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સમાજ સધુારક તરીકે ગાાંધીજીનુાં કાર્ય  
પ્રા.વ્ર્ોમેશ આર. રાઠોડ  

વ્યાખ્યાતા, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટસ, કોમસટ એન્ડ કૉલેજ ઓફ એજ્યકેુશન, દ્વારકા 
સારાાંશ :  
 મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી એક મહાન સમાજ સધુારક તરીકે આજે પણ આપણામા ં જીવિત છે. તમેણ ે
સમાજમા ં ફેલાયલેા અનકે દુર્ુટણો અને અસ્પષૃ્યતા, બાળ – લગ્ન, વિધિાઓની દુદટશા, સમદુ્ર યાત્રાની મનાઈ, 
કન્યાઓના ં વશક્ષણની મનાઈ િગેરે દૂષણોનો પ્રખર વિરોધ કયો હતો. ગાધંીજીનુ ં સ્પષ્ર્ માનવુ ં હત ુ ં કે આ બધા 
દૂષણોએ જ માનિ સમાજની અધોગવત કરી છે. અનવૈતક્તા અન ેભ્રષ્ર્ાચારનુ ંપ્રમાણ સમાજમા ંએર્લુ ંબધુ ંહત ુ ંજે 
ભારતીય સમાજન ેઅંદરો અંદર ખાઈ રહ્યો હતો. બીજી બાજુ પ્રખર રૂઢિિાદીઓ અને ધમટના અનયુાયીઓએ માણસોને 
અંધશ્રદ્ધામા ંનાખિાનુ ંકશુ ંબાકી રાખ્યુ ંન હત ુ.ં ભારત વસિાયના લોકો પણ ભારતન ેજાદૂર્ોણાિંાળા લોકોનો દેશ એવુ ં
માનતા હતા. આિી કપરી પઢરસ્સ્િવતમા ં એક વનષ્ઠિાન, કમટયોગી અને વ્યાિહાઢરક રાજનવૈતક એિા મહાત્મા 
ગાધંીજીએ સમાજમા ંપ્રસરેલા દૂષણો તરફ આખા દેશનુ ંધ્યાન ખચેયુ ંઅન ેદેશને સધુારિા મારે્નુ ંએક મહત્િપણૂટ કાયટ 
કયુું. આખો દેશ જ્યારે અંગે્રજોની ર્લુામી અન ેઅત્યાચારોિી ઘરેાયેલો હતો ત્યારે ગાધંીજીએ સમગ્ર ભારતના લોકોને 
એક કરી અંગે્રજોની ર્લુામીમાિંી મકુ્ત કરિા મારે્નુ ંબીડું ઉપાડયુ ંહત ુ.ં સમાજના એક સાચા સધુારક તરીકે મહાત્મા 
ગાધંીજીનુ ંનામ હમંેશા અમર રહશે.ે ગાધંીજીએ સમાજ સધુારણા મારે્ના ઘણા ંએિા કાયો કયાટ હતા જેની કેર્લીક 
ઝાખંી નીચ ેપ્રમાણ ેછે. 
ચાવીરૂપ શબ્દો :  
ગાધંી દશટન, અસ્પષૃ્યતા, સાપં્રદાવયક એકતા, નશાબધંી, મઢહલા સશસ્ક્તકરણ, બવુનયાદી વશક્ષણ  

ભમૂમકા :  
 “મુગંા દઢરદ્ર નારાયણોના અંતરમા ં
િસતા પ્રભ ુ વસિાય બીજા ઈશ્વરને હુ ં
ઓળખતો નિી. અને હુ ંએ જનતાની સેિા 
મારે્ જ પરમેશ્વરને સત્ય રૂપે કે સત્યને 
પરમેશ્વર રૂપે ભજુ છ.ં” -મહાત્મા ગાધંીજી  
 દુુઃખીજનોની મદદ કરિા, અધમટનો 
નાશ કરિા અને ધમટની સસં્િાપના કરિા 
મારે્ અસત્યને પરાજજત કરીને સત્યને 
વિજયી બનાિિા ઈશ્વરન ે અિતાર ધરિો 
પડ ેછે. આ રીતે ગાધંીજીએ પણ દેશ ઉપર 
આિી પડલેી પરાધીનતા રૂપી આફતમાિી 
દેશને સ્િાધીન કરિા જ પોતાનુ ં સિટશ્વ 
સમવપિત કરી દીધુ.ં દેશને પરતતં્રતાની 
ર્લુામીમાિંી સ્િતતં્ર કરિા જ જાણે તેમણ ે
અિતાર ધારણ કયો હતો. ઈશ્વર જેમ 

અનેક રૂપો ધારણ કરે છે તેમ ગાધંીજીના 
વ્યસ્ક્તત્િની પણ અનેક મદુ્રાઓ જોિા મળે 
છે. લોકનાયક, ગરીબ – પીઢડતજન 
ઉદ્ધારક, રામરાજયના સ્િપ્નદ્રષ્ર્ા, માનિ 
ધમટના પ્રખર પ્રિકતા, અઢહિંસક ચળિળના 
અગ્રણી, રાષ્રવપતા, સાઢહત્યસર્જક, સાચા 
િૈષ્ણિજન, ઉત્તમ િક્તા, નીડર લડિૈયા 
આિા તો અનેક મદુ્દાઓ તેમના બહમુખુી 
વ્યસ્ક્તત્િમા ંસમાયેલા છે. ઈશ્વર મારે્ એવુ ં
કહિેાય છે કે, “ભક્ત જેિા ભાિ સાિ ેતેન ે
પ્રાપ્ત કરિાનો પ્રયત્ન કરે છે, તપ કરે છે 
તેિા રૂપ ેતેનો સાક્ષાત્કાર િાય છે. મહાત્મા 
ગાધંીની પ્રવતભાનો સપંણૂટ પાર પામિો પણ 
એર્લો જ કઢઠન જણાય છે.  
 ગાધંીજી એ માત્ર વ્યસ્ક્ત નિી 
વિભવૂત છે. મહાન િૈજ્ઞાવનક આઈન્સ્ર્ાઇન 
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તેમના વિશે યિાિટ નોંધ્યુ ંછે કે, ‘ભવિષ્યની 
પેિી કદાચ એવુ ંમાનિ તૈયાર નહીં િાય કે 
ખરેખર કોઈ હાડ-માસંનો આિો માનિી 
ધરતી પર િયો હશે. આજે આપણે જે લઈ 
રહ્યા છે એ સ્િતતં્ર દેશની આબોહિાનો 
પ્રત્યેક શ્વાસ એમના ભગીરિ પરુુષાિટનો 
મતં્ર આપણા ં કાનને સભંળાિી જાય છે. 
દેશની સ્િતતં્રતા પ્રાપ્પ્ત મારે્ના તેમના 
કાયોનો એક અલગ ઇવતહાસ છે. તમેણ ે
કરેલા લોકસેિાના કાયો અનેક ગ્રિંોની 
સામગ્રી બની ચકૂ્યા છે. ગાધંીજીના આ 
મહાન વ્યસ્ક્તત્િનો પઢરચય આપતા 
ઉમાશકંર જોશીએ કહ્ુ ંછે કે;  
 “િીસમી સદીના ર્જુરાતના ંજ નહીં 
પણ સમગ્ર ભારતના જીિન તેમ જ સાઢહત્ય 
પર જેમનો અપિૂટ ઘર્નાત્મક પ્રભાિ 
વિસ્તરેલો છે અને જેમનુ ંપોતાનુ ંઅક્ષરધન 
૯૦ ઉપરાતં દળદાર ગ્રિંો જેર્લુ ંિિા જાય 
છે એ ‘મહાત્મા’ ના પરમ આદર ભયાટ અન ે
‘બાપ’ુના આત્મીય ભયાટ અપરનામિી લોકો 
હ્રદયમા ં િસી ગયલેા, મહાનભુાિ એર્લ ે
મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી” મહાત્મા 
ગાધંીજીએ સમાજની ઢદશા અને દશા 
બદલિા મારે્ ઘણા સમાજ સધુારણાના 
કાયો કયાટ છે જેની િોડી ઝાખંી નીચે પ્રમાણ ે
આપિામા ંઆિી છે. 
સમાજ સધુારક તરીકે ગાાંધીજીના કાર્ો :   
અસ્પષૃ્ર્તા મનવારણ :  
 ગાધંીજી અસ્પશૃ્યતાને ભારતીય 
સમાજનો સૌિી મોર્ો રક્તવપત્ત માનતા 
હતા. તેમણે કહ્ુ ં કે દરેક ભારતીયે તેને 
સામાજજક કલકં ગણીને તેને દૂર કરિાનો 
પ્રયાસ કરિો જોઈએ. આની પાછળ પણ 

ગાધંીજી આધ્યાજત્મક તત્િને મળૂ માને છે. 
ગીતા અન ેિેદાતંમા ં કહિેામા ંઆવ્યુ ં છે કે 
તમામ જીિો અને મનષુ્યોમા ં એક જ 
આત્માનો અંશ છે. તેિી બધાનંે સમાન 
દરજ્જો આપ્યા વિના, જીિનમા ં ન તો 
અઢહિંસાનો સપંણૂટ અિતાર િશે અને ન તો 
સામાજજક પ્રગવત શક્ય બનશે. બધા 
મનષુ્યો એક જ ઈશ્વરના સતંાનો છે, તેિી 
તેમનો અસ્પશૃ્યતાનો વસદ્ધાતં ભારપિૂટક 
જણાિે છે કે 'માણસ અને માણસ િચચેનો 
ભેદ નાબદૂ િિો જોઈએ.  
 ગાધંીજી પ્રાચીન ભારતીય 
જીિનશૈલીમા ં જાવત પ્રિાન ે આદશટ સ્સ્િવત 
માનતા હતા. તેમણે કહ્ુ ં કે અસ્પશૃ્યતા દૂર 
કરિાનો અિટ ઉંચ અને નીચનો ભેદ ન 
હોિો જોઈએ, િૈિાઢહક અિિા સામાજજક 
સબંધંો પર કોઈ પ્રવતબધં ન હોિો જોઈએ, 
જાવત પ્રિાનો અંત આિિો જોઈએ અન ે
પછી આપણો સમાજ પ્રાચીન િણટ 
વ્યિસ્િાનુ ં સ્િાન લેશે. ગાધંીજી કહ ે છે કે 
િાસ્તિમા ં આજે િણોનુ ં અસ્સ્તત્િ ખતમ 
િઈ ગયુ ં છે. િણટનુ ં શે્રષ્ઠ સ્િરૂપ માત્ર 
ઢહિંદુઓ મારે્ જ નહીં  સમગ્ર માનિતા મારે્ 
છે. જો કે િણટ જન્મિી નક્કી િાય છે, પરંત ુ
તેનુ ં રક્ષણ કતટવ્ય વનભાિિાિી િાય છે. 
બ્રાહ્મણ માતા-વપતાનો પતુ્ર બ્રાહ્મણ કહિેાશે, 
પરંત ુ પખુ્ત િયે બ્રાહ્મણના ર્ણુો તેના 
જીિનમા ં પ્રગર્ ન િાય તો તેને બ્રાહ્મણ 
કહી શકાય નહીં. બીજી બાજુ જે વ્યસ્ક્ત 
જન્મિી બ્રાહ્મણ નિી પરંત ુ તેના િતટનમા ં
બ્રાહ્મણના ર્ણુો દશાટિે છે તો ત ે બ્રાહ્મણ 
ગણાશ.ે જો કે તે પોતે બ્રાહ્મણ હોિાનો 
ઇનકાર કરી શકે છે. ગાધંીજી કહ ેછે કે આ 
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વનયમનુ ં પાલન કુદરતી રીતે િવુ ં જોઈએ 
અને તેમા ંશરમ કે પ્રવતષ્ઠાનો કોઈ વિચાર 
ન હોિો જોઈએ. આ વનયમનો અિટ એિો 
પણ િાય છે કે ધધંા-વ્યિસાયમા ં કોઈ 
ઊંચ-નીચ નિી. બધા સમાન છે અન ે
સનં્યાસીની જેમ વમલકતનો ઉપયોગ 
સમાજના ભલા મારે્ િિો જોઈએ. તેિી 
િણટ શાસનમા ંઅસ્પશૃ્યતા જેિા રક્તવપત્તને 
અિકાશ નિી. 
 ગાધંીજી અસ્પશૃ્યતાને પાપ 
માનતા હતા અને તેન ેલોકશાહીની ભાિના 
વિરુદ્ધ માનતા હતા. તેઓ માને છે કે માનિ 
શ્રમના મહત્િના ઉલ્લઘંનની સાિે તે ઘણી 
આવિિક સમસ્યાઓન ે પણ જન્મ આપ ે છે. 
અસ્પશૃ્ય સમાજનો નબળો અને ગરીબ 
ભાગ છે અને તેઓ ઝપંડપટ્ટીમા ંરહ ેછે અન ે
અનેક પ્રકારના રોગોિી ઘરેાયેલ છે. તેમના 
મારે્ રોજગારના સાધનો પણ મયાટઢદત છે. 
અસ્પશૃ્યતા પર  તેમણ ે કહ્ુ ં છે કે, 
“અસ્પશૃ્યતા નાબદૂી એ ઢહિંદુઓ મારે્ એક 
તપસ્યા છે જેની જરૂર અસ્પશૃ્યોના 
શદુ્ધદ્ધકરણની નિી, પરંત ુ કહિેાતી ઉચચ 
જાવતઓના શદુ્ધદ્ધકરણનીછે.” જે ધમટ કે રાષ્ર 
અન્યાય, અસત્ય અને અઢહિંસામા ં માને છે, 
તે આ પથૃ્િી પરિી ભ ૂસંાઈ જશે. તેમણ ેએ 
પણ કહ્ુ ંછે, “ અસ્પશૃ્યતાના ગભંીર સ્િરૂપ ે
મને હમેંશા દુુઃખ આપ્યુ ં છે, કારણ કે હુ ં
મારી જાતને કટ્ટર ઢહિંદુ માનુ ં છ.ં મને 
કોઈપણ ઢહિંદુ ધમટગ્રિંોમા ં અસ્પશૃ્યતાની 
તરફેણમા ંકોઈ દલીલ મળી નિી. જો ઢહિંદુ 
ધમટ આમા ં માનતો હોય તો હુ ં પોતે ઢહિંદુ 
ધમટ છોડતા અચકાઈશ નહીં. 
સાાંપ્રદામર્ક એકતા :  

 ગાધંીજીના વિચારમા ં કોમી 
એકતા અને સૌહાદટનુ ં મહત્િનુ ં સ્િાન રહ્ુ ં
છે. તેમના મતે, 'ઢહિંદુ-મસુ્સ્લમ એકતાનો 
અિટ માત્ર ઢહિંદુઓ અને મસુ્સ્લમો િચચ ે
એકતા નિી, પરંત ુ તે બધા લોકો િચચ ે
એકતા છે જેઓ ભારતને પોતાનુ ંઘર માને 
છે, પછી ભલે તે કોઈપણ સપં્રદાયના હોય. 
ઢહિંદુ ધમટની સાિે ગાધંીજીએ ઈસ્લામનો પણ 
ખબૂ ઊંડો અભ્યાસ કયો હતો. તેણ ેલખ્યુ ંછે 
કે તે એિા ધમટના અનયુાયી છે જે તમામ 
ધમોને સાચા માને છે. તિેી તે દાિો કરી 
શકે છે કે તે ખ્રિસ્તી છે, બૌદ્ધ છે, મસુ્સ્લમ છે 
અને પારસી પણ છે. તેમણે સાપં્રદાવયક 
એકતાને માત્ર ઐવતહાવસક જરૂઢરયાત જ 
નહીં પરંત ુસામાજજક જરૂઢરયાત તરીકે પણ 
ગણી હતી. તેમણે અઢહિંસાને એકતા પ્રાપ્ત 
કરિાનો માગટ અને સિોદયને તેનુ ં લક્ષ્ય 
ગણાવ્યુ.ં કોમી એકતા મારે્ ગાધંીજીનો 
અખ્રભગમ ધાવમિક અને આધ્યાજત્મક હતો. 
તેમનુ ંમાનવુ ંહત ુ ં કે તમામ ધમોમા ંસત્યનુ ં
કોઈ ને કોઈ તત્િ હોય છે. બધા ધમો ઈશ્વર 
સધુી પહોંચિાના અલગ-અલગ માગો છે, 
બધા ધમોમા ં સમાન નૈવતક અન ે
આધ્યાજત્મક વસદ્ધાતંો છે. આિી કોઈ પણ 
ધમટ બીજા કોઈ ધમટ કરતા ંચઢડયાતો નિી. 
દરેક વ્યસ્ક્તએ અન્ય ધમોનો આદર કરિો 
જોઈએ. સાપં્રદાવયક સમસ્યાનો ઉકેલ ત્યારે 
જ શક્ય છે જ્યારે દરેક વ્યસ્ક્ત પોતાના 
શે્રષ્ઠ ધમટનુ ં પાલન કરિાની સાિે અન્ય 
ધમો અને તેમના અનયુાયીઓને યોગ્ય 
સન્માન આપે. 
સવયધમય સમભાવ :  
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 ગાધંીજી કોઈ એક જાવત કે 
ધમટમા ં માનતા નહોતા પરંત ુ 'સિટ ધમટ 
સમભાિ'મા ંમાનતા હતા. તેમનુ ંમાનવુ ં છે 
કે 'માનિતા'ની રક્ષા એ તમામ ધમો અન ે
ધમોનો મળૂ વસદ્ધાતં છે. બધા ધમો ઉપદેશ 
આપે છે કે વિશ્વના તમામ મનષુ્યો અન ે
ભાઈઓ સમાન છે. તમામ ધમોએ તેમના 
મળૂભતૂ વસદ્ધાતંોમા ં ક્ષમાને સૌિી મોર્ો 
દરજ્જો આપ્યો છે. બધા ધમો અન્યાયનો 
બદલો સારા િતટનિી આપિાનો માગટ 
સચૂિે છે. ગાધંીજીએ એક તરફ ઢહિંદુ ગ્રિંો - 
િેદ, ઉપવનષદ, પરુાણ અને ગીતા િગેરેનો 
અભ્યાસ કયો, તો બીજી તરફ તેમણ ેકુરાન 
અને પયગમ્બરના જીિનચઢરત્રનો પણ 
અભ્યાસ કયો. એર્લુ ં જ નહીં  પરંત ુ તેણ ે
બાઈબલ, ર્રુુ ગ્રિં સાઢહબ, બૌદ્ધ ધમટ, જૈન 
ધમટ અન ે પારસી ધમટનો પણ અભ્યાસ 
કયો. આ બધાના અભ્યાસમાિંી જે સાર 
નીકળ્યો તેનાિી તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે 
તમામ ધમોમા ં મળૂભતૂ એકતા છે. તેમણ ે
લખ્યુ,ં "વિવિધ ધમોનો સહકાર ત્યારે જ 
સ્િાવપત િઈ શકે છે જ્યારે વિવિધ ધમોના 
અનયુાયીઓ સઢિયપણ ે એકબીજાના ધમટ 
મારે્ આદર વ્યક્ત કરે છે." તેણ ે પોતાને 
ઢહિંદુ તેમજ મસુ્સ્લમ અને ખ્રિસ્તી ગણાવ્યા. 
તેમની પ્રાિટનામા ં બાઇબલ અને કુરાનના 
ભાગો પણ હાજર હતા. તેમણે અસહકાર 
આંદોલનના કાયટિમમા ં 'ખ્રખલાફત' ના 
પ્રશ્નનો સમાિેશ કયો. ઢહન્દુ-મસુ્સ્લમ એકતા 
જાળિિા મારે્, તેમણ ે હમંેશા ધમટના 
આધારે ભારતના ભાગલાનો વિરોધ કયો.  
 15 ઓગસ્ર્ 1947 ના રોજ જ્યારે 
ભારત તેનો પ્રિમ સ્િતતં્રતા ઢદિસ ખબૂ જ 

આનદં સાિે ઉજિી રહ્યો હતો ત્યારે એક 
હતાશ ગાધંીજી બગંાળમા ં કોમી રમખાણો 
દરવમયાન લોકોને સાતં્િના આપતા હતા. 
દેશના વિભાજનને 'આધ્યાજત્મક અકસ્માત' 
ગણાિીને તેમણે સ્િતતં્રતા સમારોહમા ં
ભાગ લેિાનો ઇનકાર કયો હતો. તેઓ 
કહતેા હતા કે  "આપણી સ્િતતં્રતા ત્યારે જ 
પણૂટ િશે જ્યારે રાજકુમારને જાવત, પદ કે 
ધમટના ભેદભાિ વિના સમાન સ્િતતં્રતા 
મળશે. જેર્લો ખેડતૂ, જમીનદાર જેર્લો 
ભવૂમહીન ખેડતૂ, તેર્લો ઢહિંદુ. મસુ્સ્લમો, 
ખ્રિસ્તીઓ જેર્લા જૈનો, યહદૂીઓ તેર્લા 
શીખ. ગાધંીજીએ તેમનુ ં સમગ્ર જીિન 
સાપં્રદાવયક એકતા મારે્ સમવપિત કયુું હત ુ.ં  
નશાબાંધીના પણૂય સમર્યક :  
 ગાધંીજી દારૂબધંીના સપંણૂટ સમિટક 
હતા. તે માનતા હતા કે દારૂ પીવુ ં એ 
ભયકંર પાપ છે. તેમના મતે એક શરાબી 
અને ચોર એક જ કોિળીના કાગ છે, કારણ 
કે જ્યા ં ચોર માત્ર પૈસા અને સપંવત્તની 
ચોરી કરે છે. ત્યા ં એક શરાબી માત્ર તેની 
સપંવત્ત જ નહીં, પરંત ુ તેના અને તેના 
પાડોશીના સન્માનને પણ જોખમમા ંમકેૂ છે. 
કારણ કે પીિાિી શરીર અને આત્મા બનેંને 
નકુસાન િાય છે. તેિી તે દારૂ વ્યસ્ક્ત અન ે
સમાજ બનેં મારે્ હાવનકારક છે. તેમનુ ં
માનવુ ંહત ુ ં કે આલ્કોહોલ અને અન્ય માદક 
દ્રવ્યોનો ઉપયોગ લોકોના ચાઢરત્ર્યને બગાડ ે
છે. નશાના કારણે લોકો ઘરની આિક 
બગાડ ેછે, પઢરણામે ઘરની સખુ-શાવંત પણ 
બરબાદ િઈ જાય છે.  
 ગાધંીજીએ કહ્ુ ં કે લોકો દ્વારા દારૂ 
અને માદક દ્રવ્યોના સેિનિી રાષ્રનુ ંપતન 
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િઈ શકે છે અને તે સપંણૂટ રીતે બરબાદ 
િઈ શકે છે. 1929 મા ં તમેણે આ વિષય 
પર કહ્ુ,ં " જે રાષ્રના લોકો દારૂ પીિાના 
વ્યસની છે, તેનો વિનાશ વસિાય કોઈ 
ભવિષ્ય નિી. ઈવતહાસ એ િાતનો સાક્ષી છે 
કે આ ખરાબ આદતે સામ્રાજ્યોનો નાશ કયો 
છે. દારૂના આ દુષણોને કારણે તેમણ ેસમગ્ર 
ભારતમા ં દારૂબધંીને સમિટન આપ્યુ ં હત ુ.ં 
તેમણે કહ્ુ,ં “ જો મને એક કલાક મારે્ પણ 
ભારતનો સરમખુત્યાર બનાિિામા ં આિ ે
તો હુ ં સૌિી પહલેુ ં કામ િળતર વિના 
તમામ દારૂની દુકાનો બધં કરીશ. તેઓ 
કહતેા હતા કે બાળકોના વશક્ષણ અને 
આરોગ્ય પાછળ જે પૈસા ખચટિા જોઈએ ત ે
દારૂમા ં િેડફાઈ જાય છે. પોતાના આદશટ 
સમાજની રૂપરેખા રજૂ કરતા ં તેમણ ે સ્પષ્ર્ 
કયુું હત ુ ં કે તેમના આદશટ સમાજમા ંન તો 
ડ્રગ્સનુ ંઉત્પાદન િશે કે ન તો િેચાણ િશે. 
પરંત ુગાધંીજીના અકાળે અિસાનને કારણ ે
તેમનુ ં સ્િપ્ન પરંુૂ િઈ શક્ુ ં નહીં. આજે 
પણ દેશમા ંદારૂ અને માદક દ્રવ્યોનુ ં સેિન 
બેફામ છે.  
સમાજમાાં સ્ત્રીઓન ુસ્ર્ાન :  
 ભારતીય જીિનશૈલી અન ે
વિચારસરણીમા ં ગાધંીજીના મહત્િપણૂટ 
યોગદાનમાનં ુ ં એક મઢહલા અવધકારો 
અંગેના તેમના વિચારો અને યોગદાન છે. 
તેઓ સમાજમા ંપ્રિતટતી સામાન્ય માન્યતા 
સાિે સહમત નહોતા કે સ્ત્રીઓ પરુૂષો કરતા 
નબળી છે. તેમના મત,ે સ્ત્રી ન તો પરુૂષ 
દ્વારા માણિાની િસ્ત ુ છે કે ન તો પરુુષની 
હરીફ છે. ગાધંીજીના વિચારના અભ્યાસ 
પરિી એવુ ં જણાય છે કે તેઓ એક 

નારીિાદી વિચારક હતા, જેમણે વપતસૃત્તાક 
મલૂ્યોના આધારે ખ્રલિંગ સમાનતાના 
મદુ્દાઓનુ ં સર્જન કયુું હત ુ ં અને તેનુ ં
વનરાકરણ કયુું હત ુ.ં મઢહલાઓની વ્યસ્ક્તગત 
શસ્ક્તને બદલે ગાધંીજીન ે તેમની નૈવતક 
અને આધ્યાજત્મક શસ્ક્તમા ં અપાર વિશ્વાસ 
હતો. ગાધંીજી ભારતીય સમાજમા ં
મઢહલાઓની દુદટશાિી ખબૂ જ દુુઃખી હતા. 
તેમણે એ દલીલ સ્િીકારી ન હતી કે સ્ત્રીઓ 
બદુ્ધદ્ધ અને ક્ષમતામા ં પરુુષો કરતા ં કોઈક 
રીતે ઓછી છે.  
 ઈવતહાસને સાક્ષી માનતા તેઓ કહ ે
છે કે પ્રાચીન ભારતમા ં સ્ત્રીઓ જીિનના 
અનેક ક્ષેત્રોમા ં પરુૂષો કરતા ં આગળ હતી 
અને તેઓએ સામાજજક જીિનમા ં પોતાનો 
ઉછેર કયો. સ્ત્રી એ આત્મ-બખ્રલદાનનુ ં મતૂટ 
સ્િરૂપ છે અને સ્ત્રી અને પરુુષને સમાન 
દરજ્જો છે, બીજા વિના એકના અસ્સ્તત્િ 
મારે્ કોઈ િાજબી નિી. ગાધંીજીના 
શબ્દોમા ં કહીએ તો, “સ્ત્રીઓ અને પરુુષો 
એકબીજાના પરૂક છે અને પોતપોતાની 
અનોખી જોડી બનાિે છે. ગાધંીજીએ કહ્ુ ં
હત ુ ં કે મઢહલાઓને સમાજમા ંપરુૂષો સમાન 
દરજ્જો મળિો જોઈએ કારણ કે તેઓ 
બદુ્ધદ્ધમત્તાની દ્રષ્ષ્ર્એ કોઈપણ રીતે પરુૂષોિી 
ઓછી નિી અન ે સમાજમા ં મહત્િપણૂટ 
જિાબદારીઓ સભંાળે છે. તેમના મતે, 
“સ્ત્રીઓ સમાન માનવસક શસ્ક્તિાળા 
પરુુષોની ભાગીદાર બને છે. તેિી માનિ 
સમાજના જીિનમા ંતેમને સમાન અવધકારો 
મળિા જોઈએ અને તેમને પણ પરુુષોની 
જેમ સ્િતતં્રતાનો ઉપયોગ કરિાની છૂર્ 
હોિી જોઈએ.  
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 ગાધંીજી કહતેા હતા કે સ્ત્રીઓ 
તેમના ઘરની અંદર પરુૂષો સાિે 
અવ્યિસ્સ્િત અને જોડાયેલ િસ્તનુી જેમ 
રહ ે છે અને તેમનો મોર્ાભાગનો સમય 
તેમના પવતની ખશુીઓ પરૂી કરિામા ં
પસાર િાય છે. તેઓ સ્ત્રીઓની આ ઘરેલુ ં
ર્લુામીને અશ્લીલતાનુ ં પ્રતીક કહતેા હતા. 
તેમણે મઢહલાઓને પરુૂષોની સમાન ઊભા 
રહિેાની ભારપિૂટક અપીલ કરી. તેઓએ 
પોતાના ઇષ્ન્દ્રય આનદં પરૂા કરિા મારે્ 
મશીન બનીને માણસોના હાિમા ં ન રમવુ ં
જોઈએ, પરંત ુપોતાનો વિકાસ કરીને સમગ્ર 
માનિતાના વિકાસમા ં સહભાગી િવુ ં
જોઈએ. તેમના શબ્દોમા,ં “સ્ત્રી પરુુષને જન્મ 
આપે છે, તે તેના માસં અને હાડકામંાિંી 
તેનુ ં માસં અને હાડકા ં મેળિે છે. એર્લા 
મારે્ તમે તમારા પગ પર ઉભા રહો અને 
આગળ િધો અને વિશ્વને તમારો સદેંશ 
આપો. મઢહલાઓન ે સબંોધતા ગાધંીજીએ 
1931મા ં ' યગં ઈષ્ન્ડયા'મા ં લખ્યુ ં હત ુ,ં " 
ભારતનુ ં ભવિષ્ય તમારા પગ પર ર્કે છે 
કારણ કે તમે જ ભાવિ પેિીનો વિકાસ 
કરશો." તમે ભારતના આ બાળકોને ઈશ્વર 
ભક્ત અને તેજસ્િી પરુુષો અને સ્ત્રીઓ 
બનાિી શકો છો અિિા તમે તેમને એર્લા 
નબળા બનાિી શકો છો કે તેઓ 
મશુ્કેલીઓનો સામનો કરી શકતા નિી. 
તેઓ વિદેશી શાસન હઠેળ રહિેા મારે્ 
એર્લા રે્િાયેલા છે કે તેઓ ભવિષ્યમા ં
તેમાિંી મકુ્ત િિા માગંતા નિી. 
બાળ લગ્નના પ્રખર મવરોધી :  
 ગાધંીજીએ બાળ લગ્નની પ્રિાન ે
ભારતીય મઢહલાઓ મારે્ એક મહાન 

અખ્રભશાપ અને ઢહિંદુ સમાજ પર કલકં 
ગણાવ્યો હતો. જ્યારે શારદા કાયદામા ં
લગ્નની ઉંમર િધારીને 14 િષટ કરિાની 
દરખાસ્ત કરિામા ં આિી ત્યારે ગાધંીજીને 
લાગ્યુ ંકે આ મયાટદા િધારીને 16 કે 18 િષટ 
કરિી જોઈએ. જે માતા-વપતાએ પોતાની 
દીકરીને નાની ઉંમરે પરણાિી દેિાની ભલૂ 
કરી છે, તેમના મારે્ ગાધંીજીએ આગ્રહ કયો 
હતો કે જો તેમની દીકરી બાળવિધિા બને 
તો તેના ફરીિી લગ્ન કરિા જોઈએ. તેમણ ે
કહ્ુ,ં “સ્િેચછાએ વિધિા બનવુ ં એ ઢહિંદુ 
ધમટની અમલૂ્ય ભેર્ છે. પરંત ુબળજબરી એ 
અખ્રભશાપ છે. મન ે લાગ ે છે કે જો તેમને 
બળજબરીિી રોકિામા ં ન આિે અને ઢહિંદુ 
જાહરે અખ્રભપ્રાયનો કોઈ ડર ન હોય તો 
ઘણી વિધિાઓ કોઈપણ ખચકાર્ વિના 
ફરીિી લગ્ન કરી શકે છે. ગાધંીજીએ માત્ર 
મઢહલાઓની સામાજજક અને આવિિક 
સ્િતતં્રતા જ નહીં પરંત ુ તેમની રાજકીય 
સ્િતતં્રતાની પણ ઢહમાયત કરી હતી. તેઓ 
મઢહલાઓના મતાવધકારના પ્રબળ સમિટક 
હતા. તેમણે કહ્ુ ં કે મઢહલાઓએ 
રાજકારણમા ં પરુુષોની જેમ મતદાનના 
અવધકારની સાિે સમાન રીતે ભાગ લેિો 
જોઈએ. ત ેએિા કાયદાઓને રદ કરિાની 
તરફેણમા ં હતા જે મઢહલાઓને સમાન 
દરજ્જો આપિાની વિરુદ્ધ હતા. મઢહલા 
સશસ્ક્તકરણ મારે્ તેમણ ે કરેલા પ્રયાસોને 
નકારી શકાય તેમ નિી. તેમણે તેમના 
સર્જનાત્મક કાયટિમો દ્વારા મઢહલાઓમા ં
જાર્વૃત લાિી અને તેમને તમામ ક્ષેત્રોમા ં
આગળ િધિાની તક આપી. 
બમુનર્ાદી મશક્ષણના હિમાર્તી :  
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 ગાધંીજીએ દેશના સામાન્ય અને 
રાજકીય ઉત્િાન મારે્ વશક્ષણની નિી 
સસં્કૃવતને આિશ્યક ગણાિી હતી. એર્લા 
મારે્ તેમણે તેમના કાયટકરો સાિે મળીન ે
દેશના ઘણા ભાગોમા ં વશક્ષણના ક્ષેત્રમા ં
ઘણા પ્રયોગો કયાટ. તેમણે કહ્ુ ં કે વશક્ષણનો 
સાચો હતે ુ વ્યસ્ક્તના શારીઢરક, માનવસક 
અને આધ્યાજત્મક ર્ણુોનો વિકાસ કરિાનો 
છે. વ્યસ્ક્તનો સિાુંગી વિકાસ ત્યારે જ શક્ય 
બને છે જ્યારે વશક્ષણમા ં જ્ઞાન સાિે ઢિયા 
અને વિચાર સાિે આચારનો સમન્િય હોય. 
વશક્ષણની સૌિી મળૂભતૂ જિાબદારી 
માતાવપતા પર રહ ે છે જેઓ બાળકના 
વિચારો, લાગણીઓ અને િતટનને સકૂ્ષ્મ 
અને ઊંડી અસર કરે છે. બાળક માતાના 
ગભટમા ં રહ ે છે ત્યારિી જ માતા-વપતાનો 
પ્રભાિ બાળક પર પડિા લાગે છે. પરંત ુ
જ્યા ંસધુી માતા-વપતા પોત ેપોતાનો આદશટ 
ઉચચ ન રાખે ત્યા ં સધુી બાળક પર તનેી 
અસર િઈ શકે નહીં. ડિેીની જેમ ગાધંીજી 
પણ 'કરીને શીખિિા' પર ખબૂ ભાર મકેૂ 
છે. તેમણે હઢરજનમા ં લખ્યુ ં છે કે, “મનના 
સાચા વશક્ષણ મારે્ ભૌવતક તત્િોનો યોગ્ય 
ઉપયોગ જરૂરી છે. શારીઢરક શસ્ક્ત અન ે
કામના અંગોના વિિેકપણૂટ ઉપયોગિી 
સુદંરિી સુદંર અને ઝડપી માનવસક વિકાસ 
શક્ય બની શકે છે. આ તેના મળૂભતૂ 
વશક્ષણનો આધાર છે. આ પધ્ધવત મજુબ 
અમકુ પ્રકારની હસ્તકલા કે કારીગરી દ્વારા 
જ વશક્ષણ આપિામા ં આિ ે છે. આમા ં
તમામ સાઢહજત્યક અને િૈજ્ઞાવનક ઉપદેશો 
એક અિિા બીજી હસ્તકલા પર કેષ્ન્દ્રત છે. 
વશક્ષણની દૃષ્ષ્ર્એ તેને 'સમેિ-ેમેિડ' કહી 

શકાય. 20 વશક્ષણને અમકુ હસ્તકલા સાિે 
જોડીને, વિદ્યાિી શારીઢરક રીતે સક્ષમ, 
બૌદ્ધદ્ધક રીતે સતકટ અન ે આત્મવિશ્વાસિી 
ભરપરૂ બને છે. વિદ્યાિીને મેન્યઅુલ 
િકટમાિંી પણ િોડી આિક િાય છે, જેના 
કારણે વશક્ષણ ફી મા ંઆંવશક સ્િતતં્રતા છે. 
આમા ંસરકાર પર વશક્ષણ પર િતા ખચટનો 
બોજ િોડો ઓછો િશે, જેના કારણે 
વશક્ષણનુ ં મહત્તમ વિસ્તરણ પણ શક્ય 
બનશે. ગાધંીજીએ ખાસ કરીને ગામડાઓન ે
ધ્યાનમા ં રાખીન ે વશક્ષણની આ પદ્ધવતની 
શોધ કરી હતી. તઓે ઇચછતા હતા કે 
ગામડાના છોકરાઓએ આજીવિકાનો કોઈ ન ે
કોઈ ઉદ્યોગ િધ ુ કાયટક્ષમ રીતે શીખિો 
જોઈએ. તેમનુ ં માનવુ ં હત ુ ં કે આ રીતે 
ગામડાનુ ં પનુરુત્િાન શક્ય બનશે અને 
ગામડાઓમાિંી શહરેો તરફ સ્િળાતંરનો 
રેન્ડ પણ અર્કશે. 
માતભૃાષા દ્વારા મશક્ષણના હિમાર્તી :  
 ગાધંીજી માતભૃાષા દ્વારા વશક્ષણના 
સમિટક હતા. તેમણે કહ્ુ ંકે ભારતમા ંઅંગ્રેજ 
શાસકો દ્વારા ચલાિિામા ં આિતી વશક્ષણ 
પ્રણાલી ભારતીય યિુાનોને દેશની 
સસં્કૃવતિી દૂર લઈ જઈ રહી છે અને તેના 
કારણે તેમનો દૃષ્ષ્ર્કોણ દૂર િઈ ગયો છે. 
તેિી જ ગાધંીજીએ અંગ્રેજી વશક્ષણ 
પ્રણાલીના વિકલ્પ તરીકે 'મળૂભતૂ વશક્ષણ' 
ની તેમની યોજના રજૂ કરી. ગાધંીજી 
રાષ્રીય વશક્ષણના વિકાસ પર ભાર મકૂતા 
હતા જેિી બાળકોમા ં રાષ્રીય સસં્કૃવતની 
અંદરના સૌિી સુદંર તત્િો અને રાષ્રીય 
સભંાિનાઓ પ્રત્ય ે પ્રેમ અને વિશ્વાસ પેદા 
િાય. આના વિના કોઈ વ્યસ્ક્ત કે રાષ્ર 
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ઉપર નહીં આિી શકે. પરંત ુ તેની સાિે 
સાિે વશક્ષણનો ઉદે્દશ્ય એ પણ હોિો જોઈએ 
કે વ્યસ્ક્ત અને રાષ્ર પોતાની શક્યતાઓ 
અને શસ્ક્તઓનો વિકાસ એિી રીતે કરે કે 
સમગ્ર માનિજાતની એકતા અન ે
આંતરરાષ્રીય સમરસતા ઊભી િઈ શકે. 
ગાધંીજી મળૂભતૂ વશક્ષણ દ્વારા વ્યસ્ક્તને 
આત્મવનભટર બનાિિાની સાિે સાિે નૈવતક 
મલૂ્યો પણ શીખિે છે જેિી વ્યસ્ક્ત યોગ્ય 
િતટન કરી શકે. આનાિી લોકો આત્મવનભટર 
બનશે અને બેરોજગારી જેિા ભયાનક 
રોગમાિંી પણ છર્કારો મેળિી શકશે. 
તારણો :  
 આ બધા અભ્યાસ પછી એ સ્પષ્ર્ 
િાય છે કે ગાધંીજીના સામાજજક વિચારોએ 
તેમના વિચારને સામાજજક આધાર પરૂો 
પાડયો હતો. તેમણે માત્ર રાજકીય ક્ષેત્રે જ 
ઊંડો ફેરફાર કયો ન હતો પરંત ુ જીિનની 
વ્યાપક સમજન ે કારણે તમેણે સામાજજક, 
ઔદ્યોખ્રગક અને આવિિક િગેરે તમામ 
ક્ષેત્રોમા ં િાવંત કરી હતી. તેમણે સ્ત્રીઓન ે
જાર્તૃ કરી, સામાજજક દુષણોનો નાશ કયો 
અને અસ્પશૃ્યો અને પીઢડતોને ખાતરી 
આપી. તેમણે ખેડતૂોને વ્યસ્ક્તત્િની 
ભાિનાિી જોયા, ઘણા ર્હૃ ઉદ્યોગોન ે
બચાવ્યા અને ઘણી દેશી કળાઓને 
પનુજીવિત કરી. આચાયટ ઢિપલાણીએ 
ગાધંીજી વિશે લખ્યુ ં છે કે, "સત્ય, અઢહિંસા 
અને સાધનાની શદુ્ધતા દ્વારા રાજનીવતનુ ં
આધ્યાજત્મકકરણ કરીને, સત્યાગ્રહ દ્વારા 
અન્યાય અને વનરંકુશતાનો સામનો કરીને 
અને તેમના રચનાત્મક કાયટિમો દ્વારા, 
ગાધંીજીએ સામાજજક, રાજકીય અને આવિિક 

જીિનમા ં પઢરિતટન લાિિાનો પ્રયાસ 
કયો." સકંલન કયુું અને અસરકારક 
લોકશાહીની સ્િાપના કરીને, તેમણે ન્યાય 
અને સમાનતા પર આધાઢરત સમાજનો 
પાયો નાખીને વિશ્વ શાવંતનો માગટ મોકળો 
કયો. 
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