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‘સ�ય હ�ર���નાટક’મા ંપૌરા�ણકપા�ો 
(અહ� ���તુનાટકમા ંઉ�લે�ખત પા�ોનો પ�રચય અને અ�ભજાન ન યો ોે.) 

 
ડૉ .અ�તૃલાલ વી .દ�સાઈ 

�યા�યાતા, 

મ�હલા ન�્ર્ કોલેે, મોતી�રુા, �હ�મતનગર  
 

ઈ�વા�ુઃ 

ઈ�વા�ુ વૈવ�વ� ્�નુાના દશ ��ુોમા ં્ૌથી મોટ ોે. (મ.ન.70.13) તેની ઉ�પિ�ની કથા ન �માણે ોે. 

એકવાર મ�નેુ ો�ક નવી નવી ો�કની ્ાથે એક ોોકરો ્ામે ઊભો ર�ો. તેના પરથી એ�ુ ંનામ ઈ�વા�ુ 

પડ�ુ.ં મ�એુ ક�ુ ંક� તમેએક રાેવશંને ઉ�પ� કરનાર દંડની ્હાયથી રા�ય કરો. તથા �યથર કોઈને દંડ 

નપવો નહ� અને અપરાધીઓને દંડ નપવાથી �વગર�ાા ત થાય ોે. 

વિ્�ઠ ઈ�વા�ુ રા�ના �ુલ��ુુ હતા. ઈ�વા�ુ અયો�યાના �થમ રા� હતો. ઈ�વા�ુ �ુલના ંઉ�પ� થયેલા 

�ય��તઓ માટ� ઈ�વા�ુ નામ �ચ�લત બ��ુ.ં ઈ�વા�ુ વશંમા ંઅનેક મહાન રા�ઓ થઈ ગયા. હ�ર��� પણ 

ઈ�વા�ુ વશંમા ંે��યો હોવાથી તેને પણ ઐ�વાક અને ઈ�વા�ુ કહ�વામા ંનવતો હતો. 
 
ઉશીનરઃ 

ન નાટકમા ં ઉશીનર રા�ની ��ુી �તુારા ોે. િવ�મોવરશીય� ્ નાટકમા ં ઉવરશી ઉશીનરની ��ુી હોવાનો 

ઉ�લેખ કરવામા ં ન�યો ોે. નના કરતા ં �રુાણોમા ં ઉશીનરનો ઉ�લેખ �ુદ� ર�તે કરવામા ં ન�યો ોે. 

ઉશીનર ચ�વત� મહામા�યના ��ુ હતો. તેને િતિત� ુનામનો ભાઈ હતો. તેની �ગૃા, �ૃમી, નવા, �ૂવાર તથા 

�ૃષ�તી નામની પાચં �ીઓ હતી અને તેમને �મશઃ – �ગૃ, નવ, �ુિમ, ��ુત તથા િશબ ઔશીનર ��ુ 

હતા. 
 
કાલદંડઃ 

ન પૌરા�ણક પા� ોે. અહ� તે નાટકના ચોથા તથા ોે�લા ો�ા �કમા ં રંગ�િૂમ પર નવે ોે તે 

ભાગીરથીના દ�કણ �કનાર� નવેલ �મશાન�િૂમનો અિધપિત ોે. પોતાના �વામી કાશીનર�શ ચ�ંશેખર �ારા 

બોલાવવામા ંનવતા ંતે હાેર થાય ોે. તે વારાણ્ીના દા્ બ�રમાથંી રા� હ�ર���ને �મશાનની રકા 

કરવા માટ� ્ેવક તર�ક� ખર�દ� ોે અને બદલામા ં�મશાનમાથંી અડધા બળેલા લાકડા ંતથા શબ પર�ુ ંવ� 
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તથા �મશાનની રકા કરવા�ુ ંકામ ્ પે ોે. અને �મશાનમાથંી � કાઈં મળે તેનો અડધો ભાગ કાશીનર�શનો 

અને અડધામાથંી એક ભાગ તે હ�ર���ને વેતન તર�ક� નપવા�ુ ંકહ� ોે.  
 
ચોથા �કમા ંતે પાતાના ્ેવક (હ�ર���) ્ાથે ઉપ��થત થાય ોે અને રા� �ારા ન રાક્ી પર�ુ ંઓ ઓુ ં

�ૂર કરવા�ુ ંકહ�તા ંકાલદંડ પોતાના ્ેવક �ારા ઓ ઓુ ં�ૂર કરાવે ોે.  

�તે નાટકના ોે�લા �કમા ં તે રંગમચં પર નવે ોે અને પોતાના ્ેવક (હ�ર���)ને નવેલ �ી 

(�તુારા)ના �તૃ��ુ પર�ુ ંવ� લઈ લેવાની નજા કર� ોે. 
 
ગગંાઃ 

ગગંાને એક �વગ�ય દ�વી માનવામા ં નવે ોે. નદ� �પે તે િવ�ઓનુા ેમણા ચરણથી ઉ�પ� થઈ ોે. 

ભગીરથ પોતાના િપ�ઓૃના ઉ�ાર માટ� ગગંાને નીચે લા�યા. નથી ગગંાને ભાગીરથી તર�ક� પણ 

ઓળખવામા ંનવે ોે. ���તુ નાટકમા ંહ�ર��� પોતાનો ��ુ રો�હતા� ��ૂયો થયો હોવાથી પ�,ુપકી વગેર� 

બતાવી તે�ુ ં�યાન બી� દોરવા માટ� ગગંા નદ� બતાવે ોે. એ ્દંભરમા ંગગંાનો ઉ�લેખ ���તુ નાટકમા ં

થયો ોે. 
 
ના�ભ��ુઃ 

�ન તીથ�કર પરંપરા �માણે તે ન�દદ�વ ગણાય ોે. ના�ભ રા�ના ��ુ ઋષભ�વે �થન તીથ�કર ોે. તેથી 

તે �ન પરંપરામા ંનરા�ય ગણાય ોે. કિવ રામચ�� �ન હોવાથી ���તુ નાટકના નરંભે ના��દ�લોકમા ં

અને િવ�ાધર�ના હાથે બ�લદાનના �્ગેં ના�ભ��ુ ઋષભ�વેની ��િુત કર� ોે. 
 
ભરતઃ 

ભરત એક �િુવ�યાત ��ુુવશંીય રા�. � �ુ�યતં અને શ�ંુતલાથી ઉ�પ� થયેલ ��ુ તે ભરત. 

ભરત એક મહાયોગી રાેિષ� ોે. � ઋષભ રા�નો ��ુ ભરત.  

ન ભરતનો અહ� ઉ�લેખ નથી. 

ન માનવવશંમા ંઉ�પ� થયેલ રા� �યૂરવશંી હતા અને રરવુશં એ �યૂરવશંમાથંી ઊતર� નવેલ વશં ોે. તે 

ભરતવશં. હ�ર��� �યૂરવશંી રાેવી ોે. 

રાણી �તુારા પોતાના ��ુ રો�હતા�ને �ખૂથી પીડાતો ેોઈને કહ� ોે ક� ભરત�ળૂ ઉપર ન ક�વી નફત. 
 
માત�લઃ 

ઈ��નો ્ારિથ તેની પ�ની�ુ ંનામ �ધુમાર હ� ુ.ં તેને ગોમખ નામનો ��ુ અને �ણુક�શી નામની ��ુી હતી.  
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રામ-રાવણના ��ુ ્મયે ઈ��નો રથ લઈ તે રામની ્ેવામા ંઉપ��થત થયો હતો. તેના રથમા ંબે્ી રામે 

રાવણનો વધ કય� હતો. 

પાડંવોના વનવા્ ્મયે તે ઈ��ની નજાથી અ�ુ રનને �વગરમા ંલઈ ેવા તે હાેર થયો હતો. 
 
રો�હતા�ઃ 

રા� હ�ર��� અને રાણી �તુારાનો એકમા� ��ુ રો�હતા� એક ર�ન ્માન ોે. 

નાટકમા ંરો�હતા� એક બાળ રાે�ુમાર તર�ક� નપણી ્મક નવે ોે. તે દ�ખાવે ચ�ં �વો શીતળ અને 

કોમળ �ગોવાળો ોે, � વાચકોના મનને હર� લે ોે.  

એક બાળ રાે�ુમાર�ુ ં�વાભાિવક �ચ� નપણને અહ� ેોવા મળે ોે.  

હ�ર��� �ાર ગ�ભ�ણી હ�રણીના વધને કારણે નવી પડ�લ અનેક િવિશ�ટ પરંપરાઓમા ં રો�હતા� પણ 

�ુઃખમા ં્હભાગી બને ોે. 

રો�હતા�મા ંમાતા-િપતા તરફના �ેમાળ અને િનદ�ષ વચનો એક િનદ�ષ બાળકના ંવચનો �વા ં�વાભાિવક 

લાગે ોે. 

�વનો �વીકાર કર�ને િપતાને ઋણ��ુત કરવા માટ� �ુલપિતને ન� િવનતંી કરતા ં ��ુ રો�હતા�ની િપતા 

તરફની ભારોભાર લાગણી �ય�ત થયા િવના રહ�તી નથી. 

‘મને �વીકારો અન િપતાને ��ુત કરો.’ એવા બાળરાે�ુમાર રો�હતા�ની �િૂત� વાચકવગર ્મક તરવર� ોે. 

તે દ�ન વચનો બોલ� ુ,ં �� ુ્ાર� ુ ંરો�હતા��ુ ં�ખુારિવ�દ યાદગાર બની રહ� તેમ ોે. �વય ં�ુલપિત ક� � 

કઠોર �દયના ંોે તે પણ અ�ભુયાર �ધંાયેલા કંઠવાળા ન બાળકને ઉ�ર નપવા માટ� અ્મથર બની �ય 

ોે. 

‘હ� િપતા ! મને �ખૂ લાગી ોે. ’ એવા રો�હતા�ના બાળ્હે વા�મા ંભારોભાર �ુઃખ ોે. અહ� નાટ�કાર 

રામચ�ં યથાથર શશદ�ચ� નલેખવામા ં્મથર બની રહ�લા દ�ખાય ોે.  

નાટકમા ંએક ્�વશીલ, �િતજાબ�, ્�યવાદ� િપતાના એક નદશર��ુ�ુ ં�ચ� અ્રકારક બની રહ� ોે. 
 
વ��દયઃ 

ન એક પૌરા�ણક પા� ોે. અહ� કિવએ �ા�ણ નામ ન �ુ ંોે. તે નાટકના �ી� �કમા ંરંગ�િૂમ પર નવે 

ોે અને �તુારા તથા રો�હતા�ને વારાણ્ીના દા્ બ�રમાથંી પોતાના ઘેર દા્ીની ે�ર હોવાથી ખર�દ� 

ોે. �તુારાના માથે દભરની �ળૂ� ેોતા ંતે કૌ�કુ�વૂરક �તુારાને �ોેૂ ોે. 

વળ�, દા્ બ�રમા ંહ�ર���ના માથે �ળૂ� ેોઈ તે િવચાર� ોે. 
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‘��ૃવીના ભારને ધારણ કરવામા ંચ�રુ દ�ખાવડો, દ�ર�તા �પી નવીન લતાના કંપન �ચૂવે ોે. ન મલીન 

બનેલાને વેશ અને માથા ઉપર વેચાણના �ચ�નો દભર કામ કરનારાઓના (દા્)ના માગરમા ં�થાન (િવક�પ) 

�ુ ંકોણ ોે ?’ 
 
��ે રા� તથા રાણી �તુારાને ેોઈ �ુઃખી થતા ં કહ� ોે ક�, ‘હ� દ�વ �વ�ુ ં પય�ત પારકા�ુ ં કામ �મણે 

કરવા�ુ ંોે તેમણે પહ�લા ંતે માનવોને ગભરમા ંક�મ માર� ના�યા નહ�’ એમ કહ� િવિધને િન�દ� ોે. 
 
િવહંગરાજ (ગ�ુડ): 

ક� અને ક�યપનો ��ુ ગ�ુડ. અ�ુણનો નાનો ભાઈ અને િવ�ઓ�ુુ ંવાહન ોે. તે પકીરાે કહ�વાય ોે. 
 
�તુારાઃ 

્�યહ�ર��� નાટકની નાિયકા �તુારા પિત�તા, નદશર નાર� તર�ક� �ેકકો ્મક હાેર થાય ોે. તે એક 

રાણી કરતા ંએક ્ામા�ય �ી તર�ક� નપણી ્મક નવે ોે અહ� તે ઉશીનર મહારાેની ��ુી ોે. માક�ડ�ય 

�રુાણમા ંતે િશ�બની ��ુી શૈશયા ગણાવાઈ ોે. 
 
આદશર પ�નીઃ 

તે પિત�તા �ી ોે. �યાર� ્મ� રા�ય એક તપ�વીને દાન નપીને રા� હ�ર��� વનમા ં ેવા તૈયાર 

થાય ોે �યાર� વનગમન કરતા રાે અ�ુ્ રનાર� ્ીતાની યાદ અપાવે ોે. 

�તુારા હ�ર���ને એક ોાયાની માફક અ�ુ્ ર� ોે કારણ ક�, તે પિત�તા નાર� ોે. ભરબ�રમા ં પોતાન 

�તને એક વેચાણની ચીે તર�ક� ર�ૂ કરવામા ં નવે ોે. �યાર� વાચક વગર ન�યર પામી �તુારાને 

ધ�યવાદ નપવા �ેરાય ોે. 
 
રા�, બાળકના �હતખાતર પણ �તુારાએ રા�યમા ંરહ��ુ ંેોઈએ એમ કહ� ોે �યાર� પણ �તુારા તેનો ઈ�કાર 

કર� ોે અને ગમે તેવી �ુદરશારમા ંપણ પિતને અ�ુ્ રવાનો પોતાનો મ મ િવચાર �ય�ત કર� ોે. 

એક રા�યમા ં માન�વૂરક રહ�લી રાણી �તુારા ્મ� રા�યના �ખુો તથા અખડં ્ૌભાાયવતીના અલકંારો 

્�હત તમામ અલકંારોને �ય�ને ન�ક�ચન બનીને રા�ના �ુઃખના �દવ્ોમા ં્ાથ નપે ોે �યાર� ભારતીય 

�ીઓ માટ� �તુારા�ુ ંચ�ર� એક નકષરક �યાનપા� બની રહ� તે �વાભાિવક ોે. પિતપરાયણ નાર� �તુારા 

ભારતના ઈિતહા્મા ંઅમર બની રહ� તેમા ંકંઈ ે ન�યર નથી. 
 
વા�સ�ય�િૂત� માતાઃ 

�તુારા નાટકમા ંએક વા�્�ય�િૂત� તર�ક� નવે ોે. ��ુ રો�હતા� માટ� તેને અનહદ �ેમ ોે. 
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એક વખતનો રાે�ુમાર અનેક નોકરચાકરો ્ાથે રહ�તો હતો. પાણી માગેં તો �ૂધ હાેર થ� ુ.ં તે ન� 

િન�ન કંટકવનમા ંમાતા ્ાથે ેતા ં�ખૂને ્હન ન કર� શક� તે �વાભાિવક ોે. 

‘હ� મા ! �ુ ં��ૂયો �.ં’ એવા દ�ન વચનો માતા �તુારાને �ુઃખ પહ ચાડ� ોે. અ્� �ખૂની પીડાથી �ુઃખી 

��ુના ં વચનો ્ાભંળ�ને માતાના �ખુમાથંી �વાભાિવક ર�તે ે નીકળતા ં ક�ુણા્ભર વચનો ��ુ�ેમને 

�ય�ત કર� ોે. 

‘હ� ચ�વત� ��ુ લ�મણથી અલ�ૃંત દ�હવાળા, ભરત�ુળમા ં ે�મેલા તારા ઉપર ન �ુ ં નવી પડ�ુ ં ?’ 

�તુારાનો ક�ુણ નલાપ �તે �ુદનમા ંપ�રણમે ોે.  

એક માતાની �યથા અહ� દ�ખાઈ નવે ોે. નમ, �તુારા એક વા�્�ય�િૂત� માતા ોે. 
 
ભાવનાશીલ રાણીઃ 

એક િવશાળ રા�યની, ચ�વત� રા�ની રાણી હોવા ોતા ં�તુારા�ુ ં�દય �કુોમળ ોે. કોમળ મનના ભાવો 

અ�ભ�ય�ત થાય ોે. 

�તુારા�ુ ં��ુુમારમન ��ુ�ેમ તથા �વામી હ�ર���ના ્વંાદમા ં�ય�ત થાય ોે. બાળ રાે�ુમારની �ખૂને 

ન ્હન કર� શકતી રાણી અ�ુ્ �હત ની�ુ ં�ખુ કર� ોે. રાણીની અિત િવનમ� ભાષા �યાન ખ�ચે ોે. 

‘રા�યથી ��ટ થયેલા, શ��ુળૂથી લેવાયેલા નયર��ુ નપ એકલા ે નગરમા ં�વેશવા � ુ્મથર થશે ?’ 

અહ� એક નદશર, કોમળ�દયી નાર��ુ ં�િત�બ�બ પડ� ોે. 

�ુલપિત, �ગાર�ખુ વગેર�ના ંકઠોર વચનોને પણ માન�વૂરક ્હન કર� ોે. � તેના ન� �વભાવને �ય�ત 

કર� ોે. 

્�યહ�ર��� નાટકમા ં નાટયકાર રામચ�� � િવિવધ કે�ના ં �િતિનિધ એવા પા�ો�ુ ં અ્રકાર શશદ�ચ� 

નલે��ુ ંોે. 
 
હ�ર���ઃ 

નાટ�શા�, અ�ુ્ ાર નાટકનો નાયક ધીર, વીર, �શાતં, ઉદા�, િમતભાષી, દાનવીર, �ુલવાન, પિવ�, 

ચ�રુ, �વુાન �ણુ્પં� હોવો ેોઈએ. 

નાટક હ�ર���ના કતાર રામચ�ં � ઉપ�ુર�ત લકણોને �યાનમા ં રાખીને નાટકના નાયક તર�ક� ઈ�વા�ુવશં 

�િ્� રા� હ�ર���ને પ્દં કય� ોે. � નાટકમા ં્ાધતં રહ�ને તેના �ણુોથી નાટકને �કાિશત કર� ોે. 
 


