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ૂ સાર ટાં ક
બાયતીમ ભહશરાના દયજ્જાની સુધાયણા ભાટે 19ભી વદીથી ળરૂ થમેરા પ્રમાવથી ઘણી
ભહશરાઓના સ્થાનભાાં સુધાય થમ છે , તેભ છતાાં ભહશરા ભાટેની ઘણીખયી હયસ્સ્થતત જેલી ને
તેલી યશેલા ાભી છે . ભશાત્ભા ગાાંધીજી એક એલા વભાજનુ ાં તનભાાણ કયલા ઇચ્છતા શતા જેની
બુતનમાદ ન્મામ, વભાનતા અને ળાાંતત ય આધાહયત શમ. આ ભશત્લ ૂણા ઉદે શ્મની પ્રાપ્તત શેત ુ
એ યભાલશ્મક શતુ ાં કે વભાજના ફે આધાયભ ૂત અંગ – ુરુ અને સ્ત્રી ની લચ્ચે વભાનતાના
ફધાાં તત્લ સુતનતિત અને સુતનધાાહયત શમ. દે ળને વભસ્ન્લત તથા ળાાંતત ૂણા તલકાવ ભાટે આ
રૈંગગક વભાનતા એ  ૂલા તનધાાહયત ળયત છે . ગાધીજીએ ભહશરાઓને ગોયલાસ્ન્લત કયતાાં કહ્ુાં – “
સ્ત્રી ઈશ્ર્લયની વલોત્કૃષ્ટ કૃતત છે , તે અહશિંવાન અલતાય છે , તથા તાના ધાતભિક આગ્રશના
હયપ્રેક્ષ્મભાાં તે ુરૂ ાતતથી કવ આગ છે ”. 21ભી વદીભાાં ગાાંધીજીની દ્રષ્ષ્ટએ ભહશરાઓના
દયજ્જા અંગે ચચાા કયી છે .
કી િડડ : ગાાંધીજી, ભહશરાન દયજ્જજ, ભહશરાઓના શક્ક – અતઘકાય ,ુરુ અને સ્ત્રી વભાનતા.
1. પ્રસ્તાિના –
બાયત તલકવત વભાજ છે . બાયતભાાં જ્ઞાતત, વાંયક્ુ ત કુાંટુાંફ, રગ્ન, મ ૂલ્મ અને હયલાજની
યાં યાનુ ાં પ્રાફલ્મ છે . યાં યાથી બાયતીમ વભાજ તત ૃપ્રધાન અને ુરૂપ્રધાન યહ્ય છે .
બાયતીમ ભહશરાની ઓખ ભાત્ર દાાંત્મ જીલન ુયતી વીતભત નથી, યાં ત ુ તે વભગ્ર કુટુાંફ,
જ્ઞાતત, લગા અને વમુદામ સુધી તલસ્તયે રી છે . આથી બાયતભાાં ભહશરા દભનનાાં મ ૂ કુટુાંફ,
જ્ઞાતત, લગા અને વમુદામ તેભજ મ ૂલ્મ તથા હયલાજની યાં યાભાાં યશેરાાં છે . બાયતીમ
ભહશરાના દયજ્જાની સુધાયણા ભાટે 19ભી વદીથી ળરૂ થમેરા પ્રમાવથી ઘણી ભહશરાઓના
સ્થાનભાાં સુધાય થમ છે , તેભ છતાાં ભહશરા ભાટેની ઘણીખયી હયસ્સ્થતત જેલી ને તેલી યશેલા
ાભી છે . ભશાત્ભા ગાાંધીજી એક એલા વભાજનુ ાં તનભાાણ કયલા ઇચ્છતા શતા જેની બુતનમાદ
ન્મામ, વભાનતા અને ળાાંતત ય આધાહયત શમ. આ ભશત્લ ૂણા ઉદે શ્મની પ્રાપ્તત શેત ુ એ
યભાલશ્મક શતુ ાં કે વભાજના ફે આધાયભ ૂત અંગ – ુરુ અને સ્ત્રી ની લચ્ચે વભાનતાના ફધાાં
તત્લ સુતનતિત અને સુતનધાાહયત શમ. દે ળને વભસ્ન્લત તથા ળાાંતત ૂણા તલકાવ ભાટે આ રૈંગગક
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વભાનતા એ  ૂલા તનધાાહયત ળયત છે . ગાધીજીએ ભહશરાઓને ગોયલાસ્ન્લત કયતાાં કહ્ુાં – “ સ્ત્રી
ઈશ્ર્લયની વલોત્કૃષ્ટ કૃતત છે , તે અહશિંવાન અલતાય છે , તથા તાના ધાતભિક આગ્રશના
હયપ્રેક્ષ્મભાાં તે ુરૂ ાતતથી કવ આગ છે ”. 21ભી વદીભાાં ગાાંધીજીની દ્રષ્ષ્ટએ ભહશરાઓના
દયજ્જા અંગે ચચાા કયલા પ્રસ્તુત ેય તૈમાય કયુા છે .
હેત ુ -

1. 21ભી વદીભાાં બાયતભાાં ભહશરાન વાભાજજક દયજ્જજ ાણલ
2

21ભી વદીભાાં ગાાંધીજીની દ્રષ્ષ્ટએ ભહશરાઓન દયજ્જજ ાણલ

2. સાંશોધન દ્ધતી ઐતતશાવીક દ્ધતી દ્વાયા ળધ કામા કયુા છે . દ્વદ્વતતમક ભાહશતીન ઉમગ ળધ કામાભાાં
કમો છે . અભ્માવના પ્રથભ બાગભાાં તલમલસ્તુ, ફીા બાગભાાં વાંળધન દ્ધતી, ત્રીા બાગભાાં
તલશ્ર્રેણ અને ચથા બાગભાાં વાયાાંળ દળાાલેર છે .
3.1 21મી સદીમાાં ભારતમાાં મહહાનો સામાજજક દરજ્જો –
વભાજભાાં વ્મસ્ક્તન કઇ ને કઇ દયજ્જજ શમ છે . વભાજળાસ્ત્રની વ્માખ્મા પ્રભાણે
વ્મસ્ક્તન

દયજ્જજ એટરે વભાજભાાં વ્મસ્ક્તને ભતા શક્ક અને અતધકાય. આભ, દયજ્જજ

વ્મસ્ક્તના શક્ક અને અતધકાય સ ૂચલે છે . જેઓ લધુ શક્ક – અતધકાય બગલે છે , તેઓ ઊંચા
દયજ્જાલાા ગણામ છે અને જેઓ ઓછા શક્ક – અતધકાય બગલે છે , તેઓ નીચા દયજ્જાલાા
ગણામ છે . આભ, “ ઊંચ ” કે “ નીચ ” એ યીતે દયજ્જાનુ ાં મુલ્માાંકન થામ છે . ભહશરાના
દયજ્જાનુ ાં મુલ્માાંકન ુરુના દયજ્જાના વાંદબાભાાં કયલાભાાં આલે છે . એટરે કે બાયતીમ વભાજભાાં
યાં યાથી ભહશરાઓના શક્ક – અતઘકાય ુરુની વયખાભણીભાાં ઓછા છે , ુરુ ભહશરાઓ
કયતાાં લધુ શક્ક – અતધકાય બગલતા આવ્મા છે . આણે જ્માયે એભ કશીએ કે વાંતલધાન અને
કાન ૂનભાાં ભહશરા અને ુરુના દયજ્જા વભકક્ષ છે , ત્માયે એન અથા એલ થામ છે કે ભહશરા
અને ુરુના શક્ક –અતધકાય વભાન છે , તેભાાં કઇ અવભાનતા નથી.
યાં ત ુ વભાનતા કે અવભાનતાન તલચાય તકના વાંદબાભાાં કયલ જઇએ. વભાનતા
વશેરાઇથી ઓખી ળકામ એલી લસ્તુ નથી. વભાજભાાં વ્મસ્ક્તને ભતી તકભાાં અવભાનતા
શમ ત વભાનતા સ્થાી ળકામ નશી. આથી દયજ્જાના ખ્મારભાાં વ્મસ્ક્તને ભતા શક્ક –
અતધકાય, તક અને સ્લામત્તતા એ ત્રણે અગબપ્રેત છે .
21ભી વદીભાાં દયજ્જાના વાંદબાભાાં એ ફાફત ણ ભશત્લની છે કે દયજ્જજ આત્ભરક્ષી
અને લસ્તુરક્ષી એ ફાંને ાવાાં ધયાલે છે . વભાજનાાં જુદાાં જુદાાં ક્ષેત્રભાાં ભહશરાઓને જે ભાન,
પ્રતતષ્ઠા કે ગોયલ ભતાાં શમ અથલા ન ભતાાં શમ એનાથી ભહશરા જે રાગણી અનુબલે છે ,
ુરુ અને ભહશરા લચ્ચેના બેદબાલથી જે રાગણી અનુબલે છે , ભહશરા તાની ાતને ુરુથી
નીચી ગણે છે કે વભકક્ષ ગણે છે તે અંગેની એની ભાનતવક વબાનતાની રાગણી, વભાજભાાં
ભહશરાઓ તલળે જે ખ્માર પ્રલતે છે એના તલળે ભહશરાની રાગણી લગેયે ફાફત ભહશરાના
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દયજ્જાનાાં આત્ભરક્ષી ાવાાં છે . એટરે કે, તાના દયજ્જા તલળેન ુ ાં ભહશરાનુ ાં સ્લમ ૂલ્માાંકન એ
ભહશરાના દયજ્જાનુ ાં અગત્મનુ ાં ાસુ ાં છે , કાયણ કે આવુ ાં સ્લમ ૂલ્માાંકન ભહશરાનુ ાં લતાન, વ્મસ્ક્તત્લ
અને જીલનળૈરી ઘડલાભાાં અગત્મન બાગ બજલે છે .
ભહશરાના દયજ્જાનાાં લસ્તુરક્ષી ાવાભાાં ભહશરાની આલક, તળક્ષણ, તક, તારીભ,
આયગ્મ, વ્મલવામ, ળાયીહયક – ભાનતવક તલકાવની વશામક તથા અલયધક હયસ્સ્થતતઓ
લગેયેન વભાલેળ થામ છે . 21ભી વદીનાાં વભમભાાં ભહશરાના દયજ્જાનુ ાં મ ૂલ્માાંકન આલાાં
લસ્તુરક્ષી ાવાાંને ધ્માનભાાં યાખીને કયલાભાાં આલે છે .
3.2 21મી સદીમાાં ગાાંધીજીની દ્રષ્ટિએ મહહાઓનો દરજ્જો આણને એલ પ્રશ્ન થામ કે સ્ત્રી અંગે ગાાંધીજીના વલાાંગી તલચાય તથા વન્ભાન ૂણા
બાલન આધાય શુ ાં ? એટરે કે આ તલત્ર બાલના લ્રલન, ુષ્ન તથા તલકાવ તેભનાભાાં
ક્યાયે અને કઇ હયસ્સ્થતતઓભાાં પ્રગટ થમ ? આ પ્રશ્નના વભાધાન ભાટે આણે ગાાંધીજીના
વ્મસ્ક્તત્લ તનભાાણની પ્રાયાં ગબક વભસ્માઓ ય દ્રષ્ષ્ટ કયીએ ત તલગબન્ન સ્ત્રીઓનાાં તલગબન્ન રૂભાાં
તેભના જીલન તથા દળાનને તનણાામક રૂથી પ્રબાતલત કમાા છે . જે સ્ત્રીઓએ તેભના ય ઊંડી
અવય કયી તેભાાં તેભની ભાતા અને ફશેનનુ ાં પ્રથભ અને ભશત્લ ૂણા સ્થાન છે . ગાાંધીજીએ તાની
યચનાઓ અને ઉદાશયણભાાં તાની ભાતાન વોથી લધુ ઉલ્રેખ કમો છે . વત્માગ્રશન પ્રથભ
અધ્મામ તેભણે તાની ભાતા ાવેથી જ ળીખ્મ છે . તલલાશ છી કસ્ત ૂયફા તેભના જીલનભાાં
આવ્મા. જેભણે તેભના બાતલ વ્મસ્ક્તત્લના ઘડતયભાાં ભશત્લ ૂણા ભ ૂતભકા તનબાલી. એ જ યીતે
આશ્રભલાવી ફશેનભાાં ભીયાાંફેન અને અમ ૃત કોયની વજગતા તથા પ્રતતફદ્ધતાથી તેઓ ઘણા
પ્રબાતલત થમા.
વાભાન્મ યીતે સ્ત્રીઓ ુરૂને તેભના ુરૂગચત ગુણને ભાટે ચાશે છે . ણ ગાાંધીજીની
ફાફતભાાં એ તલધાન વાચુ ાં ન શતુ.ાં શ્રીભતી રાકે મગ્મ જ કહ્ુ છે કે ગાાંધીજીને તેભના
ુરૂગચત ગુણ ભાટે નશીં ણ ધીયજ, પ્રેભ, દમા, બસ્ક્ત, મ ૃદુ તા, વશનળીરતા અને ઊંડી શ્રદ્ધા
જેલા સ્ત્રી વશજ ગુણ ભાટે અવાંખ્મ સ્ત્રીઓ ચાશતી શતી. ગાાંધીજીભાાં સ્ત્રીનુ હ્રદમ શતુ.ાં તેથી સ્ત્રીઓ
તાના હદરની લાત તલના વાંકે તેભને કશી ળકતી શતી. ગાાંધીજીભાાં હશિંદની સ્ત્રીઓએ તાના
વાથી અને તાયણશાયનાાં દળાન કમાા છે . સ્ત્રીઓન આલ અખ ૂટ તલશ્ર્લાવ વાંાદન કયલાથી
ગાાંધીજી તેભની ાવેથી ભશાન કાભ કયાલી ળક્યા. આ દે ળભાાં ગાાંધીજીએ દે ળના ઉત્થાન ભાટે જે
અનેક પ્રવ ૃતત્તઓ શાથ ધયી તેભાાં સ્ત્રી ઉન્નતત ણ એક શતી.
ુ ુ ષ સમાનતા –
1. સ્ત્રી-પર
ગાાંધીજી કશે છે કે સ્ત્રી ભાતા છે અને કરુણા, પ્રેભ તથા ત્માગની મ ૂતતિ છે . તે ઇશ્વયની
વલોત્કૃષ્ટ કૃતત અને અહશિંવાન આધાય છે . અહશિંવા એટરે અવીતભત પ્રેભ. જેન ફીજ અથા છે
કષ્ટ વશન કયલાની અવીતભત ક્ષભતા. ભનુષ્મની ભાતા એટરે કે સ્ત્રીને છડીને ફીજુ ાં કણ છે જે
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આ ક્ષભતાને લધુ ભાત્રાભાાં પ્રદતળિત કયી ળકે. જ્માયે તે ફાકને ગબાભાાં ધાયણ કયે છે તથા નલ
ભશીના સુધી કખભાાં ારન-ણ કયે છએ અને તેભાાં જ કષ્ટભમ સુખ પ્રાતત કયે છે . ગાાંધીજી
કશે છે કે તેણે આ પ્રેભને ..... ભાનલતા સુધી તલકતવત કયી રેલ જઇએ. તેણે ભ ૂરી જવુ ાં જઇએ
કે તે ુરુ લાવનાન રક્ષ્મ શતી અથલા થઇ ળકે છે . આ પ્રકાયે તે ુરુની ભાતા, તેની
તનભાાત્રી અને તનિઃળબ્દ નેતાના રૂભાાં તેના ફયફય તાના ગોયલ ૂણા સ્થાન ગ્રશણ કયળે.
યુદ્ધભાાં ઉરઝેરી દુતનમાને પ્રેભ તથા ળાાંતતની કશાની ળીખલાડલી તેનાથી જ વાંબલ છે . ુરુએ
એક વાજજળ દ્વાયા સ્ત્રીઓને દફાલીને દુતનમાને નપયત તથા યુદ્ધભાાં ધકેરી દીધા છે . શાય લા
શેરા સ્ત્રીઓ ય આતધત્મ ળરૂ થઇ ગયુ ાં છે . ભાક્વા કશે છે કે દુતનમાભાાં ળણની ળરૂઆત
ુરુ દ્વાયા સ્ત્રીઓના ળણથી થઇ છે .
ગાાંધીજી કશે છે કે, સ્ત્રી-ુરુ લચ્ચે જે બેદ કુદયતે મુક્યા છે ને જેને નયી આંખે જઇ
ળકામ છે એ તવલામ કળા બેદ ભને ભાન્મ નથી. ફીજુ ાં સ્ત્રીઓના અતધકાય તલળે એકેમ ફાફતભાાં
હુ ાં જયામે ડતુ ાં ભેરલાને તૈમાય નથી. ભાયા ભત પ્રભાણે કામદાએ સ્ત્રી અને ુરુ લચ્ચે કઇ
ાતની અવભાનતા યાખલી ન જઇએ. દીકયા અને દીકયી લચ્ચે કઇ ાતન બેદબાલ ન શલ
જઇએ.
2. સ્ત્રીઓની વિવશટિતાની રક્ષા –
ગાાંધીજીના ભત અનુવાય વભાનતાન અથા એલ નથી કે જેભ આજકારનાાં સ્ત્રીલાદી
ભાને છે . ગાાંધીજી એ નથી ઇચ્છતા કે સ્ત્રીઓ ુરુ જેલી થઇ ામ અથલા ુરુની જેભ
ળાયીહયક ળસ્ક્તના પ્રદળાનને જ જીલનન ભાંત્ર ભાની રે. ગાાંધીજી કશે છે કે સ્ત્રી-ુરુ વભાનતાન
એ અથા નથી કે ફાંને વયખા વ્મલવામ કયે . પ્રકૃતતએ સ્ત્રી-ુરુને એકફીાના  ૂયક ફનાવ્મા છે .
જેલી યીતે સ્ત્રી ુરુના આકાય-પ્રકાયના બેદ છે તેલી જ યીતે તેભનાાં કામો ણ ભમાાહદત છે .
એટરે કે જેલી યીતે સ્ત્રીને અંધાયાભાાં અને દીનશીનદળાભાાં યાખવુ ાં ખયાફ છે તેલી જ યીતે ુરુને
કાભ વોંલાનુ ાં ણ તેના ય જુલ્ભ કયલા ફયાફય છે . ગાાંધીજી ઇચ્છે છે કે ુરુ હયલાય ભાટે
બયણ-ણના વાધન ભેલે છે અને સ્ત્રીઓએ ફાકનાાં રારન-ારન તથા ઘયે લ ુાં
જરૂહયમાતની જલાફદાયી તનબાલલી. સ્ત્રીઓ મુખ્મરૂે ઘયની ગૃહશણી શમ છે . નાનાાં ફાકની
ઉત્તભ યલહયળ તેભની મુખ્મ જજમ્ભેદાયી છે . સ્ત્રીઓના રારન-ારન લગય ભાનલતાનુ ાં
અસ્સ્તત્લ ક્યાયે મ વાંબલ નથી. આભ, દે ળ ભાટે સ્લસ્થ, સુતલકતવત તથા વબુદ્ધ ફાક તૈમાય
કયલા એ તાની સ્ત્રી ાતતનુ ાં ઉત્તભત્તભ મગદાન છે .
ુ ુ ષની સાચી સાથીદાર –
3. સ્ત્રી જ પર
ગાાંધીજી કશે છે કે વેલાના ધભાકામાભાાં સ્ત્રી જ ુરુની વાચી ભદદગાય અને વાથી છે . જે
રૂહઢ અને કામદાના ઘડતયભાાં સ્ત્રી કળ હશસ્વ નશત ને જેને ભાટે કેલ ુરુ જ જલાફદાય છે .
કામદા અને રૂહઢના જુરભ નીચે સ્ત્રી કચડાતી આલી છે . અહશિંવાના ામા ય યચામેરી જીલનની
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મજનાભાાં ુરુને તાનુ ાં બાતલ તનભાાણ કયલાન જેલ અને જેટર અતધકાય છે તેલ ને તેટર
જ તાનુ ાં બાતલ નક્કી કયલાન શક્ક સ્ત્રીને છે . ણ અહશિંવક વભાજની વ્મલસ્થાભાાં જે અતધકાય
કે શક્ક ભે છે તે કઇને કઇ પયજ કે ધભાના ારનભાાંથી પગરત થામ છે . તેથી એ લાત ણ
સ્લીકાયલી જઇએ કે વભાજભાાં લતાલાના કે લશેલાય કયલાના તનમભ સ્ત્રી અને ુરુ ફાંને
યસ્ય વશકાય ને વભજૂતીથી નક્કી કયે . એ તનમભના ારનને ભાટે ફશાયની કઇ વત્તાની
જફયદસ્તી કાભ ન આલે. સ્ત્રીઓ વાથેના તાના લતાનભાાં કે લશેલાયભાાં ુરુએ આ વત્મને
ુ ુાં ઓખ્યુ ાં નથી. સ્ત્રીને તાની તભત્ર કે વાથી ગણલાને ફદરે ુરુે તાને તેન સ્લાભી
 ૂયે ર
કે ધણી ભાન્મ છે . હશન્દુસ્તાનની સ્ત્રીઓએ આ શરકા દયજ્જા યથી શાથ કડીને ઉય રેલાન
ખાવ અતધકાય વભાજન છે .
4. અસમાનતામાાં સમાનતા –
ગાાંધીજી કશે છે કે એભાાં ળક નથી કે ક્યાાંક ને ક્યાાંક એક ચક્કવ સ્થે થી સ્ત્રી અને ુરૂ
ફેઉનાાં કામાક્ષેત્ર નખા પાંટામ છે . મ ૂ ામે ફેઉ એક છતાાં એ લાત ણ એટરી જ વાચી છે કે
આકાયભાાં ફેઉ લચ્ચે બાયે પેય ડી ામ છે . ભાત ૃત્લન ધભા જે ભટા બાગની ભહશરાઓ વદાકા
સ્લીકાયળે, તે એલા ગુણ ભાાંગી રે જે ુરૂને વારુ જરૂયી નથી. ભહશરા સ્લબાલે કયીને જ તનવ ૃતત્ત
વાંદ કયનાયી છે , ુરૂ હિમાયામણ છે . ભહશરા મ ૂે ઘયની યાણી થઇને યશેનાયી છે . ુરૂ
યટી કભાનાય છે , ભહશરા એની વાચલણી કયનાયી અને યટી લશેંચીને ીયવનાયી છે . દયે ક
અથાભાાં એ ુરૂાતનુ ાં વાંગન કયનાયી છે . ભાનલાતતનાાં ફચ્ચાાંઓનુ ાં વાંગન અને ઉછે ય
કયલાની કા એ એન ખાવ અને સુલાાંગ અતધકાય છે . એના શાથના વાંગન લગય ભાનલાત
યલડી જ ભયે અને નાળ ાભે. આભ ભહશરા અને ુરૂ લચ્ચે અવાાંનતાભાાં ણ વભાનતા ના
દળાન થામ છે .
5. સ્ત્રી એ દાસી નહીં ણ દે િી –
ગાાંધીજીના ળબ્દ છે કે સ્ત્રી ળાયીહયક ફભાાં ુરુની ફયાફયી કયી ળક્તી નથી યાં ત,ુ
આધ્માજત્ભક ફ એ ુરુથી લધુ છે . તેથી જ વીતાની જેભ તેભની અંદય વતતત્લની જ્મત
જરતી શળે ત તે ભધ્મયાતત્રભાાં ણ તનબામ થઇને જ્માાં ચાશે ત્માાં એકરી જઇ ળકે છે . સ્ત્રીઓ
ળયીયને ળસ્ક્તળાી ફનાલલાની જગ્માએ આત્ભા લધુ ફલાન ફનાલે. ગાાંધીજી કશે છે કે
સ્ત્રીઓનુ ાં લાસ્તતલક આભ ૂણ તેનાાં ઉત્તભ ગુણ છે , તેની તનભાતા અને તેન ુ ાં વતતત્લ છે . એટરે
આત્ભાની તલત્રતા લધુ ભશત્લ ૂણા છે . ગાાંધીજીએ સ્ત્રીઓને કહ્ુાં કે તાના ળખ અને ભનની
લાવનાના ગુરાભ ન ફન. ુરુની દાવી ફનલાની ણ કઇ જરૂય નથી. જ ુરુભાાં દે લત્લ
છે ત તેભની અંદય ણ દૈ લીતત્લ યશેલ ુાં છે . તભારુાં હૃદમ ુષ્ ખીરળે ત તભે કઇ ખાવ
ુરુના ભનનાાં ભહશત થલાને ફદરે  ૂયી ભાનલાતતને તાના દૈ લીતત્લથી ભહશત કયી દે ળ.
ભાટે ુરુ દે લ છે ત સ્ત્રી તેની વભાન દે લી છે .
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6. અધડ નારીશ્વર તથા અધડ નરે શ્વર –
ગાાંધીજી ુરુ અને સ્ત્રી ફાંનન
ે ે એકફીાના અધાાંગ અથલા  ૂયક ભાનતા શતા. યાષ્રકતલ
યાભધાયી તવિંશે રખ્યુ ાં છે – “ ગાાંધીજી પ્રત્મેક નયને “અધાનાયીશ્વય” અને પ્રત્મેક નાયીને
“અધાનયે શ્વય” ફનાલલા ઇચ્છતા શતા ”. તેઓ સ્ત્રીઓને ુરુથી અરગ થઇને સ્લામત્ત સ્ત્રી
વભાજ ફનાલે અથલા વભરૈંગગક વાંફધ
ાં ને સ્લીકાયે તેવ ુ ાં કદી ઇચ્છતા નશતા. તેઓ સ્ત્રી-ુરુની
વાથે-વાથે યશેતા, ુરુના દ્રષ્ષ્ટકણભાાં ગુણાત્ભક ફદરાલ ઇચ્છતા શતા. ગાાંધીજીએ એક
વબાભાાં કહ્ુાં કે – હુ ાં આળા યાખુાં છાં કે આ રકન એ ઇયાદ નશીં શમ કે તિભી દે ળની જેભ
બાયતની સ્ત્રીઓ ણ ુરુથી ગફરકુર જ સ્લતાંત્ર યશે. આ ઘટના બાયતની વાંસ્કૃતતની નથી.
તેઓ રગ્નને સ્ત્રીઓ ભાટે અતનલામા ફાંધનના રૂભાાં સ્લીકાય કયતા નશતા. તેઓ ઇચ્છતા કે
ફાંને તતાના વ્મસ્ક્તત્લ તલકતવત કયે . તેઓ ત એલી આદળા સ્સ્થતતની લકારત કયતા શતા.
જેભાાં ુરુ અને સ્ત્રી ફાંને બ્રહ્મચમાન ુ ાં ારન કયે . જ ળક્ય ફને ત રગ્ન કયળ નશીં અથલા
રગ્ન કયલા ડે ત ફાંનન
ે ુ ાં તભરન ફોદ્વદ્ધક તથા આધ્માજત્ભક તભરન શવુ ાં જઇએ. ફાંને
એકફીાના મુસ્ક્તભાાં વશમગ કય. તેભના બ્રહ્મચમાનાાં પ્રમગને આ હદળાભાાં ઉઠાલેર
વભાનતાનુ ાં ગલુાં ભાનવુ ાં જઇએ. તેઓ કશે છે કે સ્ત્રી લચ્ચે જે બેદ કુદયતે મુક્યા છે અને જે
નયી આંખે જઇ ળકામ છે એ તવલામ કળા ફેદ ભને ભાન્મ નથી.
7. અવધકારની સમાનતા –
ગાાંધીજી કશે છે કે સ્ત્રીઓના અતધકાય તલળે એકે ફાફતભાાં હુ ાં જયામે ડતુ ાં ભેરલાને
તૈમાય નથી. ભાયા ભત પ્રભાણે કામદાએ સ્ત્રી અને ુરુ લચ્ચે કઇ ાતની અવભાનતા યાખલી
ન જઇએ. દીકયા અને દીકયી લચ્ચે કઇ ાતન બેદબાલ ન શલ જઇએ. દીકયીન હશસ્વ
દીકયાના જેટર જ શલ જઇએ. જે ત્ની પ્રત્મે અન્મામ ૂલાક લતાત શમ તેને તેનાથી છટા
યશેલાન અતધકાય છે . ફાક ઉય ફાંનેન વયખ શક છે . ભટા થામ એટરે કાાંઇ નશીં. ત્ની
નારામક શમ ત્માયે તેન શક ઊડી ામ છે . તેભ જ તત તલળે. સ્ત્રીએ ુરુની વશબાગગણી છે ,
તેના વયખા જ ભનલાી છે . ુરુની ફધી પ્રવ ૃતત્ત સ ૂક્ષ્ભતાએ ાણલાન તેને અતધકાય છે .
જેટરી છૂટ ુરુ બગલે તેટરી જ તેને બગલાન શક્ક છે અને જેભ ુરુ તાના ક્ષેત્રભાાં
વલોયી છે તેભ સ્ત્રી તાના ક્ષેત્રભાાં છે . આ સ્સ્થતત સ્લાબાતલક શલી જઇએ. એ કાંઇ
અક્ષયજ્ઞાનના હયણાભ નશીં શમ. અજ્ઞાનરૂી અંધકૂભાાં ડુફેરા જડ ુરુ ણ કૂડી પ્રથાને
રીધે ન ળબી ળકે, ન ળબાલી ળકે તેલા અતધકાય સ્ત્રીઓ ઉય બગલે છે . સ્ત્રીઓની આ દળાને
રીધે આણી ઘણી પ્રવ ૃતત્તઓ અડધે જઇ અટકી ડે છે . આણા ઘણા કામો  ૂયા ળબી
નીકતા નથી. આ યુગભાાં જ્માયે સ્ત્રી ુરુના વભાન શક ભનામ અને ભનાલા જઇએ ત્માયે
ફાંનેની હકિંભત ણ એકવયખી અંકાલી જઇએ. ુત્ર જન્ભથી એટર શા ળ ? ુત્રીના જન્ભથી
ળક ળ ? ફાંનેને જીલલાન વયખ અતધકાય છે . ફાંનેની શસ્તીથી જ જગત ચારી ળકે.
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ુ ુ ષ એક જ માનિિાંશ –
8. સ્ત્રી-પર
સ્ત્રીને વારુાં શુ ાં જરૂયી છે એન તનણામ પ્રભાણભ ૂતણે અંતે સ્ત્રીએ જ કયલ ડળે.
ગાાંધીજીન તાન અગબપ્રામ ત એલ છે કે મ ૂ ામે જેભ ુરુ તેભ જ સ્ત્રી ણ એક જ
ભાનલલાંળ છે . તેભ તેભન કામદ ણ અંતે મ ૂ એક જ શલ જઇએ. આબારૂે ત સ્ત્રી ુરુ
ફાંને વયખા છે . ફાંનેભાાં એક જ આત્ભા લવે છે . ફેઉ એક જ જીલન જીલે છે . એક જ ાતની
ળબ્દસ્ળાાહદ રાગણીઓ અનુબલે છે . એકફીાનુ ાં  ૂયક છે . અકફીાની વહિમ વશામતા તલના
જીલી ળકે નશીં. પ્રભુએ ુરુ અને સ્ત્રી ભીને એક અખાંડ અને  ૂણા ઘટભા ફનાલી છે અને
પ્રભુ ાવે ત ફાંનેન દયજ્જજ વયખ જ છે . ગાાંધીજીન આદળા એલ છે કે ુરુ એ ુરુ યશીને
સ્ત્રી અને સ્ત્રી એ સ્ત્રી યશીને ુરુ ફને. ુરુે સ્ત્રી થવુ ાં એટરે સ્ત્રીની નમ્રતા અને તલલેક ળીખલ
અને સ્ત્રીએ ુરુ ફનવુ ાં એટરે તાની બીરુતા છડી હશિંભતલાી અને ફશાદુય ફનવુ.ાં આભ,
સ્ત્રી ુરુ એક જ ભાનલલાંળ છે .
9. આવથિક સમાનતા –
ગાાંધીજી કશે છે કે જે દરત તત કભામ તેભાાં તત-ત્ની ફાંને વયખા શકદાય છે . તત
ત્નીની ભદદથી જ કભામ છે . છી બરે ત્ની યવઇ જ કયતી શમ. તે દાવી નથી, બાગીદાય
છે . ુરુને ભજૂયીને ભાટે કરાકના હશવાફે જે ભશેનતાણુ ાં આલાભાાં આલળે તે જ ભશેનતાણુ ાં
સ્ત્રીઓને આલાભાાં આલળે. સ્ત્રી ુરુની લચ્ચે ભજૂયીના દયભાાં પેયપાય શમ નશીં. ુરુ સ્ત્રીઓ
ઉય જે ધણીણુ ાં બગલત આવ્મ તેન અંત આ યચનાત્ભક કામા દ્વાયા થઇ ળકે. આણે ુરુ
એ લાતન સ્લીકાય ન કયીએ ત લાત જૂઠી છે . યાં ત ુ એથી જે હયલતાન જગત કયી યહ્ુાં છે તે
અટકલાનુ ાં નથી જ. રાખ સ્ત્રીઓને ઘયફાય છડી યટી કભાલા નીકવુ ાં ડતુ ાં શમ ત તે
અજુગતુ ાં છે ..... ભશેનત ભજૂયીભાાં મ ૂે કશુ ાં જગરીણુ
ાં
ાં યશેલ ુાં જત નથી. કલ્ના મુજફની નલી
વભાજયચનાભાાં

વહુ તતાની ળસ્ક્ત મુજફ કાભ અને દયે કને તેની ભશેનતનુ ાં મગ્મ

ભશેનતાણુ ાં ભળે. નલી યચનાભાાં સ્ત્રીઓ લખત નશીં ણ અમુક લખત કાભ કયનાયી શળે અને
તેભન મુખ્મ વ્મલવામ ઘયકુટુાંફ વાંબાલાન શળે. એ નલી યચનાભાાં હુ ાં ફાંદૂકને એક સ્થામી
અંગ તયીકે ગણત નથી. તેથી ુરુ ભાટે ણ તેના ઉમગને ઉત્તયત્તય લધુભાાં લધુ ભમાાહદત
કયલાભાાં આલળે અને એક તાત્ ૂયતી અતનલામા બુયાઇ તયીકે વશન કયલાભાાં આલળે. ણ એ
બ ૂયાઇન ચે વભજીબ ૂજીને સ્ત્રીઓને નશીં રાગલા દઉં. જે દરત જે કભામ તેભાાં તત-ત્ની
ફાંને વયખા શકદાય શમ. તે દાવી નથી, બાગીદાયણ છે . ગાાંધીજી ભાનતા શતા કે આતથિક
આત્ભતનબાયતા સ્ત્રી વળસ્ક્તકયણ ભાટે જરૂયી છે . તેથી તેભ કહ્ુાં કે ઉત્તયાતધકાય તથા વાંતત્ત વાથે
વાંફતાં ધત ઘટનાઓભાાં સ્ત્રીઓ ુરુના ફયાફય અતધકાય સુતનતિત શમ. તેભણે સ્ત્રીઓને આતથિક
આઝાદી આલાની ણ લકારત કયી.
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10. સામાજજક-રાજકીય ભાગીદારી –
ગાાંધીજીએ સ્ત્રીઓને કહ્ુાં કે ભાંહદયે ભાાા કયલાને ફદરે ચયખ કાાંતીને દે ળના
સ્લયાજ તથા સ્લાલરાંફનના મજ્ઞભાાં મગદાન આ. તેભણે વાલાજતનક જીલનભાાં ણ સ્ત્રીઓની
વ્માક બાગીદાયીની અીર કયી. વત્માગ્રશ આંદરન, દાાંડીમાત્રા અને અન્મ વાંઘોની વાથે
વાથે યચનાત્ભક કામાિભભાાં ભહશરાઓના મગદાનની તેભણે મુક્તરૂે ગુણગાન કમાા છે . તેભણે
રખ્યુ ાં છે કે ળયાફની દુકાન અને તલદે ળી લસ્ત્ર, વાંસ્થાઓના ઘેયાલના કામો મુખ્મ રૂે સ્ત્રીઓએ
જ કમાા છે . વાઉથલડા રખે છે કે ગાાંધીજી દ્વાયા અહશિંવક જનવાંઘાભાાં સ્ત્રીઓની વહિમ
બાગીદાયીની લકારત કયલી તેભની મ ૂ અલધાયણાના તલયીત નથી કે સ્ત્રીઓ ઘયની ારકક છે . યાં ત ુ તેભન ખ્માર શત કે વત્માગ્રશ તથા અહશિંવક વાંઘાભાાં બાગીદાયી સુતનતિત
કયી ભહશરાઓ વાં ૂણા ભાનલતાના ારક-ણની તાની જજમ્ભેદાયીને અને લધુ તલસ્ત ૃત
ૂ ભાાં, ગાાંધીજી ભાનતા શતા કે સ્ત્રીઓને તાના તનણામ ાતે કયલાની
તેભજ સુવ્માક કયે છે . ટાંક
સ્લતાંત્રતા શમ. કાયણ કે વાંદગીની સ્લતાંત્રતા તલના ફધા પ્રકાયની સ્લતાંત્રતા તથા નૈતતકતાની
લાત ફેઇભાની છે . ભહશરાઓએ ુરુ વભાન વાભાજજક-યાજકીમ બાગીદાયી નોંધાલી.
ગાાંધીજીએ સ્ત્રીઓને રડતભાાં જતયીને અને આશ્રભભાાં તેભને વભાન શક અને સ્લતાંત્રતા આીને
સ્ત્રીઓનુ ાં વભાજભાાં કેવ ુ ાં સ્થાન શવુ ાં જઇએ તેન ઉત્તભ નમ ૂન યાષ્રને  ૂય ાડય છે .
11. વશક્ષણની સમાનતા –
ગાાંધીજી કશે છે કે સ્ત્રીઓને તળક્ષણ ભવુ ાં જઇએ. તેભણે છકય અને છકયીઓ ભાટે
વભાન તળક્ષણ નુ ાં વભથાન કયુ.ાં 1937 ભાાં તેભની “ બુતનમાદી યાષ્રીમ તળક્ષણ મજના ” અંતગાત
ગાાંધીએ 7 થી 14 લાના છકય અને છકયીઓ ફાંને ભાટે ભપત અને પયજજમાત તળક્ષણ ન
પ્રસ્તાલ મુક્ય. વાથે વાથે ભહશરાઓ ભાટે અભ્માવિભ ભાાં એલી ફાફત ને વાભેર કયલાન
પ્રસ્તાલ મુક્ય કે જે ભહશરાઓને તેભની બાલી ભ ૂતભકા તથા ભાત ૃત્લ અને ગૃહશણી ભાટે તૈમાય
કયલા ભાાં ઉમગી થઇ ળકે. યાં ત ુ ાં 1937 સુધી આલતાાં તેભણે તાના તલચાયભાાં ફદરાલ
કયતાાં એ ફાફતન પ્રસ્તાલ યાખ્મ કે ચથા કે ાાંચભાાં ધયણ સુધી ત છકય અને છકયીઓ
ફાંનેન અભ્માવિભ વયખ શમ તથા છઠ્ઠા ધયણ છી છકયીઓના અભ્માવિભ ભાાં
ગૃશતલજ્ઞાનને ણ વાભેર કયવુ ાં જઇએ. ભશત્લ ૂણા ફાફત એ છે કે છકયીઓના ઉચ્ચતળક્ષણ ના
ઉદે શ્મને ધ્માનભાાં યાખીને “ અગખર બાયતીમ ભહશરા વાંભેરન “ ના પ્રમાવથી લા 1932 ભાાં
રેડી ઇતલિન વામાંવ કૉરેજના સ્થાના થઈ. ગાાંધીજીએ ભહશરાઓને તળક્ષકના રૂ ભાાં
પ્રાથતભકતા આી અને 1931 ભાાં “અગખર બાયતીમ ભહશરા વાંભેરન ” ભા આ આળમન પ્રસ્તાલ
ાવ કમો કે જ્માાં સુધી વાંબલ શમ ત્માાં પ્રાથતભક અલસ્થાભાાં છકય અને છકયીઓ ફાંને ભાટે
ભહશરા તળક્ષકની તનયુસ્ક્તને પ્રથતભકતા આલી જઇએ. આભ, મગ્મ તળક્ષણ ભેવ્મેથી
વભાનતા પ્રાતત થળે.
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12. બધી કુ રીવતઓનો અંત થાય –
ગાાંધીજી સ્ત્રીઓની વભગ્ર-મુસ્ક્ત ઇચ્છનાયા શતા. તેભણે દશેજપ્રથા, ફાતલલાશ,
વતીપ્રથા,દાાપ્રથા, લૈધવ્મ એક અગબળા લગેયે તભાભ કુયીતતઓ ના તલયદ્ધ અલાજ ઉઠાલેર.
તેઓ દશેજ આધાહયત તલલાશ ને લેાય કશેતા. તેથી તેભણે રખ્યુ કે જ ભાયી ાવે ભાયા
દે ખયે ખભાાં કઇ છકયી શતી ત હુ ાં તેને જીલનબય કુાંલાયી યાખલાનુ ાં વાંદ કયત કેભ કે તેને કઇ
એલા વ્મસ્ક્તને વોંલી જ તેના અલેજભાાં એક ૈવ ણ રેલાની અેક્ષા યાખે. તેભણે
દશેજપ્રથા ની વાથે વાથે જ્ઞાતતપ્રથાની નાબ ૂદી ભાટે ણ આંતયજ્ઞાતતમ અને આંતયલણીમ
તલલાશની લકારત કયી શતી. તેઓ છકયાાં અને છકયીની વશભતી તલનાના તલલાશના તલયધી
શતા. તેભણે ફા રગ્ન ન ણ તલયધ કયે ર. તેઓ ભાનતા શતા કે ુનતલિલાશ ન જેટર
અતધકાય તલધુયન છે તેટર જ અતધકાય તલધલાઓન છે . અનૈપ્ચ્છક લૈધવ્મ અગબળા છે .
ગાાંધીજી એ દાાપ્રથા ને ફફાયતા ૂણા અને વભાજ ભાટે અહશતકાયી ગણી છે . તેભણે આને સ્ત્રી
તલત્રતાની યક્ષક ભાનલાન ઈનકાય કમો છે . તેથી તેભણે રખ્યુ કે તલત્રતા એ સ્ત્રીઓને
ફાશયની ભમાાદાઓભાાં જકડી યાખલાથી ઉત્ન્ન થલાની લસ્તુ નથી, તેની યક્ષા તેને દા ની
દીલારથી ઘેયી ને કયી ળકાતી નથી. તેની ઉત્ત્તી અને તલકાવ અંદયથી થલ જઇએ. તેભણે
લેશ્માવ ૃતત્તને સ્ત્રીઓની ફદતય શારતનુ ાં ળભાજનક ઉદાશયણ ભાન્યુ અને તેન નાળ કયલા ઘણા
પ્રમત્ન કમાા. તેથી તેભણે કહ્ુ કે સ્લયાજ્મ ન અથા તતત ન ઉદ્ધાય. તેભણે દે લદાવી પ્રથાને
નૈતતક કઢ અને ઇશ્ર્લયની અલગણના ના રૂભાાં દળાાવ્યુ. તેઓ કઇણ યાં યાના આંધા
અનુકયણના તલયધી શતા. તેભણે કહ્ુાં કે યાં યાના વમુદ્રભાાં ડુફકી રગાલલી વાયી ણ તેભાાં
ડૂફી જવુ ાં એ આત્ભશત્મા છે . જે હયલાજ ુરુને રાગુ થામ તે તભાભ હયલાજ સ્ત્રીઓને ણ
રાગુ ડે એભ વભદ્રષ્ષ્ટ જરુયી છે .
13. ગાાંધીનાાં ચશમાાં –
ગાાંધીજીના સ્ત્રી વાંફધ
ાં ી તલચાયની જ્માાં ણ ચચાા થામ છે ત્માાં ગાાંધીજીના તે પટ જરૂય
છામ છે જેભાાં તેઓ છકયીઓના ખબા ય શાથ યાખીને પયલા નીકે છે તથા પ્રાથાના વબાભાાં
ામ છે . આને તિભના યાં ગભાાં યાં ગામેર તલચાયકની વાથે વાથે બાયતીમ વાંસ્કૃતતનાાં ઠેકેદાય ણ
એ જ રૂભાાં પ્રચાય કયે છે ાણે ગાાંધી બુઢાાની વાથે યાવ-યાં ગભાાં ડૂબ્મા છે . એલા રક વાભે
વલાર ણ ઉઠાલે છે કે ગાાંધી છકયીઓના ખબા ય શાથ યાખીને કેભ નીકે છે છકયાઓના
ખબા ય કેભ નશીં ? આ રકએ એ વભજલાનુ ાં જરૂયી છે કે ગાાંધીને છકયી કે છકયાભાાં કઇ
બેદબાલ નશત. ફાંને વયખા આલકાયને મગ્મ છે .
આ વાંફધ
ાં ભાાં શ્રી બગલાનતવિંશ રખે છે – “બાયતભાાં હદકયાને જ બુઢાાન વશાય
ભાનલાભાાં આલે છે . યાં ત ુ ગાાંધીજીને જીલનના અંતતભ હદલવભાાં ચારલા ભાટે આબા તથા
ભનુના ખબાન વશાય રઇ આ સ્ત્રી તલયધી વભાજને એ વાંદેળ આતમ કે છકયીઓ ણ
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છકયાઓની જેભ બુઢાાન વશાય ફની ળકે છે . છતાાં જે યાષ્રતતા (ગાાંધી) ને વશાય આી
ળકે એલી ળસ્ક્તને યાષ્રના તનભાાણભાાં કેલી યીતે ઉેગક્ષત કયી ળકામ”. ગાાંધીજીએ કહ્ુાં શતુ ાં કે,
“ભારુાં જીલન એ જ ભાય વાંદેળ”. તેથી સ્ત્રીઓની વાથે તેભણે જે જીલન જીવ્મા, તેને વભગ્ર યીતે
જતાાં એભ કશી ળકામ કે સ્ત્રી વળસ્ક્તકયણના વાંદબાભાાં ગાાંધીજીના તલચાય આજે ણ અનુકયણ
કયલા મગ્મ છે . ાતતમ વભાનતા ભાટે ગાાંધીના ચશ્ભા ખ ૂફ ઉમગી છે . તેના ભાટે “વેક્વી
યાં ગ” ના ચશ્ભાથી આણે મુક્ત થવુ ાં ડળે.
ગાાંધીજી કશે છે કે સ્ત્રી અને ુરુની વભાનતાને હુ ાં ભાનનાય છાં અને સ્ત્રી તેભજ ુરુ
ફાંનેને એકાતના શક્ક શમ એ તવલામ ફીજી યીતે તલચાય કયી ળક્ત નથી.
4.સારાાંશ –
21ભી વદી ભાાં વભગ્ર દુતનમાાંભાાં ુરુ લચાસ્લ ના તલયધભાાં ઉબા થમેર નાયીલાદી
આંદરનથી સ્ત્રીઓની સ્સ્થતીભાાં ઘણ સુધાય થમ છે . ણ હુ ાં એભ અલશ્મ ભાનુ ાં છાં કે સ્ત્રી
ુરુની નકર કયીને કે તેની વાથે સ્ધાાભાાં ઊતયીને જગતના હશતભાાં તાન પા નશીં
આી ળકે. ુરુની વાથે એ દડી ત ળકળે, ણ તે ુરુની નકર કયલા જળે ત જે ઊંચાઇ
સુધી ચડલાની તાની ળસ્ક્ત છે ત્માાં રગી ચડી નશીં ળકે. સ્ત્રીએ ત ુરુની  ૂતતિરૂ ફનવુ ાં
યહ્ુાં છે . ુરુ કયી જ ન ળકે તે એણે કયલાનુ ાં છે . 21ભી વદી ભાાં કેટરીક ભહશરાઓ જે ુરૂ
જેલી શેતવમત પ્રાતત કયી રે તે ુયતુ નથી. નાયી-મુસ્ક્ત ન અથા એ નથી કે નાયી લસ્ત્રથી મુક્ત
થઇ ામ કે ગબા થી મુક્ત થઇ ામ. ખયે ખય ત સ્ત્રીની વાચી મુસ્ક્ત ત સ્ત્રી શલાભાાં છે , તેના
તાના ભાાં છે . જ તે તાના ણાાં નાાં કેન્દ્રથી ઉતયીને ુરૂ જેલા ફનલાની સ્ધાાભાાં રાગી
જળે ત લાત ખ ૂફજ શાસ્માસ્દ રાગળે. એટરા ભાટે “સ્ત્રી” , “સ્ત્રી” ની જેભ ફની યશે ત્માયે તે
સ્લતાંત્ર, વભાનતા, વળક્ત તથા વન્ભાનનીમ થઇ ળકે છે . ગાાંધીજીએ ુરૂની નકર કયલા વાભે
સ્ત્રીઓને ચેતલી છે . તેભણે કહ્ુ છે કે, “ ુરૂની ખાભીઓની કે તેભની કેટરીક યીતબાતની નકર
કયલી એ વભાનતાન અથા નથી. સ્ત્રીઓએ તાની તલત્રતા, આત્ભત્માગ અને તન:સ્લાથા પ્રેભ
અને વેલાભાાં ુરૂ ય દાખર ફેવાડલ જઇએ. વભાનતા ભાટે કઇએ એકફીાની નકર
કયલાની જરૂય નથી ” તેથી વભાનતાન આદળા સ્ત્રી-ુરૂ ને વભાલતાાં ગાાંધીજી એ કહ્ુાં કે, “
ુરૂ એ ુરૂ યશીને સ્ત્રી, અને સ્ત્રી એ સ્ત્રી વશીને ુરૂ ફને. ુરૂે સ્ત્રી થવુ ાં એટરે સ્ત્રીની નમ્રતા
અને તલલેક ળીખલ અને સ્ત્રીએ ુરૂ ફનવુ ાં એટરે તાની બીરુતા છડી હશિંભતલાી અને
ફશાદુય ફનવુ ાં ” ગાાંધીજીની દ્રષ્ષ્ટએ ભહશરાઓન વભાનતાન દયજ્જજ છે જે 21ભી વદીભાાં ણ
આણે વો એ ભાત્ર કામદાકીમ યીતે નશી ણ ભનથી, વભજદાયીથી, લૈચાયીક યીતે સ્લીકાયલ
યહ્ય.
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