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ગજુરાતમાાં સ્ત્રીશિક્ષણ અને રાજકીય ફલકઃ ઐશતહાશિક શિહાંગાિલોકન 

પિૂવભશૂમકાઃ 
 દેશની શૈક્ષણિક, સામાજિક, આર્થિક અને રાિકીય પ્રગર્િમાાં ગિુરાિનુાં નોંધપાત્ર પ્રદાન રહ્ુાં છે. 
આઝાદીની લડિમાાં પિ ગિુરાિની બહનેોનુાં પ્રશાંસનીય યોગદાન છે. ગિુરાિમાાં સ્ત્રી જાગરૃ્િના પાયામાાં 
આધરુ્નક કેળવિી સાંકળાયેલી છે. ભારિમાાં સ્ત્રીર્શક્ષિનો આરાંભ 19મી સદીના મધ્યભાગથી ગિાવી શકાય. 
જ્યારે ગિુરાિમાાં 19મી સદીનો અંિભાગ ર્નિાાયક િબક્કો છે. આજે જ્યારે આપિે 21મી સદીના બીજા 
દાયકાએ પહોંચ્યા છીએ ત્યારે સ્ત્રીઓના રાિકીય જીવનમાાં અગત્યની ભરૂ્મકા ભિવનાર ર્શક્ષિનો પ્રારાંભ 
ક્યારથી અને કેવા સાંિોગોમાાં થયો િે ર્વચાર માાંગી લે છે. વળી, રાિકીય કે્ષતે્ર પદાપાિ કરવા િેમિ રાિકીય 
જાગરૃ્િ કેળવવામાાં ર્શક્ષિ કઈ રીિે મદદરૂપ બન્ુાં િેનો ખ્યાલ મેળવવો િરૂરી છે. 
સ્ત્રી શિક્ષણ અને જાહરે જીિનઃ  
પ્રથમવાર ગિુરાિની ત્રિ સ્ત્રીઓએ ર્વ્ાબહને, યશોદાબાઈ ાાકોર અને ત્રીજી એક પારસી સ્ત્રીએ 
અમદાવાદની મહાલક્ષ્મી ફીમેલ ટે્રનીંગ કોલેિમાાંથી મેટ્રીક્યલેુશન સધુી સૌપ્રથમ પહોંચીને સમાિમાાં નવુાં 
દષ્ાાંિ બેસાડ્ુાં હત ુાં.આ ત્રિમાાંથી ર્વ્ાબહને અને યશોદાબાઈ મેટ્રીક્યલેુશનમાાં ઉત્તીિા થયાાં હિાાં.1 આગળ 
અભ્યાસ ચાલ ુ રાખી ર્વ્ાબહને અને િેમના નાના બહને શારદાબેન 1901માાં ગે્રજ્્એુ્ થયાાં. આ સમયે 
ગિુરાિમાાં ર્શણક્ષિ વગામાાં સહુને સગવા આનાંદ થયો. કેમ કે દણક્ષિી અને પારસી સ્ત્રી ગે્રજ્્એુ્ હિી પિ 
ગિુરાિી હહનદુ સ્ત્રી કોઈ નહોિી. ર્વશેષ કરીને અમદાવાદ અને મુાંબઈની ર્શણક્ષિ ગિુરાિી પ્રજાને બહુ િ હષા 
થયો.2 
 િે સમયે ઘરની બહાર નીકળી ર્વ્ાભ્યાસ કરવો એ નવીન બાબિ િ હિી. શારદાબહને આત્મકથામાાં 
િિાવે છે કે “એક સામાનય સ્થથર્િના કુટુાંબની છોકરી િે પિ કુાંવારી િે વળી કોલેિમાાં છોકરાઓ સાથે બેસીને 
ર્વ્ાભ્યાસ કરે, એ િો કાાંઈ ગિબ િ થઈ ગયો !” િે િમાનાની ર્વ ા્ંબિાને વાિ કરિાાં િેઓ િિાવે છે કે એ 
િમાનામાાં િો એ્લી છૂ્ લેનાર ઉપર શીંગડા ઉગવાના િ બાકી રહિેાાં. લોકોની ્ીકા-્ીપ્પિીનો ભોગ િથા 
ર્વ્ાથીઓની કનડગિ વિાવિા કહ ે છે કે, નનામા કાગળ આવે, બેાકની ખરુશીઓ પાડી નાખે, ડેથક ઉપર 
ગમે િેવા લખાિો કરે, આવવાની સડક ઉપર ગમે િેવા લખાિ કરે, બેાક ઉપર કૌવચ નાખીને પિવિી કરે 
વગેરે.3 આમ, જાહરેમાાં આવી ર્શક્ષિ પ્રાપ્િ કરવામાાં સ્ત્રીને સમાિની ાઠ્ઠા મશ્કરી અને અપમાનનો ભોગ 
બનવુાં પડત ુાં હત ુાં. વધમુાાં િેઓ િિાવે છે કે “અમદાવાદમાાં લેડીઝ ક્લબ નામની સાંથથા ચાલિી હિી િેમાાં 
પારસી, ્રુોપીયન સ્ત્રીઓ અને શહરેના શેાીયાઓની સ્ત્રીઓ સાથે સાંબાંધ થિાાં કુટુાંબ અને નયાિના વાિાવરિ 
કરિાાં ર્વશાળ વાિાવરિમાાં પ્રવેશ થવાનો લાભ મળ્યો. છોકરા-છોકરીઓના સહર્શક્ષિ પ્રત્યે જે્લો ર્વરોધ િે 
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સમયે હિો, િે્લો કે કદાચ િેથી વધારે ર્વરોધ આવા ર્મશ્ર સાંમેલનો મા્ે હિો. એ સાંમેલનોમાાં ભાગ લેનાર 
િો વહી ગયેલા િ ગિાિાાં. ક્યાાંક વ્યાખ્યાન કે સભા હોય ત્યાાં એક બાજુએ અમે બે બહનેો િઈને બેસીએ િો 
એ લોકોને રૂચે નહહ.”4 આમ છિાાં આ બહનેોએ આગળ વધવાનુાં ચાલુાં િ રાખ્્ુાં. આવા સ્ત્રી પરુૂષના 
સાંમેલનોમાાં યોજાિા ભાષિો િથા ખાસ કરીને 1898માાં દીવાન બહાદુર અંબાલાલ સાકરલાલના હહિંદુથિાનનો 
િાદશ ણચિાર રજૂ કરવાથી રાિકીય ર્વષયમાાં રસ ઉત્પન્ન થયો હિો.5 આમ, ગિુરાિમાાં સ્ત્રીઓનો 
જાહરજીવનમાાં પ્રવેશ આધરુ્નક ર્શક્ષિને પગલે પગલે થયો િેમ ર્નિઃશાંક કહી શકાય. આ ઉપરાાંિ લેડીઝ ક્લબ 
અને સ્ત્રી પરુુષના સા્ં કુ્િ મેળાવડાએ સ્ત્રીઓને જાહરેમાાં આવવા એક માંચ પરૂો પાડયો. આપિે આગળ િો્ુાં 
િેમ સામાનય ઘરની સ્ત્રીઓને જાહરેમાાં આવવુાં િે ચીલો ચાિરવા બરાબર હત ુાં પરાંત ુસમય િિાાં આ પ્રવરૃ્ત્તઓ 
ર્વકસિી ગઈ અને િેમાાં સ્ત્રીઓ િોડાિી ગઈ. રાય બહાદુર લાલશાંકરભાઈએ લેડીઝ ક્લબ, લેડીઝ ઈનથ્ી્યુ્  
અને બાદમાાં ગિુરાિ વનાાક્યલુર સોસાય્ીની પ્રગર્િમાાં ઉંડો રસ લીધો. આ સાંથથાઓમાાં વાાંચનાલય, સાંવાદો, 
સભાઓ, વક્તતૃ્વોિેિક ભાષિો અને રમિગમિનાાં સાધનોની સરુ્વધા હિી િેથી િે અમદાવાદમાાં સ્ત્રીઓમાાં 
શરૂ થયેલા નવસાંચારનુાં કેનરથથાન બની હિી. 
 સન ્ 1902ના હડસેમ્બરમાાં જ્યારે અમદાવાદમાાં ઈનડીયન નેશનલ કોંગે્રસ ભરાઈ ત્યારે શ્રીમિી 
ર્વ્ાબહને અને શ્રીમિી શારદાબહને િેમના પર્િ ડૉ.સમુનિ મહિેા સાથે પ્રથમવાર કોંગે્રસના અર્ધવેશનમાાં 
ઉપસ્થથિ રહ્યા હિાાં. શારદાબહને િિાવે છે કે િે સમયે ગિુરાિીઓમાાં કોંગે્રસ પ્રત્યે બલ્કે એકાંદરે રાિદ્વારી 
બાબિો પ્રત્યે બહુ િ ઉદાસીનિા હિી.6 થવાભાર્વક છે કે જે સમયે ગિુરાિીઓમાાં િ રાિદ્વારી બાબિો પ્રત્યે 
ઉદાસીનિા હોય િે સમયે સમાિના સ્ત્રીવગાની રાિકીય જાગરૃ્િની કલ્પના િદ્દન અથથાને િ ગિાય ! પરાંત ુ
એ્લુાં ર્નર્િિ છે કે અમદાવાદમાાં કોંગે્રસના અર્ધવેશન બાદ ગિુરાિમાાં રાિકીય ચેિનાનો સાંચાર શરૂ થયો. 
 1907માાં સરુિ કોંગે્રસની ઐર્િહાર્સક ગિાવી શકાય િેવી બેાકમાાં પિ શ્રીમિી શારદાબહનેે ઉત્સાહભેર 
ભાગ લીધો હિો. િેમની સાથે શ્રી અબ્બાસ સાહબેના પતુ્રી શરીફાબહને િેમિ વડોદરા રાજ્યના દીવાન શ્રી 
રમેશચાંર દત્તના હદકરીનાાં દીકરી શ્રી સરુમા રાયે પિ ભાગ લીધો હિો. આમ ઉચ્ચ કુટુાંબની માત્ર બે-ચાર 
સ્ત્રીઓ િ રાિકીય ક્ષેતે્ર રસ લેિી. 
 1915માાં િો ગિુરાિ અને મુાંબઈ ઈલાકામાાં થવરાજ્યની ભાવના િેિ બની હિી. હોમરૂલ લીગના 
પ્રચાર-પ્રસારથી અનેક કે્ષતે્ર જાગરૃ્િ આવવા માાંડી હિી અને િેમાાં સ્ત્રી ર્વષયક પ્રગર્િ પિ થવા માાંડી. ખાસ 
કરીને કેળવિીના કે્ષતે્ર નવા નવા ર્વચારો અને પ્રયોગો દ્વારા સ્ત્રી કેળવિીને ઉત્તેિન અપાત ુાં હત ુાં. આમ, િે 
સમયે પિ શારદાબહને આવા નાના-મો્ાાં સ ાંમેલનોમાાં પ્રમખુપદેથી પોિાના ર્વચારો વ્યક્િ કરિાાં હિાાં. 
વડોદરાના ચીમનાબાઈએ સ્ત્રી સમાિમાાં પિ મધ્યમવગાની સ્ત્રીઓને સામેલ કરી સેવાક્ષેત્રમાાં િોિરી હિી. આ 
સ્ત્રીઓએ પાછળથી બારડોલી સત્યાગ્રહમાાં પિ ફાળો આપ્યો હિો. મુાંબઈમાાં ભણગની સમાિના પ્રથમ 
પ્રમખુથથાન પદે પિ શારદાબહને િ હિા. આ ભણગની સમાિમાાં મુાંબઈના ર્મસીસ જાઈજી ર્પ્ી્ અને લેડી 
લક્ષ્મીબાઈ િગમોહનદાસ પિ સહિય કામગીરી કરિા હિાાં. 1915નુાં વષા એક અનય રીિે પિ ભારિીય 
ઈર્િહાસમાાં નોંધપાત્ર છે. આ વષે ગાાંધીજી આહિકાથી ભારિ પરિ ફયાા હિા અને ત્યારપછી િો આઝાદીની 
લડિમાાં િેમના યોગદાનથી દેશના ખિેૂખિૂાથી માાંડી સમગ્ર ર્વશ્વ ર્વહદિ છે. 
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  આમ િો ગાાંધીજીએ ભારિમાાં આવી 1915-16માાં સત્યાગ્રહ આશ્રમનો પાયો નાાંખ્યો િથા સત્યાગ્રહના 
ર્સધ્ધાાંિો પ્રથથાર્પિ કરવાની સાથે પોિાનો કાયાારાંભ કયો હિો. 1917માાં ગાાંધીજીએ હફજીના ણગરમી્ીયાનો7 
પ્રશ્ન ઉાાવ્યો હિો િથા આ પ્રથા નાબદૂ કરવા પ્રયાસો આદયાા. અમદાવાદમાાં ગાાંધીજી હથિક આ પહલેી 
સાવાિર્નક સભામાાં શારદાબહનેે ભાષિ ક્ુું હત ુાં. અત્યાર સધુી કેળવિી કે્ષતે્ર સહિય રહલેા શારદાબહનેે 
પ્રથમવાર રાિકીય કે્ષતે્ર ફાળો આપ્યો. આમ, હવે ગિુરાિી સ્ત્રીની રાષટ્રીય પ્રશ્નો પરત્વેની ર્નથબિ િેમિ કાંઈક 
કરવાની િમન્ના છિી થાય છે. આ િ વષે એ્લે કે 1917ના નવેમ્બર માસમાાં ગોધરામાાં રાિકીય પહરષદ સાથે 
સાંસાર સધુારા પહરષદ ભરાઈ હિી. ગાાંધીજીની સચૂનાથી િેના પ્રમખુપદની િવાબદારી પિ શારદાબહનેે ખબૂ 
સફળ રીિે બજાવી હિી. આ પહરષદમાાં ર્વ્ાબહને, સલુોચનાબહને ઉપરાાંિ લેડી લક્ષ્મીબાઈ િગમોહનદાસ, 
શ્રી િારાબહને, રમીબહને કામદાર વગેરે બહનેોએ પિ ભાગ લીધો. 
રાજકીય િક્રિયતાઃ 
 આ િ વષે કલકત્તામાાં કોંગે્રસ અર્ધવેશન યોજાયેલ હોમરૂલ ચળવળને કારિે સમગ્ર દેશમાાં ર્વખ્યાિ 
બનેલ ર્મસીસ એની બેસન્ને પ્રમખુપદ અપા્ુાં હત ુાં. જે વખિે કલકત્તામાાં ર્મસીસ બેસન્નુાં ભાષિ થાય િે િ 
વખિે દરેક મો્ાાં શહરેોમાાં અને ગામોમાાં એ ભાષિ અથવા િેના િરજુમાાં વાંચાય િેવી વ્યવથથા ગોાવાય 
હિી. મુાંબઈમાાં ગિુરાિી અને મરાાી ભાષામાાં િરજુમાાં િૈયાર કરવામાાં આવ્યાાં. પરુૂષો અને સ્ત્રીઓની અલગ-
અલગ સભાઓ યોિવામાાં આવી હિી. િેમાાં સ્ત્રીઓની સભા મા્ે શ્રી િયકરનાાં માતશુ્રી સોનબુાઈ િયકરને 
પ્રમખુ થથાન આપવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. સભામાાં એક પારસીબહને, એક ગિુરાિી, એક મસુ્થલમ અને દણક્ષિી બહને 
ર્વવેચન કરે એમ વ્યવથથા રાખી હિી.8 િો કે સ્ત્રીઓની આ સભાઓ ખાસ સફળ નીવડી નહીં. 
 ઈંગ્લેનડમાાં સમાિસેવાનો અભ્યાસ કરી પાછા ફરેલા ઉ્ોગપર્િ પહરવારના પતુ્રી શ્રી અનસયૂાબહને 
1917માાં અમદાવાદમાાં પ્રથમ મજૂર ચળવળની આગેવાની લઈને ભારે હહિંમિ દશાાવી. શહરેની સિૂર કાપડની 
ર્મલોના મજૂરોના હહિાથે ગાાંધીજીની દોરવિી હાેળ અનસયૂાબહને સિિ કાયા કરિા રહિેા. પોિાના ભાઈ 
અને ર્મલ માણલક એવા શ્રી અંબાલાલભાઈ સામે િ ાંગે ચઢીને મજૂરોની નયાયી માાંગિીઓને હરહાંમેશ ્ેકો 
આપિા. મજૂરોની હડિાલને સફળ બનાવવા િેઓએ આગળની હરોળમાાં રહી િરૂરી નૈર્િકભળ પરુુાં પાડ્ુાં. 
એ્લુાં િ નહીં પરાંત ુ મજૂર ચાલીઓમાાં િેમના સ્ત્રી, બાળકોમાાં પિ ર્શક્ષિ, રાર્ત્રશાળા, થવચ્છિા અને 
આરોગ્યલક્ષી કાયો કરિા રહિેા. દુર્નયાભરમાાં જેની પ્રશસ્થિ થઈ છે િેવી સાંથથા ‘મજૂર મહાિન’ની 1920માાં 
અમદાવાદમાાં થથાપના કરવામાાં પિ અનસયૂાબહનેનો ર્સિંહફાળો છે. 
ઉપિાંહારઃ- 
 ગિુરાિ જેવા આગળ પડિાાં રાજ્યમાાં પિ સ્ત્રીઓને જાહરેજીવનમાાં પ્રવેશ મેળવિી વખિે લોકોની 
હ્કા-હ્પ્પિીનો ભોગ બનવુાં પડ્ુાં હત ુાં. િો કે િેમની આ સાહર્સક અને નીડર યાત્રાએ સમગ્ર સ્ત્રીસમાિને એક 
નવો માગા ચીંધ્યો અને સ્ત્રીઓને જાહરેજીવનમાાં આવવા મા્ે પે્રહરિ કરી. પહરિામ થવરૂપ આઝાદીની 
ચળવળમાાં બહોળા પ્રમાિમાાં સ્ત્રીઓએ પોિાનો અર્વથમરિીય ફાળો નોંધાવ્યો. થવિાંત્ર ભારિમાાં સ્ત્રીઓન ે
પરુુષોને સમાન રાિકીય અર્ધકારો અપાવવામાાં આ ર્શણક્ષિ મહહલાઓનુાં પ્રદાન અર્વથમરમીય રહશેે. સ્ત્રીઓની 
ભાર્વ પેઢી મા્ે ર્શક્ષિની કેડીને કાંડારનાર આ બહનેો ખરેખર યશના અર્ધકારી છે. 
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સાંક્ો પાડિા. િેમને ગલુામો માફક િ રાખવામાાં આવે. સ્ત્રીઓને સાથે લઈ િવાની નહહ. એમના પર અનેક 
જાિના અનયાયી કર લેવામાાં આવિા. પશ ુકરિાાં પિ એમની સ્થથર્િ ખરાબ હિી. 
8. મહિેા શારદા, જીવન સાંભારિા, પષૃા-203, શ્રવિ ટ્રથ્, એણલસબ્રીિ, અમદાવાદ, બીજી આવરૃ્ત્ત, 1983. 
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