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જીવનગતિના પડકારોની સાથે આંિરસઘંર્ષને વ્યક્િ કરત ુ ંચિન ુમોદી કૃિ નાટક :  ‘નૈર્ધરાય’ 
ભારતીય રંગભમૂિના ઘડતરિા ં આપણા ભારતીય સાહિત્યના બનંે િિાકાવ્યો ‘રાિાયણ’ અન ે

‘િિાભારત’ના કથાવસ્તનુો મસિંિફાળો રહ્યો છે. ગજુરાતી સાહિત્યની જ વાત કરીએ તો નાટ્યકાર તરીકે હિગ્ગજ 
કિી શકાય એવા નાટ્યકારોએ પણ આ બનંે િિાકાવ્યના અંશોને લઈ-મવકસાવીને નાટ્યકળાના પ્રયોગો કયાા 
છે. ભારતીય પહરપ્રેક્ષ્યિા ંજોઈએ તો, આહિકાળથી નાટ્ય પરંપરાની મવમવધ તરેિો, આહિ ભાષાથી લઈ આજ 
હિન સધુીિા ં પાગંરેલી જોવા િળે છે. નાટ્કનુ ં સાહિત્ય સ્વરૂપ જ લોકભોગ્ય પ્રસ્તમુતકરણની પરંપરાને 
પોતાનાિા ં સિાવી જનિનોરંજન ઉપરાતં જનજાગમૃતનુ ં અપ્રત્યક્ષ સાધન બને છે. આજના યગુિા ં પણ 
જનસિાજ સધુી પોતાની કથની અને મવચારોને સચોટ્ રીતે પિોંચાડવાનુ ંિાધ્યિ છે, નાટ્ક. 

 

 નાટ્કની ભજવણી િાટે્ કથાવસ્તનેુ પસિં કરી પ્રસ્તમુતના અવકાશની તેનાિા ં ગ ૂથંણી કરવી એ 
નાટ્યકાર િાટે્ િિેંશા પડકારરૂપ બાબત રિી છે. જેિા ંનાટ્યકાર પોતાની આવડત અને સઝૂના જોરે સવંાિોની 
અસરકારક પ્રસ્તમુત સાથે ગીત, સગંીત, નતૃ્ય અને અવાજના પાર્શ્ાિાથંી આવતા પડઘા દ્વારા પોતાના નાટ્કનુ ં
મમૂતિકરણ કરે છે. ભારતીય સાહિત્યિા ં નીવડલેા સાહિત્યકાર ગગરીશ કારનાડની જેિ ગચન ુ િોિીએ પણ 
ભારતીય પરંપરા અને આધમુનકતાનો સિન્વય કરીને પોતાની રચેલી નાટ્યકૃમતઓથી ગજુરાતી સાહિત્યને 
સમદૃ્ધ કયુું છે. 
 

 ગચન ુ િોિીના પૌરાગણક કથાવસ્ત ુ આધાહરત નાટ્કોિા ં ‘નૈષધરાય’ નાટ્કનો સિાવેશ થાય છે. 
નૈષધરાયિા ંનળ અને િિયતંીની કથાનો અંશ છે. જેિા ંદ્યતુિા ં િાયાા બાિ નળ અને િિયતંી નૈષધનગર 
છોડીને જાય છે, ત્યાથંી શરૂ થઈને નળના બાહુક બનવા સધુીના કગળ અને િેવીતત્વો સાથેના િનષુ્યરૂપી 
નળનો િનોસઘંષા બખબૂી મનરૂપાયો છે. નળ પોતાની િાનમસક વમૃિનો સાથે જ સઘંષાિા ંઉતરી િનષુ્યપણાના 
ગણુને જકડી રિ ેછે, જયારે બીજી તરફ િિયતંી શદુ્ધ-બદુ્ધ ધરાવતી અને સતીત્વના પ્રકાશરૂપ એક સ્સ્થરચહરત્ર 
અને પ્રજ્ઞા ધરાવતી નારીના િશાન કરાવે છે. મળૂકથાને આ કથાવસ્તિુા ં સ્સ્થર કરી ક્ષણેક્ષણના િનોસઘંષાને 
િશાાવીને કથાનો નાટ્યકારે િિાભારતિા ંમનરુમપત કથાનો મવસ્તાર કયો છે. આ એક અંકના નાટ્કિા ંનાટ્યકારે 
િનની વમૃિઓને િેવી-અિેવી તત્વોના ઢાચંાિા ંઢાળી પાત્રરૂપ આપયુ ંછે. 
 

 નૈષધનગરિા ંિાડંી પીટ્નાર નગરજનો િાટે્ સિેંશો લાવે છે. િવે સરુસેનસતુ િિારાજ પષુ્કરરાયનો 
આિેશ છે કે દ્યતુપરાસ્ત વીરસેનસતુ નળ અને તિેની અધાુંગના નગર છોડશે; પણ, કોઈપણ નગરજનોએ 
પષુ્પથી કે સ્સ્િત સદુ્ધાથી સન્િાન કરવુ ંનિ ; નિ  તો, િિારાજ પષુ્કરનો અનાિર લેખાશે. નગરજનો દ્વદ્વધા તો 
અનભુવે છે પણ કશુ ંકરી શકતા નથી, ત્યા ંપિલે ુ ંદૃશ્ય પરંુૂ થાય. 
 

 બીજા દૃશ્યિા ં નળ અને િિયતંી નગરની બિાર નીકળી ચકૂ્ા ં છે, થાક ભરેલા પગલા ં છે, આ 
પગલાઓં થભંવાનુ ંકારણ છે, નળની નગર પ્રત્યેની આસસ્તત. િિયતંી નગર ત્યજવાની વાત યાિ અપાવી 
આગળ ચાલવા કિ ેછે; ત્યારે નળ કિ ેછે કે, ‘અમને એક વાર આ નગરીની પ્રાસાદો–મન ભરીને જોઈ લેવા દો, 
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સખી. આ નગરીના પ્રાસાદો, એ પ્રાસાદોની અટ્ટાચલકાઓ–અટ્ટાચલકાઓમા ંપ્રિીક્ષારિ આંખો, અમને જોિામા ં
સ્નેહ વરસાવિી–આદર આપિી અમારી–પ્રજાની અમી દૃ ષ્ટટને જોઈ લેવા દો, એકવાર... [પ ૃ - 543, 544] 
િિયતંી વાસ્તમવકતાનો આયનો બતાવી નળને આ આસસ્તતિાથંી વાળવાનો પ્રયાસ કરે છે. ત્યા ંજ દૃશ્ય પરંુૂ 
થાય છે. 
 ત્રીજા દૃશ્યિા ંસિયના િેવ કગળ નળ તરફ જે ક્રુરતા િાખવી રહ્યો છે, તેનુ ંકારણ પષુ્કર છે. કમવ કિ ેછે 
કે, ‘...આ નગરી ત્યજિા ત ુ ંજે વલોપાિ અનભુવે છે–એ જ પ્રકારના વલોપાિ–એ જ પ્રકારના હૃદયભેદના 
સવેંદન અને વેદના પટુકરે  પ  અનભુવ્યા હિા.[પ.ૃ 545, 546] એિ કિી ફ્લેશબેકિા ં લઈ જઈ પષુ્કરના 
નૈષધનગર છોડવાની ઘટ્નાઓ નાટ્યકાર અિ  મકૂી આપે છે. પોતાના ભાઈ તરફના ઈષ્યાાભાવને લીધે પષુ્કરે 
નગર છોડ્ુ ંિત ુ ંઅને નળની કીમતિને લીધે પષુ્કર દુ:ખી થાય છે ત્યારે નળ પોતાનો કોઈ િોષ નથી એિ કમવન ે
સિજાવે છે, ત્યારે કમવ કિ ેછે કે, ‘િે એટલો મોટો કીતિિપ્રસાદ બાધં્યો કે  પટુકરનો પ્રમા મા ંમોટો આવાસ પ  
તચુ્છિમ દે ખાયો. તવકસીએ, પ  એવુ ંન તવકસીએ કે  આપ ી ઘટાદાર છાયામા ંઆપ ા તનકટનો સ્વજન જ 
ઢંકાઈ જાય....મોટે રાએ નાનાનો તવિાર કરવો જ રહે ...’[પ.ૃ 548, 549] િવે કગળ આ તકા આપી પોતાની અંિર 
ઝાખંવાનુ ંનળને કિ ેછે. આ પછી નળ-િિયતંીના સવંાિ વચ્ચે સૌભાગ્યની ચચાા થતી વખતે િિયતંી નળન ે
વાસ્તમવક પહરસ્સ્થમતનુ ંિશાન કરાવવા કડવા વેણ પણ ઉચ્ચારે છે અને નળ િાટે્ રાજપાટ્ સૌભાગ્ય છે અિે 
નિ ; એટ્લ,ે અિારી ઉપર તિે મવર્શ્ાસ નથી એિ કિી રૂઠે છે પણ આ આગળ બનનારી ઘટ્નાનો પવૂાસકેંત છે. 
ત્યા ંદૃશ્ય પરંુૂ થાય. 
 નાટ્કના ચોથા દૃશ્યિા ંરાત્રીકાળ િરમ્યાન નૈષધનગરના પાધરિા ંગપુતવેશે નગરજનો નળની િિિ 
કરવા આવે. નળ જો આજ્ઞા આપે તો પષુ્કરરાય સાથે યદુ્ધ કરી નળને રાજપાટ્ પાછો લેવાિા ં બધા િિિ 
કરવા તૈયાર છે; પરંત,ુ નળ કિ ે છે કે, ‘એ રાજ્ય અમે સ્વહસ્િે નથી જોઈત ુ’ં[પ.ૃ 551] નળ દ્યતુિા ં પરાસ્ત 
થયાનુ ંમલૂ્ય ચકૂવવા તૈયાર છે. કગળના રોષનો ભોગ બનવા તૈયાર છે નળ. નગરજનો વીલે િોઢે પાછા જાય 
છે. નળ કમવરાજને દ્યતુના આનિંિાથંી િળતા ંરોિાચંના અનભુવની વાત કરે છે. િિયતંી પણ નળના આ 
પ્રકારના વતાનથી િતપ્રત તો છે; પરંત,ુ સતી સાથ છોડતી નથી. નળ આ કસોટ્ી મવષે આંતરિથંન કરતા કિ ે
છે કે, ‘....ત ુ ંકે વળ નળ છે – નળ, ન રાજ, ન મહારાજ. પટુકર! પટુકર! હું િારો ઋ ી છુ. પહે લી વાર–જન્મ્યાને 
પહે લીવાર–િે મારંુ મખુ માન્મ્ુ ં હત ુ ંઅને દપષ મા ંજોઈ જોઈ જેને મેં સુદંરિમ બનાવવા લેપન ક્ુું હત ુ–ંએ 
કે વળ મારંુ મહોરંુ હત ુ ં– એ આ ક્ષ ે સમજા્ુ.ં હે  પટુકર, િે મારંુ ્હોરંુ ઊિરડ્ુ,ં ભાઈ.’ [પ.ૃ554] 
 

 િવે નળના િનોિથંનિા ં ધિા એટ્લે કે ‘મનટુયગિ–જીવગિ આિારસહંહિાનો પ્રવિષક : ધમષ’ પાત્ર 
તરીકે આવે છે. ધિા નળને ‘દ્યતેુચ્છા’ અપરાધ છે એિ ઘણા તકા આપી સિજાવે છે; પરંત,ુ નળ તકા આપતા 
કિ ેછે કે, ‘દ્યિેુચ્છા અપરાધ નથી. રોમાચંિિ રહે વા પ્રયત્નશીલ રહે વુ ંએ પાપ નથી. હું રાજવી િરીકે ના તનયિ 
આિારોથી- એના ંપનુરાવિષનોથી- એક સરખાપ ાથી વાજ આવી ગયો હિો... હુંય મા સ છંુ – મારે ય હાડ છે, 
િામ છે. મારા સ્થચગિ થિા લોહીને અશ્વ જેમ વેગીલુ ંબનાવવાનો મને પ  અતધકાર છે.... મા સ છંુ. હું 
મા સ –ઘરે ડમા ંજીવવાનુ ંનહીં સ્વીકારનાર એક મા સ...’[પ.ૃ 555] આ સાભંળી ધિા નળને ત્યજીને ચાલ્યો 
જાય છે. ધિાની સાથે કીમતિ પણ ગઈ. િવ ેપ્રગટ્ થાય છે મવષ્ણમુપ્રયા લક્ષ્િી. નળ લક્ષ્િીની ચચંળતાનો સ્વીકાર 
કરી તેને અવગણે છે. લક્ષ્િી િેવી તેની દુિાશાનો આભાસ કરાવવા અદૃશ્ય થાય અને અનાગત પ્રગટ્ થાય. 
દુિૈવના પ્રતાપે અમતૃસ્ત્રવતા િિયતંીના િાથિા ંનળ નિીિાથંી પકડેલી િાછલી આપે છે, બધી મતૃ િાછલી 
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જીવતં થઈ નિીિા ંસિાય છે, ને નળ બધી િાછલીઓ ખાઈ જવાનો િિયતંી પર આકે્ષપ લગાવે છે, િિયતંી 
મવલાપ કરતા કિ ેછે કે, ‘હું ક્ષધુા! ત ુ ંઆટલી ક્રૂર છે, આટલી?.... રે  તધક પાતપ ી! આ પથૃ્વી પટ ઉપર િારાથી 
ભ  ડંું કોઈ નથી....’[પ.ૃ 560] ત્યારબાિ ભખૂ્યો નળ ખગરાજને જોઈ પોતાના શરીર પરનુ ંઆખરી વસ્ત્ર ઉતારીનો 
પાશ બનાવી પખંીને ફેંકે છે. જે પખંી વસ્ત્ર લઈ ઉડી જાય છે. આ સિગ્ર કગળનો પ્રકોપ છે જેિા ંએક પછી એક 
નળ પર પડતા પ્રિારો તેને વ ધતા જાય છે. િિયતંી પોતાના વસ્ત્રને નળ સાથે વિેંચે છે. લક્ષ્િી ફરી ત્યા ં
પ્રગટ્ થઈ નળને અગભગિ બિલવા કિ ેછે, ત્યારે નળ કિ ેછે કે, ‘જાઓ હે  દે વી, જાઓ. હું બધુ ંસહીશ, પ  
રોમાિંરહહિ શ્વસવાનુ ંહું નહીં સ્વીકારંુ – મને મા સ રહે વા દો – નથી થવુ ંમારે  દે વ કે  નથી થવુ ંમારે  દાનવ. 
હું માનવ છંુ અને માનવ રહીશ -’[પ.ૃ 562] આ સાભંળી મતૃ્યતુલુ્ય કષ્ટ્ની ભમવષ્યવાણી કરે છે.  
 

 િવે કગળ આ અધાનારીસ્વર જેિ મનિંદ્રાધીન  યગુ્િને જોતા તેિને છૂટ્ા પાડવાની યોજના ઘડે છે તેની 
મવરૂપ છાયા િિયતંી પર પડતા જ ભડકે બળવા લાગે છે. િિયતંીના સતીત્વ સાિે િારે છે. કગળની દુગુંધ 
પાિી જતા નળ િિયતંીનુ ંઅડધુ ંવસ્ત્ર ચીરીને ત્યાથંી ચાલી નીકળે છે. િિયતંી જાગીને મવલાપે છે. બીજી 
તરફ કકોટ્ક નાગને અસ્ગ્નથી નળ બચાવે છે, કકોટ્ક નળને ડખંે છે, મવરૂપ બનાવે છે, નળના બાહ્ય પહરચયની 
બધી એંધાણી ભ ૂસંી નાખે છે અને બાહુકપણુ ંઆપે છે. આ શાપ છે, પણ વરિાયી છે અને જે ક્ષણે નળ પોતાનુ ં
સત્વ િેળવશે ત્યારે પિલેા જેવુ ંઅપરૂપ સુિંર થઈ જશે. આિ કિી કકોટ્ક અદૃશ્ય થાય છે. 
  

   આ ઘટ્નાઓ પછી પણ લક્ષ્િીજી કે ધિા નળ(બાહુક)ને આ કષ્ટ્ તરફ જતા રોકવા પ્રયત્ન કરે છે; પરંત,ુ 
નળ કિ ે છે કે, ‘હે  લક્ષ્મી! મને મારંુ સ્વત્વ મેળવવા મથવા િે.... જન્મમથી પ્રાપ્િને ત્યજી, એ જ સૌ કમષથી 
પ્રાપ્િ કરવા...’[પ.ૃ 566] આિ, કિી નળ ત્યાથંી િોડી જાય છે અને પછી નાટ્યકાર દ્વારા એક કથાગાન જે 
જજિંિગીના ભેિભરિનો િહિિા નળ-બાહુકના પહરપે્રક્ષ્યિા ંસચોટ્ રીતે મકૂી આપે. 

“નલ-અ-નલ થવા નીકળ્યો િે નીકળ્યો છે સૈકાથી... 
બહુકપણુ ંહજી ના છૂટ્ુ,ં છૂટ્ુ ંના સૈકાથી, 
સૈકાઓ લગ લબંાયેલી, સૈકા લગ લબંાશે – 
બાહુકથી નળની સીમા શુ ંનહીં કયારે  અંબાશે ? 
અંબાશે કે  લબંાશે કે ... થશે કહો શુ ંબોલો ? 
રહે વા દો, રહે વા દો, વહાલા, ભેદભરમ ના ખોલો 
નલ અનલ થવા નીકળ્યો િે નીકળ્યો છે એ સાચ્્ુ ં– 
બાકી પાકંુ કશુ ંનહીં સૌ જીવિર જેવુ ંકાચ્્ુ ં-” [પ.ૃ 566] 

 આિ, આખા નાટ્ક િરમ્યાન નળ-િિયતંી સાથેના કળી, ધિા, લક્ષ્િી, કીમતિ વગેરે પાત્રોના સવંાિોિા ં
કોઈ િેવીતત્વ કે ચિત્કાહરક પ્રસગં નથી; પરંત,ુ નળને એક િનષુ્યના વેશિા ંલેખી સાિાન્ય સિાજિા ંમવમવધ 
પ્રકારના બોજથી લિાયેલો િાનવી જયારે બધા બધંનો છોડીને પોતાની લાગણી, વમૃિઓ અને ભાવોના મતુત 
વાતાવરણિા ંપોતાની જજિંિગીના કિાને કરતો જાય પોતાની સિાજ, કુટંુબ કે પરંપરાથી મવભતત થઈ સ્વત્વની 
ઓળખ િેળવવા િથતો િોય, ત્યારે જે િનોિથંન, આંતરિથંન કરે છે તેને નાટ્ક અને પૌરાગણક પાત્રોના 
સયંોજનથી પ્રેક્ષક સિક્ષ મકૂી, આખા જીવન િરમ્યાનની લક્ષ્ય વગરની િનષુ્યની ગમતને કેન્દ્રિા ંરાખી છે. 
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