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મિથ્યામિિાન ( ૧૮૭૦ ) 
રાજપૂત લાલસ િંગ ચિંદનસ િંગ 

આચાયય, 

 પ વાદળ પ્રા.શાળા 

(િ િં-રજો ણા,તા-વડગાિ, જી-બ.કાિં ) 

  કમવ દલપતરાિ રમચત ( ૧૮૨૦-૧૮૯૮) િૌમલક હાસ્ય રમ ક  ાિામજક નાટક.  

િ ખ્ય પાત્રો – જીવરાિ િટ્ટ, દવેબાઈ,  ોિનાથ, રિંગલો. 

દલપતરાિ ડાહ્યાિાઈનો જન્િ વતન વઢવાણ િાિં થયો હતો, તેિણે અિદાવાદ આવીને વ વાટ કયો હતો. અવાયચીન 

ગ જરાતી કમવતાના   ધારાય ગના તેઓ િહત્વના  જયક છે. કેટલીક બાબત ેિધ્યકાલીન ર રુચી ધરાવનારા દલપતરાિ ે

  ધારાની દમિએ પણ ગ જરાતની િોટી  વેા કરીછે, તેિણે લક્ષ્િી અન ે ‘મિથ્યામિિાન’ નાિનાિં બે નાટકો આપયાિં છે, 

જેિાિં  ‘મિથ્યામિિાન’ લોકમપ્રય નાટક છે. 

  

જીવરાિ િટ્ટના પાત્ર દ્વારા લેખકે હાસ્યન િં મનરૂપણ કય ય છે, જીવરાિ િટ્ટ આપણા  ાહીય્યન િં એક મચરિંજીવ પાત્ર છે, 

મિથ્યામિિાનન િં એ પૂતળ િં છે, એ રતાિંધળા હોવા છતાિં પોતે દેખે છે એવ િં બતાવવા જતા એની િૂખયતા અન ે 

મિથ્યામિિાન પકડાઈ જાય છે અને તેિાિંથી હાસ્ય મનષ્પન્ન થાયછે. 

 

જીવરાિનો નાહવાનો, પાઘડી લેવા બાબતનો, દદવાલ  ાિ ેઅવળ ેિોંઢે બે વાનો, કિં ાર પીર તા  ા  ને પાડી  િજી 

લાત િારવાનો, શાસ્ત્ર જ્ઞાનના વાદ-મવવાદનો વગેર ે પ્ર િંગોિાિં દલપતરાિ જીવરાિ િટ્ટના પોકળ 

મિથ્યામિિાનપણાને પ્રગટ કરીને હાસ્ય નીપજાવે છે, જીવરાિ િટ્ટના વ્યમતતત્વ પર ટીકા –કટાક્ષ કરત િં િશ્કરા રિંગલાન િં 

પાત્ર પણ ધ્યાન ખેંચે છે, િાણ િાિં છ પાયેલા દિંિ – આડિંબર અને પોકળતા ન ેજીવરાિ િટ્ટના પાત્ર દ્વારા દશાયવવાિાિં 

આવ્ય િં છે. 

  

મિથ્યામિિાન, દિંિ તથા આડિંબર જેવી સ્વિાવ િયાયદાઓને ખ લ્લી પાડવા િાટ ે નાટ્યલેખ િોકલવા િાટેની 

‘બ મદ્ધપ્રકાશ’ ની જાહેરાતના  િંદિયિાિં દલપતરાિે આ ‘હાસ્યર િાિં નાટકરૂપી મનબિંધ’ લખી િોકલ્યો હતો. આ કૃમતને 

તેિણે ‘િૂિંગળ મવનાની િવાઈ’ તરીકે પણ ઓળખાવી છે. તેિાિં ૮ અિંકો અને ૧૪ દ્દશ્યો છે.  િંસ્કૃત પદરપાટી િ જબ 

 ૂત્રધાર તથા રિંગલાના િનોરિંજક  િંવાદ િારફત મવષય – ચૂન કરાયા પછી નાયક જીવરાિ િટ્ટનો પ્રવેશ થાય છે. 

  

૫૫ વષયના જીવરાિ િટ્ટ િન ાપૂરીના રઘનાથ િટ્ટની ૨૦ વષયની રૂપવતી પ ત્રી જિાનાને પરણેલા છે. એક વખત તે 

 ા રે આવવા નીકળે છે, રતાિંધળાપણાનારોગના કારણે રાત્રે તેિણે કશ િં  ઝૂત િં નથી, છતાિં પોતાની આ િયાયદા અન ે

નબળાઈ છ પાવી, પોતાને બધ િં જ દેખાય છે એવો આડિંબર અને ઢોંગ  તત કયાય કરેછે; પદરણાિે અનકે હાસ્યાસ્પદ 

પ્ર િંગો િારફત તેિની ફજેતી થાય છે અને તેિને અનેક રીતે વઠેવ િં પડેછે, આથી િાનહામન થાય છે અને તેિન િં 
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મિથ્યામિિાન ઉઘાડ િં પડી જાયછે. આથી છેલ્લે જીવરાિ પસ્તાવો કરછેે અન ેઅમિિાન, દિંિ તથા ડોળ જેવાિં દૂષણોથી 

દૂર રહેવા મવશે શીખ આપતો આર -સ્તિંિ રચવા સ્વજનોને જણાવે છે.  

 

આ કને્રસ્થ પાત્ર અથવા નાયકનો કરુણ અિંત આલેખાયો હોવા છતાિં, ‘મિથ્યામિિાન’ ગ જરાતી  ામહત્યિાિં એક 

નિૂનેદાર પ્રહ નાત્િક નાટ્યકૃમત લેખાય છે, આ નાટક લખાય િં (૧૮૭૦) તે અર ાિાિં િ િંબઈ જેવા નગરિાિં ‘મપતચર ફે્રિ’ 

મથયેટરનો આમવષ્કાર થઇ ચતૂયો હતો એટલે દલપતરાિ થીયેટરની રચના, સ્ટેજ- ેટટિંગ તથા નાટ્યિજવણી અને તે 

િાટેની  ૂચના જેવી રિંગિૂમિ – મવષયક બાબતોથી પદરમચત હતા અને પોતાની આવી જાણકારીનો  તેિણે આ યાદગાર 

કૃમતિાિં ઠીક ઉપયોગ કયો છે, વળી  િંસ્કૃત નાટ્ય પદરપાટીના તત્વોરૂપે નાિંદી,  તૂ્રધાર તથા  િંસ્કૃત નાટકોના શ્લોકોનો 

પણ નાટ્યબિંધિાિં મવમનયોગ થયો છે, જ્યારે નાત્યારિંિથી અિંત   ધી હાસ્ય રમ ક ઉમતતઓ ઉચ્ચારતાિં રહી  િગ્ર 

કથાપટિાિં છવાઈ રહેતાિં રિંગલાન િં પાત્ર તળપદી િવાઈ શૈલીની લાક્ષણીકતા દાખવ ેછે, આિ આ પ્રારિંિકામલન હાસ્ય 

નાટકિાિં મત્રમવધ શૈલી તત્વોનો રોચક  િન્વય છે. 

 

આ નાટક ગ જરાત વનાયતય લર  ો ાયટીએ ૧૮૭૧િાિં ‘મિથ્યામિિાન અથવા જીવરાિ િટ્ટ’ – એ નાિ ેછાપી પ્રગટ 

કય ય. લખાયા-છપાયા પછી આ પ્રહ ન છેક ૧૯૫૩િાિં ગ જરાત મવદ્યા િા  િંચામલત નટિિંડળે  ફળતાપૂવયક િજવી 

િારે લોકમપ્રયતા િેળવી.   

 

ગ જરાતી હાસ્ય નવલકથા ‘િન્રિંિન્ર’ જેવ િં જ અિર હાસ્ય પ્રધાન નાટક ‘મિથ્યામિિાન’ અચકૂ વાિંચવા જેવ િં છે. 

દદવ ન િં અજવાળ િં આથિતાિં જ અિંધાપો અન િવતાિં રતાિંધળા જીવરાિ િટ્ટ મિથ્યામિિાનથી આ િયાયદા સ્વીકારતા 

નથી, જીવરાિ  રતાિંધળા છે તે લોકો જાણતા નથી અન ેઅન ેએિાિંથી  જાયય છે છબરડાઓની પરિંપરા. વાતયે વાતયે 

ખખડાટ હ ાવત િં આ નાટક મિથ્યા અમિિાનથી  જાયતી કરૂણતાનો હૃદયસ્પશી ખ્યાલ આપી વાચકને હાસ્ય  ાથ ેજ 

જીવનનો  ાચો રાહ પણ બતાવે છે. 

“ જય જય ગરવી ગ જરાત ” 

- દદનકર િોજક  

 

 િંદિય ગ્રિંથ  

   ગ જરાતી મવશ્વકોશ ખિંડ -૧૬   

 


