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આઝાદીની ચળવળમાાં નારી અને ગાાંધીજીન ાં કાર્ય 
ર્ાય. માલાબેન ર્ી.ગામીત 

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ, શ્રીમતી આર.એમ.પ્રજાપવત આર્ટસ કોલેજ, સતલાસણા 
સારાાંશ :- 
 આઝાદીની ચળિળમાાં મહિલાઓનો ફાળો અમલૂ્ય રિલેો છે ગાાંધીજીએ દક્ષિણ 
આહિકામાાં બિનેોમાાં િીર જોયુાં ભારતની નારીઓમાાં માનિ જાત મારે્ પે્રમ,કરુણા અને અહિિંસક 
માગટ મારે્ની શ્રદ્ધા પારખી બિનેોની આંતહરક શક્તત અને અહિિંસક માગટ મારે્ની શ્રદ્ધા પારખી 
બિનેોની આંતહરક શક્તતને સ્િાતાંત્ર સાંગ્રામમાાં સહિય થિા પે્રયાટ િતા ભારત અને ગજુરાતની 
મહિલાઓમાાં દેશ પે્રમની ભાિના અને સમપટણના ઉદાિરણ પણ ગૌરિ અપાિે તેિા િતા 
મિાત્મા ગાાંધીએ ક્ષિર્ીશ રાજ પાસેથી આઝાદી મેળિિાની ભારતની ચળિળને દુવનયાના 
નકશા પર મકુી તેમના આદશો ભારતમાાં અને અન્ય દેશોમાાં પણ શાાંવતમય પહરિતટનની 
ચળિળ મારે્ પે્રરણાદાયક રહ્યા છે. 
ચાવીરૂપ શબ્દો :-ગાાંધીજી,નારી,ચળિળ,સમાજ વ્યિસ્થા,કેળિણી,વિચારસરણી    
 
આજીિન જીિનસાથી કસ્તરુબાની ઓળખ 
માત્ર એર્લી  જ નિોતી કે તેમણે સ્િતાંત્રતા 
સાંગ્રામના દરેક પગલા પર તેમના પવતને 
રે્કો આપ્યો, પણ ઘણી િાર સ્િતાંત્ર રીતે 
અને ગાાંધીજીએ ના પાડી િોિા છતાાં, તેમણ ે
જેલમાાં જઇને સાંઘર્ટમાાં જોડાિાનો વનણટય 
કયો. તે એક પ્રબળ સ્િભાિની સ્ત્રી અન ે
ગાાંધી મારે્ પે્રરણારૂપ િતી. 
 વિજયલક્ષ્મી પાંહડત એક શ્રીમાંત, 
કુલીન, ઘરગથ્થ ુઅને જિાિરલાલ નિરુેની 
બિને વિજયલક્ષ્મી પાંહડતે પણ આઝાદી 
મેળિી લડતમાાં સામેલ િતો. આદોલનમાાં 
ભાગ લિેા બદલ તેને જેલમાાં મોકલી 
દેિામાાં આવ્યો િતો.તે વશક્ષિત અને પ્રબદુ્ધ 
મહિલા િતી અને વિદેશમાાં યોજાયેલી 
વિવિધ પહરર્દોમાાં ભારતનુાં પ્રવતવનવધત્િ 
કરતી િતી. ભારતના રાજકીય ઇવતિાસમાાં 

તે પ્રથમ મહિલા પ્રધાન િતી. તે સાંયતુત 
રાષ્ટ્રની પ્રથમ ભારતીય મહિલા રાષ્ટ્રપવત 
િતી. તે સ્િતાંત્ર ભારતની પ્રથમ મહિલા 
રાજદૂત િતી, જેણે મોસ્કો, લાંડન અન ે
િોવશિંગ્ર્નમાાં ભારતનુાં પ્રવતવનવધત્િ કયુું િત ુાં. 
 અરુણા અસફ અલી િહરયાણાના 
બાંગાળી પહરિારના િતની અરુણા અસફ 
અલીએ તેના કમટભવૂમ તરીકે સ્િતાંત્રતા 
સ્િીકારી અને પહરિાર અને સ્ત્રીત્િના 
તમામ સાંબાંધોને નકારી તેમના રાજકીય 
સાંઘર્ટની શરૂઆત 1930માાં મીઠાના 
સત્યાગ્રિથી થઈ િતી. ક્ષિહર્શ સરકારે 
તેમને એક િર્ટ મારે્ કેદ કયાટ બાદમાાં, 
ગાાંધી-ઇરિીંગ કરાર બાદ, જ્યારે 
સત્યાગ્રિના કેદીઓને છૂર્ા કરિામાાં આવ્યા 
િતા, ત્યારે તેઓને મતુત કરિામાાં આવ્યા 
ન િતા. 
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જ્યારે 1857 ની િાાંવત પછી 
હિન્દુસ્તાનની ધરતી પર થતા ફેરફારોએ 
પનુરુજીિન મારે્ જમીન તૈયાર કરી, 
વિવિધ સધુારા આંદોલન અને આધવુનક 
મલૂ્યો અને પ્રકાશ તરૂ્ી રહ્યા િતા. ત્યારે 
હિન્દુ સમાજ પાથરી ગયો િતો અને 
સ્ત્રીઓનુાં વિશ્વ સળગી રહ્ુાં િત ુાં. નિા 
આકાશથી આગળ વિસ્તરતોિતો. ઇવતિાસ 
જુબાની આપે છે કે કટ્ટર હિન્દુ સમાજમાાં 
મહિલાઓ આ પિલેા આર્લા મોર્ા પાયે 
શેરીઓમાાં ઉતરી ન િતી . 
 આિા ઉદાિરણો ભાગ્યે જ આખા 
વિશ્વના ઇવતિાસમાાં જોિા મળે છે. ગાાંધીએ 
કહ્ુાં િત ુાં કે આ સાંઘર્ટ અમારી માતા-
બિનેોના સિયોગ વિના શક્ય નથી જે 
મહિલાઓએ તેમના હિિંમત સાથે આઝાદીની 
લડત લડી િતી તે અિીં પષુ્ટ્કળ છે કસ્તરુબા 
ગાાંધી ગાાંધીજીએ બા વિશે કબલૂ્યુાં િત ુાં કે 
તેમનુાં દ્રષ્ટ્ર્તા અને હિિંમત ગાાંધીજી કરતાાં 
પોતે શ્રેષ્ટ્ઠ િતા. મિાત્મા ગાાંધીની ભારત 
છોડો આંદોલન દરવમયાન, August,1942 
ના રોજ, અરુણા અસફ અલીએ ગોિલીયા 
ર્ાાંકી મેદાન પર રાષ્ટ્રધ્િજ લિરેાિીને 
આંદોલનનુાં નેતતૃ્િ કયુું. તે એક મજબતૂ 
રાષ્ટ્રિાદી અને આંદોલન કાયટકર િતી, 
તેમણે લાાંબા સમય સધુી ભગૂભટમાાં કામ 
કયુું. સરકારે તેમની તમામ સાંપવિ અને 
તેમને પકડલેા લોકો મારે્ 5000 રૂવપયા 
જપ્ત કરી િતી. પણ ઈનામ તેમણ ે
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના માવસક સામવયક 
ઇન્ન્કલાબ નુાં સાંપાદન પણ કયુું. 1998 માાં 
તેમને ભારત રત્નથી નિાજિામાાં આવ્યા 
િતા. 

 સમગ્ર સમાજ વ્યિસ્થામાાં તેમણ ે
સત્ય અને અહિિંસાનાાં મલુ્યોનુાં સાંસ્થીકરણ 
કરિા પ્રયાસ કયો. તેમની બધી પ્રવવૃત 
પાછળનુાં મખુ્ય ધ્યેય એ િતુાં કે અન્યારૂપી 
અધમટનો ઉચ્છેદ કરિો અને ન્યાય કે 
ધમટની સ્થાપના કરિી.ગાાંધીજીએ ભારતમાાં 
તેમની પ્રવવૃતનો વ્યિક્સ્થત પ્રારાંભ ૧૯૧૫ 
પછીથી કયો.એ િખતે ભારતમાાં એક બાજુ 
પવિમી સાંસ્કૃવત તરફ ઢળતી સધુારણા 
પ્રવવૃત થઇ રિી િતી અને બીજી તરફ 
પનુરૂત્થાનિાદી પ્રવવૃિ ચાલી રિી િતી. 
સમાજજીિન કયા િતે્રમાાં પ્રથમ સધુારણા 
કરિી તે અંગે મતભેદ ચાલ ુ િતો.ગાાંધીજી 
સમાજને એક દેિ તરીકે જોતા અને સિાુંગી 
સધુારણાની હિમાયત કરતા તેમણે કહ્ુાં કે 
સામાજજક પ્રવવૃત અને રાજકીય સ્િરાજ 
મારે્ની લડત સાથે સાથ ેચાલિા જોઇએ. 
 ગાાંધીજીએ પવિમી ઉદારિાદ અન ે
પતુ્થાનિાદ બાંને પચૂે વિવશષ્ટ્ર્ પ્રવતભાિ 
રાખવ્યો અને સિાુંગી સધુારણા ઉપર ભાર 
મકુ્યો. ગાાંધીજીનો સ્પષ્ટ્ર્ રીતે અક્ષભપ્રાય 
િતો કે આધવુનક યરુોપીયન સાંસ્કૃવતનો 
સ્િીકાર કરિાથી આપણી ઉન્નવત થિાન ે
બદલે અઘોગવત 19.ગાાંધીજીએ કિયુાં કે 
સત્યિાદી તત્િજ્ઞાનમાાંથી શાાંવત,ન્યાય અન ે
સત્ય તરફ દોરી જનારી એક નિી માનિ 
સાંસ્કૃવત વનમાટણ થશે અને આ તત્િજ્ઞાન 
ઉપર નિી સમાજવ્યિસ્થા રચી 
તોગાાંધીજીની આ વિચારસરણી સિાુંગી 
સધુારણા મારે્ની વિચારસરણી છે. 
 ગાાંધીજીના રાજકીય સધુારણા 
મારે્ના અક્ષભગમનુાં પિલેુાં મખુ્ય પાસુાં 
વનિઃશસ્ત્ર િાાંવત પદ્ધવત છે. ગાાંધીજીના મત ે
સત્યાગ્રહ્મ ે કેિળ રાજકીય િાાંવત મારે્ની 
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પદ્ધવત નથી પણ એક સિાુંગી િાાંવતની 
પદ્ધવત છે.ગાાંધીજીના મત ે અહિિંસાએ બધા 
ધમોનુાં િાદટ  છે.તેમણ ેઅહિિંસાને સત્યાગ્રિનો 
પાયો ગણ્યો છે, અને અહિિંસા પોતે જ સત્ય 
છે. સત્ય અન ેઅહિિંસા એક જ વસકકાની બ ે
બાજુઓ છે. અહિિંસાનો અથટ જીિહિિંસા ન 
કરિી એર્લો મયાટહદત નથી. પરાંત ુ
અન્યાય કરનારને પણ નકુશાન ન 
પિોંચાડવુાં તેની સામે ગસુ્સે થવુાં નિી.તેની 
સામે જુલમ ન કરિો પણ પે્રમ દાખિિો 
તેને પ્રેમથી જીતિો એિો વ્યાપક અથટ થાય 
છે.મન,િચન અને કમટથી પણ કોઇન ે
નકુશાન ન પિોંચાડવુાં.વિરોધી કે અન્યાય 
કરનારનુાં પણ ભલ ુકરવુાં એિો વ્યાપક અથટ 
થાય છે. 
 ગાાંઘીજીના નેતતૃ્િ િઠેળ ૧૯૧૯ થી 
અસિકારનો યગુ શરૂ થયો. ૧૯૨૦ માાં 
ગાાંઘીજીએ અસિકારનો કાયટિમ આપ્યો 
અસિકાર વ્યકત કરિા મારે્ ક્ષખતાબો અને 
અવધકારોનો ત્યાગ કરિામાાં 
આિતો.સરકારી ઉત્સિો સામે અસિકાર 
કરિામાાં આિતો ક્ષિર્ીશ સરકારની 
અદાલતોનો િકીલો અન ે અસીલો દ્વારા 
બહિષ્ટ્કાર કરિામાાં આિતો આ ઉપરાાંત 
િડતાળ,વપકેહર્િંગ,ઉપિાસ,સ્િદેશી િગેરે 
પદ્ધવતઓ ઉપયોગમાાં લેિાતી. 
 ગાાંધીજીએ િાંમેશા વિશ્વનાગહરત્િ 
તરીકે ફરજ પર ભાર મકુયો છે. તેઓ સિે 
જીિોની એકતામાાં માનતા બધા માનિી 
અને બઘા પ્રાણીઓ એક જ અને સમાન 
ઇશ્વરની અક્ષભવ્યહકત છે.આ બધા જીિો 
એકબીજા સાથે એકતાના બાંધનથી 
બાંઘાયેલા છે. સામાજજક એકય મારે્ 
ગાાંધીજએ સહિષ્ટ્ણતુા ઉપર ભાર મકુ્યો 

તેમણે કહ્ુાં કે દરેક વ્યહકત પોતપોતાની 
રીતે સાચી છે.દરેક વ્યહકત ખોર્ી િોય તે 
શક્ય નથી આથી સહિષ્ટ્ણતુાની આિશ્યકતા 
છે.ગાાંઘીજીના મતેસમાજની પ્રગવતનો 
આધાર ધમટ અન ે વ્યક્તતની આધ્યાવમક 
ઉન્નવત ઉપર રિલેો છે. ધાવમિક પહરિતટનના 
વિચારોમાાં એકેશ્વરિાદ, કમટયોગ, 
ક્ષબનસાાંપ્રદાવયકતા અને વિિેકિાદના તત્િો 
દૃન્ષ્ટ્ર્ગોચર થાય છે. 
 ગાાંધીજીએ જ્ઞાવતનો વિરોધ કરતા 
કહ્ુાં કે જો ભારત એક અને અખાંડ િોય તો 
તેમાાં જ્ઞાવતઓ જેિા અસાંખ્ય કૃવત્રમ વિભાગો 
ન િોિા જોઇએ તેમની િચ્ચ ે
ખાનપાન,લગ્નના પ્રવતબાંઘો ન િોિા જોઇએ 
જ્ઞાવતના સ્થાને પ્રાચીન િણાટશ્રમનો આદશટ 
ગાાંઘીજીને િધ ુયોગ્ય લાગ્યો િતો. 
 ગાાંધીજીના મતે સમાજમાાં 
આજીવિકાના સાધનો અનસુાર મખુ્યચાર 
વિભાગો િોિા જોઇએ અને તેના ઉચ્ચ 
વનમ્નના ભેદભાિ ન િોિા જોઇએ.દરેક 
વ્યિસાય સમાન ગણાતો િોિો જોઇએ. 
આદશટ સમાજની રચના આ િણટના વસદ્ધાાંત 
દ્વારા જ કરી શકાશે.િણટધમટનુાં પનુિઃસ્થાપન 
કરિાનો િતે ુ ાં આદશટ સમાજ સ્થાપિાનો 
છે.ગાાંધીજી અસ્પશૃ્યતાના સખત વિરોધી 
િતા. તેઓ કિતેા કે અસ્પશૃ્યતા હિિંદુ 
સમાજનુાં કલાંક,રોગ,અંધશ્રધ્ધા,ધમટ અન ે
નીવતથી વિરુદ્ધ છે. તેઓ જીિના દરેક 
િેત્રમાાંથી અસ્પશૃ્યતા નાબદુી ઇચ્છતા િતા. 
 નારી મહુકત વિશે ગાાંધીજીએ સ્ત્રીને 
પરુુર્ કરતા િધ ુઅહિિંસક અને શક્તતશાળી, 
નશીલતાિાળી ગણતા તેમણ ે કિયુાં કે 
પરુૂર્ની માતા માથી અને નેતા બનિાની 
સ્ત્રી કીત ધરાિે છે. તેમણ ે સ્ત્રી સ્િાતાંત્રય 
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અને સ્ત્રી-પરુૂર્ સમાનતાની હિિંમાયત કરી 
આ મારે્ પહરક્સ્થવતનુાં વનમાટણ કરિા મારે્ 
બાળલગ્ન, ફરજજયાત િૈધવ્ય 
યોગ્ય,દેિદાસી પ્રથા, કજોડા લગ્નનો 
વિરોધ કયો અને સ્ત્રી વશિણની હિમાયત 
કરી. 
 ક્ષિહર્શરો પાસેથી ભારતીય 
બધુ્ધ્ધજીિીઓના િાથમાાં સિાનુાં િસ્તાન્તર 
કરવુાં તેનેગાાંઘીજી સ્િરાજય કિતેા નિોતા 
તેમણે જણાવ્યુાં કે, “ પોતાના જ પ્રયત્નોથી 
પોતાનુાં ભાવિ પોતાની ઇચ્છાનસુાર 
ધડિાની અને સધુારિાની લોકોની સિા 
એર્લે સ્િરાજ્ય " 
 ગાાંઘીજીએ ઉઘોગોનો વિરોધ કયો 
છે.તેઓ માનતા કે ઉધોગીકરણથી રાજય 
િધ ુસિાશીલ બને છે. મડુી દ્વારા મજુરોનુાં 
મોર્ા પાયા પર શોર્ણ થાય છે.પછાત 
દેશોનુાં વિકવસત મડૂીિાળા દેશો દ્વારા શોર્ણ 
થાય છે. તેનાથી નૈવતક અધિઃપતન થાય છે 
અને જીિનનુાં સૌંદયટ,સાદાઇ અન ે
વનખાલસતા નષ્ટ્ર્ પામે છે.જીિન એશ 
આરામી તથા જહર્લ બને છે.ઉધોગીકરણના 
આિા પહરણામો સત્ય અને અહિિંસાથી 
વિરુદ્ધના િોઇ તેનો વિરોધ કયો નથી. 
ગાાંઘીજીએ રજુ કરેલા અપહરગ્રિના વસદ્ધાાંત 
અનસુાર દેિ અને આત્માન ે ર્કાિી રાખિા 
મારે્ અમકુ ભૌવતક જરૂહરયાત પરુી પાડિી 
આિશ્યક છે. પરાંત ુ તેનાથી િધ ુ સાંપવિ 
એક કરિી જોઇએ નિીં. 
 ગ્રામીણ વિકાસ મારે્ મિાત્મા 
ગાાંઘીજીએ ગ્રામીણ સ્િાિલાંબન ઉપર ભાર 
મકુયો છે. પ્રત્યકે ગામ પોતાની જરૂહરયાતો 
ગામમાાં જ સાંતોર્ાિી જોઇએ,ખોરાક,પોર્ાક 
અને અન્ય જરૂરી ચીજો પ્રત્યેક ગામ 

પોતાની જરૂહરયાત મજુબ પોતાના ગામમાાં 
જ સાંતોર્ાિી જોઇએ.ગ્રામીણ વિકાસ મારે્ 
સ્િચ્છતા અને તે દ્વારા ગ્રામીણ આરોગ્ય 
પર પણ ભાર મકુયો છે. 
 ગાાંધીજીએ વશિણિેત્ર પાયાની 
કેળિણી ઉપર ભાર મકુયો છે.તેઓ એિી 
કેળિણી આપિા ઇચ્છતા િતા કે જેમાાં 
બાળક િાથ,પગ,મન અને બદુ્ધદ્ધનો ઉપયોગ 
કરી જીિન ઉપયોગી વશિણ મેળિી શકે.જે 
વશિણ બાળકન ેરોજી-રોર્ી પરુી પાડ ે તેિા 
જીિન ઉપયોગી વશિણને પાયાની કેળિણી 
તરીકે ઓળખાિી છે. 
 સામાજજક સધુારણ િેત્ર ગાાંઘીજીના 
વિચારો અનન્ય િતા.સામાજજક સાંબાંધોમાાં 
કોઇ પણપ્રકારના અન્યાયને તેઓ સાાંખી 
શકતા નિી. અસ્પશૃ્યતાની નાબદુીને 
સિોચ્ચ મિત્િ આપતા.૧૯૨૦માાં ગાાંધીજી 
લખ્યુાં કે જયાાં સધુી અસ્પશૃ્યતાની નાબદુી 
ન થાય ત્યાાં સધુી સ્િરાજ " શબ્દનો કોઇ 
અથટ નથી.જયાાં સધુી િગટભેદો,કોમિાદ 
અને અસ્પશૃ્યતા જેિાાં સામાજજક દુર્ણો 
િશે. ત્યાાં સધુી સ્િરાજ પ્રાધ્પ્ત થઇ શકશે 
નિી. અને સ્િરાજ પ્રાધ્પ્ત થશે તો પણ ત ે
ર્કી શકશે નહિ.આથી આ બધી સામાજજક 
દુર્ણોની નાબદુીને પણ તેમણ ે
સ્િરાજપ્રાધ્પ્ત જેર્લુાં જ અથાટત સામાજજક 
સધુારણા પ્રવવૃતને પણ સ્િાતાંત્ર 
આંદોલનનાાં અંગ તરીકે સ્િીકારીને 
ગાાંધીજીએ આંદોલનને નિી ભવૂમકા પર 
મકૂ્ુાં. આમ,ગાાંધીજીની વિચારસરણી 
સિાુંગી પહરિતટન મારે્ની છે. 
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