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સ્ત્રી ભ્રુણ હત્યા - સમસ્યા 

*  વભાજભાં નાયી ભુ્રણ શત્માનું દૂણ ઝડથી પ્રવયી યહ્યું છે. આ 

વભસ્મા ય ગંબીય ચિંતન કયી તેના ચલરુદ્ધ ઝુંફેળ ઉઠાલલા વૌએ 

વક્રિમ થલાની જરૂય છે. નશં તો બાચલની વભસ્મા ચલકટ ક્રયચસ્થચત 

વજજળે ! ળું સ્ત્રી ચલશોણી દુચનમાને આણે કલ્ી ળકળું ?  

   

*  દુચનમાભાં સ્ત્રી જ ન શોમ તો વંવાય , લંળલેરો કળું જ વંબચલત 

નથી. ભાતા, ફશેન, ત્ની લગેયે સ્ત્રી વંફંધોની ઓથે જ આ વંવાય 

ટકી યહ્યો છે. જીલ જ જીલ ને જન્ભ આી  ળકે. ભૃત દાથજભાંથી કદી 

જીલન ન વંબલે.     

  *  નાયીની ઉન્નચત અથલા ચતત ચસ્થચત ય જ વભાજની ઉન્નચત અથલા તન આધાક્રયત છે.   આલી 

ગુણયક નાયીની ભ્રુણ શત્માથી આણે વભાજનું બાચલ તન તયપ ચનચિત કયીએ  છીએ.કશેલામ છે કે _  

  ” ુરુવ ઘરનું આંગણું , નારી ઘરનો મોભ :  

       નારી ક્તિનું રૂ છે, ન ભૂો એના જોમ.”   

  *  ગૃક્રશણી કામજ કુળતા, મોગ્મતા લગેયે ય જ ઘયની ઉન્નચત , પ્રગચત, વુખ, દુ:ખ, શાચન, રાબ લગેયેનો 

આધાય છે. નાયી ઘયની ચનમાભક છે. તે ફધી યીતે ઘયનું ચનમંત્રણ કયે  છે. ઘયના ફધા કાભોની દેખયેખ , 

વ્મલસ્થા, વંિારન, અને જલાફદાયી તેના ય છે.  જો સ્ત્રી જ નશં યશે તો બાચલ વભાજ અંધકાયભમ ફની 

જળ.ે  

  *  વભાજની ખોટી ભાન્મતા અને રોકભાનવભાં રૂઢ થમેર ચલિાયોએ જ સ્ત્રી ભુ્રણ શત્માને  વગતો પ્રશ્ન 

ફનાલી દીધો છે. ” નાયી ભ્રુણશત્મા ” એ વભસ્ત ભાનલજાત ભાટે  ભશાકરંક છે. આ યીતે સ્ત્રીઓની વંખ્મા 

ક્રદન-પ્રચતક્રદન ઓછી થતી જળે તો ઘણી ફધી વાભાચજક વભસ્માઓ જન્ભળે.   

  *  સ્ત્રી ભ્રુણ  શત્માનો  ચવરચવરો આભ જ િારુ યશેળે તો ગાંડાઓ અને જાતીમ ગુનેગાયોભાં  ફેશદ 

લધાયો થળે. ુરુોની વાભે ભક્રશરાઓનું પ્રભાણ ઓછંુ થઇ જલાથી જાતીમ  ગુનાઓ લધળ.ે અને 

છોકયીઓની વરાભતીનો પ્રશ્ન ઉદબલળે.   
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  *  બચલષ્મભા ંઆ પ્રશ્ન લણઉકેલ્મો યશેળે તો, રાખો લાંઢાઓ ચલરા કયતા શળે કે : ” દમાુ દીકયીલાા 

દમા લાંઢા ય રાલો , શલે તો શદ થઇ છે , અભોને કોઈક યણાલો.”  આ ક્રયચસ્થચતને અટકાલલા પ્રમાવો 

કયલા જ ડળે. નશં તો બાચલની વભસ્મા ચલકટ ફનળે !  

  *  વભાજભાં દીકયીની વંખ્મા ઓછી થતા સ્ત્રી-ુરુોભાં જ ેવભાનતા યશેરી છે તેભાં  અવભાનતા 

આલળે અને અનેક ચલભતાઓ જન્ભ રેળે. ત્માયે જ આ વભાજને દીકયીનું ભશાત્્મ વભજાળે.   

  *  વન ે૧૯૦૧ થી રઈને ૨૦૦૧ વુધીના લવચત ગણતયીના આંકડાઓ જોઈએ તો ુરુોની વંખ્મા  વાભે 

ભક્રશરાઓની વંખ્મા ઘટતી જામ છે. જ ેચિંતા જનક ફાફત છે. સ્ત્રીઓની ઘટતી  વંખ્મા સ્લસ્થ વભાજ 

યિના ભાટે અને વ્મચતત તથા દેળના ચલકાવ ભાટે ચિંતા ઉજાલે છે.    

નારી ભૃણ હત્યા – સમાજનું મહાકંક 

 

આધુચનક મુગભાં ભૂ્રણ શત્માની બમંકય ફદી  પ્રલેળી ગઈ છે. જનેા 
કાયણે આજ ેભાનલ જાત અળાંચતના આયે આલીને ઉબી છે.  

ગબજાત એ જીલતા ભનુષ્મની શત્મા છે. ભાતાના ગબજભાંથી ભાનલ-
ફા જ ઉત્ન્ન  થામ છે. ણ કેટરામે રોકો દીકયી જન્ભલાની શોમ 
છે ત્માયે ગબજાત કયાલી નાખે છે ! 

કાતય જલેું શચથમાય અંદય નાખીને જીલતા  ફાકને તે લડે લંધી 
નાખલાભાં આલે છે. ગબજભાં તયપડતું ફાક રોશીરુશાણ થઇ  

અવહ્ય લેદના બોગલી ભૃત્મુને ળયણ થામ છે. છી એક િભિી 
જલેા વાધનની ભદદથી  ફાકના ટુકડા ફશાય કાઢલાભાં આલે છે. 

ખીભો થઇ ગમેરું ભગજ , રોશી દદડતા  આંતયડા, ફશાય નીકી ડેરી આંખો, દુચનમાભાં જણેે શેરો શ્વાવ 

નથી રીધો તેલા  પેપવાં, નાનકડંુ હૃદમ , શાથ-ગ ફધું જરદી ફશાય કાઢીને નીિેની ફારદીભાં  ડોતટય પંકી 
દે છે !! ફાકને અંદય તયપડીને ભાયી જલા ભાટે ૂયતો વભમ ણ  આતો નથી. અંધાયાભાં તીય ભાયલા 

જલેું આ ઓયેળન છે. જો કાચતર ખૂનીઓ , ડાકુઓ, કવાઈઓ, આ દેળની ભૂ્રણ શત્માના ફે-િાય 
ઓયેળનો જોઈ રે તો કદાિ તેઓ ોતાનો  ધંધો છોડી 
દઈને વાધુ ફની જામ. 

 

http://tahukar.com/savedaughter/beti-bachao/attachment/beti-bachao-1/
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આ કચમુગનો આંધો કામદો કેલો છે ? કામદો ણ ગબજસ્થ ચળળુની યક્ષા કયી ળકતો નથી. કાનૂને જ 
ગબજ શત્મા કયનાયને મોગ્મ  લૈદ્ય ફનાલી દીધા છે. ક્રયણાભ સ્લરૂે ખુલ્લભખુલ્લા દુયાિાય , વ્મચબિાય, અન ે

અનાિાયને ચનભંત્રણ ભી ગમું છે. િાશે તેટરા ઉઘાડે છોગે દુયાિાય કયી યશેરા  વ્મચતતઓ „ગબજ પતત 

ંદય-લીવ ચભચનટભાંજ ડી જળે ‟ તેલી જાશેય ખફયો ણ છાે  છે. ટી.લી. – યેક્રડમોભાં આલે છે , પતત 
150 રૂચમાભાં જ ઘણી વયતાથી ગબજ  શત્મા કયાલી ળકામ છે. ગબજ શત્મા વય ફની ગઈ છે. યસ્તા ય 
િારતી સ્ત્રી ણ આ કયાલી ળકે છે. ફે કરાકભાં તો ઘયે જઈ ળકામ છે. ભાનો કે ળાકબાજી ખયીદલા ન ગઈ  

શોમ ! ચલજ્ઞાનની ટેકચનકે આટરી ફધી વગલડ ખૂફ વયતાથી ઊબી કયી નાખી છે.  તેભના ભાટે કશી 
ળકામ….. 

” ननममाणों के ऩमवनयुगमं हम चररत्र ननममाणो न भूऱे, 

स्वमर्ा समधनमकी आंधीमे वसुधम कम कल्यमणो न भूऱे | “ 

બાયતીમ સ્ત્રીઓ શજાયો લજના વંસ્કાયના  ફે ગબજાતનું ા કયતાં ખિકામ છે. ત્માયે તેને 

વભજાલલાભાં આલે છે શજુ તો  ળરૂઆત છે , તેભાં શજુ જીલ નથી. કોઈને ખફય ણ નક્રશ ડે. અને બોી 
સ્ત્રીઓ આ  પ્રિાય જાભાં બયભાઈ જામ છે. કોણ કશે છે ગબજભાં જીલ શોતો નથી ! જીલ તો  શેરે જ 

ક્રદલવથી, શેરી જ ક્ષણથી શોમ જ છે. જો જીલ ન શોમ તો આટરો ણ એક ફે  ત્રણ ભક્રશનાનો ચલકાવ કેલી 
યીતે થામ ? આલી ગબજાત કયલાની વરાશ આનાય ૂજા  બચતત – દાન દેનાય ફશેનો ણ , અિકાતી 
નથી. ક્ષણલાય ભાટે થામ કે આલી ધભી  ફશેનો ચનદજમ કે િૂય શોમ ? ફશેનોભાં જ્માં વુધી આત્ભાનું જ્ઞાન 

ેદા નથી થતંુ ત્માં વુધી આ ફધું નકાભું. ભાટે એક „ભાં‟ ોતે જ ોતાની દીકયીની શત્મા થતી ફિાલી ળકે 
! સ્લાભી દમાનંદે ણ કહ્યું છે કે, 

” બાયતલજનો ધભજ બાયતલજના ુત્રોથી  નક્રશ ણ ુત્રીઓના પ્રતાે ચસ્થય છે. બાયતીમ સ્ત્રીઓએ 
ોતાનો ધભજ છોડ્યો શોત, તો બાયતલજ તમાયનોમે નસ્ટપ્રામ થમો શોત ! “ 

લધુ ભશત્લની લાત એ છે કે જમાયે ગબજભાંના  વંતાનની જાચત નક્કી કયલાની શોમ છે ત્માયે ચત અને ત્ની 
ફંને ડોતટય ાવે વાથે જ જામ છે અને જો દીકયી જન્ભલાની જાણ થામ તો ગબજાત ણ ફંને ભીને  કયાલે 

છે. આભ જનેી વાથે વચલળેણે લાત કયલાની છે તે રક્ષ્મો ડોતટયની નજય  વાભે જ શોમ છે. અને તે ફંદી 
શ્રોતાજનોએ ડોતટય જ ેકશે તે વાંબલાનું શોમ છે  અને તેની આજ્ઞાને ભાથે િડાલલાની શોમ છે. આલે 
લખતે ડોતટય ચત-ત્નીની  ભાંગણીને લળ થામ છે. અને ોતાના કૌળલ્મનો ઉમોગ કયે છે. આના 
ફિાલભાં ડોકટયો કશે છે કે દેળભાં લવચત લધાયાને યોકલાની જરૂય છે તેભાં અભે ભદદરૂ થઈએ છીએ.  એક 
લધુ સ્ત્રીને દ:ુખી જીલન જીલલાભાંથી યોકીએ છીએ. અને એક યોતી કકતી  સ્ત્રીની ચલનંતીને ભાન આીને 
તેના ય દમા કયીએ છીએ. ફુચદ્ધજન્મ દરીરો કયનાય  ડોતટયને ોતે મોગ્મ જ કયી યહ્યો છે તે રાગણી ધન 
કભામાથી ફલત્તય ફને છે.  તેને કાયણે તેઓ સ્ત્રીઓને ભદદ કયતા શોમ તેલો સ્લાંગ લધુ િતુયાઈ ૂલજક 
કયે છે. 
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                            તફીફો વાભાચજક વબાનતા જગાલલાભાં ભદદરૂ  ફનલા જોઈએ. ોતાના 
દલાખાનાભાં „ગબજાત સ્લાસ્્મ ભાટે શાચનકાયક છે ‟, „ગબજસ્થ ફાચરકા શત્મા ા અને ગુનો ફને છે ‟, 

જલેા ોસ્ટયો સ્થાચનક બાાભાં  રખીને બંત ય રગાલે. આલા વૂત્રો પ્રીસ્િીપ્ળન રખી આલાની ફધી 
જ વાભગ્રી ય ભુકલા જોઈએ. નાયી ભ્રૂણશત્માની સ્ત્રીના ભન અને ળયીય ય થતી શાચનકાયક  અવયો અને 
વ્માક દ્રચિએ જોઈએ તો રાંફા ગાે વભાજ આખા ય થતી એની અલી  અવયો ચલે વયકાયને 
વાક્રશત્મ વજજલાભાં તફીફો ભદદ કયી ળકે. ળાા-ભશાળાાઓભાં  બણતા ક્રકળોય-ક્રકળોયીઓને તથા 
તદ્દન અચળચક્ષત રોકોને ણ આ વભાજની શાચનકાયક  પ્રલૃચત્ત ચલે વભજ આલા વાક્રશત્મ વજજલાભાં 
તફીફોએ વશામ કયલી જોઈએ.  સ્લૈચછછક વંસ્થાઓ જમાયે ળૈક્ષચણક ચળચફયો , ફેઠકો અને 
કામજચળચફયોનું આમોજન કયે ત્માયે ડોકટયો એભને ભદદ કયી ળકે. 

                આણા વભાજના ધાચભજક નેતાઓ આ કરંકને  યોકલાભાં વાથ આી ળકે. આણા 
વભાજભાં ુત્ર જન્ભને લધુ આલકામજ ગણલાભાં આલે  છે. તેની ાછના કાયણો છે : ભાત્ર ુત્ર જ ુન 
નાભના નકજભાંથી ઉગાયે છે.  ભાત્ર ુત્ર જ કુટંુફનો લંળલેરો આગ લધાયે છે. ભાતા ચતાને લૃદ્ધાલસ્થાભાં  

કેલ ુત્ર જ વાિલે છે. 

                આ ત્રણ કાયણોભાંનું શેરું કાયણ ધાચભજક  ભાન્મતાઓને રીધે છે. દયેક ક્રશંદુ ુરુ ુન 
નાભના નકજભાંથી છૂટલાની ઈછછા ધયાલે છે તેથી એ ુત્રની ઝંખના વેલે છે. આભ કયતા કયતા તે ુત્રી તયપ 
ઉદાવીન થઇ જામ છે. ને એની ગબજભાં જ શત્મા કયાલી નાખી નીિાભાં નીિા નકજને રામક  ફને છે. કેભકે તે 
ોતાના જ ન જન્ભેરા વંતાનની શત્મા કયાલે છે. આલું એ  દેખીતી યીતે તો અશેતુક જ કયે છે કેભકે ઘણા 
ફધાને એ લાતનો ખ્માર જ નથી આલતો કે ગબજાત એક ા છે, શત્મા છે. 

ધભજગુરુઓ રોકોને વભજાલે કે ુન નાભના  નકજભાંથી છૂટલા નલી ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયી તેઓ કેલું 
શીન કૃત્મ કયે છે.  આલી વબાનતા રોકોભાં ધભજગુરુઓ જગાલી ળકે. આણી દરીર નલી ટેકનોરોજીના  

વંદબજભાં જયા જુદી યીતે ણ વભજાલી ળકામ. શલે ભૃતદેશોને લીજી દ્વાયા  બસ્ભીબૂત કયલાભાં આલે છે 
ત્માયે ુત્ર અચિદાશ દે એલું થતંુ નથી.  ધભજગુરુઓએ આ લાત તેભના બતતોને ખાવ ધ્માન ૂલજક 
વભજાલલી જોઈએ. 

” नर को नमरमयणो करे जिसकम नमऱन महमन 

वह नमरी िन ऩूज्य है, उससे है सुंदर िहमन 

ककतनम समिमये तुम्हे, करो न अब अऩममन 

सभी गुणों की खमन है , नमरी रूऩ महमन | “ 
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                     અવંખ્મ ગબજસ્થ ફાચરકા-શત્મા અત્માયે થઇ  યશી છે તે એ જ લાતની દ્યોતક છે કે 
વદીઓથી સ્ત્રીઓના અચસ્તત્લ ચલે વભાજ  ઉદાવીન યહ્યો છે આ વભાજનું ભશા કરંક છે. ળું આણે 

વાથે યશીને નાયી ભૂ્રણ  શત્મા ચલરુદ્ધ ઝુંફેળ ઉઠાલી ના ળકીએ ? વભાજભાં નાયી ભૂ્રણ શત્માનું દુણ  

ઝડથી પ્રવયી યહ્યું છે. આ વભસ્મા ય ગંબીય ચિંતન કયી તે ભાટે વૌએ વક્રિમ  થલાની જરૂય છે. નાયી 

ભૂ્રણ શત્મા કયીને આણે કેટરીમે ભૈતે્રમી , ગાગી, રક્ષ્ભીફાઈ, રતા ભંગેસ્કય , કલ્ના િાલરા , વુચનતા 
ચલચરમ્વ, ક્રકયણ ફેદી અને  અન્મ ભશાન ચલબૂચતઓને ધયતી ય આલતા શેરા જ ભાયી નાખીએ છીએ 
!!! 

” ુરુવ ઘરનું આંગણું , નારી ઘરનો મોભ, 

નારી ક્તિનું રૂ છે , ન ભૂો એના જોમ.” 

સ્ત્રી ભૃણ હત્યા – સમસ્યાના ઉકેો 

 

                         નાયી બૃણ શત્મા વાભેની આ ઝુંફેળભાં તફીફી  ક્ષેત્રના ચનષ્ણાંતોએ સ્લૈચછછક યીતે 

શાથ ભીરાલલાની તાતી જરૂય છે. જમાયે ી  – ત્ની જાચત ક્રયક્ષણ ભાટે ત્માયે તફીફોએ ચત – ત્નીને 
એલું વભજાલલા કોચળળ કયલી જોઈએ કે દીકયીને „ યામું ધન „ નશં, ણ „ ોતાનું ધન „ વભજ,ે દીકયી 
જન્ભલાની છે એ જાણીને મુગર ગબજાત કયાલલાની ઈછછા દળાજલે તો એને  અનૈચતક ગણી તફીફે જોયદાય 
ચલયોધ કયલો જોઈએ. 

બૃણ શત્મા ચલમક વાક્રશત્મ વજજલા તેભજ  સ્લૈચછછક વંસ્થાઓ જમાયે ળૈક્ષચણક ચળચફયો , ફેઠકો, અને 
કામજચળચફયોનું આમોજન  કયે ત્માયે ડોકટયો એભને ભદદ કયી આ વભસ્માના ઉકેર ભાટે વશામરૂ થઇ 
ળકે. 

         દયેક ક્રશંદુ ુરુ „ ુન „ નાભના નકજભાંથી  છૂટલાની ઈછછા ધયાલે છે. તેથી એ ુત્રની ઝંખના વેલે 
છે. આભ કયતા તે ુત્રી  તયપ ઉદાવીન થઇ જામ છે _ ને એની ગબજભાં શત્મા કયાલી નીિાભાં નીિા નકજને  

રામક ફને છે. આલી વબાનતા રોકોભાં ધભજગુરુઓ જગાલી ળકે. 

              દીકયો – દીકયી એક વભાનની વંકલ્ના ભાતા – ચતા, વાવુ વક્રશત વૌ કોઈ વભજ ેવભજાલે 
તો સ્ત્રી બૃણ શત્માના ભશાાનો ચવરચવરો લધતો અટકે. 

              સ્ત્રી ફાકને આચથજક ફોજભાંથી આચથજક વંચત્તભાં પેયલી નાખલાભાં આલે તો આ દૂણને 
અવયકાયક યીતે ભીટાલી ળકામ. 
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         વયકાયે દીકયીઓ ભાટે અનેક ચલધ વલરતો આલી  જોઈએ. જલેી કે , ભપત કેલણી , લધાયાનું 
ખાદ્યાન્ન, કયયાશત, એક કે ફે સ્ત્રી  ફાક ધયાલતા ગયીફ ભાં ફાને ઘડણભાં થોડી આચથજક વશામ ભે, 
જથેી તેઓ ુત્રનો આગ્રશ જ ન યાખે. 

       જો કે વયકાયે જાચત ચનધાજયણ વાભે કામદો  કયીને અને તે અંગેના દલાખાના વાભે કઠોય કામજલાશી 
કયલાનો ભાગજ અનાલીને ણ  વાિી ક્રદળાભાં ગરું તો બમું જ છે. આ કામદાઓનો કડક અભર કયાલીને 
સ્ત્રી બૃણ શત્મા ડાભલાભાં કેટરેક અંળે ભદદ ભી યશેળે. 

     ચળચક્ષત અને સ્લાલરંફી સ્ત્રી જ વભાજભાં  થતા અન્મામ વાભે રડીને વભાન તક પ્રાપ્ત કયી ળકે તેભ 
છે. આથી સ્ત્રી ચળક્ષણનું પ્રભાણ લધાયલું જોઈએ. 

વભાજભાંથી ફાત્કાયનું પ્રભાણ ઓછંુ થામ એ  ભાટે વયકાયે સ્ત્રીઓને રગતા વાભાચજક વરાભતીના 
કામદા લધુ કડક ફનાલલા જોઈએ. અને તેનો વઘન યીતે અભર થામ તેલા તભાભ પ્રમત્નો કયલા જોઈએ. 

આ વાથે સ્ત્રીઓ સ્લમં ોતાની જાતને અફા  ગણલાને ફદરે વફા વાચફત કયલા જુદો , કયાટે જલેા 
કવફો ળીખીને સ્લમં ોતાની જાતનું યક્ષણ કયતા ળીખે તે લતજભાન વભમની તાતી જરૂક્રયમાત છે. 

વાભાચજક સ્તયે ણ ધાચભજક અને વાભાચજક  વંગઠનોએ તેભની વાભૂક્રશક ળચતત કાભે રગાડલી જોઈએ. 
અને સ્ત્રી બૃણ શત્માની અભાનલીમ લૃચત્ત ડાભલાનું કામજ પ્રથભ વંદગીના િભથી શાથ ધયલું જોઈએ.  

ગુજયાતભાં ાટીદાય વભાજના રોકોએ ચલયાટ  વંભેરનો કયી સ્ત્રી બૃણ શત્મા ન કયલાની પ્રચતજ્ઞા રીધી , તે 
યીતે અન્મ  વભાજના આગેલાનોએ સ્ત્રી બૃણ શત્મા તેભજ દશેજપ્રથા જલેા દુણોને ડાભલા મોગ્મ  ગરા 
રેલા જોઈએ. 

જ ેકોઈ વ્મચતત કે વ્મચતતઓ સ્ત્રી બૃણ શત્મા વાથે વંકામેરી જણામ તો તેભનો વાભાચજક ફક્રશષ્કાય થલો 
જોઈએ. 

ક્રપલ્ભ એ દશ્મ – શ્રાવ્મ વાધન છે. સ્ત્રી બૃણ શત્મા ચલમક ક્રપલ્ભો અને િરચિત્રો , જાશેયાતો ફનાલી 
અવયકાયક છા ઊબી કયી ળકામ. 

સ્ત્રીબૃણ શત્મા અટકાલલા વાભાજીક વુધાયાની  તો જરૂય છે ણ તે શેરાં સ્ત્રી જાગૃચતની ખૂફ જરૂય છે. ખુદ 

સ્ત્રીઓએ ોતે જ  „ તું તાયા ક્રદરનો ક્રદલો થાને „ એ ન્મામે ોતાના તાયણશાય ફનલું ડળે. અને  ોતાના 
અચલબાજ્મ અંળનું ચનકંદન થતંુ યોકલું ડળે. 

“એક ચળચક્ષત તંદુયસ્ત દીકયી એટરે કે  તંદુયસ્ત ભાતા, ફયાફય એક તંદુયસ્ત વભાજ ” આધુચનક ચળચક્ષત 
વભાજ ેતો આજે  દીકયીને ઘણે અંળે અનાલી જ રીધી છે. યંતુ વાભે કે્ષ જ્માં ચળક્ષણનો અબાલ  છે, 
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તેલા ચલસ્તાયોભાં શજી આજ ેણ દીકયી એટરે „ વાનો બાયો „ વભજલાભાં આલે  છે. આ ફાફતે 
વભાજભાં િાંચત રાલલા વૌએ ભંડી ડલું ડળ.ે 

વભાજભાં િાંચત રાલલી ડળે. આ િાંચત  તોડપોડ કયનાયી રોક્રશમા િાંચત નક્રશ , ણ આ તો ભૂલ્મોની 
િાંચત, જીલનભાં સ્લરૂોની અને ભાખાઓની િાંચત …….જનજાગૃચત રાલલા ગાભ ગાભ પયી , ઘેય ઘેય  

પ્રિાય કયી, સ્ત્રી – ુરુની વંખ્માનો યેચળમો જાલલો એ ખૂફ જરૂયી છે. 

સ્ત્રી બૃણ  શત્માને અટકાલલા નીિેના  કામજિભોનું આમોજન કયી રોકોભાં જાગૃચત રાલી ળકામ. જભેકે , સ્ત્રી 

બૃણ શત્મા ચલમક ચિત્ર સ્ધાજઓ , ચનફંધ અને લકતૃત્લ સ્ધાજ મોજલી , પ્રબાત પેયી, ળેયી નાટક, યોર 
પ્રે જલેા રોક જાગૃચતના કામજિભો , ોસ્ટય સ્ધાજ , યેરી, ક્રયવંલાદ, ભાતૃ – ચતૃ વંભેરન , સ્ત્રી જાગૃચત 
અચબમાન અને વંભેરન, વુત્રરેખન લગેયે. 

કોઈ ણ વભસ્માનો ઉકેર તેના જ ભૂભાં જ શોમ  છે. આ ભાટે વ્મચતત , કુટંુફ, વભાજ, અને દેળભાં જો 
લૈિાક્રયક ક્રયલતજન ધીયજ અને ખંતથી રાલલાભાં આલે તો  ભશદઅંળે આ વભસ્માનું ચનયાકયણ થઇ ળકે. 

નારી ભૃણ હત્યાની જનક : સમાજમાં સ્ત્રી-સન્માનની ઊણ 

” અળનીથી આકા શુધીની ળાિ છે, 

જગમાં નારી મષાન છે. 

અબલા નથી ણ શબલા છે, 

દીકરી મંઘા મૂની છે. 

નારી માત્રનું રખાય માન, 

શમાજની એ શાચી ાન.” 

                      બાયતભાં પ્રાિીન વભમભાં નાયી-વન્ભાનની  બાલના જોલા ભતી શતી. આણા લેદો – 

ઉચનદો તેભજ યાભામણ , ભશાબાયત જલેા  ૌયાચણક ગ્રંથોએ ણ નાયી ળચતતનો અાય ભક્રશભા ગામો 
છે. તે વભમભાં નાયીને  ચળક્ષણનો ૂયો અચધકાય શતો. રોાભુદ્રા , ગાગી, ભૈતે્રમી જલેી ઘણી ચલદૂી  સ્ત્રીઓ 
તે વભમની સ્ત્રીળચતતઓનું પ્રભાણ છે.  „यत्र नमयास्तु ऩजू्यन्ते रमन्त ेतत्र देवतम: |„ – આ બાલનાથી બાયતભાં 

વદીઓ ૂલે સ્ત્રી – વન્ભાનનો આદળજ ભૂચતજભંત ફન્મો શતો. 

ફૌદ્ધકાભાં અને ચલળે કયીને પ્રબુ  ભશાલીયના જનૈકાભાં તો ુરુોની ફયોફયીના નાતે સ્ત્રીને ઘણાં 
આધ્માચત્ભક અને વાભાચજક અચધકાયોની શકદાય ફનાલી , એનો ઈચતશાવ ગલાશ છે. યંતુ ઇચતશાવના  
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ાના પયપયે છે. અને વભમના અરગ અરગ તફક્કાઓભાં તે જ છામાની વંતાકૂકડી  „દીકયી‟ યભતી યશી. 
ભોગરકાભાં ફાદળાશો દ્વાયા ળાશજાદીઓની ઉેક્ષા – ળોણ ઓછાં ન શતા. તેભ યજૂત મુગભાં 
અંત:ૂયભાં ઓઝ ડદાભાં વડતી યશેતી યાણીઓ માદ  આલે છે. ભધ્મકારીન ક્રશન્દુસ્તાનભાં સ્ત્રીઓની 

ચસ્થચત કપોડી અને એટરી દમાજનક  ફની કે, ભાથેથી વાનો બાયો, ઉતાયલા ભાં-ફા રાકડે ભાંકડંુ ણ 
લગાડી દેતાં, દીકયી ને ગામ દોયે ત્માં જામ એલી ક્રયચસ્થચત શતી ! 

14ભી અને 15ભી વદીભાં દીકયીને દૂધ ીતી કયલાની પ્રથા, દશેજ પ્રથા, વતીપ્રથા જલેા દૂણો વંકામેરા 
શતા, અને એટરે જ  દીકયી જન્ભે તેલી ભાયી નાંખલાભાં આલતી. વંજોગો અને વભમ ફદરામા ણ દીકયી  

પ્રત્મેનો દે્વ 21ભી વદીભાં ણ ફદરામો નથી. વભાજ ેવુવંસ્કૃતતા અને  આધુચનકતાની િાદય તો ઓઢી 
યંતુ એ િાદયની થંગડાની ચનળાનીઓ તો યશી જ ગઈ. શલે  તો દીકયીને જન્ભલાનો અચધકાય ણ છીનલી 
રઇ, ગબજભાં જ સ્ત્રીબૃણ શત્મા કયી નાંખલાભાં આલે છે. 

” देश मं गर औरते अऩममननत है, नमशमद है 

देऱ ऩर रखकर हमर् ककहये देश क्यम आिमद है 

जिनकम ऩदैम होनम ही अऩशकुन है नमऩमक है 

औरतं की जिन्दगी ये जिन्दगी क्यम खमक है । “ 

સ્લાતંત્ર્મપ્રાચપ્ત ફાદ બાયતીમ વભાજભાં  સ્ત્રીઓને કામદાકીમ અચધકાયો આલાભાં આવ્મા તેભજ ધીભે-
ધીભે સ્ત્રીઓ આચથજક  યીતે સ્લાલરંફી ફનલા રાગી છે છતાં અવંખ્મ સ્ત્રીઓ , ક્રશંવા-અત્માિાયનો બોગ 

ફનતી શોલાના ક્રકસ્વાઓ નંધામ છે. અભાન , ત્રાવ, જુરભ કે ક્રયફાભણીથી ત્રાવીને  આત્ભશત્માનો 
આશ્રમ રેતી સ્ત્રીઓની વંખ્મા ણ લધતી જામ છે. સ્ત્રીઓને  ભાયકૂટના, અશયણના, ફાત્કાયના, 
વગાલી નાખલાના તેભજ ખૂનના ફનાલો લધતા જામ  છે. તેભજ સ્ત્રીબૃણ શત્માનું દૂણ વભાજભાં ઝડથી 
પ્રવયી યહ્યું છે. આજે  ક્રયચસ્થચત એ આલી છે કે ુરુોની વંખ્માની વયખાભણીભાં સ્ત્રીઓની વંખ્મા 
ઘટી યશી છે. બચલષ્મભાં આના ઘણા ભાઠા ક્રયણાભો આલી ળકે. જો સ્ત્રી જ ન શોમ તો ? આ ચલશ્વનું કોઈ 

અચસ્તત્લ ળતમ શોત ખરંુ ? જ ેસ્થાન રીરમાં નાડીનું છે િે સ્થાન શમાજમાં નારીનું છે. નારી 

ૂજાની ખાણ છે, અને િીથંકરોની ઓલખાણ છે. 

” नर को नमरमयणो करे जिसकम नमऱन महमन, 

वह नमरी िन ऩूज्य है, उससे है सुंदर िहमन । 

ककतनम समिमये तुम्हे करो न अब अऩममन, 
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सभी गुणों की खमन है, नमरी रूऩ महमन । “ 

સામાજજક દૃજિકોણની સ્ત્રીઓ ર થતી અસરો :- 

બાયતભાં દશેજપ્રથા ઉય કામદા દ્વાયા  પ્રચતફંધ ભૂકલાભાં આવ્મો છે. આભ છતાં લતજભાન વભમભાં 
કક્રયમાલયના નાભે કે  અન્મ કોઈ યીતે આ પ્રલૃચત્ત િારે છે. કેટરીક જ્ઞાચતઓભાં ઘયલખયીની તભાભ િીજો  

ઉયાંત અભુક તોરા વોનું , ગાડી, ભકાન લગેયે કક્રયમાલયભાં આલું પયચજમાત ફની  ગમું છે. તેથી 
દફાલભાં આલીને કેટરીમે સ્ત્રીઓ આત્ભશત્મા કયી રે છે કે તેને  ભાયી નાંખલાભાં આલે છે. એક અંદાજ 
ભુજફ બાયતભાં દય લે 4000 દશેજ ભૃત્મુ થામ છે. 

લતજભાન વભમભાં જ્ઞાચતઓના વંદબજભાં જોઈએ  તો, ચન્નજ્ઞાચત કયતાં ઉછિ જ્ઞાચતઓભાં દશેજ-ભૃત્મુની 

વભસ્મા લધાયે જોલા  ભે છે. દય લે 27000 ખૂનના ફનાલો ફને છે. તેભાં 10 થી 15 ટકા ફનાલો  

સ્ત્રીના ખૂનના શોમ છે. દય લે કડાતા ખૂનના આયોીઓભાંથી 3.3 ટકા સ્ત્રી આયોી શોમ છે. 

વભાજભાં દીકયી જટેરું ભશત્લ લશુને અાતંુ  નથી. વાભાન્મ યીતે ઘયેરું ઝઘડા , અનૈચતક વંફંધો અને 
સ્ત્રીની અવાધ્મ ચફભાયી  જલેા કાયણોને રઈને વાવુ-નણંદ દ્વાયા લશુને ભાનચવક અત્માિાય આલાભાં 
આલે છે. કેટરીકલાય તો તેની શત્મા ણ કયી નાંખલાભાં આલે છે. 

ક્રશન્દુ ધભજભાં દળાજવ્મા પ્રભાણે ચતની  પ્રાથચભક પયજ અને જલાફદાયી તેની ત્નીને પે્રભ અને યક્ષણ ૂરંુ 
ાડલાની છે.  યંતુ ચતૃવત્તાક કુટંુફવ્મલસ્થાભાં સ્ત્રીનો ગૌણ દયજ્જો શોલાથી વાભાન્મ  ફાફતોભાં ણ 

ચત તેની ત્નીને ભાયકૂટ કયે છે. ોતાના ચત ય સ્ત્રીએ  ચલશ્વાવ અને બયોવો ભૂતમો છે , ોતાનું 
જીલન વભચજત કમું છે તે જ તેને  ભાયકૂટ કયે છે. રાપો , ગડદા, ાટંુ, અભાન, ક્રયફાભણી, ઢોય ભાય 
ભાયલો કે ભાયી નાંખલાનો પ્રમત્ન કયલો લગેયે ચલચલધ પ્રકાયે સ્ત્રીની કનડગત થતી શોમ છે. 

પ્રલતજભાન વભમભાં ચન્ન આલક ધયાલતા  જૂથોભાં ચત દ્વાયા ત્નીને ભાયકૂટ કયલાના ક્રકસ્વાઓ ખૂફજ 
ફધી યહ્યા છે. ઉયાંત દારૂક્રડમા ચતની ત્નીઓભાં ણ ભાયકૂટના ફનાલોનો દય ઊંિો જોલા ભે છે.  

આજ ેબાયતભાં ઘણા ફધા કુટંુફોભાં જોલા ભે  છે કે, ચતના અલવાન ફાદ ચલધલા સ્ત્રી પ્રત્મેના કુટંુફના 
વભ્મોના લરણ અને  લતજન તદ્દન ફદરાઈ જ જામ છે. ચલધલા સ્ત્રીને વંમુતત કુટંુફની ચભરકતભાંથી  બાગ 
આલો ન ડે તેલું શ્વવુય ક્ષના રોકો ઈછછતા શોમ છે. ચલધલા સ્ત્રી કુટંુફભાં ફોજારૂ ભનાલા રાગે છે. 

ચલધલા અને તેના ફાકોની જરૂક્રયમાતો પ્રત્મે  કુટંુફ દ્વાયા દુરજક્ષ વેલલાભાં આલે છે. તેના તયપ 
અભાનજનક ધૃણાસ્દ  વ્મલશાય થલા રાગે છે. તેની ઈછછાઓ , આળાઓ, અેક્ષાઓ અને 
ભશત્લકાંક્ષાઓ પ્રત્મે દુરજક્ષ વેલલાભાં આલે છે. તેભાંમે પ્રૌઢચલધલા કયતાં મુલાન ચલધલા  લધુ અભાચનત 
થામ છે, લધુ ળોણનો બોગ ફને છે. 
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કન્મા જન્ભ અને કન્મા ઉછેયની અલગણના તો  બાયતભાં પ્રાિીનકાથી જ થતી આલી છે. આજ ેણ 
ુત્રીજન્ભ કયતાં ુત્રજન્ભને લધુ ભશત્લનો ભાનલાભાં આલે છે. ગબજાતનો કામદો શોલા છતાં આજ ેતેનું રેળ  

ભાત્ર ઔચિત્મ યહ્યું ન શોમ તેલું રાગે છે. આભ ુત્રની ઘેરછાને રીધે વભાજભાં  ુત્રીજન્ભની ઉેક્ષા થામ 
છે. 

ફાચરકાનો ગબજાત કયલો તે એક જઘન્મ અયાધ  છે, ભાતૃત્લનું અભાન છે. સ્ત્રીનું ભાતૃત્લ આલું કૃત્મ 
કયતાં સ્ત્રીને  અટકાલે છે આભ છતાં સ્ત્રીનો ચત કે જઠે-જઠેાણી કે વાવુ-વવયા અથલા તો ફધાજ  

ગબજક્રયક્ષણ દ્વાયા ફાકનું ચરંગ જાણી ગબજભાં છોકયી છે તેભ ખફય ડે તો  ગબજાત કયલા ભાટે દફાણ 
કયતા શોમ છે. 

વભાજના કેટરાક કુટંુફોભાં સ્ત્રીઓ ય  અવહ્ય ત્રાવ ગુજાયલાભાં આલે છે. ભશેણાં – ટોણા, ત્રાવ, જુરભ, 

ભાયકૂટ, ગાો દેલી, અભાન કયલું લગેયે પ્રકાયની ક્રયચસ્થચત સ્ત્રીની વાભે ઊબી થતા તેને  ોતાની 

ચજદંગી અવહ્ય અને ફોજારૂ રાગે છે. ોતાનું કોઈ નથી , તમાંમ આશ્રમસ્થાન નથી તેલું રાગે છે. આથી 
આલી ચજદંગીભાંથી ભુતત થલા કે દુ:ખ  માતનાનો અંત રાલલા સ્ત્રી આખયી અને છેલટના ઉામ તયીકે 
આઘાત કયે છે. ચલળે  ચિંતા અને ખેદની ફાફત એ છે કે બાયતભાં સ્ત્રીઓના આઘાતના ફનાલો આજ ે
ખૂફજ લધી યહ્યા છે. 

” हो अन्यमयी न्यमय ये कैसे सहम िमय े

बमड खंतो को खमए ये कैसे सहम िमय े

मममऱे घरं के ननिी कमननू कहमय े

मदमाने धमो के इन ऩर है समय े

ये समरे औरत को दबमय े

खुद न्यमय दबमय ेये कैसे सहम िमय े।” 

_ कमऱम भसीन 

વભાજભાં સ્ત્રી-વન્ભાનની ઊણ એ ખયેખય , એક વાભાચજક વભસ્મા છે. ચતૃવત્તાક કુટંુફવ્મલસ્થા 

અને ુરુપ્રધાન  વભાજવ્મલસ્થા, સ્ત્રીનો ુરુ કયતાં નીિો દયજ્જો , સ્ત્રીનું ુરુ યનું  આચથજક 
યાલરંફન, સ્ત્રીઓભાં ચળક્ષણનો અબાલ , કામદાકીમ જાગૃચતનો અબાલ જલેા  ચલચલધ કાયણોથી સ્ત્રીઓ 
કુટંુફભાં ચલચલધ પ્રકાયની ક્રશંવાનો બોગ ફનતી આલી છે. 
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લતજભાન વભમભાં વભાજળાસ્ત્રીઓ , વભાજક્રશતચિંતકો, વભાજવુધાયકો અને વાભાચજક નીચતના 
ઘડલૈમાઓ દ્વાયા આ વભસ્માને  પ્રકાળભાન કયલાના પ્રમત્નો થઇ યહ્યા છે. વભાજ ણ જો ોતાનો 
દૃચિકોણ ફદરી લૈિાક્રયક િાંચત રાલી સ્ત્રી-વન્ભાનની બાલનાનો ઉદમ કયે તો બાચલ વભસ્માને  અટકાલી 
ળકામ. અને વભાજ ઉન્નચતના વૂમોદમના પ્રકાળે ઝશી ઊઠે ! 

” નારી જગનું છે શન્માન, દીકરીને દો ૂરાં માન; 

ઘરની દીકરી દેળી શમાન, શદાય રાખો િેનું માન. “ 

સ્ત્રી ભૃણ હત્યાના જળાબદાર કારણો 

 

*  UNPF  ( મ.ુ એન. ોલ્મુળન પંડ )   દ્વાયા 

બાયતભાં જ ેવલે કયામો છે તેભાં સ્ત્રીઓનો જન્ભદય 

ઓછો શોલાના  કાયણભાં ભુખ્મ કાયણ દશેજપ્રથા શોલાનું 

જણાવ્મું છે. વૌ કોઈ જાણે છે કે  િોક્કવ પ્રાંતભાં દીકયી 

ાછ કક્રયમાલય, દશેજભાં રાખો રૂચમા ખિજલા ડે છે. 

આ ભશત્લનું કાયણ ભાની ળકામ.   

   

*  બાયતભાં અંધશ્રદ્ધા અને અજ્ઞાનતાનું પ્રભાણ લધુ છે તેથી ુત્રને ‘ ઈશ્વયની બેટ ‘ ગણલાભાં આલે છે. ‘ 

ુ ‘ નાભના નકજભાંથી ઉગયલા ુત્ર દ્વાયા ચંડદાન દેલું  જરૂયી છે. ુત્ર જ અચિદાશ આે , અને ઘડણની 

રાકડી દીકયો ફની યશે. તેલી  ભાન્મતા પ્રિચરત શોલાને કાયણે અચળચક્ષત વશીત ચળચક્ષત રોકો ણ સ્ત્રી 

ભ્રુણ શત્મા કયાલે છે.   

  *  બાયતીમ વભાજભાં દીકયીને નાણાકીમ ફોજ ગણલાભાં આલે છે. લી , વભાજભાં સ્ત્રીઓની  

આત્ભશત્માભાં રગબગ ૯૦ ટકા ફનાલોભાં વાવક્રયમાનો ત્રાવ અથલાતો દશેજ કાયણબૂત  શોમ છે. આથી 

એલી દરીર કયલાભાં આલે છે કે દીકયીને તેના વાવક્રયમાભાં ભયતી જોલી  તેના કયતા તેને જન્ભ શેરા જ 

ભાયી નાખલી એ લધાયે વારંુ છે. આભ સ્ત્રી ફાકી પ્રત્મેનો ૂલજગ્રશ આચથજક કાયણો ય આધાક્રયત છે.  

  *  લૈજ્ઞાચનક વંળોધનકાયો સ્ત્રી ભુ્રણ શત્મા ભાટે જન્ભ ૂલે જાચતનું યીક્ષણ કયલા  ભાટેની ‘ અલ્ટર ાવાઉન્ડ 

ટેકનોરોજી ‘ ભાં થઇ યશેરા ભોટા ામાના દુરુમોગને જલાફદાય ગણાલે છે.   

http://tahukar.com/wp-content/uploads/2012/04/save-daughter.jpg
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  *  લતજભાન વભમભાં ક્પ્મુટય , ભોફાઈર લગેયે જલેા અદ્યતન ઉકયણોને રીધે વભાજભાં ચલકૃચત  

ધયાલતા ભાનલીઓનું પ્રભાણ લધી યહ્યું છે. આથી ઘયની ફશાય ગમેરી દીકયી વરાભત  ઘેય છી પયળે કે 

કેભ એ ચિંતા કોયી ખામ છે , ક્રયણાભે ુત્રીની વરાભતીની ચિંતા  લારીઓ ભાટે ચિંતા ન ફની જામ એ ભાટે 

‘ દેખલુંમ નશં અને દાઝલુંમે નશં ‘ એ ન્મામે તેઓ આલું ગરું બયલા પ્રેયામ છે.   

  *  ુરુપ્રધાન વભાજભાં સ્ત્રીઓ પ્રત્મેની ઉેક્ષા ણ જલાફદાય છે. વભાજભાં ુત્રની  વયખાભણીભાં 

ુત્રી ાછ બોજન , આયોગ્મ, ચળક્ષણ લગેયેભાં ઓછંુ ધ્માન અામ છે.  ક્રયણાભે ભાતા જલ્દી સ્ત્રી ભ્રુણ 

શત્મા કયાલલા તૈમાય થઇ જામ છે.   

  *  ‘ દીકયી વ્શારનો દક્રયમો ‘ શોલા છતાં ૨૧ ભી વદીના સ્લાથી ભાં-ફાને ુત્રી ‘ ાયકી થાણ ‘ જણામ 

છે. અને ુત્ર જ ઘડણભાં ‘ રાકડીનો ટેકો ‘ જણામ છે. એ ભાટે ણ તેઓ ુત્રની એણા યાખી સ્ત્રી ભુ્રણ 

શત્મા કયાલે છે.   

  *  લાત્વલ્મ ભૂચતજ વભાન ‘ ભાં ‘ ોતે સ્ત્રી શોલા છતાં સ્ત્રી શોલાનો અશેવાવ બૂરી જઈ , કુટંુફીઓના 

દફાણ શેઠ કે ત્રાવને રીધે સ્ત્રી ભુ્રણ શત્મા કયાલે છે. આ ણ એક જલાફદાય કાયણ ગણી ળકામ.   

  *  ચલજ્ઞાનની ટેતનીકે એટરી ફધી વગલડ ખૂફ વયતાથી ઉબી કયી નાખી છે કે જનેાથી ગબજ શત્મા  

વય ફની ગઈ છે. યસ્તા ય િારતી સ્રી ણ આ કયાલી ળકે છે. દીકયાની ઝંખનાભાં આ  યીતે દીકયીની 

લાયંલાય ભુ્રણ શત્મા કયાલી નાખે છે. સ્ત્રી ભ્રુણ શત્માનું આ  જલાફદાય કાયણ તો ચલજ્ઞાન કાનો આધુચનક 

ભશા અચબળા ગણાલી ળકામ !  

  *  રૂચમાની રારિભાં ડોતટય ‘ જમ ભાતાદી ‘ અથલા ‘ જમશ્રી કૃષ્ણ ‘ ફોરે એટરે વભજી જામ  કે 

આલનારંુ ફાક છોકયો છે કે છોકયી ! તફીફો આલા વંકેતો આીને ‘ એભટીી ‘ એતટ ૧૯૭૨ ના અને 

૨૦૦૪ ના કડક ધાયાઓને શાથતાી આી યહ્યા છે. ક્રયણાભે  વભાજભાં સ્ત્રી ભુ્રણ શત્માના કેવો લધી 

યહ્યા છે.  

*  અંધશ્રધ્ધાથી ઘેયામેરી સ્ત્રી , કુક્રયલાજોભાં વડામેરી – વભાજનો દય ધયાલતી તેભજ  ુરુપ્રધાન 

વભાજભાં કિડાઈને જીલલા ટેલામેરી સ્ત્રીને રીધે જ આજ ેવભાજભાં સ્ત્રી ભ્રુણ શત્માનું પ્રભાણ લધ્મું છે.   
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એક દીકરીની ળેદના – કાવ્ય 

 

ભૃણ બાલકીની આંિર ઝંખના 

એક  દીકયીએ  કાગ  રખ્મો  ભાતાને  વયનાભે,  

વયનાભાભાં  ોસ્ટ  કરુણા,  ભુકાભ  ભભતા  ગાભ.ે  

  એક  રાખ વનાઓ ભાડી  ભં  તો ઉદયભાં જોમા,  

ણ  ભાયી  શત્મા  ાછ  ના કોઈ હૃદમથી યોમા.  

શંુ  ધલરલતી  કે  દીકયો  ના  ફની  ળકી એ ડાભં,  

વયનાભાભાં  ોસ્ટ  કરુણા,  ભુકાભ  ભભતા  ગાભ.ે  

તું’મ  કોકની  દીકયી  માદ  છે તું’મ કોકની થાણ !  

લાંક ળું ભાયો કાં આપ્મું આ જનભની ેરા ખાણ.  

તું   દીકયા  ભાટે  ઝંખે   ણ  કરંક  ભા  ના  નાભે,  

વયનાભાભાં  ોસ્ટ  કરુણા,  ભુકાભ  ભભતા  ગાભ.ે  

ભ્રૂણની  શત્મા  નથી  ભાત્ર  આ  છે ભભતાનું ભોત,  

તાયા  એક  આ  િૂય  ચલિાયે  ફૂઝી  કરુણા જ્મોત.  

ઓખી જાજ ેઆલીળ જલ્દી ડોકટય થઈને, વાભે  

વયનાભાભાં  ોસ્ટ  કરુણા,  ભુકાભ  ભભતા  ગાભ.ે  

શલે   બાઈરો   જન્ભે   ત્માયે   દે  જ ે િુ્ભી  ભાયી,  

આલજ ે  ભ્ભી  તમાંક  શજી   છે  ભાયી  ઇન્તેજાયી.  
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શલે  તો  દીકયો  તાયો  લૃદ્ધાશ્રભ  ભોકરે  તો જાભે,  

વયનાભાભાં  ોસ્ટ  કરુણા,  ભુકાભ  ભભતા ગાભ.ે  

દીકયીને કોઈ જનભ ન દેળે દીકયા કેભ યણળે ?  

ફંધ કયો  આ ા ભાપ  તો ઈશ્વય ણ ના કયળે.  

 ‘ વાંઈ ‘  દીકયીનો કાગ રઇ પયતો ગાભે ગાભે,  

     વયનાભાભાં  ોસ્ટ  કરુણા,  ભુકાભ ભભતા ગાભ.ે      

                                        -શાંઈરામ દળે 

ભૃણ બાલકીની આંતર ઝંખના – કાવ્ય 

આંગી    કડીને   તાયી   િારલા  દે,  

ભાં  ભને  તું  આ  જગતભાં  આલલા  દે.  

લંળનું    તુજ   ફીજ  કો  પણગાલલા  દે,  

ગોયભાંની   છાફ   રીરી   લાલલા   દ.ે  

તું   બૃણનું   ક્રયક્ષણ   ળાને   કયે   છે ? 

તાયી    આકૃચત     પયી     વજાજલા    દે. 

   

ઢંગરી,ઝાંઝય,િણીમાિોી ને ભશંદી,  

ફાણના  યંગ  કાંઈ  છરકાલલા  દે.  

   

યાખડીની   દોય   કે   ગયફાની  તાી,  

ઝંખનાના   ક્રદ   તું   પ્રગટાલલા   દ.ે  
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  વ્શારની   લેરી   થઇ    ઝૂરીળ   દ્વાયે,  

આંગણે    વંલેદના    ભશેકાલલા    દે.  

   

વાનો  બાયો  નથી  તુજ  અંળ  છંુ શંુ,  

                                 રાગણીના     ફંધનો     ફાંધલા    દે.  આંગી    કડીને  ..... 

                                                       -યાક્મની વ્યાશ 

ુરુષોની સંખ્યા સામે મહહાઓનું પ્રમાણ 

 ( ળશતતમા ંજાતતનુ ંપ્રમાણ  : શને  1901 – 2001 ) 

*     એક તાજા અષળેા અનશુાર ભારતમા ંછેલ્ા 

ળીશ ળવષમા ંસ્ત્રી ભણૃ ષત્યાના એક કરોડ બનાળો 

બન્યા  છે. અથાષત ગત બે દાયકામા ંબે કરોડ 

બાલકીઓને જન્મતા ષેા જ મોતને ઘાટ ઉતારી 

દેળામા ંઆળી  છે. ભારતમા ંસ્ત્રી ભણૃ ષત્યાની 

શમસ્યા કેટી ગભંીર છે તે આ તળશ્વશનીય આંકડા 

રથી સ્ષ્ટ થાય છે.   

*    1901 થી માડંી 2001 સધુી ભારતમા ંઅને ગજુરાતમા ંદર એક ષજાર પરુુવોએ સ્ત્રીનુ ંપ્રમાણ.   

        ક્રમ નબંર               ળશતી ગણતરીનું                   પ્રતત ષજાર પરુુવે મહષાઓની શખં્યા  

                                                ળવષ                                    ભારત                    ગજુરાત   

               1                              1901                                      972                           954  

               2                              1911                                      964                           946  

               3                              1921                                      955                           944  

               4                              1931                                      950                           945  
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               5                              1941                                      945                           941  

               6                              1951                                      946                           952  

               7                              1961                                      941                           940  

               8                              1971                                      930                           934  

               9                              1981                                      934                           942  

               10                            1991                                      927                           934  

               11                             2001                                     915                           919         

   

જુદા  જુદા  રાજ્યળાર  હરસ્સ્થતત 

                                            રાજ્ય                                  સ્ત્રીનુ ંપ્રમાણ    

                                           કેરાા                                       1058  

                                          ંડીચેરી                                   1001  

                                          હષમાચ પ્રદે                          997  

                                          જંાબ                                        993  

                                          ચદંીગઢ                                     845  

                                          ષહરયાણા                                   801  

  *      છોકરીઓની શખં્યાના ઘટાડામા ંગજુરાતનુ ંસ્થાન દેભરમા ંત્રીજા નબંરે છે.  

  *      સ્ત્રી ભણૃ ષત્યાનુ ંદૂવણ શમાજમા ંઝડથી પ્રશરી રહ્યુ ંછે. આ શમસ્યા ર ગભંીર 

ચચંતન કરી તેના  

        તળરુદ્ધ ઝુબંે ઉઠાળળા તબીબી ક્ષેત્રના તનષ્ણાતંો શષીત માતા-તતા શૌએ શહક્રય 

થળાની જરૂર છે.  
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સ્ત્રીભૃણ હત્યાના પ્રજતબંજધત કાયદાઓ 
*  ધી ચપ્ર-નેટરડામોિોસ્ટીક ટેકનીક એતટ ૧૯૯૪ અન્લમે ગબજનું જાતીમ યીક્ષણ કયલા ઉય પ્રચતફંધ 
છે. 

*  સ્ત્રીબૃણ  શત્માના પ્રચતફંચધત કામદાઓ 
સ્ત્રીબૃણ  શત્માના પ્રચતફંચધત કામદાઓ ગબજસ્થ 
ચળળુ ુત્ર કે ુત્રી છે તે જાણલા ભાટે અલ્ટર ા 

વોનોગ્રાપી, એ્નીઓવેન્ટેવીવનો ઉમોગ કયલો 
એ જાન્મુઆયી, ૧૯૯૬ થી કાનૂની યીતે વજાને ાત્ર 
ગૂનો ફને છે. 

*  અલ્ટર ા વાઉન્ડ દ્ધચતથી વાધન-વાભગ્રી ધયાલનાય તભાભ દલાખાનાઓની  નંધણી કયાલલી જ જોઈએ 

તેભજ દલાખાનાભાં કામભી ધોયણે અંગ્રેજીભાં કે સ્થાચનક બાાભાં વૂિના રખી શોલી જોઈએ કે ” ગભભનું 

જાિીય રીક્ષણ કરળાની કાનૂની મનાઈ છે. “ 

* ગબજનું જાતીમ યીક્ષણ કયનાય ડોતટય કે યેક્રડમોરોજીસ્ટને તેભજ તે અંગે પ્રોત્વાક્રશત કયનાય વગાં 
વંફંધીને ણ ાંિ લજની કેદ અને રૂ. ૫૦,૦૦૦ /- વુધીનો દંડ થઇ ળકે છે. 

* ુત્રને જન્ભ ન આલા ફદર ભાતાને દો દેલો તે ખોટંુ છે. ુત્રને જન્ભ આલા ફદર  y  પ્રકાયના 
યંગવૂત્રો જલાફદાય છે, જ ેપતત ચતા જ આી ળકે છે. ભાટે સ્ત્રી ય અત્માિાય કયલો એ ણ ગૂનો છે. 

* ગબજનું યીક્ષણ પતત તફીફી કાયણો જલેા કે ળાયીક્રયક વ્માચધઓ અને જન્ભજાત ખોડખાંણ ળોધી 
કાઢલા જલેા કાયણો ભાટે જ કયાલી ળકામ, ગબજસ્થ ચળળુ ુરુ છે કે સ્ત્રી તે જાણલા કયી ળકામ નક્રશ. 

* ઉયોતત વ્માચધઓના ચનદાન ભાટે પ્રવૂચત ૂલજ યીક્ષણ ટેકચનકનો ઉમોગ  પ્રજોત્ચત્તને રગતા 

દલાખાના,યાભળજ કેન્દ્રો તથા પ્રમોગળાાઓ જ કયી ળકળે અને તે ણ ગબજ યીક્ષણ ધાયા અન્લમે 
નંધામેર શોલા જોઈએ. 

* ગબજ યીક્ષણ વાથે વંકામેર શોમ તેલા દલાખાના કે કોઈ ડોતટય કે દલાખાના દ્વાયા આ પ્રકાયના ગબજ 
યીક્ષણ કયલા અંગેની જાશેયાત થતી શોમ તો આના ચજલ્લાના ભુખ્મ ચજલ્લા આયોગ્મ અચધકાયીને તેની 
તત્કા જાણ કયો. 
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