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 "સ્લયાજમ આલળે ત્માયે સ્ત્રીઓના પ્રશ્નોનો ઉકેર થઇ જળે એ ભાન્મતા ફાયાફય નથી. 

ખયી લાત તો એ છે કે સ્ત્રીઓને દભ્રષ્ટ કયલાભાાં આલી છે. તેભને મોગ્મ સ્થાને ફેવાડલાભાાં 

આલળે ત્માયે સ્લયાજ્મ ભળે."1 

 આલો ઉભદા મલચાય વ્મકત કયનાય વયદાય લલ્રબબાઇ ટેરનુાં મોગદાન સ્ત્રીઓને 

ગરુાભ ફનાલનાયા હયલાજો અને રૂહઢઓને વભાપ્ત કયીને સ્ત્રી પરુુની વભાનતા ભાટે તથા 

ભહશરાઓની સ્સ્થમત સધુાયલાભાાં ભશત્લનુાં યહ્ુાં છે.  

ઓગણીવભી વદીભાાં વાભાજજક નલચેતના અને યાષ્ટીમ જાગયણનો યગુ ળરૂ થમો. એ 

વભમે પ્રલતષભાન યીલાજો અને યાંયાની મલરુદ્ધભાાં ટીકા કયલી, ફોરવુાં આવાન નશોત ુાં. એભાાંમ 

ખાવ કયીને નાયીના અમધકાયો ભાટે રડવુાં એ તો વાભા પયેૂ તયલા જેવુાં અધરુાં કાભ શત ુાં. આ 

કયા વાંજોગોભાાં જે સધુાયકો આગ આવ્મા એભાાં યાજા યાભભોશનયામ, ઇશ્વયચાંદ્ર મલદ્યાવાગય 

ફેશયાભજી ભરફાયી, ભશાદેલ ગોંમલદ યાનેડ, ભશમિ કલે, દુગાષયાભ ભશતેા, નભષદાળાંકય, કમલ 

દરતયાભ, કયવનદાવ મૂજી મલગેયે મલચાયકો અને સધુાયકોએ વતીપ્રથા અને એના જેલી 

અનેક નાયી ળોક રૂહઢઓ અને હયલાજોને ખતભ કયલાની હદળાભાાં વમનષ્ઠ પ્રમાવ કમાષ.2 સ્ત્રી 

કેલણીની ળરૂઆત થઇ. યાનડે, મલદ્યાવાગય, કલે, દરતયાભના પ્રમત્નો અને એનીફેંવટ દ્વાયા 

મળક્ષણ વાંસ્થાઓ ળરૂ થઇ. પ્રગમતળીર વમાજીયાલે લડોદયાભાાં કન્મા મળક્ષણ ભાટે એભના 

યાજમભાાં ળાાઓ ળરૂ કયાલી. 

1857 છી હયસ્સ્થમત ફદરાતી ગઇ. પનૂાભાાં વાલષજમનક વબા અને ફાંગાભાાં ઇંહડમન
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એવોવીએળનની સ્થાનાનો ઉદે્દળ જાગતૃ નાગયીકોને વાંગહઠત કયલાનો શતો. બદુ્ધદ્ધજીલીઓ અને 

કામષકતાષઓ યાષ્રની પ્રગમત ભાટે ચચાષ મલચાયણા કયલા ભાટે ભાંચ ય એકઠા થામ એ શતેથુી 

1885ભાાં ઉદાયભતલાદી અંગે્રજ એ. ઓ હ્ભુના પ્રમત્નોથી અખખર બાયતીમ યાષ્રીમ કોંગ્રેવની 

સ્થાના થઇ. ળરૂઆતભાાં જ એવુાં સ્ષ્ટીકયણ કયલાભાાં આવ્યુાં કે બાયતીમ ભશાવબા-ક્રોંગ્રેવ 

એકભાત્ર યાજકીમ વાંસ્થા છે, જેભાાં વાભાજજક સધુાયાઓ ભાટે કોઇ અલકાળ નથી. 

આલા વીમભત લરણને કાયણે ભશાદેલ ગોંમલદ યાનડેએ વાભાજજક પ્રશ્ર્નોના ઉકેર અને 

ચચાષ- મલચાયણા ભાટે ઇંહડમન નેળનર વોશ્મરકૉંગ્રેવની સ્થાના 1887ભાાં કયી. 10 લષ છી 

કોંગ્રેવની સ્સ્થમત ફદરાઇ. 1895ભાાં સયેુન્દ્રનાથ ફેનયજીએ જણાવ્યુાં કે, ‘આણે આણી સ્ત્રીઓન ે

સ્નેશ કે ભાન આીએ ણ શજી સધુી એવુાં ભાનતા નથી કે તેઓ મોગ્મ પ્રમતમનમધત્લ કયલાન ે

રામક છે.'3 આશ્ચમષની લાત તો એ છે કે બાયતભાાં 1854 થી 1882 સધુીભાાં અનેક 

મલશ્વમલદ્યારમોની સ્થાના થઇ શોલા છતાાંમ 1875ભાાં ફેરગાભના ોસ્ટભાસ્તય ખયુળેદજીની 

દીકયીને ભેહરકની યીક્ષાભાાં ફેવલાની વાંભમત મુાંફઇ મલશ્વમલદ્યારમે આી નશીં. કરકતા 

મલશ્વમલદ્યારમની મવિંડીકેટે ણ ટેકનીકર કાયણવય વાંભમત આી નહશિં. આ અંતયા દૂય થમો 

1877ભાાં 1882 થી 1900 સધુીભાાં કાદાંખફની ફોઝ અને ચાંદ્રમખુી ફસ ુ કરકત્તાથી, કાનેરીમા 

વોયાફાજી મુાંફઇથી, ગજુયાતભાાંથી 1900ના લષ સધુીભાાં મલદ્યાગૌયી અન ેળાયદાફેન પ્રથભ સ્ત્રી 

ગે્રજ્યએુટ થામા.4 આણે વૌ મલદ્યાગૌયી અને ળાયદાફેન ગજુયાતભાાંથી પ્રથભ સ્નાતક થમા તે 

જાણીએ છીએ યાંત ુગજુયાતના જ ાંચભશાર જજલ્રાના લણુાલાડા જેલા અંતયીમા મલસ્તાયભાાં 

બ્રાહ્મણ કુટુાંફભાાં જન્ભેરા કૃષ્ણાગૌયી શીયારાર યાલની સ્ત્રી ઉત્કષની પ્રવમૃતથી અજાણ છીએ. 

કૃષ્ણાગૌયી એ ફારગ્ન અને લૈધવ્મ અંગેના રેખ હશતચ્છુના તા. 22-4-1897ના અંકનાાં પ્રગટ 

કમાષ. તેભણે સ્ત્રીઓની સ્સ્થમત સધુાયલાની હશભામત કયી છે કૃષ્ણાગૌયીએ તેભની નલરકથા 

‘વદગણુી શભે ાંતકુભાયી : વાંવાયસધુાયાની લાતાષ રખતા શરેા વારુાં એવુાં વ ાંળોધન કયુું છે, તેભણે 

ગજુયાતના ગ્રાભજીલનભાાં યશીને વભાજસધુાયો કયનાય અને વૌ પ્રથભ ગજુયાતી ભહશરા 

નલરકથાકાયનુાં ફહુાંભાન પ્રાપ્ત કયુું છે. તેભની આ નલરકથા 1899ભાાં પ્રમવદ્ધ થઇ'5  

અને શલે બાયતીમ યાજકાયણ અને વભાજ કાયણભાાં ભશત્લનુાં હયલતષન આવ્યુાં 1915ભાાં 

ભોશનદાવ કયભચાંદ ગાાંધી બાયત આવ્મા. એ શાંરાાં દખક્ષણ આહિકાભાાં એભણે અહશિંવાત્ભક 

વત્માગ્રશની નલી પ્રદ્ધમતથી અંગે્રજ વયકાયની વાભે આંદોરન ઊભુાં કયીને હશન્દીઓને ન્મામ 
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અાવ્મો. આ એક ભોટી ઐમતશામવક ઘટના શતી. મલળેતા ફે લાતની : 1. રડતભાાં ાલાભાાં 

આલેરી અણીશદુ્ધ અંહશવા અને  2. જાશયેજીલનભાાં ભહશરાઓનો પ્રલેળ 

યદેળભાાં શરેી લખત વત્માગ્રશ કયીને ભહશરાઓ જેરભાાં થઇ. બાયતના 

ઉદાયભતલાદી બદુ્ધદ્ધજીલીઓ ય આ ઘટનાનો બાયે પ્રબાલ ડમો. હપયોજળાશ ભશતેા જેભણે 

1901ભાાં ગાાંધીજીને વરાશ આેરી કે જમાાં સધુી બાયત સ્લતાંત્રતા ના ભેલે ત્માાં સધુી 

દહયમાાયના હશન્દીઓની વભસ્મા ભાટે કશુાં થઇ ળકે નશીં અને એવુાં ણ જણાવ્યુાં કે ગાાંધીએ 

દખક્ષણ આહપકા જલાની જરૂય નથી. યાંત ુભહશરાઓના જેરભાાં ગમાના વભાચાય જાણ્મા છી 

હપયોઝળાશ મુાંફઇ ટાઉનશોરની વબાભાાં જણાવ્યુાં કે આ વભાચાય જાણીને એભનુાં રોશી ઉકી 

ઉઠયુાં છે. બાયત ચૂ યશી ળકે નશી.6 

આ દેળભાાં ગાાંધીજીએ દેળના ઉત્થાન ભાટે જે પ્રવમૃત્ત શાથ ઘયી તેભાાં સ્ત્રી ઉન્નમત ણ એક 

શતી. જીલનના એક એક કે્ષત્રભાાં સ્ત્રીઓ પરુુોની વાથે વભાનબાલે ગૌયલપણૂષ ઊબી યશી ળકે તે 

ભાટે ક્રોગે્રવીઓને કતષવ્મનુાં બાન કયાવ્યુાં. ભશાવબાલાદીઓના ભનભાાં શજી એભ સ્ષ્ટ સઝૂયુાં 

નથી કે સ્લયાજમ ભાટેની રડતભાાં સ્ત્રીઓ વયખી બાગીદાય ફનેરી છે. જે કામદા અન ેરૂહઢઓ  

પરુુે ઘડેરા શતા અને જે ઘડલાભાાં સ્ત્રીઓના શાથ ખફરકુર ન શતા તે રૂહઢઓ અને કામદા તે 

સ્ત્રીઓને કચડલાભાાં આલી છે. સ્ત્રીઓ ોતે પરુુોની દાવી છે એભ ભાનલાનુાં મળક્ષણ આટરો 

કા અાયુાં છે. સ્ત્રીઓને તેભના પયૂા દયજજાનુાં બાન થામ ને તેઓ પરુુોની વભોલડી તયીકે 

ોતાનો બાગ બજલી ળકે એ ળહકત સ્ત્રીઓભાાં ઉત્ન્ન કયલી એ ભશાવબાલાદીઓનુાં કતષવ્મ છે.7 

વભાજના ઉેખક્ષત અને ીહડત લગોના ઉત્થાન ભાટેના કામષને ગાાંધીજીએ પ્રાથમભકતા આી. 

ગાાંધીજીના મલચાયોથી પ્રયેાઇને દેળબયના અનેક વાભાજજક અને યાજકીમ કામષકતાષઓ 

તથા બદુ્ધદ્ધજીલીઓ ગાાંધીજી વાથે જોડાતા ગમા. લલ્રબબાઇએ કબલૂ્યુાં છે કે વન 1915-16ભાાં 

ોતે ચારીવમુાં લયવ લટાલી યહ્યા શતા. ત્માયે ગાાંધી વાંખ્માફાંધ તેજસ્લી બદુ્ધદ્ધલાંત યલુાનોને 

ોતાના તયપ ખેંચી યહ્યા શતા. તે શકીકતથી તભેને ાયાલાય આશ્ચમષ થયુાં શત ુાં.8 1917ના 

એમપ્રરભાાં ખફશાયના ચાંાયણ જજલ્રાભાાં ગાાંધીજીને જજલ્રો છોડી જલાનો હકૂભ ભેજજસ્રેટ કમો. 

ગાાંધીજીએ આ હકૂભનો અભર કયલાનો ઇન્કાય કમો. ગજુયાત વબાના નેતાઓએ આ ફશાદૂયીની 

નોંધ રીધી. ગજુયાતવબાના પ્રમખુ ગાાંધીજીને ફનાલલાના મનણષમને લલ્રબબાઇએ ણ વાંભમત 

આી. ગાાંધીજી પ્રત્મેનો લલ્રબબાઇનો મતયસ્કાય અને તચૂ્છછકાય નાબદૂ થમો.9 
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ગાાંધીજી વાથે જોડામા છી લલ્રબબાઇના કામષકે્ષત્રનો મલસ્તાય લધતો ગમો. 

લલ્રબબાઇને રાગ્યુાં કે જાશયેકાભ કયવુાં જ જોઇએ અને તો જ રોકો કેલામ. રોકવેલાનુાં કાભ 

મ્યમુનમવાખરટી દ્વાયા થઇ ળકે. 1917 થી 1950 સધુીના જાશયેજીલનભાાં યાજકીમ ને 

વાભાજજકકે્ષત્રભાાં લલ્રબબાઇએ અનેક કામો કમાષ. ભહશરાઓના વળહકતકયણ ભાટે ણ પ્રત્મક્ષ 

અને યોક્ષ યીતે વયદાય ટેરનુાં કાભ ઉલ્રેખનીમ છે. તેઓ દઢણે ભાનતા શતા કે જમાાં સધુી 

નાયીને મોગ્મ સ્થાન ભોબો ન ભે ત્માાં સધુી વભાજ આગ લધી ળકે નહશ. અંગે્રજી મળક્ષણ 

ભેલલાને કાયણે વાભજજક વભસ્માઓના વાંદબષભાાં એભનુાં લરણ વકાયાત્ભક યહ્ુાં. 

લલ્રબબાઇ જમાયે ફેયીસ્ટયનો અભ્માવ કયલા રાંડન ગમા ત્માયે ચાતનાપણૂષ સ્સ્થમત 

બોગલી યશરેી એક ભહશરાને ફચાલાનુાં જે કાભ કયેલુાં  તેનુાં લણષન ભખણફશને ટેરના ળબ્દોભાાં 

જોઇએ-રાંડનભાાં તેઓ જેને ત્માાં બાડે યશલેા ગમેરા ત્માાં યોજ બોંમયાભાાંથી કોઇ ફાઇની 

હકહકમાયીઓ વાંબામ. એક હદલવ ઘયની ભાખરકણ ફાઇ ફશાય ગઇ શતી. ત્માાંની વપાઇ કયનાય 

ફશનેને વયદાયે પછૂય ુ કે આ ચીવો યોજ કોની વાંબામ છે ? ેરી ફશને કશ,ે ભારુાં નાભ ન 

દેળો, ણ નીચે બોંમયાભાાં આ ભકાનના ભાખરકની ફશનેને પયૂી છે અને આ ફાઇ તેની મભરકત 

ડાલી રેલા ભાગે છે એટરે એ ફશને ચીવો ાડે છે. વયદાય ચોલીવ કરાકભાાં એ ભકાન છોડી 

ફીજે યશલેા ચાલ્મા ગમા. કોટષભાાં તેભણે તે અંગે પહયમાદ કયી બાયે Sensational Case થમેરો. 

આ ફશનેને વજા થમેરી10 મલદેળભાાં એક નાયીને મવુીફતભાાંથી છૂટકાયો અાલી લલ્રબબાઇએ 

ન્મામ અાવ્મો. 

ભે 1917ભાાં મ્યમુનમવાખરટીભાાં લલ્રબબાઇ ખફનશયીપ ચટૂામા. નલેમ્ફય 3,4,5, 1917ભાાં 

ગાાંધીજીના પ્રમખુસ્થાને ગોધયાભાાં યાજકીમ હયદ ભી 23 વભ્મોના કામષલાશક ભાંડભાાં 

પ્રમખુ તયીકે ગાાંધીજી અને ભાંત્રીઓ તયીકે લલ્રબબાઇ ટેર, શહયબાઇ અભીન અને ઇન્દુરાર 

માખિકની મનયહુકત થઇ.11 આ યાજકીમ હયદની વાથે વાંવાયસધુાયા હયદ ણ વાથે જ 

બયલાભાાં આલેરી. વાંવાયસધુાયની ચચાષભાાં લલ્રબબાઇએ પયૂો યવ રીધો. ગાાંધીજીની 

દયખાસ્તથી આ હયદનુાં પ્રમખુ સ્થાન ળાયદાફશને ભશતેાએ ળોબાવ્યુાં. સ્ત્રીઓની યાધીન અન ે

હશન દળા ભાટે ળાયદાફશનેે કેલામેરા પરુુોની વાભે તશોભતનામુાં ોકાયુું.12 તેભના 

જુસ્વાલાદી ફોર જેટરા ખયાલાદી શતા એટરા જ વલષને ચાનકરૂ ણ શતા. 

21ભી વદીની આજની તાયીખભાાં ણ સ્ત્રીઓને 33%  અનાભત ફેઠકો ભલી જોઇએ, એ 

મલેનો મનણષમ બાયતીમ વાંવદે કમો નથી. ગાયધોયણ અને બાડા-બથ્થાનો લધાયે મલના 
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મલરાંફે વલષ વશભમતથી ાહયત કયી ળકે છે, એ વાંવદવભ્મો લોથી વૈદ્ધાાંમતક અને ટેકમનકર 

કાયણો આગ ધયીને વલષવાંભમત વાધી ળકતા નથી. ભાત્ર ઇચ્છછાયાખનાયનો અબાલ જ નહશ. 

પરુુપ્રધાન લરણનો આ નમનૂો છે. આ હદળાભાાં 1919ભાાં લલ્રબબાઇ ટેરે જે કાભ કયી 

ફતાલેલુાં એ પ્રવાંગને તાજો કયલાની જરૂય છે. 

સ્ત્રીઓ મ્યમુનમવાખરટીની વબાવદ થઇ ળકે એ ભાટેનો ઠયાલ 12 હડવેમ્ફય 1918ના યોજ 

મુાંફઇ મ્યમુનમવાખરટીભાાં યજૂ કયલાભાાં આવ્મો. મફુ ાંઇ ળશયેના મ્યમુનમવાખરટીના વબાવદોએ 

લાાંધો ઉઠાવ્મો. સ્ત્રીઓ મ્યમુનમવાખરટીભાાં આલીને ફેવળે તો ગશૃકામષને ભોટો ધક્કો શોંચળે. 

સ્ત્રીઓ તો પકત ગશૃકામષ કયલા તથા છોકયાાં ઉછેયલાને જ રામક છે તેભને તો ચાય બીંતોની 

લચભાાં જ યશલેાની જરૂય છે જો તેઓ આલી ફાફતોભાાં ધ્માન આળે તો પરુુો શુાં કયેળે ?13 

અભદાલાદની હયસ્સ્થમત વાલ જુદી શતી. સ્ત્રીઓ તેભના શકની ફાફતભાાં લધાયે વહક્રમ શતી. 

અભદાલાદ સ્ત્રી શોભરૂરની ળાખાએ સ્ત્રીઓના શક ભાટે એક પ્રમતમનમધભાંડને મલરામત 

ભોકરલાની વાથે એલો ણ ઠયાલ કમો કે સ્ત્રીઓને વબાવદ થલાને આડે આલનાયા મુાંફઇ 

મ્યમુનમવર તેભજ રોકર એકટભાાં સધુાયો કયલા વયકાયનુાં ધ્માન દોયવુાં. 

લલ્રબબાઇએ અભદાલાદ મ્યમુનમવાખરટીની વાભાન્મ વબાભાાં એક ભશત્ત્લની દયખાસ્ત 

યજૂ કયી. 13 ભાચષ 1919ની આ દયખાસ્તભાાં વયદાયે જણાવ્યુાં : ‘ફોમ્ફ હડસ્રીકટ મ્યમુનમવર 

એકટની કરભ 15(1) (વી) ને કાયણે કોઇણ સ્ત્રીથી મ્યમુનમવાખરટીના વભ્મ ફની ળકાત ુાં નથી. 

વભાજની અડધા જેટરી લસ્તી જો સ્ત્રીઓની શોમ તો આલા બેદબાલલાા કામદાને ફદરી 

ળકામ નહશ ? ભને ખફય છે કે કામદો ફદરલાની વત્તા મ્યમુનમવાખરટી ાવે નથી. જો ફધી જ 

મ્યમુનમવાખરટીઓ અન્મામી કામદાને ફદરલાની ભાગ કયે તો ચોક્કવ વયકાયને પનુ : 

મલચાયણા કયલા પયજ ડે. આથી આ વહુાં વભ્મો ટેકો આળો. લલ્રબબાઇની આ દયખાસ્તને 

વહુ વભ્મોએ લધાલી રીધી અને એક જ સયેૂ ાવ કયી.'14 

24 એમપ્રર 1934ભાાં જમોમતવાંઘ નાભની સ્ત્રી વાંસ્થા અભદાલાદભાાં સ્થાલાભાાં આલી. આ 

વાંસ્થા સ્થાલા ાછનો શતે ુ ગાાંધીજીનો એ શતો કે ફશનેોની ળહકતને જગાડીને 

સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભભાાં જોડલી. જમોમતવાંઘની ફશનેો ગયીફોના ઘયોભાાં જામ ને ળશયેની ફશનેો 

ગાભડા તયપ લે, ગયીફ અમળખક્ષત ફશનેો તયપ લે. અને એક વેત ુવાંધામ યાંત ુવયદાય 

લલ્રબબાઇને જમોમતવાંધનુાં ભાખુાં ખફરકુર વાંદ નશોત ુાં. 
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વયદાય લલ્રબબાઇએ દીધષદષ્ષ્ટ સચૂક મદુૂરાફેશન વભક્ષ મલધાન કયુું શત ુાં કે 'શજી ગઇ 

કારે ઝેયી ીને સ્ત્રી ભયી ગમાની શકીકત વાાંબી છે, તો સ્ત્રીઓનુાં ફીજુ ાં કોઇ ભાંડ કયવુાં શોમ તે 

કયો. મકેહટિંગ, દારૂફાંધી, મલદેળી કાડની શોીઓ લગેયે કામષક્રભથી સ્ત્રીભાંડ ચારી ળકે નશી કાાં 

તો ક્રોગ્રવેભાાં બી જાલ.15 

ટકૂભાાં વયદાય લલ્રબબાઇ એવુાં કશલેા ભાગતા શતા કે વભાજભાાં સ્ત્રી વભસ્માઓ ઘણી 

છે, જેલી કે સ્ત્રીઓનુાં સ્થાન, સ્ત્રીઓને થતા અન્મામો, ફાત્કાય, કાઢી મકૂવુાં, છૂટાછેડા. 

જમોમતવાંઘ કમો ધ્મેમ કડળે ? હયણાભે યચનાત્ભક કામષક્રભ કયતી ળાખા ખાદીભાંહદયનો જન્ભ 

થમો. વયદાયના ઉયોકત મલધાન યથી આણે વભજી ળકીએ કે તેઓ સ્ત્રીઓના પ્રશ્ર્નો અને 

વભસ્માઓની કેટરી ખચિંતા કયતા શળે. 

ળશયેભાાંતો કન્મા કેલણીની ળરૂઆત થઇ શતી. એ ખરુાં યાંત ુ ગ્રાભીણ મલસ્તાયોભાાં 

હયસ્સ્થમત મલહયત શતી. વયકાયે 1924ભાાં ગજુયાતની ગ્રભીણ ાઠળાાઓનુાં વલેક્ષણ કયુું તે 

લખતે ગણીગાાંઠી ળાાઓ ગાભડાઓભાાં શતી. આશ્ચમષની લાત તો એ શતી કે આ ગણીગાાંઠી 

ળાાઓભાાં એક ણ કન્માછાત્ર નશોતી.16 લલ્રબબાઇ આ સ્સ્થમતથી લાકેપ શતા. નહડમાદભાાં 

મલઠ્ઠરકન્મા મલદ્યારમની સ્થાના દ્વાયા આવાવના ગાભડાાંઓની છોકયીઓને મળક્ષણ 

ભેલલાની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલી. આ વાંસ્થાની પ્રવમૃત ય વયદાયની નજય યશતેી જમાયે 

એભને ખફય ડી કે વાંસ્થાને ચરાલલા ભાટે કયજ રેવુાં ડે છે. ત્માયે 18 એમપ્રર 1947ના યોજ 

યાલજીબાઇ ભખણબાઇ ટેરને જણાવ્યુાં કે, ‘મલદ્યારમનુાં કાભ કયજ રઇને ચરાલવુાં ડે એ સ્સ્થમત 

અવહ્ય ગણામ. તભાયે ફીજા ફધા કાભ ડતા મકૂી પકત આજ કાચભાાં ફધો લખત આી 

આમથિક વાંકટભાાંથ મકુત કયવુાં જોઇએ.'17 કન્મા કેલણીનુાં કાભ વાયી યીતે ચારે  એ ભાટે વાંસ્થા 

આમથિક યીતે ભજબતૂ શોલી જોઇએ. તે ભાટેના વલષ પ્રમત્નો લલ્રબબાઇ કયતા આહદલાવી 

મલસ્તાયોભાાં આશ્રભ ળાાઓ દ્વાયા ચારતા કાભ ય વયદાય ટેર લખતોલખત વરાશસટૂન 

આતા. 

યાકીમ રડતોની વબાઓભાાં જમાાં ણ ભાાંકો ભે ત્માાં વભાજભાાં પેરામેરી અંધશ્રદ્ધા-

લશભેો મલગેયેને દૂય કયલા ભાટે ભાગષદળષન પરુુાં ાડતા. ફારગ્નની પ્રથાનો મલયોધ કયતા. 

મલધલાઓ દ્વ્રાયા થતા પનુઃરગ્નોને આલકાયતા. ભયણાછ થતા જભણોની મનિંદા કયતા અન ે

યાષ્રીમ આંદોરનભાાં સ્ત્રીઓને હશસ્વો રેલા ભાટે પ્રોત્વાહશત કયતા. ધોકાના ખેડતૂો વભક્ષ 
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1921ભાાં કહ્ુાં કે, ‘જો ભાયી વત્તા શોમ તો ફાય તેય લષની ફાાઓને જે યણાલે છે તેને 

ફાંદૂકથી ભાયલાના કે પાાંવીને રાકડે રટકાલલાનો કામદો કયાવુાં.' 

હડવેમ્ફય 1929ભાાં વયદાય ટેર ખફશાયના પ્રલાવે ગમેરા ત્માયે તેભને વાાંબલા ભાટે 

શજાયો ખેડતૂો આવ્મા શતા. વયદાય ટેરે ખફશાયની વભસ્માઓ જેલી કે જભીનદાયોનુાં ળોણ, 

હકવાનોની રાચાયી, સ્ત્રીઓને ડદા ાછ યાખલી, અસ્પશૃ્મતા, જેલા મલમો ય બાણો 

આપ્મા શતા. તેભણે તેભના એક બાણભાાં સ્ત્રીઓને ડદા ાછ યાખલાના અન્મામની વાભ ે

તેભણે કહ્ુાં શત ુાં કે : 

‘તભને ળયભ નથી કે તભે તભાયી સ્ત્રીઓને ડદાભાાં યાખીને ોતે જ અધાુંગલાયથુી 

(રકલાથી) ીડાઓ છો ? એ સ્ત્રીઓ કોણ છે ? તભાયી ભા,ફશને, ત્ની. એભને ડદાભાાં 

યાખીને તભે ભાનો છો કે તભે એભના મળમની યક્ષા કયી ળકળો ? એભનો એલડો અમલશ્વાવ ળો 

? કે તભાયી ગરુાભી એઓ ફશાય આલીને જુએ એથી તભે બડકો છે ? તભે એભને ગરુાભ 

શડુી જેલી યાખી છે, એટરે એભની ઓરાદ તભે ણ ગરુાભ શુાં જેલા યહ્યા છો. ફાયડોરીભાાં 

ભેં રોકોને કશલે ુાં કે તભાયાાં ફૈયાાંને ભને ભલાની અને લાતો કયલાની છૂટ ન આો તો ભાયે 

વત્માગ્રશ નથી કયાલલો. ફૈયાાં વભજી ગમાાં, વબાભાાં આલલા રાગ્માાં, અન ેથોડા લખત છી તો 

વબાભાાં પરુુો જેટરી જ સ્ત્રીઓ આલતી શતી. તભાયાાં ફૈયાાંને જઇને હુ ાં કહુ ાં ુાં તે વાંબાલજો 

અન ેકશજેો કે ગજુયાતથી એક ખેડતૂ આવ્મો તે લાત કયતો શતો કે તભે ફશાય ન નીકો તો 

આણે ભાટે કદી સખુ નથી. ભારુાં જો ચારત ુાં શોમ તો ફધી ફશનેોને કહુ ાં કે આલા ફીકણ અને 

ફામરાઓની સ્ત્રીઓ ફનલા કયતાાં એભને છેડા પાડી આોની'.18 વયદાય ટેરના ખફશાયના 

ઉયોકત બાણ ઉયથી આણને રાગે કે અન્મ યાજમભાાં જઇને આટરી નીડયતાથી ફોરવુાં 

કાંઇ વાભાન્મ નશોત ુાં અને તે ભાત્ર વયદાય જ ફોરી ળકે. આજના નેતાઓનુાં કાભ નશી. 

નાયી જાગમૃત મલે વયદાય ટેરે અનેક સ્થોએ જુદાજુદા વભમે રોકોને વભજ આી 

જેના કેટરાક ભશત્લના મદુ્દાઓ અશી યજુ કરુાં ુાં  

1 ધયભના નાભે કુભી લમના ફાકોનાાં રગ્ન કયાલનાય બ્રાહ્મણ નથી ણ યાક્ષવ છે. 

2 છોકયીઓને અઢાય લષની અંદય ના યણાલો. અંગ્રજેની ફાલીવ-ચ્છચીવ લષની કુલાયી 

છોકયી શોમ છે તે આણા ગાભભાાં દલાખાનુાં કાઢીને ફેઠી શોમ છે. નાની ફાઓ ઉય 

સ્ત્રીઓ ફધો ફોજ નાખી તેને કચડી નાખો નશી. તે કુભળુ ફૂર છે, ખીરતી કી છે. 

3 સ્ત્રીઓભાાં આત્ભમલશ્વાવ દેા થામ. તે ોતાનુાં ઉખચત સ્થાન પ્રાપ્ત કયે એ જરૂયી છે. 
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4 ફશનેો ! તભે અફા છો-કભજોય છો, એવુાં ળા ભાટે ભાનો છો ? તભે તો ળહકતનો 

અલતાય છો. ભાતા લગય કોઇ પરુુનો જન્ભ થમો છે ? એટરા ભાટે તભે આ તભાયી 

શીનતાનો ત્માગ કયો.19 

5   સ્ત્રીઓ ય મલશ્વાવ અન ેપ્રેભ યાખલો, સ્ત્રીઓ પ્રત્મેનો પરુુોએ વ્મલશાય સધુાયલો અને 

બાા ણ વાંમભ અને મલલેકથી લાયલી. જો સ્ત્રીઓ વાથે આલો વ્મલશાય થળે તો લીય 

વાંતાનોને સ્ત્રીઓ જન્ભ આળે. 

બાયતીમ નાયી ભાટે ફાંધાયણભાાં વભાનતાની ઘોણા એ એક ભોટી ઉફરબ્બ્ધ છે. એ ખરુાં 

યાંત,ુ સ્લયાજમ ભળ્મા છી ણ સ્ત્રીઓના પ્રશ્ર્નો ઉકરી ગમા છે ? સ્ત્રીઓને મોગ્મ સ્થાન ભળ્યુાં 

છે ? લલ્રબબાઇએ તો કહ્ુાં જ શત ુાં કે સ્લયાજમ આલળે ત્માયે સ્ત્રીઓના પ્રશ્નનો ઉકેર થઇ જળે 

એ ભાન્મતા ફયાફય નથી. 21ભી વદીના પ્રગમતળીર વભાજભાાં શજી ણ સ્ત્રીને મોગ્મ સ્થાને 

ફેવાડલાભાાં આલી નથી અને તેથી લલ્રબબાઇની દષ્ષ્ટથી વાચા અથષભાાં સ્લયાજમ ભળ્યુાં નથી. 
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