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આધ્માત્મભકળૌમય અને વાક્ષામકાયોથી યવામેલ ું નાટક: ભણે નરસૈંયો 
 

  
કા પ્રલાશને આણે અનેક રૂો-આકાયો ધયી ગતતભાન યશતેો અન બવ્મો છે. ગ જયાતી બાાભાું 
ચરયત્રવારશમમ આમભકથા, વુંસ્ભયણ, યેખાચચત્ર, જીલનચરયત્ર ઈમમારદ રૂે ખેડામ છે. નલરકથાભાું 
ણ ચરયત્ર પ્રલેળે છે અને રદનકય જોી, ભાધલ યાભાન જ લગેયે વર્જકો જીલનચરયત્રામભક 
નલરકથાઓ આે છે. આણે મમાું આ તલમ નાટકભાું ણ પ્રલેશ્મો’ને વારશત્મમક વર્જકો, 
બક્તો, નટો, વુંગીતકાયો, ક્ાુંતતકાયીઓ લગેયે તલતળષ્ટ વ્મક્ક્તમલો ય નાટકો રખાલા રાગ્મા. 
ગાુંધીય ગથી જીલનચરયત્રામભક નાટક ખયો લેગ કડે છે, ણ આ નલી નાટયલસ્ત  નો ખ્માર 
આણા આયુંબના નાટયકાયો ાવે નશતો એવ ું ણ નથી. ગ જયાતી યુંગભતૂભના ઉમકયભાું 
ભશમમલન  પ્રદાન કયનાય નાટક ભુંડી ‘શ્રી દેળી નાટક વભાજ’(૧૮૮૯-૧૯૮૦)દ્વાયા કતલ-
નાટમકાય ‘પ્રભ રાર દ્વદ્વલેદી’ના જીલન ય શયગોતલિંદદાવ ળાશ,ે એ છી લય ૧૯૧૫ભાું 
સ્થામેર ‘શ્રી આમયનૈતતક નાટક ભુંડી’એ ણ લડોદયાભાું ‘સ યદાવ’ નાટક બજવ્ય  શત  ું. 
સ  ધાયકય ગભાું નથ યાભ સ ુંદયજી શ ક્રએ ‘નયતવિંશયામ’ અને ગાુંધીય ગભાું ય.લ. દેવાઇએ 
‘કતલદળયન’ (૧૯૫૭)ભાું ચાય જીલનચરયત્રામભક નાટકો આપ્મા છે ણ આ કામયભાું પ્રળસ્મ 
વપતા વુંપ્રાપ્ત કયે છે યુંગભતૂભ વાથે અનેક યીતે વરક્મણે વુંકામેરા નાટમકાય ચુંદ્રલદન 
ચી. ભશતેા. એભની ાવેથી નાટકભાું ચરયત્રનો તલમ ઊંચકામો. તેભણે ‘અખો’, ‘નભયદ’ કાન્તના 
જીલન ય ’કયૂનો દીલો’ જેલા નાટકો આી આ રદળાભાું નોંધાત્ર કાભ કય ું. એક નલી જ 
નાટયસઝૂ વાથે આલા નાટકો રખામા અને નલી નાટયભુંડીઓ દ્વાયા બજલામા. વતીળ વ્માવે 
ણ કાન્તના જીલન ય ‘જને ડદે’, જમુંત ખત્રીના જીલન ય ‘ધૂનો સયૂજ’ શયીળ 
તત્રલેદીએ ‘નભયદ:ભાયી શકીકત’ બયત માચિકે ઝલેયચુંદ ભેઘાણીના જીલન ય ‘શાડન ું ફાક’ 
ચચન  ભોદીએ ‘નોખો નાગય નયવૈંમો’ ધીર બાઈ ઠાકયે ‘ઊંચો લયત, ઊંડી ખીણ’ ભચણરાર 
દ્વદ્વલેદીના જીલન ય તભરશય ભતૂાએ ‘જર જર  ભયે તુંગ’ ભચણરાર દ્વદ્વલેદીના જીલન ય અન ે
કરાીના જીલન ય ‘હૃદમ ત્રીટૂી’ લગેયે જેલા નાટકો આપ્મા અને બજલામા ણ ખયા. 
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તવતાુંશ  મળશ્ચુંદ્ર યચચત નયતવિંશ ભશતેાના જીલનકેન્દ્રી ‘જાગીને જોઉં તો...’ નાટકન ું ટૂુંક વભમભાું 
જ અભદાલાદભાું લાચચકભ થય ું. વાુંપ્રતભાું આલા નાટકો પ્રમમેનો રગાલ લધ્મો છે ને કેટરાક 
વભીક્ષામભક રેખો ણ થમા છે.   
 આવ  જ એક ચરયત્રામભક નાટક ન્નારાર ાવેથી ણ ભી આલે છે ‘બણે નયવૈંમો’. 
જેભાું તેભણે નયતવિંશ ભશતેાના ચરયત્રકભય, બાલ અને સ્થ - કાને લણી, એભાું કલ્નાથી 
ઉચચત રયલતયનો કયી ચરયત્રામભક નાટકન ું કારૂ અપ્ય ય  છે.  ઇ.વ. ૧૯૭૭ ભાું પ્રકાતળત આ 
નાટક શ્રી અયતલિંદ આશ્રભ તનલાવી ન્નારારના તભત્ર શ્રી ઉા દેવાઈના આગ્રશથી શ્રી 
ભાતાજીના ળતાબ્દી લય તનતભત્તે બજલલા ઉદે્દળથી રખાય ું શત  ું. નયતવિંશ ઉય અગાઉ 
ગ જયાતીભાું નથ યાભ સ ુંદયજી શ ક્રે અને છી ય.લ. દેવાઈએ નાટક આપ્ય  છે. ન્નારાર 
મ ખ્મમલે નલરકથા-લાતાયના વભથય વર્જક છે. તેભણે કથાવારશમમભાું લસ્ત  ને નાટયામભક ઓ 
આલાની અને વુંઘય જન્ભાલે તેલા વુંલાદો ગ ૂુંથલાની  કળૂતા દાખલી છે, એલી જ સઝૂ વાથ ે
આ નાટકભાું નયતવિંશને  વભકારીન જીલનયુંગભાું  મકૂી અન કૂ આકાય  વર્જલાભાું વાથયક થમા 
છે.       
 નાટકન ું લસ્ત   લીવેક ાત્રોને આધાયે ત્રણ અંક’ને અચગમાય પ્રલેળોભાું તનરૂાય ું છે. 
કથાલસ્ત  ને તલતલધ રયક્સ્થતતઓના ક ળ ગ ૂુંપન અને ભાલજત દ્વાયા નયતવિંશના જીલનને  
નાટકભાું  વાયો એલો કરાઘાટ  વાુંડયો છે. નયતવિંશ ભશતેાના જીલનભાું ઘટનાય તળલદળયન, 
હ ૂુંડીનો પ્રવુંગ, ળાભના તલલાશ, ઝાયીનો પ્રવુંગ, શાયભાાનો  પ્રવુંગ  જેલા ભશમમલના ાુંચેક 
પ્રવુંગોને રઈ ન્નારારે આ નાટક વર્જય ું છે. શરેા અંકભાું ફાલીવેક  લયનો  જ લાન નયતવિંશ 
પ્રલેળ છે અને યવાેથી ઘયભાું અલાજ નાખે છે: બાબી! કોઈ... ાણી આો તો. મમાુંથી નાટક 
ઉડે છે. મમાું તત્રવેક લયની બાબી પ્રલેળે છે, નયતવિંશને ખારી શાથે જોતાું ગ સ્વે બયામેરી ન 
ફોરલાન ું ફોરે છે. બાબીના ભે’ણાુંથી આંતય વુંઘયભાું મકૂાતો નયતવિંશ ઘય મમાગી  તનર્જન 
લનભાું ભશાદેલના ભુંરદયે જઈ ચઢે છે, મમાું વાત-વાત રદલવ સ ધી તળલની તસ્મા કયે છે. 
આઠભા રદલવે તળલ પ્રવન્ન થામ છે. નયતવિંશને કૃષ્ણની યાવરીરાના દળયન, કૃષ્ણ નયતવિંશને તાયી 
લાણી કરૂણાપ્રવાદી ફની યશળેે એલા આળીલાયદ આે છે. છી નયતવિંશ ઘયે આલે છે. મમાું 
સ  ધીની લસ્ત   ત્રણ પ્રલેળોભાું મોજામ છે. પ્રથભ અંકભાું નાટકને વાયો એલો ઉઘાડ આલાભાું 
નાટમકાય વાકાય થમા છે.  
  ફીજા અંકભાું નયોત્તભ, ભથ ય, લવુંત, ગોય અન ેનયતવિંશનાું ફે વુંતાનો ળાભ 
અને ક ુંલય, જેલા ાત્રો પ્રલેળે છે. જૂનાગઢ તનલાવ છી નયતવિંશ ભશતેાની બક્ત તયીકેની 
પ્રળક્સ્ત, હ ૂુંડીનો પ્રવુંગ, દ્વાયકાભાું જાત્રાળુઓ દ્વાયા વાભળા ળેઠની ળોધ આખા નગયભાું 
નયતવિંશની હ ડી ન સ્લીકાયતા જાત્રાળુઓનો અંદયો અંદય ઝઘડો, નયતવિંશ ય ઠગાઈનો આયો 
અંતે કૃષ્ણન ું વાભળા ળેઠના લેળભાું આલવ ું, જાત્રાળુઓની હ ૂુંડી સ્લીકાયી રૂતમા ચકૂલલા, એ 
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છીના દૃશ્મભાું લડનગયથી શ્રી ભદન ભશતેાએ  ત્રીના તલલાશ ભાટે ભોકરેર ગોય દ્વાયા 
નયતવિંશના  ત્ર ળાભની વુંદગી. જેલા પ્રવુંગો ક ર ચાય દૃશ્મોભાું મોજામા છે. ફીજા અંકભાું 
ન્નારાર નાટકને ગતત આી ભધ્માુંત તયપ ઢાી ળક્યા  છે.  
         ત્રીજા અંકન ું  પ્રથભ દૃશ્મ દાભોદય કૂુંડ ાવેન ું છે  ભથ ય અને લવુંત જેલા ફે 
ભશ્કયા ાત્રો નયતવિંશને વુંકટભાું મકૂલા અછૂતોને  લાવભાું બજન કયલા આલલા નયતવિંશને 
કશલેા ઉવકેયણીન ું દૃશ્મ. શયીજનલાવભાું બજન કયલા જતાું ફનતો ઝાયીનો ચભત્તકારયક પ્રવુંગ, 
નાગય બ્રાહ્મણોનો લણયવ્મલસ્થાને તોડી બ્રાહ્મણવભાજને અબડાવ્માનો નયતવિંશ ય આયો. 
યા’ભાુંડચરકના દયફાયભાું બક્ત નયતવિંશની કવોટી, વલાય સ ધી નયતવિંશન ું બજન, લચ્ચે લચ્ચે 
દયફાયભાું ફેઠેરા યા’ ભાુંડચરક, દેવાઈ કાકા, ભથ ય, લવુંત દ્વાયા થતી નયતવિંશની ઠઠ્ઠા ભશ્કયી. 
અંતે  કૃષ્ણ પ્રગટ થામ છે અને  નયતવિંશને શાય શયેાલે  છે, ચરકત થમેર યા’ભાુંડચરક અન ે
રોક નયતવિંશને નભન કયે છે, નયતવિંશ ઈશ્વયભાું રીન થામ છે અને પ્રેક્ષકોન ેઈશ્વયની અન ભતૂત 
કયાલતા આ  નાટક સ ખાુંત વાથે વપ યીતે વભાપ્ત થામ છે. નાટકભાું ક્યામ કુંટાાજનક 
દૃશ્મો જોલ ભતા નથી એકી ફેઠકે જોમ ળકામ કે લાુંચી જઈએ એવ ું આ નાટક છે.  
 બક્ત નયતવિંશન ું જીલન મ ખ્મમલે ચભમકાયોથી બયેલ ું’ને એના કર ણાતનતધ વ્મક્ક્તમમલને 
આફેહફૂ મકૂી આલા ાત્રારેખનભાું ન્નારારની કચાળ જયા ણ લતાયતી નથી. ઈશ્વયદળયન 
છી વભગ્ર જીલન બક્ક્તભાું રીન  નયતવિંશ  જૂન- અચયન, એકતાયા ય બજન અન ે
કાવ્મવર્જનભાું તલતાલે છે એ ફધા ક્સ્થતતઅંતયો અને બક્તની કવોટીઓના વ્મલક્સ્થત તનભાયણ 
દ્વાયા આ મ ખ્માત્ર  જીલુંત ફન્ય ું છે.  
 નયતવિંશની બાબીના મૂનાભના તનદેળની જરૂરયમાત નાટયકાયને  જણાઈ નથી. 
નયતવિંશનો તતયસ્કાય કયતાું આ સ્ત્રી ાત્રભાું એક કકયળા નાયની છફી ખયેખય ઊબયી છે. લાણી - 
લતયનથી તેનો સ્લબાલ લાસ્તતલક રાગે છે. ક્રેળ, ત્રાવ દ્વાયા નયતવિંશને ગશૃમમાગ કયલા સ ધી 
પે્રયત  ું આ ાત્ર લાસ્તતલક વભાજન ું જીલત ું રાગે છે. ત્રણેક ભરશના છી નયતવિંશ ઘયે આલે છે 
મમાયે તે ફોરે છે: શાળ! બગલાને છેલટે ભાયી આફરૂ યાખી ખયી, રોક કે’ત ું  ત  ું કે બાબીના 
ભે’ણાને રીધે નયતવિંશ ેકલૂો શલાડો કમો શળે. મમાયે,  કે’નાયની તો શલે  ખેય છે ને? એભ કશતેી 
બાબીનો નાટકના ઉાડભાું ભશમમલનો પાો છે. 
 ફીજા અંકભાું નયતવિંશના જૂનાગઢ તનલાવ છી નયોત્તભન ું ાત્ર પ્રલેળે છે. નાટકના અંત 
સ ધી તલકવત ું આ ાત્ર ગાભનો એક વજ્જન ય લાન જેને નયતવિંશની તમમલિાનની લાતો અને 
બજનોથી શ્રદ્ધા જન્ભે છે, એ ળાભનો તલદ્યા ગ ર  છે. ર્જમાયે ભથ ય અને લવુંત જેલા ફે ભશ્કયા 
નાગય ાત્રો  નયતવિંશનના  જીલનભાું વભસ્માઓ ઊબી કયીને પવાલા તલતલધ મોજનાઓ ઘડ ેછે, 
લસ્ત  ના તલકાવભાું નાટયામભક લાુંક આણલાભાું  આ ફે ાત્રો ઘણા ભશમમલના છે. ફીજા 
ાત્રોભાું વીતાયાભ, વાધ , ત્રણ માત્રાળુઓ નાટકની ણૂાયહ તત વભમે મ ખ્મ ભતૂભકાભાું યા’ભુંડચરક 
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અને દીલાન, યતન, ચયાવી, ભશુંત ,દેવાઈ કાકા લગેયે ાત્રો નાટયવુંઘય નીજાલલાભાું 
અગમમના યહ્યા છે.  
 વભગ્ર નાટકભાું પ્રથભ અંકથી જ વુંઘય જોલા ભે છે, બાબીના ભ’ેણાુંથી નયતવિંશ 
ોતાની જાત વાથે વુંઘયભાું મ કામ છે. નાગય બ્રાહ્મણો અને યા’ભુંડચરક દ્વાયા બક્તની યીક્ષા 
જેલી રયક્સ્થતતઓના તનભાયણથી અંત સ ધી નયતવિંશન  જીલન વુંઘયભમ જોલા ભે છે. વુંલાદો 
રાઘલ અને ભાતભિક, ચોટદાય ાત્રની સ્લાબાતલક  છફીને રયચચત કયનાયા, કથાલસ્ત  ને લેગ 
આનાયા અચબનમક્ષમ્મ તનલળ્મા છે. જેથી નાટક જીલુંત રાગે છે.  વુંલાદો પ્રેક્ષકોને જકડી યાખ ે
એલા અવયકાયક છે. જે આ નાટકની વપતાન ું અગમમન ું ઘટક છે. ત્રીજા અંકના છેલ્રા દૃશ્મનો 
એક વુંલાદ જોઈએ. 
    
             યા’ભાુંડચરક: અલ્મા બગત, આભ ને આભ અડધી યાત લશી ગઈ. તાયો બગલાન ઊંઘી 

ગમો રાગે છે. 
            નયતવિં : વયકાય, ભાયો બગલાન ઊંઘતો શળે  તોમ આ નયવૈંમો એને ઢુંઢોડીન ે

જગાડળે. પ.ૃ૧૦૮  
     

 ન્નારારની વૌથી ભોટી ખફૂી તેભની બાાળૈરીભાું છે. ભાન્મબાાના અનકે લાક્યો જે 
અવય ન કયી ળકે, એ તદી ફોરીના એકાદ લાક્ય દ્વાયા કયી જાણે છે. નાટકભાું કશલેતો-
રૂરઢપ્રમોગોનાું ઉમોગ દ્વાયા નાટકની બાા રોકવ્મલશાર  ફની યશી છે જેથી ાત્રો નયતવિંશના 
વભમ અને રયલેળ શોમ એવ ું રાગે છે. બાબીના વુંલાદભાું ‘ફે’ડાું ખલાને જામપનો કેપ 
યાખલો’, ‘અક્કયભીનો રડમો કાણો’, ‘જેવ  ભોં એલો કોચમો’ ર્જમાયે, ભોટા બાઈના મ ખે ‘શ યાું 
શોમ તે ફાણ ઝીરે ને ળાણા શોમ તે લેણ વશ’ે જેલી કશલેતો દ્વાયા ાત્રની સ્લાબાતલક છફીનો 
ખ્માર થામ છે. ભથ ય અને લવુંત જેલા ાત્રોના મ ખે ‘ ત્રના રક્ષણ ાયણભાું, લહ ના 
ફાયણાુંભાું, ને બગતના રક્ષણ બજનભાું’ જેલી રોકફોરીની કશલેતો, કેટરાક રૂરઢપ્રમોગો અને 
પ્રાદેતળક ફોરીના રમ-રે’કાઓ દ્વાયા વુંલાદો વશજ  રાગે છે. ઉયાુંત નાટકભાું નયતવિંશનાું મ ખ ે
ગલાતા દોન ું વ ુંમોજન, બક્ત કતલ નયતવિંશની જ યચનાઓ છે. જરૂય ડી મમાું ન્નારાર ે
નયતવિંશના દોભાુંથી લીવેક જેટરી ુંક્ક્તઓ વીધી વુંલાદ રૂે મકૂી છે. જે િાન-લૈયાગ્મ-
તમલદળયનની લાણી છે. દૃષ્ટાુંત રેખે જોઈએ તો યા’ભાુંડચરક વાથેના એક વુંલાદભાું નયતવિંશ કશ ે
છે: 
 

                                     ‘હ ું કર ું, હ ું કર ું, એ જ અિાનતા  
                                     ળકટનો બાય ર્જમભ શ્વાન તાણે’ .ૃ૧૦૧  
 

           નયતવિંશનાું એકતાયાના તારે  ગલાતા બાલબક્ક્તના આઠેક જેટરા દોન ું  
પ્રવુંગોાત વુંમોજન થય ું છે.  જેલા કે, લાશરા ભાયા વ ૃુંદાલન યે ચોક્ય કે, તલરશરા ધાયજો યે 
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રોર... / જાગને જાદલા કૃષ્ણ ગોલાચમા... / લૈષ્ણલજન તો... / જકભ છાુંડી જાને 
ફાા... /  લાવ નરશ ર્જમાું લૈષ્ણલ કેયો... / ઘડણ કોણે ભોકલ્ય ું... / પે્રભયવ ાને ત  ું, ભોયના 
ીછધય... / આને શાય કટી યે ત  ું કશન ડા... આભ, નાટકનાું ત્રણે અંકભાું આલા દો  મકૂીન ે
નયતવિંશની બક્તજીલની છફીને  ખીરલલાભાું નાટમકાય મોગ્મ ન્મામ આી  ળક્યાું છે.    
 નયતવિંશના જીલનભાું ઘટતા ચભમકાયી પ્રવુંગોથી નાટકભાું મ ખ્મમલે અદ્ભુતયવની પ્રતીતત 
થામ છે. ર્જમાયે નયતવિંશની તમલિાનની લાતો, લૈયાગ્મ ચચત્તશ દ્વદ્ધ, અધ્મામભ, ધ્માન-ઉાવના 
લગેયે અન બાલો દ્વાયા ળાુંતયવ જોલા ભે છે. તો વાભળા ળેઠના માત્રાળુઓ વાથેના વુંલાદભાું 
શવ ું  શાસ્મ અન બલામ છે. બાબીના ાત્ર દ્વાયા યૌદ્ર ર્જમાયે બક્તની યીક્ષાભાું કરૂણ યવની 
છાુંટ લતાયમ છે. ન્નારાર ેઅચબનમ અને યુંગભુંચન ય તલળે બાય મકૂ્યો છે. નાટકના ત્રણેમ 
અંકભાું એકણ દૃશ્મ એવ ું જણાત  ું નથી કે જેને બજલલાભાું મ શ્કેરી લતાયમ. ખાવ બજલાના 
આળમથી રખામેલ   આ નાટક તખ્તારામકીની દૃષ્ષ્ટએ વપ છે, જ દા જ દા દૃશ્મો એક છી 
એક છૂટા છૂટા બજલી ળકામ તેભ છે. ળેયીભાું ણ બજલી ળકામ તેવ ું આ નાટક બજલણીભાું 
ક્યામ ખરેર કયે તેવ ું જણાત  ું નથી.   
 ન્નારારે નયતવિંશની મની અને  ત્રન ું મમૃય , ક ુંલયફાઇન ું  ભાભેર ું લગેયે જેલા પ્રવુંગોને 
નયોત્તભના વુંલાદ દ્વાયા મકૂી આપ્મા છે. નયતવિંશના જીલનનો ભશમમલનો ભાભેયાનો પ્રવુંગ 
નાટકભાું દૃશ્મરૂે જોલા ભતો નથી. ફે-ચાય ટૂુંકા વુંલાદોભાું જોલા ભત ું ભાણેકન ું ાત્ર રથડી 
ડે છે. તે નયતવિંશની મની શોલા છતાું નાટકભાું ક્યાુંમ ફુંને લચ્ચે વુંલાદ મોર્જમો નથી. એ યીતે 
આ ાત્રનો તલકાવ ર ુંધામેરો જોલા ભે છે. તલતલધ સ્થોના અચગમાયેક દૃશ્મો અરગ અરગ 
યીતે ગોઠલામેરા રાગે છે, એટરે કે દૃશ્મો લચ્ચે એકસતૂ્રતા વુંધાતી નથી. કેટરાક ઈશ્વયીમ 
ચભમકાયોથી નાટક ચારે છે. બક્ત નયતવિંશના અંતતભ જીલનન ું દૃશ્મ નાટકભાું નથી. તે છતાું 
નયતવિંશન ું  જીલન લાસ્તતલક રાગે છે, ચભમકાયો કાવ્મામભક ન ફની જતા વશજ રાગે છે. આભ, 
વભગ્ર નાટકને વાયો કરાઘાટ વાુંડયો છે. 
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