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સ્ત્રી અસ્તતત્લ એક પ્રશ્ન
“સ્ત્રી અસ્તતત્લ એક પ્રશ્ન”! એવ ું ભાનલાભાું આલે છે કે, સ્ત્રીર તો એક સવક્કાની ફે ફાજ છે . જીલનન ું
ગાડું ફયાફય ચરાલલા ભાટે ફુંનેનાું એકત્લની જરૂય છે . એકરા ર કે એકરી સ્ત્રીથી આ જીલનચક્ર ચારી ળકે
નશી. તો છી ળા ભાટે સ્ત્રીને એક ‘લતત’ એટરેકે ‘Thing’ ગણલાભાું આલે છે . છતાું અનેક ડકાયોની લચ્ચે
સ્ત્રીઓ વળક્ત ફની છે અને ફનળે! ૩૩% અનાભત સ્રીને ર વભોલડા ફનાલલા ભાટે નથી અાઇ યશી. સ્ત્રી
ભાત્ર ોતાના ભાટે કભાલા ઘયની ફશાય નથી નીકી, તે એટરા ભાટે ઘયની ફશાય નીકી છે કે સતને
આસથિક યીતે ભદદ કયી ળકે. અશી વભોલડા ફનલાની નશી બાય ઓછો કયલાની બાલના યશેરી છે . ખયે ખય તો
સ્ત્રીને અનાભતની જરૂય ણ નથી. આજે કોઈ એવ ું ક્ષેત્ર નથી જમાું સ્ત્રી શોંચી ન ળકી શોમ. અને છતાું આજે
ણ ઘણા રોકોને એવ ું કશેતાું વાુંબળ્મા છે કે સ્ત્રીન ું કાભ ‘લધાય’ કયલાન ું. ભાયે કોઈના ય દોનાું ટોરા નથી
ઢોલા. અશીં કોઈની ાવે અસધકાય ભાુંગલાની રડાઈ નથી. કાયણ કે ભાુંગલાથી ભાત્ર બીખ જ ભે છે ! ભાયો
ધ્મેમ તો ભાત્ર સ્ત્રી કેલી શતી! કેલી છે ! અને કેલી ફની ળકે છે ! તે તયપ વૌન ું ધ્માન દોયલાનો છે .
એક પ્રશ્ન તભાયા આગ મ ૂકી હ ું ભાયી લાત ય આલીળ. સ્ત્રી ળબ્દ વાુંબતા જ તેની જે છફી આણી
વાભે ઉવે છે તે કેલી છે ? તે છે - રાગણીળીર, સલત્ર, સતવ્રતા, આદળશ, ળાલરન, વ્મલશાયકળ, અફા,
ળોસત, અત્માચાયને વશન કયનાય લગેયે લગેયે! આ ફધા સલળેણો વાથે સ્ત્રીને જીલલાની આદત ડી ગઈ છે .
લોથી આ સલળેણો તેની વાથે એક આલયણની જેભ લીંટાામેરા છે . યું ત ું એ તો ભાનવ ું જ યહ્ ું કે ૨૧ભી
વદીભાું સ્ત્રીની આ છફી ફદરાઇ ગઈ છે ! વાલશસત્રક યીતે થતા સ્ત્રીના ળોણ, અત્માચાય, વાભાજીક અન્મામ,
આસથિક અવભાનતા જેલા મદ્દા, પ્રશ્નો ઊબા કયે છે કે, શું સ્ત્રી શોષષત જ હોઈ શકે? ભાયો જલાફ છે ના. અને
કદાચ તભાયો જલાફ ણ આજ શળે. સ્ત્રી ણ રની જેભ તેનાું આગલા વ્મસ્ક્તત્લને ઉવાલી ળકે છે . એલી
કેટરીમ સ્ત્રીઓ છે કે જેભણે અત્માય સધી ભાત્રને ભાત્ર રોનાું ગણાતા ક્ષેત્રભાું ખારી ગ નથી ભાુંડયો
વપતા ભેલી છે . તે છી યધ્ધન ું ભેદાન જ કેભ ન શોમ.
૧૯ભી વદીભાું થમેર ઝાુંસીની રાણી રક્ષ્ભીફાઈ એક એવ ું ઉભદા ઉદાશયણ છે જેઓ દે ળની તભાભ
સ્ત્રીઓને વુંદેળ આે છે કે , સ્ત્રી જો રની જેભ યધ્ધભાું જોડાઈ ળકતી શોમ તો તે કઈં ણ કયી ળકે છે . દે ળના
પ્રથભ તલાતુંત્ર વુંગ્રાભભાું તેભણે ભશત્તલની ભ ૂસભકા બજલી શતી. ઘોડેવલાયી તેભજ તરલાયફાજીભાું સનણતા
ભેલી ોતાના ભશેરભાું તેભણે ભહશરાઓની વેના ઊબી કયી શતી. ભહશરાઓને અસધકાયવુંન્ન ફનાલલા ભાટે
તેભણે ોતાની વેનાભાું ભહશરાઓની બયતી કયી શતી. આભ તેભણે ભહશરા આભીની યચના ૧૯ભી વદીભાું કયી
શતી.
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તેલી જ યીતે દઢ સનશ્વમ, વાશવ અને સનણશમ રેલાની અદભ ૂત ક્ષભતાનાું કાયણે ઈન્દદરા ગાુંધીએ સલશ્વ
યાજનીસતની દસનમાભાું રોશ સ્ત્રી તયીકે ઓખ ઊબી કયી. અને બાયત દે ળનાું પ્રથભ પ્રધાનભુંત્રી ફન્મા.
આ તો ભ ૂતકા છે . આજે વાુંપ્રતભાું આણી આવાવ આલા અનેક દાખરાઓ આણને ભળે. તે
છી યભતજગત શોમ કે એલયે તટ ય શોંચલાન ું શોમ. ઈશ્વયે આેર ળાયીહયક અક્ષભતાને ાય કયીને આજે
સ્ત્રી દયે ક ક્ષેત્રે આગ લધી યશી છે .
અલકાળમાત્રી કલ્ના ચાવાએ રોનાું ગણાતાું ક્ષેત્રભાું ગ જભાલલા ભાટે ઘણા પ્રમત્નો કયલા
ડયા અને અંતે અંતહયક્ષ માત્રીઓનાું પ્રસતસનસધ તયીકે તેભની વુંદગી થઈ. ભહશરા- વળસ્ક્તકયણના ભાગશ ય
કલ્ના ચાલરાએ આગથી ચારી આલતી ગદુંડીને યાજભાગશ ફનાલલા ભાટે ની શખ
ું રાભાું એક નલી કડી
ઉભેયી શતી.
અરણણમાું ષસિંહા એલયે તટ વય કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા ફની. જેને ૨૦૧૩ભાું દ્મશ્રીથી
નલાજલાભાું આલી છે . હદલ્શીભાું નોકયીન ું ઈન્ટયવ્ય ું આલા જતી લખતે જનયર કુંાટશ ભેન્ટભાું તેભની વાથે
કેટરાક ચોયોએ ગાની ચેન ખેંચલા ફજફયી કયી. તેભની વાભે વુંઘશભાું ઉતયતા અરલણભાને ચાલ
ટ્રેનભાુંથી ધક્કો ભાયલાભાું આવ્મો. ગ ાટા વાથે ઘવડાતા તેભણે ોતાનો ગ ખોલો ડયો. રૂુંલાટા ઊબા કયી
નાખે એલી આ આખી કથા તભે ય ટયફ ય તેભના જ ળબ્દોભાું વાુંબી ળકો છો. તેભના વુંઘશને લધાલલાના
ફદરે તેભના વાભે ઘણાું પ્રશ્નો ઊબા થમા અને આ પ્રશ્નોના જલાફ આલા ભાટે દલાખાનાના ફેડ ય સ ૂતા
સ ૂતા જ એલયે તટ વય કયલાનો સનણશમ રીધો. એ લાત ધ્માનભાું યાખલાની છે કે તેભનો એક ગ પ્રાતટીકનો
શતો. રોકોને ોતાની હશિંભતનો અને વત્મનો યચો આલા ોતાનાું આ તલપ્નને વાચ ું કયી ફતાવ્ય.ું તેભની
આ કથા પ્રેયક તો છે જ કરૂણ ણ છે . આ રેખ લાુંચ્મા ફાદ જો ૧૦% રોકો ણ જો ય ટયફ ય તેભન ું
વ્માખ્માન વાુંબળે તો અનેક સ્ત્રીઓને પ્રેયણા તો ભળે જ યું ત અરલણભાું સવિંશાની ભશેનતને ણ વરાભી
ભળે.
ર પ્રધાન ગણાતા ફેંહકિંગ ક્ષેત્રભાું આટશ વની સલદ્યાથીની ચુંદા કોચયે અથગ હયશ્રભ અને અટર
સલશ્વાવથી અરગ ઓખ ઊબી કયી છે . તનાતક થમા છી એભ.ફી.એ થમા. આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ. ફેંકભાું
ભેનેજભેન્ટ ટ્રેનીંગભાુંથી ફેંકનાું વૌથી ઉચ્ચ ડીયે ક્ટયના દને તેભણે પ્રાપ્ત કયું અને પાફશવ ભેગેલઝનભાું
દસનમાની વળક્ત ભહશરાઓભાું ોતાન ું તથાન ફનાવ્ય ું છે . આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ. ફેંકને આસથિક ભુંદીભાું ણ
વપતા સધી શોંચાડલાભાું તેભન ું ઘણ ું મોગદાન છે .
યભતનાું ભેદાનભાું, ફેડસભિંટનભાું સલશ્વ બયભાું વાસનમા નશેલારે ફીજ ું તથાન પ્રાપ્ત કયું છે . તેભણે બાયત
વયકાય તયપથી દ્મશ્રી તેભજ યાજીલ ગાુંધી યતકાય પ્રાપ્ત થમા છે . યભતનાું ભેદાને તો આણને અનેક
વળક્ત ખેરાડીઓ આપ્મા છે . જેભ કે- ી.ટી. ઉા, વાસનમા સભઝાશ, ભેયી કોભ, રજ્જા ગોતલાભી
અને શભણાું જ ઓરસ્પકભાું પ્રથભ ભહશરા બાયતીમ એથરેટ તયીક ોતાનો ગ જભાલનાય હદા કયભાકયની
વપતાએ સલશ્વબયભાું બાયત દે ળન ું નાભ યોળન કયી દીધ ું છે .
“સલશ્વના

પ્રસતસ્તિત

લફઝનેવ

ભેગેલઝન

પોબ્વશનો

૨૦૧૬

નો

અશેલાર”

(ગજયાત

વભાચાય,

૮/૪/૨૦૧૬ભ શક્રલાય, . ૧૭) મજફ હયરામન્વના નીતા અંફાણી એસળમાનાું વૌથી ાલયફૂર લફઝનેવ
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વભનની માદીભાું પ્રથભ તથાને છે . લફઝનેવના ક્ષેત્રે જે.કે.વ્શાઈટ વીભેન્ટના ચેયભેન, ઓનેતટ યે તટોયે ન્ટના
ચેયભેનન ું તથાન ભોખયે છે . ૧૯૫૯ભાું આંિ ભહશરાઓએ ૮૦રૂ. ના યોકાણથી ઘયની છત ય ાડ ફનાલલાની
ળરૂઆત કયી શતી. આજે તે સ્ત્રીઓ ૪૫,૦૦૦ સ્ત્રીઓને યોજગાયી યી ાડી યશી છે . સલશ્વબયભાું આજે તેભણે
‘લરજ્જજત ાડ” બ્રાન્ડનેભથી ોતાનો ગ જભાવ્મો છે . આલાું આલાું કેટરામ ઉદાશયણો વાલફત કયે છે કે
સ્ત્રીઓને ૩૩% અનાભતની નશી વભાજના શકાયાત્ભક ફની જરૂય છે .
માદ કયો આણા પ્રથભ ભહશરા આઈ.ી.એવ. ઓપીવય કીયણ ફેદીને તેભણે આ ક્ષેત્રભાું પ્રથભ ગ
ભાુંડયો શતો. શભણાું જ ૨૦૧૪-૧૫ભાું રેલામેર આઈ.એવ. યીક્ષાનાું હયણાભો જઓ, ટો ટે નભાું પ્રથભ,
દ્ધીસતમ અને તસતમ તથાને ભહશરાઓ જ છે . તેભાું પ્રથભ આલનાય ભહશરા ઈયા સવિંગર ળાયીહયક યીતે અંગ છે .
આલા અનેક દાખરાઓ આણને આણા જ વભાજભાુંથી ભી યશેળે. તો છી ભહશરાને ળા ભાટે અળક્ત
ભાનલાભાું આલે છે !
લાતો કયલા ફેવીએ તો આલાું અનેક ઉદાશયણો આણી આંખ વાભે આલે. યધ્ધના ભેદાનથી રઈને
યભતના ભેદાન સધી, ખેતયથી રઈને એલયે તટ સધી, કુંડક્ટયથી રઈને ામરોટ સધી, નોકયીથી રઈને વપ
લફઝનેવ વભન સધીની શ્રેણીભાું સ્ત્રીએ ોતાનો ગ જભાવ્મો છે . જે વાલફત કયે છે કે સ્ત્રી ાછ શટી નથી
અને શલે તો શટલાની ણ નથી! આ ઉદગાય ભાત્ર સ્ત્રી શોલાના કાયણે ભેં નથી કમો કેટરામ રો ણ શલે
આ લાતથી વુંભત
ું શળે.
નાયીચેતના સલળે ઘણ ું વાુંબલાન ું ફન્ય ું છે . ભનભાું એક પ્રશ્ન લાયું લાય ઉદ્દબલે છે કે શ ું સ્ત્રીની વું ૂણશતા
રગ્નભાું જ છે ? ભાયો સલયોધ અશીં રગ્ન વાભે નથી. રગ્ન ફાદ થતા ળોણ અને તેની તલુંતત્રતા યની
જોહકભી વાભે છે . દીકયી જન્ભે ત્માયથી તેને એ યીતે વુંતકાયલાભાું આલે છે કે તેણે ત્ની ફનીને શ ું કયવ?ું તેની
બાાથી રઈને તેના શારલા ચારલા ય ણ તેનો ોતાનો અસધકાય નથી. આજે થોડી ઘણી ાગસત બરે
આલી શોમ છતા ણ સ્ત્રીની હય ૂણશતા તો રગ્નભાું જ ભાનલાભાું આલે છે . ‘લીવભી વદીન ું ગજયાત’ તતકભાું
ળીહય ુંચારે નોધ્ય ું છે , આણા ત્માું એક કશેલત શતી, ‘ડોસો કું વારો હોય; કદી ડોસી કું વારી હોય?’. મબ
ું ઈમાું
૧૯૫૭ની એસ.એસ.સી. બોડડ ની રીક્ષામાું ‘કું વારી ડોસીની આત્મકથા’ એવો ષનબુંધ પ ૂછાયો હતો. જે થોડે ઘણે
અંવે લીવભી વદીભાું વભાજભાું આલેરી ાગસતને સ ૂચલે છે . રગ્નભાું જ હય ૂણશતા ભનાતી શોમ તો શ ું
રગ્નવ્મલતથાભાું સ્ત્રી અને રના શક જદા શોલા જોઈએ? અને જો ના તો છી તલુંતત્રતા અને વભાનતા
જેલા ળબ્દો ળા ભાટે સ્ત્રી ભાટે અલાદરૂ ફનતા યહ્યા છે . આજે એકલીવભી વદીભાું ણ સ્ત્રી કેટરી તલુંત્રત છે
તેલો પ્રશ્ન થામ? જમાું સધી સ્ત્રી વશન કયે છે ત્માું સધી કોઈ પ્રશ્ન ઉિતા નથી યું ત જમાયે સ્ત્રી અલાજ ઉિાલે છે
ત્માયે જ કેભ વુંતકસતના ામા શચભચી ામ છે . શ ું આ ામા આટરા સળસથર છે કે સ્ત્રીના અલાજ ઉિાલલા
ભાત્રથી શરી ામ??? અને શ ું એકરી સ્ત્રી જ વુંતકસતની લાશક છે રોન ું તેભાું કઈ મોગદાન નથી. આણા
ભશાકાવ્મ ‘યાભામણ’ભાું સતવ્રતા વીતા છે તો વાથે વાથે એક ત્ત્નત્લન ું વ્રત ધાયણ કયનાય ભમાશ દા રોત્તભ
યાભ ણ છે . તો છી ળા ભાટે આખી વુંતકસતનો બાય સ્ત્રીના ખબા ય નાખી દે લાભાું આવ્મો છે ! તે વળક્ત છે
ભાટે જ ને! એક પ્રશ્ન લાયું લાય ભનભાું ઊિે છે , એક ભાત્ર કદયતી ળાયીહયક અક્ષભતાને કાયણે તેને લાયું લાય
અળક્ત રેફર આવ ું કેટરે અંળે મોગ્મ છે ?
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‘યાભામણ’ શોમ કે ‘ભશાબાયત’ ળા ભાટે ફધા યધ્ધનાું કાયણો સ્ત્રીઓ ય ઢોી દે લાભાું આવ્માું?તે
રખનાય ર શતા ભાટે ! અત્માય સધી એવ ું જ ભાનલાભાું આવ્ય ું છે કે કૈ કેમીનાું કાયણે યાભને ગશત્માગ કયલો
ડયો. કાયણ? કાયણ કે આણે ‘યાભામણ’ ને લાભીહકની દ્રસ્ટટથી જોય.ું યું ત એભ કશીએ કે ફહત્ત્નત્લનાું
કાયણે આ પ્રશ્ન ઉદ્દબવ્મો શોમ તો નલાઈ નશી! જો યાા દળયથને એક ત્ની શોત તો આ પ્રશ્ન ઊબો જ ન થતો
શોત. વાભાજીક વ્મલતથાના વુંદબે જોઈએ તો અલબગભ ફદરલાની જરૂય છે . પેય તાવ કયલાની જરૂય છે . એક
નલા અલબગભથી આ ભશાકાવ્મોને તાવલાની જરૂય છે .
‘ભશાબાયત’ ની ાુંચારી તો અજ શનને લયી શતી. છતાું કુંતીના એક લચને તે ાુંચે બાઈઓને ભનથી
લયે છે અને એક વયખો પ્રેભ ણ કયે છે . જો ત્માયે જ દ્રૌદીએ કુંતીની આ લાતનો સલયોધ કમો શોત તો તેની
સ્તથસત કદાચ વાયી શોત. બયી વબાભાું ાવા યભતા ોતાન ું ફધ ું શાયી ગમેરા ાુંચ બાઈઓ ોતાની ત્ત્નને
વોદાભાું મ ૂકે છે . લોથી આભ અસ્ત્રીઓને એક લતત કે યભકડું જ ગણલાભાું આલે છે . જે જીલતી ાગતી સ્ત્રીને
વોદાભાું મકલાભાું આલી યશી છે તેને તો  ૂછલાભાું ણ આવ્ય ું નથી કે તેની ભયજી શ ું છે ! જે સ્ત્રીને તેના
સતઓએ વોદાભાું મ ૂકી છે , અને શલે ોતાના જ લડીરો વાભે તેની આફરૂ રેલાઈ યશી છે તે સ્ત્રીને પ્રશ્ન
 ૂછલાનો ણ અસધકાય નથી. ળા ભાટે ??? જમાયે જમાયે સ્ત્રી પ્રશ્ન ઉિાલે છે ત્માયે જ ળા ભાટે વુંતકસત શચભચી
ામ છે ?
યાલણને શયાલી આવ્માું ફાદ વીતાને જમાયે યાભે ોતાની સલત્રતાની ખાતયી આલા ભાટે
અસ્ગ્નયીક્ષા આલાની કશી ત્માયે વીતા એ ણ પ્રશ્ન ઉિાલલો જોઈતો શતો કે જો ોતે સતથી દૂ ય યશી છે તો
તેટરા જ લશ સત ણ તેનાથી દૂ ય યહ્યા છે . એ સ્ત્રી કે જેની ભયજી લગય યાલણ તેન ું શયણ કયીને રઈ ગમો
છે . છતાું તેની ાવે અસ્ગ્નયીક્ષા કયલાભાું આલી. અસ્ગ્નયીક્ષા ભાત્ર ત્ત્નએ જ કેભ આલી ડી? સ્ત્રી અને
ર જો એક જ સવક્કાની ફે ફાજ શોમ તો વીતાની વાથે યાભે ણ અસ્ગ્નયીક્ષા આલાની જરૂય શતી. અંતે
આ આખી ઘટના વાભે પ્રશ્ન ઉિાલતા શેરા સલચાય કયલો ડે. ‘રજ્જા’ નાભની હશન્દી હપલ્ભભાું આ ઘટનાને
સ ુંદય યીતે આલયી રેલાભાું આલી છે . અને આ હપલ્ભભાું ડાઈયે ક્ટયે વભાજની નયલીલાતતલીકતાને ણ ફતાલી
છે . કે, જો યાભ ય કે યાભામણ ય પ્રશ્ન ઉિાવ્મો તો વભાજ તભારું અસ્તતત્લ ટકલા નશી દે !
આલા પ્રશ્નો વાભે ઊબી થતી અન્મ એક લાતતસલકતા એ ણ છે કે સ્ત્રી ોતે જ વાભાત્જક ફુંધનને પ્રેભ
ભાનલાની ભ ૂર કયે છે . તે છી યાભામણનાું વીતા જ કેભ ન શોમ. ખયે ખય ભહશરા વળસ્ક્તકયણની લાત ત્માુંથી
આલલી જોઈતી શતી. જો ત્માયે વીતાએ અસ્ગ્નયીક્ષા ન આી શોમ તો આજે અનેક સ્ત્રીએ ોતાને સતવ્રતા
િેયલલા ડગેરે ને ગરે આલાું ફલરદાનો ન આલાું ડત. ત્માયથી એક એલી યું યા આણા ત્માું ઘય કયી
ગઈ કે ભા-ફા ોતાની દીકયીને વીતાની જેભ ફનાલલા ઈચ્છે . ોતાની દીકયીને વીતા નાભ આતા ભાફા ગૌયલ અનબલે છે . શ ું ોતાના શક ભાટે રડનાય દ્રૌદીએ કોઈ ભ ૂર કે ા કયું શત ું??
ભશાબાયતેની ાુંચારી શોમ કે આજની કોઈ અફા સ્ત્રી જો ોતાના ય થતા અત્માચાય વાભે અલાજ
ઉિાલે છે ત્માયે તેને વાથ આનાયાઓ કયતા ગ ખેંચનાયાઓ ઘણા શળે. હદલ્શી ગેંગયે ની ઘટના માદ કયો.
આ છોકયીને વાથ આનાયા કયતા તેને દોી િેયાલનાયાું રોકો ઘણાું શતા. અને જો એલાભાું જો સ્ત્રી ટકી ગઈ
તો તેને તલચ્છુંદી, Arrogant કે Dominant જેલા સલળેણોથી નલાજલાભાું આલે છે . શ ું આજ સ્ત્રીની  ૂસતિ છે ?
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આતો એ ફધી લાતો છે કે જેને આણે વાુંબી છે . યું ત એલી ણ લાતો કયીએ કે જે કેટરાકે
અનબલી ણ શળે. આજે ણ ઘણાું યીલાયોભાું ફનત ું શળે કે સ્ત્રી જો કોઈ શેર કયે કે ોતાની યીતે આગ
આલલા ભાુંગે તો તે રપ્રધાન વભાજને ડુંખે છે . એક સ્ત્રી વ્માલવાસમક, નોકહયમાત કે શાઉવલાઈપ શોમ તેણે
ઘણી ફધી ફાફતોન ું ધ્માન યાખલાન ું શોમ છે . ઘયનાું ળાકબાજી, છોકયાઓ અને ભોટે યાઓના હટહપન, ઘયના
દયે ક દયે ક ક્યસ્ક્તની જભલાની વુંદગી લગેયે લગેયે. એ તો ભાનવ ું જ યહ્ ું કે ભેનેજભેન્ટ ની ફાફતભાું સ્ત્રી
ર કયતા લધાયે ચડમાતી છે . એ છી ઘય શોમ કે ઓપીવ. એટરે જ કદાચ ર સ્ત્રીને ઘયની ફશાય કાભ
કયલાની યલાનગી નથી આતો. સત ાણે જ છે કે જો સ્રી ફશાય કાભ કયળે તો તેનાથી લધાયે વપ થળે.
અને લધાયે વાયી યીતે જલાફદાયી ણ ઉિાલી ળકળે. સ્ત્રી ફુંને રેલર ય એક વયખી પ્રાભાલણકતાથી કાભ કયી
ળકે છે . જમાયે ફુંને રેલરે એક વયખી સનતિાથી કાભ કયવ ું ર ભાટે ળક્ય નથી.
સ્ત્રીને જો કઈ નડે છે તો તે છે તેની Insecurity. તેને ડય છે કે સલયોધ કયીને તે જળે ક્યાું? અંતે યશેલાન ું
તો તેણે એ ચાય હદલારો લચ્ચે જ છે . યું ત ઉય જોમેરા દાખરાઓ પયીથી માદ કયો કે જેભણે ોતાના
યીલાયની વાથે યશીને પ્રગસત કયી છે . જો સ્ત્રીને વપ થવ ું શળે તો તેણે ોતાનાભાું યશેર Angle of the house
ને ગળુ દફાલીને ભાયીલી ડળે. અને આ Angle of the house નો અથશ છે યું યાથી ફુંધામેર સ્ત્રીની છફીને
તેણે ઉખાડીને પગાલલી ડળે. જમાયે સ્ત્રી કઈ નવ ું કયલા ામ છે ત્માયે તેની અંદય યશેરી એન્જર તેને આવ ું
કયતા યોકે છે . તેને વતત માદ કયાલે છે કે રોનાું ગણાતા આ ક્ષેત્રોભાું તેણે ડગ ન ભાુંડલો જોઈએ, નશી તો
રોન ું તલભાન ઘલાળે. તેણે તો વીતાની જેભ જ લતશલાન ું છે . એટરે જ કહ ું છું કે સ્ત્રીએ શેરા ોતાનાભાું
યશેર આ એન્જરને ભાયલી ડળે. આની વાથે વાથે તેણે એક અરામદા ઓયડાની જરૂય ડળે. અને આ ઓયડો
એટરે તેણે ોતાન ું આસથિક ાસ ું વફ ફનાલવ ું ડળે. જે લાયવો રને ભે છે તે સ્ત્રીઓને ભળ્મો નથી. જો
એ લાયવો સ્ત્રીઓને ણ ભે તો તે ણ ઘણાું હયલતશનો કયી ળકે છે . એક ઉદાશયણ આી ભાયી આ લાતને
વભથશન આીળ. અભદાલાદના પ્રથભ ભહશરા વભાજસધાયક શયકુંલયફેન ગયીફ કટુંફભાું જન્પમા શતા. યું ત
તેભના સત ધનલાન શતા. ોતાના સતની સભરકતનો તેભણે વદઉમોગ કમો. એસળમાની પ્રથભ નુંફયની
શોસ્તટર ફનાલલાભાું તેભણે વૌથી ભોટું મોગદાન આપ્ય ું શત ું. તેભજ કન્મા તેભજ સલધલા કેલણીભાું આગલી
ભ ૂસભકા ફદર અંગ્રેજ વયકાયે તેભન ું વન્ભાન કયશ શત ું. જેભાું તેભના સતનો ફહ ભોટો પાો શતો. એટરે એ તો
ભાનવ ું જ યહ્ ું કે સ્ત્રીને આગ લધાયલાભાું એક ર તયીકે બાઈ, ીતા, સત કે દીકયાન ું ઘણ ું મોગદાન છે .
અત્માય સધી એવ જ ભાનલાભાું આલત ું શત ું કે એક વપ રની તપતા ાછ એક સ્ત્રીન ું ઘણ ું મોગદાન છે ,
આજના આ આધસનકયગભાું સલબાલના ફદરાલાને ફદરે સલકવી છે - કે, ‘સ્ત્રીની વપતા ાછ એક રન ું
ઘણ ું મોગદાન છે ’. આવ ું થળે તો જ જીલનન ચક્ર ફયાફય ચારી ળકળે.
અંતે લત્િસનમા વ ૂલ્પના તતક ‘A Room of One’s own’ ના અનવુંધાનથી ભાયી લાતની  ૂસતિ કયીળ.
તેભણે આ તતકભાું વભાજને અંગરીસનદે ળ કમો છે કે,
-“શટલી દો સયક્ષાન ું ોક કલચ, કયલા દો તેને ાત ભશેનત, તેને જીલનનો કશેલાતી તપરીકોનો
વાભનો કયલાદો, ફનલાદો તેને જે ફનવ ું શોમ તે” – ડૉક્ટય, એન્જીસનમય, યાઈટય, અલકાળમાત્રી,
ડાન્વય, વીંગય કઈ ણ. છી કોઈ ર, આશ્વમશ વાથે “ભેં એક અસલભાન જોય ું’ – તેભ ‘ ભેં એક સ્ત્રી
જોઈ’ એભ નશી કશી ળકે. જમાયે સ્ત્રી ખોટી યીતે યક્ષીત નશી યશે ત્માયે તે કુંઈ ણ ફની ળકળે. કઈ ણ..”
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“દીકયીને ગામ દોયે ત્માું ામ” કે છી “દીકયી ને ગામ ભન પાલે ત્માું ામ “ કશેલાને ફદરે તેન ું ભાન અને
ગહયભા ાલી એભ કશો કે “દીકયી ભાયી જે ધાયે તેભાું વપ થામ!”
સુંદર્ડ સામગ્રી :
૧. “Journey from the Railway tracks to the Mt. Everest”- sinha Arunima on You Tube
૨. http://www.gujaratsamachar.com
૨. લીવભી વદીન ું ગજયાત વુંાદક – ુંચાર ળીહય, ાશ્વશ પ્રકાળન
૩. ‘ોતાનો ઓયડો’ વન. શહયળ યું જના, ગ ૂિય ગ્રુંથયત્ન કામાશ રમ, પ્ર. આવસત, - 1999
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ડૉ. ટે જલ્ા જે. (મદદનીશ પ્રાધ્યાક)
વયકાયી સલનમન કોરેજ ળશેયા,
ત્જ. ુંચભશાર
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