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‘સ�ય હ�ર���નાટક’મા ંરાજક�ય ��થિત 
 

ડૉ .અ�તૃલાલ વી .દ�સાઈ 
�યા�યાતા, 

મ�હલા આ�્ર્  કલલે, મકતી�રુા, �હ�મતનગર  
 

રા�ઃ 

�ાચીન ભારતીય રાેતાિં�  શા્નમા ંરા��ુ ં્વ��ચ �થાન હ� ુ.ં શા્નની ્ફળતા રા�ના બળ અનલ 

યક�યતા ઉપર આધા�રત હતી. ્માેમા ંબળ અનલ યક�યતા ઉપર આધા�રત હતી. ્માેમા ંશાિંત અનલ 

�યવ�થાની �થાપના માટ�, લક મયાર્ાના રરકાથણ તથા ધમર�થાપનાના હ��થુી રાેનીિતની રા�ની 

અિનવાયરતા ્શારવી છલ. ભી�મનક ીવક મત છલ  � ‘રા�ના ભયનલ  ારકલ ે ��યલ  �ાકી �વધમર�ુ ંપાલન 

 ર છલ.’ 
 
રા�યના ્ાત �ગકમા ંરા� �ળૂ ��ૃિત છલ.  ૌ�ટ�ય રા�યના ્ાત ��ુય ત�વક માનલ છલ. �વામી (રા�), 

અમા�ય, ેનપ્, �ુગર, ્ંડ, લ્ના અન િમ�. ્મ� રા�ય�ુ ં ્ચંાલન તલના હાથમા ં હ� ુ.ં રા�યમા ંઋિષ 

�િુનન�ુ ં�થાન ્�માનનીય હ� ુ.ં રા� તલમની આજામારંહ�તક. રા� તપકવનક�ુ ંરરક  રતક �મશાનમાથંી 

આવતી અડધી આવ  ે રા� પકતલ �વી ારતક તથા �હ�ર ્�ંથા  � મ�ં્ર ઉ�ાન વગલર� પર તલનક ે હ� 

ગકાતક. રા�યમા ં  કઈ�ુ ં અ ાળલ  અવ્ાન થતા ં તલમા ં રા�નક ્કષ મનાતક. ‘્�યહ�ર���’મા ં લબં�તની 

પકતાની ��ુી અનગંલલખા�ુ ંઅ ાળલ  ��ૃ� ુથતા ંરા�નલ ્કિષત બતાવલ છલ. 
 
રા� ��ૃ થતા ંતલના �યલ�ઠ ��ુનલ રા�યનક ઉ�રાિધ ાર� �વી ાર� તલનક રા�યા�ભષલ   રવામા ંઆવતક.  કઈ 

 ારકવશાત ઉ�રાિધ ાર�નલ રા�ય�ા�ત ન થાય તક બળ�વૂર  રા�ય  ૂચંવી લલવામા ં આવ�ુ ં હ� ુ.ં 

રા�યા�ભષલ  ્મયલ નગરની શકભા ્શરનીય હતી. ઋિષ �િુનન �રુક�હતક �ારા પિવ�ન્�ન ેળ �ારા 

અ�ભષલ  તથા પિવ� મ�ંક�ચાર �ારા રા�ય�ભષલ   રવામા ંઆવતક. 
 
સભાઃ 

્ભા�ુ ં રા�યશા્નમા ં્િવશલષ મહ�વ છલ. બધા ે  ાય્ા ્ભામા ંબલ્ીનલ ઘડવામા ંઆવતા હતા. તથા 

રાે �ય નીિત�ુ ંિનધારરક થ� ુ ંહ� ુ.ં રા� ્ભામા ંહાેર થાય �યાર� બધા ્્�યક ્ગંીતથી રા��ુ ં�વાગત 

 રતા હતા. 
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િસ�હાસનઃ 

રા�ના આ્નનલ િ �્હા્ન ્જંા આપવામા ંઆવલ છલ. આ િ �્હા્નક પર િ �્હની આ�ૃિત ્કરવામા ંઆવતી. 

આ િ �્હા્નક તથા મ�કે�ડત હતા. રા� મ�કે�ડત તથા �વુકરનક �ગુટ પહ�રતા હતા. 
 
અમા�યઃ 

અથરશાામા ં ૌ�ટ�યલ રા�યના ્ાત �ગક ગકા�યા ંછલ. તલમા ંરા� પછ� અમા�ય રા�ય�ુ ંબી�ુ ંમહ�વ�ુ ં�ગ 

છલ. રાે ાયર ્હાય  વગર ી કુ ંચચ ચાલ� ુ ંનથી. આથી રા�ી ્હાય  મ�ંીનની િન��ુત  ર� તલની 

્લાહ લઈનલ રા�ય�ુ ંબ�ુ ં ાયર  રતક. મ�ીુ પક િવશાળ રા�ય�ુ ં્ચંાલન ી લલ હાથલ ્ભંિવત નથી. 

તલથી ્હાયતા માટ� મ�ંીનની િનમ� ૂ ં �ગલ  �ુ ં હ� ુ ં  �, ‘રા�ી વશંપરંપરાગત લ્વા  રનાર, શાાનલ 

�કનાર �રૂવીર, લ�યભલ્� અનલ ઉ�મ �ુળિન ્ાત  � આઠ મ�ંીન  ્કટ�  ર�નલ િનમવા.’ 
 
હ�ર���નલ �વુકર��ુા આપવામા ં િવલબં થાય છલ �યાર� �ુલપિતનલ રા�નક અમા�ય વ�ુુ િૂત પકતાનલ 

રાખવા�ુ ં હ� છલ. આમ, અમા�યક પકતાના �વામી(રા�)નલ માટ� પકતાની �તનલ બી�નલ �યા ં� ૂવા તૈયાર 

થઈ ેતા. આમ, તલ રા�ના �ુઃખનલ રકભર પક ્હન  ર� શ તા ન હતા. �ુઃખનલ �ૂર  રવામા ંપકતા�ુ ં

્વર�વ �યય �્વા તલ તૈયાર રહ�તા હતા. 
 
�યાયઃ 

 ૌ�ટ�ય ેકાવલ છલ  �, �યાય�વૂર  ���ુ ં રરક  ર�ુ ં રા�નક ધમર છલ. �ના આચરકથી તલ રા� �વગરનલ 

�ા�ત  ર� છલ. � રા� ધમર, �યવહાર, ચ�ર� અનલ �યાય અ�ુ્ ાર ���ુ ં પાલન  ર� છલ તલ ચાર�બા�ુ 

્��ુથી ઘલરાયલલી આ ��ૃવી�ુ ં શા્ન  રવામ ં ્મથર છલ. યક�ય ર�તલ  ર�લ �યાય રા�નલ ��મા ં િ�ય 

બનાવલ છલ અનલ અ��ુચત નીિતથી  ર�લ �યાય અિ�ય બનાવલ છલ. તલથી રા�ી �યાયક�ચત ્ંડ આપવક ીે 

રા�નક ધમર હતક. �યાય માટ� �યાયાલયકની �યવ�થા હતી. અપરાધી �ય��તનલ રા� ્ંડ  રતક. માિં�  

�ારા અનગંલલખાનલ યિવત  રવામા ંઆવતા ં માિં�  િશરા  રવા માટ� રા�નલ �માકાપ માનલ છલ. રા� 

્�ય�ુ ંઆચરક  રતા ્�ય માટ� ગમલ તલવક ભકગ આપવક પડ� તક પક તલન તૈયાર રહ�તા. 
 
�ૂતઃ 

રા�નક ્ં્ �શક લઈ ેનાર �ય��તનલ �ૂત તર� � નળખવામા ંઆવતક. તલ રા�નક ્ં્ �શક અ�ય રા�નની 

પા લ્ પહ�ચાડતક હતક.  ૌ�ટ�ય  હ� છલ  �, ‘�ૂત રા�નના �ખુ ્માન હકય છલ.’ મ� ુ હ� છલ  �, ‘્વરશાાકનક 
�ક ાર હાવભાવ અનલ ચલ�ટાન ્મેનાર પિવ� ચ�રુ અનલ �ુલીન માક્નલ �ૂત તર� � નીમવક.’ 
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ધાિમ�ક ��થિત 

ધમર શશ્ � ૃધા� ુ‘ध’ृ ઉપરથી બ�યક છલ. � ધારક  ર�  � ટ ાવી રાખલ તલ ધમર. મહાભારતમા ંપક  �ુ ંછલ  �, 

‘धारणात ्धमर् मम�यमााय धमम धार�त े�जाः’ ધમર-ભારતીય ્માેના �ાક �વાપ છલ. �મ ઉ�કતા વગરનક 
અ��ન ્માન �રુવાર થાય છલ તલમ ધમર વગર ્માેની  કઈ ્�ા નથી. �ુલધમર �િતધમર તથા વલશધમાર�્ 

તલની ્ીમાન છલ. ધમર�ુ ંમાનવયવનમા ંઅ્�ંુ મહ�વ છલ. 
 
ધમર �ારા ે અથર અનલ  ામની �ા��ત થાય છલ. ્�ય�ુ ંપાલન �યાયની રરા, શરકાગતની રરા, ��ુુ�ુ ં

્�માન, િવ�ા�ુ ંપ�ર�હક, વચનની રરા, વગલર� ધમર ે બતાવલ છલ. ત� ાલીન ્મયમા ં �હ��ુ, શૈવ, બૌ� 

અનલ �ન વગલર� ધમ� પાળનારા લક ક હતા. 
 
તપ�વીઃ 

ભારતીય ્�ં�ૃિતમા ં તપ�વીન ��યલ લક ક માન-્�માનની ભાવના રાખતા. તપ�વી લક ક તપકવનમા ં

વ� લ વાક ધકરક  ર� તપકવનમા ંતપ  રતા હતા. તલન ફળાહાર તલમે  ં્�ળૂનક આહાર  રતા હતા. 

તલમ�ુ ં યવન ્ાધારક હ� ુ.ં રા�ન પક તપ�વીન ��યલ આ્રની લાગકી રાખતા. તપ�વી માક્ક 

નગરની વા્ીનના ભાર� ભીડવાળ� નગરુિૂમમા ંઆવતા નહ�. 
 
ઉપાસનાઃ 

ધાિમ�   ાય�મા ંઉપા્ના�ુ ં િવશલષ મહ�વ છલ. લક ક ઈ�ટ�ા��ત માટ� �્વ- �્વીનની ��ૂ ઉપા્ના  રતા 

હતા. �યૂર, ભવાની(પાવરતી), �ુ�, �ુ�ાકી,  ા�લ ા, િશવ વગલર�ની ઉપા્ના  રતા હતા. 
 
દ�વતાઃ 

ત� ાલીન ્માેમા ં િશવ, �ુ�, વૈ�ાનર, �ુલ �્વતા, ��ા, ઈ��(�ંભાર�), િવ��,ુ �ુ�ાકી,  ા�લ ા, ચ�ંડ ા 

વગલર� �્વ- �્વીનનક ઉ�લલખ ેકવા મળલ છલ. આ ઉપરાતં �નધમરમા ં ના�ભ��ુ ઋષભ �્વ વગલર� �્વકનક 

ઉ�લલખ થયલલ ેકવા મળલ છલ.  િવ�ી રામચ�� �ન હકવાથી ���તુ નાટ મા ંના�ભ��ુ�ુ ંના�્�મા ં�તવન 

 ર� છલ. 
 
યજ અનઅ સસંયાવદંનઃ 

�ાતઃ મ�યાહન અનલ ્ાય ં ્�ંયાવં્ ન વગલર� િન�ય�ચયાન  રવામા ં આવતી. �નાન  યાર પછ� આ 

્�ંયાવં્ ન િવિધ  રવામા ંઆવતી. યજ�ુ ં પાલન તલ ્મયલ િવશલષ મહ�વ હ� ુ.ં તપ�વી �િુનન યજમા ં

્ભર, ્િમધ, નલ, ેવ, ઘી, વગલર�નક હકમ  રતા હતા. મ�યાહન  ાળલ તલન �નાન ્�ંયા િવિધ વગલર�  રતા 

હતા. 
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નૈિતક ��થિતઃ 

માનવયવન માટ� અિત મહ�વ�ુ ં�ગ નૈિત  �યવહાર છલ. પકતાની �ત��યલ, �ુ�ંુબ ��યલ જાિત��યલ તથા 

રા�� ��યલ તથા ્ર�  માનવક ��યલ ઉમ્ા  તર�યક  રવાના હકય છલ અનલ આવા  તર�યક નૈિત  ઉપ �્શ 

�ારા�ુ ંપાલન  ર�નલ  ર� શ ાય છલ. આ બાબતલ ��ૃક�ુ ં્ાહચયર નૈિત -આચાર િવચાર �કવામા ંમ્્ાપ 

થાય છલ. 
 
‘્�યહ�ર���’મા ં્�યનલ  ારકલ હ�ર��� � રા�ય, પ�ની, ��ુ અનલ �વ�ુ ંવલચાક િવના ્ ંકચલ  �ુ�. પિત�તા 

�તુારા રા�ની ્ાથલ વનમા ં�ય છલ. ��ુ રક�હતા� પક �ુલપિતનલ પકતાના લઈ િપતાનલ છકડ �્વા�ુ ં હ� 

છલ. � તલનક િપ��ૃલમ બતાવલ છલ. 
 
ઉપદ�શઃ 

મહા�ાુષકી ્�ેનકનક માગર અપનાવવા�ુ ં અનલ �ુુનના માગરનલ છકડવાનક ઉપ �્શ આ�યક છલ. 

‘્�યહ�ર���’મા ં  �ુ ં છલ  �, ‘ઉ�ચત અનલ અ��ુચત �યવહારમા ંથી ે ગૌરવ  � લાઘવ મળલ છલ.’ આમ, 
અનલ  િવ�ાનકી ઉપ �્શ આપી નૈિત  �તરનલ ��ૃુઢ બનાવવાના �ય�નક  યાર છલ. 
 


