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‘હ�રહર�સાદ ��ુત ર�ચત �હ�દ� નાટક ‘�દુામા’ : એક સમી�ા’

��તાવના :

         ‘રામાયણ’, ‘મહાભારત’ અને ‘�ીમ�્ ભાગવ�’્ �હ��ુ સ�ં�ૃિત અને �હ��ુ સા�હ�યના આઘાર�તૂ �ોત ગણાય છે. ‘મહાભારત’ના
‘ભી�મપવ�’માં �ૃ�ણા�ુ �ન સવંાદ�પે આલેખાયેલ ‘�ીમ�્ ભગવ�ીતા’ એક લોકો�ર �થં છે. સ�ં�ૃત કા�યશા�નો �ભાવ પણ ભારતીય
સા�હ�યની એકતાનો અ�યતં મહ��વનો આધાર છે.  અનેક ભારતીય સ�કો આ �થંોમાથંી �ેરણા અને િવષયો લેતા ર�ાં છે.

‘ભાગવ�’્નો ��ુય િવષય છે �ૃ�ણભ��ત અને મો�; �માં નીિત અને આ�મ�ાનની મહ�ા બતાવવા માટ� ભાગવતકાર� વાતા�નો આધાર
લીધો છે. ઉિમ� શાહ ‘�ીમ�્ ભાગવ�’્  �ગે કહ� છે ક�  “વા�તવમાં તે વેદ�પી ક�પ��ૃ�ું પ�રપ�વ ફળ છે.”૧ ‘�ીમ�્ ભાગવ�’્માં
આવતી �દુામાની કથામાં �ૃ�ણ પોતાના પરમ િમ� અને પરમ ભ�ત �દુામાને ઈ��ને પણ �ુલ�ભ એવી સપંિ� - વભૈવ આપે છે એ
કથા �ણીતી છે. �વા�યાય ��િૃ�નાં �ણેતા પા�ુંરંગ શા�ી આઠવલેએ પોતાનાં વ�ત�યોમાં �દુામાના પા� િવશે અ�ભ�ાય આપતાં
ક�ું છે ક� “�દુામા એક એ�ું પા� છે � સામે પડ�લા વભૈવને મેળવવાની શ��ત હોવા છતાં એ શ��તનો સમાજના િવકાસ માટ� ઉપયોગ
કર� છે. કદાચ �ા�ણો�ું આ મહ��વ બતાવવા જ ભાગવતકાર� �દુામાની કથા કહ� છે.”૨ અખીલ ��ાડંને ચલાવનાર શ��ત �ૃ�ણ�પે
અવતર� છે અને એને પણ �ના પગ ધોવા� ું મન થાય એ�ું મહાન પા� એટલે �દુામા. અહ� �દુામાના ચ�ર�ને આલેખતા �હ�દ�
ભાષાસા�હ�યના નાટક ‘�દુામા’ ની ચચા� કરવાનો ઉપ�મ છે. �ની રચના હ�રહર�સાદ ��ુતે કર� છે.

સ�ક પ�રચય :

        હ�રહર�સાદ ��ુત (૧૯૧૨)ની ગણના �હ�દ� ભાષાસા�હ�યના ગૌણ સ�ક તર�ક� કર� શકાય. નીલમ રાઠ� �ારા લખાયેલ
સાઠો�ર �હ�દ� નાટક �ગેના ઈિતહાસના આધાર� એમ કહ� શકાય ક� “હ�રહર�સાદ ��ુતે સ�ંહ કરવા યો�ય �ૃિતઓ ઉપરાતં િવવચેન
�ે�ે સા�ંુ કહ� શકાય તે� ું અપ�ણ ક�ુ� છે. ઉપ�યાસ, નાટક અને કોશની કામગીર� તો કર� જ છે પરં� ુ �ેરણા�મક ક� ઉપદ�શા�મક ��ુતકો
લખવામાં એમ�ું �યાન િવશષે ર�ું છે.  હ�રહર�સાદ ��ુતે �િતભા,  સરંચના,  ભ�કતયોગ,  માનવતાવાદ �વી િવિવધ ���ટએ
િવવચેનમાં સા�ંુ કામ ક�ુ� છે”.૩ તેમ છતાં એમની ગણના �હ�દ� સા�હ�યના ગૌણ સ�કોની �ણેીમાં કરવામાં આવતી હોવાથી
અ�યાસીઓ�ું િવશષે �યાન એમની �ૃિતઓ તરફ ગ�ું નથી. એમના ‘�દુામા’ નાટકનો અહ� અ�યાસ અથ� આધાર લેવામાં આ�યો છે.

હ�રહર�સાદ ��ુત ર�ચ�્ �હ�દ� નાટક ‘�દુામા’ની સમી�ા :

        હ�રહર�સાદ ��ુત ર�ચ�્ �હ�દ� નાટક ‘�દુામા’નો રચનાકાળ �વાત�ંયો�રકાળનો છે. ૨૭ �ૃ�યોમાં આ નાટકની રચના થઈ છે,

પણ �ૃ�યોના નામ આપવામાં આ�યા નથી. ઉપરાતં અહ� ઉપદ�શા�મક �શોની �ધાનતા જોવા મળે છે. બધાં મળ�ને ૧૮ પા�ો
ધરાવતાં આ નાટકમાં �ૃ�ણ-�દુામા ��ુય પા�ો છે અને બી�ં ગૌણ પા�ો છે. �દુામા�ું ચ�ર� વા�તવની ધર� પર રહ�ને સમાજના
��ોના િનરાકરણ માટ� ઉક�લ શોધ� ું તથા સતત �ચ�તનશીલ બતાવવામાં આ��ું છે. તે �વત�ં િવચારો ધરાવે છે અને �મશ: િવકાસ
કર� ું જણાય છે. ‘ભાગવ�’્ની કથાની �મ તે �ૃ�ણના ભાગના ચણા ખાઈ જ� ું નથી, પણ િન:�વાથ�, િનલ�ભી, �ાની અને �ા��તકાર�
િવચારો ધરાવના�ંુ પા� બની રહ� છે. તેને �ધ��ા, વહ�મો, બ�લ�થા �વા �ુષણો, જડ ધાિમ�ક મા�યતાઓનો િવરોધ કરતો અને સાચા
ધમ�ની �થાપના કરવા મથતો દશા��યો છે. �ૃ�ણ �ારા પોતાની �પંડ�ના �થાને મહ�લ બનાવી દ�વાની �ૃપાને તે અ�યાયી ગણીને
પોતાની જયજયકારને નકાર� છે અને ‘ભોગી’ નહ� પણ ‘યોગી’ તર�ક� ઉપસી આવે છે.

         લેખક� �દુામાના પા�ને �ૃ�ણથી ચ�ડયા� ું બતાવવા માટ� �ૃ�ણને કંઈક �શે ઊ�ું ઉતારવાનો �યાસ કય� છે. �ૃ�ણ �દુામાના
પગ �વુે છે તે �સગં ‘ભાગવ�’્માં પણ છે. છતાં આ નાટકમાં �દુામાની િવદાય વખતે �ૃ�ણ �દુામાના પગમાં પડ� તેવો �સગં
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ઉપ�વી લેખક� �ૃ�ણની ગ�રમાને હાિન પહ�ચાડ� છે. જો ક� �ૃ�ણમાં િવવકે, સેવાપરાયણતા, �ૃત�તા �વા �ણુો અવ�ય ઉપ�યાં છે.

તેમ છતાં �ારકાધીશ થયા પછ� �ૃ�ણનો િવકાસ અટ�ો છે એમ બતાવ�ું વાચકને થો�ું કઠ� છે. �ૃ�ણ�ું દ�વી પા�ું પણ અહ� આલેખા�ું
નથી. �દુામાના કહ�વાથી તે હવે સામા�જક - રાજક�ય �ાિંત કરશે અને ગર�બી, �ખુમરો, શોષણ, અસમાનતા હટાવવા �ય�ન કરશે
એમ બતાવવામાં આ��ું છે. કત��યપરાયણ હોવા છતાં �ૃ�ણ રા� બ�યા પછ� એમનો િવકાસ અટ�ો છે એમ આલેખા� ું છે.

�દુામાની પ�ની �શુીલા �દુામાને આળ�,ુ જડ અને �હૃ�થ�વનને માટ� અયો�ય ગણાવે છે. પોતાની દ�ર�તાથી તે �ચ�તીત છે
અને �ા�ણ �ુળમાં જ�મીને કોઈ �ખુ ન મ��ું તેવી દલીલ કર� છે. જો ક� તેની વદેના સ�ું�ચત નથી પણ અનેક િવષયો પર સવંાદ કર�
શક� છે તેથી એ �ાની પણ છે. �દુામા તેના કહ�વાથી �યાર� �ૃ�ણ પાસે મદદની આશાએ જવા તૈયાર થાય છે �યાર� પ�વાની સાથે સાથે
લોખડંની �કુ� પણ �પાવીને બાધંી દ� છે �થી �ૃ�ણના �પશ�થી તે સોનાની બની �ય અને કફોડ� ��થિતમાં કામ આવે �વાં મૌ�લક
�શો પણ ઉમેરાયાં છે. તેના પા� �ારા �ીસહજ લા��ણકતા બતાવવાનો લેખકનો �યાસ જણાય છે.

         સા�ંદપિન ઋિષ સાચા ��ુુ તર�ક� આલેખાયા છે પણ �ુ�મ�ણ�ું પા� િવરોધાભાસ �ગટાવે છે. �ૃ�ણના �દુામા ��યેના �ેમને તે
સમ� શકતી નથી અને પ�વાની પોટલીમાં રહ�લી લોખડંની �કુ�ને શિનના �તીક સમાન ગણાવે છે, ઉપરાતં �દુામા ��યે તેને આદર
પણ નથી.

        આ નાટકની ભાષા સરળ અને �બુોધ છે. પરં� ુ સવંાદો લાબંા હોવાના કારણે અહ� નાટક�ય �શો જળવાયા નથી. �દુામા
વારંવાર ��ૃિત િવશે િવચારતો રહ� છે. તેથી નાટકમાં �ચ�તના�મક �પશ� વધાર� રહ� છે. �દુામા �ૃ�ણને વારંવાર ઉપદ�શ આપે છે �યાર�
�ૃ�ણની ન�તા એમના ભ�તવ�સલ �ય��ત�વને �પુેર� �ગટ કર� છે. છતાં આ નાટકમાં સમાજ -  �ચ�તનની બ�લુતા હોવાના કારણે
નાટક�ું �વ�પ જળવા�ું હોય તેમ લાગ� ું નથી. દા.ત. �શુીલાની �દુામા સમ� ફ�રયાદમા ં(‘�દુામા’, �.ૃ ૧૩) તેમજ આ�ાસનમાં
(�.ૃ ૪૨), �દુામા�ું ��ુુ��ૂી સમ� �તૂકાળને વાગોળ�ુ ં(�.ૃ ૩૦), �દુામાના �ારકા જતી વખતેના િવચારો (�.ૃ ૫૦, ૫૨), �ારકાની
ગદંક� જોઈને (�.ૃ ૫૫), �ારકાથી પરત ફરતી વખતે માગ�માં એક ગામની �લુાકાત વખતે (�.ૃ ૮૧, ૮૩-૮૪), પોતાના ઘર� પરત
ફર�ને (�.ૃ ૮૮) વગેર� �સગંોએ �ચ�તના�મક િવચારોના ગજં જોવા મળે છે. જો ક� �દુામાની �ૃ�ણની શોધ એ પોતાના અ��ત�વની શોધ
છે એમ બતાવવાના �યાસથી લેખક પર અ��ત�વવાદ� િવચારોનો �ભાવ જોઈ શકાય છે. ‘अपने पेरो म � कुलहाडी मारना’ (‘અપને પેરો
મ� �ુલહાડ� મારના’,  �.ૃ  ૧૧),  ‘हाथ पर हाथ रखकर बठैना’  (‘હાથ પર હાથ રખકર બૈઠના’,  �.ૃ  ૧૩),  ‘आ�माराम हो जाना’
(‘આ�મારામ હો �ના’, �.ૃ ૪૪), ‘सोने क� हथकडी पहनना’ (‘સોને ક� હથકડ� પહનના’, �.ૃ ૯૭) �વા ��ઢ�યોગો અને ‘राजा �या
जाने झ�पडी का क�ट’ (‘રા� �ા �ને ઝ�પડ� કા ક�ટ’, �.ૃ ૧૭) �વી કહ�વતોનો �યોગ પણ લેખક કર� �ણે છે. તો બ�ુ ઓછા
અલકંારોના ��ટાતં જોવા મળે છે. �મક� �પક, ��ટાતં �લેષ �વા અલકંારોમાં ઉપમાન - ઉપમેય સરળ �કારના છે અને તેમાં ખાસ
વિૈવ�ય જોવા મળ� ું નથી. એકંદર� આ નાટક �ચ�તનના ભાર નીચે દબાઈ �ય છે. �દુામા�ું પા� �વત�ં ર�તે િવકસ� ું ન રહ�તાં
લેખકના િવચારો �ય�ત કરવા માટ�� ું �ણે ક� સાધન બની રહ� છે. લેખક�ું વારંવાર નાટકમાં ડો�ક�ું કર�ું ભાવકને રસથી અ�લ�ત રાખે
છે.

        આ �ૃિતમા ં‘ભાગવ�’્ની કથા સદંભ� ખા�સી �ભ�તા જોવા મળે છે. નાટકનો નાયક �દુામા એક કમ�શીલ માનવી �વો લાગે છે.

નાટકમાં િવ�ાથ� અવ�થા માટ� આ�મ�વનની મહ�ા દશા�વાઈ છે. �દુામા�ું એક જ બાળક બતાવવામાં આવલે છે. �દુામા દ�ર� છે
અને �ૃ�ણ પર તેને ��ા પણ છે. �દુામા પ�નીના મહ�ણા ં-  ટોણાથંી કંટાળ� ��ુુ પાસે માગ�દશ�ન લેવા �ય છે. ��ુુ તેમના પોતાના
��ૃ�ુ પછ� �દુામાને આ�મની જવાબદાર� સ�પવાની ઈ�છા દશા�વે છે. અયાચક �ત ધરાવનારો �દુામા �ૃ�ણને મળવા જતી વખતે
�ૃ�ણકા�ય પણ સાથે લઈ �ય છે એમ બતા��ું છે. તે ઔષિધ �ગે�ું �ાન પણ ધરાવે છે. લોકોને સતત બોધ આપતો રહ� છે.

�ુ�મ�ણ�ું પા� પણ ‘ભાગવ�’્ની �લુનાએ �ભ� જણાય છે. નાટકમાં �દુામાની િવદાય વખતે �ૃ�ણ કઠોરતા અને ��ુૃતાના સમ�વય�પ
�ીફળની ભેટ આપે છે. ઉપરાતં �ૃ�ણને �યાથંી પાછા વળતી વખતે �દુામા ર�તામાં અનેક લોકોને ઉપદ�શ આપે છે અને વગ�ભેદ-

વણ�ભેદ �વી બદ� સામે પોતાનો િવરોધ �ગટાવતો જોવા મળે છે. નાટકમાં લાબંા સવંાદો અને �સગંો કથાવગેને ધીમો રાખે છે.

        આ નાટકનો �દુામા મા� પોતાની ગર�બાઈ નહ� પણ સમાજના બી� ગર�બો િવશે પણ �ચ�તન કર� છે. શા��ાન વડ� પેટ ભર�
શકા� ું નથી એમ માને છે. જો ક� તેની ઈશ��ા અડગ છે. એક સમયે તે પોતે આ�મહ�યા કરવા પણ �ેરાય છે પણ પ�નીની આ�મહ�યા
કરવાની વાતનો િવરોધ કર� છે. તે િનખાલસ છે અને સમાજ�ધુારક પણ છે. આ નાયક સમ��ટના િવકાસ માટ� �મણ કર� છે. તે
પ�રવત�ન લાવવા ચાહ� છે. પલાયનવાદ� નહ� પણ �ય�નવાદ� બનવા ઈ�છે છે. નાટકમાં �ૃ�ણ�ું દ�વી પા�ું બતાવા�ું નથી. છતાં
�ૃ�ણનો �દુામા ��યેનો �ેમ જોવા મળે છે. એટ�ું જ નહ� પણ તેમ�ું િનરા�ભમાની �ય��ત�વ નાટકમાં �ખલે છે. �ૃ�ણ નગર�વનથી
કંટાળ�ને �ા�ય�વન ��યે આકષ�ણ અ�ભુવે છે. અહ� �ૃ�ણ વ�ુ �તીિતકર લાગે છે. સરવાળે આ નાટકના �ૃ�ણ આ �ગુ�ું પા� હોય
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તેવી �તીિત થાય છે.

ઉપસહંાર :

        ‘�દુામા’ નાટકમાં �ીમતં અને દ�ર�, કઠોરતા અને ��ુૃતા વ�ચેના સમ�વયની વાતને વાચા મળ� છે. નાટકનો નાયક �દુામા
Activist (કમ�શીલ) માનવી છે. જો ક� આ નાટકમાં નાટક�ય �શોનો અભાવ છે એ ન�ધ�ું જોઈએ. વળ�, હ�રહર�સાદ ��ુતને �હ�દ�
સા�હ�યના આ�િુનક સા�હ�યકારોની �ણેીમાં ગણવામાં આવતા નથી.

        આમ, પોતાના ભ�તનો યોગ�ેમ વહન કરવાવાળ� શ��ત અથા�� ્ ભગવાનનો મ�હમા દશા�વતી �દુામાની કથા ‘ભાગવ�્
�રુાણ’ની એક મહ��વની આ�યાિયકા છે. આ આ�યાિયકાના આધાર� લખાયેલી �હ�દ� ભાષાની �ૃિત �સગં, ચ�ર�, �ગુબોધ, �વ�પ
અને ર�ૂઆતની ���ટએ ક�ટલીક િવશષેતાઓ ધરાવે છે. નાટકના લેખક હ�રહર�સાદ ��ુત તથા એમની �ૃિત ‘�દુામા’ બ�ે ગૌણ હોવા
છતાં એક સ�ંહ કરવા યો�ય �ૃિત લેખે તે� ું મહ��વ અવ�ય ગણી શકાય.
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