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આત્તસસ્ટન્દ્ટ પ્રોફેસર 

મ.દે.ગ્રામ સેવા મહાત્તવદ્યાલય ,સાદરા. 

ગજૂરાત ત્તવદ્યાપીઠ,અમદાવાદ. 

સારાાંશ 

આમ, ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામ દરમ્યાન ગજુરાતમાાં ઘણી પ્રવતૃ્તિઓ થઇ. 

તેમાાં સરદાર પટેલે ખબૂ અગત્યનુાં યોગદાન આપ્ુાં હત ુાં. ખેડા સત્યાગ્રહથી 

માાંડીને દેશી રાજ્યોના ત્તવલલનીકરણ ની પ્રક્રિયા સધુી સરદાર પટેલે પોતાનો 

અમલૂ્ય ત્તવચારશક્તત દ્વારા જે પગલુાં ભરીને ભારતસાંઘ સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન 

કયો. ગજુરાતના ત્તવકાસમાાં પણ સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલનો ફાળો મહત્વપણૂણ 

રહ્યો છે. રાષ્ટ્રત્તવધાતા સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલે ભારત દેશને સાંગક્રઠત કરવામાાં 

પણ મહત્વનો ફાળો આપયો છે.।    

પ્રસ્તાવના – 

ભારત દેશના સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામના ઇત્તતહાસમાાં 

ગજુરાતનુાં પ્રદાન અમલૂ્ય 

રહ્ુાં છે. ભારતમાાં ઊભી થયેલી સામાજજક, ધાત્તમિક 

અને રાષ્ટ્રીય જાગતૃ્તત 

ગજુરાતમાાં પણ વિેઓછે અંશે આવી હતી. 

ગાાંધી્ગુ દરમ્યાન સ્વાતાંત્ર્ય 

સાંગ્રામ માટે થયેલ ગજુરાતમાાં પ્રવતૃ્તિ તેમાાં 

સરદાર પટેલે એક ત્તવત્તશષ્ટ્ટ 

ભતૂ્તમકા ભજવી હતી. ગાાંધીજી જ્યારે દલિણ 

આક્રિકામાાંથી ભારતમાાં આવ્યા પછી 

રાજકીય લડતોમાાં ગાાંધીજી અને સરદાર પટેલના 

માગણદશણન હઠેળ ગજુરાતે 

મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. આ સ્વાતાંત્ર્ય 

સાંગ્રામની લડતમાાં ગજુરાતે અને 

તેના રાષ્ટ્રવાદી રાષ્ટ્રીય પરુુષોએ ત્તવત્તશષ્ટ્ટ પ્રદાન 

ક્ુું હત ુાં. જેમાાં 

માત્ર ધત્તનકો અને બદુ્ધિજીવીઓ જ નહી, પરાંત ુ

ખેડૂતો, દલલતો, આક્રદવાસીઓ, 

ત્તવદ્યાથીઓ, ઔદ્યોલગક કામદારો એમ ગજુરાતની 

સમગ્ર જનતાએ સાંગઠીત થઇને 

શોષણખોર લિક્રટશ સામ્રાજ્ય સામે અક્રહિંસક રીતે 

લડતો ઉપાડી હતી. રાજકીય, 

સામાજજક, આત્તથિક, સાાંસ્કૃત્તતક, ધાત્તમિક, શૈિલણક 

વગેરે િેત્રોમાાં 

ઘરમળૂથી પક્રરવતણન આવ્્ુાં. આ પક્રરવતણનમાાં 

ગાાંધીજી સાથે જોડાયેલા સત્યત્તનષ્ટ્ઠ 

કાયણકરોમાાં સરદાર પટેલ અગે્રસર ગણી શકાય. 

સરદાર પટેલના જીવનકાયણની 

મલુવણીમાાં ઘણુાં કરીને એમણે ભારતના ત્તવત્તવધ 
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પ્રકારના રાજ્યો, નાની-મોટી 

કિાની ઠકરાતો, જાગીરોનુાં જોડાણ અને એકીકરણ 

કરવાના ભગીરથ કાયણને ત્તવશેષ 

અનલુિીને કરવામાાં આવે છે. સરદારશ્રીએ 

મખુ્યત્વે વાસ્તવદશી પરુુષ હતા. 

સરદારે 1920 થી માાંડીને 1929 સધુી ગજુરાતની 

કાયાપલટ કરવા જે ભગીરથ 

પ્રયત્ન આદયો હતો. તેનો ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય 

ઇત્તતહાસમાાં જોટો જડે તેમ 

નથી. સરદાર પટેલ 1915માાં ગજુરાત સભાના 

સભ્ય બની જાહરે જીવનમાાં પ્રવેશ 

કયો. 

ગજુરાતમાાં થયેલ સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામની પ્રવતૃ્તિમાાં 

સરદાર પટેલની ભતૂ્તમકા – 

ખેડા સત્યાગ્રહ – 

ગજુરાતના ક્રકસાનની સાાંસ્થાત્તનક રાજ્ય સામેની 

લડત તથા રાષ્ટ્રીય ચળવળના 

ઇત્તતહાસમાાં ખેડા સત્યાગ્રહ મહત્વની ઘટના ગણાય 

છે.i ઇ.સ. 1917માાં ગજુરાતના 

ગામોમાાં દુષ્ટ્કાળ પડયો. ગજુરાત સભાએ રાહત 

કાયણ ઉપાડ્ુાં. તેમાાં 

વલ્લભભાઇએ સક્રિય ભાગ ભજવ્યો. તેમના વતન 

ખેડા જજલ્લાના ખેડૂતોને કારણે 

વલ્લભભાઇ પર શારીક્રરક અને માનત્તસક બોજો 

આવી પડયો. ઇ.સ.  1915માાં ખેડામાાં 

બહ ુ થોડો વરસાદ પડયો અને ખરીફની ફસલ 

ત્તનષ્ટ્ફળ ગઇ હતી. સન 1916માાં મોસમ 

થોડી સારી હતી. ઇ.સ. 1917માાં વરસાદ ખબૂ 

પડયો અને મનસ્વી રીતે પડયો. 

પહલેા થોડી જગ્યાએ પરુ આવ્યા. ઓતટોબર 

મક્રહનામાાં તડકો જામ્યો. તેથી 

ખેડૂતોએ ચોમાસ ુ વીતી જવાની ધારણા બાાંધી. 

પણ દશકાની ક્સ્થરતા પછી એકાએક 

મજૂરીના દરમાાં વધારો થયો.તેથી ખેડાના 

ખેડૂતોએ પોતાનો પાક લણવા માટે ઊંચા 

દરે મજૂરી ચકૂવવી પડી હતી. પહલેા ત્તવશ્વ્િુને 

કારણે કેરોસીન, લોખાંડનો 

સામાન, કાપડ, મીઠા જેવી અન્દ્ય ચીજોના ભાવોમાાં 

પણ વધારો થયો હતો. પોતાના 

ઘરના લોકો માટે ખોરાક ખરીદવા માટે નાણાાં 

મેળવવા લોકો મથામણ કરી રહ્યા 

હતા. ખેડૂતોએ ક્રડસેમ્બરમાાં ચકૂવવાના મહસેલૂમાાં 

રાહત માગી. પણ ચારે તરફ 

લીલોતરી છવાયેલી જોઇને છેતરાયેલા સરકારી 

અમલદારોએ આ અરજી પર કશુાં ધ્યાન 

આપ્ુાં નહી.ii ખેડા જજલ્લાના કઠલાલ ગામના 

મોહનલાલ પાંડયા, શાંકરલાલ પરીખ 

વગેરે આગેવાનોએ જજલ્લાના ત્તવત્તવધ ગામના 

ખેડૂતો પાસે મહસેલૂ મલૂતવી રાખવા 

અરજી કરાવી. ચાંપારણમાાં સફળ સત્યાગ્રહ કરીને 

પાછા ફયાણ બાદ ગાાંધીજીએ 

વલ્લભભાઇ પટેલને સાથે રાખીને ખેડા 

સત્યાગ્રહની આગેવાની લીધી. ઇ.સ. 

1917માાં ગાાંધીજીને ગજુરાત સભાના પ્રમખુ 

નીમવામાાં આવ્યા હતા. એત્તપ્રલ, 

1918ના વલ્લભભાઇ ગાાંધીજી સાથે ખેડાના 

ગામડાઓમાાં પરુી લગનથી ખેડૂતોમાાં 

જાગતૃ્તત માટે ઘમુતા રહ્યા અને ખેડૂતોને મહસેલૂ 

સત્યાગ્રહનો સાંદેશો આપયો. 

ખેડૂતોમાાં ઉત્સાહ અને જાગતૃ્તત આવી અને તેઓ 
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સરકાર સામે લડત લડી લેવા તૈયાર 

બની ગયા. iii 22મી માચણ 1918ના રોજ સાાંજના 

છ કલાકે બધા ખેડૂતોની એક સભા 

નક્રડયાદ મકુામે ભરવાનુાં નક્કી ક્ુું. નક્રડયાદ 

અનાથાશ્રમમાાં ગાાંધીજીનો 

મકુામ રાખવામાાં આવ્યો હતો. સાંતરામ માંક્રદર 

ધમણ્િુની છાવણી બની ગ્ુાં 

હતુાં. આ સત્યાગ્રહના કાયણકરોમાાં મોહનલાલ 

પાંડયા, શાંકરલાલ પરીખ ખેડા 

જજલ્લાના આગેવાનો ઉપરાાંત ગાાંધીજી સાથે 

અમદાવાદથી વલ્લભભાઇ પટેલ, શાંકરલાલ 

બેન્દ્કર, અનસયૂા બેન, ઇન્દ્દુલાલ યાલિક વગેરે 

હતા.iv આ સત્યાગ્રહમાાં સરદાર 

પટેલ ખેડા જજલ્લાના ગામેગામ ફયાણ અને ખેડાની 

લડત પરૂી થઇ ત્યાાં સધુી 

સાથે રહ્યા એ ક્રદવસોમાાં ગાાંધીજીએ સૌ 

સત્યાગ્રહીઓને તાલીમ આપવાની શરૂ કરી 

હતી. રોજ 20 થી 24 માઇલ ચાલવુાં. ગાાંધીજી માટે 

સામાન્દ્ય બાબત હતી. ચાલવામાાં 

સરદાર ચાર-પાાંચ માઇલ સાથ આપતા. આ 

સત્યાગ્રહ વખતે સરદાર પટેલના પોશાકમાાં 

ફેરફાર થયો. કોટ, પાટલનુ અને હટેની જગ્યાએ 

ધોત્તત્ુાં, ખમીસ અને તેની ઉપર 

હાફકોટ અને માથે ટક્રડિશ ઘાટની ટોપી જે બેંગ્લોરી 

ટોપી કહવેાતી. તે 

પહરેતા.ખેડાના સત્યાગ્રહથી ગાાંધીજીએ 

વલ્લભભાઇનુાં ઝવેર પારખી લીધુાં. 

ગાાંધીજીએ સત્યાગ્રહ માટે ક્રકસાનોને સાંગક્રઠત કયાણ 

અને મહસેલૂ ભરવાનો ઇન્દ્કાર 

કયો અને ગમે તે પક્રરણામ ભોગવવા તૈયાર થઇ 

ગયા. મહસેલૂ ભરી શકે એવી 

હાલતમાાં હતા, એવા ક્રકસાનોએ પણ બળજબરી 

અને જપતીથી બધીએ ધમકીઓ છતાાં 

ત્તસિાાંત તરીકે તે ભરવાની ના પાડી.v છેવટે 

સરકારને નમતુાં આપવાની અને 

ક્રકસાનો સાથે સમાધાન કરવાની ફરજ પડી. આ 

ચળવળ દરમ્યાન ધમધોકાર કમાણી કરનારા 

કડક ત્તમજાજના બેક્રરસ્ટર સરદાર વલ્લભભાઇ 

પટેલ ખેડા જજલ્લાના સત્યાગ્રહની 

સફળતાથી એટલા પ્રભાત્તવત થઇ ગયા કે તેઓ 

ગાાંધીજીના ખબૂ આગળ પડતા શક્તતશાળી 

અનયુાયીઓમાાંના એક બની ગયા.vi ભારતમાાં 

સત્યાગ્રહની પિત્તતને અમલમાાં મકૂતી 

જે ખેડા સત્યાગ્રહ થયો તેની સફળતા ગજુરાત 

અને ભારતના ખેડૂતોમાાં મળેલી 

જાગતૃ્તત હતી અને દેશને વલ્લભભાઇ જેવા નેતા 

પણ મળ્યા. 

બોરસદ સત્યાગ્રહ – 

ખેડા સત્યાગ્રહ પછી વલ્લભભાઇને સ્વદેશી શાસકો 

સાથે લડવાના શસ્ત્રનુાં 

રહસ્ય મળી ગ્ુાં. અને ગાાંધીજીના અક્રહિંસાત્મક 

સત્યાગ્રહ માટે લોકોને તૈયાર 

કરવાનો કસબ પણ તેમને અહીંથી જ પ્રાપત થયો. 

1923-24માાં બોરસદ સત્યાગ્રહ 

આવ્યો. આ સત્યાગ્રહમાાં વલ્લભભાઇ એક મક્રહના 

સધુી બોરસદ તાલકુાના ગામડાઓમાાં 

ફરતા રહ્યા અને જાગતૃ્તત ફેલાવતા રહ્યા. બોરસદ 

તાલકુામાાં બહારવટીયાઓનો 

ત્રાસ ખબૂ વધી ગયો હતો. 

બહારવક્રટયાઓ અંધારામાાં લ ૂાંટતા તો લિટીશ 
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સરકાર ખલુ્લેઆમ લ ૂાંટ ચલાવતી. 

ખેડા જજલ્લાના બોરસદ તાલકુામાાં 

બહારવક્રટયાઓનો ત્રાસ વધી ગયો છે અને તેમને 

પકડવા માટે વધારાની પોલીસ મકુવાની જરૂરત 

ઊભી થઇ. આથી સરકારે તે માટેનો 

ખચણ બારોબાર સ્થાત્તનક પ્રજાના માથે નાખી દીધો. 

દાંડ અંગેની ફક્રરયાદ સરકારે 

કરી હતી. 20 ઓતટોબર 1923ના રોજ મળેલી 

ગજુરાતી પ્રાાંત્તતક સત્તમત્તતની બેઠકમાાં 

સ્થળ ઉપર જાતે જઇ તપાસ કરી. રીપોટણ  આપવા 

મોહનલાલ કામેશ્વર પાંડયા અને 

રત્તવશાંકર મહારાજને મોકલવાનો ત્તનણણય કયો.vii 

વલ્લભભાઇએ સત્યાગ્રહ શરૂ 

કરાવ્યો. સરકારે સત્યાગ્રહ તોડવા કમર કસી. 

દાંડની અવેજીમાાં લોકોની ત્તમલકત 

અને ઢોરઢાાંખર જપતીમાાં લેવાની સિા સરકારે 

પોતાના અત્તધકારીઓને આપી. આ લડત 

પાાંચ અઠવાક્રડયા સધુી ચાલી. વલ્લભભાઇની 

જેહાદને લીધે બહારવક્રટયા અલલયાની 

ધરપકડ કરવામાાં આવી. ક્રડસેમ્બર 1923ના 

અંતમાાં કલેતટર કૃપાલાણીએ અત્તધકારીઓને 

વેરો ઉઘરાવવાનો આદેશ આપયો. અને વેરો પાછો 

ખેંચી લેવાની સચુના ઉપરી 

અત્તધકારીઓને મોકલી આપી. 1924 ની 12મી 

જાન્દ્્આુરીએ લડતની સમાપ્પત થઇ. એ 

પ્રસાંગે વીસ હજાર માણસોની જ ાંગી સભા થઇ. 

વલ્લભભાઇએ પત્તત્રકા બહાર પાડી 

તેમાાં જણાવ્્ુાં કે સત્ય, અક્રહિંસા અને તપનો ફરીથી 

ત્તવજય થયો છે. આ ત્તવજય આપણી 

લડત જેટલી ન્દ્યાયની હતી તેટલી જ ત્વરાથી 

થયો છે.viii આમ, બોરસદ 

સત્યાગ્રહમાાં વલ્લભભાઇ એક કુશળ સેનાપત્તત 

તરીકે ખેડૂતોમાાં નવા પ્રાણ અને 

નવીચેતનાનુાં ત્તસિંચન ક્ુું. 

બારડોલી સત્યાગ્રહ – 

ગજુરાતમાાં સરુત જજલ્લામાાં બારડોલી નામનો એક 

તાલકુો છે તેની જનસાંખ્યા લગભગ 

90 હજાર હતી. આંદોલનના આરાંભમાાં ગજુરાતનતુાં 

ભ્રમણ કરતા ગાાંધીજીએ અનભુવ થયો 

કે બારડોલી સત્યાગ્રહના પરીિણ માટે સૌથી 

યોગ્ય સ્થાન છે. કારણ ત્યાાંના 

ત્તનવાસીઓ સમજદાર અને જાણકાર હતા. તેની 

મદદમાાં મખુ્ય નાયકશ્રી વલ્લભભાઇ 

પટેલને નીમ્યા. 1927માાં જાન્દ્્આુરી માસમાાં 

ખેડૂતોની ત્તવરાટ સભા થઇ. 1928માાં 

મહસેલૂના અન્દ્યાયી વધારાની બાબત પર 

સત્યાગ્રહ કરવામાાં આવ્યો. ફેબ્રઆુરી 

1928માાં અંત્તતમ ત્તનણણય માટે ક્રકસાનો ભેગા થયા. 

તેમાાં ઘણા નેતાઓ હતા. 

કાઉક્ન્દ્સલના સભ્યોએ ખેડૂતોને કહ્ુાં અમે લોકોએ 

બાજી હારી ગયા છીએ. હવે તો 

વલ્લભભાઇ જેવા નેતા બાજી જીતાડી શકે તેમ 

છે.ix બારડોલીના આગેવાનોએ લડતની 

જવાબદારી વલ્લભભાઇ પટેલને સોંપી અને 

ગાાંધીજીની રાહબરી હઠેળ વલ્લભભાઇ 

પટેલે આ લડતને આગળ ધપાવી. માટીમાાંથી 

મરદ બનાવ્યા. સરદારે આ લડતમાાં 

પરુુષોની સાથે સ્ત્રીઓને પણ ભાગ લેવા આગ્રહ 

રાખ્યો. ગાાંધીજીના આશીવાણદથી 

આ લડતમાાં નવો જોમ આવ્યો. 
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વલ્લભભાઇએ મુાંબઇ ઇલાકાના ગવનણરને એક પત્ર 

લખી સરકારની જમીન મહસેલૂ 

નીત્તતને કારણે ખેડૂતોને ન્દ્યાય આપવા નવેસરથી 

મહસેલૂ આકારણીની ત્તવનાંતી કરી. 

તેમ નહી કરાય તો ખેડૂતો સત્યાગ્રહની લડત 

ઉપાડશે. એવી પણ સ્પષ્ટ્ટ વાત 

વલ્લભભાઇએ આ પત્રમાાં જણાવી દીધી. પણ 

ગવનણરે તેનો કોઇ જવાબ ન આપયો. 

વલ્લભભાઇ બારડોલી પહોચ્યા અને ખેડૂતોની 

પક્રરષદ મળી અને છેવટે કાયણકરોએ 

લડત શરૂ કરવાનો ત્તનણણય કયો.x આ લડત અંગે 

પત્તત્રકા વહેંચાતી, રોજની 5000 

પત્તત્રકાઓ વહેંચાતી.  ‘નવજીવન’ અને  ‘યાંગ 

ઇન્ન્દ્ડયા’ નામના સામત્તયકમાાં પણ 

લડતના સમાચાર અપાતા. લડતને તોડી પાડવા 

સરકારે મહસેલૂ ભરવા નોટીસો કાઢી 

મહસેલૂ ન ભરતા જપતીઓ શરૂ કરી. બારડોલી 

તાલકુામાાં 63 પટેલો અને 19 

તલાટીઓએ રાજીનામાાં આપયા. સરકારે ઉગામેલા 

દમનના શસ્ત્ર છતાાં વલ્લભભાઇ 

પટેલના માગણદશણનને લીધે ખેડૂતો છેવટ સધુી 

મક્કમ રહ્યા. મહસેલૂ વધારા 

અંગે તપાસ સત્તમતી નીમવા, જપતી કરેલી 

ત્તમલકત આપવા અને કેદીઓને છોડી મકૂવા 

સરકાર સાંમત થઇ. સત્યાગ્રહ સમાપત થયો. તેમાાં 

ત્તવજય મળતાાં ખેડૂતો અને અન્દ્ય 

પ્રજાજનોના ઉત્સાહમાાં અભતૂપવૂણ વધારો થયો. આ 

લડતથી વલ્લભભાઇને ભારતના 

સવણમાન્દ્ય નેતા તરીકેનુાં સ્થાન મળ્્ુાં. ગજુરાતના 

લોકોએ તેમનુાં ‘સરદાર’ 

નુાં ઉપનામ આપી લબરદાવ્યા. બારડોલીના આ 

સરદાર ત્યાર પછી ભારત આખાના સરદાર 

બન્દ્યા. 

દાાંડીકૂચ – 

        દાાંડીકૂચ પહલેા એક વષણ ગાાંધીજી અને 

સરદાર પટેલ દેશી રાજ્યોના 

કાયણકતાણઓને ખામોશ રહવેાનુાં કહતેા હતા. પરાંત ુ

બારડોલી સત્યાગ્રહ પછી 

ક્રરયાસતી પ્રજામા પણ નવજાગતૃ્તત આવી અને 

રાજાઓના જૂથો સામે સત્યાગ્રહનુાં 

શસ્ત્ર ઉપાડવા માટે તેઓ થનગની રહ્યા હતા. 

        ગાાંધીજી દાાંડીકૂચની તૈયારી કરવા માાંડી 

બીજી બાજુ સરદાર પટેલ દાાંડીકૂચના 

માગણમાાં આવતા ગામડા ખ ૂાંદી વળી ભાષણો 

આપવા લાગ્યા. આ ભાષણોથી ભારે અસર 

થઇ. સરકારને પણ પગ નીચે રેલો આવતો 

દેખાયો. મહાત્માજીનો સત્યાગ્રહનો 

કાયણિમ શરૂ થાય ત્યાાં સધુી સરદાર વલ્લભભાઇને 

બહાર રાખવામાાં તેમણે જોખમ 

જો્ુાં અને સરદારને પકડવાનો ત્તનણણય કયો. 

દાાંડીકૂચના પાાંચ ક્રદવસ પહલેા 

સરદાર વલ્લભભાઇએ ખેડા જજલ્લાના 

કાયણકતાણઓની ત્તવનાંતીથી બોરસદ તાલકુાના 

કાાંઠાના ગામોમાાં એક સભા ભરી ઠાકરડા કોમને 

શાાંત્તતથી લડતમાાં ક્રહસ્સો આપવાનો 

સાંદેશો આપવા કાંકાપરુ જવા જજલ્લાના કાયણકતાણ 

સાથે નીકળ્યા. રસ્તામાાં રાસ 

ગામમાાં મકુામ થયો. સવારનુાં ભોજન રાસ ગામમાાં 

કરી બપોરે સભા માટે કાંકાપરુ 

જવાનો કાયણિમ નક્કી થયો. રાસ ગામના લોકોએ 
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સરદાર પટેલને ત્તવનાંતી કરીને 

કહ્ુાં કે રાસનો એવો કયો દોષ છે કે રાસમાાંથી 

પસાર થવાછતાાં રાસમાાં સભા 

ભરવામાાં ન આવે. રાસના આગેવાન શ્રી 

આશાભાઇ લલ્લભુાઇને સરદાર સ્વાતાંત્ર્ય 

અંગેની જે કસોટીઓ આપશે તેમાાંથી રાસ પસાર 

થશે.xi રાસ ગામમાાં સરદાર પટેલને 

ભાષણ ન કરવાની નોટીસ આપી. સરદારે એ 

નોટીસનો અનાદર કરવાનુાં જણાવ્્ુાં કે 

તરત જ પોલીસોએ સરદારની ધરપકડ કરી. ત્રણ 

માસની સખત કેદની સજા અને પાાંચસો 

રૂત્તપયા દાંડ અથવા વધ ુત્રણ અઠવાક્રડયાની સજા 

ફરમાવવામાાં આવી. ગાાંધીજીને આ 

સમાચાર મળતા તેમણે જણાવ્્ુાં કે સરકારે 

વલ્લભભાઇને પકડીને કાચુાં બાફ્ુાં. 

તેને એ જ સઝુે. આ શબ્દો ગાાંધીજીના હતા, 

સરદારશ્રી ત્રણ માસની કેદ ભોગવી 

26મી જૂને છુટયા. આમ, સરદાર પટેલે દાાંડીકૂચમાાં 

પણ અગત્યની ભતૂ્તમકા ભજવી 

હતી. 

માણસા સત્યાગ્રહ 

હક્રરપરુામાાં કોંગે્રસના અત્તધવેશનથી દેશી રાજ્યોમાાં 

પ્રજા માંડળોએ ત્તવત્તવધ લડતો 

ઉપાડી હતી. દેશી રાજ્યોમાાં ખેડૂતોને જમીન 

માલલકીના હક્કો નહોતા. 17મી મે, 

1937ના રોજ જમીન મહસેલૂની ફેર આકારણી 

બદલ અમદાવાદની પવેૂમાાં આવેલા 

માણસા રાજ્યમાાં ખેડૂતો અને દરબારો વચ્ચે 

ઘષણણ થ્ુાં હત.ુ આ બનાવને માણસા 

સત્યાગ્રહ કહવેાય છે. 1938ના જાન્દ્્આુરી માસની 

જમીન મહસેલૂનો ગેરવાજબી 

વધારો દૂર કરવાની ખેડૂતોએ માાંગણી રજૂ કરી. 

જો વધારો દૂર ન થાય તો 

સત્યાગ્રહ કરવાનુાં નક્કી ક્ુું હત ુાં. આ બાબતમાાં 

દસિોઇ તાલકુા સત્તમત્તત 

તેમજ ગજુરાત પ્રાાંત્તતક સત્તમત્તતનુાં માગણદશણન પ્રાપત 

થ્ુાં. સરદાર વલ્લભભાઇ 

ગજુરાત પ્રાાંત્તતક સત્તમત્તતના પ્રમખુ તરીકે 

કાળજીપવૂણક ધ્યાન રાખતા હતા. 

માણસા રાજ્યના ખેડૂતોએ જમીન મહસેલૂ ન 

ભરવાનો પોતાનો ત્તનણણય જાહરે કરી 

લડતનાાં માંડાણ કયાણ. રાજ્ય સાથે અહીંથી પ્રજાએ 

અસહકાર કયો. માણસા લડતના 

સમાચારો ગજુરાતી છાપામાાં પ્રત્તસિ થયા. 

રાજ્યના વધતા જુલમ સામે લોક 

પ્રત્તતકાર વધતો જ રહ્યો. માણસાના આગેવાનોએ 

ગાાંધીજી અને સરદાર પટેલને પત્ર 

લખ્યો અને આ સત્યાગ્રહની જાણ કરી અને 

ત્તનષ્ટ્પિ તપાસની માાંગણી કરી. ‘મુાંબઇ 

સમાચારે’ માણસાના સત્યાગ્રહને ‘પ્રજામતના 

ત્તવજય’ તરીકે લબરદાવી. સરદાર 

વલ્લભભાઇની નેતતૃ્વશક્તતના વખાણ કયાણ. 

સરદારે બારડોલીમાાં ત્તવજયનો વાવટો 

ફરકાવ્યો હતો. તેવો જ ત્તવજયનો વાવટો 

ગજુરાતના માણસાનો પણ સરદારની સહાયથી 

ફરક્યો હતો.xii 

અન્દ્ય સત્યાગ્રહો – 

સરદાર પટેલે 1938 થી 1939ના વષણમાાં આવેલી 

પ્રજાકીય લડતના ઇત્તતહાસમાાં પણ 

સરદાર પટેલનુાં મોટુાં પ્રદાન હત ુાં. મોટા ભાગના 
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દેશી રાજ્યોએ જવાબદાર 

રાજ્યતાંત્ર પ્રાપત કરવા માટે સ્થાત્તનક પ્રજા પક્રરષદ 

દ્વારા આંદોલનો શરૂ 

કયાણ. તેમાાં રાજકોટ, વડોદરા, લીંબડી, ભાવનગર 

વગેરે જેવા પ્રજાકીય 

આંદોલનોમાાં સરદાર પટેલે પોતાનુાં નેતતૃ્વ લીધુાં 

હત ુાં. આ ઘણી બધી દેશી 

રાજ્યોની લડત દરમ્યાન વડોદરા, રાજકોટ અને 

ભાવનગરમાાં સરદાર પટેલ પર જાન 

લેવાના ગાંભીર હુમલાઓ પણ થયા. પરાંત ુસરદાર 

ડયાણ નહી. આ આંદોલનના કારણે 

દેશી રાજ્યોની પ્રજામાાં જાગતૃ્તતનો જુવાળ ઊભો 

થયો. 

સૌરાષ્ટ્રના રાજ્યોનુાં ત્તવલીનીકરણ – 

સરદાર પટેલે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરી સૌરાષ્ટ્રના 

રાજ્યોનુાં ત્તવલલનીકરણ 

ક્ુું હત ુાં. સરદાર પટેલના હસ્તે 15 ફેબ્રઆુરી 

1948ના રોજ જામનગર મકુામે 

સૌરાષ્ટ્રની ઉદઘાટન ત્તવત્તધ થઇ. જેમાાં સાહબેની 

રાજપ્રમખુ તરીકે, ઉછરાંગરાય 

ઢેબરની મખુ્ય પ્રધાનતરીકે તથા અન્દ્ય પ્રધાનોની 

સોગાંધત્તવત્તધ કરાવવામાાં આવી. 

સૌરાષ્ટ્રનુાં પાટનગર રાજકોટ રાખવામાાં આવ્્ુાં. 

જાન્દ્્આુરી 1949થી જૂનાગઢ, 

માણવદર, માાંગરોળ, બાટવા, બાબક્રરયાવાડ અને 

સરદારગઢનુાં સૌરાષ્ટ્ર સાથે 

ત્તવલલનીકરણ કરવામાાં આવ્્ુાં.xiii 

જૂનાગઢનુાં ત્તવલલનીકરણ – 

સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલે 13 નવેમ્બરના રોજ 

જૂનાગઢની મલુાકાત લઇ બહાઉદીન 

કોલેજના મેદાનમાાં એક ત્તવશાળ મેદનીને સાંબોધી. 

તે સભામાાં દસ હજારથી વધ ુ

લોકોએ પોતાના હાથ ઊંચા કરીને ભારત સાથેના 

જૂનાગઢના જોડાણને સાંમત્તત આપી. આ 

દરમ્યાન પાક્રકસ્તાનમાાં ભારતના રાજદૂત શ્રી 

પ્રકાશને જૂનાગઢના નવાબ મળ્યા 

અને ભારત પાછા જવાની પરવાનગી મળે તો 

ભારત સાથે જોડાવા અને પણૂણ લોકશાહી 

રાજ્ય સ્થાપવાની તૈયારી દશાણવી. પરાંત ુ તેમને 

કોઇ વચન ન આપવાની 

શ્રીપ્રકાશને સચૂના આપવામાાં આવી. ત્યારબાદ 

જૂનાગઢ રાજ્યમાાં 28 ફેબ્રઆુરી 

1948ના રોજ લોકમત લેવામાાં આવ્યો અને ઘણી 

મોટી બહમુતીથી લોકોએ ભારત સાથેના 

જોડાણને માન્દ્ય રાખ્્ુાં.xiv’   
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