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ભારતીય પરરપે્રક્ષ્યમાાં સ્ત્રીશિક્ષણ એક શિહાંગાિલોકન 

                               
ભારતમાાં વૈદિકકાળથી જ સ્ત્રી પરુુષને સમાન ગણવામાાં આવ્યા છે. ઇન્દ્રીયભેિથી કોઈ નાનુાં કે મોટુાં 

બની જત ુાં નથી.  ભારતીય સાંસ્કૃતતના ચાર આધારસ્તાંભો જેવા ચારવેિ તદુપરાાંત ઉપનીષિો કે પરુાણોમાાં 
રષ્ટિપાત કરતાાં એ બાબત સ્પટિ પણે જણાઈ આવે છે કે સ્ત્રીને પરુુષથી નીચા િરજ્જજે ક્ાાંય મકુવામાાં નથી આવી. 
વૈદિકકાળમાાં સ્ત્રીઓને વેિની રુચાઓ બોલવાનુાં યજ્ઞ-યજ્ઞાદિ જેવા કોઈ પણ દિયાકાાંામાાં સ્ત્રીઓ સમાન  ક 
ભોગવતી  તી. તેમજ તિક્ષણની બાબતમાાં પણ સ્ત્રીઓ કયાાંય તનમ્નસ્થાને કે દ્વિતીયસ્થાને ન  તી.  ા, એ વાત 
ચોક્કસ ક ી િકાય કે સ્ત્રીઓને તેમના જીવન તનવાા ના સાંિભામાાં તિક્ષણ અપાત ુાં અને સમાજનુાં રક્ષણ કેવી રીતે 
કરવુાં તે પ્રકારનુાં તિક્ષણ આપવામાાં આવતુાં  ત ુાં. 

ભારતમાાં કાળિમે અનેક પ્રજાઓ વ્યાપાર અથે અથવાતો કોઈક પ્રાકૃતતક આપિાઓથી બચવા 
ભારતમાાં આવી. આ પ્રજાઓ પૈકીની એક પ્રજા એિલે ભારતમાાં આવેલ મસુલમાનો. મસુ્સ્લમોમાાં સ્ત્રીઓને તિક્ષણનો 
અતધકાર ન  તો. તેમજ પાિાપ્રથામાાં ર વેાનુાં જાણે કે ફરજીયાત  ત ુાં. આથી ભારતના અને ગજુરાતના 
ઇતત ાસમાાં મસુ્સ્લમ સલ્તનતના સમયગાળાને અંધકારયગુ તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવેલ છે પરાંત ુધીમે ધીમે 
મસુ્સ્લમ સલ્તનતને  િાવવા અથવા ક ો કે વ્યાપારઅથે આવેલા અંગે્રજો વળી પનુઃ સ્ત્રીતિક્ષણની દ માયત કરે છે. 
અને સ્ત્રીતિક્ષણ, સ્ત્રી જાગતૃતની જાણે કે િરૂઆત થાય છે. 

આપણે જાણીએ છીએ તેમ તિક્ષણ સમાજ પદરવતાનનુાં એક ખબૂ જ મ ત્વનુાં સાધન મનાય છે. 
તિક્ષણ થકી વ્યસ્તતની બદુ્વિ, તકાિસ્તત, વ્યસ્તતત્વનો તવકાસ થાય છે અને લોકોમાાં જાગતૃત લાવે છે. એિલે જ તો 
તિક્ષણ પાંચ પોતાના  વેાલમાાં જણાવે છે કે સમાજમાાં તવિાળ સ્વરૂપમાાં લોકોની જ્ઞાન, કુિળતા, દ તો અને 
મલૂ્યોમાાં પદરવતાન લાવવાનો િાાંતત તસવાયનો બીજો રસ્તો તે તિક્ષણ છે. ઉચ્ચતિક્ષણની ગણુવત્તા જળવાઈ ર  ેતે 
કારણસર સૌ પ્રથમ ઈ.સ. ૧૯૪૮-૪૯માાં ‘યતુનવતસિિી એજ્યકેુિન કતમિન’ એિલે કે રાધાકૃટણન કતમિનથી માાંાીને 
કોઠારી કતમિન, નેિનલ પોલીસી ઓન  ાયર એજ્ય.ુ જેવા કતમિનો રચીને આજદિન સધુી બૌદ્વિકો અને 
કેળવણીકારો ઉચ્ચતિક્ષણની સ્સ્થતત, તેની ગણુવત્તા અને મલૂ્યતનટઠાનુાં ચચિંતન કરતા આવ્યા છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ 
ગીતા-૪/૩૮માાં કહ્ુાં છે કે “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिि विद्धते।”  અથાાત ્ “આ જગતમાાં જ્ઞાન જેવુાં બીજુ ાં  કાાંઈ 
પતવત્ર નથી.”  

તવશ્વભરમાાં સ્ત્રી ચળવળનો ઇતત ાસ જોઈએ તો ખ્યાલ આવે છે કે સમાજમાાં સ્ત્રીનો િરજ્જજો ઊંચો 
લાવવાના સાધન તરીકે તિક્ષણનો ઉપયોગ િરેક ચળવળ ચલાવનારા િેિોએ કયો છે. દ ન્દ્દુસ્તાનમાાં સ્ત્રી તિક્ષણનુાં 
મ ત્વ સ્વતાંત્રતા પ લેાાં આંકવામાાં આવ્યુાં  ત ુાં. લગભગ આજથી િોઢસો વષા પ લેાાં એિલે કે ૧૯મી સિીના છેલ્લા 
ભાગમાાં આપણા િેિમાાં સ્ત્રીતિક્ષણનો ખ્યાલ િાખલ થયો  તો. અને વીસમી સિીની િરૂઆત થતાાં જ આખા િેિમાાં 
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સ્ત્રીતિક્ષણની પ લે થઇ ગઈ  તી. જે સમાજસધુારકો  તા તેમના મત મજુબ સ્ત્રીતિક્ષણ સમાજસધુારાનુાં આવશ્યક 
અંગ  ત ુાં. ગજુરાતની વાત કરીએ તો ગજુરાતમાાં સ્ત્રી કેળવણીનો પ્રારાંભ આમ તો ઇ.સ. ૧૮૨૩માાં ઈસ્િ ઇષ્ન્દ્ાયા 
કાંપનીએ પોતાના કબજા  ઠેળના પ્રિેિોમાાં કેળવણી માિે ખચાની જોગવાઈ કરી  તી પણ સ્ત્રી કેળવણી તરફ 
ધ્યાન આપવાનો ઉલ્લેખ સધુ્ધાાં ૧૮૧૩ના ચાિારમાાં ન ોતો. તેથી જ તો મોિાભાગની સ્ત્રીઓ લખવાનુાં-વાાંચવાનુાં 
પણ િીખી િકે તેવી અનકુળૂ પદરસ્સ્થતત સજાાઈ ન ોતી. ‘લાંાન તમિનરી સોસાયિી’ તથા ‘આઈરીિ 
પે્રસબીિેદરયનતમિને’ ગજુરાતમાાં અમિાવાિ, સરુત, વાોિરા, રાજકોિ, બોરસિ,પોરબાંિર, િેવણ અને ઘોઘા વગેરે 
સ્થળોએ િાળાઓ સ્થાપીને કન્દ્યા કેળવણીના સારા એવા પ્રયાસો કયાા  તા. જો કે સ્ત્રીને તિક્ષણ આપવા પાછળનો 
 તે ુચભન્ન ચભન્ન અને અસ્પટિ  તો. ભણેલી ગદૃ ણી અને આિિા માતાનો ખ્યાલ સ્ત્રીતિક્ષણના પાયામાાં  તો.  

બીજી બાજુ સમાજમાાં અનેક પ્રકારનાાં સામાજજક અતનટિો વધી ગયાાં  તાાં. રૂદઢચસુ્ત સમાજમાાં 
સામાજજક અતનટિોને કારણે સ્ત્રીઓને ઘણુાં સ ન કરવુાં પાત ુાં  ત ુાં. અત્યાંત નાની વયે લગ્ન અને બાળતવધવા જેવી 
નાજુક સમસ્યાઓ સમાજ સધુારકોની સતાવી ર ી  તી. બાળતવધવાઓ સમાજને બોજારૂપે લાગતાાં  તાાં, તેમાાંથી 
સતીનો રીવાજ ફેલાતો જતો  તો. આવા પ્રકારના સામાજજક અતનટિો દૂર કરવા સ્ત્રીતિક્ષણ અતનવાયા જણાયુાં  ત ુાં. 
આ રીતે સમાજસધુારાના તબક્કામાાં સ્ત્રીતિક્ષણની જરૂદરયાત બે કારણોસર  તી. પ્રથમ કારણમાાં સ્ત્રીઓનો િરજ્જજો 
ખબૂ નીચે  તો તેને ઊંચે લાવવો, સામાજજક અતનટિો દૂર કરવા તિક્ષણ અસરકારક સાધન મનાયુાં  ત ુાં. બીજા 
કારણમાાં તિક્ષણ િારા સ્ત્રીઓને નવી કેળવણી આપવાની  તી, જેથી આિિા ગદૃ ણી, માતા અને જીવનસાંચગની બની 
િકે. ટૂાંકમાાં સ્ત્રીતિક્ષણ િાખલ કરવા પાછળ સ્ત્રીઓની સ્સ્થતત સધુારવી તે  તે ુ તો.  

ઈ.સ. ૧૮૪૬માાં અમિાવાિમાાં કરુણાિાંકર માસ્તરે એમની િાળામાાં કન્દ્યાઓને િાખલ કરવાનો 
પ્રબાંધ રાખ્યો  તો. અન ે સાતવત્રીબાઈ અને જ્યોતતબા ફૂલેએ ૧લી જાન્દ્યઆુરી ૧૮૪૮ના રોજ પણેુ જીલ્લાના 
ભીાેવાાા ગામે કન્દ્યાઓ માિે િેિની પ્રથમ િાળા િરૂ કરી. સાતવત્રીબાઈ અને મ ાત્મા ફૂલેએ એક વષામાાં પાાંચ 
નવી િાળાઓ ખોલી. સરકારે તેમનુાં સન્દ્માન પણ કયુું. તેમને આ કાયા માિે આમણે કલ્પના પણ ન કરી િકીએ 
તેિલી મશુ્કેલીઓ પાી  તી.   તો રા.બ. મગનભાઈ કરમચાંિે બે કન્દ્યાિાળાઓ િરૂ કરવા માિે રૂતપયા ૨૦,૦૦૦નુાં 
િાન ઈ.સ. ૧૯૫૦માાં આપેલુાં. સરુતમાાં દુગાારામ મ તેાજીએ ૧૮૫૧માાં કન્દ્યાિાળા િરૂ કરી  તી. વાોિરામાાં બ ે
કન્દ્યાિાળાઓ ઈ.સ. ૧૮૫૭માાં અસ્સ્તત્વમાાં આવી. અમિાવાિમાાં કુ. મેરી કારપેન્દ્િરના પ્રયાસોથી સ્ત્રીતિક્ષણ માિે 
અધ્યાપન માંદિરો ૧૮૭૦માાં િરૂ થયાાં  તાાં, જેમાાં પ્રૌઢ મદ લાઓને સામાન્દ્ય તિક્ષણની સાથે સાથે તિચક્ષકા 
બનવાની તાલીમ અપાતી  તી. 

આમ છતાાં સ્ત્રી કેળવણીનો ખરોવેગ તો ૧૮૮૨માાં તનમાયેલા ‘ ાંિર તિક્ષણ પાંચ’ની ભલામણોને 
કારણે જ મળ્યો. જો કે રાજ્યસરકારે ખાસ કાાંઈ કયુું ન ીં પણ રાજકીય-સામાજજક જાગતૃતને કારણે આયાસમાજ, 
તથયોસોફીકલ સોસાયિી જેવી સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓએ પણ સ્ત્રીતિક્ષણમાાં સારો એવો ફાળો આપ્યો. ઈ.સ. ૧૮૮૫માાં 
કુમારી કોતનિચલયા સો ાબજી મુાંબઈ પ્રાાંતમાાં પ્રથમ સ્નાતક બન્દ્યાાં. ત્યાર પછી ૧૯૦૧માાં ગજુરાતમાાં શ્રીમતી 
તવદ્યાગૌરી અને શ્રીમતી િારિાબ ને મ તેાને પ્રથમ સ્નાતક થવાનુાં શે્રય સાાંપા્ુાં. 

મ ાત્મા ગાાંધીજીની રા બરી  ઠેળ ‘ગજૂરાત તવદ્યાપીઠ’ની ૧૯૨૦માાં સ્થાપના થઇ. ગજૂરાત 
તવદ્યાપીઠે આગેવાની લેવાને પદરણામે બોચાસણમાાં વલ્લભ તવદ્યાલય, નદાયાિમાાં તવઠ્ઠલ તવદ્યાલય, વેાછીમાાં 
સ્વરાજ્ય આશ્રમમાાં રાટરીય કેળવણીનો આરાંભ થયો. સ્ત્રીતિક્ષણને ગાાંધીજીના ૧૪ રચનાત્મક કાયાિમોમાાંના એક 
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તરીકે સ્થાન મળવાને કારણે ગજુરાતનો માગા એમણે મોકળો કરી આપ્યો. એવી માન્દ્યતા બાંધાઈ કે ઉચ્ચતિક્ષણ 
િારા સ્ત્રીમન મતુત થઇ િકે. 

ઈ.સ. ૧૮૮૬માાં ધોન્દ્ડુ કેિવ કવેએ એસ.એન.ાી.િી. મદ લા તવદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી  તી. જો કે 
તે સમયે ‘દ ન્દ્દુ તવાોઝ  ોમ’(દ ન્દ્દુ તવધવા ગ ૃ) તરીકે તે વધારે જાણીતી  તી. કવેનુાં સ્વપ્નુાં સ્ત્રીઓને આતથિક રીતે 
પગભર બનાવવાનુાં  ત ુાં અને તે તિક્ષણ િારા જ િક્ બને તેવુાં માનવુાં  ત ુાં. એિલે ત્રણ તવધવાઓથી સાંસ્થાની 
સ્થાપના થઇ. ૧૯૧૬માાં પ્રથમ કૉલેજ સ્થાપી જેમાાં ચાર તવદ્યાતથિનીઓએ પ્રવેિ મેળવ્યો. ૧૯૨૦માાં સર તવઠ્ઠલિાસ 
ઠાકરસીએ ૧૫લાખ રૂતપયાનુાં અનિુાન આપ્યુાં.  

ખરી રીતે જોઈએ તો ગજુરાત એક પછાત તવસ્તાર ગણાય છે. ગજુરાતમાાં પછાત જ્ઞાતતઓ તથા 
આદિવાસીઓની સાંખ્યા સારી એવી છે. આ વગોની સ્ત્રીઓના ઉિાર માિે અમિાવાિ િ રેે સૌ પ્રથમ પ્રૌઢતિક્ષણની 
સતમતત નીમી  તી. િ રેના મજૂર તવસ્તારોમાાં પ્રૌઢતિક્ષણના પ્રચારાથે ૭૦ જેિલાાં કેન્દ્રો ખોલ્યાાં  તાાં. આ બધાાં 
કેન્દ્રોમાાં ૯૮,૨૨૨ પરુુષો અને એથી ત્રણગણી સ્ત્રીઓ એિલે ૨૭,૮૦૭ સ્ત્રીઓ એનો લાભ લેવા આગળ વધી  તી. 

ઈ.સ. ૧૯૩૫માાં સર રફીઉદ્દીન એ મિે સ્ત્રીઓને નતસિંગ તથા િાયણોની તન:શલુ્ક તાલીમ મળી ર  ે
તે માિે મુાંબઈ રાજ્યની તવધાનસભા એક ખરાો રજૂ કયો  તો. પ લેા વાાંચનમાાંજ આ ખરાો પસાર થઇ ગયો 
 તો. એક માદ તી મજુબ ગજુરાતને ૪૩૦૦ જેિલી નસોની જરૂર  તી. પાાંચ  જાર વ્યસ્તતએ એક નસા  ોવી 
જોઈએ તેવુાં અનમુાન  ત ુાં. પણ માત્ર ૯૩૫ નસો  તી. ગજુરાતમાાં ૩૫ જેિલી િાળાઓ આ તિક્ષણ આપતી  તી. 
િર વષે આ સાંસ્થાઓમાાં ૧૮૬૩ જેિલી નસો તાલીમ લેતી  તી. 

સ્ત્રીતિક્ષણના અને સ્ત્રીિરજજાના આ પ્રકારના તવચાર વલોણામાાં સાદ ત્યકારો પણ જરાય ઉણા 
ઉતયાા નથી. સાદ ત્યકારે પણ પોતાના સમાજધમા બજાવતાાં સ્ત્રીતિક્ષણ અને સ્ત્રીિરજ્જજા તવષે સાદ ત્ય સર્જન કયુું 
છે. સધુારકયગુમાાં ગજુરાતી સાદ ત્યમાાં અવાાચીનોમાાં આદ્ય મનાયેલા નમાિે તેના ‘નમાગદ્ય’ તેમજ કતવતાઓમાાં 
સ્ત્રીતિક્ષણ તેમજ સ્ત્રીઓના િરજ્જજા તવષે તનબાંધો તથા કાવ્યો સ્વરૂપે પોતાની ચચિંતા રજૂ કરી છે. 

૧૯૪૮ના વષા િરતમયાન ગજુરાતની સ્ત્રીઓમાાં લશ્કરી તાલીમ પ્રત્યેનો ઉત્સા  ઘણો વધી ગયો 
 તો. અમિાવાિમાાં ૨૦ જેિલાાં કેન્દ્રો લશ્કરી તાલીમ અથવા બાંદૂક ચલાવવાના માિેના વગો સ્ત્રીઓ માિે ચાલતાાં 
 ોવાનુાં નોંધ્યુાં છે. આ વગો અમિાવાિમાાં ‘રાઈફલ રેનીંગ ઇચ્ન્દ્સ્િિયિૂ’ તરફથી ચલાવવામાાં આવતા. જુનાગઢ 
જેવા નવાબી રાજ્યમાાં પણ ૫૦ સ્ત્રીઓને તાલીમ આપવામાાં આવી ર ી  તી અને ૮૦ જેિલી સ્ત્રીઓએ પોતાનાાં 
નામ નોંધાવ્યાાં  તાાં. 

િૈક્ષચણક કાયાાલયોમાાં સ્ત્રીઓની તનમણુાંક થવા લાગી. ત્રીસી અને ચાળીસીના ગાળા િરતમયાન 
તિચક્ષત સ્ત્રીઓ અમિાવાિ, સરુત, વાોિરા અને નદાયાિ અને અન્દ્ય નાનાાં િ રેોમાાં મ્યતુનતસપલ કોપોરેિનની 
તિક્ષણ સતમતતઓ ઉપર ચ ૂાંિાઈને આવી. ૧૯૩૪માાં તવદ્યાબ ને નીલકાંઠ અમિાવાિના મ્યતુનતસપલ સ્કલૂ બોાામાાં 
ચેરમેન તરીકે ચ ૂાંિાયાાં. મ્યતુનતસપલ ગલ્સા  ાઈસ્કલૂના લેાી સતુપ્રન્દ્િેન્દ્ાેન્દ્િ તરીકે કુ. રેણબુાઈ અભ્યાંકરની તનમણુાંક 
કરવામાાં આવી.  ૧૯૪૬માાં કતપલા ખાાંાવાળા મુાંબઈ યતુનવતસિિીની સેનેિમાાં ચ ૂાંિાયાાં. મુાંબઈ યતુનવતસિિીની 
તસન્દ્ાીકેિમાાં એનીબ ને સરૈયા ચ ૂાંિાનારા પ્રથમ સ્ત્રી  તાાં. એમ.એ.ની ઉપાધી મેળવવાનુાં માન ૧૯૨૭માાં 
િારિાબ ને દિવાનને મળે છે. આઝાિી પછીનાાં વષોમાાં ાોતિરેિની ઉપાધી મેળવવાની મ ત્વકાાંક્ષા બ નેોમાાં ઊગી 
 ોય એવાાં એંધાણ છે. સસુ્સ્મતા મેઢ ગજુરાતમાાં પ્રથમ પીએચ.ાી.ની ાીગ્રી મેળવવા માિે ભાગ્યિાળી બને છે. 
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ઉપસાંહાર: 
આમ, ઉપર મજુબ સમગ્રતયા જોતાાં આપણી સમક્ષ ભારતીય પદરપે્રક્ષ્યમાાં સ્ત્રીતિક્ષણ અંગેનો એક 

ચચતાર રજૂ થાય છે. સ્ત્રીતિક્ષણ તવષે સમયે-સમયે ચભન્ન-ચભન્ન મત મતાાંતરો પ્રગિ થયા છે. પરાંત ુજ્યાાં જ્યાાં જે જે 
સમયે સ્ત્રીઓના તિક્ષણ પર તેમજ સ્ત્રીઓના માન-મોભા તવષે ચચિંતનો થયા અને તેમની તિક્ષણની અને માન-
મોભાની દ માયત કરવામાાં આવી. તે તે સમયે સવુણાયગુ તરીકે પ્રસાંિનીય થયો તે વાત તનતવિવાિ ક ી િકાય 
તેમ છે.  

 
સાંદભભ ગ્રાંથો 

 

I. ગજુરાતની સ્ત્રીઓના િરજ્જજાનો અભ્યાસ (સાં.  તષિિા રામ ુ પાંદાત, પ્રથમ આવતૃત્ત ૨૦૧૩, નવસર્જન 
પબ્લલકેિન) (પ.ૃ ૭,૧૪,૧૫) 

II. સ્ત્રીનો બિલાતો િરજ્જજો અને ભતૂમકા, ાૉ. કલ્પના િા , યતુનવતસિિી ગ્રાંથતનમાાણ બોાા, ગજુરાત રાજ્ય. (પ.ૃ 
૧૫,૧૬,૧૭) 

III. ભારતમાાં સ્ત્રીનો પલિાતો િરજ્જજો-િેસાઈ નીર, આર.આર.િેઠ કાંપની, મુાંબઈ, ૧૯૮૦ 
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