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'ભાસર�ચત નાટકોમાં �ય�ત થતાં રામાયણ –મહાભારતના સાં��િૃ તક ��ુ યો'
��તાવના
ભારતીય સા�હ�યના આ�દકા�યો રામાયણ અને મહાભારત ભારતીય સં��ૃિતના િવ�કોશ સમા છે . આ બંને �ૃિતઓમાં ભારતીય સં��ૃિત ના �ુ�યો સચવાયા
છે . મહાભારતમાં તો �પ�ટ કહ�વા�ુ ં છે ક� ‘य�न भारते त�न भारते ’ અથા�ત � મહાભારતમાં છે તે જ ભારતમાં છે . ભારતીય સં��ૃિતની િવિવધતા આ બંને
મહા�ંથોમાં જોવા મળે છે . આથી જ મોટાભાગના કિવઓ એ પોતાની �ૃિતનો આધાર�ંથ રામાયણ અને મહાભારત ને બના�યા.
ભાસે પોતાની આઠ �ૃિતઓને આ બંને આ�દકા�યોને આધાર� રચી છે . પોતાના સંદભ�માં રહ� તેમાં ફ�રફારો પણ કયા� છે તેમ છતાં આદ�કા�યોના �ુ�યો આ
આઠ�ય �ૃિતઓમાં ���ટગોચર થાય છે . ભારતીય સં��ૃિત આદશ� ઉપર રચાયેલી છે . આ આદશ� નીચે �માણે જોવા મળે છે .
િપતા ��યેનો આદર
ુ � તૈયાર� થઇ ગઈ હતી. ચાર� બા�ુ આનંદનો માહોલ હતો. અને અચાનક
�િતમાનાટકમાં આદશ� િપ� ૃભ��તના દશ�ન થાય છે . રામના રા�યા�ભષેકની સં�ણ
િપતાએ �ુ� રામના કાનમાં કઈક ક�ું અને રામનો રા�યા�ભષેક અટ�ો. રામે કોઈ પણ �કારનો િવરોધ કયા� વગર ચૌદ વષ�નો વનવાસ �વીકાર� લીધો.
િપતાની આ�ાને સહષ� �વીકારનાર રામ આદશ� �ુ� છે . િપતાના અવસાન ને એક વષ� � ૂ�ું થ�ુ ં હોવાથી તેમના �ાધની ��થિત ઊભીથાય છે . �યાર� પણ
વનમાં રહ�લા રામને િપતાની �ચ�તા છે . �વગ� ગયેલા િપતા દશરથ પોતાની સાં�ત ��થિતનો �યાલ આવતાં �ુ ઃખી થશે તે� ું િવચાર� રામ ઉ�મ �કાર�ુ ં
�ાધ કરવા ઈ�છે છે . પોતાની હાજર� અને ગેરહાજર� બંને ��થિતમાં િપતાના �દયને �ુ ઃખ થાય તે� ું રામ ઇ�છતા નથી. િપતા માટ� નો આ આદરભાવ અહ�
�ગટ થાય છે ..
માતા ��યેનો આદર
માતા�ુ ં �થાન દ� વ સમાન મનાય છે . આ ભારતીય સં��ૃિતનો આદશ� કણ�ભાર , મ�યમ�યાયોગ �વી �ૃિતઓમાં જોવા મળે છે .કણ�ભારમાં કણ� માતા �ુ �તીને
તેનાપાંચ�ુ�ો અખંડ રહ�શે તે� ું વચન આપે છે જો અ�ુ �ન હણાશે તો પોતે પાંડવ પ�ે લડશે તેવી �પ�ટતા કર� છે . �ુ �તી પાંચ�ુ�ો ની માતા હંમેશા રહ�શે
તે� ું અભય વચન કણ� આપે છે . મ�યમ�યાયોગમાં �ા�ણો અવ�ય છે તે� ું �ણવા છતાં ઘટો�કચ માતાની અ�ા�ુ ં પાલન કરવા માટ� �ા�ણ�ુ� નો બલી
ચડાવવા તૈયાર થાય છે . �િતમાનાટકમાં પણ માતા ક� ક�યી એ રામનો વનવાસ ઇ�છ�ો �યાર� સહ�જ પણ િવચ�લત થયા વગર રામ તેમની અ�ાને �વીકાર�
છે . ભરત માતાની િન�દા કર� છે �યાર� પણ રામ તેને અટકાવે છે ..
ભા��
ં ૃ ેમ
ભાઈઓ ��યે સમભાવ રાખવો તે આપણો આદશ� છે . મોટાને માન અને નાનાને �ેમ એ કોઈ પણ સં��ૃિતનો આદશ� માની શકાય. �િતમાનાટક માં રામ,
લ�મણ, ભરત અને શ�ુ�ન વ�ચે આ �ેમભાવ �ગટ થયો છે .ભરતને ગાદ� મળે તેવા માતાના વચન થી રામ �ુ ઃખી થતાં નથી. રામની પાછળ લ�મણ
વનવાસ ને સહષ� �વીકાર� છે . મોસાળથી પાછો ફર� લ ભરત ભાઈ રામના વનવાસના સમાચાર મા�થી �વી ઉઠ� છે .સીધો વનમાં ભાઈને મળવા ગયેલો
ભરત રામની આ�ાને માથે ચડાવી રા�યનો કારભાર કરવા�ુ ં �વીકાર� છે . અ�ભષેકનાટકમાં સીતા�ુ ં હરણ કર� લાવેલા પોતાના મોટા ભાઈ રાવણને
િવભીષણ સમ�વવાનો �યાસ કર� છે .
આદશ�નાર�
ભારતીય સં��ૃિત આય�નાર�ને હંમેશા સ�માનની નજર� �ુ એ છે . આપણી સં��ૃિતમાં પિત�તા નાર��ુ ં આગ�ું �થાન છે . �િતમાનાટક માં સીતા આદશ�
પિત�તા નાર�ના �પમાં �ગટ થાય છે . તે પિતના �ુખ-�ુ ઃખ માં સહધમ�ચા�રણી બની રહ� છે . રામની સાથે વન િનવાસને महान् खलु मे �सादः કહ� છે .
રાવણ પણ સીતાના પિત�તાપણાને �ણે છે . આથીજ પોતાનો કપટવેશ ��ુ લો થઇ જશે તે ડરથી તેની પાસે પગ ધોવડાવતો નથી. ક� ક�યીમાં �ુ� વ�સલ
નાર�ના દશ�ન થાય છે . �ુ લાચાય�ની વાતને સ�ય કરવા તે રામના વનવાસ ની માંગણી કર� છે . ઋિષનો શાપ સ�ય બને તો �ુ� �ુ ં � ૃ��ુ િનિ�ત હ� ું આથી
જ �ુ�ના યોગ�ેમ માટ� સમાજમાંથી મળ� ું કલંક પણો તેણે �વીકા�ુ.� �ુ�ના �યાગની મનો�યથા ને કારણે ક� ક�યી ચૌદ �દવસ ને બદલે ચૌદ વષ� બોલી
ુ : રા�ય મળે તે હ�� ુ થી અ�ાતવાસ માં
�ય છે . �વ�નવાસવદ�માં વાસવદ�ા અને પ�ાવતીમાં પણ આય�નાર�ના દશ�ન થાય છે . વાસવદ�ા પિતને � ન
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રહ� છે . �ણવા છતાં સપ�ની �પ પ�ાવતી સાથે �ુ :�યવહાર કરતી નથી. પ�ાવતી પણ વાસવદ�ાના વા�તિવક �વ�પને ��યા પછ� તેના ��યે
�ેમભાવ રાખે છે . પોતે �મરમાં નાની હોવાથી વડ�લ બહ�નની માફ� પણ માંગે છે . ગાંધાર� પણ અ�ભમ��ુની હ�યા ની �ણ થતાં �ુ ઃખી થાય છે .
�ુ� �ેમ
ભારતીય સં��ૃિત માતા-િપતાનો સંતાન તરફ ભાવ આદશ� �પે ર�ુ કર� છે . ઉ�ુ ભગ
ં માં િપતા � ૃ��ુ શ�યામાં છે �યાર� �ુ �ય તેમના ખોળામાં બેસવા ઈ�છે છે ,
આ સમયે અડ�ખમ �ુ ય�ધન ભાંગી પડ� છે . �િતમાનાટક માં રામના વનવાસની વાત થી અ�યંત �ુ ઃખી થયેલ દશરથ�ુ ં � ૃ��ુ થાય છે . રામ, લ�મણ, અને
સીતા સાથે વનમાં ગયા છે આ વાત ને સાંભ�યા પછ� રામસીતા અને લ�મણ એ� ું ઉ�ચારણ અમા�ય પાસે કરાવે છે કારણ સીતા વનમાં �ુર��ત રહ� તેવી
તેમની �દયની ઈ�છા છે . �યાં આદશ� ��ુરના દશ�ન થાય છે . ક� ક�યી રામ�ુ ં અ�હત ન થાય તે માટ� તેના વનવાસની માંગણી કર� કલંક પોતાના માથે લે
છે .
�ુ�ુ ��યેનો આદર
ભારતીય સં��ૃિત �ુ�ુ-િશ�ય પરં પરા વાળ� છે . �ાચીનકાળ માં �ુ�ુ� ુ ં ભાર� મહ�વ હ�.ું આ આદશ� ભાવના કણ�ભાર માં જોવા મળે છે . કણ� નો �ુ�ુ ��યે નો
આદર ભાવ અહ� �ગટ થયો છે . પોતાના ખોળામાં મા�ુ ં �ુક�ને � ૂતેલા �ુ�ુની િન�ામાં ભંગ ન થાય તે માટ� વ��ુખ નામનો ક�ડો �ંઘમાં કરડ�ો હોવા
છતાં તેની અસ� પીડા કણ� સહન કર� છે . �ને કારણે તે શાપનો ભોગ બને છે . પંચરા� માં પણ �ુ ય�ધન નો �ુ�ુ ��યેનો આદર જોવા મળે છે . તેને �ુ�ુને
� વચન આ��ુ ં હ� ું તે પાળે છે .
�ા�ણો ��યેનો આદર
આપણી સં��ૃિતમાં �ી,�ા�ણ અને ગાય ��યે િવિશ�ટ આદર રહ�લો છે . કણ�ભાર માં ઇ�� �ા�ણ�ુ ં �પ લઇ �ભ�ા માંગવા આવે છે �યાર� કણ� એક �ણનો
પણ િવચાર કયા� વગર કવચ અને �ુ ંડળ દાનમાં આપે છે . મ�યમ �યાયોગ માં ઘટો�કચ કહ� છે जाना�म सव�� सदा च नाम ि�वजो�तमाः पू�यतमाः
प�ृ थ�याम् | � ૃ� �ા�ણ ની વાત સાંભળ� ભીમ તેમને અભય વચન આપે છે .
દાન �ું મહ�વ :
ભારતીય સં��ૃિત માં કહ�વાય છે ક� , ‘જમણો હાથ દાન કર� તો ડાબો હાથ પણ ન �ણે તેવી ર�તે દાન કર�ું જોઈએ’. કણ�ભારમાં કણ� ઉ�મ દાનવીર �પે
�ગટ થાય છે . �ા�ણ ના �પ માં આવી ઇ�� મોટ� �ભ�ા માંગે છે �યાર� કણ� હાથી , ઘોડા, ગાય, સો�ુ,ં ય��ુ ં ફળ અને છે �લે પોતા�ુ ં મ�તક આપવા પણ

તૈયાર થાય છે . શ�ય રાજ ના રોકવા છતાં તે પોતાની સાથે જ�મેલા કવચ અને �ુ ંડળ દાનમાં આપતાં અચકાતો નથી. તે કહ� છે ‘हुतं च द�तं च तथैव
�त�ठ�त’ આપે� ું અને હોમે� ું �યા�ુ ં �યાં ટક� છે . પંચરા�મ માં �ુ�ુ ને દ��ણા આપવા માટ� �ુ ય�ધન વચને બંધાય છે .
િવ�ા�ુ અમા�ય :
ભારતીય સં��ૃિત માં આદશ� ની ચરમસીમા �યાં �ગટ થાય છે ક� �યાં સમ� સમાજ એક બી� માટ� આદરભાવ ને દશા�વે. �િત�ાયોગ�ધરાયણ અને
�વ�ન વાસવદ�માં યોગ�ધરાયણ માં એક આદશ� અમા�યના દશ�ન થાય છે . તેની �વામીભ��ત અન�ય છે . �વામી� ુ ં રા�ય �ુન: �ા�ત થાય તે હ�� ુ તે
મહારાણી વાસવદ�ાને પણ પોતાની યોજનામાં સામેલ કર� છે . �ુ �મન રા� ની ક�દમાંથી પોતાના રા� ઉદયન ને �ુ�ત કરવા માટ� તે �ન �ુ ં જોખમ
ઉઠાવે છે .અ�ભષેક નાટક માં હ�ુમાન, �ુ�ીવ અને િવભીષણ માં �વાિમભ��તજોવા મળે છે .
ઉપસંહાર
ભાસના નાટકો માં સાં��ૃિતક �ુ�યો�ુ ં જતન થ�ુ ં છે . ભારતીય સં��ૃિત ના �ુ�યો �મક� ‘ મ�ુ�ય દ� હ થી હણાય છે , યશ કાયમ ટક� છે .’ હોમે� ું અને આપે� ું
�યાં �ુ ં �યાં જ ટક� છે . દાનમાં �િતફળ ની આશા રાખવી ન�હ ( કણ�ભાર ) ધમ�� ુ ં આચરણ કરો, �વજનોની ઉપે�ા ન કરો. તમારા મનમાં � અ�ભ�ટ છે તે
� ૃ�વીને અપ�ણ કરો. ( �ૂ તઘટો�કચ ) �ુ ળ-િવરોધ માં બાળકો િનરપરાધી હોય છે . મૈ�ી � ૃ��ુ પય�ત િનભાવવી ( પંચરા�મ ) બી�ની �ી�ુ ં અપહરણ તે
અ�ુ�ચત અને અધમ� છે . ( અ�ભષેક નાટક ) माग�र�धा: सव�य�ना: फ़लि�त( �િત�ાયોગ�ધરાયણ ) સમયની ગિત ચ�ના આરાના �વી છે . ( �વ�ન
વાસવદ�મ ) �ુ ઃખપછ� �ુખ આવે તો સા�ું પણ �ુખ પછ� �ુ ઃખ �વતા � ૃ��ુ સમાન છે . ( ચા�ુ દ� ). આમ ભાસે �વન ના �ુ�યો ને બાર�કાઇ � ૂવ�ક ર�ૂ
કયા� છે .
***************************************************

ડૉ. જય�ી દ� સાઈ
સં��ૃત િવભાગ
આ�્� સ કોલેજ, મોડાસા
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