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1. પ્રસ્તાલના –  જીલનની ઊંચી યશણેીકયણી અને પેળનભ ાં તેભજ 

અભેરયક ,કેનેડ ,ઓસ્ટ્રેલરમ ભ ાં યશને ય ાં યલુક-યલુતીઓની ભડનન ર ઈપ સ્ટ્ટ ઈર ગભે તેટરી 

અલ્ટ્ર ભડનન થ મ ણ રગ્ન ત શજીમ રગ્નલેદી પયત  ચ ય પેય  પયીને જ થ મ છે.વ્મક્તત અન ે

વમશૂને વભજલ  ભ ટે રગ્ન,કુટુાંફ અન ે વગ ઈ-વાંફાંધની વ ભ જીક વાંસ્ટ્થ ઓનુાં ભશત્લ છે.વલવલધ 

રયફ અન ે પ્રક્રીમ ઓની અવયન ે રીધ ે લિરટળ ળ વનક  દયવભમ ન રગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં કેટર ક 

દૂયગ ભી રયલતનનન પ્ર યાંબ થમ અન ેસ્ટ્લતાંત્ર બ યતભ ાં રયલતનનન ાં રયફ અન ેપ્રરક્રમ ઓનુાં 

વલસ્ટ્તતૃીકયણ થત ાં રગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં રયલતનન ઝડી ફનયુાં. જકે, જૂન  લખતભ ાં રગ્નવાંસ્ટ્થ  વાંણૂન 

ક્સ્ટ્થય શતી અન ે તેભ ાં કઇ રયલતનન આલત  નશીં એવુાં નથી. જૂન લખતભ ાં ણ રગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં 

રયલતનન આલત  ણ તે ધીભ ાં શત . યાંત ુાં લિરટળ ળ વનક  દયવભમ ન વલકવેર ાં 

ળશયેીકયણ,ઉધૉગીકયણ,આધવૂનકીકયણ,ક નનૂીકયણ,વાંચ યવ ધન,અંગ્રેજીવળક્ષણ લગેયે પ્રક્રીમ ઓ 

અન ેરયફએ રગ્નન  ખ્મ ર, રગ્ન વલેન  આદળો, રગ્નની ધ્ધતીઓ લગેયે ય ઊંડી અવય 

કયી અન ેરગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં દૂયગ ભી યીલતનન વનજાવ્મ ાં.લતનભ ન વભમભ ાં રગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં ફદર તી 

તય શન પ્રસ્ટ્તતુ અભ્મ વ છે. 

કી લડત  –   રગ્ન  , રગ્નવાંસ્ટ્થ  , કુટુાંફ  , વગ ઈ-વાંફાંધ  , રગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં રયલતનન 

1. સાહહત્મ સવભક્ષા –  ગય કલ્ટ્ેળ જી રડવેમ્ફય 2014 ન  વખી વ ભમીક ભ ાં જણ લે છે કે 

યદેળભ ાં લવત  ગજુય તી કુટુાંફન  રદકય ન  રગ્ન, બ યતીમ વલવધથી કય લત ાં અંગ્રેજી બ   અન ે

રેટભ ાં રગ્નવલવધ ફત લી તથ  ભફ ઇરન ઉમગ કયલ ડય. નયવવિંશ ટેરન  સુ્ટ્તક 

રગ્ન પ્રાંચભ ાં એલ  દ્રષટ ાંત અન ેયીતરયલ જ દળ નવ્મ ાં છે કે વભ જ પ્રત્મે વતયસ્ટ્ક ય અન ેધણૃ  જનભે, 

જે રયલતનન ઝાંખ ેછે. બયલ ડ જ્ઞ વતભ ાં રગ્નવ્મલસ્ટ્થ ન અભ્મ વ કયત ાં વરીભ ડ કય  જણ લે છે કે 

ફ રગ્ન ઘટય  છે, વમશૂરગ્ન લધ્મ  છે, વ ટ રગ્નપ્રથ  છે, રગ્ન અને નુરનગ્ન ભ ત -વત ની 
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વાંદગી મજૂફ થ મ છે. ડુાંગયી ગય વવમ  જાવતભ ાં રગ્નવ્મલસ્ટ્થ ન અભ્મ વ કયત ાં અવિત ટેર 

જણ લે છે કે રગ્ન અન ેનુરનગ્ન ભ ત -વત ની વાંદગી મજૂફ થ મ છે અન ેકરયમ લય પ્રથ  જલ  

ભે છે.છૂટ છેડ  જ્ઞ વતાંચ, વગ ઓ અન ે કટન  ભ યપતે રેલ મ છે. ટૂાંકભ ાં યાંય  ભ ાંથી રયલતનન 

તયપનુાં લરણ લત નમ છે. લતનભ ન રયલતનનની અવય રગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં કઇ છે તે ફદર તી તય શન 

અભ્મ વ કયલ ન પ્રમ વ છે. 

1.1 અભ્માસના હતે ુ–  (1) લતનભ ન રગ્નવાંસ્ટ્થ ન ેવભજલી. 

 (2) લતનભ ન રગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં આલેર રયલતનનન ેવભજલ . 
1.2 અભ્માસની દ્ધવત - પ્રસ્ટ્તતુ અભ્મ વભ ાં લણનન ત્ભક દ્ધવત દ્વ ય  વાંળધન વભસ્ટ્મ ને વભજલ , 

ત વલ  પ્રમત્ન કમો છે. અભ્મ વન  શતે ુઅનવુ ય પ્ર પ્ત વ રશત્મ અન ેવેકનડયી ડટે  ય આધ રયત 

અભ્મ વ છે. પ્રથભ વલબ ગભ ાં વલમ પ્રલેળ અને વાંળધન ધ્ધતી અન ેફીજા વલબ ગભ ાં થૃ્થકયણ 

અન ેત યણ દળ નલેર છે. 

1.3 રગ્નસાંસ્થા –  રગ્ન એ ભ નલ વભ જની મૂભતૂ અન ે પ્ર ચીન વ ભ જીકવાંસ્ટ્થ  છે. રગ્ન દ્વ ય  

કુટુાંફ યચ મ છે તેથી રગ્નએ કુટુાંફની યચન  ભ ટે જ પ્રથભ ગથીયુાં છે.અગ્નીની વ ક્ષીભ ાં વત્રી-રુુ 

રગ્નન ેવલત્ર ફાંધન ભ નીન ેએક ફીજા વ થે તી-ત્ની તયીકે જડ ઈને જીલન મનત એકફીજા 

વ થ ે યશીને જીલન વ્મવતત કયત ાં જુદ -જુદ  વભ જભ ાં જીલનવ થીની વાંદગી ભ ટેન ાં ધયણ, 

રગ્નન  શતેઓુ, રગ્નન  પ્રક ય, રગ્ન અંગેની ભ નમત ઓ,યીત-રયલ જ લગેયેભ ાં લબન્નત  શલ  છત ાં 

રગ્ન એક અવત ભશત્લની, દયેક વભ જે ક્સ્ટ્લક યેરી  મ ની અન ે મૂભતૂ વ ભ જજક વાંસ્ટ્થ  

છે.વદીઓથી વભ જે-વભ જે રગ્નવાંસ્ટ્થ ન  સ્ટ્લરૂભ ાં તપ લત શલ  છત ાં કેટરીક વલનવ ભ નમ 

ર ક્ષણીકત ઓ તભ ભ વભ જભ ાં જલ ભે છે.ળબ્દની વ્યતુ્વિની દ્રષ્ષટએ જઇએત ‘વલલાહ’ન અથન 

“કનમ ન ેલયન  ઘયે દયી જલી” એલ થ મ છે, વ ભ જજક વાંસ્ટ્થ  તયીકે રગ્ન એ કટુાંફન એક બ ગ છે 

અન ેતેન વભ લેળ ણ કુટુાંફભ ાં થ મ છે. વૈધ્ધ ાંવતક યીતે કુટુાંફ વલળેની વલચ યણ ન પ્રૈયાંબ રગ્નથી 
થ મ છે. વ ભ જજક વાંસ્ટ્થ  તયીકે રગ્નની વ્મખ્મ  આત ાં પ્રો.લેસ્ ત્ભાકત  નધ ેછે- “રગ્ન એક કે લધ યે 

રુૂન એક કે લધ યે સ્ત્રીઓ વ થન વાંફાંધ છે, જેન વભ જન  રયલ જ કે ક મદ  લડ ેસ્ટ્લીક ય થમ 

શમ છે. આ પ્રક યન  વાંફાંધભ ાં રગ્ન કયન યી વ્મક્તતઓ અન ેતેભને થન ય ાં ફકન   યસ્ટ્ રયક 

શક્ક અન ે પયજન વભ લેળ થ મ છે” રશનદુઓભ ાં રગ્ન પ્રત્મેક વ્મક્તત ભ ટે પયજજમ ત ભ નલ ભ ાં 

આવ્યુાં શતુાં. રશનદુઓભ ાં વલલ શન ે ળયીયશધુ્ધ્ધન વાંસ્ટ્ક ય ગણલ ભ ાં આવ્મ છે અન ે પ્રત્મક સ્ત્રી-રુૂે 

મગ્મ લમે આ વાંસ્ટ્ક યભ ાંથી વ ય થવુાં અવનલ મન ભ નલ ભ ાં આવ્યુાં છે. 
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2. લતતભાન સભમભાાં રગ્નસાંસ્થા ભાાં ફદરાતી તયાહ –  

લતનભ ન બ યતીમ વભ જભ ાં રગ્ન ભ ટેન  યાંય ગત મલૂ્ટ્મ, વલચ ય કે યાંય ભ ાં કેટર ક 

રયલતનન જલ  ભે છે. કેભકે આધવુનકત  અન ે નલ ાં મલુ્ટ્મે, નલ  વલચ યન ે ક યણે રગ્નવાંસ્ટ્થ ન ાં 

વાંદબનભ ાં કેટર ક નલ   વ ાં વલકવત  જલ  ભે છે.વભ જે-વભ જે રગ્નની અગત્મ, વલવધઓ અન ે

તેન ાં મલૂ્ટ્મભ ાં તપ લત શમ છે. આધનુીક વભમભ ાં ભ નલજીલનન  નલ ાં મલૂ્ટ્મ એ રગ્ન તયપનુાં 

દ્રષ્ષટલફિંદુ ફદલ્ટ્ય ુ છે.ફદર મેર  દ્રષ્ષટલફિંદુઓ લચ્ચ,ે લતનભ ન વભમભ ાં રગ્નવાંસ્ટ્થ  ભ ાં ફદર તી 

તય શ નીચે મજુફ છે. 

• હહન્દુ રગ્ન એક સાંસ્કાય - રશનદુ રગ્નન ેધ વભિક વાંસ્ટ્ક ય ભ નલ ભ ાં આલ ેછે. જે વ્મક્તત રગ્ન 

નથી કયતી તેની વભ જ “લ ાંઢ ” તયીકે ટીક  કયે છે. રગ્નએ ભ ત્ર જાતીમ આનાંદન વાંત 

તથ  વાંત ન પ્ર પ્ત કયલ  ભ ટેન વ ભ જજક કય ય નથી. યાંત ુફે આત્ભ ઓનુાં ધભનન   રન 

દ્વ ય  ભક્ષ ભેલલ  ભ ટેનુાં વલત્ર જડ ણ છે. રગ્ન ધ વભિક વાંસ્ટ્ક ય શલ થી શભ,  ણીગ્રશણ 

અન ેવપ્તદી જેલી ઘ ભનક રક્રમ ઓ અવનલ મન ગણ મ છે. રશનદુ રગ્નની યાંય ગત બ લન  

પ્રભ ણ ેવત-ત્નીન વાંફાંધ સ્ટ્ષટ યીતે જીલનમનતન વાંફાંધછે. ક યણકે ફન્નેન ેવત-ત્ની 

તયીકે જડન ય રગ્નન  ધ વભિક વાંસ્ટ્ક ય વભગ્રજીલન ભ ટે છે.રગ્નભ ાં વત-ત્નીએ સ્ટ્લબ લ, 

અલબરૂલચઓ અન ેઆદળનભ ાં ફ ાંધછડ કયલી ડ ેછે.આભ, ફાંન ેક્ષે ત્મ ગની રપરસપૂી રશનદુ 

વલચ યકએ યજૂ કયી છે.યાંત ુ લતનભ ન વભમભ ાં મલૂ્ટ્મ ફદર મ ાં છે. ત્મ ગ બ લન ની 

જગ્મ એ સ્ટ્લ થન બ લન  પ્રફ ફની શઇ રગ્નવાંસ્ટ્થ , કુટુાંફવાંસ્ટ્થ ને નીબ લલી કઢીન ક મન 

ફનયુાં છે. 

• હહન્દુ રગ્ન એક સાંસ્કાય કે કયાય ? -  ભ નલીન  જીલનક  દયવભમ ન ગબનધ ન, જનભ, 

ન ભકયણ, મજ્ઞવલત, મતૃ્યુાં લગયે વ વાંસ્ટ્ક ય ૈકી રગ્ન એક ભશત્લન અન ેઅવનલ મન 

વાંસ્ટ્ક ય ગણ મ છે.રશનદુ ળ સ્ત્રએ સ્ત્રીને ભ ટે ભ ત્ર કજ વાંસ્ટ્ક ય કયલ નુાં જરૂયી ભ નય ુછે અન ેતે 

છે રગ્નન વાંસ્ટ્ક ય. વૈધ્ધ ાંવતક યીતે રશનદુ રગ્ન વાંસ્ટ્ક યભ ાંથી કય ય તયપ જઇ યહ્ુાં છે. 

લફનવ ાંપ્રદ વમક અન ે વ્મક્તતલ દી લરણન  ક યણે રગ્ન વ થે વાંક મેર ાં યાંય ગત 

આધ્મ જત્ભક મલૂ્ટ્મભ ાં વનલતનન આવ્યુાં છે. આથી આધવુનક રશનદુ રગ્ન ણ વાંણૂનણ ે

વાંસ્ટ્ક ય યહ્ુાં નથી કે કય ય ણ નથી. 1954ન  સ્ટ્વળમર ભેયેજ એતટ નીચે થમેર  રગ્નભ ાં 

 યસ્ટ્રયક વાંભવતથી છૂટ છેડ  ભેલી ળક મ છે. 1955ન  રશનદુ રગ્નન  ક મદ ભ ાં ણ 

આલી જગલ ઇ થઇ છે. રગ્ન અંગેન  ક મદ થી રગ્નની લમ ઊંચી ગઇ છે. વલધલ ન  

રગ્નન ે ક નનુી ભ નમત  પ્રદ ન થઇ છે અન ે વલધલ  નુરનગ્ન થલ  ર ગ્મ  છે. પ્રેભરગ્ન 

સ્ટ્લીકૃત ફનયુાં છે. સ્ત્રી-રુૂ ફાંનેન ેછૂટ છેડ ન ક નનૂી અવધક ય ભળ્મ છે. છૂટ છેડ ન  રકસ્ટ્વ  
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અન ેછૂટ છેડ  ફ દ નુરનગ્નન  રકસ્ટ્વ  લધત  જામ છે.રગ્નભ ાં સ્ટ્લવાંદગીનુાં ભશત્લ લધ્યુાં 

છે. જેભ ાં વળલક્ષતફનેરી અન ે ક યરકતીને ભશત્લ આતી સ્ત્રીઓ સ્ટ્લતાંત્રત ન ે લધ ુ ભશત્લ 

આલ  ર ગી છે.તેભજ આ સ્ત્રીઓ એલ  વત વ થ ેજડ લલ  ભ ાંગે છે જે તે કશ ેતેભ કયલ  

ભ ટે તૈમ ય શમ. આલી સ્ત્રીઓ રગ્ન શરે  કેટરીક ળયત કયે છે જેભ કે ળશયેભ ાં યશવે ુાં ડળ,ે 

વ ડી નશી શરુેાં, નકયી કયલ ની છૂટ આલી ડળ,ે યવલલ યે એટરેકે યજાન  રદલવ ેફશ ય 

શટરભ ાં જભલ  રઇ જલી ડળ,ે રપલ્ટ્ભ દખ ડલી ડળ.ે...ણ જ રુૂ તેન ે કશ ે કે વભમ 

આવ્મ ે નકયી છડલી ડ ે ત તભે છડળ ? સ્ત્રી જલ ફ આ ે છે કે જ છડલ નુાં થ મ ત 

વતને છડીળ ણ નકયીત હુાં નરશ જ છડુાં !  આ દ્રષ્ષટએ જત ાં રગ્નભ ાં કય યી તત્લન 

વલક વ થમ છે. 

• રગ્નની વલવધ – રગ્ન યથી યાંય ગત આધ્મ જત્ભક મલૂ્ટ્મન પ્રબ લ વાંણૂનણ ેઅદ્રશ્મ 

થમ નથી. રગ્ન લખત ેિ હ્મણ દ્વ ય  થતી લૈરદક વલવધઓ જ્લ ઇ યશી છે. પ્રેભરગ્ન ભ નમ 

ગણ યુાં છે. ણ ફદર યુાં છે. અક્ગ્ન, વપ્તદી, ચ ય ભાંગપેય , કનમ દ ન,  લણગ્રશણ લગેયે 

વલવધઓથી રગ્ન કય મ નશી ણ પ્રેભરગ્ન કે કટન  ભેયેજ થ મ ત ણ શલ ેતેન ેક મદેવય 

ભ નમત  ભે છે. ફીજી તયપ જૂની ધ વભિક વલવધઓ ખફૂ ટુાંક લી દેલ ઇ છે. લૈરદક વલવધ પ્રભ ણ ે

વભ જભ ાં રગ્નત કયલ ભ ાં આલ ેછે ણ શલ ેઓછ  વભમભ ાં આ વલવધ વાંન્ન કયલ ભ ાં આલ ે

છે, તેનુાં ભશત્લ ઘટલ  ર ગ્યુાં છે.અનમ વ્મક્તતઓન ે રગ્ન વલવધભ ાં શ જય યશલે  વનભાંત્રણ 

અ તુાં નથી યાંત ુવત્ક યવભ યાંબ અને બજનવભ યાંબભ ાં શ જય યશલે  વનભાંત્રણ અ મ છે.  

• કન્માદાન –  “કનમ દ ન” એ રગ્નવલવધનુાં આલશ્મક અંગ છે, જેભ ાં ભ -ફ  ત ની તુ્રીનુાં 

મગ્મ-ર મક રુૂને રગ્નભ ાં દ ન કયે છે. યાંય થી કનમ દ નની પ્રથ  પ્રચલરત યશી છે. 

કનમ દ ન લખત ે ભ -ફ  તયપથી ળ ક, અરાંક ય, લગેયે કનમ ને ચીજલસ્ટ્તઓુની બેટ 

ણ અ મ છે.યાંત ુાં તેભ ાં બોવતકત , વ ભ જીક પ્રવતષઠ , લયને ખયીદલ ન ખ્મ ર વ્મતત 

થ મ છે. કનમ દ ન કયન ય અન ેકનમ દ ન રેન ય લચ્ચને  વાંફાંધ અવભ નત બમ ન ફનમ  

છે.દ ન રેન ય લયક્ષન દયજ્જ દ ન દેન ય કનમ ક્ષ કયત ાં ઊંચ ગણ મ છે. આભ, 

કનમ દ નભ ાં જે ધ વભિક-આધ્મ જત્ભક તત્લ શત ાં તેની જગ્મ એ વ ભ જજક-બોવતક તત્લ 

વલળે જલ  ભે છે. 

• રગ્નનુાં સાભાજજક-બૌવતક ાસુાં વલકસીત ફન્્ુાં છે.- રગ્ન ઊંચ દયજ્જ પ્ર પ્ત કયલ ન  એક 

વ ધન તયીકે જલ લ  ર ગ્યુાં છે. અનરુભ પ્રથ  અનવુ ય ઊંચ  દયજ્જાન  રુૂ વ થ ે

તુ્રીન  રગ્ન મજીન ેભ -ફ  ત ન દયજ્જ ઊંચ રઇ જલ  પ્રમ વ કયે છે.ફીજી ફ જુ, 

લયક્ષ ઊંચુાં દશજે ભેલીન,ે ઊંચુાં લયશલુ્ટ્ક ભેલીન ેત ની બૈવતક રયક્સ્ટ્થવત સધુ યલ  
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પ્રમત્ન કયે છે. કનમ ક્ષ અન ેલયક્ષ લચ્ચ ેરગ્નન  વ્મલશ ય તયીકે આવથિક-બૈવતક રલેડ-

દેલડ દ્વ ય  ફાંને ક્ષ પ્રવતષઠ  ભેલલ  પ્રમત્ન કયે છે. આવુાં જ કનમ શલુ્ટ્કભ ાં જલ  ભે છે. 

• રગ્નની ઢફ એ્રે દયજ્જજા-પ્રવતષ્ઠાના પ્રતીક – શરે ન  વભમભ ાં રગ્ન વભમે નજીકન ાં 

વગ ાંન ે આભાંત્રણ અ તુાં અન ે ઘયઆંગણ ે રગ્નવલવધ મજાતી.યાંત ુ શલ ે નજીકન ાં વગ ાં 

ઉય ાંત વલળ  વભત્રવ ૃાંદ, વલળ  ધાંધ કીમ અન ેય જકીમ વાંફાંધીઓ તેભજ ડળીઓ લગેયે 

અવાંખ્મ રકન ેરગ્ન પ્રવાંગન  બજન વભ યાંબભ ાં આભાંત્રણ અ મ છે.રગ્ન અવત ખચ ન 

ફનમ ાં છે, ભબ દળ નલલ  સળુલબત રગ્નભાંડ અન ે વલળ  બજનભાંડ દયજ્જા-

પ્રવતષઠ ન  પ્રતીક ફની યશ ેછે. ”ર ખેણ ” એટરે કેટર  ર ખ રૂવમ ન  ? ત જણ વ્યુાં કે શલ ે

“ર ખ”ન આંકડ ત “ય ખ” જેલ છે.કયડ નશીં અફજન  ખચનલ  ાં રગ્ન થ મ છે. 

”રડભનેટ ઇઝેળન” ની ઐવી તૈવી કયે છે.લયય જાની જાન જામ તે શરે ાં ગ ભન  તભ ભ 

રકન ે ન ચલ  કુદલ ન અલવય ભે એટરે ળયણ ઇ અન ે ઢરન  ત રભ ાં લયય જાન  

ગ ભભ ાં પ્રથભ લયય જાનુાં “ફૂરેકુાં” નીકે. ફૂરેકુાં એટરે ફૂરેકુાં – લયઘડ નશીં.લયઘડ ત 

કનમ ન ેયણલ ન  ગ ભભ ાં દુલ્ટ્શ જામ, ત્મ ાં ઘડી કે ઘડ  ઉય લયઘડ નીકે. ફૂરેકુાં ત 

લયય જાન  ગ ભભ ાં નીકે. આખી ય ત આખુાં ગ ભ ળયણ ઇ અન ેઢરન ાં ત ર ેન ચ.ે એ છી 

ફીજે રદલવે લયય જાની જાન જામ. શજી ણ રગ્નન ાં ગીત ગલ મ છે. ગભે તેટરી પેળન 

આલ ેણ રગ્નન ાં ગીત ત ગલ ળેજ. ધીભેધીભ ેભીઠ ઇભ ાં ધવનક  આગ લધ્મ .શલ ેત 

આ ભીઠ ઇની તયેશ આવભ ને શોંચી છે. જનઇ શયેેર  િ હ્મણ ભીઠ ઇ ફન લત   દેખ ત  

નથી. કાંદઇની દુક નેથી, તૈમ ય પયવ ણ-ભીઠ ઇ આલ ેછે.છત  આજે વ ભ જજક પ્રવતષઠ  અન ે

બોવતક વાંવિન  પ્રદળનન દ્વ ય  આત્ભપ્રદળનન થતુાં શમ છે.  

• રગ્નલમ ઊંચી આલતી જામ છે – લતનભ ન વભમભ ાં ફ રગ્નની વાંખ્મ ભ ાં નોંધ ત્ર 

ઘટ ડ થમ છે.1954ન  સ્ટ્ેશ્મર ભેયેજ એતટ અન ે 1955ન  રશનદુરગ્નન  ક મદ ભ ાં ણ 

ક મદેવયન  રગ્ન ભ ટે ખુ્તલમ આલશ્મક છે. ક નનુી સધુ ય  ઉય ાંત સ્ત્રીવળક્ષણન વલક વ, 

રગ્ન વ થે વાંક મેર  ધ વભિક ખ્મ રન ઘટેર પ્રબ લ, લગેયે ક યણવય રગ્નની લમ ઊંચી 

રઇ જલ નુાં સચૂલે છે. નલ  ક નનૂી સધુ ય  દ્વ ય  રગ્નલમ છકય  ભ ટે 21 લન અન ેછકયી 

ભ ટે 18 લનની કયલ ભ ાં આલી છે. 

• જીલનસાથીની સાંદગીનાાં ધોયણોભાાં હયલતતન – જમ યે વ્મક્તત કયત ાં કુટુાંફન  રશત ય 

લધ યે બ ય આત ત્મ યે લયકનમ ની વાંદગીભ ાં ફન્ન ે ક્ષ એકફીજાની જ્ઞ વત, કુટુાંફન 

ભબ, આવથિક ક્સ્ટ્થવત, કોટુાંલફક વ્મલવ મ અન ેવભરકત, લગેયે ફ ફતન ેલધ ુપ્ર થવભકત  કે 

ભશત્લ આત . જીલનવ થીની વાંદગી લડીર કે ભ ત -વત  દ્વ ય  કયલ ભ ાં આલતી 
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શલ થી વ્મક્તતગત કયત ાં કોટુાંલફક ફ ફતન ે તેઓ લધ ુ ભશત્લની ગણત . રગ્નન ે ફે 
વ્મક્તતઓન  કયત ાં ફ ે કુટુાંફનુાં જડ ણ વવલળે ભ નલ ભ ાં આલતુાં. યાંત ુાં............લતતભાન 

વભમભ ાં આ ધયણભ ાં રયલતનન આવ્યુાં છે.સ્ટ્લવાંદગીન ે સ્ટ્થ ન ભળ્યુાં છે. કોટુાંલફક 

વલળેત ન ે ફદર ે વ્મક્તતગત ર મક તને લધ ુ પ્ર થવભકત  આલ ભ ાં આલ ે છે. લયની 

વાંદગીભ ાં ણ કોટુાંલફક રયક્સ્ટ્થવત અન ે વભરકત કયત ાં ક યરકદી, વળક્ષણ અન ેલમ ક્રભભ ાં 

વલોચ્ચ ભશત્લન ાં ગણ ાંલ  ર ગ્મ ાં છે.અંતરનગ્નન  વનમભન ાં ક યણે વાંદગી ભશદાંળ ેજ્ઞ વતન  

ક્ષેત્રની અંદય જ થતી શલ  છત ાં નગયીકયણ, ઉધૉગીકયણ, ળોક્ષલણક વલક વ, 

વ્મક્તતસ્ટ્લ તાંત્ર્મ જેલ  રયફન  ક યણે વાંદગીન ાં અનમ ધયણભ ાં ઉયુનતત રયલતનન 

જલ  ભે છે. 

• આંતયજ્ઞાવતમ અને આંતયધભીમ રગ્ન ળક્ય ફન્માાં છે – 1954ન  સ્ટ્શે્મર ભેયેજ એતટ અન ે

1955ન  રશનદુ ભેયેજ એતટથી આલ  રગ્નન ે વાંણૂન ક નનૂી વભથનન ભળ્યુાં. લતનભ ન 

વભમભ ાં બ યતભ ાં વશવળક્ષણ, સ્ત્રીઓન વ્મલવ મ પ્રલેળ, ઉદ યભતલ દી વલચ ય, સ્ત્રી-

રુૂ વાંકોન  ક્ષેત્રન વલક વ, ડળ, ીકવનક, ભે લડ , રગ્નલમ ઊંચી જલી, લગેયે 

વલવલધ રયફની અવય નીચ ે આંતયજ્ઞ તીમ અન ે આંતયધભીમ રગ્નન ે સ્ટ્લીકૃવત 

અલ નુાં લરણ વભ જભ ાં વલકવલ  ર ગ્યુાં છે. યાંત ુઆલ  રગ્નન સ્ટ્લ બ વલક સ્ટ્લીક ય 

થ મ છે તેભ નથી. આલ  રગ્નન  રકસ્ટ્વ ભ ાં રગ્નથી જડ ન ય ફાંને  ત્રન  જ્ઞ તી 

દયજ્જાભ ાં ફહ ુતપ લત શમ તેલ  રકસ્ટ્વ ભ ાં જે તે કુટુાંફ દ્વ ય  તેન વલયધ થત શમ છે. 

રગ્ન કયન ય યલુક-યલુતીને ઘણાં વશન કયવુાં ડતુાં શમ છે અન ે કેટરીકલ ય ઓનય 

રકલરિંગન  ફન લ ફન ેછે. આ ફ ફત એભ સચુલે છે કે જ્ઞ વતનુાં અંતરનગ્નનુાં રક્ષણ અન ે

યાંય ગત મજીત રગ્નની પ્રથ નુાં વ તત્મ જાલી ય ખલ ન  પ્રમ વ થ મ છે. એટરે 

કે આલ  રગ્ન ળક્ય ફનમ  શલ  છત ાં તે રયલ જભ ાં રયણમ્મ  નથી.  

•  ફહુવત-ત્ની રગ્ન ગેયકાનનૂી ફન્માાં છે - 1955ન  રશનદુરગ્નન  ક મદ થી રશનદુ 

વભ જભ ાં ઉયુનતત પ્રથ ઓન વદાંતય અંત આવ્મ છે. એકવત-ત્ની રગ્નપ્રથ ન એક 

આદળન પ્રક ય તયીકે સ્ટ્લીક ય થમ છે. આ ઘટન  ણ રશનદુ વભ જભ ાં યાંય ગત 

રગ્નવલમક મલૂ્ટ્મભ ાં આલેલુાં રયલતનન સચૂલે છે. જે વમદુ મભ ાં ફહુવત રગ્નપ્રથ  

શતી તે વમદુ મભ ાં એકવ થી રગ્નપ્રથ  પ્રચલરત ફનલ  ર ગી છે. ખ વ  રકભ ાં 

ભ્ર તકૃીમ ફહુવત પ્રથ ન  સ્ટ્થ ન ે તેઓભ ાં ફહુવત અને ફહુત્નીન  વભશ્રણરૂ 

રગ્નપ્રથ  વલકવલ  ર ગી છે. 
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•  પનુરતગ્ન કે ફીજુ રગ્ન - 1865ભ ાં વલધલ  સ્ત્રીને નુરનગ્નન અવધક ય ભળ્મ. વલધલ  

કે ત્મતત  સ્ત્રીઓન  નુરનગ્નનને ક નનૂી ભ નમત  ભી છે. યાંત ુ તુ્ર પ્ર પ્તીની 

ઘરેછ ભ ાં ઘણીલ ય નુરનગ્ન કે ફીજા રગ્ન થત ાં શમ છે. યાંત ુશલ ે વલચ યવયણીભ ાં 

ફદર લ આવ્મ છે. રદકય-રદકયી એક વભ ન ગણલ ભ ાં આલ ે છે. લી, તુ્રી ણ 

વભરકતભ ાં ક મદેવયની લ યવદ ય ગણ મ છે. તેથી તુ્ર પ્ર પ્તી ભ ટે ફીજુ રગ્ન 

કયલ ન આગ્રશ ઘટત જામ છે. ભેરડકર વ મનવ ેણ યુલ ય કયુન છે કે તુ્રી જનભ 

ભ ટે સ્ત્રી જલ ફદ ય નથી રુૂ ઉય યશરે છે. ક યણ કે રુૂભ ાં યશરે  એતવ-લ મ, 

યાંગસતૂ્ર જલ ફદ ય છે. એટરે તે ક યણવય વત ત ની ત્નીને દવત ઠય લી ળકે 

નશીં, ભ ટે ફીજુ રગ્ન પ્રથ  ફાંધ થઇ. 
•  શલુ્કપ્રથાભાાં હયલતતન – વ્તભ ન વભમભ ાં દશજે પ્રવતફાંધક ક નનૂથી રયક્સ્ટ્થવત સધુયી 

છે. યાંત ુ શલુ્ટ્કપ્રથ  વભસ્ટ્મરૂ ફની ગઇ છે. આધવુનક બ યતભ ાં લયશલુ્ટ્ક અન ે

કનમ શલુ્ટ્ક યકડ યકભ સ્ટ્લરૂભ ાં ચકૂલલ ભ ાં આલ ે છે અન ેશલુ્ટ્કનુાં પ્રભ ણ ખફૂજ ઊંચ ુ

ગયુાં છે, તે શલ ે રગ્નની એક ળયત તયીકે કેટરીક જ્ઞ તીઓભ ાં જલ  ભે છે. જે 

જ્ઞ તીઓ અન ેવમદુ મભ ાં કનમ શલુ્ટ્ક પ્રથ  શતી તેઓભ ાં લયશલુ્ટ્ક-દશજેપ્રથ  પ્રચરીત 

ફનલ  ર ગી છે. યાંત ુવળક્ષણનુાં પ્રભ ણ લધત  વળલક્ષત યલુક-યલુતીઓ સ્ટ્લૈધ્ચ્છક યીતે 

જૂન  રયલ જન ુખાંડન કયે છે અથલ  ેટ -જ્ઞ વત લચ્ચે કે આંતયજ્ઞ વતમ રગ્ન કયીને 

રગ્ન લખત ેરેલડ-દેલડની ફ ફતન ેગોણ ફન લે છે.કેટર ક જ્ઞ વતાંચ ણ આ અંગે 

સધુ ય  સચુલે છે. 
•  જીલનસાથી સાંદગીનુાં વલળાકે્ષત્ર – એકજ વલળ  જ્ઞીવતભ ાં ેટ જ્ઞ વતઓ લચ્ચેન  

અંતયભ ાં જે ઘટ ડ નધ મ છે, તેન  રયણ ભ ેજજલ્ટ્ર કક્ષ  અને ય જ્મકક્ષ એ રગ્ન ભ ટે 

“ ત્ર વાંદગી-ભે “ નુાં આમજન કયલ ભ ાં આલ ે છે. જેન  ક યણે  ત્ર વાંદગીભ ાં 

સ્ટ્લતાંત્રત  ભે છે અન ેભક ળ ઉબી થ મ છે. ઘણી જ્ઞ વતઓ આલ  ક મનક્રભ કયતી 
જલ  ભે છે. જીલનવ થી સાંદગીનુાં વલળાકે્ષત્ર ભી યશ ેતે ભ ટે લતનભ ન વભમભ ાં 

પ્ર દેળીક તેભજ ય ષરીમ સ્ટ્તયન  અખફ યભ ાં જાશયે ત આલ ભ ાં આલ ેછે.ઓન ર ઇન 

ભેયેજબ્યયુ ક મનયત થમ  છે.ઇનટયનેટ દ્વ ય  ચેટીંગ-વેટીંગ કયીને રયચમ ભેલી રગ્ન 

થલ  ર ગ્મ  છે.જેન  દ્વ ય  વાંદગી ન  ક્ષેત્રન ેવલળ  ફન લલ ભ ાં આલી યહ્ ાં છે.તેભજ 

લબન્ન-લબન્ન બ  ઓ, ફર કે વાંસ્ટ્કૃતી ધય લતી વ્મક્તતઓ લચ્ચ ેરગ્ન લધી યહ્  છે. 

“રાંક ની ર ડી ને ઘઘ ન લય” 
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•  રગ્નની યીતો – ધ ભ-ધભૂથી, વ દગીથી, લૈબલથી, કટનભેયેજ, વમશૂરગ્ન, ઘયઆંગણ,ે 

 ટીપ્રટભ ાં કે શરભ ાં, લગેયે યીત અજભ લ મ છે.શરે  જાનૈમ ન ેત્રણ રદલવ ય ખી, છ 

ટાંક વયબય  કયલ ભ ાં આલતી ણ આજે ત ભ ત્ર છ કર કભ ાં ત વભગ્ર ક મનક્રભ ણૂન થઇ 

જામ છે.આજે ત વીધ   ટીપ્રટભ ાં વ ાંજે 4 કર કે આલે અન ેય તે્ર 10 કર કે ત વલદ મ. છ 

કર કભ ાં રગ્નઆલક ય, ગીત, વલવધ, કનમ દ ન, બજન, વ્મલશ ય, અન ે લ ાંભણ ાં. 

ત જેતયભ ાં ફેંગલયુભ ાં વોથી બક દ ય અન ે ખચ ન રગ્નભ ાં દલક્ષણ બ યતન  યેડ્ડી 

પેવભરીની તુ્રી િહ્મ ણીન ાં રગ્ન ગણ મ છે. દુલ્ટ્શ શત ય જીલ યેડ્ડી. રગ્નન ભાંડ 

ળણગ યલ  ફલરવડૂન  વેટ રડઝ ઇનયને ફર લ મ  શત . ફેંગ્લયુ-કણ નટકન  ય જા 

કૃષણદેલય મન  ેરેવ જેલ જ ેરેવ રગ્ન ભ ટે ફાંધ મ શત. ફેંગ્લયુનુાં આખુાં લરવ 

ગ્ર ઉનડ એક વભવન-ટ ઉન રગ્ન ભ ટે થઇ ગયુાં શતુાં. સ્ટ્કરૂથી ભ ાંડીને ફણન  ઘય જેલ ાં જ 

ભડરે ઉબ  કય મ . 50000 ભશભે નને આભાંવત્રત કય મ . ભટ બીગન  લીઆઇી શત .300 

રીવભેન અન ે3000 અંગત ચકીદ ય શત ાં. દુલ્ટ્શને રૂ. 17 કયડની વ ડી શયેેરી અન ેરૂ. 

90 કયડની જ્લેરયી શયેી શતી. ઘડ , શ થી, ઊંટ, અન ે લય-કનમ  ભ ટેની ફગ્ગીઓ 

ભાંગ લ મ  શત ાં. આ રગ્નન ે “ લન ઓપ ધ ભસ્ટ્ટ એતસ્ટ્ેક્નવલ ભેયેજ ” કશલે મ છે. કેટર  

કયડ કે અફજ એ આંકડ ભશત્લન નથી,  ણીની જેભ ૈવ  લેય મ  શત ાં. 
•  છૂ્ાછેડાને કાનનૂી ભાન્મતા -  છૂટ છેડ  ળબ્દ રશનદુ વભ જભ ાં વતયસ્ટ્ક ય  ત્ર શત. આજે 

છૂટ છેડ લ ી સ્ત્રી જે ઊંચી કરયમયલ ી છે તે ભ નલાંતી શમ છે. સ્ત્રીની ફેલડી ભવૂભક  ણ 

જલ ફદ ય છે.યાંય ગત બ યતભ ાં રગ્ન એક વલત્ર વાંસ્ટ્ક ય ભન ત ુાં શલ થી છૂટ છેડ  

વભ જભ નમ ન શત . રગ્નન ેઅતટૂ ફાંધન ગણલ ભ ાં આલત.ુ 1955ન  રશનદુ રગ્ન ક મદ ભ ાં 

તેભજ 1954ન  સ્ટ્ેશ્મર ભેયેજ એતટભ ાં છૂટ છેડ ની જગલ ઇ કયલ ભ ાં આલી છે. આધવુનક 

બ યતભ ાં લવત  તભ ભ ધભોન  સ્ત્રી-રુૂભ ાં છૂટ છેડ નુાં પ્રભ ણ લધી યહ્ુાં છે. દુ:ખી 

દ મ્ત્મજીલનન અંત ર લલ  શલે સ્ત્રી-રુૂ છૂટ છેડ ન ભ ગન અન લ ે છે. છૂટ છેડ  

ભેલલ  જ્ઞ વતાંચ અન ે ક મદ ન આધ ય રેલ ભ ાં આલ ે છે. રયણ ભ સ્ટ્લરૂ રગ્નવાંસ્ટ્થ  

અન ે કુટુાંફવાંસ્ટ્થ  એ બ યતભ ાં વ ભ જીક વભસ્ટ્મ નુાં કેનદ્ર ફની યહ્  છે. યાંત ુાં છૂટ છેડ  ફ દ 

નુરનગ્ન ણ થલ  ર ગ્મ ાં છે, તેભજ રગ્નનુાં વાંસ્ટ્ક યસ્ટ્લરૂ ન બદૂ થયુાં છે તેવુાં નથી. 
•  વત-ત્ની ના સાંફાંધભાાં હયલતતન – રગ્નફ દ વત-ત્ની લચ્ચને  વ ભ જજક વાંફાંધભ ાં 

રયલતનન આલેલુાં જઇ ળક મ છે. ખ વકયીને વળક્ષણ ભેલેર  અન ે ક યરકદીને ભશત્લ 

આન ય  સ્ત્રી-રૂની રગ્ન, કુટુાંફ, જ્ઞ વત, ધભનઅંગનેી ભ નમત ઓ અન ે વલચ યભ ાં 

લતનભ ન વભમભ ાં નધ ત્ર રયલતનન આલલ  ર ગ્મ  છે. આજે ત્ની એટરે દ વી નરશ. 
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વતને દેલ ગણલ ભ ાં આલ ેત ત્ની ણ દેલી તયીકેનુાં સ્ટ્થ ન પ્ર પ્ત કયે છે. ત્ની ત ન 

વ ભ જજક દયજ્જ અન ેભવૂભક  વતની વભકક્ષ ફન લી ળકી છે. એટરે કે ભૈત્રીણુન વ્મલશ ય 

ળક્ય ફનમ છે. જે યાંય ગત વભમભ ાં વત-ત્ની લચ્ચ ે જે પ્રક યન  વિ  અન ે

ત ફેદ યીન  વાંફાંધ શત  તે શલ ે ળક્ય યહ્  નથી અન ે આલ  વાંફાંધ શલ ે વભ નત  અન ે

સ્ટ્લ તાંત્ર્મણૂન ફનલ  ર ગ્મ  છે. લતનભ ન વભમ, સ્ત્રી વભ ન નશી ણ વનભ નનીમ છે. 

•  રગ્ન હરેાાં અને ફહાયના જાતીમ સાંફાંધો – સ્ત્રી-રુૂ લચ્ચ ેજાતીમ વાંફાંધ રગ્નન ે

ક યણે જ વભ જ ભ નમ અન ેક મદેવયન  ગણ મ છે. રશનદુ ળ સ્ટ્જ્ત્રભ ાં રગ્ન શરે ન  

જાતીમ વાંફાંધની છુટ જલ  ભતી નથી. આથી રગ્ન વાંસ્ટ્થ  દ્વ ય  વ્મક્તત જાતીમ 

વવૃિન વાંત પ્ર પ્ત કયી ળકે છે. આ જાતીમ વાંફાંધ ક્ષલણક નથી, જાતીમ વ તત્મ 

રગ્નન ેક યણે જ ળક્ય ફન ેછે. વભ જભ ાં ભ નલી અનેક પ્રક યન  વાંફાંધ ફ ાંધ ેછે. ણ 

રગ્ન દ્વ ય  સ્ટ્થ ત વાંફાંધ વ્મક્તતન  અનમ વાંફાંધ કયત ાં વોથી લધ ુઅંગત, ગ ઢ અન ે

વનકટન છે. આ વાંફાંધભ ાં વ્મક્તતનુાં વભગ્ર વ્મક્તતત્લ કેનદ્રીત થ મ છે. ર ગણી અન ે

સ્ટ્નેશન ેઉિભ રૂે વ્મતત કયી ળકે છે. આથી વ્મક્તતન ેરગ્નવાંસ્ટ્થ  દ્વ ય  ભ નવવક વાંત 

ભી ળકે છે.યાંત ુ આધવુનકત  તેભજ ધ્રશ્રભી વાંસ્ટ્કૃવતની અવયન  ક યણે બ યતભ ાં 

રગ્ન શરે ાં અન ેરગ્ન ફશ યન  જાતીમ વાંફાંધભ ાં તીવ્રત થી લધ ય થઇ યહ્ છે. જે 

બ યતીમ વભ જ ભ ટે ભટી વભસ્ટ્મ  તયીકે જલ  ભે છે. દેળભ ાં થમેર  વાંળધન 

અનવુ ય 21ભી વદીન  પ્ર યાંબે રગ્ન શરે ાં અન ેફશ યન  જાતીમ વાંફાંધન  પ્રભ ણભ ાં 

ઉિયિય લધ ય થઇ યહ્ છે. પ્રચ ય-પ્રવ ય ભ ધ્મભન  વ્મ ન ે ક યણે તેભજ 

ઇનટયનેટ અન ે ઇરતેરવનક ઉકયણ, ભફ ઇર, કમ્પ્યટુયન  ઉમગથી જાતીમત ન 

પ્રચ ય-પ્રવ ય લધ્મ છે. જાતીમ વાંફાંધભ ાં આલી યશરેી સ્ટ્લતાંત્રત ન ે ક યણે રગ્નનુાં 

ફાંધન એ ફાંધન ન યશતે ાં વભસ્ટ્મ ઓ વજ ેછે. વભ ચ ય ત્રભ ાં આલ  પ્રણમ વત્રકણન  

રકસ્ટ્વ  લ યાંલ ય લ ાંચલ  ભે છે જેભ ાં “ રલ કભ SEX જમ દ  ” જેલી ક્સ્ટ્થવત જઇ ળક મ 

છે. જે છુટ છેડ ન  જલ ફદ ય રયફ ગણી ળક મ. લી, જાતીમ વાંફાંધભ ાં 

સ્ટ્લતાંત્રત ન ે ક યણે જખભી જાતીમ વ્મલશ ય લધત  જામ છે. તેભજ યુત  જ્ઞ નન  

અબ લ ેગપુ્તયગ અન ેએઇડ્વ જેલ  યગ થઇ યહ્  છે અને આ યગન પેર લ ણ 

ઝડથી વભ જભ ાં પ્રવયત જલ  ભી યહ્ છે જન  ક યણે દેળન  યલુ ધનન વ્મમ 

થઇ યહ્ છે. 
•  ભાતતૃ્લ કે વતતૃ્લની રાગણી હીનતા – રગ્નવાંસ્ટ્થ નુાં ક મન છે કે તે સ્ત્રી-રુૂને જાવતમ 

જીલન જીલલ ન અવધક ય આ ેછે કે જે વભ જન  રયલ જ અને ય જ્મન  ક મદ  દ્વ ય  
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સ્ટ્લીક ય થમ શમ. આ પ્રક યન  વાંફાંધભ ાં રગ્ન કયન યી વ્મક્તતઓ અન ે થન ય ાં 

ફ કન   યસ્ટ્રયક શક્ક અન ેપયજન વભ લેળ થ મ છે. રશનદુ ળ સ્ત્રભ ાં રખ્યુાં છે કે “ 

સ્ત્રી ” ત ન  જીલનભ ાં ત્રણ જનભ ધ યણ કયે છે – પ્રથભ જનભ તે રદકયી તયીકે 

વત ન  ઘયે જનભ ધ યણ કયે છે. ફીજ જનભ તેન ાં રગ્ન થમ ત્મ યે વતન  ઘયે યશલે  

જામ છે અન ેત્રીજ જનભ તે વાંત ન પ્ર પ્ત કયી ભ ત  ફને છે, ભ તતૃ્લ ધ યણ કયે છે. 
વ થ-ેવ થે વતને વતતૃ્લન દયજ્જ ભે છે, વત  ફન ે છે. લતતભાન સભમભાાં..... 

વભ જન  કેટર ક સ્ત્રી-રૂ રગ્ન અન ે દ મ્ત્મ વાંફાંધન ે ત ની ક યરકદી અન ે

સ્ટ્લતાંત્રત  ભ ટે અડચણ રૂ ભ ન ે છે. તેઓ પ્રજત્ દન અને ફ ઉછેયની જલ ફદયી 

ઉઠ લલ  તૈમ ય શત  નથી. આલ  રકન ેર ગણી રશન ભનષુમ કશલે મ. આલ  રકભ ાં 

ક ાંત ભ તતૃ્લ કે વતતૃ્લની ર ગણીઓન અબ લ શમ છે, ક ાંત કુાંરઠત થઇ ગઇ શમ છે. 

આલ  સ્ત્રી-રૂ એકર  યશલે નુાં લરણ ધય લે છે અથલ  રગ્ન વલન  વશજીલન જીલલ  

ભ ટે લફન પ્રજત્ દક જીલન ળૈરી ધય લે છે. 
•  અયણીત યહલેા ભા્ેનુાં લરણ – રશનદુ ળ સ્ત્રભ ાં રખ્યુાં છે કે સ્ત્રીને ભ ટે એક જ વાંસ્ટ્ક ય 

કયલ ન ુજરૂયી છે અન ેતે છે રગ્નન વાંસ્ટ્ક ય. સ્ત્રી રગ્ન કયે ત જ તેન ેમકુ્તત ભે. આથી સ્ત્રી 

ભ ટે રગ્ન અવનલ મન છે. રશનદુ રગ્નની ાંયાંય ગત બ લન  પ્રભ ણ ે વત-ત્નીન વાંફાંધ 

જીલન મંતન છે. રશનદુ રગ્નભ ાં વ ભ જજક શ્રેમ ભ ટે રગ્નની વપત ભ ાં વભ ધ ન અન ે

અનકુરૂનને પ્ર ધ નમ આલ ભ ાં આવ્યુાં છે. લતનભ ન વભમભ ાં રગ્નજીલનભ ાં વાંઘનને જેટલ ુ

ભશત્લ અ મ છે તેટલ ુ શરે ાં ન  વભમભ ાં અ ત ુ ન શતુાં. રશનદુરગ્નભ ાં વાંફાંધ 

જીલનમંતન છે, તેલી ભ નમત  આજે ણ જલ  ભે છે. વતવૃિ ક કુટુાંફ વ્મલસ્ટ્થ  અન ે

સ્ત્રીન રુૂ કયત ાં ઉતયત દયજ્જ જેલ  ક યણથી સ્ત્રી નુરનગ્ન કયી ળકતી ન શતી. ઉય ાંત 

રુૂને ધ વભિક અન ેવ ભ જજક ક યણવય ફીજીલ ય રગ્ન કયલ ની છુટ આલ ભ ાં આલતી 

શતી. આભ, રશનદુરગ્નભ ાં વત-ત્નીન વાંફાંધ અતટૂ ભ નલ ભ ાં આવ્મ છે.                                                                                                             

રશનદુ ળ સ્ત્રભ ાં વાંત ન પ્ર ધ્પ્તન ેભશત્લનુાં ગણયુાં છે. રગ્ન વાંસ્ટ્થ થી સ્ત્રી-રુૂ વ ભ જજક યીતે 

વભ જભ ાં તેઓની પ્રવતષઠ  જખભ મ  લગય વાંત ન પ્ર પ્ત કયી ળકે છે. નલ ાં જનભત ાં 

ફ કનુાં વ ભ જજક સ્ટ્થ ન ણ રગ્ન દ્વ ય  નક્કી થ મ છે. તુ્રશીન ભ નલીન ેસ્ટ્લગનભ ાં સ્ટ્થ ન 

ભતુાં નથી. ુાં ન ભન  નકન  ભ ાંથી ત યે તે તુ્ર એભ કશલે મ છે. વત્રઋુણ ત્મ યેજ અદ  થ મ 

છે જ્મ યે તુ્ર વત નુાં તનણ કયે છે. આથી વાંત ન પ્ર ધ્પ્ત અનીલ મન ગણ યુાં છે. રગ્નગ્રાંથી 

દ્વ ય  જ સ્ત્રી-રુૂ વાંત ન પ્ર ધ્પ્ત કયી ળકે છે. રગ્નવાંસ્ટ્થ ન ેઆવથિકવાંસ્ટ્થ  ણ ગણલ ભ ાં આલ ે

છે. ત્ની અન ે ફ કનુાં બયણ-ણ કયલ ની વતની પયજ છે. યાંત ુાં ....... લતનભ ન 
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વભમભ ાં વળલક્ષત ફનેરી સ્ત્રીભ ાં રશનદુ ધભનન ાં વલચ ય અન ેભ નમત ઓભ ાં રયલતનન આવ્મ ાં 

છે. રગ્ન કયલ થી સ્ત્રી-રુૂ એકફીજાની પયજ, શક્ક અન ે જલ ફદ યીઓન  ફાંધનભ ાં 

જકડ વુાં ડ ેતેવુાં તેઓ ઇચ્છત  નથી. કેટરીક સ્ત્રીઓ ગબ નધ ન અને પ્રજત્ દનથી દૂય બ ગ ે

છે. તેઓ ત ની સુાંદય, કભનીમક મ  જીલનમંત જાલી ય ખલ  ભ ાંગે છે. આલ  સ્ત્રી-

રુૂ રગ્ન વાંફાંધન ે ફાંધનરૂ અને ફજારૂ ભ નીન ે તેની અલગણન  કયલ  ર ગ્મ  છે. 

ભ ટે લતનભ ન વભમભ ાં કેટર ાંક સ્ત્રી-રુૂભ ાં રગ્ન અન ેતેન ેરયણ ભે ઉબી થતી  યસ્ટ્રયક 

પયજ અને જલ ફદ યીઓ ભ ાંથી છટકલ  ભ ટે અયણીત યશલે  ભ ટેનુાં લરણ ધય લે છે. 

વભ જભ ાં સ્ત્રી-રુૂનુાં આવુાં લરણ ત ની ઇચ્છ થી શમ કે રયક્સ્ટ્થવતલળ શમ યાંત ુાં તે 

રગ્નવાંસ્ટ્થ  અન ે કુટુાંફવાંસ્ટ્થ  ભ ટે ડક ય જનક અન ેબમરૂ છે. ભ નલી શમ કે શ-ુક્ષી 

દયેકને હુાંપ ની જરૂય શમ છે. યાંત ુઆ આધવુનક વભમન ાં સ્ત્રી-રુૂભ ાં અયણીત યશલે નુાં 

લરણ લધતુાં જામ છે. 

•  લરલ ઈન હયરેળનવળ – બ યતીમ ક નનૂભ ાં “ લરલ ઈન રયરળેનવળ ” ને ભાંજુયી ભી 

છે.યાંત ુ તેનુાં પ્રવયણ વીવભત છે. ગજુય ત ય જ્મભ ાં ણ આ લરલ ઈન રયરેળનવળન 

આળય રઇ સ્ત્રી-રુૂ જડ ઇન ેજીલનજીલ ે છે. ણ તેન ેવભ જ શજુ ક્સ્ટ્લક યત નથી. 

લરલ ઈન રયરેળન એટરે લફનપ્રજત્ દક જીલનળરૈી જેભ ાં ગભ ેતે લરિંગની ફ ેકે તેથી 

લધ ુ વ્મક્તતઓ વ થ ે જાતીમ વાંફાંધ ય ખી ળકે છે. આલી જીલનળરૈીભ ાં “ રગ્ન ” 

કયલ ની જરૂય નથી. આ  જીલનળૈરીભ ાં રગ્ન કમ ન લગય સ્ત્રી અન ેરુૂ વશજીલન 

જીલત  શમ. ભ ત્ર ફ ેરુૂ વશજીલન જીલત  શમ કે ભ ત્ર ફે સ્ત્રીઓ ( ગ-ેરેસ્ટ્ફીમન 

રયરેળનવળ ) ણ આવુાં વશજીલન જીલતી શમ છે. જેભ ાં જાતીમ વાંફાંધ વલજાતીમ કે 

વજાતીમ ણ શઇ ળકે છે. ગજુય ત ય જ્મન  અભદ લ દ ળશયેન   રડીભ ાં આલેર  

ભશેંદી નલ ફગાંજ શરભ ાં “ લરલ ઈન રયરેળનવળ ” વાંભેરનનુાં આમજન થયુાં શતુાં. જેનુાં 

ટ ઇટર શતુાં “  નખયભ ાં ખીરી લવાંત ” જેભ ાં વવવનમય વવરટઝન ભ ટે આ લરલ ઈન 

રયરેળનવળનુાં આમજન કયલ ભ ાં આલેલુાં, તેભ ાં 300 જેટર  રુૂ અન ે 70 જેટરી 

ભરશર ઓ આલી શોંચી શતી. ( ગજુય ત વભ ચ ય,યવલવૂતિ,ત -11/12/11 ). બ યત 

દેળભ ાં,લન 2010ની 22ભી ઓતટફયે વલોચ્ચ અદ રતન  નમ મમવૂતિ ભ કનનડમે ક ત્જૂન  

નેતતૃ્લ શઠેની ખાંડીઠે આેર  એક ચકુ દ ભ ાં કહ્ુાં શતુાં કે વભ જની નજયભ ાં વત-

ત્નીની જેભ યશતે  અયણીત યગુરની ર ાંફ  વભમની લરલ ઈન રયરેળનવળન ેએ જ 

ક નનૂી દયજ્જ ભલ જઇએ જે ઔચ રયક યીતે થમેર  રગ્નને ભે છે. તેભણ ેલરલ 

ઈન રયરેળનવળન ેભટ  ળશયેભ ાં સ્ટ્લ બ વલક યીતે લધતી જતી ઘટન  તયીકે લણનલી 
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શતી. અદ રતે સ્ટ્ષટત  કયી શતી કે લરલ ઈન વ થી દ્વ ય  ત્મજી દેલ મેરી ભ નનુી તેની 

 વેથી લતય ભેલલ  શકદ ય ફને છે.  શ્ચ ત્મ દેળભ ાં આલી જીલનળૈરી વ્મ ક 

ફની છે જેની અવય બ યતભ ાં અને ધીયે-ધીયે ગજુય તભ ાં ણ આલી જીલનળૈરી 

જીલત ાં સ્ત્રી-રુૂની વાંખ્મ  લધતી જઇ યશી છે. 
•  હહન્દુ રગ્નનુાં મખુ્મ કામત ધભત -  રશનદુ રગ્નનુાં મખુ્મ ક મન ધભન છે. ધભન એટરે પયજ-

કતનવ્મ એલ અથન અશીં કયીશુાં. ભ નલજીલનભ ાં જે ભશત્લની પયજ વ્મક્તતએ અદ  

કયલ ની છે એન ે ધભન ગણલ ભ ાં આલે છે. રશનદુળ સ્ત્ર મજુફ ભ નલીએ ફ ે ભશત્લની 

પયજ અદ  કયલ ની શમ છે. (1) ભશ મજ્ઞ અન ે(2) ઋણમજ્ઞ એટરે અમકુ ઉમગી 

એલી ધ વભિક વલવધઓ દયેક વ્મક્તતએ ત ન  જીલન દયમ્મ ન ઓછ ભ ાં ઓછ   ાંચ 

મજ્ઞ કયલ ન  શમ છે. વત,ૃ દેલ, પ્ર ણી, િ હ્મણ અન ેભ નલ. વત ૃભ ટે તનણ- શ્ર દ્ધ 

કયલ નુાં, દેલને ભ ટે ધ વભિક વલવધઓ, પ્ર ણીઓ ભ ટે ખ લ ીલ ભ ાંથી બ ગ આલ, 

િ હ્મણ ભ ટે લેદન ભાંત્રચ્ચ ય અને ભ નલીઓ ભ ટે અવતવથ વત્ક ય. આ મજ્ઞ દયેક 

દાંતીએ કયલ  જઇએ. આ દાંતી દ્વ ય  થત  શલ થી ગશૃસ્ટ્થ ફનવુાં જરૂયી છે. રગ્ન 

દ્વ ય  જ ગશૃસ્ટ્થ ફની ળક મ છે. ફીજુ કે દયેક વ્મક્તતએ ત્રણ ઋણ અદ  કયલ ન  શમ 

છે. વત્રઋુણ, દૈલઋણ અન ેઋવઋણ. આ ઋણ ચકૂવ્મ  ફ દ જ લૂનજને અન ેત ન ે

મકુ્તત ભે છે. ત ન  લૂનજ પ્રત્મેનુાં, વાંત પ્રત્મેનુાં અન ેધભન તયપનુાં ઋણ એટરે કે 

દેવુાં નરશ ચકૂલન ય ગનેુગ ય ફને છે. આ ઋણ ચકૂલલ  ભ ટે ણ ગશૃસ્ટ્થી ફનવુાં જરૂયી 

છે. રગ્નગ્રાંવથથી જડ મેર  સ્ત્રી-રુૂ જ આ ઋણ ચકૂલી ળકે છે. એટરે કે આ ફાંને 

પ્રક યની ધ વભિક વલવધઓ રગ્ન ફ દ જ કયી ળક મ છે. એટરે રગ્ન વાંસ્ટ્થ નુાં આ 

ભશત્લનુાં ક મન ગણ મ છે. યાંત ુલતનભ ન વભમભ ાં રગ્નવાંસ્ટ્થ ની ફદર તી તય શ થી શુાં 

આ કતનવ્મ-ધભન ળક્ય છે ? 

3. તાયણો -  

લતનભ ન વભમભ ાં ળશયેીકયણ, ઔધગીકયણ, વળક્ષણ જેલ  રયફને રીધ ે વ્મક્તત ઉચ્ચ 

જીલનધયણની ભશત્લક ાંક્ષ  વેલત  ત ન  જીલનભ ાં ફધ ુ જ એક વ થે અન ે ઝડથી ભેલલ  

પ્રમત્નળીર ફન ે છે. જેભ ાં વ થ-વ થ ત ન  “ અશમૌ ” ને ણ ે છે. આ રયક્સ્ટ્થવત જ્મ યે 

યસ્ટ્ય સ્ટ્ધ નન  બ ગરૂ ફન ે છે, ત્મ યે રગ્નજીલનભ ાં અનેક વલ ર ખડ  કયે છે. રગ્નજીલનભ ાં 

અનેક વલટાંફણ ઓ ઊબી કયે છે, વલવાંલ રદત  જનભ લ ે છે, અંત ે બગ્ન કુટુાંફની રયક્સ્ટ્થવત વજ ે

છે.વલઘ તક રયણ ભને વભસ્ટ્મ ન  સ્ટ્લરૂ ેજઇએ ત આજે ણ ફ -રગ્ન દ્વ ય  થત ાં કજડ  રગ્ન 

જઇ ળક મ છે. જે ફ -રગ્ન પ્રવતફાંધક ક નનૂની વનષ્ષક્રમત ન વનદેળ કયે છે તથ  ભ ત ૃભયણદય ભ ાં 
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ણ અવય કયે છે. ફીજી તયપ વભ જન  કેટર ક કુરયલ જ-દશજે, અવધરગ્નપ્રથ , જેલ  રયફએ 

ખ વ કયીને થૃગ્લ વ, ત્મતત , છૂટ છેડ , સ્ત્રીઓનુાં કુાંલ ય ણુાં જેલી વભસ્ટ્મ ઓ વજી છે. એકલીવભી 

વદીન એક ભટ વ ભ જજક પ્રરન આણ  તટૂી યશરે  રયલ ય છે અન ેતે પ્રવતરદન લધ ુગાંબીય ફની 

યહ્ છે. નલી ેઢીને આ વભસ્ટ્મ ન વ ભન વવલળે કયલ ન આલે છે ક યણ કે રગ્નન  ળરૂઆતન  

લોભ ાં જ ખ વ કયીને યલુતીઓને  રયલ રયક રશિંવ ન વ ભન કયલ ડ ેછે. રગ્નવાંસ્ટ્થ ન  લતનભ ન 

સ્ટ્લરૂ ે જે વભસ્ટ્મ ઓ ેદ  કયી છે તે વભસ્ટ્મ ભ બગ ફનલ ભ ાંથી ફચલ ન  ઉ મ તયીકે 

અરયણીત અલસ્ટ્થ , રગ્ન વલન  વશજીલન, વજાતીમ વાંફાંધ જેલ  નલ  ભ ગો કે વલકલ્ટ્ની 

વાંદગી તયપ નલી ેઢી લલ  ર ગી છે. આ વલકલ્ટ્ એક ફ જુ, કુટુાંફ અને વભ જભ  નલ  વભ્મની 

બયતીન  ક મન ભ ટે અલયધરૂ ફન ેછે અન ેફીજી ફ જુ આ વલકલ્ટ્ એઇડ્ઝ જેલ  બમ નક યગન ાં 

મૂ ફની યશ ે છે. લતનભ ન વભમભ ાં રગ્નવાંસ્ટ્થ ભ ાં ફદર તી તય શ એકલીવભી વદીન એક ભટ 

ડક ય છે.  

3.1 સલૂચત હિમાત્ભક ગરાાં -   

• રગ્નની વલવધ દ્વ ય  વભ જભ નમ યીતે વત-ત્નીન દયજ્જ પ્ર પ્ત કયન ય સ્ત્રી-રુૂે 

યસ્ટ્ય એકફીજાન ે વભજલ ની, અનકુરૂન વ ધલ ની તથ  લપ દ ય યશલે ની બ લન ને 

ભજબતૂ કયલી જરૂયી છે. 

• રશનદુઓન  વ વાંસ્ટ્ક યભ ન એક વાંસ્ટ્ક ય રગ્ન છે અન ેતેન ેવલત્ર ભ નલ ભ ાં આલે છે. આ 

વલત્ર ફાંધનને આજીલન વલત્ર ય ખલ ની જલ ફદ યી શુાં ભ ત્ર સ્ત્રીની જ છે ? રુૂએ કે 

વતઓએ આ રદળ ભ ાં પ્ર ભ લણક પ્રમત્ન કયલ નુાં ભ ાંડી લ ળ્યુાં છે અન ેતેન ેરયણ ભ ેરગ્નનુાં 

વ તત્મ એટરે સ્ત્રીની વપત  એવુાં વભીકયણ વશજેે ભાંડ ઇ જામ છે, જે ફદર વુાં જઇએ. 

• જ્ઞ વતવાંસ્ટ્થ  અન ે સ્ટ્લૈધ્ચ્છક વાંસ્ટ્થ ઓન  ભ ગનદળનન કેનદ્ર ,પ્રચ ય-પ્રવ ય ભ ધ્મભએ લધ ુ

વરક્રમ ફનવુાં યહ્ુાં. 

• ળ  -કરેજભ ાં બણ લત  વળક્ષકન ે આ વાંદબે ત રીભ આી તેઓન  વલદ્ય થીઓભ ાં 

રગ્નજીલનનુાં ભશત્લ અન ે ખ વ કયીને સ્ત્રીઓ તયપન  વભ નત બમ ન દ્રષ્ષટકણન વલક વ 

કયલ ની જલ ફદ યી વોંલી અવનલ મન ફન ેછે. 

• આજે ફધ ને ફધુાં જ ફભણુાં જઇએ છે. ાંચ-દળ ઇચ્છ ઓ કઇ એક જ કુલય કે કુલયી ભ ાં શમ 

તેભ ફધ  ઇચ્છે તે કેલી યીતે ળક્ય ફન ે? બદુ્ધદ્ધલૂનક અન ેવભજદ યીણૂન ક ભ કયીએ ત જરૂય 

લ ત ફન,ે જે ફાંને ક્ષે અવનલ મન છે. 
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