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સમાજની વાસ્તવવકતાને રજૂ કરતી વાતાા : ‘સહી’ 
 

  
          નવા વવષયોને લઈને વાર્ાા લખવાન ું પસુંદ કરર્ાું કલ્પેશ પટેલે  શ્રદ્ધાભુંગ(2000), 
વાડ(2008) અને મલાજો(2012) એમ ત્રણ વાર્ાાસ ુંગ્રહો આપયાું છે. ર્ેમની ‘વાડ’, ‘સહી’, ‘સોદો’, 
‘મલાજો’ વગેરે વાર્ાાઓ રે્મની વાર્ાાકળાની લીધે ર્થા વસ્ત  ને લીધે નોખી ર્રી આવે  છે. આ 
નોખા અવાજના વાર્ાાકારની ‘સહી’ વાર્ાા વવષે અહીં વાર્ કરવી છે.  
          કલ્પેશ પટેલની ‘સહી’ વાર્ાા સાુંપ્રર્ સમાજ જીવનને રજૂ કરે છે. નાવયકા ‘કોકકલા 
કાુંવર્લાલ પટેલ’ને મકહલા સરપુંચ ર્રીકે ઉમેદવારી કરાવામાું આવે છે. અત્યારે સ ધી ગામમાું 
સરપુંચ કોકકલાના સસરા હર્ા. પરુંત   મકહલા અનામર્ બેઠક આવવાને કારણે આ વખર્ે 
‘કોકકલા’ને ઉમેદવારી કરાવામાું આવે છે. નાવયકાને સરપુંચ બનવામાું રસ નથી. પરુંત   ઘરમાુંથી 
સત્તા-સરપુંચપણ ું ન જાય માટે રે્ને વગર ઈચ્છાએ રૈ્યાર કરવામાું આવે છે.  
           સરપુંચની ચ ૂુંટણીમાું ર્રલલકાબેન (વશલિકા) અને કુંક  ડોશી જેવી સ્ત્રીઓ ‘ગોંમના 
ઓટલા ર્ોડર્ા’ નાવયકના સાસરને મર્ આપવા ર્ૈયાર નથી પણ નાવયકા કોકકલા કુંઈક કરી 
બર્ાવશે એ આશાએ ર્ેન ેમર્ આપે છે. ને ર્ે જીર્ે પણ છે. વવજેર્ા મકહલા સરપુંચ-કોકકલાને 
વશલિકા ર્રલલકાબેન પુંદરમી ઓગષ્ટે ધ્વજવુંદન કાયાક્રમમાું આમુંત્રણ આપી બહ માન કરાવા 
માગે છે. રે્થી રે્ પ્રા.શાળામાું બોલાવે છે. આ વાર્ નાવયકના પવર્ને મુંજૂર નથી. ‘બૈરાું પુંચાર્ 
કટૂશીં ર્ો ભાયડા ચ્યાું જશીં?... ગયા’ (વાડ-વાર્ાાસ ુંગ્રહ, પ.ૃ90) જેવા વવચારો ધરાવર્ો પવર્, 
કોકકલા ધ્વજવુંદન કાયાક્રમમાું જશે ર્ો પોર્ાની આબરૂ જશે એમ માને છે. પરુંત   વશલિકા-
વવદ્યાથીનીઓની લાગણી, આગ્રહને વશ થઈને ર્ે જાય છે. આ વાર્ન ું પવર્ને ખોટ ું લાગે છે. 
થોડાક કદવસ પછી ગામની શાળામાું એક ઘટના બને છે. ‘મોહન રેવા’ પોર્ાની અંગર્ ફકરયાદ 
લઈન ે શાળામાું જાય છે. આચાયાની ગેરહાજરીમાું ‘મોહન રેવા’ શાળામાું ગાળો બોલર્ા 
ર્રલલકાબહનેથી સહન ન થર્ાું ર્રલલકાબહને મોહન રેવાને થપપડ મારે છે. આ વાર્નો બદલો 
લેવા મોહન રેવા, નાવયકના સસરા અને પવર્ ત્રણેય મળીને વશલિકા સામે મોરચો મુંડાય છે, 
‘ર્રલલકાબહને ચાકરત્રહીન સ્ત્રી છે, રે્નાથી કન્યાઓનાું સુંસ્કારો બગડે છે’ રે્વ ું ખોટ ું લખીને વશલિકા 
વવર ધ્ધની અરજીમાું સરપુંચ-નાવયકાની સહી કરાવા પવર્ આવે છે. ર્રલલકાબહને વવર ધ્ધની 
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અરજીમાું પોરે્ સહી કરે રે્ માટે પવર્ નાવયકાને હકૂમ કરે છે પરુંત   કોકકલાને ખબર છે કે વશલિકા 
સાચી છે. પવર્ની જોહકૂમી-પ ર ષપણા આગળ રે્ સુંકલ્પ લે છે. : ‘નહીં કરૂું ! મારી-મારીને ર્ોડી 
નાખશો ર્ોય આમાું ર્ો સહી નકહ જ કર ું...! કાુંઈક સાચ ું ર્ો હોવ ું જોઈએ ને !’(વાડ,પ.ૃ94) પરુંત   
‘સહી ન કર ું ર્ો મારા ઘરમાું ન જોઈએ’ ર્થા ‘સહી કર કાું ર્ો લબસ્ર્રા બાુંધ !’ ર્થા ‘લે, કરું છું  
કું, લાકડી લઈ આવ ું માુંય થી ?’ જેવા શબ્દો આગળ નાવયકા અંરે્ વવચારે છે કે ‘મારા સુંકલ્પો 
બરફ જેમ ઑગળર્ા કળાયા. હ ું... માર ું ઘર ...વપયર ... સુંર્ાનો... ગોળ ને મારી આબરૂ... મેં પેન 
લેવા માટે ધ્રજૂર્ો હાથ લુંબાવ્યો.’ (વાડ,પ.ૃ94) વાર્ાાના અંર્ના શબ્દો નાવયકા આ ભ્રષ્ટ ર્ુંત્ર સામે 
ઝૂકર્ી બર્ાવી છે. પોર્ે જે સુંકલ્પ કરે છે રે્ની સામે આ અંર્ન ું વાક્ય- ‘મેં પેન લેવા માટે ધ્રજૂર્ો 
હાથ લુંબાવ્યો.’ જે સચૂક છે. સરકાર દ્વારા મકહલા અનામર્ની અમ ક ટકા બેઠકો પુંચાયર્ીરાજમાું 
રાખવામાું આવી છે. ર્ેવા સુંજોગોમાું સરકારના ચોપડે ઉમેદવારી મકહલા જ કરે છે. સરપુંચ 
ર્રીકેન ું નામ પણ મકહલાન ું જ હોય છે. પણ ર્ેના વનણાયો ઘરના પ ર ષ વગા જ લઈ રહ્ાું હોય 
છે. જેવી કઠોર વાસ્ર્વવકર્ાને આ વાર્ાા રજૂ કરે છે.  
       વાર્ાામાું કોકકલાનો વનણાય જ દો છે. પરુંત   પ ર ષ-પવર્ અને ર્ેના સસરાની સામે ર્ે પોર્ાનો 
અવાજ - વનણાય રજૂ કરે છે. પણ રે્ દબાવી દેવામાું આવે છે. આમ ગ્રામીણ જીવનની સ્ત્રીની 
સ્સ્થવર્ વાર્ાાકારે આલેખી છે.  
 ‘સહી’ વાર્ાા એ અથા ભાવકને સ્પશી જાય છે કે કોકકલા મનથી આ કામ કરવા રૈ્યાર 
નથી. ર્ે ‘સહી’ ન કરવાનો વનણાય પણ લે છે. નારીની આ જાગવૃર્ ગ્રામીણ સમાજમાું ખબૂ મોટી 
કહવેાય. કદાચ આ વવચાર એક કદવસ સુંકલ્પ બની જશે. અને સમાજમાું જાગવૃર્ આવશે, ર્ ે
અથામાું પણ આ મનોસુંઘષા વાર્ાાનો મહત્ત્વનો અંશ બને છે પરુંત   સમાજમાું સ્ત્રીને દબાવવા માટે 
‘ઘરમાુંથી કાઢી મકૂવાની વાર્’ ર્થા ર્ેની સામે ચારીત્ર્યના પ્રશ્નો ઊભા કરવામાું આવે છે. ને આ 
જ પ્રશ્નોનો ભોગ સરપુંચ કોકકલા અને વશલિકા ર્રલલકાબહને બને છે. અને રે્થી નાવયકા કહ ેછે કે 
‘મારો જ વાુંક છે ભલૂી ગઈ કે, પ ર ષ નથી. સરપુંચ બની રે્થી શ ું?’(વાડ,પ.ૃ90) પોરે્ ઉચ્ચ હોદ્દા 
ઉપર છે પણ સ્ત્રી હોવાને લીધે રે્ને જ દા પ્રશ્નોનો સામનો કરવો પડે છે. અને નીચા નમવ ું પડે છે. 
સાુંપ્રર્ સ્ત્રીની સ્સ્થવર્ને આ વાર્ાા રજૂ કરે છે.  
 ર્રલલકાબહને નાવયકા કોકકલાને મળે છે ત્યારે નાવયકા કહ ેછે કે ‘ખોટ ું એ ર્ો ખોટ ું જ છે 
ને? ખોટાનો સાથ ર્ો દેવાય જ કેમ?’ (વાડ,પ.ૃ92) ને ખરા અથામાું રે્ સાથ દેવા પણ માગર્ી 
નથી. ર્રલલકાબહને ભવવષ્ય જાણર્ા હોય એમ રે્ સામેથી  કહ ેછે કે ‘પણ... પણ... આ લોકો 
ર્મને હરેાન કરશે ર્ો? નાહક મારે માટે થઈને ર્મારે શ ું કામ આફર્ વહોરવી જોઈએ?’ ર્થા 
આગળ ર્રલલકાબહને કહ ેછે કે ‘ર્મને ર્કલીફ થાય એવ ું કશ ું ન કરર્ાું. સહી કરશો ર્ોય મને 
ખોટ ું નહીં લાગે’ (વાડ,પ.ૃ92) આ વાક્ય વશલિકા કહ ેછે રે્માું આવનાર મ શ્કેલીનો અણસાર મળે 
છે. ને વાર્ાાને અંરે્ ઉપરન ું વાક્યસાથાક સાલબર્ થાય છે. ર્ે અથામાું આ સુંવાદ વાર્ાાનો મહત્ત્વનો 
ભાગ સાલબર્ થાય છે.     
   ર્ળ પ્રદેશની બોલી આ વાર્ાાન  ું ચાલક બળ છે. બોલીનો સર્જનાત્મક વવવનયોગથી ગ્રામીણ 
સમાજ જીવન, નારીની મન:સ્સ્થવર્ વગેરે બાબર્ો સચોટર્ાથી વ્યક્ર્ થઈ છે. જેમકે  
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- ‘ર્ારામાું જ થપપો મારીશ પણ સરપુંચ થઈને કાુંક કરી દેખાડજે પાછી!’(વાડ,પ.ૃ88) 
- ‘એ ર્ો કટૂશે પાણો ને પાુંશેરી ! આપણે ર્ો સહી કરીને છૂટાું !...’ (વાડ,પ.ૃ88) 
- ‘આપણે સ્ત્રીઓ ક્યાું લગી ચાર દીવાલો વચ્ચે ગોંધાઈ રહશે ું કે’જો ?’(વાડ,પ.ૃ89) 
- ‘મારો જ વાુંક છે ભલૂી ગઈ કે પ ર ષ નથી. સરપુંચ બની રે્થી શ ું ?’(વાડ,90) 
- ‘આખા ગોંમ વચીં નેંચો દેખાડવો છું મનું ? કોંમેવળ છોંનીમોંની ! બૈરાું પ ુંચાર્ કટૂશીં  ર્ો 
ભાયડા ચ્યાું જશીં ?’… ગયા.’ (પ.ૃ 9૦) 
- ‘એ મહરે્ીને ગોંમાુંથી વહરે્ી ના કરી દઉં ર્ો હ ું મગન રાુંમાનો કાુંવર્ નકહ!...’ (વાડ,પ.ૃ91) 
- ‘મહરે્ી બઉં ફાટી છું એને કાઢોં બસ!...’ (વાડ,પ.ૃ91)  
- ‘પણ બેનનો કયાું વાુંક છે ? પાડાને વાુંકે પખાલીને ડામ દેવાય એ ર્ો કેમ ચાલે ?’ (વાડ,પ.ૃ 
93) 
- ‘માદરબખર્ ! હામ ું ચપચપ બોલે એટલા ખાર્ર ર્ને સરપુંચ બનાઈ’ર્ી ? બરડા પર વાગેલો 
મ ક્કો એવો જોરૂકો હર્ો કે હ ું ર્ો બેવડ વળી ગઈ!’ (વાડ,પ.ૃ 94) 
  ઉપરના ગદ્યના ઉદાહરણોમાું દેશીશબ્દો, કહવેર્ો, વાક્યખુંડોના વવવનયોગ દ્વારા 
ગ્રામીણસમાજ, નારીની મન:સ્સ્થવર્, પ ર ષની જોહ કમી, પ્રજાની ઈચ્છાઓ વગેરે બાબર્ો દેશી-
ર્ળપદી બોલીમાું અલભવ્યક્ર્ થઈ છે. આ ર્ળપદી બાનીન ેકારણે વાર્ાાને એક નવી ઊંચાઈ 
મળી  છે.       
   સરકારનો પ્રયાસ છે કે સમાજ, રાજ્ય અને દેશના વવકાસમાું સ્ત્રીઓ ભાગીદાર બને. રે્ 
ઘર-સમાજના પાયાના પ્રશ્નોને સારી રીર્ે સમજે  માટે રે્નો ઉકેલ કરે. પચાસ ટકા મકહલા 
અનામર્ દ્વારા ચાર દીવાલો વચ્ચે ગોંધાઈ રહલેી મકહલાઓને બહાર લાવાનો પ્રસુંશનીય પ્રયાસ 
છે પરુંત   વાસ્ર્વવક્ર્ા જ દી જ બયાન કરે છે. આઝાદીના આટલા વષો પછી મકહલા અનામર્ને 
વેગ મળ્યો છે પરુંત    ગામમાું સ્ત્રી ઉમેદવાર કેવળ એક માથ ું જ છે. વનણાયો ર્ો સસરા અને પવર્ 
જ લે છે  ને ‘કોકકલા’ જેવી સ્ત્રીઓને માત્ર ‘સહી’ જ કરવી પડે છે. કલ્પેશ પટેલે આ ‘સહી’ વાર્ાા 
દ્વારા ગ્રામીણ જીવનન ું સાચ ું લચત્ર રજૂ કર્ ું છે . ર્ો આવ ું જ અનામર્ દલલર્ કે આકદવાસી 
ઉમેદવાર સુંદભે પણ જોવા મળે છે. સરકારના મકહલા અનામર્ પ્રયાસથી કેટલીક કોકકલા જેવી 
સ્ત્રીઓ જાગરૃ્ થઈ છે ‘એ ર્રલલકાની બદલી કરાવવાના પત્રમાું ‘સહી’ ન કરવા અંગે વવચારે છે. 
આ ઘટના સામાન્ય લાગે છર્ાું પકરવર્ાન પામર્ા ગ્રામજીવન માટે ઘણી વજનદાર કહવેાય.’ 
(વાડ,પ.ૃ12) જેવો રઘ વીર ચૌધરીનો મર્ સાચો છે. કોકકલા જેવી સ્ત્રીઓ એ કદશામાું જે વવચારી 
રહી છે ર્ે ખબૂ જ મોટી વાર્ છે. આ કદશામાું સરકારનો પ્રયત્ન સારો છે પણ સફળર્ા હજી દૂર 
છે...  
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