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�ાચીન ભારતમા ં�ી સશ��તકરણ

૨૧મી સદ� મોટ�ભાગે �ાન. િવ�ાન  અને  ટ�કનોલો�ની સદ� છે. આ�િુનક �ગુમાં આવેલી સામા�જક ચતેના ને  કારણે આ�
સામા�જક  સ�ું�ચતતા  ઘણા  ��ેોમાં �ુર  થઇ  છે.  જો  ક�  આ�  પણ  ક�ટલાક  ��  વધાર�  અગ�યના  છે.  ૨૧મી  સદ�માં �ી
સશ�કતકરણનો �� જ ઘ�ુ ંકહ� �ય છે. આખર� �ી સશ�કતકરણની જ�ુર �યાર� જ પડ� �યાર� �ીઓ અશ�ત હોય , તો �ુ ંતે
અશ�ત છે ? અને છે તો તે� ુ ંકારણ �ુ ં? આ �યાલની િવ��તૃ સમજ મેળવવી અગ�યની છે.

�ી સશ�કતકરણનો �યાલ

�ી સશ�કતકરણ �ગે િવ�ાનોમાં િવ�ભ� મત �વત� છે. �ી સશ�કતકરણનો સામા�ય અથ� “ �ીને તેની નબળ� ��થિતમાથંી
સશ�ત ��થિત તરફ લઇ જ�ુ ંએ છે” કારણ ક� ભારતમા ંસામા�જક ,આિથ�ક ,�િતગત વગેર� બાબતે િવ�ભ�તા જોવા મળે છે. તેથી
કોઇ એક �ીનો �� એ અ�ય કોઇ �ીનો �� ન પણ હોઇ શક� . આ બાબતે �ાચીનભારતમા ં�ી સશ�કતકરણની ��થિત ક�વી હશે
તેના માટ� �રુાવાઓ ચકાસી શકાય .

�ાચીનભારતમા ં�ી સશ�કતકરણ

�ાચીનભારતમા ં�ી સશ�કતકરણ �ગે �રુાવા અ�પ �માણમા ંમળે છે પરં�  ુજો �ા�ય �રુાવાને �યવ��થત ર�તે ચકાસવામાં
આવે તો ચોકકસ ક�ટલીક મા�હતી આપણે મેળવી શક�એ છ�એ .ખાસ કર�ને �ાચીન ભારતની સા�હ��યક સામ�ી આ બાબતે વ� ુ
ઉપયોગી બને છે.

પાષાણ�ગુ

�ીઓ �ગેની �ાચીન�મ �રુાવામાં માનવ ઉ��ાિંતના સમયે તેની વ��  ુસ�ંહકતા� તર�ક�ની ��થિત અગ�યની છે . આ સમય
�ીનો ��ુહણી તર�ક�નો �ારં�ભક તબ�ો કહ� શકાય  .ઉપરાતં  ખતેીના �ારંભ �ગે ‘ પાગલ દ�કર�નો િસ�ધાતં’ મળે છે. ખરા
અથ�મા ં�ી િવના �હુ�થ�વનની ક�પના પાગંળ� છે. અલબ� આજના સમયમા ંઆિથ�ક અવલોકનને કારણે �ીને ��ુહણી તર�ક�
માન આપવામા ંઆવ�ુ ંનથી.પરં� ુમાનવ ઉ��ાિંતના તબ�ામા ં�થાયી�વનનો �ારંભ કરવામા ંમ�હલાઓ�ુ ંયોગદાન મહા��ૂુ
હ� ુ� ન�ધનીય છે.

િસ��ખુીણની સં��િતના અવશષો ( ઇ.� ુ૨૫૦૦ લગ.- ઇ.� ુ૧૮૦૦ લગ.)

�  સ�ં�િત  તેમના  પયા�વરણ  માટ�  ��ત  હોઇ  તે  સમાજ  �ીઓ  ��યે  �યવહાર�ક  હશે  એ�ુ આપણે  માની  શક�એ  છ�એ.

િસ��ખુીણના અવશેષોમાં �ી �ગે પણ �રુાવા મ�યા છે. ઘણા અ�યા�ઓુ િસ�� ુ સમાજને  મા�વૃશંીય  માને  છે. િસ��ખુીણના
ઉ�ખલનમા ંનાર� સબધંી ક�ટલીક �િૂત�ઓ મળ� આવી છે � દ�વી � ૂ�ં ક� �જનન શ��તના કારણે દ�વી � ૂ�ંતી હોય એમ માની
શકાય. અલબ� િસ��ખુીણના અવશેષોનો અ�યાસ હ�ુ ચા� ુહોય �ીના િવકાસ �ગે આપણે વ� ુમા�હિત મેળવી શક��.ુ જો ક�
િસ�� ુ સમાજમાં કહ�વાતા  ઉ�ચ અને  સામા�ય  બ�ે  �કાર�ું �વન  �યિતત  કરતી  �ીઓ હતી  એ�ું અવશેષોથી  જણાય  છે.

િસ��ખુીણના અવશેષો વ� ુઅ�યાસ આપણને નવા અવલોકનો તરફ લઇ જશે.

વૈ�દક �ગુ ( ઇ.� ુ૧૫૦૦ લગ.- ઇ.� ુ૧૦૦૦ લગ.) �ાચીન ભારત મા ં�ી સશ��તકરણ �ગે સૌથી વ�  ુ�રુાવા વૈ�દક �ગુના
સા�હ�યક લખાણમાથંી મળે છે . �ા�ત મા�હતી �જુબ તે સમય �ી�ુ ંકાય� મા� જ�મ દ�નાર� ક� ધર સભંાળનાર� મ�હલા �રુ� ું
જન હ� ુ.ં પરં�  ુતે ��ુુષો સમક� હકો ભોગવતી હતી. � �ીના ઉપનયન ધારણ કરવાના અિધકાર પરથી �યાલ આવે છે .

મહિષ� પતજંલી અને કા�યાયનના �જુબ વૈ�દક�ગુમાં િશ��ત હતી .અપાલા ,ધોષા, ગાગ�, ઇ��ાણી, સાિવ�ી, અ�ેયી, �વી
નાર�ઓ િવ�ુશી તેમજ િશ��ત નાર� તર�ક� સમાજમા ં�થાન શોભાવતી હતી. ક�ટલાક �ક�સામા ંિપતાના જ�યાએ ��ુ ક� ��ુીના
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નામને પાછળ માતા�ુ ંનામ લખવામાં આવ�ુ.ં દા.ત સ�યકામ �બાલ નામમાં ‘જબાલા’ એ માતા� ુ ંનામ છે . �ી તે સમયે
‘�હૃ�વાિમની’  તર�ક�  ઓળખાતી.  ખાસ  કર�ને  ય�ોનાં કાય�માં મ�હલાઓ  અ�ેસર  ભાગ  લતેી.  લા��નક  �રુાવામાં ઐિતર�ય
�ા�ણ�થંમા ં��ુીના લ�નને �ુખદાયી માનવામા ંઆવ�ુ.ં �ી િવના અ�રુો માનવામા ંઆવતો હતો. સામા�ય ર�તે �ી �ું�ંુબને
સ�પવામા ંઆવતી હતી. િનયોગ પ�ધિતનો ઉ�લખે મળે છે. પરં� ુસતી�થાનો ઉ�લખે મળતો નથી.

આમ  આ �રુાવા આપણને  આય�  િવ�તારની (ખાસ  કર�ને  સ�તિસ��  ુ�દ�શ  ) �ીની ��થિત  િવશે  ક�ટલીક મા�હતી �રુ� પાડ� છે
.પરં� ુઆ ઉપરાતં આ સમયે ભારતમા ંઅ�ય �� પણ હતી. � મા�હતી મળે છે તે ચો�સ વગ�ની �ીઓ િવશે જ મળે છે . પરં� ુ
� કંઇ મા�હતી મળે છે તે વૈ�દક �ગુના ંસમય �જુબ સતંોષકારક છે.

ઉ�રવૈ�દક �ગુ ( ઇ.� ુ૧૦૦૦ લગ.- ઇ.� ુ૫૦૦ લગ.)

વૈ�દક�ગુની સરખામણીમાં ઉ�રવૈ�દક �ગુમાં �ીઓની ��થિતમાં આ�લૂ પર�વત�ન  આ�યં હ� ુ.ં  અથવ�વેદના ઉ�લખે �માણે
�ીના  જ�મને  �ુખદાયી  માનવામાં આવ�ુ ં .  મૈ�ાયણી  સ�ંહતા  �માણે �ીની  સરખામણી  મ�દરા  સાથે  કરવામાં આવી  હતી.
મ�હલાઓનો ઉપનયન અિધકાર ધટતો ગયો .રામાયણ- મહાભારત કાળના ઉ�લખે �માણે અયો�યામા ંસીતા ગેરહાજર�મા ંરામ
સીતાની �િૂત� સાથે રાખી ય� કર� છે � ય�ના કાય�મા ં�ીની અિનવાય� ઉપ��થિત �ચૂવે છે.ઉપરાતં દશરથના ��ુધમા ંક�ક�યી ની
ઉપ��થિત �ીની મહ�ા �ચૂવે છે. મહિષ� ભવ�િૂતના �જુબ આ�ેયી વા��મક� આ�મમાં વેદાતંની િશ�ા લવ-�ુશ સાથે લીધી
હતી.આમ ભારતના ઇિતહાસમા ંમ�હલાઓની ��થિત સબધંે હમંેશા ઉતાર-ચઢાવ આવતો ર�ો છે.

મોય��ગુ (ઇ.� ૂ૩૨૨ –ઇ.� ૂ૧૮૪ લગભગ. )

આ �ગુમાં �ીઓ�ુ �થાન  ભારતની અ�ય  સમકાલીન  સ�ં�ૃિતઓના �માણમાં આદર�ણૂ� હ�.ુ �ી પ��ન  તર�ક�  ‘�હૃ�વાિમની’
કહ�વાતી. કહ�વાતા ઉ�ચ અને ગર�બવગ� િસવાય સામા�ય ર�તે એકપ��ન�વ� ુ ંચલણ હ� ુ.ં �ીઓ લ�ન કયા� િવના પણ �વન
��ુરતી હતી. આવી �ીઓ ‘જર��ુમાર�’  તર�ક�  ઓળખાતી. સતંિત  માટ�  લ�ન  આવ�યક મના� ુ અપર�ણત  �ીઓના બાળકો
‘કામીન’  તર�ક�  ઓળખાતા  હતા.  �ીઓ  ઉ�ચ  િશ�ણ  મેળવી  શકતી  હતી.  અ�ટા�યાયીમાં જણા�યા  �માણે  ક�ટલીક  �ીઓ
‘આચાયા�’  હતી. પ�ુષની �મ  �ીઓ સ�યાસ  લઇ શકતી. આવી �ીઓ ‘�ુમાર�વણા’  તર�ક�  ઓળખાતી હતી. કૌ�ટ�ય  અને
મેગે��થિનઝના �જુબ �ીઓ �ગર�ક તર�ક� અને ગ�ણકાઓ ��ુતચર તર�ક� પણ કાય� કરતી.

��ુત�ગુ (ઇ.� ૂ૩૨૨ –ઇ.� ૂ૧૮૪ લગભગ. )

��ુત�ગુને ભારતના ઇિતહાસમાં ‘�વુ�ણ�ગુ’ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે.અને તે �ીઓના હકો માટ� પણ અગ�યનો હતો. આ
બાબતને  ટ�કો  આપતા ક�ટલાક �રુાવા પણ છે. �મક�  ��ુત  �ગુની રાજ�ુમાર� �ભાવતી ��ુતાએ  લાબાં સમય  �ધુી રા�ય
વહ�વટ �ો હતો. અજતંાના �ફૂા �ચ�ોમાં �ીઓને �વત�ં િવહાર કરતી દશા�વાયી છે. ��ુત�ગુમાં િશ�ણના િવકાસને કારણે
�ીઓના િશ�ણમા ંપણ ��ૃ�ધ થઇ હતી. આ ઉપરાતં શાતકણ� રા�ઓ પોતાના નામ સાથે તેમની માતા� ુ ંનામ લખાવતા હતા.
દા.ત ગોમતી��ુ શાતકણ�

િવદ�શમા ંરોમના પતનની ��ુત �ગુ પર પણ અસર થઇ ધીમે ધીમે િવનગર�કરણની અસર હ�ઠળ ભારતમા ંસ�ં�ૃિતઓ� ુિનમા�ણ
થ�ુ હ� ુ .આ પ�રવત�ને  મ�હલાઓના �વન  પર આ�લુ અસર જ�માવી હતી.બદલાતા ભારતમાં મ�હલાઓની ��થિતમાં પર
ઉતારચઢાવ આ�યો હતો. �ા�ચન ભારતમા ં�ીસશ��તકરણનો અ�યાસ કરતા ંજણાય છે ક� મ�હલાઓની ��થિત હમ�શા ��થર રહ�
નથી. નવાઇની વાત  તો  એ  છે  ક�  ભારતમાં �ીને  કદ� ખે�ુત  તર�ક�નો  દર�જો  મ�યો  નથી. �યાર�  ખતેીની શ�ુઆત  સાથે
મ�હલાઓને સબધંી િસ�ધાતં મળે છે. ઉપરાતં ખતેીના િવકાસમાં �ીઓનો બ��ુ�ુય ફાળો છે.� કઇ �રુાવા મળે છે તે ચો�સ
વગ�ની અને રા�શાહ� �ુ�ંુબની મ�હલાઓ િવશે મળે છે. આિથ�ક અસમાનતાની �મ મ�હલાઓની ��થિત પણ �વાભાિવક ર�તે
સમાન  ન  હતી. જો  ક�  �ાચીન  ભારતમાં મ�હલાઓની ��થિત  સમજવી જ�ટલ છે.આટલા નાના શોધપ�માં �ા�ચન  ભારતમાં
�ીશ��તકરણને  ���તુ  કર�ુ ંઅઘ�ંુ છે. આ�  �ીઓ િવશેના િવિવધ  અ�યાસ  માટ�  �ા�ચનભારતમાં મ�હલાઓની ��થિત  �ગે
ડો�ક� ુકર� ુઅિનવાય� છે.

*************************************************** 

�ા.ઉિવ�ક પટ�લ
સરકાર� િવનયન અને વા�ણ�ય કોલજે,

કાછલ, તા.મ�વુા �જ.�રુત.
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