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‘મ�હલા ઉ�િત’

૮  માચ� િવ�ભરમાં ‘મ�હલા  �દવસ’  ઊજવાય  છે.પા�ા�ય  સ�ં�ૃિતના  અ�ય  અ�કુરણની  �મ  આપણે પણ મ�હલા  �દવસની
ઊજવણી કર�એ છ�એ. મ� પણ અહ� મ�હલાના �વનની ઉ�િત-અવગિતની ચચા�-�ચ�તનનો �યાસ કય� છે.

‘�ી દ�વી છે,માતા છે, �ુ�હતા છે, ભ�ગની છે,�ેયસી છે, ‘�ી પ�ની છે,‘�ી �યાગ�િૂત� છે, અબળા-સબળાછે, શ��ત છે, નારાયણી
છે, નરકની ખાણ છે, �ેરણા�િૂત� છે, રહ�યમયી છે, દયા�, માયા� ને�ેમાળ છે. સહનશીલ છે. લાગણી�ધાન છે. ડાકણ, �ડૂ�લ
ને �તૂના છે.�ી �ુ��,મથંરા છે.�ી સીતા ને સાિવ�ી છે.‘�ી...‘�ી...િસવાય બ�ુ ંજ છે.’ ‘�ીની આગવી ઓળખ ��ુુષ �ધાન
સમા�  બનાવી  છે,પણ  ‘�ી  �ું નથી  કર�  શકતી  ?આ  ��ાથ�ને  જવાબમાં દશા�વવો  છે.  ભારતીય  સ�ં�ૃિતમાં �ી�ું �થાન
સમયા�સુાર બદલા� ુ ંર�ુ ંછે, ધમા�શા�ોએ નાર�ને �ાકં બ�મુાન આ��ુ ંછે; તો �ાકં તેને િનરાધાર પણ દશા�વી છે.

‘નાર� �ુ ંનારાયણી’માં નાર�ને આ�શ��ત �પે, મા�શૃ��ત �પે નવા� છે. અને સાથો-સાથ આજની વરવી વા�તિવકતા ��યે
આ�ોશ પણ છે. ‘આ� �ી ઉ�કષ�ની વાતો અગાઉ �ાર�ય નહ� થઇ હોય એટલી હો-હા થઇ રહ� છે’ તો બી� બા�ુ નાર� પોતાની
�વાધીનતાના  પોકારો  કરતી, ��ુુષોની  પરાવલબંી  બનતી  �ય  છે..... કાં તો  એ  ��ુુષોની  �લુામ  છે. કાં તો  એ  ��ુુષોને
ર�જવતી નાર� છે.... પોતા� ુ ંઉ�ત �થાન �મુાવીને તે મનોરંજન�ુ ંરમક�ું બનતી �ય છે. પણ માનવ �તમાં સમ��ટગત
ક�ુણા અને �નેહ�ુ ંિસ�ચન કરવાની શ��ત નાર� િસવાય બી� કોઈમા ંનથી..... નાર�એ જ ��ુુષનીસ�ં�ૃિત�ુ ંસ�નને પોષણ ક�ુ�
છે. પણ તે  ��ુુષ  સમોવડ� બનીને  નહ� પણ સહધમ�ચા�રણી બનીને.ધમ�  અને  ભ��તના ��ેોમાં તો ��ુુષ  કરતાં �ી�ુ ં�થાન
સિવશેષ હ� ુ.ં એટલ ેજ �વગ�લોકમા ંદ�વો કરતા ંદ�વીઓની સ�ંયા અનેક ગણી છે.

�ી સમાનતા જ�ર મેળવે, પોતા� ુ ં�થાન, પોતાનો મ�હમા િવસયા� િવના. નાર� નારાયણી બનીને જ એ �થાન સાચવી શકશે.
રિવ��નાથ ટાગોર માને છે ’�ી એટલે ��ૃ�ટની સવ��મ �ૃિત. �ી સમાજની િનમા��ી છે. મ��ુયની ધારક, ર�ક અને પોષક
�ણનેી �િૂમકામાં �ી જ છે. િવનય,િવવેક અને િવન�તા- �ીના �વભાવમાં જ છે.� ઘરની લ�મી,�ળૂની શાન અને �ુ�ંુબનો
�ાણ છે.’ જો ક� �ીના વા�તવ �વન પર નજર કર�એ તો કંઈક �ુ�ંુ જ છે.

આપણ ેહવે સતી�થાને ના�દૂ કર� દ�ધી, પણ આ �ુ ંછે ? પહ�લા ંતો પિત મરતા �યાર� �ીને પિતની �ચતા સાથે બાળ� �કુવામાં
આવતી,પરં� ુઆ� તો પિતના �વતે �વ અનેક �ીઓ દહ�જની હોળ�ની આગમા ંભડક� બળે છે.આ ગોઝાર� હ�યાઓ સતી�થા
કરતાયં વધાર� ભયકંર છે. મને લાગે છે ક� હ�યાના �કારો ભલે બદલાયા હોય, �ીની હ�યા તો અ�યાર� પણ એવી ને આવી ચા�ુ
જ  છે. પહ�લાના જમાનામાં દ�કર�ને  �ૂધપીતી કરવામાં આવતી,આ�  તો  ગભ�પર��ણની મદદથી તેને  ગભ�માં જ  તેને  માર�
નાખવામા ંઆવે છે. વૈ�ાિનક શોધનો આવો િપશાચી ઉપયોગ ચોતરફથી થઇ ર�ો છે.

�વતં  �ીઓ પરના અ�યાચારોમાં સતત  ��ૃ� થતી �ય  છે. ક��� સરકાર અને  માનવ  અિધકાર આયોગના ર૦૧૦ના �રપોટ�
�જુબ ભારતમા ંછે�લા ચાલીસ વષ�મા ંબળા�કારની ઘટનાઓમા ં૭૯૨નો વધારો થયો છે. અભ� વાણી-વત�ન,માર�ડ,બળા�કાર,
મજ�રૂ�ને લીધે વે�યાગીર� ક� પછ� આપધાત ક� હ�યા �વી �ુઘ�ટનાઓમા ં‘નાર� � ુ ંનારાયણી’બનવા�ુ ંતો બા�ુ પર, પણ તેના
અ��ત�વ સામે જ ખતરો છે.હ�ુ આ� પણ લાખો �ીઓ માટ� �ી હો�ુ ંજ એક સમ�યા છે.

સમાજ માટ� �ી એક �ય��ત નહ�, વ�� ુછે,બ�રની વ�� ુછે.આ� �ી�ુ ંદ�હ-લા�લ�ય ચાર�કોર �લલામ થઇ ર�ુ ંછે.�યા ં�ૂઓ �યાં
�ી-દ�હ�ુ ંજ �દશન ! �ુકાનોના શો�સ,�હ�રાતો ક� િસનેમાના પો�ટરોમા ં�ીના દ�હ આડો-અવળો,કઢંગી હાલતમા ંિનલ�જતાથઇ
દ�ખાડ�ા િવના તો �ણે આ �ુિનયામા ંકોઈ ચીજ વેચાતી જ નથી. �ી તર�ક�,��તૃ નાગ�રક તર�ક� પણ તેનો જોરદાર િવરોધ
કરવો જોઈએ. બી� બા�ુ,ઇિતહાસ પણ નાર� શ��તની સા�ી �રૂ� છે.મહાસતી અન�યુા�એ પોતાના તપોબળથી જ િ�દ�વનેબાળક
બનાવી પારણામંા ંપોઢાડ� દ�ધા હતા,સતી પાવ�તીએ પોતાના પિતના અપમાન સામે યોગબળથી અ��ન �ગટાવી િવલોપન ક� ુ�
ક� સતી સાિવ�ી યમરાજને �તીને પોતાના પિતને સ�વન કર� શક� હતી. આટલી �ચી શ��ત �ુદરતે નાર�મા ં�કૂ� છે. આ �ી
શ��તને ઓળખી ��ુુષ જો એમા ંસહભાગી બને તો ��ુુષ�ુ ં��ુુષ�વ અને �ી�ુ ં�ી�વ �ણૂ� બને.
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�ી જ�મે �ુબ�ળ નહોતી,પરં�  ુ��ુુષ�ધાન સમા� એના માટ� ઘડ� રાખલેાં આદશ�,��ઢઓએ એને �ુબ�ળ બનાવી દ�ધી છે.તેની
ફરતે આદશ�ની એવી �ળ � ૂથંવામા ંઆવી ક� �ીરા��શુીથી એ �ળમા ંફસાતી ગઈ.જયાર� �ીને િશ�ણ �ારા નવ��િૃત મળ�.
તેમજ પિ�મી સ�યતા, સ�ં�ૃિતના �ભાવે નાર�ના અ��ત�વ ને એક નવી �દશા મળ�.�વત�ં િનણય લવેાની તક મળ� છે. ‘�ી
એ�ય��ત છે.તે કોઈ દયા�ુ ંપા� નથી. �ય��ત તર�ક� �વત�ં ર�તે િવચારવાનો, રહ�વાનો અને �વવાનો તેને અિધકાર છે.તેના
�ય��ત�વને  કચડવાનો  ક�  દાબવાનો  કોઈને  અિધકાર  નથી.  તે  પણ  ભારતની  એક  �વત�ં  નાગ�રક  છે.’આ  િવધાનકોઈ
આજકાલની નાર�વાદ� મ�હલાના નથી. પરં�  ુઆજનાં �જુરાતનાં �ણીતા સામા�જક કાય�કર ��ુપાબહ�ન  મહ�તાએ  ઉ�ચાર�લા
શ�દો છે.

નાર�એ  સતત  પોતાના  િવકાસમાગ�ની  અડચણોને  �ૂર  કર�  આગળ  વધી  રહ�  છે.  �ુદા�ુંદાં ��ેે  �ીએ  િસ��ઓ  સર  કર�
છે.આઝાદ�ની ચળવળમાં માદામ કામા, સરો�જની નાય�ુ,ક��રુબા વગેર�,રાજકારણમાં ઇ��દરા ગાધંી, સોિનયા ગાધંી,રા��પિત
�િતભા પાટ�લ,લોકસભા �પીકર મીરા�ુંમાર વગેર�,સા�હ�ય  ��ેે  મહા�ેતાદ�વી,આશા�ણૂા�  દ�વી,અ�ંુધતી રોય  વગેર�, અ�ભનય
��ેેઐ�યા�  રાય,િ�યકંા  ચોપરા,  િવધા  બાલનવગેર�,સગંીત  �ે�ે  લતા  મગેંશકર,આશા  ભોસલ,ે�ેયા  ગોસાલ વગેર�,�યવસાય
��ેેઇ��ા �ઈૂ, �કરણ મજ�દુાર,ચદંા કોચર, �વી અનેક મ�હલાઓએ અનેક ��ેોને સફળતાથી સર કર� �ીએ પોતાની અપાર
શ��તનો પ�રચય કરાવી દ�ધો છે.

મ�હલાઓની સફળતાને �કડામા ંજોઈએ તો િવ�ના ૨૦ ટકા અને એિશયામા ં૨૬ ટકાથી વધાર� �યવસાય મ�હલાઓના િનય�ંણ
હ�ઠળ છે.દ�શમા ંઆશર� ૭૦૨ અબજ �િપયાથી વધાર� ઇ�ફોમ�શન ટ�કનોલો� ઉધોગ મોટા પાયે બહ�નો જ સભંાળ� રહ� છે.ઝડપથી
વધી રહ�લા ઈલ�ે�ોિનક ઉધોગમાં સક�ટ આધા�રત  એસે�બલી લાઈનનો  જયાર�  િવકાસ  થયો  તો  એમાં ��ુુષોના ભાર�  હાથની
જ�યાએ મ�હલાઓની �િતભા વ�  ુકારંગત સા�બત થઇ હતી. આ� ઇ��ડયન સો�ટવેર કંપનીઓમાં ૧/૩ મ�હલા કમ�ચાર� છે.

ઇલ�ે�ોિનક,કો��િુનક�શન,ક���ટુર સાય�સ વગેર�મા ંપણ વ� ુમ�હલા કમ�ચાર�ઓ છે.

આ�  એિશયાની  શ��તશાળ�  �બઝનેસ  �મુનની  યાદ�માં �બઝનેસ�મુેનની  યાદ�માં ��ટાિનયા  ઇ�ડ���ઝના  મેને�જ�ગ �ડર��ટર
િવનીતા બાલી, એચ ટ� મી�ડયાના ચરેમેન એ�ડ �ડર��ટર શોભાના ભરિતયા, એ��સસ બ�કના સી.ઈ.ઓ. અને મેનેજ�ગ શીખા
શમા�, ��કટસ� એ�ડ ફામ� ઇ��વપમે�ટના ચરેમેન મ��લકા �ીિવનસ વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. આ યાદ�માં ૩૬ વષ�ની એકતા
ક�રૂ સૌથી �વુા �બઝનેસ  �મુન  છે. ફો�સ�  મેગેઝીનના ‘એિશયા પાવર �બઝનેસ  �મુનની યાદ�માં આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ.

બ�કના સી.ઈ.ઓ. અને એમ.ડ�.ચદંા કોચર, બાયોકોન �થાપક �કરણ મ�મદાર તેમજ �ફ�મ િનમા��ી એકતા ક�રૂ સ�હત નવ
ભારતીય  મ�હલાનો  સમાવેશ  થાય  છે.દ�શોના અથ�ત�ંમાં મ�હલાઓની �િૂમકા વધીરહ� હોવા છતાં હ�ુએ  ક�ટલાક નોધપા�
અવરોધોને પાર કરવાના છે.તેની યાદ�માં ૫૦ મ�હલાઓની �બઝનેસના સફળતામાં �ડૂ� િવચારશ��ત,ઊ�� અને નેતાગીર�ના
�ણુોનો સમ�વય છે.

ભારતીય  નાર� ઘરથી માડં�ને  સસંદ�હૃના દર�ક ��ેમાં તેની કાય�દ�તા સફળતાથી બતાવી રહ� છે.�મૂટામાં રહ�તી બહ�નો,
મ�ૂર� કરતી બહ�નો પણ એટલી ઉ��કુ છે ક� મોબાઈલ,ક���ટુર-ઈ�ટરનેટથી દ�શ-િવદ�શની મા�હતી મેળવી રહ� છે.�ી જયાર�
પોતાની આગવી �ઝૂથી દર�ક કાય�મા ંઆગળ વધી રહ� છે �યાર� આજના ��ુુષ વગ�ને તેની �ચ�તા એટલા માટ� થાય છે ક� તે ��ુુષ
સમોવડ� બનીને ��ુુષને નીચા પાડશે ? �ીિવશેની મા�યતાઓનો તી� િવરોધ અને આ�ોશને મ� અહ� માર� ર�તે ર�ૂ કય� છે.

ઉદા:જો �ી વે�યા હોય તો તેની પાસે જનારા ��ુુષને કોઈ નામ આપો. ��ુુષ�ુ ંમગંળ ઈ�છતી �ી તેના નામ�ુ ંમગંલ��ૂ ગળે
િવ�ટાળતી હોય તો,�ી�ુ ંમગંલ ઇ�છતા ��ુુષના ગળામા ંક�ુ ં��ૂ શોભ ે?

મહિષ� યોગી અરિવ�દ ૨૦મી સદ�ને ‘મા�શૃતા�દ�’ તર�ક� ઓળખાવે છે.િવ� ૮, માચ�ને ‘મ�હલા�દવસ’ તર�ક� ઊજવે છે.�વ�થ
સમાજ માટ� એટ�ુ ંતો ચો�સ કહ�શ ‘જો ��ુુષો �ીના બધંનોતોડ� નાખે અને તેની પાસેથી એક �લુામીવાળ� આ�ા�ંકતતાને
બદલ ેબૌ��ક સાહચય�ની અપે�ા રાખ ેતો તેમને વ� ુઆ�ાકાર� ��ુી, વ� ુ�ેમાળ ભ�ગની,વ� ુિન�ઠાવાન પ�ની અને વ� ુસમ�ુ
માતા મળશે .....’

બહ�નોને  પણ િવનતંી ક�  �વ  ��યે  ��તૃ  બનો. પોતાના ગૌરવની ર�ા કરો,લ�મીબાઈ  �વી વીરતા દ�ખાડો,લોપા��ુા �મ
નવ��િૃતના મ�ંો  સજો,પી�ડતોનાં �ુઃખ �ૂર કરવામાં જોડાવ,ભ�ગની-  િનવે�દતાની �મ  સમાજ�ું નવસ�ન  કરો. ભારતમાં
�વગ��ુ ં�ખુ લાવો, તમાર� શ��ત રા��ને આપો.

જય .... જય ....ગરવી �જુરાત ....

વદં� માતર�્
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