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The Indian Women 
Dr. Awa Shukla, 
I/c. Director (SS),  

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University. 
 
 

“You can tell the condition of the nation by looking at the 
status of women.” 

 
It is rightly said. Throughout history and in many societies 

including India, gender inequality was part and parcel of an accepted 
male dominated culture. Atrocities and discrimination are the two 
major problems, which the Indian women face in the present day 
society. Even today, some of the traditional mentalities of India 
assume that the place of women is mainly concentrated towards home 
making or soft skill Professions. They have been considered as the 
sex object and inferior to men in different spheres of knowledge. The 
sex ratio of women: men of India are the lowest in the world. In India, 
women’s representation in parliament and state assemblies never 
reached to the remarkable stage in the past. Most of the working 
women remain outside the organised sector. Violence against women 
is on the rise. The democratic process in India created awareness 
among the women about their sprightful condition. The principle of 
gender equality is enshrined in the Indian constitution in its preamble, 
fundamental rights, fundamental duties and directive principles. The 
constitution not only grants equality to women but also empowers the 
state to adopt measures of positive discrimination in favour of 
women. 

The emancipation of women is not a simple matter. It requires 
the attitudinal change of the husband, other family members and 
society as a whole to the women. The community consciousness and 
bureaucratic efforts are integral parts of the implementation of the 
programmes. The first and foremost priority should be given to the 
education of the women, which is the grass root problem. The 
struggle for gender justice will be slow, strenuous and protracted as 
the change cannot be brought easily. It has to be fought at emotional, 
cognitive and action levels. The struggle has to be carried out within 
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the caste, class, race, religion, everywhere in which man- woman 
relationships figure and matter. 

“Women are the largest untapped reservoir of talent in the 
world.” says Hillary Clinton. Empowerment has multiple, inter related 

and interdependent dimensions, it can be understood in relation to 
resources, perceptions, relationship and power. But what does women 
empowerment mean? Women empowerment generally has five 
components: 

1. Firstly, Women’s sense of self worth 
2. Secondly, their right to have and determine choices 
3. Thirdly, their right to have access to the opportunities 
4. Fourthly, their right to have the power to control their 

own lives 
5. Lastly, their ability to influence the direction of social 

change to create a social and economic changes. 
Census 2019 shows our national sex ratio as 930:1000 and 

this will lead to detrimental social problems if not corrected. The 
main reason is female foeticide. A survey reveals that world’s 

malnourished children live in India due to lack of nutritious food 
available to mothers. Strict measures should be taken for improving 
the sex ratio and health status of women. In spite of rigorous 
campaigns done by the Government at state and national levels, grass 
root level surveys and measures should be introspected and necessary 
improvements and corrections should be done. Also, we as society 
should be vigilant and active for saving the girl child, keeping the girl 
child healthy and educated the girl child. 

According to Mahatma Gandhi, “If you educate a man you 

educate an individual but if you educate a woman you educate entire 
family.” Our predominant patriarchal system doesn’t provide enough 
chances for women to have higher education even if they wish. Girls 
should be motivated to take up higher education. Universal education 
for all below a certain age decided should be strictly implemented. In 
spite of the steps and movements related to girls’ education taken up 
in many states factual information is very much contradictory to the 
reported figures. There is an urgent necessity of framing gender 
sensitive curricula at all stages of primary education to address sex 
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stereotyping menace. Education attainment and economic 
participation are the key constituents in ensuring the empowerment of 
women. Education is the most important thing in all spheres of 
activities. Without proper education, women will not be able to fulfil 
their desires. 

Women should be allowed to work and should be provided 
enough safety and support at work place. Legislatures such as Equal 
Remuneration Act, Factories Act : Constitutional safeguards such as 
maternity relief and other provisions should be strictly followed. 
Poverty eradication policies need to be implemented. Macro-
economic policies would help in this drive. Through economic 
empowerment women’s emancipation could be realized.  

Dowry still remains the major reason for all the 
discrimination and injustice shown to women. Dowry has always 
been an important part of Hindu marriage. Not only among Hindus, 
are its evil tentacles now spreading to other religions also. Although 
dowry was legally prohibited in 1961 [Dowry Prohibition Act] it 
continues to be highly institutionalised. Women should be more 
economically empowered and should be educated properly regarding 
the various legal provisions such as Section 498A Cr PC, protection 
from domestic violence etc., only then this evil menace could be 
possibly eradicated from Indian social system. 

True empowerment will be reached only when women take 
part actively in the decision making process of our country. Women 
Reservation Bill entitles to provide 33% reservation in the Parliament 
is a bill of utmost importance. The success of 73rd and 74th 
amendment which reserves certain number of seats for women in the 
local bodies should be an encouragement for the Bill to be passed at 
least in this current session. 

Mainstreaming women empowerment is central to human 
development. Empowerment of women could only be achieved if 
their economic and social status is improved. Empowering women 
enhances their ability to influence the changes and create a better 
society. Other than education, changes in women’s mobility and 

social interactions are necessary. Women are one of the greatest assets 
of our society. They are equal to men in every aspect. 
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Today, women are emerging as leader in the growing range of 
fields like Police, defence,, politics, media, administration, 
engineering, space or research fields. Some qualities to be acquired by 
women are awareness about risks prevailing at home, and should also 
have political, legal and economic awareness to become truly 
empowered. 

It is globally acknowledged that ‘gender equality and 

women’s empowerment’ are at the core of achieving development 
objectives, fundamental for the realisation of human rights, and key to 
effective and sustainable development outcomes. However, on the 
contrary, despite their “proven abilities as leaders and agents of 

change”, from the local to the global level, women’s leadership and 
political participation is restricted. 

The 2011 UN General Assembly resolution on women’s 

political participation reiterated that “women in every part of the 

world continue to be largely marginalised from the political sphere, 
often as a result of discriminatory laws, practices, attitudes and gender 
stereotypes, low levels of education, lack of access to health care, and 
the disproportionate effect of poverty on women.” Therefore, to 
eliminate the multi-faceted problem like gender inequality, a multi-
pronged approach must be adopted; and among the various initiatives, 
political empowerment of women could act as a catalyst. Political 
empowerment could lead to opening more opportunities for women 
and as a result, create a level playing field for them.    Representation 
of women in executive government and parliament is extremely low 
in India, both in absolute numbers as well as globally. 

“The Empowered woman is powerful measure and 
beautiful beyond description.” This is rightly quoted by Steve 
Marubali.  Empowerment of women is one of the areas that is being 
accorded considerable priority in the process of our country’s socio-
economic development. Logically speaking the journey towards full 
empowerment of women would have a number of E factors as its 
crucial and critical milestones. The defining E’s include 
EQUALITY, EMANCIPATION, EDUCATION and 
EMPLOYMENT. The terms equality and emancipation are basic to 
empowerment as they connote the freedom to choose cutting across 
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social, economic and political spheres. In so far as access to 
education is concerned, the balance tilts clearly in favour of 
prioritizing on women’s education in line with the practical 

observation. A woman’s education or emancipation is not just a 

social imperative but an economic necessity as well. Indeed the 
extent of women’s empowerment in the national hierarchy is 
determined largely by the three factors of economic, social and 
political identities and their respective weightages. It is only when 
these three factors are addressed simultaneously and made 
compatible with each other can the woman be truly regarded as 
empowered. . ‘Empowerment’ may be described as a process which 

helps people to assert their control over the factors which affect their 
lives. Empowerment of women means developing them as more 
aware individuals, who are politically active, economically 
productive and independent and are able to make intelligent 
discussion in matters that affect them. 

The principle of gender equality is enshrined in the Indian 
Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental 
Duties and Directive Principles. The Constitution not only grants 
equality to women, but also empowers the state to adopt measures of 
positive discrimination in favour of women The Indian constitution, 
in a number of Articles, reiterates its commitment towards the socio 
economic development of women while endorsing their political 
rights and participation in decision making. In this context, some of 
the critical areas of concern that have been delineated by the 
Government are those of women and economy, women in power and 
decision making, institutional mechanisms for the advancement of 
women, women in armed conflict, violence against women and 
education and training of women. Due recognition must be given to 
women and society should come forward to ensure equal status for 
women in all spheres of life. 
Highlights of some steps that can be taken are :- 

1. To provide a common platform for women in all fields to 
interact and discuss their roles and activities for taking up 
challenges in promoting socio economic development of our 
nation. 
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2. To identify different areas to which women are less exposed 
and encourage them to participate more in such untouched or 
lesser touched fields. 

3. To involve more women academicians to activate themselves 
in promotion of education for women. 

4. To provide a platform for women to have their say on politics 
of our nation and also conduct training programs for political 
administration for women. 

5. To activate all the forums not only to justify the issues of 
women but strengthen them in right direction.  
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Sustainable Development Goals and Status of 
Women: A Pragmatic Analysis 

 
 

Dr. Jainee Shah, 
 Assistant Professor – English 

School of Humanities and Social Sciences 
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

 
Abstract: 
 Women’s right to education has been denied by the age-old 
patriarchy; but 21st century has brought with it a new ray of hope for 
the world human rights in the form of Sustainable Development Goals 
(SDGs). This article offers an analysis of SDGs’ process and 
outcomes, for often 2030 Agenda for Sustainable Development’s 

structural vision does not get transformed into results due to various 
reasons such as system generated obstacles, lack of clear policies or 
lack of funding provisions. 
Key Words: Sustainable Development Goals, women, educational 
empowerment, economic empowerment, decision-making. 
Introduction:  
 The Sustainable Development Goals (SDGs) were signed by 
the United Nations (UN) General Assembly in September 2015 (UN 
2015). They form the developmental structure for 2030 Agenda for 
Sustainable Development. The 2030 Agenda comprises of 17 goals 
and 169 targets, its application is universal, for it applies to all the 
countries of the world; as it is economically, socially and 
environmentally integrating. It is basically rooted in for respect, 
protection and promotion of human rights and individual’s 

fundamental freedoms.  SDGs 17 goals are namely, no poverty; zero 
hunger; good health and well-being; quality education; gender 
equality; clean water and sanitation; affordable and clean energy; 
decent work and economic growth; industry, innovation and 
infrastructure; reduced inequalities; sustainable cities and 
communities; responsible consumption and production; climate 
action; life below water; life on land; peace, justice and strong 
institutions; partnerships for the goals. These goals are a result of two-
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year open consultation process and are having strong aspiration, 
affirmation and an all-comprehensive nature, inclusive of human-
beings as well as ecosystem comprising of ‘transformative potential’. 

The crux however, remains in goals 4 and 5 which are ‘quality 

education’ and ‘gender equality’. Herewith, an attempt is made to 

investigate and present certain perspectives which pose as realistic 
hindrances in achieving the SDGs goals and targets by 2030; 
especially the ones related to women. 
 

Women-oriented targets of SDGs: 
 Target 10.2 of SDGs aims at “by 2030, [to] empower and 

promote the social, economic and political inclusion of all, 
irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or 
economic or other status.” Empowerment of women can be done on 

the foundational pillars of education and equal opportunities. In the 
view of the Expert Group Meeting of the UN Commission on the 
Status of Women, “women’s empowerment goes beyond the idea that 

women are empowered when their capabilities are enhanced or when 
they are able to compete with men for jobs. Empowerment implies 
secure livelihoods, the ability to enjoy their human rights, a reduction 
in the unpaid work that hinders the enjoyment of rights, and 
meaningful participation as actors and leaders in their communities.” 
(EGM 2016) This definition acts as an elaboration to SDGs Goal 5, 
that is, “to achieve gender equality and empower all women and 

girls”. If one takes an in-depth study of Goal 5, it is designed to end 
all forms of discrimination against women and girls. Target 5.a is 
undertaking ‘reforms to give women equal rights to economic 

resources, as well as access to ownership and control over land and 
other forms of property, financial services, inheritance and natural 
resources, in accordance with national laws. Target 5.1, 5.2 and 5.3 
has focus on ending all forms of violence and harmful practices 
against women and girls. Target 5.4 aims at reducing and 
redistributing to a limited extent, unpaid care and domestic work. 
Target 5.5 is ensuring ‘women’s full and effective participation and 
equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in 
political, economic and public life. Target 5.6 is ensuring universal 
access to sexual and reproductive health and reproductive rights.  
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Women’s Educational Empowerment: 
can be derived from above given introduction that ‘access to 

education’ is the basic necessity for girls and women to have a 

progressive life; though SDGs 4 and 5 are about ‘quality education’ 

and ‘gender equality’. The contrast in reality is harsh and striking as 
per the BBC News report of January 20, 2020 which states that “a 

third of world’s poorest girls, aged between 10 and 18, have never 

been to school…poverty and discrimination were denying education 
to millions of young people.” It does not require micro-analysis to 
realize the condition that exists in our nation, in our society and in our 
surroundings when, education is denied to girls due to patriarchal, 
harmful mindset that the society beholds. It takes a wholesome 
environment enriched by safety, security, powered by equal 
opportunities for a girl or a woman to progress. Higher rates of female 
feticide is the grass-root level problem which needs to be addressed 
and resolved; as with modernization, there has been no decrease in the 
rates of female feticide.  
Gender Equality: 
  “Social development fundamentally lies in generating 

employment through growth, voluntary corporate social 
responsibility, safety nets, education and training.” (Utting 2013) The 
broader vision of sustainable development encompasses economic, 
social, environmental dimensions, and Agenda 2030 relates economic 
growth with societal progress. Goal 8 is ‘promote sustained, inclusive 

and sustainable economic growth, full and productive employment 
and decent work for all’. Similarly, Goal 10 refers to reducing 

inequalities within countries by achieving and sustaining, ‘an income 

growth of the bottom 40 percent of the population at a rate higher than 
the national average; effectively relying on income growth as the way 
out of poverty, with fiscal, wage, and social protection policies 
hopefully moderating capital income.’ It is crucial to note here that 

income and economic growth are not the absolute standards to 
measure gender equality; indeed, they are parameters to measure the 
same. If one looks at USA as a super-power, its statistical reality 
check can act as an eye-opener in this regard. According to ABC 
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news report, “despite tremendous gains in education in the past 

century, in the US, women still make 82 percent of what their male 
counterparts make, according to most recent estimates. The wage gap 
persists at all level of educations and races. Women earn less in part 
because they tend to go into lower-paid fields. However, even when 
comparing women and men in the same fields, women still make 7 
percent less than their male counterparts.” It further points out that, 

unequal education rights persist “in many countries, girls are not sent 
to school at the same rate as boys, or they are taken out early. In 1999, 
the Taliban banned education for girls -- only 4 percent of school age 
girls were enrolled. While things have gotten better, still 1 in 5 girls in 
Afghanistan does not attend school.” These act as alarming pieces of 
information which insist on grass-root level investigation of the 
situation to establish gender equality through economic growth. The 
fact that, in most parts of the world, 21st century woman is educated, 
economically independent, free to follow her dreams; still needs to be 
revisited to investigate data in order to know the actual percentage of 
women who experience educational, economic, financial, social, and 
personal ‘freedom’.   
Economic Empowerment of Women: 
 Reflecting on the targets laid down for SDGs, women’s equal 

rights to economic resources such as ownership of land and other 
properties is essential, but at implementation levels, same does not get 
reflected. The World Bank’s Press Release dated March 25, 2019 
states that, “Women in half of the countries in the world are unable to 

assert equal land and property rights despite legal protections.” Karol 
Boudreaux, Chief Program Officer with the land rights group believes 
that, “for men and women alike, land is the foundation for security, 
shelter, and livelihood, supports women’s dignity and creates 
pathways to empowerment and economic opportunity.” (World Bank, 

Press Release, March 25, 2019). These goals are laid down with an 
aspiration to establish a fair system for human-kind on the whole, but 
roadblocks such as age-old beliefs of women being dependent on 
men, patriarchal notions, rigid customs act as barriers. At this 
juncture, it is to be believed that the world on the whole has yet to put 
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great efforts on policy, law and judiciary levels for Agendas 2030 to 
convert into reality.  
Women’s participation in Decision-making and Leadership: 
 Target 5.5 equates women’s political empowerment with 

‘sitting women at the table’. United Nations Development Programme 
works to promote women’s participation and leadership in all forms 
of decision-making, including in political office constitutional bodies, 
public administration, judiciary, private sector and in local, regional 
and global fora on climate action, disaster risk reduction, 
disarmament, conflict prevention, peace-building and post-crisis 
recovery. Inclusion of women in decision-making and leadership 
involves several arguments and parameters which are enumerated by 
2005 UN report, mentioned as is: 
� Women account for approximately half the population and 

therefore have the right to be represented as such – the justice 
argument; 

� Women’s experiences are different from men’s and need to be 

represented in discussions that result in policy-making and 
implementation. These different experiences mean that women 
‘do politics’ differently from men – the experience argument; 

� The interests of men and women are different and even 
conflicting and therefore women are needed in representative 
institutions to articulate the interests of women – the interest 
argument; 

� Women are able to achieve solidarity of purpose to represent 
women’s interests when they achieve certain levels of 
representation – the critical mass argument; 

� The equal representation of women and men enhances 
democratization of governance in both transitional and 
consolidated democracies – the democracy argument. 

Conclusion: 
Sustainable Development Goals are designed to meet the challenges 
that are faced by human-kind, here women, specifically. 21st century 
women face issues ranging from patriarchy, sexism, racism, economic 
inequality, lack of women in leading positions, and many are killed in 
the womb, and those who are fortunate enough to get through it, are 
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not allowed education and a decent life. SDGs can be achieved if 
every citizen of the world makes conscious efforts towards 
establishing a just and equal society. Former US President, Barack 
Obama rightly pointed out, “any nation that fails to educate its girls or 

employ its women and allow them to maximize their potential is 
doomed to fall behind in the global economy. Imagine if you have a 
team and you don’t let half the team play, that’s stupid! That makes 

no sense. Evidence shows that communities that give their daughters 
the same opportunity as their sons are more peaceful, are more 
prosperous, they develop faster, are more likely to succeed.”  
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Role of Education in the Empowerment of
Women 

Dr. Nikita Gadani,  
Assistant Professor-English  

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, 
Ahmedabad 

“Change will not come if we wait for some other person 
or some other time. We are the ones we’ve been waiting 
for. We are the change that we seek.”– Barack Obama 

Education is lifeline for women empowerment because it 
empowers them to confront their traditional role and 
change their life. Offering basic education is one sure 
way of giving them much greater power of enabling 
them to make genuine choices over the kinds of lives 
they wish to lead. An educated woman has the skills, 
information and self-confidence that she needs to be a 
better parent, worker and citizen. Education also brings a 
reduction in inequalities and functions as a means of 
improving their status within the family and develops the 
concept of participation. 
Introduction : 
Empowerment is the process of allowing or authorizing 
individual to think, take action and control work in an 
autonomous way. It is the process by which one can gain 
control over one’s destiny and the circumstances of 

one’s lives. Empowering women has become the focus 
of considerable discussion and attention all over the 
world. Today we enjoy the benefits of being citizens of a 
free nation, but we really need to think whether each of 
the citizens of our country is really free or enjoying 
freedom, in the true sense of the term. Empowering 
women has become the focus of considerable discussion 
and attention all over the world. The Constitution of our 
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nation doesn't discriminate between men and women, 
but our society has deprived women of certain basic 
rights, which were bestowed upon them by our 
Constitution. Empowerment allows individuals to reach 
their full potential, to improve their political and social 
participation, and to believe in their own capabilities. 
Importance of Women Education 
If you educate a man, you educate an individual, if you 
educate a woman, you educate a family.  
It is absolutely true that education makes a person 
independent. Education provides us with the skills to 
make ourselves capable of offering services to others 
and earning a livelihood. 
Women education plays a very important role in the 
overall development of the country. It not only helps in 
the development of half of the human resources, but in 
improving the quality of life at home and outside 
“Women education is about so much more than 
knowledge. By ensuring that a woman has equal access 
to education, employment and adequate health care, the 
benefits will be passed on to her children (both boys and 
girls), community and her country.” 
When a woman is not educated then it not only affects 
her but the entire family as well as the nation. In many 
studies it has been found out that illiterate women have 
high fertility as well as mortality rate. Women make 
approximately 50% of the total population. If they are 
left uneducated then a large part of the nation will not be 
contributing towards its growth which is a major 
problem. Therefore, educating women will promote the 
development of a country. 
Women Empowerment and Society 
In all parts of the world, women are facing threats to 
their lives, health and well- being as a result of being 
overburdened with work and of their lack of power and 
influence. In most regions of the world, women receive 
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less formal education than men, and at the same time, 
women's own knowledge, abilities and coping 
mechanisms often go unrecognized. The power relations 
that impede women's attainment of healthy and fulfilling 
lives operate at many levels of society, from the most 
personal to the highly public.  
 
The slogan “Beti Padao and Beti Bachao” articulates the 

issue of women needing better opportunities 
economically as well as requiring protection. In 
primitive societies, a family structure had gender defined 
roles. Females were assigned the role of nurturing and 
males for providing physical safety and economic 
support. This model is now getting caught up in the 
inevitability of change. Women are defining their new 
roles and re-inventing themselves. More and more 
women are stepping out of the confines of the homes and 
the walls of separation of gender based roles are 
gradually coming down. Women are of the opinion that 
it is vital for them to control their own destiny.  
 
Countries should act to empower women and should 
take steps to eliminate inequalities between men and 
women possible by: 

� Establishing mechanisms for women's equal 
participation and equitable representation at all 
levels of the political process and public life in 
each community and society and enabling 
women to articulate their concerns and needs; 

� Promoting the fulfillment of women's potential 
through education, skill development and 
employment, giving paramount importance to 
the elimination of poverty, illiteracy and ill 
health among women; 

� Eliminating all practices that discriminate 
against women; assisting women to establish 
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and realize their rights, including those that 
relate to reproductive and sexual health; 

� Adopting appropriate measures to improve 
women's ability to earn income beyond 
traditional occupations, achieve economic self-
reliance, and ensure women's equal access to the 
labour market and social security systems; 

� Eliminating violence against women; 
� Eliminating discriminatory practices by 

employers against women, such as those based 
on proof of contraceptive use or pregnancy 
status; 

� Making it possible, through laws, regulations 
and other appropriate measures, for women to 
combine the roles of child-bearing, breast-
feeding and child- 

� rearing with participation in the workforce. 
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Role of Women in Agriculture Sector 
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ABSTRACT 
Agriculture is the primary source of live hood for about 
58 present of India’s population. India is developing 

country. Indian economic in importance sector, because 
70 present of the population is involved in his sector. 
Many women in developing countries are involved in 
agriculture sector. This paper finds that agriculture 
creates many jobs for women in agriculture sector .jobs 
that bring many household resources under women 
control leads to greater earing in the family .Due to these 
reasons and women’s lover education level compel the 
women have a gather tendency to remain in subsistence 
agriculture . The impression of liberalization and 
globalization on women is significant not only because 
they signify almost half of the total population, but also 
they face constraints, which make them less helpful from 
the liberalization. This part of research is importance the 
trend of female participation in agriculture crosswise 
several Indian states. The secondary data collated for the 
research is used to study the growth trend of the 
agriculture worker.  Analysis is done to categorize the 
states on their identical behaviour of participate in 
agriculture by clustering of economically active female 
in agriculture based on measurements output data and 
work participation rate. 
INTRUCTION  
Rural women have very hectic life. Her work starts from 
dawn and ends at dusk. The daily routine work begins 
from house cleaning Fetching drinking water dish 
washing, laundry, preparing food for family care of 
children, tailoring and sewing clothes. She managers 
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these activities very smartly. Women are regarded as the 
backbone of the rural perform. About 75 present of the 
Indian female population are form rural families who 
belonged to the small and marginal farmers and landless 
agricultural labourers. (Census of India 2001). Swami 
Nathan the famous agricultural scientist describes that it 
was women who first domesticated crops plants and 
theory that art and science of farming. Despite their 
importance of agriculture production women face server 
handicaps. they are in fact that largest group of landless 
labourers with little real security in case of breakup of 
the family owing to death or divorce inheritance laws 
and customs discriminate against them land reform and 
settlement programmes usually give sole tittle and hence 
the security needed for obtaining production  
Credits to the partner. Agriculture development 
programmes are usually planned by men and expected at 
men mechanization for the burden of tasks that are 
traditionally men’s responsibility leaving women 
burdens unrelieved or even increased  
Keywords; Work participation rate, Economically 
Active Female,  
Literature Review 
Molik saeeda (2005) women benefits projects 
Improvement has highpoints the deplorable conditions of 
rural women. In her research she has tried to link 
economic development with women welfares for the 
development women, she emphasizes on the need 
government to initiate women welfares project. 
Brohi Iskandar (2005) in his research paper “entitled 

Irrigation reforms lack gender Equality “ argued that 

despite gargantuan efforts and uncasing participation in 
socio –economic field, women role has been discarded. 
Farid et.al (2009) discussed the major role of women in 
farming and non –farming activities especially in post-
harvest operations , homestead gardening , livestock and 
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poultry rearing ,selling labour etc. the primary need of 
women working or seeking employment in various 
agriculture and non-agriculture activities is to meet the 
family needs and to enhance the family income. 
Bala N. (2010) cited in his working paper regarding 
engagement and participation of women worker in 
almost all activities of agriculture but there is 
discrimination in wages even if they do same type of 
work as male labour. Advance despite of their general 
and active involvement in agriculture of India, they are 
not careful for decision making in farm activities. 
Women contribution in agriculture will be known when 
women farmer will actively participate to build and 
improve their knowledge and gain access to new and 
necessary material to make use of maximum of them in 
their farming activities. 
 Women representation in agriculture  
1 Oxfam India –women are responsible for about 60-80 
% of food production and 90 % of dairy production  
2 Agriculture census 2010-11 out of estimated 118.7 
million cultivators, around 30 % were female  
3 Representation –less visible in farmer’s organisation 
are protests  
OBJECTIVE  

� To study the trend of women participation and 
optimistic participation of women in      
Agriculture. 

� To find out the role of women in agriculture. 
� To find out women Growth in Agriculture 

sector. 
� To analyse the gender differences in roles and 

activities in agriculture sector.  
� To find out the various ways and means to 

reduce gender differences and to improve the 
role of women in the agriculture. 

TABLE -1 
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State wise trend of women participation in 
agriculture and non-Agricultural  
State Total 

female 
workers  

Percent of 
female in 
Agriculture  

Percent of 
female in  
non-
Agriculture  

Himanchal 
pardesh  

630521 82.66 17.53 

Haripur 229137 55.59 44.41 
Nagaland 279166 82.66 17.34 
Andhra 
Pardesh 

9585381 73.44 26.56 

Rajasthan 4595570 81.07 18.93 
Madhya 
pardesh 

5046293 79.45 20.55 

Karnataka  5467914 61.11 38.89 
Tamil Nadu 7454473 59.30 40.70 
Maharashtra  10331758 74.53 25.47 
Gujarat 3544508 57.12 42.88 
Orissa 1584529 60.47 39.53 
Tripura  170238 52.78 47.22 
Assam 1265065 42.47 57.53 
Punjab 1409704 24.51 75.49 
Bihar 3541857 83.56 16.44 
West Bengal 3528612 32.62 67.38 
Uttar 
pardesh 

4999389 65.87 34.13 

Kerala 1776280 21.27 78.73 
 
Table-1 explains the scenario of female workers across 
Indian states and also visualizes the percentage of 
women involved in agriculture as primary occupation 
and the rest shows that percentage that generates their 
income from non-agriculture activity like household 
industry. it can be clearly indicated that across all the 
states considered for the our study women majorly 
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generates their income through agriculture activities 
Punjab Kerala and west Bangal where women were 
comparatively involved in non-agriculture activities 
Gujarat in percentage of Female workers 57.12 and non-
agriculture sector involved female 42.88 percent. 

Table -2 Average time speeds by Farm women in 
household and Agriculture activities 

Activity Involvement  
Land Preparation 34 
Drying ,deaning and 
storage  

85 

Seed cleaning and sowing  82 
Inter cultivation activities 88 
Register General of India 2011 
Table -2 show that the average time speeds by Farm 
women in household and Agriculture activities. In the 
peak season an active formwork speeds five to nine 
hours per day on the farm Agriculture and allied almost 
take the equal time and energy at per with household 
activities. 
 
Table -3 Average wage Earning Recived per day by 

causal labours by sex in Agriculture Sector 
TYPE OF 
OPRATION  

FEMALE MALE 

Manual work in 
cultivation 

38.06 48.14 

Ploughing 27.91 39.09 
Showing 32.73 41.81 
Transplanting  28.37 38.78 
Weeding  29.22 39.15 
Harvesting 25.74 34.68 
Other cultivation 
activities 

29.24 39.21 

Manual work in 
other 

27.65 39.27 
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Agriculture 30.65 44.84 
Activities 33.34 45.45 
Forestry 41.30 61.59 
Plantation  21.88 28.14 
Animal Husbandry 55.73 57.74 
Fisheries 27.96 42.64 
Other Agriculture 27.34 42.31 
Non Manual 
Work in 
cultivation 

34.98 56.49 

Non –Manual 
work in Activities 
other than 
cultivation 

29.01 44.84 

 
Source: Men and women in India (Census Report 2011) 
Fingers from the Census show that amongst rural women 
the percentage of marginal workers defined as working 
for less than 183 especially male workers coming from 
rural areas. 
 
4 Gender Differences in Roles Activities. 
Another issue is the problem ridden conceptualization of 
women and men’s work in rural environments in 

particular, the failure to   recognize the importance of 
their differing roles. 
  The production Role  
This refers to market production and home, subsistence 
production undertaken by women which generates an 
income. 
The Reproduction role  
This refers to child bearing and child reaming 
responsibility born by women. 
The Community management role  
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This refers to activities undertaken by women to ensure 
the provision of resources at the community level as an 
extension of their reproduction role. 
            Women typically tasks, activities or enterprises 
as food for the family folder for live lock and Medicinal 
uses men more often cut wood to sell or use as building 
materials. 
CONCLUSION  
 The Purpose of this study is to analyse the women 
participation in agriculture across diverse Indian states 
based on secondary data source. Efforts were made to 
systematically collate the  data and analysis the trend of 
women participation in each state the study clearly 
despites active involvement and participation of women 
in the agricultural sector in almost all the states with few 
exceptions like Kerala , Punjab ,and west Bangal women 
are activity participation in Non-Agriculture activities 
which includes house hold industry. Though 
discrimination of wages and in working students still 
prevails for women labour but due to implementations of 
various polices and initiatives taken by government the 
invisibility of women as an agricultural workers is 
plummeting and will further diminish in future. 

� Women must be aware regarding their existing 
rights, access to judicial relief and redress, 
removing discrimination through legal reforms 
and providing legal aid, assistance and 
counselling. 

� Priority must be given to women in accessing 
credit on soft terms banks and other financial 
institutions for setting up their business for 
buying properties and for house building. 

� More facilities should be provided to poor rural 
women for land agriculture and livestock 
extension services. 
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� Measures should be taken to enhance women’s 

literacy rats. A separate education policy for 
women may serve the purpose. 

� Government must lease land to women’s 

collectivist groups. 
� Access, control and ownership of land to for 

women must be ensured. 
� Vulnerable sections amongst women need to be 

taken in to account. 
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��ी �श�ा और समाज 
 

मो�नका गु�ता,  

 

��ी �श�ा ��ी और �श�ा को अ�नवाय� �प से 
जोड़ने वाल� अवधारणा है I इसका एक �प �श�ा म# 
ि��य% को पु'ष% क) ह� तरह शा�मल करने से सबं-धत 
है,  दसूरे �प म# यह ि��य% के �लए बनाई गई 3वशेष 
�श�ा प4ध�त को संद�भ�त करता है I भारत म# म6य 
और पुनजा�गरण काल के दौरान ि��य% को पु'ष% से 
अलग तरह क) �श�ा देने क) धारणा 3वक�सत हुई थी l 
वत�मान दौरे म# यह बात सव�मा9य है :क ��ी को भी 
उतना �श<�त होना चा>हए िजतना पु'ष होl यह �स4ध 
स?य है क) य>द माता �श<�त न होगी तो देश क) 
संतान% का कदा3प क@याण नह�ं हो सकता I 
आज हमारे भारत देश म# �श�ा का काफ) Cचार Cसार 
हो गया है I नवीनतम आंकड़% के अनुसार भारत क) 
सDपूण� जनसँFया का कर�ब 73 C�तशत भाग �श<�त है 
I भारत के सं3वधान के अनुJछेद 45 म# ये Cावधान है 
:क 14 वष� तक क) आयु के बJच% को मुOत �श�ा देना 
राPय का कत�Qय हैl भारत म# म>हलाओं का 64.6 
C�तशत भाग �श<�त है I 
आज हमारे देश क) योUय लड:कयाँ देश 3वदेश म# रहकर 
उJच �श�ा CाWत कर रह� हX I  वे केवल डॉZटर, 
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इंजी�नयर, आई. ऐं. एस. ऑ:फसर तथा पु�लस क) बड़ी 
नोक^रय% एवं सेना म# काम कर रह� हX I  कुछ ऐसे सेवा 
के �े� भी हX , िजसम# म>हलाएँ अपनी अ_णी भू�मका 
�नभाती है I न�स`ग �श�ा समाज तथा समुदाय सेवा म# 
म>हलाओं क) संFया काफ) है I 
�श�ा के Cचार के कारण म>हलाएँ एक �श�क के �प 
म# भी अपनी 3व�शaट भू�मका �नभा रह� हX , जो हमारे 
देश के �लए बहुत मह?वपूण� बात है I 
देश क) नार� आगे बढ़े उससे हमारा देश भी आगे बढे I 
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नार� बीच संवेदना है �क संवेदना बीच नार� 
 

डॉ. #वरल पटेल,  
अ�स�ट(ट )ोफेसर +हदं�  

डॉ. बाबासाहेब आ/बेडकर ओपन यू�नव�स3ट�, अहमदावाद. 
 
‘नार� अ?यंत संवेदनशील है या होती है.’ यह बात मX 
जब से समझने बूझने लगी हँू तब से सुनती आ रह� हँू. 
न केवल मX, अ3पतु आप भी. जाने कब से चला आ रहा 
होगा ? घीसा-3पटा भी हो गया होगा. ले:कन :फर भी 
इस कदर चलता आ रहा है जैसे नार� के अ�त^रZत इस 
सिृaट का कोई Cाणी संवेदनशील होता ह� नह�ं. अगर 
होता भी होगा तो बची-कुची संवेदना ह� उसके >ह�से आ 
पाई होगी. ख़ैर, 3वषय पर आगे बढ़ने से पहले संवेदना 
का अथ� समझ लेते हX- ‘संवेदना मनुaय के QयिZतगत 
अनुभव% या :कसी के दखु% को देखकर उठने वाला 
सहानुभू�त का भाव है.’ अब यह शmद, जब नार� जा�त 
के साथ जुड़ता हX तो नार� संवेदना हो जाता है :फर 
इसका अथ� संकु-चत होकर केवल और केवल नार� मन 
म# उपजी सम�याओं, दःुख%, कaट%, आशा और �नराशा 
के भाव% का बोध कराती हX. अथ� को जान लेने के बाद 
आप इतना तो समझ ह� गये ह%गे :क संवेदना शmद 
केवल नार� के >ह�से का नह�ं हX. :फर Coन यह है :क 
जब-जब इस शmद का िजp होता है तो नार� क) C�तमा 
हमारे मन म# Zय% बनने लगती है ठqक वैसे ह� जसेै 
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प4मावती नाम लेते ह� संुदर राजकुमार� क) क@पना 
करने लगते है. इस Coन के बारे म# 3वचार कर# तो मेरा 
मत यह है :क सिृaट क) रचना भले ह� :कसी दैवीय 
शिZत से हुई हो. पर9तु इस सिृaट को चलायमान रखने 
म# नर और नार� दोन% का मह?वपूण� अवदान है. अब 
बात आती हX नार�-संवेदना :क तो नार� वह हX िजसक) 
कोख म# सिृaट का हर मनुaय बीज �प म# अंकु^रत होता 
है और उनके �लए संवेदना के भाव एक नार� मन म# 
आना �वाभा3वक है.  

 मनुaय एक सामािजक Cाणी है और वह जैसे ह� 
समाज म# Cवेश करता है वैसे ह� उसके सुख दःुख का 
3व�तार होने के साथ-साथ वह एक दसूरे पर आ-rत हो 
जाते हX. चँू:क पहले कहा जा चुका है :क नार�-संवेदना 
एक �वाभा3वक :pया है. हालां:क पु'ष भी इससे अछूते 
नह�ं है पर नार� अपे�ाकृत अ-धक संवेदनशील होती हX. 
यह� कारण है :क दया, क'णा, सहानुभू�त, सहनशीलता, 
परोपकार आ>द भाव% से उसका sदय हमेशा अलंकृत 
रहता है. कहते है न :क :कसी भी चीज क) अ�त हमेशा 
घातक होती है – 
 “ अ�त 4पेण वै सीता 6य�तगव7ण रावण: 
 अ�तदानादˎ ब�लब38धो 6य�त सव3� वज3येतˎ.” 
उसके sदय के शोभाकारक इन गुण-त?व% क) आड़ म# 
समाज उसे कमजोर बनाने लगा. समाज का एक >ह�सा 
अध�नार�oवर क) संरचना को तोड़कर नार� को ह�नता क) 
बेtड़य% के बीच धकेलने का Cयास करता आया है. उसके 
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इन Cयास% म# वह कहाँ और :कतना सफल हुआ है और 
:कतना असफल ये तो आप और मX जानते ह� हX. बात 
नार�-बीच संवेदना क) हो रह� हX तो संवेदनाएँ कोमल 
होती हX, नाजुक होती हX और ��ी भी. इसका अथ� हुआ 
:क नार� के बीच संवेदनाएँ अपने सहज भाव म# रहती हX.  

 अब तक हम एक ह� पहलू क) चचा� कर रहे थे. 
आइये, दसूरे पहलू को भी देख ल# जसैा :क ऊपर कहा है 
:क संवेदनाएँ नाजुक होती हX, तो नाजुक चीज# तो 
संभालकर रखने क) होती हX न; :फर हमने ��ी के 
स9दभ� म# भी तो यह� बात कह� थी. अब काँच जसैी 
नाजुक चीज टूटेगी तो उसक) :करच# घातक तो होगी ह� 
न. और आप ये कैसे भूल सकते हो :क जो ममता क) 
मूरत हX वो शिZत �व�पेण भी तो है. नार� क) 
सDवेदनाओं से केवल पु'ष ह� खेलते हX ऐसा नह�ं हX एक 
नार� भी.... . 
 ख़ैर, हम सब वा:कफ है समाज क) ि�थ�तय%- 
प^रि�थ�तय% से ले:कन कुछ भी हो इस जकडन के बीच 
भी नार� ने अपनी सशिZतकरण क) राह तलाश ल� हX 
िजस पर चलने के �लए वह अपनी सकारा?मक ऊजा� 
और सोच के साथ जुट� हुई हX.              
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म+हला सशि<तकरण बनाम ��ी संवेदनाए ँ
 

डॉ. वनमाला बा#व�कर,  
डो. बाबासाहेब अबेंडकर ओपन यु�नव�स3ट�. 

 
 

या देवी सव�भूतेषु शिZत-�पेण संि�थता। 
नम�त�यै नम�त�यै नम�त�यै नमो नम; 

आज 3वoवभर म# म>हला सशिZतकरण शmद बहुत ह� 
Cच�लत है। खास करके 8 माच� अंतरा�ay�य म>हला 
>दवस , इस मौके पर 3व3वध सं�थाओ मz म>हलाओं के 
स9मान मे अलग अलग काय�pम% का आयोजन :कया 
जाता है। >द@ह� मे तीसर� म>हला पो�ट ऑ:फस का 
शुभारंभ हुआ। नई >द@ह� म# नी�त आयोग ने अंतरा�ay�य 
म>हला >दवस के उपल� म# वुमेन yा9�फ़ो�म`ग इंtडया 
अवा|�स के चौथे सं�कारण का आयोजन :कया गया 
िजसम#  र�ा मं�ी राजनाथ �सहं ने वा}णिPयक और 
सामािजक दोन% �े� म# म>हलाओं को पुर�कार Cदान 
:कए गए।  
   म>हला सशिZतकरण को दो शmद% मz कहा जाए तो 
इससे म>हलाओं को उनक) शिZत से प^र-चत करवाया 
जाता है। 1911 से अब तक हम 109 बार म>हला 
>दवस मना चुके है और मनाना भी चा>हए इसम# कोई 
दोराय नह�ं है। :क9तु म>हला सशिZतकरण एक पहलू है 
दसूरा पहलू ��ी क) सवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। 
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नार� अबला तो नह�ं है पर मै-थल� शरण गुWत जी क) 
दसूर� पंिZत आज भी Cासं-गक है ,Pयादा तर 
प^रि�थ�तयोम# नार� क) आंखे संवेदनशील होने के कारण 
छलक जाती हX ।  

अबला जीवन हाय तु/हार� यह� कहानी, 
आँचल म( है दधू और आँख@ म( पानी। 

नार� Cेम, ?याग और दया क) मू�त� है और जहां भाव हX 
वह�ं संवेदनाएं भी होती हX । नार� िजतनी कठोर है उतनी 
ह� मदृ ुभी है। उसे कोई नह�ं समज पाता है वह अपने 
आप को ह� यह समजा पाती है जब कभी ऐसे मौके 
आते हX . िजनमे उसे सशZत बताया जाता है। जब 
संवेदना और सशिZतकरण के बीच  टकराव होता है तब 
संवेदनाएँ जीत जाती है। नार� अपने आपको कभी भी 
कमजोर नह�ं पड़ने देती । ले:कन संवेदनाएँ उभर कर 
आने पर वह कमजोर >दखने लगती है । जब :क 
संवेदनाएँ उसक) ताकत है कमजोर� नह�ं । Zयो:क ��ी, 
एक माँ है, बेट� है, बहन है, प?नी है, बहू है। वह अपने 
भीतर क) संवेदनाएँ दबा कर रखती है। सब कुछ सहती 
है।  जब पूरा sदय �पी सागर भर जाता है तब वह 
छलक पड़ता है। सशZत होने के बावजतु वह कुछ नह�ं 
कर पाती तब उसे ठेस पहँुचती है। आज के दौर मे ��ी 
क) संवेदनाओं को मजबूत बनाना होगा।  इसी�लए    
सशिZतकरण के दौरान भौ�तक , आ6याि?मक शार�^रक 
और मान�सक सभी �तर पर मा>हलाओं म# आ?म3वoवास 
जागतृ करना सबसे मह?वपूण� है । म>हला सशिZतकरण 
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एक अ�भयान है। इसके अतंग�त म>हलाओं को जागतृ 
कर उनक) सामािजक और आ-थ�क Cग�त और भागीदार� 
को Cो?सा>हत :कया जाना चा>हए यह उसके सवाग̀ी 
3वकास के �लए अ�तशय मह?वपूण� है। एक सशZत 
समाज क) रचना हेतु म>हलाओं का सभी �े� म# स�म 
होना बहुत ह� ज�र� है। हर रोज उ9ह# उतनाह� स9मान 
�मलना चा>हए िजतना 8 माच� को �मलता है उनके �लए 
हर रोज म>हला >दन होना चा>हए। इसक) शुरवात घर से 
शु� होते हुए समाज, देश और द�ुनया तक पहंुचनी 
चा>हए। अ�तु 
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કોરોના અને તેના ં�વા અનેક રોગોને થતા ંરોકવામા ં
ભારતીય નાર�� ુ ંતથા ભારતીય સ�ં�ૃિત�ુ ંઆગ"ુ ં

મહ$વ 

 

ડૉ. 'ક(જલ અમીન દ+સાઈ 

 
ભારતીય પરંપરામા,ં સા�ં�ૃિતક 'રત'રવાજોમા ંઅને ધાિમ1ક 

િવિધિવધાનમા ં િવ2ાન ને સાહ3જક ર�તે જ સમાિવ4ટ 

કરવામા ંઆવેલ છે. ભારતીય સમાજમા ંનાર�ને �ુ7ંુબના 

મહ$વના ંઘટક તર�ક+ અને સામા3જક 'રવાજોમા ંઅગ$યના 

�તભં તર�ક+ સૈકાઓથી મહ$વ મળેલ છે. 

આજના ં સમયમા ં િવ= >યાર+ કોરોનાની મહામાર�નો 

સામનો ?@ુના ંધોરણે કર� રAુ ં છે. �વા�Bય સાચવવામા ં

ભારતીય �ીની Dિૂમકા અને િવ2ાન ની FG4ટએ Iબૂ જ 

અગ$યની ક+ટલીક 'દનચયાJ છે � ભારતે સદ�ઓથી 

Kવન Kવવાની ર�ત તર�ક+ �વીકાર� છે અને એનાથી 

અનેક રોગો અને મહામાર�ઓથી આપણને સૌને ર�ણ 

મળ� રAુ ં છે. આજના સમયના ં સદંભJમા ં �નો ઉNલખે 

અને Pચાર Pસાર અિતઆવQયક છે.  

આપણી સ�ં�ૃિતમા ં �વRછતા�ુ ંSNૂય અને મહ$વ છે અને 

ઘરની �વRછતામા ં અને બાળકોની ક+ળવણીમા ં નાર�નો 

ફાળો અનોખો છે. સવાર+ Pાતઃ કાળમા ં જ �નાના'દથી 
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પરવાર�ને જ રસોઈઘરમા ં જ"ુ ં એ િનયમ એ ખોરાકની 

V@ુતા માટ+ જ તો છે. રોજ માટલા ં િવRWળ�ને જ �વRછ 

પાણીનો સXંહ કરવો અને પાYણયાર+ દ�વો કરવો અને 

દ�વો-[\ૂ કર�એ એ જ]યા �વRછ જ રાખવી એ પાણીની 

V@ુતા માટ+ જ તો છે. ઘર મા ં ટાકંા બનાવડાવીને 

વરસાદ�ુ ં�વRછ પાણી સXંહ કરવાની પ^ધિત બાર+માસ 

પીવાલયક પાણીની _યવ�થા એ �વા�Bય \ળવવા અને 

સકંટ સમયે તકલીફના ંપડ+ એના માટ+ જ તો છે. 

�ી સવાર-સાજં ઘરમા ં આરતી કર�ને એમા ં ક[રૂનો 

ઉપયોગ વાયરસનો નાશ કર+ છે. ઘરમા ં `લુસીનો છોડ 

અને $યા ંસં̂ યા ટાણે દ�વો અને [\ુ, પીપળાના ં"�ૃની 

[\ુ અને જતન, aબાના તોરણ, aબાના લાકડાનો 

ઉપયોગ કર�ને િવિવધ ઔષિધઓનો ઉપયોગ કર�ને 

નાના- મોટા દટ+ક Pસગંે ય2 કરવો ક+ � રોગકારક 

જ ં̀ નુો �વા ક+ વાયરસ અને બેdટ+'રયાનો નાશ કર�ને 

હવા�ુ ંVGુ^દકારણ જ તો કર+ છે.  

બહારથી આવીને હાથ પગ ધોવા, 'દવસમા ં 2-3 વાર 

�નાન કર"ુ ંએ આપણી માતા નાનપણથી જ શીખવાડ+ છે. 

ઘરના ં અને બહારના ં કપડા ં gુદા રાખવા, રસોઈ કરતા ં

પહ+લા �નાન કર"ુ,ં �ુદરતી હાજતેથી આવીને �નાન કર"ુ ં

, �મશાનથી આવીને �નાન કર"ુ ંવગેર+ સદ�ઓથી ચાલતી 

પરંપરા છે અને એ �વા�Bય અને �વRછતા \ળવવા માટ+ 



�ી, િશ�ણ અને સમાજ  38 

જ તો દh િનક અને લૌ'કક 'iયાઓ સાથે જોડવામા ંઆ_યા 

છે. 

j'ૃહણીઓ વષJભર�ુ ં અનાજ, કઠોળ, મસાલા ભર+ છે એ 

�ુદરતી હોનારતોના ંસમયે ખવાપીવાની અગવડ ના ંપડ+ 

એના માટ+ તથા બીK કોઈ તકલીફના સમયે સકંટ 

સામાની સાકંળ બને છે. શાકાહાર� ભોજન અને પાછ� એ 

ભોજનમા ંિવિવધતા અને સં̀ Yુલતતા �મક+ lધુવાર+ મગ, 

jmુુવાર+ પીળ� વાનગી �વી ક+ દાળ, ઉપવાસ સમયે gુદા 

Pકારનો હળવો ખોરાક, આYગયારસના ં ઉપવાસ, અનેક 

તહ+વારોના તાણાવાણામંા ંjુથંાયેn ુ ંધાિમ1ક આચરણ અને 

એને અ�સુાર ભોજનની િવિવધતાઓ અને P�ૃિતને 

તાલમેલમા ં રાખીને વૈ2ાિનક FG4ટએ રચવામા ં આવેલા 

ર�િત'રવાજો એ શાર�'રક oખુાકાર� માટ+ અને સામા3જક 

�વા�થયની \ળવણી માટ+ જ તો છે.  

"�ૃોને [જૂવા, P�ૃિતને [જૂવી, પV ુ પ�ીઓને દ+વ 

સમાન ગણીને [\ુ કરવી અને  એમને ચારો તથા ચણ 

નાખ"ુ,ં શાકાહાર અપનાનવવો એ Vુ ંછે? િવ2ાન જ તો 

છે. P�ૃિતને સં̀ Yુલત રાખવા માટ+ Iબૂ જ અગ$ય�ુ ં છે. 

હવામાન અને આબોહવાને અ�લુ�ીને અલગ અલગ 

િવ�તારોમા ં િવિવધ ખાન-પાન ની ર�ત અને પોષાકની 

િવિવધતા એ �વા�Bયને મજlતૂ અને િનરોગી રાખવા 

માટ+ જ તો છે �ને આપણે સ�ં�ૃિત સાથે જોડ?ુ ંછે. 
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ભારતીય સ�ં�ૃિતમા ંબે _યqdત વRચ ેવાતચીત વખતે 2 

થી 3 rટ�ુ ં sતર હોય છે >યાર+ િવદ+શી સ�ં�ૃિતમા ંઆ 

sતર લગભગ 1 rટ �ટnુ ં જ હોય છે અને વળ� 

િવદ+શમા ંપાuં હાથ િમલાવીને વાતચીતની શvઆત થાય 

છે. >યાર+ ભારતમા ંઅિતિથને બે હાથ જોડ�ને આવકારવા 

અને મયાJ'દત સપંકJ રાખવો એ આપણી સ�ં�ૃિતની 

ઓળખ છે. કોરોના �વા રોગ ક+ � રોગી _યqdતના P$ય� 

સપંકJમા ંઅવવાથી ફ+લાય છે � બી\ દ+શોમા ંઅિત ઝડપે 

ફ+લાઈ રxા છે >યાર+ આપણી રહનસહનની ર�તના કારણે 

ભારતમા ંઆ રોગ ફ+લાવાની ઝડપ ઘણા sશે મયાJ'દત 

છે. આ� સમX િવ=એ અYભવાદન કરવા માટ+ 

નમ�કારની SFુા નો �વીકાર કયy છે. 

દh િનક યોગાzયાસ અને Pાણાયામની 'iયાઓ એ શર�ર 

અને મનને મજlતૂ કરવા માટ+ જ તો છે. આ� આખા 

િવ=એ આ Pણાલીઓને �વીકાર� છે અને એનો અzયાસ 

દર+ક દ+શમા ંથવા લા]યો છે. 

ભારતની �ીના ં રસોડાના ં મસાYલયાના ં ડ{બામા ં વૈ| 

ક�ાની સામXીઓનો દh િનક ઉપયોગ Iબૂ સામા}ય છે. 

�નાથી સામા}ય રોગો �વાક+ શરદ�, ઉધરસ, તાવ, 

~ુખાવો, કબ3જયાત, અપચો વગેર+ને થતા ં પહ+લા જ 

અટકાવી શકાય છે અને �વા�Bયની \ળવણી શ� બને 

છે.  
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ગરમ ખોરાક અને તાજો રાધેંલો ખોરાક જ લેવો અને હવા 

ઉ\સને ^યાનમા ં રાખીને વા�`શુા� Pમાણે ઘરની 

બાધંણી કરાવવી, રાતે વહ+લા oઈૂ ને સવાર+ વહ+લા 

ઊઠ"ુ.ં કપડા ંધોઈને તડક+ નાખવા,ં સવાર+ oયૂJને sજYલ 

આપવી અને થોડો સમય �ુમળા oયૂJPકાશમા ંરહ+" ુ ંએ Vુ ં

છે? િવ2ાન જ તો છે. િવટાિમન ડ�-3 પણ મળે અને 

શર�ર પરના વાયરસ oયૂJના તાપમા ંટક� પણ ના ંશક+.  

'દવાળ� વખતે સમX ઘરની સાફસફાઇ, ઘર ધોળાવ"ુ,ં 

ગાદલા ંતપાવવા, અનાજ અને કઠોળ તપાવવા એ બ� ુ

Vુ ંછે!? વાયરસ અને Kવજ ં̀ ઓુથી Sdુત કરવા માટ+ જ 

તો છે. 

�ુલ મળ�ને ભારતીય સ�ં�ૃિત Pમાણે Kવા` ુ ં Kવન, 

સામા3જક અને ધાિમ1ક 'રત'રવાજો�ુ ં પાલન કરતા-ં

કરાવતા ં�વાભાિવક ર�તે Kવા` ુ ંKવન એ એક વૈ2ાિનક 

ઢબે જ Kવા` ુ ંKવન છે. અને ઘરની �ી સમી �ીનો આ 

બધામા ંઅSNુય ફાળો છે. જગજનાની મા ંઅને નાર� ` ુ ં

નારાયણી એ અમ�ુ ંથો�ુ ંકહ+વાય છે! 
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�ી: અ��ત�વ વગરની ઓળખ 
 

�ક�જલ �. પરમાર,  
આિસ�ટ�ટ �ોફ"સર,  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-, 
અમદાવાદ.  

 

સારાશં 

આજનો ?ગુ ૨૧મી સદ�નો ?ગુ છે, �મા ંસામા}ય ર�તે 

�ી-[mુુષ ને સમાન ગણવામા ં આવતા હોય છે. સમય, 

�થળ અને સમજણની સાથે �ીની એક અલગ ઓળખ 

બનતી હોય છે. �ીને સહનશqdત, નાર� ` ુ ં નારાયણી, 

સહા�Dુિૂત, લાગણીસભર �વા નામોથી ઓળખવામા ં

આવે છે. િવ=ભરમા ં ૮ માચJના રોજ મ'હલાદ�ન તર�ક+ 

મનાવવામા ં આવે છે. મ'હલા'દનની ઉજવણી �ીને 

મહ$વકા�ંી બનાવે છે કારણક+ �ાર+ય નર'દન �વા 

'દવસની ઉજવણી કરવામા ં આવતી નથી. એક મહાન 

લેખક �ારા કહ+વામા ંઆ_?ુ ંછે ક+ એકલી �ી ૧૦૦ ઘરોના 

કામ કર�ને પણ પોતાના બાળકો�ુ ંjજુરાન કર� શક+ છે 

પરં` ુએકલો [mુુષ �ી વગર હાથ-પગ િવનાનો અપગં 

બની \ય છે. એક સમય એવો હતો જયા �ીઓને મા� 

ઘરની ચાર દ�વાલમા ંર+હવા�ુ ંફરમાન હોય છે, �વત�ંતા 

પહ+લાનો સમય પર ^યાન દોર�યે તો રાણી લ�મીબાઈ, 

સાિવ�ીબાઈ rલ,ે સરો3જની નાય�ુ  �વી મ'હલાઓ દ+શ 
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તેમજ સમાજ oધુારણા માટ+ પોતાની પરવા નહોતી કર�, 

તેઓ મ'હલાઓ માટ+ એક િવચાર બનીને આ� પણ 

Kવતં છે. �ી એક ઓળખ  છે પરં` ુ તેની ઓળખ�ુ ં

અq�ત$વ આ� સમાજની ર�ત-ર�વાજ, પરંપરાઓ મા ં

સમાઈ ગ?ુ ંછે. 
ચાવીvપ શ{દો: શqdત, �ી, સશqdતકરણ, અq�ત$વ, નર-

નાર� 
��તાવના 
આજનો ?ગુ ૨૧મી સદ�નો ?ગુ છે, �મા ંસામા}ય ર�તે 

�ી-[mુુષને સમાન ગણવામા ં આવતા હોય છે. સમય, 

�થળ અને સમજણની સાથે �ીની એક અલગ ઓળખ 

બનતી હોય છે. �ીને સહનશqdત, નાર� ` ુ ં નારાયણી, 

સહા�Dુિૂત, લાગણીસભર �વા નામોથી ઓળખવામા ં

આવે છે. િવ=ભરમા ં ૮ માચJના રોજ મ'હલા'દન તર�ક+ 

મનાવવામા ં આવે છે. મ'હલા'દનની ઉજવણી �ીને 

મહ$વકા�ંી બનાવે છે કારણક+ �ાર+ય નર'દન �વા 

'દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવતી નથી. Pથમ રા4��ય 

મ'હલા પ'રષદમા ં �ી િવષયક અzયાસોના સદંભJમા ં

જણાવવામા ંઆ_?ુ ંક+ “ Women’s studies in the sense 
of scientific studies of women’s multiple role in the 
society must become a component in different 
subject and find a place in all social sciences.” 
આમ �ી િવષયક અzયાસો એટલ ે સમાજમા ં �ીઓની 
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બ�િુવધ Dિૂમકાના સદંભJમા ંવૈ2ાિનક અzયાસો અને gુદા 

gુદા િવભાગો ન હોવા છતા ં સામા3જક િવ2ાનોમા ં એ�ુ ં

�થાન જોવા મળે છે. એક મહાન લેખક �ારા કહ+વામા ં

આ_?ુ ં છે ક+ એકલો �ી ૧૦૦ ઘરોના કામ કર�ને પણ 

પોતાના બાળકો�ુ ંjજુરાન કર� શક+ છે પરં` ુએકલો [vુષ 

�ી વગર હાથ- પગ િવનાનો અપગં બની \ય છે. 

સામા}ય ર�તે જોઈએ તો �ીઓને મા� ઘરની ચાર 

દ�વાલમા ંર+હવા�ુ ંફરમાન હોય છે. ડૉ.ચ'ંFકા રાવલ અને 

ડૉ શૈલે\ �વુ (૨૦૧૩) �ારા �ીઓ અને સમાજ ઉપર 

અzયાસ કરવામા ંઆ_યો હતો �મા ંતેમને જણા_?ુ ંહ` ુ ંક+ 

�ી અને સમાજ એકબી\ના પયાJય છે. વતJમાન સમયમા ં

નાર�વાદ� FG4ટકોણથી થયેલા સશંોધન એ નવા ખેડાણો 

અને પડકાર ઊભા કયાJ છે. સમાજના ઉ�ભવકાળથી 

સમાજKવનના િવિવધ પાસા, સબધં, સમ�યાઓ વગેર+ 

સાથે �ી Kવન અYભ� ર�તે સકંળાયેલી છે. �ી જયાર+ 

ઘરની ચાર દ�વાલ ને પાર કર� મેદાનમા ંતલવાર લઇ 

ઉભી રહ+ $યાર+ �ી ન'હ પરં` ુ �ી શqdત �વvપે બહાર 

આવે છે 
�ી અq�ત$વ 
    સમાજમા ં સામા}ય ર�તે જોઈએ તો �ીઓ કરતા 

[mુુષોને વધાર+ માન આપવામા ં આવ`ુ ં હોય છે. �ી 

એટલે ઘરની રખેવાળ�, �ુ7ંુબનો આધાર, [mુુષો�ુ ં

અધJsગ આવા િવચારો આજની પેઢ�એ પણ અમલમા ં
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નથી આ_યા. લોકો વાતો તો મોટ� કર� શક+ છે ક+ તેઓ 

�ીઓને સ}માન આપે છે, તેમના હ�ો અને અિધકારો 

િવષે ચચાJ કર+ છે પરં` ુ એ સમાજમા ં જયાર+ �ીના 

ચ'ર�મા ં સવાલ ઉઠ+ છે $યાર+ સમાજની બધી ખરાબ 

aગળ�ઓ �ી તરફ જ ચ�ધવામા ં આવે છે. સ?ંdુત 

�ુ7ંુબમા ં�ીઓના બોલવા–ચાલવા, હરવા- ફરવા, કપડા 

પેહરવા આ બધી વાતોમા ંબધંન રહ+ છે. જયાર+ સત?ગુ 

ચાલતો હતો $યાર+ ભગવાનને પણ મ'હસાoરુ �વા 

રા�સનો નાશ કરવા એક �ીની મદદ લેવી પડ� હતી. 
     ~ુિનયામા ં િવકાસ થતો ગયો િવિવધ Pકારના 

કાયદાઓ પણ આ_યા પરં` ુ ખર+ખર � �ી�ુ ં અq�ત$વ 

સમાજ સામે રgૂ થ"ુ ંજોઈએ એ શ� ન બ}?ુ.ં ધમJ gુદા 

gુદા હોય તો Vુ ં�ી�ુ ંઅq�ત$વ બદલાઈ \ય છે એ મોટો 

P� છે. 'હ(~ુ, Sqુ�લમ , શીખ ક+ પારસી ધમJ હોય પરં` ુ

�ી�ુ ંવચJ�વ ધમJ નથી જો` ુ,ં સમાજ મા� \િતથી \ણે 

છે. �ી પોતા�ુ ંઅq�ત$વ અને ઓળખ \તે ઊભી કરતી 

હોય છે પરં` ુસમાજ તેના અq�ત$વને બહાર આવવા દ+તો 

નથી. સ?ંકુત �ુ7ંુબમા ંજોઈએ તો એક 'દવસ જો ઘરમા ં

�ી ના હોય તો ઘર અ�ત-_ય�ત થઇ \ય છે. જયાર+ તે 

ઘરમા ંહાજર હોય તો તેની જv'રયાત નથી દ+ખાતી પરં` ુ

જયાર+ ના હોય $યાર+ ખર+ખર એની ગેરહાજર�મા ં ખબર 

પડ+ છે. મોટ� ઉમરની _યqdત સાથે નાની ઉમરની 

_યqdતઓએ મયાJદા[વૂJક વતJ" ુ ંપડ+ છે. એ"ુ ં કહ+વાય છે 
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ક+ એક [mુુષ એક �ુળ�ુ ંસ}માન વધાર+ છે  પરં` ુએક �ી 

બે �ુળ, સમાજ, રાજય અને દ+શ�ુ ંસ}માન વધાર+ છે.  
      �વત�ંતા પહ+લાના સમય પર ^યાન દોર�યે તો 

રાણી લ�મીબાઈ, સાિવ�ીબાઈ rલ,ે સરોKની નાય�ુ  

�વી મ'હલાઓ દ+શ તેમજ સમાજ oધુારણા માટ+ પોતાની 

પરવા નથી કર�, તેઓ મ'હલાઓ  માટ+ એક િવચાર 

બનીને આ� પણ Kવતં છે. ભારતીય સમાજમા ં�ીઓની 

પરપરાગત અને આ�િુનક Dિૂમકા દર�\ સાથે અYભ� 

ર�તે સકંળાયેલ છે.ભારતની બધંારણ, રાજનીિતના 

માગJદશJન િસ@ાતંો, કા�નૂીકરણ, િશ�ણ, સSહૂ મા^યમો 

ઉપરાતં શહ+ર�કરણ, વગેર+ સમાજના SNૂયોમા ં પ'રવતJન 

આ_?ુ ં છે. બધંારણની સમાનતાની વા�તિવકતા gુદ� છે. 

આ�િુનક િવચારસરણીવાળા કહ+વાતા સમાજમા ં �ીઓ 

માટ+ના ર�ત-ર�વાજો અને Pણાલીમા ં ઓu પ'રવતJન 

આ_?ુ ંછે. ~ુિનયાની દર+ક �ી માટ+ એ"ુ ંકહ� શકાય... 
એક હસતો ચહ"રો, અ4 ુસતંાડતો, 
બે 'ખો જવાબદાર-એ ઢળતી, 

બે અઘરો સહનશ�7ત એ મલકતા ં
અર" આ 8ુ!ં આ તો �ી બની ગઈ  

        આમ જ ~ુિનયાને સમાજની ભીડમા ં એક �ી�ુ ં

સા�ુ,ં વા$સNય ભ?ુ� Kવન uપાઈ ગ?ુ ં છે. દર+ક નાર��ુ ં

ઉ�મ ઘર+ ુ ં તે�ુ ં સ}માન અને ઈ�જત હોય છે પરં` ુ

જયાર+ સમાજના અSકુ નરાધમો �ારા એની ખરાબ છાપ 
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બનાવવામા ં આવે છે. દ+શના બધંારણમા ં ભલે �ીઓમા ં

માટ+ નવા કાયદા ઘડવામા ં આ_યા હોય પરં` ુ એ 

કાયદાઓ ક+ટલા અમલમા ંSકુાય છે એતો સમાજ જ \ણે 

છે.  કાયદાઓ હોવા છતા ં �ીઓ સાથે બળાતકાર �વા 

�ૃ$યો થાય છે, �માથંી મોટાભાગના હવશખોરો સમાજમા ં

આ"ુ ં �ૃ$ય કરવા છતા ં ઈ�જતથી રહ+તા હોય છે, $યાર+ 

મનમા ંએક સવાલ ઉઠ+ છે ક+ Vુ ંખર+ખર �ીના ઘર+ણાનંી 

કોઈ 'ક(મત નથી, આ સવાલ સમાજની એ દર+ક _યqdતને 

છે � �ીઓ માટ+ સ}માન ના દ+ખાડા કર+ છે. સવાલ એજ 

છે મા� જવાબની 'દશા બદલવાની જvર છે, નઝ'રયે ક� 

બાત હh, >યા ં oધુી �ી પોતે સ�મ નહ� બને પોતાની 

માટ+ $યા ં oધુી સમાજની jુચંવણમા ં jુચંવાતા પોતાની 

ઓળખ નહ� બનાવી શક+ અને વતJમાનની �મજ �ી: એક 

અq�ત$વ વગરની ઓળખ બનીને રહ� જશે. 
ધાિમ1ક પરમાર (Pતીલીપી) 

`ુ ંએક �ી છે  
ઊભી થા લ�ને પામવા થા તૈયાર, \તને રાખી અડગ 

Iદુને સાભંળ 
મજlતુ ઈરાદ+ સપના કર સાકાર, શા માટ+ મર"ુ?ં 

અ�તાયને જ ` ુ ંમાર 
�ુળ-દ�પક બની બે �ુળને તાર, Iદુને P¡¢Nલત કર�, 

આનદંને સર 
સસંારના માગ£ ચલાવ Yબ(દાસ કાર, ` ુ ંએક �ી છે. 
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સદંભ= 
� ડૉ.ચ'ંFકા રાવલ અને ડૉ શૈલે\ �વુ (૨૦૧૩), 

�ી અને સમાજ. પા= પ¤{લક+શન, ૨૦૧૩ 
� Pratilipi app (કિવતાઓ, નવલકથાઓ, 

સાહસકથાઓ તેમજ િવિવધ વાતાJઓનો સXંહ) 
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�ી િશ>ણથી �ીના દરજB પર BCિૃત 
 

ડૉ. ગણેશ એચ. �Bપતી,  
આિસ�ટ�ટ�ોફ"સર,  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ- 
 

��તાવના :- 
�વત�ંતા બાદ ભારતમા ં વ�તી િશ�ણનો _યાપ અને 

િવ�તાર વઘતો ગયો છે. તેમ �ીના દર�\ અનેકિવઘ 

અસરો થઇ છે. �માનંી ન¥ઘપરની અસરો આપણે તેમના 

પ'રવતJન સાથે જોવા મળે છે. 

Eય�7તનો િવકાસ :- 
િશ�ણ િવના �ી પરાઘીન બની એ�ુ ં _યqdત$વ �ુ'ઠત 

અને પાગં  ુહ` ુ ં તે �વત�ં ર�તે કોઇ િનણJય લઇ શકતી 

ન હતી �મ �મ િશ�ણ વઘ` ુગ?ુ ં તેમ �ીને સવા�ગી 

િવકાસની તક મળ� છે. તેને પોતાની o¦ુ§ુત 

શqdતઓનેખીલવાની તક શૈ�Yણક સ�ંથાઓમા ં મળે છે. 
શાળા અને કૉલેજના વગJ, Pિતિનિઘ, િવિવઘ P"િૃતઓ �ી 

ક+ રમત-ગ¨મત, સગંીત, નાટ©, કલા વગેર+મા ં ભાગ 

લેવાથી તેનો _યqdત મ�ાનો િવકાસ થાય છે. વતJમાન 

સમયમા ં િશ�ણને લીઘે તેનામા ંઆ$મિવ=ાસ Pગટ થયો 

છે. બૌqªઘક ર�તે િનણJયો લેતી થઇ છે. 

BCિૃત :- 
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િશ�ણને લીઘે �ીઓમા ં િવિવઘ \jિૃત આવી છે. તે 

પોતાના હ�ો અને ફરજોને વ« ુસાર� ર�તે સમજતી થઇ 

છે. સમાજમા ં સામા3જક, આિથ1ક, _યાવસાિયક ��ેોમા ં

પોતાના હ�ોથી સભાન બની છે. ભારતીય બઘંારણ અને 

કાયદાઓથી મા'હતગાર બની છે. સભાન બની છે િવિવઘ 

�ે�મા ં િશY�ત �ીઓ હવે સમાનતા અને �વત�ંતાનો 

દાવો કરતી થઇ છે. સમાજમા ં�ીઓ P$યે થતા અ}યાયો 

સામે \jિૃત દશાJવી દહ+જ બાબતે \તીય શોષણ, 

અ$યાચારો, બળા$કાર વગેર+ �વી ઘટનાઓ સામે ર+લી 

કાઢવી, o�ૂોચાર કરવા, દબાણ gૂથ તર�ક+ કામ કર" ુ

વગેર+ sગેની સભાનતા Pગટ� છે. 

સામાGજક ગિતશીલતા :- 
�મ – �મ �ીઓ િશ�ણ મેળવતી થઇ છે તેમ-તેમ તેને 

આિથ1ક અને સામા3જક િવકાસની તક મળતી \ય છે. 

અને ઉªવગામી ગિતશીલતાના �ાર Iલુતા \ય છે. 

િશ�ણ આિથ1ક તક �ારા સામા3જક ગિતશીલતાને 

Pો$સાહન આપે છે. �ુ7ંુબમા ં અને સમાજમા ં મોભા ભ?ુ� 

�થાન મેળવી શક+ છે. િશ�ણથી ઉRચ દરજ\ માટ+ની 

ઝખંના \ગે છે. એટnુ ંજ નહ� પોતાનો દરજજો ચો લઇ 

જવા માટ+ની મહ$વાકા�ંા ૫ણ એમાથંી \ગી છે. િશ�ણ 

�ીઓને િવિવઘ મડંળો, સભામડંળો, �વૈ¢Rછક સગંઠનો, 

રાજક�ય પ�, dલબો વગેર+મા ં સzયપદ અપાવી �ીની 

સામા3જક ગિતશીલતામા ંવઘારો કર+ છે. 
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કૌJૂંLબક દરMBમા ંપ�રવત=ન :-  
અિશY�ત �ીઓ કરતા િશY�ત �ીઓમા ંકૌ7ંુYબક દરજજો 

ચો જોવા મળે છે. � �ીઓ ઘરની ચાર 'દવાલોમા ં છે 

તે�ુ ંપરંપરાગત વલણ કૌ7ંુYબક દરજ\ને હકારા$મક ર�તે 

નથી �પશJ` ુ ં પરં` ુ �મ-�મ �ી િશ�ણ લતેી થાય છે 

તેમ �ુ7ંુબમા ં[�ુી તર�ક+, પ$ની તર�ક+ ક+ માતા તર�ક+ના 

દરજ\મા ં  પ'રવતJન આવે છે. �ુ7ંુબમા ં િશY�ત �ી 

ભારvપ નથી બનતી ઘણીવાર તો િશY�ત �ી કાર'ક̄દ�ને 

વ« ુ Pાઘા}ય આપે તો �ુ7ંુબ અને સહકાર આપે છે. 

�ુ7ંુબના મહ$વના િનણJયમા ં એ�ુ ં િશ�ણ ઉપયોગી બને 

છે. અને હકારા$મક િવચારો અને િશ�ણનો �ંુ7ંુબ 

સ�ઉપયોગ કર+ છે. આમ, િશ�ણે �ીના કૌ7ંુYબક 

દર�\મા ંપ'રવતJન લાવવામા ંમહ$વની Dિૂમકા ભજવી 

છે. 

લNન>Oેે દરQB પ�રવત=ન :- 
�મ �મ �ીઓ ઉRચિશ�ણ લેતી થાય છે તેમ તેના 

લ]નની વય વઘતી જોવા મળે છે. િશY�ત �ી તેના 

Kવનસાથીની પસદંગીમા ં હકારા$મ Dિૂમકા ભજવે છે. 

Kવનસાથી sગેના પરંપરાગત °યાલ આને લીઘે 

બદલાય છે. �વપસદંગીને Pાઘા}ય આપે છે. >યાર+ 

િશ�ણ�ુ ં મહ$વ ન હ` ુ ં $યાર+ અને આ� પણ >યા ં

િશ�ણ�ુ ંમહ$વ નથી $યા ંમાતા-િપતા દ�કર�ઓને નાની 

વયે લ]ન કરાવી દઇ જવાબદાર�માથંી S'ુકતનો સતંોષ 
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મેળવે છે. � �ીઓ ઉRચ િશ�ણ મેળવે છે તેઓમા ં

Kવનસાથી પસદંગીના પરંપરાગત °યાલોમા ંપ'રવતJન 

જોવા મળે છે. �ી િશ�ણ Kવનસાથીની પસદંગીની તક 

અને �વત�ંતામા ંવઘારો કર+ છે. 

લNન�વનમા:ં- 
�ીઓ�ુ ંઉRચ િશ�ણ િનણJયો અને સબંઘંોમા ંગણનાપા� 

બને છે પોતાના 2ાન, અ�ભુવ અને કૌશNયનો લાભ 

�ીઓને મળે છે. એટn ુ જ નહ� પરણનાર પા� અને 

એમના �ુ7ંુબીજનોને પણ મળે છે. પિત િવશેના v'ઢગત 

°યાલ $યK સહઘમJમા'હતી, સાથી િમ� વગેર+નો તે 

આXહ રાખે છે. દા¨પ$યKવનમા ં અને �ુ7ંુબ Kવનમા ં

તેની આિથ1ક તક, સSqૃªઘ વઘાર+ છે.  વળ� >યા પર�પર 

�નેહ નથી. સઘંષJ અને શોષણ છે $યા ં િશ�ણથી આપેલી 

\jિૃતએ આ$મિનભJરતાના માગ£ ચીªયા છે. ±ટાછેડા 

લીઘેલી �ી જો િશY�ત હશે તો તેણ ે દયનીય q�થિતમા ં

S ૂકંા" ુનહ� પડ+. 

�વિનભ=રતા :- 
િશ�ણ �ીને આિથ1ક અને માનિસક ર�તે �વિનભJર બનાવે 

છે. �મ �મ �ી િશ�ણ મેળવતી થાય છે તેમ તેમ બી\ 

પરં` ુ આઘા'રતપ ુ ં ઘટ` ુ \ય છે. તેનામા ં Pગટ+લો 

આ$મિવ=ાસ આઘાણીપાલાથી Sકુત રાખે છે. આને લીઘે 

�ી �વમાન સાથે Kવન Kવે છે. � �ીએ  ઉRચિશY�ણ 

મેળવે છે. તેઓમા ંઆ$મિનભJરતાની Iમુાર� આવે છે. 
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નેR�ૃવશ�કતનો િવકાસ :- 
િશ�ણ એક એ"ુ ં માªયમ છે ક+ �ને લીઘે �ીઓ અને 

[vુષોમા ંને`$ૃવશ'કતનો િવકાસ થાય છે. શાળા-કોલેજોની 

�ુટંણીઓ એમા થ` ુ ં મતદાન ઉમેદવાર�, Pિતિનિઘ$વ 

અને અનેકિવઘ P"િૃતમા ં ટ�મ લીડર તર�ક+ની Dિૂમકા 

તેઓમા ંને`$ૃવના jણુ િવકસાવે છે. ખાસ કર�ને રાજક�ય 

પાખંોમા નાર� aદોલનોમા એ અસરકારક ને`$ૃવ ઉDુ ં

કર� શક+ છે. 

સમાજ માટ+ Pેરણાvપ :- 

િશY�ત �ીને એ�ુ ં 2ાન, વતJન_યવહાર, Kવનર�િત 

િવચારો, SNૂયો વગેર+ અિશY�ત િસમાઓ માટ+ Pેરણાvપ 

બની રહ+ છે. આરો]ય અને બાળકોના યો]ય 

સામા3જકરણને ªયાનમા ંરાખી વારંવારની Poિુતથી Sકુત 

રહ+ છે અિશY�ત �ીઓ તેઓની આ ર�િત�ુ ંઅ�કુરણ કર� 

Pેરણા મેળવે છે. િશ�ણથી �ીઓમા ં lqુªઘ અને 

કૌશNયોનો િવકાસ થાય છે. સમ�યાને સમજવાની તેમજ 

ઉક+લવાની તેનામા ં oઝૂ ક+ળવાય છે અને આ jણુો 

�ીઓના Kવનમા ંસકંટ સહન કરવાની �મતા આપે છે. 

આSિુનક TUૂયોVુ ંઅમલીકરણ :- 
િશ�ણ �ારા _ય'કતમા ં સમાજના �વત�ં, 

YબનસાPંદાિયકતા, ચા Kવનની મહ$વકા�ંા, તા'ક̄કતા, 

બૌqªઘકતા, વૈ2ાિનક વચન �વા આ«િુનક SNૂયો એની 

Kવનશૈલીના એક ભાગvપ બની \ય છે. એ �ારા 
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સમાજમા ંનવી પેઢ�ને આ«િુનક SNુયો�ુ ંસ�ંકરણ કર� શક+ 

છે. બીK પેઢ�મા ંઆ«િુનક�કરણની P'iયા જોવા મળે છે. 

નાના �ુ7ંુબનો �વીકાર, �ી-[vુષ �મિવભાજન, બાળકો�ુ ં

ઉ�ાત Kવન વગેર+ તેઓના Kવનને જતન બનાવવામા ં

મહ$વની D ૂ     િમકા ભજવે છે. 

Bહ"ર�વનમા ંલાભ :- 
િશ�ણ �ીને ચાર 'દવાલમા�ં ુ Sકુત કર+ છે. અનેક 

�ુ'રવાજો અને Yબનજvર� પરંપરાઓમાથંી પણ �ીને 

S'ુકત અપાવે છે. \હ+ર �થળોએ સાથે ફરવા જ"ુ,ં 

P"િૃતઓમા ંભાગ લેવા અને એ �ારા પોતાની શ'કતઓ, 

કાયJ�મતા, કૌશNયો તથા િવચારોને _યકત કરવાની તક 

મળે છે. �મ �મ તે�ુ ં િશ�ણ�ુ ં �તર બદલા` ુ ં\ય છે. 

તેમ તેનામા ં દર�\ િવષયક સમાનતા વઘતી \ય છે. 
\હ+ર Kવનમા ંઅને રાજક�ય �ે�મા ંિનણJયની P'iયામા ં

પોતાનો આગવો મત આપી િનણJય લઇ શક+ છે. 

ઉપસહંાર :- 
�ી િશ�ણ માટ+ અનેક અવરોઘો અનેક P�ો હોવા છતા ં

આપણે સૌએ એ �વીકાર"ુ ં જોઇએ એકવીસમી સદ� 

મા'હતીઅને 2ાનની સદ� છે. Pા. અમ$યસેને ગર�બોના 

ઉ$થાન માટ+ તેઓ એ િશ�ણ"²ૃ³ અને �વા�Bય oઘુાર 

આવQયક રહયા છે. �ીઓની સા�ી હતા. િશ�ણનો 
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સ[ંણૂJ િવકાસ એ નથી સદ��ુ ં િવમીત છે. આપણ ેસૌએ 

આ માટ+ સ'હયારા Pય$નો કરવા જોઇએ. 

સદંભ=YLૂચ : 
૧ દવે જગદ�શ : નાર�વાદ અને �ી સશ'કતકરણ, 

અનડા Pકાશન – અમદાવાદ 

૨દ+સાઇ નીરા : ભારતીય સમાજનમા ં�ી Kવન, આર. 

આર. શેઠ ની કંપની, Sુબંઇ, આ"િૃત – ૧૯૬૩ 
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મ�હલા સશ�7તકરણ: શૈ>Lણક અવરોધો અને ઉપાયો 
 

Cુજંન આર. પટની,  
ર-સચ= �કોલર  (Ph.D.),  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ- 
 
��તાવના: 
દ+શના સ[ંણૂJ િવકાસ અને દ+શના 'હત તેમજ િવ= કNયાણ 

અને શાિંત માટ+ �ી [mુુષો વRચ ેસમાનvપે ભાગીદાર� થાય 

તે જvર� છે મ'હલા પણ �ુ7ંુબ�ુ ં  સમાજ�ુ ંઅને રા4��ુ ંએક 

અિવભા>ય sગ છે.  

આજનો Pગિતશીલ સમાજ પ'રવતJનની સiંમણ 

અવ�થામાથંી પસાર થઈ રxો છે. $યાર+ પ'રવારમા ં

મ'હલાએ બવેડ� Dિૂમકા ભજવવાની રહ+ છે.  આ બેવડ� 

Dિૂમકા વRચ ેસં̀ લુન �થાપવા�ુ ંકાયJ િશY�ત મ'હલાને ફાળે 

\ય છે. આ માટ+ મ'હલા સશqdતકરણ થ"ુ ં જvર� જ ન'હ 

આવQયક પણ છે. 

મ�હલા સશ�7તકરણ: 

"�ીઓને શાર�'રક, માનિસક, સામા3જક, શૈ�Yણક, આિથ1ક, 

સા�ં�ૃિતક, રાજકારણ અને વહ�વટ� બાબતોમા ં શqdતશાળ� 

બનાવતી P'iયા એટલે સશqdતકરણ". 

મ�હલા સશ7તીકરણના ક"�_Lબ�`ુ: 
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ઘર, સમાજ અને રા4�  

મ'હલા સશqdતકરણ�ુ ં ક+}FYબ(~ુ છે એક �ી િશY�ત, સ�મ 

અને સશdત બને તો એક �ુ7ંુબ, એક સમાજ અને એક રા4� 

િશY�ત બને. સમાજમા ં \તીય સમાનતાની સમજણ 

િવકસાવવી અિનવાયJ છે. આિથ1ક, સામા3જક અને રાજક�ય 

Kવનમા ં �ીઓને ભાગીદાર બનાવવી જોઈએ. �ીઓના 

�વા�Bય અને િશ�ણ માટ+ િવ[લુ તકો તથા oિુવધાઓ [રુ� 

પાડવી જોઈએ.  

હવે સમાજ જ મ'હલા�ુ ંસશqdતકરણ કરવા ક'ટબ@ બને એ 

સમયની માગં છે. 

મ�હલા ક"ળવણીના અવરોધક પ�રબળો: 
ક}યાઓના િશ�ણમા ં S°ુય$વે આડ+ આવે તેવી બાબત છે: 

લોકો�ુ ં v'ઢ��ુત વલણ. લોકો હgુ મને છે ક+ તેમની ક}યાઓ 

િશ�ણ મેળવવા શાળા- કૉલેજોમા ં \ય તો ચા'ર¶ય  માટ+ 

ક+ટલાક ભય�થાનો ઊભા થાય છે. ઉપરાતં, તે કદાચ �વત�ં 

િમ\જની બની \ય. આમ, આપ ુ ં v'ઢ��ુત સામા3જક 

માળIુ ં ક}યા ક+ળવણીની આડ+ આવે છે. Xા¨ય િવ�તારોમા ં

અને અSકુ સામા3જક પછાત વગJમા ં પણ આ v'ઢ��ુત 

વલણની મા�ા વ� ુ છે. અzયાસના અ}ય િવષયોમા ં પણ 

v'ઢ��ુત વલણ જોવા મળે છે. દા.ત., છોકર�ઓ jહૃિવ2ાન, 

સગંીત, નાટક, Yચ� �વા િવષયોમા ંસારો }યાય આપી શક+ 

અને નસJ ક+  િશY�કાના _યવસાય તેને માટ+ વ� ુ યો]ય 
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ગણાય. જોક+ આ v'ઢ��ુત મા}યતાઓમા ં હવે ફ+રફાર થવા 

મડં·ો છે. 

� બાળલ]નો હgુ પણ થાય છે. બાળલ]નોને કારણે ઘણા 

માતા-િપતા ક}યાને િશ�ણ આપવાની તરફ+ણ કરતા નથી. 

� છોકર� ને 'પરા?ુ ંધન' ક+ 'પારક� થાપણ' માનવામા ંઆવે છે. 

આને કારણે છોકરાની સરખામણીમા ં તેને ઓuં િશ�ણ 

આપવામા ંઆવે છે. છોકર�ને પરણીને સાસર+ જવા�ુ ંહોવાથી 

તે ઘરના નાના મોટા કામોમા ં �ુશળતા Pા§ત કર+  તે બાબતે 

સમાજના લોકો િવશેષ ^યાન આપે છે. 7ૂંકમા,ં દ�કર�ઓ પર 

નાની મરથી જ કૌ7ંુYબક જવાબદાર��ુ ં Pમાણ િવશેષ 

હોવાથી તે અzયાસમા ં[રૂતો સમય ફાળવી શકતી નથી. 

� મોટા ભાગની શાળા િમ�શાળાઓ હોય છે. િમ�શાળાઓમા ં

ક}યાઓને મોકલવા�ુ ંસમાજના ચો�સ વગJના લોકો પસદં 

કરતા નથી. 

� છોકરાઓ અને છોકર�ઓ માટ+ના અzયાસiમો પણ એક જ 

Pકારના હોય છે. છોકર�ઓ માટ+ અ��ૂુળ _યવસાય-

િશ�ણનો અભાવ જોવા મળે છે. 

� િનર�રતાને કારણે ક}યા ક+ળવણી sગે એક Pકારની 

\jિૃત સમાજમા ંદ+ખાતી નથી. િશ�ણ તો રોKરોટ� માટ+ જ 

હોય અને છોકર�ઓને તો નોકર� કરવાની નથી. આવો °યાલ 

િનર�રતા સાથે ગાઢ ર�તે સકંળાયેલો છે. કહ+વાતા સા�ર 

સમાજમા ં આ °યાલ જોવા મળે છે. આમ, િનર�રતા પણ 

ક}યા ક+ળવણીની આડ+ આવે છે. 
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� ક}યા ક+ળવણીની આડ+ આવ`ુ ંએક પ'રબળ ગર�બી પણ છે 

ગર�બ વાલીઓ ક}યાની ક+ળવણી માટ+ [રૂતો ખચJ કર� 

શકતી નથી. િશ�ણ પણ ખચાJળ બ}?ુ ં છે. ક+ટલીક જ]યાએ 

મા^યિમક શાળા ક+ ઉRચ િશ�ણની _યવ�થા હોતી નથી. આ 

Pકારના િશ�ણ માટ+ વાલીઓ ક}યાઓને પોતાના ગામની 

બહાર મોકલતા નથી. આમ કર"ુ ં તેમની માટ+ જોખમકારક 

માનવામા ંઆવે છે. 

� ક+ટલાક Xા¨ય િવ�તરોમા ં ક}યાઓ ખેતીવાડ�ના કામમા ં

મદદ કર+ છે અથવા પોતાના નાના ભાઈ-બહ+નની દ+ખભાળ 

રાખ ેછે. આ કારણે તેઓ શાળામાજંઈ શqdત નથી. 

� આપણી  શાળા અને મહાશાળાઓના સમય પણ ક}યાઓને 

િશ�ણ માટ+ અ��ૂુળ આવતા નથી. 

� ક}યાઓ માટ+ છા�ાલયોનો અભાવ પણ ક}યા ક+ળવણીની 

આડ+ આવ`ુ ંએક પ'રબળ છે. 

7ૂંકમા ં v'ઢગત મા}યતાઓ, બાળલ]નો, યો]ય 

અzયાસiમનો અભાવ, ગર�બી, િનર�રતા, ક}યાક+ળવણી 

માટ+ \jતૃતા નો અભાવ, ખચાJળ િશ�ણ, પોતાના 

િવ�તારમા ંજvર� િશ�ણ_યવ�થા અભાવ �"ુ ંઅપ'રબળોને 

કારણે ક}યાઓ માટ+ સમાન શૈ�Yણક તક�ુ ં િનમાJણ  થઇ 

શ¸ુ ંનથી. હવે ક}યાઓ માટ+ િશ�ણ ની તકો [રુ� પાડવા Vુ ં

કર� શકાય તે િવચાર�એ: 

ક�યાઓને િશ>ણની સમાન તક મળે તે માટ"ના ઉપાયો: 
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� સૌ Pથમ તો ક}યાક+ળવણી માટ+ એક રા4��ય ¹બંેશ શv 

કરવી  જોઈએ. લોકોને ક}યા ક+ળવણી�ુ ંમહ$વ સમ\ય એ 

માટ+ લોકો \jતૃ થાય તેવી યોજનાઓ તૈયાર કરવી 

જોઈએ. � ક}યાઓ ભણીગણીને ઉRચ �થાને પણ પોહ¥ચી છે 

તેમના ઉદાહરણો આપી Pચાર મા^યમોએ આ Pકારની 

¹બંેશમા ંસહકાર આપવો જોઈએ. લોકો v'ઢગત મા}યતાઓ 

અને વલણોમાથંી ભાર નીકળે તે માટ+ સSહૂ મા^યમોએ 

યો]ય કાયJiમ કરવા જોઈએ. 

� મા^યિમક ક�ાએ ક}યાઓ માટ+ બને તેટલી અલગ િશ�ણ 

_યવ�થાની સ�ંથાઓ ઊભી કરવી જોઈએ. હાલની 

મા^યિમક શાળામા ં િશY�કાઓ�ુ ં Pમાણ પણ વધાર"ુ ં

જોઈએ. મા^યિમક ક�ાએ ક}યાઓને અ��ૂુળ પાકશા�, 

સીવણ, ભરતj ૂથંણ, jહૃ િવ2ાન �વા ઉપયોગી 

અzયાસiમો પર ભાર Sકુવો જોઈએ.  

� લ]ન િવષયક કાયદાઓ અમલમા ં હોવા છતા ં ક+ટલીક 

2ાિતઓમા ંછોકર�ઓના લ]ન નાની મર+ થઇ \ય છે, � 

ક}યા ક+ળવણી માટ+ અવરોધક બને છે. આવી 2ાિતઓમા ં

સામા3જક \jિૃત લાવી, આવા લ]નો અટકાવી શકાય. 

� ક}યા િવ|ાલયોની સાથે છા�ાલયોની _યવ�થા કરવી 

જોઈએ. પછાતવગJની ક}યાઓના િશ�ણ માટ+ આ'દવાસી 

િવ�તારોમા ંઆ�મશાળાઓની �થાપના કરવી જોઈએ.  



�ી, િશ�ણ અને સમાજ  60 

� રા>યક�ાએ અને ક+}Fમા ં ક}યાઓના િશ�ણના P�ો 

ષમતા[વૂJક સાભંળ� તેનો ઉક+લ લાવે, તેવા વહ�વટ� ત�ંની 

રચના કરવી જોઈએ. 

� � મ'હલા સગંઠનનો અq�ત$વ ધરાવે છે તેમને 

ક}યાક+ળવણીની ¹બંેશને તેમના કાયJiમોમા ંઆગળ �થાન 

આપ"ુ ં જોઈએ. સમાજના લોકોને ક}યાક+ળવી sગે \jતૃ 

કરવા�ુ ંકાયJ પણ આવા સગંઠનો હાથ પર લઇ શક+ છે. 

� ક}યાઓ માટ+ [�ુતકબºકની જોગવાઈ કરવી જોઈએ. 

િશd�થાપન છે (૧૯૬૪-૬૬) પણ મા^યિમક શાળાઓમા ં

[�ુતક બºકનો કાયJiમ હાથ ધરવા�ુ ંoચૂ_?ુ ંહ` ુ.ં  

� રા4��ય િશ�ણ નીિત-૧૯૮૬ ના oચૂનને પગલે રા4��ય 

Iલુી શાળા (National Open School-NOS) ની શvઆત 

૧૯૯૫ થી jજુરાતમા ંપણ થઇ છે. િશ�ણ�ુ ંસાવJ�ીકરણ, 

સામા3જક }યાય અને સમાનતા માટ+ આ Pકારની શાળાઓ 

શv કરવામા ંઆવેલ છે. � િવ�તારમા ંમા^યિમક શાળાઓની 

સગવડ થી તેમને આ શાળાઓમા ંદાખલ થઇ િશ�ણ આગળ 

વધાર"ુ ં જોઈએ. તે જ Pમાણ ે ક}યાઓએ તેમના અzયાસ 

અધવચચેથી છોડ� દ�ધો હોય તેઓ પણ આ Pકારની 

શાળોમા ં દાખલ થઇ વ� ુ અzયાસ કર� શક+. ઉRચ િશ�ણ 

માટ+ પણ INુલી િવ=િવ|ાલય રા4��ય ક�ાએ (Indira 

Gandhi National Open University-IGNOU) અને 

રા>યક�ાએ (ડૉ. બાબાસાહ+બ aબેડકર ઓપન ?િુનવિસ1ટ�, 
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અમદાવાદ ) શv થયેલ છે. ઉRચ િશ�ણમા ંરસ ધરાવનાર 

મ'હલાઓને આ ?િુનવિસ1ટ�ઓનો લાભ લેવો જોઈએ.  

� �ી િશ�ણમા ંઊભા થતા અવરોધો ~ૂર કરવામા ંઆવશે અને 

અzયાસના વષy દરિમયાન �ીઓના શાળામા ં �થાયીકરણ 

પર ખાસ ^યાન આપવામા ંઆવશે. િશ�ણ માટ+ મ'હલાઓને 

અ��ૂુળ સમય તેમજ ભણેલી મ'હલાઓને માટ+ નોકર�ની 

ખાસ તકો આપવામા ં આવશે. મ'હલાઓને ધધંાક�ય, 

_યવસાિયક પછ�ના િવકાસના તકનીક� �ે�ોમા ં પણ 

\િતભેદને ^યાનમા ં લીધા િસવાય ભાગીદાર બનાવવામા ં

અને તકનીક� િશ�ણ તરફ વાળ�ને ચીલાચાn ુ _યવસાયો 

ઉપરાતં અ}ય _યવસાયોમા ંઅ$યારના ક+ હવે આવશે. 

� અમલીકરણ કાયJiમ (Programme Action, POA, 1986) મા ં

પણ મ'હલાઓની સમાનતા માટ+ના િશ�ણ માટ+ નીિત 

િવષયક મા]દશJક િસ@ાતંો અને _?હૂરચના ન�� કરવામા ં

આવેલ છે તે Sજુબ ૧૯૯૫ oધુીમા ંદર+ક શૈ�Yણક સ�ંથાએ 

એવા સ'iય કાયJiમો હાથ ધરવા પડશે ક+ � મ'હલા 

િવકાસલ�ી હોય અને મ'હલાઓની પ'રq�થિત િવષે 

સભાનતા ઉ$પ� કરનાર હોય. આ ઉપરાતં શાળક�ા oધુીમા ં 

િશ�કોની ભરતીમા ંમ'હલાઓને Pથમ પસદંગી અપાશે.  

7ૂંકમા ંમ'હલાઓને િશ�ણની સમાન તકો [રુ� પાડવા માટ+ 

\jિૃત અYભયાન, ફ� નાlદૂ�, છોકર�ઓ માટ+ અલગ 

શાળાઓ, છા�ાલયો, આ�મશાળાઓ, [�ુતકબºક યોજના, 
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આિથ1ક સહાય, િશ4ય"િૃ� તથા INુલી શાળામા ંPવેશ �વી 

યોજના પર ભાર Sકુવો જોઈએ. 

ઉપસહંાર: 

દ+શમા ં[mુુષPધાન સમાજ _યવ�થાના કારણ ેરાજક�ય અને 

આિથ1ક સેવા�ુ ં ક+}F [mુુષોના હાથમા ંજ રAુ ં છે. વૈિ=કરણ, 

ઉદાર�કરણ અને ખાનગીકરણના ?ગુમા ં મ'હલા 

સશqdતકરણ અને ગર�બી િનS ૂJલન અથJત�ંના સ[ંણૂJ 

િવકાસ માટ+ હgુ ઘણી મYંઝલ કાપવાની બાક� છે. 

7ૂંકમા,ં આદશJ સમાજની રચના કરવી હોય તો મ'હલા 

સશqdતકરણ થ"ુ ંજ જોઈએ તેમા ંકોઈ બે મત નથી. 

સદંભ= YLૂચ: 

1. િશ�ણના તા3$વક િસ@ાતં: એસ. ક+. અXવાલ, રા�શ 

પ¤{લસJ  હાઉસ શકંર સદન   ૭૨૯  પી. એલ. શમાJ રોડ 

મેરઠ. 

2. િશ�ણના િસ@ાતં તથા િવિધ :- �. એસ. બYલયા, વાલ  

પ¤{લસJ , એન. એન. ૧૧  ગોપાલનગર  \લધંર શહ+ર 

પ\ંબ. 

3. િશ�ણ અને ભારતીય સમાજ, રામપાલિસ(હ, િવનોદ [�ુતક 

મ'ંદર, આXા. 

4. ઉદયમાન  ભારતીય સમાજમા ંિશ�ક ડ�.સી.એસ. Vકુલા, 

ધનપતરાય  પ¤{લસJ  કંપની Pા. Yલિમટ+ડ }? ુ'દNલી – 

૧૧૦૦૦૩  
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5. અ^યાપક Pિશ�ણ ટ+dનોલોK  Pો.એર.એ. શીખા ચ`વુ£દ�, 

િવનયર+ગા, વી આર.લાલ lકુ 'ડપો,  ગવમ£}ટ ઈ}ટર કોલજે 

મેરઠ. 

6. મ��ુSિૃત, અ^યાય-૩, સ�` ુ ંસા'હ$યવધJક કાયાJલય, 

અમદાવાદ.  

7. શાિંતભાઈ \ની : ભારતના નાર�  ર$નો ભાગ -૧, Pવીણ 

Pકાશન, રાજકોટ, ૧૯૮૭ (Pથમ આ"િૃ�). 

8. સામા3જક િવ2ાન - ધોરણ-૧૦, jજુરાત રા>ય શાળા 

પાઠ·[�ુતક મડંળ, ગાધંીનગર. [4ૃઠ -૨૦૯. 

9. શા�ી જયે}F દવે અને અ}ય: િશ�ણની તા3$વક અને સમાજ 

શા�ીય આધારશીલાઓ, મેસસJ  બી.એસ. શાહ Pકાશન, 

અમદાવાદ -૫, ૧૯૮૬-૮૭ (ચોથી આ"િૃ�).  
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�ી અને સમાજ  

ડૉ. ચેતના શાહ (gથંપાલ),  ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર 
ઓપન )િુનવિસ+ટ-, અમદાવાદ 

 
�ી એટલે આ|શqdત, જનની, અ�[ણૂાJ, 

લ�મીK, વીરાગંના. ખર+ખર Vુ ં Dતૂકાળમા ં અને 

વતJમાનકાળમા ંઆ દર�જો �ીને મ½યો છે ખરો ? �ી�ુ ં

નામ હમેંશા [mુુષ સાથે જોડાયેલ છે. દાત.  રાધા�ૃ4ણ, 
સીતારામ આમ �ી�ુ ંનામ Pથમ હોવા છતા ંતેને આગ"ુ ં

�થાન Pા§ત થ?ુ ંછે ખmંુ ? ના, કયાર+ય નહ�. તેને [mુુષ 

�ટલો મોભો, માન મ½યા છે ખરા ? આ P� દર+ક �ીને 

સતાવતો હોય છે. �ી હમેંશા પોતાના ઘર માટ+ પોતાના 

બાળકો માટ+ આખી 3જ(દગી અપJણ કર+ છતા ંપણ સમાજમા ં

[mુુષ�ુ ંઆગ"ુ ં�થાન હોય છે તે �ાર+ય �ીને Pા§ત થ` ુ ં

નથી. ગમેતેવી કપર� q�થિતનો સામનો કર� �ી પોતા�ુ ં

ઘર, બાળકોને સભંાળે અને [mુુષની તમામ જવાબદાર� 

િનભાવે છતા ં તે સમાજની આગળ પોતાની રgૂઆત 

�ાર+ય કર� શક+ છે ખર� ? �ાર+ય ન'હ, >યાર+ [mુુષની 

આજ બાબતે સમાજમા ંવાહ વાહ બોલાવાય છે.  
 

 �ાકં તો એ"ુ ંપણ સાભંળવા મળ`ુ ંહોય છે ક+ એ 

તો મોટ� પો�ટ પર છે, એમ જ ન'હ આવી હોય ક+વાય 

કામ કયાJ હશે. પછ� તો મળે જ ને ! Vુ ં આજનો આ 
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આ�િુનક અને િશY�ત સમાજ �ીને આગળ આવવા દ+ છે 

ખરો ? કદાચ આવવા તો દ+શે પરં` ુતે સહન કર� શકતો 

નથી. દ�કરા દ�કર� લવ મેર+જ કર+ અથવા ક+'રયર ના 

બનાવે તો �ીને જ તેને માટ+ જવાબદાર ગણાય છે. �ી 

માટ+ રહ+લી સમાજની અને પ'રવારની િવચારસરણી િવષે 

વાત કર�એ તો,  
 

� એક �ુ7ંુબમા ંદ�કર� અને દ�કરો 12th સાય}સ 

ભણતા હતા $યાર+ દ�કરાને ભણાવવા માટ+ 

શહ+રમા ં વેક+શન બેચમા ં dલાસ કરા_યા, 
શહ+રમા ં ભાડ+ મકાન રાખી ટ¾શુન સાથે 

ભણા_યો,  જયાર+ દ�કર�ને ઘર+ રાખી ઘરકામ 

સાથે રહ� ભણ"ુ ં હોય તો ભણો. એમ કહ+વામા ં

આ_?ુ.ં બનવાકાળ એ"ુ ં બ}?ુ ં દ�કર� સારા 

માdસJ સાથે પાસ થાય છે. અને આગળ 

અzયાસ માટ+ હો�ટ+લમા ં રહ� બહાર જઈ 

અzયાસ કરવા માગંે છે $યાર+ તેના િપતા અને 

પ'રવાર જનો કહ+ છે આપણા સમાજમા ં તો 

દ�કર�ઓને હો�ટ+લમા ં રાખી ન ભણાવાય 

છેવટ+તો તમાર+ ઘરકામ જ કરવા�ુ ં છે ને ! 

છોકર�ઓ નોકર� ના કર+. આજ દ�કર� ગમેતેમ 

કર� Xે>?એુટ થાય છે. પરણીને સાસર+ \ય 

છે. લ]ન બાદ બાળકો અને પ'રવારની સાથે 
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રહ� તે ભણવા માગંે છે. �ુ7ંુબના ં સzયોના 

િવરોધમા ંતેને તેના પિતનો સાથ મળે છે અને 

તેના કારણે તે ઉRચ અzયાસ કર� ઉRચ 'ડXી 

હાસંલ કર+ છે. આમ કરવા માટ+ તેના પિત અને 

બાળકોનો ઘણોબધો સાથ અને બYલદાન આ§?ુ ં

હોય છે. તે પણ સમાજ ને મા}ય નથી. 
�ુદરતની લીલા તો જોવો સમય અને સજંોગો 

એવા ઊભા થાય છે ક+ આ જ દ�કર�એ નોકર� 

કર� પોતા�ુ ં ઘર ચલાવવાની જવાબદાર� 

િનભાવી પડ+ છે. તે તેની જવાબદાર� બIબૂી 

િનભાવે છે. પરં` ુતે તેની \ણ સમાજ ક+ માતા 

િપતાને પડવા દ+તી નથી. કારણ ક+ તે તેના 

પિતનો સાથ Dલૂી શકતી નથી. માતા િપતા ક+ 

પ'રવારને સકંોચ ક+ શરમમા ંજોઈ શકતી નથી.   

� થોડા સમય પહ+લા એક ભણેલા દંપતી સાથે 

Sલુાકાત થઇ તેઓ પોતાની \તને Iબૂ જ 

મોડJન ગણાતા હતા. તેમને એક દ�કરો અને 

એક દ�કર� હતા. દ�કરાને ભણવા માટ+ US 

મોકNયો >યાર+ દ�કર�એ ભણવા માટ+ US જવા 

Kદ કર� $યાર+ એ"ુ ં બોNયા ક+ દ�કર� પાછળ 

આટલા vિપયા ના ખચાJય અને આજ દંપતી 
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પોતાની \તને િશY�ત અને મોડJન ગણતા. Vુ ં

ખર+ખર તેઓ િશY�ત હતા?  

ઉRચ લેવલનો અzયાસ કર+લ હોય, 
સમક� કાયJકતાJ હોય તો પણ [mુુષ �ીને તેની 

સમક� જોઈ શકતો નથી. હા, કદાચ ક+ટલાક 

લોકો આ બાબતોમાથંી અપવાદvપ હોઈ શક+ 

પરં` ુમારા Kવનના અ�ભુવોમાથંી એટnુ ંતો 

જvર કહ� શ�ંુ ક+ ભલે ગમે તેટnુ ંવચJ�વ �ી�ુ ં

ઘરમા ં હોય પરં` ુ �ીને [mુુષ સમક� સમાજ 

�વીકાર� શકતો નથી. છેવટ+ �ીને સ�ં�ૃિત, 
મયાJદા અને ધમJ સાથે એવી તો બાધંી દ+વામા ં

આવે છે ક+ ના ±ટક+ ક+ કમને અને સમાજના ં

ડરથી પણ તે હક�કત �વીકાર� લેતી હોય છે.  
ક+ટલીક �ીઓ તો એટલી હદ oધુી પોતાના 

બાળકો અને �ુ7ંુબની જવાબદાર� સાથે 

જોડાયેલી હોય છે ક+ કામની જ]યા પર ક+ 

પ'રવારમા ં તેમ�ુ ં માન સ}માન અને મોભો 

જળવાતો ન હોય, તે વાતની તેમને ખબર હોય 

તો પણ મૌન રાખી કડવા « ૂટં પી ને પણ 

પોતાની જવાબદાર� િનભાવતા હોય છે. Vુ ં

ખર+ખર સમાજ આ હક�કતથી વાક+ફ હોય છે ક+ 

આ  આ �ીઓ આ|શqdત, જનની, અ�[ણૂાJ, 
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લ�મીK અને વીરાગંનાની Dિૂમકા ભજવી રહ� 

છે.  
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ભારતમા ં�ી િશ>ણ 
 

દ>ા ગોિવ�દભાઇ પટ"લ,  

(પીએચ.ડ-. ર-સચ= �કોલર) 
ડૉ.બાબાસાહ"બ 'બેડકર, ઓપન )િુનવિસ+ટ- 

 
Jૂંકસાર : 

ભારત આ� એકવીસમી સદ�મા ં PવેQ?ુ ં છે. આ 

?ગુ પ'રવતJનનો ?ગુ છે. પ'રવતJનને આવકારવા 

ભારતીય સમાજ ઉ$સાહ� છે. િવ2ાન અને ટ+કનોલોK 

�ારા નવીન િસ²@ઓ હાસલ કાર� રxો છે. સામા3જક 

માળખામા,ં મા}યતાઓમા,ં િશ�ણના Pચાર અને 

Pસારમા ંપ'રવતJનો જોવા મળે છે. �ના કારણ ેિશ�ણનો 

_યાપ પણ વ^યો છે. P�`તુ લેખમા ંભારતમા ં�ી િશ�ણ 

િવષે   રgૂઆત કરવામા ં આવી છે. �ી િશ�ણથી 

�ીઓની સમાજ, કાયJ�મતામા ંવધારો જોવા મળે છે. તે 

�વિનભJર બની �ુ7ંુબ, સમાજ, રા4� તેમજ દ+શ-~ુિનયામા ં

પોતા�ુ ં �થાન અને નવી ઓળખ ઉભી કર� છે. �ી 

િશ�ણના oયૂyદય થી લઈને વતJમાન સમયમા ં�ીઓની 

Dિૂમકા બદલાતી રહ� છે. આ�િુનક સમાજ સાથે તાલ 

મેળવવા �ી િશ�ણની જv'રયાત ઊભી થઇ છે. Xા¨ય 

�ે�ે �ીઓમા ં િશ�ણ�ુ ં Pમાણ વ^?ુ ં છે. તેની સાથે 
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�ીઓનો દર�જો અને Dિૂમકામા ંપણ પ'રવતJન આ_? ુછે. 

સરકાર �ારા �ી િશ�ણને Pો$સાહન આપવા માટ+ ‘બટે� 

બચાઓ બેટ� પઢાઓ’ �વી યોજનાઓ પણ અમલમા ં

આવી છે.    

ચાવીqપ શvદો :  �ી િશ>ણ, �ીનો બદલાતો દરQજો, .  

 ��તાવના :  

~ુિનયા આ� આ�િુનકતા તરફ આગે�ુચ કર� રહ� 

છે. િવ2ાન અને ટ+કનોલોKના િવકાસની સાથે સાથે 

સામા3જક, સા�ં�ૃિતક, રાજક�ય અને આિથ1ક �ે�ોમા ંપણ 

પ'રવતJન આવી રAુ ં છે. તેમા ં િશ�ણ પણ સામેલ થઇ 

� ૂ̧ ુ ં છે. આજના ?ગુમા ંિશ�ણનો _યાપક ઉપયોગ થઇ 

રxો છે, તેથી તે�ુ ં મહ$વ વધી ગ?ુ ં છે. િશ�ણ દર+ક 

_યqdતના Kવન�ુ ંમહ$વ[ણૂJ sગ બની ગ?ુ ંછે. િશ�ણ 

�ારા �ી-[mુુષમા ંસમાનતનો °યાલ િવક�યો છે. ભારત 

પણ આ િવચારધારામા ં સામેલ થઇ ગ?ુ ં છે. આઝાદ� 

પછ� ભારતમા ં રાજક�ય અને સામા3જક ��ેે Iબૂ મોટા 

પ'રવતJનો જોવા મ½યા ંછે.  

િશ�ણ Kવનનો એક મહ$વ[ણૂJ ભાગ છે. િશ�ણ 

માનવીને સારો માણસ બનાવે છે. િશ�ણ 2ાન, સાmંુ 

આચરણ અને ટ+કનોલોKની કાયJ�મતા [રૂ� પડ+ છે. 

િશ�ણ એક પેઢ� �ારા બીK  પેઢ�ને 2ાન આપવાનો 

Pયાસ કર+ છે. આ િવચારથી િશ�ણ એક સ�ંથાના 
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�વvપમા ંકામ કર+ છે. _યqdત ખાસ તો સમાજને જોડવામા ં

મહ$વ[ણૂJ Dિૂમકા િનભાવે છે અને સમાજની સ�ં�ૃિતને 

િનરંતર ચાn ુરાખે છે.  

 િશ�ણ _યqdતની aત'રક શqdત અને 

_યqdત$વને િવકિસત કરવાની P'iયા કર+ છે. આ P'iયા 

તેને સમાજમા ં િવિવધ Dિૂમકા ભજવવા માટ+ મદદvપ 

થાય છે. તેમજ સમાજના સzય અને એક જવાબદાર 

નાગ'રક બનવા માટ+ જvર� 2ાન અને �ુશળતા Pા§ત 

કરવામા ં સહાય કર+ છે. િશ�ણ એટલે શીખ"ુ,ં અને 

શીખવાડ"ુ.ં  

 િશ�ણનો _યાપક અથJ જોઈએ તો તે સમાજમા ં

િનરંતર ચાલતી સામા3જક P'iયા છે. �ના �ારા માણસની 

જ}મ\ત શqdતનો િવકાસ થાય છે. તેના 2ાન અને 

કૌશNયમા ં વધારો અને _યવહારમા ં પ'રવતJન લાવી 

શકાય છે. આ Pમાણે તેને સzય અને oસુ�ં�ૃત તેમજ 

યો]ય નાગ'રક બનાવી શકાય છે.  

 િશ�ણ એ સમાજમા ં એક િનિ¿ત સમયે અને 

િનિ¿ત �થાને આપવામા ંઆવે છે. �મક+ શાળા, કૉલજેમા ં

આયોજન[વૂJક ચલાવવામા ંઆવતી સામા3જક P'iયા છે. 

�ના �ારા િવ|ાથÀ ન�� કર+લ અzયાસiમ Sજુબ ભણી 

અને પર��ા આપી પાસ કર� હો�ો Pા§ત કર+ છે.  

ભારતમા ં�ી િશ>ણનો Yયૂxદય :  
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ભારતમા ં �ી િશ�ણનો oયૂyદય [વૂ£ �ીઓની 

q�થિત અસતંોષકારક હતી. Pાચીન કાળમા ં �ીઓની 

q�થિત વ� ુ સતંોષકારક હતી. તે સમયે ભારતમા ં ઘણા 

લાબંા સમય oધુી વૈ'દક િશ�ણ �ી-[mુુષના ભેદભાવ 

વગર સમાન ધોરણે આપવામા ં આવ`ુ ં હ` ુ.ં ઋ]વેદના 

ક+ટલાક odુતોની રચના �ીઓએ કર� છે. �ી િશ�ણનો 

oયૂyદય ઈ.[.ૂ ૫૦૦ થી ઈ.સ. ૧૨૦૦ oધુી હતો. $યાર 

પછ�ના સમયમા ં �ીઓ ઘરકામ, બાળઉછેરની 

જવાબદાર� િનભાવતી હતી. ઘરની બહારના કામો કરવા 

પર Pિતબધં હતો. પરં` ુ સામા3જક પ'રવતJનની સાથે 

આ�િુનક સમાજમા ં �ી અને િશ�ણને આવQયક vપમા ં

જોડવાનો °યાલ અમલમા ં આ_યો. તે�ુ ં એક �વvપ 

િશ�ણમા ં �ીઓને [mુુષોની �મ જ સમાનતાના ધોરણે 

િશ�ણ મેળવવાનો અિધકાર Pા§ત થયો.      
  
�ી િશ>ણની જq�રયાત :  

�ીઓના િવકાસના આધાર તર�ક+ િશ�ણ 

મહ$વ[ણૂJ Dિૂમકા ભજવે છે. િશ�ણ િવિવધ અિધકારોને 

oરુY�ત કરવા માટ+ તેમાજં �ીઓ અને મ'હલાઓને 

સ�મ કરવામા ં મહ$વ[ણૂJ Dિૂમકા ભજવે છે. િશY�ત 

મ'હલાઓ કામ કરવામા ં અને આિથ1ક ર�તે મજlતૂ 

હોવાના કારણ ે ગર�બીને ઓછ� કરવા માટ+ સ�મ છે. 

િશY�ત �ીઓ અ}ય �ીઓની સરખામણીમા ં તેમના 
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બાળકો�ુ ં૫૦ ટકા વ� ુર�ણ કરવાની �મતા ધરાવે છે. 

િશ�ણ _યqdતને નવી નવી વ�`ઓુ શીખવામા ં અને 

~ુિનયાના તBયોને \ણવામા ં મદદ કર+ છે તેમજ Yલ(ગ 

આધા'રત ભેદભાવને રોકવામા ંમદદ કર+ છે. ભારતમા ં�ી 

િશ�ણ સામા3જક તેમજ આિથ1ક િવકાસ માટ+ Iબૂજ જvર� 

છે. િશY�ત �ી બે ઘરને િશY�ત કર+ છે. િશY�ત �ી 

પોતાની પછ�ની પેઢ�ને પણ િશY�ત કર+ છે.  
 

એકવીસમી સદ�મા ં સમX િવ= અને ભારત 

િવ2ાન અને ટ+કનોલોK �ે�ે અDતૂ[વૂJ િસ²@ઓ મેળવી 

છે. આિથ1ક, સામા3જક, રાજક�ય અને સા�ં�ૃિતક ��ેે અનેક 

પ'રવતJનો આ_યા છે. સામા3જક માળખામા,ં aતર'iયામા ં

અને મા}યતાઓમા ં િશ�ણના Pચાર અને Pાસને લીધે 

પ'રવતJનો આ_યા છે. �ી [mુુષોના આિધપ$યમાથંી Sdુત 

થઇને [mુુષ સમોવડ� અને �ાકં [mુુષથી ઉRચ �થાન 

Pા§ત કરવા લાગી છે. �ી હવે સામા3જક પરંપરાઓ અને 

Pણાલીઓમાથંી Sdુત થઇ અબળામાથંી સબળા ન'હ પણ 

Pબળા બની છે. િવિવધ �ે�ોમા ં�ીની Pિતભાઓ મહ+કતી 

થઇ છે. આ� �ી વૈ2ાિનક��ેે, િશ�ણ��ેે, 

રાજકારણ�ે�ે, ઉ|ોગ��ેમા,ં આદશJ j'ૃહણી તર�ક+ તેમજ 

પાઈલોટ અને અવકાશયા�ી તર�ક+ કામ કરતી થઇ છે. 

આ બ�જુ �ી િશ�ણ�ુ ં પ'રણામ છે. તેના કારણે 

સમાજમા ં �ીની એક આગવી ઓળખ ઉભી થઇ છે. 
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િશY�ત �ી સામા3જક તેમજ આિથ1ક vપે પણ સમાજને 

મદદvપ બને છે. તે પોતાના Kવનમા ં તેમજ પર�વાર 

અને સમાજમા ંસમ�યાઓને સરળતાથી ઉક+લ લાવી શક+ 

છે.  

Xા¨ય �તર+ �ી િશ�ણ :  

 ભારતની ૮૦ટકા વ�તી ગામડામા ં રહ+ છે. તેઓ 

હK પણ ચાર દ�વાલની વRચે Kવન Kવી રહ� છે. 

ભારતમા ં િવકાસનો લાભ શહ+ર� �ીઓને જ મ½યો Xા¨ય 

�તર+ sધ�@ા જોવા મળે છે. ગામડામા ં �ીઓ આિથ1ક 

ર�તે પરાવલબંી હોવાથી અને િશ�ણથી વYંચત હોવાથી 

અબળા તર�ક+ Kવન Kવતી હતી.  

દ+શની ૫૦ટકા વ�તી �ીઓની છે. મ'હલાઓ 

�ુ7ંુબ, સમાજ અને રા4��ુ ંઅિવભા>ય sગ છે. ભારતમા ં

ગાધંીKએ �ીઓને દ+શSqુdતના aદોલનમા ં જોડ� 

$યારથી િશ�ણ અને \હ+ર Kવનમા ં�ીઓને સરળતાથી 

Pવેશ મ½યો. તે અરસામા ં મહિષ1 કવ£એ �ીિશ�ણની 

'હમાયત કર� તેમજ કવ£ ?િુનવિસ1ટ�ની �થાપના કર�. �ી 

િશ�ણની અનેક સ�ંથાઓ િવકસી.  

 Xા¨ય �તર+ �ી િશ�ણ�ુ ં Pમાણ વધશે $યાર+જ 

�ીઓ નવા િવચારો, નવા પ'રવતJનો સાથે તાલ િમલાવી 

શકશે. �ુ'રવાજો અને sધ�@ા સામે અવાજ ઉઠાવી શકશે 

અને વૈ2ાિનક અYભગમો અપનાવશે. આરો]ય, પોષણ 

અને �ુ7ંુબ િનયોજન �વા અYભગમો �વીકારશે. િશ�ણથી 
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�ીના _યqdતગત Kવનમા ં અને સામા3જક Kવનમા ં 

િવકાસ થશે. તેને સમાજમા ં માન-સ}માન, મોભો અને 

દર�જો મળશે.    

 ‘� દ+શમા ં �ી �વત�ં છે તે દ+શ હક�કતમા ં

�વત�ં છે.’ આ ?qુdત Sજુબ �ી િશ�ણથી દ+શ સાચા 

અથJમા ં�વત�ં કહ+વાશે.     

�ીનો બદલાતો દરQજો અને zિૂમકા : 
 

ભારતમા ં �વત�ંતા બાદ �ીના દર�\મા ં

ઝડપથી પ'રવતJન આ_?ુ ં છે. આઝાદ� પહ+લા સમાજમા ં

�ીઓની Dિૂમકા j'ૃહણી, પ$ની અને માતાની હતી. દ+શ 

�વત�ં થયો $યાર પછ� �ીિશ�ણનો _યાપ અને િવ�તાર 

વધવા લા]યો. તેથી તેની Dિૂમકા અને દર�\મા ં

ન¥ધપા� પ'રવતJન આ_?ુ.ં �ીઓને [mુુષ સમક� 

અિધકારો અને તકો મળવા લાગી. િવ=ના દ+શોની �મ 

ભારતીય સમાજમા ંપણ �ીઓ�ુ ં �થાન ગૌરવવં̀  ુબ}?ુ.ં 

�ીઓ િશY�ત થઈને સામાKક, રાજક�ય, આિથ1ક અને 

વૈ2ાિનક ��ેોમા ંપોતા�ુ ં�થાન ઊDુ ંક?ુ� છે. �ીઓ પણ 

હવે આિથ1ક �ે�ે �વાવલબંી બની છે. આિથ1ક ઉપાÄનમા ં

સહભાગી બની છે. તેના માટ+ તે નોકર� અને _યવસાયમા ં

પણ મહ$વની Dિૂમકા Pા§ત કર� છે.  િશY�ત �ીઓ�ુ ં

કાયJ�ે� િવ�તર` ુ ં ગ?ુ ં છે. �ીઓ માટ+ ઘરકામ અને 

_યવસાય બનેં સાભંળ� શક+ તે માટ+ ~ૂરવતÀ અzયાસiમો 

�ારા ઘર+બેઠા િશ�ણ મેળવી શક+ છે.   
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‘नाि�त #व8यासमं च�ुना3ि�त मात ृसमोगुF:’ 
સ�ં�ૃતમા ંઆ ?qુdત PચYલત છે. તેનો અથJ છે ક+, 

આ ~ુિનયામા ં િવ|ા સમાન કોઈ ��ે ન'હ અને માતા 

સમાન કોઈ jmુુ ન'હ. બાળકના ઉછેર અને િવકાસમા ં

સૌPથમ અને સૌથી વ� ુPભાવ માતાનો પડ+ છે. માતા જ 

બાળકોને Pાથિમક 2ાન આપે છે. � Kવનનો કાયમી 

આધાર બની રહ+ છે. િશY�ત �ી ઘરની બધી 

સમ�યાઓ�ુ ં સમાધાન સરળતાથી કર� શક+ છે. �ી 

િશ�ણ પ'રવાર, સમાજ, રા4��ય અને aતરરા4��ય 

િવકાસમા ં મદદ કર+ છે. આિથ1ક િવકાસ અને ઘર+n ુ ં

ઉ$પાદનોમા ં"²ૃ@ કર+ છે.  
 

બેટ- બચાવો, બેટ- પઢાઓ : 
 ‘બેટ� બચાઓ, બેટ� પઢાઓ’ આ o�ુ �ી Åણુ 

હ$યા રોકવા પર તેમજ  �ી િશ�ણ પર ભાર Sકૂ+ છે. 

‘બેટ� બચાઓ, બેટ� પઢાઓ’ યોજનાની શvઆત 

ભારતમા ં Pધાન મ�ંી �ારા ૨૨ \}?આુર�, ૨૦૧૫મા ં

કરવામા ંઆવી. �મા ંભારતના બધા રા>યો/સઘં રા>યોના 

�ે�ની મ'હલા તેમજ બાળ િવકાસ મ�ંાલયનો આમ 

સમાવેશ કરવામા ં આ_યો. �મા ં લોકોને SળૂDતૂ �તર+ 

િશY�ત કર� સવેદનશીલ અને \jતૃ કરવાનો છે, તેમજ 

સામા3જક િવચારોમા ંપ'રવતJન લાવવાનો છે. આ યોજના 
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sતગJત �ી િશ�ણને Pો$સાહન આપી તેને સામા3જક 

અને આિથ1ક ��ેોમા ં વ�મુા ં વ� ુ તકો [રૂ� પાડવામા ં

આવે છે.  

 ઉપસહંાર :  
 �ી િશ�ણએ સમાજમા ં મહતવ�ુ ં પર�બળ 

સાYબત થાય છે. તેના �ારા �ીનોતો િવકાસ થાય જ છે 

સાથે સાથે સમાજનો પણ િવકાસ થાય છે. િશY�ત 

મ'હલાઓ િવિવધ �ે�ોમા ં િસ²@ઓના િશખરો સર કરતી 

થઇ છે. �ી િશ�ણના િવકાસની સાથે પરંપરાઓ અને 

મા}યતાઓમા ં પ'રવતJન આ_?ુ ં છે. �ી િશ�ણના 

Pારંભથી લઈને વતJમાન સમય oધુી નજર કર�એ તો 

િશ�ણ �ારા અનેકિવધ પાસાઓમા ંફ+રફાર જોવા મળે છે.   
 

સદંભ=gથંો : 
૧. દ�વાનK, �મુનબહ+ન અને અ}ય (સપંા.). �ી-

િસ²@ના સોપાનો, jજુરાત �ી ક+ળવણી મડંળ, 

અમદાવાદ, ૧૯૯૭  

૨. દ+સાઈ, ચ~ુંલાલ. �તૂન િશ�ણ�ુ ંપથદશJન, 

jજુરાત ?િુનવિસ1ટ�, અમદાવાદ.  

૩. અXવાલ, �. સી. ભારતમા ંનાર� િશ�ા, Pભાત 

Pકાશન, ૨૦૦૯. 

૪. માકંડ, દોલતરાય. Pાચીન ભારતમા ંિશ�ણ, 

jજુરાત ?િુનવિસ1ટ�, અમદાવાદ. 
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�ી : �ેમમય �વનVુ ંસરનાTુ ં
 

ડૉ. �દVભુાઈ |ડુાસમા,  
આિસ�ટ�ટ �ોફ"સર, Cજુરાતી િવભાગ, 

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-  
 
 

માણસને  �ુદરતે  અસીમ  l²ુ³શ'કત  અને  Æદયઊ\J  

આપી  પ'રણામે   તે  Kવતરને  અYખલાઇથી  સવેંદ�  

શક+  છે.  પરમે=ર+  સજ £લી  સÇદયJમય  oGૃ4ટનો  

સા�ા$કાર  કર�  શક+  છે.  સ$ય,  Pેમ  અને  કmુણાની  

ગગંો�ીથી Kવનને પિવ�કર� શક+ છે. કmુણા, મૈ�ી, 

S'ૃદતા, ઉપે�ાને સેવી માનવીય બની રહ+. oGૃ4ટના સાદને 

સવ£ કાને Æદયવા'ટકામા ં  ઝીલતો  માણસ  જયાર+  

બહારના  કોલાહલ  સાભંળવાના  બધં  કર+   તો   

sતરમા ં  રહ+લા  અSતૃના  ઝરણા ંઉ\ગર થાય એ એ 

ગગંાSતૃ માણસાઈની ધ\પતાકા  લહ+રાવે  છે. જો  

ઉપરની  યા�ા  માણસમા-ં[mુુષ  સભાન  રહ�  કર+  

$યારથી  �ીને  આ$મસા` ્  કરવાની  યા�ાનો  Vભુારંભ  

થાય  છે.  પછ�  [mુુષ  પામી  શક+  ક+ઃ-    

  �ી  એટલે  અસીમ  સવેંદના  અને  અનહદ  

વા$સ૯યનો  મહાસાગર, �ી એટલે  પે્રમની  અ�Dુિૂતની  

Kવતં  સરવાણી, �ી એટલે Kવતં  હો" ુ.ં અડગ  અને 

અગYણત  �³ાનો  પયાJય  એટલે  �ી. �ી  એટલે �ી. 
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�ી  એટલ ે ઊ\J, ચૈત}યની  સ'રતા  �  એને  સ$યરાહ+, 

િવ=ાસથી  સેવે  અને  અનગJળ  Pેમરસથી  KવનપયJત  

ભ�જવી  દ+  એ  �ી. નાર�  એટલે  નખશીખ  આદરણીય, 

સૌજ}યમય  અq�ત$વ. �ી  એટલે  P�ૃિતનો  સાદ  ને  

ગગનની  િવશાળતા,oરૂજના  'કરણો  [Bૃવી  પર  

અજવાÉં  લઇને  �ીને  મળવા  આવતા ં હશે  કદાચ, 

ચFંમા ં  આકાશમા ં ~ૂq]ધલ   Pકાશ  Pગટ  કર�,ધરતી  

oધુી  અજવાÉં  Pસરાવી �ીના  ચહ+રાને �રૂવતંો  કર�  

\ય  છે. 

 પÄ}ય-વરસાદ  પણ  અSતૃ  �"ુ ં જળ  એના  

માટ+  જ  તો  ધરતી  પર  લાવતો  હશે  ક+  નહ� ?  હા  

વાદળા  �ીને  જોઇને  તો  ગોરંભાતા  હોય  છે.  

જગતમા ં �ટલા  rલો  ખીલે  એના  રંગ   અને  oગુધં  

�ીને  સાદર સમપÀત  હોય  છે.  ~ુિનયામા ં  �ટલા ં 

�વ§નો  જોવાય  તેના  S°ુયપા�ો  બ�ધૂા  �ી  હોય  છે  

ક+  નહ� ?  જવાબ  સાચો  જ.  P�ૃિત�ુ ં સૌ}દયJ  પીઇને  

કિવઓની કલમ  �ીની  oુદંરતાને  ઉ\ગર  કર+  છતા ં 

એ�ુ ં  લાવÊય  અPગટ  રહ+  છે  કારણ ક+  �ીની  

oુદંરતા  બાx  કરતાયેં  અિધક  ભીતર ભરચક  પડ+લી  

હોય  છે. 

           [mુુષ  જો  ઝાલરટા ુ ં  હોય  $યાર+  િનરાતેં  

પલાઠ�  વાળ�  બેસી  શક+  તો  કદાચ  �ીને  પામી  

શક+,  [mુુષ   જો  પરોઢના  સમયે-જયાર+ ભળભાખંÉં  
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થ`ુ ં  હોય  એ  I૯ૂલી  aખે  િનરખી  શક+-વદંનામય  

થાય  તો  એ  �ીના   ચહ+રાની   ર+ખાઓ  ઉક+લી  શક+  

કદાચ, oરૂજ  ઊગે  એ  સાથે  [mુુષમા ં  પણ  આદર  

ઊગે  તો  એ  �ીને  ખરા માન-સ}માન  આપી  શકવા  

સ�મ  થાય  છે. વરસાદ�  માહોલમા ં  આકાશમા ં 

મેઘઘ�ષુ ખીલે  તેમ  [mુુષમા ં   �ી  તરફની  

સમસવેંદના  Pગટ+  તો  પ'રણામ  �વvપ  એવા  �ી-

[mુુષ�ુ ં  Kવન  સાતરંગ�ુ ં  સરનાSુ ં  બની  \ય  એ  

પા�ંુ,  $યાથંી  પે્રમ,oખુ, શાિંત  પરમ િવ�ામ�ુ ં  Kવા"ુ ં

આરંભ  થ` ુહોય છે.  

 નાર� �વય ંઅSતૃ�વvપ, Pેમ�વvપ, 'દ_ય�મ છે.  

સમા�   એનો  આદર  કરવો  અને  જો  આદર  ના  

આપી  શકો  તો   અપમાન  નહ�  જ  કરવા�ુ.ં  કારણ     

ક+  પરમા$માએ   �ી�ુ ં સÄન  ક?ુ� પ'રણામે  ~ુિનયામા ં 

આપણે  બધા  છ�એ. માણસ  જગત�ુ ં  �ે4ઠસÄન   

કહ+વાય  એના  પાયામા ં તો  �ીની  મા`$ૃ$વ-ઊ\J  

એકvપ  થઈ  $યાર+  એ  શકય  બ}?ુ ં છે. જગતભરના  

લાગણીશીલ  મ�4ુયોની   દૌડ  ઘર  તરફની  જ  રહ�   

કારણક+  ઘરમા ં  દાદ�મા,ંનાનીમા,ંમાતાનો  ખોળો  એને  

સા$વના આપી શાિંત આપશે.  
   

  દ�કર�  એટલે  પ§પાના  [રૂા ં  ના  થયેલા  

લાડકોડ  Kવવા ં સ\Jયેnુ ં અનમોલ  રતન.   પ$નીને  
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�ુ ં  Kવનિમ�  ક�ુ ં  uં  એ  િમ�  પાસે  આપણે  

િનખાલસ  બની  શક�એ  તો  આપણા  oખુ,શાિંત,આનદં 

Y�િતજ  પર  નહ�  આપણા  ઘરમા ં  આપણી  પાસે  

રહ+તા ં હોય  છે.   

સશકત  તો  [mુુષે  sદરથી  બનવા�ુ ં  છે  ક+  

નહ� ?  જવાબ  મળે  પછ�  આચરણમા ં  લાવવાનો  

આરંભ  થશે  એટલે  [mુુષોની  ફ'રયાદ  નહ�  રહ+. 
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િવકલાગંતાથી િવ}ા Yધુી...... 
ડૉ.િનગમ બી. પડં~ા,  

કા.િનયામક, િશ>ણશા�,  
ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ- 

 
      2ાનની દ+વી સર�વિત છે અને કહ+વાય છે ક+ દર+ક 

�ી દ+વી�ુ ં �વvપ હોય છે. એટલ ે �ી માટ+ િશ�ણ ન'હ 

પણ �ી જ િશ�ણની દાતા હોય છે. આથી જ બાળકની 

Pથમ િશ�ક તેની માતા હોય છે  

        �ીને જયાર+ ખબર પડ+ ક+ તે ગભJવતી છે $યારથી 

જ તે �વ§નઓમા ંરાચવા માડં+ છે. પોતાના બાળકને દર+ક 

oખુ ક+વી ર�તે આપી શક+ તે માટ+ના આયોજનો કરવા માડં+ 

છે. � બાળકને તેણે હK જો?ુ ં નથી તેની સાથે જોડવા 

માડં+ છે. કદાચ જગતમા ંસૌથી વધાર+ તે પોતાના બાળકને 

જ ચાહવા માડં+ છે. બાળકનો જયાર+ જ}મ થાય છે $યાર+ 

તે એક જ ગીત ગાતી હોય છે.  

“તમે મારા દ"વના દ-ધેલ છો, 
તમે મારા માગંીને લીધેલ છો” 

માતાના હષJનો કોઈ જ પાર હોતો નથી. પરં` ુબાળકમા ં

દ+વે કોઈ િવdલાગંતા દ�ધી છે તે" ુ ં જયાર+ ખબર પડ+ છે 

જયાર+ માતા પર સૌથી મોટો વËાઘાત થાય છે. 

       આIુ ં�ુ7ંુબ બાળકની આ િવકલાગંતા માટ+ માતાને 

જ દોષી ઠ+રવવા�ુ ંશmુ કર� દ+ છે. � કોઈ પણ માતા માટ+ 
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Iબૂ જ કપરો સમય હોય છે. એક તરફ �ુ7ંુબ તરફથી 

સાભંળવા પડતા ં કડવા વેણ અને સાથોસાથ પોતાના 

બાળક માટ+ સાભંળવા પડતા ં અપશ{દો. એક માતા 

પોતાની માટ+ કંઈપણ સહન કર� શક+ પણ પોતાના બાળક 

માટ+ દર+ક અપશ{દ અસx થઇ પડ+ છે. તેણે �ુ7ંુબમા ં

પોતાના અને બાળકના અq�ત$વ માટ+ સતત સઘંષJ કરવો 

પડ+ છે. આવા કઠ�ન સમયમા ંપણ એક માતા હાર માનતી 

નથી અને તેના બાળકને તમામ ર�તે પગભર કરવા 

માટ+ના Pય$નો શmુ કર+ છે. ભારતીય સમાજમા ંિપતા પર 

આિથ1ક જવાબદાર� હોવાને કારણે સામા}ય ર�તે િવિશ4ટ 

બાળકને �ટલો સમય આપવો જોઈએ તેટલો આપી 

શકતો નથી આથી મોટાભાગના 'ક�સાઓમા ં બાળકની 

સ[ંણૂJ જવાબદાર��ુ ંવહન માતા જ કરતી હોય છે. 

     ઘણીવખત માતા પોતાના બાળકની િવકલાગંતાને 

વ« ુÌડાણ[વૂJક સમજવા ફર�વાર અzયાસ શmુ કર+ છે. 

ડો.બાબાસાહ+બ aબેડકર ઓપન ?િુનવિસ1ટ�મા ં ચાલતો 

�પે.બી.એડ.નો અzયાસiમ આવી માતાઓને આશા�ુ ં

'કરણ [mંુૂ પાડ+ છે. �મા ંતેઓ ઘર+ રહ� પોતાના �ુ7ંુબની 

સભંાળની સાથેસાથ પોતાના અzયાસ પણ પોતાના સમયે 

કર� શક+ છે. આ અzયાસiમ તેમને જરાપણ ભાર+ લાગતો 

નથી કારણક+ આ અzયાસiમથી જ તેઓ પોતાના 

સતંાનની િવકલાગંતાની અસર િવષે \ણી શક+ છે. તે 

બાળકની વતJ કુ, પોતાના અ�ભુવ અને પોતે કર+લા 
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અzયાસમાથંી િવકલાગંતાથી ઉપq�થત થતી મયાJદાઓને 

તોડ� પોતાના બાળકને સમધારામા ં જોડ� શક+ છે. માતા 

પોતે િશY�ત થઇ સતંાનના Kવનમા ં આવનાર 

અ2ાનતાના sધકારને હર�લે છે. 

     આમ માતા પોતે આKવન િવ|ાથÀ બની બાળકને 

િશ�ીત બનાવે છે. તેના ભિવ4યની ક+ડ� કંડારવા પોતે 

પગદંડ�ઓ તૈયાર કર+ છે.      
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મ�હલા સશ�7તકરણ 

 

નેહા વી. �ન  
ર-સચ= �કોલર((M.Phil.)  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ- 
 

 

�ી સશ�7તકરણ 8ુ ંછે? 
મ'હલા સશqdતકરણને Iબૂ સરળ શ{દોમા ં _યા°યાિયત 

કર� શકાય છે ક+ �ીઓ શqdતશાળ� બને છે �ના �ારા 

તેઓ તેમના Kવન સબંિંધત દર+ક િનણJય લઈ શક+ છે 

અને �ુ7ંુબ અને સમાજમા ં સાર� ર�તે Kવી શક+ છે. 

સમાજ, મ'હલાઓ સશqdતકરણમા ંતેમના સાચા અિધકારો 

Pા§ત કરવા માટ+ તેમને સશdત બનાવવા. 

ભારતમા ંમ'હલા સશqdતકરણ શા માટ+ જvર� છે? 

�મ આપણે બધા \ણીએ છ�એ ક+ ભારત એક િપ`Pૃધાન 

સમાજ છે >યા ં[mુુષના દર+ક ��ે પૈસા સાથે દખલ કર+ 

છે અને �ીઓ મા� પ'રવાર માટ+ જ જવાબદાર� લે છે 

અને $યા ં ઘણા Pિતબધંો છે. ભારતની આશર+ 50 ટકા 

વ�તી ફdત મ'હલાઓ છે, તેનો અથJ એ ક+ આખા દ+શના 

િવકાસ માટ+ આ અધJ માગJની જvર છે, � હgુ પણ 

મજlતૂ નથી અને તે ઘણા સામા3જક Pિતબધંોથી 

બધંાયેલ છે. આવી પ'રq�થિતમા,ં આપણે કહ� શક�એ નહ� 
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ક+ ભિવ4યમા,ં આપણા દ+શ અડધા વ�તીને મજlતૂ કયાJ 

વગર િવકાસ પામશે. જો આપણે આપણા દ+શમા ં િવકાસ 

કરવા માગંીએ તો તે મહ$વ�ુ ંછે ક+ મ'હલા સશqdતકરણ 

સરકાર, [mુુષો અને મ'હલાઓ �ારા પોતાને Pો$સા'હત 

કરવામા ંઆવશે. 
મ'હલા સશqdતકરણની આવQયકતા હતી કારણ ક+ Pાચીન 

સમયમા ં Yલ(ગ અસમાનતા અને [mુુષ PD$ુવ ધરાવતો 

સમાજ હતી. મ'હલાઓને તેમના પોતાના પ'રવાર અને 

સમાજ �ારા અનેક કારણોસર દબાવી દ+વામા ં આ_યા 

હતા, અને તેમની સાથે ઘણા ં Pકારની 'હ(સા થઈ હતી 

અને �ુ7ંુબ અને સમાજમા ંભેદભાવ મા� ભારતમા ંજ નહ� 

પરં` ુ અ}ય દ+શોમા ં પણ જોવા મળ� શક+. મ'હલા 

સમાજમા ં �થાયી Pાચીન કાળથી, ખો7ંુ અને gૂના 

જમાના�ુ ંનવા સ�ંકાર, 'રવાજો અને પરંપરાઓ ઘટકોમા ં

હતી માટ+ છે. ભારતીય સમાજમા,ં માતા, બહ+ન, [�ુી, 

પ$નીના vપમા ં મ'હલાઓની ઉપાસના કરવાની પરંપરા 

છે, પરં` ુ તેનો અથJ એ નથી ક+ દ+શના િવકાસની 

જv'રયાત મા� �ીઓની [\ૂ કર�ને જ પ'ર[ણૂJ થશે. 

આ� આવQયક છે ક+ દ+શની અડધી વ�તી એટલ ે ક+ 

�ીઓને દર+ક �ે�મા ંસશqdતકરણ હો" ુ ંજોઈએ � દ+શના 

િવકાસ માટ+નો આધાર બનશે. 

ભારત એક Pિસ@ દ+શ છે �ણે "િવિવધતામા ંએકતા" ની 

Sિૂત1 સાYબત કર� છે, >યા ં ભારતીય સમાજમા ં િવિવધ 
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ધમyના લોકો રહ+ છે. દર+ક ધમJમા ં �ીઓને એક અલગ 

�થાન આપવામા ંઆ_?ુ ંછે, લોકોની aખોને આવર� લતેા 

મોટા પડદાના vપમા ં લોકો ઘણી મોટ� ખોટ� 'iયાઓ 

(શાર�'રક અને માનિસક) ચાn ુ રાખવામા ં મદદ કર+ છે 

અને ઘણા વષy oધુી રોલ મોડ+લ તર�ક+ છે Pાચીન 

ભારતીય સમાજ સતીPેGdટસ, શહ+રની ક}યા Pણાલી, 

દહ+જની Pથા, \તીય 'હ(સા, ઘર+n ુ ં 'હ(સા, ગભJપાતની 

હ$યામા,ં �i�ન�ગ PેGdટસ, કાયJ�થળ પર \તીય શોષણ, 

બાળ મgૂર�, બાળ લ]ન અને દ+વદાસી ર�તભાતPથા, 

અ}ય ભેદભાવ[ણૂJ Pથાઓનો અzયાસ હતો. આ Pકારની 

~ુ4ટતા િપ`Pૃધાન સમાજ અને [vુષ �ે4ઠતા 

મનોિવ2ાન�ુ ંકારણ છે. 
સામા3જક રાજક�ય અિધકારો (કામ કરવાની �વત�ંતા, 

િશ�ણનો અિધકાર વગેર+) ને [mુુષ પ'રવારના સzયો 

�ારા સ[ંણૂJપણ ેPિતબિંધત કરવામા ંઆ_યા હતા. INુલા 

િવચારો અને મહાન ભારતીયોના લોકો �ારા મ'હલાઓ 

િવmુ@ના ક+ટલાક ખરાબ કાયyને ~ૂર કરવામા ંઆ_યા હતા, 

�મણ ે મ'હલાઓ સામે ભેદભાવ માટ+ તેમની અવાજો 

ઊભા કયાJ તેમા ંરા\ રામ મોહન રોયના સતત Pય$નોને 

લીધે, YÐટ�શસરોને સતી Pથાને નાlદૂ કરવાની ફરજ 

પડ� હતી. પાછળથી, અ}ય ભારતીય સામા3જક oધુારકો 

(ઈ=ર ચFં િવ|ાસાગર, આચાયJ િવનોભ ભાવે, �વામી 

િવવેકાનદં વગેર+) એ પણ મ'હલાઓની ઉ$કષJ માટ+ 
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તેમના અવાજો ઊભા કર� અને સખત લડત આપી. 

ભારતમા ં િવધવાઓની q�થિત oધુારવા માટ+, ઈ=રચFં 

િવ|ાસાગરએ સતત Pય$નો સાથે િવધવા ર�મર+જ એdટ, 

1856 ની શvઆત કર�. 
 પાછલા ક+ટલાક વષyમા ંઘણી સરકાર+ મ'હલાઓ 

સામે \તીય અસમાનતા અને ખરાબ વતJ કૂને ~ૂર કરવા 

ઘણા બધંારણીય અને કા�નૂી અિધકારો બના_યા છે અને 

અમલમા ં S�ૂા છે. જો ક+, આવા મોટા S�ુાને ઉક+લવા 

માટ+, દર+કને મ'હલા સ'હત સતત સહાયની જvર છે. 

આ�િુનક સમાજ મ'હલા અિધકારો િવશે વ� ુ\jતૃ છે, 

�ના પ'રણામે ઘણા �વ-સહાયક gૂથો અને એનKઓ આ 

'દશામા ંકામ કર+ છે. બધી પ'રમાણોમા ં તેમના અિધકારો 

મેળવવા મ'હલા વ� ુINુલા અને સામા3જક બધંન તોડ� 

નાખે છે. જોક+ jનુા એક જ સમયે ચાલ ેછે.  
કાયદ+સર અિધકારો ધરાવતી મ'હલાઓને સશdત 

બનાવવા માટ+ સસંદ �ારા પસાર કરાયેલા  ક+ટલાકં 

કાયદા છે - એક સમાન વળતર કાયદો 1976, દહ+જ 

�ટોપ એdટ 1961, અનૈિતક વેપાર (િનવારણ) અિધિનયમ 

1956, ગભાJવ�થા અિધિનયમનો તબીબી સમા¢§ત 1987, 

બાળ લ]ન િનવારણ અિધિનયમ 2006 , \િત પર��ણ 

તકનીકો (કં�ોલર અને ~ુvપયોગનો િનવારણ) એdટ 

1994, કામ પર મ'હલા \તીય ~ુ_યJવહાર અિધિનયમ 

2013. 
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'મ'હલાઓની સશqdતકરણ' િવશે \Êયા પહ+લા, આપણે 

'સશqdતકરણ' થી � સમજ"ુ ંજોઈએ તે સમજ"ુ ંજોઈએ. 

'સશqdતકરણ' _યqdતની �મતાને દશાJવે છે, �માથંી આ 

લાયકાત આવે છે, �મા ં તેઓ તેમના Kવનથી સબંિંધત 

તમામ િનણJયો લઈ શક+ છે. મ'હલાઓના સશqdતકરણમા ં

પણ, અમે તે જ �મતા િવશે વાત કર� રxા છ�એ, >યા ં

મ'હલાઓ �ુ7ંુબ અને સમાજના તમામ બો}ડથી �વત�ં છે 

અને તે પોતાના િનણJયના િનમાJતાઓ છે. 

 મ'હલાઓને પોતાની �વત�ંતા અને આ$મ-

િનણJય લવેા માટ+ સશqdતકરણ કરવા માટ+, તે મા� 

મ'હલા સશqdતકરણ છે પ'રવાર અને સમાજની સીમાઓ 

પાછળ છોડ�ને, િનણJયો, અિધકારો, િવચારો, મન વગેર+ના 

તમામ પાસાઓથી મ'હલાઓને અિધકાર આપવો એ 

તેમને �વત�ં બનાવ"ુ.ં સમાજના તમામ ��ેોમા,ં [mુુષો 

અને �ીઓ બનેં સમાન ર�તે એકઠા કરવામા ંઆવશે. દ+શ, 

સમાજ અને પ'રવારના તેજ�વી ભિવ4ય માટ+ મ'હલા 

સશqdતકરણ Iબૂ મહ$વ�ુ ંછે. �ીઓને �વRછ અને યો]ય 

પયાJવરણની જvર છે �થી તેઓ દર+ક ��ેમા ં પોતાના 

િનણJયો લઈ શક+, ભલે તે પોતાને, દ+શ, �ુ7ંુબીજનો અથવા 

સમાજ માટ+ હોય. દ+શને િવકાસના ^યેયને સ[ંણૂJ િવકિસત 

કરવા અને હાસંલ કરવા માટ+ જvર� હિથયાર તર�ક+, 

સશqdતકરણના vપમા ંમ'હલાઓ�ુ ંસશqdતકરણ છે. 
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ભારતીય બધંારણની જોગવાઈઓ Sજુબ, [mુુષો �વા 

તમામ �ે�ોમા ં મ'હલાઓને સમાન અિધકારો આપવા 

માટ+ કા�નૂી q�થિત છે. ભારતમા ં બાળકો અને 

મ'હલાઓના યો]ય િવકાસ માટ+, મ'હલા અને બાળ 

િવકાસ િવભાગ સાર� ર�તે કામ કર+ છે. Pાચીન કાળથી, 

ભારતમા ંમ'હલાઓ અXણી Dિૂમકા ભજવી રહ� હતી, જોક+ 

તેમને દર+ક �ે�મા ં દરિમયાનગીર� કરવાની મgૂંર� ન 

હતી. તેઓ તેમના િવકાસ અને "²ૃ@ માટ+ દર+ક �ણે 

મજlતૂ, ચેતવણી અને ચેતવણી આપવાની જvર છે. 

િવકાસ�ુ ંS°ુય ઉ�ેશ એ છે ક+ �ીઓને સશqdતકરણ કર"ુ ં

કારણ ક+ એક મજlતૂ મ'હલા તેના બાળકો�ુ ં ભિવ4ય 

િનમાJણ કર+ છે અને દ+શના ભાિવની ખાતર� આપે છે. 

મ'હલાઓને િવકાસની S°ુય Pવાહમા ંલાવવા માટ+ ભારત 

સરકાર �ારા ઘણી યોજનાઓ દશાJવવામા ં આવી છે. 

આખા દ+શની અધJ વ�તીમા ં મ'હલાઓની ભાગીદાર� 

અડધા છે અને મ'હલાઓ અને બાળકોના િવકાસ માટ+ 

તમામ ��ેોમા ંતેમને �વત�ંતાની જvર છે. 
ભારત એક Pિસ@ દ+શ છે, � તેની સ�ં�ૃિત, સ�ં�ૃિત, 

સા�ં�ૃિતક વારસા, પરંપરા, ધમJ અને ભૌગોYલક લ�ણો 

માટ+ Pાચીન કાળથી ઓળખાય છે. બીK તરફ, તે તેના 

[mુુષ રા4��ય રા4� તર�ક+ પણ ઓળખાય છે. ભારતમા,ં 

�ીઓને Pથમ અXતા આપવામા ં આવે છે, તેમ છતા ં

તેઓનો સમાજ અને પ'રવારમા ં ખરાબ ર�તે વતJવામા ં
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આવે છે. તેઓ ઘરોની 'દવાલો oધુી મયાJ'દત છે અને 

તેઓ ફdત કૌ7ંુYબક જવાબદાર�ઓ માટ+ જ ગણવામા ંઆવે 

છે. તેઓ તેમના અિધકારો અને િવકાસથી સ[ંણૂJપણે 

અ\ણ છે. ભારતના લોકો આ દ+શને માતાનો દર�જો 

આપે છે પરં` ુકોઈ પણ માતાના સાચા અથJને સમ� છે 

નહ�. તે બધા ભારતીયોની માતા છે અને અમાર+ તે�ુ ં

^યાન રાખ"ુ ંજોઈએ અને તેની કાળK લવેી જોઈએ. 

વ�તીમા ંઅડધા આ દ+શની �ીઓ છે, તેથી દ+શને સ[ંણૂJ 

ર�તે શqdતશાળ� બનાવવા માટ+ મ'હલા સશqdતકરણ Iબૂ 

મહ$વ�ુ ંછે. �ીઓને યો]ય િવકાસ અને િવકાસ માટ+ દર+ક 

િવ�તારમા ં�વત�ં રહ+વાનો અિધકાર આપવાનો અિધકાર 

આપવો. મ'હલા રા4�ના ભિવ4યના vપમા ંબાળકને જ}મ 

આપે છે, �થી તેઓ બાળકોના િવકાસ અને િવકાસ �ારા 

રા4�ના તેજ�વી ભાિવ બનાવવા માટ+ �ે4ઠ માગJ આપી 

શક+. �ીઓને વેદનાની ફરજ પાડવાને બદલે મ'હલાઓને 

સ�ા કરવાની જvર છે. 

મ'હલાઓના સશqdતકરણના o�ૂ સાથે એક P� ઊભો 

થાય છે: "�ીઓ ખર+ખર મજlતૂ બની છે" અને "Vુ ં

તેમની લાબંી લડાઈ [રૂ� થઈ છે?" મધર ડ+, 

ઇ}ટરનેશનલ િવમે}સ ડ+ વગેર+ �વા ઘણા PોXા¨સ 

અમલમા ં આ_યા છે અને સરકાર �ારા રા4�મા ં િવકાસ 

માટ+ મ'હલાઓના સાચા મહ$વ અને અિધકારો િવશે 

\ગvકતા લાવવાનો અમલ કરવામા ં આ_યો છે. ઘણા 
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િવ�તારોમા ં�ીઓને િવકાસની જvર છે દ+શમા ં>યા ં�ીઓ 

તેમના પ'રવારો તેમજ બ'હ4�ૃત સમાજની ખરાબ 

વતJ કૂથી પીડાય છે $યા ં\િત અસમાનતા�ુ ંÌ�ુ ં �તર 

છે. ભારતમા,ં અિશY�ત મ'હલાઓની સ°ંયા સૌથી વ� ુછે. 

મ'હલા સશqdતકરણનો વા�તિવક અથJ સમજવામા ંઆવશે 

>યાર+ તેમને ભારતમા ં સાર� િશ�ણ આપવામા ં આવશે 

અને તે િનણJયો લેવા માટ+ તે તમામ ��ેોમા ં�વત�ં ર�તે 

�વત�ં બનશે. 
ભારતમા ં મ'હલાઓ હમેંશા કલકંથી પોતાને oરુY�ત 

રાખવા માટ+ પ'રવારની હ$યાના �વvપના છે અને તેમને 

યો]ય િશ�ણ અને �વત�ંતા માટ+ના SળૂDતૂ અિધકારો 

�ાર+ય આપવામા ંઆ_યા નથી. આ એવા ભોગ બનનાર 

છે �મણે [vુષ દ+શોમા ં 'હ(સા અને ગેરવતJનનો ભોગ 

લીધો છે. ભારત સરકાર �ારા શv કરાયેલી મ'હલાઓની 

સશqdતકરણ માટ+ રા4��ય િમશન Sજુબ, 2011 ની 

ગણતર�મા ંઆ પગલાને કારણે ક+ટલાક oધુારો થયો છે. 

તેના કારણે �ી ભાષા અને �ી િશ�ણ બ�ેમા ં વધારો 

થયો છે. વૈિ=ક \િત ગેપ અ�iુમYણકા Sજુબ, આિથ1ક 

ભાગીદાર�, ઉRચ િશ�ણ અને સારા �વા�Bય �ારા 

સમાજમા ંમ'હલાઓના દર�\ને oધુારવા માટ+ ભારતમા ં

ક+ટલાક ન�ર પગલાનંી જvર છે. તે જvર� છે ક+ તે 

PારંYભક q�થિતમાથંી તેને ~ૂર કર�ને યો]ય 'દશામા ંઝડપી 

ગિતએ હાથ ધરવામા ંઆવવી જોઈએ. 
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P°યાત સ\ “જવાહરલાલ નહ+mુ” લોકોને \jતૃ કરવા” 

કહ+વામા ંઆવે છે. �ીઓને \ગવાની જvર છે. એકવાર તે 

પોતાના પગિથયા ં લઈ લે પછ�, �ુ7ંુબ આગળ વધે છે, 

ગામ આગળ વધે છે અને દ+શ િવકાસ તરફ \ય છે. 

ભારતમા ં મ'હલાઓએ 'કમતો દહ+જ, િનર�રતા, \તીય 

'હ(સા, અસમાનતા, Åણૂહ$યા, �ીઓ સામે ઘર+n ુ 'હ(સા, 

બળા$કાર �વા મહ$વના મારવા છે, Vashyavtriti માનવ 

હ+રફ+ર અને આવા અ}ય િવષયો, \િત ભેદભાવ રા4� 

Dhkelta પાછળના દ+શ વRચ,ે સા�ં�ૃિતક, સામા3જક, 

આિથ1ક અને શૈ�Yણક તફાવત લાવે છે. ભારતના 

બધંારણમા ં ઉNલેખ કરવામા ં આવેલા સમાનતાના 

અિધકારને oિુનિ¿ત કરવા મ'હલાઓ�ુ ંસશqdતકરણ, આ 

Pકારના ~ુ4ટતાને નાlદૂ કરવાની સૌથી અસરકારક ર�ત 

છે. ભારતના બધંારણમા ંઉNલેYખત સમાનતાના અિધકારને 

oિુનિ¿ત કરવા મ'હલાઓને સશdત બનાવ"ુ ં એ આવી 

~ુ4ટતાને નાlદૂ કરવાની સૌથી અસરકારક ર�ત છે. 
Yલ(ગ સમાનતાને Pાધા}ય આપવાથી સમX દ+શમા ં

મ'હલાઓના સશqdતકરણ તરફ દોર� ગ?ુ ં છે. 

મ'હલાઓના સશqdતકરણના ઉRચ ^યેયને Pા§ત કરવા 

માટ+, તે બાળપણથી દર+ક �ુ7ંુબમા ં ફ+લાવો જોઈએ. તે 

જvર� છે ક+ �ીઓ શાર�'રક, માનિસક અને સામા3જક vપે 

મજlતૂ હોય. બાળપણથી વ� ુસાર� િશ�ણની શvઆત 

થઈ શક+ $યારથી, રા4�ના આખર� િવકાસ માટ+ 
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મ'હલાઓના ઉછેર માટ+ ત~ુંર�ત પ'રવારની જv'રયાત 

આવQયક છે. આ� પણ, ઘણા પછાત િવ�તારોમા ં

િનર�રતા, અસલામતી અને માતાિપતાને લીધે ગર�બીને 

લીધે, નાની મર+ લ]ન અને બાળકને જ}મ આપવા�ુ ં

વલણ છે. �ીઓને મજlતૂ કરવા માટ+, સરકાર 

~ુ_યJવહાર, Yલ(ગ ભેદભાવ, સામા3જક અલગતા અને 

�ીઓ સામે 'હ(સાને રોકવા માટ+ ઘણા પગલા ંલઈ રહ� છે. 
મ'હલાઓની સમ�યાઓને યો]ય ર�તે સબંોધવા માટ+, 

મ'હલા સરં�ણ Yબલ - 10 મી બધંારણીય oધુારો પસાર 

કરવો Iબૂ જ મહ$વ[ણૂJ છે, તે સસંદમા ં 33% 

મ'હલાઓને ખાતર� આપે છે. અ}ય િવ�તારોમા,ં �ીઓના 

સ'iય ભાગvપે મ'હલાઓ માટ+ અSકુ ટકા બેઠકો અનામત 

રાખવામા ં આવી છે. સરકારને મ'હલાઓ અને 

મ'હલાઓના વા�તિવક િવકાસ માટ+ પછાત Xામીણ 

િવ�તારોમા ં જ"ુ ં પડશે, સરકાર તરફથી oિુવધાઓ અને 

તેમના અિધકારો િવશે \jતૃ રહ+શે, � તેમને તેમના 

ભિવ4યમા ંoધુારવામા ંમદદ કરશે. મ'હલા સશqdતકરણ�ુ ં

સપ�ુ ં એક વા�તિવકતા બનાવવા માટ+, છોકર�ઓ અને 

તેમના િશ�ણ�ુ ંમહ$વ Pમોટ કરવાની જvર છે. 
િન4કષJ 
ભારતીય સમાજમા ં સ$યમા ં મ'હલાઓના સશqdતકરણને 

લાવવા માટ+, મ'હલાઓ િવmુ@ ખરાબ વતJ  ૂકંના S°ુય 

કારણોને સમજ"ુ ંઅને ~ૂર કર"ુ ં જvર� છે, � સમાજના 
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િપ`Pૃધાન અને [mુુષ Pભાવ Pણાલી છે. તે જvર� છે ક+ 

આપણે મ'હલાઓ િવmુ@ gૂની િવચારસરણીને બદલીએ 

અને બધંારણીય અને કાયદાક�ય જોગવાઈઓમા ં ફ+રફાર 

કર�એ. 
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�ીના િશ>ણ સામે સમાજના િવચારો��ી�� ના િશિિ >ણ સામે સમાજના િવિિ ચા  ારોર
િનિધ ચટવાણી, ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન િનિધ ચટવાણી, ડૉ. બાબાસા  હ"બ 'બેડકર ઓપન

)િુનવિસ+ટ-)ુ))િનિિ વિસિિ +િિ . સ+ટ-ટટ .
 

 પહ+લા ંહમેંશા ંએક જ વા� સાભંળવા મળ`ુ ંહ` ુ ં

ક+, ‘દર+ક સફળ [mુુષની પાછળ એક �ી હોય છે’, પરં` ુ

આ� જમાનો બદલાઈ ગયો છે. આ� કહ� શકાય ક+, ‘દર+ક 

સફળ [mુુષની સાથે એક �ી હોય છે,’ અને આ જરા પણ 

ખો7ંુ નથી. પોતાના કામને મહ$વ આપતી �ીઓ માટ+ 

આજની નાર� બન"ુ ં ખર+ખર ચેલે¢}જÙગ હોય છે, [mુુષે 

મા� ઘરની બહારની ~ુિનયામા ંKત મેળવવા લડ"ુ ંપડ+ 

છે, >યાર+ એ જ �ીને ઘર અને બહારના બ�ે પાસા 

બરાબર ર�તે સભંાળવા પડ+ છે, અને $યાર+ જ તે પોતાની 

કંઈક અલગ ઓળખ બનાવવામા ં સફળ થતી હોય છે. 
�ીઓની હમેંશા ં એક ખાિસયત રહ� છે. �ીઓ એકસાથે 

અનેક કામ એક સમયે કર� શક+ છે. ઘરકામ કરતા ંકરતા ં

તે બાળકોને ભણાવી શક+ છે, પિતની વાતો સાભંળ� તેને 

યો]ય સલાહ આપી શક+ છે. ઓ'ફસમા ંનોકર� કરતી �ીઓ 

તો રસોડામા ં તેમ�ુ ંલેપટોપ રાખી રસોઈ સાથે ઓ'ફસ�ુ ં

કામ પણ કર� શક+ છે. આને કહ+વાય oપુર"મુન. 

oપુર"મુન મા� શ{દોથી બની શકા` ુ ં નથી. એના માટ+ 

�ીઓએ \તે જ મહ+નત કરવાની જvર છે. Yબચાર� 

બનીને Kવવા કરતા ં પોતાના પગ પર ઊભા ં રહ+વાની 
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�મતા ક+ળવવાની જvર છે. હવે >યાર+ [mુુષ પોતે કામ 

કરતો હોય એવા સમયે જો બાળક તેના હોમવકJ િવશે કંઈ 

પણ [છૂવા આવે તો તેનો સીધો જવાબ મળ� આવે છે, 
હમણા �ુ ં Yબઝી uં. આનો અથJ એ નથી ક+ [mુુષ તે 

કામમા ં કાબેલ નથી, પણ તેને એકસાથે બધા ં કામ 

કરવાની આદત નથી. >યાર+ એક �ી પ$ની, માતા, 
j'ૃહણી – બધા રોલ સાથે િનભાવી શક+ તેમ છે, સરળ 

ભાષામા ંક�ુ ંતો રસોડામા ંગસે પર શાકના ંવઘારની સાથે 

રોટલી ચડાવતા ંએ ટ�વી િસ'રયલ જોઈ શક+ છે. સાo-ુ

વ�નુા ઝઘડામા ં ટાપસી પણ [રૂ� શક+ છે. ~ુઃખના 

Pસગંમા ંરડ� પણ શક+ અને oખુમા ંહસી પણ શક+ છે. આ 

છે �ીઓની કાયJ કરવાની �મતા. હવે જમાનો બદલાઈ 

રxો છે. મા� ગણતરથી �ીઓનો િવકાસ શ� નથી, 
ભણતર Iબૂ જ જvર� છે. એક �ી તર�ક+ �ુ ં મા�ુ ં u ં ક+ 

�વાવલબંી બન"ુ ંઅિતમહ$વ�ુ ંછે, હા, પણ �વછંદ� ન'હ. 

�ીઓએ પોતાની l²ુ@ અને િવચારશqdતનો ઉપયોગ એવી 

ર�તે કરવો જોઈએ ક+ �થી કૌ7ંુYબક એકતા અને oખુ-

શાિંત જળવાઈ રહ+, તે તેની પહ+લી જવાબદાર� છે. 

પોતાના ઘરની ચાર દ�વાલો બની તેમા ં � ૂફં અને 

લાગણી�ુ ંસÄન કરવાની, જો આમ ના કરવામા ંઆવે તો 

ઘરભગંાણ થવાની શ�તાઓ નકાર� શકાતી નથી. એ 

કારણે જ �ી ઘરની એકતા અને oખુ-શાિંતની પહ+લી કડ� 

છે. કોઈ પણ ઓ'ફસમા ં�ી અને [mુુષ સાથે કામ કરતા ં
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હોય $યા ં�ીની કામ કરવાની �મતા વધાર+ હોય છે. તે�ુ ં

કારણ શોધતા ંજણાશે ક+ �ીઓને થોડા થોડા સમયે ચાની 

તલપ નથી લાગતી. �ી ઓ'ફસમા ં પાન-મસાલા ક+ 

િસગાર+ટ પીતી નથી. ઓ'ફસ�ુ ં કામ પતાવી ઘર તરફ 

જવાની ઉતાવળ [mુુષો કરતા ં �ીઓને વ� ુ હોય છે 

પ'રણામે તેમને સ¥પેલા ં કામ વ� ુ ઝડપથી [રૂા ં કર+ 

છે.તમે બધાએ સાભં½?ુ ં જ હશે ક+ �ી જ �ીની પહ+લી 

~ુQમન બને છે. આમ ક+મ? આપણે બધા એક જ નાવમા ં

સફર કર�એ છ�એ તો બધા એકબી\ના િમ�ો ક+મ નથી 

કહ+વાતા. �ી જ �ીને સમK શક+ છે, �વત�ંતા આપી શક+ 

છે. ઘરમા ંસાo,ુ નણદં ક+ �ઠાણીના �વvપે રહ+લી �ીઓ 

જો સપં અને Pેમથી એકસાથે રહ+ તો ઘરમા ં ક+ બહાર 

બી\ [mુુષો ક+ સમાજ �ારા તે�ુ ં શોષણ થ` ુ ં અટકાવી 

શકાશે, પરં` ુ આજના સમયે �ી જ �ી તરફ aગળ� 

ઉઠાવે છે, તેને P�ોના કઠગરમા ઊભી કર+ છે. સમાજ 

િવકસી રxો છે, પણ � વષy[રુાણી િવચારસરણીઓમાથંી 

હK સ[ંણૂJ ર�તે Sdુત નથી બ}યો એ માટ+ િશ�ણ સૌથી 

મોટ� જv'રયાત છે. gૂના[રુાણા િવચારો ધરાવતો સમાજ 

હK પણ માને છે ક+ પ$ની�ુ ં કામ ઘર સાચવવા રસોઈ 

કરવા�ુ ં અને બાળકો મોટા ં કરવા�ુ ં છે, �મા ં ભણતરની 

જvર નથી. અSકુ સમાજમા એવી મા}યતા PવJતે છે વ� ુ

ભણેલી છોકર� અને ભણતર �ારા મેળવેલી ક+ળવણી એ�ુ ં

માનસ બગાડ+ છે, પ'રણામે �ી Sdુત અને �ુકમy કરનાર� 
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બને છે, આ સદંતર ખો7ંુ છે. આવો સમાજ પ$નીને ઘરમા ં

રસોડાની રાણી અને સમાજમા ં તેના ં બાળકોની માતા 

તર�ક+ ઓળખ આપીને Iશુ રહ+ છે અને એમ માને છે ક+ 

�ીઓનો ઉ@ાર કર� ના°યો. હક�કતમા ં�ીઓનો ઉ@ાર જ 

કરવો હોય તો દર+ક દ�કર�ને સાચી ક+ળવણી આપો, 
િશ�ણ આપો. તેને િવચારોની �વત�ંતા આપો. 

ભણેલીગણેલી દ�કર� તેના બાળપણથી લઈ ?વુાની 

oધુીની સફરમા ં કોઈ પણ ખરાબ પગnુ ં ભરતા ં પહ+લા ં

દસ વખત િવચાર કરશે અને એ જ દ�કર� એના ં

સાસ'રયામા ં પણ તેની l²ુ@મ�ાને અને સ�ંકારને કારણે 

મા-બાપ�ુ ંનામ PિતG4ઠત કરશે. 
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gથંાલાયી�વ >ેOે મ�હલાઓVુ ંયોગદાન 
ડૉ. િ�યાકં- આર. Eયાસ, એસોિસયેટ �ોફ"સર,  
ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ- 

 

Xથંાલય _યવસાયના ��ેે મ'હલાઓના 

યોગદાનની ચચાJ કરતા [વૂ£ �ુ ંjણુવતં શાહના શ{દોને 

યાદ કર�શ. “�ીમા ં l@ુની કmુણા, મહાવીરની િતિત�ા, 

ઈVનુો Pેમ, ભગીરથની તપ¿યાJ અને ગાધંીKની 

સેવા"િૃ� જોવા મળે છે.” 
 

યશ અને ક�િત1નો મોહ રા°યા વગર �ી પોતા�ુ ં

કતJ_ય Sકૂ રહ�ને બ\વે છે. પ'રણામ �વvપે આપણા 

સમાજને રામ ક+ �ૃ4ણથી લઈને િશવાK ક+ ગાધંીK ક+ 

રંગનાથન �વા ?ગુPવતJકો ક+ ?ગુ[mુુષોની ભેટ મળ� છે. 
  

�વામી િવવેકાનદંની દલીલ તો એ હતી એ, 

“િશ�ણ�ુ ં કાયJ મ'હલાઓને સ¥પી દો. ક+મ ક+ એમનામા ં

રહ+લા Pેમ ,ઋgુતા, ઉદારતા, સ'હ4 તુા, િન4ઠા અને 

�માભાવના �વા jણુો આવતીકાલના નાગ'રકોના 

ઘડતરમા ંIબૂ જ ઉપયોગી બનશે.  
 

Xથંાલાયી$વ એટલ ે કmુણા, િતિત�ા , Pેમ, 

તપ¿યાJ , સેવા"િૃ� , ઉદારતા , સ'હ4 તુા, િન4ઠા અને 

�માભાવનાનો સરવાળો. આ jણુો તો નાર�મા ંજ}મ\ત 

પડ+લા ં છે. Xથંાલાયી$વ વ�ા મ'હલા  એટલે બે 
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સમાનjણુધમÀઓ�ુ ંિમલન. સાચા અથJમા ંસોનામા ંoગુધં 

ભળવી. એટલે જ એ"ુ ં કરવામા ં આવે છે ક+, 

“Xથંાલાયી$વ એ મ'હલાઓનો _યવસાય છે.” 
 

માનવી મા� S°ુય$વે આKિવકા માટ+ ક+ �ાર+ક 

સેવાક�ય ભાવનાથી Pેરાઈને કોઈને કોઈ _યવસાય સાથે 

સકંળાય છે. _યવસાય �વત�ં ક+ �વમાYલક�નો ક+ પરત�ં 

ક+ કોઈ સ�ંથા sતગJત  કમચાJર� �વvપનો હોઈ શક+ છે, 
>યા ં તેને ક+ટલીક જવાબદાર�ઓ ક+ પોતાને સ¥પવામા ં

આવેલ કાયJ સાભંળવા�ુ ંરહ+ છે. વળ�, _યવસાયમા ંકાયJ 

સાથે ઉપાસના, [\ૂ, ભાવ, િન4ઠા વગેર+ પણ સમાિવ4ટ 

છે. � નોકર� કરતા ંકઈંક િવશેષ oચૂવે છે. 

વેબ�ટર 'ડકશનર� અ�સુાર, “_યવસાય એ છે 

�ના માટ+ િવિશ4ટ 2ાન Pાયઃ દ�ધJકાલીન અને ગભંીર 

તૈયાર� આવQયક છે. �ના કાયJ અને પ^ધિતઓના 

વૈ2ાિનક, ઐિતહાિસક તથા િવ@તા[ણૂJ િસ@ાતંોને સમજવા 

માટ+ િશ�ણ અને Pિશ�ણ આવQયક છે. � એક 

સગંઠન,ચો�સ િવચારસરણી, ઉRચ�તર�ય ઉપલ¢{ધઓ 

તથા _યવ�થા પર આધ'રત હોય છે. � પોતાના 

સદ�યોને િનરંતર અ^યયન અને જનસેવાલ�ી િવિશ4ટ 

કાયJ Pિત સ\ગ અને સ'iય રાખે છે. 
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_યવસાય એ એક એવી 'iયા છે. �મા ં એક 

_યqdત પોતાના િવિશ4ટ 2ાન, અ�ભુવ અને Pિશ�ણના 

આધાર+ સમાજની _યqdતમા�ને પોતાની સેવાઓ Pદાન 

કર+ છે. 
 Xથંાલય _યવસાય ક+ Xથંાલાયી$વ પણ અ}ય 

_યવસાયની �મ એક _યવસાય છે. અલબત, Xથંાલય 

_યવસાય એ અ}ય _યવસાયોની વRચ ે ક+}F�થ Dિૂમકા 

પર હોય છે. � દોર� સમાન બની રહ�, સમX 

_યવસાયોને ગિતશીલ રાખે છે. આ _યવસાય �ટલો 

ઉ�ત બને છે તેટલા Pમાણમા ં અ}ય _યવસાયો 

ઊ^વJગામી બને છે. અથાJ` ્ અ}ય  _યવસાયો માટ+ 

Xથંાલય _યવસાય Pાણવા? ુસમાન છે. 

gથંાલાયી�વ નીચે જણાવેલ િવશષેતાઓ પણ ધરાવે છે. 
1. આ _યવસાય સેવાભાવના પર િવશેષ ભાર Sકૂ+ 

છે. 

2. સમાજસેવા તેનો પાયાનો મ�ં છે. 
3. આ _યવસાય િસ@ાતંો સાથે _યવહા'રકતા પર 

આધા'રત છે. 
4. િશ�ણ અને Pિશ�ણ Pા§ત કરવા િવશેષ 

પાઠ·iમ�ુ ંઅ^યયન આવQયક છે. 
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5. આ _યવસાય સાથે સકંળાયેલ _યqdત પાસે 

પયાJ§ત 2ાન/મા'હતી સાથે ક+ટલાક િવિશ4ટ jણુો 

પણ આવQયક છે. 
 

    Xથંાલય િ�Sિૂત1 �વvપ છે. �ની એક બાgુની 

Sિૂત1 વાચકિવ= અને બીK બાgુની Sિૂત1 Xથંિવ=ની 

|ોતક છે. આ બનેં અધJSિૂત1 એ"ુ ંPિતYબ(Yબત કર+ છે 

ક+ વાચકિવ= અને Xથંિવ= �ટnુ ં~ૃQયમાન છે એટnુ ં

જ અ~ૃQય �વvપે છે. જયાર+ મ^યમા ં રહ+લ Sિૂત1 તે 

Xથંપાલ�ુ ંPતીક છે. � આખી દ+ખાય છે [ણૂJ દ+ખાય 

છે. � Xથંપાલની [ણૂJતા�ુ ં |ોતક છે. અથાJ` ્

Xથંપાલમા ં[ણૂJતા અપેY�ત છે. Xથંપાલે ~ૃQય અને 

અ~ૃQય બનેં િવ=ને નજર સમ� રાખી, બનેં વRચ ે

સે` ુબની રહ� તેને oપેુર+ સયંોજવાના હોય છે. 
 
 Xથંાલયને સતત Kવતં બનાવી રાખવા�ુ ં

[િુનત કાયJ Xથંપાલને િશર+ હોય છે. Xથંાલયને 

2ાનોપાÄન અને 2ાનો�ભવ માટ+નો મહÛકતો બાગ 

બનાવવાની જવાબદાર� Xથંપાલે િનભાવવાની હોય 

છે. કારણક+ Xથંાલય એક Kવતં Dિૂમ છે ને એનો 

રખેવાળ Kવતં હોવો જોઈએ.  
 



�ી, િશ�ણ અને સમાજ  104 

 અ}યથા ...... કિવ કલાપીની પqંdત યાદ 

રાખવી રહ�. 
  
“Vુ ંકો§યો છે PD ુSજુ પર+? aખમા ંaV ુલાવી, 

બોલો માતા વળ� ફર� ±ર� ભ¥કતી હોલડ�મા,ં 

રસ હ�ન ધરા થૈ છે, ક+ દયાહ�ન થયો �પૃ, 

નહ� તો ના બને આ"ુ ં, બોલી માતા ફર� રડ�.” 

 આ પqંdતઓ મા� �પૃને જ નહ�; �પૃ �વા 

Xથંપાલને પણ એટલી જ લાj ુપડ+ છે. વા�તવમા ં

Xથંપાલ�ુ ં _યqdત$વ એ"ુ ં હો" ુ ં જોઈએ ક+ તે 

Xથંપાલનો પયાJય બની રહ+. 
 
 2ાનિપપાoઓુ અને 3જ2ાoઓુ માટ+ Xથંાલય 

એક આ�ય�થાન છે. શાતંાભવન છે તો Xથંપાલ એક 

એવી શqdત છે � Sકૂ Pલેખોને વાચા આપે છે અને 

વાચકને તેમા ંલય બનાવી Sકૂ  બનાવે છે. ^યાન�થ 

બનાવે છે. 
 
એક આદશ= gથંપાલ પ> ેનીચે જણાવેલ Cણુો હોવા 
આવ�યક છે. 
1. [�ુતકPેમ 

2. PણવPેમ 

3. _યવસાય Pિત િન4ઠા 
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4. િશ4ટ _યવહાર 

5. િમલનસારપ ુ ં

6. S~ુૃ�વભાવ 

7. સેવાભાવના 

8. િવિશ4ટ _યવસાિયક ઉપાિધ અને તાલીમ 

9. 2ાનોપાÄન માટ+ની ત$પરતા 

10. િન$ય િવ|ાથÀભાવ 

11. િવ@તા 

12. તી�ણl²ુ@ 

13. તીÜ �મરણશqdત 

14. વાકકૌશNય 

15. સહકારની ભાવના 

16. સારો સચંાલક 
 

 વળ�, [�ુતક પા� બાળક �વા ં નાgુક હોય છે. 

માતાના પાલવે જ તે શાતા અ�ભુવે છે.  આ$મીયતા 

પામે છે. Pેમ પામે છે. સ�ંકાર પામે છે. માટ+ જ 'હ(~ુ 

સ�ં�ૃિતમા ંનાર��ુ ંમાહા$¨ય ગવા?ુ ંછે. 

 “યા દ"વી સવ=zતેૂ�,ુ શ�7તqપેણ સ�ં�થતા l 
 નમ�ત�યૈ નમ�ત�યૈ નમ�ત�યૈ નમો નમઃ” 
 આદશJ Xથંપાલ માટ+ના ઉપ?ુJdત jણુો નાર� 

પા�મા ંજ}મ\ત હોય છે તેને ક+ળવવા નથી પડતા ! હા 

! �ાર+ક તેને ઓપ આપવાનો રહ+ છે નાર� પા�મા ંઆ 
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jણુો સહજ હોવાથી Xથંાલાયી$વને  તે દh 'દ_યમાન 

બનાવે  છે. 
 
 Xથંાલાયી$વની આધારશીલા જ ‘Pેમ’ હોય છે. 

નાર�મા ંતો તે સહજ ભાવે જ હોય છે. શીખવાડવો નથી 

પડતો. _યવસાય Pિત િન4ઠા, ઉપયોગકતાJઓ સાથેનો 

િશ4ટ _યવહાર, િમલનસારપ ુ,ં S~ુૃ �વભાવ અને  

વાક[રૂતા સાથેની િવ@તા વગેર+ Xથંાલયી$વના પાયા છે. 

આ બ�ુ ં જ નાર� મા�મા ં �વયDં ૂ હોય છે. માટ+ જ 

પા¿ા$ય દ+શોમા ં Xથંાલય  _યવસાયને “મ'હલા 

_યવસાય” તર�ક+ ઓળખ મળ� છે. 
 Xથંાલાયી$વ �ે�ે [mુુષની �મ મ'હલાઓનો 

Pવેશ પણ સામા}ય છે. અલબ�, [mુુષોએ આદશJ 

Xથંપાલ માટ+ના jણુો ક+ળવવા પડ+ છે. ક+ળવાયેલા jણુ 

�ાર+ક ઝાખંા પડવાની સભંાવના હોય છે. જયાર+ 

જ}મ\ત jણુ સતત તેજ�વી બનતા રહ+ છે. � નાર� 

મા�મા ંહોય છે. 
 Xથંાલાયી$વ ��ેે મ'હલાઓ�ુ ં યોગદાન �ણ 

ક�ાએ હોઈ શક+ છે. લેખક તર�ક+, Pા^યાપક તર�ક+ અને 

Xથંપાલ તર�ક+.  

 મા� એટnુ ં જ નહ� નાર� મા� [mુુષો માટ+ 

Pેરણા�ોત રહ� છે. એટલે જ એ"ુ ં કહ+વામા ંઆવે છે ક+, 
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‘દર+ક સફળ [mુુષની પાછળ �ીની Pેરણા રહ+લી છે.’ આ 

સ$ય નાર� ઈિતહાસમા ંપાને પાને કંડારાયેnુ ં જોવા મળે 

છે. �મા ંXથંાલય અને મા'હતી િવ2ાન�ુ ં��ે પણ આમે 

જ છે. ��ુ ં ઉ�મ ઉદાહરણ ગોડÝ+ ડÞઈૂ અને શારદા 

રંગનાથન�ુ ંછે.  

 Xથંાલય અને મા'હતીિવ2ાન ��ેે Pથમ 

વગÀકરણ Pણાલી DDC ની ભેટ આપનાર મે¢Nવલ ડÞઈુ 

Pથમ પદની ‘ગોડÝ+’ �ુ ંયોગદાન ઉNલેખનીય છે. 1876 

મા ંમે¢Nવલ ડÞઈૂ  ગોડÝ+ સાથે લ]નXથંીથી જોડાયા, એ 

જ વષ£ DDC ની Pથમ આ"િૃ� Pકાિશત થઇ. ગોડÝ+ 

ડÞઈૂ અને DDC સાથે S$ૃ? ુ પય�ત (1922) જોડાયેલા ં

રxા. Pેરણા �ોત બની રxા. 
 
 Xથંાલય અને મા'હતીિવ2ાનના ?ગુPવતJક અને 

Xથંાલય જગતને ‘Xથંાલયિવ2ાનના પાચં o�ૂો તથા 

CC અને CCC’ ની ભેટ આપનાર એસ. આર. 

રંગનાથન 1929મા ં શારદા સાથે લ]નXથંીથી જોડાયા 

બાદ જ ત�ંનો Xથંાલયિવ� તર�ક+ ઉદય થયો. માટ+ જ 

તેમણ ે શારદાની �Sિૃતમા ં“શારદા રંગનાથન એ}ડાઉમે}ટ 

ફોર લાયÐેર� સાય}સ”ની �થાપના કર�. 
આવા ંઅનેક ઉદાહરણો Xથંાલય અને મા'હતી િવ2ાનના 

ઈિતહાસમા ંજોવા મળે છે’. 
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નાર� આ �ે�ે પા� Pેરણા�ોત જ નહ�. લેYખકા, 

અ^યાિપકા અને Xથંપાલ તર�ક+ પણ ઊભર� છે. 
સૌ Pથમ ક¨§?ટુર PોXામ તૈયાર કરનાર પણ એક 

મ'હલા છે. નામ છે લેડ� લવલેશ. 
jજુરાતીમા ં Xથંાલયિવ2ાનને �પશJ` ુ ં સૌ Pથમ [�ુતક 

લખનાર લYેખકા પßાબને ફYળયા છે.  

 વતJમાનમા ં Xથંાલય અને મા'હતીિવ2ાનના 

�ે�મા ં િવિવધ હો�ાઓ પર રહ�,  Xથંાલયી$વને 

શોભાવનાર અને oગુિંધત બનાવનાર અનેક મ'હલાઓ�ુ ં

યોગદાન અિવ�મરણીય રAુ ં છે. �મા ં ક+ટલાક નામો 

ઉNલેખનીય છે. 

 �મા ં િમિસસ ખાડંવાલા(SNDT ?િુનવિસ1ટ� 

Xથંાલય અને મા'હતીિવ2ાનના [વૂJ અ^ય�, �ીમતી 

oરુતી  (GU, Xથંાલય અને મા'હતીિવ2ાનના Pથમ 

મ'હલા અ^ય�), ડૉ. ગીતાબેન ગઢવી(jજુરાત 

?િુનવિસ1ટ�), ડૉ. ઉિમ1લા ઠાકર(Sp), �ીમતી 

Pભાબને(jજુરાત રા>ય Xથંાલય ખાતાના Pથમ મ'હલા 

િનયામક), ડૉ. િPયાકં� _યાસ(BAOUના એસોિસયેટ 

Pોફ+સર, Xથંાલય અને મા'હતી િવ2ાન િવભાગ તથા 

P�`તુ લેખના લેYખકા), �ીમતી મીનળ ચૌહાણ(GV), 

તથા ડૉ. કNપના શાહ, ડૉ. ઉમા કાનKલાલ (IGNOU) 

ડૉ. ગીતાબને પટ+લ, ડૉ. વૈશાલી ભાવસાર, ડૉ. વૈદ+હ� 
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પડં·ા, ડૉ. તોરલ પટ+લ, ડૉ. કો'કલા ટાકં (SU), ડૉ. 

કનકબાળા \ની (HNGU), ડૉ. નીલા રાજjmુુ (સર 

પી.ટ�.સાય}સ કોલજે)ડૉ. ચતેના શાહ(BAOU) વગેર+ 

�વા અ}ય ગણી મ'હલાઓ�ુ ં યોગદાન છે. � બધી જ 

મ'હલાઓના ંનામ ઉNલેખવા મારા માટ+ Iબૂ જ અઘરા ંછે.  

ઉપસહંાર 

 Xથંાલાયી$વને અનેક મ'હલાઓએ પોતાના 

અનેરા યોગદાન સાથે શોભા_?ુ ં છે. oસુગંિધત બના_?ુ ં

છે. બનાવી રxા ંછે. છેNલે મ��ુSિૃત�ુ ંએક o�ૂ ટા�ંું uં. 

“oયુો]ય પ$ની પ'રવારની શોભા તથા ઘરની લ�મી છે “ 

તેમ “oયુો]ય Xથંપાલ સમાજની શોભા અને Xથંાલયનો 

Pાણ છે”. oયુો]યતા િવશેષત : મ'હલાનો સહજ jણુ છે. 
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સમાજVુ ંસવા�ગી િશ>ણ 
 

પદમા હરસોરા,  

�રસચ= �કોલર ((M.Phil.)  
ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-,  

   
� ��તાવના : 
 સમાજ�ુ ં સવા�ગી િશ�ણ એટલે સમાજ િશ�ણ 

એમ કહ+વાય છે. સમાજ િશ�ણના �પ4ટ °યાલથી 

મોટા ભાગની P\ હK વYંચત છે. એ sગે ±ટક 

±ટક, લખાણો અને Pq�તકાઓ Pા§ય છે. સમાજ 

િશ�ણ S°ુય$વે શાળા બહાર�ુ ં સતત અિવિધસર 

િશ�ણ છે.?ગુ ે?ગુે સમાજનો સવા�ગી િવકાસ કરવાનો 

Pય$ન થયો છે.અને તે તે ?ગુે પોતાના સમાજ માટ+ 

આગવી િશ�ણ _યવ�થા કર� જ હોય છે.P$યેક  

'દશામા ં હરણફાળ ભરતા આજના વૈ2ાિનક?ગુમા ં

સમજને Pગિતને પથેં દોર� જ` ુ ંઆ સમાજ િશ�ણ, 
િશ�ણને પાયામા ં રાખીને P\મા ં આગળ વધવામા ં

સહાયક બને છે. 

� સમાજ િશ>ણ એટલે 8ુ?ં 

 સમાજ િશ�ણ શ{દ જ આપણને બતાવે છે 

િશ�ણ�ુ ં �થાન કોઈ શાળા ક+ મહાશાળાની ચાર 

દ�વાલ વRચે�ુ ં હોઈ શક+ કારણ ક+ શાળા 
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મહાશાળાઓએ સમાજ નથી પણ સ�ંથા છે સમાજ મા ં

અનેક Pકારની સ�ંથાઓ હોઈ છે. દર+ક સ�ંથાનો 

પોતાનો હ+̀  ુ હોય છે. સમાજ િશ�ણને સમાજ સાથે 

સબંધ હોવાથી તેનો કોઈ િનિ¿ત અzયાસiમ ક+ 

િનિ¿ત પ@િત હોઈ શક+ ન'હ માનવી પોતાના ઉ�ેશ 

પાર પાડવા માટ+ સ�ંથા કર+ છે સમાજમા ં માનવી 

અનેક P"િુ�ઓ કર+ છે gુદ� gુદ� P"િુ�ઓ અલગ 

હ+̀ ઓુ િસ@ કરવાના હોઈ છે એટલે સ�ંથાના અલગ 

અલગ  �વvપો ધારણ કર+ છે ઘણીવાર સ�ંથાના 

હ+̀ ઓુ િસ@ થતા ઉFી4ઠ �થાને પહ¥ચી જતા સ�ંથા�ુ ં

િવલીનીકરણ પણ થઇ \ય છે એટલે િશ�ણ હોવા 

છતા ંપણ સમાજમા ં િશ�ણ�ુ ં��ે S°ુય$વે શાળાની 

'દવાલ બહાર છે.        

િનરંજન િનરાકાર ઈ=રને પામવા માનવી તેને 

Sિૂત1vપે સાકાર બનાવી તેના અવલબંનથી આગળ 

વધવાનો Pય$ન કર+ છે, તેમ સમાજ િશ�ણ એટલ ેVુ ં

એ સમજવા માટ+ આપણી FG4ટ સમ� તેના પાિથ1વ 

�વvપની કોઈ કNપના હોવી જોઈએ.  

 સમાજ િશ�ણ એ સમાજધમJ�ુ ં િશ�ણ તો છે જ 

પરં` ુસાથે સાથે Kવનિવકાસ�ુ ંિશ�ણ છે ખર� ર�તે 

સમાજ િશ�ણ એ Kવનિવકાસ છે તે ક+ળવણી 

મારફતે Kવનનો આધા3$મક સામા3જક આિથ1ક અને 

સ�ં�ૃિતક Kવનનો િવકાસ છે                                           
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� સમાજ િશ>ણના હ"Rઓુ : 

સમાજ િશ�ણનો હ+̀  ુ માનવીની “ખલ"િૃ� ને 

સા�"ુિૃ� સ�જનતાને ર�તે વાળવી તે છે અને આ 

કાયJ તે માનવીના કલાP$યેની અને સ�ંકારP$યેની 

vYચ ક+ળવીને કર+ છે આ કાયJ િસ@ કરવા માટ+ 

સા�ં�ુિતક કાયJiમો�ુ ંઆયોજન કર+ છે સાચા નાગ'રક 

બનવા માટ+ _યqdતએ �ુ7ંુબમા ં તથા સમાજમા ં કઈ 

ર�તે ભળ� શકાઈ એ પણ શીખ"ુ ં જvર� છે માનવી 

\તને સમાજKવન અ�vુપ બનાવી શક+ તો જ તે 

oખુી અને સતંોષી Kવન ગાળ� શક+ છે માનવીને 

oખુી થ"ુ ંહોઈ તો આિથ1ક અને આરો]યની બાબતમા ં

તેને સS@ૃ બન"ુ ંજોઈએ એટલે સમાજ િશ�ણનો હ+̀  ુ

આિથ1ક બાબતમા ંવધાર+ �ુશળ બનાવવા  અને તેનો 

ઉપયોગ કરવા માટ+ આરો]ય શર�ર સો4ટવ અને 

દ�ધાJ? ુ ંબનાવા�ુ ંિશ�ણ આપે છે.  

� સમાજ િશ>ણ ની Eયા�યા : 
૧ ભાિવ ને`$ૃવની કNપનાજ}મ તાલીમ તે સમાજ 

િશ�ણ. 

૨ સમાજ િશ�ણ એટલે માનવતા�ુ ંિશ�ણ. 
૩ Kવનભર�ુ ં િશ�ણ તે સમાજ િશ�ણ અ$યાર+ 

માનવીના Kવનના P$યેક �ે�મા ંઝડપી િવકાસ થઇ 

રxો છે એટલે તેણે તે �ે�ો�ુ ં2ાન મેળવ"ુ ંજvર� છે.  
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૪ સમાજ િશ�ણ એ ગિતશીલ 'iયા છે િસધા}�ોની 

શોભા�ુ ં ઘર+ ુ ં નથી એક બી\ ને સમજવા�ુ ં અને 

સાS'ુહક તથા વાqdતગત આબાદ� સાધવા�ુ ં િશ�ણ 

છે . 
� સમાજ િશ>ણ શા માટ" જqર- છે 

  સમાજ િશ�ણ શા માટ+ જvર� છે તે સમજવા નવા 

F4ટ�કોણ સમજવા જvર� છે.�ી ડો.હોમર ક+¨ફર કહ+ છે 

:”મા� હક�કતોનો સXંહ એ િશ�ણ નથી ;પરં` ુ તે 

ઉપરાતં નવો  F4ટ�કોણ ક+ળવવો અને પ@િત \ણવી 

એ પણ િશ�ણ છે. 

સમાજ િશ�ણ નવા F4ટ�કોણ માટ+ ,ય�ં?ગુની માગં 

[રુવા,માનવતા િશ�ણ માટ+ _યqdતિવકાસ માટ+, 
સ�ં�ૃિત સઘંષJમા ંસહાયક થવા માટ+ સમાજ  િશ�ણ 

Iબુજ મહ$વ�ુ ંઅને અગ$ય�ુ ં સાYબત થાય છે. 
 જો આવા િશ�ણની _યવ�થા ઊભી થઈ તો  

૧ િશ�ણ િવકાસ અને માનવી િવકાસનો સમ}વય 

થશે  

૨ અ$યારના શાળા િશ�ણનો બોજો ઓછો થશે  

૩ િશ�ણનો અzયાસiમ વધાર+ ગિતશીલ અને વધાર+ 

કાયાJq}વત થશે  

૪ િશ�ણ _યવ�થા અને અzયાસiમ એક ન"ુ ં�વvપ 

લેશે  
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� સાT�ુહક િવકાસના યોજનામા ં સમાજ િશ>ણVુ ં
કાય= : 
 સમાજને સતત િશ�ણની જvર છે તે વાત સૌ 

\ણીએ છ�એ તેવા િશ�ણ sગે આપણો સમાજ 

િવવધ Pય$નો કર� રહ+લો છે તેમાથંી સાS'ુહક િવકાસ 

ઘટના sગે વાત કર�એ તો તેના P$યેક િવભાગ 

Iબૂજ મહ$વના અને અગ$યના છે �મ ક+ P\ સSહૂ 

એટલે Vુ ં ? P\ સઘંટન એટલે Vુ?ં સાS'ુહક 

િવકાસનો અથJ,િસ^ધાતં,_યા°યા,તેની યોજના વગેર+ 

સમજવા અિત આવQયક છે  

� Eયા�યા : 
૧ �થાિનક P\ માટ+ની િવકાસની એક શૈ�Yણક 

P'iયા છે . 
૨ તે એક સાS'ુહક અને P\ િશ�ણની P'iયા બને 

છે અથાJત એ શૈ�Yણક P'iયાની P"િૃ� છે . 

૩ કાયJ�ુ ં લ�ય,પ@િત,કાયJના સાધનો અને પ'રણામ 

લોકોએ નક� કરવાના હોઈ છે . 

૪ તેનો હ+̀  ુ�થાિનક P\ ને �વા�યી બનાવાનો છે . 

� સમાજ િશ>ણVુ ંકાય= : 
 P\ િવકાસ ઘટકોનો હ+̀  ુ િશ�ણ �ારા P\�ુ ં

સવા�ગી િવકાસ સાધવા�ુ ં છે.એ થી સમાજ િશ�ણના 

િસ@ાતંોથી gુદા નથી એટલે ક P\ િવકાસ એ 
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લોકિશ�ણ છે સમાજમા ંિશ�ણ S°ુય$વે ચાર બાબતે 

જvર� છે તેમ નક� થઇ શક+ . 
૧ _યqdત ક+ સમાજને પોતાને અ��ુુળ હોઈ તે"ુ ંન"ુ ં

વાતાવરણ સÄવાની શqdત આવે તે માટ+ .  

૨ _યqdત ક+  સમાજને નવા વાતાવરણને અ��ુુળ 

થવામા ંસહાયક બને તે માટ+ . 
૩ _યqdત ક+  સમાજને ન"ુ ં વાતાવરણ સમજવા 

સહાયક બને તે માટ+ . 
૪ _યqdત ક+ સમાજ ને નવા વાતાવરણ ને પોતાના 

કાlમુા ંલવેાની શqdત આવે તે માટ+. 

� સમાજના લોકોનો સપંક= : 
સમાજના લોકોનો સપંકJ એટલે કોઈ પણ કાયJ માટ+ 

લોકોનો સપંકJ સાધવો વોક સપંકJ સમાજ િશ�ણમા ં

મહ$વ�ુ ં �થાન ધરાવે છે તે ક+ળવણીની 'iયા છે આ 

?ગુ હવે સતત િશ�ણનો છે તે થી તે કઈ \તનો 

કોનો ક+ટલી િ�>યામા ંસપંકJ જvર� છે તે P$યેક પડ+ 

િવચાર"ુ ંઆવQયક છે જો યો]ય _યqdતનો સપંકJ ના 

સધાઈ તો કાયJ [mંુૂ સફળ થાય ન'હ �ાર+ક _યqdત 

ઉપરાતં gૂથ અથવા સSદુાય નો સપંકJ પણ જvર� 

બને છે સપંકJ અનેક ર�તે હોવા છતાયં _યqdતગત 

સપંકJ મહ$વ�ુ ં કાયJ કર+ છે સSદુાય,gૂથ વગેર+ના 

સપંકJ મા ં_યqdતગત સપંકJવાળા મહ$વ�ુ ંકાયJ કર� ને 
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gૂથ ને Pેરણા આપીને કાયJિસ²@મા ંસરળતા કરવામા ં

સહાયક બને છે એ સપંકJમા ં _યqdતગત સપંકJ 

સવJ�ે4ઠ ઉપાય છે. સપંકJને માટ+ �ર+ક મોટા સSદુાય 

ને ,�ાર+ક અSકુ P\ સSહૂને આવર� લવેા મા ંઆવે 

છે આવા સપંકJ સSદુાય- સપંકJ ગણાઇ છે કાયJ 

કરવાની ર�ત પરથી પણ સપંકJના બે ભાગ પાડ� 

શક�એ છ�એ ૧. P$ય� ૨. પરો� લોકસપંકJ એ ^યેય 

િસ²@નો માગJ છે. �મના �ારા ^યેયિસ^ધ થવા�ુ ં

છે.7ૂંકમા ં સમાજના લોકોનો સપંકJ એ ^યેય િસ@નો 

પહાડ� ર�તો છે. 

� શvદ સા�ય : 
ક+ટલાક શ{દો એવા છે ક+ � તેવા જ અથJના oચૂક છે, 
અને શ{દસા¨ય ઉપરાતં તેમા ં'iયાસા¨ય પણ દ+ખાય 

છે. ક+ટલાક શ{દો નામ સા¨ય ન હોવા છતાય અSકુ 

ર�તે 'iયાસા¨ય આવે છે.આમ સમાજ િશ�ણ સાથે 

સકંળાયેલ gુદા gુદા શ{દો છે �મક+ Pોઢિશ�ણ અને 

સમાજ િશ�ણ  આધારDતૂ િશ�ણ અને સમાજ 

િશ�ણ,  P\સSહૂ િશ�ણ  અને સમાજ 

િશ�ણ,સમાજકNયાણ અને સમાજ િશ�ણ,સાળા 

િશ�ણ અને સમાજ િશ�ણ િવ�તરણ પ@િત અને 

સમાજ િશ�ણ, સામા3જક કાયJ અને સમાજ િશ�ણ 

સમાજ િવ2ાન અને સમાજ િશ�ણ સમાજ શા� અને 
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સમાજ િશ�ણ મા'હતી Pચાર અને સમાજ િશ�ણ 

રાજકારણ અને સમાજ િશ�ણ lનુયાદ� િશ�ણ અને 

સમાજ િશ�ણ આમ સમાજ િશ�ણ સાથે શ{દસા¨ય 

ધરાવતા gુદા gુદા િવષયોના શ{દો ઉપર Sજુબ 

દશાJવેલ છે � Iબૂજ મહ$વના છે  

� સમાજ િશ>ણVુ ંTUુયાકંન : 
સમાજના લોકોનો િવકાસ થયો છે ન'હ અને થયો હોય 

તો તેની 'દશા સાચી ક+ ન'હ તથા ક+ટલો િવકાસ થયો 

છે તે \ણ"ુ ં ઘ ુ ં મહ$વ�ુ ં છે.સમાજ િશ�ણ હ+̀  ુ

_યqdત અને સમાજનો સવા�ગી િવકાસ સાધવાનો છે 

અને તે ક+ટલે sશે સાધાયો છે તે \ણ"ુ ં જvર� છે 

�મ વેપાર� વષાJ}તે પોતા�ુ ંસવJ? ુ ં કાઢ+ છે તેમ આ 

P"િૃ��ુ ં સવJ? ુ ં કાઢ"ુ ં જvર� છે કોઈ પણ P"િૃ��ુ ં

SNુયાકંન કરવાના બ� ુ સામા}ય િનયમો તારવી 

આપીએ તો ગમે તે Pવિ� Sલુતવી હોઈ તો િવશેષ 

સરળતા રહ+ છે   

� P"િૃ��ુ ં આયોજન કોને ક?ુ� ? ગામ લોકો એ ક+ 

અિધકાર� એ ? 

� લોકોની જvરત હતી $યાથંી કામ શmંુ થ?ુ ંક+ ન'હ 

? P"િૃ� મા ં�થાિનક સાધનોનો ઉપયોગ થયો  

� P"િૃ� માટ+નો છેલો િનણJય કોનો હતો ? 

� P"િૃ�થી પોતે ક+ટલા �વાલબંી થયા ? 

� કાયJiમની પેટા P"િુત કઈ છે? 
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� કાયJiમ�ુ ં^યેય Vુ ંછે?  

� ^યેયને લ�યમા ંરાખી P"િુત ગોઠવાઈ હતી ? 

� �ુલ P\ના ક+ટલા ટકા લોકોએ ભાગ લીધો ? 

� ક+ટલો વખત ભાગ લીધો ? 

� �ુલ કાયJ કર� ને ભાગ લીધો ?    

   આમ SNૂયાકંન કરવા માટ+ આ સામા}ય િનયમો 

Iબૂજ અગ$યના છે  

� સમાપન : 
આમ સમાજના સવા�ગી િશ�ણ િવકાસમા ં િશ�ણ એ 

શાળા બહાર�ુ ં,સતત અિવિધસર િશ�ણ છે. સમાજમા ં

સવા�ગી િવકાસ માટ+ ?ગુો ?ગુોથી Pય$નો કરવામા ં

આવેલા છે. કhક ન"ુ ં \ણવા માટ+ િશ�ણ Iબુજ 

મહ$વ�ુ ંઘટક છે. �ની સYં�§તમા ંઉપર Sજુબ ચચાJ 

કરવામા ંઆવેલ  છે. 

� સદંભ= : 
૧ ભà , �નુીલાલ . સમાજ િશ�ણ િસ^ધાતં અને 

_યવહાર ,oરુત :jજુરાત રા>ય સમાજ િશ�ણ 

સિમિત ,૧૯૭૪ 

૨ ભà, �નુીલાલ .સમાજ િશ�ણ�ુ ંSNૂયાકંન ૧૯૫૫  
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�ી અને િશ>ણ, “િશ>ણ એ માનવીને  આ�મિવ�ાY ુ
અને િન�વાથ� બનાવે છે” 

 
ડૉ. મીના આઈ.રાજ�તૂ,   

Eયા�યાતા: િશ>ણશા�,  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ- 
       
આ�િુનક ?ગુમા ં િશ�ણ સામા3જક,આિથ1ક અને રાજક�ય 

સશqdતકરણ�ુ ંઅગ$ય�ુ ંસાધન છે િશ�ણ �ારા �ીઓમા ં

તેમની SળૂDતૂ જv'રયાતો અને આરો]ય બાબતની 

સેવાઓ અને જv'રયાતો િવષે \jતૃતા લાવી શક+ છે 

િશ�ણ �ીઓને ધણી  બધી ભોિતક અને સામા3જક 

જv'રયાતો  સતંોષવામા ં ઉપયોગી બને છે િશ�ણ એ 

�ીના િવકાસ અને ગિતશીલતા�ુ ં Pથમ પગિથ?ુ ં છે 

ભારતના બધંારણમા ં કોઇપણ ભેદભાવ વગર બધા માટ+ 

િશ�ણ માટ+ની સમાન તકનો SળૂDતૂ અિધકાર આપવામા ં

આ_યો છે આમ છતા ંXા¨ય અને sત'રયાળ િવ�તારોમા ં

�ીઓમા ં િશ�ણ�ુ ં Pમાણ ન'હવત જોવા મળે છે ક+ 

Yબલ�ુલ જોવા મળ`ુ ંનથી �ીઓના િશ�ણ બાબતે ખાસ 

કર�ને મgૂર� કરતા �ુ7ંુબમાથંી આવતી દ�કર�ઓ િશ�ણ 

P$યે vચી ધરાવતી હોવા છતા ં િશ�ણથી વYંચત રહ+ છે 

�ના અનેક કારણો જવાબદાર હોય છે �વા ક+ 

ધરકામ,ખેતરકામ, પVપુાલન,માતા-િપતા જયાર+ 
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મgૂર�એ \ય $યાર+ નાના ભાઈ-બહ+નોને સાચવવાની 

જવાબદાર� વગેર+.તેમજ ધણા 'ક�સાઓમા ં દ�કર�ઓને 

Pાયમર� િશ�ણ આપી કો7ંુYબક જવાબદાર�ને લીધે 

અધવRચે િશ�ણ છોડ� દ+વડાવવામા ં આવે છે આ 

Pકારની પ'રq�થિત સમાજના અસ°ય �ુ7ંુબોમા ંઆપણને 

જોવા મળે છે. 
      ભારત [mુુષPધાન દ+શમા ં દ�કરાની િવશેષ 

પસદંગીના લીધે માતા-િપતા દ�કર�ઓના િશ�ણની 

અવગણના કર+ છે તેમની માનિસકતા "@ૃાવ�થામા ંદ�કરો 

તેમની સારસભંાળ લશેે અને તેમનો વશંવેલો આગળ 

વધારશે તેવી અનેક મા}યતાઓ હ+ઠળ દ�કરાઓના િશ�ણ 

પાછળ ખચJ કરવા તેયાર રહ+ છે અને દ�કર�ઓને પારક+ 

ધર+ જવા�ુ ં હોવાથી તેઓને ધરકામ,રસોઈ,બાળકોનો 

ઉછેર,બાળ જ}મ વગેર+ની જવાબદાર�ઓ લ]ન પછ� 

આવવાની હોવાથી િશ�ણ બાબતે વYંચત રાખવી ક+ 

ન'હવત િશ�ણ આપવામા ં  આવે છે આવી 

પ'રq�થિતઓમા ં �ીઓના િનર�રતા અને અ�રૂા 2ાનને 

લીધે તે પરાવલબંી બને છે તેના માઠા પ'રણામ �વvપે 

સમાજ ક+ �ુ7ંુબમા ં થતા દબાણ,અ$યાચાર અને સામે 

આવતા પડકારો િશ�ણના અભાવે  તેને ઝીલવા અસમથJ 

બને છે �ી સશqdતકરણ માટ+ િશ�ણની િવશેષ આવી 

પ'રq�થિતમા ંઆવQયતા રહ+લી છે. 
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 �ીઓને \jતૃ કરવા અને િશ�ણ માટ+ Dતૂ[વૂJ 

વડાPધાન જવાહરલાલ નહ+mુ અને Dતૂ[વૂJ રા4�પિત 

ડૉ.એ.પી.� અ{~ુલ કલામ જણાવે છે ક+ 

 “જો જનતામા ં \jિૃત પેદા કરવી હોય તો પહ+લા 

મ'હલાઓમા ં \jિૃત પેદા કરો એકવાર જયાર+ તેઓ 

આગળ વધે છે તો એક પ'રવાર આગળ વધે છે અને 

પછ� આપમેળે આખો દ+શ વધે છે.”  

“સારા રા4�ના િનમાJણ માટ+ મ'હલા સશqdતકરણ એ 

[વૂJશરત છે કારણક+ મ'હલા સશdત હશે તો સમાજમા ં

q�થરતા આવશે તેના SNૂયો અને િવચારો સારા �ુ7ંુબના 

િવકાસ તરફ દોર� જશે સારા સમાજમા ં પ'રણમશે અને 

sતે સારા રા4��ુ ંિનમાJણ થશે.” 

      િશ�ણ એ માનવ માટ+ એ"ુ ંધન છે ક+ �ને હાની ક+ 

કોઇપણ ભય િવના oરુY�ત રાખી શકાય છે િમલકતોમા ં

ભાઈ-બહ+નોના ભાગ પડ+ છે જયાર+ િશ�ણમા ંકોઈનો ભાગ 

હોતો નથી િશ�ણ એ jmુુઓના jmુુ છે િશ�ણ એ ભોિતક 

આનદં,oખુ અને °યાિત અપાવે છે િશ�ણ પરમા$માનો 

અવતાર છે તેથી જ તો ગાધંીKએ કAુ ંછે ક+ “મ'હલાઓને 

િશY�ત કરવાથી બાળકના શાર�'રક,માનિસક અને 

આ^યા3$મક િવકાસ એ ફdત આ�િુનક સમાજની ઉ$પિ� 

નથી પરં` ુભારતદ+શની િવરાસત અને ધરોહર છે”. 
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     �ીને સશdત બનાવવા માટ+ િશ�ણ અને સમાજની 

મદદની જv'રયાતો અને �ી િશ�ણની \jિૃત, �ીને 

�વિનભJર બનવવા માટ+ના Pય$નો �વvપે ભારત સરકાર 

�ારા  (1) 15,ઓdટોબર- Xામીણ મ'હલા 'દવસ (2) 8, 

માચJ - aતરરા4��યમ'હલા 'દન તેમજ વષJ 2001,ને 

મ'હલા aતરરા4��ય વષJ તર�ક+ અને વષJ 2007,ને 

મ'હલા સશqdતકરણ વષJ તર�ક+ ઉ�áવવામા ં આ_યા છે 

આવા કાયJiમો થક� મ'હલાઓમા ં ‘�વ’ \jિૃતના બીજ 

રોપાય તેવા Pયાસો કરવામા ંઆવે છે �ી િશ�ણ,\jિૃત 

અને સશqdતકરણ માટ+ આવા કાયJiમો ફળદાયી સાYબત 

થાય છે કોઈ પણ સમાજની Pગિતની પારાશીશી એ 

સમાજમા ં�ી�ુ ં�થાન ક+" ુ ંછે તેના પર િનભJર છે.  
        �ી$વ એટલ ે� [\ૂની પિવ� વેદ� છે � એક 

સાથે ધર અને પ'રવાર અને પોતાનો _યવસાય સાચવે છે 

�ને હમેંશા મૌનમા ંિન�લ કર� રાખવામા ંઆવે છે કારણક+ 

�ી$વનો બોજ એ એક રહ�યનો બોજ પણ છે �ી�ુ ંKવન 

તેની ફરજો અને લાગણીઓથી બનેnુ ંછે પણ સમાજ ફdત 

તેની ફરજોને gુએ છે અને લાગણીઓને નજર sદાજ કર+ 

છે  �ી એ એક એ"ુ ંપા� છે ક+ પોતાની પસદંગીથી નહ� 

પણ બી\ની પસદગી પર Kવન Kવે છે અને કોઈ પણ 

પ'રq�થિતમા ં અ��ૂુળ બની \ય છે �ીને પોતા�ુ ં કોઈ 

ઘર નથી હો` ુ ંપણ �ી વગર કોઈ ઘર ‘ઘર’ નથી હો` ુ ં
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તેથી જ �ી િવનાના ધર ક+ સમાજની કNપના થઈ શકતી 

નથી તેના માટ+ સ�ં�ૃતમા ંQલોક છે  “य� नाय��तु पूPय9ते 
त� देवता “. 
       સમાજમા ં િશY�ત [mુુષો િશY�ત ક}યાઓ સાથે 

લ]ન કરવાનો આXહ રાખે છે આ કારણના લીધે 

સમાજના ધણા બધા �ુ7ંુબમા ં�ી િશY�ત કરવા sગનેી 

\jતૃતા આવી છે વતJમાન સમયમા ંદ�કર�ઓના િશ�ણ 

માટ+ માતા-િપતા \jતૃ બ}યા છે �ના પાછળના ધણા 

કારણો જવાબદાર છે �વા ક+ દ�કર�ના લ]નના દહ+જ 

Pથાની સમ�યા , ±ટાછેડા બાદ �વિનભJર થવાની 

સમ�યા આવી અ}ય સમ�યાઓ સામે િશ�ણ જ એક 

એવો માગJ છે � આવી બધી સમ�યાઓથી gુજતી 

�ીઓને 3જ(દગીને Kવવાનો માગJ બનાવવામા ંસહાયvપ 

સાYબત થાય છે.વતJમાનમા ંપણ �ીના િશ�ણને �ીઓના 

સામા3જક SNૂયોમા ં અપે�ા અ�સુાર માન,મોભો Pા§ત 

થતો નથી એ એક િશY�ત સમાજની કmુણ પ'રq�થિત જ 

કહ�  શક�એ. 
         �ીઓ િશY�ત હોવા છતા ંપોતાના હ�ો પર$વે 

અ2ાનતા ધરાવે છે િશ�ણ��ેે �ીઓને પોતાની ઓળખ 

ઉભી કરવા,આ$મિનભJર,આિથ1ક સલામતી અને �વાય� 

બનવા કા�નૂી અને રાજક�ય અિધકારો P$યેની \jતૃતા 

ધારદાર બનાવી નથી. િશ�ણ �ારા �ીઓ�ુ ંસશqdતકરણ 
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કરવા માટ+ હgુ ધ ુ ંકરવા�ુ ંબાક� છે �ી સશqdતકરણના 

માગJમા ં અનેક અવરોધો છે તેને િશ�ણના અસરકારક 

2ાનને oિુવધાઓ [રૂ� પાડ�ને આગળ વધી શકાય છે. 
�ીઓના સશqdતકરણ માટ+ િશ�ણ અને ખાસ કર�ને �ી 

િશ�ણ એ �ીઓના હ�ો મેળવવા�ુ ંમહ$વ�ુ ંપર�બળ છે. 
 
“નાર�ને  નવ નીદ�યે,નાર� રતનની ખાણ, 

નાર� થક� નર નીપ>યા, �વુ-Pહલાદ સમાન!” 
 
 
 
  

  



�ી, િશ�ણ અને સમાજ  125 

�ી અને િશ>ણ 

રોમા આસનની, �રસચ= �કોલર ((Ph.D.), ડૉ. બાબાસાહ"બ 
'બેડકર ઓપન )િુનવસ�ટ-, અમદાવાદ.  

 ‘ફ+ડર�ક ની$�Rયેએ કA ુહ` ુક+ l@ુ અને Kસસ �ૈણ રxા 
હશે. કારણ ક+ એમણ ે� Pેમ અને કvણાની વાતો કર� છે. 
એ [mુુષોના jણુ નથી. એક અથJમા ંએમણ ેસાચી વાત 
કહ� છે, Kવનના � પણ સબંધંો મા�રુ�થી ભયાJ છે. 
Kવનની � પણ oુદંર કNપના અને ભાવના છે એ �ીનો 
અિનવાયJ �વભાવ છે. મ�4ુયની સzયતા મા�રુ� અને 
સÇદયJથી ન ભરાઇ શક�, âર અને પૌvષી થઇ ગઇ, કઠોર 
અને 'હ(સક થઇ ગઇ અને sિતમ પ'રણામોમા ંક+વલ ?@ુો 
આવતા રxા એના પાછળ બે જ કારણો છે. ૧. �ીના 
jણુોને કોઇ સ}માન ન આપવામા ંઆ_?,ુ અને ૨) �ીએ 
પોતે પોતાના jણુો િવકસીત કરવા સ'iય Pય$નો ક+ 
ઉપાયો ન કયાJ. તમે જો?ુ ં હશે ક+ કોઇ �ી [mુુષોના 
jણુોમા ંઆગળ વધી \ય �મ ક+ રાણી લ�મીબાઇ, તો 
આખા જગતમા ં Pશસંા થશે ક+ રાણી લ�મીબાઇ Iબુ 
બહા~ૂર અને િવર છે. પરં` ુ�ાર+ય તમે એ" ુસાભં½? ુછે 
ક+ કોઇ [mુુષ �ીઓના jણુોમા ંPવીણતા મેળવે તો એ� ુ
સ¨માન કરવામા ંઆ_? ુહોય?’ – ઓશો. 
ફ+મીનીઝમ અને ઇdવાલીટ�નો ગાડર�યો Pવાહ શv થયો 
છે. દર+ક �ીને થોડ�ક સમજ આવે ક+ એ ‘�ુ ં -ફ+મીની�ટ uં

 એમ કહ+વા લાગે. થોડ�ક વધાર+ અ�રુ� સમજ હોય તો 
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એમ કહ+ ક+ �ુ ં‘ફ+મીનીઝમમા ંન'હ(, ઇdવાલીટ�મા ંમા�ુ ંu.ં’ 
માર+ � વાત કરવી છે એ ઓશોએ વષy પહ+લા કર� જ 
દ�ધી છે. ક+ Vુ ંખર+ખર એક �ી અને [mુુષ સમાન બની 
શક+. બ�ેમા ંકદ� ઇdવાલીટ� લાવી શકાય ખર�? જો કદાચ 
દબાણ કર�ને લાવવામા ંઆવે પણ તો એ �ી �ા ંoધુી 
�ી જ રહ+ છે? �ીનો અથJ �ાર+ય િનબJળ છે એવો છે જ 
ન'હ(. પરં` ુએ [mુુષ ફ+મીનીઝમ અને ઇdવાલીટ�ના નામે 
[mુુષ બનવા ક+મ દોડ+ છે? �ીને પોતા�ુ ંએક શર�ર છે, 
એની પોતાની રચના છે અને [mુુષને પોતા�ુ ંશર�ર છે 
અને એની પોતાની રચના છે. એ ર�તે જ બ�ે�ુ ં મન 
િવકસીત થયેn ુ છે. DNA પણ એ ર�તે જ ઉ$iાિંતના 
િનયમો Sજુબ ઘડાયેલા છે તો આ ઇdવાલીટ� પાછળ દોટ 
શેની? �ીએ પોતાનામા ં કંઇ બદલવા�ુ ં છે જ ન'હ, એ 
પોતાનામા ંજ અન}ય છે. એને [mુુષ �વા કામો કર�ને ક+ 
[mુુષોના કામો કર�ને પોતા�ુ ં અYભમાન સતંોષવા�ુ ં ક+ 
પોતાને બહા~ૂર દ+ખાડવાની જvર છે જ ન'હ(. એ પૌvષ$વ 
પામવા શામાટ+ દોડ+ છે? હા બદલાવની જvર છે આપણી 
સzયતામા ં ઉભી કર+લી મા}યતાઓની. આ Yચ(તન લેખ 
આખો �ી અને એના િશ�ણને સમિપ1ત છે. ઓશોના 
અSકુ િવચારો સાથે અSકુ વખતે �ુ ંપણ સહમત નથી. 
પરં` ુખાસ કર�ને >યાર+ એ �ી પર બોલ ેછે $યાર+ એના 
પર િવચારો કરવા જ રxા. કારણ ક+ એના િવચારો પાછળ 
મા� કોઇ ભૌિતક કારણો નથી હોતા. મા� �ીને એના 
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શર�ર vપે નથી જોવાતી. તો ચાલો ઓશોના િવચારોની 
સફર કર�એ. 
ઓશો કહ+ છે, ‘�ીઓ [mુુષથી Yબલ�ુલ Yભ� છે, ન એમનો 
િનચા હોવાનો P� છે, ન તો એમનો સમાન હોવાનો. અને 
>યા ં oધુી �ીઓ પોતાની આ Yભ�તાનો ક+ અલગ 
_યqdત$વનો િવચાર ન'હ( કર+ $યા ંoધુી કા ંતો એ [mુુષની 
દાસી રહ+શે અથવા તો અ�યુાયી હશે અને બ�ે q�થતી 
Iબૂ ગYંભર છે.’  
પિ¿મની �ીઓએ િવFોહ કયy છે, અને પ'રણામ એ 
આ_? ુછે ક+ �ીઓ [mુુષો �વા બનવાની હર�ફાઈમા ંપડ� 
ગઇ છે. �મ [mુુષો કર+ છે, �વા [mુુષો છે એ" ુજ બની 
જ" ુ છે. � િશ�ા [mુુષોને મળે છે એ જ િશ�ા �ીઓને 
પણ મળવી જોઇએ. [mુુષોની નકલ કરવાની હોડમા ં
�ીઓ હમેંશા બીK કો'ટની બનશે �ાર+ Pથમ કો'ટની 
ન'હ( બની શક+. કારણ � jણુોની એ Pિત�પધાJ કરવા જઇ 
રહ� છે એ [mુુષોના સહજ jણુો છે અને �ીઓનો અસહજ 
ધમJ છે. આવી q�થતીમા ં�ી � થઇ શકતી હતી એનાથી 
વYંચત થઇ જશે.’  
‘� િશ�ા [mુુષોને મળે છે, એ જ િશ�ા �ીઓને આપવામા ં
આવે એ એકદમ ખો7ુ છે. [mુુષ ગYણત શીખ,ે િવ2ાન 
શીખ.ે પરં` ુજvર� નથી ક+ �ી એ જ શીખ ે� [mુુષ શીખ.ે 
એને અq�ત$વએ સÄનની અલગ જવાબદાર�ઓ આપેલી 
છે. આ જ હર�ફાઈમા ં�ીએ સૌથી મોટ� jમુાવેલી વ�` ુ
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છે, �ી�ુ ંમા`$ૃવ. �ીમા�ં ુ ં�ૈણપ  ુન4ટ થઇ રA ુછે, એ 
લગભગ [mુુષ �વી થઇ રહ� છે અને Iશુ પણ દ+ખાઇ 
રહ� છે? [mુુષ અને �ીના Yચતમા ંSળૂ�ુ ંઅલગતા પ  ુ
છે, � �ી અને [mુુષના આકષJણ�ુ ં કારણ છે. �ટલી 
બ�ેમા ં Yભ�તા હશે એટલો જ બ�ે વRચેનો Pેમ વધાર+ 
ગાઢ બનશે. [vુષની �મ િશ�ીત થવાથી �ી નકલી 
[mુુષ બની \ય છે. અસલી �ી નથી બની શકતી.’  
‘અને આપણી શાળાઓ, આ શાળા અને કોલેજોમા ં � 
િશ�ણ [mુુષને આપવામા ંઆવે છે એ જ �ીને આપવામા ં
આવે છે. � એdસરસાઇઝ [mુુષ કર+ છે, એ જ �ીને 
કરાવવામા ંઆવે છે, [mુુષ અને �ીની કવાયત એક જ 
છે, આ� >યાર+ આપણે શર�રની ફ�ઝીયોલોK િવશે 
આટn ુબ� ુ\ણતા હોવા છતા આ બ� ુકર� રxા છ�એ. 
�ીના શર�રના િનયમો અલગ છે, � રમતો [mુુષો માટ+ 
બની છે એ �ી માટ+ યો]ય નથી. આપણે �ીમાનંા કોઇ 
Sળૂ ત$વ�ુ ંIનુ કર� રxા છ�એ. પહ+લાના લોકો પાગલ 
નહોતા. [mુુષો માટ+ એ લોકોએ _યાયામની _યવ�થા કર� 
અને �ીઓ માટ+ �$ૃય. બ�ેનો SળૂDતૂ હ+̀  ુશા'રર�ક હતો. 
પરં` ુ ર�તો અલગ હતી. કવાયત 'હ(સા રોપે છે, જો 
�ીઓને કવાયત કરાવવામા ંઆવશે તો Pેમ ન4ટ થશે, 
ઘરો ન4ટ થશે. �ી �ી રહ+શે જ ન'હ( કારણ ક+ પૌvષીક 
રમતના લીધે �ીના હોમy}સમા ં બદલાવ આવે છે. � 
દ+શોમા ં જવાન �ીઓને િમYલટર�મા ં �+ઇન�ગ આપવામા ં
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આવી રહ� છે એમના હોઠો ઉપર vવંાટ� ઊગવાની શv 
થઇ છે, એ" ુર�સચJ કહ+ છે. એમને S ૂછંો આવવા લાગ ેછે. 
એમની હોમyનલ સી�ટમમા ંબદલાવ આ_યો છે. અને હવે 
તો �ીઓના કપડા પણ [mુુષો �વા થઇ રxા છે. 
આપણને °યાલ નથી ક+ Kવનની નાની નાની વાતો 
ક+ટલો મોટો તફાવત ઊભો કર+ છે. જો કપડા �ીના 
_યqdત$વને Pભાિવત કરતા હોય તો િશ�ણ તો કરશે જ. 
િશ�ણ સી� ુ જ મન પર કામ કર+ છે. આપણ ે �" ુ
િવચાર�એ છ�એ એવા જ થઇ જઇએ છ�એ.’  
‘�ુ ં એકવાર નાના એવા ગામડાના �ટ+શન પર રોકાયો 
હતો. માર� ગાડ�ને આવવામા ંહgુ સમય હતો. $યાર+ જ 
એક " ૃ̂ ધ �ીને લઇને ક+ટલાક લોકો આવી રxા હતા. 
એના માથા પર પાટો બાધેંલ હતો. કદાચ એને કોઇક+ 
મા?ુJ હ`.ુ બે �ણ બીK �ીઓ પણ એની સાથે હતી. એ 
લોકો "@ૃ �ીને �ાકં બી\ મોટા નગરના દવાખાનામા ં
જઇ રxા હતા એ" ુ લા]?.ુ મº [છૂ¾ ુ ક+ આ �ીને કોણે 
મા?ુJ? તો એમાનંી એક �ીએ કA ુક+ આને એકનો એક જ 
દ�કરો છે અને એણે જ આને માથા પર માર�ને 
લોહ�nહુાણ કર� દ�ધી છે. આ તો બેહોશ થઇ ગઇ હતી. 
બીK �ીએ કA ુક+ આવા 'દકરાઓ તો પેદા જ ન થાય તે 
સાv. પરં` ુ $યાર+ જ પેલી "@ૃ �ીએ બોલી રહ+લી �ીના 
મ¥ પર હાથ રાખી દ�ધો અને કA,ુ “જો 'દકરો ન હોત તો 
મને આ� મારત પણ કોણ?” 'દકરા�ુ ં હો" ુજ મો7ુ છે, 
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એણ ેમા?ુJ એ તો Iબુ નાની વાત છે. અને પેલી "@ૃ �ી 
કહ+વા લાગી. “છોકરાવ જ છે હgુ સમજ ક+ટલી હોય? 
માર� દ�� ુ છે, કાલ સમજણ આવી જશે.” આ એક મા�ં ુ ં
ãદય છે. � ગYણતમા ંનથી િવચાર`,ુ � કોઇ વ'કલ �" ુ
નથી િવચાર`.ુ એ Pેમ અને આશાની ભાષા બોલ ેછે. અને 
આપ  ુ િશ�ણ ગYણતની ભાષા શીખવાડ+ છે. એટલે જ 
�ીઓની િશ�ા અલગ હોવી જોઇએ. �થી એની FG4ટ 
Yભ� હોય.’  
‘[vુષોએ � ~ુિનયા બનાવી છે એ ખોટ� સાYબત થઇ છે, 
એ િસ@ થઇ ગ? ુ છે. પાછળના ૩૦૦૦ વષyમા ં૧૫૦૦૦ 
તો ?@ુો થયા છે. માનિસક ?@ુો તો દર+ક �ણ ચાલી રxા 
છે. Vુ ંએવો Pય$ન ના થવો જોઇએ ક+ �ીઓ પણ આ 
~ુિનયાને, સzયતાને બનાવવામા ંપોતાનો ફાળો આપે? ક+ 
પછ� એ પણ [vુષોની નકલો કર�ને સૈિનકોના વ�ો 
પહ+ર�ને શહ+રો પર બો¨બ વષાJ કરશે? ~ુિનયાને ન4ટ 
કરવામા ંએકલા [vુષો કાફ� છે અને જો �ીઓ પણ [vુષો 
બનવા જશે તો મ�4ુય \તીનો sત આવી જ જશે. પરં` ુ
�ી ચાહ+ તો આ Xહ પરની બધી 'હ(સા બધં કર� શક+. 
પરં` ુએના માટ+ એક અલગ Pકારની �ીનો જ}મ જvર� 
છે. [vુષની નકલ ન'હ(.’  
‘એક વાર �ણ મોટા દ+શ અમે'રકા, રિશયા અને Ðીટનના 
વડાને ભગવાને પોતાના પાસે બોલા_યા. ભગવાન Iબૂ 
પીડાયેલા હતા ક+ મº � આદમી બના_યો એણે ~ુિનયાની 
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શ� હાલત કર� નાખી. ?@ુો કયાJ, ઘટ` ુ હ` ુ તો એટમ 
બો¨બ બના_યા. એટલે એમણ ે િવચા?ુJ ક+ આ લોકોને � 
જોઇ` ુ હોય એ આપી દઇએ અને એ લોકોને શાતં કર� 
દઇએ. �ણેય દ+શના વડા ભગવાન સામે જઇને ઊભા 
રxા. ઇ=ર+ કA ુ ક+, >યારથી મº આદમીને બના_યો છે 
$યારથી મને ઘ નથી આવી. �ુ ં પછ� કંઇ બનાવી જ 
નથી શ�ો અને આદમીએ Vુ ંVુ ંનથી બના_?.ુ �ુ ંતમને 
[uૂ u ંક+ તમાર+ જોઇએ છે Vુ?ં આટલી બધી હ$યાઓ શા 

માટ+? આટલો પ'ર�મ શામંાટ+? અરબો ડોલર રોજ ?@ુ 
માટ+ ખચJવામા ંઆવે છે અને બીK તરફ માણસ Dખુે મર� 
રxો છે. �ુ ંતમને બધાયને એક એક વરદાન આ[,ુ પરં` ુ
આ બ� ુબધં કર� દો. અમે'રકાના રા4� પિતએ કA ુક+ હ+ 
PD ૂઅમાર� એક જ આકા�ંા છે, પછ� અમારા P$યે કોઇ 
જ ફ'રયાદ ન'હ( આવે. બસ આ વરદાન આપી દો ક+ 
[¢ૃBવ તો રહ+ પરં` ુ[¢ૃBવ પર vસ�ુ ંએક પણ િનશાન ન 
રહ+. ઇ=ર+ બ� ુ વરદાન આ§યા, પરં` ુ �ાર+ય કNપના 
પણ નહોતી કર� ક+ કોઇ આ" ુ વરદાન માગંશે. ઇ=ર+ 
ડરથી રિશયાના Pિતિનિધ તરફ જો?ુ,ં જો અમે'રકા આ" ુ
કહ+̀  ુ હોય તો રિશયા Vુ ં કહ+શે? રિશયાના Pિતિનિધએ 
કA,ુ મહા�ભૂાવ. અમને તો િવ=ાસ જ નથી ક+ ઇ=ર 
�ાયં હોય છે. મને તો ડર લાગે છે ક+ આ� વધાર+ જ 
શરાબ પી ગયો uં અને તમે દ+ખાવ છો અથવા તો આ 
સપ� ુહોઇ શક+. અમે તો ન�� કર� લી� ુછે ક+ ઇ=ર છે જ 



�ી, િશ�ણ અને સમાજ  132 

ન'હ(, તમે હોઇ કઇ ર�તે શકો? પરં` ુછતા ંથઇ શક+ ક+ અમે 
તમાર� [\ૂ ફર� શv કર� દઇએ, અનેક ચચાJમા ં ફર� 
તમાર� Sિૂત1ઓ રાખી દઇએ. પરં` ુ એક ઇRછા અમાર� 
[રૂ� થઇ \ય. [¢ૃBવ પર Dગૂોળ તો હોય, પરં` ુએના 
પર અમે અમે'રકાની કોઇ ર+ખા જોવા નથી માગંતા. બસ 
આટn ુ થઇ \ય અમારો િવરોધ તમારાથી પણ નથી. 
અમે તમાર� પણ [\ૂ કર�Vુ.ં ભગવાને ઘબરાઇને YÐટન 
તરફ જો?,ુ અને YÐટને � કA ુએ તો એનાથી પણ � ુ
હ`.ુ YÐટનના Pિતિનિધએ ભગવાનના ચરણોમા ં મા� ુ
ટ+કવીને કA ુ ક+ ‘હ+ મહાPD,ૂ અમાર� કોઇ જ ઇRછા ક+ 
આકા�ંા નથી. બસ આ બ�ેની આકા�ંા એક સાથે [રૂ� 
થઇ \ય. અમાર+ બીgુ કંઇ જ નથી જોઇ`.ુ આ બ�ેએ � 
મા]ં? ુછે એ [vૂ કર� દો.’  
‘[vૂષે � ~ૂિનયા બનાવી છે એ અ'હ( લઇ આવી છે. 'હ(સા 
�ીઓનો �વભાવ નથી, એનો �વભાવ Pેમ છે. સÄન છે.  
>યા ંપણ Pેમ છે, દયા છે, કvણા છે $યા ં�ી છે જ. � 
પણ મહાન[vૂષો હતા એ લોકોમા ં�ૈણ �વભાવ હતો જ. 
ગાધંી ઉપર તો કોઇ �ીએ જ [�ૂતક લ°? ુછે ”ગાધંી મેર� 
મા”ં  આ ~ુિનયા બદલાઇ શક+ જો �ી ન�� કર� લે ક+ એને 
[vૂષો �વા નથી બન",ુ એ સમK લે ક+ એ [vૂષોથી Yભ� 
છે. અને �ીKવાત �ી�ુ ં િશ�ણ, એનો િવચાર, એ�ુ ં
Yચ(તન બ� ુ જ [vૂષોથી Yભ� હો" ુ જોઇએ. [vૂષો �" ુ
ન'હ(.’  
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‘એ" ુ �ાકં ન થઇ \ય ક+ આ ~ૂિનયામા ં બે Pકારના 
[vુષો હોય અને �ીઓ રહ+ જ ન'હ.’ 
ઓશોની ઉપરની બધી વાતોમા ં�ુ ંપણ સહમત નથી. એ�ુ ં
તો એમ પણ કહ+" ુ છે ક+ �ીએ [vુષો �વા કપડા ન 
પહ+રવા જોઇએ. �ના કારણો અને તકy ગળે ઉતર+ એમ 
નથી. પણ એણે � �વભાવની વાત કર� એ Iબૂ યો]ય 
લાગે છે. �ીનો �વભાવ Pેમ છે. એટલે જ એ નવ મ'હના 
oધુી બાળકને પોતાના ગભJમા ં રાખી શક+ છે. [mુુષમા ં
આટલી ધીરજ નથી. એટલે જ ઇ=ર+ ગભJ ધારણ શqdત 
[vુષને નથી આપી. [vુષ અYભમાન Pાધા}ય છે, �ી 
ઋgુતા Pાધા}ય અને કvણા Pાધા}ય છે.  
ઓશો �ી િશ�ણની Iબુ સચોટ વાત કર+ છે બે _યqdત 
અને એના jણુો અલગ છે તો એમને એક Pકાર�ુ ંિશ�ણ 
આપ" ુયો]ય નથી. એને પોતાને સાYબત કરવા કોઇ જ 
િવરતાના મેડલો મેળવવાની જvર નથી. એના માટ+ 
અલગ િશ�ણ હો" ુજોઇએ � �ી jણુોને પોષે. હાલ � 
દ+ખાઇ રA ુછે તે એ જ છે. �ુ ંફ+મીનીઝમનો િવરોધી નથી. 
�ીને એના હકો મળવા જ જોઇએ. પરં` ુએ ખર+ખર �ીના 
હકો છે, એ [vુષ બનવા તરફ નથી જઇ રહ�? �ીની 
કોમળતા અને S~ુૃતા જ એ� ુ સÇદયJ છે? શામાટ+ એને 
અ�કુરણ કર�ને [vુષ બન" ુછે? અ'હ( એવી કોઇ જ વાત 
નથી ક+ �ીને એની મહ$વકા�ંાઓ [રૂ� ન કરવી જોઇએ. 
એની પાસે Iબૂ ઉ\J છે જ. [vુષ કરતા પણ વધાર+ ઊ\J. 
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પરં` ુ � િશ�ણ અપાઇ રA ુ છે એનાથી એ ઊ\Jનો 
ઉપયોગ થાય છે ખરો?  
ઠોર હમેંશા S~ુૃતા તરફ જ આકષાJય છે. �ીમા ંoુદંરતા 
છે, એ �ી છે એટલે જ [mુુષ એ તરફ આકષાJય છે. કઠોર 
�ી તરફ [vૂષો આકષાJતા નથી એ વૈ2ાિનક સ$ય છે. 
§લેટો કહ+ છે ક+ oુદંરતા નો વાસ >યા ંS~ુૃતા હોય $યાજં 
છે. તો Vુ ંઆપણા િશ�ણ ેએ ઋgુતા jમુાવવા Pો$સાહન 
આપ" ુ જોઇએ? Vુ ં �ી પોતાનામા ં જ [ણૂJ નથી? એને 
ઇdવલ બનવાની જvર છે? એ અલગ છે એ [રૂ` ુનથી? 
હા એને Pેમની જvર છે, એને Sqુdતની જvર છે, એ વાત 
યો]ય છે. પરં` ુજો �ી એમ કહ+તી હોય ક+ જો [vૂષો આ 
કર+ તો અમે ક+મ ન'હ(. કારણ �ુદરતે �ી [mુુષ બ�ેને Yભ� 
બના_યા છે એટલે. હા �ીને Sdુતતા મળવી જોઇએ, એ 
કોઇ [mુુષને દોષ આપીને ન'હ(. એ અq�ત$વની દ+ન છે 
એટલ.ે એના માટ+ \jતૃ થવાની જvર છે. સ�મ થવાની 
જvર છે. પરં` ુ[vુષ બનવાની જvર નથી. 
‘�ી�ુ ંસૌદયJ �ી બની રહ+વામા ંજ છે. 
�ી અને  સમાજ 
Pાચીન સમયમા,ં આપણા સમાજમા,ં �ી�ુ ંમહ$વ [mુુષ 
કરતા વધાર+ હ` ુ.ં અSકુ તબ�ે �ી�ુ ં�થાન [mુુષ કરતા ં
એટnુ ંવધી ગ?ુ ંહ` ુ ંક+ િપતાના નામની જ]યાએ માતા�ુ ં
નામ S°ુય અને પ'રચય�ુ ંo�ૂ બની ગ?ુ ંહ` ુ.ં ધાિમ1ક 
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િનર��ક મ�એુ �ીઓને આદરણીય અને આદરણીય 
ગણીને મહ$વ દશાJ_?ુ ં– 
 "ય�નારાય�` ુ[>ૂયતે, રભ}તે ત� દ+વતા."  
અથાJ` ્>યા ં�ીની ઉપાસના Pિત4ઠા હોય છે $યા ંદ+વતા 
રમણ વસે છે. 
�ીની હ�ત�ેપને કારણે ર+ ધીમે ધીમે �ીની q�થિતમા ં

ક+ટલાક અસામા}ય ફ+રફારો થયા. તેણી હવે [vુષ સાથે 

વ� ુ મહ$વ નથી લતેી, પરં` ુ તે તેના સમક�ની 

ક+ટ+ગર�મા ં આવી છે. જો [mુુષે �ુ7ંુબની સારસભંાળની 

કાળK લીધી, તો મ'હલાએ ઘરની sદરના તમામ 

કામોનો ભાર સહન કરવા�ુ ંશv ક?ુ�. આ ર�તે, �ી અને 

[mુુષના કામમા ં મોટો તફાવત હતો. આ હોવા છતા,ં 

Pાચીન સમયની �ીએ પોતા�ુ ં હલક� jણુવ�ા�ુ ં સ�ુંલ 

છોડ� દ��ુ ંઅને �વત�ં અને આ$મિવ=ાસ?dુત બ}?ુ ંઅને 

એક oુદંર અને આકષJક _યqdત$વ બના_?ુ.ં  
પ'ંડત િમ�ાની પ$ની �ારા શકંરાચાયJKની પરાજય સાથે 
ગાગÀ, મૈ�ેયી, િવ|ો�મ વગેર+ �વા િવ|ાથÀઓના ંનામ 
આ ક+ટ+ગર�મા ંન¥ધપા� છે. 
િશ�ણના Pસારના પ'રણામે, હવે મ'હલાઓની ~ુદJશા 

નથી, � ક+ટલીક sધ�@ા, ��ુત િવચારધારા અથવા 

અ2ાનતાને કારણે થઈ છે. મ'હલાઓને [mુુષોની સમાતંર 

લાવવા માટ+, સામા3જક Yચ(તકોએ આ 'દશામા ં િવચાર"ુ ં

અને કાયJ કરવા�ુ ંશv ક?ુ� છે.  
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હવે મ'હલાઓ P$યે આદર અને િવ=ાસની સ[ંણૂJ ભાવના 

_યdત કરવામા ંઆવી રહ� છે. કિવવર જયશકંર Pસાદ+ 

તેમની મહાકા_ય કમયણીમા ંલ°?ુ ંછે- 
સમાજમા ંઆ� મ'હલાઓ આદરણીય અને સ}માનજનક 

બની રહ� છે. તે હવે ઘરની લ�મી નથી, પરં` ુસમાજની 

જવાબદાર� િનભાવવા માટ+ ઘરની બહાર નીકળ� ગઈ છે. 

તે ઘરની ચાર 'દવાલોથી પગિથયા ં વધાર�ને સમાજની 

િવકલાગં q�થિતને oધુારવા�ુ ંકામ કર� રહ� છે. આ માટ+, 

તે [mુુષને પડકાર આપી રહ� છે, સમાતંર પદ, અિધકાર 

Pા§ત કર+ છે. [mુુષને આ અ�ભુવ આપવા સાથે તેણી 

પોતાની ચતેના ભર� રહ� છે. �ીઓમા ં શqdત અને 

�મતાનો અભાવ નથી.તે તક માટ+ મા� મો�ુ ં થાય છે. 
આ ર�તે, આપણા સમાજમા ંમ'હલાઓ�ુ ં�થાન આ� વ� ુ
Pતીકા$મક અને ગૌરવ[ણૂJ છે. 
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�ાચીન ભારતમા ંનાર- 
ડો.સોનલ  

આિસ�ટંટ �ોફ"સર –ઇિતહાસ  
ડો.બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ- 

 
Pાચીન ?ગુથી અ$યાર oધુી નાર��ુ ં �થાન 

બદલા` ુ રAુ ં છે, સમાજમા ં નાર�ની Dિૂમકા �ાર+ક 

િશY�કા, િવ|ાથÀની, પVપુાલક, િવ~ુષી, �ૃષક-સહાયક, 

સામXીની (શાસક), િશNપકાર, દાસી વગેર+ vપમા ં તે 

જોવા મળે છે. માનવ સ�ાના િવકાસiમની િવપર�ત 

િવ=ની લગભગ સમX સzયતાઓની અપે�ાએ 'હ(~ુ 

સzયતામા ં�ટલા જ Pાચીન ?ગુમા ંજઈએ છ�એ, નાર��ુ ં

�થાન એટnુ ંજ મહ$વ[ણૂJ દG4ટગત થાય છે. 
 સzયતાના PારંYભક ચરણમા ં જ નાર�ની q�થિત 

ચરમો$કષJ પર હતી. વૈ'દકકાલીન સમાજમા ં નાર�ઓની 

q�થિતની મા'હતી વૈ'દક સ'ંહતાઓ, ÐäXથંો ઉપરાતં 

ઉપિનષદોમાથંી મળે છે. [�ુોની �મ જ [�ુીઓ પણ 

ઉપનયન િશ�ા-દ��ા વગેર+ની અિધકાર� હતી. ‘ઋ]વેદ’ 

મા ં માતા-િપતાના "�ૃ:�થલ પર oતેૂલી અબોધ ક}યા 

એમના [�ુી Pેમને Pદિશ1ત કર+ છે. આ ઉપરાતં 

અથJવવેદમા ં ત$કાલીન સમયની નાર� િવષે જણાવતા 

કહ+વામા ંઆ_?ુ ંછે ક+ કોઈ ક}યા યો]ય ર�તે િશ�ણ Pા§ત 
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કર� લે તો એને િવવાહ માટ+ અ��ૂુળ માનવામા ંઆવતી. 

િશ'રન મહ+તા પોતાના Xથં “jજુરાતમા ંનાર� ચતેના” મા  

�ીના ં દર�\ િવષે વાત કરતા જણાવે છે ક+ “તેમનો 

સામા3જક દર�જો ચો હતો. લગભગ 500 વષJ oધુી 

�ીઓ�ુ ં �ુ ં �થાન ટક� રAુ.ં તેમનો દર�જો [mુુષ 

સમક� હતો. આ માન-મોભા�ુ ં S°ુય કારણ છોકર�ઓ 

છોકરાઓની માફક ઉપનયન સ�ંકારની અિધકાર� હતી. 
ઘન ઉપાÄન 'iયામા ં �ીઓની બરાબરની ભાગીદાર� 

હતી. સાથે-સાથે �ીઓને લQકર� તાલીમ અપાતી. 

ઋ]વેદમા ંબે �ી લડવૈયાના ંઉNલેખો છે. વાåીમિત અને 

િવશપાલ યો^ધા હતી. �ી યો^ધા માટ+ પતંજલીએ 

'શqdતક�' શ{દનો ઉપયોગ કયy છે. એ સમયે સધોવ� ુ

અને Ðäવા'દની એમ બે Pકારની િવ|ાથÀઓના જોવા 

મળતી. �મા ંÐäવા'દણીઓ તેમ�ુ ંભણતર [mંુૂ થઇ \ય 

પછ� પરણતી, જયાર+ �ુશ^વજ વેદવતી �વી ઘણી �ીઓ 

ત�ન પરણતી જ ન'હ. આ નાર�ઓ વેદા^યયન, કા_ય-

રચના $યાગ-તપ�યા, નીિતશા�, ધમJ અને દશJનશા� 

�ારા ઋિષકા�ુ ં પદ Pા§ત ક?ુ� હ` ુ.ં ઋ]વેદના ં 24 અને 

અથJવવેદમા ં5 વૈ'દક િવ~ુષીઓના ઉNલેખ છે. ઋ]વેદમા ં

એમના 422 મ�ં છે. �મા ંoયૂાJસાિવ�ી (47 મ�ં), ઘોષા 

કા�ીવતી (28 મ�ં), િસકતા િનવાવર� (20 મ�ં), 

ઈ}Fાણી (11 મ�ં), અ'દિત (10 મ�ં), વાક અ¨Sણૃી (8 
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મ�ં), અપાલા આ�ેથી (7 મ�ં), gુ� ુÐäમયો (7 મ�ં), 

અગ�$ય �વસા (6 મ�ં), િવ=વારા આ�ેથી (6 મ�ં), 

ઉવJશી (6 મ�ં), સારમા ં દ+વVનૂી (6 મ�ં), ઇ}Fમાતર: 

(5 મ�ં), �^ધા કમાયની (5 મ�ં), નદં� (4 મ�ં), 

�પશJ2 (3 મ}�૦, ગોધા (22 મ�ં), શ=તી aYગરસી 

(23 મ�ં), વાoકુપ$ની (24 મ�ં), રો¨ષા Ðäવા'દની (5 

મ�ં), અથJવવેદમા ંoયૂાJ સાિવ�ી (139 મ�ં), મા`નૃામા 

(40 મ�ં), ઈ}Fાણી (11 મ�ં), દ+વ\મય: (5 મ�ં) 

તથા સપJરા2ી (3 મ�ં). 

 ‘કાશ�ૃ$સન’ નામની Ðä2ાની મ'હલાએ 

કાશ�ૃ$સન નામે મીમાસંા દશJનના Xથંની રચના કર� 

હતી. આ ઉપરાતં બૌ^ધ અને æન ધમJ એ પણ ત$કાલીન 

સમયની �ીના દર�\મા ં "¢ૃ^ધ કર�. થેર�ગાથાની 

લેYખકાઓ �મને િનવાJણ મ½?ુ ંછે, એમ મના` ુ ંક+ તેમાથંી 

32 અપ'રણીત અને 18 પરણીત �ીઓ હતી. 
sjતુરિનકાયમા ંઅ4ટશીલ ઉપસીકાઓની oYુચમા ંઅનેક 

નામ મળે છે. �વા ક+ બો}ઝા, પ~ુમા, oતુના, Sનુમ, 

ઉ�રા, સોણા, સોણમાતા, િવશાખા, િનગારમાતા, 

ખgૂ�રા, Sતુા, ખમેા, mુYચ, Yબ¨બા, િત�સા, િત�સામાતા, 

o§ુયવાસા, કોYલયિધતા, o¢ુ§પયા, ન�ુલમાતા વગેર+ 

Yભçણુીઓ દશJનમા ં પારંગત થતી હતી. અમરાવતીથી 

Pા§ત અYભલેખોમા ં બૌ^ધ Yભçણુીઓ માટ+ ઉવજઁઝાયા 
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(ઉપા^યાયા) અને ઉવજઝયીણી (ઉપા^યાિયની) શ{દોનો 

Pયોગ એમાથંી ક+ટલાકના ં અ^યાિપકાએ હોવાનો [રુાવો 

છે. æન પરંપરા અ�સુાર જયતંી � રા\ સહ�િનક અને 

કોસા¨બીની [�ુી હતી તથા અિવવા'હત હતી અને તેને 

ભગવાન મહાવીરથી િશ�ા Pા§ત કર� હતી.શા�ોના 

િશ�ણની સાથે સાથે ત$કાલીન �ીઓ લYલતકલા, 

_યવહાmંુ િશ�ણ, �$ૃય, �$ૃય-સગંીત વગેર+ િશ�ણ Pા§ત 

કરતી. 
 પરં` ુ વખત જતા ં �ીઓની ધાિમ1ક ક�ામા ં

અઘપતન થ?ુ.ં લગભગ ઈ.સ. [વૂ£ 200 પછ� �ી 

િશ�ણને મોટો ધ�ો પહ¥Rયો. મ��ુSિૃતમા ં કહ+વામા ં

આ_?ુ ં છે ક+ છોકર�ઓ�ુ ં ઉપનયન વૈ'દક મ�ં બોNયા 

િસવાય જ કર"ુ.ં પણ તરત જ પછ�ના Qલોકમા ંકAુ ંછે ક+ 

ક}યાનો િવવાહ સ�ંકાર છોકરાના ઉપનયન સ�ંકાર �વો 

જ છે એટલે �પ4ટ જ છે ક+ Yé�તી સવતંના ંઆરંભ કાળે 

ક}યા�ુ ંઉપનયન ઉપચાર તર�ક+ પણ બધં પડવામા ંહ` ુ.ં 
હવે છોકર�ઓ માટ+ ઉપનયન સ�ંકાર બધં થતા ં ²�જ�ુ ં

ગૌરવવં̀  ુ�થાન êટંવાઈ ગ?ુ.ં �ી VFુની સમક� ગણવા 

લાગી. ભગવતગીતામા ઉNલેખ છે ક+ “�ઓ પાપી છે, 

તેઓ તેમજ �ીઓ, વૈQયો, ઈ=ર P$યેની ભqdતથી Sqુdત 

મેળવી શક+ છે.” ઘન ઉપાÄનના ં કાયJમા ં તેની Dિૂમકા 
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ઓછ� ને ઓછ� થતી ગઈ. તેને પ'રણામે તેને સામા3જક 

q�થિત-માન મોભો ઉતરતા ંગયા. 
 ત$કાલીન �ીઓના વૈ'દક િશ�ણના Pિતબધંના કારણો 

િવશે અનેક અ�મુાન Sકુવામા ંઆ_?ુ ંછે ક+ વૈ'દક અzયાસ 

લાબંો થયો � 24 વષJ પહ+લા [રુો ન થઇ શકતો. જયાર+ 

સાધારણ ર�તે �ીના લ]ન 16 થી 17ની વયે થતા. બીgુ ં

અ�મુાન એ ક+ �ુ7ંુબોમા ં ઘરકામની જvરતને લીધે 

ઉપનયન પછ� વૈ'દક અzયાસ માટ+ બ� ુજ ઓછો સમય 

મળતો હતો. �ને કારણે Pસગંોમા ં વૈ'દક મ�ંો�ુ ં

ઉRચારણ તે �પ4ટપણે કર� શકતી ન'હ. વૈ'દક મ�ંના 

પાઠમા ં જરા �ટલી Dલૂ�ુ ં પ'રણામ સમX �ુ7ંુબને 

આ^યા3$મક અિન4ટ તરફ દોર` ુ.ં બીgુ ં અ�મુાન ક+ આ 

કાળ oધુીમા ં બોલાતી ભાષા વૈ'દક ભાષાથી ત�ન gુદ� 

પડ� ગઈ હતી. �ીઓ સાધારણ સ�ં�ૃત પણ બોલી શકતી 

ન'હ મા� Pા�ૃત ક+ Pાદ+િશક ભાષા જ બોલતી. જયાર+ 

વૈ'દક મ�ં�ુ ંિશ4ટ સ�ં�ૃતમા ંઉRચારણ કર"ુ ંપડ` ુ.ં પરં` ુ

“Pાચીન કાળમા ં�ી” મા ંટ�ના દોશી આવા અ�મુાનોથી 

પર જઈને કહ+ છે ક+ મ�એુ �ીના વેદાzયાસ પર Pિતબધં 

Sકૂ�ને તેમનો દર�જો ઉતરતો હોવા�ુ ં �પ4ટ ક?ુ� છે. 

વેદાzયાસ પર Pિતબધં એ જ �ી માટ+ સૌથી મો7ંુ બધંન, 

�ી સાથે સૌથી મોટો અ}યાય હતો. �ી અિશY�ત, શોિષત 
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તથા દબાયેલી રહ+ તે માટ+� ુ ં ષડય�ં હ` ુ ં અને એ જ 

મ��ુSિૃત�ુ ંકડ"ુ ંસ$ય છે!” 
આ બધા પરથી કહ� શકાય ક+ સમાજમા ં

સમXતયા �ી િશ�ણને ધ�ો પહ¥Rયો અને સાથે સાથે 

તેના દર�\ને પણ. િશ'રન મહ+તા પોતાના Xથં 

“jજુરાતમા ં નાર� ચેતના” મા ં ઉNલેખે છે ક+ એક બાgુ 

�ીના મોભાને દ+વી�વvપ કAુ.ં ગૌરવવં̀  ુ અને ક�િત1ના ં

િશખર+ �ીને માન આ§?ુ.ં એમ કહ+વા?ુ ં “ય� નાયJ�` ુ

[જૂય}તે ત� રમ}તે દ+વતા:’, અહ� માતા તર�ક+ નાર�ને 

Iબૂ Yબરદાવવામા ંઆવી. પ'રણીત �ી માટ+ ‘સતી’ એવી 

�ીની _યા°યા અપાઈ ક+ � Pેમાળ હોય, પતીની સેવા 

કર+, મન, વચન, કમJથી, શર�રથી પિતને વફાદાર હોય. 

નાર� માટ+ની આચારસ'ંહતા ઉપર ભાર Sકુાયો. આ નૈિતક 

માળખાની  જરા �ટnુ ંપણ બહાર �ી વતJન કર� શકતી 

ન'હ. ન'હ તો �ી �ુલટા, ચાર�¶ય'હન, ~ૃ4ટ ગણાતી. 

આમ, કાગળ ઉપર �ી ઘણી સ}માનનીય લેખાઈ. પણ 

વા�તવમા ંgુ~ંુ જ Yચ�ણ હ` ુ.ં મ��ુSિૃતએ તો એમ પણ 

કAુ.ં “નાર� નરકની ખાણ”, “નાર� તાડન ક� અિધકાર�”. 

ઉપનયન સ�ંકાર, વેદાzયાસ �ીઓ તેમજ  VFુો માટ+ 

મ��ુSિૃતએ મનાઈ ફરમાવી. 
મ��ુSિૃતમા ં �ી �વત�ં રહ� ના શક+ એવી 

પ'રq�થિતનો ઉNલેખ કર+ છે. �ી, [mુુષ અને �ુ7ંુબ ઉપર 
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આધા'રત છે. નાનપણમા ં િપતા અને ભાઈની છ�છાયા 

હ+ઠળ છોકર� હોય, લ]ન બાદ તેને પિત�ુ ં ર�ણ હોય 

અને " ૃ̂ ધાવ�થામા ં તે [�ુના આવરણ હ+ઠળ રહ+. આમ, 

�ીના �વત�ં અq�ત$વ ઉપર શકંા ઊભી થાય છે. નારદ+ 

પણ આ વાતને અ�મુોદન આપેલ છે. ધમJo�ુો 

(ઈ.સ.[.ૂ400) અને મ��ુSિૃત (ઈ.સ.[ ૂ ૩૦૦) િવધવા 

તેના પિતની િમલકત મેળવી શક+ તેવા અિધકારને નકાર� 

કાઢ+ છે. યા2વN� અને િવ4 �ુSિૃત ભાર[વૂJક કહ+ છે ક+ 

જો િવધવાને [�ુ ન હોય તો તે પિતની બધી િમલકત 

મેળવી શક+. 

ધીમે-ધીમે િવધવા [નુલ]ન Pથા Dસૂાિત ગઈ અને 

સતીPથા શmુ થઇ. ઈ.સ. પહ+લી સદ�મા ં િવ4 �ુSિૃતએ 

oચૂ_?ુ ં ક+ િવધવા પિતના શબ સાથે બળ� શક+ છે,તેને 

�વગJ અને મો� મળે છે. 
 
તો પણ �ીમતં સ�ંકાર� અને રા\ઓના �ુ7ંુબની  

�ીઓને સા'હ$ય િશ�ણ, jહૃિવ2ાન, રસોઈ કલા, 

સગંીત, �$ૃય, Yચ�કામ �વી તાલીમ અપાતી. બારમી 

શતા{દ�ના sતમા ં ભા�કર, પોતાની [�ુી લીલાવતીને 

ગYણત�ુ ં અ^યયન કરાવવા માટ+ લીલાવતી Xથંની 

રચના કર�. ક+ટલીક �ી વૈધોએ વૈધ ઉપર આધારDતૂ 

Xથંો લ°યા હતા. આઠમી શતા{દ�મા ં અરબી ભાષામા ં
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અ�વુાદ કરવામા ં આવેલ [�ુતક Pા§ત થ?ુ ં છે. �ની 

લેYખકા vસા છે. આ �ૃિતમા ં ધા`કુમJ પર Pકાશ ના°યો 

છે. સા'હ$યના ��ેમા ં “ગાથા સ§તશતંી “મા ંર+વા, રોહા, 

માધવી, અ�લુ�મી, પાહઈ, વ^ધવહ�, શિશPભા વગેર+ 

િવ~ુષી કિવિય�ીઓનો ઉNલેખ મળે છે. િવદભJમા ં

િવ>યાકંાની ક�િત1 કાYલદાસ પછ� બી� નબંર+ હતી.  
રાજશેખર ની પ$ની અવતંીoુદંર� કિવ અને િવવેચક પણ 

હતી. શકંર અને મડંન િમ�ના િવવાદમા ં મડંનિમ�ની  

િશY�ત પ$ની મ^ય�થી તર�ક+ હતી. એ મીમાસંા, વેદાતં 

અને સા'હ$યમા ંિન4ણાતં હતી. 
 રાજક�ય પ'રવારની �ીઓને Pાચીન કાળથી જ 

લQકર� અને Pશાસિનક િશ�ણ અપા` ુ ં હ` ુ.ં પોતાના 

રા>ય વહ�વટમા ં સ'iય ભાગ લતેી હોય એવી ક+ટલીય 

રાજમાતાઓ રાજ[�ુીઓ િવશે મા'હતી Pા§ત થાય છે. 

aåવશંની નયિનકા (લગભગ ઈ.સ. [વૂ£ 150) અને 

વાકાટક વશંની Pભાવિત j§ુતા, કાQમીરની oગુ}ધા અને 

દ�Fા, અ�ાદ+વી, લ�મીદ+વી �વી રાજમાતા ક+ રાણી 

તર�ક+ નગર, જનપદ અને રા>યના ં સચંાલનમા ં યો]ય 

Dિૂમકા ભજવી હતી. ઘોડ+સવાર� કરવી, આ?ધુોનો 

વપરાશ કરવો વગેર+ તાલીમ Pા§ત કર� સાહસ અને 

શૌયJનો પ'રચય આ§યો. 
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 સાથે સાથે ઈ.સ.ના ં4 સૈકા oધુીમા ંબૌ^ધ ધમJના 

ભી�çણુીઓના મઠો પણ બધં થવા પા¨યા હતા. પાચંમા ં

અને આઠમા ંસૈકાના ચીની યા�ીઓ તેનો જરાપણ ઉNલખે 

કરતા નથી. આમ, આ કાળમા ંકરમાઈ જતા �ી િશ�ણને 

પણ બૌ^ધ ધમJ તરફથી પણ કોઇપણ વેગ મ½યો ન હતો. 

 આ લેખના લYેખકા (ડૉ. સોનલ ચૌધર�) ના 

“Pાચીન ભારતમા ં �ી િશ�ણ” માના સશંોધન લખેમા ં

ઉNલેખે છે ક+ “Pાચીન કાળમા ંPારંYભક તબ�ામા ંજઈએ 

એમ �ીની સામા3જક q�થિત અને શૈ�Yણક q�થિત ઘણી 

સાર� હતી. પરં` ુ�મ સમય વી$યો અને સામા3જક અને 

ધાિમ1ક v'ઢ��ુતતા ઊભી થઇ તેમ ઉ�રોતર �ીના 

િશ�ણમા ંઉતાર આ_યો.” � કારણે �ીઓમા ંલ]નની વય 

ઓછ� થતી ગઈ, બાળલ]ન Pથા _યાપક બનતી ગઈ, 

િવધવા માટ+ ફર3જયાત વૈ|_ય પાલન, સતી Pથા, 
Sqુ�લમ ?ગુમા ંસ\Jયેલી પડદાની Pથા વગેર+ સામા3જક 

ઘટનાઓને લીધે �ીનો દર�જો ઉતરતો ગયો. અઢારમી 

સદ�ના sતે �ી�ુ ં �થાન ઘરની ચાર દ�વાલો [રૂ` ુ ં

માયાJ'દત થઇ ગ?ુ.ં આમ, મ^ય અને વતJમાન કાળની 

અપે�ાએ Pાચીન ભારતના PારંYભક તબ�ામા ંક+ Pાચીન 

?ગુમા ં�ીઓની  q�થિત ઉRચ�મ હતી. 

 “jજુરાતમા ં નાર� ચેતના” મા ં િશ'રન મહ+તા 

જણાવે છે ક+ �ીઓના માન અને મોભાના ધોવાણની 
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શvઆત પા=ાત વેદકાળના ં sત સમયે થઇ ગઈ હતી. 
મ^ય?ગુમા અને આ�િુનક ?ગુમા નાર�ની અવદશા જોવા 

મળે છે તે 'હ(~ુ સમાજ�ુ ં �Sિૃતકાળથી ચાલી આવ`ુ ં

સાત$ય છે. 
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�ી  એક ઓલરાઉ�ડર 
 

િશવાગંી િOવેદ-,  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-,  

 
 વાત જયાર+ �ીની આવે $યાર+ દર+ક _યા°યાઓ 

તથા શ{દો નાના પડ+! નાનપણથી ‘મા’ં પાસે સાભં½?ુ ં

હ` ુ,ં ક+ ભગવાન જયાર+ બધે પહ¥ચી શ�ા ન'હ, $યાર+ 

તેઓએ �ી બનાવી, નાર� બનાવી. એક �ી જ}મથી જ 

પોતાનામા ંPેમ, સમપJણની ભાવના ધરાવે છે. બસ વાત 

છે એને સમજવાની એની મા� uપી શqdતઓને બહાર 

નથી લાવવાની!, પણ એ શqdતઓને ખીલવવાની, 

ક+ળવવાની અને તેને Pદિશ1ત કરવાની 'હ(મત લાવવાની. 

વૈ'દક ?ગુમા ં મ'હલા આદશJની વાત કરવામા ંઆવે તો 

[વૂJ સમયગાળાના સીતા, સાિવ�ી, Fૌપદ�, �ંુતી, ઝાસંીના 

મહારાણી લ�મીબાઈ, રાણી પßાવતી, �વી મ'હલાઓને 

હાલના ?ગુમા ંપણ આદશJ ગણવામા ંઆવે છે. પરં` ુતે 

સમયમા ંપણ સીતાએ અq]ન-પર��ા આપવા છતા ં પણ 

અયો^યા છોડવી પડ�, Fૌપદ�એ અપમાન સહન ક?ુ�, પણ 

�ાર+ય સમાજએ એ િવચારનો �વીકાર કયy ન'હ, ક+ એની 

રgૂવાત થઇ ન'હ ક+, જો સીતા એ $યાર+ એ અ}યાય સહન 

ન કરતા પોતાના હક અને �વમાન�ુ ંર�ણ ક+મ ના ક?ુ�? 
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ક+મ અq]ન-પર��ા આપતા વખતે એ સવાલ ના કયy ક+ 

મા� અq]ન પર��ા એમના માટ+ જ ક+મ?, ક+મ Fૌપદ�ના 

સ}માન માટ+ �ૃ4ણએ આવ"ુ ં પડÞુ?ં ક+મ Fૌપદ� તેના 

સ}માન સાચવવા માટ+ સ�મ બને તેવો Pય$ન ન કયy?. 

ક+મ [mુુષને નાનપણથી જ એ કહ+વામા ંઆવે ક+, “मद� को 

दद� नह�ं होता” ક+મ એ નથી કહ+વા` ુ ં ક+ “मद� कभी दद� 

नह�ं देता”. વૈ'દક થી આજ oધુી હાલમા ંપણ સમાજ અને 

તેની _યવ�થાઓ એ બાબતને �વીકાયJ કર� શક� નથી. 

�ી સરં�ણ અને ë�ીઓને }યાય આપવાની બાબતમા ં

�ાર+ય એ વાતને ^યાનમા ં લેવાઈ જ નથી ક+ િશ�ણ, 

oરુ�ા અને સરં�ણની નીિતઓ અને િનયમોને ઘડવા 

કરતા આ બાબતે ક+ટnુ ં અમલ થ?ુ ં છે?. આ બાબતે 

ક+ટલા હ+̀ ઓુ િસ@ થયા છે? તેના પર વધાર+ ભાર 

Sકુવામા ં આવે. આજના આ એકવીસમી સદ�ના ઝડપી 

?ગુમા ં હાલ પણ મ'હલાઓ સમાજમા ં [mુુષને સમક� 

દર�જો Pા§ત કરવામા ં�ાકં પાછળ રહ� ગઈ છે. વષJ 

2011 ના ભણતર ના aકડાઓ (Literacy 
rates)  અ�સુાર [mુુષો�ુ ંભણતરની ટકાવાર�ની 82.14% 
ની સામે �ીઓના ભણતરની ટકાવાર� 65.46% હતી. 
હાલમા ંThe Educational Statistics report released by 
MHRD in 2018: ના Pમાણ ે લવેામા ં આવેલ છેNલા 

aકડાઓ અ�સુાર ભારત દ+શમા ં Xા¨ય �ે�ે 72.3% 
[mુુષો સામે 56.8% મ'હલાઓ િશY�ત છે. તથા શહ+ર� 
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િવ�તારમા ં83.7% [mુુષો સામે 74.8% મ'હલાઓ િશY�ત 

છે. �નો સ?ંdુત દર 79.5% છે. � દશાJવે છે ક+, �ીઓના 

િવકાસમા ંભારત આ� પણ �ાક પાછળ છે. વષJ 2016-

17 દર¨યાન ભારત સરકાર �ારા સર+રાશ 19,283,075 
�ટલા લોકોને સા�ર ભારત અYભયાનમા ં જોડ+લ હતા. 

�મા ં [mુુષો કરતા વધાર+ Pમાણમા ં �ીઓનો સમાવેશ 

કર+લ હતો. સવJ િશ�ા અYભયાન �વી િશ�ણને Pો$સા'હત 

કરતી યોજનાઓ, િશ�ણમા ં સમાનતા, અ�[Qૃયતા, 

�વત�ંતા �વી નીિતઓ હોવા છતા ંપણ આ� �ાકં ને 

�ાકં ભારત દ+શમા ં મ'હલાઓ િશ�ણ Pા§ત કરવાના 

aકડાઓમા ંિવ=ના ઘણા દ+શો કરતા પાછળ છે. ઉપરાતં 

íીઓની સાથે થતા અ}યાય તથા ~ુ_યJવહાર માટ+ 
Criminal Law (Amendment) Act 2013, Article 326 
(A),(B) અને Article 354 (A),(B),(C),(D) �વા ધણા 

laws ભારતીય }યાયત�ંમા ં હોવા છતાપંણ ભારતીય 

}યાયત�ં “Quick Decisions” લેવામા ં હgુ પણ �ાકં 

પાછળ છે. વિ=ક �તરથી લઈને ભારતીય �તર oધુી, 

મ'હલાના સામા3જક, સ�ં�ૃિતક, આિથ1ક, શૈ�Yણક તથા 

શાર�'રક, િવકાસમા ંિવ=ના ઘણા એવા દ+શ શામેલ છે, � 

મ'હલાઓને ઘ ુ ંન¥ધપા� Pિશ�ણ આપે છે, � ^યાનમા ં

લે" ુ ં જvર� છે. િવ=ના ઘણા દ+શોમા ં મ'હલાઓને 

શીખવવામા ંઆવે છે, ક+ Air-port તથા Railway Station 
પર કોઈ SQુક+લી ક+ �+પમા ંફસાયેલા છો, એ બાબત કોઈને 
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કહ� શક+ એ માટ+ તેમના કપડામા ં કોઈ લોખડંની વ�` ુ

રાખવાની જણાવવામા ં આવે છે. �થી Air-port તથા 

Railway Station પર Sકુ+લા પર��ણના મશીનોમા ં તે 

વ�` ુ ડ�ટ+કટ થાય, �થી $યાના િસ�ોર�ટ� ને તેઓ આ 

બાબતની \ણ કર� શક+.  િવ=ના ઘણા એવા દ+શો છે, 

�મા ંચોથા ધોરણ થી “Sex Education” આપવામા ંઆવે 

છે. પણ અર+ ર+, આ મº Vુ ંકAુ?ં! ભારત �વા ઘણા દ+શમા ં

“Sex Education” પર વાત કર"ુ ં પણ ખો7ંુ ગણવામા ં

આવે છે.  સાભંળવામા ંનાની લગતી આવી ઘણી જ વાતો 

કોઈ મ'હલાને SQુક+લીથી બચવામા ં કઈ ર�તે ઉપયોગી 

થઇ શક+ છે, તેને િશ�ણનો એક ભાગ બનાવવો જvર� છે. 

િશ�ણ થક� � સમજણશqdતની અપે�ા લોકો પાસે 

રાખવામા ંઆવે છે, તે Pમાણે હgુ પણ ઘ ુ ંકાયJ કરવા�ુ ં

બાક� છે. �ીઓ�ુ ંમા� િશY�ત હો" ુ ંજ જvર� નથી. પરં` ુ

હાલના સમયની જv'રયાતોને જોતા íીઓ�ુ ં PિશY�ત 

હો" ુ ંજvર� છે. િવ=મા ંPિસ@ હોય, વીરાગંના હોય, અને  

�ીઓની લાગણી, ભાવનાઓ, િવકાસને લઈને ઘણા લેખો 

લખાયેલા છે. �થી મારા આટલા શ{દો પણ તેમા ંઓછા 

પડ+ એમ છે. આ લેખનો ઉદ+Qય કોઈ દ+શની સમી�ા 

કરવા�ુ ં ક+, ભાવનાઓને ઠ+સ પોચાડવા�ુ ં નથી. પરં` ુ

નાની-નાની એવી બાબતોનો સમાિવ4ટ કરવાનો છે, ક+ 

�નાથી �ી ક+ � પોતાની \તને, પોતાના અq�ત$વને, 

તથા પોતાની sદર રહ+લ એ sદરોની શqdતને ખીલવે ક+ 
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� ખર+ખર ખોટા આડબંરો પાછળ દબાઈને રહ� \ય છે. 

બાક� કહ+વત છે ને ક+ “ સમજદારને ઈશારો જ કાફ� છે “ 
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T�ુ�લમ સTદુાયમા ં�ી સશ�7તકરણ 

 

સા�હ�તા એસ. મલેક  
Research Scholar (MLIS) 

સારાશં :  
આજનો ?ગુ એ Pગિતશીલ ?ગુ છે. આ ?ગુમા ં

નીત – નવીન િવચારોની Pગિત પણ આપણને જોવા 

મળે છે. આ િન$ય�તૂન િવચારોની સાથે જોઈએ તો �ી – 

અને [mુુષ વRચે આ� પણ ભેદભાવ જોવા મળે છે. >યાર+ 

આ �ીઓ ઘર, _યવસાય અને સસંાર , સમાજ, રા4�ની 

તમામ જવાબદાર� �વીકારવા સ�મ હોય છે. તેનામા ં

એટલી શqdતઓ `§ૃત ર�તે રહ+લી છે. �ીઓ ઘરની, 

સામા3જક, રા4��ય , આિથ1ક, રાજક�ય જવાબદાર�ઓ 

ઉપાડવા સ�મ હોય છે.  Sqુ�લમ સમાજમા ં �ીઓને 

એટલી પણ �વત�ંતા Pા§ત થયેલ નથી. તેમને અનેક 

કઠ�ન પ'રq�થિતઓનો સામનો કરવો પડ+ છે. Sqુ�લમ 

સમાજમા ં [mુુષોની સરખામણીએ �ીઓને એટલા ં

અિધકાર Pા§ત થતા નથી. �ીઓને આ બધાથી \jતૃ 

કરવા માટ+ �ી સશqdતકરણ કર"ુ ંઅિત આવQયક બન`ુ ં

\ય છે. [mુુષોની સરખામણીમા ં�ીઓને સમાન તક મળ� 

રહ+ તે માટ+ \jિૃત અYભયાન, ફ� નાlદુ�, છોકર�ઓ માટ+ 

અલગ ��ૂલો , ઉRચ િશ�ણ Pા§ત થાય તે માટ+ ઓપન 

��ૂલ – ?િુનવિસ1ટ�મા ંઅzયાસ �વી અનેક યોજનાઓ પર 
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ભાર Sકુવો જોઈએ. �થી સમાજના લોકો તેમજ �ીઓનો 

સ�મ િવકાસ થઇ શક+. Sqુ�લમ સમાજની �ીઓને આગળ 

લાવવામા ં અવાર નવાર Pય$નો કરતા રહ+" ુ ં જોઈએ. 

�થી Sqુ�લમ �ીઓ પોતાના અિધકારોથી વYંચત ન રહ� 

\ય. 
ચાવીvપ શ{દો : સામા3જક , આિથ1ક, રાજક�ય, રા4��ય , 

અિધકાર, સશqdતકરણ,  
P�તાવના :  

આજનો ?ગુ એ Pગિતશીલ ?ગુ છે. આ ?ગુમા ં નીત – 

નવીન િવચારોની Pગિત પણ આપણને જોવા મળે છે. આ 

નીત – નવીન િવચારોની સાથે જોઈએ તો �ી – અને [mુુષ 

વRચ ેઆ� પણ ભેદભાવ જોવા મળે છે. આવી પ'રq�થિતને 

જોવા સાYબત થાય છે ક+ આપણો દ+શ આ� પણ એટલો 

�વત�ં થયો નથી. દર 1000  [mુુષોની સ°ંયાને 

સરખામણીએ �ીઓની સ°ંયા 938 જોવા મળે છે. તેમા ં

પર�q�થિતમા ં તેમજ લોકોના િવચારોમા ં પ'રવતJન લાવ"ુ ં

એટnુ ંજ શ� છે. તેથી �ી સશqdતકરણ અ$યતં જvર� બ}?ુ ં

છે.  

સૌથી પહ+લા ંઆપણે જોઈએ તો , 

�ી એટલે “ ઘર, પિત, બાળકો, સમાજ, માતા – િપતા 

દર+કની જવાબદાર� સચોટ ર�તે [રૂ� કર+ તે _યqdત.” 

�ી એટલ ે “ પોતા�ુ ં �વમાન Dલૂીને બી\ની Iશુીઓ�ુ ં

^યાન રાખવાવાળ�.” 
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 ઉપરોdત _યા°યા ઉપરથી �પ4ટ થાય છે ક+ �ી�ુ ં

વચJ�વ એટલે oધુી જ િસિમત છે. પરં` ુ,ના �ીઓ ધાર+  તો 

પBથરને પણ પાણી બનાવી શક+ છે. ઉદાહરણ vપે જોઈએ તો 

એવી ક+ટલીક �ીઓ છે � પોતાના સપના સાકાર કર� શક� 

છે. �મ ક+ , રાણી લ�મીબાઈ, કNપના ચાવલા, િવનય, 

ક�`રુબા, િવYલય¨સ, વગેર+ . આવી �ીઓ �ારા અનેક 

સમાજની �ીઓને Pેરણા મળ� છે. �થી �ીઓ પોતા�ુ ં

વચJ�વ �થાપી શક+ છે. આજના અSકુ સમાજો પણ �ીઓને 

અSકુ એટલી �વત�ંતા તેમજ અિધકારો Pા§ત થયેલ નથી. 

>યાર+ આ �ીઓ ઘર, _યવસાય અને સસંાર , સમાજ, 

રા4�ની તમામ જવાબદાર� �વીકારવા સ�મ હોય છે. 

તેનામા ંએટલી શqdતઓ `§ૃત ર�તે રહ+લી છે. �ીઓ ઘરની, 

સામા3જક, રા4��ય , આિથ1ક, રાજક�ય જવાબદાર�ઓ 

ઉપાડવા સ�મ હોય છે. Sqુ�લમ સમાજમા ં�ીઓને એટલી 

પણ �વત�ંતા Pા§ત થયેલ નથી. તેમને અનેક કઠ�ન 

પ'રq�થિતઓનો સામનો કરવો પડ+ છે. તેમને િન¨ન Pકારની 

જ ગણવામા ં આવે છે. તેમને સામા3જક, આિથ1ક, કૌ7ંુYબક 

અિધકારોથી વYંચત રાખવામા ં આવે છે. Sqુ�લમ સમાજમા ં

[mુુષોની સરખામણીએ �ીઓને એટલા ં અિધકાર Pા§ત 

થતા નથી. �ીઓને આ બધાથી \jતૃ કરવા માટ+ �ી 

સશqdતકરણ કર"ુ ંઅિત આવQયક બન`ુ ં\ય છે.  
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“�ી સશqdતકરણ એટલે �ીને શાર�'રક , ધાિમ1ક, આિથ1ક, 

કૌ7ંુYબક, સામા3જક ,રાજક�ય , રા4��ય વગેર+મા ંશqdતશાળ� 

તેમજ આગળ વધારવા માટ+  થતી P'iયાઓ.” 

�ી સશqdતકરણ�ુ ં મહ$વ એ છે ક+ એક  �ી ઘર, �ુ7ંુબ 

,સમાજ અને રા4�ને િશY�ત બનાવી છે.  

ઉપરોdત _યા°યાને આધાર+ �પ4ટ છે ક+ તે દ+શના 

ઘડતરમા ં અિત આવQયક ફાળો છે. Sqુ�લમ સSદુાયમા ં

,પછાત �ીઓ તેમજ તેમના સમાજમા ં �ીઓને આગળ 

વધારવા તેમને \તીયતા સમાનતા િવષે િવ�`તૃ સમજ 

ક+ળવવી જોઈએ. આિથ1ક , રાજક�ય તેમજ રાજક�ય ��ેે 

તેમને ભાગીદાર થવા માટ+ 2ાન આપ"ુ.ં �થી રા4� િવકિસત 

થઇ શક+.  

 �ી સશqdતકરણના અવરોધક પ'રબળો  

�વત�ં ભારતમા ં અનેક સમાજોને જોતા ં Sqુ�લમ 

સમાજ આજની પ'રq�થિતમા ં પણ vઢ� ��ુતજોવા મળે છે. 

�મા ંનીચનેા પ'રબળો જવાબદાર છે.: 

� �ીઓને નાનપણથી એ"ુ ંજ કહ+વામા ંઆવે છે ક+ �ીઓનો 

જ}મ ઘર સાચવવા, �લૂો ¡ંકવા માટ+ , બધા ને Iશુ 

રાખવા માટ+ થયો છે.  

� Sqુ�લમ સSદુાયમા ં�ીઓને માનિસક ર�તે એ"ુ ંકહ+વામા ં

ઓu િશ�ણ Pા§ત કરવાવાળ� �ીઓ જ ઘર સચોટ ર�તે 

સાચવી શક+ છે.  
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� Sqુ�લમ સમાજમા ં�ીઓને lરુખા Pથા રાખવામા ંઆવે 

છે. �થી પર [mુુષ તેમને જોઈ ન શક+ અને તેમને બહાર 

નીકળવાના Pય$નો ઓછા થાય. 

� ઘરના v'ઢ��ુત વલણથી Sqુ�લમ સમાજની �ીઓ ઉRચ 

િશ�ણ Pા§ત કર� શકતી નથી.  

� �ીઓને એ"ુ ં કહ+વામા ંઆવે છે ક+ તે પાર�ંુ ધન છે. તેથી 

તેમને િશ�ણ પણ ઓu આપવામા ં આવે છે.  તેમને 

નાના મોટા કામોમા ં �ુશળતા Pા§ત કર+ તે" ુ ં િશ�ણ 

આપવામા ં આવે છે.  તેથી �ીઓને કૌ7ંુYબક ર�તે કોઈ 

પણ અિધકારો Pા§ત થતા નથી. સાસર�મા ં \ય $યાર+ 

એ"ુ ંકહ+વામા ંઆવે છે ક+ વ�ઓુ તેમજ �ીઓને સમા3જક 

, કૌ7ંુYબક ર�તે કોઇપણ ર�તે બોલવાના અિધકારો Pા§ત 

નથી.  

� ગામ ક+ શહ+રમા ં મોટા ભાગની શાળાઓ િમ� હોવાથી 

Sqુ�લમ સમાજના લોકો આ પસદં કરતા નથી. તેથી 

Sqુ�લમ સમાજની �ીઓ [રુ` ુ ં િશ�ણ Pા§ત કર� શકતી 

નથી.  

� લ]ન પછ� �ીઓને એ"ુ ં સમજવામા ં આવે છે ક+ � �ી 

ઘર�ુ ં કામકાજ સભંાળે, સાo ુ – સસરા તથા બાળકોને 

સાચવે, પિતને Iશુ રાખે એ સાર�  �ી છે.  

� �ીઓને લ]ન પછ� આજની q�થિતમા ંપણ માનિસક �ાસ 

આપવામા ં આવે છે. અને િપયર પ�ેથી વ�`ઓુ તેમજ 

પૈસાની માગંણીઓ કરવામા ંઆવે છે. તેમની માગંણીઓ 
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[રૂ� ન થતા તેમને માર� માનિસક �ાસ આપી માર� 

નાખવામા ંઆવે છે.  

� જો કોઈ �ી સમાજમા ંઆગળ Pય$નો કર+ તો સમાજના 

લોકોનો િવચાર તેમજ સામા3જક ર�ત – ર�વાજો 

બતાવીને તેમને અટકાવવામા ંઆવે છે.  

� િનર�રતા એ સૌથી મો7ંુ અવરોધક પ'રબળ ગણવામા ં

આવે છે. S�ુલીમ સમાજમા ં એ"ુ ં કહ+વામા ં આવે છે ક+ 

�ીઓને નોકર� કરવા જવા�ુ ંનથી. તેથી તેમને િશ�ણ 

Pા§ત કર"ુ ંએટnુ ંઆવQયક નથી.  

� �ીઓનો પહ+રવેશ માટ+ પણ અટકાયત કરવામા ંઆવે છે. 

તેમજ િવધવા િવવાહ પણ એક અપરાધ માનવામા ંઆવે 

છે. �ીઓ �વત�ં ર�તે હર�ફર� શકતી નથી.  

� Sqુ�લમ સમાજમા ંજો �ીઓ નોકર� કર+ તો લોકો તે �ીની 

ટ�કા – 'ટ§પણ કર+ છે �થી [mુુષોના અહકંાર jમુાવવાનો 

વારો આવતા ં�ીઓને નોકર� પણ કરવા દ+વામા ંઆવતી 

નથી.    

� �ુ7ંુબમા ં  ઝાઝા ંસzયો હોવાથી તેમજ કૌ7ંુYબક ગર�બીના 

કારણે પણ �ીઓની ઈRછા હોવા છતા ં આગળ િશ�ણ 

Pા§ત કર� શqdત નથી.  

� Sqુ�લમ સSદુાયમા ં�ીઓને બધં બારણ ેર+હ"ુ ંએ જ એ�ુ ં

Kવન છે. બધં બારણે જ íીઓ�ુ ંKવન સચવાય છે. 

બહાર �ીઓની કોઈ સલામતી નથી તે" ુ ં Sqુ�લમ 

સમાજના લોકોને માનિસક ર�તે ~ૃઢ થયેnુ ંછે.   
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7ૂંકમા ંv'ઢ��ુત િવચારો, િનર�રતા, કૌ7ંુYબક P�ો, 

સામા3જક P�ો, શૈ�Yણક P�ો , ગર�બી,િશ�ણ _યવ�થાનો 

અભાવ, ખચાJળ િશ�ણ વગેર+ અવરોધક પ'રબળોના કારણે 

�ીઓને આગળ આવવા માટ+ SQુક+લvપ રAુ ંછે. હવે આપણે 

Sqુ�લમ સSદુાયની �ીઓની પ'રq�થિતમા ં oધુારો 

લાવવામા ંમાટ+ ક+ટલાકં ઉપાયો જોઈએ. 

ઉપાયો  

� સમાજમા ં થતા બાળ લ]નને નાlદુ કરવા માટ+ 

સમા3જક \jિૃત લાવી, બાળ લ]નો અટકાવી શકાય.  

� Sqુ�લમ સમાજમા ં �ીઓનો મહ$વ સમ\વી, અનેક 

¹બંેશ ચલાવવી જોઈએ. �થી �ીઓ પોતાના 

અિધકારોથી પ'રYચત થાય . 

� ક}યા િશ�ણ માટ+ �ીઓનો િવકાસ સાધવા માટ+ અનેક 

�ીઓના ઉદાહરણો આપી તેમને Pે'રત કરવા જોઈએ.  

� �ીઓને તમામ સામા3જક , આિથ1ક, કૌ7ંુYબક, રા4��ય 

અિધકારો Pા§ત થાય તે માટ+ અનેક કાયJiમો કરવા 

જોઈએ �થી તેમને દર+ક અિધકારો Pા§ત થાય. 

� લ]ન િવષયક તેમજ લ]ન પછ�ના તમામ અિધકારોથી 

�ીઓને પ'રYચત કરવા જોઈએ �થી તેમના પર થતા 

માનિસક �ાસ , ~ૂરાચારોથી Sdુત રહ� શક+. 

� મોટ� ઉમરની તેમજ િનર�ર �ીઓને િશ�ણ આપવા 

માટ+ ઘરની આસપાસ જ શૈ�Yણક _યવ�થા, શૈ�Yણક 

કાયJiમો [રૂા પાડવા જોઈએ.  
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� િશ�ણમા ં િશY�કાઓ�ુ ં Pમાણ વધાર"ુ ં જોઈએ. �થી 

�ીઓને િશ�ણ _યવ�થા [રૂ� પાડ� શક+.શાળા ક�ાએ 

�ીઓની પસદંગી Pથમ લેવલે કરવી જોઈએ. 

� રા>ય ક�ાએ અને ક+}F ક�ાએ �ીઓના સામા3જક , 

રાજક�ય P�ો ઉક+લી તેમના આધાર+ �ીઓના P�ોનો 

ઉક+લ આપી શકાય છે.  

� નોકર� કરતી �ીઓને તેમના અિધકારો તેમના ર�ણ 

માટ+ના ક+ટલાકં કાયJiમો કરવા જોઈએ. �થી �ીઓ 

પોતા�ુ ં ર�ણ કર� સમાજ તેમજ ઘર�ુ ં �થાન ઉRચ 

ક�ાએ લાવી શક+.  

� ભરત – jુથંણ , િસલાઈકામ ,નાના મોટા ઉ|ોગો �ારા  

ઘર+  બસેી �ીઓ પોતા�ુ ં jજુરાન ચલાવી શક+ તેવી 

તાલીમ આપવી જોઈએ.   

� �ીઓને \jતૃ કરવા માટ+ અનેક સગંઠનો હાથ ધરવા 

જોઈએ. �થી �ીઓ પોતાનો ઉRચ િવકાસ સાધી શક+. 

� �ીઓ પોતાનો અzયાસ અ�mંુૂ પડ` ુ ં ન Sકુ+ તે માટ+ 

દ+શમા ં ક+ટલીક ઓપન ��ૂલો તેમજ ?િુનવિસ1ટ�ની 

�થાપના કરવામા ંઆવી છે. �થી �ીઓ ઘર+ બેસી ઉRચ 

િશ�ણ [mંુૂ કર� શક+. 

� સમાજના લોકોને �ીઓના અિધકારો િવષે \jતૃ કર� 

સમાજમા ં �ીઓને લગતા તમામ અિધકારો અપાવવા 

જોઈએ. 
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� Sqુ�લમ સમાજના Pણતેા મોહમંદ સNલેલહો અલય'હ 

વ��લમે � �ીઓને સમાજમા ંયો]ય �થાન મળ� રહ+ તે 

માટ+ અનેક કાયJiમો તેમજ aદોલનો કયાJ છે. � એ 

સમાજના લોકો સમ� પહ¥ચાડ� �ીઓને માન – 

સ}માન તેમજ અિધકારો આપવા જોઈએ.  

� અમલીકરણ કાયJiમ તથા �ીઓના સમાનતા િશ�ણ 

માટ+ િવષયક માગJદશJક િસ@ાતંો પ'રYચત કરવા તથા 

િશY�ત કાયJiમો હાથ ધર�  સમાજના લોકોને �ીઓના 

િવકાસ , �ીઓની િવષે સભાન થાય તે માટ+ કાયJiમો 

હાથ ધરવા જોઈએ.  

 7ૂંકમા ં[mુુષોની સરખામણીમા ં�ીઓને સમાન તક 

મળ� રહ+ તે માટ+ \jિૃત અYભયાન, ફ� નાlદુ�, છોકર�ઓ 

માટ+ અલગ ��ૂલો , ઉRચ િશ�ણ Pા§ત થાય તે માટ+ ઓપન 

��ૂલ – ?િુનવિસ1ટ�મા ંઅzયાસ �વી અનેક યોજનાઓ પર 

ભાર Sકુવો જોઈએ. �થી સમાજના લોકો તેમજ �ીઓનો 

સ�મ િવકાસ થઇ શક+.  

ઉપસહંાર  

આપણો દ+શ એ [mુુષPધાન સમાજ _યવ�થા સાથે 

Kવે છે. તેના કારણ ે રાજક�ય અને આિથ1ક સેવા�ુ ં ક+}F 

[mુુષોના હાથમા ં જ રAુ ં છે. વૈિ=કરણ, ઉદાર�કરણ અને 

ખાનગીકરણના લીધે ?ગુમા ં �ીઓના સશqdતકરણ અને 

ગર�બી, સામા3જક Pથાઓના  કારણે Sqુ�લમ સમાજની 

�ીઓનો �ટલો િવકાસ સાધવો જોઈએ તેટnુ ં શ� બ}?ુ ં
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નથી, Sqુ�લમ સમાજની �ીઓને આગળ લાવવામા ંઅવાર 

નવાર Pય$નો કરતા રહ+" ુ ંજોઈએ.  

7ૂંકમા,ં આદશJ સમાજની રચના કરવી હોય તો મ'હલા 

સશqdતકરણ કર"ુ ંએ યો]ય છે. 
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અર-સો 
ડૉ. સોનલ પટ"લ 

 
 �ા'ફક િસ]નલની લાઈóસ�ુ ં Xôીન ઈ}ડ�ક+શન 

મ½?ુ ંનથી ક+ [રૂપાટ વાહનો ભા]ય નથી. – મº પણ માmંુ 

7ુ-_હ�લર થોડ� વધાર+ �પીકથી `�પીડથી જવા દ��ુ ં , 

કારણ ઓફ�સની  ડÞટૂ� [રૂ� કર� પણ હK ઘર- પ'રવાર 

માટ+ની ડ?ટૂ� સાયકલ બાક� છે !! પરં` ુ$યા ંએક કારથી 

�ુ ંઆગળ નીકળ� ગઈ કાર ચાલક [mુુષ હતો, એને �ાયં 

અહકંાર ઘવાયાની લાગણી અ�ભુવાઈ, પહ+લા ંપાછળથી 

હોનJ પર હોનJ મારવા�ુ ંશv ક?ુ�, પછ� ગમે તેમ મારાથી 

આગળ નીકળ� ગયો, થોડ+ક આગળ જતા એક ચા ની 

ક�ટલી પાસે ગાડ� ઊભી રહ� અને �ુ ંમારા ર�તે આગળ 

નીકળ� ગઈ -  

Vુ ં આ મા� એક કહાની છે ?  ના ? પણ આજના 

'દવસમા ં પણ બનતી સામા}ય ઘટનાઓ લ�ગ ભેદનો 

પદાJફાશ કર+ છે ! �ાકં તમને પણ આવો � બીજો જ 

અ�ભુવ થયો જ હશે !  

aતરરા4��ય મ'હલા 'દવસે ખબર પિ�કાઓમા ંઆવતા 

સમાચાર Pમાણે લગભગ તમામ ��ેોમા ં મ'હલાઓ 

કાયJરત છે – મા� એટnુ ં જ નહ� ઉRચતમ ક�ાઓ, 

પદવી અને ગવJ – આ$મસ}માન મેળવી �કૂ� છે. પણ Vુ ં
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સRચાઈ અહ�થી “અર�સા” ની પાછળના લેયર �વી નથી 

લાગતી ?  

 એક ખબરપ�ીમા ં હ` ુ ં મ'હલાઓ jજુરાતમા ં

vિપયા ચોવીસ કરોડનો Yબઝનેસ કર+ છે, 'iક+ટ ��ેમા ં

~ુિનયામા ં ભારતની ‘શqdત’ જોશે, ઓYલq¨પકમા ં

પહ+લીવાર મ'હલાઓ [mુુષોની સમક�, ઉRચ િશ�ણમા ં

આગળ નીકળ� ગઈ, મહ+સાણાના શ�ુબને ૧૦૦ 'કલો 

લોખડંનો પાઈપ ૧૦ 'કલોમીટર ચાલીને Sકૂ� આવે છે  

દાહોદ મ'હલા પોલીસ ��વીની ચૌધર� પોતાના ગામે ~ૂધ 

ભરવા જવા બાઈક શીખી હતી અને અ$યાર+ 'દલધડક 

ચાn ુબાઈક+ તલવાર બાK બ� ુજ �વાભાિવક ર�તે કર+ છે 

– આતો ઉદાહરણ  આ§યા ક+ટલીક મ'હલાઓના � 

સમાજ�ુ ંઆખા ભારત દ+શ�ુ ંગૌરવ છે - 

 પણ ઘણી બધી સRચાઈ પાછળ સતંાઈ જતી 

નથી લાગતી ? � સમાચાર પ�ોની િવગતો આપી એની 

જ સામે બીK ઘણી નેગે'ટવ મા'હતી પણ મળતી જ રહ+ 

છે – (ઉદાહરણ:  રાજકોટની ઢ+બચડા ગામની ભાગોળથી 

એક બાળક� �ૂતરાના મોઢામાથંી બચાવાઈ- પોલીસ 

અિધકાર�ઓએ – “sબે “ નામ રા°?ુ ં !! હK પણ આ 

બાળક� જ}મ- મરણના ઝોલા ખાય છે !! બાળક�ને 

તરછોડાઈ ક+ બી\ કારણ ......  
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 Sળૂ બાબત સમK શકાય તેમ છે , દર+ક ��ેમા ં

>યા ં પણ �ીઓ કાયJરત છે , $યા ં આ� પણ �િ�ય 

સતામણીના ક+સીસ મળે છે.  

િશ�ણ દ�કર�ઓમા ંજvર વ^?ુ ંછે પણ સામા}ય પ'રવારો 

ક+ Xામીણ પ'રવારોમા ં આ� પણ દ�કર�ઓ માટ+ P�ો 

ઠ+રના ઠ+ર છે –  

 >યા ંબહ+નો કાયJરત છે, હોઈ શક+ તેમના માટ+ આ 

બાબતોને સમ\વી ગળે ઉતારવી અઘર� લાગે પણ 

સRચાઈ આ છે જ આ કર"ુ ં– આ ના કર"ુ ંઘરની બાર 

નીકળ"ુ ં – ના નીકળ"ુ ં આવી બાબતો આ� પણ 

sત'રયાળ િવ�તરોમા ંઅને [mુુષ આિધપ$ય  સમાજમા ં

Pવત£ છે.  

 મોટા શહ+રોમા ં>યા ં�ીઓને તમામ સગવડ મળે 

છે $યા ંિશ�ણ, સ�ં�ૃિતની સાથો સાથો પોતાની કાર'કદö ને 

ઘડવા અને Pગિત માટ+ના ં ઘણા સાધનો પણ છે પરં` ુ

આટલી અ|તન ટ+કનોલોKની સાથે કંઇક  બી\ જ 

Pકારના P�ો ઊભા થતા નજર+ પડ+ છે. ઉદાહરણ:  

‘િનભJયા ક+સ’ – આ� પણ }યાય નથી મ½યો- !! 

 એ િસવાય નવ\ત િશV ુબાળક� ...... �ને હK 

ક+ટલાક જ મ'હના થયા  હોય તેવી બાળક� હોય ક+ 

દ�કર�ઓ ......માનિસક િવ�ૃિ� ધરાવતા ઘરના જ સzય 

ક+મ ના હોય ક+ િપતા જ ક+મ ના હોય .... ના બનવાની 

ઘટનાઓ ઘ'ટત થતી રોજના \ણે ક+ટલાક 'ક�સાઓ 
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કાનોમા ં આ� પણ અથડાય છે, �નાથી ãદય Fવી તો 

ઊઠ+ જ છે પણ રોશ ભDકૂવાની તૈયાર�મા ં આવી \ય 

તેવી પર�q�થિત ઊભી થઇ \ય છે. !  

અહ� જયાર+ “મ'હલા િવશેષ” જ લખાઈ રAુ ં છે- તેના 

અિધકારોની �વા�Bયની, સમાનતાની ક+ પછ� તેની 

શાર�'રક માનિસક ક+ આિથ1ક આઝાદ�ની વાત લખાઈ રહ� 

છે $યા ંએક Ì�ુ ંપાoુ ંલખવા�ુ ંપણ મન છે. –  

 TV સીર�યNસમા ં આવતી કથાવાતાJઓમા ં S°ુય 

કથાવ�` ુ vપે સમાજને Ìધા ં F4ટાતંો સમાજને બતાવી 

રxા ંછે – �મક+ Ìચા Ìચા બગંલાઓના પ'રવાર, ફ+શન 

પર+ડ, અિત લાડ બોNડનેસ, પ'રવારના વેર- ઝેર- ઈષાJના 

ઝઘડાઓ અને એમાથંી ઊભા થતા ંiાઈમ-  

 >યા ં Pસાર મા^યમ એક સ�મ બળ છે ક+ � 

જોઇને સમાજ તે�ુ ં અ�કુરણ કરવા�ુ ં છે- $યા ં Vુ ંઆવી 

�ેણીઓ મ'હલાઓ માટ+ સમજવાની બાબત છે !  

 આ તમામ બાબતો કહ+વા�ુ ંતા$પયJ સમાજ, ખાસ 

કર�ને ઘરમા,ં રહ+તી મ'હલાઓ ક+ �નો િવ�ામ સમય છે, 

[રૂતો સમય છે- એ બધા જ આવી TV �ેણીઓ Iબૂ 

રસ[વૂJક જોતા હોય છે અને હા ચો�સ કહ+" ુ ંઘટ+ ક+ આવી 

નેગેટ�વ  બાબતોનો જ}મ પણ $યાથંી જ થાય છે Iબૂ 

~ુઃખ[વૂJક કહ+" ુ ં રAુ ં કારણ શો માટ+ ચાલતી �ેણીઓમા ં

વેર- ઝેર ઈષાJ� ુ ં Pમાણ પણ �ીઓની વRચ ે જ 

બતાવવામા ંઆવ`ુ ં હોય છે.  
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 આના માટ+ ચો�સ િનયમ બનવા જ જોઈએ. 

(દ�કર�ઓના બળા$કારના 'ક�સાઓમા ંતો  

+સૌથી ૩૫૩અને `રંુત પગલા લવેાય તેવી જોગવાઈ 

માગં “સમાજ” ની હોવી જ જોઈએ)  

 “�ી” આ જગત�ુ ં ઘર+ ુ ં છે, આ ઘર+ ુ ં છે, આ 

સમાજને જ}મ આપનાર� એક દ�કર� જ છે- એના ંસમણા ં

એના ં�વા જ નાgુક, સવેંદનશીલ અને oુદંર છે પરં`,ુ 

>યા ં તેને �વા ં ઘાટ આપવામા ં આવશે – તેવી જ તે 

ઘડાશે !! “�ી” િવનાની oGૃ4ટની કNપના કરવી અશ� છે.  

 “મા ંજગદંબા " શ'કત છે , �ી છે દપJણ કદ� ખો7ંુ 

ના બોલે, એ જ ર�તે સમાજમા ંPવતJતી આ – “સRચાઈ” 

છે , “અર�ઓ” છે. aતરરા4��ય મ'હલા 'દવસના 

ઉપલ�યમા ં મા� વાહ વાહ કરતા ં સમાચારોને મા� 

ઉ\ગર કર�એ અને એકબી\ને VભુRેછાઓ પાઠવતા 

રહ�એ તો એ કદાચ યો]ય નથી.  

 પણ આપણી હK ઘણી પહ+લ બાક� છે .......... 
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િશL>ત �ી : �વ�થ સમાજનો �તભં 
 

ડૉ. હ"તલ ગાધંી,  
આિસ�ટ�ટ �ોફ"સર, (Cજુરાતી)  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-,  

 
  મ�4ુયની "િૃ� સહજ ર�તે આસપાસને તથા 

સમાજને P$ય� અને પરો� ર�તે ઘડતી હોય છે. "િૃ� 

પાયો છે, આપણી ઇRછા-એષણા-આશયનો. આ "િૃ� જો 

પરમાથJની હોય તો આદર-સ$કાર-પરોપકારને પામવામા ં

સહાયDતૂ થાય; પરં`,ુ આજ મનો"િૃ�ઓમા ં નકાર-

ઈ4યાJ-«ણૃા Pવેશે તો િવનાશને આવાહન આપે છે. 

�ી પાસે સાહ3જક ર�તે વહÛચવાની "િૃ� રહ+લી છે 

એટલે જ તો ઘરમા ંભોજન બનાવીને તે એકલી જ જમતી 

નથી; પણ, સૌને જમાડ+ છે, સૌને વહÛચે છે, સૌને `§ૃત 

કરવા હરસભંવ કાયJરત રહ+ છે. આ "િૃ�મા ં રહ+લી 

`¢ૃ§તની ભાવના જ એક �ીને પ'રવાર સાથે બાધંી રાખે 

છે અને એ જ �ીના આ Pકારના $યાગ-સદભાવ-

સમભાવથી આપ ુ ંમકાન ઘર બને છે અને ઘરના સzયો 

વRચ�ેુ ંજોડાણ મજlતૂ થાય છે. આમ, �ી મા� ઘરની 

એક સદ�યા જ નહ�; પણ, સબંધંોને જોડતી – સબંધંો�ુ ં

ર�ણ કરતી – સબંધંોને મજlતૂાઈ આપતી એક િવશેષ 

કડ��ુ ંકાયJ તે બIબૂી િનભાવે છે. 
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� િનજÀવ મકાનમા ં Pાણ [રૂ� તેને ઘર 

બનાવવાની �મતા ધરાવતી હોય એ �ી પોતાના શqdત-

સામBયJ-oઝૂ �ારા ઉ$�ૃ4ટ સમાજની �રૂ��ુ ંમહ$$વ�ુ ંકાયJ 

ક+મ ન કર� શક+ ? આ P�નો ઉ�ર કદાચ સૌ િવચારશીલ 

_યqdત પાસે મળ� રહ+, એ છે િશ�ણ.  

આ Dિૂમકામા ં ક�ુ ં તો બાળકને જ}મ આપનાર� 

અને િસ(ચન કરનાર� માતા, હરસભંવ માતાની �મ કાળK 

લેનાર� બહ+ન, િપતા અને પ'રવારજનોથી કદાચ ~ૂર હોવા 

છતા ં Yચ(તા કરનાર� [�ુી વગેર+ સબંધંોને િનભાવી 

\ણનાર� �ી ઘર-�ુ7ંુબ-સમાજ�ુ ં મ^યYબ(~ુ છે, >યાથંી 

ચાર+'દશાઓ Iલૂે છે અને િવ�તરણ પણ પામે છે. આ 

'દશાઓના િવ�તરણમા ંમદદvપ થાય છે િશ�ણ. 

િશ�ણનો Sળૂ ઉ�ેશ _યqdતને ફdત સા�ર 

કરવાનો નથી જ; પરં`,ુ એક સમાજ�ુ ં લાગણી-� ૂફં-

સમપJણ ભાવથી િસ(ચન કરવા�ુ ં છે. � �ુ7ંુબભાવના 

આપણા �ુ7ંુબમા ં આદર-સ}માન-આનદંની લાગણીનો 

સચંાર અને િવ�તાર કર� શક+ છે, એ જ �ુ7ંુબની ભાવના 

સમાજ-રા4�-િવ=મા ં સૌને એકબી\ની નKક અને 

એકબી\ને પડખે રાખી શક+ છે. ખર+ખર તો, િશ�ણ છે 

l²ુ@-તકJ-�મતાના િવ�તારની ચાવી. 

બાળકના અq�ત$વ સાથે શvઆતથી જોડાયેલી, 

બાળકની અકBય લાગણીઓને સમજતી, મનની 

સવેંદનાઓને વાચી શકતી ‘મા’ – ગળ� ૂથંીમાથંી તેને 
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િશ�ણ આપી શક+ છે; જો એ ‘મા’ પોતે સા�ર, 

િવચારશીલ તથા l²ુ@�મ હોય. આ �મતાઓ સાથે 

આ$મિવ=ાસનો સામા}ય jણુ તો અિનવાયJ છે. વાચન 

અને િશ�ણ આ$મિવ=ાસમા ં વધારો કરવા જvર� છે. 

િશ�ણ �ારા માતાનો માનિસક િવકાસ થાય તો બાળકોને 

શvઆતથી જ િનયિમતતા-શાલીનતા-સ�ંકાર�ુ ં િસ(ચન 

સરળતા અને સહજતાથી કર� શક+. �ુ7ંુબમા ં ભીડ પડ� 

હોય $યા ં એક સ@રતાનો િવ=ાસ આપી શક+ અને એક 

ભણેલી માતા બાળકોના ઉ$oકુતા ભયાJ માoમૂ સવાલોના 

જવાબ પણ આપી શક+ અને માતાની આ l²ુ@મ�ાને 

કારણે માતા-િપતા તરફ�ુ ં બાળકો�ુ ં આદરભ?ુ� વલણ 

સહજતાથી �rટ થાય. 

એક સ�મ માતાના સાિન^યમા ં બાળકોનો ઉછેર 

થવાથી તે સમાજના વડ�લો તેમજ અ}ય �ીઓનો પણ 

આદર કરવા સમથJ બને છે. િશY�ત-આ$મિવ=ાસ-�ુશળ 

�ી માનવસમાજને સફળ ને`$ૃવ Pદાન કરવા સાથે 

સમાજ અને રા4�ના ભિવ4યની ઉ�િત માટ+ના સમથJ 

�તભં�ુ ંિનમાJણ કર+ છે. 

�વ�થ સમાજનો �તભં બનતી િશY�ત �ી�ુ ં

ઉદાહરણ આપણા ભારતીય સમાજમા ંઉપલ{ધ છે, oધુા 

Sિૂત1. તેઓ ઇજનેર� શાખાના િશ�કની સાથે બાહોશ 

સમાજ સેિવકા તથા હકારા$મક િવચારોને Pદિશ1ત કરનાર� 

ઉ$�ૃ4ટ લેYખકા પણ છે. તેમના આ પ'રચય િસવાય પણ 
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એક પ'રચય છે અધા�ગીની-j'ૃહણી-Pેમાળ માતાનો અને 

આ$મિવ=ાસની ભર[રૂ મ'હલાનો. આ �ેણીમા ં બીgુ ં

ઉદાહરણ જોઈએ તો, o4ુમા �વરાજ�ુ.ં �ઓએ પોતાના 

પ'રવાર સાથે તાલમેલ કર� પોતાની  l²ુ@�મતા-

�ુશળતા-2ાન �ારા દ+શના િવકાસમા ં પોતાનો અSNૂય 

ફાળો આ§યો. 

આમ કહ� શકાય ક+, જયાર+ સમાજમા ંઅડધોઅડધ 

સ°ંયામા ં�ીઓ િવ|માન હોય તો સમા� પણ કોઈ પણ 

Pકારના ભેદભાવ Dલૂી તેમના િશ�ણમા ંરસ લઈ, તેમને 

પોતાના અq�ત$વની ઓળખ મેળવવામા ં સાથ આપી, 

આગળ વધવામા ં Pો$સાહક બન"ુ ં જોઈએ. આપણી 

સ�ં�ૃિતના �તભંને મજlતૂ કરવા અને નવી પેઢ�ના 

િવકાસ માટ+ સૌના સ'હયારા Pયાસ અને તે તરફ ^યાન 

ક+G}Fત કર"ુ ંસૌ માટ+ 'હતવધJક છે.  

બી\ની સાથે થતા અ}યાય ક+ અ$યાચાર P$યેના 

સમાજના લોકોના ંવલણ દશાJવતી એક �વરYચત કિવતા 

અહ� P�`તુ કmંુ uં. આ કિવતા સદંભ£ આપણે q�થિતને 

\તે પારખવાની રહ+. 
 

: અવાજ : 

~ૂરથી અવાજ આવે છે ? 

અહ� દ�વાલ પાછળથી જ આવે છે... 

gુઓ તો ખરા, મામલો Vુ ંથાય છે ? 
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એક બોNયો : 

સફાળો \ગી \ય છે. 

અવાજ તો બ� ુતીÜ છે ! 

મદદ માગંતો લાગે છે, દદJ -પીડા-ભયનો લાગે છે... 

ઊઠો, ઊઠો, જ"ુ ંજોઈએ...થોડ� મદદ કરવી જોઈએ... 

દરવા� એકલો ચાલતો \ય છે. 

બીજો બોNયો : 

હ.ં.. હ.ં.. (અડધો Ìઘમા)ં 

અવાજ તો મને પણ સભંળાય છે, 

કોણ પડ+ ? કોણ \ગે ? કોણ Ìઘ બગાડ+ છે ? 

બાર� બહાર ડો'કયા કાઢ�, 

બેઠો થયેલો oઈૂ \ય છે. 

�ીજો બોNયો : 

અNયા, બ� ુઅવાજ ન કરો, oવૂા દો... 

Vુ,ં બહારથી અવાજ આવે છે ? 

કોનો અવાજ ? ક+વો અવાજ ? �ા ંછે અવાજ ? 

_હ+મ છે, તમારો... લાવ, તને થપથપાવી દ. 

પાછો જલદ� oઈૂ \ય છે. 

ચોથો : 

ઘરm્...ઘરm્...ઘરm્... 

ઘસઘસાટ Ìઘતો \ય છે. 
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�ી અને સમાજ 
 

ડો. �હના «¬ુયા, આિસ�ટ�ટ �ોફ"સર,  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-, અમદાવાદ 
 

 
આજની માર� વાતાJ એના િવષે છે �ના વગર આ 

~ુિનયા સભંવ જ નથી. નાર�, �ી શ{દ �ટલો નાનો છે 

તેની શqdત તેનાથી ત�ન gુદ� જ છે. એક �ી આ 

~ુિનયાને [ણૂJ કર+ છે. આમ, કહ+વા જઈએ તો �ી તેના 

બાળપણથી માડં�ને "ધૃાવ�થા Kવન દર¨યાન અનેક 

પા�ો ભજવતી હોય છે. આજના જમાનામા ં �ી 

સશqdતકરણ િવષે વાતો થાય છે. પરં` ુ>યાર+ એક �ી જ 

બીK �ીની ઈષાJ કર+ $યાર+ કપર� પ'રq�થિત ઉભી થાય 

છે.  

 આજના ?ગુમા ં ઉRચ jણુવ�ા એટલે ક+ વધાર+ 

ભણેલી �ી હોય તેને સમાજ ક+ �ુ7ંુબ �વીકાર� શક` ુ ંનથી. 
એમા ંપણ જો [mુુષ કરતા �ી વધાર+ ભણેલી હોય તો તેને 

�વીકાર(સહન) [mુુષો કર� શકતા નથી. તેઓ એ>?કુ+શન 

Vુ ંછે? અને આટnુ ંએ>?કુ+શન કઈ ર�તે મેળ_?ુ ંહશે તેની 

તેઓને કNપના જ નથી હોતી. આ એ>?કુ+શનથી �ી Vુ ં

કરવા માગંે છે તે તેઓ �ાર+ય િવચાર� ક+ સમK શકતા 

જ નથી. તેઓ ફdત તેમનો �વાથJ જ િવચારતા હોય છે. 
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ક+ તેને ઘર માટ+ Vુ ંક?ુ� ? તેના પિત માટ+ Vુ ંક?ુ� ? આ 

જ બધી બાબતો એ લોકો માટ+ મહ$વ ધરાવતી હોય છે. 
>યાર+ એ �ી એ"ુ ંિવચારતી હોય છે ક+ તે ભણીને આગળ 

વધશે તો તેના સતંાનોને સાmંુ િશ�ણ તથા સાmંુ ઘડતર 

આપી શકશે, તેમ�ુ ંસાmંુ ક+'રયર બનાવી શક+. તે �ી તેના  

પિત સાથે કદમ થી કદમ િમલાવીને ચાલતી હોય છે ક+ 

�થી તેના પિતને ફાઈનાq}સયલી સપોટJ મળ� રહ+  અને 

પોતા�ુ ં ઘર આિથ1ક ર�તે પણ Iબૂ આગળ વધે પરં` ુ

�ુ7ંુબ/સમાજ આ વાત સમK શકતા નથી.  

 ઘણીવાર આ બધી બાબતો [mુુષPધાન સમાજને 

સમ\વવી ઘણી અઘર� પડતી હોય છે �ી માટ+ અને જો 

આ વાત તેઓ સમK \ય તો તે �ીનો બેડો પાર થઇ 

\ય અને જો ના સમ� તો આખી 3જ(દગી બનેં બાgુ 

પીસાતી \ય છે. ઘણીવાર �ી ને પગભર થવા માટ+ પણ 

ઘણી SQુક+લીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. આ 

બધી પ'રq�થિતનો સામનો કરવામા ં �ી અટવાઈ જતી 

હોય છે ક+ તે તેની કારક�દöમા ં ^યાન આપ"ુ ં ક+ ફdત 

પ'રવારમા ંજ ^યાન આપ"ુ.ં �ી રક�દö સાથે પ'રવાર�ુ ં

^યાન તો રાખી જ શક+ છે પરં` ુ આ વાત સમાજ 

�વીકારવા માગંતો જ નથી. આ બધી બાબતોથી �ી એવી 

અસમજંસમા ં Kવતી હોય છે. ક+ મધદ'રયે તેની નાવ 

ડોલા ખાતી હોય તે"ુ ં તે પોતે અ�ભુવે છે. આપણા 
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સમાજની આ હક�કત છે ક+ આપણો આ સમાજ એ"ુ ં

િવચાર+ છે ક+ �ી સમક� છે પરં` ુ ઘણીબધી �ીઓ � 

આ� આગળ ભણીને કાર'કદö બનાવે છે તેઓને આ 

જ]યાએ પહ¥ચતા ક+ટલી SQુક+લીઓનો સામનો કરવો 

પડ·ો છે એ વાત તો મા� �ી જ \ણે છે. ઘણીવાર �ી 

જ �ીની ઈષાJ કરતી હોય છે. આપણા સમાજમા ંજો એક 

�ી બીK �ીને સપોટJ કરતી હશે તો આખો સમાજ સપોટJ 

કરતો થશે પરં` ુ એક �ી જ બીK �ીને સપોટJ કરતી 

નથી.  

 sતમા ં બસ એટnુ ં જ કહ�શ ક+, જો �ીઓ 

પોતાની શqdતનો ઉપયોગ બીK �ીઓની `લુના, 
દ+ખાદ+ખી અને ઈષાJ માટ+ ના કરતા તે પોતાના માટ+ કર+ 

તો એ પણ ચો�સ સફળ થાય જ છે.  બીK વાત, 
તમામ �ીઓને કહ+વા માjં ુ uં ક+ પોતાને ગમતી 

એdટ�વીટ� કરો, પોતાની \તને Iશુી, આપો Iશુ રહો 

કારણ ક+ 3જ(દગી એક જ વાર મળે છે અને સમાજના 

અSકુ લોકો �ીના મહ$વને સમજતા જ નથી તો એનો 

મતલબ એવો નથી ક+ �ી�ુ ં મહ$વ ઓu થઇ \ય છે. 

�ી�ુ ં મહ$વ હ` ુ,ં  �ી�ુ ં મહ$વ છે અને �ી �ુ ં મહ$વ 

~ુિનયાના sત oધુી રહ+વા�ુ ંજ છે.  
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સશકત  �ીની આકાશી વાત 

 
હ"તલ ક". Bદવ,   

ડ"ટા એ�- ઓપર"ટર,  

ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-.  
 
    આ� �ી સશ'કતકરણની  વાતો  કરવામા ં આવે  છે  

એ  પણ    ક+વા  સમયમા ં?  આ�િુનક  કાળ  છે. બધા  

જ  �ે�ોમા ં વૈ2ાિનક  અYભગમથી  િવકાસ  થઇ  રxો  

છે જો  ખર+ખર  નાર�Kવનના  ઉ$કષJ બાબતે  

[mુુષસમાજ  સ\ગ  હોય  તો  તેમણે �ીસશ'કત  કરણ  

એટલે  Vુ ં?  એની  ક+ટલીક  લા�Yણકતાઓ  સમK  લેવી  

જોઇએઃ 

� �ી સશ'કતકરણમા ં Pથમ  છે  �ીનો  આદર  

સાથે, સ}માન[વૂJક  એનો  �વીકાર  કરવો.  

� નાર�મા ં  રહ+લી  શ'કતઓને  મચં  આપવામા ં 

સમા�  અXેસર રહ+" ુ.ં 

� �ી-[mુુષમા,ંદ�કર�-દ�કરામા ં   ભેદ  ઊભા  

કરવા  ન'હ. 

� િશ�ણ  આપવામા ં કદ�  પણ  સમા�  દ�કર�-

દ�કરાઓમા ં જ"ુ ં નહ�. 

� િવવેક[વૂJક  �ી  સાથે  વતJન  કર"ુ ંજોઇએ. 
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� કયાર+ય  ઘરમા ં  ક+  \હ+રમા ં  એને  ઊતાર�  

પાડવી  નહ�. 

� બને  $યા ં oધુી  �ી  સાથે  કટા�મા ં બોલ"ુ ં 

જ નહ�. 

� �ીને  કદ�  અબળા  ન  સમજવી. 

� �ીને  [mુુષ  સમોવડ�  નથી  થ"ુ ં  એ તો  

એથી  િવશેષ  છે.કારણ ક+  એ  બાળકની  

જનની  છે. નાર�  જ}મ\ત  સÄક છે.એ  દર+ક  

[mુુષે  સમK  લે" ુ ં જોઇએ. 

� એક  મ�ં  હમેંશા  દર+કને  સમK  લવેો  પડશે 

ક+ઃ 

  ‘યા  દ+વી  સવ£Dતેૂ¦ ુ મા`vૃપેણ  સqં�થતા, 

શ'કતvપેણ  સqં�થતા. 

 �ી  એ  તો  શ'કત �વvપ  છે.  આ�  આપણા  

દ+શમા ં જ  એવી  ક+ટલીયે  સફળ  મ'હલાઓ  છે �મની  

આકાશી  સફળતા  આપણી  સામે  જ  

છે.ગીત,ગાયક��ે�ના ભારતીય બિેમસાલ નામ  એટલે  

લ�ામગંશેકર,આશાભ¥સલે,કિવતા 'i4નાSિૂત1,Yચ�ાિસ(ઘ, 

ર+ખા  ભાર�ાજ �ેયાઘોસાલ. લેખન �ે�ે  મહા=ેતા દ+વી, 

અSતૃા  Pીતમ,શોભા ડ+,oધૂાSિૂત1, મù,ુ ભડંાર�,�ંુદિનકા 

કાપ'ડયા,ધીmુબહ+ન  પટ+લ 'હમાશંી  શેલત આપણી  સામે  

જ  છે. Yચ�કળા��ેે  અSતૃા  શેરગીલે  ભારતનો  

િવ=મા ં  ડકંો  વગાડ+લો  છે. અYભનય�ે�ે  �ીની  
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ગેરહાજર�  ક૯પી  શકાતી  નથી.વૈજતંીમાલા, 

માલાિસ(હા,સાધના, નરYગશ,કાિમની કૌશલ,આશાપાર+ખથી 

ઐ=યાJરાય  oધુીની  Pિતભાઓ  આપણે  જોઇ  �કૂયા  

છ�એ. રમત�ે�ે  આ�  િવ=�તર+  ક+ટલાકં  નામો  નજર  

ખºચે છે તેમા ં  પી.ટ�. ઉષા અને  'હના દાસ (દોડ) 

કરનામ મ૯લે=ર� (વેઇટ Yલફટ�ગ),મેર�કોમ 

(બોકિસ(ગ),સાિનયા િમરઝા  (ટ+નીસ) sgુબોબી જયોÄ 

(લાબંી �ૂદ),દ�પા કરમારકર (Kમના�ટ�ક),સા�ી મYલક 

(�ુ�તી),સાયના નેહવાલ (બºડિમ(ટન) પી.વી. િસ(� ુ

(બºડિમ(ટન), આ�  દર+ક  રમતોમા ં  મ'હલાઓની  ટ�મ 

ભાગ  લઇ  અXેસર  રહ+  છે.  

રાજકારણ�ે�ે  પણ  આ સદ�મા ંઅને  આજના  સમયમા ં 

હયાત  નામો  ગણા"ુ ંતો  આપણ ે �ીની શ'કતઓ  િવશે  

અહોભાવ  થશે જ એવા  ક+ટલાક નામોમા,ં  Pિતભા 

પાટ�લ (Dતૂ[વૂJ  રા4�પિત) િનમJલા િસતારમણ, o4ુમા  

�વરાજ, મમતા બેનરK,જયલYલતાના  નામોની  સાથે  

સરકાર  ચલાવવામા ં   અિત  ઉપયોગી  સનદ�  

અિધકાર�ઓ  અને  ઓ'ફસરોની  ટ�મમા ં  આ�  

મ'હલાઓ  અિધક  સ'iય  Dિૂમકા  િનભાવી  રહ�  છે. 

ક+ટલાક  અડગ   ઊ\Jવાન   ભારતીય ગર�માવાન 

નામોમા ં અmુYણમા  િસ(હા  અપગં  હોવા  છતા ં 'હમાલય  

સર  કરનાર� અડગ મનની  ?વુતી  આ�  અનેક  

લોકોને  પે્રરણા  આપે  છે. ઈ}Fા�યૂી  પે¢§સ -કોની  
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ચેરમેન  હવે  િન"તૃ, ઈ}Fા�યૂીએ  પોતાની  l²ુ³-

Pિતભાથી  કંપનીને  વૈિ=ક  �તર+  લાવી  આપી  

છે.મેગેસાસ  એવોડJ  િવનર  ઈલાબને  

ભà(સેવક)અમદાવાદ. ક+   'કરણબેદ�  �મણે  િતહાર  

�લને અિત  o_ુયવq�યત  કર�  આપી  હતી. નાર� ક+વી  

ર�તે  પડકારો  ઝીલી  શક+  એની  કોઇએ  ખર� વાતો  

\ણવી  હોય  તો  'કરણબેદ�ની  આ$મકથાનો jજુરાતી 

અ�વુાદ નામ  છેઃ ‘પડકાર’[�ુતક  વાચં"ુ ં જોઇએ. 

 આ�  દર+ક  ઓ'ફસોમા ં  �ી  કમJચાર�ઓની  

હાજર�  વધી  રહ�  છે.'ફ૯ડના  ��ેોમા ં  પોલીસ અને  

લQકરમા ં પણ હવે  એ  જઇ  રહ�  છે.બસમા ં કંડકટરથી  

લઇને  વાહનો  ચલાવવા  oધુીની મજલ  એ  કાપતી  

\ય  છે.  

જમાનો  બદલાતો  \ય  છે  એવા  સમયે  દર+ક  માણસે  

િવવેક[વૂJક  એ  પ'રવતJનો  Pમાણે ફ+રફાર  કરવા  

પડશે. �ીએ  પોતાની  \ત  પર  િવ=ાસ  રાખી 

સકંNપથી  કાયJ  કરતા  રહ�  સમાજને  સદં+શ  આપવા  

પડશે ક+  ન નાર�  અબળા  નહ�  સબળા  છે. 

�ી િશ�ણ અને સમાજ 

“દ�કર�ને િશY�ત કરવી એ મા� એના પોતાના માટ+ નહ� 

એની આવનાર� પેઢ�ઓ માટ+ પણ એટnુ ંજ જvર� છે. “  

ક+ ગોટલો વાવીએ તો aબો થયે પણ ફળે નહ� તો Vુ ં

કામનો ક+ દ�કર� આપણે Vુ ંવળતર આપવાની ભાઈ એમા ં
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િશ�ણ અને jણુ સ�ંકારની કલમ તો કર� જોયા પછ� 

ખબર પડશે એમા ંફળની મીઠાશ ક+ટલી છે. એના ફળની 

oવુાસ ક+ટલી છે.... 

“બાળક+ળવણી �ીઓના જ હાથમા ં હોવી જોઈએ � Pેમ 

અને ધીરજ  

�ી બતાવી શક+ એ સામા}ય ર�તે આજ લગી. [mુુષ નથી 

બતાવી શ�ો.” 

 “એકવાર એક અભાગ માતાને તે�ુ ં  બાળક [છેૂ 

છે ક+ ‘મા’ મને આ નથી સમ\`ુ ંસમ\વને દર ુ ંદરતા-

દરતા ‘મા’ કહ+ છે. હા બેટા હમણા ં જ સમ\"ુ ં uં ` ુ ં

અહ�યા માર� પાસે બસે અને એકવાર વાચંી જો બાળક 

એકવાર વાચંે છે, અને કહ+ છે. મા ંથો�ુ ંથો�ુ ંજ સમ\ય 

છે. સમ\વને માતા કહ+ છે ક+ એક કામ કર હK એકવાર 

વાચી \ બાળક ફર�થી વાચં ેછે. અને કહ+ છે. હા ‘મા’ં મને 

સમ\ય ગ?ુ ંઅને શાળામા ંિશ�ક [છેૂ છે ક+ તને બધા જ 

સવાલ ના જવાબ આટલા સરસ ક+વી ર�તે આવડ·ા કોને 

શીખવાડÞુ ંબાળક+ કAુ ંમાર� ‘મા’ એ એટલે તો કાળ સામે 

uંઅડ�ખમ આજ પણ બાKઓ હાર� હશે 'હમતં હK હાર� 

નથી. આ F4ટાતં �ારા વાત એ સમજવાની છે. ક+ જો 

બાળકમા ં ર�ત રાખતી એક અભાગ માતા જો આટnુ ં

કરતી હોય તો િશY�ત માતા Vુ ં ન કર� શક+. આમ 

િનભJરતા આિથ1ક �વાત�ં એ પણ આ� નાર� શ'કત સામે 

એક પડકાર છે. 
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“બાળ ક+ળવણી �ીઓના જ હાથમા ંહોવી જોઈએ � Pેમ 

અને ધીરજ �ી બતાવી શક+ એ સમા}ય ર�તે આજ લગી 

[mુુષ નથી બતાવી શ�ો.  

“આ અ�ત  _ય�ત થઈ ગયેલા Kવનમા ં�ી- િશY�ણ એ 

કદાચ ન મળ� શક+. [mુુષો મારફતે જ બાળિશ�ણ હાલ 

સભંવે એમ ભલે હોય તો [mુુષ િશ�ક+ માતા�ુ ંમહાનપદ 

મેળ"ુ ંપડશે અને છેવટ+ તો માતાએ તૈયાર થ"ુ ંપડશે.  

“� �ીઓને માટ+ િશ�ણની યોજના તૈયાર કરવાની છે 

તેઓને જો મા`ભૃાષા �ારા  ઉRચિશ�ણ મળશે તો  તેઓ 

પોતાના ઘરસસંારને સોનાના કરશે. એટnુ ં જ નહ� પણ 

તેઓ પોતાની  અિશY�ત  બહ+નો પર  પોતાના  

ચ'ર¶યની છાપ  પાડ� તેમની  અનેક  Pકાર+ સેવા કર� 

શકશે.  

“ઘરના ં aગણ ેઊભે $યાર+  `લુસી” 

દ+શને  રોશન કર+ $યાર+  લીડર  કહ+વાતી" 

“જવાબદાર�ની � ૂદંડ� પહ+ર+ $યારથી 

િવ=ને �ફુાળે તેવી િવરાગંના કહ+વાતી” 

�ી ક+ળવણીને આપણ ે  મા� ક}યાક+ળવણીથી જ પહ¥ચી 

વળવાના નથી. હ\રો ક}યા બાર વષJની ઉમર+ 

બાળલ]નનો ભોગ થઈ આપણી નજરોથી અલોપ થઈ 

\ય છે. તેઓ j'ૃહણી બને છે ! આ પાપી ર�વાજ >યા ં

oધુી આપણામાથંી નહ� \ય $યા ંoધુી [mુુષોને �ીિશ�ણ 



   �ી, િશ�ણ અને સમાજ  181 

બનતા શીખ"ુ ંપડશે તેઓની   આ િવષયની  ક+ળવણીમા ં 

આશાઓ uપાયેલી પડ� છે.  

 �ીઓ�ુ ં 2ાન પહ+લાના જમાનામા ં પડદાPથા 

હતી અને તેમા ં�ીઓ િશY�ત ન હતી અને તેમા ં�ીઓને 

કોઈ પણ કાયJ સમાજ�ુ ં હોય તો તેમા ંબોલવાનો હક ન 

હતો પરં` ુ તેમને અ$યાર+ જોવામા ં આવતો �ીઓ અને 

[mુુષો એક િસ�ાની બે બાgુ સમાન છે. અ$યારના 

જમાનામા ં�ીઓ િશY�ત હોવાથી તેમના બાળકોને િશY�ત 

કર� શક+ છે. અને હાલમા ં જોવા મળે તો �ીઓ બધાજ 

કાયJમા ંઆગળ પડતી જોવા મળે છે. �ીઓ િશY�ત હશે 

તો એ �ુળ તારવશે કારણક+ પહ+લાતો તે�ુ ં િપયર અને 

પછ� તેની સાસર� એમ એ બે ઘરને િશY�ત કર+ છે. અને 

સમાજમા ં \jિૃ� લાવી શકાય છે. સમાજમા ં �ીઓને 

િશY�ત કરવાની સમાજમા ંિશ�ણ�ુ ંPમાણ વધાર� શકાય 

છે. અ$યાર+ તો �ીઓ માટ+ અSકુ યોજનાઓ બહાર 

પાડવામા ંઆવી છે. �થી � �ુ7ંુબમા ં�ીઓને ભણાવવામા ં

ન આવતી હોય તેઓ ને ભણાવવા માટ+ અSકુ 

�કોલરશીપ vપે પૈસા આપવામા ંઆવે છે. 
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�ી એક શ�7ત 
 

હ"મતં એ. શાહ,  

ડ"ટા એ�- ઓપર"ટર,  
ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-, અમદાવાદ 

 
સમાજમા ં�ી અને [mુુષ એમ બે પા�ો આવેલા 

હોય છે. �મા ંબનેં પા�ો�ુ ંમહ$વ સમાજમા ંરહ+n ુ ંહોય છે. 

પરં` ુઆમ છતા ં�ી�ુ ં મહ$વ સમાજમા ંઆગ"ુ ં છે. �ી 

એક જ �વvપમા ંઅનેક પા�ોના ં રોલ ભજવતી હોય છે. 

�મ ક+ �ાર+ક માતા, �ાર+ક પ$ની, �ાર+ક બહ+ન તો 

�ાર+ક સવJ�વ બની રહ+ છે.  

 સા�ુ ંકહ�એ તો [mુુષની `લુનામા ં�ી એક શqdત 

છે. ક+મ ક+ તે પોતાના �ુ7ંુબની સેવા માટ+ અિવરત 

Pય$નશીલ રહ+ છે, છતા ંતે કોઈ 'દવસ થાક ક+ કંટાળાનો 

અ�ભુવ સમાજ ક+ �ુ7ંુબને થવા દ+તી નથી. �મ ક+ 

�ુ7ંુબમા ં�ીઓ સવાર+ વહ+લા પાચં વા]યા થી રાતના બાર 

વા]યા oધુી છેતયાJ વગર કામ કર+ છે. છતા ં કોઈ 

વળતરની આશા હોતી નથી. છતા ંસમાજમા ંઆ કામની 

કોઈ જ ગણતર� હોતી નથી. >યાર+ તેની `લુનામા ં[mુુષ 

મા� આઠ થી બાર કલાક જ કામ કર+ ��ુ ં તેને વળતર 

મળ� પણ રહ+ છે. � સમાજ તેને ગણતર�મા ંલે છે. આ 

ઉપરાતં �ુ7ંુબ િસવાય પણ જો અ}ય જ]યાએ ફરજ 
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બ\વવાની હોય તો િન�વાથJ ભાવે અને િન4ઠા[વૂJક ફરજ 

બ\વે છે.  

 ઘણી વખત એ"ુ ંબને છે ક+ �ી [mુુષ ઉપર હાથ 

ઉપાડવામા ં આવે છે. આવા [mુુષને નકJમા ં પણ �થાન 

મળ`ુ ંનથી. તે મો7ંુ પાપ છે. તે સમાજ ક+ ઘરમા ં�ાર+ય 

લ�મીનો વાસ થતો નથી.  

 ખર+ખર સમાજમા ં �ીઓ�ુ ં સ}માન થ"ુ ં જોઈએ. 
સમાજમા ં �ીઓ P$યે આદરભાવ હોવા જોઈએ  � 

સમાજમા ં�ીઓ P$યે આદરભાવ ક+ સ}માન હો` ુ ં નથી. 
તે સમાજ �ાર+ય oખુ અને શાિંતની અ�Dુિૂત કર� શકતો 

નથી.  શા�ોમા ંપણ કહ+વા?ુ ંછે ક+.,  
 
'य� नाय��तु पूPय9ते रम9ते त� देवताः ... 

  અથાJત >યા ંનાર�ઓની [ુ\ં થાય છે. $યા ં દ+વતાઓ 

વાસ કર+ છે.  
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�ીઓની Eયથા  

અચ=ના મકવાણા, (MLIS Student) ડૉ. બાબાસાહ"બ 
'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-, અમદાવાદ.  

 ભારતીય સમાજમા ં સદ�ઓથી �ીઓ�ુ ં �થાન 

[mુુષો  કરતા ની�ુ ંરહ+વા પા¨?ુ ંછે. �ીના �થાન િવશેની 

પ'રq�થિતને સમજવા માટ+ � તે સમયની રાજક�ય, 

આિથ1ક, સા�ં�ૃિતક અને ધાિમ1ક પ'રq�થિતને ઐિતહાિસક 

ર�તે જોવી પડ+. �ના માટ+ આજ oધુીમા ંઘ ુ ં કાયJ થ?ુ ં

છે. �વત�ંતા પહ+લા ધાિમ1ક સતંો, સમાજ oધુારકો અને 

sXેજો �ારા �ીની q�થિતમા ંoધુાર લાવવા માટ+ના અનેક 

Pય$નો થયા છે, �વતં�ંતા પછ� પણ સરકાર , �વRછ�ક 

સગંઠનો અને �વાય� મ'હલા gૂથો �ારા આ માટ+ના 

સ'iય Pય$નો થયા છે છતા ંપણ �ી શોષણ અને દમન 

તેના �વvપો બદલી અq�ત$વમા ં રAુ ં છે. આ� પણ 

િવકાસની પ'iયામા ં�ીઓને સામેલ કરવાના આટઆટલા 

Pય$નો કરવા છતા ંઅિશY�ત �ીઓની સ°ંયા વધાર+ છે.  

મ'હલા માટ+ આવો oુદંર શ{દ િવ=ની એક પણ ભાષા પાસે 

નથી  

“j'ૃહણી” 

 સાવ સરળ લાગતા આ શ{દનો અથJ  છે  

‘આIુ ંjહૃ (ઘર) ��ુ ંઋણી છે’. 
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 હવે આપણે એવી �ીઓ િવષે વાત કર�એ ક+ 

�ઓ ઘરમા ં જ રહ+ છે એમની હાલત “પાજંરામા ં રહ+લા 

પ�ી” �વી છે. આવી �ીઓ �ંુડામા ં વાવેલા છોડ �વી 

હોય છે અને આવી �ીઓ િનબJળ, શqdતહ�ન, તેમને 

કોઈપણ િનણJય લેવાનો હક નથી હોતો, �વત�ંતા નથી 

મળતી ક+ નથી િશ�ણ માટ+ કોઈ તક આપવામા ંઆવતી 

અને િશ�ણ ના મળે એટલે સમાજના ચાલતા �ુ'રવાજો, 

ભેદભાવ?dુત વતJન સહન કર+ છે એમની સાથે � 

ભેદભાવ થાય છે એ �પુચાપ સહન કર+ રાખે છે. આવી 

ઉદારમત �ીઓ માટ+ સમાનતા, �વત�ંતા અને }યાયની 

માગંણી કર+ છે. ઉદારમત �ીઓને [mુુષ સમાન શૈ�Yણક 

તકો આપવી જોઈએ. 

લોકો કહ+ છે �ી િવના�ુ ંકોઈ ઘર નથી હો` ુ,ં  

પણ _હાલા હક�કત તો એ છે ક+,        

કોઈ �ી િવના�ુ ંઘર ઘર નથી હો` ુ ં                 

 ભારતમા ં રહ+લી �ીઓની _યથાની વાત કર�એ 

તો સમાજ એનો [રુ+[રુો જવાબદાર છે. �ુ ંમાર� જ વાત 

કmંુ તો, �ુ ં ૧૦મા ં ધોરણની બોડJની પ'ર�ા આપીને 

સાયકલ પર પછ� ઘર+ આવતી હતી $યાર+ ર�તામા ંમાર� 

િમ� મનીષા મળ� � છોકરાની �મ જ રહ+તી, કપડા પણ 

છોકરા �વા જ પહ+ર+, એની હ+ર �ટાઇલ  પણ છોકરા �વી 

જ, એમ ક�ુ ંક+ એને જોઇને કોઈને પણ એમ ના લાગ ેક+ 

એ છોકર� છે . વાત \ણે એમ છે ક+ ર�તામા ંએ મળ� 
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અને �ુ ં એની સાથે વાત કરતી હતી, $યા ં મારા પ§પા 

��ુટર લઈને નીક½યા અને મને એની સાથે જોઇને ��ુટર 

સી�ુ ંજ માર� તરફ વા½?ુ,ં અને મને [છૂ¾ુ ં ‘આ કોણ છે 

?’ �ુ ં પેહલા તો ડર� ગઈ પણ પછ� પ§પા ને કAુ ં ક+ 

‘પ§પા આ એક છોકર� છે ‘ અને આજ દસ વષJ પછ�, �ુ ં

કોઈ છોકરા સાથે ર�તામા ં વાત કmંુ તો પણ કઈ નથી 

કહ+તા. 
 
 અ'હયા ં વાત સમાજની છે, સમાજના લોકો Vુ ં

કહ+શે એ ડરથી માતા-િપતા પોતાની દ�કર�ઓને કોઈ પણ 

�ે�મા મોકલતા પેહલા ૧૦૦ વાર િવચાર+ છે. સમાજ 

નવરો છે વાતો કરવા માટ+, અ$યર+ �ી કોઈપણ સાથે 

વાતો કર+ ક+ કોઈ �ી FB, WHATSP, Instagram પર 

followers હોય તો પણ સમાજ વાતો કર+ અને અ$યાર+ 

કોઈના લાડકવાયાના લ]ન માટ+ છોકર� જોવા \ય તો 

$યાર+ મેRયોર, ભણેલી-ગણેલી છોકર� જોઈએ. અ$યાર+ 

લ]ન પહ+લા માતા-િપતાની આ2ા માનવાની, મ¨મી તો 

કાઈં ના કહ+ પણ આgુ-બાgુ વાળા માસીઓ આવીને 

પચંાત કર+, ક+ છોકર�ઓને વધાર+ હસ"ુ ં ના 

જોઈયે,છોકરાઓ સાથે Iબૂ વાતો નહ� કરવાની, આપને 

આપ�ુ ં કામ પતાવીને Ì�ુ ંમો�ુ ં કર� ફટાફટ ઘર+ આવી 

જવા�ુ,ં અર+.... ભાઈ મº કાઈં ચોર� તો કર� નથી તો Vુ ં

કરવા મો�ુ ંની�ુ ંકર�ને આ"ુ.ં      
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l²ુ@થી િવચારો તો સમજ બહાર�ુ ં_યqdત$વ,  

અને Pેમ થી િવચારો તો સાવ સરળ અq�ત$વ. 

 હવે લ]ન પછ�ની વાત કર�એ તો પણ �ી 

પોતા�ુ ં ઘર, પોતાના �ુ7ંુબને, સમાજને, બધાને છોડ�ને 

તમાર� Kવનશૈલી અને તમાર� અટક અપનાવી લે છે, 

Pથમ 'દવસથી જ એ રસોઈમા ં પારંગત હોવા�ુ ં ધાર� 

લઈને, નવી પ'રq�થિત, વાતાવરણ અને રસોડાની 

sદરની એની કપર� _યથા િવશે અ\ણ રહ�, બધા 

આરામ ફરમાવે છે. આ �ી �ની પાસે અપે�ા રખાય છે 

ક+ સવાર+ પહ+n ુ ં કામ એ ચા બનાવવા�ુ ં કર+ ને 'દવસને 

sતે રાધંી પણ સક+,થાક+લી હોય પણ અને છતાય એક 

રસોયણ, એક મા,ં એક પ$ની, એક બહ+ન- બધા જ પા�ો 

ભજવવા સામે એ ફ'રયાદ ના કર+ એવી આશા રખાય છે.    
  
 એક �ીને પોતા�ુ ં િમ�-વ` ુJળ હોય છે, �મા ં

છોકરાઓ પણ છે, છતા ંએ સૌને એ પછની બાgુ રાખવા 

ઈRછે છે, �થી તમાર� sદર uપાયેલી અસલામતી 

ચ}છેદય ન'હ અને એ પણ બધાની �મ તેના િમ�ો વRચે 

નાચી-ગાઈ શક+ છે, પણ તે એમ કરશે ન'હ- અને કોઈ 

એને કહ+શે પણ ન'હ, ક+મ ક+ સમાજને એ ગમશે ન'હ.  

બ� ુબોલવાથી બેશરમ, �પૂ રહ+વાથી S ૂગંી!! 

તૈયાર થઈને ફmંુ તો ફ+શનેબલ, સીધીસાદ� �ુ ંગમાર!! 
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ઘરના કામ કmંુ તો કામવાળ�, બહાર કામ કરવાથી 

અYભમાની! 

રડ� પ�ુ ંતો િનબJળ, હમેશા \ણે કરતી નાટક!! 

હસતી ર�ુ ંતો કહ+" ુ ંઅNલડ, મારા q�મતની \ણે લાગતી 

કરોડોની ક�મત!! 

આ� કહ+વાતી �ુ ંએડવા}સ, પણ, મોડJન સમાજ છતા ંપણ 

જતાવે Sજુ પર અહ+સાન!! 

પ'રવારની Pણેતા અને બYલદાનોની �ુ ંઅિવરત ગાથા!! 

દ�કર�, વ�,ુ પ$ની,માતા, છતા ંપણ છે આ _યથા!! 

બYલદાનોની પરાકા4ઠા અને સહજતાની  સહજ 

પ'રભાષા!! 

માર� નથી આ PાથJના, સમાજને માર� આ P�તાવના!! 

માન આપી મહ+કાવો દ+શના ંસ}માનની આ સભંાવના !! 
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 “R ુ ંહ- આ�દ હ®, R ુ ંઅના�દ હ®, Y ૃ̄°ટ કા સાર હ®, સ�ય 
મૈ હ® R ુ,ં ત±ય મૈ હ® R ુ,ં Rજુસે સસંાર હ®.” 

 
�ા. ઉિવ+કા એસ. પટ"લ,  

આિસ�ટ�ટ �ોફ"સર, Cજુરાતી િવભાગ, 
ડૉ. બાબાસાહ"બ 'બેડકર ઓપન )િુનવિસ+ટ-  

 
 �ીની બદલાતી Dિૂમકાનો �વીકાર હકારા$મક 

અYભગમ �ારા ઓછો અને નકારા$મક અYભગમ �ારા વ� ુ

થાય છે. અના'દકાળથી �ીશqdતનો �વીકાર કરનારા 

આપણે આપણી સ�ં�ૃિત – પરંપરાને વીસાર� રxા ંછ�એ. 

પરંપરાગત SNૂયો�ુ ં અ�કુરણ િવશેષતઃ કથનમા ં છે, 

વતJનમા ં – આચરણમા ં ન'હ. પરંપરાગત ~ૃG4ટકોણ 

બદલાતા ભાવજગતનો �વીકાર કરવા Pેર+ છે પરં` ુએ 

�વીકારનો અમલ કરતા ં ²�ધા અ�ભુવે છે. આ ²�ધા 

આપણા ~ૃG4ટકોણને ઉ\ગર કર+ છે. આ ²�ધા િશ�ણ �ારા 

ટાળ� શકાય.  

સમયના બદલાતા Pવાહમા ં આપણે 

આ�િુનકતાનો �વીકાર તો કયy પરં` ુ એ �વીકારને 

અપનાવી શક�એ એટલા આ�િુનક થયા નથી. આપણે 

�વ-ઓળખ Pા§ત કરવા ઇRછતી �ીને સહકાર મળે અને 

અ}યને માટ+ Pેરણાvપ બને એવા વાતાવરણ�ુ ં સÄન 
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કરવા�ુ ંછે. આ વાતાવરણ બાx અને aત'રક એમ બ�ે 

~ૃG4ટએ સÄવા�ુ ં છે. આ સÄન િશ�ણ �ારા જ કર� 

શકાય. આ િશ�ણ આપણી માનિસકતાને ઘડ+ છે. િશ�ણ 

આપણી �ુv'ઢ અને મYલન માનિસકતાને ~ૂર કર� નવીન 

તરાહોને �વીકારવા – અપનાવવા Pેર+ છે.  

�ીમદ દ+વીભાગવત અ�સુાર oGૃ4ટના આરંભ ે

~ુ4ટોથી oGૃ4ટ�ુ ંર�ણ શqdત(�ી) એ જ ક?ુJ હ` ુ.ં શqdતએ 

કર+લ આ ર�ણ જ એની સ�મતા, સામBયJને ઉ\ગર કર+ 

છે. આ સ�મતા અને સામBયJ સાથે કmુણા, લાગણી, Pેમ, 

ધૈયJ, સહનશીલતા �વા jણુો પણ �ની ઓળખ છે એ �ી 

– શqdત પરા[વૂJથી – અના'દકાળથી સશdત છે.  

વતJમાન – સાPંત સમયમા ં આપણે સ�ુંલ 

પ'રq�થિતમા ંKવી રxા ંછ�એ. એક તરફ આ�િુનકતાના 

માગ£ Pયાણ કર�એ છ�એ તો બીK તરફ એટલા જ 

સ�ુંYચત બનતા જઈએ છ�એ. આ�િુનકતાનો આ સરં\મ 

શહ+રથી લઈ ગામડા ંoધુી પહ¥Rયો હોવા છતા ં>યાર+ �ી 

�વત�ં ર�તે પોતાની ઇRછા�સુાર માગJ પસદંગીની વાત 

કર+  $યાર+ એ સમાજ વ�નેુ વ� ુસ�ુંYચત થતો હોય એ"ુ ં

લાગે છે. િવચારોની આ લડત �ીએ �વય ંલડવાની રહ+શે. 

‘�વ’ને નવેસરથી ઓળખવા – ઓળખાવવાની રહ+શે. 

એકથી વ� ુપડકારો ઝીલવા�ુ ંસામBયJ પણ �ીમા ંજ છે. 

�ીએ મા� બાx દ+ખાવ ક+ આ�િુનકતા નથી સેવવાની 

પરં`,ુ િવશાળ મનવાળો, INુલા મનવાળો સમાજ તૈયાર 
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કરવાનો છે અને સમાજને એ માગ£ દોરવાનો પણ છે. હK 

સમાજ એટલો [°ુત નથી થયો ક+ �ી �વત�ં ર�તે વતÀ 

શક+, િનણJય લઈ શક+, કારણ ક+, સમાજ gુદ� gુદ� ર�તે �ી 

સામે આiમણો કરતો રxો છે. 7ૂંકમા,ં સમાજના આવા 

બેવડા ધોરણને અના"�ૃ કરવાની જvર નથી લાગતી? 

મ^ય ?ગુ હોય ક+ સાPંત સમય હોય, સહન તો �ીએ જ 

કર"ુ ં પડ+ છે. વતJમાનપ�મા ં આપણ ે વાચંીએ છ�એ ક+ 

aતર2ાિત લ]ન >યાર+ થાય $યાર+ સમાજના મોભીઓ 

એ"ુ ં કહ+ ક+ ?વુતીના પ'રવાર સાથે સપંકJ ન રાખવા 

Pિતબધં Sકૂ+ છે, >યાર+ ?વુકના પ'રવાર માટ+ આવો કોઈ 

Pિતબધં Sકૂવામા ં આવતો નથી. �ીની oરુY�તતાના 

P�ો ઉદભવે. આ માટ+ �ીએ શાર�'રક અને માનિસક - 

બ�ે ર�તે સશકત, સ�મ થ"ુ ં જોઈએ. �ીની આ 

સશdતતા [mુુષની આiમકતાનો સામનો કરવા માટ+ 

સ�મ છે.  

“સમાનતા ખરા અથJમા ંહોવી જોઈએ, સવyપ'રતા 

ન હોવી જોઈએ.” 
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MðkÎÞkÞ: …h{t Œ5:

MðkÎÞkÞ: …h{t Œ5:

MðkÎÞkÞ: …h{t Œ5:

rþûký, ‚tMf]rŒ, ‚ËT¼kð, rËÔÞƒkuÄ™wt Äk{

zkì. ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh yku5™ Þwr™ðr‚oxe ™k{;

‚ki™u ‚ki™e …kt¾ {¤u, ™u ‚ki™u ‚ki™wt yk¼,

Ëþu rËþk{kt rM{Œ ðnu nku Ëþu rËþu þw¼-÷k¼.

y¼ý hne y¿kk™™k þk™u, ytÄfkh™u …eðku ?

fnu ƒwj yktƒuzfh fnu, Œwt Úkk Œkhku Ëeðku;

þkhËeÞ ysðk¤k 5nkutåÞkt „wsoh „k{u „k{

Äúwð Œkhf™e su{ Í¤n¤u yuf÷ÔÞ™e þk™.

‚hMðŒe™k {Þqh Œ{khu Vr¤Þu ykðe „nufu

yt½fkh™u nz‚u÷e™u Wò‚™k Vq÷ {nutfu;

ƒtÄ™ ™net fku MÚkk™ ‚{Þ™k sðwt ™ ½hÚke Ëqh

½h ykðe {k nhu þkhËk ËiLÞ rŒr{h™k …qh.

‚tMfkhku™e ‚w„tÄ {nufu, {™ {trËh™u Äk{u

‚w¾™e x…k÷ 5nkut[u ‚ki™u …kuŒk™u ‚h™k{u;

‚{ks fuhu ËrhÞu nktfe rþûký fuÁt ðnký,

ykðku fheÞu yk5ý ‚ki ¼ÔÞ hk»xÙ r™{koý ...

rËÔÞ hk»xÙ r™{koý... ¼ÔÞ hk»xÙ r™{koý...

 Þwr™ðr‚oxe „eŒ
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