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પ્રકાશકનું વનિેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે ગુજરાતી ભાષામારં વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનો 
સરંકલપ કયયો તરેના મતૂત્ક પકરણામ રૂપરે ગુજરાતી વિશ્વકોશના ભતૂવમકા ખરંડ સકિત 
16 ગ્રંથો આજ સુધીમારં પ્રવસદ્ધ થઈ ચતૂકયા છરે. સાથરે સાથરે વિશ્વકોશમારં પ્રગટ 
થયરેલ કરેટલાક મિતિના વિષયોની માકિતીનરે સરંિવધ્કત સિરૂપરે ગ્રંથસથ કરીનરે 
‘કૅનસર’, ‘ગારંધીચકરત’, ‘ગુજરાત’, ‘ગુજરાતના સિાતરંત્રયસૈવનકો’, ‘ભતૂકરંપ’, 
‘વિરલ વિભતૂવત વિક્રમ સારાભાઈ’ અનરે ‘વિશ્વકોશવિમશ્ક’ જ રેિારં પ્રકાશનો પણ 
થઈ શકયારં છરે, જ રેનરે વજજ્ાસુ િાચકિગ્ક તરફથી સારો પ્રવતભાિ સારંપડ્ો છરે.

તરેમારં એક મિતિના ઉમરેરા રૂપરે ‘નાટક દરેશવિદરેશમારં’ એ પુસતક િિરે પ્રગટ 
થાય છરે. નાટક, નાટ્યપ્રિૃવતિ, નાટ્યગૃિો, નાટ્યવનમા્કણ, અવભનય, લોકનાટ્ય, 
રરંગકસબ અનરે નાટકનુરં ભાિન અનરે વિિરેચન : એમ નાટક અનરે રરંગભતૂવમનરે 
લગતારં તમામ પાસારંનરે આિરી લરેતી ગુજરાત, ભારત અનરે વિશ્વના અનય દરેશોનરે 
લગતી અદ્તન માકિતી વિશ્વકોશમારં અત્રતત્ર વિકીણ્ક િતી તરેનરે સરંિવધ્કત કરી 
તાકક્કક ક્રમમારં સરંકવલત કરીનરે ગ્રંથસથ રૂપરે મતૂકી છરે જ રે એ વિષયના અભયાસીઓ 
અનરે તાલીમાથથીઓનરે ઉપયોગી નીિડરે તરેમ છરે.

આ ગ્રંથ શરેઠ શ્ી કસતતૂરભાઈ લાલભાઈની જનમશતાબદી વનવમતિરે શરૂ 
કરરેલી નતૂતન જ્ાનવિજ્ાનનો આવિષકાર દશા્કિતી વિદ્ાવિસતાર ગ્રંથશ્રેણીના 
ચોથા પુસતક તરીકરે પ્રકાવશત થાય છરે.

આ ગ્રંથમારં વિવિધ નાટ્યઘટકો વિશરે લખાણ કરનાર વિદ્ાનોનો તરેમજ 
સરંપાદકોનો ટ્રસટ તરફથી આભાર માનુરં છુરં.

3 એવપ્રલ 2002 કુમારપાળ દેસાઈ
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પ્રિેશક

છરેલારં પચાસ િષ્ક દરવમયાન ગુજરાતમારં જ રે સારંસકૃવતક ઉતથાન જોિા 
મળુરં તરેમારં નાટક અનરે રરંગભતૂવમ વિશરે નિી પરેઢીમારં ખીલરેલી સમજ ધયાન ખેંચતી 
રિી છરે. અગાઉ જ રે કરેિળ મનોરરંજનનુરં સાધન િતુરં તરે યુિાપ્રિૃવતિનુરં, અનરે તરેથી 
વશક્ષણનુરં, એક અરંગ બની રહુરં. વશષ્ટ કળાપ્રકાર તરીકરે સમથ્ક નાટ્યકાર કન-ૈ
યાલાલ મુનશીએ અનરે નિી રરંગભતૂવમના અગ્યાયી ચનદ્રિદન મિરેતાએ નાટકની 
પ્રવતષ્ા કરી આપી િતી (1930-40) તરેનરે આ પચાસ િષ્ક દરવમયાન વયાપક 
ફલક પર વશષ્ટમાનય સરંસકારપ્રિૃવતિ તરીકરે િરેગ મળતારં કૉલરેજ અનરે યુવનિવસ્કટી 
કક્ષાએ અધયયન-અધયાપનના વિષય તરીકરે સથાન મળુરં. એ રીતરે ગઈ બરે પરેઢીના 
યુિાિગ્કના વયવકતતિ-વિકાસમારં નાટ્યપ્રિૃવતિનુરં નોંધપાત્ર પ્રદાન રહુરં છરે.

સમયની માગ અનુસાર આ અધા્ક શતક દરવમયાન નાટ્યશાસ્ત્ર અનરે તરેના 
કળાપ્રયોગની જાણકારી વયિવસથત સિરૂપમારં ઉપલબધ થાય તરે માટરે ભારતીય ના-
ટ્યશાસ્ત્ર અનરે પરરંપરાની સાથરે પાશ્ાતય નાટ્યપરરંપરા અનરે કળાપ્રયોગનરે આિરી 
લરેતો અભયાસક્રમ રચાયો, શીખિાયો અનરે તરેનારં સૈદ્ધાવનતક તથા પ્રાયોવગક પાસારં 
પ્રાદરેવશક, રાષ્ટ ્રીય અનરે આરંતરરાષ્ટ ્રીય પકરસરંિાદોમારં વિગતરે ચચા્કિા લાગયારં. 
રરંગભતૂવમ ઉપરારંત રરે કડયો અનરે ટરેવલવિઝન પર તરેનરે લગતા અિનિા પ્રયોગો થિા 
લાગયા. ગુજરાતના જુિાન િગ્ક સમક્ષ અવભનય, કદગદશ્કન, રરંગકસબ અનરે ના-
ટ્યવનમા્કણનારં ક્ષરેત્રો કારકકદથી માટરે જાણરે કરે ખુલારં થતારં ગયારં. રરે કડયો, ટરેવલવિઝન 
તથા આનુષરંવગક વયિસાયોમારં અનરેક તરેજસિી કળાકારોનરે નિી તકો સારંપડી. 
આજ રે ગુજરાતનો કળાકાર વિશ્વના કળાકાર અનરે કળાપ્રયોગોના સરંપક્કમારં 
રિીનરે પ્રગવત સાધી શકરે એિી સુવિધાઓ સુલભ થઈ છરે.

આ પકરવસથવતમારં નાટ્યવશક્ષણનરે િરેગ મળરે તરે સિાભાવિક છરે. રરંગભતૂવમ 
ઉપરારંત િીજાણુ માધયમોના કળાકારો માટરે ઉચચવશક્ષણના કડગ્ી અભયાસક્રમ 
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ઉપરારંત નાટ્યલક્ષી માકિતી અનરે સજ્જતા અપાિરે તરેિા ટતૂરંકા ગાળાના તાલીમી કા-
ય્કક્રમો યોજાય છરે. તરેના ફલસિરૂપરે સુરુવચ અનરે કળાદૃવષ્ટ ખીલિરે તરેિી જાણકારી 
તાલીમાથથીઓનરે મળતી થઈ છરે.

એ બરંનરે પ્રકારના વશક્ષણમારં ઉપયોગી થાય તરે દૃવષ્ટએ આ પુસતક તૈયાર 
કરિામારં આવયુરં છરે. નાટકનુરં સિરૂપ, પ્રકારો, નાટ્યપ્રિૃવતિ, નાટ્યગૃિો, લોકનાટ્ય 
િગરેરરેની વિવિધ દરેશો અનરે પ્રદરેશોનરે લગતી માકિતી ઉપરારંત અવભનય, કદગદ-
શ્કન, નાટ્યવનમા્કણ, રરંગકસબ, નાટકનુરં ભાિન-વિિરેચન િગરેરરે  તમામ પાસારંની 
ચચા્કનરે અિીં આિરી લીધી છરે.

ગુજરાતી વિશ્વકોશમારંનારં આ વિષયોનરે લગતારં અવધકરણોનરે સરંકવલત અનરે 
સરંિવધ્કત કરીનરે વિષયનો સમગ્ અનરે ક્રમબદ્ધ ખયાલ મળી શકરે તરે રીતરે સામગ્ી 
ગોઠિી છરે. આશા છરે કરે અભયાસીઓ અનરે કળાકારો ઉપરારંત નાટ્યરવસક વજ-
જ્ાસુઓનરે તરે રુવચકર થશરે.

30 માચ્ક 2002 ધીરુભાઈ ઠાકર
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ભૂવમકા

નાટકનુરં સિરૂપ અનય સાકિતયપ્રકારો કરતારં તદ્દન વભન્ન છરે. કવિતા, નિ-
લકથા, વનબરંધ કરે અનય કોઈ પણ સાકિતયપ્રકારનુરં, સજ ્કન શબદરૂપરે થાય છરે. 
નાટકનુરં એમ નથી. શબદબદ્ધ થતુરં િોિા છતારં તરે શબદની બિાર ઘણરે દતૂર સુધી 
જાય છરે. તરેનુરં માધયમ કક્રયા િોિાથી તરે કરેિળ શ્ુવતગમય રચના રિરેિાનરે બદલરે 
ચક્ષુગ્કમય કલા રૂપરે વિસતરરે  છરે. એની સિતરંત્ર કળા છરે. એનુરં શાસ્ત્ર પણ અલગ. 
એ દૃવષ્ટએ નાટકનો સમાિરેશ શુદ્ધ સાકિતયના ક્ષરેત્રમારં ન પણ થાય. નાટ્યપ્રયોગ 
એટલરે નાટક એિી સામાનય સમજ છરે. નાટ્યકળા, નૃતયની માફક, વમશ્ કળા છરે. 
સાકિતય, સરંગીત, વચત્ર આકદ વિવિધ કળાઓનુરં વમલનસથાન રરંગભતૂવમ છરે એટલરે 
સાકિતય કરે સરંગીત જ રેિી એક કળાથી મળરે તરેના કરતારં િધુ સમૃદ્ધ આનરંદ કદાચ 
નાટ્ય-કળાથી મળરે. કવિ કાવલદાસરે કહુરં છરે તરેમ, વભન્ન રુવચનારં આબાલિૃદ્ધ 
સિ્ક સ્ત્રી-પુરુષોના મનનુરં સમારાધન કરનાર કોઈ એક જ કલાપ્રકાર િોય તો તરે 
નાટક છરે. સાકિતયના કરતારં નાટ્યકલાની બીજી એક વિશરેષતા એ કરે વનરક્ષર 
પણ તરેનો આનરંદ લઈ શકરે છરે. જાવત, િણ્ક, દરેશ કરે ધમ્કનો અરંતરાય પણ શુદ્ધ 
નાટ્યરસના આસિાદમારં રિરેતો નથી. નાટકના પાયામારં લરેખ િોય છરે એટલરે તરેના 
સાકિતયસિરૂપની ચચા્ક થાય; પણ તરેનુરં ખરુરં  સાથ્કકય રરંગમરંચ પર વસદ્ધ થાય છરે.

વયાખયા

નાટક એટલરે નટ દ્ારા રજતૂ થતી કળા. વિવિધ માનિઅિસથાઓનુરં અનુ-
કરણ નટ કરરે  તયારરે  એમારંથી નાટક સજા્કય છરે. ‘નાટક’ શબદ નટ્ ધાતુમારંથી 
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વયુતપન્ન થયો છરે. ભરતના ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’મારં કહુરં છરે કરે ઋગિરેદમારંથી પાઠ, સામ-
િરેદમારંથી ગીત, યજુિદેદમારંથી અવભનય અનરે અથિ્કિરેદમારંથી રસ લઈનરે પારંચમા 
નાટ્યિરેદની રચના કરિામારં આિી. આમ, નાટક કરે નાટ્યનરે શબદ, ભાિ, નૃતય, 
સરંગીત એ દરરેકની સાથરે સરંબરંધ છરે તરેથી એ એક વિવશષ્ટ કળા બનરે છરે.

પ્રારંભ : ઇવજપ્ત, ગ્ીસ

સૌપ્રથમ નાટક કયારં લખાયુરં, કયારરે  લખાયુરં, અનરે તરે કયારં ભજિાયુરં, તરે વિશરે 
વિિરેચકો િજી એકમત નથી. અતયાર સુધી ગ્ીસમારં નાટકનારં મતૂળ નરંખાયારં એિી 
માનયતા પ્રિત્કતી િતી. પણ જમ્કન સરંશોધકોનરે મતરે નાટકનારં પારણારં એવશયા 
માઇનોરના વબબલોન શિરેરમારં નરંખાયારં. તયારબાદ ઇવજપ્તમારં, તરે પછી વસવસલી 
અનરે ગ્ીસમારં. પ્રખયાત જમ્કન વિિરેચક કોપોસકી ‘સૉવસ્કઝ ઑવ્ વથયરેટર’ નામના 
પુસતકમારં આ માનયતા માટરે પુષકળ સાવબતીઓ પતૂરી પાડરે છરે, જ રેમારં એવશયા 
માઇનોરમારં એકારંકીનરે લાયકનુરં લખાણ ઇવજપ્તના એક વપરાવમડમારં ઈ. સ. પતૂ. 
બારસો, પરંદરસો િષદે ‘ટ્રાયમફ ઑવ્ િૉરસ્ક’ નામનુરં એક નાટક વપરાવમડની 
અરંદરથી ભીંતમારં કોતરરેલુરં. તરે માટરે પાત્રોની િરેશભતૂષા તરેમજ ભજિણીની 
તિારીખ િગરેરરે  જ રે િતુરં તરેનુરં જતૂની ઇવજપ્તની ભાષાના જાણકારો પાસરે સરંશોધન 
કરાિી તરેનો અરંગ્રેજી અનુિાદ ઇંગલૅનડમારં એક પ્રોફરેસર પાસરે તૈયાર કરાિી, તરે 
નાટક પાડમોર કૉલરેજમારં િીસમી સદીમારં ભજિાયાનો પણ ઉલરેખ છરે. બીજી 
બાજુ ગ્ીસમારં ઈ. સ. પતૂ. નાટકો લખાયરેલારં તરેની ભજિણી અનરે િરીફાઈ વિશરે 
પણ ઉલરેખો રજતૂ થયા છરે.

ભારત

ભારતમારં મિાભારતમારં અનરે ભાગિતમારં નાટકો ભજિાયારંના ઉલરેખો 
મળરે છરે. નાટ્યશાસ્ત્રના સરંપાદક ભરતાચાયદે પોતરે સરંકવલત કરરેલા નાટ્યશાસ્ત્રના 
ગ્રંથમારં નટસતૂત્રો લખાયારંના ઉલરેખો છરે. 1911મારં અકસાઈ ચીનમારં કરેટલારંક 
અધ્કવલવખત પાનારં એક જમ્કન સરંશોધકનરે િાથ લાગરેલારં. એમારં અશ્વઘોષનરે નામરે 
‘સાકરપુત્ર પ્રકરણ’ નાટક લખાયાનો ઉલરેખ છરે. એ પાનારં જમ્કનીમારં બવલ્કનના 
ડિાલરેમ મયુવઝયમમારં સચિાયારં છરે, એમ જાણિા મળરે છરે. દવક્ષણ ભારતમારં 
ભાસનરે નામરે ચઢરેલારં અવગયાર નાટકો મળારં છરે. આ સામગ્ી આ સદીની 
શરૂઆતમારં મળરેલી. તરે ઈ. સ.ની શરૂઆતમારં અથિા તરે ઈ. સ. પતૂ.ની બીજી 
સદીમારં લખાયાનુરં માનિામારં આિરે છરે. આિી બધી સામગ્ી ઉપરથી વિદ્ાનો 
અતયારરે  તો પતૂિ્ક એવશયામારં અનરે મરેસોપોટરેવમયામારં જ રે સરંસકૃવત વિકસી તરેમારં 



1. નાટક : સિરૂપ અનરે પ્રકારો 13

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

નાટક લખિાની શરૂઆત થઈ એમ તારિરે છરે અનરે ઈ. સ. પતૂ. િજાર દોઢ િજાર 
િષયો પિરેલારં નાટ્યપ્રિૃવતિ શરૂ થઈ િશરે એિા વનણ્કય પર આિરે છરે.

રંગભૂવમ

નાટકની શરૂઆત તો િાકના ઉદભિ સાથરે જ, બરે વયવકતઓનો સરંિાદ 
યોજાતારં, એમારં કયારંક નાદ-સરંગીત ઉમરેરાતારં, વયવકતઓમારં નૃતય કરિાની 
અવભલાષા જાગ્ત થતારં, માનિીના હૃદયમારં વિવિધ ભાિો પ્રકટ થતા, પૃથિીનરે 
કોઈક ખતૂણરે નાટક કરિાની પ્રિૃવતિ શરૂ થઈ. વનવશ્ત િાત એટલી ખરી કરે ભારતરે 
નાટકનો એક બરંધ અનરે ગ્ીસરે બીજો જ બરંધ ઘડી આપયો અનરે એ બરંધમારં વિવિધ 
પ્રકારના ઘાટ પણ ઉપસાિી આપયા. િળી એ સાથરે એ ભજિિા માટરે અલાયદારં 
સથાન પણ મુકરર કરી આપયારં અનરે જતરે કાળરે, પ્રજા એનરે રરંગમરંચ, રરંગભતૂવમ, 
વથયરેટર, પલરેિાઉસ, રરંગચોગાન, રરંગપીકઠકા એિારં એિારં નામરે ઓળખિા લાગી. 
એમારં ખુલા ચોગાનથી શરૂ કરીનરે વિવિધ બારંધણીઓ પણ નક્ી થઈ અનરે એમ 
કરતારં નાટકના ઉદભિમારં ધમ્ક, દરેિ, દરેિતા, દરેિી, મરેળા, ઉતસિો અનરે લોકતત્િો 
કારણભતૂત થતારં, પ્રચવલત કથાઓ, દરંતકથાઓ આખયાવયકાઓ, કલપનાઓ અનરે 
િાસતિસૃવષ્ટમારં ઘડાતી િાતો નાટકના તરંત્રમારં દાખલ થતારં, નાટકમારં વિવિધ 
પ્રકારની ચરેતનાશવકતઓ પારંગરિા મારંડી અનરે એમ આડોશપાડોશની અસરનરે 
કારણરે પૃથિીપટરે વભન્ન વભન્ન પ્રજાઓમારં એનો વિસતાર થિા મારંડ્ો. એમારં 
રાજાઓએ રસ લીધો. પોતાના રાજમિરેલમારં નાટ્યકૃવતઓનરે આશરો આપયો. 
ધમ્કકાય્કમારં રત એિા ભાવિકોએ પોતપોતાના દરેિનરે અનુસરી મરંકદરોમારં, યા 
દરેિાલયોમારં, યા એની વનકટના ચોતરાઓમારં આ પ્રિૃવતિના વિકાસમારં સિાય 
કરી. આમ નાટકના પાયા સૌથી િધારરે  ગ્ીસ, પછી ઇટાલી, પછી યુરોપભરમારં 
ખાસ કરીનરે ફાનસ, ઇંગલડ, જમ્કનીમારં તરેમજ ભારત અનરે ચીનમારં, જાપાન, 
મલરેવશયા, બાલીમારં પણ નરંખાિા મારંડ્ા. આકફકામારં અનરે ઇવજપ્તમારં મતૂળ 
નરંખાયારં િોિા છતારં દવક્ષણ આકફકામારં એ પ્રિૃવતિ બિુ વિકસી નકિ, પણ તયારં 
નૃતયસિરૂપરે િારતિરેિારરે  તો એની િસતી જણાતી. જતરે કાળરે એમારં પણ િૈવિધય 
આિિા મારંડ્ુરં.

નાટક : જીિનદશ્જન

નાટકની પ્રિૃવતિનો વિકાસ માનિજાતના વિકાસ સાથરે સરંકળાયરેલો છરે. 
માનિની મનોિૃવતિઓ જ રેમ વિકાસ પામતી ગઈ, એમારં વિવિધ ભાિોના અનુભિો 
થિા મારંડ્ા, એની સાથરે એ ભાિોમારં પણ બરેત્રણ ભાિો ભળતારં વિકાસ સાથરે 
મનોભાિો, મનોિૃવતિઓ, મનોદશાઓ, મનમરેળ, મનદ્ રેષ, માનિનરે માનિ ગમરે, ન 



14 નાટક દરેશવિદરેશમારં

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

પણ ગમરે – વિના કારણ ગમરે, અનરે કારણ વિના પણ અણગમો થાય – મનની 
વચત્રવિવચત્ર લીલાઓ, કરેટલીક સમજાય એિી, કરેટલીક ન સમજાય એિી, સકળ 
ઊવમ્કતરંત્રની રચના ભાિ, ભાિાિરેશ, ભાિપલટા, ભાિસરંક્રમણ, વિશુદ્ધ થતા ભાિો, 
અશુદ્ધ અનરે મવલન થતા ભાિો િગરેરરેના વિવિધ ઘાટ બરંધાતારં માનિસમાજમારં 
તરેમના અભયાસ થતા ગયા. મનુષયરે પોતાના મગજના બરંધારણનો અભયાસ કયયો 
અનરે એમારંથી મતૂળભતૂત ભાિોની તારિણી કાઢી. એમારંથી પરેદા થતા વિવિધ ગૌણ 
ભાિોની પણ યાદી કરી. એમારં મતૂળ તો ષડકરપુ કામ, ક્રોધ, મોિ, મદ, મતસર, 
લોભ – એમારં બીજા એટલા જ મિતિના ઈષા્ક અનરે સતિાલાલસા જ રેિા ઉમરેરાતા 
જતારં, એ બધા ભાિોનારં પોષક તતિોની ભાળ કાઢી, બુવદ્ધશાળી વિિરેચકોએ, 
મનુષયમારં વસથર એિા પ્રરેમ, ક્રોધ, દયા, ભય, િીર, િાસય, શારંત એિા મતૂળભતૂત 
ભાિો તારિી એના પરેટાળમારં પરેદા થતા બીજા આનુષરંવગક ભાિોની તારિણી 
કરી, ભારરે  અિલોકન અનરે સતૂક્મ અનુભિો ઉપરથી અમુક ભાિોનરે સથાયી 
સિરૂપના ગણયા. મોટાભાગના વિિરેચકોનરે લાગયુરં કરે નાટક એ માનિજીિનનુરં 
દશ્કન જ છરે. એની જ આ અનુકૃવત છરે. જીિનની વિવિધ અિસથાઓનુરં દશ્કન, 
એની શરૂઆત તરે જ નાટક.

નાટક : સાદ્હતયનું અંગ

શરેકસવપયરરે  નાટકની વયાખયા બારંધી આપતારં ટતૂરંકમારં સકળ વિશ્વ એ એરેક 
રરંગભતૂવમ જ છરે એમ ઘટાવયુરં છરે. પ્રવતભાસરંપન્ન આષ્કદ્રષ્ટા મુવનિરો જ રેિી 
વયવકતઓનરે આમ સિરેજ રે સતયદશ્કન થઈ જાય છરે. સરંસકૃતમારં આ દૃવષ્ટ અનુસાર 
નાટકની વયાખયાઓ થઈ.

એ વિિરેચનામારં વિદ્ાનોએ નાટકનરે સાકિતયનુરં એક મિતિનુરં અરંગ તો ગણયુરં 
જ, પણ એનરે કાવય ગણી એના જ વિભાગમારં નાટકનરે કાવયનો રમય વિભાગ 
કિી એનુરં ગૌરિ પણ િધારી આપયુરં :

काव्येषु नाटकं रम्म् એમ કહુરં.

ભારતીય આલરંકાકરકોએ આમ કાવયતતિનુરં અરંગ ઉમરેયુિં તો પવશ્મમારં 
મિતિની વયાખયા એકરસટોટલરે જ રે બારંધી એમારં પણ કક્રયા સાથરે વલકરક એટલરે કરે 
કાવયમય ઊવમ્કતતિનુરં પણ ઉમરેરણ જોિા મળરે છરે.

નાટક : સમૂહભોગય કળા

નાટકનો જનમ સમતૂિભોગય કળા તરીકરે થયો છરે. નાટકનરે વયાપક રીતરે 
સાકિતયની કળા તરીકરે ઓળખિામારં આિરે છરે, પરરંતુ એમારં સિરૂપગત એટલુરં 
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િૈવિધય છરે કરે કોઈ એક કળામારં એનરે સીવમત કરિા જતારં એનારં અનય સિરૂપોનરે 
જતારં કરિારં પડરે. જ રેમ કરે શબદનો ઉપયોગ જ ન િોય, માત્ર મતૂક અવભનય િોય 
એિુરં માઇમ પણ નાટક છરે. જ રેમારં કથાતતિ ખતૂબ પારંખુરં િોય, પાત્રના ચકરત્રનરે 
ઉપસાિિા તરફ ઓછુરં લક્ષ િોય અનરે જયારં શબદ કરતારં ગીત-નૃતય પ્રધાન િોય 
એિી નૃતયનાકટકાઓ પણ નાટક છરે. નાટક

શયકળા છરે એમ કિીએ કરે તરત માત્ર શ્ાવય રૂપરે વયકત થતુરં રરે કડયોનાટક 
સામરે આિરે છરે. નાટક નટ દ્ારા રજતૂ થતી કળા છરે. નાટકની વયાપક અનરે 
સમૃદ્ધ પરરંપરા રરંગભતૂવમ પર િાવચક-આરંવગક અવભનય દ્ારા દૃશય રૂપરે રજતૂ થતા 
સાકિતય-નાટકની છરે, તરેથી ‘નાટક’ શબદ જયારરે  આપણરે બોલીએ છીએ તયારરે  
સાકિતય-નાટકનો ખયાલ મનમારં વિશરેષ રિરેતો િોય છરે. નાટક સાકિતયનારં અનય 
સિરૂપોથી ત્રણ રીતરે જુદુરં પડરે છરે : એક, તરે એકથી િધુ કળાઓનો આશ્ય લરે છરે; 
બરે, તરે દૃશય અનરે શ્ાવય છરે; ત્રણ, તરે સમતૂિભોગય છરે.

ભરતરે ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’મારં કહુરં છરે કરે એકરેય એિુરં શાસ્ત્ર નથી, એિુરં વશલપ 
નથી, એિી વિદ્ા નથી, એિી કળા નથી જ રે આ નાટકમારં ન દરેખાય. નાટ્યાથ્કનરે 
દૃશયરૂપ આપિા માટરે નાટકકાર શબદ વસિાય સરંગીત, રરંગભતૂવમની સજાિટ, 
અરંગપ્રસાધન અનરે પ્રકાશઆયોજન એ સૌનો આશ્ય લરે છરે. નાટ્યાથ્કનરે એના 
પતૂરા સામથય્કથી પ્રગટ કરિામારં આ સામગ્ીનો કુનરેિપતૂિ્કક કયારં કરેટલો ઉપયોગ 
કરિો એની સતૂક્મ સતૂઝ નાટ્યકાર અનરે વિશરેષરે કદગદશ્કક માટરે આિશયક છરે. દરરેક 
સમયરે કદગદશ્કકનરે આ સામગ્ીની વભન્નવભન્ન રૂપરે મદદ મળતી િોય છરે. ઉતિમ 
કદગદશ્કક આ દૃશયસામગ્ીનરે ઔવચતયપતૂિ્કક ઉપયોગમારં લઈ નાટકનરે પ્રભાિક 
રીતરે રજતૂ કરી શકરે છરે. આ દૃશયસામગ્ી નાટ્યાથ્કનરે ઉપસાિિામારં ઉપકારક છરે 
એ િાત સાચી, પરરંતુ આ સામગ્ીથી જ કરંઈ નાટક બની જતુરં નથી. નાટકની 
અરંદર ઝાઝુરં વિતિ ન િોય તયારરે  આ દૃશયસામગ્ીથી જ પ્રભાિ ઊભો કરિાનો 
પ્રયતન બરેિતૂદો નીિડરે છરે.

દૃશય-શ્ાવય કળા

નાટક શય-શ્ાવય કળા છરે, એટલરે રરંગભતૂવમ નાટક સાથરે અવિવચછન્ન રૂપરે 
સરંકળાયરેલી છરે. મુદ્રણના આગમન પછી નાટકો વલવખત રૂપરે ઉપલબધ થાય છરે. 
તરેમારંથી એિો ખયાલ કયારરેક ઉદભવયો છરે કરે નાટક ભજિી શકાતુરં ભલરે ન િોય, 
િારંચીનરે પણ એનરે આસિાદી શકાય. પવશ્મમારં ડૉ. જિૉનસનરે એિો અવભપ્રાય 
વયકત કરરેલો કરે ‘A play read affects the mind like a play acted’. 
ગુજરાતી નાટ્યવિિરેચનમારં પણ એિો ખયાલ ઉદભવયો છરે, પરરંતુ િસતુત: વિશ્વના 
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નાટ્યવિિરેચનમારં એ સિીકૃત બનરેલો ખયાલ નથી. નાટક ભજિિા માટરે જ છરે 
અનરે જયારં સુધી રરંગભતૂવમ પર તરે ભજિાય નકિ તયારં સુધી એ સફળ નાટક 
કિરેિાતુરં નથી. નાટ્યવિદો તો તયારં સુધી માનરે છરે કરે નાટકનો પતૂરરેપતૂરો અથ્ક એ 
ભજિાય તયારરે  જ પ્રગટ થાય છરે. નાટકનુરં વલવખત રૂપ એ તો સાચા નાટકનુરં 
માત્ર િાડવપરંજર છરે. રરંગમરંચની સજાિટ, નટનારં પ્રવતભા અનરે અવભનયકૌશલ, 
કદગદશ્કકની સતૂઝસમજ પરેલા વલવખત રૂપમારં લોિીમારંસ પતૂરી નાટકના આતમાનરે 
ધબકતો કરરે  છરે. ઘણી િખત નાટકનરે દૃશય રૂપ મળુરં િોય, પણ વલવખત રૂપ 
જ ન મળુરં િોય કરે પાછળથી મળુરં િોય. જોકરે નાટક પિરેલારં લખાય અનરે પછી 
ભજિાય એ વસથવત િધારરે  વયાપક છરે અનરે તરેના એ પ્રકારના પ્રયોગો થાય છરે. 
તોપણ એનાથી વિરુદ્ધ પ્રકક્રયા પણ સરંભવિત છરે એ િાત નાટકનો રરંગમરંચ સાથરે 
કરેટલો અવિવચછન્ન સરંબરંધ છરે એ સપષ્ટ કરરે  છરે.

નાટકનરે રરંગભતૂવમ પર સાચો આકાર મળરે છરે એટલુરં પતૂરતુરં નથી. એક જ 
નાટકનરે વિવિધ કદગદશ્કકો દ્ારા વિવિધ આકાર મળરે છરે. કયા સરંિાદ કરે પ્રસરંગનરે 
કરેિી રીતરે રજતૂ કરિો, દરરેક સરંિાદ કરે પકરવસથવતની પાછળ પ્રચછન્નરૂપરે પડરેલા 
અથ્કના કયા કાકુ છરે એમનરે પારખિા નરે પ્રગટ કરિા એ બાબત કદગદશ્કકરે 
કદગદશ્કકરે કરેટલાક દૃવષ્ટભરેદ રિરેિાના. તરેથી નાટકનુરં એક વલવખત રૂપ રરંગમરંચ 
પર વિવિધ અથ્કછાયાઓનરે પ્રગટ કરનારુરં  બની રિરે છરે. નાટ્યકાર ઘણી િાર 
કદગદશ્કકનરે પડકારરૂપ બનતો િોય છરે.

નાટકના વલવખત રૂપમારં પડરેલી એકથી િધુ અથ્કછાયાઓ પ્રગટ કરિાની 
ક્ષમતા વલવખત રૂપના કળાતમક મતૂલયનરે વયકત કરરે  છરે. ઘણી િખત નાટકના 
વલવખત રૂપની પાછળ પડરેલા ધિનયથયો જુદા જુદા કદગદશ્કકો દ્ારા પ્રગટ 
થયા પછી પણ કરેટલાક અથયો પ્રગટ થયા િગરના રિી જાય એિુરં બનરે છરે. 
શરેકસવપયરના ‘િૅમલરેટ’ નાટકના વલવખત રૂપમારં પડરેલી બધી અથ્કક્ષમતા એના 
દૃશય રૂપમારં પતૂરરેપતૂરી પ્રગટ નથી થઈ શકી એમ શરેકસવપયરના અભયાસીઓનરે 
લાગયુરં છરે. એટલરે નાટકનુરં વલવખત રૂપ દૃશય રૂપ કરતારં જરાય ઊતરતુરં નથી.

નાટક અનરે સામાવજક કરે પ્રરેક્ષકની િચચરે રિરેલી રરંગભતૂવમ નાટ્યસજ ્કન 
પર અનરેક રીતરે અસર કરરે  છરે. રરંગભતૂવમ પર દૃશય થતુરં િોિાનરે લીધરે નાટક 
અનય સાકિતયસિરૂપોથી રચનારીવતની બાબતમારં ઘણુરં જુદુરં પડી જાય છરે. 
કથાતતિનરે લીધરે એની અરંદર પણ પ્રસરંગો, પકરવસથવત, પાત્ર અનય કથામતૂલક 
સાકિતયપ્રકારોની જ રેમ આિરે છરે, પરરંતુ નિલકથા-િાતા્કમારં પ્રસરંગો-પાત્રોનારં 
ઉઘાડ કરે આલરેખન જ રે રીતરે શકય છરે તરે રીતરે નાટકમારં શકય નથી. નિલકથામારં 
નિલકથાકાર પોતરે પ્રસરંગ કરે પાત્રનો વનિરેદક (narrator) બની શકરે છરે, નાટકકાર 



1. નાટક : સિરૂપ અનરે પ્રકારો 17

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

માટરે એ શકય નથી. કયારરેક પ્રિકતાપાત્ર કરે ગ્ીક નાટકોમારં ‘કોરસ’ની જ રેમ 
નાટકકાર વનિરેદકનો ઉપયોગ કરતો િોય છરે, પરરંતુ આ પ્રકારનો ઉપયોગ 
અમુક અરંશરે જ સહ બનરે છરે. ગ્ીક નાટકોમારં ‘કોરસ’ પ્રસરંગ-પાત્રના કથન કરતારં 
જુદા પ્રયોજનથી જ નાટકમારં આિતુરં. નિલકથાકાર પોતરે વનિરેદક બની પાત્ર કરે 
પ્રસરંગનુરં કથન કરી ભાિકનારં કલપનાચક્ષુ સમક્ષ આખુરં વચત્ર ખડુરં કરતો િોય છરે, 
કારણ કરે એની પાસરે રરંગભતૂવમની સિલત નથી. નાટ્યકાર રરંગભતૂવમની સામગ્ી 
દ્ારા કામ કરતો િોય છરે. ઘણી િખત નિલકથાકાર ઘણા શબદોમારં કથામારં 
સરંકળાયરેલારં પાત્રો, તરેમના વયિિાર, પારસપકરક સરંબરંધો અનરે એ સરંબરંધોની 
પાછળ રિરેલા તણાિ બરોબર વયકત નથી કરી શકતો, તરે ભાષામારં રિરેલારં કાકુ, 
ભાર, ઉચચારણની દ્રુત-વિલરંવબત ગવત, આરોિ-અિરોિ, અિાજની તીવ્ર-મરંદ 
કોકટ એ સૌની સિાય લઈ નાટ્યકાર ખતૂબ સિજ રીતરે સરંિાદોમારંથી પ્રગટ કરી 
શકતો િોય છરે.

સાદ્હતયકૃવતથી વભન્નતા

રરંગમરંચની પકરવસથવત નાટકની પ્રસરંગસરંકલના પર પણ અસર કરરે  છરે. 
નિલકથામારં એક જ સમયરે વભન્નવભન્ન સથળરે સમારંતરરે  બનતી ઘટનાઓ 
આલરેખિાનુરં શકય છરે. નાટકમારં એ શકય નથી. નાટકમારં રરંગમરંચ પર એરેક સમયરે 
એક ઘટના આલરેખી શકાય. બીજી ઘટનાના આલરેખન િખતરે એ ઘટના એ જ 
સમયરે અનય સથળરે બની રિી છરે એિુરં ભાન સામાવજકનરે કરાિિાનો પ્રયતન 
નાટ્યકાર કરી શકરે. પરરંતુ એમારં ઠીક ઠીક મુશકરેલીનો સામનો એનરે કરિો પડરે. 
કયારરેક રરંગભતૂવમ પર સમારંતરરે  બરે ઘટનાઓ તરે આલરેખી શકરે, પરરંતુ એનાથી િધુ 
નકિ. એ જ રીતરે િત્કમાનમારંથી અતીતમારં સરિાની અનરે અતીતનરે આલરેખિાની 
નિલકથાકારનરે જ રે સુગમતા છરે તરે નાટ્યકારનરે ઓછી છરે. રરંગમરંચના વિભાગો, 
પ્રકાશઆયોજન, સરંગીત િગરેરરેના ઉપયોગથી નાટ્યકાર ભતૂતકાળની ઘટનાઓનરે 
િત્કમાનમારં ચાલતી ઘટનાઓની િચચરે કરેટલરેક અરંશરે આલરેખી શકરે છરે, પરરંતુ 
એ પ્રકારનુરં વનરૂપણ કદગદશ્કક પાસરે િધારરે  સતૂઝની તરેમજ સામાવજક પાસરે 
પણ વિશરેષ સજ્જતાની અપરેક્ષા રાખરે. નકિતર િત્કમાન અન ભતૂતકાળની ઘટના 
િચચરેની પૃથકતા પારખિામારં મતૂરંઝિણ થિા મારંડરે અનરે તરેથી નાટકની સમગ્ 
અસર ખરંકડત બની જાય.

પ્રયુવ્તઓ

રરંગમરંચ પર રજતૂ થતુરં િોિાનરે લીધરે નાટકનરે પ્રસરંગઆલરેખન નરે 
પાત્રઆલરેખનમારં કરેટલીક નાટ્યધમથી પ્રયુવકતઓનો આશ્ય લરેિો પડરે છરે. એક 
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પાત્રના વિચાર રરંગભતૂવમ પર રિરેલા અનય પાત્રથી ગુપ્ત રાખિાના િોય, પરરંતુ 
પ્રરેક્ષકોનરે જણાિિા જરૂરી િોય તો आतमगतम्, બરે પાત્રો રરંગભતૂવમના ત્રીજા પાત્રથી 
છતૂપી કોઈ િાત કરિા માગતા િોય તયારરે  अपवा््य, નાટકના બરે અરંકો િચચરે 
બનરેલી, દૃશય ન થયરેલી, પરરંતુ પ્રરેક્ષકનરે માટરે જાણિી જરૂરી એિી ઘટનાઓના 
કથન માટરે ववष्कंभक િગરેરરે  નાટ્યધમથી પ્રયુવકતઓનો આશ્ય સરંસકૃત નાટકોમારં 
લરેિાય છરે.

દરરેક સમયરે દરરેક દરેશમારં રરંગભતૂવમ વિશરેનો ખયાલ એકસરખો પ્રિત્કતો 
જોિા નથી મળતો. ગ્ીક નાટકકારો પાસરે જ રે પ્રકારની રરંગભતૂવમ ઉપલબધ િતી 
તરેનાથી જુદી રરંગભતૂવમ શરેકસવપયરના સમયની િતી અનરે સરંસકૃત નાટકની 
રરંગભતૂવમ એ બરંનરે કરતારં જુદી િતી. ગ્ીક નાટકોમારં કક્રયાની એકતા સાથરે 
સથળ-સમયની એકતાનુરં મિતિ થયુરં તરે માટરે ગ્ીક રરંગભતૂવમ કારણભતૂત િતી. 
શરેકસવપયરના સમયમારં રરંગભતૂવમ પર પડદો ન િતો, દૃશયસજાિટ ન િતી. તરેથી 
પાત્ર રરંગભતૂવમના એક ભાગમારંથી બીજા ભાગમારં જાય એટલરે સથળપકરિત્કન થઈ 
જતુરં. સથળ અનરે સમયનરે તાદૃશ કરતારં િણ્કન પણ શરેકસવપયરનારં નાટકોમારં વિશરેષ 
આિરે છરે તરેનુરં કારણ પણ તરેના સમયની રરંગભતૂવમની આ લાક્ષવણકતામારં રિરેલુરં છરે.

રરંગભતૂવમ નાટકના કદ પર પણ અસર કરરે  છરે. પ્રરેક્ષકની ધારણશવકત, એની 
ફુરસદ િગરેરરેનરે નાટકરે લક્ષમારં લરેિારં પડરે છરે. સળરંગ આઠદસ કલાક ચાલરે એિુરં 
નાટક સહ બનતુરં નથી. કારણ કરે નાટક એક બરેઠકરે જ સામાનય રીતરે જોિાતુરં 
િોિાથી બરેત્રણ કલાકથી િધારરે  સમય ચાલરે તરેટલુરં લારંબુરં નથી િોતુરં.

રરંગભતૂવમ સાથરે સરંકળાયરેલી વયવકતઓ પણ નાટકની રચના પર િખતોિખત 
અસર કરતી િોય છરે. નાટકની રજતૂઆત સાથરે સરંકળાયરેલા વનમા્કતા, કદગદશ્કક 
નરે નટ નાટ્યકારનરે િધારરે  અનુકતૂળ થાય છરે કરે નાટ્યકાર એમનરે િધારરે  અનુકતૂળ 
થાય છરે એ બાબત નાટકના સજ ્કનનરે અસર કરરે  છરે.

રરંગભતૂવમની સથવગતતા નાટકનરે રૂરંધરે છરે. એની વિકવસત વસથવત નાટ્યપ્રયોગો 
માટરે િધુ મોકળાશ આપરે. ઉતિમ નાટ્યકાર પોતાના પ્રયોગોથી નાટ્યકદગદશ્કકનરે 
પડકારરૂપ બનરે છરે. એના નાટ્યપ્રયોગોનરે રરંગભતૂવમ પર ઉતારિા એ રરંગભતૂવમની 
વસથવતનરે પલટિા પ્રરેરરે  છરે.

રેદ્ડયો, ટી.િી.થી વભન્નતા

નાટકની સિરૂપગત ત્રીજી લાક્ષવણકતા એની સમતૂિભોગયતા છરે. આમ 
તો કળામાત્રનરે ભાિકની અપરેક્ષા છરે. એના િગર કળા પારંગરી ન શકરે. પરરંતુ 
અનય કળાઓમારં અનરે અનય સાકિતયસિરૂપોમારં સજ ્કન પિરેલારં અનરે ભાિન 
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પછી એિી વસથવત િોય છરે અનરે ભાિન કરનાર િગ્ક પણ સમતૂિમારં નકિ, િૈય-
વકતક રીતરે કૃવતનુરં ભાિન કરતો િોય છરે અનરે સરંગીત-નૃતય જ રેિી મરંચનકળાઓ 
પરતિરે વસથવત થોડી જુદી િોય છરે. નાટક પણ અનય સાકિતયકૃવતઓની જ રેમ 
પિરેલારં લખાય છરે, પરરંતુ આપણરે આગળ જોયુરં કરે નાટકનુરં વલવખત રૂપ નરે એનુરં 
દૃશય રૂપ એ ઘણારં જુદારં છરે. નાટકનુરં અવભનીત રૂપ એ પણ એક સજ ્કન છરે, 
વલવખત રૂપ જ રેિુરં. પરરંતુ એ અવભનીત રૂપનુરં અવસતતિ એક પણ ભાિક િગર 
સરંભવિત નથી. એટલરે નાટકમારં સજ ્કન અનરે ભાિન સમારંતરરે  થતી પ્રિૃવતિ છરે. 
એમારં અવભનય કરનાર અનરે અવભનય જોનાર એ બરેની િચચરે જીિરંત સરંબરંધ 
સથપાય છરે. રરંગભતૂવમનુરં નાટક એ રીતરે રરે કડયો-નાટક, કફલમ કરે ટી.િી. કરતારં 
વિવશષ્ટ છરે. એમારં પ્રરેક્ષકોની પ્રતયક્ષ િાજરી અવભનયનરે એક જુદો વમજાજ અપદે 
છરે. પ્રરેક્ષકોનુરં પ્રોતસાિન કરે એમની ઉદાસીનતા નટના અવભનય પર અનરે સમગ્ 
નાટ્યપ્રયોગ પર અસર પાડરે છરે. નૃતય કરે ગીતનારં િનસમોર એ જતૂની વયિસાયી 
ગુજરાતી રરંગભતૂવમની જાણીતી િકીકત છરે. પ્રરેક્ષકો નરે શ્ોતાઓનો પ્રવતભાિ શો 
િશરે એની કલપના કરી નાટ્યકાર અનરે કદગદશ્કક કૃવતનુરં વનમા્કણ કરરે  છરે.

નાટ્યભાિન બીજી રીતરે પણ વિવશષ્ટ છરે. વભન્ન રુવચિાળો ભાિકિગ્ક એક 
જ સમયરે એક જગયાએ એકત્ર થઈ નાટ્યપ્રયોગનરે માણરે છરે. બીજી કળાકૃવતઓ 
કરે સાકિતયકૃવતઓનુરં ભાિન આ રીતરે નથી થતુરં. નાટકની આ પ્રકારની સમતૂિ-
ભોગયતાનરે લીધરે ગાયન, િાદન, નૃતય, િાસય જ રેિારં તતિો નાટકમારં પ્રિરેશયારં છરે. 
કુશળ નાટકકાર નાટકનરે ઉપકારક થાય એ રીતરે આ તતિોનરે નાટકમારં ગતૂરંથી લરે 
છરે. શરેકસવપયર એનુરં ઉતિમ દૃષ્ટારંત છરે.

આજ રે નાટકની રચનામારં બરે િગ્ક પડી જતા અનુભિાય છરે. વભન્ન રુવચિાળા 
દરરેક પ્રરેક્ષકના મનનુરં સમારાધાન કરિુરં એ ખયાલનરે િિરે ઘણા નાટ્યકારોએ ફેંકી 
દીધો છરે. વિવશષ્ટ દૃવષ્ટ નરે રુવચ ધરાિતા મયા્કકદત પ્રરેક્ષકો સમક્ષ ભજિી શકાય 
નરે એમનરે સરંતોષ આપી શકરે એિારં ઘણારં નાટક િિરે લખાય છરે અનરે એમનરે 
ભજિિા માટરે વિશરેષ વથયરેટરો અવસતતિમારં આવયારં છરે.

દ્ક્યા, સંઘર્જ

નાટકમારં મિતિનુરં તતિ તરે કક્રયા કરે િસતુ છરે. નાટકમારં કરંઈક બની રહુરં છરે 
કરે બનશરે એિી સતત પ્રતીવત થિી જોઈએ. નાટકમારં બનતી ઘટનાઓ અનરે એ 
ઘટનાઓના પારસપકરક સરંબરંધમારંથી સજા્કતી પકરવસથવત આ કક્રયાનો અનુભિ 
કરાિરે છરે. ઘણી િખત સથતૂળ રૂપરે નાટકમારં કરંઈ બનતુરં ન લાગરે. પાત્રોના સરંિાદો, 
વયિિાર-િત્કન િગરેરરે  પરથી કરંઈક બનશરે એિી સરંભાિના ઊભી થતી િોય 
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તયારં પણ કક્રયાનો અનુભિ થાય છરે. આજ રે ઘણારં પ્રયોગશીલ નાટકોમારં કક્રયાનો 
અનુભિ નથી થતો. આિારં અકક્રયાતમક નાટકોમારં અનય પ્રયુવકતઓથી નાટકકાર 
પ્રરેક્ષકના ધયાનનરે ખેંચી રાખતો િોય છરે, પરરંતુ આ પ્રકારનારં નાટકોનરે માણનારો 
િગ્ક સીવમત િોય છરે. કક્રયાની પાછળ કોઈ અથ્ક પડરેલો િોિો જોઈએ. ઘટનાઓ, 
પાત્રો એમની િચચરેના સરંબરંધો અનરે સરંિાદો એ સૌનરે એકસતૂત્રરે બારંધનાર આ ના-
ટ્ય-અથ્ક છરે. એ ભાિમય િોય કરે તાવતિક વિચારરૂપ િોય. નાટ્યકક્રયા દ્ારા એ 
અથ્ક પ્રતયક્ષ થતો િોય છરે.

યુરોપીય નાટ્યસાકિતયમારં સરંઘષ્ક (conflict) નાટકનુરં પ્રાણભતૂત તતિ મનાયુરં 
છરે. તણાિનો અનુભિ કરાિિા માટરે નાટકમારં સરંઘષ્કયુકત પકરવસથવતનુરં વનમા્કણ 
ખતૂબ ઉપકારક થઈ પડરે છરે. નાયક અનરે સમાજ િચચરે, પ્રરેમ અનરે ફરજ િચચરે, 
સદ્ અનરે અસદ્ િચચરે, એમ બાહ નરે આરંતર સરંઘષ્ક દ્ારા વિવિધ સરંઘષ્કયુકત 
પકરવસથવતઓ નાટ્યકક્રયાનરે તણાિયુકત બનાિરે છરે. િત્કમાનમારં બનતી ઘટના 
દ્ારા ભવિષયમારં સજા્કનારી પકરવસથવત, જ રે ગોવપત છરે તરેનરે વિશરેનુરં કુતતૂિલ, કોઈક 
વિસફોટ થશરે, કરંઈક સાિ વભન્ન બનશરે એિા ભાનમારંથી તણાિ(tension)ની 
લાગણી સજા્કય છરે. નાટ્યકક્રયામારં થતો આ તણાિનો અનુભિ પ્રરેક્ષકના ધયાનનરે 
સતત આકવષ્કત કરરે  છરે.

નાટ્યકક્રયાનરે તણાિયુકત બનાિિા માટરે બીજી ધયાનપાત્ર પ્રયુવકત (deivce) 
તરે રિસય(suspense)ની છરે. રિસયનુરં તતિ નાટ્યકક્રયામારં વિવિધ રીતરે દાખલ 
થતુરં િોય છરે અનરે ટતૂરંકા સમયપટથી મારંડી નાટકની સમગ્ કક્રયા પર વિસતરી શકરે 
એિુરં તરે િોઈ શકરે.

કક્રયાવિકાસ એ નાટકના બરંધારણ સાથરે સરંકળાયરેલુરં બીજુ રં મિતિનુરં તતિ 
છરે. કોઈ કાય્કવસવદ્ધની ઇચછાથી પ્રરેરાયરેલો નાયક કાય્ક કરિા તતપર બનરે અનરે 
અનરેક આરંતર-બાહ અરંતરાયોનરે ઓળરંગતો પોતાનરે ઈવપસત વસવદ્ધ મરેળિરે અથિા 
ન મરેળિરે. ઈવપસત વસવદ્ધ પ્રાપ્ત કરિાના પ્રયતનથી કક્રયાનો પ્રારરંભ અનરે એ 
વસવદ્ધ પ્રાપ્ત કરિામારં સફળતા-વનષફળતા સાથરે કક્રયાનો અરંત એ બરે વસથવતની 
િચચરે આરોિ-અિરોિગવતએ કક્રયા ફરતી રિરે તરેનરે લીધરે સમગ્ કક્રયાનરે રસકીય 
પકરમાણ પ્રાપ્ત થાય છરે. એકરસટોટલરે ટ્રજૅ રેડીમારં કક્રયાની સરંપતૂણ્કતાનો આગ્િ 
રાખયો તરેથી તરેણરે આકદ, મધય અનરે અરંત એમ ત્રણ ભાગમારં કક્રયાનરે િિેંચી 
નાખી. અતયારરે  ઉદઘાટન, વિકાસ પરાકાષ્ા અનરે અરંત એમ કક્રયાની આરોિ-
-અિરોિાતમક ગવતનરે સતૂચિતી અિસથાઓ કલપિામારં આિી છરે. ભારતીય ના-
ટ્યશાસ્ત્રરે પણ કક્રયાના વિકાસના સરંદભ્કમારં નાયકના કાય્કનરે આરરંભ, યતન, પ્રા-
પતયાશા (પ્રાવપ્તસરંભિ), વનયતાવપ્ત અનરે ફલાગમ એિી પારંચ અિસથામારં િિેંચી 
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નાખયુરં છરે. નાટકની કક્રયાનરે બીજ, વબનદુ, પતાકા, પ્રકરી અનરે કાય્ક એ પારંચ 
અથ્કપ્રકૃવતઓમારં િિેંચી એમનરે નાયકના કાય્કની દરરેક અિસથા સાથરે સારંકળી 
દરરેક કાયા્કિસથાનરે ઉવચત સમાવપ્ત સુધી પિોંચાડતી ક્રમશ: મુખ, પ્રવતમુખ, 
ગભ્ક, વિમશ્ક અનરે વનિ્કિણ એિી પારંચ સરંવધઓની વયિસથા બતાિી છરે.

નાટકમારં એક જ કક્રયાનુરં મિતિ રહુરં છરે. એક મુખય કક્રયા અનરે તરેનરે પોષક 
બનરે એ રીતરે બીજી ગૌણ કક્રયા લાિિી િોય તો લાિી શકાય. પરરંતુ તયારં પણ 
મુખય-ગૌણનો વિિરેક જળિાિો જરૂરી છરે. પ્રવતભાસરંપન્ન નાટ્યકાર અનરેક કક્ર-
યાઓનરે સારંકળીનરે પણ ઉતિમ નાટક જનમાિી શકરે. એ શકયતાનો સાિ ઇનકાર 
ન થઈ શકરે.

રસ

પાશ્ાતય નાટ્યશાસ્ત્રરે જ રેમ સરંઘષ્કનરે મિતિ આપયુરં છરે તરેમ સરંસકૃત ના-
ટ્યશાસ્ત્રરે રસનરે નાટકનુરં પ્રાણભતૂત તતિ માનયુરં છરે. સરંસકૃત નાટકોમારં કક્રયાનો 

દોર રસનરે અિલરંબીનરે ચાલતો િોય છરે તરેથી તરેમારં ઘટનાની માિજત પાશ્ાતય 

નાટકથી જુદી રીતરે થતી િોિાનુરં અનુભિાય. કક્રયાિરેગ, ઉતિરેજના નરે રિસયનો 

પાશ્ાતય નાટકમારં જ રેટલો મકિમા થાય છરે તરેટલો સરંસકૃત નાટકમારં ન થાય. એમારં 

પકરવસથવતની પાછળ રિરેલા પાત્રભાિનરે ઉપસાિિા તરફ નાટકકારનુરં વિશરેષ 

લક્ષ રિરે છરે. કાવલદાસના ‘શાકુરંતલ’ નાટકના ચોથા અરંકમારં શકુરંતલાવિદાયનુરં 

દૃશય, ભિભતૂવતના ‘ઉતિરરામચકરત’મારં રામના સીતાવિરિનુરં આલરેખન કરે 

‘વિક્રમોિ્કશીય’મારં પુરુરિાના ઉિ્કશીવિરિનુરં આલરેખન જોતારં આ િસતુ સમજાય 

છરે. સરંસકૃત નાટકો યુરોપીય નાટકો કરતારં ભાિપ્રધાન વિશરેષ છરે એની પાછળ 

એમણરે રસનરે આપરેલુરં પ્રાધાનય જણાય છરે.

પ્રજાની રુવચ-અરુવચ, માનયતાઓ, જીિન તરફ જોિાની દૃવષ્ટ એમ પ્રજાનો 

આખો સારંસકૃવતક સરંદભ્ક પણ નાટકના બરંધારણ પર પ્રભાિક અસર પાડરે છરે. 

સરંસકૃત નાટકમારં પ્રરેક્ષકની લાગણી દુભાય કરે એની રુવચનરે પ્રવતકતૂળ િોય એિારં 

દૃશયો નાટકમારંથી નીકળી જતારં. રાજયવિપલિ, યુદ્ધ, િતયા, કામક્રીડા, સનાન, 

ભોજન, વનદ્રા, શાપ ઇતયાકદ ઘણા પ્રસરંગો નાટકમારં દૃશય કરિાનો વનષરેધ િતો. 

નાટકની સમગ્ કક્રયાનરે સમજિા માટરે એ સતૂચયરૂપરે જ આિરે. એ જ પ્રમાણરે જીિન 

તરફ જોિાની મરંગલમય દૃવષ્ટનરે લીધરે સરંસકૃતમારં નાટક સુખદ અરંતિાળુરં િોિુરં 

જોઈએ એિો આગ્િ સરેિાયો. તરેથી અરંતરે ભરતિાકય મુકાય છરે.
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િક્ોવ્ત અને શૈલી

નાટકના બરંધારણની સાથરે સરંકળાયરેલારં બીજારં બરે તતિો તરે િક્રોવકત 
(dramatic irony) અનરે શૈલી (style) છરે. િક્રતામારંથી નાટકની પકરવસથવત તરફ 
જોિાનો નાટકકારનો અવભગમ પકડાતો િોય છરે. નાટકનારં પાત્રો જયારરે  કોઈ 
ઉવકત બોલરે તયારરે  એ ઉવકત જ રેનરે ઉદ્દ રેશીનરે બોલાઈ િોય તરેના પતૂરતી એક અથ્ક 
ધરાિતી િોય, પરરંતુ નાટકના દરરેક પાત્ર નરે સમગ્ પકરવસથવતથી િધુ જ્ાત પ્રરેક્ષક 
માટરે એ ઉવકત બીજા અથ્કસરંકરેતો પ્રગટ કરતી િોય છરે. આ પ્રકારની ઉવકતઓ 
નાટકકાર િરેતુપતૂિ્કક પ્રયોજતો િોય છરે. જ રેથી પકરવસથવત પાછળ રિરેલા િાસયનો, 
વયરંગનો કરે કરુણનો ઉવદ્દષ્ટ ભાિ પ્રભાિક રીતરે ઊપસી આિરે. શરેકસવપયરના 
‘મરેકબરેથ’ નાટકમારંની લરેડી મરેકબરેથની ‘Come, thick night’થી શરૂ થતી ઉવકત 
નાટ્ય િક્રોવકતનુરં સુરંદર દૃષ્ટારંત છરે. શૈલી નાટકના દરરેક ઘટકની અરંદર વયાપી 
રિરેલુરં નરે નાટકના સમગ્ અથ્કનરે ઉઘાડિામારં ઉપકારક બનતુરં તતિ છરે. શૈલી 
દ્ારા જ પાત્રોની ગવત, તરેમનો અવભનય, સરંિાદના કાકુઓ િગરેરરે  નાટ્યસામગ્ી 
વનયરંવત્રત થાય છરે. કદગદશ્કક કરે નટ નાટકના સરંિાદનુરં, નાટકની ઘટનાનુરં પોતાની 
રીતરે અથ્કઘટન કરતા િોય તયારરે  એમનરે યદૃચછયા અથ્કઘટન કરતારં શૈલી રોકરે 
છરે. નાટકના વિકાસ સાથરે યુરોપીય નાટ્યસાકિતયમારં કલાવસકલ, રોમૅવનટક, પ્ર-
તીકાતમક, અવભવયવકતિાદી (expressionist), િાસતિિાદી, એવપક, ઍબસડ્કનરે 
શૈલીપરક (stylization) એટલી શૈલીઓ અતયાર સુધી ઊપસી આિી છરે.

પાત્ર

કક્રયા પાત્રનરે આશ્યરે રિરેલી છરે, એટલરે કક્રયા પછી પાત્ર નાટકનુરં બીજુ રં મિ-
તિનુરં અરંગ છરે. નિલકથા કરે િાતા્કનરે મુકાબલરે નાટકમારં કક્રયા વિશરેષ મિતિની છરે. 
એકરસટોટલરે ‘પોએકટકસ’મારં ટ્રજૅ રેડીના સિરૂપની ચચા્ક કરતારં કક્રયાનરે જ ટ્રજૅ રેડીનો 
પ્રાણ ગણી છરે. શરેકસવપયરમારં તો પાત્રની િૈયવકતકતાનો મકિમા ઘણો િધી 
ગયો. આખરરે  માનિીનરે માનિીમારં રસ છરે. એ માનિી જ રે કાય્ક કરરે  એમારંથી જ રે 
પકરવસથવત આકાર લરે એ કુતતૂિલનો વિષય જરૂર બનરે, પરરંતુ આખરરે  એ બધો 
પ્રપરંચ માનિમન કરે માનિજીિનના કોઈ અણતાગ ખતૂણાનરે આલોકકત કરી જાય 
એમારં નાટ્યકલાની ચરમસીમા રિરેલી છરે.

સરંસકૃત નાટકો અનરે પ્રાચીન ગ્ીક નાટકોમારં િગ્કગત પાત્રો તરફ વિશરેષ 
લક્ષ િતુરં. છતારં િૈયવકતક પ્રકારનારં પાત્રો એમારં પણ મળી આિતારં. સરંસકૃત 
નાટકરે તો િગ્કગત પાત્રોની શ્રેણી બનાિી એમની ચોક્સ લાક્ષવણકતાઓ તારિી 
છરે. જ રેમ કરે નાટકની મુખય કક્રયા જ રેનરે અિલરંબીનરે થતી િોય તરે મુખય પાત્ર 
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નાયક અનરે એની સાથરે વપ્રયતમા રૂપરે સરંકળાતુરં સ્ત્રીપાત્ર તરે નાવયકા. નાયક ચાર 
પ્રકારના િોય : ધીરોદાતિ, ધીરલવલત, ધીરશારંત અનરે ધીરોદ્ધત. નાવયકાના 
પ્રકાર : સિકીયા એટલરે નાયકની પતની, અનયા એટલરે અનય સ્ત્રી અનરે ગવણકા 
કરે સાધારણ સ્ત્રી. સિભાિભરેદરે મુગધા, મધયા, પ્રગલભા એ પ્રકારની િોઈ શકરે. 
નાયક સાથરેના સરંબરંધનરે આધારરે  તરે સિાધીનપવતકા, િાસકસજજા, વિરિોતકરંકઠતા 
િગરેરરે  પ્રકારની િોય.

યુરોપીય સાકિતય િગ્કગત પાત્રો પરથી ખસી િૈયવકતક પાત્રના સજ ્કન 
તરફ િધારરે  ઢળુરં. જોકરે િૈયવકતક પાત્ર આખરરે  તો કોઈ િગ્કગત પાત્રનુરં વિિત્ક 
િોય એમ બનિાનુરં, તોપણ િૈયવકતક પાત્રોએ પ્રરેક્ષકોનરે વિશરેષ આકષયાિં છરે.

નાટકનુરં પાત્ર પતૂરરેપતૂરુરં  ઊઘડરે છરે રરંગભતૂવમ પર. એણરે ખરરેખર ઊઘડિાનુરં 
છરે તરે તો પોતાના અવભનયથી જ. નાટકમારં બનતી ઘટનાઓ, નાટકમારં આિતારં 
પાત્રો પ્રતયરે જ રે પ્રવતકક્રયા પાત્ર દાખિરે તરેના પરથી તરેનુરં ચકરત્ર પ્રગટ થતુરં આિરે 
છરે. એક પાત્રના સિભાિ, દરેખાિ કરે ખાવસયતો વિશરે અનય પાત્ર કરંઈ કિરે એ રીત 
નાટકમારં બિુ નબળી પુરિાર થઈ છરે. પાત્ર સાિ મૌન રિીનરે જ રેટલુરં વયકત કરી 
જાય તરે કયારરેક ઘણુરં બોલીનરે પણ વયકત નથી કરી શકતુરં. નાટકના પ્રારરંભમારં જ 
પાત્રો િચચરેના પારસપકરક સરંબરંધ જ રેટલા ઝડપથી સપષ્ટ થઈ જાય એટલુરં નાટક 
સમજિામારં સરળ બનરે છરે.

ભાષાનુરં પોત પણ પાત્રનરે ઉપસાિિામારં ઉપકારક બનરે છરે. નૉથયોપ ફાયરે 
પાત્રવનરૂપણના સરંદભ્કમારં ભાષાના ચાર સતર બતાવયા છરે. જયારરે  નાટકના પાત્રનરે 
પ્રરેક્ષક કરતારં ઊંચી ભતૂવમકાએ, કોઈક દૈિી ભતૂવમકાએ મતૂકિાનુરં િોય તયારરે  એિુરં 
પાત્ર પુરાકલપ(myth)ના પ્રદરેશમારં પ્રિરેશરે છરે. જયારરે  પાત્રનરે પ્રરેક્ષકથી કરંઈક ઊંચી 
છતારં દૈિી ન િોય એિી ભતૂવમકાએ મતૂકિાનુરં િોય તયારરે  એિુરં પાત્ર રોમાનસના 
પ્રદરેશમારં પ્રિરેશ કરરે  છરે. જયારરે  પ્રરેક્ષકનરે પાત્ર પોતાના જ રેિુરં લાગરે તયારરે  એ િાસત-
વિકતાના (realistic) પ્રદરેશમારં પ્રિરેશ કરરે  છરે અનરે જયારરે  એ પ્રરેક્ષકનરે પોતાનાથી 
ઊતરતુરં, મજાક કરે િાસયનરે યોગય લાગરે તયારરે  તરે પ્રિસન(farce)ના પ્રદરેશમારં પ્રિરેશ 
કરરે  છરે. પુરાકલપ કરે રોમાનસની કોકટના પાત્રનરે વનરૂપિા ભાષા િાવગમતાયુકત 
બનરે છરે. િાસતવિકતાની કોકટએ વનરૂપિા ભાષા ગદ્ાળુ નરે રોવજ રંદા વયિિાર 
જ રેિી બનરે છરે અનરે િાસયમય કોકટના પાત્રનરે વનરૂપિા ભાષા અવતશયોવકતિાળી 
અનરે કરંઈક િાવગમતાના સપશ્કિાળી બનરે છરે.

નાટકમારં મનુષયના અજ્ાત મનનરે આલરેખિુરં સુગમ નથી. કારણ કરે નાટક 
કથનની નકિ, પ્રતયક્ષની કળા છરે. સિગતોવકત દ્ારા પાત્રના મનના વિચારો પ્રગટ 
કરિાની રીવત નાટકમારં જાણીતી છરે, પરરંતુ સિગતોવકત દ્ારા વયકત થતા વિચારો 
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અનરે અજ્ાત મનનારં પ્રાકિાક્ (pre-speech) વિચારો નરે લાગણીઓ એ બરેમારં 
ઘણો ભરેદ છરે. અજ્ાત મનના વયાપારો આલરેખિા માટરે નાટકની રચનારીવતમારં 
ઠીકઠીક પકરિત્કન આવયુરં છરે. પાત્રના મનમારં રમી રિરેલારં દૃશયો અનરે વયવકતઓ 
પ્રકાશઆયોજન, ઝડપી દૃશયપકરિત્કન, રરંગભતૂવમના વિવિધ ભાગોના ઉપયોગ, 
સરંગીત િગરેરરેની મદદથી અજ્ાત મનનરે પ્રતયક્ષ કરિાની મથામણ નાટકરે કરી છરે.

પાત્રોના અવભનય પરથી જ પ્રરેક્ષકરે નાટકનરે પામિાનુરં છરે. આરંવગક, િાવચક, 
આિાય્ક અનરે સાવતિક એ ચાર પ્રકારના અવભનય છરે, તરેમારં િાવચક અવભનય 
કરે સરંિાદ વિશરેષ મિતિનો છરે. એરેટલરે નાટક વલવખત રૂપરે ઉપલબધ થાય છરે 
સરંિાદમારં. નાટકમારં સરંિાદ સમગ્ નાટકનરે ઉઘાડિા માટરેનુરં મિતિનુરં સાધન છરે. 
સરંિાદ સમારંતરરે  પાત્રદ્ોતક નરે કક્રયાનુરં દ્ોતક િોય છરે. સરંિાદ રરંગભતૂવમ પર એક 
િખત સારંભળીનરે પ્રરેક્ષકરે એમારંનો અથ્ક ગ્િણ કરિાનો િોય છરે એટલરે સરંિાદ 
વિશદ િોિો જોઈએ. અવત અપકરવચત શબદો, િધુ પડતારં લારંબારં નરે સરંકુલ િાકયો 
નાટકમારં પ્રવતકતૂળ જણાયારં છરે. કાવયમય ભાષાથી સરંિાદ નાટ્યક્ષમ બની જાય 
છરે એિુરં પણ નથી.

સંિાદ

નાટકના સરંિાદ પાત્રાનુસારી િોય એ પાત્રના ચકરત્રવનમા્કણ માટરે આિ-
શયક છરે. જુદરે જુદરે સમયરે જુદા જુદા નાટ્યસાકિતયમારં કયારરેક એ માટરે કરેટલીક 
પ્રણાલી જોિા મળરે છરે. શરેકસવપયરના સમયમારં નાયક પદ્મારં બોલરે, પરરંતુ ખલ-
નાયક ગદ્મારં બોલરે. સરંસકૃત નાટકમારં નાયક કરે રાજા સરંસકૃતમારં બોલરે, પણ ગૌણ 
પાત્રો પ્રાકૃતમારં બોલરે. આિી રૂઢ પ્રણાલીઓથી કરેટલોક સથતૂળ ચકરત્રભરેદ બતાિી 
શકાય, પરરંતુ પાત્રાનુસારી ભાષાનો ખયાલ એટલો સપાટી પરનો નથી. કયારરેક 
બોલીભરેદથી પાત્રભરેદ ઊભો કરાતો િોય છરે, પરરંતુ એ પણ સથતૂળ ખયાલ છરે. 
બોલીનો િધુ પડતો ઉપયોગ પ્રરેક્ષકના મનમારં અરુવચ ઉતપન્ન કરરે  એિુરંય બનરે. તો 
પણ બોલીનો ઉપયોગ સથાવનક તળપદો રરંગ (locale) ઊભો કરિામારં ઉપયોગી 
બનરે છરે. પાત્રનારં િય, સામાવજક સતર, બૌવદ્ધકતા, સિભાિ ઇતયાકદ તત્િોથી 
વયવકતએ વયવકતએ ભાષાનુરં પોત બદલાતુરં િોય છરે. એ ભાષાપોતની જ રેટલી 
વિવભન્નતાઓ નાટકકાર ઉપસાિી શકરે તરેટલુરં એનુરં ચકરત્ર િધારરે  સમૃદ્ધ.

એક જ નાટકમારં સરંિાદ કયારરેક પદ્મારં િોય, કયારરેક ગદ્મારં િોય. સરંસકૃત 
નાટકોમારં ગદ્ની િચચરે પદ્ાતમક શ્ોકો સરંિાદમારં આિરે છરે, પરરંતુ અરંગ્રેજી 
નાટકોની જ રેમ સરંિાદ જ પદ્મારં ચાલતો િોય એિુરં જોિા નથી મળતુરં. યુરોપીય 
સાકિતયમારં આખુરં નાટક પદ્મારં િોય એ વસથવત લારંબો િખત ચાલુ રિી. શરે-
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કસવપયરના સમયમારં કરેટલાક સરંિાદ પદ્મારં અનરે કરેટલાક સરંિાદ ગદ્મારં જોિા 
મળરે છરે. િાસતિિાદના પ્રભાિ પછી ઇબસન-શૉનારં નાટકો સરંપતૂણ્કપણરે ગદ્મારં 
મળરે છરે. પરરંતુ એની સામરે આખુરં નાટક પદ્મારં િોય એિારં પદ્નાટકો રચિાની 
પરરંપરા પણ શરૂ થઈ.

નાટકના વલવખત સરંિાદ અનરે િાવચક અવભનય રૂપરે પ્રતયક્ષ થતા સરંિાદ 
િચચરે ઘણો તફાિત છરે. એક જ સરંિાદ જુદા જુદા આરોિઅિરોિ, શબદભાર, 
સતૂરની ગવત અનરે કોકટ િગરેરરે  તત્િોથી વિવભન્ન મુદ્રા ધારણ કરરે  છરે. િારંચતી 
િખતરે તતૂટક કરે સાિ સાદુરં લાગતુરં િાકય નટ દ્ારા જયારરે  િાવચક અવભનયથી 
બોલાય છરે તયારરે  જુદો જ પ્રભાિ ઉતપન્ન કરરે  છરે. ઘણી િાર િારંચતી િખતરે સારા 
લગતા સરંિાદ રરંગમરંચ પર સાિ કફસસા પુરિાર થાય છરે.

બોલચાલની ભરંવગથી જુદી ભરંવગમારં નાટકના સરંિાદો કયારરેક રજતૂ થતા િોય 
છરે અનરે અમુક સમયરે નાટ્યસાકિતયમારં એની પરરંપરા પણ જોિા મળરે છરે. નાટ્ય-
સૃવષ્ટ વયિિારસૃવષ્ટથી વભન્ન છરે એિો ખયાલ જનમાિિા માટરે, નાટકના અથ્કનરે 
િધારરે  પ્રભાિક બનાિિા માટરે આ પ્રકારની િાકશૈલીઓ વિવભન્ન ભાષાઓના 
નાટ્યસાકિતયમારં અવસતતિમારં આિતી િોય છરે. આ પ્રકારની શૈલીઓ અમુક 
સમય ઉપયોગી નીિડરે, પરરંતુ એની રૂઢ પરરંપરા સરંિાદોનરે કૃવત્રમ બનાિી દરે 
છરે. ગુજરાતી વયિસાયી રરંગભતૂવમનારં નાટકોના સરંિાદોની કરે કવિ નિાનાલાલનારં 
નાટકોની ડોલનશૈલી આજ રે આપણનરે કૃવત્રમ લાગરે.

પાશ્ાતય નાટ્યપ્રકારો

વિષય, માધયમ નરે કદની દૃવષ્ટએ નાટકના વિવિધ પ્રકારો અવસતતિમારં 
આવયા છરે. યુરોપીય નાટ્યસાકિતયમારં નાટકના પ્રારરં વભક બરે પ્રકારો ટ્રજૅ રેડી અનરે 
કૉમરેડી એકરસટોટલરે પોતાના ‘પોએકટકસ’મારં બતાવયા. વિષયની દૃવષ્ટએ પડરેલા 
આ બરે પ્રકારોમારંથી ટ્રજૅ રેડી, અરંદર વયકત થયરેલા માનિજીિનનારં કરેટલારંક સનાતન 
અનરે ઊંડારં સતયોનરે લીધરે, સૌથી મિતિનો પ્રકાર મનાયો છરે. ટ્રજૅ રેડીમારં ગ્ીક, 
શરેકસપીકરયન અનરે ઍબસડ્ક પ્રકાર જોિા મળરે છરે. ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીમારં માનિી અનરે 
વનયવત િચચરે, શરેકસપીકરયન ટ્રજૅ રેડીમારં માનિી અનરે માનિી િચચરે અનરે ઍબસડ્ક 
પ્રકારમારં ઘણુરંખરુરં  માનિીનો પોતાની જાત સાથરેનો સરંઘષ્ક િોય છરે.

ટ્રજૅ રેડીની સમારંતરરે  ખરેડાતો આિરેલો બીજો નાટ્યપ્રકાર કૉમરેડી છરે. વિનોદ, 
નાયકના લગ્ન કરે અનય રીતરે આિતો સુખદ અરંત તથા સામાનય કરતારં ઊતરતો 
– જ રેનરે જોઈ પ્રરેક્ષક પોતાનરે ચકડયાતો િોિાની લાગણી અનુભિરે એિો િાસયનુરં 
ભાજન બનતો નાયક એ કૉમરેડીની વિવશષ્ટ લાક્ષવણકતાઓ છરે. અિીં પાત્રની 
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કોઈ ભતૂલ કરે નબળાઈનરે લીધરે કટોકટી ભરરેલી પકરવસથવત સજા્કતી િોય છરે. પરરંતુ 
એ પકરવસથવત નાયકનરે સિ્કનાશ તરફ કરે કોઈ દુ:ખદ વસથવત તરફ નકિ લઈ 
જાય એની પ્રતીવત પ્રરેક્ષકનરે િોય છરે. માનિજીિનનરે, માનિસિભાિની નબળાઈનરે 
િળિી નરે સમભાિયુકત નજરરે  વનિાળિામારંથી કૉમરેડી જનમરે છરે. કૉમરેડીનારં પાત્રો 
કોઈક નબળાઈના પ્રવતવનવધરૂપ િોિાનરે લીધરે બિુધા િગ્કગત (type) િોય છરે. 
કૉમરેડીમારં િાસય કરે િળિાશ િોય છરે, પરરંતુ એનો અથ્ક એિો નથી કરે એ બરે ઘડી 
આનરંદ માટરે જ છરે. મનુષય અનરે સમાજમારં પ્રિત્કતારં દરંભ, સતિા-સરંપવતિ કરે સ્ત્રીની 
લાલસાના અવતરરેકમારંથી જનમતી વિકૃવતનરે કૉમરેડી િરેધક રીતરે પ્રગટ કરરે  છરે. 
સથતૂળ નરે ગ્ામય િાસયથી મારંડી સતૂક્મ વિનોદિાળી કૉમરેડી પણ િોઈ શકરે. ‘farce’, 
‘comedy of humours’, ‘comedy of manners’, ‘satirical comedy’ 
િગરેરરે  કૉમરેડીના વિવભન્ન પ્રકારો યુરોપીય નાટ્યસાકિતયમારં જોિા મળરે છરે.

યુરોપીય નાટ્યસાકિતય ટ્રજૅ રેડી અનરે કૉમરેડી એ બરે વિભાગમારં ઘણારં 
િષ્ક સુધી િિેંચાયરેલુરં રહુરં, પરરંતુ શરેકસવપયરરે  પોતાનારં ‘ટરેમપરેસટ’ જ રેિારં કરેટલારંક 
નાટકોમારં ટ્રવૅજક અનરે કૉવમક અરંશોનુરં વમશ્ણ કરી ટ્રવૅજ-કૉમરેડી લખી. ટ્રવૅજ-
-કૉમરેડીમારં નાટકની કક્રયા ટ્રજૅ રેડીની માફક ગરંભીર િોય, પરરંતુ એનો અરંત સુખદ 
આિતો િોય. નાટકની અરંદર ટ્રવૅજક અનરે કૉવમક અરંશોનુરં વમશ્ણ ઘણા િખત 
સુધી બિુ પ્રશરંસાપાત્ર બનયુરં નકિ, પરરંતુ િીસમી સદીમારં ટ્રવૅજ-કૉમરેડી નાટ્યકારો-
નો આદરપાત્ર નાટ્યપ્રકાર બનયો છરે. વપરાનદરેલો, આયૉનરેસકો, સૅમયુઅલ બૅકરેટ, 
બટયોલટ બ્રરેખટ િગરેરરે  ઘણા નાટ્યકારોએ ટ્રવૅજ-કૉમરેડી પ્રકારનારં નાટકો લખયારં 
છરે. આ સજ ્કકોની ટ્રવૅજ-કૉમરેડી સાિ જુદા જ િરેતુિાળી િોય છરે. એમારં કરેટલીક 
ટ્રવૅજ-કૉમરેડી સમગ્તયા ગરંભીર રીતરે ચાલતી િોય, પણ એની અસર કૉવમક 
િોય. કરેટલીક સમગ્તયા િળિી રીતરે ચાલતી િોય, પણ એમારંથી પ્રગટ થતી 
અસર ગરંભીર િોય. આ ટ્રવૅજકૉમરેડીમારં અનુભિાતી િળિાશ એ ઉપરનુરં પડળ 
છરે. આ અથ્કશતૂનય લાગતા વિશ્વમારં મનુષય પોતાની જ રે અસિાય કરુણ વસથવતનરે 
અનુભિરે છરે તરેમારંથી જનમતી એ વિકૃવતમતૂલક િળિાશ િોય છરે. એ દ્ારા સજ ્કક 
માિનજીિનની દરરેક પ્રિૃવતિની અનરે માનિઅવસતતિની મજાક ઉડાિતો દરેખાય 
છરે. જીિનની આ કરુણ કફલસતૂફી િાસયના પડ િચચરે િધારરે  ઉતકટ નરે ઘરેરી 
બનીનરે સપશદે છરે. અલબતિ, આ પ્રકારની નાટ્યરચનાઓનરે માણિા માટરે ખતૂબ 
કરેળિાયરેલા નરે સતૂક્મ રુવચિાળા ભાિક જરૂરી બનરે છરે, કારણ કરે જ રે શૈલીનો 
નાટ્યકાર આધાર લરે છરે એ ખરરેખર છદ્મ શૈલી છરે. િસતુત: એ શૈલીની પાછળ 
રિરેલો અનુભિ કરુણ િોય છરે. આ પ્રકારનારં નાટકોનરે કરેટલાક વિિરેચકોએ ‘dark 
comedy’ તરીકરે પણ ઓળખાવયારં છરે.
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ભારતીય નાટકરે વભન્ન રુવચિાળા પ્રરેક્ષકોના મનનરે આનરંદ આપિાનુરં લક્ય 
રાખયુરં તરેથી ગરંભીર અનરે િળિા અરંશોનુરં વમશ્ણ એમારં પિરેલરેથી થતુરં રહુરં છરે. 
ભારતીય નાટ્યશાસ્ત્રમારં નાટકનારં અરંગો – િસતુ, પાત્ર, રસ, સરંિાદ િગરેરરેનરે 
લક્ષમારં લઈ નાટ્યપ્રકારો પાડિામારં આવયા. એ મુજબ નાટક, પ્રકરણ, સમિ-
કાર, ઈિામૃગ, કડમ, વયાયોગ, અરંક કરે ઉતસૃવષ્ટકારંક, પ્રિસન, ભાણ અનરે િીવથ 
એમ દસ નાટ્યપ્રકારો બતાિાયા. એ સૌમારં વિશરેષ ખરેડાયરેલો નરે લોકવપ્રય પ્રકાર 
‘નાટક’ છરે. એનો નાયક કોઈ રાજા, દરેિ કરે રાજવષ્ક િોય. એનો મુખય રસ શૃરંગાર 
કરે િીર િોય. િસતુ કાય્કની સઘળી અિસથાઓ અનરે સરંવધઓના ઇષ્ટ પકરપાકરૂપ 
વનિ્કિણ સરંવધનરે અનુરૂપ િોય. સરંિાદો અવત દીઘ્ક સમાસ િગરના સાદા િોય. 
ગીત, નૃતય અનરે સરંગીતનો એમારં સરંપતૂણ્ક ઉપયોગ િોય. એમારં પારંચથી િધુ અરંક 
િોય. ‘પ્રકરણ’મારં વિષય કવલપત િોય. નાયક બ્રાહ્ણ, અમાતય કરે િવણક િોય. 
અથ્ક, કામ કરે ધમ્કની વસવદ્ધ એનુરં ધયરેય િોય. કુલીન સ્ત્રી કરે ગવણકા એની નાવયકા 
િોય. દાસદાસી, શરેઠ, િીર, ધુતારા િગરેરરે  એમારં પાત્ર રૂપરે આિતારં િોય. પ્રધાન 
રસ શૃરંગાર િોય. ‘સમિકાર’મારં ત્રણ અરંક િોય નરે પ્રધાન રસ િીર િોય. ‘ઈિા-
મૃગ’મારં નાયકનરે કોઈ દુલ્કભ યુિતી મરેળિિાના કોડ િોય. એનુરં િસતુ કવલપત 
કરે ખયાત િોય. ‘કડમ’મારં પ્રવસદ્ધ નરે પૌરાવણક િસતુ િોય અનરે મુખય રસ રૌદ્ર 
િોય. ‘ઉતસૃવષ્ટકારંક કરે અરંક’ કરુણ રસિાળુરં એક અરંકનુરં ઐવતિાવસક પ્રસરંગ પર 
અિલરંવબત નાટક છરે. ‘પ્રિસન’ િાસયરસનુરં એક અરંકિાળુરં નાટક છરે. ‘ભાણ’ 
એકોવકતરૂપ એક અરંકિાળુરં નાટક છરે. ‘િીવથ’ આકાશભાવષતનો ઉપયોગ કરતુરં 
શૃરંગારરસિાળુરં એક-અરંકી નાટક છરે.

નાટકમારં નૃતય, સરંગીત, ભળરેલારં િોય છરે. જયારરે  કક્રયા નરે પાત્રનરે બદલરે આ 
તતિો પ્રધાન બનરે તયારરે  નૃતયનાકટકા કરે સરંગીવતકા જ રેિા નાટ્યપ્રકારો અવસતતિમારં 
આિતા િોય છરે. યુરોપીય નાટ્યસાકિતયમારં ‘બૅલરે’નો પ્રકાર આિો સરંગીતનૃતય-
પ્રધાન િોય છરે. સરંસકૃત નાટ્યશાસ્ત્રમારં પણ 18 ઉપરૂપકોની જ રે ચચા્ક થઈ છરે 
તરેમારં મોટાભાગનારં ગોષ્ી, િલીસક, નાટ્યરાસક, પ્રસથાન, ભાવણકા, રાસક, 
ઉલાપય, વશલપક, શ્ીગકદત એ સૌ નૃતયસરંગીતપ્રધાન ‘નાટકો’ છરે. અવભનિગુ-
પ્તરે એમનરે ગરેય રૂપકો નરે સરંિાદપ્રધાન નાટકોનરે પાઠ્ય રૂપકો એમ જુદી સરંજ્ાથી 
ઓળખાવયારં છરે. આ નાટ્યપ્રકારોમારં કથાતતિ કરે ચકરત્રવચત્રણનો ટરેકણલાકડી 
પતૂરતો ઉપયોગ થાય છરે. સજ ્કકનુરં લક્ય નૃતય-સરંગીત દ્ારા કથાનરે પડછરે રિરેલા 
ભાિતતિનરે ઉપસાિિા તરફ િોય છરે.
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ઓગણીસમી સદીમારં યુરોપમારં લારંબારં નાટક જોિા જનારા પ્રરેક્ષકોનુરં નાટ્ય-
ગૃિમારં મતૂળ નાટકના પ્રારરંભ પતૂિદે, નાટકની િચચરે અનરે નાટકનરે અરંતરે મનોરરંજન 
કરિાના િરેતુથી મતૂળ નાટક સાથરે સરંબરંધ ન ધરાિતારં િોય એિારં પ્રિસન કરે બીજારં 
લઘુકાય નાટકો જ રેમનરે curtain raiser, interlude અનરે after piece તરીકરે 
ઓળખિામારં આિતારં તરે ભજિાતારં. આ લઘુકાય નાટકોમારંથી ‘એકારંકી’ પ્રકારના 
એક વિવશષ્ટ નાટ્યપ્રકારનો ઉદભિ થયો. નાટકની જ રેમ એકારંકીમારં સરંપતૂણ્ક કક્રયા 
કરે પાત્રનુરં સમગ્ ચકરત્ર નકિ, પરરંતુ એનો એક અરંશ પ્રગટ થાય છરે. એ અડધો 
કલાક કરે કલાકની સમયમયા્કદામારં પતૂરુરં  થઈ જાય.

વિશ્વના મોટાભાગના દરેશોમારં જોિા મળરે છરે કરે રરંગભતૂવમ સાથરે સરંકળાયરેલા 
સજ ્કકો-કદગદશ્કકો-કળાકારો સમારંતરરે  રરે કડયો, વસનરેમા, ટી.િી. સાથરે ઓછરેિતિરે 
અરંશરે સરંકળાયરેલા િોય છરે. એક માધયમ માટરે રચાયરેલી કૃવત કરેટલાક ફરેરફાર સાથરે 
બીજા માધયમમારં ઉતારિામારં આિરે છરે. માધયમ બદલિાથી રજતૂઆત કરેટલરેક અરંશરે 
બદલાય છરે અનરે તોપણ એ સૌમારં પ્રાણ નાટકનો િોય છરે એમ સમતૂિમાધયમના 
જ્ાતાઓ સિીકારરે  છરે.

રેદ્ડયોનાટક

એમારં ખતૂબ ખરેડાતો એક પ્રકાર તરે રરે કડયોનાટકનો છરે. રરે કડયોનાટક દૃશય 
નકિ, માત્ર શ્ાવય છરે. તરેથી એણરે શ્ાવય સામગ્ીનો િધુમારં િધુ કસ કાઢિો પડરે 
છરે. પાત્રભરેદનો અનુભિ કરાિિા માટરે અિાજથી જુદા પડતા અવભનરેતાઓની 
પસરંદગીથી મારંડી અનરેક રીતરે એ ધિવનતતિનરે ઉપયોગમારં લરે છરે. જ રેમ કરે સમુદ્રનુરં 
તોફાન, િાિાઝોડુરં, પગલાનુરં દતૂર જિુરં નરે નજીક આિિુરં, પિનના સુસિાટા, 
બારણાનુરં પછડાિુરં િગરેરરે  અનરેક પ્રકારની ધિવનસામગ્ી તરે વિવિધ દૃશયોનો 
અનુભિ કરાિિા માટરે ઉપયોગમારં લરે છરે. એ રીતરે દૃશયપકરિત્કન, કરુણ કરે 
ગરંભીર, ઉતિરેજનાપતૂણ્ક વસથવત િગરેરરેનરે આલરેખિા માટરે સરંગીતનો ઉપયોગ પણ 
એ કરરે  છરે. રરે કડયોનાટકનરે દૃશયતાનો લાભ જતો કરિો પડરે છરે, પરરંતુ એની સામરે 
એનરે રરંગભતૂવમની મયા્કદામારંથી મુવકત મળરે છરે. રરે કડયોનાટકમારં ઝડપી દૃશયપકરિ-
ત્કન થઈ શકરે, ગમરે તરે સથળ કરે સમયના દૃશયનરે તરે રજતૂ કરી શકરે. રરે કડયોનાટકમારં 
અરંધારી રાતરે જ રંગલમારં વશકાર કરિા નીકળરેલારં બરે પાત્રોનો અનુભિ વયકત કરી 
શકાય. બસમારં, ટ્રરેનમારં, વિમાનમારં કરે સટીમરમારં નાટકના દૃશયનરે મતૂકી શકાય. 
આમ સથળસમયનુરં કોઈ બરંધન રરે કડયો નાટકનરે અિરોધક બનતુરં નથી.

રરે કડયોની જ રેમ વસનરેમા અનરે ટરેવલવિઝનની ટરેવકનક પણ રરંગભતૂવમના નાટકથી 
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જુદી છરે. કફલમ અનરે ટી.િી. રરંગમરંચની ઘણી મયા્કદાઓનરે ઓળરંગી જાય છરે. 
ઝડપી શયપકરિત્કન, ભતૂતકાળ અનરે િત્કમાનકાળની ઘટનાઓની સિોપવસથવત, 
લાગ શૉટ, વમડશૉટ, કલોઝઅપ, ફરેઇડ ઇન, ફરેઇડ આઉટ જ રેિી કૅમરેરાની પ્રય-ુ
વકતઓનો આશ્ય લઈ અનરેક બાબતમારં આ માધયમો રરંગભતૂવમના નાટક કરતારં 
કોઈ પણ દૃશયની િધારરે  અસરકારક રજતૂઆત કરી શકરે છરે. કઈ બાબત પર 
પ્રરેક્ષકનુરં ધયાન િધારરે  કેંકદ્રત કરિુરં, કોઈ પણ નાની પણ મિતિની વિગત જ રે પ્રરેક્ષકરે 
જાણિી જરૂરી િોય તરે પ્રરેક્ષકના ધયાન બિાર ન રિરે એ રીતરે કરેિી રીતરે મતૂકિી 
એ બધુરં કદગદશ્કકની સતૂઝ નરે સાિધાની પર અિલરંબરે છરે. જોકરે કફલમ નરે ટી.િી.નારં 
શયોનુરં પિરેલરેથી રરેકૉકડિંગ થાય છરે, તરેથી રરંગભતૂવમના નાટ્યપ્રયોગમારં પ્રરેક્ષક અનરે 
નટ િચચરે પ્રયોગ દરવમયાન જ રે જીિરંત સરંબરંધ સથપાય છરે તરે કફલમ કરે ટી.િી.મારં 
નથી સથપાતો. રરંગભતૂવમ માટરેનારં નાટકો પ્રતયરેનુરં આકષ્કણ પ્રજાજીિનમારં ચાલુ રહુરં 
છરે એ રરંગભતૂવમના નાટકમારં કરંઈક આકષ્કક તતિ પડ્ુરં છરે એનુરં સતૂચક છરે.

લોકનાટ્ય

વશષ્ટ નાટકની પરરંપરા સાથરે લોકનાટ્યની પરરંપરા વિશ્વના ઘણા દરેશોમારં 
નરે ભારતમારં પારંગરરેલી જોિા મળરે છરે. ભારતમારં ઉતિર ભારતમારં નૌટરંકી નરે ભારંડ, 
બરંગાળનારં યાત્રાકીત્કવનયા નરે પાલ-ગાન, રાજસથાનના રાસ નરે ઝતૂમર, મિારાષ્ટ ્ર-
ના તમાશા કરે ગુજરાતનારં ભિાઈ અનરે રામલીલા એ સૌ લોકનાટ્યનારં રૂપો છરે. 
લોકનાટ્યનારં આ રૂપોમારં કરેટલોક ભરેદ જોિા મળરે, પરરંતુ તતિત: એમનો પ્રાણ 
સમાન લાગિાનો. ધાવમ્કક-સામાવજક-ઐવતિાવસક પ્રસરંગો પર વનભ્કર, વિશરેષ 
પાત્રકરેનદ્રી, સમાજની કુરીવતઓ કરે માનિીની નબળાઈ પર કટાક્ષ કરતારં, ન-ૃ
તયસરંગીતનો આશ્ય લઈ પાઠ્ય અનરે ગરેય સિરૂપરે રચાયરેલારં, સથતૂળ િાસય નરે 
અશ્ીલ સરંિાદો-ચરેષ્ટાઓઓથી ભરપતૂર લોકનાટ્યનુરં આ રૂપ પ્રાકૃત જનોની 
રુવચનરે અનુકતૂળ થિાનુરં અનરે એ રીતરે એમનરે મનોરરંજન આપિાનુરં િલણ વિશરેષ 
દાખિરે છરે. કફલમ, ટી.િી. જ રેિારં સમતૂિમાધયમોના વયાપક પ્રચાર-પ્રસાર પછી લો-
કનાટ્યનારં આ રૂપો િિરે આમસમાજમારંથી ભતૂરંસાતારં જાય છરે, તોપણ એક સમયરે 
પ્રજાનરે મનોરરંજન આપતુરં એ એક મિતિનુરં સાધન િતુરં એ િકીકત છરે. 

ટ્રરૅજડેી – કૉમેડી

નાટકના અસલ પ્રકાર પવશ્મમારં મતૂળ તો બરે જ : ટ્રજૅ રેડી અનરે કૉમરેડી. 
પછી નિી કૉમરેડી અનરે કૉમરેડીમારં સરંગીતમય કૉમરેડી, િધારરે  પડતા િાસયિાળી 
કૉમરેડી – જતરે કદિસરે એનરે ફાસ્કના બીબામારં બરેસાડી દીિાનખાનાની કૉમરેડી, ગી-
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તનૃતયપ્રધાન કૉમરેડી, કટાક્ષરે િીંધનારી કૉમરેડી, એિી એિી ભાતભાતની કૉમરેડી 
નીપજિા મારંડી.

ગ્ીક ઘાટ મતૂળ ટ્રજૅ રેડી-કૉમરેડીનો રજતૂ કરી, બીજી વિવિધ પ્રકારની કૉમરેડી 
ઊપસી. પ્રિસનમારંથી ફાસ્કનો પ્રકાર પણ વિકસયો. એટલુરં જ નકિ, પણ ગ્ીસથી 
ઇટાલીમારં એ પ્રિૃવતિ ‘કૉમરે ડ લા આટ્ક’નરે નામરે અનરે એ ફારસોનારં ગામરેગામનારં 
નામ પ્રમાણરે ઘાટ વિસતરતારં તયારં ત્રણચાર બીબાછાપ રરંગલાઓએ ઇટાલીમારંથી 
ફાનસ, િોલૅનડ, ડરેનમાક્ક સુધી પોતાની િિા ફરેલાિી. ઇટાલીનુરં જોઈ ફાનસમારં એક 
‘સોતી’ ગ્ીક વથયરેટરના પલાન પ્રકારનારં નાટકોએ મરેદાન સર કયાિં, તો ટ્રજૅ રેડી 
ઘાટનરે ગ્ીક પ્રમાણરે રાખયો. પ્રિસનોમારં મોવલયરેરરે  પોતાની છાપની વિનોદિૃવતિનરે 
પોષતી છતારં ઉઘાડરે છોગ સમાજની એબ, બદી અનરે ત્રુકટઓનરે પ્રગટ કરનારી 
કૃવતઓ રજતૂ કરી. ઇંગલૅનડમારં સોળમી સદીમારં શરેકસવપયરરે  પોતાની અનોખી 
ઢબની પારંચસાત ટ્રજૅ રેડીઓ તરેમજ એિી જગમશિતૂર કૉમરેડીઓ લખી, ભજિી 
આજ સુધી રરંગમરંચનરે જીિરંત રાખયો, એટલુરં જ નકિ, પણ દુવનયાભરની રરંગ-
ભતૂવમનારં ચોગાનો સર કયાિં. નૉિદે, સિીડનમારં ઇબસનરે સમાજના પ્રશ્ોનરે કોયડાના 
રૂપમારં રજતૂ કરી, એના ઉકરેલ પ્રતયક્ષ કરી બતાવયા, તો રવશયામારં ચરેિફ જ રેિાએ 
ટતૂરંકસમયમારં એક જ કૃવતમારં િાસય અનરે કરુણની સમારંતર રરેખા દોરી એક નિો 
જ વિક્રમ સથાપયો.

પરરંતુ એ બધુરં બનયા બાદ િીસમી સદીમારં ફાનસમારં આયૉનરેસકો, સાત્ર્ક જ રેિા 
લરેખકોએ જતૂની ઢબ નરે જતૂની વયાખયાઓમારં નકિ બરંધાતારં, ટ્રવૅજક ફાસ્ક અનરે ફા-
વસ્કકલ ટ્રજૅ રેડી રચી કરુણ અનરે િાસયની રરેખાઓનરે એક બીબામારં ઢાળી, અિનિારં 
સજ ્કનો કયાિં. યુનાઇટરેડ સટરેરસમારં મતૂળ તો નાટકકારો ઇંગલૅનડથી ઊપડરેલા, અનરે 
તયારં નાટકકારોએ પોતાની ઢબરે નાટકો લખયારં, એમારં એમનો મોટામારં મોટો ફાળો 
તરે ‘ધ મયુવઝકલ’. – આખારં સળરંગ નાટકો સરંગીત-ગીત-સરંિાદમારં જ રજતૂ કયાિં. 
એમારં ભભકો ભારી. નાટકમારં સરંઘગાન મિતિનુરં. પરદા-રોશની કદલચસપ 
અનરે આકષ્કક. એક રીતરે જોતારં યુરોપનારં ઇટાલી, ફાનસ અનરે રવશયામારં ઑપરેરા 
અનરે બાલરે બરંધના પ્રકારો શરૂ થયા, નીિડ્ા. સરંગીતનારં તતિોનરે ઉતકટ કોકટએ 
પિોંચાડીનરે સારા પ્રમાણમારં લોકવપ્રય થયા.

આ ઉપરારંત ઘણરે ઠરેકાણરે જુદા જુદા દરેશમારં લોકનાટકનારં મિોલાનાટક, 
શરેરીનાટક રજતૂ થતારં રહારં. એ નિા પ્રકારમારં બનનતી(happening)નો એક નિો 
ઘાટ નીકળો. પણ આ બધા પ્રયોગો પ્રયોગો તરીકરે જ ગણાતા રહા છરે.
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ટ્રરૅજડેી

બિુધા પરાક્રમી પાત્રોના જીિનના શોકપ્રધાન તથા ભયિાિી પ્રસરંગો 
ગરંભીર તથા ઉદાતિ શૈલીમારં આલરેખતુરં ગ્ીક નાટ્યસિરૂપ. ગ્ીક શબદ tragos 
(goat) અનરે acidein (to sing) પરથી બનરેલા tragoidia (goat song) પરથી 
ટ્રજૅ રેડી શબદ ઊતરી આવયો; શાવબદક અથ્ક થાય અજ-ગીત. ટ્રજૅ રેડીનો સૌપ્રથમ 
શબદપ્રયોગ ગ્ીકોએ ઈ. સ. પતૂ. પારંચમી સદીમારં કયયો. આ શબદ તથા બકરા 
જ રેિા પ્રાણીના સિસરંબરંધ વિશરે કરેટલારંક અનુમાનો થયારં છરે. ફળદ્રુપતા તથા 
ધાનયસૃવષ્ટના આરાધયદરેિ ડાઇવનસસના માનમારં ઊજિાતા ઉતસિ પ્રસરંગરે એ 
દરેિનરે વપ્રય પ્રાણી બકરાનો િધ કરાતો. િળી આ પ્રસરંગરે કોરસ બકરાના કરે અધ્ક-
માનિ અધ્ક-અજ(satyr)ના સિારંગમારં નૃતય રજતૂ કરતુરં. પ્રારરં વભક નાટ્યસપધા્કમારં 
વિજયી નાટ્યલરેખકનરે ઇનામ રૂપરે બકરુરં  અપાતુરં અથિા નાટ્યભજિણીમારં 
બકરાના ચામડાની િરેશભતૂષા સજિામારં આિતી એિો પણ ઉલરેખ છરે.

દરેખીતી રીતરે જ ગ્ીક પ્રજાનો આ લોકોતસિ ધાવમ્કક કક્રયાકારંડ રૂપરે જ 
ઊજિાતો અનરે આ ઉજિણીમારં સદીઓ સુધી કોરસ નૃતય પ્રધાનતતિ બની 
રહુરં. આ કક્રયાકારંડમારં બિુધા ધમ્કગુરુનો પાઠ અદા કરિા એક પાત્ર ઉમરેરાયુરં 
િશરે; તરેના પકરણામરે એ પાત્ર અનરે નૃતયકારો એટલરે કરે કોરસ િચચરે સરંિાદનુરં 
તતિ અનરે કાળક્રમરે કથાતતિ પણ ઉમરેરાયુરં. એમ મનાય છરે કરે ઇવસકલસરે આ 
સરંિાદતતિની નાટ્યક્ષમતા પારખીનરે સિ્કપ્રથમ બીજા એક કથક પાત્રનરે દાખલ 
કયુિં અનરે આમ ટ્રજૅ રેડીનુરં નાટ્યસિરૂપ પિરેલિિરેલુરં પ્રયોજિાનો યશ ઇવસકલસનરે 
નામરે નોંધાય છરે.

આ પ્રકારનારં ટ્રજૅ રેડી નાટકો ભજિિા માટરે સથાવનક સરકારી કરે િિીિટી 
તરંત્ર તરફથી આયોજન ગોઠિાતુરં અનરે સમગ્ સમુદાય તરેમારં ઊમટી પડતો. 
નાની રકમની પ્રિરેશ ફી જ રેમનરે પરિડરે તરેમ ન િોય તરેમનરે રાજય તરફથી રકમ 
અપાતી. ટ્રજૅ રેડીમારં દરંતકથાઓ, પુરાણકથાઓ તથા ઇવતિાસમારં પ્રતાપી પાત્રોની 
કથા િણી લરેિાતી એટલરે ગ્ીક પ્રજાસમુદાયનરે આ વિષયસામગ્ી સુપકરવચત, 
સુગમ અનરે આસિાદ્ લાગતી.

ઈ. પતૂ.ની પારંચમી સદીની ટ્રજૅ રેડીનારં લક્ષણો તારિીનરે એકરસટોટલરે ‘પોએકટ-
કસ’(ઈ. સ. પતૂ. ચોથી સદી)મારં ચચા્ક કરી છરે.

‘પોએકટકસ’મારં એકરસટોટલરે ટ્રજૅ રેડીની વયાખયા આ રીતરે આપી છરે : ટ્રજૅ રેડી 
વિચારપ્રરેરક (serious), પકરપતૂણ્ક (complete) અનરે અમુક પ્રમાણમારં ગૌરિશીલ 
(magnitude) િોય તરેિા કાય્કતતિ(action)નુરં અનુકરણ છરે અનરે તરે દરરેક પ્રકા-
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રની કલાતમક આલરંકાકરકતાિાળી ભાષામારં િૃતિારંત (narration) રૂપરે નકિ પણ 
કાય્ક (action) રૂપરે તથા દયા (pity) અનરે ભીવત (fear) જનમાિરે તરેિા પ્રસરંગો 
િડરે આલરેખાિુરં જોઈએ, જ રેથી ક્ષુબધ લાગણીનુરં વિશોધન કરે વિરરેચન (Katharsis) 
થાય. આ વયાખયા પ્રમાણરે તરેમારં છ ઘટકો આિશયક છરે તરે િસતુ (plot), પાત્ર, 
શૈલી (diction), વિચારગારંભીય્ક (thought), દૃશયાતમકતા (spectacle) અનરે 
માધુય્ક (melody).

આ સૌમારં એકરસટોટલરે િસતુ કરે કાય્કતતિનરે એટલરે કરે પ્રસરંગોના માળખાનરે 
ટ્રજૅ રેડીનુરં પ્રાણતતિ લરેખયુરં છરે; કાય્કતતિ િગર ટ્રજૅ રેડીનુરં પ્રાણતતિ સરંભિરે નકિ. 
એમારંથી જ કાય્કતતિની એકતા(unity of action)નો આગ્િ જનમયો છરે. ટ્ર-ૅ
જ રેડીનુરં કાય્કતતિ સામાનય રીતરે એક કદિસ પતૂરતુરં સીવમત રિરેિુરં જોઈએ એિો 
‘પોએકટકસ’મારં આગ્િ રખાયો છરે. પાછળથી ઇટાવલયન કરનરેસનસ દરવમયાન, 
એકરસટોટલના કાય્કતતિની એકતા પરથી, સમયલક્ષી એકતા (unity of time) 
તથા સથળલક્ષી એકતા(unity of place)નો ખયાલ તારિી સૌપ્રથમ કૅસલિરેટ્રોએ 
1570મારં વત્રવિધ એકતાનો નાટ્યવસદ્ધારંત પ્રચવલત કયયો.

ટ્રજૅ રેડીનો નાયક સદગુણી, ચાકરત્રયશીલ, િાસતિલક્ષી અનરે સુસરંગત િત્ક-
નિાળો િોિો જોઈએ. તરેના પ્રારબધનો પલટો ચડતીથી પડતી તરફનો િોિો 
જોઈએ અનરે તરે માટરે નાયકનો કોઈ સિભાિદોષ (flaw) કરે વનણ્કયચતૂક કારણ-
ભતૂત ઠરરે . નાયકમારં સિભાિદોષ ન િોય તો તરેણરે િરેઠિી પડતી આપવતિ અનરે 
િરેદના સમતૂળગી એકપક્ષી બની પ્રરેક્ષકનરે જીિન વિશરે િતોતસાિ કરી નાખરે અનરે 
માનિીય સિતિ વિશરેનારં તરેનારં શ્દ્ધા અનરે વિશ્વાસ િચમચી ઊઠરે. એકરસટોટલરે 
તરેમારં દયા નરે ભીવતના વિશોધન દ્ારા વચતિશુવદ્ધ થાય એિો આગ્િ રાખયો તરે 
આ કારણરે.

ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીમારં કૉમરેડીનો પતૂરરેપતૂરો અભાિ િતો. પરરંતુ ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીકારોએ 
કરંઈક જુદી રીતરે કૉમરેડી-પ્રયોગ કયયો છરે ખરો. ઍથરેનસની તતકાલીન નાટ્યસપધા્ક-
મારં ચાર નાટકોનો કૃવતબરંધ (tetralogy) રજતૂ કરિાનો રિરેતો. એટલરે ગ્ીક ટ્રજૅ રે-
ડીકાર ત્રણ ટ્રજૅ રેડી અનરે એક સૅટર-પલરે રજતૂ કરતા. આ ચોથી કૃવત એક પ્રકારની 
િાસયજનક વિડરંબના (burlesque) રૂપરે રજતૂ થતી. ટ્રજૅ રેડીના દયા તથા ભીવત 
દ્ારા થતા વચતિક્ષોભ પછી પ્રરેક્ષકોનરે આ િાસયાસિાદ ખતૂબ જચતો.

ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીનો સિયોતિમ ઉનમરેષ જોિા મળો ગ્ીસની સમથ્ક સજ ્કક વત્રપુટી 
ઇવસકલસ (ઈ. સ. પતૂ. 525–456), સૉફોકલીઝ (ઈ. સ. પતૂ. 496–406) તથા યતૂ-
કરવપડીઝ (ઈ. સ. પતૂ. 480–406)મારં. ઇવસકલસરે આશરરે  90 નાટકો લખયારં િતારં. 
પણ તરેમારંથી જ રે 7 બચિા પામયારં છરે તરે આ – ‘સપલાયનરસ’, ‘પવશ્કયનસ’, ‘સરેિન 
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અગરેનસટ થીબઝ’, ‘પ્રોમીવથયસ બાઉનડ’ તથા ઑકરવસટ્રયન નાટ્યત્રયી, જ રેમારં 
‘ઍગમરેમનન’નો સમાિરેશ થાય છરે. ઇવસકલસનારં નાટકો માનિવચતિનારં ઊંડા 
અનિરેષક લરેખાય છરે. આ મિાન ટ્રજૅ રેડીકારરે  ટ્રજૅ રેડીનો પ્રધાન સતૂર વનવશ્ત કરી 
આપિા ઉપરારંત એ નાટ્યરૂપનો એક એિો આદશ્ક સથાપયો જ રે આજ રે 25 સદી 
પછી પણ પ્રભાિક રહો છરે. િીસમી સદીમારં પણ તરેમની ‘ઑરરે વસટ્રયા’ સૌથી 
મિાન બૌવદ્ધકતાલક્ષી કૃવત લરેખાઈ છરે. એની સામગ્ીમારંથી જ ટી. એસ. એવલયરેટરે 
‘ધ ફૅવમલી રીયુવનયન’ (1939) તથા ઝયારં પૉલ સાત્રદે ‘ધ ફલાઇઝ’(1943)મારં 
સારંપ્રત પ્રસતુતતા તારિી છરે.

સૉફોકલીઝની મિાનતા છરે અણીશુદ્ધ કલાકાર તરીકરેની. તરેમનો લરેખન-
કાળ લગભગ આખી પારંચમી સદી પયિંત પથરાયરેલો રહો. તરેમનુરં છરેલુરં નાટક 
‘ઇકડપસ ઍટ કૉલોનસ’ તરેમણરે 90 િષ્કની િયરે લખયુરં િોિાનુરં ગણાય છરે. તરેમણરે 
લખરેલારં મનાતારં 125 નાટકોમારંથી કરેિળ 7 ટ્રજૅ રેડી બચિા પામી છરે. તરેમના 
સમયમારં યોજાતી ટ્રજૅ રેડી નાટકોની સપધા્કમારં તરેમનરે 20 િખત પાકરતોવષક મળારં 
િતારં અનરે તરેમારં તરેમણરે કયારરેય બીજા ક્રમથી ઊતરતુરં પાકરતોવષક મરેળવયુરં ન િતુરં.

તરેમનુરં સૌથી મિાન નાટક ‘ઇકડપસ ધ કકરંગ’ તરેમની સમગ્ નાટ્યવસવદ્ધના 
નમતૂનારૂપ છરે. એમારં ટ્રજૅ રેડીનરે લગતા તમામ પાયાના પ્રશ્ો એિી અસામાનય 
નાટ્યકુનરેિથી ગતૂરંથી લરેિાયા છરે કરે જાણરે એ કૃવતમારં ટ્રજૅ રેડીના સિરૂપની વયાખયા 
આપિાની ન િોય ! એક સદી પછી એકરસટોટલરે ‘પોએકટકસ’મારં ટ્રજૅ રેડીની 
વયાખયા બારંધતી િખતરે ‘ઇકડપસ’નુરં જ વિગતરે વિશ્રેષણ કયુિં છરે. િાસતિમારં 
આ એક સીમાસતરંભરૂપ ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી છરે અનરે તરેનાથી એ નાટ્યસિરૂપનો નમતૂનો 
પ્રસથાવપત થાય છરે.

તરેમની અનય કૃવતઓ તરે ‘ઍવનટગૉન’, ‘ઇલરેકટ્રા’, ‘ઍજ રેકસ’, ‘ટ્રરેકકની’, 
‘કફલોકટરેકટસ’ અનરે ‘ઇકડપસ ઍટ કોલોનસ’.

યતૂકરવપડીઝનો નાટ્યફાલ પણ ઓછો નથી. તરેમણરે લખરેલી મનાતી 80 કરે 
90 ટ્રજૅ રેડી પૈકી 18 કૃવતઓ બચી જિા પામી છરે તરેમારં ‘એલકરેવસટમ’, ‘મીકડયા’, 
‘કિપોવલટસ’, ‘ટ્રોજન વિમરેન’, ‘ઑરરેસટસ’, ‘બૅકસ’, ‘ઍનડ્રોમરેકી’, ‘ઇલરેકટ્રા’ 
જ રેિી રચનાઓ મુખય છરે.

ઈ. સ. પતૂ. 400 સુધીમારં ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીનુરં સતિ ખતૂટી ગયુરં જણાય છરે; પરરંતુ 
આશરરે  સોએક િષ્કના ગાળા દરવમયાન જ રે ટ્રજૅ રેડી રચનાઓ લખાઈ તરે અિશય 
અનનય રિી છરે.

રોમન ટ્રજૅ રેડી : રોમન ટ્રજૅ રેડીમારં સરેનરેકાની કૃવતઓ વસિાય પ્રમાણમારં કોઈ 
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નોંધપાત્ર રચના જોિા મળતી નથી. સરેનરેકા(ઈ. સ. પતૂ. 4–ઈ. સ. 65)એ 9 ટ્રજૅ રેડી 
લખી છરે અનરે તરેમણરે ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીની સામગ્ી જ અપનાિી છરે પરરંતુ તરેમની 
કૃવતઓમારં ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી જ રેિી પાત્ર તથા ઘટના પરતિરેની કતા્કની સરંિરેદનશી-
લતાની ઊણપ અનુભિાય છરે. તરેમની શૈલીમારં લાગણીનો ઉદ્રરેક, સનસનાટી, 
આડરંબરી િાકછટા તથા આલરંકાકરકતાનો પ્રભાિ િોિાથી તરેમની ટ્રજૅ રેડી મનનરે 
ક્ષુબધ કરતો મરેલોડ્રામા બનરે છરે. સરેનરેકાની કૃવતઓનુરં ઐવતિાવસક મિતિ િોય તો 
તરે એ કરે ઇંગલૅનડમારં એવલઝાબરેથન યુગની ટ્રજૅ રેડી કલાવસકલ ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીથી તદ્દન 
ઊલટા પ્રકારની આ સરેનરેકાની ટ્રજૅ રેડીનો આદશ્ક સિીકારીનરે પારંગરી.

સરેનરેકા પછી ખાસસારં લગભગ દોઢરેક િજાર િષયો સુધી કોઈ પણ દરેશમારં 
કોઈ પ્રકારની ટ્રજૅ રેડીરચના જોિા મળતી નથી. વબઝૅનટાઇન સરંસકૃવતનારં 1000 
િષ્ક દરવમયાન એકરેય નાટક લખાયુરં નકિ એ િકીકત ખરરેખર વિસમયકારક છરે. 
કદાચ વબઝૅનટાઇન ગ્ીકોની નાટ્યરુવચ દરેિળનારં કક્રયાકારંડ તથા ઉપાસનાવિવધ 
વનવમતિરે સરંતોષાતી રિી િશરે એટલુરં અનુમાન થઈ શકરે.

રોમન ટ્રજૅ રેડીમારં એટલરે કરે સરેનરેકાની શૈલીમારં ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીનારં ગારંભીય્ક, ગકરમા 
અનરે સતિશીલતા જળિાયારં નકિ કરે કોઈ નિો પ્રાણસરંચાર તરેમારં પ્રગટી શકયો 
નકિ એટલરે ટ્રજૅ રેડી સિરૂપના સાતતય માટરે છરેક ઇંવગલશ ટ્રજૅ રેડી સુધી રાિ જોિી 
પડરે છરે. આમ, ટ્રજૅ રેડી સાકિતયના ઇવતિાસમારં ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી તથા એવલઝાબરેથન ટ્ર-ૅ
જ રેડીના બરે યશસિી યુગ િચચરે અનરેક સદીઓનો કાળખરંડ પથરાયરેલો જણાય છરે.

મધયયુગીન સાકિતયમારં કલાવસકલ નાટક કરે એકરસટોટલના વસદ્ધારંતો વિશરે 
લરેશ પણ જાણકારી ન િતી. એક રીતરે જોિા જઈએ તો એક મિાન સનાતન 
ટ્રજૅ રેડી ‘પૅશન ઍનડ ડરેથ ઑવ્ ક્રાઇસટ’ તો િાસતિ જીિનમારં જ ભજિાઈ ચતૂકી 
િતી. ક્રાઇસટના જીિન પર આધાકરત ધમ્કબોધક ‘વમસટરી પલરે’મારંથી ધમ્કવનરપરેક્ષ 
એટલરે કરે સરંસારજીિનના નાટકનો ઉદભિ થયો. એ રીતરે એવલઝાબરેથન યુગમારં 
ટ્રજૅ રેડીનો આવિષકાર થયો એની સાથરે સરેનરેકાની શૈલીમારંથી પારંચ અરંકના બાહા-
કારનો તથા આડરંબરી શૈલીનો નમતૂનો મળી રહો.

એવલઝાબરેથન યુગની ઇંવગલશ ટ્રજૅ રેડી : આનુરં સૌથી પિરેલિિરેલુરં અનરે મિ-
તિનુરં દૃષ્ટારંત તરે ટૉમસ સૅકવિલ તથા ટૉમસ નૉટ્કનરે લખરેલી નાટ્યરચના ‘ગૉર-
બોડક’ (1561). બિુધા તરે એવલઝાબરેથન યુગની સિ્કપ્રથમ ટ્રજૅ રેડી લરેખાય છરે. 
રાજયના વયિવસથત િિીિટ વિશરે તરે એક પ્રકારનુરં નીવતબોધક નાટક (morality 
play) પણ લરેખાય છરે.

સરેનરેકાના નમતૂના પરથી લગભગ બરે પ્રકારની ટ્રજૅ રેડીનો જનમ થયો એમ 
ગણાય છરે. એક પ્રકાર તરે કલાવસકલ વસદ્ધારંતોનરે ચુસત રીતરે અનુસરીનરે લખાયરેલ 



1. નાટક : સિરૂપ અનરે પ્રકારો 35

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

એકૅડરેવમક નાટક, તરેમારં ગ્ીક તથા રોમન શૈલીમારં જોિા મળતા કોરસનો પણ 
ઘણી િાર ઉપયોગ થતો. બીજો વિશરેષ મિતિનો પ્રકાર તરે ‘કરિરેનજ ટ્રજૅ રેડી’. 
આ પ્રકારનુરં મિતિનુરં ઉદાિરણ તરે ટૉમસ કીડરે લખરેલી ‘સપૅવનશ ટ્રજૅ રેડી’ (આ. 
1586). માલયોનુરં ‘જયતૂ ઑવ્ માલટા’ (આ. 1592) તરેમજ શરેકસવપયરનારં ‘કટટસ 
ઍનડ્રોવનકસ’ (1594) અનરે ‘િૅમલરેટ’ (આ. 1603–04) આ પરરંપરા અનરે શૈલીમારં 
લખાયારં છરે. આ પ્રકારમારં બીજી અનરેક કૃવતઓનો ઉલરેખ થઈ શકરે.

સોળમી સદીના ઉતિરાધ્કથી લગભગ 1640 સુધી આરંગલ નાટ્યકારોએ 
કલાવસકલ પરરંપરા તથા વનયમો તરફ ઓછુરં લક્ષ આપયુરં અનરે પોતપોતાની વય-
વકતગત જરૂરત મુજબ ટ્રજૅ રેડીના નાટ્યક્રમમારં ફરેરફાર કરી લીધો. એ ફરેરફારનુરં 
મુખય લક્ષણ તરે પદ્ની સાથરે ગદ્નો પ્રયોગ અનરે ટ્રવૅજક નાટ્યિસતુમારં કૉવમક 
પાત્રો–પ્રસરંગોનો ઉપયોગ. િકીકતમારં આ સમયગાળામારં લખાયરેલી સરંખયા-
બરંધ ટ્રજૅ રેડીમારં સિરૂપ તથા નાટ્યબરંધ વિશરે ગણનાપાત્ર ફરેરફારો જોિા મળરે છરે. 
કરેટલીક ઉલરેખનીય ટ્રજૅ રેડીનો આ પ્રમાણરે સાલિાર ઉલરેખ કરી શકાય : માલયોનુરં 
‘મૉરાવલટી’ની પ્રથાનો વિવનયોગ કરીનરે લખાયરેલ ‘ડૉo ફૉસટસ’ (આ. 1588); 
‘ડૉમરેવસટક’ ટ્રજૅ રેડીનો સૌથી પ્રારરં વભક નમતૂનો ગણાતી અનામી લરેખકની રચના 
‘આડ્કન ઑવ્ ફૅિરશૅમ’ (આ. 1592); શરેકસવપયરની કરેટલીક મુખય નાટ્યરચ-
નાઓ ‘રોવમયો ઍનડ જુવલયટ’ (આ. 1595), ‘ઑથરેલો’ (1604), ‘કકરંગ વલયર’ 
(1606), ‘મૅકબરેથ’ (આ. 1606), ‘ઍનટની ઍનડ વકલયોપરેટ્રા’ (આ. 1606–7) 
તથા ‘કૉકરયોલરેનસ’ (આ. 1608); જયૉજ ્ક પીલરવચત ‘ડરેવિડ ઍનડ બરેથસાબ’ 
(1599); ટૉમસ િરેિુડની ‘અ િતૂમન કકલડ વિથ કાઇનડનરેસ’ (1603); બરેન જૉ-
નસનની કલાવસકલ આદશ્ક પર રચાયરેલી ટ્રજૅ રેડી રચના ‘સરેનીનસ’ (1603) 
અનરે ‘કૅકટલીન’ (1611); િરેબસટરની રચનાઓ ‘ધ િાઇટ ડરેવિલ’ (આ. 1608), 
‘ઍવપયસ ઍનડ બવજ ્કવનયા’ (આ. 1609) અનરે ‘ધ ડચરેસ ઑવ્ માલફી’ (આ. 
1613–14); બયતૂમાટ અનરે ફલરેચરરવચત ‘ધ મરેડ’ઝ ટ્રજૅ રેડી’ અનરે એ જ લરેખક-
જોડીએ લખરેલી સરંખયાબરંધ કૃવતઓ; મૅવસરંજરકૃત ‘ધ રોમન ઍકટર’ (1626) 
તરેમજ જૉન ફૉડ્કકૃત ‘ધ બ્રોકન િાટ્ક’ (1633) તથા ‘ઇટ’સ વપટી શી’ઝ અ િોર’ 
(1633).

સપૅવનશ ટ્રજૅ રેડી : લગભગ આ જ અરસામારં સોળમી સદીના ઉતિરાધ્કમારં 
ટ્રજૅ રેડીનો સપરેનમારં પણ પ્રાદુભા્કિ થયો. એમારં અગ્ણી ટ્રજૅ રેડી-લરેખકો િતા લોમ 
દ િરેગા (1526–1635), મોવલન (1571–1648) તથા કૅલડ્રોન (1600–1681).

ફરેનચ ટ્રજૅ રેડી : ઇંગલૅનડ અનરે સપરેનમારં ટ્રજૅ રેડીનુરં મિતિ ઓછુરં થિા લાગયુરં એ 
જ અરસામારં આ નાટ્યસિરૂપ ફાનસમારં વિકસિા મારંડ્ુરં. તરેના સમથ્ક પુરસકતા્ક 
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િતા કૉવન્કલ અનરે રૅવસન. તરેમની ટ્રજૅ રેડીરચનાઓ પરરંપરાગત ‘કિરોઇક’ શૈલીમારં 
લખાયરેલી છરે; એટલરે કરે આ બરંનરે નામી સજ ્કકોએ કલાવસકલ નાટ્યબરંધ પ્રમાણરે 
જ ટ્રજૅ રેડીનુરં સિરૂપ અપનાવયુરં.

સતિરમી સદીના ઉતિરાધ્કનારં થોડારં િષયો દરવમયાન ઇંગલૅનડમારં ટ્રજૅ રેડી-
નો પુન:સરંચાર થાય છરે. આ ગાળામારં મુખયતિરે ‘કિરોઇક’ શૈલીમારં લખાયરેલી 
કૃવતઓમારં ડ્રાયડનની ‘ઑલ ફૉર લિ’ (1678) તથા વમલટનની ‘સૅમસન ઍગો-
વનસરસ’ (1671), ટૉમસ ઑટિરેની ‘િરેવનસ વપ્રઝવડ્ક’ (1682) તથા ટૉમસ સધન્ક-
ની ‘ધ ફૅટલ મૅરરેજ’ મુખય છરે.

1700 પછી ગણનાપાત્ર ટ્રજૅ રેડી ભાગયરે જ લખાઈ છરે. ટ્રજૅ રેડીની વનમન કક્ષા 
તથા પદ્નાટકની પડતી – એ બરે ઘટના િચચરે કોઈ ચોક્સ સરંબરંધ િોિાનો 
સરંભિ છરે. અઢારમી સદીમારં નાટ્યલરેખકો કૌટુરંવબક જીિન વિશરે કરે મધયમિગથી 
સરંસાર વિશરે ટ્રજૅ રેડી લખિા તરફ િળા અનરે ગદ્ તરેમજ પદ્નો પ્રયોગ કરિામારં 
આવયો, પરરંતુ પદ્નાટકનરે ભાગયરે જ સફળતા સારંપડી. ઓગણીસમી સદીના 
નાટ્યલરેખકો માટરે પણ આમ જ બનયુરં. નાટ્યગત ગદ્ બિુધા અથ્કસાધક બની 
રિરેતુરં પણ પદ્નો નાટ્યપ્રયોગ ઇંગલૅનડના એવલઝાબરેથન કરે જ રેકોવબયન બલૅનક 
િસ્કની મથામણપતૂિ્કક ‘પૅરડી’ કરે ઇરાદાપતૂિ્કકના અનુકરણ જ રેિો બની રિરેતો. 
જ રેમસ શરેકરડન નૉલસ (1784–1862) જ રેિા પ્રવતભાસરંપન્ન નાટ્યકારમારં તરેમજ 
કીરસ, ટરેવનસન, બ્રાઉવનરંગ અનરે વસિનબન્ક જ રેિા નામી કવિઓનારં નાટકોમારં આ 
દોષો તરી આિરે છરે.

અલબતિ, અઢારમી તથા ઓગણીસમી સદી દરવમયાન યુરોપભરમારં 
સરંખયાબરંધ નાટ્યકારો ટ્રજૅ રેડીની ફૉમયતૂ્કલા વિશરે પ્રયોગો કરતા રહા. એમારં ઓછી-
િતિી વસવદ્ધ અનરે સફળતા મરેળિનારા લરેખકોમારં વનકૉલરેસ રૉ, વલલો, ઍકડસન, 
કૅટો, જૉનસન (‘ઇકરન’, 1794), એડિડ્ક મતૂર, લરેવસરંગ, અલકફયરી, વસલર, 
કલીસત, શરેલી (‘સરેનસી’ લખાયુરં 1818મારં પણ સૌપ્રથમ ભજિાયુરં 1886મારં), 
વિકટર હતૂગો તથા બુચનર ઉલરેખનીય છરે.

ઓગણીસમી સદીના અરંતભાગમારં સકૅવનડનરેવિયાના બરે નાટ્યકારોએ ટ્ર-ૅ
જ રેડીના સિરૂપ તરેમજ વિષયિસતુ વિશરે તદ્દન િણકલપી ક્રારંવત સજી્ક. તરેમની 
કૃવતઓમારં જ રે ટ્રજૅ રેડી િતી તરે રોગગ્સતતાની, માનવસક ધતૂનીપણાની, ગારંડપણ 
અનરે ઉનમાદની તરેમજ િધતરેઓછરે અરંશરે રોવગષ્ મનોિલણ તથા લાગણીતરંત્રની. 
તરેમના ટ્રવૅજક દૃવષ્ટકોણમારં નજરરે  પડતો સમાજ માનવસક રીતરે અનરે આધયાવતમક 
બાબતમારં ભ્રષ્ટ તથા અિનત થયરેલો રોગી પ્રકૃવતનો માનિસમતૂિ જણાય છરે. 
તરેમની કૃવતઓમારં તરેમણરે છતી કરરેલી આિી બધી િકીકતો ભાગયરે જ કોઈનરે 
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જચરે કરે સિજસિીકાય્ક બની રિરે. પરરંતુ એટલુરં તો ચોક્સ કરે તરેમની ટ્રવૅજક 
રચનાઓ આ અગાઉ લખાયરેલી તમામ ટ્રજૅ રેડી કરતારં તદ્દન વભન્ન સિરૂપની 
િતી તરેમજ કલાવસકલ અનરે એકરસટોટલના વસદ્ધારંતો સાથરે ખાસસો ભરેદ ધરાિતી 
િતી. ટ્રવૅજક દૃવષ્ટકોણથી લખાયરેલી તરેમની મુખય કૃવતઓમારં વસટ્રનડબગ્કની ‘ધ 
ફાધર’ (1887) તથા ‘વમસ જતૂલી’ (1889) તરેમજ ઇબસનની ‘અ ડૉલસ િાઉસ’ 
(1879), ‘બ્રાનડ’ (1885), ‘િરેડા ગરેબલર’ (1891) તથા ‘જૉન ગ્ૅવબયલ બક્કમૅન’ 
(1879) ખતૂબ ખયાવત પામી છરે.

તયાર પછી સરંખયાબરંધ નાટ્યકારોએ ટ્રજૅ રેડીના વિવિધ પ્રકારો, અથિા કિો 
કરે ટ્રવૅજક સતૂર, ભાિાથ્ક અનરે ઉદ્દ રેશ ધરાિતારં વિવિધ પ્રકારનારં ગરંભીર નાટકોની 
અનરેક રીતરે અજમાયશ કરી છરે. ગણનાપાત્ર નાટ્યકારો અનરે કૃવતઓમારં વસરંજની 
‘રાઇડસ્ક ટ ુધ સી’ (1904) અનરે ‘ડીર ડ્રરે ઑવ્ ધ સૉરોઝ’ (1910), ગ્રેનવિલ 
બાક્કરની ‘િૅસટ’ (1907), યુવજન ઓ ’નીલની ‘એમપરર જોનસ’ (1920) અનરે 
‘ઑલ ગૉડઝ વચલન’ (1924), ઓ કરેઝીની ‘જતૂનો ઍનડ ધ પરેકૉક’ (1924), 
લૉકા્કની ‘બલડ બરેકડરંગ’ (1933), ‘યરેરમા’ (1934) અનરે ‘ધ િાઉસ ઑવ્ બર-
નાડા્ક આલબા’ (1945), ટી. એસ. એવલયટની ‘મડ્કર ઇન ધ કથીડ્રલ’ (1935), 
મૅકસિરેલ ઍનડરસનની ‘વિનટરસરેટ’ (1935), વકલફૉડ્ક ઓડરેટની ‘ગોલડન બૉય’ 
(1937), ઍનતૂઈની ‘ઍવનટગોન’ (1944), ટરેનરેસી વિવલયમની ‘ઍ સટ્રીટકાર નરેમડ 
કડઝાયર’ (1947), આથ્કર વમલરની ‘ડરેથ ઑવ્ અ સરેલસમન’ (1948) અનરે ‘ઍ 
વયતૂ ફૉમ ધ વબ્રજ’ (1955), જૉન આડ્કનની ‘સાજ ્કનટ મસગ્રેવઝ ડાનસ’ (1959) 
તથા જૉન મૅકગ્રેથની ‘ઇિરેનરસ વિાઇલ ગાકડિંગ ધ બૉફોસ્ક ગન’ (1960) ઉલરે-
ખનીય છરે.

ટ્રજૅ રેડીનરે પણ બીજારં કલાસિરૂપોની જ રેમ માનિવચતિની અવભવયવકત તથા 
પ્રવતછબી તરીકરે તરેમજ સમગ્ માનિજાવત વિશરેના માનિના પોતાના ખયાલો 
અનરે કોઈ પણ સમાજમારં તરેનારં સથાન તથા ભતૂવમકા અરંગરેના દૃવષ્ટવબરંદુ તરીકરે 
લરેખિામારં આિરે તો ટ્રજૅ રેડીની વિભાિના સોળમી સદી કરતારં ઘણી બદલાઈ ગઈ 
છરે. ટ્રજૅ રેડી કરે ટ્રજૅ રેડીનરે મળતી આિતી રચનાઓના વયાપ અનરે સતૂર વિસતૃત બનયા 
છરે. ટ્રજૅ રેડીમારં િિરે રાજા કરે રાણી કરે રાજકુરંિર નકિ, પણ કોઈ જનરેતા, કોઈ રખડ ુ
વભખારી, કોઈ ખરેડતૂત કરે કોઈ સરેલસમૅન જ રેિા સાધારણ માનિીઓનારં શોક, દુ:ખ 
તથા સરંકટ–વિટરંબણા જોિા–િારંચિા મળરે છરે.

િીસમી સદીની રરંગભતૂવમ પર જ રે બરે પ્રભાિક પકરબળો સકક્રય બનયારં છરે તરે 
છરે ‘વથયરેટર ઑવ્ ધી ઍબસડ્ક’ તથા ‘વથયરેટર ઑવ્ સાઇલનસ’. પ્રવતભાસરંપન્ન 
આધુવનક ટ્રજૅ રેડીકારો માનિીની િાલતની વખન્નતા તથા કમનસીબી આલરેખિા-
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મારં અલપોવકતનો ઉપયોગ કરિા વિશરેષ ઉતસુક રિરે છરે, તરે એટલરે સુધી કરે કયારરેક 
તો એ વિશરે એક શબદરેય કિરેિાતો–બોલાતો નથી. એ શૈલીભરેદની સપષ્ટતા 
ખાતર દૃષ્ટારંત જોઈએ : એક બાજુ છરે ઑથરેલોની ભપકાદાર, િાચાળ, અવતસ-
ભાન અનરે ખતૂબ હૃદયદ્રાિક વિદાયિાણી; બીજી બાજુ છરે વપનટરના ‘કૅરટરેકર’મારં 
ડવૅિસના પાત્ર માટરે ભારંગીતતૂટી િાણીમારં સાિ નકિ જ રેિા શબદોમારં પ્રયોજાયરેલુરં 
સમાપન – આ વિદાયના પ્રસરંગમારં છરેિટરે લારંબા સમય માટરે મૌન પથરાઈ જાય 
છરે. આમ િાણીવિલાસથી મારંડીનરે િાણીવિિીનતા કરે મૌન સુધી જ રે પરંથ કપાયો છરે 
તરેમારં ટ્રજૅ રેડીનારં સિરૂપ અનરે િાદ્કનુરં પકરિત્કન જોિા મળરે છરે.

ગ્ીકથી મારંડીનરે આધુવનક ટ્રવૅજક રચનાઓ વિશરે સમયારંતરરે  થતા રિરેલા 
ફરેરફારનો આલરેખ કરંઈક આિો જોિાય છરે : ટ્રજૅ રેડીનો સુિણ્કયુગ તરે ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી. 
ગ્ીસમારં આ સિરૂપનો ઉદભિ તો થયો પણ તરેનારં સિયોચચ સીમાવચિન પણ 
સથપાયારં. તયારબાદ મધયયુગના સાકિતયમારં એિી માનયતા અનરે પ્રથા પ્રચ-
વલત રિી કરે કોઈ પ્રતાપી કરે ઊંચા મોભાની વયવકત દૈિયોગરે અથિા પોતાના 
કોઈ દોષના કારણરે િાવન કરે કષ્ટ પામરે તરેની િૃતિારંતકથા તરે ટ્રજૅ રેડી. ચૉસરની 
‘મરંક’સ ટરેલ’ તથા વલડગરેટની ‘ફૉલ ઑવ્ વપ્રવનસઝ’ તરેના નમતૂનારૂપ દૃષ્ટારંત 
છરે. તરે પછી કરનરેસનસ દરવમયાન ટ્રજૅ રેડી પરતિરે કલાવસકલ વસદ્ધારંતો, સરેનરેકાની 
વિલક્ષણ લોિીભીની ટ્રવૅજક રચનાઓ તથા મધયયુગીન વયાખયાવિભાિના 
જ રેિી બાબતોની અસર વઝલાઈ િતી. અલબતિ સોળમી સદીમારં એવલઝાબરેથન 
યુગની અરંગ્રેજી ટ્રવૅજક રચનાઓમારં એ સિરૂપની વનવશ્તતાનરે બદલરે ટ્રજૅ રેડી તથા 
કૉમરેડીના પ્રકારોનુરં તરેમજ ગદ્ અનરે પદ્ શૈલીની લખાિટનુરં સતત વમશ્ણ થતુરં 
રહુરં. જોકરે શરેકસવપયરની ‘કકરંગ વલયર’ તથા ‘િૅમલરેટ’ જ રેિી રચનાઓ કાવયશ-
વકત તથા નાટ્યસામથય્ક એમ ઉભય દૃવષ્ટએ અનનય ટ્રજૅ રેડી બની છરે.

બીજી બાજુ કૉવન્કલ તથા રૅવસન જ રેિા સજ ્કકોની રચના રૂપરે ફાનસની કરનરે-
સનસ ટ્રજૅ રેડીમારં ટ્રજૅ રેડીગત સાતતય કરે એ એકતાના કલાવસકલ ‘વનયમો’નુરં ચુસત 
પાલન થયુરં છરે.

આધુવનક યુગમારં તો ટ્રજૅ રેડીલરેખકોએ ટ્રજૅ રેડીનારં પાત્રો, શૈલી તથા વિષય 
એમ સિાિંશરે બધા પ્રકારરે  પતૂરરેપતૂરી છતૂ ટ લઈ આમતૂલ ફરેરફાર કયા્ક. ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીમારં 
સારંપ્રત પકરબળોનુરં જ પ્રવતવબરંબ વઝલાયુરં છરે અનરે એમારં દરેિ કરે વિધાતા રૂપરે સિ્ક-
સતિાધીશ વનયામક બળ નાયક પાત્રનારં સમગ્ જીિન તથા કાયયોનુરં ચાલકબળ 
બની રિરે છરે. છતારં એ રચનાઓમારં પાત્રનુરં સિતિ કરે માનિીય ગૌરિ િણાતુરં 
નથી. એ પ્રકારની ઉદાતિ વિષય-માિજત ઉપરારંત સમગ્ નાટ્યસૃવષ્ટનરે સાદ્રંત 
કવિતાનો સરંસપશ્ક થયરેલો િોિાથી ટ્રજૅ રેડીગત વનષ્રુતા કરે કઠોરતા કઠતી નથી; 
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ઊલટુરં પ્રરેક્ષકવચતિ િળિાશ કરે મોકળાશ અનુભિરે છરે.

આધુવનક ટ્રવૅજક રચનાઓમારં પણ દરેખીતી રીતરે જ અનરેક પ્રકારનારં પકરબ-
ળોનો પ્રવતઘોષ વઝલાયો છરે. ઈશ્વરના અવસતતિનરે પડકારિાની અનરે નકારિાની 
મનોિૃવતિ, માણસની શવકત વિશરે અવત ઊંચો મદાર, ઘરેરી િતાશા, ઉતકટ િરેદના 
અનરે ઉગ્ આક્રોશ, યુદ્ધની તારાજી તથા ભયાનક પીડા, વિજ્ાનની રાક્ષસી 
શવકત, દારુણ ગરીબી, ભતૂખમરો તથા બીમારી, આવથ્કક અસમાનતા, મનોિૈજ્ા-
વનક વિશ્રેષણનુરં િલણ તથા ઉગ્ રાજકીય સભાનતા જ રેિા વિવિધ વિષયોની 
કરુણગભ્ક રચનાઓ ટ્રજૅ રેડીના નામરે ઓળખાતી થઈ. આ સઘળી નાટ્યસામ-
ગ્ીની કરેિળ ગદ્ાતમક માિજત થતી િોિાથી ભાિકના વચતિતરંત્રનરે વિષયગત 
માનિગૌરિનો હ્ાસ કઠ્યા િગર રિરેતો નથી. આ ટ્રવૅજક રચનાઓના અરંતરે તરે 
મનોવયથા પામી અકથય ગતૂરંગળામણ કરે મતૂરંઝિણ અનુભિરે છરે.

સારો કરે નરસો પણ ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી કરતારં આ આધુવનક રચનાનો અનુભિ 
તદ્દન ઊલટો છરે. સાકિતય પ્રતયરે સામાનય ભાિકની કદાચ ભાગયરે જ આિી 
અપરેક્ષા િોય. ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી 2500 િષ્ક પછી પણ વિશ્વસાકિતયમારં શાશ્વત પ્રભાિ 
ભોગિી રિી છરે. એ શાશ્વતતા તરે તરેમારંના માનિીય ગૌરિની તથા સૌંદય્કબોધ-
ની જીિનનરે સહ બનાિતા રસાયણની. ટ્રજૅ રેડી તરીકરે ઓળખાિાતી આધુવનક 
રચનાઓ ઍબસડ્ક, ઇમપ્રરેશવનસટ, સરકરયાવલવસટક, સાઇલનટ વથયરેટર જ રેિારં વિવિ-
ધનામી લરેબલનો સથિારો પામી િોિા છતારં તરે કરેિળ સીવમત ભાિકિગ્કનરે અનરે, 
તરે પણ મયા્કકદત સમય પતૂરતી જ, આકષ્કતી રિી છરે. ગ્ીક અનરે આધુવનક ટ્રજૅ રેડી 
િચચરે આ જ તાવતિક તફાિત છરે. સારંપ્રતતાનરે યથાતથ ઝીલિી એ સજ ્કનાતમક 
પ્રિૃવતિની યથાથ્કતા તો ખરી જ; પણ સારંપ્રતતામારંથી શાશ્વતતાનો આસિાદ અનરે 
પ્રવતઘોષ પ્રગટરે એટલી એ સજ ્કનાતમક કૃવતઓની વસવદ્ધ અનરે મિાનતા. ગ્ીક 
ટ્રજૅ રેડીમારં મુખયતિરે એની મિાન નાટ્યવત્રપુટીમારં એ અિશય વસદ્ધ થયુરં છરે.

કૉમેડી

મનુષયસિભાિ કરે િત્કન પર ટીકા કરે કટાક્ષ કરતો િાસયરવસક અનરે 
સુખાનત નાટ્યપ્રકાર. ચોથી સદીના પ્રાચીન ગ્ીક કાળથી સારંપ્રત અણુયુગ સુધી 
લરેખક, િાચક તથા પ્રરેક્ષક માટરે નાટ્યપ્રકાર આકષ્કણરૂપ રહો છરે. કૉમરેડી શબદ 
મતૂળ ગ્ીક ધાતુ Komos પરથી ઊતરી આવયો છરે. એનો અથ્ક છરે મુકત મનરે 
કરાતી આનરંદની ઉજિણી. આ ઉજિણી ધાનયસૃવષ્ટના ડાયોવનસસ નામના 
પ્રાચીન ગ્ીક દરેિતાનરે કરેનદ્રમારં રાખીનરે ફળદ્રુપતાનરે લગતા, કમ્કકારંડ સાથરે સરંક-
ળાયરેલી િતી. કૉમરેડીનો આ ઉદભિ, આનરંદ જનમાિિાનરે લગતારં તરેનારં ઉદ્દ રેશ, 



40 નાટક દરેશવિદરેશમારં

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

શવકત તથા વનવમતિનુરં પગરેરુરં  શોધિામારં મદદરૂપ બનરે છરે. પ્રાચીન ગ્ીસમારં આિા 
ફળદ્રુપતાના ઉતસિ પ્રસરંગરે જીિરંત વયવકતઓનારં નામ દઈનરે અશ્ીલ ઠરેકડી 
ઉડાડિામારં આિતી. કૉમરેડીના સમથ્ક આદ્ સજ ્કક ઍકરસટોફનીઝના જીિનકાળ 
દરવમયાન આ પ્રકારની વયવકતગત ઠરેકડીરૂપ વનરંદા અનરે અરંગત ગાળાગાળી 
સામરે ઊિાપોિ જાગયો િતો. ઈસુ પતૂિદે 414મારં ઍથરેનસમારં કાયદો કરીનરે એિી 
જોગિાઈ કરિામારં આિી િતી કરે આ રીતરે ટીકા કરે ઠરેકડી કરતી િખતરે જીિરંત 
વયવકતઓનરે બદલરે કવલપત પ્રવતવનવધ-પાત્રોનો ઉપયોગ કરિામારં આિરે. પછી 
તરેમારં નિા અથ્કસરંકરેતો ઉમરેરાતા રહા છરે. મધયયુગમારં કૉમરેડી એટલરે સુખાનત 
ધરાિતી િાતા્ક એટલો સાદો અથ્ક થતો િતો. એ રીતરે ચૉસરની િાતા્કઓ કૉમરેડી 
તરીકરે ઓળખાય છરે. દાનતરેએ કાવયરચના માટરે La Divina commedia શીષ્કક 
પ્રયોજયુરં તરે આ જ સરંદભ્કમારં. તયારબાદ સુખાનત ધરાિતારં રિસયમય નાટકો 
(mystery plays) માટરે પણ આ શબદ િપરાતો થયો. અિા્કચીનોના મતરે કૉમરેડી 
િાસય, વિનોદ અનરે આનરંદ પ્રગટાિિા માટરેની નાટ્યરચના છરે.

એકરસટોટલરે ‘પોએકટકસ’મારં જણાવયુરં છરે કરે ટ્રજૅ રેડીની માફક કૉમરેડીનો 
ઉદભિ પણ સિયરંભતૂ અનરે સાિવજક રજતૂઆત વનવમતિરે થતો રહો છરે. પરરંતુ 
ટ્રજૅ રેડીનો વિકાસક્રમ સપષ્ટ રીતરે તારિી શકાય છરે. જયારરે  કૉમરેડીના વિકાસક્રમ 
પરતિરે ગરંભીર લક્ષ અપાયુરં ન િોિાથી તરેનો ક્રવમક ઇવતિાસ સિજસુલભ નથી. 
આ બરંનરે નાટ્યરૂપોનો ઉદભિ થયરેથી લરેખકો પોતપોતાના મનોિલણ અનુસાર 
તરે અપનાિતા રહા જણાય છરે. લોકોતિર પુરુષોનારં ચકરત્રો તથા કૃતયો િીરકા-
વય(epic)મારં આલરેખિા ટરેિાયરેલા ગરંભીર પ્રકૃવતના કવિઓ ટ્રજૅ રેડી તરફ િળા 
તયારરે  સમાજના નીચલા થરના લોકો વિશરે ટીકા રૂપરે લખિા ટરેિાયરેલા ઊતરતી 
કોકટના લરેખકોએ કૉમરેડીનો નાટ્યપ્રકાર અપનાવયો. એકરસટોટલના મનમારં ટ્ર-ૅ
જ રેડી-કૉમરેડી વિશરે જ રે તફાિત અવભપ્રરેત છરે તરેના પાયામારં આ તાવતિક ભરેદ 
રિરેલો છરે. ‘ટ્રજૅ રેડીમારં જનસામાનયથી ચકડયાતી કોકટના માનિોનુરં અનરે કૉમરેડીમારં 
ઊતરતી કોકટના માનિોનુરં વનરૂપણ િોય છરે.’

એકરસટોટલરે અપનાિરેલા આ ધોરણ પ્રમાણરે જ કૉમરેડીની સદીઓ સુધી 
વયાખયા થતી રિી છરે. ટ્રજૅ રેડીમારં ઊંચો મોભો ધરાિતા પ્રવતવષ્ત માનિીઓના 
અનરે કૉમરેડીમારં ઊતરતી કોકટની વયવકતઓના જીિનપ્રસરંગો િણાયરેલા િોય છરે. 
ટ્રજૅ રેડીમારં પાત્રો-પ્રસરંગો ઐવતિાવસક એટલરે કરે અમુક અરંશરે સાચારં અનરે તથય 
ધરાિતારં િોય છરે. કૉમરેડીની લોકજીિનની સામગ્ી કવલપત િોય છરે. નાટ્યસામ-
ગ્ીનો આ તફાિત નાટ્યશૈલીમારં પણ ઊતરી આિરે છરે.

પ્રાચીનથી મારંડીનરે અિા્કચીનોએ એટલુરં એકમતરે સિીકાયુિં છરે કરે કૉમરેડી વય-
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વકતની એકારંવતક અરંગતતાની નકિ પણ તરેના સામાવજક અવસતતિની આલોચના 
કરરે  છરે અનરે આમ કરિામારં દરેખીતી રીતરે જ તરેનો ઉદ્દ રેશ સુધારણા માટરેનો િોય 
છરે. માનિીનુરં સામાવજક વયવકતતિ આલરેખનાર પ્રતયરેક કૉમરેડીલરેખકરે માનિીની 
સિભાિગત વિસરંગવતનરે કરેનદ્રમારં રાખી છરે. આ સામાવજક વયવકતતિમારં પશુિૃવતિ 
(animal instinct) ડોકાતી િોય છરે; એ પશુિૃવતિપ્રરેકરત િત્કણતૂક સમાજ રે સથાપરેલી 
અનરે પ્રબોધરેલી આચારમયા્કદા સાથરે સુસરંગત બનતી નથી િોતી. કૉમરેડીના ઉદ-
ભિરૂપ પ્રારરં વભક કક્રયાકારંડમારં જ પ્રજનનશવકતનો મકિમા ગિાયો છરે. પ્રાણી-
ઓનારં મિોરારં સાથરેનારં નૃતયગાન, વલરંગપતૂજાની ઉતસિયાત્રા િગરેરરે  તરેનારં લાક્ષ-
વણક દૃષ્ટારંત છરે. આ રીતરે કૉમરેડી માનિીના શારીકરક જુસસાની, જીિનના સથતૂળ 
આનરંદની તથા વજજીવિષાની પ્રતીવત કરાિરે છરે. વયવકતનો આ જીિનઉલાસ 
સમાજની સરંસકારમયા્કદામારં રિીનરે વયકત થાય તો ઇષ્ટ સરંિાકદતા સધાય. પણ 
પશુિૃવતિ અનરે સભયતાની આચારસરંકિતા િચચરે સરંિાકદતા ન સધાય તો એક 
પ્રકારની અસરંગવત સજા્કય છરે અનરે આ સરંગવત માનિસિભાિની મતૂળગામી વદ્ધા 
લરેખાય છરે. ટ્રજૅ રેડી આ માનિવદ્ધાનરે દૈિવનવમ્કત પ્રાણઘાતક વિષમતા તરીકરે 
આલરેખરે છરે, જયારરે  કૉમરેડી તરેનરે મતૂખા્કઈભરી િાસતવિકતા તરીકરે મતૂલિરે છરે. અલબ-
તિ કૉમરેડી આ સરંગવત આલરેખિાની સાથોસાથ તરેનારં ઉકરેલ, ઉપાય અનરે વનિારણ 
પણ સતૂચિરે છરે; તરેથી કૉમરેડી-વનરૂવપત અસરંગવત િરેદના કરે દુ:ખની અનુભતૂવતથી 
મુકત િોય છરે. ટ્રજૅ રેડી ઘણુરંખરુરં  આિી અસરંગતતાનુરં વનિારણ થઈ શકરે એમ 
સિીકારતી નથી. આ સરંદભ્કમારં જ કકક્કગાડદે કહુરં છરે કરે ‘જીિન િોય તયારં વિસરંગવત 
િોય જ, અનરે વિસરંગવત િોય તયારં િાસયજનક (comical) તતિ િાજર િોય 
જ...... ટ્રજૅ રેડીની વિષમતા િરેદનાજનક િોય છરે. કૉમરેડીની વિસરંગવત િરેદનારકિત 
િોય છરે.’

કૉમરેડીનો જ રે રીતરે ઉતિરોતિર વિકાસ થયો છરે તરે જોતારં કૉમરેડી એટલરે 
કરેિળ િાસયવનષપવતિ ખાતર લખાતી રચના એિી વયાખયા કૉમરેડીની લાક્ષવણ-
કતા સમજિા માટરે પયા્કપ્ત નકિ લરેખાય. કૉમરેડી સાથરે િાસય અવનિાય્કપણરે – 
અવિભાજય રીતરે સરંકળાયરેલુરં છરે એ ખરુરં  અનરે એથી જ નાટ્યવિદો કૉમરેડી અનરે 
િાસયની એકસાથરે જ ચચા્ક કરરે  છરે. િાસતિમારં કૉમરેડીમારં જ રે કરેટલોક સિરૂપગત 
તફાિત જોિા મળરે છરે તરેમારં નાટ્યલરેખકનો આિો િાસયપ્રરેકરત અવભગમ પણ 
કારણભતૂત બનરે છરે. કૉમરેડીના વિષયિસતુ પરતિરે લરેખક કરેિુરં િલણ અપનાિરે 
છરે અનરે તરેના વનરૂપણમારં કયો ઉદ્દ રેશ રાખરે છરે તરેના આધારરે  જ કૉમરેડીનો પ્ર-
કારભરેદ ઉદભિરે છરે. લરેખકનો ઉદ્દ રેશ િારંસી કરે ઉપિાસનો િોય તો કટાક્ષલક્ષી 
કૉમરેડી (comedy of manners) સજા્કય છરે. આમારં પણ સામાવજક બરંધારણ 
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કરે માળખાનો ઉપિાસવિષય િોય તો સામાવજક કૉમરેડી (social comedy) 
અનરે રૂઢ વિચારસરણીનો વિષય િોય તો વિચારભરેદની કૉમરેડી (comedy of 
ideas) એિો તફાિત પણ જોિાય છરે. પ્રરેમી પાત્રોના માગ્કમારં આિતા અરંતરાયો, 
છતૂ પી યુવકત-પ્રયુવકત, કૃવત્રમ અનરે અણધાયા્ક ઘટનાપ્રસરંગો તથા આનરંદ અનરે 
ઉતિરેજનાભયુિં સુખદ વમલન દશા્કિતો અરંત આલરેખતી કૃવત રોમૅવનટક કૉમરેડી 
તરીકરે ઓળખાિાય છરે. જયારરે  મતૂળભતૂત રીતરે ગરંભીર વિષયનુરં આલરેખન લરેખક 
ટ્રજૅ રેડીની જ રેમ વચતિક્ષોભ જનમાિિા નકિ પણ પરરંતુ કરેિળ લાગણી ઉતિરેજિા 
માટરે જ કરિાનુરં તાકરે તયારરે  ‘સરેવનટમરેનટલ કૉમરેડી’ તરીકરે ઓળખાતી કૉમરેડીનો 
આકાર રચાય છરે. ટ્રવૅજ-કૉમરેડી પ્રકારની રચનાઓમારં ટ્રવૅજક તથા કૉવમક એ 
બરંનરે લક્ષોનુરં વમશ્ણ િોય છરે. િીસમી સદીની ‘બલૅક કૉમરેડી’ તરીકરે ઓળખાતી 
રચનાઓમારં અવસતતિિાદનરે લગતી સમસયા તથા તરેના માટરેની વચરંતા વનરૂપાઈ 
િોય છરે. ઓગણીસમી સદીના ઉતિરાધ્કમારં ગ્રેટ વબ્રટન તથા અમરેકરકામારં લોકવપ્રય 
નીિડરેલી મયુવઝકલ કૉમરેડીમારં, સથતૂળ પ્રિસન તથા દૃશય અસરકારકતાનારં તતિોનુરં 
સરખામણીમારં કૉમરેડીનુરં અસલ સિરૂપ સાિ ગૌણ સથાનરે િોય છરે. દરેખીતી રીતરે 
જ કૉમરેડીની આ સિરૂપલીલા એકબીજાથી તદ્દન વભન્ન કરે અલાયદી તો નથી 
જ; એકબીજાની લાક્ષવણકતાઓ આ કરે તરે પ્રકારની કૉમરેડીમારં ડોકાયા િગર 
રિરેતી પણ નથી.

વિશ્વસાકિતયમારં આ મનભર નાટ્યરૂપ અનરેક પ્રકારરે  ખરેડાયુરં છરે. છરેક 
પ્રાચીન ગ્ીસમારં ‘ઓલડ કૉમરેડી’ તથા ‘નયતૂ કૉમરેડી’ એિા બરે પ્રકારની નાટ્યકૃ-
વતઓ ખતૂબ જાણીતી છરે. ઍકરસટોફનીઝનારં જ રે અવગયાર બચરેલારં નાટકો સુલભ 
છરે તરે સૌથી પ્રાચીન નાટ્યરચના ‘ધી અક્રરેવનયસ’ ઈ. સ. પતૂિદે 425મારં ભજિાઈ 
િોિાનુરં મનાય છરે. ગ્ીસની ઓલડ કૉમરેડી વિશરે જાણકારી મરેળિિા આ અવગયાર 
નાટકો જ આધારસામગ્ીરૂપ ગણાય છરે. ઍકરસટોફનીઝની કૉમરેડીમારં બાહાકાર 
વનવશ્ત પણ પ્રચવલત િસતુગતૂરંથણી નકિિત્ િોય છરે. િારબરંધ આિતા પ્રસરંગો 
વનવમતિરે કોઈ અવતગરંભીર રાજકારણના મુદ્દાના ગવભ્કતાથયોની. એમારં અશ્ીલ 
િાસયમય છણાિટ કરાતી િોય છરે. એમારં વનરંદાખોરી, ઠઠ્ા-મશકરી, ગાયનો તથા 
નૃતયનુરં વમશ્ણ િોય છરે. કૉમરેડીનુરં આ આદ્રૂપ છરે. આ ઓલડ કૉમરેડીમારં ઉપિાસ 
તથા અશ્રલીલતાનો ખાસસો ઉપયોગ થયરેલો છરે અનરે તરેનરે તતકાલીન લોકસમુ-
દાય મોજથી માણતો િતો. પછી એના લક્ષણરૂપ વનબિંધતા જ એની અિનવતનુરં 
વનવમતિ બની. નાટ્યભજિણી પ્રસરંગરે પ્રગટ થતારં સિચછરંદતા અનરે કિરંસાખોરીનરે 
ડામિા માટરે છરેિટરે કાયદાએ િસતક્ષરેપ કરિો પડ્ો િતો.

નયતૂ કૉમરેડી તરીકરે ઓળખાતી નાટ્યપ્રિૃવતિ ઈ. સ. પતૂિદે 336મારં પ્રચવલત 
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થઈ. ઍકરસટોફનીઝની જ રેમ આ પ્રિૃવતિમારં જાિરેર ક્ષરેત્રની વયવકતઓ તથા ઘટ-
નાઓનુરં આલરેખન ન િતુરં. બિુધા એમારં કવલપત સ્ત્રી-પુરુષોના અરંગત જીિનની 
ઘટનાઓ અનરે ખાસ કરીનરે પ્રણયપ્રસરંગો આલરેખિાનુરં શરૂ થયુરં. વમનરેનડર (ઈ. 
સ. પતૂિદે આશરરે  342–292) નયતૂ કૉમરેડીના મુખય રચવયતા ગણાય છરે. તરેના 
અનુકરણમારં લખાયરેલી પલૉટસ (ઈ. સ. પતૂિદે આશરરે  254–184) તથા ટરેરરે નસ 
(ઈ. સ. પતૂિદે આશરરે  195–159)ની કૃવતઓ આ પ્રકારમારં સતત ઉલરેખાતી રિરે 
છરે. િરેકદયો પરંકડત, ટીખળી નોકર, ડરંફાવસયો સૈવનક, પારકરે પૈસરે તાગડવધન્ના 
કરનાર મુફવલસ જ રેિારં પ્રવતવનવધરૂપ પાત્રો ઓલડ કૉમરેડીમારંથી નયતૂ કૉમરેડીમારં 
યથાિત્ ઊતરી આિરે છરે. પરરંતુ નયતૂ કૉમરેડીની નિીનતા તરે તરેમારંની િસતુગતૂરંથણીનો 
સપષ્ટ અનરે વનવશ્ત આલરેખ છરે. અગાઉ તરેનો સદરંતર અભાિ િતો. આ િસતુ-
સરંવધના કારણરે નાટ્યરસનરે પોષણ મળુરં. િળી પ્રરેમી યુગલોના કોઈક પ્રકારના 
અિરોધના કારણરે વિયોગ અનરે છરેિટરે થતુરં સુખદ વમલન એિુરં રોચક નાટ્યિસતુ 
તથા જનારંવતકરે, ભળતા ચિરેરા, ચોરીછતૂપીથી ખાનગી િાત સારંભળિી, એકના 
બદલરે બીજાનરે સમજી લરેિાની પાત્રની ગરેરસમજ જ રેિી પ્રયુવકતઓના કારણરે નયતૂ 
કૉમરેડીનરે સારી સફળતા મળી. ઘણી ભાષાના સાકિતયમારં તરેનુરં અનુકરણ થયુરં. 
ઇંગલૅનડ અનરે યુરોપની કૉમરેડીમારં નયતૂ કૉમરેડીના ઘણા બધા સરંસકારો વઝલાયા 
છરે. શરેકસવપયરની શરૂઆતની સફળ કૉમરેડી ‘ધ કૉમરેડી ઑવ્ એરસ્ક’(ભજિાયુરં 
1593, પ્રકાશન 1623)મારં ટરેરરે નસ તથા પલૉટસની કૃવતઓનો આધાર લીધરેલો 
દરેખાઈ આિરે છરે. જોકરે શરેકસવપયર ઉતિરાિસથાની કૃવતઓમારં આ પ્રવશષ્ટ નાટ્યા-
દશ્કનરે િળગી રિરેતો નથી. આથી ઊલટુરં, બરેન જોનસનરે ‘એિરી મરેન ઇન કિઝ 
હુમર’ જ રેિી અતયરંત સફળ કૉમરેડીમારં વિનોદી સિભાિ-લક્ષણની કૉમરેડી(come-
dy of humours)નો નિો પ્રકાર પ્રચવલત કયયો; એમારં ઍકરસટોફનીઝરે પ્રચવલત 
કરરેલી િાસયરવસક પ્રયુવકતની સીધી પ્રરેરણા િોિાનુરં જણાયુરં છરે. ઇંગલૅનડની કૉમરે-
ડી-પરરંપરા શરેકસવપયર કરતારં બિુધા બરેન જોનસનનરે અનુસરી છરે.

કૉમરેકદયા દ લા આતદે : સોળમી સદીના મધયભાગથી અઢારમી સદીના 
મધયભાગ સુધી ઇટલીમારં પ્રચવલત બનરેલા કૉમરેડીના આ પ્રકારનો સમગ્ યુરોપમારં 
ખાસસો પ્રભાિ િરતાયો િતો. કૉમરેકદયાની ભજિણીમારં કોઈ વનવશ્ત પાઠનો 
આધાર લરેિાતો ન િતો; અલબતિ કરેટલાક સરંિાદો પાત્રો ગોખી રાખતા ખરા. 
મોટા ભાગરે તો પાત્ર-પ્રિરેશની ક્રમસતૂવચ(scenario)ના આધારરે  અવભનરેતાઓ સિ-
યરંસફુરણા, સિજસતૂઝ તથા િાજરજિાબી આિડત (improvised) મુજબ આ 
નાટ્યરૂપ ભજિતા; દરેખીતી રીતરે જ પ્રતયરેક ભજિણીએ એમારં ફરેરફાર થયા 
કરતા. એ રીતરે તરે વનવશ્ત નાટ્યલરેખ (script) િગર સતત િિરેતો કૉમરેડીપ્રકાર 
િતો.
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કૉમરેકદયાનો શાવબદક અથ્ક થાય વયિસાયીઓની કૉમરેડી (comedy of 
profession) અનરે ભદ્ર િગ્કના શોખીનોની પરંકડતાઈભરી કૉમરેડી(commedia 
crudita)ની પરરંપરાથી તરે સાિ જુદી પડતી િતી. સામાનય રીતરે એમારં સ્ત્રી-
પુરુષના જાતીય વયિિારો, લોભિૃવતિ, દરંભ, અિરંકાર, ભરેદભાિ જ રેિા વિષયોની 
પ્રિસનાતમક રજતૂઆત થતી, ગામરેગામ ફરતી આ પ્રકારની નટમરંડળીના પ્રતયરેક 
નટ પોતા પતૂરતુરં એકાદ અતયરંત વચત્રાતમક અનરે તાદૃશ મિોરુરં  પસરંદ કરીનરે 
પિરેરતો અનરે નટજીિનની કારકકદથી દરવમયાન કાયમનરે માટરે એ જ મિોરુરં  પિરે-
રિાનુરં રાખતો. મિોરાના કારણરે નટનરે પાત્રનરે પ્રસથાવપત કરિાની જિરેમત કરિી 
પડતી નકિ અનરે અવભનય તથા સરંિાદમારં તરે પોતાની કુશળતા દાખિી શકતો.

કૉમરેકદયાની નાટ્યપરરંપરાનો બિુ વયાપક પ્રભાિ પડ્ો િતો. વિશ્વવિખયાત 
નાટ્યકારોમારં જૉનસન, લોપ દ િરેગા, મોવલયરેર તથા શરેકસવપયરની સફળતામારં 
કૉમરેકદયાનો મોટો કિસસો િોિાનુરં નોંધાયુરં છરે. આરંગલ-જમ્કન નૃતયનાટ્યના ટલુ્કવપ-
નરેડ નામના પ્રકાર પર તથા ઇંગલૅનડના િાવલ્કવકિનરેડ અનરે પરેનટોમાઇમ પર તરેનો 
દરેખીતો પ્રભાિ છરે. પરંચ જ રેિારં કરેટલારંક ‘પપરેટ’મારં પણ આ જ તળપદી પરરંપરાના 
સરંસકારો વઝલાયા છરે. સાકિવતયક પ્રકારની રરંગભતૂવમ તરીકરે ઓળખાતી રરંગભતૂ-
વમએ એની ખાસસી અિગણના કરીનરે કૉમરેકદયાનરે સમૃવતશરેષ કરી મતૂકી િતી. 
પરરંતુ િીસમી સદીમારં િાસતિિાદ પ્રતયરેના અવભગમના કારણરે તરેનારં કલામતૂલયોની 
પુન: પ્રવતષ્ા થઈ છરે.

િીસમી સદીની ટ્રવૅજ-કૉમરેડી : ઓગણીસમી સદીના ઉતિરાધ્કનારં અરંવતમ 
ચરણોમારં રરંગભતૂવમ પરની કૉમરેડીના ઉતિમ અરંશો ફાસ્કના નાટ્યપ્રકારમારં વયકત 
થયા. આ પ્રકાર અનરે શૈલી પર પ્રભુતિ િતુરં ફરેનચ લરેખકોનુરં. પણ ડબલયુ. એસ. 
વગલબટ્ક તથા એ. ડબલયુ. વપનરેરોની ફાસ્કરચનાઓ તરેમજ વગલબટ્ક અનરે સવલિનરે 
ભરેગા મળીનરે લખરેલી લઘુ ઑપરેરાથી ફાસ્કરચનાનરે ઇંગલૅનડમારં સારો આિકાર 
મળો. પરરંતુ કૉમરેડી પતૂરતુરં ઑસકર િાઇલડ અનરે જયૉજ ્ક બના્કડ્ક શૉએ ઘણારં 
નિારં વિચારગરંભીર પકરમાણો વસદ્ધ કરીનરે કૉમરેડીના સામથય્કની પ્રતીવત કરાિી. 
શૉએ ‘મરેજર બાબ્કરા’(1905)મારં ટ્રવૅજ-કૉમરેડી શબદનો પ્રયોગ કયયો. તરે બદલાતા 
અવભગમના મિતિના સરંકરેતરૂપ બની રહો. જમ્કન નિલકથાકાર થૉમસ માનરે 
પણ જીિનનરે ટ્રજૅ રેડી કરે કૉમરેડીના આગિા પ્રકારભરેદથી મતૂલિિાનરે બદલરે એક 
ટ્રવૅજકૉમરેડી રૂપરે અિલોકિાનુરં અનરે આલરેખિાનુરં ઉવચત ગણયુરં િતુરં. ઓગણીસમી 
સદીના અરંતભાગમારં તો આધુવનક જીિનની કોઈ પણ જાતના સમાધાન વિનાની 
વિવધિક્રતાનરે આલરેખિા માટરે ટ્રવૅજ-કૉમરેડી જ એકમાત્ર પયા્કપ્ત નાટ્યરૂપ છરે 
એમ સિીકારાઈ ચતૂકયુરં િતુરં. ઇબસનરે ‘ધ િાઇલડ ડક’(1948)નરે ટ્રવૅજ-કૉમરેડી 
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તરીકરે ઓળખાિી તરે આ પ્રિાિની ઇવતિાસમતૂલક ઘટના છરે. ચરેિફનારં નાટકોમારં 
આસિાદિા મળતુરં શબદાતીત આનરંદ અનરે મતૂરંગી િરેદનાનુરં સરંવમશ્ણ જીિનનરે 
ટ્રવૅજ-કૉમરેડી રૂપરે મતૂલિિાના િલણનુરં સતૂચક છરે.

િીસમી સદીનારં િચગાળાનારં િષયોમારં ‘બલૅક કૉમરેડી’ તરીકરે ઓળખાિાયરેલી 
રચનાઓમારં આ અવભગમનુરં િધુ ઉગ્ પ્રવતવબરંબ વઝલાયુરં છરે. યતૂજીન આયૉ-
નરેસકોનુરં ‘વિવકટમસ ઑવ્ ડ્તૂટી’ (1953) તથા એડિડ્ક એલબીનુરં ‘િુ’ઝ અફરેડ 
ઑવ્ િવજ ્કવનયા િુલફ ?’ (1962) આ પ્રિાિ અનરે પ્રકારની પ્રવતવનવધ રચનાઓ 
લરેખાય છરે. બીજા ટ્રવૅજ-કૉમરેડીના મિાન સજ ્કક લરેખાય છરે ઇટાલીના લતૂઈ વપ-
રાનદરેલો. તરેમની ટ્રવૅજ-કૉમરેડીમારં એિો વનદદેશ મળતો રિરે છરે કરે ભ્રમણાનો નાશ 
એટલરે સુખની જ રે કારંઈ શકયતા િોય તરેનો નાશ કરિો. આમ ટ્રજૅી-કૉમરેડી-
મારં જીિન સમસતની સમસયાનુરં અિગાિન કરિાનુરં સામથય્ક દાખિી અગરંભીર 
કૉમરેડી ગરંભીર છટા દાખિરે છરે.

મેલોડ્રામા

ઑપરેરામારંથી ઉદભિરેલો નાટ્યપ્રકાર. ગ્ીક ભાષામારં તરે ‘સાગ ડ્રામા’ એટલરે 
કરે ‘ગીત-નાટ્ય’ તરીકરે ઓળખાય છરે. મરેલોડ્રામાનો ઉદભિ ઇટાલીમારં સોળમી 
સદીનારં અરંવતમ િષયોમારં ઑપરેરાના ઉદભિની સાથોસાથ થયો. ઑપરેરાનો 
વિકાસ પ્રવશષ્ટ ટ્રજૅ રેડીનરે પુનજી્કવિત કરિાના પ્રયતનમારંથી થયો. તરેમારં સરંગીત કરે 
નાટ્યની જમાિટ િોય તરે પ્રમાણરે તરે કૃવત ઑપરેરા કરે મરેલોડ્રામા તરીકરે ઓળખાતી. 
અઢારમી સદીમારં િૅનડલરે પોતાની કરેટલીક કૃવતઓનરે ઑપરેરા અનરે કરેટલીકનરે મરે-
લોડ્રામા તરીકરે ઓળખાિરેલી. અઢારમી સદીના અરંતભાગમારં ફરેનચ નાટ્યકારોએ 
મરેલોડ્રામાનરે સિતરંત્ર પ્રકાર તરીકરે વિકસાિિાના પ્રયાસ આરરંભયા અનરે તરે માટરે 
સરંિાદતતિનરે િધુ વિકસાિાયુરં અનરે દૃશયાતમકતા, કાય્કઘટના તથા કિરંસાખોરીનરે 
વિશરેષ મિતિ અપાયુરં.

સનસનાટી અનરે અવતશય લાગણીિરેડા ખતૂબ લોકવપ્રય નીિડતારં રહારં. 
સદીનારં આરરં વભક િષયોમારં એક મુખય અસર િતી તરે ક્રવૅબલૉનની વિષાદયુકત 
ટ્રજૅ રેડી રચનાઓ. અલપવિકવસત પ્રારરં વભક મરેલોડ્રામાના વિશરેષ ઉલરેખનીય ઉદા-
િરણ તરીકરે રૂસોરવચત ‘વપગમરેવલયન’ (1775), ગૅવબયટરવચત ‘લ ઑટો-દ-ફરે’ 
(1790) તરેમજ વગલબટ્ક દ વપકસરકૉટ્કરવચત-‘કરેલીના’ (1800) ગણાિી શકાય.

ફરેનચના પ્રભાિ ઉપરારંત ગયુઈથરે તથા વશલરની કૃવતઓનુરં ગૉવથક તતિ 
તરેમજ ગૉવથક નિલકથાની િધતી જતી લોકવપ્રયતા અનરે પ્રચવલતતા િતિા એમ. 
જી. ‘મૉનક’ લતૂઈસના મરેલોડ્રામા ‘ધ કૅસલ સપરેકટર’(1797)ની ખયાવત અનરે લો-
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કચાિના – આ બધારં પકરબળોનરે કારણરે ઓગણીસમી સદી દરવમયાન અરંગ્રેજી 
રરંગમરંચ પર સરંખયાબરંધ મરેલોડ્રામાનુરં વનમા્કણ થયુરં અનરે એ જ ગાળા દરવમયાન 
સકૉટ, રીડ, કડકનસ, વિલકી કૉવલનસ અનરે અનય કતા્કઓની અનરેક નિલકથા-
ઓનુરં મરેલોડ્રામા રૂપરે રરંગમરંચ માટરે રૂપારંતર થિા પામયુરં. રરંગમરંચની અિનવતના 
આ ગાળામારં કોઈ નોંધપાત્ર મૌવલક કૃવતઓનુરં નકિિત્ સજ ્કન થયુરં. એ સાિ 
જોગાનુજોગ નથી, નાટ્યમય કાવય તથા ગદ્ માટરેની પરખશવકત કરે શ્િણસતૂઝ 
લરેખકોએ જાણરે ગુમાિી દીધી િતી.

ઓગણીસમી સદીમારં મરેલોડ્રામાનો પુષકળ ફાલ ઊતયયો. તરેમારં સનસના-
ટીભયાિં મનોરરંજક તતિો વિશરેષ છરે અનરે તરેમારં મુખય પાત્રો અવતશય સદગુણ 
ધરાિતારં િોય કરે અસામાનય દુગુ્કણ ધરાિતારં િોય (એટલરે કરે પ્રતાપી તથા ઉમદા 
નાયક કરે નાવયકા અનરે અવતદુષ્ટ અનરે વનમન કોકટના ખલનાયકો); િળી લોકિયાળ 
ખાનાખરાબી, કમકમાટી તથા કિરંસા ભરરેલા ઘરેરા િાતાિરણની જમાિટ અનરે તરે 
માટરે ભતૂતાિળ/પ્રરેતભક્ષી વપશાચ, ચતૂડરેલ, લોિી ચતૂસી પીનાર અમાનુષી તતિોનુરં 
આલરેખન અનરે એિી તો કરંઈક તરકીબો એમારં યોજિામારં આિરે છરે. એમારં િળી 
દારૂકડયા, જુગારીઓ તથા ખતૂની તત્િોની દુષ્ટતાના અવતરરેકભયા્ક કથાતતિ 
વનવમતિરે જુગુપસાપ્રરેરક િાસતવિકતા પણ ઉમરેરાય છરે.

આ સાકિતયપ્રકારની િાલ ઉપલબધ કરેટલીક જાણીતી કૃવતઓ આ પ્રમાણરે 
છરે : ટૉમસ િૉલક્રૉફટરવચત ‘એ ટરેલ ઑવ્ વમસટરી’ (1802), ડગલાસ જ રેરો-
લડરવચત ‘બલૅક આઈડ સુસાન’ (1829), ‘માકરયા માટદેન’ અથિા ‘ધ મડ્કર 
ઇન ધ રરેડ બાન્ક’ (1830), ‘સિીની ટૉડ’ (1842) (‘મૅકરયા માટ્કનર’ની જ રેમ આ 
કૃવતમારંથી પણ અનરેક ફરેરફાર કરાયરેલ રચનાઓનરે વિષય-િસતુ મળી રહુરં.); 
બતૂવસકૉલટરવચત ‘ધ કૉવસ્કકન બ્રધસ્ક’ (1852), ‘ટરેન નાઇરસ ઇન એ બાર રૂમ’ 
(1858), ‘ધ કૉવલન બૉન’ (1859); વમસ બ્રરેડૉનરવચત ‘લરેડી ઑડલીઝ વસક્રરેટ’ 
(1863); ટૉમ ટરેલર-રવચત ‘ધ કટકરેટ ઑવ્ લીિ મૅન’ (1853), ‘ઈસટ લાઇન’ 
(1874); વિવલયમ ટરેકરસ-રવચત ‘ધ બરેલસ ઑવ્ િૅઝલમરેર’ (1887) િગરેરરે .

બૌવદ્ધક મરેલોડ્રામા તરીકરે ઓળખાિાયરેલા શૉના ‘ડરેવિલસ કડસાઇપલ’ 
(1897) અનરે ‘પૅશન પોઇઝન, પરેકટ્રકફકરેશન’નો પણ ઉલરેખ કરિો જોઈએ. 
વિકટોકરયન મરેલોડ્રામાની કરેટલીક તરી આિતી વિસરંગતતાઓ અરંગરે ટતૂરંકા પ્રિ-
સન રૂપરે શૉએ આ કૃવતનો ‘ટ્રાઇફલસ અનરે ટૉમ ફતૂલરીઝ’મારં સમાિરેશ કયયો છરે; 
પણ ‘ઍબસડ્ક વથયરેટર’ના ગરંભીર મમ્કજ્ોએ આ કૃવતમારં ‘ઍબસડ્ક’ના પતૂિ્કસરંકરેતો 
િોિાનુરં જણાવયુરં છરે.
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1920ના ગાળામારં વસનરેમાએ મરેલોડ્રામાનરે મોટરેભાગરે રરંગભતૂવમ પરથી િટાિી 
મતૂકયુરં; પરરંતુ મરેલોડ્રામાનુરં તતિ સરંખયાબરંધ કદરદાન પ્રરેક્ષકોનરે આકષ્કતુરં રહુરં છરે. બરે 
વિશ્વયુદ્ધ િચચરેની નોંધપાત્ર રચનાઓ તરે પૅકટ્રક િરેવમલટનની ‘રૉપ’ (1929) તથા 
‘ગૅસ લાઇટ’ (1938) તથા એડગર િૉલરેસની ‘ઑન ધ સપૉટ’ (1930) અનરે ‘ધ 
કરેસ ઑવ્ ધ ફાઇટનડ લરેડી’ (1931). બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીના મરેલોડ્રામાનુરં િૈવિધય 
જુદુરં જ તરી આિરે છરે અનરે તરેમારં સાત્ર્કના બૌવદ્ધક મરેલોડ્રામા તરીકરે ઓળખાિાયરેલ 
‘ક્રાઇમ પૅશનલ’ (1948) અનરે જૉ ઓટયોતુિંરવચત ‘લતૂટ’ (1967) મુખય છરે.

પ્રહસન

બિુધા ફાસ્ક તરીકરે ઓળખાતો પાશ્ાતય િાસયનાટકનો પ્રકાર. નાટ્યની 
પકરભાષામારં મતૂળ ફરેનચ શબદ farce એટલરે કરે ‘ઠારંસીનરે ભરિુરં’ પરથી આ શબદ 
યોજિામારં આવયો છરે. તરેનો ઉદ્દ રેશ તદ્દન િળિા પ્રકારનુરં અનરે સૌથી પ્રાકૃત 
સતરનુરં િાસય એટલરે કરે અટિિાસય વનપજાિિાનો છરે. તરે વનમન પ્રકારની એટલરે કરે 
િળિી કૉમરેડી લરેખાય છરે. તરેનારં પ્રાથવમક લક્ષણો : અવતશયોવકતભરી શારીકરક 
ચરેષ્ટાઓ (કયારરેક તરેનુરં પુનરાિત્કન પણ થતુરં રિરે છરે), પાત્રો તથા પ્રસરંગોની 
અવતશયોવકત, િાસયાસપદ અનરે બરેઢરંગી પકરવસથવતઓ તથા અશકય – કયારરેક 
સાિ અસરંભવિત પ્રસરંગો એટલરે કરે તરરંગી પ્રસરંગો પણ િોય તરેમજ અણધાયા્ક 
પાત્રપ્રિરેશ અનરે રિસયસફોટ વનવમતિરે વિસમય. પ્રિસનમારં પાત્રો અનરે સરંિાદો 
લગભગ િમરેશારં નાટ્યિસતુ તથા પ્રસરંગોનરે િશ િત્કતારં િોય છરે. મોટરેભાગરે તરેનુરં 
િસતુ આરંટીઘતૂરંટી અનરે ગતૂરંચિાડાભયુિં િોય છરે અનરે તરેમારંના પ્રસરંગો ગતૂરંચિણમારં 
નાખરે એિા િરેગપતૂિ્કક એકબીજાનરે અનુસરતા િોય છરે.

પ્રિસનનુરં ચોક્સ ઉદભિસથાન વનવશ્ત નથી. કરેટલાક તરેનરે પ્રાગૈવતિાવસક 
ધીંગામસતી કરે શોરબકોર રૂપરે મતૂલિરે છરે. પ્રવશષ્ટ સાકિતયમારં ઍકરસટોફનીઝ 
તથા પલૉટસની નાટ્યકૃવતઓમારં પ્રિસનજનક તતિો જોિા મળરે છરે. આિુરં તતિ 
ગ્ીસનારં સૅટાયર નાટકો તથા રોમનારં ફૅબયુલા પ્રકારનારં નાટકોમારં પણ જોિાય છરે.

પ્રિસન તરીકરે ઓળખાિી શકાય તરેિી સિ્કપ્રથમ નાટ્યરચનાઓ તરે 
‘ફાનસી’; મધયયુગના ઉતિરાધ્કમારં એ કૃવતઓ રચાઈ છરે. આ રચનાઓ ધાવમ્કક કરે 
ઉપદરેશપ્રધાન નાટકોમારં િચચરે ગોઠિી દરેિાતી અિારંતર રચનાઓ જ રેિી છરે. તરેમારં 
મુખયતિરે 500 પરંવકતઓની ઑકટોવસલરેવબક કડીઓમારં િાસયમસાલો ભરિામારં 
આિતો. રોજબરોજના જીિનની મતૂખા્કઈઓ તથા દુગુ્કણોના મુખય વિષયમારં 
ખાસ તો ધરંધાદારી ધતૂત્કતા તથા પકરણીત જીિનની બરેિફાઈનરે િાસયનુરં વનશાન 
બનાિિામારં આિતી. આ પ્રકારની કૉમરેડીનુરં ચૉસર(ચૌદમી સદીનો ઉતિરકાળ)
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ની ‘વમલસ્ક ટરેલ’મારં સરસ િણ્કન મળરે છરે.

ફાનસની રરંગભતૂવમ પર પાછળથી આ અિારંતર પ્રિસન-રચનાઓએ સિતરંત્ર 
નાટ્યપ્રકાર એટલરે કરે એક-અરંકી રચના તરીકરેનુરં કાઠુરં વિકસાવયુરં. તરેમારંની આશરરે  
150 રચનાઓ બચી છરે.

ઇંગલૅનડના બાઇબલ-પ્રસરંગોનારં ધાવમ્કક લીલાનાટકોમારં પણ આિી પ્રિસન-
લક્ષી અિારંતર રચનાઓ જોિા મળરે છરે; એમારં રાક્ષસી અનરે કઢરંગારં પાત્રો લગભગ 
વિદતૂષકની ગરજ સારરે  છરે. પ્રરેક્ષકોની િચચરે જઈ વિદતૂષકિરેડા કરતારં આ પાત્રો 
તથા સિતરંત્ર રીતરે વિકસરેલારં ‘ઇનટરલયતૂડ’ તરેમજ ‘મૉરાવલટી’ નાટકોના ‘િાઇસ’ 
એટલરે કરે દુગુ્કણ નામના પાત્ર િચચરે કરંઈક સીધો સરંબરંધ પણ જોિાયો છરે.

ફાનસની આ પ્રિસન-રચનાઓની અસર ઇટાલી, જમ્કની તથા ઇંગલૅનડમારં 
સપષ્ટ જણાય છરે; આમારં ગણનાપાત્ર આરંગલ લરેખક તરે જૉન િરેિુડ. તરેમણરે ફાનસમારં 
પ્રચવલત પ્રિસનાતમક રચનાનુરં સિરૂપ અપનાિી તરેનુરં અનુકરણ કયુિં. દરેખીતી 
રીતરે જ ટ્યતૂડર કાળના નાટ્યલરેખકો પર િરેિુડનો પ્રભાિ પડ્ો છરે. એ લરેખકોએ 
પોતાનારં નાટકોમારં પ્રિસનલક્ષી તતિો પ્રયોજિાનો આરરંભ કયયો. આમારં ‘રાલફ 
રૉઇસટર ડૉઇસટર’ (1553), ‘ગૅમર ગટનૅસ નીડલ’ (1560), શરેકસવપયરનારં 
‘કૉમરેડી ઑવ્ એરસ્ક’ (આ. 1590), ‘િરેનરી ફૉથ્ક’ (આ. 1597), ‘િરેનરી કફફથ’ 
(1599), ‘ધ ટરેવમરંગ ઑવ્ ધ શ્ુ’ (આ. 1594), ‘ટ્રેલફથ નાઇટ’ (1600–01) 
તથા ‘ધ ટરેમપરેસટ’ (આ. 1611) જ રેિારં નાટકો અનરે બરેન જૉનસનનારં ‘િૉલપૉન’ 
(1606) તથા ‘ધી ઍલકવમસટ’ (1610) – એ બરે નાટકો ગણનાપાત્ર છરે. અલબતિ, 
આમારંથી ‘ધ કૉમરેડી ઑવ્ એરસ્ક’ તથા ‘ધ ટરેવમરંગ ઑવ્ ધ શ્ુ’ વસિાય બાકીની 
કૃવતઓમારં શુદ્ધ પ્રિસન ઠરી શકરે તરેિારં તતિો ઓછારં જડરે. તયારબાદ જૉનસનની 
‘બાથ્કલૉમયુ ફરેર’ (1614) નામની એક અનનય પ્રિસનરૂપ કૉમરેડી મળરે છરે.

તયારપછી સતિરમી સદીના મધયકાળમારં મૉવલયર આ નાટ્યપ્રકારના સમથ્ક 
સજ ્કક નીિડ્ા. ઇંગલૅનડની રરેસટોરરેશન કૉમરેડી તથા અઢારમી સદીની કૉમરેડી 
રચનાઓમારં સરંખયાબરંધ પ્રિસનલક્ષી તતિો-પ્રસરંગો જોિા મળરે છરે. િળી અઢારમી 
સદીમારં, મુખય નાટક પતૂિદે ભજિાતી નાકટકા જ રેિા ‘કટ્કન રરેઝર’ના પ્રકાર તરીકરે 
સરંખયાબરંધ ટતૂરંકારં પ્રિસનો પણ લખાયારં છરે.

પતૂણ્કવિકવસત અનરે પકરપકિ નાટ્યરૂપ તરીકરે પ્રિસનનુરં કાઠુરં પ્રગટ થયુરં 
ઓગણીસમી સદીમારં. ફાનસના લૅવબશ (Labiche) તથા ફરેડતૂની રચનાઓમારં 
તરેમજ ઇંગલૅનડમારં વપનરેરોની કૃવતઓમારં આ ઘટનાક્રમ વસદ્ધ થયો જોિાય છરે. 
ડબલયતૂ. એસ. વગલબટ્ક આ પ્રકારનરે લોકભોગય બનાિિામારં સિાયભતૂત બનયા.
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ચરેિફનારં ત્રણ એકારંકી પ્રિસનો ‘ધ બરેર’ (1888), ‘ધ મૅરરેજ પ્રપોઝલ’ 
(1889) અનરે ‘ધ િરેકડરંગ’ તરેમજ જયૉજ ્ક કૉટ્કવલનનારં બરે આખારં પ્રિસનો આ જ 
ગાળામારં મળરે છરે. 1892મારં મળરે છરે ઇંગલૅનડની જ નકિ, પણ પરદરેશની અનરે 
ભારતીય રરંગભતૂવમ પર પણ રૂપારંતર પામી અિારનિાર ભજિાયરેલુરં બ્રાનડન 
ટૉમસનુરં યાદગાર પ્રિસન ‘ચાલથીઝ આનટ’. કરેટલાક ઑસકર િાઇલડના ‘ધી 
ઇમપૉટ્કનસ ઑવ્ બીઇંગ અનદેસટ’(1895)નરે પણ પ્રિસન તરીકરે ઓળખાિરે છરે. 
િાસતિમારં એ કૃવત પ્રિસન તથા કૉમરેડી ઑવ્ મૅનસ્કના સમનિયનો સુરંદર નમતૂનો 
છરે. ગૉગૉલનુરં ‘ધી ઇનસપરેકટર જનરલ’ (1856) પણ એ િગ્કમારં મુકાય છરે. 
પ્રિસન નાટ્યપ્રકારના ખરેડાણમારં અનય ગણનાપાત્ર લરેખકો તરે આરંદ્રરે રૂવસન, 
ફરેરરે નક મૉલનર તથા જા એનયતૂઇ છરે. આમ યુરોવપયન સાકિતયમારં પ્રિસનાતમક 
નાટક સારી રીતરે ખરેડાયુરં છરે.

સરંસકૃત ભાષાના નાટ્યશાસ્ત્રીઓએ પ્રિસનનરે નાટ્ય કરે રૂપકના દસ મુખય 
પ્રકારોમારં એક મુખય પ્રકાર ગણાવયો છરે. ‘પ્રિસન’ એ શબદ તરેમારં િાસયરસ 
મુખય િોય તરેમ સતૂચિરે છરે. ભરતમુવન (ઈ. સ. પતૂ. 150), ધનરંજય (ઈ. સ. 1000), 
િરેમચરંદ્ર (ઈ. સ. 1150), રામચરંદ્ર અનરે ગુણચરંદ્ર (ઈ. સ. 1200) અનરે વિશ્વનાથ 
(ઈ. સ. 1350) િગરેરરે  નાટ્યશાસ્ત્રીઓએ પ્રિસનનારં જ રે લક્ષણો ગણાવયારં છરે તરે 
મુજબ : (1) જ રેમારં દરંભી તપસિી, સાધુ, બ્રાહ્ણ, કાયર મનુષયો િગરેરરે  નીચ 
પાત્રોનો પકરિાસ કરિામારં આિરે અનરે કથાનકનો ચોક્સ વિકાસ થાય તરેનરે 
શુદ્ધ પ્રકારનુરં પ્રિસન કિરેિાય; (2) જ રેમારં િરેશયા, વિટ, ચરેટ, નપુરંસક, ધતૂત્ક, અનરેક 
પવતિાળી સ્ત્રી િગરેરરે  પાત્રોનો પકરિાસ કરિામારં આિરે અનરે અરુવચયુકત પોશાક 
પિરેરિામારં આિરે તરેનરે સરંકીણ્ક અથિા વિકૃત પ્રકારનુરં પ્રિસન કિરેિાય; (3) જ રેમારં 
લૌકકક િાતચીત, દરંભિાળુરં કથાનક, ધતૂત્કવિટનો વિિાદ અનરે િીથયરંગો રજતૂ થયારં 
િોય એ વમશ્ પ્રકારનુરં પ્રિસન કિરેિાય; (4) પ્રિસનમારં એક અરંક િોય છરે, 
પરરંતુ કરેટલાકનરે મતરે બરે અરંકો પણ િોઈ શકરે; (5) પ્રિસનમારં ભાણની જ રેમ મુખ 
અનરે વનિ્કિણ એ બરે જ નાટ્યસરંવધઓ િોય છરે. (6) તરેમારં છ પ્રકારનો િાસયરસ 
મુખય િોિાથી કૈવશકી નામની િાસયપ્રધાન નાટ્યિૃવતિ િોય છરે. સમાજમારં રિરેલા 
દરંભી કરે પાખરંડીઓનરે ખુલા પાડી પ્રરેક્ષકોનરે જાગૃવત સાથરે મનોરરંજન આપિાનુરં 
પ્રિસનનુરં પ્રયોજન છરે.

સરંસકૃત રૂપકોમારં ઘણારં પ્રિસનો રચાયરેલારં છરે, પરરંતુ તરેમારંનારં મોટાભાગનારં 
િજી પણ અપ્રકાવશત છરે. સરંસકૃત ભાષાનારં પ્રિસનોમારં સૈરરં વરિકાપ્રિસન, સાગ-
રકૌમુદી, કવલકરેવલ, કરંદપ્કકરેવલ, ધતૂત્કચકરત, લટકમરેલકપ્રિસન, દામકપ્રિસન, ના-
ટિાટપ્રિસન, િાસયાણ્કિ, આનરંદકોશ, મતિવિલાસ, ભગિદજુ્જકમ્, ચરંડાનુરરંજન, 
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કુિનાભૈક્ષિ, સારંદ્રકુતતૂિલ, પલારંડમુરંડન, પાખરંડવિડરંબન, પયોવધમરંથન, વિનોદરરંગ, 
વમથયાચાર, કાલરેયકૌતતૂિલ, િેંકટરેશપ્રિસન, સુભગાનરંદ, દરેિદુગ્કવત, અદભુતરરંગ, 
શારંકડલયપકરવ્રાજક, સોમિલીયોગાનરંદ, કુવક્ષરંભકરભૈક્ષિ, કુવક્ષરંભકર લોકરરંજન, 
મુરંકડતાપ્રિસન, બૃિતસુભદ્રક, ધતૂત્કનત્કન અનરે િાસયરતનાકર િગરેરરે  પ્રિસનોનો 
સમાિરેશ થાય છરે. નિમી સદીમારં શરંખધર નામના નાટ્યકારનુરં લટકમરેલક પ્ર-
િસન બરે અરંકોનુરં બનરેલુરં અનરે ખતૂબ જ જાણીતુરં છરે. ‘ચતુભા્કણી’મારં પ્રકાવશત 
કરાયરેલારં ચાર પ્રિસનો ઘણારં પ્રાચીન છરે એ નોંધિુરં રહુરં.

ગુજરાતની તળપદી લોકનાટ્ય-પરરંપરા સમી ભિાઈમારં પ્રિસનનારં તતિો 
પ્રચુર માત્રામારં વિકસાિાયારં િતારં; ગ્ામીણ સમાજનરે બોધ સાથરે ભરપતૂર મનો-
રરંજન પતૂરુરં  પાડિા માટરે એ તદ્દન જરૂરી પણ િતુરં. ‘કજોડાનો િરેશ’ જ રેિા કરેટલાક 
સામાવજક દતૂષણનરે લગતા િરેશ આનારં લાક્ષવણક ઉદાિરણ છરે. ગુજરાતની વય-
િસાયી રરંગભતૂવમ પર પણ પ્રિસનાતમક નાટકોની પરરંપરા જુદી રીતરે જળિાઈ 
રિી જણાય છરે. નાટક જોિા આિતા પ્રરેક્ષકોમારંથી મોડા પડતા પ્રરેક્ષકો મતૂળ નાટક 
ચતૂકી ન જાય તરેથી અનુકતૂળતા કરી આપિા ખાતર, મતૂળ નાટકની પિરેલારં તરેમજ 
બરે અરંકો િચચરે દૃશય-ગોઠિણીની સાનુકતૂળતા કરી આપિા, આગળના પડદા 
સમક્ષ પ્રિસનાતમક નાટકો ભજિાતારં. બિુધા ‘કૉવમક’ના નામરે ઓળખાતી આ 
નાકટકાઓ મતૂળ નાટ્યિસતુ સાથરે ખાસ કશો સરંબરંધ ધરાિતી નકિ એ ખરુરં , પણ 
વયિસાયી રરંગભતૂવમએ પોતાની આગિી રીતરે પ્રિસનાતમક નાકટકાની પરરંપરા 
ખાસસી વિકસાિી િતી.

ગુજરાતી નાટ્યસાકિતયમારં પાત્ર, સરંિાદ તથા પ્રસરંગોના અવતરરેકભયા્ક 
વચત્રણ િડરે િાસય વનપજાિતારં નાટકો લખિાના છતૂ ટાછિાયા પ્રયાસો થયા છરે. 
નિલરામરવચત ‘ભટનુરં ભોપાળુરં’ (1867) સિ્કપ્રથમ રૂપારંતકરત પ્રિસન બનયુરં છરે, 
જયારરે  દલપતરામનુરં બિુ જાણીતુરં ‘વમથયાવભમાન’ (1871) ગુજરાતીમારં સૌપ્રથમ 
મૌવલક પ્રિસનાતમક રચના બની છરે. નાટ્યારરંભના પ્રથમ દશકા દરવમયાન જ 
બબબરે યાદગાર પ્રિસનો મળિા છતારં પ્રિસનાતમક નાટ્ય-લરેખનની ગુજરાતી 
નાટ્ય-સાકિતયમારં પરરંપરા બરંધાતી નથી અનરે િાસયનાટકો માટરે છરેક કનૈયાલાલ 
મુનશી અનરે ધનસુખલાલ મિરેતા સુધી રાિ જોિી પડરે છરે.

ક. મા. મુનશી-વલવખત ‘િાિાશરેઠનુરં સિાતરંત્રય’ (1921), ‘બરે ખરાબ જણ’ 
(1924) તથા ‘છીએ તરે જ ઠીક’ (1946) સામાવજક પ્રિસનાતમક નાટકો તરીકરે 
સફળતાપતૂિ્કક ભજિાયારં છરે. ચનદ્રિદન મિરેતાનુરં ‘મતૂગી સ્ત્રી’ અતયરંત સફળ રૂ-
પારંતકરત પ્રિસન બનયુરં છરે. આ ઉપરારંત તરેમની ‘મરેનાપોપટ અથિા િાથીઘોડા’ 
(1951) અનરે વિશરેષ કરીનરે ‘િોિોવલકા’ (1957) – એ બરે મનોરરંજનાતમક 
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કૃવતઓમારં પ્રિસનાતમક તતિો જોિાયારં છરે. આ વસિાય ગુજરાતી રરંગભતૂવમ પર 
ભજિાતારં મનોરરંજનલક્ષી પ્રિસનાતમક નાટકો વનવમતિરે ધનસુખલાલ મિરેતા, 
ચુનીલાલ મકડયા, પ્રબોધ જોષી, પ્રાગજી ડોસા, દામુ સારંગાણી, તારક મિરેતા, 
જયરંતી પટરેલ જ રેિા લરેખકોનારં નાટકો ઉલરેખનીય છરે.

પારસી નાટ્યકારોએ પ્રિસનનારં તતિોનરે ભરપતૂર પ્રમાણમારં વિકસાવયારં 
િતારં. પાત્ર, પ્રસરંગ તથા સરંિાદની અવતશયોવકત િડરે સતત ખડખડાટ િસાિિા-
ની પ્રયુવકત અજમાિતા રિી અદી મઝ્કબાન િગરેરરે  જ રેિા નાટ્યકારોએ કિો કરે 
સમગ્ પારસી રરંગભતૂવમએ ભારરે  લોકચાિના મરેળિી િતી.

બલલેસક

પ્રિસનપ્રચુર વિડરંબનારૂપ મનોરરંજનલક્ષી રચના. આ સરંજ્ાનુરં મતૂળ 
જોિાયુરં છરે ઇટાવલયન શબદ burlesco burlaમારં. તરેનો અથ્ક થાય છરે ઠરેકડી 
અથિા મજાક. તરે કોઈ સાકિવતયક કરે સરંગીતબદ્ધ રચનાની અવતશયોવકતપતૂણ્ક-
અનુકરણરૂપ ઉપિાવસકા જ રેિી રચના િોય છરે અનરે તરેનારં શૈલી તથા ભાિ પૅરડી 
કરતારં વિસતૃત અનરે જોશીલારં િોય છરે. મોટાભાગરે તરે રરંગભતૂવમના મનોરરંજન સાથરે 
સરંકળાયરેલુરં રહુરં છરે. એનરે ‘વિડરંબવનકા’ પણ કિી શકાય.

ઍકરસટોફનીઝરે પોતાનારં નાટકોમારં પ્રસરંગોપાતિ, બલદેસકનો ઉપયોગ કયયો 
છરે. ગ્ીક સૅટર નાટકો એક પ્રકારનારં બલદેસક જ િતારં. એવલઝાબરેથન યુગનારં 
નાટકોમારંની વિદતૂષકિરેડાથી ભરપતૂર અિારંતર પ્રિસવનકાઓ પણ આ સિરૂપનો 
જ એક આવિષકાર લરેખાય છરે.

ઇંગલૅનડમારં આનો સૌથી પ્રારરં વભક નમતૂનો ‘અ વમડસમર નાઇરસ ડ્રીમ’(આ. 
1595)મારં બૉટમ અનરે તરેની મરંડળી મારફત ભજિાતી વપરૅમસ અનરે વથસબીની 
નાકટકાનરે માનિામારં આિરે છરે. એમારં શરેકસવપયરની નરેમ તરેમની પતૂિદેની અિારંતર 
પ્રિસવનકાઓની મજાક ઉડાડિાની છરે. થોડારં િષ્ક પછી ફાવનસસ બયતૂમૉનટરે પતૂરી 
લરંબાઈની સિ્કપ્રથમ નાટ્યકૃવત રૂપરે બલદેસકની જ રે રચના કરી તરે ‘ધ નાઇટ ઑવ્ 
ધ બવનિંગ પરેસલ’ (આ. 1607) છરે. 1671મારં ડ્તૂક ઑવ્ િરેવલરંગટન નામરે જયૉજ ્ક 
વિલસદે ‘ધ કરિસ્કલ’ નામની કૃવત ભજિી તરે પતૂરી લરંબાઈના નાટ્યાતમક બલદેસક-
નો અનનય નમતૂનો લરેખાય છરે. આ રચનામારં તરેમણરે સમકાલીન અદાકારો તરેમજ 
નાટ્યકારોની સાથોસાથ તરેમના સમયની કિરૉઇક ટ્રજૅ રેડીની પણ િારંસી ઉડાિી 
છરે. ફીવલડરંગરે પણ ‘ટૉમ થમબ’ (1730) તથા ‘કિસટૉકરકલ રવજસટર ફૉર ધ 
યર’(1736)મારં આિો જ િરેતુ વસદ્ધ કયયો છરે. આિી અનય કરેટલીક રચનાઓમારં 
સૌથી લોકવપ્રય નીિડી તરે ગ્રેની ‘ધ બરેગસ્ક ઑપરેરા’ (1728). અમુક અરંશરે તરે 



52 નાટક દરેશવિદરેશમારં

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

ઇટાવલયન બલદેસક જ રેિી કૃવત છરે. તરેણરે પ્રારરંભરેલી આ ઢબની રરંગતભરી રચનાઓ 
પાછળથી ઓગણીસમી સદીમારં ખતૂબ લોકવપ્રય નીિડી. આ પછીના સમયગા-
ળાની ગણનાપાત્ર નાટ્યાતમક બલદેસક રચનાઓ છરે ગ્રેની ‘િૉટ ડતૂ યતૂ કૉલ ઇટ’ 
(1715), ગ્રે, પોપ અનરે જૉન આબ્કથનૉટરે સરંયુકત રીતરે લખરેલી ‘થ્ી અિસ્ક આફટર 
મૅરરેજ’ (1717), ફીવલડરંગરવચત ‘ધ કૉિરેનટ ગાડ્કન ટ્રજૅ રેડી’ (1732), જી. એ. 
સટીિનસકૃત ‘કડસટ્રરેસ આફટર કડસટ્રરેસ’ (1732), શરેકરડનની રચના ‘ધ કક્રકટક’ 
(1779) અનરે વિવલયમ રોડઝ-વલવખત ‘બૉમબાવસટક ફયુકરથોસો’ (1810).

બલદેસક માત્ર નાટક પતૂરતુરં મયા્કકદત રહુરં ન િતુરં. સતિરમી સદીના ઉતિરાધ્ક-
મારં ફરેનચ નાટ્યકાર સકરેરૉનરે ‘િવજ ્કલ ટ્રાિરેસટી’ (1648) નામક બલદેસક પદ્મારં રચયુરં 
િતુરં. સૅમયુઅલ બટલરરે  ‘હુકડબ્રાસ’(1662)મારં િીરકાવયની વિડરંબના કરતુરં કાવય 
રચયુરં અનરે તરેમારં રોમાનસ, શૌય્કગાથા તથા પયુકરટનિાદની બલદેસક શૈલીથી િારંસી 
ઉડાિી. 1674મારં બિોલોએ ‘લ લુકટ્રન’ નામરે પ્રવસદ્ધ વિડરંબનાલક્ષી મિાકાવય 
રચયુરં અનરે તરેમારં પુષકળ િક્રોવકત તથા મિાકાવયસિજ ગારંભીય્ક અનરે ઔવચતય 
જાળિી રાખીનરે કલાવસકલ મિાકાવયની ઠરેકડી ઉડાિી. ડ્રાયડનરે ‘ધ િાઇનડ 
ઍનડ ધ પૅનથર’મારં બોધલક્ષી પ્રાણીકથાનુરં બલદેસક રચયુરં; તયારપછી પોપરે ‘રરેપ 
ઑવ્ ધ લૉક’ તથા ‘ધ ડવનસયાડ’ (1728, 1742, 1743) જ રેિારં વિડરંબનાલક્ષી 
િીરકાવયોમારં બલદેસકની બિુવિધ શકયતાઓ વિશરે કસબી પ્રભુતિ દાખવયુરં. વસિ-
ફટરવચત ‘બૉકસી ઍનડ કફલમૉન’ (1709) પણ આ ગાળાનુરં મનપસરંદ બલદેસક 
બની રહુરં.

આમ બલદેસક નાટ્ય રૂપરે તથા કાવય રૂપરે એમ બરંનરે પ્રકારરે  િૈવિધયપતૂણ્ક રીતરે 
ખરેડાયરેલો સાકિતયપ્રકાર છરે.

બલરૅક કૉમેડી

તીખા કટાક્ષોથી સભર, આક્રમક, પ્રસથાવપત મતૂલયોનુરં ઉનમતૂલન કરિાના 
ઇરાદરે લખાયરેલી નાટ્યકૃવત. તરેનરે ‘કૉમરેડી ઑવ્ ધી ઍબસડ્ક’ કરે ‘ટ્રવૅજક ફાસ્ક’ 
જ રેિા શબદપ્રયોગોથી પણ ઓળખિામારં આિરે છરે. બલૅક કૉમરેડીમારં બલૅક હતૂમર 
ભારોભાર િોય છરે. ‘બલૅક હતૂમર’ શબદનો આધુવનક અથ્કમારં સૌપ્રથમ િાર 
પ્રયોગ ફેંચ પરાિાસતિિાદના પ્રણરેતા આનદ્ર બ્રરેતોંએ કયયો. 1940મારં તરેમણરે 
‘ઍનથૉલૉજી ઑવ્ બલૅક હતૂમર’ શીષ્કકિાળો કાવયસરંગ્િ પ્રગટ કયયો, જ રેમારં વદ્-
અથથી ઉવકતઓ, વયરંગયાતમક શબદપ્રયોગ અનરે તીખા કટાક્ષો દ્ારા સથાવપત 
મતૂલયો અનરે સામાવજક ધોરણોની ઠરેકડી ઉડાિતારં કાવયોનો સમાિરેશ થાય છરે. 
નાટ્યકારોએ બલૅક હતૂમરનો ઉપયોગ કરીનરે જ રે નાટ્ય-રચનાઓ કરી તરેનરે બલૅક 
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કૉમરેડી તરીકરે ઓળખિામારં આિરે છરે. કરુણ નાટકનરે અનુરૂપ િોય તરેિા વિષ-
યિસતુનરે તરેઓ કૉમરેડી માટરે પસરંદ કરરે  છરે અનરે તરેના તીખા, િરેધક કટાક્ષયુકત 
સરંિાદો દ્ારા માનિીના તક્ક ઉપર સીધુરં આક્રમણ કરી જગતના સતયનરે બિાર 
લાિિાનો તરેઓ પ્રયાસ કરરે  છરે. સૅમયુઅલ બૅકરેટ નામના ફેંચ નાટ્યકારના પ્રવસદ્ધ 
નાટક ‘િરેઇકટરંગ ફૉર ગોદો’(1952)મારં આધયાવતમક અનરે ઈશ્વર-સરંબરંધી બાબતો, 
જતૂનીપુરાણી મજાકો તથા મોજ-મજા માટરેના સરંગીત-જલસાઓ સાથરે ભરેળસરેળ 
થતારં રમતૂજી દૃશયો સજા્કયારં છરે અનરે ગરંભીર તથા કરુણ-પ્રધાન કિી શકાય તરેિી 
િાતોનરે, જાણરે આ સૌની ઠરેકડી ઉડાિિાનો ઉપક્રમ િોય તરેમ, વયરંગયાતમક, િરેધક 
સરંિાદો પ્રયોજીનરે મજાકમારં ફરેરિી નાખિામારં આિી છરે. આયૉનરેસકોએ તરેના ‘ધ 
બોલડ સૉપ્રાનો’(1953)મારં સામાનય સામાવજક િાતચીતોના ચીલાચાલુ શબદપ્ર-
યોગો દ્ારા જગતના પાગલપણા તરફ આરંગળી ચીંધી છરે. આ પ્રકારનારં નાટકોમારં 
બલૅક હતૂમરનો ભારોભાર ઉપયોગ છરે. બલૅક કૉમરેડી પ્રકારનારં નાટકોમારં લરેખકનો 
મુખય િરેતુ શ્ોતાગણનરે મતૂરંઝિી નાખીનરે, ન ધાયુિં િોય તરેિુરં બનતુરં જોિાથી ઊભા 
થતા અજ રંપાના ભાિ દ્ારા પ્રસથાવપત ધોરણો અનરે મતૂલયોના ઉનમતૂલનનો િોય 
છરે. આિારં નાટકોનો ધિવન વયરંગોવકતનો િોય છરે. એ વયરંગોવકતઓ દ્ારા બૌવદ્ધક 
પ્રિારોના માધયમથી લરેખક સતયનરે પ્રગટ કરિાનો પ્રયાસ કરરે  છરે.

શીઘ્ર નાટક

સરંજ્ા મુજબ તિકરત અથિા નજીિા વિમશ્ક અનરે કરયાઝ પછી રજતૂ થાય તરે 
શીઘ્રનાટક. તતિત: એ નટકરેનદ્રી પ્રસતુવત છરે, પણ એમારં નટરે લરેખક-કદગદશ્કકની 
ભતૂવમકાઓ પણ વનભાિિી પડરે છરે. અવભનયની તાલીમ દરવમયાન પાત્ર, પ્રસરંગ 
કરે વિચારનરે નાટ્ય-આલરેખ વિના રજતૂ કરિાના આિા યતનોથી નટમારં સજ ્કનાતમ-
કતા, વનરીક્ષણશવકત, પ્રસતુવતકસબ અનરે રૂપઘાટ આપિાની ક્ષમતા કરેળિિામારં 
એનો ઉપયોગ થતો રહો છરે; એમારં મુખયતિરે અરંગ અનરે અિાજ િધુ પ્રયોજાય, 
બિુ તો કોઈ િાથસામગ્ી િપરાય. નાટ્યકૃવતમારં ન આલરેખાયરેલ પ્રસરંગો કલપ-
િાની અનરે એ દ્ારા ‘પાત્રઘડતર’ માટરે આિી તાલીમ આપિાની રૂસી કદગદશ્કક 
સતવનસલાવસકી ભલામણ કરતા; એિા ‘ઇમપ્રોિાઇઝરેશન’ (લીલાનાટ્ય) પછી થોડા 
િધુ વનવશ્ત રૂપઘાટ મળતારં એનરે શીઘ્રનાટકની સરંજ્ા અપાય. ‘શરેરીનાટકો’ની 
તાલીમ અનરે પ્રસતુવતઓ દરવમયાન નટો માટરે આ પટતુા અવનિાય્ક ગણાય છરે. 
વયવકતતિવિકાસ, શૈક્ષવણક રરંગભતૂવમ અનરે માનવસક સિાસથય પ્રાપ્ત કરિામારં 
પ્રયોજાતી વિવિધ ભતૂવમકાઓ ભજિિાની (role-playing) કસરતોનો પણ તરેમારં 
સમાિરેશ થાય. ‘બનનતી’ (happening) એમારંથી ફરંટાયરેલી પ્રસતુવત છરે. નટની 
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પ્રતયુતપન્નમવત અનરે કુદરતી અવભનયશવકતનરે આધારરે  આ પ્રકારનો પ્રયોગ 
થાય છરે.

ઍબસડ્જ વથયેટર

સમગ્ દાયકાના તથા 1960ના દાયકાના પ્રારરં વભક િષયોના યુરોપ-અમરે-
કરકાના કરેટલાક આધુવનક નાટ્યકારોની ઓળખ માટરે પ્રયોજાયરેલો શબદપ્રયોગ. 
તરેનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ 1961મારં માકટ્કન એસવલનરે કયયો. અલબતિ ઍબસડ્કિાદીઓનુરં 
કોઈ વિવધિત્ જતૂથ કરે એિી ઝુરંબરેશ અવસતતિમારં ન િતારં. પરરંતુ 1942મારં આલબરેર 
કામયુએ પ્રગટ કરરેલા ‘ધ મીથ ઑવ્ સીસીફસ’ નામના વનબરંધમારં માનિજીિનની 
િરેતુવિિીનતા વિશરે વયકત કરરેલા વિચારો સાથરે એકબીજાથી તદ્દન વભન્ન પ્રવતભા 
ધરાિતા સૅમયુઅલ બૅકરેટ, યતૂવજન આયૉનરેસકો, ઝયારં જીનરે, આથ્કર એડમોિ, 
િરેરોલડ વપનટર, ફરનાનડો અરાબરેલ, િરેરોલડ વપનટર, ઝયારં તાદુ્ક, આલફરેડ જ રેરી, 
એડિડ્ક એલબી તથા બોકરસ વિથાન જ રેિા નાટ્યકારો મુખયતિરે સિમત િતા. 
આથી એ નાટ્યકારો, તરેમની કૃવતઓ તથા તરેના નાટ્યપ્રયોગો ‘વથયરેટર ઑવ્ ધી 
ઍબસડ્ક’ના નામરે જ ઓળખિા લાગયા. જોકરે આમારંના બધાયનરે આિી ઓળખ 
સિીકાય્ક િતી એિુરં પણ નથી. એ પ્રિાિના અગ્ણી ગણાતા સૅમયુઅલ બૅકરેટરે જ 
ભારપતૂિ્કક જણાવયુરં િતુરં કરે ‘િુરં  ઍબસડ્કિાદી નથી.’

વિિરેચન પતૂરતુરં એ શબદપ્રયોગમારં માનિઅવસતતિની અસરંગતતા તથા 
સૃવષ્ટ સમસતની વનરથ્કકતા દશા્કિતી વિચારસરણી તથા નાટ્યપ્રિૃવતિનો 
ઉલરેખ અવભપ્રરેત છરે. આ પ્રિૃવતિનારં મતૂળ તરીકરે મધયયુગનારં મોરાવલટી પ્રકા-
રનારં રૂપક નાટકો, યતૂકરવપડીઝ તથા ઍકરસટોફનીઝનારં નાટકો, સપરેનનારં ધાવમ્કક 
દૃષ્ટારંત-નાટકો (autos sacramentates), લતૂઈ કરેરોલ જ રેિા લરેખકોની અથ્કિીન 
કૃવતઓ, સટ્રીનબગ્કનારં સિપનનાટકો, જ રેમસ જોયસ તથા ફાનઝ કાફકાની સિપન-
નિલકથાઓ, આલફરેડ જ રેરીનુરં િાસયાસપદતાથી ભરરેલુરં નાટક ‘ઉબુ રોઈ’ (1896), 
ઈશ્વરનુરં મૃતયુ પોકારતી વનતશરેની નિલકથા ‘ઝરથુસ્ત્ર’ (1883), વગલામ એપોવલ-
નરેર, ફરેનક વિદકકનડ, ચાલથી ચરેપલીનનારં કફલમવનમા્કણ એમ વિવિધ પ્રિૃવતિપ્રિાિોનો 
ઉલરેખ કરિામારં આિરે છરે. પ્રતયક્ષ પ્રભાિક પકરબળ તરીકરે એનટોનીન આટુ્કડનુરં 
‘ધ વથયરેટર ઍનડ ઇરસ ડબલ’ (1958) તથા દાદાઇઝમ, 1920 તથા 1930ના 
દાયકાનો પરાિાસતિિાદ તથા અવસતતિિાદ, અવભવયવકતિાદ િગરેરરે  કારણ-
ભતૂત મનાય છરે. આ ઉપરારંત સારંપ્રત પકરવસથવત તરીકરે યુદ્ધોતિર વિશ્વમારં સિીકૃત 
ધમયો તરફ જાગરેલી વનભા્કવનતની વયથા તરેમજ યુદ્ધની ભીષણતાના ઓથાર નીચરે 
સજા્કયરેલા સાિ્કવત્રક મતૂલયહ્ાસરે આના ઉદભિમારં વનણા્કયક ભાગ ભજવયો છરે.
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આ નાટ્યરચનાઓમારં માનિજીિનની વિફળતા તથા મતૂલયોની અસરંગતતા 
આલરેખાઈ છરે અનરે એ રીતરે વિષય-દૃવષ્ટએ એ નાટકો અનયથી જુદારં પડરે છરે. 
અસરંગતતાનો વિષય કરેનદ્રમારં રાખનારુરં  નાટ્યવિધાન પણ અસરંગત બની રિરે એ 
દરેખીતુરં છરે. એમારં તાકક્કક કરે ક્રવમક નાટ્યિસતુ, કથાવિકાસ, સુરરેખ પાત્રવચત્રણ 
તથા અથ્કિાિી સરંિાદ જ રેિી પરરંપરાગત કરે પ્રચવલત શૈલી-ખાવસયતોનો જાણરે 
મતૂલયહ્ાસ કરિામારં આવયો છરે. અલબતિ એ વનવમતિરે વિશૃરંખવલતતાનરે વયકત 
કરનારુરં  ઍબસડ્કિાદીઓનુરં નિુરં નાટ્યશાસ્ત્ર પણ રચાઈ આવયુરં છરે. અસરંબદ્ધ, 
અથ્કરકિત પુનરાિવત્કત સરંિાદો, અતાકક્કક અનરે અગમય િત્કણતૂક તરેમજ અસરંગત 
ક્રમવિિીન િસતુ અનરે ચક્રાકાર ગવતઓ તથા પ્રતીક-કલપનાઓ એ આ નાટ્યરી-
વતની મુખય ખાવસયતો ગણાય.

માનિજીિનની વયથ્કતાની આિી જોશીલી આલબરેલ પોકારનારા આ ના-
ટ્યકારોનરે એમારં પ્રચુર િાસયપ્રદ સામગ્ી પણ મળી રિી. ના નાટકોનારં પાત્રોની 
તરેમજ તરેમનારં િત્કન-વયિિાર અનરે િાતા્કલાપની અથ્કરકિતતા તથા િાસયાસપદ-
તાના કારણરે એમારં કૉમરેડીનુરં બાહાિરણ માળખુરં રચાય છરે. એનરે ઉપસાિિા અનરે 
બિરેલાિિા માટરે આ નાટકોની ભજિણીમારં કૉમરેકદયા દ લા આતદે, િોરવિલ તથા 
મયુવઝક િૉલ જ રેિા સ્ોતોની પ્રરેરણા વઝલાઈ છરે અનરે માઇમ, એક્રોબૅકટકસ, લો-
કનાટ્ય, સામતૂકિક મનોરરંજનના કાય્કક્રમો, સક્કસના વિદતૂષક તથા કફલમ િગરેરરેની 
બિુવિધ લાક્ષવણકતાઓનો વિવનયોગ કરાયો છરે. પણ ના નાટ્યજગતની સિાિંગી 
અથ્કશતૂનયતામારંથી રચાતી િાસયાસપદતાની ભીતરમારં કણસરે છરે અકથય િરેદના. 
વિષયગત અથ્કગારંભીય્ક અનરે કારુણયનરે ગોપાિતી આિી િાસયના આિરણિા-
ળી રચનાઓ ‘બલૅક કૉમરેડી’ના નામરે ઓળખાય છરે. સૅમયુઅલ બૅકરેટ ‘િરેઇકટરંગ 
ફૉર ગોદો’ નામના નાટકનરે ‘એ ટ્રવૅજકૉમરેડી ઇન ટ ુઍકરસ’ એિુરં જ ઉપશીષ્કક 
આપયુરં છરે. િસતુત: માનિઅવસતતિની તાવતિક સમસયા સમજિા-સમજાિિાના 
પ્રયાસનરે િરરેલી આ એક વિચારપ્રરેરક રરંગભતૂવમ (serious theatre) પ્રિૃવતિ િતી.

બૅકરેટનુરં ‘િરેઇકટરંગ ફૉર ગોદો’ ફરેનચમારં 1952મારં પ્રગટ થયુરં અનરે 1953મારં 
પૅકરસમારં ભજિાયુરં. બૅકરેટરે તૈયાર કરરેલુરં તરેનુરં અરંગ્રેજી રૂપારંતર 1954મારં પ્રગટ થયુરં 
અનરે અરંગ્રેજીમારં તરેની સૌપ્રથમ રજતૂઆત થઈ 1955મારં કરેવમબ્રજમારં. આ નાટકના 
પ્રકાશન અનરે પ્રયોગથી આ પ્રકારના નાટ્યપ્રિાિનો પ્રારરંભ થયો. બૅકરેટનુરં આ 
બિુચવચ્કત નાટક વિશ્વભરમારં ભજિાયુરં છરે. એ પછી ‘એનડ ગરેઇમ’ (1958), 
‘ક્રરેપસ લાસટ ટરેપ’ (1959) તથા ‘િૅપી ડરેઝ’ (1961) જ રેિી રચનાઓ િડરે બૅકરેટરે 
માનિસમાજના સુમરેળની અશકયતા, સિપન અનરે િાસતિજગત િચચરેની અવન-
વશ્તતા, સઘળા સનરેિસરંબરંધોની વનવશ્ત કરુણતા િગરેરરે  જ રેિા વિષયો અરંગરે એ 
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વથયરેટરની ભાષામારં િાત કરી છરે. આ પ્રિાિનરે િરેગ આપનારા બીજા નાટ્યકાર 
તરે ફાનસના યતૂવજન આયૉનરેસકો. તરેમણરે ‘ધ બાલડ સોપ્રાનો’ (1950), ‘ધ લરેસન’ 
(1951), ‘ધ ચરેસ્ક’ (1951), ‘ધ નયુ ટરેનનટ’ (1952), ‘અમરેડી’ (1953), ‘કરનો-
સીરોઝ’ (1960) િગરેરરે  નાટકોમારં નાવસતક દુ:સિપન જ રેિા અવસતતિનુરં વચત્રણ, 
વિદ્રોિની વિફળતા, ઘટનાલોપનો આગ્િ, શબદ અનરે ચરેષ્ટા િચચરેનો સરંબરંધ, 
વિચછરેદ િગરેરરેનરે નાટ્ય રૂપરે તખતા ઉપર અિતાયાિં. રવશયન નાટ્યકાર આથ્ક 
અદામોિરે ‘પૅરડી’ (1947), ‘પ્રો તરાનરે’ (1953), ‘વપરંગપોંગ’ (1955), ‘પાઓલો 
પાઓલી’ (1957) િગરેરરે  નાટકોમારં જીિનના અથ્કની વનષફળ શોધ, ભાષાની 
નપુરંસકતા, ધનલાલસાની પરાકાષ્ા િગરેરરે  અિાસતિ પાત્ર-કથાપ્રસરંગો િડરે રજતૂ 
કયાિં. ફરેનચ નિલકથાકાર-નાટ્યકાર ઝયારં જીનરેએ ‘ધ મરેઇડઝ’ (1954), ‘ધ 
બાલકની’ (1957) તથા ‘ધ બલૅકસ’ (1960) જ રેિારં નાટકોમારં પાત્ર-કથાગતૂરંથણી-
મારં કરે જીિનમારં સુસરંગતતાનો અભાિ, કલપના અનરે િાસતિની ભતૂરંસાઈ ગયરેલી 
ભરેદરરેખા, વિવચછન્ન ભાષા-બરંધારણ અનરે વયવકતની સનાતન એકલતા જ રેિા 
વિષયોનરે સબળ િાચા આપી છરે. અરંગ્રેજ કવિ-નાટ્યકાર િરેરોલડ વપનટરરે  ‘ધ રૂમ’ 
(1957), ‘બથ્ક ડરે પાટથી’ (1958), ‘ધ કરેરટરેકર’ (1960), ‘ધ લિર’ (1963), ‘ધ 
િોમકવમરંગ’ (1965), ‘ઓલડ ટાઇમસ’ (1971), ‘નો મરે નસ લૅનડ’ (1975) િગરેરરે  
નાટકોમારં સિસથ માનિસરંબરંધોની શકયતા તથા દૃવષ્ટિીનતા િગરેરરેની રજતૂઆત 
કરી છરે. આ ઉપરારંત એડિડ્ક આલબી િાલાિ િાિરેલ, સલાિોવમર મોજ રેક અનરે 
પીટર િરેઇસ જ રેિા નાટ્યકારોએ પોતપોતાની રીતરે આ ઍબસડ્ક નાટ્યપ્રિાિનરે 
િરેગ આપયો. કરેનરેથ કટટાન, મરેકિાઇન, પીટર બ્રુક, શરેરો, ઝયારં વિલા િગરેરરે  કદ-
ગદશ્કકોએ પણ આ અપ્રચવલત નાટ્યપ્રણાલીનરે અનુરૂપ વિશરેષ પ્રકારની વનમા્ક-
ણશૈલી પ્રયોજી.

કથા, પાત્ર તથા સરંિાદોની આિી અસરંગતતા સરંસકૃત નાટકમારં મિરેનદ્ર 
વિક્રમના ‘મતિ વિલાસ’મારં તથા ભિાઈ જ રેિી પ્રાદરેવશક લોકનાટ્યપરરંપરાઓમારં 
પણ મળી આિરે છરે. નાટ્યવિધાનમારં આ રીતરે પવશ્મના નાટ્યકારોએ પ્રયોજ રેલી 
અસરંગતતાનરે જ સારતતિ માનીનરે ગુજરાતમારં પણ ઍબસડ્ક શૈલીનારં નાટકો 
લખિા-ભજિિાના પ્રયાસો થયા છરે. આમારં લાભશરંકર ઠાકર, આકદલ મનસતૂરી, 
સુભાષ શાિ, મનિર ઠક્ર, વચનુ મોદી, મધુ કોઠારી, કકરીટ િૈદ્, મુકુરંદ પરીખ, 
રમરેશ શાિ િગરેરરેનારં નામ ઉલરેખનીય છરે. મુખયતિરે કૉલરેજ તથા યુવનિવસ્કટીના 
મિોતસિોની નાટ્યભતૂખ સરંતોષિા આ સદીના સાતમા દાયકામારં આ શૈલીનારં 
અનરેક એકારંકીઓ ભજિિા વનવમતિરે લખાયારં. પરરંતુ આ પ્રિૃવતિનો રરંગભતૂવમવયાપી 
પ્રભાિ પડી શકયો નકિ. 1966મારં ‘એક ઉંદર અનરે જદુનાથ’ની તરેમજ ડૉ. 



1. નાટક : સિરૂપ અનરે પ્રકારો 57

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

મીનુ કાપકડયાએ કરરેલી ‘ક્રરેપસ લાસટ ટરેપ’ની રજતૂઆત કરંઈક આશા જનમાિી 
શકી પણ સિાિંશરે ઍબસડ્ક નાટક ગુજરાતી સાકિતય અનરે રરંગભતૂવમ પતૂરતુરં સથાયી 
પ્રિાિ બની શકયુરં નથી. કદાચ એ કારણરે કરે કોઈ ગુજરાતી સજ ્કક કરે કલાકારનરે 
જીિનના ખાલીપણાનો અથિા અસારતા કરે અસરંગતતાનો ઉતકટ તથા સિ્કગ્ાિી 
અનુભિ થયો ન િતો.

પરરંતુ યુદ્ધ, આવથ્કક ભીંસ, મરંદી, ગરીબી જ રેિારં અનરેક પકરબળો િરેઠળ 
જીિનની િરેતુવિિીનતા તથા મતૂલયહ્ાસની તીવ્ર અનુભતૂવત સાથરે આ ઍબસડ્ક ના-
ટ્યપ્રિાિનો જનમ આપનાર ખુદ યુરોપના દરેશોમારં પણ દોઢ જ દશકામારં એટલરે 
કરે 1965ની આસપાસ આ પ્રિૃવતિનારં િળતારં પાણી થયારં િતારં. અલબતિ આધુવનક 
નાટકના આરંતર તરેમજ બાહ કલરેિરનરે નિો ઘાટ આપિામારં તરેમજ રરંગભતૂવમ પર 
નિા ઉનમરેષ પ્રગટાિિામારં આ નાટ્યકારોનુરં ગણનાપાત્ર પ્રદાન રહુરં છરે.

આ નાટ્યપ્રિાિ સાથરે સરંકળાયરેલા અગ્ણી નાટ્યકારોએ પણ પાછળથી 
આ ઍબસડ્કનો માગ્ક ચાતરીનરે પોતપોતાની પ્રવતભાના ઉનમરેષ અનય માગદે પ્રગટ 
કરિાના પ્રયાસ કયા્ક છરે. આયૉનરેસકોનારં નાટકો રૂપકકથાની જ રેમ સવિશરેષ પ્રતી-
કાતમક બનરે છરે. બૅકરેટનારં નાટકોમારં અથ્કપતૂણ્ક લાઘિ પ્રિરેશરે છરે. અદામોિ એવપક 
વથયરેટરનો આદશ્ક અનુસરરે  છરે અનરે િરેરોલડ વપનટર નાટકમારં અવતરરંજક ફારસનુરં 
સરંવમશ્ણ કરરે  છરે. પણ ઍબસડ્ક વથયરેટરનો આ પ્રિાિ સાિ લુપ્ત થઈ જતો નથી. 
કરેટલાક નાટ્યકારો આ નામી સજ ્કકોના અનુભિોના આધારરે  િજી નિી કદશા 
શોધિા મથરે છરે; તો કરેટલાક નાટ્યકારોએ એ નાટ્યરીવત ઘતૂરંટિાનુરં ચાલુ પણ 
રાખયુરં છરે.

મૂક નાટક

અિાક્ આરંવગક ગવતશીલ મુદ્રાઓથી થતુરં નાટ્યાતમક પ્રતયાયન. સરંગીત 
કરે વિવશષ્ટ ધિવનઓ એની સાથરે પ્રયોજી શકાય; િરેશભતૂષા, રરંગભતૂષા, િાથસા-
મગ્ી િગરેરરેના ઉપયોગ કરી શકાય, સવન્નિરેશ પણ કયારરેક િાપરિામારં આિરે, 
પરરંતુ મુખયતિરે નટના અરંગથી જ એ વયકત કરાય. મતૂળ શબદ ‘માઇમ’(mime)
નો અથ્ક ‘અનુકરણ’ અથિા ‘પ્રસતુવત’. ગ્ીસ અનરે રોમમારં ઠઠ્ાવચત્રો રજતૂ કરિા 
બરે સિરૂપો પ્રચવલત િતારં. મુદ્રા અનરે કક્રયાઓ ઉપર આધાકરત તરે માઇમ; અનરે 
બીજુ રં એકોવકતઓ અનરે સરંિાદો પર આધાકરત જ રે સામાનય રીતરે, િારંચિા માટરે 
જ િપરાતુરં. ઈસુની પારંચમી સદી પિરેલારં પણ એનુરં અવસતતિ િોિાનુરં નોંધાયુરં છરે. 
આ મતૂક નાટકોનારં કથાિસતુ અનરે પરાકાષ્ા સરળ રિરેતારં; અનરે પાત્રવચત્રણ પતૂરુરં  
થતારં તરત જ આરંચકા સાથરે એનો અરંત કરાતો. ઇટાલી અનરે ફારંસના પાત્રકરેનદ્રી 
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કૉમરેકદયા દ લા આત્કમારં પણ મતૂક અવભવયવકત દ્ારા પાત્રપ્રસરંગના આલરેખન પર 
ખતૂબ ભાર મુકાયો છરે. બૅલરે (ballet) તો લયબદ્ધ મતૂક કક્રયાઓ પર જ આધાકરત 
નૃતયપ્રકાર છરે. યુરોપમારં આ બધારંનરે આધારરે  મતૂક નાટક સિતરંત્ર પ્રકાર તરીકરે 
વિકસયુરં છરે. મોટરેભાગરે એક કલાકાર એ રજતૂ કરરે , કયારરેક અનયનો ટરેકો પણ લરે. 
ગઈ સદીના ફાનસના મિાન કલાકાર કદબતૂરાએ પરદરેશોમારં ઠરેરઠરેર ફરીનરે મતૂક 
નાટકો દ્ારા લોકોનુરં મનોરરંજન કયુિં િતુરં. એ પછી એવતનરે ડીક્રો નામના કલાકારરે  
આ પ્રકારનો ખતૂબ વિકાસ કયયો. આજના આ નાટ્યપ્રકારના જાણીતા કલાકારો-
મારં ફાનસના માસદે માસયો, રવશયાના કરરંદાશ િગરેરરે  ગણાય છરે.

ભરતનાટ્યશાસ્ત્રમારં મુદ્રાઓ દ્ારા અથ્કની અવભવયવકતની વિગતરે સમજણ 
આપિામારં આિી છરે. સરંસકૃત નાટ્યમરંચનશૈલીમારં થતો આરંવગક અવભનય અનરેક 
સથળરે મતૂક િોય છરે. આ શૈલીના આજ રે પણ જીિરંત નાટ્યપ્રકાર યક્ષગાનમારં 
નાટકના કોઈ એક અરંકનરે અનરેક રાવત્રઓ સુધી રજતૂ કરતા નટો પાશ્વ્ક ગીત-
સરંગીતનરે સથિારરે  સિયરં વન:શબદ પ્રસતુવત કરરે  છરે. કથક, ભરતનાટ્યમ્ િગરેરરે  પણ 
મતૂક આરંવગક અવભનય પર આધાકરત છરે. કાબતૂકી અનરે નોિ નાટ્યપ્રકારોમારં પણ 
અનરેક દૃશયારંશો ગવતશીલ મુદ્રાઓથી રજતૂ થાય છરે. ભારતનારં પરરંપકરત (લોક) 
નાટ્યોમારં મૌવખક ગાનસરંિાદ–કથનરીવતનરે સમાનતર કરેટલાય નાટ્યપ્રકારો(છાિ, 
અરંકકયાનાટ)મારં ગવતશીલ આરંવગક અવભવયવકત કરેનદ્રરે રિી છરે.

ભાષા કરે િાણીના ઉપયોગ વિના માનિજીિનની સરંકુલતાઓ રજતૂ કરિામારં 
મતૂક નાટક ઊણુરં પડરે એિો અવભપ્રાય કરેટલાક લોકો ધરાિરે છરે, પરરંતુ માસદે માસયો, 
કરરંદાશ કરે બરંગાળના આજના વનરરંજન ગોસિામી જ રેિાઓની અિાક્ કૃવતઓ 
જીિનની ગલીકતૂરંચીઓનરે પ્રગટ કરતી િોિાનો પણ દશ્કકોનો અનુભિ છરે; એટલરે 
જ સિતરંત્ર નાટ્યપ્રકાર તરીકરે મતૂક નાટકરે પોતાનુરં આગિુરં સથાન કોતરી કાઢુરં છરે. 
એની તાલીમમારં સમગ્ અરંગઉપારંગોની કમનીયતા, વનરીક્ષણ, કલપનાશવકત અનરે 
સજ ્કનાતમકતા પર ભાર મતૂકિામારં આિરે છરે. રરંગભતૂવમની સિાિંગી તાલીમમારં મતૂક 
નાટ્યની તાલીમ અવનિાય્ક ગણાય છરે.

વમવમક્ી

આરંવગક અનરે િાવચક અવભનય દ્ારા કોઈ વયવકત અથિા પાત્રનુરં અનુક-
રણ. મતૂક અવભનય(માઇમ)મારં માત્ર િાવચક જ િોઈ શકરે. અવભનયની તાલીમમારં 
વમવમક્રી કરનારનરે મિતિ અપાતુરં નથી, પરરંતુ માત્ર આરંવગક-િાવચક અનુકરણ-
થી વમવમક્રી કલાકાર તરીકરે અનરેકોનરે લોકવપ્રયતા મળરેલી છરે. આિુરં અનુકરણ 
કરિામારં વનરીક્ષણ દ્ારા જ રે તરે પાત્રના િાસય-ઉતપાદક આરંવગક કરે િાવચક વય-
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િિારોમારંથી પસરંદ કરીનરે એનુરં ક્રમબદ્ધ અનુસરણ કોઈક પ્રકારની પરાકાષ્ાએ 
પ્રભાિક િાકય સાથરે પ્રસતુત કરિામારં આિરે છરે, અનરે એ રીતરે આ વમવમક્રીમારં 
અવભનયની કળાના અરંશો જણાય છરે. અલબતિ અવભનયની તાલીમમારં પાત્ર-
સજ ્કન કરિાનુરં િોય તયારરે , એક કરતારં અનરેક પાત્રોનારં વનરીક્ષણ પછી એમનારં 
આરંવગક-િાવચકના અનુકરણનરે કલાતમક રીતરે સરંયોજન કરિા પર વિશરેષ ભાર 
મતૂકિામારં આિરે છરે.

શેરીનાટક

શરેરીનાટક કરેટલારંકનરે મન ફૅશન છરે; તો કરેટલારંકનરે મન એક વિકલપ છરે; 
ઘણારંનરે મન કોઈ એક (ખાસ કરીનરે રાજકીય) વિચારસરણીનો પ્રચાર કરિા 
માટરેની એક રીત છરે; શરેરીનાટક અનરે એનો પ્રયોગ કરનારાઓ માટરે કરંઈક આિી 
સમજ પ્રિતદે છરે. િકીકતરે જગતનુરં સૌથી પિરેલુરં વથયરેટર શરેરીનાટકની જ રેમ નટ 
અનરે પ્રરેક્ષક િચચરેના ઓછામારં ઓછા અરંતરરે  ભજિાયુરં િશરે. નટ અનરે પ્રરેક્ષકનુરં આ 
નૈકટ્ય શરેરીનાટકનુરંય બિુ મિતિનુરં અરંગ છરે.

શરેરીનરે નાકરે, ચોકમારં ખુલા મરેદાનમારં કરે બરંધ િૉલમારં, પણ બરે, ત્રણ કરે ચાર 
બાજુથી પ્રરેક્ષકોથી ઘરેરાયરેલી નટમરંડળી કોઈ દૃશય ભજિતી િોય તો એનરે નટપ્રરે-
ક્ષકોનો સીધો સરંબરંધ બારંધી આપતુરં વથયરેટર કિી શકાય. ભિાઈ જ રેિારં પરરંપકરત/
(લોક)નાટ્યો, પરરંપરાગત શૈલીના નૃતય-સરંગીતપ્રકારો, કઠપતૂતળી, નટબજાવણયા 
કરે મદારીના ખરેલ પણ એ જ રીતરે ખરેલરંદા અનરે જોનારાઓના સીધા સરંબરંધનારં 
ઉદાિરણો છરે. આખા શિરેરમારં ઠરેકઠરેકાણરે ફરતી અનરે િચચરે િચચરે અટકીનરે દશ્કન 
દરેતી રથયાત્રા કરે તાવજયા જ રેિા પ્રસરંગોએ થતા અરંગકસરત િગરેરરેના ખરેલો પણ 
આિી જાિરેર પ્રદશ્કનની લોકભાગીદારીની બળતૂકી અવભવયવકત છરે. પરદરેશોમારં 
વરિસતી ધમ્કસરંસથાઓ તરફથી મધયકાળમારં ભજિાયરેલારં ‘વમસટરી પલરે’, ‘પૅશન 
પલરે’ અનરે ‘વમરરેકલ પલરે’ પણ આિા જ નમતૂના છરે. ઉતિરપ્રદરેશમારં િારાણસી પાસરે 
રામનગરની રામલીલામારં તો નગરના જુદા જુદા ભાગોમારં એક એક દૃશય ભજ-
િિાનુરં પણ ગોઠિાતુરં, તરેમ કોઈ એક સથળરે દરરોજ અમુક અમુક દૃશયો ભજિી 
વિજયાદશમીએ રામવિજય ભજિિાનો પણ ઉપક્રમ રહો છરે.

આજનારં તોવતરંગ દીિાલોમારં બરંધ આલીશાન વથયરેટર મિાલયો તો ભારતનરે 
મળરેલી પવશ્મી વથયરેટરની દરેન છરે. ભારતનુરં સરંસકૃત વથયરેટર કરે એના પરરંપકરત 
(દવક્ષણ ભારતમારં જોિા મળતા) વથયરેટરપ્રકારો કરે પરરંપકરત (લોક)નાટ્યો અથિા 
મરંકદરના નટમરંડપો કદી કોઈ કાળરે દીિાલ-પતૂયા્ક નથી, મરંચ-મઢા નથી, પડદા 
કરે સરેટમારં ખોખરે-પતૂયા્ક નથી ! નટમરંડળીની રમણભતૂવમ અનરે પ્રરેક્ષકોની પિરેલી િાર 
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િચચરે િધુમારં િધુ ત્રણ-ચાર ફતૂટ જ રેટલુરં અરંતર િોય અનરે પ્રરેક્ષકો નટોનરે ઘરેરીનરે બરેઠારં 
િોય એ શરેરીવથયરેટરની પિરેલી શરત છરે.

ઘણા લોકો માનરે છરે કરે બરંધ વથયરેટરોમારં જ રે કલાની અવભવયવકત શકય છરે 
એ શરેરીનાટકમારં શકય નથી, પણ આ કરે તરે વથયરેટર-પ્રકાર કરે અવભવયવકતની 
પરરંપરાઓનુરં પકરણામ અલગ અલગ િોય છરે. બરંનરેના વિવશષ્ટ ઉદ્દ રેશો છરે. પ્રરેક્ષકો 
સાથરે જ રે પ્રકારનુરં પ્રતયાયન (communication) કરિુરં િોય એ રીતરે એનરે અનુકતૂળ 
સથળ પસરંદ કરિુરં જોઈએ.

કારણ કરે, શરેરીનાટકમારં નટનરે માત્ર 180 અરંશથી જ જોિામારં નથી આિતો, 
પ્રરેક્ષકોની િચચરે નટ અવભનય કરતો િોિાથી પ્રરેક્ષક એનરે ચારરે  બાજુથી જુએ 
છરે. આ પકરવસથવત એના કથવયતવય અનરે એનરે રજતૂ કરિાની રીત ઉપર પ્રભાિ 
પાડરે છરે. શરેરીનાટક લોકલક્ષી, લોકકરેનદ્રી ઘટના છરે. સમકાલીન જીિનના સીધા, 
રોવજ રંદા પ્રિાિોનરે એમારં ઝીલી શકાય, રજતૂ કરી શકાય, પ્રરેક્ષકોના પ્રવતભાિ 
પ્રમાણરે એમારં ફરેરફાર કરી શકાય, વિકસાિી શકાય.

કરેટલાકનરે મતરે શરેરીનાટક એ માત્ર પ્રચારનુરં માધયમ છરે. ઘણા એ રીતરે એનો 
ઉપયોગ પણ કરરે  છરે, પરરંતુ ફકત લોકજાગૃવત માટરે જ એનો ઉપયોગ થયો િોય 
એિારં અનરેક સુરંદર ઉદાિરણો પણ ઉપલબધ છરે.

શરેરીનાટકનુરં એક બીજુ રં ભયસથાન તરે શબદો, િાકપટતુા છરે અથિા ફકત 
િાવચક અવભનયમારં એ સરી પડરે છરે. સઘળી શ્ાવય સામગ્ી ઉવચત સમતુલનથી 
ગોઠિાયરેલી િોય તો અડધરેથી આિી ચડરેલો પ્રરેક્ષક પણ નાટકનો રસાનુભિ કરી 
શકરે. િળી શરેરીગલીનુરં ઓવચરંતુરં એકઠુરં થઈ ગયરેલુરં ટોળુરં ઉચચકલાનો અનુભિ ન 
કરી શકરે, કરે એ સમજી ન શકરે એિુરં માનિુરં જોઈએ નકિ. કયારરેક શરેરીનાટકની 
િાત થોડીક બોલકી કરિી પડરે. કયારરેક અમુક િાતનુરં પુનરાિત્કન કરિુરં પડરે. 
પણ એમારં સતૂક્મતાનરે અિકાશ જ નથી, એમ તો ન જ કિી શકાય. ખરી રીતરે 
પ્રરેક્ષકોની િચચરે 360 અરંશથી જોિાતો નટ અનરે એની અવભવયવકત નટ અનરે પ્રરે-
ક્ષક િચચરે સરળ અનરે અકૃવત્રમ સરંબરંધ બારંધરે છરે. પ્રરેક્ષકનરે નટની િાત જો સપશ્કતી 
િશરે તો એ જોશરે. એમારં બનાિટ િશરે તો એ ચાલિા મારંડશરે. પણ પ્રરેક્ષક જો 
જોશરે તો નટનરે વમત્ર તરીકરે જોશરે, કદાચ િાત મારંડશરે, ચચા્ક કરશરે; છરેિટરે એની 
આરંખમારં સરંમવત કરે અસરંમવત દરેખાડશરે. નટ ખુદ એ જોઈ શકશરે. નટ અનરે પ્રરેક્ષક 
આ પકરવસથવતમારં એકબીજાથી છટકી નકિ શકરે. બરંધ નાટ્યગૃિની દીિાલોએ 
લટકતા પડદાથી વિભકત નટ અનરે પ્રરેક્ષકોની વસથવતમારં પડદો પડ્ા પછી જ રેમ 
બનરે છરે તરેમ, પ્રરેક્ષક વનલદેપભાિરે ચાલી જઈ નકિ શકરે અનરે નટમરંડળી પડદાની 
પાછળ ઢબતૂરાઈ નકિ જાય.
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શરેરીનાટકનો ઉદભિ 1917મારં રૂસી ક્રારંવત પછી થયો એમ માનિામારં આિરે 
છરે. ક્રારંવતના એક િરસ પછી નાટ્યકદગદશ્કક મરેયર િોલદરે રૂસી કવિ વલાકદવમર 
મયકોવસકીની ક્રારંવતકારી કવિતાઓનરે નાટ્યાતમક રીતરે શિરેરનારં મુખય મરેદાનોમારં 
િજારો લોકો સમક્ષ પરેશ કરી િતી. આમ ફૅકટરીના ઝારંપરે, મરેદાનો, દુકાનો 
સામરે આિારં નાટકો ભજિિાનો વસલવસલો ચાલયો. સપરેનમારં આરંતકરક યુદ્ધમારં, 
જાપાન સાથરે વિયરેતનામની વપસતાળીસ િષ્ક ચાલરેલી લારંબી લડાઈમારં, ક્રારંવત પછી 
કયતૂબામારં તરેમજ ફાનસ, લૅકટન અમરેકરકા અનરે આકફકાના રાષ્ટ ્રીય મુવકતજ રંગોમારં 
શરેરીનાટકો ભજિાયારં છરે. અમરેકરકામારં પણ મરેવકસકોના ખરેતમજતૂરોમારં આ ના-
ટ્યશૈલી બિુ પ્રચવલત બની િતી.

ભારતમારં સિતરંત્રતા-આરંદોલનરે િરેગ પકડ્ો તરેમ-તરેમ શરેરીનાટકોએ લોક-
નાટ્યના પ્રભાિમારંથી પોતાની આગિી પ્રવતભા ઉપસાિિા મારંડી. લોકનાટ્યસરંઘ 
(Indian Peoples’ Theatre Association–IPTA) અનરે પ્રગવતશીલ લરેખક 
સરંઘ (Progressive Writers’ Association–PWA)ની પ્રિૃવતિથી શરેરીનાટક 
પ્રબળ શસ્ત્ર તરીકરે અસરકારક બનતુરં ગયુરં.

લગભગ સાતમા દાયકા દરવમયાન ફરી એક િાર ભારતમારં વિવિધ 
સતરરે  કરેટલીક ચળિળોનો દોર શરૂ થયો. તરેલરંગણના આરંદોલનમારં અનરે કકસાન 
ચળિળો દરવમયાન શરેરીનાટકો ભજિાયારં. શ્ી ગુરુશરણવસરંિ અનરે મુરંબઈના 
આિિાન નાટ્યમરંચ અનરે નિવનમા્કણ સારંસકૃવતક મરંચરે મજતૂરોના પ્રશ્ોનરે લઈનરે 
ઘણારં શરેરીનાટકો ભજવયારં. વિદ્ાથથી-આરંદોલનોમારં તો છરેક 1950ની આસપાસથી 
બરંગાળના ઉતપલ દતિ િગરેરરેએ વિદ્ાથથીઓનરે સરંગકઠત કરિા માટરે શરેરીનાટ-
કો ભજવયારં િતારં. દરેશભરમારં દવલતચરેતના માટરે ઘણી સરંસથાઓએ શરેરીનાટકો 
ભજવયારં છરે.

1973ની આસપાસ આધુવનક યુગના સામાવજક-રાજકીય શસ્ત્ર તરીકરે શરે-
રીનાટકનરે પ્રચવલત કયુિં િતુરં – સફદર િાશમી (જન નાટ્યમરંચ), ગુરુશરણવસરંિ 
(અમૃતસર સકતૂલ ઑવ્ ડ્રામા), શમસુલ ઇસલામ (‘વનશારંત’ નાટ્યમરંચ) તથા કરેરળ 
રાજયમારં નોંધપાત્ર પ્રચાર-પ્રસાર કરનાર ‘કરેરળ શાસ્ત્ર સાકિતય પકરષદ’ જ રેિી 
સરંસથાઓએ. બરંગાળમારં બાદલ સરકારરે  પણ ‘થડ્ક વથયરેટર’ નામરે આરંદોલન ચાલુ 
કયુિં િતુરં. જ રેમારં સામાનય લોકોની જ િાત લોકો સુધી પિોંચાડિાનો િરેતુ િતો.

િાલ અનરેક સિૈવચછક સરંસથાઓએ શરેરીનાટકો કરી મનોરરંજક ઢબરે િાત 
લોકો સુધી પિોંચાડિાનો પ્રયતન શરૂ કયયો છરે. ગુજરાતમારં ‘અિાજ’, ‘સી.ઈ-
.ઈ’, ‘ચરેતના’, ‘ઉન્નવત’, ‘કદશા’ િગરેરરે  સિૈવચછક સરંસથાઓ મોખરરે  કિી શકાય. 
‘સરંિરેદન સારંસકૃવતક મરંચ’, ‘લોકનાટ્યમરંચ’, ‘ગૅરરેજ સટકુડયો વથયરેટર’, ‘રરંગકમથી’ 
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જ રેિી નાટ્યસરંસથાઓ પણ શરેરીનાટકો ભજિિા અનરે તાલીમ આપિામારં ખતૂબ 
જ સકક્રય છરે. િડોદરામારં ‘પકરિત્કન’ સરંસથાએ આ કદશામારં ખતૂબ કામ કયુિં છરે.

પદ્યનાટક

યુરોપીય નાટ્યસાકિતયમારં પ્રાચીન કાળથી નાટકનો સરંબરંધ પદ્ સાથરે 
વિશરેષ રહો છરે. ગ્ીક નાટકો કરે મધયયુગમારં યુરોપનારં miracle plays પદ્મારં 
રચાતારં. શરેકસવપયરનારં નાટકોમારં પણ નાટકનો મોટો ભાગ પદ્મારં િોય છરે. 
એટલરે નાટકમારં પદ્નો ખયાલ તયારં નિો નથી. નાટકમારં સરંિાદ પદ્મારં આિરે તયારરે  
એ કરેટલરેક અરંશરે સામાનય વયિિારમારં થતા ગદ્ સરંિાદનરે મુકાબલરે અસિાભાવિક 
નરે કૃવત્રમ લાગિાનો અનરે તોપણ એનરે નાટકનો સરંિાદ િોિાથી બોલચાલની 
ભાષાથી બિુ દતૂર પડી જિુરં પણ પાલિરે નકિ. યુરોપીય દરેશોમારં દરરેક ભાષાના 
નાટ્યકારરે  પોતાની ભાષાનરે અનુરૂપ એિુરં નાટકનુરં પદ્ અમુક છરંદોનો આશ્ય 
લઈ વનપજાિી લીધુરં છરે. અરંગ્રેજી સાકિતયમારં શરેકસવપયરનરે એના સમયમારં બલૅનક 
િસદે એિુરં કામ આપયુરં. પરરંતુ ભાષાના બદલાતા રૂપ સાથરે કદમ મરેળિિા અરંગ્રેજી 
નાટકકારનરે િરંમરેશ બલૅનક િસ્ક એ રીતરે ઉપયોગી ન પણ નીિડરે. િીસમી સદીમારં 
ટી. એસ. એવલયટ જ રેિા કવિનરે નાટકમારં બલૅનક િસ્કથી જુદી પદ્ની રચના 
કરિાની જરૂર જણાઈ. પરરંતુ શરેકસવપયર અનરે એવલયટની િચચરે િાસતિિાદના 
પ્રભાિનરે લીધરે યુરોપીય નાટ્યસાકિતયમારં ગદ્નો પ્રિરેશ થયો અનરે એ પ્રભાિ 
એટલો વિસતયયો કરે નાટક પદ્મારં િોય કરે નાટકમારં પદ્ િોય એરે ખયાલ જ ના-
ટ્યવિદોનરે કરે નાટકકારનરે તદ્દન અસિાભાવિક નરે કૃવત્રમ લાગિા મારંડ્ો. એટલરે 
એવલયટનરે નાટકમારં પદ્ની આિશયકતા પર અનરે આખુરં નાટક શા માટરે પદ્મારં 
િોિુરં જોઈએ એ બાબત પર ભાર મતૂકિાની જરૂર ઊભી થઈ.

નાટક ગદ્મારં િોય તયારરે  કરેટલીક ઉતકટ ક્ષણો એિી આિરે કરે જ રેનરે પ્રભાિક 
રીતરે પ્રગટ કરિા માટરે ગદ્ સક્ષમ ન નીિડરે. એિી ક્ષણોનરે ઝીલિા માટરે પદ્નો 
લય જ ઉપકારક થઈ પડરે. જોકરે ઇબસન–ચરેિફ જ રેિા ગદ્નાટકોના સજ ્કકોએ 
કરેટલીક શૈલીગત પ્રયુવકતઓથી ગદ્ની આ મયા્કદાનરે ઓળરંગી જિાનો પોતપો-
તાની રીતરે સમથ્ક પ્રયતન કયયો છરે.

નાટકના મોટા ભાગના સરંિાદ ગદ્મારં ચાલરે અનરે ઉતકટ ક્ષણોનરે પ્રગટ 
કરિા માટરે પદ્ પ્રયોજિુરં એ ખયાલનરે એવલયટરે સિીકાયયો નથી. એ માનરે છરે કરે 
થોડુરંક નાટક ગદ્મારં અનરે થોડુરંક પદ્મારં ચલાિિાથી નાટકનો સમગ્ લય તતૂટી 
જાય છરે. એટલરે આખુરં નાટક એિા પદ્લયમારં ચલાિિુરં કરે જ રે જરૂર પડ્રે ગદ્લ-
યની નજીક પણ જઈ શકરે અનરે જરૂર પડ્રે ગમરે તરેિી ઉતકટ ક્ષણોનરે મતૂત્ક કરતો 
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કાવયમય પદ્લય પણ બની રિરે. અરંગ્રેજી ભાષામારં free verse એવલયટરે એિો 
વનપજાવયો કરે જ રેમારં સરંિાદમારં પ્રિરેશતી કૃતકતા ઓગળી જતી િોય.

ભારતીય નાટ્યશાસ્ત્રમારં નાટક પિરેલરેથી ગદ્ અનરે પદ્ના વમશ્ણિા-
ળુરં રચાતુરં આવયુરં છરે. ભાિની ઉતકટતા વયકત કરિા પદ્ાતમક શ્ોકો પાત્રના 
મોઢામારં મતૂકી સરંસકૃત નાટકકારરે  ચલાવયુરં છરે. સરંસકૃત નાટ્યપ્રણાલીના પ્રભાિથી 
પ્રારરંભકાળનારં અિા્કચીન ગુજરાતી નાટકોમારં સરંિાદો ગદ્મારં અનરે િચચરે પદ્શ્ો-
કો મતૂકિાનુરં િલણ દરેખાય છરે. પદ્મારં નાટક લખિાનો પિરેલો પ્રયાસ ગુજરાતીમારં 
નિાનાલાલનારં ડોલનશૈલીમારં રચાયરેલારં નાટકોમારં જોઈ શકાય. અરંગ્રેજી બલૅનક 
િસ્કના અનુકરણમારંથી જનમરેલી ડોલનશૈલીમારં કોઈ છરંદ નથી, પણ લય છરે એમ 
નિાનાલાલ માનતા અનરે તરેથી િરંમરેશ એમણરે તરે શૈલીનરે પદ્ માનરેલી. ભલરે છરંદમારં 
ન િોય, ડોલનશૈલી પર પદ્ની શૈલીની ઘણી અસર છરે. બટભુાઈ ઉમરિાકડયા 
અનરે મુનશીથી નાટકમારં ગદ્નો પ્રભાિ પતૂરરેપતૂરો વિસતરી જાય છરે તરેથી પદ્ાતમક 
શ્રલોકો નાટકમારંથી લુપ્ત થઈ ગયા. પદ્નાટકની સાચી સભાનતા ગુજરાતી સા-
કિતયમારં ઉમાશરંકર જોશીના ‘પ્રાચીના’ અનરે ‘મિાપ્રસથાન’થી આિી એમ કિી 
શકાય. એમની સમક્ષ ટી. એસ. એવલયટના નાટ્યપ્રયોગો િતા. એમણરે ‘પ્રા-
ચીના’મારં કરેટલાક સરંસકૃત અક્ષરમરેળ છરંદોનરે અજમાવયા પછી ‘મિાપ્રસથાન’નારં 
કરેટલારંક પદ્રૂપકોમારં િનિરેલીની નાટ્યક્ષમતા નાણી જોઈ છરે અનરે ‘મરંથરા’ જ રેિુરં 
પદ્રૂપક તરેઓ આપી શકયા છરે.

સંસકૃત–પ્રાકૃત નાટક

નાટ્યનરે સરંસકૃત ભાષામારં ‘દૃશય પ્રકારનુરં કાવય’ અનરે ‘ચાક્ષુષ ક્રતુ’ એિા 
શબદોથી ઓળખિામારં આવયુરં છરે. તરે ભજિાતુરં જોઈ શકાય છરે માટરે તરેનરે દૃશય, 
તરેમારં અવભનય કરિામારં આિતો િોિાથી તરેનરે નાટ્ય અનરે મતૂળ પાત્રનો નટ પર 
આરોપ થતો િોિાથી તરેનરે રૂપક કિરેિામારં આવયુરં છરે.

આ નાટ્ય કરે રૂપકની ભજિણીનો ઉલરેખ રામાયણ અનરે મિાભારત 
જ રેિારં મિાકાવયોમારં, પતરંજવલના વયાકરણમિાભાષયમારં અનરે િાતસયાયનના 
‘કામસતૂત્ર’મારં થયો છરે. િળી ઈ. સ. પતૂ. પારંચમી સદીમારં પાવણવનએ પોતાની 
‘અષ્ટાધયાયી’મારં વશલાવલન્ અનરે કૃશાશ્વરે લખરેલારં નટસતૂત્રોનો કરરેલો ઉલરેખ 
સરંસકૃત નાટ્યનો ઉદભિ ઈ. સ. પતૂ. એક િજાર િષ્ક પિરેલારં થઈ ચતૂકયો િોિાનુરં 
વસદ્ધ કરરે  છરે. કાવયના સઘળા પ્રકારોમારં રૂપક કરે નાટ્ય સિ્કશ્રેષ્ ગણાયુરં છરે. 
આશાિાદી ભારતીય જીિનદૃવષ્ટનરે કારણરે સરંસકૃત રૂપકો કરે નાટ્યો સુખાનત િોય 
છરે, દુ:ખાનત નથી િોતારં. િળી સરંસકૃત રૂપકોમારં સથળ અનરે કાળની અવનિવતઓ 
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(unities) િોતી નથી, ફકત કાય્કની અવનિવત િોય છરે. તરેમારં કથાનક રામાયણ, 
મિાભારત, બૃિતકથા િગરેરરેમારં જાણીતુરં અનરે અપિાદ રૂપરે કવિકવલપત પણ િોય 
છરે. િળી કોરસનો અભાિ, શકાર અનરે નમ્કસવચિ વિદતૂષક જ રેિારં પાત્રો, અવશષ્ટ 
દૃશયોનો અનરે ઘૃણાજનક કરે અરુવચજનક દૃશયોનો અભાિ સરંસકૃત નાટ્યની 
લાક્ષવણકતાઓ છરે. રસ અનરે ભાિની અવભવયવકતની મુખયતા અનરે સરંિાદ, 
િસતુવિનયાસ અનરે પાત્રાલરેખનની ગૌણતા, ઊવમ્કકાવયનો અવતરરેક, પ્રભાિક પ્ર-
કૃવતિણ્કન અનરે સભય, વશષ્ટ તથા ઉદાતિ િાતાિરણ સરંસકૃત રૂપકોની વિવશષ્ટ-
તાઓ છરે. િળી સરંસકૃત રૂપકોમારં અભણ અનરે સ્ત્રીપાત્રો દ્ારા પ્રાકૃત ભાષાનો 
પ્રયોગ, મોટુરં કદ, ખપ પતૂરતો ગદ્નો ઉપયોગ, ગરેય શ્ોકોની વિપુલતા, સરંગીત 
અનરે નૃતયનો પ્રયોગ, પ્રસતાિનાથી થતો આરરંભ, નાટ્યશાસ્ત્રના વનયમોનુરં કડક 
પાલન ખાસ જોિા મળરે છરે.

સરંસકૃત નાટ્ય કરે રૂપકનો પાયો ભરત મુવનએ નાખયો છરે. એમનો ગ્રંથ 
નાટ્યશાસ્ત્ર સિ્કમાનય અનરે સિ્કસરંગ્િ જ રેિો છરે. ભરતનો અવભપ્રાય અવભન-
િગુપ્તાચાયદે ‘અવભનિભારતી’ નામની વિસતૃત ટીકા લખીનરે સમજાવયો છરે. 
ભરતરે કરરેલી રૂપક અનરે તરેના પ્રકારોની ચચા્કનરે આધારરે  અવગ્નપુરાણ, ધનરંજયનુરં 
દશરૂપક અનરે તરેના પરની અિલોક ટીકા, ભોજનો શૃરંગારપ્રકાશ, િરેમચરંદ્રનુરં કા-
વયાનુશાસન, વિદ્ાધરની એકાિલી, વિદ્ાનાથનુરં પ્રતાપરુદ્રીય, વિશ્વનાથનો સા-
કિતયદપ્કણ, રામચરંદ્રનો નાટ્યદપ્કણ, શારદાતનયનો ભાિપ્રકાશ, સાગરનરંદીનો 
નાટકલક્ષણરતનકોશ, વસરંિભતૂપાલનો રસાણ્કિસુધાકર, રૂપગોસિામીની નાટક-
ચરંકદ્રકા તથા કૃષણકવિનુરં મરંદારમરરંદચરંપતૂ િગરેરરે  ગ્રંથોની રચના થઈ છરે. સરંસકૃત 
રૂપક કરે નાટ્યના મુખય પ્રકારોમારં : (1) નાટક, (2) પ્રકરણ, (3) ભાણ, (4) પ્રિ-
સન, (5) કડમ, (6) વયાયોગ, (7) િીવથ, (8) સમિકાર, (9) ઉતસૃવષ્ટકારંક, અનરે 
(10) ઈિામૃગ એ દસનો સમાિરેશ થાય છરે. િસતુ, નાયક અનરે રસનરે આધારરે  
આ પ્રકારો પડ્ા છરે. ઉપરૂપકોમારં નાકટકા એ પ્રકાર નાટ્યશાસ્ત્ર િગરેરરેમારં પણ 
ઉલરેખાયરેલો છરે. જયારરે  (1) રાસક, (2) નાટ્યરાસક, (3) ડોમબી, (4) ભાવણકા, 
(5) નત્કનક, (6) પ્રસથાનક, (7) પ્રરેક્ષણક, (8) િલીસક, (9) ઉલાપય, (10) કાવય, 
(11) પાકરજાતક, (12) સલાપક, (13), વશલપક, (14) ગોષ્ી, (15) કલપિલી, 
(16) શ્ીગકદત, (17) દુમ્કવલકા, (18) મવલકા, (19) વિલાવસકા, (20) વષદગક, 
(21) રામાક્રીડ, (22) ભાણ (23) પ્રરેરણ, અનરે (24) પ્રકરવણકા િગરેરરે  સરંગીત 
અનરે નૃતયની પ્રચુરતા ધરાિનારારં ઉપરૂપકો છરે.

આશરરે  ત્રણ િજાર િષ્કના ગાળામારં સેંકડો સરંસકૃત રૂપકો લખાયારં, પરરંતુ 
તરેમારંથી મોટા ભાગનારં ઉપલબધ નથી. િીસમી સદીના આરરંભમારં ભાસનારં રૂપકો 
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પ્રકાવશત થયરેલારં છરે. ભાસનારં રૂપકો આધુવનક નાટકો સાથરે ગાઢ સામય ધરાિરે છરે. 
એમારં રામકથા િણ્કિતારં પ્રવતમા અનરે અવભષરેક; મિાભારત પર આધાકરત પરંચ-
રાત્ર, કણ્કભાર, ઊરુભરંગ, દતૂતઘટોતકચ, દતૂતિાકય અનરે મધયમવયાયોગ; િકરિરંશ 
પર આધાકરત બાલચકરત; લોકકથા પર આધાકરત દકરદ્રચારુદતિ અનરે અવિ-
મારક તથા ઉદયનકથા પર આધાકરત પ્રવતજ્ાયૌગરંધરાયણ અનરે સિપનિાસિ-
દતિ પ્રવસદ્ધ સરંસકૃત રૂપકો છરે. ભાસ પછી કાવલદાસનારં ત્રણ નાટકો ખતૂબ પ્રવસદ્ધ 
છરે. એમારં માલવિકાવગ્નવમત્ર માલવિકા અનરે રાજા અવગ્નવમત્રના પ્રણયનરે િણ્કિતુરં 
દરબારી નાટક છરે. અપસરા ઉિ્કશી અનરે રાજા પુરુરિાના પ્રણય વિશરેનુરં વિક્રમો-
િ્કશીય ઉતકૃષ્ટ નાટક છરે. જયારરે  ત્રીજુ રં અવભજ્ાનશાકુરંતલ સરંસકૃત સાકિતયનુરં જ 
નકિ, પણ જગતભરનારં શ્રેષ્ નાટકોમારં સથાન પામરેલુરં છરે. એ પછી શતૂદ્રકનુરં પદ્મ-
પ્રાભૃતક સૌથી પ્રાચીન ભાણ પ્રકારનુરં રૂપક છરે. જયારરે  તરેમનુરં મૃચછકકટક પ્રકરણ 
પ્રકારનુરં સામાવજક રૂપક છરે. િળી વિશાખદતિનુરં મુદ્રારાક્ષસ રાજકીય નાટક છરે. 
ભટિનારાયણનુરં િરેણીસરંિાર મિાભારત પર આધાકરત ભીમના પરાક્રમનરે િણ્કિતુરં 
િીર રસનુરં નાટક છરે. સમ્ાટ િષ્કદરેિની નાકટકાઓ રતનાિલી અનરે વપ્રયદવશ્કકા 
ઉદયનકથા િણ્કિરે છરે. તરેમનુરં નાગાનરંદ નામનુરં નાટક જીમતૂતિાિનની દયાિીરતા 
બતાિરે છરે. નાટ્યકાર ભિભતૂવત કાવલદાસની જ રેમ ત્રણ રૂપકોના લરેખક છરે. તરેમનુરં 
પ્રથમ નાટક મિાિીરચકરત રામકથા િણ્કિરે છરે. બીજુ રં માલતીમાધિ પ્રકરણ 
પ્રકારનુરં તથા માલતી અનરે માધિની પ્રણયકથા િણ્કિરે છરે. તરેમનુરં ઉતિરરામચકરત 
રામકથાવિષયક ઉતિમ નાટક છરે અનરે કાવલદાસના અવભજ્ાન- શાકુનતલની 
સપધા્ક કરી શકરે તરેિુરં છરે.

સરંસકૃત રૂપકોનો અપકષ્કકાળ રાજશરેખરથી આરરંભાય છરે. રાજશરેખર-
નુરં બાલરામાયણ રામાયણ પર અનરે બાલભારત મિાભારત પર આધાકરત 
નાટકો છરે, પરરંતુ બાલભારત અથિા પ્રચરંડપારંડિનો નાનકડો અરંશ જ ઉપ-
લબધ છરે. રાજશરેખરની વિદ્ધશાલભરંવજકા અનરે કપતૂ્કરમરંજરી એ બરંનરે સામાનય 
કક્ષાની નાકટકાઓ છરે, પરરંતુ તરે આખી પ્રાકૃત ભાષામારં લખાયરેલી િોિાથી સટિક 
પ્રકારમારં સમાિરેશ પામરે છરે. અપકષ્કકાળનારં અનય સરંસકૃત નાટકોમારં રામકથા 
િણ્કિતુરં મુરાકર કવિનુરં અનઘ્કરાઘિ, તરે જ કથા પર આધાકરત જયદરેિનુરં પ્રસ-
ન્નરાઘિ, ઉદયનકથા િણ્કિતુરં અનરંગિષ્કન તાપસિતસરાજ, મિાભારતની કથા 
પર આધાકરત શવકતભદ્રનુરં આશ્ય્કચતૂડામવણ, કુલશરેખરનારં તપતીસરંિરણ અનરે 
સુભદ્રાધનરંજય નામનારં રૂપકો િગરેરરેનરે ગણાિી શકાય.

િળી સરંસકૃત નાટકોમારં સૌથી મોટુરં કદ ધરાિતુરં અનરે રામકથા 14 અરંકોમારં 
િણ્કિતુરં િનુમન્નાટક, ‘મિાનાટક’ તરીકરે ઓળખાય છરે. આ નાટક બરે જુદા 
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જુદા નાટ્યકારો – મધુસતૂદન વમશ્ અનરે દામોદર વમશ્ દ્ારા એક જ શીષ્કક 
ધરાિતારં બરે જુદારં જુદારં નાટકોની રચના છરે. એ પછી િરેમચરંદ્રના વશષય રામ-
ચરંદ્રનારં નલવિલાસ, વનભ્કયભીમવયાયોગ અનરે સતયિકરશ્રચરંદ્ર એ ત્રણ મિાભા-
રત પર આધાકરત છરે. જયારરે  તરેમનુરં કૌમુદીવમત્રાનરંદ કવલપત કથાનક ધરાિતુરં 
પ્રકરણ પ્રકારનુરં રૂપક છરે. જયવસરંિનુરં િમમીરમદમદ્કન તતકાલીન ઇવતિાસના 
પ્રસરંગનરે િણ્કિરે છરે. રવિિમા્કનુરં પ્રદ્ુમનાભયુદય કૃષણકથા અનરે િામનભટિબાણનુરં 
પાિ્કતીપકરણય વશિકથા િણ્કિતારં નાટકો છરે. તરેિુરં જ ધીરનાગનુરં કુનદમાલા 
નાટક પણ પ્રવસદ્ધ છરે. મિાદરેિ કવિનુરં અદભુતદપ્કણ રામકથા િણ્કિરે છરે. વિજ્જકા 
નામની કિવયત્રીએ પણ કૌમુદીમિોતસિ નામનુરં નાટક લખયુરં છરે.

સરંસકૃત નાકટકાઓમારં વબલિણ કવિની કણ્કસુરંદરી, મદનપાલ સરસિતીની 
પાકરજાતમરંજરી અનરે મથુરાદાસની િૃષભાનુજા અતયરંત જાણીતી છરે. નાકટકા 
સરંસકૃતનરે બદલરે સળરંગ પ્રાકૃત ભાષામારં લખાય તયારરે  તરેનરે સટિક કિરે છરે, એ 
ખરરેખર પ્રાકૃત ભાષાનારં રૂપકો ગણાય. એિારં સટિકોમારં રાજશરેખરનારં સટિકો 
જ રેિારં કરે નયચરંદ્રની રરંભામરંજરી, માક્કણડરેયની વિલાસિઈ, રુદ્રદાસની ચરંદ્રલરેખા, 
વિશ્વરેશ્વરની શૃરંગારમરંજરી અનરે ઘનશયામની આણરંદસુરંદરી મુખય છરે.

સરંસકૃત પ્રકરણ પ્રકારનારં રૂપકોમારં મૃચછકકટક, માલતીમાધિ અનરે કૌમુદી-
-વમત્રાનરંદની જ રેમ ઉદ્દ રંડ કવિનુરં મવલકામારુત, જનૈ નાટ્યકાર રામનુરં પ્રબુદ્ધરૌકિ-
ણરેય અનરે યશશ્રચરંદ્રનુરં મુકદ્રત કુમુદચરંદ્ર એ કવલપત કથાનકિાળારં જાણીતારં પ્રકરણ 
પ્રકારનારં રૂપકો છરે.

પ્રાચીન ભાણોમારં િરરુવચનુરં ઉભયાવભસાકરકા, શતૂદ્રકનુરં પદ્મપ્રાભૃતક, 
ઈશ્વરદતિનુરં ધતૂત્કવિટસરંિાદ અનરે શયામવલકનુરં પાદતાકડતક જાણીતારં છરે. જયારરે  
ભરતના મત મુજબ લખાયરેલારં ભાણોમારં િામન ભટિબાણનુરં શૃરંગારભતૂષણ, રામ-
ભદ્ર દીવક્ષતનુરં શૃરંગારવતલક, િરદાચાય્કનુરં િસરંતવતલક, શરંકર કવિનુરં શારદાવત-
લક, નલાદીવક્ષતનુરં શૃરંગારસિ્કસિ અનરે યુિરાજ કવિનુરં રસસદન સુપ્રવસદ્ધ છરે.

પ્રિસન પ્રકારનારં રૂપકોમારં મિરેનદ્રવિક્રમ િમા્કનુરં મતિવિલાસ, શરંખધરનુરં 
લટકમરેલક, જયોવતરીશ્વરનુરં ધતૂત્કસમાગમ, જગદીશ્વરનુરં િાસયાણ્કિ, ગોપીનાથનુરં 
કૌતુકસિ્કસિ, સામરાજ દીવક્ષતનુરં ધતૂત્કનત્કક અગ્ગણય છરે.

માધિી નામનુરં રૂપક િીવથ પ્રકારના રૂપક તરીકરે જાણીતુરં છરે.

ઉતસૃવષ્ટકારંક પ્રકારનારં રૂપકોમારં ભાસકર કવિનુરં ઉનમતિરાઘિ અનરે શવમ્ક-
ષ્ાયયાવત પ્રવસદ્ધ છરે.

ઈિામૃગ પ્રકારનારં રૂપકોમારં િીરવિજય, રુવકમણીિરણ અનરે િતસરાજનુરં 
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રુવકમણીપકરણય અગ્સથાનરે છરે.

િળી િતસરાજ નામના એક નાટ્યકારરે  રૂપકના 10 પ્રકારોમારંથી પારંચ જુદા 
જુદા પ્રકારો પર પોતાનો િાથ સફળતાથી અજમાવયો છરે. તરેમણરે કપતૂ્કરચકરત 
નામનુરં ભાણ, િાસયચતૂડામવણ નામનુરં પ્રિસન, વત્રપુરદાિ નામનુરં કડમ, કકરાતા-
જુ ્કનીય નામનુરં વયાયોગ અનરે સમુદ્રમરંથન નામનુરં સમિકાર એમ પારંચ પ્રકારનારં 
રૂપકો એકલરે િાથરે લખયારં છરે.

સરંસકૃતમારં છાયાનાટક પણ છરે. સુભટ કવિએ રચરેલુરં દતૂતારંગદ નામનુરં છા-
યાનાટક અવતપ્રવસદ્ધ છરે. એિી જ રીતરે, રૂપકાતમક કરે પ્રતીકાતમક રૂપકો પણ 
સરંસકૃત ભાષામારં રયાયરેલારં છરે, જ રેમારં કૃષણવમશ્નુરં પ્રબોધચરંદ્રોદય, કવિકણ્કપતૂરનુરં 
ચૈતનયચરંદ્રોદય, કવિ યશપાલનુરં મોિરાજ-પરાજય, િરેદારંતદરેવશકનુરં સરંકલપસતૂ-
યયોદય, આનરંદરાય મખીનારં વિદ્ાપકરણય અનરે જીિાનરંદન, નલા દીવક્ષતનારં 
જીિનમુવકતકલયાણ અનરે વચતિિૃવતિકલયાણ પ્રવસદ્ધ છરે. એ રૂપકગ્રંવથ(allegory)
મારં માનવસક ભાિો પાત્રરૂપરે આિરે છરે. અશ્વઘોષનુરં શાકરપુત્રપ્રકરણ પણ અરંશત: 
રૂપકગ્રંવથરૂપ છરે.

આધુવનક નાટક

ગ્ીક, સરંસકૃત, નોિ, કાબુકક િગરેરરે  તતકાલીન યુગ અનરે માનિસરંિરેદના 
માટરે આધુવનક વથયરેટર િતારં. આજ રે તો ચરેિફ કરે આયૉનરેસકોથી પણ આધુવનક 
નાટકની િાત કરિી પડરે એટલો સમયગાળો એ પછી િીતી ગયો છરે, પરરંતુ એ 
બધારં પ્રવશષ્ટ નાટકોની પ્રસતુવત પણ ‘આધુવનક’ િોઈ શકરે. િાતા્ક, નિલકથાના 
પાત્રપ્રસરંગોમારં રજતૂ થતુરં આધુવનક દશ્કન એકલો લરેખક જ કરરે  તો ચાલરે, પણ 
મરંચન કરે કફલમકલામારં અનરેક કલાકસબીઓ વિવિધ ભતૂવમકા ભજિતારં તબક્ રે 
તબક્ રે પ્રવશષ્ટ કૃવતઓમારં લરેખકથી પણ આગળ નીકળીનરે આધુવનક અવભગમ 
સાથરે પ્રસતુવત કરરે , કરી શકરે. આ સરંજોગોમારં અરંતરે તો નટનુરં જ માધયમ ગણાતી 
નાટ્યકલામારં જીિરંત પ્રરેક્ષકો સાથરે સાિ આધુવનક ક્ષણની, નટ અનરે પ્રરેક્ષક બરંનરેના 
િત્કમાનની િાત કરિી પડરે એટલી આધુવનકતા નાટકમારં િોય, િોિી ઘટરે. 
પ્રતયાયનનારં માધયમોના આટલા પ્રસાર સાથરે આજ રે કોઈ પ્રદરેશવિશરેષનુરં નાટક 
વિશ્વભરની રરંગભતૂવમમારં ઘટરેલા કરે ઘટી રિરેલા અવભગમોથી જ રેમ અસપૃષ્ટ ન 
િોય તરેમ કોઈ પણ નાટકરે અનરે રરંગભતૂવમએ સિરૂપગત િત્કમાનની સાથોસાથ 
‘સથાવનક’ પણ એટલુરં જ રિરેિુરં પડરે; એના સમકાલીન સપરંદનરે સિ્કદરેવશતા સાધતા 
રિરેિુરં પડરે એ એની પ્રથમ શરત િોય.

પતૂિ્ક અનરે પવશ્મના દરેશો તથા દરેશની સિ્ક ભાષાઓમારં છરેલારં ત્રણ િજારરેક 
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િષ્કનારં નાટકો અનરે નાટ્યમરંચનો પર નજર નાખતારં સૌથી પિરેલુરં ઊડીનરે આરંખરે 
િળગરે, કરે નટની રમણભતૂવમ એટલરે કરે મરંચનનુરં રરંગસથળ (પિ્કત-ઢોળાિરે બરેઠરેલા 
પ્રરેક્ષકો સામરેનુરં િતુ્કળાકાર સથળ, નાટ્યમરંડપ, ચાચર, બરંધ પ્રોસરેવનયમ આક્ક, 
મુકતાકાશ િગરેરરે ), નાટ્યરૂકઢઓ (કોરસ, વચત્રયિવનકા, સિગતોવકત િગરેરરે ), 
અવભનયશૈલીઓ (િાસતિિાદી, એવલયરેનરેશન, શૈલીપરકતા િગરેરરે ), સરંલગ્નક-
લાઓ અનરે અનય સામતૂકિક પ્રતયાયનનારં માધયમો(નૃતય, કફલમ, ટી.િી. િગરેરરે )ના 
નાટ્યઆલરેખ પરના પ્રભાિની સાથોસાથ જીિન જ રે રીતરે પલટાયુરં િોય એનારં 
પકરણામો અનરે કારણોના પકરપાક રૂપરે વિચારો, દશ્કનો અનરે સરંિરેદનાઓ પણ 
એ આલરેખો માટરે એટલા જ વનણા્કયક બનરે છરે. વથયરેટરમારં ભાષા અનરે વથયરેટર-
ની ભાષા એ આ રીતરે અવિરત આધુવનક િોય. કવિ દલપતરામરે ‘વમથયાવભ-
માન’ લખયાના પરંચોતરેરમરે િષદે જયશરંકર ‘સુરંદરી’ અનરે પ્રાણસુખ નાયકનરે િાથરે 
ભજિાય એ બરંનરે પ્રસરંગરે એ આધુવનક બનરે; ‘મૃચછકકટકમ્’ લખાયુરં તયારરે , િબીબ 
તનિીરનરે િાથરે એ ‘વમટિી કી ગાડી’ બનયુરં’ રવસકભાઈ પરીખનરે િાથરે ‘શવિ્કલક’ 
નાટક પાત્રનરે–શવિ્કલકનરે–કરેનદ્રમારં રાખીનરે એ દૃવષ્ટકોણથી અનરે બારાડીના િાથરે 
તરે શકારના દૃવષ્ટકોણથી ફરી લખાયુરં તયારરે  પણ એ આધુવનક બનયુરં િતુરં.

ઔદ્ોવગક અનરે સરંચારક્રારંવત, ફૉઇડ અનરે વનતશરે, યુદ્ધો અનરે એકલતા, 
માક્કસ અનરે ગારંધી િગરેરરે  પછી જીિન અનરે એની અવભવયવકત એનારં એ નથી 
રહારં. નરેિુરં કરોડની િસતી એના શ્વાસરે શ્વાસરે જ રે મથામણોમારંથી પસાર થઈ રિી 
છરે એ, વિભાિના અનરે પ્રસતુવત બરંનરે રીતરે, અનરેક કૃવતઓમારં વયકત થઈ છરે : કોઈ 
નરેતા કરે ક્રારંતદશ્કનનો અભાિ, બારીબારણારં વિનાના ખરંડમારં પુરાયાની અનુભતૂવત, 
અકમ્કણયતા, અવિરત શોષણ, જાતઓળખની અવનવશ્તતા, સરંિરેદનિીનતા, 
ધમાિંધતા, અસકિષણુતા અનરે બધારં કરતારંય ચઢી જાય એિી સતત લાગણી કરે 
ભાષાનો અનરે ભાષા જનમાિરે એ સિ્ક િાતનો લય ચુકાઈ ગયો છરે.

એટલરે તો ધમ્કિીર ભારતીના ‘અરંધા યુગ’મારં અશ્વતથામા િીરપુરુષ લાગરે 
છરે અનરે એ સિાતરંત્રય, નિસજ ્કન અનરે અખતૂટ શ્દ્ાથી પોતાનુરં વશર ઉન્નત કરરે  
છરે ! બાદલ સરકારના ‘એિમ્ ઇનદ્રવજત્’મારં ‘જનમ, સરંભોગ અનરે મૃતયુ’ની 
અવિરત ઘટમાળમારંથી છતૂ ટિા અમલ, વિમલ અનરે કમલમારં િરેરાતો જતો ઇનદ્ર-
વજત્ નિભતૂવમ ન શોધી શકાયાની વનષફળતા જીિી રહો છરે; તો ‘જુલતૂસ’મારં 
અવનષ્ટ તતિો સાથરેની લડાઈ કદશાશતૂનય લાગરે છરે, બધારં જ સરઘસો અરાજકતા 
સજ દે છરે, એનો સાધારણ જન ચાલથી ચૅવપલન પણ બની શકતો નથી; ‘જુલતૂસ’નુરં 
પ્રતીક અનરે પરસરેિરે રરેબઝરેબ ઉઘાડારં કડલ પ્રરેક્ષકોનરે સરઘસનો ભાગ ભલરે બનાિી 
દરે, પણ તરેઓ ‘સારરે  જિારંસરે અચછા....’ સમતૂિસિરરે  બોલી શકતારં નથી ! કારણ 
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કરે ગળરે પડરેલી સારંકળનરે પુષપમાળા િોય એમ તરેઓ આજ સુધી માનતારં રહારં 
છરે ! મોિન રાકરેશના ‘આધરે અધતૂરરે ’મારં ભાષા અનરે પાત્રો સરંપતૂણ્કતાની ઝરંખનામારં 
અટકી પડ્ારં છરે, પણ એની કરુણતાનરેય પડકાર માની તરેઓ જીવયરે જાય છરે. 
વિજય તેંડલુકરના ‘સખારામ બાઇનડર’ના ધતૂળધોયા િાતાિરણમારંથી ઊપસરેલી 
લક્મી પાત્ર તરીકરે વતવમર અનરે મૃતયુનુરં એિુરં પ્રતીક બની રિરે છરે, કરે કઠોર િાસત-
વિકતા અનરે સિપનતરરંગ એક જ ઉંબરરે  આિીનરે ઊભારં રિી જાય. સતીશ એલ-
કુરંચિારના ‘ગાબયો’મારં પાત્રોના વિદતૂષકિરેડા કોઈ પરમિરંસ કરે દરેિદતૂતનારં ઉચચાર-
ણો જ રેિારં લાગરે છરે અનરે જીિન સમગ્ની િતાશા બરંધ દીિાલ સાથરે માથારં કતૂટિા 
ફરજ પાડરે છરે. અચયુત િાઝરેના ‘સોફા’ નાટકમારં જીિનના મરંગલ તતિ સમા 
અનાવમકા પાત્ર પરના બળાતકારનરે એનો ખુદ પ્રરેમી જ પ્રાવપ્તનો પયા્કય માનરે 
છરે; અનરે પકરણામરે સિ્ક મરંગલતતિોનુરં સતય િણાઈ જતુરં સૌ અનુભિરે છરે. ‘સોફા’ 
િાસતિિાદી શૈલીએ પ્રસતુત થાય તોપણ એની કવિતા જબબર દૃશયો–કલપનો 
સજ ્કિાની ત્રરેિડ ધરાિરે છરે.

લાભશરંકર ઠાકરના ‘પીળુરં ગુલાબ’મારં અગવત જ ગવત રચી આપરે છરે, અનરે 
સિજાગ્ત અવભનયના માધયમથી નટીનરે જાતઓળખના જ રે પ્રશ્ો ઊભા થાય છરે 
તરે કોઈ પણ આધુવનક માનિીના મિોરા પાછળના ચિરેરાનરે ખુલો કરી દરે છરે. 
મધુ રાય ‘કોઈ પણ એક ફતૂલ’મારં વમથ-ભીંસી કાવમનીનરે, રિસય અનરે સનસ-
નાટીના િાતાિરણ િચચરે આકરી સફર કરાિીનરે, ઇવતિાસ કરે ભતૂગોળ િગરના 
એના પાત્રતિનરે આરરે  મતૂકી અરંધારરે  બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકની ભાષા િરી લરેિાની તાકાત 
ધરાિરે છરે. શ્ીકારંત શાિના ‘વતરાડ’મારં સ્ત્રી-પુરુષના સરંબરંધો અવત તીક્ણ કલમરે 
આલરેખાયા છરે અનરે આગ્િો-પતૂિ્કગ્િોના જાળામારં ફસાયરેલારં પાત્રો પરપીડન-
િૃવતિનરે માનિીય માનરે છરે. બારાડીના ‘જનાદ્કન જોસરેફ’મારં કારકુનોનુરં યુવનયન 
નટમરંડળીના કોરસનરે સમારંતર વિકસતા એિા જનસમતૂિનરે પ્રતીકાતમક કરરે  છરે 
કરે જ રેનો એક પ્રવતવનવધ, એના તથાકવથત આપઘાત પછી, જાતરે પતૂતળુરં બનિા 
ઈસુની જ રેમ સટતૂલ ખભરે લઈનરે પ્રિરેશરે છરે. વચનુ મોદીના ‘અશ્વમરેધ’મારં િણિણતા 
ઘોડા પ્રતયરે રવતભાિ અનુભિતી રાણી મોકિનીની િરેદના નાટ્યોવચત દૃશય-શ્ા-
વય કલપનોની િારમાળા સજ દે છરે. વસતારંશુ યશશ્રચરંદ્રના ‘મકનજી’મારં સુદામાની 
જ રેમ મુઠ્ી તારંદુલરે કૃષણમૈત્રી ઝરંખતો સામાનય જન સારંપ્રત સમાજજીિનનારં િરિારં 
રૂપો પર િસતો રિરે છરે, પણ પ્રરેક્ષકથી િસી ન શકાય એ વસથવત સજી્ક આપરે છરે. 
ભદ્રકાનત ઝિરેરીના ‘તરે છતારં’મારં ભાગલપુરના કરેદીઓની જ નકિ, પણ દરરેક 
પ્રરેક્ષકની દૃવષ્ટ િરાતી િોિાનુરં સબળ વચત્રણ પ્રસતુત થયુરં છરે.

મરંચનોમારં નટ અનરે કદગદશ્કકોનરે િાથરે આ આધુવનક નાટકોએ ગયા બરે 
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દાયકામારં પ્રરેક્ષકોનરે વથયરેટરના બદલાયરેલા કાય્કક્ષરેત્ર અનરે િરેતુનો બળતૂકો અનુભિ 
કરાવયો છરે, કારણ કરે એ બધા મણકાઓ આધુવનક સામાવજક સતયના દોરરે  
પરોિાયરેલા છરે.

આધુવનક નાટકની વિભાિના કરે પ્રસતુવતનુરં વયાકરણ ઘડિામારં પતૂિ્કસતૂકરઓ, 
બટયોલટ બ્રરેખટ, લતૂઇ વપરાનદરેલો, થૉન્કટન, િાઇલડર, સૅમયુઅલ બૅકરેટ, યતૂવજન આયૉ-
નરેસકો, િૅરોલડ વપનટર, ટૉમ સટોપાડ્ક િગરેરરે  નાટ્યકારો, એનતોવનન આતુ્ક, જઝથી 
ગ્તોિસકી, પીટર બ્રુક, કરચાડ્ક શરેકનર જ રેિા વિદરેશ અનરે ઇબ્રાિીમ અલકાઝી, 
િબીબ તનિીર, બી. િી. કારરંથ અનરે રતન વથયમ્ જ રેિા ભારતીય નટ-કદગદશ્ક-
કોએ ભોંય ભારંગી આપી છરે. િળી નૃતયકલામારં ચરંદ્રકલા િગરેરરે . સરંગીતમારં કારરંથ 
િગરેરરે . વિદતૂષકમારં બરંસી કૌલ કરંઈ નિુરં જનમાિરે કરે પછી કફલમકલામારં સતયવજત્ 
રરેથી મારંડી સરંજીિ મિરેતા સુધી આગિારં અવભવયવકત રૂપો ખોતરરે  તો એનાથી 
આધુવનક વથયરેટર આરંદોવલત થયુરં જ છરે. ચાલથી ચરેવપલન અનરે યતૂવજન આયૉનરે-
સકો િચચરે એટલરે તો કડી મળરે છરે કરે ટ્રજૅ રેડી-કૉમરેડીના પ્રકારોના ભરેદ ન રહો 
અનરે પકરણામરે ટ્રજૅી-કૉમરેડી વિકસી, જ રે વસિાય આધુવનક દશ્કન (અનરે પ્રદશ્કન) 
અસરંભવિત બની રિરે.

એકાંકી

એક અરંકિાળુરં નાટક. અરંગ્રેજી શબદ one-act-play માટરે પ્રયોજાયરેલો 
ગુજરાતી પયા્કય. આજ રે વિવિધ અિા્કચીન ભારતીય ભાષાઓમારં જોિા મળતુરં 
એકારંકી સિરૂપ સપષ્ટત: પવશ્મનરે આભારી છરે. તરેના વિકાસનો ઇવતિાસ સોએક 
િષ્કથી િધુ જતૂનો નથી.

સરંસકૃત ચૌદ જ રેટલા એક-અરંકી પ્રકારોની ગણતરી કરિામારં આિી છરે. એમારં 
ભાણ, િીવથ, અરંક, વયાયોગ, પ્રિસન, ઈિામૃગ, રાસક, વિલાવસકા, ઉલાપય, 
શ્ીગકદત િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. પરરંતુ આજનુરં એકારંકી પવશ્મમારં વત્રઅરંકી 
અથિા દીઘ્ક નાટકોની ભજિણી પતૂિદે િચચરે કરે અરંતરે મુકાતારં અનરે અનુક્રમરે પ્રારરં વભ-
કા (curtain raiser), અરંતરાવલકા (inerlude) તથા અનુસાકરકા (after-piece) 
તરીકરે ઓળખાતારં લઘુનાટ્યોમારંથી વિકસયુરં છરે. ગ્ીસ, મધયયુગીન યુરોપ અનરે 
ઇંગલૅનડ-અમરેકરકામારં જુદરે-જુદરે તબક્ રે પ્રજાની ધાવમ્કક િૃવતિનરે પુષ્ટ કરિામારં એક-
અરંકી કરે લઘુ નાટ્યરચનાઓએ ઘણો ફાળો આપયો છરે. પણ એક સિાયતિ કલા-
પ્રકાર તરીકરે છરેક ઓગણીસમી સદીના અરંતમારં અનરે િીસમી સદીના પ્રારરંભમારં 
તરેની રરેખાઓ સુસપષ્ટ બનરે છરે. તરે પછી બરે-અઢી દાયકરે ગુજરાતી ભાષામારં તરેનો 
પ્રાદુભા્કિ થયરેલો જોિાય છરે.
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તરેમારં જુદારં જુદારં દૃશયો િોય પણ મતૂળ એક જ કરેનદ્રસથ શયના અરંશો 
તરીકરે િોય એટલરે રચનાના કરેનદ્રમારં રિરેલા વિચાર કરે સરંિરેદનનરે કોઈ એક ઘટના 
કરે પ્રસરંગનરે અનુષરંગરે િળ દરેિાતો િોય છરે. કયારરેક કયારરેક મુખય અરંશનરે પુષ્ટ 
કરરે  એિી ઉપકથા પણ એમારં લરેખક લાિરે. એકારંકીકારરે  િીસ-પચીસ વમવનટમારં 
ઓછામારં ઓછી સામગ્ીનો ઉપયોગ કરીનરે રચનાનો એક સુકવલપત વપરંડ ઊભો 
કરી એક જ રસનરે સુઘટિ કરતા જઈનરે ચોટ સાધિાની િોય છરે.

લારંબા નાટકની જ રેમ એકારંકીમારં પણ િસતુનો આરરંભ (opening), 
િસતુનુરં ઉદઘાટન (exposition), વિકાસ (development), વિષમ પકરવસથવત 
(dramatic situation), કટોકટી (crisis), પરાકાષ્ા (climax) અનરે સફોટ-અરંત 
(resolution) એિા ક્રમ અવનિાય્કપણરે આિરે. એકારંકીના પ્રારરંભરે િસતુના ઉદઘા-
ટનની થોડીક પળો એિી બની આિિી જોઈએ જ રે િસતુના રિસયનો અણસાર 
પણ આપરે અનરે તરેનરે ઘણી બધી રીતરે અકબરંધ પણ રાખરે. િસતુનો વિકાસ િરેગ 
પકડરે ન પકડરે તયારં સાિ અણધારી કટોકટી આગળ આિીનરે તરે ઊભુરં રિરે નરે 
પ્રરેક્ષકનુરં કુતતૂિલ િધરે અનરે થોડીક જ પળોમારં એકારંકી વિસમયભયા્ક અકલપય અરંત 
ઉપર આિીનરે વિરમરે.

પાત્ર-પકરવસથવતની જુગલબરંધી એિી િોય કરે એ પરસપરનરે રચતારં રિરે અનરે 
ખોલતારં રિરે.

એકારંકીમારં સરંિાદ સરંકલનાનુરં જીિાતુભતૂત તતિ છરે. એકરેએક શબદ, વિરા-
મસથાનો, િાકયનો દ્રુત-વિલરંવબત લય, અધયાિાર રખાયરેલા શબદો, અધતૂરારં કરે 
ત્રતૂટક િાકયો – એ સિ્ક અિીં રચનાનરે આકારિામારં ચોક્સ ફાળો આપરે છરે. ટતૂરંકા, 
અથ્કદ્ોતક, વયરંજનાસભર, પ્રમાણમારં સરળ ગદ્મારં લખાયરેલા સારંભળતારંિેંત 
તતક્ષણ પામી શકાય એિા સરંિાદો એમારં િોિા જોઈએ. એના શબદો તતસમ 
િોય કરે લોકબોલીના પણ એની સરંિાદછટા સિાભાવિક િોિી ઘટરે. રરે કડયો-
એકારંકીમારં પ્રરેક્ષક મરંચ સામરે બરેઠરેલો નકિ િોિાથી એમારં સરંિાદો વિશરેષ પ્રકારની 
માિજત માગી લરે છરે. તયારં સરંિાદ એકારંકીનો કાય્કિરેગ જાળિિા ઉપરારંત પ્રરેક્ષકની 
કલપકશવકતનરે પણ જાગ્ત કરી આપરે તરે જરૂરી બનરે છરે. દૃશયતાનુરં તતિ ભલરે 
તયારં નથી પણ શ્ોતા એ વચત્ર મનમારં રચી રિરે તરેિી સરંિાદ-શબદમારં તાકાત િોિી 
જોઈએ. એકારંકી પણ છરેિટરે વનખરી આિરે છરે. રરંગમરંચ ઉપર રજતૂ થયા પછી જ 
એકારંકી મુખયતિરે તખતા પર ભજિિા માટરે લખાય છરે. એટલરે અવભનયક્ષમતા 
એનુરં વયાિત્કક લક્ષણ બની રિરે છરે. સાકિવતયક નકિ પણ નાટ્યછટાિાળા સરંિાદો, 
િસતુસરંવિધાનની દૃવષ્ટએ પાત્રનારં પ્રિરેશ-પ્રસથાનની તાકક્કક યોજના, દૃશયરચનાનો 
કસબ તથા રરંગમરંચના ખતૂણરેખતૂણાની જાણકારી આિશયક બની રિરે છરે એટલરે 
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રરંગભતૂવમનો પ્રવતપદરે-પ્રવતક્ષણરે એકારંકીકારરે  ખયાલ રાખિો રિરે.

પાશ્ાતય દરેશોમારં એકારંકીનો પ્રભાિ અનરે વિકાસ જોતારં એનુરં મતૂળ ધમ્કપ્ર-
સારના પ્રયોગો સાથરે સરંકળાયરેલુરં જણાય છરે. લોકસમતૂિનરે સીધી રીતરે સપશ્કિાની 
આ સિરૂપની ખાવસયત અનરે શવકતથી પાદરીિગ્ક સારી રીતરે જ્ાત િતો. ગ્ીસ 
જ રેિા દરેશોમારં ખાસ ઉતસિપ્રસરંગોના કદિસોમારં એક-અરંકીના કાઠાની લઘુના-
કટકાઓ ભજિાતી. એ પછીના મધયયુગમારં પણ ધમ્કગુરુઓએ બાઇબલના કરે 
ઈસુજીિનના પ્રસરંગો િણી લઈનરે એ જ વનવમતિ લઈનરે આ લઘુનાટ્યનરે વિસતાયુિં. 
બારમી સદીની આસપાસ દરેિળમારં રજતૂ થતી આિી નાટ્યરચનાઓ ક્રમશ: 
ચોગાનમારં નરે તરે પછી છરેક ગામનરે પાદર આિી પિોંચી. મોરાવલટી પલરેઝના નામરે 
ઓળખાતી આ રચનાઓમારં રજતૂ થતી નીવતબોધની િાતો સામાનય માણસ મ-ુ
ગધભાિરે વનિાળતો અનરે અરંકરે કરતો. પાદર સુધી આિી પિોંચરેલી આ લઘુ નાકટ-
કાઓમારંથી જતરે કદિસરે બાઇબલ કરે ઈસુ વસિાયના વિષયો પણ ઉમરેરાયા; તરેનો 
એક બીજો છરેડો છરેક પ્રાકૃત િાસયરસ સુધી પિોંચયો. ધમ્કગુરુઓના િચ્કસમારંથી 
છતૂ ટરેલી રરંગભતૂવમ આમ પાદરનુરં આવધપતય ધરાિનાર ઇતરજનોના મનોરરંજનનુરં 
સાધન બની.

એકારંકી ઇનટરલયતૂડ તરીકરે પછી જોિા મળરે છરે. ઓગણીસમી સદીના અરંત 
સુધીમારં મુખય નાટકની પતૂિદે ‘કટ્કન-રરેઇઝર’ ભજિિાનુરં િલણ ઉમરેરાય છરે. િળી 
મોડરે સુધી બરેસી શકનાર પ્રરેક્ષકો માટરે ‘આફટર-પીસ’ રૂપરે પ્રસિનાતમક મનો-
રરંજન પીરસાતુરં. જમ્કની, સપરેન, ફાનસ એમ બધરે જ એક-અરંકી સથાવનક રરંગો 
પ્રમાણરે અનરે પલટાતા સમયની સાથરે વભન્ન વભન્ન ચિરેરા ધારણ કરી જીિતુરં 
રિરે છરે.

પૅકરસની ગ્ાનડરે ગી નોલ રરંગભતૂવમ અનરેક રીતરે એકારંકીઓ પ્રસતુત કરતી. 
અમરેકરકામારં ડ્રામૅકટક સકરેચનુરં ચલણ િધુ િતુરં. આગળ જતારં ત્રીસ-ચાળીસ 
વમવનટમારં પતૂરારં થતારં સીધારં લક્ય તરફ ધસી જતારં કટ્કન-રરેઇઝરરે  પ્રરેક્ષકોનરે િધુ 
ઘરેલુરં લગાડ્ુરં. 1903મારં ડબલયુ. જ રેકબની િાતા્ક ‘મરંકીઝ પૉ’ પરથી લતૂઈ પાક્કરરે  
સજ દેલી ટતૂરંકી કૃવત કટ્કન-રરેઇઝર તરીકરે રજતૂ થઈ તયારરે  પ્રરેક્ષકો પર તરેમણરે એિુરં 
કામ કયા્કનુરં કિરેિાય છરે કરે સૌ મુખય નાટક જોયા વિના, કટ્કન-રરેઇઝર પતૂરુરં  થતારં 
જ સરંતોષ પામીનરે ઘરેર ચાલયા ગયા. આમ અિીં એક સિતરંત્ર સિાયતિ કલાપ્રકાર 
તરીકરે એકારંકીએ પોતાનુરં રૂપ વસદ્ધ કયુિં.

વિશ્વયુદ્ધ પછીના ગાળામારં આઇકરશ લરેવખકા લરેડી ગ્રેગરીના સતુતય પ્રયા-
સોનરે લઈનરે એક િાત વસદ્ધ થતી આિી કરે એકારંકીમારં પણ ગરંભીર સરંિરેદનાનરે 
ચકરતાથ્ક કરી શકાય છરે. ગ્રેગરીનુરં ‘રાઇવઝરંગ ઑવ્ ધ મતૂન’, સીંજનુરં ‘રાઇડસ્ક 
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ટ ુધ સી’ અનરે ડનસાનીનુરં ‘ગોલડન ડમુ’ આ પ્રકારના પ્રભાિક એકારંકી પ્રયોગો 
િતા. 1926મારં વબ્રકટશ ડ્રામા લીગ તરફથી પ્રથમ િાર એકારંકી સપધા્ક યોજાય 
છરે. પછી તો િષયોિષદે યોજાતી આિી સપધા્કઓમારં સરંખયાબરંધ એકારંકીઓ આિિા 
લાગયારં. આિી સપધા્કઓનો સકૉટલૅનડમારં પણ આરરંભ થયો. આ રીતરે 20મી 
સદીના પ્રારરંભમારં સિતરંત્ર સિરૂપ તરીકરે તરેનો વિકાસ થયો. િરેરોલડ વબ્રગિાઉસ 
અનરે સીડની બૉકસ જ રેિા સમથ્ક સજ ્કકોએ પણ એકારંકીના કલાતમક સિરૂપનરે 
પ્રકટાિી આપિામારં મિતિની ભતૂવમકા પતૂરી પાડી. એફ. સરેલરેડન વસમથ, કફવલપ 
જિૉનસન, ગોડ્કન બોટોમલરે, જો કોરી િગરેરરેના વિવિધ પ્રયોગોએ પણ ક્રમશ: 
એકારંકીના સિરૂપનરે પકરમાવજ ્કત કયુિં છરે.

અમરેકરકામારં પણ એકારંકીના વિકાસનો ઇવતિાસ અિૈતવનક રરંગભતૂવમ સાથરે 
સરંકળાયરેલો રહો છરે. િૈતવનક રરંગભતૂવમ સાથરે સરંકળાયરેલા ઑગસટસ થૉમસરે 
તરેમારં વિશરેષ ફાળો આપયો. એકારંકીનરે કલાદૃવષ્ટએ શણગારિામારં વિવલયમ 
ડીન િોિરેલસરે, ‘ધ પાલ્કર કાર’, ‘ઇિવનરંગ ડ્રરેસ’, ‘ધ સમોકકરંગ કાર’ િગરેરરે  જ રેિી 
રચનાઓ િડરે સબળ કોવશશ કરી. તરેના પ્રભાિ િરેઠળ મરેથયતૂઝરે પણ ‘વપકચસ્ક 
ઍનડ ધરેટ’, ‘કડવસઝન ઑવ્ કૉટ્ક’, ‘ટ ુમચ વસમથ’ જ રેિારં સુખયાત એકારંકી આપયારં. 
િાસયપ્રધાન એકારંકીઓ આપિામારં બરેનગતૂઝ અગ્રેસર રહા.

અમરેકરકાના એકારંકી ક્ષરેત્રરે બીજી ઉન્નત અિસથા પ્રાપ્ત થઈ તરે ડબવલનના 
એબરે વથયરેટરના સીંજ, યરેરસ અનરે ગ્રેગરીની રચનાઓ લઈનરે આિરેલા કલાકારો 
દ્ારા. એ નાટકો જોયા પછી તયારં ‘ડ્રામા લીગ ઑવ્ અમરેકરકા’ અનરે બીજી અનરેક 
સરંસથાઓ અવસતતિમારં આિી. ‘ડ્રામા લીગ’ તરફથી ત્રૈમાવસક અનરે પછી માવસક 
પત્ર પ્રગટ થિા લાગયુરં. આમ એકારંકીઓ લખાતારં રહારં. પકરણામરે ‘વિસકોવનસન 
પલરેઝ’ નામરે બરે એકારંકીસરંગ્િ પ્રગટ થયા. ‘47 િક્કશોપ વથયરેટર’ના પ્રણરેતા પ્રો. 
બરેકરના પ્રયતનો પણ સપૃિણીય રહા. એ સરંસથાના ચાર એકારંકીસરંગ્િોમારં તરે 
સમયના સુપ્રવસદ્ધ સજ ્કકોની પાણીદાર રચનાઓ સમાવિષ્ટ થઈ િતી.

આ ઉપરારંત વિવિધ વિશ્વવિદ્ાલયો, ‘એકસપરેકરમરેનટલ વથયરેટર’, ‘વથયરેટર 
વગલડ’ ઉપરારંત જયૉજ ્ક વમડલટન, પવસ્કિલ િાઇલડ જ રેિા લરેખકોની પ્રિૃવતિઓ 
એકારંકીનરે િરેગ આપરે છરે. 1911મારં વમડલટનરે પ્રગટ કરરેલ ‘એમબસ્ક ઍનડ અધર 
િન ઍકટ પલરેઝ’ અનરે િાઇલડનો ‘ડોન ઍનડ અધર િન ઍકટ પલરેઝ’ આ 
કદશામારં મિતિના સરંગ્િો પુરિાર થયા છરે. ઓસકર િાઇલડ, ઓ’નીલ, ડોરીસ 
િરેલમરેન, જ રેનરેટ માક્કસ, ડરેવિડ વપનકનસ જ રેિા અનરેક લરેખકોએ પણ એકારંકીના 
સિરૂપનરે વિકસાવયુરં છરે.
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ગુજરાતી એકાંકી

સરંસકૃત કરે અરંગ્રેજીની જ રેમ જ, ગુજરાતના પરરંપકરત (લોક)નાટ્યભિા-
ઈના કરેટલાક િરેશો પણ કમનીય કલાસિરૂપરે એકારંકી જ રેિા લાગરે. મરંચન અનરે 
પાત્રકરેનદ્રી એ ભિાઈિરેશોનરે અિગણિાનરે બદલરે જ રેણરે એનો ખતૂબ જ કૌશલયથી 
ઉપયોગ કયયો, તરે કવિ દલપતરામ ડાહાભાઈના ‘‘વમથયાવભમાન’’ (1871)નુરં 
કુતુબ-િાઘજીનુરં ફારસ કરેટલાક વિિરેચકોનરે મતરે પિરેલુરં એકારંકી છરે. (એમ તો 
1850ની આસપાસ ‘‘એવલફનસટન ઇવનસટટ્યતૂટ’’મારં ‘‘બાલવમત્ર’’ નામરે ભણાિાતા 
પાઠ્યપુસતકમારં ‘‘નાટક એક અરંકનુરં’’ નામરે કરેટલીક કૃવતઓ િતી અનરે કવિ નમ્કદરે 
એ િારંચી િોિાના ઉલરેખ મળરે છરે. તરે છતારં એટલરે દતૂર, એકારંકીના પ્રારરંભનરે, એ 
કૃવતઓની વશવથલતાનરે કારણરે, ખેંચી શકાય તરેમ નથી.)

ગુજરાતના આદ્ એકારંકીકારો નાનાભાઈ ‘િયરાની’ (1832–1900), 
ખુરશરેદજી બાલીિાલા (1852–1913), બમનજી કાબરાજી (1860–1925), 
જિારંગીર પટરેલ ‘ગુલફામ’ (1861–1936) િગરેરરે  ગણાય. માનિમનની વિસરંગ-
વતઓ અનરે િાસયજનક પકરવસથવતઓનુરં વનરૂપણ કરતારં આટલારં એકારંકીઓ 
અનરે લઘુ નાટકો ઉપલબધ છરે : બમનજી કાબરાજીનારં ‘સુખલાલજીનારં સરંકટો’ 
(1890) અનરે ‘ભતૂલો પડરેલો ભીમભાઈ’ (1891); ‘િયરાની’નારં ‘િિરેમાયરેલી 
જર’ (1892) અનરે ‘એ તો રરંગ છરે રરંગ’ (1909); ખુરશરેદજી બાલીિાલાનારં 
‘કાિલાની કચુરંબર’, ‘ખુદાબક્ષ’, ‘ગુસતાદ ઘામટ’ (1893) અનરે જિારંગીર પટરેલ 
‘ગુલફામ’નારં ‘મધરાતનો પરોણો’ (1914), ‘ટોપસી ટિથી’ (1915) અનરે ‘ઘરેરનો 
ગિરંડર’ (1918) િગરેરરે . જોકરે એની પિરેલારં ‘સદરેિરંત સાિવળરંગા’(1883)થી ઠક્ર 
વત્રકમજી માિાણીનુરં ‘‘વમસતર ફતૂલણજીનુરં િાસય’’ (1887) સુધી કરેટલીય બિુપ્ર-
િરેશી વશવથલ લઘુનાકટકાઓ મળરે તો છરે જ. એ જ રીતરે રમણભાઈ નીલકરંઠની 
‘ભોવમયાનરે દીધરેલી ભતૂલથાપ’ િગરેરરે  (‘િાસયમરંકદર’ 1915) અનરે અવતસુખશરંકર 
વત્રિરેદીની ‘તરતનો ગ્ૅજયુએટ મુકુરંદ બી. જોશી’ િગરેરરે  (‘વનિૃવતિ વિનોદ’ 1917) 
અનરે િરંસાબરેન મિરેતાકૃત ‘કાકા ભત્રીજા’ (1918) લઘુનાકટકાઓ પણ નોંધપાત્ર 
છરે. િળી, કરેળિણીપ્રસાર વનવમતિરે આ ગાળા દરવમયાન અનરેક વિદ્ાનોએ અનરે 
કવિઓએ ‘સરંિાદો’ રચયા િતા. એકારંકીનારં રૂપઘાટ એમારં પમાતારં નથી, મુખયતિરે 
એ બધા ‘કથનાતમક નાટક’ િધુમારં િધુ બની રિરે છરે.

ટતૂરંકમારં, આ એકારંકીલરેખન અનરે એની ભજિણી ઉતસાિી નટમરંડળીઓની 
એ ઉતસિકરેનદ્રી પ્રિૃવતિ મનોરરંજન માટરે વિકસી, અનરે તખતાપરકતા એની સૌથી 
મોટી વિવશષ્ટતા 1920–22 સુધી બની રિી. ઉચચ સાકિવતયકતા વસદ્ધ કરિાનો 
એ નાટ્યકારોમારં કરે સરંિાદકારોમારં ભલરે કોઈ ઉદ્દ રેશ નિોતો, પરરંતુ એની ગુણિ-
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તિામારં કોઈ ઓછપ નિોતી. એનુરં કારણ કદાચ એ પણ િતુરં કરે, એના લરેખકો કારં 
તો નટો કદગદશ્કકો િતા અથિા એમનરે તખતાનો સીધો પકરચય િતો.

ગુજરાતી એકારંકીનો ઇવતિાસ સાતરેક દાયકાથી િધુ જતૂનો નથી. પાશ્ાતય 
એકારંકીથી આકષા્કઈનરે નાટ્યસિરૂપનરે ગુજરાતીમારં અિતારિાની પિરેલ કરરે  છરે 
બટભુાઈ ઉમરિાકડયા, યશિરંત પરંડ્ા અનરે પ્રાણજીિન પાઠક. બટભુાઈએ આ 
સદીના ત્રીજા દાયકાના પ્રારરંભરે ‘મતસયગરંધા અનરે બીજારં નાટકો’ (1925) તથા 
‘માલાદરેિી અનરે બીજારં નાટકો’ (1927) એમ બરે સરંગ્િોમારં સુવશ્ષ્ટ અનરે વિચા-
રગભ્ક એકારંકી આપયારં છરે. તરેમના એકારંકીલરેખનમારં ઓસકર િાઇલડ અનરે ઇબસન 
િગરેરરેનો પ્રભાિ છરે. આકષ્કક વિચારકણ, ચબરાક સ્ત્રીપાત્રો અનરે વિવશષ્ટ ઢબના 
સરંિાદતતિનરે લીધરે તરેમનારં એકારંકી સતિદૃવષ્ટએ તરેમજ ઐવતિાવસક દૃવષ્ટએ 
આગિુરં સથાન પ્રાપ્ત કરરે  છરે. પણ આ એકારંકી રચનાઓમારં ત્રણરેક દૃશયો આિરે 
છરે. તરેથી તરેમનુરં બરંધારણ વશવથલ રહુરં છરે. એમની સરખામણીમારં યશિરંત પરંડ્ા 
રરંગભતૂવમ પરતિરે િધુ સજાગ છરે. પણ 1923થી 1933 સુધીની એક દસકાની 
તરેમની આ ક્ષરેત્રની પ્રિૃવતિ અપતૂરતી લાગયા કરરે  છરે. કશુરંક નિુરં કરી જિાનો તરેમનો 
ઉતસાિ તરેમના ત્રણ એકારંકીસરંગ્િમારં પ્રકટતો જણાય છરે. આદ્ વત્રપુટીના ત્રીજા 
એકારંકીકાર પ્રાણજીિન પાઠક નતૂતન સાકિવતયક બળોનરે સુપરેરરે  ઝીલરે છરે.

આ દરવમયાન એકારંકીનો અવભનયિૃવતિનો મકિમા િધરે છરે. ગજ રેનદ્રશરંકર 
પરંડ્ા, દુગદેશ શુકલ, શારદાપ્રસાદ િમા્ક, રમણ િકીલ િગરેરરેએ આ ગાળામારં 
એકારંકીક્ષરેત્રરે મિતિનુરં પ્રદાન કયુિં છરે.

એકારંકીના વિકાસની દૃવષ્ટએ મિતિના બનરેલા 1930–1940ના દશકા 
દરવમયાન આ ગદ્વનભ્કર નાટ્યરૂપના ખરેડાણમારં કવિઓએ આગરેિાની લીધી છરે. 
ઇનદુલાલ ગારંધીએ ‘નારાયણી અનરે બીજારં નાટકો’(1932)થી મારંડીનરે ‘પથથરનારં 
પારરેિારં’ (1947) સુધીના છ જ રેટલા એકારંકીસરંગ્િો આપયા છરે. છરેલા સરંગ્િમારંનુરં 
‘પગરખારંનો પાવળયો’ નામનુરં પ્રિસન તરેમની નાટ્યશવકતનુરં લાક્ષવણક દૃષ્ટારંત છરે.

ઉમાશરંકર જોશીનો એકારંકીનો સરંગ્િ ‘સાપના ભારા’ 1936મારં બિાર પડરે 
છરે અનરે એકારંકીની વિકાસયાત્રાનુરં એ પ્રથમ સીમાવચિન બની રિરે છરે. આમારં 
ગ્ામીણ જીિનનુરં િાસતિલક્ષી આલરેખન તદ્દન તળપદી સરંિાદબાની તથા અલપ-
તમ સામગ્ી આસિાદ્ વિશરેષતાઓ છરે. 1951મારં પ્રગટ થયરેલા તરેમના બીજા 
સરંગ્િ ‘શિીદ’મારં શિરેરી જીિન એકારંકીનો વિષય બનરે છરે.

કવિ કૃષણલાલ શ્ીધરાણીના ‘િડલો’(1931)ની ટાગોરી છારંટની કવિતા 
તથા મરેટરવલરંકની શૈલી જ રેિી રૂપકગ્રંવથના કારણરે એકારંકીલરેખન વિશરે નિો મરોડ 
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ઊપસયો. ‘સોનપરી અનરે બાળનાટકો’(1933)મારં બાળનાટકો કરતારં સાકિવતયક 
રુવચની સુિાચય નાકટકાનો આકાર ઘતૂરંટાયો છરે. ત્રીજો સરંગ્િ ‘વપયો ગોરી’ (1946) 
અવતઅિા્કચીન રચનાકૌશલય, પ્રયોગવનષ્ા, િળિી કટાક્ષલક્ષી તથા િાસતવિક 
વિષાદમય નાટ્યક્ષણ બદલ યાદ રિરેશરે. ‘િરંઠરેલારં અનરે બીજી નાકટકાઓ’ (1934) 
િડરે ઝિરેરચરંદ મરેઘાણીએ તથા ‘રાખનારં રમકડારં’ (1940) િડરે ભાસકર િોરાએ 
સમકાલીનોનુરં ઠીક ધયાન ખેંચયુરં િતુરં.

ચનદ્રિદન મિરેતાએ ‘અખો િરિિુ અનરે બીજારં નાટકો’ (1933) તથા 
‘પ્રરેમનુરં મોતી અનરે બીજારં નાટકો’(1937)ની કરેટલીક લઘુનાકટકાઓની િળિી, 
કટાક્ષસભર તથા સફતૂવત્કલી નિતર નાટ્યમાિજતથી એકારંકી સિરૂપનો એક નિો 
ખતૂણો કાઢી આપયો અનરે ‘ધારાસભા’, ‘દરેડકારંની પારંચશરેરી’ જ રેિી કરેટલીક રચના-
ઓએ અવભનયશોખીન િગ્કનરે પ્રરેરણા આપી. ‘રરંગભરંડાર’(1953)ની રચનાઓ-
મારં તરેમણરે એકારંકીની પરેટા નીપજ માની લરેિાયરેલા રરે કડયોરૂપકના શ્ાવય પ્રકારની 
ક્ષમતા નાણી બતાિી છરે.

અિરેતન રરંગભતૂવમના ઉતકષ્ક ટાણરે જયરંવત દલાલનો ‘પ્રિરેશ’ પણ વન-
ણા્કયક મિતિનો બની રિરે છરે. ‘જિવનકા’ (1940), ‘પ્રિરેશ બીજો’ (1950), 
‘ત્રીજો પ્રિરેશ’ (1955) અનરે ‘ચોથો પ્રિરેશ’ (1957) એ ચાર સરંગ્િોની એકારંકી 
રચનાઓમારં દલાલરે સભય શિરેરી સમાજની પાત્રપ્રસરંગસૃવષ્ટનુરં વનવમતિ લઈ 
િાસય, વયરંગ, કટાક્ષ તથા િક્રોવકત દાખિતી ગદ્છટા પ્રયોજીનરે એકારંકીનુરં નિુરં 
િાવચક પકરમાણ અનરે રોચક પ્રયોગશીલતા વસદ્ધ કયાિં. ‘સોયનુરં નાકુરં’, ‘બરેસો 
વનશાળરે’, ‘દ્રૌપદીનો સિકાર’ જ રેિી રચનાઓ એકારંકી તરેમજ અવભનયક્ષરેત્રના 
વિકાસ માટરે ઉપકારક બની રિી.

એકારંકીના અનય લરેખકોમારં ર. િ. દરેસાઈ, િરંસા મિરેતા, ધનસુખલાલ મિરેતા, 
ઉમરેશ કવિ, પુષકર ચરંદરિાકર, યશોધર મિરેતા, રરંભાબિરેન ગારંધી, પન્નાલાલ 
પટરેલ, ‘જયવભખખુ’, પ્રાગજી ડોસા, ગુલાબદાસ બ્રોકર, પ્રબોધ જોશી, કફરોઝ 
આરંકટયા, નરંદકુમાર પાઠક, મધુકર રારંદરેકરયા, જયરંવત પટરેલ િગરેરરેએ એકારંકીની 
દૃશય-શ્ાવય અથ્કસાધકતાનરે પોતપોતાની સતૂઝ-શૈલી પ્રમાણરે આલરેખી. મકડયાના 
‘રરંગદા’ (1951), ‘વિષવિમોચન’ (1955) તથા ‘રકતવતલક’ (1956) એ ત્રણ 
એકારંકીસરંગ્િમારં વિષય, શૈલી તથા ભાિવનરૂપણનુરં આસિાદ્ િૈવિધય જળિાયુરં 
છરે. વશિકુમારરે  ‘પારંખ વિનાનારં પારરેિારં’ (1952), ‘સોનાની િારંસડી, રૂપાની 
િારંસડી’ (1959) જ રેિા એકારંકીસરંગ્િોમારં મુખયતિરે રરે કડયો તથા રરંગભતૂવમની જરૂ-
રતનરે અનુલક્ષીનરે સાયાસ પ્રયોગશીલ રચનાઓ આપી છરે.
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શાળા, કૉલરેજો, વિશ્વવિદ્ાલયો તથા અનય સરંસકારમરંડળોની અવભનયપ્રિૃ-
વતિનરે જીિરંત રાખિાની કામગીરી પણ એકારંકીએ પાર પાડી છરે.

છરેલા બરે-અઢી દાયકામારં રરંગભતૂવમ ક્ષરેત્રરે નિો િળારંક આિતારં અનરે ઍનટી-
-ડ્રામા કરે ઍનટ્રી-વથયરેટર તરફનો ઝોક િધતારં એકારંકીનુરં સથાન ઍબસડ્ક નાટકરે 
લીધુરં જણાય છરે. આિારં ઍબસડ્ક નાટકોનુરં તરંત્ર સાિ જુદુરં છરે. શતૂનયતા, િતાશા કરે 
િરેદનાનુરં કોઈ સતૂત્ર એમારં િોય છરે. સરંિાદો પણ અસરંબદ્ધ લાગરે. ટતૂરંકમારં વયિસથા-
નરે ખોરિી આિારં ઍબસડ્ક નાટક લખાય છરે. અલબતિ એની અવયિસથાનુરં એક 
વનવશ્ત માળખુરં તો છરે જ. પવશ્મના સૅમયુઅલ બૅકરેટ, આયૉનરેસકો, તાદુ્ક િગરેરરેના 
પ્રભાિ િરેઠળ લાભશરંકર ઠાકર, વચનુ મોદી, શ્ીકાનત શાિ, સુભાષ શાિ, મધુ 
રાય, મિરેશ દિરે િગરેરરેએ ગુજરાતીમારં ઍબસડ્ક નાટકનો આકાર ઉપસાવયો છરે. 
એિારં કરેટલારંક ઍબસડ્ક નાટકોના સરંગ્િ પણ પ્રગટ થયા છરે. ઍબસડ્કની વિચાર-
સરણીનો કરંઈક આયાતી – ઉછીનો ઉનમરેષ ગુજરાતી સાકિતયના ભાિજગતમારં 
ઝાઝુરં જીવયો નકિ પણ એ વનવમતિરે ગુજરાતી એકારંકીની આઠરેક દાયકાની યાત્રામારં 
નિુરં રસપ્રદ િિરેણ જોિા મળુરં અનરે તરેનરે ગરંભીર અવભવયવકતનુરં નિુરં પકરમાણ 
મળી શકયુરં.

આ બધા લરેખકોની કૃવતઓ અનરે એમની ભજિણીઓનરે જો તપાસિામારં 
આિરે, તો એ બધામારં જ રે સમાન તતિો દરેખાય છરે, તરે છરે શૈલીપરકતા (સટાઇ-
લાઇઝરેશન), ‘ઐવતિાવસક’, ‘પૌરાવણક’, ‘ગ્ીક’, ‘સરંસકૃત’ કરે ‘ભિાઈ’ શૈલી 
(સટાઇલ) તરીકરે આ શૈલીપરકતા સમજિાની નથી, પરરંતુ ભરતમુવન જ રેનરે ના-
ટ્યધમથી કિરે છરે, તરે મુજબ નાટ્યકાર જ રે ‘ફરેમ’, દૃવષ્ટકોણ અનરે અવભગમથી 
નાટ્યક્ષણ પકડરે અનરે પાત્ર, ભાષા અનરે વનકિત-િાણી(sub-text)થી એનરે વનરૂપરે; 
અનરે નટ-કદગદશ્કક રરંગસથળ (એટલરે કરે તખતો કરે એિા કોઈ પણ મરંચનસથળની 
જગયાનરે) મરંચનની ભાષાથી પ્રયોજી નાટ્યધમથી અવભવયવકત કરરે  તરે શૈલીપરકતા. 
એ રીતરે આયૉનરેસકો ‘ચરેસ્ક’ અનરે જયારં જીનરેનારં ‘મરેઇડસ’ કરે ‘બાલકની’ િગરેરરે  
નાટકો શૈલીપરક અવભવયવકત છરે.

નળમારંથી ટપકતા પાણી કરે દતૂધનારં ઊભરાતારં ફીણનરે જોઈ રિરેતો નાયક 
પોતાની વસથવત જ રે વબરંદુએથી િણ્કિરે છરે, એ ‘ઍબસડ્ક’ નથી લાગતી (‘બાથટબમારં 
માછલી’). ધીમરે ધીમરે ઓગળતા જતા અવસતતિનો ‘મનસુખલાલ મજીકઠયા’નરે 
અનુભિ થાય છરે અનરે માત્ર ડતૂચો િળીનરે ખતૂણરે પડરેલા પોતાના ઝભભામારં વન-
રાકારતા અનુભિરે છરે, એ પણ મરંચનક્ષમ શૈલીપરક દૃશય છરે. ધીમરે ધીમરે ‘િૃક્ષ’ 
બની જતા દાદાનરે એના પુત્ર-પૌત્રો કાપીનરે ટરેબલ બનાિી દરે છરે, એની પ્રકક્રયાય 
નિી નાટ્યક્ષણ સજ દે છરે. ‘ખીચડી’ના ઓડકાર પછી યમદરેિના ભયરે સતત ખાધા 
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કરતો માણસ, અનરે એથીય ત્રસત થઈનરે યમદરેિનરે શરણરે જતો માણસ શૈલીપર-
કતાથી જ લાભશરંકરરે  ચીતયયો છરે.

એિુરં જ મધુ રાયના ‘અશ્વતથામા’મારં દ્રૌપદીના ગભ્કનરે દભ્ક શરરે  િીંધિા 
અરંધારરે  અથડાતા અશ્વતથામાનુરં શૈલીપરક વનરૂપણ છરે. ‘ચાિિુરં’થી ‘ઝરેરિુરં’ 
સુધીની ગવત કરે ‘આપણુરં એિુરં’મારં ટરેવલફોન બુથ અનરે માણસની એકરૂપ મરંચ-
નક્ષણો શૈલીપરકતાથી જ પામી શકાય. ‘ઝુમરી તલૈયા’ અનરે ‘કાગડા-કાગડી’ 
સથળ અનરે સમયનરે નિો અથ્ક આપરે છરે. શ્ીકારંત શાિ એના ‘સાત િજાર સમુદ્રો’ 
કરે ‘એકારંતની અડોઅડ’મારં માનિમનનારં ઊંડાણોમારં એ જ સટાઇલાઇઝડ ઢબરે 
ભાિકોનરે નાટ્યઅનુભતૂવત કરાિરે છરે. એ જ રીતરે અસદથી ઘરેરાયરેલુરં દરંપતી ઘરંટડી 
વિના ટરેવલફોન સારંભળરે અનરે પછી તો ઘરની કોઈ પણ િસતુનો ટરેવલફોન માઉથ 
તરીકરે ઉપયોગ કરરે  – એ ભરડો લઈ બરેઠરેલી સમકાલીન સામાવજક અવનષ્ટ 
પકરવસથવતનુરં શૈલીપરક આલરેખન િસમુખ બારાડીએ ‘ટરેવલફોન’ એકારંકીમારં કયુિં 
છરે. શિરેરના ઘોંઘાટમારં ડતૂબકીઓ ખાતો ‘િીરો’ નોકરીની અરજીઓ પર કટકકટો 
ચોડતારં જીભરે લાગરેલા ગુરંદરથી તાળિરે ચીટકી ગયરેલી જીભરે બતૂમ પણ ન પાડી 
શકરે, એ વસથવત એ ‘સરંભવિત કાળ’મારં જીિિા મારંડરે, એિા બારાડીના ‘િીરો’ 
એકારંકીનુરં મરંચન શૈલીપરકતા વિના થઈ શકરે ? પ્રલરંબ એકારંકી ‘જનાદ્કન જો-
સરેફ’મારં એટલી જ શૈલીપરકતા કલાકયોના કોરસ, યજ્ાકદના કક્રયાકારંડ અનરે 
પતૂતળુરં બનિા જાતરે જ પોતાના માટરે સટતૂલ લઈનરે ઈસુ વરિસતની જ રેમ આિતા 
જોસરેફમારં બારાડીએ આલરેખી છરે.

આ બધારં િજી ગઈ કાલરે લખાયરેલારં એકારંકીઓ છરે. િીસમી સદીના આઠ-
મા-નિમા દસકાનો એ ફાલ છરે. કરેટલાક એકારંકીકારો શૈલીપરકતાની કદશાએ 
આ લઘુનાટ્ય વસદ્ધ કરી રહા છરે. એની અવભનયક્ષમતા કરે તખતાપરકતા 
બીજા તબક્ા કરતારં વિશરેષ રીતરે બિુપકરમાણીય છરે, એ આ એકારંકીઓનારં 
અિારનિાર થયરેલારં મરંચનો પરથી ભાિકોનરે લાગયુરં જ છરે. આ કદશાનારં િધુ 
પકરણામોની ભાિકો મીટ મારંડીનરે રાિ જોતા બરેઠા છરે, કારણ કરે લાભશરંકર, મધુ, 
ચીનુ, શ્ીકારંત, બારાડી િગરેરરે  િજી સકક્રય છરે.

આખા આ છરેલા દાયકા દરવમયાન ઉતસિો-મરેળાિડાઓમારં એકારંકીઓની 
પરરંપકરત રજતૂઆતો, નાટ્યતાલીમ માટરે એકારંકીઓનુરં મરંચન તરેમજ નાના-મોટા 
પાયરે થતા (‘‘ગુજરાત સમાચાર’’, ‘‘આઈ.એન.ટી.’’ િગરેરરે ) મિોતસિોમારં અનરેક 
એકારંકીઓ ભજિાતારં રહારં છરે; અનરે એ રીતરે નટો-કદગદશ્કકોનરે પ્રલરંબ નાટકો માટરે 
તાલીમ મળી રિી છરે. જોકરે નજર કરિા બરેસીએ તો એકારંકીલરેખનરે જ રેટલુરં કરંઈ 
વસદ્ધ કયુિં છરે, એ કરતારં ઓછુરં એના મરંચનમારં વસદ્ધ થયુરં છરે. ગુજરાતી ‘‘ઍબસ-
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ડ્ક’’ એકારંકીઓનુરં જ રેિુરં બનયુરં િતુરં, એિુરં જ ગુજરાતી શૈલીપરક એકારંકીઓનારં 
મરંચનમારં બનયુરં છરે. મરંચન વિના અધતૂરપ અનુભિતો લરેખક કરેમ લખયા કરતો 
િશરે, એ સમજિુરં મુશકરેલ છરે. તરે છતારં અમદાિાદની નાટ્યસરંસથાઓ ‘િઠીવસરંગ 
વિઝયુઅલ સરેનટર’, ‘સપ્તવસરંધુ’, ‘કોરસ’, ‘ગૅરરેજ સટકુડયો વથયરેટર’ અનરે િડોદ-
રાની ‘રરંગાિવલ’નારં કરેટલારંક એકારંકી-મરંચનો ભાિકોની દાઢમારં રિી ગયારં છરે. આ 
બધામારં વનમરેષ દરેસાઈ અનરે ભરત દિરેના પ્રદાનનરે ખાસ નોંધિુરં જોઈએ, તો બીજી 
બાજુ િડોદરામારં પી. એસ. ચારી િગરેરરે  મરંચનસતૂઝ વિકસાિી રહા છરે.

આઠમા દાયકાની શરૂઆતમારં ગુજરાતમારં તતકાલીન સામાવજક પકરવસથ-
વતનરે ઝીલતારં શરેરીનાટકોનો તરરંગ ઊઠ્યો. ઉતસાિી યુિક-યુિતીઓ અનરે સ્ત્રી-
મરંડળો એમારં સકક્રય બનયારં. એ દરવમયાન બરંગાળના લરેખક-કદગદશ્કક બાદલ 
સરકારરે  અમદાિાદમારં ચારરેક નાટ્યતાલીમ-કાય્કશાળાઓ યોજી પણ તખતા પર કરે 
શરેરીઓમારં તરે મરંચન-અવભવયવકત પામી શકી નથી. એમારં શરૂ થઈ ટરેવલવિઝનની 
પ્રાયોવજત વસકરયલો, નાટ્ય-કાય્કક્રમો. ઝડપી વયાપક પિોંચ, ઝગમગાિતારં 
િીજાણુ સાધનો અનરે તિકરત આવથ્કક લાભથી આકષા્કયરેલા લરેખકો-નટો રરંગભતૂ-
વમથી વિમુખ થયા, અનરે પ્રરેક્ષકો ‘‘ગૃિરે વસથત’’ થયા. આ પ્રકક્રયા અલપજીિી િશરે, 
એિી આશા રાખીએ.

આ રીતરે 1871–1921 (પારસી નટો-લરેખકો દ્ારા) તખતાપરકતાનો પિરેલો 
તબક્ો; 1922–1930 (બટભુાઈ-પરંડ્ા િગરેરરે  દ્ારા) સાકિવતયક નિએકારંકી-
ઓનો રચનાકાળ; 1930–40 (ઉમાશરંકર િગરેરરે ) કવિઓ દ્ારા નાટ્યલરેખન; 
194050ની િચચરે (રરે કડયો જ રેિા સમતૂિ માધયમ અનરે નાટ્યમરંડળીઓ દ્ારા 
આયોવજત મરંચનથી જયરંવત દલાલ િગરેરરેના) સમાજાવભમુખ એકારંકીલરેખન-
નો તબક્ો; 1951–66 િચચરે (મકડયા, વશિકુમાર અનરે પ્રબોધ જોશી િગરેરરે  
દ્ારા) તખતાપરકતાનો બીજો તબક્ો; 1966થી પારંચ િષ્કનો ‘ઍબસડ્ક’નો િાયરો 
અનરે 1971 પછીનો એકારંકીલરેખનનો શૈલીપરકતા(સટાઇલાઇઝરેશન)નો તબક્ો 
ગુજરાતી એકારંકીના 120 િષ્કના લરેખન, ભજિણી તિારીખમારં સુસપષ્ટ તરી 
આિરે છરે.

l
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2. નાટ્યપ્રિૃવતિ

નાટ્યપ્રિૃવતિ : યુરોપમાં

ઇટાલી : મધયયુગમારં ધમ્કપ્રચાર અથદે ઉતસિો દરવમયાન નૃતય સાથરે પદ્-
સરંિાદોિાળારં દૃશયો રજતૂ થતારં; પરરંતુ ઇટાલીની વિવશષ્ટ સરંસકૃવતની છાપ ઊઠરે 
એિુરં તો તરેરમી સદીમારં ‘લાઉડી’ મરંચનમારં અનુભિાય છરે. તરેઓ એમારં ગૉ-
સપરેલની કથાઓ, ભવકતગીતો, સરંિાદો અનરે નાટ્યાતમક સિારંગો રજતૂ કરતા. 
એમારંથી ‘સાક્રરે રાપ્રરેઝરેનટાવઝઓ’નુરં સમતૂિગાનનુરં રૂપ પણ પ્રગટ્યુરં, જ રે વગરજાઘરો 
અનરે ખુલી ગલીઓમારં પ્રસતુત થતુરં. એ પછી આિરે છરે વજરાલડી(1504–73)
નારં કરેટલારંક નાટ્યસજ ્કનો, જ રેમારં કરુણારંવતકાઓ વિશરેષ છરે; પછી વસકોવગ્નનીએ 
આ કરુણ નાટ્યપરરંપરાનરે આગળ ધપાિી. ઇટાલીના આ પુનરુતથાનના ગાળાનારં 
નાટ્યસજ ્કનોમારં મરેલોડ્રામાનુરં સિરૂપ પણ વિકસયુરં. એમારં િાતા્કતતિ અનરે અવભનય 
ઉચચકોકટનારં િોિા છતારં કલપનાનરે પતૂરો અિકાશ નિોતો મળતો. પછીના 
ગાળામારં કૉમરેડી નાટકોનો પ્રચાર િધયો. એના નોંધપાત્ર રરંગકમથી અનરે લરેખકો તરે 
એકરઓસતો (1474–1533) અનરે મચયાિરેલી (1469–1527). એ બરંનરેએ પ્રવશષ્ટ 
કથાઓનરે સિજપણરે રજતૂ કરી અનરે હૃદય અનરે બુવદ્ધ બરંનરેનરે સરંતોષ થાય એિારં 
સજ ્કનો કયાિં. જયારરે  આરરેટીનો(1492–1556)નારં સજ ્કનોમારં પ્રરેમ અનરે લોભમારં 
મતૂખ્ક બનતારં પાત્રો પ્રસતુત થયારં છરે.

કૉમરેકદયા દરે લ આત્ક એટલરે કરે કૉમરેડી જ રેનો વયિસાય છરે તરે ઇટાલીનુરં 
એક રીતરે સાિ કમનીય અનરે બીજી રીતરે સરંઘરેડાઉતાર ઘાટઘતૂટ સાથરેનુરં વન-
યમબદ્ધ મરંચન કલાસિરૂપ છરે. રોમન મતૂક અવભનય અનરે રરેનરેસારંસ િખતનારં 
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ઠઠ્ાવચત્રોમારંથી એનો વિકાસ થયાનુરં મનાય છરે. એના કરેનદ્રમારં નટ-નાટ્યકારની 
ભતૂવમકા ભજિતી વયવકત મુખય રિરેતી. વનવશ્ત પાત્રાલરેખનો રજતૂ કરિા એટલા 
જ વનવશ્ત નટો, અનરે એમણરે પિરેરિાનારં મિોરારં િગરેરરેની મદદથી મુખય નટ 
લોકો સમક્ષ ‘લીલાનાટ્ય’ (improvisation) કરરે . એના એક રરંગકમથી કાલમોની 
કૃવતઓમારં ફારસ બનરે એિા પ્રસરંગો, લોકબોલી, ઠઠ્ામશકરી અનરે એની પ્રસતુવત-
મારં રોજ રેરોજની નિીનતા દરેખાતારં. અલબતિ, આ રજતૂ કરિા એકબીજાનરે સારી 
રીતરે સમજીનરે ટરેકો આપરે એિા નટ-સિાયકો જોઈએ. આ કરંપનીઓનરે પૅકરસમારં 
રજતૂઆતનો મોકો મળરે એ ગમતુરં અનરે અનરેક કરંપનીઓની એિી પ્રસતુવતઓ 
જોઈનરે ફેંચ કૉમરેડી નાટક પર એની ભારરે  અસર દરેખાઈ આિી. કૉમરેકદયા દરે લ 
આત્કની નટકરેનદ્રી નાટ્યપરરંપરામારં ધીમરે-ધીમરે જ રે વિકૃવત આિી એનરે નાટ્યકારો 
દ્ારા સકક્રય માગ્કદશ્કન આપિાનો આગ્િ ગોલદોની નામના નાટ્યકારરે  રાખયો. 
જોકરે કાલયો ગોઝીએ એનો વિરોધ કયયો; અનરે નટનુરં સિાતરંત્રય જાળિી રાખિા 
કૃવતની પ્રસતુવતમારં થોડા ફરેરફારો સતૂચિી, કથાના વનવશ્ત અરંત જ રેિા સુધારાઓ 
કયા્ક. ગોલદોની(1707–93)એ અનરેક નાટકોથી ઇટાલીની નાટ્યકલાનરે ઉચચ 
વશખરરે  બરેસાડી, અનરે દોઢસો પદ્ કૉમરેડી નાટકો, દસ કરુણ નાટકો અનરે એરંશી 
જ રેટલા મરેલોડ્રામા લખયારં િતારં. જીિનના અરંતભાગમારં એ પૅકરસમારં જઈનરે િસયા 
અનરે મોવલયરેરના અનરે વપરારંદરેલોના આગમનનારં એરંધાણ આપયારં. ઓગણીસમી 
સદીના કરેટલાક નાનામોટા નાટ્યકારો પછી ઇબસનની અસર નીચરે ઇટાલીની 
રરંગભતૂવમએ મોટો િળારંક લીધો. એ પછીના સિુથી મોટા નાટ્યકાર તરે લતૂઈજી 
વપરારંદરેલો (1867–1936). સતય અનરે ભ્રાવનતની િચચરેની રરેખા ભતૂરંસી નાખતારં 
અનરેક નાટકો વપરારંદરેલોએ લખયારં છરે, જ રેમારં ‘વસકસ કૅરરેકટસ્ક ઇન સચ્ક ઑવ્ 
ઍન ઑથર’ િગરેરરે  માટરે એમનરે 1935મારં નોબરેલ પુરસકારથી નિાજિામારં આવયા 
િતા. જગતના દસ મોટા નાટ્યકારોમારં એમનુરં નામ મતૂકિુરં પડરે એિી કલા અનરે 
ખયાવતના એ અવધકારી બનયા. આખા યુરોપમારં જયારરે  િાસતિિાદની પકડ િતી 
તયારરે  એનરે નિુરં પકરમાણ વપરારંદરેલોએ આપયુરં.

વપરારંદરેલોએ જગતનરે વમથયા ગણાવયુરં એથી તતકાલીન આપખુદ મુસોવલ-
નીએ એમનારં નાટકોનરે ફાસીિાદવિરોધી ઠરાિી તરેના પર પ્રવતબરંધ મતૂકયો િતો. 
એમ તો લરંડનમારં પણ થોડા િખત માટરે ‘વસકસ કૅરરેકટસ્ક’ નાટકનરે વબ્રકટશ જનતા 
માટરે ‘અયોગય’ જાિરેર કરિામારં આવયુરં િતુરં.

પછીના નાટ્યકારોમારં સટીફાની, એનતોમરેલી, કસરેલા અનરે વચયારરેલી ખતૂબ 
નોંધપાત્ર ગણાય. એમારં અગ્રેસર રહા દાકરયો ફો; રાજકીય કટાક્ષો કરતારં 
એમનારં નાટકો ‘એવકસડરેનટલ ડરેથ ઑવ્ ઍન ઍનાકક્કસટ’, ‘વમસટરેરો બુફો’ િગરેરરે  
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માટરે એમનરે નોબરેલ ઇનામ એનાયત થયુરં છરે.

જમ્કની : જમ્કનીમારં યુરોપના અનય દરેશોની જ રેમ દરેિળની સતિા, બાઇબલ-
ની કથાઓ, પાદરીઓનુરં મરંડળ, નીવતચચા્ક અનરે મતૂખા્કઓનો મરેળો એ બધારંમારંથી 
નાટક પારંગયુિં. જમ્કન ભાષામારં મતૂખ્કનરે માટરે ‘નાર’ શબદ છરે. એનુરં નાટ્યપ્રિૃવતિ 
પર ઘણુરં િચ્કસ્ િતુરં. એ પકરવસથવતમારં 1550મારં િાનસ શાસ્શ પ્રૉટરેસટરંટ નામના 
એક માણસરે એક મિતિની િાત ઉચચારી કરે આપણા પોતાના સથાન વિના નાટક 
થઈ જ ન શકરે, એટલરે નયતૂરરેમબગ્ક ગામમારં એક મથીકસ નામનુરં પડતર પડરેલુરં 
મકાન એણરે લઈ લીધુરં, અનરે તયારં સાદામારં સાદી રીતરે, સાદા પરદા િડરે નાટકો 
ભજિિાનુરં શરૂ કયુિં. અરંક – એક િોય કરે બરેપારંચ કરે છ િોય, તરેની જોડરે એનરે 
તમા નિોતી. જુનિાણી ઢબરે નાટકો રજતૂ કરતારં કરતારં એણરે નટોનરે કરેળિિા પણ 
મારંડ્ા. 1596 સુધી આ પ્રિૃવતિ ચાલી. દરવમયાન અરંગ્રેજ કૉમરેકડયનોની એક 
ટોળી ફરતી ફરતી તયારં આિી. આસપાસના જમ્કન ઠાકોરોનરે આ િાતમારં રસ 
પડ્ો અનરે પોતાના વિશાળ કકલામારં આ ટોળીનરે વનિાસસથાન આપી, નાટકો 
કરિાની પ્રિૃવતિ આદરી. એમારં જુદી-જુદી મરંડળીઓમારં અરંગ્રેજ નટો તથા ફરેનચ 
નટો આિતા-જતા. િચચરે િળી આડોશ-પાડોશના દરેશોમારં લડાઈ જાગતી એટલરે 
આ પ્રિૃવતિઓ મોળી પડતી, તો ફરી િળી િાઇડલબગ્ક જ રેિા વિદ્ાના ધામમારંથી 
લૅકટન નાટકો સરંશોધાયારં અનરે એમ ટકુડરે ટકુડરે નાટકનારં પારણારં બરંધાયારં. એના 
બ્રુનસવિગ પ્રારંતના ડ્ુક લુડવિકમારં નાટ્યલરેખકની શવકત િોિાથી, તયારં નાટકો 
અનરે ખપજોગી નાટકશાળા ઊભી કરિાના પ્રયતનો થયા.

શરૂઆતમારં મોટરેભાગરે શરેકસવપયરનારં નાટકોની શરૂઆત થઈ. એમારં 
‘િૅમલરેટ’ અનરે ‘રોવમયો ઍનડ જુવલયટ’ જામયારં. ‘િૅમલરેટ’નારં ભતૂત પાછળ થોડો 
ચડભડાટ પણ થયો. એટલામારં એક શોડર નામનો નાટ્યરવસક પરેદા થયો, અનરે 
િાઇમર ગામમારં તયારંના ડ્તૂકરે નાટકો ભજિિામારં રસ દાખવયો. યરેલૅનડ નામના 
નટરે 1779મારં તખતા પર ‘રરેબારીશ’ ભજવયુરં. વશલર નામરે જમ્કનીના વિખયાત 
કવિએ નાટકો પર પણ િાથ અજમાવયો. એણરે 1782મારં ‘ધ રૉબર’ નાટક રજતૂ 
કયુિં. એ નાટક પરંકાયુરં. િળી ગટરેએ ‘સટ્રમ ઍનડ ડ્રમ’ નામની કૃવત કાવયમારં લખી 
તરે પણ ચાલી. 1788મારં એનુરં બીજુ રં સફળ નાટક ‘ઑગમૉનટ’ બલૅનક િસ્કમારં 
લખાયુરં. તરે પછી ફરી વશલર ઝળકયો અનરે િાઇમર દરબારમારંના ઇફલૅનડ નટરે 
એનુરં નાટક ભજવયુરં. દરવમયાન િૉલતરેરરે  નટોની એક ટોળી સાથરે બવલ્કનમારં ફરેનચ 
ઑપરેરા ભજવયો એની ભભકની જમ્કની પર સારી અસર પડી.

સતિરમી સદીમારં કૅથવલક અનરે પ્રૉટરેસટરંટના ઝઘડા િધયા. જાિરેરમારં આવયા. 
એની નાટક પર માઠી અસર પણ પડી. નટ ગોલડફીલડરે એની પતનીની મદદથી 
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અનરે બીજા નાટકકાર િુલફની સિાયથી જમ્કનીના નાના ઉમરાિોમારં નાટકનરે 
લોકવપ્રય બનાવયુરં. દરવમયાન એ લોકોએ શરેકસવપયરનુરં ‘જુવલયસ સીઝર’ જોયુરં. 
લરેવસરંગ નામના નાટકકારરે  ‘સારા વસમપસન’ લખયુરં. 1753મારં િૅમબુગ્કમારં પિરેલી 
જમ્કન એકૅડરેમી સથપાઈ. િરેન્ી કલીસટ નામના નાટકકારરે  સારારં ફાસ્ક લખયારં. એક 
બીજા સારા નાટકકાર કરચાડ્ક ગાબ્રરેએ જાતજાતનારં ઘણારં નાટકો લખયારં. એમારંનારં 
થોડારં ભજિાયારં પણ ખરારં, એમારં એક નાટક તો ગુજરાતી ભિાઈ જ રેિુરં જ, એ 
જ ઘાટનુરં અનરેક પ્રિરેશોિાળુરં. એનો અડ્ો કોલોનમારં રહો.

દરવમયાન કરચાડ્ક િાગનરરે  નિી તરરેિની નાટકનો તથા સરંગીતનો મરેળ 
સાધનારી અનુપમ ઑપરેરાઓ લખી. તરે સરંગીતની તરેમજ જતૂની આખયાવયકાઓ-
ની દૃવષ્ટએ બિુ લોકવપ્રય થઈ. નાટકનરે ટોટલ વથયરેટરનરે િિાલરે લઈ જનાર એ 
એક સફળ કલાકાર નીિડ્ો. 1896મારં લોટન શ્રેગરરે  નરેરૂથમારં ચકરડી ફરતુરં 
સટરેજ બનાવયુરં. એ પણ લોકવપ્રય થયુરં. એની સાથરે નાટ્યવનમા્કણના કસબમારં 
ઑટોબ્રાહ્ અનરે ઑવસટ્રયાથી રાઇનિાટ્ક, રવશયાના સતવનસલાવસકીની અસર 
પણ નાટકો પર પડી અનરે નિા નાટકકાર િોપમાન અનરે ઝુડરમાનનારં નાટકો 
િખણાયારં. અનસટ્ક ટોલર અનરે કરેસર નામરે બરે નાટ્યકારોએ કરંઈક પ્રગવત પણ 
કરી. પણ બટયોલટ બ્રરેખટ અનરે એની િિુ િરેલન િાઇગલરે બવલ્કનર એનસરેમબલનુરં 
વથયરેટર સથાપયુરં જ રે વિશ્વવિખયાત થયુરં.

1933મારં નાતસી અસરનરે પકરણામરે નાટકશાળાએ ઘણુરં િરેઠ્યુરં, પણ યુદ્ધની 
અસર બાદ બરે જમ્કની છતૂ ટારં પડતારં મૅકસકફકસ અનરે ડ્ુરરેન માટરે વસિરઝલૅ્કનડમારં 
બરેસી નાટકો રજતૂ કયાિં. એમારં ડ્ુરરેનમાટનુરં ‘ધ વિવઝટ’ ઘણુરં પરંકાયુરં અનરે પતૂિ્ક 
જમ્કનીમારં મોટા પ્રમાણમારં ચરેિફ, ગૉકથી િગરેરરેનારં રવશયન નાટકો ભજિાિારં શરૂ 
થયારં. મતૂળ દરેશના પીટર ઝડકરે અનરે પીટર િાનડકરે એ બરે નિોકદત નાટકકારો 
પ્રગટ્યા.

નાટ્યલરેખનમારં જમ્કનીનો ફાળો સરંગીન નકિ, પણ 1948 બાદ યુદ્ધની 
થોડીઘણી અસરો મોળી થતારં એ બધી એક જ થતારં જુદી-જુદી પ્રજાઓએ 
પોતાના દરેશમારં સુરંદર, નિા જ પ્રકારની અિનિી સગિડિાળી, વિશાળ ભવય-
રમય અિનિી નાટકશાળાઓ બારંધી અનરે જગતભરનારં નાટકો તયારં થિા મારંડ્ારં. 
જમ્કની યુદ્ધમારં પાયમાલ થતારં, ફરી િસાિત િધતારં આ નિી રરંગભતૂવમઓ ઇંગલૅ-
નડ અનરે ફાનસ કરતારં પણ િધારરે  સગિડિાળી, મશીન તથા ઘકટત પ્રકાશથી 
શણગારાયરેલી, ખતૂબ જ લાભદાયી અનરે લોકવપ્રય નીિડી છરે. આ કદશામારં પ્ર-
કાશયોજનામારં વસિસ કલાકાર આપીઆથી આગળ જઈ જમ્કન િૈજ્ાવનકોએ 
ઇલરેકટ્રૉવનકસનો ઉપયોગ કરી પ્રકાશપરેટી બનાિી ભારરે  મિતિની પ્રગવત કરી.
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યુદ્ધ પછીના િખતમારં નાટ્યકાર મરેકસ કફકસ (‘નાઉ ધરે િૅિ સટાટદેડ વસરંવગરંગ 
અગરેઇન’), પીટર િરેઇસ (‘ધી ઇનિરેવસટગરેશન’ અનરે ‘મરાત સાદ’), ગુરંટર ગ્ાસ 
(‘વમસટર વમસટર’), ફાસ બાઇનડર (‘બરેમરેર ફરેઇિરેઇટ’) િગરેરરેએ કિટલરશાિી 
પછીની જમ્કન પ્રજામારં યુદ્ધગુનાઓની અપરાધિૃવતિનરે છતી કરતારં અનરે એનારં 
પકરણામોમારંથી શુદ્ધ થતા માનિમનનરે વયકત કરતારં નાટકો લખયારં છરે. આ એ 
પ્રજા છરે, જ રેણરે યુદ્ધના વિનાશમારં નષ્ટ થયરેલા ઉદ્ોગોની સાથરે જ રરંગભતૂવમ પણ 
તરતનારં િષયોમારં બારંધિી શરૂ કરી િતી.

ફાનસ : નાટ્યક્ષરેત્રરે યુરોપમારં બીજો મિતિનો ફાળો ફાનસનો ગણાય. તયારં 
પણ ધમ્કભાિના અનરે બાઇબલની કથાઓમારંથી નાટક નીતયુિં. સરંઘગાનથી 
શરૂઆત, તરે સઘળુરં છરેક બારમી સદી સુધી પ્રિત્કમાન િતુરં એિુરં સરંશોધન થયુરં છરે. 
તરેરમી સદીમારં તો ઝારં બોદરેલનારં નાટકોમારં સરંસારદપ્કણ જોિામારં આિરે છરે. અિીં 
પણ ‘ફરેવસટિલ ઑવ્ ફતૂલસ’મારંથી ફાસ્ક જનમયુરં. પરંદરમી સદીમારં એટલરે 1482મારં 
તો નાટકરે દરેિળની છાયા છોડી, પોતરે સિતરંત્ર સથાન મરેળિી લીધુરં, અનરે પછી ભારરે  
વિકાસ સાધયો. 1470મારં ‘વપયરરે  પૅથરેવલન’ જ રે પિરેલુરં ફાસ્ક ભજિાયુરં, એમારં નક્ર 
િાસયોલાસ અનરે સરંગીત-નાટ્યગતૂરંથણી જોિા મળરે છરે. પછી ઇંગલૅનડ અનરે ફાનસરે 
લડિામારં મન પરોવયુરં. એટલરે નાટકની પ્રિૃવતિ ખોરરંભરે પડી.

પછી જ રે ઝુરંબરેશ ચાલી, એમારં ઇટાવલયન નટ-નાટકકારોની ભારરે  અસર 
િરેઠળ ફાનસનારં પ્રિસનોનુરં વનમા્કણ થિા લાગયુરં, સરેનરેકા એમારં ખાસ. અનરે 
મોટરેભાગરે એકની એક િાત સૌ કોઈ દરેશમારં જોિા મળરે છરે. તરે ભલરે પ્રિસન 
િોય, પણ એમારં બરેપારંચ આરંસુ પાડનારા-પડાિનારા પ્રસરંગો તો આિરે જ. સરેનરેકા 
અસલ સપરેનનો નીરોનો ગુરુ. જતૂની સદીમારં જનમરેલો નિીમારં વશષય બાદશાિનરે 
િાથરે જ મરાયરેલો, એિા સરેનરેકાની અસર છરેક િીસમી સદી સુધી ફાનસમારં િતી. 
એમારં કોઈએ ભાગ પડાવયો િોય તો વપરાનદરેલોએ. ફાનસના નાટ્યવનમા્કણ પર 
ઇટાલીની ઘણી અસર છરે.

પણ ફાનસમારં નાટ્યવનમા્કણનો સુિણ્કકાળ લાિનાર તો કોનદેઇલ અનરે રાસેં. 
એમનરે ધરંધાદારી નટો પણ સુભાગયરે મળિા લાગયા. જોડરેલ જ રેિો નાટકકાર અનરે 
નટ, એણરે પણ ફાનસની નાટકશાળા ઘડિામારં ભારરે  જિરેમત કરી. આમ છરેક 
1570 સુધી નાટકનુરં ગાડુરં રગવશયુરં ચાલયુરં. સતિરમી સદીમારં પૅકરસમારં એક નિી 
ઉતિરેજના પ્રગટ થઈ. િરેન્ી ચોથાના રાજયમારં રાજાએ િાલરેરા લોકમટરે પાસરે િોટરેલ 
બગયોઇનમારં નાટકની પ્રિૃવતિ શરૂ કરાિી. તયારરે  પ્રખયાત નટ બરેલરેરો તખતા પર 
નામના મરેળિતો. 1637મારં કોનદેઇલના િાસય િતિા કરુણરસથી છલકાતા નિા 
નાટક ‘સીડરે’ 1637મારં ખયાવત સરંપાકદત કરી. એ અરસામારં ફાનસમારં એક મિાન 
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રાજદ્ારી પુરુષ કાકડ્કનલ કરશલયતૂ પરેદા થયો. એણરે ફાનસમારં અકાદમી સથાપી, 
નાટકકારો તથા નટોનરે ભરેગા મરેળિી, કરંઈક નિા વનયમો પ્રસતુત કયા્ક. કોનદેઇલરે 
તયારબાદ કરેિળ કરુણરસભયાિં ટ્રવૅજક નાટકો લખિા મારંડ્ારં. એનરે પગલરે એના 
નાના ભાઈ ટૉમસ કોનદેઇલરે પણ ટ્રૅ્જ રેડી લખિી શરૂ કરી. િચચરે મોટા કોનદેઇલરે 
બાર િષ્કનો ક્ષરેત્રસરંનયાસ લીધો.

પણ 1637થી ‘સીડ’ નાટકરે લોકોનારં મન િયાિં. તરે પછી 1677મારં ‘કફદરે’ 
નાટક રજતૂ થયુરં. એનો લરેખક વનકૉલાસ પારંદો. એ દરવમયાન એક નિા નાટક-
કારરે  તખતો પોતાનરે કબજ રે લીધો અનરે તરે મોવલયરેર. આ નાટકકારરે  નાટકરચનાની 
કળામારં ભારરે  ક્રાવનત આણી. એનારં પ્રિસનો તયારંના તરે સમયના સમાજ પર ભારરે  
અસર કરનારારં, સમાજની ધતૂત્ક પ્રણાલીઓનરે ચાબખા મારનારારં, ધમ્કના દરંભનરે 
ઉઘાડો પાડનારારં, કરંઈક લોકરુવચનરે ઘણારં ગમનારારં તો સારંપ્રદાવયક ધવમ્કષ્ પ્રરેક્ષ-
કોમારં ઊિાપોિ જગાડનારારં િતારં. પણ રાજા લતૂઈ ચૌદમાની સિાય અનરે કૃપા 
થકી મોવલયરેરરે  કીવત્ક અનરે રક્ષણ બરંનરે મરેળવયારં. ‘માઇઝર’, ‘તારતતૂફ’, ‘મારંદગીનો 
ઢોંગ’, ‘લા બુઝિા્ક જ રેનટલમરેન’ જ રેિા નિીનતમ વિષયોનરે અનરે મોટરેભાગરે ચાલુ 
સમાજની રૂઢ થયરેલી બદીઓનરે ઉઘાડારં પાડનારારં પ્રિસનો અનરે ફારસો રજતૂ 
કરી ભારરે  પ્રવસવદ્ધ મરેળિી. કોનદેઇલ, રાસેં અનરે મોવલયરેર ત્રણરે દ્ારા પ્રિસનનુરં 
બીબુરં ચોક્સ થયુરં અનરે ફારસનુરં બીબુરં પણ બરંધાયુરં.

મોવલયરેરરે  વિશ્વભરમારં ઘરઘરના દરંભ, ઘરઘરના ઝઘડા, કૌટુરંવબક લોભ, 
કામ, મોિ, મદ, મતસર જ રેિા વિષયો ફાસ્કમારં અનરે પ્રિસનોમારં એિી ખતૂબીથી 
િણયા કરે શરેકસવપયર પછી મોવલયરેરની ગણના થિા લાગી. આજ રે ફાનસની 
નાટકશાળા મોવલયરેરથી સારા પ્રમાણમારં સમૃદ્ધ છરે, પ્રકીવત્કત રિી છરે. એના 
માનમારં ખાસ બરંધાયરેલી નાટકશાળા પણ છરે. રાજા લતૂઈ ચૌદમાએ એ બરંધાિી 
આપી (1680). મોવલયરેરની નાટકશાળા નામરે એ નાટ્યશાળા પરંકાઈ પણ ખરી. 
તયારં મોવલયરેરની વિધિાએ આરમરંડ સાથરે પુનલ્કગ્ન કરી નિી નાટકમરંડળી ઊભી 
કરી નાટકો ભજવયારં. લતૂઈ પછી એમારં નરેપોવલયનરે કરેટલોક ફરેરફાર પણ કયયો અનરે 
એમ નાટકશાળા વિકસી.

પછી પ્રાલતથા અનરે બ્રુથરે બરંનરેએ ભરેગા મળી સૌથી પિરેલારંના માસતર પૅ-
થરેવલનના ફાસ્કનરે નિો ઓપ આપી ફરી રજતૂ કયુિં. આ બરે નિા નાટકકારોએ 
ફારસના બરંધનરે નિી રીતરે ચગાવયો. તયારબાદ 1723મારં િૉલતરેરનો જમાનો 
આવયો. અઢારમી સદીમારં એના ડરંકા િાગયા. એમારં પૈસાદારો અનરે સામાનય 
પ્રજાએ વભન્ન-વભન્ન રુવચ પ્રદવશ્કત કરી અનરે નાટકશાળામારં જરા મરંદી આિી. 
પાછારં ઇટાવલયન મરંડળોનરે નાટક ખરેલિા બોલાવયારં. એટલામારં માકરિીયો નામના 
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એક નાટકકારરે  કીવત્ક તો સરંપાકદત કરી, પણ એ એક અટતૂલા રિુિતારક જ રેિો 
અળગો જ રહો. પછી ફાનસમારં પૅકરસમારં ક્રાવનતનો િાયરો િાયો. લા બાસતીલ 
જ રેિો રાજિીગઢ પડ્ો. સિતરંત્રતા, સમાનતા અનરે વબરાદરી જ રેિારં સતૂત્રો ચમકિા 
લાગયારં. તયારબાદ બધુરં થાળરે પડતારં તરત તો રોમૅવનટક ગણાતા નાટકોનો યુગ 
આથમી ગયો. 1841મારં હુગો આવયો. બાલઝાક, ફલૉબરેર, વપતાપુત્ર ડતૂમા જ રેિાથી 
નિલકથાનો યુગ બરેઠો એટલરે તરેમના ઉપરથી લખાયરેલારં નાટકોની અસર ચાલુ 
રિી.

આ જમાનામારં ‘વસરનોદ બઝ્કરાક’ એ એક જ નાટકથી એની અનોખી 
લખાિટ તથા નિીન પ્રકારની રજતૂઆતથી રોસતારં યુરોપમારં પરંકાયો. 1912મારં તો 
ઝારં કોપો, બારો, જોિરે, વગરાક્ષ, ખારતુ જ રેિા નાટકકારોમારં, કરેટલાક નટ અનરે 
નાટક રજતૂ કરનારા, કરેટલાક કરેિળ નાટકલરેખકો એ બધા િચચરે રરંગભતૂવમ પર 
ખેંચતાણ ચાલી અનરે પૅકરસ જ રેમ નિીનિી ફૅશન રજતૂ કરિામારં મોખરરે  રહુરં, 
તરેમ આયૉનરેસકો, બૅકરેટ, ઝારં વઝનરે તથા સાત્રદે ઍબસડ્ક નાટક દાખલ કરી નિો 
ઊિાપોિ મચાવયો અનરે સારી નામના પણ મરેળિી.

1959મારં સાકિતયકાર આરંદ્રરે મારલોનો જમાનો આવયો. પ્રધાનપદરે રિી 
તરેમણરે બરે પ્રકારની નિી નિી નાટકશાળાઓ વનમા્કણ કરી. આરમરંડ ગટીનારં 
નાટકો રજતૂ કરાવયારં. કામતૂ, વજરાદુ, નિા નાટકકારો તો ઝારં વિલા અનરે બારો 
િચચરે િરીફાઈ ચાલી અનરે ફાનસમારં નિી-નિી શૈલીનારં 39 બરેઠકની, આયૉનરેસકો-
ની નાટકશાળાથી મારંડીનરે પરેલરે શાવલયોમારં િજારો પ્રરેક્ષકો બરેસી શકરે એ પ્રકારના 
તખતા ઊભા કરી, એનરે માફક આિરે એિારં નાટકો લખી રરંગભતૂવમમારં િૈવિધય 
આણયુરં.

િળી કરેિળ ચિચિના મુરબબા જ રેિારં ફલોબર ઝયોર જ રેિારં મનોરરંજનનારં 
વથયરેટર પણ પારંગયાિં. નાઇટ કલબોમારં નાની પણ નક્ર નાટકશાળાઓ ફાલી. 
ચૅપવલન ગ્ોક, મૉકરસ શરેિાવલયરે જ રેિા પ્રરેક્ષકોનુરં રરંજન કરનારા બરેનમતૂન નટોએ 
પણ પૅકરસની નાટકશાળા સરેિીનરે અનુભિ મરેળવયો.

પૅકરસમારં સમસત પૃથિીપટરે નાટકમારં રસ લરેનાર એરંસી-નરેિુરં દરેશોનારં રાજયોની 
બનરેલી એક ‘ઇનટરનરેશનલ વથયરેટર ઇવનસટટ્યતૂટ’ નામની સરંસથા ઊભી થઈ. એનરે 
‘આઇટીઆઇ’ કિરે છરે. એ દર સાલ પૅકરસમારં દુવનયાભરનારં ઉતિમોતિમ નાટકો 
ભજિિાની વયિસથા કરરે  છરે. નાટકશાળાઓ શી રીતરે બારંધિી, તરેના કીવમયાગરો 
તરેમજ નટનટીઓની સમસયા િલ કરિાની, તરેમજ બાલનાટકો કરેિારં િોય, કયારં 
ભજિાય એની ચચા્ક કરિાની, એિી જાત-જાતની પકરષદો જુદા-જુદા પ્રારંતોમારં 
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દર સાલ ગોઠિરે, નાટકોના ફરેવસટિલ વનયોજ રે, સરંશોધનની પવત્રકા પ્રગટ કરરે  
છરે. આ રીતરે જો ઇંગલૅનડરે અવભનયકલાનરે સરંપતૂણ્ક રીતરે વિકસાિિાનુરં શાસ્ત્ર રચી 
કીવત્ક સરંપાદન કરી, તો પૅકરસરે પૃથિીપટરે ઉતિમોતિમ શુરં છરે તરેની યાદીઓ કરી. 
પોતાના દરેશમારં તરેમજ બીજા દરેશોમારં સાિસો કરી ભારરે  પ્રચાર કરી નામના 
મરેળિી. પૅકરસનરે પગલરે ફાનસમારં નાનારંમોટારં શિરેરોમારં પણ આ પ્રિૃવતિ જોશભરેર 
ચાલી, એમારં નોંસી નામના નાના ગામમારં યુવનિવસ્કટીનરે આરંગણરે દર સાલ પૃ-
થિીપટરે નાટકમારં રસ લરેતી યુવનિવસ્કટીઓનારં વિદ્ાથથીઓનારં નાટકોની િરીફાઈ 
પણ યોજી.

િીસમી સદીના અનય નાટ્યકારોમારં આલફરેડ જ રેરીએ ‘ઉબુ રોઈ’ લખીનરે 
ભારરે  ધતૂમ મચાિી. એણરે કહુરં છરે, કરે તખતો એટલરે તો માત્ર અડધી જ રરંગભતૂવમ, 
એના બીજા અડધા ભાગમારં પ્રરેક્ષાગૃિ આિરે. અનરે એનોય એટલો જ ફાળો 
િોિો જોઈએ; તરેથી આઇકરશ કવિ-નાટ્યકાર યીરસની જ રેમ જ પ્રરેક્ષાગૃિમારં 
સમસરંિરેદક પ્રરેક્ષકોનરે જ પ્રિરેશ આપિાના એ આગ્િી િતા. આ વસદ્ધારંતનો 
દોર મોડરેથી પોલૅનડના કદગદશ્કક ગ્તોવસકીએ પકડ્ો, અનરે આજ રે બ્રાવઝલના 
ઑગસટો બોઆલ પ્રરેક્ષકોનરે નટો જ રેટલી જ ભાગીદારી આપી રહા છરે. ફાનસના 
બીજા નાટ્યકારોમારં એપોલીનરેર (‘લા મામરેલા’), ઝયારં કોકતો (‘પરરેડ’, ‘ઇનફન્કલ 
મશીન’), વજરો દુ (‘ઇમપ્રોિાઇઝરેશન’, ‘જુવલથ’), કરેલોદરે (‘ધ િાઉસ’) િગરેરરે  
નોંધપાત્ર છરે. ઝયારં પૉલ સાત્ર્ક (‘નરેક્રાસોિ’, ‘કરસપરેકટફુલ પ્રૉવસટટ્યતૂટ’ િગરેરરે ), ઝયારં 
એનુઇલ (‘ઍવનટગૉન’, ‘લાક્ક’, ‘મીકડયા’), જયારં જીનરે (‘ધ મરેઇડઝ’, ‘બાલકની’), 
ધરેલદરેરોદ (‘કક્રસટોફર કોલરંબસ’, ‘વસન્નોર’, ‘સકતૂલ ફૉર બફતૂનસ’) િગરેરરેએ ના-
ટ્યલરેખનના નિા-નિા તરીકાઓ અજમાિી વિશ્વનરે અચરંબામારં નારંખી દીધુરં છરે. 
જીિનની વિસરંગવતની અવભવયવકત કરિામારં પણ ફરેનચ નાટ્યકારોએ અગ્રેસર 
રિી આયૉનરેસકો, આદામોિ અનરે બૅકરેટ જ રેિા નાટ્યકારો તખતાનરે આપયા છરે. 
એમનારં નાટકોએ આ વિસરંગવતનરે એિી તો િસી કાઢી કરે ટ્રજૅ રેડી અનરે કૉમરેડીના 
વમશ્ણિાળી ટ્રવૅજ-કૉમરેડીનુરં નિુરં રૂપ જ વિકસયુરં. આયૉનરેસકોનુરં ‘ચરેસ્ક’, આદામો-
િનુરં ‘એવમડી’ કરે બૅકરેટનારં ‘િરેઇકટરંગ ફૉર ગોદો’ િગરેરરે  નાટકો આજ રે પ્રવશષ્ટ ગણી 
શકાય એટલારં આધુવનક છરે.

રવશયા : અસલ રવશયા અનરે પછી સોવિયટ સરંઘ નામરે પ્રખયાત દરેશ અનરે 
ફરી પાછો રવશયા તરીકરે ઓળખાતો દરેશ. તયારં નાટકની શરૂઆત ધમ્કમારંથી, 
દરેિળમારંથી, પણ એકિથથુ સતિાધીશોનરે િાથરે થયરેલી. તરે જમાનામારં નાટક કરના-
રની ટોળીઓ ગામરેગામ રખડતી અનરે દૃશયો ભજિતી. આની નોંધ છરેક અવગ-
યારમી સદીથી મળરે છરે. એમારં જનાિરો, રરંગલો, સરકસના ખરેલો, ભાટચારણોનારં 



88 નાટક દરેશવિદરેશમારં

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

ગીતો, કઠપતૂતળીના ખરેલો, બધારંનો શરંભુમરેળો ઊપસતો. એ બધુરં પીટર ધ ગ્રેટના 
રાજય સુધી ચાલયુરં. 1673મારં જૉન ગૉટફીલડ ગ્રેગરીની દરેખરરેખ િરેઠળ નટોનરે 
તાલીમ આપિાનુરં શરૂ થયુરં. પછી છરેક 1732 સુધી દરબારમારં દૃશયો ભજિાતારં 
રહારં. એમારં ઇટાવલયનો, અરંગ્રેજ ટોળી અનરે જમ્કન મરંડળી પણ ઝારના દરબા-
રમારં નાટકો કરી આિતી. 1812ની સાલના નરેપોવલયનના િલાનરે િઠાિી રવશ-
યનોએ ફરી નાટકનુરં વનમા્કણ કયુિં, તયારરે  એ સમયમારં પુવશકન, ગૉગૉલ, ચરેિફ, 
તુગ્કનરેફ જ રેિા મિારથી લરેખકોએ પોતાનુરં ધયાન આ કદશામારં દોયુિં. એમનારં નિા 
પ્રકારનારં અનરે દરેશજનના પ્રશ્ોના ઉકરેલ દશા્કિનારારં લખાણોથી સિ્કપ્રકારના 
લોકોમારં જાગૃવત આિી અનરે 1855–81 મારં ઍલરેકઝારંડર બીજાની જરાક ઉદાર 
દૃવષ્ટનરે કારણરે 1853મારં ઓસ્ત્રોવસકીનારં નાટકો તખતા પર ચઢિા લાગયારં. વલયો 
તોલસતોયરે નાટકો લખયારં. 1896મારં શાિી નાટકશાળા બરંધ થઈ, એટલરે ચરેિફનારં 
નાટકો ચાલિારં શરૂ થયારં. અનરે સતવનસલાવસકીનો જમાનો બરેઠો. મૉસકો આટ્ક 
વથયરેટરનુરં વનમા્કણ થયુરં.

નટીમારં ઓલગા કકનપર – ચરેિફ, મરેકરયા જમ્કનોિા િગરેરરે  નટીઓએ 
નાટકમારં સુરંદર કામ કયુિં. એમારં ઓલગા ચરેિફનરે પરણી અનરે નાટકશાળાની 
પ્રિૃવતિ જરા તરેજીમારં આિી.

1917મારં રવશયામારં ક્રાવનત થઈ. િિરે સોવિયરેટ યુવનયન થયુરં તયારં મૅવકસમ 
ગૉકથી જ રેિા નાટકકારરે  નિી કદશા ખોલી આપી. બીજા વિશ્વયુદ્ધનરે અરંતરે સોવિયરેટ 
દરેશમારં 800 ધરંધાદારી મરંડળીઓ નાટક કરતી અનરે પ્રજાનરે સોવિયરેટની નિી 
ભાષામારં લખાયરેલારં 400 નાટકો માણિા મળારં.

આ નિા ઉતકષ્કકાળમારં વશક્ષણખાતામારં એકિડી દીઘ્કદૃવષ્ટિાળી વયવકતએ 
આ ક્ષરેત્રનો કબજો લીધો તરે એ.િી. લયુનાચાસકથી. સરકારની સિ્ક પ્રકારની મદદ 
િડરે એણરે અિનિી નાટકશાળાઓ બારંધી, એમારં મૉસકો આટ્ક વથયરેટરનરે પ્રોતસાિન 
મળુરં. નૈરોિ જ રેિા નિા કદગદશ્કકની દરેખરરેખ િરેઠળ નિુરં માલી વથયરેટર અનરે નિુરં 
કરેમરરેની વથયરેટર વનમા્કયુરં. ઉપરારંત િખતાનગોિ કામદારોની નાટકશાળા, રરેડ 
આમથી નાટકશાળા, મરેયરિૉલડનુરં િક્કશૉપ વથયરેટર અનરે મૉસકો તરેમજ લરેવનન-
ગ્ાદમારં નિારં નિારં વથયરેટરો કામ કરતારં થઈ ગયારં. એમારં પોપોિ, ગ્ાનોસકીનુરં 
જયતૂ વથયરેટર, બાળકો માટરેની ખાસ અલાયદી નાટકશાળાઓનરે ગણાિી શકાય. 
નિા લરેખકો ફરેઈકો, તરેતયાકોિ, ઇિાનગ્રેિ, રોમાશોિ િગરેરરે  કાય્કરત થયા, તો 
ગુિકાચોિ જ રેિા નિા કદગદશ્કકો પણ ઊભા થયા. આમ મૉસકો ઉપરારંત, જયૉ-
વજ ્કયા, યુક્રરેઇન અનરે બાકુ સુધીના પ્રદરેશોમારં નાટકશાળાઓ સારંપડી. કાતયાયરેિ 
જ રેિા િિરે કૉમરેડીના લરેખકરે ‘સકિૅકરરંગ ધ સક્કલ’થી ભારરે  કીવત્ક મરેળિી. પછી 



2. નાટ્યપ્રિૃવતિ 89

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

બીજુ રં વિશ્વયુદ્ધ અનરે તયારબાદ લયુનાચાસકથી, મરેયરિૉલડ, સતવનસલાવસકી િગરેરરે  
વનષણાતોનરે િાથરે આ પ્રસરંગ છરેક તાડઝીક, કીરગીવઝયા ખીણોમારં નરે આક્કકટક 
પ્રદરેશમારં યાકુકટયા સુધી પ્રસયયો અનરે ઠરેરઠરેર સોવિયરેટ નાટકો ઉપરારંત શરેકસવપ-
યર, મોવલયરેર, ગોલદોની બોકારકીસ અનરે ટાગોર જ રેિા નાટકકારોની કૃવતઓ 
ભજિાિી શરૂ થઈ. આ નાટકની પ્રિૃવતિની તયારં બોલબાલા છરે. તયારંની જુદીજુદી 
ભાષાઓમારં, જુદાજુદા પ્રકારોનારં નાટકો આજ રે ભજિાઈ રહારં છરે. એમારં મોટા-
ભાગનારં નટનટીઓનરે સરકાર સારી રીતરે પોષતી રિરે છરે.

ક્રારંવત પછી સોવિયટ સરંઘમારં નિી સાકિતયકલાવિચારસરણી તરીકરે ‘સમા-
જિાદી િાસતિિાદ’નો પ્રચાર શરૂ થયો; એમારં નિા ‘સોવિયરેટ માનિ’ની કલપના 
સાકાર કરિાનુરં કામ સઘળારં કલામાધયમો પર મતૂકિામારં આવયુરં. પકરણામરે અનરેક 
કલાકૃવતઓનરે અરંતરે એિારં બોધ કરે દશ્કન આિિા મારંડ્ારં જ રે રાજકીય પ્રચાર 
લાગરે, પરરંતુ એિી પણ કરેટલીક કૃવતઓ સજા્કઈ, જ રેમારં એિો ભાર નિોતો અન-ુ
ભિાતો. કરેટલાક નાટ્યકારો બારંધયરેભારરે  આપખુદી તરંત્રનો વિરોધ કરતા (દા.ત., 
યરેિગરેની શ્વાર્રઝકૃત ‘ડ્રગૅન’, ‘ધ નરેકરેડ કકરંગ’), તો અનય લરેખકો એનો ખુલરેઆમ 
વિરોધ પણ કરતા (સોલઝરેવનવતસન - ‘આકદેવપલાગો’). મૅવકસમ ગૉકથીએ ‘િાસા 
ઝરેલરેઝલનોિા’ િગરેરરે  ત્રણ નાટકો લખયારં. સોવિયરેટ કાળના મિતિના નાટ્યકારોમારં 
પગોકદન (‘ક્રરેમવલન ચાઇમસ’ િગરેરરે ), વલયોનોિ (‘ગોલડન કૅરરેજ’), આબુ્કઝોિ 
(‘ઇિવનરંગ લાઇટ’), વિકટર રોઝોિ (‘એિર વલવિરંગ’), વિશ્રેવસકી (‘ઑવપટવમ-
વસટક ટ્રજૅ રેડી’) િગરેરરે  ઉલરેખનીય છરે. સોવિયરેટ સરંઘમારં નાટ્યતાલીમનરે પણ વિશરેષ 
મિતિ આપિામારં આવયુરં; રાષ્ટ ્રીય અનરે પ્રાદરેવશક કક્ષાની નાટ્યતાલીમ સરંસથાઓ 
ઉપરારંત, કરેટલારંય વથયરેટરો પણ તાલીમ આપી રહારં િોય છરે.

સોવિયરેટ સરંઘ િીખરાઈ ગયા પછી રાજય તરફથી વથયરેટરનરે મળતી સિાય 
ઘટી છરે, પરરંતુ એથી એ પ્રજાના નાટ્યરસમારં ઓટ આિી નથી.

નાટ્યપ્રિૃવતિ : એવશયામાં

ઇનડોનેવશયા : એિા વનદદેશો મળરે છરે કરે જતૂના સમયમારં પણ આ ટાપુઓના 
દરેશમારં લોકોનરે નાટ્યઅવભવયવકત વિના ચાલયુરં નિોતુરં. તયારં વિદરેશી સતિાની 
સથાપના સુધી રજિાડી-જમીનદારોના પ્રાસાદોમારં ભારતનારં રામાયણ-મિાભા-
રત જ રેિારં મિાકાવયોના વિષયોની પ્રસતુવત થતી. એમારં છાયાનાટક, કઠપતૂતળી 
અનરે જીિરંત નટો દ્ારા ત્રણ પ્રકારનારં નાટકો થતારં રિરેતારં, એ િાયારંગ-ઓરારંગ 
(મિોરારં પિરેરરેલા નટો) અથિા િાયારંગ-તોશેંગ નામરે ઓળખાતારં. એની પ્રસતુવત-
મારં વચત્ર-પટોનો ઉપયોગ પણ થતો. પ્રસતુવત આખી રાત ચાલરે અનરે કયારરેક તો 
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સળરંગ રાતોની રાતો થતી રિરે; પ્રરેક્ષકો થાકી ન જાય એ માટરે રસપ્રદ આડકથાઓ 
સાવભનય રજતૂ કરાતી. અવગયારમી સદીના મધયભાગ સુધી િાયારંગ કુવલત નામરે 
ઓળખાતા ભારતીય પુરાણકથાઓ પર આધાકરત છાયા-કઠપતૂતળીના પ્રયોગો 
થતા રહા. મોટરેભાગરે એ ખરેલોમારં િાથથી કરે લાકડીથી કઠપતૂતળીઓ ચલાિાતી. 
એમારં જાણીતી કથાઓ તરે ‘શરેરી રામકથા’, ‘મિાભારત’ અનરે ‘ઇનડોનરેવશયા’ની 
બીજી કથાઓ; િાયારંગ વગલોગમારં િીરોના ગુણ ગિાતા (‘શરેરી આરંજા’, ‘વશયુરંગ 
બનાર’ િગરેરરે ); િાયારંગ કરેરૂવચલમારં અનય પાત્રોની પ્રસતુવત થતી, જ રેમારં મુખયતિરે 
અરબસતાનની કથાઓ લોકવપ્રય નીિડી િતી. પરંદરમી સદીમારં એમારં ચીની 
કથાઓ ઉમરેરાઈ. મિોરારં પિરેરરેલા નટો સાથરે રજતૂ થતા િાયારંગ-તોપેંગ પૅનટોમા-
ઇમનુરં વથયરેટર િતુરં. એમારંથી િાયારંગ-ઓરારંગ પ્રસતુવતપ્રકાર વિકસયો, પરરંતુ એણરે 
કથાિસતુ અનરે પાત્રો તો છાયા-કઠપતૂતળીમારંથી જ સિીકાયાિં. સતિરમી-અઢારમી 
સદી સુધી એમારં માત્ર નટો કામ કરતા, પરરંતુ એ પછી નટીઓ પણ એમારં ભળી. 
સારંપ્રત જાિામારં િાયારંગ-ઓરારંગ નાટ્યપ્રકારમારં અિારનિાર એકલી નટીઓ પણ 
નાટક કરરે  છરે. ‘સ્ીિરેદાર’ નામરે જાણીતા િાયારંગ-ઓરારંગ વથયરેટરનરે સરકારી ટરેકો 
મળો િતો. માદોરના િાયારંગ-ઓરારંગમારં િજી જતૂનુરં પ્રસતુવત-સિરૂપ જળિાયરેલુરં 
જણાય છરે. તરે મુખયતિરે ઐવતિાવસક કથાઓ પ્રસતુત કરરે  છરે, પરરંતુ એમારં ઇવત-
િાસની ઘટનાઓનરે તરેઓ સરંપતૂણ્કપણરે િફાદાર રિરેતા નથી. આ સદીના મધયભા-
ગમારં પવશ્મ યુરોપના વથયરેટરની અસર નીચરે ઇનડોનરેવશયાના કલાકાર આવયા. 
એમારં નૅશનલ વથયરેટર એકૅડરેમીનો પણ સમાિરેશ થાય છરે. જાકાતા્કમારં નાટ્યકાર 
ઇસમાઇલ એમારં િડા તરીકરે કામ કરતા. તરેમણરે શરેકસવપયર, ઇબસન, ચરેિફ, 
વસટ્રનબગ્ક િગરેરરેનારં નાટકો રજતૂ કયાિં. પ્રજાસતિાક બનયા પછી ઇનડોનરેવશયાના 
નિા નાટ્યકારોમારં ઉતુઈ તાતદેગ સોનતાન (‘કૉફીનારં ફતૂલ’ – 1948), વસતોર 
વસતુમારારંગ (‘િીરાનો પરંથ’), અબુ િનીફ (‘એવશયા પર તોફાન’), અલી મિ-
મમદ (‘શિરેર’), રૂસતારંદ (‘લાલ ફતૂલ, સફરેદ ફતૂલ’), સાનુસી પાન (‘નિો માનિી’) 
િગરેરરે  ઉલરેખનીય છરે. જોકરે નિા નાટ્યકારો પણ ‘અજુ ્કનવિિાિ’ (લરે. રારંગકુતા) 
જ રેિા કથાિસતુ પર નાટકો લખરે છરે. જોગજાકાતા્કના મારંકદરી વથયરેટરની કતિ-ુ
વિજય નામના નાટ્યકારરે  1964મારં સથાપના કરી. એણરે ‘વબલામાલમ’, ‘તીબા 
તીબા માલમ’ િગરેરરે  તરેર નાટકો લખયારં છરે, જ રેમારં એક તરફ ઍબસડ્ક વથયરેટરની, 
તો બીજી તરફ સરંસકૃતની વિદતૂષક પાત્ર-પ્રણાલી યાદ આિરે છરે. જોગજાકાતા્કમારં 
‘વથયરેટર મુવસલમ’ના નરેજા િરેઠળ 1967મારં નાટ્યકાર રરે નદ્રાની આગરેિાની િરેઠળ, 
ત્રણ અવતિાસતિિાદી નાટકો રજતૂ થયારં િતારં. અકરકફન નતૂર નામના નાટ્યકારનારં 
પણ અનરેક નાટકો આ વથયરેટરરે  રજતૂ કયાિં છરે. એના ‘કપાઈ, કપાઈ’ નાટકમારં 
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કલપના અનરે િાસતવિકતાનુરં અજબ વમશ્ણ થયુરં છરે, પરરંતુ મૃતયુ પછી જ એનારં 
સિપનો સાચારં પડિા લાગયારં છરે. એની પ્રસતુવતમારં ઇનડોનરેવશયાની પરરંપરાગત 
નાટ્યશૈલીનો છતૂ ટથી ઉપયોગ થયો છરે. નાટ્યકાર રરે નદ્રાના ‘બેંગકરેલ’ વથયરેટર 
દ્ારા અનરેક વિદરેશી નાટકોની સાથોસાથ ખુદ રરે નદ્રાનારં કરેટલારંય મૌવલક નાટકો 
રજતૂ થયારં છરે. ‘માસટોડોન કૉનડોર’મારં ક્રારંવતની વનષફળતા રજતૂ થઈ છરે. ‘સતૂકુનાગા’ 
નાટકમારં એક સામાનય ખરેડતૂત સતિાની સામરે લડીનરે દરેશની સમૃવદ્ધના સિપનનરે 
સાકાર કરતો ચીતરાયો છરે. એની પ્રસતુવતમારં જાિા અનરે બાલીમારં પ્રચવલત 
મિોરારં, મુદ્રાઓ, પડદાઓ અનરે બાલીનારં િાદ્ોનો છતૂ ટથી ઉપયોગ થયો િતો. 
ઇનડોનરેવશયામારં પણ માગ્કદશ્કક નાટ્યવિિરેચનાની ખોટ િતા્કય છરે.

િીન : ચીનમારં ઈસુની પતૂિદે અનરે પછીનારં આશરરે  બસો િષ્ક િાન િરંશનુરં 
રાજય ચાલયુરં તરે દરવમયાન ચીનમારં તરે સમયની ધમ્કની માનયતાઓ અનુસાર 
નાટક અનરે નાટકશાળા ચાલયારં. એમારં સરંગીત, ગીત, નૃતયો અનરે સરંિાદ આવયારં. 
એકાદ કથા અનુસાર એ ખરેલો ભજિાતા રહા તરે સમયમારં ટારંગ બાદશાિના 
જમાનામારં એક વમરંગ ફુઆરંગરે ‘નાટ્યવશક્ષણ’ માટરે પિરેલી વનશાળની અરંદર એક 
સરંસથા શરૂ કરરેલી. એ સરંસથાનરે એ પ્રજા ‘જામફળના બાગ’ તરીકરે ઓળખતી.

ચાઇનીઝ વથયરેટર

ઉચચ પ્રકારનુરં નાટક તરે ‘કુરંગુ’ કિરેિાતુરં અનરે એમારં સુધારાિધારા સાથરે એ 
ઘાટ જરા વિકાસ પામતો ગયો, અનરે એમારંથી જ પ્રખયાત ‘ચાઇનીઝ ઑપરેરા’ 
નામરે નાટ્યબરંધ લોકવપ્રય થિા મારંડ્ો. ગાયક ગાય, એનરે િચચરે આરામ મળરે 
એટલરે િાતા્કકાર પોતાનારં પાત્રો વિશરે િકીકત કિરેતો જાય. શ્ોતાઓનરે આખી 
િાતા્કની જાણકારી ક્રમશ: મળતી જાય. એમ સરંખયાબરંધ દૃશયોમારં સરંગીતનાટક 
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ચાલતુરં રિરે. કથાિાતા્કમારં કશીક ઐવતિાવસક િા કાલપવનક િાત િોય, અનરે એમારં 
છતૂ ટોછિાયો કયારંક નીવતમયા્કદાનો ઉલરેખ પણ િોય. સારા કામનારં ફળ સારારં, 
અનરે જતૂઠા પ્રપરંચનારં નઠારારં, એ કિસાબરે લખાણ વિસતરતુરં રિરે, એમારં િાસય અનરે 
કરુણરસ િચચરે કોઈ ખાસ ભરેદ નકિ. ટતૂરંકમારં બધારં જ નાટકો ભરતાચાય્કના 
વસદ્ધારંત પ્રમાણરે સુખાનત જ િોય.

સૈકાઓ સુધી ચીની નટોએ આિાય્ક એટલરે કરે સીન-સીનરેરીનરે મિતિ આપયુરં 
જ નથી. એકાદ ટરેબલ કરે દરંડો એ થકી એ કરેદખાનુરં, નયાયાધીશની કચરેરી યા 
જ રે કોઈ દરેખાિ િસતુ સથાનની જરૂર પડરે તરે શબદો તથા પરેલી એક જ ખુરશી કરે 
ટરેબલથી કામ ચલાિી લરે.

િલરેસુરં િોય તો નાિડી સમજી લરેિી. ઘોડાની ચાબુકથી અનરેક દૃશયો રજતૂ 
કરરે  અનરે એમ પરદા, ફવન્કચર િગરેરરેથી કામ ચાલરે. માઇમનો પણ ઉપયોગ સારા 
પ્રમાણમારં. બતિી, છત્રીનો ઉપયોગ િધારરે . આની તાલીમ નટનરે દશ િષ્કનો થતારં 
અપાિી શરૂ થાય.

મતૂળ ગરંભીર યા શાસ્ત્રીય નાટકોનારં ચાર પ્રકારનારં પાત્રો : (1) શેંગ – એમારં 
પુરુષો, (2) ટાન – એમારં સ્ત્રીઓ, (3) િુઆ વલયરેન – એમારં મિોરાધારી બવલષ્ 
પુરુષો, અનરે (4) ચોઉ – એમારં વિવિધ પ્રકારના વિદતૂષકો. એમારં અસરંખય પરેટાવિ-
ભાગો. એમની બોલિાની લઢણો જાતજાતના ચોક્સ વનયમો અનુસાર જ િોય. 
પિરેલારં તો ભારતની માફક સ્ત્રીઓનો પાઠ પુરુષો જ કરતા. જમાનો આગળ 
િધતારં તખતા પર સ્ત્રીઓ દાખલ થઈ અનરે નિી સદીમારં અનરેક પ્રકારનારં નાટકો 
ભજિાિારં શરૂ થયારં.

પછી મરેળાઓમારં નાટકો પણ વિકસયારં. તયારં સરંગીત સારા પ્રમાણમારં ફાલયુરં. 
નટનટીના પોશાકમારં ગરીબ, ચાકર, ઉમરાિ, ધનાઢ િગરેરરેનો પિરેરિરેશ એમની 
જતૂની રૂકઢ મુજબનો, એથી તરત ભરેદ યા પ્રકાર સમજાય.

મરેકઅપના પણ વનયમો ચુસત ; ભાિ પ્રમાણરે રરંગ. વચતરામણ બિુ ચીિટા-
ઈથી રજતૂ થાય. ભારતના કથકલી પ્રમાણરે િૈવિધયભયયો મરેકઅપ છરે. રરંગ પ્રમાણરે 
જ પાત્ર ઓળખાય.

આજ રે એમારં ઘણો ફરેરફાર નોંધાયો છરે. એમારં 1937, 1950, 1957, 1967 
અનરે 1972નારં યાદગાર િષયોમારં રાજયકારભારમારં ફરેરફાર થતારં નાટકના તખતા 
પર ભારરે  ફરેરફાર થયો. જુનિાણી પરેકકરંગ (બરેવજ રંગ) ઑપરેરા િતી તરેમ જ રિી છરે, 
પણ નિા ઘાટનારં, નિા વિચારનારં ‘ટાઇગર માઉનટન’, ‘સીિારબર’, ‘વિાઇટિૅર 
ગલ્ક’ જ રેિારં આજના સિાલોની ચચા્ક કરનારારં નાટકો પણ તખતા પર આવયારં.
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1949 પછી તો સરકારરે  નાટકશાળા તથા નાટકકારો પ્રતયરે ભારરે  સિાનુભતૂ-
વત દાખિી. પૈસરેટકરે તથા ગૌરિ આપિામારં ભારરે  મદદ કરી. આજ રે ચીનમારં નાટક 
કરનારી મરંડળીઓ સારા પ્રમાણમારં છરે અનરે લોકવપ્રય પણ છરે.

જાપાન : જાપાનના સરંશોધકો કિરે છરે તરેમ ચીનમારંથી અનરે કોકરયામારંથી 
નાટ્યપ્રિૃવતિ જાપાનમારં પ્રિરેશી અનરે બૌદ્ધ ધમ્કના પ્રચાર સાથરે, મોટાભાગનારં 
જાપાનનારં નાટકોમારં બૌદ્ધ ધમ્કની પ્રબળ અસર જોતારં, એિા વનણ્કય પર આિિુરં 
સિરેલુરં પણ છરે. ખરુરં  જોતારં તો કરેટલીય અસરો ભારતમારંથી ચીનમારં, તયારંથી 
કોકરયા, તયારંથી જાપાન, તયારંથી ઇનડોનરેવશયા, દવક્ષણ-પતૂિ્ક એવશયાના દરેશોમારં 
ફરકી એમ બતાિી શકાય તરેમ છરે. બૌદ્ધ ધમ્ક અનરે રામાયણ-મિાભારતની કથા 
બ્રહ્દરેશ થઈ છરેક દવક્ષણ એવશયાના મોટાભાગમારં વિસતરી. નૃતયકલા અનરે 
સરંગીત પણ સાથરે તયારં પ્રિરેશયારં, એ વિશરે િિરે મતભરેદ નથી.

ઈ. સ. 713મારં જાપાનમારં સરંશોધાયરેલી જતૂનામારં જતૂની ‘કોજીકી’ નામની 
પોથી તયારંની નાટ્યપ્રિૃવતિની નક્ર િકીકત પતૂરી પાડરે છરે. અમાતરાસુ નામની 
સતૂય્કદરેિીએ ઇમાટો નામની સિગ્કની ગુફામારં પિરેલુરં નૃતય કયુિં એ આખયાવયકા 
સતૂચક છરે.

મીમાશી નામની એક વયવકતએ પરદરેશથી આિી જાપાનમારં બુગાકુ નૃતયો 
શરૂ કરાવયારં. એમારં બૌદ્ધ ધમ્ક સરંબરંધી કક્રયાઓ, અનરે ‘મિોરારં’ પણ બૌદ્ધ ધમ્ક 
સરંબરંધી ઉપયોગમારં લરેિાતારં. તયારના વપ્રનસ શોતોકુએ યામાતો પરગણાના આ 
બરંધનરે આિકાયયો. બૌદ્ધમાગથી વપ્રનસના અિસાન બાદ આ બરંધ ટોલરે ચઢો. 
પણ એનારં બસો ઉપરારંતનારં મિોરારંઓનો અભયાસ થતારં તરે મોટરેભાગરે ભારતની 
પ્રજાનરે મળતારં જણાયારં. પછી પચાસરેક િષ્ક બાદ ‘બુગાકુ’ બરંધ પ્રયોજિામારં 
આવયો, ‘બુનરાકુ’, ‘બુણાકુ’, ‘ડરેનગાકુ’ અનરે એમારંથી બીજારં વિવિધ પ્રકારનારં 
નાટકો રચાયારં, ભજિાયારં, લોકવપ્રય થયારં, પણ સરિાળરે ચૌદમી સદીમારં એ પછી 
વિશ્વખયાવત મરેળિનાર તો ‘નોિ’, ‘કાબુકક’ અનરે ‘કઠપતૂતળી’ એ ત્રણ પ્રકારના 
નાટ્યબરંધ મોખરરે  રહા. અનરે બરેત્રણ ઘાટ પૃથિીપટરે પ્રચવલત થયા.

અિીં પણ લશકરી અફસરોના રાજયની અસર તખતાની પ્રકક્રયામારં ફરે-
રબદલમારં િતા્કઈ છરે. કાનઆમી (1333–84) અનરે પછી એના પુત્ર વઝયામી 
(1363–1443) તથા બીજા નાટકકારોના જુદા-જુદા પ્રકારનારં નાટકોનો ફાળો 
મિતિનો ગણાય છરે. વઝયામી જાતરે કુશળ નટ, નાટકલરેખક અનરે વસદ્ધારંતિાદી. 
સકળ નટમરંડળીનો એ નરેતા. એણરે નાટકના વિવિધ પ્રકારના બરંધોમારં ભારરે  અનરે 
સજીિ ફરેરફાર કરાવયા. વઝયામીનુરં લખાણ સરંસકારપ્રરેરક, આરંખકાનનરે ગમરે એિુરં 
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અનરે રસપ્રદ નીિડતુરં. કાનઆમી અનરે વઝયામીએ નોિનો વપરંડ ઘડ્ો અનરે બીજ રે 
પક્ષરે વચકામાતસુ (1653 –1725) નાટકનુરં મરેદાન મારી ગયો. એણરે કાબુકકના 
ઘાટનરે નિતર રૂપ આપયુરં. એની સાથરે ટોકમોટો વગડાયુએ સિકાર સાધયો, તો એ 
બરંનરેએ મળી ‘વગડાયુરી ઝોરૂરી’ બરંધ રચયો, એ ખાસ પપરેટ-કઠપતૂતળીના ખરેલમારં 
સિયોતિમ ઠયયો અનરે લારંબો કાળ પરંકાયો. કઠપતૂતળીના ખરેલો અસલમારં સાતમી 
સદીમારં લાિનાર કોકરયન કલાકારોએ અિીં એ ઘાટનરે િધારરે  કદલચસપ અનરે 
આકષ્કક બનાવયો.

વચકામાતસુના લખાણમારં એક નિો જ સરળ પણ જોશીલો ઘાટ લોકોના 
મનનરે બિરેલાિનાર નીિડ્ો અનરે એ પ્રકારના નાટકલરેખનથી એણરે સારી કીવત્ક 
સરંપાદન કરી. એક ઘાટ જીડાઈઓનો, જ રે ઐવતિાવસક પ્રકાર િતો. બીજો 
સરેિામાનો એટલરે સામાવજક પ્રશ્ોનરે ઉપસાિનાર પ્રકાર. બરંનરે પ્રકારોની એની 
કલમ પરંકાતી રિી.

સતિરમી સદીમારં પ્રખયાત કિોટો શિરેરના એક અપાસરામારં ઓકુની નામની 
એક કનયકા આિી. એણરે બૌદ્ધ ધમ્કની કરેટલીક આખયાવયકાઓ નૃતયમારં ઉતારી.  

નોિ વથયરેટર

એ કાબુકકની શરૂઆત, એ એક મરંતવય, બીજો મત તરે કાબુકક એટલરે 
‘િલણ’. જયારરે  ઓકુનીએ ભભકાદાર િસ્ત્રોમારં પોતાની મન:કામનાનરે ગમરે તરે 
રીતરે નૃતયો યોજયારં એટલરે કાબુકક નામ પડ્ુરં. એમારં બીજી રૂપસુરંદરીઓ ભળતારં 
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સરંઘનૃતયો યોજાતારં. તાલરેિાન પ્રરેક્ષકિગદે એમની સાથરે દરેિસરંબરંધ બારંધિા મારંડ્ા, 

અનરે વિવિધ પ્રકારનારં કતૂટણખાનારં ઊભારં થતારં ઊિાપોિ િધતારં 1629મારં સરકારરે  

સ્ત્રીઓનરે રરંગમરંચ પર ઊતરિાની મના ફરમાિી. આ બરંધી ત્રણસો િષ્ક ચાલી. 

એટલરે કુમળા કકશોરો એ કાય્કક્રમમારં મરેદાનરે પડ્ા અનરે સ્ત્રીઓના પાઠ કરિા 

શરૂ કયા્ક. એનુરં કામણ અનરે ચરેનચાળા િધતારં અનરે પુરુષપુરુષ િચચરે સજાતીય 

સરંબરંધ િધતારં 1652મારં કાબુકકમારં છોકરાઓ ભાગ ન લરે એિુરં ફરમાન અમલમારં 

આવયુરં.

લોકોની માગ તો િધતી જ ચાલી એટલરે કાબુકકનુરં નિુરં રૂપ ઘડાયુરં. કકશોરો 

નકિ, મોટારં એમારં ભાગ લરે અનરે સરંિાદોમારં ગમરે તરે કિરેિાની સરકારરે  છતૂ ટ આપી. 

આથી સરકારી ડખલથી બરે પ્રકારના ઘાટ રચાયા. 1688મારં એક જબરજ-

સત સારંસકૃવતક ભરતી આિી. સમાજ જાગ્ત થઈ ગયો અનરે વિવિધ પ્રકાર-
નારં કાબુકક નાટકો લખાયારં. એમારં ટોજુરોની િાસતિિાદી શૈલીનરે ખતૂબ નામના 

મળી. યોશીઝાિા ઓનાગાટા શૈલીનરે અપતૂિ્ક કીવત્ક પ્રાપ્ત થઈ. ત્રણસો િષ્ક બાદ 

સીનટીટી ઉપરથી પ્રવતબરંધો દતૂર થયા અનરે પછી વચકામાતસુએ કાબુકકના ઘાટમારં 

નિતર પ્રાણ પતૂયા્ક.

પછી તો નિનિીન બારંધણીમારં 1888મારં વસનસરેઈ વશમપા અનરે 1906મારં 

શેંગરેકી બારંધણી િસતીમારં આિી.

કાબુકક ઘાટમારં ખયાતનામ નાટકકારો અનરે નટોની યાદી બિુ મોટી છરે. 

એમારં નટોમારં મરીલામા િરંશ ઊભો થયો. યોશીઝાિા, સરેગાિા, િાનશીરો પણ 

પ્રખયાત નટો થઈ ગયા.

વશમપા એ નામનુરં લોકવપ્રય નાટક છરે. શોટારો અનરે યોયરેગો નટનટીએ જતૂના 

ચીલા ખરંખરેરી જમાનાનરે અનુસરી નિા પ્રકારની નાટકશાળા ઊભી કરી. એમારં 

રાજકારણરે પણ મિતિનો ભાગ ફરી ભજવયો.

પછી તો જાતજાતની નાટકમરંડળીઓ નીકળી. િરેતુ, ધયરેય, શૈલી જુદારં. 

પવશ્મમારંથી ઘણુરં લીધુરં. નટો જમ્કની જઈ શીખી આવયા. યુરોપનારં નાટકો લાવયા. 

સાકિવતયક નાટકશાળાઓ પણ ચાલુ થઈ. એમારં એક નિુરં સતૂત્ર નીપજયુરં. ‘જ રેિુરં 

નાટક તરેિા નટો’. 1960 પછી નાટક સાકિતયની કૃવત તરીકરે ખતૂબ ખયાવતિાળુરં 

બનયુરં.
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કાબુકક વથયરેટર

જતૂની કાબુકકની પ્રતોમારં ફરેરફાર, તદ્દન નિી પદ્ધવતનારં આિતી કાલની 
આશાિાળારં નાટકોનુરં લરેખન, કરેિળ સ્ત્રીઓની નાટકશાળા, અમરેકરકન ઢબનારં 
મયુવઝકલસ પણ િિરે રજતૂ થિા મારંડ્ારં છરે. એમારં ટકારાઝુકા, કકશોરીિૃટી ઑપરેરા, 
મયુવઝકલસમારં આજ રે મોખરરે  ગણાય છરે. િિરે કરેિળ ટોકયોમારં અગવણત જાતજાતનારં 
નિતર પ્રકારનારં નાટકો જોિા, િારંચિા અનરે માણિા મળરે છરે.

નાટ્યપ્રિૃવતિ : ભારતમાં

ઇવતહાસ : ભારતમારં રરંગભતૂવમનો ઇવતિાસ રવસક છરે, એટલો દુ:ખદ પણ 
છરે. સરંસકૃત નાટકો ભજિાતારં તયારરે  કયારં ભજિાતારં એ માટરે રાજાના મિરેલમારં 
એિી અટકળ કરિામારં આિરે છરે, તો દવક્ષણ ભારતમારં દરેિમરંકદરના મરંડપમારં 
ભજિાતારં એિી નક્ર સાવબતીઓ પણ મળરે છરે. પણ એ બધી પ્રિૃવતિઓ 
ચાલી ઈ. સ.ની બીજી સદીથી પારંચમી સદી સુધી. પછી તો આરબ, ગઝની, 
તૈમતૂર, ચરંગીઝખાન, ઘોરી, નાકદરશાિ િગરેરરેના િલાઓ અનરે દખખણમારં ડચ, 
પૉટુ્કગીઝ, ફરેનચ, અરંગ્રેજ, યુરોપીય રાજયોની ઘતૂસણખોરીનરે લીધરે નાટકશાળા 
અનરે તરેની માિજત, તરેની લરેવખત પ્રતોનરે ભારરે  ધક્ો પિોંચયો નરે છરેક 1800 
સુધીમારં તો રીતસરની રરંગભતૂવમ નષ્ટપ્રાય: થઈ ગઈ. લોકનાટક, નૃતયના સાપ 
ગયા અનરે વલસોટા માત્ર રહા એિી દુદ્કશા થઈ.

અઢારમી સદીમારં કરંઈક પ્રકાશનારં કકરણો પતૂિ્કમારં એટલરે કરે બરંગાળમારં 
ઝળકયારં. તયારબાદ વબ્રકટશ અમલ જરા િધારરે  વસથર અનરે સથાયી થતારં, અરંગ્રેજી 
નાટકમરંડળીઓની આિનજાિન અનરે પવશ્મના દવક્ષણ કકનારરે  પૉટુ્કગીઝ રાજયની 
અસર િરેઠળ તયારં પણ િણ્કસરંકર નાટકશાળાઓ, નાટકમરંડળીઓ ઊભી થિા 
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મારંડી દખખણનારં દરેિસથાનોમારં. તયારંનુરં સરંગીત અનરે નૃતય તરેમજ પ્રાચીન નાટકની 
શૈલી સચિાયરેલારં રહારં. ગુજરાતમારં િડનગર એટલરે કરે ઉતિર ગુજરાતથી મુરંબઈ 
સુધી એમારં સતૂરત-મુરંબઈના પારસીઓ દ્ારા અરંગ્રેજી િકતૂમત િરેઠળની અસર 
નીચરે અનરે તળ ગુજરાતી કરેટલીક સૌરાષ્ટ ્રની તરેમજ ઉતિર ગુજરાતની કરેટલીક 
કોમો દ્ારા આ કળાની કરેટલીક જાણકાર કોમોનરે લઈ 1850ની આસપાસ એક 
અવિસમરણીય નાટકકળાનરે પુનજી્કવિત કરિાની સરંગીન પ્રિૃવતિ શરૂ થઈ. એના 
એક દાયકા પિરેલારં મિારાષ્ટ ્રરે પણ સારંગલી કરેનદ્રમારં મરાઠી ભાષામારં નાટ્યપ્રિૃવતિ 
શરૂ કરી.

બરંગાળ તો મોખરરે  િતુરં. એમારં આ મુરંબઈ-ગુજરાતના પારસીઓએ 
ગુજરાતી, મરાઠી, મુવસલમ નટોના સિકારથી ત્રણચાર પોતાની નાટકમરંડળીઓ 
સથાપી, નાટક કરિા કિરંદભરમારં નાટકશાળાઓ બારંધિા મારંડી, તયારરે  તરે સમયરે 
બોલાતી એક પ્રકારની કિરંદુસતાની–ઉદતૂ્ક, ફારસી અનરે સરંસકૃત શબદોિાળી ભાષામારં 
નાટકોની કરારંચીથી મારંડી કોલકાતા સુધી, રમઝટ બોલાિી. એ નાટકો લઈ ઠરેઠ 
કમપુવચયા સુધી જઈ પારસીઓએ ડરંકો િગાડ્ો. આ પ્રિૃવતિ સાથરે કણા્કટક અનરે 
ઓકરસા પ્રારંતોમારં પણ જાગૃવત આિતારં તયારં નાટકો લખાિા તરેમજ ભજિાિા 
મારંડ્ારં. કદલિીની આજુબાજુ આ કદશામારં િજી સુસતી િતી. પરંજાબમારં લોકનૃ-
તય ભારંગડા નામરે ચાલતારં. રાજસથાન, ઉતિરપ્રદરેશમારં લોકનાટક નૌટરંકી જોરમારં 
ચાલતારં, ઉતિર ગુજરાતમારં ભિાઈ લોકવપ્રય બની. તાવમલનાડમુારં ભરતનાટ્યનરે 
જાળિી રાખનારાઓએ ભરતનાટ્યનો સારો વિકાસ સાધયો. મુરંબઈ ઇલાકામારં 
ગુજરાતી-મરાઠી નાટકમરંડળીઓએ બિુ સારા પ્રમાણમારં નાટકો લખાિી એનરે 
યોગય અનરે કાબરેલ નટો પાસરે ભજિાવયારં. એમારં દવક્ષણી મરંડળીઓએ રરંગમરંચનરે 
સરંગીતથી સજ્જ કયયો, તો પારસી ગુજરાતી ટોળીએ રરંગમરંચ ઉપર સજાિટ અનરે 
ચારંપકળાનારં દૃશયોથી લોકરરંજન કરી નામના મરેળિી. આમ આ 1850 થી 1940 
સુધી લગભગ સો િષ્કનો એક સૈકો ભારતમારં નાટ્યપ્રિૃવતિ માટરે મશિતૂર થયો.

પછી સતયાગ્િની લડત અનરે 1947મારં દરેશ સિતરંત્ર થતારં સરકારરે  નાટકની 
પ્રિૃવતિ વિકસાિિા પ્રચારમાધયમોનો આશરો લીધો. તરે ઠીક ઠીક ચાલયો, 
પણ એની ઝાઝી અસર ન દરેખાતારં, છતૂ ટીછિાઈ અરંગત મરંડળીઓ સથપાિા 
મારંડી, ખાનગી તરેમજ સરકારી િરીફાઈઓ િધી; નટ, નાટકલરેખકોનરે સારા 
પુરસકાર મળિા લાગયા, નાટ્યતાલીમની ઠીક ઠીક સરંસથાઓ સથપાઈ. સારા 
પ્રમાણમારં નાટ્યવશવબરો યોજિામારં આિી, કરેટલીક મરાઠી તરેમજ ગુજરાતી 
નાટકમરંડળીઓએ ઇંગલૅનડ, તરેમજ જમ્કની જ રેિા દરેશોમારં જઈ પોતપોતાની 
ભાષામારં નાટકો રજતૂ કયાિં અનરે એથી નાટ્યપ્રિૃવતિનરે અસાધારણ િરેગ મળો. 
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આદાનપ્રદાનથી ઘણુરં જાણયુરં, શીખયા, નિતર આયોજનો થયારં.

નાટ્યપ્રિૃવતિ સિકારી પ્રિૃવતિ િોઈ, િળી એ કળા, વચત્રકળા કરે વશલપ-
કલા જ રેિી કરેિળ અલાયદી ન િોિાનરે કારણરે, એના વિકાસમારં સૌથી મોખરરે  
સરંગીતની કલા રિી છરે અનરે સરંગીતના સારા અભયાસ તથા તાલીમની સાથરે 
નાટકના આિાય્ક રરંગમરંચનરે શોભાિિા વચત્રકળાની પણ જરૂર રિી છરે. પદા્ક, 
સરેરસ, જાતજાતનારં દૃશયો જ રેિારં નાટકનારં દૃશયો, એનરે અનુરૂપ દરેખાિો રજતૂ કરિા, 
એક નકિ, તરેમ એક પ્રકારના નકિ એિા વચત્રકારોની િારરંિાર જરૂર પડરે છરે. 
સાથરે રિી કામ કરિુરં પડરે છરે. િળી નૃતયકળા પણ નાટકના ભાિનરે પોષક 
રૂપરે આિશયક છરે. સરંગીત સાથરે નૃતય, તરેમજ શણગાર સજિાની કળાની પણ 
એટલી જરૂર રિરે છરે. શણગારમારં િાળગુરંફન, ઘરરેણારં, સીિણ િગરેરરે  અનરેક નાની 
કળાઓ પણ જાણિી જરૂરની છરે. ખરુરં  પતૂછો તો નાટકશાળામારં નટ યા કારીગરનુરં 
કામ કરનારરે  ચોસઠ કળામારં પ્રિીણ થિાની જરૂર રિરે છરે.

ઉપરારંત, સુથારી-લુિારીકામ, માટીનારં િાસણ રરંગિાની, ભીંત શોભાિ-
િાની, કસરત કરિાની કલાઓ પણ જાણિી જરૂરી છરે. ખતૂબી તો એ છરે કરે 
શસ્ત્રો િાપરતારં આિડિુરં જોઈએ છતૂ રી, કટારી, તલિાર, બરંદતૂક િગરેરરે , પણ એનો 
ઉપયોગ અકિરંસક રીતરે સામા નટનરે ઈજા ન પિોંચરે છતારં, શસ્ત્ર બરાબર િાપયા્ક-
ની ખાતરી થાય, એ રીતરે થિો જોઈએ. આ કામ વિકટ છરે. લાગરે છરે એટલુરં સિરેલુરં 
નથી, એ માટરે ભારરે  તાલીમની જરૂર રિરે છરે. આમ નાટ્યકળામારં વચત્રકળા, 
નૃતયકળા, સરંગીતકલા, ઉપર જણાિરેલી વિવિધ કલાઓ ઉપરારંત, નાટક એ 
સરંસારનુરં દપ્કણ િોઈ, સરંસારમારં ઉપયોગમારં આિતી બધી કલાઓની જાણકારી 
િોય તો કામ ઉતિમ પ્રકારનુરં નીિડરે, કારણ નાટક એ કાવયનો અરંશ યા વિભાગ 
િોઈ, અનરે કાવયનો આતમા મુખયતિરે રસ િોઈ, નાટકમારં રજતૂ થતા પ્રતયરેક ભાિનરે 
યથાથ્ક પોષિામારં સમગ્ રીતરે પ્રતયરેક નટની ઉતિમોતિમ વિકસરેલી શવકતનરે લઈ 
નાટક સારંગોપારંગ રસપ્રદ નીિડરે છરે. પ્રરેક્ષકો એક પ્રકારનો અલૌકકક આિલાદ 
અનુભિરે છરે અનરે એ અનુભિતારં સફળ નાટ્યપ્રયોગનરે અરંતરે એ બ્રહ્ાનરંદસિોદર 
રસ માણિાનો લિાિો લઈ શકરે છરે.

આસામી રંગભૂવમ : િૈષણિ સરંપ્રદાયની ગાઢ અસરનરે પકરણામરે અિોમ 
(આસામી) સાકિતયમારં િૈષણિ કથાઓ નાટકમારં િણાઈ છરે. વબ્રકટશ અમલ 
દરવમયાન એમારં ફરેરફાર તથા સુધારા થિા મારંડ્ા; એટલરે 1857મારં બારુઆએ 
વિધિાઓના પુનલ્કગ્નનો વિષય પોતાના નાટકમારં ચચયયો, અનરે પોતરે જ એક 
કકશોર વિધિાનરે પરણી સુધારાનો સચોટ દાખલો બરેસાડ્ો. એ નાટકનુરં નામ 
‘રામનિમી’ િતુરં.
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પછી ગૌિાતિીમારં એક રરંગમરંચ બરંધાતારં ગોલઘાટ, તરેજપુર, વશિસાગર, 
નિાગોંગ િગરેરરે  નગરોમારં રરંગમરંચ બરંધાયા. એનરે કારણરે તયારં શરેકસવપયરના 
ઘણા અનુિાદો થયા અનરે એ નાટકો ભજિાયારં. િાસતિિાદનો પ્રજાએ સિીકાર 
કયયો, અનરે ઇબસન, શૉ અનરે ગાલસિધથીનારં નાટકો તખતા ઉપર આિિા લાગયારં. 
પકરણામરે આસામમારં ચક્રિતથી સિદેશ્વરનુરં ‘અવભમાન’ તથા ‘રોવમયો ઍનડ 
જુવલયટ’ પરથી ‘અમરલીલા’ ચાલીિા પદ્મધરરે  પોતરે લખીનરે ભજવયુરં. 1924મારં 
તાલુકદાર દરેિચરંદ્રરે 60 દૃશયોમારં ‘પ્રવતભા’ નાટક રજતૂ કયુિં. તરે પછી અતુલચરંદ્ર 
િઝાકરકાએ ગારંધીયુગના પ્રભાિ િરેઠળ લખરેલુરં ‘આિુવત’ નાટક ભજવયુરં. પછી 
રાજકુરંિર િરેણુધર, રાજકુરંિર શૈલાધર, અકિનચરંદ્ર ચૌધરીએ નિા નિા પ્રકારનારં 
નાટકો લખી રજતૂ કયાિં.

સિાતરંત્રય પછીના ગાળામારં આધુવનક દૃવષ્ટવબરંદુના વનદદેશો પ્રબીન ફતૂકનના 
નાટક ‘મવણરામ દીિાન’ અનરે ‘વપયાલી ફતૂકન’મારં મળા. એ પછી અબદુલ 
મવલકના ‘રાજદ્રોિી’ તથા ઉતિમ બરુઆના ‘જ રેરરે નગાર સતી’ અનરે ‘બોરૈયા 
ફતૂલરેશ્વરી’ નાટકોમારં નિા સામાવજક વિચારો વયકત થયા. એમારં સ્ત્રીપાત્રો પણ 
અિોમ રાજકતા્કઓ સામરે અિાજ ઉઠાિરે છરે. વગરીશ ચૌધરીના ‘મીનાબજાર’ 
અનરે લક્યધર ચૌધરીનારં ‘નીવમલા અરંક’ નાટકોમારં આવથ્કક પ્રશ્ોથી ત્રસત મધય-
મિગ્કનુરં વચત્રણ છરે. શારદા બારદોલોઈના ‘પકિલા તારીખ’નુરં િસતુ તો એનુરં 
શીષ્કક જ વનદદેશી આપરે છરે. જોકરે, આસામના નાટ્યકારોમારં જયોવતપ્રસાદ અગ-
રિાલ બરંડખોર નાટ્યકાર ગણાય છરે. એમનુરં ‘શોવણતકુમારી’ અનરે ‘કારેંગાર 
લીગીરી’ સૌથી િધુ નોંધપાત્ર છરે. એિા જ બીજા મિતિના નાટ્યકાર તરે અરુણ 
શમા્ક. એમના ‘વનબારન ભટિાચાય્ક’મારં આધુવનક નાટકનો સરંસપશ્ક પમાય છરે, 
તો ‘આિાર’ નાટક બાદલ સરકારના ‘પગલા ઘોડા’ની યાદ અપાિરે છરે. એમનુરં 
ત્રીજુ રં મિતિનુરં નાટક તરે ‘પુરુષ’; એમારં ભારતીય તતિજ્ાનનુરં દશ્કન પ્રસતુત છરે. 
અસવમયા ભાષા ઉન્નવતસાવધની સભા અનરે રાજય સરકારરે  અિોમ નાટ્યના 
વિકાસમારં સતત ફાળો આપયો છરે. અસમી લોકનાટ્ય અરંકકયા નાટની પરરંપરાથી 
પ્રરેકરત અનરેક પ્રયોગો તયારં થયા છરે. એમારં િરેમરેનદ્ર બારઠાકુર, મિરેનદ્ર બારઠાકુર, 
રતન ઓઝા, અરૂપ ચક્રિતથી િગરેરરેનો સમાિરેશ કરી શકાય છરે. અસામમારં અનરેક 
નાટ્યગૃિો અનરે નાટ્યજતૂથો અવસતતિ ધરાિરે છરે, જ રેમારં શરેતાલી યુિક સમાજ, 
બાપુજ રે ભિાન નાટ્ય સવમવત, રૂપમ્, સમાલય નાટ્ય નટઘર િગરેરરે  મિતિનારં છરે. 
ભારતીય રરંગભતૂવમમારં આસામ અનરેક રીતરે નોંધપાત્ર ફાળો આપી રહુરં છરે.

ઉદૂ્જ રંગભૂવમ : એક કાળમારં ભારતમારં અરબી ભાષાની જ રેમ ઉદતૂ્ક લોકભાષા 
તરીકરે મોટરેભાગરે ઉતિર કિનદમારં ખીલી િતી અનરે તરે ભાષામારં નાટકો લખાિા 
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મારંડરેલારં. એ જમાનામારં નાટકિાળાઓ તો િતા નકિ, પણ કયારંક કયારંક છતૂ ટારંછ-
િાયારં નાટકો થતારં. પણ એની નોંધ તથા પાઠ મળિારં મુશકરેલ છરે. ઉદતૂ્ક નાટક યા 
સરંગીતનાટકની શરૂઆત કરિાનો યશ અયોધયાના નિાબ િાવજદઅલી શાિનરે 
નામરે નોંધાયો છરે. એ સરકાર જાતરે પોતાના દરબારીઓ સાથરે સરંગીતનાટકમારં 
ભાગ લરેતા. એમારં ‘રાધાકનૈયા’ના કકસસા િતા. પણ બિુ જાણીતી નાટ્યઘટના 
તરે ‘ઇનદરસભા’. પછી એ ઘાટનારં દશબાર નાટકો ચાલયારં અનરે છરેિટરે પારસી 
નાટકમરંડળીએ આગા િશ્ની મદદથી છરેલો ‘ઇનદરસભા’નો નાટ્યપ્રયોગ રોનક 
અનરે ભભકાથી કોલકાતામારં (1853) ભજવયો.

પછી ઇવમતયાઝઅલી બાજની ‘અનારકલી’નુરં નાટક સારી ખયાવત પામયુરં. 
આગા િશ્રે શરેકસવપયર ઉદતૂ્કમારં મોટા પ્રમાણમારં ઉતાયયો તો કરેટલાક લરેખકોએ 
મોવલયરેરનો પણ કસ કાઢી જોયો. પછી નિા નિા નાટકલરેખકોમારં કકશનચરંદર, 
ઉપરેનદ્રનાથ ‘અશક’, બરેગમ ઝિીદી ગણાય. મુજીબ, ઇલાિી મિમમદરે લરેવસરંગના 
નાટકનો ‘બવલદાન’ નામરે અનુિાદ આપયો. ઇબસનનુરં ‘ઘોસટ’ પણ ઉદતૂ્કમારં લખાયુરં. 
રાજ રેનદ્રવસરંિ બરેદીએ ‘ચાણકય’ લખયુરં. િબીબ તનિીરરે  ‘આગ્ા બજાર’ અનરે ‘મૃ-
ચછકકટક’ પરથી ‘વમટિી કી ગાડી’ જ રેિારં નાટકો લખયારં અનરે 1950–60 પછી 
ભજવયારં. કકરણચરંદર નાટકલરેખક તરીકરે ખતૂબ પ્રવસદ્ધ થયા અનરે ‘િજામત’ના 
ફારસથી ભારરે  નામના મરેળિી. મુજાિર લખનિીનુરં ‘મુદ્રારાક્ષસ’ પણ િખણાયુરં. 
ભારત સિતરંત્ર થયા પછી ઉદતૂ્કની ઝમક તથા ઝલક જરા ઓસરિા મારંડ્ારં અનરે 
એ ભાષામારં નાટક લખિામારં મરંદી આિી. એમારં બરેગમ કુવતસયા ઝૈદીના કિનદ-ુ
સથાની વથયરેટર તથા િબીબ તનિીરનારં નાટકોનો ફાળો સમરણીય છરે.

ઊદ્ડયા રંગભૂવમ : પરંદરમી સદીનરે અરંતરે રાિ રામાનરંદ પટનાયકરે ‘જગન્નાથ 
િલાત’ નામરે ભરતાચાય્કનારં સતૂત્રો પ્રમાણરે એક નાટક લખયુરં િતુરં. એની રજતૂઆત 
પરંદરમી સદીમારં થયાનુરં નોંધાયુરં છરે. પરરંતુ ઈ. સ. પતૂ.ની બીજી સદીમારં ભુિનરેશ્વર 
પાસરેની િાથીગુફામારં પ્રાપ્ત વશલાલરેખો અનરે મતૂવત્કકલા પરથી સપષ્ટ થાય છરે કરે 
ખારિરેલ િરંશના રાજાઓ તયારં નાટકોની પ્રસતુવત વનિાળતા િશરે. મુરાકરવમશ્-
નુરં સરંસકૃત નાટક ‘અનધ્કરાઘિ’ ઈસુની નિમી સદીમારં ભજિાયાની નોંધ છરે. 
ઊકડયા ભાષા, સરંસકૃવત અનરે મરંચનકલા પર બરંગાળની સિાભાવિક જ અસર 
િતા્કય છરે. પુરાણકથાઓનરે આધારરે  ‘રામ, કૃષણ અનરે ભરતની લીલાઓ’, તારંવત્રક 
સરંપ્રદાયના અનુયાયીઓ દ્ારા ‘દરંડ નાટ’, સામાવજક સુધારા માટરેના ‘સિારંગો’, 
બરંગાળી ‘જાત્રા’ જ રેિારં જ રરંગસથળમારં લગભગ એિી કથાઓ સાથરેની ‘જાત્રા’ઓ 
અનરે મોગલોના પ્રભાિ િરેઠળ ‘મજવલસો’ – એ પારંચ પ્રકારની લોકનાટ્યપરરંપ-
રાઓ ઓકરસામારં અવસતતિ ધરાિરે છરે. જાત્રા પર આધુવનક અસરો 1803 મારં 
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અરંગ્રેજોના આગમન પછી િતા્કિા મારંડી અનરે એમારં અવતરરંજકતા પ્રિરેશી.

ઊકડયા ભાષાનુરં પ્રથમ નાટક જગનમોિન લાલાકૃત ‘બાબાજી’ ગણાય છરે, 
એ 1877મારં પ્રવસદ્ધ થયુરં. એમારં એક સાધુની સતયની શોધની કથા છરે. એમનુરં 
બીજુ રં નાટક ‘સતી’ 1887મારં પ્રસતુત થયુરં િતુરં. એમના સમકાલીન રામશરંકર 
રરેએ ‘િકરશ્રંદ્ર’ નાટક લખયુરં િતુરં. 1920થી 1947 સુધીના બીજા તબક્ામારં 
અવશ્વનીકુમાર ઘોષ, કાવલચરણ પટનાયક, કનિુચરણ પટનાયક, રામચરણ 
વમશ્, ગોપાલ છોટા રરે  િગરેરરેએ નાટકો લખયારં. 1915મારં કટકમારં પ્રથમ વથયરેટર 
બરંધાયાનુરં નોંધાયુરં છરે. આ દરવમયાન કટક, ગરંજામ િગરેરરે  સથળોએ અનરેક ના-
ટ્યજતૂથો વયાિસાવયક ધોરણરે કામ કરતારં થયારં િતારં; તરેઓ મુખયતિરે ઐવતિાવસક 
પાત્રો અનરે પ્રસરંગોનુરં વનરૂપણ કરતારં. આ ગાળા દરવમયાન કવિતાની સાથરે 
નાટકનો પણ સાકિતયની શાખા તરીકરે સિીકાર થયો. ગોદાિરીવસરંિ વમશ્, કા-
વલનદીચરણ પાવણગ્િી, િકરશ્રંદ્ર બાદલ અનરે િૈકુરંઠનાથ પટનાયક િગરેરરેએ રા-
ષ્ટ ્રભાિનાનારં અનરેક નાટકો લખયારં.

સિાતરંત્રય પછીના ગાળામારં મતૂધ્કનય નાટ્યકાર મનોરરંજન દાસનારં ‘જૌબન’, 
‘ઑગસટ ના’, ‘બક્ષી જગબનધુ’, ‘આગામી’, ‘બનિરંસી’, ‘અરણય ફારંસલા’, 
‘શબદવલવપ’ િગરેરરે  આધુવનક ગણાતારં નાટકો છરે. નિવથયરેટર આરંદોલનના મુખય 
નાટ્યકારોમારં વબજોયા વમશ્, (‘સબબિાકામનરે’), વબશ્વવજત્ દાસ (‘મૃગયા’), 
બસરંતકુમાર મિાપાત્ર (‘મતૂઠી માટી કાચા ઘડા’), જગન્નાથપ્રસાદ દાસ (‘સતૂયા્કસત 
પતૂરબારુ’, ‘સબ શરેષ લોકા’) િગરેરરે  ખતૂબ નોંધપાત્ર છરે. કાવત્કક રથનારં નાટકો ‘સિ-
ગ્કદ્ાર’, ‘જીબન જજ્’, ‘ઈશ્વર જાનરે જુબાકા’ િગરેરરેએ ભારરે  િલચલ મચાિી છરે. 
બરંગાળી પ્રજાની જ રેમ ઊકડયા લોક પણ નાટ્યપ્રરેમી છરે અનરે ભારતીય રરંગભતૂવમના 
ચણતરમારં સફળ પ્રદાન કરિા ઊકડયા રરંગભતૂવમ ધમધમી રિી છરે.

કન્નડ રંગભૂવમ : આ પ્રદરેશના બરે વિભાગો છરે : એક તરફ ગ્ામલોકનાટકો 
છરે અનરે બીજ રે પક્ષરે યક્ષગાનની પ્રથા. નિી રરંગભતૂવમ બરંનરેમારંથી કરંઈ નરે કરંઈ લઈનરે 
નાટક રચિા લાગી. મોટરેભાગરે ઘણારં સથળોમારં થાય છરે તરેમ, આિા બરે વિભાગો 
િોય તયારં વબનધરંધાદારી મરંડળો પિરેલ કરરે  છરે, પછી એકબીજામારં ભળી જાય 
છરે; અનરે અિીં પણ એમ બનયુરં છરે. િળી, મિારાષ્ટ ્ર અનરે બરંગાળ વસિાય, અનરેક 
પ્રદરેશોમારં નાટકની પ્રતો છપાયા િગરની બરંધપટારરે  પડી રિરેલી છરે. અિીં પણ 
એમ બનયુરં છરે. આ પ્રારંતના પ્રખયાત િાસય તથા કરુણ નાટકના લરેખક આદ્ 
રરંગાચારીએ ઘણી મિરેનત કરીનરે કરેટલીક પ્રતો મરેળિી, પણ એથી પતૂરો ખયાલ 
આિી શકરે એમ નથી.
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બલિ નરિકર શાસ્ત્રી, પુતિુ સિામી અનરે ટી.િી. કૈલાસમરે ધરંધાદારી ના-
ટકમરંડળીઓ દ્ારા નાટક અનરે રરંગભતૂવમના વિકાસમારં મિતિનો ફાળો આપયો. 
એના એ તખતા ઉપર િરદાચાર, શ્ીરરંગ, ગરુડ સદાવશિરાિ, અનરે પીરસાિરેબ 
જ રેિા કુશળ અવભનય કરનારા નટોએ તખતાનરે બિલાવયો. ગુબબી િીરાન્ના જ રેિા 
નટોએ અવભનયની કદશામારં ભારરે  નામના મરેળિી. વબનધરંધાદારી લરેખકોમારં ક્ષી-
રસાગર તરેમજ કુરંિરરાજાએ પુષકળ એકારંકીઓ આપયારં છરે. નટ ગુબબીનુરં ‘ગુબબી 
વથયરેટર’ (સથાપના–1884) અનરે એિી જ લોકવપ્રય સુરવભ નાટ્યમરંડળી આજ રેય 
કાય્કરત છરે; અલબતિ, એમનારં વનમા્કણો ગુજરાતની જતૂની ધરંધાદારી રરંગભતૂવમની 
ઢબનારં છરે, અનરે બરંગાળી ‘જાત્રા’ની જ રેમ, એ કિનદી-તરેલુગુ કફલમોથી પ્રભાવિત છરે.

વિશરેષરે ‘શ્ીરરંગ’ તરીકરે જાણીતા આદ્ રરંગાચારીની ‘મુિતૂત્ક’, ‘વનરુતિર 
કુમાર’, ‘અવગ્નસાક્ષી’, ‘સરંપતૂણ્ક રામાયણ’, ‘કરેલુ જનમરેજય’, ‘સિાગતસરંભાષણ’ 
િગરેરરે  પણ ખતૂબ જાણીતી કૃવતઓ છરે. તરે ઉપરારંત બીજારં પચાસરેક સરંઘરાયરેલારં અનરે 
છતૂ ટારં છતૂ ટારં નાટકો છરે. દશરથ દીવક્ષતનુરં ‘લરંબોદર’ અનરે બલિ નરિકર શાસ્ત્રીનુરં 
‘લરંકાદિન’ ખાસ લોકવપ્રય નાટકો છરે. મિાભારતનારં પાત્રો ઉપર, વિશરેષરે ભીષમ 
જ રેિા વિષય પર સારી કૃવતઓ લખાઈ છરે. વશિરામ કારરંથ (‘નલકનયા વપશાચી’ 
િગરેરરે ) કન્નડના મિતિના નાટ્યકાર છરે, યક્ષગાનનો ઉપયોગ કરતુરં એમનુરં ‘િીર 
અવભમનયુ’ નાટક વિવશષ્ટ પ્રયોગ છરે.

સારંપ્રત કન્નડ નાટક અનરે રરંગભતૂવમના વિકાસમારં બરે નાટ્યકારો અનરે બરે 
વનદદેશકો તરફ વિશરેષ ધયાન આકષા્કય છરે : તરે અનુક્રમરે વગરીશ કના્કડ અનરે ચરંદ્ર-
શરેખર કમભાર, તથા બ. િ. કારરંથ અનરે કુ. વિ. સુબન્ન. બ. િ. કારરંથરે કિનદીની 
સાથરે અનરેક કન્નડ નાટકોનુરં કદગદશ્કન કયુિં છરે. શૈલીપરક પ્રસતુવત અનરે વથયરેટર-
મારં સરંગીતના ઉપયોગમારં એમનો મિતિનો ફાળો છરે. કણા્કટકના એિા જ મિ-
તિના રરંગકમથી સુબન્નરે નાનકડા િરેગુડ ુગામમારં નાટ્યતાલીમ સરંસથા ‘નીનાસમ’ 
શરૂ કરીનરે છરેલા દોઢ દાયકામારં નાટ્યઆરંદોલન જગાડી દીધુરં છરે. એ જ રીતરે 
યુિાન કદગદશ્કક પ્રસન્નાએ પણ અનરેક

કિનદી અનરે કન્નડ નાટકોનુરં કદગદશ્કન કરી દરેશની રરંગભતૂવમના નકશામારં 
સથાન મરેળિી લીધુરં છરે. વગરીશ કના્કડનારં નાટકો ‘યયાવત’, ‘તુગલક’, ‘િયિદન’ 
િગરેરરે  પુરાણકથાઓ અનરે ઐવતિાવસક પાત્રોનારં આધુવનક અથ્કઘટનો એ રીતરે 
પ્રસતુત કરરે  છરે કરે એ પાત્રોનારં સરંઘષયો અનરે મનોમરંથનો સમસામવયક લાગરે. એ 
નાટકો કન્નડ કરતારં કિનદીમારં િધુ રજતૂ થયારં અનરે એનરે ઈબ્રાિીમ અલકાઝી 
તથા કારરંથ જ રેિા કદગદશ્કકો મળા એ ભારતીય રરંગભતૂવમનુરં સદભાગય ગણાય. 
તાજ રેતરનુરં તરેમનુરં મિતિનુરં નાટક તરે ‘નાગમરંડલ’. એમારં પણ નાગિરેશરે પ્રિરેશતા 
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પુરુષની પુરાકથાનો રરંગમરંચીય ઉપયોગ થયો છરે. વગરીશ કના્કડરે અનરેક કફલમ-
કથાઓ લખી છરે, અનરે કફલમોમારં અવભનય પણ આપયો છરે. ચરંદ્રશરેખર કરંભાર 
કધનડ ભાષાના બીજા મિતિના નાટ્યકાર છરે. એમનારં નાટકો કણા્કટક બિાર 
ઓછારં પ્રસતુત થયારં છરે. એમનુરં સૌથી પ્રખયાત નાટક તરે ‘જોકુમારસિામી’ (1972). 
એમનારં કુલ 18 નાટકોમારંથી ‘ઋષયશૃરંગ’, ‘જય વસદાનાયક’, ‘િરીકરેય કુરી’, 
‘િુવલયા વનરાળુ’ સૌથી િધુ નોંધપાત્ર છરે. એમારં સથાવનક લોકજીિનપ્રણાલી, 
પુરાકથા અનરે રાજકીય કટાક્ષનુરં અદભુત વમશ્ણ જોિા મળરે છરે.

તવમળ રંગભૂવમ : તારંજોરમારં ગોવિરંદસિામી રાિની લખાિટ અનરે રજતૂઆત, 
‘દરંબાકરીવિલાસમ્’ નાટકના લરેખક કાશીવિશ્વનાથ મુદવલયાર એ બરંનરેનરે 
ફાળરે નાટકની પ્રિૃવતિ શરૂ કરિાનો જશ જાય છરે. ખરુરં  જોતારં તો 1891મારં 
મદ્રાસ(ચરેન્નાઈ)મારં સગુણવિલાસ સભાએ વબનધરંધાદારી નાટ્યપ્રિૃવતિ આરરંભી 
તરે પિરેલારંનારં નાટકોની પ્રતો આજ રે મળતી નથી; છપાઈ પણ નિોતી. જાત-જાત-
નારં નાટકો થતારં રિરેતારં એમારં સરંબરંધ મુદવલયારરે  અનરેક અનુિાદો તથા રૂપારંતરો 
વનયોજી આ પ્રિૃવતિનરે વિકસાિી. પણ પછી વસનરેમાના ઉતથાનથી એમારં ભારરે  મરંદી 
આિી. મોટરે ભાગરે શરેકસવપયર અનરે મૉવલયરેર તો ખરા જ, પણ ગૉકથી તરેમજ 
ગરેટરેના અનુિાદો પણ તયારં મળરે છરે. ઉપરારંત એ પ્રદરેશના મિાન નાટકકાર પ્રો. 
સરંબરંધ મુદવલયારરે  ચાળીસ જ રેટલારં વિવિધ વિષયોનરે લગતારં નાટકો લખયારં છરે. 
એમનારં નિ ફારસોમારં એક ઇટાલીના નાટક પરથી લખાયુરં છરે, તો બીજુ રં જમ્કન 
નાટકનો અનુિાદ છરે. એ ઉપરારંત કરંડાસિામી મુદવલયાર, શરંકરદાસ સિામી-
ગલ, વશિસનમુખ વપળળૈ મોખરરે  રહા છરે. શરંકરદાસ સિામીગલ (1867–1922) 
આધુવનક તવમળ નાટકના વપતા ગણાય છરે. એમણરે સમરસ સનમાગ્ક નાટકસભા 
નામરે વથયરેટર શરૂ કયુિં િતુરં. એમનારં ચાળીસ જ રેટલારં નાટકોમારં આટલારં ખતૂબ 
જાણીતારં છરે : ‘પ્રિલાદન્’, ‘વસરુથથોંડર’, ‘સતયિાન સાવિત્રી’, ‘સીમારંથાની’. આ 
નાટકોમારં પૌરાવણક ઐવતિાવસક પાત્રોનારં નિારં અથ્કઘટનો તરેમણરે પ્રસતુત કયાિં 
છરે. કિનદીમારં જ રેિુરં પૃથિી વથયરેટર એિુરં તવમળમારં ‘સરેિાસભા’ ગણી શકાય. આ 
વયિસાયી મરંડળીએ ભરવથયારનુરં ‘કુવયલ’ તથા ‘પારંચાલીશબદમ્’ નાટકો રજતૂ 
કયાિં િતારં. નૅશનલ વથયરેટરના મનોિરરે  ‘ચાણકયશબદમ્’થી નામના મરેળિી. ટી. 
કરે. એસ. બ્રધસ્ક નામના બીજા ધરંધાદારી મરંડળરે પણ મરેલોડ્રામાનો મારો ચલાવયા 
કયયો છરે. એ જ રીતરે નાટ્યકાર ચોનારં એક ડઝન નાટકો પણ આકરા રાજકીય 
કટાક્ષનરે લીધરે લોકવપ્રય રહારં છરે.

સરખામણીએ તવમળ વથયરેટર, તયારંની કફલમોની જ રેમ જ, ધરંધાદારી પોતનારં 
નાટકો વિશરેષ કરતુરં જણાય છરે. શરંકરદાસના સમકાલીન મુથુસિામી કવિરાયર 
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અનરે િીરસિામી મવથથયારરે  પણ અનરેક નાટકો લખયારં છરે. પતૂણ્કમ્ વિશ્વનાથનુરં 
‘દસ િાગયા’ એ રિસય-કૉમરેડી તરીકરે લોકવપ્રય બનયુરં, તો એમ. એસ. પરેરુમલ-
ના ‘અમમન થાલી’ નાટકમારં ગ્ામજીિનનુરં વચત્રણ આકષ્કક બનયુરં િતુરં. અતયરંત 
આધુવનક નાટ્યકારોમારં એન્નરેસરેન વથયરેટરરે  રજતૂ કરરેલ કરાઈકુડ્ી નારાયણનનુરં 
‘અચચાની’ નોંધપાત્ર છરે. ‘િરરે  િરરે  કૃષણ’ અનરે ‘ફલાઇટ 172’ નાટકો પણ લોક-
વપ્રય બનયારં છરે. બીજા નાટ્યકારોમારં સુરંદરમ્ (‘વિયતનામ વિડ’ુ અનરે ‘રાજાપપો’), 
ટી. જાનકીરામન્ (‘િડી િરેરુ િથી યાર’), વબલાિરી (‘ગોપુરમ્’) અનરે ઇંકદરા 
પાથ્કસારવથ (‘પોરિાઈ ઉદાલગલ’) િગરેરરે  ગણાય. તવમળ વથયરેટર અનરેક રીતરે 
ગુજરાતી વથયરેટરની મથામણની યાદ કરાિરે છરે.

તેલુગુ રંગભૂવમ : સોળમી સદીના અરંતભાગમારં તરેલુગુ સરંતકવિ નારાયણતીથ્ક 
તારંજોર વજલાના િરાિતૂર ગામમારં આવયા અનરે તરે કાળરે પ્રવચલત ભવકતસરંપ્રદાયનરે 
અનુસરતારં નૃતયનાટકો દ્ારા લોકમારં ઈશ્વરશ્દ્ધાનો પ્રચાર કરિા પ્રથમ ભાગિ-
તમરેળા નાટકમ્ ‘કૃષણલીલાતરરં વગણી’ રચયુરં. એમના પુત્ર િેંકટરામ શાસ્ત્રીએ ‘પ્ર-
િલાદચકરતમ્’, ‘ઉષાપકરણયમ્’, ‘ભામાવિજયમ્’, ‘િસરંતકરેવલકા’ િગરેરરે  અનરેક 
નાટકો રચીનરે ભજવયારં. ભાગિતમરેળા આરંરિના કુવચપુડી નૃતયપ્રકારનરે મળતુરં 
આિિા છતારં પદ્સરંિાદો ધરાિતુરં એનુરં વિવશષ્ટ સિરૂપ છરે. પુરાણારં સરંસકૃત 
નાટકોની જ રેમ જ એમારં પતૂિ્કરરંગ, પાત્રપ્રિરેશ િગરેરરેનો ઉપયોગ થાય છરે. પચાસ 
િષ્ક પિરેલારં આ નટકરેનદ્રી પરરંપકરત લોકનાટ્ય તારંજોર, મરેલાતુર િગરેરરે  સથળોએ 
ભજિાતુરં. એમારં મુખયતિરે િી. ગણરેશ આયર, બાલતૂ ભાગિત, િી. ડી. સિામી િગરેરરે  
સકક્રય િતા. લક્મી જયરંવત નાટ્ય નાટકસરંગમ મરંકદરોની સામરેની ગલીઓમારં અનરે 
મરેલાતુર ભાગિતમરેળા નાટ્યવિદ્ા સરંગમ મરંકદરો સામરેનારં પટારંગણોમારં આ નાટકો 
પ્રસતુત કરરે  છરે. પડોશી તવમળ રરંગભતૂવમના પ્રભાિ િરેઠળ વયિસાયી રરંગભતૂવમ 
દ્ારા કૌટુરંવબક અનરે સામાવજક પ્રશ્ોનારં નાટકો તરેલુગુ ભાષામારં અિારનિાર થતારં 
રહારં છરે. એમારં ગોપાલકૃષણ અબબુરીનુરં નાટક ‘વત્રજાકી યમદશ્કનમ્’ નોંધપાત્ર 
બનયુરં િતુરં. પરરંતુ તરેલુગુ ભાષાના બરે મિાન નાટ્યકારો તો છરે : િરેદમ્ િેંકટાચાય્ક 
શાસ્ત્રી અનરે ગુરઝાદા અપપારાિ. શાસ્ત્રીના મિાન નાટક ‘પ્રતાપરુદ્રીયમ્’મારં 
બળતૂકા સરંિાદો-ઐવતિાવસક િાતાિરણ, રરંગદવશ્કતા અનરે સથાવનક લોકબોલીનો 
વિવશષ્ટ ઉપયોગ થયો છરે. િાસતિિાદના વપતા ગણાતા ગુરઝાદા અપપારાિનુરં 
‘કનયાશુલકમ્’ નાટક તરે વિસતારમારંની સ્ત્રીઓની વસથવત અનરે કનયાવિક્રયના પ્ર-
શ્નરે સુપરેરરે  પ્રસતુત કરરે  છરે. અપપારાિ તરેલુગુ સાકિતય અનરે રરંગભતૂવમમારં આિરેલા 
નિોતથાનના અગ્ણી પ્રવતવનવધ છરે. પદ્નો ઉપયોગ અપપારાિ છતૂ ટથી કરરે  છરે; 
પાત્રવચત્રણ અનરે ગદ્સરંિાદોમારં એમનુરં નોંધપાત્ર પ્રદાન છરે. અપપારાિનુરં બીજુ રં 
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મિતિનુરં નાટક ‘મુથુલયસરામુલુ’ પણ ખતૂબ લોકવપ્રય બનયુરં િતુરં.

આધુવનક નાટ્યકારોમારં ગણરેશ પાત્ર (‘અસતૂર સરંધયા’ િગરેરરે ) િરેતુલક્ષી રરંગ-
ભતૂવમના પ્રવતવનવધ ગણાય છરે.

પંજાબી રંગભૂવમ : પરંજાબી ભાષામારં આધુવનક નાટ્યલરેખન છરેક 1913થી 
શરૂ થયુરં; એનો યશ શ્ીમતી નોરા કરચાડઝ્કનરે ફાળરે જાય; પણ પાકો ઘાટ 
1936મારં ઘડાયો. એની શરૂઆતમારં એન.સી. નરંદાનો ફાળો પણ મિતિનો છરે. 
લાિોરમારં તયારરે  નાટકશાળા બરંધાયરેલી નકિ, પરરંતુ કૉલરેજમારં ‘દુલિન’, ‘કરામત’, 
‘દીના કી બારાત’ જ રેિી કૃવતઓ ભજિાતી; એમારંથી બલબીરવસરંગનુરં ‘યુિરાજ’, 
સરંતવસરંિ શરેખોંનુરં ‘િાકરસ’, કરતારવસરંગ ડગુગલનુરં ‘ઉપરાની મરંવઝલ’, ગુરુદતિ 
સોંધીનુરં ‘સુભદ્રા’ ધયાન ખેંચરે એિી કૃવતઓ નીિડી આિી.

1919મારં એક વથયરેટર મૅગરેઝીન શરૂ થયુરં એનરે પકરણામરે તખતાની કલા 
વિશરે જાગૃવત આિી. પરંજાબી વથયરેટરમારં બલિરંત ગાગથીનારં નાટકો િરેવન્ક ઇબસ-
નના પ્રતીકિાદની અસર િરેઠળ મોટરેભાગરે લખાયરેલારં જણાય છરે. ‘લોિાકુટ’ 
નાટકમારં ‘કતૂકડો’ અનરે ‘કુઆરી તીસી’મારં લાજી્કની ડુરંગરી સુરંદર પ્રતીકો તરીકરે 
બિાર આિરે છરે. ‘કનક દી બલી’ નાટક પણ એિુરં જ લોકવપ્રય બનયુરં િતુરં. કર-
તારવસરંગ ડગુગલનુરં ‘દીિા’ નાટક તરેમજ ‘અલાિ મરેઘ દરે’ પ્રરેક્ષકોમારં આકષ્કણ 
જમાિી શકયારં િતારં. એ જ રીતરે સુરવજતવસરંગ શરેઠીનુરં ‘દતૂર બિતૂત દતૂર’ અનરે 
ગુરકદયાલવસરંગ ફતૂલનુરં નાટક ‘બૅંક’ પણ વિશરેષ ધયાન ખેંચરે છરે.

પરંજાબની ભૌગોવલક વસથવત અનરે વિવશષ્ટ ઇવતિાસનરે લીધરે શરેરીનાટકો 
માટરેનુરં આરંદોલન ખતૂબ જ સફળ રહુરં. એના પ્રણરેતા ગુરુશરણવસરંગરે ગામડરે ગામડરે 
નાટકો કરી લોકજાગૃવત આણી િતી. પવતયાળામારં નાટ્યતાલીમ યુવનિવસ્કટી 
કક્ષાએ અપાય છરે અનરે નિા નટો અનરે કદગદશ્કકો બિાર આિી રહા છરે.

બંગાળી રંગભૂવમ : ભારતમારં છતૂ ટીછિાઈ કદશામારં દશમા સૈકા અનરે 
અવગયારમા સૈકા સુધી તો સરંસકૃત નાટકોની જયોવત ઝગમગતી રિી, પણ 
મિમતૂદ ગઝનીની સોમનાથ પર ચઢાઈ બાદ અનરે તયારપછીથી િારરંિારનારં 
ફૌજી આક્રમણોનરે કારણરે ઠરેઠ વબ્રકટશકાળ સુધી એ જયોવત ઓલિાતી જ ગઈ. 
છતૂ ટારંછિાયારં લોકનાટકો થતારં, પણ એકરંદરરે  1785 બાદ પતૂિ્કના અનરે 1850ની 
આસપાસ પવશ્મના સમુદ્રકકનારરે  નાટકની પ્રિૃવતિનારં નિવનમા્કણ થયારં. બરંગાળમારં 
પલાસીના યુદ્ધ પિરેલારં પણ અરંગ્રેજી નાટકો ભજિાતારં એિી નોંધ મળરે છરે. 1787મારં 
ભારતની ભાષા શીખિા આિરેલા રૂસી નાગકરક િરેરાવસમ લરેબરેદરેિરે બરે અરંગ્રેજી 
નાટકોનો અનુિાદ કયયો અનરે કૉલકાતામારં દરેશી નટનટીઓનો સિકાર લઈનરે 



106 નાટક દરેશવિદરેશમારં

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

1795મારં એની પ્રસતુવત કરી. કિરે છરે કરે 1796મારં એના બીજા પ્રયોગ િખતરે તો 
પ્રિરેશ-ફી એણરે એક સોનામિોર રાખી િતી અનરે આખુરં વથયરેટર ખીચોખીચ 
ભરાઈ ગયુરં િતુરં ! 1795મારં પરમરેનનટ સરેટલમરેનટનો ધારો પસાર થતારં લોકોની 
અવભરુવચ નાટ્યપ્રિૃવતિ તરફ િધારરે  િળી અનરે લરંડનથી મિાન નટ ડરેવિડ ગૅકરકરે 
મોકલરેલી નટમરંડળી દ્ારા શરેકરડન અનરે શરેકસવપયરનારં નાટકો રજતૂ થિા મારંડ્ારં. 
લોકોનરે એ ગમયારં પણ ખરારં. પછી ખાનગી મરંડળીઓ નીકળી, જ રેણરે ‘વિદ્ાસુરંદર’ 
નાટક રજતૂ કયુિં અનરે મધુસતૂદન દતિ તથા દીનબરંધુ વમત્રરે મૌવલક બરંગાળી નાટકો 
લખિા મારંડ્ારં. એમના ‘નીલદપ્કણ’ (1860) નાટકમારં ગળી કામદારોનો વિદ્રોિ 
પ્રસતુત થયો િતો. પણ તરત જ નાટ્યપ્રિૃવતિનરે સૌથી િધારરે  િરેગ આપનાર 
મિાન નટ-કદગદશ્કક, કવિ વગરીશચરંદ્ર ઘોષરે (1844–1912) લારંબા સમય સુધી 
બરંગાળી નાટક અનરે રરંગભતૂવમના ઘડિૈયા તરીકરે ભાગ ભજવયો. વદ્જ રેનદ્રલાલ 
રૉયરે (1863–1913) તતકાલીન વયિસાયી રરંગભતૂવમ માટરે, ઐવતિાવસક પાત્રોનરે 
લઈ દરેશપ્રરેમ અનરે રાષ્ટ ્રભાિનાનારં નાટકો લખયારં : ‘પ્રતાપવસરંિ’, ‘મરેિાડપતન’, 
‘ચરંદ્રગુપ્ત’, ‘નતૂરજિારં’, ‘શાિજિારં’, ‘દુગા્કદાસ’ િગરેરરે . ઝિરેરચરંદ મરેઘાણીએ 
એમના ‘શાિજિારં’ અનરે ‘રાણા પ્રતાપ’ નાટકોના ગુજરાતી અનુિાદો કયા્ક છરે. 
પછી ટાગોર બરંધુઓ ખીલયા. જયોવતકરનદ્રનાથ ટાગોર અનરે રિીનદ્રનાથ ટાગોરરે  
નિી ભાતનારં નાટકો લખયારં, ભજવયારં, એમણરે નાટ્યલરેખનમારં અનરેરુરં  િૈવિધય 
આણયુરં. રિીનદ્રનાથ તો િળી કવિ અનરે નાટ્યકાર. એમણરે નોબરેલ પુરસકાર 
મરેળિીનરે વિશ્વવયાપી કીવત્ક સરંપાકદત કરી અનરે પ્રતીકાતમક, રિસયિાદી અનરે 
ઊવમ્ક-સરંિરેદનાિાળારં નાટકો લખી ભારરે  નામના મરેળિી. વગરીશચરંદ્ર ઘોષની 
અસર સારા પ્રમાણમારં પ્રિતથી રિરેલી, પણ યુવનિવસ્કટી મરંડળમારંથી આિરેલા રરંગ-
ભતૂવમના તારણિાર સરીખા પ્રોફરેસર વશવશર ભાદુડીએ તખતાનારં રૂપરરંગ ફરેરિી 
નાખયારં. જાતરે કુશળ નટ, સાદ-અિાજના કારીગર, અવભનયકલામારં પારરંગત, 
નાનારંમોટારં પાત્રોનરે પણ ખીલિતા રિરે. એમણરે ‘સીતા’ નાટક રજતૂ કરીનરે વિક્રમો 
સજયા્ક. પછી ‘શાિજિારં’, ‘આલમગીર’, ‘મરંત્રશવકત’ િગરેરરે  જુદા જુદા નાટક-
કારોની કૃવતઓનરે વશવશર ભાદુરીએ બિલાિી. એમની સાથરે બીજા નટ અિીનદ્ર 
ચૌધરી પણ જોડાયા. પછી એમની છત્રછાયા નીચરે તૈયાર થયરેલા શરંભુ વમત્રરે તથા 
યુરોપીય તખતાનો અનુભિ લઈ સિદરેશ પાછા ફરરેલા તરુણ રૉયરે પોતાપોતાનારં 
મરંડળો સથાપી પોતાનારં તરેમજ પરદરેશનારં નાટકો બરંગાળમારં ઉતાયાિં.

‘બિુરૂપી’ સરંસથા શરંભુ વમત્રની, તો ઇવનડયન પીપલસ વથયરેટરમારં ઉતપલ દતિ 
‘અરંગાર’ નાટક રજતૂ કરી ખીલયા. તાપસ સરેન જ રેિા પ્રકાશયોજનામારં વનષણાતરે 
પણ રરંગભતૂવમના ક્ષરેત્રમારં ભારરે  પ્રદાન કયુિં.
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અસલથી જ બરંગાળમારં સ્ત્રીઓ નટીઓનો પાઠ કરતી એમ શરંભુ વમત્રનારં 
ધમ્કપતની તથા તરુણ રૉયનારં ધમ્કપતની પણ તખતા ઉપર અિનિા અવભનય 
કરતારં. તરુણ રૉયનારં તો પુત્ર અનરે પુત્રી બરંનરે રરંગભતૂવમ પર નાટક કરતારં રહારં. 
તૃવપ્ત વમત્રરે શરંભુ વમત્રથી જુદારં થઈ પોતાનુરં મરંડળ ચલાવયુરં, તયારબાદ એમણરે 
તૈયાર કરરેલા કકશોર નટોએ કાવલદાસ અનરે ભિભતૂવતની સાથરે નિા નાટકકારોની 
કૃવતઓ પણ તખતા પર ઉતારી. રીતુ સરેનરે ચકરડી ફરતુરં રરંગમરંચ (revolving 
stage) બનાવયુરં, પણ બિુ ફળુરં નકિ.

1943–44ના બરંગાળના ભયાનક દુષકાળ પછી જ રે ભારતભરમારં કલા-
સરંચરેતના સરંકોરાઈ, એમારં ‘ઇપટા’ દ્ારા પ્રસતુત ‘નિાન્ન’ નાટકરે નિી કદશા 
ચીંધી. એમારંથી આગળ આિરેલા પ્રવતબદ્ધ કદગદશ્કક ઉતપલ દતિ. શરંભુ વમત્રરે જ રેમ 
બરંગાળની વયિસાયી રરંગભતૂવમનરે સમારંતર નિી રરંગભતૂવમ આરરંભી િતી તરેમ જ 
એની ત્રીજી મિતિની કદશા બાદલ સરકારરે  ચીંધી. એમણરે શરૂમારં ‘એિમ્ ઇનદ્ર-
વજત’, ‘બાકી ઇવતિાસ’ અનરે ‘શરેષ નરેઈ’ જ રેિારં નાટકો લખયારં. પરરંતુ પછી પ્રોવસ-
વનયમ આક્કની બિાર અનરેક શરેરીનાટકો રજતૂ કરીનરે તરેમણરે ત્રીજુ રં વથયરેટર સજી્ક 
આપયુરં. એમના મત મુજબ બરંગાળમારં પિરેલુરં વયિસાયી અનરે બીજુ રં લોકનાટ્ય 
‘જાત્રા’નુરં વથયરેટર છરે. બરંગાળની સારંપ્રત રરંગભતૂવમમારં આ ‘મુકતારંગણ’ વથયરેટરનુરં 
ખતૂબ મિતિ છરે. નિારં નાટ્યજતૂથોમારં વલટલ વથયરેટર ગ્તૂપ, નારંદીકાર, વથયરેટર 
કૉમયતૂન, વથયરેટર િક્કશૉપ િગરેરરે  મિતિનુરં કામ કરરે  છરે. આઠમા-નિમા દાયકામારં 
ઊપસી આિરેલા કદગદશ્કકોમારં રુદ્રપ્રસાદ સરેનગુપ્ત, અવજતરેશ બરંદ્ોપાધયાય, કરે. 
આર. ચક્રિતથી, વિભાસ ચક્રિતથી, ઉષા ગારંગુલી િગરેરરે  નોંધપાત્ર છરે. બરંગાળની 
ડાબરેરી સરકારરે  અિરેતન રરંગભતૂવમ અનરે ‘જાત્રા’નરે સબળ ટરેકો આપયો છરે.

મવણપુરી રંગભૂવમ : 1970 પછી દરેશના ઈશાન ભાગમારં આિરેલા મવણપુર 
રાજયની રરંગભતૂવમએ માત્ર પ્રારંતીય જ નકિ, પણ ભારતીય રરંગભતૂવમનરે ઉદાિરણરૂપ 
કાઠુરં કાઢુરં છરે. ‘રાસ’, ‘થારંગ તા’, ‘મોઈરરંગ પબ્ક’ અનરે ‘િાકર લીબા’ મવણપુરની 
કથનશૈલીની પારરંપકરક મરંચનકલાઓ છરે; પણ બરંગાળથી આિતારં રિરેલારં પારસી 
પ્રકારનારં અવતરરંજક નાટકોએ તયારંની રરંગભતૂવમનરે ગામના ચોકથી પ્રોસીવનયમ 
આક્કમારં પતૂરી દીધી. સિાતરંત્રય પછી રૂપમિલ, મવણપુર ડ્રામૅકડક યુવનયન, આય્કન 
વથયરેટર િગરેરરે  નાટ્યજતૂથો કામ કરતારં થયારં. એમારં નાટ્યકાર જ નટ િતો. અથિા 
નટ જ નાટક લખતો; જ રેમારં સોરોખાઈ બામ, લવલત ખોમડ્રમ, ધનચરંદ્ર અનરે 
બીરમરંગલ િગરેરરે  ખયાતનામ િતા. એ વયિસાયી રરંગભતૂવમનરે સમારંતર ગયા બરે 
દાયકામારં બરે નામો ઝળકયારં : કનૈયાલાલ અનરે રતન વથયમ્. રતન વથયમ્ મતૂળરે 
નાટ્યકાર છરે. એમનુરં પ્રથમ નાટક ‘નિાબ નરંકદની’. કદલિીમારં એન.એસ.ડી.મારં 
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તાલીમ લીધા પછી તરેમણરે 1976મારં કૉરસ જતૂથ નામરે નાટ્ય તાલીમ સરંસથા 
શરૂ કરી અનરે ‘ચક્રવયતૂિ’, ‘ઇમફાલ’, ‘અરંધા યુગ’, ‘કણ્કભાર’, ‘ઊરુભરંગ’ િગરેરરે  
નાટકોથી ભારરે  નામના મરેળિી. રતન વથયમરે સરંસકૃત નાટકોનરે પ્રસતુત કરિામારં 
મવણપુરી લોકરૂકઢ, યુદ્ધકલા-કરામતો અનરે આધુવનક નાટ્યતાલીમનુરં સરસ 
વમશ્ણ કયુિં છરે. ‘ઇમફાલ ઇમફાલ’ ખતૂબ જ આકરુરં  રાજકીય ફારસ છરે. સરંસકૃતની 
સાથરે ‘અરંધા યુગ’ અનરે ‘આષાઢ કા એક કદન’ પ્રકારનારં િાસતિિાદી નાટકો પણ 
વથયમરે તૈયાર કયાિં છરે. કનૈયાલાલ યુદ્ધકલા-કરામતોનો ઉપયોગ નાટ્યસજ ્કનમારં 
કરરે  છરે, પરરંતુ એ પ્રકાશ કરે અનય ઉપકરણો નજીિારં જ પ્રયોજ રે છરે. આધુવનક ના-
ટ્યકાર તરીકરે મિતિના ગણાતા એન. શ્ીબરરેનનારં ‘ખોંગચાર’, ‘િલક પા’ અનરે 
‘અની’ ખતૂબ પ્રખયાત નાટકો છરે, જ રેમારં ઉપલા મધયમિગ્કનો દરંભ ખુલો પાડિામારં 
આવયો છરે. એિુરં જ એક મિતિનુરં નામ તરે લોકરેનદ્ર આરામ બામ, એમનારં ‘ખુમાન 
ચખા મોઈરેંગ ગમબા’ જ રેિારં નાટકો દરેશના ઈશાન ભાગના આધુવનક વથયરેટરનરે 
રતન વથયમ્ અનરે કનૈયાલાલની જ રેમ જ સમૃદ્ધ કરરે  છરે.

મરાઠી રંગભૂવમ : મરાઠી નાટક લખાયાની શરૂઆત તારંજોરના રાજા 
શાિજી ભોંસલરે(1594–1664)થી થઈ. વશિાજીના સાિકા ભાઈના એ પુત્ર. 
નાટકો તો લખયારં, પણ રરંગભતૂવમ વિના ભજિાયા વિનાનારં રહારં. એટલરે નાટ્યની 
પ્રથમ આિૃવતિ શરૂ કરિાનુરં માન 1843મારં સારંગલીના વિષણુદાસ ભાિરેનરે જાય 
છરે. સારંગલીના મિારાજા વચરંતામણરાિ અપપાસાિરેબ પટિધ્કનરે એમનરે પ્રોતસાિન 
આપયુરં અનરે વિષણુદાસરે સારંગલીમારં નાટકો રજતૂ કયાિં; તયારં એક નાટકશાળા પણ 
બરંધાઈ અનરે ભાિરેએ પુણરે, મુરંબઈ િગરેરરે  સથળોએ આ પ્રિૃવતિ વિકસાિી. એનારં 
નાટકોમારં ગીતસરંગીત િધારરે  પ્રમાણમારં રિરેતુરં. પિરેલુરં નાટક ‘સીતાસિયરંિર’ સારુરં  
િખણાયુરં. દરવમયાન યુવનિવસ્કટીનુરં વશક્ષણ િધતારં 1868મારં વિનાયક કીત્કનરેએ 
‘માધિરાિ પરેશિા’ નામરે ઐવતિાવસક નાટક રચયુરં. તરેમારં ગીત-સરંગીતનો કશો 
પણ કિસસો નિોતો. આખુરં નાટક સરંિાદમારં, ગદ્મારં જ લખાયરેલુરં િતુરં. અિીંથી 
મરાઠી નાટકમારં બરે પ્રકાર પડી ગયા. ગદ્પ્રધાન અનરે પદ્પ્રધાન.

બળિરંત પારંડરુરંગ અનરે અણણાસાિરેબ કકલયોસકર આજના મરાઠી નાટ્યપ્રિ-ૃ
વતિના પ્રણરેતા ગણાયા. પિરેલારં સતૂત્રધાર બધારં ગીતો ગાઈ જતો. પછી કકલયોસકર-
ના ‘શાકુનતલ’મારં પાત્રનરે અનુરૂપ ગીત ગિાતારં, એક નિી અનરે કુદરતી પ્રથા શરૂ 
થઈ. 1880થી 1900 એટલરે ગોવિરંદ બલાળ અનરે કકલયોસકરનો યુગ. એક બાજુ 
‘સૌભદ્ર’ લોકવપ્રય બનયુરં તો બીજી બાજુ ‘ઑથરેલો’ (મરાઠી નામ ‘ઝુરંઝારરાિ’) 
જોિા લોકો જતા. ગોવિરંદ બલાળ દરેિલનુરં ‘સરંગીત શારદા’ સારંસાકરક નાટક 
તરીકરે સારી કીવત્ક પામયુરં.
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1900 થી 1950 કકલયોસકરરે  સરંગીતનો િિાલો લીધો. પ્રિસનો લખી લોકોનુરં 
મનોરરંજન કયુિં. ખાકડલકરરે  ‘કીચકિધ’ લખી ગુલામીની પ્રથા નાબતૂદ કરિા 
સતૂચિતી એક સુરંદર કૃવત રચી. એથી વબ્રકટશ સરકારરે  એ નાટક ‘રાજયદ્રોિનો 
પ્રચાર’ કરતુરં િોિાનરે કારણરે એની પર પ્રવતબરંધ મતૂકયો. દરવમયાન એક ત્રીજા 
મિાન નાટકકાર રામ ગણરેશ ગડકરી નિસારી છોડી મુરંબઈ આવયા. એમણરે 
તખતાનરે વિવિધ સામાવજક કૃવતઓથી દીપાવયો. એમનુરં દારૂબરંધીવિષયક પ્રખયાત 
નાટક ‘એકચ પયાલા’ આદરણીય સથાન પામયુરં અનરે સેંકડો િાર ભજિાયુરં. 
ખાકડલકર અનરે ગડકરી પર શરેકસવપયરની કૃવતઓની તરેમજ લખાિટની ભારરે  
અસર રિી. પછી બના્કડ્ક શૉના જમાનાની અસરનરે લઈ મામા િરરેરકરરે  રરંગભતૂવમ 
ક્ષરેત્રરે પ્રિરેશ કયયો. થોડા િખત પછી ઇબસનની વિચારશ્રેણીની અસર પણ એમની 
નાટ્યરચનાઓ પર થઈ.

મામા િરરેરકરરે  વિવિધ પ્રશ્ોની છણાિટ એમનારં નાટકોમારં કરી. એમનારં 
નાટકો લોકવપ્રય પણ ખતૂબ થયારં. પછી આચાય્ક અત્રરે, િસરંત કાનરેટકર, વિદ્ાધર 
ગોખલરે, મો.ગ. રારંગણરેકર, મધુસતૂદન કાલરેલકર િગરેરરેનો જમાનો આવયો. એ 
જમાના બાદ વિજય તેંડલુકર, રારંગણરેકર, વશરિાડકર, અત્રરે અનરે કાનરેટકર 
જ રેિા નિા નિા નાટકકારોએ રરંગભતૂવમ માટરે નાટકો રચયારં. પુ. લ. દરેશપારંડરેએ 
એકપાત્રી અવભનયમારં ‘બટાટ્યાચી ચાળ’થી વિક્રમ સથાપી ભારરે  પ્રગવત સાધી.

મરાઠી રરંગભતૂવમ પર િીરાબાઈ બડોદરેકર જ રેિી ગાવયકાએ પોતાની ના-
ટકમરંડળી જમાિી. બાલ ગરંધિ્ક તથા રઘુિીર સાિકાર જ રેિા કુશળ નટોએ સ્ત્રી 
ભતૂવમકા રજતૂ કરી ઘણી પ્રશરંસા મરેળિી. નિારં નિારં ‘ફારંસ’ જ રેિારં નાટકો રજતૂ કરીનરે 
રરંગભતૂવમનરે વિકસાિી રાજકીય કટાક્ષો કયા્ક.

મરાઠી રરંગભતૂવમ આજ રે પણ એિી જ ધમધમતી છરે. એક બાજુ વયાિસા-
વયક રરંગભતૂવમના વનયવમત પ્રયોગો, બીજી બાજુ અિરેતન રરંગભતૂવમ અનરે ત્રીજી 
બાજુ અનરેક પ્રકારની નાટ્ય-તાલીમ અનરે નાટ્યલરેખન કાય્કવશવબરો. અનરેક નિા 
લરેખકો, કદગદશ્કકો, નટો અનરે ઉતિમ રરંગકમથીઓએ મરાઠી પ્રરેક્ષકોના જબબર 
ઉતસાિના ઉતિરમારં ભારરે  પ્રદાન કરીનરે નામના મરેળિી છરે. વિજય તેંડલુકરરે  
1955થી નાટ્યલરેખન શરૂ કયુિં િતુરં. પરરંતુ 1968મારં ‘શારંતતા કોટ્ક ચાલુ આિરે’ 
નાટકથી પોતાની મુદ્રા ઉપસાિી. 1972મારં એમના ‘સખારામ બાઇનડર’ નાટકરે 
ધતૂમ મચાિી િતી. તરેમણરે બરે ડઝનથી િધુ નાટકો, અનરેક એકારંકીઓ, કફલમની 
પટકથાઓ (‘વનશારંત’ 1975, ‘મરંથન’ 1977 િગરેરરે ) લખયારં છરે. મરાઠીના બીજા 
મિાન નાટ્યકાર ગોવિરંદ પુરુષોતિમ દરેશપારંડરેએ ‘ઉદધિસત ધમ્કશાળા’, ‘ચાણકય 
વિષણુગુપ્ત’, ‘વશિાજી’ િગરેરરે  નાટકોમારં ભારતીયતાનરે વિવશષ્ટ રીતરે તખતરે મતૂકી 
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આપી છરે. મિરેશ એલકુરંજિારરે  1968થી નાટ્યલરેખન આરરંભયુરં. પણ 1974ના 
‘િાસનાકારંડ’ નાટકથી એ સૌમારં જુદા તરી આવયા. તરેમનારં ‘િાડા ચીરરેબરંદી’ 
(1983), ‘આતમકથા’ (1988) િગરેરરે  નાટકો નોંધપાત્ર છરે. તરેમણરે ‘િોળી’, ‘પાટથી’ 
િગરેરરે  કફલમોની પટકથાઓ પણ લખી છરે. સતીશ આળરેકર મરાઠી રરંગભતૂવમ-
ના એિા જ પ્રયોગશીલ ખયાતનામ લરેખક છરે; તરેમનારં ‘મિાવનિા્કણ’, ‘બરેગમ 
બિદે’, ‘મિાપુર’ અનરે ‘દુસરા સામના’ નાટકોએ ભારરે  ચકચાર જગાિી. જયિરંત 
દળિીનુરં ‘સરંધયાછાયા’ અનરે ‘સતૂયા્કસત’ નોંધપાત્ર છરે. મરાઠી કદગદશ્કકોમારં મોિન 
અગાશરે, જબબાર પટરેલ, વિજયા મિરેતા, શ્ીરામ લાગતૂ, િામન બરેનદ્રરે, અવજત 
ભગત, પ્રવતમા કુલકણથી િગરેરરેએ મરાઠી નાટ્યનરે તખતરે ઉતારિામારં ઉતિમ સતૂઝ 
દાખિી છરે.

મલયાળમ રંગભૂવમ : કરેરળમારં પણ તાવમલનાડનુી જ રેમ નૃતયકલા મોખરરે  
અનરે નાટ્યપ્રિૃવતિ તરેની પછી. એમારં કુતિ, કુકટયાટિમ્ અનરે થુલિ એ ત્રણ પ્રકારની 
દશ્કનકલા પ્રખયાત છરે. એમારં કુકટયાટિમ સાથરે નાટ્યની કલા અમુક અરંશરે સરંલગ્ન 
ખરી. કરેટલાકનરે મતરે સતિરમી અનરે કરેટલાકનરે મતરે પરંદરમી સદીમારં શરૂ થયરેલી 
કથકવલની કળા કરેરળ પ્રજાની ઉતિમોતિમ કળા ગણાય છરે. આ કળાઓ વિકસતી 
િતી તયારરે , મલયાળમના જાણીતા નાટ્યકાર સી. જ રે. ટૉમસનરે મતરે નાટ્યકલાનારં 
સતૂત્રો પ્રમાણરે લખાયરેલુરં પિરેલુરં વયિવસથત નાટક ‘વજનોઆ’ ગણિામારં આિરે છરે. 
તયારબાદ તાવમલનાડનુા નાટ્યકલાકારો આ પ્રદરેશમારં આિી એમનારં નાટકો કરી 
જતા, તરેની અસર કરેરળમારં પ્રસરી. નાટકોમારં સરંગીતનુરં તતિ સારા પ્રમાણમારં 
રિરેતુરં. કરેરળના તખતા ઉપર કરે. સી. કરેશિ વપળળૈનુરં ‘સદારામ’ નાટક સારા પ્રમા-
ણમારં લોકવપ્રય થયુરં. પણ એમ. કૃષણ વપળળૈએ નિા ઘાટ રજતૂ કયા્ક. એ પવશ્મનારં 
નાટકો મોટા પ્રમાણમારં લઈ આવયા, જ રેમારં મોટરેભાગરે પ્રિસનો રજતૂ થતારં; પ્રિસ-
નના સિરૂપનારં નાટકો ભજિાતારં; જ રે લોકોનરે ઘણારં ગમતારં.

કરેરાલા પીપલસ આટ્ક કલબ એના સુસજ્જ રરંગમરંચ પર કાવલદાસનારં અનરે 
એિારં બીજારં નાટકો ભજિતી રિી એમારં થૉમીસ ભાસીએ નાટકોમારં સારી નામના 
મરેળિી. એકરંદરરે  જોતારં કરેરળ કલાવનલયમ્ સરંસથા પાસરે સિ્ક પ્રકારનારં નાટકો રજતૂ 
કરિાની સગિડો િોિાથી એ સરંસથામારં સારારં નાટકો ભજિાતારં રહારં.

‘અવગ્નવપરંજરમ્’ 1954મારં ભજિાયુરં. કૈવનકરકુમાર વપળળૈનુરં ‘અશ્વમરેધમ્’ 
1962મારં રજતૂ થયુરં. થૉમીસ ભાસીના ‘કુટુરંબિીથમ્’ નાટકમારં અનરે ચરેરુકાડના 
‘મતૂલરંકુટમ’ જ રેિારં નાટકોમારં કૌટુરંવબક માળખામારં અનુભિાતારં િતૂરંફ અનરે ભય 
એકસાથરે પ્રસતુત થયારં છરે. ચરંદ્રશરેખર નાયરનુરં ‘ડૉકટર’ અનરે લાસર માનમતૂરરે -
નુરં ‘મનુષયમક્મ િૈઠોમ’ નાટકો ખતૂબ લોકવપ્રય થયારં િતારં. એમ. કૃષણ વપળળૈ 
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અનરે શરંકર વપળળૈ તથા નારાયણ વપળળૈનારં નાટકો મલયાળમ ભાષામારં મિતિનારં 
ગણાય છરે. પરરંતુ લરેખક અનરે કદગદશ્કક તરીકરે કા. ના. પવણક્ર દરેશવિદરેશમારં 
ખતૂબ લોકવપ્રય બનયા છરે. તરેમણરે ‘મધયમવયાયોગ’ જ રેિારં અનરેક સરંસકૃત નાટકો 
અનરે પોતાનારં મૌવલક નાટકો (‘કકરમકુવટિ’ અનરે ‘પશુ ગાયત્રી’ િગરેરરે ) રજતૂ કયાિં 
છરે. પી. કરેશિદરેિનુરં ‘િુરં  સામયિાદી કરેમ બનયો?’ નાટક વિચાર અનરે પ્રસતુવત બરંનરે 
દૃવષ્ટએ સનસનાટી સજી્ક ગયુરં િતુરં. નિી પરેઢીના નાટ્યકારોમારં ઓમચરેરી સૌથી 
િધુ ચવચ્કત છરે. એમનારં ‘પ્રલયમ્’ અનરે ‘ઈથુ નામુડ ૈનાબાનુ’ ચચા્કનરે ચગડોળરે 
ખતૂબ ચઢારં છરે. એમનારં નાટકોમારં માનિસરંિરેદના અનરે એની રાજકીય જાગૃવતનુરં 
વમશ્ણ નિારં પકરમાણો સજ દે છરે. કિરે છરે કરે કરેરળમારં અતયારરે  700 થી િધુ પતૂરા 
કદનારં મૌવલક નાટકોની મુકદ્રત પ્રતો ઉપલબધ છરે.

દ્હનદી રંગભૂવમ : ભારતમારં કિનદી ભાષા સિ્કત્ર બોલાય એિી ભારોભાર 
ઝુરંબરેશ ચાલયા છતારં િજી આખા દરેશમારં એ એટલી પ્રચવલત થઈ નથી. ગરંગાતટરે 
ઉતિરપ્રદરેશ તથા કદલિી, આગ્ા આસપાસ કિનદી ભાષાનુરં ચલણ સારા પ્રમાણમારં 
રહુરં છરે. તરેથી એ પ્રદરેશમારં કિનદી નાટકો લખાતારં રહારં. એમારં ભારતરેનદુ િકરશ્નદ્રરે 
(1867થી 1885) ટતૂરંકા ગાળામારં સરંસકૃત, બરંગાળી અનરે અરંગ્રેજી નાટકોની અસ-
રિાળારં નાટકો લખયારં, અનુિાદો પણ આપયા અનરે તરેનરે અનુસરીનરે દરેિકીનરંદન 
પારંડરે, વશિનરંદન સિાય, બાળકૃષણ ભટ, રાધાકૃષણ દાસ અનરે એમની પછી 
રાધરેશયામ કથાિાચક, આગા િશ્ કાશમીરી, નારાયણપ્રસાદ બરેતાબ, િકરકૃષણ 
જોિર જ રેિા મોટરેભાગરે ઉદતૂ્કની અસર િરેઠળ ઉતિર કિરંદમારં ફરતી પારસી નાટ-
કમરંડળીઓ માટરે લખી, એમનરે એ નાટકો ભજિિા આપતા. એમારં ખાસ કરીનરે 
આગા િશ્ કાશમીરીએ તો અરંગ્રેજી જાણયા વિના આખો શરેકસવપયર તારિી, 
નાણી રજતૂ કયયો િતો. તયારબાદ જયશરંકર પ્રસાદરે 1920થી ’30મારં ઇવતિાસનરે 
અનુસરીનરે નાટકો લખયારં એની ઉપર પણ પારસી નાટકમરંડળીની અસર રિી. 
એમના લખાણમારં આદશ્ક અનરે નીવત સારંગોપારંગ જોિા મળરે છરે. એમના જમાના 
બાદ ઉદયશરંકર ભટ, િકરકૃષણ પ્રરેમી અનરે લક્મીનારાયણ વમશ્રે નાટકો લખિારં 
શરૂ કયાિં. છરેલરે એ સમયના જગદીશચરંદ્ર માથુરરે  ‘કોણાક્ક’ નાટક લખી ભારરે  
ખયાવત મરેળિી.

સીતારામ ચતુિદેદીએ કનૈયાલાલ મુનશીનારં ત્રણચાર ગુજરાતી નાટકો, 
‘પુરરંદર પરાજય’ િગરેરરેનો કિનદીમારં અનુિાદ કયયો. ઉપરેનદ્રનાથ અશકરે પણ એ 
રીતરે કરેટલારંક નાટકો કિરંદીમારં તરેમજ ઉદતૂ્કમારં લખયારં, પણ એકરંદરરે  જોિા જતારં, નાટક 
એ જો ભજિણીની કલા િોય, ભજિિા માટરેની કૃવત િોય તો એ નયાયરે કોઈ 
ખાસ કિનદી નાટકશાળાની િસતી ન િોિાનરે કારણરે એ રીતસરનારં ભજિાયારં 
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નથી. પૃથિીરાજ કપતૂરરે  ‘આિુવત’, ‘પઠાણ’ તરેમજ ‘દીિાર’ જ રેિારં નાટકો મુરંબઈમારં 
ઑપરેરા િાઉસમારં ભજિિાનો પ્રબરંધ કયયો, પણ મુરંબઈ, કૉલકાતા કરે કદલિીમારં 
યોગય રીતરે કિનદી નાટકશાળા જામી નકિ.

1960 પછી રરંગભતૂવમમારં બરે મિતિની ઘટનાઓએ કિનદી અનરે એક 
રીતરે સમગ્ ભારતીય નાટકનરે નિી કદશા આપી. કમલાદરેિી ચટિોપાધયાયની 
આગરેિાની િરેઠળ ‘ભારતીય નાટ્ય સરંઘ’ની સથાપના થઈ અનરે કદલિીમારં રાષ્ટ ્રીય 
નાટ્ય તાલીમ સરંસથા (National School of Drama – N.S.D.) શરૂ થઈ, જ રેના 
પ્રથમ વનદદેશક તરીકરે મુરંબઈથી ઇબ્રાિીમ અલકાઝી વનમાયા. માત્ર સરકારી 
ભાષા તરીકરે જ નકિ, પરરંતુ દરેશનારં ચાર રાજયોની ભાષા તરીકરે પણ કિનદી 
નાટક અનરે રરંગભતૂવમનરે કદલિીમારં અભતૂતપતૂિ્ક ટરેકો મળિા મારંડ્ો; પકરણામરે નિારં 
નાટકો જ નકિ, પરરંતુ નાટકશાળા વિના લખાયરેલારં ભારતરેનદુ, પ્રસાદ િગરેરરેનારં 
નાટકો પણ ભજિાિા મારંડ્ારં, અનરેક ભવગની ભાષાઓના અનુિાદો કિનદીમારં 
થયા. પરભાષી કદગદશ્કકોએ (કારરંથ, શયામાનરંદ જાલન, બરંસી કૌલ, રતન વથયમ 
િગરેરરેએ) કિનદી નાટકો કરે એના અનુિાદો ભજવયારં. કિનદી નાટકના ઝળકતા 
વસતારાઓમારં સૌપિરેલારં ધમ્કિીર ભારતીનુરં ‘અરંધા યુગ’ નાટક યાદ કરિુરં પડરે. 
એ પદ્નાટકની અલકાઝી, સતયદરેિ દતૂબરે િગરેરરે  મોટા ભાગના કદગદશ્કકોએ 
અિારનિાર મરંચ-રજતૂઆત કરી છરે અનરે મિાભારતનારં પાત્રોનરે નિા નિા દૃવષ્ટ-
કોણથી પ્રસતુત કયાિં છરે. મોિન રાકરેશનારં ત્રણ નાટકો ‘આધરે અધતૂરરે ’, ‘અષાઢ કા 
એક કદન’, ‘લિરોં કરે રાજિરંસ’ અનરે એમનારં એકારંકીઓએ આધુવનક નાટકની 
વિભાિના સાકાર કરી આપી છરે. મધયપ્રદરેશના છતિીસગઢી વિસતારમારં કામ 
કરતા િબીબ તનિીરરે  અનરેક કિનદી અનરે ઉદતૂ્ક નાટકો લખયારં અનરે પ્રસતુત કયાિં 
છરે : ‘આગ્ા બજાર’, ‘ચરણદાસ ચોર’, ‘વજસ નરે લાિોર નિીં દરેખા’ િગરેરરે . 
અનય નાટ્યકારોમારં લવલત સરેિગલ (‘િતયા એક આકાર કી’), મવણ મધુકર 
(‘નાટક પોલરંપોલ કા’), ભીષમ સિાની (‘ફાનતૂસ’), મૃણાલ પારંડરે (‘જો રામ રવચ 
રાખા’), બી. એમ. શાિ (‘વત્રશરંકુ’), મન્નતૂ ભરંડારી (‘મિાભોજ’) મિતિનારં 
ગણાય. કિનદીમારં ‘નુક્ડ’ પ્રકારનારં નાટક પણ ખતૂબ લખાયારં-ભજિાયારં છરે. 
સફદર િાશમીના જનનાટ્ય મરંચરે કરેટલારંક શરેરીનાટકો લખીનરે ભજવયારં છરે અનરે 
એની વિભાિનાનરે દરેશભરમારં ફરેલાિી છરે.

રાજસથાની રંગભૂવમ : ‘ગિરી’, ‘ભિાઈ’, ‘સિારંગ’ અનરે વિશરેષ તો ‘ખયાલ’ 
જ રેિારં લોકનાટ્યોની પરરંપરા રાજસથાનમારં છરે. આજની એ રાજય અનરે રાજસથાની 
ભાષાની સરિદોનરે તો ચારરેક દાયકા જ થયા છરે, પણ એની વિવશષ્ટ સરંસકૃવત 
અનરે લોકઅવભવયવકતનારં એ લોકનાટ્યો બળતૂકારં માધયમો િતારં, જ રેમ વચત્રકલા, 
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સથાપતય અનરે સરંગીત એ પ્રદરેશનારં એિારં જ એનારં વનરાળારં કલાસિરૂપો રહારં છરે. 
વચત્ર(પટ) બતાિતા લોકગાયકો કરે કઠપતૂતળી-મદારીના ખરેલો પણ આગિા તરી 
આિરે, લોકનાટ્ય ‘ખયાલ’ના કલાકાર ઉગમવસરંિરે તો દરેશભરમારં નામ કાઢુરં 
છરે. અલબતિ, બિુ પુરાણા વથયરેટરની ઝાઝી ભાળ મળતી નથી; અરંગ્રેજ શાસન 
દરવમયાન રાજપતૂતાના, અલિર, ઝાલાિાડ િગરેરરેના રાજિીઓ ગુજરાતની 
‘જતૂની’ રરંગભતૂવમનારં નાટકો બતાિિા કરંપનીઓનરે પોતાનરે તયારં વનમરંત્રણ આપતી. 
િીસમી સદીના પારંચમા–છઠ્ા દાયકા સુધી કોઈ પ્રકારના વનયવમત વથયરેટરની 
પરરંપરા તયારં શરૂ થઈ ન િતી. ધીમરે ધીમરે નાટ્યતાલીમ, રાજયની અકાદમીઓ 
અનરે કિનદી નાટકોની અસર નીચરે જયપુર િગરેરરે  સથળોએ રાજસથાની ભાષામારં 
નાટકો ભજિાિારં શરૂ થયારં.

એમારં સૌપિરેલા તરે શયામ અગ્િાલ અનરે રરેણરેનદ્ર ભાગ્કિ. તરેમણરે ‘અરંડર 
સરેક્રરેટરી’ નામનુરં કિનદી નાટક 1958મારં ભજવયુરં; એમારં સ્ત્રીપાત્ર માટરે નટી મળી 
િતી. પછી ડી. પી. ઠકુરાલ, માયા ઈસરાણી, અરુણ માથુર, ભારતરતન ભાગ્કિ 
િગરેરરે  રાજસથાની રરંગભતૂવમ પર ઝળકયારં; મોિન મિવષ્કએ કદલિી તાલીમ લઈનરે 
થોડો િખત જયપુરમારં કામ કયુિં. ‘અવભસાકરકા’, ‘કલાસરંગમ’, ‘ભારતીય લોક-
કલા મરંડળ’ (મુખયતિરે લોકકલા અનરે કઠપતૂતળી) િગરેરરે  જતૂથો રચાયારં. રાજય 
નાટ્ય અકાદમી, જિાિર કલાકરેનદ્ર િગરેરરે  પણ એમારં મિતિનો ફાળો આપી રહારં 
છરે. અતયારરે  રાજસથાની રરંગભતૂવમ પર સૌથી િધુ નોંધપાત્ર કામ ભાનુ ભારતી, 
સરતાજ માથુર, કરઝિી ઉસમાન, અજુ ્કન દરેિ ચારણ, મદનમોિન માથુર, િમી-
દુલા િગરેરરે  કરી રહા છરે. ‘ભતૂવમકા’, ‘જ રેઠિા ઉજળી’, ‘એકલવય’, ‘એક ઔર 
યુદ્ધ’ િગરેરરે  રાજસથાની ભાષાનારં નોંધપાત્ર નાટ્યસજ ્કનો છરે. જયપુર, ઉદયપુર, 
બીકાનરેર, અલિર, જોધપુર િગરેરરે  રાજસથાનનારં નાટ્યકરેનદ્રો છરે. મુખયતિરે કિનદી 
નાટકોની અસર તરેમના પર િતા્કય છરે.

દ્હમાિલ રંગભૂવમ : દરેશની રરંગભતૂવમમારં કિમાચલનુરં વથયરેટર પણ યવતકરંવચત્ 
ફાળો આપી રહુરં છરે. એનુરં એક કારણ એ છરે કરે એના પિ્કતાળ વિસતારમારં 
મુખયતિરે નૃતય-સરંગીતનુરં પ્રભુતિ િોિા છતારં, મરેદાનોમારં ‘કકરયાલા’ (રાસલીલા), 
અનરે સરંગીત-સરંિાદિાળારં ‘બરંથરા’ અનરે ‘ભગત’ જ રેિારં નાટ્યમરંચનસિરૂપો પ્રચ-
વલત છરે. ખુલા આકાશ નીચરે, તાપણારં તાપતારં એના જ પ્રકાશમારં એનારં મરંચનો 
થાય છરે. ‘કકરયાલા’ તો સામાવજક કટાક્ષો માટરે ખાસ જાણીતારં છરે.

આધુવનક નાટક સિાભાવિક જ નગરકરેનદ્રી પ્રિૃવતિ છરે. વસમલાના ગરેઇટી 
વથયરેટર અનરે કવલબરી સભાગૃિમારં અિરેતન જતૂથો િારતિરેિારરે  નાટકો કરરે  છરે. 
પૃથિીરાજ કપતૂરના ટરેકાથી શરૂ થયરેલ કિમાચલ વથયરેટર દ્ારા રમરેશ ગૌર, મનો-
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િરવસરંિ અનરે મનમોિન શમા્ક જ રેિા રરંગકમથીઓ બિાર આવયા છરે. એિુરં જ બીજુ રં 
જતૂથ છરે ‘કિમ કલાકરેનદ્ર’, જ રેના દ્ારા સોમ દતિ કૌવશક, રામદયાલ શમા્ક અનરે 
ભિાનીદતિ શાસ્ત્રી િગરેરરે  આજ સુધી કાય્કરત છરે.

ગુજરાતી રરંગભતૂવમ

ગઈ સદીના મધયાિનરે પરરંપકરત ગુજરાતી (લોક) નાટ્યપ્રણાલી ભિાઈનરે 
ઉિરેખી, ઉછીનરે અજિાળરે, માગી આણરેલી વપકચર-ફરેમ અનરે પુરાણ-ઇવતિાસનારં 
પ્રખયાત કથાનક, સરંગીત, વસરંિનાદી અિાજો, ચીતરરેલા પડદા, કૉવમક પૅરરેલલ 
અનરે પ્રોસીવનયમ આક્કથી વિભાવજત નટ-પ્રરેક્ષક-સરંબરંધના નાટ્યતતિનરે જ્ાવતની 
િાડીઓમારં ઊભા કરરેલા મારંડિરે અનરે તયારંથી ચાર દીિાલરે નાટ્યમરંડળીઓએ 
રરંગકમ્કમારં પતૂયુ્ક અનરે નાટ્યતતિ એના તખતાના ચોખરંડરે ચડાવયુરં એ શરૂ શરૂની 
અઢી-ત્રણ દાયકાની (1850થી 1875–78 સુધીની) મજલનારં સીમાવચિનો કરંઈક 
આિારં છરે :

મુરંબઈ િૉવન્કમૅન સક્કલ પાસરે 1750મારં અરંગ્રેજ સૈવનકોએ બૉમબરે ગ્ીન વિ-
સતારમારં કાચુરં વથયરેટર બારંધરેલુરં, લરંડનના તતકાલીન રરંગમરંચનરે નમતૂનરે. એમારં યુરો-
વપયનો જ પ્રિરેશ પામતા. પછી 1820મારં માટુરંગામારં ‘આકટ્કલરી વથયરેટર’ ઊભુરં 
થયુરં; 1842મારં ગ્ારંટ રોડ ઉપર જગન્નાથ શરંકરશરેઠરે ‘રૉયલ વથયરેટર’ સથાપરેલુરં. 
એમારં 1843મારં ‘કિનદુ નાટ્ય મરંડળી’એ મરાઠી નાટક કયુિં િતુરં. એ જ િરસરે 
પારસી શ્ીમરંતોએ ‘પારસી નાટક મરંડળી’ દ્ારા ‘રુસતમ સોરાબ’ પ્રસતુત કયુિં 
િતુરં. પછી તો તયારં જોતજોતારંમારં ‘ઝૉરોઍવસટ્રઅન’, ‘એવલફનસટન’ અનરે ‘આલફરેડ’ 
કરંપનીઓ શરૂ થઈ. એમના ખરેલોમારં અરંગ્રેજી નાટકો અનરે એમના અનુિાદો 
રજતૂ થતારં. અરંતરે સારંપ્રત પ્રશ્ો ઉપસાિતુરં કિનદુસતાની ભાષામારં ફારસ આિતુરં. 
એિુરં ‘ધનજી ગરક’ ફારસ કરેટલાકનરે મતરે પ્રથમ ગુજરાતી એકારંકી ગણાયુરં છરે. 
મુખય નાટકની ભાષા પારસી-ગુજરાતી િોય; પુરુષો સ્ત્રીઓની ભતૂવમકા ભજિરે; 
મશાલો, મીણબતિી અનરે તરેલના દીિાનો પ્રકાશ િોય; નાટ્યપ્રયોગમારં િચચરે 
અસરંબદ્ધ ગીતો આિરે, સ્ત્રીઓ માટરે ‘જનાના શો’ થાય. 1868થી 1878 િચચરે 
એિી નાનીમોટી ત્રીસરેક મરંડળીઓ અવસતતિમારં િતી. કરેખુશરૂ કાબરાજી (‘બરેજન 
મનીજ રેિ’ નાટક), એદલજી ખોરી, દાદાભાઈ થતૂથી, દાદાભાઈ પટરેલ એ ગાળાના 
મિતિના રરંગકમથીઓ િતા. કાબરાજીએ રણછોડભાઈ ઉદયરામ પાસરે ‘િકર-
શ્રંદ્ર’ અનરે કવિ નમ્કદ પાસરે ‘સીતાિરણ’ નાટકો લખાિીનરે ભજવયારં; કવિ દલ-
પતરામરે પણ 1870મારં ‘રુસતમ સોરાબ’ માટરે ગીતો લખરેલારં. ક. દ. ડા.એ તો 
ઍકરસટોફનીઝના ‘પલુટસ’ પરથી ‘લક્મી’ પણ રચરેલુરં; પણ ભિાઈ તત્િોનરે લઈ 
1871મારં તરેમણરે લખરેલુરં ‘વમથયાવભમાન’ ગુજરાતીનુરં પ્રથમ સરંપતૂણ્ક સફળ મૌવલક 
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નાટક ગણાિુરં જોઈએ, ભલરે નગીનદાસ મારફવતયાનુરં ‘ગુલાબ’ 1862મારં પિરેલુરં 
પ્રવસદ્ધ થયુરં. 1867મારં મૉવલયરેરના નાટક પરથી નિલરામરે ‘ભટિનુરં ભોપાળુરં’ નાટક 
પણ રચરેલુરં. તરે પછી ભજિાયુરં રણછોડભાઈ ઉદયરામનુરં ‘લવલતાદુ:ખદશ્કક’ 
નાટક એમના જ માગ્કદશ્કન િરેઠળ ‘મિરેતાજી નાટક કરંપની’ દ્ારા. આ ગાળામારં 
સરંસકૃત નાટકોના અનુિાદો પણ ખતૂબ થયા િતા.

વિવિધ મરંડળીઓની રચનાના આ પ્રથમ સતબકમારં રરંગભતૂવમ મુરંબઈમારં 
મરંચનકરેનદ્રી રિી, વિદરેશી રરંગભતૂવમનરે નમતૂનરે, વયાપારી સાિસનરે ઉતિરેજતી, મુખયતિરે 
િાથ લાગયુરં તરે ભજિતી. પછીના બરે દાયકામારં ડાહાભાઈ ધોળશાજી નરે બીજી 
બાજુ િાઘજી અનરે મતૂળજી આશારામ ઓઝા એ બરે ભાઈઓએ પોતાનારં ધગશ, 
િોંશ અનરે આવથ્કક સાિસ સરંતોષિા પોતાની માવલકીની વથયરેટર મરંડળીઓ 
બનાિી, એમારં પોતાનારં લખરેલારં નાટકો ભજિાિડાવયારં છરેક ઓગણીસમી સદીના 
અરંત સુધી, અનરે તરે રીતરે માવલક-લરેખકનો સતબક રચી આપયો. આ ‘િરેતુપ્રધાન’ 
રરંગભતૂવમનુરં કરેનદ્ર ગુજરાત-સૌરાષ્ટ ્રમારં (અમદાિાદ, મોરબી) િતુરં. ડાહાભાઈએ 
ગુજરાતનુરં પિરેલુરં પાકુરં વથયરેટર અમદાિાદમારં બારંધયુરં; ‘અશ્ુમતી’, ‘િીણાિરેલી’, 
‘ઉદયભાણ’ અનરે (આજ રે પણ સારંપ્રત લાગરે તરેિુરં) ‘મયુવનવસપલ ઇલરેકશન’ રચયારં; 
સમાનતર િાસયકથાનરે સથાનરે િાસયોતપાદક ખલનાયક (‘ધમલો’) દાખલ કયયો; 
‘ટબૅલો’-પ્રથા દાખલ કરી. મોરબીના ઓઝા ભાઈઓએ કોઈ શરેઠની િખારમારં 
મરંડળી શરૂ કરી, ‘ભતૃ્કિકર’, ‘મિાસતી અનસતૂયા’, ‘સુકનયા સાવિત્રી’ િગરેરરે  
નાટકોથી સૌરાષ્ટ ્ર-મુરંબઈમારં ડરંકો િગાડ્ો. નાટકમારં રાસ-ગરબાનરે તરેમણરે સથાન 
આપયુરં. એમના લરેખક િતા ફતૂલચરંદ માસતર, પણ માવલકો લરેખકોનરે પગારદાર 
નોકર બનાિી રહા િતા. આ સતબકના બીજા લરેખક મવણલાલ નભુભાઈ વદ્-
િરેદીનુરં ‘કાનતા’ તરે ‘કુલીન કાનતા’ તરીકરે રજતૂ કયુિં િતુરં; ‘નૃવસરંિાિતાર’ એમનુરં 
બીજુ રં મિતિનુરં નાટક િતુરં. આ અમુક અપિાદો બાદ કરતારં, તતકાલીન ગુજરાતી 
રરંગભતૂવમ અનરે નાટ્યવિચારનો નમતૂનો અરંગ્રેજોના અનુકરણરે પારસીઓએ વિક-
સાિરેલ નાટ્ય-નમતૂનાનુરં અનુકરણ િતુરં : અવતનાટકીય બરેતબાજી, ઝાકઝમાળ 
અનરેકરરંગી પડદા, અપ્રસતુત િરેશભતૂષા, મરેક-અપ નકિ પણ ગરેટ-અપનરે મિતિ, 
માવલકોની જોિુકમી િગરેરરે . અલબતિ, આ સતબક દરવમયાન નિલકથા, કવિતા, 
વિિરેચનમારં ખતૂબ કામ થયુરં; પણ લરેખક રરંગભતૂવમથી વિમુખ થતો ચાલયો િતો.

એમ તો 1875થી 1890 િચચરે અમૃત કરેશિ નાયક નટ તરીકરે ભારરે  કીવત્ક 
પામયા િતા, પરરંતુ નટકરેનદ્રી સતબક સદીના સરંવધકાળરે 1898મારં થયો બાપુલાલ 
નાયક અનરે જયશરંકર ‘સુરંદરી’ મુરંબઈ ગુજરાતી નાટકમરંડળીમારં જોડાયા તયારથી. 
આ દરવમયાન પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’ અનરે મોિન ‘લાલા’નારં નામો લોકિૈયરે ચડી 
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બરેઠારં િતારં. તાલીમમારં સરંિાદો ગોખિા, છરેલા પ્રરેક્ષકનરે સરંભળાિિુરં, ગીતો એિારં 
શીખિારં કરે ‘િનસમોર’ થાય અનરે વિવશષ્ટ મુદ્રાઓ તથા ‘ઢબછબ’મારં ઊભા 
રિરેિુરં; પણ નટનરે નામરે એ િરેપાર ચાલતો એ નક્ી. અમૃત નાયકરે શરેકસવપયર-
નારં રૂપારંતરો ભજવયારં, કોકકલકરંઠી ગૌિરજાનનરે તખતરે મતૂકી, પ્રરેક્ષકોની ત્રણ ત્રણ 
સલામીની ‘કટ્કન કૉલ’ની પ્રથા આરરંભી.

મિરેસાણાના બાપુલાલ નાયક મતૂળશરંકર મતૂલાણીના ‘રાજબીજ’ નાટકથી 
ચમકયા, પણ જયશરંકર નાટક કરંપનીમારં જોડાતારં ‘સૌભાગયસુરંદરી’ રજતૂ થયુરં, 
જ રેમારંથી જયશરંકર ‘સુરંદરી’ બનયા. ‘નિલશા િીરજી’, ‘નરંદબત્રીસી’ િગરેરરે  
મતૂળશરંકર મતૂલાણીનારં બીજારં સજ ્કનો િતારં. બાપુલાલરે રમણભાઈનુરં ‘રાઈનો 
પિ્કત’ (લરેખન 1914) રરંગમરંચ પર રજતૂ કયુિં (1926) અનરે ‘કૉલરેજકનયા’ જ રેિારં 
સામાવજક નાટકો પણ પરેશ કયાિં. નટોનરે તાલીમ આપિા અરીસાનો ઉપયોગ 
દાખલ કરનાર બાપુલાલ ‘સુરંદરી’ની સિાયરે ગુજરાતી રરંગભતૂવમનો પયા્કય બની 
રહા. અશરફખાન, પ્રભાશરંકર ‘રમણી’ િગરેરરે  આ ગાળાના અનય જાણીતા નટો 
િતા.

આ મિતિ એ પછી તો ઓછરેિતિરે અરંશરે છરેક સુધી ‘જતૂની’મારં રહુરં, પણ 
મુખય નટ અનરે માવલકના સતત િસતક્ષરેપ અનરે ‘િુકમી ફરેરલરેખન’થી કરંટાળી 
કયારરેક રણછોડભાઈની જ રેમ કરેટલાક લરેખકોએ સતૂગ કરેળિી તો કવિ-મુનશીઓ 
કયારરેક એમની સામરે ઝતૂકી પડ્ા; એમારં સિતરંત્ર નાટ્ય-વનમા્કણમારં મથી જોયુરં 
ત્રણ-ચાર લરેખકોએ, 1913થી 1923 સુધી, તરે કવિ વચત્રકાર ફતૂલચરંદ માસતર 
(‘માલતીમાધિ’, ‘મુદ્રાપ્રતાપ’, ‘વિશ્વધમ્ક’, ‘શુકદરેિજી’ િગરેરરેના સજ ્કક); મતૂળ-
શરંકર મતૂલાણી (‘મતૂળરાજ સોલરંકી’, ‘અજબકુમારી’, ‘જુગલ જુગારી’, ‘ભા-
ગયોદય’, ‘એક જ ભતૂલ’, ગારંધીજીના આદશયો પર ‘ધમ્કિીર’ િગરેરરેના સજ ્કક); 
બૅકરસટર નૃવસરંિ વિભાકર (સિાતરંત્રયના વિષયનુરં ‘સનરેિસકરતા’, િોમરૂલ ચળ-
િળનુરં ‘જાદુઈ બરંસરી’, મજતૂર િડતાલનુરં ‘મરેઘમાવલની’ િગરેરરેના સજ ્કક); કવિ 
જામન (‘ભતૂલનો ભોગ’, ‘સોનરેરી જાળ’ િગરેરરેના સજ ્કક). આ લોકવપ્રય લરેખકોએ 
પોતાની મરંડળીઓ રચી જોઈ, નાટકો ભજિી જોયારં, પરરંતુ માવલકોનારં કાિતરારં 
સામરે ન ટકી શકાતારં જ રંગ છોડી દીધો િતો; પરરંતુ ગુજરાતી વથયરેટરકમ્કમારં 
સજ ્કક-મથામણ નોંધપાત્ર િોિાથી એ ચોથો સતબક બનરે છરે.

અલબતિ, આ મથામણમારં એકસતૂત્રતા નથી; એનુરં આયોજન નિોતુરં, બધાએ 
સિતરંત્રપણરે એ કયુિં, એકબીજાનરે ટરેકો પણ ન દીધો; સિુની એ મથામણ વનષફળ 
ગઈ તરે પણ અલગ અલગ કારણરે જ; પરરંતુ આ ચારરેય લરેખકોના કથવયતવય 
અનરે નાટ્યિસતુની વિવશષ્ટતા પિરેલારં અનરે પછીય નોંધપાત્ર રિી એ તરેમનો 
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આગિો વમજાજ દશા્કિરે છરે. એમારંથી નૃવસરંિ વિભાકર તો સમાજપકરિત્કનની 
િાત કરતારં સાકિતય પકરષદનરેય સરંબોધરે છરે અનરે ‘રરંગભતૂવમ’ માવસક પણ એ જ 
ઉદ્દ રેશથી પ્રવસદ્ધ કરી જુએ છરે; પરરંતુ આ સતબક પછી રરંગભતૂવમની મરંચનકલા 
અનરે સાકિતયરે િરંમરેશનરે માટરે છરેડા ફાડી લીધા.

‘વમથયાવભમાન’નરે ઊધઈ ખાઈ રિી િતી, અનરે ‘રાઈનો પિ્કત’ િજી 
ચોપડીના પતૂઠામારં જ બરંધાયરેલુરં િતુરં.

1870 પછી યુરોપના વથયરેટરમારં વનવશ્ત થતી જતી કદગદશ્કકની ભતૂવમકાના 
સાડાચાર દાયકા પછી, 1922મારં બાપુલાલરે મુરંબઈ ગુજરાતી નાટક મરંડળીમારં 
એ પદિી સતિાિાર ધારણ કરી, પછી બીજી કરંપનીઓમારં મતૂળચરંદ મામા, મતૂળજી 
ખુશાલ, માસતર કાસમ િગરેરરેએ પણ એ પદિી પરની કામગીરી અદા કરિા 
મારંડી; અનરે એ મુજબ નટ-કદગદશ્કકનો સતબક 1923થી 1939 સુધીનો રચી 
આપયો.

આ કદગદશ્કકો ફાિટ પ્રમાણરે શૃરંગાર, િીર, િાસય, કરુણ રસની જમાિટ 
કરતા અનરે એમારં એમનુરં કદગદશ્કન સમાપ્ત થતુરં; કારણ કરે એક રીતરે એ નટકરેનદ્રી 
સતબકનુરં સાતતય કરરે  છરે અનરે બીજી બાજુ મુખય નટ જ એમારં કદગદશ્કન કરરે  
છરે; યુરોપથી આ ભતૂવમકા આણી પણ એમારંથી કોઈ સતવનસલાવસકી, મરેયરિોલડ, 
રરેઇનિાટ્ક, વપસકાટર કરે ક્રરેગ અથિા આવપયાનરે િારંચિાની પણ દૃવષ્ટ ધરાિતા 
નિોતા, તો નિુરં કરિાની તો િાત જ કયારં રિી ? િા, સરંિાદિાચન િખતરે 
‘વમસટરેક બુક’ રખાતી, પણ એમારંય નટના ‘ગરેટ-અપ’ અનરે બરંદતૂક-ધડાકાના 
વિલરંબની િધુ નોંધો થતી.

બાપુલાલ ઉપરારંત, મતૂળચરંદ મામા પાત્રિરણીમારં કુશળ ગણાતા. માસતર 
કાસમ કદગદશ્કક તરીકરે માનિભાિોનુરં સતૂક્મ વનરૂપણ કરાિતા (‘િડીલોના િારંકરે’ 
નાટકમારં નટી મોતીબાઈ); મતૂળજી ખુશાલ સરંિાદનરે મિતિનો માનતા. લરેખકો 
પાસરે નટનરે ખયાલમારં રાખી તરેઓ પાત્રવચત્રણ કરાિતા.

તતકાલીન જાણીતારં નટ-નટીઓ તરે આણરંદજી ‘કબતૂતર’, સરંગીતસમ્ાજ્ી મુ-
ન્નીબાઈ, માસટર ‘શવન’, વમસ મોતીબાઈ, માસટર િસરંત િગરેરરે  િતારં; એ બધારંનુરં 
કામ, અલબતિ, તરેજસિી જણાય છરે; પણ તતકાલીન સાકિતય કરે લવલતકલામારં જ રે 
નિા અવભગમો વિકસયા એનાથી એ તદ્દન અસપૃષ્ટ રહુરં છરે. એટલરે તો 1938મારં 
જ ફીરોઝશાિ મિરેતાએ એ કદગદશ્કકોનરે ‘કરિસ્કલ માસટર’ ગણાવયા િતા. 
એમના પુસતક ‘ઍવકટરંગના િુન્નરનુરં વયિિારુ વશક્ષણ’ ઉપરારંત, નરવસરંિરાિ 
કદિરેકટયાએ ‘અવભનયકલા’ અનરે નથુરામ શુકલરે ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’નો અનુિાદ િગરેરરે  



118 નાટક દરેશવિદરેશમારં

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

પણ પ્રવસદ્ધ કયાિં િતારં; અલબતિ, વિદ્ાનોનરે િારંચિા માટરે.

એ નાટક અનરે વથયરેટરકમ્ક માટરે કિરેિાતુરં કરે લોકરુવચ વિશરેની કરંપનીના 
માવલક અનરે કદગદશ્કકની અધીનતા એમારં વિશરેષ. આ દરવમયાનના લરેખકોય 
કરેિા િતા – ‘રસકવિ’ રઘુનાથ બ્રહ્ભટિ (‘બુદ્ધદરેિ’, ‘સનરેિમુદ્રા’, ‘અજાતશત્રુ’ 
િગરેરરે ); િીરરસના નાટ્યકાર ગૌરીશરંકર ‘િૈરાટી’ (‘વિરાટનગરી’, ‘કનકકરેસરી’, 
‘દરેિનારં દાન’ િગરેરરે ); શતપ્રયોગી નાટ્યકાર પરમાનરંદ ત્રાપજકર (‘અનારક-
લી’, ‘રણગજ ્કના’, ‘જય વચતોડ’ િગરેરરે ); બરંડખોર નાટ્યલરેખક પ્રફુલ દરેસાઈ 
(‘સરંસારનો રરંગ’, ‘લાડકિાયો’, ‘સિયોદય’ િગરેરરે ); નાટ્યમિવષ્ક પ્રભુલાલ વદ્િરેદી 
(‘માલિપવત મુરંજ’, ‘િડીલોના િારંકરે’, ‘સરંપવતિ માટરે’, ‘વિદ્ાિાકરવધ ભારવિ’ 
િગરેરરે ); મવણલાલ ‘પાગલ’ (‘અમર આશા’, ‘ભકત બોડાણા’, ‘સતૂયા્કકુમારી’ 
િગરેરરે ); ચારંપશી ઉદરેશી (‘ગરીબનારં આરંસુ’ િગરેરરે ); જતૂની-નિી રરંગભતૂવમના સરેતુરૂપ 
પ્રાગજી ડોસા (‘ઘરનો દીિો’, ‘મરંગલ મરંકદર’ િગરેરરે ) અનરે અનય અનરેક િોિા 
છતારં નાટ્યલરેખનનુરં માળખુરં આખી સિા સદી સુધી એકધારુરં  રહુરં, એ સઘળુરં 
મૌવલક લરેખન િોિા છતારં ! કયારંક કયારંક સામાવજક-રાજકીય વસથવત ઝીલિા પ્ર-
યતન થયો; પણ મોટરેભાગરે કરંપનીનો શરેકઠયો કરે પાઠ ગોખાિતો કદગદશ્કક નાટકનો 
પલૉટ નક્ી કરી આપતો અનરે કવિ-મુનશી કાિકડયરે સીન ઘસડી આપતો અનરે 
નાટકનરે માવલકનરે પટારરે  પતૂરતો ! આ ગાળામારં તો ‘શકુનતલા’ નાટકમારંય ‘સમારંતર 
કૉવમક’ કથાનક રિરેતુરં ! એ લખિાના મુનશીઓય પગારરે  રખાતા ! આ આખો 
સતબક (1939થી 1953 સુધીનો) માવલકો-શરાફોનો આ રીતરે બનરે છરે.

આ દરવમયાન રરંગભતૂવમનુરં કરેનદ્ર ફરીથી ગુજરાત-સૌરાષ્ટ ્ર બનરે છરે; કફલમના 
માધયમનો પ્રભાિ િધરે છરે; વથયરેટરો કફલમ-પ્રદશ્કન માટરે ભાડરે અનરે પછી િરેચાતારં 
અપાિા મારંડરે છરે; વથયરેટરમારં રોમારંચ અનરે સનસનાટીનુરં તતિ િધુ ઉમરેરાય છરે, 
પરરંતુ કોઈનરે એનાથી થતી ધનપ્રાવપ્તથી િધુ રસ આ કલામારં રહો ન િતો.

ધીમરે ધીમરે ઉદ્દ રેશ અનરે લોકવપ્રયતા ગુમાિી રિરેલી આ રરંગભતૂવમ 1953 પછી 
એટલી તો બરેઠી ન જ થઈ શકી કરે જ રેિી િતી તરેિી પોતાની ગૌરિગાથાય કિી 
શકરે. 1953ની રરંગભતૂવમ શતાબદી પછી તો આ ‘જતૂની’ ગણાતી ધરંધાદારી નાટક 
કરંપનીઓ િધુ પ્રમાણમારં બરંધ થિા મારંડી િતી, અનરે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ ્રનારં વજ-
લામથકો અનરે તાલુકાનગરોમારં ધકરેલાઈ ગઈ િતી. ‘પ્રિાસી મરંડળીઓ’ના આ 
સતબકની નાટ્યપ્રિૃવતિ અતયારરે  ગામડારંઓમારં િરેરવિખરેર છરે, ફરી કાચરે વથયરેટરરે  
એ જ જતૂનારં નાટકો ભજિીનરે પરેકટયુરં કમાય છરે. 700 િરસરે ભિાઈ મરંડળીઓની 
જ રે વસથવત છરે, એ આજ રે 150 િરસરે જતૂની ધરંધાદારી મરંડળીઓની છરે.
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નાટ્યમરંચન પ્રકારરે  ‘જતૂની’ ગણાતી રરંગભતૂવમના અવસતતિનારં 70 િષ્ક પછી, 
1920મારં, કૉલરેજમારં િાવષ્કક ઉતસિોમારં આરરંભાયરેલી અનરે પછી દોઢરેક દાયકામારં 
વસથર થઈનરે ‘નિી’ ગણાતી રરંગભતૂવમની તિારીખમારં પણ આિી જ તડકીછારંયડી 
આિી છરે. ચરંદ્રિદન મિરેતાની એકોવકત ‘જતૂજા ઉફદે યુગની દિાની જાિરેરાત’ના 
નટના ખરેલમારં આ નિા વથયરેટરકમ્કના શ્ીગણરેશ થયા. ‘જતૂની’નો તયારરે  મધયાિન 
તપતો િતો; પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ, રવશયન ક્રારંવત, અમદાિાદમારં ગારંધી આશ્મ, મજતૂર 
િડતાલ િગરેરરેનુરં િાતાિરણ િતુરં. સજ ્કક મથામણ અનરે મુખય-નટ-કદગદશ્કક-
ના સતબકના સરંવધકાળરે, નિાનાલાલના અપદ્ાગદ્ નાટક ‘જયાજયરંત’, રમ-
ણલાલ દરેસાઈના ‘શરંકકત હૃદય’ તથા એકારંકીસજ ્કનના અરંકુર ફતૂટી રહા િતા, 
તયારરે  રરંગભતૂવમનરે લક્ષમારં રાખી નાટકો લખિાનો આરરંભ થયો. ‘મુરંબઈ ગુજરાતી 
મરંડળી’ના ‘કૉલરેજકનયા’મારંના સ્ત્રીવચત્રણ સામરેની જ રેિાદમારં વશવક્ષતો જોડાયા 
અનરે ‘નિી’ રરંગભતૂવમ ઊભી કરિાનો બતૂરંવગયો િાગયો. કનૈયાલાલ મુનશીએ 
નાટકો લખી ભજિાિડાવયારં, ચરંદ્રિદન મિરેતાએ સાકિતય-કલાપ્રરેમી વમત્રોનરે 
સથિારરે  ‘મતૂરંગી સ્ત્રી’, ‘અખો’ િગરેરરે  ભજવયારં; રમણલાલ દરેસાઈએ િડોદરા 
વથયરેટર ગ્તૂપ દ્ારા અિરેતન પ્રિૃવતિનરે ટરેકો આપયો. મુનશીના ‘કાકાની શશી’ 
નાટકમારં સૌપ્રથમ ‘ફલૅટ સરેકટરંગ’નો ઉપયોગ થયો; અવભનય િાસતવિક બનયો, 
કારણ કરે નાટકો િાસતિિાદી િતારં.

આ અવભનયકરેનદ્રી ઉતસિકરેનદ્રી સતબકમારં ધનસુખલાલ મિરેતાએ 
‘િારંદરાનો પરંજો’ નાટક અરંગ્રેજીમારંથી ગુજરાતીમારં ઉતાયુિં તો આ ગાળા દરવમ-
યાન બટભુાઈ ઉમરિાકડયા, યશિરંત પરંડ્ા અનરે પ્રાણજીિન પાઠકરે એકારંકીનો 
ઘાટ ઘડી આપયો.

1937મારં જાણીતા મરાઠી નાટ્યકાર મામા િરરેરકરની પ્રરેરણાથી અમદા-
િાદમારં ‘રરંગમરંડળ’ની સથાપના અનરે ગુજરાત સાકિતય સભા દ્ારા રરંગભતૂવમ 
પકરષદનુરં આયોજન નિી રરંગભતૂવમનો બીજો સતબક – નાટ્યમરંડળીઓના 
આયોજનનો – શરૂ કરી આપરે છરે. એમારં જયવનત દલાલ, ધનરંજય ઠાકર, અરુણ 
ઠાકોર, વગરીશ ભચરેચ એક બાજુ તો બીજી બાજુ બાપુલાલ નાયક, જયશરંકર 
‘સુરંદરી’, રવસકલાલ પરીખ, રમણલાલ યાવજ્ક, અનરંતરાય રાિળ િગરેરરે  સકક્રય 
િતા. (આ પકરષદમારં એલ. કરે. જોષીએ કિરેિાતા િાસતિિાદનો વિરોધ કરી, 
‘શરેરી નાટકો’ કરિાનો આગ્િ કયયો, એિુરં એ િાતાિરણ િતુરં.)

વમત્રોની અવિવધસર મરંડળીનરે સથાનરે વયિવસથત મરંડળીઓની રચના, 
‘નટઘર’ માટરેની ચરંદ્રિદન મિરેતાની ટિરેલ, પવશ્મનારં નાટકોના કરેટલાક સારા 
અનુિાદોની રજતૂઆત, નાટ્યતાલીમની શરૂઆત િગરેરરે  1939–49 િચચરેના સત-
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બકની દીિાદારંડીઓ છરે. એમારં ઉમાશરંકર જોશી, ધીરુભાઈ ઠાકર, વિષણુકુમાર 
જોષી, વિનોકદની નીલકરંઠ, બકુલ જોષીપુરા પણ ભળરેલા. ચરંદ્રિદન મિરેતાનુરં 
‘આગગાડી’, મુનશીનુરં ‘અવિભકત આતમા’, ‘પુત્રસમોિડી’ િગરેરરે  નોંધપાત્ર 
પ્રયોગો િતા.

બીજી બાજુ ‘ઇવનડયન પીપલસ વથયરેટર એસોવસયરેશન’(IPTA)ની ગુજરાત 
શાખામારં જસિરંત ઠાકરરે  ચરંદ્રિદન મિરેતાનુરં ‘નમ્કદ’ ભજવયુરં; દીના ગારંધી, પ્રતાપ 
ઓઝા, અનરંત િીણ િગરેરરે  અવભનયક્ષરેત્રરે પ્રવસવદ્ધ પામયારં. ગુણિરંતરાય આચાય્કના 
‘અલાબરેલી’ની ભજિણીમારં િનલતા મિરેતા અનરે ચારંપશીભાઈ નાગડા જુદારં 
તરી આવયારં; પછી એનુરં સરંચાલન લાલુ શાિ, પ્રતાપ ઓઝા િગરેરરેનરે સોંપી 
જસિરંત ઠાકરરે  અમદાિાદમારં ‘લોકનાટ્ય સરંઘ’ની સથાપના કરી. એનુરં પિરેલુરં 
નાટક ‘સીતા’ ખતૂબ પ્રશરંસા પામયુરં, એમારંથી પ્રભાબિરેન અનરે અરવિરંદ પાઠક 
બિાર આવયારં. પછી ઇબસનના અનુિાદો તરીકરે ‘િરંસી’, ‘ઢીંગલીઘર’ િગરેરરે  
ભજિાયારં. જસિરંત ઠાકરરે  શરેકસવપયર, ગૉકથી, શરદચરંદ્ર, જ રે. બી. વપ્રસટલી 
િગરેરરેનારં નાટકોનો ગુજરાતનરે પકરચય કરાવયો. રવસકલાલ પરીખરે અવખલ કિરંદ 
લોકનાટ્ય પકરષદની અમદાિાદની બરેઠકમારં ‘ક્રારંવતકારી વથયરેટર લોકનાટ્ય અનરે 
ભતૂવમજાત નાટ્યકલામારંથી પ્રગટરે’ એિો ઠરાિ પણ કરાવયો.

આ ગાળા દરવમયાન રરંગમરંડળનુરં ત્રૈમાવસક ‘નરેપથય’, ઇવનડયન નૅશનલ 
વથયરેટર(INT)નુરં ‘એકારંકી’ દ્મૈાવસક, જસિરંત ઠાકરનુરં ‘નાટક’ પાવક્ષક િગરેરરે  
સામવયકો ચાલતારં િતારં. ગુજરાત વિદ્ાસભાના આશ્યરે ‘નાટ્ય વિદ્ામરંકદર’ એ 
દરેશની સૌપ્રથમ નાટ્યતાલીમ સરંસથા શરૂ થઈ.

આ ગાળાની નોંધપાત્ર મરંડળીઓમારં અમદાિાદની ‘જિવનકા’. શવશકાનત 
નાણાિટી, િરકાનત શાિ, ગોવિરંદભાઈ પટરેલ, પી. ખરસાણી, એસ. આર. ભટિ, 
બાબુ રાજા, દાવમની મિરેતા, નીરુભાઈ દરેસાઈ, અરુણા ઈરાની, કલા શાિ િગરેરરે  
એના અગ્ણીઓ. ‘મળરેલા જીિ’, ‘માટીનુરં ઘર’, ‘રૂપમતી’, ‘રામની સુમવત’ 
એનારં અગતયનારં નાટકો; ખુલી જગયામારં વત્રપકરમાણીય મરેળો, બાળનાટકોની 
શરૂઆત િગરેરરે  એ સરંસથાનુરં મિતિનુરં પ્રદાન િતુરં. િડોદરામારં ‘કલાકરેનદ્ર’, ‘કલા-
પથક’, ‘ગુજરાત કલા સમાજ’ િગરેરરે  તરફથી ર. િ. દરેસાઈનારં નાટકો ભજિાયારં. 
સતૂરતમારં ‘કલાક્ષરેત્ર’, ‘કલાવનકરેતન’ દ્ારા અનરે ભાિનગરમારં સિતરંત્રપણરે કામ 
ચાલી રહુરં િતુરં.

મુરંબઈમારં આઈ.એન.ટી.મારં મનસુખ જોષી, નારણ વમસ્ત્રી, ચરંદ્રિદન ભટિ 
િગરેરરેનરે સથિારરે  દામુભાઈ ઝિરેરીએ 1944મારં કામ શરૂ કયુિં. એમારં ડી. જી. 
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વયાસ, િનલતા મિરેતા, મધુકર રારંદરેકરયા, વનિાકરકા કદિરેકટયા, અદી મઝ્કબાન 
િગરેરરે  સકક્રય િતારં.

ભારતીય વિદ્ાભિનના કલાકરેનદ્રરે ‘અનરંતનરે આરરે ’, ‘પૃવથિીિલભ’ િગરેરરે  
નાટકો અનરે અનરેક નૃતયનાકટકાઓ રજતૂ કરી. ગોિધ્કન પરંચાલરે કામની શરૂઆત 
અિીં કરી.

આ ગાળામારં અદી મઝ્કબાનરે તખતા અનરે રરે કડયો પર પારસી કૉમરેડી નાટકો 
‘કાતકરયુરં ગરેપ’, ‘પીરોજા ભિન’, ‘શીરીનબાઈ’ િગરેરરે  ભજવયારં; ચરંદ્રિદન ભટિ રે 
આકષ્કક સરેટ અનરે ગવતશીલ કૉમપોવઝશન રચયારં (‘છીએ તરે જ ઠીક’, ‘પારકી 
જણી’, ‘પારંજરાપોળ’); પ્રતાપ ઓઝાએ ઇપટા અનરે અનય સરંસથાઓ સરંભાળી 
(‘ધતૂમ્સરેર’, ‘અલાબરેલી’, ‘નરબરંકા’ િગરેરરે ).

નાટ્યલરેખનમારં ચરંદ્રિદન મિરેતાએ ‘ધરા ગુજ ્કરી’(1944)મારં નટઘરની 
કલપના સાકાર કરી. રરે કડયો નાટકો લખયારં, નિારં વથયરેટર અનરે નાટ્યકમ્કનરે પ્રો-
તસાિન આપયુરં. 1938–43 િચચરે ઇનદુલાલ યાવજ્કરે તતકાલીન સમાજવયિસથાનરે 
પડકારતારં નાટકો લખયારં : ‘શોભારામની સરદારી’, ‘રણસરંગ્ામ’, ‘ભોળાશરેઠનુરં 
ભતૂદાન’; ચુનીલાલ મકડયાએ રાજકીય કટાક્ષનો ચાબખો િીંઝયો ‘રામલો રૉ-
વબનિુડ’મારં; અલબતિ, તખતરે અિતરરેલારં અનરેક રૂપારંતરો ધનસુખલાલ મિરેતાએ 
આપયારં ‘સરી જતુરં સતૂરત’, ‘રરંગીલો રાજજા’, ‘મનુની માસી’.

નાટ્ય મરંડળીઓના આયોજનના આ સતબકમારં િાસતિિાદનો ઝોક 
િધયો, મૌવલકની સાથરે રૂપારંતરો પણ િધયારં, અનરેકારંકીઓ કરતારં એકારંકીઓ િધુ 
લખાયારં; નાટ્ય-સામવયકોથી સૈદ્ધારંવતક ચચા્ક અનરે સરંશોધનનરે અિકાશ રિરેતો; 
નાટ્યતાલીમનરે ગુજરાત વિદ્ાસભા પછી િડોદરા યુવનિવસ્કટીમારં પણ સથાન 
મળુરં િતુરં. ‘રરંગમરંડળ’નુરં ‘ડ્રૉઇંગરૂમ વથયરેટર’, રૂપક સરંઘનુરં ‘જયાજયરંત’, ઇપટાનુરં 
‘મોચીની િિુ’, જસિરંત ઠાકરનુરં ‘િૅમલરેટ’ અનરે ‘લતીફ કયારં છરે ?’ િગરેરરેમારં 
નિોનમરેષો અનુભિાયા; આ સતબકમારં એકલિીર નટરે આપ્ત મરંડળીથી આગળ 
િધી નાટ્યમરંડળી રચી; મળુરં તયારંથી નાટક લીધુરં અનરે મૌવલક ન મળુરં તયારરે  
પારકુરં મઠારીનરે પોતીકુરં કયુિં.

નિવથયરેટરકમ્કનો ત્રીજો સતબક 1949થી 1960 કદગદશ્કકકરેનદ્રી પ્રિ-ૃ
વતિઓનો છરે; નાટ્યકાર (રવસકલાલ પરીખ) સકિતની નટમરંડળી(‘નટમરંડળ’)
મારં ‘સુરંદરી’, જશિરંત ઠાકર જ રેિા કદગદશ્કકો અનરે દીના પાઠક, કૈલાસ પરંડ્ા 
જ રેિારં નટ-નટીઓ િતારં અનરે તરેમનુરં ખુદનુરં નટઘર (પ્રરેમાભાઈ િૉલ) િતુરં, અનરે 
એના દ્ારા રમણભાઈ નીલકરંઠ-વલવખત ‘રાઈનો પિ્કત’, ‘ઊરુભરંગ’, રવસકલાલ 
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પરીખ-વલવખત ‘મરેના ગુજરી’, ‘વિજયા’, ‘વમથયાવભમાન’ જ રેિારં નાટકો કયાિં. 
ધનરંજય ઠાકર, વશિકુમાર જોષી, એસ. આર. ભટિ, ભારતી સારાભાઈ, અનસતૂયા 
સુતકરયા, બાપાલાલ રાિળ િગરેરરે  એમારં ઊપસી આવયારં; પછી જસિરંત ઠાકરરે  
‘ભરત નાટ્યપીઠ’ની શરૂઆત કરી; એમારં તરેમણરે બાબુભાઈ પટરેલ, કમલરેશ 
ઠાકર, ચીનુભાઈ ‘મામા’ િગરેરરેનરે સથિારરે  ‘મુદ્રા-રાક્ષસ’, ‘દુ:ખીનો બરેલી’ િગરેરરે  
તથા િડોદરા નાટ્ય તાલીમ દરવમયાન ‘શકુનતલા’, ‘ઑથરેલો’ અનરે ‘નટમરંડળ’મારં 
‘પકરત્રાણ’, ‘રાયગઢ જાગરે છરે તયારરે ’ તરેમજ ગુજરાત કૉલરેજની નાટ્યતાલીમ 
દરવમયાન ચુનીલાલ મકડયા-વલવખત ‘રામલો રૉવબનિુડ’, ‘અરંતરનો અપરાધી’, 
ફરી ભરત નાટ્યપીઠમારં રવસકલાલ પરીખ-વલવખત ‘શવિ્કલક’, ‘નટસમ્ાટ’ 
િગરેરરે  શકિતથી નાટકો કયાિં. ‘નમ્કદ’થી ‘નટસમ્ાટ’ સુધીની મજલ કાપતારં આ 
નટ-કદગદશ્કકરે નમ્કદનો જુસસો જાળિી રાખયો અનરે ‘સુરંદરી’ના સથિારરે  આ સત-
બકનરે ‘કદગદશ્કકકરેનદ્રી’ બનાિિામારં વનણા્કયક ભતૂવમકા ભજિી.

મુરંબઈમારં ‘રરંગભતૂવમ’ સરંસથાએ પ્રતાપ ઓઝા, વિષણુકુમાર વયાસ, લીલા 
જરીિાલા, મધુકર રારંદરેકરયાના કદગદશ્કનમારં અનરેક નાટકો કયાિં. એમારં ‘દુવનયા 
શુરં કિરેશરે’, ‘પતૂવણ્કમા’, ‘નરબરંકા’, ‘ઝરેર તો પીધારં છરે જાણી જાણી’ નોંધપાત્ર છરે.

આ સતબકની બીજી મિતિની ઘટનાઓ તરે ‘જતૂની’ રરંગભતૂવમનો નાટ્યશ-
તાબદી મિોતસિ, ‘ગુજરાતી નાટ્યમરંડળ’ની સથાપના અનરે મુરંબઈની નાટ્ય-િરી-
ફાઈઓની શરૂઆત, આઈ.એન.ટી.ની કૉલરેજ નાટ્યસપધા્કઓ તથા રાજકોટમારં 
નાટ્ય-તાલીમનો આરરંભ. આ બધારંનરે પકરણામરે પ્રબોધ જોશી અનરે વશિકુમાર 
જોષી જ રેિા લરેખકો, િનલતા મિરેતા, માકિંડ ભટિ જ રેિારં કદગદશ્કકો બિાર આવયા. 
અલબતિ, એમારં નાટ્યશતાબદીના ઉતસાિપ્રરેરક િાતાિરણરે મોટો ભાગ ભજવયો 
િતો. ભિાઈનરે ‘ભતૂરંડી’ કહાની અધથી સદી પછી, ભલરે પ્રોસીવનયમ આક્ક પાછળનરે 
મરંચરે પણ ભિાઈની જાળિણી અનરે એનારં તતિો આમરેજ કરતારં નાટકો પણ રજતૂ 
થયારં : ‘મરેના ગુજરી’, ‘વમથયાવભમાન’ (મુખય નટ પ્રાણસુખ નાયક), ‘િોિોવલકા’ 
િગરેરરે ; એ પછી તો જયરંતી પટરેલરે એનરે ‘નરેતા અવભનરેતા’ અનરે ‘અસતયના પ્રયો-
ગો’મારં ખતૂબ પળોટી.

1960થી શરૂ થતો પ્રિાિ એક રીતરે િજી પણ વનણા્કયક છરે અનરે એ રીતરે 
એ ઇવતિાસ કરતારં ‘બનરંતી’ (happening) વિશરેષ છરે; અનરે એની શરૂઆત 
કરિી પડરે અિરેતન, નિી, મુખય પ્રિાિની આ રરંગભતૂવમના વસતારા જ રેિા પ્રિીણ 
જોષીથી. એમણરે ‘મોગરાના સાપ’, ‘મરંજુ-મરંજુ’, ‘માણસ નામરે કારાગાર’, ‘સરંતુ 
રરંગીલી’ જ રેિારં રૂપારંતરો, ‘મોતી િરેરાણારં ચોકમારં’ અનરે ‘કુમારની અગાશી’ જ રેિારં 
મૌવલક સજ ્કનો દ્ારા લોકરુવચ સરંતોષિા માટરે પ્રયાસ કયા્ક અનરે તરેમારં અરવિરંદ 
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ઠક્ર, તારક મિરેતા જ રેિા કલાકારોનરે આકષથી શકયા. પ્રિીણ જોષીની નાટ્યયા-
ત્રામારં સૌથી સબળ સથિારો દીધો સકરતાએ; આજ રે પણ એ અનરેક પાત્રો તખતરે 
સજી્ક રહારં છરે.

‘પતિારંની જોડ’થી જગદીશ અનરે વગરા શાિરે િાસતિિાદી નાટકો આરરંભયારં. 
એમારં ‘િુરં  પ્રધાન બનયો’ તો સરેનસરની લાલ આરંખનો ભોગ પણ બનયુરં િતુરં. 
એમણરે વગરીશ દરેસાઈ અનરે નામદરેિ લિુટરે સાથરે ‘પલીઝ યૉર ઑનર’, ‘રાવધકા’ 
િગરેરરે  શતપ્રયોગી નાટકો કયાિં.

વિજય દતિ અનરે લાલુ શાિરે ‘બિુરૂપી’ સરંસથા દ્ારા ‘અવભષરેક’, ‘કકસસા 
કુસથી કા’, ‘કરેિડાના ડરંખ’ િગરેરરે  નાટકોનરે ચચા્કનરે ચગડોળરે ચડાિરેલારં; ‘નાટ્ય-
સરંપદા’ના કાવનત મકડયાએ ‘અમરે બરફનારં પરંખી’, ‘નોખી માટી, નોખારં માનિી’ 
િગરેરરે  પ્રયોગો કયા્ક. ઉપરેનદ્ર વત્રિરેદીએ ‘રરંગભતૂવમ’ અનરે ‘ચરંદ્રલરેખા’ સરંસથાઓમારં 
‘અવભનય- સમ્ાટ’ની ભતૂવમકા કરી, પછી ગુજરાતી કફલમ તરફ િળી ગયા.

આ આખી પ્રિૃવતિનરે સમારંતરપણરે અનુ-આધુવનક રરંગભતૂવમની પ્રિૃવતિની પણ 
મથામણ ચાલી રિી છરે. એમારં અમદાિાદમારં ‘દપ્કણ’ નોંધપાત્ર છરે. મૃણાવલની 
અનરે મવલકા સારાભાઈ, કૈલાસ પરંડ્ા અનરે દાવમની મિરેતાએ મૌવલક નાટ્યલરે-
ખનનરે ટરેકો આપયો; નરંદકુમાર પાઠક, મધુ રાય, લાભશરંકર ઠાકર, શ્ીકારંત શાિ, 
િસમુખ બારાડી, વચનુ મોદી િગરેરરેનારં નાટકો કયાિં. િડોદરામારં માકિંડ ભટિ, 
ઊવમ્કલા ભટિ, રમરેશ ભટિ િગરેરરેએ નાટ્યતાલીમની સાથરે અનરેક પ્રવશષ્ટ નાટકો 
પરેશ કયાિં; રાજકોટની નાટ્ય અકાદમી દ્ારા ‘શરેતલનરે કારંઠ રે’, ‘િસુરંધરા’ અનરે 
‘વત્રિરેણી’ સરંસથા દ્ારા ‘પકરત્રાણ’ જ રેિા પ્રયોગો થયા. િડોદરા નાટ્યવિભાગના 
વથયરેટર-કમ્કવિદ્ યશિરંત કરેળકરરે  નાટ્યતાલીમની સાથોસાથ અનરેક નાટકો કયાિં, 
જ રેમારં ‘સુમનલાલ ટી. દિરે’ સૌથી િધુ નોંધપાત્ર રહુરં િતુરં. એરંશીના દાયકામારં 
યુિાન નટમરંડળી ‘રરંગાિવલ’ દ્ારા ઉતપલ વત્રિરેદી િગરેરરે  સકક્રય રહા િતા. આ 
ગાળા દરવમયાન સતૂરતમારં જયોવત િૈદ્, કવપલદરેિ શુકલ િગરેરરેએ સતત નોંધપાત્ર 
કામ કયુિં િતુરં. નકડયાદ અનરે રાજકોટમારં પણ થોડુરં કામ થયુરં. નટ-વયિસથાપકકરે-
નદ્રી આ સતબક એિો જ સમારંતર પ્રિાિોનો પણ સતબક રહો છરે. નટ કરેનદ્રરે િોય 
તો એક િાત બનરે, એ જ વયિસથાપક િોય તો બીજી િાત બનરે અનરે એ િાત 
અિીં દરેખાય છરે. આજ પયિંત લરંબાતા આ સતબકમારં સજ ્કકની મથામણ વિવશષ્ટ 
રિી છરે – એ રીતરે કરે એમારં નાટ્યલરેખક મરંડળી રચી વનમા્કણ તરફ પણ આવયો 
છરે. બૉકસ-ઑકફસ મરી પરિારી છરે અનરે નટ-પ્રરેક્ષકનો સરંબરંધ-વિચછરેદ થઈ ગયો 
છરે. લરેખનમારં શ્ીકારંત શાિ (‘વતરાડ’ િગરેરરે ), મધુ રાય (‘કુમારની અગાશી’), 
િસમુખ બારાડી (‘જનાદ્કન જોસફ’, ‘રાઈ’, ‘આયખુરં’ િગરેરરે ), લાભશરંકર ઠાકર 
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(‘મનસુખલાલ મજીકઠયા’, ‘પીળુરં ગુલાબ’ િગરેરરે ), વસતારંશુ યશશ્રંદ્ર (‘મકનજી’ 
િગરેરરે ), વચનુ મોદી (‘જાલકા’ િગરેરરે ) નોંધપાત્ર છરે. આ લરેખકની રરંગભતૂવમ છરે, 
‘કદગદશ્કક’ની રાિ જોતી.

પારસી રંગભૂવમ : મુખયતિરે પારસીઓ દ્ારા ચાલતી રરંગભતૂવમ, નાટ્યપ્રિૃવતિ. 
તરે દ્ારા પારસીઓ દ્ારા સરંચાવલત નાટક મરંડળીઓ અનરે નાટ્યગૃિો ઉપરારંત 
પારસી કદગદશ્કકો, અવભનરેતા તથા અવભનરેત્રીઓ, પારસી નાટ્યકારો તથા નાટકો 
અનરે તરેનારં સરંગીત-િરેશભતૂષા-રરંગસજજા જ રેિારં અનરેક અરંગોનો સરંદભ્ક સતૂચિાય છરે.

પારસી રરંગભતૂવમના ઉતથાન અનરે વિકાસમારં પારસીઓનુરં જ મિતિપતૂણ્ક 
પ્રદાન રિરેલુરં િોિા છતારં અનય કોમના કલાકારો પણ આ રરંગભતૂવમ સાથરે સરંકળા-
યરેલા િતા. આ અનય કલાકારો ગુજરાતી, મરાઠી, કિનદી જ રેિી વિવિધ ભાષાઓ 
સાથરે સરંકળાયરેલા, મીર, મુસલમાન કિરંદુ અનરે આરંગલ એમ વિવિધ જાવતઓના 
િતા. આ પારસી રરંગભતૂવમનો ઉદય મુરંબઈમારં થયો અનરે જોતજોતામારં સમગ્ 
ભારતિષ્કનારં મિાનગરોમારં તરેનો પ્રસાર થયો િતો.

‘પારસી રરંગભતૂવમ’નો એટલરે કરે પારસીઓ દ્ારા સથપાયરેલી અનરેક નાટક 
મરંડળીઓનો સમગ્ ઇવતિાસ 1853થી ‘પિરેલી પારસી નાટક મરંડળી’ સથપાઈ 
તયારથી થાય છરે. આ રરંગભતૂવમ સમગ્ ભારતિષ્કમારં ભારતીય સરંસકૃવત અનરે 
ઇવતિાસનરે સજીિ કરી સમાજ, નાટક અનરે રરંગભતૂવમના ઉતથાન માટરે અતયરંત 
પ્રયતનશીલ રિી િતી.

પારસી રરંગભતૂવમમારં પારસી-ગુજરાતી, પારસી-કિનદી, પારસી-ઉદતૂ્ક, પાર-
સી-અરંગ્રેજી – એમ અનરેક ભાષાઓના રરંગમરંચનો સુભગ સમનિય થયો િતો. એ 
રીતરે ‘પારસી રરંગભતૂવમ’નરે ‘ભારતીય રરંગભતૂવમ’ તરીકરે પણ ઓળખાિાય.

ભિાઈ જ રેિુરં લોકનાટ્ય અનરે ભિાઈકાર જ રેિી નૃતય-ગીત-સરંગીત-અવભ-
નયાકદમારં પ્રિીણ કોમ િોિા છતારં ઓગણીસમી સદીના પારંચમા દાયકા સુધી 
ગુજરાત પાસરે રરંગભતૂવમ ન િતી. િળી એક વિશરેષ ધયાનપાત્ર બાબત એ છરે 
કરે પારસી રરંગભતૂવમ પતૂિદે અરંગ્રેજ અમલદારોના મનોરરંજન માટરે ઇંગલૅનડથી 
નાટ્યમરંડળીઓ આિતી જ રે શરેવકસપયરનારં નાટકો ઉપરારંત ઑપરેરા પણ ભજિતી. 
1842મારં મુરંબઈમારં જગન્નાથ શરંકરશરેઠરે વથયરેટર બરંધાિી નાટકના મરંચન માટરે વય-
િવસથત સિલત ઊભી કરી. આ વથયરેટર ગ્ારંટ રોડ પર િોિાનરે કારણરે ‘ગ્ારંટરોડ 
વથયરેટર’, ‘શરંકરશરેઠની જતૂની નાટકશાળા’, ‘બાદશાિી વથયરેટર’ જ રેિારં વિવિધ 
નામોથી ઓળખાતુરં. આ વથયરેટરમારં અરંગ્રેજ નાટક મરંડળીઓ તરેમનારં નાટકો 
ભજિતી. 1846 પછી અરંગ્રેજોનારં રિરેઠાણ બદલાતારં, આ નાટકશાળા તરેમનરે 



2. નાટ્યપ્રિૃવતિ 125

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

દતૂર પડિા લાગી, આિિા-જિાની મુશકરેલીઓ ઊભી થઈ. ઉતિરોતિર પારસીઓ 
અનરે કિનદુ પ્રરેક્ષકોની સરંખયા િધિા લાગી. અરંગ્રેજી નાટકોથી પ્રભાવિત થયરેલી 
પારસી કોમરે રરંગભતૂવમના ક્ષરેત્રરે પ્રિૃતિ થિામારં આગરેિાની લીધી અનરે આમ પારસી 
રરંગભતૂવમનો પાયો નરંખાયો.

1853મારં દાદાભાઈ નિરોજી અનરે અનય પ્રવતવષ્ત વયવકતઓના સિ-
યોગથી કરેટલાક પારસી કલાકારોએ ભરેગા મળી જ રે નાટક મરંડળીની સથાપના 
કરી તરે ‘પારસી નાટક મરંડળી’ના નામરે ઓળખાઈ. આ નાટક મરંડળીના માવલક 
ફરામજી ગુસતાદજી દલાલ િતા, જ રે તતકાલીન નાટ્યપ્રરેમીઓમારં ‘ફલુઘુસ’ના 
નામરે ઓળખાતા િતા. વયાપારી િૃવતિના, તીખા સિભાિિાળા ફરામજી દલાલ 
રરંગભતૂવમ-ક્ષરેત્રરે આજીિન જોડાયરેલા રહા િતા. મુરંબઈમારં પારસીઓ દ્ારા સથપા-
યરેલી આ સૌપ્રથમ મરંડળી (1853–61)એ 27 નાટકો ભજવયારંની નોંધ છરે. આ 
મરંડળીએ ગુજરાતી રરંગભતૂવમનુરં મરંગલાચરણ ‘રુસતમ જાબુલી અનરે સોિરાબ’ 
જ રેિી શાિનામાની લોકવપ્રય તરેમજ નાટ્યાતમક કથા ઉપર આધાકરત નાટકથી 
તા. 29-10-1853ના રોજ કરરેલુરં. નાટકની સાથરે સથાવનક પ્રશ્ોનરે સપશ્કતુરં ‘ધનજી 
ગરક’નુરં ફારસ પણ િતુરં. ‘બૉમબરે ગૅઝરેટ’, ‘ટરેવલગ્ાફ અનરે કુકરયર’ નામનારં 
પત્રોએ આ નાટકનરે આિકાયુિં િતુરં.

આ મરંડળીના આગરેિાનોમારં ફરામજી ગુસતાદજી દલાલ સાથરે પરેસતનજી 
ધનજીભાઈ માસતર િતા. અનય સભયોમારં કાિસજી નસરિાનજી કોિીદારૂ, 
નાનાભાઈ રુસતમજી રાણીના, દાદાભાઈ એવલયટ, મરંચરેરશા બરે, મિરેર િોમજી, 
ભીખાજી ખરસરેદજી મતૂસ, કાિસજી િોરમસજી બીલીમોકરયા (દાકતર), રુસતમ-
જી િોરમસજી િાથીરામ (દાકતર) જ રેિી સમાજના વભન્ન વભન્ન ક્ષરેત્રની વશવક્ષત 
વયવકતઓ િતી.

આ નાટક મરંડળીનરે માગ્કદશ્કન આપિા માટરે પ્રો. દાદાભાઈ નિરોજી, ડૉ. 
ભાઉ દાજી લાડ, ખરશરેદજી ન. કામા, અરદરેસર ફરામજી મતૂસ, જ રેિારંગીર બર-
જોરજી િાચછા, નિરોજી ફરદતૂનજી અનરે ‘એદલજી પરૂવશયા’નરે નામરે જાણીતા 
વશક્ષક અનરે એક અખબારના તરંત્રી એદલજી નસરિાનજી મઝગામિાળા 
િતા. શરૂઆતથી જ તરેમનામારં રરંગભતૂવમના કામ માટરે વનષ્ા અનરે સમતૂિકાય્કની 
ભાિના જણાય છરે. શરૂઆતનુરં નાટક સારુરં  ગયુરં િતુરં. નાટક જોિા માટરે મોટરેભાગરે 
પારસીઓ અનરે યુરોવપયનો ઉપરારંત અનય િગ્કના પ્રરેક્ષકો આિતા િતા. આ 
મરંડળીએ લોકરરંજન સાથરે સખાિતી કાયયો પણ કયાિં િતારં. સ્ત્રીનો પાઠ પુરુષો 
કરતા. આ મરંડળીએ સ્ત્રીઓ માટરે પણ નાટકો ભજિરેલારં. શરેકસવપયરનારં નાટકો 
આ મરંડળીએ ભજવયારં િતારં.
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1853થી 1869 સુધીના ગાળામારં િીસ જ રેટલી અિરેતન નાટક મરંડળીઓ 
સથપાઈ, જ રેમારંની કરેટલીક અલપાયુષી નીિડી, અનરે બાકીની આગળ જતારં 
ધરંધાદારી નાટક મરંડળીમારં પકરિવત્કત થઈ ગઈ. પારસી રરંગભતૂવમનો ઇવતિાસ 
તપાસતારં અનરેક નાટક મરંડળીઓ વિશરે અનરેક પ્રકારની જાણકારી પ્રાપ્ત થાય છરે, 
પરરંતુ રરંગભતૂવમ અનરે નાટકનુરં ઘરેલુરં લગાડિામારં વિકટોકરયા નાટક મરંડળી, આલફરેડ 
નાટક મરંડળી, એવલફનસટન નાટક મરંડળી, ઝોરાવસટ્રયન નાટક મરંડળી, ઑકરવજ-
નલ વિકટોકરયા નાટક મરંડળી િગરેરરેના પ્રશસય પ્રયાસો અનરે પ્રયોગો ગુજરાતી 
રરંગભતૂવમના ઉદયકાળરે ઉપકારક નીિડ્ા.

પારસી રરંગભતૂવમ એક રીતરે પ્રાયોવગક રરંગભતૂવમ િતી. પારસીઓએ અનરેક 
રોમારંચક પ્રયોગો કયા્ક. ઑકરવજનલ વિકટોકરયા મરંડળીના ઉપક્રમરે 1871મારં દાદી 
પટરેલરે એદલજી ખોરી નામના નાટ્યકારના ‘સોનાના મતૂલની ખોરશરેદ’ નામના 
નાટકનુરં ઉદતૂ્કમારં રૂપારંતર કરાિી ભજવયુરં. ‘પાક નાઝનીન ઉફદે ઝરખરીદ ખુર-
શરેદ’ના શીષ્કકથી થયરેલ ઉદતૂ્ક રૂપારંતરના લરેખક િતા બિરેરામજી મઝ્કબાન. આમ, 
ઉદતૂ્ક નાટ્યસાકિતયનુરં પિરેલુરં નાટક તરે ગુજરાતી નાટકનુરં રૂપારંતર િતુરં !

પારસી રરંગભતૂવમ દ્ારા જ ઉદતૂ્ક ગીત-નાટકનો પ્રારરંભ થયરેલો. વિકટોકરયા 
નાટક મરંડળીના પ્રયોગશીલ યુિાન કદગદશ્કક દાદી પટરેલરે તરે જમાનાના જાણીતા 
શાયર નસરિાનજી ખાનસાિરેબ પાસરે ‘બરેનઝીર બદરરે  મુનીર’ નામનુરં ઑપરેરા 
લખાિીનરે તરે ભજિરેલુરં.

રરંગભતૂવમનરે સ્ત્રી-પાત્રોની દરેન પણ પારસી રરંગભતૂવમએ આપી. અતયરંત ક્રારંવત-
કારી વિચારો ધરાિનાર દાદી પટરેલનરે પુરુષ કલાકારો દ્ારા ભજિાતારં સ્ત્રીપા-
ત્રોની કૃવત્રમતા કઠી. પકરણામરે સ્ત્રી-કલાકારોનરે રજતૂ કરિાનુરં સાિસ તરેમણરે કયુિં. 
દાદી પટરેલરે ‘ઇનદ્રસભા’ ભજિિાનુરં આયોજન કયુિં, જ રેમારં તરેમણરે િૈદરાબાદની બરે 
નાચનારીઓનરે સટરેજ પર ઉતારી અનરે પોતરે ‘ગુલફામ’ના પાત્ર રૂપરે આવયા. િૈદ-
રાબાદથી આિરેલ આ નત્કકીઓમારં લતીફાબરેગમ નામની નત્કકી નૃતયમારં અતયરંત 
કુશળ િતી. દાદી પટરેલનો આ પ્રયોગ વનષફળ ગયો, પણ રરંગભતૂવમ પર સ્ત્રી-
-કલાકારોના આગમન માટરેનારં દ્ાર તરેમણરે ખોલી આપયારં. આ પ્રસરંગ બાદ અનરેક 
અવભનરેત્રીઓએ પારસી રરંગભતૂવમ દ્ારા અવભનયનારં અજિાળારં પાથયાિં.

પારસી રરંગભતૂવમની અનરેક નાટક મરંડળીઓ તરેના વિકાસગાળા દરવમયાન 
સમગ્ દરેશમારં પથરાઈ ગઈ અનરે રરંગભતૂવમનુરં આકષ્કણ જગાિિામારં મિતિપતૂણ્ક 
યોગદાન અપ્કણ કરી ગઈ. ભારતનુરં એિુરં એક પણ મિાનગર નકિ િોય, જયારં 
પારસી નાટક મરંડળીએ પોતાનારં નાટકો ન ભજવયારં િોય! માત્ર દરેશમારં જ નકિ, 
પણ વિદરેશની ધરતી ઉપર પણ ભારતીય નાટક અનરે રરંગભતૂવમનો ડરંકો પારસી 
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નાટક મરંડળીઓએ િગાડ્ો ! મયાનમાર, શ્ીલરંકા, રરંગતૂન, વસરંગાપુર, ઇંગલૅનડ 
આકદ અનરેક દરેશો–નગરોમારં નાટકો ભજિી તયારંની પ્રજાનરે તરેણરે મરંત્રમુગધ કરી 
િતી. વિકટોકરયા નાટક મરંડળીના માવલક-કદગદશ્કક-અવભનરેતા-ગાયક ખુરશરેદજી 
બાલીિાલાનારં ‘િકરશ્રચરંદ્ર’ અનરે ‘અલાદીન’ નાટકો જોઈ મિારાણી વિકટોકરયા 
અનરે એડિડ્ક સાતમાએ તરેમની પ્રશરંસા કરી િતી.

પારસી રરંગભતૂવમના વિકાસમારં તરેમના નાટ્યકારોનુરં પ્રદાન પણ અવિ-
સમરણીય છરે. અરંગ્રેજી નાટકોનારં રૂપારંતર આપિા ઉપરારંત ઈરાનની તિારીખ, 
ભારતની પૌરાવણક તથા ઐવતિાવસક ભતૂવમકા તથા સામાવજક વિષયિસતુ પર 
આધાકરત નાટકો પણ તરેમણરે આપયારં. નાટ્યસજ ્કન દ્ારા પારસી નાટ્યકારોએ 
સામાવજક સુધારણા અનરે સિતરંત્રતાના સરંગ્ામમારં પરોક્ષ રૂપરે નોંધપાત્ર ફાળો 
આપયો. પારસી નાટ્યકારોનરે રરંગભતૂવમ સાથરે સીધો સરંપક્ક િોિાનરે કારણરે તરેમનારં 
નાટકો અવભનરેતાની દૃવષ્ટએ અતયરંત સફળ નીિડ્ારં િતારં.

પારસી રરંગભતૂવમના નાટ્યકારોએ જ ગુજરાતી એકારંકીઓનુરં સજ ્કન કયુિં, 
એટલુરં જ નકિ, તરે સફળતાપતૂિ્કક રરંગભતૂવમ પર ભજવયારં. બમનજી કાબરાજીકૃત 
‘સુખલાજીનારં સરંકટો’, ‘ભતૂલો પડરેલો ભીમભાઈ’; નાનાભાઈ રાણીનાકૃત ‘િિરે-
માયરેલી જર’, ‘એ તો રરંગ છરે રરંગ’; ખુરશરેદજી બાલીિાલારવચત ‘કાિલાની 
કચુરંબર’, ‘ખુદાબખશ’, ‘ગુસતાદ ગામટ’, ‘મતલબબિરેરો’; જિારંગીર પટરેલ ‘ગુ-
લફામ’કૃત ‘મધરાતનો પરોણો’, ‘ટૉપસીટિથી’, ‘ઘરેરનો ગિરંડર’ આકદ એકારંકી-
ઓની સૃવષ્ટ તપાસીએ તો તરેમારં તખતાલાયકી તો ખરી જ, પણ સુિાચયતાનુરં તતિ 
પણ સુપરેરરે  ઊપસયુરં છરે. ગુજરાતીના આદ્ એકારંકીકારોમારં બમનજી કાબરાજી, 
ખુરશરેદજી બાલીિાલા અનરે જિારંગીર પટરેલ ‘ગુલફામ’નરે ગણાિી શકાય.

અદી મઝ્કબાનથી પ્રારરંભાતી પારસી રરંગભતૂવમની છબીમારં અિા્કચીનતાનારં 
લક્ષણો જોિા મળરે છરે. પારસી રરંગભતૂવમનરે અિા્કચીન રૂપરે પ્રગટાિિા માટરે અદી 
મઝ્કબાનરે અનરેક પ્રયોગો કયા્ક. તરેમણરે જતૂની પારસી રરંગભતૂવમનારં પારંચથી છ કલાક 
ચાલતારં નાટકોની પરરંપરા તોડી અઢીથી ત્રણ કલાકનારં નાટકો લખી તરે સફ-
ળતાપતૂિ્કક ભજિી બતાવયારં. પરરંપરાગત નાટકોમારં આિતારં ગીત-સરંગીતનરે દતૂર 
કરી નાટકની ગવતમારં આિતા અિરોધો દતૂર કયા્ક. તરેમણરે બોલચાલની ઘરગથથુ 
ભાષાનો આગ્િ રાખી નાટકની ભાષામારંની કૃવત્રમ બરેતબાજીયુકત ભરમાર દતૂર 
કરી. અદી મઝ્કબાનનારં નાટકોનુરં મુખય કરેનદ્ર સમકાલીન સમાજ, વિશરેષ રૂપરે પારસી 
સમાજ િતો. પરરંપકરત નાટકોમારં આિતારં આઠ-દસ દૃશયો દતૂર કરી એક જ સરેટ 
પર નાટ્યભજિણી સફળતાપતૂિ્કક થાય તરેિી યોજના તરેમણરે કરી. અિા્કચીન 
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પારસી રરંગભતૂવમના વશલપી તરીકરે અદી મઝ્કબાનનુરં પ્રદાન અવિસમરણીય રિરેશરે.

અદીથી પ્રારરંભાતી અિા્કચીન પારસી રરંગભતૂવમનરે શણગારી ફીરોઝ 
આરંકટયા, િોમી તિકડયા, મીનુ નરીમાન, રતન માશ્કલ, નરીમાન પટરેલ, જિારંગીર 
રાણીના આકદ નાટ્યકારોએ. આજ રે અિા્કચીન પારસી રરંગભતૂવમના પ્રતીક રૂપરે 
માત્ર યઝદી કરરં વજયા ગ્તૂપ ઑિ ડ્રામૅકટકસ સતૂરત કાય્ક કરી રહુરં છરે, જ રેના 
મુખય સતૂત્રધાર યઝદી કરરં વજયા સફળ અવભનરેતા-કદગદશ્કક તરીકરે ભારતભરમારં 
ખયાવત પામરેલા છરે. યઝદી કરરં વજયા ગ્તૂપની એક વિવશષ્ટતા એ રિી છરે કરે છરેલા 
અઢી દાયકાથી નાટક ભજિતી આ સરંસથામારં એક જ કુટુરંબનારં તમામ સભયો 
કલાકાર રૂપરે સાથ અનરે સિકાર આપરે છરે ! આ નાટ્યસરંસથાના પ્રારરંભથી આજ 
સુધી ભજિાયરેલારં તમામ નાટકોની આિક જ રે તરે સરંસથાના લાભાથદે અપ્કણ કરી 
સમાજસરેિાનો ધમ્ક પણ બજાિાય છરે.

l
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3. નાટ્યગૃહો

એવશયાનાં બંધ નાટ્યગૃહો

પરરંપરાગત બરંધ નાટ્યગૃિો એવશયામારં ચીન અનરે જાપાનમારં છરે.

િીન

ચીનની નાટ્યપરરંપરા ઈ. સ. પતૂ. એક િજાર િષ્કથીય િધુ પ્રાચીન છરે. પણ 
તરે સમયના નાટ્યમરંડપોની કોઈ માકિતી મળતી નથી. જ રે નાટ્યમરંડપો જોિામારં 
આિરે છરે તરે ઘણા પછીના યુગના છરે. િજીય થોડાક બરંધ નાટ્યમરંડપો જોિામારં 
આિરે છરે, જ રે વબવજ રંગ પાટનગરમારં આિરેલા છરેલા વમરંગિરંશના (1368–1644) 
રાજદરબારોમારં 

અનરે મરંકદરોમારં છરે. 1920 લગભગમારં 22 વથયરેટરો િતારં. કરેટલારંક મરંકદરોમારં 
િતારં તો કરેટલારંક ઉપાિારગૃિમારં િતારં. પરરંતુ બીજારં શિરેરોમારં અનરે ગામડારંઓમારં 
પણ નાટ્યમરંડપો િતા. સમાજિાદ આવયા પછી વિદરેશી સરંસકૃવતની અસર નીચરે 
આ નાટ્યમરંડપોએ આધુવનક િાઘા પિરેયા્ક છરે જ રે ચીનના પારરંપકરક નાટ્યનરે બરંધ-
બરેસતા નથી. જ રેમ ભારતમારં અતયારરે  સરંસકૃત નાટકોનરે પ્રોસીવનયમ વથયરેટરોમારં 
ભજિીએ છીએ અનરે તરે જ રેટલારં અડિારં લાગરે છરે તરેમ !

પિરેલારં નાટકો નાનારં શિરેરોમારં કરે ગામોમારં ખુલા મરંચ પર થતારં િતારં. મરંચ 
િારંસ અનરે ચટાઈથી બરંધાતા. મોટાભાગના પ્રરેક્ષકો સટરેજની સામરે ઊભા ઊભા 
જ નાટક જોતા. ભદ્રલોક માટરે ઊંચા મરંચો બારંધિામારં આિતા, જ રેના પર બરેસી 
તરે નાટકો જોતા. બરેઠકો ઉપર ઘાસની છત પણ િતી. ચીનના જ બરંધ પારરંપકરક 
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નાટ્યમરંડપોના સથાપતયમા શાસ્ત્રીય એકરૂપતા છરે. સથાપતય તરેમજ તરેના નાટ્ય 
પર ભારતીય સરંસકૃવતની ગાઢી અસર િતી, જ રે સારીય એવશયાઈ નાટ્યપરરંપરા 
પર પણ છિાઈ ગઈ િતી.

ભારતીય નાટ્યપરરંપરા સરંગીતરતનાકરના ‘તૌય્કવત્રકમ્’ એટલરે કરે ગીત, 
નૃતય અનરે િાદ્ પર રચાયરેલી િતી. એવશયાઈ નાટ્યપરરંપરાઓ પણ આ તૌય્ક-
વત્રકમ્ પર જ આધાકરત છરે. એ તરેના પ્રાણરૂપ છરે.

સો િષ્ક પિરેલારં આિા ઘરમારં નાટ્ય રજતૂઆતો થતી ‘‘S’’ એટલરે સટરેજ અનરે 
‘‘o’’ એટલરે િાદ્કારોની બરેઠક. સરંપન્ન લોકો ટરેબલરે બરેસી ચા પીતારં પીતારં 

નાટકો જુએ. અનય લોકો બારંકડરે બરેસરે કરે ઊભા રિરે.

નાટ્યમંડપ : નાટ્યમરંડપ વદ્ભતૂવમ છરે. ભતૂવમતલ અનરે તરેની ફરતરે ગૅલરી 
દીિાલોમારં બારીઓ િોય છરે, જ રે કદિસરે પ્રકાશ આપરે છરે. લગભગ છસો માણસો 
બરેસરે તરેટલી વયિસથા આ બરંનરે તલ પર િોય છરે. તરેની છત બરંનરે બાજુએ ઢળતી 
િોય છરે.
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ભતૂતલ પર રરંગની સામરે ખુરશીઓ અનરે ટરેબલ ગોઠિરેલારં િોય છરે જ રેના 
પર બરેસી ચાનાસતો લરેતારં-લરેતારં પ્રરેક્ષકો નાટકો જોતા, જ રેનરે માટરે તરેમનરે િધુ કકરંમત 
ચતૂકિિાની રિરેતી.

ભતૂતલ પર દીિાલો ફરતરે સામાનય જનતા માટરે બારંકડાઓ પર બરેસિાની 
વયિસથા િતી. અનરે વરિસતી મરંકદરો કરે આજકાલ શાળાઓની બેંચો પર િોય છરે 
તરેિારં પાકટયારં િતારં જ રેના પર ચાનાસતાનારં કપરકાબી િગરેરરે  મતૂકિામારં આિતારં. 
ગૅલરીની બરેઠકો સ્ત્રીઓ માટરે રાખિામારં આિતી.

રરંગમરંચ ઊંચા પલૅટફૉમ્ક પર િોય છરે. તરેની પર છત િોય છરે, જ રે વથયરેટરની 
છત નીચરેની બીજી છત છરે. સટરેજની છત લાખના રરંગરે રરંગાયરેલી છએક મીટર 
ઊંચા ચાર સતરંભો પર ટરેકિરેલી િોય છરે.

રરંગમરંચ ચોરસ િોય છરે અનરે તરેની પાછળ નરેપથયનરે જોડતી દીિાલ િોય 
છરે, જ રેમારં બરે દ્ાર અવભનરેતાનારં પ્રિરેશ-વનષક્રમણ માટરે રિરેતારં. પ્રિરેશ િરંમરેશારં અવભ-
નરેતાના જમણા િાથના દ્ારમારંથી થતો અનરે વનષક્રમણ ડાબા િાથના દ્ારમારંથી.

સ્ત્રીઓનારં પાત્રો પુરુષો જ કરતા અનરે પ્રરેક્ષાગૃિની વિશાળતાનરે કારણરે 
અવભનરેતાઓનરે ઉચચ સિરરે  ગાિાની ફરજ પડતી ‘બરેરા’ઓનારં સતત િલનચલન 
અનરે ચાનાસતાના ઘોંઘાટનરે કારણરે પણ ખરુરં . નાસતા પછી િાથ લતૂછિા િરાળથી 
ગરમ કરરેલા ટિુાલો ‘બરેરા’ઓ પ્રરેક્ષકોના ટરેબલ પર ફેંકતા.

રરંગમરંચ પર અવભનરેતાઓનરે પણ ઉચચ સિરરે  ગાિાનરે કારણરે ગળુરં ગરમ 
કરિા ચાની જરૂર પડતી ! તયારરે  સટરેજ પરના સતરંભો પાસરે કીટલી લઈ ઊભરેલા 
સરેિકો તરેમનરે ગાિાનુરં કરે બોલિાનુરં ન િોય તયારરે  આપતા, જ રે તરેઓ પોતાની િસ્ત્ર-
ભતૂષાની પિોળી બારંય િડરે મુખ ઢારંકીનરે પી લરેતા !

અવભનય સમયરે નૃતય અનરે ગીતમારં તાલ માટરે તરંતુિાદ્, અળનદ્ધ (ઢોલ), 
બરંસરી િગરેરરેનો ઉપયોગ થાય છરે.

જાપાન

‘નોિ’ નાટ્યમરંડપ : જાપાનના પારરંપકરક ‘કલાવસકલ’, ‘નોિ’ નાટ્યનો 
ઉદભિ પરંદરમી-સોળમી શતાબદીમારં થયો. ‘નોિ’ મરંકદરોના પ્રારંગણમારં ભજિાતુરં 
અનરે તરેથી જનતાનરે જોિાની તક સારંપડતી.

પછીના સમયમારં જાપાનના શિરેનશાિ િતી રાજ કરતા ‘શોગુન’ના 
મિરેલમારં તરે ગયુરં, જયારં તરે શરૂઆતમારં ખુલા મરંચ પર ભજિાતુરં અનરે શોગુન તથા 
બીજા અમીરો, જનરલો િગરેરરે  િૉલમારં તરેનરે માણતા. અિીં જ આ દરબારી િા-
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તાિરણમારં કાનાવમ નામક એક પતૂજારીએ તથા તરેના પુત્ર મોટો કકયો વઝયાસીએ 
‘નોિ’નુરં સિરૂપ ઘડ્ુરં. તરેના ખાસ પ્રકારના નાટ્યમરંડપની પણ રચના કરી. 
શોગુનના મિરેલમારં અનરે તયારપછી બીજા દરબારીઓનારં ભિનોમારં ‘નોિ’ બરંધ 
નાટ્યગૃિોમારં ભજિાિા લાગયુરં. આ વપતાપુત્રરે લગભગ અઢી સો જ રેટલારં નાટકો 
આપયારં છરે જ રે લારંબારં એકારંકીઓ જ રેિારં છરે.

આખુરં નોિ વથયરેટર લાકડાનુરં બનરેલુરં િોય છરે. ‘નોિ’ વથયરેટરના પ્રરેક્ષાગૃ-
િ(કરેનશો)મારં દાખલ થતારં તરેની સામરેના છરેડરે રરંગમરંચ (બુટાઈ) આિરેલો િોય છરે. 
રરંગમરંચની ઊંચાઈ એક મીટર જ રેટલી િોય છરે અનરે 10 મીટરનો ચતુરસ્ આકાર 
િોય છરે. ચાર સતરંભો પર તરેની બરંનરે બાજુ ઢળતી છત િોય છરે. આ મુખયમરંચ 
છરે, જ રેની પાછળ રરંગમરંચનો પાછળનો ભાગ ‘બૅક-સટરેજ’ (‘એટોનઝા’) િોય 
છરે, જ રેના પર ગાયકિૃરંદ (‘િાયાવશ-કાટા’) અનરે ‘પ્રૉમપટસ્ક’ (‘કોકરેન’) બરેસરે છરે. 
આ ‘િાયાવશ-કાટા’ની પાછળની કાષ્ભીંત (‘કાગાવમ-ઇટા’) પર એક વિશાળ 
વિકલારંગ પણ ભવય લાગતુરં પાઇન(ચીડ)નુરં િૃક્ષ ચીતરરેલુરં િોય છરે, જ રે કદાચ તરેના 
મુકતાકાશ સમયની યાદ દરેિડાિરે છરે. અથિા જાપાની પ્રજાના પ્રકૃવતપ્રરેમનુરં પ્રતીક 
છરે એમ કિી શકાય.

જાપાનનુરં નોિ વથયરેટર અનરે આજુબાજુમારં એના આશ્યદાતોઓની ઇમારતો

સામરેના પ્રરેક્ષકોની જમણી બાજુએ રરંગમરંચ પર િરરંડો િોય છરે, જ રે એક 
મીટર પિોળો િોય છરે. આનરે ગાયકિૃરંદનો િરરંડો (‘વજઉતાઈ-ઝારં’) કિરે છરે, જયારં 
બરેસી તરેઓ અવભનરેતાની સાથરે, તરેના સરંિાદોની િચમારં કરે તરેનો સરંિાદ પતયા પછી 
નાટ્યપાઠનુરં પઠન કરરે  છરે.

આ ‘વજઉતાઈ-ઝારં’ની સામરે અનરે સટરેજની લગભગ કાટખતૂણરે સોળ મીટર 
લારંબો એક પથક (corridor) આિરેલો િોય છરે, જ રેની બરંનરે બાજુએ રરે વલરંગ િોય 
છરે. આ પથક પરથી જ સરંગીતકારો અનરે અવભનરેતાઓ પ્રિરેશ અનરે વનગ્કમન 
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કરરે  છરે. અનરે રરંગમરંચના ભાગ તરીકરે પણ અવભનરેતા તરેનો ઉપયોગ કરરે  છરે. આ 
પથકનરે ‘િાવશગાકારી’ કિરે છરે.

આ પથકનરે છરેડરે એક દરિાજો િોય છરે, જ રે નરેપથયમારં જાય છરે અનરે તરેની 
ઉપર એક સુરંદર પરંચરરંગી પડદો િોય છરે, જ રેનરે અવભનરેતાના પ્રિરેશ કરે વનષક્રમણ 
િખતરે િારંસની લાકડીઓથી ઊંચકિામારં આિરે છરે. ઊંચકિામારં આિતો િોિાથી 
આ પડદાનરે ‘વલફટ કટ્કન’ (‘આય-માકુ’) કિરે છરે.

આ પડદાની પાછળના ઓરડાનરે ‘અરીસાખરંડ’ (‘કાગાવમ-નો-મા’) કિરે છરે. 
અિીં એક મોટો અરીસો ટારંગરેલો િોય છરે, જયારં અવભનરેતા નરેપથયમારં તૈયાર થઈ 
આવયા પછી તરેની સામરે ઊભા રિી િરેશભતૂષામારં કશી ખામી તો નથી રિી ગઈ 
નરે તરેની ખાતરી કરી લરે છરે. એટલુરં જ નકિ, તરેની સામરે બરેસી તરે પોતાના પાત્રનુરં 
ધયાન ધરરે  છરે. પુરુષો જ સ્ત્રી- પાત્રો પણ ભજિરે છરે.

નરેપથય રરંગમરંચના પાછળના ભાગમારં આિરેલુરં િોય છરે. અનરે તરેમારં ગાયકિૃરંદ 
(‘કૉરસ’), અવભનરેતા અનરે િાદ્િૃરંદ માટરે વનયત સથાન િોય છરે.

ચીન તરેમ જ જાપાનના ‘રરંગમરંચ’ની ખાવસયત એ છરે કરે તરે પ્રરેક્ષાગૃિની 
િચચરે ઊભો િોય છરે આથી પ્રરેક્ષકોનરે અવભનરેતાનુરં વત્રપકરમાણ દશ્કન થાય છરે. પ્રો-
સીવનયમ વથયરેટરની ફરેમમારંથી દરેખાતા કોઈ વચવત્રત વદ્પકરમાણ ફલકમારં દરેખાય 
તરેનાથી તરે િધુ જીિરંત લાગરે છરે. તરેના અવભનયનરે લોકો ત્રણરે બાજુથી માણી શકરે 
છરે. આધુવનક વથયરેટરોમારં ‘સટીકરયો ફોન’ ધિવન સરંભળાય છરે તરેમ તરે પ્રરેક્ષકો ઉપર 
છિાઈ જાય છરે. આમ છતારં પણ પ્રરેક્ષકો અનરે અવભનરેતાનુરં અરંતર સાિ લુપ્ત 
થિા દીધુરં નથી. રરંગમરંચ અનરે પ્રરેક્ષકોનરે ફરતો અનરે મરંચનરે બાજુથી ઘરેરી લરેતો 
એક પથથર પાથરરેલો પટિો ‘વશરસુ’ બનાવયો છરે. પિરેલારં પથથરપટ પિોળો િતો 
અનરે શોગુન શાસન દરવમયાન થયરેલ પ્રયોગમારં તરેના પર એક સોપાન મતૂકિામારં 
આિરેલુરં જ રેનો ઉપયોગ અવભનરેતા કરતા. િિરે આ પટિ સારંકડો કયયો છરે, અનરે 
પગવથયારં પણ છરે, પણ તરેનો ઉપયોગ કરિામારં આિતો નથી.

દરબારી યુગમારં રરંગમરંચની સામરેના ભાગમારં એક ‘બૉકસ’ બનાિરેલ. તરેમારં 
બરેસી જાપાનનારં શિરેનશાિ અનરે બરેગમ દ્ાર પર લટકાિરેલા િારંસના પડદામારં 
નોિ જોતારં. શોગુન પણ પોતાના કોટના મિરેલમારં આમ જ નોિ વનિાળતા.

સૈદ્ધારંવતક દૃવષ્ટએ રરંગમરંચ ઉતિર કદશામારં રિરેતો, જયારં પરેલુરં સોપાન પણ 
રાખિામારં આિરેલુરં છરે. આનુરં કારણ એ િતુરં કરે જાપાનમારં ઉચચકોકટના લોકો 
દવક્ષણાવભમુખ બરેસતા અનરે ચીનમારં પણ એમ જ થતુરં.

મરંચના ચાર ખતૂણા પરના ચાર સતરંભોનરે વિવશષ્ટ નામ આપિામારં આવયારં 
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છરે. પરેલા લારંબા મરંચ અનરે ‘અરીસાખરંડ’નરે જોડતા પથક પરથી આિતો પ્રથમ 
અવભનરેતા જ રે સતરંભ પાસરે આિરે છરે તરેનરે ‘પ્રથમ અવભનરેતા સતરંભ’ (‘વશટરે-બવશરા’) 
કિરે છરે. અિીંથી એ પોતાનો અવભનય શરૂ કરરે  છરે. તરેની સામરેના પ્રરેક્ષકો તરફના 
સતરંભ પર અવભનય સમયરે તરે પોતાનુરં ધયાન કરેવનદ્રત કરરે  છરે કરે પોતરે મરંચ પર કયા 
ભાગમારં છરે. કારણ કરે અવભનરેતાએ મિોરુરં  પિરેરરેલુરં િોિાથી બધી બાજુ નજર 
ફરેરિી શકતો નથી. આ સતરંભનરે ‘વનશાનલક્ષી સતરંભ’ (‘મતસુ કરે બશીરા’) કહો 
છરે. ‘પ્રથમ અવભનરેતા સતરંભ’ની સમારંતરરે  સટરેજની પૃષ્ભતૂવમ તરફના સતરંભનરે 
‘બરંસીિાદક સતરંભ’ (‘ફયુએ બશીરા’) કિરે છરે, કારણ કરે બરંસીિાદક તરેની પાસરે 
બરેસરે છરે. તરેની સમાનતર રરેખામારં અનય િાદ્િાદકો આસન પર બરેસરે છરે. તરેની 
સામરેના પ્રરેક્ષકો તરફના સતરંભનરે વદ્તીય અવભનરેતા સતરંભ (‘િાકક્ક બવશરા’) કિરે 
છરે, કારણ કરે તરે રરંગમરંચ પર દાખલ થયા પછી પોતાના અવભનય બાદ આ સતરંભ 
પાસરે આિીનરે બરેસરે છરે.

પાઇનિૃક્ષના કાષ્મારંથી બનાિરેલો રરંગમરંચ લીસો અનરે અવભનરેતાનો 
પડછાયો દરેખાય તરેિો ચમકતો િોય છરે. તરેની નીચરેના ભાગમારં મોટા ઘડા બારંધરેલા 
િોય છરે. અવભનરેતાના નત્કનનો પદધિવન ‘ઝરેન’ (‘ધયાન’) બૌદ્ધ તતિજ્ાન પર 
આધાકરત નાટકમારં તરેના િડરે અમતૂત્ક (abstract) અનરે પારલૌકકકનરે અનુરૂપ 
સુગરંભીર ઘોષ ઉતપન્ન કરરે  છરે. પાત્રનો નકિિત્ આરંવગક અવભનય, િરેશભતૂષા, 
મિોરુરં  અનરે વિશરેષરે તરેનો િાવચક અવભનય-બૌદ્ધ સતૂત્રોના ગરંભીર પઠન જ રેિો 
સિર કતૂકટયાટિમના સામિરેદના સિરો જ રેિા િાવચકનો, અનરે ભરતમુવનની ‘અવત-
ભાષા’નો પડઘો પાડતા દરેખાય છરે. એવશયાના નાટ્ય-ઇવતિાસમારં ભરતની િણ્ક-
િરેલી દૈિી ‘અવતભાષા’ માત્ર કતૂકટયાટિમ્ અનરે નોિ એ બરે નાટ્યશૈલીઓમારં જ 
સરંભળાય છરે. રરંગમરંચ અનરે રરંગદ્ારનરે જોડતા પથકની બરંનરે બાજુએ પાષાણપટિમારં 
ત્રણ પાઇનિૃક્ષના છોડ રોપયા િોય છરે, જ રે જમણી બાજુથી જોતારં પ્રથમ, વદ્તીય 
અનરે તૃતીય પાઇનિૃક્ષ કિરેિાય છરે. પાત્ર અસફુટ મરંદ, સરકતી ગવતમારં પથક પર 
આગળ િધરે છરે તયારરે  આ છોડિા તરે સટરેજથી કરેટલો દતૂર છરે તરેનો અરંદાજ આપરે 
છરે અનરે સાથરે-સાથરે પથકનરે અલરંકૃત પણ કરરે  છરે.

જ રે િરરંડાની બાજુ ‘કૉરસ’ બરેસરે છરે, તરેની દીિાલ પર લીલા નિપલવિત 
િારંસનુરં રરેખારંકન િોય છરે. આ દીિાલમારં એક નાનકડુરં દ્ાર િોય છરે, જ રેમારંથી 
‘કૉરસ’, વિદતૂષક, પ્રૉમપટર અનરે મૃત પાત્રો તિકરત વનષક્રમણ કરરે  છરે, અનરે પ્રિરેશ 
કરરે  છરે, જ રેથી તરેનરે તિકરત દ્ાર (hurry door) કિરે છરે.

નોિની અવતજીિરંત પરરંપરાની સુરક્ષા જાપાનનારં શિરેરોમારં કરેટલારંય નાટ્ય-
ગૃિોએ કરરેલી છરે. કરેટલારંક નાટ્યગૃિો અવતજતૂનારં છરે, તો કરેટલારંક નિારં પણ બરંધાયારં 
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છરે. આ બધુરં બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી બનયુરં છરે, જ રેમારં જાપાનની પ્રજાએ ભયરંકર 
ભોગ આપિો પડરેલો. પ્રજાએ અરંતમુ્કખ બનીનરે પોતાનો િારસો સરંભાળી લીધો.

કાબુકક વથયરેટર : સતિરમી શતાબદીની શરૂઆતમારં શરેકસવપયરના સમયમારં 
જાપાનના કાબુકક નાટ્યનો આરરંભ થયો. તરે શાસ્ત્રીય ‘નોિ’થી જુદો પડતો 
લોકભોગય નાટ્યપ્રકાર છરે. તરેમારં જતૂનારં અનરે કાબુકક શૈલીમારં ઢાળરેલારં આધુવનક 
નાટકો પણ લખાય છરે અનરે ભજિાય છરે. ટોકકયોનુરં કાબુકક ઝા આધુવનકતમ 
નાટ્યગૃિ બધી જ રીતરે કાબુકકમારં સુસરંપન્ન છરે. અનરે તરેમારં 2,599 પ્રરેક્ષકો બરેસરે 
તરેિી વયિસથા છરે ! આથી કરંઈક વભન્ન જતૂની પરરંપરાનરે અનુકતૂળ નાગોયા શિરેરનુરં 
વમસોનો ઝા છરે. તરેમારં તથા બીજારંઓમારં દરરેકનુરં પોતાનુરં વિવશષ્ટ કિી શકાય તરેિુરં 
પરરંપરાગત િાતાિરણ િતા્કય છરે.

કાબુકક વથયરેટર. કાબુકક વથયરેટરનુરં પ્રિરેશદ્ાર સુશોવભત સતરંભિાળુરં છરે અનરે 
એનુરં છાપરુરં  મરંકદરની છતની જ રેમ આિૃત છરે.

એવશયાની પરરંપરાગત નાટ્યપ્રણાલીઓમારં એક માત્ર કાબુકક જ એિુરં ના-
ટ્યરૂપ છરે, જ રે દૃશયરચનાનો ઉપયોગ કરરે  છરે. આ દૃશયરચના પણ ઘણી જકટલ 
છરે. પિાડો, સરોિર, નદી, િન, વત્રમાળી મકાન જ રેમારં ત્રણરે માળ પર નાટ્યકક્રયા 
ચાલતી િોય એ રીતરે ઘણારં દૃશયો બદલાય છરે. આ શયરચનાથી તરે વભન્ન છરે. 
અનયથા તરે એવશયાઈ અનરે જાપાની પરરંપરાનરે અનુકતૂળ છરે.

ચકકત કરી નારંખરે એિારં દૃશયો બદલિા માટરે કાબુકક નાટ્યગૃિોએ એક 
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વિવશષ્ટ દૃશય-પકરિત્કન(scene-shifting)ની પ્રયુવકત ઉપજાિી કાઢી છરે. જયારરે  
વિદરેશોમારં ‘કરિૉવલિરંગ સટરેજ’નુરં નામ પણ કોઈ જાણતુરં ન િતુરં તરે િખતરે બસોએક 
િષ્ક પિરેલારં એક નાટ્યકારરે  તરેનુરં સજ ્કન કયુિં િતુરં. આ ફરતા િતુ્કળાકાર રરંગમરંચ 
પર બરેથી ત્રણ દૃશયો એક સાથરે ગોઠિી શકાય છરે.

આ ઉપરારંત રરંગમરંચની નીચરેના ભોંયરામારંથી પણ આખા ત્રણમાળી 
મકાનોના એક પછી એક માળ સપાટી પર ઊપસી આિરે છરે. તો િળી નાનારંમોટારં 
પલૅટફૉમ્ક પર ગોઠિરેલારં દૃશયો બિાર તરી આિરે છરે. રરંગમરંચ પરનારં નાનારંમોટારં 
ભોંયરારંનારં બારણારંમારંથી સવન્નિરેશ, સામગ્ી કરે કલાકારો બિાર આિરે અનરે પાછારં 
અરંદર જતારં રિરે.

કાબુકક વથયરેટરમારં ચમતકારી દૃશય રજતૂ કરિા કરિૉવલિરંગ સટરેજ કરે ભોંયરામારંથી 
ઊપસી આિતારં દૃશયો કરે પાત્રો આ રીતરે રજતૂ થતારં.

કરેટલારંક કાબુકક વથયરેટરના રરંગમરંચ સાડાત્રીસરેક મીટર લારંબા અનરે ઘણા 
ઊંડા િોય છરે. મરંચનરે કાટખતૂણરે આિરેલો લગભગ સાડાતરેર મીટર લારંબો એક 
પથક (‘િાનાવમસી’) પ્રરેક્ષાગૃિના દ્ાર સાથરે જોડતો િોય છરે જ રે કાબુકક તરેમજ 
નોિ વથયરેટરની એક વિવશષ્ટતા છરે. આ પથક મરંચના એક ખતૂણરેથી શરૂ થઈ પ્રરે-
ક્ષકોનરે ચીરતો પિોળો પટિ િોય છરે, જ રેના પર ખાસ પ્રકારનારં દૃશયો ભજિાય છરે. 
તરેમજ પાત્રોની પ્રિરેશ-વનષક્રમણની કક્રયાનરે વિવશષ્ટતાથી પ્રભાવિત કરી પ્રરેક્ષકોનરે 
ભાિવિભોર કરી દરે છરે. આિો બીજો પથક પણ જરૂર પડ્રે બનાિી લરે છરે, જ રે 
મોટા પથક કરતારં સારંકડો િોય છરે. આ બરંનરે પથક પરથી પ્રરેક્ષકોના માથા ઉપરથી 
બોલાતા સરંિાદોમારં તરેમનરે જકડી રાખરે છરે. પ્રરેક્ષકો પાત્રો સાથરે તાદાતમય સાધરે છરે.
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રરંગમરંચના આગળના ભાગનરે ઢારંકતો પડદો બાજુએથી ખેંચીનરે ખોલાય તરે 
પ્રકારનો (draw-curtain) સુતરાઉ કાપડમારંથી સીિરેલો પરંચરરંગી િોય છરે. જ રેમ 
મરાઠી રરંગમરંચ પર પડદો ખોલતા પિરેલારં ઘરંટનાદ કરરે  છરે તરેમ અિીં સટરેજ મૅ-
નરેજર(રરંગવયિસથાપક)નો સિાયક લાકડાની જાડી પટિીઓ(clappers)થી ખાસ 
પ્રકારનો ધિવન કરતારં ખોલિામારં આિરે છરે. આ કાષ્પટિીઓના ધિવનનો ઉપયોગ 
નાટ્યકક્રયા દરવમયાન પણ ખાસ ખાસ સમયરે કરિામારં આિરે છરે.

નોિ વથયરેટરનો આજનો રરંગમરંચ. જમણી બાજુના ભાગરે િૃરંદ બરેસરે. પાછળના 
ભાગરે િાસતવિક કરે વચવત્રત છોડ-ઝાડ િોય. પ્રરેક્ષકો ચોતરફ બરેસરે.

એવશયાના અનય દરેશોમારં મયાનમાર, થાઇલૅનડ, કમપુવચયા, લાઑસ, 
મલરેવશયા, ઇનડોનરેવશયા, કફવલપીનસ િગરેરરે  દરેશોમારં પારરંપકરક નાટ્ય છરે, જ રેમારંથી 
મોટાભાગનારં રામાયણ, મિાભારત તથા બૌદ્ધ કથાના પ્રસરંગો પર આધાકરત 
છરે. પણ તરે મુખયતિરે મુકતાકાશમારં ભજિાય છરે, કરે મરંકદરોના પ્રારંગણમારં. થાઈ 
રાજાઓના મિરેલમારં નૃતય થાય છરે, પણ તરે માત્ર િૉલમારં ભજિાય છરે.

આ ઉપરારંત બીજા વિવિધ પ્રકારની પ્રણાલીઓ(conventions)નો જાપાની 
નાટ્યપરરંપરામારં સમાિરેશ થાય છરે, જ રે તરેનરે ભારતીય પરરંપરા સાથરે સારંકળી લરે છરે.

ભારતનાં નાટ્યગૃહો

મુકતાકાશ નાટ્યગૃિો : ભારતમારં પતૂિ્કભારતકાળમારં ઈ. સ.ની અનરેક 
સદીઓ પિરેલારં પણ લોકપ્રચવલત નાટ્યપ્રણાલીઓ અવસતતિમારં િશરે. આ ના-
ટ્યપ્રણાલીઓમારંથી 
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સરંસકૃત નાટ્યપ્રણાલીઓનો ઉદભિ થયો િશરે, જ રે પાવણનીય ‘નટસતૂત્રો’ 
પરથી જાણી શકાય છરે. ભરતમુવનએ પોતરે પણ ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’મારં કહુરં છરે કરે િિરે 
પછીના ‘ઉતિરતરંત્ર’ વિષરે કોિલ કિરેશરે. આમ ભરતના સમયથી તો બરે વભન્ન ના-
ટ્યપ્રણાલીઓ – એક સરંસકૃત તથા બીજી લોકભોગય – પ્રચારમારં િતી એ સપષ્ટ 
થાય છરે. કોિલનો ગ્રંથ અપ્રાપય છરે. પણ તરેમારં વનદદેશરેલા કરેટલાક નાટ્યપ્રકારોનો 
નાટ્યશાસ્ત્રના ટીકાકાર અવભનિગુપ્ત (દસમી સદી) ઉલરેખ કરરે  છરે.

અવગયારમીથી લગભગ ચૌદમી શતાબદી સુધીમારં બીજા પણ કરેટલાક નિા 
પ્રાદરેવશક નાટ્યપ્રકારોના ઉલરેખો ઉતિર ભારત તરેમજ દવક્ષણ ભારતના જુદા 
જુદા પ્રદરેશોના લરેખકો પોતાના ગ્રંથોમારં કરરે  છરે : ભોજ (બારમી સદી), વિશ્વનાથ 
(ચૌદમી સદી), શારદાતનય (તરેરમી સદી) જાય સરેનાપવત (તરેરમી સદી) િગરેરરે . 
અવગ્નપુરાણમારં લગભગ િીસરેક આિા ‘દરેશી’ નાટ્યપ્રકારોનો ઉલરેખ છરે.

સરંસકૃત નાટ્યપરરંપરાથી વભન્ન એિા આ ‘દરેશય’ નાટ્યપ્રકારોમારંથી કરેટલાક 
રાજદરબારોના નાટ્યમરંડપોમારં ભજિાિા શરૂ થતારં તરેમનરે પણ શાસ્ત્રીય સિરૂપ 
અપાયુરં િશરે. તરેમારંથી કરેટલાક રાજપ્રાસાદોના નાટ્યમરંડપોમારં ભજિાતા િશરે એિુરં 
કરેટલાક સપષ્ટ વનદદેશો પરથી લાગરે છરે. ભોજ પોતાના સથાપતયગ્રંથ ‘સમરારંગણ 
સતૂત્રધાર’મારં, શારદાતનય પોતાના ‘ભાિપ્રકાશ’મારં અનરે અનય લરેખકો પણ ના-
ટ્યગૃિોના ઉલરેખ કરરે  છરે જ રે બરંધ નાટ્યગૃિોના પ્રકાર છરે.

પરરંતુ રાજદરબારમારં આ નાટ્યપ્રકારોમારંથી કરેટલાકનરે શાસ્ત્રીય સિરૂપ 
અપાયા છતારં પણ તરેમારંના કરેટલાક આમજનતાના મનોરરંજન માટરે મુકતાકાશમારં 
પણ ભજિાતા િશરે. આ બધી પ્રણાલીઓ બીજી પરેઢીની િતી.

લગભગ ચૌદમી સદીમારં અનરે તરે પછી ફરીથી નાટ્યપ્રણાલીઓમારં એક 
ક્રારંવત આિી દરેખાય છરે અનરે તરેનુરં સરંપતૂણ્ક દરેશીકરણ થઈ લોકકક્ષાના નાટ્યપ્રકારો-
મારં અિતરણ થાય છરે. આ ત્રીજી પરેઢીના નાટ્યપ્રકારો િાલ પણ ભારતના જુદા 
જુદા પ્રદરેશોમારં પ્રચવલત છરે. ભારતનો એિો એક પણ પ્રદરેશ નથી, જયારં આિી 
એકાદ બરે કરે તરેથી િધુ નાટ્યપ્રણાલીઓ અવસતતિમારં ન િોય.

આ ત્રીજી પરેઢીના નાટ્યપ્રકારો અરંગરે એક સપષ્ટતા આિશયક છરે. આ 
નાટ્યોનરે લોકનાટ્યની સરંજ્ા સાધારણ રીતરે અપાય છરે. પણ આ સરંજ્ા બરાબર 
નથી. તરેનરે સથાનરે તરેમનરે ‘દરેશી’ નાટ્યપ્રકારો કિરેિા િધુ ઉવચત ગણાય. લોક-
સરંગીત, લોકનૃતય િોઈ શકરે, પણ નાટ્યપ્રકારો વભન્ન વભન્ન પ્રદરેશોમારં તરે પ્રદરેશની 
જરૂકરયાત પ્રમાણરે તરે તરે પ્રદરેશની સામાવજક, સારંસકૃવતક, ઐવતિાવસક, ભૌગોવલક 
અનરે આવથ્કક પકરવસથવતઓમારંથી ઉદભવયા િોય છરે અનરે તરેમના વભન્ન વભન્ન 
સતર િોિા છતારં તરે દરરેકમારં સારા પ્રમાણમારં શાસ્ત્રીયતા (sophistication) િોય 
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છરે. તરેનારં સરંગીત, તાલ, નૃતય કરે નૃતિ અનરે િરેશભતૂષા રરંગભતૂષામારં તરે મુકતપ્રકાર છરે 
કરે સુગ્વથત શાસ્ત્રબદ્ધ પ્રકાર છરે તરે પ્રકાવશત થાય છરે. આમ આ ‘દરેશી’ પ્રકારો 
લોકનૃતિો કરે લોકસરંગીતથી સવિશરેષ જકટલ છરે કારણ કરે તરેમારં કથાિસતુ પ્રસફુકરત 
કરિાનુરં િોય છરે.

આ ત્રીજી પરેઢીની નાટ્યપ્રણાલી ધાવમ્કક અનુષ્ાનમારંથી ઉદભિી છરે અનરે 
લોકોનરે મનોરરંજન ઉપરારંત ધમ્ક અનરે નીવતનુરં વશક્ષણ પતૂરુરં  પાડરે છરે. લોકભાષા, 
લોકકવલપત દરેિ-માનિ િરેશભતૂષા-રરંગભતૂષા અનરે લોકસરંગીત અનરે ધરતી જ 
તરેમનો રરંગ છરે. આમ આ નાટ્યપ્રણાલી લોકોની જ, લોકોમારંથી જ અનરે લોકો 
માટરે જ જનમી છરે. કરેટલીક પ્રણાલીઓએ તો મુકતાકાશ રરંગનરે પોતાના નામ 
સાથરે જ જોડી દીધો છરે જ રેમકરે કણા્કટકનુરં ‘બયલાટ’ (બયલ = ખરેતર, આટ 
= નાટ્ય), તાવમલનાડનુુરં ‘થરેરુકતૂતિ’ (થરેરુ = રસતો, કતૂતિ = નાટ્ય), આરંરિપ્રદરેશ-
નુરં ‘િીવથનાટકમ્’ (િીવથ = રસતો, ચોક; નાટકમ્ = નાટક) તરેમજ આસામનુરં 
‘અરંકકયા નાટ’ શરૂઆતમારં ખુલામારં ભજિાતુરં િોિાનુરં અનુમાન છરે, પણ િિરે 
‘નામઘર’મારં ભજિાય છરે. કરેરળના કતૂકટયાટિમ્ વસિાયનારં બધારં જ નાટ્યરૂપો 
મુકતાકાશ રરંગનો જ ઉપયોગ કરરે  છરે. ગુજરાતની ‘ભિાઈ’ મરંકદરની સામરે 
કોઈ ખુલા ચોકમારં ભજિાય છરે. રાજસથાનના ‘ખયાલ’ અનરે બીજા નાટ્યપ્રકા-
રો મુકતાકાશ છરે. વ્રજની ‘રાસલીલા’, ઉતિરપ્રદરેશમારં રામનગરની ‘રામલીલા’, 
મિારાષ્ટ ્રના ‘તમાશા’, પરંજાબના ‘નક્ાલ’ અનરે કાશમીરનુરં ‘બારંડ જશ્’, બરંગાળ 
અનરે ઓકરસાની ‘જાત્રા’, આ સિ્ક પ્રકારો મુકતાકાશ રરંગનો ઉપયોગ કરરે  છરે. 
મવણપુરની ‘રાસલીલા’ શ્ી ગોવિરંદજીના મરંકદર પાસરેના બરંધખરંડમારં ભજિાતી 
છતારં તરેનુરં રૂપ મુકતાકાશ ‘રરંગ’નરે અનુરૂપ છરે.

પણ એ મુકતાકાશ પ્રકારના રરંગમારં પણ કરેટલાક પ્રભરેદો જોિા મળરે છરે, જ રે 
ત્રણરેક પ્રકારના મુખયતિરે કિી શકાય.

પિરેલા પ્રકારની રરંગસથળી કોઈ િાર મરંકદરમારં જ કરે મરંકદરના જ ચોગાનમારં, 
મરંકદરની સામરેના રસતા પર, કોઈ િાર મરંડપ બારંધીનરે તો કોઈ િાર ઓટલાનો 
ઉપયોગ કરીનરે, તો કોઈ િાર મરંકદરના ખરંડમારં પણ િોય છરે.

બીજા પ્રકારના મુકતાકાશ રરંગ બરે કરે ત્રણ ભતૂવમકા(level)મારં બનાિરે છરે. 
જ રેમકરે રાજસથાની ખયાલમારં રાજસથાનના જુદા જુદા નામધારી ખયાલો છરે. 
કુચામની ખયાલ, સરેખાિટી ખયાલ, િાથરસી ખયાલ, જયપુરી ખયાલ િગરેરરે . આ 
ખયાલોમારંથી તુરા્કકલગીના ખયાલનો ‘રરંગ’ વત્રસતરી િોય છરે. સતરંભો પર એક 
ઊંચો મરંચ બનાિરે છરે અનરે તરેની બરંનરે બાજુએ ઝરૂખા જ રેિારં પ્રક્ષરેપણો (projec-
tions) િોય છરે. તરેનરે િારંસની સીડીઓ પાત્રનરે નીચરે ઊતરિા-ચઢિા માટરે િોય 
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છરે. પાત્રો રરંગસથળ પર ઊતરી પોતાનો કાય્કવયાપાર સરંિાદો બોલરે છરે, ગાય છરે, 
નાચરે છરે. ઊંચા મરંચથી નીચો પણ એક મરંચ બનાિરે છરે, જ રેના ઉપર સરંગીતકારો 
બરેસરે છરે.

આ ઉપરારંતના બીજા બધા નાટ્યપ્રકારો ઉપર િણ્કવયા તરેિા એક યા બીજી 
રીતના મુકતાકાશ ‘રરંગ’નો જ ઉપયોગ કરરે  છરે.

ત્રીજા પ્રકારનો ‘રરંગ’ બિુસથળી છરે. ઉતિરપ્રદરેશમારં િારાણસીમારં ગરંગાનરે 
બીજ રે પાર આિરેલા રામનગરની રામલીલામારં આ પ્રકારના બિુસથળી ‘રરંગ’નો 
ઉપયોગ થાય છરે. આખુરં નગર જ રરંગસથળ બની જાય છરે. રામાયણમારં આિતારં 
વભન્ન વભન્ન સથળો અયોધયા, પરંચિટી, કકવષકરંધા, લરંકા િગરેરરે  નગરના જુદા 
જુદા ભાગોમારં ભજિાય છરે અનરે પ્રરેક્ષકો એક સથળરેથી બીજ રે સથળરે દૃશયો સાથરે 
ફરતા રિરે છરે. આ વભન્ન વભન્ન સથળો માટરે દૃશયરચના પણ કરિામારં આિરે 
છરે. રામનગરના ભતૂતપતૂિ્ક મિારાજાની નજર નીચરે જ આખુરં ‘રામચકરતમાનસ’ 
ભજિાતુરં િતુરં.

‘રામલીલા’નો એક બીજો પ્રકાર પણ છરે. આમારં રામાયણનારં વભન્ન વભન્ન 
દૃશયોનરે ‘ટબૅલો’ના રૂપમારં એક ટ્રક કરે ગાડામારં રાખીનરે િાિનો શિરેર કરે ગામના 
વભન્ન વભન્ન રસતાઓ પરથી પસાર થાય છરે અનરે આ દૃશયો જોિા ઊભરેલા 
લોકો તરેનો લાભ લરે છરે. આ ‘ટરેબલો’ રૂપી દૃશયોનરે ‘ઝારંકી’ કિરેિામારં આિરે છરે.

આસામના ‘અરંકકયાનાટ’ની રરંગસથળીનરે ‘ભાિનાઘર’ કિરે છરે. િૈષણિ 
સરંપ્રદાયનારં વિવભન્ન સત્રો(મઠ)મારં ભકતોના ભજન માટરે ‘નામઘર’ બારંધિામારં 
આવયારં િોય છરે જ રેમારં કરેટલારંક પર ઘાસનુરં આચછાદન િોય છરે તો કરેટલારંક પર 
િિરે કટનનુરં છાપરુરં  િોય છરે. ‘નામઘર’ એક વિકૃષ્ટ આકારનો િૉલ છરે; તરેનરે 
એક છરેડરે બીજો ખરંડ િોય છરે જ રેનરે ‘મવનકતૂટ’ કિરે છરે અનરે આ ‘મવનકતૂટ’મારં એક 
વસરંિાસન પર ‘ભાગિત’ ગ્રંથનુરં સથાપન કરિામારં આવયુરં િોય છરે.

‘નામઘર’ બધી બાજુએથી િારંસની ચટિાઈઓથી બરંધ િોય છરે. ‘ભાિના’-
(ભજિાનારા પ્રયોગ)નરે કદિસરે તરેનરે િટાિી દરે છરે. નામઘરની મધયના ભાગની 
આજુબાજુ િારંસ ઊભા કરી તરેનરે દોરીથી છતૂ ટો પાડિામારં આિરે છરે અનરે આ 
લારંબો પટિો જ રરંગસથળી બનરે છરે. પ્રરેક્ષકો તરેની આજુબાજુ બરેસરે છરે. આ પટિાનરે 
એક છરેડરે – મવનકતૂટની સામરેના છરેડરે–પડદો રાખરેલો િોય છરે, જ રેની પાછળથી 
પાત્રો પ્રિરેશ કરરે  છરે. સરંગીતકારો પણ આજુબાજુ જ બરેસરે છરે. પાત્રો નામઘરથી 
જરા છરેટરે આિરેલા ચો-ઘરમારં પોતાની િરેશભતૂષા-રરંગભતૂષા સજ રે છરે નરે નામઘરના 
દ્ારમારંથી પ્રિરેશ-વનષક્રમણ કરરે  છરે.
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કરેટલીક િાર ભાિના ભજિિા માટરે ખાસ પરંડાલ ઊભુરં કરિામારં આિરે 
છરે. એક વિકૃષ્ટાકાર વિશાળ પલૅટફૉમ્ક પર િારંસના થારંભલા ઊભા કરી ઘાસની 
છતથી તરેનુરં આચછાદન કરરે  છરે. આ પ્રકારની રચના(structure)નરે ‘રભા’ કિરે છરે. 
ભાિના ભજિિાની બીજી બધી વયિસથા નામઘર જ રેિી રિરે છરે.

બંધ નાટ્યગૃહો : જગતભરની નાટ્યપ્રણાલીઓએ બરે પ્રકારના ‘રરંગ’નો 
ઉપયોગ કયયો છરે : મુકતાકાશ અનરે બરંધ. વભન્ન વભન્ન દરેશોએ પોતાની ભૌગોવલક, 
આવથ્કક અનરે સારંસકૃવતક જરૂકરયાતો પ્રમાણરે પોતાનરે અનુકતૂળ રરંગસથળી અપનાિી છરે.

ભારતમારં આ બરેય પ્રકારની રરંગસથળી જોિામારં આિરે છરે. બૌદ્ધ જાતકોમારં 
િણ્કિરેલા અનરે જ રેનો સથાપતયકીય નમતૂનો ઉપલબધ છરે તરે નાગાજુ ્કની કોંડનો મ-ુ
કતાકાશ રરંગમરંચ. બીજા પ્રકારનારં બરંધ નાટ્યગૃિોનુરં ભરતરે નાટ્યશાસ્ત્રમારં સવિ-
સતર િણ્કન કરરેલુરં છરે.

ભરતરે િણ્કિરેલારં બરંધ નાટ્યગૃિો રાજપ્રાસાદો તરેમજ લોકો માટરે પણ બરંધાતારં 
િોિાના ઉલરેખો છરે. આ નાટ્યગૃિો ત્રણ પ્રકારનારં િતારં : વિકૃષ્ટ, ચતુરસ્ અનરે 
ત્રયસ્. આ ત્રણરેયના તરેના માળ અનુસાર ત્રણ ભાગ કરરેલા છરે - જયરેષ્, મધય અનરે 
કનીયસ્. આમ બધા મળી નિ પ્રકારો થાય છરે, જ રેમારંથી તરેમણરે વિકૃષ્ટ મધયનુરં 
સવિસતર િણ્કન કરતારં કહુરં છરે કરે તરે ઉતિમ પ્રકાર ગણાય, કારણ કરે તરેમારં દૃશય 
તરેમજ શ્ાવય સારી રીતરે માણી શકાય છરે.

ભરતરે વિકૃષ્ટ મધય નાટ્યમરંડપનારં માપ, આકાર, રરંગમરંડપ, પ્રરેક્ષાગૃિ અનરે 
તરેમારં બરેસિાની વયિસથા, નરેપથય, દ્ાર, સતરંભ ઇતયાકદ અનરેક સથાપતયકીય અનરે 
અનય વિગતો સતૂક્મતાથી િણ્કિી છરે.

માપ : 64 િાથ Î 32 િાથ. તરેના બરે સમાન ભાગ, 32 િાથ Î 32 
િાથ કરિા. જ રેમારંથી પતૂિા્કવભમુખ ભાગમારં પ્રરેક્ષાગૃિ તથા પવશ્મના ભાગમારં 
‘રરંગમરંડપ’ કરિારં. 16 િાથ Î 32 િાથનુરં રરંગ અનરે 16 Î 32 િાથનુરં નરેપથય 
રરંગની પવશ્મ કદશામારં કરિુરં.

રરંગ : 16 Î 32 િાથના રરંગના પણ બરે ભાગ કયા્ક છરે. 8 Î 32 િાથનુરં 
રરંગશીષ્ક તથા એટલા જ માપનુરં રરંગપીઠ. રરંગશીષ્કની પાછળ દીિાલ જ રેમારં બરે 
દ્ાર નરેપથયમારં પ્રસથાન તથા પ્રિરેશ માટરેનારં.

રરંગ પતૂિા્કવભમુખ છરે, જ રેના ત્રણ ભાગ પડરે છરે. 8 Î 16 િાથની રરંગપીઠ જ રે 
મુખય અવભનયસથળ છરે, તથા તરેની બરંનરે બાજુએ એક એક મતિિારણી દરરેક 8 
િાથની સમચોરસ.

પ્રરેક્ષાગૃિ : બરે પ્રકારનારં િોય છરે. વદ્ભતૂવમ તથા સોપાન કૃવત. વદ્ભતૂવમ 
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એટલરે કરે બરે સતર(level)િાળુરં પ્રરેક્ષાગૃિ રાજપ્રાસાદમારં િોિાનો સરંભિ છરે. આ 
નાટ્યગૃિમારં રાજપકરિાર તથા થોડાક અનય રાજપુરુષો વસિાય વિશરેષ લોકો 
નિીં આિતા િોય તરેથી માત્ર બરે સતર પતૂરતા થાય. પણ બીજા પ્રકારનુરં નાટયગૃિ 
જ રે જનતા માટરેનુરં િશરે તરેમારં સોપાનકૃવત બરેઠકો દશા્કિી છરે. સોપાનકૃવતનરે કારણરે 
િધુ લોકોનો સમાિરેશ થઈ શકરે.

વિકૃષ્ટ મધય નાટક મરંડપ

આકાર : ભરતરે નાટ્યમરંડપ શૈલગુિાકાર કરિાનો કહો છરે. તરેનારં કારણો 
એ િોઈ શકરે કરે તરે સમયના સથાપતયમારં છત અરંડાકાર િતી, જ રે ઈ. સ. પતૂ.ની 
પિરેલી–બીજી સદીની બૌદ્ધ ગુફાઓમારં જોિા મળરે છરે. આ સથાપતયમારં કાષ્નો 
ઉપયોગ થતો. આનરે કારણરે શ્ાવયતા (acoustics) ઘણી સારી બનતી. કારણ કરે 
લાકડુરં ધિવનનરે શોષરે છરે. તરેથી પડઘો પડતો નથી નરે ધિવન સપષ્ટ સરંભળાય છરે. 
છત જો શૈલગુિાકાર િોય તો તરેની ઊંચાઈ ઘણી િધુ થાય. એના રરંગ પર પણ 
છત કરિાનુરં સતૂચન છરે.

રરંગ પરની છત પણ કાષ્ની જ િોઈ શકરે. પરરંતુ આ સપાટ છતનો 
અલરંકરણો તથા બ્રાહ્મરંડલની રચના દ્ારા ધિવનનરે પ્રવતફવલત કરિાની શવકતનરે 
ક્ષીણ બનાિીનરે ધિવન સુશ્ાવય બનરે તરેિુરં સતૂચન કયુિં છરે. આજના યુગમારં પણ 
નાટ્યગૃિોની ભીંતો ઉપર લાકડાની પટિીઓ જડી દરેિામારં આિરે છરે તરે એટલા 
ખાતર કરે અિાજ પ્રવતધિવનત ન થાય.

નરેપથય : 16 Î 32 િાથના નરેપથયના બરે ભાગમારં નટો તથા નટીઓ માટરેના 
જુદા ખરંડો કયા્ક િશરે. અિીં કલાકારો પોતાની િરેશભતૂષા તથા રરંગભતૂષા કરતારં અનરે 
નાટકમારં આિતારં ઉપકરણો – ઢાલ, તલિાર, ધનુષ-બાણ, મિોરારં િગરેરરે  મતૂકતારં. 
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વિવભન્ન નાટકોમારં િપરાતારં આ ઉપકરણો તરેમજ િરેશભતૂષા, અલરંકારો િગરેરરેનરે 
સરંઘરી રાખિાની વયિસથા િશરે જ. આ સાચિણી માટરે ‘નરેપથય-પાવલકા’નો 
ઉલરેખ ભાસરે પોતાના ‘પ્રવતમા’ નાટકમારં કયયો જ છરે.

યિવનકા અનરે પટી/અપટી તથા ‘વચત્ર-યિવનકા’ : રરંગ પર સથાયી તથા 
એક અસથાયી પ્રકારના પડદાનો ઉપયોગ થતો િતો. બરંનરે દ્ાર પર પડદા 
આિશયક િતા, જ રે નરેપથયની ભીતર થતારં કાય્ક તથા આિન-જાિન ન દરેખાય 
તરે માટરે િતા. આમારંથી જ રરંગ-વનદદેશન ‘प्रववशवत अपटीक्येपयेण’નો જનમ થયો છરે.

બીજો પડદો યિવનકા રરંગપીઠ તથા રરંગશીષ્કની િચચરે િતો. 19 પ્રકારના 
પતૂિ્કરરંગમારંથી નિ પ્રકારના યિવનકાની પાછળ ભજિાતા. પછી પડદો ખતૂલતો 
અનરે તરે પછીના 10 પતૂિ્કરરંગ ભજિાતા. આ યિવનકા એક જ જણ ખોલતો કરે બરંધ 
કરતો અનરે તરેનરે માટરે ભાસરે ‘्वननकासतरणं करोवत’ એમ રરંગવનદદેશન િાપયુિં છરે.

ત્રીજો અસથાયી પડદો બરે જણ પકડીનરે રાખતા અનરે તરેની પાછળ પાત્ર 
પ્રિરેશ કરરે  નરે સાથરે લાિરેલા આસન પર બરેસરે નરે પડદો િટાિી લરેિાય. આમારંથી 
‘प्रववशवत आसनस्थ:’ એિુરં રરંગવનદદેશન થયુરં.

યિવનકા પટી/અપટી

જનૈ સાકિતયમારં નાટ્યમરંડપ : ‘રાયપસરેવણયસુતિ’ એક પૌરાવણક (mythi-
cal) લાગતા નાટ્યમરંડપનો ઉલરેખ કરરે  છરે જ રેમારં અનરેક નત્કકો અનરે નત્કકીઓએ 
ભગિાન મિાિીરની સનમુખ વિવભન્ન પ્રકારનારં નૃતય કરી બતાવયારંનો ઉલરેખ છરે.

મધયકાલીન યુગમારં : ઈ. સ.ની નિમી સદી પછી દવક્ષણ ભારતથી પવશ્મ 
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ભારતમારં નાટ્યમરંડપોના કરેટલાક ઉલરેખો મળરે છરે. પવશ્મ ભારતમારં માળિાના 
રાજા ભોજ પોતાના ‘શૃરંગારપ્રકાશ’મારં વિવભન્ન પ્રકારના નાટ્યમરંડપોનુરં િણ્કન 
કરરે  છરે.

શારદાતનય પોતાના ‘ભાિપ્રકાશન’મારં ત્રણ પ્રકારનારં ચતુરસ્, ત્રયસ્ અનરે 
િતુ્કળઆકાર નાટ્યગૃિોનુરં િણ્કન કરરે  છરે, અનરે તરેમારં વભન્ન વભન્ન પ્રકારના 
નાટ્યપ્રયોગો વિવિધ શ્રેણીના પ્રરેક્ષકો માટરે ભજિાતા એમ કિરે છરે.

ગુજરાતમારં સરંસકૃત નાટકો મરંકદરોમારં ભજિાતારં તરેિા ઉલરેખો મળરે છરે અનરે 
મરંકદરના સથાપતયમારં નટ કરે નૃતયમરંકદરનો સમાિરેશ પણ આ જ સતૂચિરે છરે.

દવક્ષણ ભારતમારં તાવમલનાડનુા બીજા ચોળ સામ્ાજયના સમયના કરેટલાક 
નટમરંડપો અરંગરેના અવભલરેખો (inscriptions) મળરે છરે, જ રેમારં નાટ્યમરંડપોનો 
અનરે તરેમારં ભજિાતારં નાટકોનો ઉલરેખ મળરે છરે. મિાકાવય ‘વશલપપાદીકારમ્’મારં 
નત્કકીના આરરંગરેત્રમ્ માટરે ખાસ નાટ્યમરંડપ ઊભો કરાયાનો તથા નાટ્યપ્રકારોમારં 
‘તવમળકતૂતિ’ (નાટ્ય) અનરે ‘અકરય(આય્ક)કતૂતિ’ તથા ‘શારંવતકતૂતિ’ના ઉલરેખ છરે.

સમ્ાટ રાજરાજ ચોળના નિમી-દસમી સદીના એક વશલાલરેખમારં તરંજાિુરમારં 
વસથત બૃિદીશ્વરના મરંકદરમારં 400 નવત્કકાઓ અનરે તરેમના સાવજ રંદાઓ અનરે 
પકરિારો માટરેની વયિસથાનો સુદીધ્ક ઉલરેખ છરે. નવત્કકાઓ મરંકદરની સામરે વસથત 
એક ખુલા પલૅટફૉમ્ક પર નૃતય કરતી િોય એમ લાગરે છરે.

અવગયારમી સદીમારં કણા્કટકના સમ્ાટ િીરિધ્કનરે તથા તરેમની નત્કકી 
રાણી શારંતલાદરેિીએ બરંધાિરેલારં િળરેબીડ અનરે બરેલતૂરનારં મરંકદરોની મધયમારં એક 
ચતુ:સતરંભથી ઘરેરાયરેલા િતુ્કળાકાર ‘નિરરંગ’ મરંડપો જોિા મળરે છરે. આ યુગનારં 
બધારંય મરંકદરોમારં આ િતુ્કળાકાર નૃતયમરંડપો છરે. ભગિાનનરે રીઝિિા અિીં જ 
નવત્કકાઓ નૃતયારાધના કરતી એિા વશલાલરેખો મળરે છરે. િળી આ નૃતયમરંડપની 
ફરતરે મરંકદરની દીિાલોનરે અડીનરે એકબરે સોપાનો કરરેલારં છરે જયારં રાજપુરુષો 
બરેસીનરે નૃતય વનિાળતા િોય એમ પણ સપષ્ટ લાગરે છરે.

આરંરિપ્રદરેશનારં મરંકદરોમારં પણ આિા િતુ્કળાકાર નૃતયમરંડપો છરે.

સરંસકૃત નાટ્યગૃિો : ભરતકવથત દશવિધ રૂપકો ભજિિા માટરેનારં 
નાટ્યગૃિોની સૌપ્રથમ માકિતી તરેમના નાટ્યશાસ્ત્રના બીજા અધયાયમારંથી મળરે 
છરે. એ માકિતી એટલી સરંપતૂણ્ક છરે કરે તરેના પરથી એ નાટ્યમરંડળોનુરં પુન:વનમા્કણ 
કરી શકાય. આ અધયાયમારં ત્રણ પ્રકારના નાટ્યમરંડપો િણ્કવયા છરે : વિકૃષ્ટ, 
ચતુરસ્ અનરે ત્રયસ્. આ દરરેક નાટ્યમરંડપના પણ કદનરે આધારરે  ત્રણ ભાગ 
પાડરેલા છરે : જયરેષ્, મધય તથા કનીયસ્. આમ નિ પ્રકારના નાટ્યમરંડપો બનરે. 
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વિકૃષ્ટ જયરેષ્, વિકૃષ્ટ મધય તથા વિકૃષ્ટ કનીયસ્ અનરે બીજા બરે પ્રકારોના પણ 
આ જ રીતરે ભાગ પડરે.

આ દરરેકનારં માપ પણ આપરેલારં છરે. 108 િાથ, 64 િાથ તથા 32 િાથ. 
આમ, વિકૃષ્ટ જયરેષ્નુરં માપ 108 િાથ Î 64 િાથ; વિકૃષ્ટ મધયનુરં માપ 64 
િાથ Î 32 

ચતુરસ્ નાટ્યમરંડપ (ચોરસ વથયરેટર) : બત્રીસ િાથ લરંબાઈ, બત્રીસ િાથ 
પિોળાઈ, એના આઠ િાથમારં નરેપથય, આઠ િાથમારં પરંચ અનરે રરંગપીકઠકા અનરે 
બાકીના સોળમારં પ્રરેક્ષાગાર િોય

િાથ; વિકૃષ્ટ કનીયસનુરં માપ 32 િાથ થાય. આ છરેલુરં માપ ભરતરે નથી 
આપયુરં. તરેનુરં કારણ એ િોઈ શકરે કરે તરે વયિિારમારં વનરુપયોગી બની જાય છરે.

ભરતરે આપરેલા 108 િાથ, 64 િાથ તથા 32 િાથના માપ પરથી દરરેકનારં 
માપ નીચરે પ્રમાણરે થાય :

વિકૃષ્ટ જયરેષ્ - 108 િાથ Î 64 િાથ

વિકૃષ્ટ મધય - 64 િાથ Î 32 િાથ

વિકૃષ્ટ કનીયસ્ - 32 િાથ

ચતુરસ્ જયરેષ્ - 108 િાથ (દરરેક બાજુ)

ચતુરસ્ મધય - 64 િાથ
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ચતુરસ્ કનીયસ્ - 32 િાથ

ત્રયસ્ જયરેષ્ - 108 િાથ (ત્રણરેય બાજુ)

ત્રયસ્ મધય - 64 િાથ

ત્રયસ્ કનીયસ્ - 32 િાથ

ત્રયસ્ નાટ્યમરંડપ (વત્રકોણીય વથયરેટર) – વત્રકોણીય રરંગભતૂવમ – જ રેની 
ત્રણરેય બાજુ

બત્રીસ િાથની િોય, એના એક ખતૂણરે સોળ િાથમારં નરેપથય અનરે મરંચ િોય 
અનરે બાકીના સોળ િાથમારં પ્રરેક્ષકો બરેસરે; જયારરે  વિકૃષ્ટ નાટ્યમરંડપ લરંબચોરસ િોય

આ બધાય પ્રકારોમારં ભરતરે વિકૃષ્ટ-મધય-નાટ્યમરંડપ જ રે બિુ નાનો નથી 
તરેમ બિુ મોટો નથી અનરે તરેથી દૃશય અનરે શ્ાવયની દૃવષ્ટએ તરેનરે ઉતિમ પ્રકારનો 
કહો છરે. આ જ કારણથી ભરતરે ચતુરસ્ કનીયસનુરં જ માપ 32 િાથનુરં આપયુરં છરે 
અનરે ત્રયસ્મારં પણ કનીયસનુરં જ માપ 32 િાથનુરં આપયુરં છરે. ત્રણરેય બરંધ પ્રકારના 
નાટ્યમરંડપો િતા.

આ દરરેક જુદા-જુદા ‘રૂપક’ પ્રકારો ભજિિા માટરે િોય તરેમ લાગરે છરે. 
નાટક જ રેિા બિુપાત્રી પ્રકાર માટરે વિકૃષ્ટ, મધય અનરે ભાણ કરે િીવથ જ રેિા એક યા 
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વદ્પાત્રી પ્રકારો ત્રયસ્ કનીયસમારં, વયાયોગકડમ જ રેિા પ્રકારો ચતુરસ્ કનીયસમારં 
ભજિાતા િશરે.

ભરતરે વિકૃષ્ટ-મધય પ્રકારના નાટ્યમરંડપનુરં સવિસતર િણ્કન કયુિં છરે. તો 
ચતુરસ્ કનીયસનુરં થોડાક શ્ોકોમારં અનરે ત્રયસ્ કનીયસનુરં તરેથીય ઓછા 
શ્ોકોમારં િણ્કન કયુિં છરે.

વિકૃષ્ટ મધય નાટ્યમરંડપ 64 િાથ લારંબો તથા 32 િાથ પિોળો િતો. આ 
લરંબાઈના બરે સરખા ભાગ 32 Î 32 િાથના બનરે છરે. એમારં એક ભાગ પ્રરેક્ષાગૃિ 
માટરે અનરે બીજો રરંગમરંડપ માટરે. પ્રરેક્ષાગૃિ રાજદરબારના નાટ્યમરંડપમારં વદ્ભતૂવમ 
િોય, કારણ કરે તરેમારં ગણયાગારંઠયા પ્રરેક્ષકો જ િોય. પણ જો આ નાટ્યમરંડપ લોકો 
માટરેનો િોય તો તરેની બરેસિાની વયિસથા ‘સોપાન-કૃવત’ િોય કરે જ રેથી િધુ લોકો 
વિના તકલીફરે જોઈ શકરે. પ્રરેક્ષાગૃિના પ્રથમ સોપાનની ઊંચાઈ એક િાથની કરી છરે.

રરંગમરંડપના બરે સરખા ભાગ 16 િાથ Î 32 િાથના કહા છરે, જ રેમારં 
પ્રરેક્ષાગૃિ સામરેનો ભાગ ‘રરંગ’ માટરે અનરે તરેની પાછળનો ભાગ ‘નરેપથય’ માટરે.

રરંગના પણ બરે સમાન વિભાગ કરિાનુરં કહુરં છરે. પ્રરેક્ષાગૃિની સામરેનો ભાગ 
તરે ‘રરંગપીઠ’ 8 િાથ Î 16 િાથનો અનરે તરેની પાછળનો ભાગ તરે ‘રરંગશીષ્ક’ 
તરેટલા જ માપનો. ‘રરંગશીષ્ક’ની પાછળ દીિાલ િતી, જ રેની પાછળ ‘નરેપથય’ 
આિરેલુરં િતુરં, જ રેનુરં માપ 16 Î 32 િાથનુરં િતુરં.

‘રરંગશીષ્ક’ની મધયમારં 8 િાથની એક ‘િરેકદકા’ િતી, જ રેના પર ‘કતૂતપ’ 
સરંગીતિૃરંદ બરેસતુરં. સરંગીત અનરે ‘નૃતિ’ એ સરંસકૃત નાટ્યનારં અવનિાય્ક અરંગો િતારં.

‘રરંગપીઠ’ની બરંનરે બાજુએ ‘મતિિારણી’ઓ િતી, જ રેનુરં માપ 8 ચોરસ િાથ 
િતુરં અનરે દરરેક મતિ-િારણીના દરરેક ખતૂણા પર એક એમ ચાર સતરંભ િતા. આમ, 
બરંનરે ‘મતિિારણી’નુરં માપ 8 િાથ Î 16 િાથ અનરે રરંગપીઠનુરં માપ 8 િાથ Î16 
િાથનુરં બનતુરં. બરે ‘મતિિારણી’ તથા રરંગપીઠનુરં સરંયુકત માપ 8 િાથ Î 32 િાથ થતુરં.

‘રરંગશીષ્ક’ની પાછળની દીિાલમારં અવભનરેતાઓનારં પ્રિરેશ-વનષક્રમણ માટરે 
‘કતૂતપ’ની બરંનરે બાજુએ એક-એક દ્ાર િતુરં. ‘રરંગ’ની સામરે ‘પતૂિ્ક-કદશા’મારં 
પ્રરેક્ષાગૃિનુરં દ્ાર િતુરં.

‘રરંગ’ની સપાટી ‘કતૂમ્ક-પૃષ્’ કરે ‘મતસય-પૃષ્’ ન થિી જોઈએ, એટલરે કરે તરે 
તદ્દન સપાટ િોિી જોઈએ અનરે આ સપાટી ‘આદશ્ક’ એટલરે કરે દપ્કણ જ રેિી લીસી 
િોિાનુરં કથન છરે.

આખો ‘રરંગમરંડપ’, ‘રરંગ’ અનરે ‘નરેપથય’ સાથરે ભતૂતલથી દોઢ િાથ ઊંચો 
રિરેતો.
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નાટ્યમરંડપની દીિાલો ‘ઇષ્ટકા’ - ઈંટની િતી અનરે તરેમારં ‘જલિાતાયન’- 
જાળીદાર નાની બારીઓ િતી, જ રેમારંથી ‘મરંદ-મરંદ’ પિન િહા કરરે  નરે િાવચક 
સીધુરં કરે સરંગીતમય, વિકૃત ન બનરે અનરે પ્રરેક્ષાગૃિ અનરે ‘રરંગમરંડપ’મારં ઠરંડક રિરે.

નાટ્યમરંડપ ‘શૈલગુિાકાર’ પિ્કતમારંની ગુફાના આકારનો િતો અજ રંટા, 
કાલથી, ભાજા િગરેરરે  બૌદ્ધ ગુફાઓના જ રેિો. તરેની છત તથા તરેનરે ધારણ કરતુરં 
માળખુરં તથા સતરંભો કાષ્નારં િતારં. સતરંભો પર ટરેકિરેલા પાટડા(beams)ની મજબતૂત 
પકડ માટરે ‘શાલભરંવજકા’ઓ તથા ઘણારં ‘વયાલ’ આકારનારં બ્રૅકરેટ િતારં. પ્રરેક્ષાગૃિ 
અનરે સટરેજ પરથી ‘શાલભરંવજકા’ઓમારં ‘રરંગ’ના પ્રકાશન માટરે દીપ મતૂકિાની 
વયિસથા િશરે જ, તદ્ઉપરારંત પ્રરેક્ષાગૃિની વભવતિમારં તથા ‘રરંગ’ની પાછળની અનરે 
બાજુની વભવતિમારં પણ ગોખમારં કરે ચાડાઓમારં દીપ મતૂકિાની વયિસથા િશરે.

લાકડાની લરંબાઈ સાધારણ રીતરે 8 િાથની િોય છરે. તરેથી સતરંભો આઠ-
આઠ િાથનરે અરંતરરે  મતૂકિાનુરં કહુરં છરે. આ કારણરે જ ‘મતિિારણી’ છત ધારણ 
કરિા માટરેના સતરંભો િતા.

બરે ‘મતિિારણી’ઓની િચચરેનો રરંગપીઠ ઉપરનો ભાગ વિશાળ ‘ગિાક્ષ’ 
આકારનો કરિામારં આિતો બૌદ્ધ ગુફાઓ જ રેિો, કારણ કરે તરેનો ગાળો 16 િાથનો 
િોઈનરે બરે પાટડાઓનરે જોડીનરે તરેનરે span કરિામારં આિરે તો તરેની મજબતૂતી ન 
રિરે. એટલરે તરેનરે ‘ગિાક્ષ’ આકારનો જ કરિો પડરે. આ કરિાથી અશ્વનાળ 
(horse-shoe) આકારના લાકડાની િળીથી છતનરે ટરેકિી શકાય.

ચતુરસ્ નાટ્યમરંડપ : 32 િાથનો િતો અનરે તરેના બરે ભાગ કરતારં એક 
ભાગમારં પ્રરેક્ષાગૃિ 16 િાથ Î 32 િાથનુરં અનરે બીજામારં રરંગમરંડપ 16 િાથ Î32 
િાથનો બનતો. રરંગમરંડપના બરે સમાન ભાગ કરી એકમારં 8 Î 32 િાથનો 
રરંગમરંચ બનતો. અનરે બીજા 8 Î 32 િાથના ભાગમારં નરેપથય બનતુરં. રરંગપીઠ 
મુખય રરંગમરંચ 8 િાથનો સમચોરસ બનતો. તરેની બરંનરે બાજુએ મતિિારણીઓ 
િતી. પણ મરંચ નાનો િોિાથી રરંગશીષ્કનો ભરતરે ઉલરેખ કયયો નથી. આમારં 
પણ બરે દ્ાર િતારં અનરે ‘રરંગપીઠ’ અનરે ‘રરંગશીષ્ક’ની મધયરે આિરેલી યિવનકાની 
શકયતા ન િતી. તરેથી ‘વચત્રયિવનકા’નો ઉપયોગ થતો િશરે.

ત્રયસ્ નાટ્યમરંડપ : 32 િાથના આ વત્રકોણાકાર નાટ્યમરંડપના પણ બરે 
સમાન ભાગ કરી એકમારં પ્રરેક્ષાગૃિ તથા બીજામારં ‘રરંગમરંડપ’ બનતો. રરંગમરંડપના 
પણ બરે સમાન ભાગ કરી આગળના ભાગમારં રરંગ અનરે તરેની દીિાલની પાછળના 
ભાગમારં નરેપથયમારં અવભનરેતાઓના પ્રિરેશ માટરે પણ એક દ્ાર િતુરં. અનરે રરંગમરંચ 
પર પ્રિરેશ માટરે પણ એક જ દ્ાર િતુરં. એક કરે બરે પાત્રિાળારં ‘રૂપકો’ માટરે આથી 
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વિશરેષની જરૂર પણ ન િતી. આ નાટ્યમરંડપમારં પ્રરેક્ષકો કદાચ ભતૂવમ પર બરેસતા િશરે.

સરંસકૃત નાટકની વનમા્કણ–તકનીક : નરેપથયમારંથી ‘રરંગ’ પર પ્રિરેશ તથા 
વનષક્રમણ માટરે જ રે બરે દ્ાર િતારં તરેની પર પડદા િતા, જ રેનરે માટરે ભરતરે તરેમ જ 
બધા નાટ્યલરેખકોએ ‘પટી’/‘અપટી’ કરે પટ શબદો િાપયા્ક છરે. એિુરં કોઈ નાટક 
નથી કરે જ રેમારં ‘પટાક્ષરેપરેણ’, ‘અપટીક્ષરેપરેણ’ જ રેિો રરંગવનદદેશ (stage-direction) ન 
િોય. મતૂળ તો દ્ારમારંથી નજરરે  પડતી નરેપથયકક્રયા અનરે અિરજિરનરે ઢારંકિા આ 
પડદાનો ઉપયોગ થતો. પણ તરેનો નાટ્યાતમક (dramatic) ઉપયોગ પણ ખતૂબ 
જ થયો છરે. પાત્રના પ્રિરેશ સમયરે ભાિાવભવયવકત આ ‘પટી-અપટી’ દ્ારા કરાતી 
અનરે એના ભાિનરે અનુકતૂળ રિુિાઓ ગિાતી.

બીજો એક પડદો ‘રરંગપીઠ’ અનરે ‘રરંગશીષ્ક’ની િચચરે પણ િતો, જ રેનરે 
‘યિવનકા’ નામ આપયુરં છરે. નાટકની શરૂઆત પિરેલારં જ રે 19 પ્રકારના પતૂિ્કરરંગ 
ભરતરે િણ્કવયા છરે તરેમારંના નિ પતૂિ્કરરંગો ‘યિવનકા’ની પાછળ થતા, જ રે કલાકારોથી 
સરંબરંવધત છરે. દા. ત., સરંગીતકારોનુરં ‘િરેકદકા’ પર આિીનરે બરેસિુરં, િાદ્ોના સતૂર 
મરેળિિા ગાયકોનુરં િાદ્ો સાથરે સિરસરંમરેલન િગરેરરેનો સમાિરેશ થતો.

બાકીના દશ પતૂિ્કરરંગ ‘યિવનકા’નુરં ‘આસતરણ’ થયા પછી થતા, જ રે દ્ારા 
કલાકારો પ્રરેક્ષકો સાથરે તરેમ જ રરંગદરેિતાઓ સાથરે તાદાતમય સાધતા.

આ યિવનકા એક જ વયવકત ખસરેડતી. કડી પર લટકાિરેલી ‘યિવનકા’ની 
દોરી કરે તારના છરેડાઓ બારંધિા માટરે ‘રરંગ’ના થારંભલા પર નાગદરંત ખતૂરંટીઓ 
િતી. તરેિી જ ખતૂરંટીઓ દ્ારની બારસાખ પર િશરે જ રેના પર ‘પટી’ બારંધિામારં 
આિતી. દ્ારમારંથી પ્રિરેશતુરં પાત્ર પ્રરેક્ષકો બરાબર જોઈ શકરે તરે માટરે આ ખતૂરંટીઓ 
ન દરેખાય તરેિી રીતરે કરિાનુરં ભરતરે કહુરં છરે.

આ ઉપરારંત પણ એક પડદો-જ રેનો ભરતરે તરે રરંગ-ઉપકરણો(stage-equip-
ment)નો કાયમી ભાગ ન િોિાથી ઉલરેખ નથી કયયો તરે ‘વચત્રયિવનકા’ પણ રરંગ 
પર િપરાતો િતો. દરરેક નાટ્યકારરે  વભન્ન-વભન્ન પ્રકારની નાટ્યાતમક અસરો 
ઊભી કરિા તરેનો ઉપયોગ કયયો છરે. જ રેમ કરે, પાત્રનો ‘આસનસથ પ્રિરેશ’, એકાએક 
પાત્રનુરં સટરેજ પર છતુરં થિુરં િગરેરરે . બરે વયવકતઓ આ ‘વચત્ર-યિવનકા’ પકડી રાખરે, 
તરેની પાછળ પાત્ર આિીનરે આસન પર ગોઠિાય નરે પછી ‘યિવનકા’નરે ખસરેડી 
લરેિાય. િાલમારં પ્રચવલત ઘણી પ્રાદરેવશક નાટ્યપ્રણાલીઓ આ વચત્રયિવનકાનો 
ઉપયોગ કરરે  છરે.

સતરંભોનરે કારણરે રરંગમરંચના કરેટલાક સપષ્ટ વિભાગો પડતા, જ રેિા કરે, 
ચાર-ચાર સતરંભોથી સમવનિત બરે ‘મતિિારણી’, તરેમની મધયમારં ‘રરંગપીઠ’, આ 
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ત્રણરેયની પાછળ ‘રરંગશીષ્ક’ અનરે તરેની પર ‘કતૂતપ’ માટરેની ‘િરેકદકા’ તથા તરેની 
બરંનરે બાજુએ આિરેલારં બરે દ્ાર. આ વિભાગોનરે અનુલક્ષીનરે ભરતરે વિવભન્ન કક્ષાના 
વિભાગોની કલપના કરી છરે. સરંસકૃત નાટકોમારં બરે, ત્રણ કરે કોઈ િાર ચાર દૃશયો 
એકસાથરે ભજિાતારં િોય છરે. આ દરરેક જુદી-જુદી કક્ષામારં ભજિાય. દા.ત., 
‘મૃચછકકટક’મારં પ્રથમ અરંકમારં શકાર િસરંતસરેનાની પાછળ પડ્ો છરે. રાવત્રના 
સમયરે વનજ ્કન રસતા પર તરે દોડતી આિરે છરે. એટલરે તરે ‘રરંગપીઠ’ પર આિરે 
છરે, જ રે મુખય અવભનયસથળ છરે. શકાર અનરે તરેના સાથીથી બચિા તરે જમણી 
બાજુની ‘મતિિારણી’ના સતરંભ પાછળ સરંતાઈ જાય. તરેના ઝારંઝરના અિાજથી 
ફરી શકાર તરેની પાછળ પડરે. તયારં ચારુદતિની િિરેલીનુરં દ્ાર ખતૂલરે. આ િિરેલીનુરં 
આરંગણ સામરેની ‘મતિિારણી’મારં કલપી શકાય. આમ, વનજ ્કન રસતો અનરે િિરેલીનુરં 
આરંગણ એમ બરે વભન્ન કક્ષાઓ કલપી શકાય.

ભરતરે િણ્કિરેલી ચાર (િધુ પણ િોઈ શકરે) પ્રિૃવતિઓમારં દ્ારોનો ઉપયોગ 
જુદી-જુદી રીતરે કરિાનુરં કહુરં છરે. દાવક્ષણાતય પ્રિૃવતિમારં અવભનરેતાની જમણી 
બાજુનુરં દ્ાર પ્રિરેશ માટરે િપરાતુરં અનરે ડાબી બાજુનુરં વનષક્રમણ માટરે. ઓડ્રમાગધી 
પ્રિૃવતિમારં તરેથી ઊલટુરં થતુરં. તરેમ જ એક પાત્ર ‘ઘર’મારં દાખલ થાય તો તરે અરંદર 
ગણાતુરં અનરે પછીથી દાખલ થનાર બિાર ગણાતુરં, િગરેરરે .

સરંસકૃત નાટકોની મરંચ પર રજતૂઆતની કલપના જ કરિી પડરે, તરેમ પ્રરેક્ષકોની 
કલપના ઉતિરેવજત પણ કરાતી; કારણ કરે તરેમારં દૃશયરચના જ રેિારં સથતૂળ ઉપકરણો 
િજય્ક છરે. પણ દૃશયોનરે વચત્રાતમક ભાષા દ્ારા અવભનરેતા સાકાર કરતો. 
‘મૃચછકકટક’ના વિદતૂષકરે િસરંતસરેનાની ભવય અનરે સમૃદ્ધ િિરેલીનુરં વચત્ર શબદો 
અનરે અવભનય દ્ારા જ ઊભુરં કરરેલુરં છરે.

સરંસકૃત નાટક કલપના પર આધાકરત િોિાનરે કારણરે ‘સિગત’, ‘જનારંવતક’, 
‘આકાશભાવષત’, ‘પકરક્રમણ’ દ્ારા પાત્ર પોતાની ઓળખ આપરે, િરેશભતૂષા 
અનરે રરંગભતૂષામારં વિવશષ્ટ રરંગો દ્ારા પાત્રોની ઓળખ અપાતી. તરેમનારં વિવશષ્ટ 
ઉપકરણ િગરેરરે  પ્રયુવકતઓનો ઉપયોગ વિશરેષ થતો.

ભરતરે બરે પ્રકારની પ્રયોગશૈલીઓ િણ્કિી છરે : ‘લોકધમથી’ અનરે ‘નાટ્યધમથી’. 
દરરેક સરંસકૃત નાટકમારં આ બરંનરે શૈલીઓ એકસાથરે િધતાઓછા પ્રમાણમારં િોઈ 
શકરે. પણ લોકધમથીનો અનુિાદ વિવશષ્ટ પ્રકારની (stylised) ‘િાસતિલવક્ષતા’ 
કરી શકાય. કથકવલમારં િાસતિિાદી દૃશયો તરેની સાક્ષી પતૂરરે  છરે.

કતૂતમપલમ્ : સરંસકૃત નાટ્યની પરરંપરા દશા્કિતો કરેરળના મરંકદરનો અરંતગ્કત 
વિભાગ. ભરતિવણ્કત સરંસકૃત નાટ્ય એક માત્ર કરેરળની સરંસકૃત નાટ્યપરરંપરા 
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કતૂકટયાટિમમારં જ જોિા મળરે છરે. તરેના નાટ્યમરંડપ ઉપર પણ ભરતિવણ્કત 
નાટ્યમરંડપની છાપ દરેખાય છરે. આમ છતારં કતૂકટયાટિમ્ તથા કતૂતમયલમ્ પર 
પ્રાદરેવશક અસર પણ એટલી જ સપષ્ટ છરે.

લગભગ નિમી-દશમી સદી પછી ભારતમારં પ્રાદરેવશકતાનો એક જુિાળ 
ફરી િળો િતો તરેની અસર પ્રદરેશોનારં ભાષા, સાકિતય તથા વિવભન્ન કલાઓ 
અનરે સથાપતય ઉપર પણ પડી િતી.

આ પ્રાદરેવશકતાની અસર નીચરે કતૂકટયાટિમ્ અવસતતિમારં આવયુરં અનરે તરેમારં 
થયરેલા કરેટલાક ફરેરફારોનરે લીધરે તરેના નાટ્યમરંડપ ઉપર પણ તરેની અસર પડી અનરે 
તરે સમયની એટલરે કરે ઈ. સ. નિમી-દસમી સદીના કરેરળના વિવશષ્ટ સથાપતયની 
તથા તરેની ભૌગોવલક પકરવસથવતની અસર પણ તરેના નાટ્યમરંડપ કતૂતમપલમ્ ઉપર 
દરેખાય છરે.

કુતમપલમ્ – િડક્નુાયન કુતમપલમ્ (વત્રચુર) નાટ્યમરંડપ

કરેરળના મરંકદરનો કુતમપલમ્ અરંતગ્કત વિભાગ છરે. તયારંનારં મરંકદરોની 
રચના કરંઈક આિા પ્રકારની િોય છરે : વિશાળ ચોગાન, તરેની ફરતરે કોટ જ રેિી 
દીિાલ, તરે દીિાલમારં ચાર કદશામારં ચાર દ્ાર ગોપુરમ્; ચોગાનની મધયમારં એક 
કાષ્પટિીઓની બનરેલી જાળીદાર દીિાલ (barrier) ચોરસ આકારની, તરેની 
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અરંદર વભન્ન વભન્ન કરે એક યા બરે દરેિોનારં મરંકદર; દરેિનુરં જ રે બાજુ મુખ િોય તરેની 
જમણી બાજુએ પણ પરેલા ચતુષકોણ(ચુદ્રમયલમ)ની બિાર વિકૃષ્ટ આકારનુરં 
કતૂતમપલમ્ િોય છરે.

મરંકદરના વિશાળ ચોગાનમારંથી જોતારં ઊંચરેથી નીચરે ઢળતા છાપરાના 
આચછાદનિાળુરં કતૂતમપલમ્ ભિન દરેખાય છરે. છતની ચાર કોણરરેખાઓ તરેની 
ઉપરની મધયરરેખા(ridge)નરે બરંનરે છરેડરે મળરે છરે. આ મધયરરેખા પર ત્રણ સુરંદર 
કળશ મતૂકરેલા િોય છરે જ રે મરંકદરનારં વશખરો પર પણ િોય છરે.

વત્રચુરના કતૂતમપલમના પ્રરેક્ષાગૃિના છતનો ક્રૉસ સરેકશન દશા્કિરેલ છરે.

કતૂતમપલમનુરં આચછાદન તરેના ત્રણ-ચતુથાિંશ ભાગનરે ઢારંકી દરે છરે. આટલુરં 
ઢાળિાળુરં આચછાદન કરિાનુરં કારણ કરેરળની અવતિૃવષ્ટથી તરેનરે રક્ષણ મળરે 
તરે માટરે છરે. અનરે આ છત પણ તરેની ગુફાઓ (caves) પાસરે આિતારં સપાટ 
જમીનની સમારંતર થઈ જાય તરેનુરં પણ કારણ એ જ છરે. આચછાદનના ચાર ખતૂણરે 
ચાર નાગ ફરેણ ચઢાિરેલી મુદ્રામારં રિરેલા િોય છરે.

કતૂતમપલમ્ પથથરના અવધષ્ાન પર ઊભરેલુરં છરે. તરેની ‘દીિાલો’ ઊભી 
તથા આડી કાષ્પટિીઓથી જાળીદાર લાગરે છરે, જ રે અવધષ્ાન પર વસથત છતના 
પાટડાનરે ટરેકિતા સતરંભોની િચમારં જોડાયરેલી છરે. આિા સતરંભોની મોટા કતૂતમપલ-
મમારં ત્રણ, તો નાનામારં બરે િાર િોય છરે.

કતૂતમપલમ્ અરંદરથી એક કાષ્ની ગુિાનો ખયાલ આપરે છરે. તરેના ક્ષરેત્રફળના 
બરે સરખા ભાગ કરી એક ભાગમારં પ્રરેક્ષકોનરે જમીન પર બરેસિાની વયિસથા છરે તો 
બીજા ભાગમારં રરંગ તથા તરેની પાછળ દીિાલ અનરે તરેની પાછળ નરેપથય આિરેલુરં 
િોય છરે. નરેપથય અનરે રરંગની દીિાલમારં કરંઈક સારંકડારં લાગરે તરેિારં, બરે દ્ાર િોય છરે.

ચતુરસ્ આકારનો આ રરંગ પથથરના અવધષ્ાન પર છરે. આ અવધષ્ાનની 
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આકૃવત કતૂતમપલમના અવધષ્ાનની આકૃવત પ્રમાણરે અનરે એ બરંનરેની મરંકદરના 
અવધષ્ાન જ રેિી જ િોય છરે.

રરંગની ઉપર પણ છત િોય છરે જ રે ચાર સરંઘાડા પર ઊતરરેલા વિવભન્ન 
આકારના કુરંભોની આકૃવતઓથી અલરંકૃત સતરંભો પર ટરેકિી િોય છરે. આ સતરંભો 
લાલ રરંગની લાખથી રરંગાયરેલા િોય છરે અનરે કાળી રરેખાઓથી કુરંભોનરે અલગ 
પાડિામારં આવયા િોય છરે.

રરંગની છત ઊંધા પાડરેલા વિશાળ ચોરસ પાત્રના આકારની િોય છરે જ રેની 
ધારો પર અરંદરના ભાગમારં રામાયણ, મિાભારત કરે ભાગિતના વિવભન્ન પ્ર-
સરંગોનારં અધ્કવશલપો કોતરરેલારં િોય છરે. છતની મધયમારં અલરંકૃત પટિીઓથી નિ 
ખાનારં પાડી મધયમારં નાટ્યપ્રણરેતા, બ્રહ્ા તથા તરેમની ફરતરે અષ્ટ કદકપાલો 
કરંડારરેલા િોય છરે.

રરંગની છતનરે આટલુરં સતૂક્મ અલરંકરણ કરિા પાછળ બરે િરેતુ િોઈ શકરે : તરેનરે 
પવિત્રતા (ritualistic character) આપિાનો અનરે છતની સપાટ લીસી ભતૂવમનરે 
વિભાવજત કરી નટોના સરંિાદો અનરે સરંગીતના સિરોનુરં યોગય ધિવનપ્રસારણ 
કરિા(accoustics)મારં સિાયરૂપ થિાનો.

જતૂનામારં જતૂનુરં કતૂતકપલમ્ લગભગ ચારસો િષ્કનુરં છરે. તરે સરંસકૃત નાટ્યપરરંપ-
રાનો એક માત્ર અિશરેષ છરે.

પવશ્મનાં નાટ્યગૃહો

પવશ્મનુરં નાટ્યગૃિ નટ-પ્રરેક્ષક સરંબરંધની દૃવષ્ટએ િતુ્કળાકાર યાત્રા પતૂરી કરી 
ચતૂકયુરં જણાય છરે. પ્રારરંભ એનો થયો પ્રરેક્ષકોથી લગભગ ઘરેરાયરેલા નટચમતૂની 
પ્રસતુવતિાળા નાટ્યગૃિથી અનરે આજ રે ફરી એ જ પ્રકારનારં નાટ્યગૃિો કરે એિા 
આયોજનિાળા મુકતારંગણમારં ખુલા આકાશ નીચરેના પ્રયોગો અથિા પરેક્ષકો િચચરે 
રિરે અનરે નટો ચોતરફ િોય એિા વથયરેટર સુધીના પ્રયોગો નાણી જોિાયા છરે.

પ્રસતુવત દરવમયાન નટ અનરે પ્રરેક્ષક આમનરે-સામનરે િોય તો 180 અરંશમારં 
એનુરં આરંવશક દશ્કન થાય અનરે પ્રરેક્ષકોથી ઘરેરાયરેલા નટરે 360 અરંશના સમગ્મારં 
‘અવભનય’ કરિાનો િોય તો પ્રસતુવતનુરં વયાકરણ બદલાય અનરે જીિનદશ્કન 
પણ અવખલાઈિાળુરં બનરે એ વિચારધારા નાટ્યગૃિો માટરે વનણા્કયક રિી છરે; તો 
નાટ્યલરેખન, વિવિધ પ્રકારના કલાકીય િાદો (િાસતિ, અવસતતિ, અવભવયવકત 
િગરેરરે ), વિવિધ દરેશકાળ મુજબની નાટ્યપ્રણાલીઓ, િગ્કસરંબરંધો પણ નાટ્યગૃિ 
વિશરેના વનણ્કયમારં મિતિનારં ગણાયારં છરે.



154 નાટક દરેશવિદરેશમારં

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

જ રેના અિશરેષો ઉપલબધ બનયા છરે એ ગ્ીક વથયરેટર પિ્કત ઢોળાિરે દસથી 
બાર િજાર પ્રરેક્ષકોની બરેઠકવયિસથાિાળુરં અનરે સામરે નીચરેના મરેદાનમારં અધ્કિતુ્ક-
ળાકાર મરંચનભતૂવમ ધરાિતુરં નાટ્યગૃિ િતુરં. એના ‘પ્રોસીવનયમ’મારં નટો અવભનય 
કરતા અનરે સરંગીતકારો બરેસતા. આિુરં વથયરેટર એવપડોરસ ખાતરે મળરે છરે. નટની 
મરંચનભતૂવમની બાજુમારં ‘ગ્ીનરૂમ’ કિીએ તરેિા ખરંડો રિરેતા અનરે એમારં િરેશભતૂષા 
તથા મિોરારં સચિાતારં. નાટ્યપ્રસતુવતમારં શરૂમારં એક નટ, પછી બરે અનરે ત્રણ નટો 
અનરે સામરે 

ગ્ીસનુરં એવપડોરસ વથયરેટર

નટિૃરંદની પ્રણાલી િતી. રોમન વથયરેટર લગભગ ગ્ીકનરે નમતૂનરે બરંધાયુરં િતુરં; 
જ રેમારં નટનરે થોડો ઊંચો મરંચ મળતો. નટ અનરે પ્રરેક્ષકનરે ચોતરફથી આિરી લરેતી 
દીિાલ બારંધિામારં આિતી. દૃશયપકરિત્કન માટરે કોઈ વયિસથા નિોતી, પરરંતુ 
ચમતકારો પ્રસતુત કરિાની પ્રયુવકતઓ માટરે સથાન િતુરં.

પછીથી વરિસતી ધમ્કના પ્રચાર અથદે શિરેરમારં જુદરે જુદરે સથળરે અનરે જાિરેર 
મરેદાનોમારં ઊંચરે બારંધરેલા મરંચો પર નાટકો થિા લાગયારં, જ રેમારં પ્રરેક્ષકોનરે મોટરેભાગરે 
ચારરેબાજુથી મરંચન જોિાનો મોકો મળતો. આ મરંચો કયારરેક શિરેરમારં એક સથળરેથી 
બીજ રે સથળરે ખસરેડાતા અનરે પ્રરેક્ષકોનરે નીવતબોધ કરાતો. સોળમી સદીમારં ઇંગલ-ૅ
નડમારં પવથકાશ્મોમારં પ્રરેક્ષકોના મનોરરંજન માટરે કામચલાઉ રરંગસથળથી શરૂ કરી 
નટ-નાટ્યકાર શરેકસવપયરરે  જ રે રરંગસથળ લરંડનમારં ટરેમસ નદીનરે કારંઠ રે અનરે સટ્રટૅફડ્ક-
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અપૉન-એિન ખાતરે નાટ્યગૃિો બારંધયારં, તરેમારં ગોળાકારરે  ગૅલરીઓમારં બરેઠરેલા કરે 
જમીન પર ઊભરેલા પ્રરેક્ષકોમારં િચચરે ધસતા મરંચિાળારં (thrust) રરંગસથળ િતારં. 
એમારં પણ તખતાની નીચરેથી પાત્ર દરેખા દરે એ માટરેનારં બારણારં (traps) તરેમજ 
બારીએ ઊભરેલારં કરે ઉપરનરે માળરેથી પાત્રો અિતરી શકરે એિી અનરેકમાળી નટભતૂ-
વમની પણ વયિસથા િતી. આ રરંગસથળમારં સરંવનિરેશ કરે બીજી તખતાની સામગ્ીનો 
ઉપયોગ નિોતો થયો.

રોમન વથયરેટર

દૃશયનુરં નામાવભધાન કરિા પાકટયાનો ઉપયોગ થતો કરે પછી સરંિાદોમારં 
એનુરં િણ્કન થતુરં. શરેકસવપયરનારં અનરેક નાટકોમારં આિી મરંચન- ભતૂવમ અનરે એના 
નટ-પ્રરેક્ષક-સરંબરંધનારં ઉદાિરણો મળરે છરે. ઇટાલીમારં નટકરેનદ્રની નાટ્યપ્રણાલી 
ધરાિતારં કૉમરેકદયા-દરે લ-આટ્કની પ્રસતુવત પાછળ ચીતરરેલા પડદાિાળા મરંચો પર 
થતી અનરે મોટરેભાગરે એ ભારતીય લોકનાટ્યની નજીકનુરં સિરૂપ િતુરં. જયારરે  ભદ્ર-
િગથીય વથયરેટર મોટારં મિાલયોમારં બરંધબારણરે ઝાકઝમાળ ચીતરરેલા પડદા સાથરે 
રજતૂ થતુરં. એમારં પ્રરેક્ષકોની બરેઠકવયિસથા ઉપર ખાસ ધયાન અપાતુરં. 1580મારં 
ઇટાવલયન પુનજા્કગૃવત (રરેનરેસારં) દરવમયાન આ પ્રકારનુરં ‘તયાત્રો ઑવલવમપકો’ 
બરંધાયુરં િતુરં. એમારં નયનરમય વશલપસથાપતય, સતરંભો િગરેરરે  ધયાન ખરેચતારં અનરે 
ભવય ઇમારતો અનરે સવન્નિરેશોના આભાસ ઉતપન્ન કરતા પડદાનો ઉપયોગ 
થતો. રરંગભતૂવમમારં વનણા્કયક બનરેલા સથપવતનુરં આ પ્રદાન િતુરં.
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1618મારં બરંધાયરેલા વથયરેટર ફનદેસમારં મરંચનરે ઢારંકતા મુખય પડદા માટરેની પ્રો-
સીવનયમ-આક્કથી આજના પાશ્ાતય પ્રકારના વથયરેટર િૉલની રચનાનો પ્રારરંભ 
થતો દરેખાય છરે. એમારં ઊંચા બારંધરેલા મરંચની સામરે અધ્કિતુ્કળાકારરે  પ્રરેક્ષકોનરે 
બરેસિાની જગયા િતી, જ રેથી પ્રરેક્ષાગૃિની કોઈ પણ બરેઠકમારંથી આખો તખતો 
દરેખાય અનરે સવન્નિરેશના પકરપ્રરેક્યનો અનુભિ થાય. મરંચની ત્રણરેય બાજુ ત્રણ-
-ચાર માળની 

શરેકસવપયરનુરં વથયરેટર

ગૅલરીઓમારં ઉચચ ભદ્રિગ્ક માટરે બરેઠકની વયિસથા રખાતી, જ રે મોટરેભાગરે 
ઘોડાની નાળના આકારની યાદ અપાિતી. ઇટાલીના આ સથાપતય અનુસાર 
ફાનસ, ઑવસટ્રયા, બિરેકરયા અનરે ઇંગલૅનડમારં નાટ્યગૃિો 19મી સદી સુધી બરંધાયારં. 
ભારતમારં પણ આ જ વથયરેટરનરે નમતૂનરે નાટ્યશાળાઓ બરંધાઈ િતી.

પ્રથમ મુરંબઈમારં, અનરે પછી અનરેક શિરેરોમારં, આિારં જ રે બરંધ વથયરેટરગૃિો 
બરંધાયારં, એમારં નટો માટરેના ઊંચા મરંચનરે ઢારંકિા પડદો રિરેતો. એ પડદો લટકા-
િિા પ્રોસીવનયમની પાછળ વયિસથા રિરેતી. ઉપર મતૂકરેલારં પ્રકાશનારં સાધનોનરે 
ઢારંકિા ઝાલરો બરંધાતી. મરંચનો ડાબો-જમણો ભાગ ઢારંકિા મોટરે ભાગરે લાકડાની 
ફરેમ ઉપર ખીલી ઠોકરેલા કાળા રરંગના કપડાની વિરંગનો ઉપયોગ થતો. એ વિરંગની 
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િચચરેની જગયામારંથી પાત્રોનુરં આિાગમન થતુરં. પ્રારરંભની ‘જતૂની ગુજરાતી રરંગ-
ભતૂવમ’મારં (અનરે દરેશમારં જ રેનરે ‘પારસી રરંગભતૂવમ’ તરીકરે ઓળખાિાય છરે તરેમારં) 
પડદાઓ િપરાતા, જ રેના ઉપર નાટકનારં વચવત્રત દૃશયોરાજમિરેલ, જ રંગલ કરે 
ઉદ્ાનો, રાજમાગયો દૃશયમાન થાય. આ બધારંની પાછળ આખા મરંચનરે પાછળથી 
ઢારંકતો મોટરે ભાગરે કાળા કરે સફરેદ રરંગનો સાઇકલોરામા રિરેતો. મરંચનરે ડાબરે-
-જમણરે કરે પાછળ નટોની િરેશભતૂષા-રરંગભતૂષા માટરેના ખરંડો (ગ્ીન રૂમ) િોય, 
સવન્નિરેશનરે સરંઘરિા અનરે બનાિિાની વયિસથા િોય. પ્રકાશ અનરે સરંગીતનારં 
સાધનોના ઉપયોગ માટરેની વયિસથા િોય. બિુ શરૂઆતમારં િાદ્કારો અનરે 
ગાયકો તખતા અનરે પ્રરેક્ષકગૃિની િચચરેના ખાડામારં કરે મરંચની ડાબરે કરે જમણરે 
વનવશ્ત જગયામારં બરેસતા.

બૉમબરે વથયરેટર

પ્રરેક્ષકગૃિમારં મરંચનરે થોડરે દતૂર બરેઠકવયિસથા રખાતી, જ રેમારં પ્રરેક્ષકોની ખરીદ-
શવકત પ્રમાણરે જુદા જુદા પ્રકારની બરેઠકો ગોઠિાતી. કરેટલરેક સથળરે મરંચમારં થોડો 
આગળ પડતો ઢોળાિ રખાતો; પરરંતુ િિરે ઘણરે અરંશરે પ્રરેક્ષકગૃિમારં જ ઢોળાિ 
રખાય છરે, જ રેથી આગળ બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો પાછળ બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકોનરે જોિામારં અિરોધ 
ઊભો ન કરરે . આ બરેઠક- વયિસથા પણ થોડાક િતુ્કળાકારમારં રાખિામારં આિરે 
છરે. આ પ્રરેક્ષાગૃિ બરે માળનારં પણ િોઈ શકરે. પ્રારરંભનારં પ્રરેક્ષાગૃિોમારં ડાબરે-જમણરે 
ત્રણ-ચાર માળમારં ખાસ પ્રરેક્ષકો માટરે નાની ગૅલરીઓ પણ રખાતી. પ્રરેક્ષાગૃિની 
બિાર નાટક પતૂિદે, િચચરે કરે પછી પ્રરેક્ષકો િરી-ફરી શકરે, જરૂરી જલપાન લઈ, 
સિસથ થઈ શકરે એ માટરેની સુવિધાઓ િોય; નાટક કરે વથયરેટર સાથરે સરંબરંવધત 
તસિીરો, પતૂતળારંઓ કરે માકિતીપ્રદ સાકિતય િોય, કદાચ થોડુરં સરંગીત સારંભળ-
િાની વયિસથા પણ િોઈ શકરે. આ જગયા ‘ફૉયર’ કિરેિાય છરે.

એની બિાર કટકકટ ખરીદિાની વયિસથા (બૉકસ ઑકફસ), િાિનો 
રાખિાની વયિસથા, રરેપટ્કરીનારં ચાલુ અનરે ભાવિ નાટકોની જાિરેરાતોનારં પાકટયારં, 
કદાચ થોડારં વચત્રો કરે વશલપો, નાટક વિશરેનારં આકષ્કક સતૂત્રો િગરેરરે  િોઈ શકરે.
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સારંપ્રત બરંધ વથયરેટર

યુરોપનરે નમતૂનરે ભારતમારં બરંધાયરેલારં મોટા ભાગનારં રરંગગૃિોનુરં આ િણ્કન 
છરે. સરંસકૃત પ્રણાલીના ચતુરસ્, ત્રયસ્ અનરે વિકૃષ્ટ રરંગગૃિો અનરે કતૂતમપલમ્ 
િગરેરરે  પણ બરંધ રરંગગૃિો જ છરે, પરરંતુ એનારં વિચાર, માપ કરે વયિસથા પ્રમાણરે 
ભારતનારં કોઈ નાટ્યગૃિો બરંધાયારં નથી. (આ રરંગગૃિો વિશરે અગાઉ આ પ્રકર-
ણમારં ચચા્ક કરી છરે.) પરરંતુ આપણારં પરરંપકરત લોકનાટ્યમારં રરંગસથળ એટલરે કરે 
નટોના અવભનયની જગયા જુદા જુદા પ્રકારની અનરે આકારની રિરેતી. મોટરેભાગરે 
પ્રરેક્ષકો ચારરેય કરે ઓછામારં ઓછી ત્રણ બાજુથી રરંગકમ્ક વનિાળતા (આની ચચા્ક 
પણ અગાઉ આ પ્રકરણમારં કરી છરે.) શરેરી નાટકોમારં રરંગસથળ અનરે પ્રરેક્ષકો દ્ારા 
જોિાની જગયા ઉપલબધ જગયા પ્રમાણરે સગિડ પ્રમાણરે આપોઆપ વનવશ્ત થતી 
રિરેતી િોય છરે.

પરરંતુ પરરંપકરત ભારતીય નાટ્યસથળો અનરે પ્રરેક્ષક-વયિસથાના કરે શરેરી 
નાટકના મરંચનમારં વિચાર કરે અનુભિનો લાભ સારંપ્રત ભારતીય નાટ્યગૃિોના 
બારંધકામમારં કયારંય લરેિાયો નથી, એ ખાસ નોંધિુરં જોઈએ. અતયારરે  ભારતમારં 
જુદા પ્રકારના નટ-પ્રરેક્ષક-સરંબરંધનરે પ્રસતુત કરતારં થોડારં વિવશષ્ટ નાટ્યગૃિો બરંધાયારં 
છરે (પૃથિી વથયરેટર–મુરંબઈ, રરંગમરંડળ–ભોપાલ િગરેરરે ), જ રેમારં નટનુરં રરંગસથળ પ્રરેક્ષ-
કોની િચચરે ધસી જતુરં િોય અનરે પ્રરેક્ષકો ત્રણ કરે ચારરેય બાજુએથી એ વનિાળતા 
િોય. જોકરે એમારં પણ વિદરેશી અખતરાઓનુરં જ અનુકરણ છરે.
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આધુવનક વથયરેટરનુરં અરંતરરંગ

નટની રમણભતૂવમ અનરે પ્રરેક્ષકોનરે વનિાળિાની જગયા એ માત્ર ભૌગોવલક 
કરે ભૌવતક સીમાઓ જ માત્ર નથી, પરરંતુ નટ અનરે પ્રરેક્ષક િચચરેના સરંબરંધનરે અનરે 
કલાની પ્રસતુવત અનરે એના ભાિનની પ્રકક્રયાનરે સપશદે છરે. આના અનરેક અખત-
રાઓ કરતારં કરતારં પવશ્મનારં અનરેક નાટ્યગૃિોમારં ભૌવતક અનરે ભૌગોવલક રીતરે 
પણ અવભવયવકત મળી છરે. દા. ત., નટની રમણભતૂવમ િચચરે િોય અનરે પ્રરેક્ષાગાર 
એની ચોતરફ િોય. એક એિો મોટો ખરંડ િોય જ રેમારં પ્રરેક્ષકોનરે ઇચછા મુજબ 
બરેસાડો અનરે િચચરેની ખાલી જગયામારં નાટકના પ્રતયાયનની જરૂરત મુજબ 
નટના અવભનયની જગયાઓ રાખો. સાથરેના રરેખાવચત્ર પરથી પણ એ સપષ્ટ 
થશરે. બરંગાળના નાટ્યલરેખક-કદગદશ્કક બાદલ સરકારરે  કૉલકાતાના એક પુસત-
કાલયના મોટા ખરંડમારં પ્રરેક્ષકોનરે ડાબરે, જમણરે, િચચરે, ચોતરફ કરે આડીઅિળી 
િરોળોમારં બરેસાડીનરે વિવશષ્ટ નાટ્યપ્રસતુવતઓ દ્ારા નિા પ્રકારનો નટ-પ્રરેક્ષક-
સરંબરંધ અનરે પ્રતયાયનપ્રકક્રયા વસદ્ધ કરી આપયારં છરે. યુરોપમારં વપસકાટર, મરેયર- 
િોલડ, ગતોવસકી, પીટર બ્રુક િગરેરરેએ આિા અનરેક પ્રયોગો કયા્ક છરે; કારણ કરે તયારં 
સથપવત અનરે નાણારં રોકનાર પકરબળો કરતારં કલાકારો કલાપ્રિૃવતિનરે કરેનદ્રરે રિરે છરે.

નટની રમણભતૂવમની આગળનો ઍપ્રનનો ભાગ ધીમરે ધીમરે ચોરસ થાય, 
પડદો ઉપરથી પડરે કરે િચચરેથી ખતૂલરે, સરંગીતકારો માટરેની જગયા મરંચ અનરે પ્રરેક્ષા-
ગૃિની િચચરે રિરે કરે ડાબરે-જમણરે મુકાય, તખતો પાછળથી આગળ આિતારં સિરેજ 
ઢળતો રિરે કરે સપાટ બનરે, અથિા સામરેની બરેઠકવયિસથામારં ઢોળાિ બનાિિામારં 
આિરે, પ્રકાશ-આયોજન માટરેની વયિસથા પ્રરેક્ષકોની પાછળ રાખિામારં આિરે કરે 
મરંચના ડાબરે કરે જમણરે ઉપર રિરે, દૃશયપકરિત્કન માટરે તખતાનો િચચરેનો ભાગ 
ઘતૂમતો (revolving) થાય કરે તખતાની નીચરેથી ઉપર જતી ભતૂવમની સિલત િોય 
(જ રેથી એક દૃશય ચાલતુરં િોય તયારરે  બીજા દૃશયનો સવન્નિરેશ તૈયાર થઈ શકરે 
અનરે પ્રકાશપકરિત્કન થતારં નિુરં દૃશય જોિા મળરે), િગરેરરે  નાનારંમોટારં પકરિત્કનો 
વસિાય પ્રોસીવનયમ આક્ક(દશ્કનની કમાન)િાળી રરંગભતૂવમમારં િજી આજ સુધી 
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નટ-પ્રરેક્ષક સરંબરંધ યથાિત્ આમનરે-સામનરે વસથવતનો રહો છરે.

સારંપ્રત પ્રાયોવગક વથયરેટર, જ રેમારં અવભનયસથળ કરેનદ્રમારં છરે અનરેપ્રરેક્ષકો ચોતરફ 
બરેસરે છરે. આ રરેખાવચત્ર િૉવશરંગટન વિશ્વવિદ્ાલયના વથયરેટરનુરં છરે.

એનરે જ સમારંતર છરેક િીસમી સદીની શરૂઆતથી દીિાલપતૂયા્ક, ખોખાબરંધ 
સવન્નિરેશિાળા વથયરેટરમારંથી બિાર નીકળી જાિરેર સથળોએ મુકત-આકાશી 
મરંચનો ચાલુ રહારં. એમારં કયારંક નટોનરે માટરે મુકત-આકાશી મરંચનસથળ (open 
air theatre) રિરે છરે, તો ઘણરે સથળરે નટો િચચરે અનરે પ્રરેક્ષકો એમનરે ઘરેરીનરે બરેસરે 
છરે (શરેરી નાટકો). અમરેકરકામારં એક એિુરં વથયરેટર પણ બરંધાયુરં છરે કરે જ રેમારં નટો 
ચોતરફ અવભનય કરરે , અનરે પ્રરેક્ષકો િચચરે િોય, આ બધા પ્રયોગો મોટરેભાગરે લો-
કાવભમુખ રરંગભતૂવમના સામાવજક સરંચરેતનાનારં નાટ્યમરંચનો માટરે થયારં છરે. સમતૂિ-
માધયમોના બિોળા પ્રચાર-પ્રસાર સાથરે રરંગભતૂવમનારં કાય્કક્ષરેત્ર અનરે િરેતુ બદલાયારં 
છરે એિુરં ઘણા રરંગકમથીઓ અનુભિરે છરે, એથી એક જ ભતૂવમકાએ નટ-પ્રરેક્ષકો િોય 
અનરે પ્રસતુવત દરવમયાન પ્રરેક્ષકો પણ એ લીલા-નાટ્યમારં ભાગ લરે, એિુરં માનનારા 
બ્રાવઝલના ઑગાસટો બોઆલ અનરે તરેમના અનુયાયીઓ નિારં નિારં રરંગસથળોએ 
નાટ્યપ્રસતુવતઓ કરરે  છરે.

l



https://gujarativishwakosh.org/ebooks

4. નાટ્યવનમા્જણ

વથયેટર : ‘રરંગભતૂવમ’, એટલરે કરે મરંચન માટરેનુરં સથળ, તખતો કરે રરંગમરંચ, 
પ્રરેક્ષકોનરે બરેસિા માટરેની જગયા–પ્રરેક્ષાગાર કરે પ્રરેક્ષકગૃિ, રરંગિરેશભતૂષા કરિા અનરે 
સરંગીત, પ્રકાશ માટરેનારં સાધનો પ્રયોજિા માટરેનુરં નરેપથય, સવન્નિરેશ તૈયાર કરિા 
અનરે એનરે સરંઘરિા માટરેના ખરંડો, કટકકટબારી, િાિનો માટરેની જગયા, નાટ્યપ્ર-
સતુવતની જાિરેરાતો િગરેરરે  નાટ્ય-રજતૂઆત સાથરે સરંકળાયરેલી અનરે એ માટરે જરૂરી 
બનરેલી સગિડો ધરાિતી ઇમારત. મતૂળ ગ્ીક શબદ વથયરેટ્રોન એટલરે તો પિ્કત-
ઢોળાિરે ‘પ્રરેક્ષકોનરે બરેસિાની જગયા’ જ માત્ર; પણ એમારંથી વિકસરેલા ‘વથયરેટર’ 
શબદમારં એક છાપરા નીચરે સઘળા નાટ્યપ્રસતુવત-પ્રકારોની તૈયારી અનરે પ્રસતુવત 
માટરેની સિ્ક સિલતોનો સમાિરેશ થાય છરે. જોકરે નાટ્યપ્રસતુવતના બરે િજાર િષયોના 
ઇવતિાસમારં ‘વથયરેટર’ શબદનો વિવિધ સરંદભદે ઉપયોગ થતો રહો અનરે એ આિો 
અથ્કવિકાસ પામયો છરે : વથયરેટર એટલરે ઇમારત (‘પૃથિી વથયરેટર’), નાટ્યજતૂથ 
(‘ઇવનડયનનૅશનલ વથયરેટર’), કોઈ નટ, લરેખક કરે કદગદશ્કક(જ રેિી ભતૂવમકાઓ)નુરં 
વથયરેટર (દા.ત., ‘ચરંદ્રિદન મિરેતાનુરં વથયરેટર’ એટલરે એમનારં નાટકો, ‘જયશરંકર 
સુરંદરી’નુરં વથયરેટર એટલરે એમણરે ભજિરેલારં પાત્રો, ‘જસિરંત ઠાકરનુરં વથયરેટર’ 
એટલરે એમનારં કદગદવશ્કત નાટકો), કોઈ નાટ્યપ્રિાિ કરે વિચારધારાનુરં વથયરેટર 
(એવપક, ઍબસડ્ક વથયરેટર), સથળવિશરેષનુરં સતૂચન (‘શરેરી વથયરેટર’) િગરેરરે .

પ્રારરંભરે ગ્ીસમારં અધ્કગોળાકારરે  આિરેલા પિ્કતોના ઢોળાિરે બરેઠરેલા બિુસરંખય 
પ્રરેક્ષકો સામરે િચચરેની સપાટ જગયામારં નટો અવભનય કરતા, ‘ઑરકરેસટ્રા’ની 
બાજુમારં લાકડાનારં ઝતૂરંપડારં(skene)મારં નટો િરેશ બદલરે, (skene પરથી દૃશય માટરેનો 
scene શબદ બનયો છરે), સકરેનની બાજુની દીિાલ કરે રરંગસથળ માટરે િપરાતા શબદ 
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proskenion પરથી િાલનો proscenium પયા્કય વિકસયો, જ રે તખતા અનરે પ્રરે-
ક્ષકો િચચરેનો પડદો બારંધિા આજ રે િપરાય છરે. ગ્ીસના એવપડોરસમારં પ્રકૃવતનરે 
ખોળરે બરે કરે ત્રણ નટો અનરે િૃરંદ (chorus) દ્ારા પ્રસતુત પ્રારબધિાદી પાત્રો પ્રરેક્ષકો 
વનિાળતા; રોમનોએ નટપ્રરેક્ષકસરંપક્કની એ જ રચના બરંધ મિાલયમારં કરીનરે, 
એમારં સુશોવભત દૃશયરચના ઉમરેરી.

મધયકાળમારં ધાવમ્કક પ્રચાર માટરે શરેરીઓમારં બારંધરેલા મરંચરે કરે ગાડારં ઉપર 
સિગ્ક અનરે નરકનારં દૃશયો રજતૂ થતારં અનરે પ્રરેક્ષકો ચોતરફથી એનરે ઘરેરીનરે જોતા. 
સોળમી સદીમારં રાણી એવલઝાબરેથના સમયમારં નાટ્યકાર વિવલયમ શરેકસવપયર-
ના ગલોબ વથયરેટરમારં ત્રણ બાજુ ત્રણ માળની ગૅલરીઓમારં બરેસીનરે અનરે િચચરેની 
ખુલી જગયામારં ઊભીનરે પ્રરેક્ષકો જોઈ શકરે એ માટરે એમની િચચરે ખુલો મરંચ િોય 
છરે. એમારં અવભનય પણ બરે માળરે શકય બનતો. સતિરમી સદીમારં પ્રરેક્ષાગારનો 
વિસતાર થયો. અઢારમી સદીમારં તો પ્રરેક્ષકો અનરે નટો િચચરે સુશોવભત દશ્કન 
(proscenium arc) પાછળ રરંગબરેરરંગી સથળસતૂચક પડદાઓ બરંધાયા.

ઓગણીસમી સદીના અરંતરે પ્રકૃવતિાદ અનરે િાસતિિાદરે નટ-પ્રરેક્ષકનરે કહુરં 
કરે ‘આ પડદો ચોથી દીિાલ છરે, તયારં આરામથી પણ અરંધારરે  બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકોથી 
સભાન બનયા વિના, પ્રકાવશત મરંચરે જીિનના ટકુડા જ રેિો અવભનય થિો જોઈએ.’ 
આ માટરે જરૂરી બનરેલી િાસતવિક દૃશયરચના, પ્રકાશ અનરે પાત્રોની વસથવતગવતનુરં 
સરંયોજન કરિા કદગદશ્કકની ભતૂવમકા વિકસી. આ દરવમયાન નટ જ રેમ અરંતમુ્કખ 
બનયો, તરેમ એનુરં નટકમ્ક કયારંક કઠપતૂતળી જ રેિુરં યરંત્રિત્ પણ બનયુરં. સરંચારમાધયમો 
વિકસતારં નાટ્ય-આલરેખ ભૌગોવલક તથા સારંસકૃવતક સરિદો ઓળરંગિા લાગયો.

યુદ્ધોતિર સમયમારં લોકશાસનની િધતી પ્રકક્રયાના પડઘા રૂપરે નટ ફરી 
પ્રરેક્ષકો િચચરે ધસી ગયો અનરે પ્રરેક્ષકોએ એનરે ત્રણ બાજુથી ઘરેરી લીધો. એમારં 
એક રીતરે પરરંપકરત (લોક)-નાટ્યના નટ-પ્રરેક્ષક-સરંબરંધનારં સાતતય અનરે પ્રભાિ 
જણાય છરે. આજ રે તો િચચરે બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકોની ચોતરફ પણ નટો અવભનય કરરે  છરે 
કરે નાટ્ય-આલરેખનરે અનુરૂપ અવભવયવકત માટરે પ્રરેક્ષકો સામરે, ડાબરે-જમણરે, ચોતરફ 
કરે એમની િચચરે પણ બરેઠકો ગોઠિિામારં આિરે છરે. નાટ્યપ્રસતુવતઓ શરેરીની 
ગલીઓમારં અનરે પ્રાકૃવતક સથાનો(environmental theatre)મારં થાય છરે; નટો 
િિરે પ્રરેક્ષકોનરે પ્રસતુવતની પ્રકક્રયામારંય સામરેલ કરરે  છરે.

ઈ. સ. પતૂ.થી આજ સુધી યુરોપની જ રેમ જ ભારત, ચીન જ રેિા પતૂિ્કના 
દરેશોમારં નાટ્યનો ઇવતિાસ એના પ્રસતુવતસથળની પણ તિારીખ છરે. એ સથળ, 
એમારં સજા્કતા નટ-પ્રરેક્ષક-સરંબરંધ, નાટ્યસાકિતયના પ્રિાિો, ‘અવભનય’ની પ્રકક્રયા, 
નટ-લરેખક-કદગદશ્કકની ભતૂવમકાઓ િગરેરરે  વથયરેટરનારં વનણા્કયક તતિો પરસપર એ 
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રીતરે પ્રભાિક રહારં છરે કરે એમારંથી કોઈ પણ એકની કથા વથયરેટરનો ઇવતિાસ 
પણ બની શકરે. જ રેિુરં રરંગસથળ એિારં નાટકો, નટ-પ્રરેક્ષક િચચરે જ રેટલુરં અરંતર એિુરં 
નાટ્ય-પ્રતયાયન. માનિમનનારં ઊંડાણો ફરંફોસતારં િાસતિિાદી નાટકો પ્રોસીવન-
યમ આક્કિાળારં બરંધ વથયરેટરોમારં જ પ્રભાિક બનરે, તો મુકતાકાશી શરેરી વથયરેટર 
સામાવજક-રાજકીય દૃવષ્ટએ વિચારોતિરેજક િોય.

આમ, વિભાિના તરીકરે વથયરેટર સમગ્ નાટ્યપ્રિૃવતિનુરં કરેનદ્ર છરે. પ્રકક્રયા તરીકરે 
એ સમાજનુરં જ રેમ ફરજ રંદ (product) છરે, તરેમ સમાજનુરં વનમા્કતા (producer) 
પણ છરે. કયારરેક માત્ર એ સમાજનુરં દપ્કણ બનયુરં છરે, તો ઘણી િાર એણરે સમાજનરે 
કદશા ચીંધી છરે, માનિજ્ાનની વિસતરતી વક્ષવતજો, વિચારસરણીના િળારંકો, 
માનિીની સામરે ઊભી થયરેલી કટોકટીઓ, રાજકીય ઊથલપાથલો, કોઈએ 
એકલ િાથરે કરે આખા સમતૂિરે ઝીલરેલા આ બધા પડકારોનો વથયરેટરરે  પ્રવતઘોષ 
પાડ્ો છરે; તો કયારરેક આવથ્કક રસકિતોનરે લીધરે માનિીની ક્ષુલક લાગણીઓ 
અનરે માગણીઓ સરંતોષિા મનોરરંજનનરે નામરે િીન પ્રદશ્કનો પણ એણરે કયાિં છરે. 
એના કયારંક ટતૂરંકા, તો કયારંક પ્રલરંબ ગાળા પછી કોઈ નરે કોઈ પ્રયોગશીલ નટ, 
લરેખક, કદગદશ્કક કરે રરંગકમથી એમારંથી ઊપસતો આવયો છરે અનરે વથયરેટર ફરીથી 
એની અગ્ ભતૂવમકાએ સમાજમારં સથાન પામતુરં રહુરં છરે.

સરંસકૃવતએ સરંસકૃવતએ વિશરેષ પ્રકારની નાટ્યપ્રણાલીઓ એણરે જનમાિી છરે. 
સમતૂિ સરંચારમાધયમોએ એનુરં દોિન કયુિં છરે. તરેથી પતૂિ્ક અનરે પવશ્મના દરેશોના 
વથયરેટરમારંનો નટ-પ્રરેક્ષકનો સરંબરંધ, અવભનયપ્રકારો, મરંચનભતૂવમ િગરેરરે  વનરવનરા-
ળારં રહારં છરે. એ જ રીતરે સમાજજીિનમારં થતા ફરેરફારો નાટ્ય-પ્રતયાયન ઉપર 
પ્રભાિક બનયા છરે.

ભરતનાટ્યશાસ્ત્રના રચનાકાળથી િીસમી સદી સુધીમારં ભારતીય વથયરેટરરે  
પણ વિવિધ રૂપ ધયાિં છરે. મોટરેભાગરે રાજયાશ્યરે રજતૂ થતારં સરંસકૃત નાટકોમારં પ્ર-
ખયાત કથાનકો, રસકરેનદ્રી અવભનયશૈલી, અનરેક અરંકોપ્રિરેશકો અનરે વિષકરંભકોમારં 
વિભાવજત થતારં નાટ્યસથળો તથા સમયો, અનરે મોટરેભાગરે સુખારંત નાટ્ય-પ્રણાલી 
તતકાલીન ભારતીય જીિનની અવભવયવકત િતી. એનરે સમારંતર અનરેક પરરંપ-
કરત લોકરરંગભતૂવમઓ િતી, જ રેની બીજી ત્રીજી પરેઢીનારં પરરંપકરત લોકવથયરેટરો 
આજ રે દરેશભરમારં વિવિધ ભાષા-પ્રદરેશો પરતિરે અવસતતિમારં છરે. ‘જાત્રા’, ‘ખયાલ’, 
‘રામલીલા’, ‘યક્ષગાન’, ‘થરેરુકુટિ’ુ િગરેરરે . ‘ભિાઈ’ એ જ પ્રણાલીની ગુજરાતની 
લોકરરંગભતૂવમ છરે. એનરે કોઈ ચોક્સ ઇમારત નથી િોતી, મરંકદરના ચાચર(-
પ્રારંગણ)મારં કરે ગામનરે ચોરરે  અથિા ખુલી વિશાળ જગયામારં એ ભજિાય; એની 
પ્રિાસી મરંડળીઓ નૃતય, સરંગીત અનરે વિવશષ્ટ ‘પાત્રોના િરેશો’ જ રે અવભનય-પ્ર-
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ણાલીએ ભજિરે એ ભિાઈ વથયરેટર.

ઓગણીસમી સદીના મધયભાગરે ઇંગલૅનડના તતકાલીન પ્રોસીવનયમ આક્ક 
વથયરેટરમારં થતારં રરંગદશથી (રોમૅવનટક) ચમતકૃવતભયાિં નાટકોના નમતૂનરે મુરંબઈમારં 
પારસી અનરે ગુજરાતી વથયરેટર વિકસયુરં. ‘િૉલ’ તરીકરે નામકરણ પામરેલારં મુરંબઈ 
અનરે ગુજરાતના મોટાભાગનારં શિરેરી વથયરેટરો મુખયતિરે િાસતિિાદી નાટકો રજતૂ 
કરિા માટરે પ્રોસીવનયમ આક્ક પાછળ ટીંગાતા પડદાથી વિભાવજત નટ-પ્રરેક્ષક-
-સરંબરંધ વયકત કરરે  છરે.

બીજી બાજુ, લોકવશક્ષણ અનરે વિકાસની પ્રકક્રયા દ્ારા સમાજપકરિત્કન 
માટરે શરેરીગલીનરે નાકરે કરે જાિરેર ચોગાનોમારં સારંપ્રત સામાવજક પ્રશ્રનો અરંગરે સમ-
કક્ષ લોકભાગીદારીિાળારં શરેરી નાટકો પણ ગુજરાતમારં ઠરેરઠરેર થાય છરે. એમારં 
પરરંપકરત લોકનાટકોની પ્રણાલીઓનુરં (નટ-પ્રરેક્ષક-સરંપક્ક પતૂરતુરં) સાતતય દરેખાય 
છરે. બારંધરેલી ઇમારતોમારં પણ તખતો કરે રરંગમરંચ િચચરે િોય અનરે પ્રરેક્ષકો ચોતરફથી 
ઘરેરીનરે બરેઠા િોય એિારં વથયરેટરો પણ આજ રે વિદરેશોમારં અવસતતિમારં આવયારં છરે, 
જ રેનરે ‘વથયરેટર ઇન ધ રાઉનડ’ કિરે છરે. િયવિશરેષ (દા.ત., બાળકો) માટરેનુરં વથયરેટર 
બરે રીતરે અવસતતિમારં છરે : બાળકો દ્ારા બાળકો માટરેનુરં અનરે મોટરેરારંઓ દ્ારા 
બાળકો માટરેનુરં વથયરેટર. એમારં પણ જુદારં જુદારં િયજતૂથનારં બાળકો સારુ ખાસ 
પ્રકારનારં વથયરેટરો િોઈ શકરે. દા. ત., પારંચથી આઠ િષ્ક, અનરે નિથી ચૌદ િષ્કનારં 
બાળકો માટરેની વિશરેષ રરંગભતૂવમઓ રવશયામારં છરે. વિશ્વવિદ્ાલયો દ્ારા વિશરેષ 
પ્રકારના પ્રયોગો માટરે યુવનિવસ્કટી વથયરેટરની પ્રણાલી ઊભી થઈ છરે. એમારં કોઈ 
નાટક, અવભનયશૈલી કરે વિચારનરે નાણી જોિાનો િોય, નાટ્યસજ ્કનની પ્રકક્રયા 
જ મિતિની િોય; અનરે એમારં વયાપારી દૃવષ્ટવબરંદુ ન િોિાનરે લીધરે તાલીમ અનરે 
પ્રયોગ-કસોટી અગતયનારં બની રિરે. ગુજરાતમારં િડોદરા યુવનિવસ્કટીનુરં ‘નટઘર’ 
એ રીતનુરં યુવનિવસ્કટી વથયરેટર ગણાય. રાષ્ટ ્રીય નાટ્ય-સરંસથા (NSD), કદલિીના 
તાલીમાથથીઓનુરં ‘રરેપરટરી વથયરેટર’ છરે; જ રે એ જ પ્રકારના પ્રયોગો કરરે  છરે.

દ્દગદશ્જક

કદશા ચીંધનાર એટલરે કરે નાટ્યમરંચન માટરે નાટકના લરેખ(script)નુરં કલા-
શાસ્ત્રીય અથ્કઘટન કરી, સમગ્ નાટ્યમરંડળી દ્ારા એની પ્રસતુવતનો આયોજક; 
લરેખની પસરંદગી, પાત્રિરણી, પાત્રસજ ્કન, કરયાઝ, સવન્નિરેશ, રરંગિરેશભતૂષા, 
પ્રકાશ અનરે સરંગીતના આયોજનની સઘળી પ્રિૃવતિમારં કરેનદ્રરે રિી ભાિક-સરંપક્ક 
અનરે સરંબરંધ માટરે વનણા્કયક નાટ્યઅવભવયવકત અનરે અનુભાિનનારં સિ્ક સતૂત્રો 
સરંભાળરે તરે કદગદશ્કક. નાટ્યપ્રસતુવતના પ્રલરંબ ઇવતિાસમારં પ્રારરંભરે તો લરેખક જ 
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આ સઘળુરં આયોજન કરતો. એ પછી મુખય નટ એ કામ કરતો થયો; શરેકસવપ-
યર-મોવલયરેરની જ રેમ મુખય નટ જ લરેખક અનરે આયોજક તરીકરેની ભતૂવમકાઓ 
પણ અદા કરતો. અઢારમી સદીમારં યુરોપીય વથયરેટરમારં ’વસતારાઓ’ તરીકરે 
નટો સનમાન પામયા અનરે ઓગણીસમી સદીમારં મુખય નટ-વયિસથાપકનો ઉદય 
થયો. નાટકોના સરંિાદો અનય નટોનરે ગોખાિિામારં અનરે પાત્રોના પ્રિરેશ-ગમન-
ની કાળજીમારં એ વનણા્કયક બનયો. મુખય નટ-નટીનરે અનુકતૂળ પડરે એિુરં જ બધુરં 
તયારરે  ગોઠિાતુરં, કારણ કરે નાટકો તરેમનરે નામરે ચાલતારં. કરુણારંત નાટકોમારં આ 
નટો વિશરેષ મુદ્રાઓથી લોકરરંજન કરતા, જોકરે િાસયરવસક નાટકોમારં સરંિાદોના 
સરંયોજનની જરૂર રિરેતી, પરરંતુ એ કામ રરંગ-વયિસથાપક (stage manager) કરે 
પ્રૉમપટર સરંભાળી લરેતો. પ્રકૃવતિાદી (naturalistic) અનરે િાસતિિાદી (realistic) 
વથયરેટર-અવભવયવકત આરરંભાતારં, રરંગીન પડદાઓનરે સથાનરે િાસતવિક રાચરચી-
લાનો ઉપયોગ શરૂ થતારં તરેમજ પ્રકાશ માટરે ગૅસ અનરે પછી િીજળી ઉપલબધ 
બનતારં એના સરંયોજન િગરેરરેની જકટલતા િધી તયારથી એક કરેનદ્રસથ આયોજક-
ની ભતૂવમકા વિકસી; ’કદગદશ્કક’ તરીકરે પછીથી એ ઓળખાયો.

જગતનો પ્રથમ કદગદશ્કક જમ્કનીનો જયૉજ ્ક ડ્તૂક ઑવ્ સરેકસમરેનનજીન 
ગણાય છરે. એણરે એ િોદ્દો 1860મારં ધારણ કયયો િતો. એ પછીના મિાન કદ-
ગદશ્કકોમારં રૂસના કનસતાનતીન સતવનસલાવસકી, મરેયરિોલડ તથા િખતાનગોિ; 
જમ્કનીના ઇરવિન વપસકાટર અનરે મૅકસ રરેઇનિાટ્ક; વબ્રટનના ગૉડ્કન ક્રરેગ અનરે 
વસિરઝલૅ્કનડના ઍડૉલફ આવપયા, વબ્રટનના ટાયરોન ગુથરી તથા પીટર બ્રુક; 
પોલૅનડના જઝથી ગ્તોવસકી; અમરેકરકાના કરચાડ્ક શરેકનર િગરેરરે  આિરે. રરંગકમ્ક-
ના ઇવતિાસના પ્રારરંભરે સૉફોકલીઝ-ઍકરસટોફનીઝ કરે ભાસ-ભિભતૂવતનુરં વથયરેટર 
એટલરે કરે એ ‘નાટ્યકારોનુરં વથયરેટર’ ગણાતુરં, આજ રે પીટર બ્રુક કરે બ્રાવઝલના 
ઑગસટો બોઆલનુરં એટલરે કરે ‘કદગદશ્કકનુરં વથયરેટર’ ગણાય છરે. રૂસમારં કદગદશ્કક 
સતવનસલાવસકીના વથયરેટરમારં ‘નટની તૈયારી’ (actor prepares) તથા ‘પાત્રવિ-
કાસ’(building of character)નરે િજી સથાન િતુરં. લરેખકના લરેખનરે વનષ્ાપતૂિ્કક 
પ્રસતુત કરિાનો ઉદ્દ રેશ એમારં કરેનદ્રરે રિરેતો, સરંશોધન અનરે કરયાઝનરે અરંતરે એમણરે 
જ ‘અવભનયપદ્ધવત’ વિકસાિી.

મરેયરિોલડ કરે રરેઇનિાટ્ક િગરેરરે  કદગદશ્કકો નટનરે કઠપતૂતળી તરીકરે પ્રયોજતા; 
નટો સાથરે કામ કરી લરેખકનરે ‘સરંિાદ લખિા’ તરેઓ બોલાિી લરેતા. અલબતિ, 
એનરે પકરણામરે શારીકરક તથા સથલીય (spatial) વિભાિનાઓ સાથરે ‘ટોટલ 
વથયરેટર’ની જ રે વિભાિના વિકસી એમારં નૃતય, સરંગીત, પ્રકાશ, ધિવન, ગવતવસથ-
વત, સવન્નિરેશ અનરે િરેશભતૂષાનો ઉપયોગ કરી, સમગ્ રરંગકમ્ક દ્ારા જ રે પ્રભાિ 



166 નાટક દરેશવિદરેશમારં

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

ઉતપન્ન કરિાનો ઉદ્દ રેશ િતો એમારં નાટ્ય-લરેખનનરે અનરેક તત્િોમારં માત્ર એક 
તતિ તરીકરે જ સથાન િતુરં; આ વિભાિનાના પ્રચારકો તરે ફાનસના નાટ્યલરેખક-
-કદગદશ્કક અનતોવનન આતુ્ક અનરે કદગદશ્કક ઝયારં લતૂઈ બરેરો.

આ સદીની શરૂઆતથી કફલમ, રરે કડયો અનરે ટરેવલવિઝન જ રેિારં યરંત્રવિદ્ાકરે-
નદ્રી સમતૂિમાધયમોનો પ્રચાર િધતારં અનરે એ સમતૂિ કલાપ્રકારો ‘કદગદશ્કકોનારં જ 
માધયમો’ િોિાથી રરંગકલામારં પણ કદગદશ્કકનુરં સથાન અવિચળ બનયુરં. તયારથી 
એ વયવકત કલા અનરે શાસ્ત્રની સિ્ક જિાબદારી સરંભાળતી થઈ, અનરે પ્રસતુવતની 
આવથ્કક બાજુનો ખયાલ 

(કફલમની જ રેમ) વનમા્કતા (producer) રાખિા લાગયો. નટકરેનદ્રી સરંસકૃત 
રરંગભતૂવમમારં આ અથ્કમારં ‘કદગદશ્કક’ નિોતો. એનારં સઘળારં રરંગકમયોનુરં સતૂત્ર-
સરંચાલન કરનાર સતૂત્રધાર ગણાતો, એ કયારરેક અવભનય પણ કરતો. કવિ એ 
રરંગભતૂવમનુરં કરેનદ્ર િતો; અલબતિ, દવક્ષણ ભારતમારં સરંસકૃત રરંગકમ્કનુરં જ રે સિરૂપ 
(કુકટયાટિમમારં) આજ સુધી સચિાયુરં છરે એમારં નટકમ્ક જ કરેનદ્રરે છરે, અનરે એ 
ગુરુવશષયપરરંપરામારં કરે કૌટવુમબક િારસામારં પરેઢી-દર-પરેઢી ઊતરરે  છરે. ગુજરાતની 
પરરંપકરત લોકમરંચન કલાઓ (ભિાઈ, માણકથા) પણ નટકરેનદ્રી, પાત્રકરેનદ્રી રિી 
છરે; એ ભતૂવમકાઓનુરં વશક્ષણ પણ ગુરુવશષય કરે વપતાથી પુત્રની પરરંપરામારં અપાય 
છરે. એમારં ’નાયક’ છરે, પણ એય અવભનય કરરે  છરે અનરે એ ‘કદગદશ્કક’ નથી; 
એના નટો જ પોતાની ભતૂવમકાઓનારં ગાયન, નત્કન તથા િાવચક અનરે આિાય્ક 
અવભનય વિશરેના બધા વનણ્કયો સિાયતિપણરે લરે છરે. 

સમતૂિમાધયમોના ભારરે  પ્રચાર-પ્રસાર પછી રરંગભતૂવમની કલા જ રે રીતરે 
‘સથાવનક’ અનરે ‘આરંચવલક’ બની રિી છરે એમારં નટકમ્ક ફરીથી કરેનદ્રસથાનરે આિતુરં 
જણાય છરે અનરે માત્ર લરેખક-કદગદશ્કકની ભતૂવમકાઓ જ નકિ, પરરંતુ નટ-પ્રરેક્ષક 
િચચરેની રરેખા પણ એમારં ભતૂરંસાતી અનુભિાય છરે. બ્રાવઝલના રરંગકમથી ઑગસટો 
બોઆલ સકક્રય અનરે વનણા્કયક લોકભાગીદારીના એિા રરંગકમ્કમારં અગ્રેસર 
છરે. બરંગાળના નાટ્યકાર-કદગદશ્કક બાદલ સરકાર આજ રે પોતાનરે ‘નાટ્યસજ ્કક’ 
(playmaker) ગણાિરે છરે; બાદલ સરકાર નાટ્ય વશવબરોમારં નટોનરે તાલીમ 
આપતારં  મરંચન માટરેનુરં જ રે નાટ્ય તૈયાર કરરે  છરે, એ સિીકૃત અથ્કમારં નાટ્યલરેખન 
કરે કદગદશ્કન નથી િોતુરં; એ પ્રકક્રયામારં લરેખન, અવભનય, કદગદશ્કન અનરે પ્રરેક્ષકોના 
અનુભાિન તથા સામરેલગીરી(participation)ની પ્રકક્રયાઓ સમાનતર ચાલરે છરે. 
બીજી બાજુ કદગદશ્કકની ભતૂવમકામારં નાટ્યના પ્રથમ સજ ્કક નાટ્યલરેખકરે (પ્રતયા-
યન, શબદ, રચના, વશલપ િગરેરરેની કક્ષાએ) જ રે ‘નાટ્યાતમક વિધાન’ કયુિં િોય 
એનુરં (સથળ, રૂપ-રચના, િાક્ િગરેરરે  કક્ષાએ) ‘રરંગમરંચીય વિધાન’ પ્રસતુત કરિાની 
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જિાબદારી ગણિામારં આિી રિી છરે. ગુજરાતમારં ‘જતૂની’ રરંગભતૂવમમારં પ્રારરંભરે, 
તતકાલીન અરંગ્રેજી રરંગભતૂવમના અનુકરણરે મુખયતિરે કદગદશ્કકની ભતૂવમકા ખાનગી 
કરંપનીનો માવલક, લરેખક કરે મુખય નટ (એ ક્રમમારં) કરતો; 1900મારં બાપુલાલ 
નાયક ‘કદગદશ્કકનો િોદ્દો’ ધારણ કયા્ક પછી સરંિાદ, સરંગીત, િરેશભતૂષા િગરેરરેની 
‘વમસટરેક બુક’ પતૂરતા મયા્કકદત રહાનુરં અનરે ‘દપ્કણમારં અરીસા સામરે અવભનય 
કરી ઉવચત મુદ્રાઓ જાતરે પસરંદ કરી પોતાનરે બતાિિા’ની સતૂચના તરેમણરે જય-
શરંકર ‘સુરંદરી’નરે એ કદિસોમારં આપી િોિાનુરં પણ નોંધાયુરં છરે. ‘કદગદશ્કક’ની 
ભતૂવમકા વિશરેની એ રરંગભતૂવમની સમજ એમારં પ્રવતવબરંવબત થાય છરે. એકરંદરરે  
કદગદશ્કક એટલરે ‘કરિસ્કલ માસતર’ એિુરં તારણ એ તિારીખમારંથી નીકળરે છરે. 
નટોનરે માત્ર આરંવગક અનરે િાવચક અવભનયની સતૂચના આપિાનરે બદલરે સમગ્ 
રરંગકમ્ક, એના પ્રતયાયન અનરે પ્રરેક્ષકો સાથરેના આદાન-પ્રદાનની સરંપતૂણ્ક જિાબદા-
રી જ રે સિીકારરે , એટલરે કરે સમગ્ ‘વથયરેટરનુરં કદગદશ્કન’ કરરે , એિા ગુજરાતી રરંગ-
કમથીઓમારં ચરંદ્રિદન મિરેતા, જયશરંકર ‘સુરંદરી’, જસિરંત ઠાકર, ગોિધ્કન પરંચાલ 
િગરેરરે  નામો ગણી શકાય. સારંપ્રત ભારતીય રરંગભતૂવમમારં શરંભુ વમત્ર, ઇબ્રાિીમ 
અલકાઝી, બી. િી. કારરંથ, વગરીશ કના્કડ, િબીબ તનિીર, કાિાલમ નારાયણ, 
પવણક્ર, રતન વથયમ્ િગરેરરેનુરં પ્રદાન નોંધપાત્ર ગણાયુરં છરે. 

નાટ્યવનમા્જણ

રરંગભતૂવમ નટકરેનદ્રી કલા અનરે કસબ છરે. એ જ રીતરે એનો પ્રારરંભથી વિકાસ 
થયો છરે. એક સદી પિરેલારં જ નાટ્યવનમા્કણમારં કદગદશ્કકની ભતૂવમકા ઊપસી 
આિી અનરે તયારથી જગતભરની રરંગભતૂવમમારં નાટ્યવનમા્કણના બધા તબક્ાઓ-
ની જિાબદારી એ સરંભાળતો આવયો છરે. એના મિતિના તબક્ાઓમારં નાટકની 
પસરંદગી, અથ્કઘટન, નટો સાથરેનો કરયાઝ (rehearsals), રજતૂઆત માટરે જરૂરી 
િરેશભતૂષા, રરંગભતૂષા, સવન્નિરેશ, સરંગીત, ધિવન, અસરો િગરેરરે  માટરેના તરંત્રસિાય-
કો સાથરેનુરં સરંયોજન, નટ-પ્રરેક્ષક-સરંબરંધ િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે.

એમારં સિ્કપ્રથમ તરે નાટકની પસરંદગી. સામાનય રીતરે નાટકની પસરંદગી 
પ્રરેક્ષકનરે ધયાનમારં રાખીનરે થાય છરે. િારંચતારં જ ભજિિાની પ્રરેરણા થાય એિારં 
નાટક પર તરેની નજર િોય છરે. કદગદશ્કક અનરે કળાકારોની રુવચનરે સરંતપદે તરેિુરં 
િોય તો જ નાટક ભજિિા-ભજિાિિાનો ઉતસાિ નટ-કદગદશ્કકમારં છરેિટ સુધી 
ટકી રિરે. નાટકમારં ભજિણીની દૃવષ્ટએ મતૂત્ક (concrete) અનરે અમતૂત્ક (abstract) 
તતિો કરેટલારં નરે કયારં કયારં છરે તરેની તપાસ કદગદશ્કક સૌપ્રથમ કરી લરે છરે. મતૂત્ક 
તતિો એટલરે દૃશય, ઘટના, કક્રયા, સરંઘષ્ક આકદ, ગવત અનરે આકારનુરં પ્રાધા-
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નય દશા્કિતારં પાત્રપ્રસરંગાકદ. અમતૂત્ક તતિ એટલરે નાટકમારં થતુરં વિચાર અનરે 
ભાિનુરં િિન. પસરંદગી િખતરે કદગદશ્કક મુખયતિરે તો નાટકનારં રસવબનદુઓની 
ચકાસણી કરરે  છરે. તરેમારં કાવયતતિ કરેટલુરં છરે, લરેખકરે પરાકોકટ (climax) સજ દે 
તરેિી ભાિવનષપવતિ નાટકમારં કરી છરે કરે કરેમ તરે એ જોઈ લરે છરે અનરે તરે દૃવષ્ટએ 
નાટકમારં આિતા સરંઘષયો (conflicts) અનરે તરેમારંથી જનમતી કક્રયા તપાસરે છરે. 
દરરેક નાટકમારં સરંખયાબરંધ ‘સીકિનસ’ િોય છરે. કદગદશ્કક દરરેક દૃશયનો આ ‘સી-
કિનસ’ની દૃવષ્ટએ આગળથી તોલ કાઢરે છરે. નાટકની ચકાસણી િખતરે ભાષાની 
તપાસ અિશય થાય છરે. નાટકની ભાષા િાચન દરવમયાન લરેખક અનરે ભાિકની 
િચચરે સરેતુ બારંધરે છરે.

નાટક પસરંદ કરી લીધા પછી કદગદશ્કક નાટકની ભજિણી માટરેની પ્રત 
(stage script) તૈયાર કરરે  છરે. લારંબા સરંિાદો, પુનરાિત્કનો અનરે નાટકના કરેનદ્રિ-
તથી વિષયિસતુ(theme)નરે ઉપકારક ન િોય તરેિા વબનજરૂરી અરંશો કાપી નાખીનરે 
કદગદશ્કક નાટ્યલરેખનનુરં સરંપાદન (editing) કરરે  છરે. નાટકના કરેનદ્રસથ ભાિ કરે 
વિચારનરે ઉઠાિ મળરે અનરે તરેનુરં પ્રાણતતિ (spirit) મરંદ ન પડી જાય તરે રીતરે 
કદગદશ્કકરે નાટકની કાટછારંટ કરિી જોઈએ. અનુભિી કદગદશ્કક લરેખકરે મતૂકરેલારં 
રરંગસતૂચનો (stage directions) પર બિુ મદાર બારંધતો નથી. નાટ્યલરેખમારં ઘણી 
િાર સરંિાદમારંથી રરંગસતૂચનો મળી રિરે એિી રચના િોય છરે. પાત્રનારં પ્રિરેશવિદાય 
(exit-entry), દૃશયબરંધ (setting), જતૂથરચના (grouping), િલનચલન 
(movements), અસર (effects), પાત્રોએ બરે કરે િધુ એકસાથરે કરિાની િોય તરે 
કક્રયાઓ (synchronisations), અમુક ચોક્સ ક્ષણરે બોલિાનુરં કરે કાય્ક કરિાનુરં 
િોય તરે (setting cues) અથિા તો તરેની ગવતની મયા્કદા સતૂચિિાનુરં (timing) 
િોય તરે : એમ ભજિણી માટરેની વિવિધ પ્રકારની સતૂચનાઓની નોંધ કદગદશ્કકની 
પ્રતમારં િોિી જરૂરી છરે. દરરેક પાત્રનરે તરેની ભતૂવમકાની સમજ આપતી નાટકની 
પ્રત આપિામારં આિરે છરે.

કદગદશ્કકની સિાયમારં રરંગતરંત્રવનયામક િોય છરે. તરેની સતૂચના મુજબ રરંગ-
તરંત્રવનયામક પ્રકાશ, સવન્નિરેશ, રરંગભતૂષા, િરેશભતૂષા, ફવન્કચર િગરેરરેની દૃશયિાર 
વિગતરે નોંધ રાખરે છરે.

નાટકની સફળતાનો મુખય આધાર પાત્રિરણી (casting) ઉપર િોય છરે. 
કદગદશ્કક પાત્ર નક્ી કરરે  છરે. કદગદશ્કક પાત્રની પસરંદગી િખતરે નટની યોગયતાનરે 
લક્ષમારં લરે છરે. વયવકતનો બાહ દરેખાિ કરેિો છરે, તરેનામારં સફતૂવત્ક, ચાપલય, સમજ 
અનરે ભાિાવભવયવકતનુરં સામથય્ક કરેિારં છરે, તરેનો એ વિચાર કરરે  છરે. છરેિટનો વનણ્કય 
લરેતા પિરેલારં કદગદશ્કક બરે બાબતો ફરી ફરીનરે ચકાસરે છરે : નટનુરં શરીર અનરે એનો 
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અિાજ. બીજી બધી રીતરે નટ કુશળ િોય, પણ બાહ દરેખાિમારં મતૂળ પાત્રથી 
વિસરંગત િોય તો તરેનરે પસરંદ કરિાનો મોિ કદગદશ્કક રાખતો નથી.

પ્રતયરેક નાટકના કરેનદ્રમારં રિરેલુરં વિષયિસતુ તરેની અખરંકડતતા જાળિી રાખરે 
છરે. નાટકના પાયામારં િોય છરે તરે જ વિષયિસતુ તરેના વનમા્કણના કરેનદ્રમારં પણ 
િોય છરે. કદગદશ્કક તરેનરે લક્ષમારં રાખીનરે ભજિણીનો દોર નક્ી કરરે  છરે. લરેખકના 
િરેતુનરે યથાથ્ક સમજીનરે તરેનરે િફાદાર રિીનરે નાટકનો કરેનદ્રિતથી વિચાર કદગદશ્કકરે 
તારિિો જોઈએ. નાટકનુરં િાદ્ક કદગદશ્કક સતત લક્ષમારં રાખરે એટલુરં જ નકિ, 
પ્રતયરેક પાત્ર તરે સમજ રે તરે જરૂરનુરં છરે. ઉપલબધ સામગ્ીમારંથી અમુક મતૂલયનરે પ્રગટ 
કરિાનો પ્રયતન તરે એની માિજત (treatment), જ રે નાટ્યવનમા્કણનુરં એક અવત 
મિતિનુરં અરંગ છરે. નાટકનુરં લખાણ િળિુરં, ગરંભીર, કટાક્ષમય કરે વિષાદપ્રરેરક િોય 
તરે પ્રમાણરે તરેની રજતૂઆત ગોઠિાય. રજતૂઆત થતી જાય તરેમ પ્રરેક્ષકનો અવભગમ 
બરંધાતો જાય, જ રે નાટકના અરંત સુધી એકસરખો રિરે. નાટકનો વમજાજ (spirit), 
તરેની રજતૂઆતનો વમજાજ અનરે પ્રરેક્ષકનો વમજાજ ત્રણરેની એકિાકયતા સધાિી 
જોઈએ.

નાટ્યકલાના અથ્કઘટનમારં બીજી મિતિની બાબત તરેની રજતૂઆતની શૈલી 
છરે. પ્રરેક્ષકના દૃવષ્ટકોણનરે વસથર કરિામારં શૈલી અગતયનો ભાગ ભજિરે છરે. આ 
શૈલી મુખયતિરે બરે પ્રકારની છરે : િાસતિલક્ષી (realistic) અનરે વબન-િાસતિલક્ષી 
(non-realistic). નાની મોટી વિગતોનરે આકષ્કક રીતરે ગોઠિીનરે દૃશયનરે િાસત-
વિક પણ કળામય છાપ ઊભી કરરે  તરે િાસતિલક્ષી. પ્રિસન(farce)મારં સથળના 
પકરમાણનરે સતૂચક રાખીનરે કાળના પકરમાણમારં િાસતિજીિનના પ્રસરંગો, પ્રશ્ો કરે 
આદશયો રજતૂ થાય છરે. તરેની વિગતો અવતવચવત્રત િોય છરે.

અસરંભવિત લાગરે તરે રીતરે કદગદશ્કક તરેનરે સિરેતુક મતૂકરે છરે. અવતરરં વજત 
કરુણ (melodrama) પ્રકારનુરં (લાગણીિરેડાના અવતરરેકિાળુરં) નાટક િોય તરેમારં 
ઘણી િાર વિગતો ગાળી નાખીનરે, માત્ર મુખય રરેખાઓથી િાસતવિકતાનુરં સતૂચન 
કરિામારં આિરે છરે.

વબન-િાસતિલક્ષી શૈલીની રજતૂઆત િાસતિથી ઇતર ધોરણરે થાય છરે. 
સામાનય સરંિાદો કરતારં તરેમારંના સરંિાદો વભન્ન િોય છરે. પદ્મારં િોય, અપ-
દ્ાગદ્મારં િોય કરે ઉચચ ભાિકક્ષાિાળી લયબદ્ધ ભાષામારં િોય, એમારં વિવશ-
ષ્ટ(particular)નરે બદલરે સિ્કસામાનય (universal) તરેમજ રરંગદશથી (romantic) 
બરંનરે તતિો દરેખાય છરે. કુશળ કદગદશ્કક નાટ્યવનમા્કણમારં નાટકનારં વિષયિસતુ, 
શૈલી અનરે વમજાજની એ રીતરે એકિાકયતા વસદ્ધ કયા્ક વિના રિરેતો નથી. કદ-
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ગદશ્કકની સતૂચના મુજબ રરંગતરંત્રવનયામક રરંગમરંચ પર અવભનયમારં ઉપયોગમારં 
લરેિાનારં સાધનો (જ રેનરે તરેની પકરભાષામારં ‘પ્રૉપ’ કિરે છરે) તથા િરેશભતૂષા િગરેરરે  
તૈયાર કરીનરે નટનટીઓનરે કરયાઝ દરવમયાન તરેનો ઉપયોગ કરિાનો મિાિરો 
આપરે છરે.

સટરેજ મૅનરેજર અનરે પ્રૉમપટર પણ કરયાઝ દરવમયાન કદગદશ્કકની સાથરે 
િોય છરે અનરે તરેની સતૂચના મુજબ, પાત્રોની ગવતવસથવત, જતૂથરચના, પ્રિરેશવિદાય 
િગરેરરે  બાબતો બરાબર સમજી લરે છરે, જ રેથી કદગદશ્કકની ગરેરિાજરીમારં કરયાઝ 
કરિામારં એ બરંનરે મદદરૂપ થઈ શકરે છરે. નાટકની સફળ ભજિણીનો મુખય 
આધાર કદગદશ્કક પર િોય છરે. તરે નાટકના રરંગવિતરણના બાહ અનરે આરંતર-
સિરૂપની પોતાની રીતરે સરંકલપના કરીનરે ભજિણીમારં તમામ અરંગોનુરં આયોજન 
કરરે  છરે અનરે તરે મુજબ કળાકારો પાસરે રરંગભતૂવમ ઉપર નાટકનુરં સજ ્કન કરાિરે છરે. 
રવસક નાટ્યપરીક્ષકનરે પ્રતયરેક તબક્ રે કદગદશ્કકની કલાસતૂઝ પ્રતીત થયા વિના 
રિરેતી નથી.

સંસકૃત નાટ્યવનમા્જણ

સરંસકૃત નાટ્યવનમા્કણની કોઈ જીિરંત પરરંપરા આજ સુધી સચિાઈ નથી. 
એના નાટ્યપ્રયોગો અવગયાર-બારમી સદી સુધી ભજિાતા િોિાનુરં નોંધાયરેલુરં 
છરે. પરરંતુ એ પ્રયોગો કરેિી રીતરે થતા એનારં કોઈ િણ્કનો, વિિરણો કરે વિિરેચનો 
ઉપલબધ નથી. સરંસકૃત નાટ્યકાર તતકાલીન નાટ્યરૂકઢઓ મુજબ નાટક લખતો; 
અનરે નાટક કરેિી રીતરે પ્રસતુત કરિુરં એ રૂકઢઓ તથા વસદ્ધારંતોનુરં વિગતરે માગ્કદ-
શ્કન ભરતનાટ્યશાસ્ત્રમારં છરે. વિવિધ નાટ્યમરંડળોની રચના અનરે એના સઘળા 
ભાગોના ઉપયોગના વનદદેશો પણ એમારં આપિામારં આવયા છરે, જ રેના પરથી પણ 
નાટ્યપ્રયોગની કલપના કરિામારં મદદ મળરે છરે. સિ શ્ી ગોિધ્કન પરંચાલરે ‘ધ વથ-
યરેટસ્ક ઑવ્ ભરત’મારં આ નાટ્યપ્રયોગની કલપના એ રીતરે કરી છરે. શૈલગુિાકાર 
વિકૃષ્ટ મધયનાટ્યગૃિમારં સૌથી મિતિની નટની રમણભતૂવમ તરે રરંગપીઠ; એની 
પાછળની યિવનકા િરેકદકાનરે ઢારંકતી. આ િરેકદકા પર સરંગીતકારો બરેસીનરે પતૂિ્કરરંગ-
થી નાટ્યઆરરંભ કરતા. એ દરવમયાન પ્રરેક્ષકો આિીનરે વબરાજતા. આ પતૂિ્કરરંગ 
પછી યિવનકા ખસરે અનરે સતૂત્રધાર નારંદીના અરંતરે નરેપથયના એક બારણરેથી પ્રિરેશરે. 
‘શાકુનતલ’ નાટકનુરં ઉદાિરણ લઈએ, તો સતૂત્રધાર રરંગપીઠરે પિોંચીનરે નરેપથય 
તરફ નજર કરી નટીનરે બોલાિરે. જ રે બારણરેથી સતૂત્રધાર પ્રિરેશયો િોય તયારંથી 
જ નટી પ્રિરેશરે. એ બરંનરે િચચરે િાત થાય, નટી પ્રસરંગોવચત કરંઈક ગાય, અથિા 
તો િરેકદકા પરથી સ્ત્રી-અિાજમારં કોઈ ગાય અનરે નટી એનરે સુસરંગત અવભનય 



4. નાટ્યવનમા્કણ 171

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

કરરે . એ પછી કવિ અનરે નાટકનો સતૂત્રધાર કુશળતાથી નાટકનો પકરચય આપરે. 
નરેપથયમારંથી પ્રિરેશિા રાિ જોતા નાટકના નાયકનો ચાટ-ુઉવકતથી પકરચય 
આપતારં સતૂત્રધાર બીજ રે બારણરેથી નરેપથયમારં ગમન કરરે . એ પછી આ પાત્ર 
અનરે પકરવસથવતનરે અનુરૂપ પ્રિરેવશકી રિુિા (એટલરે કરે પ્રિરેશગાન) રજતૂ થાય અનરે 
બારણા પરની પટી દતૂર કરીનરે નાયક પ્રિરેશ કરરે . ‘શાકુનતલ’ નાટકમારં નરેપથયના 
બારણા પરનુરં પટ દતૂર કરીનરે, િરણનરે પકડિા દોડતા રથમારં બરેઠરેલા રાજાનો 
મતૂક-અવભનય કરતો દુષયનત બનરેલો નટ પ્રિરેશરે. એની આગળ સતૂત (સારવથ) 
રથ દોડાિિાનો અવભનય કરરે  અનરે બરંનરે ઉતાિળી નૃતયપદગવતએ રરંગપીઠ ફરી 
િળરે. એક મતિિાકરણીમારં ઘતૂમી રરંગપીઠ પર પાછારં િળી, અનરે બીજી મતિિાકરણી 
તરફ તરેઓ બરંનરે ધસી જાય. આમ, દોડતા રથનરે વચવત્રત કરી, ‘ખાડા ટરેકરાિા-
ળી જમીનનરે લીધરે ધીરા પડરેલા રથનરે કારણરે િરણ દરેખાતુરં બરંધ થયુરં’, એ વિશરે 
દુષયનત અનરે સારવથ િચચરે સરંિાદ થાય. તયારબાદ ફરીથી જાણરે સપાટ મરેદાન 
સુધી આિી પિોંચયા િોય તરેમ, એમારં દોડતા રથનો મતૂક-અવભનય કરી, આગળ 
ભાગતા િરણની સાથરે થઈ જઈ દુષયનત રથમારં બરેઠારં બરેઠારં જ શરસરંધાન કરરે ; 
તયારં નરેપથયથી ઉચચ સિરરે  બતૂમ સરંભળાય, કરે ‘આશ્મના િરણનરે મારશો નકિ’. 
િૈખાનસ અનરે બીજા તાપસો નરેપથયનરે એ જ બારણરેથી પ્રિરેશી, રાજાની સામરેની 
મતિિાકરણીમારં ઉતાિળરે પિોંચી િરણનરે ન મારિા કાકલતૂદી કરરે . આ રીતરે જ રંગલ 
અનરે એની િૃક્ષિાકટકાઓમારંથી માગ્ક કરતા રથનો રસતો અનરે એના અિરોધો 
માત્ર ‘અવભનય’થી જ દશા્કિાતા. મતિિાકરણીના સતરંભો પણ એમારં ઉપયોગી 
બનતા. એનરે પકરણામરે પ્રરેક્ષકોનરે પણ વિવિધ પ્રકારની ગવત અનરે વસથવતરચના 
(compositon) જોિા મળતી. દુષયનત અનરે સારવથ સમગ્ રરંગસથળ ઘતૂમી િળરે. 
રરંગપીઠ આજુબાજુની બરંનરે મતિિાકરણીઓ અનરે િરેકદકાની બરંનરે બાજુનારં રરંગશી-
ષયો અનરે કયારરેક તો ખુદ િરેકદકા પર જ ચઢીનરે અવભનય કરિાની પ્રણાલી િતી. 
એ દરવમયાન પાત્રો પ્રસરંગ-અનુસારી મુખભાિો દશા્કિતારં, શૈલીપરક િસતમુ-
દ્રાઓ અનરે િલનચલનથી નટો સમગ્ િાતાિરણ ખડુરં કરી દરેતા. ‘મૃચછકકટક-
મ્’મારં િસરંતસરેનાની પાછળ દોડતા શકારના દૃશયમારં પણ એ જ રીતરે રરંગપીઠ, 
મતિિાકરણીઓનો ઉપયોગ થતો. નટ થોડારં ડગ ભરરે , કરે ચક્ર મારરે  એની સાથરે 
પ્રસરંગસથળ (‘કક્યા’ - locale) બદલાઈ જતુરં. એક મતિિાકરણીમારં િસરંતસરેનાનો 
મિાલય િોય, તો બીજીમારં એની બિારનુરં શરેરીદૃશય િોય.

સરંસકૃત નાટ્યઅવભનયની પદ્ધવતમારં ‘અથ્કનરે પ્રરેક્ષકો સુધી લઈ જિો’ એ 
‘અવભનય’નો પયા્કય કરેનદ્રરે છરે અનરે નટની અવભવયવકતથી પ્રરેક્ષકોનરે રસાનુભિ 
કરાિિો એ એનો પાયાનો ઉદ્દ રેશ છરે. આ રીતરે અવભનય ‘અવભવયવકત’ અનરે 
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‘પ્રતયાયન’ બરંનરેનો સનમિય સાધરે છરે.

સરંસકૃત નાટક નટકરેનદ્રી વથયરેટર િતુરં. એના નટનરે વશસતબદ્ધ અવભનય-
ની વયાિસાવયક તાલીમ આપિામારં આિતી, એમારં આરંવગક (શરીર), િાવચક 
(િાણી), સાવતિક (માનવસક) અનરે આિાય્ક (િરેશભતૂષા, રરંગભતૂષા, િાથસામગ્ી) 
એ ચારરેય પ્રકારના અવભનયનો સમાિરેશ થતો. નટનરે નૃતય, સરંગીત અનરે તાલ 
પર પ્રભુતિ મરેળિિુરં પડતુરં.

એમારંથી પિરેલા પ્રકાર આરંવગકના ત્રણ ભરેદ પાડિામારં આવયા છરે : (i) 
મુખજ, (ii) શારીકરક અનરે (iii) ચરેષ્ટાકૃત. અરંગઅવભનયમારં વિવિધ પ્રકારના 
િસતાવભનયનો સમાિરેશ થયો છરે. એની દરરેક મુદ્રા અનરે ગવતનો વિવશષ્ટ અથ્ક 
વનદદેશિામારં આવયો છરે અનરે તાલીમથી એના પર પ્રભુતિ પ્રાપ્ત થઈ શકરે, તરેના 
ઉપર ભાર મુકાયો છરે. સાવતિક એટલરે મન િડરે પાત્ર સાથરે તદ્રતૂપ બની એના 
જીિરંત વનરૂપણનો આગ્િ સરેિિામારં આવયો છરે. નટરે અનુભિિાના બધા ભાિો 
માટરે વિભાિો, અનુભાિો િગરેરરે  અનરે એ માટરેની અરંગ-ઉપારંગોની વસથવતગવતની 
વિગતો પણ નાટ્યશાસ્ત્રમારં વનદદેશિામારં આિી છરે.

િાવચક અવભનયના ભરતમુવનએ ચાર પ્રકારો પાડરેલા છરે : દરેિો અનરે 
દૈિી અરંશ ધરાિતા જીિોની ‘અવતભાષા’, રાજાઓની ‘આય્કભાષા’, સામાનય 
જનની ‘જાવતભાષા’ અનરે પશુપક્ષીઓ િગરેરરે  બનતારં પાત્રોની ‘યોનયરંતરી ભાષા’. 
કરેરળના કતૂકટયાટિમમારં આ અવતભાષાનુરં સિરૂપ સચિાયરેલુરં જણાય છરે. લગભગ 
એકાદ િજાર િષ્કથી કતૂકટયાટિમ્ ભજિતા ચાકયારો દરેિોના ધીરગરંભીર પ્રવત-
ઘોષ પાડતા દતૂરસુદતૂરથી સરંભળાતા અિાજનો ઊધિ્કગામી અનુભિ કરાિરે છરે. 
જાપાનના ‘નોિ’ નાટ્યપ્રકારમારં પણ લયબદ્ધ ગાન જ રેિી ભાષા, મિોરારં અનરે 
અમતૂત્ક અવભનયની શૈલીમારં ઊભા થતા અિરલોક જ રેિા િાતાિરણમારં અવતભા-
ષાનો પકરચય થાય છરે.

વિવશષ્ટ પ્રકારની નાટ્યોવકતઓમારં ‘આકાશિચન’ (એટલરે કરે આકાશભા-
વષત, અદૃશયપાત્ર સાથરેનો સરંિાદ), ‘આતમગત’ (સિગત એટલરે કરે પાત્ર મનમારં 
વિચારરે  એ બીજારં પાત્રો નકિ, પરરંતુ પ્રરેક્ષક સારંભળરે તરે), ‘અપિાકરતક’ (જ રે પાત્રનરે 
ઉદ્દ રેશીનરે કિરેિાયુરં િોય તરે સારંભળરે, પરરંતુ અનય પાત્રો ન સારંભળરે તરે) અનરે ‘જના-
વનતક’ (કોઈ એક વસિાય અનય બધારં પાત્રો સારંભળરે તરે). બીજા બધા પ્રકારની 
નાટ્યઉવકતઓ સિ્ક પાત્રોનરે માટરે નટ કરરે  તરે ‘પ્રકાશય’.

પાત્રોની િરેશભતૂષા, રરંગભતૂષા અનરે િાથસામગ્ી િગરેરરેનો આિાય્ક અવભનય-
મારં ભરતમુવન સમાિરેશ કરરે  છરે. દરરેક રસ માટરે એક-એક રરંગનુરં તરેમણરે સતૂચન કયુિં 
છરે. દા.ત., શૃરંગાર માટરે ઘરેરો લીલો, િાસય માટરે શ્વરેત, કરુણ માટરે રાખોડી િગરેરરે . 
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રસ ઉપરારંત ભાિ-વિભાિો મુજબ પણ રરંગમારં તફાિત કરિાનુરં નાટ્યશાસ્ત્રમારં 
જણાિિામારં આવયુરં છરે. આિાય્કના બીજા વસદ્ધારંતમારં ‘લોકધમથી’ (િાસતવિક) અનરે 
‘નાટ્યધમથી’ (શૈલીપરક) એિા ભાગ પાડીનરે નાટ્યવનમા્કણની વનવશ્ત થયરેલી 
શૈલી મુજબ, આરંવગક અનરે િાવચકની જ રેમ જ આિાય્કનુરં પણ આયોજન કરિાનુરં 
સતૂચન કયુિં છરે. ‘નાટ્યધમથી’ એટલરે ‘શૈલીપરક’, પરરંતુ લોકધમથીનો ઉવચત પયા્કય 
તો ‘શૈલીપરક િાસતિિાદ’ ગણિો જોઈએ. એ જ રીતરે આિનતી, દાવક્ષણાતયા, 
પારંચાલીમધયા અનરે ઔડ્રમાગધી એિા ‘પ્રિૃવતિ’ના ચાર ભાગનરે આિાય્ક વનવશ્ત 
કરિામારં ત્રીજા વસદ્ધારંત તરીકરે નાટ્યશાસ્ત્ર જણાિરે છરે. આ ચાર પ્રદરેશવિશરેષ 
વનદદેશી વસદ્ધારંત તરીકરે સથાવનક રુવચ, કરિાજ, િરેશ-પકરધાન, કરેશગુરંફન, િાણી 
િગરેરરે  નક્ી કરિા ઉપર એ ભાર મતૂકરે છરે.

નાટ્યપ્રયોગો સિારરે  અથિા કદિસ દરવમયાન પ્રસતુત થતા; પરરંતુ રાત્રરે 
રજતૂ થાય તયારરે  મશાલોથી રરંગસથળ પ્રકાવશત થતુરં. મતિિાકરણીના સતરંભોથી 
છાપરાનરે ટરેકો આપતી શાલ-ભરંવજકાઓમારં મશાલો રાખિામારં આિતી. એ ઊંચરે 
િોિાથી નટોનો પડછાયો ટાળી શકાતો. સરંસકૃત નાટ્યપ્રયોગમારં સિાભાવિક રીતરે 
જ સવન્નિરેશનરે સથાન નિોતુરં. જુદારં-જુદારં માપની બરેઠકો, છત્ર, પાણીનારં િાસણો, 
મિોરારં િગરેરરેનો ઉપયોગ થતો, ભરતમુવનએ પથારીનો ઉલરેખ કયયો છરે. િરેકદકા 
પર િીણા, િારંસળી અનરે મૃદરંગિાદકો અનરે ગાયકો મળીનરે આઠ સરંગીતકારો 
બરેસતા. નાટકનારં મિતિનારં દૃશયો રરંગપીઠ અનરે િરેકદકાની િચચરે પ્રસતુત થતારં. 
પાત્રોના પ્રિરેશ િખતરે પણ યિવનકાનો ઉપયોગ થતો. જ રેથી ‘બરેઠરેલારં’ કરે ‘અમુક 
મુદ્રામારં પ્રિરેશતારં’ પાત્રોનરે યિવનકાથી ઢારંકી શકાય અનરે પછી એનરે ખસરેડીનરે આ 
રીતરે પ્રિરેશરેલારં પાત્રોનો રોમારંચ પ્રરેક્ષકોનરે થાય. િરેશભતૂષા માટરે ‘નરેપથયપાવલકા’ 
(એટલરે કરે wardrobe-mistress) રિરેતી. રાજપ્રાસાદોની નટમરંડળીઓમારં વયા-
િસાવયક નટ-નટીઓ તરેમજ નરેપથયપાવલકા જ રેિારં સિાયકો વનયવમત જોડાયરેલારં 
રિરેતારં. ભરતરે અરંત:પુર સાથરે જોડાયરેલી નટીઓની મરંડળીનો ઉલરેખ કયયો છરે. એ 
જ રીતરે સરંગીતશાળા પણ આ વથયરેટરનુરં અગતયનુરં અરંગ િતી. અનરેક પ્રકારના 
નાટ્યપ્રયોગો કરતી પ્રિાસી મરંડળીઓ િચચરે સપધા્કમિોતસિો યોજાતા, અનરે 
પ્રાવશ્કો (વનણા્કયકો) સિયોતિમ મરંડળીનરે ‘પતાકા’ અપ્કણ કરતા.

પટ, યિવનકા અનરે વચત્રયિવનકા જ રેિા પડદાઓનો પણ સરંસકૃત નાટ્યપ્રયો-
ગમારં વિવશષ્ટ ઉપયોગ થતો. કાવલદાસરે તો પટી-અપટી અનરે વતરસકકરણીનો પણ 
ઉલરેખ કયયો છરે. ઉપલબધ નાટકોમારં િપરાયરેલા પયા્કયોના અભયાસ પછી શ્ી 
પરંચાલરે એિુરં તારણ કાઢુરં છરે કરે ‘યુરોપીય પ્રોસીવનયમ વથયરેટર’ના પ્રભાિ િરેઠળ 
પાશ્ાતય અનરે ભારતીય વિદ્ાનોએ અવતઉતસાિમારં ગરેરસમજનો પ્રસાર કયયો 
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છરે. નરેપથયનરે બારણરેથી પ્રિરેશતુરં પાત્ર ખુદ પડદો િટાિરે કરે રાજા કરે રાણી પ્રિરેશરે 
તયારરે  સરેવિકા પડદો િટાિરે એ પટનો વિવશષ્ટ ઉપયોગ છરે. યિવનકાનો ભાસરે મૃત 
દુયયોધનનરે ઢારંકિા નાટ્યાતમક ઉપયોગ કયયો છરે. આ યિવનકા, અવભનિગુપ્તના 
મત મુજબ, કરેનદ્રની રરંગપીઠના વશરોભાગમારં રિરેતી, જયારરે  વચત્રયિવનકાનો 
ઉપયોગ વિવશષ્ટ મુદ્રામારં ઓવચરંતારં પ્રિરેશતારં પાત્રો માટરે કરે એમનરે અરંતધા્કન કરિા 
માટરે થતો.

સરંસકૃત નાટ્યનો સતૂત્રધાર આ નટોની મરંડળીનો નરેતા, મુખી કરે અગ્િતથી નટ 
િતો, જ રે નાટ્યકલામારં તથા તરેના શાસ્ત્રમારં વનપુણતા ધરાિતો િોય. આધુવનક 
કદગદશ્કક કરતારં તરેની ભતૂવમકા આ રીતરે જુદી પડતી.

સરંસકૃત નાટ્યવનમા્કણની આખી ક્રમબદ્ધ પ્રણાલી ઉપસાિિામારં આ 
રીતરે ઉપલબધ સરંસકૃત નાટકો, ભરત નાટ્યશાસ્ત્ર અનરે પાવણવન ઉલરેખરે છરે તરે 
વશલાલીન અનરે કૃશાશ્વનારં નટસતૂત્રો િગરેરરે  ઉપયોગી બનરે છરે. ભરતના નાટ્યશા-
સ્ત્રની પિરેલારંના પ્રયોગોનો ખયાલ ભાસનારં નાટકો પરથી મળરે અનરે નાટ્યશાસ્ત્ર 
પછીની પદ્ધવત વિશરે દવક્ષણ ભારતના કતૂકટયાટિમમારં સચિાયરેલી પ્રણાલી સિાય 
કરરે . સરંસકૃત નાટ્યલરેખક એની ભજિણી-પદ્ધવતનરે અનરે પ્રણાલીઓનરે નાટક 
લખતી િરેળા ખયાલમારં રાખતો એ ઉપલબધ નાટકો ઉપરથી સપષ્ટ જણાય છરે.

છરેલા આખા સૈકા દરવમયાન આ પ્રવશષ્ટ નાટ્યવનમા્કણપદ્ધવતનો અભયાસ 
અનરે એનરે પુનજી્કવિત કરિાના પ્રયતનો અવિરત ચાલુ રહા છરે, જ રેમારં કરે. એન. 
પવણક્ર, રતન વથયમ્, િી. રાઘિન્, વિજયા મિરેતા, ગોિધ્કન પરંચાલ, મૃણાવલની 
સારાભાઈ, રુવકમણીદરેિી ઍરુરંડરેલ, ઇબ્રાિીમ અલકાઝી, બરંસી કૌલ, બી. િી. 
કારરંથ િગરેરરે  મોખરરે  છરે. વિદરેશોમારં પણ એની મથામણ ચાલુ છરે.

l
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5. અવભનય

વયાખયા અને વયાવપ્ત : ભાિક સમક્ષ નટ સાક્ષાત્ પાત્રરૂપ ધારણ કરરે  તરે 
અવભનય. નાટ્યકારરે  રચરેલા પાત્રનરે નટ પોતાની િાણી, અરંગોનારં િલનચલન, મન 
અનરે ભાિજગત િડરે મતૂવત્કમરંત કરી નાટકના અથ્કનરે પ્રરેક્ષકોમારં સરંક્રારંત કરરે  છરે. આ 
સમગ્ વયાપાર તરે અવભનય. નટની કળા અનય કળાઓ કરતારં વિવશષ્ટ કળા છરે, 
કરેમ કરે તરેમારં સજ ્કક અનરે સજ ્કનનુરં માધયમ નોખુરં નકિ પણ એક જ છરે. નટ પોતરે 
જ સજ ્કક છરે અનરે તરેનુરં પોતાનુરં શરીર તરેના સજ ્કનનુરં માધયમ છરે. િાદ્ અનરે િાદક 
સિયરં નટ જ છરે. નટ પોતાની િાણી, અરંગો અનરે ભાિજગતનરે ઉપાદાન બનાિી 
પાત્રનુરં સજ ્કન કરરે  છરે. પોતાની સમૃદ્ધ કલપનાશવકત િડરે અમતૂત્ક પાત્રનરે નખ-વશખ 
મતૂવત્કમરંત કરરે  છરે. તરેથી નટની કળા માત્ર અનુકરણાતમક નકિ, સજ ્કનાતમક પણ 
છરે. નાટ્યકારરે  રચરેલા પાત્રનુરં નટ અથ્કઘટન કરી પોતાની કળા રજતૂ કરતો િોિાથી 
એનરે અથ્કઘટનાતમક કળા પણ કિરે છરે. નટના પાત્રસજ ્કન ઉપર તરેના પોતાના વય-
વકતતિનો, પોતાના સમયમારં વિકવસત રરંગમરંચકળાનો, નાટકના લરેખનની તરેમજ 
વનમા્કણની શૈલીનો તથા કદગદશ્કકના અથ્કઘટનનો પ્રબળ પ્રભાિ રિરે છરે.

તતિો અને તાલીમ : નટ દ્ારા થતા પાત્રસજ ્કનના મુખય તબક્ામારં 
નાટ્યપ્રતનો ઊંડો અભયાસ કરી પાત્રનુરં આરંતરબાહ વયવકતતિ તરેમજ તરેનરે 
ઘડનારારં પકરબળો સમજિારં, કલપનાચક્ષુ દ્ારા એ પાત્રનરે પોતાના માનસપટ 
ઉપર તાદૃશ કરિુરં, મનમારં ઊભા થયરેલા પાત્રના એ વચત્રનરે પોતાનારં મન, િાણી 
અનરે શરીર દ્ારા સાકાર કરિુરં, તરેનરે દૃશય-શ્ાવય એિુરં યોગય પકરમાણ આપી 
પ્રરેક્ષકોમારં સરંક્રવમત કરિુરં અનરે એક િાર રજતૂ કરરેલા પાત્રનરે પ્રતયરેક પ્રયોગ િખતરે 
એટલી જ અસરકારકતાથી ઉપસાિિુરં િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે. પાત્રસજ ્કન 
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માટરે પ્રવતભા અનરે તાલીમ બરંનરે આિશયક છરે. પાત્રસજ ્કન માટરે નટરે તાલીમ દ્ારા 
પોતાનારં આરંતરબાહ સાધનો વિકસાિિારં પડરે છરે. નટનારં બાહ સાધનોમારં સુ-
શ્ાવય, રણકારયુકત ભાિિાિી અિાજ તથા તનાિરકિત સિજ અરંગસરંચલનો 
અનરે વસથવતગવતનો સમાિરેશ થાય છરે, જયારરે  આરંતકરક સાધનોમારં કલપનાશવકત, 
સજ ્કનાતમક ઊવમ્કલતા, તાલ અનરે લયની સતૂઝ, એકાગ્તા તરેમજ સરંિરેદનશીલતા 
અનરે અરંત:સફુરણાતમક બુવદ્ધમતિાનો સમાિરેશ થાય છરે. આ આરંતરબાહ સાધનો 
વિકસાિિા ઉપરારંત નટરે નાટક િારંચી, તરેનુરં સરંરચના-સિરૂપ સમજી તરેનો અથ્ક 
પતૂણ્કપણરે ગ્િણ કરિાની શવકત કરેળિિાની િોય છરે. પતૂિા્કભયાસ અનરે પ્રયોગ 
સમયરે અનય નટનટીઓ, કદગદશ્કક તથા રરંગતરંત્રના કસબીઓ સાથરે ઘરોબો 
કરેળિિાની આિડત પણ મરેળિિી પડરે છરે. તરેમજ નાટ્યપ્રયોગ દરવમયાન પ્રરેક્ષકો 
સાથરે સરંબરંધ પ્રસથાવપત કરી શકિાની તથા પોતાનારં જોમજુસસો અનરે કાય્કશવકત 
તરેમજ નાટકનારં લય અનરે ગવત જાળિી રાખિાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરિાની િોય 
છરે. આ ઉપરારંત પ્રતયરેક પ્રયોગ િખતરે અસરકારકતા જાળિી રાખિાની કલાસતૂઝ 
પણ વિકસાિિી પડરે છરે.

અવભનયપંથો (પાશ્ાતય) : નટ િાણી અનરે શરીર દ્ારા તરેમજ રરંગભતૂષા 
અનરે િરેશભતૂષા દ્ારા પાત્રની આકૃવત ઉપસાિતો િોય છરે. પણ તરેમારં જીિરંતતા 
આણિા માટરે નટરે પોતાના ભાિજગતનરે કામરે લગાડિુરં પડરે છરે. પાત્રગત 
મનોભાિો નટરે પોતરે અનુભિિા જોઈએ કરે નકિ, નટરે પાત્ર સાથરે ભાિતાદાતમય 
સાધિુરં જોઈએ કરે નકિ તરે વિિાદનો વિષય રહો છરે. એિા અવભનયપરંથો છરે, જ રે 
કરેિળ નટનારં અિાજ, િલનચલન, ચરેષ્ટા ઇતયાકદનરે એટલરે કરે અવભનયના બાહ 
કસબનરે પ્રાધાનય આપરે છરે, જયારરે  અનય કરેટલાક પરંથો પાત્રના વિચારો, અનુભિો, 
લાગણીઓ, માનવસક આિરેગો સાથરે તાદાતમય સાધતા આરંતકરક કસબનરે મિ-
તિનુરં સથાન આપરે છરે. ફરેનચ નાટ્યવિદ અનરે કફલસતૂફ દરેવનસ દીદરેરો(ઈ. સ. 
1713–84)ના કિરેિા મુજબ અવભનયકાય્કનો વિરોધાભાસ એ જ છરે કરે નટરે પ્રરેક્ષ-
કોનરે પોતાના અવભનય િડરે ભાિવિભોર કરિા છતારં પોતરે તો એ લાગણીઓથી 
અવલપ્ત જ રિરેિાનુરં છરે. એક િખત અવભનયનુરં બાહસિરૂપ નક્ી થઈ ગયા 
પછી લાગણીઓ પર કાબતૂ મરેળિીનરે, નટરે લાગણીઓથી અળગા રિીનરે અવભન-
યના એ જ બાહ સિરૂપનરે પ્રતયરેક ખરેલમારં રજતૂ કરિાનુરં રિરે છરે. ‘કૉમરેડી ફાનસ’ના 
કલાકાર અનરે ‘ધી આટ્ક ઑવ્ ધી ઍકટર’ના લરેખક કોકરેવલન(ઈ. સ. 1841–
1909)ના મરંતવય પ્રમાણરે અવભનય કરતી િખતરે નટરે પાત્રગત ભાિનો અનુભિ 
જાતરે પોતાના આરંતરમનમારં કરિો જોઈએ નકિ. દીદરેરો અનરે કોકરેવલન દ્ારા 
પ્રવતપાકદત આ પ્રવતવનધાનમતૂલક અવભનયપરંથ મૉવલયર, રાસેં અનરે કૉવન્કલનારં 



5. અવભનય 177

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

નાટકોની રજતૂઆત કરિામારં સફળ પુરિાર થયો છરે. પ્રવસદ્ધ રૂસી નટ, કદગદશ્કક 
અનરે નાટ્યવિદ સતવનસલાવસકી(ઈ. સ. 1863–1938)એ ‘સજ ્કનાતમક અવભનય-
પદ્ધવત’ વિકસાિી. તરેમના મતરે અવભનય કરતી િખતરે નટનરે અરંત:સફુરણા થાય 
તયારરે  ઉતિમ અવભનય પ્રકટ થાય છરે. નટરે શરીરનરે અનરે અરંત:કરણનરે પ્રરેરણાતમક 
રીતરે પાત્રસજ ્કન કરિાની કદશામારં િાળિા માટરે બુવદ્ધ, હૃદય અનરે ચરેતનાની બધી 
શવકતઓ સકક્રય બનાિિાની રિરે છરે. જયારરે  નટનુરં વચતિ એિી ભતૂવમકા ઉપર િોય 
કરે તરેનુરં જાગ્ત મન સજ ્કનની બધી જિાબદારી અજાગ્ત કરે અધ્કજાગ્ત મન ઉપર 
મતૂકી દરે તયારરે  મનનારં ગિનતમ ઊંડાણોમારંથી સજ ્કનશવકત પ્રગટ થાય છરે. વચતિની 
આ પ્રકારની અિસથા વસદ્ધ કરિા માટરે શરીર અનરે મનનરે તનાિરકિત બનાિી 
પાત્ર સાથરે ભાિતાદાતમય સાધિાનુરં રિરે, પોતાનુરં વયવકતતિ િીસરી પાત્રરૂપ બની 
જિાનુરં રિરે. ઊવમ્કની સમૃવત દ્ારા જ રે જાતની લાગણી પ્રગટ કરિાની િોય તરેના 
જ રેિી લાગણીના સમરણ દ્ારા સુષુપ્ત માનસમારંથી સજ ્કનાતમક શવકત નટ પ્રાપ્ત 
કરી શકરે છરે એિો સતવનસલાવસકીનો અવભપ્રાય છરે. આ પદ્ધવત તરેમણરે 1905મારં 
વિકસાિી. પરરંતુ 1907મારં જ એમના વશષયો મરેયરિોલડ અનરે િખતાનગોિરે ગુરુથી 
અલગ પડીનરે શૈલીપરક, નાટ્યધમથી નિી અવભનયપદ્ધવત સતૂચિી. એમારં પ્રકૃવત-
િાદ કરે િાસતિિાદથી જુદો ચોકો મારંડિાનો િતો. મરેયરિોલદની પદ્ધવત ‘બાયો-
વમકૅવનકસ’ તરીકરે જાણીતી છરે. ઉતિરેવજત અિસથાની મુદ્રાઓ પ્રરેક્ષકનરે માટરે સુગમ 
અનરે વનરપિાદ અનરે અથ્કિાિી બનરે તરેથી નટરે પોતાના શરીરના જ એકમાત્ર 
માધયમ દ્ારા એ અિસથાઓનરે એ રીતરે પ્રયોજિી જોઈએ કરે જ રેથી નટકમ્કનો 
િરેતુ, વસવદ્ધ અનરે પ્રવતકક્રયાની અવિરત ઘટમાળ ચાલુ રિરે. નાટ્યકાર અનરે કદ-
ગદશ્કક બૌવદ્ધક કમ્કની સપષ્ટતા દ્ારા િરેતુ સથાપરે, અરંગઉપારંગોની મુદ્રાઓ અનરે 
ધિવનઆકારો તથા ગવત અનરે લયબદ્ધતા દ્ારા નટ જ રે સિયરંભતૂ અવભવયવકત કરરે  
તરે વસવદ્ધ; અનરે પ્રવતકક્રયા એટલરે શારીકરક અનરે માનવસક દૃવષ્ટએ એિી વસથવત 
િોય જ રે પરેલી વસવદ્ધની ચરમસીમા િોય અનરે લરેખક-કદગદશ્કકના પતૂિયોકત િરેતુની 
ઉદગમપળ િોય. િખતાનગોિરે પણ ભજિણીની કલાનરે મિતિ આપયુરં. કલપનોતથ 
સજ ્કકતાથી થતા નિા િાસતિિાદનો એણરે આગ્િ રાખયો. જીિનના ઉપલકકયા, 
ઉતાિળા અનુકરણનરે તજી વથયરેટરના આગિા યથાથ્કનરે વથયરેટરના માધયમથી જ 
પામિાની એણરે ભલામણ કરી. મનોિૈજ્ાવનક સરંશોધન માટરે વથયરેટર પ્રયોગશાળા 
બની જાય એનો આ બરંનરે ધુરરંધરોએ વિરોધ કયયો. એ બરંનરેના વશષયોતૈરીિ અનરે 
ઓખલોપકોિરે પ્રોસીવનયમ આક્ક-‘દશ્કન’નો તયાગ કરી પ્રરેક્ષકોની િચચરે નટની 
રમણભતૂવમ સજી્ક નટપ્રરેક્ષક િચચરે નિો સરંબરંધ બારંધી આપયો. આ બધા પ્રયોગો 
અનરે પૌરસતય નાટ્યકમ્કના અભયાસ પછી તરેમજ જમ્કન નાટ્યવિભતૂવતઓ રરેઇ-
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નિાટ્ક તથા વપસકાટરનરે પગલરે પગલરે જમ્કન કવિ, નાટ્યકાર અનરે કદગદશ્કક 
બતયોલત બ્રરેખતરે (ઈ. સ. 1898–1956) દ્નદ્ાતમક મુદ્રાઓની સપષ્ટતા કરિાનો 
અનરે ભ્રારંવતિીન વથયરેટરનો આગ્િ સરેવયો. તરેમની માનયતા અનુસાર નટનુરં કત્કવય 
બનતા બનાિોના િૃતિારંત-વનિરેદક બનિાનુરં છરે. કોઈ પણ સરંજોગોમારં નટરે પ્રરેક્ષકોનરે 
નાટકમારં બનતા બનાિો સાથરે તાદાતમય સાધિા દરેિુરં જોઈએ નકિ. નટ પ્રરેક્ષકોનરે 
વિચાર કરતા અનરે વનણ્કય બારંધતા કરી શકરે તયારં એનુરં કામ પતૂરુરં  થયુરં એમ કિી 
શકાય. પાત્ર સાથરે તાદાતમય સાધિાની જગયાએ નટરે તરેનાથી પોતાની જાતનરે 
અળગી–વિરકત રાખિી જોઈએ એિુરં બ્રરેખત માનરે છરે. ‘વથયરેટર ઑવ્ ક્રતૂઅલટી’ના 
પુરસકતા્ક અનતૉઇન આતયો(ઈ. સ. 1858–1943)એ ભાષા-શબદનો ઓછામારં 
ઓછો ઉપયોગ કરિાનો આગ્િ રાખી અવભવયવકતના સચોટ સાધન તરીકરે 
નટની આરંવગક મુદ્રાઓ અનરે સરંકરેતો ઉપર વિશરેષ ભાર મતૂકયો. પોલૅનડના નાટ્ય-
વિદ જ રેઝથી ગ્સતોવસકી(ઈ. સ. 1933)એ નટનરે કરેનદ્રસથાનરે સથાપયો.

તરેમણરે પોતાની ‘વથયરેટર લૅબ’ દ્ારા અવભનયકળામારં સરંશોધન કરિાનો 
પુરુષાથ્ક કયયો. નટના વચતિની–શરીરની–મયા્કદાઓ દતૂર કરી, ઊવમ્ક અનરે કક્રયાની 
એકરૂપતા સધાય; નટ ભાિોદ્રરેકનુરં ચરમવબરંદુ વસદ્ધ કરરે  તરે પ્રકક્રયામારં તરેનો અિરં 
કરે અરંગત રસ આડરે ન આિરે અનરે એિી આરંતરસમાવધમારંથી નટનુરં અરંતરતમ સત્ 
પ્રિૃવતિ કરરે  એ રીતરે નટનરે કરેળિણી અપાય તરેનો તરેમણરે આગ્િ રાખયો. ગ્સતો-
વસકીનરે એમારં રૂસી કદગદશ્કક અખલોપકોિના પ્રયોગોમારંથી માગ્કદશ્કન મળુરં િતુરં. 
ભજિણી દરવમયાન નટ અનરે પ્રરેક્ષક િચચરે એક પ્રકારના તનાિના અનરે એનો 
સથિારો લરેિાના એ આગ્િી છરે. પ્રરેક્ષકસમતૂિ નકિ, પરરંતુ એની એકરેએક વયવકત-
ના અરંતરતમનરે વિક્ષુબધ કરિાની એમની મથામણ રિી છરે. એ પછી મિતિના 
અવભનય-પથદશ્કકોમારં પીટર બ્રુક અનરે કરચાડ્ક શરેકનર આજના મિાન પ્રયોગ-
િીરો છરે. નટ-પ્રરેક્ષક આમનરેસામનરે નકિ, પરરંતુ પરસપરનારં કારણ અનરે પકરણામ 
િોય, પરસપરનરે પતૂરક અનરે ઉપકારક િોય એ વસથવતએ નિા નટ-પ્રરેક્ષકસરંબરંધનરે 
કરેનદ્રમારં રાખી બરંનરેની સિસજ ્કનની ભતૂવમકાઓ તરેમણરે કરંડારી આપી. આમ નટની 
બાહ તાલીમથી મારંડી નટની આરંતકરક તાલીમ સુધીની વિકાસરરેખા વિવિધ 
અવભનયપરંથોએ આરંકી આપી છરે.

બ્રાવઝલના યુિાન નાટ્યકાર અનરે કદગદશ્કક ઑગસટો બોઆલ નિી નિી 
જગયાએ, મુકતારંગણની પદ્ધવતએ, વથયરેટર કરરે  છરે અનરે એમણરે અવભનયતા-
લીમની નિી પદ્ધવત વિકસાિી છરે. લગભગ સાઇકોથરેરાપી ગણી શકાય એિી 
પદ્ધવતમારં નટ અરંતમુ્કખ બનીનરે પોતાની જાતનરે પામીનરે અવભનય શીખરે છરે. 
એમના વથયરેટરનારં નટ-પ્રરેક્ષક િચચરે કોઈ ભરેદ િોતો નથી. નટમરંડળી કોઈ પ્રસરંગો 
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રજતૂ કરરે , પછી પ્રરેક્ષકોનરે એ પ્રસરંગો આગળ ભજિિા વનમરંત્રણ આપિામારં આિરે 
છરે, અનરે એ રીતરે પ્રરેક્ષકો નાટ્યપ્રસરંગની પ્રસતુવત અનરે અથ્કઘટનમારં વનણા્કયક બનરે 
છરે. સારંપ્રત સામાવજક પ્રશ્ો વિશરેનો લોકઅવભગમ અનરે અવભપ્રાય બદલિાનો 
એમનો ઉદ્દ રેશ છરે. આજ રે બોઆલના કરેટલાય અનુયાયીઓ જગતભરમારં કામ 
કરી રહા છરે. બોઆલરે બરંગાળમારં પણ કાય્કવશવબર યોજી છરે.

અવભનય, પવશ્મમાં

પ્રાિીન ગ્ીસ : પ્રાચીન ગ્ીસમારં, મદ્ અનરે ફળદ્રતૂપતાના દરેિતા ડાયોનીસસની 
સતુવતમારં થતા ધાવમ્કક મિોતસિમારં નૃતયસરંગીતસિરૂપ ‘ડાયથીરરે મબ’નો વિવનયોગ 
થતો, જ રેમારં પચાસ માણસનુરં કૉરસ રિરેતુરં, જ રેઓ િનદરેિતાઓનો પોશાક પિરેરતારં. 
બકરાનુરં ચામડુરં, ઘોડાનારં પતૂરંછડારં, પશુઓના કાન િગરેરરે  િરેશભતૂષા ધારણ કરતારં. 
આ કૉરસ અનરે તરેના આગરેિાન દ્ારા થતા પારરંપકરક િાતા્કલાપોમારં થરેવસપસરે 
સૌપ્રથમ િાર નટનરે–િવમ્કસનરે મિોરુરં  પિરેરાવયુરં અનરે ચોક્સ પાત્રની કલપના 
પ્રરેક્ષકમારં ઊભી કરી અનરે એ રીતરે અવભનયકળાનો પાયો નારંખયો.

થરેવસપસરે કૉરસ અનરે તરેના આગરેિાન વસિાયના પ્રથમ નટનરે રરંગમરંચ ઉપર 
રમતો મતૂકયો તો ઇવસકલસરે બીજા નટનરે અનરે સૉફોકલીઝરે ત્રીજા નટનરે. પ્રાચીન 
ગ્ીક નાટકમારં એક જ સમયરે ત્રણથી િધારરે  પાત્રો સરંભાષણ કરતારં નકિ અનરે આ 
ત્રણ નટો ચીતરરેલારં મિોરારંની મદદથી એક જ નાટકમારં એકથી િધારરે  ભતૂવમકાઓ 
ભજિતારં. આ ત્રણ નટો પરરંપરા પ્રમાણરે પ્રોટોગોવનસટ (પ્રથમ નટ યા પાત્ર), ડ્-ુ
ટ્રોગોવનસટ (બીજો નટ) અનરે ટ્રાયટોગોવનસટ (ત્રીજો નટ) કિરેિાતા. પ્રોટોગોવન-
સટની પસરંદગી રાજય દ્ારા થતી અનરે નાટકમારંની ઇકડપસ કરે ઇલરેકટ્રાની મુખય 
ભતૂવમકા તરેનરે સોંપાતી. વિશાળ કદનારં, રીવતબદ્ધ મિોરારં નટો ધારણ કરતા. તરેના 
ઉપર વિવિધ મુખભાિો અવતશયોવકતપતૂણ્ક ચીતરિામારં આિતા. લોિીનીંગળતી 
આરંખોિાળા આરંધળા ઇકડપસની છબી મિોરાની મદદથી નટ અસરકારક રીતરે 
ઉપસાિતો. આ મિોરામારં ધિવનિધ્કક યરંત્ર પણ રિરેતુરં, જ રેનાથી નટના સરંિાદો 
વિશાળ સમુદાયમારં એકઠા થયરેલા પ્રરેક્ષકો સારંભળી શકતા. મિોરારંની મદદથી 
સ્ત્રીભતૂવમકાઓ પણ નટો જ ભજિતા. મિોરારં ઉપરારંત નટો, ઊંચી એડીના જાડા 
બતૂટ પણ પિરેરતા, જ રે ‘કોથરનસ’ કિરેિાતા. મિોરારં અનરે ઊંચી એડીનરે કારણરે 
ઇકડપસ અનરે એગરેમરેમનોન જ રેિારં પાત્રોનરે પુરાણકથા અનરે દરંતકથાના નાયકનરે 
અનુરૂપ ભવયતા પ્રાપ્ત થતી.

ગ્ીક નાટકો ગામની બિાર ટરેકરીઓની તળરેટીમારં ભજિાતારં અનરે એકસાથરે 
િજારોની સરંખયામારં પ્રરેક્ષકો બરેસતા. ખુલા રરંગમરંચનરે કારણરે સરંિાદોની સુશ્ાવયતા 
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ઉપર વિશરેષ ભાર મુકાતો. ગ્ીક નટ માટરે સપષ્ટ, બુલરંદ, રણકતો અિાજ આિ-
શયક િતો. તરેનરે સરંગીતની તાલીમ પણ આપિામારં આિતી. ભારરે  િરેશભતૂષા અનરે 
મિોરાનરે લીધરે િલનચલનનરે ઓછો અિકાશ રિરેતો. તરેથી નટો, મોટરેભાગરે પતૂણ્ક 
અરંગભરંવગમાઓ તથા િસત-સરંચલનોનો વિશરેષ ઉપયોગ કરતા. ભાિવનરૂપણમારં 
સતયનો આભાસ ઊભો કરિા અરંગરે ખાસ કાળજી લરેિામારં આિતી. ઇલરેકટ્રાની 
ભતૂવમકા ભજિતા નટ પોલસરે ભાિની અસરકારક રજતૂઆત માટરે પોતાના મૃત 
પુત્રની રાખનો ઉપયોગ કયયો િોિાનો કકસસો પ્રખયાત છરે.

ગ્ીક અવભનયકળાના ઇવતિાસનરે ત્રણ તબક્ામારં િિેંચિામારં આિરે છરે. ઈ. 
સ. પતૂ. ના પારંચમા સૈકાનો પિરેલો તબક્ો ઇવસકલસ, સૉફોકલીઝ અનરે તરેમના 
નટો સાથરે સરંકળાયરેલો છરે. ઇવસકલસરે જ રે બીજો નટ રમતો મતૂકયો તરેનુરં નામ 
કલીએનડર. ટીલરેપોલરેમસ અનરે કલીડરેમીડરેસ નામના બરે નટો સૉફોકલીઝનરે બિુ 
ગમતા. આ તબક્ાનો અવભનય ભવય, ગકરમાયુકત, સરંયવમત તથા રીવતબદ્ધ 
િતો. ઈ. સ. પતૂ. ચોથા સૈકાના બીજા તબક્ામારં અવભનય િધુ નૈસવગ્કક અનરે 
માનિીય ભાિોથી સભર બનયો. આ તબક્ાના પ્રખયાત નટો તરે પોલસ, એકર-
સટોડરેમસ, નીઓપટોલરેમસ તથા થીઓડોરસ. ત્રીજો તબક્ો તરે યતૂકરવપડીઝનો 
સમયગાળો જ રેમારં િધારરે  નરે િધારરે  માનુષી તતિો ઉમરેરાતારં ગયારં.

ગ્ીક કૉવમક નટો વિશરે ઓછી માકિતી મળરે છરે. કૉવમક નટો પણ અવત-
શયોવકતપતૂણ્ક ભાિવનરૂપણિાળારં મિોરારં પિરેરતા અનરે શરીર ઉપર મોટુરં વલરંગ 
ધારણ કરતા, તરેમજ પ્રાણીસદૃશ અરંગકક્રયાઓ કરતા. ગ્ીક કૉવમક નટ પારમરે-
નનરે કરરેલુરં ભતૂરંડનુરં અનુકરણ જાણીતુરં છરે. ઍકરસટોફનીઝની ‘ઓલડ કૉમરેડી’મારંનો 
અવભનય જીિરંત અનરે મુકત િતો, પણ મરેનરેનડરની ‘નયતૂ કૉમરેડી’મારં રોજબરોજની 
સમસયાઓ આિતી િોિાથી અવભનય િધુ નરે િધુ સિાભાવિક બનતો ગયો.

પ્રાિીન રોમ : પ્રાચીન રોમમારં ધાવમ્કક તતિવિિોણારં અનરે કરેિળ 
મનોરરંજનલક્ષી નાટકો ભજિાતારં. તરે એ સિરૂપનારં ગ્ીક નાટકોનુરં અનુકરણ િતુરં. 
નટો મોટરેભાગરે ગુલામ િગ્કના િતા; નબળો અવભનય કરનાર નટનરે ચાબખા 
મારિામારં આિતા; એટલરે આિા સરંજોગોમારં નટ માટરે કોઈ સામાવજક મોભો િતો 
નકિ, છતારં પણ રોમન પ્રજાએ અવભનયકળામારં સવિશરેષ વિકાસ સાધયો, કરેમ 
કરે તરેમની પાસરે નકલ કરિા(mimicry)ની ખાસ આિડત િતી. અનરે ભાષાની 
િપરાશમારં તરેમજ સિયરંસફુકરત અવભનયમારં તરેઓ પાિરધા િતા. ઈ. સ. પતૂ. 
પ્રથમ સૈકા પછી મિોરારંનો ઉપયોગ થયરેલો જણાતો નથી. રોમન નટો જ રે પાત્ર 
પતૂરતી પોતાની વનપુણતા િોય એ પાત્ર મિોરા વિના રજતૂ કરતા. ગ્ીક ટ્રજૅ રેડીમારં 
ત્રણ નટો મિોરારં બદલીનરે એક કરતારં િધુ પાત્રો ભજિતા. તરેનરે બદલરે રોમનોએ 
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સ્ત્રીપાત્રો, િૃદ્ધપાત્રો અનરે યુિાનપાત્રોની પ્રથા શરૂ કરી. મિોરારં ન િોય એટલરે 
અવભનયશવકતની આિશયકતા રિરેતી. પકરવસથવત અનુસાર ભાિપકરિત્કન મુખ 
ઉપર લાિિુરં પડતુરં. આનરે લીધરે અવભનયકૌશલય િધિા મારંડ્ુરં.

ટ્રજૅ રેડીનો મોટો નટ િતો કલૉકડયસ એસોપસ (ઈ. સ. પતૂ. પ્રથમ સૈકો). 
એની િોરસરે ભરપતૂર પ્રશરંસા કરી છરે. વસસરેરોનો આ પરમ વમત્ર મુખાવભવયવકત-
મારં તથા અરંગભરંવગમાઓમારં પાિરધો િતો. કૉમરેડીનો મોટો નટ િતો રોવસયસ 
ગરેલસ કલીંટસ (ઈ. સ. પતૂ. 120થી ઈ. સ. પતૂ. 62), જ રે વસસરેરોનો પરમ વમત્ર 
િતો. તરે પોતાની ભતૂવમકાનો કાળજીપતૂિ્કક અભયાસ કરતો. નાટકના પ્રયોગ પતૂિદે 
પ્રતયરેક ભાિભરંવગમાનુરં કરિસ્કલ કરતો. શરેકસવપયરના ‘િૅમલરેટ’ નાટકમારં તરેનો 
ઉલરેખ થયરેલો છરે. તરેણરે મિોરારંની પ્રથા દાખલ કરી એમ કિરેિાય છરે. ગ્ીક 
નાટકોના અનુકરણ રૂપરે લારંબો ઝભભો, બતૂટ તથા મિોરાનો વિવનયોગ થિા 
લાગયો. પણ રોમન મિોરારં િધુ સિાભાવિક િતારં. મિોરારંની સાથરે તરેનરે અનુરૂપ 
એિો સિાભાવિક અનરે િાસતવિક િાવચક તરેમજ આરંવગક અવભનય થતો.

ઈ. સ.ના પ્રથમ સૈકામારં ‘માઇમ’ (mime) નામનો અવભનયપ્રકાર વિશરેષ 
લોકવપ્રય બનયો. તરે એક પ્રકારનુરં િાસતવિક, ચકરત્રપ્રધાન નાટ્યસિરૂપ િતુરં, જ રેમારં 
રોજબરોજની સામાનય ઘટનાઓ િાણીનો આશ્ય લીધા વિના િણી લરેિામારં 
આિતી અનરે રોજબરોજની િરેશભતૂષા તરેમજ મિોરાની જગયાએ વિગ તથા રરંગ-
ભતૂષાનો ઉપયોગ થતો. આ પ્રકારનારં નાટકોમારં સૌપ્રથમ નટીઓએ ભાગ લરેિા 
મારંડ્ો. માઇમકળાનો પ્રખયાત નટ િતો–સી. નોરબરેનસ સોરરેકસ.

રોમમારં પતૂણ્કપણરે વિકવસત નાટ્યસિરૂપ તરે મતૂક નાટક (pantomime). તરેમારં 
અવભનય તથા નૃતયનો સુમરેળ િતો. પ્રખયાત નાટકોમારંનારં દૃશયોનુરં એક બાજુ 
િણ્કન થતુરં અનરે બીજી બાજુ કલાકારો જુદી જુદી અરંગભરંવગઓ તથા મુદ્રાઓ 
દ્ારા તરેનો મતૂક અવભનય કરતા. તરે િખતના આ નાટ્યપ્રયોગનારં પ્રખયાત નટો 
િતારં બરેવથલસ અનરે વપલરેડઝ.

મધયયુગ : રોમન સામ્ાજયના અસત પછી, યુરોપમારં વરિસતી ધમદે પગદરંડો 
જમાવયો. વરિસતી ધમ્કનારં મતૂળ તતિો પ્રમાણરે નાટ્યકળા એ ધમ્કબાહ કળા મનાતી, 
જ રેથી આ સમયમારં નાટ્યકળાનરે મળતો રાજયાશ્ય અનરે ધમા્કશ્ય બરંધ થયો 
અનરે લગભગ િજાર િષ્ક સુધી રરંગમરંચ મૃતપ્રાય: બની રહો. મદારીના ખરેલ 
બતાિિામારં, કઠપતૂતળીઓ નચાિિામારં, ગાયનિાદન કરિામારં, જાદુના પ્રયોગ 
કરિામારં અનરે નકલ(mimicry)ના કાય્કક્રમનુરં આયોજન કરિામારં તરેનો ઉપયોગ 
થિા લાગયો. પરરંતુ ધમ્કબાહ ગણાતી આ કળાએ દરેિળોમારં થતા ધાવમ્કક સરંસકા-
રોમારંથી ‘મધયકાલીન નાટ્યકળા’ના રૂપરે નિો જનમ લીધો. અલૌકકક ધાવમ્કક 
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(mystery) અનરે નીવતપ્રધાન (morality) ચમતકૃવતયુ્કત (miracle) નાટકો 
પ્રચારમારં આવયારં. ઈશુ વરિસતના જીિન પર લખાતારં ધાવમ્કક નાટકો ‘વમસટરી 
પલરેઝ’ તરીકરે ઓળખાતારં, જ રે ઈસટર જ રેિા ધાવમ્કક પ્રસરંગોએ પાદરીઓ દ્ારા 
દરેિળમારં અનરે તરેરમી–ચૌદમી સદીમારં દરેિળોની બિાર બરે માળિાળી ગાડી-
(wagon)મારં ભજિાિા લાગયારં. ‘વમસટરી પલરેઝ’ની સાથરે સાથરે ચમતકૃવતિાળારં 
અદભુત ‘વમરૅકલ પલરેઝ’ પણ ભજિાિા લાગયારં અનરે તરેની ભજિણી િધારરે  
આકષ્કક બનાિિાના પ્રયતનો થયા. સાથરે સાથરે ધાવમ્કક જ્ાન અનરે બોધ આપિાના 
િરેતુથી લખાયરેલારં અનરે ‘એકસપીકરયનસ’, ‘ફરેમ’, ‘ચૅકરટી’ જ રેિારં ગુણિાચક 
પાત્રોથી સભર રૂપકો (‘મોરાવલટી પલરેઝ’) પણ રજતૂ થિા લાગયારં. ધરંધાદારી 
નાટકોનારં મતૂળ આ નીવતપ્રધાન નાટકોમારં છરે.

પરંદરમી સદીમારં યુરોપના સામાવજક જીિનમારં ભારરે  પકરિત્કન થયુરં અનરે 
તરેની અસર નાટ્યપ્રકારો ઉપર પડી. આ પુનરુતથાનનો યુગ િતો. મોટારં મોટારં 
શિરેરોમારં નાટ્યગૃિો બરંધાિારં શરૂ થયારં િતારં અનરે સોળમી સદી સુધીમારં વમરૅકલ 
પલરેઝ િગરેરરેની લોકવપ્રયતા ઓસરિા મારંડી િતી. તરે િખતરે ઇટાલી નતૂતન પકરબ-
ળોનુરં કરેનદ્રસથાન બની ગયુરં.

ઇટાલી : ઇટાલીમારં સોળમા સૈકામારં સિયરંસફુકરત અવભનયના પ્રાધાનયિાળા 
કૉમરેકદયા દ લ આત્ક નાટ્યસિરૂપરે ભારરે  લોકવપ્રયતા પ્રાપ્ત કરી. કૉમરેકદયાનુરં કરેનદ્ર 
નાટ્યલરેખક નકિ, પણ નટ િતુરં. તરેમનરે કોઈ પણ વિગતોની રૂપરરેખા આપી 
દરેિામારં આિતી અનરે િોવશયાર અવભનરેતાઓ શીઘ્રકવિની જ રેમ અવભનય કરતારં 
કરતારં પોતાનો પાઠ બનાિી લરેતા અનરે રરંગમરંચ પર આિીનરે બોલતા. કૉમરેકદયા દ 
લ આત્કના પ્રયોગોની સફળતા નટોના કૌશલય ઉપર અિલરંવબત િતી અનરે તરેથી 
ગ્ીક અનરે રોમન જમાનાની િાવચક અવભનયની શવકત ગૌણ બની ગઈ અનરે 
તરેનરે સથાનરે શારીકરક કક્રયાઓ, ચરેષ્ટાઓ, આરંવગક નખરારંઓ મિતિ પામતારં ગયારં. 
આરંવગક ચરેષ્ટાઓ, શારીકરક અદા, ગવતકક્રયાઓ, રરંગતરંત્ર (stage business) 
અનરે કરંઈક અરંશરે િાવચક અવભનયની કક્રયાઓ એ કૉમરેકદયા દ લ આત્કનારં પારંચ 
મુખય અવભનયતતિો િતારં.

કૉમરેકદયા દ લ આત્કનારં પાત્રો વનવશ્ત રૂપરરેખાિાળારં અનરે બીબાઢાળ િતારં. 
દરરેક નટ એક જ પ્રકારના પાત્ર સાથરે ઓતપ્રોત થઈ જતો અનરે સમગ્ જીિન 
તરે પાત્રનરે પકરપતૂણ્ક કરિામારં ખચથી નાખતો. ઉમદા કલાકાર સિયરં પોતાનુરં નામ 
પાત્રનરે આપતો, જ રેમ કરે ઇસાબરેલા એનદ્રઇની નામની નટી(ઈ. સ. 1562–1604)
એ સિયરં પોતાનુરં નામ પાત્રનરે આપરેલુરં. સામાનયપણરે, દરરેક નાટકમારં એક પ્રણય-
યુગલ રિરેતુરં, જ રે ઇન્નામોરાટો અનરે ઇન્નામોરાટા કિરેિાતારં.
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આ ઉપરારંત કૉમરેકદયામારં બીબાઢાળ રમતૂજી પાત્રો પણ િતારં. આમારંનુરં એક 
પાત્ર િતુરં ‘કરેવપતાનો’, જ રે રમતૂજી, ડરંફાવસયો, તીસમારખારં એિો લશકરી અફસર 
િતો. આ ભતૂવમકા સાથરે સરંકળાયરેલો પ્રવસદ્ધ નટ તરે ફાનસરેસકો એનદ્રઇની (1550–
1624).

ઓગણીસમી સદીમારં ઇટાલીના રરંગભતૂવમક્ષરેત્રરે અવભનયકળામારં નિા 
પ્રિાિો દરેખાય છરે. અવભનયકળા વિશરે પુસતકો લખાય છરે તરેમજ ત્રણ મિાન 
કલાકારો તખતા ઉપર આિરે છરે ઍડરેલરેઇડ રીસતોરી (1822–1906). ટોમાસો 
સાવલિની (1829–1915), તથા અનદેસટો રોસી (1829–1896) મિાન નટી 
રીસતોરીએ ટ્રજૅ રેડીમારંની પોતાની સિાભાવિક અનરે િાસતિદશથી ભતૂવમકા િડરે 
આરંતરરાષ્ટ ્રીય ખયાવત પ્રાપ્ત કરી તો મતૂળરે ગોલદોનીનારં નાટકોમારં િલદેવકિનની 
ભતૂવમકા ભજિનાર સાવલિનીએ શરેકસવપયરનારં કરુણાનત નાટકોના નાયકોની 
ઉતિમ ભતૂવમકાઓ ભજિીનરે સતવનસલાવસકીનરે મરંત્રમુગધ કયા્ક. રોસીએ પણ શરે-
કસવપયરનારં નાટકોમારંની કરુણ ભતૂવમકાઓ ભજિી ખયાવત મરેળિી.

ઇંગલરૅનડ : ઇંગલૅનડમારં એવલઝાબરેથ યુગ (ઈ. સ. 1580થી 1620) દરવમયાન, 
મોટી મોટી ધમ્કશાળાઓમારં અનરે અવતવથગૃિોમારં આિતા યાત્રીઓ માટરે અનરે 
બીજા નાગકરકો માટરે મનોરરંજનાથદે, ધમ્કશાળાના ચોકના એક ખતૂણામારં નાનારં 
નાનારં નાટકો ભજિાતારં. આ નાટકોની પાશ્વ્કભતૂવમ તરીકરે તરે ખતૂણાની આસપાસનો 
બાકી રિરેતો ભાગ િપરાતો. આ નાટકોમારંથી નિા પ્રકારનારં નાટકોનો તરેમજ 
નિા પ્રકારનારં નાટ્યગૃિોનો વિકાસ થયો. આ સમયના પ્રખયાત નાટ્યકારો તરે 
કક્રસટોફર માલયો, વિવલયમ શરેકસવપયર અનરે બરેન જૉનસન. આ સમયની બરે 
અગ્ગણય નાટ્યકરંપનીઓ તરે લૉડ્ક ચરેમબરવલનની કરંપની અનરે લૉડ્ક ઍડવમરલની 
કરંપની. આ જમાનાનો પ્રખયાત ટ્રવૅજક નટ િતો કરચાડ્ક બબદેજ (1567–1619) 
જ રેણરે શરેકસવપયરનારં અમર કરુણ પાત્રો – િૅમલરેટ, ઑથરેલો, વલયર અનરે કરચાડ્ક 
ત્રીજા ની ભતૂવમકાઓ ભજિી િતી; એમારં કરચાડ્ક ત્રીજાની ભતૂવમકા સૌથી ઉતિમ 
રિી. એમ મનાય છરે કરે શરેકસવપયરરે  ‘કકરંગ જૉન’મારં બાસટડ્કની ભતૂવમકા તરેનરે 
ધયાનમારં રાખીનરે લખી િતી. એડિડ્ક એવલનરે (1565–1626) કક્રસટોફર માલયોનારં 
નાટકો ‘ટરેમબરલરેઇન’, ‘ડૉ. ફૉસટસ’ તથા ‘જયતૂ ઑવ્ માલટા’મારં નાયકની ભતૂવમકા 
ભજિી િતી.

આ સમયના ઉતિમ િાસયનટો તરે કરચાડ્ક ટાલદેટન (અ. 1588) અનરે વિવલયમ 
કૅમપ (અ. 1603). કૅમપની અવભનયકળા ‘કૉમરેકદયા દ લ આત્ક’ના િાસયનટો 
‘લાઝી’નરે મળતી આિતી િતી. શરેકસવપયરરે  પોતાનારં નાટકોમારં કૉસટડ્ક, બૉટમ, 
ડૉગબરેરી જ રેિારં વિદતૂષક પાત્રો રચતી િરેળા કૅમપનરે ખયાલમારં રાખયો િતો તરેમ 
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કિરેિાય છરે.

આ ગાળાના પ્રખયાત નાટ્યકારો શરેકસવપયર અનરે બરેન જૉનસન અગ્ગણય 
નટ પણ િતા.

એવલઝાબરેથ યુગની અવભનયશૈલી અવત રીવતબદ્ધ અનરે િાવગમતાયુકત 
િતી. નટો મિોરારં પિરેરતા નિોતા, છતારં પણ આજના જ રેિી િાસતવિકતા તરે 
સમયના રરંગમરંચ પર નિોતી. ઐવતિાવસક પ્રમાણભતૂતતા ભતૂલી જઈનરે નટો તરે 
સમયમારં પ્રચવલત વિગ તરેમજ પોશાકમારં રજતૂ થતા. જુવલયસ સીઝરનો પાઠ 
ભજિતો નટ લારંબા ઢીલા ઝભભા પિરેરિાની જગયાએ પોતાના જમાનામારં પ્ર-
ચવલત નાનો બરંડી જ રેિો તરંગ કોટ તરેમજ પગમારં મોજારં પિરેરતો. નાટકો પદ્મારં 
લખાતારં એટલરે િાવચક અવભનયમારં સામાનય િાતચીતની લઢણની જગયાએ 
ભાિનાશીલ સાદરે છટાપતૂિ્કક જડબાતોડ ભાષામારં ભારપતૂિ્કક આિરેશયુકત 
લઢણથી સરંિાદો બોલાતા. કકશોર યુિકો સ્ત્રી-ભતૂવમકાઓ ભજિતા. પ્રણયદૃ-
શયો િાસતવિક રીતરે નકિ, પણ રૂકઢગત ભજિાતારં, જ રેમારં સ્ત્રીપુરુષના શારીકરક 
સામીપયની જગયાએ કરેિળ આડરંબરયુકત િાવચક અવભનય અનરે િાવગમતા-
યુકત સરંભાષણ દ્ારા તરેનો અવભનય થતો. ખુલો મરંચ, ઓછી મરંચિસતુઓનરે 
લીધરે વિશાળ અવભનયક્ષરેત્ર પ્રાપ્ત થિાનરે કારણરે નટોએ સમગ્ નાટક દરવમયાન 
ઊભારં ઊભારં અનરે આમતરેમ ઘતૂમતારં ઘતૂમતારં પાઠ ભજિિો પડતો. ઓપન-ઍર 
વથયરેટરમારં બપોરના સમયરે સતૂય્કના પ્રકાશમારં જયારરે  નાટકો ભજિાતારં તયારરે  સથળ 
અનરે કાળનો સરંકરેત માત્ર િાવચક અવભનય દ્ારા જ કરી શકાતો. પાત્રાનુરૂપ 
અવભનયની જગયાએ પાત્રનરે નટના વયવકતતિમારં ઢાળિાનો વિશરેષ પ્રયતન થતો. 
એવલન મોટરેથી વનરરં કુશપણરે બોલિા ટરેિાયરેલો િતો અનરે કોઈ પણ પાત્ર િોય 
તરેની રજતૂઆત શબદાડરંબરી ભાષા અનરે ભપકાથી રજતૂ કરતો; જયારરે  બબદેજ 
પાત્રની સિભાિગત વિશરેષતાઓનરે િફાદાર રિરેતો.

સતિરમી સદીના અરંતભાગમારં ઇંગલૅનડમારં દૃશયબરંધકળામારં આમતૂલ પકર-
િત્કન આવયુરં, જ રેની અસર અવભનયશૈલી ઉપર પડી. બરંધ નાટ્યગૃિો બરંધાિા 
લાગયારં. કૃવત્રમ પ્રકાશનુરં આગમન થયુરં. ચીતરરેલા પડદા આવયા અનરે નટીઓ 
સ્ત્રીભતૂવમકા ભજિિા લાગી. છતારં પણ પુન:સથાપના (restoration) યુગમારં 
િકતૃતિકળાની છટા બતાિતા નટોનુરં જ પ્રાધાનય રહુરં. થોડોક મતૂક અવભનય 
અનરે થોડીક પાત્રાવભવયવકત તરેઓ કરી શકતા. ભારોભાર નાટકીપણુરં પ્રગટ થતુરં 
અનરે સિગતોવકતઓ િગરેરરે  બોલિાની રીત તથા છટા ગોઠિરેલારં. આ સમયના પ્ર-
વસદ્ધ નટો તરે ટૉમસ બરેટરટન (1635–1710) અનરે નરેલ ગયુઇન (1650–1687).
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અઢારમી સદીમારં અવભનયકળાની વિભાિનામારં પકરિત્કન આવયુરં. પ્રરેક્ષકો-
ની િાજરી સરંપતૂણ્કપણરે ભતૂલી જઈ પોતાના પાત્રમારં તલીન થિાની પ્રકક્રયા િાટ્ક 
ચાલસ્કની જ રેમ બીજા નટોએ સાધય કરિા મારંડી િતી. ડરેવિડ ગરેકરકરે (1717–79) 
અરંગ્રેજી રરંગભતૂવમ ઉપર સિાભાવિકતાનુરં સરંપતૂણ્ક િિામાન જાણરે કરે સથાપયુરં. એમ 
કિરેિાય છરે કરે ‘કરચાડ્ક ત્રીજો’ ભજવયા પછી પ્રરેક્ષકોનરે તો તરેમનરે માટરે કોઈ 
એક અદભુત અનરે ઉતકૃષ્ટ નટ જનમયો િોય તરેિી લાગણી થઈ િતી. િૅમલરેટ-
ની રજતૂઆત કરતી િરેળા તરેમણરે જુદી જુદી માનવસક અિસથાઓમારં શબદોનો 
સિારો લીધા વિના ચરેષ્ટા દ્ારા શયનરે િધારરે  નરે િધારરે  વચત્રાતમક બનાિિાનો 
પ્રયતન કયયો િતો. એમ કિરેિાય છરે કરે એક પાગલ માણસનો અભયાસ કયા્ક 
પછી જ વલયરના પાત્રની કક્રયાઓ તરેમણરે ગોઠિરેલી. ગરેકરકના આગમનથી સિા-
ભાવિક, સિજ અનરે કુદરતી અવભનયનારં મરંડાણ થયારં, જ રેની પરરંપરા સારાિ 
વસડનસ (1755–1831), જૉન કફવલપ કરેમબલ (1757–1823), કૅથકરન કલાઇિ 
(1711–1785) િગરેરરેએ જાળિી રાખી.

ઓગણીસમી અનરે િીસમી સદીમારં એડમરંડ કીન (1787–1833), વિવલય-
મસ ચાલસ્ક મરેકરરેડી (1793–1873), ફરેની કરેમબલ (1809–1893), મૅરી વિલટન 
બરેનક્રૉફટ (1840–1921), સકાયર બરેનક્રૉફટ (1841–1926), િરેન્ી અરવિરંગ 
(1838–1905), ઍલન ટરેરી (1848–1928), મરેગ કૅનડલ (1849–1935), 
વિવલયમ ફરે (1872–1947), િાલથી ગ્રેનવિલબાક્કર (1877–1946), જૉન 
વગલગુડ (1904–2000), માઇકલ રરે નડગ્રેિ (1908) િગરેરરે  નટોએ િાસતિિાદ 
અનરે પ્રકૃવતિાદની અસર િરેઠળ નૈસવગ્કક, પાત્રોવચત, સિાભાવિક અનરે સજ ્કના-
તમક અવભનયશૈલી વિકસાિી.

ફ્ાનસ : પરંદરમી સદીમારં (1443મારં) પૅકરસમારં ખુલા ચોગાનમારં િરેશો 
ભજિાતા. એમારં ઇટાવલયન નટો ઉપરારંત પૅકરસની અદાલતોના કલાક્ક 
બાબુઓની મરંડળીઓ શવન-રવિ ખરેલ ભજિતી. નટીનો પાઠ નટ જ કરતા. 
એમારં બસોશ ટોળી ઉતિમ ગણાતી. બીજી ટોળી ‘સોતી’નરે નામરે િતી. તરે શિરેરમારં 
શરેરીએ શરેરીએ ફરીનરે નાટકો કરતી. તરે ફાસ્કની મુખય પ્રણરેતા િતી. ‘સોત’ એટલરે 
મતૂરખ. આ મતૂરખટોળી, સોતી, જાતજાતના, તયારં નરે તયારં જોડી કાઢરેલા, ધમ્કગુરુની, 
રાજાની, અદાલતના િકીલોની, ઠરેકડી ઉરાડનારા િરેશો ભજિતી.

1548મારં ધાવમ્કક તતિોિાળારં નાટકોની ભજિણી ઉપર પ્રવતબરંધ મુકાયા 
પછી પૅકરસની એક િોટરેલમારં રરંગમરંચ બારંધી નાટક રજતૂ કરનારાઓનુરં મરંડળ રચી 
તયારં નાટકો ભજિનારી મરંડળીઓનરે પોતાનારં નાટકો ભજિિાની સગિડ કરી 
આપી. આમ િોટરેલ બરગોંમારંનો રરંગમરંચ તરે ફાનસની પિરેલી જાિરેર નાટકશાળા. 
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અિીં પ્રકાશઆયોજનના, િરેશભતૂષાના, અવભનયશૈલીના વિવિધ પ્રકારના અખ-
તરાઓ થયા. ધરંધાદારી નાટકકારનો િગ્ક પણ આ પકરવસથવતમારંથી પરેદા થયો. 
ઍલરેકઝાનડર િાડથી (1575–1631) એ પિરેલો વયાિસાવયક ફરેનચ નાટ્યકાર, જ રેણરે 
600થી 700 નાટકો લખયારં િોિાનુરં મનાય છરે. િોટરેલ બરગોં ખાતરે િરેલરેરન–
લરે કોમત નામની મરંડળીના ત્રણ ખયાતનામ નટો ગ્ોસ–ગયુલરેયુમ, ગોયલકટયર 
ગાગુ્કલી તથા ટલયુ્કવપન તરેણરે લખરેલી ટ્રવૅજ-કૉમરેડી ભજિતા.

1625મારં ‘પલરેયસ્ક ઑવ્ ધ વપ્રનસ ઑવ્ ઑરરેનજ’ નાટકમરંડળી િોટરેલ 
બરગોં ખાતરે આિી. ફાનસનો પિરેલો ટ્રવૅજક-નટ મોનડોરી (1594–1651) અિીં 
િીરરસના પાત્રો ભજિતો. કૉવન્કલ નાટકો રજતૂ કરતો. તરેનો અિાજ પિાડી અનરે 
કાયા પડછરંદ િતી.

સતિરમી સદીનો મિાન નટ તરે ઝયારં બાપવતસતારં પોકિરેવલન ઉફદે મૉવલયર 
(1622–1673). લતૂઈ ચૌદમાનો સમકાલીન. તરેણરે કૉમરેડી નાટકો અનરે ફાસ્ક 
લખયારં તરેમજ ભજવયારં અનરે જગતના શ્રેષ્ કૉમરેડી કલાકારોમારં નામ રોશન 
કયુિં. ‘તાતતૂ્કફ’, ‘વમશન થ્ોપા’, ‘માઇઝર’ તરેનારં અમર નાટકો અનરે તરે નાટકોમારંની 
તરેની ભતૂવમકા પણ એટલી જ યાદગાર. અજોડ નટ, અનરે અવભનયકળાનો પાકો 
જાણકાર. તરેણરે કૉમરેડીના ક્ષરેત્રરે નિા ચીલા પાડ્ા.

મોવલયરેરનો વશષય તરે વમશરેલ બરેરોન (1653–1729), ઉતિમ ટ્રવૅજક 
અવભનરેતા. તરે રાસેંનારં નાટકો ભજિતો. 1680મારં સથપાયરેલી ‘કૉમરેદી ફાનસરે’ 
કરંપનીનો તરે અગ્ગણય નટ િતો. કૉમરેદી ફાનસરેના નટોએ અવભનયની નિી શૈલી 
વિકસાિી. પ્રવતવનધાનમતૂલક અવભનયપરંથ(representation school)ના પ્રણરેતા 
એિા દરેવનસ દીદરેરો(1713–1784)એ નટરે પાત્ર સાથરે ભાિતાદાતમય ન સાધિુરં 
જોઈએ એિો વસદ્ધારંત પ્રચારમારં આણયો.

અઢારમા સૈકાની સુપ્રવસદ્ધ અવભનરેત્રી તરે કિપપોલાઇટ કલરેકરયન (1723–
1803) કરુણ પાત્રો ભજિતી. તરેણરે િરેશભતૂષામારં ઐવતિાવસક પ્રમાણભતૂતતા 
આણિાનો સરંવનષ્ પ્રયાસ કયયો. તરેણરે આડરંબરી અનરે િાવગમતાભરી અવભન-
યશૈલીની જગયાએ સિાભાવિક અનરે મુકત અવભનયની કિમાયત કરી. અનય 
અવભનરેત્રી તરે મરેરી–ફાનકોસ ડ્ુમસવનલ (1713–1803). િૉલતરેરનારં નાટકોની 
નાવયકા. તરેનો અવભનય અરંત:કરણજનય આિરેશયુકત િતો.

અઢારમા/ઓગણીસમા સૈકાનો પ્રવસદ્ધ નટ તરે ફાનકોસ જોસરેફ તાલમા 
(1763–1826). તરેણરે પરરંપરાગત અવભનયશૈલીનો વિરોધ કરી િાસતિદશથી 
અવભનયશૈલી અપનાિી. િૉલતરેરનારં નાટકોમારં તરેમજ શરેકસવપયરનારં નાટકોના 
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ફરેનચ અનુિાદોમારં ભતૂવમકા ભજિી અવભનયમારં સરંિરેદનશવકત અનરે બુવદ્ધમતિાના 
સુમરેળની કિમાયત કરી.

ઓગણીસમા સૈકામારં જ જોસરેફ ઇવસડોર સૅમસન (1793–1871) નામના 
િાસયનટરે ખયાવત પ્રાપ્ત કરી. કૉનસટરંટ કોકરેવલન (1841–1909) આ સમયનો 
મિાન નટ અવભનયકળાવિષયક પોતાનારં લખાણોથી જાણીતો થયરેલો. પાત્રનો 
પતૂરરેપતૂરો અભયાસ કરી તરેની છબી ઉપસાિિા મથતો નટ અનરે એ છબીનરે પોતાનારં 
િાણી અનરે િત્કનથી રૂપબદ્ધ કરી જીિરંત કરિા મથતો નટ – એ નટના વદ્પ-
કરમાણયુકત વયવકતતિનારં બરે પાસારં િોિાનુરં તરેણરે જણાવયુરં. અવભનયકળા એટલરે 
તાદાતમય નકિ, પણ પ્રવતવનધાન (representation) એિી વયાખયા તરેણરે બારંધી.

આ જ સૈકાની મિાન નટી તરે સારાિ બન્કિાદ્ક (1844–1923). વશષ્ટ 
અવભનયમારં અજોડ. ‘ખળખળ િિરેતા ઝરણા જ રેિો’ અિાજ. ‘કકરંગ વલયર’મારં 
કૉડદેવલયાની ભતૂવમકા કરરેલી; િૅમલરેટમારં પણ નાવયકાની ભતૂવમકા ભજિી. અનય 
પ્રવસદ્ધ નટ તરે લયુવસન ગરમરેઇન ગયુટરી (1860–1925). તરેનો અતયરંત સરંયવમત 
અવભનય. આરંવગક અવભનય જ રેટલો જરૂરી િોય તરેટલો જ કરરે . મુદ્રાઓ અવત 
અલપ.

િીસમી સદીના પ્રવસદ્ધ કદગદશ્કક ઍનતોની આતયો(1858–1943)એ અવભ-
વયવકતના સચોટ માધયમ તરીકરે મુદ્રાઓ અનરે સરંકરેતો ઉપર વિશરેષ ભાર મતૂકયો.

િીસમી સદીની અનય તરેજસિી પ્રવતભા તરે ઝયારં–લતૂઇ બરેરોલટ (1910) મતૂક-
નાટ્ય(mime)ના અગ્ગણય નટ. મતૂકનાટ્યના પૅનટોમાઇમ જ રેિા વિવિધ પ્રકારના 
ઘણા અખતરા તરેમણરે કયા્ક િતા.

જમ્કની : આધુવનક જમ્કન રરંગમરંચનો પ્રારરંભ અઢારમી સદીમારં કૅરોવલના 
નયુબર(1697–1760)ની કારકકદથીથી થયો. પરરંપરાથી ચાલતી આિતી વિદતૂ-
ષકિરેડાથી ભરપતૂર અવતનાટકીય અવભનયશૈલીનો તયાગ કરી તરેણરે નૈસવગ્કક 
અવભનયપદ્ધવત અપનાિી.

ફરેડકરક લુડવિગ શ્ૉડર (1744–1816) નામના જમ્કન નટરે, નટસમુદાયની 
વશસત ઉપર ભાર મતૂકયો. મરેલોડ્રામાની શૈલીમારં યુરોપમારં નાટ્યક્ષરેત્રરે અવભનય 
કરનારામારં જમ્કન નટ કોનાડ્ક ઇકિા્કફ (1720–1778) ‘જમ્કન ગરેકરક’ ગણાતો 
િતો.

જમ્કન ઉમરાિ અનરે નાટ્યવનમા્કતા ‘ડ્તૂક ઑવ્ મરેવનનજ રેનરે’ (1826–1914) 
કદગદશ્કકના િચ્કસનરે પ્રસથાવપત કરી આપયુરં. રરંગમરંચના ઇવતિાસમારં પિરેલી જ 
િાર નાટ્યવનમા્કણનારં વિવિધ માધયમોમારં એકસતૂત્રતા આણિાનો પ્રયતન થયો. 
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તરેણરે જણાવયુરં કરે કદગદશ્કક જ સિ્કસિ છરે અનરે નાટ્યના વનમા્કણ અરંગરે જિાબદાર 
છરે. નાટકનુરં અથ્કઘટન કરી તરે મુજબ અવભનય, દૃશયબરંધ, િરેશભતૂષા ઇતયાકદનુરં 
આયોજન કરિાનુરં કામ કદગદશ્કકનુરં છરે અનરે તરેના આ આયોજન મુજબ જ 
નટોએ અવભનય કરિો જોઈએ.

ઑટિો બ્રાહ્રે (1856–1912) જમ્કનમારં નૈસવગ્કકિાદનો પ્રચાર કયયો. નૈ-
સવગ્કક અવભનયશૈલીનો તરે પુરસકતા્ક બનયો. આધુવનક રરંગમરંચનો મિાન નટ-
-કદગદશ્કક તરે મૅકસ રરેઇનિાટ્ક (1873–1943). ગૉકથીના ‘ધ લોઅર ડરેપથસ’ અનરે 
શરેકસવપયરના ‘એ વમડસમર નાઇરસ ડ્રીમ’ નાટકો દ્ારા તરેણરે આરંતરરાષ્ટ ્રીય 
ખયાવત પ્રાપ્ત કરી. રરેઇનિાટ્કના રરંગમરંચનરે ‘નટનો રરંગમરંચ’ કિરેિામારં આિરે છરે, 
કારણ કરે તરેણરે નટનરે રરંગતરંત્રના કરતારં િમરેશારં ઉચચ સથાન આપયુરં છરે.

િીસમી સદીનો મિાન નટ, કદગદશ્કક અનરે લરેખક તરે બતયોલત બ્રરેખત (ઈ. સ. 

1898–1956). તરેણરે તાદાતમય-વનિારણની નિી અવભનયશૈલી વિકસાિી. 
તરેના મતરે નટરે પોતરે જ રે પાત્ર ભજિતો િોય તરેની સાથરે તાદાતમય ન અનુભિિુરં 
જોઈએ; તરે જાણરે પાત્રનો િૃતિારંતવનિરેદક િોય તરે રીતરે તરેણરે પાત્રની રજતૂઆત કરિી 
જોઈએ.

રવશયા : અઢારમા સૈકામારં જયારરે  રવશયન રરંગભતૂવમ બાલયાિસથામારં 
િતી તયારરે  મિાન ટ્રવૅજક નટ ઇિાન કડમટ્રરેવસકી(1734–1821)એ નટરે પોતાની 
સજ ્કનાતમકતાની સાથરે પોતાના રાષ્ટ ્રનારં જીિન અનરે કલા િચચરેના સરંબરંધનરે પણ 
વપછાણિો જોઈએ એિો આગ્િ રાખયો. તરે ફરેનચ તરેમજ અરંગ્રેજી રરંગભતૂવમનો 
અભયાસ કરિા પરદરેશ ગયો અનરે ડરેવિડ ગરેકરકનરે મળો. રવશયાની પિરેલી 
નાટ્યતાલીમશાળાનો તરે વનયામક બનયો.

1850ની આસપાસ રવશયન રરંગભતૂવમ િાસતિિાદમારં ખીલી ઊઠી િતી, 
અનરે ગ્ીબરેયરેદરેિ, વનકોલાઇ ગૉગૉલ, તુગ્કનરેિ િગરેરરે  લરેખકો અનરે નટોએ મિાન 
રવશયન અવભનરેતા વમશરેલ શરેસરેપસકીન(1788–1863)નુરં અવભનયક્ષરેત્ર રચી 
આપયુરં િતુરં. તરેણરે બરે સતયો તારવયારં : એક તો એ કરે નટનુરં કામ અસલ પાત્રોના 
પ્રવતવનવધ બનિાનુરં છરે અનરે બીજુ રં એ કરે નાટકમારં કોઈ પણ પાઠ કરે પાત્ર નાનુરં 
નથી. પોતાનુરં પાત્ર કરેિુરં છરે તરે નાટકમારંથી જ તારિિુરં જોઈએ અનરે લરેખકની 
કલપનાનુરં માણસ બની રિરેિુરં જોઈએ. તરેણરે નટોનરે પ્રરેક્ષકો સાથરેનો સીધો સરંબરંધ 
ન રાખિા સલાિ આપી અનરે રરંગમરંચ પર પ્રતયરેક પળરે ચરેષ્ટા, અિાજ, લાગણી 
અનરે આરંવગક કક્રયાથી જીિરંત નટ બની રિરેિાની તાકીદ કરી. યાિરેલ મોકાલોિરે 
(1800–1848) શરેકસવપયરનારં ટ્રવૅજક પાત્રો, ખાસ કરીનરે િૅમલરેટનરે, રવશયન રો-
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મૅવનટકિાદના પકરપ્રરેક્યમારં રજતૂ કયાિં. તરેણરે આધયાવતમક ગરંભીરતા અનરે પ્રજિવલત 
કલપનાશવકતનરે નટની પ્રવતભાનારં આિશયક લક્ષણ ગણાવયારં.

ઓગણીસમી સદીનો સૌથી મિાન નટ તરે ઍલરેકઝાનડર પી. લરેનસકી 
(1847–1908). મિાન રવશયન નટ, કદગદશ્કક અનરે નાટ્યાચાય્ક સતવનસલાવસકી 
(1863–1938) તરેમજ વલાકદવમર દાનશરેનકો(1858–1943)એ મૉસકો આટ્ક વથયરે-
ટરની સથાપના કરી અનરે આરંતિા, બ્રાહ્ અનરે ગ્રેઇનની િરોળમારં બરેસી તતકાલીન 
અવભનયમારં જોિા મળતારં નાટકીયતા તથા િાવગમતાનારં તતિોનો વિરોધ કરી 
સજ ્કનાતમક અવભનયપરરંપરા પ્રસથાવપત કરી.

યતૂવજન િખતાનગોિ (1883–1922) અનરે મરેયરિોલદરે (1873–1940) પ્ર-
કૃવતિાદનો વિરોધ કયયો. અનરે રીવતબદ્ધ પ્રતીકો તથા કાવયમય અરંગભરંવગમાઓ 
દ્ારા પ્રરેક્ષકોમારં નિા અધયાસો જનમાિિા માટરે જાપાનનો કાબુકક રરંગમરંચ, મધય-
યુગીન રરંગમરંચ તથા કૉમરેકદયા દ લ આત્કની રરંગભતૂવમ : આ બધી વબન-પ્રવતવન-
ધાનમતૂલક રરંગમરંચ-પ્રણાવલકાઓનો વિવનયોગ કયયો છરે. વનકોલાઈ ઓખલોપકોિ 
તથા ઍલરેકઝારંડર તૈરીિરે આ પરરંપરાનરે આગળ ધપાિી.

અમેદ્રકા : ઓગણીસમી સદીના મિાન અમરેકરકન કલાકારો તરે એવડિન 
ફૉરરેસટ (1806–1872), શરેરોલરેટ કશમૅન (1816–1876), જોસરેફ જ રેફરસન 
(1829–1905) તથા એવડિન બતૂથ (1833–1893). એવડિન ફૉરરેસટરે 1826મારં 
ઑથરેલોની ભતૂવમકા ભજિી. તરે ઉપરારંત મૅકબરેથ અનરે વલયરની ભતૂવમકાઓ પણ 
ભજિી. શરેરોલરેટ કશમરેનરે લરેડી મૅકબરેથની ભતૂવમકા ભજિીનરે ખયાવત મરેળિી. 
જોસરેફ જ રેફરસનરે કરપ િાન વિનકલની ભતૂવમકા દ્ારા િાસયકળામારં શાલીનતા, 
નજાકતતા અનરે ગારંભીય્કનારં તતિો આણયારં. એવડિન બતૂથરે ઇયાગોનરે અમર કયયો.

િૅમલરેટની ભતૂવમકા ભજિનાર જૉન બરેકરમોર (1882–1942), મીકડયાની 
ભતૂવમકા ભજિનાર જયતૂકડથ ઍનડરસન (1898–1992), ‘ધ ગલાસ મૅનરેજરી’મારં 
પાઠ કરનાર લૉરરેટ ટરેઇલર (1887–1946), ‘ડરેથ ઑવ્ અ સરેલસમૅન’મારં અવભનય 
કરનાર લી જ રે. કાબ આ સદીના ઉતિમ કલાકારો છરે. આ ઉપરારંત અનય ખયા-
તનામ નટો તરે પૉલ મુવન (1896–1967), િૉલટર િસટન (1884–1950), સટરેલા 
ઍડલર (1902–1992), જોઝ ફરેરર (1912) િગરેરરેનરે ગણી શકાય.

1931મારં િૅરલડ કલરમૅન, લી સટ્રાસબગ્ક અનરે કરેકરલ ક્રૉફડદે સતવનસલા-
વસકીના સજ ્કનાતમક અવભનય પર આધાકરત ‘ગ્તૂપ વથયરેટર’ની સથાપના કરી 
અનરે નિા નટોનો ફાલ ઊતયયો. િૉલટર િરેમપડન, કૅથકરન કૉરનરેલ અનરે મૉકરસ 
ઇિાનસ મશિતૂર બનયારં.
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આમ પવશ્મના દરેશોમારં, અવભનયની વિવશષ્ટ શૈલીઓ નાટકીયતાથી મારંડી 
અવતિાસતવિકતા સુધી વિસતરતી જતી જોિા મળરે છરે.

અવભનય, પૂિ્જના દેશોમાં

પતૂિ્કના દરેશોનારં મોટાભાગનારં મરંચીય પ્રસતુવતનારં સિરૂપો સરંગીત, નૃતય અનરે 
િાદ્ પર આધાકરત છરે. એના કરેનદ્રમારં રસાનુભિ છરે. વથયરેટરની ભાષા પ્રયોજતારં 
આ નાટ્યરૂપોમારં પ્રયોજાયરેલ સરંિાદો કાવયાતમક િોય છરે. તતકાલીન જીિન એિી 
વિવશષ્ટ રીતરે એમારં વયકત થતુરં આિરે છરે કરે એની અવભનયપ્રસતુવત નાટ્યધમથી 
(stylized) બનરે છરે.

િીન : ચીનની સમગ્ નાટ્યકલા, ભારતીય તારંડિ અનરે લાસયનરે મળતારં 
આિતારં ‘િરેન’ અનરે ‘િુ’ બરે સિરૂપોમારં વિભાવજત છરે. સરંિાદ, ગીત, નૃતય, 
અરંગકસરતો િગરેરરે  દ્ારા નટો નાટ્યતાલીમ પામરે છરે. તરેમારં બોલચાલની અનરે 
સાકિવતયક ચીની ભાષાનુરં વમશ્ણ િોય છરે. સરંિાદો કથાિસતુનરે આગળ ધપાિરે 
અનરે ગાયકનરે આરામ આપરે. નટ પણ સરંિાદ બોલતારં કવિતામારં સરી પડરે અનરે 
એના સરંકરેતરે ગાયક અનરે િાદ્િૃરંદ પ્રિૃતિ થાય. ચીની અવભનયમારં દૃશયરચના કરે 
પરદાઓનરે કોઈ સથાન નિોતુરં. નટ ફકત ગોળાકારરે  ફરીનરે પ્રરેક્ષકોનરે સથળપકર-
િત્કનનો સરંકરેત આપરે. એમારં અલપ ઉપકરણો દ્ારા વિવિધ સથળકાળ સતૂચિાય 
છરે. ટરેબલ કયારરેક કકલાનો કારંગરો, નયાયાસન, પુલ, પલરંગ કરે કયારરેક દીિાલ 
બની રિરે. કમાનમારંથી પસાર થાય એટલરે નટ બીજા શિરેરમારં પ્રિરેશયો ગણાય. 
ઝરંડાધારી ચાર નટોનુરં જતૂથ એટલરે લશકર. વિગતપતૂણ્ક મતૂક અવભનય પણ તરેનુરં 
એક ઘટક િોય છરે. તખતાની ખાલી રમણભતૂવમ ઉપર ઊભરેલો એકલો નટ 
અરંગ-ઉપારંગોના અવભનયથી ગવતશીલ વચત્રો ઊભારં કરીનરે પ્રરેક્ષકોનરે નાટ્યરસનો 
અનુભિ કરાિરે છરે. બાર િષ્કની ઉંમરરે  મોડામારં મોડી તરેની તાલીમ શરૂ થાય અનરે 
સાત િષ્કનરે અરંતરે કલાની દીક્ષા લઈનરે પ્રરેક્ષકોની સમક્ષ તરે રજતૂ થાય. પાત્રોના 
િગથીકરણ મુજબ મુખય પુરુષપાત્રો ‘શગ’ તરીકરે અનરે મુખય સ્ત્રીપાત્રો ‘તાન’ 
તરીકરે, મિોરારં જ રેિારં રરંગરેલારં મોંિાળારં પુરુષપાત્રો ‘ચીંગ’ અથિા ‘િઆવલયરેન’ 
તરીકરે અનરે િાસયરવસક પાત્રો ‘ચાઉ’ તરીકરે ઓળખાતારં. પછી આમારં અનરેક 
પરેટાવિભાગો પણ િોય. દરરેકની તાલીમ જુદી અનરે દરરેક પાત્રના વિકાસમારં નટનુરં 
પ્રદાન વિવશષ્ટ. મોટાભાગનુરં પાત્રસજ ્કન અનરે પ્રસતુવત ભારતીય પરરંપરાગત 
નાટ્યસિરૂપોનરે મળતારં આિરે છરે. પુરુષો જ સ્ત્રીપાત્રો ભજિતા, અનરે મુખય પાત્રો 
મિોરારં પિરેયાિં િોય એટલી ભારરે  રરંગભતૂષા મોં પર આજ રે પણ કરરે  છરે. વનવશ્ત 
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પાત્રના પ્રકાર પ્રમાણરે િરેશભતૂષા અનરે અનય ઘટકો નક્ી થાય. અવભનયશૈલી િા-
સતવિક કરતારં સારંકરેવતક વિશરેષ રિરે. રરંગનુરં તરેમારં ઘણુરં મિતિ રિરેતુરં. પાત્રનારં િય, 
સામાવજક સતર, સિભાિ ઇતયાકદનુરં સતૂચન વિશરેષત: રરંગ દ્ારા થતુરં. પીળા રરંગ 
દ્ારા શિરેનશાિ, લાલ દ્ારા ઉચચ અવધકારીઓ, લીલા દ્ારા નાગકરકો, કથથઈ 
દ્ારા પ્રૌઢો અનરે કાળા રરંગ દ્ારા ગ્ામીણ લોકો વનદદેશાય છરે. પ્રરેક્ષકો સાથરેની 
િાત કરે મનના વિચારો દશા્કિિા ચીની નટ જમણા િાથનરે સીધો રાખી એમારંથી 
લટકતી બારંયથી વિવિધ ભાિ પ્રદવશ્કત કરરે . મરંચ પરનારં સાથી પાત્રો િચચરે જુદાઈ 
દશા્કિિા ઘણી િાર આ બારંય પરદાની ગરજ સારરે . રુદન િખતરે ડાબી બારંયનો 
ખતૂણો આરંખરે લઈ જાય. ઉંમર અનરે પાત્રગુણ દશા્કિિા અનરેક પ્રકારની દાઢીઓનો 
ઉપયોગ થાય. આખા મોંનરે ભરી દરેતી દાઢી િીરતા અનરે સમૃવદ્ધ દશા્કિરે. મતૂછો 
દ્ારા ચતુરાઈ અનરે કપટ દશા્કિાય. મુખય િાસયરવસક પાત્રાલરેખનમારં નાક ઉપર 
સફરેદ ટપકારં કરે કતૂરંડાળારં કરિામારં આિતારં. િાવજ રંત્રોના િધતાઓછા લય સાથરે 
તાલમારં નટોની આિન-જાિન થતી રિરે. દરરેક ગવત કરે વસથવતની રચના ચુસત 
નાટ્યપ્રણાલી પ્રમાણરે જ થાય. ઈ. સ. પતૂ.નારં 300 િષ્ક પિરેલારંથી કમ્કકારંડો અનરે 
નૃતિ અવભનય-સિરૂપોમારંથી આ નાટ્યકલા ઊતરી આિી િોિાનુરં મનાય છરે. 
પ્રિાસી નટમરંડળીઓ િારંસ, લાકડારં અનરે ઘાસ િડરે જમીનથી ઊંચરે છાપરાિાળો 
મરંચ ઊભો કરરે  અનરે એટલરે જ ઊંચરે મરંચની સામરે ત્રણ બાજુએ પ્રરેક્ષકો માટરે છા-
પરાિાળી બાલકની બારંધરે. એમારં સમૃદ્ધ પ્રરેક્ષકો બરેસરે અનરે સામાનય જનો ચટાઈ 
ઉપર બરેસીનરે કરે ઊભા રિીનરે નાટક માણરે. ઉપરારંત ‘ચા ઘરો’મારં પણ નાટકો 
ભજિાતારં, જ રેમારં પ્રરેક્ષકો મરંચની ત્રણરેય બાજુએ બરેસરે. આધુવનક ચીની વથયરેટર 
અલબતિ અનરેક જગયાએ અદ્તન પ્રોસીવનયમ આક્કનરે અનુસરીનરે બરંધાયારં છરે.

વતબેટ : વતબરેટના વથયરેટરની શરૂઆત પશુદરેિો અનરે દાનિોથી થયરેલી 
મનાય છરે. એમારં કમ્કકારંડો અનરે મતૂક અવભનય દશા્કિતારં નૃતયસિરૂપોમારં 
મિોરારંધારી નટો નાચતા. બૌદ્ધ ધમ્કના પ્રચાર પછી એક લામાએ બૌદ્ધ ધમ્કનરે 
લગતારં નાટકો લખયારં અનરે ભજિાિડાવયારં. મિોરારંધારી નટો કાવયમય સરંિાદો 
બોલરે અનરે િચચરે િચચરે પાત્રપ્રસરંગ અનુસાર મતૂક અવભનય કરરે . િણ્કન મોટરેભાગરે 
ગદ્મારં થાય. ઢોલ, ત્રારંસારં અનરે ભતૂરંગળ–શિરેનાઈનરે મળતારં આિતારં િાદ્ો એનારં 
િૃરંદો િગાડતારં અનરે મરંદ ઘરેરા મધુર અિાજ રે નટો ગાન ગાતા.

મલેવશયા : મલરેવશયાનારં નાટ્યરૂપો પણ નૃતયમારંથી ઉદભવયારં છરે. ‘મયોનગ’ 
તરીકરે ઓળખાતુરં આ નાટ્ય રાજિીઓ કરે જમીનદારોનારં મિાલયોમારં અનરે 
જાિરેર જનતા માટરે ગામ કરે નગરમારં વયાિસાવયક મરંડળીઓ દ્ારા રજતૂ થતુરં. 
ત્રણ બાજુથી બરંધ તાલિૃક્ષોના છારંયરે તખતો ઊભો કરીનરે ખુલા આકાશ નીચરે 
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પ્રરેક્ષકો નાટક વનિાળતા. કોઈ પણ પ્રકારના પરદા કરે તખતાની સજાિટ વિના 
નટો મિોરારં અનરે પોશાકો દ્ારા ‘મયોનગ’ રજતૂ કરતા. મરંડળીમારં નટો ઉપરારંત 
થોડા સિાયકો અનરે ઢોલ, િારંસળી અનરે કાષ્નારં અનય િાવજ રંત્રો, ગોંગ ઇતયાકદ 
િાવજ રંત્રોના િાદકો િોય. દરરેક મરંડળીમારં જાદુગર–ધમ્કગુરુ જ રેિો ‘પિારંગ’–એટલરે 
કરે દરેિો અનરે માનિીઓ િચચરેનો દરવમયાનગીર િોય, જ રે નાટ્યારરંભરે નારંદી જ રેિી 
વશિસતુવત કરરે  અનરે (સરંસકૃત પ્રણાલી જ રેિો) ગીતનત્કનનો પતૂિ્કરરંગ રજતૂ થાય. 
મલય પ્રણયકથાઓનારં બાર કથાનકોમારંથી કોઈ પણ વમવશ્ત કથાનરે આધારરે  
‘મયોનગ’નુરં િસતુ ગતૂરંથાય. ‘મયોનગ’નો વિદતૂષક ‘પરેરાન’ િચચરે િચચરે િાસયની 
છોળો ઉડાડરે. મોંએ મિોરુરં , કમર સુધી ખુલરે બદન અનરે િાથમારં લાકડાની 
તલિારરે  ખરેલ કરરે . મુખય અવભનરેત્રી ‘પુત્રી’ તરીકરે ઓળખાય.

મલય દ્ીપકલપનુરં બીજુ રં નાટ્યરૂપ એ ‘િાયોનગ કુવલત’ જાિાના છાયાના-
ટ્યમારંથી ઉદભિરેલુરં. આ કઠપતૂતળીઓનુરં નાટ્યરૂપ છરે. િરણના ચામડાના વિવશષ્ટ 
આકારોનરે રરંગબરેરરંગી સુશોભનથી લાકડીએ ચોડી સફરેદ પરદાની પાછળથી 
પ્રકાશ ફેંકી ભારતીય પુરાણો, રામાયણ અનરે મિાભારતની કથાઓનારં રૂપારંતરો, 
‘મયોનગ’ નાટ્યરૂપની જ રેમ જ, આ ‘િાયોનગકુવલત’ છાયાનાટ્યોમારં રજતૂ થાય. 
પરદાની પાછળ કથાકાર – સતૂત્રધાર િોય અનરે ઇનડોનરેવશયાની લોકકથાઓનરે 
આધારરે  આ પ્રરેક્ષકોનરે ગદ્, પદ્ અનરે તાલસતૂરનરે સથિારરે  છાયાનૃતયનારં દૃશયો 
સમજાિરે, સરંિાદોની કડી જોડી આપરે. મુવસલમ પ્રદરેશમારં રામાયણનુરં કથાિસતુ 
સિીકાયુિં છરે, એટલુરં જ નકિ પણ એમારં કુરાનના ચાર પયગરંબરો પ્રણાલીગત 
દરેિદતૂતોની જગયાએ પ્રિરેશરે એિી પ્રથા પ્રચવલત છરે. િાસયરસની અવભવયવકત 
‘સરેમર’ અનરે ‘તુરાસ’ કરે ‘ચરેમુરાસ’ નામના બરે ડાગલાઓ દ્ારા થાય છરે. આ 
ડાગલાઓ દરેિો અનરે દાનિોના વયિિાર અરંગરે ઉટપટારંગ ટીકાકટપપણીઓ કયા્ક 
કરતા િોય છરે.

એમારંથી ઉદભિી આધુવનક િાસયસરંગીવતકા ‘બારંગ સાિરંગ’. એમારં અદ્-
તન પાત્રો અનરે કથાઓની િાસયજનક અનુકૃવત (mimicry) પરેશ થાય છરે.

જાપાન : જાપાનનુરં મધયકાલીન નાટ્યરૂપ નોિ છરે, જ રે કાનામી નામક 
કલાકાર દ્ારા શરૂ થયાનુરં મનાય છરે. કાનામી અનરે તરેના પુત્ર મોટોકકઓ 
વઝયામીના સમયથી તરે નાટ્યપ્રકાર સિયોચચ કક્ષાએ પિોંચીનરે વસથર થયો. 
મરંકદરોનારં કમ્કકારંડી નૃતયો અનરે લોકનૃતયોનરે આધારરે  ‘નોિ’નુરં રૂપ ઘડાયુરં િતુરં. 
બૌદ્ધ ગ્રંથો, ચીની-જાપાની લોકકથાઓ તથા પુરાણકથાઓનરે આધારરે  એનુરં કથા-
િસતુ બરંધાતુરં. કાનામીના સમયમારં જ તરેનરે રાજયાશ્ય મળો િતો. એ રીતરે 
નોિ ઉચચ રાજમનોરરંજનનુરં સાધન બનયુરં િતુરં. ઈ. સ. 1868મારં રાજાશાિીની 
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નાબતૂદી પછી નોિ નાટ્ય સમાજના ઉપલા િગ્ક માટરે મનોરરંજન આપતુરં થયુરં. 
તરેની અવભનયશૈલી નૃતયગીતિાદ્ અનરે િાવચક પર આધાકરત િતી. સરંિાદ 
ધીર-ગરંભીર રીતરે બોલાતા, ધીમરે ધીમરે શરૂ થઈનરે સરંિાદ િરેગ પકડતા. પાત્રોમારં 
દરેિો, દરેિારંગનાઓ, દાનિો, પ્રરેતાતમાઓ અનરે વિરિ-વયથા કરે દુ:ખના ભારથી 
સતૂધબતૂધ ગુમાિી બરેઠરેલારં પાત્રો િતારં. મુખય પાત્રો ‘વશતરે’ અનરે તરેનાથી ગૌણ પાત્રો 
‘િાકક’ કિરેિાતારં. એ બરંનરેનરે પોતાના સિાયકો િતા, જ રે ‘વશતરે તઝુરરે ’ અનરે ‘િાકક 
તઝુરરે ’ કિરેિાતા. પાત્રો કરંઈક પારલૌકકક લાગરે તરેિા અવતગરંભીર સિરરે  ગદ્ અનરે 
પદ્ સરંિાદો બોલતા. સ્ત્રીપાત્રો પણ પુરુષો જ કરતા. મુખય પાત્ર મિોરુરં  પિરેરતુરં. 
આઠથી દસ ગાયકોનુરં િૃરંદ (chorus) મરંચની ડાબી બાજુએ બરેસતુરં; અનરે કોઈ 
િાર કથાનકનરે આગળ ધપાિતુરં કરે ‘વશતરે’ના સરંિાદનુરં પુનરાિત્કન કરતુરં, તો કોઈ 
િાર તરેનરે બોલિાના સરંિાદ પોતરે જ ‘વશતરે’ િોય એમ બોલતુરં.

‘વશતરે’–સ્ત્રી કરે પુરુષપાત્ર પોતાના એક રૂપમારંથી બીજા રૂપમારં પકરિત્કન 
દશા્કિિા માટરે મરંચ પર જ િરેશભતૂષા બદલતુરં; અનરે આ કાય્ક તરે મરંચના પાછળના 
ભાગમારં બરેઠરેલા તરેના સિાયક ‘કોકરેન’ની મદદથી કરતુરં.

મરંચ અનરે નરેપથયનરે જોડતો ‘િાનાવમવચ’ પથક જ રે ‘નોિ’ મરંચની વિવશષ્ટતા 
છરે, તરે પરથી મરંદગવતએ િિરેતા પાણીના રરેલાની જ રેમ િિરે અનરે ‘વશતરે’ મરંચ તરફ 
આગળ િધરે.

‘કાબુકક’નો મરંચ પણ ઘણો પિોળો અનરે બિુ ઊંડો કરે ઊંચો િોય; વિગતરે 
મરંચસામગ્ી ગોઠિાય; પાત્રો રરંગબરેરરંગી મોંઘા પોશાકો ધારણ કરરે  અનરે પ્રવશષ્ટ 
નાટકો પરેશ કરરે . વિવશષ્ટ પ્રકારના તરંતુિાદ્ ‘સામીસરેન’ના િાદકો ગાયકિૃરંદની 
સાથરે, વભન્ન વભન્ન નાટકોની જરૂકરયાત પ્રમાણરે, તખતા પર જુદરે જુદરે સથાનરે 
બરેસરે. સરંગીતનૃતયશૈલીપરક અવભનય અનરે ચોક્સ ગુણાનુસારી પાત્રાલરેખન 
એ મોટાભાગનારં પૌરસતય નાટ્યરૂપોની જ રેમ જ પ્રાધાનય ભોગિતારં. જાપાની 
નાટ્યોનારં મિોરારં પણ ગુણાનુસારી પાત્રાલરેખન વિવશષ્ટ રીતરે દશા્કિતારં. ‘કાબુકક’ 
રરંગભતૂવમ ઉપર જાપાનમારં અઢારમી સદીમારં ફરતો રરંગમરંચ સથપાયો િતો. ભવય 
દૃશયનરે બદલિા અનરેક પ્રકારનારં યારંવત્રક સાધનોનો પણ એમારં ઉપયોગ થતો. 
પૌરસતય રરંગભતૂવમ પ્રસતુવતપરક શૈલીબદ્ધ રરંગભતૂવમનુરં વિવશષ્ટ રૂપ િોિા છતારં, 
કાબુકક નાટ્ય આ રીતરે જુદી ભાત પાડરે છરે.

કઠપતૂતળીઓનારં કથાનકોના સ્ોતો પણ એ જ િતા. પરરંતુ એમારં ‘િનાશીકા’ 
એટલરે કરે કથાકાર મુખય પાઠ ભજિરે. કયારરેક સમતૂિગાન પણ પરેશ થાય. થોડી 
ઊંચાઈએ ગોઠિાયરેલા નાના પિોળા તખતા પર આ ઢીંગલીનાટ્ય રજતૂ થતુરં. કઠ-
પતૂતળી અનરે એના ચાલકો જુદી જુદી ઊંચાઈએથી એ પરેશ કરતા. માણસ કરતારં 
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બરેતૃતીયારંશ કદ-પ્રમાણની કઠપતૂતળીઓ એમારં િોય. અનરે એનારં તમામ અરંગઉ-
પારંગો ચપળ ગવતિાળારં િોય. પારંચ ગાયકોનુરં િૃરંદ જાપાની તરંતુિાદ્ ‘સામીસરેન’નરે 
સથિારરે  ગાય અનરે તખતા પર નાટક આગળ ચાલરે.

કાબુદ્ક નાટ્ય : િાસતવિક વનરૂપણ અનરે શૈલીગત વનરૂપણના સમૃદ્ધ 
વમશ્ણથી રરં વજત સરંગીત, નૃતય, મતૂક અવભનય અનરે ઝળકાટભયા્ક મરંચ-સવન્નિરેશ 
અનરે પકરિરેશના અરંશોથી સભર લોકભાગય મનોરરંજનનો જાપાની નાટ્યપ્રકાર. 
અતયારની જાપાની ભાષામારં આ શબદ ત્રણ િણ્ક(alphabets)મારં આલરેખાય છરે, 
જ રેમારં ‘કા’ એ ગીત, ‘બુ’ એ નૃતય અનરે ‘કી’ એ ચાતુરી કરે ચાતુય્ક (skill) સતૂચિરે છરે.

મુખયતિરે ઊવમ્કગીતની ઢબનારં આ નાટકોનો ઝોક સાકિવતયક કરતારં િધુ 
તો તરેમારં ભાગ લરેતારં નટ-નટીઓના દૃશયાતમક અનરે સિરાતમક અવભનય માટરેના 
વિશાળ કલાકસબનરે િાિન પતૂરુરં  પાડિા તરફ િોય છરે. કાબુકક નટો આ પરરંપરાનરે 
પરેઢીઓથી સાચિી વિકસાિતા રહા છરે. નટ અનરે પ્રરેક્ષકો િચચરે થતુરં આદાનપ્ર-
દાન, એ રીતનુરં સરંધાન એ આ પરરંપરાનુરં મુખય લક્ષણ રહુરં છરે.

આ સિરૂપનો ઇવતિાસ ઈ. સ. સોળમી સદીના ઉતિરાધ્કથી શરૂ થાય છરે. તરે 
સમયની બૌદ્ધ ધમ્કની પ્રાથ્કના-પદ્ધવતથી મારંડીનરે લાકડારંની બીબારંની નકશી પરથી 
છાપિા માટરે બનાિરેલારં રોવજ રંદારં દૃશયો અનરે સામાનયજનના ચળકાટભયા્ક પિરેર-
િરેશોનરે ઝીલતી કલાની છટાઓ – એમ જ રે કારંઈ સિ્કસામાનય અનરે ચમતકૃવતભયુિં 
િોય, તરે સિ્કનો સતત નમનીય (Clastic) રિરેલી આ નાટ્યપરરંપરામારં સમાિરેશ 
થતો આવયો છરે.

જાપાનની નાટ્યપરરંપરાઓ અવતપ્રાચીન છરે. એમારં શાિી દરબારની નૃતય-
વિવધ જ રે બુગાકુ તરીકરે ઓળખાય છરે, તરેનો અનરે ‘નો’ નાટ્યનો સમાિરેશ થાય છરે. 
કાબુકક એ વિવિધ અરંશો સરંગ્િતી આિતી ખુલી પરરંપરા છરે. તરેમારં અગાઉના 
નાટ્યપ્રકારોમારં જ રે ભદ્ર-સમાજલવક્ષતાનરે કારણરે આિતી સરંકુવચતતા િતી, તરેમારંથી 
છતૂ ટીનરે નાટ્ય િિરે સામાનય નગરજન અનરે ખરેડતૂતિગ્કનરે માટરે રજતૂ થતુરં લાગરે છરે. 
એ અનુસાર કાબુકકની રીવત પણ કરંઈક િધુ રુક્ષ અનરે મુકત, ભભકભરી રિી 
છરે. એની નરેમ આરંખકાનના વિશ્વનરે સારંધિાની છરે, નકિ કરે બુવદ્ધગમય અનુભિોનરે.

કાબુકકનુરં વિષયિસતુ ઐવતિાવસક નાટ્ય (jidaimono) અનરે ઘરગથથુ 
નાટ્ય (scwamono) એિા વિભાગોમારં િિેંચાયરેલુરં રિરે છરે. કાબુકક નાટ્યનો એક 
કાય્કક્રમ િોય તો તરેમારં વિષયિસતુ આ ક્રમરે રજતૂ થાય છરે અનરે એ વિભાગોનરે જુદા 
પાડતા એક-બરે નૃતયનાટકના પ્રયોગો રજતૂ થાય છરે. એમારં ભતૂતપ્રરેત, ગવણકાઓ 
જ રેિી વચત્રવિવચત્ર પાત્રસૃવષ્ટ વિિરતી કરાય છરે. અરંતરે સરંિરેગશીલ નૃતયવિશરેષ 
આિરે છરે, જ રેમારં મોટો નરસમતૂિ જોડાઈ રિરે છરે.
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કાબુકક નાટ્યમારં ઉપદરેશાતમક તતિ સવિશરેષ રિરેલુરં િોય છરે, જ રેમારં વિશ્વની 
ક્ષણભરંગુરતા જ રેિા બૌદ્ધ પરરંપરાના ધાવમ્કક અરંશો તરેમજ ફરજનુરં મિતિ આગળ 
કરતા કનફતૂવશયસ મતના નૈવતક અરંશો દોિરાિિામારં આિરે છરે. સરંરચનાની 
દૃવષ્ટએ અિીં એક કરે બરે િસતુઘટકો(themes)નરે સરંકુલ ઘટનાપરરંપરામારં પ્રયોજી 
લરેિામારં આિરે છરે અનરે પાશ્ાતય નાટ્યની સુવશ્ષ્ટતાનરે બદલરે ખતૂલતી િિરેતી 
રિરેતી પ્રસરંગલક્ષી રીવત અપનાિાય છરે. આ મોકળાશ છતારં કાબુકક નાટ્ય એ 
શૈલીગત શુદ્ધતા પર ભાર મતૂકતુરં સિરૂપલક્ષી (formal) નાટ્ય છરે. કાબુકક નૃતય 
એ કદાચ તરેનુરં સૌથી િધુ જાણીતુરં બનરેલુરં અરંગ છરે. અતયારરે  કાબુકક ટોકકયોમારં 
કાબુકક વથયરેટર અનરે નૅશનલ વથયરેટરમારં તરેમજ અનય સથળોએ ભજિાય છરે. 
તરેનો સમય ચારથી પારંચ કલાકનો રિરે છરે. રજતૂઆતમારં પ્રણાલીગત અરંશોના 
સાતતયની ખરેિના મુખયતિરે કાય્ક કરરે  છરે.

અવભનય, ભારતમાં

પ્રાિીન સંસકૃત નાટ્યશાસ્ત્ર : નટ અથિા નટી, પાત્રનરે અનુરૂપ રરંગભતૂષા 
અનરે િરેશભતૂષા ધારણ કરી, પોતાનારં મન (સતિ), િચન (િાક્) અનરે કમ્ક (આરંવગક 
ચરેષ્ટા) દ્ારા અવભનરેય નાટ્યાથ્કનરે પ્રરેક્ષકો સુધી પિોંચાડી, તરેમારં તરેમનરે ઓતપ્રોત 
કરરે  છરે. તરેના આધારરે  પ્રાચીન સરંસકૃત નાટ્યશાસ્ત્રમારં અવભનયના ચાર પ્રકાર 
માનિામારં આવયા છરે : (1) આરંવગક, (2) િાવચક, (3) આિાય્ક અનરે (4) સાવતિક.

આરંવગક અવભનય : શરીરનારં વિવિધ અરંગઉપારંગની વિવિધ કલાતમક 
ભરંવગમાઓ, કક્રયાઓ અનરે સરંચલન દ્ારા અવભનરેય નાટ્યાથ્કનરે પ્રરેક્ષકો સુધી 
પિોંચાડિો તરેનરે આરંવગક અવભનય કિરે છરે. તરેના ત્રણ પ્રભરેદો છરે : (1) મુખજ, 
(2) શારીર અનરે (3) ચરેષ્ટાકૃત.

મુખજ પ્રકારના આરંવગક અવભનયમારં મુખય અરંગ વશર તરેમજ અનય ઉપારંગો 
નરેત્ર, નાસા (નસકોરારં), કપોલ (ગાલ), અધરોષ્, દનત, વચબુક (િડપચી), મુખ 
તથા ગ્ીિાનારં વિવિધ પ્રકારનારં સરંચલનો અનરે તરે દ્ારા પ્રગટ થતા વિવિધ અથયો–
ભાિોનો સમાિરેશ થાય છરે. નરેત્રમારં નરેત્રનારં વિવિધ ઉપારંગોતારા (કીકી), પુટ 
(પોપચારં), ભ્રતૂકુકટ(ભ્રમર)-નારં વિવિધ સરંચલનોની સાથરે સાથરે વિવિધ પ્રકારના 
દૃવષ્ટભરેદો તરેમજ દશ્કનભરેદો અથા્કત્ અિલોકનભરેદોનરે આિરી લરેિામારં આિરે છરે. 
આ ઉપરારંત મુખરાગનો–ચિરેરાના િણ્કનો–પણ તરેમારં સમાિરેશ થાય છરે.

શારીર પ્રકારના આરંવગક અવભનયમારં રૂઢ અનરે સારંકરેવતક એિી અસરંયુત, 
સરંયુત અનરે નૃતિ એમ ત્રણ પ્રકારની િસતમુદ્રાઓ અનરે તરેના દ્ારા પ્રતીકાતમક રીતરે 
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વયકત થતા વિવિધ અથયોભાિો તરેમજ શરીરનારં અનય અરંગો–ઉર: (િક્ષ:સથળ, 
છાતી), પાશ્વ્ક (પડખારં), ઉદર (પરેટ), કકટ, ઊરુ (સાથળ), જ રંઘા (પગનો નળો), 
પાદ (પગ) અનરે તરેનારં ઉપારંગો, જાનુ (ઘતૂરંટણ), ગુલફ (ઘતૂરંટી), પાવષણ્ક (પાની) તથા 
ચરણતલનારં વિવિધ સરંચલનો તથા તરે દ્ારા પ્રગટ થતા વિવિધ અથયો–ભાિોનો 
સમાિરેશ થાય છરે.

ચરેષ્ટાકૃત પ્રકારના આરંવગક અવભનયમારં શરીરનારં વિવિધ અરંગઉપારંગોની 
સમવનિત ચરેષ્ટાઓનરે, સમગ્ શરીરનારં સરંચલનોનરે આિરી લરેિામારં આિરે છરે. તરેના 
બરે પ્રભરેદો છરે : (1) ગવતપ્રચાર અનરે (2) નૃતિ. ગવતપ્રચારમારં પાત્રની ગવત, સથાન, 
આસન, શયન િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે, જ રે નાટ્યની દૃવષ્ટએ અવત ઉપયોગી 
છરે, જયારરે  નૃતિમારં 108 પ્રકારનારં કરણ, વિવિધ અરંગિાર, રરેચક, વપરંડીબરંધ, ભરેદ્ક 
તથા આકાવશકી અનરે ભૌવમકી ચારીઓ, મરંડલ િગરેરરેનો સમાિરેશ થાય છરે, જ રે 
નૃતિ અનરે નાટ્યની દૃવષ્ટએ અવત ઉપયોગી છરે.

નાટ્યવિદ્ા સરંબરંધી િાલ ઉપલબધ ગ્રંથોમારં સૌથી પ્રાચીન સરંસકૃત ગ્રંથ ભર-
તમુવનરવચત ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’મારં નાટ્ય અનરે નૃતિ બરંનરે કળાઓમારં પ્રયોજાતા આરંવગક 
અવભનયનુરં વિશદ વનરૂપણ છરે. તરેમારં માથાથી પગ સુધીનારં બુવદ્ધપતૂિ્કક િલાિીચ-
લાિી શકાય એિારં અરંગો અનરે અિયિો લઈ તરે દરરેકની િલનકક્રયા ઉપરથી તરેનુરં 
નામ પાડી તરેનાથી કયા અથયો અનરે ભાિો સતૂચિી શકાય છરે તરેનુરં સતૂક્મ વનરૂપણ 
કયુિં છરે, જ રેનુરં અનુસરણ પછીથી લખાયરેલા નૃતય-નાટ્ય સરંબરંધી ગ્રંથોમારં જોિા 
મળરે છરે. ભરતનાટ્યમ્ જ રેિારં વશષ્ટ શૈલીનારં નૃતયસિરૂપોમારં તથા કતૂકટયાટિમ જ રેિા 
પારરંપકરક શૈલીનારં નાટ્યસિરૂપોમારં તરેનુરં સાતતય જળિાયુરં છરે.

િાવિક અવભનય : વિવિધ પાઠ્યગુણોથી યુકત એિા પઠન-પાઠ-િાચા 
દ્ારા અવભનરેય નાટ્યાથ્કનરે પ્રરેક્ષકો સુધી પિોંચાડિો તરેનરે િાવચક અવભનય કિરે 
છરે. ભરતમુવનના નાટ્યશાસ્ત્રમારં 6 પ્રકારના પાઠ્યગુણો િણ્કિિામારં આવયા છરે : 
(1) ષડજ, કરષભ િગરેરરે  સાત સિરો જ રે મુખયતિરે ગાનના વિષયો છરે, પણ પાઠ 
કરતી િખતરે તરે તરે સિર કરેટલો ઊંચોનીચો રિરે તરેના સપષ્ટીકરણ માટરે તરેની ચચા્ક 
થઈ છરે; (2) ઉરસ્ (છાતી), કરંઠ અનરે વશરસ્ એ ત્રણ પ્રકારનારં સથાનો (vocal 
registers); (3) ઉદાતિ, અનુદાતિ, સિકરત અનરે કરંવપત એ ચાર પ્રકારના અથા્કત્ 
સિરભાર (accent); (4) સાકારંક્ષ અનરે વનરાકારંક્ષ એ બરે પ્રકારના કાકુ એટલરે કરે 
ધિવનનો વિકાર, ભાિસતૂચક અિાજનો ફરેરફાર (intonation); (5) ઉચચ, દીપ્ત, 
મનદ્ર, નીચ, દ્રુત અનરે વિલવમબત એ છ પ્રકારની સિરકક્ષા (modulation); 
(6) વિચછરેદ, અપ્કણ, વિસગ્ક, અનુબરંધ, દીપન અનરે પ્રશમન એ છ પ્રકારનારં 
પાઠ્યારંગો.
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આ છ પ્રકારના પાઠ્યગુણો ઉપરારંત પઠન સાથરે સરંકળાયરેલ દ્રુત, મધય અનરે 
વિલવમબત લય (tempo) તથા કાય્કનરે લઈ અથ્કની સમાવપ્ત થતારં અટકિુરં તરે 
વિરામ(pause)નુરં પણ િણ્કન મળરે છરે. ઉપર કિરેલા પાઠ્યગુણોનરે સાચિીનરે કરરેલુરં 
ઉચચારણ પાઠનરે વિશદ અનરે પ્રભાિશાળી બનાિરે છરે.

આહાય્જ અવભનય : આિાય્ક એટલરે કૃવત્રમ. નટ દ્ારા ધારણ કરિામારં 
આિતારં અરંગરચના (make-up), રરંગભતૂષા, િરેશભતૂષા તરેમજ દૃશયબરંધક, 
મરંચિસતુવનમા્કણ િગરેરરે  નરેપથયવિવધઓનરે આિાય્ક અવભનય કિરે છરે. તરેના ચાર 
પ્રભરેદો છરે : (1) પુસત એટલરે કરે શૈલ, યાન, વિમાન, રથ, િાથી, ધિજા, દરંડ, 
અસ્ત્ર-શસ્ત્ર, પ્રાસાદ, મરંકદર, મતૂવત્ક, મુકુટ, પ્રવતશીષ્ક (મિોરુરં ) િગરેરરે  પદાથયોની 
પ્રવતકૃવત (model) તૈયાર કરિાની નરેપથયવિવધ; (2) અલરંકાર એટલરે કરે વિવભન્ન 
પાત્રો દ્ારા ધારણ કરિામારં આિતારં આભતૂષણો અનરે િરેશભતૂષા સરંબરંધી નરેપથય-
વિવધ; (3) અરંગરચના એટલરે કરે વિવભન્ન પાત્રો દ્ારા ધારણ કરિામારં આિતી 
રરંગભતૂષા સરંબરંધી નરેપથયવિવધ (અિીં રરંગભતૂષા માત્ર ચિરેરાનરે નકિ, પણ સમગ્ 
શરીરનરે આિરી લરે છરે); (4) સજીિ અથા્કત્ રરંગમરંચ ઉપર પશુ-પરંખી ઇતયાકદ-
ના પ્રિરેશ સરંબરંધી નરેપથયવિવધ. ‘અવભજ્ાનશાકુરંતલ’ નાટકમારં આિતારં બાળમૃગ 
તથા બાળવસરંિ જ રેિારં પાત્રોના પ્રિરેશ માટરે તદનુરૂપ પ્રવતશીષ્ક ધારણ કરિાની 
નરેપથયવિવધ.

પ્રાચીન સરંસકૃત રરંગમરંચ ઉપર રરંગતરંત્ર(stage-craft)ના મયા્કકદત વિકાસનરે 
કારણરે આજના જ રેિુરં વિગતસમૃદ્ધ દૃશયબરંધ-આયોજન કરિાની આિશયકતા 
નિોતી. કારણ કરે કાય્કસથળના વનદદેશ તથા િાતાિરણ ઊભુરં કરિાનુરં કાય્ક નટ 
પોતાના આરંવગક અનરે િાવચક અવભનય દ્ારા પાર પાડતો. ‘કક્યાવિવધ’ અથા્કત્ 
અવભનયનુરં સથાનવિશરેષ (locale) દશા્કિિુરં તરે. તરેનુરં સતૂચન પકરક્રમણ અનરે સથ-
ળારંતર તથા દૃશયપકરિત્કન જ રેિી નાટ્યયુવકતઓ (dramatic devices) દ્ારા 
થાય છરે.

સાવતિક અવભનય : સતિ એટલરે મન. એકાગ્ મન દ્ારા પાત્ર સાથરે 
ભાિતાદાતમય સાધી સતરંભ (જડતા), સિરેદ (પરસરેિો), સિરભરંગ (રાગ બરેસી 
જિો), રોમારંચ (રૂરંિાડારં ઊભારં થિારં), િરેપથુ (કરંપ, થરથરાટ), િૈિણય્ક (ફીકાશ), 
અશ્ુ અનરે પ્રલય (મતૂછા્ક) િગરેરરે  અવનચછાજનય (involuntary) શારીકરક વિકક્ર-
યાઓ દ્ારા અવભનરેય નાટ્યાથ્કનરે પ્રરેક્ષકો સુધી પિોંચાડિો તરે સાવતિક અવભનય. 
અનય આરંવગક, િાવચક ભાિસતૂચક ચરેષ્ટાઓ નટ ભાિક્ષોભ અનુભવયા વિના 
પણ પ્રગટ કરી શકરે છરે, જયારરે  સાવતિક પ્રકારની ભાિસતૂચક ચરેષ્ટાઓ પ્રગટ 
કરિા માટરે મનની સમાવધ તથા પાત્ર સાથરે ભાિતાદાતમય અવનિાય્ક િોિાથી 
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‘સાવતિક અવભનય’નરે ચોથા પ્રકારના અવભનય તરીકરે પૃથકપણરે સિીકારિામારં 
આવયો છરે. ભરતમુવનએ સતિની અવધકતાિાળા આરંવગક-િાવચક અવભનયનરે 
જયરેષ્ પ્રકારનો તથા સતિરકિત આરંવગક-િાવચક અવભનયનરે કવનષ્ પ્રકારનો 
અવભનય માનયો છરે.

ભાિ અનરે રસાવશ્ત એિા આ ચારરે  પ્રકારના અવભનયનો સમનિય કરેિી 
રીતરે સાધિો તરેનુરં સપષ્ટીકરણ કરતારં ભરતમુવન કિરે છરે કરે સૌપ્રથમ પાત્રના િયનરે 
અનુરૂપ િરેશ કરિો, પછી િરેશનરે અનુરૂપ ગવતપ્રચાર, ગવતપ્રચારનરે અનુગત 
પાઠ્ય અનરે પાઠ્યનરે અનુરૂપ (આરંવગક) અવભનય કરિો જોઈએ. િળી ભરત-
મુવનએ અવભનય કરતી િરેળા નટરે સિ-ભાિનો તયાગ કરી, પર-ભાિ અથા્કત્ 
પાત્રનો સિભાિ ધારણ કરિો જોઈએ એમ પણ કહુરં છરે. નટની બાહ આકૃવત 
અનરે આરંતકરક પ્રકૃવતનરે ધયાનમારં રાખી પાત્રિરણી થિી જોઈએ એિુરં વિધાન 
પણ મળરે છરે.

બધા અવભનયોનરે લાગુ પડરે એિારં બરે તતિો તરે : (1) પ્રિૃવતિ અનરે (2) 
ધવમ્કતા. પ્રિૃવતિ એટલરે કાય્ક-વયાપાર તથા રરંગભતૂષા અનરે િરેશભતૂષામારં પ્રાદરેવશક 
છારંટ આણિી તરે. સિજ અનરે સિાભાવિક અવભનય તરે લોકધમથી અવભનય 
અનરે રીવતબદ્ધ, સારંકરેવતક, પ્રતીકાતમક એિો માત્ર નાટ્યમારં પ્રિત્કતો અવભનય 
તરે નાટ્યધમથી (theatrical) અવભનય. કદવય પાત્રોનરે મનુષય પાત્રોથી અલગ 
તારિિા માટરે નાટ્યધમથીનો વિશરેષ આધાર લરેિામારં આિતો. મનુષય પાત્રોની 
આરંવગક, િાવચક, સાવતિક ચરેષ્ટા તથા રરંગભતૂષા, િરેશભતૂષા પાત્રનારં દરેશ, કાળ, 
િય, પ્રકૃવત પ્રમાણરે અનુકરણાતમક (imitative) પ્રકારની રિરેતી; જયારરે  કદવય 
પાત્રોની આરંવગક, િાવચક, સાવતિક ચરેષ્ટા તથા રરંગભતૂષા, િરેશભતૂષા રૂઢ, રીવતબદ્ધ 
અનરે પ્રતીકાતમક (symbolic) રિરેતી.

ઉપરના ચાર પ્રકારના અવભનયો ઉપરારંત વચત્રાવભનય અનરે સામાનયા-
વભનય એિા બરે અનય પ્રકારો પણ મળરે છરે. વચત્રાવભનય એ વિવશષ્ટ પ્રકાર-
નો આરંવગક અવભનય છરે, જ રે મતૂકનાટ્ય(mime)નરે વિશરેષપણરે મળતો આિરે છરે. 
સામાનય અવભનય એ આરંવગક, િાવચક અનરે સાવતિક અવભનયનુરં સમવનિત 
સિરૂપ જ છરે એટલરે આ બરંનરે પ્રકારના અવભનયોનરે પૃથક્ અવભનયપ્રકારો 
માનિામારં આવયા નથી.

નાટ્યવસદાંત : સરંસકૃત નાટ્યનારં મતૂળ તતિો વિશરે વિચાર. સરંસકૃત 
સાકિતયાચાયયોએ કાવયના બરે પ્રકાર પાડ્ા છરે : શ્ાવય અનરે દૃશય. તરેમારં દૃશય 
કાવય એટલરે નાટ્ય અથિા રૂપક. દૃશય કાવય એિા રૂપક કરે નાટ્યમારં રરંગમરંચની 
કરેટલીક મયા્કદાઓ અનરે પ્રરેક્ષકોની અનરેકવિધ રુવચઓનુરં સમાયોજન આિશયક 
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છરે, તરેમારં સાકિવતયક તતિ ઉપરારંત અવભનયકલા પણ સમાવિષ્ટ છરે તરેથી તરેનુરં 
એક અલગ શાસ્ત્ર કરે તરેનો અલગ વસદ્ધારંત છરે. તરે જ છરે નાટ્યવસદ્ધારંત.

આ નાટ્યવસદ્ધારંતનુરં વનરૂપણ ભરતરવચત નાટ્યશાસ્ત્ર, દશરૂપક, નાટ્યદ-
પ્કણ અનરે સાકિતયદપ્કણ જ રેિા શાસ્ત્રીય ગ્રંથોમારં થયુરં છરે. તદનુસાર તરેના ત્રણ 
મુખય ઘટક છરે િસતુ, નરેતા (નાયક) અનરે રસ.

િસતુ અથિા તો કથાિસતુ કરે ઇવતિૃતિના સ્ોતની દૃવષ્ટએ ત્રણ પ્રકાર છરે. 
પ્રખયાત એટલરે કરે ઇવતિાસ કરે પુરાણ િગરેરરેમારં જાણીતુરં, ઉતપાદ્ એટલરે કરે કવિક-
વલપત અનરે વમશ્ અથા્કત્ ઉપરના બરંનરે પ્રકારના વમશ્ણથી યુકત.

એક અનય દૃવષ્ટએ પણ િસતુ બરે પ્રકારનુરં બનરે છરે. મુખય અથા્કત્ નાટ્યના 
નાયકનરે લગતુરં કથાનક અનરે પ્રાસરંવગક (ગૌણ). મુખય કથાનરે પોષક એિા કથા-
નકનરે પ્રાસરંવગક કિરે છરે.

રરંગમરંચ પરની અવભવયવકતની દૃવષ્ટએ પણ િસતુના બરે ભરેદ કરિામારં આિરે 
છરે : દૃશય અથિા અવભનરેય અનરે સતૂચય. (નાટ્યદપ્કણ તરેમારં બીજા બરે ઉમરેરરે  છરે 
: અભયતૂહ અથિા કલપનીય અનરે ઉપરેક્ય). પરરંતુ તરેમનો સમાિરેશ સતૂચયમારં થઈ 
શકરે છરે. તરેમારં જ રે મરંચ પર પ્રતયક્ષ રજતૂ થાય છરે તરે િસતુ તરે દૃશય છરે. પરરંતુ જ રેનો 
પાત્રો દ્ારા કરેિળ ઉલરેખ થાય છરે તરે સતૂચય છરે. જ રેનાથી નીરસતા થાય અથિા 
તો સુરુવચની દૃવષ્ટએ જ રેની પ્રતયક્ષ રજતૂઆત અનુવચત િોય પણ છતારંયરે જ રેનો 
સરંદભ્ક જરૂરી િોય એિી ઘટનાનુરં સતૂચન, સતૂચય દ્ારા થાય છરે. શાસ્ત્રીય ભાષામારં 
તરેનરે અથયોપક્ષરેપક કિરે છરે. આ અથયોપક્ષરેપકના પણ પારંચ પ્રકાર છરે : વિષકમભક, 
પ્રિરેશક, અરંકાસય, ચતૂવલકા અનરે અરંકાિતાર.

પતૂિદે થઈ ગયરેલી કોઈ ઘટના જયારરે  ઉપર દશા્કિરેલ કારણરે મરંચ પર પ્રસતુત ન 
કરાઈ િોય તયારરે  તરેનુરં અનુસરંધાન જાળિી કથાપ્રિાિના સાતતય માટરે વિષકમભક 
કરે પ્રિરેશકનુરં આયોજન કરિામારં આિરે છરે. આમારં કરેટલીક િાર ભવિષયમારં થનાર 
ઘટનાનુરં પણ સતૂચન િોય છરે. આ ઉદ્દ રેશના સરંદભદે વિષકમભક અનરે પ્રિરેશકનુરં પ્રયો-
જન સરખુરં છરે. તોપણ બરંનરેમારં થોડો ભરેદ છરે. વિષકમભક િરંમરેશારં અરંકના આરરંભરે 
આિરે છરે. તરેમારં બધારં જ પાત્રો જો સરંસકૃત ભાષાનો જ પ્રયોગ કરરે  તો તરે શુદ્ધ 
વિષકમભક છરે અનરે જો કરેટલારંક સરંસકૃતનો અનરે બીજારં પ્રાકૃત ભાષાનો પ્રયોગ કરરે  
તો તરે સરંકીણ્ક કરે વમશ્ વિષકમભક કિરેિાય છરે. જયારરે  પ્રિરેશક િરંમરેશ બરે અરંકોની 
િચચરે જ આિરે છરે. તરેનો પ્રયોગ પિરેલા અરંકમારં થતો નથી અનરે તરેમારં બધારં જ 
પાત્રો પ્રાકૃત ભાષામારં બોલરે છરે કારણ કરે ઘણુરં કરીનરે આ પાત્રો સમાજની નીચલી 
કક્ષાનારં એટલરે કરે દાસ, દાસી જ રેિારં િોય છરે. કોઈ અરંકના અરંતમારં કોઈ પાત્ર કોઈ 
બાબતનો ઉલરેખ કરરે  અનરે તરે જ પ્રમાણરે પછીના અરંકનો આરરંભ થાય તયારરે  
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પતૂિ્કના અરંકમારં અધતૂરી રિરેલી બાબતનુરં અનુસરંધાન બીજા અરંકના આરરંભ સાથરે 
જોડાઈ જાય છરે. તરે અરંકાસય કરે અરંકમુખ છરે. નરેપથયમારં રિરેલા કોઈ પાત્ર દ્ારા 
કરાતુરં સતૂચન એ ચતૂવલકા છરે અનરે પતૂિ્કના અરંકનારં પાત્રો અનરે પ્રસરંગથી બીજો અરંક 
શરૂ થાય અનરે કથાિસતુનો દોર ચાલુ રિરે તયારરે  તરે અરંકાિતાર અથયોપક્ષરેપક છરે.

કથાિસતુમારં પાત્રો દ્ારા થતી અવભવયવકત પણ પારંચ પ્રકારની છરે : 
પ્રકાશ– તરેમારં સિ્ક પાત્રો સારંભળરે તરેિી ઉવકત િોય છરે. સિગત– કોઈ પાત્ર પોતરે 
જ પોતાના મનમારં વિચાર કરરે  જ રે અનય પાત્રો ન સારંભળરે તરેિુરં કથન (જોકરે પ્રરેક્ષકો 
તો તરે સારંભળરે જ છરે). અપિાકરત–અિીં એક પાત્ર પીઠ ફરેરિી બીજા કોઈ પાત્ર 
સાથરે ખાનગીમારં િાત કરરે  છરે. જનાવનતક-બધારં પાત્રોની િાજરીમારં કોઈ પાત્રો, 
અનાવમકાનરે અરંગતૂઠાથી દબાિી શરેષ ત્રણ આરંગળીઓથી વત્રપતાકા રચી ઓષ્ 
પર રાખી ગોપનીય િાત કરરે  છરે, અનરે જયારરે  મરંચ પરનુરં કોઈ પાત્ર, તયારં ઉપવસથત 
ન િોય તરેિા કોઈ પાત્ર સાથરે ઊંચરે–આકાશ તરફ મોં રાખી િાત કરરે  તયારરે  તરે 
આકાશભાવષત કિરેિાય છરે.

નાયક : નાટકમારં ઉવદ્દષ્ટ પ્રધાન ફળની પ્રાવપ્ત કરનાર પાત્ર તરે નાયક 
છરે. સરંસકૃત સાકિતયાચાયયોએ નાયકમારં ઉચચ ગુણો િોિા આિશયક માનયા છરે. 
(જોકરે પવશ્મી વિચારધારામારં નાયકોમારં કરેટલીક નબળાઈ િોય તો તરે ક્ષમય ગણી 
છરે.) એટલરે નાયક િમરેશારં ‘ધીર’ િોિો જોઈએ અનરે એ રીતરે નાયકના પ્રમુખ 
ધીરોદ્ધત, ધીરોદાતિ િગરેરરે  મુખય ભરેદ પાડ્ા છરે. નાયકનરે સિાયક એિારં ગૌણ 
પાત્રો પણ િોય છરે. તરેમારં પોતાની આકૃવત, ઉવકત, ચરેષ્ટા અનરે િરેશથી, િાસય 
વનપજાિતો વિદતૂષક નોંધપાત્ર છરે.

નાયકપ્રભરેદો : રૂપકનુરં ફળ લઈ જનારા અથા્કત્ નાયક તરીકરે ઓળખાતા 
મુખય પાત્રના પ્રકારો નીચરે પ્રમાણરે છરે :

(1) સિભાિભરેદથી નાયકના ચાર પ્રકાર છરે :

ધીરોદ્ધત : શતૂરિીર, ગવિ્કષ્, કતૂટનીવતકુશળ અનરે આતમશ્ાઘી.

ધીરોદાતિ : ગરંભીર, નયાયી, ક્ષમાશીલ અનરે વસથરપ્રકૃવતયુકત.

ધીરલવલત : વિલાસવપ્રય, વનવશ્રંત અનરે મૃદુ સિભાિનો.

ધીરશાનત : વિનમ્, વનરિરંકારી અનરે વિનયશીલ.

(2) નાવયકા પ્રતયરે તરેના િત્કન અનુસાર પુન: ચાર પ્રકાર છરે :

અનુકતૂલ : એક જ નાવયકામારં અનુરકત.

દવક્ષણ : એકથી િધારરે  પતની કરે પ્રરેયસી પ્રતયરે અનુરાગ િોિા છતારં સિ્ક 
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પ્રતયરે સમાન વયિિાર રાખી શાલીનતા દશા્કિનાર.

શઠ : નિીન પ્રરેમની િાત પ્રથમ પતનીથી છુપાિનાર.

ધૃષ્ટ : વનલ્કજ્જ. પતની પાસરે પોતાના અનય પ્રરેમની િાત છુપાિતો નથી, પણ 
તરેની જાિરેરાત થાય તો પોરસાય છરે. આિા નાયક ઘણુરં કરીનરે ભાણ, પ્રિસન 
જ રેિારં એકારંકી રૂપકોમારં મળી આિરે છરે.

ઉપરના (1) અનરે (2) મળી નાયકના કુલ 16 પ્રકારો થાય છરે.

(3) ગુણ અનરે િૃવતિની દૃવષ્ટએ નાયકના ત્રણ પ્રકાર પડરે છરે : ઉતિમ, મધયમ 
અનરે અધમ.

(4) જનમની દૃવષ્ટએ પણ તરેના ત્રણ પ્રકાર છરે : કદવય (દરેિતા), અકદવય 
(મનુષય) અનરે કદવયાકદવય (મનુષયના રૂપમારં દરેિતા).

(1) થી (4) મળી નાયકના કુલ 144 પ્રકાર થાય છરે. રૂપકના જુદા જુદા 
પ્રકારોમારં પણ જુદા જુદા પ્રકારના નાયકો િોિાનો ‘નાટ્યદપ્કણ’ જ રેિા ગ્રંથોમારં 
વનદદેશ છરે. તરે પ્રમાણરે ‘નાટક’નો નાયક પ્રવસદ્ધ કુળમારં જનમરેલો, ઉતિમ ગુણોથી 
યુકત અનરે ધીરોદાતિ એિો રાજા િોય છરે. કયારરેક તરે ધીરશાનત પણ િોય છરે.

‘પ્રકરણ’નો નાયક પ્રાય: િવણક કરે વિપ્ર િોય છરે. તરે ઘણુરં કરીનરે ધીરશાનત 
િોય છરે, પણ તરે ધીરોદાતિ પણ િોઈ શકરે છરે. ‘વયાયોગ’નો નાયક કોઈ અકદવય 
રાજા િોય છરે. ‘સમિકાર’ના નાયકો ઉદાતિ ગુણોિાળા દરેિ અનરે દાનિ િોય છરે. 
જોકરે ‘સાકિતયદપ્કણ’મારં ધીરોદાતિ દરેિ અનરે મનુષયનરે પણ અિીં નાયક તરીકરે 
સિીકારિામારં આવયા છરે. ‘ભાણ’ અનરે ‘પ્રિસન’મારં અધમ કોકટના નાયકો જોિા 
મળરે છરે. ‘કડમ’ મારં ધીરોદ્ધત નાયક િોય છરે. ‘ઉતસૃવષ્ટકાઙક’મારં મનુષય જ નાયક 
િોય છરે. ‘ઈિામૃગ’નો નાયક કદવય િોય છરે, જયારરે  ‘િીવથ’ મારં સિ્કપ્રકારના 
નાયકો િોઈ શકરે છરે.

આમ છતારં પણ નાટક, પ્રકરણ િગરેરરે  પ્રવશષ્ટ રૂપકપ્રકારોમારં ઉતિમ કોકટના 
નાયક જ િોય છરે. તરેનામારં નીચરેના આઠ સાવતિક ગુણો અપરેવક્ષત છરે :

તરેજ, વિલાસ, માધુય્ક, શોભા, સથૈય્ક, ગારંભીય્ક, ઔદાય્ક અનરે લાવલતય.

‘નરંજરાજ યશોભતૂષણ’ના કતા્ક અવભનિ કાવલદાસના મત અનુસાર 
નાટકમારં જ રે પ્રધાન રસ િોય તરેનરે અનુરૂપ નાયક િોિો જોઈએ. જ રેમ કરે 
શૃરંગારરસપ્રધાન નાટકનો નાયક અનુરાગપતૂણ્ક, વિલાસવપ્રય, કલામમ્કજ્ અનરે 
કામશાસ્ત્રમારં વનપુણ િોય. જયારરે  િીરરસપ્રધાન નાટકનો નાયક િીર, તરેજસિી, 
સિાવભમાની અનરે યુદ્ધમારં ઉતસાિપતૂણ્ક િોય, િગરેરરે .
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નાયકના ગુણો અનુસાર સાવતિક, રાજસ અનરે તામસ એિા ત્રણ પ્રકારો 
પણ કરેટલાકરે માનયા છરે. િળી ‘કામશાસ્ત્ર’ અનુસાર (1) દતિ, (2) ભદ્ર, (3) પારંચાલ 
અનરે (4) કતૂવચમાર એિા નાયકના ચાર પ્રકારો પણ ગણાયા છરે. નાયકની સામરે 
પડરેલો પ્રવતનાયક કરે ખલનાયક, નાયકથી સિરેજ નાનો અનરે ઓછા ગુણોિાળો 
અનુનાયક, નાયકના કરેટલાક ગુણ િગરનો ઉપનાયક અનરે નાયકના ગુણો 
િગરનો આભાસનાયક એિા પ્રકારો ‘મરંદારમકરરંદચરંપતૂ’મારં આપયા છરે.

નાવયકા : નાયકની જ રેમ નાટકમારં નાવયકા પણ પ્રધાન ફળ મરેળિનાર પાત્ર 
છરે. વિશરેષત: શૃરંગારરસપ્રધાન નાટકમારં તરેની ભતૂવમકા મિતિની બની રિરે છરે. 
નાવયકાના પણ અનરેક દૃવષ્ટએ ભરેદ પાડિામારં આવયા છરે.

નાવયકાપ્રભરેદો : સરંસકૃત રૂપકની નાવયકાના પ્રકારો. સરંસકૃત ‘નાટક’ િગરેરરે  
રૂપકોમારં નાયકની સાથરે નાવયકા પણ મિતિનુરં સથાન ધરાિરે છરે. વિશરેષત: શૃરંગા-
રરસપ્રધાન રૂપકમારં તો તરે લગભગ કરેનદ્રસથાનરે રિરે છરે. સાકિતયાચાયયોએ વિવિધ 
દૃવષ્ટએ તરેના અનરેક પ્રકારો પાડ્ા છરે.

(1) આચાય્ક ભરતરે કુલીનતાની દૃવષ્ટએ ચાર ભરેદ પાડ્ા : કદવયા, 
રાજરાણી, કુલસ્ત્રી અનરે ગવણકા. ‘નાટ્યદપ્કણ’મારં રાજરાણીનરે ક્ષવત્રયા કિી છરે. 
આમારંની પ્રથમ ત્રણ ઉચચ સદગુણોનરે કારણરે નાટકોમારં ઉચચ સથાન પામરે જ છરે. 
ગવણકા જો કરેિળ પણયારંગના જ િોય તો તરે કરંઈક ઊતરતી કક્ષાની નાવયકા બની 
રિરે છરે. તરેનો પ્રયોગ કરેિળ પ્રિસન િગરેરરે  એકારંકીઓમારં થયો છરે, પરરંતુ, ગવણકા 
િોિા છતારં જો કુલીન સ્ત્રીના ગુણો ધરાિતી અનરે કલાઓમારં કુશળ તથા સાચા 
પ્રરેમનરે સમવપ્કત િોય તો તરે પ્રકરણની નાવયકા તરીકરે શોભી ઊઠરે છરે. (જ રેમ કરે 
‘મૃચછકકટક’ની િસરંતસરેના.)

(2) અિસથા કરે કામભાિનાની દૃવષ્ટએ આ નાવયકાઓના પુન: ત્રણ વિભાગ 
પડરે છરે. મુગધા, મધયા અનરે પ્રગલભા. મુગધા યૌિનના ઉઘાડની અિસથાિાળી 
િોઈ લજજાશીલ અનરે કામકરેવલમારં સરંકોચશીલ નાવયકા છરે. મધયા યૌિનમારં 
મધયમ અિસથાએ પિોંચી િોઈ રવતપરાઙ્ખુ નથી િોતી. તરે માવનની પણ િોય 
છરે. જયારરે  પ્રગલભા નાવયકામારં યૌિન, ક્રોધ, કામ િગરેરરે  ભાિો ઉદ્દીપ્ત કક્ષાના 
િોય છરે. મધયા અનરે પ્રગલભા એ બરંનરેના ત્રણ ત્રણ પરેટાપ્રકારો છરે : ધીરા, અધીરા 
અનરે ધીરાધીરા. વપ્રયતમ કરે પવતએ કરરેલા કામાપરાધની પ્રવતકક્રયાની માત્રાની 
અપરેક્ષાએ આ વત્રવિધ ભરેદ પડ્ા છરે.

(3) નાયક સાથરેના સરંબરંધનરે આધારરે  પણ નાવયકાના ત્રણ ભરેદ પડરે છરે : 
સિીયા (નાયકની પતની), અનયા (અવિિાકિત કનયા અથિા પરકીયા એટલરે કરે 
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પરસ્ત્રી. પરસ્ત્રી સાથરેનો પ્રરેમ નીવતવિરુદ્ધ િોઈ નાટકમારં તરેિી સ્ત્રીનરે સથાન નથી), 
અનરે સામાનયા (સાધારણ સ્ત્રી પ્રાય: ગવણકા).

(4) ઉપરની સિ્ક પ્રકારની નાવયકા, ગુણ અનરે સિભાિભરેદરે ત્રણ પ્રકારની 
િોઈ શકરે છરે : ઉતિમા, મધયમા અનરે અધમા. િળી નાવયકાના કામશાસ્ત્ર મુજબ 
(1) પવદ્મની, (2) વચવત્રણી, (3) િવસતની, (4) શરંવખની એિા ચાર પ્રકારો પણ 
ગણાયા છરે. ઉપરારંત સતિ એટલરે પ્રકૃવત અથિા સિભાિ મુજબ પણ નાવયકાના 
પ્રકારો કામશાસ્ત્રના કરેટલાક લરેખકોએ ગણાવયા છરે.

(5) આ ઉપરારંત અિસથાભરેદરે નાવયકાના નીચરેના આઠ પ્રકાર જાણીતા છરે. 
પ્રોવષતવપ્રયા (અથિા પ્રોવષતભતૃ્કકા) જ રેનો પવત વિદરેશ ગયો છરે તરેિી વિરકિણી.

વિપ્રલબધા - સમયપાલન કરે િચનપાલન ન કરનાર પવત કરે વપ્રયતમના 
એિા વયિિારથી છરેતરાઈ િોિાનો ભાિ અનુભિતી નાવયકા.

ખરંકડતા : વપ્રયના અનય સ્ત્રી સાથરેના અનુરાગથી વયવથત અનરે રોષમગ્ના.

કલિાનતકરતા : નાયકના પ્રરેમાપરાધનરે લીધરે ઈષયા્ક અનરે ક્રોધથી તરેની સાથરે 
કલિ કરી તરેનરે તરછોડી દરેનારી અનરે પછી પશ્ાતિાપ કરનારી.

વિરિોતકરંકઠતા : નાયકના આગમનમારં વિલરંબ થતારં ઉતસુકતાથી તરેની પ્ર-
તીક્ષા કરનારી.

િાસકસજજા : વપ્રયતમનુરં આગમન થિાનુરં છરે એિી આશાથી િષયોલાસ 
પામી સાજશણગાર કરરેલી નાવયકા.

સિાધીનભતૃ્કકા : પવત પોતાના િશમારં છરે તરેિી પ્રતીવત સાથરે સદા તરેની 
પાસરે જ રિરેતી નાવયકા.

અવભસાકરકા : મધુર વમલન કાજ રે સિયરં વપ્રયતમનરે મળિા જતી નાવયકા.

આમ, નાવયકાના અનરેક પ્રભરેદો છરે, જ રેની સરંખયા 2,016 જ રેટલી થાય છરે.

રસ : આચાયયોએ રસનરે કાવયનો આતમા કહો છરે. પરરંતુ અવભનિગુપ્તના 
મત અનુસાર રસનો સરંપતૂણ્ક આનરંદ તો વચત્રપટની જ રેમ કરેિળ નાટકમારં જ મળરે છરે. 
કારણ કરે અિીં દૃશય અનરે શ્ાવયનુરં સુભગ સરંયોજન િોય છરે. નાટકમારં દશા્કિાતો 
સિ્ક કક્રયાકલાપ અરંતરે તો રસવનષપવતિ દ્ારા ભાિકનરે પરમ આનરંદ આપિા માટરે 
જ િોય છરે. વયવકતમાત્રમારં કરેટલીક િાસના અથિા કરેટલાક સરંસકારો જનમજાત 
અિવસથત િોય છરે. તરેનરે સથાયી ભાિ કિરે છરે. રવત, િાસ િગરેરરે  નિ સથાયી 
ભાિો છરે. નાટકમારં રરંગસજજા િગરેરરે  દ્ારા શકય બનતા વિભાિ, અનુભાિ અનરે 
સરંચારી ભાિોના સરંયોગથી સથાયી ભાિ રસ રૂપરે વનષપન્ન થાય છરે. રસની સરંખયા 
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પણ શૃરંગાર, િાસય, િીર, કરુણ, રૌદ્ર, ભયાનક, અદભુત, બીભતસ અનરે શારંત 
એમ નિ છરે. સરંસકૃત નાટકમારં શૃરંગાર કરે િીર મુખય રસ િોય છરે. કયારરેક કરુણ 
પણ િોય છરે. શરેષ રસોનુરં વનિ્કિણ ગૌણ રૂપરે અનરે તરે પણ મુખય રસની પુવષ્ટ 
માટરે કરિામારં આિરે છરે.

નાટ્યવસદ્ધારંતમારં આ ત્રણ ઉપરારંત નીચરેનારં તતિો પણ સિીકારાયારં છરે.

ફલ : ધમ્ક, અથ્ક અનરે કામ આ ત્રણમારંથી કોઈ એક પુરુષાથ્કની વસવદ્ધ દ્ારા 
ઈવપસત ફલ નાયકનરે પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારરે  કથાગુરંફન જરૂરી છરે.

એ માટરે નાયકની પારંચ અિસથાઓ િવણ્કત કરિામારં આિરે છરે : આરરંભ, 
યતન, પ્રાપતયાશા, વનયતાવપ્ત અનરે ફલાગમ.

નાટકમારં ફલપ્રાવપ્તના પારંચ િરેતુઓ છરે : બીજ, વબરંદુ, પતાકા, પ્રકરી અનરે 
કાય્ક. આ પારંચનરે અથ્કપ્રકૃવત કિરે છરે. નાટ્યદપ્કણમારં તરેનરે ‘ઉપાય’ એિી સરંજ્ા 
આપી છરે.

મુખય પ્રયોજનનરે કરેનદ્રમારં રાખી વભન્ન વભન્ન કથારંશોની સમુવચત ગતૂરંથણી 
નાટકમારં અતયરંત મિતિની છરે. આ ગતૂરંથણી કરે સરંધાનનરે સરંવધ કિરે છરે. ‘દશરૂપક’ના 
કતા્ક ધનરંજયના મત પ્રમાણરે આરરંભ િગરેરરે  પારંચ અિસથાઓનો બીજ િગરેરરે  પારંચ 
અથ્કપ્રકૃવત સાથરેનો યથાક્રમ સવન્નિરેશ તરે સરંવધ છરે. સરંવધ પારંચ પ્રકારની છરે : મુખ, 
પ્રવતમુખ, ગભ્ક, વિમશ્ક અનરે વનિ્કિણ. આ પ્રતયરેકનારં પણ અનુક્રમરે 12, 13, 13, 
13 અનરે 14 એમ અરંગો છરે. તરેમનરે સરંધયરંગ કિરે છરે.

િૃવતિ : નાટકના કાય્કિરેગ માટરે ભરતરે િૃવતિનુરં મિતિ દશા્કવયુરં છરે અનરે િૃવતિનરે 
નાટકની માતા કિી છરે. િૃવતિ એ પુરુષાથ્કસાધક વયાપાર છરે અથિા તો કાયા, 
િચન અનરે મનની વિવિધરરંગી ચરેષ્ટા તરે જ િૃવતિ છરે. િૃવતિ ચાર પકારની છરે 
: ભારતી, સાતિતી, કૈવશકી અનરે આરભટી. તરેમનો સરંબરંધ અનુક્રમરે, િચન, 
મનોભાિ, સુકુમાર ચરેષ્ટા અનરે ઉદભટ ચરેષ્ટા સાથરે છરે. તરેમનારં પણ અરંગો છરે.

અવભનરેય રૂપક અવભનરેય કાવય પણ છરે. અવભનય એ ભાિ અનરે 
અથ્કસરંક્રમણનુરં સશકત માધયમ છરે. તરેના ચાર પ્રકાર છરે : િાવચક (િાણીનો), 
આરંવગક (શરીરનારં અરંગોનો), સાવતિક (મનોભાિનો) અનરે આિાય્ક (િરેશભતૂષા 
િગરેરરે  બાહ પકરિરેશનો) અવભનય. ચરેષ્ટા, મુદ્રા, અરંગ-વિક્ષરેપ િગરેરરેના સરંદભદે આ 
ચતુવિ્કધ અવભનયમારં પણ વિવિધ અરંગોની નાટ્યશાસ્ત્રમારં વયાપક ચચા્ક થઈ છરે.

આ ઉપરારંત પ્રસતાિના, પ્રરોચના, િીથયરંગ, નારંદી, પતાકાસથાન િગરેરરે  પણ 
નાટ્યકલાના અરંશો છરે. તરે બધુરં મળી નાટ્યવસદ્ધારંત સરંપતૂણ્ક બનરે છરે.

નટ-નટી : નાટકના પાત્રનો અવભનય કરનાર, અવભનરેતા અનરે અવભનરેત્રી. 
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નાટકના પાત્રના ભાિનરે પ્રરેક્ષકો તરફ (अनभ) લઈ જનાર . શરંકુક દશા્કિરે 
છરે તરેમ નટ નાટકના પાઠનુરં માત્ર પઠન નથી કરતો (એ માત્ર વમવમક્રી થાય), પણ 
પાઠનો અવભનય કરરે  છરે.

અવભનિગુપ્ત નટના કાય્કનરે આમ િણ્કિરે છરે : નટ તાલીમનરે કારણરે, તરેમજ 
પોતાના વિભાિોનરે યાદ કરીનરે વચતિિૃવતિના સાધારણીકરણ દ્ારા પાત્રના ભાિ 
સાથરે હૃદયસરંિાદ સાધી પાત્રના અનુભિોનરે પ્રદવશ્કત કરતો નાટકના પાઠના 
શબદોનરે યોગય િળારંકો-ઉચચારણો સાથરે બોલતો ચરેષ્ટાઓ કરરે  છરે. અથા્કત્ નાટકમારં 
પાત્રના રૂપનરે ધારણ કરી, તરેના ભાિ સાથરે તાદાતમય સાધી, તરેનારં (નાટ્યકારરે  
આલરેખરેલારં) કાયયો-શબદોનરે પોતાનારં તાલીમ અનરે લોકાનુભિના બળ િડરે પ્રગટ કરરે  
છરે. એ અથ્કમારં નાટ્યપ્રયોગ િખતરે નટ ‘સિ-ભાિ’ છોડી ‘પર-ભાિ’મારં પોતાનો 
સમાિરેશ કરરે  છરે. ભરતના મતરે નટ બિુભાષાવિદ્, સિ્ક પ્રકારના અવભનયોનરે 
જાણનારો તથા પ્રયોજી શકનારો, મુખ-સજજા (મરેકઅપ) તથા ગાયનિાદન સમરેત 
વિવિધ કલાઓમારં કુશળ, બુવદ્ધ, સમૃવત, ગુણ પારખનારી દૃવષ્ટ, ભાિાિરેશરકિતતા, 
સપધા્કતમકતા, ખરંત, શારીકરક સૌષ્િ, તીવ્ર ગ્િણશવકત અનરે સતૂત્રધાર પ્રતયરે 
અડગ િફાદારી તરેમજ ચુસત આજ્ાપાલકતા િગરેરરે  ગુણોથી યુકત િોિો જોઈએ. 
આિા ગુણોિાળો મિાનટ તરે સતૂત્રધાર અથા્કત્ નાટકનો કદગદશ્કક િોય. મુખય 
પાત્રનો અવભનય કરનાર નાયક કિરેિાય, તરે વસિાય પણ સરંસકૃત નાટ્યશાસ્ત્રમારં 
પ્રવતનાયક, વિદતૂષક, રાજા, અમાતય, સરેનાપવત, બ્રાહ્ણો, વયાપારીઓ, સાધુઓ, 
ગુપ્તચરો, સરેિકો, કરંચુકીઓ, વિટો, નયાયાધીશો, અલૌકકક પાત્રો (દરેિો-ગારંધિયો, 
વિદ્ાધરો િગરેરરે ) એમ અનરેક પ્રકારનારં પાત્રો િતારં

નટ શબદના ઘણા પયા્કયો છરે : ભરત, નત્કક, લાસક, શૈલતૂષ, કુશીલિ, 

કૃશાવશ્વન્, શૈલાવલન્ િગરેરરે .  ધાતુ નુરં પ્રાકૃત રૂપ ગણાય છરે, તરેથી 
નટ તરે જ નત્કક. ભરતનાટ્યમ્ નૃતયનો એક પ્રવશષ્ટ પ્રકાર છરે. એથી પ્રાચીન 
પરરંપરામારં નાટકના પોતમારં નૃતય પણ અવભન્નપણરે િણાયરેલુરં િશરે એમ સમજાય 
છરે. નૃતયનો એક કોમળ પ્રકાર લાસય તરેથી નટ = નત્કક = લાસક. નાટ્યશાસ્ત્રના 
પ્રિત્કક છરે ભરતમુવન, તરેથી નટો પણ ભરતો કિરેિાયા. જોકરે શારદાતનય દ્દ 
(ધારણ કરિુરં) પરથી પાત્રોનારં દરેખાિ, િય, ચરેષ્ટાઓ, કાયયો િગરેરરેનરે િરેશભતૂષા, 
રરંગભતૂષા, િાણી, કક્રયાઓ, વયવકતગત સામગ્ી અનરે ઘણી િાર વયવકતગત 
લાક્ષવણકતાઓ સમરેત ધારણ કરતો િોિાથી નટનરે ‘ભરત’ કહો એમ સમજાિરે 
છરે. કૃશાશ્વ તથા વશલાવલનનારં નટસતૂત્રોનો ઉલરેખ પાવણવન(ઈ. સ. પતૂ. પારંચમી 
સદી)નારં વયાકરણસતૂત્રોમારં છરે, તરેમના પરથી નટો શૈલાવલન્ – કૃશાવશ્વન્ કિરેિાયા, 
પણ ઈ. સ.ના આરરંભ પછી આ નામો જણાતારં નથી. ‘કુશીલિ’ નામનુરં એક 
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અથ્કઘટન ‘કુ (= ખરાબ) શીલ (= ચાકરત્રય)િાળારં’ એિુરં કરાય છરે તરેમારં નટોની 
આવથ્કક-સામાવજક દશા કારણભતૂત જણાય છરે. કરેમકરે, રાજાઓ અનરે ધવનકોનુરં 
મનોરરંજન કરતા અનરે તરેથી અિારનિાર તરેમનો આશ્ય પામતા છતારં નટોની 
આવથ્કક અિસથા દકરદ્ર જ િતી, તરેથી નટમરંડળીઓ ગામરેગામ ફરતી રિરેતી 
અનરે નાટ્યપ્રયોગો કરીનરે લોકાશ્યરે નભતી, એ કારણરે તરેમજ વિવિધ પાત્રોની 
ભજિણીનરે લીધરે ઘડાયરેલી માનવસકતાનરે કારણરે તરેમનામારં નૈવતક વશવથલતા 
િોિી કરંઈક સાિવજક િતી. રામના પુત્રો કુશ અનરે લિના લોકોમારં િીણાિાદન 
સાથરે ગાઈનરે આખયાનોનો પ્રચાર કરિાના વયિસાય સાથરે આનો સરંબરંધ જોડાય 
છરે એિો કીથનો મત િધારરે  યોગય લાગરે છરે.

નટી તરે નાટકમારં સ્ત્રી-પાત્રનો અવભનય કરનાર સ્ત્રી, નટની પતની. નાટકમારં 
સતૂત્રધારની પતનીનરે પણ નટી કિરે છરે. સરંસકૃત નાટ્યશાસ્ત્ર અનુસાર પતૂિ્કરરંગના 
વિધાનમારં, આમુખ–પ્રસતાિનામારં, નાટકની ભતૂવમકા બારંધિામારં અનરે આરરંભમારં 
નાટ્યિસતુનો સરંકરેત કરિામારં સતૂત્રધારની સિાયક; નટની કક્રયાઓમારં એની 
સિાયક. પ્રાચીન ગ્ીસમારં સ્ત્રીઓનરે નાટકમારં ભાગ લરેિા અરંગરે પ્રવતબરંધ િતો. 
જયારરે  પ્રાચીન ભારતમારં તો નટી વિનાનુરં નાટક જ કલપી ન શકાય. નાટ્યશાસ્ત્રમારં 
(અધયાય 1) બ્રહ્ા પોતરે ભરતાચાય્કનરે નાટકમારં કૈવશકી િૃવતિ પ્રયોજિા કિી તરે 
માટરે આિશયક અપસરાઓનરે સજ દે છરે. સમગ્ નાટ્યશાસ્ત્રમારં નાટકમારં સ્ત્રીનુરં સથાન 
અનરે તરેની ભાગીદારી સપષ્ટ દરેખાય છરે જ રે સ્ત્રીની બાબતમારં ભારતીય સમાજનુરં 
ઉદાર િલણ દશા્કિરે છરે. સાધારણ રીતરે નાટકમારં સ્ત્રીનુરં પાત્ર સ્ત્રીઓ જ ભજિતી, 
પરરંતુ સ્ત્રી-પુરુષો પ્રસરંગાનુસાર એકબીજાનો િરેશ ધારણ કરતારં, એ અરંગરેના 
વનયમો નાટ્યશાસ્ત્રમારં આપયા છરે. (મિાભાષયમારં સ્ત્રીિરેશધારી પુરુષ માટરે ‘ભ્રતૂકરંસ’ 
શબદ પ્રયોજ રેલો છરે.) ‘કુટિનીમત’મારં રતનાિલી નાકટકાની ભજિણીમારં પુરુષોનારં 
પાત્રો પણ સ્ત્રીઓએ જ ભજિરેલારં એિા વનદદેશ છરે; ‘માલતીમાધિમ્’મારં સતૂત્રધાર 
અનરે તરેનો સિાયક બૌદ્ધ સાધિીઓના િરેશ ધારણ કરરે  છરે એમ સપષ્ટ વનદદેશ 
છરે. શારદાતનય બરે પ્રકારનારં નટિૃનદોનો ઉલરેખ કરરે  છરે: એક ઉભયજાવતક તરે 
‘બાહ’ અનરે બીજુ રં કરેિળ સ્ત્રીઓનુરં બનરેલુરં તરે ‘આરંતર’.

અવભનયમાં મહોરંુ

માનિી વશકારી અિસથામારં િતો તયારથી તરે મિોરાનો ઉપયોગ કરતો 
આવયો છરે. જ રે પ્રાણીઓનો તરે પોતાનુરં પરેટ ભરિા વશકાર કરતો તરેનારં ચમ્ક અનરે 
મુખનો તરે મિોરા તરીકરે ઉપયોગ કરતો. આિુરં પ્રાણીસિરૂપ ધારણ કરી તરે 
વશકાર કરિા ધારરેલારં પ્રાણીઓની નજીક જઈ શકતો, જ રેથી વશકાર સરળતાથી 
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થઈ શકરે.

પછી એ સમતૂિમારં રિરેતો અનરે સમતૂિકક્રયામારં ભાગ લરેતો થાય છરે. તરે દરવમ-
યાન એિી માનયતા ઊભી થાય છરે કરે જો વશકારરે  જતા પિરેલારં વશકારની આખી 
પ્રકક્રયા ભજિિામારં આિરે તો કોઈ જાદુઈ શવકત (sympathetic magic) દ્ારા 
વશકાર કરિાનુરં સરળ થાય. પછી વશકારનો તખતો ગોઠિાય છરે. એકાદ જણ, જ રે 
પ્રાણીનો વશકાર કરિાનો િોય તરેનુરં મિોરુરં  અનરે ચમ્ક ઓઢી તરે પ્રાણીની ખાવસયતો 
પ્રમાણરે નૃતિ દ્ારા િતદે છરે. અનરે બીજાઓ તરેના વશકાર માટરે નૃતિાતમક કક્રયાઓ 
કરરે  છરે. છરેિટરે વશકાર ઘાયલ થતારં ભોંય પર ઢળી પડરે છરે.

દુવનયાની બધી જ આકદિાસી પ્રજાઓ મિોરારં પિરેરી નૃતય કરતી િતી. 
સરંસકૃવત વિકસતી ગઈ અનરે માનિ ખરેતી કરતો થયો. િષા્ક, સતૂય્ક, િાયુ, અવગ્ન 
િગરેરરે  પ્રાકૃવતક તતિોની અનરે પછી પતૂિ્કજોની પણ પતૂજા કરિા લાગયો. એ પ્રાકૃ-
વતક તતિોનરે, દરેિોનરે, વપતૃઓનરે કરે પ્રાણીઓનરે આિિાન કરિા વિવશષ્ટ પતૂજાવિ-
વધ(ritual)નો ઉદભિ થયો, જ રેની સાથરે એ વિવધ કરાિનાર ઋવતિજ (priestly) 
િગ્ક અવસતતિમારં આવયો. આ ઋવતિજો અસામાનય િીરપતૂિ્કજ તરીકરે સિીકારાય 
તરે માટરે તરેમનરે મિોરારં પિરેરાિિારં આિશયક બનયારં. તરેમારંથી દરેિ કરે દરેિી તતિનો 
આભાસ ઊભો થતો, પછી મિોરારં િધુ સુરંદર નરે કલાતમક પ્રતીક રૂપરે બનતારં 
ગયારં.

ઇવજપ્ત કરે ગ્ીસના ઋવતિજો (priests) કરે કલાકારો મિોરારં પિરેરીનરે 
પોતાનુરં દૈિતિ પ્રસથાવપત કરતા.

જાપાનમારં સોળમી સદીથી પ્રચવલત ‘નોિ’ નાટકોમારં આિતારં પ્રરેતાતમાઓ 
અનરે પ્રાણીઓ મિોરારં પિરેરી પ્રિરેશ કરતારં. જાપાનનારં ‘નોિ’ નાટકનારં મિોરારં 
તરેની સુરંદર કૌશલયપતૂણ્ક બનાિટનરે કારણરે જગતભરમારં અપ્રવતમ મનાય છરે. તયારં 
સદીઓપુરાણારં મિોરારંનરે વભન્ન વભન્ન નટકુળો ખતૂબ જતનથી સાચિી રાખરે છરે.

એક જ પ્રકારની બીબાઢાળ ભાિચરેષ્ટા(fixed expression)િાળારં (static) 
તરેમ િલનચલન કરતા ભાગિાળારં મિોરારં પણ િોય છરે. નત્કક નૃતય કરતારં 
કરતારં દોરીસરંચાલન દ્ારા આ ભાગોનરે ગવતમાન કરરે  છરે. આિુરં એક ગવતશીલ 
ભાગોિાળુરં મિોરુરં  પિરેરી નત્કક આખી કથાિાતા્ક ભજિી બતાિરે છરે. અનરે આમ 
મિોરુરં  જ એક નાટક બની જાય છરે. ઉતિર પ્રશારંત મિાસાગર પાસરે રિરેનારા 
ઇવનડયનો આિારં મિોરારં પિરેરીનરે નાટક ભજિરે છરે. શરૂઆતમારં મિોરુરં  ગોળાકાર 
દરેખાય. જાણરે કોઈ દરેિ કરે પછી પૃથિીના સજ ્કન પિરેલારંની શતૂનયતા દશા્કિરે. એ 
ગોળાકાર મિોરુરં  પછી સતૂત્રસરંચાર દ્ારા ખતૂલરે. તરેમારંથી એક પક્ષીનુરં માથુરં તથા 
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ચારંચ દરેખા દરે. છરેિટરે મિોરાની ઉપરનીચરેના ભાગનરે ખુલા કરતારં નત્કકનુરં મોં 
દરેખાય છરે. એ રીતરે નત્કન કરતારં કરતારં નત્કક કથા ભજિી બતાિરે છરે.

યુરોપના દરેશોમારં મિોરારંનો ઉપયોગ ગ્ીક નાટકોના સમયથી ચાલયો આિરે 
છરે. મધયકાલીન યુરોપમારં વરિસતી ધમ્કના પ્રચારાથદે દરેિળોમારં ભજિાતારં તરેમ 
શિરેરના ચોકમારં ભજિાતારં નાટકોમારં પણ મિોરારં ઉપયોગમારં લરેિાતારં.

ઑસટ્રરેવલયાના આકદિાસીઓ કકશોરાિસથામારંથી યુિાિસથામારં પ્રિરેશરે છરે 
તરેની વિવધ(ritual)મારંથી નાટક જનમરે છરે. આ વિવધ કરેટલીક િાર પરંદરથી િીસ 
િષ્ક ચાલરે છરે. અનરે તરે કકશોરનરે તરે દ્ારા તરેમના સમાજમારં જીિન જીિિાનુરં વશક્ષણ 
આપિામારં આિરે છરે. પિરેલારં ભયની લાગણી, પછી િડીલો પ્રતયરે માનનો ભાિ, 
પતૂિ્કજોની ઓળખ, એ બધી નાટ્યાતમક વિવધ તથા પ્રકક્રયામારં મિોરુરં  અગતયનો 
ભાગ ભજિરે છરે.

વતબરેટનારં બૌદ્ધ નાટ્યોની ભજિણીમારં પણ દરેિોનારં, દાનિોનારં કરે પ્રાણીઓ-
નારં મિોરારં દ્ારા વિવભન્ન ભાિો ઉતપન્ન કરિામારં આિરે છરે.

ભારતમાં મહોરંુ : ભારતમારં મિોરાનો ઉપયોગ પ્રાગૈવતિાવસક યુગથી 
જોિામારં આિરે છરે. દરેશના વિવભન્ન ભાગોના પિાડોમારં આિરેલી કરેટલીક 
ગુફાઓમારં પ્રાચીન માનિરે િસિાટ િખતરે વચત્રો દોયાિં છરે. છરેલરે મધય પ્રદરેશના 
ભીમબરેટકા નામક પિાડી પ્રદરેશમારં ઉજ્જનૈના ડૉ. િી. એસ. િાકણકરરે  લગભગ 
સાત સો જ રેટલી ગુફાઓ શોધી કાઢી છરે, જ રેની ભીંતો પર પ્રાગૈવતિાવસક માનિરે 
વચત્રો દોરરેલારં મળી આવયારં છરે. આ વચત્રોનો સમય ડૉ. િાકણકર 25થી 30 
િજાર િષ્કનો જણાિરે છરે.

પ્રાગૈવતિાવસક માનિી અવગ્નની આસપાસ નૃતિ કરતા કરેટલારંક વચત્રોમારં 
દરેખાય છરે, જ રેમારં દસ, બાર, િીસ કરે ત્રીસના જતૂથમારં નૃતિકારો દરેખાય છરે. અનરે 
આ નત્કકોમારં દરરેક જણરે ઘણારં સફાઈદાર કિી શકાય તરેિારં મિોરારં પિરેરરેલારં છરે 
અનરે શરીર પર પણ આિરણ કરરેલુરં છરે. એક િાથમારં લાકડી સાથરે એક પુરુષ 
નરે એક સ્ત્રી એમ સમતૂિનૃતય કરતારં દરેખાય છરે. આમ જોઈએ છીએ કરે નૃતિ અનરે 
મિોરારંનરે પ્રાગૈવતિાવસક યુગથી સરંબરંધ છરે.

ભારતમારં મિોરારંનો ઉપયોગ પ્રાચીન આકદિાસી પ્રજાઓમારં તો િશરે જ. 
તરેનુરં પ્રમાણ આપણનરે મોિેં-જો-દડોનારં વશલપમારં જોિા મળરે છરે. મોિેં-જો-દડોમારંથી 
મળી આિરેલી તકતીઓ(tablets)મારં મકિષરૂપનુરં મિોરુરં  પિરેરરેલા દરેિનુરં વશલપ છરે. 
કરેટલીક સદીઓ પછી ભરતમુવનના નાટ્યશાસ્ત્રમારં ‘પ્રવતવશર’(મિોરુરં )નો ઉલરેખ 
જોિા મળરે છરે. આિાય્ક અવભનયમારં દશ રૂપકપ્રકારોની અરંદર આિતારં વિવભન્ન 



5. અવભનય 209

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

પાત્રોનારં િરેશભતૂષા, રરંગભતૂષા, આભરણ, કરેશસજજા તથા વભન્ન વભન્ન પ્રકારના 
મુકુટોનારં િણ્કન સાથરે ‘પ્રવતવશર’નુરં પણ િણ્કન કરરેલુરં છરે. આ પ્રવતવશર કરેમ 
બનાિિુરં, કરેિડુરં બનાિિુરં, તરે બનાિિા કઈ િસતુઓનો ઉપયોગ કરિો એિુરં ટતૂરંકમારં 
િણ્કન કરરેલુરં છરે. સરંસકૃત નાટકોમારં માનિોનારં, રાજિીઓનારં, દરેિોનારં, અસુરોનારં, 
પ્રાણીઓનારં અનરે ગદાચક્ર જ રેિા વનજી્કિ પદાથયોનારં મિોરારં પિરેરી નટ પ્રિરેશ કરરે  
છરે. આિા પ્રસરંગો માટરે જ ભરતરે ‘પ્રવતવશર’ના ઉપયોગનો ઉલરેખ કયયો છરે.

ભરતમુવનકવથત આિાય્કમારં રરંગભતૂષા માટરે ‘અરંગરચના’ શબદ િાપયયો 
છરે. કરેરળની સરંસકૃત નાટ્યપરરંપરા કતૂકટયાટિમની અરંગરચના મિોરારંનરે ઘણરે અરંશરે 
મળતી આિરે છરે. ખરુરં  જોતારં આ અરંગરચના મિોરારંની ગરજ સારરે  છરે. તરે ઉપર 
િણ્કિરેલારં ગવતશીલ (mobile) મિોરારં જ રેિી છરે. તરેની વિશરેષતા એ કરે પાત્ર મિોરારં 
જ રેિી અરંગરચના કરિા છતારંય િાવચક અવભનય છતૂ ટથી કરી શકરે છરે.

મિોરારં જ રેિી અરંગરચના કરેરળની મુકટએટિ, પટયવન, તૈયયમ િગરેરરે  ધાવમ્કક 
નાટ્યપ્રણાલીઓમારં પણ જોિામારં આિરે છરે, જ રેમારં દરરેકની પોતાની વિવશષ્ટતા 
િોય છરે.

ભારતના વિવિધ પ્રદરેશોની આકદિાસી પ્રજાઓમારં પોતાનારં વિવશષ્ટ મિોરારં 
તથા તરેનરે અનુકતૂળ નૃતિ થતારં જોિા મળરે છરે, જ રેની સરંખયા અગવણત છરે.

જાપાનના કાબુકક અનરે ચીનના પીકકરંગ ઑપરેરામારં મોંનો મિોરા જ રેિો 
ઉપયોગ થાય છરે. અમુક પાત્રો મોંની રરંગભતૂષા એિી સજ દે છરે, કરે મોં મિોરા જ રેિુરં 
બની જાય છરે. પાત્રો પોતપોતાના સિભાિાનુસાર મોંનરે વિવભન્ન રરંગોથી ભતૂવષત 
કરરે  છરે.

ઇટાલીની લોકવપ્રય નાટ્યપ્રણાલી કૉમરેકદયા દ લ આત્કમારં પાત્રો અધાિં 
મિોરારં પિરેરરે  છરે. તરેમારં મુખ ખુલુરં રિરે છરે, જ રેથી સરંિાદ બોલિામારં સરળતા રિરે.

વિખયાત નાટ્યકાર બતયોલત બ્રરેખતરે પોતાનારં નાટકોમારં અધ્કમિોરારંઓનો 
ઉપયોગ પાત્રોના વિવશષ્ટ ગુણો દશા્કિિા કરે તરેમના વયવકતતિનરે ઉઠાિ આપિાના 
સાધન  રૂપરે કરરેલો છરે.

આજના ઔદ્ોવગક યુગમારં નિા યુગનરે અનુરૂપ વિવભન્ન પ્રકારનારં મિો-
રારંઓનુરં સજ ્કન થયુરં છરે.

મિોરારંઓની રચનામારં ઘાસ, કપડુરં, રરેસા, પાન, લાકડુરં, ધાતુઓ િગરેરરે  
અનરેક િસતુઓનો ઉપયોગ થાય છરે, જ રેનો જુદરે જુદરે સમયરે વિવભન્ન રીતરે 
વિવભન્ન પ્રજાઓએ પોતપોતાની જરૂકરયાત પ્રમાણરે ઉપયોગ કરરેલો છરે. મિોરારં 
દ્ારા માણસ પ્રાણી, પ્રરેત, રાક્ષસ કરે દરેિ બની શકરે છરે. આમ મિોરારં દ્ારા માણસ 
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પોતાના સીવમત રૂપનુરં અસીમ સિરૂપમારં પકરિત્કન કરીનરે સૃવષ્ટની અનરેકવિધ 
કક્રયાઓમારં ભાગ લરે છરે.

એકોવ્ત (monologue)

સાકિતયમારં – ખાસ કરીનરે નાટકમારં પ્રયોજાતી એક પાત્ર કરે વયવકતની 
ઉવકતરૂપ પ્રયુવકત. તરેની દ્ારા વચરંતન અનરે ઊવમ્કનો આવિષકાર થતો. કયારરેક 
તરેમારં દીઘ્ક સરંભાષણ પણ િોય. પ્રરેક્ષક માટરે જ રે માકિતી અનય રીતરે શકય ન િોય 
તરે એકોવકત, સિગતોવકત અનરે સરંિાદ એ ત્રણ િાવચક અવભનયના ઉતિમારંશો 
ગ્ીક નાટ્યસાકિતયમારં સબળ રીતરે વિકસરે તરે પિરેલારં તરેમનો અનુબરંધ કડવથરરે મબ 
એટલરે સમતૂિગાન સાથરે િતો. ‘કડવથરરે મબ’ ગાનારુરં  િૃરંદ ‘કૉરસ’ કિરેિાતુરં.

કૉરસનરે સરંબોધીનરે પાત્રો બોલરે તરે પ્રરેક્ષકો ગ્િણ કરરે . તરેની દ્ારા મરંચ પર 
ન દશા્કિરેલી વિવચત્ર ઘટનાઓ સતૂચિાય. પાત્રના પ્રવતભાિો અનરે અપરેક્ષાઓ 
પણ રજતૂ થાય. ઉપરારંત ઈશ્વરનરે પ્રાથ્કના કરે જીિનવચરંતન પણ રજતૂઆત પામરે. 
ડાયોવનસસનરે સરંબોધાયરેલા આરાધનાગીતમારં એક ગાયક કડી ઉપડાિતો અનરે 
અનય ગાયકો તરે ઝીલતા. ગીતમારં સિાલજિાબની રીત રૂઢ થતારં તરેમારંથી પાત્રના 
મનોગતનરે વયકત કરતી ઉવકત જનમી. કૉરસમારંથી એક પાત્રની ઉવકતનરે અલગ 
પાડીનરે, ગીતમારં, કૉરસમારં સરંિાદનુરં તતિ દાખલ કરિાનુરં અનરે જુદા તથા લાક્ષ-
વણક અિાજો ઉપરારંત એમારંથી નટનરે પ્રિરેશ કરિાનુરં શ્રેય થરેવસપસરે લીધુરં. થરેવસપસરે 
આમ પિરેલો અિાજ – પ્રથમ નટ દાખલ કયયો. સિાભાવિક રીતરે જ નાટ્યક્ષરેત્રરે 
થરેવસપસ દ્ારા થયરેલ આ નિપ્રસથાનનુરં પ્રકષ્કક અરંગ પાત્રની સિગતોવકત ગણાઈ. 
ઇવસકલસરે બીજો અિાજ-બીજો નટ દાખલ કયયો. ઇવસકલસરે જીિનના ઉતિરાધ્કમારં 
લખરેલારં નાટકોમારં તો પોતાના પ્રવતસપધથી નાટ્યકાર સૉફોકલીઝરે પ્રચવલત કરરેલા 
ત્રીજા અિાજ-ત્રીજી નટની કામગીરી પણ પોતાની સરંકલનામારં િણી લીધરેલી.

વિખયાત એકોવકતઓ જ રેટલી તરેમના નાટ્યાતમક ગુણનરે કારણરે તરેટલી જ 
તરેમારંના કાવયાતમક ગુણનરે કારણરે અનનય લરેખાય છરે. એકોવકતઓનુરં નાદસૌંદય્ક 
સરંમોિક ગણાયુરં છરે. એકોવકત-સિગતોવકત આ બરંનરે િચચરેની ભરેદરરેખા નાજુક 
છરે. કરેમ કરે બરંનરે સિગત સરંભાષણ છરે. પણ સિગતોવકતમારં પાત્ર પ્રવતભાિો, 
ઉદબોધનો અનરે િાવગમતામતૂલક અથ્કસરંકરેતોનરે રજતૂ કરરે  છરે. એકોવકતમારં નાટ્યારંશ 
અનરે કાવયારંશનુરં સરંતુલન રચાતુરં િોય છરે. નાટ્યગુણ અનરે કાવયગુણની એકિા-
કયતા સધાય તો જ પાત્રના હૃદગત ભાિોનુરં સતૂક્મ અનુરણન તરેની નાટ્યા-
તમક-કાવયાતમકતા સમરેત સરંભળાય. એકોવકત એક જ પાત્ર દ્ારા નાટકમારં થતુરં 
સરંભાષણ છરે. જયારરે  સિગતોવકતમારં પાત્ર જાત સાથરે િાત કરતુરં િોય છરે. એકો-
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વકતનુરં એક સિરૂપ તરે સિગતોવકત. એકોવકત અનય પાત્ર દ્ારા છુપાઈનરે કરે પ્રતયક્ષ 
રીતરે સારંભળિામારં આિરે છરે, અપિાય્ક કરે જનાવનતક(aside)મારં પાત્રનુરં સરંભાષણ 
અનય પાત્રો ન સારંભળરે તરેિી અપરેક્ષા છરે. ગુપ્ત િાત અનયનરે કિરેિાની એક રીત 
છરે. એક િાથ વત્રપાતક કરી અનય પાત્રોની આડરે રખાય છરે.

‘ઇવલયડ’મારં આિતી એકકલીઝની એકોવકત ઇવતિાસદૃવષ્ટએ સિ્કપ્રથમ 
છરે. કીડની નાટ્યકૃવત ‘સપૅવનશ ટ્રજૅ રેડી’ અનરે માલયોની નાટ્યકૃવતઓ ‘ધ જયતૂ 
ઑવ્ માલટા’, ‘ડૉ. ફૉસટસ’ અનરે ‘ટમૅયતૂરલરેઇન’મારં િાવગમતાસભર એકોવકતઓ 
નાટ્યના કક્રયાિરેગનરે તાદૃશ કરિામારં અતયરંત સફળ રિી છરે. શરેકસવપયરનારં 
નાટકોનુરં ખાસ કરીનરે તરેમની ટ્રજૅ રેડીઓનુરં એક મિતિનુરં અરંગ જ એકોવકતઓ–
સિગતોવકતઓ છરે. િૅમલરેટની એકોવકતઓ વિશ્વવિખયાત છરે. વિવિધ પકરવસથવત-
ના સરંદભદે, વિકસતા િૅમલરેટના અસરંખય મનોભાિો એની એકોવકતઓમારં વિવિધ 
રીતરે વઝલાયરેલા છરે. ફારંસના નાટ્યકારો રરે વસન અનરે વિકટર હતૂગોએ પોતાની 
કૃવતઓમારં એકોવકતઓનો કાવયાતમક વિવનયોગ કયયો છરે. હતૂગોની કૃવત ‘િરના-
ની’ના એક મુખય પાત્ર ચાલસ્ક પારંચમાની સુદીઘ્ક એકોવકત 160 પરંવકતઓ સુધી 
પથરાયરેલી છરે.

રૉબટ્ક બ્રાઉવનરંગરે કવિતામારં નાટ્યાતમક એકોવકતઓ સાદ્રંત કલાતમક રીતરે 
પ્રયોજી છરે. ‘ધ વબશપ ઑડ્કસ્ક કિઝ ટતૂમ ઇન અનરે સરેનટ પ્રૉવકસડસ ચચ્ક’ અરંગ્રેજી 
સાકિતયની એક વિલક્ષણ એકોવકત છરે. મરણાસન્ન ધમ્કગુરુના સમગ્ જીિનનારં 
અનરેકવિધ પાસારં અિીં તરેના મન:પ્રદરેશના અરંતરાલમારં ઝબકી જાય છરે. બ્રાઉવનરંગ-
ની વચરંતનાતમક નાટ્યાતમક એકોવકતઓ એક મોટુરં પ્રદાન લરેખાય છરે. ટરેવનસનની 
કૃવત ‘યતૂવલવસસી’ વચરંતનાતમક એકોવકતઓનુરં એક અનય વિખયાત ઉદાિરણ 
છરે. આધુવનક કવિતા અનરે નિલકથાનરે સતૂક્મ માનસશાસ્ત્રીય વિશ્રેષણના સતરરે  
લઈ જનારા સજ ્કકો આરંતરએકોવકત (interior monologue) દ્ારા પાત્રના 
મનોગતનરે વિવિધ રીતરે તાદૃશ કરરે  છરે. ‘ધ લિ સાગ ઑવ્ જ રે. આલફરેડ પ્રુફોક’મારં 
એવલયટરે આરંતરએકોવકતનો કલાતમક વિવનયોગ કયયો છરે. આરંતરચરેતનાપ્રિાિ 
(stream of consciousness)નરે વનરૂપતી નિલકથા પાત્રનારં માનસ-સરંચલનોના 
અસરંખય આરોિ-અિરોિનરે આરંતરએકોવકતના માધયમ દ્ારા સવિશરેષ પ્રયોજ રે 
છરે. ડૉરોથી કરચાડ્કસન, િવજ ્કવનયા િુલફ, વિવલયમ ફૉકનર, જ રેમસ જૉયસ આકદ 
નિલકથાકારોએ પોતાની કૃવતઓનુરં િાદ્ક પાત્રની આરંતરએકોવકતઓ દ્ારા 
સવિશરેષ છતુરં કયુિં છરે. જ રેમસ જૉયસની વિખયાત કૃવત ‘યતૂવલવસસી’મારં આિતા એક 
પાત્ર મોવલબલતૂમની આરંતરએકોકકત 42 પૃષ્ો પર પથરાયરેલી છરે.

ફાનસના નાટ્યકારો પૈકી કોરનીલરે આ સિરૂપની ઊવમ્કમયતાનો તથા 
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રરે વસનરે નાટ્યછટાનો કલામય ઉપયોગ કયયો છરે. રરે સટોરરેશન સમયની કૃવતઓમારં 
આ સિરૂપનો અવતરરેક થિાથી તરે પ્રતયરે વયાપક અણગમો જનમયો િતો.

િીસમી સદીમારં નાટ્યકારોએ એકોવકતનરે વિવિધ રીતરે પ્રયોજીનરે નાટ્યછટા 
પ્રગટાિિાની સબળ કોવશશ કરી છરે. રવશયન નાટ્યકાર વનકોલાય યરેવ્રીનોિરે 
‘ધ વથયરેટર ઑવ્ ધ સોલ’ (1915) નામના એકારંકીમારં એક જ વયવકતનારં જુદારં 
જુદારં પાસારં દશા્કિિા એકોવકતનો ઉપયોગ કયયો છરે, જ રેમ કરે વયવકતનુરં તક્કપરાયણ 
પાસુરં અનરે ઊવમ્કશીલ પાસુરં. અરદીજી રાઈકીન, પોપોિ, કરનદાસ િગરેરરેએ પણ 
રવશયામારં એકોવકતની અવભવયવકતનારં સિરૂપો વિકસાવયારં છરે. યતૂવજન ઓ’નીલરે 
‘ધ ગ્રેટ ગૉડ બ્રાઉન’ નામના નાટકમારં જગત સમક્ષ પોતાની િાત રજતૂ કરતા 
િોય તયારરે  પાત્રોનરે મિોરારં સાથરે અનરે પોતરે જ રે અનુભિરે છરે અનરે વિચારરે  છરે તરેની 
િાત કરતા િોય તયારરે  તરે પાત્રોનરે મિોરારં િગર રજતૂ કરિાનો પ્રયોગ કયયો છરે. 
‘સટ્રરેનજ ઇનટરલયતૂડ’ નામની તરેમની અનય નાટ્યકૃવતમારં બરે પ્રકારના સરંિાદ િોય 
છરે. એક પાત્ર-પાત્ર િચચરેનો સરંિાદ જ રેમારં સતય છુપાિિામારં આિરે છરે. બીજો 
પાત્રનુરં પ્રરેક્ષક પ્રતયરેનુરં કથન જ રેમારં સતય પ્રગટ કરિામારં આિરે છરે. સૅમયુઅલ 
બૅકરેટના ‘ક્રરેપસ લાસટ ટરેપ’(1958)મારં આરંતકરક એકોવકત રજતૂ કરિા માટરે ટરેપનો 
ઉપયોગ કરાયો છરે; િૃદ્ધ પાત્ર યુિાનીના કદિસોમારં રરેકૉડ્ક કરાયરેલી ટરેપ િગાડીનરે 
સારંભળતુરં િોય એિી વનરૂપણરીવત અપનાિાઈ છરે.

એકોવકતપ્રકારની નાટ્યરીવત સરંસકૃતમારં ‘ભાણ’ સિરૂપરે પ્રચવલત છરે. ભાસના 
‘દતૂતિાકય’મારંનો એકોવકતપ્રયોગ આનુરં સુરંદર ઉદાિરણ છરે. અિા્કચીન રરંગભતૂવમ 
પર તથા નાટ્યસાકિતયમારં એકોવકતની નાટ્યમયતાનો સમુવચત ઉપયોગ કરાયો 
છરે. મરાઠી પતૂરતુરં પુ. લ. દરેશપારંડરે જ રેિા અગ્ણીનુરં આ ક્ષરેત્રરે નોંધપાત્ર પ્રદાન 
રહુરં છરે. ગુજરાતી નાટ્યપ્રિૃવતિના ક્ષરેત્રરે ચનદ્રિદન મિરેતાની ‘લાવલયા પરાપર’ 
તથા ‘લતૂઈ બ્રરેઇલ’ની એકોવકતઓ અનરે ‘જયરંતી પટરેલની ‘અસતયના પ્રયોગો’ની 
એકોવકતઓ લોકવપ્રય નીિડી િતી. શ્ાવય અસર ઉપર વનભ્કર રરે કડયોનુરં માધયમ 
આ નાટ્યરીવત માટરે વિકાસપોષક તક પતૂરી પાડરે છરે.

એકપાત્રી અવભનય

એક જ નટ દ્ારા એક કરે અવધક પાત્રનુરં સજ ્કન દશા્કિતો અવભનય. એક-
પાત્રી અવભનયકલા સૌથી પુરાતન અનરે કદાચ જગતના સિ્કપ્રથમ વથયરેટરનુરં 
રૂપ િશરે. કોઈ એક વયવકતએ ઓછામારં ઓછી અનય એક વયવકત સામરે કોઈની 
પણ ચરેષ્ટા કરે ધિવનનુરં અનુકરણ કરી બતાવયુરં િશરે, એ કદાચ નટ અનરે પ્રરેક્ષકનરે 
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પાયામારં ગણતુરં વથયરેટરનુરં સૌથી પિરેલુરં પગરણ િશરે. મદારી, નટ બજાવણયો, 
જાદુગર, ડાગલો, ગાયક, નત્કક કથાકાર, િાવજ રંત્રિાદક િગરેરરેનરે એક રીતરે તો 
એકપાત્રી સમતૂિગત કલાના અદાકારો ગણી શકાય. એકતારાનો ભજવનક અનરે 
િીંટીનરે થડકારરે  માણ પર તાલ દરેતો વિવશષ્ટ ગુજરાતી લોકિાદક માણભટિ પણ 
ફકત શબદ અનરે સિરના કલાકારો નથી, પરરંતુ કથા, પાત્ર અનરે િાતાિરણના 
સજ ્કક અદાકારો છરે. એમનરે વશરરે  જ રેમ અનરેક પાત્રો સજ ્કિાની જિાબદારી 
િોય છરે એમ એમના ભાિકો એકાદ ધિવન કરે ચરેષ્ટાથી અનરેક પાત્રો કલપી 
લરે એિી ભાિકની સકક્રય ભાગીદારીનો એમનરે લાભ પણ મળરે છરે. લાઘિ, 
સપષ્ટતા, નક્રતા, પ્રતયાયનક્ષમતા (communicability) િગરેરરે  એકપાત્રી 
કલાનારં મિતિનારં લક્ષણો છરે. મોટરેભાગરે સિરવચત, સિઆયોવજત રજતૂઆત એક-
પાત્રી અવભનયકારની વિવશષ્ટતા બની રિરે છરે. વયરંગ, અવતરરંજક અનુકૃવત દ્ારા 
િાસયવનષપાદન, ફારસ, ગ્ોટરેસક િગરેરરે  કલાપ્રકારોમારં એકપાત્રી કલા અવભનીત 
થતી િોય છરે. દરેશરે દરેશરે, જમાનરે જમાનરે અનરેક લોકકલાપ્રકારોમારં આ એકપા-
ત્રી કલાકારો પ્રરેક્ષકોનારં મનોરરંજન અનરે જીિનદશ્કનનુરં ઉતિરદાવયતિ સરંભાળતા 
રહા છરે. રવશયામારં સકોમોરાિ, ફાનસમારં ઝોનગલયોર, જમ્કનીમારં શપીલમાન અનરે 
મધય એવશયામારં દરિોઝ અનરે મશારબાઝ િગરેરરે  તરીકરે સદીઓથી ગીતસરંગીત, 
અરંગકસરતના ખરેલો, જાદુ અનરે અવભનયથી આ લોકકલાપ્રકારો જાણીતા િતા. 
સરંસકૃત વથયરેટરની નાટ્યપ્રણાલીમારં ‘ભાણ’ નાટ્યપ્રકાર મોટરેભાગરે એકપાત્રી જ 
વનરૂપાય છરે. એનો વિટ કરે વિદતૂષક અનરેક પાત્રોનરે, સથળોનરે, વમજાજનરે વિગતરે 
ભાિક સમક્ષ પરેશ કરિા શવકતમાન બનરે છરે. ભાસનુરં ‘દતૂતિાકય’ નાટક એક-
પાત્રી વનરૂપણનુરં જિલરંત ઉદાિરણ છરે. લોકપરરંપરાના અનરેક નાટ્યપ્રકારોમારં 
આરંરિપ્રદરેશનુરં બુરકથા િગરેરરે  ગણાય. અઢારમી સદીની શરૂઆતમારં ઇંગલૅનડમારં 
‘મયતૂવઝક િૉલ’ની પ્રણાલીમારં આ કલાપ્રકારનરે ખતૂબ લોકવપ્રયતા સારંપડરેલી. ફા-
નસમારં આિા એકપાત્રી કલાકારો સામાવજક પ્રશ્ોનરે રજતૂ કરતા. જમ્કની, ડરેનમાક્ક 
અનરે બરેવલજયમમારં અવતરરંજકતાનુરં તતિ વિશરેષ િતુરં. ચાલથી ચૅવપલન આ પ્રકારનો 
બરેતાજ બાદશાિ રહો િતો. રવશયામારં ક્રારંવત પછી અનરેક એકપાત્રી અદાકારો 
ઝળકયા. એમારં વિશરેષરે અરકાજી રાઇકીન, ઓલરેગ પીપોિ, કરનદાસ િગરેરરે  
નોંધપાત્ર છરે. આધુવનક ગુજરાતી વથયરેટરની શરૂઆત પણ 1922મારં ચરંદ્રિદન 
મિરેતા દ્ારા ‘લાવલયા પરાપર’ નામરે એકપાત્રી એકોવકતથી થયાનુરં સિીકારાયુરં 
છરે. કયારરેક લારંબા નાટકમારંથી પસરંદ થયરેલ સિગતોવકતઓ પતૂરતો જ મયા્ક-
કદત અથ્ક એકપાત્રી અવભનયનરે ગુજરાતમારં અપાય છરે, પરરંતુ એક જ પાત્ર 
દ્ારા (કરે અનય એકાદ-બરેના પરોક્ષ કરે નજીિા ટરેકાથી) લારંબારં નાટકો કરે કથા-
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પાત્રવચત્રણની સળરંગ રજતૂઆત માટરે અરકાજી રાઇકીન, પુ. લ. દરેશપારંડરે અનરે 
જયરંતી પટરેલ જ રેિા અદાકારો આકષ્કણ કરરે  છરે. ચરંદ્રિદન મિરેતાએ ‘લતૂઈ બ્રરેઇલ’ 
(1970) અનરે જયરંતી પટલરે ‘મારા અસતયના પ્રયોગો’ (1972) નામરે સિતરંત્ર, 
સળરંગ કૃવતઓ એકપાત્રી અવભનય માટરે લખી–ભજિી છરે. રરે કડયોના પ્રસારણ-
-માધયમ માટરે એકપાત્રી સજ ્કનનો આ નાટ્યપ્રકાર ખતૂબ ખરેડાયરેલો છરે. એકપાત્રી 
અવભનયકાર કયારરેક સવન્નિરેશ, સરંગીત, રરંગભતૂષા, િરેશભતૂષા કરે િાથસામગ્ીનો 
છતૂ ટથી ઉપયોગ કરરે  છરે. પરરંતુ મોટરેભાગરે એક જ નટ દ્ારા એક કરે એકાવધક 
પાત્રનુરં સજ ્કન કરિામારં આરંવગક અનરે િાવચક અવભનય જ મિતિનારં સાધનો બનરે 
છરે. સથળ-સમયનરે પાર કરીનરે ભાિકો સાથરે સીધો, અરંગત સરંિાદ સાધિામારં નટનરે 
માટરે આરંવગક, િાવચક પ્રતયાયન જ સિાયરૂપ બનરે, તતકાળ અિનિુરં કરી જોિાની 
તક મળરે એિો કમનીય નાટ્યલરેખ આપિાની જિાબદારી એના લરેખક પર છરે. 
1987મારં ગુજરાતમારં માકિંડ ભટિ અનરે િસુબિરેન ભટિ રે એકપાત્રીય અવભનયના 
નોંધપાત્ર પ્રયોગો આપયા િતા.

અવભનયકલા, ગુજરાતમાં

આરંવગક, િાવચક અનરે રરંગભતૂષા (અરંગરચના) (make-up) તરેમજ િરેશભતૂ-
ષા(costumes)ની તાલીમ જતૂની રરંગભતૂવમની પારસી, ગુજરાતી અનરે ઉદતૂ્ક નાટ-
કમરંડળીઓમારં નાટકની જરૂકરયાત ધયાનમારં રાખીનરે નટોનરે આપિામારં આિતી 
િતી. એ સમયરે નાટકમરંડળીઓમારં દાખલ થનાર નટોમારં અક્ષરજ્ાનનુરં પ્રમાણ 
ઓછુરં િોિાથી તરેમનરે સૌપ્રથમ ભાષાજ્ાન તરેમજ ઉચચારોની તાલીમ આપિામારં 
આિતી િતી. િાવચકના ભાગ તરીકરે સરંગીતની તાલીમ બધા નટોનરે આપિામારં 
આિતી િતી. નાટકમરંડળીમારં દાખલ થયરેલા નિા કકશોર કલાકારોનરે િિરેલી 
પરોઢથી સિરો ભણાિિામારં આિતા િતા. સિરની તાલીમ બાદ ઉતિર કિરંદુ-
સતાની સરંગીતના થાટ અનરે રાગોની સમજ આપિામારં આિતી િતી. નાટકમારં 
આિતારં ગીતોનરે રાગબદ્ધ અનરે તાલબદ્ધ કરેિી રીતરે ગાિારં તરેની તાલીમ પર વિશરેષ 
ભાર મતૂકિામારં આિતો. નટોના સરંગીતવશક્ષણ માટરે જતૂની નાટકમરંડળીઓમારં 
‘સરંગીત-માસતર’ની વનમણતૂકો કરિામારં આિતી િતી. નાટકનારં ગીતોનરે સિરબદ્ધ 
કરિામારં આિતારં તયારરે  નાટ્યલરેખક-કવિનરે િાજર રાખિામારં આિતા અનરે સિર-
સરંયોજન માટરે આિશયક ગણાય તો ગીતના શબદોમારં ફરેરફાર કરિામારં આિતો. 
જતૂની રરંગભતૂવમમારં સરંગીતની તાલીમ અનરે િાવચક એ અવભનયનુરં આિશયક અરંગ 
ગણાતુરં. સરંગીતની તાલીમની સાથરે સાથરે સરંિાદો કરેિી રીતરે બોલિા તરેની સમજ 
પણ કદગદશ્કક દ્ારા નટોનરે આપિામારં આિતી િતી.
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આરંવગક અવભનયમારં શરીરનારં અરંગ-ઉપારંગોનારં િલનચલનની તાલીમ 
આપિામારં આિતી િતી. સ્ત્રીપાઠ કરનાર પુરુષોનરે પોતાનુરં દરેિસૌષ્િ જાળિિા 
માટરે વનયવમત કસરત કરિી પડતી અનરે શરીરનુરં િજન ટકાિી રાખિુરં પડતુરં 
િતુરં. આ માટરે આિારવિિારમારં સરંયમ કરેળિિા માટરે તરેમનરે સમજ આપિામારં 
આિતી િતી. િાથ, પગ, માથુરં, કકટ, આરંખના ડોળા ઇતયાકદનુરં િલનચલન 
કરીનરે નાટકનારં પાત્રોનો અવભનય વસથર કરિામારં આિતો. એક િખત અવભનય 
વસથર થઈ જાય પછી તરેમારં ફરેરફારનરે બિુ અિકાશ રિરેતો ન િતો. એક પણ 
શબદ બોલયા વિના નાટકના વિવિધ ભાિોની અવભવયવકત આરંવગક અવભનય 
દ્ારા કરેિી રીતરે કરિી તરેની તાલીમ નટોનરે આપિામારં આિતી િતી. 

સાવત્િક અવભનયની રજતૂઆત માટરે પણ કદગદશ્કકો તરેમની સમજ પ્રમાણરે 
નાટકમારં આિતા પ્રસરંગોના ભાિનરે અનુરૂપ નટોનરે સતૂક્મ અવભનય કરિા માટરેની 
સમજ આપતા િતા. અવભનયની આ પ્રકારની તાલીમથી નાટકની રજતૂઆતમારં 
એક પ્રકારની સરંિાકદતા આિતી. જયશરંકરભાઈ ‘સુરંદરી’ના શબદોમારં કિીએ તો 
‘જીિ’ આિતો.

વયિસાયી નાટ્યપ્રિૃવતિ : 19મી સદીના મધયાિનરે, પરરંપકરત પ્રાદરેવશક 
(લોક) નાટ્ય ભિાઈનરે ઉિરેખી, ઉછીનરે અજિાળરે, મારંગી આણરેલી વપકચરફરેમ 
અનરે ઇવતિાસપુરાણનારં પ્રખયાત કથાનક, સરંગીત, વસરંિનાદી અિાજો અનરે પ્રો-
સીવનયમ આક્ક–‘દશ્કન’થી વિભાવજત નટપ્રરેક્ષકસરંબરંધના નાટ્ય-તતિનરે, જયારરે  
મરંકદરથી જ્ાવતની િાડીઓમારં ઊભા કરરેલા મારંડિરે, અનરે તયારંથી તખતાની ચાર 
દીિાલરે ગુજરાતરે વથયરેટરનરે પતૂયુિં, એ શરૂશરૂની અઢીત્રણ દાયકાની મજલમારં 
નાટકના િુન્નરનરે ‘કમાણીના સાધન’ તરીકરે નાણી જોિા વિવિધ નાટ્યમરંડળી-
ઓએ પ્રયતન કરી જોયો. એ દરવમયાન 1851મારં કવિ દલપતરામરે અરંગ્રેજી 
ગ્રંથના આધારરે  ‘લક્મીનાટક’, નગીનદાસ મારફવતયાએ ‘ગુલાબ’ અનરે ‘‘ફકત 
ધનપ્રાવપ્ત માટરે’’ કવિ નમ્કદરે ‘કૃષણાકુમારી’ િગરેરરે  નાટકો લખયારં. રણછોડભાઈ 
ઉદયરામરે મિરેતાજીઓની મરંડળીનરે સિકારી માળખામારં માગ્કદશ્કન આપયુરં. 
પછીના બરેએક દાયકામારં મરંડળીનો માવલક એ જ લરેખક અનરે એ જ વનણા્ક-
યક એ પકરવસથવતમારં બરેત્રણ મિતિનારં નામો ઝળકયારં – ડાહાભાઈ ધોળશાજી 
તથા િાઘજી અનરે મતૂળજી એ બરે ઓઝા ભાઈઓએ આવથ્કક સાિસો ખરેડી સિ-
રવચત નાટકો ભજિાિડાવયારં અનરે ગુજરાતી રરંગભતૂવમનરે ગઈ સદીના અરંત 
સુધીમારં સનમાન બક્યુરં. આ તબક્ામારં અમૃત કરેશિ નાયકરે અવભનયકલાની 
ઉચચ વસવદ્ધઓ િારંસલ કરી. પછીના નટકરેનદ્રી સતબકમારં બાપુલાલ નાયક અનરે 
જયશરંકર ‘સુરંદરી’એ મુરંબઈ ગુજરાતી નાટક મરંડળીમારં અવભનયનારં અજિાળારં 
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પાથયાિં. મતૂળશરંકર મતૂલાણી િગરેરરેએ અવભનરેતા અનરે કદગદશ્કકોનરે પડકારરૂપ 
નાટ્યલરેખન કયુિં. એ પછીના એકાદ દાયકામારં ફતૂલચરંદ માસતર, નૃવસરંિ વિભાકર 
અનરે મતૂળશરંકર મતૂલાણી નાટ્ય મરંડળીઓના સરંચાલન તરફ િળા. 1922મારં 
મુરંબઈ ગુજરાતી નાટક કરંપનીમારં કદગદશ્કકના સતિાિાર પદ સાથરે બાપુલાલરે જ રે 
ભતૂવમકા સિીકારી િતી એનરે અનુસરીનરે બીજી કરંપનીઓમારં પણ મતૂળચરંદ મામા, 
મતૂળજી ખુશાલ, માસતર કાસમ િગરેરરેએ ગુજરાતી રરંગભતૂવમમારં કદગદશ્કન આપિુરં 
શરૂ કયુિં, જોકરે આ દરવમયાન પણ કોઈ એિો કદગદશ્કક દરેખાતો નથી, જ રેણરે 
નાટ્ય અનરે વથયરેટરકમ્ક કરે નટપ્રરેક્ષકસરંબરંધ વિશરે અથિા તતકાલીન ઘટનાપ્રચુર 
અનરે બોધક નાટ્યિસતુ વિશરે કરે ગુણકરેનદ્રી બીબાઢાળ (typified) પાત્રાલરેખન, 
ઝમકદાર સરંિાદો, ‘કૉવમક પૅરરેલલ’, અનરે સરંસકૃત નાટ્યાદશથી લરેખનમારં ઘતૂસી 
ગયરેલ કટ્રકસીન, સુશોવભત પડદાઓ અનરે ‘‘મધુરરેણ સમાપયરેત્’’થી અલગ રીતરે 
વિચાયુિં િોય. આ દરવમયાન રઘુનાથ બ્રહ્ભટિ, ત્રાપજકર, િૈરાટી, પ્રભુલાલ 
વદ્િરેદી, મવણલાલ પાગલ, પ્રાગજી ડોસા જ રેિા અનરેકોએ શરેકઠયાઓના વમજાજ 
અનરે કડરરેકટરોની ‘લોકરુવચસમજ’નરે અનુરૂપ નાટકો લખી આપયારં. કયારંક કયારંક 
સામાવજક, રાજકીય વસથવત ઝીલિાનો પણ તરેમણરે પ્રયતન કયયો. પણ એકલા 
જામન વસિાય વથયરેટરનરે નાણારં ધીરનારની નાકદરશાિી સામરે કોઈએ અિાજ 
ન ઉઠાવયો. એ પછીના સતબકમારં ધીમરે ધીમરે નાટક મરંડળીઓ, નટો અનરે કદ-
ગદશ્કકો, બદલાતી લોકરુવચનરે પિોંચી િળી ન શકતારં કફલમની લોકવપ્રયતાનરે 
ઝાટકરે નબળારં થતારં ચાલયારં; અનરે માત્ર પ્રિાસી નાટ્ય મરંડળીઓ તરીકરે કિરેિાતી 
‘જતૂની રરંગભતૂવમ’ની વિવશષ્ટ અવભનયકળા આજ રે ગુજરાતનારં ગામડારંઓમારં ખતૂ-
ણરેખારંચરરે  છરેલા શ્વાસ લઈ રિી છરે. આ સમય દરવમયાન અનરેક નોંધપાત્ર નાટ્ય 
મરંડળીઓ િતી મોરબી આય્કસુબોધ, િારંકાનરેર આય્કકિતિધ્કક, મુરંબઈ ગુજરાતી 
નાટક મરંડળી, દરેશી નાટક સમાજ, નિીન દરેશી નાટક કરંપની, પાવલતાણા ભવકત-
પ્રદશ્કક નાટકકરંપની, આય્કનીવતદશ્કક નાટક સમાજ, લક્મીકારંત નાટક સમાજ, 
ભારત નૌતમ નાટક કરંપની, સતયસુબોધ નાટક કરંપની, સૌરાષ્ટ ્ર નાટ્યકલા 
મરંકદર, ઉતિમ નાટક સમાજ, રૉયલ નાટક મરંડળી, વિકટોકરયા નાટક મરંડળી, 
આલફરેડ નાટક મરંડળી, પારસી નાટક મરંડળી, ખટાઉ પારસી નાટક મરંડળી, 
બાવલિાલા ડ્રામૅકટકસ કરંપની િગરેરરે . આખા ગાળાનારં નોંધપાત્ર અવભનયકારો–
મારંસોરાબજી ઓગરા, મુન્નીબાઈ, મિરેરભાઈ, મોતીબાઈ, મોિન લાલા, શવન-
માસતર, ચતૂનીલાલ દુગા્કદાસ, માધિલાલ દાદુજી, પ્રાણસુખ નાયક, જટાશરંકર 
ઓઝા, મોિન મારિાડી, પ્રાણસુખ એડીપોલો, પ્રિલાદ, રાણી પ્રરેમલતા, છગન 
રોવમયો, સતૂરજ નાયક, અમૃત જાની િગરેરરે  અનરેકોએ તતકાલીન વથયરેટરપ્રણાલી 
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અનરે નાટ્યયુવકતઓનરે અનુરૂપ લોકોનુરં મનોરરંજન કયુિં. પતૂિયોકત અવભનયની 
તાલીમમારં િાવચક ઉપર િધુ ભાર મુકાતો, અનરે શારીકરક અવભનયમારં કોઈ 
વિશરેષ પદ્ધવતનુરં અનુસરણ કરે કોઈ નિી પદ્ધવતની ખોજ દરેખાઈ નથી. લગભગ 
દરરેક નટ પોતપોતાની આગિી શૈલી ઊભી કરતો. પરરંતુ એ શૈલીનરે કોઈ વિચાર, 
વિભાિના કરે પદ્ધવતનો ટરેકો નિોતો; તરેમ એનરે કોઈ એકસતૂત્રરે કરે ક્રમમારં વિકસાિી, 
સમજાિી શકાય તરેમ નિોતુરં. દોઢરેક સદીની ગુજરાતની આ અવભનયકળા વિશરે 
વિવશષ્ટ વનરીક્ષણો કરી શકાય, પરરંતુ કોઈ અવભનયપરંથનુરં નામાવભધાન કરી ન 
શકાય. કારણ કરે એમારં પદ્ધવત કરતારં શૈલી અનરે પુનરાિવત્કત યુવકતઓનરે વિશરેષ 
પ્રાધાનય િોય એમ જણાય છરે. એક મોટા ઉદ્ોગ તરીકરે, મનોરરંજનના માધયમ 
તરીકરે, કયારરેક લોકવશક્ષણના બિાના િરેઠળ, પરરંતુ મોટરેભાગરે લોકરુવચ વિશરેની 
તતકાલીન અણઘડ સમજનરે અધીન દોઢસોએક િષ્કની અવભનયકળા મોટરેભાગરે 
કિનદી, અનરે ભાગયરે જ ગુજરાતી ભાષાની એ સમયની એિી જ ખોખલી કફ-
લમ-અવભનયકળાની સાિરણીએ સાફ થઈ ગઈ એ બતાિરે છરે કરે વથયરેટરની 
અવભનયકળા કોઈ વિચાર, વિભાિના કરે પરરંપરાના માળખા વિના ટકરે નકિ. 
વયવકતગત અવભવયવકત અલપજીિી કીવત્ક બક્ષરે, પદ્ધવત કરે પરરંપરા ન સજ દે.

નિી રંગભૂવમ : જતૂની ધરંધાદારી રરંગભતૂવમની કૃવત્રમ અવભનયશૈલી તથા 
પુરુષો દ્ારા સ્ત્રી-પાત્રો ભજિિાની પ્રથા સામરે સન 1922મારં ચરંદ્રિદન મિરેતાએ 
જ રેિાદ જગાિી, અિરેતન નાટ્યપ્રિૃવતિ આદરી, અનરે નિી રરંગભતૂવમનો ઉદય થયો. 
1922થી 1950ના પ્રારરં વભક તબક્ામારં ચરંદ્રિદન મિરેતા, કનૈયાલાલ મુનશી તથા 
રમણલાલ િસરંતલાલ દરેસાઈએ ભજિિા માટરેનારં નાટકો લખયારં. એ ભજિાયારં 
તરેનાથી રરંગભતૂવમની મિદ્ અરંશરે કાયાપલટ થઈ. આ કાય્ક 1930ની આસપાસ 
સમગ્ ગુજરાતમારં શરૂ થયુરં. અમદાિાદ, િડોદરા, સતૂરત અનરે મુરંબઈમારં 
મુનશીનારં ‘કાકાની શશી’, ‘સનરેિસરંભ્રમ’, ‘બરે ખરાબ જણ’, ‘રિુિસિાવમનીદરેિી’ 
જ રેિારં નાટકો તથા ચરંદ્રિદન મિરેતાનારં ‘પ્રરેમનુરં મોતી’, ‘ધારાસભા’, ‘સરંધયાકાળ’, 
‘આગગાડી’, ‘નાગા બાિા’ સમારં નાટકો તથા ર. િ. દરેસાઈનારં ‘શરંકકત હૃદય’, 
‘પુષપોની સૃવષ્ટમારં’ કરે ‘સરંયુકતા’, ‘અરંજની’ જ રેિારં નાટકો નિલોકિયાઓ ભજિિા 
લાગયા. સી. સી.નારં સાથીઓ તરીકરે શરૂઆતમારં સોલી બાટલીિાલા, યતૂસુફ મિરે-
રઅલી, કાલ્ક ખરંડાલાિાલા, ઉપરેનદ્ર દરેસાઈ, સરલા દરેસાઈ (બૅનરજી), કમલાકાનત 
લોિાણા, ચનદ્રા િીણ, અનરંત િીણ િગરેરરે  િતારં. તયારબાદ ધનસુખલાલ મિરેતા, 
જયોતીનદ્ર દિરે, બાદરાયણ અનરે પાછળથી મધુકર રારંદરેકરયા, ડૉ. આર. કરે. શાિ, 
ભગિાનદાસ ભતૂખણિાળા, કાવનત સરંઘિી અનરે ચરંદ્રિદન ભટિ જોડાયા.

સૌરાષ્ટ ્રમારં રાજકોટ, જામનગર, ભાિનગરમારં રમણલાલનુરં ‘શરંકકત હૃદય’ 
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િારરંિાર ભજિાતુરં. 1931–32ના ગાળામારં ડૉ. રમણલાલ યાવજ્કરે નમ્કદશતા-
બદી પ્રસરંગરે રાજકોટ ખાતરે મુનશીનારં ‘રુિિસિાવમનીદરેિી’ તથા ‘કાકાની શશી’ના 
સફળ પ્રયોગો ભાિનગર અનરે રાજકોટમારં કરરેલા. તરેમારં કકરીટવસરંિ ગોકિલ, 
રાજપરા, સી. ડી. નાયક તથા િોરમઝકદયાર દલાલરે નટ તરીકરે ધયાન ખેંચરેલુરં.

અમદાિાદમારં 1937ની સાલમારં ‘રરંગમરંડળ’ની સથાપનાથી સારંસકૃવતક પ્ર-
િૃવતિઓ એકસતૂત્રરે બરંધાઈ, ડ્રૉઇંગરૂમ વથયરેટરની યોજના શરૂ થઈ. તરેમારં મુખયતિરે 
ધનરંજય ઠાકર, નીરુ દરેસાઈ, જયરંવત દલાલ, ચીનુભાઈ પટિા િગરેરરે  કણ્કધાર 
બનયા. મુનશીનારં ‘લોપામુદ્રા’, ‘પુત્રસમોિડી’, ચરંદ્રિદન મિરેતાનુરં ‘આગગાડી’ 
િગરેરરે  નાટકો રજતૂ થયારં. 1945મારં ‘ગીતગોવિરંદ’ નૃતયનાકટકા રજતૂ થઈ. 1943મારં 
જતૂનાગઢમારં સાકિતય પકરષદ ભરાઈ તયારરે  અદી મઝ્કબાનરે ‘સરેનસ’ નામની 
વસક્રપટ માઇક પરથી રજતૂ કરી નિતર પ્રયોગ કયયો. ઇવનડયન પીપલસ વથયરેટર 
એસોવસયરેશન(IPTA)ની પ્રિૃવતિ અમદાિાદમારં પણ વિકસિા લાગી. 1946મારં 
‘િરંસી’, ‘ઢીંગલીઘર’, ‘ઇનસપરેકટર કૉલસ’ િગરેરરે  નાટકો રજતૂ થયારં. જસિરંત ઠાકર 
અનરે દીના ગારંધી તરેમારં મોખરરે  રહારં. રરંગમરંડળ, ઇપટા, રૂપક સરંઘ અનરે જિવન-
કાનો જનમ થયો. એ ગાળામારં ધીરુભાઈ ઠાકર-કદગદવશ્કત ‘જયા-જયરંત’(કવિ 
નિાનાલાલ)નો રૂપક સરંઘ તરફથી સફળ પ્રયોગ થયો, જ રેમારં ધીરુભાઈ ઉપરારંત 
વશિકુમાર જોષી, વિનોકદની નીલકરંઠ, વપનાકકન ઠાકોર, કલોવલની કદિરેકટયા 
(િઝરત), બકુલ જોષીપુરા િગરેરરેએ વિવિધ ભતૂવમકાઓ ભજિરેલી. રરંગમરંડળ-
મારં ટાગોરના ‘અચલાયતન’ના 55 જ રેટલા પ્રયોગો થયા. ધ. કૃ. મિરેતા અનરે 
ગુલાબદાસ બ્રોકરનુરં ‘ધતૂમ્સરેર’ ભજિાયુરં. િરકારંત શાિ અનરે કલા શાિ તખતા 
પર આવયારં. ઇપટામારં જસિરંત ઠાકર સાથરે દીનાબિરેન, કૈલાસ પરંડ્ા, નટ-ુચીનુની 
જોડી કાય્કરત રિરે છરે. એ િખતરે જસિરંત ઠાકરરે  લોકા્કના ‘Cobbler’s Wife’ 
પરથી ‘મોચીની િિુ’ રજતૂ કયુિં, જ રેણરે ઊિાપોિ મચાવયો. તયારબાદ તરેમણરે 
ગૉકથીનુરં ‘ઊંડા અરંધારરેથી’ ભજવયુરં. 1945–1948ના ગાળામારં રૂપક સરંઘરે ‘શરંબર-
કનયા’, ‘ડૉ. મધુકરકા’, ‘પરમરેશ્વરનરે પતૂરનારો’ િગરેરરે  પ્રયોગો કયા્ક.

1949મારં નરોતિમ શાિ અનરે મોિન ઠક્રરે  મૉવલયરેરનુરં ‘મખખીચતૂસ’ રજતૂ 
કયુિં. રરંગમરંડળમારં તયારરે  જ રે નિલોકિયારં િતારં તરેમારં અરુણ ઠાકોર, ભાનુ વત્રિરેદી, 
પ્રબોધ જોષી, વશિકુમાર જોષી, વપનાકકન ઠાકોર, ઉષા મલજી, અનસતૂયા ચોકસી, 
જયરંતી પટરેલ અનરે નરોતિમ શાિનારં નામો ગણાિી શકાય. આ જ અરસામારં 
જસિરંત ઠાકરરે  શરેકસવપયરના ‘િૅમલરેટ’નો પ્રયોગ નિતર રૂપરે કયયો.

રરંગમરંડળરે શરદચરંદ્રના ‘વિરાજિિુ’નરે તખતા ઉપર ઉતાયુિં. 1947ની 15 
ઑગસટરે ઇપટા અનરે રૂપક સરંઘના સરંયુકત ઉપક્રમરે નાટ્યોતસિ વદ્જ રેનદ્ર રૉયનુરં 
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‘શાિજિારં’ ભજિીનરે ઊજિાય છરે. તરેમારં િાડીલાલ શાિ, પ્રદ્ુમન ભટિ, ભાગ્કિી 
ઠાકર, ધનરંજય ઠાકર, જસિરંત ઠાકર, સુમવત થાણાિાલા, વિષણુકુમાર જોષી 
િગરેરરેએ ભાગ લીધરેલો. રૂપક સરંઘરે ગારંધીજીના વનિા્કણ પછી શ્દ્ધારંજવલરૂપ ‘પર-
મરેશ્વરનરે પતૂરનારો’ નાટક ભજિરેલુરં. તરેમારં નાનુભાઈ પાઠકરે ગારંધીજીના પાત્રનરે 
આબરેિતૂબ ઉપસાવયુરં િતુરં.

1950મારં રરંગમરંડળ શરદબાબુનુરં ‘વબરંદુનો કીકો’ રજતૂ કરરે  છરે, જ રે મુરંબઈ 
રાજય નાટ્યસપધા્કમારં પાકરતોવષકવિજ રેતા બનરે છરે. તરેમારં ઉષા મલજી વબરંદુ તરીકરે 
ઝળકી ઊઠરે છરે.

આ અરસામારં બીજી એક અગ્ગણય નાટ્યસરંસથા ‘નટમરંડળ’નો ઉદય થાય 
છરે. ગુજરાત વિદ્ાસભા આ સરંસથા દ્ારા વયિવસથત નાટ્યતાલીમ આપરે છરે. રવસ-
કલાલ પરીખરવચત ‘મરેનારં ગુજ ્કરી’ લોકનાટ્યની રજતૂઆત આ સરંસથાના ઉપક્રમરે 
જયશરંકર સુરંદરી કરરે  છરે, જ રેમારં દીનાબિરેન તથા પ્રાણસુખ નાયક અવભનયનારં 
ઉચચ વશખરો સર કરરે  છરે. દાવમની મિરેતા અનરે કૈલાસ પરંડ્ા પણ ઝળકરે છરે. એ 
જમાનામારં તરેના 100થી િધુ પ્રયોગો ભજિાય છરે. તયારબાદ ‘જુગલ જુગારી’, 
‘વમથયાવભમાન’, ‘લોકશત્રુ’ જ રેિારં નાટકો નટમરંડળ તરફથી રજતૂ થયારં િતારં.

િડોદરામારં રમણલાલ દરેસાઈની છત્રછાયા નીચરે 1930થી 1941મારં નાગર 
ઍમરેચયોસ્ક તરેમનુરં ‘સરંયુકતા’ તથા િડોદરા કલાસમાજ ‘શરંકકત હૃદય’ અનરે 
ગુજરાત કલબ ‘અરંજની’ ભજિરે છરે. રમણલાલ, િરંસાબિરેન, ચનદ્રિદન મિરેતા, 
સુધાબિરેન દરેસાઈ અનરે જસિરંત ઠાકર તયારં કલાપ્રિૃવતિનરે િરેગ આપરે છરે.

સતૂરત ખાતરે ચરંદ્રિદન મિરેતા ‘કલાસમાજ’ની સથાપના કરી 1927મારં 
‘અખો’ રજતૂ કરરે  છરે. 1947 પછી સતૂરતમારં પ્રવસદ્ધ અિરેતન સરંસથાઓ સથપાઈ – 
કલાક્ષરેત્ર, રાષ્ટ ્રીય કલાકરેનદ્ર, કલાવનકરેતન. િજુભાઈ ટારંક, કરંચનલાલ મામાિાળા 
િગરેરરે  નાટ્યજયોત જલતી રાખરે છરે.

1942મારં મુરંબઈ ખાતરે બરે સબળ કાય્કશીલ સરંસથાઓ સથપાય છરે–અગાઉ 
ઉલરેખરેલ ઇપટા અનરે આઇ.એન.ટી. ઇપટા જસિરંત ઠાકરના કદગદશ્કન િરેઠળ ગુ-
ણિરંતરાય આચાય્કનુરં બળતૂકુરં નાટક ‘અલાબરેલી’ મુરંબઈ અનરે અમદાિાદમારં રજતૂ 
કરરે  છરે, અનરે પ્રતાપ ઓઝા, ચારંપશી નાગડા, નરરે નદ્ર વત્રિરેદી, િનલતા મિરેતા, 
લીલા જરીિાળા િગરેરરે  કલાકારો તખતા ઉપર આિરે છરે. તયારબાદ જ રે. બી. વપ્ર-
સટલીના ‘ઇનસપરેકટર કૉલસ’ નાટકનુરં રૂપાનતર ‘કલયાણી’ રજતૂ થાય છરે.

નિી ગુજરાતી રરંગભતૂવમનો બીજો તબક્ો 1953થી આરરંભાય છરે. 1953થી 
1978નો ગાળો એટલરે નિી રરંગભતૂવમનો મધયાિન. આ ગાળામારં મુરંબઈમારં 
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રરંગભતૂવમ, આઇ.એન.ટી., નાટ્યસરંપદા, બિુરૂપી, ભારતીય વિદ્ા ભિન કલાકરે-
નદ્ર, નીલા વથયરેટસ્ક જ રેિી સરંસથાઓ સકક્રય િોય છરે. રરંગભતૂવમનરે રમરેશ જમીનદાર, 
ચરંદ્રિદન ભટિ, અદી મઝ્કબાન, ફીરોઝ આરંકટયા, પ્રિીણ જોષી, અરવિરંદ જોષી, 
ઉપરેનદ્ર વત્રિરેદી, અરવિરંદ વત્રિરેદી, વિજય દતિ, કારંવત મકડયા, ચરંદ્રકારંત ઠક્ર, 
અરવિરંદ ઠક્ર, શૈલરેશ દિરે, જગદીશ શાિ, વિષણુકુમાર વયાસ જ રેિા કુશળ 
કદગદશ્કકો પ્રાપ્ત થાય છરે અનરે નટનટીઓની તો લારંબી િણજાર. અગ્ગણય 
નટો તરે જયરંતી પટરેલ, મધુકર રારંદરેકરયા, પ્રતાપ સારંગાણી, જયરંત વયાસ, સુિાસ 
અલમૌલા, અમર જરીિાલા, કૃષણ શાિ, આશુતોષ શાસ્ત્રી, િરેમરંત દરેસાઈ, ભરત 
દિરે, મિરેશ દરેસાઈ, સુમરંત વયાસ, વ્રજલાલ પારરેખ, દીપક ઘીિાલા, અરવિરંદ 
રાઠોડ, રણવજત આથા, ડી. એસ. મિરેતા, શરદ સમાત્ક, કકશોર ભટિ, િરંસુ 
મિરેતા, અવજત દરેસાઈ, નરોતિમ શાિ, કમલરેશ દરુ, વગરીશ દરેસાઈ, િની છાયા, 
શયામ અસરાણી, અશોક ઠક્ર, જયરંત શાિ, અમૃત પટરેલ, તારક મિરેતા, 
મતૂળરાજ રાજડા, મુકુરંદ જાની, દીનુ વત્રિરેદી, દરેિરેનદ્ર પરંકડત, શરંભુ દામનીિાલા, 
નારણ રાજગોર, બાબુ રાજ રે, શરંકરપ્રસાદ દરેસાઈ, સુરરે નદ્ર શાિ, કૃષણકારંત, કૃષણ 
િસાિડા, િષ્કદ વત્રિરેદી, અવજત શાિ, મિરેનદ્ર વત્રિરેદી િગરેરરે .

1978 પછીના ત્રીજા તબક્ામારં મુરંબઈમારં નિલોકિયા નટ-કદગદશ્કકોનો 
નિો ફાલ આિરે છરે. સુરરેશ રાજડા, શફી ઇનામદાર, લક્મીકારંત કપદે, લતરેશ 
શાિ, ફીરોઝ ભગત નરે મિરેનદ્ર જોષી જ રેિા કદગદશ્કકો અનરે અવભનરેતાઓ પરરેશ 
રાિળ, અવજત િાચછાની, મતૂકરેશ રાિળ, વસદ્ધાથ્ક રારંદરેકરયા, સમીર ખખખર, 
મિાિીર શાિ, ઉતકષ્ક મજમુદાર, િોમી િાકડયા, રવસક દિરે, સનત વયાસ, 
સોકિલ િીરાણી, ટીકુ તલસાવણયા, આવશષ ઓઝા, તીરથ વિદ્ાથથી, અરવિરંદ 
િરેકકરયા, જતીન કાણકકયા, દશ્કન જરીિાલા, અમર દરેસાઈ, પ્રતાપ સચદરેિ 
િગરેરરે  અનરે અવભનરેત્રીઓ–સુજાતા મિરેતા, સિરૂપ સરંપટ, વનકકતા શાિ, કૃવતિકા 
દરેસાઈ, મીનળ પરમાર, ડરેઇઝી ઈરાની, કરેતકી દિરે, નયન ભટિ, દીવપ્ત તલસા-
વણયા, મરેઘના રૉય, અપરા મિરેતા િગરેરરે .

સન 1953 પછીના ગાળામારં પારસી કલાકારો પણ એટલા જ પ્રિૃતિ રિરે 
છરે. મુરંબઈ ખાતરે અદી મઝ્કબાન, ફીરોઝ આરંકટયા, િોમી િાકડયા જ રેિા કદગદ-
શ્કકો ઉપરારંત બરજોર પટરેલ, રૂબી પટરેલ, કદનયાર કોનટ્રાકટર, દાદી સરકારી, 
નૌશીર રતનાગર, િોમી નિકડયા, પીલુ િાકડયા, દીનુ વનકલસન જ રેિારં નટન-
ટીઓ ગુજરાતી રરંગભતૂવમનરે અજિાળરે છરે. મુરંબઈ બિાર કરરં વજયા પકરિારિીરા 
નરે યઝદી, રોકિન નરે મિરેરનોશ, વબ્રનાઇફર અનરે મિરુખ તરેમજ રતન માશ્કલ 
િગરેરરે  સતૂરત ખાતરે અવભનયનો આતશ જલતો રાખરે છરે.
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1953 પછીના નિી રરંગભતૂવમના મધયાિનકાળમારં મુરંબઈ બિાર સતૂરત, 
િડોદરા, અમદાિાદ, નકડયાદ, રાજકોટ ખાતરે રરંગભતૂવમ ગાજતી રિરે છરે. અમ-
દાિાદમારં દપ્કણ, કૉરસ, રરંગબિાર, અપ્કણ, યરંગ વથયરેટસ્ક, સપ્તવસરંધુ જ રેિી 
સરંસથાઓ અવસતતિમારં આિરે છરે. અરવિરંદ િૈદ્, કદનરેશ શુકલ, કૈલાસ પરંડ્ા, 
વનમરેષ દરેસાઈ, ભરત દિરે, રાજુ પટરેલ, સુભાષ શાિ જ રેિા કદગદશ્કકો તરેમજ 
પી. ખરસાણી, જયરંતીભાઈ પટરેલ, બાલકૃષણ પટરેલ, જયરેનદ્ર મિરેતા, િસમુખ 
ભાિસાર, બચુભાઈ નાદાર, ચરેતન રાિલ, રાજુ બારોટ, રાઘિરેનદ્ર દીવક્ષત, દરેિરે-
નદ્ર શાિ, કમલ વત્રિરેદી, કિમારંશુ યાવજ્ક, િષ્કદ શુકલ જ રેિા નટ તરેમજ દાવમની 
મિરેતા, પ્રવતભા રાિળ, જયશ્ી પરીખ, ઇવનદરા મરેધા, વિજયા દરેસાઈ, અકદવત 
ઠાકર, કીવત્કદા ઠાકોર, ડાયરેના ઠાકોર, ગોપી દરેસાઈ િગરેરરે  નટીઓ પ્રકાશમારં 
આિી. શ્ી જનક દિરેએ ભિાઈના અિનિા પ્રયોગો કયા્ક.

િડોદરા ખાતરે ‘વત્રિરેણી’ ઉપરારંત ઇવનટમરેટ, રરંગાિવલ, આકાર જ રેિી 
અિરેતન નાટ્યસરંસથાઓ તરેમજ મ. સ. વિશ્વવિદ્ાલય સરંચાવલત નાટ્યવિભાગરે 
પોતાનારં નાટકો દ્ારા નિી રરંગભતૂવમ ઉપર વિવશષ્ટ કરેડીઓ કરંડારી. માકિંડ ભટિ, 
િરીશ પટરેલ, રમરેશ ભટિ, યશિરંત કરેળકર જ રેિા કદગદશ્કકો તથા ઊવમ્કલા ભટિ, 
િૃનદા વત્રિરેદી, લીલા શાિ, ઉમા દરેસાઈ, દીપા દીિાન, ચરેતના મિરેતા જ રેિી 
અવભનરેત્રીઓ તથા જગદીશ રાિી, ત્રયરંબક જોષી, દતુિ પટરેલ, નટ ુપટરેલ, સુમનત 
શાિ, ચારંદ પટરેલ, િકરિદન પરીખ, ગુલામનબી શરેખ, પ્રરેમશરંકર ભટિ, પુરુષોતિમ 
દાસ, અશરફ મરેમણ, રાજુ જોષી, ભતૂપરેશ શાિ, જયરેનદ્ર વમશ્ા, કકરણ દલાલ, 
કૃપાદરેિ યાવજ્ક, ડૉ. મિરેશ ચરંપકલાલ તથા રાજુલ મિરેતા જ રેિા નટોએ નિી 
રરંગભતૂવમનો વિકાસ સાધયો. જગદીશ ભટિ, અરંબાલાલ પટરેલ, શૈલરેશ વત્રિરેદીએ 
ભિાઈના અિનિા પ્રયોગો કયા્ક. અિરંવતલાલ ચાિલાએ મતૂકનાટ્ય(mime)ની 
કળાનરે લોકવપ્રય બનાિી.

સતૂરતમારં રાષ્ટ ્રીય કલા કરેનદ્રરે પોતાની પ્રિૃવતિ ચાલુ રાખી. કવપલ શુકલ, 
અનરંગ દરેસાઈ, સોનાલી િૈદ્ િગરેરરે  તયારં મુખય િતારં.

સિરાજય આવયા પછીના ત્રણચાર દાયકા દરવમયાન અનરેક નટનટીઓએ 
ગુજરાતની નિી રરંગભતૂવમનરે આ રીતરે આકાર આપિાનો પ્રયતન કયયો છરે.

l
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6. લોકનાટ્ય

પરંપરાપ્રાપ્ત ભારતીય નાટ્યપ્રયોગો : ભતૂવમજાત પરરંપરા મુજબની નાટ્ય-
પ્રણાલીઓ. દરેશની મરંચનકલાઓનૃતય, સરંગીત, નાટ્ય, કઠપતૂતળી િગરેરરેનુરં જ રે 
િૈવિધય છરે તરે સરંસકૃવત, પ્રદરેશ, ભાષા-બોલી, સરંપ્રદાય, જાવત િગરેરરેની પરરંપરાઓનુરં 
પકરણામ િોય છરે. એનારં રૂપો, પ્રકારો, પ્રસતુવત–રીવતઓ અનરે પ્રણાલીઓ પણ 
વનરવનરાળારં િોય છરે. ખાસ કરીનરે મરંચનકલાઓના પાશ્ાતય દરેશોના જાણીતા 
પ્રકારો – નાટક, ઑપરેરા, બૅલરે િગરેરરેની જ રેમ આ પરરંપરાપ્રાપ્ત નાટ્યપ્રયોગોનરે 
કોઈ એક ચોક્સ વયાખયામારં બારંધીનરે ઓળખિાનુરં શકય નથી. (દા.ત., ભારતીય 
પરરંપરામારં નૃતય અનરે નૃતિનો જ રે ભરેદ છરે એ જ એટલો વિવશષ્ટ છરે કરે એનરે વિ-
સતારથી સમજિો અનરે સમજાિિો પડરે.) એનુરં એક કારણ એ પણ િોઈ શકરે 
કરે ભારતની પ્રવશષ્ટ કલાઓમારં પણ બિુ-રરંગી બિુ-આયામી વિવિધતા છરે અનરે 
એમારંથી ઉદભિતારં, વમવશ્ત થતા કમ્કકારંડોમારંથી ઊપસતારં, િળી એમારંથી વમવશ્ત 
થતારં અનરેક પરરંપરાપ્રાપ્ત મરંચનરૂપો ઉપલબધ છરે. એમારંનારં કરેટલારંય િીસરાતારં-
વિલાતારં જાય છરે, કરેટલારંકમારં નિારં (ઘણી િાર વિકૃત) તતિો ઉમરેરાયારં છરે; પણ 
કરેટલારંક િજીય ઠીક ઠીક સચિાયરેલારં-સરંઘરાયરેલારં છરે. એ પ્રકક્રયા પણ જ રે તરે નાટ્ય-
પ્રકાર, ભાષા અનરે પ્રદરેશ, અનય માધયમોના સારા-નરસા પ્રભાિો, જ રે તરે ‘લોક’ની 
સારંપ્રત અવભવયવકતની જરૂરતો િગરેરરે  પર વનભ્કર રિી છરે.

ભારતીય ઉપખરંડના વિવિધ પ્રદરેશોની આ મરંચનકલાઓની પરરંપરા એની 
લોકસરંસકૃવતના જુદરે જુદરે વિકાસ-તબક્ રે, કલાપ્રકાર, શૈલી, સિરૂપ કરે સામાવજક-
-રાજકીય િાતાિરણની દૃવષ્ટએ અવભવયવકતનુરં ખતૂબ સબળ માધયમ રહુરં છરે. 
એક પક્ષરે આ સારંસકૃવતક ભાત ઊભી કરરે  છરે અનરે બીજ રે પક્ષરે ‘લોક’માનસના 
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મજબતૂત પાયરે અવભવયવકતની કરેટલીક રીતરે અમતૂત્કતા પણ વસદ્ધ કરરે  છરે, જ રે એની 
ખરી વિશરેષતા છરે. આ પરરંપરા-સાતતય, દશ્કન કરે લોકડિાપણનારં વસથર જળની 
સાથોસાથ એની પ્રિાકિતા અનરે વસથવતસથાપકતા સમજિી જરૂરી લાગશરે, પણ 
વિગતરે તપાસતારં આ પરરંપરાપ્રાપ્ત લોકમરંચનરૂપોની સિ્કદરેશકાલીનતાની ગુરુકક-
લી જરૂર િાથ લાગી શકરે.

અલબતિ, આ સિરૂપો અનરે અનય કરંઠોપકરંઠ (oral) સાકિતયનરે ‘લોક’ 
જોડિામારં આિતારં, ‘folk’ એટલરે કરે ‘દરેશી’ કિરેતારં, native કરે vernacular 
જ રેિો સરંસથાનિાદી અનુદાર અથ્ક જોડાય છરે, અનરે તરેથી કરેટલાક અભયાસી-
ઓએ એનરે પરરંપરાપ્રાપ્ત કલારૂપો કિરેિા ઉવચત આગ્િ સરેવયો છરે; કારણ કરે 
નૃિરંશશાસ્ત્રની દૃવષ્ટએ જોઈએ તો આકદિાસી, ગ્ામ અનરે નગર – એમ ત્રણ 
વિકાસતબક્ રે એની તપાસ થિી જોઈએ. એ ત્રણરેયના સામાવજક તાણાિાણા 
અનરે અવભવયવકતની બદલાતી રિરેતી આિશયકતાઓ પણ વનરાળી જ રિી છરે. 
ભારતની આકદિાસીઓની િસતી 4 કરોડની િોિાનુરં મનાય છરે, જ રેમારં અનરેક 
જાવતઓ અનરે જતૂથો આિરે; ડુરંગરાળ વિસતારો, જ રંગલો, મરેદાનો અનરે રણપ્રદરેશો-
મારં તરેઓ િસતા િોય; સામાવજક વિકાસનરે અલગ અલગ તબક્ રે તરેઓ અનરેક 
પ્રકારના વયિસાય કરતા િોય; તરેથી સિાભાવિક જ એમનારં કલામરંચનરૂપોમારં 
ભારરે  તફાિત િોય; તરેમ અનરેક સથળરે તરેમનામારં તાવતિક સામય પણ જોિા મળરે. 
દા.ત., અનરેક આકદિાસી મરંચનકલાઓમારં મતૂક કરે મૌવખક અવભનયની પદ્ધવત 
અનરે રીતમારં ખાસ ભરેદ નથી િોતો. શબદ કરે મુદ્રા જ રેનાથી વયકત થઈ શકરે એનો 
ઉપયોગ કરિાની મતૂળ માનિિૃવતિનરે જ તરેઓ અનુસરતા રહા છરે; અનરે પોતપો-
તાની જરૂર પતૂરતી દરરેક રીત અનરે પદ્ધવત તરેમણરે વિકસાિી છરે. જીિનના સીધા 
અનુભિમારંથી મળુરં તરે પ્રયોજિુરં અનરે ટકી શકરે તરે અચતૂક ટકાિિુરં; દા.ત., વશકાર 
અનરે ભય સામરે રક્ષણ જ રેિા વિષયો તથા શારીકરક સરંપક્ક, િતૂરંફ અનરે સામુદાવયક 
ભાિનાની અવભવયવકત એમનારં નૃતયો, ગીતો અનરે નાટ્યરૂપોમારં કરેનદ્રસથાનરે છરે. 
એની સામરેના પડકારો ઝીલતારં જ રેટલુરં બદલાિુરં પડરે એ પણ એમારં આમરેજ થયા 
કરરે , અનરે એ કલારૂપો લિચીક (flexible) િોય એટલરે ફરી પાછારં એમનારં પાણી 
સમથળ થઈ જાય.

ગ્ામસરંસકૃવતમારં ભતૂવમની ફળદ્રતૂપતા, ખાદ્ અનાજના ઉતપાદન અનરે 
સરંગ્િ જ રેિી નૈવમવતિક કક્રયાઓમારંથી ઉદભિરેલારં મરંચનરૂપો પ્રાપ્ત થાય છરે. એ 
સરંસકૃવત ‘લોક’સમાજમારં બિુમતી ધરાિરે છરે. ખરેત-ઉતપાદનની મોસમો, પ્રકૃ-
વતચક્ર, આનુષરંવગક વયિસાયો, વનયવત, ભવકત અનરે દરેિદરેિીઓનારં પતૂજા-અચ્ક-
નો િગરેરરે  વિષયો એમના જીિનચક્ર મુજબ, અનરેક અવભવયવકત-પ્રકારો અપરેક્ષરે 
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અનરે એ એમ વિકસયા કરરે . ભવકતસરંપ્રદાય પછી એમારં ઉમરેરાયારં રામ અનરે 
કૃષણ જ રેિારં પૌરાવણક પાત્રો, અનરે એમની અનરેક લીલાઓ જીિનના વિવિધ 
તબક્ાઓનરે કલારૂપ આપતી ગઈ. સમાજજીિનની જરૂર મુજબ એ કયારરેક 
મરંકદરના પ્રારંગણમારં તો કયારરેક ગામનરે ચોરરે  અનરે શરેરી–ગલીઓમારં પ્રસતુત થતી 
રિી. એકનુરં એક કલારૂપ જુદા નામરે, અનરેક જાવત-પ્રદરેશ-સરંસકૃવતવિશરેષ મુજબ 
આગિો ઘાટ (કરે કયારરેક તો માત્ર પ્રસતુવતરીવત) પામતારં ગયારં; દા.ત., રાજસથા-
નની અનરે ગુજરાતની ભિાઈ જ રેમ વનરાળી છરે, તરેમ ગુજરાતમારં જ બ્રાહ્ણ અનરે 
નાગરોની ભિાઈમારં પણ તફાિત પડરે છરે. સમાજ અનરે રાજકીય િાતાિરણનુરં 
કયારંક પ્રવતવબમબ પડ્ુરં, તો યથાતથ વસથવતનરે એ મરંચનરૂપો ટરેકો પણ આપતારં 
રહારં. પરરંતુ સમાજપકરિત્કનની આ પ્રકક્રયામારં નગરસરંસકૃવત વિકસી તયારરે  બાહ 
પ્રભાિો િધુ વનણા્કયક બનયા. એના ચિરેરાિીન ‘લોક’ની મતૂરંઝિણ પણ એથી 
િધી. સાચિિા કરતારં ટકી રિરેિુરં એ એની મોટી વચરંતા રિી છરે, તરેમજ પોતાની 
પ્રવશષ્ટ કલા-પ્રણાલીમારં બાહ સરંસકૃવતના પ્રભાિ નીચરે િધુ િૈવિધય પણ આવયુરં છરે.

આકદિાસી, ગ્ામ અનરે નગરનારં કલારૂપોમારં પ્રવશષ્ટ કરે બાહ પ્રભાિથી 
અથિા એમની િચચરેના સીધા આદાન-પ્રદાનથી ગવતશીલતા અનરે વસથવતસથા-
પકતા આિરે એ કયારરેક જ રે તરે લોકસરંસકૃવતની આરંતકરક વિકાસ-પ્રકક્રયા સાથરે 
સુસરંગત ન પણ િોય.

ઐવતિાવસક વિકાસની દૃવષ્ટએ તપાસીએ તો ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ જ રેિી પ્રવશષ્ટ 
પ્રણાલી બીજીથી દસમી સદી િચચરે ખતૂબ પ્રચવલત િતી; પરરંતુ એ મિદ્ અરંશરે 
િગ્કવિશરેષો દ્ારા થતી િગ્કવિશરેષ પતૂરતી મયા્કકદત બની તયારરે  આમ પ્રજાએ 
પોતાનારં દરેશી કલારૂપો નૈવમવતિક કક્રયાવિવધમારંથી કોતરી કાઢારં. નૃતિ, નૃતય અનરે 
નાટ્ય ઉપરારંત વચત્ર, સથાપતય, સરંગીત િગરેરરે  પણ એ પ્રકક્રયાથી િરંવચત રહારં 
નિોતારં. એમારંનુરંય કરેટલુરંક પ્રવશષ્ટ શાસ્ત્રકારોએ પોતાનામારં સમાિી લઈ સાચિી 
લીધુરં; જોકરે એથી નિી પરેઢીની મરંચનકલાઓ વિકસી એિુરં કરેટલાક નાટ્યવિદો માનરે 
છરે. આ ચૌદમી-પરંદરમી સદી સુધીની પ્રકક્રયામારં ભવકતસરંપ્રદાયરે અનરે ગુજરાતી, 
મરાઠી, બરંગાળી જ રેિી પ્રાદરેવશક ભાષાઓના વિકાસરે પણ ફાળો આપયો છરે.

નિી પરેઢીનારં કલારૂપોમારં ગીતસરંગીત સાથરે કથા કરનારની એકલ પ્રસતુવત, 
એમારં ઉમરેરાતો અવભનય, ધીમરે ધીમરે પાત્રો અનરે એના પ્રસરંગોનારં રૂપ-ઘાટ િગરેરરે  
તબક્ાઓ આવયા. કથાપ્રસતુવતમારં વચત્રો આિરે તો એ રાજસથાનમારં ‘પાબુજી 
કી પડ’ બનરે તો કયારરેક માત્ર ‘રામ િકરકથા’નુરં પઠન-ગાયન બની રિરે; જયારરે  
પાત્રપ્રસરંગો ઉમરેરાય તયારરે  તરે રામકૃષણ-લીલા બનરે; નૃતય-નૃતિ-ગાયન-િાદનનારં 
તતિો ભિાઈ, તમાશા, થરેરુકતૂતિુ, નૌટરંકી, ખયાલ િગરેરરેમારં જોિા મળરે. એમારંથી 
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કોઈ સથળ-વિશરેષમારં પ્રસતુવત પામરે; દા. ત., કુવટિયાટિમ્. તો કયારરેક આ મરંચનરૂ-
પો શરેરી-ગલીઓમારં લોકો િચચરે રજતૂ થાય. આ સઘળારં નાટ્યધમથી પરરંપરાપ્રાપ્ત 
(લોક)મરંચનરૂપોમારં ભારરે  શૈલીપરક (stylized) અનરે અમતૂત્ક (abstract) તતિો 
છરે. એમનરે આધારરે  સારંપ્રત મરંચનકલાનો વિકાસ થયો છરે. દા. ત., જમ્કનીના 
બટયોલટ બ્રરેખતનુરં પ્રદરેશભાષાવનભ્કર (dialectical) વથયરેટર. ભારતમારં અનરેક એિા 
પ્રયોગો થઈ રહા છરે, જ રેણરે આ મરંચનરૂપોમારંથી પ્રરેરણા લીધી છરે. અવતઉતસાિ 
કરે સરંશોધન-સમજણની ઊણપનરે લીધરે કયારંક કયારંક મયા્કદાઓ િરતાય છરે. એિો 
જ જ રે તરે કલાસિરૂપની સાચિણીનો મુદ્દો છરે. જ રે ટકરે તરે સનાતન એ સાચુરં િોય 
તોપણ જ રે ટકયુરં છરે એ સનાતન છરે એ માનયતા દરરેકનરે સિીકાય્ક ન પણ લાગરે.

િળી પુરાણો કરે રામકૃષણની કથાઓનરે નાટ્ય માટરેના વિષયો તરીકરે સિી-
કારીનરે, એ કથાઓનુરં અથ્કઘટન કરી, સથાવનક પકરવસથવતનરે સુસરંગત મરંચનરૂપો 
અનરે યુવકતઓ પ્રયોજતા અનરેક પરરંપરાપ્રાપ્ત નાટ્યપ્રકારો છરે. દરેશના વિવિધ 
ભાગોમારં વિકસરેલી 

નરકાસુર : કરેરળનુરં કૃષણાટિમ્

સાકિવતયક અનરે મરંચનવિદ્ાઓનરે તરેઓ અનુસરતા િોય તરેમ લાગરે છરે. 
ભિાઈ, તમાશા, થરેરુકતૂતિુ, નૌટરંકી, માટ, ખયાલ, કાશમીરનુરં બારંડજશ્ અનરે 
કિમાચલ પ્રદરેશનુરં કકરયાલા િગરેરરે  આ પ્રકારોમારં આિરે. આજનારં શરેરીનાટકો જ રેિા 
આ પ્રકારરે  પ્રવશષ્ટ પ્રણાલીઓમારંથીય લરેિાય તરેટલુરં લીધુરં છરે, તો કયારરેક એનારં 
રૂપ-ઘાટ ‘નાટક’ સિરૂપની નજીક િોય એિુરંય વસદ્ધ કયુિં છરે. એમારં આસામનુરં 
અરંકકયાનાટ, આરંરિનુરં ભાયકલાયમ્ અનરે તવમળનાડનુુરં ભાગિત-મરેલા તથા દશા-
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િતાર, બરંગાળનુરં જાત્રા, પરંજાબનુરં નક્ાલ િગરેરરેનરે ગણી શકાય. જોકરે કરેરળનારં 
કુવટિયાટિમ્ અનરે કૃષણાટિમ્ એ દૃવષ્ટએ વનરાળારં ગણાય. શબદ કરતારં નૃતય તથા 
ગવત પર આધાકરત નૃતયનાકટકાનુરં સિરૂપ પણ એમારં ઉમરેરી શકાય. છાિ નૃતય 
અનરે એનારં સરેરાઈકરેલા, પુરુવલયા અનરે મયતૂરભરંજ નાટ્યપ્રકારો, તો ભાગિત-મરેલા 
અનરે કુવચપુડી નાટ્યપ્રકારો તરીકરે યક્ષગાનથી એ રીતરે જુદા પડરે છરે કરે શબદ સાથરે 
સરંગીત અનરે નૃતયનુરં સરંયોજન એમારં વિવશષ્ટ રીતરે થયુરં છરે.

વસયપોશ : બરંગાળનુરં જાત્રા

બીજીથી ચૌદમી સદી િચચરે, પ્રવશષ્ટ નાટ્યપ્રણાલીનરે સમારંતર જ લગભગ, 
ગ્ામસરંસકૃવતની કરેટલીક ‘પછાત’ ગણાતી કોમોના અિરેતન કલાકારોએ રામલીલા, 
રાસલીલા અનરે અરંકકયાનાટ વસિાયનારં નાટ્યરૂપોનરે જાળવયારં છરે, એ ખાસ નોંધિુરં 

મથુરાની રાસલીલા

જોઈએ. દા.ત., ભિાઈ માટરે તરગાળાઓની જ રેમ વયાિસાવયક મરંડળીઓ 
છરે, તરેમ શૌવખયા અિરેતન જતૂથોમારં નાગર િગરેરરે  કોમોની ભિાઈ પણ ગણિી પડરે. 
પુરુવલયાના કલાકારોમારં દવલતો અનરે િૈશયો બરંનરે છરે, મયતૂરભરંજના કલાકારોમારં 
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ક્ષવત્રયો છરે અનરે સરેરાઈકરેલામારં તો રાજકુમારો પણ ભાગ લરેતા િતા. ભાયકલા-
યમ્, યક્ષગાન અનરે કુવટિયાટિમમારં મોટરેભાગરે બ્રાહ્ણો તથા એની પરેટાજ્ાવતઓના 
કલાકારો જ સરંકળાયરેલા જોિા મળરે છરે. રામનગરની રામલીલા અનરે મથુરા 
તથા િૃરંદાિનની રાસલીલા બ્રાહ્ણો જ કરતા આવયા છરે; મવણપુરની જાત્રા તથા 
રાસના કલાકારોમારં ક્ષવત્રયોની બિુમતી છરે.

નારીિરેશ : રાજસથાનનુરં ખયાલ

અરંકકયાનાટ : મધયકાલીન અસવમયા નાટ્યપ્રકાર. તરેનરે પ્રચવલત કરનાર 
શરંકરદરેિ. અનય કરેટલીક ભારતીય ભાષાઓમારં પણ શરંકરદરેિરે નાટ્યસિરૂપ ખરેડ્ુરં 
િતુરં. એમણરે આસામની બિાર રામલીલા, યાત્રા િગરેરરે  લોકનાટકો જોયારં, તરે 
પરથી ધમ્કપ્રચારનરે માટરે લોકનાટ્ય અમોલુરં માધયમ લાગરેલુરં. એ સમયરે આસામમારં 
‘ઓજાપાલી’ નામના લોકનાટ્યનુરં પ્રચલન િતુરં. શરંકરદરેિરે ઓજાપાલીનરે સરંસકૃત 
નાટકનરે અનુરૂપ ઘાટ આપીનરે ‘અરંકકયાનાટ’ લખયારં. ‘અરંકકયાનાટ’ની વિશરેષ-
તાઓ : (1) એમારં સરંસકૃત નાટકોની જ રેમ સતૂત્રધાર આિરે છરે, જ રે નાટકનુરં સરંચાલન 
કરરે  છરે. (2) સરંસકૃત નાટકોની જ રેમ એમારં પણ િચચરે િચચરે પયાર છરંદોમારં લખરેલારં 
પદો આિરે છરે. (3) નાટકો કૃષણલીલાવિષયક િોિાથી એમારં અસવમયા અનરે 
વ્રજભાષાના વમશ્ણિાળી વિવશષ્ટ ભાષા િોય છરે, જ રેનરે ‘વ્રજબતૂવલ’ એિુરં નામ 
આપિામારં આવયુરં િોય છરે. (4) એનુરં ગદ્ લયિાળુરં િોય છરે. એમારં સતૂત્રધાર 
ગાયક, નત્કક, અવભનીત પ્રસરંગોમારં પ્રિકતા અનરે અવભનયનુરં સરંચાલન કરનાર 
િોય છરે. તરે એક રીતરે દશ્કકો તથા પાત્રો િચચરે મધયસથી કરતો િોય છરે. એમારંનારં 
ગીત ત્રણ પ્રકારનારં િોય છરે : (1) ભવકતપ્રધાન ગરંભીર મકિમાગીત, (2) કથાનરે 
અનુરૂપ રાગ-તાલયુકત ગીત, (3) િણ્કનાતમક પયાર છરંદનારં ગીતો. શરંકરદરેિરે 
‘પતનીપ્રસાદ’, ‘કાવલયદમન’, ‘કરેવલગોપાલ’, ‘રુવકમણીિરણ’ તથા ‘પાકરજાત 
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િરણનાટ’ રચયારં છરે.

કથકલી : કરેરળની નાટ્યકળા. તરેનો શબદાથ્ક નાટ્યિાતા્ક થાય છરે. પ્રાચીન 
કાળથી કરેરળ નૃતયો તથા નાટકોની ભતૂવમ રિરેલ છરે. માતા ભગિતીની આરાધના 
સિ્કત્ર થતી તરેનરે અનુષરંગરે તૈયયમ, વતરા, તયયાટ ુઅથિા મુવટિએટિ નૃતય તથા 
નાટ્યના પ્રકારો પ્રચવલત િતા. નિમી તથા દસમી સદીમારં કુવટિયાટિમ્ નામક 
સરંસકૃત નાટ્યપરરંપરામારંથી ઊતરી આિરેલો પ્રાદરેવશક ઢાળમારં નાટ્યપ્રકાર પ્રચા-
રમારં આવયો. કુવટિયાટિમ્ માટરે ખાસ પ્રકારનારં નાટ્યગૃિો બારંધિામારં આિતારં; તરેનરે 
કુતિમપલમ કિરે છરે.

કાવલકટના સામુવતરી (zamorin) રાજાઓ કરેરળના ઉતિરપ્રદરેશમારં રાજય 
કરતા િતા તરે સમયરે માનિરેદન નામના રાજાએ જયદરેિના ‘ગીતગોવિરંદ’નરે અનુ-
સરીનરે ‘કૃષણાટિમ નાટ્ય’ની રચના કરી િતી. આ નાટક સરંસકૃતમારં લખાયુરં િતુરં. 
સોળમી સદી સુધીમારં મલયાળમ ભાષાએ સરંસકૃતનુરં સથાન લીધરેલુરં. તરે ખરુરં  જોતારં 
સરંસકૃત અનરે જતૂની મલયાળમ ભાષાના વમશ્ણરૂપ િતી. તરે ભાષાનરે મવણપ્રિાલમ્ 
નામ અપાયુરં છરે. કોટિારકરના રાજાએ મવણપ્રિાલમારં રામાયણ લખયુરં જ રે એમના 
નાયર સૈવનક ભજિતા. નાયર યુદ્ધકૌશલયની કળામારં તાલીમ પામરેલી લડાયક 
પ્રજા િતી. તતકાલની પ્રચવલત િરેશભતૂષા પરથી નાટકો માટરેની િરેશભતૂષા સજા્કઈ. 
સરંગીત પણ તરેમારં િણી લરેિામારં આવયુરં િતુરં, જ રેનરે સોપાન સરંગીત કિરેિામારં આિતુરં.

1630–1640ના ગાળામારં િરેટિતુ નામક રાજાએ પોતાના લશકરી િડા 
શરંકરન નાયરની મદદથી આ કળાનરે સરંસકારી; તરેનાથી અવભનરેતાઓમારં અવભ-
નયની ક્ષમતા િધી. તરેમારં કથાનુરં વનરૂપણ પાશ્વ્કસરંગીત દ્ારા થતુરં. તરેની દ્ારા 
અવભનયકળા પરાકાષ્ાએ પિોંચી. પિરેલારં જ રે મિોરારંનો ઉપયોગ થતો તરેનરે 
બરંધ કરિામારં આવયો અનરે તરેની જગયાએ અવભનરેતાના મુખ પર જ પાત્રની લા-
ક્ષવણકતા પ્રમાણરે રરંગભતૂષા કરિામારં આિતી. એમારં બરે િસતુ ઉમરેરાઈ : તોટ્યમ 
અનરે પુરપપવટિ. તોટ્યમ્ િરંદનાનૃતય છરે. પુરપપા્કટ મુખય પાત્રનો પકરચય છરે. એમારં 
તીરનોક્ યિવનક એટલરે કરે પાછળ દૃવષ્ટપાત કરિો તરે કક્રયા પણ એક નિતર 
પ્રયોગ રૂપરે ઉમરેરાઈ. મડ્લમ્ અનરે ચરંડા િાદ્ો સાથરે તરેનો પ્રયોગ થતો.

ઉતિર કરેરળનો કોટિાયમનો રાજા કોટિયમ વિદ્ાન તથા કળાઓનો ચાિક 
િતો. તરેણરે મિાભારતમારંથી કરેટલાક પ્રસરંગો નાટ્યકથાઓમારં િણીનરે નાટ્યક-
થાઓ લખી છરે.

સરંગીત તથા નૃતયાતમક અવભનય પર તરેણરે વિશરેષ ભાર મતૂકયો, જ રેમારં 
શૃરંગારરસનુરં પ્રાધાનય રહુરં. સદભાગયરે કોટિાયમના રાજાનરે તયારં ચતિુ પવનક્ર 
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નામક ઉચચ કોકટનો કલાકાર િતો. એ બરંનરેએ કલાના ક્ષરેત્રમારં ઉચચ કોકટનુરં 
પ્રદાન કયુિં. રાજાએ પતૂરપાટિ પછી જયદરેિના ‘ગીતગોવિરંદ’મારંથી એક ગીત ઉમરેયુિં 
અનરે તરેના દ્ારા સરંગીતકારોનરે ગાિાનો તથા િાદ્કારોનરે પોતાની કલા પ્રદવશ્કત 
કરિાનો અનરે સિ્ક રસોના રાજા શૃરંગારનરે પ્રભાિક રીતરે દશા્કિિાનો પ્રયતન કયયો. 
આનરે મરેલપાટિ કિરેિામારં આિતુરં. આ સમયથી કથકલી શબદ પ્રચવલત થયો. 
1758થી 1798ના અરસામારં સિાવત વતરુનાલ રાજાના સમયમારં આ કલાનો િધુ 
વિકાસ થયો. તરેણરે કરેટલારંક નાટકો લખયારં િતારં અનરે તરે વતરુઅનરંતપુરમના પદ્મ-
નાભ સિામીના મરંકદરમારં ભજિાતારં. અિીં પણ કપવલરંગમ નારાયણ નરંપપુવથરી 
નામક બ્રાહ્ણ વિદ્ાનનરે કથકલીનો ભારરે  શોખ િતો. તરેણરે તરે નૃતયનરે ઉચચ કલાનુરં 
સથાન અપાવયુરં. તરેનરે માટરે રરંગભતૂષા અનરે િરેશભતૂષાના રરંગો ખતૂબ જ કાળજીપતૂિ્કક 
પસરંદ કરાતા અનરે અવભનયની પ્રતયરેક કક્રયાનરે એક સપષ્ટ રૂપ અપાતુરં. મિા-
રાજાએ ‘બાલરામભારતમ્’ નામક ગ્રંથ રચયો અનરે નાટકો રજતૂ કરી શકાય તરે 
માટરે મિરેલ માટરે એક સિતરંત્ર નાટક મરંડળીની સથાપના કરી. તયારથી કથકલીએ 
પોતાનુરં આગિુરં સથાન મરેળવયુરં છરે.

અવભનય એ કથકલીનો આતમા છરે. આિાય્ક અવભનય કથકલીનુરં િાદ્ક છરે 
જ રેના દ્ારા પૌરાવણક પાત્રોનુરં િાતાિરણ ઊભુરં થઈ શકરે છરે.

કલાકારોની રરંગભતૂષા પાત્રાનુરૂપ િોય છરે, જ રે સાવતિક, રાજવસક અનરે 
તામવસક ગુણો પર આધાકરત િોય છરે. ઉતિમ કોકટના સાવતિક ગુણ ધરાિતા 
નાયકો જ રેિા કરે યુવધવષ્ર, અજુ ્કન, નળ િગરેરરે  માટરે પચછ - નીલિકરત; રાિણ, દ-ુ
યયોધન િગરેરરે  તામવસક ગુણોિાળારં અવભમાની, ઉદ્ધત પાત્રો માટરે ‘કવતિ’ રરંગભતૂષા; 
બકાસુર જ રેિા અસુરો માટરે ‘થવતિ’ રરંગભતૂષા િતી. િાલી અનરે સુગ્ીિ જ રેિારં 
િનયપાત્રોની િરેશભતૂષામારં થોડો ભરેદ કરિામારં આિરે છરે. કકરાત જ રેિારં પાત્રો માટરે 
મરેઘિણથીય ‘થવતિ’ રરંગભતૂષા; ઋવષઓ, સ્ત્રીઓ, બ્રાહ્ણો, સરંદરેશિાિકો િગરેરરે  માટરે 
‘વમનુક્’ (ગૌર) રરંગભતૂષા િોય છરે. એકમાત્ર િનુમાનની િરેષભતૂષા અનય પાત્રોથી 
જુદી પડરે છરે. તરેની રરંગભતૂષા સફરેદ ‘થવતિ’ પ્રકારની િોય છરે જ રેનો ઉપરનો ભાગ 
કાળો ચીતરિામારં આિરે છરે. તરેની દાઢી સફરેદ તથા નાક લીલા રરંગનુરં ચીતરિામારં 
આિરે છરે.

પાત્રોના સિભાિ પ્રમાણરે િરેશભતૂષાના રરંગ જુદા જુદા િોય છરે. જટાયુ અનરે 
િરંસ જ રેિારં પાત્રો ચારંચિાળુરં મિોરુરં  પિરેરરે  છરે, જ રેનુરં તરે જરૂકરયાત પ્રમાણરે િલન-
ચલન કરરે  છરે.

કલાકારોના નીચરેના ભાગનારં ઘરેરદાર િસ્ત્રો, ભારરે  િજનિાળા મુકુટો, ઝળ-
િળતારં આભતૂષણો અનરે એમનારં મિોરારં જ રેિી રરંગભતૂષા ઉપરારંત મુખ પર કાનની 
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એક તરફથી બીજી તરફ સુધી સફરેદ રરેખારંકન કરિામારં આિરે છરે, જ રેનરે ‘યુવટિ’ 
કિરેિામારં આિરે છરે. કલાકારોની આરંખોમારં ચુરંડપુિ નામના ફતૂલનો રસ નાખીનરે 
તરેમનરે રકતિણથી કરરે  છરે, જ રેથી મુખની રરંગભતૂષામારં સરંતુલન દરેખાય. પાત્રો જયારરે  
રરંગભતૂવમ પર પ્રિરેશ કરરે  તયારરે  રરંગભતૂષા, િરેશભતૂષા અનરે આભતૂષણોનરે કારણરે 
પ્રભાિ ઉતપન્ન કરરે  છરે. પ્રરેક્ષકો કથકલીના આ પ્રભાિ નીચરે આખી રાત બરેસીનરે 
રસાનુભિ કરરે  છરે.

આરંવગક અવભનયમારં િસતમુદ્રાઓ દ્ારા આ અવભનય પ્રસતુત થાય છરે : 
‘િસતલક્ષણદીવપકા’ નામક પુસતકમારં આ મુદ્રાઓનુરં િણ્કન છરે. િસતમુદ્રાઓ, મ-ુ
ખાવભનય, અરંગભરંવગ, પાશ્વ્કમારંથી ગિાતુરં સરંગીત અનરે િાદ્ોના વનનાદમારંથી એક 
અજબ સૃવષ્ટ સજા્કય છરે. ‘કલયાણસૌગરંકદકમ્’મારં િણ્કિરેલો ભીમ અનરે િનુમાનના 
વમલનનો પ્રસરંગ અથિા રૌદ્રરૂપ ધારણ કરરેલા ભીમ દ્ારા દુ:શાસનનો િધ જ રેિા 
પ્રસરંગો રજતૂ કરતારં કલાકાર ઓતપ્રોત થઈ જાય છરે અનરે પ્રરેક્ષકોનરે રસાનુભતૂવત 
કરાિરે છરે.

કથકલીનો પ્રયોગ ચરંડા અનરે મડ્લમ્ િાદ્ોના િાદનથી શરૂ થાય છરે. સતૂયા્ક-
સતટાણરે લોકો આ િાદ્ોના ગડગડાટ સારંભળીનરે પ્રયોગ થતો િોય તરે તરફ જાય 
છરે. પ્રકાશ માટરે માત્ર એક મોટી કારંસાની દીિીમારં દીપ પ્રકટાિરે છરે. તીરશીલા 
એ રરંગીન પડદો છરે, જ રેનરે બરે જણ બરે બાજુથી પકડી રાખરે છરે. તરેની પાછળથી 
પાત્રનો પ્રિરેશ થાય છરે.

કથકલીની તાલીમ દસ િષ્કની ઉંમરરે  શરૂ થાય છરે. પછી આઠ િષ્ક સુધી 
ચાલરે છરે. શરીરના એકરેએક અરંગ માટરે જુદી જુદી જાતની તાલીમ અપાય છરે. તા-
લીમાથથીઓનરે પ્રાચીન મિાકાવયોનો સઘન અભયાસ કરિો પડરે છરે તથા સરંગીતની 
પતૂરી જાણકારી મરેળિિી પડરે છરે. આ તાલીમની એક અનોખી વશસત િોય છરે, 
જ રેમારં મુખના જુદા જુદા સનાયુઓ તથા િાથના િલનચલન અનરે પગોથી અટપટા 
તાલો મરેળિિાની કુશળતા મુખય છરે. નૃતિ પર આધાકરત ‘કલાસમ્’ દ્ારા દરરેક 
પ્રસરંગની પતૂવત્ક થાય છરે. સ્ત્રી-પાત્રોના નત્કનમારં લાિણય િોય છરે. તરેમના નત્કન 
િખતરે ઇડક્ા નામનુરં ડમરુ આકારનુરં િાદ્ િગાડિામારં આિરે છરે.

કથકલીના કલાકારો તરેમના અદભુત કલાકૌશલય દ્ારા રરંગભતૂવમ પર એક 
અનોખી દુવનયા ઊભી કરરે  છરે.

કુવિપુડી : ભારતની શાસ્ત્રીય પરરંપરાની એક પ્રકારની નૃતયનાકટકા. 
તરેનારં બરે સિરૂપો : બાહમરેળ અનરે નટઅુમરેળ. બ્રાહ્ણો ભજિતા તરે નૃતયનાકટકા 
‘નાટ્યમરેળ’ કિરેિાતી અનરે દરેિદાસીઓની મરંડળીઓ જ રે ભજિતી તરે ‘નટઅુમરેળ’ 



6. લોકનાટ્ય 231

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

કિરેિાતી, જ રે નૃતયપ્રધાન િતી. તરેનો ઉદભિ આરંરિપ્રદરેશમારં થયો િતો. દરેિદાસી 
પરરંપરામારં દાખલ થયરેલ વિકૃવતઓ દતૂર કરિા માટરે નૃતય અનરે સરંગીતના વિ-
શારદોએ કરરેલા પ્રયાસોમારંથી આ શૈલીનો ઉદભિ થયો િશરે એમ મનાય છરે. 
કુવચપુડી નૃતયશૈલીનુરં નામ કુવચપુડી નામક ગામ પરથી પડરેલુરં છરે જ રે મસુલી-
પટમથી આશરરે  23 કકમી. અરંતરરે  આિરેલુરં છરે. કાકતીય રાજાઓના શાસનકાળ 
દરવમયાન, ખાસ કરીનરે ગણપવતદરેિના અરસામારં, કલાઓનરે ઘણુરં ઉતિરેજન મળુરં 
િતુરં અનરે તરેમના સમયમારં બરંધાયરેલા રામયયા અનરે િનુમકોંડ જ રેિારં મરંકદરોનારં 
વશલપોમારં આ નૃતયકલા કરંડારાયરેલી જોિા મળરે છરે.

આ નૃતયશૈલીનો પ્રારરંભ કયારરે  થયો તરે કિરેિુરં મુશકરેલ છરે. છતારં તરેનો પિરે-
લિિરેલો ઉલરેખ સોળમી સદીના વિજયનગર સામ્ાજયના રાજા િીર નરવસરંિ-
રાયના શાસન દરવમયાન સથાવનક દફતરમારં જોિા મળરે છરે. તરેમના શાસનકાળ 
દરવમયાન કુવચપુડીની એક નૃતયનાટક મરંડળી વિજયનગર આિરેલી. રાજાનરે તરેની 
નૃતયનાકટકા જોિાની ઇચછા થતારં રાજમિરેલમારં તરેનો એક પ્રયોગ રજતૂ કરિામારં 
આિરેલો, જ રેમારં તતકાલીન સરંસથાન અવધકારીના અરંધરેર શાસન તથા ગરેરિિીિટ 
પર પ્રકાશ પાડિામારં આિરેલો. રાજા આ નૃતયનાકટકા જોઈનરે ખતૂબ પ્રભાવિત થયા 
અનરે તરત જ તરેમણરે ગરેરિિીિટ દતૂર કરિાના ઉપાયો યોજયા િતા. આિી નૃ-
તયનાટક મરંડળીઓ તરે જમાનામારં પૌરાવણક કથાઓ પર આધાકરત ધાવમ્કક અનરે 
ભવકતરસથી ઓતપ્રોત પ્રયોગો રજતૂ કરતી િતી. શાસ્ત્રીય નૃતયકલાના વિકાસ 
અનરે પ્રસારમારં તરેમની વનષ્ા અનરે તરેમના ઉતસાિરે મિતિનો ભાગ ભજવયો િતો. 
વિજયનગર સામ્ાજયની પડતી પછી તરંજાિુરના નાયક શાસકોના સમયમારં 
અચયુતયયા નાયકરે (1561–1614) આ કલાકારોનરે આશ્ય આપયો િતો. કરેટલાક 
કુવચપુડી કલાકારો તરે પછી મરેલાતુિરમારં િસયા િતા અનરે તરેલુગુ ભાષામારં યક્ષગાન 
રજતૂ કરતા િતા જ રેનરે ભાગિતમરેળા તરીકરે ઓળખિામારં આિરે છરે. આ અરસામારં 
કુવચપુડી એક મિતિના સારંસકૃવતક કરેનદ્ર અનરે કલાના ધામ તરીકરે વિકસયુરં િતુરં 
અનરે તયારં ક્ષરેત્રજ્, તીથ્કનારાયણ યવત અનરે વસદ્ધ ેંદ્ર યોગી જ રેિા ઉચચ કોકટના નૃતય 
અનરે સરંગીતના વિશારદો પરેદા થયા િતા. તરેમણરે રચરેલી ‘તરરંગ’ કૃવતઓ સતૂક્મ 
લય અનરે તાલ માટરે ખતૂબ અનુકતૂળ િતી અનરે ભાગિતમરેળાના કલાકારોએ તરેના 
પર પ્રભુતિ મરેળવયુરં િતુરં. આ તરરંગનૃતય આજ રે પણ કુવચપુડી નૃતયની આગિી 
લાક્ષવણકતા ગણાય છરે. આ જ અરસામારં કુવચપુડીના વસદ્ધ ેંદ્ર યોગીએ યોજ રેલી 
‘પાકરજાતિરણ’ નામરે નૃતયશૈલીની તરે એક ઉતિમ રચના ગણાય છરે. વસદ્ધ ેંદ્ર 
યોગીએ કુવચપુડીનારં કલાકાર-કુટુરંબો પાસરે પ્રવતજ્ા લરેિડાિરેલી કરે તરે તરેમના જી-
િનકાળ દરવમયાન ઓછામારં ઓછુરં એક િાર સતયભામાનુરં પાત્ર ભજિશરે. તરે 
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મુજબ તયારંનારં કુટુરંબોએ આ પ્રવતજ્ાનુરં પાલન કયુિં અનરે તરેથી આ કલાસિરૂપની 
પરરંપરા આજકદન સુધી ચાલુ રિી છરે.

કુવિપુડી : (1) ભામાકલાપમ્, (2) ગોલાકલાપમ્, (3) પ્રિલાદચકરત્રમ્, 
(4) ઉષાપકરણયમ્, (5) શવશરરેખાપકરણયમ્, (6) મોકિની રુકમારંગદા, (7) 
િકરશ્રંદ્ર, (8) ગયોપાખયાનમ્, (9) રામનાટકમ્, (10) રુવકમણીકલયાણમ્.

મરેલાતિુર : (1) પ્રિલાદચકરત્રમ્, (2) ઉષાપકરણયમ્, (3) રુકમારંગદા, 
(4) િકરશ્રંદ્ર, (5) માકદેડરેય, (6) સીતાકલયાણમ્, (7) રુવકમણીકલયાણમ્, (8) 
રિુિચકરત્રમ્, (9) કરંસિધ, (10) ભસમાસુરિધ, (11) વશિરાવત્રિૈભિમ્, (12) 
ગોલા ભામા.

આ બધી નૃતયનાકટકાઓ તરેલુગુ ભાષામારં જ ભજિાય છરે. આજ રે પણ 
મરેલાતિુરમારં પ્રવતિષ્ક િૈશાખ માસમારં આ રચનાઓ ભજિાય છરે.

કુવચપુડીના ભ્રમણ કરતા બ્રાહ્ણ કલાકારો મરંકદરો તથા સરંસથાઓની 
દરેિદાસીઓ અનરે રાજદાસીઓના સરંપક્કમારં આવયા અનરે બરંનરેએ એકબીજા-
ની કલાઓનો વિવનમય કયયો. કુવચપુડી કલાકારોએ દરેિદાસીઓની જ રે કલા 
અપનાિી તરેનરે તરે પોતાની આગિી શૈલીમારં ઢાળીનરે રજતૂ કરતા.

કુવચપુડીના કલાકારોનરે સરંસકૃત તથા તરેલુગુ ભાષાની તાલીમ આપિામારં 
આિતી િતી. તરેમનરે ભરતના ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’, નરંકદકરેશ્વરના ‘અવભનયદપ્કણ’ તથા 
ભાનુદતિ વમશ્ના ‘રસમરંજરી’ જ રેિા શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનુરં વશક્ષણ આપિામારં આિતુરં 
િતુરં. તરેમનરે નૃતિ, નૃતય અનરે અવભનયની ઊંડી તાલીમ આપિામારં આિતી. તરેમનરે 
સરંગીતશાસ્ત્રનો પણ અભયાસ કરાિિામારં આિતો િતો.

નૃતયનાકટકામારં વનષણાત કુવચપુડી કલાકારોની શૈલી ઘણરે અરંશરે મરેલાતિુરની 
ભાગિત-મરેલાની શૈલી સાથરે સામય ધરાિરે છરે. કુવચપુડી કલામરંડળીઓ ભ્રમણ 
કરતી િોય છરે અનરે તરેમના પ્રયોગો ગામના મરંકદર સામરે કામચલાઉ મરંડપોમારં 
ભજિાય છરે. પ્રરેક્ષકો ખુલામારં બરેસીનરે આખી રાત પ્રયોગો વનિાળરે છરે. કલાકાર 
પોતરે જ પોતાની ઓળખ આપરે છરે. કલાકારની પાછળ સરંગીતિૃરંદ ઊભારં ઊભારં 
જ િાદ્ો િગાડરે છરે. સરંગીતિૃરંદમારં મૃદરંગ અનરે િારંસળીનો ઉપયોગ થાય છરે. 
મરંડળીનો નાયક િાથમારં મરંજીરા સાથરે પ્રયોગનુરં સરંચાલન કરરે  છરે.

કુવચપુડીની પ્રખયાત નૃતયનાકટકા ભામાકલાપમ્ છરે. તરે શૃરંગારકાવય છરે. 
તરેમારં નાટ્ય, સરંગીત તથા તાલનો સુરંદર સમનિય થયરેલો િોય છરે.

કુવચપુડી શૈલીની એક બીજી ખાવસયત ‘પગવતિરેશમ્’ છરે, જ રે કદિસ દર-
વમયાન ભજિાય છરે, તરેમારં વિવિધ પ્રકારના વચત્રવિવચત્ર પોશાકોનો ઉપયોગ 



6. લોકનાટ્ય 233

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

થતો િોય છરે અનરે તરેની દ્ારા સામાવજક જીિનનારં વિવિધ પાસારંનુરં વયરંગપતૂણ્ક 
વનરૂપણ કરિામારં આિરે છરે.

લગભગ સોળમી સદીમારં ઉદભિરેલ મનાતી રાસલીલામારં વ્રજબોલી પ્રયો-
જાય છરે અનરે મરંકદરનારં પ્રારંગણોમારં ખુલી જગયાઓમારં મુખયતિરે બ્રાહ્ણો દ્ારા 
એ ખરેલાય છરે. ભાગિત-િૈષણિ સરંપ્રદાયનુરં આ મરંચનરૂપ ગ્ામપ્રરેક્ષકોમારં આજ રેય 
ખતૂબ લોકવપ્રય છરે.

ઓગણીસમી સદીમારં અરંગ્રેજ સરંસથાનિાદીઓના પ્રભાિ દરવમયાન 
દરેશમા નગરસરંસકૃવત વિકસી, એમારં વશવક્ષત ભારતીયો મતૂળસોતા ઊખડિા 
મારંડ્ા. એમનારં મનોરરંજન અનરે અવભવયવકતનારં રૂપોમારં વિદરેશી રરંગભતૂવમ અનરે 
સમતૂિમાધયમોએ સથાન લરેિા મારંડ્ુરં. િીસમી સદીનારં મરંચનરૂપો અનરે સાકિતય તો 
આરંતરરાષ્ટ ્રીય બની ગયારં છરે. એક બાજુથી યુરોપરે નાટકો, અવભનયપદ્ધવત અનરે 
વથયરેટર વબવલડરંગો દ્ારા નિો નટ-પ્રરેક્ષક-સરંબરંધ બારંધી આપયો, તો બીજી બાજુથી 
પૌરસતય મરંચનરૂપો(દા.ત., જાપાનનારં નોિ-કાબુકક િગરેરરે )નોય આપણનરે પકરચય 
થયો છરે. સિાતરંત્રયપ્રાવપ્ત પછી જાણરે એક આખુરં િતુ્કળ પતૂરુરં  કરિા ફરી મતૂવળયારં 
શોધિાનો પ્રયતન શરૂ થયો છરે, તો સાથોસાથ બિુમતી પ્રજાનરે સમતૂિમાધયમોનો 
ઝગઝગાટ પણ દરેખાય છરે. એ માધયમો વદ્પકરમાણી અનરે એકમાગથી છરે; તરેથી 
પરરંપરાપ્રાપ્ત નાટ્યપ્રકારો કરે મુખય ધારાની રરંગભતૂવમનારં વદ્માગથી વત્રપકરમાણી 
લોકભાગીદારીનારં સિરૂપોનુરં ધયરેય અનરે કાય્ક સુસરંગત રીતરે પ્રયોજાય તો એ બરંનરે 
એમની આરંતકરક ત્રરેિડથી ટકશરે એ વન:શરંક છરે.

કુવટિયાટિમ્ : કરેરળનારં કુતમપલમ્ મરંકદરોમારં સરંસકૃત નાટ્યમરંચનના િાલ 
પ્રિત્કમાન આ એકમાત્ર નાટ્યપ્રકારની પ્રસતુવત થાય છરે. ચાકયાર જ્ાવતના લોકો 
એમારં અવભનય કરરે  છરે અનરે નાવમબયાર કોમના નારંવગયારો એમારં સ્ત્રી-ભતૂવમકા 
ભજિરે છરે.

ઘડા પર પશુઓની ચામડી લગાડીનરે બનાિરેલારં વમજાિુસ તથા એડાક્ા 
નામરે ઓળખાતારં ઢોલ અનરે શિનાઈ જ રેિારં કુરુકુરંઝલ અનરે ઉવજથલમ્ (મરંજીરા) 
િગરેરરે  આ મરંકદર-મરંચનકલાનારં િાદ્ો છરે. આ પરરંપરાગત નાટ્યપ્રકારમારં ભાસ, 
કુલશરેખરિમ્કન્, શ્ીિષ્ક, મિરેનદ્રવિક્રમ પલિન્, બોધાયન અનરે મલયાળી નાટ્ય-
કાર શારંવતભદ્રન્નારં નાટકો રજતૂ થાય છરે. આજના કુવટિયાટિમમારં જ રે પ્રસતુવતરીવત 
છરે તરે રાજા કુલશરેખરિમ્કન્ અનરે એના વમત્ર થોલાનરે એક િજાર િષ્ક પિરેલારં 
વનવશ્ત કરી િતી. રરંગભતૂષા, િરેશભતૂષા િગરેરરેનરે અનુલક્ષતો આિાય્ક અવભનય 
અતયરંત શૈલીપરક (stylised) િોય છરે. કથકલીની જ રેમ આ નાટ્યપ્રકારમારં ગ-ુ
ણદશ્કક બીબાઢાળ રરંગ કરે િરેશભતૂષા કરિામારં આિતારં નથી, પરરંતુ એનુરં સમગ્ 
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આિાય્ક પ્રતીકાતમક િોય છરે. દાખલા તરીકરે, િાલી અનરે સુગ્ીિનારં પાત્રોમારં 
િાલી ઉતિમ નાયક અનરે રાણી તારા પ્રતયરે અનુરાગ ધરાિતો િોિાથી એની 
િરેશભતૂષા સુગ્ીિથી િધુ રરંગદશથી (romantic) િોય છરે. િાવચક અવભનય યજુ-
િદેદના શ્ોકોના અવતભાષા પ્રકારના પઠન પર આધાકરત છરે. ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’મારં 
સતૂચિરેલ િસતમુદ્રા અનરે લક્ષણોનરે આધારરે  એમારં આરંવગક અવભનય કરિામારં 
આિરે છરે; એની સાથરે કરેરળમારં પ્રચવલત કરેટલીક તારંવત્રક મુદ્રાઓ પણ પ્રયોજાય 
છરે. અરંગ-ઉપારંગોની ગવત, અનરે ચાકર િગરેરરે  સરંપતૂણ્કપણરે ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ પ્રમાણરે ન 
િોિાનુરં પણ કરેટલાક માનરે છરે.

કુવટિયાટિમમારં સરંપતૂણ્ક નાટકો પ્રસતુત થતારં નથી. દરરેક નાટકના જુદા જુદા 
ભાગોનરે (અધયાય કરે પ્રકરણની જ રેમ) વિશરેષ નામ આપી એના અરંકોનરે રાતોની 
રાતો સુધી મરંવચત કરિામારં આિરે છરે.

‘સિપનિાસિદતિમ્’મારંના આ રીતરે બ્રહ્ચય્ક અરંકમ્, સિપન અરંકમ્ િગરેરરેનરે 
અલગ કૃવત તરીકરે એના ગદ્ કરે પદ્સરંિાદનરે વિસતૃત રીતરે સિ્ક પ્રકારના 
અવભનયથી ભજિિામારં આિરે છરે. એથી એિુરં બનરે કરે કોઈ એકાદ શ્ોક જ આખી 
રાત ભજિાય ! ‘પ્રવતજ્ાનાટક’નો મરંથરા અરંકમ્ 41 રાત સુધી પણ ભજિાઈ 
શકરે. એમારં વિદતૂષક જગતભરનુરં તતિજ્ાન રજતૂ કરરે  અનરે આખી દુવનયાનુરં ડિાપણ 
પણ ડિોળરે. કોઈ પણ નાટકનો એક જ અરંક રજતૂ થતો િોિાથી મરંચનના આરરંભરે 
‘વનિ્કિણ’મારં કોઈ પણ એક પાત્ર એની પતૂિ્કકથા પ્રરેક્ષકોનરે કિરે એમારં પણ કરેટલાય 
કદિસો લાગી શકરે. સામાનય રીતરે વિદતૂષક વનિ્કિણ રજતૂ કરરે  અનરે બીજારં પાત્રો 
આરંવગક અવભનયથી સરંગત કરરે . આ રીતરે દરરેક શ્ોકનો આરંતકરક અનરે બિુ-
આયામી અથ્ક પ્રકટ થાય. નટો મુકતપણરે પોતાનરે જ રે તરે સમયરે જ રે સતૂઝરે તરે પ્રસરંગો, 
આડકથાઓ અનરે અથ્કઘટનો ઉમરેરતા જાય. ઉદાિરણ તરીકરે, ‘અવભષરેક’ 
નાટકના ‘તોરણયુદ્ધ અરંકમ્’મારં એક િારંદરો કરેિી રીતરે આખી લરંકાનરે બાળી શકરે 
એિી શરંકા થતારં રાિણ એ શ્ોકનરે ત્રણ-ચાર કલાક સુધી એ રીતરે પ્રસતુત કરરે  
કરે જ રેમારં પોતરે નરંકદકરેશ્વરનુરં અપમાન કયુિં, એ પછી એણરે કરેિી રીતરે પોતાનરે શાપ 
દીધો, દરેિદાનિો સાથરે લડાઈ કરીનરે પોતરે કરેિી રીતરે લરંકા પાછો આવયો, લરંકા 
કરેિી િતી અનરે પુષપક વિમાનમારંથી કૈલાસપિ્કત કરેિો લાગતો િતો િગરેરરે  િાતો 
પણ આિી જાય. આ બધુરં ખતૂબ જ વિશદ આરંવગક અવભનયથી રજતૂ થાય અનરે 
પ્રરેક્ષકોના સમકાલીન જીિન-અનુભિનરે અનુરૂપ સરંદભયો પણ એમારં િણતો જાય. 
સામાનય પ્રરેક્ષકનરે આ અવભનય-પદ્ધવત અવતવિલરંવબત અનરે કરંટાળાજનક લાગી 
શકરે; આ સરંજોગોમારં વિદતૂષક પ્રિરેશીનરે િાસયરવસક પ્રસરંગો અનરે કયારરેક સતૂચક 
રરંગદશથી િાતો પણ પ્રરેક્ષકોનરે કરરે  ! દાખલા તરીકરે, ધમ્કશાસ્ત્રમારં પ્રબોધરેલ ધમ્ક, 
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અથ્ક, કામ અનરે મોક્ષ એ ચાર જીિન-પુરુષાથ્કની વયિસથા સામરે વિદતૂષક આિા 
ચાર જીિન-પુરુષાથયોની િાત કરરે  : ‘રાજસરેિા’ (ખુશામત દ્ારા પ્રાપ્ત કરરેલી કોઈ 
રાજકારણીની પ્રીવત), ‘આસનમ્’ (ભોજન-તૃષણા), ‘વિનોદમ્’ (ગવણકા સાથરેની 
મોજમજા) અનરે ‘િરંચનમ્’(ગવણકા દ્ારા જ એની છરેતરવપરંડી). આ દરવમયાન 
ભદ્રિગથીય દરંભ અનરે પ્રિરંચનાના અનરેક પ્રસરંગો પણ એ તાણીતતૂસીનરે રજતૂ કરરે . 
આ કુવટિયાટિમ્ સરંસકૃત નાટકની એકમાત્ર સચિાયરેલી જીિરંત મરંચનપ્રણાલી છરે. 
‘કુવટિયાટિમ્’ પરથી મતૂળ સરંસકૃત નાટકોના મરંચનની કલપના કરી શકાય તરેમ છરે. 
એનુરં વિગતરે સરંશોધન સિ. ગોિધ્કન પરંચાલરે તરેમના ‘કુવટિયાટિમ્’ ગ્રંથમારં કરરેલુરં છરે.

કૃષણાટિમ્ : સરંસકૃત નાટકો પરથી ઊતરી આિરેલી નાટ્યશૈલીનો કુવટિયાટિમ્ 
નૃતયનાટ્યપ્રકાર. કરેરળ પ્રાચીન અનરે મધયયુગીન પ્રયોગપ્રધાન કલાઓ(per-
forming arts)નો ભરંડાર છરે. તયારં આકદિાસીઓના માનસમારં િસતારં ભતૂતપ્રરેત 
એમના જીિન પર પણ છિાઈ ગયારં છરે. તૈયયમ આિી એક વિધાનાતમક (ritual-
istic) કલા છરે, જ રેના અનરેક પ્રકારો છરે. ભદ્રકાળી અનરે દાકરકાિધમ્ નાટ્યપ્રકાર 
પણ ગ્ામવનિાસીઓમારં પ્રચવલત છરે. તૈયયમ, દાકરકાિધમ્ િગરેરરે  નૃતિ-નાટ્યપ્રકા-
રોની િરેશભતૂષા અનરે રરંગભતૂષા કોઈનરે પણ પ્રભાવિત કરરે  તરેિી છરે અનરે એ બધારંની 
અસર શાસ્ત્રીય નાટ્યપ્રકારો અનરે નૃતયનાકટકાઓ પર પણ પડી છરે. કુકટયાટિમ્ 
નાટ્યશૈલી પર દાકરકાિધમ્ જ રેિા નાટ્યપ્રકારોની િરેશભતૂષા-રરંગભતૂષાનો સપષ્ટ 
પ્રભાિ છરે.

કુકટયાટિમ્ િળી બીજા નાટ્યપ્રકારોની જનરેતા છરે. તરેમારંથી રામનાટિમનો 
જનમ થયો અનરે તરેના પરથી કૃષણાટિમ્ આવયુરં અનરે આ ત્રણરેય નાટ્ય અનરે નૃતય-
નાકટકાઓના પ્રભાિથી કથકલીનો જનમ થયો.

કાવલકટના રાજાનો ભત્રીજો માનિરેદન કવિ અનરે કૃષણભકત િતો. જયદરે-
િના ‘ગીતગોંવિદ’ની ગાઢી અસર નીચરે માનિરેદનરે ‘કૃષણગીવત’ની રચના કરી.

કિરેિાય છરે કરે માનિરેદન ગુરુિાયતૂરના કૃષણમરંકદરના ચોગાનમારં એક 
અદભુત બાળક જ રેના વશર પર મોરવપચછ શોભતુરં િતુરં તરેનરે જોઈ ભાિવિભોર 
થઈ તરેનરે પકડિા ગયા. પણ બાળક તો અદૃશય થઈ ગયુરં, પણ મોરવપચછ રિી 
ગયુરં. માનિરેદનરે તરેનરે સાચિી રાખયુરં.

‘કૃષણગીવત’ની રચના પછી તરેનરે ભજિિાની તૈયારી કરી અનરે કૃષણના 
મુકુટમારં પરેલુરં મોરવપચછ જડી લીધુરં. મરંડળી તૈયાર થતારં તરેણરે ‘કૃષણગીવત’નરે 
કૃષણાટિમ્ એટલરે કરે કૃષણનુરં આટિમ્ (નાટ્ય) નામરે નવત્કત કયુિં. પ્રથમ તો ગુરુિાયતૂરના 
પતૂિા્કવભમુખ ગોપુરમની અનરે શ્ી કોઈલ(મરંકદર)ના દ્ારની િચચરેની ખુલી જગામારં 
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ભગિાનની સરંમુખ ભજિિા મારંડ્ુરં, પણ ભકતોનરે ભગિાનના દશ્કનમારં કરંઈક 
અિરોધ જ રેિુરં લાગતારં િિરે તરે ભગિાનની ડાબી બાજુ ચોગાનમારં ભજિાય છરે.

કૃષણાટિમ્ આઠ ભાગોમારં વિભાવજત િોય છરે. તરેમારં શ્ીકૃષણના અિતારથી 
મારંડી તરેમના સિગા્કરોિાણ સુધીના પ્રસરંગો ભજિાય છરે. શ્ીકૃષણજનમથી આરરંભ 
થાય છરે. બીજ રે કદિસરે ‘કાવલયમદ્કનમ્’, ‘રાસક્રીડા’, ‘કરંસિધમ્’, ‘સિયરંિરમ્’, 
‘બાણયુદ્ધમ્’, ‘વદ્િદાિધમ્’ અનરે છરેલરે ‘સિગા્કરોિણમ્’ મરંકદરના ચોગાનમારં 
ભજિાય છરે, પણ ‘સિગા્કરોિાણ’થી નાકટકાની સમાવપ્ત શુભ નથી મનાતી અનરે 
તરેથી નિમા કદિસરે ‘અિતારમ્’ મરંકદરથી થોડરે દતૂર આિરેલા માનિરેદનના મિરેલમારં 
તરેમની સમાવધ સામરે ભજિાય છરે.

આખુરં કૃષણગીવત સરંસકૃતમારં જ લખાયુરં છરે નરે એ જ રીતરે ભજિાય છરે. 
કલાકારોની પાછળ સરંગીતકારો પ્રસરંગોનારં ગીતો ગાતા જાય છરે. અવભનરેતાઓ તરે 
ગીતોના ભાિ િસતમુદ્રાઓ, મુખાવભનય, આરંવગક અનરે પદચલન દ્ારા પ્રકાવશત 
કરરે  છરે. સરંગીતકારોમારં ચેંડા, મદ્દલમ્ ચેંગલ અનરે તાલમ િોય છરે. તરે ગાય પણ છરે.

વતરવશલા – બરે જણ રરંગીન કપડાના બરે છરેડા પકડી રાખરે છરે; તરેની 
પાછળથી મુખય પાત્રો પ્રિરેશ કરરે  છરે નરે તરેમનુરં પ્રિરેશગીત ગિાય છરે. ધીર ગવતએ 
પ્રસરંગનુરં ઉદઘાટન કરતુરં ગીત ગિાય નરે ધીરરે  ધીરરે  કથા આગળ િધરે. આમારં િસત-
મુદ્રાઓનો કથકલી જ રેટલા વિસતૃત પ્રમાણમારં ઉપયોગ નથી કરતા. ભાિનરે પ્ર-
સફુકટત કરિા મુદ્રાઓ, આરંવગક મુખાવભનય નૃતય, નૃતિ આમ સિાિંગનો ઉપયોગ 
થાય છરે. આખુરં નૃતિનાટ્ય તૌય્ક-વત્રકમગીત, િાદ્ અનરે નૃતય પર રચાયરેલુરં છરે નરે 
પ્રરેક્ષકોનરે ભાિવિભોર કરરે  છરે.

સ્ત્રીપાત્રો પણ પુરુષો જ ભજિરે છરે. મુખય સ્ત્રીપાત્રોની ગૌર રરંગભતૂષામારં એક 
શ્વરેતરરંગી રરેખા મુખના આકારનરે એક કાનથી બીજા કાન સુધી આિરી લરે છરે. 
કથકલીમારં પણ સ્ત્રીનારં પાત્રો પુરુષો જ ભજિરે છરે. પણ તરે સ્ત્રી પાત્રોના મુખ પર 
આિી રરેખા નથી કરિામારં આિતી.

બીજી બધી રીતરે રરંગભતૂષા તરેમજ િરેશભતૂષા કથકલીનરે મળતી આિરે છરે. 
આભતૂષણો િલકા કાષ્મારંથી બનાિરેલારં િોય છરે; તરેના પર સોનરેરી િરખ લગાિી 
મશાલના પ્રકાશમારં ઝગમગાટ ઉતપન્ન કરી કરંઈક પારલૌકકક દૃશય ઊભુરં કરરે  છરે.

કૃષણાટિમમારં કલાકારના મુખ પર ભવયતાનો ભાસ કરાિિા કથકલીની 
રરંગભતૂષામારં િપરાતી ચુરંટિી(ચોખાના લોટની લતૂગદી)મારં ચતૂનાનુરં પાણી મરેળિી 
રરંગભતૂષાકાર ઘણી જિરેમતથી પાતળી રરેખાઓ રચરે છરે. રરંગોના પ્રતીકાતમક 
ઉપયોગ થાય છરે. રાજવસક, તામવસક અનરે સાવતિક ગુણોનરે અનુરૂપ િરેશભતૂષા 
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નરે રરંગભતૂષા રચાય છરે, જ રેમારં ‘પચચ’ - ઘરેરો લીલો, શયામ િણ્ક સાવતિક પાત્રો 
માટરે િોય છરે. આ ઉપરારંત ‘કવતિ’, ‘કરી’, ‘તાટી’ અનરે વમનુક્ (ગૌર) રરંગભતૂષા 
પાત્રોનરે ઓળખિામારં સિાયરૂપ બનરે છરે.

કૃષણાટિમ્ એ એક જ એિો નૃતિ-નાટ્યપ્રકાર છરે, જ રેમારં પુરાસુર જ રેિા 
રાક્ષસો અનરે બ્રહ્ા જ રેિા દરેિો મિોરારં પિરેરરે  છરે. પુરાસુરનુરં મિોરુરં  ચતુમુ્કખ િોય 
છરે, જયારરે  બ્રહ્ાનુરં વત્રમુખ િોય છરે. સતિરમી સદીમારં આ કલાનો ઉદભિ થયો 
તયારથી તરે પ્રખયાત ગુરુિાયતૂરના મરંકદરમારં જ ભજિાતુરં િતુરં. િિરે કલાકારોનરે 
બિાર પણ લઈ જાય છરે. કૃષણાટિમની એક જ મરંડળી છરે અનરે તરેનરે પિરેલારં 
કાવલકટના ઝામોકરન રાજાઓ વનભાિતા િતા અનરે િિરે દરેિસિોમ બૉડ્ક દ્ારા 
વનભાિિામારં આિરે છરે. બાળકૃષણના પાત્ર માટરે દર િષદે નિરેસરથી િરણી થાય 
છરે. ભાવિક લોકો પોતાની માનતા ફળરે તરે અથદે પણ કૃષણાટિમના અમુક અમુક 
અરંકો ભજિાિરે છરે.

જાત્રા : બરંગાળી લોકનાટ્યનો એક પ્રકાર. તરે મધયકાળથી શરૂ થઈ આજ 
સુધી જુદરે જુદરે સિરૂપરે પ્રિત્કમાન રહો છરે. ભતૂતકાળમારં કોઈ ઉતસિ પ્રસરંગરે ભકતો 
નાચતારંગાતારં, સરઘસાકારરે  એક સથળરેથી બીજ રે સથળરે જતા. સમય જતારં તરેમારં 
પુરાણોમારંથી કરે કોઈ દરંતકથામારંથી િાતા્કનરે જોડિામારં આિી, અનરે તરેમારંથી ઉદ-
ભવયુરં જાત્રા-નાટક. આ જાત્રા તરે લોક-રરંગભતૂવમ. તરે ગામડારંમારં લોકોનરે મનોરરંજન 
તરેમજ ઉપદરેશ પતૂરારં પાડતી. અવભનય, પોશાક, રૂપસજજા (મરેકઅપ), ટકૅવનક 
િગરેરરે  બાબતમારં જાત્રાનો સતર વનમન િતો. િળી રરંગમરંચ તો િતો જ નકિ. 
પણ પ્રરેક્ષકો અનરે અવભનય િચચરેનુરં અનુસરંધાન સરંપતૂણ્ક િોિાથી શ્ોતા-પ્રરેક્ષકનરે 
ખતૂબ આનરંદ મળતો. મધયકાળમારં ઘણી િાર જાત્રાનરે નટ-ગીત કરે ગીત-નટ પણ 
કિરેિામારં આિતુરં, જ રેમારં જુદારં જુદારં પાત્રો પ્રરેક્ષકો સમક્ષ આિી તરેમની ભતૂવમકાનો 
ભાગ ગાતારં. લોકનાટક, લોકગીત, લોકનૃતય જ રેિારં તતિો જાત્રામારં ભળારં. ‘મરંગ-
ળચરંડી’ અનરે ‘મનસા’નારં ગીતો આ રીતરે ગિાતારં. ‘ગરંભીર’, ‘ગજ રેગણ’, ‘ઝુમુર’, 
‘પારંચાલી’ અનરે ‘ધમાલી’મારં જાત્રાનારં લક્ષણો િતારં, જ રે પાછળથી પતૂણ્કવિકવસત 
જાત્રા-નાટકમારં પકરણમયારં.

ચૈતનયના સમય પિરેલારં ભજિાતી જાત્રાએ ચરંડી જાત્રાઓ અથિા રામ-
-જાત્રાઓ િતી. પણ ચૈતનય પછી, રાધા-કૃષણના દૈિી પ્રરેમનરે વનરૂપતી અથિા 
ચૈતનયના સરંનયાસનરે પ્રગટ કરતી જાત્રાઓ અવસતતિમારં આિી. કૃષણ-જાત્રા ‘કા-
વલયદમન’ નામથી િધુ પ્રચવલત બની. લારંબી પરરંપરા પણ રિી. જ રેમારં ગોવિરંદ 
અવધકારી આ ‘કાવલયદમન’ના બિુ મોટા પ્રણરેતા થયા; તરે પોતરે િૃરંદા દતૂતિીની 
ભતૂવમકા ભજિી શ્ોતાઓનરે રમતૂજભયાિં કથનોથી રરંજન પતૂરુરં  પાડતા. ‘કાવલયદ-
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મન’ જાત્રા-પ્રકાર ચીલાચાલુ બનતા. ‘સખાર જાત્રા’ નાટક જનમયુરં, જ રેમારં િા-
સયગીતો િધારરે  િતારં. ધાવમ્કક મનોિૃવતિિાળા બરંગાળીઓનરે આ બિુ રુચયુરં નકિ; 
પકરણામરે ધાવમ્કક-જાત્રા જ રેિુરં ‘ગીતાવભનય’ જાત્રા વિકસયુરં જ રે રરંગમરંચ પરના 
નાટક અનરે જાત્રાનો સમનિય કરીનરે ખુલી જગયામારં તરેમજ રરંગમરંચ પર ભજ-
િિામારં આિતુરં. મોતીલાલ રાય (1843–1911) ‘ગીતાવભનય’ જાત્રાના પ્રખયાત 
ઉદગાતા થયા. પછી તો જાત્રા રરંગમરંચીય પદ્ધવતઓનરે પણ પ્રયોજિાનુરં શરૂ કરરે  
છરે. ધાવમ્કક-પૌરાવણક કથાઓ ઉપરારંત ઐવતિાવસક વિષયો પણ જાત્રામારં લરેિામારં 
આિરે છરે, દા.ત., ‘પવદ્મની’. લોકજાગૃવત માટરેનુરં પ્રભાિશાળી માધયમ િોિાથી, 
મુકુરંદદાસરે (1888–1934) જાત્રા-નાટકનરે ‘સિદરેશી જાત્રા પાટથી’ નામ આપીનરે 
ગામડારંમારં રાષ્ટ ્રભાિના જગાડી. જોકરે આધુવનક જાત્રા પરરંપરાગત જાત્રાથી તદ્દન 
વભન્ન થઈ ગઈ છરે; તરે િિરે વશક્ષણ, નીવત િગરેરરેના પ્રચારનુરં લોકમાધયમ રહુરં 
નથી. આજ રે ‘બરંગાળી જાત્રા’ એ રરંગભતૂવમનો જ નિો અિતાર છરે. ઉતપલ દતિ 
અનરે રામરેન લાકિરી જ રેિા રરંગભતૂવમના મોટા અવભનરેતાઓ અનરે લરેખકોએ જાત્રા 
નાટકો લખયારં છરે અનરે તરેમારં ભતૂવમકા ભજિી છરે. કિરે છરે કરે એમારં લોકવપ્રય એિા 
કલાકારો િોય તયારરે  લાખોની સરંખયામારં પ્રરેક્ષકો એ વનિાળિા ઊમટી પડરે છરે. 
એમારં કિનદી કફલમમસાલાએ િિરે પ્રિરેશ કયયો છરે. કલાકારોનરે ચુકિણી પણ મોટી 
રકમની થઈ શકરે એ િદરે તરેનુરં વયાપારીકરણ થયુરં છરે. જાણીતા નાટ્યકાર બાદલ 
સરકારરે  એનરે બરંગાળની ‘બીજી શિરેરી રરંગભતૂવમ’ ગણાિી છરે. એનુરં મરંચન-સથળ 
ખતૂબ રસપ્રદ છરે, જ રેમારં બરે મરંચો અનરે એનરે જોડતો માગ્ક’ મરંચનની અધા’ બનરે છરે. 

તમાશા : મિારાષ્ટ ્રનુરં પારરંપકરક લોકનાટ્ય. તમાશા શબદ મરાઠીમારં ઉદતૂ્ક 
ભાષામારંથી આવયો છરે. સરંત એકનાથરે તરેમના એક ભારૂડ(અવભનયગીત)મારં ‘બડરે 
બડરે તમાશા દરેખરે’ એ પરંવકતમારં તમાશા શબદનો પ્રયોગ કયયો છરે. તમાશાનો 
શાવબદક અથ્ક દરેખાિ કરિો થાય છરે. આ વનમનકોકટનો સુરુવચવિિીન કલાપ્રકાર 
છરે એિી એક ભ્રામક માનયતા પ્રચવલત િતી. પણ આજ રે તમાશાનરે પ્રવતષ્ા પ્રાપ્ત 
થઈ છરે. મિારાષ્ટ ્રમારં ગ્ામજનોના સમુદાયમારં અતયરંત લોકવપ્રય છરે. તમાશાના 
શ્રેષ્ કવિ પઠ્ રે બાપુરાિરે એમની એક રચનામારં લખયુરં છરે : ‘‘િિરેલા આિો વસદ્ધ 
ગણરેશા, ભીતર કીત્કન, ઉપર તમાશા.’’ (લિકર યાિરે વસદ્ધ ગણરેશા, આતતૂન 
કીત્કન, િરુન તમાશા) જ રેમારં ‘તમાશા’ના મતૂળ સિરૂપનુરં યથાથ્ક િણ્કન કરિામારં 
આવયુરં છરે. ભવકત અનરે શૃરંગારના સરંયોગથી તમાશાનો ઉદભિ થયો છરે એમ 
મનાય છરે.

આ મરાઠી લોકકલાનુરં મતૂળ પિરેલી સદીમારં સાતિાિન રાજા િાલરે રચરેલી 
‘ગાથા સપ્તશતી’નારં અવભનયગીતોમારં મળરે છરે. અનરેક સદીઓથી ગોંધળ, 
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ભારૂડ, લવળત, દશાિતારી જ રેિા લોકનાટ્યના પ્રકારોની જ રેમ ભરેકદક નામથી 
ઓળખાતારં આધયાવતમક ગીતો ગાનાર કળાકારોની મરંડળીઓ ગ્ામીણ જનતાનરે 
મનોરરંજન પતૂરુરં  પાડતી. સોળમી સદીમારં એ લોકો પોિાડાના રૂપમારં િીરકથાઓ 
રચી ભજિિા લાગયા. ભવકતપ્રધાન ગૌળણ ગીતો તથા પોિાડા ગાઈ અનરે નૃતય 
કરી તરે આજીવિકા મરેળિતા. ડિરી, ડોંબારી, કોલિાટી, મિાર, મારંગ જ રેિી પછાત 
જાવતના કલાકારો તરેમની રજતૂઆત આકષ્કક બનાિિા શૃરંગારપ્રધાન લાિણીગી-
તો રચીનરે રજતૂ કરતા. એ લાિણીમારંથી તમાશાનો વિકાસ થયો. તમાશાનુરં રૂપ 
પરેશિાઈ યુગના શાયરોની લાિણીઓમારં સપષ્ટ રૂપરે દૃવષ્ટએ પડરે છરે. શૃરંગાર અનરે 
ભવકતવમવશ્ત ગૌળણ ગીતો અનરે કરેિળ શૃરંગાકરક લાિણી નૃતય દ્ારા સાવભનય 
રજતૂ કરિારં એ જ તમાશાના અસલી રૂપમારં જોિા મળતુરં. ભિાઈના િરેશ જ રેિુરં 
િગનાટ્ય તમાશામારં ઓગણીસમી શતાબદીમારં આવયુરં. િગમારં પૌરાવણક અનરે 
ઐવતિાવસક કથાપ્રસરંગો નૃતયગીત અનરે તતકાળ સફુરરે  એિા અવભનય દ્ારા 
રજતૂ થતા. મરાઠી રરંગભતૂવમ પર અરંગ્રેજી ‘ફાસ્ક’નો પ્રભાિ પડ્ો. તયારપછી તરેના 
અનુકરણ રૂપરે સમકાલીન સામાવજક સમસયાઓ, સામાવજક ઘટનાઓ દ્ારા 
પ્રસતુત કરિાની પરરંપરા ઓગણીસમી સદીના ઉતિરાધ્કમારં શરૂ થઈ.

સિાતરંત્રયસરંગ્ામના કાળમારં યુદ્ધપ્રચારના માધયમ રૂપરે પણ તમાશાનો 
ઉપયોગ થતો.

પરેશિાઈ અમલમારં રામ જોશી, િોનાજીબાળા, અનરંત ફરંદી, પ્રભાકર 
જ રેિા શાયરોનુરં તમાશામારં પ્રદાન ઉલરેખનીય છરે. તયાર પછી અગનભાઉ, પઠ્ રે 
બાપુરાિ જ રેિા ઓગણીસમી તથા િીસમી સદીના કવિ કલાકારોએ તમાશાના 
નિઘડતરમારં મિતિની કામગીરી બજાિી. સિતરંત્રતાસરંગ્ામો અનરે તયારપછી પણ 
લોકજાગૃવત માટરે અણણાભાઉ સાઠરે, અમર શરેખ, માડગુળકર, પુ. લ. દરેશપારંડરે, 
શાિીર સાબળરે, િસરંત સબનીસ િગરેરરેએ પણ શાિીરી અનરે તમાશાના પુનગ્ક-
ઠનમારં મિતિનો ફાળો આપયો છરે. દશાિતારી તથા તમાશા જ રેિી પારરંપકરક 
નાટ્યપ્રણાલીનારં પ્રભાિક તતિોનો પતૂણાિંશરે ઉપયોગ કરી એનરે આધુવનક પતૂણ્ક 
નાટ્યરૂપ આપિામારં જ રેમણરે મિતિની કામગીરી બજાિી છરે તરેઓ છરે વયરંકટરેશ 
માડગુળકર, િસરંત સબનીસ, વિજય તેંડલુકર, આળરેકર, શરંકર પાટીલ તથા 
િસરંત બાપટ. તમાશાનરે આધુવનક યુગનરે તથા વિશરેષરે કરીનરે ઉચચ અનરે મધયમ 
સતરના તથા બુવદ્ધજીિી લોકોનરે સુગ્ાહ એિુરં સિરૂપ આપિામારં વિજયા મિરેતા, 
અરવિરંદ દરેશપારંડરે, જબબાર પટરેલ જ રેિા ખયાતનામ કદગદશ્કકોનુરં પ્રદાન પણ અવત 
મિતિનુરં છરે.

પરેશિાઈના ઉતિરકાળમારં અનરે અરંગ્રેજ શાસનમારં 1880થી 1930 સુધી 
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તમાશાનુરં પ્રચલન સારા પ્રમાણમારં િતુરં. પણ સિાતરંત્રયોતિર કાળમારં એક તબક્ રે 
તમાશા પર અશ્રલીલતાનુરં આળ મતૂકી એના પર પ્રવતબરંધ મતૂકિામારં આવયો. પણ 
સાથરે તમાશાની ક્ષમતાનરે ધયાનમારં લઈ ‘તમાશા સુધાર સવમવત’ની સથાપના થઈ 
એમારં પકરિત્કનનરે પણ સુગમ બનાિિામારં આવયુરં.

તમાશાની રજતૂઆત નીચરેના ક્રમ પ્રમાણરે થાય છરે : (1) ગણ-ગણરેશ પ્રાથ્કના, 
(2) ગૌળણ-કૃષણલીલાનારં શૃરંગાર રસપ્રધાન ગીતો, (3) બતાિણીપતૂિ્કરરંગ અનરે 
ઉતિરાધ્કમારં (4) િગ. ગૌળણ, બતાિણી અનરે િગની રજતૂઆતમારં નૃતયગીતો 
સાથરે સિયરંસફતૂત્ક અવભનય પણ િોય છરે.

ગ્ામીણ યાત્રાઓમારં તમાશાની ભજિણી રરંગમરંચની ચારરે  બાજુ પ્રરેક્ષકો 
િોય એિી રીતરે થાય છરે. કયારરેક પાછળ પડદો અનરે ત્રણ બાજુ પડદો એિી 
રીતરે પણ તમાશા ભજિાય છરે. આજકાલ શિરેરોનારં બરંધ નાટ્યગૃિોમારં, સામરેની 
બાજુ જ પ્રરેક્ષકો િોય એ રીતરે પણ તમાશા ભજિાતા િોય છરે.

દશાિતારીની જ રેમ જ તમાશાની ભજિણીમારં કોઈ પણ પ્રકારના દૃશય-
બરંધ અથિા મરંચિસતુઓ ઉપયોગમારં લરેિાતારં નથી. બધારંનો આભાસ સિયરંસફતૂત્ક 
અવભનય દ્ારા જ કરાિિામારં આિરે છરે. તમાશાના નૃતય પર કથક નૃતયશૈલી-
નો પ્રભાિ દૃવષ્ટએ પડરે છરે. સોંગાડ્ા(વિદતૂષક)ની િાસયાતમક ઉવકતઓ તથા 
અવભનય દ્ારા પ્રરેક્ષકોની જોડરે સતત સરંપક્ક જળિાય છરે. કરંઠ્યસરંગીતની સાથરે 
સાથરે ડફ (ડફલી), ઝારંઝ (મરંજીરા), ઢોલકી, તુણતુણરે (એક પ્રકારનુરં તરંતુિાદ્) અનરે 
િામયોવનયમ દ્ારા પાશ્રિ્કસરંગીત સારંકળિામારં આિરે છરે. િાદ્કારો વિશરેષરે કરીનરે 
મરંચના ડાબા અથિા જમણા ખતૂણામારં બરેસરે છરે. પુરુષોની િરેશભતૂષા શાિીરી પદ્ધ-
વતની (ધોવતયુરં/સુરિાલ, ઝભભો અનરે ફેંટો) િોય છરે. સ્ત્રીઓ ગજની સાડી પિરેરરે  
છરે. પતૂિદે પાત્રાનુરૂપ િરેશભતૂષા નિોતી, પણ િિરે શિરેરની રરંગભતૂવમના અનુકરણથી 
સ્ત્રીઓ અનરે પુરુષો રરંગબરેરરંગી અનરે ઝમકદાર િસ્ત્રો પિરેરરે  છરે.

1920 સુધી તમાશામારં પુરુષો જ સ્ત્રીપાત્રો ભજિતા, પણ તયારપછી સ્ત્રી-
પાત્રોનો અવભનય સ્ત્રીઓ જ કરરે  છરે.

ગળ, ગૌળણ, બતાિણી, િગ જ રેિારં પ્રમુખ અરંગો ઉપરારંત તમાશાનારં અનય 
અરંગો પણ છરે, જ રે કયારરેક તમાશામારં પ્રયુકત થાય છરે. એ અરંગો નીચરે પ્રમાણરે છરે :

(1) દૌલત જયાદા, (2) ભરેકદક કિનો, (3) મુજરા, (4) રરંગબાજી, 
આશકમાશતૂકની ઉનમતિ શૃરંગારચરેષ્ટાઓ, (5) છક્ડ-પદ્મય શૃરંગાકરક સરંિાદ, 
(6) ફાસ્ક, (7) સરંગીતબારી–સરંગીતમિરેકફલ.
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થેરુકૂતિુ : તવમળનાડનુુરં પરરંપરાગત લોકનાટ્ય. રાજયના ધમ્કપુરી, ઉતિર 
અનરે દવક્ષણ આકયોટ અનરે વચરંગલપુટ વજલાઓમારં એ ‘ટોંડાઇમરંડલમ્’ તરીકરે 
પણ જાણીતુરં છરે. ગુજરાતના ભિાઈ લોકનાટ્યની જ રેમ એમારં સામાવજક, ટીકા-
કટપપણી દરેખાય છરે અનરે િીવથનાટકમ્ િગરેરરે  નાટ્યોની જ રેમ એ શરેરીનરે નાકરે 
ભજિાય છરે, તો કાશમીરના બારંડજશ્ અનરે ઉતિરપ્રદરેશના નૌટરંકીની જ રેમ રામ-
-કૃષણની પુરાણકથાઓ થરેરુકતૂતિુમારં સારંપ્રત સરંદભયો સાથરે રજતૂ થાય છરે. દરેશનારં 
અનય લોકનાટ્યોની જ રેમ થરેરુકતૂતિુ સરંપતૂણ્ક લોકનાટ્ય તરીકરે ખતૂબ નોંધપાત્ર છરે. 
દ્રૌપદી અમમાના મરંકદરરે  િાવષ્કકોતસિ વનવમતિરે ગ્ામજનો એકત્ર થાય અનરે એનરે 
િીસમરે કદિસરે અવગ્ન ઉપર ચાલિાનો કાય્કક્રમ સરંપન્ન થાય તયારં સુધી રોજ આ 
થરેરુકતૂતિુ લોકરરંજન કરરે  છરે. શવકત-સરંપ્રદાયમારં એનો ઉદભિ થયાનુરં મનાય છરે; 
પરરંતુ મિાભારતનારં પાત્રોમારંથી એક દ્રૌપદીનુરં જ શવકતમારં રૂપારંતર કરીનરે એની 
ભવકત રૂપરે થરેરુકતૂતિુ ભજિાય છરે. દ્રૌપદી અમમા મરંકદર, ગામનો તળાિકારંઠો, 
શરેરીઓ અનરે નાટ્યપ્રસતુવત માટરે ખાસ સાફ કરરેલારં ડારંગરનારં ખરેતરોમારં ફરીનરે 
ગ્ામીણ કલાકારો થરેરુકતૂતિુ રજતૂ કરરે  છરે. કથકલી, યક્ષગાન, તૈયયમ્, ભતૂતમ્ િગરેરરે  
નાટ્યોના ‘આિાય્ક’મારં અનરે એમની કરેટલીક નાટ્યપ્રણાલીઓ, કમ્કકારંડી પ્રારરંભ 
િગરેરરે  તતિોમારં થરેરુકતૂતિુ ઘણી રીતરે સમાન છરે. ઊંચા મોટા રરંગીન મુગટો, મોં પર 
રરંગભતૂષા અનરે ડારંગરની ડારંડીઓ બારંધી બનાિરેલા ઊંચા ઊડતા ચવણયા, ખભરે 
મોટી ઊંચી એિી જ સુશોવભત પટિીઓનરે લીધરે તરેનારં પાત્રો દતૂરથી પણ જોઈ 
શકાય છરે. િીર અનરે રાક્ષસી પાત્રોના બુલરંદ જોમ-જુસસા અનરે ક્રોધ રજતૂ કરિા 
આ આિાય્ક ઉપયોગી બનરે છરે. ‘ટોંડાઇમરંડલમ્’મારં વયકત થતા શવકત-સરંપ્રદાયનુરં 
દ્રૌપદી અમમાની ભવકતમારં કયારરે  રૂપારંતર થયુરં એના સરંદભયો મળતા નથી, પરરંતુ 
શવકત-સરંપ્રદાયની કમ્કકારંડી પ્રણાલીઓ અનરે તૈયયમ્ અનરે ભતૂતમ્ જ રેિારં નાટ્યોનારં 
તતિો થરેરુકતૂતિુએ જાળિી રાખયારં છરે. દ્રૌપદી અમમા મરંકદર સામરે 20 કદિસ 
ચાલતી પતૂજામારં દસમરે કદિસરે દ્રૌપદી-વિિાિ થાય, એ પછી થરેરુકતૂતિુના કલાકારો 
પ્રથમ રજતૂઆત કરરે  અનરે અઢારમરે કદિસરે દુયયોધન-િધ સાથરે એ પતૂરુરં  થાય. 
દ્રૌપદી-વિિાિ પછી લાક્ષાગૃિ-દિન, બકાસુર-િધ અનરે અરંતરે દુયયોધન-િધ િગરેરરે  
પ્રસરંગો આિરે. નાટ્યપ્રસતુવતના સથળરે આિતા પિરેલારં કળાકારો દ્રૌપદી અમમાના 
મરંકદરરે  પ્રાથ્કના અનરે પતૂજા કરરે , રરંગભતૂષા શરૂ કરતારં પિરેલારં કોથુવિલાકુ (એટલરે 
કરે દીપ) સમક્ષ ફરીથી દ્રૌપદી અમમાની પ્રાથ્કના કરરે . પતૂિ્કરરંગ તરીકરે દરરોજ 
રરંગપતૂજા પણ કરિી આિશયક છરે.
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કિરણયકવશપુ : તવમળનાડનુુરં થરેરુકતૂતિુ

મૃદરંગના તાલથી આખા ગામનરે ખબર પડરે કરે ‘કતૂતિુ’ શરૂ થિાનુરં છરે. ગણરેશ 
અનરે બીજા દરેિોનુરં આિાિન કરીનરે નાટ્યપ્રસતુવત શરૂ થાય; પછી ‘વથરાઈ 
િરુડાલ’ નામરે ઓળખાતી યિવનકા લઈનરે બરે નટો પ્રિરેશરે, જ રેની પાછળથી કટિીયા-
કરણ (સતૂત્રધાર અનરે વિદતૂષકનુરં વમશ્ પાત્ર) ગાતો ગાતો પ્રિરેશરે અનરે તરે કદિસના 
નાટકની જાિરેરાત કરરે . (કટિીયમ્ એટલરે જાિરેરાત). કટિીયાકરણ આખી પ્રસતુવત 
દરવમયાન િાજર િોય, અનરે એ નાટક, પ્રસરંગો કરે પાત્રો અરંગરે ટીકા-કટપપણી 
કરરે , જરૂર પડરે તયારં સમજાિરે અનરે સથળ-સમયનરે પાર કરીનરે પ્રરેક્ષકો સાથરે સરંિાદ 
મારંડરે. ઓગણીસમી સદીના અરંતરે પ્રોસીવનયમ વથયરેટરમારં આ કટિીયાકરણ પાત્રનરે 
તવમળ નાટકોમારંથી સીધુરં ઉપાડી લરેિામારં આવયુરં િતુરં. રરંગસથળની પાછળ ગાયકો 
અનરે સરંગીતકારો બારંકડા ઉપર બરેસરે. નાટકનો આલરેખ નાટ્યમરંડળીના કદગદશ્કક 
(એટલરે મોટરેભાગરે તો કુટુરંબના િડા) પાસરે િોય. આમ તો પરેઢીદરપરેઢી પ્રસતુવતમારં 
સરંકળાયા િોિાથી નાટ્યપાઠ બધારંનરે લગભગ યાદ જ િોય. જોકરે નટો સરંિાદોમારં 
ખતૂબ છતૂ ટ લરે. નટો જ રે ગાય એનુરં ગાયકિૃરંદ પુનરાિત્કન કરરે ; નટો સાથરે ગાયકિૃરંદ 
પણ સરંિાદોની આપ-લરે કરરે . થરેરુકતૂતિુની અવભનયપદ્ધવત એની રરંગભતૂષા તથા 
તારસિરરે  થતા ગાયનની જ રેમ જ અવતશયોવકતભરી િોય છરે. નટો પગ પછાડતા 
અનરે િાથ ઉછાળતા રરંગસથળમારં ચાલરે, તયારરે  ચવણયાની જ રેમ કમરરે  બારંધરેલી 
ડારંગરની દારંડીઓથી તરેલના દીિા ફરફરરે  અનરે ચારંદની રાતરે ખુલા મરેદાનમારં 
એના સરંગીતથી જાદુઈ િાતાિરણ ખડુરં થાય. એ રીતરે લગભગ આખુરં મિાભારત 
ભજિાય; જ રેમારં દ્રૌપદી અમમાની ભવકત કરેનદ્રમારં રિરે. િીસમી સદીના મધયભાગ 
સુધી થરેરુકતૂતિુ અરંગરે કરંઈ જ સાકિતય ઉપલબધ નિોતુરં. એ પછી કૃષણ આયર અનરે 
નાટ્યકાર મુથુસિામીએ એની જાળિણી અનરે વિકાસ પ્રવત લોકોનુરં ધયાન દોયુિં. 
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જાણીતારં નૃતયારંગના પદ્મા સુબ્રમણયમરે પણ થરેરુકતૂતિુનો વિગતરે અભયાસ કયયો. 
કરચાડ્ક અમા્કનડો ફાસકા નામના વિદ્ાનરે એ પછી ‘મિાભારતનુરં વથયરેટર’ નામરે 
એનો સરંપતૂણ્ક અભયાસ કરી ખતૂબ નોંધપાત્ર દસતાિરેજ તૈયાર કયયો છરે.

દશાિતારી નાટક : મિારાષ્ટ ્રના પારરંપકરક નાટ્યસાકિતયનો પ્રકાર. તરેનરે 
દશાિતારી ખરેળરે કિરે છરે. આ પ્રકારનારં નાટકો દવક્ષણ કોંકણ અનરે ગોિામારં 
લોકવપ્રય છરે. નિો પાક ઊતયા્ક પછી િોળી સુધી વિવિધ ગામોમારં યોજાતી 
મરંકદરોની યાત્રામારં દશાિતારી નાટકો દવક્ષણ કોંકણ અનરે ગોિામારં ભજિાતારં. 
આ પ્રકારનારં નાટકોમારં વિષણુના દશ અિતારોની રજતૂઆત થાય છરે અનરે એ 
કારણરે એનુરં ‘દશાિતારી’ નામ પડ્ુરં છરે. આ નાટ્યપરરંપરા સાતમી સદીથી 
ચાલતી આિી છરે એિી એક માનયતા છરે. સતિરમી સદીમારં સરંત રામદાસ એમના 
’દાસબોધ’મારં દશાિતારી રમતોનો વનદદેશ કરરે  છરે, પરરંતુ એ િખતરે પ્રચવલત 
સિરૂપ વિશરે કશી માકિતી મળતી નથી. એક દૃવષ્ટએ આ નાટ્યપ્રકારનુરં મતૂળ 
કણા્કટકમારં છરે. કણા્કટકમારં યક્ષગાનની શૈલીમારં દશાિતારની કથાની રજતૂઆત 
થતી અનરે િજીય થાય છરે. મિારાષ્ટ ્રમારં આ નાટ્યપરરંપરા અઢારમી સદીથી થઈ. 
દશ અિતારોમારં મતસયાિતારથી કૃષણાિતાર સુધીના અિતારોની રજતૂઆત 
િોય છરે. પણ કતૂમ્ક, િરાિ અનરે પરશુરામના અિતારોનો વનદદેશ માત્ર ગીતો 
દ્ારા કરિામારં આિરે છરે. બુદ્ધ અનરે કવલક અિતારો દશા્કિિામારં આિતા નથી. 
મતસયાિતારમારં સરંકાસુરિધની િાત આિરે છરે. પણ સરંકાસુરનુરં પાત્ર ભયાનક 
દશા્કિિાનરે બદલરે વિદતૂષક જ રેિુરં રમતૂજ ઉપજાિરે એિુરં દશા્કિિામારં આિરે છરે. રામ 
અનરે કૃષણના અિતારોની અનરેક ઘટનાઓ વનરૂવપત થાય છરે. કૃષણાિતારની 
રજતૂઆતમારં રાધાનુરં પાત્ર મિતિનુરં િોય છરે. નાટકની શરૂઆત મધરાતરે થાય છરે 
અનરે સિાર સુધી એ ચાલયા કરરે  છરે.

દશાિતારમારં પતૂજારી, દાસી, ગણપવત અનરે સરંકાસુરનારં પાત્રો
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ઘણારં કોંકણી કુટુરંબોમારં દશાિતારીનો પાઠ ભજિિાની પરરંપરા ચાલતી 

આિી છરે. અવભનરેતાઓ તથા પ્રરેક્ષકો બરંનરે નાટક ભજિાતુરં િોય છરે તયારરે  પો-

તપોતાની રીતરે ભગિાનની આરાધના કરતા િોય છરે. આ નાટકની પ્રારરં વભક 

વિવધ મરંકદરના પતૂજારીના ઘરમારં થાય છરે. તયારં ધાવમ્કક વિવધ કરી, રરંગભતૂષા અનરે 

િરેશભતૂષા કરી, સરઘસ કાઢી મૃદરંગ –મરંજીરા િગાડતા, નાચતાગાતા, મરંકદરના 

સભામરંડપમારં તૈયાર કરરેલા મરંચ પર આિરે છરે. પ્રરેક્ષકો ભરેગા થાય તયારં સુધી 

મૃદરંગની જુગલબરંધી ચાલરે છરે. તરે સમયરે મરંજીરાિાદકો અધ્કચનદ્રાકારમારં રરંગમરંચ 

પર ઊભા રિરે છરે, સતૂત્રધાર બરાબર મધયમારં ઊભો રિરે છરે. મૃદરંગની જુગલ-
બરંધી પછી ગણપવત અનરે સરસિતીની સતુવત કરિામારં આિરે છરે. તરે પછી વિવિધ 

અિતારોની કથાની રજતૂઆત થાય છરે. બધી જ અિતારકથાઓમારં વિદતૂષકનુરં 

પાત્ર અતયરંત મિતિનુરં િોય છરે. એ પ્રરેક્ષકો જોડરે સતત સરંપક્ક રાખતો િોય છરે 

અનરે પ્રસરંગો પર ભાષય કયા્ક કરતો િોય છરે. નાટકની ભજિણીમારં કરેટલાક પ્રદરે-

શાનુરૂપ ફરેરફાર કરિામારં આિતા િોય છરે. સામાનય રીતરે નાટકની રજતૂઆતના 

પતૂિ્કરરંગમારં દશાિતારના પ્રસરંગો રજતૂ કરી ઉતિરરરંગમારં એકાદ પૌરાવણક કથા-
નકની રજતૂઆત કરાય છરે. ગણપવત, સરંકાસુર, અનય દરેિો અનરે રાક્ષસો જ રેિારં 

પાત્રો મિોરારં પિરેરરે  છરે. કથાઓની રજતૂઆતમારં શરૂઆતમારં સતૂત્રધાર ગીતોના 

માધયમથી કથાવનરૂપણ કરરે  છરે અનરે કથાનારં વિવિધ પાત્રો તતકાળ એમનરે જ રે 

સફુરરે  તરે રીતરે-ઉતસફતૂત્ક શૈલીમારં રજતૂ કરરે  છરે. એમારં સરંિાદોની જોડરે ભાિાનુકતૂળ 

નૃતય પણ થતુરં િોય છરે. આ પ્રકારની રજતૂઆતનરે કારણરે પૌરાવણક કથાનકમારં 

સમકાલીન તતિ ઉમરેરીનરે વયરંગય તથા ભાષય દ્ારા પ્રરેક્ષકોના વચતિનરે આકષ્કિાની 

તક નટોનરે સારંપડરે છરે.

દશાિતારીના મતૂળ પ્રયોગમારં સફરેદ િસ્ત્રનો પાશ્વ્કપટ લટકાવયો િોય, એિો 

સાદો રરંગમરંચ િોય છરે. યક્ષગાનની જ રેમ જ એમારં ખાસ પ્રકારની સજાિટ અનરે 

િરેશભતૂષાનો ઉપયોગ થાય છરે. પાત્રોની ગવતવિવધ લોકનાટયોની જ રેમ િરેગીલી 

િોય છરે અનરે નટોએ જ િાતાિરણ, કાય્કવયાપાર િગરેરરેનુરં સતૂચન કરિાનુરં િોય 

છરે. સારંપ્રત કાળમારં રરંગમરંચનુરં આધુવનકીકરણ થતુરં જાય છરે અનરે સફરેદનરે બદલરે 

રરંગબરેરરંગી પડદા તથા સજાિટની નિી તરકીબોનો ઉપયોગ થિા લાગયો છરે. 

વિજય તેંડલુકરવલવખત અનરે જબબાર પટરેલ કદગદવશ્કત ‘ઘાસીરામ કોતિાલ’ 

દશાિતારી શૈલીમારં લખાયરેલુરં અનરે ભજિાયરેલુરં આધુવનક નાટક છરે.
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િકરયાણાના સિારંગનુરં એક દૃશય

નૌટંકી-સિાંગ : લોકનાટ્યની પરરંપરામારં રામ અનરે કૃષણના ધોરી માગ્કથી 
ચીલો ચાતરીનરે જ રે નિા પરરંપરાગત નાટ્યપ્રકારો વિકસયા એમારં ઉતિરપ્રદરેશમારં 
‘નૌટરંકી’, રાજસથાન અનરે ઉતિરપ્રદરેશમારં ‘ખયાલ’, મધયપ્રદરેશમારં ‘માચ’ અથિા 
‘મરંચ’ અનરે િકરયાણા, ઉતિરપ્રદરેશ અનરે પરંજાબમારં ‘સિારંગ’ના નાટ્યપ્રકારો ગણિા 
જોઈએ. દરરેક પ્રદરેશવિશરેષ મુજબ ભાષા અનરે વિષયનુરં િૈવિધય િોિા છતારં 
એમની નાટ્યપ્રણાલી અનરે માળખામારં સામય જણાય છરે. રાસલીલા કરે રામલીલા-
ની જ રેમ એ મરંકદરોના પ્રારંગણમારં રજતૂ થિાનરે બદલરે શરેરીઓ અનરે મરેદાનોમારં રજતૂ 
થાય છરે. જોકરે રાસલીલા–રામલીલાની જ રેમ આ નાટ્યપ્રકારોમારં પણ કમ્કકારંડી 
પ્રારરંભ તો િોય છરે જ. ઐવતિાવસક રીતરે, ઓગણીસમી સદીની શરૂઆતથી 
િિરેલો આ નાટ્યપ્રકારોનો આરરંભ થયો જણાતો નથી.

સિારંગ એટલરે િરેશ. ઉતિર ભારતમારં લગ્ન જ રેિા પ્રસરંગોએ સ્ત્રીઓ અનરેક 
િરેશો ધરીનરે જ રે રજતૂઆતો કરતી એમારંથી સિારંગ વિકસયાનુરં મનાય છરે. િોળીના 
ઉતસિના ભાગ રૂપરે પરંજાબમારં ‘સિારંગ’ અનરે ‘ઝારંખી’ િજી પણ રજતૂ થાય છરે. 
િકરયાણામારં બરે જતૂથો િચચરે લારંબી પ્રશ્ોતિરીની પણ પ્રથા છરે. રાજસથાનમારં ઢો-
લામારુની કથા આ રીતરે રજતૂ થતી આિી છરે. ગામના ખુલા મરેદાનમારં એ રજતૂ 
થાય તયારરે  ઢોલ-નગારાથી કાય્કક્રમની જાિરેરાત થાય છરે. જાણીતારં કથાકાવયો કરે 
ઐવતિાવસક વિષયોનરે એમારં નાટ્યાતમક રૂપ અપાય છરે. સરંિાદોમારં સામાવજક 
કટાક્ષો તીવ્રતાથી રજતૂ કરિામારં આિરે છરે. એક નટ અનરેક પાઠ પ્રસતુત કરરે  
છરે. અઢારમી સદી સુધી એમારં સરંગીત અનરે કવિતાનુરં પ્રાધાનય િતુરં. એમારંથી 
ઉતિરપ્રદરેશમારં ‘નૌટરંકી’ અનરે રાજસથાનમારં ‘ખયાલ’ નામરે નાટ્યપ્રકારો વિકસયા. 
આજ રે ખયાલના અનરેક પ્રકારો ગણાિાય છરે : મરેિાડી, જયપુરી, શરેખાિતી, 
િાથરસી, ખયાલ િગરેરરે . ગારંધિ્ક ખયાલ વિશરેષ જાવત રજતૂ કરરે  છરે, જયારરે  ‘કથા-
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િાચક ખયાલ’ કરે ‘અવભનય ખયાલ’ પ્રસતુવતપ્રકાર સતૂચિરે છરે. તરે દરરેકનારં ભાષા, 
વિષય અનરે સરંગીતપ્રણાલીઓ તરેમજ તરેના મરંચનારં આકાર અનરે કદમારંય િૈવિધય 
જોિા મળરે છરે. આશરરે  1 મીટર ઊંચરે મરંચ બારંધિામારં આિરે, ચાર ખતૂણરે કરેળનારં થડ 
પારંદડારંથી સજાિિામારં આિરે અનરે દસ-બાર ફતૂટ ઊંચરે છાપરા જ રેિુરં િોય. પ્રરેક્ષકો 
ત્રણ બાજુ બરેસરે. સરંસકૃત વથયરેટરની જ રેમ એની જુદી જુદી બાલકનીઓનો ના-
ટ્યાતમક ઉપયોગ થાય. ઉપરના મરંચરે ચઢિા નટો સીડીનો ઉપયોગ કરરે . કયારરેક 
તો આિી બરે બાલકનીઓ િોય જ રે રાણી એવલઝબરેથના સમયની શરેકસવપયરની 
રરંગભતૂવમની યાદ અપાિરે. મશાલોથી તખતા પર અજિાળુરં મળરે. ‘ઉસતાદ’ નામરે 
ઓળખાતો કદગદશ્કક સામરે ખુરશી ઢાળીનરે બરેસરે. આ મરંચ-વયિસથામારં નાનો અનરે 
મોટો મરંચ અનરે ઉપરની બાલકની એમ ત્રણ રમણભતૂવમ િોય છરે. પ્રસતુવતના એક 
મકિના પિરેલારં એક સતરંભ એ સથળરે ખોડિામારં આિરે. નાટ્યશાસ્ત્રમારં ઉલરેખાયરેલ 
આ જજ ્કરા છરે. આ રીતરે પ્રસતુવતના સથળનુરં આરક્ષણ પણ થતુરં. નગારારં, ઢોલક 
અનરે મરંજીરા સાથરે ખયાલનો આરરંભ સતૂચિાય. બરંગાળના ‘જાત્રા’ પ્રકારની જ રેમ 
પ્રારરંભરે નૃતય કરિામારં આિરે. કરેટલારંક નાટ્યમરંડળો ગણરેશ કરે સરસિતીની િરંદના 
કરરે . કથાિસતુ અવત નાટકીય રીતરે રજતૂ થાય. એમારં વિદતૂષક જ રેિુરં પાત્ર પણ િોય. 
એ મુખય પાત્રો વિશરે ટીકા-કટપપણી કરરે  અનરે એમ લોકોનુરં મનોરરંજન થાય. પદ્ 
અનરે ગદ્ બરંનરેમારં સરંિાદો ચાલરે, પરરંતુ ગીત-સરંગીત અનરે નૃતયનરે ખતૂબ પ્રાધાનય 
મળરે. પુરુષો સ્ત્રીપાત્રો રજતૂ કરરે . રૂપમવણ, મરંગલ, િકરશ્રંદ્ર, નળદમયરંતી જ રેિી 
પુરાણકથાઓ; પૃથિીરાજ ચૌિાણ, અમરવસરંિ રાઠોડ જ રેિી ઇવતિાસકથાઓ; 
પઠાણ-શાિજાદી અનરે લૈલા-મજનતૂરં જ રેિી પ્રરેમકથાઓ રાજસથાની ખયાલના 
મુખય વિષયો ગણાયા છરે. નરવસરંિ ભગતની જીિનકથા પણ કયારરેક એમારં 
રજતૂ થાય છરે. િરેશભતૂષા અનરે રરંગભતૂષા પાત્ર-પ્રસરંગનરે અનરૂપ િાસતિિાદી િોય. 
છરેલારં દોઢસો િષયોમારં અનરેક ખયાલ નાટકો ઉપલબધ બનયારં છરે.

ભિાઈ

ભારતમારં બરે વિવશષ્ટ પ્રકારની નાટ્યશૈલીઓ ભરતમુવનના યુગથી ચાલી 
આિી છરે. એક તો એમણરે જ જ રેની વયાખયા કરી છરે તરે સરંસકૃત નાટ્યની અનરે 
બીજી જ રેનરે ‘ઉતિરતરંત્ર’ કિી છરે અનરે જ રેની વયાખયા કોિલ (એમનો વશષય) કરશરે 
એિુરં એમણરે પોતાના નાટ્યશાસ્ત્રમારં નોંધયુરં છરે તરે.

કોિલનો આ ‘ઉતિરતરંત્ર’ પરનો ગ્રંથ ઉપલબધ નથી. પણ ભરતમુવન-
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ના નાટ્યશાસ્ત્રના ટીકાકાર દસમી સદીમારં થઈ ગયરેલા અવભનિગુપ્તરે તરેમારંથી 
કરેટલાક નાટ્યપ્રકારોનો ઉલરેખ કયયો છરે અનરે એમણરે એ પ્રકારોનરે ‘નૃતયભરેદા:’ 
કિી િણ્કવયા છરે.

બારમી સદીમારં ભોજ રે પોતાના ‘શૃરંગારપ્રકાશ’મારં અવભનિગુપ્તરે િણ્કિરેલા 
પ્રકારો ઉપરારંત બીજા નિા પ્રકારોની વિશદ વયાખયા કરી છરે, જ રેની સરંખયા 14 
જ રેટલી છરે. તરેરમી સદીમારં ‘ભાિપ્રકાશ’ના કતા્ક શારદાતનયરે કહુરં છરે કરે તરેમણરે 
કોઈ એક નાટ્યગૃિમારં 30 પ્રકારના નાટ્યપ્રયોગો જોયા. તરે 30મારંથી 10 તો 
ભરતરે િણ્કિરેલા રૂપક પ્રકારો. બાકીના 20નરે તરેમણરે ‘નૃતયભરેદા:’ કિી એ બધાની 
વયાખયા કરી છરે. અવગ્નપુરાણમારં 19 જ રેટલા નાટ્યપ્રકારોનો ઉલરેખ મળરે છરે. િરે-
મચરંદ્રાચાયદે આ પ્રકારોનરે ‘ગરેય કાવય’ની સરંજ્ા આપી છરે. જયારરે  રામચરંદ્ર-ગુણચરંદ્રરે 
આ પ્રકારોનરે ‘અનયાવન રૂપકાવણ’ કિીનરે િણ્કવયા છરે. ચૌદમી સદીમારં વિશ્વનાથ 
આ નાટ્યપ્રકારોનરે ‘ઉપરૂપક’ એિી સરંજ્ા પ્રથમ િાર આપરે છરે અનરે તરે નામથી 
આ બધા પ્રકારો પછીથી ઓળખાિા લાગયા છરે.

આ ઉપરૂપકો દરેખીતી રીતરે જ ભરતના રૂપકપ્રકારોથી વભન્ન િતા. તરેનો 
પિરેલો તબક્ો તરે કોિલરે િણ્કિરેલા પ્રકારોનો. તયારપછી અવગયારમી–બારમી 
સદી અનરે ચૌદમી સદીની િચચરે નિા નાટ્યપ્રકારો જ રે થયા તરે બધા બીજા 
તબક્ાના. ભાિપ્રકાશનકારરે  િણ્કિરેલા 20 પ્રકારોનારં નામ આ પ્રમાણરે છરે : (1) 
તોટક, (2) નાકટકા, (3) ગોષ્ી, (4) સલાપ (5) વશલપક, (6) ડોમબી, (7) 
શ્ીગકદત, (8) ભાણ, (9) ભાણી, (10) પ્રસથાન, (11) કાવય, (12) પ્રરેક્ષણ, (13) 
નાટ્યરાસક, (14) રાસક, (15) ઉલોપયક, (16) િલીસ, (17) દુમ્કવલકા, (18) 
કલપિલી, (19) મવલકા, (20) પાકરજાતક. આ બધાય નાટ્યપ્રકારો નૃતયપ્રધાન 
અનરે કાવયપ્રધાન અનરે ગીતપ્રધાન િતા એટલુરં તો સપષ્ટ છરે. આ બધાય પ્રકારોનરે 
દસમી સદી પછીના શાસ્ત્રકારોએ ‘દરેશી’ નાટ્યપ્રકારો તરીકરે િણ્કિી સરંસકૃત 
નાટ્યપ્રકારોથી જુદા પાડ્ા છરે અનરે સરંસકૃત નાટ્યપ્રકારોનરે ‘માગથી’ કિીનરે તરે 
બરંનરે િચચરેની વભન્નતા સપષ્ટ કરી છરે.

અવગયારમી (?) સદીમારં આરંરિપ્રદરેશના સોમરેશ્વર નામક રાજિી પોતાના 
‘બસિપુરાણ’મારં ‘પ્રરેરણી’ નામક નિા પ્રકારનો ઉલરેખ કરરે  છરે અનરે આરંરિના 
જ કાકતીય િરંશના સમ્ાટ પ્રતાપરુદ્રના ગજસરેનાવધપવત જાય સરેનાપવતએ એક 
‘ચારણનૃતય’નો ઉલરેખ કયયો છરે અનરે િધુમારં ટીકામારં જણાવયુરં છરે કરે તરે ‘સુરા-
ષ્ટ ્ર’ના નૃતયગુરુઓનરે અનુસરરે  છરે અનરે તરેમારં ચારણ સ્ત્રીઓ પોતાના માથા પર 
કપડુરં ઘતૂરંઘટ જ રેમ નાખરે છરે. િજીય ચારણ સ્ત્રીઓ આમ માથા પર કપડુરં નાખરે જ 
છરે; પણ નૃતય કરતી િોય એિુરં જાણમારં નથી. પણ તરે જમાનામારં સૌરાષ્ટ ્રથી કોઈ 
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કારણરે કિજરત કરી ગયરેલી ચારણોની સ્ત્રીઓ નૃતય કરતી િશરે. જાય સરેનાપવત 
અનરે સોમરેશ્વર બરંનરેએ આિો ઉલરેખ કયયો છરે.

ગુજરાતની નજીકમારં વચતોડના મિારાણા કુરંભકણદે પોતાના ‘નૃતિસરંગ્િ’મારં 
પણ ‘ચારણનૃતય’નો અનરે તરેમના માથરે કપડુરં નારંખિાની વિવશષ્ટતાનો ઉલરેખ કયયો 
છરે. આમ, આમારંથી કરેટલાક ‘દરેશી’ નાટ્યપ્રકારો–ઉપરૂપકો ગુજરાત અનરે તરેની 
આસપાસના માળિા અનરે પવશ્મ રાજસથાનના પ્રદરેશોમારં પણ પ્રચવલત િશરે. 
તરેમનારં નામ આ પ્રમાણરે છરે : િલીસક (જ રે છરેક કૃષણના સમયથી ઊતરી આિરેલુરં 
છરે), પ્રરેક્ષણક, ચારણનૃતય, પરેરણી, રાસક, નાટ્યરાસક અનરે દરંડરાસક, લતારા-
સક તથા તાલરાસક. છરેલારં ત્રણનો ઉલરેખ ગુજરાતના જનૈ કવિઓએ કયયો છરે.

આ બધારં ઉપરૂપકો જ રે નૃતય અનરે સરંગીતપ્રધાન િતારં અનરે જ રેમનરે ‘દરેશી’ 
નાટ્યપ્રકારો તરીકરે િણ્કિિામારં આવયારં છરે, તરે સમય જતારં રાજદરબારો સુધી 
પિોંચી ગયારં અનરે શાસ્ત્રકારોએ તરેમનરે પણ શાસ્ત્રવનબદ્ધ કરી ‘દરેશી’ નાટ્યપ્રકાર 
સરંજ્ા આપી; એટલુરં જ નકિ, પણ તરે બધારં નાટ્યગૃિોમારં ભજિાિારં લાગયારં એિા 
ઉલરેખો છરે. જોકરે પ્રરેક્ષણક જ રેિા કરેટલાક પ્રકારો મુકતાકાશમારં પણ ભજિાતા 
િશરે. મોટાભાગના આ ‘દરેશી’ પ્રકારો રાજદરબારોમારં જતારં અનરે શાસ્ત્રવનબદ્ધ 
થતા, સામાનય જનતાનરે મનોરરંજનની ખોટ પડી. ચૌદમી સદી પછી એ ખોટ પતૂરી 
કરિા ભારતના અનરેક પ્રદરેશોમારં એક નિા અનરે ત્રીજા તબક્ાના નાટ્યપ્રકારોનો 
યુગ શરૂ થયો. િાલ ભારતના જુદા જુદા પ્રદરેશોમારં પ્રચવલત આ નાટ્યપ્રકારો 
પરેલા બીજા તબક્ાના નાટ્યપ્રકારો પરથી પ્રરેરણા પામીનરે નિસરંસકરણ પામયા 
િશરે એિુરં સિરેજ રે કલપી શકાય.

આ ત્રીજા તબક્ાના નાટ્યપ્રકારો લોકોની િધુ નજીક િતા, કારણ કરે તરેમારં 
દરેશી ઢાળો, દરેશી નૃતિ, લોકિાણી, લોકપિરેરિરેશ, લોકોનારં દરેિદરેિીઓ, તરેમનારં 
જ પુરાકલપનો(myths) નરે લોકસરંગીત અનરે લોકછરંદો િતારં અનરે તરેથીય વિશરેષ 
તો મુકતાકાશમારં ધરતી પર, ગ્ામજનોની મધયમારં તરે ભજિાતારં િતારં. આમ 
એ નાટ્યરૂપો લોકોની િધુ નજીક આવયારં નરે એમના જીિનના એક અગતયના 
ભાગરૂપ બની ગયારં.

આ છરેલા અનરે ત્રીજા તબક્ાના પારરંપકરક નાટ્યપ્રકારોમારંનુરં એક તરે 
ભિાઈ છરે. વસદ્ધપુરના ઔદીચય બ્રાહ્ણ કુળમારં જનમરેલા અસાઇત ઠાકર નામક 
કવિ-કથાકારરે  ભિાઈ પરરંપરા સથાપી. ચૌદમી સદીમારં ગુજરાત અનરે આજુબા-
જુના પ્રદરેશોમારં કરેટલાક નૃતિપ્રધાન નાટ્યપ્રકારો પ્રચવલત િતા અનરે તરેમનુરં િાવચક 
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ગરેયકાવયમય િતુરં. અસાઇતરે આ બધા પ્રકારોમારંથી પ્રરેરણા પામી એક નિા 
નાટ્યપ્રકાર ભિાઈનુરં સજ ્કન કયુિં િશરે; પણ તરે બીજા તબક્ાના નાટ્યપ્રકારોથી 
જુદુરં એ રીતરે પડરે છરે કરે તરેનુરં િાવચક ગરેય પદ્મારં તરેમ ગદ્મારં પણ છરે. ભારતના 
બીજા પ્રદરેશોના નાટ્યપ્રકારોમારં પણ પદ્ સાથરે ગદ્સરંિાદો એકરૂપ થઈ જાય છરે 
અનરે આ રીતરે તરે બીજા તબક્ાના નાટ્યપ્રકારોથી જુદા પડતા લાગરે છરે; એટલુરં 
જ નકિ, પણ બધાય મુકતાકાશમારં જ ભજિાય છરે અનરે કરેટલાકરે તો પોતાના 
નામ સાથરે જ ‘મુકતાકાશ’ નામ જડી દીધુરં છરે; જ રેમ કરે ‘બયલાટ’ (બયલ = શરેરી 
કરે ખુલી જગયા; આટ = નાટ્ય), ‘થરેરુકતૂતિ’ (થરેરુ = શરેરી કરે ખુલી ધરતી; કતૂતિ 
= નાટ્ય), ‘િીવથનાટ્ય’ (િીવથ = રસતો. તરેના ઉપર ભજિાતુરં નાટ્ય). ભિાઈનો 
ચાચર ચૉક (સરં. ચતુષક 3 ચચચર 3 ચાચર) પણ જાણીતો છરે.

અસાઇત ઠાકરનરે નિા નાટ્યસજ ્કન માટરે અનુકતૂળ િાતાિરણ મળી રિરે છરે 
વસદ્ધપુરની નજીકમારં. એ આનત્ક પ્રદરેશમારં િડનગર ગામ પખિાજી ઠરેકાથી અનરે 
રિાજ(લોકસારરંગી)ના સરંગીતથી ધમધમી રહુરં િતુરં. િળી તરેમણરે અણકિલિાડ 
પાટણનારં મરંકદરોમારં એક કાળરે ભજિાતારં સરંસકૃત નાટકો વિશરે પણ જાણયુરં જ િશરે 
અનરે પોતરેય કવિ અનરે કુશળ કથાકાર. આ બધા સુમરેળમારંથી સજા્કયુરં ભિાઈ 
નાટ્ય.

અસાઇત ઠાકરરે  360 ભિાઈ િરેશ લખયાની લોકિાયકા છરે. તરેમારં જતૂનામારં 
જતૂનો િરેશ ‘રામદરેિ’ કરે ‘રામદરેશ’નો િરેશ િોય એમ લાગરે છરે – તરેના કથનાતમક 
(narrative) સિરૂપથી અનરે િસતુગતૂરંથણીનરે કારણરે. િળી આ િરેશ પર િરેમચરંદ્રા-
ચાય્કના ‘વત્રષવષ્ટશલાકાપુરુષ’ની છાપ પણ િતા્કય છરે. ‘રામદરેિ’નો િરેશ એમણરે 
જ લખયો િશરે તરે નીચરેના ઉદાિરણ પરથી જણાય છરે :

‘પખાજી ઊભા પ્રરેમસુ રિાજી મન મોડ,

તાલગર ટોળરે મળો ભતૂરંગવળયા બરે જોડ,

ભતૂરંગવળયા બરે જોડ, આગળ રરંગલો ઊભો રહો,

ઈણી રીતરે અસાઇત ઓચરરે  રામદરેિ રમતો થયો.’

અસાઇતરે આિા માકિતીસભર કથનાતમક (narrative) િરેશો ઉપરારંત 
સામાવજક કુકરિાજો ઉપર પણ પ્રિાર કરતા િરેશો આપયા છરે. ‘કજોડા’નો િરેશ 
નાનકડા િર અનરે યુિાન પતનીના જીિનનો વચતાર આપરે છરે અનરે તરેમારં ‘રરંગાજી’ 
– રરંગલો એ બરેની િચચરેના સરંિાદોનરે જોડતો, િસાિતો, કટાક્ષ કરતો દરેખાય છરે.
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ઝરંડા ઝતૂલણ, ગુજરાતનુરં ભિાઈ

મોટાભાગના િરેશોમારં બરેથી ત્રણ પાત્રો એકસાથરે ‘ચાચર’મારં િોય છરે નાયક, 
નાવયકા અનરે મશકરો. આ મશકરો જુદા જુદા િરેશોમારં જુદા જુદા નામરે ઓળખાય 
છરે. ‘કાન-ગોપી’ના િરેશમારં સુખાજી નરે ‘ઝરંડા ઝતૂલણ’મારં તરે અડિા રૂપરે દરેખા દરે 
છરે, અનરે ‘જસમા ઓડણ’ જ રેિા નિા િરેશોમારં ફરી પાછો ‘રરંગલો’ દરેખા દરે છરે.

ભિાઈના િરેશોનરે નાટ્યસરંકલનની દૃવષ્ટએ કરેટલાક તબક્ાઓમારં વિભાવજત 
કરી શકાય : ‘રામદરેિ’ જ રેિા કથનાતમક (narrative) પ્રકારિાળો તબક્ો; 
જ રેમારં નાટ્યતતિ (dramatic element) સપષ્ટ દરેખાય છરે તરે ‘ઝરંડા ઝતૂલણ’િાળો 
તબક્ો અનરે પાછળથી જતૂની રરંગભતૂવમની જ રેના પર સપષ્ટ છાપ છરે, તરે ‘જસમા 
ઓડણ’ના િરેશિાળો તબક્ો.

ભિાઈ િરેશોમારં અસાઇતના યુગમારં મુવસલમ રાજયશાસનની ઝાઝી અસર 
દરેખાતી નથી; પણ પાછળથી લખાયરેલા િરેશોમારં મુવસલમ શાસનની અસર સપષ્ટ 
દરેખાય છરે. ‘ઝરંડા ઝતૂલણ’મારં ઊંઝાનો મુવસલમ સતૂબો યુિાન આિરે છરે. તરાિાટિાળી 
તરેજી િાવણયણ, જ રેનારં લગ્ન એક િૃદ્ધ સાથરે થયારં છરે તરે તરેના પ્રરેમમારં પડરે છરે. તરે 
ઉપરારંત ‘વમયારં બીબી’, ‘મવણયાર’, ‘જતૂઠણ’ અનરે ‘છરેલબટાઉ’ જ રેિા િરેશોમારં પણ 
મુવસલમ અસર છરે. નાનારં કિરંદુ રજિાડારંના ઠાકોરો વિશરેના િરેશોમારં ‘રાજા દરેઘણ’, 
‘િીકો વસસોકદયો’, ‘રામદરેિ’, ‘મવણબા સતી’ િગરેરરે  છરે. ધાવમ્કક િરેશોમારં ‘કાન-
ગોપી’, ‘કાળકા’, ‘પતાઈ રાિળ’, ‘ગણપવત’ જ રેિા િરેશોનો વનદદેશ કરિો જોઈએ. 
વિવિધ કોમોની ખાસ ખાવસયતો, ધરંધો, બોલી, રીતકરિાજો િગરેરરેનરે લગતા િરેશો 
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પણ છરે : કરંસારો, સરાવણયો, અડિો, િાળરંદ િગરેરરે  અનરે સામાવજક દતૂષણો 
ઉઘાડા પાડતા િરેશો ‘કજોડાનો િરેશ’, ‘બાિાનો િરેશ’ િગરેરરે  છરે. મોટા રાજિીનરે 
લગતા િરેશોમારં ‘સધરા જ રેસરંગ’ અનરે ‘જસમા ઓડણ’ના િરેશ જાણીતા છરે.

આ ઉપરારંત કરેટલાક પરચતૂરણ િરેશો છરે; જ રેિા કરે ‘િાદી’નો િરેશ, ‘મઢી’નો 
િરેશ, ‘કરેરિો ભોઈ’નો િરેશ, ‘પુરવબયા’નો િરેશ િગરેરરે .

આિા વિવભન્ન પ્રકારના, વિવભન્ન સતરના, વભન્ન વભન્ન કોમોનરે આિરી 
લરેતા િરેશો દ્ારા લોકોનરે જ્ાન, વશક્ષણ અનરે મનોરરંજન પતૂરુરં  પડાતુરં. જ રે યુગમારં 
વસનરેમા, ટી.િી., રરે કડયો જ રેિારં સમતૂિપ્રતયાયન(mass-communication)નારં 
સાધનો ન િતારં તરે યુગમારં આ ભિૈયાઓનો સામાવજક દરજજો ઊંચો િતો. 
તરેઓ જયારરે  ગામમારં પ્રિરેશતા તયારરે  ગામલોકો ઢોલ-નગારા સાથરે તરેમનુરં સામૈયુરં 
કરતા. ગામની બધીય કોમો તરેમારં સરંકળાયરેલી રિરેતી. કુરંભાર પાણીનુરં માટલુરં 
આપી જતો, િાળરંદ ‘િતુરં’ કરી જતો અનરે િરેશ-ભજિણી િખતરે િાથમારં તરેલની 
કતૂપી લઈ મશાલ સાથરે ચાચરમારં િાજર થતો. માળી ફતૂલ લાિતો. સ્ત્રીઓ પાણી 
ભરી લાિતી, તો કોઈ િરેશમારં કોઈ ગામલોક ખતૂટતુરં ઉપકરણ પણ પતૂરુરં  પાડતા 
અનરે કણબી સમાજના આવશ્ત િોિાથી તરેમનરે કણબીઓ ભોજન કરાિતા.

આમ ભિાઈ લોકજીિનના તાણાિાણા સાથરે િણાઈ ગઈ િતી અનરે પોતાની 
અનોખી છાપ પાડતી, મુકતપણરે વિિરતી િતી.

શાસ્ત્રકારોએ સરંસકૃત નાટકનરે રસપ્રધાન કહુરં છરે, જયારરે  ભિાઈ જ રેિા 
પ્રકારોનરે ભાિપ્રધાન કિીનરે િણ્કવયા છરે. આમ આ બરે વભન્ન પ્રકારનારં નાટ્યોમારં 
સરંસકૃત નાટકમારં િાકયાથા્કવભનયનુરં પ્રાધાનય છરે. જયારરે  ભિાઈ જ રેિા પ્રકારો 
‘પદાથા્કવભનય’પ્રધાન છરે. િાકયાથા્કવભનયમારં ગદ્પદ્ના દરરેક શબદનો સતૂક્મ 
અવભનય–આરંવગક, િાવચક, સાવતિક અનરે આિાય્ક દ્ારા પ્રકાવશત કરિામારં 
આિરે છરે. ભાિપ્રધાન નાટ્યપ્રકારો આખાય પદનો ભાિાથ્ક જ વયકત કરરે  છરે. 
પિરેલો પ્રકાર શાસ્ત્રવનબદ્ધ–શાસ્ત્રીય છરે, સતૂક્મ છરે, શૈલીવિવશષ્ટ (stylised) છરે 
અનરે તરે એનરે અનુરૂપ નાટ્યમરંડપમારં જ ભજિાય છરે. બીજો પ્રકાર મુકત છરે. સથતૂળ 
સતરનો અનરે લોકભોગય િોઈ જનિાણી, લોકવિચાર અનરે તરેમની લાગણીની 
િાચા જ રેિો તરે િોય છરે અનરે તરેથી તરે લોકોની િચચરે જ ધરતી પર રમાતો – રજતૂ 
થતો રિરે છરે. બરંનરેનારં સરંગીત-િાદ્, સાકિતય, ચારરેય અવભનય, નૃતિ, નાટ્યિસતુની 
ગતૂરંથણી, રરંગમરંચ – એ બધારંય પાસારંમારં વભન્નતા જોિા મળરે છરે. સરંસકૃત નાટ્ય 
બારંધરેલા માગ્ક પર જ વિચરણ કરરે  છરે; તરેથી તરેનરે ‘માગથી’ સરંજ્ા અપાઈ છરે. જયારરે  
બીજા પ્રકારો જુદા જુદા પ્રદરેશોમારં રજતૂ થતા િોિાથી અનરે લોકરરંગમારં તરબોળ 
િોિાથી તરેમનરે ‘દરેશી’ સરંજ્ા અપાઈ છરે.
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આમ છતારં ઉપયુ્કકત બરંનરે પ્રકારોમારં પ્રયોગની દૃવષ્ટએ કરેટલુરંક સામય 
પણ છરે; જ રેમ કરે, આકાશભાવષત–આકાશ તરફ જોઈ અગોચર પાત્રની િાત 
સારંભળી જિાબ આપિો; દતૂરના, મધયમ કરે વનકટના અરંતર માટરેનારં પકરભ્રમણો, 
સિગતોવકત િગરેરરે  જ રેિી નાટ્યપ્રયુવકતઓ(dramatic devices)મારં.

એટલુરં તો સપષ્ટ છરે કરે આ બરંનરે નાટ્યપ્રણાલીઓ અનરેક રીતરે વભન્ન િોિા 
છતારંય પરસપર આદાનપ્રદાનના સરંબરંધરે જોડાયરેલી િતી. ભરતરે જ કહુરં છરે કરે 
નાટ્યશાસ્ત્રમારં જ રે નથી તરે ‘લોક’મારંથી લરેિુરં. આનુરં એક ઉદાિરણ આ આપી શકાય 
: આજના પારરંપકરક નાટ્યપ્રકારોમારં અનરે ભિાઈમારં બરે જણ બરે છરેડા પકડીનરે 
જ રે પડદો રરંગસથળી પર લાિરે છરે તરેનો ઉપયોગ ભાસ પછીના નાટ્યપ્રકારોમારં 
સપષ્ટ જોિા મળરે છરે. ભિભતૂવતએ આ પડદાનરે ‘વચત્રયિવનકા’ કહો છરે અનરે તરેનો 
અનરેકવિધ ઉપયોગ સરંસકૃત નાટ્યકારોએ કયયો છરે, જ રે તરેમના રરંગવનદદેશનથી 
જાણી શકાય છરે ; જ રેમ કરે ‘प्रववशवत आसनस्थ:’. બરે જણ આ વચત્રયિવનકા 
દરિાજા પાસરે લઈ ઊભા રિરે. પાત્ર તરેની પાછળ પ્રિરેશ કરરે  અનરે રરંગપીઠ પર 
આિીનરે પાત્ર પોતાની નાટ્યવસથવત પ્રમાણરે ગોઠિાય અનરે પડદો ખસરેડી લરેિાય. 
આમ સરંસકૃત નાટ્યપ્રકાર અનરે અતયારરે  પ્રચવલત વિવભન્ન પ્રદરેશોમારં રજતૂ થતા 
તળપદા નાટ્યપ્રકારો વભન્ન િોિા છતારં ભારતીય સરંસકારોથી તરે તરબોળ છરે. 
પ્રાદરેવશક નાટ્યો પ્રાદરેવશક સિતિનરે જાળિી રાખનારા સારંસકૃવતક આવિષકારરૂપ છરે.

માિ-મંિ : મધયપ્રદરેશનુરં માચ કરે મરંચ રાજસથાની ખયાલનરે બિુ મળતુરં 
આિરે છરે. ગુરુ ગોપાલજી, બાલમુકુરંદ, કાલુરામ ઉસતાદ િગરેરરે  નાટ્યકારોએ 
પુરાણ અનરે ઇવતિાસની અનરેક કથાઓ લઈ એમારં સામાવજક કટાક્ષો કયા્ક છરે. 
જોકરે રાજા િકરશ્રંદ્ર સૌથી િધુ લોકવપ્રય છરે. ‘મરંચ’નો તખતો પણ ખયાલના મરંચનરે 
મળતો આિરે છરે અનરે એમારં પણ બરે સતર િોય છરે. મરંચ માટરે ખરંભથાપણ કરિામારં 
આિરે છરે. ગાયકો ‘ટરેક-કી પાટ’ પર બરેસરે. બીજારં લોકનાટ્યોની જ રેમ મરંચમારં પણ 
પતૂિ્કરરંગનરે સથાન છરે. એ પછી વભસતી પ્રિરેશરે, એની સાથરે ખરાસ િોય, નાટકનારં 
પાત્રોનો પકરચય એ પછી આિરે. માત્ર ગવત અનરે સરંિાદમારં ખાસ પ્રકારની શૈલી 
દરેખાય. નાટ્યપ્રસરંગનરે અનરૂપ ગીતસરંગીત િોય : છોટી રરંગત, બડી રરંગત, 
લરંગડી રરંગત, ઝતૂલા િગરેરરે . ઢોલક આ નાટ્યપ્રકારનુરં મુખય િાદ્ છરે. 

ખયાલની જ રેમ અિીં (નૌટરંકીમારં) ઊંચાનીચા સતરરે  અવભનય પથરાયો નથી. 
પરરંતુ શરેિીગલ કરે ગામની ખુલી જગયાઓમારં એની રજતૂઆત થતી િોય તયારરે  
મકાનોનારં છાપરારં કરે ઓટલાનો એમારં ઉપયોગ થતો રહો છરે. સરંગીતકારોના 
પ્રિરેશથી નૌટરંકીનો આરરંભ થાય છરે. એમારં તારિાદ્ો અનરે નગારારંની સરંગતરે ગીતો 
શરૂ થાય. કૃષણ, સરસિતી, વશિપતૂજાથી દરેિસથાપન થાય. અનરેક સથળરે આ 
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પ્રાથ્કનાઓ રાસલીલાનરે મળતી આિરે છરે. પછી સતૂત્રધાર જ રેિો ‘રરંગ’ પ્રિરેશરે અનરે 
નાટ્ય અનરે પાત્રોનો પકરચય આપરે. પછી ભિાઈનરે મળતા આિતા ચાર પરંવકતના 
ચબોલા ગિાય. દરવમયાન નગારાિાદન ચાલુ િોય. એ પછી પાત્ર-પ્રિરેશ થાય 
અનરે તરેઓ પદ્સરંિાદો પ્રસતુત કરરે . બધા પ્રરેક્ષકોનરે સરંિાદ સરંભળાય એ માટરે 
તખતાનરે ચારરે  ખતૂણરે જઈનરે દરરેક સરંિાદનુરં પુનરાિત્કન કરિામારં આિરે. નૃતય સાથરે 
એ પરાકાષ્ાએ પિોંચરે. અિધી, રાજસથાની, વ્રજભાષા અનરે ઘણી િાર ઉદતૂ્કમારં 
આ પદ્ો રજતૂ થતારં રહારં છરે. પદ્નરે કારણરે તરેઓ શૈલીપરકતામારં સરી પડરે છરે. 
એ જ તો એની તાકાત છરે. નૌટરંકીમારં વિદતૂષક જ રેિુરં પાત્ર ‘મુનશીજી’ ભજિરે છરે. 
એની કથાઓમારં શ્િણકુમાર, નળ-દમયરંતી, રામ-િનિાસ િગરેરરે  પુરાણકથાઓ 
અનરે સુલતાન ડાકુ, રરેશમી રૂમાલ, સ્ત્રીચાકરત્રય િગરેરરે  સરંબરંધી સામાવજક કથાઓ 
આિરી લરેિામારં આિરે છરે. ‘અખાડા’ પરરંપરામારં નૌટરંકીના નટોનરે નૃતય-સરંગીત-
સરંિાદની તાલીમ આપિામારં આિરે છરે.

આ લોકનાટ્યપ્રકારમારંથી િબીબ તનિીરરે  છતિીસગઢી બોલીમારં એ જ 
વિસતારમારંથી નટો લઈનરે અનરેક પ્રયોગો કયા્ક છરે અનરે જતૂની-નિી દરેશી-વિદરેશી 
કૃવતઓનરે એમારં ઢાળી છરે.

યક્ષગાન : પરરંપકરત લોકનાટ્ય પ્રકારોમારં કુવટિયાટિમની જ રેમ સરંસકૃત 
નાટકો અનરે ઘણરે અરંશરે નાટ્યશાસ્ત્રની નાટ્યપ્રણાલીનરે અનુસરતુરં કણા્કટકના ઉતિર 
અનરે દવક્ષણ કાનડા વજલાઓમારં પ્રચવલત નૃતયનાકટકાનુરં તરે લોકવપ્રય સિરૂપ 
છરે. તરેમારં પૌરાવણક કથાઓનારં પાત્રો િોિા છતારં સારંપ્રત સામાવજક વિષયો પર 
સુસરંગતતા જાળિીનરે આકરો કટાક્ષ કરિામારં આિરે છરે. કરેટલાક એનરે સોળમી તો 
કરેટલાક એનરે અઢારમી સદીથી શરૂ થયાનુરં માનરે છરે. સરંસકૃત અનરે કન્નડ સાકિતય 
તથા કમ્કકારંડી નૃતયસરંગીત-પ્રકારોમારં એનુરં પગરેરુરં  મળરે છરે. ‘પતૂિ્કરરંગ’, ‘વિદતૂષક’ 
અનરે ‘સથળ-સમય’ની એકતાનો અસિીકાર િગરેરરે  નાટ્યપ્રણાલીઓ સરંસકૃત 
રરંગભતૂવમનો પ્રભાિ દશા્કિરે છરે. પદ્, સરંગીત, નૃતય તરેમજ રરંગ અનરે િરેશભતૂષામારં એ 
કુવટિયાટિમનરે અનુસરરે  છરે; પરરંતુ િસત કરે નરેત્ર અવભનયમારં એ સરંસકૃત પ્રણાલીથી 
અલગ પડરે છરે. આરંરિપ્રદરેશ અનરે તવમળનાડ ુજ રેિારં પડોશી રાજયોમારં સાકિતય 
સાથરે પણ એનરે નાતો છરે. કરંઠોપકરંઠ કથા-ગાયનની પરરંપરાનરે નાટ્યરૂપ આપિાની 
જરૂરતમારંથી યક્ષગાનનો ઉદભિ થયાનુરં મનાય છરે. અઢારમી સદી સુધીમારં 
તો એના પ્રસતુવત-આલરેખો પણ ઉપલબધ થિા મારંડ્ા િતા. દવક્ષણ કાનડામારં 
સોળમી-સતિરમી સદીમારં રાજકીય-સામાવજક અવસથરતા િતી તયારરે  જાણરે એનરે 
પ્રતયુતિર આપિા રૂપરે આ નાટ્યપ્રકાર વિકસયા લાગરે છરે. એ સમયરે વશલપ, 
સથાપતય અનરે વચત્રકલાની આમપ્રજા સાથરેની ગારંઠ મિદરંશરે છતૂ ટી ગઈ િતી. તયારરે  
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િૈષણિ અનરે ભવકતસરંપ્રદાયના મધિાચાય્કના દ્તૈદશ્કનના પ્રચાર-અનુસરણમારં 
આ પરરંપકરત નાટ્યરે મિતિની ભતૂવમકા ભજિી િતી. આકદિાસી, ગ્ામ, નગર, 
રાજસતિા કરે મરંકદરોમારં એ સમયરે પ્રચવલત કમ્કકારંડી સરંગીત-નૃતય-પ્રકારોમારંથી 
એનો સીધો કોઈ વિકાસ થયાનુરં જણાતુરં નથી; તોપણ એ બધારંમારંથી જ રે કરંઈ 
ઉપયોગી લાગયુરં તરે યક્ષગાનમારં લરેિામારં આવયુરં. સતિરમી સદીમારં લખાયરેલ ‘સભા-
લક્ષણ-માટિ-ુપ્રસરંગ’મારં યક્ષગાનનો પ્રથમ ઉલરેખ મળરે છરે. આમ તો િીસમી સદી 
સુધી એનુરં લરેખન થતુરં રહુરં છરે. ભાગિતાર તરીકરે જાણીતી બ્રાહ્ણ કોમરે એની 
સાચિણીમારં મોટુરં પ્રદાન કયુિં છરે.

મિાભારતનુરં એક દૃશય : કણા્કટકનુરં યક્ષગાન

કરેરળના કુવટિયાટિમ્ કરતારં જુદી રીતરે મુકતાકાશ િરેઠળ એની પ્રસતુવત મરંચ 
પર થાય છરે. જોકરે અનરેક સથળરે ‘નાટક-નત્કકશાળાઓ’નો ઉલરેખ મળો છરે. 5થી 
6.5 મીટરના ચોરસ મરંચની ચારરેબાજુ ખોડરેલા થારંભલરે કરેળનારં પાનથી સુશોભન 
થાય, મરંચની િચચરે તરેલના બરે દીિડા િોય, મરંચનરે સામરે છરેડરે કરેનદ્રમારં નાટ્યપ્ર-
સતુવતનો આયોજક અનરે સતૂત્રધાર ભાગિતાર િાદ્-િાદકો સાથરે બરેસરે. મરંચની 
પાછળ નટો માટરે બરંધ નરેપથયગૃિ િોય; પાકની લણણી થઈ જાય પછી ગણરેશની 
પતૂજા બાદ કાનડાના લીલાછમ વિસતારો યક્ષગાનનારં ઢોલ-ત્રારંસારંથી ગાજી ઊઠરે. 
‘સભાલક્ષણ’ તરીકરે ઓળખાતા પતૂિ્કરરંગના ત્રણ ભાગ છરે. પિરેલારં નરેપથયગૃિરે 
ગણરેશ કરે મુખારંવબકાનારં પતૂજા-અચ્કન, પછી ભાગિતાર મરંચ પર શ્ોક ગાય, 
નાયક િનુમાન અનરે ભાગિતાર િચચરે સરંિાદ થાય તથા અરંતરે બાલગોપી અનરે 
કૃષણ-બલરામ નામરે જાણીતા બરે નત્કકો સાથરે ભાગિતાર શ્ોકપઠન કરરે . પછી 
સતયભામા અનરે રુવકમણી બનીનરે બરે સ્ત્રીઓ લાસય નૃતય આરરંભરે. એ જ રીતરે 
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પાત્ર-પ્રિરેશ માટરે બરે પાત્રોએ પકડરેલ યિવનકાનો જ યક્ષગાનમારં ઉપયોગ થાય 
છરે. કુવટિયાટિમની જ રેમ જ અિીં પણ ‘વનિ્કિણ’ પ્રયોજાય છરે. પારંચ પારંડિોના કોઈ 
પ્રસરંગમારં દરરેક પારંડિ ભાગિતારના શ્ોકગાન સાથરે એક પછી એક પ્રિરેશરે અનરે 
પછી તરેઓ પારંચરેય એકસાથરે પ્રિરેશી શકરે. ભાગિતારના ગાન સાથરે અનરે પાત્રો 
અનરે ભાગિતાર િચચરેના સરંિાદોની આપલરે દરવમયાન નટો આરંવગક અવભનય 
કરરે . િાથનો બિુ ઉપયોગ ન થતો િોિા છતારં, સરેનડરે અનરે મડ્ાલરે િાદ્ોના 
તાલરે એક પ્રકારની વિવશષ્ટ રજતૂઆતરીવતનો અનુભિ જરૂર થાય છરે. પાત્રપ્ર-
િરેશમારં નાટ્યશાસ્ત્રમારં સતૂચિરેલ ચાકર અનરે ગવત સમરણરે ચડરે. એમારં ગોળાકાર, 
અધ્કગોળાકાર અનરે ચતુષકોણ સજા્કય એ રીતરે પાત્રોની વસથવત-ગવત-રચના 
(composition) બિુધા પ્રયોજાય છરે.

યક્ષગાનનારં 60 જ રેટલારં નાટકો રામાયણ, મિાભારત અનરે ભાગિત પુરાણ 
પર આધાકરત છરે. ડૉ. વશિરામ કારરંથરે અઢારમી અનરે ઓગણીસમી સદીનારં 
બીજારં કરેટલારંક નાટકો પણ શોધી કાઢારં છરે. યક્ષગાનનારં રરંગ અનરે િરેશભતૂષા 
તથા મુગટથી નટો તદ્દન નિા જ અિતારરે  અિતરતા જણાય છરે. કૃષણ, અજુ ્કન 
કરે રામ જ રેિારં ધીરોદાતિ પાત્રો, ઇનદ્ર જ રેિા દરેિ, ગારંધિયો, ભીમ જ રેિો રુદ્ર પુરુષ, 
રાિણ કરે કુરંભકણ્ક જ રેિા રાક્ષસો િગરેરરે  માટરે ગુણદશ્કક રરંગ-િરેશભતૂષા થાય છરે. 
દવક્ષણ ભારતના પ્રવશષ્ટ અનરે પરરંપકરત બરંનરે નૃતયપ્રકારોમારં પાત્રોના માથા 
પરના મુગટોનુરં િરંમરેશારં વિશરેષ મિતિ રહુરં છરે. તરેરમી સદીથી સથાપતયકલામારં 
આિા મુગટોનો છતૂ ટથી ઉપયોગ થતો િતો. એ જ રીતરે મોં પરના ગુણદશ્કક રરંગો 
દ્ારા નટનરે સમુવચત પાત્રનુરં રૂપ મળરે છરે. એ પદ્ધવત જાપાનના કાબુકક, ચીની 
ઑપરેરા અનરે ભારતીય કુવટિયાટિમ્ અનરે કથકલીની રરંગભતૂષા – પ્રણાલીનરે મળતી 
આિરે છરે. મુગટો ઉપરારંત અનરેક પ્રકારનારં ઘરરેણારં, બાજુબરંધો િગરેરરે  પણ પાત્રોનરે 
પિરેરાિિામારં આિરે છરે. આજ રે યક્ષગાનનુરં જ રે નાટ્યરૂપ છરે તરે ‘યક્ષગાન બાયલાટા’ 
તરીકરે પણ જાણીતુરં છરે.

રામલીલા : રામકથા પર આધાકરત ગીત-સરંગીત-નૃતય-સરંિાદો કરે એનારં 
કરેટલારંક અથિા બધારં જ તતિોના વમશ્ણથી થતુરં નાટ્યાતમક મરંચન. ભારત 
અનરે મધય એવશયા તથા અવગ્ન એવશયાના દરેશોમારં ઈ. સ. પતૂ. 1000થી 800 
િષ્કથી, અનરે વનવશ્તપણરે િાલમીકક-રામાયણના સમય પિરેલારંથી, કથાકારો રા-
મકથાનરે પોતાનારં વિવશષ્ટ િણ્કનાતમક કરે નાટ્યાતમક માધયમોમારં ઉમરેરણ કરે 
કાટછારંટ સાથરે સદીઓથી રજતૂ કરતા રહા છરે. ઇનડોનરેવશયા, કમબોકડયા, થાઇ-
લૅનડ અનરે મયાનમાર(બમા્ક)નારં મરંકદરોમારં રામપતૂજા અનરે રામભવકત કરિા માટરે 
એની લીલાઓ ભજિાય છરે. એ દ્ારા લોકરરંજન પણ થતુરં રિરે છરે. દરરેક પોતાનરે 
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રામ માનરે; સીતા જ રેિી પતની, લક્મણ જ રેિો ભાઈ કરે િનુમાન જ રેિો સરેિક ઇચછરે. 
એથી એ આદશયો અનરે દૃષ્ટારંતો રજતૂ કરતી આ કથા આમ પ્રજાનરે મનભાિતી 
લાગતી રિી છરે અનરે એનામારં શ્દ્ધા જનમાિતી રિી છરે. એમારં સૌથી લોકવપ્રય 
પ્રકાર તો રામકથાનો. તરેમારં રામની કથાનુરં યથાતથ િણ્કન થાય અનરે અિાર-
નિાર ગીત-સરંગીત પણ પ્રયોજાય. તુલસીકૃત રામાયણ આ પ્રકારની પ્રસતુવત 
માટરેનો ઉતિમ મસાલો ગણાયો છરે. કથાકાર ગીત-સરંગીત સાથરે કયારરેક એકપાત્રી 
અવભનય-પ્રસતુવતની નજીક પણ પિોંચી જાય છરે; અિાજના અનરેક પ્રકારના 
આરોિ-અિરોિો કરતારં, બરેસીનરે કરે ઉતિરેજનામારં ઊભા થઈ જઈનરે થોડા આરંવગક 
અવભનય સાથરે આ કથા પ્રસતુત થાય છરે. કયારરેક તરેમારં બીજા નટો ઉમરેરાય 
છરે. મિતિના પ્રસરંગો કરે દૃશયોના ખરંડોમારં જરૂર પડરે તરેમ અનરેક પાત્રોનો દૃષ્ટારંત 
તરીકરે તરેઓ અવભનય કરરે  છરે. મુખય કથાકાર પાસરે, જ રે તરે પરરંપરાગત પ્રસતુવતનુરં 
િાદ્ રિરે છરે. ઓકરસામારં આિી પ્રસતુવતનરે ‘દાસકાઠી’ કરે ‘રામતાલી’ કિરેિાય 
છરે. આરંરિપ્રદરેશની ‘બુરકથા’મારં એનારં તતિો છરે. તરેલુગુ ભાષામારં બારમી સદીથી 
‘વદ્પદ રામાયણ’ રજતૂ થતુરં રહુરં છરે. એમારં િાલમીકક-રામાયણ કરતારં અનરેક જુદા 
પ્રસરંગો રજતૂ થાય છરે. દાખલા તરીકરે, રામ-િનિાસ પછી લક્મણ બરે િરદાનો 
મારંગરે છરે એની પતની ઊવમ્કલાનરે 14 િષ્ક સુધી વનદ્રા આિરે, અનરે પોતાનરે 14 િષ્ક 
વનદ્રા જ ન આિરે િગરેરરે . અવગ્ન એવશયાનારં રામાયણનારં રૂપારંતરોમારં રાિણ-પુત્ર 
ઇંદ્રવજત કરેનદ્રસથાનરે વબરાજ રે છરે. કન્નડ ભાષામારં ‘પમપા રામાયણ’ પણ આ રીતરે 
રજતૂ થતુરં રહુરં છરે. મલયાળમ ભાષા-વિસતારમારં ‘અધયાતમરામાયણ’ પ્રચવલત છરે. 
બરંગાળના કથાકારોનુરં રામાયણ થાઇલૅનડ અનરે મયાનમારની રામકથા સાથરે ખતૂબ 
મળતુરં આિરે છરે. મલરેવશયા, કમબોકડયા અનરે થાઇલૅનડમારં ‘િાયરંગ બૉલરેક’ નામરે 
ઓળખાતી કઠપતૂતળી-પ્રસતુવતમારં રામકથા આજ રે પણ રજતૂ થાય છરે. ઇનડોનરેવશ-
યામારં ‘િાયરંગ કુવલત’ કઠપતૂતળીઓ જાણીતી છરે.

પણ ‘રામલીલા’ સૌથી િધુ પ્રચવલત અનરે લોકવપ્રય તો ઉતિરપ્રદરેશમારં છરે. 
એમારં ખતૂબ નોંધપાત્ર તો િારાણસી પાસરેની રામનગરની રામલીલા. દશરેરાનરે 
કદિસરે રાિણનુરં પતૂતળા-દિન થાય એના એક મકિના પિરેલારંથી રામકથાના શ્રે-
ણીબદ્ધ પ્રસરંગોની દરરોજ િારમાળા રજતૂ થતી રિરે છરે, જ રેનરે વનિાળિા એકાદ 
લાખ ‘નરેમીઓ’ (રામકથા જોિાનો ‘વનયમ’ લીધો િોય તરેઓ) દરરોજ ભરેગા 
થાય છરે. રોજ સારંજ રે ત્રણ-ચાર કલાક એ જુએ છરે. તરેઓ સાથરે નાસતો-પાણી અનરે 
બરેસિાની નાની પાટલીઓ પણ લાિતા િોય છરે. મરેળા જ રેિુરં િાતાિરણ આખા 
નગરમારં ખડુરં થઈ જાય છરે. નગરમારં ત્રણ પ્રકારનારં સથળોએ તુલસીકૃત રામાયણ-
ના પ્રસરંગો રજતૂ થાય છરે : બારંધરેલી તૈયાર જગયાઓ (દશરથનો દરબાર, લરંકાની 
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અશોકિાકટકા), બારંધરેલી જગયાઓમારં ઉમરેરાતો સરંવનિરેશ (નદીકારંઠરે ‘કુકટર’ 
િગરેરરે ) અનરે ખાસ નિો તૈયાર કરરેલો સરંવનિરેશ (રાિણનો દરબાર િગરેરરે ). રામ-
નગરનુરં નાનુરં તળાિ પમપા સરોિર બનરે છરે અનરે નગરનુરં ઉદ્ાન 

રામનગરની રામલીલા

રામ-સીતાની પ્રથમ મુલાકાતનુરં સથળ બનરે છરે. દરરોજ બરે કરે ત્રણ પ્રસરંગો 
જુદરે જુદરે સથળરે રજતૂ થાય છરે અનરે બધા નરેમીઓ પાત્રો સાથરે સરઘસાકારરે  નીકળરે 
છરે. એિુરંય બનરે કરે કરેટલાક ‘નરેમીઓ’ રામ-સીતાના લગ્નપ્રસરંગરે સીતાના મારંડવિયા 
બનરે, તો બીજા કરેટલાક રામના જાનૈયા બનિાનુરં પસરંદ કરરે  ! બીજ રે િષદે તરેઓ 
આ ભતૂવમકા બદલી શકરે છરે. દસ-બાર િષ્કનારં છોકરારંઓનરે રામ-સીતા-લક્મણ 
જ રેિારં પાત્રોના અવભનયની તાલીમ આપિી શરૂ થાય છરે. દર બરેત્રણ િષદે આ 
નટો બદલાય છરે, પરરંતુ રાિણનો અવભનય એક જ નટ િષયો સુધી કરતો રિરે 
છરે. ઇંદ્રવજત જ રેિારં પાત્રોનારં વિશાળકાય પતૂતળારં બનાિિામારં આિરે છરે. પ્રસતુવત 
સમયરે એનો સતૂત્રધાર ચોતરફ બરેઠરેલા િજારો નરેમીઓનરે મોટરેથી ‘સાિધાન’ કરરે  
છરે, દસ-બાર ‘રામાયણીઓ’ તુલસીકૃત રામાયણમારંથી દોિરા ગાય છરે. એની 
આગળપાછળ નરેમીઓ રામ-સીતાની જય બોલાિરે છરે, પછી સતૂત્રધાર એ પ્રસરંગ-
ના સરંિાદો મોટરેથી બોલરે છરે અનરે પાત્રો (રામ-સીતા બનરેલા કકશોરો, રાિણ-પુત્ર 
ઇંદ્રવજતના પતૂતળા પાછળ ઊભરેલો નટ અનરે િનુમાનનુરં મિોરુરં  પિરેરરેલો નટ 
િગરેરરે ) પ્રસરંગોવચત સરંિાદો બોલરે છરે. ફરી રામ-સીતાનો જયકારો થાય છરે અનરે 
પછીના સથળરે જતારં પાત્રોનરે નરેમીઓ અનુસરરે  છરે. આ રામનગરના રામાયણનારં 
સથળો પરથી જ રે તરે વિસતારો ઓળખાય છરે : અયોધયા, લરંકા, પમપા સરોિર 
િગરેરરે . એ સરનામરે કાગળો પણ લખી શકાય છરે ! રામનગરના મિારાજા આ 
પ્રસતુવતનો ખચ્ક દર િષદે કરરે  છરે. રાજકુટુરંબમારંથી કોઈક સભય દરરોજ િાથી પર 
બરેસીનરે એકાદ પ્રસરંગરે તો અચતૂક િાજર રિરે છરે.

પરરંપરાગત રામકથાપ્રસતુવતનુરં આ સૌથી વિવશષ્ટ ઉદાિરણ છરે. એનારં 
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નાટ્યતતિોમારં કોઈ આભાસ, ચમતકાર કરે રિસયનરે સથાન નથી. બધારં બધુરં જાણરે 
છરે, અનરેક િાર વનિાળુરં છરે, એ સારંજ રે પણ રામાયણના દુિામારં જ રે િાત છરે એ 
જ એકાદ-બરે સરંિાદમારં સતૂત્રધાર બોલરે છરે અનરે એરેનુરં પુનરાિત્કન પાત્રો કરરે  છરે. 
આ એક પ્રકારનો કમ્કકારંડ (ritual) છરે. આખા ઉતિરપ્રદરેશમારં અનય નગરોમારં 
પણ આઠ-દસ કદિસની રામલીલાની પ્રસતુવતઓ થાય છરે અનરે તરે જોિા અનરેક 
લોકો ભરેગા ભળરે છરે – રામનગરની જ રેમ અનરેક સથળોએ રજતૂ થતી કમ્કકારંડ 
જ રેિી પ્રસતુવતથી મારંડી જતૂની રરંગભતૂવમના નાટક જ રેિી પ્રસતુવત સુધીના વિવિધ 
પ્રકારો એમારં જોિા મળરે છરે. કરેટલાક પ્રરેક્ષકો (દાખલા તરીકરે િારાણસીમારં) પરંદરરેક 
સથળરે રામલીલા રજતૂ થતી િોય તો પોતાનરે રસ પડરે એિા પ્રસરંગો જોિા માટરે 
અમુક વિસતારો કરે મરંડળીઓ પસરંદ કરીનરે ‘રામલીલા’ જોઈ શકરે. િિરે તો આ 
રામલીલા ઉતિરપ્રદરેશની બિાર પણ અનરેક સથળોએ રજતૂ થાય છરે. કૃષણલીલા 
પણ લગભગ એનરે જ અનુસરરે  છરે.

l
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7. રંગકસબ

દૃશયઆયોજન

દૃશયઆયોજનની કલાનો આરરંભ જાગવતક રરંગભવમ પર વરિસતી રરંગભતૂ-
વમના જમાનામારં એટલરે અરંધારયુગ(dark age) પછી થયો અનરે ગણના-પાત્ર 
વિકાસ નિજાગૃવતયુગ(renaissance)મારં થયો. ઇટાલીમારં સોળમી સદીમારં 
‘સવલ્કઓ’ નામનો દૃશયઆયોજક ખતૂબ જ ખયાવત પામરેલો. વરિસતી ધાવમ્કક નાટકો 
વમસટરી (mystery plays), વમરરેકલસ (miracles), મોરૅવલકટઝ (moralities) 
માટરે આકષ્કક, રરંગબરેરરંગી ચમતકારયુકત દૃશયબરંધો આયોજી નાટકની રજતૂઆત-
મારં એણરે ક્રારંવત આણી. ગ્ીક ટ્રજૅ રેડી માટરે મિરેલ, કૉમરેડી માટરે રસતો, અનરે સૅકટર 
નાટકો માટરે જ રંગલનારં તરેમજ બગીચાનારં પડદાદૃશયોનો ઉપયોગ સવલ્કઓએ પ્રથમ 
કયયો. સવલ્કઓ પાસરેથી આ રરંગકસબ શીખિા ઇવનરંગો જોનસ ઇંગલૅનડથી ઇટાલી 
ગયો અનરે ઇનગલૅનડના ‘કૉટ્ક માસક’ (CourtMasque) નામનારં ધાવમ્કક નાટકોમારં 
જોનસરે એનો કુશળતાથી ઉપયોગ કયયો. નાટ્યવનમા્કણજગતમારં તરંત્રજ્ કદગદશ્કક 
તરીકરે એ બરંનરેનુરં પ્રદાન મોટુરં છરે. નિજાગૃવતયુગનારં ધાવમ્કક ગ્ીક-રોમન નાટકો 
અનરે તયારપછીનારં રોમારંચક અવતનાટકોના જમાનામારં તરંત્રજ્-કદગદશ્કકોની જ 
બોલબાલા િતી. આિા તરંત્રજ્ો જ રરંગતરંત્રનુરં આયોજન કરતા અનરે તરેમનરે યોગય 
લાગરે તરે પ્રમાણરે નાટકમારં ફરેરફારો સતૂચિી પુનલદેખન કરાિતા. ઓગણીસમી 
સદીના અરંતમારં ‘િાસતિિાદરે’ રરંગતરંત્રમારં આમતૂલાગ્ ક્રારંવત કરી. અવભનય માટરેની 
પાશ્વ્કભતૂવમ ઊભી કરિાનરે બદલરે અવભનય માટરે પયા્કિરણ ઊભુરં કરિાના પ્રયતનો 
થયા. અનરે ઍડૉલફ આવપપયાએ દૃશયબરંધમારં ચીતરરેલા (painted) ‘વદ્વમવતયુકત’ 
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(two dimensional) પડદા અનરે ફલૅકસની જગયાએ ‘‘વત્રવમવતયુકત’’ (three 
dimensional) દૃશયોનો ઉપયોગ કયયો અનરે અવભનયમારં અવભનય ક્ષરેત્ર(acting 
area)નરે બદલરે ‘‘અવભનય અિકાશ’’(acting space)નો ઉપયોગ થિા લાગયો. 
કદગદશ્કકોની રરંગતરંત્રના ઉપયોગ વિશરેની અપરેક્ષાઓ વનવશ્ત થઈ અનરે એમની 
કલપના અનરે તરેમણરે કરરેલા અથ્કઘટન અનુસાર દૃશય-પ્રકાશનુરં આયોજન થિા 
લાગયુરં. કરેટલાક કદગદશ્કકો પોતરે એમનારં નાટકોનુરં દૃશય આયોજન કરતા. દાખલા 
તરીકરે ‘‘પ્રતીકિાદી’’ દૃશયબરંધના ઉદગાતા ‘ગૉડ્કન ક્રરેગ’ (Gordon Craig), 
વનસગ્કિાદી કદગદશ્કકો મરેવનરંજાઇનનો ડ્તૂક, આનદ્રરે આનતિારં અનરે િાસતિ 
કદગદશ્કક સતવનસલાિસકીના નામોનો વનદદેશ કરી શકાય. આધુવનક ભારતીય 
રરંગભતૂવમ પર િીસમી સદીમારં સુત સરેન, તાપસ સરેન, ઇબ્રાિીમ અલકાઝી, ગોિ-
ધ્કન પરંચાલ, પુ. શ્ી. કાળરે, વિજયા મિરેતા, દામતૂકેંકરરે , આનરંદ પૈ, યશિરંત કરેળકર, 
ગૌતમ જોશી, મનસુખ જોશી, માકિંડ ભટિ જ રેિા કદગદશ્કકોએ અનરે તરંત્રજ્ોએ 
દૃશય આયોજનની કલાનો વિકાસ કરાિિામારં અગતયનો ફાળો આપયો છરે.

દૃશયરિના (દૃશયબંધ, સવન્નિેશ : setting)

નાટકમારં જ રે બનરે છરે તરે ઘટનાનુરં સથળસતૂચન, એટલરે દૃશયરચના. એનરે દૃશય-
બરંધ અથિા સવન્નિરેશ પણ કિરેિાય છરે. સૌપિરેલારં પ્રરેક્ષકોનુરં ધયાન રરંગમરંચ તરફ 
આકષ્કિાનુરં કામ આ દૃશયબરંધ કરરે  છરે, જ રેથી િિરે અિીં બનશરે તરે વિશરેની ઉતકરંઠા 
પ્રરેક્ષકોના મનમારં ઊભી થાય. નટોના અવભનયનરે અથ્કપતૂણ્ક અનરે પ્રભાિી બના-
િિાનુરં કાય્ક દૃશયબરંધ કરરે  છરે. તરેથી દૃશયબરંધ એટલરે અવભનય માટરેનુરં પયા્કિરણ 
(environment) એમ પણ કિી શકાય. પાશ્ાતય જગતમારં ગ્ીક તરેમજ રોમન 
રરંગભતૂવમ પર સથળ સતૂચિિાનુરં કામ રરંગમરંચની સકીન ઇમારત (Skene Building) 
દ્ારા જ થતુરં િતુરં. તરેથી દૃશયની પાશ્વ્કભતૂવમ(background)મારં અવભનય કરિાની 
પરરંપરા પાશ્ાતય રરંગભતૂવમ પર ચાલતી આિી છરે. િાસતિિાદના આગમનથી 
એટલરે ઓગણીસમી સદીના અરંતમારં, દૃશયબરંધ દ્ારા અવભનય માટરેનુરં પયા્કિરણ 
ઊભુરં કરિાના પ્રયતનો થયા અનરે અવભનયમારં દૃશયબરંધનો પયા્કિરણ તરીકરે 
ઉપયોગ કરિાની જિાબદારી નટો પર આિી.

પ્રાચીન ભારતીય સરંસકૃત શાસ્ત્રીય રરંગભતૂવમ (Sanskrit Classical 
Theatre) પર અવભનય માટરેનુરં પયા્કિરણ ઊભુરં કરિાનુરં કામ નટના આરંવગક, 
અનરે િાવચક અવભનય દ્ારા જ થતુરં િતુરં. તરેથી ભરતપ્રણીત નાટ્યધમથી રીવતમારં 
દૃશયબરંધ અનરે તરેના ઉપયોગ વિશરે ભરતમુવનએ કારંઈ કહુરં નથી. પારરંપકરક 
(traditional) ભારતીય નાટ્યરૂપોમારં પણ નાટકનુરં પયા્કિરણ ઊભુરં કરિાની 
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જિાબદારી નટો જ ઉપાડતા આવયા છરે. ભારતમારં અરંગ્રેજોનુરં શાસન વસથર 
થયા પછી યુરોપીય રરંગભતૂવમના અનુકરણથી આધુવનક ભારતીય રરંગભતૂવમની 
શરૂઆત થઈ તયારરે  નાટકની ભજિણીમારં દૃશયબરંધનો ઉપયોગ થિા લાગયો. 
આજ સુધી મોટરેભાગરે ભારતીય/ગુજરાતી રરંગભતૂવમ પર દૃશયબરંધનો ઉપયોગ 
અવભનય માટરેની પાશ્વ્કભતૂવમ તરીકરે જ થતો આવયો છરે. િાસતિિાદી દૃશયરચ-
નાનો પણ પયા્કિરણ તરીકરે નકિ, પણ પાશ્વ્કભતૂવમ તરીકરે જ ઉપયોગ થયરેલો 
જોિા મળરે છરે. મુરંબઈ, િડોદરા, અમદાિાદ અનરે સતૂરતના પ્રયોગવનષ્ કલાકારો 
મયા્કકદત પ્રમાણમારં દૃશયબરંધનો ઉપયોગ પયા્કિરણ તરીકરે કરી શકયા છરે.

પ્રકાશ-આયોજન

નાટ્યવનમા્કણમારં અવભનય માટરે પતૂરક પયા્કિરણ ઊભુરં કરિાના દૃશયબરંધના 
કાય્કનરે પ્રકાશ–આયોજનથી પતૂણ્કતિ પ્રાપ્ત થાય છરે. રરંગભતૂવમના ઇવતિાસમારં 
નાટકની રજતૂઆત ખુલા રરંગમરંચ પર અનરે કદિસના અજિાળામારં થતી િતી, 
તયારરે  પ્રકાશ–આયોજનની આિશયકતા વિશરે રરંગકસબીઓ સભાન ન િતા. 
પણ નાટ્યપ્રયોગો જયારરે  બરંધ નાટ્યગૃિોમારં થિા લાગયા, તયારરે  રરંગમરંચ પર 
થતુરં નાટક પ્રરેક્ષકોનરે સારી રીતરે જોિા મળરે એ માટરે પ્રકાશસાધનોના ઉપયોગ 
વિશરે રરંગકસબીઓ સભાન થયા, અનરે દશ્કનીયતા માટરે પ્રકાશ આયોજ-
ન(lighting for visibility)ની શરૂઆત થઈ. પછી રરંગમરંચ પરનુરં દૃશય િધુ 
આકષ્કક એિમ્ સુનદર લાગરે એ િરેતુથી રરંગીન પ્રકાશનો ઉપયોગ પણ થિા 
લાગયો. પ્રકાશસાધનોથી મળતા પ્રકાશની તીવ્રતા(intensity) ઓછીિધતી 
કરિાથી રજતૂઆતની આકષ્કકતા િધરે છરે અનરે મનોિૈજ્ાવનક અસર માટરે પણ 
તરેનો ઉપયોગ થાય છરે એની જાણ થઈ. પણ પ્રકાશ-આયોજનનરે એક પકરપતૂણ્ક 
કલા તરીકરે પ્રવતષ્ા િીજળીની શોધ પછી, એટલરે િીસમી સદીમારં મળી, અનરે 
મરંદક (dimmers) રરંગમાધયમો (colour filters) તરેમજ પ્રકાશના િલનચલનના 
ઉપયોગથી પ્રકાશ-આયોજનની કલાનો વિકાસ થતો ગયો. િિરે તો ખાસ અસર 
માટરે કયારરેક લરેઝર કકરણોનો પણ ઉપયોગ પ્રકાશ-આયોજનમારં કરિામારં આિરે 
છરે. આધુવનક નાટ્યવનમા્કણ-તરંત્રમારં પ્રકાશ-આયોજનનુરં કાય્ક આ પ્રમાણરે છરે : (1) 
દશ્કનીયતા રરંગમરંચ પર જ રે બનરે છરે તરે પ્રરેક્ષકોનરે જોિા મળરે માટરે. (2) પ્રરેક્ષકોનુરં 
વચતિ આકષ્કિા માટરે. (3) રરંગમરંચ પર િાસતવિકતાની અસર ઊભી કરિા. 
(4) છાયા-પ્રકાશના યોગય વમશ્ણથી દૃશયમારં યથાથ્કતા લાિિા માટરે (lighting 
for plastic effect. (5) પ્રકાશ-આયોજનની મનોિૈજ્ાવનક અસર ઊભી કરિા 
(lighting for psycholgical effect). (6) પ્રકાશ-આયોજનથી દૃશયનરે પતૂણ્કરૂપ 
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આપિા અથિા માત્ર પ્રકાશ-આયોજનથી સરંપતૂણ્ક શય ભાસ ઊભો કરિા પ્રકાશ-
-આયોજન.

ભરત નાટ્યશાસ્ત્રમારં કરે નાટ્યવિશરેના કોઈ પ્રાચીન ગ્રંથોમારં પ્રકાશ-આયો-
જન વિશરે કારંઈ પણ લખયુરં નથી. પારરંપકરક રરંગભતૂવમ પર નાટકો જયારં રજતૂ થતારં 
તરે પ્રારંગણ, મરંકદર કરે સભાગૃિમારં મશાલ કરે દીિીનો ઉપયોગ થતો, પણ નાટ્ય-
પ્રયોગનરે જ પ્રકાવશત કરિાનો ઉદ્દ રેશ તરેની પાછળ ન િતો. આધુવનક રરંગમરંચ 
પર ભારતમારં દશ્કનીયતા આકષ્કકતા અનરે ચમતકાર બતાિિા પ્રકાશ-આયોજ-
નનો ઉપયોગ થતો આવયો છરે. પણ ઉપર બતાિરેલા િરેતુથી પ્રકાશ-આયોજનનો 
ઉપયોગ જિલરે જ જોિા મળરે છરે.

પ્રકાશ-આયોજકો

નાટ્યવનમા્કણમારં પ્રકાશ-આયોજકનુરં કાય્ક દૃશય-આયોજકના કાય્કનરે પતૂરક 
િોય છરે, કારણ અવભનય માટરે રરંગમરંચ પર યોગય પયા્કિરણ (environment) 
ઊભુરં કરિાનુરં કામ બરંનરે રરંગકસબીઓ સાથરે મળીનરે કરતા િોય છરે. એટલરે 
દૃશય-આયોજકો જ ઘણી િાર નાટક માટરે પ્રકાશ-આયોજન પણ કરરે  છરે. નાટક 
પ્રરેક્ષકોનરે બરાબર દરેખાય એ માટરે નાટ્યવનમા્કણમારં પ્રકાશ-આયોજન સદીઓથી 
ચાલતુરં આવયુરં છરે (દશ્કનીયતા visibility). ઍડૉલફ આવપપયા નામના પ્રકાશ-
-આયોજકરે પ્રકાશનારં રરંગ અનરે કદશાનો ઉપયોગ કરી દૃશય અનરે પાત્રનુરં યથાથ્ક 
છાયાપ્રકાશ સાથરે પ્રરેક્ષકોનરે દશ્કન થાય એિા પ્રયતનો કયા્ક અનરે તરેથી પ્રકાશનરે 
એક ખાસ પકરમાણ (dimension) મળુરં. દૃશયબરંધમારં િપરાતા ચીતરરેલા વદ્પ-
કરમાણી પડદાઓ પર દરેખાતો છાયાપ્રકાશ અનરે રરંગમરંચ પર િપરાતારં પ્રકાશ-
સાધનોથી મળતા છાયાપ્રકાશમારંની વિસરંગવત ઍડૉલફ આવપપયાએ કાઢી નાખી. 
વત્રપકરમાણી પાત્રો માટરે પયા્કિરણ પણ વત્રપકરમાણી િોિુરં જોઈએ એનો આગ્િ 
આવપપયાએ રાખયો અનરે વત્રવમવતયુકત પ્રકાશ-આયોજનનો ઉપયોગ કયયો. મનો-
િૈજ્ાવનક અસર માટરે દૃશયાભાસ માટરે, એટલરે સરંપતૂણ્ક દૃશયવનમા્કણ માટરે પ્રકાશનો 
ઉપયોગ કરિાની પિરેલ આવપપયાએ કરી. ભારતીય રરંગમરંચ પર પ્રકાશ-આયો-
જક તરીકરે બરંગાળી તરંત્રજ્ સુત સરેન અનરે તાપસ સરેનનુરં પ્રદાન ગણનાપાત્ર છરે. 
ખાસ કરીનરે દૃશય-ચમતકાર માટરે અનરે િાસતિ-દૃશયાભાસ માટરે તાપસ સરેનરે કરરેલા 
પ્રયોગો ગણનાપાત્ર છરે. આધુવનક ગુજરાતી રરંગભતૂવમ પર પ્રકાશ-આયોજન 
માટરે આઈ.એન.ટી.(મુરંબઈ)ના મનસુખ જોશી, ગૌતમ જૌશી, િડોદરાના યશિરંત 
કરેળકર, િરેમરંત શમા્ક અનરે રાજુ બારોટનુરં પ્રદાન ગણનાપાત્ર રહુરં છરે.
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ધિવન-આયોજન

નાટ્યવનમા્કણમારં ધિવન-આયોજનથી ધિવન અસરોનો ઉપયોગ બરે ત્રણ રીતરે 
થતો આવયો છરે. (1) િાસતવિક અસર/આભાસ ઊભો કરિો. દા.ત., િરસાદનો 
ધિવન, સાગરનારં મોજારં, દોડતી આગગાડીનો અિાજ ઇતયાકદ. (2) મનોિૈજ્ા-
વનક અસર પ્રભાિી બનાિિા. (3) પ્રરેક્ષકોનરે આકષથી આકષ્કણ ટકાિી રાખિા, 
િધારિા. (4) દૃશય/પ્રસરંગમારંનો વિરોધાભાસ સપષ્ટ કરિા. (5) અથ્કઘટન દ્ારા 
દરેખાયરેલા ઊંડા અથયો સપષ્ટ કરિા.

મરેઘગજ ્કના, િીજળીના કડાકા, પિનના સુસિાટા જ રેિી ધિવન-અસરો 
જોઈએ તયારરે  ઊભી કરી શકાય એ િરેતુથી પાશ્ાતય દરેશોનારં નાટ્યગૃિોમારં નરેપ-
થય(back stage area)મારં આિી અસરો નાટ્યપ્રયોગમારં જરૂર પડરે તયારરે  ઊભી 
કરી શકાય એ માટરે ખાસ બનાિરેલારં યનત્રો/સાધનો તૈયાર જ રાખિામારં આિરે છરે. 
નૈસવગ્કક ધિવનઓનુરં રરેકૉકડ્કગ કરી તરેમનો ઉપયોગ નાટકના પ્રયોગમારં કરિાના 
મોટાભાગના પ્રયતનો વનષફળ નીિડ્ા છરે. કારણ, નૈસવગ્કક ધિવનનુરં રરેકૉકડિંગ 
મતૂળ ધિવનની અસર ઊભી કરી શકતુરં નથી. દા.ત., પ્રચરંડ સફોટનુરં રરેકૉકડિંગ કરી 
તરે ટરેપરરેકૉડ્કર પર િગાડિાથી અપરેવક્ષત અસર ઊભી થતી નથી. તરે માટરે સામાનય 
રબરનો ફુગગો ફોડી તરેનુરં રરેકૉકડ્કગ ધીમી ગવતમારં આપણરે િગાડીશુરં તો અપરે-
વક્ષત અસર ઊભી કરી શકાય. આિી ધિવન-અસરોના આયોજન માટરે અદ્તન 
ઇલરેકટ્રૉવનક સાધનો અનરે કલપનાશીલ સજ ્કક કલાકાર(imaginative creative 
artist)ની જરૂર િોય છરે. નાટકનરે રસાનુરૂપ પાશ્વ્કસરંગીત આપી નાટકની મનોિ-ૈ
જ્ાવનક અસર, પતૂરક તરેમજ પ્રભાિી બનાિી શકાય છરે. ભારતીય શાસ્ત્રીય અનરે 
પારરંપકરક રરંગભતૂવમ પર િાદ્સરંગીત તરેમજ ગાયનનો ઉપયોગ રસપકરપોષ માટરે 
થતો િતો. ગાયનના ઉપયોગની બાબતમારં પાત્રો કયારરેક પ્રતયક્ષ ગાતારં અનરે 
કયારરેક સતૂત્રધાર કરે અનય ગાયકો પતૂરક ગાયન કરતા. પણ ગાયકો અનરે િાદકો 
રરંગમરંચ પર કારં તો રરંગશીષ્કમારં અથિા મતિિાકરણીમારં બરેસી સરંગીત પ્રસતુત 
કરતા. આધુવનક ભારતીય રરંગભતૂવમ પર પાશ્વ્કધિવન કરે પાશ્વ્કસરંગીતનો ઉપયોગ 
ભાગયરે જ સજ ્કનશીલ રીતરે થયરેલો જોિા મળરે છરે. ભારતીય શાસ્ત્રીય સરંગીત 
સિરમાધુય્ક પર આધાકરત િોય છરે અનરે એની અવભવયવકત ઉતસફતૂત્ક િોય છરે. 
પાશ્ાતય સરંગીત સિરમરેળના આધારરે  સજા્કય છરે, સરંગીતકારો સરંગીત લખરે છરે 
અનરે ગાયક-િાદકો લખરેલુરં સરંગીત પ્રસતુત કરરે  છરે. તરેથી પાશ્ાતય રરંગભતૂવમ પર 
નાટકો માટરે પાશ્વ્કસરંગીત લખાય છરે અનરે તરેનો અસરકારક ઉપયોગ થાય છરે. 
ભારતીય રરંગભતૂવમ પર કરેટલાક સજ ્કક સરંગીતકારો સિરમાધુય્ક (melody) અનરે 
સિરમરેળ(symphony)નો એકસાથરે ઉપયોગ કરી અસરકારક પાશ્વ્કસરંગીત િિરે 
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આપતા થયા છરે. દા.ત., બી. િી. કારનથ, ભાસકર ચરંદાિરકર, ભતૂપરેન િઝાકરકા, 
સતયવજત્ રરે , આવશત દરેસાઈ.

રંગભૂરા

નટનુરં પાત્રમારં બાહ રૂપારંતર કરિા માટરે િરેશભતૂષાની જ રેમ રરંગભતૂષાની જરૂર 
િોય છરે. ભરતરે નાટ્યશાસ્ત્રમારં િરેશભતૂષાની જ રેમ રરંગભતૂષા માટરે જ રે લખયુરં છરે તરે તરેની 
નાટ્યધમથી રીવતનરે અનુસરીનરે લખયુરં છરે. લોકધમથી રીવત વિશરેનો કોિલનો ગ્રંથ 
ઉપલબધ નકિ િોિાથી એ રીવતમારં રરંગભતૂષા કરેિી રીતરે થતી િશરે એ વિશરે આપણરે 
અરંદાજ જ કરિો રહો. શાસ્ત્રીય/અવભજાત સરંસકૃત રરંગભતૂવમ પર રરંગભતૂષા કઈ 
રીતરે કરિામારં આિતી એ વિશરે ‘કુવટિયાટિમ્’ તરેમજ ‘કથકલી’ના પારરંપકરક પ્ર-
સતુવતપ્રકારોથી કલપના કરી શકાય. અનય પારરંપકરક પ્રસતુવતપ્રકારોમારં િપરાતી 
રરંગભતૂષાથી લોકધમથી રીવતમારં અપરેવક્ષત રરંગભતૂષા વિશરે અરંદાજ બારંધી શકાય તરેમ 
છરે. નટનરે પાત્રનુરં રૂપ આપિા માટરે આમ તો રરંગભતૂષાની જરૂર િોય જ છરે. પણ 
નટ તરેના મતૂળ રૂપમારં જ પાત્રનો આભાસ ઊભો કરી શકરે તરેમ િોય તો પણ બધા 
પ્રરેક્ષકોનરે યોગય રીતરે પાત્ર દરેખાય માટરે રરંગભતૂષાની નાટ્યવનમા્કણમારં જરૂર િોય 
જ છરે. રરંગમરંચ પર કૃવત્રમ પ્રકાશનો ઉપયોગ અવનિાય્ક છરે. સફરેદ સતૂય્કપ્રકાશની 
સરખામણીમારં કૃવત્રમ પ્રકાશમારં લાલાશ સિરેજ િધારરે  િોય છરે. તરેથી કૃવત્રમ પ્ર-
કાશમારં પાત્રો/નટોનુરં રૂપ સિાભાવિક લાગરે એટલા પતૂરતી રરંગભતૂષાની જરૂર િોય 
જ છરે. પારરંપકરક ભિાઈમારં તરેમજ જતૂની રરંગભતૂવમ પર રરંગભતૂષા માટરે જલરરંગોનો 
(પાણીમારં ભરેળિરેલારં વિવિધ રરંગચતૂણયો અનરે પ્રાકૃવતક રરંગોનો, (ઉપયોગ કરિામારં 
આિતો. િિરે આધુવનક રરંગભતૂવમ પર રરંગભતૂષાના ચાર વિવિધ પ્રકારો પ્રચ-
વલત છરે : (1) રરેષારૂપ રરંગભતૂષા–પરેવનસલ અથિા બ્રશથી/પીંછીથી આ રરંગભતૂષા 
થાય છરે. દા.ત., આરંખ, ભમર, િોઠ, ચીતરરેલી દાઢીમતૂછ, સરકસના વિદતૂષકની 
રરંગભતૂષા િગરેરરે . આ પ્રકારમારં કોઈ પણ રરંગછાટા કરે છાયા-પ્રકાશના વમશ્ણની 
અસર (chiera scuro effect) શકય નથી. (2) જલ રરંગભતૂષા – ઉપર એ 
વિશરે લખયુરં છરે. રરેષારૂપ રરંગભતૂષાની જ રેમ જ આ રરંગભતૂષાથી રરંગછટા કરે છાયા-
પ્રકાશના વમશ્ણની અસર શકય નથી. (3) આભાસી રરંગભતૂષા અથિા તૈલી 
રરંગભતૂષા – આમારં િૅસરેલીન, તરેલ, મીણના વમશ્ણમારં રરંગચતૂણયો ભરેળિી બનરેલા 
પાયાભતૂત રરંગો અનરે રરંગછટાઓનો ઉપયોગ કરિામારં આિરે છરે. આ રરંગભતૂવમ 
દ્ારા છાયાપ્રકાશનુરં વમશ્ણ તરેમજ દૃવષ્ટભ્રમના તતિનો ઉપયોગ કરી શકાય છરે. 
(4) વત્રપકરવમત રરંગભતૂષા – રબર, કૉક્ક, ક્રપૅ િરેર (િાળ), લાકડાનો ભતૂકો જ રેિા 
પદાથયો ચોંટાડી ચિરેરાની રચનામારં ફરેરફાર કરિા. આ રરંગભતૂષાથી ચિરેરાના 
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મુકત અવભનય પર બરંધનો આિરે છરે. તરેથી નાટકમારં એનો અલપતમ ઉપયોગ 
કરિામારં આિરે છરે.

િેશભૂરા-આયોજન

નાટકમારં આિતારં વિવિધ પાત્રોના પિરેરિરેશ વિશરેની યોજના તૈયાર કરિી 
એટલરે િરેશભતૂષા-આયોજન. ભરતરે નાટ્યશાસ્ત્રમારં દૃશય-પ્રકાશના ઉપયોગ વિશરે 
કારંઈ લખયુરં નથી. કારણ, પયા્કિરણનુરં સતૂચન કરિુરં એ નટના કાય્કનુરં એક અરંગ 
િતુરં. અવભનય એટલરે કરે કવિએ/લરેખકરે લખરેલુરં નાટક પ્રરેક્ષકો સુધી લઈ જિુરં. 
ભરતમુવનએ માત્ર નટોના જ કાય્કનરે અવભનય કહુરં છરે એમ નથી. સમસત ના-
ટ્યકલાકારોના સિકાય્કથી નાટક પ્રરેક્ષકો સુધી લઈ જિાનુરં કાય્ક વસદ્ધ થાય છરે એ 
બધા જ કલાકારો અવભનય કરરે  છરે એમ ભરત માનરે છરે. એ અવભનયનારં ચાર 
અરંગો છરે : આરંવગક, િાવચક, સાવત્િક, અનરે આિાય્ક અવભનય. કારણ, નટનુરં 
પાત્રમારં બાહ રૂપારંતર (external adaptation) િરેશ-રરંગભતૂષા દ્ારા થાય છરે. 
પાશ્ાતય રરંગભતૂવમ પર પણ િરેશભતૂષાનરે નટનુરં પાત્રમારં બાહ રૂપારંતર કરિાનુરં એક 
સાધન જ માનિામારં આિરે છરે. રરંગભતૂવમના ઇવતિાસમારં એક જ િરેતુ ધયાનમારં 
રાખી િરેશભતૂષા-આયોજન થયરેલુરં જોિા મળરે છરે. એ છરે નટનરે પાત્રનુરં રૂપ આપિુરં. 
રરંગભતૂષા એનરે પતૂરક બનરે છરે. આમ તો અલરંકાર અનરે આભતૂષણોની ગણના 
પાત્રોની િરેશભતૂષામારં જ કરિામારં આિરે છરે. કરેટલારંક રરંગકમથીઓ એમ માનરે છરે 
કરે પાત્રોની કરેશરચના અનરે રરંગભતૂષાની ગણના િરેશભતૂષામારં જ કરિી જોઈએ.

આધુવનક નાટ્યવનમા્કણતરંત્રમારં િરેશભતૂષા દ્ારા જ રે કાય્ક સાધિામારં આિરે 
છરે, તરે છરે – (1) દશ્કનીયતા (visibility) – એટલરે દૃશય-પ્રકાશની રરંગયોજ-
નામારં પાત્રનુરં દશ્કન સિજતાથી થાય અનરે રરંગમરંચ પરની ઘટના તરફ પ્રરે-
ક્ષકોનુરં વચતિ આકવષ્કત થાય. (2) યથાથ્કતા (plastic effect) – પાત્રની 
ઊંચાઈ, જાડાઈ અનરે અનય બાબતોમારં નટનરે પાત્રનુરં રૂપ મળરે. (3) િાસતિલ-
ક્ષી અસર (realistic effect) – પાત્રના અપરેવક્ષત રૂપમારં નટનુરં રૂપારંતર થાય. 
(4) મનોિૈજ્ાવનક અસર (psychological effect) – અપ્રતયક્ષ રીતરે પાત્રના 
સિભાિધમ્ક વિશરેનુરં સતૂચન િરેશભતૂષા દ્ારા થાય અનરે તરેથી અવભનય અથ્કપતૂણ્ક, 
સતૂચક અનરે પ્રભાિી બનરે. (5) નાટકના કથાિસતુમારં પાત્રોનારં સથાન અનરે 
અરસપરસ સરંબરંધોનુરં સતૂચન થાય. (6) વનમા્કણશૈલીનરે અનુરૂપ િલનચલન 
તરેમજ કાય્કવયાપાર/િાિભાિ કરિાની દૃવષ્ટએ આિશયક પયા્કપ્ત આતમવિશ્વાસ 
નટોમારં વનમા્કણ થાય.

િરેશભતૂષાનારં કાયયો વિશરેના મુદ્દાઓનરે અનુલક્ષીનરે આધુવનક ભારતીય 
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રરંગમરંચ પર િરેશભતૂષા આયોજન થાય છરે ખરુરં . પણ ભપકો અનરે આકષ્કકતા પર 
જરૂર કરતારં િધુ ધયાન આપિામારં આિરે છરે.

િેશભૂરા

નાટ્યવનમા્કણની પ્રકક્રયામારં નટનુરં પાત્રમારં બાહ રૂપારંતર કરિા માટરે પાત્રની 
િરેશભતૂષાનુરં કાય્ક અગતયનુરં િોય છરે. ભરતમુવનએ તરેની ગણના આિાય્ક અવભ-
નયમારં કરી િતી અનરે તરે માટરે ખાસ વનયમો િતા તરે અનુસાર િરેશભતૂષા તૈયાર 
કરિાનુરં કામ કરિા એક ખાસ વયવકતની યોજના સતૂત્રધાર શાસ્ત્રીય સરંસકૃત 
રરંગભતૂવમના જમાનામા કરતો િતો, જ રે યોગય રરંગ અનરે ભાતનારં કપડારં સીિિાનુરં 
તરેમજ મુખિટા બનાિિાનુરં અનરે પાત્રોનારં ઘરરેણારં બનાિિાનુરં કામ કરતો અનરે 
પાત્રોની કરેશભતૂષાનુરં પણ ધયાન રાખતો િતો. પાશ્ાતય રરંગભતૂવમ પર નાટકના 
વનમા્કતા અથિા નટ કરે કદગદશ્કકના માગ્કદશ્કન િરેઠળ એકાદ દરજી આ કામ 
કરતો િશરે. પાત્રનરે આકષ્કક રૂપ આપિાની જ એની જિાબદારી રિરેતી િશરે. 
વરિસતી ધમ્કનારં ધાવમ્કક નાટકોના જમાનામારં નાટકનો તરંત્રજ્ કદગદશ્કક આ કામ 
સરંભાળતો િશરે.

પાત્રોની િરેશભતૂષામારં િાસતવિકતા લાિિાનો વિચાર ઇંગલૅનડમારં પ્રથમિાર 
ઓગણીસમી સદીમારં િરેન્ી ઇવિિંગ અનરે કરચડ્ક બબદેજ રે કયયો અનરે ઐવતિાવસક 
િાસતિ લાિિાની શરૂઆત મૅવનરંજાઇનના ડ્તૂકરે જમ્કનીમારં કરી. આમ તો ના-
ટ્યવનમા્કણમારં િરેશભતૂષા-આયોજકનુરં એક અગતયનુરં સથાન િીસમી સદીમારં જ 
વિકસયુરં એમ કિી શકાય. આધુવનક ભારતીય રરંગભતૂવમ પર િરેશભતૂષાનરે કલા-
તમક દરજજો આપિાનુરં કામ શ્ીમતી રોશન અલકાઝીએ કયુિં. ગોિધ્કન પરંચાલ 
અનરે કોકકલા મિાની પણ સારારં િરેશભતૂષા-આયોજકો િતારં. મુરંબઈમારં વચત્રકાર 
દ. ગ. ગોડસરે એક કુશળ િરેશભતૂષા-આયોજક િતા.

ગુજરાતનારં રરંગકસબીઓ

દૃશયબરંધ, પ્રકાશ, િરેશભતૂષા, રરંગભતૂષા, પાશ્વ્કસરંગીત અથિા ધિવનઅસર 
જ રેિારં રરંગતરંત્રનારં વિવિધ અરંગોમારં કલાતમક સજ ્કન અથિા આયોજન કરનાર 
રરંગકમથીનરે રરંગકસબી તરીકરે ઓળખિામારં આિરે છરે. રરંગતરંત્રની સામગ્ીનો વય-
િસાય કરનાર વયિસાયીનરે રરંગકસબી નકિ કિી શકાય. એટલરે નાટક માટરે 
દૃશયિસતુઓ (setmaterial and property), પ્રકાશસાધનો, કપડારં ભાડરેથી 
આપનારા વયિસાયીઓનરે રરંગકસબી નકિ ગણિા જોઈએ. ગુજરાતમારં જયારં 
જયારં રરંગભતૂવમની પ્રિૃવતિ ચાલરે છરે તયારં તયારં રરંગભતૂવમનરે પતૂરક કાય્ક કરનારા રરંગ-
કમથીઓ સાથ આપતા જ આવયા છરે. આિા રરંગકમથીઓમારં રરંગપકરવ્રાજક ગો-
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િધ્કન પરંચાલનુરં પ્રદાન ગણનાપાત્ર છરે. દૃશયબરંધ- આયોજન, િરેશભતૂષા, વથયરેટર 
આકક્કટરેકચરના એ એક શ્રેષ્ અધયાપક િતા અનરે રરંગભતૂવમનરે અનરેક વનષણાતો 
એમણરે આપયા છરે. રાષ્ટ ્રીય નાટ્યવિદ્ાલયમારં એ એક કુશળ નાટ્યવશક્ષક િતા. 
અનય ગુજરાતી કલાકારોનુરં રરંગતરંત્રમારં પ્રદાન આ પ્રમાણરે રહુરં છરે : કોકકલા 
મિાની – િરેશભતૂષા આયોજન; યશિનત કરેળકર – દૃશયબરંધ, પ્રકાશ અનરે િરે-
શભતૂષા-આયોજન; મનસુખ જોશી – દૃશય, પ્રકાશ, િરેશભતૂષા અનરે પારરંપાકરક 
કલા; ગૌતમ જોશી – દૃશય, પ્રકાશ, િરેશભતૂષા, લોકકલા; છરેલ પરરેશ – િરેશભતૂષા; 
નારણ વમસ્ત્રી – દૃશય આયોજન.

l
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8. U નાટકનું ભાિન અને વિિેિન

ભાિન

કળાના ક્ષરેત્રમારં કરેટલીક પ્રિૃવતિઓ – સજ ્કકનરે પોતાનરે માટરે आतमनसतु कामा् 
— મુખયતિરે પ્રિતદે છરે, જયારરે  અમુક એિી િોય છરે જ રે કરેિળ પરસમૈપદી િોય છરે. 
કવિતા કરે વચત્રનો દાખલો લો. કવિ કોનરે માટરે લખરે છરે ? વનજાનરંદ માટરે. પછી 
બીજારં તરેનો આનરંદ માણરે એ જુદી િાત છરે. એિુરં વચત્રકારનરે માટરે ગણાય. એ સિ-
યરંસફુરણાથી ઘણુરંખરુરં  મનમારં આિરેલા વિષયનરે રરંગ-રરેખામારં પ્રગટ કરીનરે આનરંદ 
મરેળિરે છરે. વચત્ર તૈયાર થયા પછી કવિતાની જ રેમ જાિરેરમારં મુકાતારં બીજા કળા-
રવસકો તરેનો આસિાદ લરે તરે અલગ િાત થઈ. કોઈના કિરેિાથી કરે નક્ી કરરેલા 
કાય્કક્રમનરે પકરણામરે કવિતા કરે વચત્રનુરં શુદ્ધ કલાકૃવત રૂપરે સજ ્કન થયુરં જાણયુરં નથી.

નાટકનો તરેનરે મુકાબલરે વિચાર કરીએ નરે પ્રશ્ પતૂછીએ : નાટક કોનરે માટરે ? 
લરેખક માટરે ? કદગદશ્કક માટરે ? નટ માટરે ? કોનરે માટરે ? લરેખકરે લખયુરં એ િાત 
સાચી; કદગદશ્કકરે તૈયાર કરાવયુરં એ િાત પણ સાચી; નટરે ભજવયુરં એ પણ સાચુરં. 
પણ જો પ્રરેક્ષક ન િોય તો ? પ્રરેક્ષક ન િોય તો બધાની મિરેનત નકામી જાય. 
પ્રરેક્ષકનરે લક્ષમારં રાખીનરે જ નાટક લખાય છરે, ભજિાય છરે અનરે તરેનુરં વનમા્કણ થાય 
છરે. નાટક એ મરંચનની કળા (performing art) છરે; વનયત કાય્કક્રમ મુજબ તરેનો 
પ્રયોગ તૈયાર થાય છરે અનરે નક્ી કરરેલરે કદિસરે અનરે સમયરે પ્રરેક્ષાગૃિમારં પ્રરેક્ષકો 
સમક્ષ તરેની રજતૂઆત થાય છરે. કવિતાના સજ ્કન માટરે આિો કોઈ સથળ-સમય કરે 
ભાિકથી બરંધાયરેલો કાય્કક્રમ વનયત થયરેલો િોતો નથી.

પ્રરેક્ષક નાટ્યપ્રયોગમારં બિુ મિતિનો ભાગ ભજિરે છરે. એ ચરેતનાનો ઝબકાર 
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ઝીલતો સામરેનો છરેડો (receiving end) છરે. નટરે સરંક્રવમત કરરેલો રસ પ્રરેક્ષક ઝીલરે 
છરે. િરેમચનદ્રાચાય્કના વશષય રામચરંદ્ર — ગુણચરંદ્રરે રચરેલા ‘નાટ્યદપ્કણ’મારં નાટકની 
સુરંદર વયાખયા આપરેલી છરે : પ્રરેક્ષકોના હૃદયનરે નચાિરે તરે નાટક. એ બતાિરે છરે 
કરે પ્રરેક્ષકનરે લક્ષમારં રાખીનરે જ નાટક લખાય છરે. કાવલદાસ વિદ્તસભાની સમક્ષ 
નાટક રજતૂ થિાનુરં છરે એ ભાન સાથરે લખરે છરે. પ્રસતાિનામારં आपररतोषाद् ववदुषाम् 
— વિદ્ાનોના સરંતોષનો િરેતુ પણ જણાિરે છરે. ભાિકના હૃદયનરે નચાિરે એિા બરે 
મુખય રસ : શૃરંગાર અનરે િીર. શૃરંગારનરે તો રસરાજ કહો છરે. કાવલદાસરે એ બરે 
રસો મુખયતિરે તરેનારં નાટકોમારં બિરેલાવયા છરે. પણ ભિભતૂવતએ ‘ઉતિરરામચકરત’ 
રચયુરં તરેમારં કરુણરસ પ્રધાન છરે. एको रस: करुण एव એમ આરરંભમારં જ રજતૂઆત 
કરી. પણ તરે ઊંડરે ઊંડરે જાણતો િતો કરે લોકોનરે કરુણ રસ ગમશરે નકિ એટલરે 
કિરે છરે કરે

उतपतस्तये मम कोऽवप समानधमा्य

कालोऽह्यमं ननरवनधवव्यपुला च पृथवी ।

વિશાળ પૃથિી પડી છરે, અનનત કાળ છરે. આજ રે આ પ્રરેક્ષકોનરે ભલરે મારુરં  
નાટક ન ગમરે, પણ કયારરેક, કોઈ સથળરે મારો સમાનધમા્ક ઉતપન્ન થશરે, આ 
કરુણ રસનો આસિાદ લરેનાર સહૃદય ભાિક આિિાનો છરે, એ શ્દ્ધા સાથરે આ 
નાટક રજતૂ કરુરં  છુરં. કરેટલીક કૃવતઓ એિી િોય છરે, જ રે એક જમાનામારં બિુ ચાલરે 
કરે પછી ભુલાઈ જાય. કરેટલીક એિી પણ િોય છરે, જ રે શરૂઆતમારં ઊપડરે નકિ, 
પણ પછી તરેનરે વિશરે રુવચ કરેળિાય. ભિભતૂવતએ બિુ ધીરજપતૂિ્કક આ િાકય કહુરં 
છરે. તરેણરે ‘સમાનધમા્ક’ શબદ પર ભાર મતૂકયો છરે. સમાનધમા્ક એટલરે કળાકારના 
હૃદય સાથરે પોતાના હૃદયનરે તાલ લરેતુરં કરી શકરે તરેિો સમસરંિરેદનશીલ પ્રરેક્ષક. આ 
સૃવષ્ટના કતા્કનરે માટરે એમ કિરેિાયુરં છરે કરે स   एकाकी न रमतये, તરે એકલો રમતો 
નથી, ઘણારં બધારંનરે સાથરે લઈનરે રમરે છરે. નાટકનો લરેખક, કદગદશ્કક કરે નટ એકલો 
આનરંદ લરેતો નથી, પણ એ દરરેક કલાકાર પ્રરેક્ષકમારં આનરંદનો સરંવિભાગ કરીનરે 
ધનયતા અનુભિરે છરે. બીજી બધી િસતુઓ િિેંચાય તો ઓછી થાય, પણ વિદ્ા 
અનરે આનરંદ િિેંચાય એટલરે િધરે. જ રેમ િધારરે  માણસો એનો ઉપભોગ કરરે  તરેમ 
આનરંદમારં િૃવદ્ધ થતી જાય છરે. લરેખક, કદગદશ્કક અનરે નટનો આનરંદ પ્રરેક્ષકના 
વિશાળ સમુદાયમારં — વભન્ન વભન્ન સતરના લોકોમારં — વિસતરતારં વિસતરતારં 
સાગરનારં મોજારંની જ રેમ ઊછળરે છરે.

રાજશરેખરરે  પ્રવતભાના બરે પ્રકાર ગણાવયા છરે : (1) કારવયત્રી અનરે (2) 
ભાિવયત્રી. કારવયત્રી એટલરે સજ ્કક પ્રવતભા, સજ ્કન કરરે  તરેિી શવકત (creative 
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genius). ભાિવયત્રી એટલરે ભાિન કરિાની શવકત. ભાિન કરિુરં એટલરે આસિાદ 
લરેિો, આનરંદ લરેિો, રસ માણિો. આનરંદ માણિા માટરે પણ શવકત જોઈએ, 
અવધકાર જોઈએ, યોગયતા જોઈએ. કળાનો આસિાદ લરેિા માટરે ભાિકનુરં રુવચ-
તરંત્ર કરેળિાયરેલુરં િોિુરં જોઈએ. ભારતીય તતિજ્ાનની એક વિશરેષતા એ છરે કરે તરેમારં 
સાધકના અવધકાર અનુસાર સાધનાનો ક્રમ દશા્કવયો છરે. અમુક યોગયતાિાળા 
માટરે કમ્કમાગ્ક, અમુકનરે માટરે ભવકતમાગ્ક અનરે અમુક થોડાકનરે માટરે જ્ાનમાગ્ક 
વનયત કરરેલો છરે. સાકિતય, કળા અનરે નાટકમારં પણ એ પ્રમાણરે, ભાિકોના સતર 
િોય છરે. પ્રિસનો માટરેનો પ્રરેક્ષકોનો એક િગ્ક, ધાવમ્કક રુવચિાળા પ્રરેક્ષકોનો બીજો 
િગ્ક, કરુણ નાટકોનો રવસક એક નાનકડો િગ્ક એમ જુદા જુદા િગ્ક િોઈ શકરે. 
પરરંતુ એ દરરેક િગ્કના પ્રરેક્ષકમારં સહૃદયતા અપરેવક્ષત છરે. નાટકનો રસ માણિાની 
સિ્કસાધારણ યોગયતા એટલરે સહૃદયતા, સમસરંિરેદનશીલતા. એનરે માટરે ભણરેલા 
િોિાની જરૂર નથી િોતી. પણ નાટકનરે સમજિાની સામાનય શવકત જોઈએ. 
‘સૌભાગયસુનદરી’નો ખરેલ ચાલતો િોય તો સુરંદરીનુરં પાત્ર જોતારં આ જયશરંકર 
નકિ પણ સુરંદરી જ છરે એિી પ્રતીવત સાથરે નાટકના પ્રિાિમારં તણાિાની સહૃ-
દયતા િોિી જોઈએ. રવસકનરે સાચુરં જ કહુરં છરે તરેમ કળાના ઉતકષ્ક અથદે જીિન 
નયોછાિર થાય; પણ કળાનરે ઝીલિા માટરે હૃદય ધરી દરેિાનારં િોય છરે. કલાનરે 
ખાતર વજ રંદગીનુરં બવલદાન દરેનારા શિીદોની જ રેમ કલા પ્રતયરે અવભમુખ થઈનરે 
તરેનરે ચરણરે હૃદય પાથરનાર સહૃદયો પણ જમાનરે જમાનરે પાકરે છરે. કલા જીિરે છરેરે 
આ શિીદો અનરે સહૃદયોની નયોછાિરી ઉપર.

એ સહૃદયતા કરેળિાય છરે શી રીતરે ? કલાપીએ કહુરં છરે તરેમ,

‘‘સૌનદયયો પામતા પિરેલારં સૌનદય્ક બનિુરં પડરે.’’

કલાનો આસિાદ લરેિા માટરે તરેના તરફ અવભમુખ થિુરં એટલરે કરે િળિુરં પડરે 
, એટલુરં જ નકિ, તરેની સાથરે તદ્રતૂપ થિુરં પડરે, એક પ્રકારની તનમયતા સાધિી પડરે: 
કવિ કરે નટ દ્ારા પ્રગટ થતા સૌનદય્કનરે પામિા માટરે આપણામારં રિરેલા સૌનદય્ક-
તતિનરે જાગ્ત કરિુરં પડરે. એ અરંદર પડરેલુરં તો છરે જ. સહૃદય સિાનુકરંપા દ્ારા 
એનરે જાગ્ત કરરે  છરે. કહુરં છરે નરે કરે Shakespeare appeals to Shakespeare in 
us. કવિ આપણામારં રિરેલા કવિનરે પ્રભાવિત કરરે  છરે. કવિ અનરે ભાિક બરંનરેમારં 
માનિતતિ રિરેલુરં િોય છરે. સહૃદયતા કલામારં રિરેલા માનિતતિનો વયાપક 
(universal) ભતૂવમકા પર અનુભિ કરાિીનરે આનરંદ આપરે છરે. નાટકમારં નટ દ્ારા 
અવભનીત થતી લાગણી કરે વિચાર આપણામારં રિરેલારં એ લાગણી કરે વિચારનરે 
ઉતિરેવજત કરીનરે રસાનુભિ કરાિરે છરે.
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લોકોનરે નાટકમારં આનરંદ કરેમ પડરે છરે એમ પતૂછીએ તો સામાનય સમ-
જિાળા સાકિતયના વિદ્ાથથી એમ કિરેશરે કરે નાટકમારં રસ વનષપન્ન થાય છરે 
માટરે. આ રસ શુરં છરે ? ભરતાચાયદે કહુરં છરે કરે વિભાિ, અનુભાિ અનરે સરંચારી 
ભાિથી પુષ્ટ થયરેલો સથાયી ભાિ તરે રસ. વિવિધ મીમારંસકોએ ભરતના આ સતૂત્ર 
પર ચચા્ક કરીનરે પોતપોતાનારં દૃવષ્ટવબરંદુ ઉપસાવયારં છરે. સથાયી ભાિ એટલરે ? 
મનુષયના હૃદયમારં પડરેલી મતૂળભતૂત િૃવતિરૂપ ભાિ. આપણામારં િસિાની, દુ:ખ 
પામિાની, પ્રરેમ કરિાની, ક્રોધ કરિાની, આશ્ય્ક પામિાની, શૌય્ક દાખિિા-
ની, ભય પામિાની, જુગુપસા અનુભિિાની અનરે શાનત થિાની મતૂળભતૂત િૃવતિ 
– લાગણી રિરેલી છરે. તરે બધા સથાયી ભાિ છરે. તરે સથાયી ભાિોનુરં નાટકમારં 
સઘન સિરૂપરે પ્રિત્કન થતારં અનુક્રમરે િાસય, કરુણ, શૃરંગાર, રૌદ્ર, અદભુત, િીર, 
ભયાનક, બીભતસ અનરે શાનત એમ નિ રસ વનષપન્ન થાય છરે. વિભાિ સથાયી 
ભાિની ઉતપવતિ અનરે ઉતિરેજનાના કારણ રૂપરે આિરે છરે. પ્રરેમના સથાયી ભાિના 
આલરંબન રૂપરે દુષયનત કરે શકુનતલા િોય તો તરે આલરંબન વિભાિ કિરેિાય. 
ઉભયના પ્રણયનરે ઉતિરેજનાર ચારંદની કરે િસરંતઋતુનુરં દશ્કન તરે ઉદ્દીપન વિભાિ 
કિરેિાય. સથાયી ભાિની ઉતપવતિનરે પકરણામરે થતી કક્રયાનરે અનુભાિ કિરે છરે. 
‘િરેણીસરંિાર’ નાટકમારં કણ્ક પ્રતયરે ક્રોધ કરતા અશ્વતથામાની આરંખો લાલ થાય તરે 
એનો અનુભાિ છરે. સરંચારી ભાિો એટલરે મુખય ભાિનરે અનુષરંગરે ઉદભિ પામીનરે 
ચાલયા જતા ભાિો જ રેમ કરે, પ્રરેમીજનનરે મળિાની થતી ઉતસુકતા, રોમારંચ, કૌતુક, 
વચનતા િગરેરરે . વિભાિ, અનુભાિ અનરે સરંચારી ભાિથી પુષ્ટ થઈનરે સથાયી ભાિ 
નટના અવભનયમારં રસરૂપરે પ્રગટરે છરે. અિીં કોઈ એમ કિરે કરે એ તો નટનો રસ 
થયો; તરેથી પ્રરેક્ષકનરે શી રીતરે રસ પડરે છરે ? એનો સાદો જિાબ એ છરે કરે પ્રરેક્ષક-
નરે નટની લાગણીનો ચરેપ લાગરે છરે. સહૃદય ભાિક ‘શાકુનતલ’ના ચોથા અરંકનુરં 
કનયાવિદાયનુરં દૃશય જોઈનરે ભાિવિભોર થઈ જાય છરે. કણિની મન:વસથવત જોઈનરે 
અનરેક સ્ત્રીપુરુષોની આરંખમારં આરંસુ આિરે છરે અનરે છતારં એ આરંસુની પાછળ રિરેલુરં 
દુ:ખ કલરેશ નકિ પણ આનરંદનો અનુભિ કરાિરે છરે. વયિિારમારં બનતા શોક-
જનક પ્રસરંગ અનરે નાટકમારં જોિા મળતા એિા પ્રસરંગ િચચરે આ મોટો ફરેર છરે. 
વયિિારમારં થતો દુ:ખદાયક અનુભિ તમનરે અરંગત રીતરે સપશથીનરે કલરેશ કરરે  છરે. 
નાટકમારં જોિા મળતુરં દૃશય દુ:ખનુરં સરંિરેદન તો જગાડરે છરે, પણ સરંસકારી જનનરે 
તરે પુન: પુન: આસિાદીનરે માણિાનુરં મન થાય તરેિુરં આિલાદક િોય છરે, કરેમકરે 
એમારં વયિિારનુરં વયિધાન (વિઘન) નડતુરં નથી, સિતિનુરં િળગણ નથી િોતુરં; એ 
સિ્કજનીન (universal) રૂપ ધારણ કરરે  છરે. માનસશાસ્ત્રીય દૃવષ્ટએ pleasure 
for me, pain for others એ પ્રકારની માણસની સિાથથી િૃવતિ કામ કરરે  છરે : 
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એમ અનરેક ખુલાસા આપિાના પ્રયતનો થયા છરે. શ્ી શરંકુક નામના મીમારંસકરે કહુરં 
છરે કરે નટનો ભાિ પ્રરેક્ષકનરે થાય છરે તરે વચત્રતુરગનયાય જ રેિો વયાપાર છરે. વચત્રમારં 
રિરેલા ઘોડાનરે જોઈનરે કોઈ પતૂછરે કરે આ સાચો ઘોડો છરે ? તો તમરે ‘ના’ કિરેશો. 
પણ પછી પતૂછરે કરે તો ખોટો છરે ? તો તમરે ‘િા’ નકિ કિી શકો. વચત્રકારરે  વચત્રની 
અરંદર ઘોડાનરે િાસતવિક ઘોડાની નજીક લાિીનરે મતૂકયો. નટની કળા રરંગભતૂવમ 
પરની સૃવષ્ટનરે પોતાની કલપનાનરે બળરે સતયતાનો એિો અધયાસ આપરે છરે કરે તરે 
નાટકનુરં સતય નટનરે ભાિ સાથરે સારંધી દરે છરે. આ તદ્રતૂપતામારં વયિિારની જડતા, 
કૃવત્રમતા અનરે કલરેશ કરતારં તતિો ઓગળી જઈનરે નાટકનુરં સતય કરેિળ આનરંદના 
અનુભિ રૂપરે પ્રિતદે છરે.

બીજી એક િાત. આપણરે નાટક જોિા જઈએ છીએ તયારરે  આપણાપણુરં 
ભતૂલી જઈએ છીએ. િુરં  અમુક વયવકત છુરં નરે અમુક સથળ-કાળમારં િસુરં છુરં એ 
િાતનુરં નાટક જોતારં વિસમરણ થાય છરે. સથળ, કાળ અનરે સિતિનુરં વિગલન થાય 
તરે પછી એક જ અવભજ્ાન રિરે : માણસ તરીકરેનુરં, સમવષ્ટના પ્રવતવનવધરૂપ 
સિ્કસાધારણ એિા ચરેતનાના સિરૂપ તરીકરેનુરં. નાટક જોિા જાઓ અનરે સતત 
વિચાર કયા્ક કરો કરે િુરં  અમુક વયવકત છુરં, આ નટ જ રે કરરે  છરે તરે બધુરં ખોટુરં છરે, એ 
ગમરે તરેટલા િાિભાિ કરરે , પણ િુરં તરેનાથી ચવલત થિાનો નથી, િસિાનો નથી, 
તાળીઓ પાડિાનો નથી. આિુરં જડ િલણ લઈનરે નાટક જોિા જિુરં એના જ રેિી 
બીજી મતૂખ્કતા કઈ ? કળાનો આસિાદ લરેિા માટરે અશ્દ્ધા કરે અસરંમવતનરે ઘડીભર 
સિરેચછાએ અળગી કરિી (willing suspension of disbelief) ઘટરે. માણસની 
અરંદર રિરેલા માણસ પર નાટકની અસર થયા વિના રિરેતી નથી.

નાટકમારં રિરેલા કટાક્ષ કરે પ્રિારનરે પોતાના પર ઓઢી લરેિા જ રેિી અસકિ-
ષણુતા સરંસકારી િગ્કમારં પણ જોિા મળરે છરે તયારરે  થાય છરે કરે સજ્જનોમારં સહૃદયતા 
સિાભાવિક િોિા છતારં તરેના પ્રિત્કનમારં ઘણી િાર અિરંતા અનરે સિાથ્ક વિઘનરૂપ 
નીિડતારં િશરે ?

માટરે જ, પ્રરેક્ષકરે પોતાનારં સિ્ક પ્રાકૃત િળગણો ઘરેર મતૂકીનરે વથયરેટરમારં જિુરં 
જોઈએ. મોટરે ભાગરે તરેનરે એિો કોઈ સભાન પ્રયતન કરિાપણુરં િોતુરં નથી. જો તરે 
સમધારણ (normal) પ્રકૃવતનો માણસ િોય તો ઉચચ કોટીના નાટકની અસર 
નીચરે તરેની પ્રાકૃતતા આપોઆપ સરી જાય છરે અનરે તરેનુરં રુવચતરંત્ર સરંસકારાતુરં જાય 
છરે; ‘ઉતિરરામચકરત’નુરં દૃષ્ટારંત લઈએ. સીતાનો તયાગ કયા્ક પછી શમબતૂકનો િધ 
કરિાનરે પ્રસરંગરે રામ પરંચિટીની મુલાકાત લરે છરે. એ િખતરે તરેમનરે તયારં સીતાના 
સરંગમારં ગાળરેલા કદિસો યાદ આિરે છરે. એ કિરે છરે,
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वकमवप वकमवप मनदं मनदमासक्ति्ोगा -

दववरललतकपोलं जलपतोरक्रमयेण ।

अलशल्थलपरररमभव्ापृतैकेकदोष्णो -

रवववदतगत्ामा रावरिरयेव व्रंसीत् ।। 

પરંચિટીના પથથર પર પોતરે અનરે સીતા બરેરેઠારં િતારં તરે િખતરે કરરેલી પ્રરેમક્રી-
ડાનુરં રામન સમરણ થાય છરે. કૈંક મરંદ મરંદ આસવકતથી પરસપર ગાલ અડાડીનરે, 
પ્રરેમિચનો બોલતારં બોલતારં દૃઢ આશ્રેષ દઈનરે બરેઠારં િતારં નરે રાવત્ર કયારરે  પસાર 
થઈ ગઈ તરેની ખબર પડી નકિ અથિા રાવત્ર જ ચાલી ગયરેલી, અમરે બરેઠારં રિરેલારં, 
એમ કિરે છરે. આ શ્ોક શૃરંગારરસનો છરે, પણ તરેમારંથી દ્રિરે છરે કરુણ. નિાનાલાલ 
કવિએ ‘ઇનદુકુમાર’ નાટકમારં કહુરં છરે તરેમ, સુખના સમરણમારં ઊંડુરં દુ:ખ રિરેલુરં 
છરે. રામનરે, સીતાની સાથરે ગાળરેલો આનરંદનો પ્રસરંગ સમૃવતમારં સજીિ થતારં, િરેદના 
જગાડરે છરે. નટ દ્ારા તરે અવભનીત થતારં પ્રરેક્ષક પર પણ તરેની એિી જ અસર 
થાય છરે. પછી તરે રામનુરં દુ:ખ રિરેતુરં નથી. મનુષયજાવતનુરં સિ્કસાધારણ દુ:ખ 
બની જાય છરે. તરેનરે અવભનિગુપ્તરે સાધારણીકરણની પ્રકક્રયા કિી છરે. નામ, રૂપ, 
સથળ નરે કાળનારં વિવશષ્ટ તતિો વિગવલત થતારં સિ્કજનીન (universal) તતિ 
મનુષયસામાનયના દુ:ખરૂપ તતિ મનુષયસમાજના પ્રવતવનવધરૂપ પ્રરેક્ષકનરે રસાનરંદ-
નો અનુભિ કરાિરે છરે. તરેમારં કલરેશ રિરેતો નથી, શુદ્ધ આનરંદરૂપરે જ તરે પ્રિતદે છરે. 
માનિજાવતની ચરેતના સાથરે વયવકતની ચરેતના આ રસાનુભિથી કિલોળા લરેતી 
લાગરે. માટરે જ તરે રસસમાવધના આનરંદનરે બ્રહ્ાનરંદસિોદર કહો િશરે નરે ?

એકરસટોટલરે ટ્રજૅ રેડીની ચચા્ક કરતી િખતરે પ્રરેક્ષકના વચતિ પર થતી તરેની 
અસર વિરરેચન કરે વિશોધન(katharsis)ની પ્રકક્રયા દ્ારા સમજાિી છરે. િૈદ્રે 
આપરેલુરં વિરરેચનચતૂણ્ક લરેિાથી મળશુવદ્ધ થઈનરે વનરામય વસથવત પ્રાપ્ત થાય છરે 
તરેમ ટ્રજૅ રેડી જોિાથી પ્રરેક્ષકના વચતિની અરંદર રિરેલી વિકૃવતઓ નીકળી જઈનરે 
િૃવતિઓનુરં વિશોધન થાય છરે. કલાનો આસિાદ એ રીતરે વિશુદ્ધીકરણનો વયાપાર 
છરે. એ પ્રકક્રયામારંથી પસાર થિા માટરે માણસ સમધારણ (normal) પ્રકૃવતનો 
િોય એટલરે બસ. નાટકની આ અસરનરે લક્ષમારં રાખીનરે જ કદાચ ગ્ીક સમાજ રે 
નાટક જોિાનુરં દરરેક વયવકતનરે માટરે ફરવજયાત કયુિં િશરે. આધુવનક મનોવિજ્ાનમારં 
વચકકતસાના એક પ્રકાર (drama therapy) તરીકરે નાટકનો સિીકાર થયરેલો 
છરે. અવભનિગુપ્તનો સાધારણીકરણનો અનરે એકરસટોટલનો આ વિશોધનનો 
વસદ્ધાનત એકબીજાની ઘણા વનકટ છરે.
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નાટ્યવિિેિન

નાટ્યરસની ચિ્કણા માટરે કોઈ નાટકના વિિરેચક કરે વશક્ષકની જરૂર પડતી 
નથી. કવિતા સમજિા માટરે એિી કોઈ સિાયની જરૂર પડરે, પણ નાટક તો 
તતકાળ સમજાઈ જાય નરે રસાનુભિ કરાિરે એિી કળા છરે. સમજાિનારની જરૂર 
પડરે એ નાટક વનષફળ. અરરે , નાટક માણિા માટરે અક્ષરજ્ાનની પણ જરૂર નથી. 
તરેમ છતારં નાટક જોનારારંઓમારં એક નાનકડો િગ્ક કલાવિદો, વિિરેચકો કરે વિચા-
રકોનો િોય છરે. રજતૂઆત કરનારાનુરં લક્ય સામાનય રીતરે આ અવધકારી પ્રરેક્ષકિ-
ગ્કની માનયતા કરે સરંમવત (recognition) મરેળિિા તરફ િોય છરે. જો એમ ન િોય 
તો િોિુરં જોઈએ. આ નાનકડો િગ્ક નાટ્યકલાનરે ધોરણરે પ્રયોગની પરીક્ષા કરીનરે 
તરેના ગુણદોષની ચચા્ક કરરે  છરે. તરેમણરે કરરેલુરં નાટ્યવિિરેચન કળાકારોનરે પ્રોતસાિન 
આપરે છરે અનરે વથયરેટરપ્રિૃવતિનરે િરેગ આપિામારં સિાયભતૂત થાય છરે. પ્રરેક્ષકોની 
રુવચ ઘડિામારં પણ નાટકોના પ્રયોગની સામવયકોમારં થતી સમીક્ષા મિતિનો 
ભાગ ભજિરે છરે. ઇંગલૅનડ, ફાનસ, ઇટાલી અનરે અમરેકરકા િગરેરરે  પાશ્ાતય દરેશોમારં 
તટસથ વનષણાતો દ્ારા સાવમયકોમારં વનયવમત નાટ્યવિિરેચન થાય છરે. એમારં પ્રગટ 
થયરેલા અવભપ્રાય પર શ્દ્ધા રાખીનરે મોટા ભાગના લોકો નાટક જોિા જાય છરે. 
તરેમારં તરેમનરે પસતાિુરં પડતુરં નથી.

વિકટર હતૂગોએ ત્રણ પ્રકારના પ્રરેક્ષકો ગણાવયા છરે : (1) વિિરેચક કરે નાટ્ય-
વિદોનો િગ્ક; (2) નાટકમારં રજતૂ થતી લાગણીઓની સાથરે ખેંચાતો િગ્ક. સ્ત્રીઓ 
અનરે કોમળ હૃદયિાળા ભાિકોનો એમારં સમાિરેશ થાય : (3) નાટકમારં સથતૂળ 
સરંઘષા્કતમક કક્રયા કરે ઘટના બનતી િોય તરે જોિાનરે ઉતસુક િગ્ક. આ ત્રીજો 
િગ્ક મોટો િોય છરે. નાટકમારં કરેિી મારફાડ કરે લડાઈ જામરે છરે તરે અથિા તો 
પ્રરેમપરાક્રમો કરેિારં થાય છરે તરે જોિા માટરે મોટા ભાગના લોકો આિરે છરે. બધા 
દરેશોમારં સામાનય રીતરે પ્રરેક્ષકોના મોટા િગ્કનરે યુદ્ધ અનરે પ્રરેમના સરંઘષ્કની કથા 
વપ્રય લાગરે છરે. દરેશરે દરેશરે તરેની રજતૂઆત જુદી િોય તરેમ જ રે તરે દરેશની સારંસકાકરક 
પરરંપરા અનુસાર પ્રરેક્ષકની અપરેક્ષા પણ જુદી જોિા મળરે. સારંસકૃવતક પરરંપરાએ 
બારંધી આપરેલારં ધોરણો પ્રજાની રુવચના પાયામારં પડરેલારં િોય છરે.

નાટક, ચલવચત્ર અનરે સભામારં પ્રરેક્ષક કરે શ્ોતાનો પ્રવતભાિ વિવિધ રીતરે પ્ર-
િતદે છરે. ત્રણરેમારં ઘણુરંખરુરં  વયવકતગત ચરેતના લુપ્ત થઈનરે ટોળાની સામતૂકિક ચરેતના 
કામ કરતી દરેખાય છરે. સભાના શ્ોતાિગ્કનો પ્રવતભાિ ઘણી િાર િકતા અનરે 
શ્ોતા િચચરેના સરંિાદ કરે િાદ-પ્રવતિાદરૂપ પ્રિતદે છરે. તરેમારં કલાની સુઘડ રજતૂઆત 



8. U નાટકનુરં ભાિન અનરે વિિરેચન 275

https://gujarativishwakosh.org/ebooks

અનરે કલાકારની ચરેતનાના સપશ્કથી થતો આનરંદ ભાગયરે જ મળરે. ચલવચત્ર અનરે 
નાટકમારં એિો આનરંદ મળરે છરે, પણ બરંનરેનુરં પ્રિત્કન વિવભન્ન િોય છરે. ચલવચત્રનો 
પ્રરેક્ષકસમુદાય વચત્ર સિપનમારં જોતો િોય એિી વસથવતમારં િોય છરે. તરેની તાળીઓ 
કરે તરેના િાકોટા-છાકોટાની કશી અસર ચલવચત્રમારંનારં નટ-નટી ઉપર થતી નથી, 
કરેમ કરે ચલવચત્રનુરં યારંવત્રક પ્રક્ષરેપણ થતુરં િોય છરે. ચલવચત્રમારં અદાકારોનો પ્રરેક્ષકો 
સાથરે જીિરંત સરંબરંધ બરંધાતો નથી. નાટક રરંગભતૂવમ પર જીિરંત (live) સિરૂપરે પ્રગટ 
થતુરં િોિાથી અદાકાર અનરે પ્રરેક્ષકના અનુકતૂળ કરે પ્રવતકતૂળ પ્રવતભાિની અસર 
નટ પર પડ્ા વિના રિરેતી નથી. જતૂના િખતમારં ધરંધાદારી રરંગભતૂવમ પર ગિાતારં 
ગીતો તથા ‘ટબૅલો’ જ રેિારં દૃશયોનરે ‘િનસ મૉર’ મળતો, જ રે આજ રે ભલરે કળાિીન 
અનરે કૃવત્રમ લાગરે, પણ અદાકાર અનરે પ્રરેક્ષકનરે સારંધતા જીિતા તારની એ સાિરેદી 
પતૂરરે  છરે. આજ રે ‘પ્રોસીવનયમ આક્ક’ િગરના તખતા પર નાટક ભજિાતારં પ્રરેક્ષક 
સાથરેનો અદાકારનો સરંબરંધ િધુ ઘવનષ્, અનૌપચાકરક અનરે અથ્કપતૂણ્ક બનયો છરે. 
વસનરેમા અનરે ટરેવલવિઝનની સપધા્કમારં આજ રે રરંગભતૂવમ ટકી રિી છરે તરેનુરં મુખય 
કારણ નાટકની જીિરંત રજતૂઆત અનરે પ્રરેક્ષક સાથરે બરંધાતો કલાકારનો જીિરંત 
સરંબરંધ છરે.

ગુજરાતમાં નાટ્યવિિેિન : નાટ્યપ્રત તથા પ્રસતુવતની પ્રકક્રયા 
નાટ્યસજ ્કનના ક્રવમક અનરે પતૂરરેપતૂરા વનણા્કયક તબક્ા િોિા છતારં મરંચનમારં જ 
નાટ્યકલા અનરે કસબ પતૂણ્કતા પામતારં િોિાથી નાટ્યવિિરેચન માટરે ‘રરંગભતૂવમમારં 
ભાષા’ તરેમજ ‘રરંગભતૂવમની ભાષા’ જાણિાનો એના વિશ્રેષક માટરે આદશ્ક િોય 
એ સિાભાવિક છરે. વિશ્વભરની રરંગભતૂવમમારં જયારરે  નાટક અનરે એની પ્રસતુવતના 
વિિરેચનરે એ સજ્જતાથી કામ કયુિં છરે તયારરે  સમગ્ રરંગભતૂવમનરે એટલરે કરે રરંગક-
મથી અનરે પ્રરેક્ષકોનરે ઉવચત માગ્કદશ્કન મળુરં છરે. એ રીતરે વિિરેચન કરતી િખતરે 
પ્રત અનરે પ્રસતુવત વિશરે વિચારિુરં પડરે છરે. જોકરે જીિ અનરે શ્વાસના જ રેિી નાટક 
અનરે રરંગભતૂવમનરે સગાઈ છરે. પરંદર દાયકા પિરેલારં ગુજરાતી રરંગભતૂવમનો જનમ 
થયો તયારરે  એ નાટક િગરની રરંગભતૂવમ િતી. રણછોડભાઈ, દલપતરામ અનરે 
નમ્કદરે નાટકોની પ્રસતાિનામારં પોતાની નાટક વિશરેની સમજ મતૂકરેલી છરે; પરરંતુ 
તરેમના જમાનામારં ચાલતી નાટ્યપ્રિૃવતિનુરં અિલોકન કરીનરે તારણ તરેઓએ કાઢુરં 
નથી. સાકિતયપદાથ્ક તરીકરે ઘણો િિરેલો, છરેક 1882મારં, મવણલાલ નભુભાઈના 
‘કાનતા’ નાટકના વિિરેચનમારં નિલરામરે એક આદશ્ક પણ બારંધી આપયો િતો 
કરે ‘‘સાકિવતયક તતિની સાથોસાથ તખતાલાયકી પણ તપાસિી જોઈએ, જ રેથી 
‘નાટકશાળા’ સુદૃઢ થાય; એ માટરે ‘શાણા અનરે સમજુ’ માણસોએ, નાટ્યપ્રયોગનરે 
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બીજ રે જ કદિસરે એ વિશરેના અવભપ્રાયો પ્રગટ કરિા જોઈએ.’’ નિલરામનુરં આ 
સતૂચન પછીથી અમલમારં રહુરં િોત તો લરેખન, ભજિણી અનરે લોકરુવચ ત્રણરેયનુરં 
ધોરણ ઊંચુરં રહુરં િોત. પણ ચાલયુરં એથી ઊલટુરં. મુકદ્રત નાટકો તથા ભજિાતારં 
નાટકોનુરં, પોતપોતાનારં કારણોસર મતૂલયારંકન જુદી જુદી રીતરે થયા કયુિં. સાકિતય 
અનરે તખતાના સરંબરંધ-વિચછરેદનુરં એ કારણ અનરે પકરણામ બરંનરે છરે. કોઈએ ‘કરે-
નદ્રસથ ભાિના અનરે સરંકલના’ (દા. ત., ‘જયાજયરંત–નરવસરંિરાિ’), ‘પાઠશુવદ્ધ 
અનરે અથ્કશુવદ્ધ’ (‘‘માલવિકા’’ – બ. ક. ઠાકોર) ‘સિરાજની કવિ કાનતની સમજ 
અનરે કોમી એખલાસની ભાિના’ (‘‘ગોવિનદવસરંિ’’ – રા. વિ. પાઠક અનરે ર. છો. 
પરીખ) તારિી આપયારં; પરરંતુ તરેઓએ રરંગભતૂવમક્ષમતા તરફ ઓછુરં ધયાન આપયુરં 
િતુરં. ગોિધ્કનરામ, આનરંદશરંકર, ‘કાનત’, મવણલાલ િગરેરરે  વિદ્ાનો રરંગભતૂવમની 
પ્રિૃવતિમારં રસ લરેતા િતા, પણ પછી બરંનરે િચચરેનો સરંિાદ બરંધ થઈ ગયો.

બીજી બાજુ 1853થી નાટક વિશરે લખતારં અનરે પ્રસતુવતવિિરેચન કરતારં 
દૈવનકો, સાપ્તાકિકો, સામવયકો મળારં છરે. એમારં નાટકની જાિરેરખબરો, નાટ્ય 
અરંગરેના લરેખો, અિલોકનો, નટોનારં ચકરત્રો, સમકાલીન પ્રિાિો, પ્રશ્રનો, પરદરેશ 
અનરે આરંતરરાજય રરંગભતૂવમ વિશરેની નોંધો અિારનિાર છપાઈ છરે. વથયરેટર 
અરંગરે પારસીઓ અનરે સથાવનક નાગકરકોની જાગૃવતનરે કારણરે ‘ધ બૉમબરે ટાઇમસ’ 
(1853), ‘બૉમબ ગૅઝરેટ’, ‘ટરેવલગ્ાફ ઍનડ કુકરયર’, ‘રાસતગોફતાર’ અનરે ‘મુરંબઈ 
સમાચાર’મારં ગણનાપાત્ર કામ થયુરં છરે. પ્રારરંભમારં આ કદશામારં કરેખુશરૂ કાબરાજી 
(1842–1904), ખુરદરેશજી મિરેરિાનજી બાલીિાલા (1853–1913), મુનશી 
મિરેદી િસન ઉફદે અિસન લખનિી, મુનશી આગા િશ્ કાશમીરી, નારાય-
ણપ્રસાદ બરેતાબ, અમૃત કરેશિ નાયક, ઠાકુર નારણજી વિસનજી જ રેિા લરેખકો 
ઉદતૂ્ક, કિરંદી તરેમજ ગુજરાતી સામવયકોમારં રરંગભતૂવમ વિશરે લખી ગયા છરે. એ 
પછી ‘ગુલશન’ (1902), ‘ધ સચ્ક લાઇટ ઍનડ ધ રરંગ ગૅઝરેટ’, મુરંબઈ (1923), 
‘શારદા’ (1925), ‘મોજમજા’ (1927), ‘પ્રજાબરંધુ’ (1929) િગરેરરે  પત્રો રરંગ-
ભતૂવમના સરંદભ્કમારં અગતયનારં છરે. પી. કરે. નાયર નામના અભયાસી કટારલરેખકરે 
અરંગ્રેજી ભાષામારં ‘સારંજ િત્કમાન’(1917)મારં ‘ધી ઇવનડયન સટરેજ ઍનડ પલરેયસ્ક 
ઑફ ધ ડરે’ શીષ્કક નીચરે જયશરંકર સુરંદરી, બાપુલાલ નાયક, મોિન મારિાડી 
જ રેિા અનરેક નટોનારં ચકરત્રો લખયારં છરે. િાજી મિરંમદ અલારવખયા વશિજીએ 
‘િીસમી સદી’(1917)મારં અનરે નાટ્યકાર નૃવસરંિ વિભાકરરે  ‘રરંગભતૂવમ’ નામના 
સામવયકમારં (1922) રરંગભતૂવમક્ષરેત્રરે જ રે કામ કયુિં છરે એ આજ રે પણ બરેનમતૂન છરે. 
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તસિીરકાર તારાપોરિાળાની જયશરંકર, બાપુલાલ અનરે મોિન મારિાડીની 
દુલ્કભ તસિીરો તરેમજ રવિશરંકર રાિળ અનરે પુરુષોતિમનરે શોધી કાઢિાનુરં માન 
િાજી મિરંમદ અલારવખયાનરે છરે. પત્રકારક્ષરેત્રરે આ બરે વયવકતઓ રરંગભતૂવમ ઉપર 
ફકીરી લઈનરે અિતરરેલી િતી. ‘નિચરેતન’નો પણ ઉલરેખ કરિો પડરે. ‘યુગવચ-
ત્ર’ અનરે ‘વચત્રપટ’ના તરંત્રી તરીકરે જમનાદાસ નરેતુજીએ કરેટલુરંક સાચવયુરં છરે. એ 
કદશામારં રવતલાલ શાિ, રવતલાલ વત્રિરેદી, રવસકલાલ શાિ પણ કલમબાજો િતા.

િીસમી સદીના ત્રીજા-ચોથા દાયકા દરવમયાન ક. મા. મુનશી અનરે ચરંદ્રિ-
દન મિરેતાના આગમન સાથરે ગુજરાતી રરંગભતૂવમ અનરે નાટકનરે નિો િળારંક મળરે 
છરે, તો એની સાથોસાથ નાટ્યપ્રતોનુરં સાકિવતયક દૃવષ્ટએ જ મતૂલયારંકન કરિાનુરં 
િલણ પણ િધતુરં દરેખાિા લાગરે છરે. સમથ્ક ગુજરાતી વિિરેચકો અનરંતરાય રાિળ, 
વિજયરાય િૈદ્, વિશ્વનાથ ભટિ િગરેરરેએ નાટ્યપ્રતોનારં વિિરેચનો કયાિં છરે, પરરંતુ 
એમારંથી નાટ્યલરેખનના પ્રશ્ો ઊપસતા નથી. પ્રો. અનરંતરાય રાિળરે નાટ્યસાકિ-
તયની રૂપરરેખા આપી, અનરે ઉમાશરંકર જોશીએ એકારંકી સિરૂપ વિશરે ચચા્ક કરી. 
જયરંવત દલાલની વિિરેચનામારં પ્રત અનરે પ્રસતુવતનુરં વિિરેચન અનરેક સથળરે નોંધપાત્ર 
બનયુરં છરે.

ગુજરાતમારં નાટકનારં અલપજીિી સામવયકોમારં એવલસવબ્રજ આરોગય 
સવમવતનરે ‘નરેપથય’ (1947), જસિરંત ઠાકરનુરં ‘નાટક’ (1949), રરંગભતૂવમ સરંસથાનુરં 
‘નાટ્યરરંગ’ (1949), ‘ગુજરાતી નાટ્ય’ અનરે ચારંપશી ઉદરેશીનુરં ‘નિચરેતન’ િગરેરરે  
પ્રસતુવતના વિિરેચનમારં નોંધપાત્ર ગણાયારં છરે. સારંપ્રત ગુજરાતી નાટ્યસામવય-
કોમારં ‘નારંકદકાર’ અનરે ‘નાટક-બુડ્રરેટી’ ત્રૈમાવસકો તરીકરે થોડારં િષયોથી ચાલરે છરે. 
ગુજરાતી રરંગભતૂવમની શતાબદી(1952)ના ઉતસિ પછી અનરે એ વનવમતિરે થયરેલા 
વિશ્રેષણ અનરે વિચારાયરેલારં ભાવિ પગલારંના ભાગ રૂપરે મુરંબઈમારં ‘ગુજરાતી 
નાટ્યમરંડળ’ની સથાપના થઈ િતી. આ મરંડળનુરં માવસક મુખપત્ર તરે ‘ગુજરાતી 
નાટ્ય’. આ મરંડળ કનૈયાલાલ મુનશીના મુરબબીપદરે અનરે પ્રાણલાલ દરેિકરણ 
નાનજીના પ્રમુખપદરે સથપાયુરં િતુરં. એના પ્રથમ મરંત્રી મધુકર રારંદરેકરયા ‘ગુજરાતી 
નાટ્ય’ના પ્રથમ તરંત્રી િતા. પ્રાગજી ડોસાએ 1955થી 1959 સુધી એનુરં સુકાન 
સરંભાળુરં. મૌવલક નાટ્યલરેખનનરે પ્રોતસાિન, પુસતકાલયસરંચાલન, વયાખયાનો, ના-
ટ્યસરંમરેલન અનરે ઇવતિાસ દસતાિરેજીકરણ એ મરંડળના ઉદ્દ રેશો િતા. તરેથી એ 
બધુરં ‘ગુજરાતી નાટ્ય’ માવસકમારં પ્રવતવબરંવબત થતુરં જ. નાટ્યપ્રિૃવતિ સમાચાર, 
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સમાલોચના, સૌંદય્કશાસ્ત્ર અનરે નાટ્ય વિશરેના સરંશોધનાતમક લરેખો, નાટ્યચચા્ક 
તથા વિિાદો િગરેરરે  એનુરં સબળ પાસુરં િતુરં. ગુજરાતી નાટ્યસામવયકો (નાટક, 
એકારંકી, નરેપથયરે, રરંગભતૂવમ િગરેરરે ) ટકુડરે ટકુડરે આવયારં છરે. છતારં રરંગભતૂવમના સરંપતૂણ્ક 
સામવયક તરીકરે ‘ગુજરાતી નાટ્યરે’ એક આગિી મુદ્રા ઊભી કરી િતી એનુરં 
કારણ એનરે મરંડળનુરં પીઠબળ િતુરં એ પણ નોંધિુરં જોઈએ. અખબારોમારં મુરંબઈના 
‘જનમભતૂવમ-પ્રિાસી’મારં ઉતપલ ભાયાણી તથા ‘સમકાલીન’મારં િની છાયા િગરેરરે  
નાટ્યપ્રસતુવતની વિિરેચના કરરે  છરે. િડોદરાના ‘લોકસતિા’મારં નટભુાઈ પટરેલરે િષયો 
સુધી નાટ્યવિિરેચના કરી િતી તો અમદાિાદના ‘જનસતિા’મારં ભરત દિરે, જનક 
દિરે અનરે મનીષી જાની િગરેરરેએ થોડો થોડો િખત રરંગભતૂવમના પ્રિાિો ઝીલયા 
િતા. સતૂરતના ‘ગુજરાતવમત્ર’મારં ચરંદ્રકારંત પુરોકિત અનરે સરોજ પાઠકરે િષયો સુધી 
નાટકનુરં વિિરેચન કયુિં. ગુજરાતના કદગગજ અખબાર ‘ટાઇમસ ઑવ્ ઇવનડયા’મારં 
કરેટલારંય િષયો સુધી બકુલ વત્રપાઠીએ નાટ્યવિિરેચન કયુિં, એ પછી એસ. ડી. 
દરેસાઈ ભજિાતારં નાટકો વિશરે લખરે છરે. ‘‘ઇવનડયન એકસપ્રરેસ’મારં પ્રો. િી. જ રે. 
વત્રિરેદી અનરે િસમુખ બારાડીએ પણ કરેટલોક િખત અિારનિાર નાટ્યવિિરેચનો 
કયાિં િતારં. સરંજય ભાિરે એમારં ભજિાતારં નાટકો મતૂલિરે છરે. નાટ્યવિિરેચનની આ 
પ્રકક્રયાનરે સમારંતર સાકિતયની શાખા તરીકરે નાટકોનારં વિિરેચનોમારં ધીરુભાઈ 
ઠાકર, બાબુભાઈ ભતૂખણિાલા, જશરંિત શરેખડીિાળા, વિનોદ અધિયુ્ક, અવનરુદ્ધ 
બ્રહ્ભટિ, કદગીશ મિરેતા, સુમન શાિ, રાધરેશયામ શમા્ક, વિજય શાસ્ત્રી, મફત 
ઓઝા, રમણ સોની, ભરત મિરેતા, કૃષણકારંત કડકકયા િગરેરરેનો ઉલરેખ કરી 
શકાય છરે. જ રેનાથી નાટ્યપ્રિૃવતિનરે િરેગ મળરે કરે ભાિકની રુવચ સરંસકારાય તરેિુરં 
ઝીણિટભયુિં અનરે જિાબદારીભયુિં નાટ્યવિિરેચન ઘણુરં ઓછુરં થયુરં છરે. રરંગભતૂવમનો 
વિકાસ મરંદ રહો છરે તરેનુરં એક કારણ કદાચ એ પણ છરે.

1948મારં દુવનયાભરની વથયરેટરપ્રિૃવતિનુરં સરંગઠન વિશ્વ નાટ્ય સરંસથારૂપરે 
પૅકરસમારં સથપાયુરં : International Theatre Institute (I T I). 72 દરેશો 
તરેના સભયો છરે. ભારત પણ તરેનુરં સભય છરે. આ સરંસથાએ નાટ્યપરીક્ષા માટરે 
એક આરંતરરાષ્ટ ્રીય ધોરણ ઊભુરં કયુિં છરે. આજ રે બધા દરેશોમારં નાટ્યસપધા્કઓમારં 
સામાનય રીતરે આ આરંતરરાષ્ટ ્રીય ધોરણનો અમલ કરિામારં આિરે છરે. પરીક્ષા 
કરતી િખતરે નાટ્યપ્રયોગનારં વિવિધ અરંગો િચચરે કુલ સો ગુણની િિેંચણી નીચરે 
મુજબ કરિામારં આિરે છરે :
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આ કોઠામારં દશા્કિરેલારં ઘણારંખરારં અરંગો વિશરે આપણરે વિચાર કરી ગયારં 
છીએ. છતારં કરેટલીક બાબતોની સપષ્ટતા કરીએ. મૌવલકતા એટલરે શુરં ? કોઈએ 
કિરંમત ન કરી િોય એિુરં નાટક પસરંદ કયુિં િોય, કોઈ કકસસામારંથી નાટક 
ઉપજાિી કાઢુરં (improvised) િોય, નિલકથામારંથી નાટકનુરં રૂપાનતર કયુિં 
િોય, ચીલાચાલુ ન િોય. કોઈ િાર પ્રતીકનો વિવશષ્ટ ઉપયોગ કયયો િોય.

વિશરેષ અસર (special effects) એટલરે કરામતી દૃશયો (trick scenes) 
કરે યારંવત્રક ગોઠિણ (business) નકિ, પણ નાટકના િાદ્કની સાથરે સરંકળાયરેલી 
પ્રકાશ, ધિવન, દૃશય કરે કોઈ યાવનત્રક ગોઠિણ, જ રેનાથી નાટકનરે ઉઠાિ મળરે, 
તરેનો રસ કરે ભાિના ઉદ્દીપ્ત થાય. ટતૂરંકમારં, નાટકના મમ્કનરે ખુલો કરિા માટરે આ 
અસરનો ઉપયોગ થાય છરે. કોઈના મુકદ્રત કરરેલા અિાજનો કરે સરંગીતનો પણ આ 
ખાસ અસર તરીકરે ઉપયોગ થઈ શકરે. સમગ્ છાપ નક્ી કરતી િખતરે નાટકમારં 
સુગ્વથતતા કરેિી છરે અનરે પાત્રના અવભનય તરેમજ વનમા્કણની બારંધણીમારં લયની 
ભાત કરેિી રીતરે ઊપસરે છરે તરે જોિાનુરં િોય છરે.

નાટકની પરીક્ષા કરતી િખતરે વનણા્કયકો નાટકની પસરંદગી ઉપરથી તરે કરેિા 
પ્રકારના પ્રરેક્ષકો માટરે તૈયાર કયુિં છરે તરેનુરં અનુમાન કરી લરે છરે. ઉતસિોમારં ઘણરે 
ભાગરે િળિારં કરે અધ્કગરંભીર સામાવજક સુખાનત નાટકો પર પસરંદગી ઊતરતી 
િોય છરે. પવશ્મના પ્રરેક્ષકોના જ રેટલુરં રુવચિૈવિધય ભારતીય પ્રરેક્ષકોમારં કદાચ જોિા 
નકિ મળરે. કરેળિાયરેલા િગ્કમારં પણ પાશ્ાતય નાટકોના પકરચય કરે અભયાસ-
નરે પકરણામરે કરુણાનત નાટકો માટરે રુવચ જાગરેલી છરે. એક રીતરે વિચારીએ તો 
ભારતીય સરંસકૃવતની પરરંપરામારં ટ્રરેજ રેડીનરે અિકાશ નથી. નકિ કરે સરંસકૃત નાટ્યકા-
રો જીિનનારં કરુણ તતિોથી વિમુખ િતા. સરંસકૃત નાટકોમારં કરુણરસની વનષપવતિ 
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થયરેલી િોય છરે. પણ નાટકનુરં સમાપન શુભ કરે મરંગલસતૂચક ભરતિાકયથી થાય 
છરે. ‘શાકુનતલ’ અનરે ‘ઉતિરરામચકરત’મારં આમ થયરેલુરં છરે. તરેનુરં શુરં કારણ ? 
ભારતીય સરંસકૃવતની પરરંપરામારં શુભ કરે મરંગલ તતિ પરની શ્દ્ધા અનુસયતૂત છરે. 
ગ્ીક ટ્રરેજ રેડી પાછળની જીિનદૃવષ્ટ કરતારં આ તદ્દન વભન્ન દૃવષ્ટ છરે. ગ્ીક લોકોની 
વનયવત વિશરેની સમજ પાછળ આ જગતમારં પરમાતમાનુરં શાસન નયાયી છરે એિો 
ખયાલ જોિા મળતો નથી. કદાચ એ ખયાલ એ િખતરે ઊગયો જ નકિ િોય. 
સતયનો જય અનરે પાપનો ક્ષય એ વનયમ વનરપિાદ પ્રિત્કતો નથી, પણ પ્રિત્કિો 
જોઈએ એિી અવભલાષામારંથી કવિનયાય(poetic justice)ની વિભાિના થયરેલી 
છરે. ભારતીય દૃવષ્ટ કમ્ક અનરે પુનજ ્કનમના વસદ્ધાનતથી સમવથ્કત િોિાથી તરેમારં 
આદશ્ક અનરે િાસતવિકતાનો સુભગ મરેળ જોિા મળરે છરે. આચાય્ક આનરંદશરંકર 
રિુિરે આ વિચાર-ભતૂવમકા ઉપર સરંસકૃત નાટકોમારં મરંગલ અરંત દશા્કિતા ભરતિા-
કય પાછળની ભારતીય દૃવષ્ટની વિશરેષતા સમજાિી છરે.
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