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અપ્પણ...

“સ્ત્રી” પુસ્તકનું સજ્ડન કરવાન્રી જેમણે  

મને પ્ેરણા આપ્રી એ ડૉ. અડિ્યાને સવ્યંને  

આવ્રી પ્ેરણા આપનાર એમનાં પતન્રી... જેમણે સૌ પ્થમ  

મારી સુષુપ્ત લેખન પ્ત્તભાને પ્પ્ાણ્રી અને લેખખકા બનવાનું 

સૂિન કરી મારા જીવનને એક નવ્રી રાહ આપ્રી...

એ

શ્્રીમત્રી ભાનુબહે્ અઢિયા્ે

પુષપ રૂપે અપ્ણણ...!

– શ્્રીમ્ત્રી ગ્રી્તા ઉનડકટ
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્ારી્્રી તો વાત જ નયારી...

જે સવ્યં સજ્ડનહારનું સવરૂપ ્ે અને જેના વડ ે મનુજ-જાત્ત સદૈવ ધન્ય ્ે એવ્રી ‘સ્ત્રી’ને કેનદ્રમાં 

રાખ્રી સૌ. ગ્રી્તાબેન ઉનડકટ ે ‘સ્ત્રી’ પુસ્તકનું સજ્ડન કરુું ્ે.

સ્ત્રી પુત્્રી ્ે, પતન્રી ્ે, મા્તા ્ે. સ્ત્રી એક ્ે પણ એના રૂપ અનેક ્ે.

ભાર્ત્રી્ય સમાજનો અને સંસકૃત્તનો તવિાર કરીએ અને એમાં સ્ત્રીનું સથાન જોવાનો પ્્યતન કરીએ 

ત્યારે એ જ સમજાતું નથ્રી કે સત્ય શું ્ે અને અસત્ય શું ્ે ? ્તે પ્ી આપણા દેખાડવાના અને 

િાવવાના જુદા ્ે ? સ્ત્રી સાથેનો આપણો વ્યવહાર માનવ્તાના કોઈ પણ માપદંડ ે આઘા્તજનક 

ને અક્ષ્્ય ્ે.

તવિાર-વાણ્રી-વ્ત્ણન દ્ારા સફળ સ્ત્રી સમાજનું સવ્ણ્તોમુખ્રી કલ્યાણ કરી શકે. સ્ત્રીનું અલગ અસસ્તતવ 

અને સવ્તંત્ વ્યસક્તતવ ખ્રીલે-ખૂલે, ફૂલે-ફાલે એમાં જ સમાજનું પ્હ્ત ્ે.

‘સ્ત્રી’ પુસ્તકમાં હૈ્યાને હિમિાવ્રી મૂકે એવું કશું નથ્રી પણ હૈ્યાને હળવેથ્રી સપશશી જા્ય એવુ ઘણં 

બધું ્ે. અહીં ભાષાન્રી સરલ્તા ્ે, જ્ાનન્રી ગહન્તા ્ે, તવિારોન્રી વ્યાપક્તા ્ે અને રજૂઆ્તન્રી 

મૌતલક્તા ્ે. નારીજીવનન્રી વ્યથા પણ ્ે અને રષ્્ય કથા પણ ્ે. ‘સ્ત્રી’ તવશેના ઉત્તમ અવ્તરણો 

આ પુસ્તકન્રી મોંઘ્રી મૂડી ્ે.

આદશ્ણ ગૃપ્હણ્રી બનવાન્રી પ્ેરણા આપે ્તેવું, તવિારોન્રી ખાણ જેવું ‘સ્ત્રી’ પુસ્તક વારંવાર વાંિવા 

જેવું, તવિારવા જેવું અને વાગોળવા જેવું ્ે.

‘સ્ત્રી’ પુસ્તકનું સજ્ડન એક અનોખ્રી ઘટના ્ે.

એ ઘટનામાં પણ ઘટના ્ે.

્તમને એવું કંઈ કશું નપ્હને અમને એન્રી રટના ્ે.

તવદભ્ણના ગુજરા્ત્રી આકાશન્રી શુક્ર ્તારા સમ્રી ્તેજસવ્રીને ઓજસવ્રી લેખખકા સૌ. ગ્રી્તાબેન 

ઉનડકટન્રી સાથે સાથે આ પુસ્તકના પ્ેરકબળ સમા ડૉ. જજ્તેનદ્ર અડિ્યા અને પ્ોતસાહક  

ડૉ. સુરેશ ઉનડકટ પણ આપણા અજભનંદનના અતધકારી ્ે.

અસતુ, ઇત્ત અલમ્ ।। અખંડ ભવતુ ભાર્તમ્ ।।

પ્ાિા્ય્ણ ભાસકર વ્યાસ

અધ્યક્ષ

અન્ય ભાર્ત્રી્ય ભાષા અભ્યાસમંડળ,

નાગપુર તવશ્વતવદ્ાલ્ય, નાગપુર.
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એક ્વ્રી લેખિકા્ો ઉદય

ડૉ. ખજતેનદ્ર અઢિયા

શ્્રીમ્ત્રી ગ્રી્તા ઉનડકટને હંુ વષષોથ્રી ઓળખું ્ંુ. અમારા 

કૌટંુખબક સંબંધો બહુ જૂના ્ે. કેમ કે મૂળ ્તો ્તેઓ 

રાજકોટના ્ે. એમાં ્યવ્તમાલમાં રહેનારા મારા સાળા 

ડૉ. સુરેશ ઉનડકટ સાથે એમના લગ્ન થ્યાં અને સંબંધો 

વધુ ગાિ બન્યા. નાનપણથ્રી જ એમને વાંિવાનો ખૂબ શોખ. લગ્નપૂવવેનાં વષષોમાં 

કોલેજકાળ દરતમ્યાન ્તેમણે ગ્ંથાલ્યોમાં અનેકતવધ તવદ્ા્યાત્ા કરી ્ે.

એમનો શાં્ત અને પ્નમ્ણળ સવભાવ. કુટંુબમાં દરેક પ્ત્યે અત્તશ્ય લાગણ્રી અને સનેહ. 

દરેક માટ ેકાંઈક કરી ્ૂટવાન્રી ભાવના. બ્રીજાના સુખે સુખ્રી અને બ્રીજાના દઃુખે દઃુખ્રી 

થવાનો એમનો સવભાવ. પો્તાના જીવનને એમણે ભારે ખં્તથ્રી ખેડું ્ે. એમનો પુત્ 

ભૂષણ પણ ભતવષ્યમાં એક સફળ ડૉકટર ્તરીકે કેડર્યર બનાવવામાં અત્તકા્ય્ણશ્રીલ 

્ે. લગ્નજીવનનાં 25 વષષો બાદ - સંરુક્ત કુટંુબન્રી દરેક જવાબદારીઓ પ્નભાવ્તા 

રહીને આજે પણ ્તેમણે પો્તાન્રી તવિારિે્તના જીવં્ત રાખેલ્રી ્ે. મારાં પુસ્તકો 

“પ્ેરણાનું ઝરણં”, “સનેહનું ઝરણં” અને “ધ્યે્ય પ્નધા્ણર અને પ્ાપપ્ત” લખવામાં 

એમણે મને ઘણો સાથ અને સહકાર આપેલો ્ે અને એમાંથ્રી જ એમને કાંઈક 

લખવાન્રી પ્ેરણા મળી અને જનમ થ્યો લેખખકા - ગ્રી્તા ઉનડકટનો. એમના તવિારોને 

શબદદેહ મળ્ો જે આજે “સ્ત્રી” પુસ્તકરૂપે આપના હાથમાં ્ે.

સ્ત્રીઓના શોષણ, અત્યાિાર અને અતધકાર તવષે, ્તેમન્રી શસક્ત અને નારીવાદી 

િળવળ તવષે અત્યાર સુધ્રી ઘણં લખારું ્ે, પરંતુ આ પુસ્તકમાં પહેલ્રી જ વાર 

એક સ્ત્રી કૌટંુખબક ભૂતમકા પ્નભાવવાન્રી સાથે સાથે તવશેષ શું શું કરી શકે ્ે ્તેના 

્તરફથ્રી સનેહ અને સનમાન મેળવનાર ગ્રી્તાબહેનન્રી લેખનશૈલ્રીમાં કાં્ય કડવાશ 

નથ્રી, પરંતુ પુસ્તકના દરેક પાને સ્ત્રીસમાજ પ્ત્યે એમના હૃદ્યન્રી વેદના અને તવષાદ 

નજરે િડ ે ્ે. જેને કારણે ફક્ત સ્ત્રીઓ માટ ેજ નપ્હ પણ સમાજન્રી દરેક વ્યસક્ત 

માટ ે “સ્ત્રી” પુસ્તક મનન્રી્ય બનશે.



  7

આ પુસતક શા માટે...?

- શ્્રીમત્રી ગ્રીતા ઉ્ડકટ

હંુ જાણં ્ંુ કે “સ્ત્રી” તવષ્ય ઉપર આજ સુધ્રી અનેક 

લેખકોએ અનેક પુસ્તકો લખેલા ્ે, પરંતુ સ્ત્રીઓ માટ ે

એક સ્ત્રી દ્ારા લખા્યેલ “સ્ત્રી” તવષ્ય ઉપરનું આ 

કદાિ પ્થમ સજ્ડન હશે. એક સ્ત્રી બ્રીજી સ્ત્રીનું મન 

જે રી્તે સમજી શકે, જાણ્રી શકે અને વાંિ્રી શકે એટલું કદાિ કોઈ પુરુષ ના કરી 

શકે. એક સ્ત્રી પો્તાના અનુભવ પરથ્રી બ્રીજી સ્ત્રીન્રી મનોવેદનાને અનુભવ્રી શકે ્ે. 

્તેના ડદલના દદ્ડને મહેસુસ કરી શકે ્ે.

આઝાદીના 50 વષ્ણ પ્ી આજે 21મ્રી સદીમાં કા્યદાન્રી દૃતટિએ અનેક સમાન હકો 

મળવા ્્તાં્યે સમાજમાં સ્ત્રીન્રી હાલ્ત થોડઘેણે અંશે જ પડરવ્ત્ણન થ્યેલ્રી ્ે. અમુક 

અપવાદ બાદ કર્તાં સ્ત્રી ્તો જ્યાં હ્ત્રી ત્યાં જ ્ે. જે કાંઈ સુધારો દેખા્ય ્ે. 

્તે ફક્ત બાહ્ય જ ્ે. એટલે કે પહેલાં સ્ત્રી ઘરનો ઉંબરો ઓળંગ્રી બહાર પગ ના 

મૂકી શક્ત્રી ્તે આજે મુક્ત રી્તે હરીફરી શકે ્ે. બાકી ્તેનું આં્તડરક ગૃહજીવન 

્તો એકંદરે રૂડિગ્ત, સંઘષ્ણમ્ય, સમસ્યાથ્રી ભરેલું અને પ્રીડાદ્યક જ ્ે. દેશન્રી 

અડધોઅડધ વસ્ત્રી એવ્રી સ્ત્રીજાત્તના જીવનમાં પડરવ્ત્ણન લાવવું ખૂબ જરૂરી ્ે. 

સમાજનું આ અડધું અંગ સુખ્રી અને સવસથ રહે અને સમાજ સ્ત્રીસંવેદનાને સમજે 

એટલા માટ ે મારી સ્ત્રી સહજ લાગણ્રીને શબદદેહ આપવાનો મેં પ્્યાસ કરેલો ્ે.

આશા ્ે કે આપ સવવે આ પુસ્તકનો સહષ્ણ સવ્રીકાર કરી સ્ત્રીસંવેદનાને સમજવામાં 

સાથ આપશો...! આ પુસ્તક દરેક સ્ત્રીને પો્તાન્રી શસક્તઓને સમજવામાં અને 

તવકસાવવામાં પ્ોતસાહન પૂરંુ પાડ ે ્તે આશ્યથ્રી સજ્ડવામાં આવરું ્ે. આ કૃત્તને 

વધુ ઉત્તમ બનાવવા માટ ે આપ સૌને ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને સૂિનો મોકલવા માટ ે

મારંુ ભાવભ્રીનું આમંત્ણ ્ે.

ટંૂકા ગાળામાં આ નવમ્રી આવૃખત્ત આપના હાથમાં મૂક્તા મને અત્યં્ત આનંદ થા્ય ્ે.

(નારા્યણ મેડડકલ સટોર, આઝાદ મેદાન સામે, ્યવ્તમાલ, મહારાષ્ટ્ર-445001)
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રામા્યણન્રી શબરી અને અહલ્યા એ સ્તરુગન્રી સફળ સ્ત્રીઓ 

હ્ત્રી. જેમને શ્્રીરામનાં દશ્ણન કરવા માટ ેકાં્યે જવું પડું નથ્રી, 

પરંતુ ભગવાન શ્્રીરામ સવ્યં એમન્રી ભસક્તથ્રી આકષા્ણઇને દશ્ણન 

દેવા માટ ે પધા્યા્ણ અને શબરીનાં એઠાં બોર આરોગ્યા હ્તા. 

શ્્રીરામના િરણરજના સપશ્ણના પ્્તાપે એક ઋતષપતન્રી શલ્યામાંથ્રી 

અહલ્યા બન્રી હ્ત્રી. આ સ્તરુગન્રી નારીન્રી ભસક્તન્રી સફળ્તા 

્ે. જેના પુણ્યના પ્્તાપે આજન્રી આધુપ્નક નારી જીવનના દરેક 

ક્ષેત્માં સફળ થઈ રહી ્ે.
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સ્ત્રી જો ધારે ્તો -

‘પો્તાન્રી પ્ગત્તનો પંથ પો્તે જ બનાવે,

ફૂલન્રી જેમ જગ્તમાં સુગંધ પ્સરાવે,

સૂરજન્રી જેમ જ્ાનનો ઉજાસ પ્ગટાવે,

્તારલાન્રી જેમ સૃતટિને િમકાવે,

ઝરણાન્રી જેમ પ્યાસ બુઝાવે

પંખ્રીન્રી જેમ ઊંિાં ખશખરો પાર કરે.’
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સજ્જ્હારનું ઉત્તમ સજ્જ્ – સ્ત્રી

પ્ાિ્રીન કાળથ્રી સ્ત્રી માટ ે કહેવારું ્ે કે...
“યત્ર ્ાય્પસ્ુ પૂજયનતે, રમનતે તત્ર દેવતાઃ”

અજભનંદન...! સૌપ્થમ ્તો એક સ્ત્રી હોવા બદલ 
હંુ સમસ્ત સ્ત્રીસમાજને અજભનંદન આપું ્ંુ. આપ સૌને 
કદાિ આશ્ચ્ય્ણ થશે કે હંુ શા માટ ેઆમ કહંુ ્ંુ...! પરંતુ 
હંુ પણ એક સ્ત્રી ્ંુ અને હંુ જાણં ્ંુ કે સ્ત્રી હોવું 
એ કેટલા ગૌરવન્રી વા્ત ્ે. ના્ય્ણસતુ પૂજ્યન્તે એટલે કે 
નારીન્રી પૂજા કરવાન્રી વા્ત નથ્રી, પરંતુ જ્યાં સ્ત્રીઓનું 
સનમાન થા્ય ્ે ત્યાં દેવ્તાઓનો વાસ હો્ય ્ે.

માનવસમાજમાં સ્ત્રીનું અનેરંુ સથાન ્ે. 
મનુસમૃત્તથ્રી લઈને આજ સુધ્રી સ્ત્રીને બધાએ 
“નારી તંુ નારા્યણ્રી” કહીન ેદેવ્રી ્તરીકે ખબરદાવેલ 
્ે. કહેવા્ય ્ે કે જ્યારે સજ્ડનહારન ેકાઈં ઉતકૃટિ 
સજ્ડન કરવાનો તવિાર આવ્યો હશે ત્યારે અત્ત 
નવરાશન્રી પળોમાં અને પો્તાનું સમગ્ કૌશલ 
વાપરીને જે સજ્ડન કરુું એ સ્ત્રી જ ્ે.

જોકે મોટાભાગે સ્ત્રીઓને અફસોસ થ્તો હો્ય ્ે કે હંુ પુરુષ બન્રી 
હો્ત ્તો સારંુ હતું. કેમ કે આપણા દેશમાં સ્ત્રીઓન્રી હાલ્ત બહુ દ્યાજનક 
્ે, પરંતુ આવ્રી હાલ્તમાંથ્રી પણ સ્ત્રીઓ બહાર આવ્રી શકે ્ે – જો ્તે 
પો્તાન્રી શસક્તને ઓળખે અને મનથ્રી નક્ી કરે ્તો...! ્તમારા અસસ્તતવને 
ઓળખો અને તવિારો કે સજ્ડનહારે સ્ત્રીને શું નથ્રી આપરું ?

પ્ેમન્રી પ્ત્તમા, ફૂલન્રી કોમળ્તા, િાંદન્રીન્રી શ્રી્તળ્તા, ત્યાગ અને 
સહનશ્રીલ્તા, લજજા અને મ્યા્ણદા, સેવા અને શ્ધિા, સુંદર્તા અને મધુર્તા, 

દરેક સ્ત્રી્ે  
કોઈ ્ે કોઈ  
વવશેષતા તો  
સજ્જ્હારે  

આપેલ્રી જ છે.
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સંવેદનશ્રીલ્તા અને ગંભ્રીર્તા, મમ્તા અને ધૈ્ય્ણ્તા – સજ્ડનહારે સ્ત્રીઓને 
કેટકેટલું આપરું ્ે ! આજે મારે ્તમને આ જ વા્ત કરવાન્રી ્ે કે સ્ત્રીઓ 
્તો પુરુષોથ્રી પણ વધારે શસક્ત ધરાવે ્ે. ઈશ્વરે સ્ત્રીમાં જે કરુણા, લાગણ્રી 
અને મનોબળ મૂકા ્ે ્તેમજ પ્ત્તકૂળ પડરસસથત્તમાં પણ અડગ રહેવાન્રી 
જે ્તાકા્ત બક્ષ્રી ્ે ્તે સવવે અણમોલ શસક્ત ્ે. માનખસક રી્તે પણ સ્ત્રી જ 
વધારે મક્મ અને મજબૂ્ત હો્ય ્ે એટલે જ ્તો કદાિ સ્ત્રીઓ પુરુષો કર્તાં 
વધુ જીવે ્ે. સવવે કર્તા જાણવા મળું ્ે કે પુરુષોનું સરેરાશ આરુષ્ય 72 
વષ્ણનું ્ે, જ્યારે સ્ત્રીઓનું સરેરાશ આરુષ્ય 77 વષ્ણનું ્ે.

વળી દરેક સ્ત્રીને સજ્ડનહારે કોઈ ને કોઈ તવશેષ્તા ્તો આપેલ્રી જ ્ે, 
એટલે સુધ્રી કે સજ્ડનહારે સજ્ડનક્ષમ્તા પણ સ્ત્રીઓને જ આપેલ ્ે અને 
આ સજ્ડનક્ષમ્તા ્તો સૃતટિના સજ્ડનહાર ્તરફથ્રી સ્ત્રીઓને મળેલ અમૂલ્ય 
ભેટ ્ે. વળી આપણે ધ્યાનથ્રી જોઈએ ્તો સસંહ અને સસંહણમાં સસંહ, મોર 
અને િેલમાં મોર, પોપટ અને મેનામાં પોપટ આમ દરેકમાં પુરુષજા્ત (Male) 
જ સુંદર ્ે. જ્યારે મનુષ્યજાત્ત જ એક એવ્રી ્ે જેમાં સુંદર્તા સ્ત્રીઓને 
જ આપેલ ્ે. વળી સ્ત્રીઓનો આઈ.ક્ુ. પણ હંમેશાં ઊંિો હો્ય ્ે. રાણ્રી 
લક્મ્રીબાઈ, જીજામા્તા, મધર ટરેેસા, ઇંડદરા ગાંધ્રી અને ડકરણ બેદી વગેરે 
આ જ સમાજમાંથ્રી આવેલા ્ે, જેમાંથ્રી આપણે આવ્યા ્ીએ. સ્ત્રીઓમાં 
જો આટલા બધા ગુણો હો્ય ્તો હવે લાગે ્ે ને કે સ્ત્રી હોવું એ ગૌરવન્રી 
વા્ત ્ે ? ્તો પ્ી આપણે આવ્રી દ્યાજનક પડરસસથત્તમાં રહેવાન્રી શું જરૂર 
્ે ? સ્ત્રી ધારે ્તો શું ના કરી શકે ? સ્ત્રી ્તો ખરેખર નસ્રીબદાર ્ે. ્તે સાિે 
જ સજ્ડનહારનું સવષોત્તમ સજ્ડન ્ે. માટ ેજ ્તો ભગવાન માટ ેપણ કહેવા્ય 
્ે કે...

“ભલે્ે તમે ભગવા્ કહેવાતા હો રાજા
તોયે તમે સ્રીતા્્રી તોલે ્ા આવો હો રાજા...!”
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સ્ત્રી – અકલ્પય શક્ત્ો ભંડાર

સૃતટિના આરંભથ્રી જ સ્ત્રીને 
શસક્તનો અવ્તાર માનવામાં આવે 
્ે. એમાં્ય 21મ્રી સદીન્રી કષ્પરૂટર 
રુગન્રી સ્ત્રી ્તો પો્તાન્રી શસક્ત અને 
મનોબળના લ્રીધે દરેક ક્ષતે્મા ંસફળ 
થઈને તવકાસને પંથે જે ઝડપથ્રી 
આગળ વધ્રી રહી ્ે ્તે જો્તાં ્તો 
લાગે ્ે કે ખરેખર સ્ત્રી અજબ 
શસક્ત સવરૂપ ્ે.

આધુપ્નક રુગ પુરુષપ્ધાન હોવા ્્તાં્યે આ 
જ પુરુષોએ પણ આ જ વા્તનો સવ્રીકાર કરી 
નારીન્રી સતુત્ત કરી ્ે. અનેક વ્રીર પુરુષ, તવદ્ાન 
પુરુષ કે રાજપુરુષોએ નારીશસક્તને ખબરદાવ્રી 
્ે. શારીડરક રી્ેત પુરુષ ભલે પો્તાને બળવાન 
માને પણ સ્ત્રીન્રી શસક્ત ્તેના ્તનમાં નપ્હ પણ 

મનમાં ્ે. બૌતધિક રી્તે સ્ત્રી કાં્ય પુરુષ કર્તાં કમ નથ્રી, ્તેન્રી આતમશસક્ત  
અને તવિારશસક્ત અનેરી ્ે. નારીન્રી વ્યવસથાશસક્ત અને આસથાશસક્ત 
અનેકગણ્રી ્ે.

આજન્રી સ્ત્રી શું નથ્રી કરી શક્ત્રી ્તે પ્શ્ન ્ે. ્તે નોકરી પણ કરે ્ે 
અને ઘરન્રી જવાબદારી પણ સંભાળે ્ે. વ્યવહાર અને સંસાર બંને સંભાળે 
્ે. ઑડફસ અને ઘર બંને જગ્યાએ એકસાથે કામ સંભાળવાનું અઘરંુ હોવા 
્્તાં ઘરના સુખ માટ,ે પત્તને આરથંક રી્તે મદદરૂપ થવા માટ ે સ્ત્રી કેટલો 
પડરશ્મ કરે ્ે ? પ્ત્તષ્ા અને પદ જાળવે ્ે. સવમાન પણ સમજે ્ે અને 

સ્ત્રી્્રી શક્ત  
તે્ા ત્માં  
્હીં પણ  
મ્માં છે.
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સામાજજક મૂલ્ય પણ જાણે ્ે. આ બધું ્્તાં્યે સંસારમાં રહીને આડદકાળથ્રી 
સાસુ-નણંદ કે ડદ્યર-જેઠના કડવા શબદબાણને હૈ્યાં સોંસરવા ઉ્તારે ્ે. 
પુરુષના અજભમાન કે અપમાનને પણ સમ્યે સમ્યે જીરવ્રી જાણે ્ે. કારણ 
કે સ્ત્રી ગજબન્રી સહનશસક્ત ધરાવે ્ે. પ્કૃત્તએ સ્ત્રીનું ઘડ્તર જ એવું કરુું 
્ે કે આ શસક્ત જનમજા્ત એનામાં ્ુપા્યેલ્રી હો્ય ્ે. સ્ત્રી જે સહન કરે 
્ે ્તે પુરુષો નથ્રી સહન કરી શક્તા. સ્ત્રી જે ત્યાગ કરે ્ે ્તે પણ પુરુષો 

નથ્રી કરી શક્તા...

ખસધિાથ્ણ જ્યારે ્યશોધરા અને રાહુલ – 
પો્તાન્રી પતન્રી અને પુત્ – ને ઊંઘ્તા મૂકી અડધ્રી 
રાત્ે ગૃહત્યાગ કરે ્ે અને ્તપ ક્યા્ણ પ્ી જ્યારે 
જભક્ષા માગવા ્યશોધરા પાસે આવે ્ે ત્યારે 
્યશોધરાના મુખમાંથ્રી જે શબદો ન્રીકળે ્ે કે, “્તમે 

ગૃહત્યાગ ક્યષો ્તેનો મને રંજ નથ્રી. ્તમે ્તમારા જીવનનું કલ્યાણ કરવા જ્તા 
હોવ અને વચિે આવું એવ્રી હંુ અધમ નથ્રી પણ ્તમે મને ઓળખ્રી ના શકા, 
મારા ઉપર તવશ્વાસ ના કરી શકા એનું મને દઃુખ ્ે.“ ખસધિાથ્ણ શરમથ્રી માથું 
ઝુકાવે ્ે. કેટલ્રી ડદવ્ય્તા ્ે નારીના ત્યાગન્રી અને સહનશસક્તન્રી !

આ ત્યાગ કે સપ્હષણ્તા સ્ત્રીન્રી કા્યર્તા નથ્રી પણ એના તવરલ વ્યસક્તતવને 
િમકાવનારંુ, નારીને નારા્યણ્રી બનાવનારંુ અનેરંુ આભૂષણ ્ે. સ્ત્રી કમજોર 
્ે ્તે માન્ય્તા જ ખોટી ્ે. નારીશસક્તનું ્તો આજે ઝડપથ્રી ઊધવશીકરણ થઈ 
રહું ્ે. આજે એવું કોઈ ક્ષેત્ નથ્રી જ્યાં સ્ત્રીઓએ પો્તાન્રી કાબેતલ્ય્ત ના 
બ્તાવ્રી હો્ય. ઘરમાં અને બહારન્રી દપુ્ન્યામાં પુરુષન્રી હમસફર બન્રીને આજન્રી 
નારી કા્ય્ણશસક્તન્રી મ્યા્ણદાને ્તોડી ઝડપથ્રી આગળ વધ્રી રહી ્ે. ઇત્તહાસ 
પણ નારીશસક્તન્રી સાક્ષ્રી પૂરે ્ે. મહાસ્ત્રી અનસૂ્યાએ પો્તાના ્તપોબળ દ્ારા 
બ્રહ્ા, તવષણ અને મહેશ એ તત્દેવને બાળક બનાવ્રીને પારણામાં ઝુકાવેલ. 
સ્ત્રી પાવ્ણ્ત્રીજીએ પણ ભગવાન શ્્રી શંકરના – પો્તાના પત્તના અપમાન સામે 

ભગવા્ બુદ્ધ  
પણ યશોધરા્ે 
ઓળિ્રી શક્ા  

્ હતા...
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્યોગબળથ્રી અખગ્ન પ્ગટાવ્રી આતમતવલોપન કરેલ અને મહાસ્ત્રી સાતવત્્રીએ 
પણ સ્તના બળે ્યમરાજાને પણ જી્ત્રીને પત્તને સજીવન કરેલ.

આમ સ્રી્તા, સાતવત્્રી કે દમ્યં્ત્રી જેનો 
આદશ્ણ ્ે ્તવે્રી ભાર્ત્રી્ય સ્ત્રીઓએ સહનશ્રીલ્તાન્રી 
મૂર્તંરૂપે, શસક્તરૂપે રણિંડી બન્રી બ્તાવ્રી આપરું 
્ે કે કા્યાથ્રી નાજુક હોવા ્્તાં્ય સ્ત્રી મનથ્રી 
કેટલ્રી મહાશસક્તશાળી હો્ય ્ે. અને આ બધા 
ઉપરાં્ત ્તને્રી તવશેષ શસક્ત ્ે ્તને્રી સજ્ડનશસક્ત... ! 

આ શસક્ત સ્ત્રીને પ્કૃત્તએ આપેલ્રી અનમોલ શસક્ત ્ે. સ્ત્રી ધારે ્તો નરને 
નારા્યણ બનાવ્રી શકે ્ે, ્તેટલ્રી ઊંિ્રી શસક્ત કુદર્તે નારીમાં મૂકેલ્રી ્ે. આ 
સ્ત્રીશસક્તને ઓળખ્રી પુરુષ જો એમાં સહભાગ્રી થા્ય ્તો એનું પુરુષતવ અને 
સ્ત્રીનુ સ્ત્રીતવ પણ ખ્રીલ્રી ઊઠે.

‘ગ્રી્તા‘માં સ્ત્રીન્રી સા્ત શસક્તનું વણ્ણન ્ે; ‘કીર્તં’રૂપે રાણ્રી લક્મ્રીબાઈ, 
‘શ્્રી’ સવરૂપે એન્રી બેસનટ, ‘વાક’ એટલે વાણ્રીરૂપે સરોજજન્રી ના્યડુ, ‘મેઘા’રૂપે 
મેડમ ક્ુરી, ‘ભસક્ત’રૂપે મ્રીરાંબાઈ, ‘સેવા’રૂપે મધર ટરેેસા, ‘ક્ષમા’રૂપે કસતૂરબા 
ઉપરાં્ત ‘શસક્ત’રૂપે ડકરણ બેદી અને ‘સાહખસક’રૂપે કલપના િાવલા કે પ્રી.ટી. 
ઉષા જે બધાંને આપણે સારી રી્તે જાણ્રીએ ્ીએ. આ બધ્રી એવ્રી શસક્ત 
્ે જેનું સવ્તંત્ વ્યસક્તતવ ્ે અને ્તેમન્રી શસક્તને કારણે જ ્તેમને નામ 
મળું ્ે. સંસારન્રી દરેક સ્ત્રીમાં આવા સવ્તંત્ અને ઝળહળ્તા વ્યસક્તતવન્રી 
સંભાવના રહેલ્રી ્ે.

સ્ત્રી જયારે પોતા્્રી સામાખજક અ્ે મા્સસક સ્રીમાઓ્ા બંધ્્ે 
તોડી પોતા્ા પ્રચંડ તેજ્ા પ્રભાવે ઊભ્રી થાય છે તયારે એ્્રી શક્ત, 

એ્ા તેજ્્રી સામે આ જગત ઝાંખું પડી જાય છે.

બૌસદ્ધક રીતે  
સ્ત્રી ક્ાંય  
પુરુષ કરતાં  
કમ ્થ્રી.



દીકરી એટલે સનેહનું ઝરણં,

પતન્રી એટલે પ્ેરણાનું ઝરણં,

મા્તા એટલે વાતસલ્યનું ઝરણં,

સ્ત્રી એટલે જ પ્રેમ્્રી પ્રવતમા.




