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આધુનિક ગજુરાતી િવલકથાઓમાાં સ્ત્રી-સશનતતકરણ 

ફઝીલા એમ.શખે 

રરસર્ચ સ્ત્કોલર,ગુજરાતી નવભાગ, CVM યુનિવસીટી,વલ્લભ નવદ્યાિગર,આણાંદ. 

સારાાંશ:  

 આદિકાળથી લઈને આધનુનક સમય સધુી નિનિધ નિચારણાઓ, આંિોલનો, ચળિળો, સગં્રામો થતા ં
આવ્યા છે. સાદિત્ય, સમાજની અસર ઝીલતુ ંિોિાથી જે-તે સમયના િૈચાદરક પ્રિાિોની છાપ સાદિત્યમા ંજોિા મળે 
છે. તે જ રીતે ‘નાદરિાિ’ની અસર સાદિત્યમા ંજોિા મળે છે. પાશ્ચાત્ય િેશોમાથંી આિેલ નાદરિાિની નિચારણા 
ભારતમા ં નિનિધ સ્થળોએ પ્રચલલત થઈ. સ્ત્રીઓના મતાનધકારથી માડંીને સ્ત્રીની િૈયક્તતક સ્િતતં્રતા અને સમાન 
અનધકારો આ નિચારણાના મખુ્ય કેન્દ્ર સ્થાનો છે. આ નિચારણા પ્રબળ બનાિિા પાછળ સાદિત્યનો મિત્િનો ફાળો 
છે.  

ચાવીરૂપ શબ્દો: સાદિત્ય, સ્ત્રી, નાદરિાિ, પરુુષ સર્જકો, સ્ત્રી સર્જકો, આધનુનકતા.  

પ્રસ્તાવના:  

 પિૂવમા ં કે પનશ્ચમમા ં સમાજ પરુુષ 
શાનસત રહ્યો છે. તેની અસરમા ં નપતસૃત્તાક 
સમાજમા ંસ્ત્રીનુ ં સ્થાન બીજા િરજ્જજાનુ ં રહ્ુ ં છે. 
સ્ત્રીનુ ં કાયવક્ષેત્ર ઘર, િર અને બાળક પરૂત ુ ં
સીનમત રહ્ુ ં છે. નિશ્વનુ ં સમગ્ર નારી જગત 
નપતસૃત્તાક સમાજની આ જોહકુમી અને ઠોકી 
બેસાડલેા જડ, અન્દ્યાયી નનયમો-રીનતઓન ે
કારણે અનેકાનેક િેિનાઓ સિન કરતી આિી 
છે. સમસ્ત નિશ્વના ખણૂ-ેખણૂામા ં િસનારી 
સ્ત્રીની ભાષા, ધમવ, સસં્કૃનત કે પછી ભૌગોલલક 
અને સામાજીક પદરક્સ્થનતઓમા ં લભન્નતા િોઈ 
શકે છે. પણ નપતસૃત્તાક સમાજને કારણ ેજાણ-ે
અજાણે થતા અન્દ્યાયોની િેિનાનો સરૂ એક જ 
છે. સિીઓથી એમ જ ચાલત ુરહ્ુ ંછે. પરુુષોની 
આ સત્તા પ્રત્ય ેનારી સમાજ તરફથી છેલ્લા બ ે
સૈકાથી નિરોધના સરૂ ઊઠયા છે. 

 નિશ્વની પિલેી વ્યિક્સ્થત નારીિાિી 
ચળિળની શરુઆત ૧૮૪૮મા ં અમેદરકામા ં
એલલઝાબેથ સ્ટેન્દ્ટને કરી. તેમણે કહ્ુ ંકે સ્ત્રી પોતે 
જ પોતાની અિનનતની ઊંડાઈને બરાબર 
સમજી શકે છે અને તેને ઊંચાઈએ લઈ જિાન ુ
કામ પણ સ્ત્રીએ જ કરિાનુ ંછે. એ જ અરસામા ં
૧૮૬૫ થી ૧૮૬૮ના સમયગાળામા ં લિટનમા ં
જ્િોન સ્ટુઅટવ નમલ ેસ્ત્રી કેળિણી, સ્ત્રીને મતિાન 
અને િારસાના િક્કના લબલ માટે મોટી લડત 
આપી િતી. તે િખત ે જ ૧૮૬૯ મા ં મેરી 
િોલ્સ્ટોન ક્રાફ્ટની કૃનત ‘અ નિન્દ્ડીકેશન ઓફ ધ 
રાઈટ્સ’ અને ૧૮૬૯મા ંજ જે.એસ.મીલની ‘ધ 
સબ્જજેકશન ઓફ નિમેન’ જેિી કૃનતઓમા ં સ્ત્રીનુ ં
સમાજમા ં આનથિક, સામાજીક, સસં્કૃનતક અને 
િૈયક્તતક સ્િાતતં્ર્યના મદેુ્દ શુ ં સ્થાન છે તેની 
ઝીણિટપિૂવકની ચચાવ કરી. ૧૮૭૯મા ં નારીના 
બધંનોમાથંી મકુ્તતની િાત નોિેમા ં નાટયકાર 
ઈબ્બ્જસને ‘A Doll’s House’ નાટકમા ં કરી. 
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 નારી િિે પોતાની આત્મ ઓળખ માટે 
સજ્જજ થિા લાગી. આમ જોિા જઈએ તો 
૧૯૨૦ પછી નારીિાિી આંિોલન થોડુ ં નરમ 
પડી ગયુ ં િત ુ.ં પણ પછી તરતના જ િષોમા ં
૧૯૨૯મા ં િર્જર્જનનયા વલુ્ફે ‘અ રૂમ ઓફ િન્દ્સ 
ઓન’ મા ં પરુુષપ્રધાન સમાજમા ં સ્ત્રી 
સર્જનાત્મકતાની રૂધંામણ અને શોષણની 
અલભવ્યક્તતની મદુ્દાસર ચચાવઓ કરી. ૧૯૪૯મા ં
ફ્રાન્દ્સમા ં નસમોન િ બિુાની કૃનત ‘ધ સેકન્દ્ડ 
સેતસ’ પ્રકાનશત થઈ. આ મિત્િના પસુ્તકમા ંએ 
િાત પર પ્રકાશ પાડિામા ં આવ્યો કે સ્ત્રી 
પરુુષનો ભેિ એ સામાજીકરણનુ ં પદરણામ છે. 
અને તેથી સ્ત્રી-પરુુષને સમાન ગણી, સમાન 
િક્કની માગંણીનો અિાજ બલુિં થયો. 
૧૯૬૮મા ં અમેદરકન લેલખકા મેરી એલમનુ ં
પસુ્તક ‘નથિંદકિંગ અબાઉટ વમુન’ પ્રકાનશત થયુ.ં 
જેમા ં પરુુષ રલચત કૃનતમાનંા સ્ત્રીના િીન 
પાત્રોની નિગતે ચચાવ કરિામા ં આિી છે. 
૧૯૬૯મા ંકેટ મલેટનુ ં‘સેતસ્યઅુલ પોલલદટકલ્સ’ 

નામનુ ંખબૂ ક્રાનંતકારી પસુ્તક પ્રકાનશત થયુ.ં આ 
પસુ્તતમા ંનમલેટે વ્યિક્સ્થત રીતે ઊભી કરાયેલી 
થયુ.ં એિી સામાજીક સસં્થાઓની ચચાવ કરી છે 
જે પરુુષ પ્રાધાન્દ્યને અને સ્ત્રીના ગૌણ િરજ્જજાને 
ન્દ્યાયી ઠેરિે છે. 

ભારતીય સાહિત્યમાાં ‘સ્ત્રી’: 

મજાની િાત એ છે કે, જેમ પનશ્ચમમા ં
નારીનિકાસ અને નારી ચેતના જે.એસ.નમલ 
જેિા પરુુષને કારણે અક્સ્તત્િમા ં આિી િતી, 
તેમ ભારતમા ં સ્ત્રી જાગનૃત અને સ્ત્રી િક્ક માટે 
રાજા રામ મોિનરાય, ઈશ્વરચરં નિદ્યાસાગર, 

િયાનિં સરસ્િતી, મિાિેિ ગોનિિંિ રાનડ,ે 

મિાત્મા ફૂલે, કેશિચરં સેન, સ્િામી નિિેકાનિં, 

મિનષિ કેશિ કિે અને મિાત્મા ગાધંીજી જેિા 
પરુુષોના સઘન પ્રયાસોને પદરણામે સ્ત્રીમા ં
જાગનૃત, આત્મનિશ્વાસ ઉત્પન્ન થિા લાગ્યો િતો. 
ભારતીય નારીિાિના પોતાના આગિા પ્રશ્નો 
િતા. પનશ્ચમ અને પિૂવનો નારીિાિ, નારીશોષણ 
નિરુદ્ધની ઝબંશેમા ં અને નારી ઉત્કષવની 
નિચારણામા ં સામ્ય ધરાિતો િોિા છતા ં
સામાજીક, સાસં્કૃનત્તક, ભૌગોલલક અને ઐનતિાનસક 
સિંભો લભન્ન િોિાને લીધ ેભારતીય નારીિાિની 
પોતાની એક આગિી છલબ છે. ભારતમા ંધમવનુ ં
પદરબળ િરેક ક્ષેત્રમા ં અને િરેક તબકે્ક 
પ્રભાિક રહ્ુ ંછે. એ જોતા ંભારતીય નારીિાિને 
સમજિા માટે િૈદિક કાળથી આજ સધુી ધમવએ 
જે ભાગ ભજવ્યો છે તેન ે નજરઅંિાજ કરી 
શકાય તેમ નથી. 

 િૈદિક કાળ િરમ્યાન નજર કરીએ તો 
સ્ત્રી-પરુુષ સમાનતાના ખ્યાલો પ્રચલલત િતા. 
સ્ત્રીનુ ંસ્થાન પરુુષની સાથે કેન્દ્રમા ંિત ુ.ં ભગિાન 
નશિનુ ં અધવનારીશ્વરનુ ં સ્િરુપ તેનુ ં પ્રતીક છે. 
ગાગી કે મૈતે્રયી જેિી જ્ઞાનનનષ્ઠ અને તેજસ્િી 
સ્ત્રીઓને સમાજમા ંગૌરિપણૂવ સ્થાન મળયુ ં િત ુ.ં 
આપણી પૌરાલણક કથાઓમા ં સીતા, સાનિત્રી, 
િમયતંી, ગાધંારી, કંુતી, રૌપિી જેિી સ્ત્રીઓની 
પોતાની એક આગિી ઓળખ િતી. છતા ં આ 
કથાઓમા ં પરુુષસત્તા અને પરુુષ આનધપત્યનો 
પ્રભાિ સતત છિાયેલો િેખાય છે. િાલ્મીદકએ 
સીતાનુ ં સર્જન કયુું, વ્યાસે રૌપિીનુ ં અને 
કાલલિાસે શકુન્દ્તલાનુ ં સર્જન કયુું. પરંત ુ છેિટે 
તો એ એક પરુુષ ચતેનના મનોજગતનુ ં
પદરણામ િત.ુ 
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 આપણ ેઅિલ્યા, શકુન્દ્તલા, િમયતંી કે 
સીતાની પૌરાલણક કથાઓ જોઈએ તો ચારેય 
કથાઓના કેન્દ્રમા ં પરુુષ દ્વારા એક યા બીજી 
રીતે સ્ત્રીનો પદરત્યાગ છે. પછી ભલનેે એમા ં
સમાધાન માટે જુિાજુિા નસુ્ખાઓ ગોઠિાયા 
િોય. ગૌતમ સાથ ે નિશ્વાસભગંનો, દુષ્યતં સાથે 
સ્મનૃતભ્રશંનો, નળ સાથે કલલપ્રિેશનો અને રામ 
સાથે રાજધમવનો પ્રપચં છતા ં પરુુષ સત્તાપિૂવક 
સપંનત િડસેલતા િોય એમ સ્ત્રીને િડસેલિાનો 
મદુ્દો ચારેય કથાના કેન્દ્રોમા ં રિ ે છે. આમ 
પૌરાલણક અને ધમવશાસ્ત્રોના સમયમા ં સ્ત્રીનુ ં
સ્થાન નનમ્ન કક્ષાએ પિોંચી ગયુ ં િત ુ.ં 
મનસુ્મનૃતના રચનયતા મનએુ સ્ત્રીઓ માટે 
અનેકાનેક નનયતં્રણો-નનયમો બનાવ્યા. 
મધ્યયગુમા ં સ્ત્રી પોતાની શક્તતઓ અને 
સમાર્થયવને ભલૂી જઈને સબળ અબળા બની 
ગઈ. મીરા,ં લલ્લા, મતુતા, આકા, જનાબાઈ જેિી 
આંગળીને િેઢે ગણાય એિી મદિલાઓએ 
સમાજના કુદરિાજોનો ખલુ્લો નિરોધ કરીને સ્ત્રી 
શક્તતનો પદરચય આપ્યો પણ તનેી વ્યાપક સ્ત્રી 
સમાજ પર અસર નદિિત જેિી. 

 આમ, ભારતીય સસં્કૃનતની િાત કરીએ 
તો  

કાયેષ ુદાસી; કમેષ ુમાંત્રી, 
ભોજેષ ુમાતા, શયનેષ ુરાંભા 
રૃપેષ ુલક્ષ્મી, કમેષ ુધાહરત્રી 

શત ધમમ યકુ્તા, કુલ ધમમ પત્ની. 

 એમ કિી તેના નિનિધ રૂપોની પ્રશસંા 
કરિામા ં આિતી. તેને િેિી કે શક્તત કિી 
નિાજિામા ં આિતી. આથી સાદિત્યમા ં આનો 
પડઘો સ્ત્રીના ચાદરત્રલેખનમા ં સતત પડઘાયા 

કરે છે. સાદિત્યમા ંસ્ત્રી-પનતવ્રતા, સતી, ગિૃલક્ષ્મી 
એટલે કે એક આિશવમનૂતિને અંદકત કરે છે. 

ગજુરાતી સાહિત્યમાાં પરુુષ સર્જકોની દ્રષ્ટિએ 
‘સ્ત્રી’: 

 ૧૮૬૬મા ં ગજુરાતી સાદિત્યની પિલેી 
નિલકથા સાસ-ુિહનુી લડાઈમા ં લેખક 
મિીપતરામ નીલકંઠે દિિંદુ સમાજમા ં િહઓુની 
અિિશાનુ ં માનમિક નનરૂપણ કયુું છે. સાસ ુ દ્વારા 
િહ ુ પર અત્યાચાર થાય અને છેલ્લે તે મતૃ્ય ુ
પામે. એક સ્ત્રી જ સ્ત્રીની દુશ્મન બને અને બીજી 
સ્ત્રી એિી ડાિી-ગલુણયલ કે બધુ ંમ ૂગંા મોઢે સહ્યા 
જ કરે, એ કરુણાનંતકાનુ ંઆલેખન એ િખતના 
સમાજમા ં િહઓુની માઠી િશા ઉદ્ઘોનષત થાય 
છે. ત્યાર પછી એ િખતે ખાસ્સી લોકનપ્રય એિી 
સરસ્િતીચરં નિલકથામા ં ગોિધવનરામ 
નત્રપાઠીએ કુમિુનુ ં સર્જન કયુું. આ પણ એક 
આિશવ નારીપાત્ર – ચપૂચાપ વ્યથાને હૃિયમા ં
ભડંારી રાખતુ,ં ત્યાગ, સેિા, સમપવણના યજ્ઞમા ં
પોતાની ઈચ્છાઓ, લાગણીઓની બલલ ચઢાિતુ ં
પાત્ર. કુમિુ અને સરસ્િતીચરંના લગ્નની 
સભંાિના છતા ં નિધિા નિિાિને લેખકે ટાળયો. 
આમા ં લખેકની પરાપિૂવથી ચાલી આિતી 
પરંપરાગત માન્દ્યતા પ્રનતલબિંલબત થાય છે. 

 કનૈયાલાલ મનુશી આમ તો પોતાના 
સમય અને સમાજથી આગળ એિા આધનુનક 
નિચાર ધરાિનાર. તેથી તેમની નિલકથાના 
સ્ત્રીપાત્રો સ્િતતં્ર નિચાર ધરાિનાર, અિાજ 
ઉઠાિનાર, નનભવય, સ્િમાની બૌદ્ધદ્ધકક્ષમતા 
ધરાિનાર અને થોડા ં ગનિિષ્ઠ પણ ખરા.ં છતા ં
આ સ્ત્રીપાત્રો કથાના અંતે નાયકને સમનપિત થઈ 
જિામા ં જ ધન્દ્યતા અનભુિે છે. તેમની 
નિલકથાઓમાનંી પરૃ્થિીિલ્લભની મણૃાલ, 
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‘ગજુરાતનો નાથ’ ની મજંરીના પાત્રોમા ં આ 
િાત સ્પષ્ટ િેખાય છે.  મનભુાઈ પચંોળી, 
‘િશવક’ ની ખબૂ જાણીતી નિલકથા ‘ઝેર તો 
પીધા જાણી જાણી’ મા ં ‘રોદિણી’ નુ ં નારીપાત્ર 
પણ આિશોન ેિરેલુ ંછે. પરુુષ સર્જકે કરેલુ ંઆ 
આલેખન સાચા અથવમા ં નારીને નનષ્ક્રીયતાની 
મનૂતિમા ંફેરિી િે છે. સ્ત્રીની અક્સ્મતાને આિશવના 
અંચળા િઠેળ ઢાકંી, છેલ્લે તેને પરાધીનતા અપ ે
છે. શક્ય છે કે લેખક પરંપરાગત સમાજના 
નનયમો, મલૂ્યોને ઉખેળિા માગંતો ન િોય. જે છે 
તે બધુ ં બરાબર છે. એિી તેની પોતાની 
સમજણને િફાિાર રિ ે છે.‘આવુ ં જ િોય’ એવુ ં
તેણે સ્િીકારી લીધુ ંછે અને તેના સ્ત્રીપાત્રો પણ 
તેને અનસુરે છે. 

 ગોિધવનરામ નત્રપાઠીએ કુમિુની સાથે 
કુસમુનુ ં પાત્રાલખેન પણ કયુું. જે નારીના 
વ્યક્તતત્િને ગૌરિ બક્ષતુ ં સીમા લચહ્નરૂપ ગણી 
શકાય. કુસમુના પાત્ર દ્વારા સ્ત્રીની પણ લગ્ન 
નિશેની પોતાની પસિંગી િોઈ શકે, તે નિશેના 
સ્િતતં્ર નિચાર િોઈ શકે, કંુિારા રિિેાનો નનણવય 
કરી શકે જેિો આધનુનક નારી મકુ્તતનો સિેંશ 
સમાજમા ંિિતેો થયો. ત્યારપછી દ્ધદ્વરેફની ખેમી 
કે પન્નાલાલની જીિી પછાત સમાજમાથંી 
આિતા િોિા છતા ંપોતાનુ ંકૌિત પ્રકટ કરે છે. 
એ સમય િરમ્યાન જ જયનંત િલાલની સનિતા, 
મેઘાણીની લાડકો રંડાપોિાળી ‘ભાભી’ અન ે
અનત આકરા, બીજાને ડારનારા નનૃસિંિપ્રસાિની 
સામે માથુ ંઊંચકનારી શાનંતિા જેિી સ્ત્રીપાત્રોનુ ં
પણ સુિંર રીતે આલખેન થયુ.ં મોિન 
પરમારની િાતાવ ‘થળી’મા ં િદરજન કુટંુબની 
સ્ત્રી પોતાના શોષણનો નિરોધ કરે છે તે િશાવવ્યુ ં
છે.  આ તો થઈ પરુુષ સર્જક દ્વારા રચાતા 
નારીપાત્રોની. પણ સ્ત્રી લલેખકાઓ દ્વારા પણ 

નારીપાત્રોનુ ંઆલખેન એક નિો ચીલો ચાતરે 
છે. 

ગજુરાતી સાહિત્યમાાં સ્ત્રી સર્જકોની દ્રષ્ટિએ ‘સ્ત્રી’: 

 િીસમી સિીના પિૂાવધવમા ં નિનોદિની 
નીલકંઠ, લીલાિતી મનુશી, લાભબુને મિતેાએ 
તેમની િાતાવઓમા ંસ્ત્રીને થતા અન્દ્યાયો, શોષણ 
અને ઉપેક્ષાને શબ્જિબદ્ધ કયાવ છે. પણ છતા ં
એમના સ્ત્રીપાત્રો નપતસૃત્તાક સમાજની 
પરંપરાગત માન્દ્યતા ધરાિતા આિશવ નારીના 
છે. પરુુષને પડકારિાની માનનસકતા નિીં પણ 
સમાધાનનુ ં િલણ ધરાિતી સ્ત્રીપાત્રો ઉજાગર 
થાય છે. કિાચ આ લેલખકાઓને જે રુદઢિાિી 
માળખામા ં ઉછેર થયો િોય તેની અસર િોઈ 
શકે. 
 

 ૧૯૬૮મા ં કુન્દ્િનનકા કાપદડયાની ‘પરોઢ 
થતા પિલેા’ં નિલકથાની નાનયકા પણ જે 
આધનુનક અને નશલક્ષત િોિા છતા ંજીિનમા ંએક 
જ િાર પે્રમ થઈ શકે એિી પરંપરાગત 
માન્દ્યતાન ે તોડીને બિાર આિી શકતી નથી. 
િષાવ અડાલજાની નિલકથા ‘મારે પણ એક 
ઘર િોય’ મા ં નાનયકા લીનાની અંનતમ મજંીલ 
એટલે નપત ૃસમાજે ઊભા કરેલ આિશવ મજુબનો 
પત્ની અને માતાની ભનૂમકામા ં જ જીિન 
સાફલ્યનો અનભુિ. એક નિો ચીલો ચાતરી 
શકે તેમ િોિા છતા ં િષાવબિનેે પરંપરાગત 
નિચારોથી નાનયકાને િધ ુ સ્િતતં્ર થિાની છૂટ 
નથી આપી. નિનોિીની નીલકંઠની ‘કિલીિન’ 

મા ં સ્ત્રીજીિનની સમસ્યાઓ, પરાપિૂવથી ઉતરી 
આિેલા કુદરિાજો સામે સધુારાિાિી પિનનુ ં
લચત્રણ છે. 
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 ૧૯૮૪ મા ંગજુરાતી સાદિત્યમા ંનારીની 
વ્યક્તતગત અક્સ્મતાને િાચા આપતી કુન્દ્િનનકા 
કાપદડયાની ‘સાત પગલા આકાશમા’ં 
નિલકથાએ નારીિાિના નિચારને રજૂ કરિાની 
પિલે કરી. આ પસુ્તક પ્રગટ થયુ ંત્યારે ખરેખર 
તો એક સામાન્દ્ય, મધ્યમિગીય ગદૃિણી સધુી 
નારીિાિનો ખ્યાલ પિોંચ્યો ન િતો. એિા 
સમયે આ લાક્ષલણક ગજુરાતી નારીપણાની 
પ્રતીકસમી િસધુાના પાત્રમા,ં તેને પોતાનુ ં
પ્રનતલબિંબ િેખાયુ.ં આ ખબૂ ચચાવસ્પિ 
નાનયકાપ્રધાન નિલકથાએ સ્ત્રીના રષ્ષ્ટલબિંદુને, 

લઈને અમાપ સામાજીક જાગનૃત ઉભી કરી. 
િસધુાના નનવનૃત્ત નિશેના આિશો િરેક 
ભારતીય સ્ત્રીની ઘરના રોર્જજિંિા, એકધારા 
યતં્રિત ્ કામો અને એકધારી સામાજીક 
જિાબિારીઓમાથંી મતુત થિાની છૂપી ઈચ્છા 
પ્રગટ કરે છે. િસધુાના પ્રશ્નો એ ખરેખર તો 
િરેક સ્ત્રીના અવ્યતત પ્રશ્નોનો પડઘો છે. તેમની 
અંગત સમસ્યાઓ, િેિનાને િૈનશ્વક સ્િરૂપ ે
િસધુાના પાત્ર દ્વારા િાચા મળે છે. અને તેથી 
જ સ્ત્રી િાચકોને િસધુાનુ ંપાત્ર પદરલચત જ નદિ 
પણ આશ્વાસનરૂપ લાગે છે. આ નિલકથાએ 
કુટંુબને સ્ત્રી-પરુુષના લગ્નજીિનને નિી રષ્ષ્ટથી 
જોિાની ફરજ પાડી. સ્ત્રીને પણ પોતાની રીતે 
જીિિા કુટંુબમા ં space આપિી પડ ે ! આ 
નિલકથાથી પરંપરાગત સમાજને એક 
જબરિસ્ત ધક્કો લાગ્યો. સ્ત્રી માટે સ્િતતં્રતાની 
જે િાતો અિીં રજૂ કરિામા ં આિી તે કિાચ 
બધી જ વ્યિિારમા ં શક્ય ન બને. પણ એક 
િાત ચોક્કસ કે સ્ત્રી પોતાની જાત માટે િધ ુ
સચેત અને જાગતૃ થઈ. 

 ૧૯૮૨મા ં પ્રગટ થયેલી ઈલા આરબ 
મિતેાની બત્રીસ પતૂળીની િેિનામા ં

સ્ત્રીમકુ્તતની ઝખંનાને અત્યતં કલાત્મકતાથી 
વ્યતત કરાઈ છે. પરુુષપ્રધાન સમાજ 
વ્યિસ્થામા ં સ્ત્રીનો એક મનષુ્ય તરીકે સ્િીકાર 
થતો નથી. અસ્િીકારની આ િેિનાને લેલખકાએ 
પચ્ચીસ જેટલા સ્ત્રીપાત્રો દ્વારા આકાદરત કરેલી 
છે. નારી સધુારણાના નિનિધ સકેંતો લેલખકાએ 
અસરકારક રીતે રજૂ કયાવ છે. તેમની બીજી 
િાતાવ ‘પાખં’ પણ આ િાતને ઉદ્ઘોનષત કરે છે. 
૧૯૮૮મા ં ધીરુબિને પટેલની નિલકથા 
‘કાિમ્બરીની મા’ં ‘સાસ’ુ ની નિી વ્યાખ્યા 
લઈને આિ ે છે. પરંપરાગત સામાજીક 
માળખામા ં સાસનેુ શકંાની નજરે જ જોિાય. 
પણ આ નિલકથા બ ે સ્ત્રી િચ્ચ ે જો લાગણી 
અને સમજણના સબંધં નિકસે તો કેટલાય 
પ્રશ્નનુ ંસમાધાન મળી જાય તેની રજૂઆત સુિંર 
રીતે થઈ છે. તેમની બીજી નિલકથા 
‘શીમળાના ફૂલ’ ની રન્ના અન્દ્યાય સામે આક્રોશ 
વ્યતત કરે છે. િાત છેક ગિૃત્યાગ સધુી પિોંચ ે
છે. પણ અંતમા ં તેને ઘરે પાછી ફરતી બતાિી 
છે. પરંપરાગત સમાજની સ્ત્રી પોતાનુ ં નદિ 
પરંત ુસમગ્ર કુટંુબને ધ્યાનમા ંરાખી નનણવયો લ ે
છે. કુટંુબનુ ંદિત તેની પ્રાથનમકતા બને છે. 

 સરોજ પાઠકની ‘સાદરકા નપિંજરસ્થા’ 
િાતાવમા ં પોતાના વ્યક્તતત્િના અનાિરનુ ં અને 
જન્દ્મથી મતૃ્ય ુ સધુી પરોક્ષ રીતે નપિંજરામા ં
પરૂાયેલી નારીનુ ં કરુણ આલેખન છે. જે 
નારીમકુ્તતના ઘોષ તરફ દિશા ચીંધે છે. દિમાશંી 
શેલતની િાતાવ ‘બળતરીના બીજ’, ‘અંધારી 
ગલીમા ં સફેિ ટપકા’ં, ‘અકબધં’, ‘સિુણવ ફળ’ 

મા ંનારીિાિી રષ્ષ્ટ ઘોષણારૂપે નદિ પણ સકૂ્ષ્મ 
રીતે નનરુનપત થાય છે. 
લબિંદુબેન ભટ્ટની લઘનુિલ ‘મીરા ં યાલજ્ઞકની 
ડાયરી’ અને સિુણાવની િાતાવ ‘તો તો કેવુ ંસારંુ’ 
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મા ં લેક્સ્બયન સબંધંોનુ ં નિષયિસ્ત ુ ખબૂ 
દિિંમતભેર લઈ આવ્યા છે. િીસમી સિીના 
ઉત્તરાધવમા ંધીરુબને પટેલ, કુન્દ્િનનકા કાપદડયા, 
િષાવ અડાલજા, ઈલા આરબ મિતેા, સરોજ 
પાઠક, દિમાશંી શેલત, સ્ત્રી સર્જકોના લખેનમા ં
િિે કેન્દ્ર બિલાયુ ં છે. પરુુષ તરફનો આક્રોશ 
અને આક્રમકતા સ્પષ્ટપણ ે અથિા તો ગલભિત 
રીતે આલેખાયા છે. 

સમાપન: 

 આટલી નિલકથામા ં સ્ત્રીઓનુ ં લચત્રણ 
જોયા પછી એવુ ં કિી શકાય કે આધનુનક 
એકિીસમી સિીના પ્રશ્નો, સમસ્યા થોડા ંજુિા છે. 
સતીપ્રથા, બાળલગ્નો, નિધિાની અિિશા 
અંતદરયાળ નિસ્તારોમા ં આજે પણ છે જ. પણ 
િિે ભ્રણૂિત્યા, બળાત્કાર, મારપીટ, િિજેપ્રથા 
િગેરેની સાથે સ્ત્રીના આનથિક સ્િાતતં્ર્ય અને 
સમાનતા માટે સ્ત્રી ઝઝૂમે છે. ઉચ્ચ-
મધ્યમિગવની શિરેી નશલક્ષત સ્ત્રીઓની સમસ્યા, 
સઘંષવ, અિગણના િિે છાના રહ્યા નથી. આ 
બધાને લીધે તાણ અને દ્ધદ્વધા અનભુિતી સ્ત્રીનુ ં
સર્જકો દ્વારા સાદિત્યકૃનતમા ં આલેખન થાય તે 
જરૂરી છે. સ્ત્રીની જેમ બોલવુ ં અને સ્રી િોઈને 
બોલવુ ંએ બ ેિચ્ચ ેમોટો ભેિ છે. તેથી જ સ્ત્રી 
લેલખકા દ્વારા લખાયેલી નિલકથામા ં સ્ત્રી ન ે
તેના મળૂ સ્િરૂપમા ં રજૂ કરાઈ છે. આ 
સ્ત્રીચદરત્રો સજાગ અને સચેત છે. કોઈ તેનો 
લાભ ન ઉઠાિી જાય તે માટે સાિધ છે. 
પરુુષશાનસત સમાજ સામે નિરોિ છે છતા ં
પરંપરા સાથે અનબુધં પણ છે. 

 અત્યાર સધુી રચાયેલા સાદિત્ય પર 
નજર ફેરિતા એટલુ ંતો સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્ત્રી 
માટે ત્યાગ, સિનશીલતા, સમપવણ જેિા શબ્જિો 

જૂના થઈ ગયા છે. સ્ત્રીને આિશવ કે કલ્પનામનૂતિ 
તરીકે નદિ પણ એક સ્ત્રી તરીકે જ જોિી ઘટે. 
નારીચેતના અને નારી જાગનૃતના પદરણામો 
સાદિત્યમા ં િિે િેખાિા લાગ્યા છે. આિનારો 
સમય ઘણી બધી રીતે નીર-ક્ષીરનો નિિેક 
કરીને યોગ્ય સિંભવમા ંનારીનુ ંખરંુ સ્િરૂપ અને 
તેનુ ંસામાજીક સ્થાન પ્રગટાિી રિશેે તેમા ંકોઈ 
શકંા નથી. એટલ ે કે, આપણને શ્રદ્ધા રાખિાના 
ભરપરૂ કારણો છે. 
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