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ભગવદ��ુક�ય – જનસાધારણ�ું નાટક

પભગવદ��ુક�ય એક �હસન છે. �હસન �પકનો એક �કાર હોઇ તેની સફળતા  –િન�ફળતા રંગમયં �ારા જ �ણી શકાય. મને શકંા નથી ક�
ભગવદ��ુક�ય રંગમચં પર સફળ નીવડ� શક� તે� ું �હસન સા�બત થ�ું હશે. �ુદંરમે ન���ું છે તેમ ભગવદ��ુક�ય ભજવા�ું �યાર� નાટકના વ��નુા
�તાપે તથા અ�ભનેતાઓની શ��તને લીધે તેનો હા�યરસ �બૂ સફળતાથી ખીલેલો.

આ �હસન ભાગમાં વહ�ચાય��ું છે.

( 1 ) ગ�ણકા વસતંસેનાના �વેશ �વૂેનો શા��ડ�ય અને પ�ર�ાજકના સવંાદ�પે આલેખાયેલો �શ અને

( 2 ) ગ�ણકા સાથેનો �સગં.

�થમ �શમાં ગિતશીલતા ઓછ� છે. તેની સફળતાનો આધાર સવંાદો પર, ખાસ Dialogue Delivery પર છે. અહ� લેખક� ું નામ ધમ�-દશ�ન પરના
કટા� �ારા હા�ય િન�પ� કરવા�ું છે. તે કાળમાં ધાિમ�ક લાગણી �ૂભાય તેવાં આળાં ભાવક �ે�કો નહ� હોય, ન�હતર આ �હસન પર �િતબધં �કૂાયો
હોત. ભગવ�ીતાથી માડં� બધાં દશ�નશા�ોની ઠ�કડ� ઉડાવી છે. એના લેખક� વૈદકને પણ છોડ� ું નથી. એટ�ું ચો�સ ક� આ હા�ય કોઇ િવિશ�ટ વગ� માટ�
નથી કારણ ક� શા��ડ�ય જન-સાધારણનો �િતિનિધ છે. ગીતાનો ��થત�� એની સમજમાં ઊતરતો નથી. આસ��ત ક� ફળની ��હૃા િવના કોઇ ધમ� – કમ�
એ ક�પી શકતો નથી. સા�ંયનાં ત�વોનો પાર પણ એ પામી શકતો નથી, પામી શકવાનો પણ નથી. એને તો ત�વનાં �પૂણાં ��ુછ લાગે છે. એના
�યવહારમાં પેટ ભર�ું અને �વ�ું એ જ ક����થાને છે.

આ �િૃતને કારણે શા��ડ�ય�ું પા� િવ�ૂષકની �હૃદ આ�િૃ� ��ું બ��ું છે. એ આહારને �ાધા�ય આપનાર ��ુનો જય બોલાવે છે. અને એનો એકરાર કરતાં
અચકાતો નથી. એની આ િનખાલસતા આપણને આકષ� છે. એણે પેટને ખાતર જ બૌ� ધમ� �વીકાયો હતો. શા��ડ�યની સામે પા�ર�ાજક� ું પા� હા�યા�પદ
��થિતમાં �કૂાઇ �ય છે. એની તા��વક ચચા� પણ હા�ય િન�પિ��ું આલબંન બને છે. �ને રંગમચંનો �યાલ હોય તે સમ� શકશે ક� બે પા�ોમાં પ�ર�ાજક
હા�ય�ું ક��� છે. અને એનો િશ�ય શા��ડ�ય હા�ય નીપ�વનાર, ��ુુભાવે ઉ�ચારાતાં પ�ર�ાજકનાં કથન પણ એને કોઇ ર�તે ગૌરવા��વત કર� શક� એમ
નથી. �મ ક� પ�ર�ાજક કહ� છે

પ�ર�ાજક – અહ� બેસીએ

શા��ડ�ય – ચો��ું નથી અહ� તો

પ�ર�ાજક – અર�ય પિવ� ગણાય છે. ��ૃવી િનદ�ષ ગણાય.

શા��ડ�ય – એમ કહોને ક� થાક લાગે ને બેસ�ું હોય �યાર� બ�ું જ પિવ� થઇ �ય છે.

પ�ર�ાજક – ના,ના �િુત�ું �માણ છે �ું નથી કહ�તો. સાભંળ ક�ું છે ક� બી�ઓના અ�હત સામે �હત કરનારાઓ પોતે જ �માણ�પ છે.

શા��ડ�ય – પણ આમ બ�ુ બડબડ કયા� કરનારાનો મત �માણ�પ હોઇ જ ન શક�.

આમ આ બે પા�ો તેની િવશેષતાને કારણે આ �થમ �શને �વતં રાખી શક� છે. તેમા ંDramatic actions નથી. અને તે િવના નાટકમાં સવંાદ નીરસ
બ�યો નથી. આ ખડંના �તભાગમાં શા��ડ�ય ઉ�ાનમાં �વેશતાં વાઘથી ભયભીત થાય છે. તેમાં �ટ�જ પર કાય�વેગની શ�તા છે..

બી� ખડંમાં તો Situation �ારા જ હા�ય િન�પ� થાય એમ છે. પ�ર�ાજકનો આ�મા ગ�ણકાના �ખુે બોલતો હોય અને પ�ર�ાજકમાં ગ�ણકા બોલતી હોય
તે પ�ર��થિત જ હા�ય િન�પિ� માટ� પયા��ત છે. શે�સપીયરના “ ટવે�ફથ નાઇટ “માં આ મોટ�ફનો ઉપયોગ થયો છે. �જુરાતીમાં �ી કનૈયાલાલ �નુશીના
’’ છ�એ તે જ ઠ�ક ’’ નાટકમાં પણ આ જ મોટ�ફ વપરાયો છે. �ણે આ નાટકને ભજવાતાં જો� ું હશે તેને આ પ�ર��થિત �ારા �વેશ એ મોટ�ફ �ૂનો છે. પણ
બોધાયન અહ� હા�યિન�પિ� માટ� તેનો ઉપયોગ કર� છે. તેમાં એની હા�ય�ઝૂ �ય�ત થાય છે. જો ક� બોધાયન આ Situation વધાર� લબંાવી શ�ા હોત.

પરં� ુ �ારં�ભક કટા���ુત ખડં વધાર� ભાગ રોક� છે.

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue16/varsha.php

1 of 3 16-02-2016 00:34



એક નાટ�િવવેચક� ન���ું છે ક�

“  The  principal function  of the  theatre  is  to  give  pleasure. It  is  not  the  principal function  of the  theatre  to
strengthen peace or to improve morality or to establish a good social system, churches already exist for these
purpose. It is the duty of the theatre not to make men better but to render them harmlessly happy.”:

Harold Hobson. Sunday Times ( 25 October 1959 )

બતો�ટ �ેકટનો  Didactic theatreમાં પણ  enter taining  ને �ાધા�ય આપે છે. સારાં સ�ં�ૃત નાટકોમાં આ જોઇ શકાય છે અને �હસન તો
Entertaining માટ� જ હોય છે. તેના આલબંન તર�ક� એ સમાજના કોઇ પણ �ગને લઇ શક�, �ય��તની કોઇ પણ ખાસિયતને લઇ શક�. અહ� ધમ� –
દશ�ન તથા ��ુુપદ પર કટા� �ારા હા�ય િન�પ� ક�ું છે..

બોધાયનમાં સચોટ સવંાદ આલેખનશ��ત, પા�ા�સુાર� ભાષા, કયાકં �ય�ત થ� ું તે� ું કિવ�વ એ બધાની વાત કરવા�ું �ુ ં જ� ું ક�ંુ �.ં મા� એના િનિમ�ે
�હસનના કથાવ��મુાં આવતી અવા�તિવકતાની થોડ� ચચા� કરવા ધા�ંુ �.ં

Realism નો થાભંલો પકડ�ને ઊભા રહ�લા વાચકો અને િવવેચકો અનેકવાર આવા ��નો ઊભા કરતા હોય છે ક� આ�ું કયાયં બન� ું હશે પહ�લી વાત ક�
આવા �ખૂ� િશ�યને આવો િવ�ાન અને ચમ�કાર� યોગી ��ુુ �ાયં સભંવે ? ને વળ� આ ��ુુ પરકાયા�વેશ પણ સાધી બતાવે છે. પા�ોમાં યમ�ૂત પણ
આવે છે. આવાં અલૌ�કક ત�વોને શી ર�તે માની શકાય

આજના Theatre of the Absurd નાં નાટકોમાં પણ ન બની શક� તે� ું ઘ�ું બ�ું આવે છે. �મ ક� ઇયોને�કોના એમેડ�માં શબ મો�ંુ થ� ું આવે છે ને ��ુય
પા�ોના દ�વાનખાનામાં એનો પગપેસારો થાય છે. આવાં તો ઘણાં દ�યો કહ� શકાય. મા�ટ�ન એ�લીન એને poetic Image ગણે છે. અહ� એ� ું ક�ું
અથ�ઘટન સભંિવત ખ�ંુ ? કહ�વાય છે ક�.

Each of the  playwrights  concerned Seek to  express  ho  more  and no  less  than his  own personal vision of the
world.

ભગવ��ુક�યમાં બોધાયન�ું vision  �ું એવો ��ન પણ થાય. એનો જવાબ આપવો ��ુક�લ નથી. પરં� ુ અહ� બનતા �સગંોમાં કશી કશી �પ�ટ
સાકં�િતકતા નથી તે ક�લૂ�ું જોઇએ. જો ક� એનાથી નાટકને કોઇ ર�તે ખમ�ું પડ� ું હોય એમ �ું માનતો નથી. સા�હ�યની એક આગવી reality હોય છે.

સ�કમા� હમંેશ એ વા�તિવકતાને આધારશીલા બનાવી એના ઉપર પોતાના સ�નને �થાપતો હોય છે. બોધાયને ��ુુપદ પર અસરકારક કટા� કર�
નાટક િસ� ક�ું છે..

પ�ર�ાજક શા��ડ�યને િશ�ય બનાવવા પરકાયા – �વેશનો �પંચ આદર� છે. અને તેમાં જ એના કાળના સમાજ ઉપર એણે ધાય� કટા� કયો છે. તે
સમયની ધાિમ�ક ��થિતનાં પણ અહ� દશ�ન થાય છે. પરં� ુ બોધાયને સજ ��ું શા��ડ�ય�ું પા� સામા�ય મ��ુય�ું �િતિનિધ�વ કર� છે. એ ગ�ણકાને જોતાં કહ�
છે. ધવ વાતોને મોજ છે. આપણી પાસે ધન હોત તો તેના �ગુથી માડં� આજ �ધુીમાં ક�ટલા અબજ માણસોએ એક યા બી� ર�તે િનઃ�વાસોમાં વ�ટાળ� આ
વા� ક�ું હશે અને તેથી જ આ પા� આપણો સમભાવ પામે છે. આપણને �પશે છે એ અથ�માં �ુ ં ભગવદ��ુક�યને Communist drama કહ�શ.

પોતાના ��ુુ�ું �નેહ િવના�ું વત�ન એ વેઠ� શકતો નથી. કોઇ મ��ુય �ય��તના મરણને કશી પણ લાગણી િવના ��ુુ જોઇ રહ� છે. �યાર� શા��ડ�ય ઉ�ક�રાઇ
�ય છે ને ��ન કર� છે. મન પણ તમારા �વો ( િન��ુર ) કર� ��ૂો છે �બચાર�ની કાઇંક �ચ�ક�સા તો કરો.

શા��ડ�ય માટ� પેટ ભરવા – �વવા માટ� કોઇક ��ુુ�ું િશ�યપદ �વીકારવા િસવાય બીજો ઉપાય નથી. એને �તરથી એ ગમ� ું નથી. એ�ું �તર તો
આસ��તમાં જ રમે છે. રાગ એ જ સવ��વ છે એને મન, પરં� ુ આ�િવકા અથે એ િશ�યપણાનો �પંચ આદર� છે. શા��ડ�યની �ામા�ણકતા િવશે ��ન ન
થવો જોઇએ. એ પ�ર�ાજક સામે ક�ું �પાવતો નથી. એ �પ�ટ કહ� શક� છે ક� તમે �યાન ધરો. �ું ભોજન�ું �યાન ધ�ંુ �.ં સાધારણજન માટ� તો રોટલાનો
��ન સૌથી મોટો હોય.

બી� તરફ ��ૂપ પણ ધનવાન રામીલક, વસતંસેના �વી �વ�પવાન ગ�ણકા સાથે આનદં ઉપભોગ માણી શક� છે. બે વગ�� ું આલેખન પણ બોધાયનને
અ�ભ�ેત હશે જ, એક ધન વૈભવથી ભોગમાં આળોટનારો વગ� અને બીજો ��ૂયાં જનોનો વગ�, � સપંિ�ના �વ�છદં ઉપભોગને સકામ નજર� તાક� રહ� છે.

ગ�ણકાના �તૃદ�હનો �પશ�વાની શા��ડ�યની �િૃતમાં કોઇને Neerophila  પણ જણાય. પરં� ુ આ િવ�ૃિત નથી. �વતં ન�હ તો �તૃ અવ�થામાં પણ
ગ�ણકાને �પશ� જોવાની �િૃતમાં એની ગર�બી જ કારણ�પ હશે.

ભગવદ��ુક�યમાં હા�યની સાથે તેના લેખક� આ પણ આલે��ું છે. દંભી લાલચી ચેલા તો છે જ પરં� ુ અહ� ચેલાની લાલચનાં �ળૂ પણ છતાં થાય છે.

ભગવદ��ુક�ય�ું હા�ય �લૂી શકાય એ�ું નથી.

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

Dr. Varsha H. Patel
Arts college, Shamlaji
Dist – Aravali
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