ક.ૃ સં.કે., આ.ક.ૃ ય.ુ , સણસોલી ખાિે યોજાયેલ
મહિલા કૃષિ હિવસ ષિષમત્તે ભાગ લેિાર મહિલાન ંુ
“મહિલા સશક્તિકરણ” ષવિય પર પ્રેરણાિાયી પ્રવચિ
માનનીય

મુખ્ય

અધિકારી

સાહેબશ્રી, પ્રમુખશ્રી, વૈજ્ઞાધનકશ્રીઓ,
સાધિયો,

દે ધવઓ

અને

“મહિલા

સશક્તિકરણ”

સજ્જનો
કાયયક્રમમાાં

આપ સૌનુાં સ્વાગત છે તિા સૌને
મારા નમસ્કાર અને કોટી કોટી વાંદન.
કોઇભી

દે શ

તરક્કીકે

ધશખર

પર

તબતક નહહ પહચ
શક્તા જબતક
ુ ાં
મહહલાએ પુરૂષ કે સાિ કેંિે સે કાંિા
ધમલા કર ના ચલે. મહહલાઓની
તરક્કીની વાત કરતા પહેલા આપણે એ જાણી લઇ એ કે વાસ્તવમાાં મહહલા સશક્ક્તકરણ છે શુ?ાં
મહહલા સશક્ક્તકરણ એટલે મહહલાની ક્ષમતા, અધિકાર, જીવન સાિે જોડાયેલા બિા જ ધનણયય
એ પોતે લે એ પ્રકારની સમાજની વ્યવસ્િા.
નારી શક્ક્ત આજે સફળતાની ઊંચાઇ પર પહોંચી ગઇ છે . ભારત દે શ આજે પણ
ધવકાશશીલ દે શ છે અને દે શની આધિિક ક્સ્િધત એટલી સારી ના કહી શકાય તિા આપણો દે શ
પુરૂષ પ્રિાન દે શ છે . પુરૂષ એકલો કામ કરે , એકલો ફરે અને મહહલાઓને ઘરકામ કરવા માટે
મજબ ૂર કરી દે છે . આખખર હમારે સાિ હી એસા ક્યુ ક્યુકી હમ એક નારી હે? પુરૂષ એ નિી
જાણતો કે મહહલા દે શની શક્ક્ત છે . એક હદવસ બિી મહહલાઓ જાગૃત િઇને એક મળીને કામ
કરશે તો ભધવષ્યમાાં કોઇપણ અન્ય દે શ ભારતિી વિારે શક્ક્તશાળી કદાચ નહહ હોય.
મહહલાઓએ પોતાની ધવચારસરણી બદલવી જોઇએ અને એવુ ાં ધવચારવુ ાં જોઇએ કે મહહલાની
શક્ક્તએ પુરૂષ કરતા પણ અધિક છે તિા તે પુરૂષ કરતા પણ વિારે કામ કરી શકે છે . દે શને
આગળ વિારવા અને સામાજીક દૂ ષણો, અત્યાચારો અને ગરીબી દૂ ર કરવા માટે મહહલા
સશક્ક્તકરણ એ આજના સમયની માાંગ છે જેને અનુલક્ષીને મહહલાઓએ આગળ આવવુ જ
પડશે.
આમ, જોવા જઇએ તો આપણા દે શમાાં દર ૧૦૦૦ પુરૂષની ત ુલનામાાં ૮૫૦ સ્ત્રીઓ છે .
જો મહહલા જ સશક્ત નહહ હોય તો જીવન સુરક્ષા અને સાંરક્ષણનો આનાંદ પ્રાપ્ત નહહ કરી
શકાય. મહહલા એ એક સશક્ક્તકરણ રૂપી યાંત્રના ઓજાર તરીકે કાયય કરે છે . સામાજીક અને
આધિિક રૂપિી સ્ત્રી સશક્ત નહહ હોય તો પોતાનો ધવકાસ નહહ કરી શકે. સમાજ અને પહરવારના
ઉજ્્વલ ભધવષ્ય માટે મહહલા સશક્ક્તકરણ ખ ૂબ જ જરૂરી છે .

આપણા દે શમાાં મહહલાને સશક્ત બનાવવા માટે એમના અધિકારો આપવા માટે ઘણી
બિી ખબનજરૂરી પ્રિાઓ જેવી કે દહેજ પ્રિા, બાળ લગ્ન, બાળ મજૂરી, અસમાનતા, અધશક્ષા,
ભ ૃણ હત્યા વગેરે બાંિ િવી જોઇએ જેના માટે આપણે મહહલાઓ તરીકે સાિે મળીને કામ કરવુ ાં
પડશે ત્યારે જ નારી સશક્ક્તકરણ ને બઢાવો મળશે. શહેર અને મહાનગરો ને જોડીને વાત
કરીએતો ગામડાઓની પહરક્સ્િધત હજુ પણ વિારે સુિરે લ ના કહી શકાય. હદકરીઓને સાિારણ
ભણતર, સાિારણ જીવન જીવવા માટે મજબ ૂર કરવામાાં આવે છે અને બાળ લગ્ન કરાવી
દે વામાાં આવે છે જે એક ગાંભીર બાબત છે . મહહલાને એટલા હદ સુિી માનધસક રીતે કમજોર
બનાવી દે વામાાં આવે છે કે ગામડાની મહહલાઓ કોઇપણ ક્ષેત્રમાાં આગળ વિી શકતી નિી.
આવી પહરક્સ્િધતઓ હોવા છતાાં કેટલીક મહહલાઓએ વિારે સાહસ ખેડીને પોતાનુ ાં અને દે શનુ ાં
નામ રોશન કરે લ છે જેમકે શ્રીમતી સરોજીની નાયડુ (પ્રિમ મહહલા ગવનયર), શ્રીમતી ઇંહદરા
ગાાંિી (પ્રિમ મહહલા પ્રિાનમાંત્રી), શ્રીમતી હકરણ બેદી (પ્રિમ મહહલા આઇપીએસ), શ્રીમતી
સુરેખા યાદવ (પ્રિમ મહહલા પાયલટ) વગેરે.
ફૂલ રહે ના િરતી પર, તો ફલ ત ુમ કેસે પાઓગે
અંશ કાટ કર અપના, ત ુમ વાંશ કેસે બઢાઓગે
જન્મ લેવા માતા જોઇએ, રાખડી બાાંિવા બહેન જોઇએ
વાત કરવા દાદીમાાં જોઇએ, જીદ પ ૂરી કરવા માસી જોઇએ
રબડી ખાવા મામી જોઇએ, જીવન સાંગાિ માટે ધમત્ર જોઇએ
જીવન ધનવાયહ માટે પત્ની જોઇએ, પરાં ત ુ આ બિા માટે
પહેલા એક હદકરી તો જીવતી જ જોઇએ
આપણી ભારતીય સાંસ્કૃધતમાાં સમપયણ છે , ત્યાગ છે અને જો ત્યાગનુ ાં મુખ્ય ઉદાહરણ હોય
તો તે છે દીકરી. પોતાના ઘરમાાં હદવો કરે એને દીકરો કહેવાય અને બીજાના ઘરમાાં જઇને હદવો
કરે એને દીકરી કહેવાય. દીકરી તો ત્રણ કુળ (બાપનુ,ાં મોસાળનુાં અને સાસરીનુ)ને
ાં
તારે છે .
આપણા દે શનાાં ઘણા સમાજોમાાં દીકરીઓને મળતા લાભો, સેવાઓ/સહાયો ધવશેની જાણકારી
આપવામાાં આવતી હોતી નિી ત્યારે ‘બેટી બચાવો, બેટી ભણાવો’, ‘મહિલા સશક્તિકરણ’ જેવા
કાયયક્રમોની મદદિી સાચા અિયમાાં દે શમાાં પુરૂષ અને સ્ત્રી વચ્ચેના ભેદભાવોનો અંત આણી
શકાય.
“બેટી

િે િો િો કલ િે !”

यत्र नाययस्तु पज्
ू यन्ते रमन्ते तत्र दे वतााः
ધન્યવાિ
પ્રેિક: અપેક્ષાબેિ આર. પટેલ

