
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Dr. L. S. Mevada] [Subject: Gujarati]        

Vol. 3, Issue: 10, Nov.-Dec.: 2015 
(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

58  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal             www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

 

 
 

 

ગજુરાતી નાટક સાહિત્યનો ઉદ્દભવ અને વવકાસ 

ડૉ. એલ.એસ. મેવાડા 
વવજયનગર આર્ટ્સ કોલેજ, વવજયનગર 

 

સાહિત્ય સ્વરૂપ તરીકે નાટકએ ગજુરાતી સાહિત્યનો આધવુનક પ્રકાર ગણાય છે. અંગે્રજી પ્રજાના સપંક્થી 
આપણે ત્યા ંવવવવધ સાહિત્યસ્વરૂપોનો વવકાસ થતો જોવા મળે છે, જેમા ંનવલલકા, નવલકથા, વનબધં અને 
નાટકના સ્વરૂપનો સમાવેશ થાય છે. ભારતમા ંઅંગે્રજી સલ્તનત સ્થપાયા પછી બે જુદી જુદી સસં્કૃવતઓનો 
સમન્વય થયો, સામાજજક કે્ષત્રોમા ંક્ાકં સઘંર્્ જોવા મળ્યો તો સાહિત્યકે્ષતે્ર નવી હદશાઓ ખલુી અને 
રચનાત્મક પ્રયોગો જોવા મળ્યા. મુબંઈ, મદ્રાસ અને કલકત્તા જેવા મોટા શિરેોમા ં યવુનવવસિટીઓની 
સ્થાપના થતા ં તેના અનેક ફાયદાઓ આપણને તેમજ આપણા યવુાનોને થયા. જેના પહરણામે કેટલાય 
યવુાનોએ અંગે્રજી ભાર્ા અને તેના સાહિત્યનો ઊંડો અભ્યાસ કયો, જેનાથી ગજુરાતી ગદ્ય-પદ્યમા ંઅનેક 
નવા ં સ્વરૂપોમા ં ખેડાણ થયુ.ં ગદ્ય કે્ષતે્ર નવલકથા, નવલલકા, વનબધં, તેમજ ચહરત્રલેખન જેવા સ્વરૂપો 
અસ્સ્તત્વમા ંઆવ્યા. 
 

મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યમા ં નાટક જેવા સ્વરૂપનુ ં ખેડાણ થયેલુ ં જોવા મળતુ ં નથી. પે્રમાનદેં આ 
હદશામા ંપ્રયત્ન કરેલો એવુ ંસાભંળવા મળે છે પરંત ુનરવસિંિરાવ હદવેટીયાએ સબળ પરુાવાઓ રજૂ કરીને 
આ વાતનુ ંખડંણ કરેલુ,ં તેમના મતે આ સમયગાળા દરમ્યાન કોઈ મૌલલક નાટક લખાયેલુ ંનથી. વવશ્વ 
સાહિત્યમા ં નાટકના ં મલૂળયા ં ખબુજ ઊંડા ં રિલેા ં જોવા મળે છે, અંગે્રજીમાં તેમજ સસં્કૃતના જમાનામા ં
આપણને કેટલાયં ભવ્ય નાટકો જોવા મળે છે. આપણે ત્યા ંપણ તેરમી-ચૌદમી સદી સધુી સસં્કૃત નાટકો 
ભજવાતા ંરિલેા ં તેના પરુાવાઓ મળે છે. પરંત ુધીરે ધીરે વ્યવિારમાથંી જેમ જેમ સસં્કૃત ભાર્ા લપુ્ત 
થતી રિી તેમ તેમ આવા ંભજવાતા ંનાટકો પણ લપુ્ત થયા.ં આ લપુ્ત થતા ંનાટકોનુ ંસ્થાન-મનોરંજનનુ ં
સ્થાન દેશી નાટય રૂપો અને ભવાઈ જેવા વેશોએ સ્થાન લીધુ.ં આ ઉપરાતં આ સમયગાળા દરમ્યાન 
સમાજના મનોરંજનના માટે કથા, વાતા્, અને આખ્યાનો પણ રચાવા લાગેલા.ં  
 

સમય વવતતા ંઅંગે્રજી કેળવણી અને સાહિત્યના પ્રભાવતળે આપણી પણ જીવનરીવત બદલાવા લાગેલી, 
બીજા ગદ્યસ્વરૂપોની જેમ નાટય સ્વરૂપનો પ્રારંભ થતો આપણને દેખાઈ આવે છે. આપણે ત્યા ં વસેલા 
પારસીઓએ અંગે્રજોના અનસુરણમા ં અને અનકુરણમા ં નાટયલેખનનો અને ભજવણીમા ં પ્રવેશ કયો. 
(કેખશુરો કાબરાજી અને ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી જેવાએ આ પ્રયોગો કરેલા)  આ પ્રયોગો ફક્ત રૂપાતંરો કે 
અનવુાદક નાટકોના જ િતા. કોઈ મૌલલક નાટકો ન િતા.ં ગજુરાતી નાટકનો જન્મ મુબંઈમા ંથયેલો છે, 

મરાઠાઓએ ગજુરાતી રંગભવૂમની સ્થાપના કરેલી આ મડંળીઓ જુદા ં જુદા ં નાટકો કરતી આ મડંળીએ 
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ઈ.સ. ૧૮૫૩મા ં અમદાવાદની અંદર ભદ્રના હકલ્લા પાસે ‘દ્રૌપદી વસ્ત્રાિરણ’ નામનુ ં નાટક ભજવેલુ.ં 
ત્યારબાદ ગજુરાતમા ંપણ વવવવધ નાટયમડંળીઓની સ્થાપના થયેલી.  
 

આપણા ગજુરાતી નાટક ઉપર પારસીઓના અમકુ પ્રભાવ જોવા મળે છે પરંત ુએ તેમની પેદાશ નથી. 
તેમના થકી નાટકની આબોિવા બધંાઈ પરંત ુ ગજુરાતી નાટકતો અંગે્રજીના પ્રભાવ અને યવુન. ના 
વશક્ષણનુ ંપહરણામ છે. આ ઉપરાતં તેમા ંસસં્કૃત નાટકો અને આપણી ભવાઈના પણ કેટલાક અંશ જોવા 
મળે છે. 

 

ઐવતિાવસક દ્રષ્ટટએ ગજુરાતી સાહિત્યનુ ં પ્રથમ મૌલલક નાટક ‘ગલુાબ’ છે, જેના સર્જક છે, નગીનદાસ 
તળુજાદાસ. તેમણે આ નાટકની રચનાનો નમનૂો અંગે્રજી નાટકમાથંી લીધો છે પરંત ુતેમા ંસસં્કૃત નાટકની 
પણ અસર વતા્ય છે. (તેમાયં ખાસ કરીને સસં્કૃત નાટક ‘શાકુન્તલ’) જેવી રીતે સસં્કૃત નાટકના પ્રારંભમા ં
સતૂ્રધાર-નટીનો પ્રવેશ થાય છે તેવી રીત આ નાટકમા ંનથી, આ નાટકની શરૂઆતમા ંગ્રીક નાટક જેવુ ં
મગંલાચરણ તેમજ કોરસ પણ મકુાયેલુ ંછે. તો વળી સસં્કૃત વતૃ્તોનો ઉપયોગ પ્રશશંનીય છે. આ નાટકની 
ભાર્ા તદ્દન તળપદી સરુતી, તોછડી તો વળી ક્ાકં કયાકં અશ્લલલતા તરફ જતી જોવા મળે છે. આ બધુ ં
િોવા છતા ંગજુરાતી નાટકની આ પ્રથમ કૃવત ખરેખર પ્રશશંનીય છે.  

 

ગજુરાતી રંગભવૂમ અને નાટકકે્ષતે્ર જેમનુ ંપ્રદાન નોંધપાત્ર છે એવા રણછોડભાઈ ઉદયભાઈને નાટકના 
વપતા કિવેામા ંઆવે છે, જેમણે નાનામંોટા ંચૌદેક નાટકો લખેલા ં છે, આ સર્જક ભવાઈની અશ્લલલતાથી 
દુભાયેલા િતા. તેમના ંનાટકોમા ંમોટાભાગે સામાજજક અને પૌરાલણક વવર્યો જોવા મળે છે. આ ઉપરાતં 
આ નાટકોમા ં તેમનુ ં સધુારાવાદી માનસ પ્રગટ થાય છે. આ નાટકોમા ં સાહિજત્યક કલાતત્વનો અભાવ 
તેમજ દીઘ્સતૂ્રતા, લાબંા કંટાળાજનક સવંાદો રિલેા છે. આ બધી મયા્દાઓ િોવા છતા ં ‘જયકુમારી 
વવજય’ અને ‘લલલતા દુુઃખદશ્ક’ તેમના ંસફળ નાટકો છે. આ ઉપરાતં તેમની પાસેથી આપણને ‘બાણાસરુ 
વધ’, નળદમયતંી’, િહરશ્ચન્દ્ર તારામતી સ્વયવંર’ જેવા ંનાટકો ઉપરાતં કેટલાકં ભાર્ાતંર કરેલા ંનાટકો 
પણ પ્રાપ્ત થાય છે.  

 

અવા્ચીન ગજુરાતી સાહિત્યને નવો વળાકં આપનાર નમ્દ પણ ઉદર વનવમતે્ત નાટક કે્ષતે્ર પ્રવેશ કરે છે. 

તેમણે ભવાઈ અને સસં્કૃત નાટકોની અસર નીચે ‘રામ જાનકી દશ્ન’, ‘કૃટણકુમારી દશ્ન’, ‘દ્રૌપદીદશ્ન’, 

‘બાળકૃટણવવજય’ જેવા ંનાટકો લખેલા ંછે, આ નાટકોમા ંનાટયકલાની અનેક ખામીઓ છે, વસ્ત ુસકંલના, 
સવંાદો, અને પાત્ર-લચત્રણ પણ વશવથલ જોવા મળે છે. સમયની દ્રષ્ટટએ જોવા જઈએતો દલપતરામનુ ં
નાટક ‘લક્ષ્મી’ (૧૮૫૦) પ્રથમ આવે છે. દલપતરામ પાસે અંગે્રજી ભાર્ાનુ ં જ્ઞાન િત ુ.ં તેમણે ફાબ્સની 
પે્રરણાથી આ નાટક લખેલુ.ં ગ્રીક નાટક ‘પ્લટુસ’નુ ં તે રૂપાતંર છે. તેમનુ ં બીજુ ં નાટક 
‘વમથ્યાલભમાન’(૧૮૭૦) મા ંપ્રગટ થાય છે, આ નાટક કલાની દ્રષ્ટટએ વવશેર્ ચહિયાત ુ ંસાલબત થયુ ં છે. 

ભવાઈ અને ગ્રીક નાટકની અસર નીચે લખાયેલુ ંઆ નાટક તખ્તાની દ્રષ્ટટએ ખબૂ જ સફળ નાટક છે. આ 
નાટક ‘ભ ૂગંળ વવનાની ભવાઈ’ તરીકે પણ જાણીત ુ ંછે.  આ નાટકમા ંસતુ્રધાર, નટી તેમજ રંગલાનો સુદંર 
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સમન્વય થયેલો છે, રંગલો ભવાઈના રંગલા જેવો જ લાગે છે જે જીવરામ ભટ્ટ સાથે આઠેય અંકમા ં
દ્રલયમાન થાય છે. આ નાટક િાસ્યનાટકનો ઉત્તમ નમનૂો છે.  

 

આ સમયગાળા દરમ્યાન નવલરામ પડંયા પાસેથી બે નાટકો પ્રાપ્ત થાય છે. (૧) ‘ભટનુ ંભોપાળં’(૧૮૬૭) 

(૨) ‘વીરમતી’(૧૮૭૯) ‘ભટનુ ંભોપાળં’  મેલીયરના ‘ધ મોક’ નુ ંરૂપાતંર છે જયારે ‘વીરમતી’ રાસમાળાને 
આધારે લખાયેલુ ંનાટક છે. આ ઉપરાતં આ સમયે સવવતાનારાયણ (રાજ્ભસ્ક્ત વવડંબના) અમતૃ કેશવ 
નાયક (ભારત દુદ્શા) પણ નાટય લેખનના પ્રયોગો કરે છે. તો વળી બીજી બાજુ નરવસિંિ, મીરા,ં સદુામા, 
પ્રિલાદ, સરુદાસ, સદેવતં સાવલીંગા, ગોપીચદં, રા’ખેંગાર, જેવા ઐવતિાવસક,ધાવમિક,તેમજ પૌરાલણક 
વવર્યવસ્ત ુવાળા નાટકો લખાય છે. આ નાટકો દ્વિઅંકી નાટકોથી માડંીને ચૌદ અંક સધુીના ંનાટકો લખાય 
છે. ૧૮૮૨મા ંલખાયેલ નાટક ‘કાન્તા’ (મલણલાલ વત્રવેદી) ગજુરાતી નાટયસાહિત્યની સીમા લચહ્નરૂપ ઘટના 
છે. આ નાટકને રમણ ભાઈએ પણ લબરદાવેલ.ુ સસં્કૃત અને અંગે્રજી નાટકનો સમન્વય ધરાવત ુ ંઆ નાટક 
‘કુલીન કાન્તા’ નામે ભજવાયેલુ.ં ઐવતિાવસક કથાવસ્ત ુધરાવત ુ ંઆ નાટક શૃગંાર-કરુણ-વીર રસની વત્રવવધ 
ધારાઓમા ંવિ ેછે. આ નાટકમા ંસમાવવટટ ગીતો નાટકને નવી હદશા આપે છે. નાટકની વસ્તસુકંલનાનો 
હિયાવેગ અને પ્રમાણભાર જળવાયેલો અિીં જોવા મળે છે. ડૉ. ધીરુભાઈના શબ્દોમા ંકિીએ તો, “ સસં્કૃત 
કવવની માફક નાયકે કવવતાનો દોર એટલો છૂટ્ટો મકૂી દીધો છે કે તેમા ંકવવતા નાટકની િરીફાઈ કરવા 
નીકળી િોય એવો આભાસ થાય છે. આ ઉપરાતં આ સર્જક પાસેથી ૧૮૮૫મા ં‘નવૃસિંિાવતાર’ જેવુ ંનાટક 
પણ મળે છે જેમા ંપૌરાલણક કથાવસ્ત ુછે. મલણલાલે ‘ઉતરામચહરત’ અને ‘માલતીમાધવ’ જેવા નાટકોના 
અનવુાદો પણ કરેલા છે. લાલજી મલણયારાના વેશમા ંઆવતા દુિા ઉપરથી રમણભાઈ નીલકંઠે રચેલુ ં
નાટક ‘રાઈનો પવ્ત’ ગજુરાતી સાહિત્યન ુમોંઘ ુરત્ન સાલબત થયુ ંછે. આ નાટક શેક્સપીયરની નાટય શૈલી 
અને સસં્કૃત નાટકના સમન્વયરૂપ છે. આ નાટકથી નાટયકાર, િાસ્યકાર, અને સમાજસધુારક તરીકે 
આપણી સમક્ષ ખડા થાય છે.  

 

‘રોમન સ્વરાજ’ અને ‘ગરુુ ગોવવિંદવસિંિ’ જેવા ં બે નાટકો કાન્ત પાસેથી આપણને મળે છે. ‘રોમન 
સ્વરાજ’મા ં તેમણે રોમન પ્રજાની દેશભાવનાની વાત કરી છે, તો ‘ગરુુ ગોવવિંદવસિંિ’ મા ં કોમી એકતાનો 
સદેંશો પરૂો પાડવામા ં લેખકને સફળતા મળી છે. ‘ઓ હિિંદ દેવભવૂમ સતંાન સૌ તમારા’ં જેવુ ંગીત આ 
નાટકમા ં લખાયેલુ ં છે. યગૂમવૂતિ નવલકથાકાર તરીકેનુ ં લબરુદ પામનાર ર.વ. દેસાઈ પાસેથી 
‘અંજની’(૧૯૨૮) ‘સયંકુ્તા’ અને ‘શસ્ક્ત હ્રદય’ (૧૯૨૫)જેવા ં વત્રઅંકી નાટકો આપણને મળે છે. આ 
નાટકના અનેક સફળ પ્રયોગો થયેલા છે.  

 

કનૈયાલાલ મનુશીએ ગજુરાતી નાટક સાહિત્યમા ંઅગત્યનુ ંપ્રદાન આપેલ છે. તેમના ંનાટકો સખં્યા તેમજ 
સફળતાની દ્રષ્ટટએ આગવી લોકચાિના મેળવી ચકૂ્ા ં છે. એમણે કુલ સત્તર નાટકો રચેલા ં છે. આ 
નાટકોથી ગજુરાતીની નવી રંગભવૂમનો ઉદય જોઈ શકાય છે. તેમના નાટકોમા ંવવર્ય વૈવવધ્ય જોવા મળે 
છે. તેમણે સામાજજક,ઐવતિાવસક તેમજ પૌરાલણક નાટકો રચેલા ં છે. ‘કાકાની શશી’, ‘વાિ રે ભૈ વાિ’, 
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‘તપ્ણ’, ‘પતુ્ર સમોવડી’ જેવા ં નાટકો અવવસ્મરણીય છે. તેમના ં નાટકોમા ં વવર્ય વસ્ત,ુ પાત્રો, સવંાદો 
ઈત્યાદી આકર્્ક રીતે ગ ૂથંાયેલા ંજોવા મળે છે. દરેક નાટકોમા ંએક પ્રકારની ગભંીરતા જોવા મળે છે. 

તેમના ંનાટકોમા ંગીતો જોવા મળતા ંનથી, ફક્ત ગદ્યમય જ નાટકો મળે છે. આ નાટકોમા ંધારદાર સવંાદો 
જ નાટકનો િવમક વવકાસ સાધતા િોય છે. ર્ૂંકમા ંઆ સર્જકના પ્રવેશથી જ ગજુરાતી રંગભવૂમનો એક 
પ્રકારે નવીન ઉદ્દભવ થયો. 
 

નાટક અને રંગભવૂમને લગતી પટુકળ માહિતી જેમના નાટકોમાથંી મળી રિ ે છે એવા નાટયકાર છે 
ચદં્રવદન ચીમનલાલ મિતેા. આ નાટયકારે નાટકના વવકાસની હદશામા ં પ્રશશંનીય સેવા બજાવી 
છે.હદગ્દશ્ક, સતૂ્રધાર, નાટયલેખક, નાટયવવદ્દ એમ નાટકના દરેકકે્ષત્રમા ંતેમની પ્રવવૃત્ત વવકસેલી િતી. એમ 
કિી શકાય કે નાટક એજ એમનુ ંજીવન િત ુ.ં તેમણે નવી રંગભવૂમ માટે પ્રયોગશીલ નાટકો પણ લખેલા ં
છે. આ નાટકોમા ં રંગભવૂમનો પ્રત્યક્ષ પહરચય થાય છે તો સાથે સાથે તખ્તાની ગ ૂજં પણ સભંળાય છે. 

‘સતંાકકૂડી’, ‘રમકડાની દુકાન’, ‘પાજંરાપોળ’, ‘મેનાપોપટ’, ‘આગગાડી’ જેવા ં સામાજજક નાટકો તેમજ 
‘સોનાવાટકડી’, ‘ધરા ગરુ્જરી’ જેવા ં ઐવતિાવસક નાટકો ઉપરાતં ‘મ ૂગંી સ્ત્રી’અને ‘દેડકાની પાચં શેરી’ 
‘ધારસભા’ જેવા ંપ્રિસનો અને ‘રંગભડંાર’ જેવા ંરેહડયો રૂપકો આપણને તેમની પાસેથી મળે છે. આ નાટકો 
એક અંકથી માડંીને પાચં અંક સધુીના ંજોવા મળે છે. આ નાટકોની શૈલી ગદ્યાત્મક-પદ્યાત્મક, વાસ્તવલક્ષી-
ભાવનાલક્ષી પાત્રોલચત બોલી-સવંાદો રૂપે જોવા મળે છે.  

 

આ સમયગાળા દરમ્યાન ગજુરાતી નાટયસાહિત્યને ત્રણ કવવ નાટયકારો મળે છે. (૧) શ્રી કૃટણલાલ ધરાણી 
આ નાટયકાર પાસેથી આપણને ‘વડલો’, ઝબક જ્યોત’, ‘પીળા ં પલાસ’ જેવા ં નાટકો મળે છે. તેમનુ ં
‘મોરના ં ઇંડા’ં પાત્રો,ગીતો અને ચાતય્ુપણ્ૂ સવંાદોને લીધે આકર્્ક બનેલુ.ં (૨) ઇન્દુલાલ યાલજ્ઞક. આ 
નાટયકાર પાસેથી ‘પગરખાનંો પાલળયો’ જેવા ંનાટકો મળે છે. (૩) ઉમાશકંર જોશી. ‘સાપના ભારા’, ‘બારણે 
ટકોરા’ જેવા ંયશસ્વી એકાકંીઓ આપણને આપે છે. તેમના નાટકોમા ંઊંડો મમ્ અને વેધકતા જોવા મળે 
છે. આ ઉપરાતં વવર્યનુ ંયોગ્ય વનરૂપણ, ગ્રામજીવનના ંપાત્રો, તળપદી ભાર્ા અને ગ્રામ્ય વાતાવરણ આ 
નાટકોની એક આગવી વવશેર્તા છે. 

 

જયવંત દલાલે મખુ્યત્વે વાસ્તવદશી નાટકોની સાથે સાથે પ્રયોગાત્મક એકાકંીઓ આપેલા ં છે. ‘સોયનુ ં
નાકંુ’, ‘બેસો વનશાળે’, ‘ અંધારપટ’ અને ‘બસ કંડકટર’ જેવા ંનાટકો એમની પાસેથી મળે છે. 

 

ધનસખુલાલ મિતેાએ શરૂઆતમા ંઅંગે્રજીમાથંી ભાર્ાતંર કરીને નાટકો આપેલા ંછે જેમા ં‘સ્ટેશન માસ્તર’, 

‘ગરીબની ઝપંડી’, ‘મનનુી માસી’, ‘રંગીલો રાજા’, ‘પીઠ ઝબકાર’ જેવાં તેમના ં ઉત્તમ નાટકો છે. આ 
ગાળામા ં ધમૂકેત ુ પાસેથી પણ ‘એકલવ્ય’ અને બીજંા નાટકો મળે છે. પ્રાણજી ડોસાના ં ‘છોરંુ કછોરંુ’, 

‘ચરણરજ’, ‘ઘરનો દીવો’, ‘મગંલમહંદર’, ‘સમયના ંવિણે’ જેવા નાટયસગં્રિો નોંધનીય છે.  
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આધવુનક નાટયકારોમા ં વશવકુમાર જોશીનુ ંનામ નોંધનીય છે. આ ઉપરાતં ગલુાબદાસ બ્રોકર, ચનુીલાલ 
મહડયા વગેરે નોંધપાત્ર છે.  

 

સાતમા આઠમા દાયકાનુ ં વવિંગાવલોકન કરતા ંજણાઈ આવે છે કે એબ્સડ્ નાટકો પણ રંગભવૂમ ઉપર 
ભજવવા લાગ્યા.ં જેમા ંનીવત નટટ થતા ંજીવનનો િતે ુશનૂ્ય થઇ જાય છે. મનટુયને પોતાને પણ એવુ ંથવા 
લાગે છે કે માનવીનુ ંજીવન વનુઃસિાય થઇ ચકુ્ુ ં છે. આ બધા ંસવેંદનો આવા પ્રકારના નાટકોમા ંજોવા 
મળે છે. ગજુરાતીનુ ંપ્રથમ મૌલલક એબ્સડ્ નાટક મધરુાય પાસેથી મળે છે. ૧૯૬૬મા ંલાભશકંર ઠાકર અને 
સભુાર્ શાિ ે‘વેઇટીંગ ફોર ગોદો’ ઉપરથી ‘એક ઉંદર અને જદુનાથ’નામે વત્રઅંકી નાટક તૈયાર કરેલુ ંજે 
એબ્સડ્ નાટકનો ઉત્તમ નમનૂો બની રિલે ુ.ં આ ઉપરાતં લા.ઠા. પાસેથી ‘બાથટબમા ં માછલી’ આહદલ 
મન્સરૂી પાસેથી ‘પેસ્ન્સલની કબર અને મીણબત્તી’ લચન ુમોદી પાસેથી ‘હુકમ માલલક’ રમેશ શાિ પાસેથી 
‘રૂમનો ટી.બી. પેશન્ટ’ સભુાર્ શાિ પાસેથી ‘બિારના ં પોલાણ’ વગેરે ઉત્તમ એબ્સડ્ નાટકો ગજુરાતી 
સાહિત્યને પ્રાપ્ત થાય છે. તો વળી રઘવુીર ચૌધરીના ‘ડીમલાઈટ’ને કેમ ભલૂી શકાય. તેની િરોળમા ં
બેસી શકે એવુ ં‘કિો મકનજી ક્ા ંચાલ્યા ?’ અને ‘શવવિલક’ આ ગાળાના ંઉત્તમ નાટકો છે.  

 

ગજુરાતી રંગભવૂમ અને નાટયસાહિત્ય એમ બનેંમા ંનાટકની અછત વતા્ય છે. અન્ય ગજુરાતી સાહિત્ય 
સ્વરૂપોની સરખામણીમા ંનાટક સ્વરૂપનુ ંખેડાણ ઓછુ જોવા મળે છે.  


