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નારીમકુ્તિ અંગે ગાાંધીજીના વિચારો 
પ્રા.ડો.ભેનીબેન અરજણભાઈ મોઢવાડડયા  

વ્યાખ્યાતા, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ ,કોમસ્ એન્ડ કોલેજ ઓફ એજ્યકેુશન, દ્વારકા 
સારાાંશ: 
 પ્રાચીન કાળમાાં સ્ત્રીના દરજ્જા અને એમના સ્થાનમાાં પરુુષોનુાં જે વચસ્્વ હત ુાં એમાાં ગાાંધીજીના પ્રયત્નોથી 
ઘણો સધુારો થયો છે. પરાંત ુએ પણ એટલુાં સત્ય છે કે સ્ત્રી પરુુષની નકલ કરીન ે કે તનેી સાથ ે સ્પધા્માાં ઉતારીને 
જગતના ડહતમાાં પોતાનો ફાળો નહીં આપી શકે. સ્ત્રી પરુુષની સમોવડી તો છે જ પણ ત ેપરુુષની નકલ કરવા જશ ેતો 
જે ઊંચાઈ સધુી ચડવાની પોતાની શક્તત છે ત્યાાં સધુી ચડી નહીં શકે. સ્ત્રીએ તો પરુુષનો આદશ ્બનવાનુાં છે. જે કામ 
પરુુષ ન કરી એવા તમામ કામો સ્ત્રીઓ કરી શકે. ગાાંધીજી સ્ત્રી મકુ્તતના ડહમાયતી હતા તેમની સાથ ેજ હતી. ગાાંધીજી 
સ્પષ્ટ માનતા કે સ્ત્રીએ પરુુષની વવરુદ્ધ જઈને નહીં પણ તેન ેસાથે રહીન ેદરેક કાયમ્ાાં પોતાનો ફાળો આપવો જોઈએ. 
એવુાં કોઈ કાય ્ નથી કે જે સ્ત્રી ન કરી શકે. જરૂર છે માત્ર સ્ત્રીઓમાાં રહલેી શક્તતન ે બહાર લાવવાની. “નારી ત ુાં 
નારાયણી” એ ગાાંધીજીએ સત્ય કરીન ેબતાવ્ય.ુ હાલના સમયમાાં સ્ત્રીની જે પરુુષની સમોવડી બનીન ેપોતાની ભવૂમકા 
વનભય્ બનીન ેભજવ ે છે. તનેો પાયો ગાાંધીજી નાખ્યો હતો. ગાાંધીજી તત્કાલલન સમયમાાં નારીનુાં જે સ્થાન હત ુાં. ત ે
સ્થાનમાાં સધુારો કરવા પ્રયત્નો કયા્ હતા. ગાાંધીજીએ કહ્ુાં હત ુાં કે આપણ ેભારતમાતા અન ેમમતાની મવુતિ એવી માનુાં 
ઋણ ક્યારેય ચકૂવી શકીશુાં નહીં. આપણ ે તેમના તરફ વફાદાર રહીન ે શોષણ બાંધ કરવુાં જોઈએ. ગાાંધીજીએ 
મડહલાઓન ેગૌરવક્ન્વત કરતાાં કહ્ુાં હત ુાં કે સ્ત્રી ઈશ્વરની સવોત્કૃષ્ટ ક્રુવત છે ત ેઅડહિંસાનો અવતાર છે. તથા દરેક 
કાયોમાાં પરુુષોથી આગળ છે. 

“યત્ર નાય્સ્ત ુપજૂયન્તે રમન્તે તત્ર 
દેવતા “ જ્યાાં સ્ત્રીઓની પાૂ થાય છે ત્યાાં 
દેવતાઓ વનવાસ કરે છે. છેક પ્રાચીન 
સમયથી આપણ ે સાંસ્કૃતની આ સકુ્તત 
સાાંભળીએ છીએ. મહાત્મા ગાાંધીજીએ પણ 
જીવન કાય્ દરવમયાન મડહલાને ખબૂ જ 
અગ્રેસરનુાં સ્થાન આપયુાં છે. તેઓ પરુુષોની 
સરખામણીમાાં મડહલાઓને વધ ુશક્તતશાળી 
અને મજબતૂ માનતા હતા. તેઓ સ્ત્રીઓને 
અબળા માનતા જ નહીં. તેઓ કહતેા કે 
સ્ત્રીઓને અબળા કહવેી એ સ્ત્રીઓન ુ
અપમાન કરવા બરાબર છે. તેઓ દ્રઢપણ ે
દીકરા-દીકરીના સમાન અવધકારમાાં 
માનતા. 
 ગાાંધીજીના વ્યક્તતત્વના અનેક 
પાસાાંઓ જોવા મળે છે જેમ કે લોકનાયક, 
ગરીબના ઉદ્ધારક, રામરાજયના સ્વપનદ્રષ્ટા, 

નારીના ડહતરક્ષક, અડહિંસાના પાૂરી, નીડર 
નેતા, સાડહત્ય સર્જક વગેરે. શ્રીમદટ  ભગવદટ  
ગીતામાાં કૃષ્ણએ પોતાની વવભવૂત ગણાવી 
છે. જેમાાં કાંઇક વવશેષતા છે એ પ્રભનુી 
વવભવૂત ગણાવી શકાય. આ દ્રષ્ષ્ટએ 
ગાાંધીજીનો સમાવેશ ભગવાનની વવભવૂતમાાં 
કરી શકાય. આ છે ગાાંધીજીના ડદવ્ય 
વ્યક્તતત્વની ઝાાંખી. ઉપર જોયુાં એ પ્રમાણ ે
ગાાંધીજીની પ્રવતમા બહમુખુી છે. તેમણ ે
માનવ-જીવનની-જગતની મોટાભાગની 
બાબતોમાાં પોતાનુાં આગવુાં પ્રદાન રજૂ કયુું 
છે. તેમના બહમુલૂ્ય પ્રદાનનુાં એક ક્ષેત્ર 
એટલે નારીમકુ્તત અંગેનુાં એમનુાં પ્રદાન. 
 વવકવસત એવા ભારતીય સમાજમાાં 
છેક પ્રાચીન કાળથી જ્ઞાવતપ્રથા, સાંયતુત 
કુરુ્ાંબ, લગ્ન મલૂ્ય અને દરેક સમાજના 
પોત-પોતાના આગવા ડરવાજોનુાં પ્રાબલ્ય 
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જોવા મળે છે. ભારતીય સમાજ પરુુષ 
પ્રધાન સમાજ છે.પ્રાચીનકાળથી હાલના 
કમ્પપયટુર યગુમાાં પણ સામાન્ય રીતે સ્ત્રીને 
વવશેષ દરજ્જજો આપવામાાં આવતો નથી. 
સ્ત્રીની ઓળખ માત્ર કુરુ્ાંબ પરૂતી સીવમત 
ગણવામાાં આવ ે છે. આથી ભારતમાાં સ્ત્રી 
હક-ડહસ્સો, ઓળખ કુરુ્ાંબ, જ્ઞાવત વગ્ અન ે
સમદુાય પરૂતા મયા્ડદત ગણવામાાં આવે 
છે. ભારતમાાં સ્ત્રીના દરજ્જાની સધુારણા 
માટેના પ્રયાસોની પ્રારાંભ ઘણો પ્રાચીન છે. 
એમાાં ગાાંધીજીની ભવૂમકા પણ મહત્વની 
ગણી શકાય. મહાત્મા ગાાંધીજી એક એવા 
સમાજનુાં વનમા્ણ કરવા ઇચ્છતા હતા. જેની 
બવુનયાદ ન્યાય, સમાનતા અને શાાંવત પર 
આધાડરત હોય છે. આવા સમાજનુાં વનમા્ણ 
ત્યારે જ શક્ય બને કે જેમાાં સ્ત્રી અને પરુુષ 
સમાન અવધકાર હોય મહાત્મા ગાાંધીજીએ 
સ્વીકાયુું હત ુાં કે તેમને સત્ય અને અડહિંસાના 
માગ્ પર ચાલવાની પ્રેરણા તેમના માતા 
અને પત્ની પાસેથી મળી હતી. મહાત્મા 
ગાાંધી પોતાની માતા અન ે પત્નીને પથ-
દશ્ક માનતા હતા. અડહિંસા માટેની પે્રરણા 
પણ તેમણ ે કસ્તરુબા પાસેથી મળી હતી 
તેવુાં તેઓ સ્વીકારે છે. તઓે માને છે કે 
દાાંડીકચૂ અને સત્યાગ્રહ માત્ર મડહલા 
કાય્કરોના કારણે જ સફળ થયા હતા. 
ગાાંધીજી પરુુષની સરખામણીમાાં સ્ત્રીને વધારે 
શક્તતશાળી અને કાય્શીલ ગણતાાં હતા. 
સ્ત્રીઓના અવધકારોની બાબતમાાં આજે જે 
સરખામણી જોવા મળે છે એનો પાયો 
ગાાંધીજીએ નાખ્યો હતો. “નારીમકુ્તત અંગ ે
ગાાંધીજીના વવચારો” અંગ ે ચચા્ કરવા 
પ્રસ્તતુ શોધ પેપર તૈયાર કયુું છે. 

• ગાાંધીજીની દ્રષ્ષ્ટએ સ્ત્રીઓના 
અવધકાર :  

 ગાાંધીજીએ જ્યારે સ્ત્રીઓના 
અવધકારો માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો ત્યારે 
સમાજમાાં સ્ત્રીનુાં કોઈ સ્થાન નહોત ુાં. બાળ-
વવવાહ, દહજે પ્રથા, પરદા પ્રથા વગેરે 
દૂષણો સમાજમાાં ફેલાયેલા હતા. સ્ત્રીઓને 
એકલા બહાર જવાની પણ છૂટ નહોતી. સ્ત્રી 
કેળવણીની તો વાત જ શુાં કરવી? 
ગાાંધીજીને લાગ્યુાં કે જ્યાાં સધુી સ્ત્રીઓને આ 
બાંધનમાાંથી મકુ્તત નહીં મળે ત્યાાં સધુી 
સ્ત્રીઓને સમાજના પરુુષોના જોહકુમીનો 
સામનો કરવો પડશે. જ્યાાં સધુી સ્ત્રીઓમાાં 
વશક્ષણનુાં સ્તર ઉપર નહીં આવે ત્યાાં સધુી 
એમાાં સધુારો લાવવો અશક્ય છે. આથી જ 
તેમણે હાંમેશા પોતાના ભાષણોમાાં 
મડહલાઓને મહત્વપણૂ્ સ્થાન આપયુાં હત ુાં. 
તેમની દ્રષ્ષ્ટએ દીકરા-દીકરીને પૈતકૃ 
સાંપવતમાાં સમાન અવધકાર છે જેટલી સતા 
પરુુષ ભોગવે છે એટલી જ સતા સ્ત્રીને 
મળવી જોઈએ. તેમનુાં માનવુાં છે કે 
સ્ત્રીઓમાાં જ્ઞાન વવનમ્રતા ધૈય્ ત્યાગ અન ે
વવશ્વાસની મવુતિ છે. ગાાંધીજી જે અડહિંસાનો 
ઉપદેશ આપે છે. તેમાાં સહનશક્તત હોવી 
અવત આવશ્યક છે. સહનશક્તત એ જ 
મડહલાનો પ્રમખુ ગણુ છે. ગાાંધીજી સીતા, 
દ્રૌપદી, દમયાંવત, અન ે સાવવત્રી જેવી 
નારીઓના દ્રષ્ટાાંત આપીને બતાવ્યુાં છે કે 
સ્ત્રીઓ ક્યારેય કમજોર હોતી નથી. 

• સ્ત્રીઓમાાં નેતતૃ્વ શક્તત :  
 ગાાંધીજી કોંગ્રેસના મડહલા નેતતૃ્વને 
પ્રોત્સાડહત કયા્ અને દરેક ચળવળમાાં 
તેમની સડિય ભાગીદારીને આવશ્યક 
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ગણાવી. ઇ.સ.૧૯૨૧ માાં જ્યારે મડહલાઓ 
માટે મતદાનનો મદુ્દો ઉઠાવવામાાં આવ્યો 
ત્યારે મહાત્મા ગાાંધીજીએ તેનુાં જોરદાર 
સમથ્ન કયુું હત ુાં. સ્ત્રી એટલી સશતત હોવી 
જોઈએ કે તેણે ગમે તેવી પડરક્સ્થતીમાાં “ના” 
કહતેા પણ અચકાવુાં જોઈએ નહીં. સ્ત્રીઓએ 
સશતત બનવુાં હોય તો તેની શરૂઆત 
કુરુ્ાંબથી કરવી જોઈએ. સમાજમાાં માન-
હાનીને બીકે સ્ત્રીઓ જુલમ સહન કરશે તો 
સમાજ તેમને ક્યારેય આદર-સત્કાર નહીં 
આપે. ગાાંધીજી કહ્ુાં હત ુાં કે, જે ડદવસે સ્ત્રી 
રાતે્ર રસ્તા પર મતુતપણ ે ફરશે તે ડદવસે 
ભારતમાાં સાચી આઝાદી આવશે. ગાાંધીજી 
માનતા હતા કે સ્ત્રીઓ પોતે જ પોતાના જ 
નહીં પરાંત ુ સમગ્ર માનવ ાવતના 
કલ્યાણમાાં મહત્વપણૂ્ ભવૂમકા ભજવી શકે 
છે. તેઓ કહતેા હતા કે મડહલાઓને આઝાદ 
થવુાં હોય તો નીડર બનવુાં પડશે. પડરવાર 
અને સમાજના બાંધન ે તોડીને તેમના પર 
લાદવામાાં આવતા અન્યાયને વવરોધ 
કરવાથી જ તેમને અન્યાયમાાંથી મકુ્તત 
મળી શકે છે. ગાાંધીજી સ્ત્રીઓને પરુુષની 
કોઈ પણ બાબતથી ઓછી માનતા ન હતા 
પરાંત ુ સ્ત્રીઓ એક પગલુાં આગળ હતી 
પરુૂષોથી. 

• સ્ત્રી-વશક્ષણ: 
 ગાાંધીજી વશક્ષણના માધ્યમથી સ્ત્રી-
મકુ્તતમાાં વવશ્વાસ રાખતા હતા.તેમનુાં માનવુાં 
છે કે સ્ત્રીઓ વશલક્ષત હશે તો સમાજના 
કુડરવાજો સામે માથુાં ઊંચુાં કરી 
શકશે.ગાાંધીજીના મત પ્રમાણે વશક્ષા એવી 
હોવી જોઈએ કે છોકરી પોતાના પ્રત્યે જ 
વધારે સાગ બને. એકબીા સાથે વધારે 

સન્માનની ભાવના પેદા કરે. મડહલાઓ 
માટે એવુાં કોઈ ચોક્કસ કારણ નથી કે તે 
પોતાને પરુુષોને ગલુામ સમજે. ભારતમાાં 
સ્ત્રીઓમાાં વશક્ષણનુાં પ્રમાણ ઓછાં હત ુાં જેથી 
એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે સ્ત્રીઓને 
પણ સરળતા વશક્ષણ પ્રાપત કરી શકે. સાથે-
સાથે એવી વશક્ષા જે ભારતીય સાંસ્કૃવત અને 
સભ્યતાની સાથે તાલ-મલે વમલાવી શકે 
પ્રત્યેક દીકરીને વશક્ષણની સાથે-સાથ ે
વવવવધ સ્વરોજગારની તકો પ્રાપત થાય 
એવુાં વશક્ષણ આપવુાં જોઈએ. ગાાંધીજીનુાં 
માનવુાં છે કે સ્ત્રી પરુુષ ઉપર વનભ્ર ન રહ ે
પરાંત ુપોતાની રીતે પોતાની સ્વતાંત્ર ઓળખ 
ઊભી કરે. આ માટે પ્રત્યેક નારી વશક્ષણ 
મજુબ રોજગાર પ્રાપત કરવાની જરૂરત છે. 
જેથી અન્ય દેશોની સરખામણીમાાં આપણો 
દેશ પણ આગળ આવે ગાાંધીજી કહ ે છે કે 
સ્ત્રીઓને વશક્ષણ મળવુાં જોઈએ. તેમણ ે
દીકરા દીકરી માટે સમાન વશક્ષણ હોવુાં 
જોઈએ. એ બવુનયાદી રાષ્રીય વશક્ષણ 
યોજના અંતગત્ ૭ થી ૧૪ વષ્ના છોકરો 
છોકરી બાંને માટે મફત અને ફરજજયાત 
વશક્ષણનો પ્રસ્તાવ મકૂ્યો. ગાાંધીજી માનતા 
હતા કે પ્રાથવમક વશક્ષણ છોકરી-છોકરામાાં 
સમાન હોવુાં જોઈએ. ત્યારપછીના 
અભ્યાસિમમાાં છોકરીઓને માટે 
ગહૃવવજ્ઞાનમાાં પણ રસ-રુલચ ાગે એવા 
પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. “અલખલ ભારતીય 
મડહલા સાંમેલન” ના પ્રયાસોથી વષ્ ૧૯૩૨ 
માાં લેડી ઇવવિન સાયન્સ કોલેજની સ્થાપના 
થઈ. 

• સ્ત્રી પરુુષની આવથિક સમાનતા : 
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 ગાાંધીજીના મત પ્રમાણ ે પરુુષ 
નોકરી ધાંધામાાંથી જે પૈસા કમાય છે. એમાાં 
પવત પત્ની બાંને સરખા હકદાર છે. પત્ની 
ઘરકામ કરતી હોય અને પવત ધાંધો 
રોજગાર કરીને પૈસા કમાતો હોય તો પણ 
એ સાંપવતમાાં પત્નીને પણ પવત જેટલો જ 
ડહસ્સો મળવો જોઈએ. સ્ત્રી પરુુષની આવથિક 
સમાનતા સમાવતા ગાાંધીજીએ કહ્ુાં: 
મારામાાં સ્ત્રી પરુુષ વચ્ચે ભદેભાવ કરવાની 
વવૃત નથી. હુાં માનુાં છાં કે સ્ત્રીઓના આવથિક 
અવધકારો અને ફરજો પરુુષોના અવધકારોની 
સમાન હોવા જોઈએ. ભારતીય સમાજના 
વવવાહના સમયે કન્યાદાન કરવામાાં આવ ે
છે. ગાાંધીજીના મતે “કન્યાએ સાંપવત નથી કે 
કોઈ ચીજ વસ્ત ુ નથી જેનુાં દાન કરી 
શકાય”. પૈતકૃ સાંપવતમાાં દીકરા-દીકરીના 
સમાન અવધકાર હોવી જોઈએ એવુાં ગાાંધીજી 
સ્પષ્ટપણે માનતા હતા. ભારતીય સમાજ 
પરુુષ પ્રધાન હોવાથી કમાવાની જવાબદારી 
પરુુષોની છે અને ઘર ચલાવવાની 
જવાબદારી સ્ત્રીઓની. છતાાં પણ સાંપવતમાાં 
બાંનેનો સમાન ડહસ્સો હોવો જોઈએ.  

• સ્ત્રી અને પરુુષ એકબીાના પરૂક: 
 ગાાંધીજીએ સ્ત્રીને પરુુષની દાસી 
નહીં પણ પરુુષ સમોવડી ગણી છે. 
વવશ્વશાાંવત અને અડહિંસાના પાૂરી ભારતના 
રાષ્રવપતા મહાત્મા ગાાંધીજીને આઝાદીની 
લડાઈમાાં રાજનૈવતક આઝાદીની સાથે-સાથ ે
શાાંવત અને સમન્વયના દ્રષ્ષ્ટકોણથી સાંણપણૂ ્
ભારતમાાં સામાજજક સમાનતાના દ્રષ્ષ્ટકોણ 
પણ રાખે છે. ગાાંધીજી નારીમકુ્તતના 
ડહમાયતી હતા પરાંત ુ સ્ત્રીઓને પરુુષોથી 
અલગ થઈને સ્વાયત સ્ત્રી સમાજ બનાવ ે

અથવા સમલૈંલગક સબાંધોને સ્વીકારે તેવુાં 
કદી ઇચ્છતા નહોતા. તેઓ ઇચ્છતા હતા કે 
ભારતની સ્ત્રીઓ પરુુષોથી લબલકુલ જ 
સ્વતાંત્ર રહ ે એ ઉલચત નથી. ભારતીય 
સાંસ્કૃવત માટે પણ ઉલચત નથી. તેઓ 
ઇચ્છતા હતા કે પરુુષ અને સ્ત્રી પોતપોતાના 
ક્ષેત્રમાાં અગ્રેસર રહ.ે સ્ત્રી પરુુષની દાસી 
નથી. સ્ત્રી-પરુુષે સાથે મળીને આદશ ્
દાાંપત્યજીવન જીવે. તઓે છૂટાછેડાના પણ 
ડહમાયતી નહોતા બાંન ે એક બીાની 
મકુ્તતમાાં સહયોગ કરે. તેઓ કહ ે છે કે સ્ત્રી-
પરુુષ વચ્ચે જે ભેદો કુદરતે મકૂ્યા છે અને 
જે નારી આંખે જોઈ શકાય છે એ વસવાય 
કશો ભેદ મન ેમાન્ય નથી.  

• ગાાંધીજીના મતે રાજકીય-સામાજજક 
ક્ષેત્રે સ્ત્રી: 

 ઇવતહાસકાર રાધાકુમારના શબ્દોમાાં 
કહીએ તો “ ગાાંધીજીન ે મડહલાઓ પ્રત્યેના 
તેમના નારીવાદી વવચારો અન ે
નારીકરણની રાજનીવતના વલણન ે કારણ ે
ભારતીય મડહલા ચળવળના વપતા તરીકે 
નામના મળેવી હતી”. મહાત્મા ગાાંધીજી 
ચોક્કસપણ ે ભારતીય મડહલા ચળવળના 
વપતા ગણાતાાં હતા. ગાાંધીજીના સમયમાાં 
સ્ત્રીઓની ક્સ્થવત દયનીય હતી. સ્ત્રી એકલી 
ઘરનો ઉંબરો પણ ઓળાંગી શકતી નહીં. 
સામાંતશાહી વ્યવસ્થા અને વપતપૃ્રધાન 
સમાજમાાં મડહલાઓ ાહરે સરઘસો કાઢે, 
આંદોલન કરે આ બધ ુઅકલ્પનીય હત ુાં પણ 
ગાાંધીજીએ આ ચમત્કાર કયો. કશ્મીરથી 
કન્યા કુમારી સધુી તત્કાલલન 
ભારતભરમાાંથી મોટી સાંખ્યામાાં આઝાદીની 
ચળવળમાાં રસ્તા ઉપર સ્ત્રીઓ ઉતરી ત ે
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સમયે સ્ત્રીઓમાાં જે ડહિંમત અને ગવતશીલતા 
મળી હતી તે બધ ુગાાંધીજીને કારણે હત ુાં.  

• સ્ત્રી પરુુષ વચ્ચેની અસમાનતા: 
 મળૂભતૂ રીતે સ્ત્રી અને પરુુષ એક 
છે. તેમની સમસ્યાઓ એક સરખી હોવી 
જોઈએ બાંનેમાાં આત્મા છે સ્ત્રી પરુુષ 
એકબીાના પરૂક છે. એકબીાને મદદ 
વવના જીવી શકતા નથી છતાાં પણ કુદરતી 
રચનામાાં ભેદ જોવા મળે છે. બાંનેમાાં કેટલાક 
ગણુો અલગ અલગ જોવા મળે છે. સ્ત્રીઓમાાં 
માતતૃ્વની ભાવના વવશેષ જોવા મળે છે 
એવી પરુુષોમાાં નથી. બાળકોની ઉછેરવાની 
કળા સ્ત્રીઓમાાં વવશેષ રૂપ ે જોવા મળે છે. 
માતતૃ્વની ફરજ જે મોટા ભાગની સ્ત્રીઓ 
હાંમેશા વનભાવે છે. બાળકોને ઉછેરવાની 
કળા તેમનો એક માત્ર વવશેષાવધકાર છે. 
ગાાંધીજી દ્રઢપણ ે મને છે કે સ્ત્રી અડહિંસાનુાં 
મત્ૂ સ્વરૂપ છે સ્ત્રીઓમાાં દુખ સહન કરવાની 
શકતી રહલેી છે. સ્ત્રી પોતાના ગભ્માાં 
બાળકને ધારણ કરે છે અને આ સમય 
દરવમયાન અનેક પ્રકારના કષ્ટો સહન કરે 
છે છતાાં પણ આનાંદ મળેવે છે. પ્રસવની 
પીડા પણ માાંની મમતા આગળ ગૌણ બની 
ાય છે. તે એ પણ ભલૂી જય છે કે ગોદમાાં 
રહલેા બાળક એ કોઈકની વાસનાનો વશકાર 
છે પરાંત ુ પોતાના બાળકને સમાજમાાં તે 
ગૌરવપણૂ ્ સ્થાન અપાવવાનો પ્રયત્ન કરે 
છે.  

• સ્ત્રીને દેવીનુાં સ્વરૂપ: 
 ગાાંધીજીના મતે સ્ત્રી પોતે જ એટલી 
બળવાન છે કે પોતાનુાં જ નહીં પરાંત ુસમગ્ર 
માનવ ાવતના કલ્યાણમાાં મહત્વપણૂ ્
ભવૂમકા ભજવી શકે. તેમનુાં કહવે ુ ાં છે કે 

સ્ત્રીઓને જો આઝાદ થવુાં હશે તો તેમને 
નીડર પણ બનવુાં પડશે. કુરુ્ાંબ અને 
સમાજના બાંધનો તોડીને અન્યાયનો વવરોધ 
કરવો પડશે અને આ શક્તત જ તમેન ે
અત્યાચારમાાંથી મકુ્તત આપવી શકશે. 
બાલ્યાવસ્થામાાં ગાાંધીજી પોતાની માતા 
પતૂળીબાઈના ગણુોથી પ્રભાવવત હતા. 
જેનાથી ગાાંધીજીના નવૈતકતા અને કરુણાની 
ભાવનાનો વવકાસ થયો. ગાાંધીજીએ શપથ 
લઈને અભ્યાસ કરવા ઈંગ્લેન્ડ જવાની 
પરવાનગી માતા પાસેથી મેળવી હતી.” 
તેણે દારૂ, સ્ત્રીઓ, માાંસને સ્પશ્ ન કરવાની 
પ્રવતજ્ઞા લીધી હતી. આ ત્રણેય પ્રવતજ્ઞા 
તેમણે ઈંગ્લેન્ડના અભ્યાસ કાળમાાં વનભાવી 
હતી. ગાાંધીજી ૧૩ વષ્ની ઉમરે કસ્તરુબા 
સાથે લગ્ન કયા્ હતા પરાંત ુ તેણ ે ક્યારેય 
કસ્તરુબા ઉપર પવત તરીકેના રોફ જમાવ્યો 
ન હતો. કસ્તરુબા તેમની તમામ 
પ્રવવૃતઓમાાં તેમની સડિય ભાગીદારી કરી 
હતી. તે એક સમવપિત પત્ની હતી જે તનેા 
પ્રવતષ્ષ્ઠત પવતની છાયામાાં રહવેા માટે 
સાંતષુ્ટ હતી. ગાાંધીજી સ્વીકારે છે કે તેમણ ે
કસ્તરુબા પાસેથી ઘણુાં બધ ુ શીખ્યુાં હત ુાં 
કદાચ તેમના કરતાાંય વધારે. 


