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“નલયણણત યલુતીઓભ ાં અનકુરૂનની વભસ્મ ઓ – એક 

વભ જળ સ્ત્રીમ અભ્મ વ” 

યભ ય ઔણિત્મ દેલી એવ. 

ી.એિ.ડી. સ્કરય, અનસુ્ન તક વભ જળ સ્ત્ર વલબ ગ 

વયદ ય ટેર યવુનલવીટી, લલ્રબ વલદ્ય નગય 

વભ જ એ ભ ત્ર ભ નલીઓન વમદુ મ કે એકત્રીકયણ નથી. યાંત ુ તેભની લચ્િેન  

વ ભ જીક વાંફાંધની વ્મલસ્થ  છે. આ વ ભ જીક વાંફાંધનુાં કે્ષત્ર અત્માંત વલળ  છે. જેભ ાં 

ભ નલી એક વ ભ જીક પ્ર ણી તયીકે પ્રત્મેક વ્મક્તત વ થે કઈ ને કઈ વાંફાંધથી જડ મેર  

શમ છે. જેભ કે યતતવાંફાંધથી, વગ ઈન વાંફાંધથી, વશક યન વાંફાંધથી, ર ગણી કે 

વશ નભુવૂતની બ લન થી એકફીજાની વ થે જડ મેર  શમ છે. આભ વભ જન  ઉદ્દબલ 

વલક વ અને ઘડતયભ ાં  ાંિ વ લવવત્રક વાંસ્થ ઓ ભશત્લન બ ગ બજલતી શમ છે. જેલી 

કે ધભવવાંસ્થ , આવથિકવાંસ્થ , વળક્ષણવાંસ્થ , કુટુાંફવાંસ્થ  અને રગ્નવાંસ્થ ન વભ લેળ થ મ 

છે. ટૂાંકભ ાં વ્મક્તતનુાં વભગ્ર જુથજીલન વાંસ્થ કીમ ભ ખ ભ ાં જીલ મ છે. પ્રત્મેક વભ જ જે 

કાંઈ પ્રવવૃિઓ કયે છે. તે તેની વાંસ્થ ઓ દ્વ ય  ળક્ય ફને છે. એટલુાં જ નહશ ણ આ 

વાંસ્થ ઓ દ્વ ય  પ્રત્મેક વભ જન  વ ાંસ્કૃવતક લ યવ નુાં વ તત્મ જલ મ યશ ેછે. યાંત ુઆ 

ફધી વ ભ જીક વાંસ્થ ઓને કેટર ક નીવતવનમભ, ધયણ, મલૂ્મ શમ છે. વભ જ 

વ્મક્તતન ેતે અનવુયલ  પે્રયે છે. ત કેટર ક નીવતવનમભ મલુ્મ, વભ જ ય અંકુળ મકેુ 

છે. આભ દયેક વાંસ્થ ઓભ ાં વતત હયલતવન આલતુાં યશ ેછે. 
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વભ જભ ાં પ્રલતવતી આ  ાંિ વ લવવત્રક વાંસ્થ ઓભ ાં કુટુાંફવાંસ્થ , અને રગ્નવાંસ્થ  

મખુ્મ છે. તેથી જ વભ જન  વ તત્મ, વાંલધવન અને વલક વન આધ ય રગ્નવાંસ્થ  ઉય 

યશરે છે. વભ જળ સ્ત્રી ટ લ્કટ  યવન્વે વભ જની ક મ વત્ભક આલશ્મકત ઓની િિ વ 

કયી છે. ક મ વત્ભક આલશ્મકત ઓ પ્રભ ણે વભ જની મૂભતૂ આલશ્મકત  વભ જને નલ  

વભ્મની છે. જુન  વભ્મ વલદ મ રે છે. એટરે કે લમણિત મતૃ્ય ુ ભે ત આ હયતત 

સ્થ ન ય નલ  વભ્મન ઉભેય કયલ ડ ેછે. અને નલ  વભ્મન ઉભેય થ મ ત જ 

વભ જની વ તત્મત  જલ મ યશ ેછે. વભ જભ ાં નલ  વભ્મ અને તે ણ વભ જ ભ ન્મ 
ક મદેવયન  વભ્મ ઉભેય લ  જઈએ અને તે ભ ટે સ્ત્રી – પરુૂન  રગ્ન આલશ્મક છે.  

રગ્ન ળબ્દ વાંસ્કૃત બ  ન  लग ળબ્દ યથી ઉતયી આવ્મ છે. તેન  ળબ્દ થવ 
જત  રગ્ન એટરે સ્ત્રી – પરુુન  દેશનુાં જડ ણ એભ કશી ળક મ.1“જશન્વન 

વભ જળ સ્ત્રની વ્મ ખ્મ  આત  રખે છે કે “વભ જળ સ્ત્ર વ ભ જજક જૂથન અભ્મ વ કયે 

છે. આલ  જૂથન  આંતહયક વાંગઠનન  સ્લરૂ, તેને ટક લી ય ખતી તથ  તેભ ાં હયલતવન 

ર લતી પ્રહિમ ઓ અને જૂથ લચ્િેન   યસ્હયક વાંફાંધન અભ્મ વ કયે છે.” બ યતભ ાં 

હશન્દુધભવભ ાં થત  ‘રગ્ન’ ને વ વાંસ્ક યભ ન એક વાંયક ય ગણલ ભ ાં આવ્મ છે. જેભ ાં 

રગ્ન એ ભ ત્ર ફે વ્મક્તતઓનુાં વભરન નશી યાંત ુ ફે વલત્ર આત્ભ ઓનુાં વભરન 

ગણલ ભ ાં આવ્યુાં છે. જેભ ાં વ ભ જીકવાંસ્થ ઓન નીવતવનમભ અને યાંય ગત ધ વભિક 
વલધીવલધ નનુાં ખફુ ભશત્લ યશલે ુાં છે. રગ્નન  ફાંધનભ ાં જડ ન ય સ્ત્રી – પરુૂ (યગુરને) 

અક્ગ્નની વ ક્ષીભ ાં એ પ્રવતજ્ઞ  રેલડ લલ ભ ાં આલે છે કે જીલનબય એકફીજાને લપ દ ય 

યશીશુાં. એકફીજાનુાં વન્ભ ન કયીશુાં. જીલનભ ાં આલન યી વ યી કે ખય ફ હયક્સ્થવતઓભ ાં 
એકફીજાની વ થે ડછ મ ની જેભ ઊબ  યશીશુાં. અશી સ્ત્રી – પરુૂને વભ નત ન દયજ્જ 

આલ ભ ાં આવ્મ છે. યાંત ુબ યતીમ વભ જભ ાં વદીઓથી પરુુનુાં જ લિવસ્લ યશલે ુાં છે. 

જ્મ યે સ્ત્રીની ભવૂભક ને પરુુ કયત  ઉતયતી કક્ષ ની ગણલ ભ ાં આલી છે.  

                                       

1 સમાજશાસ્ત્રીય રરચય, જ્હોનસન્સ 
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લતવભ ન લ સ્તવલકત ભ ાં વિભી વાંસ્કૃવતન પ્રબ લ અને લધત  જત  ઉચ્િ 

વળક્ષણ અને વ્મલવ મ કે્ષત્રભ ાં પરુુની વભકક્ષ તક ભી શલ થી સ્ત્રીઓન   યાંહયક 

દયજ્જાભ ાં તથ  વલિ યવયણીભ ાં હયલતવન આલેલુાં છે. તેઓએ વાંપણૂવ ણે જૂની 

યાંય ઓને ત્મજી દીધી છે એવુાં નથી. યાંત ુ વળક્ષણન ાં ક યણે તેભન  વલિ યભ ાં 

હયલતવન આવ્યુાં છે. તેથી તે ત નુાં જીલન સ્લતાંત્ર અને મતુત યીતે જીલલ ની ઈચ્છ  

ય ખે છે. યાંત ુ સ્ત્રીની દ્રષ્ટટએ રગ્ન એ ફે વ્મક્તતઓનુાં જડ ણ નહશ ણ ફે કુટુાંફનુાં 

જડ ણ છે. જેભ ાં નલયણણત યલુતીને ત ની ‘સ્લ’ ઓખ, ઈચ્છ ઓ, સ્લપ્નને 

ત્મજીને યલુકન  કુટુાંફ વ થે અનકુરૂન વ ધવુાં ડે છે. અશી યલુતી એક ઘયની વાંસ્કૃવત 

છડીને ફીજા ઘયની વાંસ્કૃવતભ ાં જામ છે. ત્મ યે તે શાંભેળ  તે હયલ યને અનરુૂ થલ  

પ્રમત્ન કયતી શમ છે. તેન  લતવન વ્મલશ ય અને ખ વ કયીને એક ત્ની, લહુ,  બ બી, 

દેય ણી, જેઠ ણીન ાં રૂભ ાં ભવૂભક  કે પયજ ફજાલતી શમ છે.  

યાંત ુ રગ્ન ફ દ સ્ત્રીને એક નલ  કુટુાંફન  વ ભ જીક યીતયીલ જને ત ન  

દૈવનક ક મવભ ાં અનવુયલ  વ વયીભ ાં કેટર ક રૂઢીચસુ્ત વનમભને લગી યશવે ુાં. દયેક 

ક મોભ ાં વોની ભાંજૂયી રેલી કે તેભન  વર શ સિૂન પ્રભ ણે લતવવુાં આલ  વભમે 

વ વયીક્ષન  લડીર અને લહુન  જનયેળન ગેન  ક યણે તેભન  વલિ ય ણબન્ન શલ થી 

ઘયભ ાં દયયજ ભ નવવક વાંઘવન  પ્રશ્ન ઉબ  થત  યશ ેછે. જેથી ક યણે યણણત યલુતી 

ત ન  યજીંદ  જીલનભ ાં ફાંધનન અનબુલ કયે છે. અને તેનુાં મખુ્મ ક યણ વમયકે્ષ 

ભેરી સ્લતાંત્રત . જ્મ યે ફીજી ફ જુ વ વયીકે્ષ હયલ યની જલ ફદ યીઓન ફજ 

શલ થી તેલન  દ મ્ત્મ જીલનભ ાં અનકુરૂ ન ની વભસ્મ ઓ ઉબી થ મ છે.  

પ્રસ્તતુ અભ્મ વ નલયણણત યલુતીઓભ ાં અનકુરૂનની વભસ્મ  એક 

વભ જળ સ્ત્રીમ અભ્મ વ અભ્મ વકે્ષત્રે તયીકે દ શદ જીલ્ર ન  ૮ ત લકુ ભ ાંથી ૨ 

ત લકુ ન  ૧૭૦ ગ ભભ ાંથી રટયી દ્ધવત દ્વ ય  12 ગ ભની વાંદગી કયલ ભ ાં આલી 

શતી. જેભ ાં ૨ લવ સધુીન  વભમગ  ભ ાં જે યુાંલ તીઓન  રગ્ન થમેર શમ તેભન 

વભ લેળ કયલ ભ ાં આવ્મ છે. જેભ ાં આકક્સ્ભક શતેપુલૂવક મદ્ચચ્છ વનદળવન દ્વ ય  મરુ ક ત 
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રેલ ભ ાં આલી છે. અશીં સ્નફર દ્ધવત, વનયીક્ષણ દ્ધવત, મરુ ક ત અનસુિૂી જેલી 

દ્ધવતઓ દ્વ ય  અભ્મ વ શ થ ધયલ ભ ાં આવ્મ શત. આ વાંળધનની ળરૂઆતભ ાં  ાંિ 

નલયણણત યલુતીઓની મરુ ક ત રઈને  મરટ હયવિવ શ થ ધયલ ભ ાં આવ્મ શત. 

આ  મરટ હયવિવન ાં આધ યે મરુ ક ત અનસુણૂિભ ાં પેયપ ય કયીને અંતે મરુ ક ત 

અનસુિૂી તૈમ ય કયલ ભ ાં આલી શતી.  

પ્રસ્તતુ અભ્મ વભ ાં કેટરીક ઉત્કલ્ન ઓને આધ યે નક્કી કયલ ભ ાં આવ્મ છે.  

 રગ્નફ દ સ્ત્રી ભ ટે નલ  વ ભ જજક હયતીયીલ જને અન લલ ભ ાં ઉબી થતી 

મશુ્કેરી શમ ળકે.  

 વ વયી ક્ષન  વભ્મની લતવનવ્મલશ યને વભજીને તેભની વ થે વફાંધ ટક લલી 

ય ખલ  તે શમ ળકે.  

 વમયક્ષભ ાં યલુતીને ભેરી ‘સ્લ’ વનણવમ રેલ ની સ્લતાંત્રત  વ વયીકે્ષ 

અન્મની આજ્ઞ ઓન ેઅનવુયવુાં તે શમ ળકે.  
 વત – ત્નીન ાં વલિ યભ ાં ભતબેદ શમ ળકે.  

આભ, વલવલધ ઉત્કલ્ન ઓ ઘડી અભ્મ વન  શતેઓુની યિન  કયલ ભ ાં આલી છે.  

પ્રસ્તતુ વાંળધનન મખુ્મ શતેઓુ આ મજુફ છે.  

 નલયણણત યલુતીઓની વ ભ જજક આવથિક  ર્શ્વભવૂભક   

 નલયણીત યલુતીન  કુટુાંફીજન વ થેન  વાંફાંધ ત વલ .  

 નલયણણત યલુતીન  કુટુાંફીજન વ થેની અનકુરૂનની વભસ્મ  ત વલી.   

ઉયતત વાંળધનન ાં ત યણ નીિે પ્રભ ણે છે.  

 ૨૫ ઉિયદ ત ઓ ૧૮ થી ૨૧ લવની લમજૂથ ધય લે છે.  

 ૨૫ ઉિયદ ત ઓ ૨૨ થી ૨૫ લવની લમજૂથ ધય લે છે.  
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 ૨૫ ઉિયદ ત ઓ ૨૬ થી ૨૯ લવની લમજૂથ ધય લે છે. 

 ૨૫ ઉિયદ ત ઓ ૩૦ થી ૩૩ લવની લમજૂથ ધય લે છે. 

અશીં ઉંભય એલ વભમગ  છે જેભ ાં એક તયપ અભ્મ વ િ લ ુશમ છે ક ાં ત 

નકયી ભેલલ  વાંઘવ કયલ ભ ાં આલે છે. તેથી અભ્મ વભ ાં ઉંભયને કેન્દ્રભ ાં ય ખલ ભ ાં 

આલી છે. છકય ની ઉંભય ૨૧ લવની અને છકયીઓની ઉંભય ૧૮ લે રગ્ન ભ ટે 

વયક ય દ્વ ય  ભ ન્મ ગણલ ભ ાં આલી છે. તેથી અશીં નલયણણત યલુતીઓની ઉંભયન ે

ધ્મ નભ ાં ય ખલ ભ ાં આલી છે. 

પ્રસ્તતુ વાંળધનભ ાં ઉિયદ ત ન ધભવ ત વલ ભ ાં આવ્મ છે. 2“ભેણરનલ સ્કીન ાં 

ભત મજુફ ‘ફધ  જ ભ નલ વભ જભ ાં ધભવની ફ ફતભ ાં એકત  શમ છે અને 

ભ નલજીલનની જરૂયીમ તભ ાંથી ધભવ જન્મ્મ છે.’” 

 બ યતદેળને વલવધભવ વભબ લન નુાં પ્રવતક ભ નલ ભ ાં આવ્યુાં છે. આથી અશી 

હશન્દુધભવ  ન ય રકની વાંખ્મ  લ  ુ શલ થી પ્રસ્તતુ અભ્મ વભ ાં ૮૦ 

ઉિયદ ત ઓ હશન્દુ ધભવન  જલ  ભળ્મ  છે. જ્મ યે ૨૦ ઉિયદ ત ઓ 

મકુ્સ્રભધભવન  છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્મ વભ ાં ઉિયદ ત ની જ્ઞ વત ત વલ ભ ાં આલી છે. જેભ ાં ઓન, 

ઓ.ફી.વી., એવ.ટી., એવ.વી. કેટેગયીન ન વભ લેળ થ મ  

 અશી દયેક જ્ઞ વતઓને ત ન  ક મદ ક નનૂ શલ થી ત ની જ જ્ઞ વતભ ાં રગ્ન 

રગ્નલીધીઓ, વ ભ જજક યીલ જને ચસુ્તણે અનવુયલ ભ ાં આલત  શમ છે. 

જેભ ાં ઓન ૨૦ ઉિયદ ત ઓ, ઓ.ફી.વી. ૪૦, એવ.વી ૨૦ અન ેએવ.ટી. ૨૦ 

                                       

2 ધમમન ું સમાજશાસ્ત્ર, મેલનોવાસ્કી 
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ઉિયદ ત ઓ જલ  ભેર છે. અને લતવભ ન વભમભ ાં જ્ઞ વતન  ફાંધનભ ાં 

હયલતવન આલતુાં જલ  ભી યહ્ુાં છે. 

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભ ાં ઉિયદ ત ન ાં વળક્ષણ અંગે ભ હશતી ભેલલ ભ ાં આલી છે. 

જેભ ાં ૫૬ ઉિયદ ત ઓએ ઉચ્િિય ભ ધ્મવભક વળક્ષણ ભેલેર છે. જ્મ યે ૪૪ 

ઉિયદ ત એ ભ ધ્મવભક કક્ષ નુાં વળક્ષણ ભેલેર છે.  

 ગ્ર ભીણ વભ જભ ાં આજે ણ સ્ત્રેઓને ઓછાં વળક્ષણ આલ ભ ાં આલે છે. તેભણે 

ગશૃક મવ વળક્ષણ રેલ ની પયજ  ડલ ભ ાં આલે છે. અશી આણને સ્ત્રી વળક્ષણ 

પ્રત્મે ઉદ વીનત  દ ખલલ ભ ાં આલે છે. અને સ્ત્રીને ઓછાં વળક્ષણ આલ ભ ાં આલ ે

છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભ ાં નલયણણત યલુતીન  જીલનવ થીન  વળક્ષણ અંગે ભ હશતી 

ભેલલ ભ ાં આલી છે. જેન  ૬૫ ઉિયદ ત ઓન  વત વ્મલવ મરક્ષી વળક્ષણ 

ભેલેર છે. જ્મ યે ૩૫ ઉિયદ ત ન ાં વતએ ઉચ્િિય ભ ધ્મવભક વળક્ષણ ભેલેર 

છે.  

 અશી જઈ ળક મ છે કે વ્મક્તતન  જ્ઞ ન ત્ભક જગતન  વલક વ ભ ટે વળક્ષણ 

ભશત્લનુાં છે. વળક્ષણ વ્મક્તતત્લન  વલક વભ ાં અગત્મનુાં ભવૂભક  બજલે છે.  

 વાંળધનભ ાં જીલનવ થીન  વ્મલવ મ અંગેની ભ હશતી ભેલલ ભ ાં આલી છે. 

જેભ ાં ૩૯ ઉિયદ ત ઓન  વત વયક યી વ્મલવ મ કયે છે. ૬૧ ઉિયદ ત  

ખ નગી વ્મલવ મ વ થે વાંક મેર  છે. ખ નગી વ્મલવ મભ ાં તેઓ કાંનીભ ાં કે 

અન્મ જગ્મ એ વ્મલવ મ વ થે વાંક મેર  છે.  

અશીં જઈ ળક મ છે કે વ ભ જીક ભ ન્મત  પ્રભ ણે આવથિક ઉ ર્જનની 

જલ ફદ યી પરુુન  વળયે છે. પરુૂની આવથિક પ્રવવૃિ જેટરી વદ્ધય શમ તેટલુાં જ તેનુાં 

વભગ્ર કુટુાંફ આવથિક યીતે વદ્ધય ફને છે. અશી આવથિક ફ ફત આજે ણ ભશત્લની છે.  
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 પ્રસ્તતુ વાંળધનભ ાં ઉિયદ ત નુાં વ વયી ક્ષભ ાં સ્થ ન કેવુાં છે તે અંગે ભ હશતી 

ભેલી છે. જેભ ાં ૮૬ ઉિયદ ત  વ વયીભ ાં ભ ધ્મભ સ્થ ન ધય લે છે. 14 

ઉિયદ ત  ઉચ્િ સ્થ ન ધય લે િેશ.  

અશી યાંય ગત વભ જભ ાં સ્ત્રીનુાં સ્થ ન ઘયની િ ય દીલ ર પયૂત ુાં 
ભ મ વહદત શત ુાં. યાંત ુ ણિહટળ યગુ દયમ્મ ન વળક્ષણન પ્રિ ય – પ્રવ ય થત  

સ્ત્રીન  સ્થ નભ ાં હયલતવન આલતુાં જઈ ળક મ છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભ ાં ઉિયદ ત ન  લ  ુવળક્ષણ અંગે જીલનવ થીની પ્રવતહિમ  અંગે 

ભ હશતી ભેલી છે. ૭૫ ઉિયદ ત ન  જીલનવ થી લ  ુઅભ્મ વ ભ ટે યલ નગી 

આે છે. જ્મ યે ૨૫ ઉિદ વત ને તેભન  વત અને વ વયી ક્ષ તયપથી લ  ુ

વળક્ષણ રેલ  ભ ટે યલ નગી આલ ભ ાં આલતી ન થી.  

અશીં, આજે ણ સ્ત્રીને કઈણ ક ભ શમ વત, વત  કે અન્મ લડીર 

વ્મક્તતને પછૂીને જ કયલ નુાં કેશલ ભ ાં આલી છે. તેને શાંભેળ  અન્મ ય આધીન 

ય ખલ ભ ાં આલે છે. યાંત ુલતવભ ન વભમભ ાં સ્ત્રીઓ પરુુ વ થે કદભ વભર લતી 

થઇ છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભ ાં ઉિયદ ત ન ાં ઘયભ ાં પ્રલતવત  યવઈ પ્રલેળ અંગેન  નીવત 

વનમભની ભ હશતી ભેલલ ભ ાં આલી છે. ૪૬ ઉિયદ ત ઓન  ઘયભ ાં સ્ન ન કમ વ 

છી યવઈ પ્રલેળ કયલ ન વનમભ છે. ૨૮ ઉિદ વત ન  ઘયભ ાં યજસ્લર  

દયમ્મ ન યવઈ પ્રલેળ ય વનેધ છે. જ્મ યે ૨૬ ઉિયદ ત ન  ઘયભ ાં યવઈ 

પ્રલેળ કયલ  અંગેન  કઈ નીવત વનમભ નથી.  

અશી, વભ જભ ાં ધ વભિક ભ ન્મત  અને ફે ેઢીઓ લચ્િેન  વલિ ય 

લતવનભ ાં એક ભટી પ ર (અંતય) જલ  ભે છે.  

 પ્રસ્તતુ વાંળધનભ ાં ઉિયદ ત ન  નણાંદ વ થે ભતબેદ વજાવમ   છન  

ક યણની ભ હશતી ભેલલ ભ ાં આલી છે. ૫૮ ઉિયદ ત  નણાંદ વ થેની તકય યનુાં 

મખુ્મ ક યણ ઘયક ભને રઈને થ મ છે. જ્મ યે ૪૨ ઉિયદ ત ઓ અન્મ ક યણ 
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આે છે. જેભ ાં ઘભાંડી સ્લબ લ, વતને ણફનજરૂયી ખિવ કય લે તેથી, વ સનુી 

ક નબાંબેયણી કયત  શલ થી ઘયભ ાં ભતબેદન  પ્રશ્ન વજાવમ છે.  
અશીં જઈ ળક મ કે પ્ર િીન વભમથી જ નણાંદ – બ બીન  વાંફાંધ એ 

વાંઘવ કે વલલ દ સ્દ યહ્ય  છે. જ્મ યે નણાંદ – બ બી ય લિવસ્લ બગલ ન 

પ્રમત્ન કયે છે. ત્મ યે તેભ ાંથી કેટરીક લખત કોટુાંણફક વાંઘવ ઉદ્દબલે છે.  
 પ્રસ્તતુ વાંળધનભ ાં ઉિયદ ત ન  દેય ણી – જેઠ ણી લચ્િેન  વફાંધ અંગેની 

ભ હશતી ભેલલ ભ ાં આલી છે. ૪૮ ઉિયદ ત ન ે જેઠ ણી – દેય ણી નથી. ૩૪ 

ઉિયદ ત ન  દેય ણી – જેઠ ણી વ થે ઠીક ઠ ક વાંફાંધ છે. ૨૨ ઉિયદ ત ન  

દેય ણી – જેઠ ણી ભતબેદ વજાવત  યશ ેછે.  

અશી કશી ળક મ કે આજે ણ દેય ણી જેઠ ણીન  વાંફાંધભ ાં તકય ય થતી 

યશ ે છે. ત્મ યે નલયણણત સ્ત્રીને અનકુરૂનન ાં પ્રશ્ન વલકટ ફને છે. જેઠ ણી કે 

દેય ણી નલયણણત સ્ત્રી ય ત ન  હુકભ િર લે છે. ત્મ યે આલ  પ્રશ્ન કુટુાંફભ ાં 

વલકય  સ્લરૂ ધ યણ કયે છે.  

 રગ્ન ફ દ બવલટમભ ાં ઇચ્ચ્છત ફ કન  વભમગ   અંગેની ભ હશતી 

ભેલલ ભ ાં આલી છે. જેભ ાં ૩૫ ઉિયદ ત ન  ફ કની ઈચ્ચ્છત વભમગ  ભ ાં 

બગલ નની ઈચ્છ  જણ લ ેછે. ૩૯ ઉિયદ ત  રગ્ન વભમન  ૩ લવ છી ફ ક 

ઈચ્છે છે.  જ્મ યે ૨૬ ઉિયદ ત ઓએ આ અંગે ભ હશતી આી નથી.  

લતવભ ન વભમભ ાં લધતીજતી ભોંઘલ યી અને વળક્ષણન  ક યણ ે

નલયગુરની વલિ યવયણીભ ાં હયલતવન આલેલુાં જલ  ભે છે. નલદાંતીઓ 

પ્રથભ તે વ્મલવ વમક યીતે વદ્ધય થ મ અથલ  આવથિક યીતે ગબય ફને ત્મ ય 

ફ દ ફ ક અંગ ે વલિ યત  થમ  છે. આભ, વભગ્ર વલિ ય વયનીભ ાં આ વુનક 

વલિ યન  દળવન થ મ છે.  

આન  યથી એ ત યણ રૂે કેટર ક ભશત્લન  મદુ્દ ઓની છણ લટ કયી છે.  
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 લતવભ ન વભમભ ાં ણ યલુક કે તેન  ઘયન  કુટુાંફીજન લ  ુ વળણક્ષત અને 

કભ તી સ્ત્રી જીલનવ થી તયીકે ઓછાં ભશત્લ આે છે. તેઓ ભ ને છે કે વળણક્ષત 

અને કભ તી સ્ત્રી ત ન  કહ્ય ભ ાં નહશ તે ફ ફતન ડય જલ  ભે છે. અન ે

તેન  ક યણે કુટુાંફભ ાં વાંઘવ અને ભતબેદ વજાવમ છે.  

 જે કુટુાંફભ ાં ફે બ ઈઓ શમ છે ત્મ ાં ફે લહુઓ શલ થી તેભન  પ્રત્મે વ સનુ  

લતવનભ ાં ભશદઅંળે તપ લત જલ  ભે છે. જેન  ક યણે બેદબ લ અને ઘયન  

વભ્મ વ થે અનકુરૂન વ ધલ ભ ાં મશુ્કેરી ઉબી થ મ છે.  

ટૂાંકભ ાં એવુાં કશી ળક મ કે બ યતીમ વભ જ વતવૃિ ક, વતલૃ ાંળીમ તથ  

વતસૃ્થ નીમ વભ જવ્મલસ્થ  ધય લે છે. આભ ાં, સ્ત્રી જ્મ યે રગ્ન કયીને વ વયીભ ાં જામ 

છે. ત્મ યે સ્ત્રીની વ્મક્તતભત ભ ાં તેન  કુટુાંફન  મલૂ્મ, યીવતયીલ જ, ભ ન્મત ઓ લગેયે 

આત્ભવ ય થમેર શમ છે. વ વયીકે્ષ નલ  નીવતવનમભ મલૂ્મ, યજફયજની દૈવનક 

જીલનળૈરી લગેયેભ ાં ણબન્નત  શમ છે. આ ણબન્નત  સ્ત્રીને અનકુરૂન વ ધલ ભ ાં અલયધક 

ફને છે. જે સ્ત્રીન  સ્લબ લભ ાં રલિીક ત  (Flexibility) શમ તે ખફુ જલ્દી અનકુરૂન 

વ ધે છે. યાંત ુઆલે રલિીકત  ઓછી શમ ત્મ ાં વ ાંઘવનુાં પ્રભ ણ લ  ુજલ  ભે છે. 

અને ક્ય યેક આલ  વાંઘો એ છૂટ છેડ નુાં રૂ ધ યણ કયે છે.  

આજન  જભ ન ભ ાં વળક્ષણની વ થે વાંસ્ક યી વલવગણુ વાંન્ન શમ તેલી પતુ્રલ નુી 

અેક્ષ  ય ખલ ભ ાં આલે છે. યાંત ુજ્મ યે સ્ત્રી રગ્ન કયીને વ વયીભ ાં આલે છે. ત્મ યે તેન  

યીતહયલ જ, વ ભ જજક લ ત લયણ, કોટુાંણફક પ્રશ્ન, રગ્ન વભમન  આવથિક વ્મલશ ય 

લગેયે અનકુરૂન ને રગત  ક યણ છે. યાંત ુ લતવભ ન વભમભ ાં આભ, શલે હયલતવન 

આલેલુાં જલ  ભે છે. વભ જળ સ્ત્રી 3જશન્વન વ ભ જજક કે વભ જન  યિન તાંત્રભ ાં 

આલતુાં હયલતવન એટરે વ ભ જજક હયલતવન.  

                                       

3 જ્હોનસન્સ – સમાજશાસ્ત્ર રરચય, ે. ૧૮૪  
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