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ળેક્વસમય નુું આ ઓથેરો નાટક સલશ્વભાું ખ્માતી ધયાલતુું વાબફત થયુું છે . સલશ્વની ભોટાબાગની 
બાાઓભાું તેનુું અનલુાદ થમેલુું જોલા ભે છે .આ નાટક ફધા જ ભાદુંડો ને વય કયીને જાણે સળખય ય બફયાજભાન 
શોમ તેલો બા થમા સલના યશતેો નથી . 

ઓથેરો નાટકભાું વર્જક પ્રસ્તાલના યવેલાભાું ત્રોને રાા જ કયે છે . પ્રસ્તાલાભાું જ ઓગેરા ત્રો 
આ નાટકની આગલી સલળેતા અને પ્રસતબા લાચકો વાભે ઉબી કયલાભાું ઉતભ યુલાય વાબફત થામ છે . 

ભનસખુરાર ઝલેયીએ અનલુાદદત કયેરા આ નાટકભાું પ્રસ્તાલો જાણે ત્રોની ભનોદળાને વ્મક્ત કયતો 
શોમ તેભ વીધી યીતે દેખાઈ આલે છે . 

ઓથેરો નાટકભાું ત્રોભાું પ્રસ્તાલાનો ળેર આણે સ્ષ્ટ યીતે જોઈ ળકીએ છીએ . 

 

[1] બ્રેફેન્ન્ળમો -: 
આ ત્રભાું રેખક પ્રસ્તાલાના ફીજને યોલાભાું ધણા ફધા વપ થમા છે . બ્રેફેન્ન્ળમો ની એકની એક 

દીકયી ડેસ્સ્ડભોના છે . તેને ોતાની રાડકી દીકયી પ્રત્મે ખફુ જ ઉંડો પે્રભ શોમ છે . તેભ છતાું ણ ડેસ્સ્ડભોના ોતાના 
સતાના પેવરાની સલરુધ્ધ જઈને તે જેને ચાશ ેછે . તેલો તેનો પે્રભી ઓથેરો જેની વાથે રગ્ન કયલા તૈમાય થામ છે 
ડેસ્સ્ડભોના ોતાના સતાની રાગણીઓને ઠેવ શોચાડે છે તે લાતને બ્રેફેન્ન્ળમો ોતાના બચતભાું ઘુુંટામા જ કયે છે તે 
લાતનો પ્રસ્તાલો તેને વતામા જ કયે છે . તે ાત્ર જાણે ોતાની ષૃ્ઠભસૂભભાું પ્રસ્તાલાને યજુ કમાા કયે છે . આ ાત્રભાું 
યવેલારૂી પ્રસ્તાલાને રેખક વયવ ઓ આે છે . 

 

[2] યોડદયગો -: 
યોડદયગો એક ખફુ જ અદભતુ યીતે ોતાનો યોર બજલલાભાું ઉતભ યુલાય થામ છે . યોડદયગો એ 

ઇમાગો નો સભત્ર શોમ છે . ભતુકાભાું તે એક સ્ત્રીના પે્રભભાું પવામ છે . અને તે સ્ત્રી તેને દગો કયે છે . તેનો બાયોબાય 
પ્રસ્તાલો રેખકે આ ાત્રભાું આરેખ્મો છે . 

ઈમાગો ોતાની મોજનાભાું યોડદયગો ને વાભેર કયે છે . અને તેને ઘામર કયીને તેની વાથે કયેરા 
સલશ્વાવઘાત ને રઈને યોડદયગોને પ્રસ્તાલો થમા કયે છે . તેની ભાનોન્સ્થસત બાયોબાય પ્રસ્તાલથી બયેરી છે . તે લાતને 
રેખકે ોતાની કરભભાું લણાલી છે. 

 

[3] કેસવમો -: 
કેસવમોને ખફુ જ દેખાલડા રુુ તયીકે ના ાત્રભાું રેખકે કરભ ચરાલી છે . અને તે ઘણા ફધા અંળે 

વપ થતી નજયે ચડે છે. કેવીમોના ાત્રભાું રેખક દ્વાયા આરેખલાભાું આલતો પ્રસ્તાલો કઈક નવુું જ રૂ ધાયણ કયીને 
રેખક આણી વાભે યજુ કયે છે . કેવીમોની એક કભજોયી છે કે તેને ળયાફ ચતી નથી એટરે કે શજભ થતી નથી આ 
લાતનો રાબ ઉઠાલીને ઈમાગો તેને ળયાફ ીલડાલીને તેને ગસુ્વો કયાલે છે .આ  સ્લબાલ અને લતાન ના કાયણે તે 
ોતાની નોકયી થી શાથધોઈ ફેવે છે . તેનો તેને ખફુ જ પ્રસ્તાલો થમા કયે છે . ોતે તેલો ભાણવ નથી તેભ છતાું 
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ળયાફ ના કાયણે ોતાની નોકયી ગભુાલલાનુું તેને ખફુ જ દુ :ખ થામ છે . નોકયી ગભુાલલાનો તેને લવલવો થમા કયે 
છે. 

 

[4] ડેસ્સ્ડભોના :- 

ઓથેરો નાટકની નાસમકાના ાત્રભાું ણ પ્રસ્તાલાની યાકાષ્ઠા ફતાલલાનો અદભતુ પ્રમાવ રેખકે 
કમાા છે . ડેસ્ડીભોના ને ોતાના વ્શારા સત ઓથેરો પ્રત્મે ખફુ જ ઉંડો પે્રભ બાલ છે . તે ઓથેરો ને ોતાના સતા 
કયતા ણ લધાયે પે્રભ કયે છે . તેલા ઓથેરો એ ોતાની ઉય ખોટો આયો રગાવ્મો છે . ઓથેરો ભાને છે કેવીમો 
અને ડેસ્ડીભોના લચ્ચે આડાવફુંધો છે . તેલી કલ્ના ભાત્રથી ધ્રજુનાયી ડેસ્ડીભોના ને આજે ોતાનો વ્શારવોમો પે્રભી 
તેના વફુંધો ઉય આંગી ચીધી યહ્યો છે . તે લાતનો બાયોબાય પ્રસ્તાલો અને લવલવો ોતાના બચતભાું રઇને 
ડેસ્ડીભોના ખફુ જ દુ:ખી છે. 

તેને આજે પ્રસ્તાલાભાું દદયમો ાય કયલાનો વભમ આલી ગમો શોમ . તેવુું રાગ્મા કયે છે . તે સનદો 
બાલે કેવીમોની પદયમાદ કયતી શતી ણ તેની આ લકારત ભાું જ જાણે ળકાનુું ફીજ યોલાનુું શોમ તેલી ઘટના તેની 
વાભે ફની છે. તેનુું હ્રદમ ધ્રલુી ઉઠ્ુું છે. તેને આજે ોતાના જ ળયીય નો બાય રાગે છે . 

ોતાનો જ સપ્રમ ોતાના મભયાજ ફનીને આલળે તેની તેને કલ્ના ભાત્ર ણ નશોતી . આ ઘટનાને 
જોઈને તેને જીલન જ જાણે વ્મથા છે તેનો બાવ થમા કયે છે . 

ોતાના આલા પ્રસ્તાલને ઝીરી ળકે તેવુું આ વુંવાયભાું કોઈ નજયે ચડતુું નથી . 

ડેસ્સ્ડભોનાના ાત્રભાું રેખક પ્રસ્તાલા ની ફધી જ વીભાઓને લટાલીને ાત્રને પ્રસ્તાલા -રૂી યવથી 
બયી દે છે. ડેસ્સ્ડભોના ની ભનોન્સ્થસતભાું પ્રસ્તાલા સવલાઈ રેખકને કશુું જ દેખાત ુું નથી . 

 

[5] એસભબરમા :- 
એભેબરમાનુું ાત્ર એ આ નાટકની ખફુ જ અગત્મની કડી ભાની ળકામ છે , આ કડીના વશાયે આ 

નાટકનો આખો દોય વયવ યીતે ચારે છે . 

એભેબરમા આભ તો ઈમાગો ની ત્ની છે અને ઈમાગો એ આ નાટકનો ખરનામક છે . ત્માયે સ્લાબાસલક 
જ થામ કે એભેબરમા ના ણ સલચાયો ઈમાગો જેલા શળે ણ તેવુું નથી , એસભબરમાનુું હ્દમ રાગણીઓથી બયેલુું છે , 

રેખક એસભબરમાના ાત્રભાું પ્રસ્તાલાનો આયુંબ કેલી યીતે કયાલે છે તે ફાફત વૌનુું ધ્માન ખેંચે છે . 

એભેબરમા એ ડેસ્સ્ડભોના ની વશરેી છે . ડેસ્સ્ડભોના નો બયત ગુુંથણલાો રૂભાર જે તેના સત ઓથરો 
એ તેને બેટભાું આપ્મો છે તે ખોલાઈ જામ છે , અને તે જ રૂભાર એસભબરમાના શાથભાું આલી જામ છે , એસભબરમા તે 
રૂભાર ોતાના સત ઈમાગોને આે છે , ઈમાગો આ રૂભાર દ્વાયા આખુું ડમુંત્ર યચીને આથેરો ાવે ોતાની જ 
વ્શારવોમી ડેસ્સ્ડભોના નુું ખનૂ કયાલે છે . 

આ આખી ઘટના સલળે જમાયે એસભબરમાને ખફય ડે છે , ત્માયે બાયોબાય પ્રસ્તાલાના ઝયણાભાું લશમા 
જ કયે છે , તેને રાગી આલે છે કે ડેસ્સ્ડભોના નુું ખનૂ ઓથેરો એ નદશ ણ ોતે જ કયુા છે , તેલી રાગણીઓભાું તે 
ખેંચામા જ કયે છે , તેભાું ણ રેખકે એસભબરમાના ભન ને આંકલાનો અદ્દભ્તૂ પ્રમત્ન કમાા છે તે ખફુ જ આકાક ફની 
ને નાટકને જુદો જ લાુંક આે છે . એસભબરમા ોતાની જાત જે ક્યાયેમ ભાપ નદશ કયે , તેલો ધ્લની વુંબામ છે.  

 

[6] ઓથેરો :- 
ઓથેરો આ નાટકનો નામક છે . આ ાત્રની આવાવ જ આખી સલમલસ્ત ુયમ્મા કયે છે , ઓથેરોભાું 

પ્રસ્તાલાનો પ્રલેળ રેખક વયવ યીતે આરેખે છે . 
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ઓથેરો ોતાની વ્શારવોમી અને સપ્રમતભ એલી ડેસ્સ્ડભોના ને ખફુ જ ચાશ ેછે , તેને ઈમાગો ડેસ્સ્ડભોના 
અને કેસવમો લચ્ચે આડવફુંધો છે તેલી લાતની બુંબેયણી કયે છે , તેભ છતાું ણ ઓથેરો તે લાતને ભાનતો નથી તેનો 
તો વચોટ યુાલો જોઈએ. 

ઈમાગો ોતાની મોજના દ્વાયા ેરો બયતગુુંથણ લાો રૂભાર કેસવમો સધુી શોચાડે છે , અને તે 
ઓથેરો વાભે વાચો ફનલાનો એકભાત્ર આધાય વાબફત થામ છે , શલે ઓથેરો ને રાગે છે કે તેની સપ્રમ એલી 
ડેસ્સ્ડભોના એ તેની વાથે દગો કમાા છે , અને શલે તે ફદરાની બાલનાભાું ખેંચામા જ કયે છે અને આ ફદરાની બાલના 
તેની સપ્રમ ડેસ્સ્ડભોના ના ખનૂ કયલા સધુી રઇ જામ છે . 

ડેસ્સ્ડભોના ના ખનૂ કમાા છી એસભબરમા દ્વાયા વત્મ શકીકત કશલેાભાું આલે છે , ત્માયે ઓથેરો ને જાણે 
ોતાના જ ળયીય ઉય જાણે ોતે જ શથોડી ભાયી શોમ અને છી જે લેદનાનો અનબુલ થામ તેના કયતાું ણ 
દળગણી લધાયે લેદનાને તે અનબુલી યહ્યો છે , તેનો તેને બાયોબાય પ્રસ્તાલો થામ છે . 

ઓથેરોના ળયીયનુું ફધુું જ રોશી પ્રસ્તાલો ફનીને લશલેા રાગ્યુું છે , તેના એકએક અંગ ભાુંથી 
પ્રસ્તાલાની જ સગુ ુંધ આલે છે , તેનુું ભન ણ પ્રસ્તાલાનુું જ યટણ કયી યહ્ુું છે , ોતાની સપ્રમતભા ને તે વભજી ણ 
ળક્યો તેનો લવલવો તેના આત્ભા ને વજા આતો શોમ તેવુું બયયુ યીતે દેખાઈ આલે છે . 

પ્રસ્તાલારૂી ઝયણુું ઓથેરોભાું દયણૂા થત ુું શોમ તેવુું રાગી આલે છે . 

ઓથેરો જ પ્રસ્તાલાનો માામ ફની ને ઉબયી આલતુું ાત્ર ફની ગયુું છે , ઓથેરોભાું રેખક દ્વાયા 
પ્રસ્તાલારૂી ઝયણાભાું ાત્રોનો બયયુ વુંઘા ફતાવ્મો છે પ્રસ્તાલાના વુંઘા થી જ ાત્રો ોતાનો ચકાટ ફતાલીને 
બાલકોની વાભે ઉબા છે , આલા ાત્રોનો ચકાટ સલશ્વના દયેક ભાનલ ને ોતાની તયપ આકાલાભાું ખયા યુલાય 
થામ છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Be strong, get beyond all superstitions, and be free.   

~ Swami Vivekananda 

 


