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સત્યના માર્ગે ચાલવ ાં અને નીતત 
તનયમને અન સરવ ાં, હાથમાાં લીધેલ ાં કામ 
જાતે જ પરૂ ાં કરવ ાં, બધાથી અલર્ગ કે 
તિરોધી મત દાખિનાર સાથે સ્િસ્થપણ ે
રહવે  ાં. સત્તા કે સાંપતત્તનો તિચાર કયાા િર્ગર 
બધા સાથે સમાન રીતે રહવે  ાં. ર્ગરીબો સાથ ે
એકરૂપતા દાખિિી અને કોઈ તિતિષ્ટ 
ઉદેશ્ય માટે મતૃ્ય ને સ્િીકારવ ાં. આ જો 
આધ તનકતાની તિતિષ્ટતા હોય તો ર્ગાાંધીજી 
આધ તનક હતા. આચાયા કૃપલાણીન ાં આ 
માંતવ્ય ખબૂ પ્રચલલત છે જે આપણને 
તિચાર કરતા કરી મકૂી દે તેવ ાં છે. તકલીફ 
એ છે કે િાચકન ાં મન ર્ગાાંધીજી આધ તનક 
હતા કે નહીં એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તો આપે છે 
સાથે આધ તનકતાની સાચી વ્યાખ્યા પણ 
આપે છે. તે એમાાં કેટલા યોગ્ય છે ત ેતરફ 
આર્ગળ તિચારે છે. આન ાં કારણ મહાત્મા 
ર્ગાાંધી છે તેટલા જ તેમના સાથી આચાયા 
કૃપલાણી પણ છે. ર્ગાાંધીજીને સારી રીતે 
જાણિા અને માણિિા માટે પણ એક 
ચોક્કસ સ્તરની જરૂરી છે. 

 આચાયા કૃપલાણીએ ‘ર્ગાાંધીજી અન ે
સ્ત્રીઓ’ તિષે એક સ ાંદર લેખ લખ્યો છે. 
ર્ગાાંધીજી અને સ્ત્રીઓ તિિે ઘણ ાં લખાય ાં છે 
અન ે લખાય પણ છે. જેમાાં 
સ્ત્રીસિક્તીકરણથી લઇ બ્રહ્મચયાના પ્રયોર્ગો 
સ ધીન ાં ઘણ ાં બધ ાં આિી જાય છે. એમાાંન  ાં 
ઘણ ાં બહ  છીછર ાં, િાચાળ અને પિૂાગ્રહય ક્ત 

િાળાં પણ જોિા મળે છે. િાચકોને પણ 
અટકિાની કે તિચારિાનો સમય પણ 
મળતો નથી અન ેબધો પ્રિાહ ચાલ્યો જાય 
છે. આિા સમય સાંજોર્ગોમાાં જરા થોભિાન ાં 
મન થાય એિો આ લખે છે.  

મહાત્મા ર્ગાાંધી અહહિંસામાાં માનતા 
હતા તેથી જીિનના કોઈપણ ક્ષેત્રમાાં 
અસમાનતાના તેઓ તિરોધી હતા. તેથી 
સ્ત્રી-પ ર ષ િચ્ચે કોઈ તફાિત રાખતા ન 
હતા. ર્ગાાંધીજી કહતેા કે મન ના નામે ચડલે ાં 
િચન કે ‘સ્ત્રીને સ્િાતાંત્ર્ય ન હોય’ તે એટલ ાં 
જ બતાિે છે કે એક સમય એિો હતો કે 
જ્યારે સ્ત્રીના ઘણા બધા અતધકારો છીનિી 
લેિામાાં આવ્યા અને તેને હલકે દરજ્જજે 
ઉતારી પાડિામાાં આિી હતી. ર્ગાાંધીજીના 
સમયર્ગાળામાાં બાળલગ્નની પ્રથા હતી તેથી 
બાળતિધિાના પ્રશ્નો પણ હતા. ર્ગાાંધીજી 
એિાાં લગ્નોન ે િરૂઆતથી જ અિર્ગણતા 
હતા, એટલે કે લગ્ન જ ર્ગણતા ન હતા. 
તેથી તેઓ કહતેાકે, ‘‘બાળતિધિા એ ખર ાં 
જોતાાં તિધિા જ નથી, એન ેક ાંિારી માનીને 
જ ચાલવ ાં જોઈએ.’’ આજે આપણ ે ર્ગૌરક્ષા 
માટે બમૂો પાડીએ છીએ, પણ ર્ગરીબ ર્ગાય 
જેિી તિધિાની રક્ષા કરિાની ના પાડીએ 
છીએ. જેને લગ્નસાંસ્કારની જ સમજ ન હોય 
એિી લાખો દીકરીઓ પર િૈધવ્યનો બોજો 
નાખીએ છીએ. જે એક અપરાધ છે. આર્ગળ 
કહ ે છેકે, ‘‘પતતના પે્રમનો અન ભિ કરી 
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ચકેૂલી સ્ત્રી ઈચ્છાપિૂાક િૈધવ્ય સ્િીકારે એ 
જીિનને માધ યા અને ર્ગાાંભીયા આપનારી 
િાત છે, પણ ધમા અથિા રૂહિથી 
બળજબરીથી લદાયેલ ાં િૈધવ્ય પાપ છે.’’ 

ર્ગાાંધીજી દહજેપ્રથા જેિો ક હરિાજ 
નાબદૂ થિો જ જોઈએ એમ માનતા હતા. 
લગ્ન એટલે માતા-તપતાએ પૈસા માટે કરેલો 
સોદો એ તિચાર દ ર કરિો જ જોઈએ. આ 
હરિાજને નાતની પ્રથા સાથ ેર્ગાિ સાંબાંધ છે. 
જ્યાાં સ ધી અમ ક નાતમાાં કેટલાક ય િક-
ય િતીઓમાાંથી જ લગ્નની પસાંદર્ગીનો 
સિાલ રહિેે ત્યાાં સ ધી તમે ર્ગમે તેટલો 
તિરોધ કરો તોય આ પૈસાના સોદાની પ્રથા 
રહિેાની જ. એટલે જો આ પ્રથા તનમ ૂાળ 
કરિી હોય તો ય િાનો-ય િતીઓ અથિા 
માબાપે નાતના િાળાઓમાાંથી છુટકારો 
મેળિિો પડિ ે અને લગ્નની ઉંમર પણ 
િધારિી પડિે અન ે જો િર નથી મળતો 
તો બ્રહ્મચયા પડિની હહિંમત રાખિી પડિ.ે 
આ પ્રથા સ્ત્રી જાતતન ાં અપમાન કરે છે. 
સમાજમાાં તિક્ષણની ક્ાાંતતથી આિા દ ષણો 
દ ર કરી િકાિે તેવ ાં તેઓ માનતા હતા.        

તેમણે પડદા પ્રથાનો પણ આિો જ 
તિરોધ કયો હતો. આ પ્રથાના કારણે સ્ત્રીઓ 
છૂટથી હરીફરી િકતી નથી અને તેમની 
પ્રર્ગતત અને િક્ક્ત ર ાંધાય છે. કૃપલાણીજી 
કહ ે છે ‘મેં ર્ગાાંધીજીને પડદા પ્રથાની 
સરેઆમ તિરોધ કરતા જોયેલા છે. પડદો 
પાળતા મ સલમાન ક ટ ાંબોમાાં પણ તેઓ 
સ્ત્રીઓન ેમળિાનો આગ્રહ રાખતા અન ેએ 
બાબતમાાં કોઈની ના સાાંભળતા નહીં. સ્ત્રીઓ 
પણ ર્ગાાંધીજીને બારણાની તડમાાંથી જોિાન ે
બદલે રૂબરૂ જેિા માર્ગતી.’ આ સ્ત્રીઓન ે

મળિાની ર્ગાાંધીજીને એટલા માટે જરૂર હતી 
કે તેઓ એમ ઈચ્છતા હતા કે પ ર ષોની સાથે 
સ્ત્રીઓ પણ દેિના સ્િાતાંત્ર્ય માટેની 
અહહિંસક લડતમાાં ભાર્ગ લ ેઅને એ લડતના 
જીિાંત અંર્ગરૂપ રચનાત્મક કાયાને આર્ગળ 
ધપાિે. સ્ત્રીઓન ે તિકટ પહરક્સ્થતતમાાં 
મોકલતા તઓે અચકાતા નહીં. સ્ત્રી પોતાન ે
અબળા માને તેવ ાં તેઓ ઈચ્છતા ન હતા.  

ર્ગાાંધીજીએ ભારતની સ્ત્રીઓન ે
આઝાદીની લડતમાાં ભાર્ગ લેિા આમાંત્રી 
હતી તેન ાં કારણ ફક્ત એ જ નહોત  ાં કે તેઓ 
પ ર ષોની સમાન હતી, પણ એન ાં કારણ એ 
પણ હત ાં કે તેમનામાાં કેટલાક ગ ણો એિા 
હતા કે જેને કારણે તેઓ અહહિંસક ય દ્ધમાાં 
પ ર ષો કરતાાં ચહડયાતી હતી. અહહિંસક 
ય દ્ધમાાં અપાર ધીરજ અને મ ૂાંર્ગે મોિે સહન 
કરિાની િક્ક્તની જરૂર પડ ે છે. તેઓ 
કહતેા, ‘સ્ત્રી એ અહહિંસાની સાક્ષાત ્ પ્રતતમા 
છે. અહહિંસાનો અથા જ તનરિતધ પ્રેમ અન ે
એિો પ્રેમ એટલે કષ્ટસહનની અસીમ િક્ક્ત 
… એકબીજાનાાં પીંછાાં ખેંચતી અને અંતરની 
િાાંતતને સાર  તલસતી આજની દ તનયાને 
િાાંતતની કળા િીખિીને પે્રમન ાં સ ધામતૃ 
પાિા પ ર ષ જેિા પ સ્તહકયા જ્ઞાનની નહીં, 
કષ્ટસહન અને શ્રદ્ધામાાંથી નીપજતા સ્ત્રીના 
દૃિ હૈયાની જરૂર છે.’ ઘરની બેઠક સ ધી 
આિતાાં પણ તિચાર કરતી ત્યારની સ્ત્રીઓ 
જાહરે જીિનમાાં અને પ ર ષોના સાંસર્ગામાાં 
આિવ ાં પડ ે એિી સ્િાતાંત્ર્યની લડતમાાં 
ભાર્ગ લેતી કેિી રીતે થઈ? એન ાં કારણ 
ર્ગાાંધીજીન ાં અણીશ દ્ધ પતિત્ર ચાહરત્ર્ય હત  ાં. 
લડતમાાં ભાર્ગ લેતી સ્ત્રીઓ સલામત છે 
એિો સૌને તિશ્વાસ હતો. પરાંત   જો કોઈ સ્ત્રી 
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પોતાના િારીહરક બળ પર કે પોતાની 
પાસેના હતથયાર પર આધાર રાખે તો 
પોતાન ાં બળ ખલાસ થતાાં તેની હર નક્કી છે 
એ સમજે ત ેજરૂરી છે. 

ર્ગાાંધીજી કહતેા કે સ્ત્રીન ાં સૌંદયાપણ ાં 
તેના ચાહરત્ર્યમાાં છુપાયેલ ાં છે. ‘સ્ત્રીએ 
પોતાને પ ર ષના ભોર્ગન ાં સાધન માનિાન ાં 
છોડી દેવ ાં જોઈએ. જો હ ાં સ્ત્રી હોત તો સ્ત્રીન ે
પોતાન ાં રમકડ ાં માનનાર પ ર ષ સામે જરૂર 
બાંડ પોકારત. જો સ્ત્રીએ સમાન ભાર્ગીદાર 
બનવ ાં હોય તો તેણ ે પ ર ષને ખાતર, 
પોતાના પતતને ખાતર સ દ્ધાાં િણર્ગાર 
સજિાની ના પાડિી જોઈએ. તમારે તમારી 
સ િાસ ફેલાિિી હોય તો તે સૌંદયા 
પ્રસાધનોમાાંથી નહીં, તમારાાં 
હૃદયક સ મમાાંથી ફેલાિિી પડિે. અને 
તમારાાં હૃદયક સ મ તિકસિે ત્યારે તમે 
પ ર ષનાાં મન હરણ કરતી મટીને 
મન ષ્યમાત્રનાાં મન હરણ કરિો. એ તમારો 
જન્મતસદ્ધ અતધકાર છે.’ 

આધ તનક સમાજમાાં સ્ત્રીઓના 
કલ્યાણ માટે ર્ગાાંધીજી તસિાય િધારે કોઈએ 
કઈ કય ું નથી. સ્િાતાંત્ર્યની લડતને કારણ ે
તેમને પોતાની ફરજો બજાિિાન ાં િક્ય 
બન્ય ાં અને ફરજ બજાિિાને પહરણામે હક્ક 
પ્રાપ્ત થતા હોિાથી સ્િાતાંત્ર્ય પછી 
ભારતની સ્ત્રીઓને રાષ્રના જીિનનાાં બધાાં 
ક્ષેત્રોમાાં પ ર ષોની સાથે સમાન તકો 
આપિામાાં આિી. આ બાબતમાાં પ ર ષો 
તરફથી કદી તિરોધ થયો નથી. ય રોપની 
અને અન્ય દેિોની સ્ત્રીઓને પોતાના 
અતધકાર મેળિિા લડત આપિી પડી હતી, 

ભારતની સ્ત્રીઓની બાબતમાાં એવ ાં બન્ય ાં 
નથી. 

ર્ગાાંધીજી પહલેા પણ સ્ત્રીઓ માટે 
કામો થયાાં હતાાં, પણ એમાાં સ્ત્રીઓ નબળી 
છે, એમન ે મદદની જરૂર છે ન ે આપણ ે
એમનો ઉદ્ધાર કરિાનો છે એ પ્રકારનો ભાિ 
હતો. ર્ગાાંધીજીએ એ િાતનો છેદ જ ઉડાડી 
દીધો. એમણે સ્ત્રીઓન ે પોતાની ક્ષમતાઓ 
પ્રત્યે જાગતૃ કરી અને એનાથી સ્ત્રીઓમાાં 
ર્ગજબનો આત્મતિશ્વાસ અન ે હહિંમત આવ્યાાં. 
એમણે કહ્ ાં કે ‘સ્ત્રી પ ર ષની સાથી છે અન ે
તેનામાાં પ ર ષ જેટલી જ બૌદ્ધદ્ધક ક્ષમતા છે’. 
સ્ત્રી અને પ ર ષ બને્ન માટે આ એક નિો 
દૃષ્ષ્ટકોણ હતો. તેનાથી સ્ત્રીપ ર ષસાંબાંધનો 
એક નિો આયામ ખલૂ્યો. પણ ‘સ્ત્રીને 
અબળા ર્ગણિી એ ભલૂ છે, અન્યાય છે. જો 
તાકાતનો અથા નૈતતક બળ એિો કરીએ તો 
સ્ત્રી પ ર ષ કરતાાં તન:િાંકપણ ેચહડયાતી છે’, 
આ તિધાન તો સ્ત્રીને ર્ગાાંધીજી પોતાની રીતે 
જ આપી િકે એિી દેન હતી, છે અને રહિેે. 

સ્ત્રી એ અહહિંસાની સાક્ષાત   પ્રતિમા છે. 
અહહિંસાનો અથથ જ તનરવતધ પે્રમ અને એવો 
પે્રમ એટલે કષ્ટસહનની અસીમ શક્તિ … 
એકબીજાનાાં પીંછાાં ખેંચિી અને અંિરની 
શાાંતિને સારુ વલખિી આજની દુતનયાને 
શાાંતિની કળા શીખવીને પે્રમનુાં સધુામિૃ 
પાવા પસુ્િહકયા જ્ઞાનની નહીં, કષ્ટસહન 
અને શ્રદ્ધામાાંથી નીપજિા દૃઢ હૈયાની જરૂર 

છે, જે સ્ત્રી પાસે છે. —મહાત્મા ગાાંધી 


