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ગજુયાતભાં નાટ્યરેખક તયીકે જભેનું નાભ પ્રભાણભાં ઓછંુ જાણીતું છે એલા ઉત્તભ ગડાએ લીવથી લધુ દીઘઘનાટકો, એકાંકીઓ અન ેએકોવિઓ દ્વાયા 

ગજુયાતી યંગબૂવભ ક્ષેત્ર ેનોધંાત્ર પ્રદાન કમુું છે. 'યાપડા', 'ભશાયથી', 'ાંખ વલનાના તવંગમા', 'ભશાુરુ',  'શંુ યીભા ફક્ષી!', 'વળયચ્છેદ', 'વડમય પાધય' લગયે ે

વ્માલવાવમક યીત ેવપ થમેરાં ણ જુદાં ડતા ંદીઘઘનાટકો છે.  નાટકો ઉયાતં લાતાઘ, ટકથા રખેન વાથ ેણ તઓે વકંામરેા છે. 'લોટ્વ અન ે

અન્મ રઘુનાટકો' ભાં કુર ૯ કૃવતઓનો વભાલેળ છે. આ કૃવતઓભાં ત્રણ કૃવતઓ એકાત્રીમ નાટકો છે અન ેએભાં 'લોટ્વ'  અન ે 'કારઘ ભાર્કવઘ ઈન 

કારફાદેલી' પ્રભાણભાં દીઘઘનાટકો છે જમાય ે'વવસ્ટભ' અન ે'ોવઝટીલ વથવન્કંગ' રઘુનાટકો છે 

 

'લોટ્વ' એકાત્રીમ નાટકભાં એયોટઘનાં ડીાર્ઘય ગેટની ફશાયનો લેઇવટંગ એવયમા છે. વર્યાગ રડંન જઈ યહ્યો છે. વર્યાગ લોયા અવબનીત નાટકની 

યર્ના એલી છે કે વર્યાગ વતત ભોફાઈર ય લાતો કયતો શોમ છે અથલા પ્રેક્ષકો વાથ ેવંલાદ કયતો શોમ છે. ત્રણ વભસ્મા લાયાપયતી આલ ેછે ને અતં ેએ 

ત્રણેનું વભાધાન થામ છે તમાં લાત ૂયી થામ છે. નભસ્કાયથી શામ, શલ્રો અન ેશલ ે'લોટ્વ' વધુી ફદરામરેા વભમનુ ંવરૂ્ન ણ અશી ંથામ છે. 'વભવકોર 

કયી દઈળ' થી લાત શલે 'લોટ્વ કયી દઈળ' વુધી શોરં્ી છે.દુવનમા જાણે 'લોટ્વ' ય જ જીલતી શોમ એભ રાગ ેછે, એલો ગવબઘત વયૂ ણ અશી ંપ્રગટ થામ 

છે. ભોફાઈર ોત ેએક ાત્ર શોમ એભ આખા નાટકભાં શાજય છે. વવતર્ત ુયાણી અવબનીત 'કારઘ ભાર્કવઘ ઈન કારફાદેલી'  ળીઘક પ્રભાણ ેએક તયંગ છે. 

આજ ેજટેરી ગાંધીની જરૂય છે એટરી કારઘ ભાકઘવની ણ છે એલો વૂય નાટકના અંતે પ્રગટ થામ છે. 'વવસ્ટભ' આ ફધાભા ંએના વલમલસ્તુન ે કાયણ ેજયા 

જુદંુ ડતુ ંનાટક છે. યઘુ જરેભાં ઇન્ટયોગેળન લખત ેજ ેકંઈ ણ થામ એના વાક્ષી તયીકે કાભ કય ેછે. યઘુએ ોતાના અગંત જીલનભા ંએક વવસ્ટભ ઊબી 

કયી છે. અંગત વવસ્ટભથી ળરૂ થમેરી લાત વભાજ આખો 'ૈવા ખલડાલે છટકી જાઓ'ની વવસ્ટભભા ંકેલો વડામો છે તમા ંવધુી વલસ્તય ેછે. ત્ની વાથ ે

અંગત જીલનભાં ઊબી કયરેી વવસ્ટભ ણ નાટકના અંત ેઘાતક નીલડે છે.વલમલસ્તુની યીત ેએકદભ આકઘક નાટકનુ ંરેખન ણ ર્સુ્ત છે. 'વવસ્ટભ' 

ળીઘકની વ્મજંના અશી ંવલસ્તય ેછે. પ્રતીક ગાંધી અવબનીત  'ોવઝટીલ વથવન્કંગ' ભાં દામ્તમ જીલનભાં  શકાયાત્મક વલર્ાય કેટરો જરૂયી છે એની લાત છે 

અને એ લાત બગલાન ણ શકાયાત્મક વલર્ાયવયણી યાખ ેતો? - તમા ંવધુી વલસ્તય ેછે. પ્રભાણભા ંઆ નાટક જયા ઓછી ર્સુ્તી ધયાલ ેછે. અતં ણ એટરો 

વશજ રાગતો નથી. 

 

'યંગો', 'વવક્યોયીટી', 'પામયલોર' આ ત્રણ રઘુનાટકના કેન્રભાં ૨૫-૨૬ લઘના મુલક મલુતીનો પ્રભે યહ્યો છે. 'યંગો'ભા ંછોકયો અન ેછોકયી શોટરભા ંફઠેા ંશોમ 

છે ને એભની લાતોભાંથી એભનાં પ્રેભના યંગો ઉઘડતા જામ છે. 'વવક્યોયીટી' નાટક એ 'યંગો'નો વલસ્તાય છે. રાઈપની વવક્યોયીટીની વર્તંાભા ંને વર્તંાભા ં

પ્રેભનો ભૂ યંગ ખોલાઈ જતો શોમ છે એલો વૂય અશી ંપ્રગટ થામ છે. અશી ંણ શોટરભાં છોકયો અન ેછોકયી લાતો કયતા ંફઠેા ંછે. આ નાટકના અતં ે

આલતી ફોમ્ફ ધડાકા લાી લાત આગંતુક અન ેઆંર્કો આલા ભાટે પ્રમોજાઈ શોમ એલું રાગ ેછે. છોકયો અન ેછોકયી  પયી એકફીજાના ં થામ છે, તમા ંજ 

લાત ૂયી થલી જોઈતી શતી.  રેખકે નોધં ભૂકી છે આ 'યંગો' અન ે'વવક્યોયીટી' ફનં ેઆભ તો સ્લતતં્ર નાટકો છે ણ ફનં ેવાથ ેબજલાઈ તો એની જુદી અવય 
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ઊબી થામ. 'પામયલોર' યર્નાયીવતની દૃવિએ જુદંુ ડતુ ંનાટક છે. ૂજા અન ેઅરુણ વલભાનભા ંફાજુફાજુભા ંફઠેા ંછે ણ એભની લચ્ર્ ેઅદૃશ્મ પામયલોર 

છે  ને વભાંતય ેફીજા દૃશ્મો ણ બજલાતાં જામ છે. ફાજુફાજુભાં ફઠેાં શોલા ંછતા ં સ્લગત ર્ારતી વંલાદોની પ્રમવુિ અવયકાયક છે. કોમ્્મટુયભા ં

લાઈયવથી ફર્લા પામયલોરનો ઉમોગ થામ છે. એલું જીલનભાં ણ ફનતું શોમ છે ણ પામયલોરન ે કાયણે જરૂયી શોમ એલા ભાણવોથી ણ આણ ેદૂય 

નથી થઇ જતા ને? 

 

'ભ્રભ' અન ે'યડે વી' જુદા વલમના ંનાટકો છે. 'ભ્રભ'ભાં ફ ેાત્રો ડોર્કટય અન ેનીરળે કોટક છે ણ વલંાદો આગ ાત્રોના નાભ નથી અન ેએ યીત ેણ રખેકે 

એક ભ્રભ ઊબો કમો છે. ોતાની આવાવના સ્લજનોને ભ્રભ થમો છે એ  વલે વામકીમાટર ીસ્ટ વાથે વંલાદ કયનાય નીરેળ કોટક ોત ેજ કોઈ ભ્રભનો 

વળકાય છે, એલું યશસ્મ પ્રગટ થામ છે. 'દવયમારાર' જલેી નલરકથાનાં રેખક ગુણલંતયામ આર્ામઘ એક ાત્ર તયીકે આલ ે છે 'યડે વી' નાટકભા.ં ોતાની 

નલરકથા યથી વપલ્ભ ફનાલલા ભાટે ગુણલંતયામ પ્રોડ્મુવય ાવ ેજામ છે, કથા વંબાલે છે, એ વાથે વપલ્ભી જગતનાં યશસ્મો ણ પ્રગટ થતા ંજામ છે. 

 

ઉત્તભ ગડા વરવખત આ નાટકોની ાત્રવૃવિ ભોટેબાગે ળશેયી વળવક્ષત લગઘ છે એટરે અશી ંએ પ્રભાણે બાાનો વલનોમોગ કયલાભા ંઆવ્મો છે. શોટરભા ં

જઈએ છે તમાય ેલેઈટયન ેગજુયાતી આલડતું શોમ તો ણ આણે વશન્દીભાં ળરૂ થઇ જઈએ છીએ. ળશેયી લગઘની આ રાક્ષવણકતા અન ેએલા વલંાદો 

'વવક્યોયીટી' નાટકભાં જોલા ભે છે.  વલંાદો ભોટાબાગના ંનાટકોભા ંઅવયકાયક અન ેધાયદાય છે. 'લોટ્વ'નંુ આજ ેજ ેભશત્ત્લ છે એ આ યીત ેપ્રગટ થામ 

છે, “લયવ શેરા ંકોઈન ેખફય ણ ન શતી કે આ લોટ્વ! લી છે ળું? અન ેઆજ?ે  લોટ્વ! ફધં થમુ ંતો - કાભલાી ન આલલાની શોમ એલુ ંટેન્ળન 

થઇ જામ! અભુક બાઈઓને ભાલો ન ભલાનો શોમ એલો ગબયાટ ેવી જામ!” ('લોટ્વ', ા.૦૧) આ નાટકભા ંયાજકાયણીઓના ંનાભ વવશત કટાક્ષ છે 

એ ણ ભાણલા જલેા છે. જભે કે, “૨૧ લયવના થાઓ છી રગ્ન કયી ળકામ. એટર ેક્યાય ેરગ્ન કયી ળકામ એ આણન ેવયકાય ેજણાવ્મુ ંછે! અન ેક્યા ં

વુધી રગ્ન કયી ળકામ એ આણન ેવદવગ્લજમવવંશે જણાવ્મું છે.”  ('લોટ્વ', ા.૧૦) આ નાટકોના વલંાદોની ફીજી એક ખફૂી એ છે કે એ ગબંીય લાતો 

ણ શલી યીતે, ટીખ કયીને કે કટાક્ષનો ઉમોગ કયીન ેયજૂ થામ છે. આભ ણ ભુંફઈના નાટકોન ે  શલાળ વલના ક્યા ંર્ાલ્મુ ંછે? અશી ંવ્માલવાવમક 

નાટકો જલેા વસ્તા, ગરગવરમા કયાલતા વંલાદો નથી. 'વવક્યોયીટી' નાટકભાં છોકયો ધંધાભાં કેટકેટરી યીત ેવનષ્પ ગમો એની લાત વપ યભજૂી વલંાદો 

દ્વાયા કશે છે- 

“છોકયો: ણ એભાં ભાયી ધોરાઈ થઇ ગઈ! (અટકે) છે ભેં શેય કવટંગ વરૂન નાખી! (છોકયી જોઈ યશે) એભાં તો ભાય ે ભાથે ટાર ડી ગઈ! 

(છોકયી - ભજાક ખફય ડતા ંભાથું શરાલે) છી ભેં કાગનો વફઝનેવ ળરૂ કમો-એભા-ં(અટકી) એભા ંભાયો ડૂર્ો નીકી ગમો! ણ શંુ વશંભત ન 

શામો - ભેં ફૂ્રટનો જ્યુવ સ્ટોર નાખ્મો - ણ વારું એભાં તો ભાયા છોતયા નીકી ગમા! 

છોકયી: ગે્રટ! ઇનપ શલે! 

છોકયો: તન ેખફય છે- શંુ ભીણફત્તીનો વફઝનેવ ળા ભાટે નથી કયતો? 

છોકયી: ળા ભાટે? 

છોકયો: જસ્ટ ગેવ! (છોકયી વલર્ાયી ભાથું શરાલે) 

છોકયી: આઈ કેન્ટ! 

છોકયો: ભન ેખફય છે- એભાં ભાયી લાટ રાગી જલાની છે!” ('વવક્યોયીટી', ૭૫) 

 

આલા યભજૂી ટીખબમાું વંલાદો ઉયાંત 'વોવળમર નેટલવકુંગ થામ- ણ ભનનું, રૃદમનુ ંનટેલવકુંગ નશી!ં ('પામયલોર', ૧૦૫) જલેા ંરૃદમસ્ળી વલંાદો 

ણ અશી ંછે. 

 

આગ નોધંમું એભ અશી ંભુંફઈનો ળશેયી ઉચ્ર્લગઘ અન ેમુલા ાત્રો કેન્રભાં છે એટરે વંલાદથી ભાંડીન ેાત્રારેખન ણ એ પ્રકાયનાં છે. ભોડઘન રાઈપ સ્ટાઈર 

અશી ંભોટાબાગના નાટકોના કેન્રભાં છે અન ેએ સ્ટાઈર ઊબી કયલા ભાટે રેખકે વંલાદો અન ેયંગવૂર્નો ાવેથી  ધામુું કાભ રીધંુ છે. 

 

આ નાટકોની ફીજી ખૂફી અશી ંવનદેળેરાં યંગવૂર્નો અને પ્રમુવિઓ છે. વાભાન્મ યીતે નાટકભાં આલતા ંયંગવૂર્નો સ્થ-કાનુ ંલણઘન ફનીને અટકી 

જતાં શોમ છે. ણ અશી ંયંગવૂર્નો એકદભ ગવતળીર, અવબનમક્ષભ અન ેનાટકની કથાલસ્તુન ેવલંાદની જભે જ આગ રઇ જનાયા ંછે. ફ ેઉદાશયણથી 

આ લાટ સ્િ કયીળ: “અંધારંુ. ખયુળી ય પ્રકાળ. અરુણ નવકોયા ંભોટેથી ફોરાલતો ઘોય ેછે. ૂજા ત્રાવી ખનુ્નવથી એન ેજોઈ યશી છે. થોડીક ક્ષણો 
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ૂજા અસ્લસ્થ! નવકોયાં ભોટાં અન ેબમાનક થતા ંજામ. છેલટે ૂજાથી યશેલામ નશી.ં શાથભાનંા ભગેઝેીનનુ ં  બૂગંું લાી જોયથી અરુણના ભોઢા ય 

પેંકે. છી તયત જાણ ેઘવઘવાટ ઊંઘભા ંશોમ એભ ઢોગં કય.ે અરુણ વપાો, રગબગ યાડ નાખતો જાગી જામ. આભ તભે જુએ. વભજણ ન ડે કે ળુ ંથમુ,ં 

ઘવઘવાટ વૂતેરી ૂજાને જુએ. પ્રશ્નાથઘ! ાછો ોવઝળન ફદરી આંખ ભીરં્ી રે. ફીજી ક્ષણે ાછા નવકોયા ં ર્ાર"ુ( 'પામયલોર', ૧૦૨) ફીજંુ 

ઉદાશયણ: “ છોકયી વલપયી આખું ટેફર છોકયાં તયપ ધકેરે. છોકયો ર્ભકી ાછ જતાં- ખયુળી ાછ નભ ેઅન ેછોકયાન ેરઈન ે ઊંધી થઇ જામ- 

છોકયો બોમં ય. છોકયી ખડખડાટ શવી ડે. છોકયો ખુયળીભાથંી ફશાય નીકી, ઊબો થલા તયપડીભા ંભાય.ે છોકયી લધુ શવ.ે લઈેટય દોડી આલી 

એને ઊબો કય.ે ખુયળી ફયોફય કયી -કડાં ઝાટકી છોકયો ફવે-ે તમા ંવધુી છોકયી શવીન ેફલેડ લી જામ.” આ ફનં ેઉદાશયણભા ં થતી વરૄમાઓ, એની 

ગવત અન ેએ દ્વાયા થતા અવબનમન ેજોઈ ળકામ છે. ટકથારેખનનો રેખકનો અનુબલ અશી ંકાભ રાગ ેછે. યંત ુ 'અટકી જલુ'ં, 'ફવેલુ'ં , 'જોમા કયલુ'ં 

જલેાં યંગવૂર્નો ટાી ણ ળકામ, એ વદગ્દળઘકની કલ્ના ય છોડલું યહ્યું. 

 

અનુઆધુવનક  વાવશતમભા ંગ્રાભીણ જીલન, એ ાત્રોની  બાા, વયલેળ , દવરતોની ીડા, એભના વઘંઘ, નાયીનો વલરોશી વયૂ લગયે ેવલે ઘણી લાતો થઇ ણ 

ફદરાતી જતી યંગબૂવભ અને નાટકો વલે ઝાઝી લાતો નથી થઇ. ફદરાતી જતી યંગબવૂભના ંઉદાશયણ રૂે ણ આ  નાટકોન ે જોઈ ળકામ.  અશી ંબર ે

ળશેયી મુલા લગઘ કેન્રભાં છે ણ ભોફાઈરનો એભની દુવનમાભાં થતો પ્રલેળ, વંફંધને જોલાન ેએભની દૃવિ,ગજુયાતી- વશન્દી-અગં્રજેી વભવિત એભની ળશેયી 

બાા અનુઆધુવનક છે. લી, આ નાટકોની યર્ના એ યીત ેણ થઇ છે કે એ ગભ ેતમા ંઓછી વાભગ્રી વાથ ેબજલી  ળકામ. એક -ફ ેાત્રો વાથ ેએની 

યર્ના થઇ છે. ખુયળી કે ટેફરથી લધાય ેવાભગ્રી નથી જ ેવશેરાઈથી ક્યાંમથી ણ ઉરબ્ધ થઇ ળકે. ટંૂકભા ંબજલનાયના વખસ્વાન ેયલડે એલુ ંએનુ ં

વભગ્ર આમોજન છે. એ અથઘભાં આ નાટકો ફદરાતી યંગબવૂભના ંનાટકો છે, અનઆુધુવનક છે.  અતં ેઉતર બામાણીની લાત વાથ ેભાયી લાત ૂયી કરંુ, 

“ એકોવિઓ, વનફંધ કે પ્રલર્નનો માઘમ નથી ણ તખ્તા ય બજલાતી નાટ્યકૃવત છે એની પ્રતીવત ઉત્તભ ગડાએ કયાલી છે.” (અવંતભ ૃષ્ઠ) આ પ્રતીવત 

આણને ણ થમા વલના યશેતી નથી. 

 

(ગડા, ઉત્તભ.  લોટ્વ અન ેઅન્મ રઘુનાટકો. ૨૦૧૬.અભદાલાદ, ભુંફઈ: ઈભજે વબ્રકેળન પ્રા. વર.) 

 


