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નારીમકુ્તિ અંગે ગાાંધીજીના વિચારો  
ડો. ધિલભાઈ પી. રાણા  

વ્યાખ્યાતા, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ, કોમસ્ એન્ડ કૉલેજ ઓફ એજ્યકેુશન, દ્વારકા   
સારાાંશ :  
 ઈતતહાસન ેસાક્ષી માનતા ગાાંધીજી કહ ેછે કે પ્રાચીન ભારતમાાં સ્ત્રીઓ જીવનના અનકે ક્ષતે્રોમાાં પરુૂષો કરતાાં 
આગળ હતી અન ેતઓેએ સામાજજક જીવનમાાં પોતાનો ઉછેર કયો. સ્ત્રી એ આત્મ-બલલદાનનુાં મતૂ ્સ્વરૂપ છે અન ેસ્ત્રી 
અન ેપરુુષન ેસમાન દરજ્જો છે, બીજા તવના એકના અસ્સ્તત્વ માટે કોઈ વાજબી નથી. ગાાંધીજીના શબ્દોમાાં કહીએ તો, 
“સ્ત્રીઓ અન ે પરુુષો એકબીજાના પરૂક છે અન ે પોતપોતાની અનોખી જોડી બનાવ ે છે. ગાાંધીજીએ કહ્ુાં હત ુાં કે 
મહહલાઓન ે સમાજમાાં પરુૂષો સમાન દરજ્જો મળવો જોઈએ કારણ કે તઓે બદુ્ધિમત્તાની દ્રષ્ટટએ કોઈપણ રીત ે
પરુૂષોથી ઓછી નથી અન ે સમાજમાાં મહત્વપણૂ ્ જવાબદારીઓ સાંભાળે છે. તમેના મત,ે “સ્ત્રીઓ સમાન માનતસક 
શસ્તતવાળા પરુુષોની ભાગીદાર બન ેછે. તથેી માનવ સમાજના જીવનમાાં તમેન ેસમાન અતધકારો મળવા જોઈએ અન ે
તમેન ે પણ પરુુષોની જેમ સ્વતાંત્રતાનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ હોવી જોઈએ. ભારતીય જીવનશલૈી અન ે
તવચારસરણીમાાં ગાાંધીજીના મહત્વપણૂ ્યોગદાનમાાંન ુાં એક મહહલા અતધકારો અંગેના તેમના તવચારો અન ેયોગદાન છે. 
નારીમસુ્તત અંગે ગાાંધીજીના તવચારોની થોડી ઝાાંખી અહી નીચ ેમજુબ કરવામાાં આવી છે. 
  
ચાિીરૂપ શબ્દો : ગાાંધીજી, મહહલાનો દરજ્જો, મહહલાઓના હક્કો- અતધકારો, પરુુષ અન ેસ્ત્રી સમાનતા.   

ગાાંધીજીનુાં જીિન :  
મોહનદાસ કરમચાંદ ગાાંધી મહાત્મા 

તરીકે જાણીતા છે. તેઓ અત્યાંત 
પ્રતતભાસાંપન્ન નેતા હતા. મોહનદાસ 
કરમચાંદ ગાાંધીનો જન્મ પોરબાંદર 
(ગજુરાત, ભારત) માાં એક હહિંદુ (વૈટણવ 
વલણક) પહરવારમાાં થયો હતો. તેમના 
વડવાઓ વ્યવસાયે ગાાંધી (કહરયાણાનો 
ધાંધો કરતા) હતા. પરાંત ુ તેમની પહલેાની 
ત્રણ પઢેીમાાં કોઈએ ગાાંધીનો વ્યવસાય 
કરેલો નહીં અને તેઓ કોઈકને કોઈક 
રજવાડાના દીવાનપદે રહલેા. મોહનદાસ 
ગાાંધીના તપતા કરમચાંદ ગાાંધી પણ 
પોરબાંદર સ્ટેટના દીવાન હતા. આ ઉપરાાંત 
તેઓ રાજકોટ અન ેવાાંકાનેરના પણ દીવાન 
રહ્યા હતા. વૈટણવ પરાંપરા મજુબ ગાાંધી 
કુરુ્ાંબ એકદમ ચસુ્ત શાકાહારી હત ુાં. 
હહિંદુઓમાાં પ્રચલલત બાળતવવાહની પ્રથાને 

કારણે મોહનદાસના લગ્ન ફતત ૧૩ વષ્ની 
વયે કસ્તરુબા સાથે થયા હતા. મોહનદાસ 
ગાાંધીને ચાર પતુ્રો હતા. સૌથી મોટો પતુ્ર 
હરીલાલ (જન્મ સન ૧૮૮૮), ત્યાર બાદ 
મણીલાલ (જન્મ સન ૧૮૯૨), ત્યારબાદ 
રામદાસ (જન્મ સન ૧૮૯૭) અને સૌથી 
નાનો પતુ્ર દેવદાસ (જન્મ સન ૧૯૦૦). 
તરુણાવસ્થા સધુી ગાાંધી એકદમ સામાન્ય 
તવદ્યાથી હતા. શરૂઆતનો અભ્યાસ તમેણ ે
પોરબાંદર અને પછી રાજકોટમાાં કયો હતો. 
મેટ્રીક્યલુેશનની પરીક્ષા માાંડ માાંડ પાસ 
કયા્ પછી સન ૧૮૮૭ માાં યતુનવતસિટી ઑફ 
બૉમ્બ ે સાથે સાંલગ્ન શામળદાસ કોલેજમાાં 
ઊચ્ચ અભ્યાસ અથે તેમણે પ્રવેશ લીધો. 
જો કે ત્યાાં તેઓ ઝાઝાં ટક્યા નહીં. તેમના 
ઘણા કુરુ્ાંબીઓ ગજુરાતમાાં ઊંચા પદ પર 
નોકરી કરતા હતા. કુરુ્ાંબનો આવો મોભો 
જાળવવા તેઓ બૅરીસ્ટર બને તેવી તેમના 
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કુાંરુ્ાંબીઓની ઇચ્છા હતી. એવામાાં જ તેમને 
ઇંગ્લેન્ડમાાં અભ્યાસ કરવાની તક મળી. 
વળી, ભારતમાાં અંગ્રેજોની હકમૂતના કારણ ે
બાંધાયેલી તેમની માન્યતા મજુબ તો 
ઇંગ્લેન્ડ તવચારકો અને કતવઓની ભતૂમ હતી 
તેમજ તહજીબનુાં કેન્દ્ર પણ ઇંગ્લેન્ડ જ હત ુાં. 
આથી તેમણે ઇંગ્લેન્ડ જવાની એ તક ઝડપી 
લીધી. ત્યાર બાદ ગાાંધીજીનુાં અલગ 
વ્યસ્તતત્વ દુતનયા સમક્ષ ઉજાગર થયુાં.  
 તેમણે અંગ્રેજ સરકાર પાસેથી 
દુતનયા દાંગ રહી જાય તે રીતે ભારત દેશને 
આઝાદી અપાવી. તમેની અહહિંસક 
ચળવળની હફલસફૂીએ રાટટ્રીય અને 
આંતરરાટટ્રીય સ્તરે શાાંતતપણૂ્ તબદીલી 
ઉપર ખબૂ ઊંડો પ્રભાવ પાડયો. તેમના 
શબ્દોમાાં આ ચળવળ એ એક સત્યાગ્રહ 
હતો અને આખરે તેમણે સફળતા મેળવી 
અને એ સાલબત કરી બતાવ્યુાં. ભારતના 
સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામના મહાનાયક મોહનદાસ 
કરમચાંદ ગાાંધી તવશ્વ માનવ હતા. તેઓ 
મહાત્મા ગાાંધી નામ ે તવશ્વભરમાાં જાણીતા 
થયેલા અને ભારતના રાટટ્રતપતા તરીકેનુાં 
માન પામ્યા છે. તેમણ ેલિટીશ રાજ પાસેથી 
આઝાદી મળેવવાની ભારતની ચળવળન ે
દુતનયાના નકશા પર મકૂી. તેમના આદશો 
ભારતમાાં અને અન્ય દેશોમાાં પણ શાાંતતમય 
પહરવત્નની ચળવળ માટે પે્રરણાદાયક 
રહ્યા છે. અહહિંસક સતવનય કાનનૂભાંગનો જે 
ખ્યાલ તેમણે લલયો ટોલ્સટોય અને હને્રી 
ડતેવડ થોરો પાસેથી મેળવ્યો હતો, તેના 
ઉપયોગ દ્વારા તેમણે લિટીશ રાજ્યની 
હકાલપટ્ટી કરી ભારતને સ્વતાંત્ર બનાવ્યુાં. 
આમાાંથી પે્રરણા લઈ ઘણાાં પ્રદેશના લોકોએ 
પોતાના દેશની સ્વતાંત્રતા માટે લિટીશરો 

સામે લડાઈ આદરી અન ે ક્રમશઃ લિટીશ 
સામ્રાજ્યનો તવસ્તાર ઘટીને ફતત તેમના 
પોતાના દેશ લિટન (અને સ્કોટલેન્ડ) સધુી 
સીતમત થઈ ગયો. આમ ગાાંધીજીની 
પ્રેરણાદાયી લડતન ેકારણે ફતત ભારત પર 
લિટીશ શાસન જ નહીં પણ જેના રાજ્યનો 
સરૂજ કદી આથમતો નહોતો તેવી લિટીશ 
સલ્તનત ખદુ આથમી ગઈ અને 
કોમનવેલ્થ દેશોનુાં અસ્સ્તત્વ ઊભુાં થયુાં. 
ગાાંધીજીના સત્યાગ્રહના આદશે માટીન 
લ્યથૂર હકિંગ જુતનયર જેવા લોકશાહીના 
પ્રખર હહમાયતી અનેક આંદોલનકારીઓ 
માટે નવો રસ્તો ઊભો કયો. માટીન ઘણી 
વખત કહતેા કે ગાાંધીજીના આદશો સરળ 
હતા તેમજ તે પારાંપહરક રીતે હહન્દુ સાંસ્કૃતત 
સાથે સાંકળાયેલી સત્ય અને અહહિંસા જેવી 
માન્યતામાાંથી તારવેલા હતા. ગાાંધીજી એ 
સમાજ સધુારક તરીકે ઘણા બધા કાયો કયા્ 
છે. એમાથી જ એક કાય્ નારીશસ્તતન ે
તવકસાવવાનુાં છે. નારીમસુ્તત અંગેના એમના 
કાયોને આજે પણ આખુાં ભારત યાદ કરે છે. 
નારીમકુ્તિ અંગે ગાાંધીજીના વિચારો : 
 મહહલા અંગે ગાાંધીજીનુાં માનવુાં હત ુાં 
કે મહહલાનુાં સામાજજક શોષણ ત્યારે જ 
અટકશે જ્યારે તે ભણશે અને પોતાના 
અતધકાર અંગે જાગતૃ બનશે. આપણ ે
મહહલા સશસ્તતકરણ, મહહલાના અતધકાર 
અને સમાજમાાં મહહલાના સ્થાન અંગે ખબૂ 
જાણયુાં અને છાપાાં-મગેેલઝનો, પસુ્તકો, 
ટી.વી.માાં પણ આ તવષય સાંદભે ખબૂ 
માહહતી વાાંચતાાં-જોતાાં હોઇએ છીએ. 
આઝાદી પછી મહહલાઓને અતધકાર 
આપતાાં ઘણા કાયદા બન્યા છે. જો મહહલા 
આ કાયદાઓ થકી અતધકાર મેળવે તો 
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બાંધારણમાાં મહહલા માટે સમાનતાનો જે 
અતધકાર આપેલ છે તે પહરપણૂ્ થઇ જાય, 
પરાંત ુ આપણી આજુબાજુ નજર નાખતાાં 
આપણ ે જોઇએ છીએ કે મહહલાની 
પહરસ્સ્થતત જે બાંધારણે તવચારી હતી તે હજુ 
સધુી ફળીભતૂ થઇ નથી. આજે ગાાંધી 
જયાંતી તનતમત્તે એક એવા મહાન માનવીની 
આપણે વાત કરવી છે જેમણે મહહલાઓના 
ઉત્થાન માટે અને મહહલાઓ સમાજમાાં 
માનભેર જીવી શકે અને જ્યાાં મહહલાને 
ગવ્ભેર રહી શકાય એવો એક સમાજ બની 
શકે એ તવશે ખબૂ કહ્ુાં છે. આ મહાન 
માનવી છે, આપણા રાટટ્રતપતા ગાાંધીજી. 
ગાાંધીજીએ તેમના જીવન દરતમયાન તેમના 
કામ થકી અને તેમના પસુ્તકોમાાં મહહલા 
અને સામાજજક પહરવત્ન તવશ ે ઘણી 
બાબતો જણાવી છે.  

તેઓ દૃઢપણ ેમાનતાાં અને અસાંખ્ય 
વાર તેમણે જણાવેલુાં છે અને તેઓના 
પસુ્તકોમાાં પણ લખેલુાં છે કે જો  મહહલાએ 
સમાનતાનો સ્વમાનવાળો અને સ્વાવલાંબી 
દરજ્જો સમાજમાાં મેળવવો હોય તો સૌથી 
અગત્યની અને પ્રાધાન્યવાળી બાબત છે 
ભણતર. તેઓના પસુ્તકમાાં તેમણે લખ્યુાં છે 
કે આઝાદી અને સમાનતા સ્ત્રીનો જન્મતસિ 
અતધકાર છે અને તેની પ્રતીતત સ્ત્રી અન ે
સમાજ બાંનનેે હોવી જોઇએ. એટલે જ 
તેઓએ કહ્ુાં છે કે મહહલાએ તેને શુાં જોઇએ 
છે તે માટેનો તેણ ે પોતે જ તનણ્ય કરવો 
પડ.ે પરુુષ અને સ્ત્રી બાંને મળૂભતૂ રીતે 
સરખાાં છે. માણસ તરીકે બાંને સરખી જજિંદગી 
જીવે છે અને એકબીજાનાાં પરૂક થઇને રહ ે
છે, પરાંત ુ આપણે સદીઓથી જોતાાં આવ્યા 
છીએ કે સમાજ પરુુષ પ્રધાન થઇ ગયો છે 

અને મહહલા ઉપર પરુુષ તેની સત્તા જમાવે 
છે. આમ, પરુુષપ્રધાન સમાજમાાં પરુુષે 
મહહલાને બીજી કક્ષાનો દરજ્જો આપી દીધો 
છે. ગાાંધીજીના ઉપર જણાવેલા તવચારો 
આપણને તવચારમાાં મકૂી દે છે કે શુાં આપણ ે
આ મહાનભુાવે કહલેી વાત સમજી શકીને 
મહહલા ઉત્થાનના પાંથે નક્કર કામ કરી રહ્યા 
છીએ? આઝાદીની ચળવળ દરતમયાન 
ગાાંધીજીએ જ્યારે દેશભરમાાં પ્રવાસ કયો, 
ત્યારે તેઓએ જોયુાં કે સાચુાં ભારત તો તેના 
લાખો ગામડાાંઓમાાં જીવે છે. તેમણે ગરીબી 
જોઇ, દમન જોયુાં અને ખાસ કરીને 
મહહલાઓ સાથે સમાજમાાં થતો વ્યવહાર 
જોયો. એ જોઇ તેમનુાં હૃદય દ્રવી ઊઠેલુાં. 
જાણીતા લેખક નૈપાલ લખ ેછે કે ગાાંધીજીએ 
વારાંવાર એવુાં કહલેુાં કે ભારત દેશે પોતાની 
ગરીબ, છૂત-અછૂતમાાં ફસાઇ ગયલેી પ્રજા 
અને તન:સહાય મહહલા માટે અથાગ પ્રયત્ન 
કરવા પડશે અને ખાસ કરીને મહહલાને 
બધા જ દમનમાાંથી - જેમાાં તપતપૃ્રધાન 
સમાજ, દહજે પ્રથા, બાળલગ્નો, સતી પ્રથા 
અને શોષણમાાંથી - મતુત કરી તેને 
સમાજમાાં માનભેર સ્થાન આપવુાં પડશે તો 
જ ભારત દેશનુાં સાચા અથ્માાં તનમા્ણ થશે.  

દેશની સાચી પ્રગતત ત્યારે જ થઇ 
ગણાય જ્યારે તેની વસ્તીની દરેકેદરેક 
મહહલા પગભર હોય, સ્વમાનભેર જીવતી 
હોય. સમાજમાાં તેનુાં આગવુાં સ્થાન ધરાવતી 
હોય. ગાાંધીજીએ એવુાં પણ એમના 
પસુ્તકોમાાં લખલેુાં છે કે મહહલાને જે અસાંખ્ય 
અન્યાય થાય છે તેના માટે સામાજજક 
પહરવત્ન લાવવુાં બહ ુજરૂરી છે. જેના લીધે 
સમાજ મહહલાને જોવા માટેનો દૃષ્ટટકોણ 
બદલ,ે પરુુષ અને સ્ત્રીને સમાન ગણે અને 
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મહહલા તેના બધા જ અતધકાર ભોગવી શકે 
જેને લીધ ેએ જે અસમાનતા ભોગવી રહી 
છે ત ે ન ભોગવે. ૧૯૩૬ના હડસેમ્બર 
મહહનામાાં એટલે કે લગભગ સાતેક દાયકા 
પહલેાાં ગાાંધીજીએ ઓલ ઇષ્ન્ડયા તવમેન્સ 
કોન્ફરન્સમાાં કહલેુાં, 'ભારત દેશની અબળા 
ત્યારે જ સબળા બની શકશે જ્યારે તે 
ભણશે અને પોતાના પગ પર ઊભી રહશેે 
અને અન્યાય સામે લડવા માટે સક્ષમ 
બનશે.’ આપણ ેગાાંધીજીએ મહહલા ઉત્થાન 
તવશે જણાવેલી ઘણી વાત કરી અને છેલ્લા 
ઘણાાં દાયકાઓમાાં આપણે મહહલાન ે
સ્વાવલાંબી, સક્ષમ અને સશતત બનાવવા 
સાક્ષરતા અલભયાન પણ શરૂ કયાાં છે, પરાંત ુ
તેના જોઇએ તેવા પહરણામ મેળવી શક્યા 
નથી. આજે પણ અનેક જગ્યાએ દેશમાાં 
મહહલા પર અત્યાચાર થાય છે.  

પરુુષ પત્ની પર હાથ ઉપાડતાાં કે 
તેને અપમાતનત કરતાાં આજે પણ અચકાતો 
નથી. અનેક જગ્યાએ સ્ત્રીભ્રણૂ હત્યા થાય છે, 
બાળ લગ્નો થાય છે. કેટલાક હકસ્સા 
આપણી સામ ેઆવ ે છે, તો કેટલાક હકસ્સા 
છાને ખણૂે ક્યાાંય દબાઇ જાય છે. આજે પણ 
દીકરીઓને ભણાવવા માટે જાગતૃતના 
પ્રયત્નો મોટા પાયે કરવા પડ ેછે. અલબત્ત, 
એ અંગ ે બ ે મત નથી કે મહહલાઓમાાં 
સાક્ષરતાનુાં પ્રમાણ વધયુાં છે પરાંત ુ આજે 
પણ મહહલાને પોતાના તનણય્ લેવા માટે જે 
સક્ષમતા જોઇએ અને જે સશસ્તતકરણ થવુાં 
જોઇએ - તે જોઇએ તેવુાં થયુાં નથી. આપણ ે
જો ગાાંધીજીના તવચારો પ્રમાણે અને તેમણ ે
સચૂવ્યા મજુબના માગ્ ઉપર મહહલાઓના 
ઉત્થાન માટે પ્રયત્નશીલ નહીં થઇએ અને 
મહહલાઓને સતુશલક્ષત સક્ષમ અને જાગતૃ 

નહીં બનાવીએ તો આઝાદી પછી પણ અન ે
સાંતવધાને અતધકાર આપ્યા છતાાં 
મહહલાઓના અતધકાર ફતત વાતોમાાં જ 
રહશેે અને જે સમાજ અથવા જે ભારતનુાં 
સપનુાં ગાાંધીજીએ જોયુાં હત ુાં તે કદાચ 
ક્યારેય સાકાર નહીં થઇ શકે. 
િારણો :  
 પ્રવત્માન સમયમાાં સમગ્ર તવશ્વમાાં 
પરુુષ વચ્શ્વના તવરોધમાાં ઊભા થયેલા 
નારીવાદી આંદોલનોથી સ્ત્રીઓની સ્સ્થતતમાાં 
ઘણો સધુારો થયો છે. પણ હુાં એમ અવશ્ય 
માનુાં છાં કે સ્ત્રી પરુુષની નકલ કરીને કે તેની 
સાથે સ્પધા્માાં ઉતરીને જગતના હહતમાાં 
પોતાનો ફાળો નહીં આપી શકે. પરુુષની 
સાથે એ દોડી તો શકશે પણ તે પરુુષની 
નકલ કરવા જશે તો જે ઊચાઇ સધુી 
ચડવાની પોતાની શસ્તત છે ત્યાાં લગી ચડી 
નહીં શકે. સ્ત્રીએ તો પરુુષની પતૂતિરૂપ બનવુાં 
રહ્ુાં છે. પરુુષ જે કરી જ ના શકે એ તેણ ે
કરવાનુાં છે. પ્રવત્માન સમયમાાં 
મહહલાઓએ જે સ્થાન પ્રાપ્ત કયુાં છે તે 
પરૂત ુાં નથી. નારીમસુ્તતનો અથ્ એ નથી કે 
નારી વસ્ત્રોથી મતુત થઈ જાય કે ગભથ્ી 
મતુત થઈ જાય. સ્ત્રીની સાચી મસુ્તત તો સ્ત્રી 
હોવામાાં છે. તનેા પોતાનામાાં છે. ગાાંધીજીએ 
પરુુષોની નકલ કરવા સામે સ્ત્રીઓને ચેતવી 
છે. તેમણે કહ્ુાં છે કે, “ પરુુષોની ખામીઓની 
કે તેમની કેટલીક રીતભાતની નકલ કરવી 
એ સમાનતાનો અથ્ નથી. તેમનુાં માનવુાં 
હત ુાં કે નારી એ પતવત્રતા, આત્મત્યાગ અન ે
તનઃસ્વાથ્ પે્રમ અને સેવામાાં પરુુષો પર 
દાખલો બસેાડવો જોઈએ. સમાનતા માટે 
કોઈએ કોઇની નકલ કરવાની જરૂર નથી.” 
ગાાંધીજીની દ્રષ્ટટએ મહહલાઓનો 
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સમાનતાનો દરજ્જો છે જે આપણ ે
પ્રવત્માન સમયમાાં કાયદાકીય રીતે નહીં 
પણ મનથી, સમજદારીથી અને વચૈાહરક 
રીતે સ્વીકારવો રહ્યો. 
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