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વીર નમમદ દક્ષિણ ગજુરાત યનુનવનસિટી, 

 સયુત 

વલનમન વલદ્યાળાખાના વસં્કૃત વલમભા ંીએચ.ડીની દલી ભાટે પ્રસ્તતુ થનાય  

ભશાળધ વનફધંની રૂયેખા  

 

☀ શીષમક ☀ 

યાભામણમરૂક પ્રમખુ નાટકન વાભાજજક તથા ભનલૈજ્ઞાવનક અભ્માવ 

☀ પ્રસ્તતુકતાા ☀ 

દદરીકુભાય ઝેયાબાઈ ચોશાણ  

(યજજ.ન ં:  ૨૫૫૩  તા: ૨૩/૦૨/૨૦૧૨) 

   ✡ આચાયમશ્રી ✡       ✡ માગમદશમક/અધ્યિ ✡ 

ડૉ. અવિનકુભાય ડી. ડંયા     પ્રા.ડૉ.ભયયૂીફેન એ.બાટીમા 

શ્રી યંગ નલચેતન ભદશરા                     અધ્મક્ષ, વસં્કૃત વલબાગ 

આર્ટવા કૉરેજ, લારીમા.                       શ્રી યંગ નલચેતન ભદશરા 

                           આર્ટવા કૉરેજ, લારીમા. 

લા : ૨૦૧૫ 
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  રામાયણમૂક પ્રમખુ નાટકન સામાજજક તથા મનવૈજ્ઞાનનક અભ્યાસ 

यावत ्स्थास्यतत गिरय: सररतश्च महीतऱे |

                  तावत ्रामायणकथा ऱोकेष ुप्रचररष्यतत ||

વસં્કૃત લાઙભમભા ંયાભામણને આદદકાવ્મ અને લાલ્ભીદકમવુનને આદદકવલ 

ભાનલાભા ં આલે છે. ભશવિ લાલ્ભીદક દ્વાયા યચામેલુ ં યાભામણ ભશાકાવ્મ બાયતીમ 

વસં્કૃવતના આધાયસ્તબં વભાન છે. યાભામણ રકવપ્રમ ભશાકાવ્મ છે. તે બાયતીમ 

જનજીલન વાથે ગાઢ યીતે જડામેલુ ં છે. લાલ્ભીદકમવુનએ આ ભશાકાવ્મભા ંઆદળા વતા, 

આદળા તુ્ર, આદળા બાઇ, આદળા વભત્ર, આદળા ભાતા, આદળા ત્ની લગેયે કોટંુબફક 

આદળોનુ ંઆરખેન કયીને બાયતીમ વભાજના  રકન ે  આદળા જીલન જીલલા ભાટેની 

પ્રેયણા આી છે. અનેક યગુથી દયેક પ્રકાયન જનવમદુામ શ્રીયાભના ગણુથી પ્રબાવલત 

થમેર છે. આ રકવપ્રમ યાભકથાને આધાયે વાદશત્મજગતભા ંઅનેક વાદશત્મકાયએ ગ્રથંનુ ં

વર્જન કયીને યાભામણને ફધા જ પ્રકાયના જનવમદુામ સધુી શચલલાન પ્રળવંનીમ 

પ્રમાવ કમો છે. 

   ફધા વાદશત્મ પ્રકાયભા ંનાટક વોથી લધ ુરકવપ્રમ છે, કાયણકે અશીં ઉચ્ચ, 

વનમ્ન, દુ:ખી, થાકેરા એલા ફધા જ પ્રકાયના રકનુ ંભનયંજન અને ભાગાદળાન કયલાભા ં

આલે છે. આ રકવપ્રમ નાટકન રકવપ્રમ યાભકથા વાથેન સભુે અરોદકક આનદંન ે

ઉત્ન્ન કયનાય છે. યાભામણની આદળાકથાને આધાયે બાવ, બલભવૂત, મયુાદય, દદઙ્નાગ, 

જમદેલ, યાજળેખય લગેયે નાટયકાયએ તાના નાટકની યચના કયીને, વાદશત્મજગતભા ં

ઉત્તભ કવલ તયીકેનુ ંસ્થાન ભેવ્યુ ંછે. ભશાકવલ બલભવૂત ‘महावीरचररतम’्ભા ંકશ ેછે કે – 

       प्रचतेसो मतुनवषृा प्रथम: कवीनाां यात्ऩावनां रघऩुते: प्राणणनाथ वततम ्|

       भक्तस्य तत्र समरांसत मेऽपऩ वाच: तत्सपु्रसन्नन्नमन: कृततनो भजन्नताम ्||
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અથાાતૌ  “આદદકવલ મવુનલય લાલ્ભીદકએ યઘુવતના ાલનચદયત્રનુ ંલણાન કયુા છે. બક્ત 

શલાને રીધે અભાયી લાણી ણ તે(યાભકથા)ની ઉય અનયુક્ત થઈ છે. વલદ્વાન રક 

પ્રવન્ન થઈને તેન આસ્લાદ કયે!”   

   કવલ વભાજભા ં જન્ભ ે છે વભાજભા ં જીલન વ્મતીત કયે છે તથા વભાજભા ં

યશીને તાની કૃવતનુ ં વર્જન કયે છે. તેથી કૃવતભા ં વાભાજજક લાતાલયણન પ્રબાલ 

આણને જલા ભે છે. યાભકથા આધાદયત નાટક યાભામણ કારીન વાભાજજક આદળોન ે

કવલના વભમભા ંપ્રચબરત વાભાજજક આદળોના વદંબાભા ં યજૂ કયનાયા છે. આ નાટકભા ં

લણાાશ્રભ વ્મલસ્થા, વળક્ષણ વ્મલસ્થા, ધાવભિક દયસ્સ્થવત, યાજકીમ દયસ્સ્થવત લગેયે 

વભાજજક ફાફતનુ ં આરેખન થમલેુ ંજલા ભે છે. આ વાભાજજક વનદેળ કવલના વભમના 

ભાનલજીલનને અબબવ્મક્ત કયનાયા છે. કવલઓએ આદળા વાભાજજક દયલેળના આરખેન 

દ્વાયા ભાનલના લતાનભા ંદયલતાન રાલીન ેવભાજસધુાયણા અને વાભાજજક ઉન્નવતનુ ંકામા 

કયુા છે. 

   વાદશત્મ વભાજજીલનની અબબવ્મસ્ક્ત વાથે ભાનલીના ભનબાલને પ્રદવળિત 

કયે છે. નાટક એ યવ અને બાલને વનયંતય અબબવ્મક્ત કયત વાદશત્મ પ્રકાય છે. યવ અન ે

બાલ ભાનલીના ભન વાથે જડામેરા ંછે. બયતમવુનએ નાટયળાસ્ત્રભા ંવનદેળેરા સ્થામીબાલ, 

અનબુાલ, વચંયીબાલના દયણાભે થતી યવવનષ્વત્ત ભનવલજ્ઞાન વાથે વકંામેર છે. તથેી 

નાટકન ભનવલજ્ઞાન વાથે ગાઢ વફંધં છે તેભ કશી ળકામ. વસં્કૃત વાદશત્મના યાભામણ 

આધાદયત નાટકના વાભાજજક અને ભનલૈજ્ઞાવનક ાવાઓન એકવાથે અભ્માવ નદશલતૌ 

પ્રભાણભા ં જલા ભે છે. તેથી ભાયા વળંધનકામા દયવભમાન યાભામણમરૂક પ્રમખુ 

નાટકન વાભાજજક તથા ભનલૈજ્ઞાવનક અભ્માવ કયલાન ઉક્રભ શાથ ધમો છે. તે ભાટે ભેં 

આ ભશાળધવનફધંનુ ંાચં પ્રકયણભા ંવલબાજન કયુા છે. તને વાય અશીં યજૂ કરંુ છ.ં 
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રામાયણમૂક પ્રમખુ નાટકન સામાજજક તથા મનવૈજ્ઞાનનક અભ્યાસ 

અનકુ્રભબણકા 

 

ક્રભ પ્રકયણ વલમ 

૧ ૧ રામાયણન પરરચય 

  ભવૂભકા 

 ૧.૧ આદદકવલ લાલ્ભીદકનુ ંજીલન 

 ૧.૨. ભશવિ લાલ્ભીદકન વભમ 

 ૧.૩ યાભામણ ગ્રથંના કતાા તયીકે લાલ્ભીદકનુ ંવ્મસ્ક્તત્લ 

 ૧.૪ લાલ્ભીદક યાભામણ એક દયચમ 

 ૧.૫ યાભામણનુ ંસ્લરૂ 

 ૧.૬ લાલ્ભીદક યાભામણની યલતી વાદશત્મ ઉય અવય 

 ૧.૭ યાભામણની વસં્કૃત વાદશત્મ ઉય અવય 

 ૧.૮ યાભામણ ઉય આધાદયત વસં્કૃત નાટક 

૨ ૨ રામાયણમૂક પ્રમખુ  નાટક અને કતામઓન પરરચય 

 ૨.૧ બાવનુ ંજીલન, વભમ અને કૃવતઓ 

 ૨.૨ બલભવૂતનુ ંજીલન, વભમ અને કૃવતઓ 
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 ૨.૩ મયુાદયનુ ંજીલન, વભમ અને કૃવતઓ 

 ૨.૪ યાજળેખયનુ ંજીલન, વભમ અને કૃવતઓ 

 ૨.૫ ળસ્ક્તબદ્રનુ ંજીલન, વભમ અને કૃવતઓ 

 ૨.૬ દદઙ્નાગનુ ંજીલન, વભમ અને કૃવતઓ 

 ૨.૭ જમદેલનુ ંજીલન, વભમ અને કૃવતઓ 

 ૨.૮ महानाटकम ्/ हनमुन्ननाटकमન् દયચમ 

૩ ૩ રામાયણમૂક પ્રમખુ નાટકની સામાજજક સમીિા 

 ૩.૧ વસં્કૃત વાદશત્મભા ંવાભાજજકતા 

 ૩.૨ प्रततमानाटकमન्ી વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૩ अभभषकेनाटकमન्ી વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૪ यज्ञफ़ऱम ्નાટકની વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૫ महावीरचररतमન्ી વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૬ उत्तररामचररतमન्ી વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૭ अनघतराघवमન्ી વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૮ बाऱरामायणमન्ી વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૯ आश्चयतचडूामणण: ની વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૧૦ कुन्नदमाऱा નાટકની વાભાજજક વભીક્ષા 



 

6 

 

 ૩.૧૧ प्रसन्ननराघवम ्નાટકની વાભાજજક વભીક્ષા 

 ૩.૧૨ हनमुन्ननाटकमન्ી વાભાજજક વભીક્ષા 

૪ ૪ રામાયણમૂક પ્રમખુ નાટકની મનવૈજ્ઞાનનક સમીિા 

 ૪.૧ વસં્કૃત વાદશત્મભા ંભનલૈજ્ઞાવનકતા 

 ૪.૨ प्रततमानाटकमન्ી ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૩ अभभषकेनाटकमન्ી ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૪ यज्ञफ़ऱम ्નાટકની ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૫ महावीरचररतमન्ી ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૬ उत्तररामचररतमન्ી ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૭ अनघतराघवमન्ી ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૮ बाऱरामायणमન्ી ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૯ आश्चयतचडूामणण: ની ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૧૦ कुन्नदमाऱा નાટકની ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૧૧ प्रसन्ननराघवम ्નાટકની ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

 ૪.૧૨ हनमुन्ननाटकमન्ી ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા 

૫ ૫ ઉપસહંાર 
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પ્રકરણ - ૧ : રામાયણન પરરચય 

   આ પ્રકયણભા ંઆદદકવલ લાલ્ભીદકના જીલન વલળેની ભાદશતી આલાભા ંઆલી 

છે. શરેા લટુાયાનુ ંજીલન જીલતા અને ત્માયફાદ વપ્તવિઓન વવંગા થલાથી ત કયીન ે

લાલ્ભીદક ફન્મા શલાની દંતકથા જુદા જુદા ળાસ્ત્રને આધાયે આલાભા ં આલી છે. 

ત્માયછી લેદભા ં લાલ્ભીદક અને યાભકથા, બ્રાહ્મણગ્રથંભા ં લાલ્ભીદક અને યાભકથા, 

ઉવનદભા ં લાલ્ભીદક અને યાભકથા, યાભામણ-ભાશાબાયત-યુાણભા ં લાલ્ભીદક લીળ ે

થમેરા ઉલ્રેખ તેભજ લાલ્ભીદક અંગે અધ્માત્ભયાભામાણ, અદ્ભૂતયાભામણ, 

યાભચદયતભાનવ લગેયેભાથંી ભતી ભાદશતી આલાભા આલી છે. ભશવિ લાલ્ભીદકન 

વભમ વનધાાય કયતી લખતે વય વલબરમભ જૉન્વ, ડૉ.માકફી, કાળીપ્રવાદ જામસ્લાર, 

જમચદં્ર વલધ્મારકંાય, એભ.વલન્ટયવનર્ટઝ, એ.ફી.કીથ, ડૉ.પાધય કાવભર બલુ્કે લગેયે 

વલદ્વાનના ભતંવ્મ આલાભા આવ્મા છે. લાલ્ભીદકના વ્મસ્ક્તત્લને વભજલા ભાટે 

યાભામણભા ંઆરેખામેરા રુુાત્રના આદળો, સ્ત્રીાત્રના આદળો, રકજીલન આદળો 

તથા નીવતવપ્રમતા અંગેના વલચાય તાવલાભા આવ્મા છે. 

   લાલ્ભીદક યાભામણન દયચમ આતી લખતે તેના ફાહ્ય સ્લરુ અન ે
આંતદયક સ્લરુની ચચાા કયી છે. યાભામણના ફાહ્ય સ્લરુભા ંતેના વસં્કયણ, વભીબક્ષત 
આવવૃત્ત અને વભીબક્ષત વાભગ્રી અંગે અભ્માવ કમો છે. યાભામણના ફારકાડં, 
અમધ્માકાડં, દકષષ્કિંધાકાડં, સુદંયકાડં, યધુ્ધકાડં અને ઉત્તયકાડંન ે આધાયે તેના આંતદયક 
સ્લરુની ચકાવણી કયી છે. યાભામણના સ્લરુ અંગે ચચાા કયતી લખતે તેન ુ ંઐવતશાવવક 
સ્લરુ, ભશાકાવ્મના રક્ષણ, યાભામણનુ ં ભશાકાવ્મ તયીકે મલૂ્માકંન તથા યાભામણના 
રુુાત્ર અને સ્ત્રીાત્ર અંગે દયચમ આલાભા ંઆવ્મ છે. 

   યાભામણ ભશાકાવ્મન ે આધાયે વસં્કૃત બાાભા ં અને પ્રાદેવળક બાાઓભા ં

યચામેરા ં અન્મ યાભામણ, યાભામણન ે આધાયે યચામરેા ં ભશાકાવ્મ, શ્રેકાવ્મ, 

બચત્રકાવ્મ, શ ૃગંાદયક કાવ્મ, સ્ૂટકાવ્મ, કથાવાદશત્મ, ચંયૂાભામણ, વસં્કૃત નાટક વલળ ે

વનદેળ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 
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પ્રકરણ – ૨ : રામાયણમૂક પ્રમખુ નાટક અને કતામન પરરચય 

   યાભામણને આધાયગ્રથં તયીકે સ્લીકાયીને વસં્કૃત વાદશત્મભા અનકે 

નાટયકાયએ  તાના નાટકની યચના કયી છે. તેભાથંી ભેં આ ભશાળધવનફધંભા ંપ્રમખુ 

નાટક તયીકે  ૧૧ નાટયકૃવતઓન અભ્માવ આ ભશાળધવનફધંભા ંયજૂ કમો છે. 

   આ ભશાળધવનફધંના ફીજા પ્રકયણભા ં પ્રમખુ નાટયકાય અને તેભના 

નાટકન દયચમ આલાભા ં આવ્મ છે. વસં્કૃત વાદશત્મભા ં ઇવતશાવને નફી કડી 

ભાનલાભા આલે છે. તેથી નાટયકાયના જીલન અને વભમ અંગે ચક્કવ અને યુતા 

પ્રભાણભા ં ભાદશતી ભતી નથી. તેથી દંતકથાઓ, તેભને યચેરી કૃવતઓ અન ે અન્મ 

કવલઓની કૃવતઓભા ંથમેરા ઉલ્રેખ ઉય આધાય યાખલ ડે છે. 

   ભશાકવલ બાવના જીલન અંગે આણને આધાયભતૂ ભાદશતી ભતી નથી. 

તેથી ભશાકવલ બાવ વલળે પ્રચબરત દંતકથા આરેખીને તેભની કૃવતઓને આધાયે તભેના 

વ્મસ્ક્તત્લભા ં યશરેા વલષ્ણબુક્ત, યાજકવલ, ળાસ્ત્રજ્ઞ, યાષ્રપ્રેભી, અબબનમકુળ, ળાવંતવપ્રમ, 

ગણુાનયુાગી, બાગ્મલાદી જેલી ફાફતને દળાાલલાભા ં છે. તભેજ બાવ વલળે પ્રાચીન 

વાદશત્મગ્રથં અને અરકંાયળાસ્ત્રના ગ્રથંના ઉલ્રખે આલાભા ંઆવ્મા છે. ભશાકવલ બાવન  

વભમ નક્કી કયતી લખતે  ટી. ગણવત ળાસ્ત્રી, ળેંફાલણેકય, જમસ્લાર, લેફય, માકફી, 

કીથ, યાભાલતાય ળભાા, યેડ્ડી લગેયેના ભતંવ્મ આલાભા ં આવ્મા છે. ત્માયછી બાવ 

વભસ્મા અંગે ચચાા યજૂ કયી છે. તેભજ બાવની કૃવતઓન ઉલ્રખે કયીને તેભના યાભામણ 

ઉય આધાયીત ‘प्रततमानाटकम,् अभभषकेनाटकम ्અને यज्ञफ़ऱम’् નાટકભા ંઆરેખામેરા 

કથાલસ્તનુે વકં્ષેભા ંઆરેખીને આ નાટકનુ ંમલૂ્માકંન કયુા છે. 

   ભશાકવલ બલભવૂત વાતભી વદીભા ં થમરેા ઉત્તભ નાટયકાય છે. તેભણ ે

‘महावीरचररतम,् माऱतीमाधवम ् અને उत्तररामचररतम’् નાભના ત્રણ નાટક  વસં્કૃત 

વાદશત્મભા ંઅાણ કમાા છે.  બલભવૂતએ આ નાટકભા ંતાના વલળે  જે ઉલ્રેખ કમાા છે 
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તેના ઉયથી જણામ છે કે તેભના લૂાજ દબક્ષણથભા ંઆલેરા વલદબાપ્રદેળના દ્મયુભા ં

યશતેા ંશતા ંતેભના વતાભશનુ ંનાભ બટ્ટગાર, વતાનુ ંનાભ નીરકંઠ અને ભાતાન ુનાભ 

જાતકુણી શત ુ.ં બલભવૂત એવુ ંનાભ જન્ભજાત પ્રાપ્ત થય ુશત ુ ંતથા શ્રીકંઠ તેભનુ ંઉનાભ 

છે. બલભવૂતન વભમ વનવિત કયતી લખત ેઆચામા ભમ્ભટ, ધનજંમ, યાજળેખય, લાભન, 

કલ્શણ લગેયેના વનદેળ દળાાલલાભા ં આવ્મા છે. ત્માયફાદ બલભવૂતના યાભામણ ઉય 

આધાયીત ‘महावीरचररतम’् અને ‘उत्तररामचररतम’् નાટકન દયચમ આીને તભેનુ ં

મલૂ્માકંન કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે.

   ભોદગલ્મ ગોત્રભા ંઉત્ન્ન થમેરા લધાભાનબટ્ટ અને તતંભુતીના તુ્ર કવલલય 

મયુાદયના જીલન, વભમ અંગે પ્રાપ્ત થતી ભાદશતીની ચચાા કયલાભા ં આલી છે. તેભજ 

તેભને જેને કાયણે ‘बाऱवाल्मीकक’ન ુ ં ઉનાભ પ્રાપ્ત થયુ ં તલેા તેભના ‘अनघतराघवम’् 

નાટકનુ ં કથાનક અંક પ્રભાણે ટૂંકભા ં યજૂ કયુા છે. ત્માયફાદ તેનુ ં નાટક તયીકે તથા 

વળંધનાત્ભક, વલશ્રેણાત્ભક અને વલલચેનાત્ભક મલૂ્માકંન કયુા છે. 

   ભશાકવલ યાજળેખય અરકંાયળાસ્ત્ર ક્ષેત્રની અને કાવ્મક્ષેત્રની દ્વદ્વમખુી પ્રવતબા 

ધયાલનાય છે. યાજળેખયે તાની કૃવતઓભા ં જે ઉલ્રખે કમાા છે. તનેા ઉયથી 

યાજળેખયના જીલન વલળે ભટાબાગની ભાદશતી આણને પ્રાપ્ત થામ છે. યાજળખેય 

મામાલય બ્રાહ્મણના દયલાયભા ં જન્મ્મા શતા.ં તેભની ભાતાનુ ં નાભ ‘ળીરલતી’ અન ે

વતાનુ ંનાભ ‘દુદાક’ શત.ુ તેભના પ્રવતાભશ ‘અકારજરદ’ ભશાયાષ્રયાજ્મનુ ંભૂણ શતા.ં 

યાજળેખયની વલદુી ત્નીનુ ં નાભ અલવંતસુદંયી શત ુ.ં આ અલવંતસુદંયી ચોશાણ 

યાજતુલળંની યાજકંુભાયી શતી. યાજળેખયે કયેરા ભશેંદ્રાર, ભશીાર અને 

કરચયુીનયેળના ઉલ્રખે ઉયથી તેભન વભમ ઇ.વ. ૯ભી વદીની આવાવ ભાની ળકામ 

તેભ છે. યાજળખેયે ‘बारामायणम,् कऩूतरमञ्जरी, बाऱभारत, पव्दााऱभञ्ञ्जका, 

काव्यमीमाांसा’ ગ્રથંની યચના કયી છે. તેભા ં ‘बारामायणम’् નાટક યાભામણની કથા ઉય 

આધાયીત છે. આ નાટકના ૧0 અંકન કથાવાય આીને તને ુ ંમલૂ્માકંન પ્રસ્તતુ કયુા છે. 
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   દબક્ષણ બાયતનભા ં યાભકથા ઉય યચામેર વોપ્રથભ નાટક 

‘आश्चयतचडूामणण:’  છે. આ નાટકના યચવમતા ળસ્ક્તબદ્ર છે. કવલ ળસ્ક્તબદ્ર વલળે યુતા 

પ્રભાણભા ં ભાદશતી પ્રાપ્ત થતી નથી. તેથી તેભના વલળેની દંતકથા અન ે

‘आश्चयतचडूामणण:’નાટકને આધાયે કવલના જીલન વલળે ભાદશતી તાયલલાન પ્રમાવ કમો છે. 

આ નાટકની પ્રસ્તાલના ઉયથી જણામ છે કે કવલ ળસ્ક્તબદ્ર યાજા કુરળેખયના લૂાલતી 

શતા.ં આ યાજા કુરળેખયના આધાયે ળસ્ક્તબદ્રન વભમ દવભી વદીન ભધ્મકા 

ભાનલાભા ં આવ્મ છે. ત્માયફાદ ‘आश्चयतचडूामणण:’નાટકન કથાવાય આીન ે તને ુ ં

મલૂ્માકંન કયલાન ઉક્રભ યચ્મ છે. 

   ભશાકવલ બલભવૂતના ‘उत्तररामचररतम’्નાટક વાથે વામ્મતા ધયાલત ુ ંભશાકવલ 

દદઙ્નાગનુ ં ‘कुन्नदमाऱा’નાટક છે. વસં્કૃત વાદશત્મભા ં દદઙ્નાગ નાભના ત્રણ કવલઓ થઇ 

ગમા છે.(૧) વલ.વ.ં છઠ્ઠી વદીભા ંથમેરા ફોધ્ધકવલ દદઙ્નાગ. (૨) કાબરદાવના વભમભા ં

થઇ ગમેરા દદઙ્નાગ.(૩) ‘कुन्नदमाऱा’નાટકના કવલ દદઙ્નાગ. આ દદઙ્નાગ કવલ ફોધ્ધકવલ 

દદઙ્નાગ અને કાબરદાવના દદઙ્નાગથી બબન્ન છે તેવુ ંઅભ્માવ કયતા ંજણામ છે. બજદેલે

‘ाङृ्िारप्रकाा’ભા,ં યાભચદં્ર અને ગણુચદં્ર ે ‘नाट्यदऩतण’ભા ં કયેરા ઉલ્રેખ તથા‘कुन्नदमाऱा’ 

નાટક ઉયથી દદઙ્નાગ દવભી વદીના અંતબાગભા ં થઈ ગમા શલાન ુજણામ છે. કવલ 

દદઙ્નાગે ‘कुन्नदमाऱा’નાટકના છ અંકભા ં યાભામણના ઉત્તયકાડંની કથાને નાટયાત્ભક યજૂ 

કયી છે. તેન ુ ંઅંક પ્રભાણે કથાનક ટૂંકભા ંઆીને નાટકનુ ંમલૂ્માકંન કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે.

   વસં્કૃત વાદશત્માકાળભા ંનજય કયતા ંજણામ છે કે ચાય જમદેલ કવલઓ થઈ 

ગમા છે. (૧) ‘िीतिोपवन्नद’ના યચવમતા જમદેલ,(૨) ‘ाङृ्िारमाधवीयचम्ऩ’ूના યચવમતા 

જમદેલ, (૩) ‘चन्नराऱोक:’ના યચવમતા જમદેલ, (૪) ‘प्रसन्ननराघवम’्નાટકના યચવમતા 

જમદેલ. આ ચાય જમદેલ કવલઓભા ં ‘चन्नराऱोक:’ અને ‘प्रसन्ननराघवम’्નાટકના જમદેલ 

કવલ એક શમ તેભ જણામ છે. આ ફન્ને કૃવતઓ ઉયથી ભતી ભાદશતી ઉયથી જણામ છે 
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કે જમદેલ કવલના વતાનુ ંનાભ ભશાદેલ અને ભાતાનુ ંનાભ સવુભત્રા શત ુ.ં ત્માયફાદ જમદેલ 

કવલના વભમ અંગે ચચાા કયીને ‘प्रसन्ननराघवम’्નાટકનુ ંમલૂ્માકંન પ્રસ્તતુ કયુા છે. 

   ‘हनमुन्ननाटकम’्ના કતાા અંગે ચક્કવ ભાદશતી ઉરબ્ધ થતી નથી. આ 

નાટકના શ્રી ભધસુદૂન વભશ્ર અને શ્રી દાભદય વભશ્ર દ્વાયા વકંબરત કયેરા વસં્કયણ પ્રાપ્ત 

થામ છે. શ્રી ભધસુદૂન વભશ્ર દ્રાયા વંાદદત કયલાભા ં આ નાટક ‘महानाटकम’् નાભ ે

પ્રખ્માત છે. તેના ૯ અંક છે. શ્રી દાભદય વભશ્ર દ્વાયા વંાદદત કયેર આ નાટક 

‘हनमुन्ननाटकम’् નાભ ેપ્રચબરત છે. તેના ૧૪ અંક છે. આ ભશાળધવનફધંભા ંશ્રી દાભદય 

વભશ્ર દ્વાયા વંાદદત ‘हनमुन्ननाटकम’्ન અભ્માવ કયલાભા ંઆવ્મ છે. આ નાટક અંગેની 

દંતકથા યજૂ કયીને તેના કથાનકને આરખે્ય ુ છે. નાટકન અભ્માવ કયતા જણામ છે કે 

અશીં વસં્કૃતની અન્મ કૃવતઓભાથંી  ઘણા ફધા શ્રક રેલાભા ંઆવ્મા છે. તે ફાફતની 

અશીં ચચાા યજૂ કયી છે. 

પ્રકરણ   - ૩: રામાયણમૂક પ્રમખુ નાટકની સામાજજક સમીિા 

   ભશાળધવનફધંના આ પ્રકયણભા ં નાટકની વભાજજક વભીક્ષા કયતા શરેા 

વભાજ, વભાજ અને વાદશત્મ, વસં્કૃત વાદશત્મભા ંયશરેી વાભાજજકતા અંગે ચચાા કયી છે. 

   વભાજ એટરે વભજલૂાક વગંદઠત થઈન ેયશતેા વ્મસ્ક્તઓન વમદુામ. सम ्

ઉવગા લૂાક अज ् ધાતનુે धञ ्પ્રત્મમ રાગલાથી समाज ળબ્દની ઉત્વત્ત થામ છે. જેભા ં

તેન અથા વબા, વભરન, આભદ-પ્રભદ ભાટેનુ ં વભરન એલ થામ છે. આ ઉયાતં सम ्

ઉવગા લૂાક अच ्ધાતનુે धञ ्  પ્રત્મમ રાગલાથી समाज ળબ્દ વ્યતુ્ન્ન થામ છે. જેભા 

તેન અથા ગષ્ઠી, વસં્થા, દર, વમદુામ થામ છે. જ્માયે ભાનલી વમદુામભા ં વનલાવ 

કયલાનુ ંળીખ્મ ત્માયે વભાજની ઉત્વત્ત થઈ. 

   समाज ળબ્દન ેठक् પ્રત્મમ રાગલાથી सामाञ्जक ળબ્દ ફને છે. જેભા ંતને 

અથા ‘ વાભાજજક વફંધં’ એલ થામ છે. વભાજભા ંયશતેા વ્મસ્ક્તઓ ધભા, કભા, મલૂ્મ, યીવત, 
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નીવત, દયલાજ, રુદઢઓ, વ્મલશાય લગેયે વાભાજજક ફાફતનુ ંારન કયીને તાનુ ંજીલન 

વ્મતીત કયે છે. 

   ભાનલવભાજન અભ્માવ કયત ુ ં ળાસ્ત્ર એટરે વભાજળાસ્ત્ર. વભાજળાસ્ત્રન ે

અંગે્રજીભા ં Soci ol ogy કશલેાભા ં આલે છે. Soci ol ogy ળબ્દ Soci us (વૉવળમસૌ) અન ે

Logos (રગસૌ) ઉયથી ફન્મ છે. અશીં આેર વૉવળમસૌ ળબ્દ રેદટન બાાન છે અન ે

રગસૌ ળબ્દ ગ્રીક બાાન છે. 

   વભાજ અને વાદશત્મ એકફીજાની યૂક ફાફત છે. વાદશત્મન ઉદ્ભલ 

વભાજભા ંવભાજ ભાટે થામ છે. કવલ વભાજભા ંયશીને વભાજના અનબુલ રઈને તાની 

કૃવતનુ ંવર્જન કયત શમ છે. કવલ તાની અબબવ્મસ્ક્ત કૃવત દ્વાયા કયત શમ છે. કવલની 

ઉત્તભ ચેતનાથી યચામેલુ ં વાદશત્મ વભાજ ભાટે પ્રેયણા, ભનયંજન, ભનભથંન, વગંઠન, 

વદેંળ, વભજ, વલંેદના, વસં્કૃવત, વમધૃ્ધ્ધ અને વકયાત્ભકતા યૂી ાડે છે. વાદશત્મ 

વભાજના દાણ જેવુ ં કામા કયે છે. તેથી વભાજની વ્મલસ્થા, રૂઢીઓ, દયલાજ-કુદયલાજ, 

ભાન્મતાઓ, ધાવભિક ફાફત લગેયેનુ ં  આરેખન થમલેુ ં જલા ભે છે. પ્રાચીન વસં્કૃત 

વાદશત્મના લેદ, યુાણ, ઉવનદ, અન ે સ્મવૃતગ્રથં બાયતની વાભાજજક વ્મલસ્થાની 

રુયેખા યજૂ કયે છે. 

   પ્રાચીન વસં્કૃત વાદશત્મભા ંલણા વ્મલસ્થા, આશ્રભ વ્મલસ્થા, નાયીની સ્સ્થવત, 

ધાવભિક દયસ્સ્થવત, યાજકીમ દયસ્સ્થવત લગેયે વાભાજજક ફાફતન ઉલ્રેખ થમેર જલા 

ભે છે. અશીં ભેં લણા વ્મલસ્થા આલતા ંબ્રાહ્મણ, ક્ષવત્રમ, લૈશ્મ અને શદૂ્ર લણાના કતાવ્મ, 

પયજ અને કામો અંગે ચચાા કયી છે. તેભજ આશ્રભ વ્મલસ્થાભા ંબ્રહ્મચમાાશ્રભ, ગશૃસ્થાશ્રભ, 

લાનપ્રસ્થાશ્રભ અને વનં્માવાશ્રભ ધાયણ કયીને વભાજના રક દ્વાયા કયલાભા ં આલતા 

કામો અને કતાવ્મ અંગે ચચાા કયી છે. વભાજભા ંઉત્તભ વ્મસ્ક્તત્લના વનભાાણ ભાટે ધાવભિક 

વસં્કાય અવત આલશ્મક છે. તથેી ભેં અશીં દશિંદુધભાના ૧૬ વસં્કાયન વનદેળ કમો છે. 

બાયતીમ વભાજભા ં વ્મલસ્થાભા ં ઉનમન વસં્કાય છી ગરુુના આશ્રભભા ં જઈન ે
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વલદ્યાભ્માવ કયલાભા ંઆલત શત. આ પ્રાચીન વળક્ષણ વ્મલસ્થા વલળે ખ્માર યજૂ કયલાભા ં

આવ્મ છે. બાયતીમ વભાજ વલલાશ વસં્કાયનુ ંલધ ુભશત્લ છે. આથી અશીં વલલાશ મગ્મ 

કન્મા, વલલાશન અવધકાય અને વલલાશના પ્રકાય અંગે ભાદશતી યજૂ કયી છે. બાયતીમ 

વભાજભા ંફહુત્નીત્લ પ્રથા પ્રચબરત શતી, તે વલળે ચચાા યજૂ કયી છે. ઉયાતં, પ્રાચીન 

વાદશત્મને આધાયે નાયીની સ્સ્થવત અંગેન અભ્માવ યજૂ કમો છે. 

   વભાજ અને ધભા એકફીજા વાથે અબબન્ન યીતે જડામેરા છે. બાયતીમ વભાજ 

વદીઓથી ધભાના કાયણે ટકી યહ્ય છે. ધભાન ુ વનરુણ રવૃત, સ્મવૃત, યુાણ લગેયે 

ધાવભિકગ્રથંભા ંજલા ભે છે. તનેી ચચાા યજૂ કયી છે. તેભજ મજ્ઞ-માગ અને વપં્રદામ અન ે

દળાન અંગે ભાદશતી આી છે.  પ્રાચીન યાજકીમ વ્મલસ્થા અંતાગત સ્લાભી(યાજા), 

અભાત્મ, જનદ(યાષ્ર), દુગા, કળ, દંડ અને વભત્ર વલળેની ચચાા યજૂ કયલાભા ંઆલી છે. 

   અશીં પ્રાચીન  બાયતીમ  વાદશત્મભા ં આરેખામરે વભાજ  વ્મલસ્થાને 

ધ્માનભા યાખીને યાભામણમરૂક પ્રમખુ નાટક ‘प्रततमानाटकम,् अभभषकेनाटकम,् 
यज्ञफ़ऱम,् महावीरचररतम,् उत्तररामचररतम,् अनघतराघवम,् बारामायणम,् 
आश्चयतचडूामणण:, कुन्नदमाऱा, प्रसन्ननराघवम,् हनमुन्ननाटकम’्ની વાભાજજક વભીક્ષા કયી છે. 

આ નાટકભા ંઆરખેામેર લણા વ્મલસ્થા, આશ્રભ વ્મલસ્થા, ધાવભિક દયસ્સ્થવત, નાયીની 

સ્સ્થવત, વળક્ષણ વ્મલસ્થા યાજકીમ દયસ્સ્થવત, લેળભૂા લગેયે વલળેના ંવદંબો આીને ચચાા 

કયી છે. યાભામણની કથાના આધાયે યચામેરા ંઆ નાટકભા ંકવલઓએ યાભામણ કારીન 

ષૃ્ઠભવૂભ ઉય તાના વભમના વાભાજજક લાતાલયણન ે લાચા આી છે. આ 

નાટયકાયએ મૂ યાભકથાભા ં દયલતાન કયીને વભાજ ભાન્મ -અભાન્મ તથા વભાજભા ં

પ્રચબરત દયલાજ-કુદયલાજ, દુણ લગેયે અંગે જે વનરુણ કયુા છે. અશીં તનેી ચચાા કયી 

છે.
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પ્રકરણ- ૪ : રામાયણમૂક પ્રમખુ નાટકની મનવૈજ્ઞાનનક સમીિા

   આ પ્રકયણભા ં યાભામણમરૂક પ્રમખુ નાટકની ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા કયતા 

શરેા ભનવલજ્ઞાનન અથા, ભનવલજ્ઞાનની દયબાાઓ, ભાનલની અલસ્થાઓ, ભાનલના 

વત્રગણુાત્ભક ભનબલ, વસં્કૃત વાદશત્મળાસ્ત્ર અને ભનવલજ્ઞાન, કાવ્મના પ્રમજનની 

ભનલૈજ્ઞાવનકતા, ાિાત્મ ભનવલજ્ઞાન, ાિાત્મ ભનલૈજ્ઞાવનકના ભતે ભનનુ ં સ્લરુ, 

મૂપ્રવવૃત્ત અને સ્થામીબાલ, ભનવલજ્ઞાનના ક્ષેત્ર અને ભનવલજ્ઞાનના તત્લ અંગે 

ભશત્લના ખ્માર યજૂ કમાા છે. 

  ભનવલજ્ઞાન ભાનલ ભનની દક્રમાઓ, બાલનાઓ, વવૃત્તઓ અને ભનગ્રવંથઓન 

અભ્માવ કયત ુ ં ળાસ્ત્ર છે. ભનવલજ્ઞાનને અંગે્રજીભા ં ‘Psychol ogy’ કશ ે છે. ‘Psychol ogy’ 

ળબ્દની વ્યતુ્વત્ત રેદટન બાાના ‘Psyche+Logos’ ઉયથી થઈ છે. ‘Psyche’ ન અથા 

‘Soul  = આત્ભા’ એલ થામ છે. ‘Logos’ ળબ્દન અથા ‘વલભળા’ કે ‘અધ્મમન’ એલ થામ 

છે. યંત ુ ‘Psyche = આત્ભા’ એલ અથા રેલાથી ભનવલજ્ઞાનન વભાલેળ દળાનળાસ્ત્રભા ં

થઈ જામ છે. તથેી ‘Psyche = ભન’ અથા રેલાથી ‘ભનન અભ્માવ કયત ુ ળાસ્ત્ર ત ે

ભનવલજ્ઞાન’ તેલ અથા થામ છે. આભ ભનવલજ્ઞાનન ળાષબ્દક અથા આીને તેની 

દયબાાઓ આલાભા ંઆલી છે.  

  બાયતીમ ભનવલજ્ઞાનન વીધ વફંધં દળાનળાસ્ત્ર વાથે છે. બાયતીમ 

દળાનળાસ્ત્રભા ં ભનની દક્રમા-પ્રદક્રમા અંગે વલગતલાય ચચાા કયલાભા ં આલી છે. ભનના 

સ્લરુ અંગે લેદ, ઉવનદ, બગલદૌ  ગીતા, મગલાવવષ્ઠ લગેયેભા ં વનદેળ થમેરા છે. 

અશીં તનેે યજૂ કયલાભા ંઆવ્મા છે. બાયતીમ દળાનળાસ્ત્રભા ં વનરુામેરા ં (૧) જાગતૃ, (૨) 

સ્લપ્ન, (3) સષુપુ્ત અને (૪) તયુીમ અલસ્થાઓભા ંભાનલ દ્વાયા જુદા ં જુદા ંપ્રકાયે થતી 

ભાનવવક પ્રદક્રમા અન ે વ્મલશાય કયલાભા ંઆલે છે. તેભજ દયેક વ્મસ્ક્તભા ં યશરેા વત્લ, 

યજસૌ અને તભસૌ ગણુના પ્રબાલ પ્રભાણે જે ભનબાલ પ્રગટ થામ છે. તેની ચચાા કયી છે. 
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  વાદશત્મ અને ભનવલજ્ઞાનન આધાય ભાનલીનુ ંભન છે. વાદશત્મભા ંજીલનના 

વઘંો અને વભસ્માનુ ંવનરુણ શમ છે. ત ભનવલજ્ઞાનભા ંજીલનભા ંઆલતા વઘંો અન ે

વભસ્માના દયણાભે ઉત્ન્ન થતી ળાયીદયક તથા ભાનવવક પ્રદક્રમાનુ ં વનરુણ થમેલુ ંશમ 

છે. વાદશત્મ એ કવલના અંત:ભનની કરાત્ભક અબબવ્મસ્ક્ત છે. જ્માયે ભનવલજ્ઞાન વ્મસ્ક્તના 

સ્લબાલ અને લતાનનુ ં વલશ્રેણ યજૂ કયે છે. પ્રાચીન વભમથી બાયતીમ વાદશત્મળાસ્ત્રભા ં

ભનવલજ્ઞાન વલદ્યભાન છે. અશીં બયતમવુન એ નાટયળાસ્ત્રભા ંઆેર યવસતૂ્ર અને કાવ્મના 

પ્રમજનને ભનવલજ્ઞાનના વદંબાભા ં યજૂ કયીને તેભા યશરેી ભનલૈજ્ઞાવનકતા ચકાવલાભા ં

આલી છે. 

  ાિાત્મ ભનવલજ્ઞાનની વલકાવયેખા આરખેતી લખતે આત્ભાનુ ંભનવલજ્ઞાન, 

ભનનુ ં ભનવલજ્ઞાન, ચેતનાનુ ં ભનવલજ્ઞાન અને ભાનલલતાનના ભનવલજ્ઞાન અંગે વભજ 

યજૂ કયલાભા ં આલી છે. ત્માયછી ફ્રૉઇડ, ડૉ.યુગં, ડૉ.એડરય, યૉવ, ભૅકડગૂર, અન ે

શડવનના ભતે ભનનુ ં સ્લરુ યજૂ કયલાભા ં આવ્યુ ં છે. ભાનલની મૂપ્રવવૃત્ત અન ે

સ્થામીબાલન વફંધં સ્ષ્ટ કયીને ભનવલજ્ઞાનના ક્ષેત્ર વલળ ે ચચાા કયી છે. તેભજ 

ભનવલજ્ઞાનના વભામજન, રામન, દ્વન્દ્વ, દભન, આયણ, ળભન, ક્ષવતવૂતિ, 

તાદાત્મ્મીકયણ, વલસ્થાન, સ્લપ્ન, અતધૃ્પ્ત લગેયે તત્લ વલળે ચચાા કયીન ે

ભનલૈજ્ઞાવનકના ભતંવ્મ દળાાવ્મા છે.  

  ‘प्रततमानाटकम’्ની ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા કયતી લખતે લલ્કર પ્રવગંની 

ભાનવવક અવય, દળયથની ભનદળા, પ્રવતભાગશૃ અને બયતની પ્રવતદક્રમા, યાભની 

વતશૃ્રાદ્ધ ભાટેની ભશચે્છાના દયણાભે વીતાશયણ અને બયતના ભનનુ ં વભાધાનન 

અભ્માવ કયીને  ાત્રના ભાનવવકબાલ યજૂ કમાા છે. 

  ‘अभभषकेनाटकम’्ભા ં સગુ્રીલ-લાબરનુ ં યદુ્ધ અને યાભ દ્વાયા લાબરલધ, 

અળકલાદટકાભા ંયશરેી વીતાના ભનબાલ, શનભુાનનુ ંયાક્રભ અને વલબીણનુ ંવનલાાવન, 
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વમદુ્રતયણ, વીતાવ્માભશ મજના, વીતાની અસ્ગ્નયીક્ષા અને યાભન યાજ્માબબકે 

પ્રવગંને ધ્માનભા ંયાખીને ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા કયી છે.  

  ‘यज्ञफ़ऱम’्નાટકના પ્રાયંબભા ંઆરેખામરે તુ્રજન્ભત્વલ, ગ્રીષ્ભદ્યાન પ્રવગં, 

કુભાયન વલદ્યાભ્માવ, વલિાવભત્ર દ્વાયા યાભની ભાગંણીભા ં યસુ્ક્તકયણવવૃત્ત તથા યાભ-

વીતાના પ્રણમબાલભા ંપ્રગટેરી ભાનવવક અવય તાવલાભા ંઆલી છે.

  બલભવૂત યબચત ‘महावीरचररतम’्નાટકભા ં આરેખામરેા યાભ-વીતાભા ં

પ્રણમબાલ ઉત્વત્ત, વલાભામ દ્વાયા યાલણન પ્રસ્તાલ અને કુળધ્લજન દશચદકચાશટ, 

વલલાશની લાતથી વીતા અને ઊવભિરાના હૃદમભા ંશાની ઉત્વત્ત, ભાલ્મલાનની વ્મગ્રતા, 

ક્રવધત યશયુાભ યાભ દ્વાયા ળાતં, યશયુાભના ક્રધ વાભે જનક લગેયે લડીરન આક્રળ, 

ભાલ્મલાનની કુદટરમજના અને યાભ-રક્ષ્ભણનુ ં લનગભન જેલા પ્રવગં લખતે ઉત્ન્ન 

થતા ભનલૈજ્ઞાવનક તત્લની વભીક્ષા યજૂ કયી છે. 

  ‘उत्तररामचररतम’्નાટકની ભનલૈજ્ઞાવનક વભીક્ષા દયવભમાન તેભા ં

વનરુામરેા પ્રવગંભા ં પ્રગટતા ાત્રના ભનબાલ અને તને ે દયણાભે થતા લતાનન 

અભ્માવ યજૂ કયેર છે. અશીં બચત્રદળાન પ્રવગંની ભનલૈજ્ઞાવનકતા, યાજા યાભ અન ેવત 

યાભ લચ્ચે આંતયદ્વન્દ્વ, વીતાનુ ંસ્લપ્ન, ળબંકૂલધભા ંદંડ અને લયદાનનુ ંવવંભશ્રણ, યાભન ે

સખુદ પ્રવગંનુ ંસ્ભયણ, વીતાની લાત્વલ્મવવૃત્તનુ ંશસ્તાતંયણ, મચૂ્છાા, ચંલટીના દયબચત 

સ્થ જઇન ે યાભ-વીતાની વ્માકુતા, વીતાની ક્ષભાવવૃત્ત, તુ્રીલત્વર જનકની 

ભનવ્મથા, રલનુ ંઆગભન અને કોળલ્માદદભા ંલાત્વલ્મની ઉત્વત્ત, રલ અને ચદં્રકેતનુ ુ ં

ભૈત્રીયકુ્ત યદુ્ધ, રલ-કુળ પ્રત્મે યાભન સ્નેશ અને  ગબાનાટકની ભાનવવક અવય 

તાવલાન ઉક્રભ યચ્મ છે.

  ‘अनघतराघवम’्નાટકભા ં યજૂ થમેર ગરુુ લવવષ્ઠન વદેંળ અને વલિાવભત્રના 

આગભનથી આનદંત્વત્ત, વલિાવભત્ર દ્વાયા યાભની ભાગંણી અને દળયથન વલાદ, 
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યાક્ષવલધ ભાટે યાભની ઉત્કંઠા, તાડકા, સફુાહુ, ભાયીચ યાક્ષવન ઉત્ાત, યાભની 

વળલધનષુ્મ અને અમવનજા કન્મા અંગેની જજજ્ઞાવા, યાજા જનક ભાટે વલિાવભત્રનુ ંઆગભન 

શોત્ાદક, જનકના ભનભા ંયાભ ભાટે સ્નશે અને આદય, ળોષ્કરનુ ંઆગભન અને તેના 

પ્રત્માઘાત, વળલધનુબગંથી આનદંભમ લાતાલયણ, ભાલ્મલાન અને શૂાણખાની 

બમજવનત બચિંતા, યશયુાભન ુઆગભન, કૈકેમીની નકરી ત્રીન પ્રબાલ, યાભન ળકભમ 

ભનવલકાય, સગુ્રીલ વાથે ભૈત્રી અને લાબરલધ, ભાલ્મલાનની વ્મગ્રતા, વલદ્યાધય શભેાગંદ 

અને યત્નચડૂ દ્વાયા યદુ્ધન ુલણાન તથા વીતાની અસ્ગ્નયીક્ષા અને અમધ્મા તયપ ગભન 

વભમે પ્રગટતી ભનલજૈ્ઞાવનક ફાફત યજૂ કયી છે.  

  યાજળેખયના ‘बारामायणम’्નાટકન ભનલૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટીએ વભીક્ષાત્ભક 

અભ્માવ કયતી લખતે વીતા સ્લમલંયભા ં યાલણન ુ આગભન અને પ્રવતજ્ઞા, ક્રવધષ્ઠ 

યશયુાભ-યાલણન ુ યદુ્ધ, ગબાનાટક, યાભ-યશયુાભ યદુ્ધ, મતં્રજાનકી દ્વાયા યાલણન 

ભનવલનદ, યાભ-રક્ષ્ભણ લડે વતયસ્કૃત થમેરી શૂાણખા, શીનબાલનાયકુ્ત યાક્ષવની 

કુદટરમજન, ળકાતયુ દળયથન ુમતૃ્ય,ુ વેતફુધં અને યદુ્ધન પ્રાયંબ, તરુાદ્યતુ યદુ્ધ, દળયથ 

દ્વાયા યદુ્ધના લણાનભા ં પ્રગટ થતી તુ્રબાલના, રકંાવલરા અને યાભાદદના લનગભન 

દયવભમાન પ્રગટ થતા ભનલરણ અને ભનગ્રવંથઓન અભ્માવ કમો છે.  

  ‘आश्चयतचडूामणण:’નાટકભા ં વનરુામેર શૂાણખાની કાભાવસ્ક્ત, અનસમૂાન ુ

લયદાન, યાલણન ુઉત્ીડન, યાભ પ્રત્મે ઋવઓની વદ્ભાલના, વીતાશયણની કુદટર મજના, 

વીતા-યાલણ અને વાયવથના ભનબાલ, ભદંદયીન ુસ્લપ્ન, યાલણની કાભવવૃત્ત,  વીતાન 

ઉારબં, અંગઠૂી અને ચડૂાભબણન ુ અબબજ્ઞાન, યાલણલધ અને વીતાની અસ્ગ્નયીક્ષાનુ ં

ભાનલૈજ્ઞાવનક અધ્મમન યજૂ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 

  ‘कुन्नदमाऱा’નાટકનુ ં ભાનલૈજ્ઞાવનક વલશ્રેણ કયતી લખતે  આઘાતજનક 

વીતા દયત્માગ, ળકાતયુ વીતાન આત્ભશત્મા અંગેન વલચાય, કંુદભારા અંગે યાભની 
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જજજ્ઞાવાવવૃત્ત, યાભને જઇને વીતાના ભનભા ંઉત્ન્ન થમેરા ભનબાલ, યાભની ળકાતયુતા, 

યાભની લાત્વલ્મવવૃત્ત, વભરનમચૂ્છાાન ભનલજૈ્ઞાવનક અભ્માવ પ્રસ્તતુ કમો છે.

  ‘प्रसन्ननराघवम’्નાટકભા ં આરેખામેર વીતાસ્લમલંય, યાભ અને વીતાનુ ં

યસ્ય આકાણ, વલિાવભત્ર-જનકનુ ં વભરન અને પ્રવન્નતા, યશયુાભના ક્રધનુ ં દભન, 

પ્રાકૃવતક ાત્રન ુ ભાનલીમકયણ, ઇંદ્રજા પ્રવગંભા ં પ્રગટ થતા ં તીવ્રવલંેગ, અબબજ્ઞાન 

તથા બચત્રટ દ્વાયા થતા ંયાલણના ભનવલનદભા ંઉત્ન્ન થતા ંભનબાલને ભનલૈજ્ઞાવનક 

વભીક્ષા કયતી લખતે તાવલાભા ંઆવ્મા છે.  

  ‘हनमुन्ननाटकम’्ભા ંકવલએ પ્રસ્તતુ કયેરા પ્રવગં અને ાત્રન ભનલૈજ્ઞાવનક 

અભ્માવ કમો છે. અશીં ભેં વીતાસ્લમલંયભા ં વ્મક્ત થતા ભનબાલ, યાભ-વીતાની 

કાભવવૃત્ત, શ્રલણના વતાન ળા અને યાભલનલાવ, બાતબૃાલના, વીતાશયણ અન ે

જટાયનુ િાતા, શ્રીયાભ દ્વાયા લાબરલધ અને અયાધબાલના, શનભુાનની રકંા જલાની 

ઉત્કંઠા, શનભુાનન ુદૂતકામા અને યાલણન ક્રધ, અબબજ્ઞાન અન ેવીતાની મચૂ્છાા, અંગદની 

પ્રવતળધવવૃત્ત અને દૂતકામા, યાલણની વીતા પ્રત્મેની કાભાવસ્ક્તન ુ શસ્તાતંયણ, યાલણન ુ

પ્રચં અને વીતા વલરા, યાલણની તીવ્ર ફનેરી કાભવવૃત્ત, વયભા યાક્ષવીન વીતા પ્રત્મ ે

વખ્મબાલ, કંુબકણાન નીદ્રાવતયેક, ભેઘનાદ દ્વાયા ભામાવીતાન લધ અને યાભની મચૂ્છાા, 

ક્રવધત યાલણન રક્ષ્ભણ ઉય ળસ્ક્તપ્રશાય તેભજ યાલણની શતાળાન ુ ભનલજૈ્ઞાવનક 

અધ્મમન કયુા છે. 

પ્રકરણ – ૫ : ઉપસહંાર 

    આ ભશાળધવનફધંના અંવતભ પ્રકયણભા ં અધ્મમે નાટકના વાભાજજક અન ે
ભાનલૈજ્ઞાવનક તથ્મ તાયલલાભા ંઆવ્મા છે. તેભજ  તાયણ તથા વનષ્કો યજૂ કયલાભા ં
આવ્મા છે.  

      આ ભશાળધવનફધંના દયેક પ્રકયણન ે અંતે ાદ્ટી મકેૂર છે. ત ભશાળધવનફધંન ે
અંતે વદંબાગ્રથંસબૂચ મકૂી છે. 
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