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“જૂની રં ગભ ૂમિ અને નવી રં ગભ ૂમિના ભેદ પરરિાણો”
ભ ૂમિકા:આપણા ગુજરાતી સારિત્યિાં નાક ્વરૂપપ સં્ ૃ ત સારિત્ય અને ંગ્ેી  સારિત્ય સંપ કન ના
ઉીતરી આવેલો અને મવ સેલો સારિત્ય ્રક ાર ેે પપરં ુ ુ નાકય રં ગભ ૂમિ ના જન્િ પાે
‘‘ભવાઇ”

ારણે

લો નાક

નો મુખ્ય ાા ો ‘ રહ્યો ેે પ આપણે ત્યાં પિંલાં સિાજિાં રિંલી મનળતકન તાં  ુ ં િા્ય્પદ

ચિત્રો ભવાયાં દ્વારા રજૂ થતાંપ ્રકજા પોતાના થા ને દૂ ર રવા, િનોરં જન િે વવા ‘ભવાઇ”
ઢ ી િોવા  ુ ં િાનવાિાં આવે ેે પ તેિને રં ગિંિની જરૂપર રિંતી નરિિંપ ગાિને પાદરં

તરા

ં શેરીને ના ં

ભવાયાં ભવાઇ ખેલીને જનિનરં જન રતાંપ એિાં જાત જાતના નખરાં અને ્ામ્યભાાા દ્વારા લો ોને
િા્ય ુુરૂપં પવવાિાં આવુપું એિાં ૃ ૃ્ધપપમતની
ૃત્યો,

ુુવાનપ્ત્નની ્્થમત, ેે લેળતીલા મુસલિાનનાં

ૂ ાં
વ

ં રાજા-રાણીના ્રકસંગોના વેશ ભજવાતાપ આવા ‘ભવાઇના વેશોને ગુજરાતિાં મવશેા

ખીલવનાર િોય તો, અસાઇત ઠા ર ેે પ જેિણે િૌદિી પંદરિી સદીિાં પોતાના ત્રણ ુુત્રો સાથે િ ીને
૩૬૦ ભવાઇના વેશો ભજવયાપ અને આિ ‘ભવાઇ’ નવી એ નાક

પિંલાં એ

સં્થા  ુ ં રૂપપ રારણ ુુું

િુુપં
જૂની રં ગભ ૂમિ:જૂની રં ગભ ૂમિ ક્ષેત્રે અસાઇત ઠા રં ભજવેલા ભવાઇ વેશોિાં ‘‘રાિદં વનો વેશ”, જૂનાિાં જૂનો
િોવા  ું િનાય ેે પ તેિણે ‘‘ જોવાનો વેશ” ‘‘ઝંવા-જૂલણ”, ‘જસિા-ંવણ” ‘મિયાંળતીળતી’, ‘િચણયાર”,
‘જૂઠણ”, ‘‘ેે લળતકાઉ”, જેવા મુ્્લિોની અસરવા ા ભવાઇ વેશો ભજવયાં ેે પ ાયારં રિિંદુ રજવાવાનાં
ઠા ોરો મવશેના ભવાઇ વેશોિાં ‘રાજા દં રણ”,
વેશોિાં ‘ ાન-ગોપી”, ‘ ા

ા” , ‘પતાઇ રાવ ” , ગણપમત વગેરં ેે પ આ ભવાઇંિાં સિાજી વન  ુ ં

વક્ર ્રકમતચળતિંળત ્જલાુુપં નાત-જાત
વીર

ં

‘વી ો મસસોરદયો’, ‘િચણળતા સતી’, વગેરં ેે પ રામિિ

ં રંરાને અ  ુરૂપપ વેશભ ૂાાને ુ ૂરતો અવ ાશ િ તોપ જેિાં શૃગ
ં ાર,

રુણ ની સાથે વરારં ચળતભત્સગભકન િા્યરસ જ િોખરા  ુ ં ્થાન ભોગવતોપ રિિંદી, િરાઠી,

િારવાવી ભાાા  ુ ં મિશ્ર ગદ્ય ્રકયોજાુુપં વાદ્યોિાં લાક્ષચણ
પરં ુ ુ આ ભવાઇં ૨૫૦
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ં ૩૦૦ જનસમુદાયે રિેલા

ભ ૂગં , નરઘાં, િં્જરા નો ઉપયોગ થતોપ
ુ ંવા ાિાં ભજવાતીપ આ ભવાઇં રં ગભ ૂમિને
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ં વાયેલા નકો, રં ગલા  ુ ં પાત્ર,

ંકલાં

થાઘક ો અને અ ખાિણી અશ્લીલતાનો ્રકત્યારાત આકં ું

આપુું ેે પ
૧૯િી સદીિાં ગુજરાતની રં ગભ ૂમિને – વયવસાયી રં ગભ ૂમિનો ઉ્ભવવ થયો િાર પાયા પર (૧)
ભજવવા િાકં સ્ક્્ક્રપકની જરૂપર પવીપ લેખ ો સ્ક્્ક્રપક તયયાર

રી રરિસકનલો થતાં

ંરવકીરરયિ, વચ્િે ્રકોસીમનઅિ આ કન અને પવદો આવયાંપ(૩) નાક

(૨) ્કંજ અને

ંપનીના િાચલ ં –િેનેજરં

પગારદાર નકો રોક્યાપ (૪) ્રકેક્ષ ો રકર ક ખરીદીને ્રકવેશ િે વતાપ આ વયવસાયી રં ગભ ૂમિ  ુ ં ્વરૂપપ
ળતંરાુુપં આ રં ગભ ૂમિની વયવ્્થત શરૂપઆત ૧૮૫૦િાં થઇપ િરાઠી રં ગભ ૂમિિાંથી ્રકેરણા િે વીને
પારસીંએ અવયતમન -સવયતમન

નાકય ્રકૃ ૃમત શરૂપ

રી જેિાં પારસી

લ્ળતના અવયતમન

લા ારો

દર શમનવારં રાત્રે નાક ો રજૂ રતાપ નાા ાર એવી આ નાક િંવ ી સાિે ળતીી  વીસે નાક િંવ ીં
અ્્તત્વિાં આવીપ પારસી નાક િંવ ી ્રકથિ ંગ્ેી , પેી ભાાાંતર રીને પારસી લઢણવા ા, રિિંદીઉદુકનની સે ભે વા ા નાક ો ભજવવા લાગયાંપ પારસી રં ગભ ૂમિની ખાસ લાક્ષચણ તાં િતી, તેિાં
સનસનાકીભુુું

થાન , ભભ દાર સીન-સીનેરી, યાંમત્ર

ગોઠવણ, દ્રશ્યંગ , ્કંકળતાી  વગેરંપ આ

ુ રૂપ ાળતરાી નો ાા ો સૌથી િોકો ેે પ
રં ગભ ૂમિ ના ઘવતરિાં ંખશ
સિય જતાં રં ગભ ૂમિના તખ્તાને િો
આયોજનના અભાવે ખ ૂણાિાં ળતેઠંલા ્રકેક્ષ

ાશ િ ી અને ્રકેક્ષ ગૃિ ને ઉીંવાણ સાંપવ્ુપં પરં ુ ુ ્રક ાશ
સુરી નાક

પિોંિાવવા ્થ ૂ

િોકા ‘મસિંિનાદી’ સંવાદોએ અચભનય  ું ્થાન લીંુપં દ્રશ્યપરરવતકનનને

ગિચગ

અચભનય અને િોકા

ારણે ત્રણ ંગ , : એ

ંગ િાં

સાત ્રકવેશ એવો નવો ઢાંિો ળતંરાયો ્રકવેશની સાથે રસવયમવધ્ય ભ્ુુપં પરરણાિે નાક િાં ૃ મત્રિ ંગત
જોવા િ તોપ અણઘવ, સં્ ારમવમુખ નકોને ારણે લા ારોને આગ

વરવાનો અવ ાશ ંેો રિંતોપ

જયશં ર સુદરી
ં
તેિાં અપવાદ રૂપપ િતાપ આિ િાત્ર ્રકેક્ષ ોને રનોરં જન ુ ૂરું પાવતી ઢાંિાવા ી રં ગભ ૂમિ
ઘવાઇપ
વયવસાયી રં ગભ ૂમિ  ુ ં આખું િઠાણ ્રકેક્ષ ોની અપેક્ષાંને સંતોાવાિાં ઉીંભુ ં થુુ ં િુપુ ં ્રકેક્ષ ોની
આ ાંક્ષાં જુદી િોત તો રં ગભ ૂમિ  ુ ં રૂપપ પણ જુદું િોતપ ્રકેક્ષ ગણને િનોરં જન જોઇુ ુ ં િુપુ ં પરરણાિે
તે   ું આૃું

લેવર ઘવાુુપં આજે ભવાઇ  ુ ં જે ્વરૂપપ ્રકાપત થાય ેે તે ળતરાળતર ઉંઝાના એ ઐારદચ્ય

બ્રાહ્રિણે ળતાંરી આપુુ ં િશે ં ંિ? એ સંશોરનનો મવાય ળતને ેે પ
નવી રં ગભ ૂમિ:ઇપસપ૧૮૫૦થી ૧૯૨૫ના ગા ાિાં પથરાયેલી વયવસાયી રં ગભ ૂમિ સિયની સાથે

દિ મિલાવી

ન શ ીપ તેની પવ ેે નવી રં ગભ ૂમિનો ઉદય થવા લાગયોપ વીસિી સદીના ળતીજા તળતકાનાની આસપાસ
સિ ાલીન, સાિા્જ , રાજ ીય ્રકશ્નોને વાિા આપતાં નાક ો ‘આયકન નાક
‘્નેિસરરતા” ,‘સુરાિંન્દ્ર”
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, ‘િંુળતસ
ં રી”

, ‘િેઘિાચલની”

િંવ ીએ”

, ‘અળતજોનાં ળતંરન”

ભજવયાપ

વગેરં નાક ોએ
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રં ગભ ૂમિ અને સારિત્ય વચ્િે સંપ કન ળતની રિં તેવા ્રકયાસો
આસપાસ મુળત
ં ઇ,ની

ાલેજિાં શેક્સમપયરનાં નાક ોિાંની ્વગો્ક્તં,

લઇને ્પોકકન લાઇકના ્રક ાશિાં રજૂ

રતાંપ તેની અસર િંઠ

ં ૧૯૧૪ની

યાકન પ આજ અરસાિાં એકલે
રીિે રીિે

ં ળતે પાત્રો વચ્િેના સંવાદો
ાલેજિાં, જ્ઞામત સં્થાંિાં

આ ્રક ારના નાક ની ્પરાકન થવા લાગીપ જેિાં ૧૯૨૦િાં િંન્દ્રવદન િિંતાએ નવી ુુ્ક્ત અજિાવીપ
તેિણે ળતકલર  ું લીં ું પાકં ુન, િકાપકાવા ો વગલો અને િંગેરરયન ંપ સી ને પોતે ઉપજાવી

ાઢંં  ું

‘લાચલયા પરાપર’   ું દ્રશ્ય ભજવુુ ં અને પોરરતોમા

િે વુુપં આિ રીિે રીિે નવી રં ગભ ૂમિનો ્રકારં ભ

થયો અવયતમન

રીપ ૧૯૨૭ િાં ‘અખો”

િંવ

‘ લા-સિાજની ્થાપના

ભજવુુ-ં ૧૯૩૭િાં

અિદાવાદિાં િરાઠી નાકય ાર િાિા વરં ર રની ્રકેરણાથી ‘રં ગિંવ ”
‘અિલાયતન”
ં,

જેવા

ની ્થાપના

રી

, ‘‘મ ૃચ્ે રક ” ભજવાુુપં તેિના િંવ ને પગલે પગલે અિદાવાદિાં ળતીજા િંવ ો

દશકનન,

લાક્ષેત્ર,રં ગમવિાર,

રૂપપ સંઘ,રાષ્ટરીય

નાકયસંઘ,

નકિંવ ,જ્વમન ા

વગેરં

્થપાયાપ

સુરતિાં

લામન ંતન, મુળત
ં ઇિાં રાસ્ક્ષ્ટરય સં્થા, ‘ઇસ્ક્ન્વયન નેશનલ મથયેકર ની શાખા

આઇપએનપકીપ તથા રં ગભ ૂમિ વગેરં સં્થાંનો ઉદભવભવ થયોપ
નવી રં ગભ ૂમિિાં જૂની રં ગભ ૂમિ

રતાં મવશેા નવા પરરણાિો ્રકગકયાપ

ૃ મતિાં નાકયરસ,સારિત્ય

તત્વ, ળતોલિાલ  ુ ં ગદ્ય, વા્તવ િેતનાનો સંપ કન , ્ત્રીની ભ ૂમિ ા િાકં ્ત્રીપાત્રોની પસંદગીનો આ્િ,
મશષ્ટકરૂપચિ ર સુઘવતા, શા ા- ાલેજ

ં સાં્ ૃ મત

સુરીનો મવ્તાર, નાકય લા  ુ ં જ્ઞાન, વગેરં

િંવ

પરરિાણો ્રકગક થયાપ નવી રં ગભ ૂમિ િાં ગંભીર નાક ,    ૃત્યનારક ાં અને ્રકિસન એિ ત્રણ ્રકવાિ
ઉભા થયાપ નવી રં ગભ ૂમિને સર્જ ોનોસાથ સાંપવયોપ
નવી રં ગભ ૂમિને મવ સાવવાિાં િંન્દ્રવદન િિંતા,મુનશીના નાક ો  ુ ં યોગદાન વંુ રું ું ેે પ
િંન્દ્રવદન િિંતા મ ૂ તો રં ગભ ૂમિના જ ી વપ તેિણે ‘અખો ’ પેી ‘્રકેિ  ું િોતી’, ‘મુગ
ં ી ્ત્રી’,
‘આગગાવી’, ‘િોિોચલ ા’, મુનશીના સાિા્જ
નાક ો િ્યાપ પણ નવી રં ગભ ૂમિ ઉીભી

નાક ો-‘ ા ાની શશી’, ‘ળતે ખરાળત જણ’ વગેરં અગંભીર
રવાિાં રણેોવભાઇનો ાા ો રહ્યો ેે પ તેિણે ભવાઇ અને

જૂની રં ગભ ૂમિિાં આવતી અમતશૃગ
ં ાર, અશ્શ્લલતા ને
વ્યાપ ઇપસપ૧૮૭૮િાં ‘ગુજરાતી નાક

ઢંગાપણાથી અ

ાઇને મશષ્ટકનાકય સર્જન તરા

િંવ ી’ ્થપાઇ પ ‘લચલતાદૂ ૂઃખદશકન ’,‘ ાન્તા’ અને સં્ ૃત

નાક ોના અ  ુવાદોએ રં ગભ ૂમિપર અને સારિત્યિાં નવી િવા ્રકસારીપ પરં ુ ુ રં ગભ ૂમિના

તાકન ં અને

સર્જ ોના નાક ો મવશેના ખ્યાલો જુદા િતાપ આદશઅ અને રૂપચિતંત્ર જુદા િોવાથી સાક્ષરો સાથે રં ગભ ૂમિનો
િે

થઇ શક્યો નિીંપ
ઇપસપ૧૯૪૦ પેીના સિય ગા ા પિંલાં શ્રીરરાણીએ ‘પદમિની’ દ્વારા સિ્યા નાક ના સર્જનની

ંવી પાવીપ પણ આગ

તે મવ સી શ ી નિીંપ એ ાં ીંના ઉદભવભવથી રં ગભ ૂમિને અ  ુ ુ તા ઉીભી થઇપ

જેિાં ળતટુભાઇ, ઉિાશં ર, જયંમત દલાલ, ગુલાળતદાસ બ્રો ર, િરવયા વગેરં એ નાક ો દ્વારા અવયતમન
િંવ ોની લા સુઝને ્રકગકાવવાની ત ુ ૂરી પાવીપ તો ેે લ્લા દાય ાિાં રં ગભ ૂમિિાં ળતીજાં નવા ઉન્િેાો
જોવા િ્યાપ એબ્સવકન શયલીનો આમવભાકનવ થયો ‘એ

ઉંદર અને જદુનાથ’ ૃમતથીપ જેને પગલે

રં ગભ ૂમિક્ષેત્રે નાક ની વ કન શોપ, અચભનયની શક્યતાંને તાગવાનો ્રકયાસ થયોપ ‘શેરી નાક ’ના
્રકયોગો
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થયાપ

કીપવીના

આગિનથી

કીપવી

રં ગભ ૂમિની

સંભાવના

ઉીભી

થઇપ

ુુમનવમસિકીના
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અભ્યાસક્રિિાં નાકય્રકૃ ૃમતનો સિાવેશ થતાં ઉજ્જવ

ભામવની રં ખા ંગ ાઇ ેે પ

ેતા સિ્ અથે જૂની રં ગભ ૂમિ અને નવી રં ગભ ૂમિની મવિંગાવલો ન
રં ગભ ૂમિ િજુપણ પોતા  ું ‘મથયેકર’ ઉીભુ

રી શ ી નથીપ િૌચલ

રતાં જણાય ેે

ં નવી

દીઘકન નાક ોનો અભાવ રહ્યો ેે પ

અથકનલોભી નાકય સં્થાં અપરરપક્વ ્રકિસનોદ્વારા િનોરં જન ભ ૂખ્યા ્રકક્ષ ોને રરઝવવાિાં પોતા  ું
રિત જુવે ેે પ જૂની ્રકવેશ યોજનાને ળતદલે એ ંગ

ં એ ળતોક્સ સેકની રિના વંુ અ  ુ ુ

ળતની ગઇ

િોય તેૃ ું જણાય ેે પ આજે િાઇ નો ઉપયોગ અમનવાયકન ળતની ગયો ેે પ ળતદલાતા સિયિાં પરર્્થમતને
અ  ુરૂપપ ્રક ાશ મનયોજન, પાશ્્વસંગીત વંુ યોગય ળતન્યા ેે પ

ંપોઝીશનિાં સુઘવતા ેતાં ્વાભામવ તા

અને િૌચલ તાનો અભાવ વતાકનય ેે પ જૂની રં ગભ ૂમિની ળતહુ િવાયેલી –ગવાયેલી રરક્સનો સર્જનાત્િ
મવમનયોગ

રવાની સુઝ

ોઇિાં આવે તો સારૂપં પરરણાિ િ ી શ ંપ પણ ‘કંમ્પલ ંવ ્્પિ’ િાં

ળતોલાતી ગુજરાતી ભાાા  ું િદય િજુ ઉઘવુુ ં જણાુ ુ ં નથીપ રદગદશકનન, અચભનયક્ષિતા પણ એ

અલગ

િોકાનસ ્થાન ઉીભું રી શ ંપ
શા ા-િિાશા ાિાં િનોરં જન  ુ ં િાધ્યિ નથી પણ અવનવા ઉન્િેાો ્રકગકાવવાની ્રકયોગભ ૂમિ ેે
રં ગભ ૂમિપ એ વાત સિજાય તો રં ગભ ૂમિનો મવ ાસ થાય પણ ુુમનવમસિકીિાં મથયેકરનો ઘાક જેવો
ઘવાવવો જોઇએ તેવો ઘવાયો નથી ત્યારં િરાઠી, ળતંગા ી રં ગભ ૂમિ
રં ગભ ૂમિ-ગુજરાતી રં ગભ ૂમિના સંદભકનિાં આપણે ઘણાં પાે

ં જૂની રં ગભ ૂમિના સંદભે નવી

ેીએપ આપણે િી  ઘણો લાંળતો પંથ

ાપવાનો ળતા ી ેે એ ળતાળતત ન ારી શ ાય તેિ નથીપ
આંુમન

ા િાં લો નાકય રીમત ્રકાયોચગ

નાક ોએ આપણને િંિેશા ્રકભામવત

રીતે આપણે ત્યાં ્રકવેશી ુુરોપીય રં ગભ ૂમિએ અને

રતા રહ્યા ેે પ અ  ુ રણાત્િ

અને અભ્યાસાત્િ

રીતે આપણે

ત્યાંની રીમતંને અજિાવતા રહ્યા ેીએપપ મવમવર પરં પરાની રં ગરીમત – કં ની નો અભ્યાસ
િે વેં  ું સાિર્થયકન, મવચિત્રતા

રી

ં રીમતંને પોતાની રીતે ્રકયોજવાના ્રકયોગો પણ થયા ેે પ આિ ેતાં

ગુજરાતી સારિત્યિાં િચણલાલ નભુભાઇથી શરૂપ

રી અને ‘ ાન્તા’ તેિજ ‘   ૃમસિંિાવતાર’, ‘મિર્થયાચભિાન’

તેિજ નિકનદના નાક ો અને રપવપ દં સાઇના ‘ંગજની’, ‘સંુ ુ તા’, ‘શંર ત હ્રદય’ વગેરં નાક ોએ રં ગભ ૂમિ
પર અને

્રકયોગો

રી રં ગભ ૂમિને મવ ાસ આપયો ેે પ િા્ય

રૂપણ શૃગ
ં ાર, ગીતતત્વ વગેરં રં ગભ ૂમિના

િિત્વના તત્વો આ નાક ોિાં જોવા િ ે ેે પ આ નાક ોએ રં ગભ ૂમિ અને મશ્કનાક ો વચ્િે   ુ ં ંગતર
ંછં

ુુકન તેિ ેતાં આજે પણ રં ગભ ૂમિ જેકલી મવ સવી જોઇએ તેકલી મવ સી નથી, તે ગુજરાતી

સારિત્ય િાં એ સંશોરનનો મવાય ળતની રિં ેે .
સંદર્ભસ ૂચિ:(૧)

જ્ઞાન ગંગોત્રી ્ંથશ્રેણી-૧૦
ગુજરાત દશકનન

(૨)
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મનિંળતર ્રકદીપ
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(૩)

સંદભકન-સંપ ચિિનલાલ મત્રવેદી/જયંત ોઠારી

(૪)

ગુજરાતી સારિત્ય ્રક ારો- લેખ : ભરત ુ િાર ઠા ર
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