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સ્ત્રી અસ્તિત્વ એક પ્રશ્ન 
 

“સ્ત્રી અસ્તિત્વ એક પ્રશ્ન”! એવ ું માનવામાું આવે છે કે, સ્ત્રીપ ર ષ િો એક સિક્કાની બે બાજ  છે. જીવનન ું 
ગાડ ું બરાબર ચલાવવા માટે બુંનેનાું એકત્વની જરૂર છે. એકલા પ ર ષ કે એકલી સ્ત્રીથી આ જીવનચક્ર ચાલી શકે 
નહી. િો પછી શા માટે સ્ત્રીને એક ‘વતત  ’ એટલેકે ‘Thing’ ગણવામાું આવે છે. છિાું અનેક પડકારોની વચ્ચે 
સ્ત્રીઓ િશક્િ બની છે અને બનશે! ૩૩% અનામિ સ્રીને પ ર ષ િમોવડા બનાવવા માટે નથી અપાઇ રહી. સ્ત્રી 
માત્ર પોિાના માટે કમાવા ઘરની બહાર નથી નીકળી, િે એટલા માટે ઘરની બહાર નીકળી છે કે પસિને 
આસથિક રીિે મદદ કરી શકે. અહી િમોવડા બનવાની નહી ભાર ઓછો કરવાની ભાવના રહલેી છે. ખરેખર િો 
સ્ત્રીને અનામિની જરૂર પણ નથી. આજે કોઈ એવ ું કે્ષત્ર નથી જ્ાું સ્ત્રી પહોંચી ન શકી હો્. અને છિાું આજે 
પણ ઘણા લોકોને એવ ું કહિેા ું િાુંભળ્્ા છે કે સ્ત્રીન ું કામ ‘વધાર’ કરવાન ું. મારે કોઈના પર દોષનાું ટોપલા નથી 
ઢોળવા. અહીં કોઈની પાિે અસધકાર માુંગવાની લડાઈ નથી. કારણ કે માુંગવાથી માત્ર ભીખ જ મળે છે! મારો 
ધ્્ે્ િો માત્ર સ્ત્રી કેવી હિી! કેવી છે! અને કેવી બની શકે છે! િે િરફ િૌન ું ધ્્ાન દોરવાનો છે. 

એક પ્રશ્ન િમારા આગળ મકૂી હ ું મારી વાિ પર આવીશ. સ્ત્રી શબ્દ િાુંભળિા જ િેની જે છબી આપણી 
િામે ઉપિે છે િે કેવી છે? િે છે - લાગણીશીલ, પસવત્ર, પસિવ્રિા, આદશશ, શાલલન, વ્્વહારક શળ, અબળા, 
શોસષિ, અત્્ાચારને િહન કરનાર વગેરે વગેરે! આ બધા સવશેષણો િાથે સ્ત્રીને જીવવાની આદિ પડી ગઈ છે. 
વષોથી આ સવશેષણો િેની િાથે એક આવરણની જેમ વીંટાળા્ેલા છે. પરુંત  ું એ િો માનવ ું જ રહ્ ું કે ૨૧મી 
િદીમાું સ્ત્રીની આ છબી બદલાઇ ગઈ છે! િાવશસત્રક રીિે થિા સ્ત્રીના શોષણ, અત્્ાચાર, િામાજીક અન્્ા્, 
આસથિક અિમાનિા જેવા મ દ્દા, પ્રશ્નો ઊભા કરે છે કે, શ ું સ્ત્રી શોષિત જ હોઈ શકે? મારો જવાબ છે ના. અન ે
કદાચ િમારો જવાબ પણ આજ હશે. સ્ત્રી પણ પ ર ષની જેમ િેનાું આગવા વ્્સ્ક્િત્વને ઉપિાવી શકે છે. એવી 
કેટલી્ સ્ત્રીઓ છે કે જેમણે અત્્ાર સ ધી માત્રને માત્ર પ ર ષોનાું ગણાિા ક્ષેત્રમાું ખાલી પગ નથી માુંડયો 
િફળિા મેળવી છે. િે પછી ય ધ્ધન ું મેદાન જ કેમ ન હો્. 

૧૯મી િદીમાું થ્ેલ ઝાુંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ એક એવ ું ઉમદા ઉદાહરણ છે જેઓ દેશની િમામ 
સ્ત્રીઓને િુંદેશ આપે છે કે, સ્ત્રી જો પ ર ષની જેમ ય ધ્ધમાું જોડાઈ શકિી હો્ િો િે કઈં પણ કરી શકે છે. દેશના 
પ્રથમ તવાિુંત્ર િુંગ્રામમાું િેમણે મહત્તવની ભસૂમકા ભજવી હિી. ઘોડેિવારી િેમજ િલવારબાજીમાું સનપ ણિા 
મેળવી પોિાના મહલેમાું િેમણે મહહલાઓની િેના ઊભી કરી હિી. મહહલાઓને અસધકારિુંપન્ન બનાવવા માટે 
િેમણે પોિાની િેનામાું મહહલાઓની ભરિી કરી હિી. આમ િેમણે મહહલા આમીની રચના ૧૯મી િદીમાું કરી 
હિી. 

િેવી જ રીિે દઢ સનશ્વ્, િાહિ અન ેસનણશ્ લેવાની અદભિૂ ક્ષમિાનાું કારણે ઈન્દિરા ગાુંધીએ સવશ્વ 
રાજનીસિની દ સન્ામાું લોહ સ્ત્રી િરીકે ઓળખ ઊભી કરી. અને ભારિ દેશનાું પ્રથમ પ્રધાનમુંત્રી બન્્ા.  
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આ િો ભિૂકાળ છે. આજે િાુંપ્રિમાું આપણી આિપાિ આવા અનેક દાખલાઓ આપણને મળશે. િે 
પછી રમિજગિ હો્ કે એવરેતટ પર પહોંચવાન ું હો્. ઈશ્વરે આપેલ શારીહરક અક્ષમિાને પાર કરીને આજે 
સ્ત્રી દરેક કે્ષતે્ર આગળ વધી રહી છે.  

 

અવકાશ્ાત્રી કલ્પના ચાવલાએ પ ર ષોનાું ગણાિાું ક્ષેત્રમાું પગ જમાવવા માટે ઘણા પ્ર્ત્નો કરવા 
પડયા અને અંિે અંિહરક્ષ ્ાત્રીઓનાું પ્રસિસનસધ િરીકે િેમની પિુંદગી થઈ. મહહલા- િશસ્ક્િકરણના માગશ પર 
કલ્પના ચાવલાએ આગળથી ચાલી આવિી પગદુંડીને રાજમાગશ બનાવવા માટેની શ  ુંખલામાું એક નવી કડી 
ઉમેરી હિી.  

 

અર ણણમાું ષસિંહા એવરેતટ િર કરનાર પ્રથમ ભારિી્ મહહલા બની. જેને ૨૦૧૩માું પદ્મશ્રીથી 
નવાજવામાું આવી છે. હદલ્હીમાું નોકરીન ું ઈન્ટરવ્ય ું આપવા જિી વખિે જનરલ કુંપાટશમેન્ટમાું િેમની િાથ ે
કેટલાક ચોરોએ ગળાની ચેન ખેંચવા બળજબરી કરી. િેમની િામે િુંઘષશમાું ઉિરિા અર લણમાને ચાલ  
ટે્રનમાુંથી ધક્કો મારવામાું આવ્્ો. પગ પાટા િાથે ઘિડાિા િેમણે પોિાનો પગ ખોવો પડયો. રૂુંવાટા ઊભા કરી 
નાખે એવી આ આખી કથા િમે ય  ટય બ પર િેમના જ શબ્દોમાું િાુંભળી શકો છો. િેમના િુંઘષશને વધાવવાના 
બદલે િેમના િામે ઘણાું પ્રશ્નો ઊભા થ્ા અને આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે દવાખાનાના બડે પર સિૂા 
સિૂા જ એવરેતટ િર કરવાનો સનણશ્ લીધો. એ વાિ ધ્્ાનમાું રાખવાની છે કે િેમનો એક પગ પ્લાતટીકનો 
હિો. લોકોને પોિાની હહિંમિનો અને િત્્નો પરચો આપવા પોિાનાું આ તવપ્નને િાચ ું કરી બિાવ્ય ું. િેમની 
આ કથા પ્રેરક િો છે જ કરૂણ પણ છે. આ લેખ વાુંચ્્ા બાદ જો ૧૦% લોકો પણ જો ય  ટય બ પર િેમન ું 
વ્્ાખ્્ાન િાુંભળશે િો અનેક સ્ત્રીઓને પે્રરણા િો મળશે જ પરુંત   અર લણમાું સિિંહાની મહનેિને પણ િલામી 
મળશે.  

પ ર ષ પ્રધાન ગણાિા બેંહકિંગ કે્ષત્રમાું આટશિની સવદ્યાથીની ચુંદા કોચરે અથગ પહરશ્રમ અને અટલ 
સવશ્વાિથી અલગ ઓળખ ઊભી કરી છે. તનાિક થ્ા પછી એમ.બી.એ થ્ા. આઈ.િી.આઈ.િી.આઈ. બેંકમાું 
મેનેજમેન્ટ ટે્રનીંગમાુંથી બેંકનાું િૌથી ઉચ્ચ ડીરેક્ટરના પદને િેમણે પ્રાપ્િ કય ું અને ફાબશિ મગેેલિનમાું 
દ સન્ાની િશક્િ મહહલાઓમાું પોિાન ું તથાન બનાવ્ય ું છે. આઈ.િી.આઈ.િી.આઈ. બેંકને આસથિક મુંદીમાું પણ 
િફળિા સ ધી પહોંચાડવામાું િેમન ું ઘણ ું ્ોગદાન છે.  

રમિનાું મેદાનમાું, બેડસમિંટનમાું સવશ્વ ભરમાું િાસન્ા નહવેાલે બીજ ું તથાન પ્રાપ્િ કય ું છે. િેમણે ભારિ 
િરકાર િરફથી પદ્મશ્રી િેમજ રાજીવ ગાુંધી પ રતકાર પ્રાપ્િ થ્ા છે. રમિનાું મેદાને િો આપણને અનકે 
િશક્િ ખેલાડીઓ આપ્્ા છે. જેમ કે- પી.ટી. ઉષા, િાસન્ા સમિાશ, મેરી કોમ, લજ્જા ગોતવામી 
અને હમણાું જ ઓલસ્પપકમાું પ્રથમ મહહલા ભારિી્ એથલેટ િરીક પોિાનો પગ જમાવનાર હદપા કરમાકરની 
િફળિાએ સવશ્વભરમાું ભારિ દેશન ું નામ રોશન કરી દીધ ું છે. 

“સવશ્વના પ્રસિસ્તિિ લબિનેિ મેગેલિન ફોબ્િશનો ૨૦૧૬ નો અહવેાલ” (ગ જરાિ િમાચાર, 
૮/૪/૨૦૧૬મ શ ક્રવાર, પ  . ૧૭) મ જબ હરલા્ન્િના નીિા અંબાણી એસશ્ાનાું િૌથી પાવરફૂલ લબિનેિ 
વ મનની ્ાદીમાું પ્રથમ તથાને છે. લબિનેિના કે્ષતે્ર જે.કે.વ્હાઈટ િીમેન્ટના ચેરમેન, ઓનેતટ રેતટોરેન્ટના 
ચેરમેનન ું તથાન મોખરે છે. ૧૯૫૯માું આંિ મહહલાઓએ ૮૦રૂ. ના રોકાણથી ઘરની છિ પર પાપડ બનાવવાની 
શરૂઆિ કરી હિી. આજે િે સ્ત્રીઓ ૪૫,૦૦૦ સ્ત્રીઓને રોજગારી પ રી પાડી રહી છે. સવશ્વભરમાું આજે િેમણે 
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‘લલજ્જજિ પાપડ” બ્રાન્ડનેમથી પોિાનો પગ જમાવ્્ો છે. આવાું આવાું કેટલા્ ઉદાહરણો િાલબિ કરે છે કે 
સ્ત્રીઓને ૩૩% અનામિની નહી િમાજના હકારાત્મક બળની જરૂર છે.  

્ાદ કરો આપણા પ્રથમ મહહલા આઈ.પી.એિ. ઓફીિર કીરણ બેદીને િેમણે આ ક્ષેત્રમાું પ્રથમ પગ 
માુંડયો હિો. હમણાું જ ૨૦૧૪-૧૫માું લેવા્ેલ આઈ.એિ. પરીક્ષાનાું પહરણામો જ ઓ, ટોપ ટેનમાું પ્રથમ, 
દ્ધીસિ્ અને ત  સિ્ તથાને મહહલાઓ જ છે. િેમાું પ્રથમ આવનાર મહહલા ઈરા સિિંગલ શારીહરક રીિે અંપગ છે. 
આવા અનેક દાખલાઓ આપણને આપણા જ િમાજમાુંથી મળી રહશેે. િો પછી મહહલાને શા માટે અશક્િ 
માનવામાું આવે છે! 

વાિો કરવા બેિીએ િો આવાું અનેક ઉદાહરણો આપણી આંખ િામે આવે. ય ધ્ધના મેદાનથી લઈને 
રમિના મેદાન સ ધી, ખેિરથી લઈને એવરેતટ સ ધી, કુંડક્ટરથી લઈને પા્લોટ સ ધી, નોકરીથી લઈને િફળ 
લબિનેિ વ મન સ ધીની શે્રણીમાું સ્ત્રીએ પોિાનો પગ જમાવ્્ો છે. જે િાલબિ કરે છે કે સ્ત્રી પાછળ હટી નથી 
અને હવે િો હટવાની પણ નથી! આ ઉદગાર માત્ર સ્ત્રી હોવાના કારણે મેં નથી ક્ો કેટલા્ પ ર ષો પણ હવે 
આ વાિથી િુંમુંિ હશે. 

નારીચેિના સવશે ઘણ ું િાુંભળવાન ું બન્ય ું છે. મનમાું એક પ્રશ્ન વારુંવાર ઉદ્દભવે છે કે શ ું સ્ત્રીની િુંપણૂશિા 
લગ્નમાું જ છે? મારો સવરોધ અહીં લગ્ન િામે નથી. લગ્ન બાદ થિા શોષણ અને િેની તવુંિત્રિા પરની 
જોહ કમી િામે છે. દીકરી જન્મે ત્્ારથી િેને એ રીિે િુંતકારવામાું આવે છે કે િેણે પત્ની બનીને શ ું કરવ ું? િેની 
ભાષાથી લઈને િેના હાલવા ચાલવા પર પણ િેનો પોિાનો અસધકાર નથી. આજે થોડી ઘણી ાગ સિ ભલે 
આવી હો્ છિા પણ સ્ત્રીની પહરપણૂશિા િો લગ્નમાું જ માનવામાું આવે છે. ‘વીિમી િદીન ું ગ જરાિ’ પ તિકમાું 
શીહરષ પુંચાલે નોધ્ય ું છે, આપણા ત્્ાું એક કહવેિ હિી, ‘ડોસો ક ુંવારો હોય; કિી ડોસી ક ુંવારી હોય?’. મ ુંબઈમાું 
૧૯૫૭ની એસ.એસ.સી. બોડડની પરીક્ષામાું ‘ક ુંવારી ડોસીની આત્મકથા’ એવો ષનબુંધ પછૂાયો હતો. જે થોડે ઘણે 
અંિે વીિમી િદીમાું િમાજમાું આવેલી ાગ સિને સચૂવે છે. લગ્નમાું જ પહરપણૂશિા મનાિી હો્ િો શ ું 
લગ્નવ્્વતથામાું સ્ત્રી અને પ ર ષના હક જ દા હોવા જોઈએ? અને જો ના િો પછી તવુંિત્રિા અને િમાનિા 
જેવા શબ્દો શા માટે સ્ત્રી માટે અપવાદરૂપ બનિા રહ્યા છે. આજે એકવીિમી િદીમાું પણ સ્ત્રી કેટલી તવુંત્રિ છે 
િેવો પ્રશ્ન થા્? જ્ાું સ ધી સ્ત્રી િહન કરે છે ત્્ાું સ  ધી કોઈ પ્રશ્ન ઉિિા નથી પરુંત   જ્ારે સ્ત્રી અવાજ ઉિાવે છે 
ત્્ારે જ કેમ િુંતક સિના પા્ા હચમચી ા્ છે. શ ું આ પા્ા આટલા સશસથલ છે કે સ્ત્રીના અવાજ ઉિાવવા 
માત્રથી હલી ા્??? અને શ ું એકલી સ્ત્રી જ િુંતક સિની વાહક છે પ ર ષોન ું િેમાું કઈ ્ોગદાન નથી. આપણા 
મહાકાવ્્ ‘રામા્ણ’માું પસિવ્રિા િીિા છે િો િાથે િાથે એક પત્ત્નત્વન ું વ્રિ ધારણ કરનાર મ્ાશદા પ ર ષોત્તમ 
રામ પણ છે. િો પછી શા માટે આખી િુંતક સિનો ભાર સ્ત્રીના ખભા પર નાખી દેવામાું આવ્્ો છે! િે િશક્િ છે 
માટે જ ને! એક પ્રશ્ન વારુંવાર મનમાું ઊિે છે, એક માત્ર ક દરિી શારીહરક અક્ષમિાને કારણે િેને વારુંવાર 
અશક્િ લેબલ આપવ ું કેટલે અંશે ્ોગ્્ છે?  

‘રામા્ણ’ હો્ કે ‘મહાભારિ’ શા માટે બધા ય ધ્ધનાું કારણો સ્ત્રીઓ પર ઢોળી દેવામાું આવ્્ાું?િે 
લખનાર પ ર ષ હિા માટે! અત્્ાર સ ધી એવ ું જ માનવામાું આવ્ય ું છે કે કૈકે્ીનાું કારણે રામને ગ  હત્્ાગ કરવો 
પડયો. કારણ? કારણ કે આપણે ‘રામા્ણ’ ને વામીહકની દ્રસ્ટટથી જોય ું. પરુંત   એમ કહીએ કે બહ પત્ત્નત્વનાું 
કારણે આ પ્રશ્ન ઉદ્દભવ્્ો હો્ િો નવાઈ નહી! જો રાા દશરથને એક પત્ની હોિ િો આ પ્રશ્ન ઊભો જ ન થિો 
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હોિ. િામાજીક વ્્વતથાના િુંદભે જોઈએ િો અલભગમ બદલવાની જરૂર છે. ફેર િપાિ કરવાની જરૂર છે. એક 
નવા અલભગમથી આ મહાકાવ્્ોને િપાિવાની જરૂર છે.  

‘મહાભારિ’ ની પાુંચાલી િો અજ શનને વરી હિી. છિાું ક ુંિીના એક વચને િે પાુંચે ભાઈઓને મનથી 
વરે છે અને એક િરખો પે્રમ પણ કરે છે. જો ત્્ારે જ દ્રૌપદીએ ક ુંિીની આ વાિનો સવરોધ ક્ો હોિ િો િેની 
સ્તથસિ કદાચ િારી હોિ. ભરી િભામાું પાિા રમિા પોિાન ું બધ ું હારી ગ્ેલા પાુંચ ભાઈઓ પોિાની પત્ત્નને 
િોદામાું મકેૂ છે. વષોથી આમ અસ્ત્રીઓને એક વતત   કે રમકડ ું જ ગણવામાું આવે છે. જે જીવિી ાગિી સ્ત્રીન ે
િોદામાું મ કવામાું આવી રહી છે િેને િો પછૂવામાું પણ આવ્ય ું નથી કે િેની મરજી શ ું છે! જે સ્ત્રીને િેના 
પસિઓએ િોદામાું મકૂી છે, અને હવે પોિાના જ વડીલો િામે િેની આબરૂ લેવાઈ રહી છે િે સ્ત્રીને પ્રશ્ન 
પછૂવાનો પણ અસધકાર નથી. શા માટે??? જ્ારે જ્ારે સ્ત્રી પ્રશ્ન ઉિાવે છે ત્્ારે જ શા માટે િુંતક સિ હચમચી 
ા્ છે?  

રાવણને હરાવી આવ્્ાું બાદ િીિાને જ્ારે રામે પોિાની પસવત્રિાની ખાિરી આપવા માટે 
અસ્ગ્નપરીક્ષા આપવાની કહી ત્્ારે િીિા એ પણ પ્રશ્ન ઉિાવવો જોઈિો હિો કે જો પોિે પસિથી દૂર રહી છે િો 
િેટલા જ વષશ પસિ પણ િેનાથી દૂર રહ્યા છે. એ સ્ત્રી કે જેની મરજી વગર રાવણ િેન ું હરણ કરીને લઈ ગ્ો 
છે. છિાું િેની પાિે અસ્ગ્નપરીક્ષા કરવામાું આવી. અસ્ગ્નપરીક્ષા માત્ર પત્ત્નએ જ કેમ આપવી પડી? સ્ત્રી અને 
પ ર ષ જો એક જ સિક્કાની બે બાજ  હો્ િો િીિાની િાથે રામે પણ અસ્ગ્નપરીક્ષા આપવાની જરૂર હિી. અંિે 
આ આખી ઘટના િામે પ્રશ્ન ઉિાવિા પહલેા સવચાર કરવો પડે. ‘લજ્જા’ નામની હહન્દી હફલ્મમાું આ ઘટનાને 
સ ુંદર રીિે આવરી લેવામાું આવી છે. અને આ હફલ્મમાું ડાઈરેક્ટરે િમાજની નરવીવાતિવીકિાને પણ બિાવી 
છે. કે, જો રામ પર કે રામા્ણ પર પ્રશ્ન ઉિાવ્્ો િો િમાજ િમાર ું અસ્તિત્વ ટકવા નહી દે! 

આવા પ્રશ્નો િામે ઊભી થિી અન્્ એક વાતિસવકિા એ પણ છે કે સ્ત્રી પોિે જ િામાત્જક બુંધનને પ્રેમ 
માનવાની ભલૂ કરે છે. િે પછી રામા્ણનાું િીિા જ કેમ ન હો્. ખરેખર મહહલા િશસ્ક્િકરણની વાિ ત્્ાુંથી 
આવવી જોઈિી હિી. જો ત્્ારે િીિાએ અસ્ગ્નપરીક્ષા ન આપી હો્ િો આજે અનેક સ્ત્રીએ પોિાને પસિવ્રિા 
િેરવવા ડગેલે ને પગલે આવાું બલલદાનો ન આપવાું પડિ. ત્્ારથી એક એવી પરુંપરા આપણા ત્્ાું ઘર કરી 
ગઈ કે મા-બાપ પોિાની દીકરીન ેિીિાની જેમ બનાવવા ઈચ્છે. પોિાની દીકરીન ેિીિા નામ આપિા મા-
બાપ ગૌરવ અન ભવે છે. શ ું પોિાના હક માટે લડનાર દ્રૌપદીએ કોઈ ભલૂ કે પાપ કય ું હત  ું?? 

મહાભારિેની પાુંચાલી હો્ કે આજની કોઈ અબળા સ્ત્રી જો પોિાના પર થિા અત્્ાચાર િામે અવાજ 
ઉિાવે છે ત્્ારે િેને િાથ આપનારાઓ કરિા પગ ખેંચનારાઓ ઘણા હશે. હદલ્હી ગેંગરેપની ઘટના ્ાદ કરો. 
આ છોકરીને િાથ આપનારા કરિા િેને દોષી િેરાવનારાું લોકો ઘણાું હિા. અને જો એવામાું જો સ્ત્રી ટકી ગઈ 
િો િેને તવચ્છુંદી, Arrogant કે Dominant જેવા સવશેષણોથી નવાજવામાું આવે છે. શ ું આજ સ્ત્રીની પસૂિિ છે? 

આિો એ બધી વાિો છે કે જેને આપણે િાુંભળી છે. પરુંત   એવી પણ વાિો કરીએ કે જે કેટલાકે 
અન ભવી પણ હશે. આજે પણ ઘણાું પરીવારોમાું બનત ું હશે કે સ્ત્રી જો કોઈ પહલે કરે કે પોિાની રીિે આગળ 
આવવા માુંગે િો િે પ ર ષપ્રધાન િમાજને ડુંખે છે. એક સ્ત્રી વ્્ાવિાસ્ક, નોકહર્ાિ કે હાઉિવાઈફ હો્ િેણે 
ઘણી બધી બાબિોન ું ધ્્ાન રાખવાન ું હો્ છે. ઘરનાું શાકભાજી, છોકરાઓ અને મોટેરાઓના હટહફન, ઘરના 
દરેક દરેક ક્યસ્ક્િની જમવાની પિુંદગી વગેરે વગેરે. એ િો માનવ ું જ રહ્ ું કે મેનેજમેન્ટ ની બાબિમાું સ્ત્રી 
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પ ર ષ કરિા વધારે ચડ્ાિી છે. એ પછી ઘર હો્ કે ઓફીિ. એટલે જ કદાચ પ ર ષ સ્ત્રીને ઘરની બહાર કામ 
કરવાની પરવાનગી નથી આપિો. પસિ ાણે જ છે કે જો સ્રી બહાર કામ કરશે િો િેનાથી વધારે િફળ થશે. 
અને વધારે િારી રીિે જવાબદારી પણ ઉિાવી શકશે. સ્ત્રી બુંને લેવલ પર એક િરખી પ્રામાલણકિાથી કામ કરી 
શકે છે. જ્ારે બુંને લેવલે એક િરખી સનતિાથી કામ કરવ ું પ ર ષ માટે શક્ય નથી.  

સ્ત્રીને જો કઈ નડ ેછે િો િે છે િેની Insecurity. િેને ડર છે કે સવરોધ કરીને િે જશે ક્યાું? અંિે રહવેાન ું 
િો િેણે એ ચાર હદવાલો વચ્ચે જ છે. પરુંત   ઉપર જો્ેલા દાખલાઓ ફરીથી ્ાદ કરો કે જેમણે પોિાના 
પરીવારની િાથે રહીને પ્રગસિ કરી છે. જો સ્ત્રીને િફળ થવ ું હશે િો િેણે પોિાનામાું રહલે Angle of the house 
ને ગળુ દબાવીને મારીવી પડશે. અને આ Angle of the house નો અથશ છે પરુંપરાથી બુંધા્ેલ સ્ત્રીની છબીને 
િેણે ઉખાડીને ફગાવવી પડશે. જ્ારે સ્ત્રી કઈ નવ ું કરવા ા્ છે ત્્ારે િેની અંદર રહલેી એન્જલ િેને આવ ું 
કરિા રોકે છે. િેને િિિ ્ાદ કરાવે છે કે પ ર ષોનાું ગણાિા આ ક્ષેત્રોમાું િેણે ડગ ન માુંડવો જોઈએ, નહી િો 
પ ર ષોન ું તવમાન ઘવાશે. િેણે િો િીિાની જેમ જ વિશવાન ું છે. એટલે જ કહ ું છું કે સ્ત્રીએ પહલેા પોિાનામાું 
રહલે આ એન્જલને મારવી પડશે. આની િાથે િાથે િેણે એક અલા્દા ઓરડાની જરૂર પડશે. અને આ ઓરડો 
એટલે િેણે પોિાન ું આસથિક પાસ ું િબળ બનાવવ ું પડશે. જે વારિો પ ર ષને મળે છે િે સ્ત્રીઓને મળ્્ો નથી. જો 
એ વારિો સ્ત્રીઓને પણ મળે િો િે પણ ઘણાું પહરવિશનો કરી શકે છે. એક ઉદાહરણ આપી મારી આ વાિને 
િમથશન આપીશ. અમદાવાદના પ્રથમ મહહલા િમાજસ ધારક હરક ુંવરબેન ગરીબ ક ટ ુંબમાું જન્પ્ા હિા. પરુંત   
િેમના પસિ ધનવાન હિા. પોિાના પસિની સમલકિનો િેમણે િદઉપ્ોગ ક્ો. એસશ્ાની પ્રથમ નુંબરની 
હોસ્તપટલ બનાવવામાું િેમણે િૌથી મોટ ું ્ોગદાન આપ્ય ું હત  ું. િેમજ કન્્ા િેમજ સવધવા કેળવણીમાું આગવી 
ભસૂમકા બદલ અંગે્રજ િરકારે િેમન ું િન્માન કય શ હત  ું. જેમાું િેમના પસિનો બહ  મોટો ફાળો હિો. એટલે એ િો 
માનવ ું જ રહ્ ું કે સ્ત્રીને આગળ વધારવામાું એક પ ર ષ િરીકે ભાઈ, પીિા, પસિ કે દીકરાન ું ઘણ ું ્ોગદાન છે. 
અત્્ાર સ ધી એવ  જ માનવામાું આવત ું હત  ું કે એક િફળ પ ર ષની તફળિા પાછળ એક સ્ત્રીન ું ઘણ ું ્ોગદાન છે, 
આજના આ આધ સનકય ગમાું સવભાવના બદલાવાને બદલે સવકિી છે- કે, ‘સ્ત્રીની િફળિા પાછળ એક પ ર ષન ું 
ઘણ ું ્ોગદાન છે’. આવ ું થશે િો જ જીવનન  ચક્ર બરાબર ચાલી શકશે.  

અંિે વત્િસન્ા વલૂ્ફના પ તિક ‘A Room of One’s own’ ના અન િુંધાનથી મારી વાિની પસૂિિ કરીશ. 
િેમણે આ પ તિકમાું િમાજને અંગ લીસનદેશ ક્ો છે કે,  

-“હટવી દો સ રક્ષાન ું પોકળ કવચ, કરવા દો િેને ાિ મહનેિ, િેને જીવનનો કહવેાિી િફલીકોનો 
િામનો કરવાદો, બનવાદો િેને જે બનવ ું હો્ િે” – ડૉક્ટર, એન્જીસન્ર, રાઈટર, અવકાશ્ાત્રી, 
ડાન્િર, િીંગર કઈ પણ. પછી કોઈ પ ર ષ, આશ્વ શ્ િાથે “મેં એક અસવમાન જોય ું’ – િેમ ‘ મેં એક સ્ત્રી 
જોઈ’ એમ નહી કહી શકે. જ્ારે સ્ત્રી ખોટી રીિે રક્ષીિ નહી રહ ેત્્ારે િે કુંઈ પણ બની શકશે.  કઈ પણ..” 
“દીકરીને ગા્ દોરે ત્્ાું ા્” કે પછી “દીકરી ન ેગા્ મન ફાવે ત્્ાું ા્ “ કહવેાને બદલે િેન ું માન અને 
ગહરમા ાળવી એમ કહો કે “દીકરી મારી જે ધારે િેમાું િફળ થા્!”   
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સુંિર્ડ સામગ્રી : 
 

૧. “Journey from the Railway tracks to the Mt. Everest”- sinha Arunima on You Tube 

૨. http://www.gujaratsamachar.com 

૨. વીિમી િદીન ું ગ જરાિ િુંપાદક – પુંચાલ શીહરષ, પાશ્વશ પ્રકાશન 

૩. ‘પોિાનો ઓરડો’ િન . હહરશ રુંજના, ગિૂર ગ્રુંથરત્ન કા્ાશલ્, પ્ર. આવ સિ, - 1999 
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ડૉ. પટેલ જલ્પા જે. (મિિનીશ પ્રાધ્યાપક) 
િરકારી સવન્ન કોલેજ શહરેા, 
ત્જ. પુંચમહાલ 
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