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બાયતના સ્લાતંત્ર્મ વંગ્રાભભાં મ ૃદુરાફેન વાયાબાઈનું પ્રદાન
ડૉ. દક્ષા પી. પટે લ,
શ્રી પી. એચ. જી. મ્ય.ુ આટટ સ કોલેજ, કલોલ
બ્રિટિળ યાજ્મ અભરનો અંત રાલી, સ્લાધીનતા ભેલલા દે ળે, ઈ.વ. ૧૮૫૭ થી
૧૯૪૭ સુધી કયે ર રાંફા વંઘષ દયમભમાન ગાંધીજીના ભાગષદળષન અને નેત ૃત્લ શેળ
૧૯૧૭ થી ૧૯૪૭ લચ્ચેના વભમભાં વત્મ અને અટશિંવાના મવદ્ાંતોના આધાય ય
કયલાભાં આલેરા વત્માગ્રશો-ચલનો ઈમતશાવ ફેળક અમત યમવક અને યોભાંચક છે .
ગાંધીજીના નેત ૃત્લ શેળની ચલોભાં સ્ત્રીઓએ નોંધાત્ર ભ ૂમભકા બજલી શતી.
ગાંધીજીના નેત ૃત્લ શેળની ચલો ભાત્ર યાજકીમ ન શતી ણ તેભાં આમથિક
કામષક્રભ અને વભાજભાં વ્માપ્ત દૂ ણોની નાબ ૂદી અને વભાજવેલાના કામષક્રભો ણ
વાભેર શતા. આ ફધાભાં ગુજયાતની સ્ત્રીઓનુ ં પ્રદાન નોંધાત્ર યીતે પ્રળસ્મ યહ્ું છે .૧
ગાંધીજીએ સ્લયાજ્મ પ્રાપ્પ્ત ચલ અથે અનેકમલધ પ્રવ ૃમિના ભાગષ ચીંધ્મા શતા. આના
ૃ ુ રાફેન
ટયણાભે તેભણે આેરા મલમલધ કામષક્રભો ભાિે સ્ત્રીળક્તત આગ આલી, જેભાં મદ
વાયાબાઈની પ્રવ ૃમિ ણ આના ુયાલાયરૂ છે .
ૃ ુ રાફેન અભદાલાદના એક પ્રમતષ્ઠળત આગેલાન ભીરભાબ્રરક શ્રી અંફારાર
મદ
ુ ી શતાં. એભનો જન્ભ ૧૯૧૧ ભાં ૬ઠ્ઠી એમપ્રરે થમો શતો. મદ
ૃ ુ રાફેનભાં
વાયાબાઈનાં સુત્ર
ફાણથી તીવ્ર બ્રિટિળ મલયોધી રાગણીઓ શતી. તે લખતે બ્રિટિળ મલયોધી જે
આંદોરનો થતાં તે તયપ તેભનુ ં આકષણ યશેત ુ ં શતુ.ં તેભનાં ભાતામતા ગાંધીજીના મનકિ
વંકષ ભાં આવ્માં શતાં. ગાંધીજી તેભના ઘેય આલતા શતા. તેભનાં પોઈ અનસ ૂમાફેન
ઈ.વ. ૧૯૧૮ થી ગાંધીજી વાથે ભજૂય-પ્રવ ૃમિનુ ં કાભ કયતાં શતાં. એિરે તેભના દ્વાયા ણ
ગાંધીજી વાથેનો મ ૃદુ રાફેનનો વંકષ લધ્મો શતો.
તેભનાં ફીજં પોઈ ઈન્દુભતી ચીભનરાર ગ ૂજયાત મલદ્યાીળભાં બણતાં શતાં.
ૃ ુ રાફેન ત્માં જતાં શતાં અને ગાંધીજીના લગોભાં ફેવલાનો તેભજ
એિરે લખતોલખત મદ
વાંબલાનો રાબ તેભને ભે રો શતો. ગાંધીજીના નલજીલન પ્રકાળભાં રખેર રેખો
લાંચીને મ ૃદુ રાફેનભાં બ્રિટિળ મલયોધી રાગણીઓ વંતોાઈ શતી. આભ અંફારાર
વાયાબાઈનં ઘય ગાંધીજીનુ ં ભશેભાનગૃશ ફન્યુ ં શત.ુ ં તેભને ત્માં દે ળના આગેલાનો આલતા
ૃ ુ રાફશેન અભદાલાદના યુલકવંઘભાં આગ
શતા, યાજકીમ ચચાષ ઓ થતી શતી. મદ
ડતો બાગ રેતાં શતાં. આ ફધુ ં બ્રિટિળ મલયોધી મ ૂવ ૃમિને ોક ફન્યુ ં શત.ુ ં ૨
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ઈ.વ. ૧૯૩0-૩૧ દયમભમાન વમલનમ કાન ૂનબંગ આંદોરન ળરૂ થયુ ં શત.ુ ં તે
ુ ી
શેરાં ગાંધીજીએ યાઠરીમ પ્રવ ૃમિઓભાં સ્ત્રીઓનો વટક્રમ વશકાય ભી યશે તે શેતથ
„નલજીલન‟ભાં રેખો પ્રકામળત કયી તેઓને જરૂયી ભાગષદળષન અને પ્રોત્વાશન આપ્માં
શતાં. ગાંધીજીના ભાગષદળષન અને પ્રોત્વાશનના કાયણે ગુજયાતની સ્ત્રીઓભાં યાઠરીમ
જગૃમત પ્રફ ફની શતી.૩ ઈ.વ. ૧૯૩0-૩૪ના યાઠરીમ આંદોરનભાં ગુજયાતની
સ્ત્રીઓએ ખ ૂફ જ વટક્રમ યીતે બાગ રીધો શતો.
ભીળાના કયને મનમભિ ફનાલી સ્લતંત્ર થલા અને જનળક્તત જગૃત કયલાના
શેત ુથી ગાંધીજીએ દાંડી મુકાભે ભીળાના કામદાનો બંગ કયલા વારુ દાંડીકૂચનો પ્રાયં બ
કયતી લખતે ફશેનોને કહ્ું શતુ,ં “તભાયા ભાિે ભેં સુદય
ં
કાભ ળોધી યાખયુ ં છે . ફશેનોએ
જેરભાં જલાનુ ં નથી, યં ત ુ મલદે ળી કાડનો ફટશઠકાય અને ભદ્યાન મનેધનુ ં કાભ
કયલાનું છે . અને જરૂય ડે તો તે ભાિે ચોકી (મકેટિિંગ) ણ કયલાની છે .”૪
ગાંધીજીએ ૬ એમપ્રરે ૧૯૩0ના યોજ દાંડી મુકાભે ભીળાના કામદાનો બંગ કમો
અને છી દાંડી મુકાભે જ ૧૩ એમપ્રરના યોજ ગુજયાતની સ્ત્રીઓની એક ટયદનુ ં
આમોજન કયલાભાં આવ્યુ.ં આ ટયદે ફશેનોને દારૂતાડીનાં ીળાંઓ અને મલદે ળી
કાડની દુકાનો ય મકેટિિંગ કયલાનુ ં કામષ વોંપ્યુ ં શતુ.ં “ ગાંધીજીએ ભટશરા ટયદભાં
જણાવ્યુ ં શતુ,ં અમુક કામો ફશેનો ભાિે જ શોમ. દારૂ મનેધ અને યદે ળી ફટશઠકાય એલાં
કાભો છે કે જે તભે ન કયો તો નથી જ થલાનાં. ”
આ ટયદભાં ફેશનો ાવે ત્રણ કાભ કયાલલાનો મનણષમ રેલાભાં આવ્મો શતો.
(૧)

દારૂમનેધનું – દારૂનાં ીળાં ય ચોકી કયલાનુ.ં

(૨)

મલદે ળી કાડની દુકાન ય ચોકી કયલાનુ ં (મકેટિિંગ)

(૩)

ખાદી ઉત્ન્ન કયલાનુ ં – કાંતલાનુ ં અને કંતાલલાનુ.ં

દાંડી મુકાભે ભે ર સ્ત્રી ટયદ છી નલવાયી ાવે મલજરુયભાં ખાવ
ટયદનુ ં આમોજન કયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં ૧૬ એમપ્રરના યોજ ભે ર આ ટયદભાં ચાય
થી ાંચ શજય ફશેનોએ શાજયી આી શતી.
મલજરુયભાં ભે ર ફીજી સ્ત્રી ટયદભાં ગાંધીજીએ સ્ત્રીઓને જે કાભ વોંપ્યુ ં શત ુ ં
એના અનુવધ
ં ાનભાં ટયદ છી તયત જ અભદાલાદભાં „મલદે ળી કાડ ફટશઠકાય
વમભમત‟ ની સ્થાના કયલાભાં આલી શતી. આ વમભમતના ભંત્રીઓ તયીકે મ ૃદુ રાફેન અને
ઈન્દુભતી ળેળ શતાં. આ ઉયાંત અભદાલાદ મલદે ળી કાડ ફટશઠકાય અને દારૂનાં ીળાં
ય ચોકી કયલા ભાિે એક મકેટિિંગ ભંડની ણ સ્થાના કયલાભાં આલી શતી. ૧૬,
જુરાઈ ૧૯૩0 થી મલદે ળી કાડ ફટશઠકાયની સ્લમંવેમલકાઓએ મલદે ળી કાડની મકેટિિંગ
ળરૂ કયી શતી.૫
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ઈ.વ. ૧૯૩૩ ભાં ફશેનોભાં આલેર ઉત્વાશ ઓવયી ન જમ એ જોલા ભાિે
ૃ ુ રાફેનને આગ્રશ કમો શતો. અને આલી કોઈ વાભાજજક વેલાની વંસ્થા
ગાંધીજીએ મદ
ૃ ુ રાફશેનને વોંી શતી. ૨૩ લષની યુલાન લમે
ઊબી કયલાની જલાફદાયી મદ
મ ૃદુ રાફશેને એ જલાફદાયી ાય ાડી શતી. ૨૪ એમપ્રરે ૧૯૩૪ના યોજ „જ્મોમતવંઘ‟ની
સ્થાના કયલાભાં આલી શતી.૬ તેનો ખમાર વયદાય િેરના વંદેળા યથી આલે છે .
તેભણે કહ્ું શતુ ં કે વભકારીન યાઠરીમ ચલ અંગેની પ્રવ ૃમિઓને ોક આ વંસ્થા
ફની યશેળે એલી અેક્ષા આ વંસ્થા ાવે યાખલાભાં આલે છે .૭
ૃ ુ રાફેને સ્ત્રીઓને આશ્રમ આી એભનાં વ્મક્તતત્લ અને ળક્તતને ખીરલલાભાં
મદ
ભદદરૂ થલાના આળમથી અભદાલાદભાં „મલકાવગૃશ‟ની ૧૯૩૭ભાં સ્થાના કયી શતી.૮
ઈ.વ. ૧૯૩૬ભાં ગુજયાત પ્રાંમતક વમભમતની એક વબા વયદાય લલ્રબબાઈના
પ્રમુખણા નીચે કોંગ્રેવ શાઉવભાં ભી શતી. સ્ત્રી-જગૃમતને લેગ આલાની મોજના
ૃ ુ રાફશેન શતાં.
મલચાયલા અને તેના અભરની વ્મલસ્થા કયલા મનભામેરી વમભમતભાં મદ
ૃ ુ રાફશેન શતાં.
ગુજયાત સ્ત્રી-વંગળન મોજના વમભમતના કન્લીનય તયીકે મદ
ઈ.વ. ૧૯૩૮ની શટયુયા કોંગ્રેવભાં મ ૃદુ રાફશેન સ્લમંવેમલકાઓના વેનામત શતાં.
ૃ ુ રાફશેન ભદ્યમનેધ પ્રવ ૃમિભાં જ યચ્માં ચ્માં શતાં.
ઈ.વ.૧૯૩૮ભાં મદ
અભદાલાદના દારૂટડમા ફાયે જ, નાંદેજ, કનીજ લગેયે ગાભોભાં દારૂઓનાં ીળાંઓભાં જઈ
દારૂ ીધા છી ધાંધર ભચાલતા શતા, એલી પટયમાદ દારૂમનેધ ખાતાભાં આલેર
શોલાથી મ ૃદુ રાફશેન ઉયુતષ ત ગાભભાં ગમાં શતાં અને દારૂનાં ીળાંઓની તાવ કયીને
ગાભરોકોના આગેલાનોનાં રેબ્રખત મનલેદન ણ રીધાં શતાં. ૯
મકેટિિંગ વભમે મ ૃદુ રાફશેને અદભુત નીડયતા અને ટશિંભત દાખવ્માં શતાં.૧

0

અભદાલાદભાં દારૂનો જથ્થો રઈને જતી કરારની ઘોડાગાડીને મ ૃદુ રાફશેને રગાભ
કડી અિકાલી શતી.૧૧
ઈ.વ.૧૯૩0ના

વભમભાં ધયાવણા

વત્માગ્રશ

છી,

અભદાલાદભાં કાડ

મકેટિિંગની કાભગીયી ચાલુ શતી. કાડ મકેટિિંગ ખાતાની ઓટપવ ઝલેયીલાડભાં શતી.
ૃ ુ રાફશેન કયતાં શતાં. તેભની કાભગીયી કયલાની તથા કાભ
આખા ખાતાનું વંચારન મદ
રેલાની આલડત-ધગળ-ફશાદુયી જોઈ જનવભાજ તેભનાં લખાણ કયતો શતો. લી
મ ૃદુ રાફશેનને ભાિે “ળાણ” નું વંફોધન લાયી ગૌયલલંતી પ્રળંવા કયતો શતો.૧૨ આ
કાભગીયી દયમ્માન મ ૃદુ રાફશેનને એકાદ ખલાટડયુ ં વેંરર જેરભાં યશેવ ુ ં ડેલ ું અને વો
રૂમમાનો દં ડ બયલો ડેરો શતો.૧૩
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ૃ ુ રાફશેન અને ઈન્દુભતી
મલદે ળી કાડ ફટશઠકાય વમભમતના ભંત્રીઓ તયીકે મદ
ચીભનરાર ળેળ શતાં. એભના તયપથી વયઘવ-મોજના ભાિે ન ુ ં ભાગષદળષન ણ અાતુ ં
શતુ.ં ૧૪ ચંાફશેન ભશેતાના એબ્રરવબ્રિજભાં આલેર મનલાવસ્થાનેથી ૧૯૩૨ની ચલનું
ૃ ુ રાફશેનની ધયકડ થમેરી
વંચારન થતું શતુ.ં ૧૫ ઈ.વ.૧૯૩૨ ના જન્યુઆયીભાં મદ
તેભને છ ભાવની કેદ અને રૂ ૩00 દંડ કયલાભાં આવ્મોશતો.૧૬
ૃ ુ રાફશેન
ધયકડ-જેર-દંડ એનાથી ણ આગ ઈ.વ.૧૯૩૩ના પ્રાયં બભાં મદ
વાભે ભનાઈ હુકભ ફજલામેરો અને જણાલલાભાં આવ્યુ ં શત ુ ં કે વમલનમ કાન ૂનબંગની
રડતભાં વીધી મા આડકતયી યીતે કોઈ ણ પ્રકાયે બાગ રેલો નશીં.૧૭
ૃ ુ રાફશેને ઝંરાવ્યુ ં શતુ.ં તેભને વયકાયી
ઈ.વ.૧૯૩૮ભાં યાજકોિ વત્માગ્રશભાં મદ
દભનથી ન ગબયાલાની રોકોને અીર કયી શતી.
ઈ.વ.૧૯૪૨ ભાં ૧૩ વપ્િેમ્ફયના યોજ સ્ત્રી-ટદન મનમભિે નીકે રા વયઘવભાંથી
મ ૃદુ રાફશેનની ધયકડ કયલાભાં આલી શતી. ાછથી કેવ ચારતાં ત્રણ ભાવની લધુ
ૃ ુ રાફશેનની
વજ પયભાલી શતી. ઈ.વ. ૧૯૪૩ના ભે ભાવભાં ભતા વભાચાય મુજફ મદ
૨૧ એમપ્રરે મયલડા જેરભાંથી મુફ
ં ઈની જેર ખાતે ફદરી કયલાભાં આલી શતી. એ જ
ૃ ુ રાફશેનને અેષ્ન્ડવાઈટિવનુ ં ઓયે ળન
લષના ટડવેમ્ફયભાં વભાચાય વાંડે છે કે મદ
કયલા ભાિે આથષય યોડ જેરભાંથી વય જે. જે. શોક્સ્િરભાં ખવેડલાભાં આવ્માં શતાં.૧૮
ૃ ુ રાફશેનને ફાલ્માલસ્થાથી દે ળને આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ ત્માં સુધી
આભ મદ
આઝાદીની રડતના અવયકાયક વૈમનક ફનલાનો પ્રમત્ન કમો શતો. એને અંગે
લખતોલખત જે પ્રવ ૃમિઓ આલી શતી, તેભાં મ ૃદુ રાફશેને મનઠણાત, ફનલાની ઈચ્છા
યાખી શતી. ઈ.વ. ૧૯૩0 થી ૧૯૪૭ સુધી વતત  ૂયા વભમના કામષકતાષ તયીકે તેભણે
કાભગીયી ફજલી શતી. ાંચ લખત તેઓ જેરભાં ગમેરાં, ત ૂિક ત ૂિક જેરભાં વાય
કયે રો વભમ આળયે ાંચ લષનો શતો.૧૯ ગાંધીજીએ યાઠરીમ ચલ અંગે ચીંધેર
ૃ ુ રાફશેને વટક્રમ અને અબ્રગ્રભ બાગ રીધો શતો.
મલમલધ પ્રવ ૃમિઓભાં મદ
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