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સારાુંશ 
ભારતની આઝાદી માટે નેતાઓ થી માડીને સામાન્ય વર્ગના છેવાડાના માણસનો ફાળો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. આઝાદીની આ 
લડતમાાં ધોળકાના ખડુેતોનુાં મહત્વનુાં પ્રદાન રહ્ય ુછે. ઇ.સ ૧૯૨૦ના અસહકારના આંદોલનમાાં ર્ાાંધીજીના આહવાનથી ધોળકાના 
ખડુેતો અંગે્રજ સરકાર સામે તન, મન, ધન પોતાનો ફાળો આપ્યો. ૧૯૨૨માાં અસહકારની લડત બાંધ રહતેા ખડુેતોમાાં હતાશા 
આવી. આ પરરસ્થીતીમાાંથી ખડુેતોન ેબહાર લાવવા સરદાર વલ્લભાઈ પટેલને ધોળકાના આરે્વાન ખડુેતોએ આમાંત્રણ આપ્ય.ુ 
આ આમાંત્રણ સ્વીકાર કરી સરદાર વલ્લભાઈ પટેલ ેસભામાાં ધોળકાના ખડુેતોમાાં આઝાદી માટે નવા ઉત્સાહ સાથ ેઆઝાદીની 
લડતમાાં જોડાય જવા માટે આહવાન કયુગ. સાથ ે સાથ ેધોળકામાાં જોવા મળતા સામાજજક, આર્થિક, ધાર્મિક દુષણો દુર કરવા 
ખડુેતોન ે સમજાવ્યા. જેમા તઓે સફળ થયા તમેની પ્રરેણા થી સર્વનય કાનનુ ભાંર્ અન ે રહિંદછોડો ચળવળમાાં ધોળકાના 
ખડુેતોએ આઝાદીના મહાસાંગ્રામમાાં પોતાનુાં યોર્દાન આપલે ુજોવા મળે છે. 
પ્રસ્તાવના: 
                  ઇ.સ ૧૯૧૫નુું વર્ષ ભારતના 
ઇતતહાસમાું નવો વળાુંક લાવે છે. ગાુંધીજીનુું 
દક્ષિણ આફિકાથી ભારતમાું આગમન અંગે્રજોના 
શાસન માટે પડકારરુપ બની ગયુું હત ુું. 
ગાુંધીજીએ સમગ્ર ભારતમાુંથી અંગે્રજોને 
જડમળુમાુંથી કાઢી નાખવાનો તનધાષર કર્યો હતો. 
તે માટે તેમણે સત્ર્યાગ્રહ અને અફહિંસાના અચકુ 
શસ્ત્રોનો પ્રર્યોગ કર્યો હતો. ગાુંધીજીના 
સત્ર્યાગ્રહોનુું નેતતૃ્વ કરવા ર્યોગ્ર્ય વ્ર્યક્તતની 
જરુફરર્યાત હતી જે ગાુંધીજીને સરદાર 
વલ્લભભાઈ પટેલમા દેખાઈ. ગાુંધીજીના 
તવચારોને અમલમાું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ 
પોતાના નેતતૃ્વ દ્રારા અમલમાું મકુતા હતા.  
                       સરદાર વલ્લભભાઈ 
પટેલ ભારતના એક રાજફકર્ય તથા સામાજીક 
નેતા હતા. જેમણે દેશની સ્વતુંત્રાની લડતમાું 
મહત્વનો િાળો આપ્ર્યો અને અખુંડ, સ્વતુંત્ર 
ભારતના એકીકરણનુું નેતતૃ્વ કયુષ. ભારત અને 
દુતનર્યાભરમાું તેઓ સરદારના નામથી 
ઓળખાર્યા. તેમજ તેના દ્રઢ મનોબળના કારણે 
લોખુંડી પરુુર્ તરીકે ઓળખવામાું આવે છે. 
સરદાર પટેલના ભાર્ણમાું ભારતને સમથષ 
બનાવવામાું સૌથી વધ ુિાળો આપનાર ખેડુતોનુું 
હુંમેશા સબોધન રહતે.ુ તેઓ હુંમેશા કહતેા કે 

અનેક કુદરતી આિતો સામે પણ ઝીંક ઝીલીને 
શે્રષ્ઠ ખેત ઉત્પાદન થકી દેશને તવકાસનો 
ઓડકાર ખવડાવવામાું ખેડુતોનાું પ્રદાનને માપી 
શકાર્ય તેમ નથી. ખેડુતો એ આપણા દેશના 
પાર્યામાું છે. તેમના થકી આપણે આઝાદીના 
ફદપ પ્રગટાવવાના છે.  
સરદાર પટેલનો જન્મ અને પફરચર્ય:   
                    સરદાર વલ્લભભાઈ 
પટેલનો જન્મ ૩૧ ઓકટોમ્બર ૧૮૭૫ 
નફડર્યાદમાું થર્યો હતો. માતાનુું નામ લાડવાદેવી 
અને તપતાનુું નામ ઝવેરભાઈ હત.ુ તેમનો ઉછેર 
મળૂ વતન ગજુરાતના કરમસદમાું થર્યો હતો. 
તેમની તશિા મખુત્વે સ્વઅભ્ર્યાસમાું થઇ હતી. 
વલ્લભભાઈ પટેલ એક વકીલ હતા, તેમની 
સિળ વકીલાત દરમ્ર્યાન તેઓ મહાત્મા 
ગાુંધીના સ્પુંકષમા આવતા તેમના કામ અને 
તવચારધારાથી તેઓ પ્રભાતવત થર્યા હતા. 
ત્ર્યારબાદ તેઓ ગાુંધીજીના અનરુ્યાર્યી બન્ર્યા 
તેમના માગષદશન નીચે ખેડાસત્ર્યાગ્રહ, બોરસદ 
સત્ર્યાગ્રહ અને બારડોલી સત્ર્યાગ્રહ સમરે્ય 
ગામના ખેડુતોને સુંગ્રફઠત કરી અંગ્રજોના 
અત્ર્યાચારો સામે સત્ર્યાગ્રહો કર્યાષ. સરદાર પટેલે 
ખેડા સત્ર્યાગ્રહ, બારડોલી સત્ર્યાગ્રહ દરતમર્યાન 
ગજુરાતના ખેડુતોમા એક નતવન ચેતન્ર્ય 
પ્રગટાવ્ય.ુ તેમના જુસાભેર ભાર્ણોથી ખેડુતોમાું 
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અંગે્રજ સરકાર સામે છેલ્લા શ્વાસ સધુી લડી 
લેવા માટેનુું ખમીર જગાવ્ય.ુ ઇ.સ ૧૯૨૦માું 
અસહકાર આદોલનમાું દેશભરમાું ગાધીજીની 
હાકલથી ખેડુતો ઉત્સાહભેર જોડાર્યા. ચોરાચોરી 
ધટનાથી અસહકારનુું આદોલન ગાુંધીજીએ 
સમેટી લીંધ.ુ છેક સધુી લફડ લેવા તૈર્યાર થરે્યલા 
ખેડુતો હતાસ બન્ર્યા. ગજુરાતમાું ઇ.સ ૧૯૨૭માું 
આવેલા સાબરમતીના પરુના કારણે ખેડુતોને 
આતથિક નકુશાન થય.ુ આમ ગજુરાતના 
ધોળકાનગરના ખેડુતોને હતાશાની પફરસ્થીતીમાું 
બહાર લાવી નવો જુસ્સા સાથે અંગે્રજો સામેના 
સ્વતુંત્ર્ર્ય આદોલનમાું લડવા માટે તૈર્યાર કરવા 
ધોળકામાું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે ખેડુતોની 
જાહરે સભા ર્યોજી, આ સભામાું ધોળકાના અને 
ગજુરાતના અલગ અલગ જીલ્લાઓ માુંથી 
૩૦૦૦૦ જેટલા ખેડુતોએ ભાગ ક્ષલધો હતો.                 
ધોળકાનાું ખેડુતોને સુંબોધન:  
         તા.૧૧-૬-૧૯૨૭ના રોજ ધોળકાના 
ચલોડાગામમા થરે્યલી સભામાું સરદાર 
વલ્લભાઈ પટેલે ખેડુતોને કરેલા સુંબોધનનો 
કેટલોક ભાગ.   
                  “ખેડુતોનો આવો મેળાવડો તો 
કાુંઈક કામ હોર્ય, સરકારની સાથે કે શાહકુારની 
સાથે કાુંઈ લડત હોર્ય તો જ થાર્ય છે. પણ ખેડુત 
મુંડળ કુંઈક વધકુામ કરી શકે તે સુંબધમાું 
ડાહ્યાભાઈની સચૂનાથી તમને બધાને ભેગા કર્યાષ 
છે. આ ગામના ખેડુતો જોતાું સામાન્ર્ય રીતે ખેડા 
જજલ્લાના ખેડુતો ર્યાદ આવે છે. સામાન્ર્ય રીતે 
ખેડુતોનાું બે પ્રકારનાું જ દુ:ખ હોર્ય છે. એક 
અજ્ઞાનથી પોતાના હાથે માગી લીધેલ ુછે. બીજુ 
આપણે પરતુંત્ર છીએ, પરરાજ્ર્ય માુંથી છીએ તે 
છે. તે દુ:ખ સતવશેર્ છે. અને તે સવષ સામાન્ર્ય 
છે. ખેડુત એકલાને જ નહી, બધાને છે. 
ફહિંદુસ્તાનના બીજા ભાગના ખેડુતો કરતાું તમે 
કુંઇક સખુી છો. બીજાઓને ભારે દુ:ખ છે. એમનુું 
દુ:ખ જોયુું જાર્ય તેમ નથી. તેવા કરોડો ખેડુત 
છે, જેમને પેહરવાને કપડુ નથી. ખાવાનો રોટલો 
નથી. પીવાનુું ચોખ્ખ ુ પાણી નથી. તે દુ:ખ 
તમને નથી. પરુંત ુ જે સમજુ ખેડુત છે. તેમને 

પરતુંત્રામાું સ્વમાનભુંગનુું દુ:ખ છે. જેમ 
બળદની ડોક પર ધસૂુંરી મકુો છો અને તે 
માનભુંગનુું દુ:ખ સમજતો નથી. તેમ જો તમેર્ય 
ન સમજતા હો તો તમને પણ નથી. પણ જો 
તમારો આત્મા જાગ્રત હોર્ય તો તમને પરરાજ્ર્ય 
અમલ ડુંખવો જોઈએ. જેમ કાબેલ માણસ વાધ 
પાળી શકે છે તેમ કાબેલ માણસ માણસને પણ 
પાળે છે. પણ તે ગલુામ છે. આપણી અત્ર્યારે 
તેવી દશા છે. મહાત્મા ગાુંધીજીએ એટલા માટે 
જ એક વર્ષમા બધાને ગલુામીમાુંથી 
છોડાવવાની ઉમેદ રાખી હતી. તેઓ શ ુકહ ે છે, 
તે તમ તવચારો, ખેડુત એકલી ખેતી ઉપર નભી 
શકવાનો જ નથી. જેની પાસે લાુંબી જમીન હશે. 
જે તવશેર્ બધુ્ધધ ધરાવતો હશે અને જે તવશેર્ 
મહનેત કરતો હશે. તે ગજુરાન ચલાવી શકશે. 
અત્ર્યારે જમીનના ટુકડા થતા જાર્ય છે. તેમ તેમ 
ખેતીની સાથે નવરાશમાું ધરબેઠાનો ઉધોગ હોર્ય 
તો જ ખેડુત નભી શકે છે.  
                 આ ગામમાું લગભગ બત્રીસો 
માણસની વસ્તી છે. એક માણસને સરેરાશ 
માથાદીઠ દસ-પુંદર રુતપર્યાનુું કાપડતો જોઈએ 
જ. ફહસાબ ગણો તો દર વર્ષ ત્રીસથી ચાલીસ 
હજાર રુતપર્યા બહાર મોકલો છો. આ ક્ાું સધુી 
પહોંચશે? તમને સમજ નથી પડતી કે વખત 
ચાલ્ર્યો આવે છે. જ્ર્યારે તમારા બળદ તમારી 
પાસે રહવેાના નથી. બળદની જગ્ર્યા સુંચા લેશે. 
ગાડુું નથી રહવેાનુું. હળ વગેરે બધુું બહારથી 
આવવાનુું છે. તે બધા સુંચાઓથી તમારી ખેતી 
થશે. અમદાવાદમાું ખેતીવાડીનુું પ્રદશષન 
ભરાવાનુું છે. તેમાું તમને તે બધુું બતાવશે અને 
પછી કહશેે કે રોટલી શુું કામ ખાઓ છો, તૈર્યાર 
રોટી મુંગાવીને ખાઓ.  
          તમારા પકવેલા માલની અને તમારી 
વચ્ચે કેટલાક દલાલ છે, તે તવચારો. તમારો 
કપાસ બાવળે  જાર્ય. ત્ર્યાું જીનમાું તપલાર્ય, તેનુું 
રુ બને. ત્ર્યાથી પે્રસવાળા પાસે જાર્ય. તેની 
ગાુંસડીઓ બુંધાર્ય, ત્ર્યાથી રેલમાું અમદાવાદ 
જાર્ય, તે સોદામાુંરે્ય વચમાું વેપારી હોર્ય, ત્ર્યાથી 
મુુંબઈ જાર્ય ત્ર્યાુંથી આગબોટમાું પરદેશ જાર્ય, 
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ત્ર્યા કારખાનામાું કુંતાર્ય અને વણાર્ય, તેનુું કપડુું 
બને તે પાછુ આગબોટમાું મુુંબઈ આવે, મુુંબઈની 
મળૂજી જેઠા મારકેટ ભરાર્ય ત્ર્યાુંથી અમદાવાદ 
આવે. અમદાવાદ થી આ તે કાપડ ધોળકા 
થઈને ચલોડા આવે ને તમે પહરેો છો. આ 
કેટલો બધો ઉંધો વેપાર છે? બળદની પાસેથી 
આપણે જેમ ખેતીનુું કામ લઇ એ છીએ. તેમ આ 
નાટક બધુું આપણા માણસો મારિત ચાલ્ર્યા કરે 
છે. ગાુંધીજી કહ ે છે કે”સાઠ કરોડનુું કાપડ 
તવલાર્યતથી આવે છે, તે બુંધ કરો. તમારુ કપડુું 
તમે પેદા કરો. તેમા તમારા વણકરો ઉભા રહશેે. 
તેમા તમારી મા, બહને દીકરીઓ પોર્ાશે. આ 
નાની નાની બાળાઓને કેવા બારીક કપડાું 
પહરેાવો છો? આ કપડા પહરેવવા આપણને 
શોભે ?  
                   ખેડુતો જે બધુ્ધધશાળી છે. તે 
આ કેમ સમજતા નથી. તે જોઈને મને બહ ુદુ:ખ 
થાર્ય છે. આજે તેમને તસનેમા, નાટક, 
લક્ષ્મીતવલાસમાું( હોટેલો) ગમે છે. આજે સવાર 
ને સાુંજે અમદાવાદને ચલોડા મોટર લારીઓમાું 
દોડધામ કરો છો. પણ તમે સમજો કે 
અમદાવાદ વસ્યુું છે તે આખા જજલ્લામાુંથી 
ખેડુતોનાું રસકસ, લોહી, હાડુંકા, માુંસ ને લોહી 
ઉપર વસ્ય ુછે. ખેડુતોએ જેવા પહલેા હતા એવા 
થવ ુ જોઈએ. કોઈ ધતમિષ્ઠ પરુુર્ો, તપસવી જે 
કહતેો હોર્ય તે સાુંભળીને મીઠુ લાગે તે અમલમાું 
મકૂવુું. મીઠુું મીઠુું સાુંભળીને ખાલી રાજી ન થવ.ુ 
બીજી વાત એ છે કે ખેડુતોમાું કુંકાસ, કુુંસુંપ અને 
કજજર્યા ગામેગામ છે. આમાું ખેડતૂો પોતે નફહ 
સમજે તો બીજો કોણ સમજાવશે ? આપણા કામ 
એ છે કે આપણા મતભેદને મોટુું સ્વરુપ આપવુું 
ન જોઈએ. જેથી છોકરાુંઓ અંદરોઅંદર માું લડી 
મરે. એકબીજાની ચાડીચગુલી કરવી ન જોઈએ. 
સુંપીલા ખેડતૂોને કોઈ સતાવી શકતુું નથી.  
         બીજી પણ એક બાબત છે જે ને માટે 
ખેડુતોએ શરમાવુું જોઈએ, જે મજબતૂ છે,  સખુી 
છે, સાધનવાળા છે તેમના ઉપર એક આરોપ, 
તહોમત છે કે તે અક્ષભમાની છે કે તે ઇશ્વરને 
પણ ભલૂી જાર્ય છે. તેના દરબારમાું તો રુંકરાર્ય, 

ઉંચનીચ સરખા છે. તે દરબારમાું તેને ફહસાબ 
આપવાનો છે તે ભલૂી જાર્ય છે. તેથી ઉતરતા 
વગષને તે સતાવે છે. ઉતરતા વગષ પાસે તે વેઠ 
કરાવે છે. સરકાર જેટલી વેઠ નથી કરાવતી 
તેટલી આ કરાવે છે. આટલી બધી પ્રવતૃત થર્યા 
છુંતા એ પાપ છે. અસ્પશુ્ર્યતા એ વહમે છે. 
કતૂરાને અડીને નાહવુું ના પડ.ે ક્ષબલાડીને 
અડીને નાહવુું ના પડ.ે તો પછી જે આપણા જેવો 
મનષુ્ર્ય અંત્ર્યજો મસુલમાન ને ઈસાઈ થઈ જાર્ય 
છે. તે જો ક્ષિસ્તી થઈને રહતેો હોર્ય તો ઇશ્વરનો 
દોર્ શો ? જ્ર્યારે ફહિંદુ ધમષ છોડ ે ત્ર્યારે તે 
આપણી સાથે બેસવાને લાર્યક થાર્ય. પછી તે 
તવધતમિ થઇ તવરોધી થઇને બેસે.  
            આપણી પાસે જમીન હોર્ય, નાણાું 
હોર્ય, સમજ હોર્ય તે બધાુંનો ઉપર્યોગ શો ? જે 
સખુી છે તે સખુના મદમાું બીજાને દુ:ખી કરે છે 
તે ઠીક નથી. આપણી બધુ્ધધ વટાવી ખાવાની 
નથી. તેનો સદુપર્યોગ કરી બીજાને સખુ આપવા 
માટે પ્રભએુ તે આપી છે. ગરીબ, દુ:ખી ઉપર 
આપણે છાર્યા કરવી જોઈએ. ખેડતૂની પાુંખમાું 
જો બધા રહતેા હોર્ય, સમાનતા હોર્ય તો તે ખરો 
ખેડુત છે. અઠારે વણષ ખેડતૂની પાછળ રહતેી 
એનુું કારણ એ કે તેનામાું પે્રમ હતો. અઠારે 
નાતનુું એક કુટુુંબ, એક શરીર બની રહેંત.ુ તેવી 
વ્ર્યવસ્થા માટે આપણે આપણા ફદલમાું િેરિારો 
કરવા જોઈએ, પે્રમ રાખવો જોઈએ. આપણા 
બધાનો ન્ર્યાર્ય કરનાર એક ઇશ્વર છે. તેથી 
ખેડુતો જો આ વાત સમજે તો જ સખુી થવાના 
છે. ડાહ્યાભાઈ એ કહ્ુું કે ગજુરાતમાું 
ફહિંદુમસુલમાન ઐક્માું ભુંગાણ નથી પડયુું તે 
હવે ખોટુ પડત ુ જાર્ય છે. ગજુરાત 
ફહિંદુમસુલમાનના ઝધડામાુંથી બચવાનુું નથી. 
કાલે તમારે ત્ર્યા નફહિં થાર્ય એ તમે માનશો નફહ. 
આખા ફહિંદુસ્તાનમાું આ દાવાનળ સળગી રહ્યો 
છે. તેમાથી આપણે બચી જઇશુું. એમ માનવાને 
કારણ નથી. અત્ર્યારે એકબીજાનાું માથાિોડવાને 
બધા ટમટમી રહ્યા છે. પણ ગામડાું અંદર આ 
પ્રશ્ન નજીવા છે. ખેડુતોને તેની સાથે ઝાઝુ 
લેવાદેવાપણુું નથી. સરકારની પાસેથી દૂર 



Research Guru: Volume-14, Issue-2, September-2020 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 120  

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

કરાવી શકાર્ય છે. પણ વફહવટ પારકો છે એ 
મોટુ દુ:ખ છે. તમારા ધરનો વફહવટ બીજાને 
સોંપ્ર્યો હોર્ય તે કેવો ચાલે એ તમારે તવચારવાનુું 
છે. જ્ર્યાું સધુી વફહવટ પારકાના હાથમાું છે ત્ર્યા 
સધુી સખુ નથી. એ જ ધોરણે વહીવટ લેવા 
ખેડતૂોએ જાગ્રત થવ ુજોઈ 
               હવે સ્વતુંત્રતાનાું ક્ષચહ્નો દેખાર્ય છે. 
સ્વતુંત્રતા જરુર આવવાની છે. માટે તમે તમારી 
જવાબદારી ઉપાડી લેતા શીખો. હજુ તો તમને 
તેના થોડા થોડા પરુાવા મળે છે. પણ કાલે 
એવો વખત આવશે કે તમારે જ તમારી પોલીસ 
રાખવી પડશે. એનુું નામ સ્વરાજ્ર્ય છે. જ્ર્યારે 
તમારા છોકરાઓ બહારવફટર્યા સાથે બુંદૂકના 
બાર ખેલતા હશે ત્ર્યારે તમારી પાસે સ્વરાજ 
હશે. હાલના છોકરાઓ એ તો કામઠુુંરે્ય નથી 
જોયુું. રણની હાક નથી સાુંભળી. જ્ર્યારે તમારા 
છોકરાઓ મરદાઈના ખેલ ખેલતા હશે. ડ્રીલ 
ચલાવતા હશે. લશ્કરમાું જશે. ત્ર્યારે ગામ 
સાચવી શકશો. અને એ જ સ્વરાજ્ર્ય છે. એ બધુું 
ઉપર આભમાુંથી પડવાનુું નથી, લેવાનુું છે. માટે 
તમે જાગ્રત થાવ, બધ ુચોગરદમ શુું ચાલે છે તે 
જાણો. નફહ જાણો તો ઠગાશો. અત્ર્યારે જગત 
એવુું બન્યુું છે કે એક સ્થળે બનેલા બનાવની 
જાણ ચોવીસ કલાકમાું બધી દુતનર્યામા થાર્ય છે. 
ચીનમાું શુું ચાલી રહ્ ુછે. આફિકામાું શ ુથાર્ય છે. 
અમેફરકામાું શુું ચાલે છે. તેની ખબર તરત જ 
અહીં પડ ે છે. ચલોડાની અંદર પણ કાઈ થાર્ય 
તો આખી દુતનર્યાને તેની ખબર પડ ે છે. તમારુું  
એ કામ છે કે દુતનર્યામાું શુું ચાલે છે તે જાણો.  
                 ખેડતૂ મોટામાું મોટુું પાપ તો એ 
કરે છે કે તે નાના બાળકોને પરણાવે છે. જો 
મારી સત્તા હોર્ય તો બારેતેર વર્ષની બાળાઓને 
જે પરણાવે તેને બુંદૂકને મારવાનો કે િાુંસીને 
લાકડ ે લટકાવવાનો કાર્યદો કરાવુું. ચૌદ પુંદર 
વર્ષની બાળાઓ માતા થાર્ય. સુંખ્ર્યાબુંધ 
બાળતવધવાઓ થાર્ય. તો પછી તમારા કવૂામાું 
પાણી ક્ાુંથી રહવેાનુું છે ? આ બધુું હુું તમારો 
ભાઈ થઇને કહુું છુ, તમે સમજો. તમારી 
દીકરીઓની તમે હત્ર્યા કરી રહ્યા છો. 

નાતવરાના ખોટા ખરચ કમી કરો. આબરરુના 
નામથી થતી બાળહત્ર્યા અટકાવો. છોકરીઓને 
અઢાર વર્ષની અંદર ન પરણાવો. અંગ્રજની 
બાવીસ-પચીસ વર્ષની છોકરીઓ હોર્ય છે તે 
આપણા ગામડામાું દવાખાનુું કાઢીને બેઠી હોર્ય 
છે. આખા જજલ્લાનાું મરદોને સ્ત્રીઓ ઉપર રાજ 
ચલાવે છે. નાની નાની બાળાઓ ઉપર સ્ત્રીઓ 
બધો બોજો નાખી તેને કચરી નાખો નહીં. તે 
એક કુમળું ફુલ છે. ખીલતી કળી છે. તેને અકાળે 
કાું મારો છો ? જો પહલેાુંની ક્સ્થતી આણવી 
હોર્ય, ધમષ રાજ્ર્ય, રામ રાજ્ર્ય જોઈતુું હોર્ય અને 
બાપદાદાનુું જજગર તમારામાું હોર્ય તો ફહિંમત 
પકડો અને સારી વાતો અમલમાું મકૂો. 
        બાકી આ છોકરીઓ એ રાગડા ખેંચ્ર્યા 
તેમ રાગડા ખેંચ્રે્ય શુું વળે ? હુું આવુું તોરે્ય ગીત 
ગાર્ય ને કોઈ અમલદાર આવે ત્ર્યારેરે્ય ગીત 
ગાર્ય, તેમા શુું વળયુું ? છોકરાઓ નોકરી માટે 
કુંગાળની પેઠે ભીખ માગતા િરે છે. ઉત્તમ ખેતી 
િાટીને અધમ ખેતી થઇ પડી છે. ખેડતૂથી ભીખ 
કેમ મગાર્ય ? ખેડતૂનુું બધ ુચાલ્યુું જાર્ય છે તે 
અરજીઓ કરતાું શીખ્ર્યા છે. તેથી તેનાથી શુું 
થવાનુું છે ? તામે ફહિંમત રાખો, તમારાું પાપ 
કાઢો. પછી તમારે અરજી નફહ કરવી પડ.ે લગ્ન 
જેવી ગુંભીર વસ્ત ુ તે ઢીંગલાઢીંગલીની રમત 
થઇ પડી છે. આવરદા સોના  હતા તે પચાસના 
થર્યા. પચાસના ત્રીસના થર્યા, ને વીસ-પચીસ 
વર્ષ આવી ઉભા છે. પ્રથમના સાડા છ ફુટ ઉંચા, 
થોક્ષભર્યા રાખનારા, પહલેવાન જેવા ખેડતૂોમાુંની 
એકે તસકલ જોતો નથી. પહલેા બાળલગ્ન હતાું. 
પણ સાત સાત વર્ષ સધુી કન્ર્યાને સાસરે નહોતા 
મોકલતા. પાટીદારો, તમારી પાછળ ઠાકરડા, 
રજપતૂ વગેરે બધા ચાલે છે. તમે મને પે્રમથી 
બોલાવ્ર્યો છે ત્ર્યારે આ વાત કહુું છુ. હુું જો 
તમારા ગામમાું રહતેો હોઉં તો ધડીરે્ય તમને 
જ ુંપવા ન દઉ. ખેડતૂનાું દુ:ખોના પરૂા અભ્ર્યાસ 
પછી આ મેં કહ્ ુ છે, અને મારે આટલુું બધુું 
તમને કહવે ુું પડ ેછે. એ મને શરમ લાગે છે. પણ 
તમે સમજો. ઇશ્વર તમને એટલી બધુ્ધધ,  સમજ 
ને શક્તત આપે.”  
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 સમાપન: 
            સરદાર વલ્લભાઈ પટેલે ધોળકાની 
ચલોડા ગામની સભામાું ધોળકાના ખેડુતોને 
૧૯૨૦ અસહકારના આદોલન સ્થગીત કરાતા 
આવેલી તનરાશા માુંથી બહાર લાવવા અને 
૧૯૨૭ માું આવેલા સાબરમતીના પરુને કારણે 
ખેડુતોને થરે્યલા નકુશાન સામે દઢ માનસીક 
શક્તત તવકસાવવા માટે ખેડુતોને સુંબોધન કયુષ. 
આ સુંબોધનમાું ખેડુતને માનતસક ગલુામીમાથી 
બહાર આવી, તેમને ખેતીના તવકાસ પર ભાર 
મકુવાની વાત કરી. સ્વરાજ્ર્ય લાવવા માટે 
સ્વદેશી માલ વાપરવા અને તવદેશીમાલના 
બફહષ્કાર કરવા માટે ખેડુતોને સમજાવ્ર્યા. 
સ્વદેશીમાલના ઉતેજનથી સ્વરાજનુું સર્જન થશે, 
જેમાું થી દેશનો આઝાદીનો માગષ મળશે. તેમને 
ધોળકાની આતથિક પફરસ્થીતી તવશે કહતેા અંગે્રજ 
સરકાર દ્રારા થર્ય રહલેા શોર્ણ માુંથી બહાર 
આવવા, સામાજજક દુર્ણોને છોડવા, ધાતમિક 
અંધશ્રધધાઓ અને સ્વધમષને જગાવવાની વાત 
કરી. દેશમાું એકતા લાવવા નાતજાતના 
ભેદભાવોને છોડીને એક થવા તેમજ ફહિંદુ-
મકુ્સ્લમ ઐકતાની અતનવાર્યષતા, બાળલગ્નોથી 
જેવા દુર્ણોથી સમાજ પર થતી ગુંભીર અસરો 
તવશે ખેડુતો સમજાવ્ર્યા. અંગે્રજોની માનતસક 
ગલુામી માુંથી ખેડુતોને બહાર આવવા અને 
આઝાદી માટે એક જુથ થઈ ગાુંધીજીની 
તવચારધારા સાથે દેશની આઝાદીની લડાર્યમાું 
જોડાર્ય જવાની હાકલ કરી. ધોળકામાું કરેલી 
સભામાું સરદાર પટેલે રાજફકર્ય, સામાજજક, 
આતથિક, સાુંસ્કૃતતક વગેરે બાબતોને આવરી 
લીધી છે.        
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