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એક તી� મનોભાર��ુ ત ઘટના: બળા�કાર
માનવી એક સામા�જક �ાણી છે . માનવી સમાજમાં રહ� છે અને સમાજ સાથે �તર��યાઓ કર� છે . છે .આપણે રોજ-બરોજ
ક�ટલીય સમ�યાઓનો સામનો કરતાં હોઇએ છ�એ �માંન ી ક�ટલીક સમ�યાઓનો ઉક�લ થોડા સમયમાં મળ� જતો હોય છે .તો

ક�ટલીક સમ�યાઓનો ઉક�લ મે ળવતા ઘણી વાર લાગે છે .ઘણી સમ�યા�ુ� ત ઘટના એવી હોય છે ,�નો ઉક�લ શોધવા કરતાં તે ક�મ

આપણી સાથે ઘટ� છે . તે ન ી �ચ�ત ા આપણે વધાર� કરતા હોઇએ છ�એ �માંન ી એક છે બળા�કારની ઘટના બળા�કાર એક એવી

ઘટના છે �માં બળા�કાર પામનાર િપ�ડત �ય��ત ફ�ત શાર��રક ર�તે ઇ���ત થતી નથી પરં � ુ માનિસક આઘાતની લાગણી
પણ અ�ુભવતી હોય છે . બળા�કાર �ીઓ, અપર�ણત છોકર�ઓ, બાળક�ઓ ,�કશોર�ઓ તે મ જ ��ુ ષો પર પણ થતો હોય છે ,જો ક�
�ુ�ષો પર થતા બળા�કારના �ક�સાઓ ઓછા હોય છે .
બળા�કારની ઘટના:
“બળા�કાર એટલે કોઇપણ �ી ક� �ુ�ષની તે ન ી મર� િવ��ધ �તીય સમાગમની �� ૃિત કરવી”
બળા�કાર ફ�ત શાર��રક સબંધ ક� �તીય સમાગમ સાથે જ સંકળાયે લો હોતો નથી,પરં � ુ િપ�ડતની માનિસક �વ�થતા સાથે પણ
ુ ા પર � ૂબ જ જોખમ હોય છે .બળા�કારની ઘટનાં એ �ી માટ� � ૂબજ
સંકળાયે લો હોય છે . આ પ�ર��થિતમાં �ીની માનિસક સમ� લ

આઘાતજનક હોય છે .બળા�કાર ફ�ત એક �ી પર એક �ુ�ષ �ારા ક� પછ� એક �ુ�ષ પર એક �ી �ારા જ થતો નથી પરં � ુ ઘણા
બધા �ુ�ષો ક� �ીઓ �ારા િવ�તીય �ય��ત પર થાય છે .એક કરતાં વધાર� �ુ�ષો ક� �ીઓ �ારા થતો બળા�કાર ‘સા� ૂ�હક
બળા�કાર’ કહ�વ ાય છે . બળા�કારની ઘટનાં � ૂબ જ મનોભાર ઉ�પ� કરનાર� હોય છે . બળા�કારની ઘટના ઘણા બધા ઘટકો પર

આધાર રાખે છે .ઘણી વખત એ�ુ પણ બન� ુ હોય છે ક� કોઇ પ�ર�ચત �ય��ત �ારા જ બળા�કાર થતો હોય છે . દા.તા કોઇ છોકર�
પર તે ન ા બહ�ન નાં પિત �ારા થતો બળા�કાર અથવા કાકા ક� મામા �ારા પોતાની ભ�ી� પર થતો બળા�કાર પ�ર�ચત �ય��ત

�ારા થતાં બળા�કારમાં �ી � ૂબજ મનોભાર�ુ� ત પ�ર��થિતમાં હોય છે . તે કોઇને તે ન ી �ણ પણ કરતાં નથી અને �દરને �દર

�ઝાય
ંૂ
છે . આવી પ�ર��થિતમાં તે ન ી માનિસક ��થિત � ૂબ જ કફોડ� હોય છે .અને તે ન ાં લીધે પી�ડત �ીને માનિસક િવ�ૃિત થવા�ુ
વધાર� જોખમ હોય છે .

બળા�કાર ઘણી વખત �ી પર સા� ૂ�હક ર�તે પણ કરવામાં આવતો હોય છે . હમણાં જ તા� ઉદાહરણ જ જોઇએ તો �દ�હ�

ગ�ગર� પ ની ઘટના નજર સમ� ઉપસી આવે છે , �માં પી�ડત છોકર� � ૃ��ુ પામી હતી. એક કરતા વધાર� �ુ�ષો �ારા કરવામાં
આવતા બળા�કારને લીધે ઘણી વાર �ી�ુ � ૃ��ુ પણ થ� ુ હોય છે .ઘણી વખત એ�ુ પણ બન� ુ હોય છે છે ક� નાની બાળક�ઓપર
બળા�કાર થતાં હોય છે .આપણે સમાચારપ�કમાં રોજ - બરોજ નવાં બળા�કારના �ક�સાઓ વાંચતા હોઇએ છ�એ. બાળક�ઓ પર

થતા બળા�કાર તે ન ાં આખાય �વનને અસર કરતાં હોય છે .�ોઇડના કહ�વ ા �માણે બા�યાવ�થાના અ�ુભવો �ય��તના આખાય
�વનને અસર કર� છે . બાળક�ઓ પર બળા�કાર થાય છે ,�યાર� એ સમયે તે � ૂબ જ આઘાત અ�ુભવે છે � સમ� �વન
દરિમયાન તે ને અસર કર� છે .

બળા�કારની ઘટના એ એક �ર આઘાતજનક ઘટનાં છે . “બળા�કારની ઘટના ભલે કોઇ �ી સાથે એકવાર બની હોય પરં � ુ �યાર�

�યાર� તે ન ી સમ� આ ઘટના�ુ વણ�ન થાય છે �યાર� �યાર� તે ન ા પર બળા�કાર થાય છે અને આ બળા�કાર માનિસક બળા�કાર હોય
છે � શાર��રક બળા�કાર કરતાં પણ વધાર� િવકટ અસરો ઉ�પ� કર� છે .”
ુ વ:
બળા�કારની પ�ર��થિત અને અ� ભ
બળા�કારની પ�ર��થિત �ી માટ� � ૂબ જ મનોભાર�ુ� ત હોય છે .�ય��ત�વ આ પ�ર��થિતમાં � ૂબ જ �ે રણાદાયી હોય છે .જો �ી
બ�હ�ુખ
� ી તે મ જ સમ�યા સામે લડનાર હોય તો આ પ�ર��થિતમાં થોડા સમયમાં જ બહાર આવી �ય છે .પરં � ુ ઘણી �ીઓ � ૂબ જ
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સંવે દનશીલ હોય છે .આવી �ીઓ પોતાની �તને વ�ુ જવાબદાર માનીને વ�ુ ભયની લાગણી અ�ુભવે છે .આવી �ીઓ અ�ય

�ય��તની મદદ લેત ાં ક� પોલીસને બનાવની �ણ કરતાં પણ અચકાય છે . તે પોતાની આબ� બચાવવાં પોતાની હક�કત �હ�ર
થવા દ� ત ી નથી અને �દરો �દર � ૂબજ સંઘ ષ� અ�ુભવતી હોય છે . ક�ટલીક �ીઓ વ�ુ આવે ગમાં આવીને આ�મહ�યા પણ કર�
લે છે .

ઘણી વખત એ�ુ પણ બન� ું હોય છે ક� બળા�કાર પામે લ �ીને �ુટંબ તે મ જ સમાજ તરફથી િતર�કાર મળતો હોય છે .કોઇ �ી
પર�ણત હોય તો પિત �ારા તે ને કોઇ સહકાર મળતો નથી અને સમાજમાં પણ તે ન ી ટ�કા થાય છે આને કારણે �ી �હ�મ ત હાર�

�ય છે . ક�ટલીકવાર સમાજ ક� �ુ�ુંબ બળા�કાર માટ� �ીને જ જવાબદાર ગણે છે અને આને લીધે �ીની �હ�મ ત � ૂટ� જતી હોય

છે .બધી બા�ુ થી મળતાં િતર�કારને કારણે તે મનોિવ�ૃિતની દદ� પણ બનતી હોય છે . બળા�કારનો અ�ુભવ એ �ી માટ� � ૂબ જ

ભયંકર હોય છે .� તે ન ાં �વા��યને � ૂબજ અસર કર� છે . બળા�કારની ઘટના પછ� �ીઓમાં વૈ ચાર�ક ���યાઓમાં ખલેલ પહ�ચે

છે .તે ઓમાં એકા�તાનો અભાવ જોવા મળે છે .તે ઓ અિનિ�ત કા�પિનક િવચારોની ફર�યાદ કર� છે . �ીઓને બળા�કારની
ઘટનાનાં �વ�નો આ�યા કર� છે . ક�ટલીકવાર તો ગભરાઇને રા�ે �ઘમાંથ ી પણ ઉઠ� �ય છે અને બળા�કારની ઘટના� ુ ��ય

ુ વે છે . બળા�કારની ઘટના એ �ી માટ� � ૂબ જ માનિસક
વારં વ ાર તે ન ી નજર સમ� આવી �ય છે અને તે ભયની લાગણી અ� ભ
આઘાતની ઘટનાં છે અને આ આઘાતમાંથ ી નીકળ��ું એ �ીઓ માટ� � ૂબ જ �ુ�ક�લ કાય� છે , �માં �ુ�ુંબ અને સમાજ તે મ જ
િમ�ોનો સહકાર � ૂબ જ જ�ર� છે .

બળા�કાર થતો ક�વ ી ર�તે અટકાવી શકાય?
બળા�કાર થતો રોકવા માટ� �ુ�ષોમાં �ી-સ�માનની ભાવનાં જગાવવી જોઇએ.

સંચાર મા�યમો �વા ક� ટ� �લિવઝન, િથયે ટર પર બતાવવામાં આવતા �બભ�સ ચેન ચાળા દશા�વ તી �ફ�મો,િવ�ાપન ક� �
શાર��રક ઉ�ેજ ના ઉ�પ� કર� છે ,તે ન ા પર રોક લગાવવી જોઇએ.

મા-બાપે પોતાનાં બાળકોમાં ઉ�ચ સં�કારો�ુ ં િસ�ચન કર�ુ જોઇએ અને આપણી સં��ૃિત�ુ અ�ુકરણ કરતા િશખવ�ુ જોઇએ.
�ીઓને �વ-ર�ણની તાલીમ આપવી જોઇએ અને મ�હલા પોલીસ �ટ� શ નોની રચના કરવી જોઇએ.

બળા�કાર કરનાર સામે સરકાર� � ૂબ જ કડક કાય� વ ાહ� કરવી જોઇએ અને � ૂબ જ સખત સ� કરવી જોઇએ ક� �થી
ભિવ�યમાં આ�ું અમાનવીય �ૃ�ય કરતા �ય��ત સો વાર િવચાર કર� .

બળા�કાર એ એક �ર આઘાતજનક ઘટના છે અને આવી ઘટનાં સમાજ માટ� એક કલંક સમાન છે ,�માં િપ�ડત �ય��તને શાર��રક

અને માનિસક �ુકસાન થાય છે . બળા�કાર પામનાર �ી માટ� બળા�કાર પછ��ુ ં �વન �વ�ુ � ૂબ જ અઘ� કામ છે અને તે થ ી

�ુ�ુંબ, સમાજ તરફથી તે ને માન-સ�માન મળ� રહ� તે � ૂબ જ જ�ર� છે .બળા�કાર પછ�ના સમયગાળા દરિમયાન િપ�ડત �ી� ુ ં
શાર��રક અને માનિસક �વા��ય સા� બનાવવા માટ� ન ાં �યાસો કરવા એ આપણા સૌની જવાબદાર� છે .સરકાર પણ તે મ ાં
મદદ�પ થાય તે વ ી આપણે આશા રાખીએ છ�એ. આ એક ગંભીર સમ�યા િવશે આપણે બધાએ ગહન �ચ�ત ન કર� ું પડશે .તે મ જ
આવી અમાનવીય ઘટના થતી રોકવી પડશે અને એ જ આપણી રા�� ��યે ન ી નૈ િતક ફરજ છે .
***************************************************

નર� શ �.વાઘે લા

અ�યાપક સહાયક,

મનોિવ�ાન િવભાગ,

સરકાર� િવનયન અને વા�ણ�ય કોલેજ ,
�દર, �.સાબરકાંઠા
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