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મહાત્મા ગાાંધી અને મહહલા સશક્તિકરણ 

ડૉ. લવતં ટેર 

એવવીએટ પ્રપેવય, અનસુ્નાતક ઇતતશાવ તલબાગ, વયદાય ટેર યતુનલતવિટી, લલ્રબ 

તલદ્યાનગય-388120 ભોઃ 9624556654 

 ગાધંીજી ફાણભા ંળયભા અને ડયક શતા. એકલાય કઇ લાતે એભન ેડય રાગ્મ 

ત્માયે એભની કાભલાી ફાઇ યંબાફાઇએ ગાધંીજીને વભજાવયુ ં કે, આણે ડયવુ ંનશીં, આણી 

વાથે શભેંળા યાભ યશ ેછે. એટરે યાભનાભનુ ંસ્ભયણ કયવુ.ંઆ લાત ગાધંીજીએ શૈમે રખી રીધી તે 

છેલટ સધુી યશી. ગાધંીજીના તતાજીએ ખયીદેુ ં સુ્તક 'શ્રલણતતબૃક્તતનાટક' ગાધંીજીએ 

ફાણભા ંલાચં્ય ુને એભના ભનભા ંથયુ ંકે ભાયે ણ શ્રલણ ેવલા થવુ.ં 

 આ જ અયવાભા ંગાભભા ંનાટક કંની આલેરી ત્માયે શરયશ્ચદં્રનુ ંઆખ્માન બજલાત ુ,ં એ 

નાટક જલા ગાધંીજી ગમા શતા. એભને શરયશ્ચદં્રના સ્લપ્ના આલતા. એભને થતુ ં કે ફધા 

શરયશ્ચદં્રના ેવલા કા ંન થામ? શરયશ્ચદં્રના દુોઃખ જઇને ગાધંીજીના ફાભાનવભા ંથતુ ં કે નાટકભા ં

રખેરી તેલી જ તલદાઓ શરયશ્ચદં્રને ડી શળે. શરયશ્ચદં્રનુ ંસ્ભયણ કયી એના દુોઃખ જઇ,  ગાધંીજી 

ફાણભા ં ખફૂ યતા, આભ, ગાધંીજીના ફાભાનવભા ં શ્રલણ અને શરયશ્ચદં્રની અતભટ છા 

ડી. 

ફાતલલાશોઃ  

 ગાધંીજીના રગ્ન 13 લષની ઉંભયે થમા શતા. તાની આત્ભકથાભા ંગાધંીજી રખ ેછે કે, 

આેવ ભાયી આગ ફાય-તેય લયવના ફાક પયે છે. તેભને જઉં છ ંને ભાયા તલલાશનુ ંહુ ંસ્ભયણ 

કરંુ છ ંત્માયે ભને ભાયા ઉય દમા આલે છે.1 ગાધંીજી ફારગ્નના તલયધી શતા. 

 દામ્ત્મજીલનોઃ  

 ળરૂઆતભા ંગાધંીજી રગ્નના તલયધી શતા "ભાયી સ્ત્રી ભાયી યજા તલના ક્ામં જામ નશીં 

"એલ દાફ કસ્તયુફાઇ ય યાખ્મ છી આજ લાત એભના ઝઘડાનુ ંકાયણ ફનતી. 

 કસ્તયુફા આલી કેદ વશન કયે એભ શતુ ંજ નશીં. એભની ઇચ્છાભા ંઆલે ત્માયે જરૂય એ 

ગાધંીજીને છૂયા તલના જતા. ગાધંીજી ેવભ લધાયે દાફ મકેૂ તેભ કસ્તયુફા લધાયે છૂટ રેતા. 

અન ેગાધંીજી લધાયે ચિડાતા. આથી ગાધંીજી અને કસ્તફુા લચ્િ ેઅફરા એ વાભાન્મ લસ્ત ુથઇ 

ડી. ાછથી ગાધંીજી વભજ્મા કે  "કસ્તયુફાઇએ ેવ છૂટ રીધી શતી તે મગ્મ જ શતી. ેવના 

ભાનભા ંા નથી તે દેલ દળષને કે કઇને ભલા જામ એભા ંતતન દાફ કેભ વશન કયે? 

 ફાતલલાશ શતા છતા ંગાધંીજીના ઘયવવંાયભા ંભીઠાળ શતી. ગાધંીજીની લક્રતાનુ ંમૂ 

પે્રભભા ંશત ુ.ં ગાધંીજીને ત્નીને આદળષ સ્ત્રી ફનાલલી શતી. "એ સ્લચ્છ થામ, સ્લચ્છ યશ,ે હુ ંળીખુ ં
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એ ળીખે, હુ ં બણુ ં એ જાણ ે અને અભે ફનેં એકફીજાભા ં ઓતપ્રત યશીએ. " એલી બાલના 

ગાધંીજીની શતી. કસ્તયુફા તનયક્ષય શતા. 

 ધભષળાસ્ત્રન અભ્માવ કયતા ં કયતા ં ગાધંીજીના ભનભા ંએક લસ્તએુ જડ ધારી-  આ 

જગત નીતત ઉય નબેુ ંછે. અને નીતત ભાત્રન વભાલેળ વત્મભા ંછે. વત્મ ત ળધવુ ંજ યહ્ુ.ં 

તે રદલવથી જ ગાધંીજીને વત્મન ભરશભા વભજામ. વત્મની વમાખ્મા રદલવ-રદલવ તલસ્તાય 

ાભતી ગઇ. આ વત્મની ળધ ે જ જગતને ગાધંીજી ેવલા ભશાભાનલ રશિંદુસ્તાને આપ્મા. 

અકાયન ફદર અકાયથી નશીં ણ ઉકાય જ શઇ ળકે. આ લાત ગાધંીજીની જજિંદગીનુ ં 

સતૂ્ર ફની ગઇ. એભણે અગચણત અખતયા કયી- વળંધન કયી, ત કયી, જગતને ેવ તાના 

તલિાય આપ્મા છે તે તલશ્વને ભાટે એક યાજભાગષ છે. 

 સ્ત્રી-કેલણીોઃ- 

 19ભી વદીભા  સ્ત્રીઓ ઉય અનેક ફધંન શતા. ફાતલલાશ-ફાશત્મા- ેવલી અનેક 

વભસ્માઓથી સ્ત્રીઓ ઘયેામેરી શતી. ત્માયે ગાધંીજીએ નાયી િેતના જગાલી. સ્ત્રીઓ ેવ વભાજન 

અડધ રશસ્વ છે તેભને ન્મામ અાલલાને દેળવેલાભા ં જડી ભરશરાઓભા ં જાગતૃત આણી તે 

અજડ છે. સ્ત્રીઓભા ં કેલણી તલે ગાધંીજીના તલિાય લેગથી ઉબયાઇ યહ્યા શતા. કશતેા કે, 

"ફીજા કઇના કયતા ંઆ ફાફત ભેં લધાયે તલિાયુું છે. હુ ં દાલ કરંુ છ ં કે આલી િલથી 

સ્ત્રીઓની ેવટરી જાગતૃત થઇ છે તેટરી કઇની નથી થઇ. આ આંદરન દ્વાયા  સ્ત્રી કેલણી 

િારી યશી છે. ફલ્કે સ્ત્રી કેલણી ન િારી યશી શત ત આ આંદરન વબંલી ન ળકે. 

 "થડી સ્ત્રીઓ કલેના તલદ્યાીઠની ગ્રેજ્યએુટ થામ તેભા ંશુ ંલળયુ?ં તેથી કેલણી નથી 

થલાની, સ્ત્રી અધાુંગના છે. એ વભજામ એભા ંજ ખયી કેલણી છે. " 

 ગાધંીજી ભાનતા કે સ્ત્રી ફાકનુ ં ણ કયનાયી છે. તેની તલધાત્રી છે. તેની ઉય 

ફાકના િારયત્ર્મન આધાય છે તે ફા તળચક્ષકા છે તથેી તે પ્રજાની ભાતા છે. સ્ત્રી સ્લાતતં્ર્મન 

ભાગષ તળક્ષણ દ્વાયા નથી. યંત ુરુુની તેઓ પ્રત્મેની દૃષ્ટટભા ંઅને તદનવુાય થતા લતષનભા ં

પેયપાય કયલાભા ંછે. પ્રજાની સ્લતતં્રતા જાલલી, ગઇ શમ ત એ ાછી ભેલલી એ ધભષ છે. એ 

સ્ત્રીઓ ન જાણે, ન કબરૂ ેત પ્રજાની યક્ષા અવબંતલત છે. ભનટુમના વલષ વમલશાયના રદળાદળષક 

તયીકે ગાધંીજીન વમક્તતગત જીલન અને વાભાજજક જીલનભા ંઅમલૂ્મ પા છે.  

 ગાધંીજી કશતેા કે, " સ્ત્રીઓ ભાટે તળક્ષણ જરૂયી છે. ણ તે સ્લાતતં્ર્મની ાછ શવુ ં

જઇએ. આણે સ્ત્રીલગષન ે તેના મગ્મ સ્થાન ે શોંિાડલાન ે ભાટે અક્ષયજ્ઞાનની લાટ ન જલી 

જઇએ. અક્ષયજ્ઞાન લગય ણ આણી સ્ત્રીઓ થૃ્લી ઉયની કઇ ણ સ્ત્રી ેવટરી વસં્કાયી 

જણાઇ છે. ઉામ ભટે બાગે તતઓના શાથભા ંયશરે છે. પ્રથભ કામષ ત ેવટરી સ્ત્રીઓન ે આ 

અલનતતનુ ંબાન કયાલી ળકામ એટરી સ્ત્રીઓને બાન કયાલલાનુ ંછે. 

 આ કામષ અક્ષય કેલણીથી જ થઇ ળકે, એભ ભાનાયાઓભાનં હુ ં નથી. જ્મા ં સધુી 

રશિંદુસ્તાનની સ્ત્રીઓ એક યતતબાય ણ દફામેરી યશળેે અથલા ઓછા શક્ક બગલતી શળે ત્મા ં
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સધુી રશિંદુસ્તાનન ખય ઉદ્ધાય થલાન નથી. રશિંદના ેવ બાગભા ંડદાન રયલાજ છે ત્મા ંસ્ત્રીઓ 

ઘણી જ દફામેરી છે. 

 ચફશાયભા ં ઘણી ફશને ઊંિા કુની શતી તેઓ ડદાભા ં યશતેી શતી. ગાધંીજી તેભને 

ભળમા ત્માયે ેવભ ફશને બાઇની ાવે ડદ નથી યાખતી તેભ તેઓએ ગાધંીજીની વાભે ડદ ન 

યાખ્મ. આ ફશને બણેરી ન શતી. ગાધંીજીએ કહ્ુ ં કે, િાર ફશાય ફધા રુુ ફેઠા છે ત્મા ં

જઇને ફેવીએ. 

 ત એ સ્ત્રીઓએ રુુની યજા ન શલાની લાત કશી, અને ડદ ણ ન ગભત શલાની 

લાત ગાધંીજી ાવે કયીને આલા રયલાજ શલાની લાત કયી અને ડદાના રયલાજને દૂય કયાલલા 

ભાટે ગાધંીજીને કહ્ુ ંશત ુ.ં આ ફાઇઓને અક્ષયજ્ઞાનની લેૂ તાની આ દળાનુ ંબાન થય ુશત ુ.ં 

આ સ્ત્રીઓએ આ રયલાજ તડલા ગાધંીજીની ભદદ ભાગંી શતી. 

 ગાધંીજી ભાનતા કે, સ્ત્રીજાતતની અલનતત દૂય કયલાભા ં ભશાબગીયથ પ્રમત્ન ત 

રશિંદુળાસ્ત્રભા ં સ્ત્રીઓને તલે યશરેા આક્ષે દૂય કયલાન છે. એ પ્રમત્ન કયલાને વારંુ આણ ે

વીતા, દભમતંી, અને દ્રોદીના ેવલી તતવ્રતા, વમંભી સ્ત્રીઓની જરૂય ડળે એ લેા આ 

વતીઓને જૂનાય રશિંદુ વવંાય આધતુનક સ્ત્રીઓને ણ જૂળે. 

 સ્ત્રીઓન ે શરકી ગણલાની ેવ પ્રથા ડરેી છે તેને જડમૂતી ઉખડેલી જઇએ. ફીજી 

તયપથી તલમાધં થઇ આણાભાનંા કેટરાક રુુ સ્ત્રીને ઢીંગરીદેલી ગણી તેની જૂા કયે છે તે 

જૂાદભાથંી ણ નીકી જવુ ંજઇએ. ેવભ ળકંયને ઉભા, યાભને વીતા, નને દભમતંી લગેયે 

શતા, તેભ આણી સ્ત્રીઓન ેણ આણી ગટઠીઓભા ંબાગ રતેી, આણી વાથ ેલાદ-તલલાદ 

કયતી આણા ઉદગાય વભજતી થામ અને આણને ળીતતાભમ ળાતંત દેતી થળે. ત્માયે જ 

આણ ઉદ્ધાય થળે. 

 ધભષ વાિલલ એ ત સ્ત્રીઓના જ શાથભા ંછે. વભાજન ામ ગશૃ છે અને ધભષ ગશૃભા ં

કેલલાન છે. સ્ત્રીઓ જ ધભષ ન ાે ત પ્રજાનુ ં વત્માનાળ લી જામ. ગાધંીજી સ્ત્રીઓન ે

તલત્ર થઇને ધભષનુ ંારન કયલાનુ ંકશતેા. 

 રશિંદુસ્તાનની ભાતાઓને ભયદ ેદા કયલાનુ ંકશતેા. જ્મા ંસધુી ભયદ ેદા ન થામ ત્મા ં

સધુી દેળન ઉદ્ધાય અળક્ છે.  

 ણ ભયદ ેદા કેભ થામ? 

 જ્માયે સ્ત્રીઓના રદરભા ં રશિંભત આલે, બક્તત આલે, શ્રદ્ધા આલે, ઈશ્વય તેભના હૃદમન 

તત ફને અને તઓે ઈશ્વયથી જ ડયતી થામ, ભનટુમથી ડયતી ફધં થામ ત જ રશિંદુસ્થાનભા ં 

ભદો ેદા થામ. જ યાલણયાજ્મને ફધં કયવુ ં શળે ત યાભયાજ્મને ેદા કયવુ ં જઇએ. રુુ 

સ્ત્રીઓને અફા કશીને તેની પ્રતતટઠા ઓછી કયે છે. અફા  તલળેણ આત્ભાને તલે ત  રાગ ુ

ન જ ડ.ે એ ત ળયીયને રાગ ુડ ે છે. એક ફાચરકા ેવન આત્ભા ઉજ્જલર છે ને ેવને તેનુ ં
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બાન થયુ ંછે તે વાડા છ ફૂટ રાફંા ઉદ્ધત રુુની વભક્ષ ઊબી તેને ભશાત કયી ળકે છે. આલી 

સ્ત્રી અફા કેભ કશલેામ? 

 સ્ત્રી તાના ળયીયની નફાઇ સ્લીકાયી નફી ફની સ્ત્રી તાનુ ંસ્ત્રીત્લ ળબાલી ળકતી 

નથી. વીતા, દ્રોદી, આરદ સ્ત્રીઓએ તાન પ્રબાલ દુટટ ય ડમાનુ ંઆણને ળાસ્ત્ર ળીખલે 

છે. ેવ સ્ત્રી જાતતએ શનભુાન ેવલા લીય ેદા કમાષ છે તે સ્ત્રીજાતતને અફા કશલેાભા ંઅજ્ઞાન યહ્ુ ં

છે. સ્ત્રીનુ ં યક્ષણ કયી તેના આત્ભાન તલકાવ થામ તેલા વાધન તેના શાથભા ંમકૂી તેની વેલા 

કયલાની છે. 

 તલધલાતલલાશોઃ 

 તલધલાતલલાશ તલે ગાધંીજી ભાનતા કે, જ િાવ લે નલ લષની કુભારયકાને 

યણાલલાભા ંફાધ ન ગણામ અને એલા તલલાશ કયનાયને ન્માત ફશાય ન મકૂી ળકામ, ત 

એલી કુભારયકા તલધલા થામ અને નુરષગ્ન કયે ત તેને ન્માત ફશાય મકૂલી અને એલી ફીજી 

યીતે દંડવુ ંએ ણ ા જ ગણામ. 

 તલધલાને વારંુ તળક્ષણ અને ધધંાન સુદંય પ્રફધં થલ જઇએ. આલા સધુાયા નાયી 

વભાજ ભાટે થામ ત દયેક કુટંુફ, દયેક ન્માત તાને વારંુ કયી ળકે છે. રુુ તાની પયજ 

ફજાલે મા ન ફજાલે. સ્ત્રીઓ તાના શક્ક કેભ તવદ્ધ ન કયે? સ્ત્રીઓને ભતાતધકાય જરૂય ભલ 

જઇએ. ણ ેવ સ્ત્રીઓ તાના વાભાન્મ શક્ક વભજતી નથી અથલા વભજતી શલા છતા ંતે શક્ક 

ભેલલા ળક્તત નથી ધયાલતી એ ભતાતધકાયને રઇને શુ ંકયળે. સ્ત્રીઓ ભતાતધકાય બરે ભેલ,ે 

બરે રશિંદુસ્તાનની ધાયાવબાઓભા ં જામ ણ સ્ત્રીઓની પ્રથભ પયજ રુુ તયપથી જાણ્મ ે કે 

અજાણ્મ ેથતા અત્માિાયભાથંી ફિી રશિંદુસ્તાનને ળબાલલાની છે. 

 સધુાયા કયલા એ સ્ત્રીઓન શક્ક છે. એટુ ં જ નશીં ણ એ સ્ત્રીઓની તાના પ્રત્મે, 

રુુ પ્રત્મે  અને રશિંદુસ્તાન પ્રત્મે પયજ છે. એ સ્ત્રીઓએ વભજવુ ંજઇએ. 

 તતત ફશનેોઃ- 

 ફાયીવારની તતત ફશનેએ ગાધંીજીને કાગ રખ્મ શત. એ ફશનેની વખં્મા 

રગબગ 350ની શળે. એ ફશને ગાધંીજીને ભલા ભાગંતી શતી. એ ફશનેભાથંી રગબગ વ 

ફશને ગાધંીજીને ભલા આલી શતી. એભા ં કેટરીક ફાાઓ િાય-ાિં કે દળ લષની શતી. 

ભટી ઉંભયની ફશને શતી તે ચબક્ષા ભાગીન ેેટ બયતી શતી. ફાકીની 20 થી 30 લષની શતી. 

આ ફશને તાન ધધં છડલા ભાગતી શતી. 

 ગાધંીજીએ તેભને વભજાલતા કહ્ુ,ં તભે ેવ શાર કભાઓ છ તેટરી કભાણી કાતંલા ભાથંી 

ત તભે ન કયી ળક. ણ અનેક પ્રકાયના રરિાલનાયા તલરાવ શાર કય છ તે ત શલ ે 

તભાયે છડલા જ જઇએ, હુ ંકંઇ આ ભાગણી તભાયી જ ાવે કરંુ છ ંએભ નથી. ભાયી સ્ત્રીએ ણ 

ળણગાય તજ્મા છે. ભાયી ાવે કુભી ફાાઓ છે તે ણ ખાદીની ઓઢણીઓ શયેે છે. અને 
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કળા દાગીના શયેતી નથી. આ ફશને ગાધંીજીની લાત વાબંી વાદંુ જીલન જીલલા તૈમાય થઇ 

અને ગાધંીજીન ેતાના ઉદ્ધાયન યસ્ત ફતાલલા તલનવમા. 

 આભાથંી 11 ફશને તાન ધધં છડલા તયત જ તૈમાય થઇ. ગાધંીજી ભાનતા કે, આ 

ફશને કાઇં ઇયાદાલૂષક આ ધધંાભા ં નથી ડી, તાના તલમબગના અથે રુુએ આલી 

સ્ત્રીઓ ઉય બાયે અત્માિાય કમો છે. એ ભાયી ફશને-દીકયીઓ છે જ. તેભને ઉઠાડલી એ ભારંુ 

અને દયેક રુુનુ ં કાભ છે.  

 અન્મ ફશનેને ણ ગાધંીજી વરાશ આતા કે, તતત ફશનેના હૃદમભરંદયભા ં ત 

તભાયાથી જ પ્રલેળ થમા, તભે જ્મા ંઆલી ફશનેના ઉદ્ધાયને ભાટે કમ્ભય ન કવ ત્મા ંસધુી ભાયા 

ેવલાના પ્રમાવ ણ તનટપ જલાના છે. 

 સ્લયાજ્મ એટરે તતતન ઉદ્ધાય. 

 એક ફાાને તનબષમણ ેખાદીની ટી લેિતી જઇ ત્માયે ગાધંીજીને ખફૂ આનદં થમ. 

તે ફાાને કઇની ફીક ન શતી. જ સ્ત્રીઓ ફધી તનદો પ્રવતૃિઓભા ંબાગ રેતી નશીં થામ ત 

તેનુ ંકાયણ રુુન સ્લાથષ અથલા સ્ત્રીનુ ંઅજ્ઞાન કે આવ શઇ ળકે. સ્ત્રીને ઘયકાભભાથંી નલયી  

જ ન થલા દે અથલા સ્ત્રી તાના ળણગાયભાથંી કે લાતના યવભાથંી નલયી જ ન થામ.  

 તળક્ષણોઃ- 

 સ્ત્રીને બણતય ફાફતે ગાધંીજી કશતેા કે, હુ ંએભ ઇચ્છ ંછ ંકે જ્મા ંગયીફ ફશને ગધંાતી 

કટડીભા ંયશ ેછે ત્મા ંજઇને કાભ કયલાલાી આણાભાથંી કેટરીક સ્ત્રીઓ નીકે. 

 આણી ગયીફ ફશનેને તે કેભ યશવે ુ ંતાનુ ંઅને ફાકનુ ંઆયગ્મ કેભ જાલવુ,ં 

ફાકને કેભ ઉછેયલા, સ્લચ્છતા અને વમંભ કેભ યાખવુ ં લગેયે ફાફતન કળ ખ્માર શત 

નથી. આલી ફશનેને વાયી યશણેીકયણીનુ ંબાન આલાનુ ંખાવ અગત્મ છે. જ તળચક્ષત સ્ત્રીઓ 

કેલ રુુની નકર કયલાનુ ંછડી દઇ સ્ત્રીઓના ભશાન પ્રશ્નન સ્લતતં્ર તલિાય કયે ત આણ ે

ઘણી ગ ૂિંલણ વશરેાઇથી ઉકેરી ળકીએ. 

 તળચક્ષત સ્ત્રીઓ અતળચક્ષત સ્ત્રીઓન વભાગભ નથી ઇચ્છતી. આ યગ દૂય થલ જઇએ. 

 સ્ત્રી લગષને રુુની ાછ િારલાની આલશ્મકતા નથી.  સ્ત્રીભા ં નલી બાલનાઓ 

ઉત્ન્ન કયલાની અને તેને અભરભા ંમકૂલાની ેવ ળક્તત યશરેી છે તેને તલકવાલલાની જરૂય છે. 

 ેવ ફશનેને તાની દળાનુ ંબાન નથી તેઓને, તભને ેવ ભળયુ ં છે ત ેએભન ેઆળ. 

સ્લચ્છ શલા, સ્લચ્છ ાણી, વાદ ખયાક, કવયત તલગેયેના સ્થૂ અને સકૂ્ષ્ભ રાબ જાણી અને 

અનબુલી રીધા શમ ત તે આ ફશનેને જણાલળ. આભ કયતા ંતભાયી ણ પ્રગતત થળે અને 

અન્મ ફશનેનુ ંજીલન-ધયણ ઊંચુ ંઆલળે. 

 ગાધંીજી ઇચ્છતા કે, રશિંદુસ્તાનની દયેક ફશનેના શાથભા ં યેંરટમ શલ જઇએ. અત્માયે 

સ્ત્રીઓને વોથી ભટી જરૂય ભાત્ર યેંરટમાની છે. રશિંદુસ્તાનના ભખૂભયાન ઉામ ભાત્ર યેંરટમ છે. 

ભાટે લધનેુ લધ ુપ્રિાય યેંરટમાન કયલ જઇએ. 
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 ત્રણ લસ્તઓુને એક વયખુ ં સ્થાન ભવુ ંજઇએ. (1) અક્ષયજ્ઞાન (2) તતત સ્ત્રીઓના 

ઉદ્ધાય અથે અને આયગ્મ વયંક્ષણ, ફા વલંધષન, અને ફીજી અગત્મની ફાફતભા ં જ્ઞાન 

પેરાલલા ભાટે કેટરીક સ્ત્રીઓએ આલ જઇત આત્ભબગ અને (3) યેંરટમાન પ્રિાય. 

 આણી સ્ત્રીઓ આણા તલમનુ ં ાત્ર અને આણી યવમણ ભટી આણી વશિયી, 

આણી અધાુંગના, આણા સખુદુોઃખની વશબાગી ન ફને ત્મા ંસધુી આણા વલષ પ્રમાવ તભથ્મા 

જણામ છે. કઇ તાની સ્ત્રીને શ ુવભાન ગણે છે. આલા રુુએ તાનુ ંસ્ત્રીયત્લેનુ ંલરણ 

પેયલવુ ં ડળે. સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાય ફાફતે ગાધંીજીએ આંધ્રભા ંઆેરા બાણ તલનેા જલાફભા ં

જાણીતા વભાજ વેતલકા ડતટય મથુ્થરુક્ષ્ભી યેડ્ડીએ સ્ત્રીન ળાયીરયક તલકાવ, ફોદ્ધદ્ધક તેભજ 

આધ્માજત્ભક વલે પ્રકાયના તલકાવ ફાફત ેગાધંીજીને વતલસ્તાય ત્ર રખ્મ શત. તનેા જલાફભા ં

ગાધંીજીએ ડૉ. યેડ્ડીને જણાવયુ ં છે કે, ભશાવબાના વભ્મ આ જલાફદાયી ઉાડ ે તેલી આળા 

યાખલાન ડૉ. મથુ્થરુક્ષ્ભીને યેૂયૂ અતધકાય છે. ઘણા ભશાવબાલાદીઓ આ રદળાભા ંવમક્તતગત 

તેભજ વામરૂશક યીતે પ્રમત્ન વાયા પ્રભાણભા ંકયી યહ્યા છે. ખયેખયી જરૂય ત કેલણીની આખી 

દ્ધતતને રટાલી અને કયડની પ્રજાને અનકુૂ આલે તે યીતે દ્ધતત ઘડલાની છે. 

 રશિંદુસ્તાનભા ં ેવ તળચક્ષત ફશને છે તેભણે તશ્ચભી વભ્મતાના તળખયેથી બાયત લષના 

ભેદાનભા ંઊતયવુ ંડળે. સધુાયાનુ ંયિનાત્ભક કામષ ત ેવ ફશનેએ લશભેન ત્માગ કમો છે અને 

અતનટટનુ ંબાન ેવભને થમેુ ંછે તેભણે જ કયલાનુ ંછે. 

 ફીજા એક ફશનેે ગાધંીજીને સ્ત્રી ઉય થતા અત્માિાય અને વભાજભા ંસ્ત્રીઓનુ ં સ્થાન 

ફાફતે ત્ર રખ્મ શત તેના જલાફભા ં ગાધંીજીએ રખ્યુ ં છે કે, રુુના સ્ત્રીજાતત ઉયના 

અત્માિાયથી રશી ઉકાલા ભાટે ભાયે કન્મા તયીકે જન્ભલાની આલશ્મકતા નથી. ભાયા ભત 

પ્રભાણે કામદાએ સ્ત્રી અને રુુ લચ્િ ેકઇ જાતની અવભાનતા ન યાખલી જઇએ. દીકયા અને 

દીકયી લચ્િે કઇ જાતન બેદબાલ ન શલ જઇએ. ેવભ ેવભ સ્ત્રીજાતતને તળક્ષણ દ્વાયા તાની 

ળક્તતનુ ંબાન થતુ ંજળે તેભ તેભ તેની વાથે ેવ અવભાન લતષન િારે છે તેન લધાયે ને લધાયે 

ઉગ્ર તલયધ થળે. 

 ક્ષાતી કામદાઓ ફદરલાથી આ ક્સ્થતતભા ંજુજ જ સધુાય થઇ ળકે. ફશનેનુ ંકતષવમ 

આણુ ં લાતાલયણ શદુ્ધ યાખલાનુ,ં આણા તનશ્ચમભા ં દૃઢતા અને તનશ્ચરતા રાલલાનુ,ં 

રદગ્મઢૂતાના દભાથંી ફિલાનુ,ં આણી વભ્મતા અને વસં્કૃતતના વલોિભ તત્ત્લને લાનુ ં

અને તેભાનંા દૂણ દૂય કયલાન ુ છે. આ કાભ વીતા, વાતલત્રી, દભમતંી ેવલી પ્રાતોઃ સ્ભયણીમ 

વતીઓ જ જન્ભ રઇ કયી ળકે. ભાત્ર ધાધંર અથલા આકષણ ળક્તત કેલલાથી થઇ ળકે એભ 

નથી. 

 ઘયેણા-ં 

 ઘયેણાનેં ત ગાધંીજી સ્ત્રીઓની ગરુાભી જ વભજતા. કશતેા, "ેવ સ્ત્રીઓભા ંજાગતૃત આલી 

છે. ેવ ત ેસ્લતતં્ર તલિાયતી થઇ ગઇ છે, ેવને દેળવેલા કયલી છે, ેવ સ્લયાજ મજ્ઞભા ંબાગ રઇ 
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યશી છે અથલા રેલા ઇચ્છે છે તે ઘયેણા ંતલળેની તાની તલલેકબદુ્ધદ્ધ કેભ ન લાયે? "તલિાયલતંી 

સ્ત્રી લી ેવ દેળવેલા કયલા ઇચ્છે છે તે ત કદી ઘયેણાનેં ન અડકી ળકે. 

 " ેવ દેળભા ં શજાય ભાણવ ભખૂે ભયતા શમ ત તે લખતે વના-િાદંીના દાગીના 

શયેામ જ કેભ? " આલી બાલના ફશનેભા ંશલી જઇએ. 

 ગાધંીજી દચક્ષણ આરિકા શતા ત્માયે ત્માનંા કામદાઓ રશન્દીઓ ભાટે અન્મામકતાષ ફન્મા 

શતા. ત્માયે ગાધંીજીએ એલા કામદાઓ વાભે રડત આદયી શતી. યતુનમન વયકાયે જ્માયે રશન્દી 

રગ્નને ણ ગેયકામદે ઠયાલલાન કામદ કમો ત્માયે ત્માનંા રશન્દીઓ છેડાઇ ગમા. કેભ કે આ 

રગ્ન વફંધંી કામદાથી રશન્દુ પ્રજા અને ધભષની તલત્રતા ય દેખીતી યીતે જ હભુર થમ શત. 

 ગાધંીજી ત્મા ં અગ્રેવય શતા. ગાધંીજીએ તભાભ રશિંદીઓને બેગા કયી આલા કામદાઓ 

વાભે રડત િરાલી, આભ વત્માગ્રશન આયંબ ઇ.વ. 1913ના વપ્ટેમ્ફય ભાવભા ંથમ. આ નલા 

કામદાનુ ં સ્લરૂ એટુ ં તનિંદ્ય અને અભાનકાયક શત ુ ં કે રશન્દી સ્ત્રીઓને ણ વત્માગ્રશના આ 

યદુ્ધભા ંજડાલાની જરૂય ડી. શરેા ત વત્માગ્રશની રડાઇભા ંભાત્ર રુુ જ કેદભા ંજતા. અને 

સ્ત્રીઓ ભાત્ર તેભને ધીયજ અને ઉિેજન આતી. શલ ેત સ્ત્રીઓને ણ ેવરભા ંજલાન લાય 

આવમ. 

 તાના તળરના યક્ષણ ભાટે તેણ ેકમ્ભય કસ્મા તવલામ આય ન શત. ગાધંીજી સ્ત્રીઓની 

વશામને આલશ્મક વભજી, બાયે ભશત્ત્લ આતા શતા.  આ વત્માગ્રશની રડતભા ંરશન્દી સ્ત્રીઓને 

ણ વાભરે કયી. તઓે તાની આફરૂ અને દેળની પ્રતતટઠા ખાતય તે આનદંથી ેવરભા ંજલા 

રાગી. તેભા ં અનેક સ્ત્રીઓ ગબષલતી શતી. કેટરીક સ્ત્રીઓના નાના ફાક દૂધ ીતા શતા. 

કેટરીક સ્ત્રીઓ તાના લશારા ફાકને ઘયે મકૂીને કેદભા ં ગઇ શતી. આ ેવરભા ં ગમેરી 

સ્ત્રીઓન ેઅનેક પ્રકાયના કટટ આલાભા ંઆલતા. ઘણી ફધી સ્ત્રીઓને ત્રણ-ત્રણ ભાવની વજા 

કયલાભા ંઆલતી શતી. આ સ્ત્રીઓ જ્માયે ેવરભાથંી ફશાય નીકી ત્માયે તેભની તદુંયસ્તી ઘણી 

જ ફગડી ગઇ શતી. 

 લેચરમમ્ભા નાભની એક ભદ્રાવી ફાચરકા ેવરભાથંી છૂટતા ં જ મતૃ્ય ુ ાભી શતી. અને 

ફીજી કેટરીક સ્ત્રીઓ મતૃ્યનેુ બેટલાની તૈમાયી કયી યશી શતી. આ રડતભા ંેવભ રશન્દી રુુના 

અગ્રેવય ગાધંીજી શતા તેભ રશન્દી  સ્ત્રીઓના અગ્રવેય કસ્તયુફા શતા. આ રડતભા ંરશન્દી સ્ત્રીઓએ 

ેવ કામષ કયુું શત ુ ં તેનુ ંસ ુદંય લણષન શ્રીભતી રાકે ઇંરડમન ઓતતનમનભા ંપ્રતવદ્ધ કયાવયુ ં શત ુ.ં 

એભા ંરખ્યુ ંશત ુ ંકે, ાશ્ચાત્મ દેળના રક વભેવ છે કે રશન્દી સ્ત્રીઓ ડદાભા ંયશનેાયી છે. તેભના 

તલિાય પ્રળસ્ત શતા નથી. અને વાલષજતનક કામોભા ંતભેને કઇ યવ શત નથી. યંત ુતેભને એ 

જાણીને અલશ્મ આશ્ચમષ થયુ ં શળે કે અનેક રશન્દી સ્ત્રીઓ ેવભા ં કેટરીક ફશનેને ળીઘ્ર પ્રવલ 

થલાની તૈમાયી શતી. ત કેટરીક ફશનેના ખાભા ં નાના ફાક શતા. કેટરીક યલુતીઓ 

કુભારયકાઓ શતી. આ ફધી ફશને અનેક કરઠનાઇમ વશીને આ વત્માગ્રશભા ંજડાઇ શતી.  
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 આ રડતા અંતતભ પ્રમત્ન દ્વાયા ેવ રશન્દી રકએ ળાતંત અનબુલી તેભા ં વલષ પ્રથભ 

નાતારની થડીક સ્ત્રીઓએ આગેલાની રીધી અને તાના ત્નીત્લને કામદેવય ઠયાલલાને ભાટે 

ેવરભા ં જલાનુ ં સ્લીકાયુું શત ુ.ં કેટરીક સ્ત્રીઓ જશાતનવફગષથી ણ આલી શતી. નાતારથી ેવ 

સ્ત્રીઓ આલી શતી ત ે વલ ેપ્રતતષ્ટઠત અને વાયા ઘયની શતી તે ગે િારીને લારક્રસ્ટ સધુી 

શોંિી શતી. ત્મા ંતેભને કડલાભા ંઆલી શતી. અને વેંકડની વખં્માભા ંત્રણ ભરશનાની કરઠન 

વજા બગલલાને ેવરભા ંભકરી આી શતી. 

 ટ્રાન્વલારની સ્ત્રીઓ યસ્તાભા ંખાણભા ંથતી આલી શતી અને યસ્તાભા ંવબાઓ બયતી 

આલી શતી. વબાઓભા ંતે રુુને ઉદેળ કયતી કે, "તભે રક કાભ છડી દ અને ગરુાભની 

ભાપક જીલતા યશલેા કયતા ભયી જલાનુ ંસ્લીકાય. 

 એ સ્ત્રીઓના કશલેાથી શજાય રુુએ શડતાર ાડી શતી. જ પ્રાયંબભા ંજ આ સ્ત્રીઓ 

તાની જાતત અને દેળની ભમાષદાના યક્ષણ ભાટે આ રડત ન આદયી શત ત તે કામષ કદાત 

થઇ ળકત નશીં. ત્માય છી રગબગ છ અઠલારડમા છી ટ્રાન્વલારની સ્ત્રીઓ શડતારભા ં

જડાલા નીકી ડી. તેભન ેણ કડીને ેવર બગેી કયલાભા ંઆલી. 

 આ સ્ત્રીઓ ેવરભાથંી છૂટી તેભાથંી થડા રદલવભા ંજ ફેન ેપ્રવલ થમ. રગબગ 20 

લષની એક ફાચરકા ભયી ગઇ અને એક ભરશના સધુી ભયણથાયી ય ડી યશી. 

 આખયે આ રડતથી ઉદે્દળ યૂ થમ. 

 આલી કતષવમાયામણ સ્ત્રીઓ તલ ે શ્રીભતી રાક રખે છે કે, "આલી સ્ત્રીઓ થકી 

રશિંદુસ્તાન બરે ગોયલ  અનબુલી ળકે છે. યંત ુદચક્ષણ આરિકાની રશન્દી સ્ત્રીઓએ ત્મા ંતાના 

દેળના રકને ધચૃણત અને તચુ્છ વભજલાભા ંઆલતા શતા તેભને ઉન્નત કયાલને ભાટે ેવ કામષ 

કયુું. તેનાથી રશન્દને ભાટે અતધક ગોયલળાી ફીજી કઇ લાત નથી. " 

 દચક્ષણ આરિકાભા ં ગાધંીજીએ તલજમ ભેવમ તે રશન્દના ઇતતશાવભા ં વત્માગ્રશનુ ં આ 

યદુ્ધ, ગાધંીજીના અગ્રેવયણા શઠે રશન્દીઓન તલજમ સલુણાષક્ષયે વદાને ભાટે અંરકત થમેર 

યશળેે. બાયત લષની ઉન્નતતને ભાટે સ્ત્રીઓની વશામની ખાવ આલશ્મકતા છે એ લાત ગાધંીજીએ 

લાયંલાય બાય મકૂીને કશી છે. અને તેભને જાગતૃ કયલા ભાટે તેભણ ેઅથાગ પ્રમત્ન કમાષ છે. 

ભશાવબા ગાધંીજીના નેતતૃ્લ નીિ ેઆવમા છી લધાયે ભશત્લનુ ંરયલતષન એ થયુ ંકે ભશાવબાભા ં

બાણ ેવ અંગ્રજેીભા ંજ થતા તેને પેયલીને સ્લબાાભા ંબાણ થલા રાગ્મા. તેથી રશિંદના ખણૂ ે

ખણૂાભા ંરુુ-સ્ત્રીઓ, ફાક અને અબણ લગષ ણ ભશાવબા શુ ંછે તે વભજલા રાગ્મા. 

 43 લષ સધુી થમેરા કાભનુ ં તવિંશાલરકન ગાધંીજીએ કયુું. તેભને જણાવયુ ં કે આ કામો 

ભાત્ર રુુ લગ ેજ કયુું છે. રુુનુ ંઅધાુંગ ગણાતી સ્ત્રીઓ વબાઓભા ંક્ામં દેખાતી ન શતી. 

અલાદ તયીકે તલદેળી છતા ં રશિંદને જ તાન દેળ ગણી યશરેા આમષરેન્ડલાવી ભૈમા એની 

ફેવન્ટ અને રશિંદનુ ં બરુબરુ દેલી વયજજની નામડુ તવલામ રશિંદી ભરશરાઓએ ભશાવબાભા ં

રુુની ફયફયી જાશયે કામષક્રભભા ંબાગ રીધ જણાત ન શત. 
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 વન 1919ની કરતતાની ભશાવબાભા ંસ્ત્રીઓને ણ જાશયે કામષક્રભભા ંબાગ રેતી કયલાનુ ં

ઠયાવમાથી વન 1929ના લષની રાશયની ભશાવબાભા ંવેંકડ સ્ત્રીઓએ સ્લમવંેતલકા તયીકે કાભ 

કયુું શત ુ.ં સ્લયાજ્મની રડત લખતે ભશાત્ભાજીના ઉદેળે જનતાભા ંઅભતૂલૂષ જાગતૃત આલી. 

ેવના રયણાભે શ્રી લલ્રબબાઇ ટેરના નેતતૃ્લ નીિે ફાયડરી તાકુાભા ં અબણ, બી, 

તનળસ્ત્ર ગાભઠી ણ ખેડતૂ પ્રજાએ ગાધંીજીનુ ંઅરશિંવાનુ ંશતથમાય ધાયણ કયી વત્માગ્રશ આદમો. 

 નભક વત્માગ્રશ લખત ેગાધંીજીને દાડંી-કિૂ જલા ભાટે તલદામ આલા આલેરી ભાનલ 

ભેદનીભા ંએક શજાય સ્ત્રીઓએ વયઘવભા ંબાગ રીધ શત. 

 દાડંીમાત્રા જબંવુયથી પ્રસ્થાન કયી આભદ ગાભ ેઆલી ત્માયે તેભણે આ વત્માગ્રશની 

રડતભા ં રશિંદુ, ભસરુભાન, સ્ત્રી-યુને જડાલાની શાકર કયી શતી. જબંવુયથી આભદ સધુીની 

આ કિૂભા ંશ્રીભતી કભરાદેલી િટાધ્મામ ગ ેિારતા િારતા વાથે યહ્યા શતા. ગાધંીજીએ 

સ્ત્રીઓ ભાટે ણ બતલટમભા ં રડલાનુ ં ઘણુ ં ક્ષેત્ર ભળે. એભ જણાવયુ ં શત ુ.ં આ રડતભા ં

ગાધંીજીએ કુભારયકાઓ ાવેથી ણ ભદદ ભાગંી શતી. કહ્ુ ં કે, "આ રડતભા ંનાની છકયીઓ 

ણ કાભભા ંઆલી ળકે છે. છકયીઓના કાગ ભાયી ાવે આવમા જ કયે છે, કે તભે અભને 

વાથે કેભ રઇ નથી જતા? વાથે રીધા શત ત તભાયી અભે રાકડી ણ ફનત અને ભીઠંુ 

ફનાલતા ફનાલતા ેવરભા ંણ જાત. ગાધંીજીની વતત કામષ કયલાની શાકરે રકભા ંઅનેય 

ઉત્વાશ ેદા થમ. 

 ગાધંીજી દારૂતનેધની પ્રવતૃિભા ંબાગ રેલાની વરાશ સ્ત્રીઓને આતા. ઉયાતં યેંરટમા 

ઉય ણ કાભ કયલાનુ ંજણાલતા.  દારૂતનેધની પ્રવતૃિઓભા ંસ્ત્રીઓને બાગ રેલા ભાટે કશતેા 

કે, "ભને આળા છે કે તભે દારૂરડમાનુ ંયાજ્મ ત વદં નશીં જ કય. યાજ્મભા ંદારૂન આટર ફધ 

વમાાય િારે છે તે એક દ છે. અને તે આણે દૂય કયલા ભાગીએ છીએ. 

 ભીઠુફશને ીટીટ ગાધંીજીના યંગે યંગાઇ રકને દારૂત્માગ કયાલલાનુ ંકાભ કયતા શતા. 

ગાભડ ેગાભડ ેપયી નાયી િેતના જગાલલા ફશનેને રશિંભત આલા વબાઓ બયતા. આગના 

સધુાયકએ પ્રગતતન દય છડય ત્માથંી ગાધંીજીના યાટટ્રીમ અવશકાયના આંદરને ઇ.વ. 

1917ભા ં વભગ્ર દેળભા ં નાયી િેતનાને ણ ઝઝંી. શભરુર િલભા ં વેંકડ સ્ત્રીઓએ 

આત્ભબગ આી િલને ભજબતૂ ફનાલી શતી. 

 ગજુયાત વબાએ ખેડાની રડતનુ ંનેતતૃ્લ વબંાળયુ ંતેના પ્રમખુ ગાધંીજી શતા. આ લખતે 

ગાધંીજી િંાયણની વત્માગ્રશની રડતની દય વબંાી યહ્યા શતા. ખેડાની રડતભા ં ગાધંીજી 

વાથે .ૂ કસ્તયૂફા, અને આનદંીફશને શતા. શ્રીભતત વયજજની નામડુએ ફશનેને રશિંભતન વદેંળ 

ાઠવમ શત ત અભદાલાદથી અનસમૂાફશને ણ આ જનિલભા ં બાગ રેલા શોંિી 

આવમા શતા. કંુલયફેને આ રડતભા ંપે્રભ અને ળોમષના ગીત યિી ગાઇને તાન પા આપ્મ 

શત. આ રડતભા ંફશને ગાભડ ેગાભડ ેપયી લી શતી. કસ્તયૂફા વત્માગ્રશથી અજાણ્મા ન શતા. 
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 દચક્ષણ આરિકાભા ંિરાલેરી રડતભા ંભરશરાઓન ભયિ કસ્તયુફાએ વબંાળમ શત ન ે

ત્રણ ભરશનાની ેવર ણ લેઠી શતી.  

 તયણા ગાભની ફશનેના દયદાગીના, ઘયેણા લગેયે ઘયલખયીની િીજ ને ડયઢાકંય 

ભાભરતદાયે જપ્તીભા ં ઉાડયા ત્માયે કસ્તયુફાથી યશલેાયુ ં નશીં, તયત જ ફશનેને બગેી કયી 

વબા બયી. ફશનેભા ંિેતન બયલા પ્રલિન આપ્યુ.ં 

 આણા રુુએ વત્મની ખાતય ેવ રડત ઉાડી છે તેભા ં આણ ે તેભન ઉત્વાશ 

લધાયલ જઇએ. વયકાય ેવ કટટ આે તે વશન કયવુ.ં જભીન, ભાર ેવ કંઇ રઇ જલ શમ તે 

રઇ જલા દેલ. ણ ૈવા આીને જૂઠા ફનવુ ંનશીં. દુોઃખ ખભવુ ંણ પ્રતતજ્ઞા યથી ખવી જવુ ં

ન જઇએ. વયકાયી નકયથી ડયવુ ં નશીં. ધીયજ યાખલી અને આણા બાઇઓ, તતઓ અને 

છકયાઓને રશિંભત આલી. "ગાધંીજીના ડછામા રૂ કસ્તયુફાએ જ્માયે બાણ આપ્યુ ં ત્માયે 

ત્મા ંશાજય યશરે ફશનેનુ ં શૈયુ ંબયાઇ આવયુ ંકહ્ુ,ં "તભે અભાયા ભાટે આટરા ફધા દુોઃખ લેઠલા 

તૈમાય છ ત અભે ળા ભાટે ડયીએ." 

 કસ્તયુફા, આનદંીફશને, અનસમૂાફશને લગેયે જ્મા ં જ્મા ં જતા ત્મા ં તેભને જલા 

વાબંલા સ્ત્રીઓ કીડીની ભાપક ઉબયાતી. ત ખેડાના ખણૂ ે ખણૂ ે પયી લતા સ્લમવેંલકના 

કાનભા ંગાધંીજીન ભતં્ર ગુજંત શત. " આ રડતભા ંસ્ત્રીઓને વાથ ેયાખ. " 

 અલવય ભે પ્રજાને વાક્ષયતા, સ્લચ્છતા અને સ્લાતતં્ર્મના ાઠ બણાલલાનુ ં ચકૂતા 

નશીં. ગાધંીજીએ જગાલેરી નાયી િેતનાની ભળાર ઝશલા રાગી. વબાઓનુ ં ભગંરાિયણ 

શલે ખેડાની ફાાઓ રશિંભતથી વમાવીઠ ય િડી લદેંભાતયમૌ ગાઇ કયલા રાગી. ખેડાની 

જનભેદનીવાભે ગાધંીજીએ કહ્ુ,ં "સ્ત્રીઓએ ત તતઓ કેદભા ંજામ તે તનતભિે જરૂય ઉજાણી કયલી 

જઇએ ેવ વત્માગ્રશ કયે તે તાને શાથે જુરભ નથી કયત. " આ રડત દયમ્માન યાજદ્વાયી 

નેતાઓએ વભાજસધુાયાને અત્મતં લેગ આપ્મ. ખેડાની ખેડતૂ ફશનેના રદરભા ંઆ રડતે શક્કનુ ં

સ્લાતતં્ર્મ ભેલલાની આળા જગાડી. 

 મુફંઇ ખાતે બયામેરી જાશયે વબાભા,ં ખેડાની ફશનેએ આ રડતભા ંવાથ આપ્મ શત 

તે તલ ેગાધંીજી ફલ્મા " ખેડાની આ રડતભા ંસ્ત્રીઓ ણ વાભેર થઇ ત ેરીધ ેગાભડાઓની 

વબાભા ંએક અરોરકક દેખાલ થઇ યશ ેછે. ફશને કશ ેછે કે, વયકાય બર ેઅભાયી બેંવ રઇ જામ, 

દયદાગીના રઇ જામ, ખેતય ખારવા કયે ણ અભાયા રુુલગે રીધેરી પ્રતતજ્ઞા ાલી જ 

જઇએ. " આભ ખેડાની આ રડતે ફશનેના વાથ વશકાયની વમાક સ્લરૂ ધયુું. 

 વાધેવયભા ં ભશાત્ભા ગાધંીજીનુ ં વત્માગ્રશનુ ં બાણ વાબંલા ખેડતૂ જડ ે 300 ખેડતૂ 

ફશને શાજય થઇ શતી. તલચિત ભેાઓભા ંજ વાથ આતી ખેડતૂ ફશને વામદુાતમક રશત ભાટે 

જ્માયે ઘયની ફશાય નીકે છે ત્માયે તેની દૃષ્ટટ તલળા ફને તે સ્લાબાતલક છે. 

 ભધયાતે ઊઠીને ઠયને ંાતી સ્ત્રીઓ તેની કનડગત ન જઇ ળકે, તાની 

ઘયલખયીની શયાજી થતી જઇ તેભના ટારંટમા ગી જામ ત તે રુુની ટેક ણ લધ ુરદલવ 
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ટકલા દે નશીં, એટર ે ગાધંીજીએ ખેડાની પ્રજાને શરેેથી જ િેતલણી આી શતી કે, "આ 

વત્મની રડતભા ંસ્ત્રીઓને તભાયી ડખે યાખ. " 

  જ્માયે વાલ, પરયમાદ કયલા ભાટે કિેયીના ફાયણા ફધં થમા ત્માયે ણ ખડેાની 

સ્ત્રીઓએ ીછેશઠ કયી ન શતી. ખેડાની આ રડતે પતત ખેડાની ખેડતૂ ફશનેએ, ખડેાભા ંજ નશીં 

યંત ુવભસ્ત ગજુયાતી નાયીજગતભા ંતતવ્રતન જ અથષ આપ્મ. તત વાથે સખુની વડ તજી 

કયા કટટ ઝીરલાભા ંઆનદં ભાણતી એક નશીં શજાય વીતાઓને જન્ભ આપ્મ. ગાધંીજીના 

ભાગષદળષન સ્થે સ્ત્રી નેતાઓએ સધુાયાન નાદ અત્માય સધુી ભરુાઇ ગમેરા ગાભડાઓભા ંણ 

જગાડય. િારતી રૂરઢમ વાયી કે ખટી તેની િિાષ ગાભડાને ાણી ળેયડ ેણ થલા રાગી. આ 

લખતે સ્ત્રીઓન પા શજી તેભના ંરુુ લગષને જભ આલા યૂત જ ભમાષરદત શત. 

 અંગ્રેજ વયકાયે યરેટ કામદ જાશયે કમો, મુફંઇ તભરભા ંશડતાર ડી. આ શડતારભા ં

કાભદાય લગષના સ્ત્રી-રુુની વખં્મા વલા રાખ ેવટરી થઇ ગઇ. આ એકટ વાભે ઝફંળે 

િરાલલા, ગાધંીજીએ વત્માગ્રશ રીગ સ્થાપ્યુ.ં 

 "જચરમાલંારા ફાગ" શત્માકાડં લખત ે ણ જનતાએ તલયધ િલ ઉાડી શતી. 

આવાભ, ફગંાભા ંયેલ્લેના કાભદાય શડતાર ય ગમા. તભદનાયુભા ંકય નશીં બયલાની રડત 

િારી. જંાફભા ં ળીખ જનતાની અકારી િલ ળરૂ થઇ. આ વલે રડતભા ં ભરશરાઓ 

રુુની ડખ ેઆલી ઊબી યશી શતી. 

 અવશકાયની રડત લખતે ખડેાની ખેડતૂ ફશનેએ ળીખલરે ફધાઠ અભરભા ંમકૂલાન 

ળશયેી ફશને ાવે અલવય આવમ ત્માયે વેંકડની વખં્માભા ંફશનેએ વબાભા ંશાજયી આી. 

 સ્લદેળી અને દારૂફધંીન ગાધંીજીન ભતં્ર વાબંળમ. સયુતની આગ લખતે ઓઝરભા ં

યશરે ફશને, ખજા અને લશયા કભની સ્ત્રીઓના જીલનભા ંશલે નલ યવ આવમ, ફાયી આડ ે

ઊબી યશી ત ેચખરાપતભા ંતયલરયમા રડામક સ્લમવેંલકને આદયલૂષક તનશાતી થઇ. મકુ્સ્રભ 

નાયીઓ છૂટથી ખલુ્ર ે ભોંએ વબાઓભા ં જતી. રશિંદુ સ્ત્રીઓને જઇ તાની છાત દળા જડ ે

વયખાલતી. મકુ્સ્રભ કભ શજુ લેાય, ઉદ્યગ તેભજ તળક્ષણભા ં રશિંદુઓ કયતા ં ઘણી જ છાત 

શતી. તેની અવય મકુ્સ્રભનાયીના વાભાજજક જીલન ય ણ થતી. 

 રયલતષન ફશાયથી ત નજીવુ ંજ દેખાત ુ ંશત ુ ંણ તેની ાછ યશરેી ઊંડી પે્રયણા શતી, 

સ્ત્રીસ્લાતતં્ર્મની, ળાયીરયક ટાટી, પેળનેફર લસ્ત્ર, રૂઢીચસુ્ત દાદી, લડદાદીઓ વાભે ઝીરલી 

ડતી ટક્કય, ળાાભા ં દાખર થતી રશિંદુ ફાા ેવટરી જ શતી. તૈમફજી કુટંુફ ેવલા સધુાયક 

ઘયની સ્ત્રીઓએ ડદ છડય. સ્ત્રીઓભા ં આત્ભતલશ્વાવ લધ્મ. દેળબયભા ં ચખરાપત અને 

અવશકાયની રડતન જુલા યૂ જળથી પેરાત શત ત્માયે ગાધંીજીએ ફશનેને યેંરટમાની 

પ્રવતૃિ િરાલલા કહ્ુ,ં કેટરીક ફશનેએ તેભા ંબાગ રીધ. ફાયડરી વત્માગ્રશ લખતે એક િોદ 

લયવની ફાકીએ વયદાયને આલકાય આતા ં કશેુ,ં અભાયા યતલળકંયબાઇને વયકાય કડી 
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ગઇ તેથી અભે રદરગીય ત જરૂય છીએ, યંત ુડયી ગમા નથી અભને આ ેવર-માત્રાઓ લધાયે 

ભજબતૂ ફનાલી યશી છે. 

 વામદુાતમક વત્મયદુ્ધના જળભાથંી આ અનેક ફાર-લીયાગંનાઓ ખડી થઇ. વયકાયની 

દભન નીતત ખેડતૂભા ં અયેયાટી ન પેરાલી ળકી અને ખેડતૂભા ં રશિંભત આલી તેનુ ં ઘણુ ં શે્રમ 

સ્ત્રીઓના પાે જામ છે. ફાયડરીની સ્ત્રીએ મતૃ્ય ુવભમે ણ બાગલત કે ઘયના ભાણવને ફદર ે

વત્માગ્રશને વબંામો શમ એલા દાખરાઓ ઇતતશાવને ાને સલુણષ અક્ષયે નોંધામા છે. 

ફાયડરીની રડત લખતે ળાયદાફેન ભશતેાએ અનેક વબાઓ બયી, ફાયડરીની છાલણી 

વબંાી શતી. 

 વન. ઇ.વ. 1921ભા ં અવશકાયે વભસ્ત રશિંદને વાકંતુ ં દેળબક્તતનુ ં એક નવુ ં પ્રતતક 

આપ્યુ ં તે -ખાદી. ખાદીધાયી ાયવીનાયી ભીઠુફેન અતલશ્રાતં ગાભડા ં ખ ૂદંી નાયી િેતનાન ે

જગાલતા. બક્તતફા દેવાઇ ણ નતૂન જાગતૃતન વદેંળ શોંિાડલા ગાભડાઓભા ંધભૂી યહ્યા. 

આ તવલામ ભણીફશને ટેર, લગેયે અનેક ફશને મથાળક્તત ભદદ કયતા. ગલનષય ાવે ેવ 

ભડં ગયુ ં તેભા ં શ્રી ળાયદાફશને, શ્રી ભીઠુફશને અને શ્રી બક્તતફા ણ શતા.ં ગાધંીજીએ 

િરાલેરી વાભાજજક ક્રાતંતને ભાગે ણ સ્ત્રીઓ ઠીક ઠીક આગ લધી. 

 સ્ત્રીઓની વબાઓભા ંપતત રડત તલે નશીં ણ ફીજી અરક-ભરકની લાત ણ થતી. 

ળશયેની ફશનેને જઇ ગાભડાની ફશનેને ણ કુતશૂર જાગતુ.ં અને એભાથંી જીલનના અવખં્મ 

વલારના નલા જલાફ ણ ભેલતી થઇ. અને સ્ત્રી સ્લાતતં્ર્મના ભાગ ેઆગ લધતી ગઇ. 

અંગ્રેજ વયકાયે ઠકી ફેવાડેર વામભન કતભળન તલરુદ્ધ આલેરી રડત લખતે ળશયેી ભરશરાઓ 

કાા લાલટા રઇ નીકતી. તનળાે જતી ફાાઓએ તાના ાઠયસુ્તકભાથંી ળશનેળાશ 

િંભ જ્મર્જના પટા પાડયા. યાણી તલતટયીમા અને ભેયી ય મછૂ ચિતયી. ફાહૃદમે ણ 

આલ ય ઠારવમ. 

 નભક વત્માગ્રશ લખતે તલદ્યાથીઓએ ળાા-કરેજ છડી નાની ફાાઓ લાનય વેનાભા ં

દાખર થઇ, તલદેળી યભકડા ંય તકેટીંગ કયુું. સ્લયાજ ન ભે ત્મા ંસધુી િા-વાકય ન રેલાના 

વ્રત રેલામા.ં ફશનેએ ઘયઆંગણે ભીઠંુ કવયુ.ં વયજજની નામડુ ણ ભીઠંુ લેિી પા 

ઉઘયાલતા. શજાય લહઆુરુઓએ ઘભૂટા છડમા ત ણ લડીર નાયાજ ન થમા. દારૂના ીઠા 

ય ગરીિ ગા અન ેઅડરાઓ વશી સ્ત્રીઓને તકેટીંગ કયુું. ભશલ્રે ભશલ્રે તલદેળી લસ્ત્રની 

શીઓ વગી. સ્લદેળીના ગયફા ગલામા. યરઢમે િાય લાગ ેઊઠીને પ્રબાતપેયીઓભા ંબાગ 

રઇ સ્ત્રીઓએ સ્લાતતં્ર્મના ગીત ગામા.ં 

 સ્લદેળી ભતં્રે  રયલાયભા ંતળસ્ત આણી, ફય-વાજં શાથભા ંતકરી રઇને શજાય સ્ત્રીઓ 

દેળની વભસ્મા તલે ભારશતી ભેલલા વબાઓભા ં શાજય યશતેી. યાજકાયણની િિાષઓ કયતી. 

સ્ત્રીઓ વયઘવભા ં જતી, ચરવ તેન ે યકે ત દૂધ ીતા ફાકને ખાભા ં રઇ યસ્તાભા જ 

અરડિંગ નાખી યાતબય ફવેી યશતેી. કાયાલાવને આલકાયતી. એક સ્લતતં્ર નાગરયક તયીકેની 
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જલાફદાયીઓ અને ળક્તત આ ફશનેભા ંઆલી. રશિંભતબેય દેળની વભસ્માઓ ઉકેરલાભા ંતાન 

પા નોંધાલલા રાગી. ફાજુી કડામા ત્માયે મુફંઇભા ં5000 કાભદાયએ શડતાર ાડી ત્માયે 

તેને ભખયે તાના લગષન રાર ઝડં રઇ વેંકડ, કાભદાય ફશનેએ સ્લાતતં્ર્મ યદુ્ધભા ંરશી યેડી 

ઝકત પા નોંધાવમ છે. ળરૂઆતભા ંસ્ત્રી આગેલાન ન શતી ણ ેવભ ેવભ તેનાભા ંજાગતૃત 

આલતી ગઇ તેભ તેભ તેણ ેરડતના સતૂ્ર તાના શાથભા ંરઇ રીધા. 

 ત્માય છી જાગતૃતભા ં લેગ આવમ.  અંગ્રજેી તનળાભથંી બણીને ફશાય નીકેર 

ગણીગાઠંી સધુાયક કુટંુફની સ્ત્રીઓ ણ આ સ્ત્રીઓની ઉન્નતી કયલાના કામષભા ં જડાઇ. શ્રી 

તલદ્યાફશને તનરકંઠ, તૈમફજી કુટંુફની ફશને, શ્રી શતભદાફેન, શ્રીભતી ડતટય લગેયે ફશનેએ 

ળશયેભા ંરેડીઝ તરફ, કન્માળાાઓ, તવલણ-બયત-ગ ૂથંણના લગો, તથા પ્રઢેતળક્ષણના લગો 

ેવલી પ્રવતૃિઓ કયી ફશનેને ઘય ફશાયની સ્ત્રીઓની પ્રવતૃિ તલે જાગતૃ કયી. આલી છૂટીછલાઇ 

પ્રવતૃિઓનુ ં શેુ ં વગંરઠત સ્લરૂ ઇ.વ. 1927ભા ં ભળયુ.ં એક અગ્રેજ ભરશરાના પ્રમગ લડ ે

શરેી અચખર રશિંદ ભરશરા રયદનુ ંશેુ ંઅતધલેળન જાન્યઆુયી તા. 5-8- સધુીભા ંબયાયુ.ં 

તેભા ંસ્ત્રી તળક્ષણના વલારને તલળે ભશત્લ અાયુ.ં 

 આ રયદભા ં બાગ રેલા ભાટે ઉદાયભતલાદી સધુાયક કુટંુફની જ સ્ત્રીઓ આગ 

આલી. અભરદાય,લકીર, ડતટય, અને જાશયેકામષકતાષઓની ત્નીઓ તેભા ંપ્રથભ લખત વાભેર 

થઇ. તે ઉયાતં દેળી યાજ્મની યાણીઓ ણ ઉચ્િ સ્થાન ળબાલલા શાજય થઇ. આ 

અતધલેળનનુ ંફીજુ ંવત્ર બયાયુ ંત્માયે તેભા ંફારગ્નને અટકાલલા ળાયદા-એતટને ટેક અામ. 

તેભજ ભધ્મસ્થ ધાયાવબાભા ં સ્ત્રીઓને પ્રતતતનતધત્લ આલાની ભાગણી શરેી જ લાય સ્ત્રીઓ 

તયપથી યજૂ કયલાભા ંઆલી. 

 જાશયે કામષક્રભના અનબુલે સ્ત્રીને જણાયુ ં કે તાની શારત સધુાયલા ભાટે જઇત ુ ં

ફધંાયણ ઘડાલવુ ં શમ ત ધાયાવબાભા ં સ્ત્રીઓએ તાન અલાજ ભક્કભતાલૂષક યજૂ કયલ 

જઇએ. શ્રીભતં  વન્નાયીઓને જનઆંદરન તલળે ખ્માર ણ ન શત. ઇ.વ. 1930ભા ંભરશરા 

રયદના િથા અતધલેળનભા ંસ્ત્રીઓના લાયવા-શક્કના વલાર ય િિાષ તલિાયણા થઇ. આજ 

અયવાભા ં સ્ત્રી કાભદાયની શારત અંગ ે એક તાવ િં તનભાયુ ં શત ુ.ં તેની વભક્ષ જુફાની 

આલા ભરશરા રયદ આગ આલી. ળશયેના એક ખણૂાભા ંભશત્લનુ ંયાટટ્રીમ કામષ કયી યશરેી 

ગયીફ ભજૂય ફશને તયપ રયદે શરેી જ લાય નજય નાખી.  

 આજ સધુી તાના ઘય-ગાભની ફશાય કદી ન ગમેરી ફશને ભાટે રશિંદબયભા ંએક વાથે 

કઇ ણ કામષ કયવુ ંએ તદ્દન નલ જ અનબુલ શત. સ્ત્રીઓના વગંઠનની તાકાત ફતાલલા ભાટે 

તાની ભાગંણીઓ એક વાથે ઠેયઠેય યજૂ કયલાન રયદે તનણષમ કમો. ઇ.વ. 1931ભા ંબયામેર 

અતધલેળને તા. 1 ભાિષના રદલવને નાયીરદન તયીકે ઉજલલાની શાકર કયી. 

 ભરશરા રયદની સ્થાના એ જભાનાને અનવુાય તળક્ષણ અને વાભાજજક સધુાયાના 

કામો ભાટે થઇ શતી. અને રયદનુ ં ફધંાયણ ણ એ જ પ્રભાણે ઘડાયુ ં શત ુ.ં અત્માય સધુી 
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યાજકાયણથી દૂય યશરેી રયદે ઇ.વ. 1932ના અતધલેળને યાજકાયણભા ંઆડકતય પ્રલેળ કમો. 

દેળના આતથિક, વાભાજજક, યાજકીમ તથા જાશયે જીલનભા ંસ્ત્રીઓને મગ્મ સ્થાન અાલલા ભાટે, 

તેભના શક્કનુ ંએક જાશયેનામુ ંપ્રકટ કયુું. ધભષ કે નાત-જાતના બેદબાલ તલના સ્ત્રીઓ નાગરયક 

અને યાજકીમ શક્ક ભાટે અતધકાયી શલાની ઘણ કયલાભા ંઆલી. તેને જાશયે નકયી, વયકાયી 

શદ્દા, અને ભાન-વન્ભાનભા ંરુુ વભલડી ગણલાની ભાગણી કયલાભા ંઆલી. 

 ચિરટળ નકયળાશીને સ્ત્રીજાગતૃતન જુલા ગમ્મ નશીં, તેના શ્વતેત્રભા ંઆ ભાગણીઓ 

ઉય ઠંડુ ાણી યેડલાભા ં આયુ.ં ભરશરા રયદે તેની ફધંાયણીમ કામષનીતત અનવુાય 

આશ્વતેત્રન કાભિરાઉ સ્લીકાય કયી વાથવાથ જ શક્કનાભને લગી યશલેાની ઘણા કયી. 

અને રડત જાયી યાખી. ભરશરા જાગતૃતનુ ં આ એક વીભા ચિહ્ન ગણી ળકામ. ઇ.વ. 1932ભા ં

રયદના પ્રમત્નન ે રયણાભે રદલ્શીભા ં રેડી ઇયલીન કરેજ પય તલભેન નાભની વસં્થા 

અક્સ્તત્લભા ંઆલી. મતં્રયગુભા ંસ્ત્રી જીલનભા ંઆલેર નલી જાગતૃતનુ ંઆ વસં્થા એ એક નક્કય 

સ્લરૂ શત ુ.ં 

 અવશકાયની યાટટ્રીમ રડતભા ં ઝંરાલેરી યંત ુ યિનાત્કભ યાજકાયણભા ં ન વભાઇ 

ળકેરી ભરશરાઓભાથંી કેટરીક રયદ તયપ લી. આગેલાન ભરશરાઓ અને યાજકીમ 

કામષકતાષઓ શલે સ્ત્રી િલભા ંઆગલેાની બમો બાગ રલેા રાગ્મા. 

 યાજકાયણથી દૂય બાગતી રયદની નીતતભા ં ણ શલે શલ ે પયક ડલા રાગ્મ. 

તેભણ ેજયુ ં કે એક સ્ત્રી તયીકે તે ેવ વાભાજજક આઝાદી ભાગંી યશી છે તે ણ આઝાદ રશિંદ જ 

આી ળકે છે. સ્લતતં્ર બાયતની રૂયેખા ણ કતયાલા રાગી. 

 ેવ પ્રથા તેને રુુ વભલડીન દયજ્જ આે અને તે બગલલાની વંણૂષ તક અને 

વગલડ આે તે જ તેને ભન આઝાદી. ભાત્ર સ્ત્રી શલાનુ ં ફશાનુ ં આી કઇ તેના ભાગષભા ં

અંતયામ ઊબા ન કયે તે મદુ્દા ય વલષ ભરશરા વભાજ એક શત. 

 ઇ.વ. 1935ભા ં રયદનુ ં કામષ યેંરટમ, ગ્રાભદ્યગ, અસ્શૃ્મતા તનલાયણ, લગયેે દ્વાયા 

ગાભડાઓભા ંણ પેરાયુ.ં આ અયવાભા ંસ્ત્રી તળક્ષણથી ભાડંી વતંતત તનમભન ેવલા પ્રશ્ન રયદે 

શાથભા ંરીધા. ફીજી તયપ સ્ત્રીઓના ભિાતધકાયની વમાકતા લધાયલા ભાટેની ઝફંેળ અતલયત 

િા ુ યશી. ઇ.વ. 1938ભા ં ભરશરા રયદે તાનુ ં મખુત્ર 'યળની' અંગ્રેજી બાાભા ં ફશાય 

ાડય.ુ રયદ ઉયાતં કેટરીક ભરશરાઓ મ્યતુનતવાચરટીઓભા ંકાભ કયલા આગ આલી. 

 તાના ફાક ભાટે, તત ભાટે, તલળા કામષક્ષેત્ર ખલુ્ુ ં કયે તેલી આઝાદી ભાટે તેણ ે

લો સધુી રડત, તાને ભાટે િરાલી શતી. ઓસ્ટે્રચરમા ખાતે બયામેર આંતયયાટટ્રીમ 

રયદભા ં રશિંદ લતી શ્રી કતરાફશનેે જઇ ગોયલબયે તાન પા નોંધાવમ શત. નાયી 

આંદરનના અનબુલે ઘડરે સ્ત્રીઓના મૂભતૂ અતધકાય અંગેન ખયડ શ્રી શવંાફશને ભશતેાએ 

વયંતુત યાટટ્રવઘંની સ્ત્રીવતભતત વભક્ષ યજૂ કમો. આંતયયાટટ્રીમ નાયી આંદરને ણ તેન ે

આલકાય આપ્મ. 
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 આ યીતે આઝાદીની રડતભા ંસ્ત્રીઓએ ખલુ્રા રદરથી આેર પાાની આેવ કદય થઇ 

યશી છે. યાજકાયણ, કોયેટ જગત, આભી, ખેરજગત, વારશત્મ, ત્રકારયત્લ, રપલ્ભક્ષેત્ર, લગેયેભા ં

યાટટ્રીમ તેભજ આંતયયાટટ્રીમ ક્ષેતે્ર અનેક ફશને ઝશતી તવદ્ધદ્ધઓના તળખય વય કયી યશી છે. 

 છતા ંઆેવ એકલીવભી વદીભા ંબાયતના નાયીવભાજભા ંશાઇપ્રપાઇર શત્માકાડં ેવલા કે 

તનબષમા શત્માકંડ, આરુત, ળીનાખયા, સનુદંાભડષય કેવ ેવલા અતનણાષમક ખટરાઓ ભાનવભા ં

ઘભૂયાઇ યહ્યા છે.  

 'ફેટી ફિાલ' અચબમાન આખા દેળભા ંજયળયથી િારી યહ્ુ ંછે છતા ંફેટી ત્મજલાના 

અને ભણૃશત્માના ફનાલ િભકતા યશ ેછે. 

 શુ ંગાધંીજીનુ ંરશિંદુસ્તાન આ શતુ?ં 

 ભાનલભાથંી ગાધંીજ ભશાભાનલ, તલશ્વભાનલ ફન્મા. ગાધંીજી ગજુયાતભા ં ાક્ા એ 

ખારી નવીફની લાત નથી. તલનફા કશ ેછે, એની ાછ એક તત્ત્લ છે. ગજુયાત જ એક એલ 

પ્રદેળ છે જ્માનંા ખેડતૂ ભાવંાશાય છડીને ફેઠા છે. આખી દુતનમાભા ંફીેવ ક્ામં આભ જનતાભા ં

આં જલા ભતુ ં નથી. આ ેવ અરશિંવા છે તેને રયણાભે ત્મા ં ગાધંીજી ઘડામા ેવણે દુતનમાને 

અજલાી મકૂી. 

 શજાય લો છી ગાધંીજીને તલે રશિંદુસ્તાન અને દુતનમાના રક આ ભાનળે. 

 ગાધંીજી ેવલા યાજરુુ આણા ભાટે યાજભાગષ કયી ગમા એ થેં આણ ેિારીએ ત 

ઘણી ફધી વભસ્માઓ નાભળે થઇ જામ. 
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