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પ્રસ્તાવના : 

  “પસૈા તો આજે છે ન ેકાલે જતો રહશેે. 

સટ્ટાબજારમાાં ઘણા લોકો પસૈો ગમુાવે છે. 

પણ સવેાના બજારમાાં કોઇપણ દદવસ ગમુાવવાનુાં નથી હોતુાં.” 

        - સરદાર વલ્લભભાઇ પટલે 

 સરદાર પટલે એક લોખાંડી પુરૂષનુાં સ્મરણ આજે પણ આપણા હ્રદયને આાંદોલલત કર ે છે. આઝાદ અખાંડ 

ભારતના લવચક્ષણ ઘડવૈયા આજેય આપણી અાંદર દેશભલતતની કેવી મશાલ પ્રગટાવે છે. જેમના લવચાર, વાણી, વતસન 

અન ેઆપણ ેઆજની દશા અન ેદદશામાાં તેમના યોગદાન લવષેની વાત કરીએ. 
 

રાષ્ટ્રીય ઐતય :- 

 ૩૧ ઓતટોબર ૨૦૧૮ ના દદવસે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીના હસ્તે સરદાર પટેલના 

સન્દ્માનમાાં સ્ટેચયુાં ઓફ યુલનદટનુાં લોકાપણસ કરવામાાં આવયુાં. આજ દદવસન ે૨૦૧૪ માાં સરદારની યાદમાાં રાષ્ટ્રીય એકતા 

દદવસ તરીક ેમનાવવાનુાં શરૂ કયુું. પણ આ રાષ્ટ્રીય એકતા શુાં આજના સમયમાાં તયાાંય આપણને જોવા મળે છે. આજે દેશ 

અનેક ધમો અન ેરાજ્યમાાં વહેંચાઇ ગયો છે. આજે આપણ ેકોઇ માણસને પૂછીએ કે તમે કોણ છો. તો સામેથી જવાબ 

મળે છે. “હુાં લહન્દ્દ ુ છુાં, હુ મુલસ્લમ છુાં, હુાં ઇસાઇ છુાં,” તો કોઇક કહ ે છે “હુાં ગુજરાતી છુાં”, “હુાં મરાઠી છુાં”, “હુાં 

રાજસ્થાની છુાં.” આમ આજે માણસ ધમસ અન ેરાજ્ય વચચ ેવહેંચાઇને રહી ગયો છે. આ બધામાાં આજે એવો કોઇ 

મનુષ્ય નથી જે આમ કહી શક ેકે ‘હુાં ભારતીય છુાં’ આજે મનુષ્ય ધમસના નામ પર વહેંચાઇ ગયો છે. સરદારના સમયમાાં 

દરેક નાગદરક ભારતીય હતો જ્યારે આજે માનવી ધમસની બાબતમાાં કે પછી રાજ્યની બાબતમાાં વહેંચાઇ ગયો છે. 

આજે રાષ્ટ્રીય એકતા એ માત્ર લખવાની અન ેકહેવાની વાત થઇ ગઇ છે. આજે ધમસના નામ પર રાજકારણના રાજકીય 

નેતાઓ વોટ માગે છે. આજનો કહીએ કે સૌથી જૂનો પ્રશ્ન અયોધ્યામાાં રામ માંદદરનો છે. જે આજે વષો વીતી ગયા 

સારાાંશ : આઝાદીની લડતો અને સત્યાગ્રહોમાાં મહાત્મા ગાાંધીના અડીખમ સાથી એવા, વલ્લભભાઇ પટેલ ે

આઝાદી પછી, અખાંડ આધુલનક ભારતના લનમાસણ માટે અનેક દેશી રાજ-રજવાડાનુાં લવલીનીકરણ કરવાનુાં અજોડ 

કાયસ કયુું હતુાં. એવા આપણા રાજકીય નેતા સરદાર વલ્લભભાઇ પટલે જો આજના સમયમાાં હોત તો દેશની 

નાનામાાં નાની સમસ્યાથી માાંડીને મોટામાાં મોટી સમસ્યાનો ઉકલે આવી જાત. તેમના સ્વપ્નનુાં ભારત જે આજે 

જોવા મળે છે તેવુાં ન હોત. 
 

શબ્દ સલૂચ : દશા, દદશા, અધોગલત, કારભાર, ખાનગીકરણ. 
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છતાાં આજે એનો લનકાલ આવી શતયો નથી. શુાં આજે સરદાર જીલવત હોત તો આ પ્રશ્ન હોત ના આજે સરદાર હોત 

તો અયોધ્યામાાં રામ માંદદર હોત. આજે જે ધમસના નામે કોમી રમખાણો થાય છે તે આજે ન થયા હોત આજે સરદાર 

હોત તો દરેક મનુષ્ય ભારતીય હોત, એકત્રીત હોત, અન ેધમસની બાબતમાાં વહેંચાયેલો દેશ આજે એક હોત. કારણ કે 

જ્યારે આઝાદી મેળવવા માટે પોતાના ઘરથી નીકળલેો માણસ ન લહન્દ્દ ુહતો કે ન મુલસ્લમ હતો કે પછી ન ગુજરાતી કે 

ન મરાઠી હતો તે ફતત એક ભારતીય હતો. 

   “કદુરતમાાં કદી નાતજાત ક ેધમસનો ભદેભાવ 

   જોવામાાં આવયો નથી અને આવશે પણ નલહ.” 

         - સરદાર વાણી 

લશક્ષણના પદરપકે્ષ્યમાાં : 

 આજે લશક્ષણના ખાનગીકરણને જોઇએ તો આજે લશક્ષણ એ પૈસા કમાવાનુાં સાધન બની ગયુાં છે. કોઇપણ 

ડીગ્રી મેળવવી હોય તો આજે પૈસા જ કામ કર ેછે. આજના સમયમાાં બાળક શાળાએ જવાને બદલે ટ્યશુનમાાં વધાર ે

જાય છે. બાળકન ેઆજે શાળાના લશક્ષકો પર લવશ્વાસ નથી પણ ટ્યુશનના લશક્ષકો પર લવશ્વાસ વધાર ેછે. 

 આજે નવી નવી કોલેજો ખોલાઇ ગઇ છે. જ્યાાં લાખો રૂલપયાની ફી ઉઘરાવાય છે. સરદારના સમયમાં જે 

લશક્ષણ હતુાં તે આજે નથી. શુાં આજે સરદાર હોત તો દેશનુાં ભાલવ એવા લશક્ષણની આ લસ્થતી હોત ના હોત આજે 

સરદાર હોત તો દરેક ભારતીય નાગદરક ઉચચ લશક્ષણ મેળવીને રોજગારી પ્રાપ્ત કરી શકત. તેની પાસેથી લશક્ષણના નામે 

પૈસા લૂાંટવામાાં ન આવત. આજે કોઇ લશલક્ષત બેરોજગાર ન હોત. 

 

જમ્મ-ુકશ્મીર પ્રશ્ન : 

 આજે દેશનો સૌથી જૂનો પ્રશ્ન એ જમ્મ-ુકશ્મીરનો છે. સરદારે આ રાજ્યને ભારતમાાં તો ભેળવી દીધુ પણ 

આજે કેટલાય લસપાહીના માથા આ પ્રશ્નના કારણ ેકપાઇ ચૂતયા છે. એ સમયે જો આ પ્રશ્નનો લનકાલ આવી જાત તો 

આજે ભારત શાાંલત અનુભવતો હોત. પણ સરદાર પટલેના મૃત્યુ બાદ આટલા વષો સુધી દેશની આઝાદીન ેઆજે ૭૨ 

વષસ પૂરા થઇ ગયા છે તો પણ આ પ્રશ્ન હજુ છે જ ત્યાાં જ છે. શુાં આ પ્રશ્નનો લનકાલ આવશે કે આ પ્રશ્ન પર હાંમેશા 

રાજલનતી જ થતી રહેશે અન ેહજારો લસપાહી શહીદ થતાાં રહેશે. 

 તે સમયે સરદારે કહેલુાં કે આ પ્રશ્નન ેસાંયુતત રાષ્ટ્રમાાં ના લઇ જવો આપણ ેજ હલ કરી દઇશુાં. પણ આ કામ થાય 

તે પહેલા જ સરદારનુાં મૃત્યુાં થઇ ગયુાં હતુાં. અન ેઆ પ્રશ્ન જેવો છે તેવો જ રહી ગયો. જો આજે સરદાર હાજર હોત 

તો આ પ્રશ્નનો ઉકેલ તયારનોય આવી ગયો હોત. 

   “મારી તો ઇશ્વરન ેએટલી જ 

   પ્રાથસના છે ક ેઆપણને બધાને ત ે

   અાંતરલિ કરવાની શલતત આપ”ે 

         - સરદાર વાણી 

ખડેતૂ પ્રશ્નમાાં સરદાર : 

 જ્યારે એક સમય એવો હતો કે સરદાર પટેલ ખેડૂતોના લહત અન ેરક્ષણ માટે બારડોલી અન ેખેડા સત્યાગ્રહ 

કરીન ેતેમન ેસરકાર પાસેથી ન્દ્યાય અપાવયો હતો. જ્યારે આજે તો ખેડૂત ન્દ્યાય તો નથી મેળવી શકતો પણ તે પાયમાલ 

થતો જાય છે. દવેાદાર થતો જાય છે. આજનો ખેડૂત એ પોતાની જમીન પર મેળવલેા પાકની પૂરેપરૂી કકાંમત પણ મેળવી 
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શકતો નથી. જો આજે સરદાર હોત તો શુાં ખેડૂતોની આવી દશા જોવા મળત આપણને ના જો આજે સરદાર હોત તો 

દેશનો કોઇપણ ખેડૂત દેવાદાર કે પાયમાલ ના હોત. 

   “નબળાનુાં રક્ષણ કરવુાં એ રાજ્યનો ધમસ છે. 

   સબળા તો પોતાનુાં રક્ષણ કરી શકે છે. પણ જો 

   નબળાનુાં રક્ષણ રાજ્ય નહી કરે તો બીજુ કોણ કર ે?” 

         - સરદાર વાણી 

સ્ત્રી સ્વાતાંત્ર્યમાાં સરદાર : 

 ૧૯૨૯ ની વાત કરીએ તો એ સમયે ચાંપારણ સત્યાગ્રહ ચાલતુાં હતુાં. એવા સમયે ગાાંધીજીથી આકષાસઇન ે

સરદાર ચાંપારણની મુલાકાતે ગયા હતાાં. એ મુલાકાત સમયે એમણ ેજોયુાં કે ત્યાાં આજે પણ સ્ત્રીઓની દયલનય લસ્થતી 

સારી નથી. સ્ત્રી જાણ ેમાણસ જ નથી. એમ એમની સાથે વતસન કરવામાાં આવતુાં. એમન ેહાંમેશા પડદામાાં રહેવુાં પડતુાં. 

આ બધ ુજોઇને સરદારે કહેલુાં કે “જો મારા હાથમાાં કાયદો હોત તો હુાં એવાઓન ેગોળીએથી ઠાર મારવાની સજા 

ફરમાવુાં.” કે જેઓ સ્ત્રીઓનુાં માન કરતાાં નથી. 

 આજનો સમાજ એ ૨૧ મી સદી સુધી પહોંચી ગયો છે. પણ આજે સ્ત્રી સલામત નથી. પડદા પ્રથા, દૂધપીલત, 

દહેજ પ્રથા, યૌન શોષણ જેવી લબમારી આજે પણ સમાજમાાં જોવા મળે છે. ભારતમાાં એવા કેટલાય સ્થળો છે જ્યાાં 

સ્ત્રીને લશક્ષણનો અલધકાર નથી, તે પુરૂષની જેમ નોકરી કરી શકતી નહ્તી. તેનુાં કામ ફતત ઘર સાંસાર છે. આવી બધી 

પરાંપરાઓથી આજે પણ દેશ આગળ જઇ શતયો નથી. કહેવામાાં તો ભારત લવકાસશીલ દેશ છે. પણ શુાં જ્યાાં સ્ત્રીનુાં 

સન્દ્માન ના હોય ત્યાાં આ લવકાસશીલતા શુાં કામની. 

 જો આજે સરદાર હોત તો આઝાદ થઇ ગયેલા આપણા દેશમાાં સ્ત્રી ગલુામ ના હોત અન ેઆજે આપણા 

પદરવાર અન ેઆસપાસના સમાજમાાં સ્ત્રીઓનુાં માન જળવાયુાં હોત. 

   “તમે સ્ત્રીઓને ગલુામ પશડુી જેવી 

   રાખી છે. એટલે એમની ઓલાદ તમે પણ 

   પશુ જેવા જ રહ્યા છો.” 

         - સરદાર વાણી 

સ્વચછતા અલભયાન : 

 ચાંપારણ સત્યાગ્રહને ૧૦૦ વષસ પુરા થયા તેની શતાબ્દીમાાં આપણ ેઆ વષસને સ્વચછાગ્રહના રૂપમાાં મનાવયો. 

પણ શુાં આજે આ ૨૧ સદીના લવજ્ઞાન અન ેટેતનોલોજીના યુગ માાં દેશ તો આગળ વધી ગયો પણ શુાં દેશના શહેર 

સ્વચછ છે. ના જ્યાાં જોઇએ ત્યાાં પ્લાલસ્ટકની થેલી, સડલેા ફળફળાદી, શાકભાજી, વાહનોમાાંથી નીકળતા ધુમાડાના 

કારણ ે થતા પ્રદૂષણ જે શહેરમાાં જોઇએ ત્યાાં કચરાના ઢગલે ઢગલા જોવા મળે છે. રસ્તા પર આમતેમ થૂકવુાં. 

પ્લાલસ્ટકની બોટલ કચરા પેટીના બદલે રસ્તા પર રખડતી જોવા મળે છે. સરકાર તો સ્વચછતા અલભયાન ચલાવી રહી 

છે. પણ શુાં આજે દેશનો દરેક નાગદરક સ્વચછ છે. શુાં સરકાર સ્વચછતા બાબતે વધ ુજાગ્રત છે. ના જે અમદાવાદ એક 

સમયે સડલેા કચરા જેવુાં હતુાં. તેની સુધરાઇનુાં કામ સરદારે મ્યુલનલસપાલીટીના પ્રમુખ બનીને ઉઠાવી લીધુાં અન ે

અમદાવાદન ેસ્વચછ બનાવી દીધુાં. એ અમદાવાદ અન ેઆજના અમદાવાદમાાં ખૂબ જ ફરક જોવા મળે છે. જો આજે 

સરદાર હોત તો દેશના અનેક શહેરો જ નલહ પણ દેશના ખૂણ-ેખૂણા સ્વચછ હોત. 

   “ગરીબ લતાઓમાાં કવેી લસ્થલત છે. 
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   તે પરથી મ્યલુનલસપાલીટીના કારભારની 

   પરીક્ષા થાય છે.” 

         - સરદાર વાણી 

અન્દ્ય હકીકત : 

 સ્વતાંત્ર ભારતના ગૃહમાંત્રીના રૂપમાાં વલ્લભભાઇ એવા પ્રથમ વયલતત હતા કે જેમણ ેભારતીય નાગદરક સેવાઓ 

(ICS) નુાં ભારતીયકરણ કરીન ેતેન ેભારતીય પ્રશાસલનક સેવાઓ (IAS) માાં બદલી નાાંખયુાં. અાંગ્રજેો સાથે કામ કરતા આ 

અલધકારીઓમાાં લવશ્વાસ ભરીને તેમને દેશભલતત અન ેરાષ્ટ્રભલતત તરફ વલ્લભભાઇ લઇ આવયા. એવુાં કહવેાય છે કે જો 

થોડા વષસ વલ્લભભાઇ જીલવત હોત તો આજે જે નૌકરશાહી ચાલી રહી છે તેની તેમણ ેકાયાપલટ કરી લીધી હોત. 

 સરદાર પટેલ પાદકસ્તાનના છળ-કપટ અન ેચાલાકીથી બધાન ેવાકેફ કરાવતા હતા. જે ભારતના ભાગલા કરવા 

માગતા હતા તેવા મુલસ્લમ લીંગની લવભેદનકારી લનતી અન ે રૂસ પ્રત્યે તેમની સ્વાલમ ભલતતથી પટેલ સજાગ હતા. 

અનેક લવધ્વાનોના કથન પ્રમાણ ેવલ્લભભાઇએ લબસ્માકસ હતાાં. ત્યારે એમ કહેવામાાં આવ ેછે કે જો પટેલની વાત માની 

હોત તો આજે જે કશ્મીર, ચીન, લતબ્બત તેમજ નેપાલની જે હાલત છે તે આજે ન હોત. આથી એમ કહેવાય છે કે 

પટેલ હોત તો મનુનાાં શાસનની કલ્પના કરી શકાત. તેમનામાાં કૌદટલ્ય જેવી કૂટલનલતજ્ઞતા તેમજ મહારાજા લશવાજી 

જેવી દૂરદર્શસતા હતી. એ કેવળ સરદાર જ નલહ. પરાંત ુસમગ્ર ભારત વાસીઓના હ્રદયના સરદાર હતા. 

   “બહાદરૂ માણસો નવા રસ્તા પાડે છે. 

   કાયર અને ડરપોક સમાજના ખોટા 

   બાંધનોથી ડરી સમાજની અન ે

   કટુુાંબની અધોગલતમાાં મદદગાર થાય છે.” 

         - સરદાર વાણી 

સમાપન : 

 આમ, અખાંડ ભારતના રચલયતા કે જેમણ ેછૂટા-છવાયા લવસ્તારોન ેભારતમાાં ભેળવીને અખાંડ ભારતની રચના 

કરી એવા સરદારના સ્વપ્ન સમા ભારત દેશની આજની દશા ખૂબ દયનીય છે. આ દેશન ેસાચી દદશા તરફ લઇ જવા 

માટે સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ જેવા નેતાની આજે જરૂરત છે. 
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