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ગ ાંધી પે્રરિત નેતતૃ્વ મિઠુબેન ીટીટ 

ભમૂિક  બી. વસ વ  

ી.એચ.ડી સ્કરય, ઈતિશાવ તલબાગ, વયદાય ટેર યતુનલવીટી,  

લલ્રબ તલદ્યાનગય ભ. ૮૨૩૮૭ ૧૧૨૪૩ 

બાયિભાાં અંગ્રેજના આગભન છી રયલિતનન લન ફાંકામ. ૧૯ભી વદીભાાં સ્ત્રીઓની 

સ્સ્િતિ તલળે તલરુ વારશત્મ રખાયુાં સ્ત્રીને રુૂની વભલડી ફનાલલાના પ્રમત્ન િલા રાગ્મા. 

સ્ત્રીઓને િિા અન્મામ વાભે કેટરાક વભાજવેલક વજાગ ફન્મા. ફારગ્ન, વિીપ્રિા, 

તલધલાઓનુાં જાતિમ ળણ, કન્મા કેલણીન તલયધ, જેલા સ્ત્રી વશજ દૂણ વાભે વભાજ 

સધુાયાઓનુાં આંદરન ળરૂ િયુાં. ગજુયાિભાાં દુગાતયાભ ભશિેા, કતલનભતદ, કયવનદાવ મૂજી, 

ભશીિયાભ નીરકાંઠ લગેયે વભાજવેલકએ સ્ત્રીઓની દુુઃખદામક સ્સ્િતિને સધુાયલા ભાટે પ્રમત્ન 

કમાત. ૧૯૧૫ભાાં બાયિભાાં ભશાત્ભા ગાાંધીજીનુાં આગભન િયુાં. ગાાંધીજીએ સ્ત્રીઓને ણ 

આંદરનભાાં બાગ રેલા જણાવયુાં અને દારૂના ીિાનુાં તકેરટિંગ, તલદેળી ભારન ફરશષ્કાય, 

પ્રબાિપેયી, અસ્શૃ્મિા તનલાયણ લગેયે કામતક્રભભાાં સ્ત્રીઓને ભટા ામે આંદરનભાાં બાગ ર ે

િેવુાં જણાવયુાં. ગાાંધીજીના ગરે અનવુયીને વયદાય ટેરે ણ સ્ત્રીઓને આંદરનભાાં જડાલા 

શાકર કયી. અને આંદરનભાાં જડામેર સ્ત્રીઓને ભાગતદળતન અને નેતતૃ્લ ભી યશ ે િે ભાટે 

સ્ત્રીનેિાઓ ણ િૈમાય કયલા ભાાંડી. ગાાંધીજી અને વયદાય ટેરના નેતતૃ્લ શઠે કસ્તયૂફા, 

ળાયદાફને ભશિેા, બસ્તિફા, તલદ્યાગોયી તનરકાંઠ, ભણણફેન, મદુૃરાફને વાયાબાઈ, તભઠુફને 

ીટીટ, અનસમૂાફેન વાયાબાઈ, શાંવાફેન ભશિેા, વયરાદેલી, લગેયે ભરશરાઓએ યાષ્રીમ 
રડિભાાં અને સ્ત્રીઓના ઉત્કતભાાં ભશત્લની ભતૂભકા બજલી. 

ઉયતિ ભરશરાઓભાાં ગાાંધીજીના વત્માગ્રશ અને આંદરનભાાં વરક્રમ ભતૂભકા 

બજલનાય સ્લાિાંત્ર્મવેનાની શિા. ભીઠુફેન ીટીટ ભાયા ળધત્રન તલમ છે. ગાાંધી પ્રેરયિ
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ભરશરા નેતતૃ્લ: તભઠુફેન ીટીટ.  

તભઠુફેન ીટીટ ભટી શયનાાં યાષ્રબતિ, સ્લાિાંત્ર્મવેનાની, યચનાત્ભક કામતકય અને 

વભાજસધુાયક શિાાં િેઓ િભેનાાં કામો િકી યાષ્રીમ સ્િયના નેિાઓિી ભાાંડીને વાભાન્મ લગતના 

રકના હ્યદમભાાં સ્િાન ામ્મા શિા. દણિણ ગજુયાિના આરદલાવીઓએ િેભને આેરા 

‘ભામાજી’ ણફરૂદિી િેઓ દેળબયભાાં જાણીિાાં શિાાં.૧ િઓેન જન્ભ ૧૧ એતપ્રર ૧૮૯૨ભાાં 

મુાંફઈનાાં પ્રતિષ્ષ્ઠિ કુટુાંફભાાં િમ શિ. રશિંદના શરેા ફેયનેટ વય દીનળા ભાણેકજી િેભના 

લડદાદા િામ. તભઠુફશનેના તિાનુાં નાભ શયભવજી અને ભાિાનુાં નાભ ીયજફાઈ શત ુાં. િેભના 

કુટુાંફના મૂરુૂ નવયલાનજી કાલવજી ઠીંગણા કદના શલાિી ીટીટ (ઠીંગણા) િયીકે 

ઓખાિા શિા. આિી િેભનુાં કુટુાંફ ીટીટ િયીકે જાણીત ુાં ફન્યુાં. તભઠુફશનેે પ્રાિતભક તળિણ એક 

ફાંગાી સ્કરૂભાાં ભેવયુાં શત ુાં. કરાફાની વેન્ટ જીવવ અને ભેયી કન્લેન્ટ સ્કરૂભાાં િેભણ ેતવતનમય 

કેસ્મ્િજ સધુીન અભ્માવ કમો શિ. ફાણભાાં િેઓ લૈબલળાી જીલન જીવમાાં શિા. ૧૯૧૫ભાાં 

ગાાંધીજી આરિકાિી બાયિ આવમા ત્માયે તભઠુફશનેનાાં ભાવા જશાાંગીયજીએ બજન-વભાયાંબ 

મજ્મ શિ. આ વભમે તભઠુફશને ગાાંધીજીના વાંકતભાાં આવમા. વયજજની નામડુએ ‘યાષ્રીમ 

સ્ત્રીવબા’ની સ્િાના કયી શિી. િેભાાં ભીઠુફશને ણ જડામાાં. તભઠુફશનેે િાનાાં ભાવી 
જામજીફશને વાિે જાશયે જીલનની પ્રવતૃિઓ ળરૂ કયી.  

ઈ.વ. ૧૯૧૯ભાાં ગાાંધીજીએ ‘યરેટ એતટ’ નાાં તલયઘભાાં ળરૂ કયેરી ચલભાાં િેભણ ે

બાગ રીધ. ખાદીની પ્રવતૃિ િયપ િેઓ આકાતમાાં અને યાષ્રીમ સ્ત્રી-વબાના ખાદી તલબાગના 

ભાંત્રી ફન્માાં. ખાદીના લેચાણ ભાટે િેઓ ગાાંધીજી વાિે આખા દેળભાાં પમાત. જણરમાલારા ફાગના 

શત્માકાાંડનાાં ફનાલે િેભના ભન ઉય ઊંડી અવય કયી. િેભન રયલાય ગબતશ્રીભાંિ શિ. િેભને 

આલા વમદૃ્ધ રયલાયન ત્માગ કયીને ગાાંધીજીના વત્માગ્રશ અને આંદરનભાાં ઓિપ્રિ િઇ 

ગમાાં. િેભન અલાજ અને િેભની રશિંભિ િતત્રમાણીને ળબે િેલી શિી િે રકને કશિેા કે, 

જભીન જળે િ જીલાળે ણ નાક જળે િ જીલિય ધૂભાાં જળે. આભ ભદત  ભાણવે આભાાં ળાન 

તલચાય કયલાન શમ.૨  આભ તભઠુફેન લીયભાિા વભાન ગણાલિાાં શિાાં.  

ગાાંધીજીએ ૧૯૨૨ભાાં અવશકાયનુાં આંદરન ફાયડરી િાલકુાભાાં ળરૂ કયુું. િેભાાં 

દેળલાવીઓને જડાલલાની શાકર કયી તભઠુફશને ણ સખુવાહ્યફી છડીને દેળદેલા કયલા ભાટે 
અરશિંવાના પ્રખયી પ્રશયી ફન્માાં. આજીલન વત્માગ્રશ – આંદરન અને દેળવેલાની પ્રતિજ્ઞા રીધી. 
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આ યીિે ભીઠુફશનેની કાયરકદીની ળરૂઆિ ૧૯૨૨ભાાં િઇ. િે જ લે ગાાંધીજીની ધયકડ િિાાં 

ભીઠુફશને મુાંફઈિી સયુિ ગમાાં. િડ વભમ ખાદીન પ્રચાય કમો અને મુાંફઈ ાછા પમાત. 

૧૯૨૩ભાાં ફયવદ વત્માગ્રશભાાં બાગ રઈ િેઓ છાલણીભાાં યહ્યા શિાાં.૩ 

૧૯૨૭ભાાં જ્માયે ગજુયાિભાાં જપ્રરમ િમ ત્માયે િેભણે ખેડા જીલ્રાભાાં યશીને 

બસ્તિફાની વાિે યાશિકામો કમાત. યતલળાંકય ભશાયાજે નોંધયુાં છે કે, “ભીઠુફશનેે ભાયી વાિે ભશી 

કાાંઠાનાાં કિય ખ ૂાંદ્યાાં છે, યજના 15 ભાઈર ચાલ્માાં છે અને યાિે સલૂા ભાટે ઓવયીઓભાાં લગૂડુાં 

ાિયીને સિૂાાં છે, િેભની ચખ્ખાઈની બાલના એલી િ બાયે કે કાદલભાાં ગ ડ ેત્માયે િેઓ 
શાંભેળા વાબિુી ગ ઘવી – ધઈ નાખિાાં.”૪  

ભીઠુફશને જપ્રરમનાાં યાશિકામોભાાં વમસ્િ શિા. ત્માયે વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરના 

નેતતૃ્લ શઠે ૧૯૨૮ભાાં ફાયડરી વત્માગ્રશ ળરૂ િમ. ભીઠુફશનેનુાં ણ આ વત્માગ્રશભાાં ખફૂ 

ભટુાં પ્રદાન યહ્ુાં. ભીઠુફશનેની વાિે ભણણફશને, બસ્તિફા, ળાયદાફશને ણ આ વત્માગ્રશભાાં યહ્યા 

અને ફધી સ્ત્રીઓએ વાિે ભીને ‘સ્લમાંવેતલકા વાંઘની’ સ્િાના કયી દારૂિાડીની દુકાન ય 

તકેરટિંગ કયુું. ભાત્ર તકેરટિંગ નરશ યાંત ુફાયડરી િાલકુાના ગાભના ગાભ ઘભૂીને ખેડિૂભાાં 

જાગતૃિ રાલીને વત્માગ્રશ ભાટે િૈમાય કમાત. ભીઠુફશનેની કાભગીયી જઇને વયદાય ટેર ે

‘દીનબણગનીનુાં ણફરુદ આપયુાં’.૫  આ વત્માગ્રશભાાં જેટલુાં ભાન વયદાયને ભળયુાં શત ુાં અને વયદાય જે 

દેળબયભાાં રકતપ્રમ ફન્માાં િેભજ ભીઠુફશનેને ણ િેટરા જ ભાન ભબા ભળમા શિા. 

ભીઠુફશનેની વાિે આરદલાવી તલસ્િાયભાાં કામત કયનાય ગાાંધી કામતકય જુગિયાભ દલેએ ગાાંધીજી 

વભિ ભીઠુફશને ીટીટ ભાટે પરયમાદ કયી શિી. ભીઠુફશને વાિે િેભના આરદલાવીના કામતક્રભ 

અંગેની નીતિ ભાટે ગાંબીય ભિબેદ ઊબા િમા શિા, ત્માયે ગાાંધીજીએ જલાફ આપમ ‘ભીઠુાંફશને 

એ વલોિભ, ખાંિીરા, ભશનેત ુાં અને ચીલટલાા કામતકય છે. િેઓ એકરા જ સ્ત્રીઓ ાવેિી કાભ 
રેલાની કા જાણ ેછે. હુાં િભને િેભની વાિી િારભેર કેલી કાભ કયલાની વરાશ આુાં છાં.’૬ 

ફાયડરી વત્માગ્રશભાાં દારૂતનેધની ચલ ચારી યશી છે અને આ ચલનાાં 

આત્ભારૂ કુભાયી ભીઠુફેન ીટીટ છે એભ ડૉ. સભુ ાંિ ભશિેાએ નોંધયુાં છે.૭ ગાાંધીજીએ િેભને 

ગજુયાિની સ્ત્રીઓની વાંસ્િા ‘સ્ત્રી સ્લયાજ્મ વાંઘનુાં’ સકૂાન વોંપયુાં શત ુાં. ભીઠુફશનેે તલદેળી ભારન 
ફરશષ્કાય ણ કમો અને કાડની શીઓ ણ કયી.  
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ફાયડરી વત્માગ્રશ દયમ્માન જ્માયે ભીઠુફશનેની તકેરટિંગ કયિાાં ધયકડ િઇ અને એ 

છી િેભને સ્લયાજ્મની રડિભાાં જીલન વભતણ કયલાન તનણતમ કમો. િે તલળે કુાંલયજી ભશિેા 

‘યેિીભાાં લશાણ’ભાાં જણાલે છે કે િેભનાાં આ તનણતમિી જે િેભના કુટુાંફ ઉય પ્રત્માઘાિ ડયા િે 
તલળે જણાલે છે – શયભવજી ીટીટનાાં ભકાન ય ગભગીની પતિ એકલાય છલાઈ શિી. 

‘શિેીન પલ્રી’ જેટરાાં રાડાંા નીચે ઉછયેર શયભવજી ીટીટનાાં તુ્રી ભીઠુફશને વા 
કાાંચી ઉિાયે િેભ સખુ – વાહ્યફી છડી ગાાંધીજીની સ્લયાજ્મની રડિભાાં બળમાાં, િે િ લડીર 

જેભ િેભ વશી ળક્ાાં. યાંત,ુ ભીઠુફશનેે ડખુાંચખા ખાલાની અને જેરલાવ લેઠલાની યીિા 

વાય કમાત છી આરદલાવી યાનીયજની વેલાભાાં જીલન વભતણ કયલાન તનણતમ કમો, ત્માયે 

લડીર અકાઈ ઉઠયા શિા. ભીઠુફશનેે લાયવાભાાંિી યદ કયલાની ધભકી આી, ણ િેઓ 

િાના તનણતમભાાંિી ચાળમા નશીં. આ પ્રવાંગ ે શયભવજી ળેઠનુાં ભકાન ગભગીનીની ચાદયભાાં 

રેટાઈ ગયુાં શત ુાં. કા તલિિાાં શયભવજી ીટીટે ભીઠુફશનેનાાં વભતણન સ્લીકાય કમો. ધીભ ે

ધીભે તુ્રીની વેલાબાલાનાનુાં િેઓ ગોયલ અનબુલિા શિા. ભકાનભાાં ાછાં શવી-ખળુીનુાં 
લાિાલયણ પ્રવયુું શત ુાં.  

યેિીભાાં લશાણ સુ્િકભાાં કુાંલયજી ભશિેા એક પ્રવાંગ ે જણાલે છે કે દાાંડી કચૂ લખિે 

ગાાંધીજીએ એક પ્રલચનભાાં કહ્ુાં : ‘આણે આણા િાના ભળારચી િઈશુાં િ સધુાયણા િઇ 

ળકળે. આજ કલ્માણજીબાઈએ અને કુાંલયજીબાઈએ ભળાર ઉાડી, ભીઠુફશનેે ણ ઉાડી. એ 
ભળાર કેલી રૂડી – રૂાી ળબે છે, િે ભને ખફય ન ડ.ે િે જેલાને િ અંિયચ ુજઈએ. ભને 

અંિયચિુી એ સુાંદય રાગ ેછે.’૮ 

છાાભાાં આ પ્રલચનન અશલેાર લાાંચી ભીઠુફશનેનાાં તિા શયભવજીનુાં શૈયુાં આનાંદ 

તલબય િઇ ઉઠ્ુાં શત ુાં. ભીઠુફશનેની યાષ્રવેલાની લાિ િેભણે ગલતબેય તભત્રભાાં કયી શિી. તભત્ર 
ણ ભીઠુફશનેનાાં વભતણન આદય કયિા િમા શિા. ભીઠુફશને દારૂ – િાડીન તલયધ કયિાાં, 

િેની ટીકા કઈ ાયવી શયભવજી ીટીટની શાજયીભાાં ન કયી ળકિ. કુટુાંફિી અગી િમેરી 

તુ્રીને કયડતિ તિાએ આટરી શદે અનાલી રીધી શિી.  

ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ આરદલાવી પ્રજાને યાષ્રીમ ળાાઓ, કેલણી, ખાદી, કાાંિણ, 

સ્લાિાંત્ર્મ લગેયે ાઠ ળીખલલા ભાટે કામતકિાતઓને ભકલ્મા. આ કામતકિાતઓનુાં વોિી શલેુાં કાભ 

દારૂફાાંધીનુાં યહ્ુાં. ગાાંધીજીના ચનુ ાંદા વૈતનકભાાં ભીઠુફશને ખફુ જ વરક્રમ યહ્યાાં. િભેણે આજીલન 
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યાષ્રવેલા કયી, સયુિ જજલ્રાનાાં કામતકયભાાં કલ્માણજીબાઈ ભશિેા, કુાંલયજીબાઈ, જુગિયાભ દલે 

િેભના વાિે યહ્યા. ૩૦ રડવેમ્ફય ૧૯૩૦ના યજ િેભણે ભયરીભાાં કસ્તયૂફાગાાંધી વેલાશ્રભની 

સ્િાના કયી. અને ભશાત્ભા ગાાંધીજીના શાિે આશ્રભનાાં ભકાનન ામ વયદાય ટેર અને 

વયશદના ગાાંધીની શાજયીભાાં નાંખામ. ૧૯૩૧ભાાં ગાાંધીજીએ તભઠુફેનને ચેિવમાાં કે, “ભાયે શાિે 

ામ નાંખાલ છ? િેની જલાફદાયી િભે વભજ છ,” ત્માયે ભીઠુફશને િેભને િયિ ઉિય 

લાળમ, “શા ફા!ુ ભેં તનણતમ કમો છે કે હુાં અશીં જ દટાલલાની છાં”.૯ ભીઠુફશનેન દેશ ભયરીભાાં 

જ ડય શિ. અને િેભના અંતિભ વાંસ્કાય ણ ભયરીનાાં કસ્તયૂફા વેલાશ્રભભાાં જ િમા શિા. 

સ્ત્રીઓને તળિણ વાિે વમલવામની િારીભ ભે િે ભાટે ખાદીપ્રચાયનુાં કાભ ણ ળરૂ કયલાભાાં 

આવયુાં. આ આશ્રભ સ્િાલાન શતે ુફશનેભાાં યાશ્રીમ જાગતૃિ રાલલાન શિ. ભયરીભાાં િેભણ ે

આશ્રભળાા, છાત્રારમ, ખાદીલણાટ, ગોળાા, ગ્રાભદ્યગ, લૈદકીમ વાયલાય અને તલતલધ 
યચનાત્ભક પ્રવતૃિઓ તલકવાલી.૧૦ 

ભીઠુફશને ીટીટે જયુાં કે દારૂના ીઠાલાા ાયવીઓ આરદલાવીઓને દારૂ ીલડાલિા 

િેભજ ળાહકુાય ૈવા ધીયિા, અનાતલર અને ાટીદાય ણ ૈવા ધીયિા િેભની જભીન 

આંચકી રેલાભાાં આલિી. તભઠુફેન ીટીટેઆ દળાભાાંિી છડાલલા શરેા િ ફધા જ દુુઃખ અને 

યગનુાં મૂ દારૂ િાી ીલાનુાં ફાંધ કયલાન કામતક્રભ ળરૂ કમો. ાયવીઓની દારૂની દુકાન 

ઉય ભીઠુફશને અને િેભના કામતકયએ ીકેટીંગ ળરૂ કયુું. ગાભડ ેગાભડ ેપયી િેભના કામતકયએ 

અને ભીઠુફશનેે િાડીનાાં ઝાડ કાલી નાખ્માાં. કસ્તયૂફા તનેધ ભાંડ ભયરીભાાં સ્િાયુાં. 

આરદલાવીઓભાાં આધમાજત્ભકિાનુાં લાિાલયણ ઊભુાં કયલા ભાટે ૫૦ જેટરી બજન ભાંડીઓનુાં 

આમજન કયુું.  

ભીઠુફશનેે ભયરીભાાં યશીને ગયીફ – આરદલાવી સ્ત્રીઓ અને ફાક ભાટે તલતલધ 

પ્રકાયની િારીભની વાંસ્િાઓ સ્િાી િેભની વલેા કયી. િેભજ વો પ્રિભ યાનીયજ 

કન્માતલદ્યારમની સ્િાના કયી. તભઠુફેન યાનીયજનાાં ઘયેઘયે જઈને િેભની છકયીઓને 

વભજાલિાાં િેભના ભાાં-ફાને ણ વભજાલીને કન્માળાાભાાં રઈ જિાાં. આરદલાવી પ્રજાભાાં 

વોિી ભટુાં દૂણ શતુાં િે અંધશ્રદ્ધા, આ પ્રજા લશભે, ભાંત્રિાંત્ર, ભલૂાભાાં ભાનિી અને ભલૂાઓ 

િેભના બગલાન શિા. આલી સ્સ્િતિભાાં િેઓ રકન ેઅંધશ્રદ્ધાભાાંિી ફશાય રાલલા વભજાલિાાં. 
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ભીઠુફશનેે િાની તિાના નાભની શયભવજી ીટીટ શસ્સ્ટર ળરૂ ણ કયી શિી જેન રાબ 
પ્રજાને ભિ.  

દાાંડીકચૂ ૧૨ ભાચત ૧૯૩૦ભાાં અભદાલાદિી ળરૂ િઇ શિી. જ્માયે કચૂ સયૂિ જજલ્રાભાાં 

આલી ત્માયે ભીઠુફશને જજલ્રા કોંગ્રેવના ઉપ્રમખુ શિા. િેભણ ેઅગાઉિી જ શજાયની વાંખ્માભાાં 

રકન વાંકત કયીને બેગાાં કયીને ગાાંધીજી અને વત્માગ્રશીઓનુાં બાલબીનુાં સ્લાગિ કયુું. છઠ્ઠી 

એતપ્રરના યજ ગાાંધીજીએ વાગયકાાંઠાભાાંિી ચટી ભીઠુાં ખફાભાાં બયીને કામદાનુાં ઉલ્રાંઘન 

કયીને ણિટીળ વલ્િનિન ેનભાલી. આ વભમે ભીઠુફશને િેભની વાિે શિા િેભને ૪ ભરશનાની 

જેર િમેરી. ભીઠુફેનની અડધી વદી જેટરી રકવલેાની કદયરૂે ૧૯૬૧ભાાં બાયિ વયકાયે 
િેભને દ્મશ્રીન ણખિાફ એનામિ કમો શિ.  
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