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ગાધંીસંની ટેટએ મહલાઓને દરર્જો
મહાયોમા ગાધંીસં એક એવા સમાજભું િનમાર્તણ કરવા ઇમગછતા હતા બિુનયાદ લતયાય સમાનતા અને શાિંત પર

આધારત હોય આ મહયોવ ણૂર્ત ઉ ેશની માના ત હા ુ ક સમાજના બે આધારભતૂ અંગ  રુુષ અને પુરુષીને વમગચે
સમાનતા બધા તયોવ ધરાવતો હોય દશને સમલતવત તથા શાિંત  ણૂર્ત િવકાસ માટ લેગક સમાનતા એ
 વૂર્તિનધાર્તરત શરત છે

ગાધંીસંએ ઉયો,ૃટેટ શ્રદોમાં પુરુષીને .ુ ં ઈશ્વરની સવત્તિમ ,ૃિત છે તે અહંસાનો અવતાર છે તથા પોતાના
ધાિમર્થિકઆયમાંહોના પરમાને યમાં તે  રુુષબંિતની કોષોઆગળ છે

પુરુષી સલતમાનનો ભાવ
 પુરુષીઓએ તેમના પર તેડ અસર કર તેમાં તેમની માતા અને બહન ભું માનથમ અને મહયોવ ણૂર્ત સ્થાન છે

ગાધંીસંએ પોતાની રચનાઓ અને ઉદાહરણોમાં પોતાની માનતાઓ સૌથી વરુ ઉ લેખ કય છે માનથમ અધ્યાય
તેમને પોતાની માતા પાસેથી જ શીખી ગયા છે િવવાહ પછ કસ્ારુબા તેમના સંવનમાં આદેયા મણે તેમના
ભાિવ દેયતયોવના ઘડતરમાં મહયોવ ણૂર્ત ભિૂમકા િનભાવી એ જ રતે આભેદમવાસી બહનો માં મીરાબાઈ અને
અરતૃકોર સજગતા તથા માનિતબ તા થી તેઓ ઘણા માનભાિવત થયા

પુરુષી  રુુષ સમાનતા
ગાધંીસં કહ છે ક ભેદી માતા છે અને કરુણા માનેમ તથા યોયાગની રિૂતર્થિ છે તે ઈશ્વરની સવર્ત ભેદેટેઠ ,ૃિત અને અહંસાનો
અવતાર છે અહંસા એટલે અસીિમત માનેમ નો બીજો અથર્ત એ કટેટ સહન કરવાનો અસીિમત ેમણમતા મભટુેયની
માતા એટલે ક પુરુષીને છોડને બી ુ કંોણ છેઆેમણમતાને વરુમાામાં માનદિશર્થિત કર છે ટુ ોમાં જ ઉલલી  ુિનયાને
માનેમ તથા શાિંત ની કલા શીખવા તેનાથી જ સભંવ છે  રુુષોએ એક સાજશ શરૂારા પુરુષીઓને દબાવીને  ુિનયાને
નફરત તથા ટુ માં ધકલી દધી છે હબંરો વષર્ત પહલાથંી જ પુરુષીઓ પર આિધપયોય શતો થઈ ગટું છે  ુિનયામા
શોષણ ની શતોઆત  રુુષ શરૂારા પુરુષીઓના શોષણ થી થઈ છે ગાધંીસં કહ છે ક પુરુષી  રુુષ વમગચે જ ભેદો ,ુદરતી
રકૂરીા છે અને  નર વરખે જોઈ શકાય છે મારામાં મત માનમાણે કાયદાએ પુરુષી અને  રુુષ વમગચે કોઈ બંતની
અસમાનતા રાખવી ન જોઈએ દકરા અને દકર વમગચે કોઈબંતનો ભેદ ન હોવો જોઈએ



પુરુષીઓની િવિશટેટતાને રેમણા
ગાધંીસંના મત અભસુાર સમાનતાનો અથર્ત એવો નહ ક ને આજકાલ નારવાદ માને છે ગાધંીસં કહ છે ક પુરુષી  રુુષ સમાનતા

નો અથર્ત નથી એ નથી ક બનંે સરખા દેયવસાય કર માન,ૃિતએ પુરુષી  રુુષને એકબીબંના  રુુષ બનાદેયા છે વી રતે પુરુષી  રુુષના આકાર
માનકારમાં ભેદ છે તેવી જ રતે તેમના કાય પણ મયાર્તદત છે ગાધંીસં ઈમગછે છે ક  રુુષ પરવાર માટ ભરણ પોષણના સાધનો મેળવે છે
અને પુરુષીઓ એ બાળકોના લાલન પાલન તથા ઘર ુ જતોરયાત ની જવાબદાર િનભાવી પુરુષીઓ રરુ્યતોપથી ઘરની યહણી હોય છે
નાના બાળકોની ઉત્તિમ પરવરશ તેમની રરુ્ય જવાબદાર છે

પુરુષી જ  રુુષની સાચી સાથીદાર
સેવાના ધમર્તકાયમાં પુરુષી જ  રુુષની સાચી મદદગાર અને સાચી છે  તોઢ અને કાયદાના ઘડતરમાં પુરુષીનો કશો હસ્સો નહોતો ને

ને માટ કવળ  રુુષ જ જવાબદાર છે તે કાયદા અને તે તોઢના  ુલમ નીચે કચડાતી આવી છે અહંસાના પાયા પર રચાયેલી સંવનની
યોજનામાં  રુુષને પોતાભુંભાિવ િનમાર્તણ કરવાનો વો અને ટલો અિધકાર છે તેવો ને તેટલો જ પોતાની ભાિવ ને કરવાનો હક છે
એ િનયમોના પાલન માટ બહારની કોઈ સત્તિાની જબરજસ્તી કામ ન આવે પુરુષીઓ સાથેના પોતાના વતર્તનમાં ક વહવારમાં  રુુષોએ આ
સયોયને  રૂ રુૂ ઓળ ુંનથી હલત ુસ્તાની પુરુષીઓએઆહલકા દરર્જો પરથી હાથ પકડને ઉપર લેવાનો ખાસ અિધકાર સમાજનો છે

અસમાનતામાં સમાનતા
ગાધંીસં કહ છે ક એમાં શક નથી ક કરીાકં ને કરીાકં એક ચોેસ સ્થળેથી પુરુષી અને  રુુષ બેઉના કાયર્તેમણે નોખા ફટાય છે માાયૃોવનો

ધમર્ત છે મોટાભાગની મહલાઓસદાકાળ સ્વીકારશે તે એવા યણુો માગંી લે છે   રુુષને સારંુ જતોર નથી મહલા સ્વભાવ કરને િનવિૃત્તિ
પસદં કરવાની છે  રુુષ હિંસયા પરાયણ છે મહલા મળે ઘરની રાણી થઈને રહનાર છે  તુોષ રોટ કમાનારો છે મહલા તેની સાચવણી
કરનાર અને રોટ વેચીને પીરસનાર છે  રુુષ બંતભું સગંોપન કરનાર છે આમ મહલા અને  રુુષ વમગચે અસમાનતામાં પણ
સમાનતાના દશર્તન થાય છે



પુરુષીએ દાસી નહ પણ દવી
પુરુષી શારરક બળ માં  રુુષ ની બરાબર કર શકતી નથી પરંા ુઆધ્યાયોમક બળએ  રુુષોથી વરુ છે તેથી જો સીતા ની મ તેમની અંદર સતીયોવની

જ્યોત જલતી હશે તો તે મધ્યમરાીમાં પણ િનભર્તય થઈને યોયાં ચાહ યોયાં એકલી જઈ શક છે તેની િનમર્તળતા અને તેભું સતીયોવ છે એટલે આયોમાની પિવતા
વરુ મહયોવ ણૂર્ત છે ગાધંીસંએ પુરુષીઓને કહટું પોતાના શોખ અને મનની વાસના યલુામ ન બનો તમારંુ દય  ટુેપ ખીલશે તો તમે કોઈ ખાસ  રુુષના
મનમાં મોહ તો થવાને બદલે  રુ માનવબંિતએપોતાની દવી યોવ થી રચુાધ કર દશો માટ  રુુષ દવ છે તો પુરુષી તેની સમાન દવી છે

અધર્તનારશ્વર તથા અધર્તનારશ્વર
ગાધંીસં  રુુષ અને પુરુષી બૂર્ે એકબીબંના અધા્ત્રીગના તથા  રૂક માનતા હતા રામધારિસંહ લર્ટું છે ક ગાધંીસં માનયોયેક નરને અધાનતાનારશ્વર અને

માનયોયેક નારને અધર્તનારશ્વર બનાવવા ઇમગછતા હતા તેઓ પુરુષી  રુુષની સાથે સાથે રહતા  રુુષના ટેટકોણમાં યણુાયોમક બદલાવ ઇમગછતા હતા ગાધંીસં
એક સભામાં કુરુું ક .ુ ં આશા રા ું પતં ક આપ લોકો નો ઈરાદો નહ હોય ક પિરીઓનમી દશોની મ ભારતની પુરુષીઓ પણ  રુુષોથી બલ,ુલ જ સ્વત રહ આ
ઘટના ભારતીય સસં્,ૃિતની નથી તેઓ લચાનને પુરુષીઓ માટ અિનવાયર્ત બધંન ના તોપમાં સ્વીકાર કરતાં નહોતાં તેઓ ઈમગછતા હતા ક બનંે પોત પોતાના
દેયતયોવ િવકિસત કર તેઓ તો એવી આદશર્ત સ્થિત ની વકલાત કરતા હતા માં  રુુષ અને પુરુષી બૂર્ે ચયર્તભું પાલન કર બનંે એકબીબંની રતમાં
સહયોગ કરો તેમાં ચયર્તના માનયોગો ને આ દશામાંઆવેલ સમાનતાભુંપગ ું માનવુંજોઈએ તેઓ કહ છે ક પુરુષી  રુુષ વમગચે  ભેદો રકૂરીા છે ને  નર
વરખે જોઈ શકાય છે એ િસવાય કશા ભેદ મને માલતય નથી

અિધકાર ની સમાનતા
પુરુષીઓના અિધકારો િવશે એ ક બાબતમાં .ુ ં જ્યાર પડા ુંરકૂવા ને તૈયાર નથી દકરા અને દકર વમગચે કોઈ બંતનો ભેદભાવ ન હોવો જોઈએ દકર

નો હસ્સો દકરાના ટલો જ હોવો જોઈએ  પયોની માનયોયે અનલતય  વૂર્તક વતર્તતો હોય તેને તેનાથી પતટા રહવાનો અિધકાર છે બાળક ઉપર બૂર્ેનો સરખો હે
છે મોટા થાય એટલે કાઈં નહ પયોની નાલાયક હોય યોયાર તેનો હક ઊઠ બંય છે તેમ જ પિત િવશે પુરુષી ક  રુુષની સહભાગી છે તેના સરખા જ મનવાળ છે
 રુુષની બધી માનવિૃત્તિ સ ૂ મતા એ બંણવાનો તેને અિધકાર છે ટલી જાટ  રુુષ ભોગવે તેટલી તેને ભોગવવાનો હે છે અને મ  રુુષ પોતાના ેમણેમાં
સવપર તેમ પુરુષી પોતાના ેમણેમાં છે આ સ્થિત સ્વાભાિવક હોવી જોઈએ એ કંઈ અેમણરતેમાન ના પરણામ નહ હોય આપણા ઘણા કાય  રૂા શોધી
નીકળતા નથી



પુરુષી  રુુષ એક જ માનવ વશં

પુરુષી ને સારંુ  ું જતોર છે એનો િનણર્તય માનમાણભતૂ પણે અંતે પુરુષીએ જ કરવો પડશે ગાધંીસંનો પોતાનો અભમાનાય એવોછે ક રળૂ પાસે મ  તુોષ તેમજ
પુરુષી એક જ માનવવશં છે તેમ તેમ નો કાયદો પણ અંતે રળૂ એક જ હોવો જોઈએઆયોમાતોપે તો પુરુષી  રુુષ બનંે સરખા છે બનંેમાં એક જઆયોમા વસે છે બેઉ
એક જ સંવન સંવે છે એક જ બંિતની શ્રદ સ્પશર્ત આદ લાગણીઓ અભભુવે છે એકબીબંનાં  રૂક છે એકબીબંની સહિંસય સહાયતા િવના સંવી શક નહ
માનભનુે  રુુષ અને પુરુષી મળને એક અખડં અને  ણૂર્ત ઘટ માળા બનાવી છે તો બનંે નો દરર્જો સરખો જ છે  તુોષ અને  રુુષ રહને પુરુષી અને પુરુષી એ પુરુષી રહને
 રુુષ બને એટલે પુરુષીની નટલેતા અને િવવેક શીખવો અને પુરુષીએ  રુુષ બનવું એટલે પોતાની ભીરુતા છોડ હંમતવાળ અને બહા ૂર બનશો  રુુષ એક જ
માનવવશં છે

આિથર્થિક સમાનતા
દોલત પિત કમાઈ તેમાં પિત પયોની બનંે સરખા હકદાર છે પિત પયોનીની મદદથી જ કમાય છે પછ ભલે પયોની રસોઈ કરતી હોય તે દાસી નથી

ભાગીદાર છે  રુુષને મ ૂરને માટ કલાકના હસાબે જ મહનતા ું આપવામાં આવશે તે જ મહનતા ું પુરુષીઓને આપવામાં આવશે પુરુષી  રુુષને વમગચે
મ ૂરના દરમાં ફરફાર હોય નહ આપણે  રુુષ એ વાતનો સ્વીકાર ન કરએ તો તે વાત  ુદ છે નવી રચનાઓમાં પુરુષીઓ આખો વખત નહ પણ અરકુ
વખત કામ કરવાની હશે અને તેમનો રરુ્ય દેયવસાય ઘર ,ુ ુ ંબ સભંાળવાનો હશે એ નવી રચનામાં .ુ ં બ ૂંક ને એક સ્થાયી અંગે તરક ગણતો નથી તેથી
 રુુષો માટ પણ તેનો ઉપયોગ ને ઉત્તિરોત્તિર વરનુે વરુ મયાર્તદત કરવામાં આવશે અને એક તયો રૂતી અિનવાયર્ત બરુાઈ તરક સહન કરવામાં આવશે પણ
એ બરુાઈનો ચેપ સમસંને બસુંને પુરુષીઓને નહ લાવવા દવ આિથર્થિક આયોમિનભર્તરતા ની પુરુષી સશતકરણ માટ જતોર છે તેથી તેમણે કુરુું છે ક ઉત્તિરાિધકાર
તથા સપંિત્તિ સાથે સબંિંધત ઘટનાઓમાં પુરુષીઓને  રુુષ ના બરાબર અિધકાર સિુનિરીઓનત હોય તેમણે પુરુષીઓનેઆિથર્થિકઆઝાદઆપવાની પણ વકાલત કર

સામાજક રાજકય ભાગીદાર
ગાધંીસંએ પુરુષીઓને કુરુું ક મદરોમાં માળા બંપ કરવાની બદલે ચરખો કાપીને દશને સ્વરાજ્ય તથા સ્વાવલબંનઆ યતેમમાં યોગદાનઆપો તેમણે

સાવર્તજિનક સંવનમાં પણ પુરુષીઓને દેયાપક ભાગીદારની અપીલ કર શરાબની  ુિનયાનો અને િવદશી વસ્ા ુસસં્થાના ઘરેાવ ના કાય રરુ્યતોપે પુરુષીઓએ જ
કયાર્ત છે ગાધંીસં શરૂારા અહંસક જનસઘંષર્ત માં પુરુષીઓની સહિંસય ભાગીદાર વકાલત કરવી તેમની રળૂ અવધારણા િવપરત નથી ક પુરુષીઓ ઘરની પાલક
પોષક છે સયોયાયમાંહ તથા અહંસક સઘંષર્તમાં ભાગીદાર સિુનિરીઓનત કર મહલાઓ સ ંણૂર્ત માનવતાના પાલક પોષણની પોતાની જવાબદારને વરુ િવસ્ાતૃ
તેમજ સદુેયાપક કર છે ગાધંીસં માનતા હતા ક સ્વતતા િવના બધા માનકારની સ્વતતા તથા નૈિતકતાની વાતો બેઈમાની છે મહલાઓએ  રુુષ સમાન
સામાજક રાજકય ભાગીદાર ન ધાવી છે પુરુષીઓભુંસમાજમાં કવ ું સ્થાન હોવુંજોઇએ તેનો ઉત્તિમ નરનૂો  રૂો પાડ ો છે



િશેમણણની સમાનતા
પુરુષીઓને િશેમણણ મળવું જોઈએ તેમણે છોકરાઓ અને છોકરઓ માટ સમાન િશેમણણ ભું સમથર્તન કરવું માં બિુનયાદ રાટે ય િશેમણણ યોજના

અંતગર્તત ગાધંીએ ૭ થી ૧૪ વષર્તના છોકરાઓ અને છોકરઓ બનંે માટ મફત અને ફરસંયાત િશેમણણનો માનસ્તાવ રકૂરીો પરંા ુ સધુી આવતા તેમણે
પોતાના િવચારોમાં બદલાવ કરતા એ બાબતો માનસ્તાવ રાર્યો ક ચોથા ક પાચંમા ધોરણ સધુી તો છોકરાઓઅને છોકરઓબનંે નો અ યાસહિંસમ સરખો હોવો
તથા છ ા ધોરણ પછ છોકરઓના અ યાસહિંસમમાં યહૃિવતેમાન અને પણ સામેલ કરવું જોઈએ છોકરઓના યહૃ છોકરઓના ઉમગચ િશેમણણના ઉ ેશને
ધ્યાનમાં રાખીને અખલ ભારતીય મહલા સમંેલન ના માનયાસોથી માં સાયલતસ કોલેજની સ્થાપના થઇ ગાધંીસંએ મહલાઓને િશેમણક ના તોપમાં
માનાથિમકતાઆપી અને માં અખલ ભારતીય મહલા સમંેલન માં પુરુષીનોઆમાનસ્તાવ પાસ કય ક જ્યાં સધુી સભંવ હોય યોયાં માનાથિમક અવસ્થાના છોકરા
અને છોકરઓબનંે માટ મહલા િશેમણકોની િનટત ને માનાથિમકઆપવી જોઈએ

બધી ,ુત ઓનો અંત થાયઅને સમાનતા સ્થપાય
ગાધંીસં પુરુષીઓની સમયમાં રત ઈમગછનારા હતા તેમણે દહજ માનથા બાળિવવાહ સતીમાનથા પડદામાનથા વૈિવધ્ય એક અભશાપ વગેર તમામ ,ુ રિત

નો િવરુ અવાજ તો ઊઠાવીને તેઓ દહજઆધારત િવવાહને વેપાર કરતા તેમણે દહજ માનથાની સાથે સાથે તેમાિત માનથાની નાબદુ માટ પણવરતર તેમાિતય
અને વરતર વણ ય િવવાહની વકાલત કર હતી તેઓ છોકરા અને છોકર ની સમંિત િવના ના િવવાહ ના િવરોધી હતા તેમણે બાળ લચાનો પણ િવરોધ
કરલો તેઓ માનતા હતા ક  નુિવર્થિવાહ નો ટલો અિધકાર િવ ુર નો છે તેટલો જ અિધકાર િવધવાઓનો છે ગાધંીસંએ પણ પડદા માનથા ને  ણૂર્ત અને સમાજ
માટ અહતકાર ગણી છે તેમણે આને પુરુષી પિવતાની રેમણક માનવાનો ઇનકાર કય છે તેની ઉયોપિત્તિ અને િવકાસ અંદરથી જ થવો જોઈએ તેમણે
વેેકયાવિૃત્તિને પુરુષીઓની બદતર હાલતમાં શરમજનક ઉદાહરણ માલતયો અને તેનો નાશ કરવામાં ઘણા માનયયોનો કયાર્ત તેથી તેમણે કુરુું ક સ્વરાજ્ય નો અથર્ત
પિતતોનો ઉદાર  રવાજો  રુુષોને લાયુ થાય તે તમામ રવાજો પુરુષીઓને પણ લાયુ પડ એમ સમ ૃ ટેટ જતોર છે



ગાધંી ના ચેકમા
છોકરઓના ખભંા પર હાથ રાખીને ફરવા નીકળે છે તથા માનાથર્તના સભામાં બંય છે આને પિરીઓનમના રંગમાં રંગાયેલા િવચારક ની

સાથે સાથે ભારતીય સસં્,ૃિતના ઠકદાર પણ એ જ તોપમાં માનચાર કર છે બંણે ગાધંી બઢૂાપાની સાથે રાસ રંગમાં ડ્રયા છે આ લોકો એ
સમજવાભું જતોર છે ક ગાધંીસંને છોકરાઓ ક છોકરઓ ના કોઈ ભેદભાવ ન હતો બનંે સરખા સ્વાગતને યોચાય છે આ સબંધંમાં ભેદી
ભગવાનિસહ લખે છે ભારતમાં દકરાને જ બઢુાપા નો સહારો માનવામાં આવે છે પરંા ુ ગાધંીસંએ સંવનની અંિતમ દવસોમાં
ચાલવા માટ આભા તથા મભનુા ખભંા નો સહારો લઇ પુરુષી િવરોધી સમાજને એ જ સદંશો આ યો ક છોકરઓ પર છોકરાઓની મ
બઢુાપા નો સહારો બની શક છે છતાં  રાટે પિતને સહારો આપી શક એવી શતને રાટે ના િનમાર્તણમાં કવી રતે ઉપેેમણત કર શકાય
ગાધંીસંએ કુરુું ક મારંુ સંવન એજ મારો સદંશ તેથી પુરુષીઓની સાથે તેમણે  સંવન સંદેયા તેને સમયમાં રતે જોતાં એમ કહ શકાય ક
સશતકરણ ના સદંભર્તમાં ગાધંીસંના િવચાર આ પણ અભકુરવા યોચાય છે બંતીય સમાનતા માટ ગાધંીના ચેકમા  બૂ ઉપયોગી છે
તેના માટ સેકસીરંગ ના ચેકમા થી આપણે રત થવું પડશે ગાધંીસં કહ છે ક પુરુષી અને  રુુષની સમાનતા ને .ુ ં માનનારો પતં અને પુરુષી
તેમજ  રુુષ બનંેને એકબંતના હક હોય ક િસવાય બીસં રતે િવચાર કર શકતો નથી
ઉપસહંાર

વતર્તમાન સમયમાં સમયમાં  ુિનયામાં  રુુષ વચર્તસ્વના િવરોધમાં ઊભા થયેલા નારવાદ વરદોલનથી પુરુષીઓની સ્થિતમાં ઘણો
સધુારો થયો છે પુરુષી તો  રુુષ ની  િૂતર્થિ તોપે બનવું રુરુું છે ખરખર તો પુરુષી સાચી રત તો પુરુષી હોવા માં છે  રુુષ એ  રુુષ રહને પુરુષી અને પુરુષી
એકલી રહને  રુુષ બને  રુુષ પુરુષી થવું એટલે પુરુષીની નટલેતા અને િવવેક શીખવો અને પુરુષી  રુુષ બનવું એટલે પોતાની ભીરુતા જોડ
હંમતવાન અને બહા ુર બનો મી સદમાં પણ આપણે સૌએ મા કાયદાકય રતે નહ પણ મનથી સમજદારથી સાર રતે
સ્વીકારવું રુરુું


