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નારી મકુ્તિ અંગે ગાાંધીજીના વિચારો 
ડૉ. રાજેશકુમાર િાઘજીભાઈ ભાભોર 

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેિર, નવજીવન આર્ટ્િ એન્ડ કોમિ ્કોલેજ, દાહોદ 
ભમૂિક ાઃ સ્ત્રી કેળવણીમાાં હ િંદુસ્તાન બહુ પછાત છે, 
એમ આપણે કબલૂ કરવુાં પડે છે. આનો મતલબ 
એવો નથી કે, હ િંદી સ્ત્રીઓ પોતાની ફરજ 
બજાવતી નથી.૧ કોઈપણ દેશ અથવા સમાજના 
વવકાસમાાં મહ લાઓ મ ત્વની ભવૂમકા ભજવે છે. 
જે દેશ, સમાજ અને ઘરમાાં મહ લાઓ ભણેલી 
 ોય છે ત્યાાં તેમને વનણણય લેવાનો અવિકાર  ોય 
છે પણ જયાાં સ્ત્રીઓને ઉપભોગની વસ્તથુી વવશેષ 
કશુાં માનવામાાં આવતી નથી. તેમના અવિકારો 
છીનવી લેવામાાં આવે છે તે દેશ, સમાજ  ાંમેશા 
ગલુામ ર  ેછે.  

આપણા દેશમાાં  જારો વષોથી 
મહ લાઓને તેમના  કથી વાંચિત રાખવામાાં 
આવતી  તી.૨ 
પહલે ાંન  સિયિ ાં સ્ત્રીઓની સ્થિમ ાઃ પ લેા 
સમાજમાાં સતી પ્રથા, વવિવાઓનુાં મુાંડન જેવી 
કુપ્રથાઓ  તી. તેથી વવિવાઓની  ાલત બદથી 
બદતર બનવા લાગી. મહ લાઓને પોતાના પર 
થઈ ર લેા અત્યાિારનો અ સેાસ ન થાય અને 
જો થાય તો બળવો પોકારવાની હકિંમત ન જાગે 
એ મોટ તેને ભણાવવાનુાં બ ાંિ કરી દેવામાાં 
આવતુાં. વૈહદક કાળમાાં ‘અબલા’ ભણેલી  તી. 
‘ગાગી’ ભણેલી  તી. તો આજની સ્ત્રીઓને આનો 
અવિકાર નથી? 

આમ ૧૮મી-૧૯મી સદી સિુી ભારતીય 
સમાજ પર આ પ્રકારના વવિારોનો પ્રભાવ  તો. 
મહ લાઓને ગલુામીની સાાંકળમાાંથી છોડાવવાનો 
એક જ રસ્તો  તો. વશક્ષણ, વશક્ષણથી જ 
સમાજમાાં પહરવતણન લાવી શકાય છે. સમાજમાાં 
પહરવતણન અને સ્ત્રીઓના વવકાસ માટે ગાાંિીજીએ 
મ ત્વની ભવૂમકા ભજવી છે. ૩  

િહહલ  સશસ્ત કરણાઃ “મહ લા સશક્તતકરણ 
એટલે સ્ત્રીઓનો સામાજજક અને આવથિક દરજ્જો 
સિુારવો.” 

જેથી તેઓ રોજગાર, વશક્ષણ, આવથિક 
પ્રગવતથી સમાન બનાવવા માટે એક તક મેળવી 
શકે, જેથી તેઓ સામાજજક સ્વતાંત્રતા અને પ્રગવત 
પ્રાપ્ત કરી શકે. જેના દ્વારા સ્ત્રીઓ પરુુષોની જેમ 
દરેક ઈચ્છાઓને પહરપણૂણ કરી શકે. 
સિ જિ ાં સ્ત્રીની સ્થિમ ાઃ રાજા રામમો નરાયથી 
ગાાંિીજી સિુી સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાર વવશે જે કાંઈ થયુાં 
તેમાાં સ્ત્રીઓ પ્રત્યેની દયા છે. ક્યારેક કતણવ્ય 
પાલનનો આશય છે અને ક્યારેક પાશ્ચાત્ય 
સિુારાનુાં અનકુરણ છે. પણ ગાાંિીજી આ ક્ાાંવતમાાં 
જુદા પેડ છે, તેમની પ્રવવૃિમાાં માત્ર કરુણા નથી. 
દુવનયાનાાં બિા જ દુુઃખ દૂર કરવા માટે 
જીંદગીભર લડનાર ગાાંિીજી જે દુુઃખીના પ્રશ્ન માટે 
લડે છે. દુુઃખી માણસની અંદર ર લેી સવોિમ 
શક્તતને બ ાર કાઢે છે, આત્મશક્તતના પહરિયથી 
સમથણ બનાવે છે. 

ગાાંિીજીએ હ િંદુ સમાજમાાં વવિવાની 
કરુણ દશા જોઈ, ઘરમાાં િાર હદવાલની અંદર 
પરૂાઈ ર લેી સ્ત્રીઓની પરાિીનતા જોઈ, 
સમાજમાાં સ્ત્રી માત્ર દયાને પાત્ર જ નથી, પણ 
તેના જીવનના ઊંડાણમાાં કાંઈક એવુાં છે. જેને 
વ્યવ ાર લાવવામાાં આવે તો હ િંદુ સમાજ અને 
દેશનુાં કલ્યાણ તેનાથી વસદ્ધ કરી શકાય. ગાાંિીજી 
હ િંદુ નારીમાાં ર લે ત્યાગજન્ય વ્યક્તતત્વને 
“ત્યાગમવૂતિ” ક ીને ચબરદાવે છે. ગાાંિીજીના સ્ત્રી 
સિુારણાના વવિારોમાાં પણ સ્ત્રી-
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પરુૂષના પ્રાકૃવતક ભેદનો સ્વીકાર કરીને તેને 
ઓળખીને તેને આિારે જ એ આગળ વિે છે. 
સ્ત્રી સ્વાતાંત્ર્ય એટલે સ્ત્રીઓ પરુૂષોનુાં અનકુરણ 
કરે એવો અથણ ગાાંિીજી ક્યારેય કરતાાં નથી. 
સ્ત્રીએ પોતાની પ્રકૃવત અનરુૂપ કાયો કરવા 
જોઈએ.૪ 

ન રી થવ  ાંત્ર્ય િ ટે ગ ાંધીજીન  મવચ ર ાઃ સ્ત્રીઓ 
માટે ગાાંિીજીના હૃદયમાાં અપાર સન્માનની 
ભાવના  તી. ભારતમાાં સ્ત્રીઓની જે પહરક્સ્થવત 
 તી. તે ગાાંિીજીના મતે હ િંસાનુાં રૂપ  ત ુાં. 
તેઓએ સ્ત્રી સ્વાતાંત્ર્ય અને સ્ત્રી-પરુૂષ 
સમાનતાની હ માયત કરી અને તેના માટે યોગ્ય 
પહરક્સ્થવતનુાં વનમાણણ કરવા બાળલગ્ન, વવિવા 
વવવા , દેવદાસીપ્રથા નાબદૂ કરવા ભાષણો 
કયાણ. પડદાપ્રથાને તેમણે અવનષ્ટ અને 
જ ાંગલીપ્રથા તરીકે વણણવતાાં કહ્ુાં કે પડદાપ્રથાએ 
સ્ત્રીઓને પછાત રાખી અને તેમનો વવકાસ રોક્યો 
છે, ગાાંિીજીએ સ્વતાંત્ર્ય િળવળમાાં સ્ત્રીઓને પણ 
સાાંકળી લીિી  તી. અને તેમના  ાથમાાં 
નેતાગીરી આપી  તી. ગાાંિીજીનાાં નેતતૃ્વ નીિે 
સ્ત્રીઓ ઘરમાાંથી બ ાર નીકળીને રાષ્રીય 
લડતમાાં જોડાઈ. આમ, હ િંદ છોડો િળવળ અને 
મીઠાના સત્યાગ્ર માાં સ્ત્રીઓને જેલવાસ પણ 
સ્વીકાયો  તો. આથી સ્ત્રીઓમાાં નવી િેતના 
પ્રગટી, સ્ત્રીઓ પોતાના  ક્કો અને શક્તતઓ 
પ્રત્યે સભાન બની.૫ 
વ તિ ન સિયિ ાં સ્ત્રીઓ અને ગ ાંધીમવચ રાઃ 
મહ લાઓના ઉત્થાનમાાં ગાાંિીજીએ જેટલુાં 
યોગદાન આપ્યુાં છે. એટલે કે બાળલગ્ન, વવિવા 
પનુુઃલગ્ન, પડદાપ્રથા, છૂટાછેડા, વારસો વગેરે 
સામાજજક કુરીવાજોમાાં પહરવતણન આવ્યુાં છે. 
આજે સ્ત્રી-પરુૂષ સમાનતા જોવા મળે છે. વશક્ષણ 
ક્ષેતે્ર પણ પહરવતણન આવ્યુાં છે. એનાથી સ્ત્રીઓનાાં 
વવકાસ થયો છે. આજે આજ પહરવતણનનાાં 
સશક્તતકરણનાાં કારણે રસોડાની રાણી રોકેટ 
સિુી પ ોંિી છે. પણ આવી સ્ત્રીઓનુાં પ્રમાણ 
ખબૂ જ ઓછાં છે.૬ 

મનષ્કર્તાઃ સ્ત્રીઓનાાં ઉદ્ધાર માટે ગાાંિીજી કરતાાં 
વધ ુકોઈએ કયુું નથી. સ્વાતાંત્ર્ય પછી ભારતની 
સ્ત્રીઓને રાષ્રના જીવનનાાં બિાાં ક્ષેત્રોમાાં 
પરુૂષોની સાથે સમાન તક આપવામાાં આવી છે. 
સ્ત્રીઓમાાં જે પહરવતણન ગાાંિીજીએ કયુું તે તેમની 
એક સાંત તરીકે, એક સમાજ સિુારક તરીકેની 
મોટામાાં મોટી વસદ્ધી છે.૭ 
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