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આપણે જાણીએ છીએ તેમ િશક્ષણ સમાજ પિરવતર્નનું એક ખૂબ જ મહત્વનું સાધન 
મનાય છે. િશક્ષણ થકી યિક્તની બુિa, તકર્શિક્ત, યિક્તત્વનો િવકાસ થાય છે અને 
લોકોમાં જાગૃત લાવે છે. એટલે જ તો િશક્ષણ પંચ પોતાના હેવાલમાં જણાવે છે કે 
સમાજમાં િવશાળ વરૂપમાં લોકોની જ્ઞાન, કુશળતા, િહતો અને મૂ યોમાં પિરવતર્ન 
લાવવાનો ક્રાંત સવાયનો બીજો ર તો તે િશક્ષણ છે. ઉચ્ચિશક્ષણની ગણુવત્તા જળવાઈ 
રહે તે કારણસર સૌ થમ ઈ.સ. ૧૯૪૮-૪૯માં ‘યુિનવસટી એજ્યુકેશન કમશન’ 
એટલે કે રાધાકૃ ણન કમશનથી માંડીને કોઠારી કમશન, નશેનલ પોલીસી ઓન હાયર 
એજ્યુ. જવેા કમશનો રચીને આજિદન સુધી બૌિaકો અને કેળવણીકારો ઉચ્ચિશક્ષણની 
િ થત, તેની ગુણવત્તા અને મૂ યિન ાનું ચતન કરતા આ યા છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ 
ગીતા-૪/૩૮માં ક ું છે કે “न िह ज्ञानेन स शं पिवत्रिमव िव यते।”  અથાર્ત્ “આ 

જગતમાં જ્ઞાન જવંુે બીજુ ં કાંઈ પિવ  નથી.”  
િવaભરમાં ી ચળવળનો ઇતહાસ જોઈએ તો ખ્યાલ આવે છે કે સમાજમા ં ીનો 

દરજ્જો ઊંચો લાવવાના સાધન તરીકે િશક્ષણનો ઉપયોગ દરેક ચળવળ ચલાવનારા દેશોએ 
કયોર્ છે. િહન્દુ તાનમાં ી િશક્ષણનુ ંમહત્વ વતં તા પહેલાં આંકવામાં આ યંુ હતંુ. 
લગભગ આજથી દોઢસો વષર્ પહેલાં એટલે કે ૧૯મી સદીના છે ા ભાગમાં આપણા દેશમાં 

ીિશક્ષણનો ખ્યાલ દાખલ થયો હતો. અન ેવીસમી સદીની શરૂઆત થતા ંજ આખા 
દેશમાં ીિશક્ષણની પહેલ થઇ ગઈ હતી. જ ેસમાજસુધારકો હતા તેમના મત મુજબ 

ીિશક્ષણ સમાજસુધારાનું આવ યક અગં હતંુ. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગજુરાતમાં 
ી કેળવણીનો ારંભ આમ તો ઇ.સ. ૧૮૨૩માં ઈ ટ ઇિન્ડયા કંપનીએ પોતાના કબજા 

હેઠળના દેશોમાં કેળવણી માટે ખચર્ની જોગવાઈ કરી હતી પણ ી કેળવણી તરફ 
ધ્યાન આપવાનો ઉ ેખ સુaાં ૧૮૧૩ના ચાટર્રમાં નહોતો. તેથી જ તો મોટાભાગની 

ીઓ લખવાનુ-ંવાંચવાનું પણ શીખી શકે તેવી અનકૂુળ પિરિ થત સજાર્ઈ નહોતી. 
‘લંડન મશનરી સોસાયટી’ તથા ‘આઈરીશ ેસબીટેિરયનમશન’ે ગુજરાતમાં 
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, બોરસદ,પોરબંદર, દેવણ અને ઘોઘા વગેરે 
થળોએ શાળાઓ થાપીન ેકન્યા કેળવણીના સારા એવા યાસો કયાર્ હતા. બીજી બાજુ 
સમાજમાં અનકે કારનાં સામાિજક અિન ો વધી ગયાં હતાં. રૂિઢચુ ત સમાજમાં 
સામાિજક અિન ોને કારણે ીઓને ઘણંુ સહન કરવંુ પડતંુ હતંુ. અત્યંત નાની વયે લગ્ન 
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અન ે બાળિવધવા જવેી નાજુક સમ યાઓ સમાજ સુધારકોની સતાવી રહી હતી. 
બાળિવધવાઓ સમાજને બોજારૂપે લાગતાં હતાં, તેમાંથી સતીનો રીવાજ ફેલાતો જતો 
હતો. આવા કારના સામાિજક અિન ો દૂર કરવા ીિશક્ષણ અિનવાયર્ જણાયંુ હતંુ. આ 
રીતે સમાજસુધારાના તબક્કામાં ીિશક્ષણની જરૂિરયાત બે કારણોસર હતી. થમ 
કારણમાં ીઓનો દરજ્જો ખૂબ નીચે હતો તેને ઊંચે લાવવો, સામાિજક અિન ો દૂર કરવા 
િશક્ષણ અસરકારક સાધન મનાયંુ હતંુ. બીજા કારણમાં િશક્ષણ aારા ીઓને નવી 
કેળવણી આપવાની હતી, જથેી આદશર્ ગૃિહણી, માતા અન ેજીવનસંગની બની શકે. 
ટંૂકમાં ીિશક્ષણ દાખલ કરવા પાછળ ીઓની િ થત સુધારવી તે હેતુ હતો.  

ઈ.સ. ૧૮૪૬માં અમદાવાદમા ં કરુણાશંકર મા તરે એમની શાળામાં કન્યાઓન ે
દાખલ કરવાનો બંધ રાખ્યો હતો. તેમજ રા.બ. મગનભાઈ કરમચંદે બે કન્યાશાળાઓ 
શરૂ કરવા માટે રૂપયા ૨૦,૦૦૦નું દાન ઈ.સ. ૧૯૫૦માં આપલેું. સુરતમાં દુગાર્રામ 
મહેતાજીએ ૧૮૫૧માં કન્યાશાળા શરૂ કરી હતી. વડોદરામાં બે કન્યાશાળાઓ ઈ.સ. 
૧૮૫૭માં અિ તત્વમાં આવી. અમદાવાદમાં કુ. મેરી કારપેન્ટરના યાસોથી ીિશક્ષણ 
માટે અધ્યાપન મંિદરો ૧૮૭૦માં શરૂ થયાં હતાં, જમેાં ૌઢ મિહલાઓન ે સામાન્ય 
િશક્ષણની સાથ ેસાથે િશક્ષકા બનવાની તાલીમ અપાતી હતી.  

આમ છતાં ી કેળવણીનો ખરો વેગ તો ૧૮૮૨માં િનમાયેલા ‘હંટર િશક્ષણ પચં’ની 
ભલામણોને કારણે જ મ ો. જો કે રાજ્યસરકારે ખાસ કાંઈ કયુર્ં નહીં પણ રાજકીય-
સામાિજક જાગૃતને કારણે આયર્સમાજ, િથયોસોફીકલ સોસાયટી જવેી વૈિચ્છક 
સં થાઓએ પણ ીિશક્ષણમાં સારો એવો ફાળો આપ્યો. ઈ.સ. ૧૮૮૫માં કુમારી 
કોિર્નિલયા સોહાબજી મંુબઈ ાંતમાં થમ નાતક બન્યાં. ત્યાર પછી ૧૯૦૧માં 
ગુજરાતમાં શારદાબહેન મહેતાને થમ નાતક થવાનું શે્રય સાંપડ્યું. મહાત્મા ગાંધીજીની 
રાહબરી હેઠળ ‘ગૂજરાત િવદ્યાપીઠ’ની ૧૯૨૦માં થાપના થઇ. ગૂજરાત િવદ્યાપીઠે 
આગેવાની લેવાને પિરણામે બોચાસણમાં વ ભ િવદ્યાલય, નિડયાદમાં િવઠ્ઠલ િવદ્યાલય, 
વેડછીમાં વરાજ્ય આશ્રમમાં રા ર્ ીય કેળવણીનો આરંભ થયો.  

ઈ.સ. ૧૮૮૬માં ધોન્ડુ કેશવ કવેર્એ એસ.એન.ડી.ટી. મિહલા િવદ્યાપીઠની થાપના 
કરી હતી. જો કે તે સમયે ‘િહન્દુ િવડોઝ હોમ’(િહન્દુ િવધવા ગૃહ) તરીકે તે વધારે 
જાણીતી હતી. કવેર્નું વપ્નું ીઓને આિર્થક રીતે પગભર બનાવવાનું હતંુ અને તે 
િશક્ષણ aારા જ શક્ય બને તેવંુ માનવંુ હતંુ. એટલે ણ િવધવાઓથી સં થાની થાપના 
થઇ. ૧૯૧૬મા ં થમ કૉલેજ થાપી જમેાં ચાર િવદ્યાિર્થનીઓએ વેશ મેળ યો. 
૧૯૨૦માં સર િવઠ્ઠલદાસ ઠાકરસીએ ૧૫લાખ રૂપયાનું અનુદાન આપ્યું.  

ખરી રીતે જોઈએ તો ગુજરાત એક પછાત િવ તાર ગણાય છે. ગુજરાતમાં પછાત 
જ્ઞાતઓ તથા આિદવાસીઓની સંખ્યા સારી એવી છે. આ વગોર્ની ીઓના ઉaાર માટે 
અમદાવાદ શહેરે સૌ થમ ૌઢિશક્ષણની સમત નીમી હતી. શહેરના મજૂર િવ તારોમાં 
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ૌઢિશક્ષણના ચારાથેર્ ૭૦ જટેલાં કેન્દ્રો ખો યાં હતાં. આ બધાં કેન્દ્રોમાં ૯૮,૨૨૨ 
પુરુષો અન ેએથી ણગણી ીઓ એટલે ૨૭,૮૦૭ ીઓ એનો લાભ લવેા આગળ 
વધી હતી. 

ઈ.સ. ૧૯૩૫મા ંસર રફીઉaીન એહમદે ીઓને નસગ તથા દાયણોની િન:શુ ક 
તાલીમ મળી રહે તે માટે મંુબઈ રાજ્યની િવધાનસભા એક ખરડો રજૂ કયોર્ હતો. પહેલા 
વાંચનમાંજ આ ખરડો પસાર થઇ ગયો હતો. એક માિહતી મુજબ ગુજરાતને ૪૩૦૦ જટેલી 
નસોર્ની જરૂર હતી. પાંચ હજાર યિક્તએ એક નસર્ હોવી જોઈએ તેવંુ અનુમાન હતંુ. પણ 
મા  ૯૩૫ નસોર્ હતી. ગુજરાતમાં ૩૫ જટેલી શાળાઓ આ િશક્ષણ આપતી હતી. દર વષેર્ 
આ સં થાઓમાં ૧૮૬૩ જટેલી નસોર્ તાલીમ લેતી હતી. ૧૯૪૮ના વષર્ દરમયાન 
ગુજરાતની ીઓમાં લ કરી તાલીમ ત્યેનો ઉત્સાહ ઘણો વધી ગયો હતો. અમદાવાદમાં 
૨૦ જટેલાં કેન્દ્રો લ કરી તાલીમ અથવા બંદૂક ચલાવવાના માટેના વગોર્ ીઓ માટે 
ચાલતાં હોવાનું નોંધ્યું છે. આ વગોર્ અમદાવાદમાં ‘રાઈફલ ટર્ેનીંગ ઇિન્ ટટયૂટ’ તરફથી 
ચલાવવામાં આવતા. જુનાગઢ જવેા નવાબી રાજ્યમાં પણ ૫૦ ીઓને તાલીમ 
આપવામાં આવી રહી હતી અને ૮૦ જટેલી ીઓએ પોતાનાં નામ નોંધા યાં હતાં. 

શૈક્ષિણક કાયાર્લયોમાં ીઓની િનમણંુક થવા લાગી. ીસી અન ેચાળીસીના ગાળા 
દરમયાન િશક્ષત ીઓ અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અન ેનિડયાદ અન ેઅન્ય નાનાં 
શહેરોમાં મ્યુિનસપલ કોપોર્રેશનની િશક્ષણ સમતઓ ઉપર ચૂંટાઈને આવી. ૧૯૩૪માં 
િવદ્યાબહેન નીલકંઠ અમદાવાદના મ્યુિનસપલ કૂલ બોડર્માં ચેરમેન તરીકે ચૂંટાયાં. 
મ્યુિનસપલ ગ સર્ હાઈ કૂલના લેડી સુ ન્ટેન્ડેન્ટ તરીકે કુ. રેણુબાઈ અભ્યંકરની 
િનમણુંક કરવામાં આવી.  ૧૯૪૬માં કપલા ખાંડવાળા મંુબઈ યુિનવસટીની સેનેટમાં 
ચૂંટાયાં. મંુબઈ યુિનવસટીની સન્ડીકેટમાં એનીબહેન સરૈયા ચૂંટાનારા થમ ી હતાં. 
એમ.એ.ની ઉપાધી મેળવવાનું માન ૧૯૨૭માં શારદાબહેન િદવાનને મળે છે. આઝાદી 
પછીનાં વષોર્માં ડોક્ટરેટની ઉપાધી મેળવવાની મહત્વકાંક્ષા બહેનોમાં ઊગી હોય એવાં 
એંધાણ છે. સુિ મતા મેઢ ગુજરાતમાં થમ પીએચ.ડી.ની ડીગ્રી મેળવવા માટે 
ભાગ્યશાળી બને છે. આમ સાં ત સમયના માણમાં ીઓનું િશક્ષણ ક્ષે  ેઆઝાદી 
પહેલાંની ઉપર મુજબની િ થત હતી. 
સંદભર્ ગં્રથો: 
ગુજરાતની ીઓના દરજ્જાનો અભ્યાસ (સં. હષદા રામુ પંિડત, થમ આવૃિત્ત ૨૦૧૩, 

નવસજર્ન પિબ્લકેશન) 
ભારતમાં ીનો પલટાતો દરજ્જો-દેસાઈ નીર, આર.આર.શેઠ કંપની, મંુબઈ, ૧૯૮૦ 
ગુજરાતમાં ૧૯મી સદીમાં સામાિજક પિરવતર્ન (૧૯૮૩) , દેસાઈ નીર, યુિનવસટી 

ગં્રથિનમાર્ણ બોડર્, ગુજરાત રાજ્ય,  
  


