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‘કવૂો’ – ગ્રામ્ય નારીની સઘંર્ષકથા 

“ભાયે ભન ખર ું વકૃ્ષ જભીનની ઉયન ું નહશ ણ જભીનની અંદયન ું જ છે.” આ વલચાય વ્મક્ત થમા છે 
રેખક અળક યી ગસ્લાભીની હદલ્શી વાહશત્મ અકાદભી  યસ્કૃત નલરકથા ‘કલૂ’ભાું. નાયી ખયેખય એક વકૃ્ષ જ 
કશી ળકામ. નાયી જે તાના ક ટ ુંફ વાથે છે, વભાજભાું છે, જે દેખામ તે તેન ું થડ છે. નાયી જે આંતયલેદનાને 
અંદય ને અંદય ધયફી દેનાયી છે અને ાછી શવતી છે એ એનાું મળૂમાું કઇથી કી ળકાતાું નથી. ‘કલૂ’ 
નલરકથાભાું આરેખામેરી નાયીની કથા જાણે અજાણ્મે કઈ ણ નાયીને સ્ળે છે, છી એ કહડમા કાભ કયતી 
સ્ત્રી શમ કે કોયેટ જગતને ગજલતી સ્ત્રી શમ. ખેતભજૂયણ શમ, ગહૃશણી શમ કે અબણ કે બણેરી. અંતે ત એ 
નાયી છે. એટરે જ આ કથા વુંદબે રખલા હ ું પે્રયાઈ કેભકે,  

“ આગ ભેયી ન વશી, ઇવકા ધ આં ભેયા શ,ે 
ભેયે અન કી કશાની શ,ે  ફમાું ભેયા શ.ે” 

નાયીલાદે કઈ એકરદકર સ્ત્રીની વભસ્મા નથી ઉકેરલાની એટરે જમાું સ્ત્રી શલાને કાયણે જ સ્ત્રીન ું ળણ થત ું 
શમ અથલા ત જમાું સ્ત્રીને તાને જ વભસ્મા ભાનલાભાું આલતી શમ ત્માું નાયીલાદે રડત આલાની છે. 
રૈંળગક બેદને આધાયે સ્ત્રીઓને થતા અન્મામ કે વભાજભાું એને અાત  ું ઊતયત  ું સ્થાન. એ અંગે ઉશાશ કયી 
વલશ્વની ભહશરાઓને જાગ્રત કયતી વલચાયધાયા ‘નાયીલાદ’ વુંજ્ઞાથી ઓખામ છે. 

દહયમા આ નલરકથાન ું મ ખ્મ ાત્ર કશ કે  આખી નલરકથા જ છે. ગ્રાભીણ ગહૃશણી છે.  ભાત્ર ગહૃશણી 
જ નશી ણ આજની બાાભાું ‘લહકિંગ વ ભન’ ણ કશલેી જ ડે. ચયતયના એક ગાભભાું તાના વત અને 
દીકયા વાથે સ ખી વુંવાય ભાણતી દહયમા એટરે ઝાડન ું જે દેખામ છે તે થડ. અને વતની વલવિભાું કાઠી ફની, 
હશભતબેય આગ લધતી દહયમા એટરે જભીનની અંદય ન કાતાું મળૂમાું! શજ  ખેતીભાું ભળીનય ગ ફહ  પ્રવમો 
નશત એલા વભમની લાત અશીં કયલાભાું આલી છે. (જકે નાયી ભાટે ત ભળીન ય ગ - ભડડન ય ગ આજના 
વભમભાું ણ ફહ  આવ્મ જ નથી.) વત ડ ુંગયન ું વન ું છે કે ખેતયભાું ભળીન મકૂામ અને ખેતીન લધ  ને લધ  
વલકાવ થામ. ણ કભનવીફી એ છે કે ડ ુંગયના ખેતયન ત્રીજ બાગ ગાભના મ ખીને આેર છે. એટરે ગાભન 
મ ખી ડ ુંગયના બાગભાું આલેરા કલૂાને ણ જાણે તાન જ ગણે છે, ડ ુંગયને ણ તાન જાણે ખેતભજૂય 
ગણીને તાનાું ખેતયન ું કાભ એની ાવે કયાલી રે છે. હયણાભે ડ ુંગયની તાની ખેતી ય અવય ડે છે. આ 
લાત દહયમાને ખ ૂુંચે છે. અને એના કયતાુંમ લધ  ખ ૂુંચે છે વતની ચૂકીદી. અન્મામ વાભે ણ ચૂ યશી જલાની 
આ લાત એને ગભતી નથી.  એક હદલવ વતને ાણી ચઢાલે છે, “ મ ૂુંગા ઢયને ભામાડ કયતાું ોંણી શમ ત 
ફાઝને ઓલ્મા ખ ુંધીમા શોંભે. ફહ  જય શમ ત મ ખીન કવ ફુંધ કયાઈ અને આડા જડ તાય ખયા જણ ું. ” 
(ફશાદ ય થલા ભાટે યજલાડાુંભાું જનભ રેલ જરૂયી નથી. સ્ત્રી શવ ું યૂત  ું છે.)  
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ડ ુંગય આત્ભવલશ્વાવથી ઊબ થમ જેભ કૈકેમીની આંગીના જયે યથન ું ૈડ ું અને દળયથ ફુંને ઊબા થમા 
તેભજ ત ! એટરે જ ત રેખક રખે છે, “ આ શરેાું કદી નહશ જમેરા વતખાયાને દહયમાએ  ડ ુંગયની આંખભાું 
ક્ાુંમ સ ધી તાક્ા જ કમો.”  આ જ વતખાય દહયમાના હૃદમભાું ણ શત. છી ત એક છી એક એભ 
ઘટનાઓ ફનતી જામ છે. ડ ુંગય મ ખી વાભે આંખ ઊંચી કયે છે. એને તાના ળાયીહયક ફે દફાલે છે. તાના 
ખેતયભાું ભળીન મકૂલાની ફધી તૈમાયીઓ કયી રે છે અને નવ ું ભળીન રઇ ણ આલે છે. આ દયેક ફાફતભાું 
દહયમા તેની વાથે છે – ભાનવવક, ળાયીહયક અને આવથિક દૃષ્ટટએ ણ. નલરકથાભાું ટેકવનકર યીતે નાયીલાદી 
રક્ષણ દેખાલાનાું શલે ળર  થામ છે. અદેખા મ ખીન લસ્ત એક યાતે ખેતયભાું યખ ું કયી યશરેા દહયમા અને 
ડ ુંગયને દફચે છે. લસ્ત અને તેના ભાણવ ભીને ફુંને ય ાળલીણાની શદે ળાયીહયક અત્માચાય કયે છે. 
આ વભગ્ર આત્માચાયન વાક્ષી છે ખેતયભાુંન કલૂ.  ડ ુંગયન ું ભગજ અને ભન આ અત્માચાય વશન કયી ળકત  ું 
નથી અન ેતદી બાાભાું ‘ગોંડ’ એટરે ગાુંડણનાું રક્ષણ તેનાભાું પ્રલેળી જામ છે. વતન ેભાનવવક યીત ે
બાુંગેર જઇને અવહ્ય લેદનાગ્રસ્ત શલા છતાું દહયમા ઊબી થામ છે. વતન ેજાગત કયલા, વતનાું વનાને 
જાગતાું કયે છે. શલે આ ઘટના ત આણા વભાજની દૃષ્ટટએ વલળચત્ર થઇ ગઈ કશલેામ કે વત ફીભાય છે અન ે
તેની વેલા કયલાની જગ્માએ દહયમા ત ખેતયભાું જામ છે, કાભ કયે છે અને ઘયન ું બયણણ કયે છે! આ 
આખ કુંકાવ જેના રીધે ઊબ થમ છે તે ેર કૂલ છે એભ દહયમા ભાને છે. અને જૂના એ કલૂાને યૂીને નલ 
જ કલૂ ફનાલલાની શાભ બયે છે. આલી હયસ્સ્થવતભાું ગાભની સ્ત્રીઓ એક હશિંભતલાન સ્ત્રીને પ્રત્વાશન આલાને 
સ્થાને અલલાણી ઉચ્ચાયે છે. “ અરી, તાયા બામડાને દલા-ફલા ત કયામ !’ ‘ચ્મોંથી કયાલે ? નલા  કલૂાના 
તામપાભાુંથી નલયી થામ ત કયાલે ને?” કઈની વરાશ, ત કઈન ઠક આ ફધ ું અભાન દહયમા વાુંબી 
યશી. આ રકને કણ વભજાલે કે ખર ું વતીત્લ ાછ વગી ભયલાભાું  નહશ, વગીને જીલલાભાું છે ! 
Feminism is not concerned with a group of people it wants to benefit, but with a type of injustice it 

wants to eliminate: it is a movement against injustice than a movement for women.” લગય લાુંકની વનિંદા 
ળણન જ પ્રકાય છે જે તભને ભાનવવક તડલાભાું કાુંઈ ફાકી નથી યાખતી. ણ દહયમા ના તટૂી. તાની 
વાથે ડ ુંગયન બાઈફુંધ બીખ, એની લહ  કાળી, તાન દીકય ભપ, ડ ુંગયના કાકા નાગજી અને તેભના વભત્ર 
બગત આ ફધાુંને તનતડ ભશનેત કયતાું અને વશકાય આતાું જઇને દહયમાને પ્રત્વાશન ત ભત ું જ ણ 
વાથેવાથે તેન અંતયાત્ભા કાયી ણ ઉઠત, “આ અકની (શકની) રડાઈના ચાે ચડયા લગય ન’ત  ું જજલાત  ું ? 
દફમે, ચુંમે જીંગ્ગી કાઢી નોંખલી’તી ને ? તે શોની શોંભે ફાઝીળ ? અરી ફઇ, જ ગજ ગથી ચારત  ું આય  વે 
એભાું ચેટર પેયપાય કયી શકલાની’તી ત  ું? ફધી ફતયા એક તને થામ વે.” (આ વુંલાદ દ્વાયા રેખક આણા 
વભાજન ું પ્રવતફુંફ જ દેખાડે છે!) ણ આ ત દહયમા છે. દાજી (ડ ુંગયના કાકા નાગજી) કશ ેછે તેભ બડ જેલ 
ડ ુંગય શાયી ગમ ણ આ ફઈ ત જ લ ! બીખ ત કશતે કે ભાયે જ આવ ું ફૈર ું શમ ત હ ું ત આખ ું ગાભ જીત ું. 
એટરે જ દહયમા કશ ેછે, “જાતને ુંાે કઈ નઈ લે. થાકી ત લાત ખયુંબે જ ડી.” અને કલૂ ચણામ જાણે 
કઠ્ઠણ લયા ય નશી ણ દહયમાના જયાલય ફૈડા ય !  

વભમ એલ ણ આલે છે જમાયે ડ ુંગયને ભયરી દલાખાનાભાું ભકરલાભાું આલે છે. આવથિક બીંવ 
લધતી જામ છે. ણ બાયતીમ નાયીને ગશૃ વ્મલસ્થાન કયલા ભાટે એભ.ફી.એ. કયલાની જરૂય નથી શતી. 
ડાફા શાથને ણ ખફય ના ડે એલી વ્મલસ્થા જભણા શાથ લડે સ્ત્રીધનથી થઇ જતી શમ છે! અકાના આ 
વભમભાું નાન ભપ ણ તાની ભાતાની ખ ભાયીને જઈ યશતે. દહયમાની આંખભાું આંસ  જઇને તેને  થત  ું, “ 
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ભા યડે વે? ભાયી ભા ?”  તે થામ જ ને ! દહયમાના આ શલનભાું શાડકાું ઓછા ન’તાું નખામાું. મ ખી અને તેના 
વાગયીતએ કલૂાભાું ભયેલ ું ગધેડ ું નખાવ્ય ું, રીવ પહયમાદ ણ કયી જઈ, ગાભ લચ્ચે બીખાને તભાચ ભામો, 
ગાભભાું દહયમાની આફરૂના ધજાગયા ઉડે તેલાું ળાષ્દદક ફીબત્વ ફાણ ચરાવ્માું.... ણ દહયમા શાયી નહશ. 
વતને વાજ કયલાની એની રગની શતી, વતના વનાએ એને શાયલા દીધી નશી. ણ વાથવેાથે એ મ 
શકીકત છે કે દહયમા તાના શક ભાટે રડી એટરે શાયી નહશ. અન્મામ વશન કયલ કદાચ વશરે છે અઘર ું ત 
છે અન્મામ વાભે રડવ ું અને એ ણ વાભા લને! દહયમાની આ શાભ  વવભન દ’બ લાની આ વલચાયવયણી 
વાથે ભે ખામ છે કે  સ્ત્રી તેના દેશને કાયણે નફી છે,  ર થી ઉતયતી છે એવ ું નથી ણ એના વાભાજજક-
વાુંસ્કૃવતક ઉછેયને કાયણે તેન ું ઘડતય જ એ પ્રકાયે કયલાભાું આલે છે.  A woman is not born but made. 

Biology is not destiny.  

વતને ાણી ચઢાલી, આપત લશયતી દહયમા તાના ઘય ક ટ ુંફ અને ખેતીની ફાજી વુંબાે છે, દહયમા 
ધીયજ અને ક નેશલૂડક કાભ રે છે. મ ખીની ચુંડા ટકી વાભે ભેદાને ડે છે. અને કુંકાવવમા કલૂાન 
હશિંભતલૂડક અંત આણે છે. દહયમાની ક નેશ, એની હશમ્ભત અને વ્મલશાયસઝૂ તથા દૂયુંદેળી ધીયજ – આ ફધ  
એક ગ્રાભીણ સ્ત્રી જે યીતે દાખલે છે એ નલરકથાન ું મ ખ્મ આકડણ છે.  

 

“અગાઉ ભેરી ગ જયાતી ગ્રાભીણ નાવમકા યાજ  કે ચુંદાથી (‘ભાનલીની બલાઈ’) (‘જનભ ટી’) એ ળબન્ન 
છે. યાજ ને કાળુની, ત ચુંદાને બીભાની ઓથ છે જમાયે દહયમાને એકરુંડે રડલાન ું આવ્ય ું છે. બીખ કે દાજી છે 
ણ આભનેમ દયનાયી દહયમા છે.” 

 

દહયમા કુંકાવવમા કલૂાન ું ાણી અગયાજ ગણીને એ વમત કયતી નથી ત્માયે ફધા એને ગાુંડી ગણે છે, 
યુંત   બેંવ યાખીને એ ગણતયી કયી ફતાલે છે ત્માયે દાજીની ભાપક બાલક ણ અશબાલ અન બલી ળકે છે. 
નલ કલૂ ખદલાના એના વનણડમે એને ગાુંડી ગણાલી તમ એ કશ ેછે કે “અભાયે વૈમાય ગુંડા લેઠલાન છે!” 
સ્લભાનની રડત ભાટેની સ્ત્રીશઠન ું વલયરળચત્ર દહયમા વનવભિે આણને પ્રાપ્ત થામ છે. એ જ યીતે દહયમા જીલન 
જીલલાની નીવત ણ સ ેઠે જાણે છે. જેલા વાથે તેલાની નીવતભાું તે લધાયે ભાને છે, ને આથી જ તે નલ કલૂ 
ખદલ અને કુંકાવવમ કલૂ યૂલ એલી ટેક રે છે અને એની ાછ તેના જીલનન ું આગવ ું ળચિંતન ણ યશલે  ું 
છે. તે કાળીને ઉદે્દળીને કશ ે છે કે, “લાત એકરા કલૂાની નથ્મ આ ત શાચ શાતય રડલાની લાત વે.... કાળી, 
જીલતયન અયથ વેભાું વે એ ત  ું જણચ્છ ! જલ્ભી, જીલી અને ભામાડની લચભાું તભે જે કુંઈ કભગીયી કય 
એનાથી એના મરૂ નથ્મ થતાું ણ એ તભે ળા શાતય કય ું ? તભાયી શાતય કય ું ? કે શોના શાતય કય ું ? એની 
કદય થલાની.” આલી ઉંચા ગજાની હપરસ પી દહયમાએ વય ળદદભાું કશી છે.  

 

બાળગમ કલૂ યૂી ન ળકામ તેલી દયખાસ્ત રઈને જમાયે મ ખી અને ત્રુંફક ળેઠ આ ફાફતને રઈને 
બગત અને દાજી વાથે ચચાડ કયે છે ત્માયે દહયમા તેભાું બાગ રે છે. ત્માયે ળેઠ દહયમાને તતડાલતા કશ ે છે, 
“દહયમાઉ, આદભીની લાતભાું તભ ળા શાતય ભાથ્થાકટૂ કય વ ? આલી બોંજગડભાું તભને ગતાગભ ના ડે. 
તભ છાુંના ય.”  આ વતસૃ્તાક  ર પ્રધાન અલાજ વાભે દહયમા અલાજ ઉઠાલે છે 

 

દહયમાની આ વપતા ભાત્ર ત્ની તયીકેની કે ભાતા તયીકે નથી ણ એક નાયી તયીકેની છે. દહયમાની 
આ જ વપતાએ ગાભરકને કશલેા ય ભજબયૂ કમાડ કે, “ આ ફઈ કણફીને ત્માું જન્ભી એને ફદરે અભાયા 
કક યજતૂને તાું જ્લલ્ભી શત ત યાજ કયત યાજ.” , “ દહયમા ત ગાભન ું નાક છે નાક.” , “ જજગય ત એની જ. 
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ભટા ભયદ મછૂાા એની શભે ઢીરા ઘેંવ થઇ જામ.” જે સ્ત્રીઓ દહયમાની વનિંદા  કયતી શતી એ જ આજે એના 
સ્ત્રીત્લન શયખ અને ગ ભાન રઈને પયતી થઇ ગઈ. ભીઠા કલેૂ ભળીન મ કલાન પ્રવુંગ એકરી દહયમાન જ ન 
યહ્ય શલે.  

નલ ‘કલૂ’ ખદામ તેભાું ભીઠાું જ ણ આવ્માું અને ભળીન ણ મકૂાય ું અને ાણીન ધધ ણ 
ખેતયભાું લહ્ય. આ ફધી ઘટનાઓ પ્રતીકાત્ભક ફની યશ ેછે. વભાજ સ્ત્રી અને  ર  ફુંનેની હશિંભત અને વભજથી 
ઉજ ફને છે. ‘કલૂ’ તાના ેટાભાું કેટલ ુંમ જ ધયફીને ફેઠ છે એભ નાયી તાના હૃદમભાું કેટરીમ 
લેદના, માતના અને ળણ ધયફીને ફેઠી છે છતાું ફશાય ત ભીઠ ું જ જ રાલે છે !   

 

  ‘કલૂ’ નાયીલાદી કથા કશી ળકામ કે નશી ? 

- ળયીપા લીજીલાા કશ ે છે કે સ્ત્રી કે  ર  કઈના ણ શાથે રખામેરી કૃવતભાું જ નાયીના આંતહયક 
વલશ્વભાું ડહકય ું થય ું શમ, એના વુંલેદનજગતને સ્ળી ળકાય ું શમ, સ્ત્રી શલાના કાયણે જ એના બાગે 
વશન કયલાન ું આવ્ય ું શમ ત એલી કૃવતને આણે નાયીલાદી કૃવત કશી ળકીએ. 

- વર્જન ભાટે રેખકન ું ભેન-વ ભનરી, વ ભન – ભેનરી શવ ું અત્મુંત આલશ્મક છે.  

- નાયીલાદના ામાભાું ણ અવભાનતા, અન્મામ અને ળણન વલયધ છે.  

- નાયીલાદ વાહશજત્મક વુંજ્ઞાની વાથવાથ એક વભાજળાસ્ત્રીમ વુંજ્ઞા ણ છે.  

- ભળણરાર શ. ટેર નાયીલાદી કૃવત કને કશલેામ તે દળાડલતા કશ ેછે, જેભાું  

 નાયી વુંલેદના કેન્રભાું શમ. 
 નાયી જીલનની વભસ્મા કેન્રભાું શમ. 
 ળણ વાભે પ્રગટત વલરશ કેન્રભાું શમ. 
 તાના વનજ તત્લ ભાટે નાયી ઝૂઝતી શમ. 
 લેઠલા છતાું શાય નહશ સ્લીકાયતી નાયી શમ. 
 ‘વ ભન’ તયીકે નહશ ણ ‘હ્ય ભન’ તયીકે ઓખાલા ભાટે ઝઝૂભતી નાયી શમ. 
  ર  કે સ્ત્રી કઈણ દ્નાયા રખામેરી શમ ણ વશજ યચના ફની આલતી શમ ત આલી લાતાડઓ 

નાયીલાદી લાતાડ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે.  

તારણ :  

નાયીલાદના વુંદબે ઉયક્ત ફાફત તાવીએ ત ‘કલૂ’ નાયીલાદી અને નાયીકેન્રી નલરકથા છે. જ 
કે અળબેક દયજી કશ ેછે, “ કલૂ’ નલરકથાએ નાયીલાદી નલરકથા નથી યુંત   નાયીકેન્રી નલરકથા છે. 

બગલદૌ  ગભુંડ મ જફ ‘નાયીલાદ’ ળદદન અથડ થામ છે, ‘ સ્ત્રીઓને વિા અને સ્લાતુંત્ર્મ ભવ ું જઈએ 
એલ ભત.’ અશીં ‘કલૂ’ નલરકથાભાું રેખકે દહયમાને ક ટ ુંફ વાભે ઝઝુભતી નહશ ણ વભાજ વાભે ઝઝૂભીને 
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તાના શકની સ્લતુંત્રતા રેતી દળાડલી છે. વુંવાય વિાથી નથી ચારત એકભેક પ્રત્મેના વભડણથી ચારે 
છે. હ ું એવ ું ભાન ું છું કે રેખક અશીં દહયમાને એ વન્ભાન અાલલાભાું વપ થમા છે એટરે આ નલરકથાને 
નાયીલાદી કશ કે નાયીકેન્રી કશ વિા અને સ્લાતુંત્ર્મથી ણ ઉય એલી નાયી વન્ભાનની કથા કશી ળકામ.  

સદંર્ષ સચૂિ : (ેખકના વણાષનકુ્ર્મ મજુબ)  

 

I. અળબેક દયજી - ‘કલૂ’ નાયીકેન્રી નલરકથા  

II. અળક યી ગસ્લાભી - ‘કલૂ’  

III. અવનરા દરાર – ‘ભાન ી’ (વાહશત્મભાું નાયી) 

IV. ઉલડળી ભન પ્રવાદ ુંડયા (વુંા.)- ‘નાયીલાદ’ (વલબાલના અને વલભળડ) 

V. ડૉ. યાજેન્ર ભશતેા- ‘બાયતીમ વાહશત્મભાું નાયીલાદ’  

VI. ટેર ભળણરાર શ.(વું.) – ‘ન્ના નામકન લાતાડરક’ 

VII. યુંજના શયીળ (અન . ફેરા ઠાકય) – ‘બાયતીમ નાયીઓનાું દળચહ્ન’ 

VIII. લજર્જવનમા વ લ્પ - ‘તીક ઓયડ’  

IX. ળયીપા લીજીલાા - ‘ળતરૂા’    

X. The second sex (1949) – Simon D’Bua  

XI. The Sceptical Feminist’ by  Janet Rad cliffe Richards  
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