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 વાયાાંળ-  
૧૮ભી અને ૧૯ભી વદી દયમભમાન બાયતભાાં સ્ત્રીઓની વાભામજક મથથમત ફશુ જ દમાજનક 

અને કથેરી જલા ભતી શતી. આ વભમ દયમભમાન વાભામજક કુમયલાજ રગબગ વભાજના 

ભટાબાગના લગોભાાં જલા ભતા શતા. જભેાાં ગજુયાતની સ્ત્રીઓ ણ આ પ્રભાણેના મલમલધ 

વાભામજક કુમયલાજની બગ ફની શતી. અને એ વભમ દયમભમાન ગજુયાતના ઉચ્ચ લગોભાાં ણ આ 

વાભામજક દૂણ જલા ભતા શતા. જભેાાં ાછથી તેન ેદૂય કયલા મલમલધ વાભામજક વાંથથાઓની 

થથાના થઈ. અને તેભાાં કેટરીક ભમશરાઓ અને અન્મ વાભામજક વુધાયકએ વાયી કભગીયી ફજાલી 

શતી. આ ફાફત મલળે વાંળધન દ્વાયા ભામશતગાય કયલાભાાં આલેર છે.  

 ચાલીરૂ ળબ્દ – સ્ત્રી, કજડાાં, વતી 

 પ્રથતાલના- 
ગજુયાતની વાંથકૃમત ૫૦૦૦ લષ જુની છે. બાયતીમ વાંથકૃમતના બાગ રૂ ેગજુયાતની વાંથકૃમત 

મલકવી શલા છતાાં તેની બોગમરક મથથમત, અરગ માષલયણ ેગજુયાતની વાંથકૃમતન ેતેની પ્રાદેમળક 
અમથભતા આી. યાંયાઓથી ગજુયાતના એક એક ઐમતશામવક તફક્કાના આમથષક, વાાંથકૃમતક 
મલકાવભાાં સ્ત્રી એક ભશત્લનુાં ઘટક શતી. ગજુયાતની વાંથકૃમતના ચણતય, ઘડતયભાાં ‘સ્ત્રી’ની 
ભશત્લની બૂમભકા શલા છતાાં ઇમતશાવના ાનાાંઓભાાં તે એક અદ્રશ્મ ાત્ર છે, તેનાાં કામો ય 
પ્રકાળ ડામ નથી. 

 ભધ્મમુગ વુધીના ગજુયાતના ઈમતશાવનાાં ાનાાંઓભાાં સ્ત્રી અાંધાય છેડીભાાં જ યશી છે. 
ભધ્મમુગભાાં સ્ત્રીઓની અલદળા ફારગ્ન, ડદાપ્રથાની લાત કેટરાક ઈમતશાવકાય કય ે છે. 
ભધ્મકામરન સ્ત્રીના અધગમતની જલાફદાયી આયફ, અપઘાન, તુકષ , ભુઘરના આક્રભણ ઉય 
રદામ છે. શકીકતભાાં પ્રાચીન વભમથી સ્ત્રીઓના વાભામજક દયજ્જા ઉય પ્રશાય થતા યહ્યા. 
રગબગ ૧૮૦૦ લો વુધી લદે ાશ્ચાત કારથી ૧૮ભી વદી વુધી મિટીળ કાના આગભન વુધી 
સ્ત્રીઓની યાધીન મથથમત ચારુ યશી. િીટીળ કા દયમભમાન સ્ત્રીઓની વાભામજક મથથમત, ભાન-
ભબાભાાં ફદરાલ આવ્મ. સ્ત્રીઓ પ્રત્મનેા અમબગભભાાં ફદરાલ આલલાની ળરૂઆત મિટીળકા 
દયમભમાન થઈ. આ ઐમતશામવક ગા સ્ત્રી ઈમતશાવ ભાટે એક જુદી દીળાભાાં પાંટાત કા ગણી 
ળકામ. 

 જીતામેરી પ્રજા ઉય તાના વલોમય ાશ્ચાત વાાંથકૃમતક મલચાય રાદલા ભાટે મિટીળ 
યાજ્યકતાષઓ બાયતીમ વાંથકૃમતની નફી ફાજુઓ, ભમાષદાઓ, સ્ત્રીઓની યાધીનતા અાંગે ટીકા 
કયલા રાગ્મા. ૧૯ભી વદીભાાં વાભામજક-ધામભષક વુધાયણાનુાં આાંદરન ફમુિજીલીઓએ ળરૂ કમુષ. 
સ્ત્રીઓની વભથમાઓ, સ્ત્રીઓના પ્રશ્ન વભાજ લચ્ચ ેઆવ્મા. વાભામજક-ધામભષક વુધાયણાન માષમ 
સ્ત્રી ઉન્નમતકા ફન્મ. ‘સ્ત્રી’ ચચાષન મલમ ફની. 
 ૧૮ભી વદીભાાં સ્ત્રીનુાં થથાન – 

૧૮ભી વદીન વભમગા જઈએ ત ઈ.વ. ૧૭૦૧ થી ઈ.વ. ૧૭૯૯ વુધીન વભમ. 
ગજુયાતભાાં ઈ.વ. ૧૭૦૧ થી ઈ.વ. ૧૭૫૮ વુધી ભુખ્મત્લે ભુઘરનુાં  વામ્રાજ્ય શતુાં. ત્માયફાદ ઈ.વ. 
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૧૭૫૮ થી ઈ.વ. ૧૮૧૮ના વભમ દયમભમાન ભયાઠાઓનુાં લચષથલ જલા ભે છે. ૧૮ભી વદી 
દયમભમાન વભાજભાાં સ્ત્રીઓની મથથમત કેલી શતી તેના મલળે જઈએ. 

૧૮ભી વદીભાાં મશાંદુ વભાજભાાં રગ્ન પ્રથા શારના જલેી જ શતી. રગ્ન એ મલત્ર વાંથકાય 
ગણાત અને એનુાં ફાંધન કામભી ગણાતુાં. તાની તુ્રીનુાં રગ્ન કયલુાં એ દયકે મતાની પયજ 
ભનાતી. આ વભમ દયમભમાન આાંતયજ્ઞાતીમ રગ્નપ્રથા ફશુાં જ ઓછા પ્રભાણભાાં પ્રચમરત શતી. 
ફારગ્ન થતાાં. ફારગ્ન અન ે લિૃરગ્ન પ્રથા આ વભમ ે પ્રચમરત શતી. લલ્રબબટ્ટના એક 
ગયફાભાાં કન્મા તાન ે લિૃ મત ન ભે તે ભાટે ભાતાને થતુમત કયતી લણષલી છે. આ વાથ ે
કજડાાં ણ થતાાં. નાની ઉાંભયન લય અન ે ભટી ઉાંભયની કન્મા મલળનેા ઉલ્રખે વભકારીન 
કમલઓના રખાણભાાં ભે છે. 

ઘણા પ્રાચીન વભમથી ફશુત્નીત્લ પ્રથા પ્રચમરત શતી. એ ૧૮ભી વદીની ળરૂઆતભાાં ણ 
ગજુયાતભાાં જલા ભતી શતી. ભટા બાગના રક એક કયતાાં લધાય ેસ્ત્રીઓ વાથ ેરગ્ન કયલાભાાં 
ભાનતા નશીાં. યાંતુ શ્રીભાંત રક ત્રણ-ચાય સ્ત્રીઓ વાથે ણ રગ્ન કયતા. વમતપ્રથાન કુમયલાજ 
ણ આ વભમ દયમભમાન પ્રચમરત શત. તેના ુયાલાઓ ઉરબ્ધ ામમાઓ તથા 
યદેળીઓના રખાણ યથી ભી યશે છે. કચ્છભાાં અાંજાય, ગેંડી, ભુાંદ્રા લગેય ેથથએ ‘વમતના 
ામમા’ ભી આવ્મા છે. 

૧૮ભી વદીભાાં અન્મ વાભામજક કુમયલાજ રૂ ે ‘મલધલા મલલાશ ય પ્રમતફાંધ’ને ગણાલી 
ળકામ. સ્ત્રી મલધલા થતાાં વાભાન્મ યીતે તેને આજીલન લધૈવ્મ ાલુાં ડતુાં શતુાં. તેના વ્મલશાય ય 
અનેક પ્રકાયનાાં અાંકૂળ ભુકલાભાાં આલતા. તે ફીજી લખત રગ્ન કયી ળકતી નશીાં. આ મયમથથમત 
શલા છતાાં છાત લગોભાાં, ખેડૂતભાાં મલધલા-ુનરષગ્નન મયલાજ પ્રચમરત શલાન વાંબલ છે. આ 
મલળેના કેટરાક ઉલ્રેખ કમલ ળાભની કમલતા ભાાંથી ભી આલે છે.  છુટાછેડાનુાં પ્રભાણ ણ આ 
વભમ ેલધ ુજલા ભતુાં શતુાં. વાભાન્મ યીતે નીચરા લગોભાાં છુટાછેડાની પ્રથા અમથતત્લભાાં શળે. 
આજ ે ણ ઘણી ઉચ્ચ જ્ઞામતઓભાાં મત તેડત ન શમ ત ફીજ ે લાલી દેલાન મયલાજ છે. 
વભાજભાાં ફારગ્ન, લૃિરગ્ન, કજડાાં, ફશુત્નીત્લ, છુટાછેડા લગેય ેવાભામજક દૂણ શલા છતાાં 
ણ સ્ત્રી વન્ભાનની બાલના ગજુયાતભાાં વાયા પ્રભાણભાાં જલા ભતી શતી. 

આ વભમ દયમભમાન ભમુથરભ વભાજભાાં છકયાને ૧૬ થી ૨૨ લષની ઉાંભય વુધીભાાં અને 
છકયીન ે૧૦ થી ૧૮ લષની ઉાંભય વુધીભાાં રગ્ન કયતાાં. ભમુથરભ વભાજભાાં નુરષગ્ન મવલામ શેરા 
રગ્નભાાં છકયા-છકયીને તાની ભેે વાંદગી કયલાની શતી નથી. ુખ્ત ઉાંભયન ુત્ર થામ 
એટર ેભાતા-મતા ખાવ કયીન ેકઈ સ્ત્રીની ભદદથી રગ્ન ગઠલતાાં. તેભના વભાજભાાં છૂટાછેડાની 
િમત કમઠન ન શતી. અશીાં છૂટાછેડાન ેતરાક કશે છે. અન ેરુુની ભયજી ઉય તે આધાય યાખે 
છે.  ભુમથરભ વભાજભાાં ત્નીનુાં થથાન મત કયતાાં ઊતયતુાં શતુાં. મલધલા સ્ત્રી મતના ભતૃ્મુ છી ચાય 
ભમશના દવ મદલવ ફાદ યણી ળકતી. આભ મશાંદુ મલધલા કયતાાં ભમુથરભ મલધલાઓ કરુણ 
દળાથી ફચી ળકતી. ભમુથરભ સ્ત્રીઓ ડદાભાાં યશેતી. અને ફશાય નીકે ત્માય ેફુયખ ઓઢલાન 
યશેત. જ ેઆજ ેણ ભમુથરભ વભાજભાાં જલા ભે છે. 

આભ ૧૮ભી વદી દયમભમાન ‘સ્ત્રી’નુાં વભાજભાાં થથાન રુુ કયતાાં નીચુાં શતુાં. ઉયાાંત 
ઘણાફધા વાભામજક કુમયલાજની તે બગ ફનતી. અરફત્ત વભમની વાથે વાથે મિટીળ મુગભાાં 
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ધીભ ેધીભ ેવભાજભાાં સ્ત્રીના થથાન અન ેભશત્લભાાં મયલતષન આલલા રાગ્મુાં. જ ેઆણન ે૧૯ભી 
વદીભાાં જલા ભે છે.      
 ૧૯ભી વદીભાાં સ્ત્રીનુાં થથાન- 

૧૯ભી વદીના ગજુયાતભાાં સ્ત્રીઓ અાંગનેા જુદા જુદા આાંકડાઓ સ્ત્રીના દયજ્જા મલળ ેફશુ 
આળાથદ મચત્ર ઉવાલતા નથી. વભાજભાાં સ્ત્રીઓનાાં થથાન અને બૂમભકા અાંગેના ખ્મારભાાં જ ે
મયલતષન આવ્મા તેની ચચાષ કયીળુાં. જુદી જુદી જ્ઞાતીઓભાાં સ્ત્રીન દયજ્જ જુદ જુદ શલાથી, 
સ્ત્રીના દયજ્જા અાંગે એકત્ર મચત્ર પ્રાપ્ત કયલુાં ભુશ્કેર છે. જાડેજા, યાજૂત અને કણફીઓ દીકયીન ે
દૂધીતી કયતા.  

ઈ.વ. ૧૮૨૩ભાાં ભુાંફઈ ઈરાકાભાાં દેળી કેલણીની મથથમત ઉય જ્યાય ેવલેક્ષણ થમુાં ત્માય ે
તેભાાં જણામુાં કે તત્કારીન કઈ મનળાભાાં છકયીઓ બણતી નશીાં. ઈ.વ. ૧૮૨૯ભાાં યાજા 
યાભભશનયામે વતી થલાની પ્રથા વાભે ઝુાંફળે ઉઠાલી અને ઈ.વ. ૧૮૩૮ભાાં ગજુયાતના લ્મથુય 
વભા દુગાષયાભ ભશેતાજીએ પયજીમાત લૈધવ્મ વાભે ડકાય ઉઠાવ્મ તે બાયતભાાં સ્ત્રી થલાતાંત્ર્યની 
ળરૂઆતનાાં વચૂક છે. 

મભળનયીઓ તેભજ ફીજી કન્માળાાઓ થથાીને સ્ત્રી મળક્ષણન પેરાલ કયલા પ્રમત્ન 
કયતા શતા. ભુાંફઈભાાં થટુડન્ટવૌ મરટયયી અન ે વામાંમટમપક વવામટીએ ઈ.વ.૧૮૪૯ભાાં 
કન્માળાાઓ ળરૂ કયી શતી.  આ વવામટી એમલ્પન્થટન ઈમન્થટટ્યુટના પ્ર.ેટનના ખાવ 
પ્રમત્નથી અમથતત્લભાાં આલી. તેભને કમલ નભષદાળાંકય ‘સ્ત્રી કેલણીના મતા’ તયીકે મફયદાલ ેછે. 
ગજુયાતભાાં સ્ત્રીઓ ભાટે ળાાઓ થથાલાન વો પ્રથભ પ્રમત્ન ઈ.વ. ૧૮૪૯ભાાં અભદાલાદભાાં ળેઠ 
શઠીમવાંગ કેવયીમવાંગના કુટુાંફની નાણાકીમ ભદદથી ગજુયાત લનાષક્યુરય વવામટીએ કમો શત. 
ળરૂઆતભાાં ભાત્ર એક જ છકયી મનળાે આલતી. યાંતુ લષ રૂુાં  થતાાં વુધીભાાં તેઓની વાંખ્મા 
ાાંચની થઈ ગઈ. ૧૯ભી વદીભાાં સ્ત્રી કેલણી પ્રત્મ ે લરણ ફદરામુાં શતુાં. નભષદ, દરતયાભ, 
કયવનદાવ અન ેઅન્મ વાભાજીક મલચાયકએ સ્ત્રી કેલણી ભાટે જયદાય લકીરાત કયી શતી.  

ગજુયાતભાાં ૧૯ભી વદી દયમભમાન ફારગ્નનુાં પ્રભાણ ઘટ્યુાં ન શલા છતાાં એનાાં અમનષ્ટ 
મલળે એક નલી વબાનતા આલતી શતી. અન ેઆ પ્રથા વાભે ઝુાંફેળ ઉઠાલલાની તત્યતા ણ 
આ જ વદીભાાં પ્રફ થતી જઈ ળકામ છે. ફારગ્નન ચાર એટર ફધ પ્રચમરત શત કે તે 
વભમના રગબગ ફધા જ અગ્રણીઓ તે જ ઘણી નાની ઉાંભય ેયણ્યા શતા. તેભની ત્નીઓ 
ત લી એથીમ નાની શતી. નલરયાભ ૧૧ લ ેયણ્યા અન ેપ્રથભ ત્નીના ભૃત્મ ુછી ૧૪ લષની 
ઉાંભય ે૯ લષની કન્મા વાથ ેપયી રગ્ન કમુષ. અન ેનભષદનુાં શેરુાં રગ્ન ૧૨ લષની ઉાંભય ેથમુાં શતુાં. આ 
યીલાજની મલભ અવય જલેી કે કેલણીભાાં અાંતયામ, ભાાંદરાાં ફાક, કજડાાં રગ્ન, છકયીઓન 
આયગ્મ ય શામનકાયક અવય, ફા મલધલા લગયે ેતયપ ધ્માન દયામુાં. આ અમનષ્ટન ેનાફુદ 
કયલા ઈ.વ. ૧૮૭૧ભાાં ફારગ્ન મનેધક ભાંડ થથાીને એક નક્કય પ્રમત્ન કયલાભાાં આવ્મ. 

૧૯ભી વદીભાાં કેટરીક જામતઓભાાં એલી પ્રફ ભાન્મતા શતી કે સ્ત્રીના ભક્ષ ભાટે રગ્ન એ 
અત્માંત આલશ્મક છે. આથી જ જાડેજા, યાજૂત અન ે કણફીઓ જલેી કેટરીક ગજુયાતની 
જ્ઞાતીઓભાાં ફાકીઓને દૂધીતી કયલાન યીલાજ પ્રચમરત શત. આ પ્રથા બરૂચ અન ેવોયાષ્ટર 
મલથતાયની કેટરીક યાજૂત કભભાાં ણ જણાતી શતી. ઈ.વ. ૧૮૪૪ છી ફાશત્મા મલરુિ 
જાશેય ભત ઉબ કયલા પ્રમત્ન ણ કયલાભાાં આવ્મા શતા. 
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સ્ત્રી મલધલાઓ વાથ ેવાંકામેરી વભથમાઓ ફે જાતની શતી. એકન વાંફાંધ વતી થલાના 
ચાર વાથે શત અને ફીજાન વાંફાંધ વભાજભાાં મલધલાના દુ:ખદ અને યાધીન થથાન જભેાાં 
આજીલન લૈધવ્મન ણ વભાલળે થામ છે તેની જડે શત. ફાંગાભાાં યાજા યાભભશનયામ અન ે
ફીજાઓના આાંદરન મયણાભે ઈ.વ. ૧૮૨૯ભાાં વાય થમેર ‘વતી’ અાંગેન અમધમનમભ 
ગજુયાતભાાં ણ રાગુાં ાડલાભાાં આવ્મ શત. બાયતના મફજા યાજ્ય કયતાાં ગજુયાતભાાં વતી 
થલાની પ્રથા બાગ્મે જ જલા ભતી શતી.  

જ્ઞામત, રગ્ન અન ે સ્ત્રીઓના થથાન જલેા મલમ પ્રત્મેન યાૂલષથી ચારત આલત 
અમબગભ ધીભે ધીભે નાફૂદ થઈ તેને થથાને આધુમનક મફનવાાંપ્રદામમક દ્રમષ્ટ કેલાતી જતી શતી. 
સ્ત્રીઓનુાં થથાન વભાજભાાં ઉાંચુાં આણલાના પ્રમત્ન થમા શતા. જ કે તેના મયણાભ ૧૯ભી 
વદીભાાં ચમકત કયી દે તેલાાં આવ્માાં ન શતાાં, ત ણ સ્ત્રીઓના દયજ્જા પ્રત્મેનુાં લરણ ફદરાતુાં જતુ 
શતુાં એ ત દેખીતુાં જ છે.  

૧૮ભી અન ે ૧૯ભી વદી દયમભમાન કેટરીક સ્ત્રીઓએ વામશત્મ ક્ષેતે્ર વારુાં  એલ ુ પ્રદાન 
આીને વભાજભાાં સ્ત્રીઓનુાં થથાન ઉાંચુાં રાલલાભાાં ભશત્લન બાગ બજવ્મ શત. જભેાાં જઈએ ત 
૧૮ભી વદીભાાં ગલયીફાઈ (ઈ.વ.૧૭૫૯), જાનીફાઈ (ઈ.વ.૧૭૭૧-ઈ.વ. ૧૮૧૨), દીલાીફને 
(ઈ.વ. ૧૭૯૧)ને ભખુ્મ ગણાલી ળકામ. આ સ્ત્રીઓ વાંત કલમમત્રીઓ શતી. યફાયી કભભાાંથી 
અભયફાઈ યક્તમત્તથી ીડાતા રકની વલેા ભાટે વોયાષ્ટરભાાં જાણીતા શતાાં.  ૧૯ભી વદીના 
ઉત્તયાધષભાાં ગૃશરક્ષ્ભીની મક્ષમતજ મલકવી. ગજુયાતની પ્રથભ ભમશરા વાંથથા ‘ગજુયાત રેડીઝ ક્રફ’ 
વયાફજી કુટુાંફની ફશેનએ અાંગ્રજે સ્ત્રીઓના વશકાયથી ઈ.વ. ૧૮૧૮ભાાં થથાી શતી. 
શયકુાંલય(ઈ.વ.૧૮૨૩-ઈ.વ.૧૮૭૬), મળલકાળી(ઈ.વ.૧૮૨૩-ઈ.વ.૧૮૬૬), ાલષતીકુલય(ઈ.વ.૧૮૩૦-
ઈ.વ.૧૮૮૦), રૂક્ષ્ભણી, જમફુશેન અને ફાાફશેન, આરીફશેન, વભયથ ફશેન આ સ્ત્રીઓ ઈ.વ. 
૧૮૬૦ની આવાવ અભદાલાદના ધમનક લેાયીઓ અને ઉરા ભધ્મભ લગષની સ્ત્રીઓ ઘેય 
વભૂશભાાં ભલા રાગી. આ સ્ત્રીઓ ભુમથરભને ફાદ કયતાાં મલમલધ જ્ઞામતઓ અને કભભાાંથી 
આલતી શતી, તે જતાાં આ પ્રમક્રમા બદ્રલગીમ શલા છતાાં મયલતષનરક્ષી શતી.       
 વભાન- 

૧૮ભી અને ૧૯ભી વદીના વુધાયકએ સ્ત્રી ઉન્નમત, જાગૃમત અન ે ચેતનાના ભાગે નાયીન ે
લાલા પ્રમાવ કમો. ણ પ્રણારીઓ અને રૂઢીઓની બીતયભાાં યશીને વુધાયાના પ્રમાવ ઉદાય 
ફુમિજીલીઓ અન ે નુરુત્થાનલાદીઓએ કમો. સ્ત્રી કેલણીન પ્રચાય થમ. વમતપ્રથા, 
ફારગ્ન, દશેજ, મલધલા મલલાશ મનેધ, ફાશત્મા લગેય ે કુમયલાજ અાંગ ેજાગમૃત વધાઈ ણ 
સ્ત્રીઓના, અમધકાય ભાન-ભબાન ે ભમાષમદત કયતાાં તત્લ જલેાાં કે મતૃવત્તા, ધભષળાસ્ત્રના 
કામદાઓ, જ્ઞામતપ્રથા ઉય કઈએ પ્રશાય ન કમાષ. સ્ત્રી જાગૃમતની ળરૂઆત જરૂયથી થઈ. 
મયફ પ્રગમતની મદળા તયપ ધકેરામાાં. આભાાંથી જ સ્ત્રી નેતૃત્લ આવ્મુાં. અને સ્ત્રીઓએ જાતે 
વુધાયાન ેજલાફદાયી વાંબાી.       
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