
મ�હલાઓની સમસ્યાઓના સમાધાન માટ� લોકોની માનિસકતા બદલવી પડશે. 

                                    બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લ્લચદં્ર શાહ (ન�ડયાદ) ; મો- ૯૮૨૫૮૯૨૭૧૦ 

                        આ� નાર� ઉત્થાન, નાર� �રુક્ષા, 

મ�હલાઓ પર થતા બળાત્કાર-અત્યાચાર, શોષણ તેમજ 

અન્ય મ�હલા સમસ્યાઓ પર 

ભાષણબા� કરવી એક ફ�શન બની 

ગઇ છે. કહ�વાતા નેતાઓ ક� 

કહ�વાતા સમાજસેવીઓ, પછ� તે 

��ુુષ હોય ક� �ી, દ્વારા મ�હલા 

સમસ્યાઓના સમાધાન �ગ ે

મસમોટા અનેક દાવાઓ પણ 

કરવામા ંઆવે છે પરં� ુવાસ્તિવકતા 

એ છે ક� મોટાભાગના આવા દાવાઓ પોકળ િનવડયા છે. 

રા�ય સરકારો દ્વારા તેમજ ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા પણ આ 

�ગે અનેક પ્રયાસ થઇ રહયા છે, પછ� તે કાયદા કા�નૂ 

દ્વારા હોય ક� કોઇ યોજના દ્વારા, પરં� ુસરકારના આવા 

પ્રયાસો પણ �લુ્લક િનવડયા છે, એ�ુ ંક�હયે તો અયોગ્ય 

ન�હ ગણાય.  

મ�હલાઓની સમસ્યાઓમા ંઘટાડો થવાને બદલ ે

આપણે જોઇ રહયા છ�એ ક� તેમા ંઉ�રો�ર વધારો થઇ 

રહ્યો છે. મ�હલાઓની છેડતી, તેમના પર થતા 

બળાત્કાર-અત્યાચાર,  તેમના સાથે અવૈધ સબંધં, તેમ�ુ ં

શોષણ, ઘર��ુ ં �હ�સા, બાળક�ઓને �ુધપીતી કરવી, 

�ણુહત્યા વગેર� અનેકાનેક સમસ્યાઓ વ� ુ િવકરાળ 

બનતી �ય છે. ઉપરોકત સમસ્યાઓના િનરાકરણ માટ� 

ક�ટલીક એન.�.ઓ. પણ પ્રયાસ કર� રહ� છે. પી�ડત 

મ�હલાના �નુવર્સન માટ� પણ આવી સસં્થાઓ દ્વારા 

પ્રયાસ થઇ રહયા છે. આપણા દ�શના ન્યાયતતં્ર દ્વારા આ 

�ગે અનેક કાયદાક�ય જોગવાઇઓ કરવામા ંઆવી છે. 

�નેુગારને �તૃ્�દંુડ �ધુીની સ� પણ કરવામા ંઆવે છે, 

પરં� ુ આ બધા પ્રયાસો છતા ં પ�ર�સ્થિત વ�નેુ વ� ુ

વણસતી જઇ રહ� છે તે હક�કત આપણે સ્વીકારવી જ 

રહ�.  

                    બી� એક ધ્યાન દોર� તેવી બાબત બહાર 

આવી છે ક� અત્યાચાર, શોષણ, બળાત્કાર ક� ઘર��ુ ં

�હ�સાના �ટલા �કસ્સાઓ આપણા 

દ�શમા ંબને છે તેમાનંા ૮૦ % થી 

ઉપરના �કસ્સાઓમા ં મોટ�ભાગે 

પ�રવારના સદસ્યો, સગા-

સબંધંીઓ ક� પાડોશીઓ 

સકંળાયેલા હોય છે. આવા 

પ�ર�ચત વ્ય�કતઓજ મ�હલાઓ 

ઉપર અત્યાચાર ક� બળાત્કાર કર� 

છે. � સબંિંધત ક� પા�રવાર�ક વ્ય�કતઓ પ�રવારની 

મ�હલાઓની સલામતી માટ� જવાબદાર છે, તેજ 

તેમ�ુ ં શોષણ કર� તો કયા ં જવા�ં ુ?ં વાડ પોતેજ 

�ચભડા ંગળે, રક્ષક પોતેજ ભક્ષક થઇ �ય તો કોને 

કહ�વા�ુ?ં ઘર� ઘર� પોલીસ �કુવા�ુ ંતો સરકાર માટ� 

પણ શ� નથી.  

ખર�ખર આપણે મ�હલાઓની આવી 

સમસ્યાઓ�ુ ં િનરાકરણ ઇચ્છતા હોઇએ તો 

સમસ્યાની ઉત્પિ�ના �ળૂમા ં જ�ુ ં પડશે. 

સમસ્યાઓ�ુ ં �ળૂ પ�રબળ લોકોની િવ�ૃત અને 

બહ�ક�લી માનિસકતા તેમજ વાસના�કુત �િૃ�ઓ છે. 

આપણા ��ુુષપ્રધાન દ�શમા ં��ુુષોનો અહકંાર અને 

આિધપત્ય પણ જવાબદાર છે. બી� શબ્દોમા ં

કહ�એ તો મ�ષુ્ય મ�ષુ્ય મટ� હ�વાન બની ગયો છે. 

આ� તો ૭૦-૮૦ વષર્ની �મર� પહ�ચેલી વ્ય�કતનો 

પણ િવ�ાસ રાખી શકાય તેમ નથી. એક િપતા 

પોતાની �તુ્રી ક� �તુ્રીઓ પર વારંવાર બળાત્કાર 

કરતો હોય એવા �કસ્સા પણ વાચંવા મળે છે. ભાઇ-

બહ�ન વચ્ચેના દ�હ સબંધં પણ ન�ધાયેલા છે. � 

સમાજના પતનની ચરમસીમા સમાન છે.  



એટલે સમસ્યાના સમાધાન�પે આપણે 

લોકોની માનિસકતાને, લોકોની �િૃ�ઓને, લોકોના 

અ�ભગમોને બદલવા પડશે. �િુ�ઓના દમનનો 

માગર્,  કાયદાક�ય સ�નો  માગર્ કોઇ િવશેષ �ધુાર 

લાવી શક� ન�હ. આ વાત �ટલી વહ�લા ં સમ� 

લઇએ તેટ�ુ ં સા�ંુ છે. આના માટ� આત્મ��િૃતની 

જ�રત છે. કામ�િૃ�થી વાસનાગ્રસ્ત બને�ુ ં

માનવી�ુ ં મન, પછ� તે �ી હોય ક� ��ુુષ, સદ�વ 

બહારની �ુિનયામા ંભટક� ુ ંરહ� છે. તેની �ખો સદા 

બહારના િવલાસી �શ્યોને શોધતી રહ�તી હોય છે. જો 

કોઇ વ્ય�કત આવી િવલાસી �િુ�ઓ�ુ ં કોઇ ર�તે 

દમન કરવાનો પ્રયાસ કર� તો ફર� સયંોગ યા 

એકાતં મળતા ં પાશવી �િુ�ઓ ફર� ��તૃ થઇ 

જશે. આવા સમયે વ્ય�કતની કામ-વાસના િનરં�ુશ 

બની �ય છે.  

આ માટ� જો કોઇ સરળ અને સચોટ માગર્ 

હોય તો તે છે અધ્યાત્મ િવજ્ઞાનની સાચી સમજ 

દ્વારા આત્મ��િૃત. જયાર� વ્ય�કત અધ્યાતમ 

િવજ્ઞાનના શા�ત િસધ્ધાતંોની સમજ મેળવી 

�તરદશર્ન કર� છે ત્યાર� તેની દ્ર�ષ્ટ, �િુ� તેમજ 

�ૃિતમા ં સહજ પ�રવતર્ન આવે છે અને િવષય 

વાસનાઓ�ુ ં ધીર� ધીર� સમન થઇ �ય છે. 

આત્મજ્ઞાનના આધાર� વ્ય�કત જયાર� આત્મ�ચ�તન, 

આત્મદશર્ન, આત્મિવશ્લેષણ કર� છે ત્યાર� તેને 

પોતાનામા ંરહ�લી િનબર્ળતાઓ, કમી, કમજોર�ઓની 

મહ��સૂતા થાય છે. ત્યારબાદ તે દ�હભાનથી �કુત 

થઇ આત્માની સ્�િૃ�મા ં �સ્થત થઇ �ય છે. દર�ક 

વ્ય�કતને,  ભલે તે ��ુુષ હોય ક� �ી, આ�ત્મક 

દ્ર�ષ્ટથી જોતો થઇ �ય છે. જો આ ર�તે દર�ક 

વ્ય�કત પોતાના સસં્કારો�ુ ં સકારાત્મક પ�રવતર્ન 

કર� પોતાના �વનને �લૂ્યિનષ્ઠ તેમજ ચ�રત્રવાન 

બનાવે તો આપણે એક શે્રષ્ઠ સમાજની સ્થાપના 

કર� શક�એ, જયા ં આપણી માતાઓ, બહ�નો, 

�દકર�ઓ સલામિત તેમજ િનભર્યતાનો અ�ભુવ કર� 

શકશે.  

િવ�મા ં ઘણીજ �ૂજ સસં્થાઓ આ �દશામા ં

કામ કર� રહ� છે ક� � આધ્યા�ત્મક જ્ઞાનની સમજ 

આપી,  િવશેષ ધ્યાન-યોગની તા�લમ આપી, 

લોકોના સસં્કારો�ુ ં પ�રવતર્ન કર� મ�હલાઓ પ્રત્યે 

સમત્વનો તેમજ સન્માનનો ભાવ તેમજ સ્નેહભાવ 

ઉત્પ� કરતી હોય. આવી સસં્થાઓ પૈક� સૌ�ુ ંધ્યાન 

ખ�ચ� તેવી તેમજ મ�હલાઓ માટ�  અલૌ�કક શૈલીથી 

કાયર્ કરતી જો કોઇ વૈ�ીક સસં્થા હોય તો તે છે  

બ્રહ્મા�ુમાર� િવ�િવદ્યાલય. આ સસં્થા સાથે સલંગ્ન 

તેની મ�હલા પાખં દ્વારા િવ�સ્તર� મ�હલાઓની 

સમસ્યાના સમાધાન માટ� સધન પ્રયાસો થઇ રહ્યા 

છે. તેમજ તેના �ુદંર પ�રણામો પણ મળ� રહ્યા છે. 

સસં્થાની ધ્યાન આકિષ�ત કર� તેવી કોઇ િવશેષતા 

હોય તો તે એ છે ક� નાર� સન્માન અને ગૌરવ અથ� 

આ સસં્થા�ુ ંસમગ્ર સચંાલન મ�હલાઓ દ્વારા જ થઇ 

રહ�ુ ં છે, ��ુુષો િન�ાથર્ભાવથી સહયોગ આપે છે. 

સસં્થાને આવા બ�ુ�લૂ્ય કાયર્ માટ� ઘણા ં

�તરરાષ્ટ્ર�ય એવોડર્ પણ મળેલ છે.  

આવો, આપણે સૌ મ�હલા �રુક્ષા તેમજ 

નાર� સન્માન માટ� થઇ રહ�લા આધ્યા�ત્મક 

��િૃતના આ પ્રયાસમા ં સહયોગી બનીએ અને 

પ�રવતર્નની શ�ુઆત પોતાનાથીજ કર�એ. સસં્થા�ુ ં

એક ધ્યાનાકષર્ક સ્લોગન યાદ રાખવા ��ુ ંછે ક� – 

“િવ�પ�રવતર્ન નો આધાર વ્ય�કતપ�રવતર્ન”  
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