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આપણો સમાજ પરુુષપ્રધાન સમાજ છે. આદિકાળર્થી ચાલી આિતી વ્યિસ્ર્થા પ્રમાણે જોઈએ તો હમેંશા સ્ત્રી કરતા ંપરુુષ 
ચદિયાતો મનાતો આવ્યો છે. સ્ત્રીઓનુ ંકામ માત્ર પવતની ભખૂ સતંોષિાનુ,ં છોકરા ંસાચિિા,ં ઘરકામ કરવુ,ં આિા ંમયાાદિત ક્ષેત્રનુ ં
જ રહતે ુ.ં સ્ત્રી હમેંશા ચાર દિિાલોની િચ્ચે જ પરુાઈને રહતેી. બહારની દુવનયા વિશે તો એ વિચાર પણ કરી શકતી નહીં. પરંત ુહિે, 
આજના ટૅકનોલોજીના સમયમા ંજોઈએ તો સ્ત્રીઓ પરુુષોની સારે્થ ખભેખભા વમલાિીને આગળ િધી રહી છે. અભ્યાસના િરેક ક્ષેત્રમા ં
સ્ત્રીઓ આગળ પડતુ ંસ્ર્થાન ધરાિે છે. પછી એ કૉમ્પ્યટુર, વિજ્ઞાન કે કોઈપણ ક્ષેત્ર હોય. તેિી જ રીતે સ્ત્રીઓ વ્યિસાય ક્ષેતે્ર પણ 
પરુુષોની સમાતંરે ઊભી રહી છે. જેમ કે ઍંન્જજવનયર, પાયલૉટ, અિકાશયાત્રી, પૉલીસ, ડ્રાઈિર, કંડક્ટર જેિા ં તમામ ક્ષેત્રોમા ં
ઉડાન ભરી રહી છે. આવુ ંજ એક ક્ષેત્ર સાદહત્યમા ંપણ છે. સ્ત્રી એ સમાજનુ ંએક સતંાન છે. સ્ત્રીએ સમાજને બારીકાઈર્થી જોયો છે. 
તેમને િેઠિી પડતી મશુ્કેલીઓ, િેિનાઓની તે સાક્ષી રહી છે. સ્ત્રી એ સ્ત્રીની દુશ્મન નહીં પરંત ુસ્ત્રી જ સ્ત્રીની િેિનાને સાચી રીતે 
સમજી શકે છે. આપણા પરુુષપ્રધાન સમાજમા ં કેટલાક માને છે કે સ્ત્રી એ સ્ત્રીની દુશ્મન છે. જો એવુ ં માનનારા હોય તેમણે 
સાદહત્યમારં્થી પસાર ર્થવુ ંજોઈએ, તો જ તેમને સત્યનો ખ્યાલ આિશે. એવુ ંનર્થી કે માત્ર સ્ત્રી લેખખકાઓ જ સ્ત્રીની સિેંિનાઓને 
સાદહત્યમા ં િણાવ્યુ ં છે. આપણા ગજુરાતી સાદહત્યમા ં એિા કેટલાક પરુુષ લેખકો પણ છે જેમણે સ્ત્રીની સિેંિનાઓને ખબૂ જ 
ઝીણિટપિૂાક સાદહત્યમા ંિણાવ્યુ ંછે. પરંત ુસ્ત્રી લેખખકા પોતાના અનભુિ ર્થકી સ્ત્રીને સમજિાની કોવશશ કરે છે, જે પરુુષ લેખકો ન 
કરી શકે. આર્થી જ સ્ત્રીની સિેંિનાઓને વનકટતાર્થી આલેખ્યુ ંહોય તો તે સ્ત્રી લેખખકાઓ છે. સ્ત્રી જજમે છે ત્યારર્થી જીિનની અનેક 
ભવૂમકાઓ પસાર કરતી આિે છે. સૌ પ્રર્થમ તો િીકરી તરીકે, પછી બહને, પત્ની, િહ,ુ મા, સાસ,ુ નાની, િાિી - આ તમામ 
પાસાઓંમારં્થી તે પસાર ર્થાય છે. સ્ત્રી જે ઘરમા ંજજમી અને મોટી ર્થઈ છે એ ઘરને તેણે જીિનના ંર્થોડા ંજ િષોમા ંછોડિાનુ ંહોય છે. 
કોઈ અજાણ્યા પરુુષના ઘરે જઈ તેમની સારે્થ ભળી જિાનુ ંહોય છે. તે પરુુષના પદરિારને શુ ંગમશે ? શુ ંભાિશે ? આિી તમામ 
પ્રકારની કાળજી સ્ત્રીએ રાખિાની હોય છે. પરંત ુકોઈ એમ નર્થી પછૂત ુ ંકે સ્ત્રીને શુ ંગમે છે. તેણે તો હમેંશા બીજાની ખશુીની પાછળ 
જ િોડિાનુ ંહોય છે. આજના સમકાલીન સમયમા ંસ્ત્રી નોકરી કરી ર્થઈ છે છતા ંઘરની તમામ જિાબિારી સભંાળિી પડે છે. આિી 
િરેક પદરસ્સ્ર્થવતનો સામનો સ્ત્રી કરતી આિી છે છતા ંપરુુષોની સારે્થ તાલ વમલાિીને આગળ િધી રહી છે.  

આપણા ગજુરાતી સાદહત્યની િાત કરીએ તો મધ્યકાળર્થી લઈને અનઆુધવુનક યગુ સધુીના સમયગાળામા ં સ્ત્રીઓએ 
સાદહત્યમા ંકલમ ચલાિી છે સ્ત્રીઓએ સમાજનુ ંસીધુ ંપ્રવતખબિંબ સાદહત્યમા ંમકૂ્ુ ંછે. મધ્યકાલીન સ્ત્રી કવિવયત્રીઓમા ંમીરા,ં પરુીબાઈ, 
ધનાબાઈ િગેરે છે. આ િરેક સ્ત્રી કિવયત્રીઓએ ભસ્ક્ત દ્વારા સમાજને ટકાિી રાખિાનુ ંકામ કયુું છે. આ સમયે સમાજને એક નિી 
દિશા આપી સત્યના માગે િાળિાનુ ંભારે જહમેતભયુું કામ કયુું છે. આિી જ રીતે િરેક યગુની સ્ત્રી લેખખકાઓએ પોતાના સમાજનો 
ખચતાર સાદહત્યમા ંવનરુ્યો છે.  

સમકાલીન સમયની સ્ત્રી લેખખકાઓની િાત કરીએ તો ધીરુબહને પટેલ, િસબુહને ભટ્ટ, કુજિવનકા કાપદડયા, સરોજ પાઠક, 
િષાા અડાલજા, તાદરણીબહને િેસાઈ, દહમાશંી શેલત, ઈલા આરબ મહતેા, પન્ના નાયક, જયા મહતેા, નીતા રામૈયા, સરૂપ ધ્રિુ, 
પ્રીવત સેનગુ્ તા, િશાનાબહને ધોળદકયા, શરીફા િીજળીિાળા જેિી અનેક લેખખકાઓએ સાદહત્યમા ંઝપંલાવ્યુ ં છે. આ તમામ સ્ત્રી 
લેખખકાઓ કવિતા, િાતાા, નિલકર્થા, સશંોધન, સપંાિન િગેરે તમામ સાદહત્યક્ષેત્રમા ંખેડાણ કરી રહી છે. ધીરુબહને પટેલની િાત 
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કરીએ તો તેમણે ‘િાસંનો અંકુર’(૧૯૬૮), ‘એક ભલો માણસ’ (૧૯૭૯), ‘આંધળી ગલી’ (૧૯૮૩), ‘કાિંબરીની મા’ (૧૯૮૮), 
‘આગજતકુ’ (૧૯૯૬), ‘શીમળાના’ ફૂલ’ (૧૯૭૬), ‘ગગનના ં લગન’ (૧૯૮૪), ‘એક ફૂલ ગલુાબી િાત’ (૧૯૯૦), ‘એક મીઠી’ 
(૧૯૯૨), ‘હતુાશન’ (૧૯૯૩), ‘પેઈંગ ગેસ્ટ’ (૧૯૯૮) ‘અતીત રાગ’ (૨૦૦૦) િગેરે નિલકર્થા-લઘનુિલો આપી છે. તેમજ ‘અધરૂો 
કોલ’ (૧૯૫૫), ‘એક લહર’ (૧૯૫૭), ‘વિશ્વભંકર્થા’ (૧૯૬૬), ‘ટાિ’ (૧૯૮૭), ‘જાતલ’ (૨૦૦૧) જેિા િાતાાસગં્રહો ઉપરાતં એકાકંી, 
હાસ્ય સાદહત્ય અને અનિુાિો ક્ષેતે્ર પણ વિવશષ વસદ્ધિ પ્રા્ત કરેલ  છે.  િસબુહને ભટ્ટ મળેૂ િાતાાકાર છે. તેમની પાસેર્થી ‘સરવસજ’ 
(૧૯૬૬), ‘ફાગણ’ (૧૯૮૦), કુજિવનકા કાપદડયા પાસેર્થી ‘સાત પગલા ં આકાશમા ં (૧૯૮૪), ‘પરોિ ર્થતા ં પહલેા’ં (૧૯૬૮, 
‘અગનવપપાસા’ (૧૯૭૨)જેિી નિલકર્થાઓ અને ‘પે્રમના ંઆસુ’ં જેિા િાતાાસગં્રહો પ્રા્ત ર્થાય છે. સરોજ પાઠક પાસેર્થી ‘નાઈટમેર’ 
(૧૯૬૯). ‘વન:શેષ’ (૧૯૭૯), ‘ટાઈમબોમ્પબ’ (૧૯૮૭ િગેરે નિલકર્થાઓ તેમજ ‘પે્રમ ઘટા ઝૂક આઈ’ (૧૯૫૯), ‘મારો અસબાબ, 
મારો રાગ’ (૧૯૬૬), ‘વિરાટ ટપકંુ’ (૧૯૬૬) જેિા િાતાાસગં્રહો સાપંડે છે. િષાા અડાલજા પાસેર્થી ‘શ્રાિણ તારા ંસરિડા’ં (૧૯૬૮), 
‘વતવમરના પડછાયા’ (૧૯૬૯), ‘એક પળની પરખ’ (૧૯૬૯), ‘પાચં ને એક પાચં’ (૧૯૬૯), ‘અિાજનો આકાર’ (૧૯૭૫), ‘છેિટનુ ં
છેિટૅ’ (૧૯૭૬), ‘આતશ’ (૧૯૭૬), ‘ગાઠં છૂટયાની િેળા’ (૧૯૮૦), ‘બિંીિાન’ (૧૯૮૩), ‘મતૃ્યિંુડ’ (૧૯૯૬), ‘માટીનુ ં ઘર’ 
(૧૯૯૧) િગેરે નિલકર્થાઓ તેમજ ‘સાજંને ઉંબર’ (૧૯૮૩), ‘’એ’ (૧૯૭૯), ‘એંધાણી’ (૧૯૮૯) જેિી નિખલકાઓ અને ‘મિંોિરી’ 
(૧૯૯૮), ‘આ છે કારાગાર’ (૧૯૮૬), ‘વતરાડ’ અને ‘શદહિ’ (૨૦૦૩) જેિા ંનાટકો અને કેટલાક વનબધંો તેમજ સપંાિન ગ્રરં્થો પણ 
સાપંડે છે. તાદરણીબહને િેસાઈ પાસેર્થી ‘પગ બોલતા લાગે છે’ (૧૯૮૪) અને ‘રાજા મહારાજાની જે’ (૧૯૯૨) જેિા િાતાાસગં્રહો 
પ્રા્ત ર્થાય છે, પરત ુતેમનુ ંવિશેષ પ્રિાન નિખલકા ક્ષેતે્ર રહ્ુ ંછે.  

દહમાશંી શેલત ‘અજતરાલ’ (૧૯૮૭), ‘અંધારી ગલીમા ંસફેિ ટપકા’ં (૧૯૯૨), ‘એ લોકો’ (૧૯૯૭) જેિા િાતાાસગં્રહો  આપી 
નિખલકા ક્ષેતે્ર આગવુ ં પ્રિાન ધરાિે છે. તેમની પાસેર્થી ‘કાળા ં પતખંગયા’ં (૨૦૦૬), ‘આઠમો રંગ’ (૨૦૦૧) નામે નિલકર્થા-
લઘનુિલો પણ પ્રા્ત ર્થાય છે. ઇલા આરબ મહતેા પાસેર્થી ‘વત્રકોણની ત્રણ રેખાઓ’ (૧૯૬૬), ‘ર્થીજેલો આકાર’ (૧૯૭૨) ‘રાધા’ 
(૧૯૭૨), ‘એક હતા દિિાન બહાદુર’ (૧૯૭૬), આિતીકાલનો સરુજ’ (૧૯૭૯) જેિી નિલકર્થાઓ જુિા જુિા વિષયિસ્તનેુ લઈને 
આિે છે. તો ‘એક હતા દિિાન બહાદુર’ અને ‘િસતં છલકે’ જેિી હાસ્યપ્રધાન નિલકર્થાઓ પ્રા્ત ર્થાય છે એટલુ ંજ નહીં તેમની 
પાસેર્થી નિખલકાસગં્રહો પણ સાપંડયા છે. પન્ના નાયક પાસેર્થી ‘પ્રિેશ’ (૧૯૭૫), ‘ફ્લડેલ્ફીઆ’ (૧૯૮૦), ‘વનસ્બત’ (૧૯૮૪), 
‘વિિેવશની’ (૨૦૦૦) જેિા કાવ્યસગં્રહો પ્રા્ત ર્થાય છે. જયા મહતેા પાસેર્થી ‘િેવનશન બ્લાઈજડ’ (૧૯૭૮), ‘એક દિિસ’ (૧૯૮૨), 
‘હૉસ્સ્પટલ પોએમ્પસ’ (૧૯૮૭), ‘એક આ ખરે પાિંડુ’ં (૧૯૮૯) જેિા ંકાવ્યસગં્રહો તો કેટલાકં વિિેચનો, સપંિન તેમજ પ્રિાસગ્રરં્થો 
પણ તેમની પાસેર્થી સપંડયા છે.  આિી જ રીતે નીતા રામૈયા, સરૂપ ધ્રિુ, સસં્કૃવતરાણી િેસાઈ જેિી કિવયત્રીઓ પાસેર્થી કેટલાક 
કાવ્યસગં્રહો પ્રા્ત ર્થાય છે. િશાનાબહને ધોળદકયા પાસેર્થી પણ ‘શ્વાસમા ંિાગે શખં’, ‘નારી કર્થા : પરુુષની લેખખની’, ‘કાજતના પત્રો’, 
‘મહાભારત ચદરત્રવિમશા’, ‘કામેખલન’ િગેરે સશંોધન, સપંાિન અને અનિુાદિત ગ્રરં્થો પ્રા્ત ર્થાય છે.  

સમકાલીન ગજુરાતી સાદહત્યની આ તમામ સ્ત્રી કિવયત્રીઓ વ્યિસાય સારે્થ જોડાઈને સાદહત્યમા ં વિશેષ પ્રિાન કરી રહી 
છે. આ તમામ લેખખકાઓને ગજુરાત સાદહત્ય અકાિમી ગાધંીનગર, ગજુરાતી સાદહત્ય પદરષિ અમિાિાિ, નમાિ સિુણા ચદં્રક જેિા ં
અનેક પાદરતોવષકોર્થી સજમાવનત કરિામા ંઆિેલ છે.  

ગજુરાતી સાદહત્યની તમામ લેખખકાઓએ નિલકર્થા, િાતાા, વનબધં, કવિતા િગેરે તમામ ક્ષેત્રોમા ંકલમ ચલાિી છે. તેઓ 
પોતાના અનભુિો દ્વારા સમાજનુ ંસીધુ ંપ્રવતખબિંબ સાદહત્યમા ંપાડ્ુ ં છે. સ્ત્રી લેખખકાઓએ સ્ત્રીની િરેક અિસ્ર્થાઓને સાદહત્યના િરેક 
સ્િરૂપમા ંઆલેખી છે, જે ગૌરિપણૂા િાત છે. 

 


