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ઘટનાકેન્દ્રિ  સ્ત્રીહદયન ુંરન્દનરસન 

 વાહશત્મસ્લરૂને એકદભ નજીકથી ાભલાના પ્રમાવો અને પ્રમોગો વતત હશભાાંળી ળેરતના યહ્ાાં છે. આલી જ 
કાંઇક અનભુતૂત ૨૦૦૬ ભાાં પ્રગટ થમેરી કૃતત ‘ક્યાયીભાાં અકાળષુ્ અને કાાાં તાંગગમા’ ભાાં જોલા ભે છે. 
પ્રમોગો કયો તો કાંઇક તનજાલી ળકો એ તલજ્ઞાન રેગિકા  ફયાફય જાણે છે. અશીં એક જ તલમને તનરૂતી ફે 
રાાંફી-ટૂાંકી નાટયાત્ભક ઢફની લાતાા છે. (‘ક્યાયીભાાં આકાળષુ્ અને કાાાં તાંગગમા’) તેભાાં વાભાજજક વભસ્માને 
લણી રઈને રઘનુલર તવદ્ધ કયલાનો પ્રમોગ રેગિકાએ કમો છે.  
 

 પ્રાસ્તાતલકની ભાાંડણી રેગિકાએ નાટયાત્ભક ઢફે કયી છે. તે કશ ેછે: ‘સ્ત્રીની દુશ્ભન સ્ત્રી’, ‘જમ શો લેયની જમ શો 
ઝેયની!’ કૃતતને ાભલાની ક અશીંથી પ્રાપ્ત થામ છે. યુાણકાથી જ જેની વાંગાથે, જેના થકી વજાામો-યક્ષામો 
તેના થકી જ શણામ; તલવજૉન ાભે. કાયણ, સ્ત્રી; સ્ત્રીની દુશ્ભન સ્ત્રી. રેગિકાએ ભોટો ડકાય ઝીલ્મો છે. ક્યાક 
રાચાયી, ભજબયૂી, અતનચ્છાએ વાભાજજક ફદીભાાં ગયકાલ થતી સ્ત્રીઓની ઊતભિને લાચા આી છે.  
 

 ‘ક્યાયીભાાં આકાળષુ્’ ભાાં ભારતલકાના નાના-વયિા સિુી કુટુાંફભાાં દીકયો પ્રણલ, લહુ હકન્ નયી તથા ત્ર  નીર 
છે. ભારતલકા સતુળગક્ષત તથા તલતલધ વાભાજજક વેલાકીમ વાંસ્થાઓ વાથે વાંકામેરી સ્ત્રી છે. લી, દવ લા તળગક્ષકા 
તયીકે કાભ કયેલુાં. ણ તેભની વાભે જ્માયે પ્રશ્ન આલે છે કે ‘છી શુાં તલચાયુું...?’ તે બમબીત-ફેફાકી ફની જામ 
છે. આભ, વતત હયસ્સ્થતત પ્રભાણે તલચાયી તલચાયીને સરેુશભાાં ભાનનાયી સ્ત્રી છે. દીકયાને કાયણે ઘય છોડી તમય 
યશતેી હકન્ નયી ને નીર. પ્રણલ-હકન્ નયીભાાં ભાનતવક અને લચચાહયક યીત ેયસ્ય તલયોધાબાવ. આ દા્ત્મજીલનની 
તતયાડનુાં મખુ્મ કાયણ શત ુાં, વાંગીતા ! જે ખફૂ જ પ્રતતબાળાી, સુાંદય અને કાયહકદીનાાં તળિયો વય કયનાયી તથા 
માાલયણતલદૂ છે. ભારતલકા હકન્ નયીની ભદદથી વાંગીતાને ોતાના તયપ િચચે છે. આિયે ોતાની ધાયણ મજુફ 
વપ થામ છે. ફીજી ફાજુ પ્રણલ વતત ઑહપવકામાભાાં વ્મસ્ત યશલેાથી હયલાયને યૂતો વભમ પાલી ળકતો 
નથી. વાંગીતાની લાગાાંઠ તનતભત્ત ેતેને સુાંદય ભજાનો ફાંગરો બેટ આલાની તચમાયીભાાં ભગ્ન યશ ેછે. યાંત ુકથાન્ તે 
વાંગીતાનો અડગ તનણામ એક ાહયલાહયક સ્નેશનુાં આકાળી ષુ્ ભશકેાલી કથા સિુાન્ તભાાં હયણભે છે.  
 

 કથા એકદભ ટૂાંકી, લશતેાાં પ્રલાશ જેલી ણ જો ગચત્ત તલચગરત થયુાં તો ... The end  આગ કશુાં જ વાધી નશી 
ળકામ. આિી કરાકૃતત ભાનતવક વાંઘા-સિુની ફની યશ ેછે. અશીં િાવ કયીને નાયીતનકેતનભાંડ વાથે વાંકામેરી, 
પ્રમિુ ભારતલકાની ભાનતવકતા ચકાવલા જેલી છે. ભશોલ્રાની ીહડત, ળોતત સ્ત્રીઓની વભસ્માને દૂય કયનાયી, 
ભદદ કયી હ ૂાંપ આનાયી સ્ત્રીના ઘયે ાહયલાહયક વાંઘા થામ ત્માયે તેની કેલી ભનોદળા ? એ જ તો છે તલતધની 
લક્રતા. આ લક્રતા પ્રમિુ સ્ત્રીા્ર  ભારતલકા વાથે ‘છી શુાં તલચાયુા...?’ પ્રશ્ન દ્વાયા અનબુલી ળકામ છે. લી, 
નાટયાત્ભક ઢફે ફદરાતા ા્ર ોના સ્લબાલ, લહુ હકન્ નયી ોતાની કાજી રેતી ને દીકયાની અતલતયામ. આ ફે 
સ્સ્થતત લચ્ચે ભનોતાણ અનબુલતી ભારતલકા. તે નક્કી નથી કયી ળકતી કે વાચુાં કોણ ? ોતાનુાં રોશી કે... લહુાં ! 
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 સ્ત્રીનુાં ભન અગાધ છે. તેને શજુ સધુી કોઇ જાણી ળક્ુાં નથી.. ણ અશીં તેને જાણલા ભાટે ભારતલકાએ પ્રલાવ-
માટન, મરુાકાત, કાવ્મગોષ્ષ્ઠ, ચરગચ્ર  લગેયે કાયવાઓ યચી વાંગીતા-હકન્ નયીની વતત યીક્ષા કયે છે. હકન્ નયી 
ોતાની યીતે સ્લતાં્ર  જીલન તલતાલલા ભાટે વાંગીત, ગચ્ર  જેલી કરાકીમ પ્રવતૃત્તભાાં વાંકામ છે. વાંગીતા 
પ્રકૃતતતપ્રમ-તલદ્વત પ્રવતૃત્ત આદયે છે. પોઇ-ફુઆના જૈપ દા્ત્મને ટકાલી યાિલાની હક્રમાઓ. આ તભાભ હક્રમા-
પ્રતતહક્રમાભાાં ા્ર ની હયસ્સ્થતતનો ભનોતલશ્રેણાત્ભક આરેિ દોયાઇ આલે છે.  
 

 દા્ત્મજીલન અને તેભાાં ઉદ્ બલતા પ્રશ્નો, વભસ્મા, ઝઘડા શલે યોજજિંદી ઘટના ફની ગમા છે. દયયોજ ઊગતુાં 
યોઢ તેના તાજા િફય આણાાં ફાયણાાં સધુી રઈ આલે છે. તેનાાં કાયણોભાાં પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે વહક્રમ યશી છે 
ભા્ર  સ્ત્રી !?? તો ક્યાાંક આલા તકરાદી વાંફાંધોને વાચલલા ભાટે કેટરા ફધાાં ેતયા કયામ છે. આ તભાભ 
ફાફતોથી આજનો વભ્મ વભાજ સતુલહદત-હયગચત છે. સબુદ્રા-યજનીકાન્ ત , ભારતલકા-ગચતયાંજન, લાંદના-બદ્રળેનાાં 
દા્ત્મભાાં ્ર ીજાના પ્રલેળથી વાંવાયયવ ક્ષાયયકુ્ત ફને છે. કાયણ, રેગિકાએ કબલૂ્યુાં છે તે ‘સ્ત્રીની દુશ્ભન સ્ત્રી’. 
રગ્નજીલન ફાદ રુુના જીલનભાાં અન્મ સ્ત્રીનો પ્રલેળ તનેધ છે. – આ છે બાયતીમ તલચાયણાાં ... વાયી લાત છે. 
વાચી છે. ણ લાંટોના લભ ત્માાંથી જ ળરૂ થામ છે કે એ બાલના સ્ત્રી-સ્ત્રી વશજ વભજી ળકતી નથી ન ે
દુશ્ભનાલટ લશોયી ફેવી થાંબ થમેલુાં ભનજ (ઝટ) ડશોી નાિે છે.  
 

 એક છોડને એક ષૃ્ઠભતૂભ યથી ફીજી ષૃ્ઠભતૂભ ય યોલાભાાં આલે છે ત્માયે થતી મશુ્કેરી, ીડા, પ્રશ્નો અને 
ગચત્તની દોરામભાન સ્સ્થતત ‘કાાાં તાંગગમાભાાં’ છે. જે વાયાંગા અનબુલે છે. એભનો ઉછેય જે સ્થે થમો છે તે તો 
રારફત્તીલાો તલસ્તાય છે. ણ ત્માાંથી તેભની ભા ‘કરા’ બણતય, ભાટે મુાંફઇ મકૂલા યાજી થામ છે. મુાંફઈનો 
ઉજગમાત ભરક ! ને ક્યાાં તેનુાં નેારી શાઉવ !! આ ફે સ્થ લચ્ચેનો અલકાળ. લી, બણલાભાાં આલતુાં મતન-
વ્ફન્ ધતલમક જ્ઞાન. આલી ભાનતવક વભસ્મા લેઠતી યલુતી નક્કી નથી કયી ળકતી કે વાચ ુશુાં? 
 

 આ નેારી શાઉવ એટરે વાયાંગા,ફફલ ુઅને યોઝીની ત્ર ટુીનુાં સ્લગા. નાભ યથી કળો અથા નશીં વયે યાંત ુ
તેભની યાંગસષૃ્ષ્ટની તલતલધ ઝાાંમભાાંથી કદાચ ભી ળકે! રીરો, કાો, લાદી, ગરુાફી, યાંગફેયાંગી ડદા-દીલાર 
આ ત્ર ટુીનો હદલવ યભત-ગભત, ળેતાની કશાની અને ળયતોથી વાય થામ છે. જેભને રોશીનો લેાય એટરે શુાં? 
તેની કળી જ ગતાગભ નથી. લી ફફલ ુતો તલગચ્ર  ળયતો ણ રગાલી ળકે છે, ફેધડક: ‘ફોરો, એક િોરીભાાં 
એક તધયાક કીટના ટીક ાલે?’ ફીજાાં ણ કેટરાાંક ફાકો છે. જે યોગગષ્ઠ, ીહડત અન ે તલકરાાંગ છે. આ ફધી 
ફાસષૃ્ષ્ટ ય રગાભ યાિનાય બઢુ્ઢી ભતવી છે. તે નેારી શાઉવની તભાભ વ્મસ્ક્તઓની કાજી-િફય યાિે છે. તે 
વભમે બઢુ્ઢી ભતવીએ ખફૂ જ ભનોભાંથન અનબુલેલુાં. અયે ! આ લગાના રોકોની વાંલેદના-શભદદી જ એભની ભોટાભાાં 
ભોટી તભયાત છે.  
 

 અશીં આલતી કેટરીક ઘટનાઓ કાંાયી છૂટી જામ તેલી છે. જેભાાં કરાની ભાાં ની વયેઆભ થતી કત્ર, ફરાત્કાય, 
કારીનુાં ખનૂ, વદૃ્ધાઓને ફનાયવ મકૂલી તથા ભાાંદગીભાાં વડામેરાાં ફાકો-સ્ત્રીઓ. છાળલાયે ફનતી ઘટનાઓ, 
શડતાર, આંદોરન લગેયે વાભાન્મ જનવભાજ, ગયીફ અને ેહટયુાં યતા રોકોની જજજીતલા ય ટૂાંો દેનાય 
વાગફત થામ છે. નેારી શાઉવને તોડી ાડી ત્માાં કોઇ જાશયે ફાાંધકાભ કયી વભ્મવભાજને ળોબે તેલાાં કૃત્મો 
આચયલા ભાટે થતી હશરચાર. આ હશરચાર દાભજી, મસુ્તાકચાચા, બઢુ્ઢી ભતવી જેલાના શ્વાવ રુાંધનાય ફને છે.  
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 કશલેાતા સધુયેરા રોકોને કદાચ સગૂ ચડે ણ વજૉકને એભાાંથી જ સઝૂ જડે છે. એટરે એગરમટ વાચો છે. 
રેગિકાએ ઝીરેરા ડકાયનો વાચો યણકો અશીં અનબુલામ છે. કદાચ વાયાંગાની મ ૂાંઝલણ એ એક સ્ત્રીની છે કે છી 
ભાનલીની  તેના ઉત્તયો લચમસ્ક્તક શોઇ ળકે! ણ એ પ્રશ્નોભાાં યશરેા નેનો વલાર કેથાતવિવ કયનાયા છે. અસ્સ્તત્લની 
ચકાવણી તો થઈ ચકૂી છે ણ ત્માયફાદ શુાં?? તભે કોઇનુાં ળાષ્દદક સ્લાગત કયો કે આલકાયો છો ત્માયે િયેિય શુાં 
એ વ્મસ્ક્ત આલકાયામ છેm કે છી શલાભાાં ભા્ર  ળદદો જ પાંગોામ છે ને મિુતલલયને શ્રભ ડે છે. આ ફધી જ 
વભસ્માનુાં વભાધાન વાયાંગાના પ્રશ્નોભાાંથી ભે છે. ‘જીલનનો મૂભતૂ અથા એટરે શુાં?, ‘ોતાનુાં જીલન અન્ મન ે
કાભ આલે...’ પ્રશ્નોતય-ભાંથનભાાંથી વાયાંગા-સ્ત્રી તલચાયે છે કે તો શુાં નેારી શાઉવની શ્માભફાઇ, ભનોયભા, કરા, 
બઢુ્ઢીભતવી, યોઝી આ ફધાને તેભાાં ગણલા? ચવા રેલા, ળયીય આવુાં એ શુાં? ભજબયુી? દફાણ? તન? તો શુાં 
ભનોયભા ણ આવુાં જ ન જીલી! તેણે કાભભખૂ્મા યાક્ષવની ચ ૂાંગરભાાંથી ્ર ણ ફાકીને ફચાલી શતી. જે ફીજુ ાં કોણ 
કયી ળકત?  તો આલા કાભની ગણતયી વત્કામોનાાં ક્યા િાનાભાાં આલે? કોણે આપ્માાં મલૂ્મો? બણતય ભાણવને આ 
યીતે ફદરી ળકે તો ફદરાવુાં વારુાં કશલેામ કે ન કશલેામ? લગેયે આલા કેટરામ આત્ભભાંથન કયાલનાયા વલારો 
વાયાંગાભાાંથી અનબુલામ છે જે િયેિય ખફૂ ઊંડી તલચાયસઝૂ ભાાંગી રે તેલા છે.  

 વભગ્ર કૃતતનાાં હયાકરૂે એક તલમની ફે વભસ્માને આણી વભક્ષ યજૂ કયી છે. કતટુાંગફક તથા 
વાભાજજક(નચતતક-અનચતતક) ફને્ન કથાભાાં કોઇ એક પ્રમિુ સ્ત્રીા્ર નુાં નચતતક આતધત્મ સ્થામેલુાં યહ્ુાં છે. એ 
ભારતલકા શોમ કે બઢુ્ઢીભતવી, વાયાંગા કે વાંગીતા. તભાભ સ્ત્રી વશજ સ્લબાલ-વતૃત્તનુાં ભનોતલજ્ઞાન રેગિકાએ ઉવાવ્યુાં 
છે. કથાભાાં ળશયેી ગરી-ભશોલ્રાનો ાહયલાહયક હયલેળ યચામો છે. ળશયેની ગાંદી ગરીઓનુાં લાતાલયણ, હ ૂાંપ, 
રાગણી, વાંલેદનાથી શયુું બયુું જીલાંત રાગે છે. તેભાાં ગયીફ, કચડામેરા લગા પ્રત્મેની રેગિકાની વશાનભુતૂતની 
તીવ્રતા જોઇ ળકામ છે. આવુાં એક ગરીનુાં લાસ્તતલક લણાન જુઓ: ‘‘ કચયો કચયાેટીભાાં શોમ તેથી ફભણો ફશાય 
લેયણ-છેયણ ડયો શોમ. સ્લચ્છતા અગબમાન તવલામ આ કચયો વાપ કયલાભાાં કોઈને િાવ યવ નથી. ઇંડાાંનાાં 
પોતયાાં, ભયઘીનાાં ીંછાાં, ચોામેરા કૉન્ડોભ, ચવૂામેરાાં શાડકાાં, ફગડેલુાં અનાજ, કેાાં-વાંતયાની છાર અને (્ર ણેક 
લાય તો ગબાનાાં રોચા જેવુાંમ) ફીજો ફગાડ અશીં ભી આલે.” (ષૃ્ઠ:૧૦૧). 
 

 આ કૃતતભાાં રેગિકાએ લાસ્તલને લધ ુતીક્ષ્ણ યીતે ઉવાવ્મો છે; િાવ કયીને વભસ્મા, ઘટના, લણાન થકી. ના કળા 
ફાહ્ાડાંફય તલના છતાાં કૃતત કરાકૃતત ફની ળકી છે... કેલી તલમપ્રધાન વભસ્મામરૂક સ્ત્રીવાંલેદનવ્માાયનુાં 
ભનોતલશ્રેણ કયતી કથાકૃતત છે.  
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