પ્રકરણ-5
આ સર્વે કૃ તિઓનુું િુલનાત્મક અધ્યયન
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આ સર્વે કૃ તિઓનુું િુલનાત્મક અધ્યયન :
સમસ્યાઓ : બધી સમસ્યાઓના મૂળમાાં પુરુષ પ્રધાન સમાજવ્યવસ્થાને કારણે સામાજજક
મૂલ્યો અને કહેવાતા ધાજમિક મૂલ્યોને કારણે સ્ત્રી સાથે થતો ભેદભાવ છે . સ્ત્રીનુાં સતત થતુાં
અપમાન, અવગણના અને સ્ત્રીની અજસ્મતા પર થતાાં ઘાત છે .
બીજી સમસ્યા છે સ્ત્રીને જવકસવા માટે નો કોઈ અવકાશ જ ના આપવો તે. ત્રીજી સમસ્યા છે
સ્ત્રી જશક્ષણનો અભાવ, ચોથી સ્ત્રીની પ્રજતભાનો સ્વીકાર કરવામાાં પુરુષોને જે બાબતની નાનમ
લાગે છે તે, સ્ત્રીને પણ શારીજરક જરૂજરયાતો છે , અથવા એમ કહો કે સ્ત્રી પણ માણસ છે , તેની
જરૂજરયાતો પણ પુરુષ જેવી જ હોય છે તે બાબતનો સ્વીકાર કરવાની.
કુ લ છ નવલકથાની છ નાજયકા અનુપા, વસાંત, માંદા, તારા, રીટા, પ્રફુલ્ લા. માતાઓ ના પાત્રો
જવમળાબા, કુ સુમની બા, કૃ ષ્ણકાન્તની બા, બઊ, પ્રેમ, તારાની મા, અવજન્તકાદે વી,
કાનનબાલા, ઉપરાાંત સહનાજયકાઓ અથવા ગૌણ સ્ત્રી પાત્રોમાાં મેઘના, અમી, કે યા, જલ્પા,
સુગના, કુ સુમા, શીરીન, સાંગીતા, સરસ્વતી, ઈના, રેવતી અને અનેક આજદવાસી સ્ત્રીઓનો
સમાવેશ થાય છે .
આ બધી નાજયકા જુ દા જુ દા સામાજજક સ્તરમાાંથી આવે છે . બધી નાજયકાનો પજરવેશ અને
સમસ્યાઓ અને સાંવેદનાઓ અલગ અલગ છે .
પણ આ બધી નાજયકાઓમાાં સવિસાધારણ વાત એ છે કે આ બધી નાજયકાઓ પોતાની
અજસ્મતા, પોતાના ગૌરવ માટે સભાન છે . પોતાનુાં આત્મસન્માન જાળવી રાખવા તેઓ કોઈ
પણ સાંજોગોમાાં કજટબદ્ધ છે .
ગુજરાતી નવલકથાની બે નાજયકાઓ વસાંત અને અનુપા બાંને મુાંબઈની છે , બાંને ઉાંમરના જુ દાાં
જુ દાાં તબક્કામાાં છે , બાંને ઘરમાાં ગૂાંગળાય છે પણ બાંનેની સમસ્યાઓ જુ દી છે . જો કે બાંનેની
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સમસ્યાઓ લગ્નજીવન અને પજત સાથે સાંકળાયેલી છે . બાંનેની સમસ્યામાાં વત્તાઓછા અાંશે
આજથિક પરાધીનતા ભાગ ભજવે છે . બાંનેએ છે વટે પજતથી જુ દાાં થવાનો જનણિય લીધો.
વસાંત અનુપાની આગલી પેઢીની સ્ત્રી છે . વસાંતને પારાં પજરક ગૃજહણીની જેમ ઘર અને ઘરનાાં
લોકોને માટે જીવવુાં ગમે છે . એની સમસ્યા એના પજતએ ભરજુ વાનીમાાં બ્રહ્મચયિ પાળવાની
પ્રજતજ્ઞા કરી તેને કારણે હતી. વસાંતની દૈ જહક ઇચ્છાઓની અવહેલના કરીને એનો પજત
કૃ ષ્ણકાાંત પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટે વસાંતને જરબાતી છોડી દે છે . એક જ ઘરમાાં બે ય
અજાણ્યાની જેમ જીવી રહ્યા છે . એવુાં નથી કે વસાંતે કૃ ષ્ણકાાંતને પાછા વાળવાનો પ્રયાસ નથી
કયો પણ જયારે કૃ ષ્ણકાાંત તરફથી એના અને સમસ્ત નારીજાજતનાાં ગૌરવ પર આડકતરી રીતે
ઘા કરવામાાં આવે છે , ત્યારે વસાંત પોતાની બધી ઈચ્છાઓને સાંકોરીને એક કોચલામાાં પોતાની
જાતને બાંધ કરી લે છે . પોતાના સ્વમાનના ભોગે તે કાં ઈ જ નથી ઈચ્છતી, પોતાનો પત્ની તરીકે નો
અજધકાર પણ નહીાં. હા, એનામાાં કૃ ષ્ણકાાંતને કે ઘરને છોડવાનુાં સાહસ નહોતુાં. એનુાં એક કારણ
કદાચ એ પણ હતુાં કે , એને જવા માટે બીજુાં કોઈ ઘર નહોતુાં. અને બીજુાં કારણ તેમની દીકરીઓ
હતી. તે ઇચ્છતી હતી કે દીકરીઓનો ઉછે ર તાંદુરસ્ત વાતાવરણમાાં થાય અને ત્રીજુાં કારણ
આજથિક અક્ષમતા અને સમાજ શુાં કહેશે એનો ભય હોય શકે . ઘરમાાં દીકરીઓનાાં તાંદુરસ્ત ઉછે ર
માટે સરસ વાતાવરણ સજિવાની એણે કોજશશ કરી તે પણ સજી શકી નજહ, કારણકે એક
હાથે તાળી વાગે નજહ ભીતર પ્રસન્નતા હોય તો બહાર આવે વસાંત આજીવન એક જાતના
જવષાદ સાથે મન મારીને જીવી. પણ જયારે તેની દીકરી મેઘનાનુાં લગ્ન એક નપુાંસક પુરુષ સાથે
થાય છે ત્યારે તે પોતે ભોગવી એવી પીડા સાથે દીકરીને ના જીવવુાં પડે માટે પજત અને સમાજનો
ભય રાખ્યા જવના બાંડ પોકારે છે . અને પજતથી જુ દી થઈને જીવવાનુાં નક્કી કરે છે . એને આ
જનણિય લેવામાાં એની દીકરીઓનો આધાર છે .
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એનાથી ઉલટુાં અનુપા યુવાન છે , એને એનાાં સપનાાં છે , મહત્વાકાાંક્ષા છે . તેના લગ્ન કરીને
જપતાને જવાબદારીમાાંથી મુક્ત થવુાં હતુાં. જપતાની ઈચ્છાને અનુપા અવગણી નથી શકતી, તે
જમજહરને પરણી જાય છે . જમજહર સી.એ.થયેલો છે , સારુાં કમાય છે , એટલે એક સામાન્ય ભારતીય
પુરુષની જેમ તેની ઈચ્છા અનુપા ગૃજહણી બનીને ઘર સાચવે એવી જ છે . પણ અનુપાને માત્ર
ગૃજહણી બની રહેવામાાં રસ નથી, એમાાં બે પ્રસાંગે તે ગૃજહણી જ છે , કાં ઈ કામ કરતી નથી કહીને
જમજહર તેનુાં અપમાન કરે છે , તેનાથી એક નાનકડો અકસ્માત્ થતા તેની પાસેથી ગાડીની ચાવી
એમ કહીને લઇ લે છે કે , ગાડી એની કમાણીના રૂજપયાની છે , ત્યારે અનુપા સમસમી ઉઠે છે .
એને થાય છે , ઘરમાાં સ્ત્રી ગમે એટલુાં કામ કરે તેના કામની કોઈ જકાં મત ગણાતી નથી. ઘરમાાં કે
બહાર જે રોકડમાાં કમાતુાં હોય તેને જ માન અને અજધકાર મળે છે . અને પછી ફરી એક વાર
મનમાાં ધરબી દીધેલાાં એના સપનાાં સળવળી ઉઠે છે . એને હવે ઘરની ચાર દીવાલ ગુાંગળાવે છે.
એને પોતાની જાતને સાજબત કરવી છે , એને પદ, પૈસા અને સત્તા ત્રણેમાાં રસ છે . અને તેની
પાસે આવડત પણ છે . લગ્નજીવન અને ઘરમાાં જ તેને જીવનની ઇજતશ્રી લાગતી નથી. પોતાની
મહત્વાકાાંક્ષા પુરી કરવા, પોતાનુાં આત્મસન્માન જાળવવા તે લગ્નજીવનને દાવ પર મૂકી દે છે .
જમજહર જે રીતે વત્યો હતો તે માટે તેની પર એને ગુસ્સો નથી, એને એટલી સમજ છે કે , જમજહર
પુરુષ પ્રધાન વ્યવસ્થામાાં ઉછયો છે માટે તેની જવચારસરણી આ જ પ્રકારની હોય. જમજહરનો
ઈરાદો તેને દુ ુઃખ પહોાંચાડવાનો ય નહોતો. પણ અનુપા શોખ ખાતર કામ કરે ત્યાાં સુધી જમજહરને
વાાંધો નહોતો તે ગાંભીરતાથી કલાકો ઘર બહાર કામ અાંગે રહે અને જમજહરની જરૂજરયાતો
અનુસાર ઘરની વ્યવસ્થા ના જળવાય તેનો જમજહરને વાાંધો છે . અનુપા જાણે છે કે તેનાાં સપનાાં
પુરા કરવામાાં જમજહરનો ઘરને અજિમતા આપવાના આિહ નડતરરૂપ બનશે.માટે જ જમજહર
સાથે બહુ અણબનાવ ના હોવા છતાાં પોતાનાથી છૂટો થઈને જમજહર કોઈ ઘરરખ્ખુ છોકરી
સાથે પરણીને સુખી થાય અને પોતે પોતાના સ્વપ્ન જનજવિઘ્ને પૂરાાં કરી શકે માટે અનુપા સામેથી
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જીદ્દ કરીને જમજહરને છૂટાછેડા આપીને ઘરની બહાર નીકળી જતાાં ખચકાતી નથી. તે પોતાને
જોઈતી માંજિલ પ્રાપ્ત કરીને જાં પે છે .
આમ આ બે ય નાજયકાઓ કોઈ બૃહદ્દ ઉદ્દેશ માટે કે પરોપકારથી નજહ પણ પોતાના જીવનને
પોતાના ગૌરવ માટે પજતથી અલગ થવાના જનણિય કરે છે . જો કે અનુપા ફરી એક વાર જમજહર
સાથે સહજીવન પૂરતી સમજ સાથે આરાં ભે છે . તે પોતાના સાંઘષિ અને પજરશ્રમથી પોતે વાાંછતી
હતી તે મેળવી પોતાની જાતને સાજબત કરે છે , અને સહજીવન એટલે માત્ર પત્નીએ જ પજતને
અનુકૂળ થવુાં એમ નહીાં પજત-પત્ની બે ય એ એકબીજાની જોડે અનુકૂળ થઈને જીવવુાં એમ એ
જમજહરને સમજાવી શકે છે . વસાંત કૃ ષ્ણકાાંત બદલાશે એવી વષો આશા રાખે છે , પણ એમને
બદલવા કોઈ કઠોર પગલાાં લઈ શકતી નથી, જયારે અનુપા વસાંતની પછીની પેઢીની યુવતી
છે તે આત્મજવશ્વાસથી પોતે જે િાં ખે છે તે પોતાની મહેનતને જીદ્દથી મેળવીને રહે છે .
આ દૃજિએ વસાંત અને મેઘનાની પણ એ દૃજિએ તુલના કરી શકાય. એ બાંનેની સમસ્યા લગભગ
એક સરખી છે . એકને લગ્નજીવનના શરૂઆતના તબક્કામાાં થોડો સમય પજત તરફથી
શરીરસુખ મળયુાં છે . બીજીને જબલકુ લ મળયુાં નથી.
મેઘના જપતાની નચાવી કઠપૂતળીની જેમ નાચતી હતી તે લગ્ન પછી જયારે જાણે છે કે , તેનો
પજત નપુાંસક છે ત્યારે વસાંતની જેમ આખી જજાં દગી સોસવાઈને જીવવા કરતાાં એ પજતને અને
સાસજરયાને છોડી દે વાનો જનણિય કરતાાં સહેજ ે ખચકાતી નથી. જો કે તેની પાછળ મા અને
બહેનનુાં પીઠબળ અને સાથ છે . અચાનક માથે પડેલુાં દુ ુઃખ મેઘનાને પજરપક્વ બનાવે છે , તે પોતે
તો છૂટાછેડા લેવાનુાં નક્કી કરે છે , સાથે માને પણ આવા પોકળ સાંબાંધને ફગાવી દે વા માટે
દબાણ કરીને જપતાથી છુટા થઇ જવા પ્રેર ે છે . એ દૃજિએ કહી શકાય કે આજની નવી સ્ત્રીઓ
હવે સમાજના ભયથી પોતાનાાં વ્યજક્તગત સુખને હોમી દે વા તૈયાર નથી.
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જમજહરના ધનવાન ક્લાયન્ટની પત્ની કે યા જનુઃસાંતાન છે . અને તેનો સમૃદ્ધ પજત કે યાની
અવગણના કરીને બીજી સ્ત્રી સાથે છડેચોક સાંબાંધો રાખે છે , એટલે કે યા દુ ુઃખી છે . પહેલાાં બધે
દુ ુઃખી હોવાનુાં ગાણુાં ગાઈને કે યા લોકોની સહાનુભૂજત મેળવવામાાં પડી હતી, પણ પછી
આત્મદયામાાંથી બહાર નીકળીને પોતાના રૂજપયાનો ઉપયોગ સમાજનાાં ઉત્કષિ માટે વાપરીને
પ્રવૃજત્તશીલ રહીને મનને સકારાત્મકતા તરફ વાળે છે .
જલ્પાનુાં આજથિક શોષણ તેનો સગાાં ભાઈ ભાભી જ કરે છે . ભાઈ ઑજફસમાાં આખો જદવસ કામ
કરાવી કોઈ વળતર નથી આપતો અને ભાભી સવાર,સાાંજ કામવાળીની જેમ કામ કરાવે છે .
કારણ જલ્પાની આજથિક પરાધીનતા. પણ આ પજરસ્થજતમાાંથી છૂટવા ઈચ્છતી જલ્પા અાંતે તેની
ભાભીને સ્તન કે ન્સર હોવાનુાં જનદાન થતાાં ફરી એકવાર ભાઈના બાળકો અને સાંસારને
સાચવવાને જ જનયજત માની સ્વીકારી લે છે .
જહન્દી નવલકથાની બે નાજયકાઓ માંદા અને તારા પણ બે જુ દી જુ દી ઉાંમરની અને સમાજના
જુ દા સ્તરમાાંથી આવતી યુવતીઓ છે . બાંનેમાાં સમાનતા એ છે કે બે ય પોતાના અાંગત દુ ુઃખોને
ભૂલે પરોપકાર માટે પ્રવૃત્ત થઈ છે . બાંનેની ઉાંમર, પજરવેશ જુ દાાં છે . માંદા ગામડાની વીસેક
વરસની માત્ર આઠ ધોરણ સુધી ભણેલી પણ ગણેલી વધુ હોય એવી યુવતી છે અને તારા
જદલ્હીની બત્રીસેક વષિની ખુબ ભણેલી આધુજનક યુવતી છે . બાંનેની સમસ્યાઓ માને કારણે
ઉભી થઈ છે . એકની જવધવા મા એને મૂકીને પ્રેમી સાથે નાસી ગઈ એને કારણે એનુાં જીવન
વેરજવખેર થઇ ગયુાં છે તો બીજીની મા વેશ્યા હોવાને કારણે જીવનમાાં ધાયાિ લક્ષ્ય સુધી તે
પહોાંચી શકતી નથી. બાંને શારીજરક શોષણનો ભોગ બની છે . એક કહેવાતા મામા દ્વારા તો
બીજી સગા બાપ દ્વારા. અને છતાાં બાંને સ્વસ્થતાપૂવિક કોઈ જાતના માનજસક તણાવ જવના
ભૂતકાળને ભૂલી નવેસરથી જીવનની શરૂઆત કરે છે . બાંને વ્યજક્તગત જીવનને અજતક્રમીને
લોકકલ્યાણની ભાવનાથી પોતાના જીવનમાાં પ્રવુજત્તશીલ બને છે .
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માંદા ગામડાની એક સમયના જમીનદાર કુ ટુાં બની યુવતી છે . જો કે ભૂતકાળની સાંપન્નતા હવે
તે ગુમાવી ચુકી છે . તેની જવધવા મા એને મૂકીને પ્રેમી સાથે નાસી ગઈ, એના કારણે અડધી
જમીન માના પ્રેમીએ વેચી ખાધી અને બીજી અડધી દાદી માંદાને એની માથી છુપાવવા જયાાં
આશરો લે છે તે જમીનદારના ભાઈ ગોજવાંદજસાંહે વેચી ખાધી. તેમને ખાવાના સાાંસા પડી જાય
એવી પજરજસ્થજત થઈ જાય છે પણ છતાાં પોતાનુાં અને પોતાની દાદીનુાં પેટ ભરવા તે કોઈ
અનૈજતક કામ કરતી નથી. તે લોકોને રામાયણ સાંભળાવીને જરૂર પૂરતુાં કમાઈ લે છે . પણ નાની
ઉાંમરમાાં તેની મા તેને મૂકીને ભાગી ગઈ એટલે તેણે ખુબ હાડમારી વેઠી છે . દુ ુઃખ અને અનુભવે
તેને પજરપક્વ બનાવી છે . માંદાની ઉપર સોળ,સત્તર વષિની ઉાંમરમાાં બળાત્કાર થયો હતો, તે જ
બળાત્કારીએ તેની સગાઇ પણ માંદા ચાજરત્રહીન છે અને કુાં વારી નથી એમ કરીને તેને બદનામ
કરીને તોડાવી નાખી છે . માંદા બળાત્કારનો ભોગ બની હોવા છતાાં તેના મનમાાં પોતે અપજવત્ર
થઈ ચુકી છે એવી કોઈ િાંજથ બાંધાઈ નથી. અને માંદા ભાાંગી પડી નથી. તે હારીને કોઈ પણ
અણગમતાાં યુવાન સાથે સગાઈનો જવકલ્પ સ્વીકારવા ય તૈયાર નથી. તેનુાં એક સ્વપ્ન હતુાં તેના
જપતાએ બનાવડાવેલા હોજસ્પટલમાાં ડૉક્ટર હોય એવુાં. તેનો પ્રેમી જેની સાથે તેની સગાઇ થઇ
હતી તે મકરાં દ, માંદાનુાં આ સ્વપ્ન પૂરુાં કરવા જ ડૉક્ટરીનુાં ભણી રહ્યો છે , અને એના માબાપે ભલે
સગાઈ તોડી નાખી હોય તે હજી માંદાને ચાહે છે , તેવુાં એણે માંદાને પત્રથી જણાવ્યુાં છે . તે વષો
પોતાના ગામથી દૂ ર રહીને પાછી ફરે છે , ત્યારે પહેલુાં કામ દવાખાનામાાં સરકારી ડૉક્ટર મુકાય
તે માટે અરજી કરીને દોડાદોડ કરે છે . એમાાં જનષ્્ળ જતાાં હતાશ થઈ જાય છે . પણ પછી એક
સાંતની પ્રેરણાથી તેની નજર પોતાના ગામના લોકોની દુ દિશા તરફ વળે છે . અને ત્યાર પછી માંદા
અાંગત સુખને ભૂલીને આખા ગામના દુ ુઃખને દૂ ર કરવા માટે પ્રયત્નશીલ થાય છે . આમ
વ્યજક્તથી સમજિ તરફ તે ગજત કરે છે . ઉપરાછાપરી જનષ્્ળતા મળવા છતાાં તે જહાં મત હારતી
નથી, અને વાસ્તવનો સામનો કરતાાં પાછી પડતી નથી.
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એનાથી ઉલટુાં બત્રીસેક વષિની તારા ખુબ ભણેલી છે , જદલ્હી જેવા મહાનગરમાાં વસતી યુવતી
છે , છેક અમેજરકા સુધી ભણવા જઈ આવી છે , દુભાિગ્યે સ્કોલરશીપ બાંધ થઇ જતા પોતાનુાં
પીએચ.ડી પૂરુાં કરી શકી નથી. તારા એક વેશ્યાની પુત્રી છે . અને પોતે પણ સ્કોલરશીપ અટકી
જતાાં કૉલગલિનુાં કામ કરી ચુકી છે . પણ બહુ જલ્દી તે આ શરીરની ચૂાંથાચૂાંથથી ત્રાસી જાય છે ,
અને ડૉક્ટર અાંસારીની મદદથી કૉલગલિ રેકેટમાાંથી મુક્ત થઈને ભારત પાછી ફરે છે . પછી
ડૉક્ટર અાંસારીને ઘેર હાઉસકીપરની નોકરી સ્વીકારી લે છે , એણે ડૉક્ટર અાંસારીની
કે ન્સરિસ્ત પત્ની અને માનજસક અસ્વસ્થ દીકરાની કાળજી રાખવાની છે , સાથે રસોઈ પણ
કરવાની. ત્યાાં રહેતા રહેતા તે એમના માનજસક બીમાર શાજહદના આવેગનો ભોગ બનીને
ગભિવતી થાય છે . અને કોઈ કુાં ઠા જવના લગ્ન જવના બાળકને જન્મ આપવાનો જનણિય લે છે. જો
કે તારા વેશ્યા વ્યવસાયમાાં હતી, એનો કોઈ અપરાધબોધ એના મનમાાં નથી. એ પોતે માત્ર
પજરજસ્થજતનો ભોગ હતી એમ જ તે માને છે . ડૉક્ટર અાંસારીની દીકરી શીરીન તારાની સારી
સખી છે . શીરીન તેની માનુાં સ્વપ્ન પૂરુાં કરવા જબહાર મુજ્જફરપુરમાાં આવેલી માની નાનીના
બાંગલામાાં ગરીબ, લાચાર, અનાથ બાળકો, વેશ્યાઓના બાળકો તથા અસહાય સ્ત્રીઓ અને
જનરાધાર વૃદ્ધો માટે આધારજશલા નામની સાંસ્થા શરુ કરે છે , તેમાાં તારા કામ કરવા જોડાઈને
પોતાની જજાં દગીને એક ઉદાત્ત ઉદ્દેશ સાથે જોડે છે . તારા પણ કૉલગલિના વ્યવસાયમાાં હતી
છતાાં પોતાના સ્વાજભમાનના રક્ષણ માટે સભાન છે .
બાંને મરાઠી નવલકથાની નાજયકાઓ રીટા અને પ્રફુલ્ લા બે ય એવી નાજયકા છે , જે એટલી
ભાાંગી પડી હતી કે , પોતાનુાં ભાજવ શુાં તે પ્રશ્ન તેમને સતાવતો હતો. બાંને જડપ્રેશનનો ભોગ બની
હતી. બાંને સ્વબળે અને સ્વપ્રયત્ને એમાાંથી બહાર આવે છે , બાંને પોતાના પુરુષને કારણે ભાાંગી
પડી હતી. બાંને ખુબ મનોમાંથન પછી પોતે પોતાને માટે જીવવાનો જનણિય કરે છે . અને સમાજ,
માતા-જપતા, દીકરો કે બીજા કોઈની ય પરવા કરતી નથી.
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પાંદર વષિના અાંતરાં ગ સાંબાંધો પછી પણ સાળવીમાાં રીટા અને તેના સાંબાંધો સ્વીકારવાની જહાં મત
નથી તેને મન તે પ્રેમ સાંબાંધ નથી લફરુાં છે , એ વાત રીટાને ખટકે છે . રીટાનો પ્રેમી સાળવી તેની
સાથે ખુલ્ લેઆમ બહાર ફરવા જવાની, જફલ્મ કે નાટક જોવા જવાની જહાં મત કરી શકતો નથી
જે સ્ત્રીને તે વષોથી ભોગવે છે , તેને થોડો પણ આનાંદ આપવાની કે માન આપવાની તેનામાાં
જહાં મત નથીને વૃજત્ત પણ નથી. પોતાને આટલા વષોના સાંબાંધ પછી ય ચોરની જેમ જીવવુાં પડે
તે બાબત રીટાને પીડે છે . પ્રેમ સાંબાંધની શરૂઆતથી જ તે જાણતી હતી કે સાળવી પરજણત
છે , એટલે એની અપેક્ષાઓ સીજમત જ હતી, પણ વષોનાાં સાંબાંધ પછી તેની અપેક્ષા એટલી જ
છે કે સાળવી આ સાંબાંધનો પોતાના કુ ટુાં બમાાં સ્વીકાર કરે, પોતે રીટાને ચાહે છે , અને કુ ટુાં બની
સાથે જ રીટા પરત્વે પણ પોતાની જવાબદારી છે , આજથિક નજહ પણ રીટા માટે લાગણીની
જવાબદારી. જે સમય તે છાનોછપનો રીટા સાથે જવતાવે છે , તે ઘરના અને સમાજને જણાવીને
ખુલ્ લેઆમ તેની સાથે જવતાવે, ક્યારેક ઈચ્છા થાય તો એની સાથે થોડોક સમય ફરવા માટે
બહારગામ પણ જાય. જે પુરુષના પ્રેમમાાં આટલાાં વષો જવતાવ્યા, જેના ગમે-અણગમાનુાં ધ્યાન
રાખીને રીટા જીવી, જેને કારણે સમાજમાાં બદનામી પણ વહોરી તેની પાસે રીટાની આટલી જ
અપેક્ષા છે જે ના સાંતોષાતાાં રીટા નવિસ બ્રેકડાઉનનો જશકાર બને છે . ને સાળવી તેને માનજસક
રોગની સારવારની હોજસ્પટલમાાં દાખલ કરાવીને ખસી જાય છે . રીટાને જયારે ખરેખર જરૂર
હતી ત્યારે તે એક વાર પણ રીટાને હોજસ્પટલમાાં મળવા જતો નથી. રીટા મનોમાંથન પછી એવા
જનણિય પર પહોાંચે છે કે ભલે સાળવી તેની સાથે લગ્ન ના કરે પણ તેમના પ્રેમ સાંબાંધને જાહેરમાાં
સ્વીકારવા તૈયાર ના હોય તો હવે તે સાંબાંધ પર પૂણિજવરામ મૂકવુાં. સાળવી માટે હજી ય પ્રેમ
હોવા છતાાં પોતાના આત્મસન્માનને ભોગે આ સાંબાંધને તે જનભાવવા તૈયાર નથી. રીટા આ
સાંબાંધમાાંથી મુક્ત થવા માટે પોતાની બહેનપણી સરસ્વતી અને બહેન સાંગીતાનો સાથ માાંગે
છે . અને તે લોકોની સાથે મળીને ગરીબ જનરાધાર સ્ત્રીની સહાય માટે કામ કરવાનુાં નક્કી
કરે છે .
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પ્રફુલ્ લાના પજતએ બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવા પ્રફુલ્ લાને છૂટાછેડા આપ્યા છે . એને પોતાને
જલ્દી છુટા થઈને બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવાની ઉતાવળ હતી એટલે તે પોતાનો ્લૅટ
પ્રફુલ્ લાના નામે કરી આપે છે , અને ભરણપોષણ આપવા પણ તૈયાર થાય છે . પણ છૂટાછેડા
પછી તે પ્રફુલ્ લા પરથી અને ્લૅટ પરથી હક્ક છોડવા નથી માાંગતો એના કારણે પ્રફુલ્ લાનો
સાંઘષિ શરુ થાય છે . પુરુષપ્રધાન સમાજની માનજસકતાને કારણે પુરુષને પત્ની પોતાની જમલ્કત
લાગે છે , એટલે પોતે છોડી દે તો ય એના પરનો અજધકાર જતો કરવાની તૈયારી નથી હોતી અને
સામાન્ય રીતે પત્ની પણ લગ્ન પછી પજત પર એટલી બધી જનભિર રહેતી હોય છે કે તે પણ
છૂટાછેડા પછી ય દરેક બાબતે જનણિય લેતાાં પહેલાાં ભૂતપૂવિ પજતના ગમા-અણગમા જવષે
જવચાયાિ જવના રહી શકતી નથી. પ્રફુલ્ લા પણ છૂટાછેડા પછી ય પજતના ડરમાાંથી સહજતાથી
મુક્ત થઈ શકતી નહોતી એને કારણે જ તેને જડપ્રેશન થાય છે . પણ તે પણ ખુબ સાંઘષિ કરીને
મન મજબૂત કરી પજતની સત્તામાાંથી પોતાની જાતને મુક્ત કરે છે . શરૂઆતમાાં તે પણ કોઈ
સહારો હોય તો સારુાં એમ જવચારે છે , પણ અાંતે પ્રફુલ્ લા ઘણા સાંઘષિ અને મનોમાંથન પછી
નક્કી કરે છે કે , કોઈનો ય સાથ કે આધાર નજહ લેવાનો. કારણકે એક વાર બીજાની પર જનભિર
રહેવાનો અનુભવ એ લઈ ચુકી છે , અને પછી એ અવલાંબન ખસી ગયુાં અને તે સહારો ખસી
ગયો ને એ જબલકુ લ ભાાંગી પડી હતી, હતાશાની ગતાિમાાં સરી પડી હતી. પોતાની જાતને ફરી
ઉઠીને ઉભી કરતાાં એને ખુબ સાંઘષિ કરવો પડ્યો. એટલે તે ફરી કોઈનો ય ટે કો લેવા માાંગતી
નથી હવે તે માત્ર પોતાની જાતને ભરોસે આગળ વધવાનુાં નક્કી કયુું છે .
આમ વાસ્તજવકતાથી ભાગીને નહીાં વાસ્તજવકતાના સ્વીકાર સાથે જીવનને નવે રસ્તે વાળવાની
મથામણ આ બધી નાજયકામાાં જોવા મળે છે .
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માંદા, તારા, રીટા, પ્રફુલ્ લા આ ચાર નાજયકાઓ વ્યજક્તગત દુ ુઃખમાાંથી બહાર આવીને બીજા
પોતાનાથી નબળા લોકો માટે કામ કરવા કજટબદ્ધ થાય છે . ચારેયની સમસ્યાઓ જુ દી છે , પણ
જજાં દગી તરફનો અજભગમ ધીમે ધીમે સકારાત્મક બન્યો છે .
જવમળાબા અને બઊ, કુ સુમની બા અને કૃ ષ્ણકાન્તની બા આ ચારે જે જૂ ની પેઢીની સ્ત્રીઓ
છે તેમના વલણ અને વતિનનો અભ્યાસ કરીએ તો લગભગ જુ દાાં જુ દાાં પ્રદે શ અને જુ દાાં જુ દાાં
સામાજજક સ્તરમાાંથી આવતી હોવા છતાાં તેમના વતિનમાાં ઘણુાં સામ્ય જોવા મળે છે . આ ચારે
સ્ત્રીઓ મોટે ભાગે અભણ અથવા ખુબ જ ઓછુાં ભણેલી છે . આ બધી જ જપતૃસત્તાક વ્યવસ્થાને
વળગી રહેનારી છે . તેઓ પુરુષને કે ન્રમાાં રાખીને પોતાના અજસ્તત્વને નગણ્ય રાખીને જીવતી
સ્ત્રીઓ છે .
એમાાં જવમળાબા અને બઊ બાંને પોતાના દીકરાઓના સુખને લક્ષ્યમાાં રાખીને જીવવામાાં જ
જીવનનુાં સાથિક્ય ગણે છે . છતાાં જવમળાબા પ્રમાણમાાં જડ માનજસકતા નથી ધરાવતાાં. તેમનામાાં
હજી પજરવતિનક્ષમતા છે . તેઓ પોતાના દીકરાઓને કે ન્રમાાં રાખીને જીવતાાં હોવા છતાાં વહુ
અનુપાને પણ એમના સમકક્ષ જ સ્થાન આપે છે , અનુપાને સમજવાનો પ્રયાસ પણ કરે છે.
પોતાને માટે જીવવાનુાં ભૂલી ગયેલા જવમળાબાને અનુપા ફરી એકવાર પોતાની માટે પણ
જીવવુાં ખોટુાં નથી એ ગળે ઉતારી શકે છે .
જયારે બઊ માંદાની દાદી સામાંતશાહી વ્યવસ્થામાાં ઉછરેલી છે , તે

માંદા માટે પોતાની

જીવનશૈલીમાાં થોડુાં ઉદાર વલણ અપનાવે છે , પણ પોતાની વહુ પ્રેમને માટે એમનુાં વલણ
જબલકુ લ જક્કી અને જડ રહે છે , પોતાની ભૂલને કારણે પસ્તાવો કરતી પ્રેમને માફ કરવા જેટલાાં
ઉદાર તે થઈ શકતાાં નથી. કાકાસસરા સાથેના સાંબાંધથી ગભિવતી થયેલી કુ સુમાને પણ તેઓ
સ્વીકારી શકે છે , માત્ર પોતાની વહુ વૈધવ્ય પાળીને ના જીવી શકી એટલે એની માટે એમના
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મનમાાં કોઈ સહાનુભૂજત નથી. જો કે આ બાંને જવધવાઓ ધમિને કે ધમિનાાં આડાં બરને પજરવારના
સુખ કરતાાં ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યુાં નથી, તેમનુાં સુખ તેમનાાં સાંતાનોના સુખમાાં સમાયેલુાં છે .
અમીની બહેનપણી ચૌલાની મમ્મી કુ સુમની બા અને કૃ ષ્ણકાન્તની બા બાંને સરખી
માનજસકતા ધરાવતી સ્ત્રીઓ છે , એમણે ધમિનાાં આડાં બરને જીવનમાાં પજરવારના સુખ કરતાાં
વધુ મહત્વ આપ્યુાં. જેને કારણે ઘરનાાં અન્ય સભ્યોનાાં જીવન જછન્નજભન્ન થયાાં. કૃ ષ્ણકાાંતના બા
વૈધવ્ય પછી પોતાના ભગવાન લાલાને અને કૃ ષ્ણકાાંતને કે ન્રમાાં રાખી જીવન જીવ્યાાં પણ મરતી
વખતે પોતાની સેવાનો વારસો કૃ ષ્ણકાાંતને આપીને ગયાાં અને ધમિભીરુ કૃ ષ્ણકાાંતે એ સેવા અને
બાહ્ય કમિકાાંડને જ જીવનનુાં સવિસ્ વ માનીને પોતાની પત્ની સાથે સાંસારસુખ ભોગવવાનુાં છોડ્યુાં.
કૃ ષ્ણકાાંતે પોતાની માને ઈશ્વરસેવાને નામે વ્રત-ઉપવાસ અને બાહ્ય કમિકાાંડને જ જીવનનુાં
સવિસ્ વ ગણીને જીવતી જોઈ હતી એટલે એને જ એમણે જીવનનો સાર માની લીધો. એમની
માતા તો જવધવા હતી અને તેને પોતાના જમાનાની રૂજઢ પ્રમાણે વૈધવ્ય ધમિ પાળવો ફરજીયાત
હતો માટે એ શરીર સુખને ત્યાજ્ય ગણતી હતી પણ પોતાની વહુ અને દીકરો પરજણત છે ,
એમને માટે સાંસારસુખ ભોગવવુાં અયોગ્ય નથી એ વાત તે પોતે તો ના સમજ્યાાં , અને વસાંતને
સલાહ આપતાાં રહ્યાાં કે દાાંપત્યજીવન તો વાંશવૃજદ્ધ માટે હોય છે , ભોગ ભોગવવા માટે નહીાં.
આમ તેઓ પોતે તો જીવનને ના સમજ્યાાં પણ એમનો દીકરો ય ના સમજી શક્યો. એને કારણે
વસાંત અને કૃ ષ્ણકાાંતનુાં લગ્નજીવન જછન્નજભન્ન થઈ ગયુાં.
એવી જ રીતે કુ સુમબહેનની માએ મરજાદ લીધી હતી એના કારણે બાહ્ય જક્રયાકાાંડ પાળવાની
એમની ઘેલછાને લીધે કુ સુમબહેન, એમનો ભાઈ તથા તેમનાાં જપતાનુાં જીવન દુષ્કર બની ગયુાં
હતુાં.
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પ્રેમ અને તારાની માના પાત્રોમાાં થોડુાં સામ્ય જોવા મળે છે , બન્ને વચલી પેઢીની સ્ત્રીઓ છે , એક
વૈધવ્ય પછી દૂ રના બનેવીથી પ્રેમનાાં નામે થી છે તરાઈ અને બીજી પજત સાંન્યાસી થઈ ગયો માટે
દૂ રના જદયરથી છે તરાઈ. બાંને ધનલોલુપ પુરુષોનો ભોગ બની.
માંદાની મા પ્રેમ ભરજુ વાનીમાાં જવધવા થઈને પછી કામવાસના સતાવવા લાગતા દૂ રના બનેવી
રતનજસાંહ યાદવની પ્રેમજાળમાાં ફસાઈને એની સાથે નાસી ગઈ. નાસી ગયાના વષો પછી પોતે
છે તરાયાનો તેને ખ્યાલ આવે છે , પણ પાછા વળવા માટે કોઈ રસ્તો નથી. કારણકે દૂ રના
બનેવીએ એની જમીન વેચી ખાધી છે અને એની જુ વાનીનો રસ ચૂસીને એને પોતાના મામાના
દીકરાની જોડે પરણાવી દીધી છે . પસ્તાયેલી પ્રેમ માર ખાઈને પણ માંદાનો કબજો લેવા માટે
કરેલો કે સ પાછો ખેંચી લે છે. અને પોતાનુાં આગળનુાં જીવન ભાગ્ય માનીને સ્વીકારી લે છે , પણ
રતનજસાંહ યાદવ સાથે લડી-િઘડીને પણ જમીન વેચીને મળે લા રૂજપયામાાંથી પચાસ હજાર
બચાવીને માંદાને આપી પોતાની ભૂલનુાં પ્રાયજિત કરે છે .
તારાની માના લગ્ન પછી ટૂાં ક સમયમાાં જ તેનો માસ્તર પજત ઘર છોડીને સાંન્યાસી થઈ ગયો અને
ત્યાર ય પછી યુવાન સુાંદર પત્નીનો મોહ છોડી ના શકતાાં છાનોમાનો મળવા આવીને પત્નીને
ભોગવે છે . પજરણામે તારાની મા ગભિવતી થાય છે , અને પોતાના જ પજતથી ગભિવતી થઈ હોવા
છતાાં ઘરના અને ગામના લોકો તેને ચાજરત્ર્યહીન માને છે , તારાના જન્મ પછી તેનો એક જદયર
તેના પજત પાસે લઇ જવાનુાં બહાનુાં કરીને તેને જદલ્હી લઈ જઈને કુ ટણખાનામાાં વેચી દે છે , અને
એમ તારાની મા વેશ્યાવૃજત્ત કરવા લાચાર બની જાય છે . એણે આ વ્યવસાય પોતાનુાં ભાગ્ય
માનીને અપનાવી લીધો પણ જે પજતને કારણે પોતાની આ દુ દિશા થઈ તેને મરતાાં સુધી માફ
ના કરી શકી. એણે બહુ પ્રયાસ કયો કે તારાને આ વ્યવસાયમાાં ના આવવુાં પડે પણ તે જનષ્્ળ
રહી. તે અાંતે રોજગિ થઈને મૃત્યુ પામી.
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અવજન્તકાદે વી અને કાનનબાલા બાંને વચલી પેઢીની ભણેલી-ગણેલી કમાતી સ્ત્રીઓ છે , છતાાં
બાંને પોતાના ઘર, પજરવારને ટકાવી રાખવા સમાધાન કરે છે . અવજન્તકાદે વી પોતે વકીલ અને
એક રાજકીય પાટીના સાાંસદ હતાાં, કાનનબાલા જદલ્હી ઑલ ઇજન્ડયા રેડીઓમાાં ડાન્સ અને
ડર ામા જડજવિનનાાં પ્રોડ્યૂસર હતાાં.સાથે ઇપ્ટાના કલાકાર, બાંને પોતાના કામને કારણે કે ટલાય
પુરુષોના પજરચયમાાં હતાાં, એને કારણે બાંનેના પજત એમની પર વહેમાતા હતા, છતાાં બે એ બને
ત્યાાં સુધી પજતના મહેણાાં-ટોણાાં ને માર ખાઈને ય દાાંપત્ય જનભાવ્યુાં. એમની પર અત્યાચાર
ગુજારનારા બાંનેના પજતઓ અનુભવે, એમને બીજા પુરુષોની તુલનામાાં સારા પુરુષો લાગતા
હતા કારણકે એ બાંને પુરુષો ગમે એટલા જવજચત્ર હોય છતાાં પત્નીને વફાદાર હતા.આ બાંને
સ્ત્રીઓએ તેમના પજતની મયાિદાઓ સહીત તેમને સ્વીકાયાિ હતા.
અવજન્તકાદે વીને એમના પજત સતીષ કક્કડે થોડા વષોના દાાંપત્યજીવન પછી એક જદવસ
મારીને લોહીલુહાણ કરીને ઘરમાાંથી કાઢી મૂક્યાાં. એમણે કોઈ અસીલની મદદથી ઘર લઈને
પોતાની વ્યવસ્થા કરીને તે સમયમાાં થોડા આક્રોશ સાથે કોઈ સાથે સાંબાંધ નથી છતાાં વહેમાય
છે , તો સાચે જ એમ કરીને કે મ ના બતાવુાં ? એ જવચારથી જે અસીલે આશરો આપ્યો તે અને
બીજા પણ કે ટલાક પુરુષો સાથે ભાવનાત્મક અને શારીજરક સાંબાંધોથી જોડાયા. એમનુાં
વચગાળાનુાં જીવન સ્વચ્છાં દી હતુાં એમ તેઓ તારા પાસે કબૂલે છે , પણ પછી ધીમે ધીમે એ બધાાં
સાંબાંધોનો તેમને ત્રાસ થવા લાગ્યો અને એમાાંથી મુક્ત થયાાં, છે વટે જયારે જાણ્યુાં કે પજત બીમાર
છે અને જે સગાાં વહાલાાં પાછળ પજત ખુવાર થયા હતા, તેમાાંના કોઈ તેમની સારવાર નથી
કરાવતા એ જાણીને એકલા દવાખાનામાાં પડેલા કક્ક્ડ સાહેબની સાથે લડીિઘડીને ય પોતાની
સાથે રહેવા લઈ આવ્યા.
કાનનબાલા અને ડૉક્ટર અાંસારીનુાં પ્રેમલગ્ન હતુાં પણ ડૉક્ટર અાંસારીની પ્રથમ પત્નીએ આ બે
પ્રેમીઓ પરણી

શકે માટે આત્મહત્યા કરી હતી એ જાણી ચૂકેલા ડૉક્ટર અાંસારી
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અપરાધબોધથી પીડાઈને બધો ગુસ્સો કાનનબાલા પર ઉતારતા રહેતા. આટલી પ્રજતભાશાળી
સ્ત્રી હોવા છતાાં મરતાાં સુધી કાનનબાલાએ આ દાાંપત્ય જનભાવ્યુાં. કારણકે એમનુાં કહેવુાં એમ
હતુાં કે , ડૉક્ટર અાંસારી ઉપરથી દે ખાતા હતા એવા અાંદરથી નહોતા.લગ્ન પહેલા કાનનબાલા
ગેંગરેપનો ભોગ બન્યા હતા, ત્યારે ડૉક્ટર અાંસારીએ જ તેમની સારવાર કરી હતી અને તે
સમયથી જ બાંને અલગ અલગ ધમિના હોવા છતાાં એકબીજાના પ્રેમમાાં પડ્યા હતા.
નાજયકા જસવાયના સ્ત્રી પાત્રોની તુલના કરીએ તો સહનાજયકા અમી, મેઘના, સુગના, કુ સુમા,
શીરીન, સરસ્વતી, સાંગીતા, રેવતી આટલી સ્ત્રીઓ નોાંધપાત્ર છે .
અમી, મેઘના બાંને બહેનો હોવા છતાાં બાંને એક-બીજાથી ઘણી જુ દી છે . મેઘનાએ બાપના
પગલે ચાલીને ધમિ-ધ્યાન, અને બાહ્ય જક્રયાકાાંડોના આડાં બરને જ જીવન માની લીધુાં હતુાં. જયારે
અમી માના હાથે ઘડાઈ છે . તે જવચારશીલ સ્વતાંત્ર વ્યજક્ત છે . પોતાની જજાં દગીના જનણિય પોતે
લેવામાાં માને છે . અને મેઘનાને પણ સમયે સમયે ટોકીને જ્યાાં કાં ઈક ખોટુાં થતુાં હોય ત્યાાં જવચાર
કરવા માટે ટપારે છે . પણ મેઘના પર એની અસર થતી નથી. એકને બાપની જચાંતા છે તો
બીજીને માની જચાંતા છે . જો કે મેઘનાના લગ્ન પછી જ્યારે મેઘનાને ખબર પડે છે કે , તેનો પજત
સાંસ્કાર નપુાંસક છે . ત્યારે શાાંત, ધમિભીરુ મેઘના જવરોહ કરે છે . તે પોતે સાસરુાં છોડીને છૂટાછેડા
લેવાનુાં નક્કી કરે છે , સાથે પોતાના અનુભવે પોતાની મા વસાંતની આટલા વષોની પીડા તે હવે
સમજી શકે છે . અને માને પણ પોકળ લગ્નજીવનનો બોજ ફગાવી દે વા બાંને બહેનો દબાણ કરે
છે . આમ આ બાંને નવી સ્ત્રીઓ સમાજથી કે પુરુષ સત્તાથી ડરતી નથી. બાંને બાપ કૃ ષ્ણકાાંતને
પડકારે છે .
કે યાનો સમૃદ્ધ પજત કે યાની અવગણના કરીને બીજી સ્ત્રી સાથે છડેચોક સાંબાંધો રાખે છે , પહેલાાં
બધે દુ ુઃખી હોવાનુાં ગાણુાં ગાઈને કે યા લોકોની સહાનુભૂજત મેળવવામાાં પડી હતી, પણ પછી
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આત્મદયામાાંથી બહાર નીકળીને પોતાના રૂજપયાનો ઉપયોગ સમાજનાાં ઉત્કષિ માટે વાપરીને
પ્રવૃજત્તશીલ રહીને મનને સકારાત્મકતા તરફ વાળે છે .
જલ્પાનુાં આજથિક શોષણ તેનો સગાાં ભાઈ ભાભી જ કરે છે . ભાઈ ઑજફસમાાં આખો જદવસ કામ
કરાવી કોઈ વળતર નથી આપતો અને ભાભી સવાર, સાાંજ કામવાળીની જેમ કામ કરાવે છે
કારણ જલ્પાની આજથિક પરાધીનતા. પણ આ પજરસ્થજતમાાંથી છૂટવા ઈચ્છતી જલ્પા અાંતે તેની
ભાભીને સ્તન કે ન્સર હોવાનુાં જનદાન થતાાં ફરી એકવાર ભાઈના બાળકો અને સાંસારને
સાચવવાને જ જનયજત માની સ્વીકારી લે છે .
આમ અહીાં કે યા અને જલ્પાએ જનયજતને સ્વીકારીને સમાધાન કરી લીધેલુાં જોવા મળે છે .
માંદાની સખી સુગના આ બધી છોકરીઓની તુલનામાાં નાની છે , ભણેલી પણ ઓછુાં છે . ગભરુ
છોકરી હોવા છતાાં છતાાં તે ય પુરુષ સત્તાથી ગભરાતી નથી. એની પર વારાં વાર બળાત્કાર
ગુજારતા ભાજવ સસરા અજભલાખજસાંહને કારણે તે ગભિવતી થઈ પછી આક્રોશથી
અજભલાખજસાંહનુાં ખૂન કરી નાખતાાં ખચકાતી નથી. પણ પછી ભાાંગી પડે છે અને અજગ્નસ્નાન
કરીને આપઘાત કરે છે .
શીરીન પણ એમનાાં જેવી જ છે . તે પણ કાયમ મા કાનનબાલાને જપતાના અત્યાચાર સહન
કરતી જોઈને લગ્ન સાંસ્થા પરથી જવશ્વાસ ગુમાવી ચુકી છે . બાપની સામે પણ એના મનમાાં
જવરોહ છે . અને માની ઈચ્છા પુરી કરવા તે માને દફનાવવાને બદલે બાળવાનો આિહ રાખી
તેના અજસ્થ જવસજિન કરવા પણ જાય છે . ને અાંતે માની ઈચ્છા પુરી કરવા માની નાનીના બાંગલા
જોગજનયા કોઠીમાાં 'આધારજશલા' નામની સાંસ્થા વેશ્યાઓ, ભીખ માાંગતા બાળકો,
જવસ્થાજપત મજૂ રો અને જનરાધાર વૃદ્ધો જવગેરન
ે ી મદદ માટે શરુ કરે છે . પોતાની પસાંદગીના
જહન્દુ યુવાનને તે બાપની ઈચ્છાની ઉપરવટ જઈને પરણવાનુાં નક્કી કરે છે . પણ તેની
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પસાંદગીના યુવાન સ્પાંદન કક્ક્ડ અને શીરીન બાંને પોતાના માબાપનુાં જવજછન્ન દાાંપત્ય જોયા
પછી પરણતા ખચકાય છે , છે વટે બે ય લગ્ન જવના સહજીવન ગાળવાનો જનણિય લે છે .
કુ સુમા, સરસ્વતી અને રેવતીનાાં જીવનની પણ કાં ઇક અાંશે તુલના કરી શકાય ત્રણે પરણેલી
છે , એક ગામડાની છે , તે થોડુાં ભણેલી જયારે બીજી બે શહેરની અને

ભણેલી અને

આત્મસન્માન માટે જાગૃત. ત્રણે પજતને કારણે દુ ુઃખી છે . ત્રણેના મનમાાં પજત માટે આક્રોશ છે ,
અને ત્રણે પોતાના જીવનના જનણિયો જાતે લેવા ઈચ્છે છે , તે છતાાં એ બાબતે સરસ્વતી અને
રેવતી કરતાાં કુ સુમા વધુ સ્વતાંત્ર જમજાજની અને તડફડ કરીને જનણિય લેનારી છે .
કુ સુમા સાસરીમાાં રહેતી હોવા છતાાં ત્યક્તા જીવન ગુજારી રહી છે , તે શામળી હોવાથી એના
પજતને એ ગમતી નથી વળી ગરીબ ઘરની છે , માટે દહેજ ઓછુાં લાવી છે . એટલે એનો પજત ફરી
પરણ્યો છે . અને કુ સુમાની સામે જ બીજી પત્ની સાથે સાંસાર માાંડીને રહે છે . કુ સુમાને માથે તેના
ક્ષયના દદી કાકાસસરાની સેવાશુશ્રુષા કરવાની જવાબદારી છે . ક્ષયના દદી હોવાના કારણે
દાઉ જુ ને પરણાવવામાાં આવ્યા નથી. આમ એક ત્યક્તા અને અવહેલનાનો ભોગ બનેલી સ્ત્રી
અને એક બીમાર પણ કામનાઓથી પીડાતો પુરુષ બાંને એકબીજાના સાંસગિમાાં આવતાાં પ્રેમમાાં
પડે છે . અને કાકાસસરા સાથેના સાંબાંધથી કુ સુમા ગભિવતી થાય છે . એનો પજત યશપાલ
ઉશ્કે રાઈને તેને મારી નાખવાના પ્રયાસ કરે છે , અને ગભિ પડાવી નાખવાનુાં કહે છે , પણ કુ સુમા
તેને ગાાંઠતી નથી.તે બાળકને જન્મ આપે છે , અને એકલાાં હાથે ઉછે રવા ય દૃઢ જનિયી છે .
ગામડાની હોવા છતાાં તેની ય હૈયાઉકલત ન્યારી છે .
સરસ્વતી મુાંબઈની રહેવાસી છે , સુાંદર છે , ભણેલી છે. છતાાં તેના માબાપે તેને દહેજ આપીને
સુાંદરમ સાથે પરણાવી છે . એને કુ સુમાની જેમ શોક્યનુાં દુ ુઃખ નથી પણ લગ્ન પછી અનુભવે તેને
સમજાય છે કે તેના પજત સુાંદરમને મન તેનુાં કોઈ મહત્વ નથી. તે પોતાના કામને પરણ્યો છે .
સરસ્વતી સાથે લગ્ન સામાજજક રૂજઢને કારણે કયાિ છે , જેથી તેની શારીજરક ઈચ્છાઓ સાંતોષાય,
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પોતાનો વારસદાર મળે , ઘરમાાં બે ટાઈમ ખાવાપીવાની અને બીજી સગવડ સચવાય અને
ઉપરથી દહેજ મળે એટલે તેના પજતએ તેની સાથે લગ્ન કરેલુાં. બાકી તેને મન સરસ્વતીનુાં કોઈ
મૂલ્ય નહોતુાં. સરસ્વતીએ વાતાિ લેખનમાાં પોતાની મુજક્ત શોધી છે .
સાંગીતા પણ પોતે ભણી રહીને નોકરીએ લાગે છે , ત્યારે બહેન રીટાને પોતાના લગ્નની જચાંતા
કયાિ જવના હવે સ્વતાંત્ર રીતે પોતાનુાં જીવન જીવવાની સલાહ આપે છે . તે કહે છે કે , મારે પરણવુાં
હશે તો મારા રૂજપયાથી પરણીશ. તારા પણ એવી જ સ્વતાંત્ર યુવતી છે . આ બધી એવી
યુવતીઓ છે , જેમને પુરુષ પ્રધાન સમાજ વ્યવસ્થા પસાંદ નથી. પુરુષોએ લાદે લા જનયમો કે
આદે શો પણ તેમને માંજુર નથી. પોતાના જનણિયો પોતે જ લેવાની તે આિહી છે .
રીટાના માબાપની જમત્ર ઈનાએ સોળ વરસની ઉાંમરે અનાથ થયા પછી એક પુરુષની રખાત
થઈને જીવવાનુાં સ્વીકારી લીધુાં, પણ તે ઘરમાાં બેસી નથી રહી સાથે નોકરી પણ કરે છે , અને
ભલે અનૈજતક કહેવાય પોતાની મરજી મુજબનુાં જીવન જીવી રહી છે , બદલાતી સ્ત્રીની આ પણ
એક છબી છે .
રેવતીની જસ્થજત આ બાંને કરતાાં થોડી જુ દી છે , તે પ્રફુલ્ લાની નાનપણની બહેનપણી છે . તે
લગ્ન પછી નોકરી કરે છે , સાથે આખા ઘરની જવાબદારી સાંભાળે છે . તેનો પજત જદનેશ પોતાનો
પગાર તેના હાથમાાં આપીને પોતાની જવાબદારી પુરી થઈ ગઈ એમ માને છે . રેવતી સવારથી
રાત સુધી ઘર અને કુ ટુાં બની બધી જવાબદારીઓ સાંભાળતા થાકી જાય તો ય જદનેશ તેને
ઘરકામમાાં કે બાળકોને ભણાવવા બાબતે કોઈ મદદ કરતો નથી અને જો થાકે લી રેવતી રાત
પડે સાંભોગ માટે અજનચ્છા દશાિવે તો એને મહેણાાં-ટોણાાં મારે છે . રેવતી પોતાનો ગુસ્સો પ્રફુલ્ લા
આગળ ઠાલવતાાં કહે છે , આપણે શરીરસાંબાંધ માટે ના પાડીએ તો આ પુરુષો આપણને તરત
જ ઠાં ડી સ્ત્રી કહીને મહેણાાં મારે છે , પણ આપણી ઈચ્છા હોય ત્યારે જો કોઈ કારણસર આપણો
વર ઈચ્છા સાંતોષી ના શકે તો આપણે જો એમને નપુાંસક કે ઠાં ડો એમ કહીશુાં તો સહન કરી
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શકશે ? રેવતી જો કે ટર ે ન અકસ્માતમાાં મૃત્યુ પામી પણ એ જીવતી ત્યારે પ્રફુલ્ લા જોતી હતી કે
તે આખા ઘરનુાં સુચારુરૂપે સાંચાલન કરતી હોવા છતાાં જદનેશ તેના આરામની કદી જચાંતા કરતો
નથી. જદનેશને રેવતીનો પગાર ય જોઈતો હતો, અને સાથે રેવતી આખુાં ઘર સાંભાળી ને રાત
પડે તેની ઈચ્છાતૃજપ્ત માટે પણ તત્પર રહે એવુાં િાં ખતો.
આ સાથે 'બ્ર' નવલકથાની કે ટલીય આજદવાસી સ્ત્રીઓ છે , જે કમાતી હોવા છતાાં પુરુષપ્રધાન
સામાજજક વ્યવસ્થાને કારણે પુરુષ દમનનો ભોગ બને છે . છતાાં આ બધી સ્ત્રીઓ સાંઘષિ
કરવાથી ગભરાતી નથી.
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