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‘હ ું’ સાથેની લડતને પ્રસ્ત  ત કરત  ું નાટક : ‘સ્વપ્ન દ :સ્વપ્ન ‘ 

 

ભશાબાયત આણી બાયતીમ વસં્કૃતતન આદદ ગ્રથં, ભશાકાવ્મ. જમાયે ણ ભશાબાયત ભશાકાવ્મભાથંી 
વાય થઇએ ત જેટરી લખત તેને ગ્રશણ કય એટરી લખત તભને એક નલ જ અથથ ભલાન જ. 
ભશાબાયતની ઘટનાઓ, પ્રવગં કે ત્ર શમ એક નલા યગુની પ્રતતમતૂતિરૂ આણા ભાનવ ય તાની છા 
છડી જલાના. ભશાબાયત એક એવુ ં ભશાકાવ્મ છે, જે દયેક યગેુ જીલતં છે. એ દયેક યગુભા ં તાની છફી 
પ્રસ્તતુ કયત ુ ંયગેુયગુભા ંજીલે છે. 

 ભશાબાયતના ઘટના પ્રવગં શમ કે ાત્રના ભનબાલનાને નલા કે પ્રચલરત અથથ વાથે પ્રસ્તતુ કયતી 
અનેક કૃતતઓ તલતલધ બાા-ફરીઓ અને વાદશત્મભા ં વભમે વભમે ભતી જ યશી છે. આ ભશાબાયતના 
સ્ત્રીાત્ર કે છી કૃષ્ણ, અરુ્ થન કે કણથ જેલા ાત્ર વાદશત્મકૃતતઓભા ં છાજત ુ ં સ્થાન ણ ભળયુ ં છે. આ દયેક 
ાત્રભા ંએક એક પ્રતતફદ્ધતા વાથે જીલન જીલલાની એક ળૈરી આણને જલા ભે છે. 

 ભશાબાયતનુ ંજ એક ાત્ર કે, જે તાની વત્મતનષ્ઠતા અને ધભથબાલનાના યગુફે આખી જજિંદગી જીવ્યુ ં
છે તે ાત્ર છે યતુધષ્ષ્ઠયનુ.ં આ પ્રકાયના એ યતુધષ્ષ્ઠયના ભનભથંન-આંતયભથંનને ગજુયાતી વાદશત્મના પ્રખ્માત 
નાટયકાય લચન ુભદી ‘સ્લપ્ન દુ:સ્લપ્ન’ નાટક દ્વાયા પ્રસ્તતુ કયે છે. નાટકનુ ંસ્લરૂ યતુધષ્ષ્ઠયના ાત્ર ભાટે જમાયે 
વદં કયાયુ ંશળે ત્માયે જાણે આંખ વાભે તેના ાત્રની દૃશ્મભાા ચારી શળે એવુ ંજીલતં ફનયુ ં છે. બાલકની 
આંખ વાભે દૃશ્મની શાયભાા ચારતી યશ ે તેલી દૃશ્મ મજનાઓ અશીં આણને દેખામ આલે છે. આ દૃશ્મ 
મજનાભા ંમખુ્મ મદુ્દ છે યતુધષ્ષ્ઠયે રડલાનુ ં છે તાના ‘હુ’ં વાથે. જે શભંેળા આણા અંતયભા ંવભામેર છે. 
તાનાથી રુ્દ કયલાનુ ંકઈ વ્મક્તત ભાટે વબંતલત નથી. શા, ધાયે ત તાના ‘હુ’ંને તાનાભા ંઓગી જરૂય 
ળકે. 

 વ્મક્તત, વાભે શમ તેલી ફીજી વ્મક્તત વાથે યદુ્ધ કયી ળકે ફાહુફે, દ્વદં્વ કે લાકયદુ્ધ કયી ળકે ણ જમાયે 
તાના ‘હુ’ં વાથે રડલાનુ ંશમ ત્માયે શુ ંથામ ? આ નાટકભા ંએક વલંાદ ‘હુ’ં વાથેન સુદંય યીતે લણી રીધ 
છે. 

“યતુધષ્ષ્ઠય : અયે, તભે ત જીલ છ... 
હુ ં  : તે તભે છ. ત્મા ંસધુી ત હુ ંશઉં જ ને. કામા નશીં ત ડછામા નશીં... 
યતુધષ્ષ્ઠય  : તભે છ કણ ? 

હુ ં  : (અટ્ટશાસ્મ કયે છે) આજ સધુી તાનુ ંનાભ કઈએ તાને છૂ્ુ ંશમ એવુ ં 

ફનયુ ંનથી.”(.ૃ૧૨) 
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 આભ, તાની જાતની થમેરી ઓખાણ અને ડછામાના કઈ અરગ નાભ નથી શતા એલી બાલના 
વાથે ‘હુ’ંણાના તે કયેરા લૂથવભમના કામોના રેખા-જખા લખતે યતુધષ્ષ્ઠય જે ભનભથંન અનબુલે છે, તે 
આ નાટકભા ંલચન ુભદીએ સેુયે ઉવાવ્યુ ંછે. 
 

 નાટક ત્રણ અંક અને છ દૃશ્મભા ંલશચેામેલુ ંછે. તેન આયંબ સતૂ્રધાય ગણેળ-વયસ્લતીની સ્તતુત વાથે 
કયે છે. વજ્જન અને વન્નાયીઓને વફંધીને સતૂ્રધાય કુરુકે્ષત્રના યદુ્ધના છત્રીવ લથ લીતી ગમાની લાત ભાડંલા 
જામ છે; યંત,ુ સતૂ્રધાય તયત જ, ‘ના, ના— ણ આ કથા ઓછી કશલેા અભે આવ્મા છીએ?’ એભ કશી કથાન ે
ફીજી તયપ લાી દે છે અને છી દૃશ્મ ખરેુ છે, ઇનરના દયફાયભા.ં ત્મા ંનાટયયંબ ચારી યહ્ય છે અને ત્મા ંજ 
મભયાજ અને લચત્રગપુ્ત પ્રલેળે છે. ાડુંતુ્ર અને રોદીનુ ંઆયષુ્મ ણૂથ થલાભા ંછે. જ્મેષ્ઠ ાડુંતુ્ર યતુધષ્ષ્ઠયને 
વદેશ ે સ્લગથભા ંપ્રલેળ આલા ભાટે દેલયાજની અનભુતતની તેભને પ્રતતક્ષા છે. દેલયાજ ત અનભુતત આલા 
ઉત્સકુ છે; યંત,ુ અક્નન, લાય ુઅને સમૂથ દેલ તેભા ંતાન તલયધ નોંધાલે છે. ત્રણેમના ભનભા ંયશરેા વળંમને 
દૂય કયલા ભાટે નાયદજી યતુધષ્ષ્ઠય વાથે વલંાદ કયીને જ વભાધાન કયલા જણાલે છે. નાટયકામથન ુ ંમૂ ફીજ જ 
અશીં યામેલુ ંપ્રત્મક્ષ થામ છે. યતુધષ્ષ્ઠય, મભયાજન તુ્ર યતુધષ્ષ્ઠય વદેશ ેસ્લગથભા ંપ્રલેળલાન છે; આ ધભથયાજે 
આજીલન તનયંતય તાના શદુ્ધ આચયણ દ્વાયા વદેશ ેસ્લગથભા ંપ્રલેળલાની ાત્રતા ભેલી છે, ભશાબાયતની મૂ 
કથાનુ ંઅશીં લાત પ્રતતાદન કયે છે. ઇનરદેલ અને ધભથદેલ મભયાજ ણ આ ફાફતભા ંવભંત છે ણ અક્નન-
લાય-ુસમૂથ તત્રદેલને તેભા ંતલયધ શલાને કાયણે અશીં ળરુ થામ છે ક્સ્થત વઘંથની. 
  

 કઈણ નાટકભા ંવઘંથન વભાલેળ ન થામ ત નાટક તળતથરતા તયપ ઝૂકી જામ છે, અશીં આ વઘંથ 
ત છે દેલ અને ભનષુ્મ લચ્ચેન. શલે આ વલંાદ વ્મલશાયભા ં નાટયદૃષ્ષ્ટએ સ્લપ્નની પ્રયકુ્તતન ઉમગ 
કયલાભા ંઆવ્મ છે, જે ટેકતનક અશીં કામથવાધક ણ ફની છે અને કથાફીજ શલાને કાયણે ળીથક ભેલલાને 
અતધકાયી ણ ફની છે. સ્લપ્નની પ્રયકુ્તતન સુદંય તલતનમગ અને તત્રદેલના તલયધ અને દેલ તલયધના પ્રશ્નનુ ં
ભથંન યતુધષ્ષ્ઠય ભાટે દુ:સ્લપ્નવભાન ફની યશ ેછે. શલે સ્લપ્નભા ંજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્મ શમ અને તે વઘંથન ત્મા ંજ 
ઉત્તય ભલાથી વભી જામ ત નાટક ત્મા ં જ ણૂથ થઇ જામ; યંત,ુ અશીં નાટક આખુ ં સ્લપ્ન દુ:સ્લપ્નની 
શાયભાાભાથંી વાય થામ છે. પતત નામકની અંતતભ ક્ષણભા ંજમાયે યતુધષ્ષ્ઠય ઝફકીને જાગી જામ, તે તવલામ 
સ્લપ્ન અને દુ:સ્લપ્નની શાયભાા યતુધષ્ષ્ઠયના ભનને ‘હુ’ંની વાથેના ભથંનભા ંઊંડે ઊંડે ઉતયતી જ યશ.ે વદામે 
ક્સ્થયભતત યતુધષ્ષ્ઠય(યદુ્ધભા ં ક્સ્થય યશનેાય) સ્લપ્નભા ં વાય થમેરા દુ:સ્લપ્નથી વઘંથ અને ભથંન ફનેં 
અનબુલી ફશાય નીકે છે.  

 ફીજા દૃશ્મભા ં તત્રદેલ યતુધષ્ષ્ઠયને સ્લપ્નભા ંપ્રગટ થઇ તાના તલયધના કાયણ દળાથલે છે. તે ત્રણેમ 
દેલના ંવતંાન ભશાબાયતની કથા-ાત્રસષૃ્ષ્ટભા ંભશત્લના ં સ્થાન ધયાલે છે. લાયદેુલન તુ્ર બીભ, સમૂથદેલન 
તુ્ર કણથ અને અક્નનદેલની તુ્રી છે રોદી. આ ફધા દેલ તેને રગતા પ્રશ્ન યતુધષ્ષ્ઠયને છેૂ છે. સમૂથદેલ કશ ેછે 
કે,  

‘અભાયા તુ્ર કણથને આયધુ યદશત અલસ્થાભા ંયથચક્રને બમભાથંી ફશાય કાઢતી લખતે 

અરુ્ થને શણ્મ અને ત ુ ંમ ૂગં યહ્ય ?’(.ૃ ૫) 

એલ આકે્ષ કયી અર થામ છે. ત્માયફાદ લાયદેુલ કશ ેછે કે, 
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‘દેશ ેવળતત ણ બટણાનંી વીભા સધુી જતા બણના બડંાય ફરાઢયને, બીભને તભે વોએ વગઠું 
જ રેખ્મ છે...’(.ૃ ૬) 

આ પ્રશ્ન કયી લાયદેુલ ણ અર થામ છે અને અંતભા ંઅક્નનદેલ કશ ેછે કે, 
‘લસ્ત ુવભજીને તભે ભાયી દીકયીને લશેંચી છે. એને દ્રતુના દાલભા ંતભે તભે મકૂી છે...’(.ૃ ૭) 

એભ આકે્ષ કયી અદૃશ્મ થામ છે. યતુધષ્ષ્ઠય ત્રણેમને ‘ભને વાબં’ એભ તલનતંી કયે છે છતા ં તત્ર-દેલ તેના 
જલાફ વાબંળમા ંતલના જ પ્રસ્થાન કયે છે અને યતુધષ્ષ્ઠય આને તાની વાથે થમેરા ‘અનમામ’ તયીકે રેખે છે. 
આ પ્રકાયનુ ંત્રીદેલનુ ંયતુધષ્ષ્ઠય વાથેનુ ંલતથનન જલાફ લાયદેુલ નાટકભા ંઆે છે, 

‘શઠ વાજા શમ ત ઉત્તય ઝાઝા શમ એની ભને જાણ છે ભાટે અરમૌ’(.ૃ૬) 

 આ શ્નથી મ ૂઝંામેરા ધભથયાજ યતુધષ્ષ્ઠયને જઇને તતા મભયાજ વશામભતૂ થલા આલે છે અને કશ ેછે 
કે, ‘હુ ંતાયી વાથે ને વાથે જ શત તુ્ર!’ એભ કશી તલદુયરૂે પ્રગટ થામ છે અને તાના જનભના યશસ્મને ખરે 
છે. વાથે તત્રદેલના આગભનનુ ંયશસ્મ ણ ઉજાગય કયે છે. યતુધષ્ષ્ઠયને  

‘ઊતયી ળકે ત અંદય ઊતય. અક અંધકાય અડાફીડ શળે, લત્વ. ણ, રચન ભીંચીળ ત ફધુ ં
ઉકરળે. તભને ાડુંતુ્રને ભાના ઉદયના યલક્ષત અંધકાયની ઓખ જ નશીં શલાથી, આ અંધકાય 
અજાણ્મ રાગળે. આભ છતા ં ાછા ગે ચારી નાખં – જલામ એટરે દૂય-સદૂુય(અટકીને) શલે અભે 
જઈએ...’(.ૃ૧૦) 

આભ, કશીને તાને અંતયના ઊંડાણભા ં જઈ તાના ‘હુ’ંને ભલાનુ,ં તાના અંતયને જાણલાનુ’ં તેનાથી 
દયલચત થલાનુ ંઅને વત્મ ળધલાનુ ંકશ ેછે.  

 

 ફીજા અંકના પ્રથભ દૃશ્મભા ંયતુધષ્ષ્ઠય, તાના ‘હુ’ં કેલ તન જ સ્લજન છે, તભત્ર છે એલા ‘હુ’ંને 
ભે છે. એ જ ‘હુ’ં ક્સ્થય ભતત યતુધષ્ષ્ઠયને નલલધ ૂ રોદીને કંુતાભાતાના કશલેાથી લશેંચલાની લાતભા ં
વશભતતના પ્રશ્ન, દ્રતુભા ં યભલાની લાત તથા અરુ્ થનને ભેર ફાય લથના લનલાવ તલળે તથા યદુ્ધભા ં
અશ્વત્થાભાના મતૃ્યનુા અધથવત્મ એલા તનલેદનભા ંતાના દ્વાયા થમેરા તનણથમ યના પ્રશ્નના જલાફ આે છે. 
‘હુ’ં એ બીતયભા ંછુામરે છે. ‘હુ’ંને ઓગી નાખીને ‘હુ’ં દના બાયથી મતુત થઇ શલા થલા ભાટેનુ ંઆ 
ભનભથંન અને આખયે ‘હુ’ંની વનમખુ થઇ, તાની ભાનલીમ નફાઈઓને સ્લીકાયીને, તકથછથી શનૂમ એલા 
વાચા સ્લરૂને પ્રત્મક્ષ કયવુ ંએ જ છે ‘આત્ભવાક્ષાત્કાય’ અને આ જ ‘વત્મતનષ્ઠતા વત્મધભથ’ છે. 
 

 ત્માયછીના દૃશ્મ-૨ભા ં ‘હુ’ં વાથેના ભનભથંન અને આત્ભવાક્ષાત્કાય ફાદ ખલુ્રી આંખે કે ફધં આંખે 
થઇ યશરેા ભશાભથંન તલળે યતુધષ્ષ્ઠય તલદૂય વાથે પ્રગટ કયે છે, ત્માયે વદેશ ે સ્લગથપ્રલેળ ભાટે આ તલનુ ં
લારલાવુ ંઅને વાટી ણ આલી તલમતુત થવુ ંજરૂયી છે. આભ ણ, સમૂથ પ્રકાળરૂે, લાય ુપ્રાણરૂે, અને 
અક્નન ઉષ્ભારૂે આણા બીતયભા ંવભામેરા છે તેથી આ ભનભથંનભા ંઆ ત્રણેમ દ્વાયા બીતયને ઢઢંલાનુ-ં
સ્લચ્છ કયલાનુ ંભાધ્મભ તયપ તલદૂય આંગી ચીંધીને યતુધષ્ષ્ઠયને જીલન અને આત્ભાની વનમખુ જલાન ભાગથ 
ફતાલે છે. આખયે ત આ બાલના तत्वमसि    કે तत् तભા ંદયણભે છે. આ દૃશ્મભા ંમભયાજના સચૂન મજુફ 
યતુધષ્ષ્ઠય લાય,ુ અક્નન અને સમૂથ દેલને આહ્વાશન કયે અને તેભના વલારના જલાફ આી તાના ભનષુ્મ 
તયીકેની ભમાથદાને ઉજાગય કયી, ભનષુ્મ તયીકેની ભમાથદા સ્લીકાયીને તે મજુફના જલાફથી વતંષુ્ટ કયી તાના 
વદેશ ેસ્લગે જલાન ભાગથ સતુનતિત કયે છે. 
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 અશીં નાટકના ફે અંક ણૂથ થામ અને ત્રીજ અંક ળરૂ થામ છે. ત્મા ં દૃશ્મ ફદરામ તેની વાથે રોદી 
એક એક કયીને તાના ાચેંમ તત વાથેના વફંધંનુ ંતીખુ ંવત્મ પ્રસ્તતુ કયે છે. નકુર, વશદેલ, અરુ્ થન, બીભ 
અને અંતભા ંયતુધષ્ષ્ઠય. આભ, ાચં ાચં તત શલા છતા ંઆજે કૃષ્ણાને પતત વખા કૃષ્ણની આલશ્યતા યશી. 
રોદી દકયાણથી ણ લધ ુધાયદાય છે, ઝઝંા છે, તનમતતકૃત તનમભયદશતા, અક્નનની જ્લાાઓભાથંી જનભેરી 
થૃ્લીતુ્રી છે. નકુર અને વશદેલને ત આટરા લે ણ તે કુભાય કશીને જ વફંધે છે. ાચં ાચં તત શલા 
છતા ંકૃષ્ણા દ્રુદ કનમા શજી કંુલાયી છે. આ લાત અને આખા નાટકભા ંએક એક તત ાવ ેગઈ અને તેભની 
નફાઈઓને વાભે આમનાભા ંપ્રકટ કયીને ફધા ાડંલના ભનભથંન અને ભમાથદાઓને ઉજાગય કયતી જણામ 
છે. 
 આભ, રોદીના ભને ત ાચંેમ બાઈઓ વયખા ‘ાડુંતુ્ર’ જ ઠયે છે. તે તીવ્ર કટાક્ષ દ્વાયા ાચેંમ 
બાઈઓની બત્વથના કયે છે. શલે રોદીના આ ઉગ્ર કટાક્ષ બમાથ લતથન આગ યતુધષ્ષ્ઠયની તનિંરા તટેૂ છે અને તે 
કશ ેછે, 

‘અભને કઈ લાતનુ ંસખુ શલે નથી અભારંુ વત્લ. યદુ્ધતલજમ ભાટે અભે જે ખઈ દીધુ.ં એ આટરા ંલયવ 
છી ણ ાછુ ંભળયુ ંનથી. અભે ખઈને જે ામમા ંએ ત ખફૂ જ તચુ્છ છે અને ખયુ ંએ ભશામલૂ ુ ં
શત ુ.ં..’(.ૃ ૩૧,૩૨) 

આ પ્રકાયે કશીને તે દશભારમ ણ જઈ દેશને દશભાધીન કયલાની ઈચ્છા રોદીની વાભે પ્રગટ કયે છે. ત્માયે 
રોદી તેભની વાથે આલલાની તલનતંી કયે છે ત્માયે યતુધષ્ષ્ઠય તેને કહ્ુ,ં 

‘તભે વશજે ઝાખંી કયજ ભનના દથણભા ં દેલી! તભાયા ં એકાતધક તલરૂ લફિંફ જઈ છી ભયળ. 
દશભારમ શે્વત છે, કૃષ્ણા એ તભને વભાલી કલરભાગ્રસ્ત થામ? આ થૃ્લી ય યશી શરુ્ તભાયે તભાયા 
દથનુ ં શનન કયલાનુ ં છે. લેયન અક્નન યાયેમ પ્રજ્લલરત ન થામ એ ભાટે ભથલાનુ ં છે. તભાયે ભાટે 
દશભારમ દૂય છે, કૃષ્ણા. દેલી હુ ંજાલ છુ.ં’(.ૃ ૩૨) 

 

 આભ, કશીને યતુધષ્ષ્ઠય સ્લપ્નભા ં ાચં તતઓન ે કઠય લચન વબંાલતી અને કવટીએ ચઢાલતી 
રોદીને તેના જ સ્લયભા ં કઠય લચન કશી ચાલ્મા જામ છે. શુ ંઆ યતુધષ્ષ્ઠયન આક્રળ કે રોદીના લરણ 
પ્રત્મેની અકાભણ ભાત્ર શળે? આ ત  લચન ુભદીને અલબપે્રત શમ તે ખરંુ! યંત,ુ આભા ંભશાબાયતની મૂ 
કથાભા ં ાચં ાડંલ અને રોદીના દશભારમ પ્રસ્થાનની લાતથી અરગ કથાલસ્ત ુ તલકવાલલાન નાટયકાયે 
પ્રમાવ કમો રાગે છે. 
 

 એવુ ંફની ળકે કે અશીં ણ નાટયકાયે તત્રદેલની જેભ જ યતુધષ્ષ્ઠય ાવે ભનષુ્મની ભમાથદાઓના સ્લીકાય 
અને તેના પ્રતતબાલનુ ં જગત ઊભુ ં કયલાન પ્રમાવ કમો શમ. તેથી જ યતુધષ્ષ્ઠયની ધભથયાજ(ક્સ્થય ભતત)ને 
તથા ભશાબાયતના વોથી વત્મતનષ્ઠ ાત્ર સ્લરૂે રોદીને આેરા આ કઠય લચન ફધંફેવતા આણે ન ણ 
રાગે! 
 આ વભગ્ર નાટકભાથંી વાય થતા ત્મા ંયતુધષ્ષ્ઠયના ાત્રને જે ભનભથંન કયલાની તક ભી છે તથા 
ભશાબાયતના દૈલીમ ાત્રસષૃ્ષ્ટના વદંબે અને છતા ંભાનલ તયીકે જનભ રીધા છીની ભાનલ ભમાથદા તે ખફૂ 
સુદંય યીતે અંદકત કયી છે. અલબનેમ ક્ષભતાની દૃષ્ષ્ટએ ણ આ નાટક સ્લપ્નજગત અને ‘હુ’ંની વાથ ેઆલજ 
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અને નેથ્મનુ ંસ ુદંય આમજન અને સઝૂબઝૂ ભાગંી રે છે. તેવુ ંવાલફત થામ તેભ છે. ભાનલ ભનના અતર 
ઊંડાણને અલબનેમ ક્ષભતા દ્વાયા પ્રસ્તતુ કયલાનુ ંકરંુ ફની ળકે ણ અવબંલ ત કદાત નશીં. 
 

 આભ, આ નાટકના ાત્ર બરે આણને ઘણા દયલચત રાગતા ં શમ; યંત,ુ તેનુ ં કથાલસ્ત ુ અને 
વલંાદ, અનરુૂ કાવ્મફાની, ાત્રની બાલબલંગભાઓ, લાતાલયણભા ંઆલતા ગબંીય રટાઓ અને આલયણને 
રીધે નાટક રાઘલણૂથ ત ફને જ છે. 
 
 

***************************************************************************** 
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