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ઙૃઞળીદ ફૃઅ ફીડગ યષીઊ 
 

ભવાઇ �જુરાતના પારંપ�રક નાટય�કારોમાનંો એક 

છે. ભવાઇની શ�આત િસ� રુના ઔ�દ# ય સહ% & 

'ા(ણ*ુળમા ં જ, મેલા કિવ-કથાકાર અસાઇત ઠાકર2 

કર3 હતી. ચૌદમી સદ3મા ં �જુરાતના �દ2શોમા ં

�ચ6લત નાટય�કારોમાથંી �ેરણા મેળવી અસાઇત ે

એક નવા નાટય�કાર-ભવાઇ7ુ ં સ8ન ક9ુ: હ; ુ.ં 

ભવાઇ7ુ ંવા6ચક ગેય પ=મા ંતમેજ ગ=મા ંપણ હોય છે. 

અસાઇત ઠાકર2 આશર2 ૩૬૦ ભવાઇ વશે લA યાની લોકવાયકા છે. તેમા ં ‘રામદ2વનો 

વેશ’ Bૂનામા ં Bૂનો હોય એમ લાગે છે. તમેણે સામાDજક *ુ�રવાજો ઉપર �હારો કરતા 

વેશો પણ આF યા છે. ‘કજોડાનો વશે’ નાનકડા વર અન ે 9વુાન પH નીના Iવનનો 

6ચતાર આપ ેછે. તેમા ંરંગલો એ બેની વ# ચેના સવંાદોને જોડતો, હસાવતો અને કટાK 

કરતો હોય છે. 

મોટા ભાગના વશેોમા ંબેથી &ણ પા&ો એકસાથ ેચાચર (શેર3 ક2 MNુ લી જO યા) મા ંઆવે 

છે : નાયક, નાિયકા અન ેમR કરો. મR કરો Bુદા Bુદા વેશમા ંBુદા ંBુદા ંનામ ેઓળખાય 

છે. ‘કાનગોપી’ ના વેશમા ં UખુાI, ‘ઝડંા Wલણ’ મા ં અડવો અન ે ‘જસમા-ઓડણ’મા ં

રંગલો વગેર2. 

ભવાઇના ક2ટલાક વશેોમા ં XYુ%લમ શાસનની અસર દ2ખાય છે. ‘ઝડંા Wલણ’મા ં

તરવરાટવાળ3 તIે વા6ણયણના ં લO ન એક Z�ૃ સાથે થાય છે, તે \ઝાના 9વુાન 

XYુ%લમ Uબૂાના �ેમમા ં પડ2 છે. આ ઉપરાતં ‘ િમયાબંીબી’, ‘મ6ણયાર’,‘ Bૂઠણ’ અન ે

‘ છેલબટાઉ’ ]વા વશેોમા ંપણ XYુ%લમોની અસર છે. 
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નાના ં �હ^ંુ રજવાડાનંા ઠાકોરો િવશનેા વશેોમા ં ‘રા_ દ2ઘણ’, ‘વીકો િસસો�દયો’, 

‘રાજદ2વ’, ‘મણીબા સતી’ વગરે2 XAુ ય છે. ધાિમbક વેશોમા ં‘કાન-ગોપી’, ‘કાળકા’, ‘પતાઇ 

રાવળ’, ‘ગણપિત’ વગેર2 XAુ ય છે. કંસારો, સરા6ણયો, અડવો, વાળંદ વગેર2 કોમોની 

ખાિસયતો, ધધંો, બોલી, ર3ત�રવાજો અને સામાDજક ^ૂષણો ઉઘાડા પાડતા વેશો 

‘કજોડાનો વેશ’ , ‘બાવાનો વેશ’ વગરે2 છે. મોટા રાજવીન ે લગતા વેશોમા ં ‘સઘરા 

]સગં’ અને ‘જસમા-ઓડણ’ _ણીતા છે. 

િસનેમા, ટ3વી, ર2�ડયો ]વા ંસાધનો ન હતા ંતે 9ગુમા ંિવ6ભ, ન વશેો dારા લોકોન ેeાન, 

િશKણ અને મનોરંજન  રૂા ં પાડવામા ં આવતા.ં આ ભવૈયાઓન ેસામાDજક દરgજો 

\ચો હતો. તેઓ જયાર2 ગામમા ં�વેશતા ંH યાર2 લોકો ઢોલ-નગારા ંસાથે તમે7ુ ંસામૈ9ુ ં

કરતા. ગામની બધી કોમો તમેા ંસકંળાયેલી રહ2તી. આમ, ભવાઇ લોકIવનના તાણા-

વાણા સાથે વણાઇ ગઇ હતી અન ેપોતાની અનોખી છાપ સાથ ેXકુતપણે િવહરતી હતી. 

શા% &કારોએ ભવાઇને ‘ભાવ�ધાન નાટકો’ કiા ંછે. 

 


