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સત્યહરિચન્દ્ર નાટકમાાં મખુ્ય િસનનષ્પનિ
ડૉ. અમતૃલાલ વી. દેસાઈ 

મરહલા આર્ટ્સ કોલેજ, મોતીપિુા, રહિંમતનગિ 

1. શૃાંગાિ
ઘનજંયઃ- શ ગંારની વ્યાખ્યા આપતા ંકહ ે છે, પરસ્પર અનરુાગી યવુાન સ્ત્રી-પરુૂષમા ંઆસ્વાદ્ય રતત જ્યારે 
રમણીય હશે, કળે, કલા, વેશ, તવલાસોનુ ંસેવન તથા મધરુ આંગગક ચેષ્ટોઓથી પરરપોષ પામે છે ત્યારે તેને 
શ  ગંાર (નામનો રસ) કહવેામા આવે છે   તવશ્વનાથઃ- શ ગંાર રસનુ ં સ્વર પ શ ગંાર  શબ્દ વ્યત્પતિ (शङृ्ग ं
ऋच्छति इति शङृ्गारः) થી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. કામકુ યગુલના ઉત્પીડક કામ આતવર્ાાવ તેનો જે આ 
પ્રમાણે કામોદરે્દથી સભંતૂ હોય આ રસના આલબંન મોટે ર્ાગે ઉિમ પ્રક તતના જ પે્રમીજન હોય છે.

ધનજંય શ ગંારના ત્રણ પ્રકાર પાડ છે. અયોગ, સરં્ોગ અને તવપ્રયોગ તેમા ં અયોગ શ ગંારમા ંએકગચિ 
ધરાવતા ંનવયવુાન (નાયક-નાતયકા) અનરુાગ ધરાવતા ંહોય તો પણ પરવશ હોવાથી તેમની વચ્ચે મેળાપ 
થતો નથી. તેની દશ અવસ્થાઓ હોય છે. તેમા ંઅગર્લાષા, ઉન્માદ, સજંવર, જડતા અને મરણ આમાથંી 
દરેક પછીની અવસ્થા આગલી અવસ્થા કરતા ંવધ ુતીવ્ર હોય છે.

(35) નાયક-નાતયકાઓનુ ંપરસ્પર અનકુળૂ 
પે્રમ પરાયણ થવા છતા ં જ્યા ં દશાન, સ્પશાન વગેરેનુ ં તનરૂપમ કરાય તેને સરં્ોગ શ ગંાર કહ ે છે. તેમા ં
નાતયકોમા ંનાયક પ્રત્યે લીલા વગેરે દશ ચેષ્ટાઓ જોવા મળે છે. આ ચેષ્ટાઓ દાગિણ્ય, મ દુતા અને પે્રમને 
અનરુૂપ હોય છે.

તવપ્રયોગ શ ગંારમા ંનાતયકા અને નાયકનો મેળાપ થઈ ગયા પછી તેમનો તવયોગ થાય છે. આ તવયોગ બહુ 
મોટો અથવા પે્રમના તળેનો હોય છે. તેથી તેના બે પ્રકારો પડે છે. પ્રવાસરૂપ અને માનરૂપ તવયોગ જ્યારે 
નાતયકા અથાવ નાયક બનેં તપ્રયક ત અપરાધને કારણે ગસુ્સાથી રીસાય છે. ત્યારે (પ્રણમાન) નામનો તવયોગ 
થાય છે. પરસ્ત્રી તથા અનરુાગ શનૂ્ય ગગણકાને બાદ કરતા ંઅન્ય તમામ નાતયકાઓ અને દગિણનાયક તેના 
આલબંન તવર્ાવ છે. કાવ્ય, ગીત, ન  ત્ય, વાધારદ, વસતંારદઋત,ુ તામ્બલુારદ, તવતશષ્ટ વસ્ત્રાલકંારારદ નેપથ્ય, 

ચદં્રમા, ઉદ્યાન વગેરે ઉદ્દીપન તવર્ાવ છે અને પરસ્પર નયન, વદન, પ્રસાદ, સ્સ્થતત વગેરે અનરુ્ાવ કરે છે 
તથા ઉત્સાહ, ચાટુકારી, સતંાપાશ્રપુાત, મન્ય,ુ ગ્લાતન, ગચિંતા, હષાારદ, સચંારીર્ાવ કે વ્યગર્ચારી હોય છે. આવા 
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ર્ાવો શ  ગંાર રસમા ંઅગર્ષ્ટ છે અને રતત તેનો સ્થાતયર્ાવ છે. સત્યહરરશ્ચન્દ્ર નાટકમા ંકથાવસ્ત ુહરરશ્ચન્દ્રની 
સત્યતનષ્ઠાની કસોટી હોઈ શ ગંાર રસને અહીં સ્થાન ર્ાગે જ મળી શકે તેમ છે. પ્રથમ અંકમા ંમ  ગયાનો 
ઉદે્દશ્ય વરાહનો વધ કરવાનો છે. આ પ્રસગેં ચોમેર પ્રક તત દશાન કરતા રાજા હરરશ્ચન્દ્રને વાસતંી 
વાતાવરણમા ં કોયલના ગીતો રદશાઓમા ં ગવાતી ચચારી વ  િોના મળેૂ બેઠેલા તવલીસ લોકો (1-8) હસં 
યગુલો ચક્રવાકદ્વન્દો (1-9)મા ં પ્રક તતના ઉદ્દીપનની અસર વતાાય છે. આ પછી હરરણીના વધના કારણે 
પ્રથમ અંકમા ંકરુણનુ ંવાતાવરણ રહશેે. 

બીજા અંકમા ંપણ સવુણામદુ્રા લેવા આવેલા કુલપતતએ હરરશ્ચન્દ્રને પરેશાન કરવાની વ  તિ જ દાખવી છે. 
તેમા ંશ  ગંારને કોઈ અવકાશ નથી. રાજા જ્યારે અયોધ્યા છોડીને જવા તૈયાર થાય છે ત્યારે સતુારા તેની 
સાથે જવા તૈયાર થઈ. જે થવાનુ ંહોય તે થાય હુ ંસાથે જ આવીશ. અહીં વસભુતૂતએ પણ पति देविाः 
स्त्रीयो नहि परासिाः  કહી રાણી સતુારા અને હરરશ્ચન્દ્રના પ્રસન્ન દામ્પત્યના વણાન સાથે સરં્ોગશ ગંારનો 
તનદેશ કરે છે. પરંત ુઅહીં સગંતત માત્ર છે. ઉપર્ોગ નથી.

ત્રીજા અંકમા ંર્ાગીરથીના તીરે આંબાના વ  િ નીચે થાકેલી સતુારા તવશ્રામ અને રાજા દુર્ાાંકુરનુ ં તનકાસન 
(પ  .24) પણ ઉપર્ોગને માટે સગંતતનુ ંવાતાવરણ કહી શકાય. ઉિરાધામા ંસતુારા દાસી તરીકે વેચાણ જતા 
રાજા અને રાણી વચ્ચે તવયોગ થાય છે. તેથી બનેં વચ્ચે તવપ્રલરં્ થાય છે.

પાચંમા ંઅંકમા ંમાતંત્રકના પ્રયોગ દ્વારા ઉતરી આવેલી યવુતત સતુારા હોવા છતા ંતેને પત્ની તરીકે હરરશ્ચન્દ્ર 
સ્વીકારી શકતા ંનથી. તવદ્યાધર અને તવદ્યાધરી છઠ્ઠાઅંકમા ંસાથે હોય છે છતા ંતેમનો સહચાર કેવળ તસદ્ધિ 
પરૂતો હોવાથી શ  ગંારને કોઈ અવકાશ રહતેો નથી.

છઠ્ઠા અંકમા ંરોરહતના મ  ત્ય ુપ્રસગેં રોરહતનુ ંશબ્દ લઈને આવતી સતુારાને છતા ંહરરશ્ચન્દ્ર કાલદંડના દાસ 
તરીકે સ્વધમાપાલનનો આગ્રહ રાખે છે. અહીં પણ સરં્ોગશ ગંારને અવકાશ રહતેો નથી. તવપ્રલરં્શ ગંારની 
સ્સ્થતત રહ ેછે. આના મળૂમા ં કુલપતતનો ક્રોધ અને લિ સવુણા માટેનો દુરાગ્રહ જ કારણભતૂ છે. તવપ્રલરં્ 
શ ગંારનુ ંઆ એક મહત્વનુ ંપરરબળ છે.

2. હાસ્યઃ
ધનજંયઃ પોતાના કે બીજાના તવક ત આકાર, વાણી, વેષ જોઈને હાસ  ઉત્પન્ન થાય છે. આ હાસ, સ્થાયી 
ર્ાવનો પરરપોષ એટલે હાસ્ય રસ છે. 
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પ્રકારોઃ આ હાસ્ય રસના ત્રણ પ્રકારની પ્રક તત અનસુાર છ પ્રકારો પડે છે. એટલે કે આત્મસ્થના ઉિમ-
મધ્યમ અને અધમ એવા ત્રણ પ્રકારો અને પરસ્થના જેવા જ ત્રણ પ્રકારો છતા ંછ પ્રકારો થાય છે.

િામચન્દ્રઃગણુચન્દ્ર
લિણઃ તવક ત આચરણ  વાતચી, વેષતવન્યાસ અને નાક ખજંવાળવુ,ં બગલ ખજંવાળવી વગેરે રૂપ 
તવસ્મયજનક આશ્ચયાજનક ચેષ્ટાઓથી હાસ્યરસ ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્રકાિોઃ મધ્યમમા ંહાસ્યરસના ં તવહાસ અને ઉપહાસ એ બે રે્દ જોવા મળે છે. ઉિમમા ં સ્સ્મત અને હાસ 
અને નીચમા ંઅપહાસ તથા અતતહાસ થાય. આમા ંઓષ્ઠારદના ંસ્પદંન, આકંુચન, પ્રસરણ વગેરે તવર્ાવો 
તથા અશ્ર,ુ નેત્ર, તવકાર, પાશ્વાપ્રદેશનુ ંલાડન વગેરે અનરુ્ાવ હોયછે. તથા અરહત્થા, હષોત્સાહ, તવસ્મયારદ 
વ્યગર્ચારી ર્ાવ હોય છે.

ર્રતઃ હાસ્યનો વણા સફેદ  કહવેાયો છે. ધનજંય અને રાચન્દ્ર-ગણુચન્દ્ર વણાની ચચાા કરી નથી.
તવશ્વનાથઃ હાસ્ય તે (હાસ્ય)નો વણા શે્વત છે.
ર્રતઃ હાસ્યના દેવતા પ્રમથ  (તશવના ગણક તશવ) દેવતા છે.
ધનજંય અને રામચન્દ્રઃ હાસ્યના દેવતાની ચચાા જણાતી નથી.
તવશ્વનાથઃ તે હાસ્યના અતધષ્ઠાતા દેવ પ્રથમગણ છે. કેટલાક હાસ્યના દેવતા ચન્દ્રને માને છે.
તનયત પવૂાાચાયોમા ંર્રત-તવશ્વનાથ હાસ્યના દેવતા પ્રથમ (તશવનાત્રણ)ને માને છે.
સસં્ક તતમા ંસામાન્ય રીતે તવદૂષકના પાત્ર દ્વારા કતવ નાટકમા ંહાસ્યરસનુ ં તનમાાણ કરીને રસ વૈતવધ્ય સજેા 
છે. પ્રસ્તતુ નાટક સત્યહરરશ્ચન્દ્ર મા ંતવદૂષક પાત્ર જ નથી. 

નાટયસ્તનુી પ્રક તત હાસ્યરસને અનરુૂપ નથી. આમ છતા ંઅહીં ચોથા અંકમા ંઅમાત્ય સત્યવસ ુસાથે આવતા 
પરુુષના હાથમા ં રહલેા પાજંરાના પોપટે તનઃશેષ વેશ્યા ચક્રવતતિની લબંસ્તનીની પ્રશસંા કરી તે હાસ્યનુ ં
ઉદાહરણ ગણી શકાય.
3. કરુણ 
લિણઃ ઈષ્ટ વસ્તનુા નાશથી કે અતનષ્ટ વસ્તનુી પ્રાપ્તતથી ઉત્પન્ન શોક સ્થાયી ર્ાવની પષુ્ષ્ટ તે કરુણ રસ 
છે.
પ્રકાિોઃ ધનજંયે પણ સ્વતનષ્ઠ કે પરતનષ્ઠ એવા કરુણના પ્રકારનો ઉલ્લેખ કયો જણાતો નથી.
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િામચન્દ્ર-ગણુચન્દ્ર
લિણઃ મ  ત્ય ુબન્ધન, ધનભ્રશંારદ ઈષ્ટ વસ્તનુા નાશ તથા શાપરદવ્ય પ્રર્ાવવાળાઓના આક્રોશ તવશે અને 
વ્યસન અનથાારદ જે અતનષ્ઠની પ્રાપ્તત છે. 
આ તવર્ાવોથી ઉત્પન્ન થનારો શોક સ્થાતયક કરુણરસ હોય છે.
પ્રકારોઃ નાટયદપામકારે સ્વતનષ્ઠ-પરતનષ્ઠ પ્રકારોની ચચાા કરી નથી. 
તવશ્વનાથઃ લિણઃ કરુણરસ તે છે જેને શોકરૂપ સ્થાયીર્ાવનુ ં પણૂાાગર્વ્યજંન કહવેામા ં આવ્ય ુ છે. તેનો 
આતવર્ાાવ ઈષ્ટનાથ અને અતનષ્ટ પ્રાપ્તતથી સરં્વે છે.

કરુણના વણ્
ધનજંય અને ગણુચન્દ્ર ેવણાની ચચાા કરી જણાતી નથી. 
ર્રતઃ કરુણ કપોતના વણાનો કહવેાય છે.
તવશ્વનાથઃ કરુણનો વણા કપોત વણા છે.

કરુણના દેવતા
ધનજંય અને રામચન્દ્ર દેવતા તવષે ઉલ્લેખ કરેલો જણાતો નથી. 
ર્રતઃ કરુણના દેવતા યમ છે.
તવશ્વનાથઃ કરુણનો દેવતા યમ માનવામા ંઆવ્યો છે.

તેમા ં બાષ્પ, અશ્રતુવવાણતા, તનઃશ્વાસ, ગાત્રા તશતથલારદ અનરુ્ાવ હોય છે. સ્વાપ(તનદ્રા) અપસ્પાર, દૈત્ય, 
વ્યાતધ, મરણ, સભં્ર, તવષાદ, જડતા, ગચિંતા વગેરે વ્યગર્ચારી ર્ાવો છે. સત્યપાલન માટે અનેક 
આપતિઓમા ંમકૂાયેલા રાજા હરરશ્ચન્દ્ર, સતુારા અને રોરહતાશ્વ અનેક સદંર્ોમા ંકરુણનુ ંતનરૂપણ છે.

નાટકના પ્રારંર્મા ંમ  ગયાતવહારના પ્રસગંમા ંતપોવન પાસે રાજાના બાણથી એક ગગર્િણી હરરણી હણાય છે 
કે જે આશ્રમઋતષની દીકરીને અતતતપ્રય હતી. હરરણીના વધથી રાજા અત્યતં દુઃખ અનરુ્વતો પોતાના માટે 
હીનર્ાવ અનરુ્વે છે. ત્યાથંી કતવએ કરુણરસ વહતેો કયો છે.

ભ્રણૂ હત્યારા પાપી એવા મને તધક્કાર છે. મારા સમસ્ત જીવનને પણ તધક્કાર હો  નમ્રર્ાવે આશ્રમમા ં
પ્રવેશ કરતા ં રાજાનો સત્કાર થાય છે. પરંત ુ હરરણીના વધથી વાતથી કુલપતત ક્રોધે ર્રાય છે. રાજા 
પ્રાયતશ્ચત રૂપે સમગ્ર રાજ્ય તથા લિ સોનામહોર આપવાની પ્રતતજ્ઞા લે છે. બસ ત્યારથી રાજા હરરશ્ચન્દ્રની 
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કરુણ કથા શરૂ થાય છે. નાટકમા ં હરરશ્ચન્દ્ર તથા કુટંુબના ઉિરોિર પ્રસગંોમા ંઅત્યતં કરુણ પરરસ્સ્થતતનુ ં
ગચત્ર અસરકારક રહ્ુ ંછે.

કુલપતત, હરરશ્ચન્દ્રના રાજ્યા ંલઈને લિ સોનામહોરના દાનની યાદ અપાવતા ંરાજા તે માટે નોકરો દ્વારા 
તૈયાર કરે છે. પરંત ુસમગ્ર રાજ્ય કુલપતતનુ ંજ થઈ ગયુ ં હોવાથી તેમાથંી લાખ સોનામહોરો આપવાનો 
રાજાને કોઈ અતધકાર નથી તેમ કહતેા ંરાજા અત્યતં આપતિમા ંઆવી ચડે છે. પોતાની પાસેના અલકંારો 
આપતી તારામતીને પણ કહવેામા ંઆવે છે કે આ અલકંારો તે રાજ્યના ંએટલે કે, અમારા ં જ છે. અંતે 
કરુણસ્સ્થતતમા ંમકુાયેલ રાજા કુટંુબ સરહત પોતાની જાત વેચીને પણ ઋણ ચકૂવીને સત્યનુ ંપાલન કરવાની 
જાહરેાત કરે છે.

અંતે સમસ્ત રાજ્ય ત્યજીને જતા ં રાજાને પરુુવાસીઓએ તવદાય આપી. રાજા હરરશ્ચન્દ્ર સતુારા તથા પતુ્ર 
રોરહત તનર્જનવનના રસ્તે ચાલતા ંહોય છે તેવામા ંરોરહતને તરસ લાગતા ંમાતા સતુારાના ંનેત્રો અશ્રરુ્ીના ં
થતા ં રાજા પણ ગદ્ ગદ્ કંઠે પત્નીને સાતં્વન આપે છે. હ ે દેવી શા માટે સતંાપ અનરુ્વે છે  કેમ 
ઉદ્ધદ્વગ્ન બને છે રાજાની પવૂા સ્સ્થતતને યાદ કરીને શા માટે દુઃખ અનરુ્વે છે. સત્યવ્રતનુ ંપાલન કરીને વ  દ્ધિ 
પામેલા ગૌરવશાળીઓ માટે અનેક હરણાવંાળં તનષ્કંટકવન પણ રાજ્ય છે.

દેવી શા માટે દુઃખી થાય છે કેમ તવષાદ કરે છે  શા માટે સતંાપ પામે છે  શુ ંત ુ ંરાજવીની સ્સ્થતતને 
યાદ કરે છે  સત્યવ્રતનુ ંઆચરણ કરવાથી પષુ્ટ ગૌરવવાળા લોકોને તો જ્યા ંહરણો (પશઓુ) ગણો છે. 
તેવા જગંલમા ંકંટક તવહોણુ ંરાજ્ય છે.

પ્રતતજ્ઞાપાલન માટે તત્પર રાજા, રાણી સતુારા તથા રોરહતાશ્વને અનકુ્રમે ચાડંાલને ત્યા ં રાજા વજ્રહૃદય 
બ્રાહ્મણને ત્યા ંવેચાવુ ંપડે છે. અહીં પણ રાજ્યના લોકો દુર્ાાગી સતુાર પર માણસોને મારનારી રાિસીનો 
આરોપ મકેૂ છે અને ગદાર્ પર બેસાડીને નગરમા ંફેરવવાનો હુકમ થતા ંઅહીં કરુણ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે.
એક બાજુ રાજુ હોવા છતા ંસત્યપાલન માટે સ્મશાનનુ ંરિણ કરતા હરરશ્ચન્દ્ર પર પણ મોટી આપતિ આવે 
છે. વહલેા સવારે દર્ા લેવા જતા ં સપાદંશને કારણે મ  ત્યવુશ થયેલ પતુ્ર રોરહતને લાલ વસ્ત્રથી ઢાકંીને 
અસ્ગ્નદાહ માટે સતુારા વડે સ્મશાનમા ં લાવતા ં સમગ્ર પરરસ્સ્થતત જાણી ગયેલા રાજા શોકતવહ્વળ બની 
તવલાપ કરે છે. સામ્રાજ્યનુ ંજત ુ ંરહવે ુ ં(વૈર્વનાશ), પરદેશગમન, પતુ્ર અને તપ્રયપત્નીનુ ં(પોતાની હયાતીમા ં
વેચાણ), શરમજનક, અત્યતં ક્રૂર તનષાદને ત્યા ંમારંુ દાસપણું  આ બદંુ જાણે કે દુર્ાાગ્ય માટે ઓછ ંહોય તેમ 
આજ વળી, મારો સકુુમાર પતુ્ર રોરહતાશ્વ મરણ પામ્યો.



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Dr. Amrutlal V. Desai] [Subject: Sanskrit]        

Vol. 4, Issue: 6, June-July: 2016 
 (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

67  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal             www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR)

સતત (ગાઢ) દુશ્મનના રાજ્યમા ંતનવાસ, પારકાને ત્યા ંદાસત્વ એક મારા પતુ્ર રોરહતાશ્વ – 
धनप्रवासे ररपुदेशवासे परसयदासये च ववधीयमाने ।

अनन्यबंधोसिनयसय मतृयुः सेयं परा काञ्चनदःुखकाष्टा ।।
પોતાના મ  તપતુ્ર પાછળ અત્યતં તવલાપ કરતા ંદાસ બનેલા રાજા હરરશ્ચન્દ્રના પાત્રમા ંકરુણ રસનુ ંતનરૂપણ 
અત્યતં માતમિક છે.

તપ્રયપત્ની અને એકમાત્ર રાજકુમારની દારૂણ પરરસ્સ્થત જોઈને કયો બાપ દુઃખ ન અનરુ્વે 
રાજાના અસહ્ય, મનોતાપનુ ંતનરૂપણ અહીં અત્યતં હૃદયસ્પશી છે. વાચકવગા રાજાના દુઃખ સાથે તણાય છે. 

સત્યપાલન માટે તત્પર અને તેને કારણે સકંટના ંઅનેક વાદળોથી ઘેરાયેલા ંછતા ંઝઝૂમતો રાજા નાટકનો 
નાયક સમગ્ર વાચકવગા માટે સહાનભુતૂતને પાત્ર બને છે.

આમ, અનેક આપતિઓ વચ્ચે પણ સત્યનુ ં પાલન કરતા રાજા હરરશ્ચન્દ્રના પાત્રમા ં કરુણરસની તનષ્પતિ 
સહજ બની જાય છે. આમ, નાટકનો અભ્યાસ કરતા ં આપણે કહી શકીએ, કે નાટયકારના ગચિમા ં
ઉિરરામચરરતકાર ર્વભતૂતનુ ંएको रसः करुण एव । એ સતૂ્ર હોવાનુ ંજણાઈ આવે છે. 

 


