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અભદાલાદ


સાયાાંળ:પ્રાચીન યુગથી ભાાંડી અત્માય સુધી નાયીનુ ાં સ્થાન ફદરાતુ ાં યહ્ુાં છે અને આ ફદરાતા

દયજ્જા વાથે સ્ત્રીના શળક્ષણની અલસ્થા ણ ફદરાતી યશી છે . વભાજભાાં નાયીની ભ ૂશભકા ક્યાયે ક
શળક્ષક્ષકા, શલદ્યાથીની, શુારક, શલદૂ ી, કૃક-વશામક, વાભગ્રીની (ળાવક), શળલ્કાય, દાવી
લગેયે રૂભાાં તે જોલા ભે છે . ભાનલ વત્તાના શલકાવક્રભની શલયીત શલશ્વની રગબગ વભગ્ર
વભ્મતાઓની અેક્ષાએ હશિંદુ વભ્મતાભાાં જેટરાજ પ્રાચીન યુગભાાં આને જઈએ છીએ, નાયીનુ ાં
સ્થાન એટલુાં જ ભશત્લ ૂણણ દષ્ટ્રીગત થામ છે .
પ્રાચીન બાયતભાાં લૈહદક યુગભાાં સ્ત્રીઓને ઉચ્ચ વાભાજજક સ્થાન શતુ.ાં ઉનમન વાંસ્કાય
જે લેદોના શલધ્માભ્માવના પ્રાયાં બનો વાંસ્કાય શતો તેના ય શક છોકયાઓ જેટરો જ છોકયીઓને
ણ શતો. યાં ત ુ લખત જતાાં સ્ત્રીઓ ભાટે શળક્ષણભાાં અવભાન તકની હયસ્સ્થશત વાણઈ અને
વાલણશિક શળક્ષણ સ્ત્રીઓભાાંથી ભુવાતુ ાં ચાલ્યુ.ાં સ્ત્રીઓભાાં રગ્નની લમ ઓછી થતી ગઈ,
ફારગ્નની પ્રથા વ્માક ફનતી ગઈ, શલધલા ભાટે પયજજમાત લૈધવ્મ ારન, સ્ત્રી વતી પ્રથા,
મુસ્સ્રભ યુગભાાં વાણમર
ે ી ડદાની પ્રથા લગેયે વાભાજજક ઘટનાઓને રીધે સ્ત્રી કેલણીનુ ાં
પ્રભાણ ઘટતુ ાં જ ગયુ.ાં અઢાયભી વદીના અંતે સ્ત્રીનુ ાં સ્થાન ઘયની ચાય દીલારો ુયતુ ાં ભામાણહદત
થઇ ગયુ.ાં તેને ભાટે કેલણીનુ ાં ભશત્લ ણ વભાજભાાં ઓછાં થઇ ગયુ.ાં પ્રાચીન બાયતીમ
વાહશત્મીક અને ુયાતાત્લીમ સ્ત્રોત નાયી શળક્ષાના પ્રભાણોથી હય ૂણણ છે . એનાથી ાણલા ભે છે
કે ભધ્મ અને લતણભાન કાની અેક્ષાએ પ્રાચીન બાયતના પ્રાયાં ક્ષબક યુગભાાં નાયીઓની શળક્ષા
વાંફધ
ાં ી સ્સ્થશત ઘણી ઉચ્ચ શતી.આ વાંળોધન રેખ દ્વાયા પ્રાચીન બાયતભાાં સ્ત્રી અરગ અરગ
તફક્કાભાાં કેલા પ્રકાયનુ ાં શળક્ષણ ભેલતી તે શલે લાત કયે રી છે . આ ઉયાાંત પ્રાચીન બાયતભાાં
નાયી શળક્ષણની લાતને શવદ્ધ કયતા પ્રાચીન બાયતીમ વાહશત્મીક અને ુયાતાત્લીમ સ્ત્રોતનો અશી
આધાય રેલાભાાં આવ્મો છે .
ચાલી રૂ ળબ્દો :- ચયભોત્કણ, બ્રહ્યચમણ, વભાલતણન વાંસ્કાય, વધોલધુ ,બ્રહ્યલાદીની, શલદૂ ી ,
કાળકૃત્વના, ઉાધ્મામા, યજોગુણયુક્ત, પ્રાચામાણ
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પ્રાચીન કાના પ્રાયાં ભબક તફક્કાભાાં નાયીન ાંુ સળક્ષણ (પ્રથભ તફક્કો) :વભ્મતાના પ્રાયાં ક્ષબક ચયણભાાં જ નાયીની સ્સ્થશત ચયભોત્કણ ય શતી. લૈહદકકારીન
વભાજભાાં નાયીઓની સ્સ્થશતની ભાહશતી લૈહદક વાંહશતાઓ, બ્રાહ્મણગ્રાંથો ઉયાાંત ઉનીદોભાાંથી
ભે છે . ુિોની જેભ જ ુિીઓ ણ ઉનમન, શળક્ષા-દીક્ષા લગેયેની અશધકાયી શતી. ‘ઋગ્લેદ’
ભાાં ભાતા-શતાના વ ૃક્ષ:સ્થર ય ઊંઘેરી અફોધ કન્મા એભના ુિી પ્રેભને પ્રદશળિત કયે છે .
પ્રાચીન બાયતભાાં ઘણા રાાંફા વભમ સુધી શળક્ષણ એટરે લૈહદક શળક્ષણ એભ શતુ,ાં જે
ક્ષરિંગબેદની ગણતયી કમાણ શવલામ આલાભાાં આલતુ.ાં જે કોઈ લૈહદક મજ્ઞભાાં બાગ રે તે ફધાને
શળક્ષણ આલશ્મક યીતે આલાનુ ાં શતુ.ાં લૈહદકયુગભાાં બ્રહ્યચમણન ુ ાં અને શળષ્ટ્ટાચાયનુ ાં અનુારન
કયલાનુ ાં છોકયાઓની જેભ છોકયીઓ ભાટે ણ જરૂયી શતુ.ાં કેભકે કન્માઓના ણ ઉનમન
વાંસ્કાય થતા શતા. ઉનમન વાંસ્કાય છી છોકયીઓને ણ છોકયાઓની ભાપક શળષ્ટ્ટાચાયનુ ાં
ારન કયવુ ાં ડતુ.ાં ઉનમન વાંસ્કાય થમા છી સ્ત્રી શળક્ષણ ભેલી ળસ્ક્ત. ફીજી ળતાબ્દી ઈ.વ.
 ૂલેભાાંની ાણકાયી ભે છે કે કન્માઓ ૧૬ લણ સુધી અશલલાહશત યશી ળકતી અને ૧૬ લણની
ઉંભય સુધી સ્ત્રી શળક્ષા ગ્રશણ કયી ળકતી. અથલણલેદભાાં કશેલ ુાં છે કે કોઈ કન્મા ઉક્ષચત ઢાંગથી શળક્ષા
ૂ ભાનલાભાાં આલતી. ગૃશસુિોભાાં ફાક્ષરકાઓના
પ્રાપ્ત કયી રે તો એને શલલાશ ભાટે અનુક
ઉનમનના પ્રશતક રૂભાાં અગ્નોશલત ધાયણ કયલાની લાત કયલાભાાં આલી છે . વભાલતણન
વાંસ્કાયની શલશધ-શલધાનના પ્રવાંગભાાં જમાાં િણ લગોના રોકોને ઉરટન રગાલલાની લાત
કયલાભાાં આલી છે , ત્માાં જ સ્ત્રીને ણ ગબણસ્થાન ય ઉરટન રે કયલાનો શનદે ળ ભે છે .
વભાલતણન વાંસ્કાય શાંભેળા લેદાધ્મનની વભાપ્પ્તની છી જ વાંન્ન થતુ ાં શતુ.ાં શાહયત દ્વાયા
આલાભાાં આલેરી વ્મલસ્થાભાાં ભાશવક ધભણ ળરૂ થલાના શેરા જ સ્ત્રીઓનુ ાં વભાલતણન થઇ જવુ ાં
જોઈએ. એ સ્ષ્ટ્ટ છે કે ફાકીઓ (બ્રહ્યલાદીની) નુ ાં ઉનમન ગબાણધાનના આઠભા લણભાાં
વમ્ન્ન થતુ ાં શતુ.ાં લેદાધ્્નતા છી એભનુ ાં છાિા-જીલન, યુલાન થલાના શેરા જ વભાપ્ત થઇ
જતુ.ાં
અથલણલેદભાાં સ્ષ્ટ્ટ ઉરેખ્ખ છે કે, કુભાયીઓ બ્રહ્યચમણ ાતી અને ઈ.વ.  ૂલે ૫ભાાં
વૈકાના સુિગ્રાંથો આ ફાફતભાાં યવપ્રદ શલગતો  ૂયી ાડે છે .
શલદ્યાથીનીના ફે પ્રકાય શતા. (૧) વધોલધુ, (૨) બ્રહ્યલાહદની.
વધોલધુન ુ ાં શળક્ષણ ચાલુ પ્રાાઁથના અને મજ્ઞ ભાટે જરૂયી અગત્મના લૈહદક સુિો  ૂયતુ ાં શતુ.ાં
વાંગીત અને ન ૃત્યુ ણ તેભને ળીખલતા. આ કા તયપના સ્ત્રીઓના ક્ષાતના ઉરેખ્ખો લૈહદક
વાહશત્મભાાં ઘણીલાય ભે છે . અશીં સ્ત્રીઓ ગૃશસ્થ જીલનભાાં ગમા છી યોજે પ્રાત:કા અને
વાંધ્માકાર પ્રાથણના કયતી અને શોભ-શલનભાાં ોતાના શત વાથે ફેવી લૈહદક સુિોનુ ાં ઉચ્ચાયણ
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કયતી. લી ઘણાાં મજ્ઞ સ્ત્રી ાતે શતની અનુસ્સ્થતીભાાં એકરાએ કયલાના યશેતા. આથી
સ્ત્રીઓએ આ પ્રકાયનુ ાં શળક્ષણ ભેલવુ ાં અશનલામણ શતુ.ાં
બ્રહ્મલાહદનીઓ તેભનુ ાં બણતય  ૂરુાં થઇ ામ છી યણતી. કુળધ્લજ લેધ્લતી જેલી
ઘણી સ્ત્રીઓ તદ્દન યણતી જ નશીં. આભ, બ્રહ્મલાહદની છાિાઓ ભોટાબાગે આજીલન
જ્ઞાનાજનણભાાં રાગેરી યશેતી અને આજીલન બ્રહ્મચમણ વ્રતનુ ાં અનુારન કયતી શતી. આ નાયીઓ
લેદાધ્મમન, કાવ્મ યચના, ત્માગ-તસ્મા, શનતીળાસ્ત્ર, ધભણ અને દળણનળાસ્ત્ર દ્વાયા ઋશકાનુ ાં દ
પ્રાપ્ત કયુું શતુ.ાં ઋગ્લેદના ૨૪ અને અથલણલેદભાાં ૫ લૈહદક શલદૂ ીઓના ઉરેખ્ખ છે . ઋગ્લેદભાાં
એભના ૪૨૨ ભાંિ છે . એભના નાભ આ પ્રકાયે છે . સુમાણવાશલિી (૪૭ ભાંિ), ઘોા કાક્ષીલતી (૨૮
ભાંિ), શવક્તા શનલાલાયી (૨૦ ભાંિ), ઈંદ્રાણી (૧૭ ભાંિ), મભી લૈલસ્લતી (૧૧ ભાંિ), દક્ષક્ષણા
પ્રાાત્મા (૧૧ ભાંિ), અહદતી (૧૦ ભાંિ), લાક આમ્મ ૃણી (૮ ભાંિ), અારા આિેમી (૭ ભાંિ),
જુહુ બ્રહ્મભમો (૭ ભાંિો), અંગસ્ત્મ સ્લવા (૬ ભાંિ), શલશ્વલાયા આિેમી (૬ ભાંિ), ઉલલી (૬ ભાંિ),
વયભા દે લશુની (૬ ભાંિ), દે લાભમ: ઇન્દ્રભાતય: (૫ ભાંિ), શ્રદ્ધા કાભામની (૫ ભાંિ), નાંદી (૪
ભાંિ), વણયાજ્ઞી (૩ ભાંિ), ગોધા (૨૨ ભાંિ), ળશ્વતી આંક્ષગયવી (૨૩ ભાંિ), લાસુકત્ની (૨૪
ભાંિ), યોભળા બ્રહ્મલાહદની (૫ ભાંિ), અથલણલેદભાાં એભના નાભ આ પ્રકાયે છે . સ ૂમણ વાશલિી
(૧૩૯ ભાંિ), ભાત ૃનાભા (૪૦ ભાંિ), ઈંદ્રાણી (૧૧ ભાંિ), દે લાભમ: (૫ ભાંિ) તથા વણયાજ્ઞી (૩
ભાંિ).
આભ, વાધાયણ વાહશજત્મક અને વાાંસ્કૃશતક શળક્ષણ રેતી સ્ત્રીઓની વાંખ્મા ઘણી ભોટી શળે.
જે લૈહદક વાહશત્મ ય પ્રભુત્લ ધયાલતી અને કાવ્મોની યચના કયતી. બ્રહ્મલાહદની ભહશરાઓ
શળક્ષાના ઉંચા પ્રશતભાન સ્થાશત કયતી શતી અને ચોથી ળતાબ્દી ઈ.વ.  ૂલે દળણનળાસ્ત્ર તયપ
ણ ભહશરાઓ લધુ આકશિત શતી. લેદોના અધ્મનની વાથે-વાથે ઘણી ફધી ભહશરાઓ  ૂલે
ભીભાાંવા ણ શલળે રૂથી અધ્મન કયતી શતી, જેભાાં કભણકાાંડથી ભાાંડી દાળણશનક શલલાદ શતા.
આભ, તો દળણનનો આ શલમ ઘણો અઘયો અને યવશીન છે . જોલાભાાં આલે તો ગક્ષણતથી ણ
લધાયે અઘયો શલમ શતો. છતાાં ણ તાત્કાક્ષરક ભહશરાઓભાાં આ શલમ ભાટે અક્ષબરૂક્ષચ શતી,
‘કાળકૃત્વન’ નાભની બ્રહ્મજ્ઞાની ભહશરાએ ‘કાળકૃત્વની’ નાભે ભીભાાંવા દળણનના એક ગ્રાંથની
યચના કયી અને જે સ્ત્રીઓ એભાાં શલશળષ્ટ્ટીકયણ કયતી એભને ‘કાળકૃત્વના’ કશેલાભાાં આલતી.
આજ્ઞલલ્ક્યની ત્ની ભૈિમ
ે ીને તત્લજ્ઞાનના ઊંડા પ્રશ્નોભાાં યવ શતો. જેને સ્ત્રીઓને વાજળણગાયભાાંથી ફશાય નીકી આગ લધલા કહ્ુાં શતુ.ાં ફીજુ ાં ઉદાશયણ ઉચ્ચ કોહટની દાળણશનક
ભહશરા ગાગીનુ ાં છે . એક વભમે યાા જનક તયપથી કયલાભાાં આલેર અજ્ઞવિભાાં જે તત્લજ્ઞાનનો
શલલાદ મોજમો, તેભાાં તત્લજ્ઞાનો સુક્ષ્ભત્તભ પ્રશ્ન ગાગીએ  ૂછયો શતો. પ્રશ્ન એટરો ફધો સુક્ષ્ભ
અને યશસ્મભમ શતો કે માજ્ઞલલ્ક્યે એનો ાશેયભાાં જલાફ આલાની ના ાડી. આભ, ગાગી એક
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ઉંચી કક્ષાની શલલાદ કયનાયી અને તત્લજ્ઞાની સ્ત્રી શતી. ઉત્તય યાભચહયિની ‘અિેમી’ ણ એક
શલદ્યાથીની જ શતી, જે લાપ્લ્ભકી અને અગત્સ્મની ાવે લેદાન્તનો અભ્માવ કયતી શતી. ભાતા
કુાંતી અથલણલેદની શનષ્ટ્ણાાંત શતી.
આભ, સ્ત્રીઓ સ ૂત કાાંતવુ,ાં લસ્ત્ર લણલા, રક્ષરત કરા લગેયેભાાં શન ૂણ શતી. ઉયાાંત
નાયીઓ વ્મલશાહયક શળક્ષાના અંતગણત ન ૃત્મ, વાંગીત, ક્ષચિકરા લગેયેની શળક્ષા પ્રાપ્ત કયતી.
કેટરીમ શળક્ષક્ષત નાયીઓ શળક્ષણને ોતાની આજીશલકાનુ ાં વાધન ફનાલી શળક્ષણભાાં ોતાનુ ાં
જીલન વ્મતીત કયુ.ું આલી સ્ત્રીઓ ઉાધ્મામા કશેલાતી. આલી શળક્ષક્ષકાની વભાજભાાં વાંખ્મા નાની
ન શતી. ઠેઠ ફાયભા વૌકા સુધી બાયતભાાં ડદાની પ્રથા નશોતી અને તેથી સ્ત્રીઓને શળક્ષણનો
ધાંધો રેલાભાાં મુશ્કેરી ન શતી.
ુ ના સ્ત્રી સળક્ષણભાાં ફૌદ્ધ ધભમનો પાો: પ્રાયાં ભબક યગ
ફૌદ્ધ સ્ત્રીઓને ભઠભાાં પ્રલેળની ભાંજૂયી આલાથી તેનાથી શ્રીભાંત અને વ્માાયી લગોની
સ્ત્રીઓના શળક્ષણના પેરાલાને લેગ ભળ્મો. ઘણી ફૌદ્ધ ભહશરાઓએ ોતાના  ૂયા જીલન દયમ્માન
અશલલાહશત યશીને શળક્ષા ભાટે ખાવ કયીને ધભણની વચ્ચાઈ અને દળણનને વભજલા અને
આચયલાના આળમથી બ્રહ્મચમણજીલન ગાળ્યુ.ાં અળોકની ુિી વાંઘશભિા જે ફૌદ્ધ ધભણના શવદ્ધાતનુ ાં
પ્રવાયણ કયલા રાંકા ગઈ જે એનુ ાં ઉત્તભ ઉદાશયણ છે . થેયીગથાની રેક્ષખકાઓ જેભને શનલાણણ
ભળ્યુ ાં છે , એભ ભનાતુ ાં કે તેભાાંથી ૩૨ અહયણીત અને ૧૮ યણીત સ્ત્રીઓ શતી. અયક્ષણતભાાં
સુબા, અનોભા અને સુભાધા ઘણા શ્રીભાંત કુટુાંફની શતી. અંગુતય શનકામભાાં અષ્ટ્ટળીર
ઉવીકાઓની સ ૂક્ષચભાાં અનેક નાભ ભે છે . જેલાકે ફોન્ઝા, દુભા, સુતના, ભનુા, ઉતયા,
વોણા, વોણાભાતા, શલળાખા, નીગયભતા, ખજૂત્તાયા, મુત્તા, ખેભા, રુક્ષચ, ક્ષફમ્ફા, તીસ્વા,
તીસ્વાભાતા, સુપ્લાવા, કોક્ષરમધીતા, સુપ્પ્મા, નકુરભાતા લગેયે ક્ષબુણીઓ દળણનભાાં ાયાં ગત
થતી શતી અને એના ગુઢ પ્રશ્નો ય વપતા ૂલણક વાંલાદ કયતી શતી. અભયાલતીથી પ્રાપ્ત
અક્ષબરેખોભાાં ફૌદ્ધ ક્ષબુણીઓ ભાટે ઉલણજઝામા (ઉાધ્મામા) અને ઉલજઝશમની (ઉાધ્માશમની)
ળબ્દોનો પ્રમોગ છે , જે એભાાંથી કેટરાકના અધ્માશકાઓ શોલાનો ુયાલો છે . શલશ્વ ઇશતશાવભાાં
શલદે ળ ધભણપ્રચાય કયલાલાી સ્ત્રીઓભાાં પ્રથભ સ્થાન એક ફૌદ્ધ ક્ષબુણીનુ ાં જ છે . જૈન યાં યા
અનુવાય જમાંતી જે યાા વશસ્ત્રશનકા અને કોવામ્ફીની ુિી શતી તથા અશલલાશીત શતી અને
તેને બગલાન ભશાલીયથી શળક્ષા પ્રાપ્ત કયી શતી.
 પ્રાચીન કાના ફીજા તફક્કાભાાં નાયીન ાંુ સળક્ષણ (દ્રિતીમ તફક્કો):રગબગ ઈ.વ.  ૂલે ૨૦૦ છી ખાવ કયીને સ્ત્રીઓની ધાશભિક કક્ષાભાાં અધ:તન થયુ.ાં
તેથી કયીને આ કાભાાં જે સ્ત્રી શળક્ષણને ભોટો ધક્કો શોંચ્મો. શલે છોકયીઓ ભાટે ઉનમન
વાંસ્કાયભાાં ધીભે-ધીભે પ્રશતફાંધ આલલા રાગ્યુ.ાં રગબગ ઈ.વ.  ૂલે ૨૦૦ભાાં યચામેરી ભનુસ્મ ૃશત
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એક ડગલુાં આગ જઈને કશે છે કે છોકયીઓનુ ાં ઉનમન લૈહદક ભાંિ ફોલ્મા શવલામ જ કયવુ,ાં
ણ તયત જ છીના શ્રોકભાાં કહ્ુાં છે કે કન્માનો શલલાશ વાંસ્કાય છોકયાના ઉનમન વાંસ્કાય
જેલો જ છે . એટરે સ્ષ્ટ્ટ

જ છે કે ક્ષિસ્તી વાંલતના આયાં બ કાે કન્માનુ ાં ઉનમન, ઉચાય

તયીકે ણ ફાંધ ડલાભાાં શતુ.ાં એટરે મજ્ઞલલ્ક્ય (ઈ.વ. ૨૦૦) કન્માનાાં ઉનમનનો પ્રશતફાંધ
કયલાનુ ાં વ્માજફી ગલુાં રે છે અને તે છીના ફધા સ્મ ૃશતકયો એને અનુવયે છે , જોકે ઈ.વ.ના ૮
ભા વૈકાના મભ જેલા કોઈક એભ કબુર કયે છે કે કન્માઓને ઉનમન અને લૈહદક અભ્માવના
શક્કની આગ છૂટ શતી.
ાછ કાભાાં સ્ત્રીઓના લૈહદક શળક્ષણના પ્રશતફાંધના કાયણો શલળે એવુ ાં અનુભાન
મુકલાભાાં આવ્યુ ાં છે કે લૈહદક વાહશત્મ ચોકવાઈથી શલગતે-શલગતે સ્મ ૃશતભાાં યાખવુ ાં જોઈએ. લૈહદક
અભ્માવ ણ રાાંફો થમો. તે ૨૪ લણ શેરા ુયો ન થઇ ળકતો. જમાયે વાધાયણ યીતે સ્ત્રીના
રગ્ન ૧૬ થી ૧૭ ની લમે થતાાં. આભ, આટરો વભમ આીને તે વાાંગોાાંગ બણી ળકતી નશી.
ગયીફ કુટુાંફોભાાં ઘયકાભની જરૂયતને રીધે ઉનમન છી લૈહદક અભ્માવ ભાટે ફહુ જ ઓછો
વભમ ભતો શતો. જેને કાયણે પ્રવાંગોભાાં લૈહદક ભાંિોનુ ાં ઉચ્ચાયણ તે સ્ષ્ટ્ટણે તે કયી ળકતી
નહશ. લૈહદક ભાંિના ાઠભાાં જયા જેટરી ભ ૂરનુ ાં હયણાભ વભગ્ર કુટુાંફને આધ્માજત્ભક અશનષ્ટ્ઠ
તયપ દોયતુ.ાં લી આ કા સુધીભાાં ફોરાતી બાા લૈહદક બાાથી તદ્દન જુદી ડી ગઈ શતી.
સ્ત્રીઓ વાધાયણ વાંસ્કૃત ણ ફોરી ળકતી નહશ ભાિ પ્રાકૃત કે પ્રાદે શળક બાા જ ફોરાતી.
જમાયે લૈહદક ભાંિનુ ાં શળષ્ટ્ટ વાંસ્કૃતભાાં ઉચ્ચાયણ કયવુ ાં ડતુ ાં અને રગ્નની લમ ણ નીચી
રાલલાભાાં આલી. આભ, આ ફધા કાયણોવય ઉનમન ફાંધ કયલાભાાં આવ્યુ.ાં
આ કાભાાં વભાજભાાં વભગ્રતમ સ્ત્રી શળક્ષણને ઘણો ધક્કો શોંચ્મો. તો ણ શ્રીભાંત
વાંસ્કાયી અને યાાઓના કુટુાંફભાાં એના તયપ ધ્માન આલાનુ ાં ચાલુ યહ્ુાં શતુ.ાં આલા કુટુાંફની
છોકયીઓને લૈહદક વાહશત્મ ાણલાની છૂટ નશોતી, તો ણ તેભને ઘણુ ાં વારુાં વાહશજત્મક શળક્ષણ
અાતુ.ાં તેઓ વાંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ગ્રાંથો લાાંચી ળકતી. ગૃશ શલજ્ઞાન અને યવોઈ કરાભાાં તેભજ
વાંગીત, ન ૃત્મ, ક્ષચિકાભ, ભારા ગથ
ાં ૂ ન અને ગૃશ સુળોબનની કરાઓભાાં તેભને વાયી તારીભ
અાતી.  ૃથ્લીયાજયાવોભાાં યાજકુભાયી વાંમોક્ષગતાની શળક્ષા શલળે ાણલા ભે છે . વાંમોક્ષગતાની
વાથે યજોગુણયુક્ત એકવો દવ છાિોઓ ણ અધ્મમન કયતી. ફાયભી ળતાબ્દીના અંતભાાં
બાસ્કય હદ્રતીમે ોતાની ુિી રીરાલતીને ગક્ષણતનુ ાં અધ્મમન કયાલલા ભાટે રીરાલતી ગ્રાંથની
યચના કયી. એનાથી શવધ્ધ થામ છે કે નાયીઓ ગક્ષણતભાાં ણ યવ રેતી શતી. ુયાણોભાાં નાયી
શળક્ષા િણ પ્રકાયે ઉલ્રેખલાભાાં આલી છે . (૧) વ્મલશાહયક અને વ્મલવાશમક શળક્ષા (૨)
આધ્માજત્ભક કે ળાસ્ત્ર (રેક્ષખત) શળક્ષા (3) યાજનીશતક અને ળસ્ત્ર શળક્ષા.
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(૧) વ્મલહાદ્રયક અને વ્મલસાસમક સળક્ષા :વ્મલશાહયક કે વ્મલવાશમક શળક્ષાભાાં ાકળાસ્ત્ર, કઢાઈ-શવરાઈ, ઘયે લ ુાં કાભ, યાં ગાટીકાભ,
ભારા ગથ
ાં ૂ ન, સુગાં
ાં શધત દાથણ શનભાણણ, ુસ્તકભણ શળક્ષા, ચીકીત્વા શલજ્ઞાન, વાંગીત, યાજનીશતક
શળક્ષા અને રક્ષરતકરાભાાં ાયાં ગત આ વભમની સ્ત્રી વાધાયણ શળક્ષાની વાથે-વાથે શળલ્ળાસ્ત્ર
એભ ચોવઠ કરાઓની શળક્ષા ણ રેતી. જેભાાં પ્રશેરીકાઓ ુસ્તક-લાાંચન, કાવ્મ વભસ્મા ુયાણ,
શિંગર અરાંકાય, છાંદો અને નીઘન્ટુન ુ ાં જ્ઞાન લગેયેનો ણ વભાલેળ થતો. ‘અારા’ કૃશ કામણભાાં
શતાને ભદદ કયતી ફતાલલાભાાં આલી છે . કન્માઓ ગામ દોશલી અને દશીં તથા ભાખણ
ફનાલલાનુ ાં ણ ાણતી શતી. એટરે જ તે દુહશતા કશેલાઈ. કતાઈ, બુનાઈ અને શવરાઈની ણ
શળક્ષા ગ્રશણ કયતી. સ્ત્રીઓ વાાંસ્કૃશતક ક્ષેિભાાં ણ શન ૂણ શતી. ‘શપ્રમદશળિકા’ જેલા વાંસ્કૃત
નાટકની ફધી જ નાશમકાઓ શલક્ષબન્ન કરાઓભાાં વીદ્ધશસ્ત શતી. ચૌશણ વાળક ગ ૂલકની ફશેન
કરાલતી ૬૪ કરાઓભાાં પ્રશલણ શતી. ઘણી પ્રસુશતશલદ્યાભાાં શલળેજ્ઞ થતી શળે. કેટરીક સ્ત્રીલૈધોએ લૈદ્ય ઉય આધાયભ ૂત ગ્રાંથો રખ્મા શતા. આઠભી ળતાબ્દીભાાં અયફી બાાભાાં અનુલાદ
કયલાભાાં આલેર ુસ્તક પ્રાપ્ત થયુ ાં છે . જેની રેક્ષખકા રૂવા છે . આ કૃશતભાાં ધાતુ-કભણ ય પ્રકાવ
નાખ્મો છે . એનાથી સ્ષ્ટ્ટ થામ છે કે નાયીઓની રુક્ષચ આયુલ
ણ ેદ ક્ષચહકત્વાભાાં ણ શતી.
(૨) આધ્માત્મભક કે ળાસ્ત્ર (રેભિત) સળક્ષા:આધ્માજત્ભક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલાલાી શલદૂ ીઓભાાં બ ૃશસ્શત-બક્ષગની ભુલાના, અણાણ,
એકણાણ, એક ાટરા, ભેના, ઘાહયણી, વનાંશત, ળતરૂા લગેયે પ્રમુખ છે . આ ફધી સ્ત્રીઓ
આજીલન બ્રહ્યચાહયણીના રૂભાાં શળક્ષા ગ્રશણ કયતી શતી. બાગ્લત ુયાણભાાં દાક્ષામણની ફે
ુિીઓનો ઉલ્રેખ ભે છે . જે ધભણ શલજ્ઞાન અને દળણનભાાં પ્રશલણ શતી. વાહશત્મના ક્ષેિભાાં
રેક્ષખકાઓ અને કશલમિીનુ આ વભમભાાં ફહમ
ુ ૂલ્મ દે ન છે . ‘ગાથાવપ્તળાંશત’ ભાાં યે લા, યોશા,
ભાધલી, અનુરક્ષ્ભી, ાશઈ, લધ્ધલશી, ળશળપ્રબા લગેયે શલદૂ ી કશલશમિીઓનો ઉલ્રેખ ભે છે .
શળરા બટ્ટાહયકા ળબ્દ અને અથણની વયખી ગોઠલણી ભાટે અને ાાંચારી યીશત ભાટે પ્રશવદ્ધ શતી.
દે લી ગુજયાતની એક પ્રશવદ્ધ કશલશમિી શતી. શલદબણભાાં શલજમાાંકાની કીશતિ કાક્ષરદાવ છી ફીજે
નાંફયે શતી. શુબદ્રા, વીતા, ભારુરા, ઇન્દ્રરેખા, બલદે લી, શલકટશનતમ્ફા નાભે કેટરીક ફીજી
કશલશમિીઓ છે , જેના શ્રોકો ાછના વાંગ્રશોભાાં ઉલ્રેખામા છે . આ કાની સ્ત્રીઓ શલલેચનભાાં
ણ યવ રેતી. યાજળેખયની ત્ની અલસ્ન્તસુદયી
ાં
કશલ અને શલલેચક ણ શતી. ળાંકય અને ભાંડન
શભશ્રના શલલાદભાાં ભાંડનશભશ્રની શળક્ષક્ષત ત્ની ભધ્મસ્સ્થ તયીકે શતી. એ ભીભાાંવા, લેદાાંત અને
વાહશત્મભાાં શનષ્ટ્ણાાંત શળે.
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(3) યાજનીસતક અને ળસ્ત્રસળક્ષા:યાજકીમ હયલાયની સ્ત્રીઓને પ્રાચીન કાથી જ રશ્કયી અને પ્રળાવશનક (લશીલટીમ)
શળક્ષણ અાતુ ાં શતુ.ાં ોતાના યાજમ લશીલટભાાં વહક્રમ બાગ રેતી શોમ એલી કેટરીમ
યાજભાતાઓ અને યાજુિીઓ શલળે પ્રાચીન બાયતીમ ઈશતશાવભાાંથી ભાહશતી ભે છે .
આંધ્રલાંળની નમશનકા (રગબગ ૧૫૦ ઈ.વ.  ૂલે) અને લાકાટક લાંળની પ્રબાલશત ગુપ્તા,
ોતાના ુિની વગીય અલસ્થાભાાં શલળા યાજમોના લશીલટ ચરાલતી. ોતાના શતના મ ૃત્યુ
છી ભગધની યાણીએ ભશાન એરેકઝાન્ડય વાભે ોતાની યાજધાનીનો ફચાલ કમો શતો.
કાશ્ભીયની સુગન્ધા અને હદદા્એ યાજભાતા તયીકે યાજમ કયુું શતુ.ાં ચાલુક્ય લાંળભાાં ભઈરાદે લી,
અક્કાદે લી, કુાંકભદે લી અને રક્ષ્ભીદે લી જેલી કેટરીક યાણીઓએ અને સ્ત્રીઓએ નગય અને
જનદનાાં વાંચારનભાાં મોગ્મ ભ ૂશભકા બજલી શતી. તેભને આયુધોના લયાળભાાં વાયી તારીભ
અાતી. તેઓ ઘોડેવલાયી કયી ળકતી અને તયી ણ ળકતી. કુભાયદે લીએ વાભયવીની મ ૃત્યુના
ુ દ્દુ ીનના આક્રભણોથી યાજમની યક્ષા કયી શતી. આ
શ્વાત, વાળન વ્મલસ્થાની દોય વાંબાી કુત્તબ
પ્રકાયે યાજ ૂત યુગભાાં ણ યાણીઓએ ોતાના વાશવ અને ળૌમણનો હયચમ આપ્મો. આભ, કશી
ળકામ કે વાધાયણ ક્ષિીમ હયલાયભાાં સ્ત્રીઓને વાધાયણ રશ્કયી અને લશીલટ શળક્ષણ આલાની
યાં યા ળરૂઆતથી જ શતી. તેથી જરૂય ડે ત્માયે તે સ્ત્રીઓ યાજમ લશીલટભાાં બાગ રઇ ળકે.


દ્રિતીમ તફક્કાભાાં ફૌદ્ધ ધભમ ્ાયા સ્ત્રી સળક્ષણ:આગના કાભાાં ફૌદ્ધ ધભણની પ્રવ ૃશત્તએ સ્ત્રી શળક્ષણને આડકતયી યીતે કેવ ુ ાં પ્રોત્વાશન
આપ્યુ ાં શતુ ાં અને તેથી વાંખ્મા ફાંધ વાધ્લી કશલશમિીઓ નીજી શતી, તે આણે જોયુ ાં છે . ણ આ
કાભાાં કોઈણ ફૌદ્ધ વાધ્લી કશલશમિી ભતી નથી. ઈ.વ.ના ૪થા વૈકા સુધીભાાં ક્ષબુણીના ભઠો
ફાંધ થમા શતા. જેભાાં ાાંચભા અને આઠભા વૈકાના ચીની માિીઓ તેનો જયા ણ ઉલ્રેખ કયતા
નથી એટરે આ કાભાાં કયભાઈ જતુ શતુ ાં તે સ્ત્રી શળક્ષણને ફૌધ્ધ ધભણ તયપથી ણ કોઈ લેગ
ભળ્મો ન શતો..



નાયીના સળક્ષણના મ ૂસતિભત
ાં તથ્મો:વાહશત્મ તો નાયી શળક્ષણના પ્રભાણેથી હય ૂણણ છે . અબીરેખ નાયી શળક્ષા ય પ્રકાળ
નાખલાભાાં બરે અવભથણ શોમ યાં ત ુ મ ૂશતિકરાભાાં નાયી શળક્ષક્ષત શોલાના ુયાલા પ્રાપ્ત થામ છે .
ખજુયાશો તથા ભુલનેશ્વયની કરાભાાં સ્ત્રીઓને રેખનકામણ કયતા કે ુસ્તક રીધેર ફતાલલાભાાં
આલી છે . એક સ્ત્રી કાગનો એક ટુકડો રઇ એક ુરુની વાભે ફેવી એની ાવેથી કાંઇક વભજી
યશી છે . ાશ્વનાથ ભાંહદયભાાં અંહકત સ્ત્રી મ ૂશતિના ડાફા શાથભાાં કાગ છે અને જભણા શાથ એના
વ ૃક્ષ:સ્થર ય યાખલાભાાં આવ્મો છે . એની મુખકૃશતથી રાગી યહ્ુાં છે કે તે લાાંચીને બમબીત છે
અને એનુ ાં હૃદમ ધડકી યહ્ુાં છે . િ લાાંચતી સ્ત્રીની મ ૂશતિઓ કાંદહયમા ભશાદે લ ભાંહદય, શલશ્વનાથ
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ભાંહદયભાાં કાંડાયલાભાાં આલેરી છે . રક્ષ્ભણ ભાંહદયની મ ૂશતિભાાં એક દશ્મણભાાં એક ભાતા ોતાના
ફાકોને દીલાર ય કાંઇક રખીને વભાલી યશી છે . આનાથી એક સ્ત્રી શળક્ષાની અશનલામણતા
શવદ્ધ થામ છે અને ફીજુ એ કે ફાકોના ભાટે ઘય જ ાઠળાા છે એ યુસ્ક્ત ચહયતાથણ થામ છે .
ભહશરાઓ દ્વાયા કયલાભાાં આલતાાં અધ્માન કામણન ુ ાં એક યોચક ઉદાશયણ કુફજ
ાં ના એક વાંસ્કૃત
શળરારેખથી ભે છે . આ અબીરેખભાાં કુાંફજ

યાા જમલભણન વાતભાની શળક્ષક્ષત યાણી

ઇન્દ્રદે લીનુ ાં લણણન છે જે એક આદળણ પ્રાચામાણ શતી. એભના શલળે એવુ ાં કશેલામ છે કે એ પ્રશતહદન
યાજભશરના ફૌદ્ધ અને જૈન ભાંહદયોની સ્ત્રીઓને શળક્ષા આતી શતી.
 સભાન:આભ, નાયી શળક્ષણભાાં જેભ પ્રાચીન કાભાાં પ્રાયાં ક્ષબક તફક્કાભાાં જઈએ એભ સ્ત્રીની
વાભાજજક સ્સ્થશત અને ળૈક્ષક્ષણક સ્સ્થશત ઘણી વાયી શતી. યાં ત ુ જેભ વભમ લીત્મો અને વાભાજજક
(અને ધાશભિક) રૂઢીચુસ્તતા ઉબી થઇ તેભ ઉત્તયોતય સ્ત્રીના શળક્ષણભાાં ઉતાય આવ્મો અને આની
વૌથી લધાયે અવય ભધ્મભલગણ અને શનમ્નલગણની સ્ત્રીઓ ય ડી.
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