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1. પ્રસ્તાવના : 

કાજલ ઓઝા વદૈ્ય એટલે આધુનનક નારીનો િાિુકલો અવાજ અન ેપૌરાનણક નારીનો નૂતન આનવષ્કાર એમ કહીએ તો અસ્થાને નહીં ગણાય. 

તેમની કલમમા ંનારીની પીડા છે, નારીનો િાિુકલો આત્મા છે, નારીના અનસ્તત્વનો સ્વીકાર છે, નારીના આત્માનો રણકાર છે. તેમનુ ંલેખન એટલે 

જાણે તમેનું જીવન. તમેનુ ં લેખન એટલે િમિવંેદના. તેમેણે અનેક પૌરાનણક સ્રી પારોને એક જુદા જ એંગલથી જોતાં આપણને કયાા છે. દ્રૌપદી 

નવલકથા પણ પૌરાનણક સ્રી દ્વારા એટલે ક ેદ્રૌપદી દ્વારા આજની આધુનનક નારીનું કલાત્મક વણાન ખડું કયુું છે. 

2. દ્રૌપદી નવલકથાની દ્રૌપદી અન ેઆજની આધનુનક નારી: 

દ્રૌપદી નવલકથા વાંિીએ ત્યાર ેદ્રૌપદીના સ્થાન ે‘હંુ’ નો પ્રયોગ કરીન ેઆજની દરેક નારીના ‘હંુ’ ને ખુદના ‘હંુ’ દ્વારા મકૂી આપ્યો છે. ઘટના 

ભલે મહાભારતના િમયમાં િાલતી હોય પણ એ જાણ ેફ્લેશબેક બની રહ ે છે અન ેઆજની આધુનનક નારી પ્રગટ થતી જાય છે. આ નારી સ્વના 

અનસ્તત્વને પડકારી રહી છે, સ્વના અનસ્તત્વને શોધી રહી છે, સ્વના અનસ્તત્વને પામવાના સ્વ પ્રયાિ કરી રહી છે અને ત ેદ્વારા સ્વ અનસ્તત્વને 

બિાવી રહી છે. કાજલ ઓઝા વૈદ્ય એ દ્રૌપદીને આપણી િમક્ષ રજૂ કરે છે કે જેની અદંર એના સ્રીત્વન ેશોધવાની અન ેપામવાની અદમ્ય ઝંખના વર્ષો 

કહો કે આક્રદમ કાળથી ધરબાયેલી પડી છે, જે અતંે દ્રૌપદીમાં વ્યક્ત થાય છે. અન ેત ેપોકારી ઉઠે છે કે-  

“હુ ંતો માર િાધન હતી.” (પષૃ્ઠ-૪૧) 

દ્રૌપદીના ઉછેરથી લઈને મહાભારતના યુદ્ધ િધુીની એની જે મનોવ્યથા છે તે િતત નિત્કાર પામતી રહી છે. એણ ેવાિા આપી છે તો એ 

વાિાન ેમૌન કરવાના પેંતરા પણ રિાય છે. આજની નારી એના બુલંદ અવાજને દ્રૌપદી બનીને વાિા આપી રહી છે પણ આધુનનક િમાજ એના નૂતન 

પેંતરા દ્વારા આવકાર આપવાના બહાના આપે છે. આજની નારી શું િહજ સ્વીકારી લેશે? આજની નારી હજી પણ એ જ દ્રૌપદીના અનસ્તત્વના 

શોધની પીડાને ફગાવી નથી શકી . જુઓ દ્રૌપદીનુ ંઆ એક જ વાક્ય આજે િહુને નવિારવા પરે છે ક ેિાિે જ આપણ ેશું કરી રહ્ા ંછીએ- 

“પ્રચન પછૂ્યા નવના િમજવુ ંએ મારી પ્રકનૃત નથી. સ્વીકારી લવેુ ંએ મારા ંસ્વભાવમા ંનથી.” (પષૃ્ઠ-૨૩) 

દ્રૌપદી એટલે જાજરમાન વ્યનક્તત્વની સ્વાનમની, અન ેએ જ વ્યનક્તત્વ આજની આધુનનક નારી એના દરકે પાિામંાં વ્યક્ત કરી રહી છે. સ્રીન ે

જે રીતે તેના સ્રીત્વની િાથ ેહણી નાખવામા ંઆવ ેછે, વીંધી નાખવામા ંઆવ ેછે, િૂરેિૂરા કરી નાખવામા ંઆવ ેછે ત્યારે જ એ પોતાના અનધકાર કે 

પોતાના હકન ેમાગં ેછે. બાકી એ તો એની ફરજ િપુર ેનનભાવ ેછે. આધુનનક નારી જો પ્રચન કરે તો એને જીભનો અયોગ્ય ઉપયોગ મનાય છે. સ્રીત્વન ે

એ િાનબત કરે તો તને ેઅહકંારીમા ંખપાવવામાં આવ ેછે. આધુનનક નારી આજે  એકલી છે કારણ ક ેજયારે એન ેિૂપ કરવામા ંઆવ ેછે. અન ેત્યારે એની 

વાિા િીધા એના સ્વન ેપછૂાતો હોય છે. અન ેઆ પ્રચન દ્રૌપદીએ પણ એ જ બુનદ્ધથી પછૂ્યો હતો કે-  

િારાશં: ગુજરાતી િાનહત્યમા ંિતત સ્રી નવર્ષયક નનરૂપણ નવનવધ સ્વરૂપમાં થતાં રહ્ાં છે. સ્રીને માતા, બહેન, પત્ની, િાિ,ુ પ્રેનમકા, િખી વગેરે 

રૂપે નૂતન અંદાજમા ં નનરૂનપત કરવામા ંઆવી છે. એક પુરુર્ષના હૈયેથી અન ેએક સ્રીના હૈયેથી નનરૂનપત થતી નારીના નિરણમા ંભાવ અન ે

િંવેદનનો તફાવત ઊડીન ેઆંખે વળગે છે. દ્રૌપદી નવલકથા એક નારીના હાથે એક નારીનું નનરૂપણ થયું છે ત્યારે તેમાં સ્રી િહજ ભાવ-િવંેદન 

િહજતાને વર ેછે. 

 

િિૂક શબ્દ : દ્રૌપદી, નવલકથા, આધુનનક નારી. 
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“શુ ંપ્રચન પછૂવાથી માનહાનન થાય? પ્રચન પછૂવાથી તો જ્ઞાન મળે, જવાબ મળ.ે મારા ંપ્રત્યકે પ્રચનનો ઉત્તર મળેવવા હુ ંસ્વય ંિાથ ેયદુ્ધ કરતી. મારુ ં

સ્રીત્વ અન ેમારુ ંસ્વત્વ મન ેએ િમાધાન િધુી પહોંિવા જ નહોતુ ંદતેું.” )પષૃ્ઠ-૨૦) 

સ્રીમા ં તો સ્વયં િન્માન છે, માટે ત ેપૂજનીય છે. સ્રીમાં તો સ્વયં દૈવત્વ છે, માટ ે તે િજાન છે. સ્રીમા ં તો સ્વયં લક્ષ્મી છે, માટ ેતે 

જીવનવાનહની છે. સ્રીમાં તો સ્વયં જ્ઞાન છે માટ ેતે િરસ્વતી છે. સ્રીમાં તો સ્વયં પ્રલય છે, માટ ેતે દુગાા છે. સ્રીમાં િવાસ્વ છે, પણ તને ેિતત તનેી જ 

જાતન ેપૂરવાર કરતાં રહેવુ ંપડે છે આ નિત્કારનો નિતાર અહી છે- 

“સ્રી અબળા નથી. પોતાના સ્વમાનનુ ંરક્ષણ સ્વય ંકરી શકવાન ેશનક્તમાન છે. પરતં ુપરુુર્ષના અહકંારન ેિહજે પણ આિં ન આવ ેત ેમાટ ેએણ ેિદવૈ 

પરુુર્ષની પાછળ રહવેાનો નવકલ્પ પિદં કયો છે.” (પષૃ્ઠ-૩૪) 

આજે પણ સ્રીની બુનદ્ધન ેપગની પાનીએ જ માનીન ેમજાકમાં એન ેમૂકવામાં આવ ેછે. આજે પણ સ્રીના પ્રચનોન ેએન ેશું ખબર પડ ેના 

કોિલામાં પૂરવામા ંઆવ ેછે. આજે પણ એના ટેલેન્ટને ેિાર દીવાલોમાં કેદ કરવામાં આવ ેછે. દ્રૌપદીની જેમ આજે પણ નારી નનરુત્તર છે, એના 

નિત્કારની પીડા િાભંળનાર મૂંગા છે, એની સ્વાનભમાનતાન ેિમજણન ેિમજનાર િપૂ છે. એટલે એ ખુદ કહી ઊઠે છે કે- 

“મન ેિહાનભૂનૂત શબ્દ નતી ગમતો. દયા શબ્દ મારામા ંધણૃા જન્માવ ેછે. માર ેકરુણા નથી જોઈતી. માર ેન્યાય જોઈએ છે. માર ેમારો અનધકાર 

જોઈએ છે. અન ેઆ મળેવવા ‘હુ’ં ઝઝૂમીશ જ.” (પષૃ્ઠ- ૩૫) 

દરેક િમયની નારીમાં આ જ દ્રૌપદી વિેલી છે. જે આજે પણ િઘંર્ષા કરે છે, જે આજે પણ રોજ નવો નિત્કાર પાડે છે, જે આજે પણ 

નછન્નનભન્ન થતી દેખાય છે, જે આજે પણ એકલી જ વલોવાઈ રહી છે, જે આજે પણ વારવંાર અપમાનનતન ેઝીલે છે, જે આજે પણ લાગણીઓમાં 

પળપળ તૂટી રહી છે. અન ેએનું એક જ કારણ ક ેસ્રી અબળા નથી માટે ત ેટકી રહી છે...... 

3. િમાપન: 

 આમ કાજલ ઓઝા વદૈ્ય રનિત ‘દ્રૌપદી સ્વયંને શોધવા નીકળેલી  સ્રીની કથા’ એટલે પ્રત્યેક યુગની નારીની કથા. િમયના વહણેની િાથે એ 

શોધ બદલાતી રહે છે, પણ સ્રીત્વ અને એનુ ંઅનસ્તત્વ તો એ જ રહ ેછે માટે ત ેસ્વશોધ માટેની કથા કહી શકાય. 

િદંભા િાનહત્ય: 

૧.  ‘દ્રૌપદી’ સ્વયંન ેશોધવા નીકળેલી સ્રીની કથા, કાજલ ઓઝા વદૈ્ય, પ્રકાશક: આર.આર. શેઠની કંપની, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃનત્ત- ૨૦૧૧. 


