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 ‘તપણ’ નાટ્યકૃતતભાાં વગયનો ભાનતવક વાંઘપ 

 
કનૈમારાર મનુળી આણા અગ્રણી નાટ્યકાય છે. ગજુયાતી નાટ્યવાહશત્મના ક્ષેત્રભાાં તેભનુાં 
ભશત્લનુાં પ્રદાન યહ્ુાં છે. તેભણે ૧૯૨૧ થી ૧૯૪૯ સધુીના વભમ ગાાભા ાંદય જેટ્રાાં નાટ્ક 
રખમાાં છે. તેભના આ નાટ્કભાાં વલમલસ્ત,ુ યવ, તેભજ વનરૂણની ફાફતભાાં વલળે લૈવલધ્મ 
જલા ભે છે. તેભણે કરુણ, ગાંબીય તેભજ શાસ્મપ્રધાન નાટ્ક આપમાાં છે, ત લી ઐવતશાવવક, 
વાભાજજક અને ોયાણણક નાટ્ક ણ રખમાાં છે. તેભનાાં આ નાટ્ક પ્રવાંગાત યાંગભવૂભ ય 
બજલામાાં ણ છે. તેભનાાં ોયાણણક નાટ્કભાાં કેટ્રીક વલળેતા જલા ભે છે. જે વલમલસ્ત,ુ 
વલચાય, વનરૂણ લગેયે ફાફતભાાં ગજુયાતી નાટ્યવાહશત્મભાાં જુદી બાત ાડતાાં નાટ્ક છે. તેભાાં 
વાહશજત્મક ગણુલત્તા અને તખતારામકીન વભન્લમ વધામ છે.  

ગજુયાતી નાટ્કભાાં વો પ્રથભલાય ાશ્ચાત્મ નાટ્યકરાનુાં વ ાંણૂણ અનવુયણ ક.ભા.મનુળીનાાં 
ોયાણણક નાટ્કભાાં થમેલુાં જલા ભે છે. નભણદ, દરતયાભ, ભણણરાર દ્વિલેદી, કાન્ત લગેયેનાાં 
નાટ્કભાાં બલાઈ, વાંસ્કૃત અને અંગે્રજ એભ વલવલધ નાટ્યયીતીનુાં વભશ્રણ જલા ભે છે.  

મનુળીનાાં ોયાણણક નાટ્ક વલચાય અને વલમલસ્તનુી દ્રષ્ટટ્એ ણ ધ્માનાકણક છે. જ કે 
મનુળી લેૂ ગજુયાતીભાાં વાંખમાફાંધ નાટ્ક રખામાાં છે. ોયાણણકકાભાાં વલકવેરાાં અન ે
લેદકાની કથાલસ્તલુાાાં નાટ્કભાાં ણ લેદકારીન હયલેળ અને હયસ્સ્થવતનુાં ણચત્રણ થલા 
ામયુાં છે. તેભનાાં નાટ્કભાાં બાલકને જકડી યાખે તેલા યવતત્લ ય વલળે બાય મકુામ છે. 
તેભણે આેરાાં ોયાણણક નાટ્કભાાં ‘તણણ’ અને ‘તુ્રવભલડી’ વલવળટટ્ કટ્ીનાાં નાટ્ક છે. 
નાટ્કનાાં તભાભ તત્લ જતાાં મનુળીનાાં ોયાણણક નાટ્ક કેટ્રીક વલળેતાઓ રઈને આલે છે. 
અને તેભાાં ખાવ કયીને આંતય-ફાહ્ય વાંઘણનુાં તત્લ વલળે ધ્માન ખેંચે છે. આંતય-ફાહ્ય વાંઘણથી 
વબય, જજજ્ઞાવાવવૃત્તને દ્ર્લતી યાખે તેલી યશસ્મભમ, અણધાયી, ઉત્કટ્ થઈ યાકાટઠાભાાં 
હયણભતી અને રક્ષ્મ તયપ ગતી કયત ુાં કથાલસ્ત,ુ અવાધાયણ, પ્રતાી, તયલયીમાાં, વતત 
કામણયત એલાાં જલાંત ાત્ર, ધાયદાય અન ે વચટ્ વાંલાદ, સ્થ-કાની ઝાાંખી કયાલત ુાં 
લાતાલયણ લગેયે તેભનાાં ોયાણણક નાટ્કભાાં જઈ ળકામ છે.  

‘તણણ’ મનુળીનાાં અગાઉનાાં નાટ્ક કયતાાં ઉચ્ચકહટ્નુાં નાટ્ક છે. આંતય-ફાહ્ય તીવ્ર 
વાંઘણથી વબય લસ્ત,ુ વભબાલપે્રયક જલાંત ાત્રસષૃ્ટટ્, ધાયદાય તેભજ ભાવભિક વાંલાદ લગેયે 
ચક્કવ વાંમજનાને રઇ તે આકણક ફન્યુાં છે. લેયની લસરુાત અથે ફે વલયધ ક્ષ લચ્ચે 
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ચારતા બીણ વાંઘણની, તેભજ તેને કાયણે એ ફ ેક્ષનાાં પ્રેભી વગય-સલુણાણ લચ્ચે જન્ભેર 
ઉત્કટ્ પ્રણમ અધયૂ યશલેા ાભે છે. ઔલણ બાગણલન ટ્ટવળટમ વગય અને શૈશમયાજની તુ્રી 
સલુણાણ અકસ્ભાતે એકફીજાના હયચમભાાં આવમાાં છે. તેભન હયચમ ગાઢ પ્રણમભાાં હયણમમ 
છે. તેભના ક્ષ એક ફીજાના રશીતયસ્મા કટ્ટય દુશ્ભન ફની ગમા છે, આ લાતથી ફાંને અજાણ 
છે. તેની જાણ થામ છે ત્માયે ત તેઓ પ્રણમના ભાગણભાાં ઘણાાં આગ લધી ચકૂ્ાાં શમ છે. 
યસ્યનુાં રશીયેડલા તત્ય ફાંને ક્ષ લચ્ચે વાંવધ થામ તેવુાં ફાંને ઈચ્છે છે. યાંત ુવગયના 
ારક વતા અને ગરુુ ઔલણ બાગણલને આ લાત ભાંજૂય નથી. તે ત શૈશમયાજ અને તેના લાંળના 
એક ભાત્ર અલળે રૂ સલુણાણના રશથી તના કભતે ભયેરા લૂણજનુાં તણણ કયલા 
(લૂણજને તાયલા), તાની ભયતી ભાતાએ કયાલરે વાંકલ્- ‘અલળે યશરેા છેલ્રા શૈશમના 
તાજા રુવધયથી તાયા વતાઓનુાં તણણ કયજે’. આભ શૈશમયાજે જતી રીધેરા આમાણલતણનુાં તે 
નુઃસ્થાન ઝાંખે છે. શૈશમ વાભેની રડાઈભાાં ઔલણ વગયન આમાણલતણના યાજા તયીકે 
ઐન્દ્રાણબેક કયે છે. અને ગરુુદણક્ષણા તયીકે શૈશમયાજ અને સલુણાણન ુાં ભાથુાં ભાગે છે. વગય, પ્રેભ 
અને કતણવમની યસ્ય વલયધી તીવ્ર રાગણીઓ લચ્ચે અવહ્ય બીંવ અનબુલે છે. છેલટે્ વગય 
યદુ્ધ ળરુ થતાાં શૈશમયાજનુાં ભાથુાં કાી રાલે છે, અને સલુણાણન ુાં ભાથુાં લધેયલા જતાાં ઔલણ તેને યકે 
છે. આભ શૈશમલાંળને વનમ ૂણ કયી ઔલણ વગયને સ્લતાંત્ર આમાણલતણન યાજા ફનાલે છે. ‘તલતશવ્મ 
તરલાયથી ળાાંડીલ્મનો શાથ કાી નાખે છે.’ ળાાંડીલ્મનો ફીજો શાથ કાી નાખે છે. (તપણ-પ.ૃ 
૧૧૭)’ ‘વગય તલકયા સ્લરૂે ને ગાાંડા જેલા ડોા પાડી લીતશવ્મન ાં રોશીથી નીગત ાં ડોક ાં રઇ 
દાખર થામ છે.’(એજન-પ.ૃ૧૬૭)  

નાટ્કના લસ્તનુ આયાંબ જજજ્ઞાવાપે્રયક, યશસ્મભમ, યવવક રાગતી ઘટ્નાથી થામ છે. 
તેભાાં સ્લાબાવલક અંતય-ફાહ્ય વાંઘણબયી હયસ્સ્થવતનુાં વનભાણણ થામ છે. તેભાાં વલકાવ વાથે ગવત 
કડે છે, અને અંવતભ યાકાટઠા તયપ વતત ચાલ ુ યશ ે છે. તેભ છતાાં ઔલણ અને શૈશમયાજ 
લચ્ચેના ફાહ્ય ક્રૂય વાંઘણની શ્ચાદ્દભભૂાાં યજૂ થત વગય-સલુણાણન તીવ્ર આંતય વાંઘણ બાલક 
ણચત્ત ય ઊંડી અવય મકૂી જામ છે. નાટ્યાત્ભક વમાંગથી વબય હયસ્સ્થવતઓ અને વાંલાદના 
કરાત્ભક વનરૂણ િાયા રેખક તેને ભભણ સ્ળી ફનાલી ળક્ા છે. દા.ત.અંવતભ યદુ્ધ ભાટે્ની 
વાંણૂણ તૈમાયી થઇ ચકૂી છે. ઔલણને ગરુુદક્ષીણા રૂે શૈશમયાજ અને સલુણાણનાાં ભાથાાં રાલી 
આલાની પયજન વગયે સ્લીકાય કયી રીધ છે. આલા વલયીત વાંજગભાાં વગય સલુણાણને 
છેલ્રીલાય ભી રેલા યાતે્ર તેના ભશરેભાાં આલે છે. સલુણાણ પ્રવન્ન થામ છે. કાયણ કે વગય 
ઝગડતા ફાંને ક્ષને વભજાલલાભાાં વપ થમ છે, એભ વભજે છે. પ્રેભી વગયને શલે રગ્ન િાયા 
એક વતના રૂભાાં ાભી ળકાળે. યાંત ુાં વગય આ તભાભ  ફાફતથી વબાન છે. અને તેથી ત ે
સલુણાણના આંનાંદ-ઉત્વાશભાાં બાગ રઇ ળકત નથી. ‘કાર’ની કલ્ના કયતાાં ણ તે ધ્રજુ ઉઠે છે. 
વાચી લાત તે કશી ળકત નથી અને ખટ્ી આળાન બાય તેનાથી જયલાત નથી. પ્રવાંગ, ાત્ર, 
હયસ્સ્થવત, વાંઘણ અને વાંલાદનુાં અશીં થમેલુાં શદમાંગભ વનરૂણ અને નાટ્યાત્ભક કટ્ાક્ષન 
કરાત્ભક વલવનમગ મનુળીની નાટ્યકરાનુાં ઉત્કૃટટ્ જભા ાસુાં છે. જેના કેટ્રાક વાંલાદ અશીં 
પ્રસ્તતુ છે : 
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સ લણાપ : (શોંળથી) યભ દદલવે આણે યણી જઈશ ાં.  
વગય : (શોઠ કયડી) અયે કારે વલાયે........ 
સ લણાપ : (ભજાકભાાં) કારે વાંધી થામ, ને કારે યણી જલામ ? આ પ ર ોને    
         ઉતાલ કેટ્રી શોમ છે.  
વગય :  (તનવાવો નાખી) ઘણી છે સ લણાપ ઘણી છે.   
સ લણાપ : (અંધાયાભાાં તેને લગી) તોફા છે આ પ ર ોથી. એક યાતની લાત  
          તેભાાં તનવાવા કેટ્રા ? 
વગય : ખયી લાત છે. એક જ યાતની લાત છે.  
સલુણાણ શલે એભ વભજે છે કે, તાનાાં ફધાાં જ દુઃખન શલે અંત આલી ગમ છે. 

વગયના વાથભાાં તાને કળી જ ફીક નથી. સલુણાણ વનવશ્ચિંત ફની વગયના ખાભાાં ભાથુાં મકૂી 
ઊંઘી જામ છે. તે માતનાથી મકુ્ત ફની જામ છે. કાયણ કે તે કશુાં જ જાણતી નથી. વગય ગાંબીય 
ભનવમથાભાાં ડફેૂર છે. તેની અવહ્ય ભનલેદનાને તેની સ્લગતસ્ક્તઓભાાં લેધક રૂે પ્રગટ્ કયી 
છે. વગય આલી બી, નાવભજ, વનદો, વનખારવ, પ્રેભા, શ્રધાળાં વપ્રમાને કેલી યીતે ભાયી 
ળકે ? ત ફીજ ફાજુ, ભશાબમાંકય ઔલણના આદેળનુાં ઉલ્રાંઘન ણ કેલી યીતે કયી ળકે ? 
નાટ્યકાયે આ હયસ્સ્થવતભાાં સલુણાણને આઘાતની ભાયી તાની ભેે ભયી જતી ફતાલી વગયને 
તેના જલનની વોથી ભટ્ી કયીકટ્કટ્ીભાાંથી ઉગાયી રીધ છે. વગય ાવે જ સલુણાણની શત્મા 
કયાલી શત ત તેનુાં ાત્ર બાલકન વભબાલ ગભુાલી ફેવત. ફીજ ફાજુ ઔલણ ાવે જ 
સલુણાણની શત્મા કયાલી શત ત પ્રતાી એલ બાગણલ ઋવ બાલકની ણફબત્વતાન, આક્રળન 
બગ ફનત. યાંત ુઆલી હયસ્સ્થવતભાાં સલુણાણ આ ભેે જ ભયે તેભાાં જ ઉણચતતા જણામ છે. 
જે તેનુાં મતૃ્ય ુ પ્રતીવતકય રાગે છે. ‘સલુણાણન ુાં સકુભ ળયીય, અત્માંત વાંલેદન ળીર સ્લબાલ, 
ચારી યશરે ખનૂખાય યદુ્ધથી ઉજેર વાંત્રાવ, ઔલણની ક્રુયતા, વાાંબેરી જમેરી લાતથી 
રાગેર બમ, ‘બમાંકય ભાણવ’ (ઔલણ)ને કાયણે જન્ભેર ઉિગે, આ ફધુાં રક્ષ્મભાાં રેતાાં ગબરુ 
યલુતી પાટ્ી ડે એ ફનલાજગ છે. વગયનુાં વભજદાય, રાગણીળીર, ભાનલીમ ગણુયકુ્ત, પ્રેભ 
અને કતણવમ લચ્ચે ઝરાાં ખાત ુાં, તેજસ્લી છતાાં વલભ વાંજગને રીધે રાચાય ફની યશરેા ાત્ર 
ભાટે્ ણ બાલકના શદમભાાં રાચાયી અને કરુણાન બાલ જન્ભાલે છે.  

  નાટ્કનુાં અવતપ્રતાી ાત્ર ઔલણ પ્રબાલળાી રાગે છે. રેખક તેને સ્લતાંત્ર આમાણલતણ 
અને આમણત્લના સ્થાન ભાટે્ એકરાંડે ઝૂઝતા કઈ આદળણલાદી અવતભાનલ તયીકે યજૂ કયલા 
પ્રમત્નળીર છે. યાંત ુાં લાસ્તલભાાં એથી કાંઈક ઊરટુાં ફને છે. બમાનક, યશસ્મભમ, ભશાપ્રતાી, 
થલાની વાથે અવત ક્રૂય, ઝનનૂી, આહદભ વવૃત્ત-પ્રવવૃત્તયકુ્ત વમસ્ક્ત ફની ગમ છે. તેનાભાાં 
લીયતા, યાક્રભતા કયતાાં ક્રુયતા વલળે જલા ભે છે. એટ્રે, કે તે દાશક, અભાનુી પ્રબાલ 
ાડી ળકે છે. આ વાથે શૈશમયાજ જેલ તેન ળત્ર ુ ણ વનભણભતા, કટ્ટયતા અને અડગ 
ઈચ્છાળસ્ક્તની પ્રતીવત કયાલી ળકે છે. કઈ ણ બગે લેયની લસરુાત કયલી એજ તેનુાં રક્ષ્મ 
છે. આભ અશીં વાગયન ભાનવવક વાંઘણ રેખકની આગલી ળૈરીભાાં વનરૂામ છે.    
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આ ફધાાં ાત્ર તેભના વલચાય અને વમલશાય ઉયાાંત લાણી િાયા સ્લમભેલ અનામાવ ે
ઊવે છે. આભ, લસ્તવુ ાંકરના, વાંઘણ, ચહયત્ર-ણચત્રણ, વાંલાદ, લગેયે આકણક ફન્માાં છે.  

આભ મનુળીનાાં ોયાણણક નાટ્કનુાં કથાલસ્ત ુ એકવયખુાં ના શલા છતાાં વાહશજત્મક 
ગણુલત્તા અને યાંગભવૂભક્ષભતાએ ગજુયાતી નાટ્યવાહશત્મના ઈવતશાવભાાં ભશત્લનુાં સ્થાન ધયાલે 
છે.   
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