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સરદાર પટેલના રચનાત્મક કાર્યો 
સજંર્યકુમાર જર્યતંિભાઈ પટેલ 

આતસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, ઈતિહાસ તિભાગ, સરકારી તિનર્યન અને િાણિજ્ર્ય કોલેજ,સમી, િા-
સમી, જજ-પાટિ 

પ્રસ્િાિના: 

અહહિંસક ક્ાતંિની પ્રહક્ર્યાની શોધમાથંી રચનાત્મક કાર્યયક્મનો જન્મ થર્યો. રચનાત્મક કાર્યયક્મને 
બીજી રીિે અને િધારે ઘહટિ નામથી ઓળખાિીએ િો સત્ર્ય અને અહહિંસાના સાધન િડ ેપિૂય 
સ્િરાજ એટલે કે સપંિૂય સ્િિતં્રિાની રચના કહી શકાર્ય. 

ગાધંીજી રૂઢપિે માનિા કે રચનાત્મક કાર્યયક્મનો સફળ અમલ થાર્ય િો િેનુ ંફળ આપિને જે 
સ્િિતં્રિા જોઇએ છે િે જ હશે. સ્િાિતં્ર્ર્યના ધ્રે્યર્યને હાસંલ કરિા માટે મહાત્માએ જે રચનાત્મક 
કાર્યયક્મના મદુ્દાઓ પર ભાર મકૂ્યો િેમા ં

૧. કોમી એકિા, ૨. અસ્પશૃ્ર્યિા તનિારિ, ૩. દારૂબધંી, ૪. ખાદી, ૫. ગ્રામ ઉદ્યોગો, ૬. ગ્રામ સફાઈ, 

૭. નિી િાલીમ અથિા પાર્યાની કેળિિી, ૮. પ્રૌઢ તશક્ષિ, ૯. સ્ત્રી-ઉન્નતિ, ૧૦. િદુંરસ્િીના 
તનર્યમોની જાળિિી, ૧૧. પ્રાિંીર્ય ભાષાઓનો તિકાસ, ૧૨. રાષ્ટ્રભાષાનો તિકાસ, ૧૩. આતથિક 
સમાનિા, ૧૪. હકસાનો અથિા ખેડિૂોનુ ંસગંઠન, ૧૫. મજૂર સગંઠન, ૧૬. આહદિાસીઓનો ઉત્કષય, 
૧૭. રક્િતપિના રોગીઓની સેિા, ૧૮. તિદ્યાથી સગંઠન 

આ રચનાત્મક કાર્યયક્મ એક શૈક્ષણિક પ્રહક્ર્યા છે, િમેા ંસિેક અને સેવ્ર્ય િચ્ચ ેઆંિરબાહ્ય એકિા 
સધાર્ય છે. જે િગયના ઉત્કષય માટે રચનાત્મક કાર્યય કરે. કામ કરિાનુ ંછે િે િગયમા ંભળી જઈ એના 
જેિી સાદી જીિન પદ્ધતિ અપનાિિાથી કાર્યયનો પ્રારંભ થાર્ય છે. એનાથી પરસ્પર તિશ્વાસ અન ે
આત્મશક્ક્િ તિકસાિિામા ંિે મદદરૂપ થાર્ય છે. 

અત્રે રચનાત્મક કાર્યયના ક્ષેત્રમા ંમહત્ત્િનુ ંર્યોગદાન આપનાર સરદાર પટેલ કે જેના તિશે એવુ ં
કહિેામા ંઆિે છે કે સરદાર રચનાત્મક કાર્યયક્મને તિશે કશુ ંસમજિા નથી. સરદાર એ માત્ર 
રાજકારિી પરુૂષ જ હિા, એિી છાપ સમાજમા ંપ્રિિે છે. િેમની આિી છાપના કારિે જીિનમા ં
િેમિે કરેલા રચનાત્મક કાર્યો અને આ બાબિમા ં િેમની અણભરૂણચ તિષેના મદુ્દાને ઉપસાિીને 
તિતશષ્ટ્ટ લખિામા ંઆવ્્ુ ંનથી. પરંત ુસરદારે પોિે જ સ્પષ્ટ્ટ કહિેા કે િેમને જેટલો રસ રચનાત્મક 
કાર્યોમા ંછે. િેટલો રાજકીર્ય ક્ષેત્રમા ંનથી. િેમની આ િાિ સાડાત્રિ દાર્યકાના િેના જાહરેજીિનને 
િપાસિા આપિને માલમૂ પડ ેછે કે સરદારની આ િાિ સાચી છે.
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સરદાર પટેલના કેટલાક પ્રસગંો: 

પહલેો પ્રસગંઃ 

કરમસદ ગામમા ંસાિ ધોરિ સધુીની જ શાળા હિી. આગળ ભિિા માટે પેટલાદ જવુ ંપડ.ે 
કરમસદથી પેટલાદ છ-સાિ માઈલ થાર્ય. િલ્લભભાઇ બીજા તિદ્યાથીઓ સાથે રોજ એટલુ ંચાલીને 
પેટલાદ જિા-આિિા. એક હદિસ તિદ્યાથીઓ રોજની માફક ચાલિા ચાલિા જિા હિા. એિામા ં
એક તિદ્યાથીનુ ંધ્ર્યાન ખેંચા્ુ ંકે, િેમનામાથંી એક ઓછો છે! િે આજુબાજુ જોઇન ેબોલી ઊઠયો. 
અલ્ર્યા, િલ્લભભાઇ ક્યા ંગર્યો? આપિી સાથે જ હિોને ! એ ગર્યો ક્યા?ં બીજા તિદ્યાથીએ બમૂ પાડી 
િલ્લભભાઇ, શુ ંકરે છે? કેમ પાછળ રહી ગર્યો? િલ્લભભાઇએ તિદ્યાથી ભિી જોઇને કહ્ુ,ં જરા થોભો, 
હુ ંઆ આવ્ર્યો. 

એમ કહીને િલ્લભભાઇ ખિેરની હદ માટે દાટેલો પથ્થર ખુટં જોરથી હલાિિા લાગ્ર્યા. થોડી 
િારમા ંએ ખ ૂટં બહાર નીકળી આવ્ર્યો. િલ્લભભાઇએ એને દૂર ફેંકી દીધો, પછી દોડિા-દોડિા 
સાથીઓ પાસે જઇ પહોંચ્ર્યા. 

એક તિદ્યાથીએ પછૂ્ુ ંકેમ પાછળ રહ્યો'િો? કશુ ંહત ુ ંકે શુ?ં 

િલ્લભભાઇએ જિાબ આપ્ર્યો રસ્િા િચ્ચ ેપત્થરનો ખ ૂટં િારંિાર નડિો હિો. આપિા જેિા 
કેટલાર્યને નડયો હશે. કોઇના પગ પિ અંધારે ભાગં્ર્યા હશે. િેને હચમચાિી કાઢિામા ંરોકાર્યો 
હિો. 

બીજો પ્રસગંઃ 

િલ્લભભાઈ નહડર્યાદમા ંએક તમત્ર કાશીભાઇના ઘરમા ંરહીને િકીલાિની પરીક્ષાની િૈર્યારી કરિા 
હિા. આ કાશીભાઈના તપિાના એક તમત્ર ડુગંરભાઇ, જેઓ તનડર્યાદમા ંિકીલાિ કરિા હિા, િેમના 
પત્ની છ મહહનાના છોકરાને મકુી ગજુરી ગર્યા.ં આ તશશનેુ ઉછેરિા માટે કાશીભાઇના ંબા પોિાના 
ઘરમા ંલઇ આવ્ર્યા. સરદાર અને કાશીભાઇના ંબાએ આ બાળકની સભંાળ લીધી, સરદાર એને 
િેમની સાથે સિુડાિિા રાતે્ર ઉઠીને બે-ત્રિ િાર દૂધ પાિા. રાિમા ંછોકરો ટટ્ટી-પેશાબ કરે િો 
િેના બાળોતિર્યા ંબદલિા અને બધુ ંસાફસફૂ કરીને પોિાની પાસે સિુડાિિા. આ છોકરંુ ત્રિ 
િષયનુ ંથ્ુ ંત્ર્યા ંસધુી િેને ઉછેરીને મોટંુ કરિામા ંિલ્લભભાઇએ કાળજી લીધી. 

ઉપરોક્િ બને્ન પ્રસગંો દશાયિે છે કે સેિાભાિનાનો આિો ઉચ્ચ ગિુ િલ્લભભાઇમા ંશરૂઆિથી જ 
જોિા મળે છે. 

સરદાર પટેલે અમદાિાદ મ્્તુનતસપાણલટીમા ંકરેલ રચનાત્મક કાર્યો: 

િા.૧૪-૦૨-૧૯૧૩ના ં રોજ િલ્લભભાઈ લડંનથી બેહરસ્ટર થઈને અમદાિાદ આવ્ર્યા. 
િલ્લભભાઇના જાહરેજીિનની શરૂઆિ શહરેી સ્થાતનક સ્િશાસનની સસં્થાથી થઇ. એમ કહી 
શકાર્ય. િેમિે અમદાિાદમા ં િકીલાિ શરૂ કરી ત્ર્યારથી જ િેમિે અમદાિાદ શહરેના જાહરે 
પ્રશ્નોમા ં રસ લેિાનુ ં શરૂ કરેલુ,ં િકીલાિ મખુ્ર્યત્િે હક્તમનલ સાઇડ ઉપર જ હિી. અમદાિાદ 
શહરેના સાકંડા રસ્િા, ગદંકી, પાિી માટે પોળોમા ંથિો કકળાટ િેઓ જોિા ત્ર્યારે િેમને આ માટે 



Research Guru: Volume-12, Issue-4, March-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1343  

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

કંઇક કરી છૂટિાનુ ં મન થતુ.ં આ માટે ૧૯૧૭મા ં અમદાિાદના દહરર્યાપરુ તિસ્િારની, 
નગરપાણલકાની બેઠકની પેટા ચુટંિી જીિી િેમિે જાહરેજીિનનો પ્રારંભ કર્યો િેમિે અમદાિાદ 
શહરેના તિકાસમા ંસિિ બાર િષય સેિા આપી. 

િલ્લભભાઇએ નગરપાણલકામા ં પ્રિેશ્ર્યા પછી ટૂંક સમર્યમા ં અંગ્રેજ અમલદારની આપખદુીનો 
સામનો કરિાનુ ં શરૂ ક્ુું. આ સમર્ય દરતમર્યાન અમદાિાદમા ં જે.એ. શીલીડી જેિા અંગ્રજે 
મ્્તુનતસપલ કતમશ્નર નગરપાણલકાનો પગાર લેિા ંહોિા છિા ંલોક પ્રતિતનતધઓના ંમાણલક હોર્ય 
િેમ િિયિા. આ મ્્તુનતસપલ કતમશ્નરને ક્લકે્ટરનો પિ ટેકો હિો. પરંત ુ િલ્લભભાઇએ મી. 
શીલડીને ગેરિિયણકૂોનો અહિેાલ િૈર્યાર કરી િેમની તિરૂદ્ધ અમદાિાદ નગરપાણલકામા ંઠરાિ 
મકુ્યો. લોકપ્રતિતનતધઓએ િલ્લભભાઈના નેતતૃ્િ નીચ ેઆ અતધકારીને િેના સ્થાન ઉપરથી દૂર 
કરિો ઠરાિ બહમુિીઓ પસાર કરિા ંસરાકરે મી. શીલડીને દૂર કરિા પડયા. 

િલ્લભભાઇની કડકાઇનો પહરચર્ય મેળિનાર બીજા મ્્તુનતસપલ અંગ્રેજ એન્ન્જતનર્યર હિા. િેને 
રેલ્િેમાથંી અહીં લેિામા ં આિેલ હોઈ િ ે િદ્દન ણબન આિડિ અને બેદરકાર હોિાને લીધે 
અમદાિાદમા ંપીિાના પાિીનો પ્રશ્ન તિકટ બનેલો. અમદાિાદની ઢાળની પોળમા ંઊંચાિિાળો 
તિસ્િાર હિો. િેમા ંપાિી જતુ ંબધં થઇ ગ્ુ.ં અંગ્રેજ એન્ન્જતનર્યર ગભરાર્યો. િેિ ેમ્્તુનતસપાણલટી 
કતમશ્નરની મદદ માગંી. મ્્તુનતસપાણલટી કતમશ્નરે સ્ટેનન્ડિંગ કતમટી અને સેનેટરી સતમતિના સભ્ર્યોને 
ઢાળની પોળમા ંહાજર રહિેા જિાવ્્ુ.ં આ સતમતિના ચેરમેન િલ્લભભાઇ હોિાથી િેઓ ખાસ 
હાજર હિા. 

કતમશ્નરે હાજર લોકોના પ્રશ્નને શાતંિથી સાભંળી લોકોનો રોષ એન્ન્જતનર્યરને બદલે મ્્તુનતસપાણલટી 
સભ્ર્ય િરફ િાળિા ચાલાકી િાપરી. િેમિ ેકહ્ુ,ં િમને પાિી ન મળતુ ંહોર્ય િો મ્્તુનતસપાણલટી 
સભ્ર્યોના ઘરોને આગ લગાડો. જેથી િેમને ભાન થશે કે, પાિી તિના કેિી રીિે જીિાર્ય છે. પરંત ુ
કતમશ્નરને ખબર નથી કે સામે ઊભેલા ભારિીર્ય અંગ્રેજીના પ્રભાિથી ગભરાર્ય િેમ નથી. 
િલ્લભભાઇએ લોકોને િેમની માતભૃાષા ગજુરાિીમા ંજ અંગ્રેજ એન્ન્જતનર્યર િરફ આંગળી ચીંધી 
કહ્ુ.ં અમારા ઘર લોકો શા માટે બાળશે? દોષ િો સરકારનો છે. જેિે આ ડોબા જેિા એન્ન્જતનર્યરન ે
અમારી મરજી તિરૂદ્ધ નગરપાણલકા ઉપર ઠોકી બેસાડયો છે. ઘર િો આ ગોરા અિઘડ અમલદારનુ ં
જ બાળવુ ંજોઇએ. આ શબ્દો સાભંળી અંગ્રેજ કતમશ્નર અને એન્ન્જતનર્યર નીચી મ ૂડંી કરી રિાના 
થઇ ગર્યા. િલ્લભભાઈના આ શબ્દની જાદુઇ અસરથી અંગ્રેજ એન્ન્જતનર્યર રાજીનામુ ંમકૂી રિાના 
થર્યો, અને ત્ર્યાર પછી નગરપાણલકાએ ર્યોગ્ર્ય કાર્યયક્ષમ એન્ન્જતનર્યરને નીમીને પાિીનો પ્રશ્ન હલ 
કર્યો. 

મ્્તુનતસપાણલટીમા ંરહીને સરદારે લોક ઉપર્યોગી સેિાના જે રચનાત્મક કાર્યો કર્યાય. િેની આપિ ે
સિયપ્રથમ સણંક્ષપ્િમા ંનોંધ લઇએઃ 

-૧૯૧૭મા ં અમદાિાદમા ં પ્લેગ ફેલાર્યો. લોકો શહરે છોડીને બહારગામ જિા લાગ્ર્યા ૨૮ 
જાન્્આુરી રોજ પરૂા થરે્યલા અઠિાહડર્યામા ંશહરેમા ં૧૩૨ જિા પ્લગેને કારિે મર્યાય. છિા ંિેમિ ે
ભદ્રનુ ંઘર છોડ્ુ ંનહીં, મ્્તુનતસપલ સેનેટર કતમહટના ચેરમેન િરીકેની ફરજ તનષ્ટ્ઠાપિૂયક બજાિી. 
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લત્ત-ે લત્તે ફર્યાય સફાઇ ઝબંશે ચલાિી. દિાઓનુ ંતિિરિ કરાવ્્ુ.ં આની અસર મ્્તુનતસપાણલટીના 
કમયચારીઓ પર પડલેી. આખા િતં્રમા ંચેિન આવ્્ુ.ં 

-શહરેમાથંી ઉંદરોના નાશ અને રખડિા કિૂરાઓને દૂર કરાિિી િખિે લોકોની ધાતમિક લાગિીઓ 
અને જીિદર્યાિાળાઓના તિરોધને પિ ગિકાર્યો નહીં. 

-ઇન્્લએુન્ઝાને રોકિાના ંપગલા લિેા માટે રૂ. ૧૦,000 ફાળવ્ર્યા. 

-ગરીબો અને નોકહરર્યાિ લોકોના ંતશક્ષિ માટે રાતત્રશાળાઓનુ ંઆર્યોજન ક્ુું. 

-મ્્તુનતસપલ કમયચારીઓના ગિિેશમા ંખાદીનો ઉપર્યોગ શરૂ કરાવ્ર્યો. 

-પીિાના સ્િચ્છ પાિીની ચકાસિી કરિા માટે કરાચંીની જેમ સાધનસજ્જ લેબોરેટરી ઉભી કરિા 
માટે માગંિી રજૂ કરી. 

-શાળાઓમા ંફરજજર્યાિ કાિંિ શરૂ કરાવ્્ુ.ં 

-ભદ્રના તિસ્િારમા ંમરાઠીશાળાની શરૂઆિ થઈ. 

-ણખલાફિની ચળિળને ટેકો જાહરે કરાવ્ર્યો. 

-મ્્તુનતસપાણલટીના સફાઇ કમયચારીઓ અન્ર્ય કમયચારીઓ અને મ્્તુનતસપાણલટીના તશક્ષકોનો પગાર 
િધાર્યો. 

- ્દુ્ધ પછીના સમર્યમા ંથરે્યલો ભાિિધારો મોંધિારીને કારિે લોકોને રાહિ પહોંચાડિા માટે, રૂ. 
૪૦૦ની ખોટ સહન કરીને સસ્િા અનાજની દુકાનો શરૂ કરાિી. 

-મ્્તુનતસપલ શાળાઓના તશક્ષકો માટે પેન્શન ર્યોજના શરૂ કરાિી. 

-શહરેના મજૂર તિસ્િારની સ્ત્રીઓ માટે, જાજરૂ અને બાથરૂમ બાધંિા માટે રૂતપર્યા ૧૨૦૦ મજૂંર 
કર્યાું. 

-મ્્તુનતસપાણલટીના હરપન હોલનુ ંનામ બદલીને, ગાધંી હોલ રખા્ુ.ં 

-મ્્તુનતસપાણલટી બોડયમા ંસ્ત્રીઓના પ્રતિતનતધત્િ માટેની ઝબંેશ ૧૯૧૯મા ંદરખાસ્િ રજૂ કરીને શરૂ 
કરેલી. ૧૯૨૬મા ંસરદારના આ પ્રર્યત્નને સફળિા મળી. ઉપરાિં ૧૯૨૩મા ંપહલેીિાર એક દણલિ 
મ્્તુનતસપલ કાઉક્ન્સલર બન્ર્યા. એમનુ ંનામ કચરાભાઇ ભગિ જેઓ મજૂર તિસ્િારના સરસપરુ 
િોડયમાથંી ણબનહરીક ચ ૂટંાર્યા. િલ્લભભાઇએ મજૂર મહાજનની આ પસદંગીને માન્ર્ય રાખી લોકોના 
તિરોધને ગિકાર્યો નહીં. 

-૧૯૨૧મા ં કોંગ્રેસની બેઠક જર્યા ં ભરારે્યલી િે નદીપારની જમીન પર એક જનરલ હોક્સ્પટલ 
બાધંિા માટે શેઠ િાડીલાલ સારાભાઇના રસ્ટો પાસેથી અને ચનુીલાલ નગીનદાસ ચીનાભાઇ 
પાસેથી દાન મેળિીને મ્્તુનતસપાણલટી પાસે એનો સ્િીકાર કરાવ્ર્યો અને શેઠ િાડીલાલ સારાભાઇ 
જનરલ હોક્સ્પટલ અને ચીમનભાઇ પ્રસતુિગહૃ બનાવ્ર્યા. િા. ૨૦ જુલાઇ ૧૯૩૩ના રોજ ગાધંીજીએ 
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આ બને્ન હોક્સ્પટલની મલુાકાિ લીધી. મલુાકાિ પોથીમા ંલખ્્ુ ંસરદાર િલ્લભભાઇની જર્ય હો, 
આ ઇક્સ્પિાલ જોઈ હુ ંરાજી થર્યો છ.ં 

-રાષ્ટ્રીર્ય કેળિિીના પ્રશ્ન પર સરાકરે અમદાિાદ, નડીર્યાદ અને સરુિની મ્્તુનતસપાણલટીઓને 
બરિરફ કરી. સરદારે અમદાિાદમા ં પ્રજાકીર્ય કેળિિી મડંળની સ્થાપના કરી. શહરેમા ં ૪૩, 

શાળાઓ પૈકી ૧૩ કન્ર્યાશાળાઓ અને ૮ ઉદૂય  શાળાઓ શરૂ થઇ. શાળાઓના મકાન માટે ન્ર્યાિની 
િાડીઓના મકાનો મેળવ્ર્યા. આ શાળાઓમા ં૨૭૦ તશક્ષકો પૈકી ૬૫ ટકા રેઇડ તશક્ષકો હિા. જેમા ં
૧૬૦ મ્્તુનતસપાણલટીની નોકરી છોડીને આિેલા હિા. તિદ્યાથીઓની સખં્ર્યા ૮૪૦0 હિી. જેમા ં
મસુલમાન છોકરાઓ ૯૦૮ અને કન્ર્યાશાળામા ં૨૧૦૭ બાળાઓ ભિિી થઇ હિી. માતસક રૂતપર્યા 
દસ હજારનો ખચય િેઠિી પડલેો. 

િલ્લભભાઇ અને ગાધંીજીની પ્રથમ મલુાકાિ અને ત્ર્યાર પછી થરે્યલ રચનાત્મક કાર્યો: 

સ્િરાજ અંગે મોન્ટેગ્્નેુ આપિા માટેના મેમોરેન્ડમ પર લોકોની સહીઓ એકઠી કરિા માટે 
ગાધંીજીએ કરેલી સચૂના કોંગ્રેસે માન્ર્ય રાખી આ મેમોરેન્ડમ લોકભાષામા ંલખાવુ ંજોઇએ, િેવુ ં
ગાધંીજીનુ ંસચૂન પિ મજૂંર રાખિામા ંઆવ્્ુ ંગજુરાિમા ંગાધંીજીએ ટૂંકંુ તનિેદન ઘડી કાઢ્ુ ંઅને 
ગજુરાિ સભા મારફિે િેના પર સહીઓ એકઠી કરાિી. સપ્ટેમ્બરની 30 િારીખે િલ્લભભાઇ 
ગાધંીજની પ્રવતૃત્તમા ંપહલેી જ િખિ સામેલ થર્યા અને આ કામ માટે ગજુરાિ સભા િરફથી 
િલ્લભભાઇ અને હોમરૂલ લીંગ િરફથી ઇન્દુલાલ ર્યાણિક બોરસદ ગર્યા. સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૧૯૧૭નો 
એ હદિસ જર્યારે િલ્લભભાઇ પહલેીિાર ઇન્દુલાલને મળ્ર્યા. 

ગાધંીજીએ નિજીિનમા ંલખેન દ્વારા અને અપીલ બહાર પડી લોકોને સહકાર આપિા આગ્રહ 
કર્યો. કોંગ્રેસના સ્િર્યસેંિકો અને કાર્યયકરોએ િલ્લભભાઇ પટેલના માગયદશયન અને નેતતૃ્િમા ંછ 
મહહના સધુી ભારે શ્રમ િેઠીને રચનાત્મક કાર્યયનુ ંસ ુદંર ઉદાહરિ પરુૂ પાડ્ુ.ં ૧૯૨૭થી જીિનના 
અંિ સધુી િલ્લભભાઇ ગજુરાિના તિતિધ ક્ષેત્રોમા ંજે કાર્યયકરો માત્ર રચનાત્મક કાર્યોને જ જીિના 
ધ્ર્યેર્ય િરીકે સ્િીકારીને કાર્યયરિ હિા, િેઓમા ંિલ્લભભાઇ સેત ુસમાન બની રહ્યા અને ગજુરાિમા ં
રચનાત્મક કાર્યયની મશાલને બઝૂિા દીધી નહીં. િેમના પ્રર્યત્નોથી ગ્રામીિ રાષ્ટ્રિાદીઓ અને 
રચનાત્મક કાર્યયકિાયઓનુ ંમોટી સખં્ર્યામા ંતનમાયિ થ્ુ ંહત ુ.ં 

નારી જાગતૃિ તિષે સરદાર પટેલ:- 

નારી જાગતૃિ તિષે સરદાર પટેલે અનેક સ્થળોએ જુદાજુદા સમરે્ય લોકોન ેસમજ 
આપી જેના કેટલાક મહત્િના મદુ્દાઓ અહી રજુ કરંુ છ ં 

1 ધરમના નામ ે કુમળી િર્યના બાળકોના ંલગ્ન કરાિનાર બ્રાહ્મિ નથી પિ રાક્ષસ 
છે. 
2 છોકરીઓને અઢાર િષયની અંદર ના પરિાિો. અંગ્રેજની બાિીસ-પચ્ચીસ િષયની 

કુિારી છોકરી હોર્ય છે િે આપિા ગામમા ંદિાખાનુ ંકાઢીન ેબેઠી હોર્ય છે. નાની 
બાળઓ ઉપર સ્ત્રીઓ બધો બોજ નાખી િેન ેકચડી નાખો નહી. િે કુમળુ ફૂલ છે, 
ખીલિી કળી છે. 
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3 સ્ત્રીઓમા ંઆત્મતિશ્વાસ પેદા થાર્ય. િે પોિાનુ ંઉણચિ સ્થાન પ્રાપ્િ કરે એ જરૂરી છે. 
4 બહનેો ! િમે અબળા છો-કમજોર છો, એવુ ંશા માટે માનો છો ? િમે િો શહકિનો 

અિિાર છો. માિા િગર કોઇ પરુુષનો જન્મ થર્યો છે ? એટલા માટે િમ ેઆ 
િમારી હીનિાનો ત્ર્યાગ કરો. 

5   સ્ત્રીઓ પર તિશ્વાસ અન ેપ્રેમ રાખિો, સ્ત્રીઓ પ્રત્ર્યેનો પરુુષોએ વ્ર્યિહાર સધુારિો 
અને ભાષા પિ સરં્યમ અને તિિેકથી િાપરિી. જો સ્ત્રીઓ સાથ ેઆિો વ્ર્યિહાર 
થશે િો િીર સિંાનોન ેસ્ત્રીઓ જન્મ આપશે. 

ભારિીર્ય નારી માટે બધંારિમા ંસમાનિાની ઘોષિા એ એક મોટી ઉબલન્બ્ધ છે. એ ખરંુ 
પરંત,ુ સ્િરાજર્ય મળ્ર્યા પછી પિ સ્ત્રીઓના પ્રશ્ર્નો ઉકલી ગર્યા છે ? સ્ત્રીઓન ેર્યોગ્ર્ય સ્થાન 
મળ્્ુ ંછે ? િલ્લભભાઇએ િો કહ્ુ ંજ હતુ ંકે સ્િરાજર્ય આિશે ત્ર્યારે સ્ત્રીઓના પ્રશ્નનો ઉકેલ 
થઇ જશે એ માન્ર્યિા બરાબર નથી. 21મી સદીના પ્રગતિશીલ સમાજમા ંહજી પિ સ્ત્રીને 
ર્યોગ્ર્ય સ્થાને બેસાડિામા ંઆિી નથી અન ે િેથી િલ્લભભાઇની દનષ્ટ્ટથી સાચા અથયમા ં
સ્િરાજર્ય મળ્્ુ ંનથી. 
સદંભયસણૂચ:- 

૧. ગાધંી, રાજમોહન (૨૦૧૦), સરદાર પટેલ- એક સમતપિિ જીિન, પ્રથમ આવતૃત્ત, નિજીિન 
પ્રકાશન મહંદર, અમદાિાદ.  

૨. કાદરી, હરઝિાન (૨૦૦૩), સરદાર પટેલ એક તસિંહપરુૂષ, ગરુ્જર પ્રકાશન, અમદાિાદ. 

૩. ગાધંી, મોહનદાસ કરમચદં (૨૦૦૯), રચનાત્મક કાર્યયક્મ િેનુ ંરહસ્ર્ય અને સ્થાન, નિજીિન 
પ્રકાશન મહંદર, અમદાિાદ.  

૪. પાઠક, રામનારાર્યિ ના., દેસાઇ શાતંિલાલ મા (સપંાદકો), ગજુરાિમા ંરચનાત્મક સસં્થા અન ે
સેિકો, પ્રકાશક: ગજુરાિ ગાધંી તનતધ, હહરજન આશ્રમ, અમદાિાદ. 

૫. પટેલ, મણિબહને િલ્લભભાઇ, (સપંાદક) સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલના લખેો, નિજીિન 
પ્રકાશન મહંદર, અમદાિાદ. 

૬. પટેલ, િસિં, બધંબુેલી તિશેષાકં, તિ-તિદ્યાનગર-૪૯૨ 

૭. જોષી, છગનલાલ, સરદારની આજત્મર્યિા, સેન્ટેનરી કતમટી, ગાધંીનગર. 

૮. શાહ, દશરથલાલ (૧૯૮૮), રચનાત્મક કાર્યયક્મ આજના સદંભયમા,ં પહલેી આવતૃત્ત, નિજીિન 
પ્રકાશન મહંદર, અમદાિાદ. 

૯. માિળકર, ગિેશ િાસદેુિ (૧૯૯૧),સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલ અને ગજુરાિનુ ંજાહરેજીિન 
નોંધપાત્ર મદુ્દાઓના ટાચંિી, સતંનષ્ટ્ઠ પ્રકાશન, મહારાષ્ટ્ર સોસાર્યટી, અમદાિાદ. 

૧૦. મોદી, સ્મરિ (૧૯૭૧), રચનાત્મક કાર્યયક્મનુ ં સામાજજક દશયન, પ્રથમ આવતૃત્ત, ગજૂરાિ 
તિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 
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૧૧. ખમાર, પ્રભાકર (૨૦૦૪), સરદાર પટેલ સરફરોમથી પસુ્િક શે્રિી, ગજુરાિ રાજ્ર્ય, ગાધંીનગર. 
૧૨. દિ,ે જુગિરામ (૧૯૯૮), મારી જીિનકથા, નિજીિન પ્રકાશન, અમદાિાદ 

૧૩. ગાધંી, મોહનદાસ કરમચદં, (૨૦૧૧) સત્ર્યના પ્રર્યોગો અથિા આત્મકથા નિજીિન પ્રકાશન 
મહંદર, અમદાિાદ 

 


