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પ્રસ્તાવના 
ભારતીય સાહિત્ય મા સૌથી જૂનાને પરુાણા 

મિાકાવ્યોએવાવાલ્મીકી કૃત ‘રામાયણ’ ને વ્યાસમનુી કૃત 
‘મિાભારત’ છે. આ બનેં મિાકાવ્યો ના પાત્રો સવૅશે્રષ્ઠ છે. ને 
તેમા ં પણ ‘સીતા’ અને ‘દ્રૌપદી’એ બનેં નારી પાત્રો એ 
મિાકાવ્યના શે્રષ્ઠ પાત્રોછે. ને બનેં નારી ઓમાપે્રમ, પવવત્રતા, 
લજ્જા, ધવૃત,  પવતવ્રતાવગેરે જેવા ઉત્તમગણો આપણને જોવા 
મળે છે. બનેં નારીઓ ખબૂજ અદભતૂછે. નેબનેં પાત્રો જોતા 
આપણને એ પાત્રો ક્યારેય જુના –પરુાણા લાગતા નથી. તેને 
જોતા તે આપણ ને આધવુનક જ લાગે છે. જેમ કે સીતા મળેૂ 
આધ્યાત્ત્મક િતા એવ ુનથી પરંત ુ તેઓ રામ ને ચાિતા િતા 
એટલે તેમનામા ં આધ્યાત્ત્મક ગણુો િતા. ને તેવી જ રીતે 
દ્રૌપદી પણ એમ કિ ેછે કે જયાસંત્યછે. ત્યાજંય છે. 

ભારતીય સાહિત્યમા ં સૌથી જૂના –પરુાણા 
ગણાતામિાકાવ્યો મા ં ‘રામાયણ' અને ‘મિાભારત’નો સમાવેશ 
થાય છે.તેથી આપણે આ બનેં મિાકાવ્યો ને પ્રવશષ્ટ મિાકાવ્યો 
તરીકે ઓળખીયે છીએ. આ બનેં મિાકાવ્યો માથંી તત્કાલીન 
સમાજજીવન ની વશષ્ટ છબી ઉપસી આવે છે. આમ તો દરેક 
સાહિત્ય ત્જવાતા જીવન ને ઝીલત ુ િોય છે. પરંત ુ સમાજ 
મિાકાવ્ય ના સ્વરૂપ પાસે કાઇંક ખાસ પ્રકાર ની અપેક્ષા 
રાખતુિંોય છે.  મિાકાવ્ય નો નાયક તો અસામાન્ય િોય જ છે 
પરંત ુમિાકાવ્ય ના અન્ય પાત્રો પણ આચારવનષ્ઠ િોય છે. ને 
જીવન ની નક્કર ને કઠોર વાસ્તવવક્તા ઓની વચ્ચે આ કૃવત 
ઓ ના ંઆદૅશ પાત્રો ટકી રિ ે છે. ને એ રીતે કૃવતમા ંસત્ય નુ ં
સ્થાપન થાય છે. અને મિાકાવ્ય ને અંતેજીવનમલૂ્યો ન ુ
સસં્થાપક થત ુિોય છે. તેથી જ મિાકાવ્ય અન્ય સાહિત્ય કૃવત 
કરતા અલગ જ િોય છે.  

‘રામાયણ’ અને ‘મિાભારત’ ની રચના બનેં સમથૅ 
ઋષીકવવઓ એ કરી છે. ને તેમના અપવૅૂ પાત્રો દ્વારા સત ્
તત્વનુ ંમહિમાગાન કર્ુું છે. ને તેમાપંણબનેં કવવઓ ના નારી 

પાત્રો તો સવૅશે્રષ્ઠ છે. ને આ બનેં મિાકાવ્યો દ્વારાનારી ની 
મહિમા કરવામા ંઆવી છે. ને આ નારી પાત્રો ને જોતા આપણ 
ને એ ક્યાયં જુના - પરુાણા લાગતા નથી. તે આપણ ને આજે 
પણ આધવુનક લાગે છે. ને આ બનેં મિાકાવ્યો ના નારી પાત્રો 
જોઇએ..  

વ્યાસમનુી એ માડંી ને ‘મિાભારત’ ની રચના કરી છે. 
મિાભારતના ં દરેક પાત્રો શે્રષ્ઠ છે. પરંત ુ તેમા ં નાવયકા ના 
સ્વરૂપે આવતી ‘દ્રૌપદી’ ન ુનારી પાત્ર સવૅશે્રષ્ઠ છે. ગૌરવશીલ 
નાવયકા દ્રૌપદી જન્મ થી માડંીને મતૃ્ર્ ુપયૅત એક વવરલ સ્ત્રી છે. 
દ્રોણે કરેલા પરાભવથી અપમાવનત થઇ ને રાા દ્રપૂદે 
દ્રોણાચાયય નો વધ કરે તેવા પતુ્ર ની ઇચ્છા થી યજ્ઞ કરાવ્યો. 
આ યજ્ઞ ને પહરણામે ધષૃ્ટધમુ્ન પ્રગટ થયો ને તેની સાથે 
દ્રૌપદી પણ પ્રગટ થઇ. ને એ રીતે દ્રૌપદી નો જન્મ થયો. ને 
તેથી દ્રૌપદી નો જન્મ અનાયાસે વેર ની સાથે વેર ના 
વવચારમાથી થયો છે. એવી એક લોકમાન્યતા પણ આપણ ને 
જોવા મળે છે. ને તેથી દ્રૌપદી ‘અગ્નનપતુ્રી’તરીકે પણ 
ઓળખાય છે. અગ્નનપતુ્રી િોવાને નાતે દ્રૌપદી ને મિાભારત ન ુ
આક્રમક પાત્ર માનવામા ં આવે છે. પરંત ુ મિાભારત વાચતા 
આ માન્યતા તદ્દન  ભ્રામક ઠરે છે. મિાભારતવાચંતા દ્રૌપદી 
સાચા અથયમા ંસ્ત્રી છે – સપંણૂય સ્ત્રી. એક સ્ત્રી મા ંજે ગણુો િોવા 
જોઈએ એ દરેક ગણુો દ્રૌપદી મા ં છે. જેમ કે કુલીનતા, ધવૃત, 
લજ્જા,  પવતવ્રતા, સ્વાભભમાન વગેરે જેવા ગણુો છે. અનેક 
સદંભે વ્યાસે આ મલૂ્યો નુ ં સવૅકાલીન અથૅઘટન કર્ુું છે. એ 
અથૅઘટન ને તપાસતા દ્રૌપદી ના સ્ત્રીત્વ નો વ્યાપ આધવુનક 
ર્ગુ સધુી વવસ્તારે તેવો છે. આથી જ આ જગત મા ંસમાઇ ના 
શકે એવદુ્રૌપદી ન ુવ્યગ્ક્તત્વ છે. 

દ્રૌપદી મિાભારત મા ંઆપણ ને અસામાન્ય રીતે ત્રણ 
જનયાએ જોવા મળે છે. તેન ુ પ્રાગટય, તેન ુ લનન અને તેન ુ
જીવનદશૅન. મિાભારત ન ુદશૅન કરતા ંદેખાય છે કે દ્રૌપદીને 
જેવી કલ્પવામા ંઆવી છે. એવી મરૂખ નથી. એ વમતભાષી છે, 
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વશભચત્ત છે. આ સદગણુ એનામા ંવવકસતા રહ્ા ંછે. એવુ ંનથી 
પણ વખત આવ્યો ત્યારે એ દેખાય છે. કણૅ ને નિીં પરણવા 
માટે એણે લીધેલો વનણયય જેટલો સ્પષ્ટ છે. તેટલી જ સ્પષ્ટ તે 
પાડંવો સાથે પરણવા માટે તૈયાર છેતેમાિંતી. ને આ ઘટના મા ં
દ્રૌપદી ના સદંભે વવલક્ષણ ગણાય તેવી છે.  અનેક દુ:ખો 
આવવા છતા દ્રૌપદી ન ુપાત્ર આપણ ને ભાનયવાન લાગે છે. કે 
તેન ુપાત્ર ભાનયવાન છે એમા ંબીજો કોઇ મત જ નથી. પરંત ુ
દ્રૌપદી ના જીવન ની કરુણતા કિવેી િોય તો એ એક જ છે –
તેના જેવી માનનુી ને કુલીન સ્ત્રી નુ ં કુરૂશભા મા ંશાણા પરુૂષો 
ની વચ્ચે થયેલુઅંપમાન – ઘોર અપમાન. આ એક જ 
ઘટનાએ. એ વવખેરાઈ ગઈ છે. એના વવખેરાઈ જવા મા ંપણ 
એન ુદશૅન તો અખડં જ રિ ેછે. દ્રૌપદીન ુજીવન સતત પ્રવાિી 
રહ્ુછેં. કેવા પ્રસગંો ની વચ્ચે થી એણે પસાર થવાનુઆંવ્ર્ુ ંછે. 
જીવન ની વવષમ પળો મા ંપણ ધૈયૅ સાચવવાની કલા દ્રૌપદી 
પસે છે. દ્રૌપદી વવદ્રોિી નારી તરીકે નિીં પણ ન્યાય – અન્યાય 
નો વવવેક કરી શકતી એક ‘પ્રભાવતી ધાહરણી'તરીકે મિાભારત 
મા ંઉપસી છે. તથા દ્રૌપદી ના સ્ત્રીત્વ નો વ્યાપ આધવુનક ર્ગુ 
સધુી વવસ્તારે તેવો જણાય છે.  
તેવી જ રીતે આપણે ‘રામાયણ’ની સીતા ને જોઇએ.  

વાલ્મીહક કૃત ‘રામાયણ’પ્રવશષ્ટ કૃવત તરીકે સન્માન 
પામી છે. તેન ુ મખુ્ય કારણ તેમના રિલે ુ શાશ્વત દશૅન છે. 
વાલ્મીહક નાપંાત્રો ક્યારેય પરુાણા લાગે એવા નથી. આથી 
વાલ્મીહક આપણ ને આધવુનક કવવ લાગે છે. વાલ્મીહક ના ંપાત્રો 
મા ં અનેક જનયાએ આપણને આધવુનકતા જોવા મળે છે. આ 
પત્રો માએં દ્રષ્ષ્ટએ સીતા વવશેષ આકષે તેવપુાત્ર તત્વ ધરાવે 
છે. મળૂ કૃવતના અભ્યાસ ને અભાવે ભાવક ના મન મા ંસીતા 
વવશે જે છાપ પડેલી છે. તે આપણે વાલ્મીહક ને વાચતા સાચી 
ઠરતી નથી. સામાન્ય ભાવક સીતા ને વ્યગ્ક્તત્વ વવનાની 
પવતવ્રતા સ્ત્રી માનંી બેસવાની ભલૂ કરે છે. સીતા ાણે દુ:ખો 
થી ઘેરાઇ ગઈ છે. અન્યાય નો પાત્ર બનેલી છે, રામે તેને માટે 
જે ગ્સ્થવત સજી છે, એ ગ્સ્થવત ને તે મગેૂ મોઢે સ્વીકારતી ગઈ 
છે. સીતાનનુામ લેતા જ સાક્ષાત દુ:ખ ની મવૂતિ આપણી નજર 
સમક્ષ ઉપસે છે. પરંત ુ સીતા ન ુ આવ ુ વ્યગ્ક્તત્વ એના 
વ્યગ્ક્તત્વ ને ભારે અન્યાયકતાય બને છે. વાલ્મીહક એ જે સીતા 
ને રામાયણ મા ંઆલેખી છે તે સીતા સાધારણ નથી. એ સીતા 
અસાધારણ છે, ગહરમામય છે, ને ઉપદેશની દેવી િોવા છતા ં

ઓજસ્વી છે. પે્રમ, પવવત્રતા, લજ્જા, ધવૃત જેવા મિાન ગણુો 
આપણને સીતા મા ંજોવા મળે છે. 

આવીસીતા ન ુમન એક જ વાર એના કેન્દ્ર માથી િલી 
ઉઠે છે. સવુણૅમગૃનો વેશ ધારણ કરી ને આવેલા મારીચ ને 
જોઈ ને. ને તે લેવા માટે રામ ને તેની પાછળ મોકલે છે. ને 
રામ ના ગયા પછી લક્ષ્મણ ના નામ ની જે બમૂ સભંળાય છે 
ત્યારે સીતા લક્ષ્મણ ને રામ પાસે જવા કિ ેછે, સાથે- સાથે તે 
ન બોલવા ના વચનો પણ બોલે છે. પરંત ુતેમા ંપણ રામ પ્રત્યે 
ના પે્રમનો મોિ  આવી ાય છે, તેથી અનાયાસે તેના થી એવા 
વચનો બોલાય ાય છે. ને સીતા ના જીવન મા ં થોડી વાર 
માટે આવેલી આ વવક્ષઇુધતા એ એના પછીના ંજીવન ને વછન્ન 
– ભભન્ન કરી નાખ્ર્ુ ંછે. ને તેને કારણે તે ને બે વખત રામ નો 
વવરિ પણ ભોગવવાનો આવ્યો છે.(1) 

સીતા મળેૂ આધ્યાત્ત્મક િતા એવ ુનથી પરંત ુતે રામ 
ને ચાિતા િતા એટલે તેમનામા ં આધ્યાત્ત્મક ગણુો િતા. ને 
સીતા ના જીવન ની અંવતમ ક્ષણો તો ખબૂ જ ભીષણ જણાય 
છે. જયારે રામ એક ધોબી ના કિવેાથી સીતા નો ત્યાગ કરે છે 
ત્યારે સીતા કાઇંપણ બોલ્યા વગર ત્યાથી ચાલી ાય છે. પરંત ુ
પછી જયારે રામ દરબારમા ં અશ્વમેધ યજ્ઞ કરાવે છે, ત્યારે 
વાલ્મીહકફરી સીતા ને રામ ના દરબારમા ંલઇ આવે છે ને રામ 
ને ખાતરી આપતા કિ ેછે કે, સીતા એકદમ પવવત્ર છે. ને તમે 
એને પાછી અપનાવી લ્યો. ત્યારે સીતા રામ નો કોઇ પણ 
જવાબ સાભંળવા રિતેી નથી. ને તે પોતાની ઇચ્છાથીજ 
ધરતીમાના ખોળા મા સમાઇ ાય છે. ને આમ જોતા સીતા 
આપણ ને સ્વાભભમાની નારી તરીકે જોવા મળે છે.  આમ, 
મિાભારત ની દ્રૌપદી અને રામાયણ ની સીતા બનેં નારી પાત્રો 
આપણને અદભતૂ રીતે જોવા મળે છે. ને આમ ‘ધરતી પતુ્રી 
સીતા’જે આપણને ‘સતર્ગુ’ મા ંજોવા મળે છે. તો ‘અગ્નનપતુ્રી 
દ્રૌપદી’ આપણ ને ‘દ્વાપર' ર્ગુ મા ંજોવા મળે છે. ને તેમ છતા ં
આ બનેં નારીઓ ગણુોની રીતે આપણને સમાન જોવા મળે છે. 
તો આપણ ને આ બનેં નારી પાત્રો મા ંઆધવુનકતા ન ુપ્રમાણ 
પણ સરખ ુ જોવા મળે છે. આમ આ બનેં નારીઓ આધવુનક 
સમાજ માટે એક સવૅશે્રષ્ઠ ઉદાિરણ તરીકે પણ આપણને જોવા 
મળે છે.  
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