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હિન્દી સિનેમામાાં નારી શોષણના સિભિન્ન સ્િરૂપ 
ડૉ.  મિશેકુમાર મકિાણા 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગજુરાતી વિભાગ, સરકારી વિનયન કૉલેજ, ગાાંધીનગર  

                 નારી સમસ્યાઓને કેન્દ્રમાાં 
રાખીને િાતાાની ગ  ાંથણી કરિામાાં આપણા 
ફિલ્મકારો માહરે છે. તેઓની આ રૂચિ ખ  બ જ ની 
અને જાણીતી છે. આ કારણે જ એક સમય 
વિશેષમાાં નારીપ્રધાન ફિલ્મોનુાં વનમાાણ િધારે 
પ્રમાણમાાં થયુાં અને એ જ પ્રમાણમાાં દશાકો 
તરિથી પણ તેને બહોળો પ્રવતસાદ સાાંપડયો. એ 
અલગ િાત છે કે આપણા ફિલ્મકારો એ કયારેક 
નારીને દેિી બનાિી દીધી તો કયારેક કુટુાંબ 
પફરિાર અને પવત માટે સિાસ્િ લ  ાંટાિી દેનાર 
મયાાદા, બચલદાન અને સમપાણની પતુળી સ્િરૂપે 
રજ  કરી. ‘સાફહબ, બીિી ઔર ગલુામ’ ની 
નાવયકાને ઘરની નાની િહ ુના રૂપમાાં બધી જ 
સખુસવુિધાઓ આપીને પીડાતી છોડી મ  કી તો 
‘સાધના’ માાં બી. આર. િોપડાએ ‘ઔરતને જન્દ્મ 
ફદયા મદો કો – મદોને ઉસે બાજાર ફદયા’ ના 
ધ્િવન સાથે સ્ત્રીની કરૂણ ગાથા રજ  કરી છે. 

                  એવુાં નથી કે દરેક ફિલ્મકારે 
નારી શોષણના મ  ળમાાં તેની વ્યક્ત્તિહીનતા કે 
અબળા—અસહાય હોિાની જ પ્રવતમ  વતિને જોઈ. 
આની વિરૂદ્ધમાાં ઘણા પ્રબદુ્ધ ફિલ્મકારોએ 
પરુૂષપ્રધાન સમાજમાાં નારીના શોષણને ખ  બ 
બારીકાઈથી પકડ્ુાં છે. સાગર સરહદીની 
‘બાજાર’ ફિલ્મમાાં લગ્નના નામે મસુ્સ્લમ 
પફરિારની છોકરીઓની લેિેિ જેિા શરમજનક 
ફરિાજન ેપણ ખ  બ જ પ્રામાચણકતાથી પડદા પર 
લાવ્યા છે. નારીનુાં શોષણ કેટલાક વિવધ-વિધાન 
અને રીત–રીિાજોના પાલનથી પણ થઈ શકે છે 

એ આ ફિલ્મની મ  ળ સાંિેદના છે. મરાી ી 
અચભનેત્રી હાંસા િાડકેરની આત્મકથા પર 
આધાફરત ફિલ્મ ‘ભ  વમકા’ માાં આ પ્રવતભાશાળી 
અચભનેત્રીના અલગ-અલગ પરુૂષો સાથેના 
સાંપકામાાં આવ્યા પછીના દૈફહક ભાિાત્મક 
શોષણની મમાસ્પશી ગાથા આજે પણ દશાકની 
િેતના જગાડી જાય છે. 

                ગલુઝારની ‘દ સરી સીતા’ ની 
નાવયકાનો પવત તેની સાથે િક ગેરિતાણ  ાંક જ 
નથી કરતો પરાંત ુપોતાની ઐયાશી માટે પોતાની 
જ પત્ત્નને બીજા સાથ ેપણ પીરસિા માગે છે. 
આ સ્િાચભમાની નાવયક પોતાના પવતની હત્યા 
કરી દે છે અને પોતે કાયદાના શરણે થઈ જાય 
છે. શ્યામ બનેેગલની ‘વનશાાંત’ અંકુર’ માાં 
જમીનદારોનો સ્ત્રી પ્રવતનો માચલકીનો રષ્ટટકોણ 
અને સ્ત્રીને ભોગના માધ્યમ તરીકે જ જોિાની 
ઝેરીલી માનવસકતાને ઉઘાડી છે. નારી શોષણના 
આ પાવિક રૂપને આ બધી ફિલ્મોમાાં પરુી 
ઈમાનદારીથી પડદા પર રજ  કયુું છે. બી. આર. 
િોપડાની ‘વનકાહ’ માાં સ્ત્રીને માત્ર પરુૂષનો 
પડછાયો સમજિાની મસુ્સ્લમ સમાજની પછાત 
માનવસકતાને પ્રગવતશીલ રીતે તપાસી છે. આ 
ફિલ્મની નાવયકા બ ેપરુૂષોના અહાંકારનો વશકાર 
બનીને પોતાની ઓળખ, પોતાના અસ્સ્તત્િન ે
શોધે છે. 

                   આ તરિ થોડા નિાાં પ્રબદુ્ધ 
ફિલ્મકારોએ નારી શોષણને િકત ભાિાત્મક 
શોષણ વસિાય િૈિાફરક રષ્ટટએ પણ તપાસેલ છે. 
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‘અસ્સ્તત્િ’ માાં પરસ્ત્રીગમન કરતો નપુાંસક પવત 
છે. તેનાથી િારાંિાર દ ર રહિેા પ્રયત્નશીલ 
મજબ  ર નાવયકા નબળી ક્ષણોમાાં શારીફરક સાંબાંધ 
બાાંધી જ બેસ ે છે. તેની ક્ષવત્રક કમજોરીને 
વ્યચભિારનુાં નામ આપીને તેને સિાની સામે, 
સિાપ્રકારે બફહટકૃત કરિામાાં આિે છે. ‘િાાંદની 
બાર’ મ નાવયકાનુાં દરેક સ્તરે શોષણ થાય છે. 
નાવયકાને પોતાની પતુ્રીની જેમ રાખતો તેનો 
મામ   જ તેની સાથે બગજબરીપ  િાક મોઢુાં કાળાં કરે 
છે. ‘િાાંદની બાર’ માાં નાિ—ગાનના નામ ે
શોષણ, માફિયાઓની સાથે લગ્ન બાદ બાળકોન ે
માણસ બનાિિા સધુી કહિેાતા સિેદપોશ િગા 
ના હાથે થયલે શોષણનુાં સાચુાં અને પીડાદાયક 
ચિત્ર રજ  થયુાં છે. આ ફિલ્મોમાાં નારી શોષણ 
‘વિદાઈ’, ‘જુદાઈ’, ‘પરાયા ધન’ જેિા પારસ્પફરક 
રૂપમાાં ન હોઈ ને પોતાના અસ્સ્તત્િ અને અસ્સ્મતા 
ખાતર સાંઘષા કરિા પાછળ પણ થતાાં શોપાની 
કરૂણ ગાથા છે. ‘દમન’ ની નાવયકા પોતાના ક્રૂર 
પવત દ્વારા અપમાન અને વતરસ્કારને સહન કરે છે 
અને પવત સામે દરેક િાતે તેને હાર સ્િીકારિી 
પડ ેછે. તેનો અહાંકાર ડગલે ને પગલે ઘિાય છે, 
પણ તે ન્દ્યાય પ્રફિયા સામે બાથ ભીડીને પોતાનો 
હક મેળિિા માટે સતત સાંઘષા કરે છે. પરુૂષ 
પ્રધાન સમાજમાાં જાગતૃ સ્ત્રીને પ્રથમથી જ 
અપેક્ષાથી પણ િધારે પીડા ભોગિિી પડ ેછે. આ 
સત્ય તથ્યને ઉઘાડિા આ ફિલ્મ િધારે સાથાક 
રહી છે. ગોવિિંદ વનહલાનીની ‘આિોશ’ ના નાયક 
ને તો સિા સાંપન્ન િગા દ્વારા થતા નારી પરના 
શોષણની વવૃિ એટલી હદે આતાંકીત કરે છે કે 
પોતાની યિુાન બહનેની આ ભયથી જ હત્યા કરી 
નાખે છે કે પોતાને િાાંસી મળ્યા બાદ તેની 
બહનેની સ્સ્થવત પણ પોતાની પત્ત્ન સમાન ન 
થાય. 

                    ‘પ્રાણ જાય પર શાન ન 
જાય’ માાં નારી શોષણની ગાથા થોડી અલગ છે. 
અહીં એક પવત પોતાની પત્ત્નને તેની ઈચ્છા 
વિરૂદ્ધ ભોગિિામાાં મદાાનગી સમજે છે. તો બીજો 
પવત પોતાની પત્ત્નને સાંતાન સખુ તો નથી જ 
આપી શકતો પરાંત ુ બીજા બાળકને ખોળે પણ 
બેસાડિા નથી માાંગતો. પોતાના પફરિાર માટે 
લગ્ન ન કરીને કુટુાંબના સભ્યોનુાં ભરણ—પોષણ 
કરિા માટે ધાંધો કરિો પડ ેછે. નારી શોષણ પર 
બનેલી ફિલ્મોની યાદી જેટલી બનાિો તેટલી 
ઓછી પડ ે છે. બદલાતા સમય, નિા આવથિક, 
સામાત્જક, સાાંસ્કૃવતક િાતાિરણમાાં નૈવતકતાની 
વ્યાખ્યાઓ બદલી છે અને નારી શોષણન ે
અનાિશ્યક દૈફહક પ્રદશાન અથિા ઉત્પાદનનુાં 
સાધન ગણીને તેની છબીને સસ્તી અન ે
વ્યક્ત્તત્િહીન બનાિીને રજ  કરિામાાં પણ સ્ત્રી 
પ્રત્યે શોષણની નિી રીતો સામે આિ ેછે. છતાાં 
પણ આપણા ફિલ્મકારો નારી શોષણની આ 
સતત પ્રફિયાના બેિડા િલણન ે ઉઘાડીને 
શોષણિિની વિરૂદ્ધ જનમત તૈયા૨ ક૨િામાાં 
પોતાની મહત્િની ભ  વમકા ભજિી રહ્યા છે. 

િાંદિભગ્રાંથો: 

૧. વમિા મસાલા - ભરત મહતેા 

૨. િલચિત્ર છલચિત્ર - અમતૃ ગાંગર 

૩. વસનેમા વિમશા - અમતૃ ગાંગર 

૪. ફિલ્મ વનમાાણ પ્રફિયા - અચભજીત વ્યાસ 


