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વવશ્વમાાં આવેલી ઔદ્યોગગકક્ાાંવિની અસર િળે વવવવધ ક્ષેત્રોમાાં અનેક પરરવિસનો જોવા મળયાાં, જેમાાં સારિત્યની 
દુવનયાનો પણ સમાવેશ થાય છે, અને એમાાંય મખુ્યત્વે નાટકના સ્વરૂપમાાં. ૧૯મી સદીની આ ક્ાાંવિએ 
માનવજીવનની રિણેીકરણી પણ બદલી નાખી. આવથિક,સામાજજક િેમજ રાજકીય ક્ષેતે્ર પણ િેની અસરો જોવા 
મળી, િો વળી મુાંબઈ, કલકત્તા અને મદ્રાસ જેવા શિરેોમાાં યવુનવવસિટીઓ સ્થપાઈ જેના પરરણામે અંગ્રેજી ભાષા અને 
અંગ્રેજી સારિત્ય સાથે નાિો બાંધાયો. જે જે વવસ્િારોમાાં અંગ્રેજો વધ ુપ્રમાણમાાં રિિેા િિા ત્યાાં ઇંગ્લેન્ડથી આવેલી 
નાટયમાંડળીઓના નાટયપ્રયોગો એક આગવુાં ઉત્સાિપણૂસ વાિાવરણ ઊભુાં કરવામાાં સફળ થયેલા. ઈ.સ. ૧૮૪૨માાં 
મુાંબઈમાાં શાંકરશેઠે સૌપ્રથમ નાટયવથયેટર ઊભુાં કયુું. ઈ.સ. ૧૮૫૦ સધુી નાટકના નાના-મોટા પ્રયોગો પછી ૧૮૫૨માાં 
કાયદેસરની નાટયમાંડળી અસ્સ્િત્વમાાં આવી. જેના દ્વારા સમગ્ર દાયકા દરમ્યાન અસાંખ્ય નાટકોની ભજવણી થઇ, 

જેના ફળસ્વરૂપ અનેક નાનીમોટી નાટયમાંડળીઓ અસ્સ્િત્વમાાં આવી. ગજુરાિી રાંગભવૂમને શરૂઆિના િબક્કાથી જ 
મરાઠી,ગજુરાિી,પારસીઓ,ભોજક-નાયકો િથા ગાયન-વાદનનો વારસો ધરાવિાઓનો સાથ-સિકાર મળયો જેના 
પરરણામે ગજુરાિી રાંગભવૂમનો પાયો દ્રઢ બન્યો. ઈ.સ. ૧૮૫૩માાં રામભાઉની માંડળીદ્વારા અમદાવાદમાાં ભદ્રના રકલ્લા 
પાસે આવેલા નરસોપાંિના વાડામાાં ‘દ્રૌપદી વસ્ત્રાિરણ’નો ખલે ભજવવામાાં આવ્યો.રામભાઉ દગક્ષણી પાંરડિ િિા.  
 

આ કલાને વેગ આપવાનુાં કામ પારસી લોકોએ કરેલુાં છે, જે સારિત્ય િેમજ નાટયના શોખીન િિા. આ પ્રવવૃિને 
િેમણે અગભનય દ્વારા વેગ આપ્યો,િેમનો ઉત્સાિ અનેરો િોવા છિાાં િેમની કેટલીક મયાસદાઓ પણ દેખાઈ આવિી 
િિી અને િે િિી િેમની ભાષા, શદુ્ધ ગજુરાિી િેઓ બોલી શકિા ન િિા િેમજ રિન્દી િેમજ ઉદૂસ  ભાષાના શબ્દો 
િેમના ઉચ્ચારણમાાં આવિા િોવાથી િેમના સાંવાદો કૃવત્રમ લાગિા િિા. આ ઉપરાાંિ િેમના અગભનય િેમજ 
નાટકોમાાં પણ િેમણે જોયેલાાં અને વાાંચેલાાં નાટકોનુાં અનકુરણ અને અનસુરણ જોવા મળતુાં. જેના પરરણામે આવાાં 
નાટકોમાાં સારિજત્યક રસ-રૂગચ િેમજ વશષ્ટ અગભનય પણ જોવા ન મળિો. પરાંત ુએક વાિ અિીં નોધવા જેવી એ છે 
કે આ પ્રયોગોથી મનોરાંજનની આ પ્રવવૃિને વેગ મળયો. આમાાં જેનો સૌથી અગત્યનો ફાળો િિો િે િિા પારસી 
કેખશુરૂ કાબરાજી. જેમણે ‘જમશેદ’, ‘વનિંદાખાનુાં’, ‘નાંદબત્રીસી’, ‘વવનાશકાળે વવપરીિ બદુ્ધદ્ધ’ જેવાાં નાટકો લખેલાાં. આ 
સમય ગાળા દરમ્યાન કુાંવરજી નાઝર, દાદાભાઈ અને બાલીવાળા જેવા નાટયલખેકો અને નાટયકારો પ્રાપ્િ થાય 
છે. બાલીવાળાિો પોિાની માંડળી પણ ધરાવિા િિા જેનુાં નામ િત ુાં. ‘નીવિદશસક માંડળી.’ આ માંડળી િરફથી 
‘કામસેન રવસકા’, ‘સીિાસ્વયાંવર’, ‘ગોપીચાંદ રાજા’, ‘મચુ્છકરટક’, ‘શાંકુિલા’ વગેરે નાટકો ઉદૂસ  ભાષામાાં ભજવાયેલાાં. 
આ સમયદરમ્યાન કાવસજી ખટાઉએ સ્ત્રી-નટીઓને નાટકમાાં સૌ પ્રથમ ઉિારી. ૧૮૭૮માાં રણછોડભાઈ ઉદયરામના 
માગસદશસન નીચે નરોિમ મિિેાજીની આગેવાની િઠેળ એક નાટયમાંડળીની સ્થાપના કરવામાાં આવી. ભવાઈની 
અશ્ર્લીલિાના વવરોધમાાં રણછોડભાઈ ભાઈએ ‘િરરશ્ચાંદ્ર’ નાટક લખ્યુાં, જે કાબરાજીની વવક્ટોરરયા નાટયમાંડળીએ 
ભજવેલુાં. િેમના ‘નળદયમાંિી’ નાટકની સફળિા જોઇને ગજુરાિી શાળાના વશક્ષકોએ િેની માગણી કરેલી પરાંત ુઆ 



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

Vol. 4, Issue: 1, January: 2016 
(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

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

 

વશક્ષકોનુાં  અપમાન કરીને ફરામજીએ કાઢી મકેુલા. આ બધાએ ભેગા મળીને રણછોડભાઈની મદદ લઇ િેમના 
માગસદશસન િઠેળ ‘ગજુરાિી નાટક માંડળી’ની સ્થાપના કરી. અને આ માંડળીએ સૌ પ્રથમ નાટક ભજવ્યુાં િે િત ુાં 
‘લગલિાદુુઃખદશસક’ આ નાટકની સમાજ ઉપર ઊંડી અસર પડલેી. આ માંડળી દ્વારા ‘બાણાસરુ મદમદસન’ 

(રણછોડભાઈ) અને ભાઈશાંકર નાનાભાઈનુાં ‘સદુામાચરરત્ર’ પણ ભજવાયેલાાં. આ પિલેાાં નમસદ પાસેથી પણ 
આપણને ‘રામજાનકી દશસન’, કૃષ્ણાકુમારી’, ‘સીિાિરણ’ અને ‘દ્રૌપદીદશસન’ જેવાાં નાટકો મળે છે, નમસદે આ નાટકો 
પોિાના ખચસને િેમજ થયેલા દેવાની ભરપાઈ કરવા માટે લખેલાાં. દલપિરામ પાસેથી આપણને ‘લક્ષ્મી’ અને 
‘વમથ્યાગભમાન’ િેમજ નવલરામ પાસેથી ‘ભટનુાં ભોપાળાં’ અને ‘વીરમિી’ જેવાાં નાટકો આ સમયગાળા દરમ્યાન 
પ્રાપ્િ થાય છે.  

 

ગજુરાિીમાાં મૌગલક નાટકો લખાવાની શરૂઆિ થયેલી િોવા છિાાં નાટયકારોના માનસપટ ઉપરથી ભવાઈ-

પ્રિસનના સાંસ્કારો દૂર થયા ન િિા. નાટયસ્વરૂપ અંગનેી સમજ િેમનામાાં જોવા મળિી નથી એટલેકે આ સ્વરૂપ 
અંગેની દ્રષ્ષ્ટશનૂ્યિા બહધુા પ્રમાણમાાં જોવા મળિી િિી. કેટલીક વાર િો કોઈ નાટકની િૈયાર સામગ્રીનો ઉપયોગ 
થિો, િો રામાયણ-મિાભારિ જેવા ગ્રાંથોનાાં પાત્રોનો બેફામ ઉપયોગ થિો જોવા મળિો. િો કેટલીક વાર 
બીબાઢાળ અનવુાદો નાટકમાાં ખપાવીને સસ્િી લોકવપ્રયિા, િેમજ કીવિિ, અને પૈસા કમાવી લેવાની વવૃત્ત પણ 
કેટલાક નાટયકારોમાાં જોવા મળિી. નાટકનુાં વવષય-વસ્ત ુગમે િે િોય, પરાંત ુનાટકની સમાાંિર કોવમક ચાલતુાં રિતે ુ ાં. 
આ કોવમક િાસ્યરસથી ભરપરૂ રિતે ુાં. િો વળી નાટકના વવષયમાાં પણ િાસ્યરસને સ્થાન રિતે ુાં િેથી િાસ્યની છોળો 
ઉડિી, કેટલીક વાર આ િાસ્ય પે્રમશૃાંગારની મયાસદા પણ વટાવી જતુાં. િો કેટલીક વાર કરુણિાથી ભરપરૂ િોવાથી 
કેટલાયપે્રક્ષકોની લાગણી પણ દુભાિી. િો સાથે સાથે નાચ-ગાન, મજુરાની થાળી ન પીરસાયિો નાટક અધરુાં 
ગણાત ુાં. કેટલીક વાર નાટકમાંડળીઓમાાં અંદરોઅંદર સ્પધાસ પણ ચાલિી, આ સ્પધાસ નાટકના ઉત્કષસ માટે નરિ પરાંત ુ
વેપારીલાભ લેવા માટેની રિિેી, કેટલીક માંડળીઓ એકબીજાના નટ-નટોને  આવથિક પ્રલોભનો આપીને પોિાની 
માંડળીમાાં લઇ આવિા. િો વળી કયારેક સાંચાલક નાટકના સાંવાદો પોિાની મરજી મજુબ બદલી નાખિો, 
કલાકારોને મન ફાવે િેમ બોલવાનુાં અને ગીિકાર કે િબલાવાદક કે અન્ય કલાકારને પણ પોિાના વશમાાં રાખિો. 
એટલે કે સાંચાલક પોિે એકચક્ી શાસન ચલાવિો. આ રાંગભવૂમને વવકૃિ કરવામાાં પે્રક્ષકોનો ફાળો પણ એટલો જ 
રિિેો.િેમની રસ-રુગચને ધ્યાનમાાં રાખીને જ નાટકોની રચના થિી. પે્રક્ષકોને રીઝવવા માટે સાંચાલકો નવી નવી 
પ્રયસુ્ક્િઓ અજમાવિા. જેના પરરણામે કેટલાય નટ-નટીઓના ભાવ પણ રાિોરાિ વધી જિા. જેના પરરણામે િેઓ 
પણ રાિોરાિ માંડળીઓ બદલી નાખિા. જેના પરરણામ સ્વરૂપ િલકાાં, વવૃત્તને ઉત્તેજે િેવાાં નાટકોનુાં સર્જન થવા 
લાગ્યુાં. અને આવાાં નાટકો લખનારાઓની જમાિ જામી ગઈ. જે િોય િે પરાંત ુગજુરાિીની આ રાંગભવૂમ માટે આ 
શકુવનયાળ સાગબિ થયુાં. આ નાટકો દ્વારા એક લોકવપ્રય સ્વરૂપનુાં વનમાસણ થયુાં. જેનો એક વવવશષ્ટ ચાિક વગસ ઉભો 
થયો અને ગજુરાિી રાંગભવૂમએ સફળિાનાાં વશખરો સર કયાસ. આ સમય દરમ્યાન કેટલાક સારા સર્જકો પણ 
આપણને મળે છે, જેમણે નાટકમાંડળીઓનુાં દાસત્વ સ્વીકારેલુાં નરિ. જેમણે પોિાની શસ્ક્િઓથી સારાાં નાટકો લખીને 
રાંગભવૂમના વવકાસમાાં પોિાનુાં યોગદાન આપેલુાં. વાઘજીભાઈ આશારામ ઓઝા આવા લખેક િિા. િેમની પાસેથી 
આપણને ‘સીિાસ્વયાંવર’, ‘દ્રૌપદીસ્વયાંવર’, ‘રાવણવધ’, ‘ઓખાિરણ’, ‘પથૃ્વીરાજ રાઠોડ’ ‘કેશવવસિંિ પરમાર’, 

‘ભતુસિરર’, ‘રાજવસિંિ’, ‘સિી રાણકદેવી’, ‘ચાંદ્રિાસ’ જેવાાં નાટકો પ્રાપ્િ થાય છે, આ નાટકો લખીને િેમણે  ગજુરાિી 
રાંગભવૂમને ભવાઈ િેમજ રાસલીલાની પે્રક્ષકો ઉપર થયેલી માનવસક અસરોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો. આ 
સમય દરમ્યાન અમદાવાદમાાં ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજીએ ‘દેશી નાટક સમાજ’ની સ્થાપના કરી. જેમાાં ભજવાિાાં નાટકો 
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બોધપ્રધાન િિાાં. િેમણ ે ‘શઠ’ પાત્રને પ્રચગલિ અને લોકવપ્રય બનાવ્યુાં, સ્થળૂ બીભત્સ રસની જગ્યાએ િેમણે 
ઉપકથાઓ પણ પ્રયોજી. િો ગજુરાિી ગરબાનુાં સાંગીિ પણ વવકસાવ્યુાં. 
 

મળૂશાંકર િરરનાંદ મલૂાણી પાસેથી પણ આપણને ‘કૃષ્ણચરરત્ર’, ‘ઈવિિાસપરુાણ’, ‘મળૂરાજ’, ‘વવક્મચરરત્ર’, 

‘સૌભાગ્યસુાંદરી’, ‘વસાંિપ્રભા’ જેવાાં નાટકો મળે છે. િેમણે ‘કાઠીયાવાડી નાટક માંડળી’ પણ શરુ કરેલી પરાંત ુિેમાાં 
િેમને સફળિા મળેલી નરિ. ફુલચાંદભાઈ ઝવેરચાંદ શાિ ે ‘મિાસિી અનસયૂા’, ‘સાવવત્રી’, ‘માલિીમાધવ’, 

‘શકુદેવજી’ જેવાાં નાટકો લખીને એક નવા જ પ્રકારની પ્રણાગલકા ઉભી કરેલી. મગણલાલ ‘પાગલ’ રઘનુાથ, પ્રભલુાલ 
દ્ધદ્વવેદી, પ્રફુલ્લ દેસાઈ, દામ ુસાાંગણી જેવા આ રાંગભવૂમના ઉલ્લખેપાત્ર નાટયકારો છે. જેમણે રીઢાધાંધાદારીઓ સાથે 
કુનેિપવૂસક કામ લઈને આ સ્વરૂપને યથાશસ્ક્િ વવકસાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. આમ, ઉપરોક્િ સર્જકોને િાથે આ 
સ્વરૂપનુાં ખેડાણ થયેલુાં છે.  

   

‘મિથ્યાભભિાન’ ગ.ુ સાહહત્યનુ ંપ્રથિ પ્રહસન 

પ્રિસન એ સાંસ્કૃિ ભાષાના નાટયસ્વરૂપનો જ એક પ્રકાર છે. આચાયસ ધનાંજય રૂપકના દસ પ્રકાર જણાવે છે િેમાાંનો 
એક પ્રકાર િે આ પ્રિસન. જેનો મખુ્ય રસ િાસ્ય િોય છે. િેનુાં કથાવસ્ત ુપણ વનમ્ન પ્રકૃવિવાળા નાયકનુાં િોય છે. 

િેનો નાયક લખેક કલ્લ્પિ િોય છે. પ્રિસનના ત્રણ ભદે પાડવામાાં આવેલા છે. શદુ્ધ, વવકૃિ અને સાંકર. પ્રિસનનો 
નાયક પાખાંડી, વમથ્યાગભમાનમાાં રાચનારો િોય છે. િેના વેશ અને વાણીની ચેષ્ટામાાંથી િાસ્ય ઉત્પન્ન થતુાં િોય છે. 

નાટયશાસ્ત્રમાાં પ્રિસનના બે પ્રકાર પાડવામાાં આવેલા છે. (૧) શદુ્ધ (૨) સાંકીણસ.  
 

દલપિરામ દ્વારા લખાયેલુાં નાટક આ પ્રકારનુાં છે. જેનુાં મખુ્ય પાત્ર જીવરામ ભટ્ટનુાં છે. જે વમથ્યાગભમાની છે. 

દલપિરામે નાયકના સાંવાદોમાાં િેનુાં વમથ્યાગભમાન પ્રગટ કરી આપ્યુાં છે, આ અગભમાન એવુાં છે જે માણસને 
પડિીની રદશામાાં લઇ જાય છે. અગભમાનના પાાંચ પ્રકારો છે, ધનાગભમાન,ધમાુંગભમાન,વવદ્યાગભમન,યૌવાનાગભમાન 
અને રૂપાગભમાન. આ બધાાં અગભમાનોને સર્જકે દ્રષ્ટાાંિો સાથે સમજાવ્યાાં છે. િેમણે વસદ્ધ કરી આપ્યુાં છે કે 
વમથ્યાગભમાન એ માનવ માટે સારુાં નથી કારણ કે િે પોિાને િો નકુસાન કરે જ છે સાથે સાથે સમાજને પણ 
નકુસાન કિાસ રિ ેછે.  
 

આ નાટકમાાં જે વવષયવસ્ત ુપસાંદ કરવામાાં આવી છે િેમાાં ડગલનેે પગલ ેજીવરામ ભટ્ટની જ િાાંસી ઉડાડવામાાં 
આવી છે. જીવરામ ભટ્ટ રિાાંધળા છે, પરાંત ુઆ વાિ સ્વીકારવા િે િૈયાર નથી. િે શ્વસરુગિૃ ેજવા પાડીનુાં પ ૂાંછડુાં 
પકડીને જિા ત્યારે ઊંડા ખાડામાાં પડ ેછે, સાાંજે ભોજન વખિે સાસનેુ પાડી સમજીને લાિ મારે છે. નાટકના અંિમાાં 
પોલીસ દ્વારા માર ખાય છે. આમ સમગ્ર નાટકમાાં નાયકને દાંભી અને ડાંફાશ મારનારો બિાવ્યો છે. આટલુાં વનરૂપણ 
આ નાટકને પ્રિસન કિવેા માટે પરૂત ુાં છે. આ પ્રિસનમાાં લોક્નાટક ભવાઈ િેમજ અંગ્રેજી અને સાંસ્કૃિ નાટકોની 
અસર પણ જોવા મળે છે.  

 

લેખકે આ નાટક ગજુરાિ વનાસક્યલુર સોસાયટીના સેકે્ટરી મિરેબાન એમ.એચ. સ્કોટ િરફથી જાિરે થયેલ અને 
ઠક્કર ગોવવિંદજી ધરમશી િરફથી ૧૦૦ રૂવપયાના ઇનામની જાિરેાિના સાંદભે લખેલુાં. આ નાટકની પાત્રસષૃ્ષ્ટ પણ 
વૈવવધ્યસભર છે. પરાંત ુસમગ્ર પ્રિસન પાત્રકેન્દ્રી બનવા પામ્યુાં છે. આરાંભકાળનુાં  આ નાટક િોવા છિાાં સમાજ 
સધુારણાનુાં પ્રવિગબિંબ આ નાટકમાાં જોવા મળે છે. આ ઉપરાાંિ સમાજની સમસ્યાઓ, રીિરીવાજો,મરણ પાછળના 
ખોટા ખચાસઓ, ભિૂપે્રિ, વિમે, પાખાંડ, દાંભ, અપ્રમાગણકિા, કજોડાનો પ્રશ્ન, કન્યાવવક્ય, અંધશ્રધા વગેરે જેવા પ્રશ્નો 
અિીં જોવા મળે છે. આમ, આ પ્રિસનમાાં એ જમાનાની િાસીર જોવા મળે છે. 


