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ગાંધીજી ફાણભાં ળયભા અને ડયક શતા. એકલાય કઇ લાતે એભને ડય રાગ્મ
ત્માયે એભની કાભલાી ફાઇ યં બાફાઇએ ગાંધીજીને વભજાવયુ ં કે, આણે ડયવુ ં નશીં, આણી
વાથે શંભેળા યાભ યશે છે . એટરે યાભનાભનુ ં સ્ભયણ કયવુ.આ
ં
લાત ગાંધીજીએ શૈમે રખી રીધી તે
છે લટ સુધી યશી. ગાંધીજીના તતાજીએ ખયીદે  ું ુસ્તક 'શ્રલણતત ૃબક્તતનાટક' ગાંધીજીએ
ફાણભાં લાંચ્યુ ને એભના ભનભાં થયુ ં કે ભાયે ણ શ્રલણ ેવલા થવુ.ં
આ જ અયવાભાં ગાભભાં નાટક કંની આલેરી ત્માયે શરયશ્ચંદ્રનુ ં આખ્માન બજલાતુ,ં એ
નાટક જલા ગાંધીજી ગમા શતા. એભને શરયશ્ચંદ્રના સ્લપ્ના આલતા. એભને થતુ ં કે ફધા
શરયશ્ચંદ્રના ેવલા કાં ન થામ? શરયશ્ચંદ્રના દુોઃખ જઇને ગાંધીજીના ફાભાનવભાં થતુ ં કે નાટકભાં
રખેરી તેલી જ તલદાઓ શરયશ્ચંદ્રને ડી શળે. શરયશ્ચંદ્રનુ ં સ્ભયણ કયી એના દુોઃખ જઇ, ગાંધીજી
ફાણભાં ખ ૂફ યતા, આભ, ગાંધીજીના ફાભાનવભાં શ્રલણ અને શરયશ્ચંદ્રની અતભટ છા
ડી.
ફાતલલાશોઃ
ગાંધીજીના રગ્ન 13 લષની ઉંભયે થમા શતા. તાની આત્ભકથાભાં ગાંધીજી રખે છે કે,
આેવ ભાયી આગ ફાય-તેય લયવના ફાક પયે છે . તેભને જઉં છં ને ભાયા તલલાશનુ ં હુ ં સ્ભયણ
કરું છં ત્માયે ભને ભાયા ઉય દમા આલે છે .1 ગાંધીજી ફારગ્નના તલયધી શતા.


દામ્ત્મજીલનોઃ
ળરૂઆતભાં ગાંધીજી રગ્નના તલયધી શતા "ભાયી સ્ત્રી ભાયી યજા તલના ક્ાંમ જામ નશીં

"એલ દાફ કસ્તુયફાઇ ય યાખ્મ છી આજ લાત એભના ઝઘડાનુ ં કાયણ ફનતી.
કસ્તુયફા આલી કેદ વશન કયે એભ શતુ ં જ નશીં. એભની ઇચ્છાભાં આલે ત્માયે જરૂય એ
ગાંધીજીને  ૂછયા તલના જતા. ગાંધીજી ેવભ લધાયે દાફ મ ૂકે તેભ કસ્તુયફા લધાયે છૂટ રેતા.
અને ગાંધીજી લધાયે ચિડાતા. આથી ગાંધીજી અને કસ્તુફા લચ્િે અફરા એ વાભાન્મ લસ્તુ થઇ
ડી. ાછથી ગાંધીજી વભજ્મા કે "કસ્તુયફાઇએ ેવ છૂટ રીધી શતી તે મગ્મ જ શતી. ેવના
ભાનભાં ા નથી તે દે લ દળષને કે કઇને ભલા જામ એભાં તતન દાફ કેભ વશન કયે ?
ફાતલલાશ શતા છતાં ગાંધીજીના ઘયવંવાયભાં ભીઠાળ શતી. ગાંધીજીની લક્રતાનુ ં મ ૂ
પ્રેભભાં શતુ.ં ગાંધીજીને ત્નીને આદળષ સ્ત્રી ફનાલલી શતી. "એ સ્લચ્છ થામ, સ્લચ્છ યશે, હુ ં ળીખું
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એ ળીખે, હુ ં બણુ ં એ જાણે અને અભે ફંને એકફીજાભાં ઓતપ્રત યશીએ. " એલી બાલના
ગાંધીજીની શતી. કસ્તુયફા તનયક્ષય શતા.
ધભષળાસ્ત્રન અભ્માવ કયતાં કયતાં ગાંધીજીના ભનભાં એક લસ્તુએ જડ ધારી-

આ

જગત નીતત ઉય નબે ું છે . અને નીતત ભાત્રન વભાલેળ વત્મભાં છે . વત્મ ત ળધવુ ં જ યહ્ુ.ં
તે રદલવથી જ ગાંધીજીને વત્મન ભરશભા વભજામ. વત્મની વમાખ્મા રદલવ-રદલવ તલસ્તાય
ાભતી ગઇ. આ વત્મની ળધે જ જગતને ગાંધીજી ેવલા ભશાભાનલ રશિંદુસ્તાને આપ્મા.
અકાયન ફદર અકાયથી નશીં ણ ઉકાય જ શઇ ળકે. આ લાત ગાંધીજીની જજિંદગીનુ ં
સ ૂત્ર ફની ગઇ. એભણે અગચણત અખતયા કયી- વંળધન કયી, ત કયી, જગતને ેવ તાના
તલિાય આપ્મા છે તે તલશ્વને ભાટે એક યાજભાગષ છે .


સ્ત્રી-કેલણીોઃ19ભી વદીભા

સ્ત્રીઓ ઉય અનેક ફંધન શતા. ફાતલલાશ-ફાશત્મા- ેવલી અનેક

વભસ્માઓથી સ્ત્રીઓ ઘેયામેરી શતી. ત્માયે ગાંધીજીએ નાયી િેતના જગાલી. સ્ત્રીઓ ેવ વભાજન
અડધ રશસ્વ છે તેભને ન્મામ અાલલાને દે ળવેલાભાં જડી ભરશરાઓભાં જાગૃતત આણી તે
અજડ છે . સ્ત્રીઓભાં કેલણી તલે ગાંધીજીના તલિાય લેગથી ઉબયાઇ યહ્યા શતા. કશેતા કે,
"ફીજા કઇના કયતાં આ ફાફત ભેં લધાયે તલિાયુું છે . હુ ં દાલ કરું છં કે આલી િલથી
સ્ત્રીઓની ેવટરી જાગૃતત થઇ છે તેટરી કઇની નથી થઇ. આ આંદરન દ્વાયા

સ્ત્રી કેલણી

િારી યશી છે . ફલ્કે સ્ત્રી કેલણી ન િારી યશી શત ત આ આંદરન વંબલી ન ળકે.
"થડી સ્ત્રીઓ કલેના તલદ્યાીઠની ગ્રેજ્યુએટ થામ તેભાં શુ ં લળયુ?ં તેથી કેલણી નથી
થલાની, સ્ત્રી અધાુંગના છે . એ વભજામ એભાં જ ખયી કેલણી છે . "
ગાંધીજી ભાનતા કે સ્ત્રી ફાકનુ ં ણ કયનાયી છે . તેની તલધાત્રી છે . તેની ઉય
ફાકના િારયત્ર્મન આધાય છે તે ફા તળચક્ષકા છે તેથી તે પ્રજાની ભાતા છે . સ્ત્રી સ્લાતંત્ર્મન
ભાગષ તળક્ષણ દ્વાયા નથી. યં ત ુ ુરુની તેઓ પ્રત્મેની દૃષ્ટટભાં અને તદનુવાય થતા લતષનભાં
પેયપાય કયલાભાં છે . પ્રજાની સ્લતંત્રતા જાલલી, ગઇ શમ ત એ ાછી ભેલલી એ ધભષ છે . એ
સ્ત્રીઓ ન જાણે, ન કબ ૂરે ત પ્રજાની યક્ષા અવંબતલત છે . ભનુટમના વલષ વમલશાયના રદળાદળષક
તયીકે ગાંધીજીન વમક્તતગત જીલન અને વાભાજજક જીલનભાં અમ ૂલ્મ પા છે .
ગાંધીજી કશેતા કે, " સ્ત્રીઓ ભાટે તળક્ષણ જરૂયી છે . ણ તે સ્લાતંત્ર્મની ાછ શવુ ં
જઇએ. આણે સ્ત્રીલગષને તેના મગ્મ સ્થાને શોંિાડલાને ભાટે અક્ષયજ્ઞાનની લાટ ન જલી
જઇએ. અક્ષયજ્ઞાન લગય ણ આણી સ્ત્રીઓ  ૃથ્લી ઉયની કઇ ણ સ્ત્રી ેવટરી વંસ્કાયી
જણાઇ છે . ઉામ ભટે બાગે તતઓના શાથભાં યશેર છે . પ્રથભ કામષ ત ેવટરી સ્ત્રીઓને આ
અલનતતનુ ં બાન કયાલી ળકામ એટરી સ્ત્રીઓને બાન કયાલલાનુ ં છે .
આ કામષ અક્ષય કેલણીથી જ થઇ ળકે, એભ ભાનાયાઓભાંન હુ ં નથી. જ્માં સુધી
રશિંદુસ્તાનની સ્ત્રીઓ એક યતતબાય ણ દફામેરી યશેળે અથલા ઓછા શક્ક બગલતી શળે ત્માં
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સુધી રશિંદુસ્તાનન ખય ઉદ્ધાય થલાન નથી. રશિંદના ેવ બાગભાં ડદાન રયલાજ છે ત્માં સ્ત્રીઓ
ઘણી જ દફામેરી છે .
ચફશાયભાં ઘણી ફશેન ઊંિા કુની શતી તેઓ ડદાભાં યશેતી શતી. ગાંધીજી તેભને
ભળમા ત્માયે ેવભ ફશેન બાઇની ાવે ડદ નથી યાખતી તેભ તેઓએ ગાંધીજીની વાભે ડદ ન
યાખ્મ. આ ફશેન બણેરી ન શતી. ગાંધીજીએ કહ્ું કે, િાર ફશાય ફધા ુરુ ફેઠા છે ત્માં
જઇને ફેવીએ.
ત એ સ્ત્રીઓએ ુરુની યજા ન શલાની લાત કશી, અને ડદ ણ ન ગભત શલાની
લાત ગાંધીજી ાવે કયીને આલા રયલાજ શલાની લાત કયી અને ડદાના રયલાજને દૂ ય કયાલલા
ભાટે ગાંધીજીને કહ્ું શતુ.ં આ ફાઇઓને અક્ષયજ્ઞાનની  ૂલે તાની આ દળાનુ ં બાન થયુ શતુ.ં
આ સ્ત્રીઓએ આ રયલાજ તડલા ગાંધીજીની ભદદ ભાંગી શતી.
ગાંધીજી ભાનતા કે, સ્ત્રીજાતતની અલનતત દૂ ય કયલાભાં ભશાબગીયથ પ્રમત્ન ત
રશિંદુળાસ્ત્રભાં સ્ત્રીઓને તલે યશેરા આક્ષે દૂ ય કયલાન છે . એ પ્રમત્ન કયલાને વારું આણે
વીતા, દભમંતી, અને દ્રોદીના ેવલી તતવ્રતા, વંમભી સ્ત્રીઓની જરૂય ડળે એ લેા આ
વતીઓને  ૂજનાય રશિંદુ વંવાય આધુતનક સ્ત્રીઓને ણ  ૂજળે.
સ્ત્રીઓને શરકી ગણલાની ેવ પ્રથા ડેરી છે તેને જડમ ૂતી ઉખેડલી જઇએ. ફીજી
તયપથી તલમાંધ થઇ આણાભાંના કેટરાક ુરુ સ્ત્રીને ઢીંગરીદે લી ગણી તેની  ૂજા કયે છે તે
 ૂજાદભાંથી ણ નીકી જવુ ં જઇએ. ેવભ ળંકયને ઉભા, યાભને વીતા, નને દભમંતી લગેયે
શતા, તેભ આણી સ્ત્રીઓને ણ આણી ગટઠીઓભાં બાગ રેતી, આણી વાથે લાદ-તલલાદ
કયતી આણા ઉદગાય વભજતી થામ અને આણને ળીતતાભમ ળાંતત દે તી થળે. ત્માયે જ
આણ ઉદ્ધાય થળે.
ધભષ વાિલલ એ ત સ્ત્રીઓના જ શાથભાં છે . વભાજન ામ ગૃશ છે અને ધભષ ગૃશભાં
કેલલાન છે . સ્ત્રીઓ જ ધભષ ન ાે ત પ્રજાનુ ં વત્માનાળ લી જામ. ગાંધીજી સ્ત્રીઓને
તલત્ર થઇને ધભષન ુ ં ારન કયલાનુ ં કશેતા.
રશિંદુસ્તાનની ભાતાઓને ભયદ ેદા કયલાનુ ં કશેતા. જ્માં સુધી ભયદ ેદા ન થામ ત્માં
સુધી દે ળન ઉદ્ધાય અળક્ છે .
ણ ભયદ ેદા કેભ થામ?
જ્માયે સ્ત્રીઓના રદરભાં રશિંભત આલે, બક્તત આલે, શ્રદ્ધા આલે, ઈશ્વય તેભના હૃદમન
તત ફને અને તેઓ ઈશ્વયથી જ ડયતી થામ, ભનુટમથી ડયતી ફંધ થામ ત જ રશિંદુસ્થાનભાં
ભદો ેદા થામ. જ યાલણયાજ્મને ફંધ કયવુ ં શળે ત યાભયાજ્મને ેદા કયવુ ં જઇએ. ુરુ
સ્ત્રીઓને અફા કશીને તેની પ્રતતટઠા ઓછી કયે છે . અફા તલળેણ આત્ભાને તલે ત રાગુ
ન જ ડે. એ ત ળયીયને રાગુ ડે છે . એક ફાચરકા ેવન આત્ભા ઉજ્જલર છે ને ેવને તેન ુ ં
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બાન થયુ ં છે તે વાડા છ ફૂટ રાંફા ઉદ્ધત ુરુની વભક્ષ ઊબી તેને ભશાત કયી ળકે છે . આલી
સ્ત્રી અફા કેભ કશેલામ?
સ્ત્રી તાના ળયીયની નફાઇ સ્લીકાયી નફી ફની સ્ત્રી તાનુ ં સ્ત્રીત્લ ળબાલી ળકતી
નથી. વીતા, દ્રોદી, આરદ સ્ત્રીઓએ તાન પ્રબાલ દુટટ ય ડમાનુ ં આણને ળાસ્ત્ર ળીખલે
છે . ેવ સ્ત્રી જાતતએ શનુભાન ેવલા લીય ેદા કમાષ છે તે સ્ત્રીજાતતને અફા કશેલાભાં અજ્ઞાન યહ્ું
છે . સ્ત્રીનુ ં યક્ષણ કયી તેના આત્ભાન તલકાવ થામ તેલા વાધન તેના શાથભાં મ ૂકી તેની વેલા
કયલાની છે .


તલધલાતલલાશોઃ
તલધલાતલલાશ તલે ગાંધીજી ભાનતા કે, જ િાવ લે નલ લષની કુભારયકાને

યણાલલાભાં ફાધ ન ગણામ અને એલા તલલાશ કયનાયને ન્માત ફશાય ન મ ૂકી ળકામ, ત
એલી કુભારયકા તલધલા થામ અને ુનરષગ્ન કયે ત તેને ન્માત ફશાય મ ૂકલી અને એલી ફીજી
યીતે દં ડવુ ં એ ણ ા જ ગણામ.
તલધલાને વારું તળક્ષણ અને ધંધાન સુદય
ં
પ્રફંધ થલ જઇએ. આલા સુધાયા નાયી
વભાજ ભાટે થામ ત દયે ક કુટુંફ, દયે ક ન્માત તાને વારું કયી ળકે છે . ુરુ તાની પયજ
ફજાલે મા ન ફજાલે. સ્ત્રીઓ તાના શક્ક કેભ તવદ્ધ ન કયે ? સ્ત્રીઓને ભતાતધકાય જરૂય ભલ
જઇએ. ણ ેવ સ્ત્રીઓ તાના વાભાન્મ શક્ક વભજતી નથી અથલા વભજતી શલા છતાં તે શક્ક
ભેલલા ળક્તત નથી ધયાલતી એ ભતાતધકાયને રઇને શુ ં કયળે. સ્ત્રીઓ ભતાતધકાય બરે ભેલે,
બરે રશિંદુસ્તાનની ધાયાવબાઓભાં જામ ણ સ્ત્રીઓની પ્રથભ પયજ ુરુ તયપથી જાણ્મે કે
અજાણ્મે થતા અત્માિાયભાંથી ફિી રશિંદુસ્તાનને ળબાલલાની છે .
સુધાયા કયલા એ સ્ત્રીઓન શક્ક છે . એટું જ નશીં ણ એ સ્ત્રીઓની તાના પ્રત્મે,
ુરુ પ્રત્મે અને રશિંદુસ્તાન પ્રત્મે પયજ છે . એ સ્ત્રીઓએ વભજવુ ં જઇએ.


તતત ફશેનોઃફાયીવારની તતત ફશેનએ ગાંધીજીને કાગ રખ્મ શત. એ ફશેનની વંખ્મા

રગબગ 350ની શળે. એ ફશેન ગાંધીજીને ભલા ભાંગતી શતી. એ ફશેનભાંથી રગબગ વ
ફશેન ગાંધીજીને ભલા આલી શતી. એભાં કેટરીક ફાાઓ િાય-ાંિ કે દળ લષની શતી.
ભટી ઉંભયની ફશેન શતી તે ચબક્ષા ભાગીને ેટ બયતી શતી. ફાકીની 20 થી 30 લષની શતી.
આ ફશેન તાન ધંધ છડલા ભાગતી શતી.
ગાંધીજીએ તેભને વભજાલતા કહ્ુ,ં તભે ેવ શાર કભાઓ છ તેટરી કભાણી કાંતલા ભાંથી
ત તભે ન કયી ળક. ણ અનેક પ્રકાયના રરિાલનાયા તલરાવ શાર કય છ તે ત શલે
તભાયે છડલા જ જઇએ, હુ ં કંઇ આ ભાગણી તભાયી જ ાવે કરું છં એભ નથી. ભાયી સ્ત્રીએ ણ
ળણગાય તજ્મા છે . ભાયી ાવે કુભી ફાાઓ છે તે ણ ખાદીની ઓઢણીઓ શેયે છે . અને
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કળા દાગીના શેયતી નથી. આ ફશેન ગાંધીજીની લાત વાંબી વાદું જીલન જીલલા તૈમાય થઇ
અને ગાંધીજીને તાના ઉદ્ધાયન યસ્ત ફતાલલા તલનવમા.
આભાંથી 11 ફશેન તાન ધંધ છડલા તયત જ તૈમાય થઇ. ગાંધીજી ભાનતા કે, આ
ફશેન કાંઇ ઇયાદા ૂલષક આ ધંધાભાં નથી ડી, તાના તલમબગના અથે ુરુએ આલી
સ્ત્રીઓ ઉય બાયે અત્માિાય કમો છે . એ ભાયી ફશેન-દીકયીઓ છે જ. તેભને ઉઠાડલી એ ભારું
અને દયે ક ુરુનુ ં કાભ છે .
અન્મ ફશેનને ણ ગાંધીજી વરાશ આતા કે, તતત ફશેનના હૃદમભંરદયભાં ત
તભાયાથી જ પ્રલેળ થમા, તભે જ્માં આલી ફશેનના ઉદ્ધાયને ભાટે કમ્ભય ન કવ ત્માં સુધી ભાયા
ેવલાના પ્રમાવ ણ તનટપ જલાના છે .
સ્લયાજ્મ એટરે તતતન ઉદ્ધાય.
એક ફાાને તનબષમણે ખાદીની ટી લેિતી જઇ ત્માયે ગાંધીજીને ખ ૂફ આનંદ થમ.
તે ફાાને કઇની ફીક ન શતી. જ સ્ત્રીઓ ફધી તનદો પ્રવ ૃતિઓભાં બાગ રેતી નશીં થામ ત
તેન ુ ં કાયણ ુરુન સ્લાથષ અથલા સ્ત્રીનુ ં અજ્ઞાન કે આવ શઇ ળકે. સ્ત્રીને ઘયકાભભાંથી નલયી
જ ન થલા દે અથલા સ્ત્રી તાના ળણગાયભાંથી કે લાતના યવભાંથી નલયી જ ન થામ.


તળક્ષણોઃસ્ત્રીને બણતય ફાફતે ગાંધીજી કશેતા કે, હુ ં એભ ઇચ્છં છં કે જ્માં ગયીફ ફશેન ગંધાતી

કટડીભાં યશે છે ત્માં જઇને કાભ કયલાલાી આણાભાંથી કેટરીક સ્ત્રીઓ નીકે .
આણી ગયીફ ફશેનને તે કેભ યશેવ ુ ં તાનુ ં અને ફાકનુ ં આયગ્મ કેભ જાલવુ,ં
ફાકને કેભ ઉછે યલા, સ્લચ્છતા અને વંમભ કેભ યાખવુ ં લગેયે ફાફતન કળ ખ્માર શત
નથી. આલી ફશેનને વાયી યશેણીકયણીનુ ં બાન આલાનુ ં ખાવ અગત્મ છે . જ તળચક્ષત સ્ત્રીઓ
કેલ ુરુની નકર કયલાનુ ં છડી દઇ સ્ત્રીઓના ભશાન પ્રશ્નન સ્લતંત્ર તલિાય કયે ત આણે
ઘણી ગિ
ં ૂ લણ વશેરાઇથી ઉકેરી ળકીએ.
તળચક્ષત સ્ત્રીઓ અતળચક્ષત સ્ત્રીઓન વભાગભ નથી ઇચ્છતી. આ યગ દૂ ય થલ જઇએ.
સ્ત્રી લગષને ુરુની ાછ િારલાની આલશ્મકતા નથી.

સ્ત્રીભાં નલી બાલનાઓ

ઉત્ન્ન કયલાની અને તેને અભરભાં મ ૂકલાની ેવ ળક્તત યશેરી છે તેને તલકવાલલાની જરૂય છે .
ેવ ફશેનને તાની દળાનુ ં બાન નથી તેઓને, તભને ેવ ભળયુ ં છે તે એભને આળ.
સ્લચ્છ શલા, સ્લચ્છ ાણી, વાદ ખયાક, કવયત તલગેયેના સ્થ ૂ અને સ ૂક્ષ્ભ રાબ જાણી અને
અનુબલી રીધા શમ ત તે આ ફશેનને જણાલળ. આભ કયતાં તભાયી ણ પ્રગતત થળે અને
અન્મ ફશેનનુ ં જીલન-ધયણ ઊંચુ ં આલળે.
ગાંધીજી ઇચ્છતા કે, રશિંદુસ્તાનની દયે ક ફશેનના શાથભાં યેં રટમ શલ જઇએ. અત્માયે
સ્ત્રીઓને વોથી ભટી જરૂય ભાત્ર યેં રટમાની છે . રશિંદુસ્તાનના ભ ૂખભયાન ઉામ ભાત્ર યેં રટમ છે .
ભાટે લધુને લધુ પ્રિાય યેં રટમાન કયલ જઇએ.
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ત્રણ લસ્તુઓને એક વયખું સ્થાન ભવુ ં જઇએ. (1) અક્ષયજ્ઞાન (2) તતત સ્ત્રીઓના
ઉદ્ધાય અથે અને આયગ્મ વંયક્ષણ, ફા વંલધષન, અને ફીજી અગત્મની ફાફતભાં જ્ઞાન
પેરાલલા ભાટે કેટરીક સ્ત્રીઓએ આલ જઇત આત્ભબગ અને (3) યેં રટમાન પ્રિાય.
આણી સ્ત્રીઓ આણા તલમનુ ં ાત્ર અને આણી યવમણ ભટી આણી વશિયી,
આણી અધાુંગના, આણા સુખદુોઃખની વશબાગી ન ફને ત્માં સુધી આણા વલષ પ્રમાવ તભથ્મા
જણામ છે . કઇ તાની સ્ત્રીને શુ વભાન ગણે છે . આલા ુરુએ તાનુ ં સ્ત્રીયત્લેન ુ ં લરણ
પેયલવુ ં ડળે. સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાય ફાફતે ગાંધીજીએ આંધ્રભાં આેરા બાણ તલેના જલાફભાં
જાણીતા વભાજ વેતલકા ડતટય મુથ્થુરક્ષ્ભી યે ડ્ડીએ સ્ત્રીન ળાયીરયક તલકાવ, ફોદ્ધદ્ધક તેભજ
આધ્માજત્ભક વલે પ્રકાયના તલકાવ ફાફતે ગાંધીજીને વતલસ્તાય ત્ર રખ્મ શત. તેના જલાફભાં
ગાંધીજીએ ડૉ. યે ડ્ડીને જણાવયુ ં છે કે, ભશાવબાના વભ્મ આ જલાફદાયી ઉાડે તેલી આળા
યાખલાન ડૉ. મુથ્થુરક્ષ્ભીને  ૂયે  ૂય અતધકાય છે . ઘણા ભશાવબાલાદીઓ આ રદળાભાં વમક્તતગત
તેભજ વામ ૂરશક યીતે પ્રમત્ન વાયા પ્રભાણભાં કયી યહ્યા છે . ખયે ખયી જરૂય ત કેલણીની આખી
ૂ આલે તે યીતે દ્ધતત ઘડલાની છે .
દ્ધતતને રટાલી અને કયડની પ્રજાને અનુક
રશિંદુસ્તાનભાં ેવ તળચક્ષત ફશેન છે તેભણે તશ્ચભી વભ્મતાના તળખયે થી બાયત લષના
ભેદાનભાં ઊતયવુ ં ડળે. સુધાયાનુ ં યિનાત્ભક કામષ ત ેવ ફશેનએ લશેભન ત્માગ કમો છે અને
અતનટટનુ ં બાન ેવભને થમે ું છે તેભણે જ કયલાનુ ં છે .
ફીજા એક ફશેને ગાંધીજીને સ્ત્રી ઉય થતા અત્માિાય અને વભાજભાં સ્ત્રીઓનુ ં સ્થાન
ફાફતે ત્ર રખ્મ શત તેના જલાફભાં ગાંધીજીએ રખ્યુ ં છે કે, ુરુના સ્ત્રીજાતત ઉયના
અત્માિાયથી રશી ઉકાલા ભાટે ભાયે કન્મા તયીકે જન્ભલાની આલશ્મકતા નથી. ભાયા ભત
પ્રભાણે કામદાએ સ્ત્રી અને ુરુ લચ્િે કઇ જાતની અવભાનતા ન યાખલી જઇએ. દીકયા અને
દીકયી લચ્િે કઇ જાતન બેદબાલ ન શલ જઇએ. ેવભ ેવભ સ્ત્રીજાતતને તળક્ષણ દ્વાયા તાની
ળક્તતનુ ં બાન થતુ ં જળે તેભ તેભ તેની વાથે ેવ અવભાન લતષન િારે છે તેન લધાયે ને લધાયે
ઉગ્ર તલયધ થળે.
ક્ષાતી કામદાઓ ફદરલાથી આ ક્સ્થતતભાં જુજ જ સુધાય થઇ ળકે. ફશેનનુ ં કતષવમ
આણુ ં લાતાલયણ શુદ્ધ યાખલાનુ,ં આણા તનશ્ચમભાં દૃઢતા અને તનશ્ચરતા રાલલાનુ,ં
રદગ્મ ૂઢતાના દભાંથી ફિલાનુ,ં આણી વભ્મતા અને વંસ્કૃતતના વલોિભ તત્ત્લને લાનુ ં
અને તેભાંના દૂ ણ દૂ ય કયલાનુ છે . આ કાભ વીતા, વાતલત્રી, દભમંતી ેવલી પ્રાતોઃ સ્ભયણીમ
વતીઓ જ જન્ભ રઇ કયી ળકે. ભાત્ર ધાંધર અથલા આકષણ ળક્તત કેલલાથી થઇ ળકે એભ
નથી.


ઘયે ણાંઘયે ણાંને ત ગાંધીજી સ્ત્રીઓની ગુરાભી જ વભજતા. કશેતા, "ેવ સ્ત્રીઓભાં જાગૃતત આલી

છે . ેવ તે સ્લતંત્ર તલિાયતી થઇ ગઇ છે , ેવને દે ળવેલા કયલી છે , ેવ સ્લયાજ મજ્ઞભાં બાગ રઇ
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યશી છે અથલા રેલા ઇચ્છે છે તે ઘયે ણાં તલળેની તાની તલલેકબુદ્ધદ્ધ કેભ ન લાયે ? "તલિાયલંતી
સ્ત્રી લી ેવ દે ળવેલા કયલા ઇચ્છે છે તે ત કદી ઘયે ણાંને ન અડકી ળકે.
" ેવ દે ળભાં શજાય ભાણવ ભ ૂખે ભયતા શમ ત તે લખતે વના-િાંદીના દાગીના
શેયામ જ કેભ? " આલી બાલના ફશેનભાં શલી જઇએ.
ગાંધીજી દચક્ષણ આરિકા શતા ત્માયે ત્માંના કામદાઓ રશન્દીઓ ભાટે અન્મામકતાષ ફન્મા
શતા. ત્માયે ગાંધીજીએ એલા કામદાઓ વાભે રડત આદયી શતી. યુતનમન વયકાયે જ્માયે રશન્દી
રગ્નને ણ ગેયકામદે ઠયાલલાન કામદ કમો ત્માયે ત્માંના રશન્દીઓ છે ડાઇ ગમા. કેભ કે આ
રગ્ન વંફધ
ં ી કામદાથી રશન્દુ પ્રજા અને ધભષની તલત્રતા ય દે ખીતી યીતે જ હભ
ુ ર થમ શત.
ગાંધીજી ત્માં અગ્રેવય શતા. ગાંધીજીએ તભાભ રશિંદીઓને બેગા કયી આલા કામદાઓ
વાભે રડત િરાલી, આભ વત્માગ્રશન આયં બ ઇ.વ. 1913ના વપ્ટેમ્ફય ભાવભાં થમ. આ નલા
કામદાનુ ં સ્લરૂ એટું તનિંદ્ય અને અભાનકાયક શતુ ં કે રશન્દી સ્ત્રીઓને ણ વત્માગ્રશના આ
યુદ્ધભાં જડાલાની જરૂય ડી. શેરા ત વત્માગ્રશની રડાઇભાં ભાત્ર ુરુ જ કેદભાં જતા. અને
સ્ત્રીઓ ભાત્ર તેભને ધીયજ અને ઉિેજન આતી. શલે ત સ્ત્રીઓને ણ ેવરભાં જલાન લાય
આવમ.
તાના તળરના યક્ષણ ભાટે તેણે કમ્ભય કસ્મા તવલામ આય ન શત. ગાંધીજી સ્ત્રીઓની
વશામને આલશ્મક વભજી, બાયે ભશત્ત્લ આતા શતા. આ વત્માગ્રશની રડતભાં રશન્દી સ્ત્રીઓને
ણ વાભેર કયી. તેઓ તાની આફરૂ અને દે ળની પ્રતતટઠા ખાતય તે આનંદથી ેવરભાં જલા
રાગી. તેભાં અનેક સ્ત્રીઓ ગબષલતી શતી. કેટરીક સ્ત્રીઓના નાના ફાક દૂ ધ ીતા શતા.
કેટરીક સ્ત્રીઓ તાના લશારા ફાકને ઘેય મ ૂકીને કેદભાં ગઇ શતી. આ ેવરભાં ગમેરી
સ્ત્રીઓને અનેક પ્રકાયના કટટ આલાભાં આલતા. ઘણી ફધી સ્ત્રીઓને ત્રણ-ત્રણ ભાવની વજા
કયલાભાં આલતી શતી. આ સ્ત્રીઓ જ્માયે ેવરભાંથી ફશાય નીકી ત્માયે તેભની તંદુયસ્તી ઘણી
જ ફગડી ગઇ શતી.
લેચરમમ્ભા નાભની એક ભદ્રાવી ફાચરકા ેવરભાંથી છૂટતાં જ મ ૃત્યુ ાભી શતી. અને
ફીજી કેટરીક સ્ત્રીઓ મ ૃત્યુને બેટલાની તૈમાયી કયી યશી શતી. આ રડતભાં ેવભ રશન્દી ુરુના
અગ્રેવય ગાંધીજી શતા તેભ રશન્દી સ્ત્રીઓના અગ્રેવય કસ્તુયફા શતા. આ રડતભાં રશન્દી સ્ત્રીઓએ
ેવ કામષ કયુું શતુ ં તેન ુ ં સુદય
ં
લણષન શ્રીભતી રાકે ઇંરડમન ઓતતનમનભાં પ્રતવદ્ધ કયાવયુ ં શતુ.ં
એભાં રખ્યુ ં શતુ ં કે, ાશ્ચાત્મ દે ળના રક વભેવ છે કે રશન્દી સ્ત્રીઓ ડદાભાં યશેનાયી છે . તેભના
તલિાય પ્રળસ્ત શતા નથી. અને વાલષજતનક કામોભાં તેભને કઇ યવ શત નથી. યં ત ુ તેભને એ
જાણીને અલશ્મ આશ્ચમષ થયુ ં શળે કે અનેક રશન્દી સ્ત્રીઓ ેવભાં કેટરીક ફશેનને ળીઘ્ર પ્રવલ
થલાની તૈમાયી શતી. ત કેટરીક ફશેનના ખાભાં નાના ફાક શતા. કેટરીક યુલતીઓ
કુભારયકાઓ શતી. આ ફધી ફશેન અનેક કરઠનાઇમ વશીને આ વત્માગ્રશભાં જડાઇ શતી.
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આ રડતા અંતતભ પ્રમત્ન દ્વાયા ેવ રશન્દી રકએ ળાંતત અનુબલી તેભાં વલષ પ્રથભ
નાતારની થડીક સ્ત્રીઓએ આગેલાની રીધી અને તાના ત્નીત્લને કામદે વય ઠયાલલાને ભાટે
ેવરભાં જલાનુ ં સ્લીકાયુું શતુ.ં કેટરીક સ્ત્રીઓ જશાતનવફગષથી ણ આલી શતી. નાતારથી ેવ
સ્ત્રીઓ આલી શતી તે વલે પ્રતતષ્ટઠત અને વાયા ઘયની શતી તે ગે િારીને લારક્રસ્ટ સુધી
શોંિી શતી. ત્માં તેભને કડલાભાં આલી શતી. અને વેંકડની વંખ્માભાં ત્રણ ભરશનાની કરઠન
વજા બગલલાને ેવરભાં ભકરી આી શતી.
ટ્રાન્વલારની સ્ત્રીઓ યસ્તાભાં ખાણભાં થતી આલી શતી અને યસ્તાભાં વબાઓ બયતી
આલી શતી. વબાઓભાં તે ુરુને ઉદે ળ કયતી કે, "તભે રક કાભ છડી દ અને ગુરાભની
ભાપક જીલતા યશેલા કયતા ભયી જલાનુ ં સ્લીકાય.
એ સ્ત્રીઓના કશેલાથી શજાય ુરુએ શડતાર ાડી શતી. જ પ્રાયં બભાં જ આ સ્ત્રીઓ
તાની જાતત અને દે ળની ભમાષદાના યક્ષણ ભાટે આ રડત ન આદયી શત ત તે કામષ કદાત
થઇ ળકત નશીં. ત્માય છી રગબગ છ અઠલારડમા છી ટ્રાન્વલારની સ્ત્રીઓ શડતારભાં
જડાલા નીકી ડી. તેભને ણ કડીને ેવર બેગી કયલાભાં આલી.
આ સ્ત્રીઓ ેવરભાંથી છૂટી તેભાંથી થડા રદલવભાં જ ફેને પ્રવલ થમ. રગબગ 20
લષની એક ફાચરકા ભયી ગઇ અને એક ભરશના સુધી ભયણથાયી ય ડી યશી.
આખયે આ રડતથી ઉદ્દે ળ  ૂય થમ.
આલી કતષવમાયામણ સ્ત્રીઓ તલે શ્રીભતી રાક રખે છે કે, "આલી સ્ત્રીઓ થકી
રશિંદુસ્તાન બરે ગોયલ અનુબલી ળકે છે . યં ત ુ દચક્ષણ આરિકાની રશન્દી સ્ત્રીઓએ ત્માં તાના
દે ળના રકને ધ ૃચણત અને તુચ્છ વભજલાભાં આલતા શતા તેભને ઉન્નત કયાલને ભાટે ેવ કામષ
કયુ.ું તેનાથી રશન્દને ભાટે અતધક ગોયલળાી ફીજી કઇ લાત નથી. "
દચક્ષણ આરિકાભાં ગાંધીજીએ તલજમ ભેવમ તે રશન્દના ઇતતશાવભાં વત્માગ્રશનુ ં આ
યુદ્ધ, ગાંધીજીના અગ્રેવયણા શેઠ રશન્દીઓન તલજમ સુલણાષક્ષયે વદાને ભાટે અંરકત થમેર
યશેળે. બાયત લષની ઉન્નતતને ભાટે સ્ત્રીઓની વશામની ખાવ આલશ્મકતા છે એ લાત ગાંધીજીએ
લાયં લાય બાય મ ૂકીને કશી છે . અને તેભને જાગૃત કયલા ભાટે તેભણે અથાગ પ્રમત્ન કમાષ છે .
ભશાવબા ગાંધીજીના નેત ૃત્લ નીિે આવમા છી લધાયે ભશત્લનુ ં રયલતષન એ થયુ ં કે ભશાવબાભાં
બાણ ેવ અંગ્રેજીભાં જ થતા તેને પેયલીને સ્લબાાભાં બાણ થલા રાગ્મા. તેથી રશિંદના ખ ૂણે
ખ ૂણાભાં ુરુ-સ્ત્રીઓ, ફાક અને અબણ લગષ ણ ભશાવબા શુ ં છે તે વભજલા રાગ્મા.
43 લષ સુધી થમેરા કાભનુ ં તવિંશાલરકન ગાંધીજીએ કયુ.ું તેભને જણાવયુ ં કે આ કામો
ભાત્ર ુરુ લગે જ કયુું છે . ુરુનુ ં અધાુંગ ગણાતી સ્ત્રીઓ વબાઓભાં ક્ાંમ દે ખાતી ન શતી.
અલાદ તયીકે તલદે ળી છતાં રશિંદને જ તાન દે ળ ગણી યશેરા આમષરેન્ડલાવી ભૈમા એની
ફેવન્ટ અને રશિંદનુ ં બુરબુર દે લી વયજજની નામડુ તવલામ રશિંદી ભરશરાઓએ ભશાવબાભાં
ુરુની ફયફયી જાશેય કામષક્રભભાં બાગ રીધ જણાત ન શત.
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વન 1919ની કરતતાની ભશાવબાભાં સ્ત્રીઓને ણ જાશેય કામષક્રભભાં બાગ રેતી કયલાનુ ં
ઠયાવમાથી વન 1929ના લષની રાશયની ભશાવબાભાં વેંકડ સ્ત્રીઓએ સ્લમંવેતલકા તયીકે કાભ
કયુું શતુ.ં સ્લયાજ્મની રડત લખતે ભશાત્ભાજીના ઉદે ળે જનતાભાં અભ ૂત ૂલષ જાગૃતત આલી.
ેવના રયણાભે શ્રી લલ્રબબાઇ ટેરના નેત ૃત્લ નીિે ફાયડરી તાુકાભાં અબણ, બી,
ૂ પ્રજાએ ગાંધીજીનુ ં અરશિંવાનુ ં શતથમાય ધાયણ કયી વત્માગ્રશ આદમો.
તનળસ્ત્ર ગાભઠી ણ ખેડત
નભક વત્માગ્રશ લખતે ગાંધીજીને દાંડી-કૂિ જલા ભાટે તલદામ આલા આલેરી ભાનલ
ભેદનીભાં એક શજાય સ્ત્રીઓએ વયઘવભાં બાગ રીધ શત.
દાંડીમાત્રા જબુ
ં વયથી પ્રસ્થાન કયી આભદ ગાભે આલી ત્માયે તેભણે આ વત્માગ્રશની
રડતભાં રશિંદુ, ભસુરભાન, સ્ત્રી-ુયને જડાલાની શાકર કયી શતી. જબુ
ં વયથી આભદ સુધીની
આ કૂિભાં શ્રીભતી કભરાદે લી િટાધ્મામ ગે િારતા િારતા વાથે યહ્યા શતા. ગાંધીજીએ
સ્ત્રીઓ ભાટે ણ બતલટમભાં રડલાનુ ં ઘણુ ં ક્ષેત્ર ભળે. એભ જણાવયુ ં શતુ.ં આ રડતભાં
ગાંધીજીએ કુભારયકાઓ ાવેથી ણ ભદદ ભાંગી શતી. કહ્ું કે, "આ રડતભાં નાની છકયીઓ
ણ કાભભાં આલી ળકે છે . છકયીઓના કાગ ભાયી ાવે આવમા જ કયે છે , કે તભે અભને
વાથે કેભ રઇ નથી જતા? વાથે રીધા શત ત તભાયી અભે રાકડી ણ ફનત અને ભીઠું
ફનાલતા ફનાલતા ેવરભાં ણ જાત. ગાંધીજીની વતત કામષ કયલાની શાકરે રકભાં અનેય
ઉત્વાશ ેદા થમ.
ગાંધીજી દારૂતનેધની પ્રવ ૃતિભાં બાગ રેલાની વરાશ સ્ત્રીઓને આતા. ઉયાંત યેં રટમા
ઉય ણ કાભ કયલાનુ ં જણાલતા. દારૂતનેધની પ્રવ ૃતિઓભાં સ્ત્રીઓને બાગ રેલા ભાટે કશેતા
કે, "ભને આળા છે કે તભે દારૂરડમાનુ ં યાજ્મ ત વંદ નશીં જ કય. યાજ્મભાં દારૂન આટર ફધ
વમાાય િારે છે તે એક દ છે . અને તે આણે દૂ ય કયલા ભાગીએ છીએ.
ભીઠુફશેન ીટીટ ગાંધીજીના યં ગે યં ગાઇ રકને દારૂત્માગ કયાલલાનુ ં કાભ કયતા શતા.
ગાભડે ગાભડે પયી નાયી િેતના જગાલલા ફશેનને રશિંભત આલા વબાઓ બયતા. આગના
સુધાયકએ પ્રગતતન દય છડય ત્માંથી ગાંધીજીના યાટટ્રીમ અવશકાયના આંદરને ઇ.વ.
1917ભાં વભગ્ર દે ળભાં નાયી િેતનાને ણ ઝંઝી. શભરુર િલભાં વેંકડ સ્ત્રીઓએ
આત્ભબગ આી િલને ભજબ ૂત ફનાલી શતી.
ગુજયાત વબાએ ખેડાની રડતનુ ં નેત ૃત્લ વંબાળયુ ં તેના પ્રમુખ ગાંધીજી શતા. આ લખતે
ગાંધીજી િંાયણની વત્માગ્રશની રડતની દય વંબાી યહ્યા શતા. ખેડાની રડતભાં ગાંધીજી
વાથે  ૂ. કસ્ત ૂયફા, અને આનંદીફશેન શતા. શ્રીભતત વયજજની નામડુએ ફશેનને રશિંભતન વંદેળ
ાઠવમ શત ત અભદાલાદથી અનસ ૂમાફશેન ણ આ જનિલભાં બાગ રેલા શોંિી
આવમા શતા. કુંલયફેને આ રડતભાં પ્રેભ અને ળોમષના ગીત યિી ગાઇને તાન પા આપ્મ
શત. આ રડતભાં ફશેન ગાભડે ગાભડે પયી લી શતી. કસ્ત ૂયફા વત્માગ્રશથી અજાણ્મા ન શતા.
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દચક્ષણ આરિકાભાં િરાલેરી રડતભાં ભરશરાઓન ભયિ કસ્તુયફાએ વંબાળમ શત ને
ત્રણ ભરશનાની ેવર ણ લેઠી શતી.
તયણા ગાભની ફશેનના દયદાગીના, ઘયે ણા લગેયે ઘયલખયીની િીજ ને ડયઢાંકય
ભાભરતદાયે જપ્તીભાં ઉાડયા ત્માયે કસ્તુયફાથી યશેલાયુ ં નશીં, તયત જ ફશેનને બેગી કયી
વબા બયી. ફશેનભાં િેતન બયલા પ્રલિન આપ્યુ.ં
આણા ુરુએ વત્મની ખાતય ેવ રડત ઉાડી છે તેભાં આણે તેભન ઉત્વાશ
લધાયલ જઇએ. વયકાય ેવ કટટ આે તે વશન કયવુ.ં જભીન, ભાર ેવ કંઇ રઇ જલ શમ તે
રઇ જલા દે લ. ણ ૈવા આીને જૂઠા ફનવુ ં નશીં. દુોઃખ ખભવુ ં ણ પ્રતતજ્ઞા યથી ખવી જવુ ં
ન જઇએ. વયકાયી નકયથી ડયવુ ં નશીં. ધીયજ યાખલી અને આણા બાઇઓ, તતઓ અને
છકયાઓને રશિંભત આલી. "ગાંધીજીના ડછામા રૂ કસ્તુયફાએ જ્માયે બાણ આપ્યુ ં ત્માયે
ત્માં શાજય યશેર ફશેનનુ ં શૈય ુ ં બયાઇ આવયુ ં કહ્ુ,ં "તભે અભાયા ભાટે આટરા ફધા દુોઃખ લેઠલા
તૈમાય છ ત અભે ળા ભાટે ડયીએ."
કસ્તુયફા, આનંદીફશેન, અનસ ૂમાફશેન લગેયે જ્માં જ્માં જતા ત્માં તેભને જલા
વાંબલા સ્ત્રીઓ કીડીની ભાપક ઉબયાતી. ત ખેડાના ખ ૂણે ખ ૂણે પયી લતા સ્લમંવેલકના
કાનભાં ગાંધીજીન ભંત્ર ગુજ
ં ત શત. " આ રડતભાં સ્ત્રીઓને વાથે યાખ. "
અલવય ભે પ્રજાને વાક્ષયતા, સ્લચ્છતા અને સ્લાતંત્ર્મના ાઠ બણાલલાનુ ં ચ ૂકતા
નશીં. ગાંધીજીએ જગાલેરી નાયી િેતનાની ભળાર ઝશલા રાગી. વબાઓનુ ં ભંગરાિયણ
શલે ખેડાની ફાાઓ રશિંભતથી વમાવીઠ ય િડી લંદેભાતયમૌ ગાઇ કયલા રાગી. ખેડાની
જનભેદનીવાભે ગાંધીજીએ કહ્ુ,ં "સ્ત્રીઓએ ત તતઓ કેદભાં જામ તે તનતભિે જરૂય ઉજાણી કયલી
જઇએ ેવ વત્માગ્રશ કયે તે તાને શાથે જુરભ નથી કયત. " આ રડત દયમ્માન યાજદ્વાયી
ૂ ફશેનના રદરભાં આ રડતે શક્કનુ ં
નેતાઓએ વભાજસુધાયાને અત્મંત લેગ આપ્મ. ખેડાની ખેડત
સ્લાતંત્ર્મ ભેલલાની આળા જગાડી.
મુફ
ં ઇ ખાતે બયામેરી જાશેય વબાભાં, ખેડાની ફશેનએ આ રડતભાં વાથ આપ્મ શત
તે તલે ગાંધીજી ફલ્મા " ખેડાની આ રડતભાં સ્ત્રીઓ ણ વાભેર થઇ તે રીધે ગાભડાઓની
વબાભાં એક અરોરકક દે ખાલ થઇ યશે છે . ફશેન કશે છે કે, વયકાય બરે અભાયી બેંવ રઇ જામ,
દયદાગીના રઇ જામ, ખેતય ખારવા કયે ણ અભાયા ુરુલગે રીધેરી પ્રતતજ્ઞા ાલી જ
જઇએ. " આભ ખેડાની આ રડતે ફશેનના વાથ વશકાયની વમાક સ્લરૂ ધયુ.ું
ૂ  જડે 300 ખેડત
ૂ
વાધેવયભાં ભશાત્ભા ગાંધીજીનુ ં વત્માગ્રશનુ ં બાણ વાંબલા ખેડત
ૂ ફશેન વામુદાતમક રશત ભાટે
ફશેન શાજય થઇ શતી. તલચિત ભેાઓભાં જ વાથ આતી ખેડત
જ્માયે ઘયની ફશાય નીકે છે ત્માયે તેની દૃષ્ટટ તલળા ફને તે સ્લાબાતલક છે .
ભધયાતે ઊઠીને ઠયને ંાતી સ્ત્રીઓ તેની કનડગત ન જઇ ળકે, તાની
ઘયલખયીની શયાજી થતી જઇ તેભના ટાંરટમા ગી જામ ત તે ુરુની ટેક ણ લધુ રદલવ
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ટકલા દે નશીં, એટરે ગાંધીજીએ ખેડાની પ્રજાને શેરેથી જ િેતલણી આી શતી કે, "આ
વત્મની રડતભાં સ્ત્રીઓને તભાયી ડખે યાખ. "
જ્માયે વાલ, પરયમાદ કયલા ભાટે કિેયીના ફાયણા ફંધ થમા ત્માયે ણ ખેડાની
ૂ ફશેનએ, ખેડાભાં જ નશીં
સ્ત્રીઓએ ીછે શઠ કયી ન શતી. ખેડાની આ રડતે પતત ખેડાની ખેડત
યં ત ુ વભસ્ત ગુજયાતી નાયીજગતભાં તતવ્રતન જ અથષ આપ્મ. તત વાથે સુખની વડ તજી
કયા કટટ ઝીરલાભાં આનંદ ભાણતી એક નશીં શજાય વીતાઓને જન્ભ આપ્મ. ગાંધીજીના
ભાગષદળષન સ્થે સ્ત્રી નેતાઓએ સુધાયાન નાદ અત્માય સુધી ભુરાઇ ગમેરા ગાભડાઓભાં ણ
જગાડય. િારતી રૂરઢમ વાયી કે ખટી તેની િિાષ ગાભડાને ાણી ળેયડે ણ થલા રાગી. આ
લખતે સ્ત્રીઓન પા શજી તેભનાં ુરુ લગષને જભ આલા  ૂયત જ ભમાષરદત શત.
અંગ્રેજ વયકાયે યરેટ કામદ જાશેય કમો, મુફ
ં ઇ તભરભાં શડતાર ડી. આ શડતારભાં
કાભદાય લગષના સ્ત્રી-ુરુની વંખ્મા વલા રાખ ેવટરી થઇ ગઇ. આ એકટ વાભે ઝંફળ
ે
િરાલલા, ગાંધીજીએ વત્માગ્રશ રીગ સ્થાપ્યુ.ં
"જચરમાંલારા ફાગ" શત્માકાંડ લખતે ણ જનતાએ તલયધ િલ ઉાડી શતી.
આવાભ, ફંગાભાં યે લ્લેના કાભદાય શડતાર ય ગમા. તભદનાુયભાં કય નશીં બયલાની રડત
િારી. ંજાફભાં ળીખ જનતાની અકારી િલ ળરૂ થઇ. આ વલે રડતભાં ભરશરાઓ
ુરુની ડખે આલી ઊબી યશી શતી.
ૂ ફશેનએ ળીખલેર ફધાઠ અભરભાં મ ૂકલાન
અવશકાયની રડત લખતે ખેડાની ખેડત
ળશેયી ફશેન ાવે અલવય આવમ ત્માયે વેંકડની વંખ્માભાં ફશેનએ વબાભાં શાજયી આી.
સ્લદે ળી અને દારૂફંધીન ગાંધીજીન ભંત્ર વાંબળમ. સુયતની આગ લખતે ઓઝરભાં
યશેર ફશેન, ખજા અને લશયા કભની સ્ત્રીઓના જીલનભાં શલે નલ યવ આવમ, ફાયી આડે
ઊબી યશી તે ચખરાપતભાં તયલરયમા રડામક સ્લમંવલ
ે કને આદય ૂલષક તનશાતી થઇ. મુક્સ્રભ
નાયીઓ છૂટથી ખુલ્રે ભોંએ વબાઓભાં જતી. રશિંદુ સ્ત્રીઓને જઇ તાની છાત દળા જડે
વયખાલતી. મુક્સ્રભ કભ શજુ લેાય, ઉદ્યગ તેભજ તળક્ષણભાં રશિંદુઓ કયતાં ઘણી જ છાત
શતી. તેની અવય મુક્સ્રભનાયીના વાભાજજક જીલન ય ણ થતી.
રયલતષન ફશાયથી ત નજીવુ ં જ દે ખાતુ ં શતુ ં ણ તેની ાછ યશેરી ઊંડી પ્રેયણા શતી,
સ્ત્રીસ્લાતંત્ર્મની, ળાયીરયક ટાટી, પેળનેફર લસ્ત્ર, રૂઢીચુસ્ત દાદી, લડદાદીઓ વાભે ઝીરલી
ડતી ટક્કય, ળાાભાં દાખર થતી રશિંદુ ફાા ેવટરી જ શતી. તૈમફજી કુટુંફ ેવલા સુધાયક
ઘયની સ્ત્રીઓએ ડદ છડય. સ્ત્રીઓભાં આત્ભતલશ્વાવ લધ્મ. દે ળબયભાં ચખરાપત અને
અવશકાયની રડતન જુલા  ૂય જળથી પેરાત શત ત્માયે ગાંધીજીએ ફશેનને યેં રટમાની
પ્રવ ૃતિ િરાલલા કહ્ુ,ં કેટરીક ફશેનએ તેભાં બાગ રીધ. ફાયડરી વત્માગ્રશ લખતે એક િોદ
લયવની ફાકીએ વયદાયને આલકાય આતાં કશે,ું અભાયા યતલળંકયબાઇને વયકાય કડી
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ગઇ તેથી અભે રદરગીય ત જરૂય છીએ, યં ત ુ ડયી ગમા નથી અભને આ ેવર-માત્રાઓ લધાયે
ભજબ ૂત ફનાલી યશી છે .
વામુદાતમક વત્મયુદ્ધના જળભાંથી આ અનેક ફાર-લીયાંગનાઓ ખડી થઇ. વયકાયની
ૂ ભાં અયે યાટી ન પેરાલી ળકી અને ખેડત
ૂ ભાં રશિંભત આલી તેન ુ ં ઘણુ ં શ્રેમ
દભન નીતત ખેડત
સ્ત્રીઓના પાે જામ છે . ફાયડરીની સ્ત્રીએ મ ૃત્યુ વભમે ણ બાગલત કે ઘયના ભાણવને ફદરે
વત્માગ્રશને વંબામો શમ એલા દાખરાઓ ઇતતશાવને ાને સુલણષ અક્ષયે નોંધામા છે .
ફાયડરીની રડત લખતે ળાયદાફેન ભશેતાએ અનેક વબાઓ બયી, ફાયડરીની છાલણી
વંબાી શતી.
વન. ઇ.વ. 1921ભાં અવશકાયે વભસ્ત રશિંદને વાંકતુ ં દે ળબક્તતનુ ં એક નવુ ં પ્રતતક
આપ્યુ ં તે -ખાદી. ખાદીધાયી ાયવીનાયી ભીઠુફેન અતલશ્રાંત ગાભડાં ખદ
ં ૂ ી નાયી િેતનાને
જગાલતા. બક્તતફા દે વાઇ ણ ન ૂતન જાગૃતતન વંદેળ શોંિાડલા ગાભડાઓભાં ધ ૂભી યહ્યા.
આ તવલામ ભણીફશેન ટેર, લગેયે અનેક ફશેન મથાળક્તત ભદદ કયતા. ગલનષય ાવે ેવ
ભંડ ગયુ ં તેભાં શ્રી ળાયદાફશેન, શ્રી ભીઠુફશેન અને શ્રી બક્તતફા ણ શતાં. ગાંધીજીએ
િરાલેરી વાભાજજક ક્રાંતતને ભાગે ણ સ્ત્રીઓ ઠીક ઠીક આગ લધી.
સ્ત્રીઓની વબાઓભાં પતત રડત તલે નશીં ણ ફીજી અરક-ભરકની લાત ણ થતી.
ળશેયની ફશેનને જઇ ગાભડાની ફશેનને ણ કુત ૂશર જાગતુ.ં અને એભાંથી જીલનના અવંખ્મ
વલારના નલા જલાફ ણ ભેલતી થઇ. અને સ્ત્રી સ્લાતંત્ર્મના ભાગે આગ લધતી ગઇ.
અંગ્રેજ વયકાયે ઠકી ફેવાડેર વામભન કતભળન તલરુદ્ધ આલેરી રડત લખતે ળશેયી ભરશરાઓ
કાા લાલટા રઇ નીકતી. તનળાે જતી ફાાઓએ તાના ાઠયુસ્તકભાંથી ળશેનળાશ
ંિભ જ્મર્જના પટા પાડયા. યાણી તલતટયીમા અને ભેયી ય મ ૂછ ચિતયી. ફાહૃદમે ણ
આલ ય ઠારવમ.
નભક વત્માગ્રશ લખતે તલદ્યાથીઓએ ળાા-કરેજ છડી નાની ફાાઓ લાનય વેનાભાં
દાખર થઇ, તલદે ળી યભકડાં ય તકેટીંગ કયુ.ું સ્લયાજ ન ભે ત્માં સુધી િા-વાકય ન રેલાના
વ્રત રેલામાં. ફશેનએ ઘયઆંગણે ભીઠું કવયુ.ં વયજજની નામડુ ણ ભીઠું લેિી પા
ઉઘયાલતા. શજાય લહઆ
ુ રુઓએ ઘ ૂભટા છડમા ત ણ લડીર નાયાજ ન થમા. દારૂના ીઠા
ય ગરીિ ગા અને અડરાઓ વશી સ્ત્રીઓને તકેટીંગ કયુ.ું ભશલ્રે ભશલ્રે તલદે ળી લસ્ત્રની
શીઓ વગી. સ્લદે ળીના ગયફા ગલામા. યરઢમે િાય લાગે ઊઠીને પ્રબાતપેયીઓભાં બાગ
રઇ સ્ત્રીઓએ સ્લાતંત્ર્મના ગીત ગામાં.
સ્લદે ળી ભંત્રે રયલાયભાં તળસ્ત આણી, ફય-વાંજ શાથભાં તકરી રઇને શજાય સ્ત્રીઓ
દે ળની વભસ્મા તલે ભારશતી ભેલલા વબાઓભાં શાજય યશેતી. યાજકાયણની િિાષઓ કયતી.
સ્ત્રીઓ વયઘવભાં જતી, ચરવ તેને યકે ત દૂ ધ ીતા ફાકને ખાભાં રઇ યસ્તાભા જ
અરડિંગ નાખી યાતબય ફેવી યશેતી. કાયાલાવને આલકાયતી. એક સ્લતંત્ર નાગરયક તયીકેની
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જલાફદાયીઓ અને ળક્તત આ ફશેનભાં આલી. રશિંભતબેય દે ળની વભસ્માઓ ઉકેરલાભાં તાન
પા નોંધાલલા રાગી. ફાુજી કડામા ત્માયે મુફ
ં ઇભાં 5000 કાભદાયએ શડતાર ાડી ત્માયે
તેને ભખયે તાના લગષન રાર ઝંડ રઇ વેંકડ, કાભદાય ફશેનએ સ્લાતંત્ર્મ યુદ્ધભાં રશી યે ડી
ઝકત પા નોંધાવમ છે . ળરૂઆતભાં સ્ત્રી આગેલાન ન શતી ણ ેવભ ેવભ તેનાભાં જાગૃતત
આલતી ગઇ તેભ તેભ તેણે રડતના સ ૂત્ર તાના શાથભાં રઇ રીધા.
ત્માય છી જાગૃતતભાં લેગ આવમ.

અંગ્રેજી તનળાભંથી બણીને ફશાય નીકે ર

ગણીગાંઠી સુધાયક કુટુંફની સ્ત્રીઓ ણ આ સ્ત્રીઓની ઉન્નતી કયલાના કામષભાં જડાઇ. શ્રી
તલદ્યાફશેન તનરકંઠ, તૈમફજી કુટુંફની ફશેન, શ્રી શતભદાફેન, શ્રીભતી ડતટય લગેયે ફશેનએ
ળશેયભાં રેડીઝ તરફ, કન્માળાાઓ, તવલણ-બયત-ગથ
ં ૂ ણના લગો, તથા પ્રઢેતળક્ષણના લગો
ેવલી પ્રવ ૃતિઓ કયી ફશેનને ઘય ફશાયની સ્ત્રીઓની પ્રવ ૃતિ તલે જાગૃત કયી. આલી છૂટીછલાઇ
પ્રવ ૃતિઓનુ ં શે ું વંગરઠત સ્લરૂ ઇ.વ. 1927ભાં ભળયુ.ં એક અગ્રેજ ભરશરાના પ્રમગ લડે
શેરી અચખર રશિંદ ભરશરા રયદનુ ં શે ું અતધલેળન જાન્યુઆયી તા. 5-8- સુધીભાં બયાયુ.ં
તેભાં સ્ત્રી તળક્ષણના વલારને તલળે ભશત્લ અાયુ.ં
આ રયદભાં બાગ રેલા ભાટે ઉદાયભતલાદી સુધાયક કુટુંફની જ સ્ત્રીઓ આગ
આલી. અભરદાય,લકીર, ડતટય, અને જાશેયકામષકતાષઓની ત્નીઓ તેભાં પ્રથભ લખત વાભેર
થઇ. તે ઉયાંત દે ળી યાજ્મની યાણીઓ ણ ઉચ્િ સ્થાન ળબાલલા શાજય થઇ. આ
અતધલેળનનુ ં ફીજુ ં વત્ર બયાયુ ં ત્માયે તેભાં ફારગ્નને અટકાલલા ળાયદા-એતટને ટેક અામ.
તેભજ ભધ્મસ્થ ધાયાવબાભાં સ્ત્રીઓને પ્રતતતનતધત્લ આલાની ભાગણી શેરી જ લાય સ્ત્રીઓ
તયપથી યજૂ કયલાભાં આલી.
જાશેય કામષક્રભના અનુબલે સ્ત્રીને જણાયુ ં કે તાની શારત સુધાયલા ભાટે જઇતુ ં
ફંધાયણ ઘડાલવુ ં શમ ત ધાયાવબાભાં સ્ત્રીઓએ તાન અલાજ ભક્કભતા ૂલષક યજૂ કયલ
જઇએ. શ્રીભંત વન્નાયીઓને જનઆંદરન તલળે ખ્માર ણ ન શત. ઇ.વ. 1930ભાં ભરશરા
રયદના િથા અતધલેળનભાં સ્ત્રીઓના લાયવા-શક્કના વલાર ય િિાષ તલિાયણા થઇ. આજ
અયવાભાં સ્ત્રી કાભદાયની શારત અંગે એક તાવ ંિ તનભાયુ ં શતુ.ં તેની વભક્ષ જુફાની
આલા ભરશરા રયદ આગ આલી. ળશેયના એક ખ ૂણાભાં ભશત્લનુ ં યાટટ્રીમ કામષ કયી યશેરી
ગયીફ ભજૂય ફશેન તયપ રયદે શેરી જ લાય નજય નાખી.
આજ સુધી તાના ઘય-ગાભની ફશાય કદી ન ગમેરી ફશેન ભાટે રશિંદબયભાં એક વાથે
કઇ ણ કામષ કયવુ ં એ તદ્દન નલ જ અનુબલ શત. સ્ત્રીઓના વંગઠનની તાકાત ફતાલલા ભાટે
તાની ભાંગણીઓ એક વાથે ઠેયઠેય યજૂ કયલાન રયદે તનણષમ કમો. ઇ.વ. 1931ભાં બયામેર
અતધલેળને તા. 1 ભાિષના રદલવને નાયીરદન તયીકે ઉજલલાની શાકર કયી.
ભરશરા રયદની સ્થાના એ જભાનાને અનુવાય તળક્ષણ અને વાભાજજક સુધાયાના
કામો ભાટે થઇ શતી. અને રયદનુ ં ફંધાયણ ણ એ જ પ્રભાણે ઘડાયુ ં શતુ.ં અત્માય સુધી
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યાજકાયણથી દૂ ય યશેરી રયદે ઇ.વ. 1932ના અતધલેળને યાજકાયણભાં આડકતય પ્રલેળ કમો.
દે ળના આતથિક, વાભાજજક, યાજકીમ તથા જાશેય જીલનભાં સ્ત્રીઓને મગ્મ સ્થાન અાલલા ભાટે,
તેભના શક્કનુ ં એક જાશેયનામુ ં પ્રકટ કયુ.ું ધભષ કે નાત-જાતના બેદબાલ તલના સ્ત્રીઓ નાગરયક
અને યાજકીમ શક્ક ભાટે અતધકાયી શલાની ઘણ કયલાભાં આલી. તેને જાશેય નકયી, વયકાયી
શદ્દા, અને ભાન-વન્ભાનભાં ુરુ વભલડી ગણલાની ભાગણી કયલાભાં આલી.
ચિરટળ નકયળાશીને સ્ત્રીજાગૃતતન જુલા ગમ્મ નશીં, તેના શ્વેતત્રભાં આ ભાગણીઓ
ઉય ઠંડુ ાણી યે ડલાભાં આયુ.ં ભરશરા રયદે તેની ફંધાયણીમ કામષનીતત અનુવાય
આશ્વેતત્રન કાભિરાઉ સ્લીકાય કયી વાથવાથ જ શક્કનાભને લગી યશેલાની ઘણા કયી.
અને રડત જાયી યાખી. ભરશરા જાગૃતતનુ ં આ એક વીભા ચિહ્ન ગણી ળકામ. ઇ.વ. 1932ભાં
રયદના પ્રમત્નને રયણાભે રદલ્શીભાં રેડી ઇયલીન કરેજ પય તલભેન નાભની વંસ્થા
અક્સ્તત્લભાં આલી. મંત્રયુગભાં સ્ત્રી જીલનભાં આલેર નલી જાગૃતતનુ ં આ વંસ્થા એ એક નક્કય
સ્લરૂ શતુ.ં
અવશકાયની યાટટ્રીમ રડતભાં ઝંરાલેરી યં ત ુ યિનાત્કભ યાજકાયણભાં ન વભાઇ
ળકેરી ભરશરાઓભાંથી કેટરીક રયદ તયપ લી. આગેલાન ભરશરાઓ અને યાજકીમ
કામષકતાષઓ શલે સ્ત્રી િલભાં આગેલાની બમો બાગ રેલા રાગ્મા.
યાજકાયણથી દૂ ય બાગતી રયદની નીતતભાં ણ શલે શલે પયક ડલા રાગ્મ.
તેભણે જયુ ં કે એક સ્ત્રી તયીકે તે ેવ વાભાજજક આઝાદી ભાંગી યશી છે તે ણ આઝાદ રશિંદ જ
આી ળકે છે . સ્લતંત્ર બાયતની રૂયે ખા ણ કતયાલા રાગી.
ેવ પ્રથા તેને ુરુ વભલડીન દયજ્જ આે અને તે બગલલાની વં ૂણષ તક અને
વગલડ આે તે જ તેને ભન આઝાદી. ભાત્ર સ્ત્રી શલાનુ ં ફશાનુ ં આી કઇ તેના ભાગષભાં
અંતયામ ઊબા ન કયે તે મુદ્દા ય વલષ ભરશરા વભાજ એક શત.
ઇ.વ. 1935ભાં રયદનુ ં કામષ યેં રટમ, ગ્રાભદ્યગ, અસ્ ૃશ્મતા તનલાયણ, લગેયે દ્વાયા
ગાભડાઓભાં ણ પેરાયુ.ં આ અયવાભાં સ્ત્રી તળક્ષણથી ભાંડી વંતતત તનમભન ેવલા પ્રશ્ન રયદે
શાથભાં રીધા. ફીજી તયપ સ્ત્રીઓના ભિાતધકાયની વમાકતા લધાયલા ભાટેની ઝંફેળ અતલયત
િાુ યશી. ઇ.વ. 1938ભાં ભરશરા રયદે તાનુ ં મુખત્ર 'યળની' અંગ્રેજી બાાભાં ફશાય
ાડયુ. રયદ ઉયાંત કેટરીક ભરશરાઓ મ્યુતનતવાચરટીઓભાં કાભ કયલા આગ આલી.
તાના ફાક ભાટે, તત ભાટે, તલળા કામષક્ષેત્ર ખુલ્ું કયે તેલી આઝાદી ભાટે તેણે
લો સુધી રડત, તાને ભાટે િરાલી શતી. ઓસ્ટ્રેચરમા ખાતે બયામેર આંતયયાટટ્રીમ
રયદભાં રશિંદ લતી શ્રી કતરાફશેને જઇ ગોયલબેય તાન પા નોંધાવમ શત. નાયી
આંદરનના અનુબલે ઘડેર સ્ત્રીઓના મ ૂભ ૂત અતધકાય અંગેન ખયડ શ્રી શંવાફશેન ભશેતાએ
વંયતુ ત યાટટ્રવંઘની સ્ત્રીવતભતત વભક્ષ યજૂ કમો. આંતયયાટટ્રીમ નાયી આંદરને ણ તેને
આલકાય આપ્મ.
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આ યીતે આઝાદીની રડતભાં સ્ત્રીઓએ ખુલ્રા રદરથી આેર પાાની આેવ કદય થઇ
યશી છે . યાજકાયણ, કોયે ટ જગત, આભી, ખેરજગત, વારશત્મ, ત્રકારયત્લ, રપલ્ભક્ષેત્ર, લગેયેભાં
યાટટ્રીમ તેભજ આંતયયાટટ્રીમ ક્ષેત્રે અનેક ફશેન ઝશતી તવદ્ધદ્ધઓના તળખય વય કયી યશી છે .
છતાં આેવ એકલીવભી વદીભાં બાયતના નાયીવભાજભાં શાઇપ્રપાઇર શત્માકાંડ ેવલા કે
તનબષમા શત્માકંડ, આરુત, ળીનાખયા, સુનદ
ં ાભડષ ય કેવ ેવલા અતનણાષમક ખટરાઓ ભાનવભાં
ઘ ૂભયાઇ યહ્યા છે .
'ફેટી ફિાલ' અચબમાન આખા દે ળભાં જયળયથી િારી યહ્ું છે છતાં ફેટી ત્મજલાના
અને ભ ૃણશત્માના ફનાલ િભકતા યશે છે .
શુ ં ગાંધીજીનુ ં રશિંદુસ્તાન આ શતુ?ં
ભાનલભાંથી ગાંધીજ ભશાભાનલ, તલશ્વભાનલ ફન્મા. ગાંધીજી ગુજયાતભાં ાક્ા એ
ખારી નવીફની લાત નથી. તલનફા કશે છે , એની ાછ એક તત્ત્લ છે . ગુજયાત જ એક એલ
ૂ  ભાંવાશાય છડીને ફેઠા છે . આખી દુતનમાભાં ફીેવ ક્ાંમ આભ જનતાભાં
પ્રદે ળ છે જ્માંના ખેડત
આં જલા ભતુ ં નથી. આ ેવ અરશિંવા છે તેને રયણાભે ત્માં ગાંધીજી ઘડામા ેવણે દુતનમાને
અજલાી મ ૂકી.
શજાય લો છી ગાંધીજીને તલે રશિંદુસ્તાન અને દુતનમાના રક આ ભાનળે.
ગાંધીજી ેવલા યાજુરુ આણા ભાટે યાજભાગષ કયી ગમા એ ંથે આણે િારીએ ત
ઘણી ફધી વભસ્માઓ નાભળે થઇ જામ.
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