KCG - Portal of Journals

1 of 3

http://www.kcgjournal.org/humanity/issue16/pankaj.php

Continuous Is s ue - 16 | Fe bruary - M arch 2015

એકાંક�કાર ઉમાશંકર જોશી
અવા�ચીન �ુજરાતી સા�હ�યના બધા જ �ુગ િવભાગોમાં ગાંધી�ુગ ઘણી બધી ર�તે િવિશ�ટ ર�ો છે . �ુરોગામી �ુગોમાં નવા �વેશેલા અને ઉદભવેલા
�વ�પો ગાંધી�ુગ આવતા તેના સ�કોના સ�ક�ય �યાસો થક� વ�ુ �ુ�તતા ધારણ કર� છે . આ �ુગમાં કર� લા સ�નકમ�થી �ુજરાતી સા�હ�યમાં આ� નામી
�ુરવાર થયેલા સ�કો િવિવધ �વ�પોમાં � ૂરતા સ�ક બળથી ખેડાણ ક�ુ� છે . �ના પ�રપાક �પે �ુજરાતી સા�હ�યમાં અમર થવા સ��યેલ �ૃિતઓ િવિવધ
�વ�પોમાં નવી િવભાવનાઓ અને નવા જ ��થ�યંતરો સાથે સ��યેલ જોવા મળે છે . ગાંધી�ુગના આવા નામી સ�કોમાં ઉમાશંકર જોશી �થમ પં��તમાં
ુ ખેડાણ ક�ુ.� તેમણે કિવતા, નાટક, એકાંક�, �ૂક�વાતા�, િવવેચન, �વાસ
આવે. ઉમાશંકર જોશીએ સા�હ�યના િવિવધ �વ�પોમાં હાથ અજમા�યો અને િવ�લ

ુ ામીઓ�ુ ં આદશ� બની રહ� તે� ું સ�ન ક�ુ� છે . ��ુખત: કિવ તર�ક� �ણીતા
સા�હ�ય, િનબંધ એમ િવિવધ �વ�પોમાં સ�મ સ�ક િસ� થાય અને અ�ગ
ઉમાશંકર જોશીએ નવા આયામો િસ� કર� શકાય તે� ું �દાન િવિવધ �વ�પોમાં આ��ુ ં છે .
ઉમાશંકર જોશીએ એકાંક� �વ�પમાં સાહ�જક િવહાર કય� છે . ‘સાહ�જક’ એ અથ�માં ક� �ણે �તરના ઉમળકાથી બહાર આ��ુ ં હોય એ �માણે તેમની
સ�ક�ય છાપ ��કત થઇ છે . તેમણે ‘સાપના ભારા’(1936), ‘શહ�દ’(1948) અને ‘હવેલી’(1977) એ �ણ એકાંક� સં�હ આ�યા છે . ઉમાશંકર જોશીને
�લવાસ દરિમયાન પિ�િમ નાટ�કારોના નાટકોના અ�યાસ પછ� નાટક-એકાંક� લખવાની �ેરણા મળ�. એ પછ� તો એકાંક� લખવાનો એવો તો ક�ફ ચડ�ો
ક� સ�ક�ચ� �યાં �ુ ઓ �યાં એકાંક� માટ� ની ઘટના શોધ� ું અને ઘટનાઓ મળ� પણ રહ�. સહજ ર�તે મળે લ ઘટનાને સ�ક પોતાના સ�ન કમ�થી એકાંક�માં
કલા�મકતાથી ઢાળ� દ� તા. �ના પ�રપાક �પે �લમાં જ 1932માં ‘શહ�દ�ુ ં �વ�ન’ અને ‘સાપના ભારા’ રચાયા. શ�આતમાં તેમના એકાંક�ઓ �લમાં
િવિવધ �ાંતમાંથી આવેલા ક�દ�ઓ સમ� વંચાતા ર�ા. ઉમાશંકર જોશીના શ�આતના એકાંક�ઓના �થમ ભાવકો એવા આ ક�દ�ઓના અ�ભ�ાયો લઇ,
જ�ર લાગી �યાં �ુધારાવધારા પણ કયા�. �લમાં � સ�જ ભાવકો હતા તેમના અ�ભ�ાય અને �સ�તા સ�કને વ� ુ જોશથી એકાંક� સ�નની �ેરણા
આપતી.
ઉમાશંકર જોશીના એકાંક�ઓમાંથી પસાર થતા જ સમ�ય છે ક� સ�કની એકાંક�ના �વ�પ િવશેની સમજ �ુ�પ�ટ છે . �ની �તીિત આપણને ‘હવેલી’
સં�હની ��તાવના તર�ક� �ુક�લા લેખમાંથી જ થઇ �ય છે . સ�કને નાટક લ�યા એ પહ�લા રં ગ� ૂિમનો સીધો અ�ુભવ ન હતો. આમ છતાં દર� ક કાય� અને
��યા સ�ક� પોતાના મન:ચ�ુ સમ� બનતી હોય તેવી ક�પના કર� સ�ન ક�ુ� છે . સ�ક� પોતાના એકાંક�ઓને અ�ભનય�મ-રં ગમંચ�મ બનાવવાનો
�યાસ કય� છે અને તેમાં ક�ટલાક એકાંક�ઓમાં ક�ટલેક �શે સફળ પણ થયા છે .
‘સાપના ભારા’ના અ�ગયાર એકાંક�ઓ પૈક� ‘�ુ ગા�’, ‘ગાજરની િપ�ુડ�’, અને ‘િવરાટ જનતા’, નગર�વનને આલેખે છે તો ‘પડઘા’ �ામ-નગર�વનને
લઇને આવે છે . ‘સાપના ભારા’, ‘બારણે ટકોરા’, ‘ઊડણ ચરકલડ�’, ‘ખેતરને ખોળે ’, વગેર� રચનાઓ �ામસમાજના જડ �રત�રવાજો, નાર� �વનની
િવષમતા�ુ-ક�ુ
ં ણતા�ુ ં ગંભીર �ચ� લઇને આવે છે . એમાં િન�પાયેલ સમ�યાઓ ચો�સ �દ� શના લોકોની હોવા છતાં સાધારણી� ૂત ર�તે િન�પાઇ હોય તેવો
અ�ુભવ કરા�યા વગર નથી રહ�તી.
મ�યમ અને િન�ન વગ�ના માણસોના િનધ�ન, કંગાળ, અધમ, પિતત અને �ુ �નતાભયા� �વનને િવષય બનાવી આવતા એકાંક�ઓ ક�ુ ણ ગભ� બની ર�ા
છે . �ામીણ સમાજની સમ-િવષમ બા�ુ ઓ�ુ ં ,તેમની િવિવધ સમ�યાઓ�ુ ં �તીિતકર િન�પણ એમાં કર� લ છે . ગામ�ુ ં એટલે ગો�ુ �ળ�ુ ં એવી સંક�પનાઓ
અને ગાંધી�ુગીન ભાવનાઓને �વ�ત કરતા �ુ �ન અને અધમ વત�ન �યવહારથી ભર� લ કપટલીલા�ુ ં િન�પણ સ�ક� દયા અને ��ાની ભાવનાઓ �વંત
રહ� તે ર�તે ક�ુ� છે .
ગામડાઓમાં દ�કર�ની સાપનો ભારો ગણવા�ુ ં �ઢ અને અમાનવીય કહ� શકાય તે� ું વલણ જોવા મળ� ું તે સ�ક� ‘સાપના ભારા’ એકાંક�માં �ગટ ક�ુ� છે .
�બાની િવધવા દ�કર� મેના તેના સાસર� ગભ�વતી થાય,મેનાની સા�ુ ધની અને મેનાના મામા દોલતરામ �બાને ફરજ પાડ� �ુ કમ� કરનાર�ુ ં નામ દ� વા
ફરજ પાડ�, શીરામાં કાચ ખવડાવી કાટ�ું કાઢવાનો ઉપાય � ૂચવાય છે પણ �બા �વીકરતી નથી. �બા મેનાને સમ�વી તેની સાથે �ુ કમ� કના�ર�ુ ં નામ
કઢાવે તો વેવાઇ નંદલાલ�ુ ં નામ �હ�ર કર� . ‘માર� શો�’ ઉ�ચાર� સં�ુલતા સ�તી ધનીની માનિસકતા �ારા કાળા કામ �ી જ કર� અને ભોગવે પણ એ જ
એ�ું ��માનસ છ� ું ક�ુ� છે .
મ�યમ અને િન�ન વગ�ના માણસોના િનધ�ન, કંગાળ, અધમ, પિતત અને �ુ �નતાભયા� �વનને િવષય બનાવી આવતા એકાંક�ઓ ક�ુ ણ ગભ� બની ર�ા
છે . �ામીણ સમાજની સમ-િવષમ બા�ુ ઓ�ુ ં ,તેમની િવિવધ સમ�યાઓ�ુ ં �તીિતકર િન�પણ એમાં કર� લ છે . ગામ�ુ ં એટલે ગો�ુ �ળ�ુ ં એવી સંક�પનાઓ
અને ગાંધી�ુગીન ભાવનાઓને �વ�ત કરતા �ુ �ન અને અધમ વત�ન �યવહારથી ભર� લ કપટલીલા�ુ ં િન�પણ સ�ક� દયા અને ��ાની ભાવનાઓ �વંત
રહ� તે ર�તે ક�ુ� છે .
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‘ઊડણ ચરકલડ�’ કજોડા લ�નની વાત લઇ આવે છે . વર ક�યાના મનની વાત� ુ ં સ�ય ��યા વગર દહ�જ-દગીનાની લાલચમાં વરક�યાના મા-બાપ
યૌવનના આનંદૌ�લાસ પર થતા દમનનો અને �ગ
ં ૂ ી વેદના�ુ ં સબળ આલેખન સ�ક� ક�ુ� છે . ‘કડલા’માં છતી ખેતીએ પારાવાર ગર�બીમાં �વતી હ�તીને
વેવાઇની મહ�માનગિત માટ� , વાણીયાને �યાં ઉધાર મકાઇ લેવા પગનાં કડલાં ગીરવે � ૂકતાં થતા અપમાન-સંકોચ અને વા�ણયાની � ૂત�તા બ� ૂબી િન�પે
શોષ�ની અમાનવીયતા અને શોિષતની લાચાર��ુ ં વલોવી નાખે તે� ું િન�પણ કર� છે . ગામડાંઓમાં ��ઢવાદ� નાતના બંધનો અને �ુ �રવાજોના કારણે �ૂવે
પડવાનો વારો આવે તે� ું િન�પણ ‘ખેતરને ખોળે ’ માં ક�ુ� છે તો ‘શ�યા’માં દ�કર� જ�મે તો પથરો જ�યો તેવી �ધ લોક�ુ �ચ�ુ ં િન�પણ ક�ુ� છે .
જોક� �ામીણ સમાજ�ુ ં આલેખન કરતા એકાંક�ઓ કરતાં નગર�વનને િવષય બનાવતા એકાંક�ઓ ઓછા આકષ� તેવા છે . અલબ� ‘�ુ ગા�’માં આદશ�ઘલ
ે ો
પિત હરનાથ ��ચય�ના �તથી �ુ ગા�ના �વનને �ુ�ક કર� નાખે છે . હરનાથના િન�ટના િમ� સાથે િનકટતા અ�ુભવતી અને અનાથ જ�મેલા બાળકનો
ુ ાર� નાંખવની �ુ�ધ ઘેલછા ધરાવી �વતી નવી
�વીકાર કરતી �ુ ગા�ની વેદના �ુપેર� લેખક �ગટાવી શ�ા છે . પોતાના િવચારો �ારા જગત આખાને �ધ
પેઢ� પર કટા� કય� છે .
બી� સં�હ ‘શહ�દ’માં અ�ગયાર રચનાઓ છે �માં બે અ�ુવાદ તથા એક ર� �ડયો �પક છે . એમાં ‘િવદાય’, ‘પાર�ુ’,
ં ‘માણેકચોક’, અને ‘શહ�દ’, મંચન�મ
રચનાઓ બની છે . િવદાયમાં ઉમાશંકર�ુ ં ‘બળતાપાણી’ કા�ય �ણે નાટ��પ પા��ુ ં છે . ‘માણેકચોક’ એકાંક�માં ત�કાલીન અમદાવાદની પ�ર��થિત� ુ ં
માણેકનાથ �વા નગરદ� વતાના ભા�ય �પે ક�ુ� છે . ‘શહ�દ’માં બાળાઅઓના દ� હભોગને ઓમનાથ અટકાવવી શક� છે પણ આ�માના ભોગને અટકાવવા માટ�
ું નાટ��પ આપી મંચન�મ એકાંક� આ��ુ ં છે . બાક�ના એકાંક�ઓ સામા�ય ક�ાના િનવડ�ા
એણે �ાણની આ�િુ ત આપી શહ�દ� વહોરવી પડ� છે એવા વ��ને
છે .
ઉમાશંકર જોશીનો �ીજો એકાંક� સં�હ ‘હવેલી’ માં ‘હવેલી’ તથા ‘હળવા કમ�નો � ુ ં નરસૈયો’ �વા બે મૌ�લક તથા �ુ�રિપ�ડસ�ૃત નાટક ‘ઇ�જ�ફિનયા’ના
�િતમ ��યના અ�ુવાદ સમેત�ુ ં �ુન�ુ�
� ણ છે . ‘હવેલી’માં માનવમનની અિતસં�ુલ ગિતિવિધ�ુ ં રોચક િન�ુ પણ ક�ુ� છે . ‘અનાથ’ એ શાંતા�ઝના મંડળ માટ�
બે પેઢ�ના �તરને બે �થળોમાં વહ�ચ� તેર પા�ોને લઇને લખાયેલ અને ભજવાયેલ એકાંક� છે .
એકાંક�કાર તર�ક� ઉમાશંકર જોશીની િવશેષતાઓ િવશે જોઇએ તો તેઓ િવષયની પસંદગી માટ� �થમ નાટ�ા�મક�ણને પસંદ કર� છે . એકાંક�ની શ�આત
કટોકટ�ભર� �ણથી કર� છે . ‘સાપના ભારા’માં �ુવાન મેના�ુ ં િવધવા અવ�થામાં ગભ�વતી થ�ું અને તેને કારણે ઘરના સ�યો�ુ ં તંગ પ�ર��થિતમાં આવી
ું ા �ેમમાં પડ�ું અને તેમાંથી કટોકટ� સ��વી, ‘કડલાં’માં ઘર� આવેલા વેવાઇ�ુ ં
જ�ુ,ં ‘ઊડણ ચરકલડ�’માં વાલીના લ�ન �સંગે ચંદણી�ુ ં અણવર ક��ન
�વાગત કરવા �નથી પણ �હાલા કડલા દ�ુચદ
ં શેઠને કાઢ� આપતા હ�તીની મન:��થિત, ‘હવેલી’માં આદશ�વાદ� ક�શવ �ધાન બ�યા પછ�
સામા�યજનોની પ�ર��થિત�ુ ં માિમ�ક �ચ�ણ- આ બધી નાટ�ા�મક �ણોને પસંદ કર� સ�ક� તેમના એકાંક�ઓને કલા�મક ઘાટ આ�યો છે .
એકાંક�ઓમાં સંવાદ�ુ ં અ�યંત મહ�વ હોય છે . સંવાદોના મા�યમથી જ પે�કો પા�-પા� વ�ચેના સંબધ
ં ો અને સંઘષ�ની �ણ થતી હોય છે અને પા�ોની
ઓળખ ઊભી થતી હોય છે . એકાંક�ને ગિતશીલ બનાવવા સંવાદો અગ�યનો ભાગ ભજવતા હોય છે . ઉમાશંકરની િવશેષતા એ છે ક� તેમણે સાબરકાંઠાના
ઇદર �દ� શની તળપદ� બોલીનો તેમના એકાંક�માં સમથ�તાથી �યોગ કય� છે . �ામ�દ� શની બોલીમાં �યંગ, કટા�, િતર�કાર, નમ�-મમ� વગેર� �ગટ કરવા
તેમણે જ�ર જણાય �યાં ��ઢ�યોગો, કહ�વતો, અને �થાિનક લોકગીતોના �યોગ �ારા �ાિમણ વાતાવરણ ખ�ુ ક�ુ� છે . લેખક� સંવાદનો ઉપયોગ કર�
સામા�જક �ુ �રવાજો, અ�ાન, દં ભ, �ુ �ટલતા, વેર� ૃિત, શોષણખોર�, નાર��વનની લાચાર� અને તેમાંથી સ��તી ક�ણતા સફળતાથી ઉ�ગર કર� શ�ા

છે . સ�ક� યો�ય િવષય પસંદગી �ારા સંવાદોની ચો�સ પસંદગી �ારા એકાંક�નો ઉઘાડ કર� �વ�રત િવકાસ સાધી સંઘષ�- કટોકટ� િનમા�ણ� ુ ં એ�ું �ુ શળ
સંકલન ક�ુ� ક� તેમનાં એકાંક�ઓ વાચકો પર અિવ�મણીય છાપ � ૂકતા ગયા. તેઓ ભાષામાં લાઘવના આ�હ� હતા. ઓછામાં ઓછા શ�દો �ારા �ભાવક
અસર ઊભી કરવાની શ��ત તેમની ભાષામાં દ� ખાય છે . �મ ક� ‘ઊડણ ચરકલડ�’માં વાલીના લ�નમાં ચંદણી અને અણવર ક�� ુ વ�ચે �ેમ થાય, ક�� ુ �ેમના
ું ા બાપ સાથે ગોઠવાય �ના �તને તેમણે ભાષાના સમથ� ઉપયોગ �ારા સબળ બના�યો છે .
�તીક તર�ક� હાર ભેટ આપે પણ ચંદણીના લ�ન ક��ન
�વી : (જવા કરતાં-ચંદણીનો હાથ પકડ�ને) અલી ચંદણી, ક�� ુ તો તારો...., ક� ભાઇ ક� દ�કરો?
ચંદણી : (ઉડાવતી) એ તો અમથો અણવર જ...
�વી : (ઉતાવળ�) હ�ડ,પગ ઉપાડ, ચંદની!વા...લી...
ચંદણી : દોડ! દોડ! ક�...�ુ.....
(બંને અ�ૃ �ય થતાં હોય �યાં �ુધી)
�વી : � ું તો ર� બેની ઉડણ ચરકલડ�....
આમ, લ�નગીતની � ૂળ પં��ત ‘અમે ર� દાદા ઊડણ ચરકલડ�’ ને પણ ચંદણીની �યથા �ગટ કરવા એકાંક�કાર ‘� ુ તો ર� બેની ઉડણ ચરકલડ�’ એમ શ�દ
ફ�ર �ારા ભાવકપ�ે પણ સ��તાની અપે�ા રાખી �તને િવિશ�ટ ભાષા �યોગથી ક�વો સમથ� બનાવી દ�ધો છે .
ઉમાશંકર� પા�ાલેખનમાં કસબ દ� ખાડ�ો છે . તેમના એકાંક�ઓમાં પા�ો ઓછા છે . મંચ પર દ� ખાતા પા�ો તેમના વાણી વત��ે કારણે ચો�સ કામગીર�
બ�વે તેની સાથે સાથે � ૂ�ચત પા�ો પણ સબળ કામગીર� બ�વે છે . ‘સાપના ભારા’માં મેના અને નંદરામ, બારણે ટકોરા’માં પર� ુ ગોર, ’ઊડણ
ચરકલડ�’ માં િવ�લ ઠાકર, હવેલીમાં ક�શવ �ધાન, વગેર� પા�ો � ૂ�ચત હોવા છતાં પણ બનતી ઘટનામાં ક��માં રહ� છે અને �ૃિતની �તર�યથાના જનક
બની રહ� છે . ઓછા પા�ો, ઓછા �સંગો, ઓછા �વેશો રાખી તેમણે �યાં સંયમ દાખ�યો છે �યાં એકાંક� લ�ગામી બની શ� ું છે અને તેઓ સફળ થયા છે .
‘�ુ ગા�’ને તેના ઉદાહરણ તર�ક� લઇ શકાય. �ુ�ય પા�ોની સાથે ગૌણ પા�ો પાસેથી પણ તેઓ ધા�ુ� કામ લઇ શ�ા છે . લીલી (સાપના ભારા), ચંચળ
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(બારણે ટકોરા), �વી (ઊડણ ચરકલડ�), �ુખરામ (કડલાં) વગેર� ગૌણ પા�ો �ુ�ય પા�ોની વેદના �યથા �ય�ત કરવા મા�યમ બની આવે છે . એટલે ક�
તેમના એકાંક�ઓમાં ગૌણ પા�ો પણ અિનવાય�તાની એરણ પર આવે છે .
તેમના એકાંક�ની આ િસવાયની િવશેષતાઓ જોઇએ તો ઉમાશંકર નાટ�ા�મક વળાંકો લાવી તેની �રાકા�ઠા િનમા�ણ કર� અને તેનો ચોટદાર �ત તરફ લઇ
જવામાં સાર� ર�તે ખપમાં લઇ શ�ા છે . �ાર� ક અણધારા વળાંકથી �ે�કો િવચાર ચકરાવે ચઢ� �યાં અણધાય� �ત લાવી કલા�મકતા િસ� કર� દ� ખાડ� છે .
‘પડઘા’માં માનસશા�ીય આલેખન કર� �યોગશીલતા દાખવે છે તો નાટ��પંચ પણ ઊભો કર� શક� છે .
જો ક� આ બધી ચચા�નો મતલબ એવો નથી ક� ઉમાશંકરના બધા જ એકા�ક�ઓમાં આ �કારની િવશેષતાઓ જોવા મળે છે . તેમના બધા જ એકાંક�ઓ
સંતપ�ક બની શ�ા નથી. શહ�ર� િવષયવ�� ું ધરાવતા એકાંક�ઓ �માણમાં નબળા વ�ુ લાગે છે . સા�હ��યકતા અને મંચન�મતાનો �ુમેળ બધા એકાંક�માં
કર� શ�ા નથી. �યાં પા� �સંગોની બ�લ
ુ તા છે �યાં એકાંક�નો વ�ુ પડતો િવ�તાર રોક� શ�ા નથી અને એકાંક� ��તાર� થયા છે . �ાંક ��� ુિતકરણ

સંદભ� આવતા � ૂચનો �ાર� ક અ�યવહા�ુ બની રહ� છે . ક�ટલાક એકાંક� કલાઘાટની ર�તે નબળા પડ� છે . જો ક� એકાંક�ના કલા �વ�પને ઘાટ આપવામાં અને
િવકસાવવામાં તેમજ ભાષા �યોગમાં ઉમાશંકર� મો�ુ ં યોગદાન આ��ુ છે . જો સ�ક� આ �વ�પમાં લાંબા સમયપટ પર કલમ ચલાવવાને બદલે ભાવ, ભાષા
અને રચના ��ુ��તઓ�ુ ં સાત�ય �ળવી સ�ન ક�ુ� હોત અને અપે��ત મંચીય�મતાઓને �યાને લીધી હોત તો �ુણવ�ાસભર એકાંક�ઓ �ા�ત થયા
હોત.

સંદભ� �ંથો:
1. ચ�ુજરાતી સ�હ�યનો ઇિતહાસ : �ુજરાતી સા�હ�ય પ�રષદ
2. અવા� ચીન �ુજરાતી સ�હ�યનો ઇિતહાસ : રમેશ િ�વેદ�
3. ઉમાશંકર જોશી: નાટકકાર : મન�ુખલાલ ઝવેર�
4. ઉમાશંકર જોશી સ�ક� �િતભા : મફત ઓઝા

***************************************************
ડૉ. પંકજ પટ�લ
�ુજરાતી િવભાગ,
સરકાર� િવનયન કૉલેજ, બાયડ
�જ: અરવ�લી.

Copyright © 2012 - 2016 KCG. All Rights Reserved. |

Powered By : Knowledge Consortium of Gujarat

16-02-2016 00:31

