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Continuous issue-23 | April – May  2016 
 

 “જૂની રંગભમૂિ અને નવી રંગભમૂિના ભેદ પરરિાણો” 

 

   ભમૂિકા:-  

આપણા ગજુરાતી સારિત્ યિા ંનાક  ્ વરૂપપ સ્ં  ૃત સારિત્ ય અને ંગ્ેી  સારિત્ ય સપં કનના  ારણ ે

ઉીતરી આવેલો અને મવ સેલો સારિત્ ય ્રક ાર ેેપપરંુ ુ નાકય રંગભમૂિ ના જન્ િ પાે  લો નાક  

‘‘ભવાઇ”   નો મખુ્ ય ાા ો ‘ રહ્યો ેેપ આપણે ત્ યા ંપિલંા ંસિાજિા ંરિલંી મનળતકન તાં  ુ ં િા્ ય્ પદ 

ચિત્રો ભવાયાં દ્વારા રજૂ થતાપં ્રકજા પોતાના થા  ને દૂર  રવા, િનોરંજન િે વવા ‘ભવાઇ”   તરા 

ઢ ી િોવા  ુ ં િાનવાિા ંઆવે ેેપ તેિને રંગિિંની જરૂપર રિતંી નરિિંપ ગાિને પાદરં  ં શેરીને ના ં 

ભવાયાં ભવાઇ ખેલીને જનિનરંજન  રતાપં એિા ંજાત જાતના નખરા ંઅને ્ામ્ યભાાા દ્વારા લો ોન ે

િા્ ય ુરુૂપ ંપવવાિા ંઆવુુપં એિા ંૃ્ૃધપપમતની  ુવુાનપ્ત્નની ્્થમત, ેેલેળતીલા મસુલિાનના ં  વૂા ં

 ૃત્ યો,  ં રાજા-રાણીના ્રકસગંોના વેશ ભજવાતાપ આવા ‘ભવાઇના વેશોને ગજુરાતિા ં મવશેા 

ખીલવનાર િોય તો, અસાઇત ઠા ર ેેપ જેિણે િૌદિી પદંરિી સદીિા ંપોતાના ત્રણ ુતુ્રો સાથે િ ીને 

૩૬૦ ભવાઇના વેશો ભજવયાપ અને આિ ‘ભવાઇ’ નવી એ નાક  પિલંા ંએ  સ્ં થા  ુ ંરૂપપ રારણ  ુુું 

િુ ુપં 

જૂની રંગભમૂિ:-  

        જૂની રંગભમૂિ કે્ષતે્ર અસાઇત ઠા રં ભજવેલા ભવાઇ વેશોિા ં ‘‘રાિદંવનો વેશ”, જૂનાિા ં જૂનો 

િોવા  ુ ં િનાય ેેપ તેિણે ‘‘ જોવાનો વેશ” ‘‘ઝવંા-જૂલણ”, ‘જસિા-ંવણ” ‘મિયાળંતીળતી’, ‘િચણયાર”, 

‘જૂઠણ”, ‘‘ેેલળતકાઉ”, જેવા મુ્ ્લિોની અસરવા ા ભવાઇ વેશો ભજવ યા ં ેેપ ાયારં રિિંદુ રજવાવાના ં

ઠા ોરો મવશેના ભવાઇ વશેોિા ં ‘રાજા દંરણ”,  ‘વી ો મસસોરદયો’, ‘િચણળતા સતી’, વગેરં ેેપ રામિિ  

વેશોિા ં‘ ાન-ગોપી”, ‘ ા  ા”  , ‘પતાઇ રાવ ” , ગણપમત વગેરં ેેપ આ ભવાઇંિા ંસિાજી વન  ુ ં

વક્ર ્રકમતચળતિંળત ્જલાુ ુપં નાત-જાત  ં રરંાને અ  રુૂપપ વેશભાૂાને ુરૂતો અવ ાશ િ તોપ જેિા ંશ ૃગંાર, 

વીર  ં  રુણ ની સાથે વરારં ચળતભત્ સગભકન િા્ યરસ જ િોખરા  ુ ં ્ થાન ભોગવતોપ રિિંદી, િરાઠી, 

િારવાવી ભાાા  ુ ં મિશ્ર ગદ્ય ્રકયોજાુુપં વાદ્યોિા ંલાક્ષચણ  ભગૂ ં, નરઘા,ં િં્જરા નો ઉપયોગ થતોપ 

પરંુ ુઆ ભવાઇં ૨૫૦  ં ૩૦૦ જનસમદુાયે રિેલા  ંુવા ાિા ંભજવાતીપ આ ભવાઇં રંગભમૂિને 
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 ં વાયેલા નકો, રંગલા  ુ ંપાત્ર,  ંકલા ં  થાઘક ો અને અ ખાિણી અશ્ લીલતાનો ્રકત્ યારાત આકં ુ ં

આપ ુ ુ ંેેપ 

     ૧૯િી સદીિા ંગજુરાતની રંગભમૂિને – વ યવસાયી રંગભમૂિનો ઉ્ભવવ થયો િાર પાયા પર (૧) 

ભજવવા િાકં સ્ક્્ક્રપ કની જરૂપર પવીપ લેખ ો સ્ક્્ક્રપ ક તયયાર  રી રરિસકનલો થતા ં  (૨) ્ કંજ અન ે

ંરવકીરરયિ, વચ્િે ્રકોસીમનઅિ આ કન અને પવદો આવ યાપં(૩) નાક   ંપનીના િાચલ ં –િેનેજરં 

પગારદાર નકો રોક્યાપ (૪) ્રકેક્ષ ો રકર ક ખરીદીને ્રકવેશ િે વતાપ આ વ યવસાયી રંગભમૂિ  ુ ં ્ વરૂપપ  

ળતરંાુુપં આ રંગ ભમૂિની વ યવ્્થત શરૂપઆત ૧૮૫૦િા ં થઇપ િરાઠી રંગભમૂિિાથંી ્રકેરણા િે વીને 

પારસીંએ અવયતમન -સવયતમન  નાકય ્રકૃમૃત શરૂપ  રી જેિા ંપારસી  લ્ળતના અવયતમન    લા ારો 

દર શમનવારં રાતે્ર નાક ો રજૂ  રતાપ નાા ાર  એવી આ નાક િવં ી સાિે ળતીી  વીસે  નાક િવં ીં 

અ્્તત્ વિા ંઆવીપ પારસી નાક િવં ી ્રકથિ ંગ્ેી , પેી ભાાાતંર  રીને પારસી લઢણવા ા, રિિંદી-

ઉદુકનની સે ભે વા ા નાક ો ભજવવા લાગ યાપં પારસી રંગભમૂિની ખાસ લાક્ષચણ તાં િતી, તેિા ં

સનસનાકીભુુું  થાન , ભભ દાર સીન-સીનેરી, યામંત્ર  ગોઠવણ, દ્રશ્ યંગ , ્ કંકળતાી  વગેરંપ આ 

રંગભમૂિ ના ઘવતરિા ં ંખશુરૂપ  ાળતરાી નો ાા ો સૌથી િોકો ેેપ  

       સિય જતા ંરંગભમૂિના તખ્ તાને િો  ાશ િ ી અને ્ેરકક્ષ ગિૃ ને ઉીંવાણ સાપંવ્ુપં પરંુ ુ્રક ાશ 

આયોજનના અભાવે ખણૂાિા ંળેતઠંલા ્ેરકક્ષ  સરુી નાક  પિોંિાવવા ્ થ ૂ ગિચગ  અચભનય અને િોકા 

િોકા ‘મસિંિનાદી’ સવંાદોએ અચભનય  ુ ં ્ થાન લીંુપં દ્રશ્ યપરરવતકનનને  ારણે ત્રણ ંગ , : એ  ંગ િા ં

સાત ્રકવેશ એવો નવો ઢાિંો ળતરંાયો ્રકવેશની સાથે રસવયમવધ્ ય ભ્ુુપં પરરણાિે નાક િા ં ૃમત્રિ ંગત 

જોવા િ તોપ અણઘવ, સ્ં  ારમવમખુ નકોને  ારણે  લા ારોને આગ  વરવાનો અવ ાશ ંેો રિતંોપ 

જયશ ંર સુદંરી તેિા ંઅપવાદ રૂપપ િતાપ આિ િાત્ર ્ેરકક્ષ ોને રનોરંજન ુરંુૂ પાવતી ઢાિંાવા ી રંગભમૂિ 

ઘવાઇપ 

     વ યવસાયી રંગભમૂિ  ુ ંઆખુ ં િઠાણ ્ેરકક્ષ ોની અપેક્ષાંને સતંોાવાિા ંઉીંભુ ંથુુ ંિુ ુપં ્ેરકક્ષ ોની 

આ ાકં્ષાં જુદી િોત તો રંગભમૂિ  ુ ં રૂપપ પણ જુદંુ િોતપ ્ેરકક્ષ ગણને િનોરંજન જોઇુ ુ ંિુ ુપં પરરણાિે 

તે  ુ ંઆૃુ ં  લેવર ઘવાુુપં આજે ભવાઇ  ુ ંજે ્ વરૂપપ ્રકાપ ત થાય ેે ત ેળતરાળતર ઉંઝાના એ ઐારદચ્ ય 

બ્રાહ્રિણે ળતારંી આપ ુ ુ ંિશે  ં  ંિ? એ સશંોરનનો મવાય ળતને ેેપ 

 નવી રંગભમૂિ:- 

      ઇપસપ૧૮૫૦થી ૧૯૨૫ના ગા ાિા ંપથરાયલેી વ યવસાયી રંગભમૂિ સિયની સાથે  દિ મિલાવી 
ન શ ીપ તેની પવ ેે નવી રંગભમૂિનો ઉદય થવા લાગ યોપ વીસિી સદીના ળતીજા તળતકાનાની આસપાસ 
સિ ાલીન, સાિા્જ , રાજ ીય ્રકશ્નોને વાિા આપતા ં નાક ો ‘આયકન નાક  િવં ીએ”   ભજવ યાપ 
‘્ નિેસરરતા” ,‘સરુાિનં્ દ્ર”   , ‘િંળુતસંરી”  , ‘િેઘિાચલની”  , ‘અળતજોના ંળતરંન”   વગેરં નાક ોએ 
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રંગભમૂિ અને સારિત્ ય વચ્િે સપં કન ળતની રિ ં તેવા ્રકયાસો  યાકનપ આજ અરસાિા ંએકલે  ં ૧૯૧૪ની 
આસપાસ મુળંતઇ,ની   ાલેજિા ં શેક્સમપયરના ં નાક ોિાનંી ્ વગો્ક્તં,  ં ળેત પાત્રો વચ્િેના સવંાદો 
લઇને ્ પોકકન  લાઇકના ્રક ાશિા ંરજૂ  રતાપં તેની અસર િઠં  રીિે રીિે   ાલેજિા,ં જ્ઞામત સ્ં થાંિા ં
આ ્રક ારના નાક ની ્ પરાકન થવા લાગીપ જેિા ં૧૯૨૦િા ંિનં્ દ્રવદન િિતંાએ નવી ુુ્ ક્ત અજિાવીપ 
તેિણે ળતકલર  ુ ંલીં ુ ંપાકં નુ, િકાપકાવા ો વગલો અને િગંેરરયન  ંપ સી ને પોતે ઉપજાવી  ાઢંં ુ ં
‘લાચલયા પરાપર’   ુ ંદ્રશ્ ય ભજવ ુ ુ ંઅને પોરરતોમા  િે વ ુ ુપં આિ રીિે રીિે નવી રંગભમૂિનો ્રકારંભ 
થયો અવયતમન  િવં  ‘ લા-સિાજની ્ થાપના  રીપ ૧૯૨૭ િા ં ‘અખો”   ભજવ ુ ુ-ં ૧૯૩૭િા ં
અિદાવાદિા ં િરાઠી નાકય ાર િાિા વરંર રની ્રકેરણાથી ‘રંગિવં ”   ની ્ થાપના  રી 
‘અિલાયતન”  , ‘‘મચૃ્ ે  રક ” ભજવાુુપં તેિના િવં ને પગલે પગલે અિદાવાદિા ં ળતીજા િવં ો 
જેવા  ં, દશકનન, રૂપપ સઘં,રાષ્ટ રીય નાકયસઘં, નકિવં ,જ્વમન ા વગેરં ્ થપાયાપ સરુતિા ં
 લાકે્ષત્ર,રંગમવિાર,  લામન ંતન, મુળંતઇિા ં રાસ્ક્ષ્ટરય સ્ં થા, ‘ઇસ્ક્ન્વયન નેશનલ મથયેકર ની શાખા 
આઇપએનપકીપ તથા રંગભમૂિ વગેરં સ્ં થાંનો ઉદભવભવ થયોપ  
 

     નવી રંગભમૂિિા ં જૂની રંગભમૂિ  રતા ં મવશેા નવા પરરણાિો ્રકગકયાપ  ૃમતિા ંનાકયરસ,સારિત્ ય 
તત્ વ, ળતોલિાલ  ુ ંગદ્ય, વા્ તવ િેતનાનો સપં કન , ્ ત્રીની ભમૂિ ા િાકં ્ ત્રીપાત્રોની પસદંગીનો આ્િ, 
મશષ્ટ કરૂપચિ ર સઘુવતા, શા ા-  ાલેજ  ં સા્ં  ૃમત  િવં  સરુીનો મવ્ તાર, નાકય લા  ુ ં જ્ઞાન, વગેરં 
પરરિાણો ્રકગક થયાપ નવી રંગભમૂિ િા ંગભંીર નાક ,   તૃ્ યનારક ાં અને ્રકિસન એિ ત્રણ ્રકવાિ 
ઉભા થયાપ નવી રંગભમૂિને સર્જ ોનોસાથ સાપંવયોપ 
 
     નવી રંગભમૂિને મવ સાવવાિા ં િનં્ દ્રવદન િિતંા,મનુશીના નાક ો  ુ ં યોગદાન વં ુ રું ુ ં ેેપ 
િનં્ દ્રવદન િિતંા મ ૂતો રંગભમૂિના જ ી વપ તેિણે ‘અખો ’ પેી ‘્ેરકિ  ુ ં િોતી’, ‘મુગંી ્ ત્રી’, 
‘આગગાવી’, ‘િોિોચલ ા’, મનુશીના સાિા્જ  નાક ો-‘ ા ાની શશી’, ‘ળતે ખરાળત જણ’ વગેરં અગભંીર 
નાક ો િ્યાપ પણ નવી રંગભમૂિ ઉીભી  રવાિા ં રણેોવભાઇનો ાા ો રહ્યો ેેપ તેિણે ભવાઇ અન ે
જૂની રંગભમૂિિા ંઆવતી અમતશૃગંાર, અશ્શ્લલતા ને  ઢંગાપણાથી અ  ાઇને મશષ્ટ કનાકય સર્જન તરા 
વ્યાપ ઇપસપ૧૮૭૮િા ં ‘ગજુરાતી નાક  િવં ી’ ્ થપાઇ પ ‘લચલતાદૂૂઃખદશકન ’,‘ ાન્ તા’ અને સ્ં  ૃત 
નાક ોના અ  વુાદોએ રંગભમૂિપર અને સારિત્ યિા ંનવી િવા ્રકસારીપ પરંુ ુ રંગભમૂિના  તાકનં અને 
સર્જ ોના નાક ો મવશેના ખ્ યાલો જુદા િતાપ આદશઅ અને રૂપચિતતં્ર જુદા િોવાથી સાક્ષરો સાથે રંગભમૂિનો 
િે  થઇ શક્યો નિીંપ 
    ઇપસપ૧૯૪૦ પેીના સિય ગા ા પિલંા ંશ્રીરરાણીએ ‘પદમિની’ દ્વારા સિ્ યા નાક ના સર્જનની 

 ંવી પાવીપ પણ આગ  તે મવ સી શ ી નિીંપ એ ા ંીંના ઉદભવભવથી રંગભમૂિને અ   ુુ તા ઉીભી થઇપ 

જેિા ંળતટુભાઇ, ઉિાશ ંર, જયમંત દલાલ, ગલુાળતદાસ બ્રો ર, િરવયા વગેરં એ નાક ો દ્વારા અવયતમન  

િવં ોની  લા સઝુને ્રકગકાવવાની ત  ુરૂી પાવીપ તો ેેલ્લા દાય ાિા ંરંગભમૂિિા ંળતીજંા નવા ઉન્ િાેો 

જોવા િ્યાપ એબ્ સવકન શયલીનો આમવભાકનવ થયો ‘એ  ઉંદર અને જદુનાથ’ ૃમતથીપ જેને પગલે 

રંગભમૂિક્ષેત્રે નાક ની વ કનશોપ, અચભનયની શક્યતાંને તાગવાનો ્રકયાસ થયોપ ‘શેરી નાક ’ના 

્રકયોગો થયાપ કીપવીના આગિનથી કીપવી રંગભમૂિની સભંાવના ઉીભી થઇપ ુમુનવમસિકીના 
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અભ્ યાસક્રિિા ંનાકય્રકૃમૃતનો સિાવેશ થતા ંઉજ્જવ  ભામવની રંખા ંગ ાઇ ેેપ 

    ેતા સિ્ અથે જૂની રંગભમૂિ અને નવી રંગભમૂિની મવિગંાવલો ન  રતા ંજણાય ેે  ં નવી 

રંગભમૂિ િજુપણ પોતા  ુ ં ‘મથયેકર’ ઉીભ ુ  રી શ ી નથીપ િૌચલ  દીઘકન નાક ોનો અભાવ રહ્યો ેેપ 

અથકનલોભી નાકય સ્ં થાં અપરરપક્વ ્રકિસનોદ્વારા િનોરંજન ભખૂ્ યા ્રકક્ષ ોને રરઝવવાિા ં પોતા  ુ ં

રિત જુવે ેેપ જૂની ્રકવેશ યોજનાને ળતદલે એ  ંગ   ં એ  ળતોક્સ સેકની રિના વં ુઅ   ુુ  ળતની ગઇ 

િોય તેૃુ ંજણાય ેેપ આજે િાઇ નો ઉપયોગ અમનવાયકન ળતની ગયો ેેપ ળતદલાતા સિયિા ંપરર્્થમતને 

અ  રુૂપપ ્રક ાશ મનયોજન, પાશ્ ્વસગંીત વં ુયોગ ય ળતન્ યા ેેપ   ંપોઝીશનિા ંસઘુવતા ેતા ં્ વાભામવ તા 

અને િૌચલ તાનો અભાવ વતાકનય ેેપ જૂની રંગભમૂિની ળતહુ િવાયેલી –ગવાયેલી રરક્સનો સર્જનાત્ િ  

મવમનયોગ  રવાની સઝુ  ોઇિા ંઆવે તો સારૂપ ં પરરણાિ િ ી શ ંપ પણ ‘કંમ્ પલ ંવ ્્પ િ’ િા ં

ળતોલાતી ગજુરાતી ભાાા  ુ ંિદય િજુ ઉઘવુ ુ ંજણાુ ુ ંનથીપ રદગ દશકનન, અચભનયક્ષિતા પણ એ  અલગ 

િોકાનસ ્ થાન ઉીભુ ં રી શ ંપ 

    શા ા-િિાશા ાિા ંિનોરંજન  ુ ંિાધ્ યિ નથી પણ અવનવા ઉન્ િેાો ્રકગકાવવાની ્રકયોગભમૂિ ેે 

રંગભમૂિપ એ વાત સિજાય તો રંગભમૂિનો મવ ાસ થાય પણ ુમુનવમસિકીિા ં મથયેકરનો ઘાક જેવો 

ઘવાવવો જોઇએ તેવો ઘવાયો નથી ત્ યારં િરાઠી, ળતગંા ી રંગભમૂિ  ં જૂની રંગભમૂિના સદંભે નવી 

રંગભમૂિ-ગજુરાતી રંગભમૂિના સદંભકનિા ં આપણે ઘણા ં પાે  ેીએપ આપણે િી  ઘણો લાળંતો પથં 

 ાપવાનો ળતા ી ેે એ ળતાળતત ન ારી શ ાય તેિ નથીપ 

       આંમુન   ા િા ંલો નાકય રીમત ્રકાયોચગ  રીતે આપણે ત્ યા ં્રકવેશી ુરુોપીય રંગભમૂિએ અને 

નાક ોએ આપણને િિેંશા ્રકભામવત  રતા રહ્યા ેેપ અ   ુરણાત્ િ  અને અભ્ યાસાત્ િ  રીતે આપણે 

ત્ યાનંી રીમતંને અજિાવતા રહ્યા ેીએપપ મવમવર પરંપરાની રંગરીમત – કં ની નો અભ્ યાસ  રી 

િે વંે ુ ંસાિર્થ યકન, મવચિત્રતા  ં રીમતંને પોતાની રીતે ્રકયોજવાના ્રકયોગો પણ થયા ેેપ આિ ેતા ં

ગજુરાતી સારિત્ યિા ંિચણલાલ નભભુાઇથી શરૂપ  રી અને ‘ ાન્ તા’ તેિજ ‘  મૃસિંિાવતાર’, ‘મિર્થ યાચભિાન’ 

તેિજ નિકનદના નાક ો અને રપવપ દંસાઇના ‘ંગજની’, ‘સંુ  ુતા’, ‘શરં ત હ્રદય’ વગેરં નાક ોએ રંગભમૂિ 

પર અને  ્રકયોગો  રી રંગભમૂિને મવ ાસ આપ યો ેેપ િા્ ય  રૂપણ શૃગંાર, ગીતતત્ વ  વગેરં રંગભમૂિના 

િિત્ વના તત્ વો આ નાક ોિા ં જોવા િ ે ેેપ આ નાક ોએ રંગભમૂિ અન ે મશ્ કનાક ો વચ્િે  ુ ંંગતર 

ંછ ં  ુુકન તેિ ેતા ંઆજે પણ રંગભમૂિ જેકલી મવ સવી જોઇએ તેકલી મવ સી નથી, તે ગજુરાતી 

સારિત્ ય િા ંએ  સશંોરનનો  મવાય ળતની રિ ંેે. 

સદંર્ભસચૂિ:-  

(૧) જ્ઞાન ગગંોત્રી ્થંશ્રેણી-૧૦ 

        ગજુરાત દશકનન 

(૨) મનિંળતર ્રકદીપ 
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(૩) સદંભકન-સપં ચિિનલાલ મત્રવેદી/જયતં  ોઠારી 

(૪) ગજુરાતી સારિત્ ય ્રક ારો- લેખ : ભરત ુિાર ઠા ર 

 

******************************************************************** 

 

પ્રા.રકુબેન કે. િૌધરી  

શ્રી વી.ડી. કાણકકયા આર્ભસ ્એન્ ડ કમાિસભ કમાેે,  સાવરકંુડેા 

ગ,ુરાતી મવર્ાગ 
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