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ભારતમાાં સ્ત્રીઓનો રાજકીયકે્ષતે્ર પ્રળે 

પળૂવભમૂમકાાઃ 
 બાયતીમ સ્ત્રીઓની ફદરાતી રયસ્થથતતને વભજલા ભાટે બાયતભાાં જુદા જુદા વભમે સ્ત્રીઓની સ્થથતત 
અંગેન તાગ ભેલલ એટર જ જરૂયી ફને છે. યાજકીમ કે્ષતે્ર સ્ત્રીઓના થથાનને વભજલા ભાટે તેભના યાજકીમ 
ક્ષેતે્ર પ્રલેળને વભજલ જરૂયી છે. જ કે તદ્દન તટથથણે યાજકીમક્ષેત્રને ાન્મ ક્ષેત્રથી ારગ યાખી ાભ્માવ 
કયલ મશુ્કેર જ નશીં યાંત ુાળક્ય જ ગણાલી ળકામ. તેથી જ તે વભમભાાં સ્ત્રીઓને વાભાજજક-વાાંથકૃતતક ાને 
ાઅતથિક રયલેળ વાથે વાાંકીને જ ાભ્માવ થઈ ળકે. 
 યાજકીમ ચેતનાના ઉદ્ભલ વાથે 19ભી વદીભાાં વભાજ સધુાયણા કે યાજકીમ થલતાંત્રતા ૈકી કનુાં ભશત્તત્તલ 
લધાયે છે તે પ્રશ્ન વ્માક યીતે ચચાાથદ ફન્મ શત. બ્રિરટળ ળાવન શઠે બાયતભાાં એ વભમે એક નલ જ 
તળબ્રક્ષત લગા ઊબ થઈ યહ્ય શત. ાશ્ચાત્તમ વાંથકૃતતથી પ્રબાતલત ાઅ લગે સ્ત્રીતળક્ષણ ાને સ્ત્રીમસુ્ તના કામાો ભ 
શાથ ધમાા. એટં ુાં જ નશીં યાંત ુસ્ત્રીમસુ્ તની જયદાય તયપેણ ણ કયી. 
 

ઐમતહામિક પષૃ્ઠભમૂમાઃ- 
 તથમવપીકર વવામટીના વાંથથાતકા ાને બાયતને કભાભતૂભ ફનાલનાય ભેડભ બ્રેલેટ્સથકી ણ 
બાયતના ઈતતશાવભાાં માદગાય છે. બાયતના નુરુત્તથાન કાભાાં ાઅગ ડતી ાઅ તલદેળી સ્ત્રીએ બાયતની 
ાઅઝાદીભાાં બાયતને કે્ષ યશી થલયાજ આંદરન, થલદેળી આંદરન, સ્ત્રીજાગતૃત, ળૈક્ષબ્રણકતલકાવ, છાતજાતત 
તથા સ્ત્રીઓના ઉત્તથાન લગેયે પ્રવતૃિઓભાાં ણ તેભણે એટરી જ વરો મતાથી બાગ રીધ. ાઅ બવ્મ લાયવ 
ાછથી તેભણે રાંડનભાાં ાઅમરયળ કુટુાંફભાાં જન્ભેરા એલા ડૉ.એની ફેવન્ટને ાઅપ્મ. ડૉ.ફેવન્ટે ાઅ પ્રવતૃિઓને 
ાઅગ ધાલી તેભજ ઈ.વ.1907ભાાં તથમવરપકર વવામટીના પ્રમખુ ફન્માાં. બાયતીમ વભાજ, 
થલતાંત્રતાવાંગ્રાભ, સ્ત્રીઓના ાતધકાય કે યાજકાયણ ાઅ તભાભ કે્ષતે્ર ડૉ.એની ફેવન્ટ ાગ્ર શયભાાં છે જે 
સતુલરદત છે. ગરુાભીની દળાભાાંથી મસુ્ તની બાલના ફલિય ફનતાાં બ્રિરટળયને શાાંકી કાઢલાન ભનસફૂ 
1856ભાાં જ બાયતીમએ કયી રીધ ાને ાઅ તલયધ ફલા થલરૂે ાઅણે 1857ભાાં જઈ ળકીએ છીએ. 
થલતાંત્રતાના બ્યગુર ફાંકાલાની બાયતીમ ઈતતશાવની ભશત્તત્તલણૂા તલાયીખ ણ એક લીયાાંગના સ્ત્રી વાથે ળરૂ 
થામ છે. કાયણ કે ાઅ ફલાની ભટાબાગની જલાફદાયી ઝાાંવી ક્ષેત્રની યાણી રક્ષ્ભીફાઈએ રીધી શતી ાન ે
છેલ્રા શ્વાવ સધુી અંગે્રજ વૈન્મને શાંપાવ્યુાં શત ુાં. 
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િાંસ્થાગત પ્રયતનોાઃ 
 વભાજસધુાયણાની જે પ્રવતૃિઓ વ્મસ્ તગત ધયણે વીતભત શતી તે 19ભી વદીભાાં ધીભ-ેધીભે વાંગરઠત 
થલરૂ ધાયણ કયતાાં િહ્મવભાજ, ાઅમાવભાજ જેલી વાંથથાઓભાાં ગજુયાત લનાાક્યરુય વવામટી ાને ઈન્ડીમન 
નેળનર વશ્મર કન્પયન્વ જેલી ાનેક વાંથથાઓન ઉભેય થમ. ઉયાાંત અંગ્રેજી તળક્ષણ ાભેર લગા 
તલશ્વો ાાંતતઓના રયચમભાાં ાઅલતાાં યાષ્ટ્રીમવિા અંગેની જાગતૃતના ફીજ યામાાં. ાઅભ, બાયતીમની 
યાષ્ટ્રીમતાની બાલના ભજબતૂ ફનતાાં યાજકીમ થલતાંત્રતા ાને યાજકીમવિાની ાતનલામાતા વભજાલા રાગી. 
 બાયતભાાં યાજકીમ ચેતનાન વીભાથતાંબ એ કોંગ્રેવની થથાના ગણાલી ળકામ. યાજકીમ જાગતૃતન 
જુલા પ્રવયતા બાયતના જાગતૃ લગે બાયતીમને એક ભાંચ ય વાંગરઠત કયલાનુાં નક્કી કયુઅ ાને તેના 
રયાકરૂે 1885ભાાં ઉદાયલાદી અંગે્રજ એ.ઓ.હ્યભુની ભદદથી બાયતના કેટરાક તળબ્રક્ષત રકએ કોંગ્રેવની 
થથાના કયી શતી, તે બાયતના યાજકીમ ઈતતશાવભાાં જાણીતી ફાફત છે. જ કે તે શરેાાં નુાભાાં ‘વાલાજતનક 
વબા’ ાને ફાંગાભાાં ‘ઈન્ડીમન એવવીએળન’ એભ ફે વાંથથાઓની થથાના ત થઈ જ ચકૂી શતી. કોંગ્રેવે 
તેની ભતૂભકા થષ્ટ્ટ કયતાાં ફીજા જ ાતધલેળનભાાં જણાલી દીધુાં કે, ‘ાઅ વાંથથા એક તલશધુ્ધ યાજકીમ વાંથથા છે 
ાને વભાજસધુાયકની વભથમાથી તેને કાંઈ રેલા-દેલા નથી.’1 ાઅભ ત ળરૂભાાં યાજકીમ તેભજ વાભાજજક 
પ્રશ્નની ચચાા એક વાથે થતી શતી યાંત ુફાગાંગાધય તતરકના પ્રલેળ ફાદ યાજકીમ સધુાયાને લધ ુભશત્તત્તલ 
ાઅલાભાાં ાઅવ્યુાં શત ુાં. 
 નીયા દેવાઈ (1982) તાના થુતક ‘બાયતીમ વભાજ ભેં નાયી’ભાાં જણાલે છે કે, “ળરૂાઅતથી જ કોંગ્રેવ 
વભાજ સધુાયણા પ્રત્તમે એટરે કે ખાવ કયીને સ્ત્રીઓના પ્રશ્ન પ્રત્તમે તનષ્ટ્ો ીમ યશી શતી. ાઅલા લાતાલયણભાાં 
સ્ત્રીઓને ણ યાજકીમ ાતધકાય ભલા જઈએ તલેી ાેક્ષા કોંગ્રેવ ાવેથી કઈ યીતે યાખી ળકામ?” કોંગ્રેવની 
સ્ત્રીઓ પ્રત્તમેની નીતતને લધ ુધાયદાય યીતે યજૂ કયતાાં બાયતીમ ઉદાયલાદી યાજકીમનેતા સયેુન્રનાથ ફેનયજીએ 
ઈ.વ.1859ભાાં કહ્યુાં શત ુાં કે, “જલાફદાય કોંગે્રવીઓએ સ્ત્રીઓ કે વાભાન્મજન ભાટે પ્રતતતનતધત્તલલાી યાજકીમ 
વાંથથાની ભાાંગણી મકુી શમ તેલી કઈ જાણ ભને નથી.” તેથી જ ત શ્રીભતી નીયા દેવાઈ કશ ેછે કે, ાઅણે 
ાઅણી સ્ત્રીઓને ગભે તેટરા પે્રભ કે ાઅદયથી જતા શઈએ યાંત ુએ ભાનલા તૈમાય નથી કે ાઅણી સ્ત્રીઓ 
પ્રતતતનતધત્તલલાી વાંથથાઓભાાં બાગીદાય ફનલાની ક્ષભતા ધયાલે છે. કોંગ્રેવની થથાનાની ળરૂાઅતભાાં સ્ત્રીઓન ે
ાામેર ઓછા ભશત્તત્તલન ાન્મ એક દાખર જઈએ ત, ાઅ જ લે એ.ઓ.હ્યભેુ તાના તલચાય વ્મ ત 
કયતાાં કહ્યુાં શત ુાં કે, કઈણ યાજકીમ તલચાયધાયા ધયાલતા કામાકતાાએ માદ યાખવુાં જઈએ કે દેળભાાં સ્ત્રીઓની 
પ્રગતત યાષ્ટ્રની પ્રગતતની વાથ-વાથ તથા વભાન થતયે કદભથી કદભ તભરાલીને નશીં થામ ત યાજકીમ 
ભતાતધકાય ભાટે કયેર શ્રભ વ્મથા ગણાળે.2 

 

ળીિમી િદીના પ્રારાંભકાલેાઃ 
 લીવભી વદીની ળરૂાઅતભાાં ત યાજકીમક્ષેતે્ર ઘણાાં રયલતાન થમાાં ાન ેતેભાાં સ્ત્રી પ્રત્તમેન દષ્ષ્ટ્ટકણ 
ાને ભતૂભકા ઘણી નોંધાત્ર ફની. એક તયપ સ્ત્રીઓની ો ાાંતતકાયી ગરાાં બયલાની રદળાભાાં ળરૂાઅત ત ફીજી 
તયપ શભરુર રીગની થથાના કયનાય શ્રીભતી એની ફેવન્ટ ાને વયજજની નામડુ જેલી સ્ત્રીઓ ાઅગ 
ાઅલીને યાજકીમ ભાંચ તાનુાં થથાન જભાવ્યુાં. વયજજની નામડુએ રખનોની ફેઠકભાાં શરે લશરે પ્રલેળ કયી 
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થલળાવન તાંત્ર ય વ્માખ્માન કયુઅ શત ુાં, ને ત્તમાયથી યાજકાયણની કાંઠી ફાાંધી શતી.3 શ્રીભતી નામડુએ કાનયુના 
40ભાાં ાતધલેળન (રડવે. 26,27 ાને 28, 1925)ભાાં પ્રમખુદ ણ ળબાવ્યુાં શત ુાં. જ્માયે ડૉ.એની ફેવન્ટે 
1914ભાાં ‘કભનતલર’ નાભનુાં વાપ્તારશક ાને ‘ન્ય ુઈન્ડીમા’ નાભનુાં દૈતનક ળરૂ કયુા ાને ાઅ પ્રવતૃિથી રશન્દના 
યાજકાયણભાાં ઝાંરાવ્યુાં. 
 

ગાાંધીજીન ાં યોગદાનાઃ- 
 બાયતની સ્ત્રીઓન થલાતાંત્ર્મની ચલભાાં ામલૂ્મ પા યહ્ય શત. જે અંગે ભશાત્તભા ગાાંધીજીએ કહ્ય ુછેાઃ  

“ાઅ રડતભાાં સ્ત્રીઓએ બજલેર બાગ સલુણાાક્ષયે રખાલ જઈએ.” 

 બાયતીમ યાજકાયણભાાં ભશાત્તભા ગાાંધીન પ્રલેળ વીભાબ્રચહ્ન ભાનલાભાાં ાઅલે છે. સ્ત્રીઓભાાં યાજકીમ 
ચેતનાન વાંચાય ાને તેભને જાશયેજીલનભાાં ઉદ્ય ુત (Mobilize) કયલાભાાં ગાાંધીજીન પા ામલુ્મ છે. 
ગાાંધીજીના ાજડ નેતતૃ્તત્તલએ ાઅઝાદીની રડતભાાં સ્ત્રીઓને રુુને વભાન ાલકાળ યૂ ાડય છે. ઘયની 
ચાય રદલાર છડી સ્ત્રીઓ જાશયેભાાં ાઅલલા રાગી ાને તેથી તેઓભાાં યાજકીમજાગતૃત ાઅલલાની ળરૂાઅત થઈ. 
ગાાંધીજી પ્રેરયત ાવશકાયની રડતભાાં સ્ત્રીઓ ભટી વાંખ્માભાાં જડાઈ. તળબ્રક્ષત સ્ત્રીઓએ યાષ્ટ્રીમ ચલને લધ ુ
લેગલાન ફનાલી શતી. ગાાંધીજીના યચનાત્તભક કામાો ભભાાં ણ સ્ત્રીઓ વયતાથી વાભેર થઈ. ાવશકાયની 
ચલ દયતભમાન વયજજની નામડુ, કભરાદેલી ચટ્ટાધ્મામ, રાડયાની ઝુત્તવી, દુગાાફાઈ, ારુણા ાઅવપ 
ારી, તલજમારક્ષ્ભી ાંરડત, મદુૃરા વાયાબાઈ, સચેુતા કૃરાણી, યાજકુભાયી ામતૃકોય, ભીઠુફેન તટીટ, 
શાંવાફેન ભશતેા, ઉાફેન ભશતેા ાને ફીજી ાવાંખ્મ ભરશરાઓએ ફેનમનૂ નેતતૃ્તલ રુુાં ાડ્ુાં. ાઅટરી તલળા 
વાંખ્માભાાં સ્ત્રીઓની જાશયેજીલનભાાં શાજયી એ કદાચ બાયતીમ ઈતતશાવભાાં પ્રથભલાય જ શળે ! યાજકીમ 
થલતાંત્રતાના તલળા વ્મા અંતગાત સ્ત્રીઓએ જભીનદાયન તલયધ, ઉદ્યગનુાં યાષ્ટ્રીમકયણ, ગશૃઉદ્યગન 
તલકાવ જેલા પ્રશ્ન યત્તલે ણ ાલાજ ઉઠાવ્મ. શલે ભાત્ર રુૂ ધ્લાયા જ સ્ત્રીઓનાાં ઉત્તકાના પ્રમત્તન થતાાં ન 
શતા યાંત ુસ્ત્રી થલમાંભાાં જાગતૃ થઈ. એટં ુાં તનતશ્ચત ણે કશી ળકામ કે લીવભી વદીની શરેી ચીવી યૂી થઈ 
તે દયમ્માન સ્ત્રીઓન વશબાગ નોંધાત્ર ફની ચકુ્ય શત. 
 

મતામધકારની ડતાઃ 
 બાયતીમ સ્ત્રીઓની ભતાતધકાયની રડત બાયતની ાઅઝાદીની રડતના વભમગાા વાથે લણામેરી છે. 
બાયતીમ પ્રજાની બ્રિરટળય વાભે યાજકીમ શકની ભાાંગણીને રઈ પ્રાાંતીમ વબાઓભાાં ભતાતધકાયની ભાાંગણીએ 
લેગ કડય ત્તમાયે બાયતની પ્રજાના યાજકીમ ાતધકાયના ાભ્માવ ાથે યચામેર ભન્ટેગ્ય-ુચેમ્વપડા વતભતત 
વભક્ષ વયજજની નામડુની ાધ્મક્ષતાભાાં સ્ત્રીપ્રતતતનતધ ભાંડે સ્ત્રીઓને નાગરયક ગણી વભાનતા તથા યાજકીમ 
ાતધકાયની ભાાંગણી ઉઠાલી. ચાય અંગ્રેજ સ્ત્રીઓ વરશત ફાલીવ સ્ત્રીઓન ાઅ પ્રતતતનતધભાંડભાાં વભાલેળ થત 
શત. અંગે્રજ સ્ત્રીઓભાાં એની ફેવન્ટ, ભાગાાયેટ કબ્રઝન્વ, ડૉયથી જીનયદાવ કે જેઓએ તાના દેળભાાં 
ભતાતધકાયની વરો મ રડત ચરાલી શતી.5 તેઓએ ાગ્રેવય યશી ાન્મ સ્ત્રીઓન ેપ્રેયણા યૂી ાડી. સ્ત્રીઓની 
ભતાતધકાયની ભાાંગણી છતાાં ભન્ટેગ્ય-ુચેમ્વપડાન જે ાશલેાર પ્રગટ થમ તેભાાં સ્ત્રીઓની ભાાંગણીન ઉલ્રેખ 
સધુ્ધા કયલાભાાં ાઅવ્મ નશી. 1918ભાાં વાઉથફય ફે્રન્ચાઈવ કતભરટએ ણ સ્ત્રી ભતાતધકાયની ભાાંગને પગાલી 
દીધી શતી.6 



KCG-Portal of Journals 

 

Page 4  

 

 1917-1918ભાાં કોંગ્રેવ ાને પ્રાાંતીમ કોંગ્રેવની વતભતતઓ, ધ ઈન્ડીમન શભરૂર રીગ ાને મસુ્થરભ રીગે 
ણ સ્ત્રી ભતાતધકાયની તયપેણભાાં ખયડા વાય કમાઅ. 1919ભાાં એક સ્ત્રીપ્રતતતનતધભાંડ રાંડન ખાતેની ભતાતધકાય 
વતભતત વભક્ષ ઉસ્થથતત થઈ જયદાય યજૂાઅત કયી ાઅથી બ્રિરટળ વયકાયે સ્ત્રી ભતાતધકાય અંગેન તનણામ રશીદી 
ધાયાવબાઓ ય છડી દેતાાં સ્ત્રીઓન ાલાજ લધ ુભજબતૂ ાને બરુ ાંદ થમ. ઠેય-ઠેયથી સ્ત્રી વાંગઠન એકઠાાં 
થમાાં ાને એકી ાલાજે સ્ત્રી ભતાતધકાયની ભાાંગણી ઉઠાલી. ાઅભ, ખાવ કઈ ાલયધ લગય કેટરીક પ્રાાંતીમ 
ધાયાવબાઓએ સ્ત્રીઓને ભતાતધકાય ાઅલાની શરે કયતાાં ભરાવ તલધાનવબાએ ઠયાલ વાય કયી રુૂ 
વાભે સ્ત્રી વભાનતાના ાઅધાયે 1921ભાાં સ્ત્રીઓને ભતાતધકાય ાઅપ્મ.7 1923 ભાાં યાજકટ, 1924ભાાં ત્રાલણકય-
કચીનભાાં, 1925ભાાં ફાંગા, 1926ભાાં ાંજાફ ાને ાઅવાભભાાં,1927ભાાં કેષ્ન્રમ પ્રદેળભાાં ાને 1929ભાાં બ્રફશાય 
ાને ઓરયથવાભાાં સ્ત્રીઓને ભતાતધકાય પ્રાપ્ત થમ. જ કે ાઅલક ાને તભરકતના ધયણ ય ાઅ ાતધકાય 
ાઅલાભાાં ાઅવ્મ શત, રયણાભે એકાદ રાખ કયતાાં લધ ુ સ્ત્રીઓ ભતની શકદાય ફની ળકી નશીં.8 જ કે 
ત્તમાયફાદ 1928ભાાં વામભન કતભળન વભક્ષ સ્ત્રીઓએ વીતભત ભતાતધકાયને તલથત કયલા તેભજ ધાયાવબાઓભાાં 
પ્રતતતનધત્તલ લધાયલા ભાાંગણી કયી જેના પ થલરૂે 1935ના ધ ગલાન્ભેન્ટ ઓપ ઈન્ડીમા એ ટ શઠે તભરકત 
ાને તળક્ષણ ધયાલતી તભાભ 21 લાની સ્ત્રીઓને ભતાતધકાય પ્રાપ્ત થમ. 
 

ઉિાંહારાઃ 
 ાઅઝાદીની ચલ દયતભમાન બાયતની સ્ત્રીઓ પ્રથભલાય જાશયેજીલનભાાં ાઅલી. યાષ્ટ્રીમ પ્રશ્નની વાથે 
તાની સ્ત્રી તયીકેની વબાનતા ાને જાગતૃત ાથે પ્રથભલાય એક ભાંચ ય એકતત્રત થઈ શતી. તલતલધ 
વાંગઠનની યચના કયીને કે તેભાાં જડાઈને તાના ાતધકાય કે ન્મામની લાજફી ભાાંગણી કયલા એકજૂથ થઈ. 
યાજકીમકે્ષત્રે ણ તાની એક ાઅગલી ઓખ ઊબી કયલા સ્ત્રીઓ ાઅગ ાઅલી. સ્ત્રીઓને ભતાતધકાયની વાથ ે
ધાયાવબાઓભાાં ણ પ્રતતતનતધત્તલ કયલા ઉભેદલાયી કયી ળકે તેલ સયૂ વ્મ ત કમો ાને ાઅ રદળાભાાં રકભત 
ઉબ કમો. અંતે સ્ત્રીઓને ચ ૂાંટણી રડલાન ાતધકાય પ્રાપ્ત થમ ાને ધાયાવબાના ધ્લાય ખલૂ્માાં. 
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