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‘અ ડૉલ્સ હાઉસ’ વાસ્તવવક સમસ્યાને દ્રશ્યાત્મક રીતે વનરૂપતી નાટ્યકૃવત તરીકે 

  નલજાગતૃતકા દયતભમાન જીલન વભસ્ માપ્રધાન ફની ગય ુશત.ુ વાહશત્મ વભાજનુું દપણ શલાથી જીલનની 
લયલી લાસ્તતલકતાન ે વાહશત્મભાું સ્થાન ભે ભે એ સ્લાબાતલક ફાફત છે. આ વભમે યયુભાું ઇબ્વન, સ્રેંડ, 
ગલ્વલધી ળ જેલા વાહશત્મકાય થઈ ગમા જેભણે વભાજના તલચાયન ેવાહશત્મ દ્વાયા તનરૂતત કમાપ, જે આખા તલશ્વ ભાટે 
ઉદાશયણરૂ વાબફત થમા. નલેજિયજમન નાટાકાય ઇબ્વન ાચાતાત્મ નાટા વાહશત્મભાું તલમ અને તનરૂણ વુંદબે ઘણા 
ફદરાલ રાલે છે. તેભણે  વો પ્રથભ ાચાતાત્મ નાટકભાું વભાજની લાસ્તતલકતાનુું તનરૂણ કયી મથાથપન અનબુલ 
કયાવ્મ. તેભણે યજિયજિંદા જીલનની ઘટનાઓને વાહશત્મ સધુી શચાડી. તેભના નાટકના દૃશ્મ આણે જમેરા 
અનબુલેરા શમ તેલા રાગે છે. તેભના નાટક દ્વાયા ાચાતાત્મ નાટકના યુંગભુંચ ઉય ાત્રની લાતચીત, અબબનમ અને 
દ્રશ્મ વલપ ંગગભાું લાસ્તતલકતા આલી. નાટકની ઘટનાઓ અને ાત્રભાું ણ લાસ્તતલકતા પ્રલેળી. 

    ‘અ ડૉલ્વ શાઉવ’ ઇબ્વનનુું ત્રણ ંગકનુું નાટક છે. આ નાટકન ુ ઘટના સ્થ નાટકના નામક નલોલ્ડ 
શલે્ભયના ઘયન એક ઓયડ છે.  નાટકના ફધા જ પ્રવુંગ આ ઓયડાભાું ફને છે. વભસ્માને કેન્દ્દ્રભાું યાખતા નાટકભાું 
પ્રતતકાત્ભકતા અતતભશત્લની ફની જામ છે. આ નાટકભાું યુંગભુંચ ઉય ફે ફાયણા અને એક ફાયી કે જે ંગતભાું 
ઊઘડીને મહુકતન પ્રતતકાત્ભક વુંકેત યજૂ કયે છે. ઓયડાભાું ટેફર, ખયુળી, તમાન  લગેયે છે. આ યાચયચીલુું  કુટુુંફની 
આતથિક વુંન્નતા અને કરાપે્રભનુું સચૂન કયે છે. શરેા ંગકભાું ગહૃશણી નયાનુું લણપન છે. નાટકની ળરૂઆત ફજાયભાુંથી 
વાભાનની ખયીદી કયી ાછી આલતી નાતમકા નયાના પ્રલેળ દ્વાયા થામ છે. નાતારન તશલેાય નજીક શલાથી તે 
તાના ફાક ભાટે યભકડાું અને તત ભાટે બેટ રાલી છે. વાભાન ઉંચકનાય ભજૂયને લધાયે ૈવા આીને તે તાના 
ઉંડાઉ  સ્લબાલન હયચમ આે છે. તેન તત નલાપલ્ડ શલે્ભય તેને ચક્રલાક અને ગયી કશીન ે ફરાલે છે. આ 
ફધાની નયા ય કઇ અવય થતી નથી તે જાણે છે કે તેન તત શલે ફેંક ભેનેજય થલાન છે. આથી તે ઉધાય ભાર 
રઇને ણ ખચપ લધાયલા ભાુંગે છે. શલે્ભય તેને વભજાલે છે કે દેવ ુકયલાથી કુટુુંફજીલનનુું વોદમપ નષ્ટ થામ છે. નયા 
લૈબલણૂપ  જીલન જીલલાભાું ભાને છે. તેને ભીઠાઇ ખાલાની ટેલ છે. આ ફાફતે ફુંને લચ્ચે વુંધપ ચારે છે. એ જ લખતે 
નયાની ફાણની વખી હક્રસ્ટાઇન બરન્દ્દે આલી ચડે છે. ફુંને વશરેીઓ દળ લપ છી ભે છે. લો અગાઉ  હક્રસ્ટાઇન 
તલધલા ફની તે લખતે ણ નયા ત્ર સદુ્વાું રખી ળકી નશતી આથી નયા આ ફાફત ેહદરગીયી વ્મકત કયે છે. બરન્દ્દેન 
તત તેને અવશામ મકુીને ચાલ્મ ગમ શત. નયા ણ તાના જીલનની ફધી લાત તાની વખીને જણાલી દે છે. 
નયા તાના બતલષ્મના સખુી જીલનના તલચાયભાું યાચતી શતી તે બરન્દ્દેના જીલનની વ્મથા વાુંબી  દુ:ખ થામ છે.  

 અતીતના વુંઘપની લાત કયતા નયા એકલાય તને તત બફભાય થઇ ગમેર તે લખતે તે ફવ 
ડરયની વ્મલસ્થા કયીને તેને ફચાવ્મ શત. ણ તેને આ લાત કશી ન શતી. યુંત ુઆલી લાત તાની વખી વાથ ે
કયીને તાન ુભન શવ ુકયે છે. આ વભમે ક્રસ્ટાડપ શલે્ભયને ભલા આલે છે. તે જે ફેન્દ્કભાું શલે્ભય ભેનેજય ફનલાન 
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શત તે ફેન્દ્કભાું કરાકપ છે. તે તાની નકયી ફચાલલા નયા તેના તતન ેબરાભણ કયે તેભ ઇચ્છાત શત. ણ આ 
ફાજુ નયાએ તેની વખી બરન્દ્દેની નકયી ભાટે બરાભણ તેના તત ને કયી દીધી શમ છે આથી તે કશુું જ કયી ળકે તેભ 
નથી. અહશ આણને ક્રસ્ટાડે ભતૂકા ભાું નયાને કયેરી ભદદ અને નયાએ ૈવા રેતી લખતે કસ્ટાડપને એક કયાય ત્ર 
આપ્મ શત. આ ત્ર ઉય તેણે તાના તતાની ખટી વહશ કયી શતી. કામદાની દ્રષ્ષ્ટએ આ ખફૂ ભટ ગનુ છે. એ 
લાતની નયાને માદ દેલડાલીને ક્રસ્ટાડપ જત યશ ેછે. તેને તાના ઘયભાુંથી ફશાય નીકત જઇને શલે્ભય ગસુ્વે થામ 
છે. તેન ગસુ્વ જઈને  નયા બમબીત ફની જામ છે. અશીં વુંઘપ તનરૂણભાું આણને રેખકની પ્રતતબાના દળપન થામ 
છે.  

        ત્માયફાદ નયાની દુ;ખદ સ્સ્થતતનુું લણપન છે. નયાની  ગેયશાજયીભાું  ણ તભ.બરન્દ્દે ફાકનાું 
રારનારનનુું આશ્વાવન ભેલી રે છે. નયાએ તેને  ઉત્વલ વભમે નતૃ્મ ભાટે ળાક તૈમાય કયલાભાું ભદદરૂ ફનલા 
ફરાલી શતી. તે નયાને ડ.યેંક તલળે છેૂ છે ત્માયે તેને શરેાું તેભની લચ્ચે ઘતનષ્ઠ વુંફુંધ શત તેની જાણ થામ છે. 
ફયાફય આ જ વભમે શલે્ભય આલે છે આ લખતે નયા તાયતલ્રા નતૃ્મની તૈમાયી કયી યશી શતી તે જઇ તે ખળુ થામ 
છે. આ લખતે ક્રસ્ટાડપની બરાભણ નયા શલે્ભયને કયે છે. ણ તે ત્નીની ઇચ્છાથી શ્રીભતત રીન્દ્દેની તનભણકૂ કયી અને 
તેના જ કશલેાથી તેન ેફયતયપ કયી ક્રસ્ટાડપન ેતે જગ્માએ નીભલાની ભરૂ કયી ફેન્દ્કભાું કભપચાયીઓ વભક્ષ શાસ્માત્ર 
થલા ઇચ્છાત નથી. લી તે ક્રસ્ટાડપથી હયબચત છે આથી ણ તે તેને તાની ળાખાભાું નકયીએ યાખલા ઇચ્છાત 
નથી. 

       દ્રસ્મની ફદરલાની અને સ્થની ગઠલણી ણ તકતારમકીને અનરુૂ છે. ત્માયફાદ ડ.યેંક આલે છે. 
તેભને તાના તતા તયપથી લાયવાભાું ફીભાયી ભી શતી. તેભન ુ ભત નજીક છે એભ જાણીને તેઓ લધાયે 
વુંલેદનળીર થઈ ગમા શતા. એ જ વભમે ક્રસ્ટાડપ આલે છે. અને તે ફધી લાત એક ત્ર દ્વાયા શલે્ભયને જણાલી દેળે 
એલી ધભકી નયાને આે છે. અશીં નયા તાની હદરગીયી ફતાલી ક્રસ્ટાડપને વભજાલે છે યુંત ુક્રસ્ટાડપ વશજે ણ 
દમા કમાપ તલના શલે્ભયનાું રેટય ફક્વભાું તેન પયીમાદ ત્ર મકુી દે છે. આ લાતની જાણ નયાને થતા તે ક્રસ્ટાડપને 
તાને ફચાલી રેલા આજીજી કયે છે.  

      શ્રીભતત બરન્દ્દેના ગમા છી શલે્ભય નયા ાવે આલે છે . આ લખતે નયા ચારાકીથી શલે્ભય રેટય 
ફક્વભાુંથી રેટય ન લાુંચી ળકે તે ભાટે તે તાયતલ્રા નતૃ્મ ભરૂી ગમાનુું ફશાનુું કાઢે છે અન ેતેને ળીખલલાની 
ભાગણી કયે છે. ડૉ.યેંક ણ તેના તલચાયને વભથપન આે છે. આ લાત શલે્ભય ણ ખળુતભજાજ શલાથી હુ ું ણ તાની 
કમર-ભેનાની લાત ભાની રઉ છું. એભ ગણી તેને તળખલલા વભુંત થામ છે. આ  લખતે નયા ણ જાણે કે તાના 
તતથી ફચલાન ભક ભળ્મ શમ તેભ તેના તવલામ અન્દ્મ કઇ તલળે શલે્ભય તલચાયે ણ નશી તેવુું ઈચ્છે છે આથી 
રેટય ફક્વ ખરલાન ત વલાર જ ેદા થત નથી.  અશી આણને જાણે કે નયાને એકત્રીવ કરાકનુું જીલન પ્રાપ્ત 
થત ુું શમ એલ અશવેાવ થામ છે.  

      ત્માયફાદ નાટકના ંગત અને તે રખલા ધાયેરી નાટા વાભગ્રીના  મખુ્મ શાદપ  બણી નાટાકાય 
આણને રઈ જતા જણામ છે. ત્રીજા દ્રસ્મભાું તભ.બરન્દ્દે  અને ક્રસ્ટાડપની લાતચીતનુું લણપન છે. એ ફુંને લચ્ચે કેટરાક 
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લો શરેા પે્રભ વુંફુંધ શત. યુંત ુ ક્રસ્ટાડે અન્દ્મ જગ્માએ રગ્ન કયી રીધ ુ શત ુું. હક્રસ્ટાઈન ણ રગ્નજીલનભાું 
બુંગાણથી એકાકી જીલન જીલી યશી શતી જમાયે ક્રસ્ટાડપને તાના વુંતાન ભાટે ભાતાની જરૂય શતી આથી ફુંને રગ્નથી 
જડાઇ જામ છે. બરન્દ્દે વખીના જીલનની યક્ષા ભાટે તાના તતને ત્ર ાછ ભેલી રેલા જણાલે છે. ણ તે એભ 
ણ ઇચ્છતી શમ છે કે શલે્ભયને આ ફધી લાતની જાણ થઇ જામ. તેઓ ઇચ્છતા શતા કે નયાએ તાના તતને ફધુું 
જણાલી દેવ ુજઇએ. શલે્ભય નયા તયપ અલૂપ પ્રેભ ધયાલત શત. આજે તે નયાના રૂ અને વૌંદમપ ઉય મગુ્ધ શત . 
આજે તેને તે નલયણીત શમ એલ અનબુલ થત શત. આ જ વભમે ડ.યેંક ત્માું આલે છે. તે તાના મતૃ્ય ુશરેા 
તાના સ્લજન જેલા શલે્ભય અને તેભના યીલાયના સયુમ્મ દ્રશ્મને  તાની આંખભાું વુંઘયી રેલા ઇચ્છત શત. 

      ડ.યેંકના ગમા છી શલે્ભય રેટય-ફક્વભાુંથી ત્ર કાઢે છે. તે ક્રસ્ટાડપન ત્ર લાુંચીને ગસુ્વે થઈ જામ 
છે. તે આલેળભાું આલી જઇને નયાને જુઠ્ઠી, ાખુંડી, અયાધીની કશ ેછે. તે કશ ેછે કે તાયાભાું ધભપ, વદાચાય કે કતપવ્મન 
છાુંટમ નથી. તેને એવ ુરાગે છે કે નયાએ તેનુું બાતલ તછન્નબબન્ન કયી નાખ્યુું છે. આભ, શલે્ભય તાના સ્લાથપ તલળે જ 
તલચાયે છે. ંગતભાું તે નયાને કશી ણ દે છે કે, ‘ત ુ શજુ ણ તાયા ઘયભાું યશી ળકે છે, યુંત ુ  ફાકનાું 
રારનારનની જલાફદયી હુ ું તને નથી આી ળકત. તાયા ઉય તલશ્વાવ યાખલાની ભાયાભાું હશભત નથી.’ તાના 
તતના મખેુ આલા ઉદગાય વાુંબી નયાનુું હૃદમ બાુંગી ડે છે. ફયાફય આ જ લખતે ક્રસ્ટાડપ એક યફીહડયુું ાછું 
આી જામ છે. નકય નયાને ત્ર આલા જામ છે ત્માયે લચ્ચેથી જ શલે્ભય રઈ રે છે. કયાયનામુું જઇને તે ખળુ થામ 
છે. તાની ફદનાભી અને વલપનાળભાુંથી ફચી જલાની તેને ખળુી થામ છે. અશી આણને  વભાજની રુુપ્રધાનતા 
નજયે ડે છે. ત્નીની ફદનાભી થલાથી જિયજિંદગી ણ ધૂ થઈ જલાની બીતી તતને થતી  શમ છે. શલે્ભય 
કયાયનાભાન નાળ કયે છે તેન ક્રધ અન ેઅવુંત ણ ળાુંત થઈ જામ છે. તે નયાને કશ ે છે કે ‘શલે તલતિઓના 
લાદ દૂય થમા છે, હુ ું તને ભાપ કરુું  છું.’ અશીં આણને નાયીની તલલળતા નજયે ડે છે. ળયીપા લીજીલાા કશ ેછે 
કે, “તત તાની ખળુીભાું ત્નીને ભાપ કયી ળકે અને ક્રતધત  થામ ત્માયે વજા ણ કયી ળકે છે. એલી વભાજની 
ભાનતવકતા વજૉકે નાટક દ્વાયા ઇબ્વને આણી વભક્ષ મકુી આી છે.”  

       આ વભમે ગસુ્વાભાું આલી ગમેરી નયા શલે્ભયને તાના જીલનન ફડા  કાઢતી  શમ તેભ 
જણાલતા કશ ેછે કે, “જ્માયે હુ તતાને ઘેય શતી ત્માયે તે ફધી લાતભાું તાનાું તલચાય ભાયા ય રાદતા શતા. અન ે
તેથી ભાયા ણ એ જ તલચાય થઈ જતા શતા ત ેભને હઢિંગરી કશતેા શતા અને ભાયી વાથ ેયમ્મા કયતા શતા. તભ ેણ 
ભાયી વાથે એ યીતે લતો છ. હુ એક હઢિંગરી છું. તભાયે ભાટે ણ કમર –ભેના છું.”  છેલ્રે તે સ્ષ્ટ જણાલી દે છે કે, 
કઇણ રુુ પે્રભ ભાટે સ્લભાનન બગ આી ળકત નથી. તેને શલે શલે્ભય વાથેના વુંફુંધભાું વશજે ણ તલશ્વાવ 
નથી. તે તલચાયે છે કે, તેણે આજ સધુી એક અજાણી વ્મસ્ક્ત વાથે જીલન વ્મતીત કયુું છે. અને ત્રણ ફાકને ણ જન્દ્ભ 
દઈ ચકુી છે. શલે તે અજાણ્મા, અયીચીત ,રુુ વાથે એક ણ યાત ગજુાયલા તૈમાય નથી. તે ગશૃત્માગ કયલાન દ્રઢ 
તનચાતમ કયી રે છે. અન ેતાની વભસ્માનુું તે તનલાયણ ળધલા નીકી ડ ેછે. ત્માું જ નાટકન ત્રીજ ંગક ણૂપ થામ છે 
તેની વાથે એક નાયીનુું જીલન ણ ત્માું ણૂપ થામ છે.  
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        આભ, આણને ઇબ્વનના ‘ડલ્વ શાઉવ’ ભાું નાયીના જીલનની દ્રઢતા તેની જીલનજીલલાની 
ગતીતલધી, યીત- યીલાજ, તત-ફાક-વુંફધીઓ લચ્ચેના વ્મલશાય, વભસ્માઓ અને તલડુંફનાઓ તકતારમકી દ્વાયા 
આફેહુફ યીતે આણી વભક્ષ ઉવી આલતી જલા ભે છે.  
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