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ઙૃઞળીદ ફૃઅ ફીડગ યષીઊ
ભવાઇ ુજરાતના પારં પરક નાટયકારોમાંનો એક
છે. ભવાઇની શઆત િસ ુરના ઔદ#ય સહ%&
'ા(ણ*ુળમાં જ,મેલા કિવ-કથાકાર અસાઇત ઠાકર2
કર3

હતી.

ચૌદમી

સદ3માં ુજરાતના

દ2 શોમાં

ચ6લત નાટયકારોમાંથી ેરણા મેળવી અસાઇતે
એક નવા નાટયકાર-ભવાઇ7ુ ં સ8ન ક9ુ: હ;ુ.ં
ભવાઇ7ુ ં વા6ચક ગેય પ=માં તેમજ ગ=માં પણ હોય છે .
અસાઇત ઠાકર2 આશર2 ૩૬૦ ભવાઇ વેશ લAયાની લોકવાયકા છે . તેમાં ‘રામદ2 વનો
વેશ’ Bૂનામાં Bૂનો હોય એમ લાગે છે . તેમણે સામાDજક *ુરવાજો ઉપર હારો કરતા
વેશો પણ આFયા છે . ‘કજોડાનો વેશ’ નાનકડા વર અને 9ુવાન પHનીના Iવનનો
6ચતાર આપે છે . તેમાં રં ગલો એ બેની વ#ચેના સંવાદોને જોડતો, હસાવતો અને કટાK
કરતો હોય છે .
મોટા ભાગના વેશોમાં બેથી &ણ પા&ો એકસાથે ચાચર (શેર3 ક2 MુNલી જOયા) માં આવે
છે : નાયક, નાિયકા અને મRકરો. મRકરો Bુદા Bુદા વેશમાં Bુદાં Bુદાં નામે ઓળખાય
છે . ‘કાનગોપી’ ના વેશમાં UુખાI, ‘ઝંડા Wલણ’ માં અડવો અને ‘જસમા-ઓડણ’માં
રં ગલો વગેર2.
ભવાઇના ક2ટલાક વેશોમાં XુY%લમ શાસનની અસર દ2 ખાય છે . ‘ઝંડા Wલણ’માં
તરવરાટવાળ3 તેI વા6ણયણનાં લOન એક Z ૃ સાથે થાય છે , તે \ઝાના 9ુવાન
XુY%લમ U ૂબાના ેમમાં પડ2 છે . આ ઉપરાંત ‘િમયાંબીબી’, ‘મ6ણયાર’,‘Bૂઠણ’ અને
‘છે લબટાઉ’ ]વા વેશોમાં પણ XુY%લમોની અસર છે .
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નાનાં હ^ું રજવાડાંના ઠાકોરો િવશેના વેશોમાં ‘રા_ દ2 ઘણ’, ‘વીકો િસસોદયો’,
‘રાજદ2 વ’, ‘મણીબા સતી’ વગેર2 XુAય છે . ધાિમbક વેશોમાં ‘કાન-ગોપી’, ‘કાળકા’, ‘પતાઇ
રાવળ’, ‘ગણપિત’ વગેર2 XુAય છે . કંસારો, સરા6ણયો, અડવો, વાળંદ વગેર2 કોમોની
ખાિસયતો, ધંધો, બોલી, ર3તરવાજો અને સામાDજક ^ૂષણો ઉઘાડા પાડતા વેશો
‘કજોડાનો વેશ’ , ‘બાવાનો વેશ’ વગેર2 છે . મોટા રાજવીને લગતા વેશોમાં ‘સઘરા
]સંગ’ અને ‘જસમા-ઓડણ’ _ણીતા છે .
િસનેમા, ટ3વી, ર2 ડયો ]વાં સાધનો ન હતાં તે 9ુગમાં િવ6ભ,ન વેશો dારા લોકોને eાન,
િશKણ અને મનોરં જન

ૂરાં પાડવામાં આવતાં. આ ભવૈયાઓને સામાDજક દરgજો

\ચો હતો. તેઓ જયાર2 ગામમાં વેશતાં Hયાર2 લોકો ઢોલ-નગારાં સાથે તેમ7ુ ં સામૈ9 ુ ં
કરતા. ગામની બધી કોમો તેમાં સંકળાયેલી રહ2તી. આમ, ભવાઇ લોકIવનના તાણાવાણા સાથે વણાઇ ગઇ હતી અને પોતાની અનોખી છાપ સાથે Xુકતપણે િવહરતી હતી.
શા%&કારોએ ભવાઇને ‘ભાવધાન નાટકો’ કiાં છે .
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