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                      સ્ત્રી જીવનની વાસ્તવવકતા અભિવ્યક્ત કરતી કૃવત : अनसनुी चीखें 
 

બાયતીમ વભાજ વ્મલસ્થાભાાં સ્ત્રીન ાં જીલન યશસ્મભમી યીતે લણામેલ ાં છે, જ્માયે કઈ ફાફત સ્ત્રીન ે
ભટી કે વલળે ફતાલલાભાાં આલે અથલા દ વનમા વાભે પ્રસ્ત  ત કયલાભાાં આલે ત્માયે સ્ત્રી ધભમની 
આધાયળીરા ફની જામ છે, યાંત   વાંવાયભાાં એજ સ્ત્રી રયલાય-વતથી થડી વલર દ્ધ જામ અથલા તાના 
વલચાય અભબવ્મક્ત કયે ત ણ તેભને ઢય-ભાય ભાયલાભાાં આલે છે અથલા તેભને ળબ્દ દ્વાયા બેદલાભાાં 
આલે છે. સ્ત્રી વાંવાયભાાં જ ન શમ ત ? તેલી અવાંખ્મ કવલતાઓ ભી આલે છે, બાયતના રગબગ 
પ્રદેળભાાં ‘જમ ભાતાજી(દી)’ ફરાત  ાં જલા ભે છે યાંત   ય લતી જ તાની ભજી મ જફ લાસ્ત્ર શયેે ત 
વભાજભાાં તેભને શમે કે શીન ભાનલાભાાં આલે છે, વવનેભા પ્રેભી વભાજ વવનેભા વભાજન ેત્રણ કરાક  યત  ાં જ 
વીવભત યાખ ેછે, ફશાય નીકતા જ વવનેભા ભાત્ર વવનેભા યશી જામ છે. બાયતીમ વભાજને ભાટે વાચ ેજ 
એક જાશયેાતભાાં વલદ્યા ફારન ‘દગરે રગ’ કશ ેછે.  

બાયતીમ વભાજભાાં યશતેી જાગતૃ નાયી અથલા સ્લતાંત્ર નાયી તાન અલાજ બ રાંદ કયલા ભાગે છે, 
તેભાાં અમ ક ભરશરા વપ ણ થામ છે યાંત   રગબગ સ્ત્રી તાન અલાજ બ રાંદ નથી કયી ળકતી, તેભના 
આંસ ઓ ઘયના કઈ ખણૂાભાાં સ  કાઈ ચકૂ્યા શમ છે, પયી બીના થલા ભાટે. ઘયની દીલાર તેની વાક્ષી શમ 
છે તેભજ તેભના સ ના વવવકાયા રદલાર અને ાંખાઓ લચ્ચે દફાઈને ઓવળકાને બીંજલવત જલા ભે છે. 
સ્ત્રી ઉત્કમની લાત લચ્ચ ે પ્રસ્ત  ત નાટક સ્ત્રીની લાસ્તવલકતા લણમલ ે છે. ળીમક પ્રભાણે ‘अनसुनी चीखें’ 
વાાંબી ન શમ તેલી ચીચ લતમભાન વભાજન ેતાની વાચી ણ ખયડામેરી ફાજ ાંને ફતાલે છે.  

‘अनसुनी चीखें’ નાટક સ નીતા તાયા યેએ રખ્ય ાં છે, તેભજ ‘વભકારીન બાયતીમ વારશત્મ’ વાભવમકભાાં 
પ્રકાવળત થમેલ ાં છે. તેભાાંથી જ અશીં પ્રસ્ત  ત નાટક વલે લાત કયલાભાાં આલી છે. રેભખકા ભશાયાષ્ટ્રની 
લતની છે, ભાટે સ્લાબાવલક જ તેભની બાભાાં વલદ્રશન બાલ આલી જલાન. આ વલદ્રશ ભાત્ર નષ્ટ્ટ કયલા 
ભાટે નથી, યાંત   નલવનભામણ ભાટે છે. સ્લસ્થ વભાજની યચના ભાટે છે. ફાંગાી વારશત્મ વાભાજજક 
ભચિંતનની વાથ ે ઉભદા વભાજ યચનાની લાત કયે છે, ત ભશાયાષ્ટ્ર વારશત્મ વાભાજજક રયલતમન અને 
વલદ્રશની લાત કયે છે. રશિંદી વારશત્મ દયેક વારશજત્મક પ્રવતરિમાને બાયતીમ રૂ આે છે. પ્રસ્ત  ત નાટક 
રશિંદીભાાં રખામેલ ાં છે, તેભજ વાભાન્મ ભાણવ વભજી ળકે તેલી યીત ેઅભબવ્મક્ત કયલાભાાં આવ્ય ાં છે. પ્રથભ 
તેભના કથાનક ય દૃષ્ષ્ટ્ટાત કયી રઈએ.  

એક સ્ત્રી ‘મ ગ્ધા’ ટીલીના ભાધ્મભ દ્વાયા ‘વાાંઝા ચલૂ્શા’ભાાં ‘નાયી ત  ાં શૈ વફ ે બાયી’ કામમિભ ચરાલે છે, 
જેભાાં દયેક સ્ત્રીને તાની લાત કશલેાન અવધકાય વખી વશરેી આે છે, જેભાાં અનેક સ્ત્રીઓ તાની વ્મથા-
લેદના-વભસ્મા અભબવ્મક્ત કયે છે, જેભાાં સ્ત્રી કડાાં શયેલાથી ભાાંડી, ઉચ્ચ સ્ત્રીઓની સ્લચ્છાંદતા ણ 
દળામલલાભાાં આલી છે, વભાજની દયેક લગમની સ્ત્રીન ેઅશીં સ્થાન ભળય ાં છે. નાટકની ળરૂઆતભાાં જ નાટકની 
ગાંબીયતા ય ટીપ્ણી મ કલાભાાં આલી છે.  
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“भहहराओॊ के प्रतत अऩयाध औय उनका शोषण कयने की बावना फढ़ती यही है | घयेरू हहॊसा की जड़ें 
हभाये सभाज तथा ऩरयवाय भें गहयाई तक जभ गई है | शायीरयक हहॊसा के अरावा रैंगगक, भौखखक औय 
बावनात्भक हहॊसा बी होती यही है | अत्माचारयत नायी की चीख़ स ेआसभाॉ बी काॉऩ उठता है, ऩय उनका हदर 
नहीॊ दहरता जो उसके सम्भान औय सुयऺा के लरए वास्तव भें जजम्भेदाय हैं | औय हदन-प्रततहदन चीॊखों की 
सॊख्मा फढ़ती जा यही है |”1 

‘મ ગ્ધા’ ટીલીના ડદા ય આલી તાના કામમિભની ઘણા કયે છે તેભજ કશ ેછે કે, આજે સ્ત્રીઓ 
ખફૂ આગ લધી યશી છે, તે ઘય શમ કે ઓપીવ, વવનેભા શમ કે સ્ટ્ર્વ લગેયેભાાં. ત્માયે પનીંગ 
કામમિભભાાં તેભની વાથે ળેપારી ત્રકાય લાત કેયે છે. જે વભાજભાાં ઉચ્છ લગમની કશલેાતી પ્રગવતળીર 
ભરશરાઓની લાત કયે છે, જેભાાં વત્મતા છે : 

“ककटी ऩाहटिमों भें व्मस्त यहनेवारी ऐसी ही एक भहहरा ने एक भॊच ऩय कहा था, “ऩतत हभें ऩेऩय 
नैऩककन सभझता है | जफ चाहे मूज़ ककमा औय पें क हदमा |” रेककन भैं इन देववमों को फताना चाहती हूॉ आऩ 
ख़दु अऩनी भज़ी से नैऩककन फनी हैं | अऩनी एनजी ऩॉजजहटव चीज़ों ऩय नहीॊ इस्तेभार कय यहीॊ | झूठी 
चभक-दभक भें ही खशु हैं आऩ ! ककसी ऩीड़ड़त भहहरा सॊग फ़ोटो खखॊचवाकय ऩेऩय भें छऩवाने से नायी-
उत्थान नहीॊ हो जाता है | आऩ बी तो अऩने ऩतत जैसी ही हो | इन ऩीड़ड़त भहहराओॊ को नैऩककन की तयह 
इस्तेभार कय यही हो | जफ चाहा मूज़ ककमा औय पें क हदमा कचये के ड़डब्फे भें ! कहा जाता है ‘ककसी बी 
याष्ट्र की प्रगतत का सवोत्तभ थभािभीटय है, वहाॉ की भहहराओॊ की जस्थतत |’ भुझ ेरगता है सभझदाय को 
इशाया ही कापी है |”2 

કલ્ન કે લાત તેભજ વ્મલશાય દયેક ભરશરા તાની યીત ે કયતી શમ છે. ઉચ્છ લગમની ભરશરા 
તાના ળયીયન ે ર  ઉમગભાાં રે છે તેની લાત ‘નેકીન’ દ્વાયા કયે છે. વાભાન્મ ભરશરા ભાટે એ ળક્ય 
નથી. વાથે વાથે ળેપારીની લાત દ્વાયા આણન ેએ ણ જાણલા ભે છે કે વભ્મ વભાજની નાયી તાન ે
પ્રગવતળીર ફતાલલા ભાટે વાભાન્મ કે ગયીફ ભરશરા વાથ ેભોંઘા કડાાં, ઊંચી શીર શયેી પટા ડાલ ેછે. 
આભ, નાયી ફીજી નાયીન ાં ળણ કયે છે. લાસ્તવલક જીલનભાાં ણ નાયીલાદી આંદરન તાની રદળા 
નક્કી નથી કયી ળક્ ાં. જેટરી બાયતભાાં જાવત, જેટરા લગમ, તેભજ જેટરા ઘય તેટરી વાભાન્મથી ગાંબીય 
વભસ્માઓ ખદફદે છે. ભરશરાના પ્રશ્ન આલી યીત ેગ ૂાંચલાતા જ યહ્યા છે, તેભાાં  ર ની વાથે વાથે સ્ત્રીન 
ણ શાથ છે.  

મ ગ્ધા ણ યાજનીવતક વ્મક્ક્તના પનની યાશ જ એ છે, અથલા એભ કશી ળકામ કે, પ્રગ્રાભય તેભને 
યાજનીવતક વ્મક્ક્ત વાથે લાત કયલાન ાં કશતેા શમ, જેભ કે, અશીં સ્ષ્ટ્ટ થત  ાં નથી. યાંત   ખાવ વ્મક્ક્તઓની 
વાભે વાભાન્મ વ્મક્ક્તઓન ાં કઈ જ ભશત્લ યશતે  ાં નથી તે ણ અશીં એક ઘયભાાં યૂી દીધેરી ભરશરા દ્વાયા 
જાણલા ભે છે. આણાાં વભાજભાાં એલા વ્મક્ક્તઓ ણ યશ ેછે, જે દશજે ભાટે જ રગ્ન કયાલતાાં શમ છે. 
તેભજ એક લાય દશજે રઈ રીધા છી ણ વાભાન્મથી વલળે ભાાંગણીઓ થવત યેશ ેછે. સ્ત્રી જાણ ેરૂવમા-
ૈવાન ાં ઝાડ કે ભળીન શમ. આ ભાનવવકતા આણા  ર પ્રધાન વભાજની વલળેતા છે. એક સ્ત્રીને તે 
રક કેલી યીત ે ાગર ઘવત કયી ળકે છે, તભેજ વભાજભાાં ણ તેભન ાં સ્થાન શાંભેળાાં વલળે યશ ે તે 
ભાટેના પ્રમાવ પ્રસ્ત  ત છે.   
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“वे भुझ ेखाना बी नहीॊ देते औय कभयें भें फाॉधकय यखते हैं ... भैं गचल्राती हूॉ तो सफको फताते हैं, 
“हभाये तो बाग ही पूटे, ऩागर हो गई है हभायी फहू...” दस हदन, एक फाय तो दस हदन खाना नहीॊ हदमा था | 
नहाने बी नहीॊ हदमा | नहीॊ, भैं ऩागर नहीॊ, बफरकुर नहीॊ, तुभ फताना इनको, भैं ऩागर नहीॊ हूॉ | वह तो बूख 
स,े अकेरेऩन से, औय अॉधेये से घफयाकय गचल्राती हूॉ |” 

ऩय मह रोग ऐसे ही बूखा भाय देंगे औय कपय दसूयी शादी... ढेय साया ऩैसा रेकय... कपय उसकों बी बूखा 
भायेंगे... कपय तीसयी शादी... कपय ढेय साया ऩैसा... नोट छऩने की भशीन है... इनका रड़का... देखो फ़ोन भत 
काटना... भैं कुछ कहना चाहती हूॉ... |”3 

શરેાાં દીકયીને દશજે વાંદબે દૂધ ીતી કયલાભાાં આલતી શતી, વભાજભાાં દૂધ ીતી કયલી એવ ાં કશવે  ાં 
જાશયેભાાં વાભાન્મ કશલેાત  ાં. અશીં એક રયલાય તાની લહ ને દશજે લધ  રઈ આલલા દફાણ કયે છે, 
ગયીફ ભધ્મભલગમની લહ  તાના વતા ાવેથી કેટલ ાં રઈ ળકે, જમાયે તે દશજે રાલલા ભના કયે છે, 
ત્માયે તેભને ાગર ખાલી, તાના બાગ્મ ફૂટી ગમા શમ તેલ દેખાલ કયી ભાસ ભ લહ ને ાગર ઘવત 
કયી એક અરગ રૂભભાાં યૂી દેલાભાાં આલે છે. યાંત   તેભની વભસ્માન ાં કઈ વનયાકયણ આલે તે શરેા જ 
યાજનીવતક વ્મક્ક્તના પનન ેકાયણે તેભન પન કાી નાખલાભાાં આલે છે. અશીં ણ એક અવાંલેદના જલા 
ભે છે.  

આખયે મ ગ્ધા લાસ્ત્ર ફદરી ળ ય યત પયે છે અને ખ રાળ કયે છે કે, હ ાં ભાત્ર વભવભિી કયતી શતી, 
ભને ણ આ કામમિભ ખફૂ વાંદ છે. આભ કશી, તે તાની જ લાત દળમક વાભે યજ  કયે છે. આભ જઈએ 
ત મ ગ્ધા દ્વાયા બાયતીમ વભાજની ભાનવવકતા જ વલળે પ્રસ્ત  ત થામ છે.  
મ ગ્ધાન ણ એક વભમ શત, એક ય લક તેની વાભ ેપ્રેભ પ્રસ્તાલ મ કે છે. ફાંને એક ફીજાભાાં ખલાઇ જામ 
છે. પ્રેભી મ ગ્ધાને જતા જ કશી ઉઠે છે : 
“हजायों ख़्वाहहशें ऐसी, कक हय ख्वाहहश ऩे दभ तनकरे, 
फहुत तनकरे भेये अयभाॉ, रेककन कपय बी कभ तनकरे |”4 

વભમની વાથે મ ગ્ધા તાના પ્રેભી વાથ ેપ્રેભરગ્નભાાં જડામ છે. ફાંનેન પ્રેભ અભય શત, ફાંને જાણ ે
એક ફીજા ભાટે જ ફન્મા શમ તેભ લતે છે. રગ્ન છી વભમ જતા મ ગ્ધા પ્રેગનન્ટ યશ ે છે. યાંત   ૮ 
ભરશનાભાાં તેભન ાં ફાક અલતયે છે, તે ણ ફેટી જ શમ છે, તેભન ાં તાત્કાભરક મતૃ્ય  થામ છે. દ ુઃખ ત થય ાં 
યાંત   તેભને તેભના પ્રેભ ય વલશ્વાવ ભાટે તે વનયાાંતે સ એ છે, યાંત   એક યાતે અચાનક કઈ ગાંબીય સ્લપ્ન 
આલે છે અન ેતે જાગી જામ છે, વાભેના ફેડ ય એક સ્ત્રી તેની જ વાભે જ એ છે, તે તેભને તાની વ્મથા 
કશ ેછે : 

““क्मा हुआ फहन ?” फुया सऩना देखा ? सोने का नहीॊ | भुझ ेबी सुराने की मे रोग फहुत कोलशश कयत े
हैं, ऩय भैं नहीॊ सोती | एक दपा सो गई तो मे रोग भेया कुछ बी कयेंगे | भुझ ेक्मा हुआ है ? कुछ हुआ है 
भुझ े? कुछ बी तो नहीॊ | ददि नहीॊ, फुखाय नहीॊ, कोई तकरीफ़ नहीॊ | भेये से रड़का नहीॊ हुआ न... तो दसूयी 
फहू रानी है उनको | छोड़ हदमा भुझ ेभयने के लरए | एक दपा सो गई न तो भाय डारेंगे भुझ!े ...उन रोगों 
को ख़फू ऩहचानती हूॉ भैं... भाय डारेंगे भुझ.े.. भैं नहीॊ सोती... तुभ बी भत सोना !”5 

તે સ્ત્રી ાગરની ભાપક રદલવ-યાત જાગતૃ યશ ેછે, તેભની અંદય જીજીવલા શજ  ફાકી છે, તે ણ ભા 
ફનલા ભાગે છે, યાંત   કઈન બગ રઈને નરશ. તે જીલલા ભાગે છે ભાટે સઈૂ વલળે નથી ળકતી, જ તે 
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સ એ ત તેની વાથે કઈ ણ થઇ ળકે તેલી તેન ેબીવત છે. વભાજભાાં આલા ણ રયલાય છે જે સ્ત્રી સ્ત્રીન ે
જન્ભ આે તેભને જ ભાયી નાખ ેઅથલા ભયાલી નાખ ેછે. ખયેખય ત, સ્ત્રીન ે ત્રી- ત્ર આલળે તે  ર  ય 
વનબમય છે, આભ છતાાં સ્ત્રીને બાગ ેવશન કયલાન ાં આલે છે.  

મ ગ્ધાને ણ ેરી સ્ત્રીની લેદના તાની ફનતી જતી શમ તેભ રાગ ે છે, મ ગ્ધા આ છી ણ 
કેટરીમે લાય પ્રેગનન્ટ યશી યાંત   કસ લાલડ થઇ જતી શતી. વાંતાનપ્રાપ્પ્તની પ્રફ ઈચ્છા વતને અથલા 
ત્નીથી ઇતયભાાં યવ ઊબ થામ તેભ વતન વ્મલશાય ફદર ેછે.  ર ને તાની ઈચ્છાઓને વાંતલા 
ભાટે એક કાયણ ણ ભી જામ છે. મ ગ્ધા આખયે રગ્ન ફાંધનથી મ ક્ત થામ છે.     

મ ગ્ધા સ્લાભબભાની સ્ત્રી છે, સ્લાલરાંફી ણ. ભાટે તે તાન ાં એક અરગ ઘય ફનાલે છે, અને 
ઓરપવભાાં કાભ કયે છે. વભાજભાાં એકરી સ્ત્રી વોની સ્ત્રી જેવ ાં  ર  ભાની રેત શમ છે.બાયતીમ વભાજની 
 ર લાદી ભાનવવકતા ત્માાં સ  ધી આલે છે કે, જે ભખડકી વલળાર શતી ત્માાં ફેવીને લાાંચલાન ળખ ણ 
મ ગ્ધા યૂ નથી કયી ળકતી. તેભને ફધ  જ ફાંદ યાખવ ાં ડે છે. ફાયી ફશાય ફીજી ઈભાયતના ભશાળમ 
કઈક બદ્દા ઈળાયા વાથ ેઊબા જ શમ છે, યસ્તાઓ તેભને ભાટે ટીક્ખડી ખયના અડ્ડા ફની જામ છે, 
ભફલ્ડીંગન લચભેન ણ વભરટિંગની સ ચના આતા આતા ચા-ાણી ીતા-ીતા શાથન સ્ળમ કયી રે છે 
અને કેશતે જામ છે કે, ‘કઈ ણ વેલા શમ ત અડધી યાતે ફરાલી રેજ’. આભ, મ ગ્ધા એકરી યશલેા 
છતાાં, સ્લતાંત્ર યીતે યશી ળકે તેલી રયક્સ્થવત નથી.  ર  લગમ ભાટે એકરી સ્ત્રી શાંભેળાાં યશસ્મ યશી છે, ભાટે 
તે તેભની એકરતાન રાબ ઉઠાલલા ણ તત્ય યશ ેછે. જે મ ગ્ધાના જીલનને લધ  કષ્ટ્ટભમ ફનાલે છે. 

“आऩ ही फताइमे, जो फातें ऩुरुषों के लरए सही, वही औयत के लरए ग़रत हो जाती हैं ! मह कैसी 
व्मवस्था है, जो अकेरी औयत का जीना दबूय कय देती है, उसकी भजफूयी का फ़ामदा उठाना चाहती है | 
घुटन-सी होती है भुझ े!”6 

મ ગ્ધા આલી વલકટ રયક્સ્થવતભાાં શમ છે જમાયે તેભન વત-પે્રભી અન્મ સ્ત્રી વાથે રગ્ન કયી, સ ખી 
દાાંત્મજીલન વાય કયે છે. મ ગ્ધા કેટરીમે લાય પે્રગ્નન્ટ થામ છે, યાંત   યીક્ષણ છીથી તેભન ાં એફળમન 
થઇ જત  ાં શમ છે. જેન વાદ અથમ, બાયતીમ વભાજભાાં સ્ત્રી-ફેટી આજે ણ ઉેભક્ષત છે, તેભજ સ્ત્રી આજે 
ણ ફાક ેદા કયલાન ાં ભળીન છે તેવ ાં વાભફત થામ છે. મ ગ્ધા તાની એકરતાને કેટરાાંમ પ્રશ્ન છેૂ છે, 
શલે તેને વાાંબનાય ભાત્ર રદલાર અને પવનિચય છે. પે્રભ એક છર છે, જેના દ્વાયા  ર  તાની 
લાવનાઓને વાંતે છે. મ ગ્ધા ણ આલા પ્રાંચન બગ ફની છે, યાંત   તેભન ાં જીલન ત યગદામ 
ગય ાંને ! લાયાંલાયના એફળમનથી તે શલે ભાતા ફની ળકળે કે નશીં ? તે શલે પયી કઈ વાથે જડામ ળકળે કે 
નશીં ? જેલા પ્રશ્ન ઉક્સ્થત છે. તે કશ ેછે,   

“क्मा भैं फच्चा जनन ेकी भशीन बय थी ? एक ऩजुाि ख़याफ हुआ, तो पें क दी भशीन ! औय ककतनी 
होलशमायी स ेसाया दोष भेये ही लसय भढ़ हदमा उसने !”7 

મ ગ્ધાને તાની કૉરેજન વભત્ર ‘આકાળ’ ભે છે, જે તેભને પયી રશિંભત આે છે, વાથે વાથે મ ગ્ધાને 
એક ક્સ્ભત આી જામ છે. ત્માયથી મ ગ્ધાન ાં જીલન પયી ળર  થામ છે. શલે તે સ્ત્રી જીલનના અન બલને 
વાાંબે, વભજે અને વનયાકયણ રાલલા સ્ટેરા (સ્ત્રી વભત્ર) વાથે પ્રમાવયત ફને છે. સ્ટેરા તેભજ તેભના વભત્ર 
દ્વાયા એ ણ જાણલા ભે છે કે, અમ ક સ્ત્રી ણ  ર લાદી ભાનવવકતા ધયાલતી શમ છે, જે નાના 
ફાકન બગ રે છે. ત વાથે વાથે રયલાયની આવથિક રયક્સ્થવત અન ેવભાજ વાભે ઈજ્જત ખાતય 
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તાની જ  ત્રીન ાં જાતીમ ળણ ભાતા-વતા થલા દે છે. સ્ટેરા તેની બગી ફને છે. આખયે વભજણી 
તેભજ લમષ્ટ્ક થતા તે ઘયથી દૂય સ્લાલરાંફી ફની જીલ ેછે. એક રદલવ તે તાના ‘અંકર’ને ફરાલે છે. : 

“भुझ ेबोग्मा भानकय उस दरयॊदे न ेअऩनी हवस का लशकाय फनामा, भेयी इज्ज़त रूट री | रेककन क्मा 
इज्ज़त लसफ़ि  हभ औयतों की होती है ? भदों की नहीॊ ? अगय होती है तो भैं इन भदों की इज्ज़त के चीथड़े 
उड़ाऊॉ गी !’ 

ऩूयी तैमायी के साथ भैंने अॊकर को फ़ोन ककमा, ‘आऩके साथ सेक्स की भझु ेरत रग गई है, आइए ना 
भेये घय !’ सुनकय, वह कुत्ते की तयह दभु हहराता भेये ऩास आमा औय भैंने उसी यात, उसको नऩुॊसक फना 
हदमा |”8 

સ્ત્રી જમાયે તાની વાંલેદના ગ ભાલી ફેવે છે ત્માયે તે ઘાતક ણ ફની ળકે છે. તેભાાં ભભતા છે ત 
વાથે વાથે એક સ્ત્રી ણ છે, તે ધાયે ત્માયે વલદ્રશ કયી ળકે છે. સ્લતાંત્ર છે. સ્તેરાએ વલદ્રશ કયી લાવનાભખૂ્મા 
 ર ને વફક આી વાંત ભાને છે. યાંત   નલજીલન ળર ાં કયલા શજી તે વક્ષભ ફની નથી. ભાનવવક યીતે 
આજે ણ તે  ર  વભાજને નપયત કયે છે. જીલન નાન ાં નથી, તે વલળા છે અને તેભના ખારીાને 
બયલા કઈ વાથીની જરૂય જણાતી શમ છે, તેલા વાથીની જે રયક્સ્થવતને વભજી ળકે. સ્ટેરાના જીલનભાાં 
એરયક આલે છે. એરયક સ્ટેરાને કશ ેછે કે, 

“दतुनमा भें तुभ अकेरी ही नहीॊ हो स्टेरा, जो मौन हहॊसा की लशकाय फनी हो ! ऐसी ककतनी स्टेरा योज 
हवस हैं, भारूभ बी है तुम्हें ? तुभ तो कपय बी बाग्मशारी हो कक इस दरदर से तनकर तो ऩामी ! वनाि 
ककतनी जजॊदगगमाॉ येड राइट एरयमा भें ऩहुॉचकय दभ तोड़ देती हैं ! 

भैं खदु रैंगगक हहॊसा का लशकाय हूॉ | ऐसे क्मा देख यही हो ? तुम्हें रगता है, रड़कों ऩय अत्माचाय नहीॊ 
होते ? रड़के बी होते हैं ककसी के हवस का लशकाय ! ना, ना लसफ़ि  होभो सके्सुअल्स नहीॊ, फजल्क कुछ प्मासी 
ओयतें बी होती हैं इन लशकारयमों भें |”9    

આભ, રેભખકાએ એકક્ષીમ ફનીને લાત નથી કયી ણ, વભગ્રરક્ષી લાત અશીં કયી છે. સ્ત્રીની વાથ ે
 ર ન ાં ણ જાતીમ ળણ થઇ ળકે છે તે વલગત મકૂી રેભખકાએ સ્લસ્થ-વનષ્ટ્ક્ષ ભત યજ  કમો છે. સ્ટેરા 
અને એરયક વભવાંલેદન અન બલે છે અને વાથે નવ ાં જીલન ળર ાં કયે છે. સ્ત્રી- ર  ફાંનેન ેહ ાંપ-પ્રેભની જરૂય 
શમ છે, જીલનભાાં ભનના દયલાજા ખલૂ્રા શળ ેત, તાના જીલન ભાટે કણ વાર ાં છે તેભજ કણ તને ેઅન ે
ત ેકન ેવભજી ળકળ ે? તે ફાફત અશીં પ્રસ્ત  ત થામ છે.  

આકાળના વભરન અને ચચામ છી મ ગ્ધા ણ સ્લતાંત્ર ફની, તાના જીલનને ખયી યીત ેજીલલા 
પ્રમાવ આયાંબ ેછે. તેભાાં મ ગ્ધા ણ ત ેગયીફ ભાતા-વતાની  ત્રીને ગદ રે છે. તેભના ઘયભાાં આલતા 
જ મ ગ્ધા ભાટે પયી તાન ાં ફાણ જીલલાન ાં ળર  થામ છે, તેભના જીલનન ઉદેશ્મ ભી જામ છે. 
તાની  ત્રીન ાં નાભ પ્રભેથી ‘વાલની’ યાખલાભાાં આલે છે, તેના દળભાાં લમના જન્ભરદલવને ધાભધભૂથી 
ઉજલે છે. આ વાથે ઓરપવભાાં યશરે ભરશરાઓની અનેક વભસ્માઓ વાથે ણ અલગત યશ ેછે, જેભાાં વત 
ત્ની ય ળક કયે, તેભના ૈવા ય વનબમય ફની ગમા શલા છતાાં તાન ાં  ર ણ ાં ન ત્માગ,ે લગેયે 
ફાફતે રેભખકા મ ખય ફની અભબવ્મક્ત કયે છે.  

નાટકન ેઅંત ે મ ગ્ધાના શાથથી એક ખનૂ થઇ જામ છે, ફીજા કઈન ાં નરશ, ણ ેરા લચભેનન ાં. 
લચભેન એક રદલવ વભમ અને એકાાંતન રાબ ઉઠાલી મ ગ્ધાની ૧૦ લમની  ત્રી વાથ ેઅડરા કયે છે, 
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તેભજ આલી ફેહ દા-કઢાંગી ક્સ્થવતભાાં મ ગ્ધા જ એ છે, તેભનાભાાં યશરેી  ર  પ્રત્મેની નપયત એકાએક વાભ ે
આલે છે, તે લચભેનને ભાયી ભાયીને ભાયી નાખ ેછે. આભ, તાની  ત્રીને તે અંતે ફચાલે છે, નલજીલન 
ભાટે.  

પ્રસ્ત  ત નાટકભાાં અનેક વભસ્માઓને લણી રેલાભાાં આલી છે, જેભ કે આ દયેક વભસ્માને જતા દયેક 
ય સ્લતાંત્ર લાતામ અને વાંય ક્ત યીતે વલચાયીએ ત તે નલરકથા ણ ફની ળકે તેટર વલસ્તાય થઇ ળકે છે. 
‘વાત ગરાાં આકાળભાાં’ (ક ન્દવનકા કારડમા) નલરકથાભાાં ણ આલી વભસ્માઓ દળામલલાભાાં આલી 
શતી, આજે વભાજન ેજાગતૃ થલાની જરૂય છે, વભાજભાાં સ્લસ્થ ભાનવવક કેલણી આલાની ળરૂઆત 
કયલી ડળ ેનરશ ત, ‘મ ખ ભેં યાભ, ફગર ભેં છુયી’ જેવ ાં થઇ ળકે છે. આજે ‘ફેટી ફચાઓ અભબમાન’ ચાલ ાં 
છે, યાંત   વ્મલશાયભાાં ‘ઊંટના ભભાાં જીયા’ ફયાફય છે. મ ગ્ધા દ્વાયા અનેક લગમની સ્ત્રી ગયીફ-ભધ્મ-ઉચ્છન ે
વભાલી રેલાભાાં આલી છે, દયેકની વભસ્મા અરગ છે, આભ છતાાં ક્યાાંક તાંત   જડામ છે, તે  ર વત્તાન. 
સ્ત્રી વાંલેદનળીર છે, ત વાથે વાથે અન્મ સ્ત્રી પ્રત્મ ેઅવાંલેદનળીર ણ છે. આણાાં વભાજભાાં વનબમમા 
ફાત્કાય કેવ દ્વાયા ણ  ર ની ભાનવવકતા વાભ ેઆલે છે, કઈ કશ ેકે, ‘ફાત્કાયીને બાઈ કશી દ, ત 
આવ ાં ન થામ’ (જેભ કે, ફાત્કાય તેભજ ળાયીરયક ળણના કેળભાાં જ ભશાળમ જેરની અંદય છે.) ત વાથ ે
વાથે નાયીએ કેલાાં કડાાં શયેલા જઈએ ? તેની ગરીએ ગરીએ ચચામ થામ છે, ફદાય ાં ફાત્કાય કેવ 
વાભે આલે છે, જેભાાં ફે  ત્રીઓએ  યા કડાાં શયેેરાાં છતાાં ણ તેભની વાથે બમાંકય યીતે ફાત્કાય થામ 
છે, તેભજ સ્ત્રી અન ેગયીફ લગમ મ ખ્મત્લે દભરત, આરદલાવી તાન અલાજ બ રાંદ ન કયે તે ભાટે ફાંન ે
દીકયીઓને વકૃ્ષની ઊય રટકાલી દેલાભાાં આલે છે. આજે ણ લતમભાન ત્રભાાં યજે-યજ ભાસ ભથી 
આધેડ ઉભયની સ્ત્રી વાથ ેફાત્કાય થતા ચકચાય જાગે છે. સ્ત્રી અવધકાય વાભે સ્ત્રી ઊંચ-નીચ ણ વાભ ે
આલી જામ છે ભાટે કઈ મ દ્દ યાષ્ટ્રીમ ફને છે ત કઈ મ દ્દ સ્થાનીમ ફની દફાઈ જામ છે. જેથી અન્મામ 
કયનાય વ્મક્ક્ત ગયીફ-ભાધ્મભ-ઉચ્છ ભધ્મભ લગમન ેવલળે બગ ફનાલે છે. ત કઈ વયકાયી જાશયેાતભાાં 
બ યખા શયેેરી સ્ત્રીને ફતાલી સ ચના આલાભાાં આલે છે કે, ‘છેડતી કયનાયના નાંફય નોંધી ર’, જ  યા 
કડાાં શયેલાથી ણ છેડતી થવત શમ ત, પેળનેફર કે બ યખા શયેલાથી શ ાં પકમ ડલાન ? વળક્ષણ 
ભેલેરા રક આજે ણ વનગ્રાપી કયાલી જાતીમ યીક્ષણ કયાલી ફેટી શમ ત ગબમ ડાલી નાખ ેછે. 
આભ, વળક્ષીત લગમ ણ આ વભસ્માભાાં કાા શાથ રઈ ઊબ છે.  

પ્રસ્ત  ત નાટક દ્વાયા જે સ્ત્રી ઘયભાાં ગોંધાઈ ભયી યશી છે, તેણે ણ તેભજ જે સ્ત્રી- ર  સ્ત્રી- ર  
વ્મલસ્થાને બાાંડે છે, તેભને વ્મલસ્થા રયલવતિત કયલા આહ્વાન કયે છે, તાના નાનકડા પ્રમાવ દ્વાયા જ 
સ્ત્રી ભજબતૂ ફને છે, જેભ તે, ભજબતૂ ફનતી જામ છે, તેભ વ્માલસ્થા નફી ડતી જામ છે. ત્માય ફાદ 
વનણમમ આલે છે કે, શલ ેરડવ ાં કે ભયવ ાં ? સ્ત્રી ભજબતૂ ફને છે ત્માયે તે રડલાથી, ભયલાથી કે શાયલાથી 
ડયતી નથી. ભરારા ય સ  પજઈ ળાાંવત ભાટેના નફેરની બાગીદાય ફની. તેભણે તાની વભસ્માને ફેરશચક 
યશી વાભન કમો, રડી, વળક્ષણ ભાટે આજે ણ તે અથાક યીતે પ્રમાવયત છે. આતાંક વાભે વળક્ષણ એક 
ભાત્ર રક્ષ્મ છે. ત વાભાન્મ એલી વનબમમા ણ આજે દયેક સ્ત્રી ભાટે રશિંભત અને સ્લાભબભાન છે. ત વાથ ે
વાથે વારશત્મ ણ ભાનલ વભ્મતાભાાં અરગ યશી ગમેર ભરશરાને સ્થાન આે છે. યાંત   ફધ ાં જ શજ  વાર ાં-
વમ ાં નથી થઇ ગય ાં. લચભેન ભાત્ર એક ભશર ાં છે, ત્માાં કઈ ણ શઈ ળકે.  ર વત્તા વાભે સ્ત્રીને જાગતૃ 
ફની, અંધશ્રદ્ધાભાાંથી મ ક્ત ફની, વળક્ષણન વશાય રઈ, આગ લધવ ાં ડળ,ે કયા ચઢાણ ચડલા ડળ.ે 



KCG-Portal of Journals 

 

7 | P a g e  
 

બાયતીમ નાયીએ તાની અંદય યશરે વલળે જાવતગત-લગમગત બેદને ભરૂી દયેક મ દે્દ મ ખય ફનવ ાં ડળે. 
સ્લસ્થ વભાજ વનભામણ ભાટે લૈજ્ઞાવનક વલચાયધાયા અનાલનાય સ્ત્રી વભાજ શળે ત આ આ વભાજ 
અંધશ્રદ્ધા અને ખટા યીલાજથી દૂય થળે. સ્ત્રી તાન ાં મલૂ્મ ખ દ નક્કી કયે, નશીં કે અન્મ. નાયી લગયના 
વભાજની કલ્ના ન થઇ ળકે, ભાટે બાયતીમ નાયીએ અફરાભાાંથી વફરા ફનવ ાં ડળ ે.... 

અંત,ે પ્રસ્ત  ત નાટકભાાં ‘આકાળ’ના ભાધ્મભ દ્વાયા રેભખકા પ્રવવદ્ધ વલધાન કેશ ેછે, જેને ડૉ. ફાફાવાશફે 
આંફેડકય તાના લક્તવ્મભાાં શાંભેળાાં કશતેા ાં : 

“अन्माम कयनेवारे से ज्मादा अऩयाधी तो चऩुचाऩ अन्माम सह्नेवारा होता है !”10  
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