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ભારતમાં સ ્�ઓ પર થતા અત ્ાચારો  
�ો.્મધુબને્એસ.્પટેલ્ 

આસ�.્�ોફસેર, 
આટરસ્એએન્ડોમસર્ ્ડોલેો,્વ ારા્્

૧.્�ાસતાાિડ્ 
આોે સ ્�ઓનો ાિશાળ િગર આધુાનડ તડો અને લાભોથ� િંાચત છે. િંાચત સ ્�ઓન� િંાચતતા જાાત, િગર ડે ાિસત્ાર પર 
આધા�રત છે. નાનડના િગરને બાદ ડરતા ાપતૃસ�ાડ મૂલ  ્ો તમામ સ ્�ઓને ઓછેિ�ે અંશે અસર ડરે છે. ોેને ડારણે સ ્�ઓ તડ 
અને લાભથ� દૂર રહે છે. સ ્�ઓન� સામાાોડ ાસથ્ાત શહરેોમાં થોન� સાર� છે. પરંતુ �ામ ્ ાિસત્ારોમાં સ ્�ઓન� પ�રાસથ્ાત 

ઔર િધારે ખરાબ છે.  
 

સ ્�ઓ પર થતા અત ્ાચારોમાં �ાચ�ન સમ થ� આપણે ોોતાં આવ ા છે ડે સત��થા અને ાિધિા ાિિાહ - રાોસથ્ાનનો 
સત��થાનો �ડસસ્ો �પડંુિરબા ને સત� થિા માટે ોે ડુટંુબ સમાો તરફથ� દબાણ ડરિામાં આવ ંુ્, ડ ારે  પણ ડોઇ સ ્�ને આગન� 
�ચંતા પર સળિાન� પોતાન� ઇચછ્ા હોત� નથ�. પણ સ ્�ને ડ ાં પૂછિામાં આિે છે ડે તે પોતાના પાત સાથે આગમાં બળ� ોિા 
તૈ ાર છે! બ�ોંુ ડોઇ ાિધિા ાિિાહ એ પણ પહલેા બાળાિિાહ થતા હતા અને છોડર� ાિધિા બને તો ફર� પાછા લગન્ ડરિાનો 
અાધડાર નથ�. એ સ ્�એ આખ� �ોંદગ� એડલિા ુ �િન �િિુ ંપને. આ પણ એડ સ ્�ઓ પર થઇ રહલેા અત ્ાચારના ો એડ 
ભાગ છે. સ ્�ભૃણ હત ્ા સ ્� ડ ારે પણ એિું ઇચછ્ત� નથ� ડે એના ડૂખમાં ઉછરતંુ બાળડ એબોસરન ડરાિ�ને ડઢાિ� નાંખે ત ્ાંપણ 

ાપતૃસમાો ોે સૌથ� િધારે �દડરાને મહતિ્ આપે છે એટલે સ ્�ન� ઇચછ્ા અાનચછ્ા હોત� ો નથ� એને પૂછિામાં આિતંુ ો 

નથ�. હાલમાં તા.૨૪/૨/૨૦૧૭ નાં રોો ગુોરાત સમાચારના એડ �ડસસો ડે ૨૫ િષરના  ુિાનના ઘરે �દડર� અિતર�, ોેનાથ� 
એ  ુિડે ફાંસો ખાઇને આતમ્હત ્ા ડર�. તો આોના  ુગમાં પણ સ ્� સલામત તો નથ� ો. બાળલગન્ો થિાના ડારણે તે લગન્ો 
ડોોનામાં પ�રણમતા હતા. હમણાં રાોસથ્ાનમાં ૧૩ િષરન� �દડર�ના લગન  ોોિામાં આવ ્ા હતાં. ડા દાડ�  લગન્ન� �મર ૧૮ 

િષર નકડ� ડરિામાં આવ ા પછ� આોે પણ આિા બાળલગન્ો થઇ ર�ાં છે. છોડર�ન� �મર સમોિાન� હોત� નથ�. ત ્ાં તો એન 

બાળડ આિ� �  છે. દહેો�થા એ પણ આોે એડ સળગતો ��ન ર�ો છે. સ ્�ઓ પર દહેો ન લાિિાને ડારણે તેન ેસળગાિ� 
ડે તેન� હત ્ા ડરિામાં આિે છે. સ ્�ને બહાર ડ ારે  એડલા ોિા પર ડુટંુબ ડે પોતાના પાત તરફથ� આદશે છે. એ પોતાના 
ઘરમાંથ� એડ ડદમ પણ બહાર ન�ડળ� શડત� નથ�. આોે પણ લ�મ્ણ રેખાન� અંદર �િે છે. ોો આ રેખા એ ઓળંગિાનો 
� તન્ ડરે તો પણ તેન� હત ા ડરિામાં આિે છે. આોે ડેટલ�ડ જાાતઓ એિ� છે ડે ોેમાં ડુટંુબન� સ ્�ઓ નોડર� ડરિા ોઇ શડત� 
નથ�. આમ આપણે સ ્�ને પુ�ષ સમોિન� ગણ�એ છ�એ. ડેટલ�ડિાર ડેટલ�ડ છોડર�ઓ લગન થ ા પછ� પોતાનો અભ ્ાસ ડર� 
શડત� નથ�. એ ર�તે સમાો ડદાચ એને ડોલેો ોિાન� પરમ�શન આપિામાં આિત� નથ�. સ ્� પોતાન� ઇચછ્ા �માણે પોતાનો 
 ોગ ્ િર પસંદ ડર� શડત� નથ�. ડુટંુબન� મર� �માણે એણે લગન ડરિાના હો  છે. આોે આખા દશેમાં સ ્�ઓ ઉપર 
બળાતડ્ારના �સંગો બનતા રહે છે. ડેરળમાં તો દર છ ડલાડે એડ સ ્� પર અત ાચાર થા  છે. આપણે માન�શંુ ડે ાશાકત રાો માં 
ોો આ ાસથ્ાત હો  તો અાિડાસત રાો ોન� ાસથ્ાત ડેિ� હો . શ�આતમાં તો સ ્�ઓને મત આપિાનો પણ અાધડાર નહતો. 
ડેટલાડ સમાો તો એિા પણ ોોિા મળ ા છે ડે �દડરો ાશકણ મેળિે �દડર�ને ાશકણ મેળિિાનનો અાધડાર� નથ�. પોષણન� 
બાબતમાં પણ સ ્� ડરતાં પુ�ષને મહતિ્ િધારે છે. સ ્�ભૃણ હત ્ાન� બાબતમાં રાષ ્માં મહારા� �થમ �મ પર છે. ત ાં ઘણાં 
ડુટુબંોમાં છોડર� ોએમે્ તો તેને નાડોશ� નામથ� બોલાિિામાં આિે છે. આોે ડએ ્ાાિ� નો  ધંધો પૂરોોશમાં ચાલ� ર�ો છે. 

આપણે માન�એ ડે સ ્� પોતે સિ્ચેછ્ાથ� દહેાિ�  માટે ોિા તૈ ાર છે તો ોિાબમાં ના ો આિશે પહલેાના સમ માં 
સાટાપધધ્ાતથ� લગન થતા હતા એડ ડુટંુબમાંથ� સ ્� લાિિ� અને એો ડુટુબંમાં આપિ�. પરંતુ આ �રિાો તો દહેો�થા પર ડાબુ 
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મેળિિાનો હતો પરંતુ આ �રિાોનો ત ાગ થ ો અને હિે આો �થા પુન�િ�ત બન� ડારણ અલગ છે. આોે સ ્�ભૃણ હત ્ાને 

લ�ધે સ ્�ઓન� સંખ  ્ામાં થઇ રહલે ઘટાનાને લ�ધે ફર� પાછ� આ �થા આિ�. ભણેલા સમાોન� આમ આપણે મુસ લ્�મ 

સમાોમાં સ ્�ઓ પર ડેિા �ાતબંધો પદાર પાછળ ો રહેિું, પુ�ષ  ણ િાર તલાડ બોલે એટલે એને છૂટાછેના એ પાત ચાર પતન્� 
રાખ� શડે આ સ ્�ઓ પર થઇ રહલેા અત ્ાચાર ો છે ને ? આોે �ફલમ્� ક ેોમાં પણ પુ�ષ ડરતાં સ ્�ને ઓછંુ િેતનનો દર આપે 

છે. તેમો �ામ ્ડકાએ ખેત�કે માં પણ પુ�ષ ડરતાં સ ્�ને િેતન ન�ચું છે.  
 

૨.્સ ્�ઓ દિારા ડરિામા ંઆિતા અત ્ાચારો ્્
આોે દહેાિ� માં સ ્�ઓને ધડેલનાર એડ સ ્� ો છે. ઘણા બધા ડુટુબંોમાં ોે સ ્� લગન્ ડર�ને આિે તો તેના ઉપર પાત 

ાસિા ના ોે પા ો છે એ સ ્� પા ો છે, સાસુ, નણંદ, દરેાણ�, ોેઠાણ� ોે અનેડ �ડારે રસોઇ બનાિિાથ� માંન�ને ડપના પહરેિા 
સુધ� પર આ સ ્�પા ોનંુ દબાણ હો  છે. આોે ટ�.િ�. ાસ�ર લોમાં આપણે ોોઇએ છે એડ સ ્� ો બ�� સ ્� પર અત ્ાચાર 
ડરત� હો  છે. આોે �ેમ�સંગના બાબતમાં ા� �ેમ� મેળિિા માટે એન� પતન્� ડે �ેમ�ડાન� હત ્ામાં એ સ ્� ો મહતિ્ન� 
ડામગ�ર� બ�િે. આોે �ફલમ્� ક ેે પણ આપણે ોોઇએ છ�એ ડે પોતે હોલ�િનુમાં સથ્ાન મેળિિા માટે બ�� અાભને �ન� 
ડાર�ડરદ� નષટ્ ડરિામાં એ ોિાબદાર સ ્� ો રહ� છે. ડાં તો સ ્� હંમેશા પુ�ષપા  પર ાિ�િાસ મૂડત� નથ�. પણ સ ્�પા  પર 
ાિ�િાસ મૂડ� દે માટે પણ એણે એનો ભોગ બનિું પને િહુ બન�ને આિલે� એડ સ ્� ો પોતાના સાસુ-સસરાને ઘરનાઘરમાં મોડલે 

છે. નિસાર�માં હત ્ા ડેસમાં પણ એન� પોતન� �ેએ ન્ સામેલ હત� ોે સ ્� ો હત�.  
 

૩.્�ાતગત સ ્�-પ�ુષન� અસમાનતા  
આોે ભારતમાં સ ્�ઓન� સંખ ્ામાં ધટાનો થઇ ર�ો છે. ાિ�િના ાિડાસત રાષ ્ોમાં ૧૦૦૦ પુ�ષોએ સ ્�ઓનંુ �માણ ૧૦૨૫ 

ડે ૧૦૫૦ ોેટલંુ છે. ો ારે ભારતમાં આ �માણ ૯૨૭ છે. ોે ઘટાનો એો દશારિે છે ડે ભારતમાં સ ્�ભૃણ હત ાનંુ �માણમાં થઇ 

રહલેો િધારો અને આન� સાથે મને ગોુરાતનાં મહસેાણામાં તો ૧૦૦૦ પુ�ષોએ સ ્�નંુ �માણ મા  ૭૨૩ છે. ડેએ  ્ શાાસત 

�દશે �દલહ�માં સ ્�ઓનંુ �માણ ૮૨૧ છે. રાો િાર આ �માણ ોુદું  ોુદું  ર�ું છે. ભારતમાં ાિડાસત રાો ોમાં સ ્�નંુ �માણ 

િધારે ો ારે પછાત રાો ોમાં ઓછંુ છે. એનંુ ડારણ સામાાોડ છે, આ�થરડ નથ�. આોે સ ્�ઓન� સંખ ્ામાં થઇ રહલે ધટાના 
માટે ડેટલાડ ોિાબદાર ડારણો છે. માતૃમતૃ ુ્ દરનંુ �માણ �ચું ર�ું છે. �સૃતા સમ ે મૃત ુ્ પામત� સ ્�ઓનંુ �માણ િધારે છે. 

સ ્�ભૃણ હત ા પણ ોિાબદાર છે. ૧૯૯૮ માં ગરેડાનૂન� ગભરપાત ૧૯૯૮ માં ૧,૧૦૦૦૦૦૦ હતાં. ૧૯૯૯ માં 
૧૧૨૦૦૦૦૦ અને ૨૦૦૦ માં ૧૧૫૦૦૦૦૦ થ ા હતાં. અને ડાનૂન� ર�તે ોેમાં ન�ધા ેલા હતાં. એિા ગભરપાત ૧૯૯૮ માં 
૬૬૬૮૮૨ હતા અને ૨૦૦૦ માં એ ૬૦૦૦૦૦ ર�ાં.આોે સ ્�ઓન� સંખ ્ા ઓછ� હોિાને ડારણે ગોુરાતમાં તો એડ 
ડુટુબંના ભાઇ-બહનેના �દડરા-�દડર�ના લગન્ નકડ� ડરિામાં આવ ્ો. આોે સ ્� એ િશંને આગળ િધારનાર છે. પરંતુ સમાો 

એિું માને છે ડે િંશ િધારનાર પુ�ષ છે. સમાો- ડુટંુબમાં પુ�ષ સટે્ટસ િધારિા માટે પણ ડદાચ સ ્�ન� ઉપેકા ડરિામાં આિે. 
બ�ોંુ ડે ામલડતનો ોે ��ન છે. તો એમાં સ ્�ને ામલડતમાં ભાગ ન આપિો પને માટે પણ સ ્�નંુ મહતિ્ ઓછંુ . બ�ોંુ ડે સૌથ� 
મોટો ��ન દહેો નો છે. સ ્�ને દહેોમાં બહું મોટ� રડમ આપિ� પનત� હોિાને ડારણે સ ્�ન� સંખ ્ા ઓછ� સંસદમાં ડે બ�� 

નોડગળોમાં સ ્� અનામત ડેટલ� ? ખુબ ઓછંુ �માણ ર�ું છે. સ ્� ાશશુ સિાસ ્ ન� બાબતમાં પણ ન�ચું ો ોણા ંુ છે. નિ�ત 

ાશશુ ડએ ્ા હત ્ા િધારે �માણમાં થા  છે. આોે ઘણાં �ડસસ્ા એિા ોોિા મળ ા છે ડે ોએમ્ પછ� સ ્� શ�શુના ગુમ થિાના 
�ડસસ્ાઓ િધારે ોોિા મળિા છે. ાશકણન� બાબતમાં સ ્�ઓનંુ �માણ ૫૪% ર�ું છે. �ફલમ્� દાુન ામાં પણ પુ�ષ અાભનેતા 
ડરતા સ ્� અાભને � ને િતેન  ન�ચું ોોિા મળ ંુ છે.  
 

૪.્માનમતરબો �ળિિા ડરિામા ંઆિત� હત ્ાઓ  
આપણે હમણાં ો થોનાં િષર પહલેા �દલહ્�ના નોઇનામાં તલિાર દપંાતનો �ડસસ્ો ખુબ ો ચડચાર મચાિ� હત�. પોતાન� �દડર� 
આ�ાષન� હત ્ા પોતાના ાપતાએ   ો ડર� હત� ડે ોેનાથ� સમાોમાં એન� બદનામ� ન થા . બ�ોો �ડસસ્ો શ�નાબોરા હત ા 
ડેસ એપણ ડુટંુબન� આબ� ન �  એ માટે શ�નાન� હત ા ડરિામાં આિ�. ઘણ�િાર આંતરરાષ ્�  લગન્ થા  છે. પરંતુ ન�ચ� 
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�તન� છોડર� હો  તો ડદાચ તેન� પણ હત ્ા ડરિામાં આિે છે. આપણો સમાો એટલો બધો ાશાકત નથ� બએ ્ો ડે ોે 

આંતરરાષ ્�  લગન્ને સિ્�ડારે. પરંતુ આ સમ ે મારે એ ોણાિિું ોોએ ડે હમણા એડ ગામમાં ન�ચલ� જાાતન� છોડર� સાથે �ચ� 
જાાતના છોડરાના લગન્ ડુટંુબન� મર�થ� થ ા. આખંુ ગામે એને સિ્�ડાર� લ�ધા. પરંતુ આિા �ડસસાઓ ોૂો ોોિા મળે છે. 

આપણે �ણ�એ છ�એ ડે સમાોમાં ોો �ાતષઠ્ા હો  તો એ ડ ારે  પણ  આિા �ડસસ્ાઓ સિ્�ડારાતા નથ�. ૨૦૧૬ માં �ાસધધ્ 

થ ેલા ઇાએન્ ન �ુમન નેિલપોમેએટ્ સિ� અનુસાર ૯૫%  પ�રણ�ત માહલાઓએ પોતાન� જાાતમાં ો લગન ડ ાર હતાં. ૫%  
આંતર જાાત  હતાં. ૨૦૧૧-૧૨ માં સિ�માં ડુલ ૩૩ રાો ો અને ડેએ  ્શાાસત �દશેોમાં ૪૧૫૫૪ પ�રિારને આિર� લેિા ા. 
એમાં સૌથ� િધારે આંતરજાત�  લગન્ોમાં ામઝોરમ ૫૫%  સાથે નંબરિન ર�ું. બ�ોંુ મેધાલ માં ૪૬%  અને  �ોંુ ાસકડ�મ  

૩૮%  છે. ગોુરાતમાં ૧૩%  ોેટલંુ છે. ોેમાં સૌથ� ઓછંુ �માણ ાહમાચલ અને છત�સગઢમાં આ �માણ 2%  છે. આોે 

ઓનર �ડ�લંગન� ધટનાઓ બન� રહ� ોેમાં �ેમ�  ુગલોએ પોતાના �િનનંુ અાલદાન આપિું પને છે. ગાંધ��એ તો ત ્ાં સુધ� 
ડ�ું ડે આંતરજાત�  લગન હશે તો ો હું આ�શરિાદ આપિા હાોર રહ�શ. ો ાં સુધ� દેશ જાાત�સત્ રહશેે ત ્ાં સુધ� આોનો 
જાન ુગ આપ�ં સામાાોડ-ડલ ્ાણ ડર� શડે એમ નથ�.  
 

૫.્ડા રક ે પર થત� સ ્� �ત�  સતામાણ�  
આોે નોડર�ના સથ્ળ પર પોતાન� ડંપન�ના બોસ ડે મેનેોર દિારા સ ્� ઉપર �ત�  સતામણ� થા  છે. પુ�ષ હંમેશા સ ્�ને 

પગન� પાન� સમોે છે. �ાથામડ સત્રે ાશકણ લેત� બાળડ�થ�  માંન�ને Ph.D.  ડરત� માહલાઓ સાથે તેના ાશકડો દિારા સતત 

તેનંુ શોષણ ડરિામાં આવ ંુ્ છે. સમાોના નરથ� સ ્�નો અિાો બહાર આિતો નથ�. અને આિે તો તરત ો એને દબાિ� દનેારા 
તતિ્ો પણ હો  છે. આોે ગુોરાતનો નાલ ાડાંન શંુ છે. આ સ ્�એ શા માટે આગળ આિિું ોોઇતંુ હતંુ એિો ��ન આપણને 

થા  છે. સ ્� અિાો દબા  �  છે. ડે દબાિિામાં આિ� ર�ો છે. દશેમાં ડોઇ કે  એિું ર�ું નથ� ડે ો ાં સ ્�ન� �ત�  

સતામણ� ન થત� હો . ઘણ� સંસથ્ામાં તો સ ્� ડામદાર અને પુ�ષ ડામદારોને બેસિાન� વ ્િસથ્ા અલગ અલગ છે. એનંુ ડારણ 

પણ �ત�  સતામણ� ો હો  શડે. ડોલેોોમાં સ ્��ત�  સતામણ� રોલ શ� ડરિામાં આવ ા છે. ડઇ ડોલેો સંસથ્ા દિારા ડોઇ 

ડોટરન� અંદર ડેસ દાખલ ડરિામાં આવ ો હો  એિું ોણા ંુ નથ�. મા  "સ ્� �ત�  સતામણ� સેલ" ના હોન�ગઝ ડોલેોમાં 
ટાંગિામાં આિે છે. સ ્�ઓના આિા ઉતપ્�નન માટે ડાનુન બનાિિામાં આવ ્ા છે. પરંતુ ડાનૂન બનાિનાર ો ડાનૂન તોને તો 
સ ્�ઓન� રકા ડોણ ડરશે. હોટલ ડે મનોરંોનના સથ્ળો પર સ ્��ત�  સતામણ�માં બાડ� ર�ા નથ�. આપણને ભિંર�દિે�નો 
�ડસસ્ો હમણાં થોના સમ  પહેલા ો બએ ્ો હતો. અને ોેન� હત ્ા થઇ ગઇ હત�. એમાં પણ રાોડારણ સામેલ હતંુ. હમણા 
રાોડારણ�ના �દડરાના ન�.એન.એ. DNA  ટેસ ટ્ ડરાવ ્ા તો એ �દડરો રાોડારણ�નો હતો. સ ્�ઓએ એમના દિારા થતા સંતાનો 
તે પુ�ષના ો છે. આ સાાબત ડરિા માટે પણ ડોટરનો આશરો લેિો પને ને હમણાં ઉનતાં પં�બ �ફલમ્માં નાા ડા ઉપર િારંિાર 
બળાતડાર ડરિામાં આિે છે. તે બહાર ન�ડળ� ો શડત� નથ�. સમાોમાં બનતા બનાિો �ફલમ્ો દિારા સમાો સમક લાિિાનો 
� તન્ થા  છે. આોે ામ�ન ાનંુ ડા ર ખુબ ો સિ્ચછ્ હોિું ોોઇએ. પરંતુ આોે ામ�ન ા દિારા વ ્�ડતગત �િનમાં 
અાતસિ્ચછ્તા, વ �ડતગત �િનમાં અનાિશ ડ હસત્કેપ, અ�લ�લતા એિા નાર� ઉતપ્�નનને �ોતસ્ાહન આપિામાં આિ� ર�ું છે. 

આોે મૂન�િાદન� ોેમ આ પણ મૂન� ડમાિિા માટેનંુ સાધન બન� ગ ંુ છે. ામ�ન ા સ ્�ઓના અ�લ�લ ાચ ો િારંિાર ાચ પટ પર 
મૂડ�ને, �ફલમ્ોમાં એિા સેકસ�  શ ો્ દા.ત. ાોસમ્ �ફલમ્ દશારિિામાં આિે ોેને લ�ધે પણ સમાો પર ાિડૃ� અસરો પને છે. અને 

સ ્�ઓન� ગર�મા ોળિાત� નથ�.  
 

૬્ભારતમા ંસ ્� અપરાધો માટનેા ડા દાઓ  
નાર�િાદ એટલે સમાોમાં ડામના સથ્ળ પર અને ડુટુંબન� અંદર થતા સ ્�ઓ પરના શોષણ અને અત ્ાચાર અંગ ે�ગૃાત આ 

પ�રાસથ્ાતને બદલિાના સ ્�ઓએ તેમો પુ�ષના સભાન � તન્ો એટલે નાર�િાદ. આોે ાિ�િના તમામ દશેોમાં સ ્� અભ ્ાસનંુ 

મહતિ્ િધ� ર�ું છે. િસત્�નો અનધો ભાગ સ ્�ઓ હો  તો સ ્� અને પુ�ષને પણ સમાન હકડો �ાપત્ થિા ોોઇએ. આોે સ ્�-
પુ�ષ સમોિન� બન� છે. આોે નાર�િાદ માટેના સંગઠનો રચા ા ોે નાર� સમાોમાં શોાષત છે, તેન� સિતં તા   માટેન� લનત છે. 

નાર� સિાલ સમોિા માટે ાિાિધ સાાહત , પુસ ત્ડો ાિપુલ �માણમાં અં�ે� ભાષામાં છે. પરંતુ તે માતભાષામાં સાાહત ્ન� 
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આિશ ્ડતા િધારે છે.  ુરોપમાં ૧૮૮૪ માં સ ્�મતાાધડાર માટેન� ડેએ  ્�  સામાતન� સથ્ાપના ડરિામાં આિ� એમણે મતઅાધડાર 
માટે ોોર શોરથ� ચળિળ શ� ડર� અને ૧૯૧૭ માં હાઉસ ઓફ ડોમએસે્ �ર�ેઝએટે્શન ઓફ પ�પલસ પાસ ડર� બધ� ો ઘર 
ધરાિત� માહલાઓ અને ધર ધરાિનારાઓન� પતન�ઓને મત આપિાનો અાધડાર આપ ્ો. ૨૦ મ� સદ�ન� શ�આતમાં 
દાુન ાભરના લોડોએ ાિ�િ  ુધ ધ્નો અનુભિ ડ �. પુ�ષો  ુધ ધ્માં રોડા ેલા હતાં. તે સમ ે સ �ઓએ ડારખાનાનંુ ઉતપ્ાદન અને 

િહ�િટ� ોિાબદાર� ઉપાનિાન� આિ� એમણે સફળતાપુિરડ આ ડામગ�ર� ડર� પહલે�િાર સ ્�ન� શાકતન� એને ખબર પન�.  ુધ ધ્ 

પુ�ં થતાં ો સ ્�ને ઘરમાં પાછા ોિાનંુ ડહિેામાં આવ ંુ્ માનાસડ ર�તે સ ્� ઘર અને ઘરન� ોિાબદાર� સંભાળિા તૈ ાર નહત�. 
અને તેમના સંધષરપકન� શ�આત થઇ. સ ્�મુાકત ડે સ ્� સમાનતાન� ચળિળ આ નાર�મુાકત આંદોલન �ગલેએ ન્, અમે�રડાન� 
બહાર અએ ્ દશેોમાં ાિડાસ પામિા લાગ ંુ. ૧૯૫૦ પછ� આ આંદોલન ાિ�િવ ાપ� બન� ગ ંુ. આોે દશેમાં નાર�મુાકત સંગઠનો 
ડામ ડર� ર�ાં છે. આ સંગઠનો રાષ ્�  અને આંતરરાષ ્�  ોોનાણ રાખે છે. ૧૯૭૦ પછ� સ ્� સિ્ાતં� ન� હિા ોોરથ�  થા  છે.  
 

 ુરોપ અને ભારત િચચ્ે ોળમાગરન� શોધ થતા િપેાર અથ� ા��ટશ, �ેચ, નચ, પોટુ�ગઝોએ ભારતમાં પનાિ નાંખ ્ો. એમના ઉદાર 
ાિચાર સરણ�ના  મૂલ  ્ો અં�ે� ાશકણ દિારા ભારતન� ��એ �હણ ડ ાર. ોે સામાાોડ પ�રિતરન માટે મહતિ્ના પુરિાર થ ા. 
ઓગણ�સમ� સદ�ન� શ�આત સાથે શ� થતાં રા�રામ મોહનરા નો સામાાોડ સુધારાનો �થમ તબકડો સત�, ાિધિા ાિિાહ, 

બાળલગન્ ોેિા અાનષટ્ોને નામિા વ ્�ડત ગત � ાસો સરડાર પાસે ડા દાઓ પસાર ડરાવ ્ા. બ�ોો તબકડો સ ્� જાનનો અને 

 �� તબકડામાં સ ્�ઓ રાોડ�  હકડો મેળિિા સંગ�ઠત થઇ � ાસો ડરે છે. સ ્�ઓન� ાસથ્ાત સુધારિા રા�રામ મોહનરા ે 

�હંદુધમરના સાાહત ્નો આશરો લ�ધો. �ાચ�ન ાહૂદ�ુથંો  સત�ના �રિાોને બહાલ� આપતો નથ�. તેન� આ �રિાોને સમાોે 

�ડારો આપિો ોોઇએ. ૧૮૨૯ માં ા��ટશ સરડારે સત��થા  નાબૂદ ડર� એનંુ પાલન ડરિું ત ્ારબાદ ઇ�િરચં  ાિધાનસભાના 
અથાગ � તન્ોથ� ૧૮૫૬ માં ાિધિા પુનઃ લગન્નો ડા દો પસાર ડરિામાં આવ ્ો. મંુબઇના બેરામ� મલબાર� તેમણે ા�સત્� 
ામશનર� �િૃ્ાતથ� આડષાર તેમનો �થમ �હાર બાળલગન પર હતો. બાળલગન્ો ાશકણમાં ાિધન્�પ હતાં. ૧૮૮૧ નો ધ એો 

ઓફ ડનસેએટ્ (The Age of Consent)  નો ડા દો અમલમાં આવ ્ો. ોેમાં લગન્િ  િધાર�ને ૧૨ િષર ડરિામાં આિ�. ૧૮૫૬ 

માં ાિધિા પુનઃ લગન્નંુ હકડપણે ડા દાનંુ પાલન ડરિાનંુ સૂચવ ંુ મલબાર�એ મંુબઇમાં સ ્�ઓના ��નના ાનરાડરણ માટે 
સેિાસદન નમન� સંસથ્ાન� સથ્ાપના ડર� ૧૮૭૨ ના ડા દા ૩ માં સુધારો સૂચિા ો ોેમાં છોડર�ન� િ  ૧૪ િષરન� નકડ� ડરિામાં 
આિ�. સ ્�ને મત આપિાનો અાધડાર ૧૯૨૩રાોડોટમાં ત ્ારબાદ બધા રાો ોમાં અમલમાં આવ ્ા. ત ્ારબાદ ધારસભામાં 
�િશેબંધ� માટે લનત ઉપાન�. ૧૯૨૮ માં સા મન ડામશનન� ાનમ�ંડ સાથે સ ્�ઓન� રાોડ�  �ાતાનાધતિ્ન� માંગણ�નો 
બ�ોો તબકડો શ� થ ો. ૧૯૩૫ માં ધ ગિનરમેએટ્ ઓફ ઇાએન્ ા એડટ હેઠળ ામલડત અને ાશકણ ધરાિત� તમામ ૨૧ િષરન� 
સ ્�ઓ મત આપિાને હકડદાર બન�. આઝાદ�ન� લનતમાં પણ સ ્�ઓ ોોનાઇ. ડેટલ�ડ સ ્�ઓ ોેલમાં પણ ગઇ. આઝાદ�ના 
૬૫ િષર પછ� બંધારણમાં આપે રકણ અને હકડો માટે સ ્�ઓ �ગૃત બન�. ઝઝૂમત� થઇ. ૧૯૫૫ માં �હદંુ લગન્ધારો આવ ો. 
ોેમાં બોધધ્ો, શ�ખા, ોૈન તેમો બધા ો �હંદુઓ માટે એડ પતન્�તિ્ ડા દો અમલમાં આવ ્ો. બ�� તબકડામા; લગનન� િ  

નકડ� ડરિામાં આિ�. છોડર�ઓ માટે ૧૮ અને છોડરા માટે ૨૧ િષરન� નકડ� ડરિામાં આવ ્ા. ૧૯૫૫ ના ધારા હેઠળ પાત-પતન્� 
છૂટાછેના લઇ શડે. ોેમાં સ ્�ઓ ને બે િધારાના હકડ આપિામાં આવ ્ા. પાતન� એડ ડરતા િધારે પતન્� હો  અને �ાિત હો  

બ�ોંુ ડે પાત અનૈાતડ, બળાતડ્ાર ડે અડુદરત� સંબધંમાં અપરાધ� હો  તો સ ્� છૂટાછેના મેળિ� શડે. આ બધ� ોોગિાઇઓ હોિા 
છતાં છૂટાછેના સરળતાથ� મળિા મુશડેલ છે. ડેટલાડ �ડસસ્ામાં પતન્� ાનણર  લઇ શડે. ભારતના બંધારણ� હેઠળ દરેડ નાગ�રડને 

પોતાન� પસંદગ�નો વ ્િસા  ડરિાનો અાધડાર આપિામાં આવ ્ો છે. ૧૯૫૬ ના ડા દામાં સુધારા અએિ્ ે ડંુિાર�, ાિધિા ડે 
છૂટાછેના પામેલ� સ ્�સંતાન  દ�ડ લઇ શડે છે. પાત સંએ ્ાસ� થઇ �  તો પણ સ ્� દ�ડ લઇ શડે. ૧૯૫૬ નો �હદંુ સગ�ર પણા 
અંગે પાંચ િષરન� અંદરના બાળડોના �ડસસ્ામાં માતાનો �થમ િાલ� તર�ડે હકડ સિ્�ડારા ો છે. ભરણપોષણ હકડના ડા દા અએિ્ ે 

સ ્�ન� પોતાન� આિડ નથ�. તે ખાધા-ખોરાડ� નો દાિો માંન� શડે. પરંતુ ોો સ ્� વ ્ાભચાર�ણ� સાાબત થા  તો તે આ હકડ 
ગમુાિે છે. ૧૯૬૧ માં દહેો �ાતબંધડ ધારો અમલમાં આવ ્ો. ૧૯૮૪ માં ૧૯૬૧ ના ડા દામાં સુધારો ડરિામાં આવ ્ો 
બંધારણન� ડલમ ૩૦૪ બ� અને ૩૦૬ દહોે સંબાંધત સ ્�ના અપમૃત ુ્ ના �ડસસ્ામાં ૧૦ િષરન� ોએમ્ટ�પ/મૃત ુ્દંન સુધ�ન� 
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ોોગિાઇ છે. પરંતુ દહેો �થા ાિડર� રહ� છે. અપમૃત ુ્ ોેિા ડેસમાં ો એ બહાર આિે છે. સ � ાશકણના �ચાર-�સાર અને 

ડા દાડ�  રકણ છતાં દહેો�થા બરડરાર છે. ૨૦૦૫ માં ઘરેલંુ �હસંા સામે સ ્�ને રકણ આપતો ડા દો ધના ો ૨૦૦૬ થ� 
અમલ શ� થ ો. સ ્�ઓન� ઘરમાં થત� મારઝુન ડે માનાસડ અત ્ાચાર સહન ડરે ૧૯૮૩ માં ઇાએન્ ન પ�નલ ડોન ૪૯૮-એ હેઠળ 

નિ� ડલમ ઉમેર� પાત અને સગા દિારા ડૂરતા આચરિામાં આિે તો ફર� ાદ દાખલ ડર� શડે. ોેને  ણ િષરન� ડેદ અને દનંને પા  

બને છે.  
 

૧૯૯૦ માં રાષ ્�  માહલા આ ોગન� રચના અંગેનો ડા દો પસાર ડ �. ોે સ ્�ઓ શોષણ �ત ેના ાિષ ો ાિશે �ચાર અને 

�ડાશનો ડ ાર. બળાતડાર થ ેલ હો  એિ� સ ્� ને માનસ�ડ અને શા�રર�ડ ાસથ્ત� સાર� નથ� હોત�, ોેથ� ૧૯૮૩ માં ધ ��ામનલ 

લો એડટ દિારા બળાતડાર ના �ડસસ્ામાં માધ ્મો દિારા �ચાર પર બંધ� ફરમાિિામાં આિ�.  
 

૧૮ િષરન� ન�ચને� િ ન� ડએ ્ાઓન� ખર�દ� અને િેચાણ પર ડા દાડ�  �ાતબંધ આવ ો છે. ૧૯૪૮ ના ફડેટર� એડટ હેઠળ 

સ ્�ઓને અમુડ ચોકડસ ક ેમાં ડામ ડરિા સામે બંધ� ફરમાિ� છે. ભારે  ં ો - ખાણડામ, બ�� ડેટલ�ડ ડા દાન� ડલમ �માણે 

સાંોના - ૭-૦૦ થ� સિારના ૬-૦૦ િાગ ્ા સુધ� સ �ને ડામ/નોડર� એ રોડ� શડા  નહ�.  
 

૧૯૬૧ ના �સૂાત લાભધારા હેઠળ �સૂાત પહલેા અને પછ� હાલ ૧૩૫ �દિસન� ર� ચાલુ પગારે મળે છે. અને પોતાના 
બાળડને દૂધ પ�િનાિિાન� પણ સુાિધા આપિામાં આિે છે.  
 

૧૯૫૧ ના પલ્ાએટે્શન લેબર એડટ �માણે ૧૯૬૬ ના બ�ન� અને ાસગારેટ ના ડારખાનામાં પચાસ ડરતા િધારે સ ્�ઓ ડામ 

ડરત� હો  તો તેમણે ધો�ન ાધરન� સુાિધા પૂર� પાનિાન� ોિાબદાર� રહે છે. ૧૯૭૬ ના ડા દા ધ ઇડિલ રેમ ુ્રેશન એડટ થડ� 
બંધારણન� ડલમ ૧૬ અએિ્ ે રોોગાર�માં �લંગને આધારે ડોઇ ભેદભાિ ડર� શડાતો નથ�. સ ્�ઓને સૂરો અસત્ થા  પછ� 
ાગરફતાર ડર� શડા  નહ�. અને માહલા ો ાગરફતાર ડર� શડે. અને માહલા ોેલમાં ો રાખિાન� વ િસથ્ા ડરિ� - સ ્�ઓને 

પોતાના ાપ રપકન� ામલડતમાં ોેટલો પુ�ષનો અાધડાર એટલો ો સ ્�નો અાધડાર છે. લગન પછ� ાપ રન� ામલડતમાં સરખ� 
ાહસસે્દાર� ધરાિે છે. સ ્�ના ચા�ર  પર આરોપ લગાિિામાં આિલે ત ્ારે સ ્� ડોટરનો આશરો લઇ શડે આરોપ�એ સાક� અને 

સબુત આપિો પને. સં કુત રાષ ્ સંગઠન  ુન�સેફ દિારા એડ સિ� ડરા ો તેમાં ૫૦%  સ ્�ઓ પર પાત અથિા �િનસાથ� દિારા 
મારપ�ટ થત� હો  છે. હમણાં પોસડ્ો એડટ અાસત્તિ્માં આવ ્ો છે. ોેમાં ડોઇપણ પુ�ષ સ ્�ને એડ� નોરે ડે ખરાબ નોરથ� 
ોુએ તો સ ્� એ પુ�ષ પર ડેસ ડર� શડે અથિા સ ્�ના અંગો સાથે એ અનપલાં ડરે તો સ ્� ડા દાડ�  ડા રિાહ� ડર� શશે. આ 

સમ ે બળાતડાર સામે પણ ડા દાઓ બએ ્ા છે. પરંતુ એ ડા દામાં સુધારા દાખલ ન ડરિાને ડારણે બળાતડ્ાર� સગ�ર િ નો હો  

તો એને સ� ઓછ� હો  છે. �દલહ્નો ગેગરેપ નો �ડસસ્ો ચચારસપ્દ બએ ્ો હતો. અને બળાતડ્ાર�ન� િ  ૧૬ િષર સગ�ર ગણિામાં 
આિે એિ� સમાો તરફથ� બૂમ ઉઠ� હત�. પરંતુ એ ાિધા ડ પાસ ડરિામાં આવ ંુ્ નહ�. આોે િારંિાર આિ� ઘટનાઓ બને ત ્ારે 
આિા ડા દાઓમાં પણ  સુધારો લાિિો ો�ર� બને છે. આોે �ફલમ્� દાુન ામાં પણ અાભને �ન� સાથે દવુ  ્િહાર થતો ોોિા 
મળે છે. અહ� ા પણ સ ્�ઓનંુ શોષણ ડરિામાં આિે છે.  
્

૭. સામાાોડ અન ેસાસંડ્ૃા�ડ પ�રબળોનો ફાળો  
સ ્�ઓન� પ�રસથ્ાત ાિશે આપણે ડેટલાડ સાંસડૃ્ા�ડ પ�રબળોન� ચચાર ડરિ� રહ�. આ પ�રબળોએ પણ સ ્�ઓન� ગ�રમાને 

નુડશાન પહ�ચાન ંુ છે. પદાર�થાને લ�ધે પછ� સ ્�ન� પુ�ષ ડરતા ન�ચ� બતાિિાનો � તન્ થ ો છે. આ �થા �ચા િગરમાં �ચાલત 

હત�. તેને લ�ધે માન અને આદરથ� ોોતા હતા પરંતુ ન�ચલ� ડકામાં સ ્�ઓ ગર�બ હત�. એટલે એમણે ઘૂંધટ ડે પદાર�થાનંુ ત ાં 
ચાલતંુ ન હતંુ. આ સ ્�ઓ ોો આ �થા અપનાિે તો આ સ ્�ઓ ડામ ડર� શડે નહ�. આ સ ્�ઓ મોુર� ડર�ને પોતાનંુ પેટ� ંુ 

રળત� હત�. બ�ોંુ ડે સ ્� ૧૮ િષર પહલેા માાસડ ધમરમાં આિે છે. આ સમ ે દરેડ સમાોમાં ોુદા ોુદા ાન મો �િતરતા હતાં. એ 

સ ્� એડ ઘરના ખૂણામાં રહે અને ડપના એના િાસણ બધંુ ો અલગ હતંુ અને એ સ ્�ને ઘરન� ડોઇ પણ ચ�ો અનિા દિેામાં 
આિત� ન હત�. સ ્� બાળડને ોએમ આપે પછ� પણ સ ્� અમુડ માહના સુધ� એડલ� એડ ઘરના ખૂણામાં રહતે�. એમન� સાથે 
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અછૂત ોેિો વ ્િહાર ડરિામાં આિતો હતો. લગન્ પહલેા સ ્� ડંુિાર� છે ડે નહ� એ સ ્�એ ડોઇ અએ ્ પુ�ષો સાથે સંબંધ તો 
બનાવ ્ો નથ�. એિ� પુ�ષ તરફથ� અપેકા હો . પરંતુ પુ�ષ ે ડંુિારાપણાન� ડોઇ ડસોટ�માંથ� પસાર થિું પનતંુ નથ�. દા.ત. 

રામા ણમાં સત� સ�તાએ પણ અાગન્ પર�કા આપિ� પન� હત�. હમંેશા પુ�ષ સંુદર સ ્�ઓને સૌથ� િધારે પસંદ ડરેછે. ાિાિધ 

ડંપન� પોતાન� ચ�ોિસતુ્ િેચિા માટે સેલ�ા�ટ�નો ઉપ ોગ ડરે છે. સૌદ ર �સાધનના સાધનો િેચિા માટે પણ એનો ઉપ ોગ 

થા  છે. આમ પણ સ ્�ઓન� િાસત્ાિડ સંુદરતા માટે શર�રના અંગ ઉપાંગો દિારા ન�હં પરંતુ એમાં તો �મ અને સંધષર હો  છે. 

આોે �ફલમ્� અાભને � �દશાપટણ� એડ એિા �ેસમાં આિ� હત� એના બો �ેએન્ ન�ડથ� ોોિાનો � ાસ ડરોત હતો તો એિા 
અંગો તરફ ો પુ�ષન� નોર શા માટ �  છે. �હદંુ સંસડૃ્ા� એિ� છે ડે ોેમાં સ ્� પોતાના પાત-બેટા અને ઘરના સભ ્ો માટે �ત 

અને ઉપિાસ ડરે છે. ડ ારેડ એિું સાંભળ ંુ ડે પુ�ષ પોતાના બાળડો ડે પતન્� માટે �ત-ઉપિાસ ડ ાર. પરંતુ આ એડ �ડારન� 
ગલુામ�નંુ ો લકણ છે. સ ્�ના દરેડ અંગને પુ�ષે ઘરેણાથ� હથડન� પહરેાિ� દ�ધ� છે. સ ્� તો આ આભષુણ સમમ્ાન, સંુદરતા અન 

ગિરથ� પહરેે છે. દા.ત. આો ઘરેલંુ બંગન� પૂ�ષને આપિામાં આિે તો ? સ ્�ને માથામાં �સંદરુ અને મંગલસૂ  પુ�ષ પહરેાિે છે. 

ોે પ�રાણત સ ્�ન� ન�શાન� છે. પુ�ષ પ�રાણત છે એનંુ ડોઇ �ત�ડ છે ખ�ં ? આોે પ�રાણત પુ�ષો બહાર અપ�રાણત હોિાના 
દાિા ડરે છે બધા ો સમાો- ધમરમાં િશંને આગળ િધારિા પુ ને મહતિ્ અપા  છે. પરંતુ સ ્� િગર િંશ આગળ ડેિ� ર�તે 

િધાર� શડા . એટલે ઘણ�િાર તો ચાર પુ �ઓ થ ા પછ� પુ ન� અપેકા રાખિામાં આિે છે. પરંતુ હિે આ ખ ્ાલ થોનો બદલા ો 
છે. પરંતુ આધુન�ડ  ુગમાં મશ�નો શોધાિને લ�ધે સ ્�ને ગભરમાં ો માર� નાખિામાં આિે છે. શંુ પુ � ડુળ�દપડ ન બન� શડે ? 

�� ાડાંન �દડર� ન ડર� શડે ? હિે તો સમ્શાનમાં ાચતાને આગ પણ �દડર�ઓ આપિે છે. સ ્� ો ારે લગન્ ડરે અને સાસરે આવ ા 
પછ� તરત ો એના નામન� પાછળ એના પાતનંુ નામ લખાિિામાં આિે છે. શા માટે સ ્�ઓ પોતાના ાપતાનંુ નામ શા માટે 
રાખ� ન શડા  ? આોે �ફલમ ક ેન� અાભને �ઓએ પોતાન� સરનેમ ઐ�િ રરા  બચચ્ન, ડ�રશમાડપૂર ખાન આોે એ પણ 

ોોિામાં આિે છે ડે સ ્� પોતાના બાળડના નામન� પાછળન� માતાનંુ નામ લખાિ� શડે. સ ્� ાિધિા બને ત ્ારે એના િસ ્ો - 
રહિેા- ખાિા- પ�િાન� વ ્િસથ્ા અલગ છે. તો એ ફર� પાછા ાિિાહ ડર� શડત� નથ�. પરંતુ રા�રામ મોહનરા ના સમ માં એ 

ચળિળ ચાલ� અને ાિધિા ાિિાહ ડર� શડ� પરંતુ પુ�ષ ાિધુર હો  તો એના માટે આિ� વ ્િસથ્ા હો  શડે ખર� ? આોે આિ� 
સંસડૃ્ા� ડોઇ ધમરમાં નથ�. છતાં િૃંદાિન, હ�ર ાર ોેિા ધા�મરડ સથ્ાનો પર ાિધિા પોતાનંુ �િન વ ્ત�ત ડર� રહ� છે. આોે 

દશેમાં ૮%  માહલા ાિધિા છે. એટલે ડે ૩ ડરોન, લંનનમાં ૧૯૯૭ માં ાિધિાઓને સહા  માટે લુમબ્ા  સટ્ બનાવ ંુ છે.  સટ્ના 
અધ ્ક ટોન� બલે રના પતન્� ચેર� બલે્ ર તેમણે ૨૩ ોૂન આંતરરાષ ્�  ાિધિા �દિસના �પમાં મનાિિામાં આિે છે. સ ્�ઓને 

હંમેશા ઘરન� ોિાબદાર�ઓ સ�પ� દિેામાં આિે. સ ્�-પુ�ષ બંને નોડર� પરથ� ઘરે સાથે આિે રસોઇ, સાફ-સફાઇના ડામમાં 
�તેરા  � . પુ�ષ આરામ ડરે, ટ�.િ�. ોુએ, પુ�ષ બહારના ડામ ડરે સ ્� ધરન� અંદરના ડામે ડરે આ પરંપરા પણ અત ં્ત 

અએ ્ા પૂણર છે. ોે દુર થિ� ોોઇએ. ધમર ડોઇપણ હો  એમણે સ ્�ને પુ�ષથ� ન�ચલ� ડકાન� ો બતાિ� છે. પરંતુ આ બનાિનાર 
પણ એડ પુ�ષ ો છે. �હદંુ ધમરમાં મનુમહારાોે એિું ડ�ું ડે સ ્� બાળપણમાં માતા-ાપતા પર  ુિાન�માં પાત પર અને બુઢાપામાં 
પોતાના પુ  ઉપર આધારા રાખિો ોોઇએ. ડુરાનમાં પણ પાતનો પતન્� પર અધ�ડાર છે. સ ્�નો ગુણ રનિાનો છે. સિ્ભાાિડ છે. 

સ ્� ઋોુ અને નરમ સિ્ભાિન�છે. પરંતુ પુ�ષોનો ગુણ રનિાનો નથ� ોો એ રનશે તો તેન� ડમોોર� દખેા  આિશે અને સ � 
પુ�ષથ� ડરશે નહ�. મહાદિે�ન� રચના માં પણ આ બાબત ોોિા મળ� છે. ઘરન� સ ્�ને પર�િ� ડહિેામાં આિે છે. એ પાતન� 
છા ા બન�ને �િ� શડે નહ� તો એમનંુ �િિાનું ડ�ઠન બન� �  છે.  
 

સામાાોડ માળખામાં સ ્�ન� ભાગ�દાર� પુ�ષ ોેટલ� ો આિશ ્ડ છે. સૃષટ્�ના સોરન અને સંચાલન સ � િગર સંભિ નથ�. 
સ ્�નંુ ોે માંનુ સિ્�પ �ડૃા�નંુ અનમોલ િરદાન છે. સ ્�એ એિા �ે� માનિરતન્ો સમાોને આપ ્ા છે. તેિા નામ આોે પણ 

અમર છે. ો ારે ો ારે સ ્�ને ગહૃ સિ્ામ�ન�, ગહૃ લ�મ્�, ડુલમાતાના �પનાં ોે આદર આપ ો છે. ત ્ારે ત ્ારે ભારતનંુ નામ 

ાિ�િમાં ગુંો ંુ છે. ો ાં સ ્�ન� પૂ� થા  છે. ત ્ાં દિેતા િાસ ડરે છે, ભારત�  સંસડૃ્ા�માં સ ્�ને દેિ� ોેિ� માનિામાં આિે છે. 

આપણા િેદ, પુરાણ, ધમર�ંથ બધામાં ો સ ્�ને સરખ સથ્ાન આપિામાં આિે છે.  ેતા ુગમાં પણ સ ્�ઓનંુ મહતિ્ આપિામાં 
આવ ંુ્ હતંુ. રામા ણન� નાર�પા  ાસથ્ાત સએમ્ાન�  હત�. ડોઇપણ ધા�મરડ ડા ર સ ્� િગર અધુ�ં માનિામાં આિતંુ. સત ુગમાં 
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સ �ને પુ�ષ ોેટલંુ ો સરખા અાધડાર મળ ા હતાં. ધણ� સ ્�ઓ તો જાન અને ભાકતન�  ાષટ્એ પુ�ષો ડરતાં પણ આગળ હત�. 
આ ર સંસડૃ્ા�માં સ ્�ને સમાનતાનો અાધડાર આપિામાં આવ ો હતો. સ ્� સમાોમાં �ત ે્ડ ધા�મરડ, સામાાોડ, એિા ોુદા ોુદા 
અનુષઠ્ાનમાં પુ�ષ સાથે બરાબરનો ભાગ લેત� હત�. ડેટલ�ડિાર તો ો�ર પને ત ારે પુ�ષને માગરદશરન પણ આપત�, મૌ ર ુગમાં 
પણ સ ્�ઓ સિ્તં  અને ખુશ હત�. સ ્� પર અત ્ાચાર ડરનારને ડઠોર દંન આપિામાં આિતો હતો. ડોઇ સ ્�ન� હત ા ડરિ� એ 

�ામણન� હત ા બરાબર માનિામાં આિત� હત�. ગપુ ત્ડાળમાં બધ� સ ્�ઓન� ાસથ્ાત સાર� હત�. સંમપ્ન ડુટુબંન� ડએ ્ઓને 

સાાહત ્ અને સાંસડૃ્ા�ડ ાશકણ આપિામાં આિત� હત�. ો ારે પુ�ષ ખાધસામ�� મેળિિામાં ડામમાં વ ્સત્ રહતેા હતાં. ત ્ારે 
સ ્� સમાોન� િ્્્ િસથ્ા, ઘરનંુ સંચાલન, બાળડોને સભ તા, સંસડ્ાર આપિાનંુ ડામ ડરત� હત�. મધ ્મડાલમાં પણ સ ્�ઓન� 
ાસથ્ાત સમમ્ાનોનડ હત�. પરંતુ ાિદશે� આ�મણડાર�ઓ દશેમાં �િશે ા ત ્ારથ� સ ્�ને પદારમાં રાખિા લાગ ્ા. એમને અપાતંુ 

ાશકણ પણ બંધ ડરિામાં આવ ંુ. તે ઘરન� ચાર �દિાલોન� અંદર ડેદ ડર� દિેામાં આિ�. આ ાસથ્ાતને સમાોે ધ�રે ધ�રે ધમરનંુ નામ 

આપ�ને સ ્��િન દુ:ખ� બનાિ� દ�ધંુ એ સમ ે બહુપતન� �થા, �ત�  થોપણ�ન� ડુ�થાન� શ�આત થઇ ગઇ ત�. બાળાિિાહ, 

સત��થા, અને ાિધિા ાિિાહ પર રોડ લગાિ� દ�ધ�, ાિધિા પુન:લગન્ ડર� શડત� ન હત�. એમને ધા�મરડ ��ઢઓમાં બાંધ�ને 

એમનંુ �િન ડષટ્પદ બનાિ� દ�ધંુ, સ ્�ઓને ાશકણ, આ�થરડ તથા રાો ાનાતમાં ડોઇ અાધડાર ન હોત. આ સમ ે સ ્�ઓન� 
દ ન�  હાલત ને ડારણે ભારત�  સમાોનંુ પતન થિા ોઇ ર�ું હતંુ. સિ્ામ� ાિિડેાનંદે ડ�ું ડે, મને ૫૦૦  ુિાનો આપો તો 
રાષ ્ને એડ િષરમાં બદલ� નાંખ�શ પરંતુ મને ૫૦ સ ્�ઓ આપો તો થોના માહનામાં દશેને બદલ� નાખ�શ. સમાો સુધારડ 
રા�રામ મોહનરા  સ ્�ઓન� ાસથ્ાત સુધારિા ઘણાં � તન્ો ડ ાર. ૧૮૨૯ માં ડા દા દિારા સત��થા પર રોડ લગાવ ્ો અને 

૧૮૫૬ માં ાિધિા ાિિાહ ડા દો બનાિિામાં આવ ો. ાિદશે�ઓ ો ારે આપણો દેશ છોન�ને ગ ા ત ્ારે સ ્�ઓ પુ�ષો સાથે ડામ 

ડરત� હોિા છતાં એનંુ મહતિ્ ર�ું ન હતંુ.  
 

મહાતમ્ા ગાંધ�  ં  ઇાએન્ ામાં લખ ંુ્ હતંુ ડે અમાર� અભાગ� બહનેોને પુ�ષોએ પોતાન� હિશ માટે િેચ� દ�ધ� છે. પુ�ષોએ ોે 

ડાનૂન બનાિ્્ ્ા ોેમાં માહલાઓને અપમાનોનડ ાસથ્ાતમાં મૂડ� છે. એિા ાન મો ડાનૂન માટે ભ ાનડ દંન ભરિો પનશે. 

સિ્ાંતં� ન� લનતમાં સ ્�ઓએ પોતાનો ફાળો આપ ો છે. સિ્ા� � ડામદાર માહલા સંધ દિારા પણ સ ્�ઓના સિા�ગ� ાિડાસ 

માટે � ાસ ડ �. સ ્�ને આ�થરડ દાષટ્એ આત્્્માનભરર બનાિિાનો ઉદેશ હતો. આ સેિા સંસથ્ામાં માહલા ો સભ ્ બન� શડે. 
આોે માહલા સદસ ્ોન� સંખ ્ા ૪૬૦૧૬ છે.  
 

આોન� સ ્�્એ સમએિ્ માં ાિ�િાસ ડરે છે. તે ભતૂડાળ, િતરમાન અને ભાિષ ્ આ  ણે  ડાળન� સાથે �િિાન� સમો રાખે 

છે. આોે ામ�ન ા દિારા સુહાગરાત સ ્�નાં ગપુ ત્ો ભાગો,  ૌિનો ભરપૂર આનંદ આપિાનો દાિો ડરિાિાળ� �ફલમ્ો સમાોને 

ગેરમાગ� દોરે છે. તો આનો ાિ�ધધ્ સમાો ડરે તો ો સ ્�ઓન� ગ�રમા ોળિાશે. આોે સ ્� પર બળાતડ્ાર ડરિામાં આિે તે 

સ ્�નંુ નામ અને ચહેરો આપિામાં આિતો નથ�. આોે આપણે એ પણ ભુલિું ન ોોઇએ ડે દંગલન� બે બહનેો ગ�તા ફોગટ ોેના 
ાપતાએ �દડર�ને ડુસ ત્� માટે તૈ ાર ડર�. હમણાં ઇાએન્ ન આઇનલ શો આિે છે. ોેમાં માએ ્ા નારંગ નામન�  ુિત�ને એ સટે્ો સુધ� 
પહ�ચાનિામાં એનો પાત અને એનાં સાસરાિાળાનો સંપૂણર સહડાર એને મળ ો છે. એિો ો  ટ�.િ�. પર આિતો શો �ાઇમ પે ોલ 

અને સાધિાન ઇાએન્ ામાં સ � ોે દેહ વ ાપારમાં સંપના  છે એને ડેિ� ર�તે બહાર ન�ડળિું એિો સારો મેસેો સમાોને આપે છે. 

૮મ� માચર આંતરરાષ ્�  માહલા �દિસ તર�ડે ઉોિિામાં આિે છે. આ સ ્�ઓન� ાસથ્ાતમાં સુધારો લાિિા સ ્� ાશકણનાં 
�માણમાં િધારો ડરિાનો છે. આોે સ ્� અભ ્ાસો ઘણાં થ ા પરંતુ આ અભ ્ાસનો હતેુ તો શોષણ અને અત ્ારચારરાહત સમાો 

રચનાને પુરસડૃ્ત ડરિાનો છે. આોે ાિ�િનાં તમામ દશેોમાં સ ્� અભ ્ાસ નંુ મહતિ્ િધ� ર�ું છે. નિ� પધધ્ાત, નિા સંશોધનો 
િને લોડોનો સાચો ઇાતહાસ બહાર લાિ� લોડોનંુ સમાોમાં સાચું અને  ોગ ્ સથ્ાન દશારિિાનો હતેુ છે. આપણા સમાોમાં 
નાર�િાદનાં ખોટા ખ ્ાલો �િત� છે. નાર�િાદનો ચોકડસ ખ ્ાલ આપિો અધરો છે. ડારણડે તે ઐાતહાાસડ અને સાંસડૃ્ા�ડ 
િાસત્ાિડતા પર અને લોડોન� �ગૃા� અને સમાોન� ડકા પર આધાર રાખે છે. ટંૂડમાં, આોે નાર�િાદ એટલે ઘરમાં તેમો ઘરન� 
બહાર સ ્�ઓન� સમાનતા, ગૌરિ અને પોતાના શર�ર, �િન પર ડાબૂ અંગેન� પસંદગ�ન� સિ્તં�તાન� �ાાપત્ માટેન� લનત.  
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બંધારણ�  ોોગિાઇઓ િને તેમો ડેટલા ડા દાઓ િને ટેડો આપ�ને સ ્�ઓનો દરજોો �ચો લાિિાના � ાસો થ ા છે. 

સ ્�ઓ પોતાનાં અાધડારો મેળિિા આગળ આિ� છે. આઝાદ�નાં ૫૦ િષર પછ� બંધારણમાં આપેલા હકડ અને રકણ માટે 
સ ્�ઓ �ગૃત બન� છે. સ ્�ના દરજ�માં િધારો લાિિાના સાધન તર�ડે ાશકણ નો ઉપ ોગ ડ �. સ ્� ાશકણમાં િધારો 
ડરિાન� શ�આત ૨૦મ� સદ�નાં શ�આતથ� ો થઇ ગઇ. ૧૯૭૫ ને આંતરરાષ ્�  ભાુમડા પર માહલા િષર તર�ડે મનાિિામાં 
આવ ંુ્ ત ારથ� સ ્� ાિષ ડ અભ ્ાસનો નિો  ુગ શ� થ ો. ોેન� શ�આત મેાકસડોમાં  ો� ેલ� આંતરરાષ ્�  પ�રષદથ� થઇ.  
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