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Continuous issue-26 | April – May 2017 

 મહિલા સશક્તિકરણ : વેદ થી વેબ સધુી  
 

પ્રાસ્િાવવક :   

              સ્ત્રી એ સમાજનુું એક વિવિષ્ટ અંગ છે. સ્ત્રી વિના સમાજ અધરુો છે તેમજ સ્ત્રી અને પરુુષ બુંને 
એકબીજાના પરૂક છે. બનેના સુંયોગથી કુટુુંબની રચના થાય છે. સ્ત્રીએ સમગ્ર સમષ્ષ્ટના વિકાસનો આધાર છે. 
જયારે તે પોતાના નિજાત બાળકને સ્તનપાન કરાિે છે ત્યારે તે િાત્સલ્યવન મવૂતિ બની જાય છે અને જ્યારે તે 
પોતાની સકુોમળ સુંિેદનાઓમાું વિચરે ત્યારે તે સષૃ્ષ્ટમાું સોંદયય અને દીવ્ય પ્રકાિ ફેલાિી દે છે. પરુંત ુજયારે સ્ત્રી  
પોતાના નૈસર્ગિક અને પવિર ભ વાિ લલુાય છે ત્યારે તે અબળા અને પીત ત બની જાય છે. પ્રાચીન કાળ થી લઇ 
િતયમાન કાળ સધુીની  સફરમાું નારીની દિા અને તદિા જોિા જઈએ તો આજે મી સદીમાું પણ નારી સરુક્ષા અને 
સિક્તતકરણ માટે ઘણા પગલાઓ આિશ્યક બન્યા છે. તદિસે અને તદિસે નારી ચેતના અને નારી સન્માનની 
વાિના સમાજમાુંથી ઘટિા લાગી છે. પરુુષ િગયથી તો ઉપેર્ક્ષત ્સદીઓથી રહી છે પરુંત ુસામાજજક િાતાિરણમાું 
તે સાસ,ુ જેઠાણી, દેરાણી કે નણુંદ આ બધા જ પાર ભોથી પણ કોઈને કોઈ સમાજમાું સ્ત્રી આજે પણ માનવસક કે 
િારીતરક અત્યાચારનો વોગ બને છે. િાસ્તિમાું અહી િાત મતહલા સિક્તતકરણની છે પણ માગયમાું અિરોધો ઘણા 
છે.  આમ, છતાું સતીપ્રથા હોય કે પછી દેિદાસી પ્રથા કે પછી બાળલગ્ન હોય કે વિધિા પનુયલગ્નનો વિરોધ હોય 
દીકરીને દૂધપીતી કરિાનો રીિાજ હોય કે દીકરા કરતાું ઉછેરમાું વેદવાિ હોય પરદાપ્રથા હોય જ્ઞાવતના ચસુ્ત 
વનયમો આ બધા જ રીિાજો  સ્ત્રીઓના પગની બ ેીઓ હતી છતાું પણ આજે આ બે ીઓને તો ીને સ્ત્રીિક્તતએ 
પોતાની તાકાત અને આિ તથી દુવનયામાું એ િાત સાર્બત કરી બતાિી કે સમાજે હમેિા તેનો દરજ્જો પરુુષની 
સરખામણીએ નીચો આંક્યો છે  છતાું પણ એ કેટલાક કે્ષર ભોમા પરુુષને પણ પાછળ રાખીને આગલી હરોળમાું 
પોતાનુું સ્થાન આપમેળે ઉલુું કર્ુું છે. કયાુંક આગળ નીકળીને પોતે સિતત છે એ િાતનો દુવનયાને પતરચય 
કરાવ્યો છે તો ક્યાુંક પરુુષ સમકક્ષ ઉવી રહીને પરુુષ સમોિ ી બનિા લાગી છે. સમાજના રીિાજો અને રૂઢીઓ 
અને પરુંપરાઓએ નારી સિક્તતકરણની તદિામાું અિરોધ ઉત્પન્ન કયાય છે. િતયમાન સમયમાું નારી સિક્તતકરણવન 
માુંગ ચારે તરફથી  ઉઠિા માું ી છે ત્યારે સમાજે પણ નારી સન્માનની  વાિના અને નારી વિકાસના પ્રયત્નોને 
સહકાર આપિાની જરૂતરયાત એટલા માટે છે કે લતૂકાળમાું ક્યાુંયને ક્યાુંય એમનુું અક્સ્તત્િ જોખમાર્ુું છે પણ 
િતયમાન અને આિનારો સમય એમના અક્સ્તત્િને ઉજાગર કરનારો અને ઉચુું સન્માન આપનારો નીિ ી િકે એમાું 
િુંકાને કોઈ સ્થાન નથી. 
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 પ્રાચીન કાળમાું મતહલા સિક્તતકરણ  

             પ્રાચીન કાળમાું ખાસ કરીને સ્ત્રી અને પરુુષમાું ખાસ વેદવાિ હતા નતહ. સાથે મળીને બધાજ કયો 

કરતાું હતા. પરુંત ુસમયની સાથે સાથે બે વિચારધારાઓ જન્મી એક માતસૃત્તાક વ્યિસ્થા અને બીજી વપતસૃત્તાક 

વ્યિસ્થા પિૂય િૈતદકકાળમાું કુટુુંબો ખાસ કરીને માતસૃત્તાક હતા, જેમાું સ્ત્રીઓને ખાસ કરીને સામાજજક, ધાવમિક અને 

રાજનૈવતક તેમજ આવથિક આિા બધા જ પ્રકારના અવધકારો પ્રાપ્ત હતા. ધનની દેિી લક્ષ્મી, જ્ઞાનની દેિી 

સરસ્િતી અને િક્તતની દેિી દુગાય આ ર ભણેય િક્તતથી પતરપણૂય એિી  વારતીય નારીની છબી હતી. માટે જ એ 

સમયે એ દેિીના રૂપમાું પજૂિામાું આિી અને આજે પણ પણ પજુાય છે. તહિંદુ ધમયના પરુાણો અને ગ્રુંથોમાું 

લખાયેલુું છે કે દેિો પણ િક્તતની ઉપાસના કરતાું હતા. એટલુું જ નતહ પણ વિદેિી કથાઓમાું પણ કોઈ ને કોઈ 

દેિી માનિ દેિોની રક્ષા કરતી હતી. માતસૃત્તાક કુટુુંબ વ્યિસ્થાના કારણે તેઓ કુટુુંબના િ ા તરીકેનુું સ્થાન 

વોગિતી હતી. િુંિ પરુંપરા પણ સ્ત્રીના નામથી ચાલતી હતી. સુંપવતની અવધકાતરણી સ્ત્રી જ ગણાતી હતી. એ 

સમયે કુટુુંબો સ્ત્રીઓની પરુુષોની સરખામણીએ ઉપેક્ષા ઓછી અને તેનાથી િધ ુિક્તતિાળી માનિામાું આિતી 

હતી.  
 

 િૈતદક કાળમાું મતહલા સિક્તતકરણ  

      િૈતદક કાળમાું વપતસૃત્તાક વ્યિસ્થા હતી પણ સ્ત્રીઓનો દરજ્જો ઉંચો આંકિામાું આિતો હતો.  પિૂય 

િૈતદકકાળ મજુબ અમકુ બાબતોમાું તે સિય સુંપન્ન અવધકારો ના ધરાિતી હોિા છતાું તે પરુુષોના જેટલા જ 

અવધકારો ધરાિતી હતી. તે સમયે સ્ત્રીઓ વિર્ક્ષત અને સસુ ુંસ્કૃત હતી. બૌદ્ધિક અને આધ્યાજત્મક જીિનમાું પરુુષો 

જેટલુું જ સ્થાન વોગિતી હતી. કન્યા વિક્ષણની અિગણના ન  હતી. બ્રહ્મજ્ઞાન મેળિિામાું તેન ેકોઈ બધા ન 

હતી. તેમજ બ્રહ્મચયયનુું પરૂી રીતે પાલન કરતી હતી. ઋગ્િેદમાું સ્ત્રીઓ બ્રહ્મિાતદની અને મુંર ભદષ્ટા તરીકે જોિા 

મળી છે તેના ઉદાહરણ તરીકે લોપા, મદુ્રા, અપાલા ઇન્દ્રાણી , ઘોષા, િગેરે જાણીતી છે. તે વસિાય ઘણી સ્ત્રીઓ 

સૈવનક અને દૂત તરીકેના કાયો  પણ કરતી હતી. અથિયિેદના એક શ્લોક અનસુાર તે સમયમાું બધા જ  કાયો 

નારીના સુંરક્ષણમાું થતા હતા.  
 

 ઉત્તર િૈતદક કાળમાું મતહલા સિક્તતકરણ : 

ઉત્તર િૈતદકકાળમાું ધીમે ધીમે સ્ત્રીઓની ક્સ્થવતમાું ઉતરતી કક્ષાની થિા લાગી કૌટુુંર્બક વમલકતમાુંથી તેમને વાગ 

આપિામાું આિતો નહોતો. કન્યાજન્મની અિગણના થિા લાગી પરુ ભીઓ કરતા પરુ ભોનુું મહત્િ િધારે ઉર્ચત 

માનિામાું   આિતુું હત ુું. સ્ત્રી વિક્ષણ આપિામાું આિતુું હત ુું. આ સમયમાું બહુપત્ની રીિાજ પ્રચર્લત થિા 

લાગ્યો. જેના કારણે સ્ત્રીઓની પતરસ્થીતીમાું ઉતરતી કક્ષાની થિા લાગી. સૌપ્રથમ ગૌતમ ધમયસરૂ ભમાું એ વિચાર 

રજુ કરાિામાું આવ્યો કે સ્ત્રીના લગ્ન  બાલ્યકાળમાું જ ઋત ુ ધમય પહલેા જ કરી દેિા જોઈએ. જેને કારણે 

બાળલગ્ન જેિી કુરીવતઓનો જન્મ થયો.  મહાકાવ્ય સમયમાું પણ સ્ત્રીઓની ક્સ્થવતમાું કોઈ ખાસ સધુારો જોિા 
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મળ્યો નથી.  આ કાળમાું કુુંતી, દ્રૌપદી, સીતા,ઉત્તરા જેિી અનેક સ્ત્રીઓના ઉદાહરણ જોિા મળ્યા. મનસુ્મવૃતમાું 

સ્ત્રી-પરુુષનો એક સમાન દરજ્જો આપિામાું આવ્યો.  યર ભ નાયયસ્ત ુપજૂયતે રમન્તે તર ભ દેિતા જેિી વાિના રજુ 

કરિામાું આિી. મૈર ભયી સુંતહતામાું મતદરા, જુગાર અને સ્ત્રીને એક સામાન ગણિામાું આિી. એતરેય બ્રાહમણમાું 

સ્ત્રીઓને તમામ અનથયનુું કારણ માનિામાું આિી રે ભતતરય સુંતહતા તથા િતપથ બ્રાહ્મણકાળ આિતા સધુીમાું 

સ્ત્રીઓની ક્સ્થવત તદન પ્રવતતદન ઉતરતી કક્ષાની બનિા લાગી 
 

 જૈન કાળમાું મતહલા સિક્તતકરણ  

    જૈન કાળ દરવમયાન સ્ત્રીઓની ક્સ્થવતમાું થો ા ઉલ્લેખનીય પતરિતયના આવ્યા. જૈન ગ્રુંથો અનસુાર સ્ત્રીઓ 

માર ભ વોગિીલાસનુું સાધન નતહ પરુંત ુએમને પણ સ્િતુંર ભરૂપ થી વિકાસ અને પોતાની વાગ્યવિધાતા તેમજ 

પોતાનુું સ્િતુંર ભ વ્યકવતત્િ હત ુું. આ ઉપરાુંત જૈન સાતહત્યમાું સ્ત્રીઓ  જ્ઞાનમાું વનપણુ એિી અનેક સ્ત્રીઓનો ઉલ્લેખ 

જોિા મળ્યો છે. કૌિામ્બી મહારાજની પરુ ભી જયુંતી જ્ઞાન અને દિયનિાસ્ત્રમાું વનપણુ હતી. જૈન કાળમાું પરુ ભીઓની 

ક્સ્થવત પરુ ભો  સમાન હતી. જૈન તીથયકર ઋષવદેિએ પોતાની પરુ ભીઓનુું લાલન-પાલન પોતાના પરુ ભો સમાન કર્ુું 

હત ુું. જૈન ગ્રુંથ િગેરે સાતહત્યમાું એિા ઉલ્લેખ જોિા મળ્યા છે કે અમકુ કન્યાઓ આજીિન અપતરણીત રહી 

સમાજસેિામાું માટે પોતાનુું જીિન વ્યવતત કરતી તો કેટલીક સ્ત્રીઓ કોમાયયિસ્થામાું જ દીક્ષા ગ્રહણ કરી આત્મ 

કલ્યાણ કરતી હતી. સ્ત્રીનો વપતાની વમલકતમાું લગ્ન બાદ અવધકાર ન હતો.  
 

 બોિ કાળમાું મતહલા સિક્તતકરણ  

બોિકાળમાું સ્િયું વગિાન બિુ દ્વારા ૧૩ જેટલી સયુોગ્ય થેરીયોનો ઉલ્લેખ જોિા મળ્યો છે. જેમાું ધમ્મતદનના 

મખુ્ય હતી.  સ્ત્રીઓના સામાજજક ઉત્થાન અને સાુંસ્કૃવતક વિકાસ માટે ધ્યાન આપિામાું આિતુું હત ુું. બોિકાળમાું 

મતહલા વિક્ષણને પ્રોત્સહન મળ્ર્ુું પરત ુું મતહલા વિક્ષણની આ તદિા િધારે સમય ચાલી નતહ. સ્ત્રીઓ એકલી રહી 

િક્તત નતહ. ઉચ્ચ િગયની સ્ત્રીઓ માટે વિક્ષણની વ્યિસ્થા હતી પરુંત ુ સાધરણ િગયની જેિીકે ખેડતૂ વ્યાપારી 

િગેરે િગયમાું વિક્ષણની િયિસ્થા હતી નતહ. સુંઘમાું ર્વક્ષણુીઓના પ્રિેિથી તેમની ક્સ્થવત િધ ુખરાબ બની.  
 
 

 મૌયયકાળ  થી રાજપતૂકાળ  સધુી મતહલા સિક્તતકરણ  

   મૌયયકાળ  થી રાજપતૂકાળ  સધુી સ્ત્રીઓનુું કે્ષર ભ માર ભ ઘરની ચાર દીિાલો પરૂત ુું  જ સીવમત બની ગર્ુું. 

પ દાપ્રથા ન હતી પરુંત ુસ્ત્રીના નૈવતક આચરણ ઉપર િધ ુવાર મકુિામાું આવ્યો હતો. િાસ્તવિકતા એ હતી કે 

તેમને માર ભ પ્રજોત્તપાદનનુું સાધન માર ભ ગણિામાું આિતી હતી. સ્ત્રીઓઅને ખબુ જ વિપરીત સુંજોગોમાું િૈશ્યા, 

ગર્ણકા, ગાવયકા નતૃ્યાુંગના િગેરે જેિા વ્યિસાયો અપનાિિા પ યા. ત્યારબાદ દેિદાસી પ્રથાનુું પ્રચલન જોિા 

મળ્ર્ુું. નારીિોષણનો એક અનોખો રીિાજ હતો. આમ, મૌયયકાળ  થી રાજપતૂકાળ  દરવમયાન સ્ત્રીઓની  

પતરક્સ્થવત િધ ુગુંવીર અને વિકટ બનિા લાગી તેમનુું કોઈ સ્િતુંર ભ અક્સ્તત્િ ન હત ુું.  
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 મધ્ર્ગુમાું મતહલા સિક્તતકરણ  

મધ્યર્ગુમાું સ્ત્રીઓની જે થો ીઘણી ક્સ્થવત સારી હતી તે પણ વિકટ બનિા લાગી. તેના સ્િતુંર ભ અવધકાર ઉપર 

તરાપ મારિામાું આિી હતી. મોટાવાગના િગયની સ્ત્રીઓને  વિક્ષણથી િુંર્ચત રહવે ુું પ ત ુું હત ુું. પ દાપ્રથા અને 

સતીપ્રથાનુું પ્રચલન િધ્ર્ુું હત ુું. સ્ત્રીઓને કોઇપણ પ્રકારની આવથિક સ્િતુંર ભતા ન  હતી. કજો ા લગ્નનો રીિાજ 

મધ્યમિગયમાું પ્રચર્લત બન્યો હતો. ઉચ્ચ િગયની મકુ્સ્લમ સ્ત્રીઓની દિા થો ી સારી હતી પરુંત ુ તેમની પાસે 

કોઇપણ પ્રકારની આવથિક સરુક્ષા ન હતી. આ સમયમાું દાસીપ્રથાએ પણ વિકરાળ સ્િરૂપ ધારણ કર્ુું હત ુું. લગ્ન 

સમયે મોટી સુંખ્યામાું દાસીઓ અને ચેલીઓના રૂપ સ્ત્રીઓને સાથે મોકલિમાું આિતી હતી.  આ ર્ગુમાું અિુંતી, 

સુુંદરી, દેિાલરાની, રૂપમતી પદ્માિતી,મીરાબાઈ જેિી અનેક સ્ત્રીઓ  વારતીય નારી તરીકે ગૌરિ મેળિિામાું 

સફળ રહી પરુંત ુ સતીપ્રથા, પ દાપ્રથા, જૌહરપ્રથા જેિી અનેક પ્રથોએ તેમનુું જીિન દુુઃખ દાયક બનાવ્ર્ુું. 

મઘુલિાસનમાું  કન્યાઓના લગ્ન કરિામાું ન આિતા હતા. આજીિન તેમને કુુંિારા રહવે ુું પ ત ુું હત ુું. આમ, 

મધ્યર્ગુમાું પણ સ્ત્રીઓની ક્સ્થવત િધ ુ ગુંવીર હતી તેમના સ્િતુંર ભ અવધકારો પોતે વોગિી િક્તત ન હતી. 

દુુઃખપણૂય ક્સ્થવતમાું પોતાનુું જીિન વ્યવતત કરિાની ફરજ પ તી હતી.  
 

 ર્બ્રટીિકાળમાું મતહલા સિક્તતકરણ  

  ૧૮મી  સદીના અંવતમ િષોથી લઈને વારત સ્િતુંર ભ થયો ત્યાું સધુીના સમયને ર્બ્રટીિકાળ તરીકે ગણિામાું 

આિે છે. ર્બ્રટીિકાળમાું પાશ્ચાત્ય સુંસ્કૃવત અને સભ્યતાના કારણે સ્ત્રી વિક્ષણ પ્રત્યે ઉદાર દષ્ષ્ટકોણ અપનાિિમાું 

આવ્યો. સ્ત્રીઓને કૌટુુંર્બક જીિનમાું કોઇપણ પ્રકારના અવધકારો હતા નતહ. પરુુષ જ ઘરનો િ ો ગણાતો હતો. 

કુટુુંબના બધા જ વનણયયો લેિાનો અવધકાર માર ભ પરુુષ ને જ હતો સ્ત્રીઓ માર ભ ઘરકામ અને સુંતાનને જન્મ 

આપિા પરુતી જ સજાયઈ હોય તેવુું િાતાિરણ હત ુું. ઘરની બહાર જિાની પરિાનગી ન હતી. તેમને પોતાણી 

મરજી અનસુાર લગ્ન કરિાની છૂટ નતી તેમજ બાળલગ્નનુું પ્રચલન િધારે હત ુું અને વિધિા બનેલી સ્ત્રી બીજા 

લગ્ન કરી િકતી ન હતી  બાળલગ્ન અને પ દાપ્રથાને કારણે વિક્ષણ મેળિી િક્તત ન હતી. પરુ ભીઓના અવધકાર 

સમાપ્ત થઇ ચકુ્યા હતા. તેને કોઇપણ પ્રકારનુું આવથિક સ્િાર ભુંત્ય હત ુું નતહ.  આવથિક બાબતોમાું તેમને પરુષોને 

આધીન રહવે ુું પ ત ુું હત ુું. ૧૮૧૩માું ર્બ્રટીિ પાલાયમેન્ટએ ઇસ્ટ ઇષ્ન્ યા કુંપનીને આદેિ કયો કે તેઓ બધ જ 

િગોમાું વિક્ષણનો પ્રસાર કરે. ઇસ્ટ ઇષ્ન્ યા કુંપનીએ તેમાું ખાસ કોઈ સધુારો કયો નતહ ત્યારે વારતીય સ્ત્રીઓની 

અિદિા જોઈને  રાજા રામમોહન  જેિા અનેક સમાજસધુારકોએ સ્ત્રીને સ્પિયતી દુુઃખદાયક પ્રથાઓ વિરુિ અિાજ 

ઉઠાવ્યો. ગાુંધીજીએ પણ સ્ત્રીઓને ઘરની ચાર દીિાલથી બહાર નીકળિાની પે્રરણા અને સાહસ પ્રદાન કર્ુું.. તેઓ 

માનતા હતા કે સ્ત્રીઓમાું પરુુષો થી ઓછી િક્તતઓ નથી સ્ત્રીઓ પરુુષોની બરાબરી કરી િકે છે  ગાુંધીજી 

બાળલગ્ન અને વિધિા પનુલયગ્ન અંગેના પ્રવતબુંધ થી વ્યવથત હતા તેઓ કહતેા કે પત્નીએ પવતની ગલુામ નથી 

, વમર ભ છે,  સહચારીણી છે. તેમજ સ્ત્રીએ સબળા છે અબળા નતહ.  ર્બ્રટીિ િાસન દરવમયાન સમાજ સધુારકોએ 
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અનેક નિા કાયદાઓની  તહમાયત કરીને સતીપ્રથા, પ દાપ્રથા, બાળલગ્ન , વિધિા પનુલયગ્ન મનાઈ જેિી 

અનેક િોષણકરી પ્રથાઓ સામે અિાજ ઉઠાિી કાયદાની મદદથી આ અમાનિીય પ્રથાઓને દુર કરિાનો પયાસ 

હાથ ધયો. ૧૯મી સદીમાું દુગાયબાઈ, રમાબાઈ રુખમાબાઈ જેિી અનેક મતહલાઓએ પણ સધુારણા કાયય કર્ુું હત ુું 

સ્િામી વિિેકાનુંદજીએ તો સ્ત્રી ઉત્કષય માટે પરુા સમાજના ઉત્થાન  માટે  સ્ત્રી કતયવ્ય અને સ્ત્રી દાવયત્િનો મહત્િનો 

સ્િીકાર કયો. સમયના બદલાિની સાથે સાથે વારતીય નારીમાું પણ બદલાિ આવ્યો એટલુું જ નતહ પરુંત ુતે 

સ્િર ભુંતાના આંદોલનનુું પે્રરક બની તેમજ તેમની અંદર ચેતનાના જે બીજ રોપાયા હતા તે હિે છો  બની બહાર 

આિિા લાગ્યા તેમજ પરુુષોની સરખામણીએ પોતાના હક્ક અને અવધકારો માટે અિાજ ઉઠાિિા સક્ષમ બની.  
 

 સ્િતુંર ભતા બાદ  મતહલા સિક્તતકરણ  

િષોની ગલુામી બાદ જયારે વારતીય પ્રજાને આઝાદીનો  તેમજ નિા જીિનનો અહસેાસ થયો ત્યારે  તેમાું 

વારતીય નારી િા માટે પાછળ  રહી જાય ? આઝાદી બાદ સ્ત્રીઓં દેિની પ્રગતી અને વિકાસ માટે એક મહત્િનો  

વાગ બની સ્િતુંર ભતા બાદ વારતીય સ્ત્રીઓની પતરક્સ્થવત સધુારિા માટે બદુ્ધિજીિીઓ, સમાજિાસ્ત્રીઓ તેમજ 

જાગતૃ મહીલાઓ દ્વારા અનેક પ્રયત્નો િરુ થઇ ચકુ્યા હતા. વારતીય સમાજમાું સ્ત્રીઓ પ્રત્યેના દષ્ષ્ટકોણમાું 

પતરિતયન આવ્ર્ુું. બોદ્ધિક પતરિારોમાું પરુ ભ જન્મનુું પ્રાધાન્ય ઓછું  થિા લાગ્ર્ુું. સ્ત્રીઓના આવથિક  જીિનમાું 

પ્રિેિ, પોતાની સુંમતીથી લગ્ન અને છટાછે ા િગેરેના અવધકારોની જાગવૃતથી સ્ત્રીઓની સામાજજક ક્સ્થવતને 

પ્રવાવિત કરી છે. પહલેા સ્ત્રી પોતાના  પવતના ઘરમાું િોવાના પતુળા સમાન હતી પરુંત ુધીમે ધીમે તેની અંદર 

િૈચાતરક જાગવૃત આિિાના કારણે તેઓ સમાજની ગવતિીલ ધારાઓ સાથે જો ાતી ગઈ . િષો પહલેા વારતીય 

નારી પવતની ગલુામીની જ ુંજીરો માું જક ાયેલ સ્ત્રીએ આજના  સ્િતુંર ભ વારતની ઉજાયિાન નાગતરક તરીકેનુું ર્બરુદ 

હાુંસલ કર્ુું છે. આજે સ્ત્રીએ અનેક સામાજજક, આથીક, રાજકીય, ધાવમિક તેમજ સાુંસ્કૃવતક કે્ષરે ભ પદાપયણ કરી 

વિકાસની મખુ્ય ધરાનુું એક અર્વન્ન અંગ બની ગઈ છે. આઝાદી બાદ વારતીય સમાજમાું સ્ત્રી પ્રત્યેના વ્યિહાર 

અને દષ્ષ્ટકોણ બદલાયા છે.  

 ૨૧મી સદીમાું  મતહલા સિક્તતકરણ  

૨૧મી સદીએ મતહલાઓની સદી છે. સમાજના દરેક વિખરો તે એક પછી એક સર કરી રહી છે. સફળતાની  સાથ ે

સાથે સમાજની સામાજજક અને આવથિક  તસ્િીર બદલિા લાગી છે. પરુુષ િચયસ્િ અને આવધપત્યિાળા તમામ 

કે્ષર ભોમાું તેમને િાનદાર પ્રિેિ કયો છે . સમાજના દરેક કે્ષર ભમાું પ્રત્યક્ષ અથિા પરોક્ષરૂપે તેમનો પ્રિેિ થઇ 

ચકુ્યો છે. ઘણી સુંસ્થાઓ સ્ત્રી સુંચાર્લત છે. જે સ્ત્રીન ેમધ્યર્ગુમાું જ ુંજીરોમાું જક ાયેલી હતી તે જ સ્ત્રીઓની કહાની 

આજે સુંઘષયપણૂય જરૂર છે પરુંત ુતેમ છતાું તે સફળ થઇ છે અને આગળ પણ સફળ થિે તેમાું કોઈ િુંકા નથી. 

આજે દુનીયાના તમામ કે્ષર ભો  જે સાહવસક કહિેાય એિા તમામ કે્ષર ભોમાું સ્ત્રીઓએ આજે તેમની તહસ્સેદારી 

નોંધાિી છે. સ્ત્રીઓમાું વિક્ષણનુું સ્તર પણ તદન –પ્રવતતદન િધિા લાગ્ર્ુું છે. ર્ગુપરુુષ સ્િામી વિિેકાનુંદએ કહલે ુું 
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કે કોઇપણ રાષ્રની પ્રગવતનો આધાર તે રાષ્રની મતહલાઓની ક્સ્થવત ઉપર હોય છે.  સ્ત્રીઓને એ કક્ષા સધુી  

પોહ્ચા િી જોઈએ કે જ્યાુંથી તે પોતાની સમસ્યાઓ પોતાની રીતે ઉકેલી િકે. જરુર છે તેમને યોગ્ય સન્માન 

આપિાની તેના આધાર ઉપર જ ઉજ્જિળ વારતની  સુંવાિનાઓ રહલેી છે. આજે સ્ત્રીઓની ક્સ્થવતમાું પહલેા 

કરતાું ઘણી સારી છે. હજારો િષોની જૂની માન્યતા છે કે એક સ્ત્રીને પરુુષના સુંરક્ષણની જરૂર હોય છે. આને આ 

જરૂતરયાત આજે પણ બદલાઈ નથી તેના કારણે આજે પણ તેને પોતાના અવધકારો માટે લ વુું પ ે છે. આજે પણ 

સમય સમય પર તેમના પર અત્યાચાર, િોષણ દુરાચારની પતરક્સ્થવતઓ તેમના વિકાસના માગયમાું અિરોધરૂપ 

સાર્બત થઇ છે. આજે પણ સમાજમાું એક િગય એિો છે કે સ્ત્રીઓ માટે  વિક્ષણ કે નોકરીની તકો ઉવી થઇ છે તેન ે 

પચાિી િક્યો નથી.  
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