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દુનિયામાાં બધા અસમાિ છે, પણ સ્ત્રીઓ વધ ુઅસમાિ છે. 

૧૯૮૨િા જુલાઈથી શરૂ થઈ ૪૦ અઠવાડિયાાં સધુી આ િવલકથા ધારાવાહી રૂપે ' જન્મભનૂમ પ્રવાસી’િી 

રનવવારીય આવનૃિમાાં પ્રગટ થઈ ત્યારે એણે ઠીક ઠીક ઊહાપોહ જગાિલેો. 'તમિે જેલમાાં મોકલવાાં જોઈએ'થી 

માાંિી 'તમિે િોબલે પાડરતોનિક અપાવુાં જોઈએ' - સધુીિી પ્રનતડિયાઓ સાાંભળવા મળી હતી. મારા સદભાગ્યે 

જેલમાાં મોકલવાિી ઈચ્છા રાખિારાઓિી સાંખ્યા જૂજ હતી. મારો મોટો પરુસ્કાર તો હતો ચારે તરફથી મિે મળેલા 

સેંકિો સ્ત્રીઓિા પત્રો, જેમાાં એક જ સરૂ મખુ્ય હતો કે આ તો અમારી વાત છે, અમ ેજે સહ્ુાં છે િે કહ્ુાં િથી તે અમારી 

વેદિા, અમારાાં આંસ,ુ અમારા દબાયેલા આિોશિી આ વાત છે. એટલે સધુી સ્ત્રીઓિ ેવસધુાિા જીવિમાાં પોતાિા 

જીવિનુાં પ્રનતબબિંબ દેખાયુાં છે કે તેમણ ેમિે ઘરે મળવા આવીિ,ે પત્રો લખીિ,ે ટેબલફોિ કરીિે,રસ્તામાાં ઊભી 

રાખીિ ેએ નવશે વાત કરી છે. સાવ અજાણી સ્ત્રીઓએ રાત વખત ેઘરે આવીિ ેપોતાિી વેદિાિી કથાઓ મિે 

સાંભળાવી છે. રેખા જોશી િામિાાં બહિેે બહ ુકલાત્મક રીતે લખેલુાં કે : 'વસધુાનુાં પાત્ર ! મિે લાગ ેછે કે હુાં એિ ેમળી 

છાં, એિ ેઓળખુાં છાં. ખબૂ યાદ કયાાં પછી ખ્યાલ આવ્યો કે એ હુાં જ છાં. 

િવલકથામાાં આલેખાયલેી મોટા ભાગિી પડરસ્સ્થનતઓ પાછળ સત્ય ઘટિાઓિો આધાર છે; અિ ેએ 

રીતે આ લગભગ દસ્તાવેજી કથા છે. આ દુનિયામાાં સ્ત્રીઓનુાં સ્થાિ હાંમેશા બીજા દરજ્જજાનુાં રહ્ુાં છે, એ હકીકતિા 

કાાંઈ પરુાવા શોધવા જવુાં પિ ેએમ િથી. આ દેશમાાં જ િડહ, દુનિયાિા બધા દેશોમાાં આ સ્સ્થનત રહી છે. છતાાં 

કેટલાક લોકોિ ેએમ લાગ્યુાં છે કે િવલકથાનુાં આલખેિ વાસ્તનવકતાથી દૂર છે. તેમિે લાગે છે કે સ્ત્રીઓનુાં માતા 

તરીકે તે પજૂિીય ગણાઈ છે, પરુુિિી પાછળ તેિી જ શસ્તત કામ કરે છે.' ભારતીય સ્ત્રીત્વ ' િો ખ્યાલ સદા ઊંચો 

રહ્યો છે અિ ેતેિા આધારે જ ભારતીય સમાજ હજી ટકી રહ્યો છે. 

વાસ્તનવકતા શી છે? 

વેદકાળમાાં સ્ત્રીઓિ ેવારસા - અનધકાર નસવાય ઘણીબધી બાબતોમાાં પરુુિોિી સમાિ અનધકારો હતા. 

પછી મનસુ્મનૃતિા કાયદા અિે વણણવ્યવસ્થા આવ્યાાં અિ ેસ્ત્રીિે શદુ્રિી હરોળમાાં સ્થાિ મળયુાં. છેક ત્યારથી સ્ત્રીઓ 

અિ ેશદુ્ર - બન્ન ેવગણિા પ્રશ્નો લગભગ સમાાંતર રહ્યા છે. 



 િાખવામાાં આવી, તેથી તેનુાં નશક્ષણ પણ ઘટયુાં. આદશણ સ્ત્રીિી અિકે વ્યાખ્યાઓ બાાંધવામાાં આવી, જેમાાં 

તેિા સમગ્ર વ્યસ્તતત્વિ ેપરુુિ સાથેિા સાંબાંધમાાં સીનમત કરી દેવામાાં આવ્યુાં, પનત ગમ ેતેવો હોય, પણ તેિા પરત્વે 

સાંપણૂણ આજ્ઞાધીિતાિ ેસૌથી મોટો ગણુ ગણવામાાં આવ્યો અિે તેિ ેઆ સમાજમાાં હાંમેશા ગૌરવભયુાં સ્થાિ રહ્ુાં છે. 

સ્ત્રીિી લગ્િવય ઘટાિી આનિુાંબગક ત્યાગ અિ ેસહિશીલતા સ્ત્રીિી જ નવશેિતા મિાઈ. સ્ત્રીિે પનતિી સેવા 

કરિાર, પનતિા વાંશિ ેચાલ ુરાખવા માટે પતુ્રોિે જન્મ આપિાર સાધિ જ માત્ર ગણવામાાં આવી. સ્ત્રીિી પનવત્રતા 

માટે અિેક નિયમો, પ્રનતબાંધો રચાયા. નપતસૃિાક સમાજ જેમ પ્રસ્થાનપત થતો ગયો તેમ બધા જ ક્ષેત્રે પરુુિોનુાં 

આનધપત્ય સ્થપાયુાં. 'પનત એ જ પરમેશ્વર' એ સ્ત્રી - જીવિ માટે માગણદશણક સતૂ્ર બન્યુાં. તેિા જીવિિાાં બધાાં 

સમીકરણો પનત સાથેિા સાંબાંધમાાં જ રચાયાાં. એક પરુુિિે સાંત થવા માટે દીઘણ પરુુિાથણભરી સાધિા કરવી પિ.ે 

સ્ત્રીિે સતી થવા માટે કેવળ પનતનિષ્ઠાિી જરૂર. એટલે સતીત્વ શબ્દમાાં ' સત ્'િો જે એક વધારાિો અથણ છે તે ફકત 

સ્ત્રી માટે છે. 'સતીત્વ' જેવો, પરુુિિે માટે વાપરી શકાય તેવો કોઈ શબ્દ િથી, કારણ કે પરુુિ માટે એવી કોઈ 

નવભાવિા જ િથી. 

રામાયણ - કાળમાાં રામે સીતાિો ત્યાગ કયો અિ ેઅમકુ વગે એ ત્યાગિે બબરદાવ્યો, કારણ કે રામે વધ ુ

ઊંચા મલૂ્ય માટે - પ્રજામત માટે - સીતાિો ત્યાગ કયો હતો. પણ સીતાએ કહ્ુાં કે હુાં તો રામિી છાયાિી જેમ તેમિી 

સાથ ેજઈશ, કારણ કે તેિા જીવિમાાં રામ કરતાાં વધારે ઊંચુાં મલૂ્ય બીજુ ાં િહોત ુાં. સીતા માટે અંનતમ ગાંતવ્ય સીતા 

િથી. 

રામે એવી કોઈ પ્રાથણિા કરી િથી. નપતાિ ેમાટે રામે રાજ્ય ત્યજી વિવાસ લીધો હતો. પત્િી માટે તે 

રાજ્ય ત્યજી વિમાાં સાથ ેજઈ શક્યા િડહ. 

મહાભારતિી વાત જોઈએ યનુધષ્ષ્ઠર દ્રૌપદીિ ેદ્યતુમાાં હારી ગયા ત્યારે દ્રૌપદીએ પછૂ્ુાં કે ધમણરાજા 

પોતાિી જાતિ ેહારી ગયા છે, તો તે પછી મિે હોિમાાં મકૂવાિો તેમિે અનધકાર છે ખરો? એટલે કે ધમણરાજાિો 

દ્રૌપદીિ ેહોિમાાં મકૂવાિો અનધકાર હોત - જો તે પોતાિ ેહારી ગયા િ હોત ! 

આમ સ્ત્રી જીતવાિી, હારવાિી , શરતમાાં મકૂવાિી, દાિમાાં આપવાિી વસ્ત ુગણાઈ છે. આપણા એક 

પ્રખર બચિંતક દાદા ધમાણનધકારીએ ક્યાાંક લખલેુાં : પરુાણકથાઓમાાં સ્ત્રીઓિો મખુ્યત્વે શો 'રોલ' હતો? કોઈ 

ઋનિમનુિિે ચળાવવા હોય તો એિો ઉપયોગ થતો. કોઈ રાજા ખશુ થાય તો કહ ે: અધુાં રાજપાટ અિ ેરાજકન્યા 

આપીશ. પ્રસન્ન થઈિે રાજા કોઈ વસ્ત ુઆપ ેએમ રાજકન્યા પણ આપ.ે એ પણ એક આપવાિી વસ્ત.ુ લગ્િમાાં 

અપાતુાં ' કન્યાદાિ ' પણ કન્યા દાિિી વસ્ત ુહોવાનુાં સચૂવે છે. 



સ્ત્રીિી એક સ્વતાંત્ર વ્યસ્તત તરીકે ગણિા થઇ િ હોવાથી અિ ેતેિા જીવિનુાં સમગ્ર મલૂ્ય પરુુિ સાથેિા 

સાંબાંધમાાં જ વણાયુાં હોવાથી, તેિાાં િામરૂપ સડહત સઘળી ઓળખ પરુુિ - આધાડરત છે. એક સ્ત્રી કાાં તો પત્િી છે, કાાં 

નવધવા છે. એક પરુુિિી ઓળખાણ આપતાાં તે શ્રી મોહિ પટેલ છે, એમ કહીએ તો ચાલ.ે તે કનવ છે કે કામદાર છે, 

તેટલી ઓળખ બસ થાય. તે પરણેલો છે કે િડહ તે જાણવાનુાં અપ્રસ્તતુ છે. પણ સ્ત્રીિા િામ આગળ આખોય ેવખત 

નમસ કે નમનસસ, કુમારી કે શ્રીમતી જેવાાં નવશેિણો લગાિી તેિી લગ્િસાંબાંધ ેશી સ્સ્થનત છે તે જાહરે થતુાં રહ.ે પરણ્યા 

પછી સૌ. કે અસ ા . લગાિીિે અિે નવધવા થાય ત્યારે ગાંગાસ્વરૂપ લગાિીિે પણ તેિી પનતનવિયક સ્સ્થનતિી 

જાહરેાત થતી રહ.ે 

સીતાએ કહ્ુાં : ભવોભવ તમે જ પનત તરીકે મળજો. 
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