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ભારતીય પરરપ્રેક્ષ્યમાાં સ્ત્રીશિક્ષણ એક શિહાંગાિલોકન
ભારતમાાં વૈદિકકાળથી જ સ્ત્રી પુરુષને સમાન ગણવામાાં આવ્યા છે . ઇન્દ્રીયભેિથી કોઈ નાનુ ાં કે મોટુાં
બની જત ુાં નથી.

ભારતીય સાંસ્કૃતતના ચાર આધારસ્તાંભો જેવા ચારવેિ તદુપરાાંત ઉપનીષિો કે પુરાણોમાાં

રષ્ટિપાત કરતાાં એ બાબત સ્પટિ પણે જણાઈ આવે છે કે સ્ત્રીને પુરુષથી નીચા િરજ્જજે ક્ાાંય મુકવામાાં નથી આવી.
વૈદિકકાળમાાં સ્ત્રીઓને વેિની રુચાઓ બોલવાનુ ાં યજ્ઞ-યજ્ઞાદિ જેવા કોઈ પણ દિયાકાાંડમાાં સ્ત્રીઓ સમાન હક
ભોગવતી હતી. તેમજ તિક્ષણની બાબતમાાં પણ સ્ત્રીઓ કયાાંય તનમ્નસ્થાને કે દ્વિતીયસ્થાને ન હતી. હા, એ વાત
ચોક્કસ કહી િકાય કે સ્ત્રીઓને તેમના જીવન તનવાા હના સાંિભામાાં તિક્ષણ અપાત ુ ાં અને સમાજનુ ાં રક્ષણ કેવી રીતે
કરવુાં તે પ્રકારનુાં તિક્ષણ આપવામાાં આવતુ ાં હતુ.ાં
ભારતમાાં કાળિમે અનેક પ્રજાઓ વ્યાપાર અથે અથવાતો કોઈક પ્રાકૃતતક આપિાઓથી બચવા
ભારતમાાં આવી. આ પ્રજાઓ પૈકીની એક પ્રજા એિલે ભારતમાાં આવેલ મુસલમાનો. મુસ્સ્લમોમાાં સ્ત્રીઓને તિક્ષણનો
અતધકાર ન હતો. તેમજ પડિાપ્રથામાાં રહેવાનુ ાં જાણે કે ફરજીયાત હત.ુ ાં આથી ભારતના અને ગુજરાતના
ઇતતહાસમાાં મુસ્સ્લમ સલ્તનતના સમયગાળાને અંધકારયુગ તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવેલ છે પરાં ત ુ ધીમે ધીમે
મુસ્સ્લમ સલ્તનતને હિાવવા અથવા કહો કે વ્યાપારઅથે આવેલા અંગ્રેજો વળી પુનઃ સ્ત્રીતિક્ષણની દહમાયત કરે છે .
અને સ્ત્રીતિક્ષણ, સ્ત્રી જાગૃતતની જાણે કે િરૂઆત થાય છે .
આપણે જાણીએ છીએ તેમ તિક્ષણ સમાજ પદરવતાનનુ ાં એક ખ ૂબ જ મહત્વનુ ાં સાધન મનાય છે .
તિક્ષણ થકી વ્યસ્તતની બુદ્વિ, તકા િસ્તત, વ્યસ્તતત્વનો તવકાસ થાય છે અને લોકોમાાં જાગૃતત લાવે છે . એિલે જ તો
તિક્ષણ પાંચ પોતાના હેવાલમાાં જણાવે છે કે સમાજમાાં તવિાળ સ્વરૂપમાાં લોકોની જ્ઞાન, કુિળતા, દહતો અને
મ ૂલ્યોમાાં પદરવતાન લાવવાનો િાાંતત તસવાયનો બીજો રસ્તો તે તિક્ષણ છે . ઉચ્ચતિક્ષણની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે તે
કારણસર સૌ પ્રથમ ઈ.સ. ૧૯૪૮-૪૯માાં ‘યુતનવતસિિી એજ્યુકેિન કતમિન’ એિલે કે રાધાકૃટણન કતમિનથી માાંડીને
કોઠારી કતમિન, નેિનલ પોલીસી ઓન હાયર એજ્યુ. જેવા કતમિનો રચીને આજદિન સુધી બૌદ્વિકો અને
કેળવણીકારો ઉચ્ચતિક્ષણની સ્સ્થતત, તેની ગુણવત્તા અને મ ૂલ્યતનટઠાનુ ાં ચચિંતન કરતા આવ્યા છે . શ્રીમદ્ ભગવદ્
ગીતા-૪/૩૮માાં કહ્ુાં છે કે “न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिि विद्धते।”

અથાા ત ્ “આ જગતમાાં જ્ઞાન જેવુ ાં બીજુ ાં કાાંઈ

પતવત્ર નથી.”
તવશ્વભરમાાં સ્ત્રી ચળવળનો ઇતતહાસ જોઈએ તો ખ્યાલ આવે છે કે સમાજમાાં સ્ત્રીનો િરજ્જજો ઊંચો
લાવવાના સાધન તરીકે તિક્ષણનો ઉપયોગ િરે ક ચળવળ ચલાવનારા િે િોએ કયો છે . દહન્દ્દુસ્તાનમાાં સ્ત્રી તિક્ષણનુ ાં
મહત્વ સ્વતાંત્રતા પહેલાાં આંકવામાાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં લગભગ આજથી િોઢસો વષા પહેલાાં એિલે કે ૧૯મી સિીના છે લ્લા
ભાગમાાં આપણા િે િમાાં સ્ત્રીતિક્ષણનો ખ્યાલ િાખલ થયો હતો. અને વીસમી સિીની િરૂઆત થતાાં જ આખા િે િમાાં
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સ્ત્રીતિક્ષણની પહેલ થઇ ગઈ હતી. જે સમાજસુધારકો હતા તેમના મત મુજબ સ્ત્રીતિક્ષણ સમાજસુધારાનુ ાં આવશ્યક
અંગ હત.ુાં ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાાં સ્ત્રી કેળવણીનો પ્રારાં ભ આમ તો ઇ.સ. ૧૮૨૩માાં ઈસ્િ ઇષ્ન્દ્ડયા
કાંપનીએ પોતાના કબજા હેઠળના પ્રિે િોમાાં કેળવણી માિે ખચાની જોગવાઈ કરી હતી પણ સ્ત્રી કેળવણી તરફ
ધ્યાન આપવાનો ઉલ્લેખ સુધ્ધાાં ૧૮૧૩ના ચાિા રમાાં નહોતો. તેથી જ તો મોિાભાગની સ્ત્રીઓ લખવાનુ-વાાં
ાં ચવાનુ ાં
ૂ
પણ િીખી િકે તેવી અનુકળ
પદરસ્સ્થતત સજાાઈ નહોતી. ‘લાંડન તમિનરી સોસાયિી’ તથા ‘આઈરીિ
પ્રેસબીિેદરયનતમિને’ ગુજરાતમાાં અમિાવાિ, સુરત, વડોિરા, રાજકોિ, બોરસિ,પોરબાંિર, િે વણ અને ઘોઘા વગેરે
સ્થળોએ િાળાઓ સ્થાપીને કન્દ્યા કેળવણીના સારા એવા પ્રયાસો કયાા હતા. જો કે સ્ત્રીને તિક્ષણ આપવા પાછળનો
હેત ુ ચભન્ન ચભન્ન અને અસ્પટિ હતો. ભણેલી ગૃદહણી અને આિિા માતાનો ખ્યાલ સ્ત્રીતિક્ષણના પાયામાાં હતો.
બીજી બાજુ સમાજમાાં અનેક પ્રકારનાાં સામાજજક અતનટિો વધી ગયાાં હતાાં. રૂદઢચુસ્ત સમાજમાાં
સામાજજક અતનટિોને કારણે સ્ત્રીઓને ઘણુ ાં સહન કરવુ ાં પડત ુ ાં હત.ુ ાં અત્યાંત નાની વયે લગ્ન અને બાળતવધવા જેવી
નાજુક સમસ્યાઓ સમાજ સુધારકોની સતાવી રહી હતી. બાળતવધવાઓ સમાજને બોજારૂપે લાગતાાં હતાાં, તેમાાંથી
સતીનો રીવાજ ફેલાતો જતો હતો. આવા પ્રકારના સામાજજક અતનટિો દૂ ર કરવા સ્ત્રીતિક્ષણ અતનવાયા જણાયુ ાં હત.ુ ાં
આ રીતે સમાજસુધારાના તબક્કામાાં સ્ત્રીતિક્ષણની જરૂદરયાત બે કારણોસર હતી. પ્રથમ કારણમાાં સ્ત્રીઓનો િરજ્જજો
ખ ૂબ નીચે હતો તેને ઊંચે લાવવો, સામાજજક અતનટિો દૂ ર કરવા તિક્ષણ અસરકારક સાધન મનાયુ ાં હત.ુાં બીજા
કારણમાાં તિક્ષણ િારા સ્ત્રીઓને નવી કેળવણી આપવાની હતી, જેથી આિિા ગૃદહણી, માતા અને જીવનસાંચગની બની
િકે. ટૂાંકમાાં સ્ત્રીતિક્ષણ િાખલ કરવા પાછળ સ્ત્રીઓની સ્સ્થતત સુધારવી તે હેત ુ હતો.
ઈ.સ. ૧૮૪૬માાં અમિાવાિમાાં કરુણાિાંકર માસ્તરે એમની િાળામાાં કન્દ્યાઓને િાખલ કરવાનો
ુ રી ૧૮૪૮ના રોજ પુણે જીલ્લાના
પ્રબાંધ રાખ્યો હતો. અને સાતવત્રીબાઈ અને જ્યોતતબા ફૂલેએ ૧લી જાન્દ્યઆ
ભીડેવાડા ગામે કન્દ્યાઓ માિે િે િની પ્રથમ િાળા િરૂ કરી. સાતવત્રીબાઈ અને મહાત્મા ફૂલેએ એક વષામાાં પાાંચ
નવી િાળાઓ ખોલી. સરકારે તેમનુ ાં સન્દ્માન પણ કયુ.ું તેમને આ કાયા માિે આમણે કલ્પના પણ ન કરી િકીએ
તેિલી મુશ્કેલીઓ પડી હતી.

તો રા.બ. મગનભાઈ કરમચાંિે બે કન્દ્યાિાળાઓ િરૂ કરવા માિે રૂતપયા ૨૦,૦૦૦નુ ાં

િાન ઈ.સ. ૧૯૫૦માાં આપેલ.ુાં સુરતમાાં દુગાારામ મહેતાજીએ ૧૮૫૧માાં કન્દ્યાિાળા િરૂ કરી હતી. વડોિરામાાં બે
કન્દ્યાિાળાઓ ઈ.સ. ૧૮૫૭માાં અસ્સ્તત્વમાાં આવી. અમિાવાિમાાં કુ. મેરી કારપેન્દ્િરના પ્રયાસોથી સ્ત્રીતિક્ષણ માિે
અધ્યાપન માંદિરો ૧૮૭૦માાં િરૂ થયાાં હતાાં, જેમાાં પ્રૌઢ મદહલાઓને સામાન્દ્ય તિક્ષણની સાથે સાથે તિચક્ષકા
બનવાની તાલીમ અપાતી હતી.
આમ છતાાં સ્ત્રી કેળવણીનો ખરોવેગ તો ૧૮૮૨માાં તનમાયેલા ‘હાંિર તિક્ષણ પાંચ’ની ભલામણોને
કારણે જ મળ્યો. જો કે રાજ્યસરકારે ખાસ કાાંઈ કયુું નહીં પણ રાજકીય-સામાજજક જાગૃતતને કારણે આયાસમાજ,
તથયોસોફીકલ સોસાયિી જેવી સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓએ પણ સ્ત્રીતિક્ષણમાાં સારો એવો ફાળો આપ્યો. ઈ.સ. ૧૮૮૫માાં
કુમારી કોતનિચલયા સોહાબજી મુબ
ાં ઈ પ્રાાંતમાાં પ્રથમ સ્નાતક બન્દ્યાાં. ત્યાર પછી ૧૯૦૧માાં ગુજરાતમાાં શ્રીમતી
તવદ્યાગૌરી અને શ્રીમતી િારિાબહેન મહેતાને પ્રથમ સ્નાતક થવાનુ ાં શ્રેય સાાંપડ્ુ.ાં
મહાત્મા ગાાંધીજીની રાહબરી હેઠળ ‘ગ ૂજરાત તવદ્યાપીઠ’ની ૧૯૨૦માાં સ્થાપના થઇ. ગ ૂજરાત
તવદ્યાપીઠે આગેવાની લેવાને પદરણામે બોચાસણમાાં વલ્લભ તવદ્યાલય, નદડયાિમાાં તવઠ્ઠલ તવદ્યાલય, વેડછીમાાં
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સ્વરાજ્ય આશ્રમમાાં રાટરીય કેળવણીનો આરાં ભ થયો. સ્ત્રીતિક્ષણને ગાાંધીજીના ૧૪ રચનાત્મક કાયાિમોમાાંના એક
તરીકે સ્થાન મળવાને કારણે ગુજરાતનો માગા એમણે મોકળો કરી આપ્યો. એવી માન્દ્યતા બાંધાઈ કે ઉચ્ચતિક્ષણ
િારા સ્ત્રીમન મુતત થઇ િકે.
ઈ.સ. ૧૮૮૬માાં ધોન્દ્ડુ કેિવ કવેએ એસ.એન.ડી.િી. મદહલા તવદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી હતી. જો કે
તે સમયે ‘દહન્દ્દુ તવડોઝ હોમ’(દહન્દ્દુ તવધવા ગૃહ) તરીકે તે વધારે જાણીતી હતી. કવેન ુ ાં સ્વપ્નુ ાં સ્ત્રીઓને આતથિક રીતે
પગભર બનાવવાનુ ાં હત ુાં અને તે તિક્ષણ િારા જ િક્ બને તેવ ુ ાં માનવુ ાં હત.ુ ાં એિલે ત્રણ તવધવાઓથી સાંસ્થાની
સ્થાપના થઇ. ૧૯૧૬માાં પ્રથમ કૉલેજ સ્થાપી જેમાાં ચાર તવદ્યાતથિનીઓએ પ્રવેિ મેળવ્યો. ૧૯૨૦માાં સર તવઠ્ઠલિાસ
ઠાકરસીએ ૧૫લાખ રૂતપયાનુાં અનુિાન આપ્યુ.ાં
ખરી રીતે જોઈએ તો ગુજરાત એક પછાત તવસ્તાર ગણાય છે . ગુજરાતમાાં પછાત જ્ઞાતતઓ તથા
આદિવાસીઓની સાંખ્યા સારી એવી છે . આ વગોની સ્ત્રીઓના ઉિાર માિે અમિાવાિ િહેરે સૌ પ્રથમ પ્રૌઢતિક્ષણની
સતમતત નીમી હતી. િહેરના મજૂર તવસ્તારોમાાં પ્રૌઢતિક્ષણના પ્રચારાથે ૭૦ જેિલાાં કેન્દ્રો ખોલ્યાાં હતાાં. આ બધાાં
કેન્દ્રોમાાં ૯૮,૨૨૨ પુરુષો અને એથી ત્રણગણી સ્ત્રીઓ એિલે ૨૭,૮૦૭ સ્ત્રીઓ એનો લાભ લેવા આગળ વધી હતી.
ઈ.સ. ૧૯૩૫માાં સર રફીઉદ્દીન એહમિે સ્ત્રીઓને નતસિંગ તથા િાયણોની તન:શુલ્ક તાલીમ મળી રહે
તે માિે મુબ
ાં ઈ રાજ્યની તવધાનસભા એક ખરડો રજૂ કયો હતો. પહેલા વાાંચનમાાંજ આ ખરડો પસાર થઇ ગયો
હતો. એક માદહતી મુજબ ગુજરાતને ૪૩૦૦ જેિલી નસોની જરૂર હતી. પાાંચ હજાર વ્યસ્તતએ એક નસા હોવી
જોઈએ તેવ ુાં અનુમાન હતુ.ાં પણ માત્ર ૯૩૫ નસો હતી. ગુજરાતમાાં ૩૫ જેિલી િાળાઓ આ તિક્ષણ આપતી હતી.
િર વષે આ સાંસ્થાઓમાાં ૧૮૬૩ જેિલી નસો તાલીમ લેતી હતી.
સ્ત્રીતિક્ષણના અને સ્ત્રીિરજજાના આ પ્રકારના તવચાર વલોણામાાં સાદહત્યકારો પણ જરાય ઉણા
ઉતયાા નથી. સાદહત્યકારે પણ પોતાના સમાજધમા બજાવતાાં સ્ત્રીતિક્ષણ અને સ્ત્રીિરજ્જજા તવષે સાદહત્ય સર્જન કયુું
છે . સુધારકયુગમાાં ગુજરાતી સાદહત્યમાાં અવાા ચીનોમાાં આદ્ય મનાયેલા નમાિે તેના ‘નમાગદ્ય’ તેમજ કતવતાઓમાાં
સ્ત્રીતિક્ષણ તેમજ સ્ત્રીઓના િરજ્જજા તવષે તનબાંધો તથા કાવ્યો સ્વરૂપે પોતાની ચચિંતા રજૂ કરી છે .
૧૯૪૮ના વષા િરતમયાન ગુજરાતની સ્ત્રીઓમાાં લશ્કરી તાલીમ પ્રત્યેનો ઉત્સાહ ઘણો વધી ગયો
હતો. અમિાવાિમાાં ૨૦ જેિલાાં કેન્દ્રો લશ્કરી તાલીમ અથવા બાંદૂક ચલાવવાના માિે ના વગો સ્ત્રીઓ માિે ચાલતાાં
હોવાનુાં નોંધ્યુાં છે . આ વગો અમિાવાિમાાં ‘રાઈફલ રે નીંગ ઇચ્ન્દ્સ્િિય ૂિ’ તરફથી ચલાવવામાાં આવતા. જુનાગઢ
જેવા નવાબી રાજ્યમાાં પણ ૫૦ સ્ત્રીઓને તાલીમ આપવામાાં આવી રહી હતી અને ૮૦ જેિલી સ્ત્રીઓએ પોતાનાાં
નામ નોંધાવ્યાાં હતાાં.
િૈક્ષચણક કાયાા લયોમાાં સ્ત્રીઓની તનમણુકાં થવા લાગી. ત્રીસી અને ચાળીસીના ગાળા િરતમયાન
તિચક્ષત સ્ત્રીઓ અમિાવાિ, સુરત, વડોિરા અને નદડયાિ અને અન્દ્ય નાનાાં િહેરોમાાં મ્યુતનતસપલ કોપોરે િનની
તિક્ષણ સતમતતઓ ઉપર ચિાઈને
ાં ૂ
આવી. ૧૯૩૪માાં તવદ્યાબહેન નીલકાંઠ અમિાવાિના મ્યુતનતસપલ સ્કૂલ બોડા માાં
ુ ાઈ અભ્યાંકરની તનમણુકાં
ચેરમેન તરીકે ચિાયાાં
ાં ૂ
. મ્યુતનતસપલ ગલ્સા હાઈસ્કૂલના લેડી સુતપ્રન્દ્િેન્દ્ડેન્દ્િ તરીકે કુ. રે ણબ
કરવામાાં આવી.

૧૯૪૬માાં કતપલા ખાાંડવાળા મુબ
ાં ઈ યુતનવતસિિીની સેનેિમાાં ચિાયાાં
ાં ૂ
. મુબ
ાં ઈ યુતનવતસિિીની

તસન્દ્ડીકેિમાાં એનીબહેન સરૈ યા ચિાનારા
ાં ૂ
પ્રથમ સ્ત્રી હતાાં. એમ.એ.ની ઉપાધી મેળવવાનુ ાં માન ૧૯૨૭માાં
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િારિાબહેન દિવાનને મળે છે . આઝાિી પછીનાાં વષોમાાં ડોતિરે િની ઉપાધી મેળવવાની મહત્વકાાંક્ષા બહેનોમાાં ઊગી
હોય એવાાં એંધાણ છે . સુસ્સ્મતા મેઢ ગુજરાતમાાં પ્રથમ પીએચ.ડી.ની ડીગ્રી મેળવવા માિે ભાગ્યિાળી બને છે .
ઉપસાંહાર:
આમ, ઉપર મુજબ સમગ્રતયા જોતાાં આપણી સમક્ષ ભારતીય પદરપ્રેક્ષ્યમાાં સ્ત્રીતિક્ષણ અંગેનો એક
ચચતાર રજૂ થાય છે . સ્ત્રીતિક્ષણ તવષે સમયે-સમયે ચભન્ન-ચભન્ન મત મતાાંતરો પ્રગિ થયા છે . પરાં ત ુ જ્યાાં જ્યાાં જે જે
સમયે સ્ત્રીઓના તિક્ષણ પર તેમજ સ્ત્રીઓના માન-મોભા તવષે ચચિંતનો થયા અને તેમની તિક્ષણની અને માનુ તરીકે પ્રસાંિનીય થયો તે વાત તનતવિવાિ કહી િકાય
મોભાની દહમાયત કરવામાાં આવી. તે તે સમયે સુવણાયગ
તેમ છે .
સાંદભભ ગ્રાંથો
I.

ગુજરાતની સ્ત્રીઓના િરજ્જજાનો અભ્યાસ (સાં. હતષિિા રામુ પાંદડત, પ્રથમ આવ ૃતત્ત ૨૦૧૩, નવસર્જન
પબ્લલકેિન) (પ ૃ. ૭,૧૪,૧૫)

II.

સ્ત્રીનો બિલાતો િરજ્જજો અને ભ ૂતમકા, ડૉ. કલ્પના િાહ, યુતનવતસિિી ગ્રાંથતનમાા ણ બોડા , ગુજરાત રાજ્ય. (પ ૃ.
૧૫,૧૬,૧૭)

III.

ભારતમાાં સ્ત્રીનો પલિાતો િરજ્જજો-િે સાઈ નીર, આર.આર.િેઠ કાંપની, મુબ
ાં ઈ, ૧૯૮૦
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