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૨૧મી સદીમાાં નારીન ાં સ્થાન 
કેકા રમેશચન્દ્ર ભટ્ટ  

વિઝિટીંગ પ્રોફેસર – દયાપર,  પી.એચ.ડી - સ્ટુડન્દ્ટ (સૌરાષ્ટ્ર યવુિ. રાજકોટ) 
સાર :-  
 ગવિ, પ્રગવિ અિ ે સ્સ્િવિિી પરસ્પર વિરોધાભાસી રષ્ષ્ટ્ટએ ૨૧મી સદી ઘણી રીિે જુદી પણ પડે છે. િો કેટલીક 
બાબિોમાાં હજુ તયાાં િે તયાાં હોઇએ એવુાં પણ માત્ર ઝચત્ર જ િહહ, હકીકિ પણ જોિા મળે છે. છિાાં સમ ખાિાિી આગળ િધીિ ે
િારી બોલિી, લખિી, વિચારિી, ખખડાિિી, હસિી િઇ છે. કમિસીબે રાજા રામમોહિરાયિી માાંડીિે ઇલાબેિ ભટ્ટ ્સધુી કે 
કુટ્ટીલક્ષ્મી સધુી ધમમ-જાવિિો એરુ હજી આભડિો જ રહ્યો છે. ‘પદ્માિિી’િો બાંડખોર વિરોધ કાાં િો દબાઇ ગયો છે કે ‘દબાિી’ 
દેિામાાં આવ્યો છે. ‘મઝણકઝણિકા’ દરિાજે ટકોરા મારે છે. તયારે એક િારી િરીકે કહિેા બેસ ુાં િો ભગિાિ મનિેુ કોણે ઇજારો 
આપ્યો કે 

 “ ઢોલ ,ઢોર શરુ અરુ િારી, 
યે સબ િાડિ કે અવધકારી.” (તલુસીદાસ)  

િો એક – ચાંદા કોચર, ઇન્દ્રા નયુી, ઐશ્વયામ બચ્ચિ, અરુાંધિી રોય, શ્રેયા ઘોષાલ, બરખા દત્ત, એકિા કપરૂ, હકરણ 
બેદી, આિાંદીબિે પટેલ, સાવિયા વમરિા, સ્મવૃિ ઇરાિી, િીિા અંબાણી િેમજ હજીયે કેટલાક અિાજો જેિે િારીિા અિાજો 
કહી શકાય એ પણ છે; પરાંત ુખદુ િારીિે ઢાંઢોળી દે એિી પ્રિીવિ એ છે કે િારી બોલિી હિી, બોલિાાં બોલિાાં બહાર 
િીકળિી હિી, તયારે આંગણામાાં િેિો અિાજ કહિેાિા ઘુાંઘટમાાં ગુાંગળાઇિે જૌહર સધુી બહાર િીકળિો. હિ ે િારીિ ે
સમજિા, સાાંભળિા, િબળી પાડિા, પડકારિા કે જીિિી સળગાિી િાખિા (!) એકાદ િર, િારી કે કોઇક બોલિી સ્ત્રી િેિા 
પડખે છે. એક કાજલ ઓિા બોલે છે, એક ઋિાંભરા બોલ ેછે, એક સષુ્ટ્મા સ્િરાજ બોલે છે, એક સીિા રમણ કેન્દ્રીય સરુક્ષા 
માંત્રી બોલે છે, િાળીઓ પડે છે, કોઇક જાગી જાય છે; પણ િક્િાિે ફાળે પડેલી િાળીઓ પછીિો સિૂો કોલાહલ ઘેરી િળે છે. 
હા.. િારીન ુાં સ્િાિ ઊંચુાં અિશ્ય આવ્યુાં છે, પણ ઊંચાઇિો એ િખ્િ િારીએ પોિાિાાં લોહીિી, સાંકોચલેી લાગણીઓિી, 
િરફડિી િમન્નાઓિી અિે ખાંજરિીયે ધારદાર કલમિી સર્જ્યો છે. એટલે સમજી શકાય કે ‘સાિ પગલા આકાશમાાં’ િી િારી 
આજે લોક-સભાનુાં સ ાંચાલિ કરે છે, ઇન્દ્ટરિેશિલ બેંકોન ુાં સ ાંચાલિ કરે છે. કહિેાિી જરુર િિી કે કોઇપણ વિદ્યાશાખાિા 
પહરણામોિી મેરીટ યાદીમાાં ૧૦ માાંિી ૭ દીકરી હોય છે. એટલે કે િારી હોય છે. પરાંત ુહજીયે ‘ખાપ’ પાંચાયિમાાં કે િોિમ ઇસ્ટ 
રાર્જ્યોમાાં આજે પણ સબળા છિાાં અબળાિે ડાકણ સમજીિે િેિે પછૂયા વિિાય મારી િાખિામાાં આિે છે, પણ આંખ ઠારે એવુાં 
ઝચત્ર એ પણ છે કે કોલેજ, કોપોરેટ આમી, પાયલોટ કે કાળી મજુરી કરિી િારીિી કમમિી ટકાિારી ફરજિી રષ્ષ્ટ્ટએ ૬૦ % િી 
ઉપર છે.  
 ૨૧ મી સદીમાાં િારીએ એિો ટહુકો ગળામાાંિી ઘટા સધુી િહિેો મકૂ્યો છે. કોઇ એકલી અટુલી િારી એિી મોંઘીદાટ 
કારમાાં ઘરે આિી-જઇ શકે છે. કોઇ પરુુષિી સહાયિી િેિે જરૂર િિી. ‘સ્િયાંવસદ્ધા સક્ષમ શસ્ક્િશાળી છે.’ એિી પોિાિી 
ઓળખ એણે ઊભી કરી લીધી છે. ગળથિૂીમાાં મળેલ દીકરી િરીકેિી વિિશિાિે એણ ેશસ્ક્િમાાં પહરિવિિિ કરી છે, કરી રહી 
છે, કરિી રહશેે.   
સાંદર્ભ:- ‘િ ાંત્રી લેખ’ ભાગ-૨ લખેક:- દીપક માાંકડ(િા.૧૩-૨-૧૮, કચ્છવમત્ર),  
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          મારા અંગિ સ્ત્રોિો,  
          ઇન્દ્ટરિેટ.  
૨૧મી સદીમાાં નારીન ાં સ્થાન :-  
 િારીશસ્ક્િ વિિા આ સાંસારમાાં મનષુ્ટ્ય કાંઇ પણ કરી શકિો િિી. કેમ કે િારીશસ્ક્િ જીિિિા એન્દ્જીિ સમાિ છે. 
‘િારીએ િર વિપર્જ્યા િિેી અબળા િહહ પણ સબળા.’ ધરિી પર સૌિી પહલેાાં િારીશસ્ક્િિા રૂપમાાં માાઁ દુગામ ભિાિીનુાં 
અિિરણ િયુાં છે. બ્રહ્મા, વિષ્ટ્ણ ુઅિે મહશેિી ઉતપવિ િઇ. બ્રહ્માજીએ સષૃ્ષ્ટ્ટિી રચિાિી શરૂઆિ કરી. સર્જક સ્િરૂપા(બ્રહ્મા), 
પોષણ કરિારી(વિષ્ટ્ણ)ુ અિ ે વિસર્જિ કરિારી(વશિ) એટલે કે જીિિશસ્ક્િિા જ ત્રણ િામ છે. િારી પહરપણૂામ છે એમાાં બે 
મિ િિી. િૈહદક િાઙમય અિે ઇવિહાસ િારીિી સ્તવુિ કરે છે.  

‘યત્ર નાયભસ્ત   પજૂ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતા:’ 
કહિેાિી જરૂર િિી કે તે્રિા યગુમાાં દેિાસરુ સાંગ્રામમાાં રાજા દશરિિો જીિ બચાિિાર િારી કૈકેયી હિી. આજિી કલ્પિા 
ચાિલા કે સવુિિા વિઝલયમ્સ અંિહરક્ષ સધુી પહોંચી શકી છે. િેમ છિાાં વિકાસિી મખુ્ય ધારામાાં પણૂમરૂપિી િારીિે સામેલ 
કરિા માટે ઉદાસીિિા પ્રિિે છે એિી િા કોણ કહશેે? હા... િારી ઉતિાિિા આરાંભ િરીકે પહલેી કન્દ્યાશાળા શરૂ કરિામાાં 
આિી અિ ેવિિોહદિી િીલકાંઠ પ્રિમ સ્િાિક િયાાં. ડેટાબિે કહ ેછે કે આજે IAS, IPS, IRS, IFS, CA િગરેેમાાં િારીએ કાઠુાં 
કાઢ્ુાં છે એિો યશ િેમિાાં વપતપૃહરિારિે વિશેષ જાય છે. આજે િો િારી ફોજમાાં દાખલ િઇ રહી છે તયારે એ િાિિો છેદ 
ઉડી જાય છે કે પરુૂષિા મકુાબલે િારી શારીહરક રષ્ષ્ટ્ટએ ઓછી શસ્ક્િશાળી છે. િેિી કમજોરી િો સ્ત્રીનુાં સ ાંિેદિશીલ હ્રદય છે 
એટલે પ્રતયક્ષ હુમલામાાં કે મારામારીમાાં િોડીક િબળી પડે છે.  
 બીજી બાજુ સરકાર િરફિી િારી ઉતિાિિી હદશામાાં પહલે કરીિે વિવિધ કાયમક્ષેત્રો જેિાાં કે વશક્ષણ, આરોગ્ય, 
િકવિકી, િેપાર િાઝણર્જ્ય િગેરે સર કરિી રહી છે. એટલુાં જ િહહ, પરુૂષિા મકુાબલે િેિો CR (કેરેક્ટર હરપોટમ) ઉચ્ચ કક્ષાિો 
આિે છે. હિે િો િારી િાઇટ ડયટુીમાાં પણ અડીખમ છે, છિાાં સમાજિા કહિેાિા જાડી ચામડીિા આગેિાિો િિે ે‘ભોગ્યા’ 
માિે છે. દહજે િમેજ ત્રણ િલાક જેિી પરાંપરાઓ િિેાાં ઉતિાિમાાં બાધાઓ ઉભી કરે છે. પરાંત ુમખુ્ય કારણ પરુૂષપ્રધાિ 
સમાજિી ખોરી દાિિ છે એમ કહી શકાય.  
 ૨૧ મી સદી િારીિી સદી છે એિો ઢોલ આખી દુવિયામાાં પીટિામાાં આિે છે છિાાં દર કલાકે એક વિભમયા પીંખાય 
છે, એક સકુન્દ્યા સિી બિે છે, એક લાડલીિો પવિ તયાગ કરે છે, એક િધ ુ– િહુ ભરણપોષણિો કેસ જીિિા કોટમિા ધક્કા 
ખાય છે, એક ભણલેી ગણલેી િારી અમકુ ચોક્કસ કોમિી હોિાિી પરીક્ષામાાં સારા ગણુ મેળિિા છિાાં િોકરીિી િાંઝચિ રહ ે
છે. જો ‘અિાિ મહહલા આશ્રમ’ છે િો ‘અિાિ પરુૂષ આશ્રમ’ કેમ િિી ? એટલે જ િારીએ પોિાિો રસ્િો પોિ ેકરિો પડયો 
છે. વશક્ષણ મફિ અિ ેફરજીયાિ છે, પણ સરુક્ષા અિે સન્દ્માિ િારી માાંગે છે િોયે ક્યાાં મળે છે ? િારીએ શા માટે કોઇ પણ 
સ્િરૂપે પરુૂષ પર આધાહરિ રહવે ુ ાં પડે છે ? એ સાચા અિમમાાં િાાંસીિી રાણી લક્ષ્મીબાઇ ક્યારે બિશે ? એક મલાલા યસુફુિે 
િાઝલબાિોિો ડર લાગિો િિી પણ કેટલી મલાલાઓ હજી મ ૂાંગી છે ? 
 આધવુિક િારીએ શસ્ક્િશાળી બિિાિી િમન્નામાાં િસ્તિુ: િારીિા અબાવધિ અવધકારમાાં િેિી જાિ રેડી દીધી છે 
જેિે કારણે અંશિ: પહરિિમિ આવ્યુાં છે. સૌભાગ્યિા સોળ શણગારિો િારીએ સ્િીકાર- સતકાર કરીિે િોડો-ઘણો તયાગ કયો 
છે. ઘર, ઘ ૂાંઘટ અિે ઘરચોળાાંિી કેદમાાંિી િારી િામનુાં બલુબલુ મકુ્િ િિા છિાાં સ્િચ્છાંદ િિી બન્દ્યુાં. દરરોજ રેિમાાં જિી-
આિિી િારીઓિી હહિંમિ – િાકાિ જોઇિે પરુૂષો મોંમાાં આંગળાાં િાખી દે છે. ચલુો કે ચોકીમાાં શ્વસિી િારી આજે ICICI કે 
ICC માાં પ્રમખુ પણ છે. િારીએ પરુૂષ જેિો િેશ પણ ધારણ કયો છે. ઘોડેસિારી, રાઇફલ શહૂટિંગ, યદુ્ધકળામાાં પ્રવિણ હોય 
એિાાં ઉદાહરણો િાાંસીિી રાણી લક્ષ્મીબાઇ કે પન્ના ધાય જેિા ઘણાાંય મળશે. આપણા ઇવિહાસ પાસે િેિાાં સેંકડો રષ્ટ્ટાાંિો છે. 
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અરે ! ઇવિહાસ પાસે જ શા માટે ! દર િરસે અપાિા પદ્મશ્રી, પદ્મભષૂણ, પદ્મવિભષૂણ, મેગ્સેસ,ે બકૂર કે િોબલે 
પાહરિોવષકોિી યાદી જુઓિે . . . ! આજે ઇન્દ્ટરિેટિો યગુ છે. જેમાાં માસ મીહડયા બહુ જ મોટુાં શસ્ક્િશાળી માધ્યમ છે. જે સ-
િસિીર સમાચારો આપ્યા કરે છે. એમાાં હરપોટમર િરીકે ૮૦% િારીઓ છે. હડસ્કિરી અિે િેશિલ ર્જ્યોગ્રાફીમાાં બકેગ્રાઉન્દ્ડ 
િેરેશિિી જ્ગગ્યાએ એટલે કે પાશ્વમ જિવિકા સાંિાદમાાં િારી હરપોટમર િરીકે હોય છે િેમજ િેશિલ કે ઇન્દ્ટરિેશિલ ઇિેન્દ્ટસમાાં 
પણ ગઇ કાલિી તલુિાએ આજે િારીિી દબદબાપણૂમ સહિય ઉપસ્સ્િવિ આંખ ઠારે છે. 
 ર્જ્યારે પરુૂષોિે િારીિી જરૂર પડી, તયારે િેઓએ આગ લાગી તયારે કુિો ખોદ્યો. કન્દ્યાઓિી ઘટિી જિી સાંખ્યાિે 
કારણે લગ્િસાંસ્િા તટૂી રહી છે. દરેક સમાજમાાં દીકરીઓ ઓછી છે તયારે જાણ ેઆકાશમાાંિી એક પરી હાિમાાં ‘બેટી બચાિો, 
બેટી પઢાઓ’ લઇિ ેઊિરી પડી. િો હુાં અિશ્યપણે માનુાં છાં કે દીકરીિા જન્દ્મ પિેૂ કે જન્દ્મ પછી િેિા પર અતયાચાર 
કરિામાાં આિિા હિા કે આિે છે એિો ઇજારો પરુૂષિે કોણે આપ્યો ? દીકરીિે દૂધપીિી કરિાિો હરિાજ ક્યાાંિી આવ્યો ? 
પ્રેમલગ્િ, ઝલિ ઇિ હરલશેિશીપિે બાદ કરિાાં ઘરિા િડીલો કે ગોર મહારાજ કન્દ્યા શોધી લાિિા એિો િો જાણે એકડો 
િીકળી ગયો છે. હિે એકાએક દીકરીિી મહત્તા સમજાઇ રહી છે.  
 િેશિલ ફેવમલી હલે્િ સિે ડેટાિો િાજો અહિેાલ જણાિે છે િે મજુબ સમાજમાાં ૧૫ િી ૪૯ િષમિી િયજુિિી 
૭૯% મહહલાઓ અિ ે૧૫ િી ૫૪ િષમિા િયજુિિા ૭૮% પરુૂષો કુટુાંબમાાં ઓછામાાં ઓછી એક દીકરી હોિી જોઇએ એિો 
આગ્રહ કરી રહ્યા છે. ૨૦૦૫-૦૬ માાં કરિામાાં આિલેા સિેમાાં ૭૪% મહહલા અિે ૬૫% પરુૂષોિે જ કુટુાંબમાાં એક બેટીિી 
આિશ્યકિા જણાઇ હિી. આિા પરિી સ્પષ્ટ્ટ િાય છે કે સમયાાંિરે દીકરીઓ પ્રવિ જોિાિા સમાજિા અઝભગમમાાં પહરિિમિ 
આવ્યુાં છે. ગ્રામીણ વિસ્િારિી ૮૧% અિે શહરેી વિસ્િારિી ૭૫% મહહલાઓ બેટી ઇચ્છે છે. આ સદીિા વિશ્વવિભવૂિ આપણા 
િડાપ્રધાિશ્રી માિિીય િરેન્દ્ર મોદીિા ‘બેટી બચાિો, બટેી પઢાઓ’ કાયમિમિી શરૂઆિ િઇ, તયારે ઘણાએ િિેી સફળિા 
વિશે પ્રશ્નો કયામ હિા, પરાંત ુસમયાાંિરે આ અઝભયાિ સફળ િઇ રહ્ુાં છે. અિેક રાર્જ્ય સરકારોએ એિી પાંચાયિોિે સન્દ્માવિિ 
કરિાિો વિણમય લીધો હિો કે ર્જ્યાાં છોકરાઓિી સરખામણીમાાં છોકરીઓિો રેવશઓ બહિેર છે. પ્રસિ પિેૂ ઝલિંગ પરીક્ષણ 
વિષેધ કાયદાિો પણ કડકાઇિી અમલ િઇ રહ્યો છે. એક કે બે બાળકી પછી પહરિાર વિયોજિિો વિણમય લેિારનુાં સન્દ્માિ 
કરિામાાં આિે છે. આ પગલાાંિે વ્યાપક બિાિિાિી જરૂર છે. ર્જ્યારે પ્રમાણ સધુરી રહ્ુાં છે, તયારે િમામ ક્ષેત્ર ેકન્દ્યાઓ જે 
વસદ્ધદ્ધ હાાંસલ કરે છે િે કુટુાંબિે કેિી રીિે મદદરૂપ િઇ શકે િે અંગ ેસમાજમાાં ખાસ અઝભયાિ ચલાિિાિી આિશ્યક્િા છે. 
આમ િશે િો જ કન્દ્યા કે મહહલા પરુૂષ સમોિડી િશે. ‘બેટી બચાિો, બેટી પઢાઓ’ અઝભયાિિી જેમ ‘બેટીિી આિશ્યક્િા 
સમજો’ અઝભયાિ હાિ ધરવુાં એ હિેિા સમયિી માાંગ છે. ભારિમાાં સ્ત્રી કેળિણી વિ:શલુ્ક છે એિો વ્યાપ આખા વિશ્વમાાં ખાસ 
કરીિે ગાિા પટ્ટી અિે િાયવ્ય એવશયાિા દેશોમાાં કરિાિી જરૂર છે.  
 અનસુ્િાિકિી ઉચ્ચ વશક્ષણ માટે જેમ કન્દ્યાિે ભણિા માટે િહહિત ્ફી છે, એિો અમલ ખાિગી યવુિિવસિટીઓ પણ 
કરે, િો ક્િોઝલટી એન્દ્ડ ક્િોઝલટી એટલે કે િદ્દિ સામાન્દ્ય સ્સ્િવિિી કન્દ્યા પણ પરમોચ્ચ ઉપાવધ પ્રાપ્િ કરી શકે અિે િે માટે 
હડસ્ટન્દ્સ એર્જ્યકેુશિિી માત્ર મહહલાિા વશક્ષણ માટેિી સ્પેવશયલ ચેિલ્સ શરૂ કરિામાાં આિે અિે જે િારી આજે પણ ઘરમાાં 
છે, ઘ ૂાંઘટમાાં છે િે પણ ભણશે િો િેિા સાંિાિોિે પણ ભણાિશે અિે ભણશે િો જ પોિાિા અવધકારો વિશે જાણશે. ફરજિી 
ગળથિૂી િેિે મળી ચકૂી છે. પોિાિા અવધકારો માટે ક્ષમિા હોિા છિાાંય લડિી િારી આિિારાાં ભવિષ્ટ્યમાાં એકલી િહહ હોય. 
કારણ કે હિે િેિી સાંખ્યા ઉત્તરોત્તર િધિી રહી છે અિે િધિી જશે. આજે ૨૧મી સદીમાાં ઘરિી આંગણુાં, તયાાંિી શરેી, ગામનુાં 
પાદર િટીિ,ે સીમિે સીંચીિ ેજગિિાાં વિવિધ ક્ષતે્રોમાાં િારી િેિો ડાંકો િગાડી રહી છે અિે ભવિષ્ટ્યમાાં િોકરી કે વ્યિસાયિી 
જાહરેાિો ‘માત્ર સ્ત્રીઓ માટે અિામિ’ એમ લખલેી પ્રવસદ્ધ િશે. તયારે પણ એ િારી પતુ્ર, ભાઇ કે વપિાિે પણ સાિ ેજ રાખશે 
કે જે પરુૂષે િેિે ઘરમાાં ગોંધી રાખી હિી. કેમ કે આખરે િારી માિા, બહિે, પતુ્રી કે પતિી છે, હિી અિે રહશેે...... 


