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‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ અને ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ભાાંથી પ્રગટતા 
નાયીલાદી લરણોનો તરુનાત્ભક અભ્માવ 

 
ટેર ઝઝંા ફી. 

 

ભાનલલસ્તીની અડધોઅડધ લસ્તી ‘ઓખ’ ભાટે ઝઝૂભી યશી છે. દલરતો, આદદલાવીઓ અને સ્ત્રીઓને 
થમેરો આ સ્લત્લનો ફોધ એક નલીન ઘટના છે. વાંસ્કૃતતભાાં સ્ત્રી ળોતત શતી નશી ણ ફનતી ગઈ છે.  
કાયણ ગભે તે શોમ ણ વાંસ્કૃતતની માત્રાભાાં સ્ત્રીએ રુુને ઢીર આી દીધી.કારાાંતયે એ ોતે જ ભાનલા 
રાગી કે એ ોતે જ અફા છે. ત્માયથી ળરૂ થયુાં સ્ત્રીદભન અને ધીયે-ધીયે દદઢ થલા રાગયુાં. શલે સ્ત્રીને એ 
અન્મામનો અશવેાવ થમો છે. શલે એ લેઠલા તૈમાય નથી. એણે નાયી આંદોરનને વતેજ કયુું છે. એના 
ડઘા વાદશત્મભાાં ઝીરાલાના ળરૂ થમા છે. અને નાયીલાદ વાદશત્મધાયાની ઉેક્ષા શલે ળકમ નથી. 
 
અશીં એક ગજુયાતી નલરકથા અને એક ગ્રીક નાટક ફાંનેનો તરુનાત્ભક અભ્માવ કયલાનો છે. ઈરાઆયફ 
ભશતેા ૧૯૮૨ભાાં ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નલરકથા રઈને આલે છે. જમાયે નોલેજજમન નાટયકાય શતેિક 
ઈબ્વન ૧૮૭૯ભાાં ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ નાટક રઈને આલે છે. ફાંને કૃતતના વર્જકો ોત-ોતાની બાાભાાં 
નાયીકેન્રી વર્જકની શતેવમતથી સેુયે દયલિત છે. આભ તો આ નાટક અને નલરકથા ફાંને નાયીિદયત્ર 
પ્રધાન છે. 
 
ભારુાં આ અલરોકન નાયીલાદી લરણોનુાં તરુનાત્ભક અલરોકન છે. આજકાર વાદશજત્મક તલલેિનકે્ષતે્ર 
નાયીિેતના, નાયીમકુ્તત, નાયી વાંળક્તતકયણ અને વાભાજજક ળોણ તથા વાાંસ્કૃતતક આદાન-પ્રદાન મખુ્મત્લે 
િિાદતા યશતેા તલમ છે. આ નાટક અને નલરકથાનો તલમ છે ‘નાયીમકુ્તત’. બાયતીમ તતવૃત્તાક વભાજ 
વ્મલસ્થાભાાં વભાજ યાંયાભાાં નાયીને પ્રાકૃતતક ભમાદદાઓની વાથે વાભાજજક તથા વાાંસ્કૃતતક ફાંધનોને 
કાયણે ણ ઘણુાં ફધુાં વશન કયવુાં ડે છે.અથલા એભ કશો કે ડી યશયુાં છે. આ ફાંને કૃતતનાાં નાયીાત્રો 
વાભાજજક અને વાાંસ્કૃતતક ફાંધનોથી મકુ્તત ઈચ્છે છે. ફાંને કૃતતનાાં ળીદક ણ અત્માંત સિૂક, અલબવ્માંજક 
અને ભાતભિક છે. 
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ઈબ્વનનાાં નાટકોનાાં ળીદક શાંભેળા એના લસ્તનેુ અનરુૂ જ શોમ છે. આ ળીદકો પ્રતીકાત્ભક અને મથાથદ 
શોલાથી જ એ લસ્ત ુવાથે સવુ ાંગત રાગમા તલના યશતેાાં નથી. ‘ઢીંગરી’ અશીં પ્રતીક છે. રુુપ્રધાન વભાજ 
વ્મલસ્થાભાાં સ્ત્રીનુાં સ્થાન રુુના શાથની કઠતૂી ફની યશલેાનુાં છે. સ્ત્રીને કોઈ સ્લાતાંત્ર્મ નશી, કોઈ 
વ્મક્તતત્લ નશી, કોઈ તલતળષ્ટ અતધકાયો નશી, એણે રુુની ગરુાભડી ફનીને જ જીલલાનુાં, રુુના વશાયા 
તલના એનાથી જીલામ જ નશી, ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ ના નામક શલે્ભયનુાં ઘય એ નોયા ભાટે વાિા અથદભાાં 
‘ઢીંગરીઘય’ જ છે. 
 
“ળાભની ‘ફત્રીવ પતૂીની લાતાા’ ના ળીાકનો પલૂાાધા ઈરાફશનેે તેભની નલરકથાના ળીાક ‘ફત્રીવ 
પતૂીની લેદના’ ભા ંપ્રમોજીને ળીાકથી   યનનાના લ્તુ નને દ્દઘઘાિટત કયી દીું ન ંેે. ળાભની લાતાાભા ંતો 
પતૂીઓ વાને   સવિંશાવન ય  ડેરી શતી.  માયે પનરનપ્રધાન વભા  વ્મલ્થાભા ંસ્ત્રીઓ જીલતી જાગતી 
અને પ્રસતબા વંન્ન શોલા ેતા ંપનરનને ભન તો એ સવિંશાવનની ળોબા લધાયનાયી પતૂીઓ   ેે. અને 
એભનન ં કાભ પક્ત પનરનોની ુનલરીરા કયલાનન ં ેે.   પનરનોને ભન સ્ત્રીનન ંવભીકયલ   પ્રભાલે ેે. સ્ત્રી 
એટરે ડેકોયેળન. સ્ત્રી એટરે િપગય-પ્રભાલવય ળયીય-રાફંા સનદંય ગ એન વાટ ેટ એલે શ ગંાય કયલાનો 
અને વૌદમાભમ પતૂી ફની યશલેાનન.ં” ૧ 
 
“વભગ્ર યીતે  ોતા ં લામ ેે કે પનયાલી વભ્માનન ંઅશીં નતૂન યીતે  રેખન થયન ં ેે. ક સતભાનંા સલસલધ 
સ્ત્રીાત્રો તો સનસભત્તભાત્ર ેે. તેભના જીલનભા ંફનતી સલસલધ િયસ્્થસતઓનન ંલલાન કયીને રેખખકાએ નાયી 
અસ્્ભતાના પ્રાલપ્રશ્નને વર્જનાત્ભક ભસૂભકાએ અનાવ  ત કયી  પ્મો ેે. પનરન દ્વાયા દેખિતા સ્ત્રીના હૃદમભા ં
બભકૂી ઊઠેરી  ગની અખબવ્મસ્ક્ત યનનાભા ંનાટકની પ્રયનસ્ક્ત લડે  લેળ મનકત અને અશીંવક યીતે થઈ 
ેે.”  ૨ 
 
આભ ‘ફત્રીવતૂીની લેદના’ અને ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ ફાંનેને વાથે યાખીને જોઈએ તો આ નાટક અને 
નલરકથાનો તલમ છે, ‘નાયીમકુ્તત’ બાયતીમ તતવૃત્તાક વભાજ વ્મલસ્થાભાાં વભાજ યાંયાભાાં નાયીને 
પ્રાકૃતતક ભમાદદાઓની વાથે વાભાજજક તથા વાાંસ્કૃતતક ફાંધનોને કાયણે ણ ઘણુાં ફધુાં વશન કયવુાં ડ્ુાં છે. 
‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ નાટક નોયાની ઓખની કટોકટીનુાં નાટક છે. તો ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નલરકથાનાાં 
ઘણી ફધી નાયીઓભાાં ‘ઓખ’ નો અબાલ છે. અને એ ઓખ ભેલલાનો પ્રમત્ન કયે છે. આ ફાંનેની 
તરુનાનાાં કેટરાાંક નીિે મજુફના તાયણો કાઢી ળકામ. 
 
 ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ નાટક અને ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નલરકથા ફાંને નાયીપ્રધાન છે. આ જ કાયણ ે

ફાંને વર્જકોએ કેટરીક વભસ્માઓથી ઘેયામેરાાં નાયીાત્રોનુાં વર્જન કયુું છે. 
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 નાયીના અક્સ્તત્લનુાં વભસ્માવતૃ આરેખન ફાંનેભાાં થયુાં છે. ોતાના અક્સ્તત્લના પ્રસ્થાનને ભાટે ફાંને 
નલરકથાનાાં નાયીાત્રો વાભાજજક તલદયત દયફોથી વાંઘદનુાં એક તલતળષ્ટરૂ ‘ફત્રીવ તૂીની 
લેદના’ ભાાં મતૂદ થયુાં છે. તો ફીજુ ાં તલતળષ્ટરૂ ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ ભાાં મતૂદ થયુાં છે. 

 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ ની ફધાાં જ સ્ત્રીાત્રોની લેદના એક જ લફિંદુ ય આલીને અટકે છે અને તે 
લફિંદુ છે સ્ત્રીને ભાણવ નશી ણ તૂી ગણાતા રુુો. તો ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ ની નોયાન ેણ તેનો તત 
‘ઢીંગરી’ થી તલળે કાંઈ જ ભાનતો નથી. 

 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ ના નાયીાત્રો કુાંટુાંફ કે વભાજ પ્રત્મે, જીલન પ્રત્મેનુાં લરણ એક નકાયાત્ભક 
બાલ રઈને િારે છે. અનયુાધા,યેખા, છામા કે તલબાલયી ભાટે રુુ વભાજ પ્રતતસ્ધી રાગે છે. જમાયે 
નોયા ોતાના તતની પ્રતતસ્ધી ફનતી નથી. યાંત ુતેનો તત કશ ેએભ જ કમાદ કયે છે. 

 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નાાં નાયીાત્રો દામ્ત્મજીલનની લેદના છી અનકુરૂન - વભામોજન 
વાધલાનો પ્રમત્ન કયે છે. જમાયે ‘ડોલ્વ શાઉવ’ ની નોયા અનકુરૂન કે વભામોજન વાધતી નથી. ણ 
વાંફાંધ તોડીને છોડીને ગશૃત્માગ કયે છે. 

 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નલરકથાનાાં નાયીાત્રો એ લૂદની વાંસ્કૃતતકનુાં અનકુયણ કયે છે. જમાયે ‘એ 
ડોલ્વ શાઉવ’ ની નોયા તિભની વાંસ્કૃતતનુાં અનકુયણ કયે છે. 

 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નલરકથાનુાં એક ણ નાયીાત્ર  વાંફાંધ તોડલા તૈમાય નથી. તે વભાધાન જ 
કયે છે. તેભને વત્તા નશીં અતધકાય જોઈએ છે. જમાયે ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ ની નોયા ‘સ્લઓખ’ નુાં બાન 
થતાાં વભાધાન નથી કયતી યાંત ુવાંફાંધ છોડે છે. 

 ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ ની નોયાની જેભ ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નુાં એકભાત્ર અલાદરૂ નાયીાત્ર 
ભાતળિમા વાંફાંધ છોડે છે. ભાતળિમા વભાધાન નથી કયતી યાંત ુપે્રભીને છોડી દે છે. 

 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નલરકથાની સ્ત્રીઓને વાંફાંધ યાખલો શોમ તો અતધકાય છોડલો ડે છે. અને 
અતધકાય યાખલો વાંફાંધ છોડલો ડે છે. યાંત ુ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ ની નોયા તો ફધુાં જ છોડીને િારી જામ 
છે. 

 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નલરકથાનાાં નાયીાત્રો રુુપ્રધાન વભાજભાાં દયલતદન ઝાંખે છે. ણ સ્ત્રી 
વત્તાક પ્રણારી િાશતી નથી. જમાયે નોયા ોતાની સ્લતાંત્રતાના બોગ કે ોતાની જાતને છેતયીને 
કોઈણ સખુ બોગલલા ભાગતી નથી. 

 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નલરકથાની સ્ત્રીઓ તલરોશને સ્થાને ળાાંતત, સયુક્ષા અને વરાભતીને ભશત્લની 
રેખે છે. આથી જ તેભને વાિા અથદભાાં મકુ્તત તવદ્ધ થઈ ળકતી નથી. જમાયે ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ ની નોયા 
ફલો કયે છે અને ફધુાં છોડી ગશૃત્માગ કયીને મકુ્તત ભેલે છે. નોયાનુાં ાત્ર નાયી સ્લાતાંત્ર્મની 
બાલનાનુાં પ્રતતતનતધત્લ કયે છે. 

 લાસ્તલની દદ ષ્ષ્ટએ તલિાયીએ તો ‘એ ડોલ્વ શાઉવ’ કયતાાં ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ લાસ્તલની લધાયે 
નજીક છે. એભાાં તનરૂણ લધાયે પ્રતતતતજનક છે. 
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 ‘ફત્રીવ તૂીની લેદના’ નાાં નાયીાત્રો અને ‘ એ ડોલ્વ શાઉવ’ ની નોયા આ ફધી જ સ્ત્રીઓનાાં 
વ્મક્તતત્લ અને તેભની ક્સ્થતત લૈતલધ્મવબય છે. યાંત ુતેભની લેદના એકવયખી છે. એટરે કે એ યાણી 
શોમ કે વાભાન્મ સ્ત્રી શોમ, એ કરાકાય શોમ કે ઘયેલુાં સ્ત્રી શોમ, યાંત ુરુુ તયપથી થતી અનભુતૂતભાાં 
ફાંને વભાન લફિંદુ ય છે. એટરે કે ભાત્ર દયક્સ્થતત અને ાત્રો ફદરામ ણ ‘તૂીણા’ ની 
‘ઢીંગરી’ની તેભનાભાાં આયોલાભાાં આલેરી લેદના વલદવાભાન્મ યશ ેછે. 

 
આભ ઈબ્વને નોયાનુાં ાત્ર તનભાદણ કયીને શાાંતવમાભાાં ધકેરાઈ ગમેરી નાયીને ફશાય કાઢી, નાયીહૃદમનાાં 
વાંલેદનોને અને વભાજ વાભેના તેભના ડકાયોને યેૂયૂી કરાત્ભકતા અને તાટસ્્મથી ફતાવ્મા છે. 
નાયીહૃદમનુાં ઉધ્લદયોશણનુાં પ્રતીક તયાંલગણી છે. અને છેલટે મકુ્તતને ભાગે િારી નીકે છે. તો લી 
ઇરાફશને ણ એક તયપ ધભદવત્તાએ કઈ યીતે સ્ત્રીઓની વાભાજજક ભતૂભકાને અંકુતળત અને ભમાદદદત કયી છે 
તે દળાદલે છે તો ફીજી ફાજુ એકથી લધ ુસ્ત્રીાત્રો થકી સ્ત્રીઓએ અનબુલલી ડતી તલબવિટ તલટાંફણાઓનુાં 
આરેખન સુાંદય યીતે કયુું છે. 
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