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"�જુરાતી નાટક" નાટ�સમી�ા�ું માગ�દશ�ન

�જુરાતી સા�હ�યમાં નાટક સા�હ�ય િવશે મહ�વનાં સદંભ��થંો �ા�ત થયાં છે.  �વા ક�,  ‘નાટ�દપ�ણ’,  ‘નાટ�કળા’,  ‘નાટક િવશ’ે,

‘ભરત�ુ ં  નાટ�શા�’, ‘�તૂન નાટ� આલેખો’, ‘�જુરાતી નાટ� સા�હ�યનો ઉદભવ અને િવકાસ’, ‘રંગ�િૂમ’, ‘�િતભાવ’, ‘વા�મય
િવમશ�’, ‘નાટ� લેખન’, ‘નાટ�રસ’, ‘અથા��તર’, ‘�ત અને �યોગ’, ‘સમી�ા’ વગેર�. આ સદંભ��થંોમાં સ�ં�ૃત નાટ�શા�ની શા�ીય
ચચા�, �જુરાતી નાટકમાં તેનો �ભાવ તથા વત�માન સમયના નાટકોમાં જોવા મળતા �યાવત�ક લ�ણો િવશે ન�ધપા� ઉ�લેખો થયાં
છે. સા�હ�યના �વ�પો વ�ચે ‘નાટક’ કઇ ર�તે �ુ�ંુ પડ� છે તથા તેને સામા�જક �વ�પ કહ��ું ક� સા�હ��યક �વ�પ કહ��ુ,ં તે િવશનેી તા��વક
ન�ધ પણ કયાકં કયાકં જોવા મળે છે. આ સદંભ� ડો. સતીશ �યાસ �ૃત ‘�જુરાતી નાટક’  �થં ન�ધપા� નીવડ� છે. સતીશ �યાસ
વત�માન સમયના ઉ�મ નાટ�કાર છે. ‘કામ�ુ’, ‘પ�પુિત’, ‘���ુલમાલ’, ‘જળને પડદ�’, ‘�ળૂનો �રૂજ’, �વા �વત�ં નાટકો અને ‘નો
પા�ક�ગ’,  ‘તીડ’  �વા એકાકં� સ�ંહોથી તેમની નાટ���િૃત સ�કતા વધાર� છે.  ‘આ�િુનક કિવતામાં ભાષાકમ�’  તથા ‘�તૂન નાટ�
આલેખો’ એ તેમના િવવચેન �થંો છે. આ અ�સુધંાનમાં ‘�જુરાતી નાટક’ �થંમાં સશંોધક તર�ક� તેમ�ું કાય� ક�� ું છે તે �લૂવવાનો
આશય નથી. પરં�,ુ �જુરાતી સા�હ�યના નાટ�સા�હ�યમાં ક�ટલાકં ન�ધપા� નાટકો અને અ�ય અ���તુ નાટકો િવશે તેમણે � શોધ
ચલાવી છે તે િવશે મને યો�ય લાગેલ �િતભાવજ�ય ક�ટલીક ન�ધ �ગટ ક�ંુ �.ં

‘�જુરાતી નાટક’  �થંના આરંભમાં જ સતીશ �યાસ િનવદેન કર� છે,  "અ�હ� પારસી નાટકોની વાત પણ છે તો ઉમાશકંર �વાના
અ�થં�થ ‘અનાથ’ નાટકની પણ વાત છે. કોઇક નાટ�કારનાં એકાિધક નાટકોની વાત પણ છે તો કોઇકને સાવ છોડ� પણ દ�ધા છે. આ
સરવૈ�ું નથી,  ��થ�યાતંર છે,  માટ� એમ ક�ુ� છે. ઇિતહાસે �ની ન�ધ ઓછ� લીધી હશે એવી રચનાઓ પણ અહ� છે". (‘�જુરાતી
નાટક’ ના િનવદેનમાથંી). સશંોધકના િનવદેનને �યાનમાં રાખી આ �થં િવશે િવચાર િવમશ� કર�એ. ���તુ �થંમાં પસદંગી�ૃત થયેલા
નાટકોને �ણ �મમાં વહ�ચી શકાય.

૧. �જુરાતી સા�હ�યનાં ન�ધપા� નાટકો. �વા ક� ‘િમ�યા�ભમાન’, ‘કા�તા’, ‘રાઇનો પવ�ત’,  ‘કાકાની શશી’, ‘આગગાડ�’, ‘ધરા��ુર�’,
‘િશ�વલક’,  ‘કોઇ પણ એક �લ�ું નામ બોલો તો’     ‘�ુમારની અગાશી’,  ‘�મુનલાલ ટ�.  દવ’ે,   ‘�લકા’,   ‘અ�મેઘ’,   ‘રાઇનો
દપ�ણરાય’, ‘િતરાડ’, ‘પી�ં �લુાબ અને �ુ’ં,  ‘ક�મ મકન� કયાં ચા�યા?ં’  ઇ�યા�દ નાટકોનો અ�યાસ.

ર. ઓછા ���તુ થયેલાં નાટકો �વા ક�, ‘લ�મી’, ‘�લુાબ’, ‘કળ�ુગ’, ‘સૌભા�ય �ુદંર�’, ‘રોમન �વરાજય’, ‘રામલો રો�બન�ડુ’,
‘પ�ર�ાણ’,  ‘ન�ક’,  ‘��ૃવીરાજ ચૌહાણ’ વગેર� નાટકોનો અ�યાસ.

૩.અ���તુ બનેલાં નાટકો �વા ક� ‘અનાથ’,  ‘�ળુ� વધૈ�ય�ચ�’,  ‘પારસી બ�ચો-કાકા પાહલણ’,‘સર� જ� ું �રૂત’,  ‘અ�લાબેલી’,
 ‘�વનનો જય’,  ‘અ.સૌ.�ુમાર�’,  ‘મનનો �તૂ’ વગેર�.

ઉપ�ુ�કત નાટકોના અ�યાસની પસદંગી �વ�ૈ�છક હોવાથી ���તુ-અ���તુ નાટકો િવશનેી ન�ધ �ા�ત થઇ શક� છે. આ નાટકોમાં
ઐિતહાિસક, સામા�જક ક� રાજક�ય ��થિતનો �પશ� છે ક� ક�મ? તેની ન�ધ દર�ક નાટકોના અ�યાસમાં છે. વળ�, આ નાટકો �ધુારક�ગુ,

પ�ંડત�ગુ, ગાધંી�ગુ તથા આ�િુનક�ગુના ન�ધપા� નાટકોમાથંી પસદં થયા હોવાથી ‘�જુરાતી નાટક’ �થં નાટકના િવકાસનો એક
ભાગ બની રહ� છે. �થંના �ારં�ભક બે �કરણોમા ં‘નાટક�વ�પની િવલ�ણતાઓ’ તથા ‘નાટ�લેખન’ િવશે �ડાણ�વૂ�ક ન�ધ �ગટ થઇ
છે.

‘નાટક �વ�પની િવલ�ણતાઓ’  િવશનેા �કરણમાં સા�હ�ય �વ�પો વ�ચે થતી �લુનાઓને નકારતા સતીશ �યાસ કહ� છે, ‘ત�વતઃ
�વ�પો વ�ચે થતી �લુના શકય જ નથી. કોઇ �વ�પ ચ�ઢયા� ું ક� ઉતર� ું હોઇ જ ન શક�. � તે �વ�પોની પોતાની િવશષેતાઓ અને
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મયા�દાઓ િવલ�ણતાઓ અને �યાવત�કતાઓ હોય છે. સ�ક� એને કઇ ર�તે ખેડ�ું છે અને એમાં ક�વા પ�રણામો �ા�ત કયા� છે એને
આધાર� જ એ�ું ��ૂયાકંન થઇ શક�’ (�.ૃ૧, ‘�જુરાતી નાટક’) આમ, સા�હ�ય �વ�પોનો �વત�ં અ�યાસ થવો જોઇએ તેમ �ચૂવીને
‘કા�યે�ુ નાટકં ર�ય�’્  ને આ અથ�માં �લુના કરવા�ું ટાળવા કહ� છે.

સતીશ �યાસની દ��ટએ સા�હ�ય�ું મા�યમ ભાષા છે.  પરં�,ુ  નાટક તો �ારંભકાળથી જ ���િુત સાથે સકંળાયે�ું છે.  �માં ભાષા
અ�ભનયમાં �પાતં�રત થઇ �ય છે. આમ, ‘ભાષા’ અને ‘અ�ભનય’ એવા ��-મા�યમને બદલે અ�ભનયને જ નાટક� ું મા�યમ ગણાવે
છે. એ ર�તે તો તે સા�હ�ય�ું �વ�પ હો�ું સભંિવત નથી. એવી ચચા� �થંમાં ર�ૂ કર� છે. તેઓ નાટકને બોલની નહ� ‘ચાલ’ની ભાષા
ગણાવે છે. આમ, નાટક રંગ�િૂમ સાથે સકંળાયેલ �વ�પ હોવાથી સતીશ �યાસ તેને ‘�વત�ં કળા �કાર’ તર�ક� ઓળખાવે છે. તેથી જ
તેઓ કહ� છે, ‘એ નાટક બનવા માટ� છે અને બન�ું જોઇએ પણ નાટક જ ! સા�હ��યક નાટક અને રંગ�િૂમ�મ નાટક એવા ભેદો �ૃિ�મ,

આ �વ�પ િવશનેી ઉપરછ�લી સમજમાથંી ઊભા થયેલ છે’. (�.ૃર, ‘�જુરાતી નાટક’)

નાટ�વ�� ુ માટ� સઘંષા��મક વ�� ુ પર તેમણે ભાર �કૂયો છે. નાટકને ���િુતકરણ સાથે સબંધં હોવાથી તેમાં સગંીત, અ�ભનય સાથે
��ૃય, �ચ�કળા ઊમેરાય છે. નાટક દ�ય-�ા�ય કલા છે તેથી સતીશ �યાસ તેને ‘ને�ય�’, ‘ને�ો�સવ’ અને ‘કણ�ય�’ એવાં શા�ીય
શ�દોથી આવકાર� છે. નાટકની ��ય�તા િવશે સમજ આપતી વખતે ‘�ે�ક ને �યાનમાં રાખી નાટક સ�વા તથા ભજવવા તરફ િનદ�શ
કર� છે. નાટકની િવલ�ણતા �પ�ટ કરતી વખતે સશંોધક� �વૂ� તેમજ પા�ા�ય નાટ�મીમાસંાને �યાનમાં લીધી છે. ‘નાટ� લેખન’ એવા
બી� �કરણમાં નાટકની ભજવવાની જવાબદાર� અ�ભનેતા અને �દ�દશ�ક પર છે તે �યાનમાં રાખી નાટક લખા� ું જોઇએ એવો િનદ�શ
કય� છે. નાટકમાં �થળ, કાળ અને કાય�ની એકતા સધાશે ક� ક�મ, વ�ુ પડતા �ૃ�યો પ�રવત�નો મચં પર થઇ શકશે ક� ક�મ તેની �વૂ�
િવચારધારા સાથે જ નાટક લખા�ું જોઇએ. ગ� કથનો ટાળવા જોઇએ, �થળની પસદંગી ચોકકસ હોવી જોઇએ, શ�દોના �નુરાવત�ન
ટાળવા જોઇએ, લેખકનો સીધો જ �વશે ન હોવો જોઇએ, ભાષાગત ‘ચાળા’  ન હોવા જોઇએ, સતત નવીન હો� ું જોઇએ....ઇ�યા�દ
બાબતો માગ�દશ�ન �પે ર�ૂ કરવામાં આવી છે. આમ, નાટકના લેખન અને અ�ભનય વ�ચેની સતક�તાઓ �ળવી �જુરાતી નાટકના
સ�નનો �દશા િનદ�શ કય� છે. આ �ૃ��ટએ સતીશ �યાસ�ું નાટક િવશ�ે ું �ચ�તન, સ�ન અને માગ�દશ�ન અ�યતં મહ�વ�ું નીવડ� છે.

‘�જુરાતી નાટક’ �થંમાં બાવન �ટલાં નાટકોનાં અ�યાસ �ારા સતીશ �યાસની આ�વાદક, સમી�ક તેમજ તટ�થ િવવચેક �ૃ��ટ �ા�ત
થાય છે. કોઇપણ નાટકના ��ૂયાકંન ક� અ�યાસ ર�ૂ કરવા �વૂ� સતીશ �યાસ �-તે લેખકના મનમાં પડ�લ નાટ�વ�� ુ રચવાના ઉ�ેશ ક�
િવચારને તેમની જ ��તાવના વડ� ન�ધે છે. �મ ક�, ‘લ�મી નાટક’ માં દલપતરામે નાટ�વ�� ુ કયાથંી લી�ું છે તે િવશે દલપતરામ�ું
િનવદેન ર�ૂ કર�ને તારવે છે ક�  ‘લ�મી નાટક’  એ �પાતંર�ત નાટક નથી, પણ મૌ�લક નાટક છે. તેમના જ શ�દોમાં કહ�એ તો,
"દલપતરામે સમ��તૃાતં�ું �પાતંર કર� દ��ું છે. િવચાર ભલે પિ�મી હોય પણ એમણે એ �ળૂમાં વા�ં�ું જ નથી. મા� વાત જ
સાભંળ� છે. એને આધાર� એમણે આપેલી લોકનાટ�ની સવંાદ પરંપરાને ખપમાં લઇ આ વ��નુે �પાતં�રત ક�ુ� છે. આ અથ�માં આ
મૌ�લક નાટક છે." (�.ૃ૧પ, �જુરાતી નાટક) આજ �ૃ��ટ ‘�લુાબ’ નાટક માટ� પણ દાખવી છે. ‘લ�લતા �ુઃખ દશ�ક’ નાટકને સતીશ
�યાસ ઐિતહાિસક નાટક તર�ક� �ુએ છે. ‘�ળુ�-વધૈ�ય�ચ�’ નાટકને નમ�દના અ�ય નાટકો કરતાં �ુ�ુ તારવીને �ધુારાના આશયથી
તેમજ ઐિતહાિસક �ૃ��ટએ નમ�દને ‘ખીલતો-�મતો’  નાટ�કાર તર�ક� �ુએ છે. ‘િમ�યા�ભમાન’  નાટકને ૧૭ �ટલાં ��ૃઠોમાં �લૂવતી
વખતે દલપતરામની નાટય�ઝૂ િવશે સતીશ �યાસ કહ� છે, "માર� �ૃ��ટએ આ રચના�ું સૌથી મહ�વ�ું ત�વ હોય � લગભગ િવસરાઇ
�કૂ�ું છે ક� િવસરાવા આ��ું છે તો તે દલપતરામે આપેલાં �જુરાતી નાટક�ું િનદશ�ન છે." (�.ૃપ૯, �જુરાતી નાટક) જો ક� નાટકનો
આઠમો �ક �હસન નાટકની ર�તે સશંોધકને અ���તુ લા�યો છે. આ ર�તે �બૂ �ણીતાં નાટકોમાં જોવા મળતી મયા�દા તરફ તેમણે
�યાન દો�ુ� છે. તો બી� બા�ુ, અ���તુ ક� ઓછાં ���તુ નાટકોની �ણ થી ચાર ��ૃઠમાં ઝીણવટ�વૂ�ક ન�ધ લીધી છે. �વા ક�
‘કળ�ુગ’, ‘શાહાનશાહ અકબરશાહ’, ‘�ુંવા�ંુ મડંળ’, ‘દ�વો લઇને’, ‘�ટ�લ��મ‘, ‘�મુગંલા’ વગેર�.

નાટકના ��ૂયાકંન વખતે નાટકના કથાવ��નુે �ૃ�ય તેમજ �વશે �માણે ઉઘાડતા �ય છે. નાટકમાં ક�ટલાં �કો છે? ક�ટલાં �ૃ�યો છે?

એમ �મશઃ વ��નુી � ૂચં ઉક�લતા ઉક�લતા નાટકમાં વણાયેલી ભાષા, સવંાદ, પ� તેમજ નાટયા�મક �ણોની ન�ધ લેતા �ય છે.

નાટકને �તે રંગમચંની �ૃ��ટએ નાટક સફળ છે ક� િન�ફળ તે પણ ન�ધતા �ય છે. �મક�, ‘કા�તા’ નાટક માટ� સતીશ �યાસ િવવચેકની
�િૂમકાએ લખે છે, ‘ઐિતહાિસક આભાસ ઊભો કર� ું આ એક મૌ�લક નાટક છે.’ (�.ૃ૬૧, �જુરાતી નાટક) આમ, આ નાટકમાં પ��ું
ભારણ વધી �ય છે તેવી મયા�દા પણ જોઇ છે. ‘કળ�ુગ’, ‘પારસી બ�ચા-ંકાકા પાહલણ’ �વા અ���તુ નાટકોને પારસી સ�કોના
�દાન અને તે �ારા શ� થયેલી રંગ�િૂમની ન�ધ લીધી છે. ‘સૌભા�ય �ુદંર�’ નાટકમાં જયશકંર ભોજકને મળેલ ‘�ુદંર�’ એ�ું �થમ
�બ�ુદ ન�ધપા� ગણાવે છે. ‘�ંુવા�ંુ મડંળ’ સશંોધકને ક�વળ મનોરંજનિ�ય નાટક લા��ું છે.
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‘રાઈનો પવ�ત’  નાટક�ું વ��િુવધાન �ભાવક �ૃ�યોથી રચાયા હોવાની ન�ધ લીધી છે. આ નાટકમાં �યો�યેલા રાઈના દ�ઘ�કથનો
નાટકની કાય�, ગિતમા ક�વી અ��થરતા ઊભી કર� છે તેની મયા�દા �ગટ કર� છે. આ નાટક પરથી લખાયેલા �િતનાટકો ‘�લકા’ તેમજ
‘રાઈનો દપ�ણરાય’ નાટકોની સ�કતા કઈ ર�તે િસ� થઈ શક� તે �કુ� આ��ુ છે. આમ �ણીતા નાટકમા કયાય તો કચાસ રહ� હોવાની
તેમની ઝીણવટ ભર� િવવચેન�ૃ��ટ પણ �ા�ત થાય છે. ‘રોમન �વરાજય’ નાટક માટ� કા�તની સમય પાર�ુ �ૃ��ટ તારવતા સતીશ
�યાસ લખે છે કા�તે રોમના ઇિતહાસમાથંી આ વ�� ુ લી�ું છે. એમાથી કા�તની િવશાળ �ૃ��ટ �ગટ થાય છે. (�.ૃ૯૭, �જુરાતી નાટક)
કા�તની કળાદ��ટ ક�વળ �જુરાતમાં જ નહ�, સમ� ભારતમાં લોકશાસનની વાત કળાના મા�યમથી �કૂનાર �થમ કિવ તર�ક�ની ન�ધ
લીધી છે. ‘શાહાનશાહ અકબરશાહ’ નાટકની સઘંષા��મક કથાવ��મુાં �ગટ થયેલ કા�યની અિતશયતા અને કથન લબંાણના ત�વને
મયા�દા�પ જોયા છે. તો બી� તરફ તેમાં ભજવણી વખતે સહાય�તૂ નીવડ�લી �હાનાલાલની ડોલનશલૈીની િવશષેતા પણ �ગટાવી છે.

આ ર�તે હકારા�મક તેમજ નકારા�મક એવા બ�ે પાસાને �ગટ કરતા સતીશ �યાસ તટ�થ િવવચેક બની રહ� છે.

�નુશી�ૃત ‘કાકાની શશી’ નાટકમાં �નુશીની નાટયકળાની ન�ધ લેતા સતીશ �યાસ લખે છે, ‘�નુશી �ૃ�યો ઊભા કર� શકતા નથી. મા�
પ�ર��થિતિનમા�ણ �ારા, રહ�ય� ૂફંન �ારા અને ચબરાક��ણૂ� ચા�રુ��ણૂ� સવંાદકલા �ારા નાટય સ�ન કર� છે.’  (�.ૃ૧૧૦, �જુરાતી
નાટક) આ નાટકમાં એ�ું કંઇક �ગટ�ું બાક� રહ� ગ�ું છે � �તીિતજ�ય નથી બન� ું એ માટ� સતીશ �યાસની દ�ઘ��ૃ��ટ �શસંનીય
નીવડ� છે.  �મક�,  ‘�નુશીએ શશીની મનોવ�ૈાિનક �િૂમકા ઊભી કર� હોત તો િવશષે �તીિતકરતા ઊભી થાત.  બ�ે પા�ોની
ઊ�િમશીલતા તો એ દાખવે છે, ભા�કુતા પણ બતાવે છે. પણ કઇ મનઃ��થિત બ�ેને પર�પરની ન�ક લઇ આવી, બ�ેની કઇ �ત�રક
જ��રયાત હતી � આ સામી�ય ઊ�ુ કરવાનાં િનિમત થઇ એ �નુશી બતાવી શકયા નથી. પા�ોની કઇ માનિસકતા વધાર� ક� ઓછ�
વયનાં પા�ોને પસદં કર� છે એ �દશામાં કામ થ�ું હોત તો �નુશીની આ રચના િવશે એ વખતે ક� આ� � ��ો થાય છે એ થવાનો
અવકાશ જ ન રહયો હોત.’ (�.ૃ૧૪૪, �જુરાતી નાટક) આમ, �ણીતા અને લોકિ�ય નાટકની મયા�દા શોધી કાઢ�ને તેમાં �ટૂતાં ત�વ
તરફ �દશા િનદ�શ કરવો એ જ સા�ું ��ૂયાકંન છે. અહ� મા� �શસંા ક� મા� અવગણનાને �થાન નથી. નાટકના નમ�-મમ� �વ�પને
પામ�ું એ સાચા આ�વાદકની ઓળખ છે � સશંોધકમાં નજર� પડ� છે.

‘મોરના �ડા’ નાટકમાં નાટય�થાનો ઓછા હોવાની ન�ધ લેવાઇ છે. ભાર�ખમ ગ�વાળા સવંાદો નાટયો�ચત અપે�ા સતંોષતા નથી એમ
�ચૂવીને નાટક કઇ ર�તે નબ�ં પડ�ું છે તેની છણાવટ કર� છે. ‘અનાથ’ નાટક ઉમાશકંર જોશીની અ�ગટ રહ�લી નાટયરચના છે. આ
નાટકની રંગ�ચૂનાઓ, બોલચાલની ભાષા અને વા�ચક અ�ભનય વ�ચે નાટકનો �ત િશિથલ હોવા� ું તાર��ું છે. ‘આગગાડ�’ નાટકને
સતીશ �યાસ સમયની �ૃ��ટએ થયેલ િવલ�ણ, �યોગ�પે �ુએ છે. અને આજ �ધુી �જુરાતી સા�હ�યમાં ર�લવે-��ૃ�ટ ક�ટલીક િવગતો
સાથે ���તુ ન થઇ શકયાની ન�ધ કર� છે. નાટકમાં રહ�લા ��ટાચાર તથા શોષણના ��ોની ���તુતા �ગેની ન�ધ ક����ત કર� છે.

‘અ�લાબેલી’ને ઇિતહાસ ધરાવતાં નાટક તર�ક� ઓળખવામાં આ��ું છે.  ‘ઘરનો દ�વો’   નાટકમાં જોવા મળતી અિતરંજકતા તથા
�બનજ�ર� લબંાણ તરફ ���ુલિનદ�શ કય� છે. તો કયાકં જ�ર� ફ�રફારોની શકયતા પણ દશા�વી છે. ‘કાકાની શશી’ ક� ‘રાઇનો દપ�ણ’ માં
તે જોઇ શકાય છે. ‘�વનનો જય’ નાટકમાં જોવા મળતી ��ુટ કઇ ર�તે ઘટાવી શકાય એ માટ� સતીશ �યાસ લખે છે, ‘થોડ� વાચાળતા
ઓછ� કર� શકાઇ હોત.  કયાકં કયાકં નાટક બોલ�ું થઇ �ય છે.’  (�.ૃ૧૬૯,  �જુરાતી નાટક) પણ એકંદર� નાટકની સમતોલતા
જળવાયાની ન�ધ પણ લે છે.

‘રામલો રો�બન�ડુ’  નાટકના િવ�લેષણમાં વા�તવદશ�  �ૃ��ટ અપનાવતાં રામલાના પા�ને તાકતા સતીશ �યાસ કહ� છે, ‘મ�ડયાનો
રામલો આપણા ન�કના �તૂકાળના વીર�પન નામક જગંલખોર સાથે સા�ય ધરાવે છે. એ વખતે સૌરા��માં �પૂત પણ હતો જ.

અ�યાર� િવ�માં �બન લાદ�ન છે જ.  ભ�ડરાનવાલે પણ કયાં નહોતો?  આ બધાની આસપાસ રાજકારણ પણ ઓ�ં નથી ખેલા� ુ’ં
(�.ૃ૧૮૦, �જુરાતી નાટક) આમ, રામલા�ું પા� ત�કાલીન ન રહ�ને શા�ત સમયકાલીન બ�યાની િવગત તારવી છે. પ�ાલાલ �ૃત
‘ઢોલીયા સાગ સીસમના!’  નાટકમાં આલે�ખત  ‘દ�હ�ેમ થી દ�શ�ેમ’  તરફનો વ��િુવકાસ ભ�ય લા�યો છે.  ‘અ.સૌ.�ુમાર�’  નાટક
મચંનની ર�તે સફળ હોવાની ન�ધ સાથે તેના શીષ�કમાં રહ�લાં લબંાણને ટકો�ુ� છે. ‘વીણાવલેી’ની ભજવણી આ� પણ એચ. ક�. આટસ�
કોલેજમાં થાય છે,  તે �ગેની ��િૃત �બરદાવીને જયિંત દલાલના સદંભ� વડ� નાટકની સમી�ા કર� છે.  ‘પ�ર�ાણ’  માં �ગટતી
મચંન�મતા લેખકની િસ�� હોવા� ું તાક�ને તેમાં અરબી-ફારસી, �ૃ�ય શ�દો બદલી શકવાની શકયતા દશા�વી છે.

‘મનનાં �તૂ’  નાટકને ર��ડયો માટ� એકાદ કલાક ચાલે તે �કાર�ું નાટક ગણા��ું છે. ‘કોઇ પણ એક �લ�ું નામ બોલો તો?’ તથા
‘�ુમારની અગાશી’ એવા મ�રુાયના બે નાટકોનો અ�યાસ ર�ૂ કર�ને મ�રુાયની નાટયસ�કતા તપાસી છે. ‘કોઇ પણ એક �લ�ું નામ
બોલો તો?’ માં કાિમનીના ં �ચ�માં રહ�લી � ૂચં લેખક ઉક�લી શકયા નથી. એવી ઝીણી ન�ધ �ગટ કર� છે. અહ� ‘કાકાની શશી’ નાટકમાં
મોહનલાલ અને શશીના �ચ�માં �યાપેલી અભાવ�કુત ��થિતનો �પશ� થયો છે. કાિમનીના તનાવ દબાવમાં કશાક અ�રૂાપણાને તાકતા
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સતીશ �યાસ કહ� છે, ‘નાટકમાં લેખક� એક મહ�વકા�ંી �યાસ પાર તો અવ�ય પાડયો છે. પણ એમાં આ પાસા થોડા અ�કૂડાં રહ� �ય
છે. અને તેથી શોષનો તોષ થતો નથી.’ (�.ૃર૩પ, �જુરાતી નાટક) અહ� શોષનો તોષ ક�વી ર�તે સધાય એ િવશનેી �ઝૂ સતીશ �યાસ
પાસે છે જ તે� ું દશ�ન થાય છે. પા�ોમાં �ું � ૂટં� છે અથવા કઇ નાટય�ણથી નાટકને �ણૂ�તા અપ� શકાય એ અવકાશને સતીશ �યાસ
બરાબર પકડ� શક� છે તેથી જ તો સહજતાથી તેઓ �-તે નાટકને �તે માિમ�ક �દશા સકં�તો કરતાં રહ� છે.

‘�ુમારની અગાશી’ નાટકને માનવ સબંધંોની જટ�લતાના ભાગ�પે �ુએ છે. ‘�મુનલાલ ટ� દવ’ે માં �ે��તયન શલૈીનો િવિનયોગ હોવા� ું
તારવે છે. ‘અ�મેઘ’ નાટકમાં �ીની પ�ુ માટ�ની વાસના �ૃ��ટ ને ‘આ�િુનક નાટક’ તર�ક� ��કત કર� છે. ‘પી� �લુાબ અને �ુ’ં નાટકમાં
રહ�લી સવંાદ ર�િત તથા �ૃ�યાકંન ર�િતની િવશષેતા જોઇ છે. ‘ન�ક’ નાટકમાં જોવા મળ� ું ગ� લબંાણ તથા �થ�ગતતાની મયા�દા ર�ૂ
કર� સતીશ �યાસ �વયં જ તેનો ઉ�ર આપતા કહ� છે, ‘��તાવનામાં લેખક� આ નાટક ���ક�નો ઘાટ પા��ું હ� ું એવો િનદ�શ કય� છે.

શકય છે ક� એ�ું િ��ક�માં િવ�તરણ કરવા જતાં આમ થ�ું હશ.ે’ (�.ૃર૮ર, �જુરાતી નાટક) આ િવધાનમાં નાટકનો બચાવ થયો હોય
એ�ુયં લાગે પણ િનદ�શ ચો�સ ર�તે કય� હોવાથી તેમાં તટ�થતા પણ જોઇ શકાય છે. ‘િતરાડ’ નાટકને ભાષાક�ય િવશષેતાથી સભર
નાટક �પે જો�ું છે. તો બી� બા�ુ, તેમાં આવતા �િતભા દ�સાઇના પા�ને �બનજ�ર� ઠહ�રાવતા નાટકના ખ�ંડતભાગ તર�ક� દશા�વી
નાટકના ચણતરમાં મોટ� િતરાડ હોવા� ું તાક�ું છે. ‘�ચો પવ�ત, �ડ� ખીણ’ નાટકને મ�ણલાલ ન�ભુાઇ ��વદે�ના ચ�ર� નાટક તર�ક�
ઓળખા��ું છે. ‘આ છે કારાગાર’  નાટકમાં વષા� અડાલ�એ લખેલી ‘બદં�વાન’  નવલકથાની સકં�પના સાકાર થયાની ન�ધ લઇને
નાટયવ�� ુ માટ� લે�ખકાનો �મ �બરદા�યો છે. ‘ઇ.સ. ર૦રર’ નાટકમાં બોલીગત િવશષેતા તારવતા સતીશ �યાસ લખે છે, ‘નાટકમાં
વા�ચકની તો મઝા છે જ. ઉ�ર-�જુરાતની બોલીના િવલ�ણ કા�ુઓ �ારા �દ�ભુૈના પા�ને લેખક� �વતં બના��ું છે.’  (�.ૃ૩૧૩,

�જુરાતી નાટક) આ ર�તે પા�ગત િવશષેતા જોઇને નાટકના રંગમચંની અનેકિવધ શકયતાઓથી ભર�લા નાટક તર�ક�ની િવલ�ણતા
�ગટ કર� છે.

આમ, ‘�જુરાતી નાટક’ �થંની વ��ગુત તેમજ અ�ભનય�મતા �ૃ��ટએ �લૂવલેા નાટકોમાં સતીશ �યાસની તટ�થ િવવેચક ���ટ તથા
�ુશળ માગ�દશ�કની �િૂમકા નજર� પડ� છે. ક�ટલાકં નાટકોના અ�યાસ �વૂ� � તે નાટયકારનો લેખક પ�રચય આપવાનો હ�� ુ સે�યો છે.

�મ ક�, નમ�દના નાટકોની યાદ� દશા�વી તેમા ં‘�ળુ� વૈધ�ય �ચ�’ કઇ ર�તે અલગ પડ�ું છે તે દશા��� ું છે.  ‘કાકાની શશી’ નાટકને
�લૂવતા ક.મા.�નુશીના ઐિતહાિસક, પૌરા�ણક નાટકોનો પણ પ�રચય મળે છે. ‘રાઇનો પવ�ત’ નાટકની દ�ઘ� સમી�ા �વૂ� રમણભાઇ
નીલકંઠના અ�ય સા�હ�યને �ગટ ક�ુ� છે. આમ, કરવા પાછળ સશંોધકનો ઉ�ેશ સ�ક િવશષેતા પ�રચયા�મક બનાવવાનો હોઇ શક�.
અથવા એવા ઉ�મ સ�ક નાટકનાં સ�નમાં સફળ થયા છે ક� ક�મ તે દશા�વવાનો હોઇ શક�. પ�ાલાલ અને ઉમાશંકંર જોશી �વા ઉ�મ
નવલકથાકાર તેમજ કિવ નાટકસ�નની બાબતે એટલા સ��ય ન પણ હોય તે �રૂવાર કરવામા ં‘ઢોલીયા સાગસીસમના’ તથા ‘અનાથ’

�વી નાટય�ૃિતઓને તપાસવા�ું કાય� ન�ધપા� લાગે છે.

વ�મુા, ‘�જુરાતી નાટક’ �થંમાં પસદંગી�ૃત નાટકો કયાર� લખાયા? તેનો હ�� ુ શો હતો ? તે કયાર� ભજવાયા ?  અથવા કોણે ભજ�યા
? તે િવશે પણ નાટકના ��ૂયાકંનની આરંભે ક� �તે દશા�વવામાં આ��ું છે. �મ ક�, ‘રોમન �વરાજય’ નાટક ૧૯૧૧માં લખા� ું છે. ‘મેના
��ુર�’ની ભજવણી િવશે ર૬-૯-પ૩ માં �ેમાભાઇ હોલ, અમદાવાદમાં જયશકંર � ુદંર�, �ાણ�ખુ નાયક તથા દ�ના ગાધંી �વા રંગકમ�
�ારા ભજવાયાની ન�ધ ર�ૂ કર� છે.

‘�જુરાતી નાટક’ �થંના પચાસ �ટલાં નાટકોના સઘન અ�યાસ બાદ અ�ય નાટય�ૃિતઓ િવશે પણ થોડ�ક િવગતો ર�ૂ કર� છે. એવા
નાટકોમાં  ‘હાથીરા�’,  ‘એક લાલની રાણી’,  ‘સ�રસો સ�ાવન’,  ‘ટાઇમ બો�બ’,  ‘અનાય�વત�’,  ‘પાર�વાનો �ચ�કાર’,  ‘ચાણ�’,

‘જવાળા�ખુી’ વગેર� નાટકોનો સમાવશે થયો છે. આ નાટકોના િવષયવ�� ુ અ�ભનય�કુત છે ક� ક�મ તેની ન�ધ સ�ં��તમાં �ગટ કર� છે.

�મક�, હર�શ ના�ેચા�ુ ં‘એક લાલની રાણી’ નાટક ૭પ થી વ�વુાર ભજવાઇ �કૂયાની ન�ધ �કૂાઇ છે.

‘ઉપસહંાર’ના �િતમ ચરણમાં નાટકોના િવકાસમાં પારસી લેખકો� ું �દાન ક�ટ�ું ��ેઠ નીવડ�ું તેની �વૂ��િૂમકા સાથે કયા કયા લેખકોએ
�જુરાતી રંગ�િૂમને છા� તેવા નાટકો ર�યાં તેની ન�ધ કર� છે.  દલપતરામ,  ક.મા.�નુશી,  રણછોડભાઇ,  રમણભાઇ નીલકંઠ,
�હાનાલાલ �વા સ�કોની નાટય�ઝૂમાં કયાકં અિતરંજકતા, તો કયાકં અિતગધ સવંાદ, કયાકં ભાવના� ું વહ�ણ, તો કયાકં પ�નો ભાર
તાક�ને �ળૂનાટક �જુરાતી રંગ�િૂમથી �ૂર થયાની વદેના �ગટ કર� છે. નાટકની સમી�ા પણ ક�વળ સા�હ�યના ધોરણે જ થાય છે. તે
છતા,ં નવા લેખકોમાં �ચ�ુ મોદ�, આ�દલ મ��રૂ�, �ભુાષ શાહ, ઇ��ુ �વુાર, રમેશ શાહ �વા લેખકો ભજવણીની સાથે લેખન કાય�
કરતા હોવાનો હષ� પણ �યકત કય� છે.
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શરે� નાટકોની ભજવણી માટ� સતીશ �યાસે �વીણ પડંયા, સૌ�ય જોશી �વા લેખકોની �િતબ�તાને આવકાર� છે. દ�લત ચેતના માટ�
દલપત ચૌહાણ અને મોહન પરમારને �ય�નશીલ માને છે. નાર� ચેતનાના ભાગ �પે ધી�બેન પટ�લ તથા વષા� અડાલ�ને નાટયકાર
તર�ક� �ુએ છે. વત�માન સમયમાં �રૂતમાં થતાં નાટય �યોગોની ન�ધ લઇને હવે એવા નાટકોના લેખન-અ�ભનયની નાટ� સમી�ાઓ
ઓછ� થતી જવાની હ�યા વરાળ પણ ઠાલવી છે. નાટક િવશે �વશેતી ગેરસમજો તરફ સતીશ �યાસે ���ુલિનદ�શ કય� છે. તે છતાં
નાટક લખાય છે અને ધધંાદાર� રંગકમ� તથા રંગ�િૂમ વડ� તે ગિતમાન રહ�ું છે એવો આનદં �યકત કર�ને ‘�જુરાતી નાટક’ હમંેશા
�વતં રહ� એવી અ�ભલાષા તેમના ઉ�ારોમાં પામી શકાય છે.

આમ, ‘�જુરાતી નાટક’ �થં એ નાટકનો સમ� િવકાસ નથી પણ તેના એક ભાગ�પે �ગટ� છે. સા�ું ��થ�યતંર છે. �માં સતીશ �યાસે
પોતાના નાટ�કાય�ને બાદ રાખીને ઉદારતા સેવી છે ક� તટ�થતા! એ િવવકે�વૂ�ક અ���તુ રા��ું છે. પરં�,ુ એટ�ું તો િનિ�ત છે ક�
વત�માન સમયમાં લખાતા નાટકોને પામવા તથા સમી�ા ર�ૂ કરનારા ભાવકો માટ�  ‘�જુરાતી નાટક’  સાચા સદંભ��થં તર�ક�
‘માગ�દશ�ન’ બની રહ�શે.

સદંભ� �થં

૧. �જુરાતી નાટક  -  લે. સતીશ �યાસ - 2009
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