવી અને બી�એ �ુ�ંુબસેવા. તેથી �ુ�ંુબ સેવા�ુ ંકાય� વ�લભભાઇના શીર� આ��ુ ંહ� ુ.ં તેમ
છતાં રાજકારણમાં તેમને રસ તો હતો. પણ �હ�દના રાજકારણમાં �હાલ અને મવાળપ�ના નેતાઓમાં તેમને કોઇ એ� ુ ંને��ૃવ
દ�ખા�ુ ંનહ� ક� � ���ટશ સરકાર સામે આમ ��ને દોરવણી આપી તેની સમ�યાઓ અને ��ોને વાચા આપી શક�. તેથી તેમણે
શ�ુઆતમાં રાજકારણ�ું િનર��ણ  જ  ક�ુ� હ� ુ.ં  પણ  �હ�દમાં ગાધંી  આગમન  પછ�  ચપંારણ  સ�યા�હમાં ગાધંી�એ  મેળવેલ
સફળતાએ  તેમને  ગાધંી  તરફ  ખ��યા  અને  �ભાિવત  કયા�.  તેમનો  �વન-પલટો  થયો  અને  છે�લા  �ાસ  �ધુી  ગાધંી�ના
અ�યુાયી બની તેમના િવચારો �માણ ેદ�શ સેવામા ંપોતા�ુ ં�વન સમિપ�ત ક�ુ�.
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