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પ્રકાશકી્ય

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે ગુજરાતી ભાષારાં વિશ્વકોશ તૈયાર કરિાનો સંકલપ કયયો તરેના રૂત્મ પહરણાર રૂપરે 
ગુજરાતી વિશ્વકોશના ભૂવરકાખંડ સહિત 18 ગ્ંથો 18 િષ્મરાં પ્રગટ કયા્મ છરે. સાથરે સાથરે વિશ્વકોશરાં સરાિરેશ 
પારરેલા કરેટલાક રિતિના વિષયોની રાહિતીનરે સંિવધ્મત સિરૂપરે ગ્ંથસથ કરીનરે ‘કૅનસર’, ‘ગાંધીચહરત’, ‘ગુજરાત’, 
‘ગુજરાતના સિાતંત્રયસૈવનકો’, ‘ભૂકંપ’, ‘વિરલ વિભૂવત વિક્રર સારાભાઈ’, ‘વિશ્વકોશવિરશ્મ’, ‘નાટક દરેશવિદરેશરાં’ 
અનરે ‘ભારત’ જ રેિાં પ્રકાશનો પણ થઈ શકયાં છરે, જ રેનરે વજજ્ાસુ િાચકિગ્મ અનરે અભયાસીઓ તરફથી સારો 
પ્રવતભાિ સાંપડ્ો છરે.

તરેરાં એક રિતિના ઉરરેરારૂપરે ‘ગુજરાતી રંગભૂવર : હરવધિ અનરે રોનક’ એ પુસતક િિરે પ્રગટ થાય છરે. 
ગુજરાતી રંગભૂવરની સથાપનાનરે દોઢસો િષ્મ પૂરાં થાય છરે તરે વનવરતિરે ગુજરાતની વયિસાયી રંગભૂવરની પ્રિૃવતિની 
અવધકૃત સંકવલત રાહિતી આપતો ગ્ંથ તૈયાર કરાિિાનું વિચાયુું, તરેના ફળ રૂપરે અિીં નાટકો, નાટ્યસંસથાઓ, 
નાટ્યકારો, હદગદશ્મકો, નટો, નટીઓ, સંગીતકારો, સવનિિરેશકારો અનરે પ્રરેક્ષકો અંગરે રસપ્રદ રાહિતી સંપાહદત કરીનરે 
રૂકરેલ છરે. આ ગ્ંથરાં ગુજરાતી વથયરેટરના ઇવતિાસની અનરેક ખૂટતી કડીઓ ઉરરેરીનરે ગુજરાતી રંગભૂવરની હરવધિ 
અનરે રોનકનરે ઉઠાિ આપતી જૂની રંગભૂવરનો ચિરેરોરિોરો ઉપસાિી આપિાનો પ્રયાસ છરે. નાટ્યરવસકો અનરે 
અભયાસીઓનરે તરે ગરશરે તરેિી આશા છરે.

ત્રણરેક િષ્મ પિરેલાં રુંબઈના એક િત્મરાનપત્રરાં જૂની રંગભૂવરની રાતબર રાહિતી ધરાિતા શ્ી ધીરરે નદ્ર 
સોરાણીનો પહરચય પ્રગટ થયરેલો; તરે ઉપરથી અરરે તરેરનરે રૂબરૂ બોલાવયા અનરે વયિસાયી રંગભૂવરનાં નાટકો અનરે 
નાટ્યસંસથાઓ તથા લરેખકો વિશરે પૃચછા કરતાં તરેરણરે તરે વિશરે અનરેક રસપ્રદ િાતો કરી અનરે કરેટલીક કીરતી 
રાહિતી આપી. તરે ઉપરથી એ રાહિતીનરે ચકાસી અનરે સંકવલત કરીનરે સંપાહદત કરીનરે વિશ્વકોશ તરફથી કોશના 
સિરૂપરે રૂકિાનો વિચાર આવયો. શ્ી સોરાણીએ બરે-અઢી િષ્મ સુધી કાયા્મલયરાં બરેસીનરે સિ. ડૉ. રિરેશ ચોકસીના 
રાગ્મદશ્મન નીચરે આ કાર કયુું. સરગ્ સંપાદનનું પરારશ્મન ડૉ. રિરેશ ચોકસીએ કયુું છરે. ડૉ. ચનદ્રકાનત શરેઠ અનરે ડૉ. 
પ્રીવતબિરેન શાિરે તરેરાં ઉતસાિપૂિ્મક રસ લઈનરે ઉપયોગી સૂચનો કયાું છરે. તરે સૌનો આ તકરે અરરે આભાર રાનીએ 
છીએ. દુ:ખની િાત છરે કરે પુસતકની િસતપ્રત તૈયાર થતી િતી તરે ગાળારાં ડૉ. રિરેશભાઈ ચોકસીનું અિસાન થયું.

એક રીતરે જોઈએ તો બરેએક િષ્મ પિરેલાં આ સંસથા તરફથી પ્રગટ થયરેલ ‘નાટક દરેશવિદરેશરાં’ એ પુસતકની 
પૂવત્મ રૂપરે આ પુસતકનરે ગણી શકાય. ગુજરાતી રંગભૂવરનાં છરેલાં 60 િષ્મની ગવતવિવધનો આલરેખ િતિરેઓછરે અંશરે 
‘નાટક દરેશવિદરેશરાં’ પુસતકરાં જોિા રળશરે. તરે પિરેલાંનાં 90 િષ્મની ગુજરાતી રંગભૂવરની પ્રિૃવતિનો આલરેખ અિીં 
રૂકરેલી રાહિતી પરથી રળરે તરેર છરે. અલબતિ બરે ગ્ંથોનું સંયુકત આયોજન કરરેલું નથી; પરંતુ અભયાસની દૃવટિએ 
પરસપર પૂરક નીિડરે તરે સિાભાવિક રીતરે ગોઠિાઈ ગયું છરે.
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અિીં રોટાભાગની રાહિતી સારણી રૂપરે સંકવલત કરીનરે રૂકિારાં આિી છરે. તરેરાં નાટ્યસંસથાઓની ગોઠિણી 
સરયાનુક્રરરે થઈ છરે. તરે વસિાયના - નાટ્યકારો, હદગદશ્મકો, અવભનરેતાઓ, અવભનરેત્રીઓ િગરેરરે  - વિષયોની રાહિતી 
િણા્મનુક્રરરે ગોઠિિારાં આિી છરે.

રાહિતી ગોઠિિારાં એક અંગનો પહરચય આપિા રાટરે તરેની સાથરેનાં બીજં અંગોનો વનદદેશ (દા. ત. નાટક, 
નાટ્યસંસથા, નાટ્યકાર, ભજિણીનો સરય િગરેરરે  વિગતો) કરિો આિશયક િોિાથી પ્રતયરેક વિષયનાં અવધકરણોરાં 
પુનરુવકત અવનિાય્મ બની છરે.

વયિસાયી રંગભૂવરનો સળંગસૂવત્રત ઇવતિાસ અનરેક કારણોસર આજ રે ઉપલબધ નથી, પરંતુ તરેનરે અંગરે છૂટક 
િરેરવિખરેર રાહિતી વિવિધ વયવકતઓ અનરે સંસથાઓ દ્ારા પ્રગટ થયરેલી છરે. એ બધી રાહિતીની પ્રરાણભૂતતા 
ચકાસીનરે વિસતૃત સળંગસૂવત્રત ઇવતિાસ લખિાનો બાકી છરે. એનરે રાટરે જરૂરી સારગ્ી સંકવલત સિરૂપરાં અિીં 
ઉપલભય છરે. તરેરાં 78 નાટ્યસંસથાઓ, 230 નાટ્યકારો અનરે ગીતકારો, 123 હદગદશ્મકો, 1072 અવભનરેતાઓ, 322 
અવભનરેત્રીઓ, 290 સંગીતકારો, 57 સવનિિરેશકારો અનરે 4 પ્રકાશવનયોજકોની રાહિતીનો સરાિરેશ થાય છરે. તરે 
સંપૂણ્મ નથી, પણ સરગ્ પ્રિૃવતિનરે તરે ઘણરે અંશરે આિરી લરે છરે એર કિી શકાય.

આ કાય્મનરે અંગરે શ્ી સોરાણી પાસરેના કરેટલાક દુલ્મભ ફોટોગ્ાફો ઉપરાંત ડૉ. હદનકરભાઈ ભોજકરે કરેટલાક 
રિતિના ફોટોગ્ાફ પૂરા પાડ્ા છરે તરે બદલ તરેરનો તથા સંદભ્મ રૂપરે ઉલરેખરેલ પુસતકોના લરેખકો-સંપાદકોનો 
હૃદયપૂિ્મક આભાર રાનીએ છીએ.

ગુજરાત સાહિતય અકાદરીએ આ દળદાર ગ્ંથના પ્રકાશન-ખચ્મરાં સિાય આપી છરે તરે બદલ અકાદરીના 
કાય્મિાિકોના અરરે ઋણી છીએ.

આ ગ્ંથ કર્મયોગી સિ. સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણીના પાંચરા પુસતક તરીકરે પ્રકાવશત થાય છરે.

ધીરુભાઈ ઠાકર

કુિારપાળ દેસાઈ
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સંપાદકનું મનિેદન

બાલયકાળથી જ રંગભૂવર પ્રતયરે ચાિના િતી, કારણ કરે રારાં રાતા નર્મદાબિરેન એ સરયનાં જૂનાં નાટકોનાં 
ગીતો િારયોવનયર પર ગાતાં. નજીકના સગા પ્રભુદાસ સોરાણી ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના રુખય સ્તીપાત્ર 
ભજિનાર કલાકાર. તરેઓ અિાર-નિાર રાત્રરે ઘરરે  આિરે તયારરે  નાટકોના સંિાદો બોલરે અનરે ગીતો રાગ-રાગણીથી 
ગાય તયારરે  એરની ગાયકી સાંભળી પાડોશીઓ પણ સાંભળિા રાટરે આિી જતા. આ િાતાિરણની રારા પર ઘરેરી 
અસર થઈ. ભાિનગરની આલફ્રેડ િાઈસકૂલરાં છઠ્ી અંગ્રેજીરાં રારા િગ્મવશક્ષક શ્ી જશકરણ રારજીભાઈ પાયકરે 
રારારાં વિશરેષ કલાસંસકારોનું વસંચન કયુું. વિદ્ાથથીજીિનથી જ લાઇબ્રેરીરાં જઈનરે નાટકોની જિરેરાતો, કલાકારોની 
વિગતો નોટબુકરાં ઉતારી લરેતો. અરદાિાદ રિરેતા કવિ જ રેઠાલાલ રરેઘજીભાઈ રચછર પાસરેથી જૂનાં નારાંહકત 
નાટકોના સંિાદો-બરેતબાજી ગીતો રાગ-રાગણી સાથરે અનરેક િખત સાંભળાં િતાં. રંગભૂવરનાં કલાકસબીઓ, 
નાટકો વિશરેની રાહિતી, પુસતકો, ઑપરેરાઓ િગરેરરે  એકવત્રત કરિાનું કાય્મ ચાલુ જ િતું.

રંગભૂવરના કલાકસબીઓની રુલાકાતો લઈનરે એરની કલાયાત્રાની વિગતો લીધી, વિવિધ પ્રયાસો યોજીનરે 
અનરે પત્રવયિિાર દ્ારા રાહિતી રરેળિી. એ સરયની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓના રાવલકો પાસરેથી વિગતો રરેળિી. 
રંગભૂવરના નારાંહકત નાટ્યકાર કવિ જી. એ. િૈરાટી, સાહિતયકાર અનરે નાટ્યકાર નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ 
અનરે રધુસૂદન આચાય્મના પહરચય દ્ારા નાટ્યકલાજગતની વિશરેષ રાહિતી રરેળિી.

એર પત્રો તથા રૂબરૂ રુલાકાતો દ્ારા રારી નાટ્યકલાયાત્રાનો વિકાસ થતો રહ્ો. ઐવતિાવસક વિગતો 
રરેળિતો રહ્ો. 25 િષ્મ પિરેલાં એ સરયના વિદ્રાન નારાંહકત કલાકસબીઓની રંગરંચની કારહકદથી વિશરે 
િત્મરાનપત્ર ‘જનસતિા’રાં િંુ લખતો. વિવિધ સારવયકોરાં પણ લખયું.

જીિનની અડધી સદીની સાધના પછી આ ગ્ંથ ‘ગુજરાતી રંગભૂવર : હરવધિ અનરે રોનક’ પ્રકાવશત થાય છરે. 
રંગભૂવરના કલાકસબીઓની ઐવતિાવસક વિગતો રરેળિિા રાટરે રારાથી બનતા તરાર પ્રયતનો કયા્મ છરે.

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના ટ્રસટીઓ અનરે રા. રુ. શ્ી ધીરુભાઈ ઠાકર તથા શ્ી કુરારપાળ દરેસાઈએ જ રે 
લાગણી દશા્મિી એ બદલ એરનો આભારી છુ.ં રા. રુ. શ્ી રિરેશભાઈ ચોકસી કરે જ રેરણરે રારા ગ્ંથનું પરારશ્મન 
કયુું છરે તરેરનો તરેરજ ગ્ંથનરે િધુ સુંદર બનાિિા રાટરે શ્ી પ્રીવતબિરેન શાિ તથા વિશ્વકોશ પહરિારનો અનરે પ્રતયક્ષ 
કરે અપ્રતયક્ષ રીતરે રારા આ કાય્મરાં સિકાર આપનાર સિ્મનો આભાર.

રંગભૂવરનું દોઢસોરું િષ્મ ચાલુ છરે તયારરે  શ્ીરંગદરેિતાનાં ચરણોરાં આ પુસતકનરે અપ્મણ કરંુ છુ.ં

ધીરેન્દ્ર સોિાણી

7 હડસરેમબર, 2003
21, િવસષ્ઠનગર સોસાયટી, ભાડઆુતનગર
કાંસ પાસરે, શ્ી યરુનાજીની િિરેલી પાસરે,
શ્ી તપરેશ્વર રિાદરેિ સારરે, ઇસનપુર રોડ,
અરદાિાદ - 380 050
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ગુજરાત મિશ્વકોશ ટ્રસટનાં અન્્ય પ્રકાશનો

ગાંધીચહરત (બીજી આિૃવતિ) રૂ. 050

કૅનસર (ત્રીજી આિૃવતિ) રૂ. 080 (અપ્રાપય)

ગુજરાતના સિાતંત્રયસૈવનકો (રાહિતીકોશ) રૂ. 200

ગુજરાત (બીજી આિૃવતિ) રૂ. 300

ભૂકંપ : રાહિતી અનરે ઘટના રૂ. 060

વિરલ વિભૂવત વિક્રર સારાભાઈ રૂ. 060

વિશ્વકોશવિરશ્મ રૂ. 120

નાટક દરેશવિદરેશરાં રૂ. 130

રરેઘાણીચહરત રૂ. 080

ભારત : પ્રવતભા અનરે પહરદશ્મન રૂ. 500
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Wednesday 26th November, 1975

Tense atmosphere at Hamlet rehearsal this morning. Poor Angela Lans-

bury (Gertrude) has to leave tomorrow for three days in Los Angeles as 

her mother has died in Hollywood. I tidied up a few things, and then we 

went into the run-through. It was not bad, slightly jumpy, slightly crude, 

things which had long been secure going awry, Angela obviously working 

under  great strain. She came on for the Ophelia’s death news and started 

the ‘’One woe doth tread upon another’s heels so fast they follow...’’ speech 

with the most amazing emotional complexity. Then she stopped; nearly went 

on; tried to control herself; tried to go on. The silence lasted for ever. Denis 

Quilley (Claudius) collected her into his arms. Her grief was too much. An 

extra-ordinary moment. Everyone in the cast felt the reality of death and the 

second half of Hamlet particularly is about death.

I have a feeling there is something wonderful in this production if only 

I can bring it home.

- Peter Hall’s Diaries (1983)



વ્યિસા્યી રંગભૂમિ : પ્રિાહ અને પરંપરા

રં
ગભૂવર પ્રજના સાંસકૃવતક જીિનનું એક અતયંત રિતિનું પાસું છરે. પ્રજની 
સંસકૃવતની તરે પારાશીશી છરે. પ્રજનો વરજજ, તરેના રીતહરિાજ, તરેની સારાવજક 
રૂહઢઓ અનરે રૂહઢભંગના પ્રસંગો, ધર્મભાિના અનરે ધાવર્મક પરંપરા, શાસકો અનરે 

શાસનવયિસથા બધું જ તરેનાં નાટકોરાં પ્રવતવબંવબત થાય છરે. જૂની રંગભૂવરના સરથ્મ 
ઘડિૈયા ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજીએ કહંુ્ છરે તરેર, ‘નાટક દુવનયાનું દપ્મણ રૂડુ,ં ગુણદોષ જોિાનું.’

સાહિતયનરે રુકાબલરે નાટક પ્રજની િધારરે  સંવનકટ (intimate) િોય છરે; કરેર કરે, 
લખી-િાંચી નિીં જણનારા પ્રરેક્ષકો પણ નાટકનો રસ રાણી શકરે છરે. તરેની પ્રતયક્ષ દૃશય-
શ્ાવય અસર થતી િોિાથી નિલકથા કરે કવિતાના કરતાં નાટકનો પ્રભાિ િધુ સઘન 
(intense) િોય છરે. પ્રજના જીિન પર તરેની પ્રબળ અનરે વચરંજીિ અસર રિરે છરે.

નાટક રુવચ ઘડરે છરે. તરેની સાથરે પ્રજની રુવચ અનરે સંસકાહરતાનું પ્રવતવબંબ પણ ઝીલરે 
છરે. એકંદરરે  રંગભૂવરનો ચિરેરોરિોરો પ્રજની રુવચ અનરે શાલીનતારાંથી ઘડાય છરે. બીજી 
બાજુ, પ્રજની સુરુવચપૂણ્મ સંસકાહરતાનું સંિધ્મન તરેનાં નાટકો દ્ારા થતું રિરે છરે. જયાં પ્રજ 
અનરે રંગભૂવરની આ પરસપરોપકાહરતા સરતોલ િોય તરે સરાજ આદશ્મ કિરેિાય.

નાટકનું વિષયિસતુ પરાયું િોય કરે પરદરેશી, તરેની ભજિણી પ્રજની પોતીકી 
જીિનછટા કરે અવસરતાની વિવશટિ છાપ દશા્મિરે જ છરે. કળાકારની અવભવયવકતરાં તરેનાં 
રંગરોનક કોઈ નરે કોઈ રીતરે પ્રગટ થયા વિના રિરેતાં નથી. લોકનાટ્યરાં તરે સથૂળ સિરૂપરે 
દરેખાય, તો વશટિ નાટ્યરાં સૂક્ર કરે નાજુક સિરૂપરે. ગુજરાતની રંગભૂવર તરેરાં અપિાદ 
નથી, ગુજરાતી રંગભૂવર વયિસાય સિરૂપરે સથાવપત થઈ તરે પિરેલાંથી ગુજરાતની વનજી 
સંસકૃવતનો સપશ્મ તરે કોઈ નરે કોઈ રીતરે પારતી રિી છરે.

(2)
બૉમબે મિ્યેટર

અિા્મચીન યુગરાં ગુજરાતી સાહિતયની રાફક નાટક અનરે રંગભૂવર પર પણ 
પ્રારંભથી જ પાશ્ાતય કલા અનરે સંસકૃવતનો પ્રભાિ પડરેલો એ સુવિહદત છરે. રુંબઈ તરેનું 
જનરસથળ િતું. યુરોવપયન સૈવનકો અનરે અવધકારીઓનાં, પારસીઓનાં અનરે પછી 

પ્રિેશક
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દવક્ષણી ગુજરાતી રંડળીઓનાં નાટકોરાં પાશ્ાતય નાટક અનરે વથયરેટરની પ્રિૃવતિનો પ્રભાિ સપટિ જોિા રળરે છરે. 
તરેનું પગરેરંુ છરેક 1750રાં રુંબઈ બરેટ ઉપર લશકરી છાિણીરાં રિરેતા વબ્હટશ સૈવનકોએ રનોરંજનના કારચલાઉ 
સથળ તરીકરે બાંધરેલા બૉમબરે વથયરેટર સુધી જય છરે. 1770રાં રુંબઈના યુરોવપયનોએ જિરેર ઉઘરાણં કરીનરે તરે 
વથયરેટરનું પાકંુ બાંધકાર કરરેલું. ઘણંખરંુ છૂટક દૃશયો, ફારસો, િરેશો, રૂક અવભનય, ગાયન-નૃતય – એર પચરંગી 
કાય્મક્રરો તયાં રજૂ થતા. કોઈ િાર ‘ડ્રરર ઑવ્ ધ િૉનટરેડ િાઉસ’ જ રેિું પ્રિસન (1797) પણ તયાં ભજિાતું. 
તરેરાં સ્તીઓની ભૂવરકા પુરુષો ભજિતા. ફકત યુરોવપયનોનરે જ તરેરાં પ્રિરેશ રળતો. હટહકટના ભાિ 3 રૂ.થી 8 રૂ. 
સુધીના િતા. અંગ્રેજી િત્મરાનપત્રોરાં નાટ્યપ્રયોગનો િરેિાલ છપાતો. વયિસથા અનરે સલાિ-સૂચન રાટરે યુરોવપયન 
અવધકારીઓની સવરવત િતી.

રૉ્યલ મિ્યેટર
1810 સુધી વથયરેટરની આ પ્રિૃવતિ વયિવસથત ચાલી. પણ પછી આવથ્મક વસથવત કથળતાં ધીરરે ધીરરે રંદ 

પડીનરે તરે બંધ પડી ગઈ. આ અરસારાં રાટુગંારાં તોપખાનાના લશકરી લોકોએ આહટ્મલરી વથયરેટર ઊભું કરરેલું. 
તરેના જ રેિાં બીજં પણ કરેટલાંક કારચલાઉ વથયરેટરો ઊભાં થયરેલાં. 1835 સુધીરાં આ વથયરેટરોરાં 40 કૉરરેડીઓ 
અનરે બરે ટ્રજૅ રેડીઓના રળીનરે કુલ 92 નાટ્યપ્રયોગો થયાનું નોંધાયું છરે. આ વથયરેટરો રુખયતિરે યુરોવપયન લોકોના 
રનોરંજનનાં કરેનદ્રો બનરેલાં. બૉમબરે વથયરેટર ખોટરાં ચાલતું િતું. કરજ િધી જતાં તરેનરે રાટરે જિરેર ફાળો થયો. તરેરાં 
જગનિાથ શંકરશરેઠ અનરે જરશરેદજી જીજીભાઈ જ રેિા દરેશી ગૃિસથોએ રદદ કરરેલી. તરેનરે પહરણારરે ગ્ાનટ રોડ પર 
લંડનના રંગરંચના નરૂના પર એક સુંદર સુસજ્જ વથયરેટર બનયું. તરેનરે રૉયલ વથયરેટર નાર આપિારાં આવયું. બૉમબરે 
વથયરેટરની રાફક તરેનું સંચાલન પણ વયિસથાપક સવરવત દ્ારા થતું િતું. આ સવરવતરાં જગનિાથ શંકરશરેઠ અનરે 
જરશરેદજી જીજીભાઈ જ રેિા દરેશી ગૃિસથોનો પણ સરાિરેશ થયરેલો.

રૉયલ વથયરેટરનું ઉદઘાટન રંગળિાર, તા. 10 ફરેબ્ુઆરી, 1846ની રાવત્રએ થયું િતું. તરેરાં સથાવનક યુરોવપયન 
ઍરરેટર કળાકારો રનોરંજક પ્રયોગો રજૂ કરતા. 1846થી 1852 સુધીરાં પરદરેશી અનરે દરેશી કળાકારો દ્ારા 
રનોરંજનના કાય્મક્રરો ઉપરાંત અંગ્રેજી નાટકો પણ રજૂ થયાં િતાં. સરય જતાં દરેશી પ્રરેક્ષકોનરે પણ તરેરાં રસ પડિા 
લાગયો િતો. હટહકટના ભાિ રૂ. 1થી 4 સુધી િતા. આ બધું છતાં રૉયલ વથયરેટરનરે રાથરે કરજ રિરેતું. 1855રાં 
લરેણદારોએ દાિો રાંડતાં સંચાલન-સવરવતનરે તરે વથયરેટર િરેચી નાખિાની ફરજ પડી. જગનિાથ શંકરશરેઠરે તરે ઇરારત 
સાજસારગ્ી સાથરે ખરીદી લીધી. તરે પછી એ રૉયલ વથયરેટર શંકરશરેઠની નાટકશાળા તરીકરે ઓળખાયું. સંપૂણ્મ 
હિનદી રાવલકીનું એ પિરેલું વથયરેટર િતું. પ્રાદરેવશક ભાષારાં પ્રયોગોની પ્રથર રજૂઆત આ વથયરેટરરાં થઈ.

(3)
પારસી નાટક િંડળીઓ

યુરોવપયન ઍરરેટરોએ તરેરજ પ્રિાસી વિદરેશી રંડળીઓએ રુંબઈરાં કરરેલા નાટ્યપ્રયોગોએ સથાવનક નાગહરકોનરે 
પાશ્ાતય પધિવતનાં નાટકો સહિત રનોરંજક કાય્મક્રરો રજૂ કરિાનો ચસકો લગાડ્ો. પહરણારરે પારસી અનરે હિંદુ 
ઉતસાિી જુિાનોએ એકત્ર થઈનરે કલબો અનરે નાટ્યરંડળીઓ રૂપરે એ પ્રિૃવતિ શરૂ કરી. 1853થી રુંબઈરાં પારસી 
અનરે હિંદુ નાટ્યરંડળીઓની આ પ્રકારની પ્રિૃવતિ લગભગ સરાંતર ચાલતી િતી. 1853રાં ‘યંગ બૉમબરે’ નારનું 
પ્રગવતશીલ પારસી જુિાનોનું એક જૂથ ડૉ. દાદાભાઈ નિરોજીના નરેતૃતિ નીચરે તૈયાર થયું િતું. તરેરાં ફરારજી 
દલાલ, પરેસતનજી રાસતર, રાણરેકજી િોરરસજી િગરેરરે  ઉતસાિી યુિાનો િતા. તરેરણરે પારસી નાટક રંડળી શરૂ 
કરરેલી. તરેનરે રાગ્મદશ્મન આપિા પ્રો. દાદાભાઈ નિરોજી ઉપરાંત ડૉ. ભાઉ દાજી, ખરસરેદજી કારા, જિાંગીર િાચછા 
િગરેરરે  ગૃિસથોની સલાિકાર-સવરવત િતી. આ રંડળીએ 1853ના ઑકટોબરની ત્રીજી તારીખરે, ગ્ાનટરોડ વથયરેટરરાં 
‘શાિનારા’રાંથી િસતુ લઈનરે ‘રૂસતર, જબુલી અનરે સોિરાબ’ નારનો નાટ્યપ્રયોગ રજૂ કયયો. તરેનાં િખાણ થયાં 
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એટલરે 12રી નિરેમબરરે  તરેનો બીજો ખરેલ કરરેલો. પછી એ જૂથરે ‘પઠાણ વસફરરેજ તથા દીિાન ગોલુ’ જ રેિાં ઈરાનના 
ઇવતિાસનરે લગતાં બીજં નાટકો ભજવયાં.

1857ના ફરેબ્ુઆરીથી આ જ રંડળીએ શરેકસવપયરનાં ‘ટરેવરંગ ઑવ્ ધ શ્ૂ’, ‘કૉરરેડી ઑવ્ એરસ્મ’, ‘રચ્મનટ 
ઑવ્ િરેવનસ’ અનરે ‘ઑલસ િરેલ ધૅટ એન્ડઝ િરેલ’ – એ નાટકોનાં ગુજરાતી ભાષાંતર રજૂ કયાું. તરેરાં ભાષા 
ગુજરાતી અનરે પોષાકો ભૂવરકા અનુસાર સપૅવનશ અનરે ઇટાવલયન પધિવતના િતા. દરરેક નાટકનરે અંતરે એક ફારસ 
રજૂ કરિાની પ્રથા પણ અિીંથી શરૂ થઈ, જ રે પછીથી ગુજરાતી નાટકોરાં પણ ચાલુ રિરેલી. આ પ્રકારનાં ફારસોરાં 
‘ધનજી ગરક’ અનરે ‘તીરીરાર’ વિશરેષ લોકવપ્રય થયાં િતાં.

પારસી નાટક રંડળીની બીજી ખાવસયત એ િતી કરે તરે દર અઠિાહડયરે નિીં, પણ િરસાદ પિરેલાં અનરે 
િરસાદ પછી એર બરે રોસરરાં નાટકો ભજિતી. ભજિણી લગભગ સાડાત્રણ કલાક જ રેટલી ચાલતી. પ્રરેક્ષકોરાં 
શરૂઆતરાં વિવિધ િગ્મના પુરુષો જ આિતા, પણ પછી યોગય વયિસથા થતાં સ્તીિગ્મ પણ નાટક જોિા આિતો. 
પારસી નાટક રંડળીએ સ્તીઓ રાટરે નાટકનો અલાયદો ખરેલ રજૂ કરિાની પ્રથા પણ શરૂ કરી. 18 એવપ્રલ, 1858ની 
રાત્રરે ‘ટવૅરંગ ઑવ્ ધ શ્ૂ’ના ગુજરાતી ભાષાંતરની સાથરે ધુતારાનું ફારસ રહિલા-પ્રરેક્ષકો સરક્ષ ભજિરેલું. તરેની 
પ્રશંસાતરક નોંધ ‘ધ ટાઇમસ ઑવ્ ઇવનડયા’ પત્રરે લીધી િતી.

1861 સુધીરાં આ રંડળીએ 27 નાટકો ભજવયાંની નોંધ રળરે છરે. આ અનરે આિી બીજી પારસી નાટક 
રંડળીઓ કલાકારના લાભાથદે તરેર દુકાળ જ રેિાં ફંડ રાટરે પણ નાટકોના પ્રયોગો કરતી.

1853થી 1867 સુધીના ગાળારાં શરૂ થયરેલી પારસી કલબોરાંથી રૂપાંતર પારરેલી પારસીઓની ત્રીસથી િધુ 
નાટક રંડળીઓ છરેક 1876 સુધી કાય્મરત િતી. તરેરાં પારસી એવલફનસટન કલબ, વિકટોહરયા નાટક રંડળી, વપ્રનસ 
ઑવ્ િરેલસ વથયરેહટ્રકલ કલબ, ઇવનડયન વથયરેહટ્રકલ કલબ, ઓહરવજનલ ઝોરાવસટ્રયન વથયરેહટ્રકલ કલબ, પારસી 
કલબ, બૉમબરે સટરેજ પલરેઅસ્મ, ઓહરવજનલ વિકટોહરયા નાટક રંડળી, નાટક ઉતિરેજક રંડળી, શરેકસવપયર નાટક 
રંડળી – એટલી રુખય િતી. તરેરાંથી રોટાભાગની રંડળીઓ કાળક્રરરે બંધ થતાં થતાં છરેિટરે વિકટોહરયા નાટક 
રંડળી અનરે નાટક ઉતિરેજક રંડળી જ રેિી જૂજ રંડળીઓ 1870 પછી ટકી શકી િતી.

એવલફનસટન ડ્રારરેહટક કલબ : કંુિરજી નાઝર

આ રંડળીઓ પૈકી સટડુન્ટસ ઍરરેટર કલબરે 11-9-1858ની રાવત્રએ રજૂ કરરેલું શરેકસવપયરનું ‘રોવરયો ઍનડ 
જુવલયરેટ’ નાટક ધયાનપાત્ર છરે. વશટિ અંગ્રેજી નાટકો ભજિતી રંડળીઓરાં પારસી એવલફનસટન ડ્રારરેહટક કલબ 
અગ્સથાનરે િતી. તરેના પ્રરેરક કંુિરજી સોરાબજી નાઝર િતા. તરેરણરે લગભગ ચાર દાયકા સુધી રંગભૂવર સાથરે નટ, 
હદગદશ્મક, લરેખક અનરે રંડળીના રાવલક તરીકરે સંબંધ જળવયો િતો. પોતાની કલબના રોટા ભાગના કાય્મક્રરોના 
પૂિ્મરંગ (prologue) અનરે ઉપસંિાર (epilogue) કંુિરજી નાઝર પોતરે જ લખતા. પ્રતયરેક ખરેલની પિરેલાં અનરે પછી 
કલબ કરે રંડળી તરફથી િકતવય આપિાની પ્રથા િતી. કંુિરજી નાઝર સારા િકતા િતા. તરેઓ છટાપૂિ્મક આ 
ભાષણો કરતા. તરેરણરે ‘કડક કનયા નરે ખીસરેલો પરણયો’ નાટક પણ પોતાની રંડળી રાટરે લખયું િતું. તરેરની રંડળીરાં 
ધનજીભાઈ સી. રાસતર િાસયની અનરે ધનજીશાિ પારરેખ સ્તીની ભૂવરકા ભજિતા.

(4)
સાંગલીકર નાટક િંડળી

પારસી નાટ્યરંડળીઓ તથા કલબોએ રુંબઈરાં રનોરંજન-કાય્મક્રરો રાટરેનું િાતાિરણ ઊભું કયુું િતું. અંગ્રેજી 
નાટકો અનરે િાસયરવસક ‘વસકટ’ જોિાનો શોખ ધરાિતો રવસક િગ્મ અલગ તરી આિતો િતો. આ સરયગાળારાં 
દરેશી ભાષાઓના નાટ્યપ્રયોગો પણ થિા લાગયા િતા.
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પારસી નાટક રંડળી શરૂ થઈ એ અરસારાં (1853ના નિરેમબરરાં) પુણરેથી સાંગલીકર નાટક રંડળી રુંબઈ 
આિી. તરે રરાઠી ભાષારાં નાટકો ભજિતી િતી. તરેના સંચાલક વિષ્ણદાસ ભાિરેએ ડૉ. ભાઉ દાજી લાડ અનરે 
જગનિાથ શંકરશરેઠ જ રેિા શુભરેચછકોના સૂચનથી ‘રાજ ગોપીચંદ અનરે જલંધર’ નાટક હિનદુસતાની ભાષારાં 
26 નિરેમબર, 1853ની રાવત્રએ ગ્ાનટરોડ વથયરેટરરાં રજૂ કયુું િતું. રોટી સંખયારાં લોકો તરેનો લાભ લઈ શકરે તરે 
રાટરે હટહકટના દર ઓછારાં ઓછા બાર આના અનરે િધુરાં િધુ બરે રૂવપયા રાખયા િતા. પારસી નાટક રંડળીનરે 
અનુસરીનરે નાટકનરે અંતરે ફારસ ભજિાયરેલું. આ પ્રયોગનરે સારો આિકાર રળતાં ત્રીજી હડસરેમબરરે  તરેનો બીજો ખરેલ 
રાખયો. પારસી હિનદુ અનરે યુરોવપયન પ્રરેક્ષકોએ તરે પ્રયોગ િખાણયો. ‘બૉમબરે ટાઇમસરે’ 7રી જનયુઆરી, 1854ના 
અંકરાં તરેની નોંધ લરેતાં લખયું કરે ‘અવભનયની દૃવટિએ આ નાટક ઉતિર કક્ષાનું અનરે લોકોના આિકારનરે પાત્ર છરે. 
નાટકરાં કયાંય અશ્રલીલતાની છાંટ જણાતી નથી.’

અન્્ય િંડળીઓ
સાંગલીકર નાટક રંડળીનરે રળરેલી સફળતાથી પ્રરેરાઈનરે રુંબઈરાં નિી રિારાટિ ્રીય રંડળીઓ નીકળી, જ રે 

રરાઠી અનરે હિનદુસતાની ભાષારાં નાટક અનરે ફારસ ભજિિા લાગી. રુંબઈકર નાટક રંડળીએ ‘િહરશ્ંદ્ર’ (રાચ્મ, 
1855), અરરચંદ િાડીકર નાટક રંડળીએ ‘કૃષ્ણજનર’ (19 જનયુઆરી, 1856) અનરે  ચરેઉલિાડી હિનદુ નાટક 
રંડળીએ ‘રુવકરણી સિયંિર’ (24 રાચ્મ, 1860) ગ્ાનટરોડ વથયરેટરરાં રરાઠી–હિનદુસતાની ભાષારાં ફારસ સહિત 
ભજવયાનું નોંધાયું છરે. સતયસુબોધ હિનદુ નાટક રંડળીએ 14 રાચ્મ, 1864ની રાવત્રએ ‘અવત લોભરે સરિ જય’ એ 
ગુજરાતી નાટક, ફારસ સાથરે ભજવયાનો ‘રાસતગોફતાર’ પત્રરાં ઉલરેખ છરે. આ નાટ્યપ્રયોગોની વિવશટિતા એ 
િતી કરે તરેરાં દૃશયોનરે િાસતવિક ઓપ આપિા સારુ રંગીન દૃશયસજિટ પર વિશરેષ ધયાન અપાતું. આ રંડળીઓરાં 
પરશુરાર રારચંદ્ર સાઠરેની પુણરેકર હિનદુ સ્તી નાટક રંડળી ખાસ ઉલરેખપાત્ર છરે. તરેરાં સ્તીઓની ભૂવરકા સ્તીઓ 
ભજિતી. શૃંગારરવસક અવભનયરાં મિાલસા અનરે કરુણરવસક ભજિણીરાં નીરા નારની નટી પ્રશંસાપાત્ર ઠરરેલી.

કામલદાસ એમ્િન્સટન સોસા્યટી
આ અરસારાં કરેટલાક રિારાટિ ્રીય યુિાનોએ કાવલદાસ એવલફનસટન સોસાયટી ડૉ. ભાઉ દાજી લાડની 

પ્રરેરણાથી સથાપી િતી. તરે રંડળી અંગ્રેજીરાં નાટકો ભજિતી. તરેરણરે 24 રરે, 1867ના રોજ ‘જુવલયસ સીઝર’ 
ગ્ાનટરોડ વથયરેટરરાં ભજિરેલું. સાથરે ‘બૉમબરે લોફર’ નારનું િાસયરવસક ગીત એક યુરોવપયન કલાકારરે  રજૂ કરરેલું. 
િૅવરલટન જકૅબરે નાટકના કળાકારોનરે તાલીર આપરેલી. બીજી એક નોંધપાત્ર ઘટના એ કરે જણીતા પ્રાચયવિદ્ાવિદ 
રોવનયર વિવલયમસરે કરરેલા ‘અવભજ્ાન-શાકુનતલમ્’ નાટકના અંગ્રેજી અનુિાદની રજૂઆત આ જ રંડળરે કરરેલી (19 
ઑકટોબર, 1867). તરેરાં શકુનતલાનરે પિરેરિાનાં િલકલો ચારસો રૂવપયા ખચથીનરે ચરેનિાઈ(રદ્રાસ)થી રંગાિરેલાં અનરે 
તપોિનનું તાદૃશ િાતાિરણ ઊભું કરિા પુણરેથી ફૂલ રંગાવયાં િતાં. િી. એર. વત્રલોકીકરરે  દરેશી પોષાકરાં સજ્જ 
થઈનરે નાટકનો પૂિ્મરંગ (prologue) રજૂ કરરેલ. તરેની સાથરે ‘ધ િૅપી રૅન’ નારનું ફારસ જોડરેલું. આ જ રંડળીએ 
કાવલદાસનું ‘વિક્રરોિ્મશીયમ્’ પણ પછી રજૂ કયુું િતું. પારસી અનરે દવક્ષણી રંડળીઓએ અંગ્રેજીની સાથરે દરેશી 
ભાષાઓરાં નાટકો ભજિિાની પ્રથા એ રીતરે શરૂ કરરેલી. દવક્ષણીઓ રરાઠી અનરે હિનદુસતાનીરાં અનરે પારસીઓ 
અંગ્રેજી અનરે ઉદૂ્મ ઉપરાંત પારસી ગુજરાતી ભાષારાં પણ નાટકો ભજિતા.

(5)
મિકટોરર્યા નાટક િંડળી : કેખુશરૂ કાબરાજી

વયિસાયી સિરૂપરાં ગુજરાતી નાટક રંડળીની સથાપના કરેખુશરૂ કાબરાજીના આગરન પછી થઈ. કાબરાજી 
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બાિોશ પત્રકાર, સવનિષ્ઠ સારાવજક કાય્મકર અનરે વશટિતાના પુરસકતા્મ સંસકારસરેિક તરીકરે રુંબઈના જિરેર 
જીિનરાં જણીતા િતા. તરેઓ સારા લરેખક અનરે નાટ્યકાર પણ િતા. રુંબઈરાં કસરતશાળા સથાપક રંડળીનરે ઉપક્રરરે 
પારસીઓની વયાયારશાળા ચાલતી િતી. 1867રાં તરેનું સંચાલન કરિાની જિાબદારી કાબરાજીનરે રાથરે આિી. એ 
િખતરે સંસથા આવથ્મક ભીંસરાં િતી. એટલરે કાબરાજીએ કસરતશાળાના લાભાથદે 21 હડસરેમબરની રાત્રરે ગ્ાનટરોડ 
વથયરેટરરાં શરેકસવપયરના ‘કૉરરેડી ઑવ્ એરસ્મ’નું ગુજરાતી રૂપાંતર ‘ભૂલચૂકની િસાિસ’ ભજિિાની વયિસથા 
કરી. પરેસતનજી રાસતર, ફરારજી દલાલ, દાદાભાઈ ઠૂઠંી, કાિસજી કોિીદારૂ, િોરરસજી રોદી, રિરેરિાનજી 
બાલીિાલા િગરેરરે  અગ્ણી ગૃિસથોએ ઇટાવલયન લરેબાસરાં રજૂ થઈનરે નાટક સફળ રીતરે ભજવયું. બીજો ખરેલ 11 
જનયુઆરી, 1868ની રાત્રરે સ્તીઓ અનરે બાળકો સહિત કુટુબંો રાટરે રાખરેલો. તરેરાં લલુ રિરેતાની વનશાળનો ફારસ 
િતો. આ પ્રયોગથી થયરેલી આિકથી કસરતશાળાની આવથ્મક વસથવત સુધરી ગઈ. તરેરાં ડૉ. આતરારાર પાંડરંુગ 
અનરે ડૉ. ધીરજરાર દલપતરાર જ રેિા હિનદુ અગ્ણીઓનો પણ સિકાર રળો િતો.

આ નાટ્યપ્રયોગરાં ભાગ લરેનાર કળાકારોનું સનરાન કરતાં કરેખુશરૂ કાબરાજીએ રુંબઈરાં એક કાયરી 
સધધર નાટ્યકલબની જરૂહરયાત વિશરે િાત કરી. તરેનરે પહરણારરે 1868રાં વિકટોહરયા નાટક રંડળી સથપાઈ. તરેના 
ચાર ભાગીદારો િતા : દાદાભાઈ રતનજી ઠૂઠંી, ફરારજી ગુસતાદજી દલાલ, કાિસજી નસરિાનજી કોિીદારૂ અનરે 
િોરરસજી ધનજીભાઈ રોદી. તરેના રાગ્મદશ્મન રાટરે શરેઠ વિનાયક જગનિાથ શંકરશરેઠના પ્રરુખપદરે સલાિકાર-
સવરવત નીરિારાં આિી. સરેક્રરેટરી કાબરાજી િતા. વયિસાયી ધોરણરે આ નાટક રંડળી ચલાિિા રાટરે પગારદાર 
હદગદશ્મક અનરે નટ-નટીઓની વનરણૂક જિરેરખબર દ્ારા અરજીઓ રંગાિીનરે સલાિકાર રંડળરે કરી િતી. જૂના 
અનુભિી નટ પરેસતનજી ધનજીભાઈનરે હદગદશ્મક તરીકરે નીમયા િતા. શરેકસવપયરના જણીતા પ્રિસન ‘રચ અ 
ડો અબાઉટ નવથંગ’ પર પસંદગી ઊતરી. તરેનું ભાષાંતર ‘ખણિો ડુગંર અનરે કિાડિો ઉંદર’ એ નારથી કયુું. 
વયિવસથત તાલીર અનરે પૂરતી તૈયારી પછી ગ્ાનટરોડ વથયરેટરરાં 16 રરે, 1868ની રાત્રરે ‘પ્રરેક્ષકોની વચક્ાર િાજરી 
િચચરે દબદબાભરી વસનરેરી અનરે સુંદર દરેખાિો’ સાથરે તરેની પ્રથર રજૂઆત થઈ. સાથરે ‘નિ નિલ નરેઆધીશો’ 
નારનો ફારસ િતો. આ નાટ્યપ્રયોગના ત્રણ ખરેલ થયરેલા અનરે રંડળીનરે તરેરાંથી સારી આિક થઈ િતી.

`બેજન અને િનીજહે’
કાબરાજીએ આ અરસારાં ‘શાિનારા’રાંથી િસતુ લઈનરે ‘બરેજન અનરે રનીજ રેિ’ નાટક રચયું. વિકટોહરયા 

નાટક રંડળીએ તરે 20-3-1879ની રાત્રરે ગ્ાનટરોડ વથયરેટરરાં ભજવયું, જ રે ચારરે  કોર સારી પ્રશંસા પામયું. તરેના 
પચાસરેક પ્રયોગો થયા, જ રેરાંથી રાવલકોનરે સારો નફો થયો.

આ નાટકનું હદગદશ્મન કાબરાજીએ પોતરે કયુું િતું. તરેઓ સારા સંગીતજ્ પણ િતા. ‘ગાયક ઉતિરેજક રંડળી’ના 
િડા ઇરદાદ અલીખાનરે નાટકરાં સંગીત-હદગદશ્મન કરિા સાથરે કળાકારોનરે સંગીતની વયિવસથત તાલીર પણ 
આપરેલી. અતયાર સુધી નાટ્યપ્રયોગરાં સંગીત અલગ રજૂ થતું; પરંતુ આ નાટકરાં પ્રથર િાર જ તરેના અંગ તરીકરે 
પાત્રપ્રસંગ સાથરે સંગીતનરે સાંકળી લરેિારાં આવયું િતું. િળી આખું નાટક સંિાદ, ગીત િગરેરરે  સહિત છાપિારાં 
આવયું િતું. રંગરંચ પર ભજિાયરેલાં નાટકોરાં આ પ્રથર રુહદ્રત નાટક ગણાય છરે.

મિકટોરર્યા મિ્યેટર
વિકટોહરયા નાટક રંડળીનરે રળરેલી સફળતાથી તરેના રાવલકોનરે સિતંત્ર વથયરેટર બાંધિાનું પ્રોતસાિન રળું. 

વિકટોહરયા નાટક રંડળીએ ગ્ાંટરોડ અનરે ફૉકલૅનડ રોડના સંગર પર વથયરેટર બાંધયું. રુંબઈનરે ગ્ાંટરોડ પછી 
ચોિીસ િષ્મ બાદ બીજુ ં વથયરેટર રળું. તરેનરે ‘વિકટોહરયા’ નાર આપયું. ગ્ાનટરોડ વથયરેટર લંડનના વથયરેટરોના 
નરૂના પરથી બંધાયરેલું એટલરે તરેરાં પડદા, દૃશયરચના િગરેરરે  આિશયક સારગ્ીની તૈયાર સજિટ િતી. વિકટોહરયા 
વથયરેટરની તો ઇરારત જ િતી એટલરે નાટક ભજિનાર રંડળીએ પોતાની સાધનસારગ્ી લાિિી પડતી. પાછળથી 
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બીજં વથયરેટરો બંધાયાં. તરે પણ વિકટોહરયાની જ રેર ખાલી ઇરારતરૂપ િતાં.

વિકટોહરયા નાટક રંડળી તરફથી સારા નાટ્યલરેખ રાટરે રૂવપયા ત્રણસોનાં ઇનારોની જિરેરાત કરિારાં 
આિરેલી. તરેના જિાબ રૂપરે સંખયાબંધ નાટ્યપ્રતો રળરેલી. વયિસથાપક સવરવતએ તરેરાંથી એવલફનસટન કૉલરેજના 
વિદ્ાથથી એદલજી જરશરેદજી ખોરીએ સર િૉલટર સકૉટના ‘આઇિાનિો’ પરથી ગુજરાતીરાં લખરેલું ‘કરણી 
તરેિી પાર ઊતરણી’ પસંદગી પારરેલું અનરે તરે 21-11-1868ના રોજ િોરાજીના ફારસ સાથરે ભજિાયરેલું. 1870ની 
સપધા્મરાં પણ એદલજી ખોરીનું ‘રૂસતર અનરે સોિરાબ’ ઇનારનરે પાત્ર ઠરરેલું. પછી તો વિકટોહરયા નાટક રંડળી 
અનરે પારસી નાટક રંડળી ખોરી પાસરે જ નાટકો લખાિતી. તા. 12-2-1870ની રાત્રરે ‘રૂસતર અનરે સોિરાબ’ના 
પ્રથર પ્રયોગથી વિકટોહરયા વથયરેટરનું ઉદઘાટન કરિારાં આિરેલું. આ નાટકની બીજી નોંધપાત્ર િકીકત એ છરે કરે 
એરાં આિતાં ગીતો કવિશ્ી દલપતરાર ડાહ્ાભાઈએ લખયાં િતાં, જ રેનો ઉરળકાભયયો ઉલરેખ લરેખકરે નાટકના 
પુસતકની પ્રથર આિૃવતિની પ્રસતાિનારાં કરરેલો છરે. ખોરીના પ્રિસન ‘િજરબાદ અનરે ઠગણનાજ’નાં ગીતો પણ 
કિીશ્વર દલપતરારરે લખયાં િતાં.

આ અરસારાં વિકટોહરયા નાટક રંડળીએ ટ્રાનસફર થઈ શકરે તરેિી રૂ. 100ની વસઝન-હટહકટો કાઢી, જ રેરાં 
હટહકટ ખરીદનારનરે 20 પ્રયોગો જોિાની સગિડ આપિારાં આિી િતી. તરે િખતરે નાટકની રોસર સપટરેમબરરાં શરૂ 
થઈનરે જૂન રાસની આખરરે  બંધ થતી.

દાદાભાઈ રતનજી ઠંૂઠી
આ સરય દરવરયાન દાદાભાઈ રતનજી ઠૂઠંી વશક્ષકનો વયિસાય તજીનરે વિકટોહરયા નાટક રંડળીરાં જોડાયા. 

તરેઓ ઉતિર નટ, હદગદશ્મક, સંગીતકાર અનરે વયિસથાપક તરીકરે ખયાવત પામયા િતા. ‘બરેજન રનીજ રેિ’ના પ્રયોગરાં 
તરેરણરે સંગીતનરે નાટકના અંગ તરીકરે દાખલ કરાવયું િતું. રંગભૂવરના પ્રથર ગાયક કલાકાર તરીકરે તરેરની ગણના 
થાય છરે. વશસતના આગ્િી આ હદગદશ્મકરે વિકટોહરયા નાટક રંડળી છોડ્ા બાદ પોતરે સિતંત્ર નાટક રંડળી – રુંબઈ 
નાટક રંડળી  સથાપી. તરે રંડળીએ ભાિનગર પ્રિાસ કરરેલો. જયપુરના રિારાજના વનરંત્રણથી તરેરની રંડળી 
જયપુર પણ ગયરેલી. તરેરના પ્રયતનો નાટકરાં સંગીતનરે ઉચચ કક્ષાએ રૂકિાના િતા. િળી કોલકાતારાં પણ ‘નિી 
રુંબઈ નાટક રંડળી’ તરેરણરે શરૂ કરરેલી, જ રે તરેરના અિસાન બાદ તરેરના પુત્ર અરદરેશરરે  ચાલુ રાખી િતી.

વિકટોહરયા નાટક રંડળીએ કરેખુશરૂ કાબરાજીનું ઐવતિાવસક નાટક ‘જરશરેદ’ રજૂ કરિાનું નક્ી કયુું. 
તા. 24-12-1870ની રાવત્રએ આ નાટક વિકટોહરયા વથયરેટરરાં ભજિાયું. કાબરાજીની અંગત દરેખરરેખ નીચરે 
દાદાભાઈ ઠૂઠંી કડક વશસતપાલનથી કળાકારોનરે િાવચક અનરે આંવગક અવભનયની તાલીર આપતા. હરિસ્મલોરાં 
કોઈ અદાકાર શીખવયા છતાં બરાબર કાર ન આપરે તો કાબરાજી ખૂબ ગુસસરે થઈ જતા. દાદાભાઈ તો ફટકારતા 
પણ ખરા ! આ નાટકના એક અદાકાર પરેસતનજી ખંભાતાએ પોતાના તાલીરના અનુભિો વિશરે પુસતક લખયું છરે. 
આ અરસારાં કરેખુશરૂ કાબરાજી રંડળીની વયિસથાપક સવરવત સાથરે રતભરેદ થતાં સરેક્રરેટરી તરીકરે રાજીનારું આપી 
છૂટા થયા. તરેરની જગાએ દાદાભાઈ સોરાબજી પટરેલ વિકટોહરયા નાટક રંડળીના સરેક્રરેટરી થયા.

દાદાભાઈ પટેલ
દાદાભાઈ પટરેલ રુંબઈ યુવનિવસ્મટીની એર.એ.ની હડગ્ી ધરાિતા િતા. તરેરણરે ઇંગલૅનડરાં નાટ્યકલાનો 

અભયાસ કરરેલો. શ્ીરંત વપતાની ધરધોકાર ચાલતી િરેપારી પરેઢીરાંથી છૂટા થઈનરે તરેરણરે શોખનરે ખાતર નાટ્યક્ષરેત્રરાં 
ઝંપલાવયું િતું. તરેરણરે ઈરાનીઓની નાટક રંડળીના નાટક ‘રૂસતર અનરે બરજોર’નું હદગદશ્મન કરરેલું. સિરતાગ્િી 
અનરે રિતિાકાંક્ષી દાદાભાઈનો નાટક અનરે તખતાનો આદશ્મ ઊંચો િતો. વિકટોહરયા નાટક રંડળીના સરેક્રરેટરી થયા 
પછી તરેરણરે પોતાના વિચારો રાગ્મદશ્મક સવરવતના સભયો પર ઠસાિિાનો પ્રયતન કરતાં સવરવતના સભયો છૂટા 
થયા. પછી દાદી પટરેલ ઇચછા રુજબ નાટક રંડળીના રાવલકોનરે દોરિણી આપતા. તરેરણરે રુસલરાન પ્રરેક્ષકોનરે 
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આકષ્મિા રાટરે એદલજી ખોરીએ કારાિતીની િાતા્મ પરથી લખરેલ ગુજરાતી નાટક ‘સોનાની રુલની ખોરશરેદ’નું 
હિનદુસતાની ભાષારાં રૂપાનતર કરાિીનરે 7–10–1871ના રોજ તરે ભજવયું. રુવસલર રાજયની જિોજલાલી દશા્મિતું 
આ નાટક જોિા રાટરે ખોજ, રરેરણ અનરે િોરાઓનો ‘દરોડો પડ્ો િતો’, ‘હિનદી ભાષારાં, હિનદી લરેબાસરાં અનરે 
હિનદી દરેખાિ તથા ઢબછબ’ ધરાિતું આ પિરેલું નાટક િતું.

દાદી પટરેલરે પછીના િષદે બીજુ ંરિતિનું પગલું ભયુું. તરેરણરે વિકટોહરયા નાટક રંડળી તરેના રાવલકો પાસરેથી 
સાધનસરંજર સહિત ખરીદી લીધી અનરે રંડળીના રાવલકોનરે પગારદાર કલાકાર તરીકરે ચાલુ રાખયા. નિી વયિસથા 
રુજબ એદલજી ખોરીના ગુજરાતી નાટક ‘ગુલબંકાિલી’નું હિનદી રૂપાંતર 20–1–1871ની રાત્રરે ભજિિારાં 
આવયું. આ નાટ્યપ્રયોગરાં પ્રથર િાર ‘ટ્રપૅ સીન’ ગોઠિિારાં આવયો િતો. એદલજી ખોરીનું ગુજરાતી નાટક 
‘જિાંગીર’ 13–4–1872ના રોજ ભજિરેલ, તરેરાં દાદાભાઈ ઠૂઠંી અનરે પરેસતનજી રાદન રુખય ભૂવરકારાં િતા. 
એ જ રીતરે ખોરીએ લખરેલ ‘આલરગીર’નું હિનદી રૂપાનતર 7–12–72ની રાત્રરે ભજિાયરેલ. તરેરાં રુખય ભૂવરકા 
દાદાભાઈ પટરેલરે ભજિી િતી.

દાદાભાઈ પટરેલ સુરીલા કંઠરે ગાતા અનરે હિનદી જબાનરાં છટાદાર સંિાદ બોલતા. ખુરશરેદજી બાલીિાલા અનરે 
પરેસતનજી રાદનના સિકારથી તરેરણરે નસરિાનજી ખાનસાિરેબરે લખરેલું હિનદી પદ્નાટક ‘બૅનઝીર અનરે બદરરેરુનીર’ 
તા. 17–5–1873ની રાત્રરે ભજવયું િતું. ગદ્ લખાણ િગરના એ નાટકરાં વિવિધ રાગરાવગણીઓનાં 80થી 90 
ગીતો રૂકિારાં આવયાં િતાં. આ પિરેલો સળંગ હિનદી ઑપરેરા જોિા રાટરે પ્રરેક્ષકોનો સારો ધસારો રહ્ો િતો.

આ અરસારાં િૈદરાબાદના સર સાલારજગંના વનરંત્રણથી દાદાભાઈ રંડળી લઈનરે િૈદરાબાદ ગયરેલા. 
તયાં નાટ્યપ્રયોગો કરીનરે સારંુ સનરાન પામયા. તયાંથી તરેઓ કરેટલીક સ્તીકલાકારોનરે રુંબઈ લાિરેલા. દાદાભાઈએ 
સ્તીભૂવરકાઓ આ સ્તીઓ પાસરે ભજિાિી. તરેના વિરોધરાં ફરારજી દલાલ, કાિસજી કોિીદારૂ અનરે િોરરસજી 
રોદી કંપનીરાંથી છૂટા થયા.

ન્્યૂ મિકટોરર્યા મિ્યેટર
રંડળીએ વિકટોહરયા વથયરેટરની બાજુરાં બીજુ ંનયૂ વિકટોહરયા વથયરેટર બાંધયું. તરેનું ઉદઘાટન 4–10–1873ની 

રાત્રરે રુનશી અરાનત અલીખાનરે લખરેલ ઉદૂ્મ નાટક ‘ઇનદ્રસભા’ની રજૂઆતથી કયુું.

1874ના નિેંબરરાં કંપની ગુજરાતનરે પ્રિાસરે ગઈ. સૂરત, ભરૂચ, અરદાિાદ અનરે રાજકોટનો પ્રિાસ ખરેડીનરે 
1875ના ફરેબ્ુઆરીરાં પાછી રુંબઈ આિી. 1875ના રાચ્મરાં કંપની હદલિી ગઈ. તયાં તરે િખતરે કોઈ વથયરેટર નિોતું. 
એટલરે સરકારી ઉતસિ વનવરતિરે બંધાયરેલ રંડપરાં નાટ્યપ્રયોગો કરરેલા. ‘રાજ ગોપીચંદ’ના પ્રયોગથી શરૂઆત 
કરરેલી. તયાંથી કોલકાતા, િારાણસી, અલાિાબાદ િગરેરરે  સથળોએ ફરીનરે રુંબઈ આિીનરે પુણરેની રુસાફરી કરરેલી. 
આ સરય દરવરયાન કંપનીનો ઝોક ઉદૂ્મ નાટકો તરફ િળો. 1875રાં કંુિરજી નાઝર કંપનીરાંથી છૂટા થયા.

એમ્િન્સટન મિ્યેટર
કંુિરજી નાઝરરે  દાદાભાઈ ઠૂઠંીનરે વિકટોહરયા નાટક રંડળી સોંપીનરે એવલફનસટન નાટક રંડળીનો િિીિટ પોતરે 

સંભાળો. નિી બાંધણી અનરે સજિટિાળું એવલફનસટન વથયરેટર તૈયાર કરાવયું. પછી તો રંડળી જરશરેદજી ફરારજી 
રાદનનરે િસતક જતાં છરેિટરે કોલકાતારાં વસથર થઈ.

‘બરેનઝીર અનરે બદરરેરુનીર’ના હિનદુસતાની ઑપરેરાના હરિસ્મલ િખતરે દાદાભાઈ ઠૂઠંી અનરે દાદાભાઈ પટરેલ 
િચચરે રતભરેદ ઊભો થયો િતો. તરેનરે પહરણારરે દાદાભાઈ ઠૂઠંીએ રંડળી છોડી. પછી તરેરણરે હિનદી નાટક રંડળી 
અનરે હિનદી વથયરેટરની સથાપના કરી. વિવિધ કરારતોિાળી સીનસીનરી અનરે હટ્રક-સીન દ્ારા પ્રરેક્ષકોનરે અચંબારાં 
રૂકી દરેિાની કુશળતા તરેરનારાં િતી.
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આ અરસારાં પારસીઓની બીજી પણ સંખયાબંધ કલબો અનરે રંડળીઓ ફૂટી નીકળી િતી. તરે બધી રુંબઈરાં 
થોડાંક નાટકો ભજિીનરે અસત પારી િતી.

(6)
નાટક ઉત્ેજક િંડળી

કરેખુશરૂ કાબરાજીએ વિકટોહરયા નાટક રંડળીરાંથી છૂટા થયા બાદ એક આદશ્મ નાટક રંડળીનું સિપનું 
સરેિરેલું. તરેરની ભાિના સાહિતય અનરે કળાની દૃવટિએ ઊંચી કક્ષાનાં નાટકો શુધિ ગુજરાતી ભાષારાં રજૂ કરિાની 
િતી. ફરારજી દલાલ, કાિસજી કોિીદારૂ અનરે િોરરસજી રોદી વિકટોહરયા નાટક રંડળીરાંથી છૂટા થયરેલા. તરેરણરે 
1875ની શરૂઆતરાં કાબરાજીની વનગરેિબાની નીચરે નિી નાટક રંડળી સથાપી. તરેનું નાર ‘નાટક ઉતિરેજક રંડળી’ 
રાખયું. આ રંડળીના કારોબારરાં રાવલકોનરે સલાિ આપિા રાટરે સર રંગળદાસ નથુભાઈના અધયક્ષપદરે રુંબઈના 
કરેટલાક અગ્ણી ગૃિસથોની સવરવત નીરી િતી. તરેરાં સોરાબજી જરશરેદજી જીજીભાઈ, ખરશરેદજી નસરિાનજી 
કારા, લક્રીદાસ ખીરજી, ખરશરેદજી રૂસતરજી કારા, રણછોડભાઈ ઉદયરાર, રન:સુખરાર સૂય્મરાર વત્રપાઠી, 
ફીરોજશાિ રરેરિાનજી રિરેતા, ધીરજરાર દલપતરાર ડૉકટર, િોરરસજી દાદાભાઈ પલીડર, જરશરેદજી ખરશરેદજી 
કારા, ગંગાદાસ હકશોરદાસ, ધનજીભાઈ ફરારજી પટરેલ, રિરેરિાનજી ફરદૂનજી રઝ્મબાન અનરે નસરિાનજી 
જિાંગીરજી િાહડયાનો સરાિરેશ થયો િતો. કરેખુશરૂ કાબરાજી સરેક્રરેટરી િતા. આ સવરવત નાટકની પસંદગી કરતી 
અનરે તાલીરનરે સરયરે તરેરાંના અરુક સભયો િાજર રિરેતા. નાટક તૈયાર થયા બાદ તરેનું ગ્ાનડ હરિસ્મલ કારોબારી 
સવરવતનરે બતાિિારાં આિતું. સવરવતનું પ્રરાણપત્ર રળા પછી જ નાટકની રજૂઆત થાય એિી વયિસથા િતી. 
પ્રથર નાટ્યપ્રયોગ ‘સૂડી િચચરે સોપારી’ અથિા ‘ઓરતના કૉલની કસોટી’ અંગ્રેજી નાટકના એ નારના રૂપાંતરનો 
પ્રયોગ 27–3–1875ની રાત્રરે ગ્ાનટરોડ વથયરેટરરાં રજૂ થયો, પણ તરેનરે સફળતા રળી નિીં.

રણછોડભાઈ ઉદ્યરાિ : ‘હરરશ્ંદ્ર’ નાટક
આ અરસારાં જ આય્મ ગુજ ્મર નાટક રંડળીના હિનદુ સંચાલકરે રણછોડભાઈ ઉદયરારનું ‘િહરશ્ંદ્ર’ નાટક 

ભજિિાની પરિાનગી રરેળિી િતી. દરવરયાનરાં ગુજરાતી િહરશ્ંદ્ર નાટક રંડળીએ વિકટોહરયા વથયરેટરરાં એ 
નાટક, અરૃતલાલ નારણદાસ ‘લિરેરી’એ લખરેલ ‘ઓખાિરણ’ના સંગીત આખયાન સહિત, તા. 12–1–1874ની 
રાત્રરે ગ્ાનટરોડ વથયરેટરરાં ભજવયું. તરેનરે પણ ધારી સફળતા ન રળી. પછી બરે કંપનીઓએ એકત્ર થઈનરે ‘ગુજ ્મર 
િહરશ્ંદ્ર નાટક રંડળી’ નાર ધારણ કરીનરે વિકટોહરયા વથયરેટરરાં તા. 13–9–1874ની રાત્રરે ઉપયુ્મકત બંનરે નાટકો 
ફરીથી ભજવયાં, જ રે સફળ થયાં. સ્તીપ્રરેક્ષકો રાટરે તયારરે  અલાયદી બરેઠકવયિસથા કરિારાં આિી િતી.

કરેખુશરૂ કાબરાજીએ રણછોડભાઈનું ‘િહરશ્ંદ્ર’ નાટક જોયરેલું. નાટક ઉતિરેજક રંડળીનરે ઉપક્રરરે તરે ભજિિા 
રાટરેની પરિાનગી રણછોડભાઈ પાસરેથી તરેરણરે રરેળિી; એટલું જ નહિ, પારસી અદાકારોનરે તરે રાટરે જરૂરી તાલીર 
આપિારાં પણ રણછોડભાઈની રદદ લીધી. ધોબી તળાિ પર આિરેલી ફરારજી કાિસજી ઇવનસટટૂ્યટનો િૉલ એક 
િષ્મની લીઝ પર ભાડરે રાખીનરે તરેરાં તા. 30–10–1875ની રાત્રરે ‘િહરશ્ંદ્ર’ નાટક કાબરાજીએ રજૂ કયુું. નાટક ખૂબ 
પ્રશંસા પામયું. નાટક ઉતિરેજક રંડળીના એક ભાગીદાર ફરારજી દલાલના જણાવયા પ્રરાણરે ‘નાટક ઉપર પારસી તથા 
હિંદુ આલર એટલી બધી કુરબાન થિા લાગી કરે િૉલનો દરિાજો 8–30 િાગતારાં બંધ કરી તરાશગીરોનરે પાછા 
િાળિાની ફરજ પડતી િતી; નાટક દર શવન અનરે બુધિારરે  તરેરજ કરેટલીક િાર સોરિારરે  લોકોની ભારરે  ઠઠ સનરુખ 
ભજિાતું. પ્રરેક્ષકોરાં તરે એિું લોકવપ્રય થયું િતું કરે અનરેકનરે હટહકટો ન રળતાં વનરાશ થઈ પાછા જિું પડતું િતું.’
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એસ્પલેનેડ મિ્યેટર : ‘નળદિ્યંતી’ નાટક
તરે નાટકનરે અનરેક રજિાડાંનો આશ્ય રળો િતો. રંડળીના રાવલકોનરે તરેનાથી સારો આવથ્મક લાભ થયો. 

પછી િૉલની લીઝ પૂરી થતાં કાબરાજીએ દૂરંદરેશી િાપરીનરે ક્રાફડ્મ રાકદેટની સારરેની જગા સરકાર પાસરેથી અરુક 
સરયનરે પટરે ભાડરે લઈનરે તયાં નિું વથયરેટર બાંધયું. તરેનરે એસપલરેનરેડ વથયરેટર નાર આપયું. આ વથયરેટરરાં રણછોડભાઈનું 
બીજુ ંનાટક ‘નળદરયંતી’ આ જ રંડળીએ, કાબરાજીએ કરરેલા કરેટલાક ફરેરફાર સાથરે, તા. 16–12–1876ની રાત્રરે 
ભજવયું. ‘િહરશ્ંદ્ર’ની જ રેર તરેનરે પણ સારી લોકવપ્રયતા પ્રાપ્ત થઈ. નાટક જોિા રાટરે હિનદુ સ્તીઓ આિતી, તરેરનાં 
બાળકોનરે રાટરે નાટકશાળાના કંપાઉનડરાં ઘોહડયાંની ખાસ વયિસથા રંડળી તરફથી કરિારાં આિી િતી.

(7)
નરોત્િ િહેતાજીની િંડળી

આર, વબ્હટશ સોલજરોના રનોરંજનના પ્રયોગોથી કાબરાજીએ ભજિરેલ રણછોડભાઈ ઉદયરારના ‘િહરશ્ંદ્ર’ 
નાટક સુધી આિતાં રુંબઈરાં અંગ્રેજી, ઉદૂ્મ–હિનદુસતાની અનરે રરાઠી–ગુજરાતી ભાષારાં નાટકો ભજિનારી 
રંડળીઓ કાર કરતી થઈ િતી. 1853થી ગુજરાતી ભાષારાં નાટકો ભજિિાના પ્રયતનો થિા લાગયા િતા. 
અરદાિાદરાં રારભાઉની રંડળીએ નરસોપંતના િાડારાં ‘દ્રૌપદી િસ્તિરણ’ નાટક રજૂ કરરેલ. તરેના સંિાદો 
હિંદીરાં નરે ગાયનો રરાઠીરાં િતાં. પારસીઓએ પારસી ગુજરાતી ભાષારાં અનરેક પૌરાવણક નાટકો અનરે થોડાંક 
સારાવજક નાટકો ભજવયાં િતાં. કાબરાજી જ રેિા સુવશવક્ષત હદગદશ્મકરે શુધિ ગુજરાતી ભાષારાં નાટક રૂકિાનો 
આદશ્મ રાખરેલો; પરંતુ નાટક ભજિનાર પારસી અદાકારો િતા. તરેરનરે અવભનય આહદની તાલીર પણ અપાતી, 
પરંતુ કરેટલીક િાર ભાષાના ઉચચારણ ઉપરાંત લરેખકના િકતવયનો રર્મ સરજિાની પણ રુશકરેલી રિરેતી િતી. 
રણછોડભાઈ ઉદયરારરે તરેના દૃટિાંત રૂપરે ‘નળદરયંતી’ નાટકના હરિસ્મલનો એક પ્રસંગ નોંધયો છરે : ‘‘ ‘િરેત ઉપરથી 
બતલાિરે’ એ િાકયની બતાિણીરાં ઊંચરે આંગળી કરીનરે ઉપરનું િરેત એટલરે આકાશરાં િરેત ઊંચરે ચડી ગયું િોય 
એર અદા કરી બતાિી. િંુ ખડખડ િસી પડ્ો. કરેખુશરૂનું રોં લરેિાઈ ગયું. રેં કહ્ું કરે ઉપરથી એટલરે અંત:કરણથી 
નહિ, ઉપરછલું, રાત્ર દરેખાડિાનું િરેત, એિો રારો િરેતુ છરે, આિી જયાં ભૂલો થતી િતી તરે રારરે  સુધારિી પડતી 
િતી.’’1 ગુજરાતી અદાકારો દ્ારા ભજિાતાં નાટકો જ ગુજરાતી રંગભૂવરનું કાઠુ ંઘડી શકરે. એટલરે એર કિી 
શકાય કરે તળ ગુજરાતની રંગભૂવર િજી પૂરરેપૂરી અવસતતિરાં આિી નિોતી. તરેના વિવધસર ઉદભિ રાટરેના 
સંજોગો આકાર લઈ રહ્ા િતા.

નાટક ઉતિરેજક રંડળીએ છરેલું ભજિરેલું ‘નળદરયંતી’ નાટક રુંબઈની પ્રાથવરક શાળાઓના રિરેતાજીઓનરે 
એટલું ગરી ગયું િતું કરે કંપનીનરે અરુક રકર આપીનરે એ નાટક પોતાના તરફથી ભજિાય એિો રનસૂબો તરેરનરે 
થયો. નરોતિર રિરેતાજી અનરે તરેરના સિકાય્મકરો નાટક રંડળીના એક ભાગીદાર ફરારજી દલાલ પાસરે ગયા અનરે 
નાટકના ખરેલની રાગણી રજૂ કરી. ફરારજીએ પાંચસો રૂવપયા રાગયા. નરોતિરરે ત્રણસો રૂવપયા કહ્ા. રકઝકરાં 
બરે િચચરે બોલાચાલી થઈ. ફરારજીએ નરોતિરનરે િાથ પકડી ‘જ, જ, િાવનયા’ એર કિીનરે બિાર ધકરેલી દીધો. 
નરોતિરરે ગુસસરે થઈનરે કહ્ું, ‘અલયા પારિા, તું આિડો ફાટ્યો છરે તરે જોઈ લરેજ રે, તારા કરેિા િાલ થાય છરે. તરરે જ રેના 
ઉપર આટલા નાચો છો તરે ખરેલ અરારા હિનદુએ લખરેલા છરે. અરરે બિાર પડશું તો તારા બાર િાગી જશરે.’ ફરારજી 
આ સાંભળીનરે બોલયો, ‘અલયા િાવનયા, તું સટરેજ ઉપર એક ઉંદરડી સરખી પણ ચલાિી શકરે નહિ’. કૃશ શરીરના 
દવરયલ નરોતિરરે ઊછળીનરે જિાબ આપયો, ‘કાલરે સિારરે  અરરે સટરેજ ઉપર બવલષ્ઠ વસંિ ચલાિીશું તરે િરેળાએ તનરે 
ઉંદરડીની જ રેર તગડી રૂકીશું’. એર કિીનરે િાંફતો િાંફતો તરે ચાલયો ગયો.

1. ર. ર. ઉ. શતાબદી સરારક ગ્ંથ, પૃ. 5354
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બીજ રે હદિસરે રવિિાર િતો. 60 જ રેટલા રિરેતાજીઓ એકઠા થઈનરે રણછોડભાઈનરે તયાં પિોંચયા. નરોતિરરે 
િાત ઉપાડી : ‘‘દવક્ષણીઓ નાટક રંડળી કરરે , પારસીઓ નાટક રંડળીઓ કરરે , આપણરે ગુજરાતીઓની એકરે નાટક 
રંડળી નથી. અરરે આ સાઠ જણ ગુજરાતી નાટક રંડળી કરિા રાગીએ છીએ.’’

‘‘તરારાથી એ બની શકશરે નિીં. સિાર સાંજ ખાનગી ટ્યૂશનો કરો નરે આખો હદિસ છોકરાંઓ જોડરે 
રાથાઝીક ચાલરે.’’ રણછોડભાઈએ કહ્ું.

‘‘અરરે ખાનગી ટ્યૂશન છોડી દઈશું, ઉજગરા કરિા પડશરે તો કરીશું, પણ એક િાર ગુજરાતી નાટક રંડળી 
કાઢિી છરે’’, નરોતિર બોલયો. એટલરે રણછોડભાઈ કિરે ‘પ્રારંભરાં પડદા િગરેરરે  રાટરે પાંચ િજર રૂવપયા જોઈએ.’’

પાંચ રિરેતાજી ઊભા થઈ ગયા. તરે દરરેક એકરેક િજર આપિા કબૂલ થયા. િળી રણછોડભાઈએ ટાઢુ ંપાણી 
રરેડતાં કહ્ું, ‘‘નાટક ખોિાનો ધંધો છરે’’.

‘‘તો ખોઈશું’’, નરોતિર બોલયો.

‘‘તરરે અતયારરે  ઉતસાિથી બોલો છો પછી થાકી જશો.’’

રણછોડભાઈના જિાબથી નરોતિર રડી પડ્ો. પછી ફરારજી સાથરે બનરેલી ઘટના કિી. રણછોડભાઈ 
પીગળા. તરેરણરે તરેરનરે ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’ નાટકની પાંચ નકલ આપી. નરોતિરની ઇચછા ‘બાણાસુરરદરદ્મન’ 
ભજિિાની િતી. પણ નાટક ઉતિરેજક રંડળી રાટરે તરે નક્ી થયરેલું િોિાથી રણછોડભાઈએ આપયું નિીં અનરે કહ્ું,

‘‘ ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’ બરાબર ભજિશો તો બાણાસુર કરતાં ચડશરે.’’

નરોતિર કિરે, ‘‘એ નાટક રેં 65 િાર િાંચયું છરે.’’ બીજો કિરે, ‘‘રેં 75 િાર િાંચયું છરે.’’ ત્રીજો કિરે, ‘‘રેં 46 
િાર િાંચયું છરે.’’ ચોથાએ 34 િાર િાંચયાનું અનરે પાંચરાએ 25 િાર િાંચયાનું કહ્ું.

રણછોડભાઈએ પૂછું, ‘‘બારીકીથી રનન કરિું િોય તો બીજી િાર િાંચિાથી પતી જય; પણ આટલી બધી 
િાર શા રાટરે ?’’ ‘‘ફરી ફરીનરે િાંચતા જઈએ એટલરે િધુ નરે િધુ રસ પડરે.’’ નરોતિરરે કહ્ું. કદાિર બાંધાનો બીજો 
રિરેતાજી બોલી ઊઠ્ો, ‘‘ગઈ કાલરે સિારરે  રેં રારી પાસરેની ચોપડીરાં 76રી િાર એર સીસાપરેનથી લખયું છરે. િજી 
પણ િંુ ધરાયો નથી.’’ રણછોડભાઈએ કહ્ું, ‘‘રિુધરે રારી રરેડી પર બરેસીનરે આ નાટક લખયું તયારરે  કરુણાના સથળરે 
રારંુ હૃદય પીગળતું અનરે અશ્ુપાત કરાિતું. પ્રૂફ જોતાં પણ રારી આંખરાંથી આંસુ િિરેતાં.’’ ‘‘અરરે પિરેલો ખરેલ 
‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’નો કરીનરે લોકોનરે રડાિીશું’’, નરોતિર બોલયો.

રણછોડભાઈએ નાટકરાં કાપકૂપ કરી આપી. પડદા ચીતરિા અંગરે સૂચના આપી. પછી વિદરેશરાં નાટ્યકલાનો 
અભયાસ કરીનરે આિરેલા એક પારસી જુિાન પાસરે રિરેતાજીઓનરે નાટકના હદગદશ્મન રાટરે રણછોડભાઈએ રોકલયા, 
પણ પરેલાએ કહ્ું કરે, ‘‘રેં રારા વપતાનરે નાટકની પ્રિૃવતિ નિીં કરંુ એિું િચન આપયું છરે એટલરે હદલગીર છુ.ં’’ પછી 
તો રણછોડભાઈએ પોતરે જ તરે જિાબદારી લીધી. દરરોજ સાંજના 7થી 9 િાગયા સુધી ‘નાટ્યવિદ્ાદાન’ કરીનરે 
તરેરણરે રિરેતાજીઓનરે તૈયાર કયા્મ. રાત્રરે શાળાના રકાનરાં હરિસ્મલ ચાલતાં. દી. બ. રવણભાઈ જશભાઈ, રવણલાલ 
ગંગાદાસ, ગુલાબદાસ સૉવલવસટર જ રેિા સંભાવિત ગુજરાતી ગૃિસથો રસ લઈનરે ગ્ાનડ હરિસ્મલરાં ઉપવસથત રિરેલા.

વિકટોહરયા વથયરેટરરાં લગભગ 1200 રાણસોની િચચરે રવિિાર, તા. 6–1–1878ની રાત્રરે ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’ 
નાટક ભજિાયું. તરે પ્રરેક્ષકો તથા િૃતિપત્રોની ભરપૂર પ્રશંસા પામયું. ખરેલ રાત્રરે આઠ િાગયરે શરૂ થયરેલો. તરે સાડાત્રણ 
િાગયા સુધી ચાલયો. ફરારજી પ્રરેક્ષકોની પિરેલી િરોળરાં બરેઠરેલા. તરેની પાસરે જઈનરે નરોતિરરે તરેના કાનરાં કહ્ું, 
‘‘અરારો િાઘ નરેપથય ઉપર કૂદતો જોયો ?’’ નીચું ડોકંુ કરીનરે ફરારજી બોલયો, ‘‘િા, ભાઈ, તરરે િિરે જ રે નહિ કરો 
તરે ઓછુ.ં’’ ચૉરરે  નરે ચૌટરે લવલતા અનરે નંદનકુરારના કજોડાની અનરે લવલતાનરે પડરેલાં દુ:ખની િાતો લોકો કરતા. 
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આ નાટકની અસર સરાજ પર એિી સજ્જડ પડી કરે એક ડોશીએ પોતાની દીકરીના વિિાિ તરેની ઇચછા વિરુધિ 
કરરેલા તરે તોડી નાખયા.

આ પ્રસંગ પછી રણછોડભાઈનો નાટક ઉતિરેજક રંડળી સાથરેનો સંબંધ તૂટી ગયો. તરેરનાં ‘બાણાસુરરદરદ્મન’ 
અનરે ‘રદાલસા અનરે ઋતુધિજ’ એ નાટકો પણ રિરેતાજીઓએ અનુક્રરરે 14–4–78 અનરે 3–11–78નરે હદિસરે 
ભજવયાં.

શ્ી ગુજરાતી નાટક િંડળી
આ ઘટના પછી તા. 5 જૂન, 1878ના રોજ જયશંકર સિદેશ્વર, નરોતિર ભાઈશંકર, વશિશંકર કરસનજી – 

એ ત્રણ ભાગીદારોએ શ્ી ગુજરાતી નાટક રંડળી સથાપી, જ રે રિરેતાજીઓની નાટક રંડળી તરીકરે જણીતી થઈ. એ 
સથપાતાં શુધિ ગુજરાતી સંસકારનો સપશ્મ ધરાિતી ગુજરાતી રંગભૂવરનો પાયો નંખાયો.

આ જ અરસારાં પં. ગટ્લુાલજીની દરેખરરેખ નીચરે શરૂ થયરેલી નીવતદશ્મક નાટક રંડળીએ ઠક્ર દારોદર 
રતનશી સોરાણીરવચત ‘સીતાિરણ’ રવિિાર, તા. 30–10–1878ના રોજ એવલફનસટન વથયરેટરરાં ભજવયું. થોડો 
સરય બંધ રહ્ા બાદ એ રંડળી ખોરશરેદજી બાલીિાલાએ ચલાિી અનરે સોરાણીનું જ બીજુ ંનાટક એ રંડળીએ 
‘કારસરેન અનરે રવસકા’ તા. 9–5–1880ની રાત્રરે ભજિરેલું. તરેરાં રવસકા તરીકરે દયાશંકર વિસનજી ભટ્ અનરે 
કારસરેન તરીકરે ચત્રભુજ કરસનદાસ જોશી ઝળકયા િતા. ‘િીરસરેન-ચંહદ્રકા’રાં પણ દયાશંકરરે  ચંહદ્રકાની ભૂવરકા 
ઉતિર રીતરે ભજિી િતી.

િુંબઈ ગુજરાતી નાટક િંડળી 
આ દયાશંકરના પ્રયતનથી પાછળથી (1889) રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી અવસતતિરાં આિી િતી. 

ખંભાતના છોટાલાલ રૂળચંદરે બીજ બરે ભાગીદારોનરે સાથરે રાખીનરે રિરેતાજીઓની શ્ી ગુજરાતી નાટક રંડળી ખરીદી 
અનરે તરેનરે રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી નાર આપયું. આ રંડળીનું ઉદઘાટન, રુંબઈના શરેહરફ અનરે નહડયાદના 
િતની ઝિરેરીલાલ ઉવરયાશંકર યાવજ્કનરે િસતરે તા. 19 જૂન, 1889ની રાત્રરે રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદીકૃત ‘કાનતા’ 
નાટક ‘કુલીન કાનતા’ અથિા ‘િનરાજવિજય’ એ નારથી ભજિીનરે કયુું. હદગદશ્મક દયાશંકર િતા. નાટકનરે સારી 
સફળતા સાંપડી. તરેની જિરેરાત લરેખક રવણલાલના જોિારાં આિતાં તરેરણરે રજ લીધા વિના નાટક ભજિિા બદલ 
એ રંડળીનરે કાયદરેસર નોહટસ આપિા ગોિધ્મનરાર વત્રપાઠીનરે રુંબઈ લખયું. ગોિધ્મનરારરે દયાશંકરનરે સરાધાન 
કરિાની સલાિ આપી. દયાશંકરરે  નહડયાદ જઈનરે રવણલાલનરે ચરણરે પાઘડી રૂકીનરે રાફી રાગી. તરેરનરે એ રુંબઈ 
તરેડી ગયા. બિુરાન સાથરે ખાનપાન આપયું અનરે એક િીરાની િીંટી આપિા રાંડી; ઉપરાંત બીજુ ંએક નાટક રૂ. 
400–500 લઈ રચી આપિા વિનંતી કરી. રવણલાલરે િીંટી ન લીધી અનરે બીજુ ંનાટક ‘નૃવસંિાિતાર’ લખી આપરેલું 
તરે તા. 18–2–99ના રોજ એ રંડળીએ ભજિરેલું. તરેના હદગદશ્મક પારસી િતા નરે રુખય ભૂવરકારાં પારસી નટ િતો. 
એટલરે નાટક વનષ્ફળ ગયું િતું.2

(8)
2 પછી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ તરે નાટક 1906–07રાં ફરીથી ભજવયું. તરે જોઈનરે રણછોડભાઈ ઉદયરાર, ચંદ્રશંકર 

પંડ્ા, છગનલાલ પંડ્ા, કાનત િગરેરરે  સાક્ષરોએ પ્રશંસા કરરેલી. તરે િખતરે હિરણયકવશપુની ભૂવરકા જટાશંકર ઓઝાએ, પ્રિલાદની 
ભૂવરકા ‘રરણી’નરે નારરે જણીતા પ્રભાશંકર જગજીિનરે, વિષ્ણની બાપુલાલ નાયકરે, લક્રીની જયશંકરરે , કશયપની દયાશંકરરે , હદવતની 
જ રેઠાલાલ દુ. નાયકરે અનરે વિદૂષકની ભૂવરકા નનિુ ગુલાબ પાનિાલાએ ઉતિર રીતરે ભજિી બતાિી િતી. તરેરાં રાણીનું પાત્ર કૈંક અંશરે 
નબળું રિી ગયરેલું. નાટકની કુલરે 25-30 ‘નાઇટ’ પડી િતી. તરેરાં પિરેલા સાત-આઠ ખરેલ ભરચક પ્રરેક્ષકો િચચરે ભજિાયા િોઈ તરેની 
નાટક કંપનીનરે સારી આિક થઈ િતી. (શ્ી જયશંકર ‘સુંદરી’ની રુલાકાતનરે આધારરે .)
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શુધિ ગુજરાતી ભાષાનો ઓપ આપતાં નાટકો
નાટક ઉતિરેજક રંડળી દ્ારા શુધિ ગુજરાતી નાટકો ભજિિાના કરેખુશરૂ કાબરાજીના આગ્િનરે કારણરે 

ગુજરાતી સાક્ષરો રંગભૂવરની પ્રિૃવતિરાં સહક્રય રસ લરેતા થયા િતા.

એદલજી ખોરીના કિરેિાથી દલપતરારરે પોતરે લખરેલ ‘િરેનચહરત્ર’ આખયાન પરથી નાટક લખયું. આય્મ ગુજ ્મર 
નાટક રંડળીએ ‘કરળાિૈધવય’ અનરે િરેન આખયાનનો પ્રયોગ 31–7–1873ની રાત્રરે વિકટોહરયા વથયરેટરરાં કરરેલો. 
વિધિાવિિાિનો વિચાર સરાજનરે બિુ જચરેલ નિીં એટલરે તરેના પાંચથી િધુ પ્રયોગો થયરેલા નિીં. દલપતરારના 
‘લક્રી’ નાટકનો અરદાિાદરાં પ્રયોગ થયરેલો એર નરવસંિરાિરે નોંધયું છરે. 1861રાં સૂરતરાં ‘ટવૅરંગ ઑફ ધ શ્ૂ’નું 
ગુજરાતી ભાષાંતર ‘નઠારી હફરંગણ ઠરેકાણરે આણી’ ભજિાયું િતું. નંદશંકરની નિલકથા પરથી ‘કરણઘરેલો’ નાટક 
એદલજી ખોરીએ રચરેલું. અરૃતલાલ ‘લિરેરી’ અનરે દારોદર રતનશી સોરાણી પણ શુધિ ગુજરાતી ભાષારાં નાટક 
લખતા િતા. આ ઉપરાંત નાટક ઉતિરેજક રંડળી રાટરે કાબરાજીએ કવિ નર્મદ પાસરે પણ નાટકો લખાવયાં િતાં. 
નર્મદાશંકરરે  ‘કૃષ્ણાકુરારી’ (1869), ‘રારજનકીદશ્મન’ (1876), ‘દ્રૌપદીદશ્મન’ (1878), ‘સારશાકુનતલ’ અનરે 
‘બાલકૃષ્ણવિજય’ (1886) નાટકો આપયાં. છરેલું નાટક કવિના અિસાન પછી ભજિાયરેલું. કવિએ ‘દ્રૌપદીદશ્મન’નરે 
રંગભૂવર પર રસ જરાિરે તરેિું બનાિિા સંસકૃત શ્ોકો, દરેશીઓ અનરે ઉદૂ્મ શરેર-દોિા િગરેરરે  રૂકરેલાં. નાટક 
ઉતિરેજક રંડળીએ તરેના 26 પ્રયોગો કરરેલા. એ જ રીતરે ‘રારજનકીદશ્મન’ના ‘સીતાિરણ’ નારરે 20 પ્રયોગો અનરે 
‘બાલકૃષ્ણવિજય’ના પ્રથર ત્રણ અંકના 23 પ્રયોગો એ જ કંપનીએ કયા્મ િતા. નાટ્યકાર તરીકરે નર્મદનરે ભલરે ઊંચું 
પદ ન રળરે, પણ રંગભૂવરનરે શુધિ ગુજરાતી ઓપ આપિારાં નર્મદનાં નાટકોનો કાબરાજીએ સારો ઉપયોગ કયયો િતો.

િોરબી આ્ય્જ સુબોધ નાટક િંડળી : ’ભત્્જહરર’ નાટક
પ્રવસધિ નાટ્યકાર િાઘજીભાઈ આશારાર ઓઝા અનરે તરેરના ભાઈ રૂળજીભાઈએ 1878ની આખરરાં ‘શ્ી 

રોરબી આય્મ સુબોધ નાટક રંડળી’ સથાપી િતી. િાઘજીભાઈ નાટક લખતા અનરે રૂળજીભાઈ નાટકના નાયકની 
ભૂવરકા ભજિતા. િાઘજીભાઈએ િધારરે  નાટકો લખરેલાં પરંતુ નિ ભજિાયરેલાં. તરેરાં ‘ભતૃ્મિહર’, ‘વત્રયારાજ’, 
‘ચાંપરાજ િાડો’, ‘ચંદ્રિાસ’, ‘જગદરેિ પરરાર’, ‘રાણકદરેિી’, ‘રદાલસા’ અનરે ‘િીરરતી’નો સરાિરેશ થાય છરે. 
‘ભતૃ્મિહર’ નાટકથી િાઘજીભાઈ-રૂળજીભાઈ અનરે તરેરની કંપની ઇવતિાસરાં વચરંજીિ સથાન પામયાં છરે. આ નાટક 
1883રાં પુસતકાકારરે  પ્રવસધિ થયું િતું. તરેરાં ‘‘પ્રસતુત નાટક આ પૂિદે સો-સિાસો િાર ભજિાઈ ચૂકયું છરે.’’ - એિી 
નોંધ છરે. રોરબી આય્મ સુબોધ નાટક રંડળીએ 1881થી 1883 દરવરયાન અરદાિાદ, ભુજ, રાજકોટ, િીસનગર, 
સૂરત અનરે િાંસદા જ રેિાં સથળોએ પ્રિાસ કયયો િતો. નાટકરાં ભતૃ્મિહરનું પાત્ર રૂળજીભાઈ આશારાર ઓઝા, 
વપંગળાની ભૂવરકા ગોવિંદજી પ્રાણજીિન ભટ્ અનરે વિદૂષકની ભૂવરકા િહરશંકર ભટ્ રે ભજવયાનો ઉલરેખ છરે. 
રોરબી આય્મ સુબોધ નાટક રંડળીએ આ નાટક રુંબઈરાં ગરેઈટી વથયરેટરરાં ભજિરેલું. નાટકનો કરુણરસ પ્રરેક્ષાગૃિરાં 
એટલો રરેલાતો કરે પ્રરેક્ષકોનાં ડસૂકાં સંભળાતાં. ચાર-પાંચ ગૃિસથો નાટક જોઈનરે સાધુ બની ગયા િતા. ભરથરીનો 
પાઠ કરતા રૂળજીભાઈ સોનાનો તોડો પિરેરીનરે રંગરંચ પર પ્રિરેશતા. તરેરના પ્રભાિશાળી વયવકતતિ અનરે રણકદાર 
પિાડી અિાજનું અનરેરંુ આકષ્મણ િતું. છરેલા દૃશયરાં ‘વભક્ષા દરેનરે રૈયા વપંગલા’ એ ગીતની પંવકતઓ ગાતા તયારરે  
કરુણની અિવધ આિતી. અરદાિાદરાં ભારત ભુિન વથયરેટરના ઉદઘાટન િખતરે આ નાટક ભજિાયરેલું. એ પ્રસંગરે 
કંપનીનરે રૂવપયા બરે િજરની આિક થયરેલી. આ નાટક રંડળીએ ‘વત્ર-વિક્રર’ (1893) અનરે ‘ચંદ્રિાસ’(1894)
ની રજૂઆતરાં ગરબા-રાસનો પ્રથર પ્રયોગ કયયો િતો; જ રે ગુજરાતી સંસકારપરંપરાનરે દૃઢ કરનારંુ પગલું િતું. 
કવિવચત્રકાર ફુલચંદભાઈ રાસતરનું ‘રિાસતી અનસૂયા’ (1908) અનરે રઘુનાથ બ્હ્મભટ્નું ‘બુધિદરેિ’ પણ આ 
રંડળીએ ભજવયાં િતાં. ગુજરાતી રંગભૂવરનરે સાંસકાહરક અવસરતા અપ્મતી આ પિરેલી નાટ્યરંડળી રૂળજીભાઈના 
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અિસાન પછી ગરેઈટી વથયરેટરના રાવલકોએ ખરીદી લીધી િતી.

શ્ી િાંકાનેર આ્ય્જ રહતિધ્જક નાટક સિાજ 
એ જ અરસારાં (1889) શ્ી િાંકાનરેર આય્મ હિતિધ્મક નાટક સરાજ ત્રયંબકલાલ દરેિશંકર રાિળરે (રોટા 

ત્રયંબક) િાંકાનરેરના રાજિી અનરે બ્ાહ્મણોના સિકારથી સથાપી િતી. તરેરણરે શરૂઆતરાં પૌરાવણક નાટકો ભજિરેલાં. 
પણ પછી ‘શૂરિીર વશિાજી’ અનરે ‘નરવસંિ રિરેતો’ – એ નાટકોથી કંપનીનરે ખૂબ પ્રવસવધિ રળી. નાના ત્રયંબકની 
વશિાજી અનરે નરવસંિ રિરેતાની ભૂવરકા િખણાઈ. કનૈયાલાલ રુનશી, ધનસુખલાલ રિરેતા અનરે એવલફનસટન 
કૉલરેજના વપ્રવનસપાલ િૅવરલરે નરવસંિ રિરેતાના પાત્રનરે સજીિ કરતા નાના ત્રયંબકના અવભનયની પ્રશંસા કરી િતી. 
નાટકના લરેખક નથુરાર સુંદરજી શુકલ િતા. નાના ત્રયંબકની સફળતાનું એક કારણ પોતરે શુધિ આચારવિચારિાળું 
સાવતિક જીિન ગુજરતા એ છરે.

(9)
શ્ી દેશી નાટક સિાજ

ગુજરાતી રંગભૂવરના ઉતકષ્મરાં રિતિનું પ્રદાન કરનાર બીજી નાટક રંડળી તરે દરેશી નાટક સરાજ. તરેનો 
કાય્મકાળ (1889–1980) સૌથી લાંબો રહ્ો છરે. તરેના સથાપક ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી તરેરના કરેટલાક પુરોગારીઓની 
રાફક નાટકનરે સરાજના ઉતકષ્મનંુ સાધન રાનતા િતા. કાબરાજી અનરે િાઘજીભાઈની રાફક ડાહ્ાભાઈ પણ 
નાટ્યકાર િોિા સાથરે હદગદશ્મક પણ િતા. ડાહ્ાભાઈએ 1884રાં પ્રથર પતનીનું અિસાન થતાં તરેનરે વનિાપાંજવલ 
રૂપરે ‘ચંપાસરરણ’ કાવય લખયું િતું. રૅહટ્રક પાસ થયા પછી એકાદ િષ્મ અભયાસ કરીનરે કૉલરેજ છોડી િતી. પછી 
શ્ીરંત ઝિરેરીના આ જુિાન પુત્રરે રીઠાના એક ઇજરદારનરે તયાં નોકરી લીધરેલી. શરેઠરે ‘ઑકટોમબર’ લખયું તરે 
સુધારીનરે તરેરના આ િાણોતરરે  ‘ઑકટોબર’ લખયું તરેથી વચડાઈનરે શરેઠરે આ ‘ચોખવલયા’નરે નોકરીરાંથી રૂખસદ આપી 
એર જયવનત દલાલ નોંધરે છરે.3 ફાજલ સરયરાં આ ભાિનાશાળી જુિાન જનૈ બાળકો અનરે સાધુઓનરે દરેરાસરરાં 
જઈનરે સંસકૃત શીખિતો. 1884ના અંતભાગરાં તરેરની અરદાિાદની વરશન િાઈસકૂલરાં સંસકૃતના વશક્ષક તરીકરે 
વનરણૂક થઈ. નોકરી દરવરયાન કવિતા લખાતી. 1889રાં યોજયરેલી એક કાવયસપધા્મરાં પોતરે નરેવરરાજુલની 
જનૈકથા પરથી લખરેલું ‘પ્રરેરીનરે પત્ર’ નારનું 900 લીટીનું કાવય રોકલયું િતું.4

ડાહ્ાભાઈનરે નાટક જોિાનો શોખ. 1888રાં િવણક િીરચંદ ગોકળદાસ ભગત અરદાિાદરાં નાગોરીશાળાની 
પડાળીરાં ભોજકોની પાસરે કરેશિલાલ વશિરાર અધયાપકરે લખરેલું ‘સંગીત લીલાિતી’ નાટક ભજિાિતા િતા. 
ડાહ્ાભાઈનરે તરે નાટકનું એટલું બધું આકષ્મણ િતું કરે એનો ખરેલ તરેરણરે પંદરથી િીસ િાર જોયો િતો. તરે દરવરયાન 
તરેરનરે કરેશિલાલ સાથરે ઓળખાણ થઈ. એક િાર ડાહ્ાભાઈ નાટક જોતા િતા. પોતાના વપ્રય ગાયનનો ‘િનસ રૉર’ 
રાગયો. બરેત્રણ િાર િનસ રૉરની રાગણી પૂરી થઈ તોપણ આ રવસક પ્રરેક્ષકરે રાગણી ચાલુ રાખી તયારરે  રંગરંચ 
પરના કલાકારરે  કટાક્ષરાં કહ્ું, ‘‘એક િાર નાટક કંપની કાઢી જુઓ તો ખબર પડરે કરે િનસ રૉર કરેર અપાય છરે.’’ 
ડાહ્ાભાઈનરે આ પડકાર ઝીલી લરેિાનું રન થયું. 1889ના અંતભાગરાં િીરચંદ ગોકળદાસ ભગતની કંપની 
ભાંગી. કરેશિલાલરે ‘દરેશી નાટક સરાજ’ નાર આપીનરે કંપની ચાલુ રાખી. ડાહ્ાભાઈ તરેના ભાગીદાર બનયા. ‘દરેશી 
નાટક સરાજ’નો ‘દરેશી’ શબદ ‘ગુજરાતીતા’નો સૂચક િતો. રુંબઈરાં રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી સથપાઈ તરે 
જ િષ્મરાં (1889) અરદાિાદરાં દરેશી નાટક સરાજ સથપાય છરે, તરે િકીકત પણ સૂચક છરે. કંપનીએ ‘સંગીત 
લીલાિતી’ના પદ્નરે ગદ્સંિાદોરાં ઢાળીનરે તૈયાર કરરેલ ‘પવિત્ર લીલાિતી’ના નાટ્યપ્રયોગથી શરૂઆત કરી. 1891–

3. જુઓ ‘કાયા લાકડાની રાયા લૂગડાની’, પૃ. 102, 103
4. જુઓ ‘કાયા લાકડાની રાયા લૂગડાની’, પૃ. 102, 103
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92રાં ડાહ્ાભાઈ નાટક કંપનીના સંપૂણ્મ રાવલક બનયા. તરે પછી વશક્ષકગીરીનરે વતલાંજવલ આપી. તરેરનરે જીિનકાય્મ 
(mission) રળી ગયું િતું. વરશન િાઈસકૂલની નોકરી દરવરયાન તરેરણરે અંગ્રેજી નાટકો અનરે નાટ્યશૈલીઓનો 
અભયાસ કયયો િતો. 1891-92રાં ‘શાકુનતલ’ના ચાર અંકનો અનુિાદ કયયો િતો. પછી તો ‘િીર વિક્રરાહદતય’, 
‘સુભદ્રાિરણ’, ‘કરેસર હકશોર’, ‘ભગતરાજ’, ‘ભોજરાજ’ એર નાટકો લખાતાં જતાં િતાં.

કસોટીનો કાળ
1892–95 િચચરેનો ગાળો ડાહ્ાભાઈ રાટરે કસોટીનો કાળ િતો. એ જરાનારાં નાટકો રાંડિા બાંધીનરે 

ભજિાતાં. પાકાં વથયરેટર નિોતાં. તાડછાં બાંધીનરે ઊભા કરરેલા રાંડિારાં નાટક કંપનીનો સરસારાન રિરેતો. નટ, 
હદગદશ્મક િગરેરરે  પણ સાથરે રિરેતા. 1892રાં આ રીતરે બાંધરેલા રાંડિાનરે આગ લાગી. તરેરાં શરેઠશાિુકારનરે તયાંથી 
રાગી લાિરેલાં કીરતી િસ્તાભૂષણો સહિત નાટક કંપનીનો સરસારાન બળી ગયો. સાથરે એક નટ પણ બળી ગયો. 
ડાહ્ાભાઈએ હિંરત િાયા્મ વિના પતનીના દાગીના િરેચીનરે કંપની ટકાિી રાખી. કરાિાનરે ઇરાદરે ભાિનગર ગયા, 
પણ ફાવયા નહિ; ઊલટુ ંિારયોવનયર–તબલાં િરેચિા િારો આવયો. એ જ અરસારાં વપતાએ દીકરાનરે ‘નાટહકયાિરેડા’ 
બંધ કરિાનું ફરરાન કયુું. ડાહ્ાભાઈ તો રનોરન રંગદરેિતાનરે સરવપ્મત િતા. વપતાનો ગુસસો િિોયયો. ગૃિતયાગ 
કરીનરે શ્ીરંત વપતાનો િારસો સિરેચછાએ જતો કયયો. ‘ઝિરેરી’ અટક તજીનરે ‘દલાલ’ અટક રાખી. ‘નિીન’ ઉપનાર 
રાખરેલું તરેની પાછળ સરસિતીચંદ્રના ગૃિતયાગ જ રેિી ખુરારી દરેખાય છરે.

આનંદભુિન મિ્યેટર
નાટકનાં ગાયનોની ચોપડી ઉપર ડાહ્ાભાઈ પોતાનું નાર છાપિા ઉપરાંત ‘વરશન િાઈસકૂલના રાજી સંસકૃત 

વશક્ષક’ એર િોદ્ો બાંધીનરે નાટકના વયિસાયનરે ગૌરિ આપરે છરે. નાટક અનરે નાટકશાળાનો ઉપયોગ સરાજના 
ઉતકષ્મ રાટરેની ઉચચ સંસકારપ્રિૃવતિ તરીકરે કરિાનો તરેરનો ઉદ્ રેશ િતો. તરે રાટરે તરેઓ સરાજના વશવક્ષત િગ્મ અનરે 
અગ્ણી સાક્ષરોનરે તરેરાં રસ લરેતા કરી રહ્ા િતા. નાટક વયિવસથત રીતરે ભજિી શકાય તરે રાટરે પાકા વથયરેટરની 
આિશયકતા િતી. અરદાિાદના અગ્ણી શ્ીરંત શરેઠ ચીરનલાલ નગીનદાસની સિાયથી તરેરણરે 1893–94રાં 
અરદાિાદરાં આનંદભુિન વથયરેટર બંધાવયું, જ રે એ પ્રકારનું અરદાિાદનું પિરેલું વથયરેટર િતું.

‘અશ્ુિતી’ અને ‘મ્યુમનમસપલ ઇલેકશન’
કવિ દલપતરારરે ગુજરાતી ભાષાના ઉતકષ્મ રાટરે િડોદરાના રિારાજ ખંડરેરાિ સરક્ષ સિાયની રાગણી કરરેલી, 

તરેર ડાહ્ાભાઈએ 1894–95રાં રિારાજ સયાજીરાિ સરક્ષ ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરનરે રાટરે રાજયાશ્ય 
રાગયો, જ રે રળતાં તરેરનરે આગળ િધિારાં પ્રોતસાિન રળું. એ અરસારાં તાજં જ લખરેલાં નાટકો ‘અશ્ુરતી’ અનરે 
‘મયુવનવસપલ ઇલરેકશન’ લઈનરે તરે કંપનીનરે િડોદરા લઈ ગયા. એ નાટકોરાં તરેરની સિતંત્ર વિચારક અનરે રૌવલક 
સજ ્મક તરીકરેની શવકત પ્રતીત થાય છરે; પણ દુભા્મગયરે અરદાિાદ અનરે િડોદરારાં બરેરાંથી એકરે નાટકનરે સફળતા 
રળી નહિ. ‘અશ્ુરતી’રાં રાણા પ્રતાપની પુત્રી અશ્ુરતીનરે અકબરના શાિજદા સલીરના પ્રરેરરાં પડતી બતાિી 
િતી તરે સારરે અરદાિાદ અનરે િડોદરારાં સખત વિરોધ થયો. ‘મયુવનવસપલ ઇલરેકશન’રાં મયુવનવસપાવલટીની 
ચૂંટણીરાં ચાલતી ગરેરરીવત પર કટાક્ષ િતો; તરેથી અરદાિાદ–િડોદરા–સૂરતના પ્રરેક્ષકો નારાજ િતા.

એક વરત્રની સૂચના અનરે સિાયથી 1896ના રરે રાસરાં કંપનીનરે લઈનરે ડાહ્ાભાઈ રુંબઈ ગયા. રુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક રંડળી પાસરેથી ગરેઈટી વથયરેટર રંગળ, ગુરુ, શુક્ર અનરે રવિિારની રાતરે ખરેલ ભજિિા રાટરે ભાડરે 
લીધું. ‘અશ્ુરતી’ નાટક થોડા ફરેરફાર કરીનરે રજૂ કયુું. તરેનરે રુંબઈરાં અસાધારણ સફળતા રળી. એ નાટકરાં 
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પ્રરેક્ષકોનરે આકષ્મિા રાટરે બરે િાથરાં તલિારથી ભાઈલાલ અનરે રાણરેકલાલ નારના બરે ભાઈઓનરે પટાબાજી ખરેલતા 
બતાવયા િતા અનરે નર્મદાશંકર નારાયણના અવભનય ઉપર રુંબઈ એટલંુ ગાંડુ ંથયું કરે ડાહ્ાભાઈનરે સતત એ જ 
નાટક રુંબઈરાં ભજિિું પડ્ું. થોડા િખતરાં જ ડાહ્ાભાઈ રુંબઈના નાટ્યક્ષરેત્રરાં છિાઈ ગયા. બીજી નાટક 
રંડળીઓ રાટરે અદરેખાઈનો વિષય બનયા. તરેરનરે પાનરાં ઝરેર આપિારાં આવયું િતું, એર િાત િિરેતી થઈ. એ સતય 
િોય કરે નહિ, પણ ડાહ્ાભાઈ જનિાવનરાંથી ઊગરી ગયા.

એ અરસારાં તરેરનરે ઘરેલાભાઈ દલાલ(સિ. જયવનત દલાલના વપતા)નો રરેળાપ થયો. ડાહ્ાભાઈનરે તરેરના 
રોતીના દાણા જ રેિા અક્ષર ગરી ગયા. ઘરેલાભાઈ તરેરનાં નાટકોની નકલ કરતા. િખત જતાં તરે તરેરના િફાદાર વરત્ર 
બની ગયા. ડાહ્ાભાઈના જીિતાં અનરે રૃતયુ પછી પણ દરેશી નાટક સરાજનું વયિસથાપન ઘરેલાભાઈના િાથરાં િતું.

ઝિેરી મિ્યેટર; શાંમતભુિન મિ્યેટર
રુંબઈરાં પોતાનાં નાટકો બરાબર ભજિી શકાય તરે રાટરે ડાહ્ાભાઈએ િાલના એમપાયર વથયરેટરની જગાએ 

‘ઝિરેરી વથયરેટર’ બંધાવયું અનરે અરદાિાદરાં િાલ અશોક વસનરેરા છરે તયાં શાંવતભુિન વથયરેટર બંધાવયું. તરેનું 
ઉદઘાટન ‘ઉરાદરેિડી’ના નાટ્યપ્રયોગથી કરરેલું.

ડાહ્ાભાઈની કારરકદદીનો િધ્યાહન
વજદંગીનાં છરેલાં છ િષ્મ (1896–1902) ડાહ્ાભાઈની કારહકદથીનો રધયાિન િતો. આ છ િષ્મ દરવરયાન 

‘રારવિયોગ’ (1897), ‘સરદારબા’ (1897), ‘ઉરાદરેિડી’ (1898), ‘તરુણ ભોજ’ (1898), ‘ભોજકુરાર’ (1898), 
‘િીણાિરેલી’ (1899), ‘વિજયાવિજય’ (1900), ‘ઉદયભાણ’ (1901), ‘રોહિનીચંદ્ર’ (1903) અનરે ‘તારાસુંદરી’ 
(1903) નાટકો લખાયાં. છરેલાં બરે તરેરના અિસાન બાદ ભજિાયાં િતાં.

અિીં પાછુ ંિળીનરે જોઈએ તો ગુજરાતી રંગભૂવરએ પિરેલાં પચાસ િષ્મ (1853–1902) દરવરયાન િરણફાળ 
ભરી િતી એર કિી શકાય. શ્ી ગુજરાતી નાટક રંડળીથી શરૂઆત કરીનરે રોરબી આય્મ સુબોધક રંડળી, રુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક રંડળી, દરેશી નાટક સરાજ, આય્મ નૈવતક નાટક સરાજ અનરે બીજી સંખયાબંધ રંડળીઓએ 
ગુજરાતી તખતાનરે નાટકોથી ધરધરતો રાખયો િતો. લોકકથા, લોકબોલી અનરે ગરબા-રાસ જ રેિાં તળપદાં તતિોનો 
નાટ્યક્ષર ઉપયોગ િાઘજીભાઈએ કરરેલો જોિા રળરે છરે. વશટિ ભાષારાં રવસક સંિાદો રજૂ કરિાની કળા પણ 
િાઘજીભાઈ સારી રીતરે વિકસાિી શકયા િતા. તરેનાથી આગળ જઈનરે ડાહ્ાભાઈએ ગુજરાતી રંગભૂવર પર 
તરેનું સિતિ પ્રગટરે તરે રીતરે એ બધાં તતિોનો વિવનયોગ કરીનરે તરેનરે સોળરે કળાએ ખીલિી બતાિી. પુરોગારીઓ 
કરતાં તરેરની વિવશટિતા એ કરે તરેરણરે સબળ િાકછટાિાળા સંિાદો આપયા. નાટ્યિસતુરાં ગૂંથાયરેલંુ િાસયપોષક 
ખલપાત્ર(comic villan)િાળું ફારસ આપયું અનરે સુંદર તરજોિાળાં શુધિ ગુજરાતી ગીતો આપયાં. તરેરનાં ગીતોની 
અનરેક પંવકતઓ5 લોકજીભરે રરતી રિરેલી છરે. બીજી તરેરની વસવધિ એ કરે ગુજરાતી નાટકનરે તરેરણરે વનિરેદનાતરક 
(narrative) રીવતરાંથી હક્રયાપ્રધાન (dynamic) રીવત તરફ સપટિ રીતરે િાળું. આર, નાટ્યલરેખન અનરે ભજિણી 
–  બંનરે દૃવટિએ તરેરણરે રૌવલક ગુજરાતી ભાત ઉપસાિી આપીનરે રંગભૂવરનરે ગુજરાતી જીિન અનરે સંસકૃવતનો 
સુઘટ્ પુટ ચડાવયો.

ડાહ્ાભાઈ કલાના ચાિક િતા તરેટલા જ નાટક દ્ારા લોકકલયાણના પણ હિરાયતી િતા. છપપવનયા દુકાળ

(ઈ. સ. 1900) િખતરે પોતાનાં લોકવપ્રય નાટકોના ખરેલો ભજિીનરે તરેરણરે રૂવપયા એક લાખનું રાિત ફંડ એકઠુ ં

5 દા.ત., ‘નાટક દુવનયાનું દપ્મણ રૂડ’ુ, ‘પડી પટોળરે ભાત, ફાટરે પણ ફીટરે નિીં’, ‘કાયા કાચો કંુભ છરે, જીિ રુસાફર પાસ’, 
‘પીપળ પાન ખરંત, િસતી કંૂપવળયાં’, ‘શું નટિર િસંત, થરેઈ થરેઈ નાચી રહ્ો’ િગરેરરે .
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કરરેલું. તરેરનું ‘િીણાિરેલી’ નાટક જોિા ગિન્મર આિરેલા. ગિન્મરરે  તરેરનરે ચાંદ આપરેલો. ગાયકિાડ સરકારરે  તરેરનરે પંદર 
િજર રૂવપયા આપયા િતા. ગાયકિાડ સરકારરે  બરે જ નાટકો બરે િખત જોયરેલાં : ‘સરસિતીચંદ્ર’ અનરે ‘િીણાિરેલી’.

ડાહ્ાભાઈનું પાંત્રીસ િષ્મની ભરજુિાન િયરાં અિસાન થયું (1902). તરેરણરે કરરેલા િવસયતનારારાં પોતાના 
રરણ પછી દરેશી નાટક સરાજ ઘરેલાભાઈનરે રળરે તરેિી જોગિાઈ િતી; પણ તરે િવસયતનારું તરેરના રરણ પછી 
ચોરાઈ ગયું. ડાહ્ાભાઈના સાિકા ભત્રીજ ચંદુલાલ દલસુખરાર ઝિરેરીએ ડાહ્ાભાઈનાં પતની રવણબિરેન તથા 
ઘરેલાભાઈ દલાલ ઉપર દાિો કયયો. રુંબઈ િાઈકોટદે ઘરેલાભાઈનરે વરલકતના હરસીિર નીમયા, પણ રવણબિરેનરે 
સરાધાન કરીનરે નાટક કંપની ભત્રીજનરે િરેચી દીધી. ઘરેલાભાઈ એક િષ્મ સુધી નાટક કંપની ચલાિીનરે છૂટા થયા.

ચંદુલાલ દલસુખરાર ઝિરેરીએ 1903થી 1923 સુધી કંપની ચલાિી. પછી તરે કંપનીએ ઘણી લીલીસૂકી જોઈ. 
1924રાં તરે કંપનીનરે રુંબઈના એક સાિવસક િરેપારી િરગોવિંદદાસ જ રેઠાભાઈ શાિરે ખરીદી. પ્રભુલાલ વદ્િરેદીના 
‘રાલિપવત રુંજ’ જ રેિાં નાટકો અનરે અશરફખાન જ રેિા કળાકારોથી પ્રવતષ્ઠા જળિી રાખિાના પ્રયતનો તરેરણરે 
કયા્મ.6 તરેરની પછી તરેરનાં પતની ઉતિરલક્ષી અનરે હદગદશ્મક કાસરભાઈએ છરેક 1979 સુધી કંપનીનરે ટકાિી રાખી 
િતી. તરે બંધ થતાં જૂની વયિસાયી રંગભૂવરનો સંપૂણ્મ અસત થયો એર કિી શકાય.

(10)
િુંબઈ ગુજરાતી નાટક િંડળી

1889ની સાલ ગુજરાતી રંગભૂવરનરે રાટરે શુકનિંતી ગણાિી જોઈએ. એ િષ્મરાં વયિસાયી તખતાનરે કલાતરક 
નાટ્યપ્રયોગોથી ધરધરતો રાખનાર દરેશી નાટક સરાજ અનરે રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી અવસતતિરાં આવયાં. 
રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીના એક પ્રવતભાશાળી નટ જયશંકર ‘સુંદરી’ના જનરનું પણ એ િષ્મ છરે. બાપુલાલ 

6. અરદાિાદરાં દરેશી નાટક સરાજના હદગદશ્મક રૂળચંદ રારા કવિ િૈરાટીનું ‘સતિાનો રદ’ નાટકની તૈયારી 
કરાિતા િતા. નાટકરાંનું શારળના છપપા જ રેિું લખાણ રંગભૂવર પર ઉતારિું ફાિતું નિોતું. એટલરે કવિ પ્રભુલાલ 
વદ્િરેદીએ તરેનું િસતુ કાયર રાખીનરે નિરેસરથી નાટક રચી આપયું. તરેરાં સતિાના રદરાં અંધ બનરેલો રાજ બૃિદ્રથ 
ભગિાન પતંજવલના શરીર ઉપર લોખંડની બરેડી જડીનરે ત્રાસ આપરે છરે. તયારરે  લોખંડની બરેડી ફૂલ થઈ જય છરે અનરે 
પતંજવલ ઉપદરેશ આપરે છરે કરે ‘તું ચરેત રુસાફર િિી જશરે, છરે સરય ઘડી કરે બરે ઘડી.’ પતંજવલનો પાઠ કરતા રા. 
ભગિાનદાસરે રીઠી િલકથી ગીત ગાયું. સારરે બૃિદ્રથની ભૂવરકા કરતો અશરફખાન તરેના ઉપદરેશનરે િસી કાઢતો. 
ગીત પૂરંુ થતાં બંનરે વિંગરાં જય છરે. એટલરે િનસ રૉર રાટરે તાળીઓ પડી. પ્રભુલાલભાઈએ ગીતરાં ગરરી લાિિા 
તતકાળ એક શરેર બનાિીનરે અશરફખાનનરે સંભળાિીનરે કહ્ું, ‘તરરે જઓ નરે તરારી રીતરે ગાઓ’ બંનરે સટરેજ ઉપર 
ગયા તયારરે  અશરફખાનરે પતંજવલની રશકરી કરતો િોય એર ગાઈનરે કહ્ું,

‘‘િોય ઘડી કરે બરે ઘડી તરેની તરા અરનરે નથી,

ધરરનાં એ ટાહ્લાંની લરેશ પણ પરિા નથી.’’

આ સાંભળીનરે લોકોએ જોરથી િનસ રૉર આપયો. ભગિાનદાસ સારરેની બીજી વિંગરાં ગયા. તયાં રઘુનાથ 
રસકવિ, રનસિી િગરેરરે  કવિઓ િતા. તરેરણરે એક દુિો બનાિીનરે ભગિાનદાસનરે આપયો. ભગિાનદાસ પોતાના 
ગીતની એક કડી ગાઈનરે દુિો લલકારતા. સટરેજ પર શરેર અનરે દુિાની રરઝટ જરી. એક બાજુ ભગિાનદાસનરે 
હિનદુ પ્રરેક્ષકો નરે બીજી બાજુ રુવસલર િોરા પ્રરેક્ષકો અશરફખાનનરે તાળીઓના ગડગડાટથી િધાિતા. પંદર િનસરૉર 
અપાયા. પછી હદગદશ્મકરે સટરેજ પર આિીનરે પ્રરેક્ષકોનો આભાર રાની િધુ િનસ રૉરથી કળાકારોનરે નિીં થકાિિા 
વિનંતી કરી તરે પછી જ નાટક આગળ ચાલી શકયું. (ફલૅશબૅક, પૃ. 75-76, લરે. રવસકલાલ િકીલ)
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અનરે જયશંકરની જોડીએ િષયો સુધી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીનાં નાટકો દ્ારા ગુજરાતી પ્રરેક્ષકો પર કારણ 
કયુું િતું. ‘સૌભાગય-સુંદરી’થી તરેનો પ્રારંભ થયો. તા. 19–10–1901ના હદિસરે તરેનો પ્રથર પ્રયોગ થયો. જયશંકર 
‘સુંદરી’ના અવભનયરે અનરેક સંસકારી પ્રરેક્ષકોનરે રુગધ કયા્મ. કોલકાતાના બાબુ નરરે નદ્રનાથ ઘોષરે તરેરનરે રાટરે અંગ્રેજી 
ભાષાના વશક્ષણનો પ્રબંધ કરી આપયો, તરેનરે પહરણારરે જયશંકરરે  શરેકસવપયરનાં નાટકોનો પહરચય કયયો. ફઝરેલિુસરેન 
શરેઠ જ રેિા અનરેક પ્રશંસકોએ તરેરનરે કીરતી ભરેટસોગાદોથી નિાજયા. બાપુલાલની સલાિથી તરેરણરે ‘સરસિતીચંદ્ર’ના 
ચાર ભાગ િાંચયા. ‘સરસિતીચંદ્ર’નાં સ્તીપાત્રોરાં જયશંકરનરે આય્મનારીનો આદશ્મ રળી ગયો. ‘જુગલજુગારી’ 
તા. 26–7–1902ની રાવત્રએ ભજિાયું. એ નાટકના કથાિસતુએ તરેર જયશંકરરે  કરરેલ લવલતાના અવભનયરે પ્રરેક્ષકો 
પર એિી ઊંડી અસર કરી કરે અનરેક યુિાનોએ જુગારનું વયસન તજિાનો અનરે રરેસકોસ્મ પર નહિ જિાનો વનધા્મર 
કરરેલો. એ નાટક જોઈનરે િડોદરાના રિારાજ સયાજીરાિરે જયશંકર, બાપુલાલ અનરે બીજ એકબરે નટનરે રાજયના 
ખચદે વિલાયત નાટ્યવશક્ષણ રાટરે રોકલિાની તતપરતા દશા્મિી િતી. 1905–06રાં રંડળીએ કરાંચીરાં નાટકો 
ભજવયાં િતાં. તયાં રંડળીનરે ગુંડાઓનો સારનો કરિાનો આિરેલ. જયશંકરના અપિરણની અફિા પણ તયાંથી 
ઊડી િતી.

રૂળશંકર રૂલાણી રંડળીના રુખય લરેખક િતા. રંડળીની ઉનિવતરાં આ વશટિરાનય નાટ્યકારનો રોટો 
ફાળો િતો. તરેરણરે લખરેલ ‘વિક્રરચહરત્ર’ નાટકરે કંપનીનરે દરેિારાં ડબૂતી બચાિી િતી. રાજકવિ નથુરાર સુંદરજીએ 
લખરેલ ‘સૌભાગય-સુંદરી’નરે તરેરણરે શરેકસવપયરના ‘ઑથરેલો’નરે નજરરાં રાખીનરે સુધારી આપરેલું. ‘પ્રતાપલક્રી’, 
‘કૃષ્ણચહરત્ર’, ‘જુગલજુગારી’, ‘નંદબત્રીસી’ િગરેરરે  24 જ રેટલાં નાટકો અનરે તરેરાંનાં ગીતોએ નાટક રંડળીનરે ઉતિર 
કીવત્મ અનરે સરૃવધિ અપાિી િતી. શરૂઆતરાં દયાશંકર હદગદશ્મક િતા. દયાશંકરરે  પોતાના પ્રરેરાળ અનરે સાલસ 
સિભાિથી સૌ કળાકારો અનરે રંડળીના રાવલકોની પ્રીવત સંપાદન કરી િતી. તરેરના અિસાન પછી બાપુલાલ 
હદગદશ્મન કરતા. પંહડત ભાતખંડરેના વશષ્ય પંહડત િાડીલાલ સંગીત-વિભાગ સંભાળતા. જયશંકર તરેરનરે પોતાના 
સંગીતગુરુ અનરે બાપુલાલનરે અવભનયગુરુ ગણતા. આ રંડળીની વિશરેષતા એ િતી કરે તરે સતત સાહિતયકારોના 
સંપક્મરાં રિી િતી. બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકરરે  ‘સનરેિસહરતા’, ‘સુધાચંદ્ર’, ‘રધુબંસરી’, ‘રરેઘરાવલની’ િગરેરરે  નિા 
યુગના સિાતંત્રય અનરે સિરાજના આંદોલનનરે લગતાં નાટકો લખયાં િતાં. રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ તરે નાટકો 
ભજિીનરે સિરાજના આંદોલનનરે િરેગ આપિાનો પ્રયતન કયયો િતો. આનરે કારણરે રૂળશંકર રૂલાણીનું ‘ધર્મિીર’ 
નાટક પરદરેશી સરકારના સરેનસરરે  ભજિિા પર પ્રવતબંધ રૂકયો િતો.

રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં ઉતિર કોહટના નાટ્યકાર, સરથ્મ હદગદશ્મક, વનષ્ણાત સંગીતકાર, સરજદાર 
નટો, કુશળ રંગકસબીઓ અનરે પહરિારની ભાિનાિાળા રાવલકો િતા. તરેની એક સાંસકાહરક પરંપરા બંધાઈ 
િતી. તરેનાં નાટકોરાં ધરાચકડીનાં દૃશયો ઓછાં આિતાં. ઉતિર અવભનય અનરે સૌષ્ઠિભરી કલા પ્રતયરે તરેનો 
વિશરેષ ઝોક િતો. તરેનો પ્રરેક્ષક-સરુદાય પણ સુરુવચ ધરાિતો સંસકારી િગ્મ િતો. રારનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક, 
રવસકલાલ છો. પરીખ અનરે ડૉ. રચછર જ રેિા રવસક સાહિતયકાર અનરે વિદગધ ભાિકો તરેરના પ્રરેક્ષકિગ્મરાં 
િતા. બાપુલાલ અનરે જયશંકર સાથરે એ સાહિતયકારોનરે વનકટનો સંબંધ િતો. જયશંકર અનરે બાપુલાલ તરેરની 
સાથરે નાટ્યકલા અનરે અવભનયની ચચા્મ કરતા. બાપુલાલરે રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી ખરીદી લીધી તરે પછી 
રવસકભાઈ અનરે રારનારાયણ પાઠકના આગ્િથી 1926રાં રરણભાઈ નીલકંઠનું ‘રાઈનો પિ્મત’ નાટક ભજવયું. 
‘ત્રણ-ચાર રહિના સુધી દર શવન-રવિએ આ નાટક ભજિાતું અનરે િાઉસફુલ જતાં’ એર જયશંકરરે  નોંધયું છરે.7* 

7 જુઓ ‘થોડાં આંસુ, થોડાં ફૂલ’ 1976, પૃ. 289. ઉતિર િયરાં જયશંકરરે  રવસકલાલ પરીખના પ્રરેરભયા્મ આગ્િથી િતન 
છોડીનરે અરદાિાદરાં નાટ્યવિદ્ારંહદરની સથાપનારાં અનરે જુિાન પરેઢીનરે નાટ્યવશક્ષણ આપિારાં સહક્રય સિકાર આપયો િતો. તરેરણરે 
‘ઊરુભંગ’, ‘ભગિદજુ્જકીયમ્’, ‘સાગરઘરેલી’, ‘સાિરેબ આિરે છરે’, ‘ઢીંગલીઘર’, ‘વિજયા’, ‘વરથયાવભરાન’, ‘રરેનાં ગુજ ્મરી’, ‘વિરાજિિુ’ 
િગરેરરે  ઉતિર નાટ્યકલા અનરે ઉચચ સંસકારની પરંપરાનરે જીિંત કરતાં નાટકોનું નિી પરેઢીના ચુનંદા નટોની સિાયથી વનરા્મણ કરી બતાવયું
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આ નાટકરાં જયશંકરરે  લીલાિતી, બાપુલાલરે રાઈ અનરે પ્રાણસુખ નાયકરે િીણાિતીની ભૂવરકા કરી િતી. 1937ના 
આરંભરાં આ રંડળીએ રવણલાલ પાગલકૃત ‘નરેપોવલયન’ નાટક િડોદરાના સયાજી વથયરેટરરાં ભજવયું. તરે િખતરે 
સયાજીરાિની સાથરે બરે વબ્હટશ અવધકારીઓ નાટક જોિા આિરેલા. નરેપોવલયનની િરેશભૂષાથી રાંડીનરે સરગ્ ભૂવરકા 
એક અવશવક્ષત ગણાતા કલાકારરે  ઉતકૃટિ રીતરે ભજિી તરે જોઈનરે તરે તાજુબ થઈ ગયરેલા. તરે રાટરે તરેરણરે કળાકાર 
પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’નું અવભનંદન સહિત સો સો રૂવપયાની નોટો આપીનરે બિુરાન કરરેલું.

ત્રણ દાયકા સુધી (1889થી 1922) રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ રુંબઈ અનરે ગુજરાતરાં ઉતિર નાટક 
રંડળી તરીકરે પ્રવતષ્ઠા રરેળિી; પરંતુ અંદર અંદરની ખટપટ અનરે ઈષ્યા્મનરે કારણરે તરેનું િાતાિરણ કલુવષત થતું 
જતું િતું. રૂળશંકરનું લરેખક તરીકરે રાન ન સચિાતાં તરેરણરે કંપની છોડી. દયાશંકરના અિસાન પછી સોરાબજી 
કાત્રકનરે હદગદશ્મક તરીકરે લાિતાં બાપુલાલરે તરેરની ખારીઓ ઉપસાિી આપી. તરેથી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીના 
રાવલકોએ રુંબઈ ઉદૂ્મ નાટક રંડળી અલગ કરી. તરે એકાદ િષ્મ ચાલી નરે બંધ પડી અનરે કાત્રકનરે કંપની છોડિાની 
ફરજ પડી. રંડળીના રાવલકો છોટાલાલ અનરે રગનલાલની નજર કરેિળ કરાિા પર રિરેતી. બાપુલાલ ચાણકય 
બુવધિના અનરે અતયંત રિતિાકાંક્ષી િતા. સંપૂણ્મ સતિાધારી હદગદશ્મક ઉપરાંત લરેખક થિાના પણ તરેરનરે રનોરથ 
િતા. રંડળી તૂટરે એિા સંજોગો ઊભા કરિારાં તરેરનો રોટો હિસસો ગણાય છરે. સરળ અનરે ઋજુ પ્રકૃવતના જયશંકર 
દુ:ખ સાથરે કંપની છોડીનરે ‘લક્રીકાંત નાટક સરાજ’રાં દાખલ થયા. તયાં ‘અબજોનાં બંધન’, ‘અરુણોદય’ િગરેરરે  
નાટકો ભજિીનરે પાછા બાપુલાલની રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં દાખલ થયા; પણ પછી તયાંના ખટપટભયા્મ 
િાતાિરણથી ત્રાસીનરે છરેિટરે તા. 29–4–1932ના રોજ વનિૃતિ થયા.

1922રાં રુંબઈ ગુજરાતી નાટક કંપની તૂટી. 1922થી 1939 સુધી તરે બાપુલાલના િાથરાં ગઈ. પ્રવસધિ 
કલાકારોના રોટા પગાર, ખચા્મળ સીનસીનરેરી અનરે જલદી પૈસા રળિા રાટરે કાચાં નાટકો રજૂ કરિાનરે કારણરે 
રંડળીનાં નાટકો વનષ્ફળ જિા લાગયાં. કંપનીએ રોટી ખોટ ખાધી. તા. 30–11–1939ના રોજ તરે બંધ પડી પછી 
1944થી 1945 સુધી રરેસસ્મ શાવનતલાલ ઍનડ કંુ.એ તરે ખરીદી અનરે 1948રાં ચંદ્રિાસ રવણલાલ ઝિરેરીએ ચલાિી. 
પછી એ ‘રુંબઈ સુબોધ નાટક રંડળી’ નાર ધારણ કરીનરે થોડો િખત ચાલી નરે છરેિટરે અસત પારી. બાપુલાલ, 
જયશંકર, રોિનલાલાજી, રોિન રારિાડી, પ્રાણસુખ નાયક, છગન રોવરયો િગરેરરે  ઉતિર કોહટના નટોનરે પરેદા 
કરનાર એ નાટક રંડળીની પચાસ િષ્મની કારહકદથીનો આર કરુણ અંત આવયો.

(11)
શ્ી આ્ય્જનૈમતક નાટક સિાજ 

રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી અનરે દરેશી નાટક સરાજની જ રેર આય્મનૈવતક નાટક સરાજનો પણ વયિસાયી 
રંગભૂવરનરે જીિતી રાખિારાં રિતિનો ફાળો િતો. તરેના રાવલક નકુભાઈ શરેઠ કરાંચીરાં સરકારી નોકરી કરતા 
િતા. તરે િખતરે દરેશી નાટક સરાજ કરાંચી આિરેલ. નકુભાઈનરે નાટક જોિાનો શોખ. િારંિાર નાટક જોિા જિાનરે 
કારણરે નાટક કંપનીના રાવલક ચંદુલાલ ઝિરેરીના સંપક્મરાં તરે આવયા અનરે સંસથાના શુભરેચછક બનયા. કરાંચી છોડતી 
િખતરે ચંદુલાલના આગ્િથી નકુભાઈ દરેશી નાટક સરાજરાં રૅનરેજર તરીકરે જોડાયા. પછી રુંબઈરાં સૂરતના િિોરા 
ગૃિસથ અબદુલ કયુર વપતિલિાળા શરેઠનો8 પહરચય થતાં તરેરની સાથરે ભાગીદારીરાં 1912રાં ‘આય્મનીવતદશ્મક 

8. શરેઠ વપતિળિાળા નાટકના એિા શોખીન કરે નિા નાટકના પ્રથર હદિસરે નાટક જોયા વિના ન રિરે. દરેશી નાટક સરાજના ‘સતી 
પવમિની’ના પ્રથર પ્રયોગરે હટહકટ લરેિા ગયા. િાઉસફુલ િતું. તરેરણરે એક બરેઠક રાટરે ઘણી વિનંતી કરિા છતાં નાટકના રૅનરેજરરે  હટહકટ 
આપી નહિ. શરેઠનો વપતિો ગયો. તરેરણરે દરેશી નાટકના લરેખક છોટાલાલ ઋખદરેિ, હદગદશ્મક નંદિાણા, રૅનરેજર નકુભાઈ અનરે બધા જ 
સારા નટોનરે રોટા પગાર આપીનરે રાખી લીધા. એડિાનસરાં પગાર આપયો, તરેથી બીજ રે હદિસરે નાટક થયું નહિ. વપતિળિાળાએ નકુભાઈ 
અનરે નંદિાણાની ભાગીદારીરાં નિી નાટક રંડળી ‘આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ’ સથાપી.
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નાટક સરાજ’ નારની સિતંત્ર સંસથા સથાપી. જણીતા કળાકાર અનરે હદગદશ્મક રોતીરાર બરેચર નંદિાણા ત્રીજ 
ભાગીદાર િતા. થોડા િખત પછી (1915) નકુભાઈએ તરેરાંથી છૂટા થઈનરે સિતંત્ર સંસથા સથાપી તરે આય્મનૈવતક 
નાટક સરાજ. રોતીલાલ નંદિાણાએ પોતાની ‘શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ’ સથાપરેલી તરે એક-બરે િષ્મ ચાલીનરે બંધ 
પડરેલી; પણ તરેણરે ભજિરેલાં િહરિર દીિાનારવચત ‘બોલતો કાગળ’ અનરે કવિ ‘કાનત’વલવખત ‘જવલર ટવુલયા’ જ રેિાં 
નાટકો લોકાદર પારરેલાં. આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રે શરૂઆત િડોદરાથી કરરેલી. તયાં ‘સતી તોરલ’, ‘સૂય્મકુરારી’, 
‘રા’રાંડવલક’, ‘રાજ શંભાજી’, ‘છત્રસાલ’, ‘સરોવજની’, ‘પુંડવલક’, ‘સુરદાસ’, ‘એક અબળા’, ‘સર િસંતકુરાર’ 
િગરેરરે  નાટકો ભજવયાં. તરેનાથી કંપનીનરે સારી પ્રવતષ્ઠા રળી. તરેનું શ્રેય રોિનલાલાજી, રૂળચંદરારા, રા. શવન, 
રૂળજી ખુશાલ અનરે ફકીરા  જ રેિા ઉતિર કોટીના અદાકારો અનરે રવણલાલ ‘પાગલ’ તથા િહરિર દીિાના જ રેિા 
લરેખકોનરે ફાળરે જય છરે. રૂળચંદ રારા, રા. શવન અનરે વિઠ્લદાસ ભોજક અદાકારી ઉપરાંત હદગદશ્મનનું કાર 
પણ કરતા િતા. નટસમ્ાટનું વબરુદ પારરેલા રોિનલાલાજીની રોટાભાગની કારહકદથી આય્મનૈવતક કંપનીરાં પસાર 
થઈ િતી. રા’રાંડવલક અનરે સુરદાસ તરેરજ િસંતકુરારની તરેરણરે ભજિરેલી યાદગાર ભૂવરકાઓ અવભનયક્ષરેત્રરાં 
દંતકથારૂપ બની ગઈ છરે. પ્રવસધિ અવભનરેત્રી રુનિીબાઈએ તરેરની સાથરે સ્તીભૂવરકા ઉતિર રીતરે વનભાિી િતી. આ 
કંપનીએ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનું ‘એક અબળા’ અનરે જરનનું ‘લગ્નબંધન’ તથા પરરાનંદ ત્રાપજકરનાં ‘રણગજ ્મના’ 
તથા ‘સમ્ાટ િષ્મ’ િગરેરરે  નાટકો પોતાના ઉપરાંત બીજી કંપનીરાંથી આિરેલા ચુનંદા નટો દ્ારા ઉતિર રીતરે ભજવયાં 
િતાં. નકુભાઈના અિસાન પછી તરેરના દતિકપુત્ર નંદલાલભાઈએ કંપનીનું સંચાલન કરરેલું. તરેરણરે લખરેલ નાટકો 
‘ભાિના બી.એ.’ તથા ‘સિા રૂવપયો’નરે સારી સફળતા રળી િતી. 1950રાં બંધ પડી તયાં સુધી આ નાટક કંપનીએ 
વિવિધ લરેખકોનાં જૂનાં-નિાં નાટકો ભજિીનરે રુંબઈ, િડોદરા અનરે અરદાિાદના નાટ્યરવસકોનું રનોરંજન કયુું િતું.

(12)
શ્ી લક્િીકાન્ત નાટક સિાજ

લક્રીકાનત નાટક સરાજ િીસરી સદીના બીજ દાયકારાં સથપાઈનરે કાય્મરત થયરેલી. અઢીથી ત્રણ દાયકા 
સુધી આ કંપનીએ રંગભૂવરની સરેિા કરરેલી છરે. સૂરતના એક નાટ્યરવસક ગૃિસથ િાડીલાલરે 1914રાં ‘શ્ી સરસિતી 
નાટક સરાજ’ નારની રંડળી શરૂ કરરેલી. તરેરણરે ત્રણરેક િષ્મ એ કંપની ચલાિીનરે ‘અદલ ઇનસાફ’, ‘સૌભાગયિતી’, 
‘પારસરવણ’, ‘હકશોરવસંિ’, ‘જ રેસલતોરલ’, ‘કુસુરાિતી’, ‘ભકત બોડાણો’ િગરેરરે  નાટકો રજૂ કયાું. પછી 1917રાં 
કંપનીનું નાર બદલીનરે ‘લક્રીકાનત નાટક સરાજ’ રાખયું. એ અરસારાં જ રંગભૂવર પર પ્રિરેશ પારરેલા કવિ શ્ી 
પ્રભુલાલ વદ્િરેદીના ‘િીર ઘટોતકચ’થી તરેનો પ્રારંભ થયો. તરેરાં રારલાલ નાયક, ચીરન બાદશાિ, હિંરતલાલ 
(કૉવરક), રવણલાલ નાયક િગરેરરે  કલાકારો િતા. પછી પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનાં ‘શંકરાચાય્મ’ અનરે ‘િીર કુણાલ’ સૂરત 
અનરે રુંબઈરાં રજૂ કયાું. તા. 5–12–1918ના રોજ રુંબઈરાં વિકટોહરયા વથયરેટર રુવસલર લતિારાં આિરેલું િોિાથી 
‘શંકરાચાય્મ’ સફળતા પામયું નહિ; પણ 1919રાં બરે રોટા િાસયનટો રૂળચંદ રારા અનરે િલભ નાયકનરે ખાપરા 
અનરે કોહડયાનાં પાત્રરાં સારસારા ગોઠિીનરે ‘િીર કુણાલ’ નાટક રૂકયું તરે સફળ થયું. પછી કરેટલાક અદાકારો 
રાવલક સાથરે રતભરેદ થિાનરે કારણરે કંપની છોડી ગયા. િાડીલાલરે રૂળચંદ રારાનરે રોટો પગાર આપીનરે હદગદશ્મક 
તરીકરે રોકયા. ‘સરસિતીચંદ્ર’ નાટકરાં િખણાયરેલ કરેશિલાલ અનરે ગણપત બરેચર જ રેિા અદાકારોનરે પણ રાખી 
લીધા અનરે પ્રભુલાલનું નાટક ‘કુરારપાલ’ રજૂ કયુું. તરેનરે અસાધારણ સફળતા રળી. પછી પ્રભુલાલ, િહરિર 
દીિાના, દરેિદતિ, ટી. તારકસ િગરેરરે  છ લરેખકોએ સંયુકત રીતરે લખરેલું ‘પૃથિી-પુત્ર’ રજૂ કયુું. એનો િાસયવિભાગ 
નારણદાસ લિરેરીએ લખરેલો. રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ ગીતકાર િતા અનરે નારણદાસ તથા લલુભાઈ સંગીતવિભાગરાં 
િતા. છતાં નાટકનરે ધારી સફળતા ન રળી. તયારબાદ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીરવચત ‘અરુણોદય’ નાટક ખૂબ લોકવપ્રય 
થયું. તરેણરે ‘જયુવબલી’ ઊજિી અનરે કંપનીના રાવલકોએ કલાકારોનરે ભરેટસોગાદો આપી.



29

બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકરકૃત ‘અબજોનાં બંધન’ નારનું સારાવજક નાટક લક્રીકાનત નાટક સરાજ રે 1922રાં 
રુંબઈરાં રજૂ કરરેલું. રુંબઈ ગુજરાતી રંડળીરાંથી તાજ જ લક્રીકાંતરાં જોડાયરેલા જયશંકર સુંદરી ઊતરશરે એિી 
જિરેરાત થયરેલી. લખલૂટ ખચ્મ કરીનરે ભારરે  ભપકા સાથરે નિી િિા જરાિીનરે કંપનીએ નાટક રજૂ કયુું. પ્રથર રાવત્રએ 
પ્રરેક્ષકોનો ભારરે  ધસારો િતો. હટહકટ સો રૂવપયા આપતાં પણ રળતી નિોતી. પિરેલો અંક પડ્ા પછી ઇનટરિલરાં 
િોરાજીઓ ‘અબજોનાં બંધન’નરે ‘અજરાનાં બંડલ’ કિરેિા લાગયા. િળી તરેરાં શૅરબજરના ઊછળતા પ્રિાિની િાત 
કરતા ‘િાકરેરચંદ િજરી’નું પાત્ર ઇનદોરના એક જણીતા શાિસોદાગર સર િુકરચંદજીનરે બરાબર બંધબરેસતું 
િતું, તરેથી બિુ ઊિાપોિ થયરેલો અનરે નાટક બંધ કરિું પડ્ું િતું.

1924રાં લક્રીકાંત નાટક કંપનીએ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીએ ‘પ્રબંધવચંતારવણ’ પરથી લખરેલું ‘રાલિપવત રુંજ’ 
નાટક ભજવયું. તરેનાં ગીતો રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રે રચરેલાં. રુંજનું પાત્ર નિા જ શોધાયરેલા નટ અશરફખાનરે અનરે સુરવભનું 
પાત્ર રા. વત્રકરરે ચારરેક રહિનાની સઘન તાલીર પછી ભજિરેલું. પ્રથર પ્રયોગરે જ અશરફખાનરે રુંજના પાત્રનો 
પ્રબળ પ્રભાિ પાડ્ો. તરેના રીઠા અિાજ રે પ્રરેક્ષકોનરે ઘરેલા કયા્મ. પણ ત્રીજી નાઇટરે કનૈયાલાલ રુનશીએ પોતાની 
નિલકથારાંથી િસતુ લઈનરે કૉપીરાઇટના ભંગ બદલ નાટક કંપનીનરે નોહટસ આપી. લાંબી િાટાઘાટ પછી રુનશીએ 
ઉદારતા દાખિીનરે એક િજર રૂવપયા અનરે પાંચ પાસ રરેળિીનરે પતાિટ કરી િતી. આ નાટકરાં આિતું ‘હૃદયના 
શુધિ પ્રરેરીનરે વનગરનાં જ્ાન ઓછાં છરે’ એ ગીત પ્રભુલાલરે આય્મનૈવતક નાટકના ‘રાજ શંભાજી’રાં ગિૈયા વનસારનરે 
રાટરે લખરેલું તરે નકુભાઈનરે નાટકના દૃશયરાં બંધબરેસતું નિીં લાગિાથી નાપાસ કરરેલું, તરેનો ઉપયોગ પ્રભુલાલરે 
‘રાલિપવત’રાં કરીનરે તરેનો નિો સીન લખરેલો; આ ગીતનો સિાદ િષયો સુધી નાટ્યરવસકોનરે રિી ગયરેલો. આ નાટકરે 
કંપનીના રાવલક િાડીલાલનરે પુષ્કળ ધન અનરે કવિ પ્રભુલાલનરે ઉતિર પ્રવતષ્ઠા અપાવયાં.

લક્રીકાનત નાટક રંડળીએ 1930રાં ‘અરર આશા’ નાટક િડોદરારાં ભજિરેલું. તરેરાં ગાંધીજીની દાંડીકૂચ 
અનરે સતયાગ્િનરે સૂચિતાં દૃશયો આિતાં. એ જોઈનરે િડોદરા પ્રાંતના સૂબા પેંડસરેએ કંપનીનું લાઇસનસ રદ કરિાનો 
િુકર રોકલયો તયારરે  કંપનીના રાવલક િાડીલાલરે જિાબ આપયો કરે ‘આપ વથયરેટરનરે દરિાજ રે આખી પોલીસની 
ફોજ લાિીનરે ગોઠિશો. અરરે અરારા ઘરરાં નાચીશું. લોકો જોિા ન આિરે એિો િુકર કરી શકો તો કરજો.’ 
બીજ રે હદિસરે પ્રરેક્ષકોની રોટી રરેદની િચચરે નાટક ભજિાયું. એટલરે પેંડસરેસાિરેબરે રુંબઈ સરકારનરે લખી કંપનીનું 
લાઇસનસ રદ કરાવયું. િાડીલાલરે પછી કંપનીનું ‘લક્રીપ્રતાપ નાટક સરાજ’ નાર રાખીનરે નાટકો ભજિિા રાંડ્ાં. 
એ અરસારાં રુંબઈ સરકારના રનોરંજન ખાતાના અંગ્રેજ િડા નાટક કંપનીની રુલાકાતરે આવયા તયારરે  કંપનીના 
બધા કલાકારોએ એકત્ર થઈનરે સરૂિગાન ગાયું. ‘ગોરરે  કો લંડન ભગાના પડરેગા  ભગાના પડરેગા’ અનરે લાલજી 
નંદા બુલંદ અિાજ રે ‘તકલી ચલા ચલા કરે લેંગરે સિરાજ લેંગરે’ એર ગાિા લાગયા. એટલરે આ કંપનીનું લાઇસનસ પણ 
રદ થયું. આ સંઘષ્મરાં કંપનીનરે રૂ. પોણો લાખ જ રેટલું નુકસાન થયું. છરેિટરે કંપનીના રાવલકરે રાફીપત્ર લખી આપીનરે 
‘અરર આશા’ કદી નિીં ભજિિાની ખાતરી આપી તયારરે  જ કંપનીનું લાઇસનસ ચાલુ થયું.

લખલૂટ ખચદે તૈયાર થયરેલાં બરે નાટક ‘રોિપ્રતાપ’ અનરે ‘સાગરપવત’ વનષ્ફળ જિાથી લક્રીકાનત કંપની 
આવથ્મક ભીંસરાં આિી પડી. ત્રણ રહિના પગાર િગર ચલાિિાનું કંપનીના કળાકારોએ નક્ી કયુું, દરવરયાન 
કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીએ ‘સજ્જન કોણ ?’ એ નાટક લખયું. તરેરાં હકરીટકુરારની ભૂવરકા અશરફખાનરે કરરેલી. 
હદગદશ્મન રા. વત્રકરરે કરરેલું. નાટક ઘણં જ સફળ ગયું. કંપનીની બધી ખોટ નીકળી ગઈ. ગુજરાતની રુસાફરી 
કરીનરે લક્રીકાનત નાટક કંપનીએ રુંબઈ આિીનરે તા. 29–1–1939ના રોજ પ્રભુલાલનું નિું નાટક ‘અક્ષયરાજ’ 
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ભજવયું. આ નાટકનાં દૃશયો તૈયાર કરિારાં પુષ્કળ ખચ્મ કરરેલું. અક્ષયરાજનરે બરેસિાનું ચાર િજર તોલા ચાંદીનું 
વસંિાસન બનાિરેલું. અશરફખાન િગરેરરે  ચુનંદા કળાકારો િતા. પ્રથર રાવત્રએ નાટક સફળ થયું; પરંતુ કોરી 
િુલડો, સતયાગ્િની લડત, િડતાળો, નરેતાઓની ધરપકડો િગરેરરે  કારણોનરે લીધરે રુંબઈરાં નાટક ઠડંુ ંપડી ગયું. 
તયાંથી સૂરત-િડોદરા-નહડયાદની ખરેપ કયા્મ પછી કંપની નહડયાદરાં આિીનરે બંધ પડી. િીસ િષ્મરાં નરેિું લાખ 
રૂવપયા ખચથીનરે એક કરોડની કરાણી કરનાર આ નાટક રંડળી 1938રાં અસત પારી.

(13)
રૉ્યલ નાટક િંડળી

સોરાબજી કાત્રકરે રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાંથી છૂટા થયા બાદ પારસી ઇમપીહરયલિાળા રિાશંકરની 
સાથરે રળીનરે રૉયલ નાટક રંડળી સથાપી િતી (1919). સોરાબજી કાત્રક કસાયરેલા નટ અનરે હદગદશ્મક િતા. 
રંડળીની શરૂઆત રૂલાણીનું ‘ભાગયોદય’ નાટક કાલબાદરેિીના એ્ડિડ્મ વથયરેટરરાં ભજિીનરે કરી. તરેરાં જવલયાંિાલા  
બાગના િતયાકાંડનરે સૂચિતો પ્રસંગ િતો. સોરાબજી કાત્રકરે રાણા રાયરલની ભૂવરકારાં જુસસાદાર ગીત ગાયરેલું. 
નાટક સારી સફળતા પારરેલું. રુંબઈ ગુજરાતીરાં બાપુલાલ-જયશંકરની જોડી િતી, તરેિી આ કંપનીરાં સોરાબજી 
કાત્રક અનરે પ્રભાશંકર(‘રરણી’)ની જોડી િતી. તરેણરે ભજિરેલાં નાટકોરાં રૂળશંકર રૂલાણીનું ‘એક જ ભૂલ’ (1920) 
શ્રેષ્ઠ ગણાયરેલું, તરેરાં યુિાન વબિારીની ભૂવરકા િૃધિ સોરાબજી કાત્રકરે ઉતિર રીતરે ભજિરેલી. બુલંદ અિાજ રે એ ‘આ 
દુવનયા છરે જદુની રાયા’ એ ગીત ગાતા. 1927રાં આ કંપનીએ અબદુલ લતીફ શાિકૃત ‘શાિજિાં’ ભજિરેલું. 
હદગદશ્મક સોરાબજી િતા. રુખય ભૂવરકા કરનાર અરૃત જનીએ તરેરાં પ્રશંસાપાત્ર કારગીરી બજિરેલી. કવિ 
જરનરે (જરનાદાસ રોરારજી) આ રંડળી રાટરે સરાજના સળગતા પ્રશ્ોનરે કરેનદ્રરાં રાખીનરે સારાવજક રૂહઢઓના 
પ્રવતકારનાં નાટકો લખરેલાં. તરેરની નાટ્યકૃવતઓ બરે-અઢી કરે ત્રણ કલાક ચાલરે તરેટલી િતી. એરનું ‘એરાં શું ?’ 
નાટક રંડળીએ ભજિરેલું. તરે સફળ થયું િતું, પણ એરના બંડખોર વિચાર અનરે ટૂકંાં નાટકોનરે તતકાલીન પ્રરેક્ષકો 
ઉરળકાભયયો પ્રવતભાિ આપી શકયા નિોતા. કંપનીની આવથ્મક વસથવત નબળી પડતી િતી. છરેલરે પ્રો. ગજ રેનદ્ર 
લાલશંકર પંડ્ાનું ‘કુલાંગાર કપૂત’ નાટક ભજવયું. પછી કરાંચી અનરે િૈદરાબાદની સફર બાદ 1929રાં આ 
કંપની બંધ પડી.

કારઠ્યાિાડી નાટક િંડળી 
રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાંથી રનદુ:ખનરે કારણરે છૂટા થયરેલા લરેખક રૂળશંકર રૂલાણીએ 1904રાં 

પોતાના જરાઈનરે નારરે રુંબઈ સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી ખરીદીનરે તરેનું નાર ‘કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી’ 
રાખરેલું. તરેરાં તરેરનાં જ લખરેલાં ‘દરેિકનયા’, ‘ગુરાનતારા’, ‘નિલકુસુર’ િગરેરરે  નાટકો રજૂ થયાં િતાં. આ રંડળીએ 
િહરલાલ રૂલાણીએ ‘ટવૅરંગ ઑવ્ ધ શ્ૂ’ પરથી લખરેલું ‘ચૈતનયકુરાર’, ‘ભદ્રાભાવરની’ તથા રારનારાયણ રો. 
પાઠકકૃત ‘કનકહકશોરી’ અનરે ‘સતીવિજય’ ભજવયાં; તરેનરે પ્રરેક્ષકોનો સારો પ્રવતભાિ રળરેલો, પરંતુ તરેરાં વયિસથાનો 
અભાિ િોિાથી રૂલાણીએ કંપની રુંબઈ ગુજરાતીના રાવલક છોટાલાલનરે િરેચી દીધી, તરેથી તરે કંપની 1909રાં 
રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં ભળી ગઈ.

શ્ી પામલતાણા ભમકતપ્રદશ્જક નાટક િંડળી 
સૌરાટિ ્રની બીજી રિતિની નાટક રંડળી તરે િળિદિાળા રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની શ્ી પાવલતાણા 

ભવકતપ્રદશ્મક નાટક રંડળી. તરેનરે પાવલતાણાના ઠાકોરનો આશ્ય િતો. આ રંડળીની વિવશટિતા એ િતી કરે 
1906થી 1916 દરવરયાન તરેણરે બ્ાહ્મણ, બાિા, રીર, િાઘરી, કોળી, વયાસ, રાિળ િગરેરરે  જવતના અભણ અનરે 
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અજ્ાન છોકરાઓનરે આશ્ય આપીનરે રંગરંચની તાલીર આપી તૈયાર કયા્મ. એ સંસથાના અરૃત અનરે રંગળ નારના 
બરે છોકરા સ્તીપાત્ર એિી આકષ્મક રીતરે ભજિતા કરે તરેરનરે જૂનાગઢના નિાબરે પોતાનરે તયાં કાયરનરે રાટરે પગારદાર 
તરીકરે રોકી લીધા િતા. નારણ િાઘરી નારનો બીજો એક છોકરો એટલો સુંદર િતો કરે સ્તીની ભૂવરકારાં િતો 
તયારરે  ગુંડાઓ તરેનું અપિરણ કરી ગયરેલા; પછી તરે છોકરી નથી એિું જણયું એટલરે તરેનરે ખૂબ રાર રારીનરે છોડી 
દીધો િતો. રવણશંકર ભટ્ના પુત્ર િહરભાઈ ભટ્ કંપનીના હદગદશ્મક િતા. પછીથી તરે હફલર સંસથારાં જોડાયરેલા. 
તયાંથી વરસ રવણ નારની અવભનરેત્રી સાથરે સંબંધ બંધાયરેલો. પછી દવક્ષણ િૈદરાબાદના એક રારિાડી ગૃિસથના 
સિકારથી તરેરણરે નિી નાટ્યસંસથા સથાપી. નટનો કાફલો લઈનરે રુંબઈ આિીનરે એવલફનસટન વથયરેટરરાં ઉદૂ્મ નાટક 
કયુું, પણ તરેરાં વનષ્ફળ ગયરેલા. પછી તરેરણરે પ્રભાત કલારંડળ સથાપીનરે અનરેક નાટકો ભજવયાં. તરેરાં ‘લિકુશ’ નાટક  
એટલું લોકવપ્રય થયું કરે ભાિનગરરાં તરેની આશરરે  ત્રણસો નાઇટો એકધારી ચાલી. તરેનાથી ધન અનરે પ્રવતષ્ઠાની 
સારી કરાણી થઈ, પરંતુ પછી સિભાિની ઉચછૃખંલતાનરે કારણરે િહરભાઈ પાયરાલ થઈ ગયરેલા.

રવણશંકર ભટ્ની શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક રંડળીએ છરેક 1938 સુધી નાટકો ભજવયાં િતાં. 
રવણશંકર પોપટલાલ ‘િળિદકર’નાં ‘રિાભારત’, ‘નળદરયંતી’, ‘રરણતારા’, ‘ઉિ્મશી’ િગરેરરે  ઉપરાંત રવણલાલ 
‘પાગલ’ કૃત, ‘દરેશદશ્મન’, વગધુભાઈ વત્રિરેદીકૃત ‘રાણીનું રાજ યાનરે રાક્ષસી રરણી’, દારુ સાંગાણીનું ‘સનરેિના 
શિીદ યાનરે ભરથરી’ િગરેરરે  નાટકો તરેરણરે ભજવયાં. છરેલરે ભાયાિદરરાં િીસરેક હદિસ સુધી ગુણપાટના રાંડિારાં 
નાટકો ભજવયાં બાદ તરેરાં આગ લાગતાં કંપનીનો તરાર સારાન બળીનરે ભસર થયો અનરે કંપની બંધ થઈ.

(14)
આ્ફ્ેડ મિ્યેરટ્રકલ કંપની

ગુજરાતી નાટકોની સરાંતર ઉદૂ્મ નાટકો ભજિિાની પ્રિૃવતિ ચાલુ િતી. એ અરસારાં અનરેક ઉદૂ્મ નાટક 
કંપનીઓ નીકળી િતી. એરાં વિશરેષ ઉલરેખપાત્ર 1898રાં શરૂ થયરેલી આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની છરે. તરેના સથાપક 
ખરશરેદજી બાલીિાળાએ ઉદૂ્મ અનરે હિનદી નાટકો ભજિિા રાટરે રુંબઈથી શરૂ કરીનરે છરેક રંગૂન અનરે ઇંગલૅનડ 
સુધી રુસાફરી કરી િતી. આલફ્રેડ નાટક કંપની ઉદૂ્મ નાટકો ભજિતી. રાણરેકજી રાસતર અનરે રિરદઅલી શરેઠરે 
સથાપરેલી આ કંપનીરાં સોરાબજી ઓગરા રુખય હદગદશ્મક અનરે ચૌદ િષ્મનો અરૃત કરેશિ નાયક સિહદગદશ્મક 
િતો. 1898થી 1904 દરવરયાન આ કંપનીએ શરેકસવપયરનાં નાટકોનરે ઉદૂ્મ જબાન અનરે રુવસલર પોષાકરાં રજૂ 
કરરેલાં. પછી એ પધિવત લોકવપ્રય બનરેલી. અરૃત કરેશિ નાયકરે ‘િૅમલરેટ’ના ઉદૂ્મ રૂપાંતર ‘ખૂનરે નાિક’રાં રવલકાની 
યાદગાર ભૂવરકા ભજિી િતી. એ જ રીતરે બજરરે ફાની (‘રોવરયો જુવલયરેટ’) અનરે ‘અસીરરે  િીસ્મ’ (શરેરીહડનનો 
વપંજરો) નાટક ખૂબ િખણાયરેલાં. ગુજરાતી રંગરંચના સૌથી નાના પણ રૌવલક સજ ્મક દૃવટિ ધરાિતા હદગદશ્મક 
િોિાનું રાન અરૃતનરે ફાળરે જય છરે. તરેરણરે પં. નારાયણપ્રસાદ બતાબ પાસરે ‘ઝિરી સાપ’ નાટક લખાવયું. તરેની 
લોકવપ્રયતાએ અરૃતનરે ઉતિર પ્રવતષ્ઠા અપાિી. આ િોનિાર કારહકદથીનો જુિાન કલાકાર 1906રાં રાત્ર ત્રીસ 
િષ્મની ઉંરરરે  સંસારરાંથી વિદાય થયો. તરે જણીતી નટી ગોિરનો પવત િતો. અંગ્રેજી પત્રોએ શોકાંજવલ આપતાં 
તરેની સરખારણી વિશ્વવિખયાત નટ િરેન્ી ઇરવિંગ સાથરે કરી િતી.

ખટાઉ આ્ફ્ેડ મિ્યેરટ્રકલ કંપની
1922 સુધીરાં આ નાટક રંડળીના નારરાં અનરે તરેના રાવલકોરાં ફરેરફાર થતો રહ્ો. ખટાઉ ઍનડ કંપની 

સંચાવલત ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપનીએ રુંબઈરાં બાલીિાલા વથયરેટરરાં ‘આંખ કા નશા’ અનરે ‘હદલ કી 
પયાસ’ એ ઉદૂ્મ નાટકો ભજવયાં. તરે નાટકો કોલકાતા તથા હદલિીરાં પણ રજૂ કરરેલાં. તયાં તરેરની સારી પ્રશંસા 
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થયરેલી. રુનિીબાઈ અનરે દોરાબશાની દરેખરરેખ નીચરે આ નાટકો ભજિાતાં. સંસથાના રાવલક ફરરેદૂન ઈરાની િતા.

આ નાટક રંડળીની એક વિવશટિતા એ િતી કરે તરેરાં સ્તીની ભૂવરકા સ્તી-કળાકારો જ ભજિતાં. રાણી 
પ્રરેરલતા, સરસિતીબાઈ, સગુણા, પમિારાણી અનરે નિી રંગભૂવરની પ્રવસધિ અવભનરેત્રી સહરતા પણ પ્રથર આ 
કંપનીરાં જોડાયરેલ. તરેરના અવભનયના આકષ્મણનો લાભ લઈનરે કંપનીએ ગુજરાતી નાટકો ભજિિાનો વનધા્મર 
કયયો. દરેશી નાટક સરાજનાં રોતીબાઈની જ રેર રુંબઈના રંગરંચ પર પ્રરેરલતા છિાઈ ગયાં. તરેરનરે ‘તખતાની રાણી’નું 
વબરુદ રળરેલું. ઈરાની શરેઠરે ગુજરાતી નાટકોરાં રવણલાલ ‘પાગલ’ના ‘હદલનાં દાન’ નાટ્યપ્રયોગથી શરૂઆત કરી. 
તરેનરે સારી સફળતા રળી. પછી એ જ લરેખકનું ‘િૈયાનાં િરેત’ અનરે પ્રફુલ દરેસાઈનાં ‘અનોખી પૂજ’, ‘નંદનિન’, ‘એક 
જ આશા’ િગરેરરે  નાટકો ભજવયાં િતાં. ગુજરાતી ભાષાનાં નાટકો ભજિિારાં ઉદૂ્મ ભાષાથી ટરેિાયરેલા કળાકારોનરે 
રુશકરેલી પડતી. એટલરે કરેટલાક કળાકારો કંપની છોડીનરે ગયા; પણ રૂલચંદ-રુસતફાની જોડી, હદગદશ્મક સોરાબજી 
કરેરાિાલા અનરે ગુલાલ સાબીર જ રેિા કલાકારો ગુજરાતી રંગભૂવર પર સફળ થયા િતા. રાણી પ્રરેરલતાના અિસાન 
બાદ થોડરે િખતરે ઈરાની શરેઠ પણ અિસાન પારતાં જૂની રંગભૂવરની આ એક પ્રવતવષ્ઠત સંસથા બંધ થઈ ગઈ.

(15)
સુિણ્જકાળ

ગુજરાતી રંગભૂવરની ચડતીપડતીના ઇવતિાસરાં 1880થી 1910 સુધીનો ગાળો તરેનો સુિણ્મકાળ કિી શકાય 
તરેિો છરે. આ સરયગાળા દરવરયાન ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરની અવસરતા પ્રગટ થઈ અનરે નાટ્યરચના નરે 
ભજિણીની પરંપરા બંધાઈ. લરેખન, હદગદશ્મન, અવભનયન, દૃશયરચના અનરે ભાિનનું એક ચોક્સ ધોરણ સથાવપત 
થઈ ગયું. રણછોડભાઈથી ડાહ્ાભાઈ સુધી આિતાં નાટ્યલરેખરાં ઉતિરોતિર સુધારો થતો જતાં અવભનયક્ષર 
રચનાનું ચરરવબંદુ દરેખાયું. તખતાપ્રયોગ પરતિરે પણ સારી પ્રગવત જોિા રળી. ગુજરાતી રંગરંચ પૌરાવણક, 
ઐવતિાવસક અનરે સારાવજક નાટકોથી ધરધરતો રહ્ો. તરેરાં િીર, કરુણ, શૃંગાર અનરે િાસયરસની છોળો ઊડતી 
િતી. ગુજરાતી રંગભૂવરની આ સરૃવધિ અનરે જિોજલાલી સજ ્મિારાં રોરબી આય્મ સુબોધ નાટક રંડળી, રુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક રંડળી, દરેશી નાટક સરાજ, આય્મનૈવતક નાટક સરાજ અનરે લક્રીકાનત નાટક સરાજ તથા રોટી 
અનરે નાની િાંકાનરેર તરેરજ પાવલતાણા ભવકત પ્રદશ્મકનો રોટો હિસસો િતો.

આ રંડળીઓએ પાડરેલી પ્રણાલીનરે અનુસરીનરે 1920 સુધીરાં બીજી બસો-ત્રણસો રંડળીઓ અવસતતિરાં 
આિી િતી. તરેરાંની ઘણીખરી બરે-ચાર િષ્મ કરે તરેનાથીયરે ઓછો સરય ચાલીનરે બંધ પડી ગઈ િતી.

(16)
આટલી બધી રંડળીઓ વબલાડીના ટોપની રાફક ફૂટી નીકળી તરેનું એક કારણ નાટક રંડળી કાઢિાનો 

વયિસાય લાભદાયક પ્રિૃવતિ છરે એિો ખયાલ રૂઢ થઈ ગયો િતો તરે છરે. રુંબઈરાં એ િખતરે પંદરરેક લાખની િસતી િશરે. 
તરેરાં બરે લાખ જ રેટલા ગુજરાતીઓ િતા. તરેરના રનોરંજન રાટરે વિવિધ નાટ્યસંસથાઓ સથપાતી િતી. લોકોની સથૂળ 
રુવચનરે પોષરે તરેિાં એક જ ધાટીનાં શૃંગાહરક સંઘષ્મપ્રધાન કરે િાસયરવસક નાટકો ભજિાતાં િતાં. ઊંચી રસિતિાિાળાં 
કલાતરક નાટકો દ્ારા લોકરુવચ ઘડિાનરે બદલરે િલકી રસિૃવતિનરે પોષરે અનરે સંિધદે તરેિાં નાટકો ભજિીનરે વિશાળ 
પ્રરેક્ષકિગ્મ રરેળિિા અનરે િધુ નરે િધુ કરાણી કરિા પર રોટાભાગના નાટકનો વયિસાય ચલાિનારાઓનું ધયાન 
િતું. િીસરી સદીના બીજ દાયકાથી આ િલણ િધતું ગયું. તરેનું પહરણાર એ આવયું કરે નાટકની સાહિવતયક તરેરજ 
તખતાની દૃવટિએ પ્રગવત થતી અટકી ગઈ અનરે પ્રજનો રોટો િગ્મ નાટક અનરે સાહિતય પરતિરે બધિરુવચ બનીનરે એ 



33

બંનરેનરે સથૂળ રનોરંજનના સાધન તરીકરે જોતો રહ્ો. નાટકનાં લખાણ અનરે તરેની ભજિણીનું ધોરણ નીચું જતું ગયું. 
નાટક નટનરે લક્ષરાં રાખીનરે લખાિા રાંડ્ાં. નટ નાટકનું રાધયર બનિાનરે બદલરે નાટક નટનું િાિન બનયંુ ! રાવલકો 
સિદેસિા્મ િતા. તરે કરાણી કરાિી આપરે તરેિાં નાટકો અનરે ગીતો પગારદાર લરેખકો પાસરે લખાિતા. ફરરાએશથી 
એક જ ઘરરેડનાં નાટકો લખાતાં અનરે વનવશ્ત ચોકઠારાં નાટકનું રંગવિતરણ થતું. આનરે લીધરે નાટકનું વયવકતતિ 
િણાતું િોય અનરે નાટ્યસજ ્મકનો તરેજોિધ થતો િોય તરેિા અનરેક પ્રસંગો બનતા. તરેણરે તખતાની સાથરે સાહિતયની 
પણ અિદશા કરી; કરેર કરે, સેંકડો નાટકોની િસતપ્રતો કાયરનરે રાટરે અપ્રવસવધિના અંધકારરાં ધકરેલાઈ જતાં સારાં 
સાહિવતયક ગુણિતિાિાળાં નાટકો પછી કદી ઉપલબધ થયાં નિીં. ગળાકાપ િરીફાઈ ચાલતી િોિાથી એક કંપનીનું 
નાટક બીજી કંપની ભજિી શકરે નિીં તરે રાટરે રાવલકોની આ નીવત િતી. જોકરે તરેર છતાં એક જ નાર અનરે વિષય 
ધરાિતાં અનરેક નાટકો એકથી િધુ કંપનીઓએ ભજવયાનાં સંખયાબંધ દૃટિાનતો છરે.

જૂની નાટ્યરંડળીઓના રાવલકો રુખયતિરે િરેપારી િગ્મના િતા. રુંબઈ ગુજરાતીના છોટાલાલ રૂળચંદ, 
આય્મનૈવતકના નકુભાઈ, શૅરદલાલ વપતિળિાળા શરેઠ િગરેરરે  તરેનાં દૃટિાંતો છરે. દયાશંકર, કાબરાજી, િાઘજીભાઈ, 
ડાહ્ાભાઈ જ રેિા કરેટલાક વશક્ષકો અનરે કરેટલાક કલાકારો પણ નાટક કંપનીના રાવલકો બનયા િતા. આ સંદભ્મરાં 
બાપુલાલ, રોતીરાર નંદિાણા, રૂળચંદરારા પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’ અનરે સોરાબજી કાત્રકનો ઉલરેખ કરી શકાય. 
તરેરાં બાપુલાલ અનરે સોરાબજી જ રેિા કરેટલાક સફળ પણ થયરેલ. નકુભાઈ, પોપટલાલ અનરે ઘરેલાભાઈ દલાલ જ રેિા 
વયિિારકુશળ રૅનરેજરોએ પણ સફળતાથી નાટક રંડળી ચલાિી િતી. આર છતાં આ રંડળીઓ પર િચ્મસ્ 
તો િરેપારની આંટીઘૂંટી અનરે નાટક કંપનીઓની ખટપટના પાિરધા િવણકબુવધિ ગૃિસથોનું જ રહ્ું િતું. નીિડરેલા 
કળાકારનરે પ્રલોભન આપીનરે પોતાની કંપનીરાં ખેંચી લાિિો, ઊગતા તરેજસિી નટનરે પૂરતો આશ્ય આપીનરે તૈયાર 
કરિો, પ્રરેક્ષકોના ગરા-અણગરાનરે ધયાનરાં રાખીનરે ખરેલરાં સરયસર ફરેરફાર કરાિિા, કળાકારોનરે કંપનીરાં 
જ કુટુબંની રાફક રાખિા, તરેરના હિતનું રક્ષણ કરિું, કટોકટીનરે િખતરે હિંરતભરેર ગુંડાતતિોનો સારનો કરિો, 
આવથ્મક ભીંસ િખતરે પણ કંપનીની શાખ જળિી રાખિી અનરે સૌથી વિશરેષ કંપનીના તરાર વિભાગો પર નજર 
રાખીનરે તરેરનું સુગ્થન (co-ordination) કરિું  એર અનરેકવિધ કારગીરી રાવલકોએ બજિિાની રિરેતી. નાટકની 
િસતપ્રત િાંચીનરે વયિસાયની દૃવટિએ ફરેરફાર કરિાનું અનરે કુશળ ગિૈયા નટના કંઠનો લાભ લરેિા અરુક પ્રકારનાં 
ગીતો રચિાનું સૂચન પણ તરેઓ નાટ્યલરેખક કરે ગીતકારનરે કરતા. નાટકના હરિસ્મલરાં રાવલક અચૂક િાજરી 
આપતા અનરે નાનારોટા તરાર કળાકારોનરે વનયવરત વશસતબધિ તાલીર અપાય તરેની ખાતરી કરી લરેતા. નાટકનો 
ખરેલ ચાલુ િોય તયારરે  પ્રરેક્ષકોનો પ્રવતભાિ જોિા-જણિા તરેઓ પ્રરેક્ષાગૃિરાં પણ ઉપવસથત રિરેતા. આર નાટકની 
અનોખી દુવનયાના રાિબર કરે આગરેિાનની સતિા ભોગિિા સાથરે તરેનરે કુશળતાથી વનભાિિાની જિાબદારી પણ 
આ જૂની રંડળીઓના રાવલકો અદા કરતા. અનરેક આસરાની-સુલતાનીની િચચરે નાટક રંડળીનો રાવલક કંપનીનરે 
ટકાિી રાખિાનો પ્રયતન કરતો. નાટક લોકવપ્રય થાય અનરે ધૂર કરાણી થાય તો કળાકારોનરે ભરેટસોગાદો અપાતી. 
વિદ્ાવિનોદ જ રેિી કંપની કોઈ િાર સપરેશયલ ટ્રરેન જોડાિીનરે કરાંચીની સફર કરતી તો લક્રીકાનત જ રેિી કંપની 
આવથ્મક ભીંસરાં આિતાં તરેના કળાકારો ત્રણ રહિના સુધી સિરેચછાએ પગાર ન લરેિાનું સિીકારરે  અનરે સફળતા 
રળરે તરેિા નાટકની પ્રતીક્ષા કરરે  એિું પણ બનયું છરે. પ્રવતવષ્ઠત કળાકાર કંપનીરાં ટકી રિરે તરે રાટરે રાવલક તરેનરે 
ભાગીદાર બનાિતો. અરુક િખણાયરેલ લરેખક કરે કળાકાર પોતાની વસવધિ પર રુસતાક રિીનરે રોટી હકંરત રાગતા 
અનરે ભવિષ્યનો લાભ વિચારીનરે રાવલક તરેની રાગણી પૂરી પણ કરતા. નાટકનો વયિસાય આર અનરેક ચડઊતરનાં 
જોખરો ધરાિતો િોિા છતાં રંડળીના રાવલકથી રાંડીનરે પડદા ખેંચનાર અદના સરેિક સુધીનાં સૌ નાટકના ખરેલના 
આનંદરોરાંચથી આકષા્મઈનરે તરેરાં ટકી રહ્ા િતા.
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(17)
ઓગણીસરી સદીના ઉતિરાધ્મ સુધી ભિાઈ, રારલીલા અનરે કથા-આખયાનથી રનોરંજન રરેળિતી ગુજરાતી 

પ્રજનરે રુંબઈરાં પાશ્ાતય પધિવતના નાટકનો સિાદ પિરેલિિરેલો રળો. નાટકનું િસતુ તરેની સાંસકૃવતક પરંપરાનરે 
સુસંગત િતું. િહરશ્ંદ્ર અનરે નળદરયંતી, દ્રૌપદીદશ્મન અનરે રારજનકીદશ્મન, બાણાસુરરદરદ્મન, સુરદાસ, પુંડવલક, 
નરવસંિ રિરેતો, વશિાજી, પ્રતાપ, વસરાજુદ્ૌલા, જ રેસલ-તોરલ, િોથલ-પદરણી – એર પૌરાવણક, ઐવતિાવસક 
કરે લોકસાહિતય યા દંતકથારાંથી લરેખકો િસતુ પસંદ કરતા. આરંભરાં પારસી લરેખકો અનરે નટો હિંદુ ધર્મનાં 
દરેિદરેિીઓ અનરે વિવધવિધાનની િાતો નાટકરાં ઉતારતા, પણ તરે પારસી સપશ્મિાળી િતી.

‘લક્િી’ અને ‘મિથ્યામભિાન’
દલપતરાર અનરે નર્મદરે ગુજરાતી અધયાસ ધરાિતી ભાષારાં પ્રથર નાટકો લખયાં િતાં. 1850રાં દલપતરારરે 

‘લક્રી’રાં ગ્ીક નાટક ‘પલુટસ’ની િાતા્મનરે ગુજરાતીરાં નાટક રૂપરે ઉતારી િતી અનરે સંિાદ ભિાઈની ઢબરે લખરેલા. 
તરેનો ‘સિાંગ’ પણ ભિાઈના ‘િરેશ’નું સરરણ કરાિરે. તરેરનું ‘વરથયાવભરાન’ નાટક રંગભૂવરનરે લક્ષરાં રાખીનરે 
લખાયરેલું. 1870ના અરસારાં એદલજી ખોરીના ‘રુસતર અનરે સોિરાબ’ નાટકના પ્રયોગથી વિકટોહરયા નાટક 
કંપની શરૂ થયરેલી. એ નાટકનાં ગીતો દલપતરારરે લખરેલાં. તરે પછી તરત ‘વરથયાવભરાન’ નાટક લખયું. તરે િખતરે 
રુંબઈરાં ત્રણ દીિાલિાળી રંગભૂવર (picture frame theatre)નો તરેરનરે પહરચય થઈ ગયો િતો. તરેથી તરે નાટકની 
પ્રસતાિનારાં ‘રુંબઈ જ રેિા શિરેરરાં નાટકનો ખરેલ કરિાની નાટકશાળા િોય’ એર લખરે છરે. લરેખકની દૃશયો અનરે 
રંગભૂવરની રચના વિશરેની સરજ ‘વરથયાવભરાન’ની બાંધણીરાં દરેખાય છરે. જીિરાર ભટ્નું પાત્રવચત્રણ, રંગલો, 
પાત્રોનું ‘તાતાથરેઈ તાતાથરેઈ’ સાથરે ‘આિણં’, વરયાંનું ફારસ, િસતુની સંકલપના, સંિાદોરાંથી ઊપસતી ચરેટિા, 
લોકોરાં પ્રચવલત ટચુકા, કિરેિતો, સરસયાઓ િગરેરરેનો ઉપયોગ : આ બધું બતાિરે છરે કરે દલપતરારરે ‘વરથયાવભરાન’ 
નાટકની રચના ગુજરાતના લોકનાટ્ય-ભિાઈના નરૂના પરથી કરી િતી. નાટકરાં િાવચક અનરે આંવગક અવભનયનરે 
રુકત અિકાશ રળરે તરેિું હક્રયાતતિ િોિા છતાં છરેક 1953 સુધી એ નાટકનો તખતાપ્રયોગ થયો નથી એ નિાઈ 
જ રેિું છરે. એર થયું િોત અનરે નાટ્યાતરક રજૂઆત, િાસયકટાક્ષ અનરે લોકરુવચનરે સરજનાર દલપતરારરે િધુ 
નાટકો લખયાં િોત તરેરજ ગુજરાતી રંગભૂવર એ રાગદે ગઈ િોત, તો ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરના વપતાનું 
પદ રણછોડભાઈનરે બદલરે દલપતરારનરે રળું િોત. એર બનયું િોત તો કદાચ ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરનો 
ઇવતિાસ જુદો જ િોત.

(18)
રણછોડભાઈનાં નાટકો

નાટ્યકાર રણછોડભાઈના ઉદય સાથરે ગુજરાતી રંગભૂવરનો ઇવતિાસ સંકળાયરેલો છરે. ભિાઈના ‘િરેશો’રાં 
થતા વનલ્મજ્જ ચરેનચાળા જોઈનરે રણછોડભાઈનરે ભિાઈ પર અણગરો આવયો અનરે વશટિ નાટકો રચિાની પ્રરેરણા 
થઈ. નાટ્યરચના પાછળ સંસકારવશક્ષણની તરેરની નરેર િતી. અરયા્મદ શૃંગારચરેટિારાં ઊતરી પડતાં ધંધાદારી 
નાટકોની વિરુધિરાં તરેરણરે ‘વનનદ્શૃંગારવનષરેધક’ નાટક લખયું  િતું. તરેની પ્રસતાિનારાં તરેરણરે નાટક દ્ારા લોકરુવચ 
અનરે લોકરાનસ કરેળિિાની અનરે વિદ્ાનોનો સિકાર સાધીનરે નાટકનું ધોરણ ઊંચું લાિી, તરે ટકાિી રાખિાની નાટક 
રંડળીઓનરે સલાિ આપી િતી. ભિાઈ પ્રતયરે સૂગ ધરાિનાર રણછોડભાઈના સૂચનથી ભિાઈ કરનાર તરગાળા 
કોરના કલાકારોનરે રુંબઈરાં ચાલતી નાટક રંડળીઓરાં અપનાિિારાં આવયા િતા.

રણછોડભાઈએ ચૌદ નાટકો લખયાં છરે : ‘જયકુરારીવિજય’, ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’, ‘તારારતી સિયંિર’, 
‘નળદરયંતી’, ‘પ્રરેરરાય અનરે ચારુરતી’, ‘બાણાસુરરદરદ્મન’, ‘રદાલસા અનરે ઋતુધિજ’, ‘િંઠરેલ વિરિાનાં કૂડાં 
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કૃતયો’, ‘િૈરનો િાંસરે િસયો િારસો’, ‘વનનદ્શૃંગારવનષરેધક’, ‘િહરશ્ંદ્ર’, ‘રાલવિકાવગ્નવરત્ર’, ‘રતનાિવલ’ અનરે 
‘વિક્રરોિ્મશીય’. ‘િહરશ્ંદ્ર’ (તવરળના અંગ્રેજી અનુિાદનો અનુિાદ) અનરે છરેલાં ત્રણ (સંસકૃત ઉપરથી) વસિાયનાં 
દસ તરેરનાં સિતંત્ર નાટકો છરે. રણછોડભાઈ સંસકૃત નાટ્યશાસ્તના અભયાસી િતા. સાથરે પારસી રંગભૂવરના સંપક્મનરે 
કારણરે પાશ્ાતય નાટ્યસિરૂપ પણ તરેરની નજર સરક્ષ િતું. પિરેલાં સંસકૃત શૈલીનાં અનરે પછીથી પાશ્ાતય શૈલીનાં 
નાટકો તરેરણરે લખયાં િતાં. ગુજરાતી નાટકની બાંધણી આ બંનરે શૈલીઓના નરૂના પરથી થયરેલી છરે.

‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’ રણછોડભાઈનું શ્રેષ્ઠ રૌવલક નાટક છરે. ‘િહરશં્દ્ર’ના પ્રયોગથી તરેરણરે રંગભૂવરની 
જરૂહરયાત પારખી લીધી િતી. પાશ્ાતય પધિવત અનુસાર કાય્મનરે ઉતિરોતિર આગળ િધારતા જઈનરે, તરેરણરે સંિાદ, 
ગીતો અનરે સંઘષ્મની યોજનાનો નાટ્યરચનારાં વિવનયોગ કરરેલો છરે. લવલતા અનરે નંદન, પંથીરાર, રાળી, વપ્રયંિદા, 
કક્મશા, કવજયાબાઈ, દંભરાજ િગરેરરે  પાત્રોનરે વયવકતગત વિવશટિતા આપિારાં પણ તરેરનરે ઠીક સફળતા રળી છરે. 
સંિાદરાં પાત્રાનુસારી ભાષા અનરે નાટ્યોવચત સચોટતા આરંભનાં નાટકોનરે રુકાબલરે પાછળનાં નાટકોરાં સારી 
સધાઈ છરે. તરેરાં વશટિ નરે સંસકારી ભાષાની સાથરે ગ્ારીણ અનરે તળપદું તતિ સારી પરેઠરે ભરેળવયું છરે. સિભાિની 
રૂખ્મતા અનરે દુટિતા નંદનકુરારના પાત્રનરે ગુજરાતી નાટકસાહિતયરાં વચરંજીિ બનાિરે છરે. ‘રૃચછકહટક’ના શકાર 
કરે શરેકસવપયરના ફૉલસટાફના સંસકારથી રણછોડભાઈનરે આ પાત્રની સંકલપના થઈ િોય એ બનિાજોગ છરે. નંદન 
‘વરથયાવભરાન’ના જીિરાર ભટ્ અનરે પછી આિનાર ‘િીણાિરેલી’ નાટકના ધરલા રાળીની નાતનો ગણાય.

‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’રાં નાછૂટકરે જ સંસકૃત છદંોનો ઉપયોગ થયો છરે. અિીંથી નાટકરાં રાગરાવગણીઓરાં 
ગાઈ શકાય તરેિાં ગીતોની પરંપરા શરૂ થાય છરે. બધાં પદ્ોનરે રથાળરે ‘રાગ કાવળગંડો’, ‘રાગ કલયાણનો વજલો, 
કરેરિાની ચાલ’ એિી નોંધો રૂકરેલી છરે. નંદનના વપતા દંભરાજ અનરે તરેના વરત્ર બુવધિસાગર િચચરે ‘રાગ રારુ કરે 
ગોડી’રાં સંિાદ ચાલરે છરે. દોિરા-ચોપાઈનો પણ યથાપ્રસંગ ઉપયોગ થયરેલો છરે. લવલત કરે રાવલની છદંનો પ્રયોગ 
કરુણ કરે શોકનું િાતાિરણ જરાિિા રાટરે થયરેલો છરે. રંગભૂવર પર એ રીતરે ભાિ કરે રસનરે ઉવચત િાતાિરણ 
જરાિિા રાટરે સંગીતનો વયિવસથત નરે િરેતુપૂણ્મ ઉપયોગ કરિાનો પ્રારંવભક પ્રયતન ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’રાં દરેખાય 
છરે. પદ્ોરાં કાવયતતિ નબળું િોય છરે. પ્રરાણભાન અનરે રસવિિરેક પણ ઓછાં છરે. લાંબાં પદ્ો કંટાળાજનક લાગરે 
છરે. સંિાદોરાં પણ દીઘ્મસૂવત્રતા િોય છરે. આર છતાં ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરના વિકાસના સીરાસતંભરૂપ 
આ નાટકરે, રણછોડભાઈની નાટ્યકાર તરીકરેની શવકતનો સિયોચચ ઉનરરેષ ઝીલીનરે, નાટક અનરે રંગભૂવરના વપતા 
તરીકરેના તરેરના વબરુદનરે ચહરતાથ્મ કયુું છરે.

(19)
‘કાન્તા’નો પ્ર્યોગ

લવલતાદુ:ખદશ્મક’ પછી ગુજરાતી નાટકનો નિો ઉનરરેષ ‘કાનતા’ દશા્મિરે છરે. ગંભીર નાટકનરે રવણલાલ 
નભુભાઈ વદ્િરેદીનું આ નાટક એક કોહટ આગળ લઈ જય છરે. જયવશખરી અનરે ભુિડના ઐવતિાવસક િૃતિાનતનરે 
બીજ રૂપરે લઈનરે, તરેરાં કલપનાથી પ્રતીવતકર ફરેરફાર કરીનરે અનરે પોતાનરે થયરેલ રૈત્રીની બરેિફાઈના અનુભિનરે લઈનરે 
આ નાટકની િસતુગૂંથણી કરી છરે. રવણલાલરે સંસકૃત અનરે અંગ્રેજી નાટકનાં કરેટલાંક ઉતિર તતિોનો ‘કાનતા’ની 
રચનારાં રોચક સરનિય કરી બતાવયો છરે. આરંભરાં રૂકરેલો વચત્રદશ્મનનો પ્રસંગ અનરે ત્રીજ અંકના ત્રીજ પ્રિરેશરાં 
સુરસરેનરે કાનતાના વિરિરાં કાઢરેલા ઉનરાદભયા્મ ઉદગારો અનુક્રરરે ‘ઉતિરરારચહરત’ અનરે ‘વિક્રરોિ્મશીય’ના તરેિા 
જ પ્રસંગોના કવિવચતિ પર પડરેલા સંસકાર બતાિરે છરે. િળી, સંસકૃત નાટકની રાફક અિીં પાત્રના રનોગતનરે સફુટ 
કરિા રાટરે, સંગ્ારભૂવર અનરે િનશ્ી જ રેિાં સથળોનું િાસતવિક વચત્ર ઉપસાિિા રાટરે કરે ‘આવયો વપ્રયરે ! ધીરજ 
ધાર વચતિરે’ જ રેિી પંવકત દ્ારા પાત્રની હક્રયાનરે નાટ્યાતરક િળાંક આપિા રાટરે કવિતાનો વિપુલ ઉપયોગ થયરેલો 
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છરે. નાટકરાં કવિતારસ પીરસિાની પ્રણાવલકા ગુજરાતીરાં દલપતરાર અનરે રણછોડભાઈથી શરૂ થઈ િતી. 
નર્મદ અનરે  નિલરારરે તરેનરે ચાલુ રાખી. રવણલાલરે સંસકૃત િૃતિોનો ઉપયોગ, પોતાના પુરોગારીઓના કરતાં િધુ 
નાટ્યોવચત રીતરે કરરેલો િતો. નાટકનો રસપ્રિાિ એ રીતરે પદ્ખંડો દ્ારા અખંડ િિરેતો રહ્ો છરે. આર છતાં 
નાટકની આંતરસંઘટના પાશ્ાતય ટ્રજૅ રેડીના નરૂના ઉપરથી કરરેલી છરે. કશી પણ પ્રસતાિના િગર નાટકનો આરંભ 
થયો છરે એ તો ઠીક, પણ ‘િૅમલરેટ’ કરે ‘રૅકબરેથ’ જ રેિી ટ્રજૅ રેડીનરે નજર આગળ રાખીનરે રવણલાલરે વચત્રદશ્મનથી 
વચતાપ્રિરેશ સુધીના પ્રસંગોરાં પસાર થતાં પાત્ર અનરે હક્રયાનરે ઉતિરોતિર િળ આપિાનો પ્રયતન કયયો છરે. કાનતા અનરે 
સુરસરેનના રુખરાં રૂકરેલા કાવયોદગાર ઘણંખરંુ તરેરના આંતહરક સંઘષ્મનરે િરેગ આપિારાં સિાયભૂત થાય છરે, જ રે 
પાશ્ાતય પધિવતનું અનુસરણ દશા્મિરે છરે. સંિાદોની ભાષાનરે પાત્રાનુસારી સપશ્મ આપિા જતાં ભીલ લોકોની ભાષારાં 
ચરોતરી, સોરઠી નરે સુરતી બોલીનું વરશ્ણ થઈ ગયું છરે. તરે વસિાયનાં પાત્રો રવણલાલની જ વશટિ, સંસકૃતરય અનરે 
ચરોતરી છાંટિાળી ભાષારાં બોલતાં િોય એર લાગરે છરે. એટલરે નાટક પંહડતશૈલીનું છરે એિી છાપ પ્રથર િાચનરે 
જ પડરે. ‘કુલીન કાનતા’ના તખતાપ્રયોગ રાટરે જરૂરી ફરેરફારો કરિા પડ્ા િતા. આ નાટકરાં સાહિવતયક સુગંધ 
પુરોગારીઓના કરતાં વિશરેષ રાત્રારાં અનુભિાય છરે. આ નાટકના પ્રયોગરે સાક્ષરોનરે રંગભૂવરની પ્રિૃવતિરાં રસ 
લરેતા કયા્મનો ઉલરેખ અગાઉ આિી ગયો છરે.

(20)
ડાહ્ાભાઈનાં નાટકો

ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરના વિકાસનું બીજુ ંસીરાવચિન ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજીનાં નાટકો છરે. તરેરણરે 24 
જ રેટલાં નાટકો ટૂકંા જીિનકાળ દરવરયાન લખયાં િતાં. તરેરાં પૌરાવણક (‘શાકુનતલ’, ‘સતી પાિ્મતી’, ‘ઉિ્મશી-અપસરા’, 
‘રારવિયોગ’ અનરે ‘લાક્ષાગૃિ’); ઐવતિાવસક (‘સતી સંયુકતા’, ‘િીર વિક્રરાહદતય’, ‘અશ્ુરતી’, ‘ભોજરાજ’, ‘તરુણ 
ભોજ’, ‘ભોજકુરાર’ અનરે ‘સતી પવમિની’); સારાવજક (‘ભગતરાજ’, ‘કરેસરહકશોર’, ‘મયુવનવસપલ ઇલરેકશન’ 
અનરે ‘રોહિનીચંદ્ર’) અનરે રજિાડી (‘સરદારબા’, ‘ઉરાદરેિડી’, ‘વિજયકરળા’, ‘તારાસુંદરી’, ‘વિજયવિજય’, 
‘િીણાિરેલી’ અનરે ‘ઉદયભાણ’) – એર ચાર િગ્મનાં નાટકોનો સરાિરેશ થાય છરે. નાટકની રચના અનરે રજૂઆત 
પરતિરે ડાહ્ાભાઈએ કરેટલીક વિવશટિ પ્રણાવલકાઓ દાખલ કરીનરે ગુજરાતી રંગભૂવરની વનજી પરંપરા દૃઢ કરી 
આપી છરે.

ડાહ્ાભાઈનરે પુરોગારીઓ પાસરેથી િાતા્મકથનની રીવતનું વનિરેદનપ્રધાન નાટક રળું િતું. વનિરેદનરાંથી તરે 
હક્રયા અનરે પ્રવતહક્રયા સુધી પિોંચરે છરે. વિદૂષકનરે વિદાય આપી િાસય રાટરે ઉપકથાની યોજના કરિા જ રેટલી કુશળતા 
દશા્મિીનરે છરેિટરે આંતહરક સંઘષ્મિાળા અનરે બોધ તથા રંજનની સરતુલા જળિતા, ટબૅલો અનરે વબઝનરેસનરે પુષ્કળ 
અિકાશ આપરે તરેિા – ‘‘દુવનયાના ગુણદોષનું યથાથ્મ દશ્મન કરાિરે તરેિા દપ્મણ’’ જ રેિા કાય્મપ્રધાન નાટકનો વિકાસ 
ડાહ્ાભાઈ સાધી શકયા છરે એ તરેરની વસવધિ છરે.

તરેરનાં પાત્રો ગુણદોષનાં પ્રતીક સરાં છરે. વિવિધ સતરનાં પાત્રોનરે એકસાથરે રરતાં રાખિાની ફાિટ તરેરનારાં 
િતી. પાત્રસજ ્મન પરતિરે તરેરનારાં રૌવલકતા િતી. સારાનયરાં સારાનય રાણસનરે નાટકરાં પાત્ર તરીકરે સથાન 
આપીનરે ગુજરાતી નાટકનું કલરેિર તરેરણરે પલટી આપયું છરે. પ્રરેરાનંદની રાફક વજિાતા જીિનનાં પાત્રો આપીનરે 
તરેરણરે એક નિી િૈવિધયપૂણ્મ સૃવટિ ઊભી કરી છરે. પ્રરેરાનંદ પૌરાવણક પાત્રોનરે સથાવનક રંગ આપીનરે તરેરના ગૌરિનો 
વિચાર કયા્મ િગર તરેરનરે પોતાના જરાનાનો રંગ આપતો. ડાહ્ાભાઈ પણ પૌરાવણક પાત્રોનરે સથાવનક રંગ આપતા. 
પ્રરેરાનંદની રાફક ડાહ્ાભાઈ પણ િસતુ પુરાણરાંથી લઈનરે તરેનું વનરૂપણ સરકાલીન સરાજની ભૂવરકા પર કરરે  છરે. 
‘રારવિયોગ’રાંની રંથરા રારાયણની દાસીના કરતાં ગુજરાતની પટલાણી જ રેિી િધુ લાગરે છરે. દશરથના પાત્રનું 
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ગૌરિ પણ જળિાતું નથી. તરેનરે નારીિશ થઈનરે આજીજી કરતો બતાવયો છરે ! રારસીતાનરે સારાનય પવતપતનીની 
જ રેર પરસપર ઘરેલાં કાઢતાં બતાવયાં છરે ! દક્ષ, નંદી અનરે વશિજીનો સંિાદ કોઈ નીચલા થરનાં રાણસો લડતાં િોય 
તરે રીતરે ગોઠવયો છરે.

કરેટલીક િાર ડાહ્ાભાઈનાં પાત્રો ઉપર અનય ગ્ંથોરાં આિતાં પાત્રોની અસર િરતાય છરે. ‘કરેસરહકશોર’રાં 
આરંભરે હકશોરની સિગતોવકત છરે તરેરાં ઝીણિટથી જોતાં સરસિતીચંદ્રની અસર જોિા રળરે. ‘ભગતરાજ’નું િસતુ 
રૉવલયરેરના નાટક પરથી લીધું છરે. આ નાટકરાં પ્રિસન-નાયક અનરે ખલનાયક બંનરેનરે ભગતરાજના એક જ પાત્રરાં 
સરાિી લરેિાની એક અનોખી પાત્રવચત્રણકલા તથા નાટ્યરીવતનાં દશ્મન થાય છરે. ડાહ્ાભાઈનું એ રૌવલક અપ્મણ છરે.

ડાહ્ાભાઈનાં રુખય પાત્રો કોઈ ભવય આદશ્મ અનરે ભાિનાઓના રંગરે ઘણંખરંુ રંગાયરેલાં િોય છરે. એરાં 
પુરુષ-પાત્રો િીરતાનાં અનરે સ્તી-પાત્રો િીરાંગનાઓનાં દ્ોતક છરે. આ પાત્રો સતય, ધર્મ, સદાચાર, પરોપકાર, પ્રરેર 
િગરેરરે  જીિનરૂલયોનો આગ્િ રાખરે છરે. વસધિાંતનરે ખાતર સાિસ ખરેડિાની, બવલદાન દરેિાની તરેરની તૈયારી િોય છરે. 
તરેરનારાં અજબ તરિરાટ િોય છરે. શારળનાં પાત્રોની જ રેર ડાહ્ાભાઈનાં રુખય પાત્રો સાિસશૂરાં િોય છરે. પછી 
તરે િીણા, ઉરા કરે રોહિની જ રેિાં સ્તી-પાત્રો િોય કરે ગંભીરવસંિ, ચંદ્રરાય, કલાજી જ રેિાં પુરુષ-પાત્રો િોય. આ પાત્રો 
પોતાનરે વશરરે  જ રે કાંઈ કાય્મ-પરાક્રરની જિાબદારી આિરે છરે તરેનરે પાર પાડીનરે જ જપંરે છરે.

તરેરનાં ગૌણ પાત્રોરાં સારંુ િૈવિધય જોિા રળરે છરે. ગવણકા, બાિા, ફકીર, ટિરેવલયા, બ્ાહ્મણ, વસપાઈ, િાવણયા, 
રાળી, દરજી, રોચી, ચારણ, પટરેલ, ઠગ, ધુતારા, દારૂહડયા, અફીવણયા િગરેરરે  વિવિધ થરનાં પાત્રોનો શંભુરરેળો 
તરેરનાં નાટકોરાં દરેખાય છરે. સરકાલીન સરાજના પ્રવતવનવધરૂપ આ પાત્રો, સારાં િોય કરે ખરાબ, સિાભાવિક લાગરે 
છરે. ‘ઉરાદરેિડી’ના રિંત અનરે બરે વશષ્યો, ‘તારાસુંદરી’ના બરે ઠગ, ‘ઉદયભાણ’નાં રોંઘી-જસાજી તથા દારૂહડયો 
રારદરેિ અનરે તરેનું રંડળ – આ બધાં ગૌણ પાત્રો છરે, પણ પ્રરેક્ષક તરેની સાથરે તાદાતમય અનુભિરે એિી જીિંતતા 
તરેરનારાં છરે. તરેરાંયરે સૌના વશરરોર-શો ‘િીણાિરેલી’નો ધરલો રાળી ડાહ્ાભાઈએ ગુજરાતી રંગભૂવરનરે આપરેલું 
આ પ્રકારનું વચરંજીિ પાત્ર છરે.

ડાહ્ાભાઈ સંસકૃત નાટકોના અભયાસી િોિા છતાં તરેરનાં નાટકોનાં પાત્રો પર રોટરે ભાગરે શરેકસવપયરનાં 
નાટકોનો પ્રભાિ વિશરેષ જણાય છરે. ‘િીણાિરેલી’રાં િીણા સોદાગરના િરેશરાં ઓઘડશાનાં કરતૂત પ્રગટ કરરે  છરે. 
તરેરાં પોવશ્મયાની અસર દરેખાય. એ જ નાટકરાં િીણા–અરરના સંિાદરાં ડરેવસડરૉના અનરે ઑથરેલોનો પ્રભાિ 
જોિા રળરે. ‘ઉરા-દરેિડી’રાં જ રેશળ-ઉરા ઉપર ‘ટ્રેલફથ નાઇટ’ની અનરે ‘ઉદય-ભાણ’ની ભાણીબા ઉપર ‘િરેમલરેટ’ની 
એફીવલયાની અસર િરતાય છરે. શરેકસવપયરનાં નાટકોનાં પાત્રોના નરૂના પરથી ડાહ્ાભાઈ પોતાનરે અનરે પોતાના 
જરાનાનરે જચરે એિાં પાત્રો સજ દે છરે. તરેથી એરાં પ્રભાિકતા ઉપરાંત સાહિવતયક સુગંધ અનુભિાય છરે.

ટૂકંા અનરે ધારદાર સંિાદો દ્ારા પાત્રના બાહ્ અનરે આંતહરક સંઘષ્મનરે ડાહ્ાભાઈ સચોટ રીતરે વનરૂપી શકરે 
છરે. તરેઓ પાત્રની રન:વસથવતનરે અનુરૂપ ગદ્ની છટા સંિાદરાં લાિરે છરે. શૃંગાર િોય તો લવલત છટા, િીર કરે રૌદ્ર 
િોય તો ઓજસ ગુણિાળી અનરે કરુણ િોય તો કોરળ છટાની તરેઓ સંિાદના ગદ્રાં જરાિટ કરરે  છરે. િાસયની 
જરાિટરાં તરેરણરે વિવશટિ સફળતા િાંસલ કરી છરે. સળંગ િાસયરસનું નાટક આપિાનરે બદલરે તરેરણરે રુખય નાટ્યરાં 
િાસયરવસક પાત્રો અનરે પ્રસંગોની ગૂંથણી કરીનરે પરેટા નાટક િાસયનું દાખલ કયુું. તરે પ્રથા પછી ધંધાદારી રંગભૂવરરાં 
રૂઢ થઈ ગઈ.

પાત્રની આંતહરક રથારણ, રાનસપલટો કરે તરેના ચાહરત્રના વનદશ્મનરૂપ ગુપ્ત નરેર બતાિતી એકોવકતઓ 
ડાહ્ાભાઈએ નાટકરાં પ્રયોજી છરે, જ રે લાંબી કરે કંટાળાજનક બનિાનરે બદલરે હક્રયાસભર અનરે લય નરે પ્રાસયુકત 
િાકયરચનાિાળી િોિાથી પ્રરેક્ષકનરે સાદ્ંત જકડી રાખરે છરે.
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નાટકના ગદ્નું પોત ડાહ્ાભાઈ સુધી આિતાં બરાબર બંધાય છરે. નાટ્યોવચત સંઘષ્મનરે યથાથ્મ વયકત કરતી 
પાત્રોવચત ભાષા ડાહ્ાભાઈનાં નાટકોરાં પ્રભાિક નીિડરે છરે. પ્રાસ, લય, સરતોલ િાકયબંધ અનરે ઉચચારસૌષ્ઠિ 
તથા ઉચચારસૌકય્મના ગુણોિાળી ભાષા તરેરનરે સિજવસધિ છરે. આલંકાહરક ભાષાનો તરેરણરે વિપુલ ઉપયોગ કરરેલો 
છરે. આ આલંકાહરક ભાષાનો પ્રભાિ રુગધ પ્રરેક્ષકો પર પડ્ા વિના રિરેતો નથી. એક જ િાતનરે જુદી જુદી રીતરે 
રલાિી રલાિીનરે કરે આથો ચડાિીનરે કિરેિાની નાટકી (theatrical) પધિવત ગુજરાતી તખતા પર તરેરણરે પ્રચવલત 
કરી. પછી એની પરંપરા બંધાઈ અનરે વયિસાયી રંગભૂવરએ પ્રરેક્ષકોનરે આકષ્મિાના કીવરયા તરીકરે એનો ઉપયોગ 
કયયો. તરેથી નાટકનરે અનરે રંગભૂવરનરે નુકસાન પણ થયું છરે. એ હદશારાં પ્રથર પ્રયાણ કરનાર ડાહ્ાભાઈની એ 
રયા્મદા િતી. ગદ્નરે નાટ્યકક્ષાએ પિોંચાડિા જતાં અવતરંવજતતા (melodrama) અનરે અવતશયોવકતના તરેરાં દોષો 
પ્રિરેશી ગયાનું િરતાય છરે. ડાહ્ાભાઈના રૃતયુ પછી વયિસાયી રંગભૂવરના જડ ચોકઠાના રુખય અંગ રૂપરે ભાષાની 
ઝડઝરક અનરે કૃવત્રર િાવગરતા ગણાયાં તરે ડાહ્ાભાઈના જીિતાં એટલાં આગળ આવયાં નિોતાં – જોકરે એ ખારી 
રણવજતરાર જ રેિા વિચક્ષણ વિિરેચકની નજર બિાર રિી નિોતી.

ઉદૂ્મ નાટકોની અસરથી બરેતબાજીનો પ્રયોગ ગુજરાતી રંગભૂવરએ અપનાવયો િતો. પાત્રો સારસારા પડકારા 
કરરે  અનરે ગદ્સંિાદ પરથી પદ્ ઉપર આિીનરે ઢાલ-લાકડીના દાિ જ રેિી બરેતબાજી ચલાિરે  એ રીતરે નાટકના સંિાદ 
યોજિાની સૂચના નાટકના લરેખકનરે કંપનીના રાવલકો આપતા. ગુજરાતી રંગભૂવર પર એની દૃઢ પ્રણાવલકા બંધાઈ 
ચૂકી િતી. ડાહ્ાભાઈ પછી એનરે સપટિ આકાર રળો અનરે તરેની અવતશયતા લગભગ િાસયાસપદ કોહટ સુધી 
પિોંચી. ડાહ્ાભાઈનાં નાટકોરાં આ બરેતબાજીની આછી શરૂઆત જોિા રળરે છરે. ડાહ્ાભાઈએ િાસય અનરે શૃંગારના 
વનરૂપણ રાટરે જ રે યુગલ-ગીતો યોજયાં છરે તરે આ બરેતબાજીના પૂિ્મજ જ રેિાં લાગરે છરે.

ડાહ્ાભાઈનાં નાટકોના સંિાદોરાં સંસકૃતરય ભાષાનરે બદલરે પહરવચત તળપદી ભાષાનો રણકો વિશરેષ 
સંભળાય છરે. તરેથી પ્રરેક્ષકના રનરાં નાટકની િાત સચોટ બરેસી જય છરે. તરેરણરે તળપદા શબદો, રૂઢપ્રયોગો, 
કિરેિતો  લોકોવકતઓનો બિોળો ઉપયોગ કરરેલો છરે. િાઘજીભાઈની રાફક ડાહ્ાભાઈએ પણ ગરબા-રાસનો 
પ્રયોગ નાટકરાં કરરેલો છરે. લોકગીતો અનરે ભજનોનો ઉપયોગ પણ તરેરાં વિપુલ પ્રરાણરાં છરે. નરવસંિ, રીરાં અનરે 
દયારારનાં ભજનો આખાં નરે આખાં પાત્રના રુખરાં રૂકયાં છરે. ‘િીણાિરેલી’ અનરે ‘અશ્ુરતી’રાં લોકકથા અનરે 
કવિત તથા સાખીનો ઉપયોગ કરીનરે નાટ્યકારરે  સચોટ અસર વનપજિી િતી. નાટકોનરે તળપદી ભાત આપિારાં 
નીચલા રધયરિગ્મરાંથી આિતાં ઉપનાયક અનરે ઉપનાવયકા િચચરેના િાતચીવતયા ઢબના સંિાદો ધયાન ખેંચરે છરે. 
િાતચીવતયા ઢબની ભાષાનરે સંિાદરાં ઢાળતી િખતરે નાટકના હક્રયાતતિનરે ટકાિી રાખિા રાટરેની વિવશટિ કલાસૂઝ 
ડાહ્ાભાઈરાં િતી. ‘ભગતરાજ’, ‘કરેસરહકશોર’,  ‘સરદારબા’, ‘રોહિનીચંદ્ર’ િગરેરરે  નાટકોરાં તરેનાં જોઈએ તરેટલાં 
દૃટિાંતો રળી શકરે તરેર છરે.

આ વિવશટિતાનો ગરેરલાભ ડાહ્ાભાઈનાં નાટકોનરે નથી રળો એર નિીં. તળપદી ભાતની ઉવકતઓ 
અનરે રૂઢપ્રયોગો તરેરના નાટકનરે અનરેક િાર પ્રાકૃતતારાં ઉતારી દરે છરે. પછીથી ગુજરાતી રંગભૂવર પર કૃવત્રર, 
અલંકારપ્રચુર અનરે પોલી ભાષાનો પ્રયોગ વયિસાયી નાટ્યકારો વિશરેષ કરતા રહ્ા તરે, ડાહ્ાભાઈની નાટ્યશૈલીની 
સફળતા જોઈનરે, તરેનરે જ વિિરેક િગર િળગી રિીનરે, તરેનો તરેરણરે અવતરરેક કયયો તરેનું પહરણાર છરે. આ ગંભીર 
ખારીનરે કારણરે વયિસાયી રંગભૂવર પર ભજિાતું નાટક સાહિતયક્ષરેત્રથી દૂર િડસરેલાયું. ડાહ્ાભાઈનો ઉદ્ રેશ એટલી 
િદ સુધી નાટ્યભાષાનરે નાટકી બનાિિાનો નિોતો. પાછલાં િષયોરાં લખરેલાં નાટકોરાં િાવગરતા છોડીનરે નાટ્યોવચત 
ગદ્નો આશ્ય લરેિાનું િલણ  તરેરનારાં પ્રગટ થયું િતું; પરંતુ એ િલણ રંગભૂવર પરના પ્રયોગો રૂપરે રૂત્મતા પારરે 
તરે પિરેલાં તરેરનું અિસાન થયું. પહરણારરે, તરેરનાં નાટકોએ ઊભી કરરેલી ધાટી પછીનાઓનરે રાટરે પરંપરા બની ગઈ.

ડાહ્ાભાઈની વિદાય સાથરે ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવરનો એક રિતિનો તબક્ો પૂરો થાય છરે. ઉદૂ્મ અનરે 
પારસી રંગભૂવર પર જોશીલા સંિાદો, ધરકભયા્મ િોકારા-પડકારા અનરે બરેતબાજી જ રેિાં તતિોનું પ્રાધાનય ગુજરાતી 



39

રંગભૂવર પર કાર કરતા લોકોએ જોયું િતું. પ્રરેક્ષકોની રુવચનરે િશ થિાનું િલણ ધરાિતા આ વયિસાયીઓએ 
ધંધારાં ટકી રિરેિા રાટરે ઉદૂ્મ અનરે પારસી તખતાના અનુકરણ રૂપરે પણ કૃવત્રર અનરે આડબંરી નાટ્યશૈલી અપનાિી 
િતી એ પણ સાથરે નોંધિું ઘટરે.

(21)
ડાહ્ાભાઈ તરેરના પુરોગારી િાઘજીભાઈ અનરે રણછોડભાઈની રાફક ઘણંખરંુ પોતરે લખરેલાં નાટકો ભજિતા. 

સિપ્રવતભાથી તરેઓ પ્રભાિક નાટ્યશૈલી – લરેખન અનરે અવભનયનની – ઉપજિી શકયા િતા. તરેરના જીિનકાળ 
દરવરયાન નાટક અનરે રંગભૂવર િચચરે, નાટ્યરંડળી અનરે સાહિતયકાર િચચરે સુરરેળ ચાલી રહ્ો િતો. તરેરના 
અિસાન પછી નાટક અનરે રંગભૂવર િચચરે ધીરરે ધીરરે િધુ નરે િધુ અંતર પડતું ગયું. નાટક રંડળીઓના રાવલકોની 
નજર હટહકટબારી પર િધુ િોિાથી તરે સાહિતયકારોનાં નાટકો ભજિિાની હિંરત કરી શકયા નહિ. રણછોડભાઈનું 
‘િહરશ્ંદ્ર’ નાટક જોઈનરે ખુલરે રોંએ રડનાર સંિરેદનશીલ પ્રરેક્ષક કવિ નિાનાલાલ પર ડાહ્ાભાઈનાં નાટકોનો પણ 
ઊંડો પ્રભાિ પડ્ો િતો. ડાહ્ાભાઈના અિસાનના અરસારાં જ કવિ શ્ી નિાનાલાલરે ‘ઇનદુકુરાર’રાં અપદ્ાગદ્નો 
પ્રયોગ કયયો િતો, તરે ‘તારાસુંદરી’ કરે ‘િીણાિરેલી’ જ રેિાં નાટકો જોઈનરે થયો િોય તો નિાઈ નિીં. પ્રો. વત્રભુિનદાસ 
ગજ્જરની પ્રરેરણાથી કવિએ વયિસાયી રંગભૂવર રાટરે ‘જયા અનરે જયંત’ નાટક લખરેલું. એ જ િષદે  (1914) 
‘રાઈનો પિ્મત’ નાટક પણ તખતા રાટરે લખાયું િતું; છતાં બરેરાંથી એકરેય નાટક ભજિિાની ઇચછા ધંધાદારી નાટક 
રંડળીઓએ એ િખતરે દશા્મિી નિોતી.

આ પહરવસથવતની ફહરયાદ ગુજરાતી રંગભૂવર પ્રતયરે ઉતકટ ભવકત ધરાિનાર બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકરરે  અનરે 
ગુજરાતની અવસરતાના હિરાયતી રણવજતરાર િાિાભાઈએ કરી િતી. કનૈયાલાલ રુનશી અનરે ચંદ્રિદન રિરેતાનું 
આગરન થયું તયારરે  પુન: તખતાનરે યોગય સાહિતયતતિ ધરાિતાં નાટકો સુલભ થયાં;  પરંતુ બરેરાંથી એકરેય લરેખકની કોઈ 
કૃવત વયિસાયી નાટક રંડળીઓએ ભજિી નથી. રુનશી અનરે ચંદ્રિદનનાં નાટકોએ નાટ્યાતરક (dramatic) અસર 
ઉતપનિ કરિા રાટરે િાસતવિક અનરે સિાભાવિક રંગત જરાિરે તરેિું ગદ્ વિકસાવયું. એ ક્ષરેત્રરાં નિો જ યુગ બરેઠો િોય 
એિી છાપ રુનશી અનરે ચંદ્રિદનનાં નાટકોએ ઊભી કરી. તયારથી નિી રંગભૂવરનો આરંભ થયો ગણાય. પરંતુ તયાં 
વયિસાયી રંગભૂવરની પ્રિૃવતિનું પૂણ્મવિરાર આવયું નથી. 1920 સુધી અનરે તરે પછી પણ ગુજરાતી નાટક રંડળીઓ 
દ્ારા જૂની પરંપરાનરે અનુસરીનરે એક જ ઢબની રચના અનરે રજૂઆતિાળાં સંખયાબંધ નાટકો ભજિાતાં રહ્ાં છરે.

સાહિતય અનરે રંગભૂવરની પરસપર વિરુખતાએ નૃવસંિ વિભાકર જ રેિા નાટક અનરે સાહિતયની સાચી પરખ 
કરનારા વિદગધ વિદ્ાનનરે ક્ષુબધ કરી દીધા. 1909રાં રાજકોટ ખાતરે ત્રીજી ગુજરાતી સાહિતય પહરષદ ભરાઈ 
તયારરે  વિભાકરરે  ‘નૂતન ગુજરાતનરે કરેિા સાહિતયની અપરેક્ષા છરે ?’ એ વિષય પર બોલતાં તરે િખતની ગુજરાતી 
‘રંગભૂવરની અધોગવત’ વિશરે કડક ટીકા કરી િતી. પછી અરુક અરુક સરયનરે અંતરરે  આ પ્રશ્ની ચચા્મ થતી 
રિી અનરે સાહિતયવિચારક રંડળો આપણા લરેખકરાં અનુભિની ઓછપ છરે, તખતાની સૂઝ નથી, સજ ્મનબળની 
અછત છરે, તરેનારાં નાટ્યલરેખન રાટરે જરૂરી અભયાસ અનરે અિલોકનની ઊણપ છરે, જીિનરાં નાટ્યાતરક સંઘષ્મ 
જોિા રળતો નથી િગરેરરે  િગરેરરે  વનદાન કરીનરે છૂટાં પડરે છરે; પણ કશું નક્ર પહરણાર આિતું નથી. ધંધાદારી નાટક 
રંડળીઓના કણ્મધારો અનરે કળાકારો તો સરય સાથરે તાલ વરલાિિા જ રેટલી પણ જગૃવત બતાિતા નથી.

(22)
ન્મસંહ મિભાકરનાં નાટકો

નૃવસંિ વિભાકરરે  નાટ્યપ્રિૃવતિરાં આિરેલી સથવગતતાનરે તોડિા નિા યુગના પ્રશ્ોનરે કરેનદ્રરાં રાખીનરે નાટકો 
લખયાં. તરેરણરે વયિસાયી નાટ્યકારોથી જુદા પડીનરે ‘સૃવટિલીલાનું આબરેિૂબ વચત્ર’ ઉપસાિી આપિા રાટરે નિી 
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શૈલીનાં નાટકો રચી આપયાં. શરૂઆત 1914રાં ‘વસધિાથ્મ-બુધિ’થી કરી, જ રે આય્મ નાટક સરાજ રે ભજવયું િતું. પછી 
કોઈ ખયાત િસતુનરે લીધા િગર સિકવલપત કથાનકિાળાં નાટકો આપયાં. 1915રાં લખરેલ ‘સનરેિસહરતા’રાં સિાતંત્રય 
રાટરે લડત ચલાિતી સ્તી કરેનદ્રરાં છરે. રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ બાપુલાલ–જયશંકરની જોડી દ્ારા તરે નાટકનરે 
સચોટ ઉઠાિ આપયો. પછી એ જ કંપનીએ સિરાજયની ભાિના વયકત કરતું ‘સુધાચંદ્ર’ (1915) અનરે િોરરૂલ 
લીગની ચળિળનરે અનુલક્ષીનરે રચાયરેલું ‘રધુબંસરી’ (1917) નાટક રજૂ કયુું. ઉતિર હદગદશ્મન, રોિક અવભનય અનરે 
સંગીતનરે લીધરે સફળ થયરેલું ‘રધુબંસરી’ રુંબઈરાં બરે િષ્મ એકધારંુ ચાલયું િતું; પછી લખાયરેલું રજૂરોની જગૃવતનરે 
વિષય બનાિતું ‘રરેઘરાવલની’ (1918) અનરે લક્રીકાંત નાટક સરાજ રાટરે લખરેલું, ભારતરુવકતની ભાિનાનો બોધ 
કરતું ‘અબજોનાં બંધન’ એ બંનરે નાટકો વનષ્ફળ ગયરેલાં. િળી રંગભૂવરના ઉધિાર રાટરે તરેરણરે ‘રંગભૂવર’ ત્રૈરાવસક 
શરૂ કરરેલું. પણ તરે એક િષ્મથી િધુ ચાલયું નિીં. તરેરણરે નાટકોની પ્રસતાિનાઓરાં સરકાલીન વયિસાયી રંગભૂવર 
વિશરે સરીક્ષાતરક લરેખો લખીનરે વયિસાયીકરણ, વનરક્ષરતા, તરેજોદ્ રેષ, સનસનાટી અનરે અણઆિડતથી સબડતી 
તતકાલીન રંગભૂવર પ્રતયરે નારાજગી પ્રગટ કરી િતી. 37 િષ્મની િયરે અકાળરે થયરેલા તરેરના અિસાનથી, રંગભૂવરનરે 
નાટ્યવશક્ષણનું કરેનદ્ર બનાિિાનું તરેરનું સિપનું સાકાર થયું નહિ. તરેર છતાં, 1913થી 1923ના ગાળાના સજ ્મક 
સાહિતયકાર અનરે જગૃત સંસકારપુરુષ તરીકરે નૃવસંિ વિભાકરનું પ્રદાન આ ક્ષરેત્રરાં રિતિનું ગણાય તરેર છરે.

વિભાકરરે  જૂની રંગભૂવરના લરેખકો અનરે રાવલકોનરે નિાં પહરબળો ઝીલીનરે પ્રગવત સાધિા અનુરોધ કયયો, પણ 
હટહકટબારીની સફળતા રાટરે ગળાકાપ િરીફાઈરાં પડરેલી નાટક રંડળીઓએ તરેરની શીખ કાનરે ધરી નહિ. સૌરાં 
સાહિતય નરે સંસકારની નજીક ગણાતી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી પણ તરેરાં અપિાદરૂપ નિોતી. રંગભૂવર અનરે 
સાહિતય એકબીજથી વિરુખ થઈ ગયાં.

(23)

ઍિેટર પ્રિ્મત્
જૂની રંગભૂવરની રીતરસરો સારરે વિરોધનો િંટોળ જગાડનાર ‘ઍરરેટર’ નાટ્યપ્રિૃવતિ 1920ના અરસારાં 

રુંબઈ અનરે અરદાિાદરાં શરૂ થઈ ચૂકી િતી. રુંબઈરાં ચંદ્રિદન રિરેતાએ અનરે અરદાિાદરાં જયવનત દલાલરે 
તરેનું નરેતૃતિ લીધું િતું. બીજી બાજુ આ બધાથી અસપૃશય રિીનરે વયિસાયી નાટક રંડળીઓનું કાર ધરધોકાર 
ચાલતું િતું. સંખયાબંધ નાટકો ભાડતૂી લરેખકોની કલરરાંથી ટપકતાં િતાં; પરંતુ તરેરાંથી ભાગયરે જ કોઈ નાટક 
રુહદ્રત સિરૂપરાં પ્રગટ થતું િતું. કરેિળ તખતા પર રજૂ કરિા રાટરે ફરરાઇશથી લખાયરેલાં આ નાટકોની સાહિવતયક 
ગુણિતિા નહિિત્ િતી. સાહિવતયક દૃવટિએ નોંધપાત્ર િોય એિાં નાટકો પણ કદી પ્રકાશરાં આવયાં નહિ. તરેથી 
રંગભૂવર પર ભજિાયરેલાં સારાં નાટકો સાહિતયક્ષરેત્રરાં પ્રિરેશી શકયાં નહિ તરે ગુજરાતી સાહિતય અનરે રંગભૂવરના 
ઇવતિાસની એક અતયંત કરનસીબ ઘટના છરે. એનાથી િધુ દુ:ખદ ઘટના એ કરે શવકતશાળી લરેખકો નાટક 
રંડળીઓના રાવલકોના પગારદાર નોકર બનીનરે િરેચાઈ ગયા િતા. રૂળશંકર રૂલાણી, રવણલાલ ‘પાગલ’, નથુરાર 
સુંદરજી શુકલ, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, કવિવચત્રકાર ફૂલચંદ શાિ, પરરાનંદ ત્રાપજકર, ‘િૈરાટી’, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ અનરે 
જરન જ રેિા પ્રવતભાશાળી લરેખકોએ નાટક રંડળીઓનરે સરૃધિ કરીનરે જીિતી રાખરે તરેિાં નરે તરેટલાં નાટકો આપયાં; 
નાટક સફળ જય તો યશ રાવલકનરે અનરે નટ-હદગદશ્મકનરે રળરે અનરે વનષ્ફળ જય તો અપયશ લરેખકનરે રળરે એિી 
દયાજનક વસથવત જૂની રંગભૂવરના લરેખકોની િતી.

(24)
વિવિધ રસ અનરે શૈલીનાં કલાતરક રચના ધરાિતાં ઉચચ કોહટનાં નાટકો રજૂ કરીનરે પ્રરેક્ષકોની રુવચનરે 
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સંસકારિાનરે બદલરે પચાસ-સાઠ િષ્મ પિરેલાં બંધાયરેલી સથૂળ રુવચનરે િશ થઈનરે એક જ પ્રકારનાં અણઘડ શૈલીનાં 
નાટકો રજૂ કરિાનો આગ્િ રંડળીના રાવલકોનો રિરેતો. તરેરની યોજના પ્રરાણરે નાટકના રુખય રસનો ભાગ એક 
લરેખક લખરે, ફારસનો ભાગ બીજો લખરે અનરે ગીતો િળી ત્રીજો લખરે એિી વયિસથા ઘણી િાર થતી. નાટક લખાયા 
પછી નટ અનરે પ્રરેક્ષકનરે ધયાનરાં રાખીનરે તરેની ચકાસણી રાવલક કરરે , તરેની સૂચના પ્રરાણરે લરેખકરે ફરેરફાર કરિાના 
રિરે; પછી તરે ફરેરફાર ઉવચત છરે કરે નહિ તરે ભાગયરે જ જોિાતું. એક લરેખકરે લખરેલું નાટક બીજી કંપનીનો લરેખક સુધારરે  
એિું પણ બનતું; દા. ત., નથુરાર સુંદરજી શુકલરે લખરેલું ‘સૌભાગયસુંદરી’ રૂળશંકર રૂલાણીએ સુધારરેલું અનરે રુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક રંડળીએ ભજિરેલું.

સાહિતયગુણ ધરાિતા નાટકરાં સસતા રનોરંજન રાટરે ફરેરફાર કરિાનું સૂચન કરનારનરે સિરાની નાટ્યસજ ્મકનો 
કરેિો પ્રવતભાિ રળરે તરેનો દ્ોતક દાખલો ‘કાનત’ના નાટક ‘જવલર ટવુલયા’નો છરે.  1910ના અરસારાં કવિ ‘કાનત’નું 
‘જવલર ટવુલયા’ નાટક દરેશી નાટક સરાજ રે ભાિનગરના રિારાજની ઇચછાથી ભજિરેલું. હદગદશ્મક નંદિાણા અનરે 
રૅનરેજર નકુભાઈ કવિનરે તયાં ગયા અનરે નાટકનો એક સીન સુધારી આપિા વિનંતી કરી. ‘કાનતરે’ બંનરેનરે સાંભળા 
પછી રૂરનાં બારણાં બંધ કયાું  અનરે ધોકો લઈનરે ઊઠ્ા નરે ધોકો ઉગારીનરે બોલયા, ‘‘તરારી રાના નાટહકયાઓ, 
ઊભા રિો, આ ધોકાથી તરનરે બંનરેનરે સુધારી દઉં છુ.ં એક વિદ્ાન લરેખકનરે તરરે સીન સુધારિાની સલાિ આપો 
છો ?’’ આ સાંભળીનરે નંદિાણા અનરે નકુભાઈ બારણં ખોલીનરે જીિ લઈનરે ભાગયા. કિરેિાય છરે કરે આ ઘટના પછી 
નાટક કંપનીઓ વિદ્ાન નાટ્યકારોનાં નાટકો ભજિિા લરેતી નહિ.9

કળાકારોની જ રેર વયિસાયી રંડળીઓના લરેખકો પણ એક કંપનીરાંથી બીજી કંપનીરાં જતા; તરેર છતાં 
અરુક કંપનીઓ સાથરે, અરુક લરેખકો લાંબા સરય સુધી જોડાયરેલા રિરે એિું પણ બનતું; દા. ત., રૂળશંકર રૂલાણી 
રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી સાથરે, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી લક્રીકાંત નાટક સરાજ સાથરે, ફૂલચંદ શાિ રોરબી આય્મ 
સુબોધ નાટક રંડળી સાથરે, ‘જરન’ રૉયલ નાટક રંડળી સાથરે ઘણંખરંુ રહ્ા િતા. જોકરે તરેરનાં નાટકો એકથી 
અવધક કંપનીઓરાં ભજિાતાં િોય એિું પણ બનતું.

િમણલાલ ‘પાગલ’
રવણલાલ ‘પાગલ’નાં ત્રણ-ચાર નાટકો એકસાથરે ચાર વથયરેટરોરાં ચાલતાં. દરેશી નાટક સરાજ રે છોટાલાલ 

રૂખદરેિનું ‘સતી દરયંતી’ ભજિરેલું. તરેરાં રવણલાલરે કરરેલી ‘પાગલ રાજ’ની ભૂવરકા એિી પ્રભાિક નીિડી કરે 
રવણલાલનું નાર ‘પાગલ’ પડી ગયું. તરે પ્રિસન લખિારાં કુશળ િતા. ‘પાગલ’ની કલરરાં એિો જદુ િતો કરે 
કોઈ કંપની દરેિારાં િોય નરે ડબૂતી િોય તરે તરેરનું નાટક ભજિરે તો કંપની તરી જય ! રનરોજી રવણલાલનો 
કંપનીઓ સાથરેનો વયિિાર એિો તરંગી અનરે અવયિવસથત રિરેતો કરે કંટાળીનરે એક િાર આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, 
લક્રીકાનત અનરે દરેશી નાટક સરાજ – એ ત્રણરેએ વસવનડકરેટ કરીનરે એિું નક્ી કયુું કરે કવિ ‘પાગલ’નું નાટક લરેિું 
નિીં. કવિ ‘પાગલરે’ પારસી ઇમપીહરયલ વથયરેહટ્રકલ કંપનીનરે ‘િીરગજ ્મના’ નાટક આપયું. બરે પ્રયોગરાં જ કંપનીનો 
ખચ્મ નીકળી ગયો. ત્રીજ રે હદિસરે કવિ વિકટોહરયા, બાલીિાલા અનરે ભાંગિાડી વથયરેટરરે  ફરિા નીકળા અનરે પહરણારરે 
વસવનડકરેટ તૂટી ! એ િખતરે એિું કિરેિાતું કરે, ‘દુવનયા કરેિી િોિી જોઈએ’ એ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનાં નાટકોરાં િોય, પણ 
‘દુવનયા કરેિી છરે’ એ ‘પાગલ’નાં નાટકોરાં િોય ! ‘પાગલરે’ સોથી અવધક નાટકો લખયાં છરે. તરેરના છરેલા નાટક 
‘અવભલાષા’રાં વસનરે અવભનરેત્રી શાનતા આપટરેએ અવભનય કયયો િતો.10

પ્રભુલાલ મવિિેદી
પ્રભુલાલ વદ્િરેદી ‘નાટ્યરિવષ્મ’ તરીકરે જણીતા િતા. 1915ના અરસારાં કરાંચીરાં આય્મનૈવતક નાટક 

9. ‘ફલૅશબૅક’, રવસકલાલ િકીલ, પૃ. 45
10. ‘ગુજરાતી વથયરેટરનો ઇવતિાસ’, િસરુખ બારાડી, પૃ. 69
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સરાજનરે ‘દરેિી િતસલા’ નાટક આપીનરે એ ક્ષરેત્રરાં તરેરણરે પ્રથર પ્રિરેશ કરરેલો. તરેરણરે લખરેલા ‘રાલિપવત રુંજ’ 
નાટકથી લક્રીકાનત કંપની તરી ગઈ. ‘હૃદયના શુધિ પ્રરેરીનરે વનગરનાં જ્ાન ઓછાં છરે’ અનરે ‘એકસરખા હદિસ 
સુખના કોઈના જતા નથી’ – એ ગીતો ઘરેર ઘરેર ગિાતાં થઈ ગયાં. તરેરનાં ‘િડીલોના િાંકરે’ અનરે ‘સંપવતિ રાટરે’ – 
એ નાટકો ગુજરાતના ગારરેગાર ભજિાયાં િતાં. 1941રાં ‘િડીલોના િાંકરે’ના 270 પ્રયોગો એકધારા થયા િતા. 
ધંધાદારી નાટક રંડળીઓના લરેખકોરાં શ્રેષ્ઠ પ્રભુલાલ છરે. તરેરનું ‘વિદ્ાિાહરવધ ભારવિ’ વિશરેષ સાહિવતયક સતિ 
ધરાિરે છરે. 1961રાં તરેરનરે ભારત સરકાર તરફથી શ્રેષ્ઠ નાટ્યકારનો ઍિૉડ્મ રળો િતો.

િૂળશંકર િૂલાણી
રૂળશંકર રૂલાણી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં નકલ ઉતારનાર તરીકરે દાખલ થયરેલા. તરેરની 

કવિતિશવકતએ તરેરનરે કંપનીના કવિ તરીકરે બઢતી અપાિરેલી. ‘રાજબીજ’ તરેરનું પિરેલું નાટક. તરેરાં બાપુલાલરે 
પ્રથર ભૂવરકા ભજિી. ‘કંુદબાલા’રાં દરેશી રાજય અનરે વબ્હટશ સરકારના સંબંધનું િસતુ ગૂંથાયરેલું (1892). તરે 
પછી સરેનસરવશપની પ્રથા દાખલ થઈ. રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીના રાવલકરે રૂળશંકર અનરે બાપુલાલનરે નાના 
ભાગીદાર બનાિીનરે સાચવયા િતા. ‘સૌભાગયસુંદરી’ નાટક ભજિાયા પછી કંપનીના રાવલક સાથરે રતભરેદ 
ઊભો થતાં છૂટા થઈનરે રૂલાણીએ 1905રાં ‘કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી’ શરૂ કરરેલી પણ તરે વનષ્ફળ જતાં, રુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં લાચારીથી પાછા આિિું પડરેલું. તરેરણરે પચાસરેક નાટકો જુદી જુદી કંપનીઓ રાટરે લખયાં 
િતાં. તરે પૈકી ‘સૌભાગયસુંદરી’ ઉપરાંત ‘જુગલજુગારી’, ‘કૃષ્ણચહરત્ર’, ‘ભાગયોદય’, ‘એક જ ભૂલ’ જ રેિાં નાટકો 
વચરસરરણીય છાપ રૂકી ગયાં છરે. ગંભીર અનરે વિચારપ્રરેરક સાહિવતયક સુગંધિાળા કરુણાનત નાટકની પ્રથા તરેરણરે 
તખતા પર દૃઢ કરી. ‘કૃષ્ણચહરત્ર’ અનરે ‘જુગલજુગારી’ તો પુસતકાકારરે  પ્રગટ પણ થયરેલ છરે. તરે નાટકોએ લોકોના 
જ રેટલી જ સાહિતયકારોની ચાિના રરેળિી િતી.

કમિમચત્રકાર િૂલચંદભાઈ શાહ
કવિવચત્રકાર ફૂલચંદભાઈ પણ વશટિ રુવચનાં ગંભીર પ્રકારનાં નાટકોના લરેખક િતા. તરેરણરે રોટરેભાગરે પૌરાવણક 

વિષયિસતુ પર નાટકો લખયાં છરે. તરેરાં ‘રિાસતી અનસૂયા’, ‘અટિાિક્ર’, ‘સુકનયા સાવિત્રી’, ‘રિાશ્વરેતા કાદંબરી’, 
‘રાલતીરાધિ’, ‘શુકદરેિજી’ અનરે ‘વિશ્વધર્મ’ રુખય છરે. તરેરણરે ‘રિાશ્વરેતા કાદંબરી’ની રચનારાં પીઠઝબકાર (flash 
back)નો પ્રયોગ કરરેલો છરે. સંસકૃત નાટકોનરે રંગભૂવર પર રજૂ કરી શકાય તરે રીતરે તરેરણરે ગુજરાતીરાં ઉતાયાું છરે. 
તરેરનાં રોટાભાગનાં નાટકો તરેરના અિસાન બાદ રરણીકલાલ જ. દલાલરે સંપાહદત કરીનરે પ્રગટ કયાું છરે. કિરે છરે 
કરે રોરબી આય્મ સુબોધ રંડળી સાથરે તરેરનરે અણબનાિ થતાં તરેરનરે પાનરાં ઝરેર આપિાનો પ્રયતન થયરેલો.11 તરેથી 
વખનિ થઈનરે નહડયાદ આિીનરે ‘રાલતીરાધિ’ નાટક અધૂરંુ િતું તરે પૂરંુ કયુું. વિદ્ાવિનોદ કંપનીએ તરે ભજવયું. તરેરાં 
રોિનલાલાએ રાધિની ભૂવરકા ભજિરેલી. ‘શુકદરેિજી’રાં શુકદરેિનું પાત્ર રોિનલાલા અપૂિ્મ કૌશલથી ભજિતા. 
તરેથી કવિ પ્રસનિ થયા; પરંતુ રોિનલાલાનરે રદ્પાન વિના ચાલતું નથી એ જણયું તયારરે  કવિ દુ:ખી દુ:ખી થઈ ગયા. 
પછી તરેરણરે ક્ષરેત્રસંનયાસ લીધો.

જાિન
બીજ વિચક્ષણ લરેખક જરનરે રૉયલ નાટક રંડળી રાટરે 1921રાં ‘ભૂલનો ભોગ’ લખયું િતું. બીજ નાટક 

‘સોનરેરી જળ’રાં િૈષ્ણિ ધર્મગુરુના ઢોંગધવતંગનો વિષય લીધો િતો. તરેની સારરે િૈષ્ણિોરાં ભારરે  ઊિાપોિ થયરેલો, 
પણ સારાનય પ્રરેક્ષકોનરે એ નાટક વપ્રય થઈ પડરેલું. તરેરણરે લખરેલાં ‘એરાં શું ?’ અનરે ‘એ કોનો િાંક ?’ અરદાિાદરાં 
રજૂ થયરેલાં. તરેનાથી તરેઓ વિદ્રોિી લરેખક તરીકરે જણીતા થયરેલા, પણ નાટક કંપનીએ તરેરનરે પ્રરેક્ષકો કલરફરેર રાગરે 

11. ‘ગુજરાતી વથયરેટરનો ઇવતિાસ’, િસરુખ બારાડી, પૃ. 45
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છરે એ બિાનું કાઢીનરે છૂટા કયા્મ. પછી તરેરણરે ભટ્ી હિતિધ્મક નાટક સરાજ શરૂ કયયો. વિભાકરની રાફક તરેરણરે 
નિા યુગની ભાિનાઓ નાટકરાં વનરૂપિાનો પ્રયતન કયયો છરે. વસનરેરાની િરીફાઈરાં ટકી રિરેિા રાટરે બરે અંકિાળી 
નાહટકાઓ તરેરણરે રચી છરે. આનંદશંકર ધ્ુિ અનરે રરણલાલ િ. દરેસાઈએ તરેરનાં નાટકોની પ્રશંસા કરી છરે.

પરિાનંદ ત્રાપજકર
કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર (જ. 1902) ગુજરાતી રંગભૂવરના બીજ સરથ્મ નાટ્યકાર િતા. કાવયશાસ્ત 

અનરે સંગીતના જ્ાતા ત્રાપજકરરે  1925રાં ‘અનારકલી’ નાટક લખરેલું, જ રે રાજકોટના ‘લક્રીભુિન’ વથયરેટરરાં 
ભજિાયરેલું. તરેરનું ખૂબ િખણાયરેલું નાટક ‘રણગજ ્મના’ આય્મનૈવતક નાટક કંપનીએ રુંબઈરાં ભજિરેલું તરે જોિા 
ગાંધીજીએ રિાદરેિ દરેસાઈ અનરે કસતૂરબાનરે રોકલરેલાં. આ નાટકના સો ઉપરાંત પ્રયોગો થયરેલા. લક્રીકાનત 
કંપનીએ ભજિરેલું તરેરનું ‘િીરપસલી’ પણ ખૂબ લોકવપ્રય થયરેલું. તરે નાટક જોિા રાટરે સૂરત, રુંબઈ, અરદાિાદ અનરે 
િડોદરાથી પ્રરેક્ષકો આિતા. એર પણ કિરેિાય છરે કરે હદલિી અનરે કોલકાતાથી પણ અગાઉથી હરઝિદેશન કરાિીનરે 
નાટ્યરવસકો ‘િીરપસલી’ જોિા આિતા. ત્રાપજકરરે  લોકકથા પર આધાહરત ‘પરભિની પ્રીત’ નાટક લખરેલું. તરેરાં 
દુિા-છદંનો ભરપૂર ઉપયોગ કયયો િતો. તરે નાટક નિી રંગભૂવર પર પણ રજૂ કરરેલું. 1971ની ભારત-પાહકસતાન 
લડાઈ દરવરયાન ભારતના િડાપ્રધાન લાલબિાદુર શાસ્તીએ આપરેલ રંત્રનરે અનુલક્ષીનરે ‘જય જિાન’ નાટક તરેરણરે 
આપરેલું. તરે દરેશી નાટક સરાજ રે ભજવયું િતું.

કમિ જી. એ. િૈરાટી
એિા જ િીરરસના નાટ્યકાર ‘િૈરાટી’ (1889–1972) િતા. તરેરનું રૂળ નાર ગૌરીશંકર રાિળ. ધોળકાના 

િતની એટલરે ‘િૈરાટી’ ઉપનાર રાખરેલું. તરેરનું પિરેલું નાટક ‘કનકકરેસરી’ વિજય નૌતર નાટક સરાજ રે 1916રાં 
રજૂ કરરેલું. તરેરનું બીજુ ંનાટક ‘સિારીભકત સારંત’ કરાંચીરાં ભજિાયું, તયારરે  તરેરાં વનરૂવપત રાટિ ્રપ્રરેરના પ્રસંગો 
જોઈનરે કરાંચીના રૅવજસટ્રરેટરે તરેરની ધરપકડ રાટરે િૉરંટ કાઢરેલું, પણ તરે છૂપા િરેશરે કરાંચીથી િડોદરા ભાગી આિરેલા. 
તરેરણરે પચાસ ઉપરાંત નાટકો અનરે બરે િજર જ રેટલાં ગીતો લખરેલાં. દરેશી નાટક સરાજ રે તરેરનાં ‘િીરપૂજન’ અનરે 
‘િલભીપવત’ નાટકો ભજવયાં િતાં. રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ તરેરનું ‘કત્મવયપંથરે’ રજૂ કરરેલું. રણવજત હફલર 
કંપની રાટરે ‘સોરઠી બિારિહટયા’ની કથા અનરે નિી રંગભૂવર રાટરે ‘નટશૂનય’ અનરે ‘નટીશૂનય’ નાટકો પણ તરેરણરે 
લખયાં િતાં.

વયિસાયી નાટક રંડળીઓનરે નાટક લખી આપનાર નાનારોટા લરેખકોની સંખયા બસો-અઢીસો જ રેટલી ગણાય 
છરે અનરે નાટકોની સંખયા િજરોની થિા જય છરે. આ બધું સાહિતય જો ઉપલબધ થયું િોત તો, વન:સતતિ 
રચનાઓનરે ગાળી નાખયા પછી પણ, ગુજરાતી સાહિતયરાં રૌવલક નાટકની અછત અંગરે કદાચ ફહરયાદ કરિાનું 
બિુ કારણ રિરેત નિીં; કરેર કરે આ લરેખકોએ સરાજના પ્રશ્ોનરે કરેનદ્રરાં રાખીનરે વિપુલ સંખયારાં રૌવલક નાટકો 
લખરેલાં છરે. પછી તો ખુલી વિિરેચનાનો લાભ રળતાં એ નાટકોનું સતર પણ કદાચ ઊંચું આવયું િોત એર લાગરે છરે.

(25)
નાટ્યકારરે  સજ દેલી સૃવટિનરે સાકાર કરિાનું કાર કળાકારનું છરે. શબદરાં કંડારરેલા પાત્રવશલપનરે અવભનરેતા 

ચરેતના અપદે છરે, તરેનાથી વનષ્પનિ થતો નાટ્યરસ સહૃદયોનરે આનંદવિભોર કરી દરે છરે. નટ-નટીરૂપ રાનિ રાધયર 
રંગભૂવરનો આતરા છરે. એટલરે સિાભાવિક રીતરે જ ગુજરાતી રંગભૂવરનું પણ સૌથી રિતિનું અનરે આકષ્મક અંગ 
તરેના અદાકારો છરે.

અવભનય સિયંસફુત્મ કળા િોિા છતાં તરેની વયિવસથત તાલીર જ ઉતિર પહરણાર આપી શકરે છરે. નાટ્યવનરા્મણ 
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સરૂિગત કળા છરે. વિવિધ િાદ્ોના સુગ્થન (orchestration) િગર સંગીતની ચીજ નીપજી શકતી નથી; તરેિું જ, 
બલકરે તરેનાથી અવધક સુગ્થન નાટકના વનરા્મણરાં જરૂરી િોય છરે. તરેથી નાટકનાં નટ-નટીઓનરે સરગ્ નાટ્યકૃવતના 
સંદભ્મરાં હદગદશ્મક તરેરણરે ભજિિાના પાત્રની સરજ આપરે છરે અનરે તરેનો હરયાઝ કરાિરે છરે, જ રેના પહરપાક રૂપરે 
નાનારોટા તરાર કળાકારો પોતપોતાનું પાત્ર ઉતિર રીતરે ભજિિાનો પ્રયતન કરરે  છરે. નટચરૂના સંયુકત પ્રયાસથી 
પ્રગટ થતી કલા એ નાટ્યકલા છરે. એક નાનકડુ ંપાત્ર પણ બરાબર કાર ન કરરે  તો ગરરે તરેિા રોટા પ્રવતભાશાળી 
કળાકારનું કાર તરે બગાડી શકરે. રાટરે જ શરેકસવપયરના િૅમલરેટરે નટનરે ઉદ્ રેશીનરે કહ્ું છરે કરે,

Act well thy part.
And there all honour lies – એ ઘણં સાચું છરે.
ગુજરાતી રંગભૂવરનાં નાટકોનો ઇવતિાસ સફળતા-વનષ્ફળતાનાં છાયા-પ્રકાશથી ખવચત છરે. કળાની દૃવટિએ 

ઊણં ઊતરતું નાટક પ્રરેક્ષકો પાસરેથી િાિિાિ ઉઘરાિી લરે અનરે ઉતિર કળારૂપ પારરેલું નાટક અરુક િગ્મના પ્રરેક્ષકોનરે 
ના ગરરે એિું પણ બનરે છરે. તરેથી નાટ્યકળાની સરજ ધરાિતા સંસકારી સહૃદયોની સાથરે પૃથગ્ જનનરે પણ આનંદ 
આપરે એિી જોગિાઈ નાટકરાં થતી િોય છરે. કાવલદાસરે કહ્ું છરે તરેર, नाट्यं भिननरुचरे्जनस् बहधुाप्केयं  
भह समाराधनम ् ।  એટલરે કરુણની સાથરે િાસય અનરે િીરની સાથરે શૃંગાર અનરે રૌદ્રની સાથરે ભયાનક કરે 
બીભતસ – એર વિવિધ રસની રોચક વરલાિટ નાટકરાં થતી િોય છરે. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરનાં આરંભનાં 
નાટકોરાં તરેથી તો રુખય નાટકની સાથરે પ્રિસન જોડરેલું િતું અનરે વિવિધ રસના – ખાસ કરીનરે િીર, શૃંગાર, 
િાસયના – ખાસ અદાકારોનરે તરે તરે રસના અવભનયની તાલીર અપાતી િતી. ગુજરાતી તખતા પર િીર, કરુણ, 
શૃંગાર અનરે િાસયની ઉતિર ફાિટ ધરાિતા પોતપોતાના રસક્ષરેત્રના વનષ્ણાત નટો તરેરના જરાનારાં લોકવપ્રય થઈ 
ગયા છરે અનરે કરેટલાક તો કાયરનરે રાટરે યાદ રિી જય તરેિી વસવધિ દાખિીનરે પ્રવસવધિ પારી ગયા છરે.

પારસી નાટક રંડળીનરે વયિસાયી સિરૂપ રળું તરે પિરેલાં (1864 સુધી) જદુઈ ખરેલો, અંગ-કસરતના પ્રયોગો 

અનરે ગાયનોની સાથરે રૂક અવભનયના દૃશય રૂપરે નાટક રનોરંજનના એક સાધન તરીકરે આિતું. પારસી ગુજરાતી 

રંગભૂવરના પ્રથર નાટક ‘સોરાબ અનરે રુસતર’ના નટોની તલિારબાજી આકષ્મણ કરતી. નટો પોતાની સૂઝ રુજબ, 

કૈંક યુરોવપયનોની દરેખાદરેખીથી, ઉતસાિ અનરે ઉરંગથી અવતરંવજત અનરે અવતશયોવકતભયયો અવભનય કરતા. કરેિળ 

શોખનરે ખાતર અવભનય કરનાર નટોના આ પિરેલા જૂથરાં પરેસતનજી રાસતર, નાનાભાઈ રાણીના, ભીખાજી રૂસ, 

ડૉ. બીલીરોહરયા િગરેરરે  િતા. ધનજીભાઈ િીરાદલાલ સારા િાસયનટ િતા. ફરારજી કાિસજી અંગ્રેજ નાચના 

પિરેલા પારસી નૃતયકાર િતા. કંુિરજી નાઝર અનરે જરશરેદજી રાદન પણ ખરા. ડૉ. ધનજીશા ન. પારરેખરે ‘રચુંટ 

ઑફ િરેવનસ’રાં પોવશ્મયાનો અનરે ‘ઑથરેલો’રાં ડરેવસડરૉનાનો પાઠ સફળ રીતરે ભજવયો િતો. બીજી નોંધપાત્ર 

બીના એ કરે ‘તીતીરાર’ નારના ફારસરાં તરે સરયના જણીતા સંગીતશાસ્તી રાણરેકજી િોરરસજી બારભાયાએ 

તિાયફ તીતીરારની ભૂવરકા ગાનારીનો વિવશટિ પોષાક પિરેરીનરે ભજિી િતી. એ જરાનારાં તીતીરાર નારની 

તિાયફ ગાયન સંભળાિિાના વનવરતિરે ગાયનપ્રરેરી યુિાનોનરે પોતાની જળરાં ફસાિી, ફોસલાિીનરે લૂંટી લરેતી િતી. 

બારભાયા તરેનો િૂબિૂ અવભનય કરીનરે તીતીરારની િાસતવિક પ્રવતકૃવત ઊભી કરતા.

કરેખુશરૂ કાબરાજીએ વિકટોહરયા નાટક રંડળી સથાપી (1868) તયારથી નટોનરે તાલીર આપિાની વિવધસર 

વયિસથા થઈ. કાબરાજીએ નાટકના ખરેલાડીઓનરે અનરે હદગદશ્મકનરે પગાર આપીનરે રોકિાની પ્રથા શરૂ કરી. 

કાબરાજી પોતરે નટોનરે તાલીર આપતા. દરરેક નટ પોતાની ભૂવરકા છટાપૂિ્મક અસરકારક રીતરે તાદૃશ ભાિથી 

વનષ્ઠાપૂિ્મક ભજિતો. પારસી નટોનરે પ્રરેક્ષકોની દાદ સારી રળતી િતી. પ્રારંવભક કલાકારોના જૂથરાં કાબરાજી 
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ઉપરાંત દાદાભાઈ પટરેલ, દાદાભાઈ ઠૂઠંી, ખુરશરેદજી બાલીિાલા, જિાંગીર ખંભાતા, કાિસજી ખટાઉ, કંુિરજી 

નાઝર, સોરાબજી ઓગરા અનરે સોરાબજી કાત્રક િતા. આ બધા રિાનુભાિો પછી વયિસાયી રંગભૂવર પર એક 

યા બીજી િરેવસયતથી છિાઈ ગયા િતા.

ગુજરાતી રંગભૂવરનરે સૌપ્રથર સિકીય સંસકારનો સપશ્મ કરાવયો રણછોડભાઈ ઉદયરારરે. નાટ્યશાસ્તના આ 

વિદ્ાન લરેખકરે પોતરે નાટક લખીનરે તરેનું હદગદશ્મન કયુું. ‘િહરશ્ંદ્ર’ કાબરાજીએ ભજવયું (1875) તયારરે  અવભનય 

કરનાર પારસીઓ િતા. ‘નળદરયંતી’રાંનો અવભનય પણ ઘણો લોકાદર પામયો િતો. ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’રાં 

લવલતાની ભૂવરકા કરનાર નટરે પ્રરેક્ષકોનરે રડાવયા િતા. જોતજોતાંરાં રુંબઈરાં પારસી ગુજરાતી કળાકારોએ વિવશટિ 

અવભનયશૈલી વિકસાિી િતી. તરે કાળક્રરરે ગુજરાત અનરે સૌરાટિ ્ર સુધી વિસતરી િતી.

(26)
નટો

રૂળજીભાઈ ઓઝા : 1880ના અરસારાં ‘ભતૃ્મિહર’ નાટક રોરબી આય્મ સુબોધ નાટક રંડળીએ રુંબઈરાં 
ગરેઈટી વથયરેટરરાં ભજવયું. તરેના રુખય નટ રૂળજીભાઈ ભતૃ્મિહરની ભૂવરકારાં િતા. તરેરના અવભનયનો પ્રભાિ 
િષયો સુધી પ્રરેક્ષકનાં હદલ નરે હદરાગ પર રિરેતો. કાળા રંગનો ઝભભો, રાથરે રુગટ, કરરરે  િીંટાળરેલું સોનરેરી હકનારનું 
ધોવતયું, પગરાં સોનાનો તોડો અનરે ચાંખડી અનરે િાથરાં ચીવપયા સાથરે એ પ્રિરેશતા. તરેરની આંખરાં અદભુત 
પ્રરેર અનરે િૈરાગયનો ભાિ જોઈ શકાતો. િરેશભૂષા અનરે વિવશટિ પ્રકારની ગવતવસથવત તરેરના િાવચક અનરે આંવગક 
અવભનયનરે પોષક િતાં. સજ ્મનાતરક અવભનયનો પ્રથર અનુભિ રૂળજીભાઈએ કરાવયો.

દયાશંકર વગરનારા : દયાશંકર વિસનજી વગરનારાએ આ અરસારાં ‘કારસરેનરવસકા’ નાટકરાં રવસકાની 
ભૂવરકાથી પ્રરેક્ષકોનું ધયાન ખેંચયું િતું. શૃંગારની વનષ્પવતિ નારીસિજ િાિભાિથી કરીનરે લોકો પર જદુઈ અસર 
કરિાની તરેરનરે ફાિટ િતી. રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ ‘વિક્રરચહરત્ર’ ભજવયું તયારરે  વિક્રરની રુઆબભરી 
પ્રભાિક ભૂવરકા પણ તરે ભજિી શકયા િતા, પછી તરે હદગદશ્મક બનરેલા. તરેરણરે અનરેક ઊગતા અદાકારોનરે આંવગક 
અનરે િાવચકની તાલીર આપી િતી. તરેરની અદાકારીની વિવશટિતા એ િતી કરે પાત્રના સૂક્ર રનોભાિનો અભયાસ 
કરીનરે તરેનો ક્રવરક વિકાસ સરજયા પછી તરે રનોભાિનરે એકાગ્ વચતિથી રજૂ કરિાનો પ્રયતન કરતા. રૂળજીભાઈની 
રાફક અિાજ અનરે અંગ-ઉપાંગોની ચરેટિાઓ દ્ારા તરેઓ ધારી અસર ઉપજિી શકતા.

બાપુલાલ નાયક : બાપુલાલ નાયક (1879–1947) રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીના સતંભરૂપ િતા. નટ, 
હદગદશ્મક અનરે છરેિટરે રાવલક તરીકરે ચાર દાયકાથી અવધક સરય એ કંપનીરાં તરેરણરે ગાળો િતો. દયાશંકર 
વગરનારા પાસરે તાલીર લઈનરે છરેિટરે હદગદશ્મક તરીકરે પણ તરેરનું સથાન તરેરણરે લીધું િતું. તરે વિચક્ષણ બુવધિના 
રિતિાકાંક્ષી કળાકાર િતા. તરેરણરે નાટ્યલરેખનનો પણ પ્રયોગ કરરેલો. તરેરના અવભનયરાં ઉચચ કોહટની સજ ્મકતા 
પ્રગટ થતી. બાળનટ તરીકરે દાખલ થઈનરે જયશંકરની સાથરે ‘સૌભાગયસુંદરી’રાં સૌભાગયવસંિની ભૂવરકા એિી 
સરથ્મ રીતરે ભજિી કરે બાપુલાલ અનરે જયશંકરની જોડી રંગભૂવરની દંતકથારૂપ બની ગઈ. તરેરનું વયવકતતિ 
પ્રભાિક િતું. નાટકનો રર્મ, પાત્રના રનોભાિનું ઊંડુ ં વિશ્રેષણ અનરે તરેનરે આકષ્મક રીતરે પ્રગટ કરિાની સૂઝ 
બાપુલાલ–જયશંકરની જોડીરાં િતી. બાપુલાલરે હદગદશ્મક તરીકરે પણ એ સૂઝનો ઉપયોગ કયયો િતો. ‘કારલતા’, 
‘સૌભાગયસુંદરી’, ‘જુગલજુગારી’ અનરે ‘નૂરજિાં’ જ રેિાં નાટકોરાં તરેરનો નાયકનો અવભનય ખૂબ િખણાયો િતો. 
તરેરની અવભનયશૈલીએ ઉચચ કોહટની પરંપરા સજી્મ િતી. વિવભનિ કોહટના રાનિોનાં હૃદય-સપંદનો અનરે તરેરની 
વિવભનિ ભાિવસથવતનરે અવભનય દ્ારા પ્રગટ કરીનરે પ્રરેક્ષકોનરે તરેઓ રુગધ કરી દરેતા. તરેરનો અિાજ રણકતો િતો. 
‘‘તખતા ઉપરની એરની સિસથતા, શુધિ ઉચચાર, િાકયો બોલતાં બોલતાં અથ્મ ઉપર ઉવચત ભાર રૂકિાની આિડત, 
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પછી આંખનો અવભનય અનરે ભરાિદાર ચિરેરા પર પડતી અવભનયની વિવિધ હક્રયાઓ તરેરની સિજવસવધિ 
િતી.’’12  નાટકના નાયક તરીકરેનો તરેરનો અવભનય રવસક ભાિકનરે રાટરે વનરારય રસાનંદ (aesthetic pleasure) 
ઉપજિરે તરેિી લવલત-રધુર છાપ રૂકી જતો. 1917રાં બાપુલાલની કારહકદથીનો રધયાિન તપતો િતો તયારરે  રુંબઈના 
દૈવનક પત્ર ‘સાંજિત્મરાન’ના કટારલરેખક પી.કરે. નાયરરે  તરેરની શવકતઓની કદર કરતાં તરેરનરે ‘One of the best 
actors of the world’ કહ્ું િતું તરે યથાથ્મ છરે. 1944થી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક કંપનીનું સંચાલન તરેરણરે સંભાળું. 
તરે પછી બરે િષદે તરેરણરે વનિૃવતિ લીધી િતી.

જયશંકર ‘સુંદરી’ : બાપુલાલ કરતાં દસ િષ્મ નાના જયશંકર (1889–1975) બાપુલાલના નટજીિનનું 
અવિશ્રેખય અંગ િતું. જયશંકર નિ િષ્મની ઉંરરરે  દાદાભાઈ રતનજી ઠૂઠંીની નાટક રંડળીરાં દાખલ થયરેલા. 
કોલકાતારાં તરેરનરે ગાિાની અનરે ભજિણીની પ્રથર તાલીર દાદાભાઈએ આપી િતી. ઉદૂ્મ ભાષારાં નાટક ભજિતી 
આ કંપનીરાં તરેરનરે સ્તી-પાત્રની પ્રાથવરક તાલીર રળી. પોતરે સૌપ્રથર ઝરીના અનરે નૂરઆલરની ભૂવરકારાં પાત્ર 
સાથરે તાદાતમય સાધયાનો અનુભિ કયયો એર જયશંકરરે  આતરકથારાં નોંધયું છરે.

પછી 1901ના રરે રાસરાં રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીના ગરેઈટી વથયરેટરરાં બાપુલાલ જયશંકરનરે લઈ ગયા. 
એ જ િષ્મના ઑકટોબરરાં ‘સૌભાગયસુંદરી’ ગરેઈટી વથયરેટરરાં રજૂ થયું. તરેનરે રોટી સફળતા રળી. નાટકનાં ખૂબ 
િખાણ થયાં. પોતાનરે રળરેલી સફળતાનો ઉલરેખ જયશંકર આતરકથારાં વિનમ્ભાિરે કરતાં કિરે છરે : ‘આ રનરે 
અપાયરેલી તાલીરનો વિજય િતો. તરેર તરેનો કરેટલોક યશ ગીતોની તાલીરનરે ફાળરે જતો િતો અનરે બાકીનો રારા 
સુરીલા કંઠ અનરે રૂપનરે ફાળરે જતો િતો. આ યશરાં રારી સરજનો ફાળો ન િતો.’’13

આ સરજ કરેળિિા રાટરે તરેરણરે વનિૃતિ થયા તયાં સુધી પ્રયતન કયા્મ કયયો અનરે ઉતિરોતિર એિો વિકાસ સાધયો 
કરે ‘Jewel of the Indian theatres taken as a whole’ અનરે ‘િજરો નાટ્યરવસક પ્રરેક્ષકોનરે રોહિત કરનાર સુંદર 
નાવયકા’ તરીકરે તરેરનરે વબરદાિિારાં આવયા.

સિકીય લાવલતયભરી સજ ્મકશવકત ઉપરાંત પહરશ્ર, િાચન, અિલોકન અનરે તાલીરરાં તરેરની સફળતાનું 
રિસય રિરેલું િતું. સાક્ષરો અનરે કળાકારોનો સરાગર, ઝીણિટભયુું અિલોકન, ભૂવરકાના પ્રતયરેક અંશનરે કલપનાથી 
વચતિરાં તાદૃશ કરિાની કુશળતા અનરે સંસકારી સજ્જનની સંિરેદનશીલતાએ કળાકાર જયશંકરના ઘડતરરાં 
રિતિનો ફાળો આપયો છરે. તરેરણરે બાપુલાલનરે પોતાના અવભનયગુરુ ગણયા છરે. પોતરે સિપુરુષાથ્મથી પણ ઘણંબધું 
રરેળવયું િતું. નૂરજિાંની ભૂવરકા યથાથ્મ રીતરે ભજિિા રાટરે તરેરણરે ગાંડાની િૉવસપટલની રુલાકાત લઈનરે િાસતવિક 
ઉનરતિાિસથાનો પૂરો ખયાલ રરેળવયો િતો. પાત્રની સાથરે તાદાતમય સાધીનરે પોતાના દરેિરાં એનું રોિક અિતરણ 
કરિાની કુશળતા તરેરનારાં પિરેલરેથી િતી. રનોરંથન રાટરે તરેઓ સાવતિક અવભનયની અિસથાનું વચતિરાં આરોપણ 
કરિાનો પ્રયોગ કરતા. ‘જુગલજુગારી’ની લવલતા, ‘રધુબંસરી’ની રધુબંસરી અનરે ‘સિારીભવકત’ની ગજરા 
કળાકાર જયશંકરનાં વપ્રય સજ ્મનો છરે. ‘સરસિતીચંદ્ર’ની કુરુદ બનિાની તરેરનરે િોંશ િતી, પણ તરે પૂરી થઈ શકી 
નિોતી. તરેરનું જીિન રંગભૂવરનરે સરવપ્મત િતું તરેની પ્રતીવત ઉતિરિયરાં ગુજરાત વિદ્ાસભાના ઉપક્રરરે સથપાયરેલ 
નાટ્યવિદ્ારંહદરના એક સૂત્રધાર તરીકરે અનરે ‘રરેનાં ગુજ ્મરી’, ‘વિજયા’, ‘ભગિદજુ્જકીયમ્’ િગરેરરે  નાટકોના હદગદશ્મક 
તરીકરે આપરેલી સરેિાથી થાય છરે. ગુજરાતી રંગભૂવરના એક પ્રવતભાશાળી અવભનરેતા તરીકરે જયશંકર યાદ રહ્ા 
છરે નરે રિરેશરે.

રોિનલાલા : રોિનલાલા (1885–1938) એક રીતરે અજોડ કિી શકાય એિા, નટ િતા. ‘સૌભાગયસુંદરી’રાં 
રાધિની ભૂવરકા ભજિીનરે આગળ આવયા. ‘રાલતીરાધિ’રાં પણ નાટકના નાયક રાધિની ભૂવરકા અસરકારક 

12. ‘જૂની ગુજરાતી રંગભૂવર’, ડૉ. હદનકર ભોજક, પ્રથર આિૃવતિ, પૃ. 89
13. ‘થોડાં આંસુ, થોડાં ફૂલ’ : પ્ર. આ., પૃ. 66
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રીતરે ભજિરેલી. િીર, શૃંગાર અનરે કરુણરસની જરાિટરાં તરેરની વનપુણતા ઉચચ કોહટના કલાકારનરે જ રેબ આપરે 
તરેિી િતી. ‘રુદ્રાપ્રતાપ’રાં કઠોર પ્રરેરી દુષ્યનત, ‘‘રા’રાંડવલક’’રાં સિરાની રાંડવલક, ‘એક અબળા’રાં વયસનશૂરો 
શયતાન વબિારી, ‘સોરઠી વસંિ’રાં રુતસદ્ી રાિસાિરેબ, ‘સુરદાસ’રાં વબલિરંગળ, ‘સર િસનતકુરાર’રાં 
િસનતકુરાર – એર વિવિધ ભાતનાં નાટકોરાં તરેરણરે નાયકની યશવસિની ભૂવરકા ભજિી િતી. પોતાની ભૂવરકારાં 
આતરસાત્ થઈનરે પાત્રનરે રંગભૂવર પર પ્રભાિક સિરૂપરે રજૂ કરિાની આિડત આ કળાકારની પોતાની િતી. િાણી, 
ચાલ અનરે રુખ પરના ભાિ તરેરના વયવકતતિનરે ગરિી ભૂવરકા પર સથાપતાં. રુખય પાત્ર ખલનાયકરાં પહરિત્મન 
પારરે તરેનો અવભનય આંખ, ભ્રરર અનરે કપાળ પરની કરચલીઓ દ્ારા વયકત કરીનરે ક્રરશ: વચતિની સંિરેદનાનરે 
ખલનાયક સુધી લઈ જિાની પ્રહક્રયા આ વિચક્ષણ નટ આંવગક અનરે સાવત્િક અવભનયથી આબરેિૂબ ઊભી કરતા. 
‘એક અબળા’ નાટકરાં વબિારીની તરેરણરે ભજિરેલી ભૂવરકા ચચા્મસપદ બનરેલી. વબિારી એની પવતવ્રતા પતનીનરે 
દારૂ પીિાનો િુકર કરરે  છરે. પણ તરે દારૂ પીિાનો ઇનકાર કરરે  છરે તયારરે  કરડાકીથી સંિાદ બોલતાં બોલતાં ચાબુક 
ફટકારિાનો અવભનય કરરે  છરે, તયારરે  પતનીની ભૂવરકા કરનાર રુનિીબાઈએ રંગીન હરિસ્મલ (grand rehearsal) 
િખતરે કિરેલું કરે, ‘તરરે આિી રીતરે રારશો તો કોણ રાનશરે ? જોરથી સાચરેસાચ ફટકારો. આપણરે સતયનરે સતય તરીકરે 
અવભનયરાં ઉતારિું છરે.’ પછી નાટક િડોદરારાં ભજિાયું તયારરે  સટરેજ પર વબિારી તરેની પતનીનરે સટાસટ સટાસટ 
ચાબુક રારરે  છરે નરે કિરે છરે, ‘નિીં પીએ તો ચારડી ઉતરડી નાખીશ.’ વનરુ વન:સિાય થઈ ભગિાનનરે સંભારરે  છરે. 
આ દૃશય પ્રરેક્ષકોથી જીરિાતું નથી. તરેથી િારંિાર અિાજ આિરે છરે : ‘અબરે બંધ કર.’ િંટર રારતા રોિનલાલાની 
આંખો સળગતી લાગરે છરે. વનરુ રરી જશરે એર લાગિાથી કરેટલાક લોકો સટરેજ પર ધસી આવયા અનરે કિરેિા લાગયા, 
‘આ તરે નાટક છરે કરે જુલર ?’ રોિનલાલા ઉપર પગરખાં ફેંકાયાં. કંપનીના રાવલક નકુભાઈએ પડદો પાડ્ો અનરે 
પ્રરેક્ષકોનરે પગરે લાગીનરે કહ્ું, ‘આ તો બધું નાટક છરે.’ રુનિીબાઈ સટરેજ પર આવયાં નરે જયારરે  એર ખુલાસો કયયો કરે 
આ બધી અવભનયની કલા છરે. રનરે િાગતું નથી. છતાંયરે અંદર ચારડાનો કોટ પિરેરંુ છુ ંઅનરે કોટ બતાવયો. તયાર 
પછી જ લોકો શાંત થયા. લોકોએ રોિનલાલાનરે સટરેજ પર બોલાિીનરે વબરદાવયા. આ પ્રસંગનું બયાન આપતાં 
રવસકલાલ િકીલ કિરે છરે કરે આટલો ઉશકરેરાટ તો જુવલયસ સીઝરના નાટકરાં રાક્મ ઍનટનીએ બ્ુટસ વિરુધિ ભાષણ 
કરરેલું તયારરે  થયરેલો.14 ‘સુરદાસ’ નાટકરાં વબલિરંગળની ભૂવરકા કરતા િતા; પણ ખરેલનરે આગલરે હદિસરે તરે સખત 
દાઝી ગયરેલા. આથી કંપનીએ તરેરનરે બદલરે બીજ નટનરે રૂકયો. નાટક શરૂ થયા પછી લોકોએ એટલી િોિા રચાિીનરે 
લાલાજીનરે બોલાિિાની રાગણી કરી કરે નકુભાઈનરે િૉવસપટલરાંથી તરેરનરે સટરેજ પર એક આછુ ંલૂગડુ ંઓઢાડીનરે 
ખુરશીરાં બરેસાડીનરે લાિિાની ફરજ પડી િતી. પોતાના વપ્રય નટનરે રંગરંચ પર જોઈનરે લોકોએ તરેરનરે તાળીઓના 
ગડગડાટથી િધાિી લીધરેલા. તરેનાથી ઉતિરેવજત થઈનરે લાલાજીએ ખુરશીરાં બરેઠાં બરેઠાં પોતાનો પાઠ કયયો નરે લોકોએ 
તરેરનરે દુઆ દીધી. અવભનયનો આ જદુગર તરેના જરાનાના અવભનરેતાઓરાં સૌથી િધુ લોકવપ્રય િતો. તરેનું અંગત 
જીિન કલરેશરય િતું; તરેથી દારૂની લતરે ચડરેલા. નશારાં ચકચૂર અિસથારાં િોય અનરે તરેરનરે વિંગરાંથી તરેરના 
કાનરાં પાત્રનું નાર આપીનરે રંગરંચ પર ધકરેલરે પછી આપોઆપ એ રંગરાં આિી જતા એિું તરેરનરે વિશરે કિરેિાય 
છરે. 1938રાં ‘રાજ શાિજી’ નાટક આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રે ખાસ તરેરનરે લક્ષરાં રાખીનરે લખાિરેલું. બાજીરાિનો 
પાઠ તરેરણરે કરિાનો િતો. કંપનીના રાવલક નકુભાઈએ રોિનનરે લાગણીપૂિ્મક કહ્ું, ‘‘રોિન, નાટકનો આધાર 
તારા પર છરે. તું બાજીરાિની ભૂવરકા ભજિરે તયાં સુધી શરાબ નિીં પીિાની પ્રવતજ્ા લરે.’’ રોિનરે પ્રવતજ્ા લીધી. તરે 
પછી રિાલક્રી સટરેશન પર ગાડીરાં ચડતાં પડી ગયા. દારૂ એકદર બંધ કરિાથી નબળાઈ આિિાથી લકિો થઈ 
ગયરેલ. ડૉકટરરે  દિા તરીકરે દારૂ આપિાની સલાિ આપી; પણ તરેરણરે પ્રવતજ્ાભંગ કયયો નિીં. પછી ત્રણ-ચાર હદિસરે 
તરેરનું રૃતયુ થયું. પ્રભુલાલ વદ્િરેદીએ તરેરનરે ‘કલાનો શિીદ’ કિીનરે અંજવલ આપી.

14. ‘ફલૅશબૅક’, રવસકલાલ િકીલ, પ્ર. આ., પૃ. 102
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(27)
પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’ : નાયકની સારરે પ્રવતનાયકની ભૂવરકા પણ એટલી જ રિતિની ગણાય. વયિસાયી 

રંગભૂવર પર ખલનાયકની ભૂવરકા કરનારા અદાકારોરાં રુખય રા. શવન (1885–1962), પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’ 
(1886–1965), ચંપકલાલા, ચુનીલાલ નાયક િગરેરરે  િતા. તરેરાં પ્રથર બરેએ પ્રવતનાયકના અવભનયની પરંપરા બાંધી 
આપી િતી. પ્રાણસુખ નાયકરે રૂગી હફલરના અવભનરેતા ‘એડીપોલો’ની ભજિણી જોઈનરે તરેના રુખભાિ, ગવતવસથવત, 
આંખો ઊંચી કરી ભિાં ચઢાિિાની રીત, વસગારરેટ પીિાની છટા, બોલિાની લઢણ, વરજજ બધું બરાબર તરેની 
રાફક ‘બોલતો કાગળ’ નાટકરાં રણધીરની ભૂવરકારાં કરી બતાિરેલું. તરેથી પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’ કિરેિાયા. પોતરે 
વનરક્ષર િોિા છતાં નરેપોવલયનની તસિીર ઉપરથી નરેપોવલયનની રૂવત્મ રંગભૂષા, િરેશભૂષા અનરે ઊભા રિરેિાની 
છટાથી ઊભી કરરેલી. ‘સતિાનો રદ’ નાટકરાં ઝરેરનો પયાલો પાઈનરે રાણસનરે તરફડતાં તરફડતાં રૃતયુ પારતો 
જોઈનરે અટ્િાસય કરતા આ ખલનાયક પર હફટકાર િરસાિતા પ્રરેક્ષકો તરેના અવભનય પર આફરીન થાય છરે. રા. 
શવન એિા બીજ પ્રવતનાયક િતા. ‘સમ્ાટ િષ્મ’, ‘સળગતો સંસાર’ િગરેરરે  નાટકોરાં રોિનલાલાની સારરે પડકાર 
ફેંકી િાગયુધિ અનરે પછી તલિારયુધિ કરતા. રા. શવનએ ઉચચ કોહટના પ્રવતનાયકનો પ્રભાિ પડ્ો િતો. એિા જ 
સરથ્મ પ્રવતનાયક ચુનીલાલ નાયક િતા. તરેરણરે ‘િડીલોના િાંકરે’રાં કીવત્મકુરારની યાદગાર ભૂવરકા ભજિીનરે સારા, 
વશસતબધિ ખલનાયક તરીકરે ખયાવત રરેળિી િતી.

રૂળચંદરારા : રૂળચંદરારા (1881–1934) અરૃત કરેશિ નાયકના રારા િતા. અરૃત પાસરેથી એ હદગદશ્મનની 
કલા શીખરેલા. શરૂઆતની તાલીર તરેરણરે ભિાઈ રંડળીઓરાંથી લીધરેલી. આય્મનીવતદશ્મક, આય્મનૈવતક, વિદ્ાવિનોદ 
જ રેિી કંપનીઓરાં શરૂઆત કયા્મ પછી લક્રીકાનત નાટક કંપનીરાં વસથર થયરેલા. તરેરનો પગાર કદાચ બીજ 
હદગદશ્મકો કરતાં રોટો – એક િજર રૂવપયા – િતો. પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનાં ‘અરુણોદય’, ‘રાલતીરાધિ’ અનરે 
‘રાલિપવત રુંજ’નું હદગદશ્મન તરેરણરે કરરેલું. રાલિપવત રુંજ તરીકરે અશરફખાનની િરણી તરેરણરે કરરેલી. જયશંકર 
‘સુંદરી’નરે રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાંથી લક્રીકાનતરાં તરેઓ લઈ આિરેલા. નાટક રંડળીઓની આંતહરક 
ખટપટોરાં તરેરણરે સહક્રય રસ લીધરેલો. 1928 પછી તરેઓ દરેશી નાટક સરાજરાં હદગદશ્મક તરીકરે ગયરેલા. તરેઓ 
પ્રસંગોપાતિ, સ્તીપાત્ર પણ કરતા, પરંતુ િાસયરસના નટ તરીકરે તરે વિશરેષ જણીતા િતા.

રૂળજી ખુશાલ : રૂળજી ખુશાલ(1893–1955)નરે પણ અરૃત કરેશિ નાયકના િાથ નીચરે તૈયાર થિાની તક 
રળી િતી. તરેરણરે શરૂઆત એક રૂવપયાના પગારથી અરદાિાદની ગુજરાત નાટક રંડળીથી કરરેલી. દરેશી નાટક 
સરાજરાં નાનીરોટી ભૂવરકાઓ ભજિીનરે છરેિટરે િીસરેક િષ્મ આય્મનૈવતકરાં વસથર થયા િતા. તરેરાં ‘સતી સુલોચના’રાં 
િનુરાન, ‘સંનયાસી’રાં ધીરવસંિ, ‘રા’રાંડવલક’રાં એભલિાળો, ‘છત્રવિજય’રાં ‘સંભાકરણ’, ‘રાજ શંભાજી’રાં 
શંભાજી, ‘શાવલિાિન’રાં શૂદ્રક, ‘રાજ શાિજી’રાં શાિજી અનરે ‘સગાંિિાલાં’રાં ઈશ્વરલાલની ભૂવરકા કરી િતી.

‘રાજ શાિજી’રાં શાિજી ઘોડા પર બરેસી રંગરંચ પર પ્રિરેશ કરતા. ‘રાજ શંભાજી’રાં એરનો વશિાજીનો 
અવભનય જોિા રાટરે ખાસ રિારાટિ ્રીય પ્રરેક્ષકો આિતા.

રા. કાસર : રાસટર કાસર (1906–1969) બીજ કસાયરેલા નટ અનરે હદગદશ્મક. નિ િષ્મની ઉંરરરે  આય્મનૈવતકરાં 
બાળાની ભૂવરકારાં જોડાયા. શાસ્તીય સંગીતની તાલીર લઈનરે અિાજ કરેળવયો. કવિ-વચત્રકાર ફૂલચંદ શાિના 
‘શુકદરેિ’ નાટકરાં નારદની ભૂવરકા તરેરણરે ભજિી. પછી ‘દરેશી નાટક સરાજ’રાં નટ તરીકરે જોડાઈનરે હદગદશ્મકપદરે 
પિોંચયા. તરેરનાં હદગદવશ્મત નાટકોરાં ‘િલભીપવત’ અનરે ‘સોરઠી વસંિ’ િતાં, પણ તરેરનરે િધુ યશ અપાવયો 
‘િડીલોના િાંકરે’ નાટકરે. તરેરણરે જણીતી અવભનરેત્રી રોતીબાઈનરે સખત રિરેનત લઈનરે તાલીર આપી. 1946રાં 
કોરી િુલડનરે કારણરે કંપની છોડરેલી; પણ 1952રાં તરેરાં ફરી જોડાયરેલા. ‘સિયોદય’, ‘સરેિાભાિી’ િગરેરરે  નાટકોનું 
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હદગદશ્મન કયા્મ પછી ‘પૈસો બોલરે છરે’ નાટક તૈયાર કરરેલું. તરેના 500થી િધુ ખરેલ થયા િતા. દરેશી નાટક સરાજનરે 
છરેક 1990 સુધી ટકાિી રાખિારાં કંપનીના રાવલકની સાથરે તરેરનો પુરુષાથ્મ પણ દાદ રાગી લરે તરેિો િતો.

અશરફખાન : બાપુલાલ, જયશંકર અનરે રોિનલાલાની રાફક એક જ નાટકરાં પ્રદવશ્મત અવભનયથી 
એકાએક પ્રવસવધિ પારનાર નટ અશરફખાન (1893–1962) િતા. િાંકાનરેર કંપનીના નાના ત્રંબકના આગ્િથી 
ઇનદોરથી તરેઓ ગુજરાત આિરેલ. સુરીલા કંઠરે શાસ્તીય સંગીત રજૂ કરિાની તાલીર લીધા પછી તરેરણરે શરૂઆતરાં 
આલફ્રેડ કંપનીરાં ‘ઉદયભાણ’ નાટકરાં ગુજરાતી ભાષારાં ભૂવરકા કરી; પણ તરેરનરે વચરંજીિ કીવત્મના અવધકારી 
બનાવયા પ્રભુલાલ વદ્િરેદીના ‘રાલિપવત’ નાટકરે. લક્રીકાનત નાટક કંપનીરાં રૂળચંદરારા અનરે પ્રભુલાલભાઈએ 
જિરેરત લઈનરે રુંજની ભૂવરકા રાટરે તરેરનરે તાલીર આપી. રુંજના અપ્રવતર ગૌરિશાળી રવસક વરજજ ધરાિતા 
વયવકતતિનરે તરેઓ રસાદ્ર્મ અવભનયથી આબરેિૂબ પ્રગટ કરી શકતા. ગુજરાતી નાટકરાં પ્રથર િાર ગઝલ ગાનાર 
કળાકાર અશરફખાન છરે. વિદ્ાવિલાસી રવસક કવિ રુંજના હૃદયની પ્રણયિરેદનાની તરેઓ દદથીલા ઘૂંટાયરેલા 
અિાજરાં ગાઈનરે સચોટ રજૂઆત કરી શકતા. નાટકના પ્રતયરેક ખરેલ િખતરે સજ ્મનાતરક અવભનયનરે ઉતિરોતિર 
ખીલિતા ગયા િતા. તરેરણરે ‘વસરાજુદ્ૌલા’રાં વસરાજની યાદગાર ભૂવરકા ભજિી િતી. તરેરણરે ગાયરેલાં ગીતો આજ રે 
પણ જૂની પરેઢીના નાટ્યરવસકો યાદ કરીનરે રોરાંચ અનુભિરે છરે. વસનરેરાનું આક્રરણ થતાં ઘણી કંપનીઓ બંધ થઈ. 
તરે પછી 1962રાં તરેરણરે ‘ગુજરાત કલા રંહદર’ નારની કંપની અરદાિાદરાં સથાપરેલી. 1962રાં તરેરનું રૃતયુ થયું. 
તરેરની ઇચછા રુજબ અરદાિાદરાં દાણી લીરડા પાસરે તરેરનરે દફનાિરેલા. તયાં તરેરની દરગાિ છરે.

પ્રભાશંકર ‘રરણી’ : જયશંકરના લગભગ સરિયસક અનરે તરેરની રાફક સ્તીપાત્રની ભજિણીથી જણીતા 
પ્રભાશંકર ‘રરણી’(1890–1971)નો અિીં ઉલરેખ કરિો જોઈએ. 1920રાં રૉયલ નાટક કંપનીરાં રૂળશંકર 
રૂલાણીના ‘એક જ ભૂલ’ નાટકરાં ‘રરણી’ની ભૂવરકા કરી તયારથી તરેરના નાર સાથરે ‘રરણી’ શબદ જોડાઈ ગયો. 
રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં હકશોર-િયરાં ગાનાર તરીકરે જોડાયા બાદ નાની ભૂવરકાઓ ભજિતાં ભજિતાં 
તરેરણરે 1909રાં ‘ચંદ્રભાગા’રાં િીરાની અનરે ‘નિલશા િીરજી’રાં રાણીની ભૂવરકા કરી િતી. રોિનલાલાની સાથરે 
નાવયકા તરીકરે તરેઓ એટલા શોભતા િતા કરે બિાર નીકળરે તયારરે  તરેરનરે જોિા પ્રરેક્ષકો ઊરટી પડતા. એક િાર તરેરનું 
ગળું બરેસી જિાથી તરેરનરે બદલરે બીજ કળાકારનરે ઉતારિાની જિરેરાત કરરેલી, પણ પ્રરેક્ષકોએ તરેરની ઉપવસથવતનો 
આગ્િ રાખીનરે તરેરની પાસરે એરની ભૂવરકાનો રૂક અવભનય કરાિીનરે આનંદ લીધો િતો. જીિનનાં છરેલાં િષયોરાં 
સાવતિક પ્રકૃવતના પ્રભાશંકરરે  સંસારતયાગ કરીનરે સંનયસત ગ્િણ કયુું િતું.

અરૃત જની : બીજ સ્તીપાઠના અવભનરેતા તરીકરે જણીતા અરૃત જની (1914–1999) િતા. તરેરણરે 
‘શાિરેજિાં’ નાટકરાં ગંગાનું અનરે ‘એક જ ભૂલ’રાં કાવનતનું પાત્ર એિી રોિક રીતરે કયુું િતું કરે રૉયલ નાટક 
કંપનીના રાવલક રિાશંકર અનરે હદગદશ્મક કાત્રક પ્રસનિ થયા; એટલું જ નિીં, કરાંચીના પ્રરેક્ષકોએ પણ ખુશ થઈનરે 
તરેરના પર ભરેટોનો િરસાદ િરસાવયો. રૉયલ કંપની બંધ થતાં, આય્મ નૈવતકરાં ગયા પછી તરેરણરે ત્રાપજકરના નાટક 
‘રણિાક’રાં કરળાનું અનરે ‘લગ્નબંધન’રાં સુશીલાનું પાત્ર સુંદર રીતરે ભજવયું. એ જ કંપનીએ ‘સરસિતીચંદ્ર’ 
ભજવયું. તયારરે  કુરુદની ભૂવરકા તરેરણરે કરી િતી. પછી અનરેક લીલીસૂકી જોઈનરે છરેિટરે દરેશી નાટક સરાજરાં છરેલાં 
દસ િષ્મ કાર કયુું િતું. તરેરાં ‘િડીલોના િાંકરે’ અનરે ‘સંપવતિ રાટરે’રાં નાવયકાની ભૂવરકા કરીનરે વનિૃતિ થયા િતા. 
તરેરણરે ‘અવભનયનરે પંથરે’ નારની આતરકથા લખી છરે. પાછલી વજદંગીરાં પાંચરેક િષ્મ તરેરણરે ‘આકાશિાણી’ પર 
કલાકાર તરીકરે કાર કયુું િતું. ચાળીસ િષ્મની તરેરની રંગભૂવરની સરેિાની કદર રૂપરે રાજય સરકારરે  તરેરનરે ગૌરિ 
પુરસકારથી સનરાવનત કયા્મ િતા.

રા. િસનત : ગુજરાતી રંગભૂવર પર રા. િસનત(1908–1976)નું પ્રદાન પણ નોંધપાત્ર છરે. ‘પૈસો બોલરે છરે’ 
નાટકરાં તરેરણરે ભજિરેલી વશિલાલ રાસતરની ભૂવરકા વચરસરરણીય છરે. તરેરણરે િાંકાનરેર હિતિધ્મક કંપનીથી શરૂઆત 
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કરી. પછી આય્મનૈવતકરાં રવણલાલ ‘પાગલ’ના ‘‘રા’રાંડવલક’’રાં કરેતકીનું પાત્ર ભજિરેલું. કવિ ત્રાપજકરકૃત 
‘સરરિાક’રાં લક્રીનું પાત્ર ભજિરેલું, જ રે ખૂબ પ્રભાિક નીિડ્ું િતું. આ કંપનીરાં તરેરણરે સતિર િષ્મ કાર કરરેલું, જ રે 
દરવરયાન ‘િડીલોના િાંકરે’, ‘સારરે પાર’, ‘વિદ્ાિાહરવધ ભારવિ’, ‘શંભુરરેળો’, ‘સનરેિવિભૂવત’, ‘સનરેિસહરતા’ િગરેરરે  
અનરેક નાટકોરાં વિવિધ ભૂવરકાઓ ભજિી િતી. તરેરનરે સાહિતયસજ ્મનરાં પણ રસ િતો. તરેરણરે 52 ટૂકંી િાતા્મઓ, 
5 નિલકથાઓ અનરે 8 નાટકો લખયાં છરે. તરે ઉપરાંત ગઝલો, ભજનો અનરે ગીતો પણ રચરેલાં છરે.

છગન રોવરયો અનરે પ્રાણસુખ નાયક : છગન રોવરયો (1902–1956) અનરે પ્રાણસુખ નાયક (1910–1989) 
જણીતા િાસયનટો છરે. બંનરે રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીના બાપુલાલ–જયશંકરની વનગાિબાની નીચરે તૈયાર 
થયા િતા. ગજ રેનદ્રશંકર લા. પંડ્ાના ‘કૉલરેજની કનયા’ નાટકરાં રોવરયોની ભૂવરકા ભજવયા પછી છગન નાયકનરે 
પ્રરેક્ષકો ‘છગન રોવરયો’ના નારથી ઓળખિા લાગયા. તરે પિરેલાં ‘કુરળી કળી’ નાટકરાં ભૈયાજી અનરે ભૈયાણીના 
ફારસરાં કરેશિલાલ કપાતરનરે બદલરે ભૈયાણીનો પાઠ કરતા પ્રાણસુખની સાથરે ભૈયાજીની યાદગાર ભૂવરકા ભજવયા 
પછી પ્રાણસુખ અનરે છગનની જોડી િાસયરસ રાટરે જણીતી બની િતી. ગ. લા. પંડ્ાના ‘કાશરીરનું પ્રભાત’રાં પણ 
આ જોડીએ રંગત જરાિી િતી. ચાંપશી વિ. ઉદરેશીના ‘જજંીરનરે ઝણકારરે ’ નાટકરાં છગન રોવરયો બરે િાથરાં બરે 
તલિાર ઊભાં ઊભાં, બરેઠાં બરેઠાં કરે સૂતાં સૂતાં એટલી ઝડપથી ફરેરિતા કરે પ્રરેક્ષકો તાજુબ થઈનરે તાળીઓ પાડતા 
અનરે ‘િનસ રૉર’ રાગતા. ‘સિયોદય નાટક’રાં તરેરનો ‘નટિર નૉિરેલટી’નો પાઠ પણ બિુ િખણાયરેલો. એ નાટકની 
નવિાણરી નાઇટ પછી બીજ રે જ હદિસરે છગનભાઈ અિસાન પામયા.

નૈસવગ્મક અવભનયશવકત ધરાિતા પ્રાણસુખ નાયકરે રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં િાસયનટ તરીકરે કાર 
કયુું તરે પિરેલાં સૂરતની દરેશી નાટક કંપની, વિદ્ાવિનોદ િગરેરરેરાં સ્તી-પાત્રો ભજિીનરે ખયાવત પ્રાપ્ત કરી િતી; પણ 
પછી 1955રાં તરેરણરે દલપતરારકૃત ‘વરથયાવભરાન’ નાટકના જીિરાર ભટ્નરે ગુજરાતી તખતા પર સજીિ કયા્મ. 
તરેરાં તરેરની અવભનયકલાની પરાકાષ્ઠા િતી. જીિરાર ભટ્નું પાત્ર નાટ્યલરેખરાં વચરંજીિ બનયું છરે, રંગભૂવર પર 
તરેનરે પ્રાણસુખરે અરર કયુું છરે. તરેરણરે ઉતિર િયરાં જયશંકરની સાથરે નિી રંગભૂવરની પ્રિૃવતિરાં અનરેક નાટકોરાં 
ભાગ લઈનરે સહક્રય રસ લીધરેલો. તરેરણરે કરેટલોક સરય અરદાિાદની ‘દપ્મણ એકૅડરેરી’રાં સરેિા આપી િતી. થોડો 
િખત ગુજરાત સરકારના રાહિતી ખાતા તરફથી પ્રચારનાટકો પણ ભજિરેલાં. ગુજરાત નૃતય નાટ્ય સંગીત 
અકાદરી તરફથી તરેરનરે 1963રાં ગૌરિ પુરસકાર એનાયત થયો િતો.

અરૃત કરેશિ નાયક : ગુજરાતી રંગભૂવરના નટ-કલાકારોની નક્ષત્રરાળારાં પ્રથર આિરે અરૃત કરેશિ નાયક 
(1877–1907). આલફ્રેડ નાટક કંપનીરાં અવગયાર િષ્મની િયરે ચાલીસ રૂવપયાના પગારથી જોડાઈનરે ‘ગારરરેની 
ગોરી’રાં  બિરેરાર ઈરાનીની ભૂવરકા તરેરણરે સફળતાપૂિ્મક ભજિી. એ પછી ઉદૂ્મ નાટક ‘બીરારરે  બુલબુલ’રાં 
પુંબાની ભૂવરકા ભજિીનરે પ્રરેક્ષકોનરે ખુશ કરી દીધા. 1891રાં તરે નિી આલફ્રેડ કંપનીરાં જોડાયા અનરે 14 િષ્મની 
િયરે તરેરનરે સોરાબજી ઓગરાની સાથરે સિાયક હદગદશ્મક તરીકરેની જિાબદારી સોંપાઈ, જ રે રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં 
અસાધારણ ઘટના ગણાય. તરેરાં ‘અલાઉદ્ીન’ નાટક ભજવયું અનરે પોતરે લયલાની ભૂવરકા કરી. જૂની આલફ્રેડ 
કંપની ફરી શરૂ થતાં તરેરાં તરેઓ હદગદશ્મક તરીકરે જોડાયા. ઉદૂ્મ ભાષારાં શરેકસવપયરનું ‘િૅમલરેટ’ ‘ખૂનરે નાિક’ નારરે 
અનરે ‘રોવરયો જુવલયટ’ ‘બજરરે ફાની’ નારરે ભજવયું. આગા િશ્ કાશરીરીએ ‘વિનટસ્મ ટરેલ’નું રૂપાંતર કરરેલું, તરેરાં 
રોિનલાલા અનરે ગોિરબાનુનરે અરૃતરે રજૂ કયાું. આગા િશ્ના બીજ નાટક ‘રુહરદરે શક’ જોિા પ્રરેક્ષકોનો ભારરે  
ધસારો થતો. કિરે છરે કરે પખાલીઓ પખાલ િરેચીનરે પણ નાટક જોિા આિતા. આ જુિાન કલાકાર પ્રરેક્ષકોનો એટલો 
લાડીલો િતો કરે પડદો પડ્ા પછી પ્રરેક્ષકોની શાબાશી ઝીલિા ત્રણ ત્રણ િખત પડદો ખોલીનરે કુવન્મશ કરિી પડતી. 
એર કિરેિાય છરે કરે ગુજરાતી વથયરેટરરાં ‘કટ્મન કૉલ’ની આ પ્રકારની પ્રથા અરૃત નાયકથી શરૂ થઈ.
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આલફ્રેડ નાટક રંડળીના રાવલક સાથરે રતભરેદ થતાં અરૃત પારસી નાટક રંડળીરાં જોડાયા. તયાં ‘વસમબરેલાઇન’ 
ઉપરથી ‘રીઠા ઝિર’ નાટક રજૂ કયુું. તરેરાં એરની અવભનયકલા અનરે હદગદશ્મન સિયોચચ વબનદુએ પિોંચયાં. 
નારાયણપ્રસાદ બરેિતાબનું ઉદૂ્મ નાટક ‘ઝિરી સાપ’નું હદગદશ્મન ચાલુ િતું નરે તરેરનું અવતશય શ્રનરે કારણરે ત્રીસ 
િષ્મની અપકિ િયરે અિસાન થયું. અંગ્રેજી પત્રોએ ભારતભરરાં પ્રથર પંવકતના અવભનરેતા અનરે હદગદશ્મક તરીકરે 
ખયાવત પારરેલ આ કલાકારની પ્રશંસા કરતાં તરેરની સરખારણી િરેન્ી ઇરવિંગ સાથરે કરી િતી.

તરેરની કૃવતઓરાં ગુજરાતી–ઉદૂ્મ ગઝલો, ‘ભારત દુદ્મશા નાટક’, ‘કનયાવિક્રયનો કિરેર’ નાટક, ‘એર. એ. 
બનાકરે કયોં રરેરી વરટ્ી ખરાબ કી ?’ નિલકથા ‘વશિશંભુ શરા્મના વચઠ્ા’ (રાજકીય કટાક્ષ) રુખય છરે. રુંબઈના 
કોટ-વિસતારરાં એક રાગ્મનરે અરૃત કરેશિ નાયકનું નાર અપાયરેલું છરે.

(28)
સંસારની રાફક નાટકરાં પણ પુરુષ અનરે સ્તી સરાન ભાગરે રસનું વનિ્મિન કરરે  છરે. રંગભૂવર પર પુરુષના 

જ રેટલો સિરેલો સ્તીનો પ્રિરેશ થતો નથી. એ કોઈ પણ દરેશના સરાજ રાટરે સાચું છરે. ભારતરાં પુરુષો જ સ્તીનું પાત્ર 
ભજિરે એિી પરંપરા બંધાઈ િતી. વયિસાયી ગુજરાતી રંગભૂવર પર રુખયતિરે પુરુષોએ જ સ્તીની ભૂવરકા ભજિી 
િતી અનરે તરેરાં તરેઓ સફળ થયા િતા; પરંતુ આ કંઈક અંશરે કૃવત્રર અનરે બરેિૂદી લાગરે તરેિી પહરવસથવતનરે વનિારિા 
િખત જતાં નાનીરોટી નાટક રંડળીઓ સ્તીની ભૂવરકા સ્તીનરે જ આપિાનો આગ્િ રાખિા લાગી. પારસી રંગભૂવર 
પર સૌપ્રથર દાદાભાઈ પટરેલરે સબજપરી અનરે લાલપરી નારરે બરે નટીઓનરે 1873રાં નાટકરાં ઉતારરેલી. ખુરશરેદજી 
બાલીિાલા બરે પંજબી બિરેનો બુધાં અનરે બુરાંનરે રંગરંચ પર લાવયા િતા. ઉદૂ્મ રંગભૂવરના નટ કાિસજી ખટાઉના 
અવભનય પર હફદા થયરેલી વરસ રરેરી ફરેનટનનરે કાિસજી પારસી ગુજરાતી રંગભૂવર પર લાવયા િતા. તરે બાઈ ઉદૂ્મ 
નાટકરાં ઊતરતી, પણ 1875રાં તરેણરે એક ગુજરાતી નાટકરાં અલડ પારસી યુિતીની ભૂવરકા ભજિી િતી. 
પારસી રહિલાનો પિરેરિરેશ ધારણ કરીનરે ગુજરાતી િાવણયણ તરીકરે તખતા પર આિીનરે રુકત અવભનય સૂચિતો 
લિરેકાભયયો સંિાદ રજૂ કરરેલો. આ પાત્રરાં એણરે છાવજયાં લરેતાં લરેતાં 

િાય રરે  પીટ્યા િાય... િાય...
આ શું કયુું  િાય... િાય...

એર બોલતા જઈનરે ઊછળી ઊછળીનરે કૂટિા રાંડ્ું તયારરે  પ્રરેક્ષકો ઊભા થઈ ગયરેલા. તરે પારસી ગુજરાતી 
ભાષા બોલતી અનરે સપાટ શૈલીરાં ગીત રજૂ કરતી.

આલફ્રેડ નાટક કંપનીએ શરેકસવપયરનાં નાટકોની ઉદૂ્મ જબાનરાં રજૂઆત કરી તયારરે  અરૃત નાયકની સાથરે 
પ્રરેરસંબંધ ધરાિતી પ્રવસધિ ગાવયકા ગોિરજનની રધુર ગાયકીએ તથા તરેના લવલતકોરલ અવભનયરે સુંદર અસર 
પાડી િતી. પછી તરે અરૃતની પતની બની. અરૃતના અિસાન પછી પણ તરે ઉદૂ્મ રંગભૂવર અનરે હિનદી ચલવચત્રોરાં 
અવભનય કરતી.

કાળક્રરરે ગુજરાતી રંગભૂવર પર સ્તીપાત્ર ભજિિા રાટરે નટીઓની ભરતી થિા લાગી. દરેશી નાટક સરાજરાં 
રુખય નટી રોતીબાઈ, શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં કરળાબાઈ કણા્મટકી અનરે આય્મનૈવતક નાટક કંપનીરાં 
રુનિીબાઈ િતી. પછી તો પમિારાણી, રાણી પ્રરેરલતા, રાવધકારાણી, રારપયારી, રૂપકરલ, વિજયા, શયારાબાઈ, 
સુલોચના, સનરેિલતા, શોભાદરેિી, તારાબાઈ, લક્રી, હકશોરી, કલપના દીિાન, કરળાબાઈ (કૉવરક), વરસ રવણ, 
રોહિનીબાઈ, ચંહદ્રકા, સગુણા, રનોરરા, િીરાબાઈ, સુશીલા, શરીરબાનુ, અખતરીબાઈ (રજનુ), ગીરજબાઈ, 
જોિરાબાઈ, કરેસરબાઈ, રૂપરતી, શાવલની, સહરતા ખટાઉ એર સંખયાબંધ નટીઓ બરે-ત્રણ દાયકારાં ગુજરાતી 
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રંગરંચ પર ઊભરાઈ આિરેલી. તરેરાંની કલપના દીિાન અનરે સહરતા ખટાઉ જ રેિી કરેટલીક નિી રંગભૂવર પર ચાલુ 
રિી અનરે રાવગણી, અરુણા ઈરાની, પમિારાણી, શાનતા આપટરે, સુલોચના અનરે સનરેિલતા જ રેિી અનરેકરે વસનરેરાના 
પડદરે અવભનય કયયો. ઘણી નટીઓ કંપની બંધ થતાં બરેકાર વસથવતરાં રિી િતી. લક્રીકાનત અનરે પાવલતાણા બંધ 
થઈ તયાં સુધી તરેરાં એક પણ નટી નિોતી. એકંદરરે  જોતાં વયિસાયી રંગભૂવર પર નટનું જ િચ્મસ્ રહ્ું જણાય છરે.

(29)
ગીતો : નાટકરાં સંગીત : જૂની ગુજરાતી રંગભૂવરનું બીજુ ંઆકષ્મક અંગ ગીતો િતું. નાટ્યલરેખકો ઉપરાંત 

રુખયતિરે ગીત લખતા ગીતકારો નાટક કંપનીઓ સાથરે જોડાયરેલા રિરેતા. રસકવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રે નાટકો લખયાં 
છરે, છતાં તરેઓ રુખયતિરે ગીતકાર િતા. ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, ત્રાપજકર અનરે રૂળશંકર રૂલાણી 
જ રેિા અનરેક નાટ્યકારો નાટકરાં આિતાં ગીતો ખાસ નટોનરે ધયાનરાં રાખીનરે લખતા. કોઈ િાર નાટકના િસતુનરે 
સુસંગત ન િોય પણ પ્રરેક્ષકોનરે ગરશરે એર ધારીનરે નાટકોરાં નાચરુજરાની જ રેર િધારાનાં ગીતો ઉરરેરિારાં આિતાં 
િતાં; કરેર કરે, કરેટલાક પ્રરેક્ષકો રાત્ર ગીત કરે નાચ જોિા રાટરે જ નાટક જોિા આિતા. રરાઠીરાં ‘સંગીતસૌભદ્ર’ની 
જ રેર ગુજરાતીરાં ‘સંગીતલીલાિતી’ જ રેિાં સંગીતનાટકો આરંભકાળરાં ભજિાતાં અનરે તરેના શોખીન જોનારા 
અનરેક િાર િનસ રૉર આપતા. શાસ્તીય સંગીતની તાલીર નટ-નટીઓનરે અપાતી. નાટક કંપનીરાં સંગીત વિભાગ 
અલગ રિરેતો અનરે અવભનયના જ રેટલું જ – કિવચત્ તરેનાથીયરે વિશરેષ – રિતિ સંગીતનરે અપાતું. જયશંકરના 
ગુરુ પં. િાડીલાલ અનરે અધયાપક કરેશિલાલ જ રેિા સંગીતકારોએ નાટકરાં સંગીતનો રહિરા ટકાિિારાં અગ્ભાગ 
ભજવયો િતો. ભોજક જ્ાવતના કળાકારો નાટકના જ રેટલા જ સંગીતરાં પ્રિીણ િતા. નાટકના સંગીતનું સંચાલન 
રોટરે ભાગરે ભોજકો જ કરતા.

િડોદરારાં રોરબી કંપનીએ ‘ભતૃ્મિહર’ નાટક રૂકયું િતું. તરેરાં ભાિનગરના દલસુખરાર ભોજક ભતૃ્મિહરનું 
પાત્ર ભજિશરે એિી જિરેરાત કરી. તરે િખતરે શ્ીરંત સરકારરે  ભારતના પ્રથર કક્ષાના ગણાતા સંગીતકાર ખાંસાિરેબ 
રૌલાબક્ષનરે નીરરેલા. તરેરનરે નાટક જોિા રાટરે આરંત્રણ આપિા દલસુખરારનો વશષ્ય ગયો તયારરે  ખાંસાિરેબરે તરેનરે 
તુચછકારીનરે કાઢી રૂકયો; પણ પછી રાજયના રોટા અવધકારીઓના આગ્િનરે કારણરે ખાંસાિરેબ નાટક જોિા ગયા. 
દલસુખરારરે જયારરે  જણયું કરે ખાંસાિરેબ પધારિાના છરે એટલરે સૂત્રધારનો િરેષ અનરે પાઘડી પિરેરીનરે પોતાનો તાનપૂરો 
લઈ લીધો. સાવજદંા તૈયાર થઈ ગયા. ખરેલ શરૂ થયો. સૂત્રધારરે  રાત્રીના પ્રથર સરયની રાગણી કાનરારાં સતુવત 
શરૂ કરી. આસતાઈ, અંતરા, સંચારી િગરેરરે  દ્રુપદનાં ચારરેય ચરણ પૂરાં કયાું; પછી સૂત્રધારરે  લયકારીનો પ્રકાર 
શરૂ કયયો નરે આખા વથયરેટરરાં સાગરના ઘુઘિાટ સરાન ધરકદારીના પ્રચંડ ઝંઝાિાત શરૂ થયા. ખાંસાિરેબ િિરે 
ધયાનથી સાંભળિા લાગયા. સૂત્રધારનો અિાજ િારયોવનયર, તબલાં અનરે સારંગીના અિાજનરે દબાિતો આગળ 
િધયો નરે જોતજોતાંરાં રરેઘગજ ્મનાયુકત ધરકની સાથરે તારસપ્તકની પરાકાષ્ઠાએ પિોંચયો. પ્રરેક્ષકો પણ સંગીતની 
પકડરાં આિી ગયા. દલસુખરાર સિજપણરે તારસપ્તકના પંચરસિરથી આગળ નીકળીનરે ધૈિત અનરે વનષાદ 
સુધી પિોંચયા એટલરે િિરે ખાંસાિરેબથી રિી શકાયું નિીં. ઊંચાનીચા થિા રાંડ્ા. ગાયકરે સિસથતાથી પંચર સિર 
ઉપર જઈ રાગની ખૂબીઓ બતાિિા રાંડી તયાં તો ખાંસાિરેબના રોંરાંથી અચાનક ‘િાિિાિ’, ‘રાશા અલાિ’, 
‘સુભાન અલાિ’, ‘કયા પાક આિાઝ િૈ’ િગરેરરે  ઉદગારો નીકળતા ગયા અનરે જયાં ચોથા સપ્તક પર આરોિ-
અિરોિની પરાકાષ્ઠા સજી્મ તયાં તો ખાંસાિરેબ પોકારી ઊઠ્ા, ‘‘અબરે યિ વથયરેટર વગર પડરેગા, વગર પડરેગા’’ એર 
બોલતાં ખુરશીરાંથી ઊભા થઈ ગયા. ખાંસાિરેબના શાવગદયોએ તરેરનરે ખુરશી પર બરેસાડી દીધા. દલસુખરારની 
ગાયકી ચાલુ રિી. ધ્ુપદ પૂણ્મ થતાં સૂત્રધાર અંદર ગયા તયારરે  સંગીતની બાંધરેલી િિાથી સતબધ થયરેલ પ્રરેક્ષકોએ 
તાળીઓના ગડગડાટથી કળાકારનરે િધાિી લીધા. તરે હદિસથી ખાંસાિરેબનરે દલસુખરાર સાથરે વરત્રતા બંધાઈ. 
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િડોદરા રાજયના કલાિંત ખાતા તરફથી દલસુખરારનરે ઊંચા પગારની નોકરીની ઑફર થઈ; પણ તરેનો તરેરણરે 
અસિીકાર કયયો. પછીથી ગાયકિાડ સરકારરે  તરેરનરે બોલાિીનરે રાજયનરે ખચદે નિી કંપની કાઢિાની ઑફર કરી; તરે 
પણ દલસુખરારરે સિીકારી નહિ.15

આ બનાિથી દલસુખરારનું કંપનીરાં રાન િધી ગયું. પણ રુખય િાત એ કરે વયિસાયી રંગભૂવર સંગીતસાધનાનું 
એક રિતિનું કરેનદ્ર િતી. નાટકનાં ગીતો તરેની લોકવપ્રયતારાં િૃવધિ કરનારંુ રોટુ ંબળ િતું. તરેનો ઉપયોગ નાટક 
કંપનીઓએ વિિરેકપૂિ્મક કરિાનરે બદલરે નાટકનરે દબાિી દરે તરેટલી િદરે કયયો. નૃતયનું પણ એર જ બનયું. ડાહ્ાભાઈએ 
નાટકરાં િારયોવનયરનો સૌપ્રથર ઉપયોગ કયયો િતો તરેર પરાકાષ્ઠાના દૃશયરાં ટબૅલોની રચનાની તરકીબ પણ 
તરેરણરે દાખલ કરી િતી. પછી તો તરેનું જડ અનુસરણ ચાલયું. રાજદરબારના દૃશયરાં નાચનારી જોઈએ જ એિું 
િલણ નાટ્યલરેખક, હદગદશ્મક અનરે નટિગ્મ તરેરજ પ્રરેક્ષકોનું લગભગ રૂઢ થઈ ગયું િતું. તરેનું અવનટિ પહરણાર એ 
આવયું કરે નાટ્યકલાનું ધોરણ નીચું ગયું અનરે પ્રરેક્ષકોની રુવચ સથવગત થઈ ગઈ.

(30)
ભાિક અને ભાિન

િરેરચંદ્રાચાય્મના વશષ્ય રારચંદ્ર-ગુણચંદ્રરે ‘નાટ્યદપ્મણ’રાં નાટકની વયાખયા કરી છરે કરે પ્રરેક્ષકોના હૃદયનરે નચાિરે 
તરે નાટક. પ્રરેક્ષક નાટ્યપ્રયોગરાં બિુ રિતિનો ભાગ ભજિરે છરે. ચરેતનાનો ઝબકાર ઝીલતો એ સારરેનો છરેડો (re-
ceiving end) છરે. નટરે સંક્રવરત કરરેલો રસ પ્રરેક્ષક ઝીલરે છરે. પ્રરેક્ષકનરે રાટરે જ નાટક લખાય છરે, ભજિાય છરે નરે 
વનરા્મણ પારરે છરે. નાટક રંચનની કળા – performing art છરે. વનયત કાય્મક્રર રુજબ તરેનો પ્રયોગ તૈયાર થાય છરે 
અનરે નક્ી કરરેલરે હદિસરે નરે સરયરે પ્રરેક્ષાગૃિરાં પ્રરેક્ષકો સરક્ષ તરેની રજૂઆત થાય છરે. કવિતા કરે વચત્ર જ રેિી કળા રાટરે 
આિો કોઈ સથળ-સરય કરે ભાિકથી બંધાયરેલો કાય્મક્રર વનયત થયો િોતો નથી.

રાજશરેખરરે  કહ્ું છરે તરેર જ રેનારાં સજ ્મન કરિાની શવકત (creative genius) િોય તરેની પ્રવતભા કારવયત્રી 
કિરેિાય અનરે જ રેનારાં ભાિન કરિાની શવકત િોય તરેની પ્રવતભા ભાિવયત્રી કિરેિાય. ભાિન કરિું એટલરે આસિાદ 
લરેિો, આનંદ લરેિો, રસ રાણિો. કલાનો આનંદ રાણિા રાટરે શવકત જોઈએ, અવધકાર જોઈએ, યોગયતા જોઈએ, 
રુવચતંત્ર કરેળિાયરેલું િોિું જોઈએ. નાટકનો રસ રાણિાની સિ્મસાધારણ યોગયતા એટલરે સહૃદયતા, સરસંિરેદનશીલતા. 
એનરે રાટરે ભણરેલા િોિાની જરૂર નથી, પણ નાટકનરે સરજિાની સારાનય શવકત જોઈએ. ‘સૌભાગયસુંદરી’નો ખરેલ 
ચાલતો િોય તો ‘સુંદરી’નું પાત્ર જોતી િખતરે આ જયશંકર નિીં, પણ ‘સુંદરી’ જ છરે એિી પ્રતીવત સાથરે નાટકના 
પ્રિાિરાં તણાિાની સહૃદયતા નાટકના પ્રરેક્ષકરાં િોિી જોઈએ. રવસકનરે સાચું જ કહ્ું છરે કરે To advance art 
men’s lives must be given, And to receive it their hearts. કળાના ઉતકષ્મ અથદે જીિન નયોછાિર થાય; 
પણ કળાનરે ઝીલિા રાટરે હૃદય ધરી દરેિાનાં િોય છરે. કલાનરે ખાતર વજદંગીનું બવલદાન દરેનારા શિીદોની જ રેર કલા 
પ્રતયરે અવભરુખ થઈનરે તરેનરે ચરણરે હૃદય પાથરનાર સહૃદયો પણ જરાનરે જરાનરે પાકરે છરે. કલા જીિરે છરે આ શિીદો 
અનરે સહૃદયોની નયોછાિરી ઉપર.

વિકટર હ્ુગોએ ત્રણ પ્રકારના પ્રરેક્ષકો ગણાવયા છરે. પિરેલો િગ્મ વિિરેચક કરે નાટ્યવિદોનો. બીજો નાટકરાં રજૂ 
થતી લાગણીઓની સાથરે ખેંચાતો િગ્મ અનરે ત્રીજો નાટકરાં સથૂળ સંઘષા્મતરક હક્રયા કરે ઘટના બનતી િોય તરે જોિાનો 
ઉતસુક િગ્મ. આ ત્રીજો િગ્મ રોટો િોય છરે. નાટકરાં કરેિી રારફાડ કરે લડાઈ જરરે છરે તરે અથિા તો પ્રરેરપરાક્રરો 
કરેિાં થાય છરે તરે જોિા રાટરે રોટાભાગના લોકો આિરે છરે. બધા દરેશોરાં સારાનય રીતરે પ્રરેક્ષકોના રોટા િગ્મનરે યુધિ 
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અનરે પ્રરેરના સંઘષ્મની કથા વપ્રય િોય છરે. દરેશરે દરેશરે તરેની રજૂઆત જુદી િોય તરેર જ રે તરે દરેશની સાંસકાહરક પરંપરા 
અનુસાર પ્રરેક્ષકની અપરેક્ષા પણ જુદી જોિા રળરે.

જૂની ગુજરાતી રંગભૂવરનો વિચાર કરીએ તો તરેના પ્રરેક્ષકો ઉપર દશા્મિરેલ બીજ અનરે ત્રીજ િગ્મરાં આિરે. 
નટ કરે નટીના ભાિાિરેશ સાથરે તરેરના પ્રરેક્ષકોનાં હૃદય તાલ લરેતાં. િહરશ્ંદ્ર, ભતૃ્મિહર અનરે લવલતાનાં દુ:ખ જોઈનરે 
પ્રરેક્ષકો રડતા. શૃંગાર અનરે િીરરસનાં દૃશયોની પણ આ સહૃદયો પર ધારી અસર થતી. ત્રીજ િગ્મનો રોટો સરુદાય 
સંઘષ્મ અનરે લડાઈરાં રસ ધરાિતો. બાપુલાલ, જયશંકર, રોિનલાલા કરે અશરફખાન જ રેિાનરે અપિાદ ગણીએ 
તો રોટાભાગના કળાકારોનો અવભનય સથૂળ િતો; છતાં બંનરે પ્રકારના કળાકારોના કારની આ પ્રરેક્ષકિગ્મ કદર 
કરતો િતો.

નટ અનરે પ્રરેક્ષક : નાટક, ચલવચત્ર અનરે સભારાં પ્રરેક્ષક કરે શ્ોતાનો પ્રવતભાિ વિવિધ રીતરે પ્રિતદે છરે. ત્રણરેયરાં 
ઘણંખરંુ વયવકતગત ચરેતના લુપ્ત થઈનરે સરુદાયની ચરેતના (સારૂહિક ચરેતના) કાર કરતી દરેખાય છરે. સભાના 
શ્ોતાિગ્મનો પ્રવતભાિ ઘણી િાર િકતા અનરે શ્ોતા િચચરેના સંિાદ કરે વિિાદ-પ્રવતિાદ રૂપરે પહરણરરે છરે. તરેરાં કલાની 
સુઘડ રજૂઆત અનરે કલાકારની ચરેતનાના સપશ્મથી થતો આનંદ ભાગયરે જ રળરે. ચલવચત્ર અનરે નાટકરાં એિો 
આનંદ રળરે છરે; પણ બંનરેનું પ્રિત્મન વિવભનિ િોય છરે. ચલવચત્રનો પ્રરેક્ષક-સરુદાય સિપનરાં વચત્ર જોતો િોય એિી 
વસથવતરાં િોય છરે. તરેની તાળીઓ કરે િાકોટાછાકોટાની કશી અસર ચલવચત્રરાંનાં નટ-નટી ઉપર થતી નથી; કરેર કરે 
ચલવચત્રનું યાંવત્રક પ્રક્ષરેપણ થતું િોય છરે. ચલવચત્રરાં અદાકારોનો પ્રરેક્ષકો સાથરે જીિંત સંબંધ બંધાતો નથી. નાટક 
રંગભૂવર પર જીિંત (live) સિરૂપરે પ્રગટ થતું િોિાથી અદાકાર અનરે પ્રરેક્ષક િચચરે સતત આદાનપ્રદાન ચાલરે છરે; 
તરેથી નાટકરાં પ્રરેક્ષકના અનુકૂળ કરે પ્રવતકૂળ પ્રવતભાિની અસર નટ પર પડ્ા વિના રિરેતી નથી. ધંધાદારી જૂની 
રંગભૂવર પર ગિાતાં ગીતો તથા ‘ટબૅલો’ જ રેિાં દૃશયોનરે ‘િનસ રૉર’ રળતો તરે અદાકાર અનરે પ્રરેક્ષકનરે સાંધતા જીિતા 
તારની સાિરેદી પૂરી છરે. આજ રે પ્રોસીવનયર આક્મ િગર તખતા પર નાટક ભજિાતાં પ્રરેક્ષક સાથરેનો અદાકારનો 
સંબંધ િધુ ઘવનષ્ઠ, અનૌપચાહરક અનરે અથ્મપૂણ્મ બનયો છરે. વસનરેરા અનરે ટરેવલવિઝનની સપધા્મરાં આજ રે રંગભૂવર ટકી 
રિી છરે તરેનું રુખય કારણ નાટકની જીિંત રજૂઆત અનરે પ્રરેક્ષક સાથરે બંધાતો નાટ્યકલાનો જીિંત સંબંધ ગણાય.

નટ અનરે પ્રરેક્ષકનો એ રીતરે ભાિરય સંબંધ બંધાય છરે. પ્રરેક્ષક પર નાટકનો પ્રભાિ પડરે તરેર નાટક પર પ્રરેક્ષકની 
રુવચ અનરે રાગની અસર થાય છરે. જૂની રંગભૂવરના પ્રથર તબક્ારાં રજૂ થયરેલાં નાટકોએ રનોરંજનનાં સાધન 
બનિા ઉપરાંત પ્રરેક્ષકનાં બુવધિ અનરે હૃદયનરે સંસકારિાનું કાર કયુું િતું. રણછોડભાઈનાં ઇવતિાસ અનરે ધર્મપુરાણના 
સુખયાત વિષયિસતુ ધરાિતાં નાટકોએ પ્રરેક્ષકોની રુવચનું પ્રાથવરક ઘડતર કયુું. ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’રાં બાળલગ્ન 
અનરે કજોડાના પ્રશ્ની ધારદાર રજૂઆત થઈ. તરેણરે સરાજસુધારાનું કાર કયુું. ડાહ્ાભાઈએ તરેનરે કલાતરક ઓપ 
આપીનરે િધુ આસિાદ્ બનાવયું. રજૂઆતરાં પણ ગીતોનું પ્રાચુય્મ અનરે હટ્રકસીન તથા ટબૅલો િગરેરરે  પ્રયુવકતઓનરે 
કારણરે પ્રરેક્ષકોનું નાટક વિશરેનું આકષ્મણ િધતું રહ્ું; એટલું જ નહિ, પછી તો તરેરની નાટક વિશરેની અપરેક્ષા કૈંક 
સથૂળ અનરે ‘લાઉડ’ કિી શકાય એિા નાટકની બંધાઈ ગઈ. નાટક કંપનીઓએ એ જ ધોરણ પર, હટહકટબારી પર 
નજર રાખીનરે, નાટકો ભજિિા રાંડ્ાં. કળાકારો નિા પ્રિાિથી લગભગ અસપૃટિ રહ્ા. નિી પરેઢીનરે પણ તરેરનો 
સંપક્મ નિોતો.

1920થી શરૂ થયરેલું નિી રંગભૂવરનું આંદોલન રોટરેભાગરે ‘એકૅડરેવરક’ િતું. નાટક અનરે રંગભૂવર અભયાસનો 
વિષય બનયાં. તરેનું વયિવસથત વશક્ષણ અપાતું થયું. યુવનિવસ્મટી-કક્ષાએ ઉતસિો યોજતા થયા. હફલર અનરે ટી.િી. 
રાટરે જરૂરી કળાકારો તૈયાર થયા. શ્રેષ્ઠ કોહટનાં નટ-નટી, કૉલરેજો અનરે યુવનિવસ્મટીરાંથી નીકળી આવયાં. નાટ્યકલા 
વિશરેની સરજ િધી.
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જૂની રંગભૂવરના પ્રરેક્ષકોનરે રન નાટક જોિું તરે ઉતસિ રનાતો. જૂની રંગભૂવરનાં નાટકોરાં એક રંગરંચની 
પ્રથા િતી. સૌપ્રથર નાટકની ત્રણ ઘંટડીઓ િાગતી. પિરેલી ઘંટડી િાગરે એટલરે કલાકારો તખતા પર આિરે, પડદાની 
પૂજ થાય. બીજી ઘંટડીએ બધા જ કલાકારો તરેરજ નરેપથયના કલાકારોનરે પ્રયોગની શરૂઆત બાબતરે સાિધ થિાનું 
સૂચન થાય, પછી ત્રીજી ઘંટડી િગાડાય તરે પૂિદે પ્રરેક્ષકો પ્રરેક્ષકગૃિરાં સથાપન થઈ ગયા િોય અનરે પડદો ઊંચકાય 
તરે પિરેલાં પોટાશનો એક ઘટાડો થાય એક લોખંડની નળીરાં પોટાશ ભરી તરેનરે એક સવળયા દ્ારા દબાણ આપીનરે 
ધડાકો કરિારાં આિતો. આ ધડાકો રંગરંચ પર કોઈ પણ અવનચછનીય તતિો િોય તરેનરે દૂર કરિાનું પ્રતીક િતું. 
પછી પડદો ઊંચકાય. અરુક પ્રરેક્ષકો તો ખાણીપીણી સાથરે નાટક જોિાનો કાય્મક્રર રાખતા. સરાજનો એક િગ્મ 
જણીતી નાટક કંપનીઓનાં િખણાયરેલાં નાટકો જોિાનો શોખીન િતો. નાટક કંપની અનરે નટ કરે નટીનાં નાર િાંચીનરે 
નાટક જોિા જતા. કરેટલાકનો દરરેક નાટકનો પ્રથર ખરેલ જોિાનો વનયર િતો. પોતાના વપ્રય કલાકારનરે ભરેટસોગાદો 
આપતા અનરે તરેની સાથરે પ્રરેર અનરે સદભાિભયયો સંબંધ રાખતા. પોતાનરે પસંદ પડરેલ નાટક અનરેક િખત જોિા 
જય. નાટકનાં ગીતો અનરે સંિાદોનો કરેટલાક શોખીનો આનંદથી રુખપાઠ કરતા. હદિસો સુધી નાટકની અસર 
કરેટલાક સંિરેદનશીલો પર રિરેતી. સ્તીપાત્ર ભજિનાર નટ નારીનાં સૌનદય્મ-પ્રસાધનોનો આદશ્મ બનરે એિું પણ 
જયશંકર અનરે અરૃત જની જ રેિા કળાકારોની બાબતરાં બનયું િતું. ટૂકંરાં, જૂની રંગભૂવર ગુજરાતી સરાજના 
સંસકારજીિનનું અવિશ્રેષ્ય અંગ બની રિી િતી. જ રેિાં િતાં તરેિાં એ નાટકો ગુજરાતી પ્રજની જીિનરીવત અનરે 
સંસકૃવતનો સંસપશ્મ કરાિતાં િતાં.

(31)
એક અનોખું સાંસકાહરક આંદોલન : 1910 પછી કરેિળ બૉકસ-ઑહફસ પર નજર રાખિાથી આ દુભા્મગી 

રંગભૂવરની પ્રગવત અટકી ગઈ. ઝાકઝરાળિાળી દૃશયયોજના અનરે કૃવત્રર અવતરંવજત અવભનયનરે કારણરે તરેરાં 
વિકૃવત પ્રિરેશી. અનરેક રયા્મદાઓ છતાં ગુજરાતની આ વયિસાયી રંગભૂવર એક અનોખું સાંસકાહરક આંદોલન 
િતું, જ રેની પાછળ પાંચસો જ રેટલી નાટ્યસંસથાઓ, એકસોથી િધુ હદગદશ્મકો નરે એટલા જ રંગકરથીઓ તથા એક 
િજરથી િધુ અવભનરેતાઓ, ચારસો જ રેટલી અવભનરેત્રીઓ અનરે ત્રણસો જ રેટલા સંગીતકારોનો, દોઢસો જ રેટલા 
લરેખકોએ લખરેલાં આશરરે  બારસો જ રેટલાં નાટકો ભજિિાનો આશરરે  દોઢ સો િષ્મનો સહિયારો પુરુષાથ્મ પડરેલો છરે. 
રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં તરેનું ઉજજિળ પ્રકરણ િરરેશાં આનંદ અનરે અભયાસનો વિષય રિરેશરે. છરેલી અધથી સદીથી 
નિી રંગભૂવરની પ્રિૃવતિ જોિા રળરે છરે. વયિસાયી ધોરણરે રુંબઈ, અરદાિાદ, િડોદરા અનરે સૂરત જ રેિાં શિરેરોરાં 
છૂટીછિાઈ સંસથાઓ દ્ારા નાટકો ભજિાય છરે. તરે સુરુવચનો ભંગ કરરે  તરેિા અવતશૃંગાહરક વિષયનાં નાટકો 
ભજિીનરે આ સંસથાઓ ધૂર કરાણી કરરે  છરે. પણ સુઘડ કલા અનરે વશટિતાનો રાપદંડ ઊભો કરરે  તરેિાં ગંભીર નાટકો 
ભજિિાના પ્રયોગો બિુ ઓછા થાય છરે. નિી રંગભૂવરનો વપંડ બાંધી આપરે તરેિા, ટી. િી. અનરે હફલરના આક્રરણનરે 
ખાળી શકરે તરેિા, જૂના-નિાના સરનિયરૂપ એિા જ બીજ આંદોલનની રાિ જોિાય છરે.
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1

નાટ્યસંસિાઓ

ગુ જરાતી વયિસાયી રંગભૂવરનરે ‘જૂની રંગભૂવર’ અથિા ‘પરદા નાટક’ તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે. જૂના 
િખતરાં નાટક રાત્રરે શરૂ થતું અનરે િિરેલી સિારરે  સંપૂણ્મ ભજિાઈ રિરેતું. નાટકરાં ‘ટ્રવૅજક’ અનરે ‘કૉવરક’ 
એર બરે વિભાગો રિરેતા. સારાનય રીતરે આ નાટકો વત્રઅંકી િતાં, એરાં લગભગ 18 પ્રિરેશો આિતા. 

નાટકરાં સારાનય રીતરે 50થી 80 અનરે કોઈક નાટકરાં તો તરેથી પણ વિશરેષ સંખયારાં ગીતો આિતાં. દરેશી નાટક 
સરાજના ‘સંગીત લીલાિતી’ નાટકરાં ગીતો, ચોપાઈ, સોરઠા િગરેરરે  રળી કુલ 528 પદ્ો િતાં.

રોટી નાટ્યસંસથાઓરાં અંદાજ રે 200 જ રેટલા કલાકાર-કસબીઓનો વનભાિ થતો. આ સંસથાઓરાં સરેહટગં, 
સંગીત, પોશાક, િવથયાર, વિંગ, બૂટ અનરે જોડા, િીજળી-સાધનો, ભોજન એર વિવિધ વિભાગો રિરેતા િતા. 
સંસથારાં તરાર કલાકાર-કસબીઓ રાટરે રિરેિા-જરિાની વયિસથા થતી િતી. દરરેકનરે એની કાય્મદક્ષતા રુજબ 
રાવસક પગાર પણ આપિારાં આિતો િતો.

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ િગરેરરે  નારાંહકત 
નાટ્યસંસથાઓ ખયાતનાર કવિ-નાટ્યકારો, કલાકારોનરે વનવશ્ત સરયના કરારથી રોકી લરેતી. ગુજરાતી વયિસાયી 
રંગભૂવરના ખયાતનાર કવિ-નાટ્યકાર રૂળશંકર રૂલાણી, નાટ્યકાર પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, નારાંહકત અવભનરેતા 
રોિનલાલાજી િગરેરરે  સાથરે આ રીતરે કરાર કરિારાં આવયા િતા.

સાબરકાંઠા વજલાના ભદ્રરેસર, િીરપુર અનરે જદરના નાયક-ભોજક ભાઈઓની શ્ી રુદ્રણા નાટક સરાજ 
તથા ઉદૂ્મ-હિંદી રંગરંચના વનષ્ણાત કલાકાર વિઠ્લદાસ પાંચોહટયાના વપતા િરજીિનદાસ પાંચોહટયાની નાટ્યસંસથા 
શ્ી િાટકરવણ િડનગર ગુજરાતી નાટક સરાજ – એ બરે ગુજરાતી નાટ્યસંસથાઓ 1902રાં પરદરેશના પ્રિાસરે ગઈ 
િતી. ગુજરાતી કલાકારોએ પરદરેશરાં ઉદૂ્મ-હિંદી નાટકો સફળતાપૂિ્મક ભજિી વિદરેશરાં પણ ગુજરાતી રંગભૂવરનરે 
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યશ અપાવયો િતો.

રંગભૂવરના નારી અવભનરેતા લિજી રયાશંકર ત્રિાડી (‘સુરદાસ’) અનરે દુલ્મભજીની શ્ી સુરવિજય નાટક 
કંપની, વશિશંકર રારચંદ્ર રાિલની શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની, ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર ત્રિાડીની શ્ી 
િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ, અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજ અનરે શ્ી િાંકાનરેર 
આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની િગરેરરે  ગુજરાતી નાટ્યસંસથાઓએ ગુજરાતી કલાકારો દ્ારા પરપ્રાંતોરાં પણ ઉદૂ્મ-હિંદી 
નાટકો પ્રભાિક રીતરે ભજિાિી ગુજરાત બિાર ગુજરાતી રંગભૂવરનું ગૌરિ િધાયુું િતું.

ઓગણીસરી સદીના ઉતિરાધ્મરાં ગુજરાતરાં સાહિવતયક અનરે સારાવજક નિજગૃવતનો પ્રાદુભા્મિ થયો તરેની 
સાથરે રંગભૂવરનો પણ એ પ્રબોધકાળ િતો.

ગુજરાતી રંગભૂવરનો આરંભ પારસીઓએ કયયો. પારસીઓએ પવશ્રી નાટકોના અનુકરણથી શરૂ કરરેલું. 
1876રાં રણછોડભાઈ ઉદયરાર અનરે કાબરાજીએ નાટક ઉતિરેજક રંડળી સથાપી એ પિરેલાં રણછોડભાઈના ‘નળ-
દરયંતી’ નાટકના 300 અનરે ‘િહરશ્ંદ્ર’ નાટકના 1,000થી િધુ પ્રયોગો થઈ ચૂકયા િતા. 

રુંબઈ, અરદાિાદ, િડોદરા, સૂરત, ભાિનગર, ભરૂચ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, જરનગર, 
રોરબી, કરાંચી િગરેરરે  સથળોએ અનરેક નાટ્યસંસથાઓનાં નાટ્ય-ભજિણીનાં પ્રવતવષ્ઠત કરેનદ્રો િતાં. જોકરે રુસાફરી 
અનરે રાલ-સારાન િરેરફરેર રાટરે તયારરે  આજના જ રેિાં િાિનો િગરેરરેની સાધન-સગિડ ન િતી. રાલ-સારાન 
સાથરે રસતાનો પ્રિાસ કરિો એ કપરંુ કાર િતું અનરે છતાં આ નાટ્યસંસથાઓએ અનરેક અગિડો િચચરે પણ 
પોતાનો નાટ્ય-ધર્મ યથાશવકત-રવત બજવયો િતો. િળી એ સરયરે રંગરંચ પર રાઇકની સગિડ પણ ન િતી. 
આથી છરેલી િરોળરાં બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો પણ વયિવસથત રીતરે સાંભળી શકરે એ રીતરે નાટકો રોટા અિાજ રે રજૂ 
કરિાં પડતાં. કયારરેક એ રજૂઆત ‘વસંિનાદી ગજ ્મના’ તરીકરે પણ ઓળખાતી ! કયારરેક કલાકારો આિી રીતરે 
રોટા અિાજ રે બોલિાના પહરણારરે છાતીના દદ્મથી યુિાન િયરે જ અિસાન પામયાના હકસસા પણ બનયા િતા.

એ સરયરે પુરુષો જ સ્તી-પાત્રો ભજિતાં અનરે સ્તી-પાત્ર ભજિિા રાટરે તખતાની વિવશટિ તાલીર આપિારાં 
આિતી. દયાશંકર વગરનારા (‘રવસકા’), જયશંકર (‘સુંદરી’), પ્રાણશંકર આચાય્મ (‘વચંતારવણ’), વત્રકર નાયક 
(‘સુરવભ’), પરશોતર નાયક (‘કાવનત’), નાથાલાલ નાયક (‘િીરા’), સુરજરાર નાયક (‘સપરેશયલ સુંદરી’), હિંરત 
રીર (‘દ્રૌપદી’), ગોવિંદજી ભટ્ (‘વપંગળા’), જ રેઠાલાલ દુલ્મભરાર નાયક, ‘છોટ ુ નાયક’ (‘તોરલ’), ભોગીલાલ 
નાયક (‘રાલતી’), પ્રભાશંકર નાયક (‘રરણી’), રવતલાલ પટરેલ (‘વિશાખા’), નાનજી નાયક (‘રીનળ’), વશિલાલ 
ઉપાધયાય (‘િોથલ’), િહરલાલ નાયક (‘સીતા’), બરેચર નાયક (‘સરયૂ’), ઘરેલાભાઈ રાળી, ચંપાલાલ, નારણ 
િાઘરી, છગન (‘સૂય્મકુરારી’), ઉવરયાશંકર (‘રીરાં’), અલારખાં (‘તારા’), અંબાલાલ પંહડત (‘દરયંતી’), િગરેરરે  
અવભનરેતાઓએ સ્તી-પાત્રરાં યાદગાર અવભનય આપીનરે વચરસરરણીય નારના રરેળિરેલી.

રંગરંચરે પ્રવતષ્ઠા પારરેલ થોડાક અવભનરેતાઓરાં રૂળચંદ ‘રારા’, રારલાલ િલભ નાયક, વિઠ્લદાસ 
ભોજક, રૂળજીભાઈ (‘ભરથરી’), લિજી (‘સુરદાસ’), પ્રાણસુખ નાયક (‘એડીપોલો’), રોતીરાર બરેચર નંદિાણા, 
અશરફખાન (‘રંુજ’), રાધિલાલ (‘શાવલિાિન’), કાસરભાઈ રીર, સોરાબજી કાત્રક, ચૂનીલાલ (‘દુગા્મદાસ’), 
ચૂનીલાલ (‘કીવત્મકુરાર’), ભીરજી (‘વસકંદર’), લાલજી નંદા, રા. શવન, દારોદર ભટ્, રોિનલાલાજી, રવણશંકર 
િળિદકર, રૂળજી ખુશાલ, ચીરન રારિાડી, રાસતર ભગિાનદાસ (સંગીતરતન), રારલાલ નાયક (‘અવધકારી’), 
દાદુજી રીર, રગન દિરે (‘િીર િરીર’), ચીરન ‘ચકુડો’, દલસુખરાર ભોજક, નટિરલાલ ‘ચાલથી’, બબલદાસ 
ભોજક, િીરાલાલ દુલ્મભરાર, છગન (‘રોવરયો’), િહરભાઈ ભટ્, િરેરુભાઈ ભટ્, અંબાલાલ િીરચંદ નાયક 
(‘સુભાષ’), વત્રભુિનદાસ િીરચંદ નાયક, ખોડીદાસ વગરધર નાયક, િહરિર ‘દીિાના’ જ રેિાનો નારોલરેખ થઈ શકરે.
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અરુક નાટ્યસંસથાઓએ કરેટલીક સંસકાર-પરંપરા જળિી રાખી િતી. રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી અનરે 
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની પાંચ સાધુનરે દરરોજ જરાડતી; જયારરે  િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપનીરાં 
દર પૂનરરે સતયનારાયણની કથા કરિારાં આિતી. 1903રાં િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપનીએ દોલતરાર 
કૃપાશંકર પંડ્ાનું ‘અરર સત્ર’ નાટક ભજવયું િતું.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર પૌરાવણક, ધાવર્મક, ઐવતિાવસક, સારાવજક તથા લોકકથા પર આધાહરત 
નાટકો ઉપરાંત અનય ભાષાની કૃવતઓ પર આધાહરત નાટકો પણ ભજિાયાં િતાં.

1910થી 1940 સુધીરાં અંદાજ રે 100 નાટ્યલરેખકોએ 300થી ઉપરાંત ઐવતિાવસક નાટકો લખયાં િતાં, જ રે 
76 ઉપરાંત નાટ્યસંસથાઓના રંગરંચ પર જુદા જુદા સરયરે ભજિાયાં િતાં.

નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ અનરે છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ રાટરે નાટ્યલરેખન િરીફાઈ યોજઈ િતી. એક 
જ વિષય પરનાં બંનરે લરેખકોનાં નાટકો જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં ભજિાયાં િતાં. તરે િખતરે નાટ્યતખતા પર 
ભજિાતાં નાટકો છાપીનરે પ્રગટ કરિાની પ્રથા ન િતી; આ રીતરે ભજિાયરેલાં નાટકો પ્રકાવશત થયાં િોત તો કરેટલાક 
નાટ્યલરેખકોની વિદ્તિાનો ખયાલ આિી શકત. એર બનયું િોત તો એ થોકબંધ નાટ્યસાહિતયનો વિગતરે અભયાસ 
કરિાની સાનુકૂળતા રિરેત. આ રંગભૂવર પર ભજિાયરેલાં નાટકોરાંથી રાત્ર જૂજ નાટકો છપાયરેલાં જોિા રળરે 
છરે. રોટરેભાગરે તો હટહકટ-બારીની આિકની દૃવટિએ જ નાટકો લખાતાં રહ્ાં િતાં; રાત્ર ગણયાગાંઠ્ા લરેખકોની 
કૃવતઓરાં ગુણિતિા કરે સાહિતયતતિ જળિાતાં.

એટલું ખરંુ કરે આ રંગભૂવરનાં નાટકોની લોકરાનસ પર જબરી પકડ િતી. પોતપોતાનાં લોકવપ્રય નાટકો 
જોિા રાટરે રવસક અનરે ઉતસુક પ્રરેક્ષકો તાર અનરે રનીઑડ્મર રોકલીનરે આગોતરી હટહકટ રરેળિી લરેતા. નિા નાટકની 
પ્રથર રાત્રીએ જ નાટકો જોનારો એક પ્રરેક્ષક િગ્મ િતો. પિરેલો જ નાટ્યપ્રયોગ જોિા રાટરે ગરરે તરેટલું ખચ્મ કરતાં પણ 
તરેઓ ખચકાતા નહિ. એ જ રીતરે પોતાની રનપસંદ બરેઠક રરેળિીનરે જ નાટક જોનારા પણ કરેટલાક રવસક પ્રરેક્ષકો 
િતા. એિા પણ પ્રરેક્ષકો િતા જ રે રનગરતું નાટક અનરેક િાર જોઈ લરેતા. લોકવપ્રય નીિડરેલ નાટક જોિા શોખીન 
પ્રરેક્ષકો ટ્રરેનની રુસાફરી કરીનરે િરેળાસર નાટ્યગૃિ પિોંચી જતા. ટૂકંરાં પ્રરેક્ષકો પર જ આ રંગભૂવર વનભ્મર િતી; 
પ્રરેક્ષક તરેરના સાચા પૅટ્રન િતા.

 આ રંગભૂવર પર સ્તી-પાત્રો પુરુષો જ ભજિતા િતા; પણ હિંરત રીર (દ્રૌપદી) અનરે દાદુજી રીરની શ્ી 
દુવનયા દશ્મક નાટક સરાજનાં અવભનરેત્રી વરસ રવણએ 1920રાં અગાઉના નાટક ‘પંજબ કરેસરી’રાં ગુણિંતીની, 
1921રાં ‘બ્હ્મતનૈયા’રાં રાલણની અનરે ‘દારાજી’રાં સવિતાની ભૂવરકા કરી િતી. શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં 
1926રાં રુનિીબાઈ ‘રવત રડર’રાં પ્રથર અવભનરેત્રી િતાં.

25 જુલાઈ, 1940ના રોજ જનાના ખરેલની શરૂઆત થઈ.

1896રાં શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપનીના હટહકટના દર રૂ. 1॥, 1, 12 આના, 8 આના અનરે 4 
આના િતા.

‘અરુણોદય’ નાટક િખતરે પ્રથર રાત્રીએ હટહકટનો ભાિ રૂ. 80 અનરે ‘િીરપૂજન’ િખતરે રૂ. 100 બોલાયો 
િતો !

કરેટલીક નાટ્યસંસથાઓ તરેજોદ્ રેષથી પણ પીડાતી અનરે સુસંચાવલત સંસથાનું નિું નાટક વનષ્ફળ બનાિિા રાટરે 
કયારરેક િરીફ નાટ્યસંસથા દ્ારા ભાડતૂી પ્રરેક્ષકો પણ રોકલિારાં આિતા.

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીએ 5 નિરેમબર, 1914ના રોજ લૉડ્મ અનરે લરેડી વિવલંગડનની ઉપવસથવતરાં 
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‘િૉર ઍનડ હરલીફ ફંડ’ રાટરે ‘બુધિદરેિ’ નાટક ભજવયું િતું; શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓએ પણ જળપ્રલય, દુષ્કાળ િગરેરરે  જ રેિી કુદરતી આફતો િરેળા પોતાનો ફાળો 
આપયો િતો. આર કરેટલીક સજગ નાટ્યસંસથાઓ પ્રસંગોપાતિ, સારાવજક ઋણ પણ અદા કરતી.

રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્

રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની 1938રાં 
ભાયાિદર(સૌરાટિ ્ર)રાં િતી તયારરે  સંસથારાં ભયંકર આગ લાગિાથી બધો જ 
સારાન તરેરજ કલાકારો િગરેરરેનાં કપડાં પણ બળીનરે ખાખ થઈ ગયાં. એથી એ 
સંસથાનરે કપરા સંજોગોરાં બંધ કરિાની ફરજ પડી. રાવલક જૂનાગઢરાં રિરેતા 
િતા. જૂનાગઢના નિાબનરે આની ખબર પડિાથી રવણશંકર ભટ્નરે ‘પાવલતાણા’ 
નાટ્યસંસથા ફરીથી શરૂ કરિા રાટરે રૂ. 75,000ની રકર આપી અનરે 1939રાં આ 
સંસથાનો પુન:પ્રારંભ થયો. આ રીતરે આ નાટ્યપ્રિૃવતિનરે પ્રસંગોપાતિ, રાજયાશ્ય 
પણ રળતો રિરેતો િતો.

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીએ િરેરુભાઈ ભટ્નું ‘રદ્મ રુવસલર 
યાનરે ગરીબનો પૂજરી’ નાટક જૂનાગઢના નિાબ સરક્ષ ભજવયું. તયારરે  નાટક જોઈ 
ખુશ થયરેલા નિાબરે તરેની કદર રૂપરે સંસથાના રાવલક રવણશંકર ભટ્નરે રૂ. 1,000 
રોકડા અનરે એક પલરેરાઉથ રૉટર ભરેટ આપયાં િતાં અનરે નાટકના લરેખકનરે બવક્ષસ 
રૂપરે રૂ. 100 આપયા િતા. આ નાટ્યસંસથા બંધ થઈ ગયા પછી 1941રાં નિાબરે 

તરેના રાવલકનરે રૂ. 100નું પરેનશન પણ બાંધી આપયું િતું.

1920રાં રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીની ખયાવત સાંભળી જૂનાગઢના 
નિાબરે જૂનાગઢના રાજરિરેલરાં નાટકો ભજિિા રાટરે આરંત્રણ આપયું. ‘સીતાિરણ’, ‘વત્રયારાજ’, ‘ચંદ્રિાસ’ 
િગરેરરે  નાટકો નિાબની પસંદગી રુજબ ભજિાયાં. દરરેક કલાકારનરે રોકડ રકરરાં ઇનાર આપિારાં આવયું. 
રવણલાલ અરથા ભોજક, રંગળ બ્હ્મભટ્, દારોદર ભટ્, રવણશંકર પોપટલાલ િળિદકર – એ ચાર 
કલાકારોનરે નિાબરે રાજધાનીરાં રાખી લીધા અનરે સંસથાના રાવલકનરે તરેના બદલારાં રૂ. 30,000ની રકર આપી.

કરેટલીક નાટ્યસંસથાના રાવલકોનરે જીિનરાં વચત્રવિવચત્ર ચઢાિ-ઉતાર જોિા પડ્ા િોય એિા પણ ઘણા 
દાખલા છરે. સંસથાનરે ચાલુ રાખિા કરે ટકાિિા રાટરે જરીન, રકાન, દાગીના તથા બીજી કીરતી િસતુઓ િરેચિી 
પડતી અથિા ઉછીનાં નાણાં લઈ રોટુ ંવયાજ ભરિું પડતું અનરે છતાં પણ એ સંસથાઓ સરરેટી લરેિી પડરે એિું ઘણી 
િાર બનતું. છરેિટરે સંસથાના રાવલકોનરે કફોડી દશારાં રુકાિું પડતું; પણ વિવચત્રતા તો એ િતી કરે આિું થતું િોિા 
છતાં પાછી નિી નિી સંસથાઓ શરૂ કરનારા તો નીકળી પડતા.

આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રે ‘સંસારલીલા’ નાટક રજૂ થાય તરે પિરેલાં રોિનલાલાજીએ સંસથાના શરેઠ નકુભાઈ 
શરેઠ પાસરેથી રૂ. 6,500 રકરનું કરજ લીધું િતું. નાટક રજૂ થયું તરે પછી રોિનલાલાજીએ નકુભાઈનરે કહ્ું કરે ‘િિરે 
પછી રારા પર નિો નાટક લખાિતા નહિ.’ આ સાંભળીનરે નકુભાઈ શરેઠરે કરજનું ખાતું પાડરેલું તરે કાગળ રંગાિી 
તરેરની સરક્ષ ફાડી નાખયો િતો.

વસનરેરાની સાથોસાથ નાટક રજૂ થતાં િોય એિા પણ હકસસા બનયા છરે. 1931-32ના અરસારાં અરદાિાદના 
શાવનતભુિન વથયરેટરરાં (પાછળથી અશોક વસનરેરા) વિશ્ારભાઈ અનરે તરેરના ભાઈ અખરરેજભાઈએ રૂંગાં 
વચત્રો રજૂ કરિાની સાથરે સાથરે એકાંકી અનરે વદ્અંકી નાટકો ભજિિાનું શરૂ કરરેલું. નાટ્યકાર નૌતરકાનત 
‘સાહિતયવિલાસી’રવચત ‘િંઠરેલ વિધિા’ અનરે ‘સરરશવકત’ પ્રથર એકાંકી રૂપરે ભજિાયરેલું અનરે પાછળથી તરે 
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લંબાિીનરે બરેઅંકી કરિારાં આિરેલું. દરરોજ રાત્રરે 1 પ્રયોગ અનરે શવન-રવિ રોજ બરે અનરે ત્રણ િખત વસનરેરા સાથરે 
આ નાહટકા ભજિાતી. લગભગ પાંચરેક સપ્તાિ સુધી ભરચક પ્રરેક્ષકો સરક્ષ આ નાહટકા રજૂ કરિારાં આિી િતી. 
આ નાહટકારાં ફતુજી રીર, સુલરેરાન રીર, સરદાર રીર, કરેશિ રીર, લીલાધર કાટ અનરે અવભનરેત્રીઓ ફાતરા, 
નજીરા િગરેરરે  પાત્રાવભનય કરતાં િતાં.

એફ. આર. ઈરાની

એફ. આર. ઈરાનીની સંસથા શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ રે 1955રાં 
રુંબઈરાં પલરે િાઉસ પરના બૉમબરે વથયરેટરરાં રધુસૂદન આચાય્મનું સારાવજક 
નાટક ‘રંગલરૂવત્મ’ ભજવયું. નાટકરાં રોહિની ગાનારીનું પાત્રાલરેખન ઉરદા 
પ્રકારરે  આલરેખાયંુ િતું. રુંબઈની ગાનારીઓરાં આ નાટકરે ખૂબ આકષ્મણ 
જરાવયું અનરે રરાબાઈ નારની ગાનારીએ સંસથાના રાવલકનરે ગાનારીઓ 
રાટરે જ એકાદ ખાસ પ્રયોગ ગોઠિિાની રાગણી કરી િતી; પરંતુ ઈરાની 
શરેઠરે એની એકરે રાગણી સિીકારી ન િતી. રોહિની ગાનારીની ભૂવરકા 
સગુણાદરેિીએ ખૂબ ભાિિાિી રીતરે ભજિી િતી.

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીની શ્ી દરેશી નાટક સરાજ અનરે િાઘજી 
આશારાર ઓઝાની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીએ રંગરંચ પર રાસ-
ગરબા રજૂ કયા્મ અનરે તરેથી રંગરંચ પર ખૂબ આકષ્મણ જનમયું. ગરબાની 
લોકકળાનરે ગુજરાતરાં લોકવપ્રય બનાિિારાં અનરે તરેરાં પુન: પ્રાણસંચાર 

કરિારાં નાટ્યસંસથાઓનો ફાળો રિતિનો િતો.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની નાટ્યસંસથાઓના રાવલકોરાં અવત આગ્િથી, પ્રરેરપૂિ્મક સાહિતયકારો પાસરે 
નાટકો લખાિીનરે અનરેરા ઉતસાિથી એ નાટકોનરે પૂરરેપૂરી રાિજત સાથરે રજૂ કરિાનું સિ્મપ્રથર રાન શ્ી રુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક રંડળીના રાવલક બાપુલાલ બી. નાયકનરે ફાળરે જય છરે. એરની સંસથાએ સાહિતયકારોનાં નાટકો 
સૌથી િધુ સંખયારાં રજૂ કયા્મ એ િકીકત ગૌરિપ્રદ છરે.

કરેટલાંક રજિાડાં નાટ્યકલાના રંગથી રંગાયાં િતાં. જૂનાગઢ, િાડાવસનોર તથા ધ્ાંગધ્ા રાજયની પોતપોતાની 
રાવલકીની નાટ્યસંસથાઓ િતી. રોરબી, િાંકાનરેર, િડોદરા, ધ્ાંગધ્ા તથા જૂનાગઢના રાજિીઓ નાટ્યસંસથાઓનરે 
આશ્ય આપી આવથ્મક રદદ પણ કરતા િતા.

રંગરંચનો લાંબા સરયનો અનુભિ રરેળવયા પછી જ રે જ રે કલાકારોએ નાટ્યસંસથાઓ કરી લાંબા સરય સુધી 
નાટકો ભજવયાં િતાં, તરે નીચરે રુજબ : શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ, શ્ી વિજય નાટક કંપની, શ્ી બળિંત કલા 
રંહદર, શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ, શ્ી પ્રભાકર નાટક કંપની, જયહિંદ કલા રંહદર, શ્ી નરિહરપ્રસાદ નાટક 
કંપની, શ્ી સોિર નાટક સરાજ, શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળી, શ્ી ભારત નાટક કંપની, શ્ી હદવગિજય કલા 
રંડળ, શ્ી રનિર નટકલા રંડળ, શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ, શ્ી લક્રી નાટ્યકલા રંહદર, શ્ી ભૈરિ વિજય નાટક 
કંપની, શ્ી અંવબકા કલા રંડળ, શ્ી રિાલક્રી નાટક સરાજ (વજ. સાબરકાંઠા), શ્ી હક્રષ્ના નાટક સરાજ (વજ. 
સાબરકાંઠા), શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર, શ્ી કરલ કલાકરેનદ્ર, શ્ી કરલ કલા કંપની, શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર અનરે શ્ી સૂરવિજય 
નાટક રંડળી, જયશ્ી નાટક કંપની, શ્ી ભારત નાટક કંપની (વજ. સાબરકાંઠા).

રોટી નાટ્યસંસથાઓ નિું નાટક ભજિતાં પિરેલાં કૉપીરાઇટ કરાિી લરેતી; જ રેથી અનય િરીફ નાટ્યસંસથા તરે 
ભજિી શકરે નહિ. કૉપીરાઇટનરે લીધરે તરે સરયનાં નાટકો પ્રકાવશત થિા પામયાં નિીં.

શરૂઆતરાં રિદ્અંશરે નાટ્યસંસથાઓ નાટકની ‘ઑપરેરા બુક’ પર નાટ્યલરેખકનું નાર પ્રકાવશત કરતા ન 
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િતા. આિી ‘ઑપરેરા બુક’રાં નાટકનો કથાસાર તથા ગીતો આપિારાં આિતાં અનરે લોકવપ્રય નાટકોની ‘ઑપરેરા 
બુકો’ની 10, 20, 22 અથિા કયારરેક તરેથીય િધુ આિૃવતિઓ ભૂતકાળરાં છપાઈ િતી. આશરરે  1916 પછી 
નાટ્યકારોનું નાર ‘ઑપરેરા’ પર છાપિાની શરૂઆત થઈ. આ ઑપરેરા પર નાટકના કૉપીરાઇટની વિગત પણ છપાતી.

િીજળી િગર નાટકના તખતા પર નાટ્યસંસથાઓએ નાટકો ભજવયાં િતાં.

િાઘજી આશારાર ઓઝાની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી તથા ત્રંબકલાલ દરેિશંકર રાિળની શ્ી 
િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપનીનાં અરુક નાટકો પ્રકાવશત થયાં છરે. કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિનાં તરાર 
નાટકો તરેરના અિસાન પછી પ્રકાવશત થયાં છરે. કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, કવિ રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી અનરે 
રવણલાલ ‘પાગલ’નાં જૂજ નાટકો પ્રકાવશત થયાં િતાં; પણ બીજં અનરેક નાટકો સંસથાના રાવલકના વનિાસસથાનરાં 
પરેટી-પટારારાં પડ્ાં પડ્ાં સડી ગયાં િશરે; તરેરાંનાં કરેટલાંક અતયંત રિતિનાં િોિાનો પૂરો સંભિ છરે.

1948–49રાં નંદલાલ નકુભાઈ શાિની સંસથા શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજનું િાવષ્મક ખચ્મ રૂ. અઢી લાખ િતું.

ચંદુલાલ શાિની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રે 1939રાં પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનું ઐવતિાવસક નાટક ‘અક્ષયરાજ’ 
રજૂ કયુું તયારરે  એરાં વસંિાસન બનાિિાનું ખચ્મ જ રૂ. 7 િજર જ રેટલું થયું િતું.

1930 પછી રંગભૂવરના કલાકારોએ જુદા જુદા સરયરે રાવલકીની કરે ભાગીદારીની નાટ્યસંસથાઓ કરી િતી; 
જ રેરની સંખયા અંદાજ રે 200 ઉપરાંત થિા જય છરે; તરેરાંની રોટા ભાગની સંસથાઓ ખુલી જરીનરાં ખાડો ખોદી 
પતરાંની િાડ કરી કાચું નાટ્યગૃિ ઊભું કરીનરે એરાં નાટકો ભજિતી; આથી એ ‘ખાડાિાળી રંગભૂવર’ તરીકરે 
પણ ઓળખાતી િતી.

અંદાજ રે 1940થી 1960 દરવરયાન દરરેક િરસરે લગભગ 30 જ રેટલી નાની નાટ્યરંડળીઓ ગુજરાત, સૌરાટિ ્ર 
અનરે કચછરાં નાટકો ભજિી રિી િતી. એરાં સંસથાની ગુણિતિા રુજબ કલાકાર-કસબીઓની સંખયા 40થી 60ની 
રિરેતી. િરસરાં રાત્ર 8 રહિના જ ધંધો કરી શકાય. ચોરાસાના 4 રહિના ધંધો બંધ રાખિો પડરે. િળી અનરેક 
પ્રકારના સરકારી પરિાના રરેળિિા પડરે. અજણયાં ગારોરાં ગુંડા તતિોનો સારનો પણ કરિો પડરે તરે િધારાનો 
! આિી તો અનરેક રુશકરેલીઓનો સારનો કરિાની રાવલક તરેરજ વયિસથાપકનરે ફરજ બજિિી પડતી િતી. 
િળી અનરેક પ્રકારની પ્રકૃવત ધરાિતા પ્રરેક્ષકો નાટકો જોિા રાટરે આિતા. કોઈ િખત િરીફ નાટ્યસંસથાિાળા પણ 
ઓવચંતાં જ રુશકરેલીઓ ઊભી કરતા. િરીફ સંસથા સફળ નાટ્યસંસથાના કોઈ રુખય કલાકાર કરે અવભનરેત્રીનરે સારા 
પગારથી નોકરીરાં રાખી લરેતા અનરે એ નાટ્યસંસથાનરે બંધ કરાિિાના કરે કરજદાર બનાિિા રાટરે પ્રયતનો કરી 
છૂટતા. આિી વિવિધ પ્રકારની તકલીફોનો અનુભિ અનરે સારનો કરિો પડતો. નાટ્યસંસથાના રાવલક થિું એટલરે 
100 િીંછીઓના ડખંની િરેદના સિરેિા બરાબર િોિાનું તયારરે  અનુભિી રાવલક બળદરેિપ્રસાદ િીરાલાલ નાયક 
કિરેતા િતા.

ગુજરાતી રંગભૂવર પર િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ની શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ નારની સંસથાએ એરનું લખરેલું 
‘લિકુશ’ નાટક 1942રાં એકધારા 300 પ્રયોગ સુધી ભજવયું િતું. તુલસીદાસ પારરેખની શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર 
સંસથાએ િીસનગર(ઉ. ગુ.)રાં રધુસૂદન આચાય્મનું અગાઉનું નાટક ‘રંગલરૂવત્મ’ 1979રાં કાચા વથયરેટરરાં રજૂ 
કયુું િતું. તરેના સળંગ 225 પ્રયોગો થયા િતા.

કવિ જરનની નાટ્યસંસથા સૌરાટિ ્રના પોરબંદરરાં નાટકો ભજિી રિી િતી તયારરે  રુંબઈરાં એરના પુત્રના 
લગ્નની તારીખ નક્ી થઈ ગઈ િતી. ભારરે  કરજનરે કારણરે સંસથા અવત વિકટ પહરવસથવતરાંથી પસાર થઈ રિી 
િતી. કલાકારોનરે વનયવરત રિરેનતાણં આપી શકાય એિી વસથવત જ ન િતી. પુત્રના લગ્નની તારીખ એકદર નજીક 
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આિી, પરંતુ તરેરણરે લગ્નરાં જિાની સિરેજ પણ તૈયારી કરી નહિ; સંસથાના કલાકાર-કસબીઓએ લગ્નરાં જઈ 
આિિા કહ્ું તયારરે  તરેરણરે જિાબ આપયો કરે ‘રારા કલાકારોનરે જયારરે  િંુ પગાર સરયસર આપી શકંુ તરેર નથી અનરે 
તરેઓ રુશકરેલીરાં હદિસો પસાર કરી રહ્ા િોય તયારરે  સંસથાના રાવલક તરીકરે રનરે લગ્નરાં જઈનરે આનંદ રાણિાનો 
કોઈ જ િક નથી.’

1929ના જળપ્રલય િખતરે િરગોવિંદદાસ જ રેઠાભાઈ શાિની રાવલકીની શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે કવિ જી. 
એ. િૈરાટીના ઐવતિાવસક નાટક ‘િલભીપવત’ની લાભરાત્રી યોજી િતી. રુખય નાટક સંપૂણ્મ ભજિાઈ ગયા પછી 
કવિ િૈરાટીએ લખરેલું જળપ્રલયનું કરુણારસથી ભરપૂર દૃશય ભજિિારાં આવયું અનરે એ દૃશય જોઈનરે પ્રરેક્ષકો દ્રિી 
ઊઠ્ા િતા, પહરણારરે રૂ. 72,000ની આિક ઉપરાંત સોનાના નાના દાગીના પણ રાિતફાળારાં રળા િતા. આ 
પ્રસંગરે િાજર રિરેલા સરદાર િલભભાઈ પટરેલનરે કવિ િૈરાટીએ કહ્ું કરે ‘રનરે દરેશસરેિાના કાય્મરાં તરારી સાથરે 
રાખો.’ તયારરે  સરદારશ્ીએ જિાબ આપયો કરે ‘‘કવિ, તરરે જ રે પ્રકારની દરેશસરેિા કરો છો તરે કરતા રિરેજો. તરારા 
સથાનરે તરરે બરાબર છો.’’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજની જ રેર અનય અનરેક નાટ્યસંસથાઓએ કુદરતી આફત પ્રસંગરે 
તથા સારાવજક કાયયો રાટરે લાભરાત્રીઓ યોજીનરે યથાશવકત ફાળો આપીનરે પણ રાટિ ્રની સરેિા કરી િતી.

નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિ નંદલાલ નકુભાઈ શાિ

લોકરનોરંજન રાટરે ભિાઈ, રારલીલા તથા નાટકો ભજિાતાં િતાં. જયાં સુધી અિાક્ (silent) વચત્રો િતાં 
તયાં સુધી નાટક રંડળીઓનો ધંધો સારો ચાલતો િતો. ગારરાં નાટક કંપની જય એટલરે ઉતસિ જ રેિું િાતાિરણ 
થઈ જતું. ચલવચત્રો સિાક્ થયાં અનરે ધીરરે ધીરરે એરની લોકવપ્રયતા િધતી જિાથી નાટ્યસંસથાઓના ધંધારાં રંદી 
આિિા લાગી. નાટક રાટરેનાં ગૃિોનું વસનરેરાઘરો તરીકરે પહરિત્મન થયું. હફલર કંપનીઓ ધીરરે  ધીરરે  નિી ટકૅવનકથી 
વચત્રોનું વનરા્મણ કરિા લાગી. પહરણારરે નાટકના ધંધા પર રાઠી અસર થઈ અનરે ગંજિર ખચ્મથી નભનારી રોટી 
નાટ્યસંસથાઓ એક પછી એક ધીરરે ધીરરે બંધ થિા લાગી. નિા કવિ-લરેખકો તથા કલાકાર-કસબીઓ નાટકના 
ધંધાથી વિરુખ થિા લાગયા.

શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ રે 1917રાં ભજિરેલ કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીરવચત ‘િીર કુણાલ’ નાટકની ખાસસી 
આિક રૂ. 25 િજર જ રેટલી થઈ િતી; િળી આ લરેખકનું બીજુ ંનાટક ‘અરુણોદય’ 1920રાં ભજિાયું તયારરે  એની 
આિક એટલી બધી થઈ કરે તરેરાંથી સંસથાએ સૂરતરાં પોતાની રાવલકીનું શ્ી લક્રીકાંત વથયરેટર બાંધયું િતું. એ 
સરયરે નાટ્યલરેખકનરે રાવસક પગાર રૂ. 175 રળતો િતો.
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શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રાવલક નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિરે રાજ છત્રસાલની ઐવતિાવસક નિલકથા 
પરથી છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ, રવણલાલ ‘પાગલ’, કવિ રૂળશંકર રૂલાણી, નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ, કવિ 
રારનારાયણ, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, કવિ જી.એ. િૈરાટી, રુનશી અબબાસઅલી, અનંતપ્રસાદ, િગરેરરે  કુલ 11 લરેખકોના 
સિકારથી ‘છત્રસાલ’ નાટક લખાવયું િતું. આ નાટક લખિાનું ખચ્મ રૂ. 17થી 18 િજર આવયું િતું. નાટકરાં 
‘રોિરે પનઘટ પરે નંદલાલ છરેડ ગયો રરે ’ ગીતની રચના રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રે કરી િતી અનરે તરેનો ઢાળ રોિનલાલાજીએ 
આપયો િતો. પછીના સરયરાં આ ગીત કરે. આવસફના લોકવપ્રય વચત્ર ‘રોગલરે આઝર’રાં પણ રૂકિારાં આવયું િતું.

બાપુલાલ બી. નાયકરે 1922રાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૂ. 45,000રાં િરેચાણ લઈ લીધી િતી. તરે 

પિરેલાં તરેઓ આ સંસથાના રુખય અવભનરેતા તથા હદગદશ્મક િતા. નાટ્યક્ષરેત્રરે જયશંકર ‘સુંદરી’ અનરે તરેરની જોડી 

અવભનયકલારાં ખૂબ ઉતકૃટિ િતી.

ચંદુલાલ દ. ઝિરેરી  િરગોવિંદદાસ જ રે. શાિ

િાઘજી આશારાર ઓઝાની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીના ‘નાટકનાં પૌરાવણક અનરે યુવકતપૂિ્મકનાં 
દૃશયોનું લોકોનરે બરેિદ આકષ્મણ િતું. એિાં દૃશયોની અસરકારક રજૂઆતનો યશ આ સંસથાના નારી સવનિિરેશકાર 
રંગીલદાસનરે ફાળરે જતો િતો. આ સંસથાનરે ‘બુધિદરેિ’ નાટકની શવનિાર રવિિારના પ્રયોગોની કુલ આિક રૂ. 
7000 થતી િતી. આ સંસથાના રુખય સંચાલક રૂળજીભાઈ આશારાર ઓઝા અનરે વયિસથાપકો ભાઈશંકર 
રવણશંકર ભટ્ તથા ઓધિજી રોરારજી ઓઝા િતા. આ સંસથારાં હદગદશ્મક રૂળજીભાઈ ઓઝા િતા. સંસથાએ 
40 િષ્મ પછી રૂળજી ખુશાલ નાયકનરે રૂ. 300ના રાવસક પગારથી હદગદશ્મક તરીકરે વનયુકત કયા્મ અનરે તરેરણરે કવિ 
જી. એ. િૈરાટીના નાટક ‘બવલરાજ’નું હદગદશ્મન કયુું. એ નાટક રંગભૂવર પર ખૂબ સફળતા પામયું.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે 1925રાં ભજિરેલ કવિ જી. એ. િૈરાટીરવચત સરાજસરેિા નાટકના રાત્ર 5 પ્રયોગ 
જ થઈ શકયા િતા.

રિરેસાણા વજલાના પાંચોટ ગારના દયાશંકર ઉસતાદના એક જ કુટુબંરે 3 નાટ્યસંસથાઓ ઊભી કરી િતી 
: શ્ી અંવબકા કલા રંડળ (1901થી 1920), શ્ી ભૈરિવિજય નાટક કંપની (ભાગીદારો લીલાધર ‘ભાથી’ અનરે 
દયાશંકર ઉસતાદ) તથા શ્ી વિજય નાટક કંપની 1941થી 1989. (રાવલકો : દયાશંકર ઉસતાદ અનરે એરના 
અિસાન પછી એરના પુત્રો વ્રજલાલભાઈ પાંચોહટયા, િાસુદરેિભાઈ પાંચોહટયા).
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ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના 150 િષ્મના ઇવતિાસરાં નાની-રોટી રળીનરે આશરરે  300 ઉપરાંત 
નાટ્યસંસથાઓ થઈ ગઈ અનરે સરરેટાઈ પણ ગઈ. તરેરાંથી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ 90 િષ્મ જ રેિા લાંબા 
સરય સુધી ગુજરાતી નાટ્યક્ષરેત્રરે પ્રગવતશીલ રિી. તરેના આશ્યરે અનરેક કલાકાર-કસબીઓએ કીવત્મ સંપાહદત 
કરી િતી. આ સંસથાના રાવલકો બદલાતા રહ્ા, પરંતુ સંસથાનું નાર કાયર રહ્ું િતું. ગુજરાતી વયિસાયી 
રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજની આિી સુદીઘ્મ કારગીરી એક પ્રરેરક અનરે યશોદાયી પ્રકરણ છરે.

િાઘજી આશારાર ઓઝાની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીનું નાટક જોિા લોકરાનય હટળક આવયા િતા. 
1915રાં આ સંસથાએ િડોદરારાં રઘુનાથ બ્હ્મભટ્નું ‘શૃંગી ઋવષ’ નાટક રજૂ કયુું અનરે તરે ખૂબ લોકવપ્રય નીિડ્ું; 
આથી આ નાટક જોિા રાટરે અરદાિાદથી સાંજની ગાડીરાં નાટ્યરવસકો ખાસ િડોદરા જતા; આથી એ ટ્રરેન જણરે 
‘શૃંગી ઋવષ સપરેવશયલ’ િોય એિું િાતાિરણ સજ્મતું િતું !

 ઉતિરલક્રીબિરેન

1944રાં પી. જી. ગાંધીની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ સંસથાએ કવિ 
પરરાનંદ ત્રાપજકરરવચત ‘િીરપસલી’ નાટક ભજવયું અનરે તરેનરે પણ 
અપાર લોકવપ્રયતા સાંપડી; તયારરે  પણ નાટ્યપ્રરેરીઓ અરદાિાદથી 
સાંજની ગાડીરાં િડોદરા નાટક જોિા ઊપડી જતા. અરદાિાદથી 
ગાડીરાં આિનાર પ્રરેક્ષકો સંપૂણ્મ નાટક જોઈ શકરે રાટરે નાટક 25 વરવનટ 
રોડુ ંશરૂ કરિારાં આિતું િતું.

1936રાં શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રે પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનું 
સારાવજક નાટક ‘સજ્જન કોણ ?’ રુંબઈરાં રજૂ કયુું તયારરે  આ નાટકની 
રાત્ર 3 પ્રયોગની આિક રૂ. 18,000 થઈ િતી.

‘સંભારણાં’ સંસથાની સથાપના 26 રાચ્મ, 1981ના રોજ રુંબઈરાં 
થઈ. આ સંસથા દ્ારા રંગભૂવરના નારાંહકત 41 કલાકારો તથા 
કસબીઓનું સનરાન કરી તરેરનરે ભરેટ-સોગાદો આપિારાં આિી િતી. 
આ રીતરે આ સંસથા દ્ારા રંગભૂવરના ભૂતકાળની સરૃવતઓ જળિાઈ 
રિરે એિો પ્રયતન કરિારાં આિરેલો.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે 1937થી 1958 સુધીરાં કલાકારો તથા કસબીઓની કદર રૂપરે વિવિધ નાટકોની 27 
લાભરાત્રીઓના પ્રયોગ એરના લાભાથદે યોજયા િતા.

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રાવલક નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિનરે આવથ્મક રુશકરેલીરાં રદદ કરનાર એરના 
સનરેિી વરત્ર શરેઠ અરૃતલાલ લક્રીચંદ ખોખાણી અનરે શરેઠ અરૂલખભાઈ અરીચંદ િતા.

ગં. સિ. ઉતિરલક્રીબિરેનની નાટ્યસંસથા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે સંરક્ષણ વનવધ રાટરે 25 નિરેમબર, 1961ના 
રોજ ‘િડીલોના િાંકરે’ નાટક ભજવયું અનરે એ પ્રયોગના આિકની રકર તથા પ્રાપ્ત થયરેલા સુિણ્મ-અલંકારો 
ઉતિરલક્રીબિરેનરે રિારાટિ ્રના તતકાલીન રુખયરંત્રી કનિરિરનરે અપ્મણ કયા્મ િતા.

આ રંગભૂવર-જગતરાં નાટ્યસંસથાના રાવલકો િરીફ સંસથાનું નિું નાટક વનષ્ફળ બનાિિા રાટરે પ્રયાસ પણ 

કરતા. શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજના કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીરવચત ઐવતિાવસક નાટક ‘પૃથિીરાજ’નરે પ્રથર રાવત્રએ 

જ વનષ્ફળ બનાિિા રાટરે િરીફ નાટ્યસંસથાએ ભારરે  પ્રયતનો કરરેલા. તરેથી પ્રથર રાવત્રએ જ સંસથાનરે રોટા પ્રરાણરાં 
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નુકસાન િરેઠિું પડ્ું િતું. રા. અશરફખાન પૃથિીરાજના પાત્રરાં રંગરંચ પર ઘોડા પર બરેસીનરે આિતા.

રુકંુદરાય ગોરહડયા

1932રાં બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીનરે 
િરાડરાં લઈ ગયા. તયાં નાટકો વનષ્ફળ ગયાં. આ સંસથા 1939રાં 
બંધ થઈ તરેની પાછળનું એક કારણ સંસથાની િરાડની વનષ્ફળ 
રુસાફરી િતું.

શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રે બરે દસકા સુધીરાં અંદાજ રે રૂ. 
90 લાખ જ રેિી રાતબર રકરનું ખચ્મ કરીનરે અંદાજ રે રૂ. એક કરોડ 
ઉપરાંતની આિક રરેળિી િતી; આ સંસથા 1938રાં બંધ થઈ.

ઇંદોરનાં રિારાણીએ ભાનુશંકર ચત્રભુજનરે નાટ્યસંસથા 
કરિા રાટરે રૂવપયા એક લાખ આપયા. તરેઓ રિાકાળી રાતાના 
ભકત િતા એટલરે અરરરેલી(સૌરાટિ ્ર)રાં િહરભાઈ શરેઠના રંડરેરા 
વથયરેટરરાં શ્ી રિાકાળી નાટક સરાજ નારરે સંસથાનો આરંભ કરી 
નાટકો ભજવયાં; પરંતુ આિકની દૃવટિએ નાટકો વનષ્ફળ ગયાં. વિકટ 
પહરવસથવતનરે કારણરે સંસથા કલાકસબીઓનરે પગાર આપી શકરે તરેર 

ન રહ્ું; જોકરે કલાકારોનરે પૈસા િગર દુ:ખી થતા તરેઓ જોઈ શકયા નહિ અનરે છરેિટરે ભાનુશંકરરે  ગળાફાંસો ખાઈ 
આતરિતયા કરી. આર રંગભૂવરક્ષરેત્રરે ભાનુશંકર ચત્રભુજ જ રેિા સંિરેદનશીલ સંસથા-રાવલકો પણ િતા.

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રે ભજિરેલું, નાટ્યલરેખક રવણલાલ ‘પાગલ’નું ઐવતિાવસક નાટક ‘રા’રાંડવલક’ 
રંગરંચ પર સફળતા પામયું તયારરે  1919રાં એની આિક રૂ. 40,000ની થઈ િતી. 1931રાં આ સંસથાના હટહકટના 
દર રૂ. 3 –8–0, 2–12–0, 2–4–0, 1–12–0, 1–2–0, 0–9–0 આના િતા.

1906રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ વલવરટરેડ તરફથી રજૂ થયરેલા રોતીલાલ ભટ્ના ‘સતયનારાયણ’ નાટકરાં 
રંગરંચ પર પ્રથર નટી વરસ રવણએ અવભનય આપયો િતો. તરેની સાથરે નારાંહકત નટ ચીરનલાલ બાદશાિરે 
ભૂવરકા ભજિી િતી.

1904રાં નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિનરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં વયિસથાપકની ફરજ બજિિા રાટરે રાવસક 
પગાર રૂ. 200 રળતો િતો.

1915રાં શ્ી આય્મનૈવતક નાટક કંપની િહરિર(‘દીિાના’)રવચત ‘સતી તોરલ’ નાટક રુંબઈરાં રજૂ કયુું તયારરે  
એરાં ઘોડી તોરલનરે રંગરંચ પર લાિિારાં આિી િતી.

િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ની સંસથા શ્ી પ્રભાત કળા રંડળરે 1942રાં એરનું લખરેલું ‘લિકુશ’ નાટક રજૂ કયુું. 
એરાં િાલરીહક ઋવષના આશ્રિાળા દૃશયરાં રંગરંચ પર સસલાં, િરણાં, સફરેદ કબૂતરો, શાિરૃગ, િાંદરાં િગરેરરે  
રજૂ કરિારાં આિતાં િતાં.

ચલવચત્રો બોલપટ બનયાં પછી નાટ્યસંસથાઓ રાટરેનાં વથયરેટરો િતાં તરે વસનરેરાગૃિ બની ગયાં. નિા 
શવકતશાળી કવિ, નાટ્યલરેખકો, અનય કલાકાર-કસબીઓનરે ઘસાતી જતી રંગભૂવરનું આકષ્મણ રહ્ું નહિ. િળી 
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સંસથાઓએ રનોરંજન કર પણ ચૂકિિો પડતો. આ બધાંના પહરણારરે નાની નાટ્યસંસથાઓએ ભજિણીનાં કરેનદ્રો 
બદલયાં અનરે તરેઓ નાનાં શિરેરો તરફ િળી અનરે રોંરાગયું ભાડુ ંઆપીનરે ખુલી જરીન રરેળિીનરે તયાં ખાડો ખોદીનરે 
પતરાંનું કાચું વથયરેટર ઊભું કરી નાટકો ભજિિા લાગી. આ ભજિણી અગાઉ અનરેક પ્રકારનાં લાઇસનસ લરેિાં 
પડતાં. આિી બધી િાડરારીનરે કારણરે નાટ્યસંસથાઓ ધીરરે ધીરરે બંધ થતી ગઈ.

સૂરતરાં તયાંના નાટ્યરવસક ઈશ્વરલાલ દાણાિાળાએ આશરરે  1936–37રાં પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા 
શરૂ કરી અનરે કવિ જી. એ. િૈરાટી, નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ અનરે કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ – એ ત્રણરેય 
નાટ્યલરેખકોનરે નિું નાટક લખિા રાટરે અગાઉથી રકર પણ આપી રાખી. સાથોસાથ કલાકારો અનરે અનય કસબીઓની 
ભરતી પણ ચાલુ જ િતી. 3રાંથી એક પણ નાટ્યલરેખક નાટક સંપૂણ્મ લખીનરે આપરે તરે પિરેલાં જ રાવલકની સઘળી 
રૂડી ખચા્મઈ નરે િરેડફાઈ ગઈ; તરેથી નિું કોઈ નાટક ભજવયા િગર જ રાવલકનરે સંસથા બંધ કરિાની ફરજ પડી. આ 
સંસથાના રસોડારાં દરરોજ વિવિધ વરટિાન અનરે રોંઘી િાનગીઓ બનાિિારાં આિતી. કિરેિાતું િતું કરે ગુજરાતી 
વયિસાયી રંગભૂવર પર આિું રજિાડી ઢબનું રોંઘું જરણ કોઈ નાટ્યસંસથાએ અગાઉ આપયું ન િતું.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની શરૂઆતથી 1940 સુધીરાં વિવિધ નાટ્યસંસથાઓ દ્ારા ભજિાયરેલાં 
લોકવપ્રય નાટકોના અનરેક પ્રયોગો થયા િતા. 1941થી જ રે નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોના સળંગ 50થી િધુ પ્રયોગો 
ભજિાયા િોય તરેની વિગતો :

નાટક નાટ્યલેખક ભજ-
િા્યેલા

પ્ર્યોગ

 સાલ ગાિ ભજિનાર નાટ્યસંસિા

1 2 3 4 5 6

રુરલીધર િહરભાઈ ભટ્ 130 1941 રોરબી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

નાગરભકત સોરઠનો 
સંત

િહરભાઈ ભટ્ 74 1941 જરનગર પ્રભાત કલા રંડળ (ભાિનગર)

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ િહરભાઈ ભટ્ 62 1942 ભાિનગર પ્રભાત કલા રંડળ (ભાિનગર)

લિકુશ િહરભાઈ ભટ્ 300 1942 ભાિનગર પ્રભાત કલા રંડળ (ભાિનગર)

િીરપસલી પરરાનંદ 
ત્રાપજકર

100 1944 િડોદરા શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ  
(રાવલક : પી. જી. ગાંધી)

િાલો નારરેરી ઉતિરચંદ દોશી 100 1945 રોરબી શ્ી લક્રી નાટક સરાજ 
(રાવલક : કરેશિલાલ ભારહદયા)

લિકુશ િહરભાઈ ભટ્ 115 1945 ભાિનગર પ્રભાત કલા રંડળ (ભાિનગર)

અનોખી પૂજ પ્રફુલ દરેસાઈ 100 1946 રુંબઈ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેટસ્મ
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રાણકદરેિી દારુ સાંગાણી 65 1947 જરનગર શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

શરેણી વિજણંદ િરેરુભાઈ ભટ્ 82 1947 ભાિનગર પ્રભાત કલા રંડળ (ભાિનગર)

રાણકદરેિી િરેરુભાઈ ભટ્ 70 1947 ભાિનગર પ્રભાત કલા રંડળ (ભાિનગર)

રા’નિઘણ િરેરુભાઈ ભટ્ 65 1947 િીસનગર પ્રભાત કલા રંડળ (ભાિનગર)

કુદરતના ખોળરે ચીરનલાલ 
રાગનલાલ 
ભોજક

100 1949 િીસનગર શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

િિુરાણી પરરાનંદ 
ત્રાપજકર

51 1956 ભાિનગર શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સિયોદય પ્રફુલ દરેસાઈ 562 1956 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસકારલક્રી પ્રફુલ દરેસાઈ 351 1958 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાંગડાિાળો િહરભાઈ પટરેલ 100 1960 દારનગર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

િીર રાંગડાિાળો િહરભાઈ પટરેલ 51 1960 સાિરકંુડલા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

શરેણી વિજણંદ િરેરુભાઈ ભટ્ 65 1960 કલોલ વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ)

ઠાકોર િાઘ કવિ કાંવતલાલ 
રિરેતા

120 1960 રોરબી શ્ી સોિમ્ નાટક સરાજ

જીિાજી ઠાકોર કવિ કાંવતલાલ 
રિરેતા

85 1960 રોરબી શ્ી સોિમ્ નાટક સરાજ

કુબરેરનાથ કવિ કાંવતલાલ 
રિરેતા

70 1960 રોરબી શ્ી સોિમ્ નાટક સરાજ

રફાળરેશ્વર કવિ કાંવતલાલ 
રિરેતા

60 1960 રોરબી શ્ી સોિમ્ નાટક સરાજ

રોટા ઘરની િિુ દારુ સાંગાણી 100 1960 રુંબઈ શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ)

જનરાં આિજો દારુ સાંગાણી 100 1962 રુંબઈ શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ)

સો ટચનું સોનું તરેરવસંિ ઉદ્ રેશી 1217 1962 
-1967

રુંબઈ રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ (રુંબઈ)

પાનરેતર ચીરનલાલ 
વત્રિરેદી

100 1963 રુંબઈ શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ)



69

સોનબરેનની ચૂંદડી કવિ કાંવતલાલ 
રિરેતા

51 1963 અરદાિાદ શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

પરભિની પ્રીત પરરાનંદ 
ત્રાપજકર

100 1965 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે નંદલાલ નકુભાઈ 
શાિ

547 1969 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શરેણી વિજણંદ િરેરુભાઈ ભટ્ 100 1970 ભાિનગર શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર (અરદાિાદ)

સાગરનાં રોતી પ્રફુલ દરેસાઈ 100 1970 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જ રેસલ તોરલ કવિ કાંવતલાલ 
રિરેતા

100 1971 ભાિનગર શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર (ભાિનગર)

િિુ રાથાની રળી પરરાનંદ 
ત્રાપજકર

120 1971 ભાિનગર શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર (ભાિનગર)

સાસુના િાંકરે નંદલાલ નકુભાઈ 
શાિ

204 1972 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શરેણી વિજણંદ િરેરુભાઈ ભટ્ 80 1972 પાવલતાણા કલાપવથક (પાવલતાણા)

સૌભાગય કંકણ નાટ્યરૂપ : પ્રાગજી 
ડોસા

100 1973 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાડીના જયા નાટ્યરૂપ : પ્રાગજી 
ડોસા

200 1973 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અરર િો તારો 
ચાંદલો

કવિ કાંવત રિરેતા 100 1974 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પ્રીતનાં પારખાં નાટ્યરૂપ : પ્રાગજી 
ડોસા

100 1975 રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રંગલરૂવત્મ રધુસૂદન આચાય્મ 225 1979 િીસનગર શ્ીકીવત્મ કલાકરેનદ્ર (અરદાિાદ)

િિુએ િધારી આબરુ પ્રકાશ દાણી 100 1982 િીસનગર શ્ી હદવગિજય કલારંડળ 
(ઉરતા)

*છોકરી છરેતરી ગઈ રવણલાલ પાગલ 118 1985 સૂરત શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર (અરદાિાદ)

* નાટક ‘ગરીબ કનયા’ નિસંસકરણ સંજય િરા્મ ‘અંગાર’

ચંદુલાલ શાિ અનરે િાડીલાલ શાિરે શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ શરૂ કરી તયારરે  એરની પાસરે રાત્ર રૂ. 22ની 
રૂડી િતી. નાટકો કરે નાણાં ન િતાં; િતી રાત્ર એક જ તરનિા તરે રંગરંચ પર ઉતિર સંસકારલક્ષી નાટકો રજૂ 



70

કરીનરે પ્રજરાં સંસકાર-વસંચન કરિાની.

નાટ્યસંસથાઓરાં નિા નાટકનું વનયવરત હરિસ્મલ કરિારાં આિતું; આ વશસતનું કડક અનરે ફરવજયાત 
પાલન કરિારાં આિતું. દરરેક કલાકારનરે ભજિિા રાટરેનું પાત્ર અવભનય સાથરે કંઠસથ કરિું પડતું. હદગદશ્મકો 
કલાકારોનરે અવભનય કરેર કરિો એ કરી બતાિતા િતા.

1939રાં ભાિનગરરાં વિજયરંગ વથયરેટરના રાવલક ભીરભાઈ શરેઠરે શ્ી નિજીિન નાટક સરાજ નારની 
સંસથા શરૂ કરી. સંસથારાં નટિર રસતાન, સોરનાથ (‘કલયાણી’), નટિરલાલ (ચાલથી), બાપાલાલ રાિળ, રોિન 
ઠક્ર, કાંવતલાલ રિરેતા િગરેરરે  કલાકારો જોડાયા િતા. શરેઠરે વનયર કયયો િતો કરે દરરેક શિરેરરાં સંસથા 3 રહિના 
રિરે અનરે દર રહિનાની 11 તારીખરે જ કલાકારો-કસબીઓનરે પગાર આપિારાં આિશરે. સંસથા ભાિનગરથી 
જરનગર ગઈ અનરે કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકરનું ‘સનરેિનાં જદુ’ નાટક ભજવયું અનરે પછી સંસથા રોરબી આિી. 
દરવરયાનરાં શરેઠરે દીકરાનાં લગ્ન લીધાં િતાં અનરે લગ્નની તારીખ પણ 11 જ આિતી િતી. દીકરાની જન સાંજ રે 
જિાની િતી, પરંતુ શરેઠ સિારરે  ભાિનગરથી રોરબી આવયા અનરે વનયર પ્રરાણરે 11 તારીખરે જ સૌનરે પગાર ચૂકિી 
પાછા ભાિનગર પિોંચી ગયા; એ રીતરે તરેરણરે વનયરપાલન, િચનબધિતા અનરે વનષ્ઠાનું દૃટિાંત પૂરંુ પાડ્ું. શરેઠના 
દીકરાના આ લગ્ન-પ્રસંગરે તરાર કલાકારો-કસબીઓએ 15 હદિસનો પગાર ચાંદલા રૂપરે આપયો. શરેઠરે સારરે એ 
સૌનરે એક રહિનાનો પગાર બોનસ રૂપરે આપયો. આિા ઉદાર રનોિૃવતિિાળા, ધૂની અનરે રક્ર રનોબળ ધરાિતા 
સંસથાના શરેઠ ભીરભાઈ િતા.

ભાઈશંકર પંડ્ાની નાટ્યસંસથા શ્ી નટરાજ નાટક કંપની પોરબંદરરાં નાટકો ભજિી રિી િતી; પરંતુ 
ધંધો સારો ચાલતો ન િોિાથી, સંસથા પર કરજ થઈ ગયું િતું. દરવરયાનરાં કવિ કાંવતલાલ રિરેતાનાં 2 નાટકો 
‘સતી વપંગળા’ અનરે ‘કંુિરબાઈનું રારરેરંુ’ ભજિાયાં અનરે સારી આિક થિાથી સંસથા પોતાનું કરજ ચૂકિી શકી. 
શ્ીનાથજી વથયરેટરની સારરે ગુજરાતી ચલવચત્ર ‘શરેઠ સગાળશા’ની જિરેરાતનું બોડ્મ રૂકિારાં આવયું િતું અનરે વચત્ર 
થોડા હદિસો પછી રજૂ થિાનું િતું. કવિ કાંવતલાલરે રાત-હદિસ પહરશ્ર કરીનરે ‘શરેઠ સગાળશા’ નારનું નાટક 
ઝડપથી લખી દીધું અનરે આ નાટક ભજિાયું તયારરે  નાટકનરે ખાસસી સફળતા રળી. 8 હદિસ પછી ગુજરાતી વચત્ર 
‘શરેઠ સગાળશા’ રજૂ થયું તયારરે  એ વચત્રનરે આિકની દૃવટિએ ખોટ સિન કરિી પડી િતી.

આશરરે  1935 પછી ગુજરાત, સૌરાટિ ્ર અનરે કચછરાં લગભગ 30 ઉપરાંત નાટ્યસંસથાઓ વિવિધ શિરેરો 
અનરે ગારડાંરાં નાટકો ભજિતી િતી.

1912રાં ઘરેલાભાઈ દોલતરાર દલાલની શ્ી દરેશી નાટક સરાજ નિસારીરાં નાટકો ભજિી રિી િતી તયારરે  
ખયાતનાર અવભનરેત્રી વરસ રવણનરે નાટક ભજિાઈ રહ્ું િતું તયારરે  જ સવચનના નિાબ ઉપાડી ગયા િતા.

પયારરેલાલ વિઠ્લરાય રિરેતાની નાટ્યસંસથા શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ તરફથી કરાંચીરાં ‘રાલતી-રાધિ’ 
અનરે ‘વપતૃભકત પ્રભાકર’ નાટકો ભજિાયાં. સંસથાનરે કરાંચીરાં ખચ્મ કાઢતાં અંદાજ રે રૂ. 30,000 ઉપરાંતની આિક 
થઈ િતી; એરાં ‘રાલતી-રાધિ’ નાટકરે સારી આિક આપી િતી.

1972રાં અરદાિાદરાં જ જૂની રંગભૂવરની 5 સંસથાઓ િતી : નિા િાડજરાં શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર, 
અરરાઈિાડીરાં શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર, નરોડારાં શ્ી જયોવત નાટ્યરંહદર તથા વસવિલ િૉવસપટલના વિસતારરાં વિજય 
નાટક કંપની અનરે શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજ નાટકો ભજિતી િતી.

ચંદુલાલ શાિની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ સંસથાએ 1920રાં પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનું ‘કુરારપાળ’ નાટક 
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ભજવયું; પણ રાત્ર પાંચ પ્રયોગો ભજિાયા પછી આ નાટક કદી ભજિાયું ન િતું. 1926રાં કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્નું 
નાટક ‘શકંુતલા’ ભજિાયું, પણ તરે રંગરંચ પર વનષ્ફળ નીિડ્ું િતું. 1935રાં ‘રોિપ્રતાપ’ અનરે 1939રાં 
‘અક્ષયરાજ’ નારનાં નાટકો પણ વનષ્ફળ નીિડ્ાં િતાં.

1921રાં અરદાિાદરાં રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીએ શરેઠ અવજતવસંિ રવણલાલ પાસરેથી ‘ભારતભુિન’ 
વથયરેટર રાવસક રૂ. 2200 ભાડરેથી દોઢ િષ્મ રાટરે રાખયું િતું.

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રુંબઈરાં નાટકો ભજિી નાટ્યરવસકોરાં ચાિના રરેળિી રિી િતી. 
ભાિનગરના રિારાજ સાથરે નાટ્યસંસથાના રાવલક અનરે નાટ્યલરેખક િાઘજી આશારાર ઓઝા અનરે એરના બંધુ 
રૂળજીભાઈનરે પહરચય થયો. થોડા સરય પછી રિારાજએ એક નાટક લખીનરે ભજિિા રાટરે આપયું. ઓઝા-
બંધુઓએ નાટક િાંચી જોયું. એરની નાટ્યસંસથા રાટરે તરે અનુરૂપ નહિ જણાિાથી રિારાજનરે એરનું લખરેલું નાટક 
પાછુ ંઆપિારાં આવયું.

ભાિનગરરાં રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી નાટકો ભજિી રિી િતી અનરે સંસથાના ‘ભતૃ્મિહર’ નાટકનરે 
ચારરે  તરફ બરેિદ લોકવપ્રયતા સાંપડી રિી િતી. એક રાત્રરે ભાિનગરના રિારાજ પોતરે ખાસ ‘ભતૃ્મિહર’ નાટક 
જોિા આવયા. નાટકના દૃશયની ભજિણીરાં રૂળજી આશારાર ઓઝા પગરાં સોનાનો તોડો પિરેરીનરે ભરથરીની 
ભૂવરકા ભજિી રહ્ા િતા તયારરે  રિારાજએ રૂળજીભાઈનરે કહ્ું કરે ‘અતયારરે  તરરે રનરે નરન કરો તો િંુ તરનરે જ રે 
રાગશો તરે આપીશ.’ રૂળજીભાઈએ પાત્રોવચત ગૌરિનરે છાજ રે એ રીતરે જણાવયું કરે ‘િંુ બાણં લાખ રાનિનો ધણી 
રિારાજ ભતૃ્મિહર છુ;ં જ રે રનરે નરન કરશરે એનરે િંુ સુિણ્મ તોડો ભરેટ આપીશ.’ આ સાંભળા પછી ભાિનગરનરરેશરે 
આક્રોશરાં આિી ફરરાન છોડ્ું કરે ચોિીસ કલાકરાં રારા રાજયની િદ છોડીનરે ચાલયા જિ. રાજયના આ 
ફરરાનનો સંસથાએ તાકીદરે અરલ કયયો. એક તરફ નાટક ભજિાતું િતું તયારરે  બીજી તરફ સંસથાનો સારાન 
બિારગારની રુસાફરી રાટરે વયિવસથત ગોઠિાતો જતો િતો. સિાર પડતાં તો નાટ્યસંસથા ભાિનગરથી દૂર 
નીકળી ગઈ િતી. એ સરયના કલાકારોરાં આિાં પાત્રગૌરિ અનરે ટરેક િતાં.

િાઘજી આશારારની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીના ગાયક-કલાકાર િીરાલાલ ‘અિો ! બ્હ્મનાદ 
ગાજ રે, રૂડો રાસ રચયો આજ રે બ્હ્માંડરાં’ રાસ પંચર સૂરરાં ગિરાિતા િતા.



આર અનરેક આઘાત-પ્રતયાઘાતો અનરે હકસસા-હકિદનતીઓનો વિષય બનરેલી ગુજરાતી નાટ્યસંસથાઓની 
વયિવસથત રાહિતી અિીં પ્રસતુત થાય છરે.

1. િોરબી આ્ય્જસુબોધ નાટક િંડળી (1880િી 1923)

સિાપક : િાઘજી આશારાર ઓઝા, 1878–1896; રૂળજી આશારાર ઓઝા, 1896–1919; રૂળજી 
આશારાર ઓઝાનાં ધર્મપતની જીિકોરબિરેન, 1919–1923.

વ્યિસિાપક : ભાઈશંકર એર. ભટ્

સિાપના િષ્જ અને સિળ : િાઘજી આશારાર ઓઝા દ્ારા રોરબીના રાજિીના સિકારથી 1880રાં રાજકોટ 
વજલાના રોરબી શિરેરરાં સથાપના.



72

નાટ્યલેખકો : િાઘજી આશારાર ઓઝા, રૂળજી આશારાર ઓઝા, કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ, 
િહરશંકર રાધિજી ભટ્, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, કવિ જી. એ. િૈરાટી, રવણલાલ ‘પાગલ’, કવિ 
દુલ્મભજી ધ્ુિ.

ભજિેલાં નાટકો : ‘રરા રણવજત’, ‘વત્રવિક્રર’ (1882), ‘ચાંપરાજ િાડો’ (1884), ‘રાણકદરેિી’ (1890), 
‘જગદરેિ પરરાર’, ‘વત્રયારાજ’, ‘રાજવસંિ વિરળદરેિી’ (1892), ‘િીરબાળા’ (1896), 
‘વિબુધવિજય’ (1897), ‘દરેિયાની’ (1899), ‘રાજતરંગ’ (1902), ‘ચંદ્રિાસ’ (1903), 
‘ભકત અંબરીષ’ (1907), ‘રિાસતી અનસૂયા’ (1908), ‘કંસિધ’ (1909), ‘સુકનયા 
સાવિત્રી’ (1910), ‘બુધિદરેિ’ (1914), ‘શૃંગી ઋવષ’ (1915), ‘પુનજ ્મનર’ (અંદાજ રે 1916), 
‘બવલરાજ’ (અંદાજ રે 1922), ‘સોરઠની સતી’ (1922), ‘સતી ઊજળી’ (1923), 
‘સરસિતી’, ‘રદાલસા’, ‘ભીષ્ર વપતારિ’, ‘ભાવિપ્રાબલય’, ‘સિદરેશી રરણી’; કુલ 26 
નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : રૂળજી આશારાર ઓઝા, અરૃતલાલ રિાદરેિ ઓઝા, રૂળજી ખુશાલ નાયક.

સંગીતકારો : દલસુખરાર િસતારાર ભોજક, નાથાલાલ ભાિસાર, કરેશિલાલ ઓઝા, નર્મદાશંકર, 
િહરલાલ વત્રિરેદી.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : વત્રભુિનદાસ બ્ાહ્મણ, પખિાજ : બળદરેિદાસ.

અમભનેતાઓ : રૂળજી આશારાર ઓઝા, કલયાણજી કાશીરાર દિરે, જરનાદાસ ઠક્ર, ધનરેશ્વર રાિળ, 
િહરશંકર રાધિજી ભટ્, અલારખા રલુ રીર, કરેશિલાલ નાયક, રવણલાલ સદાવશિ, 
જટાશંકર વશિશંકર, ખુશાલ દિરે, સૂરજરાર નાયક, દલસુખરાર ભોજક, ચીરન ભુદર 
ભોજક, િાસર રલુ રીર, દોલતરાર દિરે, િલભરાર િાંકાનરેરી, કલયાણજી રાિળ, 
રનસુખ નાયક, રિાશંકર વયાસ, રવતલાલ નાયક, રવિશંકર દિરે, નાથાલાલ નાયક.

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : ગોવિંદજી પ્રાણજીિન ભટ્ (‘વપંગળા’), ધરરશી ઠાકર, ભોગીલાલ 
કાવળદાસ ભોજક, લાલજી નાયક, નારણદાસ, ભગિાનદાસ નાયક, રવણલાલ નાયક, 
જ રેઠાલાલ નાયક, પ્રિલાદ કાળુભાઈ નાયક, છગન ભાિસાર (સાવિત્રી), ચાંદવરયાં 
(રાણકદરેિી).

સમનિિેશ : પરેનટર રંગીલદાસ,

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રોરબી, અરદાિાદ, રુંબઈ, િડોદરા, સૂરત, રાજકોટ, ભાિનગર.

મિશેષ મિગત : દરરોજ 3 સાધુઓનરે જરાડ્ા પછી જ સંસથાના કલાકસબીઓનરે ભોજન આપિારાં 
આિતું.

‘ભતૃ્મિહર’ના અવત લોકવપ્રય નાટકરાં રૂળજી આશારારની ભતૃ્મિહરની ભાિિાિી 
ભૂવરકાનો પ્રરેક્ષકો પર પ્રબળ પ્રભાિ પડતો અનરે ભાિુક પ્રરેક્ષકો સંસારતયાગ રાટરે પ્રરેરાતા. 
તરેઓ ‘ભતૃ્મિહર’ના પાત્રરાં સોનાનો તોડો પિરેરતા અનરે એ પાત્ર દીપી ઊઠતું.
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‘ભતૃ્મિહર’ નાટકરાં ‘વપંગળા’ની ભૂવરકા ભજિનાર ગોવિંદજી ભટ્ એરની ભાિસભર 

ભૂવરકાનરે પહરણારરે ગોવિંદજી ‘વપંગળા’ તરીકરે ઓળખાયા િતા.

‘વત્રયારાજ’ નાટકરાં ‘ગોરખ’ના પાત્રરાં દલસુખરાર ભોજકની ગાયકીથી પ્રસનિ 
થયરેલા િડોદરાના રાજયગાયક રૌલાબક્ષ ઘીસરેખાનરે તરેરનરે િડોદરારાં ગાયક તરીકરે 
સથાન આપિાનું આરંત્રણ આપયું િતું, પરંતુ દલસુખરારરે તરેનો અસિીકાર કયયો િતો. 
‘વિબુધ-વિજય’રાં બૅહરસટરની ભૂવરકા ભજિનાર ચીરન ભૂદરની કલાથી ભાિનગરના 
રિારાજ પ્રસનિ થયા િતા. રિારાજએ તરેરનરે ભાિનગર રાજયના ખચદે બૅહરસટર 
તરીકરેનો અભયાસ કરાવયો. આ રીતરે રંગરંચ પર બૅહરસટર બનરેલા કલાકાર અવભનયના 
પ્રતાપરે િાસતિજીિનરાં પણ બૅહરસટર બની શકયા.

સિામતિ : 1923 રુંબઈરાં.

ઓઝા, િાઘજી આશારાિ (જ. 1850; અ. 30 જાન્્યુઆરી, 1893, િઢિાણ)

પ્રાથવરક વશક્ષણ ધોરાજી અનરે રાધયવરક વશક્ષણ ગોંડલરાં રરેળવયું. રાજકોટની િાઈસકૂલરાંથી રૅહટ્રક થયા. 
રોરબીરાં અંગ્રેજી શાળારાં વશક્ષક તરીકરે રહ્ા પછી જરનગરરાં અંગ્રેજી સકૂલરાં વશક્ષક થયા. આરોગય સારંુ 
નહિ રિરેિાથી 10 િષ્મ વનિૃવતિરાં ગાળાં.

િતન રોરબી. જ્ાવતએ બ્ાહ્મણ રારભાઉની નાટક રંડળી રોરબી આિી િતી તયારરે  એની ભજિણી જોયા 
પછી આ કલાનરે સુવયિવસથત કરિાનો વિચાર આવયો. તરેઓ રોરબીના રાજિી િાઘજીનરે તયાં િરેરભાનરે ટ્યૂશન 
આપિા જતા િતા અનરે તરેરની સરક્ષ નાટકરંડળી વિશરે પ્રસતાિ રૂકયો. રાજિી િાઘજીએ નાટ્યસંસથા શરૂ 
કરિા રાટરે નાણાકીય સિાય કરી અનરે 1878રાં ‘સુબોધ નાટક રંડળી’ રોરબીરાં શરૂ થઈ. 1882રાં ‘રોરબી 
આય્મસુબોધ નાટક રંડળી’ શરૂ કરી.

તરેરણરે ‘ભતૃ્મિહર’, ‘રાણકદરેિી’, ‘વત્રયારાજ’, ‘જગદરેિ પરરાર’, ‘વત્રવિક્રર’, ‘ચંદ્રિાસ’ િગરેરરે  નાટકો લખયાં 
તરે લોકવપ્રય થયાં.

2. શ્ી િાંકાનેર આ્ય્જરહતિધ્જક નાટક કંપની (1882િી 1917)

સિાપક : ત્રંબકલાલ દરેિશંકર રાિળ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1882 અરદાિાદરાં.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : અનય નાટ્યસંસથાઓનાં અગાઉ ભજિાયરેલાં નાટકો ભજવયાં.

લેખકો : કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ, રવણલાલ ‘પાગલ’, લિજીભાઈ ડાહ્ાભાઈ ઠક્ર, પોપટલાલ 
રાધિજી.
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ભજિેલાં નાટકો : ‘ગોપીચંદ’ (હિંદી 1889), ‘શૂરિીર વશિાજી’, ‘પ્રરેરચંહદ્રકા’ (1893), ‘શૈલબાળા’, 
‘ચંદ્રકાંતા’, ‘જગતવસંિ’, ‘કુરુદહકશોરી’, ‘સીતાસિયંિર’ (1896); ‘સતી સુંદરબા’ 
(1899), ‘સંસારી સાવિત્રી’ (1902), ‘રીરાંબાઈ’ (1903), ‘ઇંદુરતી’ (1904), ‘નરવસંિ 
રિરેતો’ (1906), ‘ડોલતી દુવનયા’, ‘ધ્ુિકુરાર’ (1909), ‘ભકત પીપાજી’ (1912), ‘રાધા 
પ્રરેરભવકત’ (1913), ‘સુરશયાર’ (1913), ‘પ્રરેરની પૂતળી’ (1914), ‘દારા ઔરંગઝરેબ’ 
(ઉદૂ્મ) (1915), ‘કવળયુગની સતી’, ‘િરેરની િસૂલાત’ (1916), ‘સૂય્મકરળ’, ‘રરણસુંદરી’, 
‘રિારાણા પ્રતાપવસંિ’, ‘કરેદારવસંિ’, ‘બ્હ્મકુરારી’. ‘રણવજતવસંિ’, ‘કારાંધનાં કાિતરાં’, 
‘નર્મદા’, ‘જગતવસંિ’, ‘વિદ્ા-પ્રતાપ’, ‘પાપનો પશ્ાતિાપ’, ‘અવભજ્ાનશાકંુતલ’. કુલ 34 
નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : ત્રંબકલાલ દરેિશંકર રાિળ (રોટા ત્રંબક), ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર રાિળ (નાના ત્રંબક), 
છોટાલાલ પીતાંબરદાસ, શંકરલાલ ત્રંબકલાલ રાિળ.

સંગીતકાર : શંકરલાલ ત્રંબકલાલ રાિળ, છગનલાલ, લક્રણવસંિજી ભૈયાજી, ઉસતાદ નંદલાલ કંસારા 
(વશિોર, વજ. ભાિનગર), કાદરબક્ષ, વત્રકરલાલ લક્રીરાર નાયક (કડી ઉ.ગુ.)

અમભનેતાઓ : ત્રંબકલાલ દરેિશંકર રાિળ, ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર રાિળ, વશિશંકર ઉવરયાશંકર, રારચંદ્ર 
રાિળ, કાનજી િીરજી રાિળ, શારજી જ રેઠાલાલ રાિળ, પ્રાણશંકર, પ્રાણજીિન જોષી, 
દયારાર અદા, કરેશિલાલ ગોવિંદ, લક્રણવસંિજી ભૈયાજી, છોટાલાલ પીતાંબર, 
કરુણાશંકર પ્રરેરજી, વશિલાલ અરરશી, જ રેશંકર આચાય્મ, જોઈતારાર હકશોર, શંકરલાલ, 
અંબાશંકર, રરેિાશંકર િરેણીરાર, રગનલાલ વશિલાલ નાયક, બળદરેિપ્રસાદ િીરાલાલ 
નાયક, કરેશિલાલ પ્રરેરચંદ નાયક, ધનસુખ પ્રરેરચંદ નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : રુંબઈ (1896, 1900 અનરે 1906), ભરૂચ (1905), અરદાિાદ, કરાંચી (1910), િલસાડ, 
સૂરત, અંકલરેશ્વર (1909), ભાિનગર, જ રેતપુર.

સિામતિ : 1917 ભરૂચરાં.

 મિશેષ મિગત :

િાંકાનરેર(વજ. રાજકોટ)ના રાજિીની સિાયથી આ નાટ્યસંસથા અરદાિાદરાં શરૂ થઈ. િડોદરાના રિારાજ 
સયાજીરાિ ગાયકિાડરે રકરપુરા રિરેલરાં નાટકો ભજિિા વનરંત્રણ આપી, કલાકારોનરે શાલદુશાલા ઓઢાડી 
સંસથાનરે રોટી રકરની ભરેટ આપી.

1896રાં સંસથાનું રુંબઈ ખાતરેનું ઉદઘાટન 8 ફરેબ્ુઆરી, 1896ના રોજ દીિાન બિાદુર રવણભાઈ જશભાઈએ 
કયુું અનરે તરે રાત્રરે ‘પ્રરેરચંહદ્રકા’ નાટક ભજવયું. રોટા ત્રંબકનરે શાલ ભરેટ આપિારાં આિી.

રુંબઈરાં ‘સીતાસિયંિર’ (10 ફરેબ્ુઆરી, 1896), ‘કુરુદહકશોરી’ (12 ફરેબ્ુઆરી, 1896), ‘િહરશ્ંદ્ર’ (24 
ફરેબ્ુઆરી, 1896), ‘શૂરિીર વશિાજી’ (14 રાચ્મ, 1896), ‘ચાંપરાજ િાડો’ (17 રાચ્મ, 1896) નાટકો ભજવયાં િતાં.
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રુંબઈરાં ગિાવલયરના રિારાજ વસંવધયાએ ‘સીતાસિયંિર’, ‘ચાંપરાજ િાડો’, ‘શૂરિીર વશિાજી’ એ 3 
નાટકો જોયા પછી સંસથાનરે રૂ. 2,500ની રકર બવક્ષસરાં આપી. આ સરયરે હટહકટના દર રૂ. 1॥, 1, બાર આના, 
આઠ આના અનરે 4 આના િતા.

પોરબંદરના સુદારાજી રૂઘનાથજીના લાભાથદે 26 રાચ્મ, 1896ના રોજ ‘રરેિાડનો પ્રતાપવસંિ’ અનરે રુંબઈ 
ગૌરક્ષક રંડળીના લાભાથદે 10 એવપ્રલ, 1896ના રોજ ‘સીતાસિયંિર’ નાટકો ભજિિારાં આવયાં િતાં. રુંબઈરાં 
આિાં સરેિાકાયયો રાટરે નાટકો ભજવયાં. સૂરતરાં કૉંગ્રેસની પ્રોવિવનશયલ કૉનફરનસ યોજિાની િતી. તરેના ફાળા રાટરે 
‘નરવસંિ રિરેતો’ 1 ઑકટોબર, 1906ના રોજ ભજવયું, જ રેના સરારંભના પ્રરુખપદરે સર ફીરોજશાિ રિરેતા િતા.

અરદાિાદ અનરે અનય શિરેરોરાં નાટકો ભજિી સંસથા 1900રાં રુંબઈના હટ્રિૉલી વથયરેટરરાં આિી. સંસથા 
નાટકો ભજિિા જૂનાગઢ ગઈ તયારરે  રરેિાશંકર િરેણીરાર, વશિલાલ અરરશી, કરેશિલાલ ગોવિંદ, પ્રાણશંકર, 
પ્રાણજીિન જ રેિા થોડાક કલાકારો જૂનાગઢના નિાબની નાટ્યસંસથારાં નોકરીરાં જોડાઈ ગયા.

1908રાં નાના ત્રંબક અનરે રોટા ત્રંબકનરે રતભરેદ થતાં બનિરે જુદા થયા. ત્રંબકલાલ દરેિશંકર રાિળરે (રોટા 
ત્રંબક) સંસથાનું નાર અનરે નાટકો લીધાં જયારરે  ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર ત્રિાડીએ (નાના ત્રંબક) િડોદરાનું િાંકાનરેર 
વથયરેટર રાખયું અનરે તરેરની નાટ્યસંસથા શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજની સથાપના કરી.

શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપનીનું ‘નરવસંિ રિરેતો’ લોકચાિના રરેળિી ગયું. એરાં નાના ત્રંબકરે 
નરવસંિ રિરેતા’ની ભાિિાિી ભૂવરકા ભજિી ગુજરાતની અવભનયકલાનું ગૌરિ િધાયુું. કંુિરબાઈની ભૂવરકા 
કરેશિલાલ ગોવિંદરે અનરે કૃષ્ણની ભૂવરકા લક્રણવસંિજી ભૈયાજીએ ભજિી િતી. આ સંસથાનું ‘નરવસંિ રિરેતો’ 
નાટક રંગરંચ પર અતયંત સફળ નીિડ્ું. સંસથાનાં અનય નાટકોરાં નાના ત્રંબકરે ‘શૂરિીર વશિાજી’રાં વશિાજી, 
‘જગતવસંિ’રાં જગતવસંિ ‘રિારાણા પ્રતાપવસંિ’રાં પ્રતાપ તરેરજ ‘ઇંદુરતી’રાં રાિુની ભૂવરકાઓ ભજિી િતી.

સંસથાએ ભજિરેલાં નાટકો પૈકી ‘ચંદ્રકાનતા’રાં 76, ‘ગોપીચંદ’રાં 54, ‘પ્રરેરચંહદ્રકા’રાં 78 તથા ‘જગતવસંિ’રાં 
64 ગીતો િતાં.

‘નરવસંિ રિરેતો’ નાટકરાં નરવસંિ રિરેતા કરેદારો રાગ ગાય છરે. એ દૃશય ખૂબ અસરકારક રીતરે ભજિાય 
છરે, કારણ કરે નાના ત્રંબક શાસ્તીય સંગીતના જ્ાતા િતા તરેરજ સંગીતના સાવજદંાઓ પણ શાસ્તીય સંગીતના 
જણકારો િતા.

સંસથાએ ગુજરાતી ઉપરાંત ઉદૂ્મ-હિંદી નાટકો પણ ભજવયાં િતાં.
કનૈયાલાલ રુનશીએ ‘નરવસંિ રિરેતા’ નાટકની પ્રશંસા કરી િતી. ધનસુખલાલ રિરેતાએ આ નાટક 13 

િખત જોયું િતું.
સરય જતાં ત્રંબકલાલના પુત્ર શંકરલાલ રાિળરે આ સંસથાનું સંચાલન કયુું િતું.
ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની આ એક નારાંહકત સંસથા 35 િષ્મની કારહકદથી પછી બંધ થઈ.

3. શ્ી દેશી નાટક સિાજ – 1 (1889િી 1924)

સિાપક : ભાગીદારો : ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી, કરેશિલાલ વશિરાર અધયાપક.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1889ની આખરરાં અરદાિાદરાં ટૂકં સરયરાં જ કરેશિલાલ અધયાપક સાથરે 
ભાગીદારી છૂટી કરી, ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી સંસથાના રાવલક થયા. ડાહ્ાભાઈ 
ધોળશાજીના અિસાન પછી તરેરનાં વિધિા સાથરે સરાધાન કરી ચંદુલાલ દલસુખરાર 
ઝિરેરી રાવલક થયા (1903–1923).
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વ્યિસિાપક : લલુભાઈ રુનશી (1903), નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિ (1905), બચુભાઈ વશિપ્રસાદ 
(1912), (સિવયિસથાપક) વગરધરલાલ ‘વજનતાન’ (1914), નાથાલાલ (1917), 
(સિવયિસથાપક) ચીરનલાલ દાિડા (1919), પરસોતિર ઈશ્વર અરીન (1919), 
વિશ્વનાથ રણછોડજી જોશી (1919), પોપટલાલ કરેસરીવસંગ શરેઠ (1921), ચૂનીલાલ 
બાપુલાલ રાસતર (1924), ચીરનલાલ ભુદરભાઈ રિરેતા.

નાટ્યલેખકો : ભોજક કરેશિલાલ વશિરાર અધયાપક, ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી, વનભ્મયશંકર 
રંછારાર વયાસ, રુનશી રીરઝા, કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ, રવણશંકર રતનજી ભટ્ 
‘કવિ કાનત’, કવિ રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્, નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્, રવણલાલ 
‘પાગલ’.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સંગીત લીલાિતી’.

ભજિેલાં નાટકો : ‘સતી સંયુકતા’ (1891), ‘સુભદ્રાિરણ’, ‘ભોજરાજ’ (1892), ‘િીર વિક્રરાહદતય’, 
‘સુંદર રાધિ’, ‘કરેસર હકશોર’, ‘રારરાજય વિયોગ’, (1893), ‘સતી પાિ્મતી’ 
(1894), ‘મયુવનવસપલ ઇલરેકશન’, ‘અશ્ુરતી’ (1895), ‘સરદારબા’ (2 ઑકટોબર, 
1897), ‘ઉરાદરેિડી’ (1898), ‘િીણાિરેલી’ (31 ઑકટોબર, 1899), ‘વિજયા વિજય’ 
(1900), ‘રદનરંજરી’ (હિંદી) (29 જુલાઈ, 1901), ‘ઉદયભાણ’ (22 જનયુઆરી, 
1902), ‘રોહિનીચંદ્ર’ (1903), ‘વિજયકરળા’ (1904), ‘સતી સીતા’ (26 ઑકટોબર, 
1905), ‘ભગિતગીતા’ (6 સપટરેમબર, 1906), ‘સતી દ્રૌપદી’ (1908), ‘શ્ી ભદ્રાયુ’ 
(25 સપટરેમબર, 1905), ‘જવલર ટવુલયા’ (1910), ‘કબીરસાબ’ (8 ફરેબ્ુઆરી 1912), 
‘સંનયાસી’ (6 જૂન, 1912), ‘કુલીન નાવયકા’ (12 હડસરેમબર, 1912), ‘અવજતવસંિ’ 
(12 એવપ્રલ, 1913), ‘સતી સુલોચના’ (1914), ‘સતી દરયંતી’ (1915), ‘અશોક’, 
‘દરેિિૂતી’ (1916), ‘રુવકરણી-િરણ’ (26 જુલાઈ, 1919), ‘દરેશભવકત’ (15 ઑગસટ 
1921), ‘રીનળ-રંુજલ’ (31 ઑગસટ, 1922), ‘દીિાન’ (1923). સંસથાએ કુલ 36 નિાં 
નાટકો ભજવયાં.

રદગદશ્જકો : વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ (સિહદગદશ્મક : નર્મદાશંકર નારાયણ પાંચોહટયા), 
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી, રોતીરાર બરેચર નંદિાણા, વિઠ્લદાસ વત્રભુિનદાસ 
ભોજક, રારલાલ િલભ નાયક, બબ્ુપ્રસાદ રોિનલાલ કંથાહરયા, દોરાબજી એદલજી 
રરેિાિાળા, ચૂનીલાલ લક્રીરાર નાયક.

સંગીતકારો : દુલ્મભજી નાયક (િારયોવનયર-િાદક), ઉસતાદ તુળજરાર નાયક (સારંગી), ઉસતાદ 
રવણલાલ નાયક (તબલાં), અરથાલાલ નાયક, વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ, નર્મદાશંકર 
નારાયણ પાંચોહટયા, પુરુષોતિર ‘સુરદાસ’, ઉસતાદ િરીરજી ગીગાભાઈ રીર, ડાહ્ાલાલ 
વશિરાર નાયક, રારલાલ િલભ નાયક, અરૃતલાલ જ રેઠાલાલ દિરે, વત્રકરલાલ 
લક્રીરાર નાયક.
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ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદકો : ગુલારઅલી કાસરજી િોરા, િનરાિનદાસ, ડુગંરદાસ છબીલદાસ 
નાયક, આશારાર લલુભાઈ નાયક. તબલચીઓ : બચુવરયાં લંઘો, ઉસતાદ નારાયણ 
રનસુખ નાયક, ઉસતાદ કરેશિલાલ ગંગારાર નાયક, ઉસતાદ બબલદાસ કાવળદાસ.

અમભનેતાઓ : સૂરજરાર (ભાલહકયા), ધનસુખલાલ રગનલાલ ભોજક, શંભુલાલ દુલ્મભરાર, ગુલુ 
રગનલાલ ભોજક, છોટાલાલ રગનલાલ નાયક, વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ, રાણરેકલાલ 
વત્રભુિન, ભાઈલાલ વત્રભુિન, િરગોવિંદ રોતી, વત્રભુિન િસંત, નર્મદાશંકર નારાયણ 
પાંચોહટયા, શવન રાસતર, બળિંતરાય દાદા, રોતીરાર બરેચર નંદિાણા, પ્રાણસુખ 
િહરચંદ નાયક, રિાશંકર (ભનાભાઈ), કલયાણજી, બબ્ુપ્રસાદ કંથાહરયા, અંબાલાલ 
દોલજી રારિાડી, દાદુજી રીર, િરેણીશંકર, લાલજી નંદા દરેસાઈ, રૂળજી ખુશાલ નાયક, 
કાવળદાસ જીિરાર, વિઠ્લ ખરેરચંદ નાયક, રવણલાલ ‘પાગલ’, અસુજી કાનજી, ગગુજી 
રીર, ભગિાનદાસ નાયક, રરેિાશંકર ‘કચરો’, નર્મદાશંકર નાયક (િસઈ), જલરેજર, 
દોરાબજી રરેિાિાળા, ગરિાજી ગઢિી, રારલાલ િલભ નાયક, ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’, 
વશિલાલ િરજીિન, હિંરતલાલ િહરશંકર ‘કૉવરક’, વિઠ્લદાસ વત્રભુિનદાસ ભોજક, 
કરેશિલાલ અંબારાર (‘સરસિતીચંદ્ર’).

સંસથાએ ભજિરેલું ‘સરદારબા’ નાટકનું એક દૃશય ઈ. સ. 1897

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : જ રેઠાલાલ દુલ્મભરાય નાયક રલોસવણયા, રોિન (ડાંગરિા), ગણપત 
બરેચર નાયક, પ્રાણસુખ રાનચંદ નાયક, ચૂનીલાલ ભાિસાર, જુગલ પરસોતિર નાયક, 
કરેશિલાલ શોભારાર નાયક, હિંરત રીર (દ્રૌપદી), કાવળદાસ (જોટાણા), જયશંકર 
દુલ્મભરાય નાયક, પ્રભાશંકર અંબારાર નાયક, કાળુભાઈ, છબીલ રણછોડ નાયક, 
કુબરેર ગુલાબ, વત્રભુિન કાવછયા, ગોરધન કરેિળરાર, કુબરેર દલસુખ નાયક, રવણલાલ 
ચૂનીલાલ નાયક, વત્રકર કરેશિ ભોજક, જગનિાથ લાલા, નાથાલાલ ગોપાલ નાયક 
(િીરા), સૂરજરાર િનરાળી નાયક, અંબાલાલ પંહડત (દરયંતી), સરદાર રીર, નાનજી 
શંકર નાયક (‘રીનળ’), પરસોતિર અંબારાર નાયક, રવણલાલ વશિલાલ નાયક, રંગળ 
ઈશ્વર, ભોગીલાલ ભોજક (રાલતી).
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સમનિિેશકારો : પરેનટર ધનસુખલાલ રગનલાલ ભોજક, પરેનટર એકનાથ િાટરે, બરજોર વરસ્તી, પરેનટર 
કાિસજી ગાડ્મ, જિાંગીરજી વરસ્તી, ગણપત રરાઠરે.

પ્રૉમ્પટર : વિઠ્લ ખરેરચંદ.

બંધ િ્યા િષ્જ : 1924 ઑકટોબર.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : અરદાિાદ, રુંબઈ, િડોદરા, ભાિનગર, સૂરત, કરાંચી.

મિશેષ હકીકત : 1893રાં ડાહ્ાભાઈનરે િારસારાંથી ફારગતી આપિારાં આિી િતી. 1898રાં 
અરદાિાદના વરલરાવલક લલુભાઈ રાયજીભાઈના સિકારથી સંસથાએ અરદાિાદરાં 
‘શાંવતભુિન’ નારરે પાકંુ વથયરેટર બંધાવયું.

1898રાં ‘ઉરાદરેિડી’ નાટકરાં રંગરંચ પર પ્રથર િાર િરસાદનું દૃશય રજૂ કરિારાં 
આવયું.

1899ના અરસારાં ગુજરાતરાંના દુષ્કાળ િખતરે ડાહ્ાભાઈએ કોઈ પણ ખચ્મ લીધા 
િગર નાટકો ભજિીનરે અંદાજ રે રૂવપયા એક લાખ જ રેિી રકર દુષ્કાળ રાિત ફાળારાં 
આપી િતી.

1901રાં રારદાસ સિારીના સજ્જનગઢના દુષ્કાળ રાિત ફાળા રાટરે બાળગંગાધર 
વતલકના પ્રરુખપદરે 28 નિરેમબર, 1901ના રોજ ‘સરદારબા’ નાટક ભજવયું, એરાં 
રરાઠી રંગભૂવરના ખયાતનાર કલાકાર ગોપાળરાિ દાતરેએ ‘ભાટ’નું પાત્ર ભજવયું િતું.

‘પવિત્ર લીલાિતી’ નાટકરાં 89 ગીતો િતાં. 1901રાં પતરાનું કાચું વથયરેટર બંધાિી દરેશી 
નાટકશાળા નાર આપયું.

30 એવપ્રલ, 1902ની પાછલી રાત્રરે રધુપ્રરરેિના દદ્મથી ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીનું 
રુંબઈરાં અિસાન થયું, એ વનવરતિરે સંસથાએ એક સપ્તાિ સુધી નાટકો ભજિિાનું બંધ 
રાખયું.

શિરેનશાિ એ્ડિડ્મ સાતરાના રાજયાવભષરેકની ખુશાલી પ્રસંગરે 9 ઑગસટ, 1902ના રોજ 
‘ઉદયભાણ’ નાટક ભજવયું. તરેરાં શરૂઆતરાં સિ. ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજીરવચત વિવશટિ 
રાજગીત રજૂ કરિારાં આવયું. આ ગીત ઇલાકાની ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી વનશાળોરાં 
ગિડાિિાનો તયારના કરેળિણી ખાતાએ ઠરાિ બિાર પાડ્ો િતો.

1903રાં ઘરેલાભાઈ દોલતરાર દલાલ િિીિટનો સઘળો હિસાબ ચંદુલાલ ઝિરેરીનરે સોંપી 
દઈ છૂટા થયા.

1909રાં શરૂ કરરેલી નિસારી શાખા ટૂકં સરયરાં બંધ થઈ.

1915રાં સુંદર વિલાસ નાટક કંપની ખરીદ કરી અનરે સૂરતરાં શાખા નં. 1 શરૂ કરી.
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1915રાં સંસથા રુલતાનીના સિકારથી કરાંચી ગઈ. કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મનું 
‘સતી દરયંતી’ નાટક ભજવયું. આ નાટકરાં ‘ગાંડા રાજ’નો અદભુત અવભનય રવણલાલરે 
આપયો અનરે ‘પાગલ’ના નારનરે સાથ્મક કરી બતાવયું.

1919રાં સિદરેશ નાટક સરાજ અનરે આય્મ નાટ્ય સરાજ ખરીદી લીધી.

1919રાં સૂરતરાં શાખા શરૂ કરી.

1920રાં હટહકટના ભાિ રૂ. 7, 5, 3, 2, 1 અનરે 8 આના િતા.

આ સંસથાનરે શ્ીરંત ગાયકિાડ સરકાર સયાજીરાિનો આશ્ય રળો િતો.

1921રાં નાટકો વનષ્ફળ જિાથી સંસથાની અસકારતો ગીરો રૂકિારાં આિી. 27 
ઑકટોબર, 1921 પછી લાલદાસ કરસનદાસરે નાટ્યસંસથાનો કબજો લીધો.

ધંધારાં રળરેલી સફળતાનરે લીધરે ડાહ્ાભાઈ પર 1896રાં અંગત િુરલો થયો િતો. 
તરેઓનું ઉપનાર ‘નિીન’ િતું. નાટ્યસંસથા શરૂ કરી તરે પિરેલાં ‘વરશન િાઈસકૂલ’રાં 
સંસકૃત વશક્ષક િતા.

ડાહ્ાભાઈ ઝિરેરીના જનરજયંતી પ્રસંગરે 7 ઑગસટ, 1906ના રોજ ‘િીણાિરેલી’ નાટક 
રજૂ થયું. સાક્ષર આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્ુિરે ડાહ્ાભાઈના જીિન વિષરે અનરે નાટ્યશાસ્ત 
પર પ્રિચન કયુું િતું.

‘શું નટિર િસંત થૈ થૈ નાચી રહ્ો’ (‘અશ્ુરતી’) તથા ‘ઊગયો સખી સૃવટિનો શૃંગાર’ 
(‘િીણાિરેલી’) જ રેિા ગરબાની એ લોકભોગય નાટકોરાં રંગરંચ પર પ્રથર િાર રજૂઆત 
કરી તરેનું ગૌરિ િધાયુું.

સંસથાએ પોતાના કલાકસબીઓના લાભાથદે ‘ઉરાદરેિડી’, ‘સતી સીતા’, ‘િીણાિરેલી’, 
‘ઉદયભાણ’ જ રેિાં નાટકો ભજિી તરેરનરે સિાય કરી.

ખયાતનાર લરેખક, હદગદશ્મક અનરે અવભનરેતા વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ નટોનરે સિર, 
અિાજ, અવભનય અનરે નૃતયની તાલીર આપતા.

1892રાં ‘ભોજરાજ’ નાટકરાં સંગીત વિભાગરાં િારયોવનયરનરે પ્રથર િાર સથાન અપાયું 
અનરે આ નાટકથી રંગભૂવર પર પરેટીના સૂરો સાંભળિા રળા.

બાળનટ િરગોવિંદ રોતી ‘સંગીત લીલાિતી’રાં ‘િીરવિલાસ’ની ભૂવરકારાં સાચાં 
કીરતી આભૂષણો પિરેરતા. ગુજરાતી રંગભૂવરની આ એક વિલક્ષણ ઘટના િતી.

1923રાં ગીરો િસતક રાખનાર લાલદાસ કરસનદાસ અિસાન પારિાથી ચંદુલાલ 
દલસુખરાર ઝિરેરીનરે સંસથા પાછી સોંપિારાં આિી.

1923રાં ચંદુલાલ દલસુખરાર ઝિરેરીનું અિસાન થિાથી સંસથા િાઈકોટ્મ હરસીિરનરે 
સોંપિારાં આિી. હરસીિર નાનાભાઈ એર. રૂસરેએ ચીરનલાલ ભુદરદાસ રિરેતાની 
રૅનરેજર તરીકરે વનરણૂક કરી.
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1924ના જૂન રાસની શરૂઆતરાં હરસીિર નાનાભાઈ રૂસરે નકુભાઈ કાળુભાઈ 
શાિ(રાવલક શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ)નરે રાવસક ભાડાથી નાટ્યસંસથા ચલાિિા 
આપી.

સિામતિ : 1924ના ઑકટોબરરાં િાઈકોટ્મ હરસીિરરે  સંસથાનું વલલાર કરતાં િરગોવિંદદાસ 
જ રેઠાભાઈ શાિરે આ સંસથા ખરીદી લીધી.

ઝિેરી, ચંદુલાલ દલસુખરાિ (જ. ; અ. 1923)

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીના અિસાન પછી ડાહ્ાભાઈના િારસોએ નાટ્યસંસથા અનરે 
ઘરનો કબજો રરેળવયો. ડાહ્ાભાઈનાં પતની રવણબાઈએ ઘર અનરે નાટ્યસંસથા પાછા 
રરેળિિા રાટરે કોટ્મરાં કરેસ કયયો. પહરણારરે નયાયાધીશ સટરવલંગરે આ દાિારાં ઘરેલાભાઈ 
દલાલની હરસીિર તરીકરે વનરણૂક કરી. ડાહ્ાભાઈના કાકાના પુત્ર ચંદુલાલ ઝિરેરીએ 
રવણબાઈ સાથરે સરાધાન કરિાથી સંસથાનો બધો જ હિસાબ ચંદુલાલ દલસુખરાર 
ઝિરેરીનરે સોંપી દઈ ઘરેલાભાઈ દલાલ છૂટા થયા.

ચંદુલાલ ઝિરેરીએ 1905રાં નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની વયિસથાપક તરીકરે વનરણૂક કરી 
અનરે તરેરણરે ડાહ્ાભાઈની પ્રણાવલકા જળિી રાખી. 1912રાં નકુભાઈ છૂટા થિાથી તરેરના 
સથાનરે બચુભાઈ વશિપ્રસાદ વનરાયા.

1921રાં નાટકો ઉપરાઉપરી વનષ્ફળ જિાથી આવથ્મક પહરવસથવત કથળી ગઈ. સંસથાની 
અસકારત ગીરો રૂકિી પડી. રૂવપયા આપનાર ‘રોટ્મગરેજ-ઇન-પઝરેશન’ લાલદાસ 
કરસનદાસ િતા. તરેરણરે વયિસથાપક તરીકરે પોપટલાલ કરેસરીવસંગની વનરણૂક કરી.

1923રાં ‘રોટ્મગરેજ-ઇન-પઝરેશન’ શરેઠ લાલદાસ કરસનદાસનું અિસાન થિાથી સંસથા 
ચંદુલાલ ઝિરેરીનરે પાછી આપિારાં આિી.

‘સતી દ્રૌપદી’, ‘જવલર ટવુલયા’, ‘સતી સુલોચના’, ‘સતી દરયંતી’, ‘રીનળ-રંુજલ’ િગરેરરે  
નાટકો લોકવપ્રય નીિડ્ાં િતાં.

1923રાં ચંદુલાલ ઝિરેરીનું અિસાન થયું.

4. શ્ી િુંબઈ ગુજરાતી નાટક િંડળી – 1 (29 જૂન, 1889િી એમપ્રલ, 1922)

સિાપકો : છોટાલાલ રૂળચંદ પટરેલ, રગનલાલ રૂળચંદ પટરેલ, દયાશંકર િસનજી, કલયાણજી રાિજી, 
હકરપારારભાઈ ભાગીદારો.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1889રાં ગરેઈટી વથયરેટર રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી, ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ, વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ 
(બૅહરસટર), રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે, રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી, વિજયશંકર 
કાવળદાસ ભટ્, (બૅહરસટર) નૃવસંિદાસ ભગિાનદાસ વિભાકર, બાપુલાલ બી. નાયક.
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પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘કુલીન કાનતા અથિા િનરાજ વિજય’ (29 જૂન, 1889).

ભજિેલાં નાટકો : ‘શાકંુતલ’ (10 ઑગસટ, 1889), ‘કનકતારા’ (4 જનયુઆરી, 1890), ‘રાજબીજ’ 
(21 ફરેબ્ુઆરી, 1891), ‘કંુદબાળા’ (27 ફરેબ્ુઆરી, 1892), ‘રવસકરવણ’ (15 ઑગસટ, 
1892), ‘નળદરયંતી’ (7 હડસરેમબર, 1892), ‘રાનવસંિ અભયવસંિ’ (8 જુલાઈ, 1893), 
‘સુંદર િરેણી’ (2 હડસરેમબર, 1893), ‘ચંદા’ (30 જૂન 1894), ‘પ્રરેરકલા’ (3 નિરેમબર, 
1894), ‘દુ:ખી ભાઈબિરેન’ (14 જનયુઆરી, 1895), ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’ (20 જુલાઈ, 
1895), ‘રૂળરાજ સોલંકી’ (19 ઑકટોબર, 1895), ‘કરણઘરેલો’ (5 સપટરેમબર, 1896), 
‘બૅહરસટર’ (4 ઑગસટ, 1897), ‘રારચહરત્ર’ (8 જનયુઆરી, 1898), ‘લક્ષાવધપવતનો 
રરણ’ (એકાંકી) (7 રાચ્મ, 1898), ‘પુષ્પસરેન પુષ્પાિતી’ (23 એવપ્રલ, 1898), ‘જયરાજ’ 
(27 ઑગસટ, 1898), ‘નૃવસંિાિતાર’ (18 ફરેબ્ુઆરી, 1899), ‘વતલકકુરાર’ (18 જુલાઈ, 
1899), ‘અજબકુરારી’ (30 સપટરેમબર, 1899), ‘િીરરંડળ’ (16 હડસરેમબર, 1899), 
‘રોહિની’ (7 ફરેબ્ુઆરી, 1900), ‘વિક્રરચહરત્ર’ (7 જુલાઈ 1900), ‘સૌભાગયસુંદરી’ (19 
ઑકટોબર, 1901), ‘જુગલ જુગારી’ (26 ઑગસટ, 1902), ‘કારલતા’ (18 ઑકટોબર, 
1904), ‘નંદબત્રીસી’ (1906), ‘સંગતનો રંગ’ (1908), ‘ચંદ્રભાગા’ (22 રરે, 1909), 
‘નિલશા િીરજી’ (3 નિરેમબર, 1909), ‘િસંતપ્રભા’ (17 હડસરેમબર, 1910), ‘નિલકુસુર’ 
(1910), ‘દરેિકનયા’ (1911), ‘કૃષ્ણચહરત્ર’ (1912), ‘પ્રતાપલક્રી’ (31 જનયુઆરી, 1914), 
‘સંગતનાં ફળ’ (28 ફરેબ્ુઆરી, 1915), ‘સનરેિસહરતા’ (15 સપટરેમબર, 1915), ‘સુધાચંદ્ર’ 
(5 ઑગસટ, 1916), ‘રધુબંસરી’ (28 જુલાઈ, 1917), ‘રરેઘ-રાવલની’ (23 નિરેમબર, 
1918), ‘આનંદલિરી’ (23 ઑગસટ, 1919), ‘વિશ્વલીલા’ (25 સપટરેમબર, 1920).

કુલ 46 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : દયાશંકર િસનજી પુરોહિત, સોરાબજી રિરેરિાન કાત્રક, કવિ રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી, 
બાપુલાલ બી. નાયક, જયશંકર ‘સુંદરી’.

સંગીતકારો : દયાશંકર િસનજી પુરોહિત, બળિંતરાય દાદા, વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્, પંહડત 
િાડીલાલ વશિરાર નાયક.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : ગુલારઅલી િોરા, બાપુલાલ પુંજીરાર ભોજક; તબલચી : વશિલાલ 
કાનજી; સારંગી : વશિલાલ િરેરચંદ નાયક.

અમભનેતાઓ : દયાશંકર િસનજી, છોટાલાલ કાશીરાર, દારોદર ઘીિાળા, વિઠ્લદાસ ભોજક, સોરાબજી 
કાત્રક, દોરાબજી રરેિાિાળા, ગોવિંદ તુકારાર, રોિન લાલાજી, બાપુલાલ બી. નાયક, 
દયાશંકર ઓઝા, જટાશંકર ઓઝા, બાલુભાઈ પટરેલ, ગોપાળજી, ભોજરાજ ચત્રભુજ 
પ્રરેરજી.

સ્તી-પાત્રો ભજિનારા : જ રેઠાલાલ દુલ્મભરાર નાયક, રલોસવણયા, જયશંકર ‘સુંદરી’, ચૂનીલાલ ભોજક, 
લલુભાઈ
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અમભનેતાઓ : અરરચંદ નાયક, જયશંકર શયારચંદ નાયક, વત્રભુિન કોઠારી, પ્રભાશંકર જગજીિન 
નાયક (‘રરણી’).

સમનિિેશકારો : ડોસાભાઈ વરસ્તી, બચુભાઈ રૂગનાથ રૂલાણી, પરેનટર લૂઈસ, પરેનટર દીનશા.

બંધ િ્યા િષ્જ : 1922

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : અરદાિાદ, સૂરત, િડોદરા, રુંબઈ, કરાંચી, િરાડ (રધયપ્રદરેશ).

મિશેષ હકીકત : 1891રાં રહિનાના છરેલા શવનિારરે  સ્તીઓ રાટરે ખાસ નાટક રજૂ કરિારાં આિતું.

27 ફરેબ્ુઆરી, 1892થી સરકારની રંજૂરી રરેળવયા પછી જ નાટક રજૂ કરિાની લાઇસનસ 
પ્રથા શરૂ થઈ.

19 જનયુઆરી, 1893ના રોજ ‘કંુદબાળા’ નાટક ભજવયા પછી નાટ્યસંસથા તરફથી 
જૂનાગઢના નિાબ બાબી બિાદુર રસુલખાનજીનરે રૂપાની કાસકરેટરાં રાનપત્ર એનાયત 
કરિારાં આવયું. નિાબસાિરેબરે દયાશંકર િસનજી તથા રુખય કલાકારોની કદર રૂપરે સૌનરે 
રૂ. 500ના કીરતી પોશાક ભરેટ આપયા.

સંસથાએ 23 નિરેમબર, 1894 પછી રવિિારરે  હદિસના નાટક ભજિિાની પ્રથા શરૂ કરી.

1899રાં છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાએ રુંબઈના ગ્ાનટરોડના એવલફનસટન વથયરેટરરાં શ્ી 
રુંબઈ ઉદૂ્મ નાટક રંડળી શરૂ કરી. વયિસથાપક : સોરાબજી કાત્રક, હદગદશ્મક : દોરાબજી 
રરેિાિાળા; રુનશી વનઝારુદ્ીન રવચત ‘દાગરે િસરત’, (5 જુલાઈ, 1899) અનરે ‘નરેક 
અંજર’ (1 નિરેમબર, 1899ના રોજ) તથા ‘વતવલસરરે ઇશક’ નાટકો ભજવયાં. ટૂકં સરય 
પછી આ સંસથા બંધ થઈ.

1900રાં બાપુલાલ બી. નાયકનરે રંગરંચ-વયિસથા સોંપિારાં આિી.

સંસથાએ બૅહરસટર નૃવસંિદાસ વિભાકરનાં સિદરેશી ભાિના રજૂ કરતું ‘સુધાચંદ્ર’ (5 ઑગસટ 
1916), ‘િોરરૂલ’ની ચળિળનરે લગતું’ ‘રધુબંસરી’ (8 જુલાઈ 1917) અનરે ભારતની 
રુવકતનરે લગતું ‘અબજોનાં બંધન’ (2 હડસરેમબર, 1922) ગરેઈટી વથયરેટરરાં રજૂ થયાં.

1900રાં સંસથા અતયંત આવથ્મક સંકડારણરાં આિી, દાગીના-રકાન ગીરો રુકાયાં.

કવિ રૂળશંકર રૂલાણીરવચત ‘સૌભાગયસુંદરી’ 19 ઑકટોબર 1901ના રોજ ભજિાયું. 
‘સુંદરી’ના અનુપર અવભનયથી જયશંકર ભોજક ‘સુંદરી’ કિરેિાયા.

27 નિરેમબર, 1909ના રોજ દયાશંકર િસનજીનું અિસાન થયું.

1910રાં શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી િરેચાતી લીધી.

1910રાં કવિ રૂળશંકર રૂલાણી તથા જયશંકર ‘સુંદરી’નરે કરાણીરાંથી ભાગ આપિાની 
શરૂઆત કરી.
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બાપુલાલ બી. નાયકના લાભાથદે ‘દાગરે િસરત’ (17 સપટરેમબર, 1902), સોરાબજી કાત્રકના 
લાભાથદે ‘કરણઘરેલો’ (16 હડસરેમબર, 1997), દયાશંકર િસનજી અનરે સોરાબજી કાત્રકના 
લાભાથદે ‘જિાંગીરશા ગૌિર’ (21 રાચ્મ, 1899) ભજિિારાં આવયાં.

સિામતિ : છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાએ એવપ્રલ, 1922રાં બાપુલાલ બી. નાયકનરે સંસથા િરેચાણ 
આપી.

છોટાલાલ િૂ. કાપરડ્યા

રુંબઈરાં રૂળજી જ રેઠા રાકદેટરાં કાપડનો િરેપાર. નાટકો જોિાનો ખૂબ શોખ િતો અનરે તરેનાથી 
પ્રરેરાઈનરે રુંબઈના ગરેઈટી વથયરેટરરાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીની સથાપના કરી અનરે 
તરેરાં રગનલાલ રૂળચંદ પટરેલ, કલયાણજી રાિજી, દયાશંકર િસનજી, હકરપારારભાઈ 
ભાગીદારો તરીકરે અનરે વયિસથાપક તથા હદગદશ્મક તરીકરે દયાશંકર િસનજી િતા. 
સંસથાએ ભજિરેલાં નાટકો ખૂબ િખણાયાં તરેથી કાપડના િરેપારરાંથી છૂટા થઈ સંપૂણ્મપણરે 
કારગીરી સંભાળી લીધી. ‘કુલીન કાનતા’, ‘સૌભાગયસુંદરી’, ‘વિક્રરચહરત્ર’, ‘નંદબત્રીસી’ 
િગરેરરે  નાટકો ખૂબ જ લોકાદર પામયાં. 1922ના એવપ્રલરાં સંસથાના હદગદશ્મક અનરે 
નારાંહકત અવભનરેતા બાપુલાલ બી. નાયકનરે નાટ્ય રંડળી િરેચી દીધી.

1925રાં આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી શરૂ કરી, પણ 1927રાં સંસથા બંધ કરિી 
પડી.

5. શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક િંડળી (અંદાજ ે1890િી અંદાજ ે1934)

સિાપક : અનુપરાર કાનજી

સિાપના િષ્જ અને સિળ : અંદાજ રે 1890રાં.

ભજિેલાં નાટકો : અનય સંસથાનાં જૂનાં નાટકો ભજવયાં.

રદગદશ્જક : ખુશાલ કંુિરજી ‘હદલરેર’

સંગીતકાર : િારયોવનયર-િાદક : કરસનજી, રવણલાલ બાિાજી, ફઝલ રાસતર, છગનલાલ રરેિાશંકર 
રિરેતા, રરેિાશંકર ઉસતાદ, િરેરતવસંિ દરબાર, રવતલાલ પટરેલ.

અમભનેતાઓ : રોિનલાલાજી, રૂળજી ખુશાલ નાયક, ગોરધન રારિાડી, ભગિાનજી, રરેિાશંકર ‘તોફાન’, 
નટિર પંચોલી, શઈદભાઈ, શવન રાસતર, ખુશાલ કંુિરજી, રયાશંકર રરેિાશંકર રિરેતા, 
શાિકશા, દુલ્મભ, અંબાલાલ, નર્મદાશંકર, છગનલાલ રરેિાશંકર રિરેતા, કરણીદાન, 
શંભુદાન, ચંડીદાન, ગઢિી, પરેનટર ખાન, િરેરતવસંિ દરબાર, રિંરદિુસરેન રીર, કાશીરાર 
રારિાડી.
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સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : ચંપાલાલ રુખય સ્તી-પાત્રો ભજિતા. તરે સિરૂપિાન િતા અનરે િાથરાં 
સોનાના કડા અનરે કરેડરે સોનાનો કંદોરો પિરેરતા. ભાનુશંકર જગજીિન રિરેતા, કાંવતલાલ 
જગજીિન રિરેતા. રોિન રારિાડી.

અમભનેત્રીઓ : રોતીબાઈ, રવણબાઈ (ડબગર), રંભાબાઈ સોની, વગરજબાઈ, રુશતરીબાઈ, અનિરીબાઈ, 
કરળાબાઈ કણા્મટકી.

હદગદશ્મક ખુશાલ કંુિરજી ‘હદલરેર’ના પાત્રરાં પ્રરેક્ષકોની પ્રશંસા પામયા િતા.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : સૌરાટિ ્રનાં ગારોરાં.

સિામતિ : અંદાજ રે 1934રાં.

મિશેષ હકીકત : આ સંસથારાં 20 કલાકારોનરે દૈવનક િરેતન સિા રૂવપયો અનરે સવનિિરેશના તથા અનય 
કસબીઓનરે દૈવનક િરેતન 12 આના આપિારાં આિતા. સંસથાની આવથ્મક સંકડારણરાં 
ભજિણી કરેનદ્ર બદલિા રાટરે કલાકાર ચંપાલાલરે સોનાનો કંદોરો િરેચીનરે સિાય કરી.

6. શ્ી િાંકાનેર સત્યબોધક નાટક કંપની (ઑકટોબર, 1896િી એમપ્રલ, 1925)

સિાપક : વશિશંકર રારચંદ્ર રાિળ

વ્યિસિાપક : ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : ઑકટોબર, 1896રાં પરેટલાદરાં.

નાટ્યલેખકો : વશિલાલ બ્હ્મભટ્, ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ, રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ, દોલતરાર 
કૃપાશંકર પંડ્ા, રુનશી અરીરબરેગ રીરઝાં, કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ. બાિા 
નૂરરિંરદ, છગનલાલ વશિશંકર રાિળ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘બિાદુર કાલાજી’ જનયુઆરી, 1897રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘ચંપક ચતુહરકા’, ‘સદરેિંત સાિળીંગા’ (1897), ‘ટરેકીલી સુંદરબા’ (જૂન, 1898), 
‘િસંતરાવલની’ (1900), ‘કુસુર-કરળા’ (રાચ્મ, 1902), ‘અરરસત્ર’ (સપ્તાંકી) (એવપ્રલ, 
1903), ‘રાધાકૃષ્ણ’ (સપટરેમબર, 1905), ‘સોબતરે અસર ઉફદે જુલરરે પીદર’ (ઉદૂ્મ) (1907), 
‘તુકારાર’ (નિરેમબર, 1907), ‘રીરઝાં શયદા’ (1908), ‘ભરતભદ્રા’ (1909), ‘નરવસંિ 
રિરેતા’ (હિનદી) (1910), ‘અલોપરતન’ (1916), ‘સૂય્મસરોજ’ (1918).

કુલ 15 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ, ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ, છગનલાલ વશિશંકર રાિળ.

સંગીતકારો : ગુલારરસુલ બનિુવરયાં, છગનલાલ વશિશંકર રાિળ.
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ઑરકેસટ્રા : તબલચી : ડોસુજી ખીરજી, વિષ્ણરાર કૃપાશંકર, નંદલાલ કંસારા, રાજુ રીર, ઉસતાદ 
દરેિરાર, બાપાલાલ ગાંધિ્મ.

અમભનેતાઓ : ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ, વશિશંકર રાિળ, પ્રાણશંકર રરેિાશંકર પંડ્ા, ભુલાભાઈ 
બારોટ, જફરખાન, રા. શવન, િહરશંકર રાિળ, રોતીભાઈ રિરેતા, નૂરરિંરદ (‘નુકાદરેિ’), 
ચૂનીલાલ (પૂ. રોટા).

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : શંકરલાલ રાઘિજી કોહઢયા, જગજીિન જોશી, પ્રભાશંકર ઓઘડ, રા. િૈકંુઠ, 
ભાઈશંકર જોશી, લાલજી જ રેશંકર, લક્રીશંકર રાિળ, દારોદર, ડાહ્ાલાલ, પોપટલાલ 
િલભજી, લલુ રૂળચંદ નાયક, નાનાલાલ ભોજક, રવણશંકર અંબારાર, શીતલ બારોટ.

સમનિિેશકારો : પરેનટર દુલ્મભજી વ્રજલાલ

ન્ત્યમનદદેશક : રા. શવન

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : િીસનગર, ગોધરા, લુણાિાડા, દાિોદ, ખંભાત, કપડિંજ, ડભોઈ, િડોદરા, સૂરત, ઇંદોર, 
ઉજ્જનૈ.

મિશેષ હકીકત : રંગદરેિતાની વનયવરત પૂજ થતી. દર પૂવણ્મરાએ શ્ી સતયનારાયણની પૂજ કરિારાં 
આિતી, કલાકારો એક જ પંગતરાં ભોજન લરેતા.

ખયાતનાર અવભનરેતા અશરફખાનની બાળ-નટ તરીકરે 1905રાં આ સંસથાથી શરૂઆત 
થઈ િતી.

અનરેક નાનારોટા રાજિીઓ સરક્ષ નાટકો રજૂ કરી ખૂબ ખયાવત પ્રાપ્ત કરી. એરના 
તરફથી ઇનારો, રોકડ રકર, શાલદુશાલા અનરે પોશાકો િગરેરરે  ભરેટ રળાં િતાં.

સિામતિ : એવપ્રલ, 1925રાં સંસથા બંધ થઈ.

રાિળ મશિશંકર રાિચંદ્ર

સનરે 1896રાં પરેટલાદરાં પોતાની રાવલકીની શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની શરૂ 
કરી. આ સંસથાની રોટી િાંકાનરેર કંપની ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળનરે વયિસથાપકની 
અનરે રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મનરે હદગદશ્મકની જિાબદારી સોંપિારાં આિી.

સંસથાએ 1903રાં દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ાનું ‘અરરસત્ર’ (સપ્તાંકી) નાટક ભજવયું. 
ગુજરાતી વસિાય ઉદૂ્મ અનરે હિંદી નાટકો કયાું. લાંબા સરય સુધી સંસથાના સંગીતકાર 
છગનલાલ વશિશંકર રાિળરે ફરજ બજિી િતી. ઉવરયાશંકર જ રેશંકર રાિળ અનરે 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મના સંયુકત સિકારથી લખાયરેલાં નાટકો વિશરેષ સંખયારાં 
ભજિાયાં િતાં. પરપ્રાંતોરાં સંસથાએ નાટકો રજૂ કરી ગુજરાતની રંગભૂવરની પ્રવતષ્ઠા 
િધારી િતી.
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7. શ્ી હાટકિમણ આશ્્ય િડનગર આ્ય્જસુબોધ ગુજરાતી નાટક િંડળી (િડનગરના ‘િાટકરવણ’ રિાદરેિના 
નાર પરથી સંસથાનું નાર રાખિારાં આવયું િતું.) (1902)

સિાપક : િરજીિનદાસ પાંચોહટયા

સિાપના િષ્જ અને સિળ : િતન િડનગર, 1902રાં શરૂ કરી.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : 1902રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘સંગીત લીલાિતી’, ‘ઇનદ્રસભા’. ‘અલીબાબા’ િગરેરરે .

અમભનેતાઓ : ઉગરચંદ, જ રેશંકર નાનસુખ નાયક, ચૂનીલાલ લક્રીચંદ નાયક, સૂરજરાર રૂળચંદ 
ભોજક, પ્રરેરચંદ રીરાંતરાર, રોિનલાલ બળદરેિ નાયક, અરથાલાલ રાયચંદ નાયક, 
રરેિાશંકર દીપચંદ, િરજીિન જ રેઠાલાલ નાયક, રગન સરેિકરાર, િરજીિન ચરેલા નાયક, 
ભાઈચંદ રૂળચંદ, ખુશાલ લલુભાઈ, ગીરધરલાલ ભોગીલાલ, િરગોિન, લાલજીભાઈ.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો 
:

સરશરેખર, રાજપુર, િીગોલી, ગોપાની, રોરરેગાંિ, કાલીકટ, બરધલાની, પંડોલી, તરેરજ 
ઍડન, જગંબાર, રૉરરે વશયસ અનરે આહફ્કા.

મિશેષ હકીકત : સંસથાએ 1902રાં પરદરેશનો પ્રિાસ કયયો, પરદરેશરાં જ ઉદૂ્મ-હિંદી-ગુજરાતી નાટકો 
ભજવયાં. પરદરેશની બીજી સફરરાં નુકસાન થયું. િરજીિનદાસની નાદુરસત તવબયતના 
કારણરે સંસથા બંધ કરિાની ફરજ પડી. 1914રાં એરનું અિસાન થયું.

િરજીિનદાસના પુત્ર વિઠ્લદાસ ઉદૂ્મ-હિંદી રંગરંચના નારાંહકત હદગદશ્મક, અવભનરેતા, 
વનરા્મતા િતા. એરણરે કોલકાતારાં નયૂ બૉમબરે વથયરેહટ્રકલ કંપની અનરે 1943રાં ગુજરાત 
વથયરેહટ્રકલ કંપની શરૂ કરી િતી.

સિામતિ : ભારત કરે ગુજરાતરાં તરેનો એક પણ ખરેલ પડરેલો નિીં. પરદરેશથી શરૂ કરીનરે બીજી િખત 
પાછા આવયા બાદ રંડળી વિખરેરાઈ ગઈ િતી.

8. શ્ી િુદ્રણા નાટક સિાજ (શ્ી રુદ્રણા રિાદરેિ પરથી સંસથાનું નાર રાખિારાં આવયું.) (1903)

સિાપક : નિલરાર જ રેલા (જયશંકર) નાયક.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : સાબરકાંઠા વજલાના જદર ગારરાં સથાપના 1902રાં ‘બાલીિાલા વથયરેટસ્મ’ના 
નારાંહકત કલાકાર નિલરાર નાયક ‘બાલીિાલા’ની નોકરી છોડી િતન જદરરાં આવયા 
અનરે સંસથા શરૂ કરી.

પ્રારંભરૂપ : 1903રાં.

ભજિેલાં નાટકો : રાજ ભતૃ્મિહર, ખૂનરે નાિક, ખૂબસૂરત બલા, ઇનદ્રસભા, સૈયદરે િિસ. સંગીત લીલાિતી.
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રદગદશ્જકો : નિલરાર જ રેલા નાયક, બળદરેિદાસ રોતીરાર નાયક.

સંગીતકારો : નિલરાર જ રેલા નાયક, બળદરેિદાસ રોતીરાર નાયક.

અમભનેતાઓ : નિલરાર જ રેલા, દલસુખ જ રેલા, નાથાલાલ જ રેલા, રોતીલાલ જ રેલા, વિઠ્લ બિરેચર, જુગલ 
રીરાંત, ડુગંર રારચંદ્ર, ઉગરચંદ રૂળચંદ, ચીરન રૂળચંદ, દયાશંકર રૂળચંદ, રોતીરાર 
પુંજીરાર, જુગલ બરેચર િગરેરરે  કલાકારોની ભાગીદારીરાં આ સંસથા શરૂ કરી િતી.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : એડન, જગંબાર, રૉરરે વશયસ, રસકત, નૈરોબી.

મિશેષ હકીકત : 1903રાં વિદરેશ પ્રિાસ. પરદરેશની બીજી સફર કરી. બનિરે સફરરાં સંસથાનરે કીવત્મ અનરે 
કલદાર પ્રાપ્ત થયાં. પરદરેશની ત્રીજી સફર પછી સંસથા કફોડી િાલતરાં િતન પાછી 
ફરી. સંસથાના બધા જ કલાકારો જદર, િીરપુર, ભદ્રરેસર(વજ. સાબરકાંઠા)ના નાયક 
જ્ાવતના િતા.

સિામતિ : ભારત કરે ગુજરાતરાં તરેનો એક પણ ખરેલ પાડરેલો નિોતો. રંડળીએ પરદરેશથી ત્રીજી 
િખત શરૂઆત કરી નરે પરદરેશથી પાછા આવયા બાદ રંડળી વિખરેરાઈ.

9. શ્ી દેશી નાટક કંપની મલમિટેડ–1 (1903િી અંદાજ ે1916)

સિાપક : ઘરેલાભાઈ દોલતરાર દલાલ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1903રાં આનંદભુિન વથયરેટર, અરદાિાદરાં.

નાટ્યલેખકો : નારાયણ ભટ્, ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી, રોતીલાલ ભટ્, નલીનકાનત નરવસંિરાિ 
હદિરેહટયા, રુનશી રિરેશર, જયંવતલાલ રવણલાલ રિરેતા, રણછોડલાલ રિાસુખરાર, 
રનસુખરાર વત્રિરેદી.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રરાદરેિી’ 1903રાં.

ભજિા્યેલાં નાટકો 
:

‘ઉજ્જરેની યાનરે સોરનાથનો ઘરેરો’, ‘તારાસુંદરી’, ‘િસંતસરેના’, ‘લિકુશ’, ‘સતયનારાયણ’, 
‘નૂરજિાં’, ‘ઝરેરી છૂરી’ (ઉદૂ્મ), ‘આતશી નાગ’ (ઉદૂ્મ), ‘પ્રવતજ્ા’, ‘શકંુતલા’, ‘કરળાલક્રી’, 
‘સતી શ્ીરતી’.

કુલ 13 નાટકો રજૂ કયાું.

મિશેષ મિગત : સંસથાએ ગુજરાતી અનરે ઉદૂ્મ નાટકો ભજવયાં િતાં.

સિામતિ : ખોટ જિાથી અંદાજ રે 1916રાં.



88

ઘરેલાભાઈ દોલતરાર દલાલ 

દલાલ, ઘેલાભાઈ દોલતરાિ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજના વયિસથાપક 1895થી 1902.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના ક્ષરેત્રરે તરેરણરે 1903રાં સિ્મપ્રથર વલવરટરેડ નાટ્યસંસથા શરૂ 
કરી. આશરરે  1916રાં ખોટ જિાથી આ સંસથા બંધ કરિી પડી અનરે બીજી િખત 1918રાં 
શરૂ કરી, પણ 1922રાં તરે ફરીથી બંધ કરિી પડી.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજના રાવલક ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીના અિસાન પછી એરનાં 
પતની રવણબાઈએ ઘર અનરે નાટ્યસંસથા પાછાં રરેળિિા રાટરે 1902રાં િાઈકોટ્મરાં 
દાિો રાંડ્ો તયારરે  નયાયાધીશ સટરવલંગરે દાિો ચલાિીનરે ઘરેલાભાઈ દોલતરાર દલાલની 
નાટ્યસંસથાના હરસીિર તરીકરે વનરણૂક કરી, સંસથાનરે ચાલુ રાખિાની સૂચના આપી. 
1903રાં સંસથાનો તરાર હિસાબ ચંદુલાલ દલસુખરાર ઝિરેરીનરે સોંપી દઈ તરેઓ 
જિાબદારીરાંથી રુકત થયા.

10. શ્ી કારઠ્યાિાડી નાટક િંડળી (િે, 1905િી 1909)

સિાપક : કવિ રૂળશંકર રૂલાણી દ્ારા એરના જરાઈ વિશ્વનાથ રાધિજી ભટ્

વ્યિસિાપક : વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : રરે, 1905રાં કોરોનરેશન વથયરેટર રુંબઈરાં.
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નાટ્યલેખકો : કવિ રૂળશંકર રૂલાણી, રારનારાયણ રોિનલાલ પાઠક, જીિરાર રિીધર, વિશ્વનાથ 
રાધિજી ભટ્, િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી, કૃષ્ણપ્રસાદ રાધિજી ભટ્.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘કૃષ્ણચહરત્ર’ 1906રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘કનકહકશોરી’, ‘જ રેિરી અંગુશતરી’ (ઉદૂ્મ), ‘નાગરતી’ (1907), ‘ચૈતનયકુરાર’, ‘વિરળા’, 
‘દરેિકનયા’, ‘ભદ્રાભાવરની’, ‘સતીવિજય’ (1908). કુલ 9 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : વિશ્વનાથ રાધિજી ભટ્

સંગીતકાર : બાપુલાલ પૂંજીરાર ભોજક

અમભનેતાઓ : વિઠ્લદાસ ભોજક, ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’, ગોપાળજી ભોજરાજ, ચૂનીલાલ ‘રોટા’, ફતુજી 
રારિાડી, રિાસુખ, સોરાલાલ.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : સુલતાન, જ રેઠાલાલ, નર્મદાશંકર, વિઠ્લ નાનો.

સમનિિેશકાર : બચુભાઈ રૂઘનાથજી રૂલાણી.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, અરદાિાદ, સૂરત, ભાિનગર.

મિશેષ હકીકત : 1906રાં કવિ રૂળશંકર રૂલાણીના ‘કૃષ્ણચહરત્ર’ નાટકરાં રંગરંચ પર કૃષ્ણ પ્રથર િાર 
જોિા રળા. રાધાની પ્રરેરલક્ષણાભવકત અનરે રાસલીલાની પ્રથર રજૂઆત થઈ. ગોપાલજી 
ભોજરાજ રે કૃષ્ણની અનરે વિઠ્લ નાનાએ ‘રાધા’ની ભાિિાિી ભૂવરકા ભજિી, જ રેના 
પહરણારરે વિઠ્લ નાનો રંગરંચ પર ‘રાધા’ તરીકરે ઓળખાયો.

સિામતિ : 1909રાં રુંબઈના કૃષ્ણ વથયરેટરરાં.

11. શ્ી પામલતાણા ભમકતપ્રદશ્જક નાટક કંપની, (1906િી 1938, 1939િી 1941)

સિાપક : રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ (પાવલતાણાના ઠાકોર રાનવસંિજીના આશ્યથી સંસથા શરૂ થઈ.)

સંચાલન : છોટભુાઈ જ રેશંકર ભટ્, અંબાશંકર જ રેશંકર ભટ્.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1906રાં પાવલતાણારાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી, રવણશંકર પોપટલાલ િળિદકર, કવિ ગૌરીશંકર 
વત્રભુિન ઉપાધયાય, કવિ કિાનડ, કવિ પ્રાણલાલ જ રેઠાલાલ, ઓવલયા જોશી, જયાશંકર 
િાઘજીભાઈ વયાસ, અરૃતલાલ પ્રરેરજી, કવિ જી. એ. િૈરાટી, કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, 
રવણલાલ ‘પાગલ’, કવિ જરન, રસત િજીર, બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા, દારોદર 
સાંગાણી, િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્.
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ગીતકાર :
કવિ કરેશિલાલ શારજી બારોટ, જગજીિન કાવળદાસ પાઠક, બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા, 
ડૉ. જયંત શયાર.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘ધર્મગુપ્ત’, 1906.

ભજિેલાં નાટકો :

‘સતી એકાિળી’, ‘ઉતિરકુરાર’, ‘સુદશ્મન’, ‘વિશ્વરોહિની’, ‘નટીનટિર’ (1906થી 1908), 

‘પ્રિલાદરક્ષા’ (ફરેબ્ુઆરી 1909), ‘રવતચંદ્ર’, ‘બાજીરાિ-રસતાની’ (1910), ‘રવતરંભા’ 

(1911), ‘જવલર રૂભદ્ર’ (12 જૂન 1913), ‘શાંવતકર’, ‘ચંદ્રશરેખર’ (1914), ‘ભવકતપ્રતાપ’, 

‘સતી અનસૂયા’, ‘સરલાદરેિી’ (1915), ‘કંુજવિિારી’ (1917), ‘રિાભારત’, ‘નળદરયંતી’ 

(1918), ‘રરણતારા’, ‘પુષ્પિીણા’ (1919), ‘ઉિ્મશી’ (1920), ‘નૂરજિાં’, ‘રાઠોડ 

દુગા્મદાસ’, ‘સિયંિર’ (1922), ‘પોરસ વસકંદર’, ‘રારાયણ’ (1923), ‘આદશ્મ અવધકારી’, 

‘પુનરુધિાર’ (1924), ‘સતી શોભના’, ‘અનારકલી’, ‘િીર અવભરનયુ’ (1925), ‘સોરઠનો 

વસંિ’, ‘રિારાજ રુંજ’ (1926), ‘િીરિાક’, ‘િીર તાનાજી’ (1927), ‘રિાતરા ભીષ્ર’, 

‘રોજીલો રિારાજ’, ‘સંસારવચત્ર’, ‘િીર પ્રવતજ્ા’ (1928), ‘રુરારબાજી’, ‘રાિબિાદુર’, 

‘સંઘજી બિારિહટયો’, ‘જગીરદાર’, ‘આય્મ રરણી’ (1929), ‘દરેિના દાન’, ‘દગાબાજ 

દોસત’, ‘કૃષ્ણાકુરારી’ (1930), ‘નયાયાધીશ’, ‘િીરાંગના’, ‘સોનરેરી ટોળી યાનરે ગોલડન 

ગૅંગ’, ‘પવતભવકત’ (1931), ‘બંગાળનો નિાબ’, ‘સ્તીશવકત’, ‘ઘરજરાઈ’, ‘નરેતાજી 

પાલકર’, ‘સનરેિબંધન’ (1932), ‘સરાજના સડા’ (1933), ‘કાદુ બિારિહટયો’, ‘નારીનાં 

િરેર’, જવલર જગત’ (1934), ‘રાજરરત યાનરે ઈશ્વરી નયાય’, ‘સતિાની સરશરેર યાનરે 

રા’રાયઘણ’, ‘રણકરેસરી યાનરે હિપોખુરાણ’, ‘સતીપ્રભાિ’, ‘શૂરાના સંગ્ાર’, ‘ગોહિલના 

ગૌરિ યાનરે શરેત્રુંજયનો વસંિ’ (1935), ‘પરાધીન પંજબ યાનરે હદલીપવસંિ’, ‘રાથાનાં 

દાન યાનરે પ્રતાપી પરરાર’, ‘રદ્મની રિતિા યાનરે કુળગૌરિ’ (1936), ‘રદ્મ રુવસલર યાનરે 

ગરીબનો પૂજરી’, ‘સતી ઊજળી’, ‘દરેિી દરેિયાની’, ‘શયતાન શત્રુ યાનરે વનરકિરાર’ 

(1937), ‘સતિાનો શોખ’, ‘રાણીનું રાજ યાનરે રાક્ષસી રરણી’, ‘દરેશદશ્મન’, ‘અખંડ જયોત 

યાનરે કીરતી કુરબાની’, ‘સનરેિના શિીદ યાનરે કર્મયજ્’ (1938). (સંસથા બીજી િખત 

શરૂ કરી) ‘ધરતીનો ધણી યાનરે વિજયકૂચ’, ‘બવલદાન યાનરે અરર યાદગાર’, ‘િફાદાર 

િીર યાનરે સાચો સરેિક’, ‘ભારતની ભવયતા યાનરે રાતાની ઇજ્જત’, ‘ઊગતો વસતારો યાનરે 

રાજભવકત’, ‘ઇનસાફ યાનરે ગરીબની િાય’, ‘ગુનરેગાર યાનરે રૂપલાલસા’, ‘ગરીબનાં આંસુ 

યાનરે ભભકતી જિાળા’ (1939), ‘એક જ િખત’, ‘નાગર નરવસંિ યાનરે સોરઠનો સંત’, 

‘રુરલીધર’ (1940), ‘ભાગયચક્ર યાનરે કોનું કલંક’ (1941).
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‘ઇનસાફ યાનરે ગરીબની િાય’ નાટકનું દૃશય

રદગદશ્જકો : રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્, દલપતરાર દરેરાસરી, રવણશંકર પોપટલાલ િળિદકર, 
છોટભુાઈ જ રેશંકર ભટ્, નાટ્યકાર રવણલાલ ‘પાગલ’, િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્, િહરભાઈ 
રવણશંકર ભટ્.

સંગીતકારો : રવણશંકર પોપટલાલ િળિદકર, ઉસતાદ અલારખા આદર રીર, છોટભુાઈ જ રેશંકર ભટ્, 
જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ, િરેરુભાઈ ભટ્, િહરભાઈ ભટ્.

ઑરકેસટ્રા : િાજી રીર, કરીર રીર.

અમભનેતાઓ : રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્, છોટભુાઈ જ રેશંકર ભટ્, રવણશંકર પોપટલાલ િળિદકર, 
દલપતરાર દરેરાશ્ી, કલયાણજી કાશીરાર દિરે, જીિતરાર શુકલ, શારજી ઈશ્વર, દારોદર 
ભટ્, અરૃતલાલ ગોવિંદજી ભટ્, િસનજી, નટિર રસતાન, નૂરરિંરદ, િહરભાઈ ભટ્, 
રૂળશંકર રાજગોર, ભોગીલાલ છોટાલાલ નાયક, ભગિાનજી, વિશ્વનાથ દિરે, િરગોવિંદ 
ભૈયાજી, નટિરલાલ ચાલથી, શંભુદાન, જીિાભાઈ સંધી, નારણ બટરેટા, િરેરુભાઈ ભટ્, 
છગન ગઢિી, કવિ સોરરેશ્વર, બાલાશંકર, રરણ પંડ્ા, અલારખા રીર, બાલુભાઈ પટરેલ, 
બાપાલાલ, બાલુ જોશી, િલીરિંરદ.
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સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : નારણ િાઘરી, ઘરેલાભાઈ રાળી, દુલ્મભજી કટ, પ્રાણશંકર આચાય્મ 
(‘જયોતસના’), વશિલાલ (િોથલ), રા. કુબરેર નાયક, િહરલાલ પંડ્ા, દોલત નાયક (કલા), 
બળદરેિપ્રસાદ િીરીલાલ નાયક, ભીખુ રીર, િહરલાલ નાયક, કંચન નાયક.

‘રારાયણ’ નાટકનું એક દૃશય

સમનિિેશકારો : િીરજી શારજી સોલંકી, કાનજી શારજી સોલંકી.

પ્રકાશ-મન્યોજક : બાબુરાિ દવક્ષણી.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો 
:

પાવલતાણા, રિુિા, ભાિનગર, જૂનાગઢ, જરનગર, રાજકોટ, િલસાડ, રુંબઈ, િડોદરા, 
અરદાિાદ, કરાંચી, પોરબંદર, િીરરગાર, રાંડિી, ઉના, ગોંડલ, ભાયાિદર.

મિશેષ હકીકત : દરરોજ 5 સાધુઓનરે જરાડ્ા પછી કંપનીના કલાકસબીઓનરે ભોજન આપિારાં 
આિતું. સંસથારાં વશસતનું પાલન અગતયનું િતું. દર પૂનરરે સંસથારાં સતયનારાયણની 
પૂજ કરિારાં આિતી.

સિામતિ : સંસથારાં આગ લાગિાથી બધો સારાન બળી જિાથી ભાયાિદરરાં સંસથા બંધ થઈ.
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ભટ્ટ, િમણશંકર જશેંકર (જ. 1884, પામલતાણા; અ. 1969)

બાલયિયરાં જ ઘરના ધાવર્મક િાતાિરણરાં ઉછરેર થિાથી તરેરનારાં ભવકતના સંસકારોનો 
પ્રબળ પ્રભાિ રહ્ો. અભયાસ પૂરો થયા પછી પાવલતાણાની સરેશનસ કોટ્મરાં નોકરી રળી 
ગઈ; તરેઓ ખૂબ જ ચીિટ અનરે ચોકસાઈથી નોકરી કરતા. કોટ્મની ફરજ પૂરી થયરેથી 
તરેરનો કંઠ સુરીલો િતો એટલરે વરત્રો સાથરે વનયવરત ભજનો કરતા. તરેરના આિા કણ્મવપ્રય 
અિાજની િાત પાવલતાણાના ઠાકોર રાનવસંિજીના જણિારાં આિી. તરેઓ બીરાર રિરેતા 
િોિાથી પોતાના આનંદપ્રરોદ રાટરે રવણશંકરનરે તરેડાિીનરે તરેરનાં ગીત-ભજન સાંભળીનરે 
એ સાવતિક આનંદરાં પોતાનું દુ:ખ િીસરી જતા. િાતરાં નરે િાતરાં રવણશંકરરે  નાટકો 
પ્રતયરેની પોતાની ચાિના અનરે તરે ભજિિા રાટરેનો પ્રસતાિ રજૂ કયયો. દરબારરે  આ અંગરે 
સંરવત આપિાથી નાટ્યરંડળીની સથાપના થઈ. દુકાળ અનરે અનય લોકહિતનાં કારો રાટરે 
નાટકો ભજિીનરે આિકની રકર ફાળા રૂપરે આપિારાં આિતી.

પાવલતાણાના દરબારના અિસાન પછી નાટ્યસંસથાનો બધો સારાન તરેરણરે ખરીદી લીધો. 
1906રાં પાવલતાણારાં રાવલકીની નાટ્યસંસથા પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની 
શરૂ કરી. કલાકારોનરે અવભનયની તાલીર તરેઓ પોતરે અનરે સંગીતની તાલીર સંગીતકાર 
િીરાલાલ આપતા. સંસથારાં ધાવર્મક અનરે સંસકારી િાતાિરણ જળિાઈ રિરેતું.

એરના 3 પુત્રો િહરભાઈ, િરેરુભાઈ, બાબુભાઈએ પણ રંગભૂવરક્ષરેત્રરે રિત્િની કારગીરી 
બજિી છરે. જૂનાગઢના નિાબરે આ સંસથાનાં નાટકો જોઈ કદર કરી િતી.

સંસથાના સંચાલનરાં એરના બરે ભાઈઓ પૈકી અંબાશંકર ભટ્ રે સંચાલનરાં અનરે છોટભુાઈ 
ભટ્ રે સંગીત તથા હદગદશ્મન ક્ષરેત્રરે સિકાર આપયો િતો.

1906થી 1938 અનરે 1939થી 1941 સુધી આ સંસથાનું સફળતાપૂિ્મક સંચાલન કયુું અનરે 
ગુજરાતી રંગભૂવર જગતરાં પ્રવતષ્ઠાભયુું સથાન રરેળવયું.

12. શ્ી નરહરર પ્રાસારદક નાટક કંપની (અંદાજ ે1907િી અંદાજ ે1930)

સિાપક : ગોવિંદજી પ્રાણજીિન ભટ્.

વ્યિસિાપક : જરનાદાસ િસનજી ઠક્ર.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1907રાં.

નાટ્યલેખકો : જરનાદાસ િસનજી ઠક્ર અનરે અનય

ભજિા્યેલાં ના્યકો : ‘રાજ સતયવ્રત’, ‘પ્રરેરરુગધા’, ‘ધ્ુિચહરત્ર’, ‘ભવકતપ્રભા’, ‘રવત રાલતી’, ‘વચત્રસરેન’, 
‘સતયિાન સાવિત્રી’, ‘અજબ અશ્ુ’, ‘ગયબી ઇનસાફ’, ‘સતી વિભાિરી’, ‘ચંદ્ર પ્રભાિતી’, ‘સોનરેરી ટોળી’, 
‘રાજયરંગ’, ‘તુલસીદાસ’, ‘વિષ-િરેલી’, ‘સલીરશાિ’, ‘પ્રદ્ુમનકુરાર’, ‘કાનતાકુરારી’, ‘કંુજલતા’.

કુલ 19 નાટકો રજૂ કયાું.

સિામતિ : 1930રાં.



94

13. શ્ી સનાતન નાટક સિાજ (1909િી 1910)

સિાપક : ભાગીદારો વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા, રાધિજી ગોપાળજી પારરેખ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1909, ભાિનગરરાં.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘દ્રૌપદીદાસતિ’

ભજિેલાં નાટકો : 2 નાટકો રજૂ કયાું : ‘ગૌરી ગુપ્તી’ (1910)

નાટ્યલેખક : વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા.

ગીતકાર : ભાઈશંકર કુબરેરજી શુકલ.

સંગીતકાર : પુરોહિત રવતશંકર કાવળદાસ વત્રિરેદી.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : િનરાિનદાસ; તબલાં-ઉસતાદ : ઇશાકભાઈ; સારંગીિાદક : 
રીઠભુાઈ (બૅંડિાલા)

અમભનેતાઓ : દારોદર ભટ્, ચૂનીલાલ ઓઘડ, નટિરલાલ નાગર, રવતશંકર વત્રિરેદી, રવિશંકર, 
અંબાલાલ બી. નાયક, શંકરલાલ.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : કાવળદાસ ‘થોભલી’, જ રેઠાલાલ નાયક, કાનજી, ગોરધનદાસ.

સમનિિેશકારો : પરેનટર ધનસુખલાલ રગનલાલ ભોજક, રારજી વરસ્તી, ગોપાલજી વરસ્તી.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : ભાિનગર.

સિામતિ : ભાગીદારોરાં રતભરેદ થિાથી 1910રાં સંસથા ભાિનગરરાં બંધ થઈ.

14. શ્ી િાંકાનેર ન્મસંહ નૌતિ નાટક સિાજ (1909િી 1915)

સિાપક : ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર ત્રિાડી

વ્યિસિાપક : પયારરેલાલ વિઠ્લરાય રિરેતા

સહવ્યિસિાપક : ભાઈશંકર િીરજીભાઈ રાિળ, દીનુભાઈ ચંદુલાલ રિરેતા.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1909રાં એરની રાવલકીના િાંકાનરેર વથયરેટર િડોદરારાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ, ગોપાળજી કલયાણજી દરેલિાડાકર, કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ 
શાિ, રુનશી ગુલારઅલીખાં કારરેલ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : શ્ી ભવકતવિજય’ 1909રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘સુરરેખાિરણ’, ‘વબલિરંગળ ઉફદે સુરદાસ’ (1909), ‘નાગરભકત’ (16 ઑકટોબર 
1909), 



95

‘નીલર રાણરેક’ (25 નિરેમબર 1909), ‘શિરેનશાિ અકબર’ (1910), ‘યોગકનયા’ (1911), ‘રનિર-રરેના’ 
(1912), ‘રિાશ્વરેતા કાદંબરી’ (17 જૂન 1912), ‘કવલપ્રભા’ (1913), ‘જોિરરે -સરશીર (ઉદૂ્મ) (1914). કુલ 11 
નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર ત્રિાડી, લિજી રયાશંકર ત્રિાડી ‘સુરદાસ’.

સંગીતકાર : લક્રણવસંિજી ભૈયાજી.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : રગનલાલ વત્રભુિન નાયક; તબલચી : િસનજી લોિાણા, સૂરજરાર 
ઉગરચંદ નાયક.

અમભનેતાઓ : લિજી રયાશંકર ત્રિાડી (‘સુરદાસ’), લક્રણવસંિજી ભૈયાજી, દુલ્મભરાય જટાશંકર 
રાિળ, જટાશંકર સુંદરજી જની, કનુજી રીર, ગોવિંદરાય નાયક, બળિંતરાિ દાદા, 
પ્રભાશંકર ઠાકર, ખરેરચંદ ઉગરચંદ નાયક, વશિલાલ કસતુર, ગોવિંદરાિ દાદા, શાસ્તીજી.

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : વશિલાલ િલભ, સૂરજરાર િનરાળી નાયક, પ્રાણશંકર આચાય્મ 
(જયોતસના’), ઉવરયાશંકર (‘રીરાં’), રવણલાલ દરેિજી દિરે, લલુ નરભરેરાર નાયક, 
રાણરેકલાલ, છબીલ રણછોડ નાયક, રા. ધુવળયા, નાનજી.

સમનિિેશકાર : િીરજીભાઈ વરસ્તી.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, િડોદરા, ભરૂચ, સૂરત, ભાિનગર.

મિશેષ હકીકત : 1910રાં ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર ત્રિાડીનું અિસાન થયું. 1913રાં સંસથાનું સંચાલન લિજી 
રયાશંકર ત્રિાડી અનરે દુલ્મભરાય જટાશંકર રાિળરે કયુું.

1914રાં સંસથાનું સંચાલન ગોવિંદરાર જીિરાર ત્રિાડી અનરે જગનિાથભાઈએ કયુું.

સિામતિ : 1915રાં ભાિનગરના વિજયરંગ વથયરેટરરાં.

15. શ્ી આ્ય્જનીમતદશ્જક નાટક સિાજ (1911િી 1914)

સિાપક : અબદુલકૈયુર અબદુલિુસરેન વપતિળિાળા, રોતીરાર બરેચર નંદિાણા, નકુભાઈ કાળુભાઈ 
શાિ. સંસથાનો િિીિટ ‘એન. એર. વપતિળિાળા’ના નારથી કરિારાં આિતો.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1911રાં, સૂરતરાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ, રવણશંકર રતનજી ભટ્, નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ, િહરિર 
(‘દીિાના’), કવિ ખીરજી િસનજી ભટ્, રારનારાયણ રોિનલાલ પાઠક, વિશ્વનાથ 
રણછોડજી જોશી, રવણલાલ ‘પાગલ’.
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પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સરસિતીચંદ્ર’.

ભજિેલાં નાટકો : ‘જવલર ટવુલયા’, ‘બોલતો કાગળ’ (1912), ‘પરશુરાર’, ‘ઇંદ્રાિતી’ (1913), ‘િસુંધરા 
યાનરે બરેધારી તલિાર’ (19 જૂન, 1913), ‘બ્હ્મવષ્મ વિશ્વાવરત્ર’ (15 જનયુઆરી, 1914), 
‘ચાલુ જરાનો’ (19 રાચ્મ, 1914), ‘સરોવજની’ (1914). કુલ 9 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : રોતીરાર બરેચર નંદિાણા, લાલજી નંદા દરેસાઈ.

સહરદગદશ્જક : િહરિર પરસોતિર સરેિક (‘દીિાના’)

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : સૂરત, અરદાિાદ, કરાંચી.

અમભનેતાઓ : રોતીરાર બરેચર નંદિાણા, પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’, િહરિર દીિાના’, રૂળચંદ ‘રારા’, 
િલભરાર ઓઝા, કરેશિલાલ નાયક, વત્રકર કાટ, લાલજી નંદા, ગણપત બરેચર, નારણ, 
નાથાલાલ, સૂરજરાર.

મિશેષ હકીકત : ‘સરસિતીચંદ્ર’નું નાટ્યરૂપાંતર : કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ; ‘િસુંધરા યાનરે બરેધારી 
તલિાર’ની કથા શરેકસવપયરના રૅકબરેથનું નારાયણ વિસનજી ઠક્રુકૃત ગુજરાતી રૂપાંતર; 
1913રાં સંસથાએ એક શાખા રુંબઈરાં શરૂ કરી અનરે નાટકો ભજિીનરે તરે િડોદરા ગઈ.

1914રાં સંસથાએ બીજી શાખા ભરૂચરાં શરૂ કરી નાટકો ભજવયાં.

‘સરસિતીચંદ્ર’રાં કરેશિલાલ નાયકના ‘સરસિતીચંદ્ર’ના પાત્રના સફળ અવભનયના 
પહરણારરે તરેઓ ‘સરસિતીચંદ્ર’ નારથી જણીતા થયા.

20 સપટરેમબર, 1914ના રોજ ત્રણ ભાગીદારો છૂટા થયા.

સિામતિ : ભરૂચની શાખા અબદુલકૈયુર વપતિળિાળાના ભાગરે આિી અનરે થોડો સરય ભરૂચરાં 
નાટકો ભજવયાં પછી શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ બંધ થઈ.

16. શ્ી મિદ્ામિનોદ નાટક સિાજ (રડસેમબર 1912િી 1920)

સિાપક : પયારરેલાલ વિઠ્લરાય રિરેતા, હદનુભાઈ ચંદુલાલ રિરેતાના સિકારથી.

વ્યિસિાપકો : ભાઈશંકર િીરજીભાઈ રાિળ, રવણશંકર વત્રભુિન આચાય્મ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1912રાં શાંવતભુિન વથયરેટર અરદાિાદરાં.
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નાટ્યલેખકો : નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ, ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ, નથુરાર સુંદરજી શુકલ, ગોપાલજી 
કલયાણજી દરેલિાડાકર.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રાયારોહિની’, 10 એવપ્રલ, 1913રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘રાનિી-પ્રપંચ’ (10 રરે, 1913), ‘રાલતી-રાધિ’ (10 જૂન, 1913), ‘વપતૃભકત પ્રભાકર’ 
(રરે, 1914), ‘સાગરસહરતા’ (1914), ‘રુદ્રાપ્રતાપ’ (ઑકટોબર, 1914), ‘અનંગ પમિા’ 
(25 હડસરેમબર, 1915), ‘રાજયભવકત’ (10 ફરેબ્ુઆરી, 1916), ‘સનરેિસુધા’, ‘અરરકુરાર’ 
(1916), ‘શુકદરેિજી’ (10 રરે, 1917), ‘િીર િવનતા’ (1920). 

કુલ 12 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : રૂળચંદ િલભ નાયક ‘રારા’, રોિનલાલાજી, ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ, જટાશંકર 
સુંદરજી જની.

સંગીતકારો : રૂળચંદ િલભ નાયક ‘રારા’, ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ, રવણલાલ દરેિજી દિરે.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : લલુભાઈ આશારાર નાયક, શાવનતલાલ, ભરતલાલ પૂનરચંદ; 
તબલચી : િશરાર કાવળદાસ ખિાસ, સુલતાન ઉસતાદ, કાંવતલાલ ગાંધિ્મ.

અમભનેતાઓ : રૂળચંદ ‘રારા’, રોિનલાલાજી, ગોવિંદરાર રોતીરાર નાયક, નારણ રગન, જટાશંકર 
સુંદરજી જની, લક્રણ ભૈયાજી, પીતાંબરદાસ િાળંદ, રિંરદ ‘દાદુ’, ગોકુળ કંુભાર, 
ભાઈશંકર, રવણશંકર, ગગુજી રીર, વિશ્વનાથ દિરે, કાસર.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : છોટ,ુ ચકુ ખિાસ, બાિા રંગળ રીર, કાવળદાસ ભોગીલાલ ભોજક, નથુ 
રીર, રાણરેકલાલ, દયાશંકર, પ્રાણશંકર આચાય્મ, સૂરજરાર િનરાળી નાયક, ઉવરયાશંકર, રોતીલાલ નાયક.

સમનિિેશકારો : પરેનટર યશિંતરાિ, એકનાથ િાટરે.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : અરદાિાદ, િૈદરાબાદ, સૂરત, િલસાડ, િડોદરા, રાજકોટ, રુંબઈ, કરાંચી.

મિશેષ હકીકત : 1913ના ઑકટોબરરાં સંસથા અરદાિાદથી ખાસ ટ્રરેનરાં કરાંચી ગઈ િતી.

‘રાલતી-રાધિ’ નાટકરાં ભોગીલાલ ભોજકરે ‘રાલતી’ની ભાિિાિી ભૂવરકા ભજિિાથી 
ભોગીલાલ ‘રાલતી’ તરીકરે પંકાયા.

‘રાલતી-રાધિ’ અનરે ‘રુદ્રાપ્રતાપ’ નાટકનાં સંગીત અનરે ગીતો ખૂબ લોકવપ્રય થયાં.

સિામતિ : 1920રાં.
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િહેતા, ્પ્યારેલાલ મિઠ્ઠલરા્ય

અરદાિાદના ખયાતનાર નાગર કુટુબંના પુત્ર. નાટ્યકલા પ્રતયરે અનનય ચાિના ધરાિતા 
િતા. ત્રિાડી ત્રંબકલાલ રારચંદ્રની શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજરાં 1909થી 
1912 સુધી વયિસથાપક તરીકરે ફરજ બજિી. 1912ના હડસરેમબરરાં અરદાિાદરાં પોતાની 
રાવલકીની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ શરૂ કરી અનરે હદનુભાઈ ચંદુલાલ રિરેતાની 
વયિસથાપક તરીકરે વનરણૂક કરી. કરાંચીરાં ‘રાલતી-રાધિ’ નાટકનરે ખૂબ ખયાવત રળી 
અનરે સંસથાનરે ખાસસી આિક થઈ. આશરરે  રૂ. 30,000 ઉપરાંતની આિક થઈ. કવિ 
ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિના લખરેલા આ નાટક ઉપરાંત તરેરનાં બીજં 2 નાટક ‘રુદ્રાપ્રતાપ’ 
(1914) તથા ‘શુકદરેિજી’ (1917) ખૂબ જ લોકવપ્રય બની રહ્ાં.

17. શ્ી આ્ય્જ નાટ્ય સિાજ (1914િી 1916)

સિાપક : રોતીરાર બરેચર નંદિાણા.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1914રાં પારસી વથયરેટર, કરાંચીરાં.

નાટ્યલેખકો : બૅહરસટર વિભાકર, નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘વસધિાથ્મ બુધિ’, 1914 કરાંચીરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘દગાબાજ દુવનયા’ (25 જુલાઈ, 1915), ‘દરેિી દરયંતી’ (1915), ‘દરેિી િતસલા’ (1916), 
કુલ 4 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : રોતીરાર બરેચર નંદિાણા

અમભનેતાઓ : રોતીરાર બરેચર નંદિાણા, પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’, િલભરાર ઓઝા, કરેશિલાલ નાયક, 
ગણપત નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : કરાંચી, રુંબઈ

મિશેષ મિગત : સંસથાના રાવલક રોતીરાર બરેચર નંદિાણાનું 1915રાં અિસાન થયંુ.

સિામતિ : 1916રાં સંસથા બંધ થઈ.

18. શ્ી સરસિતી નાટક સિાજ (1914િી 1917)

સિાપક : િાડીલાલ િરગોિનદાસ શાિ, વિઠ્લદાસ વત્રભુિનદાસ ભોજક, રૂળજી ખુશાલ નાયક 
(ભાગીદારો).

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1914રાં જયૉજ ્મ વથયરેટર, સૂરતરાં.

નાટ્યલેખકો : હફદાિુસરેન ‘રનિર િરતરેજિાળા’, રવણલાલ ‘પાગલ’, પ્રભાશંકર અંબારાર નાયક, 
પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ, ખત્રી કલયાણજી પ્રાગજી.
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ગીતકારો : િાડીલાલ વિઠ્લદાસ, કવિ પરસોતિર રારચંદ્ર.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : 1914રાં ‘અદલ ઇનસાફ’ સૂરતરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘લક્રીવિજય’ (16 એવપ્રલ, 1914), ‘હકશોરવસંિ’, ‘જ રેસલ-તોરલ’, ‘કુસુરાિતી’ (1914), 
‘ભકતરાજ બોડાણો’, ‘દાનિરોહિની’ (1916), ‘દરેિી ભદ્રકાળી અથિા પાિાગઢનો પ્રલય’ 
(22 જુલાઈ, 1917), કુલ 8 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : વિઠ્લદાસ ભોજક, રૂળજી ખુશાલ નાયક, પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’.

સંગીતકારો : િારયોવનયર-િાદક : જ રેશંકર; તબલચી : બચુવરયાં, ઈશ્વરલાલ.

અમભનેતાઓ : વિઠ્લદાસ ભોજક, વગરધર રનસુખ નાયક, વગરધર, નટિર નાગર, દારોદર ભટ્, 
હિંરતલાલ ‘કૉવરક’, રૂળજી ખુશાલ નાયક, ગગુજી રીર, લાલજી નંદા દરેસાઈ, ચીરનલાલ 
બાદશાિ, કરેશિલાલ ‘સરસિતીચંદ્ર’, પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’, કાસર નથુ રીર, ચૂનીલાલ 
નાયક, વત્રભુિન કાવછયા.

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : નર્મદાશંકર, પરસોતિર નાયક, વત્રકર નાયક ‘સુરવભ’, ગણપત બરેચર 
નાયક, રવણલાલ નાયક, સોરનાથ (‘કલયાણી’), રરેિાશંકર નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : ભરૂચ, સૂરત, િડોદરા.

સિામતિ : 1917રાં સંસથા અરદાિાદરાં બંધ થઈ.

19. શ્ી મિજ્ય નૌતિ નાટક સિાજ (1915િી જુલાઈ 1921)

સિાપક : વિઠ્લદાસ િરેરજીભાઈ રનીપુહરયા

વ્યિસિાપક : ગોવિંદરાર જીિરાર ત્રિાડી.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1915રાં એરની રાવલકીના વિજયરંગ વથયરેટર, ભાિનગર ખાતરે.

નાટ્યલેખકો : કવિ જી. એ. િૈરાટી, નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્,

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘જયરતી’ 1916રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘પ્રિીણસાગર’, ‘ઉિ્મશી-પુરુરિા’, ‘કનકકરેસરી’, ‘રિારાજ શાનતનુ નરે યોજનગંધા’ 
(1916), ‘સિારીભકત સારંત િીર દુગા્મદાસ’ (1917), ‘રાજલીલા’ (1918), ‘રાલવિકા-
અવગ્નવરત્ર’, ‘અરરલક્રી’ (1919). કુલ 9 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : ચૂનીલાલ લક્રીરાર નાયક.

સંગીતકારો : વત્રકરલાલ લક્રીરાર નાયક, નારાયણ રનસુખરાર નાયક.
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ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : જયશંકર ભોજક, કરેશિલાલ નરભરેરાર નાયક, શંકરલાલ ત્રંબકલાલ 
ત્રિાડી; 

તબલચી : સૂરજરાર ઉગરચંદ નાયક.

અમભનેતાઓ : ચૂનીલાલ લક્રીરાર નાયક, િહરવસંિ ભૈયાજી, કરેશિલાલ, નારણજી શુકલ, જીિાભાઈ 
સંધી, વશિલાલ કસતુર, દલપતરાર દરેરાશ્ી, રગન દિરે, પ્રભાશંકર લલુ નાયક, 
ચીરનલાલ બાદશાિ, િસનજી.

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા કલાકારો : સોરનાથ પ્રભુરાર ભોજક, સોરનાથ અરૃત વયાસ, વિઠ્લ િરજીિન, 
ગોપાળજી આચાય્મ, સોરનાથ અંબારાર નાયક, પરસોતિર, રવણલાલ ચૂનીલાલ નાયક, 
ગોરધન કરેિલરાર, વશિલાલ ‘િોથલ’.

સમનિિેશકારો : િીરજીભાઈ વરસ્તી, પરેનટર કાળુદાદા.

ન્ત્ય-મનદદેશક : ગોવિંદ રાયચંદ નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : જૂનાગઢ, રાજકોટ, અરદાિાદ, કરાંચી, વશકારપુર, િડોદરા, સૂરત, રુંબઈ.

મિશેષ હકીકત : 1916રાં ઓધિજી િીરજી, નરેણશી ભીરજી તથા ભિાનભાઈ નથથુભાઈ ભાગીદાર બનયા 
અનરે 1919રાં ભાગીદારીરાંથી છૂટા થયા.

1917રાં કવિ જી. એ. િૈરાટીનું ‘સિારીભકત સારંત િીર દુગા્મદાસ’ ભજિાયું. એરાં 
ચૂનીલાલ લક્રીરાર નાયકરે ‘દુગા્મદાસ’નો અજોડ અવભનય આપયો. તરેથી તરે ચૂનીલાલ 
નાયકનરે બદલરે ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’ તરીકરે પંકાયા.

‘િીર દુગા્મદાસ’ નાટકરાં ભારતની જનતાનરે સિાતંત્રય-પ્રાવપ્ત રાટરે જગૃત કરિાનો પ્રધાન 
સૂર િોિાથી તરેનરે લોકવપ્રયતા રળી; પહરણારરે કરાંચીના નયાયાધીશ હરચડ્મસનરે કવિ જી. 
એ. િૈરાટી પર ધરપકડનું િૉરંટ કાઢું. કવિ િૈરાટી કરાંચી છોડીનરે િડોદરા આવયા. 
િડોદરાના દીિાન રનુભાઈ રિરેતાની રુલાકાત થઈ અનરે કરાંચીની કોટ્મરાં તરેરનો કરેસ 
લડિાની રનુભાઈએ વયિસથા કરી આપી. કોટ્મરાં કરેસ ચાલયો અનરે કવિ િૈરાટી વનદયોષ 
છૂટ્યા.

સિામતિ : જુલાઈ 1921રાં.

િનીપુરર્યા, મિઠ્ઠલદાસ હેિજીભાઈ

ભાિનગરરાં લોખંડના ખયાતનાર િરેપારી. ભાિનગરના ‘વિજયરંગ વથયરેટર’ના રાવલક. 
વિઠ્લદાસ િરેરજીભાઈ રનીપુહરયાએ 1912રાં ભાિનગરરાં શ્ી વિજય નૌતર નાટક 
સરાજ નારની સંસથા શરૂ કરી. અરદાિાદથી સપરેવશયલ ટ્રરેનરાં સંસથા કરાંચી ગઈ. 
‘ઉિ્મશી-પુરુરિા’ (1916) તથા ‘રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર’ (1919) જ રેિાં નાટકો ભજવયાં.
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20. શ્ી આ્ય્જનૈમતક નાટક સિાજ (1915િી 1950)

સિાપક : નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિ

વ્યિસિાપક : ચંદુલાલ ઈશ્વરલાલ રિરેતા

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1915િાં િડોદરાિાં.

નાટ્યલેખકો : રવણલાલ ‘પાગલ’, િહરિર ‘દીિાના’, ‘રઘુનાથ બ્હ્મભટ્’, રનિર િરતરેજિાળા, રુનશી 
અબબાસઅલી, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, પરરાનંદ ત્રાપજકર, કવિ જરન, નંદલાલ નકુભાઈ 
શાિ.

ગીતકારો : કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્, કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સરોવજની’ 1915રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘પુંડવલક’, ‘સતી તોરલ’ (1915), ‘પમિાિતી યાનરે જયદરેિ’, ‘સૂય્મકુરારી’ (1916), 
‘સિદરેશસરેિા’ (18 એવપ્રલ, 1918), ‘રા’રાંડવલક’ (7 હડસરેમબર, 1918), ‘છત્રવિજય’ (26 
જૂન, 1920), ‘સતી રંજરી’ (1921), ‘રાજ શંભાજી’ (હડસરેમબર, 1922), ‘સંસારલીલા’, 
‘બાપના શ્ાપ’, ‘સરેિક ધર્મ’ (હિંદી) (1924), ‘રવત રડર’ (26 ઑગસટ, 1926), ‘શ્ીરંત 
બાજીરાિ’ (1926), ‘રા’કિાટ’ (1927), ‘એક અબળા’ (11 જુલાઈ, 1927), ‘િૅનડસર 
બલૅગાડ્મ’ (8 સપટરેમબર, 1927), ‘સતી અંજના’ (24 રરે, 1928), ‘ગિ્મખંડન’ (18 ઑકટોબર, 
1928), ‘લગ્નબંધન’ (1929), ‘રણગજ ્મના’ (14 ઑકટોબર, 1929), ‘સમ્ાટ િષ્મ’ (17 
જનયુઆરી, 1931), ‘જય વચતિોડ’ (30 જનયુઆરી, 1932), ‘નયાયનાં િરેર’ (28 જૂન, 
1933), ‘સરરિાક’ (1 ફરેબ્ુઆરી 1934), ‘અધૂરાં લગ્ન’ (રરે, 1935), ‘સળગતો સંસાર’ 
(18 સપટરેમબર, 1935), ‘રાજયના રંગ’ (1936), ‘સુખી કરે દુ:ખી’ (29 રાચ્મ, 1937), 
‘પ્રિાસી’ (19 હડસરેમબર, 1937), ‘રાજ શાિજી’, ‘વિલાસપંથરે’, ‘સજ ્મનિાર’ (1938), 
‘રૂહઢ બંધન’ (2 ફરેબ્ુઆરી 1939), ‘િડીલશાિી’ (1939), ‘સનરેિપૂજન’ (10 એવપ્રલ 
1940), ‘િંસાકુરારી’ (24 ઑકટોબર, 1940), ‘ભાિના બી. એ.’ (1940), ‘નસીબદાર’ 
(27 હડસરેમબર 1941), ‘ગરીબ કનયા’, ‘રણકરેસરી’, ‘સૌભાગયિતી’ (1942), ‘સિા 
રૂવપયો’ (14 ઑગસટ, 1943), ‘સંસાર શરેતરંજ’, ‘અપરરાતા’ (1944), ‘સરરુખતયાર’ 
(13 ઑકટોબર, 1945), ‘સગાંવિાલાં’ (જનયુઆરી, 1947), ‘સાધિી રીરાં’ (1948), 
‘સુખી સંસાર’ (29 સપટરેમબર, 1948) અનરે ‘િિુરાણી’ (22 જનયુઆરી, 1949).

કુલ 50 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : રૂળચંદ ‘રારા’, વિઠ્લદાસ ભોજક, રંચરેરશા પોચખાનિાલા, કરેકી અડાજવણયા, રા. 
શવન, રૂળજી ખુશાલ નાયક.

સંગીતકારો : રૂળચંદ ‘રારા’, લલુભાઈ શારળદાસ નાયક, અરૃતલાલ જ રેઠાલાલ દિરે, રોિન જુવનયર, 
ડાહ્ાલાલ િરજીિન ભોજક, એિરદ દરબાર.
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ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : ચીરન; હફડલ : િહરલાલ રોિનલાલ શરા્મ.

અમભનેતાઓ : રૂળચંદ ‘રારા’, રોિનલાલાજી, છોટ,ુ છનિા, વશિલાલ ‘કૉવરક’, કનુજી રીર, રૂળજી 
ખુશાલ નાયક, રા. શવન, વિઠ્લદાસ ભોજક, વનસાર, ગોપાળજી, ચીરન ‘ચકુડો’, કરેકી 
અડાજવણયા, બાબુભાઈ પટરેલ, રાધિલાલ નાયક, અબદુલ રિરેરાન કાબુલી, લાલજી નંદા, 
સુખલાલ, ચંપકલાલા, ભોગીલાલ, બબલદાસ, રાઘિજી જોશી, અરૃત રારિાડી.

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : ફકીરા, કૃષ્ણા, કુબરેર, પ્રભાશંકર (‘રરણી’), િસંત નાયક, પ્રિલાદ નાયક, 
દરબાર, અંબાલાલ (‘ચાંદબી’), ગોરધન રારિાડી, ચંદુ િીરાલાલ નાયક, અરૃત જની, 
ભીખુ રીર. સોરનાથ અંબારાર નાયક (‘કલયાણી’)

અમભનેત્રીઓ : રુનિીબાઈ, િીરાબાઈ, રીનાક્ષી, દુલારી, સગુણા, જયોવત, પ્રરેરીલા, તારાબાઈ, રુરતાઝ, 
િતસલા.

સમનિિેશકારો : રિંરદ આલર, શંકરરાિ પ્રધાન, િીરચંદ, િાસુદરેિ, કાનજી.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : અરદાિાદ, િડોદરા, કરાંચી, રાજકોટ, ભાિનગર, જરનગર, સૂરત, નહડયાદ, કપડિંજ.

સિામતિ : 1950રાં. 

મિશેષ મિગત : આ સંસથાનાં ‘સતી તોરલ’, ‘રા’રાંડવલક’, ‘સિદરેશી સરેિા’, ‘સતી રંજરી’, ‘રાજ શંભાજી’, 
‘શ્ીરંત બાજીરાિ’, ‘એક અબળા’, ‘રણગજ ્મના’, ‘સમ્ાટ િષ્મ’, ‘સુખી કરે દુ:ખી’ તથા 
‘િંસાકુરારી’ જ રેિાં નાટકો લોકભોગય બનયાં િતાં.

10 રરે, 1946ના રોજ નકુભાઈ શાિનું અિસાન થયા પછી એરના દતિક-પુત્ર નંદલાલભાઈ 
સંસથાના રાવલક થયા. ‘િિુરાણી’ નાટકનરે સારી ખયાવત સાંપડી. નંદલાલભાઈનું લખરેલું 
નાટક ‘ભાિના બી. એ.’ 1940રાં સંસથારાં ભજિાયું િતું. સંસથાના રાવલક નકુભાઈ 
કાળુભાઈ શાિ 1904થી 1911 સુધી શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં વયિસથાપક િતા. 1915રાં 
‘સતી તોરલ’ નાટક ભજિાયું. એરાં છોટાલાલ રાણરેકલાલ નાયકરે ‘તોરલ’ની ભૂવરકા 
ભાિિાિી રીતરે ભજિિાથી તરેઓ ‘તોરલ’ તરીકરે ખયાવત પામયા. ‘છત્રવિજય’ નાટક 11 
નાટ્યલરેખકોના સિકારથી લખાયું િતું.

‘સતી રંજરી’ નાટક રિરેરુજનની સંસથા ભજિતી િતી તરે જોયા પછી ગરી જિાથી 
પોતાની સંસથારાં ભજિિા રાટરે રુનશી અબબાસઅલી સાથરે કરાર કરી લીધા. રા. 
ફકીરાએ ‘રંજરી’ની ભૂવરકા સુંદર અવભનયપૂિ્મક રજૂ કરિાથી રા. ફકીરા ‘રંજરી’ 
તરીકરે નારના પામયા.

1922રાં ‘રાજ શંભાજી’ નારના નાટકરાં વશિાજી રિારાજના પાત્રરાં રૂળજી ખુશાલ 
નાયક રંગરંચ પર જીિતા અશ્વ સાથરે રજૂ થતા િતા. એ ઘોડાનું નાર ‘સુંદર’ િતું.
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શાહ, નકુભાઈ કાળુભાઈ (જ. ; અ. 10 િે, 1946)

િતન સૌરાટિ ્રનું સાયલા ગાર. તરેરના વપતા અભયાસના ખાસ આગ્િી િતા તરેથી તરેરણરે 

કૉલરેજરાં ઇનટર સુધી અભયાસ કયયો. 1900રાં કરાંચીરાં તાર-રાસતરની નોકરી રળી 

ગઈ. 1904રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ કરાંચી ગઈ તયારરે  નાટ્યસંસથાનો તાર આવયો િતો. 

તરે તાર રળો છરે કરે નહિ તરેની ખાતરી કરિા તરેઓ જતરે સંસથારાં ગયા અનરે એ રીતરે 

પહરચય વિકસયો. એરની પ્રારાવણકતા અનરે ચોકસાઈપૂિ્મકની કાય્મપધિવત જોઈ સંસથાએ 

તરેરનરે વયિસથાપક તરીકરે રાખી લીધા. 1911 સુધી એ સંસથારાં વનષ્ઠાપૂિ્મક ફરજ બજિી. 

સાથોસાથ રંગભૂવર પર ભજિાતાં નાટકોનો ઝીણિટભયયો અભયાસ પણ કરતા રહ્ા. 

જ રેથી ભવિષ્યરાં તરે નાટકના વયિસાયરાં ઉપયોગી નીિડી શકરે. સુંદરબાઈ સાથરે લગ્નથી 

જોડાયા.

શ્ી આય્મ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ નારની સંસથા ભાગીદારીરાં શરૂ કરી અનરે 
‘સરસિતીચંદ્ર’ ભજવયું. ટૂકં સરય પછી ભાગીદારીરાંથી છૂટા થયા. પછી પોતાની 
રાવલકીની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ સંસથા શરૂ કરી.

લગ્નજીિનનાં 20 િષ્મ સુધી સંતાન ન થિાથી એરના ભાઈ દુલ્મભજીના પુત્ર નંદલાલનરે 
દતિક લીધા.

એરની સંસથાએ ‘સતી તોરલ’, ‘સૂય્મકુરારી’, ‘રા’રાંડવલક’, ‘એક અબળા’, ‘સિદરેશસરેિા’, 
‘સતી રંજરી’, ‘સળગતો સંસાર’, ‘જય વચતિોડ’, ‘સરરિાક’, ‘સમ્ાટ િષ્મ’ જ રેિાં અનરેક 
યાદગાર નાટકો ભજવયાં અનરે લોકચાિના રરેળિી.

આ સંસથાના ‘સતી તોરલ’ નાટકરાં રંગરંચ પર તોરી ઘોડી તરીકરે ‘સુંદર’ નારનો ઘોડો 
રજૂ કરાયો િતો.

એરનરે આવથ્મક સિાય આપનાર લક્રીચંદ ખોખાણી શરેઠ િતા. કટોકટી િખતરે પતની 
સુંદરબાઈનો હદલરેર સિકાર સાંપડતો અનરે વિકટ સંજોગોરાં અરૃતલાલ દિરે સંગીતકારનાં 
સલાિ-સૂચન ઉપયોગી થતાં. તરેઓ અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી એિી છટાથી બોલતા કરે સારી 
વયવકત પ્રભાવિત થઈ જતી.

એરના િતન સાયલાના રદારવસંિજી દરબારરે  1922રાં જિરેરરાં દરબાર ભરી તરેરનું 
સનરાન કરી તરેરનરે સાયલા નગરશરેઠનો ઇલકાબ આપયો િતો.

એરના અિસાન પછી તરેરના દતિકપુત્ર નંદલાલ શાિરે સંસથાનું સંચાલન કયુું. ‘કુલીન 
કનયા’, ‘ગરીબ કનયા’, ‘િિુરાણી’ િગરેરરે  નાટકો ખૂબ લોકવપ્રય નીિડ્ાં. 1950રાં આ 
સંસથા બંધ થઈ.
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શાહ, નંદલાલ નકુભાઈ (જ. 18 જાન્્યુઆરી, 1915)

તરેરના સગા વપતાનું નાર રવણલાલ, પણ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રાવલક નકુભાઈનરે 
સંતાન ન િોિાથી તરેરનાં પતની સુંદરબાઈના આગ્િનરે િશ થઈનરે આ રવણલાલના 
પુત્ર નંદલાલનરે તરેરણરે દતિક લીધા. નકુભાઈએ તરેરનરે નાટ્યકલા તરેરજ નાટ્યસંસથાના 
સંચાલનની પાકી તાલીર આપી; નિા નાટકની રજૂઆત રાટરે નંદલાલનો અવભપ્રાય પણ 
પૂછિારાં આિતો. એરના નાટ્યજીિનનું સિાુંગી ઘડતર થયું. સંસથારાં ભજિાતાં વિવિધ 
નાટ્યકારોનાં નાટકોનાં જુદાં જુદાં પાત્રોનો અભયાસ કયયો. તરેરણરે અનય નાટ્યકારોનાં 
નાટકોરાં છૂટા છૂટા પ્રિરેશો લખિાથી શરૂઆત કરી. 1940રાં પ્રથર નાટક ‘ભાિના બી. 
એ.’ લખયું. 1943રાં ‘સિા રૂવપયો’ અનરે 1945રાં ‘સરરુખતયાર’ ભજિાયું. આ રીતરે 
સંસથાના સંચાલનની સાથોસાથ નાટ્યલરેખનક્ષરેત્રરે પણ પોતાની શવકત વિકસાિી અનરે તરેરાં 
પણ તરેરનરે સફળતા સાંપડી.

10 રરે, 1946ના રોજ એરના પાલક વપતા નકુભાઈ શાિનું અિસાન થયા પછી સંસથાનું 
સરગ્ સંચાલન તરેરણરે સંભાળું. ‘કુલીન કનયા’ અનરે ‘િિુરાણી’ નાટકોની ભજિણીરાં 
ખૂબ ખયાવત રળી. 1950રાં સંસથા બંધ થયા પછી તરેરણરે રુંબઈરાં િસિાટ કયયો. એરનરે 
રંગભૂવરનો બિોળો અનુભિ િોિાથી, શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે તરેરનરે નિું નાટક લખી 
આપિા રાટરે આગ્િ કયયો. પહરણારરે 1963રાં ‘રાયા નરે રરતા’ 1966રાં ‘પૈસો બોલરે 
છરે’ અનરે 1970રાં ‘સાસુના િાંકરે’ નાટકો ભજિાયાં અનરે ખયાવત પામયાં. ‘પૈસો બોલરે છરે’ 
નાટકના 547 પ્રયોગો અનરે ‘સાસુના િાંકરે’ નાટકના 204 પ્રયોગો થયા િતા. ‘પૈસો બોલરે 
છરે’ નાટક પરથી ચલવચત્ર સજ્મયું િતું. ‘પૈસો બોલરે છરે’ના 547 પ્રયોગો ભજિાયા એ 
ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરનાં છરેલાં 60 િષ્મના ઇવતિાસની ગૌરિરૂપ ઘટના છરે.

21. શ્ી કચછ નીમતદશ્જક નાટક સિાજ (1916િી 1919)

સિાપક : શારજી ગંગારાર જ રેઠાભાઈ નરસીની સિાયથી.

વ્યિસિાપક : કાનજી િીરજી ધરરસી.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1916રાં ગ્ાંટ રોડ, વિકટોહરયા વથયરેટર, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ, ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય, છોટાલાલ ઋખદરેિ 
શરા્મ, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, રવણલાલ ‘પાગલ’.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘નયાયવસંધુ’ (29 એવપ્રલ, 1916), રુંબઈ.

ભજિેલાં નાટકો : ‘યોગરાયા’ (ઑગસટ, 1916), ‘ચંદ્રગુપ્ત’ (31 હડસરેમબર, 1916), ‘અશોક’ (31 રાચ્મ, 
1917), ‘આતરબળ’ (રરે, 1917), ‘રિાતરા તુલસીદાસ’, ‘વસધિ સતયરેનદ્ર’, ‘રુવકરણી 
સિયંિર’, ‘અિલયાબાઈ’, ‘સતી સવિતા’ (1918). કુલ 11 નાટકો રજૂ કયાું.
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રદગદશ્જક :
નાથાલાલ શારળ બ્હ્મભટ્, રિાશંકર વિશ્વનાથ, ‘ભનાભાઈ’, જગનિાથ ગણરેશલાલ, 
લાલજી નંદા દરેસાઈ.

સંગીતકાર : ઉસતાદ ઝંડરેખાં, ઉસતાદ િરીરજી ગીગાભાઈ રીર, િારયોવનયર-િાદક શંકરરાિ.

અમભનેતાઓ :

જગનિાથ ગણરેશલાલ (‘ખૂબસૂરત બલા’), ફતુજી, ઇબ્ાિીર આગા, કચરાલાલ ભૂધર, 
દાદુજી રીર, લાલજી નંદા, રિાશંકર વિશ્વનાથ (ભનાભાઈ) દતિાત્રરેય, અસુજી કાનજી, 
નર્મદાશંકર, રૂળચંદ ‘રારા’, િહરિર ‘દીિાના’, રોિન રાધુજી, ભગિાનજી, ભીરજી 
રકિાણા, રગન રારા, નાથાલાલ બ્હ્મભટ્.

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : જરનાદાસ રારજી, રંગળ સાંકળચંદ, અંબાલાલ, ગુલાબ રીર, નારણ 

સાંકળચંદ, હિંરત કાળુભાઈ રીર ‘દ્રૌપદી’, કરેશિ રીર, પ્રરેરશંકર છગન, પ્રરેરશંકર 

કારરેશ્વર, કુબરેર ‘સુલોચના’, રરેિાશંકર રારિાડી.

સમનિિેશકાર : ખરશરેદજી વરસ્તી.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, સૂરત, ભરૂચ.

સિામતિ :
1917રાં િંસરાજ જીિરાજ રે હિંરત કાળુભાઈ રીર (‘દ્રૌપદી’) અનરે દાદુભાઈ રીઠાભાઈ 
રીર(‘ભીર’)નરે સંસથા િરેચી દીધી.

એવપ્રલ 1919રાં સંસથા રુંબઈરાં બંધ પડી.

22. શ્ી લક્િીકાન્ત નાટક સિાજ – 1 (1917 િી 1938)

સિાપક : ચંદુલાલ િરગોિનદાસ શાિ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1917ની આખરરાં જયૉજ ્મ વથયરેટર સૂરતરાં.

વ્યિસિાપક : ચંદુલાલ ઈશ્વરલાલ રિરેતા

નાટ્યલેખકો : પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, રવણલાલ ‘પાગલ’, નૃવસંિ વિભાકર, કવિ જી. એ. િૈરાટી, રઘુનાથ 
બ્હ્મભટ્.

ગીતકાર : રઘુનાથ બ્હ્મભટ્.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘િીર ઘટોતકચ’ 1917રાં.
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ભજિેલાં નાટકો : ‘િીર કુણાલ’ (1918), ‘શંકરાચાય્મ’ (22 ઑગસટ, 1918), ‘કુરારપાળ’ (1920), 

‘પૃથિીપુત્ર’ (10 જુલાઈ, 1920), ‘અરુણોદય’ (4 જૂન, 1921), ‘રિતાબરે જિાં’ (ઉદૂ્મ) (29 

એવપ્રલ, 1922), ‘અબજોનાં બંધન’ (2 હડસરેમબર, 1922), ‘સતયપ્રકાશ’ (12 રરે, 1923), 

‘રાજ જશિંતવસંિ’ (1923), ‘રાલતી-રાધિ’ (11 જુલાઈ, 1923), ‘રાલિપવત’ (1924), 

‘પૃથિીરાજ’ (29 એવપ્રલ, 1925), ‘દરેિકુરારી’ (18 જુલાઈ, 1925), ‘વસરાજુદ્ૌલા’, 

‘દોલતરે જગં’, ‘શકંુતલા’ (1926), ‘શાવલિાિન’ (1 ઑગસટ, 1927), ‘રાયાના રંગ’ 

(15 રાચ્મ, 1928), ‘રરેરા ઇરાન’ (1928), ‘પ્રરેરવિજય’ (6 સપટરેમબર, 1928), ‘િીરનાં 

િરેર’ (2 જનયુઆરી, 1929), ‘રરદના ઘા’ (18 હડસરેમબર, 1929), ‘અરર આશા’ (1 

રરે, 1930), ‘િીર તાનાજી’ (હિંદી) (1930), ‘અજતશત્રુ’ (7 ઑગસટ, 1930), ‘નિીન 

યુગ’ (21 નિરેમબર, 1930), ‘અરરકીવત્મ’ (5 રાચ્મ, 1931), ‘રાનિ ધર્મ’ (23 રરે, 1931), 

‘સરુદ્રગુપ્ત’ (4 ફરેબ્ુઆરી 1932), ‘અરબ કા વસતારા’ (1932), ‘સરરકરેસરી’ (12 

જુલાઈ 1933), ‘યુગપ્રભાિ’ (4 ઑગસટ, 1934), ‘રોિપ્રતાપ’ (25 જુલાઈ, 1935), 

‘શિીદરે િતન’ (1935), ‘સાગરપવત’ (19 રાચ્મ, 1936), ‘સજ્જન કોણ ?’ (17 જુલાઈ, 

1936), ‘સનરેિી કરે શત્રુ’ (19 સપટરેમબર, 1937), ‘અક્ષયરાજ’ (29 જનયુઆરી, 1938). 

કુલ 39 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો :
રારલાલ િલભ નાયક, રૂળચંદ િલભ નાયક ‘રારા’, જયશંકર ‘સુંદરી’, વત્રકર 
‘સુરવભ’, રૂળજી ખુશાલ નાયક, વિઠ્લદાસ વત્રભુિનદાસ ભોજક.

સંગીતકારો :
રારલાલ િલભ નાયક, રૂળચંદ ‘રારા’, લલુભાઈ શારળદાસ નાયક, નારણદાસ 
ઉસતાદ, િાડીલાલ ઉસતાદ.

અમભનેતાઓ : રારલાલ િલભ નાયક, ચીરનલાલ ‘બાદશાિ’, કરેશિલાલ ‘સરસિતીચંદ્ર’, ધનજીશા, 
ભિાનીશંકર ઠાકર, રૂળચંદ ‘રારા’, િલભરાર ઓઝા, િહરિર ‘દીિાના’, રાધિલાલ 
નાયક, ગણપત બરેચર, કનુજી રીર, અસુજી, ગુલારરિંરદ, િરેણીશંકર, ગોપાળજી, 
એલાઇઝર, વશિલાલ, અશરફખાન, અલીદાદન, લાલજી નંદા, રોિન લાલાજી, વિઠ્લદાસ 
ભોજક, ચીરન ‘ચકુડો’, રતનશા વસનોર, ભુલાભાઈ, નારણ સાંકળચંદ, સોરાભાઈ.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : રવતલાલ પટરેલ ‘વિશાખા’, જયશંકર ‘સુંદરી’, નર્મદાશંકર, વત્રકર 
‘સુરવભ’, બળદરેિ, રવણલાલ નાયક, નાથાલાલ, પ્રરેરશંકર.

સમનિિેશકારો : પરેનટર કચછિનાથ, પ્રભુભાઈ વરસ્તી, બળદરેિ, ખંડભુાઈ, યશિંત.

બંધ િ્યા િષ્જ : 1938

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : સૂરત, અરદાિાદ, િડોદરા, રુંબઈ, નહડયાદ.
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મિશેષ હકીકત : સંસથાએ ભજિરેલા રવણલાલ ‘પાગલ’ રવચત ‘અરર આશા’રાં ધારાસણાની રીઠાની 
લૂંટનો પ્રસંગ સાંકળી લરેિારાં આવયો િતો. સ્તી-પાત્રના ખયાતનાર કલાકાર રા. વત્રકરરે 
પ્રચારાતરક નૃતય રજૂ કયુું િતું. આ દૃશય જયારરે  રંગરંચ પર ભજિાતું તયારરે  નાટ્યરવસકો 
‘ઇવનકલાબ વઝંદાબાદ’ના પોકારો કરતા. વબ્હટશ સરકારરે  સંસથાનું લાઇસનસ રદ કયુું, 
પહરણારરે સંસથાના શરેઠ ચંદુલાલ શાિનરે એ સરયરે અંદાજ રે પોણા લાખ જ રેિી રકરનું 
નુકસાન થયું િતું. છરેિટરે સંસથાનું ખચ્મ કાઢિા થોડા સરય રાટરે નાર બદલીનરે નાટકો 
ભજિિાની ફરજ પડી િતી. (નાટકના હદગદશ્મકો રૂળજી ખુશાલ નાયક તથા રા. વત્રકર 
‘સુરવભ’ િતા.)

વયિસાયી રંગભૂવર જગતરાં કોઈ પણ હદગદશ્મક કરે અવભનરેતાનરે ન રળો િોય તરેટલો 
રાવસક રૂ. 1,000નો પગાર સંસથા તરફથી આશરરે  1920રાં રૂળચંદ ‘રારા’નરે આપિારાં 
આિતો.

1925રાં ‘પૃથિીરાજ’ નાટકરાં સટરેજ પર જીિંત અશ્વ રજૂ કરિારાં આવયો િતો.

1924રાં ‘રાલિપવત’ નાટકરાં ‘રુંજ’ના અદભુત અવભનયના પહરણારરે અશરફખાન 
‘રુંજ’ કિરેિાયા અનરે 1927રાં ‘શાવલિાિન’ નાટકરાં ‘શાવલિાિન’ના અવભનયના 
પહરણારરે રાધિલાલ નાયક ‘શાવલિાિન’ કિરેિાયા.

1936રાં પ્રભુલાલ વદ્િરેદીના ‘સજ્જન કોણ ?’ નાટકના 3 પ્રયોગની આિક રૂ. 18,000 
આિી િતી. રંગભૂવરની આ વિરલ ઘટના કિરેિાય.

1938રાં ‘અક્ષયરાજ’ નાટકરાં રૂ. 7,000નું વસંિાસન બનાિિારાં આવયું િતું.

સિામતિ : 1938રાં સંસથા બંધ થઈ.

શાહ, િાડીલાલ હરગોમિંદદાસ

િાડીલાલ પોતાના ભાઈ ચંદુભાઈ સાથરે રુંબઈરાં ઝિરેરાતનો િરેપાર કરતા િતા. બંનરે 
ભાઈઓનરે નાટક પ્રતયરે અવત ચાિના િોિાથી વિવિધ નાટકો જોતા. શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 
સરાજ રુંબઈરાં નાટકો ભજિતી િતી તયારરે  એના રાવલક નકુભાઈ સાથરે સંબંધ બંધાયો. 
નાટકના ધંધાનો ઝીણિટપૂિ્મક અનરે તલસપશથી અભયાસ કયયો. સફળ નાટકથી સંસથાના 
રાવલકનરે સારી કરાણી થાય છરે એિી પ્રતીવત થતાં બંનરે બંધુઓએ નાટ્યસંસથા શરૂ 
કરિાનો વનધા્મર કયયો. િાડીલાલરે શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ શરૂ કરી, પણ તરે થોડા સરય 
પછી બંધ કરિી પડી.

1917રાં બનિરે ભાઈઓએ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ શરૂ કરી તયારરે  તરેરની પાસરે રાત્ર 
રૂ. 22ની રૂડી િતી. સંસકારલક્ષી નાટકો ભજિી એ દ્ારા સરાજરાં નીવતનું ધોરણ ઊંચું 
લાિિાનો તરેરનો ઉદ્ રેશ િતો.

સંસથાએ અબદુલકૈયુર વપતિળિાળાનરે સલાિકાર તરીકરે રાખયા અનરે વયિસથાપક તરીકરે 
ચંદુલાલ ઈશ્વરલાલ રિરેતાની વનરણૂક કરી. ચંદુલાલની વયિસથાકીય કુનરેિ નાટ્યજગતરાં 
બિુ જણીતી િતી.
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‘પૃથિીરાજ’, ‘વસરાજુદ્ૌલા’, ‘રાલિપવત’, ‘અરુણોદય’, ‘સજ્જન કોણ ?’ િગરેરરે  નાટકો 
ભજિીનરે સંસથાએ નાટ્યજગતરાં પ્રવતષ્ઠાભયુું સથાન જરાવયું.

સંસથારાં ઘણા ખયાતનાર કલાકારોએ અવભનય આપી રંગરંચનરે ગૌરિ આપયું િતું. 
િાડીલાલ અનરે ચંદુલાલ એ બનિરે સાિવસક ભાઈઓએ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજનરે 
ગુજરાતી ધંધાદારી રંગભૂવરના ક્ષરેત્રરે એક પ્રથર પંવકતની સંસથા તરીકરે કાયરી સથાન 
અપાવયું.

23. શ્ી દેશી નાટક કંપની મલમિટેડ – 2 (1918િી 1922)

સિાપક : ઘરેલાભાઈ દોલતરાર દલાલ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1918રાં.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સનરેિલતા’ 1918રાં સૂરતરાં.

ભજિા્યેલાં નાટકો : ‘ભીષ્ર પ્રવતજ્ા’, ‘નૌતરચંદ્ર’, ‘રનુ-રવણ’.

નાટ્યલેખકો : જયંવતલાલ રાણરેકલાલ રિરેતા, ખંડરેરાિ પિાર, શ્ીપતલાલ રગનલાલ રાસતર.

મિશેષ હકીકત : ગુજરાતી સાહિતય પહરષદ િડોદરારાં યોજિારાં આિી તયારરે  કવિ પ્રરેરાનંદનું ‘સતયભારા’ 
નાટક રંગરંચ પર રજૂ કરિારાં આવયું િતું.

1920રાં ઘરેલાભાઈએ પોતાના ખચદે ગુજરાતી સાહિતય પહરષદ અરદાિાદના આનંદભુિન 
વથયરેટરરાં બોલાિી િતી.

સિામતિ : 1922રાં.

ઘરેલાભાઈના જયરેષ્ઠ પુત્ર કાંવતલાલરે 1923રાં જયંવત નાટક રંડળી શરૂ કરી િતી. 1925રાં 
કાંવતલાલનું અિસાન થયું અનરે આ સંસથા બંધ થઈ.

24. શ્ી મિશ્વરંગ નાટક સિાજ (એમપ્રલ 1919િી િે 1920)

સિાપક : ચીરનલાલ બકોરદાસ દલાલ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1919 જયૉજ ્મ વથયરેટર, સૂરત ખાતરે

નાટ્યલેખક : રાજકવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘િીર કરેસરી’ (1919), ભરૂચ.

ભજિેલાં નાટકો : ‘રંગતરંગ’ (1919). 2 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : દાદુજી રીર, ભીરજી રકિાણા.
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સંગીતકાર : ઉસતાદ િરીરજી ગીગાભાઈ રીર

અમભનેતાઓ : ભીરજી રકિાણા, દાદુજી રીર, બાલુ રીર, કાળુ રીર, લલુ રૂળચંદ નાયક, હિંરતભાઈ 
રીર ‘દ્રૌપદી’, કરેશિ રીર, જદિજી રકિાણા, વત્રકરલાલ ગીગાભાઈ, રોિન રાધુજી, 
ભિાનીશંકર, ગીરજશંકર.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : સૂરત, િડોદરા, રુંબઈ.

મિશેષ મિગત : ભીરજી રકિાણાના ‘િીર કરેસરી’ નાટકરાં ‘વસકંદર’ના પાત્રરાં બરેનરૂન અવભનયના 
પહરણારરે તરેઓ ભીરજી ‘વસકંદર’ના નારથી ઓળખાયા.

સિામતિ : 1920ના રરે રાસરાં િડોદરા રુકારરે સંસથા બંધ થઈ.

25. રૉ્યલ નાટક િંડળી (1919િી 1929)

સિાપક : રિાશંકર િરેણીશંકર

વ્યિસિાપક : રિાશંકર િરેણીશંકર

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1919, એ્ડિડ્મ વથયરેટર રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી, કવિ જરન, િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી, કવિ જી. એ. 
િૈરાટી, રુનશી અઝીઝ, રુનશી અબદુલ લતીફ ‘શાદ’, ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘ભાગયોદય’ 1919રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘એક જ ભૂલ’, ‘સાચો સંનયાસ’ (1920), ‘ભૂલનો ભોગ’, (1921), ‘સોનરેરી જળ’ (1922), 
‘એરાં શું ?’, ‘રાજરરત’ (1923), ‘એ કોનો િાંક ?’ (1924), ‘કોહકલા’, ‘તસિીરરે  બલા’ 
(હિંદી), ‘િીર નૌઘણ,’ (1926), ‘શાિરેજિાં’ (ઉદૂ્મ) (1927), ‘વિજય કોનો ?’ (1928), 
‘કુલાંગાર કપૂત’ (1929). કુલ 14 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : સોરાબજી રિરેરિાનજી કાત્રક

સંગીતકાર : રવતલાલ નાયક (િડનગર), ઉગરચંદ રાસતર; િારયોવનયર-િાદક : કરેશિલાલ, િાસરભાઈ 
રીર, તબલચી : નારણદાસ નાયક, રરેિાશંકર નાયક, ગોિધ્મનદાસ, રવણલાલ.

ન્ત્ય-મશક્ષક : ભોગીલાલ નાયક, જગજીિન રાળી.

અમભનેતાઓ : સોરાબજી કાત્રક, દલપતરાર, રવતલાલ નાયક, િનરાળી નાયક, બાલુભાઈ પટરેલ, 
નૂરરિંરદ, અરકાલાલ, જીિાભાઈ, કાિસજી રાંકડા, સુખલાલ, રાઘિજી જોશી, 
અલીદાદન, ડુગંરદાસ, જીિણલાલ, ભોગીલાલ, અબદુલ શકુર, લાલજી નંદા.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : પરસોતિર નાયક, પ્રભાશંકર નાયક, પનિાલાલ નાયક, અલારખા રીર 
(‘તારા’), ત્રંબકલાલ, કાનજી બારોટ, આણંદજી પંડ્ા, રણછોડ નાયક, જ રેઠાલાલ નાયક, 
ચત્રભૂજ રારિાડી, અરૃત જની.

સમનિિેશ : પરેનટર બી. રરેડાટ્મ, રઘુિીર દાદા, પરેનટર અરૃતલાલ નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : રુંબઈ, અરદાિાદ, સૂરત, કરાંચી, િૈદરાબાદ, રાજકોટ, જરનગર, જૂનાગઢ, પોરબંદર, 
િડોદરા, કચછ.
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મિશેષ હકીકત : ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની અનય સંસથાઓ કરતાં આ સંસથાએ રજૂ કરરેલાં નાટકોની 
નાટ્ય- રાિજત વિલક્ષણ અનરે સુંદર િતી. ‘એક જ ભૂલ’, ‘ભૂલનો ભોગ’, ‘સોનરેરી 
જળ’, ‘એરાં શું ?’, ‘રાજરરત’, ‘િીર નૌઘણ’, ‘સાચો સંનયાસ’ જ રેિાં નાટકો લોકવપ્રયતા 
પામયાં િતાં. 1920રાં ‘એક જ ભૂલ’ નાટકરાં પ્રભાશંકર નાયકરે ‘રરણી’ના પાત્રરાં ઉતિર 
અવભનય આપિાથી તરેઓ ‘રરણી’ તરીકરે ઓળખાયા.

સિામતિ : ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની એક અગ્ણી સંસથા 1929રાં વસંધ િૈદરાબાદરાં બંધ 
થઈ.

િહાશંકર િેણીશંકર

પારસી ઇમપીહરયલ નાટક રંડળીની ભાગીદારીરાંથી છૂટા થયા પછી 1919રાં રુંબઈના 
કાલબાદરેિીરાંના ‘એ્ડિડ્મ વથયરેટર’રાં પોતાની રાવલકીની ‘રૉયલ નાટક રંડળી’ શરૂ 
કરી. કવિ રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણીરવચત નાટકો ‘ભાગયોદય’ અનરે ‘એક જ ભૂલ’ 
અનરે કવિ જરનનાં નાટકો ‘ભૂલનો ભોગ’, ‘સોનરેરી જળ’ અનરે ‘એરાં શું?’ ભજવયાં. 
ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની નાટ્યસંસથાઓરાં આ એક જ સંસથા એિી િતી કરે જ રેણરે 
ઉદૂ્મ રંગભૂવરની પધિવતનાં બરેતબાજીિાળાં નાટકો ભજવયાં ન િતાં. સંસથાના હદગદશ્મક 
સોરાબજી કાત્રક િતા.

26. શ્ી દુમન્યાદશ્જક નાટક સિાજ (એમપ્રલ 1920િી જુલાઈ 1922)

સિાપક : દાદુભાઈ રીઠાભાઈ રીર, હિંરતભાઈ કાળુભાઈ રીર (દ્રૌપદી).

વ્યિસિાપકો : 1920 કાસરભાઈ રીર, 1921 રાસતર ભિાનજી પરસોતિર ઠાકર, હકસનચંદ રરેિાચંદ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1920રાં પીરૂદાદા વથયરેટર, ભરૂચરાં.

નાટ્યલેખકો : રુનશી સફરૂદ્ીન સૈયદ, રાજકવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય, કવિ જનક, ચત્રભુજ 
ભીરજીભાઈ વત્રિરેદી.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સબાબરે આલર’ (ઉદૂ્મ) 1920રાં ભરૂચરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘સતિાનાં સાિસ’, ‘બ્હ્મતનૈયા’, ‘િીર બબ્ુિાિન’, ‘દારાજી’ (1921) કુલ 5 નાટકો રજૂ 
કયાું.

રદગદશ્જકો : હિંરતભાઈ રીર, દાદુજી રીર, ભીરજી રકિાણા, જટાશંકર સુંદરજી જની.

સંગીતકારો : હિંરતભાઈ રીર (‘દ્રૌપદી’).

ઑરકેસટ્રા : તબલચી : િુસરેન રીર, છોટાલાલ અરથાલાલ.

અમભનેતાઓ : હિંરતભાઈ રીર, દાદુજી રીર, ભીરજી રકિાણા, જદિજી રકિાણા, રોિન રાધુજી, 
અશરફખાન, ઇબ્ાિીર સંધી, બાલુ રીર, લાલજી નંદા દરેસાઈ.

અમભનેત્રી : વરસ રવણ.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : ભરૂચ, કરાંચી, િૈદરાબાદ.
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મિશેષ હકીકત : 1921રાં ચત્રભુજ ભીરજી વત્રિરેદીવલવખત નાટક ‘દારાજી’ કરાંચીના પલ્મ ઑપરેરા 
િાઉસરાં ભજિાયું. રાટિ ્રીય ચરેતનાના વિષયિસતુિાળા આ નાટક પરતિરે અંગ્રેજોની ખફા 
રરજી થિાથી નાટકના તરાર કલાકાર-કસબીઓની ધરપકડ કરિારાં આિી અનરે પલ્મ 
ઑપરેરા િાઉસ વથયરેટરના રાવલક રોતીલાલ ડી. સરેજપાલ જરીન થયા પછી જ સૌનરે 
છોડિારાં આવયા િતા. ગુજરાતી રંગરંચરે અશરફખાનની શરૂઆત આ સંસથાથી થઈ.

સિામતિ : 1922ના જુલાઈ રાસરાં કરાંચીરાં.

27. શ્ી ભૈરિમિજ્ય નાટક કંપની (1921િી 1940)

સિાપક : દયાશંકર છબીલદાસ પાંચોહટયા ‘ઉસતાદ’. લીલાધર પુરુષોતિર નાયક ‘ભાથી’ તથા 
અનય કલાકારોના સિકારી ધોરણરે.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1941રાં.

ભજિેલાં નાટકો : અનય નાટ્યસંસથાઓનાં જૂનાં નાટકો ભજવયાં. ઉદૂ્મ નાટકો ‘શીરીં–ફરિાદ’, ‘લયલા– 
રજનૂ’, ‘શ્ીરતી રંજરી’, ‘શાનરે ઇસલાર’.

રદગદશ્જક : લીલાધર પુરુષોતિર નાયક ‘ભાથી’.

સંગીતકારો : દયાશંકર છબીલદાસ ‘ઉસતાદ’.

અમભનેતાઓ : લીલાધર ‘ભાથી’, દયાશંકર ‘ઉસતાદ’, જયશંકર છબીલદાસ નાયક, ભોગીલાલ 
છબીલદાસ નાયક, ઉરરેદરાર દલસુખ નાયક, રારલાલ કાવળદાસ નાયક, િાડીલાલ 
રાનચંદ નાયક, વત્રકરલાલ રાનચંદ નાયક, વત્રકરલાલ િનરાળી નાયક, રરેિાશંકર 
િરજીિન નાયક, રોિન િરજીિન, નાનાલાલ ગુલાબદાસ, પ્રભાશંકર ભગિાન, ઉરરેદ 
બરેચર નાયક, નાથાલાલ જ રેઠાલાલ, ગણપત િનરાળી, રરેિાશંકર દયાશંકર, સરેિકરાર, 
નારણ પ્રરેરચંદ, બાબુલાલ િનરાળી, કાવનતલાલ વગરધર નાયક, ભાઈશંકર રૂળચંદ, 
પ્રભાશંકર રૂળચંદ નાયક ‘ડાઘા’, વત્રભુિનદાસ િીરચંદ નાયક, અંબાલાલ િીરચંદ 
નાયક, રારલાલ લક્રીરાર નાયક, પોપટલાલ પ્રરેરચંદ નાયક, ચૂનીલાલ િાથીરાર, 
ગણપત શોભારાર, વત્રભુિન દુલ્મભ, ચંદુલાલ દુલ્મભ, છબીલ નરભરેરાર.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : ગુજરાતરાં.

મિશેષ હકીકત : હટહકટના દર 4 આના, 8 આના અનરે 1 રૂવપયો.

ગુજરાતી, ઉદૂ્મ, હિંદી નાટકોની ખૂબ સુંદર રજૂઆત કરિારાં આિતી. ‘ભાથી લૂંટરેરો’ 
નાટકરાં ‘ભાથી’ના પાત્રરાં લીલાધર નાયકરે રંગરંચ પર પ્રવતષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી. તરેઓ 
લીલાધર ‘ભાથી’ તરીકરે પ્રવસવધિ પામયા.

સિામતિ : 1940રાં બંધ થઈ.
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28. શ્ી િુંબઈ ગુજરાતી નાટક િંડળી – 2 (એમપ્રલ, 1922િી નિેમબર, 1939)

સિાપક : બાપુલાલ બી. નાયક

સિાપના િષ્જ અને સિળ : એવપ્રલ, 1922રાં.

વ્યિસિાપક : ભાઈશંકર એર. ભટ્, સિ-વયિસથાપક : છગનવસંિ ડી. ઠાકોર.

નાટ્યલેખકો : બાપુલાલ બી. નાયક, જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ, શયદા, ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા, જૉસરેફ ડવૅિડ, ચાંપશીભાઈ િી. ઉદરેશી, ચીરનલાલ એર. વત્રિરેદી, રવણલાલ 
‘પાગલ’, બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા.

પ્રહસન-ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા; ગીતકારો : રુગટલાલ પ્રાણજીિન ઓઝા, લલુભાઈ 
ઇસરાઇલ રીર.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘ભારત સંતાન’ 1924રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘સૌભાગયનો વસંિ’ (25 એવપ્રલ, 1925); ‘રદાંધ રહિલા યાનરે નૂરજિાં’, ‘કુરળી 
કળી’, ‘રાઈનો પિ્મત’ (1926); ‘જરાનાનો રંગ’ (1927); ‘તરુણીના તરંગ’, ‘કાશરીરનું 
પ્રભાત’ (1928); ‘કુદરતનો નયાય’ (21 ફરેબ્ુઆરી, 1929); ‘અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી’ (29 
રાચ્મ, 1929); ‘સિારીભવકત યાનરે બાજી દરેશપાનડરે’ (હિંદી) (1929); ‘કુળદીપક’ (9 
જનયુઆરી, 1930); ‘બાપના બોલ’ (ઑકટોબર, 1930); ‘કુહટલ રાજનીવત’ (જનયુઆરી, 
1931); ‘કર્મ-સંજોગ’ (23 જનયુઆરી, 1932); ‘કાય્મવસવધિ’ (હિંદી) (1932); ‘જ રેનટલરૅન 
ડાકુ’, ‘રણસમ્ાજ્ી’ (1933); ‘કોણ સમ્ાટ ?’ (9 સપટરેમબર, 1933); ‘કંચનકુરારી’ (20 
ઑકટોબર, 1933); ‘કોની રિતિા?’, ‘કીવત્મવિજય’ (1934); ‘જજંીરનરે ઝણકારરે ’ (13 
સપટરેમબર, 1934); ‘સચચા િીરા’ (ઉદૂ્મ) (7 જનયુઆરી, 1935); રુંબઈની બદી‘ (20 
જનયુઆરી, 1935); ‘ઘરેલી ગુવણયલ’ (1 જૂન, 1935); ‘કરેિો બદરાશ ?’ (3 ઑગસટ, 
1935); ‘હકરીટકુરાર’ (જનયુઆરી, 1936); ‘નરેપોવલયન’ (ફરેબ્ુઆરી, 1936); ‘જોબનનાં 
જદુ’ (30 જુલાઈ, 1936); ‘શરેતરંજના દાિ’ (15 રરે, 1937); ‘ગરીબનાં આંસુ’ (7 
ઑગસટ, 1997); ‘વસંિાસનના શોખ’ (હડસરેમબર, 1937); ‘શ્ીરંત કરે શયતાન ?’ (5 
ફરેબ્ુઆરી, 1938); ‘સરરપ્રભા’ (1938); ‘કોરી વનશાન’ (ઉદૂ્મ) (4 ઑગસટ, 1938); 
‘નયાયી નરરેશ’ (23 સપટરેમબર, 1938); ‘વસનરેરાની સુંદરી’ (20 ઑકટોબર, 1938); 
‘સુખી સંસાર’ (19 નિરેમબર, 1938); ‘રાજવધરાજ’ (7 હડસરેમબર, 1938); ‘કલંહકત 
કોણ ?’ (11 રાચ્મ, 1939); ‘કત્મવય-પંથરે’ (20 જુલાઈ, 1939); ‘ખાવિંદનરે ખાતર’ (5 
સપટરેમબર, 1939). કુલ 43 નાટકો ભજવયાં.

રદગદશ્જકો : બાપુલાલ બી. નાયક, જયશંકર ‘સુંદરી’, પ્રાણસુખ િહરચંદ નાયક ‘એડીપોલો’.

સંગીતકારો : પંહડત િાડીલાલ વશિરાર નાયક, અરરચંદ નારાયણ નાયક, બળિંતરાય દાદા.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદકો : રવણલાલ કસતુર, પ્રભાશંકર જીિરાર, જયશંકર ભોજક, લલુભાઈ 
ઇસરાઇલ રીર, તબલચી : બળદરેિદાસ પુંજીરાર, જુગલદાસ.
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અમભનેતાઓ : બાપુલાલ બી. નાયક, અંબાલાલ નાયક, દયાશંકર ઓઝા, જટાશંકર ઓઝા, િાઘજી 
બારોટ, અરીર ગ્ંધ્પ, જગનિાથ નાયક, ઓધિલાલ નાયક, ચત્રભુજ પ્રરેરજી, પ્રાણસુખ 
‘એડીપોલો’, છગન ‘રોવરયો’, ચીરનલાલ રારિાડી, ફતુજી રીર, વશિલાલ ‘િૂરાયું’, 
સંગીતરતન ભગિાનદાસ, અશરફખાન, ભિાનીશંકર ઠાકર, વગરધર વિઠ્લ, રવણલાલ 
કસતુર, ધનસુખ નાયક, કરેશિલાલ ‘કપાતર’, લલુભાઈ ઇસરાઇલ રીર, જલ સરદાર, 
અબદુલ રિરેરાન કાબુલી.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર : ‘જયશંકર ‘સુંદરી’, સૂરજરાર િનરાળી, પ્રાણસુખ નાયક (‘કૉલરેજગલ્મ’), ‘પ્રરેરશંકર 
વયાસ, રવતલાલ રનસુખ નાયક, રૂળશંકર રિરેતા, પરસોતિર નાયક ‘કાવનત’, વત્રકર 
‘સુરવભ’, િાસુદરેિ નાયક, કૃષ્ણલાલ રારિાડી, પરભુ, રવણલાલ, શંકર, રાધિ રોિન, 
રવણલાલ ભોજક.

અમભનેત્રીઓ : રુનિીબાઈ, કરળાબાઈ કણા્મટકી, સલારતબાઈ, વરવસસ યંગ.

સમનિિેશકાર : પરેનટર રંગીલદાસ.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : અરદાિાદ, સૂરત, ઇંદોર, િડોદરા, રુંબઈ, રાજકોટ, જરનગર, જૂનાગઢ, નિસારી, 
કરાંચી.

મિશેષ હકીકત : ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પરથી 28 એવપ્રલ, 1932ના રોજ જયશંકર ‘સુંદરી’એ 
વનિૃવતિ લીધી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની નાટ્યસંસથાઓના રાવલકોરાં બાપુલાલ નાયકરે 
સાહિતયકારો પાસરે ખાસ આગ્િ કરીનરે નાટકો લખાવયાં અનરે સારી રીતરે ભજવયાં.

1928રાં રજૂ થયરેલ ગજ રેનદ્રશંકર લા. પંડ્ા રવચત ‘તરુણીના તરંગ’રાં કૉલરેજ-કરેળિણી 
લરેતી યુિતીઓના રાનસ પર થતી રાઠી અસરનો વચતાર રજૂ કરિારાં આવયો િતો. 
આ નાટકથી સાહિવતયક િતુ્મળોરાં ઊિાપોિ રચી ગયો અનરે નાટકનરે બંધ કરાિિાના 
પ્રયતન પણ થયા, પરંતુ નાટકનરે ભારરે  લોકવપ્રયતા સાંપડી. નાટકરાં ‘રોવરયો’ના પાત્રરાં 
છગન નાયકરે ઉતિર અવભનય આપિાથી તરેઓ છગન ‘રોવરયો’ તરીકરે ઓળખાયા.

સિામતિ : 1939.

ના્યક, બાપુલાલ ભભલદાસ (જ. 1979; અ. 4 રડસેમબર, 1947)

રૂળ નાર નારાયણ. િતન ઉંઢાઈ, વજ. રિરેસાણા. અભયાસ ગુજરાતી 3 ધોરણ 
સુધી. 11 િષ્મની િયરે અવભનયનો આરંભ. છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાની શ્ી રુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 1901થી શરૂઆત કરી. કવિ રૂળશંકર રૂલાણીના નાટક 
‘સૌભાગયસુંદરી’રાંના જયશંકર ‘સુંદરી’ના સાથી-અવભનરેતા (‘સૌભાગય’) તરીકરે 3 
દસકા સુધી અપાર લોકવપ્રયતા રરેળિી, ગુજરાતી નાટ્યક્ષરેત્રરે વચરસરરણીય નારના પામયા.
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1922ના એવપ્રલરાં છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયા પાસરેથી એ નાટ્યસંસથા િરેચાણ લીધી. 
તરેરણરે નાટકો લખયાં, અવભનય કયયો, હદગદશ્મન કયુું અનરે સંસથાનું સુપરેરરે  સંચાલન કયુું 
અનરે એર ચતુવિ્મધ જિાબદારી અદા કરી.

અનરેક અવભનરેતાઓનરે નાટ્યકલાની તાલીર આપી તરેરનું ઘડતર કયુું. હટહકટબારીની 
આિક પર નજર રાખિાનરે બદલરે એરણરે આગ્િપૂિ્મક અનરે પ્રરેરપૂિ્મક ગુજરાતી 
સાહિતયકારો પાસરે નાટકો લખાવયાં અનરે રાિજતપૂિ્મક હદગદશ્મન કરી તરે સફળતાથી 
ભજવયાં. ગુજરાતી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં સાહિતયકારો પાસરે વિશરેષ સંખયારાં નાટકો 
લખાિિાનું રાન એરના ફાળરે જય છરે.

1922થી 1939 સુધી સંસથાનું ગૌરિપૂિ્મક સંચાલન કયુું. ઉતિરાિસથારાં આધયાવતરકતાના 
પ્રભાિ િરેઠળ 240 ભજનોની રચના કરી. 68 િષ્મ સુધી રંગભૂવરની વનષ્ઠાપૂિ્મક સરેિા 
કરી જીિનની સાથ્મકતા અનુભિી.

29. શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક િંડળી (1923િી 1925)

સિાપક : છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયા

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1923, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્, રગનલાલ ધનજીભાઈ પટરેલ, ઓધિજીભાઈ િકીલ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘છત્રપવત વશિાજી’ (14 નિરેમબર, 1923), રુંબઈરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘ભોજરતન કાવળદાસ’ (10 એવપ્રલ, 1924), ‘ચારુશીલા’ (2 ઑગસટ, 1924), 
‘સિપનદશ્મન’ (10 ઑકટોબર, 1925). કુલ 4 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : જયશંકર ભોજક (‘સુંદરી’).

સંગીતકાર : િાડીલાલ વશિરાર નાયક

અમભનેતાઓ : ગોપાળજી ભોજરાજ, એલાઇઝર, પ્રિલાદ કાવળદાસ નાયક, આનંદ નાયક, ચૂનીલાલ 
રૂળચંદ, રિરેરજી સિદેયર, જગનિાથ.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર : જયશંકર (‘સુંદરી’), જ રેઠાલાલ દુલ્મભરાર નાયક, કૃષ્ણલાલ રારિાડી, જયંવત કાવળદાસ 
નાયક, રાણરેકલાલ

અમભનેતાઓ રરેિાશંકર, રા. રિંરદ (‘વિષયા’).

ભજિણીનું કેન્દ્ર : રુંબઈ. 4 નાટકો રજૂ કયાું.

મિશેષ હકીકત : 15 ઑકટોબર, 1924 પછી જયશંકર ‘સુંદરી’ અનરે િાડીલાલ વશિરાર નાયક 
(સંગીતકાર) સંસથારાંથી છૂટા થયા.

સિામતિ : 1925ની શરૂઆતરાં સંસથા બંધ થઈ.
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30. શ્ી આ્ય્જ નાટક િંડળી (1924િી 1925)

સિાપક : િરગોવિંદદાસ જ રેઠાભાઈ શાિ; ચૂનીલાલ બાપુલાલ રાસતરના સિકારથી.

વ્યિસિાપક : પોપટલાલ કરેસરીવસંગ શરેઠ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1924રાં દુબાશ વથયરેટર, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખક : રવણલાલ ‘પાગલ’

ગીતકારો : પરભુભાઈ વિાલાભાઈ શરા્મ, ગૌરીશંકર ભટ્, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : 1924રાં ‘રિાદજી વશંદરે’ રુંબઈરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘સૌરાટિ ્ર િીર’ (1924), ‘રનોરરા’ (1 જનયુઆરી, 1925). કુલ 3 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : રૂળજી ખુશાલ નાયક, પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’.

સંગીતકારો : િરીરજી ગીગાભાઈ રીર ઉસતાદ, હિંરતભાઈ કાળુભાઈ રીર (‘દ્રૌપદી’).

અમભનેતાઓ : પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’, કરેશિલાલ (‘સરસિતીચંદ્ર’), રૂળજી ખુશાલ નાયક, જગનિાથ 
લાલા (‘ખૂબસૂરત બલા’), કરેકી અડાજવણયા, લાલજી નંદા, હિંરતલાલ ‘કૉવરક’, 
ચૂનીલાલ (‘દુગા્મદાસ’), બબરૂપ્રસાદ.

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : હિંરત રીર (‘દ્રૌપદી’), નાનજી શંકર નાયક, વિઠ્લ (‘ઠગી’), કુબરેરદાસ, 
રંગળદાસ,

ભજિણીનું કેન્દ્ર : રુંબઈ

મિશેષ હકીકત : 1924રાં દુબાશ વથયરેટરના રાવલક ભાગીદાર બનયા.

સિામતિ : 1925રાં રુંબઈ.

1926રાં અરદાિાદના શાવનતભુિન વથયરેટરરાં શ્ી આય્મ નાટક રંડળી ચૂનીલાલ 
બાપુલાલ રાસતરરે  ફરીથી શરૂ કરી.

એક રાત્ર ‘આય્મવતલક’ નાટક 1926રાં ભજવયું.

રદગદશ્જક : પ્રાણસુખ િહરચંદ નાયક ‘એડીપોલો’.
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લેખક : રાજકવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન

અમભનેતાઓ : પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’, લાલજી નંદા, હિંરતભાઈ રીર (દ્રૌપદી).

ભજિણીનું કેન્દ્ર : અરદાિાદ, સૂરત, રુંબઈ. રાત્ર 1 નાટક ભજવયું.

સિામતિ : 1926રાં.

31. શ્ી દેશી નાટક સિાજ – 2 (1924િી 27 િેબ્ુઆરી, 1979)

સિાપક : િરગોવિંદદાસ જ રેઠાભાઈ શાિ, િાઈકોટ્મ હરસીિરરે  વલલાર કરરેલ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ 
ખરીદીનરે ચાલુ કરી.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1924, િુંબઈ.

નાટ્યલેખકો : કવિ જી. એ. િૈરાટી, અંબાશંકર િહરશંકર, િલભદાસ િાઘજીભાઈ પટરેલ, પ્રભુલાલ 
વદ્િરેદી, કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, પ્રફુલ દરેસાઈ, કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, નંદલાલ 
નકુભાઈ શાિ, પ્રાગજી ડોસા, કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્, કવિ કાવનતલાલ રિરેતા.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, પરભુભાઈ વિાલાભાઈ શરા્મ, કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘િીરપૂજન’ (29 જનયુઆરી, 1925).

ભાંગિાડી મિ્યેટર(દેશી નાટક સિાજ)નું પ્રિેશવિાર
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ભજિેલાં નાટકો : ‘સરાજસરેિા’ (19 નિરેમબર, 1925), ‘િીર રરણી’ (16 એવપ્રલ, 1926), ‘દરેિી િોથલ’ 
(1926), ‘િીર રાઠોડ’ (1927), ‘િલભીપવત’ (16 રરે, 1927), ‘િસંતિીણા’ (6 
ઑકટોબર, 1927), ‘દરેશદીપક’ (29 હડસરેમબર, 1927), ‘સતિાનો રદ’ (6 સપટરેમબર, 
1928), ‘કીવત્મસથંભ’ (ફરેબ્ુઆરી, 1929), ‘રાલિવિજય’ (12 નિરેમબર, 1929), 
‘ચરેતનયુગ’ (25 જૂન 1930), ‘અંશાિતાર’ (12 ફરેબ્ુઆરી 1931), ‘િીરભૂષણ’ (12 
રરે, 1931), ‘સાંભરરાજ’ (8 ઑકટોબર, 1932), ‘સોરઠી વસંિ’ (2 ફરેબ્ુઆરી, 1933), 
‘આય્મ અબળા’ (14 સપટરેમબર, 1933), ‘સતીપ્રભાિ’ (હિંદી) (5 જુલાઈ, 1934), 
‘રણસંગ્ાર’ (7 નિરેમબર, 1934), ‘વિવધના ખરેલ’ (10 ઑકટોબર, 1935), ‘આતરવનણ્મય’ 
(29 ઑગસટ, 1936), ‘સાચો સજ્જન’ (26 જનયુઆરી, 1937), ‘ઊગતો ભાનુ’ (26 
ઑગસટ, 1937), ‘િડીલોના િાંકરે’ (2 એવપ્રલ, 1938), ‘ઉદય પ્રભાત’ (30 રાચ્મ, 1939), 
‘વિજ રેતા’ (6 સપટરેમબર, 1939), ‘દરેિી સંકરેત’ (12 સપટરેમબર, 1940), ‘સંપવતિ રાટરે’ (1 
ફરેબ્ુઆરી, 1941), ‘સુરરોહિની’ (21 જનયુઆરી, 1942), ‘સંસારના રંગ (બરેઅંકી) (25 
ફરેબ્ુઆરી, 1943), ‘સંતાનોના િાંકરે’ (10 ઑકટોબર, 1943), ‘સરય સાથરે’ (19 એવપ્રલ, 
1945), ‘બંધન-રુવકત’ (14 ફરેબ્ુઆરી, 1946), ‘ગાડાનો બરેલ’ (19 ઑકટોબર 1946), 
‘શંભુરરેળો’ (15 ફરેબ્ુઆરી, 1947), ‘સારરે પાર’ (12 જુલાઈ, 1947), ‘સાવિત્રી’ (10 
એવપ્રલ, 1948), ‘સનરેિવિભૂવત’ (9 ઑકટોબર, 1948), ‘ગોપીનાથ’ (24 રાચ્મ, 1949), 
‘સૈવનક’ (21 રરે, 1949), ‘ગભ્મશ્ીરંત’ (28 જુલાઈ, 1949), ‘સુરરેખા’ (15 ઑકટોબર, 
1949), ‘સોનાનો સૂરજ’ (19 જનયુઆરી, 1950), ‘વિરળજયોવત’ (3 ઑગસટ, 1950), 
‘ગુરુદવક્ષણા’ (23 ઑગસટ, 1950), ‘િૈભિના રોિ’ (5 જુલાઈ, 1951), ‘ગુરુદવક્ષણા’ (23 
ઑગસટ, 1951), ‘વિદ્ાિાહરવધ’ (6 હડસરેમબર, 1951), ‘ઉઘાડી આંખરે’ (30 જનયુઆરી, 
1952), ‘શ્ીચરણરે’ (30 ઑગસટ, 1952), ‘સિયોદય’ (10 હડસરેમબર, 1952), ‘િીર 
દાદા જશરાજ’ (26 રાચ્મ, 1953), ‘િાદવિિાદ’ (6 ઑગસટ, 1953), ‘સિાશ્ય’ (22 
જુલાઈ, 1954), ‘સરેિાભાિી’ (7 એવપ્રલ, 1955), ‘જીિનદીપ’ (28 સપટરેમબર, 1955), 
‘સુિણ્મયુગ’ (27 ઑકટોબર, 1955), ‘સુખના સાથી’ (31 રાચ્મ, 1956), ‘શ્િણકુરાર’ 
(21 ફરેબ્ુઆરી, 1957), ‘વિજયવસવધિ’ (26 હડસરેમબર, 1957), ‘સંસકારલક્રી’ (27 
રાચ્મ, 1958), ‘સનરેિરંહદર’ (21 જનયુઆરી, 1961), ‘વિદ્ાના િારસ’ (7 રાચ્મ, 1962), 
‘સિપનદ્રટિા’ (27 હડસરેમબર, 1962), ‘રાયા નરે રરતા’ (27 જૂન, 1963), ‘િાિરે તરેિું લણરે’ 
(20 નિરેમબર, 1963), ‘સૂરજની સાખરે’ (4 એવપ્રલ, 1964), ‘બંધ આંખનાં અજિાળાં’ 
(4 રાચ્મ, 1965), ‘પરભિની પ્રીત’ (2 ઑકટોબર, 1965), ‘પૈસો બોલરે છરે’ (27 ઑગસટ, 
1966), ‘સમ્ાટ ચંદ્રગુપ્ત’ (7 ઑગસટ, 1969), ‘સાગરનાં રોતી’ (14 ફરેબ્ુઆરી, 1970), 
‘સાસુના િાંકરે’ (3 એવપ્રલ, 1971), ‘જય જિાન’ (25 હડસરેમબર, 1972), ‘સૌભાગયકંકણ’ 
(5 ઑગસટ, 1972), ‘રાડીના જયા’ (29 રાચ્મ, 1973), ‘અરર િો તારો ચાંદલો’ (18 
જુલાઈ, 1974), ‘સજોડરે સંસાર’ (27 ફરેબ્ુઆરી, 1975), ‘વશિપાિ્મતી’ (20 ઑગસટ, 
1975), ‘પ્રીતનાં પારખાં’ (11 હડસરેમબર, 1975), ‘સોિાગ વસંદુર’ (14 જુલાઈ, 1977), 
‘રા-બાપ’ (25 રાચ્મ, 1978), ‘અરરે પારરેિાં પ્રીતનાં’ (2 ઑગસટ, 1978).
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કુલ 84 નિાં નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : ચૂનીલાલ લક્રીરાર નાયક ‘દુગા્મદાસ’, રારલાલ િલભ નાયક, રૂળજી ખુશાલ નાયક, 
કવિ જી. એ. િૈરાટી, કાસરભાઈ રીર, રૂળચંદ િલભ નાયક ‘રારા’, રાઘિજી વશિશંકર 
જોશી, રવણલાલ ‘પાગલ’, કચરાલાલ વશિરાર નાયક, નંદલાલ નકુભાઈ શાિ, જયંત 
ભટ્, રરણ ખીરજી પંડ્ા.

સંગીતકારો : કાસરભાઈ નથુભાઈ રીર, રારલાલ િલભ નાયક, હિંરતભાઈ કાળુભાઈ રીર ‘દ્રૌપદી’, 
ઉસતાદ િરીરજી ગીગાભાઈ રીર, ભગિાનદાસ નાયક ‘સંગીતરતન’, અરૃતલાલ 
જ રેઠાલાલ દિરે, લલુભાઈ શારળદાસ નાયક, ભરતલાલ પૂનરચંદ, રૂળચંદ િલભ 
નાયક ‘રારા’, રોિન જૂવનયર.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદકો : કરેશિ જીિાભાઈ રીર, શંકરલાલ લીલાધર, શારળજી ભગિાન, 
િાજીભાઈ રીર, છગનલાલ રરેિાશંકર રિરેતા ‘સાહ્બો’, ડુગંરદાસ છબીલદાસ, 
કનૈયાલાલ રગનલાલ નાયક, લાલજી વશિશંકર જોશી, કાસરભાઈ સુલરેરાન રીર.

ઉસતાદો : રરેઘજીભાઈ ઉસતાદ, શંકરલાલ જ રેઠાલાલ નાયક, ઉસતાદ નારાયણ રનસુખ નાયક, 
કરેશિલાલ ગંગારાર નાયક, જ રેઠાલાલ શંકરલાલ નાયક, નારણદાસ (િડનગર), રોિનલાલ 
જ રેચંદ નાયક, રસુલભાઈ ગગુજી રીર, રરેિાશંકર ભાઈચંદ નાયક, ગોરધનદાસ રાજુજી 
રારિાડી.

સામજદંા : હફડલ : ફરારજી રાસતર; કલરેહરયોનરેટ : શરેખ રિંરદ; િાયોવલન : શાંવતલાલ િજ રેશંકર 
જોશી.

ન્ત્યમનદદેશક : ઈશ્વર લલુભાઈ નાયક ‘કાટ’, નાનાલાલ નાયક, રાધિલાલ વગરધરલાલ નાયક, કુ. 
હદનાઝ.

િેશભૂષા : રગનલાલ રૂળજીભાઈ બ્હ્મભટ્.

પ્રકાશ-મન્યોજક : રરરેશ જરીનદાર, સુરરેશ વયાસ, પનિાલાલ ઉપાધયાય, હકશોર.

પ્રૉમ્પટર : પૂંજલાલ નાથાલાલ રીર, રારલાલ કરેશિલાલ નાયક.

અમભનેતાઓ : ચૂનીલાલ લક્રીરાર નાયક ‘દુગા્મદાસ’, ગગુજી રીર, એરચશા, જલરેજર, રૂળજી ખુશાલ 
નાયક, હિંરતલાલ િહરશંકર ‘કૉવરક’, પ્રભાશંકર લલુભાઈ નાયક, ભગિાનદાસ નાયક 
‘સંગીતરતન’, પ્રાણસુખ નાયક ‘એહડપોલો’, રારલાલ વયાસ ‘અવધકારી’, િલીરિંરદ, 
કરેશિલાલ નાયક ‘કપાતર’, રૂળચંદ ‘રારા’, કરેકી અડાજવણયા, અશરફખાન ‘રંુજ’, 
રોિનલાલાજી, દાદુજી રીર, લાલજી નંદા દરેસાઈ, રાઘિજી વશિશંકર જોશી, જલ 
સરદાર, રાધિલાલ નાયક ‘શાવલિાિન’, ચૂનીલાલ જીિરાર નાયક ‘કીવત્મકુરાર’, 
કચરાલાલ વશિરાર નાયક, પ્રભાશંકર ભટ્, રતનશા વસનોર (ફખ્રે હિંદ), ચીરનલાલ 
રારિાડી, છગન ‘રોવરયો’, િસંત િાથીરાર નાયક, જટાશંકર ‘તોફાન’, અનંત િીણ, 
ચીરન ‘સંજય’, ‘સૂય્મકુરાર, ભોગીલાલ નાયક ‘કૉવરક’, નટિર ચૌિાણ, નારાયણ 
રાજગોર, કુરાર, રરણ ખીરજી પંડ્ા, કરેશિલાલ પ્રરેરચંદ નાયક ‘કૉવરક’, છનિાલાલ, 
રોિન ઠક્ર, કનુજી રીર, ચંદ્રકાનત. જયંત ભટ્. બાળ નટ વચરંજીિ.
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સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : નાનજી શંકર નાયક ‘રીનળ’, ફકીરા ‘શ્ીરતી રંજરી’, અંબાલાલ 
િીરચંદ નાયક, રણછોડ જીણાભાઈ નાયક ‘જરના ઝાપટરે’, સોરનાથ અંબારાર નાયક 
‘કલયાણી’, બળદરેિ િીરાલાલ નાયક, રોિન વત્રભુિન નાયક, વશિલાલ િરેરચંદ, આણંદજી 
‘કબૂતર’, વશિલાલ િહરિલભ ઉપાધયાય ‘િોથલ’, હિંરતભાઈ કાળુભાઈ રીર ‘દ્રૌપદી’, 
રોિન રારિાડી, નારણ સાકળચંદ નાયક, રિંરદ ‘વિષયા’, ભીખુ જીલુ રીર, પ્રભાશંકર 
વયાસ, રોતીલાલ રૂગાલાલ, સૂરજરાર િનરાળી નાયક ‘સપરેવશયલ સુંદરી’, રવતલાલ 
પટરેલ ‘વિશાખા’, રૂળચંદ જ રેશંકર નાયક, િહરલાલ ખીરજી પંડ્ા, શંકર ગોવિંદ નાયક 
‘કૉલરેજ ગલ્મ’, અરૃત જની, બલજી, દલપત, દયાશંકર, આનંદ નાયક.

અમભનેત્રીઓ : શયારાબાઈ, રોહિનીબાઈ, રોતીબાઈ, કરળાબાઈ કણા્મટકી, શારદાબાઈ, શવશબાળા, 
ઇંદુબાળા, લતાબાઈ, સુશીલા લોટલીકર, િતસલા, વિજયા, ધનરેશ્વરી, નીલર, સુલોચના, 
શીલા, કુસુર ઠાકર, પ્રરેવરલા, રનોરરા, રૂપકરલ, સરસિતી, રારપયારી, પ્રફુલતા, 
રાયાદરેિી, વિરલાકુરારી, અનુરાધા, સુશીલા, ચંહદ્રકા, રાલતી,  સુભદ્રા, વિલાવસની, 
સુધા ઠાકર, ઉષા, બીના, શાવલની, િંસા, આશાલતા, રિરેશ્વરી, રક્ષા દરેસાઈ, સીરંવતની.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, સૂરત, િડોદરા, ભરૂચ, અરદાિાદ, નહડયાદ, પરેટલાદ, કપડિંજ.

નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્રવચત ‘રીનલ-રુંજલ’ નાટક (1925)રાં ‘લીયો 
રાજગુલાબનાં ફૂલડાં’ ગીતરાં 21 િનસ રૉર રળા િતા. સંસથાના શરેઠ િરગોવિંદદાસ 
શાિરે ‘પ્રસનિ’નું પાત્ર ભજિનાર અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની કદર રૂપરે 10 તોલા 
સોનાના દાગીના ભરેટ આપયા િતા.

મિશેષ હકીકત : 1929રાં જળપ્રલય પ્રસંગરે સંસથાએ કવિ જી. એ. િૈરાટીનું ઐવતિાવસક નાટક 
‘િલભીપવત’ની લાભરાવત્ર ભજિીનરે રૂ. 72 િજરનો ફાળો કયયો. નાટક ભજિાઈ 
ગયા પછી ખાસ ભજિાયરેલા ‘જળપ્રલય’નો એક પ્રિરેશ જોઈનરે પ્રરેક્ષકોએ સોનાના નાના 
દાગીનાઓ પણ રાિતફાળારાં આપી દીધા. સરદાર િલભભાઈ પટરેલ, ભુલાભાઈ 
બૅહરસટર િગરેરરેએ આ પ્રસંગરે િાજર રિી શુભરેચછાઓ પાઠિી િતી.

ખયાતનાર હદગદશ્મક અનરે િાસયરસના ઉચચ કક્ષાના કલાકાર રૂળચંદ િલભ નાયક 
‘રારા’ સંસથારાં 1931રાં ભાગીદાર તરીકરે જોડાયા.

1931રાં એક આગરેિાન કલાકારરે  પગારિધારાની રાગણી કરતાં િરગોવિંદદાસ શરેઠરે 
તરાચો રાયયો. તયારરે  કલાકારોરાં તંગહદલી ફરેલાઈ અનરે 28 જૂન, 1930ના રોજ ‘િીર 
ભૂષણ’ નાટક ભજિી થોડા સરય રાટરે સંસથા બંધ થઈ અનરે 1931ના રાચ્મ રાસરાં 
ફરીથી રુંબઈ કૉરોનરેશન વથયરેટરરાં િરગોવિંદદાસ શરેઠરે નાટ્યસંસથા શરૂ કરી.

1933રાં નાટ્યકાર રવણલાલ ‘પાગલ’નરે આિકરાંથી અરુક હિસસો આપિાનું નક્ી થયું. 
21 ફરેબ્ુઆરી, 1935 પછી તરેઓ સંસથારાંથી છૂટા થયા.
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11 એવપ્રલ, 1938ના રોજ િરગોવિંદદાસ જ રેઠાભાઈ શાિનું અિસાન થિાથી તરેરના 
રાનરાં 13 એવપ્રલ, 1938ના રોજ નાટક બંધ રાખિારાં આવયું. એરનાં ધર્મપતની 
ઉતિરલક્રીબિરેન સંસથાનાં રાવલક થયાં.

25 જુલાઈ, 1939ના રોજ પ્રથર િખત હદિસરે ‘જનાના ખરેલ’ ભજિિાની ‘િીણાિરેલી’ 
નાટકથી શરૂઆત થઈ.

21 હડસરેમબર, 1942ના રોજ નાટ્યકાર પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનો િનપ્રિરેશ ઊજિિારાં આવયો.

14 રાચ્મ, 1943ના રોજ કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્નો િનપ્રિરેશ ઊજિિારાં આવયો.

સપટરેમબર, 1944રાં અિરેતન કલાકાર અનંત િીણનરે રાખિારાં આવયા. સંસથારાં આ 
પ્રથર સુવશવક્ષત કલાકાર િતા.

7 એવપ્રલ, 1946ના રોજ નાટક ‘સરય સાથરે’ના િીરક રિોતસિ પ્રાણલાલ દરેિકરણ 
નાનજીના પ્રરુખપદરે ઊજિિારાં આવયો, પ્રરુખશ્ીએ સરરણવચિન તરીકરે સંસથાનરે 100 
તોલા ચાંદીની લગડી ભરેટ આપી િતી. સંસથાએ નાટ્યકાર પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનરે રૂ. 1501 
અનરે સરગ્ સટાફનરે એક લાભરાવત્ર આપિાની જિરેરાત કરી.

14 હડસરેમબર, 1948ના રોજ કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનો સનરાન સરારંભ ઊજિિારાં 
આવયો.

1949રાં પ્રચાર વિભાગ રુકંુદભાઈ ગોરહડયાનરે સોંપિારાં આવયો.

6 નિરેમબર, 1951ના રોજ નાટ્યકાર પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનો ‘ષવટિપ્રિરેશ’ ભવય રીતરે 
ઊજિિારાં આવયો.

નિરેમબર, 1952રાં સંસથાનાં અવભનરેત્રી રોતીબાઈએ ક્ષરેત્રસંનયાસ લીધો.

28 નિરેમબર, 1952ના રોજ નાટ્યશતાબદી રિોતસિ પ્રસંગરે ‘ભારતીય વિદ્ા ભિન’રાં 
સંસથાએ ‘શંભુરરેળો’ ભજવયું.

23 નિરેમબર, 1953ના રોજ ‘સિયોદય’ નાટકની શતાબદી રુંબઈ કૉંગ્રેસ સવરવતના પ્રરુખ 
એસ. કરે. પાહટલના પ્રરુખપદરે ઊજિિારાં આિી. સંસથા તરફથી નાટ્યકાર પ્રફુલ 
દરેસાઈનરે સુિણ્મચંદ્રક તરેરજ કલાકારોનરે પાહરતોવષક આપિારાં આવયાં.

‘સિયોદય’ નાટકનરે નિરેમબર, 1953રાં રુંબઈ રાજય તરફથી કરરુવકત આપિારાં આિી.

12 ઑગસટ, 1954ના રોજ અરરેહરકન કલાકારો સરક્ષ ‘વસરાજુદ્ૌલા’ નાટક ભજિિારાં 
આવયું.

30 ઑકટોબર, 1954ના રોજ ‘સિયોદય’ નાટકનો 200રો પ્રયોગ રુંબઈ રાજયના 
વશક્ષણપ્રધાન હદનકરરાિ દરેસાઈના પ્રરુખપદરે ઊજિિારાં આવયો. આ પ્રસંગરે શ્ી 
રંગળદાસ પકિાસા, ડૉ. ડી. જી. વયાસ, િરવસધિભાઈ હદિરેહટયા િગરેરરેએ અવભનંદન 
આપયાં.
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24 હડસરેમબર, 1954ના રોજ ‘ગુજરાતી નાટ્ય રંડળ’ના વદ્તીય નાટ્યોતસિ પ્રસંગરે 
‘સિાશ્ય’ નાટક ભજિાયું. 

1957રાં ‘શ્િણકુરાર’ નાહટકાનરે શરૂઆતથી જ કરરુવકત આપિારાં આિી િતી.

એવપ્રલ, 1958રાં રુંબઈ રાજયરે નાટકો પરનો રનોરંજન કર રદ કયયો.

5 ફરેબ્ુઆરી, 1960ના રોજ સંસથાના ‘કલાકાર સંઘ’ તરફથી વિજય ભટ્ના પ્રરુખપદરે 
રાવલક ઉતિરલક્રીબિરેન, નાટ્યકાર પ્રફુલ દરેસાઈ તથા હદગદશ્મક કાસરભાઈ રીરનું 
સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનરે નાટ્યલરેખન તથા કાસરભાઈ રીરનરે હદગદશ્મન રાટરે 1961ના 
િષ્મના રાટિ ્રપવત ચંદ્રક આપિારાં આવયા િતા.

નાટ્યકાર પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનું અિસાન 31 જનયુઆરી, 1962.

સંસથાનો ‘અરૃત રિોતસિ’ 16 ઑકટોબરથી 22 ઑકટોબર, 1964 સુધી ભવયતાથી 
ઊજિિારાં આવયો; ‘પવિત્ર લીલાિતી’, ‘ઉદયભાણ’, ‘સતી દરયંતી’, ‘દીિાન’, 
‘િીરપૂજન’, ‘િડીલોના િાંકરે’, ‘સિયોદય’, એર રોજ એક નાટક ભજિિારાં આવયું; 
જ રેરાં સંસથાના કલાકારો ઉપરાંત રારપયારી, રોતીબાઈ, સરસિતી, સહરતા ખટાઉ, 
શાવલની, લીલા જરીિાલા, કલપના દીિાન, રા. િસંત, સૂય્મકુરાર, નાનજી શંકર ‘રીનળ’, 
અલીદાદન, જલરેજર, જગદીશ શાિ, ચાંપશીભાઈ નાગડા, ચંપકલાલા, હકશોર ભટ્, 
દીનુ વત્રિરેદી, ફીરોઝ કપૂર, વ્રજલાલ પારરેખ, વજરી પોચા, કંુિરજી ભાહટયા, રધુકર 
રાંદરેહરયા જ રેિા આરંવત્રત કલાકારોએ અવભનય આપયો.

આ પ્રસંગરે વસઝન હટહકટના ભાિ રૂ. 45, 25, 17, 10, 8 રખાયા િતા.

બંગાળ રાટરે રરેલરાિતના ફાળારાં 9 સપટરેમબર, 1943ની રાત્રરે ‘િડીલોના િાંકરે’ નાટક 
ભજિીનરે રૂ. 10,001 આપયા. સૂરતના જળપ્રલય પ્રસંગરે રાિત ફાળા રાટરે ‘પૃથિીરાજ’ 
નાટક 10 હડસરેમબર, 1959ના રોજ ભજવયું. સંરક્ષણ વનવધ રાટરે 25 નિરેમબર, 1961ના 
રોજ ‘િડીલોના િાંકરે’ ભજવયું.

સંસથાએ ભજિરેલાં નાટકોનાં લોકવપ્રય ગીતોની ગ્ારોફોન કંપનીએ રરેકડ્મ ઉતારી િતી. 
સંસથાનાં કરેટલાંક નાટકો પરથી નીચરે પ્રરાણરે ચલવચત્રોનું વનરા્મણ થયું િતું :

નાટકનું નાિ મચત્રનું નાિ પ્રિિ રજૂઆત અને સિળ

‘િડીલોના િાંકરે’ ‘િડીલોના િાંકરે’ 30 જુલાઈ, 1948, રુંબઈ સિવસતક વસનરેરા

‘ગાડાનો બરેલ’ ‘ગાડાનો બરેલ’ 30 હડસરેમબર, 1950, રુંબઈ વલબટથી વસનરેરા

‘સિયોદય’ ‘નયા રાસતા’ (હિંદી) 2 ઑગસટ 1953, રુંબઈ વરનિા્મ વસનરેરા

‘સંસકારલક્રી’ ‘આરતી’ (હિંદી) 10 જૂન 1962, રુંબઈ નાઝ વસનરેરા
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1938 પછી 100થી િધુ નાટ્યપ્રયોગો કરનારાં નાટકોનાં નાર તથા પ્રયોગની સંખયા નીચરે 
રુજબ છરે : ‘િડીલોના િાંકરે’ (448), ‘સિયોદય’ (562), ‘સંપવતિ રાટરે’ (401), ‘શંભુરરેળો’ 
(100), ‘સનરેિરંહદર’ (100), ‘સંસકારલક્રી’ (351), ‘પરભિની પ્રીત’ (100), ‘સાગરનાં 
રોતી’ (100), ‘સાસુના િાંકરે’ (204), ‘સૌભાગયકંકણ’ (115), ‘રાડીના જયા’ (220), 
‘અરર િો તારો ચાંદલો’ (110), ‘પ્રીતનાં પારખાં’ (110), ‘પૈસો બોલરે છરે’ (547).

સંસથાએ કલાકસબીઓના લાભાથદે આશરરે  પચીસરેક નાટકો ભજવયાં િતાં.

સંસથારાં અંદાજ રે 4 દાયકા જ રેટલા લાંબા સરય સુધી નાટ્યકાર પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, 
હદગદશ્મક, સંગીતકાર અનરે અવભનરેતા કાસરભાઈ નથુભાઈ રીર, વયિસથાપક રવણભાઈ 
ભટ્ રે વનષ્ઠાપૂિ્મક ફરજ બજિી, તરેના પહરણારરે સંસથા લાંબા સરય સુધી કાય્મરત રિી શકી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં લાંબા સરય સુધી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ 
જ રેિી રાતબર નાટ્યસંસથાનું સફળ સંચાલન કરનારાં સ્તી-રાવલક તરીકરેનું બિુરાન 
ઉતિરલક્રીબિરેનના ફાળરે જય છરે.

રંગભૂવરની પડતી વસથવતરાં નારાંહકત કલાકસબીઓનરે આ સંસથારાં સથાન રળું િતું. 
ગુજરાતી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં આ સંસથાનું યશસિી સથાન છરે અનરે તરેની પ્રિૃવતિ 
ઇવતિાસરાં અગતયનો વિકાસ-ક્રર દશા્મિરે છરે.

સિામતિ : 1979ના ફરેબ્ુઆરીરાં રજૂર રંડળના આદરેશથી િડતાલ પાડી, અનરે તરેના પહરણારરે 
નાટક ભજિી શકાયું નહિ. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના 126 િષ્મના ઇવતિાસરાં 90 
િષ્મ જૂની નાટ્યસંસથા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ 27 ફરેબ્ુઆરી, 1979ના રોજ બંધ થઈ.

શાહ, હરગોમિંદદાસ જઠેાભાઈ (જ. 1875; અ. 11 એમપ્રલ, 1938)

વપતાનો ખરેતીનો વયિસાય. બાલયિયરાં જ રાતા રૃતયુ પામયાં. ફોઈબા રોતીબાઈએ 

એરનો ઉછરેર કયયો. 10 િષ્મના થયા તયારરે  વપતાનું રૃતયુ થયું. અભયાસ 3 ધોરણ સુધી 

કયયો. ફોઈબાએ જફરાબાદ બંદરરેથી રુંબઈ રોકલયા. તયાં રોિન સાથરે કોકરેનનો ધંધો 

કયયો. 14 િષ્મની ઉંરરરે  કરેસરબાઈ સાથરે લગ્ન થયાં; 2 િષ્મ પછી પતનીનું રૃતયુ થયું. 20 

િષ્મની ઉંરરરે  તરેરનરે ધંધારાં સારી કરાણી થઈ. બીજં લગ્ન રાજુલાિાળા પોપટલાલનાં 

પુત્રી િરકંુિર સાથરે થયાં. 3 િષ્મના લગ્નજીિન પછી પતનીનું અિસાન થયું. ત્રીજં લગ્ન 

જફરાબાદિાળા ગોપાળજી દયાળનાં પુત્રી ઉતિરલક્રી સાથરે થયું. નાટકના શોખીન 

લાલદાસ કરસનદાસ સાથરે સંબંધ બંધાયો; તરેરની સાથરે તરેઓ નાટકો જોિા જતા િતા 

અનરે આિડત િોય તો નાટકના ધંધારાં સારી કરાણી થાય એની રાહિતી પણ રરેળિી.
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કોકરેનનો િરેપાર બંધ કરીનરે 1924રાં ચૂનીલાલ બાપુલાલ રાસતરના સિકારથી રુંબઈરાં 
શ્ી આય્મ નાટક રંડળી દુબાશ વથયરેટરરાં શરૂ કરી. આ સંસથા બંધ કરી 1924રાં શ્ી 
દરેશી નાટક સરાજ ખરીદી લીધી. 1925રાં કવિ જી. એ. િૈરાટીનું ‘િીરપૂજન’ નાટક 
ભજવયું. 9 રહિના સુધી આ નાટક ભજિાતું રહ્ું. સંસથાનરે આ નાટક દ્ારા યશ અનરે 
ધન રળી રહ્ાં. ‘િીરપૂજન’, ‘િલભીપવત’, ‘સતિાનો રદ’, ‘દરેિી િોથલ’, ‘િડીલોના 
િાંકરે’ િગરેરરે  નાટકો લાંબા સરય સુધી ભજિાયાં િતાં અનરે સારી ખયાવત પામયાં િતાં.

11 એવપ્રલ, 1938ના રોજ િરગોવિંદદાસનું અિસાન થયું તયારરે  નાટ્યસંસથા પર રોટી 
રકરનું કરજ િતું. ‘િડીલોના િાંકરે’ નાટકની આિકરાંથી આ દરેિું ચૂકિી દરેિારાં આવયું 
િતું. એરના અિસાન પછી એરનાં પતની ઉતિરલક્રીબિરેન સંસથાના રાવલક બનયાં.

િરગોવિંદદાસ શરેઠરે એરનાં પતનીનરે નાટ્યસંસથાના સંચાલનરાં સિભાગી બનાિીનરે 
તરેરનરે તૈયાર કયાું િતાં.

શાહ, ઉત્િલક્િીબહેન હરગોમિંદદાસ (જ. 25 િાચ્જ, 1898, જાિરાબાદ)

રાત્ર 4 િષ્મની િયરે રાતાવપતા પલરેગના રોગરાં અિસાન પારિાથી એરનો ઉછરેર 
રોસાળરાં થયો. ઘરેર વશક્ષક રાખીનરે 5 ધોરણ સુધી અભયાસ કયયો. 14 િષ્મની િયરે 
િરગોવિંદદાસ જ રેઠાભાઈ સાથરે લગ્ન થયાં. સાસરા પક્ષના ધાવર્મક િાતાિરણના તરેરણરે 
પણ સંસકાર ઝીલયા.

1923–24રાં કૉંગ્રેસરાં સિયંસરેવિકા તરીકરે કારગીરી બજિી. ભવગની સરાજની 
સથાપના કરી. રૂ. 10,000 આપીનરે રેં હટયાના િગયો શરૂ કયા્મ; જ રેનું ઉદઘાટન કસતુરબાના 
િસતરે કરિારાં આવયું િતું. 1924રાં એરના પવત િરગોવિંદદાસ શાિરે શ્ી દરેશી નાટક 
સરાજ િરેચાણ લીધી િતી.

એરના પવત સાથરે નાટ્યસંસથાની િિીિટી કારગીરીરાં તરેઓ સહક્રય ભાગ લરેતાં િતાં. 
11 એવપ્રલ, 1938ના રોજ એરના પવતનું અિસાન થયું, તયારરે  નાટ્યસંસથારાં પ્રભુલાલ 
વદ્િરેદીનું સારાવજક નાટક ‘િડીલોના િાંકરે’નરે ભજિિાની શરૂઆત થઈ ચૂકી િતી. 
આ સરયરે સંસથા પર રોટી રકરનું કરજ િતું. સંસથારાં એ સરયરે વયિસથાપક તરીકરે 
રવણભાઈ ભટ્ િતા. તરેરણરે લરેણદાર િરેપારીઓનરે થોડો િખત રાિ જોિા સરજવયા. 
‘િડીલોના િાંકરે’નરે ખૂબ સફળતા રળી અનરે રૂ. દોઢ લાખની લરેણી રકર ચૂકિી દરેિારાં 
આિી; એ િખતરે 1938–1939રાં સંસથાનું રાવસક ખચ્મ રૂ. 12,000 િતું અનરે રાવસક 
આિક રૂ. 32,000ની િતી.

નિા નાટકની પૂિ્મ-તૈયારી થતી િોય તયારરે  તરેઓ િાજર રિરેતાં. તરેઓ વયિસથાપક 
રવણભાઈ ભટ્ સાથરે નિું નાટક કયા વિષયનરે લગતું ભજિિું એની ચચા્મ-વિચારણા પણ 
કરતાં િતાં.
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તરેરણરે જપ-તપ, િગરેરરેથી આધયાવતરક વસવધિ રરેળિી િોિાનું કિરેિાય છરે. એરના ભાઈ 
ધારશીભાઈ ગોરહડયા લાંબા સરય સુધી સંસથાનું િિીિટી કાય્મ સંભાળતા િતા. 
ઉતિરલક્રીબિરેનના અિસાન પછી, ધારશીભાઈના પુત્ર રુકંુદભાઈ ગોરહડયા સંસથાના 
રાવલક થયા.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરક્ષરેત્રરે એકધારાં 40 ઉપરાંત િષ્મ સુધી નાટ્યસંસથાનું 
સફળતાપૂિ્મક સંચાલન કરી પ્રવતષ્ઠા રરેળિનાર ઉતિરલક્રીબિરેન એકરાત્ર અનરે સૌપ્રથર 
રહિલાસંસથારાવલક બની રહ્ાં. ગુજરાતી રંગભૂવરની આ ગૌરિ-ઘટના લરેખાય.

ગોરરડ્યા, િુકંુદભાઈ ધારશીભાઈ (જ. 14 રડસેમબર, 1927)

અંગ્રેજી 5 ધોરણ સુધી અભયાસ કયયો. વિદ્ાથથી િતા તયારથી જ િાચનનો શોખ. િૉલરેસ 
ફલોર વરલરાં અનરે વપ્રવરયર લરેધર ક્રાફ્ટસરાં નોકરી કરી. વપતા ધારશીભાઈનાં બિરેન 
એટલરે કરે ફોઈ ઉતિરલક્રીબિરેન શ્ી દરેશી નાટક સરાજનું સંચાલન કરતાં િતાં. એ 
નાટ્યસંસથારાં વિવિધ નાટકો જોયાં. 17 િષ્મના થયા તયાં સુધી ફોઈબાનરે તયાં જ રહ્ા.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજના વયિસથાપક પોપટલાલ કરેસરીવસંગનરે તરેઓ જિરેર ખબર તથા 
અનય કાય્મરાં રદદ કરિા લાગયા. કવિ પ્રભુલાલભાઈનરે આંખરે ઓછુ ંદરેખાતું િોિાથી 
એરની પાસરે બરેસરે, કવિ નાટક લખાિરે તરે પ્રરાણરે લખરે. પ્રભુલાલભાઈ પાસરેથી નાટ્યલરેખન 
અંગરેની કુશળતા નાટ્યસંસથાના વયિસથાપક રવણભાઈ ભટ્ પાસરેથી િિીિટી કાય્મની 
જણકારી અનરે હદગદશ્મક કાસરભાઈ રીર પાસરેથી રંગરંચ વિષયક જ્ાન રરેળવયું. આ 
રીતરે નાટ્યસંસથારાં તરેરનું સિાુંગી ઘડતર થયું.

રવણભાઈ ભટ્ અનરે ઉતિરલક્રીબિરેન અિસાન પારતાં સંસથાનું સંચાલન રુકંુદભાઈએ 
સંભાળું. ‘રાડીના જયા’ 29 રાચ્મ, 1973ના રોજ ભજિાયું અનરે તરેના 200 પ્રયોગો 
થયા. ‘અરર િો તારો ચાંદલો’ (1974), અનરે ‘પ્રીતનાં પારખાં’ (1975) એ બંનરે નાટકોના 
100 પ્રયોગો ભજિાયા િતા.

રજૂર રંડળના આદરેશથી કલાકસબીઓએ િડતાલ પાડિાના પહરણારરે 27 ફરેબ્ુઆરી, 
1979ના રોજ િષયો જૂની શ્ી દરેશી નાટક સરાજ બંધ કરિાની ફરજ પડી.

ભટ્ટ, િમણલાલ ચીિનલાલ (જ. 18 ઑકટોબર, 1898; અ. 16 રડસેમબર, 1972)

રાત્ર 11 િષ્મની િયરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજનું ‘સતી દ્રૌપદી’ નાટક જોિા રળું અનરે 
એરના પર એની ઊંડી અનરે સથાયી અસર થઈ. ખટાઉ કંપનીનું ઉદૂ્મ નાટક ‘નૂરરે  િતન’ 
અનરે રરાઠી નાટક ‘એકચ પયાલા’ પણ જોિા રળાં.
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રુંબઈરાં કાપડના િરેપારી જીિરાજ રાધિજી સાથરે સંબંધ થયો. જીિરાજભાઈ નાટકના 
અજબ શોખીન િતા અનરે તરેરણરે પારસી એમપાયર વથયરેહટ્રકલ કંપની શરૂ કરી. એરાં 
હટહકટ-રાસતરની નોકરી સિીકારી. ઉદૂ્મ નાટકો ભજિનાર આ સંસથાનરે ગુજરાતી નાટકો 
ભજિિા રાટરે સલાિ આપી અનરે તરે અનુસાર એ સંસથાએ કવિ રવણલાલ ‘પાગલ’નાં 
3 ગુજરાતી નાટકો ભજવયાં. તયારબાદ રાદન કંપનીએ આ સંસથા િરેચાણ લઈ લીધી. 
સંસથા સાથરે કોલકાતા જિાનરે બદલરે 1932રાં તરેરણરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં હટહકટ-
રાસતરની નોકરી સિીકારી.

પારસી એમપાયરરાં િતા તયારથી જ નાટકનાં લરેખન, ભજિણી અનરે લોકવપ્રયતા રાટરેની 
ખૂબીઓ વિશરે ઠીકઠીક જણકારી રરેળિી લીધી િતી; તરે પછી દરેશી નાટક સરાજરાં 
આ બધાં પાસાંની વિસતૃત અનરે સિાુંગી રાહિતી રરેળિી. હટહકટ-રાસતર િોિા છતાં 
સંસથાનું અનય કાય્મ પણ વનષ્ઠાપૂિ્મક ઉપાડી લરેતા આથી અનય કાયયોનો પણ એરનરે 
અનુભિ રળતો રહ્ો. સંસથા પ્રતયરેની એરની િફાદારી અનરે કત્મવયવનષ્ઠા જોઈનરે તરેરનરે 
વયિસથાપકની જિાબદારી સોંપિારાં આિી. આ સંસથારાં અનરેક રુશકરેલીઓ આિતી 
રિરેતી, પરંતુ કુશાગ્ બુવધિથી તરેઓ એનો ઉકરેલ લાિી આપતા. આ નાટ્યજગતરાં એક 
કુશળ વયિસથાપક તરીકરે તરેરની ખયાવત બંધાઈ િતી. પ્રાણજીિન વગરધરલાલ ગાંધીએ 
1944રાં િડોદરારાં શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ શરૂ કરી તયારરે  એરનરે પગારરાં 
રૂ. 500 િધારો કરી આપિાનો પ્રસતાિ કયયો િતો. પરંતુ તરેરણરે સદભાિપૂિ્મક એનો 
અસિીકાર કયયો િતો. એ સરયરે નાટકો પર રનોરંજન િરેરો લરેિાતો િતો. એ િરેરારાંથી 
રુવકત અપાિિારાં તરેરણરે સહક્રય આગરેિાની લીધી િતી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની રાતબર નાટ્યસંસથારાં આશરરે  4 દસકા જ રેટલા લાંબા 
સરય સુધી એકધારી દક્ષતાપૂિ્મક જિાબદારી સંભાળિી અનરે પાર પાડિી એ એક 
ઉલરેખનીય પ્રકરણ લરેખાય.

32. શ્ી આ્ય્જસુબોધ ગુજરાતી નાટક િંડળી (1925િી 1927)

સિાપક : છોટાલાલ રૂલચંદ કાપહડયા

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1925ની શરૂઆતરાં, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ રૂળશંકર રૂલાણી, િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી, નારાયણ િસનજી ઠક્રુ, 
રારજીભાઈ નાગરદાસ પ્રણારી.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રતનાિલી’ (28 ફરેબ્ુઆરી, 1925), રુંબઈરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘વિક્રર અનરે શવન’ (28 રરે, 1925), ‘િીરનારી આશા’ (3 ઑકટોબર, 1925), ‘રાધિી 
કંકણ’ (નિરેમબર, 1926), ‘સોરઠપવત’ (હડસરેમબર, 1926). કુલ 5 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : ગોપાળજી ભોજરાજ, પ્રાણસુખ િહરચંદ નાયક ‘એડીપોલો’.
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સંગીતકારો : િાડીલાલ વશિરાર નાયક

અમભનેતાઓ : ગોપાળજી ભોજરાજ, ભોગીલાલ કાવળદાસ ભોજક (‘રાલતી’), રૂળજી ખુશાલ નાયક, 
જટાશંકર ઓઝા, અંબાલાલ, પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’, નરોતિર, રિરેરજી સિદેયર, રારલાલ.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : કૃષ્ણલાલ રારિાડી, રોિન રારિાડી, રિંરદ (‘વિષયા’), આણંદજી 
‘કાહઠયાિાડી કબૂતર’, ચંપાલાલ, રૂળચંદ.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : રુંબઈ, અરદાિાદ.

સિામતિ : 1927રાં સંસથા અરદાિાદરાં બંધ થઈ.

33. શ્ી સરોજ નાટક સિાજ (1928–1929)

સિાપક : શરેઠ રરણલાલ લાલભાઈ

વ્યિસિાપક : હદનુભાઈ ચંદુલાલ રિરેતા, સિવયિસથાપક : રૂળચંદ વબ્જિલભદાસ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1928રાં શાંવતભુિન વથયરેટર, અરદાિાદરાં.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘બોલતા િંસ’ (હિંદી).

ભજિેલાં નાટકો : ‘સર િસંતકુરાર’ (11 રરે, 1929) કુલ 2 નાટકો ભજવયાં.

નાટ્યલેખકો : રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં, રવણલાલ ‘પાગલ’.

રદગદશ્જક : રોિનલાલાજી

સંગીતકાર : શાવનતલાલ કુબરેરદાસ રાિળ, બળદરેિ નાયક.

અમભનેતાઓ : રોિનલાલાજી, ગુલાર રિંરદ, લલુભાઈ ‘કૉવરક’.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : પ્રાણશંકર આચાય્મ, પ્રરેરશંકર (‘કુરળી કળી’), વત્રકર (કુરુદ).

ભજિણીનું કેન્દ્ર : અરદાિાદ

મિશેષ હકીકત : શરેઠ રરણલાલ લાલભાઈનું 5 ઑકટોબર, 1929ના રોજ અિસાન થયું. ‘બોલતા િંસ’ 
નાટકના 90 પ્રયોગો થયા.

સિામતિ : 1929ના ઑકટોબર રાસરાં સંસથા બંધ થઈ.

34. શ્ી મિશ્વ નાટક સિાજ (1928િી જૂન, 1929), તેને મલમિટેડ કંપની તરીકે રમજસટર કરિાિાં આિી.

સિાપક : જયંવતલાલ જીિણલાલ ઠક્ર ઍનડ કંપની.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1928રાં અંવબકા વિજય વથયરેટર ભાિનગરરાં.
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નાટ્યલેખકો : કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, કવિ જી. એ. િૈરાટી, રરણલાલ િસંતલાલ દરેસાઈ.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘જયવસંિ રાઠોડ’ (15 હડસરેમબર, 1928).

ભજિેલાં નાટકો : ‘બાપા રાિળ’ (12 જનયુઆરી, 1929), ‘શંહકત હૃદય’ (1929). કુલ 3 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : વિઠ્લદાસ વત્રભોિનદાસ ભોજક

સંગીતકારો : રોિન રારિાડી. ઑરકરેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક રાધિલાલ જુગલદાસ નાયક; તબલચી 
: રિાસુખરાર વત્રભોિનદાસ ભોજક.

અમભનેતાઓ : વિઠ્લ ભોજક, ચીરન ‘ચકુડો’, ઝિરેરચંદ કોઠારી, પ્રાણસુખ ભાઈચંદ નાયક, અરકાલાલ, 
રોિન સધા, ચીરન રગન.

સ્તી-પાત્રો ભજિનારા અવભનરેતાઓ : રોિન રારિાડી, છોટ ુ‘તોરલ’, અરૃત ‘જોખર’, વિઠ્લ ‘ઠગી’, કુબરેરદાસ 
ભોગીલાલ ‘રાલતી’

સિામતિ : રતભરેદ ઊભા થિાથી 1929ના જૂન રાસરાં િીરરગારરાં સંસથા બંધ થઈ.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : ભાિનગર, જરનગર, રાજકોટ, અરદાિાદ, િીરરગાર.

35. શ્ી સોહિ નાટક સિાજ – 1 (અંદાજ ે1928 – અંદાજ ે1948)

સિાપકો : રયાશંકર રરેિાશંકર રિરેતા રાસતર, રાઘિજી વશિશંકર જોશી, રંગીલદાસ પરીખ 
(સોની), ચલવચત્ર અવભનરેતા નટિર ચૌિાણ, ભૂદરભાઈ શરેઠ. ભાગીદારો બદલાતા રહ્ા.

વ્યિસિાપક : રયાશંકર રિરેતા રાસતર.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1928િાં બાિળા (ગુજરાત).

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : જૂનું નાટક ‘િંસાકુરારી’ (1928)

ભજિેલાં નાટકો : ‘રારરાજય’ તથા અનય જૂનાં નાટકો ‘રાલિપવત’.

અમભનેતાઓ : રયાશંકર રાસતર, રાઘિજી જોશી, નટિરલાલ ‘ચાલથી’, લાલજીભાઈ, વત્રભોિનદાસ, 
ટપુભાઈ, બાબુ ‘બંડલ’, િલીભાઈ ‘સીંગદાણા’, રંગીલદાસ, રીઠરુીયાં, ભાનુલાલા, 
રોિન બાિાજી, ગોવિંદવસંિ દરબાર, નટિર ચૌિાણ, જ રેઠાલાલ (રોટા), નાથાલાલ 
વયાસ, ચંદુભાઈ નાયક, વચનતુ પટરેલ, સોરનાથભાઈ કવિ, રણછોડ (નખરાળી), દુલ્મભ 
રાહડયો, શાિકશા, નરવસંિદાસ અનરે 12 બાળ-નટો.

રદગદશ્જક : નટિરલાલ ‘ચાલથી’, રાઘિજી જોશી.

સંગીતકાર : છગનલાલ રરેિાશંકર રિરેતા ‘સાહ્બો’; તબલાં : ભોલો ઉસતાદ.
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સમનિિેશ : પરેનટર પ્રરેરજીભાઈ, તરકીબિાળાં દૃશયો : વશિલાલ નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : બાિળા, ધંધુકા, બરિાળા, રુળી, બોટાદ, િીરરગાર,

મિશેષ મિગતો : બાિળારાં ‘રાલિપવત’ નાટકરાં ‘રુંજ’ તરીકરે રિરેરાન કલાકાર અશરફખાન. સળંગ 
એક સપ્તાિ સુધી નાટક ભજિાયું. રયાશંકર રાસતર ‘કૉવરક’ પાત્રો ખૂબ જ સુંદર 
રીતરે ભજિતા.

1948રાં સંસથા બંધ થઈ.

36. શ્ી નિીન સરોજ નાટક સિાજ (1929િી નિેમબર, 1931)

સિાપક : પોપટલાલ કરેસરીવસંગ શરેઠ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1929રાં િાંકાનરેર વથયરેટર, િડોદરારાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ જી. એ. િૈરાટી, કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, વિજયશંકર ભટ્ (પાછળથી પ્રકાશ 
વપકચસ્મના સૂત્રધાર), લાલશંકર િરજીિનદાસ રિરેતા.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, ‘લાખો ફુલાણી’નાં કચછી ગીતો; પંહડત 
પહરરલ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘િીરનો િટ’ (21 ઑગસટ, 1930).

ભજિેલાં નાટકો : ‘અટકંી િીર’ (15 ઑકટોબર, 1930), ‘રાજયલક્રી’ (25 હડસરેમબર, 1930), ‘લાખો 
ફુલાણી’ (21 રાચ્મ, 1931), ‘તારણિાર’ (9 જુલાઈ, 1931), ‘િીર ધિલ’ (21 ઑકટોબર, 
1931). કુલ 6 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : કચરાલાલ વશિરાર નાયક.

સંગીતકારો : િરીરજી ઉસતાદ, ઉગરચંદ રાસતર.

અમભનેતાઓ : કચરાલાલ નાયક, દાદુજી રીર, કરેશિલાલ (‘સરસિતીચંદ્ર’), બબલદાસ, સોરનાથ, 
જલરેજર, એરચ શાિ, હિંરતલાલ ‘કૉવરક’, નર્મદાશંકર, સોરનાથ, ઉરરેદ.

સ્તીપાત્રો ભજિનારા અવભનરેતાઓ : સૂરજરાર (‘સપરેવશયલ સુંદરી’), પ્રરેરશંકર, દોલત નાયક (કલા), િહરલાલ.

સમનિિેશકારો : પરેનટર રિંરદ આલર, જિાંગીરજી વરસ્તી, ખંડભુાઈ.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : િડોદરા, અરદાિાદ, રુંબઈ.

મિશેષ હકીકત : ‘અટકંી િીર’ નાટકરાં રાટિ ્રભવકતની ભાિના ગૂંથી લરેિારાં આિી િતી.

સિામતિ : નિરેમબર, 1931રાં રુંબઈરાં.
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37. શ્ી કલોલ ગુજરાતી નાટક કંપની (1929–1938)

સિાપક : છબીલદાસ દલસુખરાર નાયક, રગનલાલ વશિલાલ નાયક

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1929રાં કલોલરાં.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : 1929

ભજિેલાં નાટકો : ધાવર્મક, ઐવતિાવસક, સારાવજક, જૂનાં નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : રગનલાલ વશિલાલ નાયક.

સંગીતકાર : િારયોવનયર-િાદક : ઉરરેદરાર દલસુખ નાયક.

અમભનેતાઓ : છબીલ દલસુખ નાયક, દયાશંકર દલસુખ નાયક, રગનલાલ વશિલાલ નાયક, જ રેઠાલાલ 
વશિલાલ નાયક, લીલાધર પરસોતિર નાયક, સોરનાથ પરસોતિર નાયક, શંકરલાલ 
પ્રભુદાસ રાણીંગા, લલુભાઈ નાયક, રણછોડ વશિરાર નાયક, જોઈતારાર દલસુખ 
નાયક, દલસુખ રોિનરાર નાયક, સોરનાથ પરસોતિર નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : કલોલ, રિરેસાણા, િીસનગર, િડનગર, કડી, ઊંઝા, વસધિપુર, ગોઝાહરયા.

સિામતિ : 1938

38. શ્ી ભારત નાટક કંપની (અંદાજ ે1930િી અંદાજ ે1978)

સિાપક : િીરાલાલ દુલ્મભરાર નાયક તથા અનય ભાગીદારો

સિાપના િષ્જ અને સિળ : અંદાજ રે 1930રાં હિંરતનગરરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘આબરૂદાર’, ‘કોની દુવનયા’, ‘શૂરીલી વસંિણ’, ‘કાદુ રકરાણી’, ‘સૌભાગયિતી’, 
‘રારિાળો’, ‘સૌરાટિ ્રનો વસંિ’ તરેરજ જૂનાં નાટકો ભજવયાં.

કુલ 7 નાટકો રજૂ કયાું.

નાટ્યલેખકો : નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’, રંગળદાસ કરે. રાજપુરા, લલુભાઈ રીર.

રદગદશ્જકો : િીરાલાલ દુલ્મભરાર નાયક

સંગીતકારો : ઉસતાદ રાધિલાલ નાયક, ગુલાબદાસ નાયક, દયાશંકર નાયક.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદકો : જુગલ હકશોર, નટિર રોતીરાર નાયક, જોઈતારાર નાયક, 
બળદરેિપ્રસાદ રોતીરાર નાયક.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અવભનરેતાઓરે : બરેચર નાથ (‘સયૂું’).
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અમભનેતાઓ : િીરાલાલ નાયક, ગુલાબદાસ નાયક, દયાશંકર નાયક, જુગલદાસ રીરાંતરાર નાયક, 
ડુગંરદાસ રારચંદ્ર નાયક, ઉગરચંદ રૂળચંદ નાયક, વિઠ્લદાસ બિરેચરદાસ નાયક, 
જોઈતારાર નાયક, અરૃતલાલ નાયક, રાધિલાલ નાયક, ચીરનલાલ રૂળચંદ નાયક, 
રોતીરાર પુંજીરાર નાયક, બાબુભાઈ નાયક, રારલાલ રોિનલાલ નાયક, ઠાકોરદાસ, 
ભોળાભાઈ નાયક, ધનરેશ્વર નાયક.

અમભનેત્રીઓ : રરાબાઈ, તારાદરેિી, આશાદરેિી, ગુણિંતી.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, અરદાિાદ, સૂરત, િડોદરા, રાજકોટ, ભાિનગર, હિંરતનગર, ઈડર.

મિશેષ હકીકત : ‘નરવસંિ રિરેતા’ નાટક પ્રસંશા પામયું િતું.

સિામતિ : અંદાજ રે 1978રાં સંસથા બંધ થઈ.

39. શ્ી રણમજત નાટક સિાજ (ઑકટોબર, 1931િી 1935)

સિાપક : ધી ઑલ ઇવનડયા વથયરેટસ્મ વલવરટરેડના રૅનરેવજગં હડરરેકટર શંકરલાલ રવણશંકર, ગોવિંદજી.

વ્યિસિાપક : શંભુપ્રસાદ દયાશંકર િસનજી િકીલ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : ઑકટોબર 1931, રાજકોટિાં.

નાટ્યલેખકો : રવણલાલ ‘પાગલ’, હકશોરદાન, એસ. એર. જોશી.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘િિરેરનો ભોગ’ (21 નિરેમબર, 1931) ભાિનગરરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘વસધિ સમ્ાટ’ (હડસરેમબર, 1931), ‘શ્ી રણદરેિી’ (હિંદી), (4 જૂન, 1932), ‘િીર યુિક’ 
(સપટરેમબર, 1932), ‘ગીરનો અરીર ઉફદે કાદરબક્ષ રકરાણી’ (1933), ‘વિવધનો િાંક’ (17 
ઑગસટ, 1933), ‘િીર રારિાળો’ (4 નિરેમબર, 1933), ‘િનટરિાળી’ (31 જનયુઆરી, 
1934), દોવષત કોણ ?’ (18 ફરેબ્ુઆરી, 1935), ‘તલિારની ધારરે ’ (1 જુલાઈ, 1935), 
‘િીર રોખડાજી’ (1 નિરેમબર, 1935).

કુલ 11 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : રવતલાલ લલુભાઈ નાયક, શંભુપ્રસાદ દયાશંકર િકીલ.

સંગીતકાર : રાસતર ઉગરચંદ નાયક.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : છગનલાલ રરેિાશંકર રિરેતા; તબલચી : રરેિાશંકર ઉસતાદ.

અમભનેતાઓ : રવતલાલ નાયક, િનરાળીદાસ, ભોગીલાલ (રાલતી), ભોગીલાલ (‘ઑલફ્રેડ’), 
જુસબભાઈ, નારણદાસ, જટાશંકર, ચૂનીલાલ નાયક, શાિકશા, અલીદાદન, નાથાલાલ 
‘કૉવરક’.
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સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : પરસોતિર ‘કાવનત’, જરનાદાસ, વશિલાલ ‘િોથલ’, ગણપત નાયક, બાબુ 
નાયક.

અમભનેત્રીઓ : રોતીબાઈ, વનર્મળા, સનરેિલતા, દુલારી, સુલોચના, આશા.

સમનિિેશકારો : પરેનટર ચૂનીલાલ, પરેનટર અરૃતલાલ.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રાજકોટ, જરનગર, ભાિનગર, જૂનાગઢ, પોરબંદર, રુંબઈ, સૂરત, િડોદરા, િલસાડ.

મિશેષ હકીકત : ખયાતનાર અવભનરેત્રી રોતીબાઈની શરૂઆત પ્રથર રયાશંકર રરેિાશંકર રાસતરની 
સોિર નાટક સરાજથી અનરે પછી આ સંસથાથી થઈ.

સિામતિ : 1935 ધોરાજી (સૌરાટિ ્ર) ખાતરે.

40. શ્ી ગુજરાત કલાિંરદર (ઑકટોબર, 1932િી જૂન, 1933)

સિાપક : જરનાદાસ રોરારજી સંપટ ઉફદે કવિ જરન.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1932, સૂય્મપ્રકાશ વથયરેટર, સૂરત.

નાટ્યલેખક : કવિ જરન.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘નિું નરે જૂનું’ (27 ઑકટોબર, 1932).

ભજિેલાં નાટકો : ‘સંિાદી સૂર’ (16 નિરેમબર, 1932), ‘કૉલરેવજયન’ (29 હડસરેમબર, 1932), ‘િાસનાનાં 
િિરેણ’ (રાચ્મ, 1933), ‘િીસરી સદી’ (વત્રઅંકી) (એવપ્રલ, 1933).

કુલ 5 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : કવિ જરન

સંગીતકાર : રોિન જૂવનયર

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : નરોતિર અનરે ભોગીલાલ.

અમભનેતાઓ : બાલુભાઈ પટરેલ, ચૂનીલાલ જીિરાર નાયક (‘કીવત્મકુરાર’), લાલજી નંદા દરેસાઈ, લાલજી.

સ્તી-પાત્રો ભજિનારા અવભનરેતાઓ : અરૃત ‘જોખર’, િીરાલાલ, નરોતિર, છગનલાલ (કડી), ચંપકલાલા.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : સૂરત, અરદાિાદ, ભાિનગર.

મિશેષ હકીકત : ચલવચત્રોની સારરે ટકી રિરેિા રાટરે ચલવચત્રોની હટહકટોના ભાિરાં જ રાત્ર બરે-અઢી 
કલાકરાં ભજિી શકાય એિી બરે-અંકી 5–6 પાત્રોિાળી નાહટકાઓ લખી – ભજિિાની 
પ્રથા શરૂ કરી. આ નાહટકાઓ સાદા સવનિિરેશ સાથરે રજૂ કરિારાં આિી. ગુજરાતી 
વયિસાયી રંગભૂવર પર બરે-અંકી નાહટકા રજૂ કરિાનો યશ કવિ જરનના ફાળરે જય છરે.

સિામતિ : જૂન 1933, રાજકોટરાં.
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41. શ્ીકાન્ત નાટક સિાજ (1933િી જાન્્યુઆરી, 1934)

સિાપક : લાલભાઈ પોપટલાલ શરેઠ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1933રાં લક્રીપ્રતાપ વથયરેટર, િડોદરારાં.

વ્યિસિાપક : જરનાદાસ િલભરાર ભટ્

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘કનયાદાન’ (રરે, 1933).

નાટ્યલેખકો : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, દરેિદતિ તારકસ, કવિ જી. એ. િૈરાટી.

ગીતકાર : કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્.

ભજિેલાં નાટકો : ‘રાજકુરારી’ (‘કૃષ્ણા’) (12 ઑકટોબર, 1933), ‘પુષ્પિાર અનરે ડકંાવનશાન’ (30 
હડસરેમબર, 1933).

કુલ 3 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : રૂળચંદ ‘રારા’, ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’.

સંગીતકારો : રૂળચંદ ‘રારા’, બાપુલાલ, ડુગંરભાઈ નાયક.

અમભનેતાઓ : ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’, રૂળજી ખુશાલ નાયક, કચરાલાલ વશિરાર નાયક, બબલદાસ 
ભોજક, હિંરતલાલ િહરશંકર ‘કૉવરક’, િસંત નાયક, વિઠ્લ રણછોડ, સૂરજરાર 
‘સપરેવશયલ સુંદરી’, દોલત નાયક, છબીલદાસ નાયક, જલ સરદાર, છોટ ુનાયક ‘તોરલ’, 
બળદરેિ નાયક, પ્રરેરશંકર.

સમનિિેશકાર : પરેનટર અરૃતલાલ નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : િડોદરા, અરદાિાદ, સૂરત, રુંબઈ.

મિશેષ હકીકત : ‘કનયાદાન’ નાટકરાં ‘કલા’ના પાત્રરાં સુરધુર કંઠથી ગીતો ગાયાં તરેથી દોલત નાયક 
રંગરંચ પર દોલત નાયક ‘કલા’ તરીકરે ઓળખાયા.

સિામતિ : જનયુઆરી, 1934રાં, રુંબઈરાં.

42. શ્ી ભમકતમિજ્ય નાટક સિાજ (સ્પટેમબર, 1933િી જાન્્ુયઆરી, 1935)

સિાપક : ગણપતલાલ ડી. કૉનટ્રાકટર

વ્યિસિાપક : પરસોતિર ઈશ્વરભાઈ અરીન

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1933 લક્રીકાંત વથયરેટર, સૂરતરાં.
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નાટ્યલેખકો : રારજીભાઈ નાગરદાસ પ્રણારી, કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્, 
નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રિારાટિ ્ર કરેસરી’ (16 ઑકટોબર, 1933).

ભજિેલાં નાટકો : ‘િીર જયવસંિ’ (9 હડસરેમબર, 1933), ‘સતિાનો લોભ’ (17 જનયુઆરી, 1934), 
‘વિજયનાદ’ (રાચ્મ, 1934), ‘પુણયપ્રભાિ’ (1934). કુલ 5 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : ચીરનલાલ ‘બાદશાિ’, વિઠ્લદાસ ભોજક.

અમભનેતાઓ : કરેશિલાલ ‘સરસિતીચંદ્ર’, વિઠ્લદાસ ભોજક, ઝિરેરચંદ કોઠારી, રૂળજી ખુશાલ નાયક, 
ફતુજી રારિાડી, ભગિાનદાસ ‘સંગીતરતન’, જલ સરદાર.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : અંબાલાલ ‘ચાંદબી’, રૂળચંદ, ડાહ્ાલાલ, જયંતી, દલસુખ, બિરેચર, રા. 
કુબરેર ‘સુલોચના’, દોલત નાયક ‘કલા’.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : સૂરત, િડોદરા, રુંબઈ.

મિશેષ હકીકત : રાત્ર 18 હદિસરાં ઘણા ઓછા સરયરાં નાટક તૈયાર કરિા બદલ સંસથાના રાવલકરે 
હદગદશ્મક વિઠ્લદાસ ભોજકનરે સોનાનો ચંદ્રક આપયો િતો.

સિામતિ : 1935ના જનયુઆરીની આખરરાં સૂરતરાં.

43. શ્ી સ્યાજીમિજ્ય નાટક સિાજ (1933િી 1966)

સિાપકો : અંબાલાલ િીરચંદ નાયક, વત્રભુિનદાસ િીરચંદ નાયક.

વ્યિસિાપક : રુધાલાલ નાયક

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1933રાં.

લેખકો : અંબાલાલ િીરચંદ નાયક, કવિ કાંવતલાલ રિરેતા.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘અશોક’ 1935રાં.

ભજિેલાં નાટકો : અનય સંસથાઓનાં જૂનાં નાટકો ભજવયાં પછી ‘ભકત પૂરણ’ (1935), ‘સમ્ાટ અશોક’ 
(28 સપટરેમબર, 1935), ‘પાિાગઢનો પ્રલય’ (1937), ‘િીર બાિાિાળો’, ‘જોગી ખુરાણ’ 
(1938), ‘સંત રીરાં’ (1943), ‘સુભાષ બોઝ’ (1950), ‘રિેંદી રંગ લાગયો’ (1964), 
‘લયલા રજનૂ’, ‘શીરીં–ફરિાદ’ (ઉદૂ્મ નાટકો) તથા ‘શ્ીરતી રંજરી’ (હિંદી), ‘િહરશ્ંદ્ર’ 
(હિંદી). કુલ 8 નાટકો રજૂ કયાું.
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અંબાલાલ િીરચંદ નાયક

રદગદશ્જક : અંબાલાલ િીરચંદ નાયક

સંગીતકારો : િારયોવનયર-િાદકો : િરગોવિંદદાસ નાયક, છબીલદાસ રગનલાલ નાયક, દલસુખ 
નાયક.

અમભનેતાઓ : અંબાલાલ િીરચંદ નાયક, વત્રભુિનદાસ િીરચંદ નાયક, ડાહ્ાલાલ વશિરાર ‘સંત’, 
પોપટલાલ પ્રરેરચંદ નાયક, ખોડીદાસ વગરધર નાયક, ચીરનલાલ કરેશિલાલ નાયક, 
ડાહ્ાલાલ રુગાલાલ નાયક, ડાહ્ાલાલ ગંગારાર નાયક, જયસુખલાલ ગંગારાર 
નાયક, શાવનતલાલ રૂળચંદ નાયક, નારણદાસ પ્રરેરચંદ નાયક, અરૃતલાલ પ્રરેરચંદ 
નાયક, સોરનાથ પ્રરેરચંદ નાયક, બાપુલાલ ખરેરચંદ નાયક, રારલાલ લક્રીરાર નાયક, 
જોઈતારાર દલસુખ નાયક, કાવનતલાલ નાયક, ચંદ્રરોિન વત્રભુિનદાસ નાયક.

અમભનેત્રીઓ : શયારાબાઈ, શરીર રાણી, જોિરાબાઈ, રરાબાઈ, સગુણા, સહરતા, વનરુપરા િાડા, 
વનર્મળા ઘહડયાળી અરુણા, અખતરી રિરેરિાન (‘રજનૂ’).

સમનિિેશકારો : પરેનટર ખરેરચંદ નાયક, બાપુલાલ ખરેરચંદ નાયક, અંબાલાલ િીરચંદ નાયક, ખોડીદાસ 
વગરધર નાયક.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : નિસારી, ભરૂચ, અંકલરેશ્વર, પાટણ, િીસનગર, િડનગર, ઊંઝા, રિરેસાણા, સૂરત.

મિશેષ હકીકત : ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની નાટ્યસંસથાઓરાં જુદી તરી આિતી સંસથા. કલાકારો 
કનૈયાલાલ રુનશી, રરણલાલ િ. દરેસાઈ, કવિ કલાપી, રિીનદ્રનાથ ટાગોર િગરેરરે  
સાહિતયકારોનાં પુસતકોનું િાચન-રનન કરતા િતા. દરરોજ સાંજ રે બધા જ કલાકારો 1 
કલાક સાથરે બરેસીનરે સાહિતયની ચચા્મ કરતા. સંસથાના બધા જ કલાકારો ખાદી પિરેરતા 
િતા અનરે વનયવરત રેં હટયો કાતતા િતા.
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અંબાલાલ નાયક તથા વત્રભુિનદાસ નાયકનરે ઉતિર અવભનય બદલ ઘણં સનરાન 
સાંપડ્ું િતું.

સિામતિ : 1966રાં.

44. શ્ી સૌરાષ્ ્ર નાટ્યકલા સિાજ (1934િી 1936)

સિાપક : શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીના સિકારથી કવિ જરન.

વ્યિસિાપક : શંભુપ્રસાદ દયાશંકર િકીલ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1934 જૂનાગઢરાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ જરન, પ્રતાપ ટી. છાયા.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘કાળી િાદળી’ (1934), જૂનાગઢરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘રસના રાસ’, ‘ગુનરેગાર’ (1934), ‘વભક્ષુકબાબા’ (ફરેબ્ુઆરી, 1935), ‘તલિારની ધારરે ’, 
‘રકરાણનો વસંિ’ (1935), ‘જુલરના વસંિાસન’ (1936). કુલ 7 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : કવિ જરન

સંગીતકાર : રવતલાલ નાયક (િડનગર), કવિ જરન, અબદુલ કાળુ રીર ‘ભગત’.

અમભનેતાઓ : લાલજી નંદા દરેસાઈ, બાલુભાઈ પટરેલ, બબલદાસ ‘ચાલથી’, ચીરનલાલ પ્રભાશંકર નાયક, 
િરગોવિંદ ભૈયાજી, રવતલાલ નાયક, અલારખા રીર, રૂળશંકર નાયક, ડૉકટર.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : અરૃત ‘જોખર’, ચંપકલાલા, ભોગીલાલ નાયક, િાસુદરેિ, શંકર, વશિલાલ 
‘િોથલ’.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : જૂનાગઢ, ભાિનગર, અરદાિાદ, સૂરત, ખંભાત, નહડયાદ, રાજકોટ, કરાંચી, પોરબંદર, 
રુંબઈ.

મિશેષ હકીકત : ચલવચત્રોનાં વથયરેટરોની હટહકટોના ભાિથી નાટકો રજૂ કયાું. અનય નાટ્યસંસથાઓ કરતાં 
નિતર શૈલીથી નાટકો રજૂ કરિાથી વશવક્ષત િગ્મરાં તરેનાં નાટકો લોકવપ્રય થયાં િતાં.

સિામતિ : આવથ્મક સંકડારણના કારણરે 25 રરે, 1936ના રોજ રુંબઈરાં.

45. શ્ી રહન્દ નાટક સંઘ (ઑકટોબર, 1935િી સ્પટેમબર, 1937)

સિાપક : આણંદજી ભગિાનજી પંડ્ા (‘કાહઠયાિાડી કબૂતર’), કરેશિલાલ (‘કપાતર’), રાઘિજી 
વશિશંકર જોશી, છબીલદાસ અનરે શારળજી િગરેરરે  કલાકારોના સિકારથી.

વ્યિસિાપક : કવિ ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી (‘કવિ રિાજન’).
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સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1935રાં બાલીિાલા ગ્ાનડ વથયરેટર, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : ઉતિરચંદ દોશી (‘કવિ રિાજન’), નરભરેરાર ભુરાભાઈ પાંધી, રંગળદાસ કરે. રાજપુરા.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા.

પ્રિિ પ્ર્યોગ : ‘િાલો નારરેરી’ (31 ઑકટોબર, 1935), ‘વિવધના લરેખ’ (30 જનયુઆરી, 1936), 

‘અરરજી દીિાન’ (16 એવપ્રલ, 1936), ‘જીિનસંગ્ાર’ (નિરેમબર, 1936). કુલ 5 નાટકો 

રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : રાઘિજી વશિશંકર જોશી.

સંગીતકારો : આણંદજી પંડ્ા, ફતુજી રારિાડી.

અમભનેતાઓ : રાઘિજી જોશી, આણંદજી (‘કબૂતર’), કરેશિલાલ (‘કપાતર’), રોિન ઠક્ર, િલીરિંરદ, 

છબીલદાસ, જલરેજર, અબદુલ રિરેરાન કાબુલી, રાણીદાન, ભોજુદાન, નર્મદાશંકર 

‘રાદન સટાર’, વત્રકરલાલ, રવતલાલ નાયક (‘રૉયલ ફરેઇર’).

અમભનેત્રીઓ : વરસ એરરરેલીન (ચલવચત્રની તાહરકા), િીરાસુંદરી (પ્રખયાત ગાવયકા), બાલાસુંદરી, 

(પ્રખયાત ગાવયકા) વરસ રંભા, વરસ સલારતબાઈ.

સમનિિેશકારો : પરેનટર રિંરદ આલર.

ન્ત્ય : રાણીદાન.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, નિસારી, િડોદરા, ખંભાત, નહડયાદ, અરદાિાદ, રાજકોટ, ભાિનગર, 

પાવલતાણા.

સિામતિ : 1937ના સપટરેમબરની આખરરાં પાવલતાણારાં.

46. શ્ી શમકત નાટક સિાજ (1937િી 1938)

સિાપકો : સોરનાથ (‘કલયાણી’), બબલદાસ ભોજક, રા. શવન, ડાહ્ાલાલ િરજીિન ભોજક, 

વિઠ્લદાસ ભોજક, અંબાલાલ પંહડત, અંબાલાલ (‘ચાંદબી’) ભાગીદારો.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1937રાં ધોરાજી(સૌરાટિ ્ર)રાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ જી. એ. િૈરાટી, કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, ઉતિરચંદ દોશી (કવિ રિાજન), 

નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સરાજના કંટક’, 1937.
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ભજિેલાં નાટકો : ‘બળિાખોર’, ‘સુખી કુટુબં’, ‘શત્રુ કરે વરત્ર ?’, ‘અંધારી હદશા’, ‘સરાજનો શત્રુ’, 
‘ગાદીતયાગ’, ‘હિનદુ સરાજ’. કુલ 8 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : વિઠ્લદાસ ભોજક

સંગીતકાર : ડાહ્ાલાલ િરજીિન ભોજક

અમભનેતાઓ : વિઠ્લદાસ ભોજક, બબલદાસ ભોજક, શવન રાસતર, સોરનાથ (‘કલયાણી’), અંબાલાલ 
(‘ચાંદબી’).

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : ભાિનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, સુરરે નદ્રનગર.

સિામતિ : 1938રાં સંસથા બંધ પડી.

47. શ્ી જ્યોમત નાટ્યિંરદર (સ્પટેમબર, 1938િી ઑકટોબર, 1938)

સિાપક : કવિ જરન

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1938 મિજ્યરંગ મિ્યેટર ભાિનગરિાં.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘જનરદાતા’ (સપટરેમબર, 1938), ભાિનગર.

નાટ્યલેખકો : કવિ જરન, રંગળદાસ કરે. રાજપુરા.

ભજિેલાં નાટકો : ‘કુદરતનો કરેદી’ (ઑકટોબર, 1938). કુલ 2 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : કવિ જરન

સંગીતકાર : કવિ જરન

અમભનેતાઓ : હિંરતલાલ ‘કૉવરક’, િાસુદરેિ નાયક, ચીરનલાલ પ્રભાશંકર નાયક, ડૉકટર.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : ભાિનગર.

સિામતિ : ઑકટોબર 1938, ભાિનગરરાં.

48. શ્ી લક્િીકાન્ત નાટક સિાજ – 2 (જુલાઈ, 1939િી 1940)

સિાપક : ચંદુલાલ ભગિાનદાસ રપારા.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : જુલાઈ, 1939, િડોદરારાં.
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નાટ્યલેખકો : રવણલાલ ‘પાગલ’, બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા.

ગીતકાર : જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘િારસદાર’ 1939રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘પુણયપ્રભાિ’ (31 ઑગસટ, 1939), ‘િગર િાંકરે’ (25 જુલાઈ, 1940). કુલ 2 નાટકો 
રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : વત્રકર ‘સુરવભ’, અશરફખાન.

અમભનેતાઓ : અશરફખાન, વત્રકર ‘સુરવભ’, અલી દાદન, ચીરન ‘ચકુડો’, ભિાનીશંકર ઠાકર, 
અબદુલ શકુર, ધનજીશા, શંકર.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : વત્રકર ‘સુરવભ’, શંકર.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : િડોદરા, આણંદ, કપડિંજ.

સિામતિ : 1940રાં સંસથા નહડયાદરાં બંધ પડી.

49. શ્ી ઉદ્ય નાટક સિાજ (રડસેમબર, 1939િી 1940)

સિાપક : િકરીચંદ જસાણી, વ્રજલાલ રિરેતા, રૂળરાજ કાપહડયા, સી. એલ. સોની અનરે કવિ 
જરનના સિકારથી સંસથા શરૂ થઈ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1939રાં િાંકાનરેર વથયરેટર િડોદરારાં.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘અધૂરાં અરૃત’ 23 હડસરેમબર, 1939ના રોજ ભજિાયું. તરેનું ઉદઘાટન રરણલાલ 
િસંતલાલ દરેસાઈએ કયુું િતું.

નાટ્યલેખક : કવિ જરન

ભજિેલાં નાટકો : ‘પ્રણય રંથન’ (જનયુઆરી, 1940). કુલ 2 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : કવિ જરન

સંગીતકાર : કવિ જરન

અમભનેતાઓ : હિંરતલાલ ‘કૉવરક’, કાશીનાથ, કરલરેશ ઠાકર, ડૉકટર, ભીરજીભાઈ, રરરેશ વયાસ.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : ભોળાનાથ, િાસુદરેિ નાયક.

અમભનેત્રીઓ : લતાદરેિી, રાલતી.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : િડોદરા.

સિામતિ : 1940રાં, િડોદરારાં.
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50. શ્ી ચેતન નાટક સિાજ (1940િી નિેમબર, 1949)

સિાપક : ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક (‘ચકુડો’)

વ્યિસિાપક : રયાશંકર રરેિાશંકર રિરેતા ‘રાસતર’.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1940

નાટ્યલેખકો : દારોદર સાંગાણી, ચીરનલાલ એર. ભોજક, કાવનતલાલ જગજીિન રિરેતા ‘કાવનત 
કવિ’.

ગીતકારો : રરેિાશંકર છબીલદાસ નાયક, ભિાનીશંકર ઠાકર, કવિ હકશોર િરેદ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘કોની લક્રી’ 1940, અરરરેલીરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘કુટુબં કાજ રે’ (1940), ‘ઘરસંસાર’ (1 નિરેમબર, 1942), ‘કુળની લાજ’ (9 નિરેમબર, 
1942), ‘ભિના સોદા’ (1 નિરેમબર, 1943), ‘રાજ સૌભાગય’ (19 જનયુઆરી, 1944), 
‘વશિ-પાિ્મતી’ (19 જનયુઆરી, 1944), ‘ભવકત’ (20 રરે, 1944), ‘કર્મિીર પ્રતાપ’ 
(22 નિરેમબર, 1944), ‘સતી સુકનયા’ (11 જનયુઆરી, 1945), ‘રાજ િહરશ્ંદ્ર’ (30 
રરે, 1945), ‘કુરકુર પગલરે’ (16 ઑકટોબર, 1945), ‘રાણકદરેિી’ (1946), ‘સૂરજની 
સાખરે’ (4 જનયુઆરી, 1947), ‘રારદુિાઈ’ (3 રરે, 1947), ‘સોરઠપવત’, ‘િીપો ખુરાણ’ 
(1947), ‘કુદરતનરે ખોળરે’ (જુલાઈ, 1948), ‘સંત કસોટી યાનરે સુરદાસ’ (1948), 
‘સુભાષ બોઝ’ (1949). કુલ 20 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : સૂરજરાર નાયક (‘સપરેવશયલ સુંદરી’), શંકરલાલ નાયક (‘કૉલરેજગલ્મ’).

સંગીતકારો : ડાહ્ાલાલ િરજીિન ભોજક, ચીરનલાલ એર. ભોજક.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : લાલજી વશિશંકર જોશી; તબલાં : રિાસુખરાર ટી. ભોજક, 
નથુરાર ઉસતાદ; હફડલ : રોરારી; કલૅહરયોનરેટ : નૂરરિંરદ.

અમભનેતાઓ : ચીરનલાલ ભોજક, બાપાલાલ, રોિન ઠક્ર, ભિાનીશંકર ઠાકર, વશિલાલ, જગનિાથ, 
રૂળશંકર રિરેતા, દલસુખરાર ભોજક ગિૈયા, સૂરજરાર નાયક (‘સપરેવશયલ સુંદરી’), 
વબવપન રિરેતા, ચીરનલાલ રારિાડી, કણથીદાન, િહરલાલ પંડ્ા, રરણ પંડ્ા, રરેિાશંકર 
છબીલદાસ નાયક, અશરફખાન, ગોરધન રારિાડી, વિઠ્લદાસ ભોજક, પ્રાણસુખ 
(‘એડીપોલો’).

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર પ્રભાશંકર ‘બુલબુલ’, વશિલાલ ‘િોથલ’, શંકરલાલ નાયક ‘કૉલરેજગલ્મ’, ચીરન 
‘સંજય’, સોરનાથ

અમભનેતાઓ : ‘કલયાણી’, બળદરેિ નાયક.

અમભનેત્રીઓ : પ્રરેવરલા, કરળાબાઈ કણા્મટકી, િીરાબાઈ, રુશતરી, કાનતાકુરારી, ઇનદુ, િતસલા, 
િીણાકુરારી.

સમનિિેશકારો : દશરથલાલ નાયક, ચીરનલાલ પી. નાયક.
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ભજિણીનાં કેન્દ્ર : અરરરેલી, જરનગર, રાજકોટ, રોરબી, ગોંડલ, ધોરાજી, જૂનાગઢ, પોરબંદર, િરેરાિળ, 
અરદાિાદ, િડોદરા, રુંબઈ.

સિામતિ : નિરેમબર 1949રાં રુંબઈરાં બંધ થઈ.

51. શ્ી કિળાકાન્ત નાટક સિાજ (જૂન, 1940િી સ્પટેમબર, 1940)

સિાપક : કરેટલાક જૂના કલાકારોના સિકારથી સંસથા શરૂ થઈ.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1940, રુંબઈ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રખરે ભૂલતા’ (21 જુલાઈ, 1940). 1 નાટક રજૂ કયુું.

નાટ્યલેખક : કવિ જરન

રદગદશ્જક : કવિ જરન

અમભનેતાઓ : ચંપકલાલા, કાશીનાથ, ડૉકટર, હિંરતલાલ િહરશંકર ‘કૉવરક’, ભીરજીભાઈ, ચીરનલાલ, 
બાબુ રાજ રે, રનુ ભટ્.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતાઓ : અરૃત જની, દોલત નાયક ‘કલા’.

અમભનેત્રીઓ : લતાદરેિી, રાલતી, સરસિતીબાઈ.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : રુંબઈ.

સિામતિ : સપટરેમબર, 1940, રુંબઈરાં.

52. પ્રભાત કલાિંડળ (1941િી 1948)

સિાપક : િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1941રાં ગરેઈટી વથયરેટર, જરનગરરાં.

નાટ્યલેખકો : િહરભાઈ ભટ્, રંગળદાસ કરે. રાજપુરા, િરેરુભાઈ ભટ્.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સુિણ્મ-પ્રભાત’ (16 જનયુઆરી, 1941).

ભજિેલાં નાટકો : ‘નરવસંિ ભગત યાનરે સોરઠનો સંત’, ‘બાળભકત ધ્ુિકુરાર’ (1941), ‘આશા થાનરે 

યુિાન’ (25 જુલાઈ, 1942), ‘સમ્ાટ અશોક યાનરે વિજય’ (18 ઑકટોબર, 1942), 

‘લિકુશ’ (ઑગસટ, 1942), ‘અવનરુધિ-ઉષા યાનરે અિતાર’ (નિરેમબર, 1944), ‘ફરજ 

યાનરે ભાઈબીજ’ (1945), ‘રાણકદરેિી’ (15 ફરેબ્ુઆરી, 1947), ‘શરેણી વિજણંદ’ (20 

જૂન, 1947), ‘રા’નિઘણ’ (5 જુલાઈ, 1947), ‘રણદુંદુવભ યાનરે જય સૌરાટિ ્ર’ (24 

નિરેમબર, 1947), ‘સતી પાિ્મતી’ (7 હડસરેમબર, 1947), ‘જુગારી’ (3 જનયુઆરી, 

1948), ‘સંત સુરદાસ’ (10 ફરેબ્ુઆરી, 1948), ‘અલખ વનરંજન યાનરે ભતૃ્મિહર’ (13 

એવપ્રલ, 1948). કુલ 16 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : િહરભાઈ ભટ્, િરેરુભાઈ ભટ્.
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પ્રભાત કલા રંડળ સંસથાનું કલાિૃંદ

સંગીતકાર : િહરભાઈ ભટ્, અલારખા આદર રીર.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : પરસોતિર નાયક, અલારખા આદર રીર; તબલચીઓ : રરેિાશંકર 
ભાઈચંદ નાયક, અરૃતલાલ ચરેલારાર નાયક; હફડલ : રૂળશંકર આચાય્મ.

અમભનેતાઓ : િહરભાઈ ભટ્, સૂરજરાર િનરાળી ‘સપરેવશયલ સુંદરી’, ભાનુપ્રસાદ લાલા, િસનજી, 
નાથાલાલ, નૂરરિંરદ રારાદ અજબ ‘નુકાદરેિ’, ઇબ્ાિીર, િરેરુભાઈ ભટ્, િલીરિંરદ, 
કાસર (નાનો).

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા : િહરલાલ નાયક ‘સીતા’, જરનાદાસ, પ્રાણસુખ નાયક (‘કૉવરક’), વશિલાલ ‘િોથલ’, 
જયસુખ,

અમભનેતાઓ નર્મદાશંકર પ્રાણશંકર.

સમનિિેશકારો : કાનજીભાઈ એસ. સોલંકી, િીરજીભાઈ એસ. સોલંકી, બાબુ સોલંકી.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : પોરબંદર, રોરબી, િાંકાનરેર, િઢિાણ કૅમપ, ભાિનગર, રિુિા.

મિશેષ હકીકત : 1942રાં િહરભાઈ ભટ્ના ‘લિકુશ’ નાટકના સળંગ 300 પ્રયોગ; સળંગ આટલા બધા 
પ્રયોગો થયા પછી બીજં નાટકો રજૂ થયાં િતાં. ‘લિકુશ’ નાટક ફરીથી ભજિાયું તયારરે  
1945રાં તરેના સળંગ 115 પ્રયોગ થયા.
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‘લિ-કુશ’ નાટકનું એક દૃશય

‘લિકુશ’ નાટકરાં િહરલાલ નાયકરે ‘સીતા’ની ભૂવરકા સુંદર રીતરે ભજિી એથી તરેઓ 
િહરલાલ ‘સીતા’ તરીકરે ઓળખાયા.

1948રાં સંસથાનરે વલવરટરેડનું સિરૂપ અપાયું િતું.

હરરભાઈ િમણશંકર ભટ્ટ 

પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીના રાવલક રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ના રોટા 

પુત્ર તરીકરે એરનો ઉછરેર રંગભૂવરના િાતાિરણરાં થયો અનરે નાટ્યકલાના સંસકારો 

પણ વપતા તરફથી િારસારાં જ રળી રહ્ા. વપતાની સંસથારાં નાટકો લખયાં, સંગીત 

આપયું, હદગદશ્મન કયુું તરેરજ અવભનય કયયો. આર રંગભૂવરનાં વિવિધ પાસાંની 

જણકારી રરેળવયા પછી 1941ના જનયુઆરીરાં જરનગરના ગરેઈટી વથયરેટરરાં પોતાની 

રાવલકીની ‘પ્રભાત કળા રંડળ’ની સથાપના કરી. વચત્રજગતની અનરે ઉદૂ્મ રંગરંચની 

પ્રખયાત અવભનરેત્રી રવણ સાથરે લગ્નથી જોડાયા. પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથારાં 

નાટકો લખયાં, સંગીત આપયું, હદગદશ્મન કયુું અનરે અવભનય આપયો.

સરાવપ્ત : 1948રાં ભાિનગરરાં.

53. શ્ી મિજ્ય નાટક કંપની (પાંચોટ) (1941િી 1988)

સિાપક : દયાશંકર છબીલદાસ પાંચોહટયા (દયાશંકર ઉસતાદ).

વ્યિસિાપકો : વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયા અનરે િાસુદરેિ દયાશંકર પાંચોહટયા.
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સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1941રાં.

નાટ્યલેખકો : દારુ સાંગાણી, િરેરુભાઈ ભટ્.

ભજિેલાં નાટકો : જૂનાં ઐવતિાવસક, સારાવજક, ધાવર્મક નાટકો ભજવયાં. ‘ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું’ (2 
નિરેમબર, 1955), ‘શરેણી વિજણંદ’ (1960), ‘ભણરેલો ખૂની’ (1973), ‘રૂડીનું વયાજ’. 
કુલ 4 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : અંબાલાલ િીરચંદ નાયક, ખોડીદાસ વગરધર નાયક.

સહરદગદશ્જક : બાપુલાલ ખરેરચંદ નાયક.

સંગીતકારો : િારયોવનયર-િાદકો : ડાહ્ાલાલ િરજીિન ભોજક, કાસર સુલરેરાન રીર, િાજીભાઈ 
રીર, રિંરદિુસરેન રીર, રુબારક રીર, ધુળાભાઈ રીર; તબલાં : દયાશંકર ઉસતાદ, 
નથુરાર ઉસતાદ, કવિ તરેજભાઈ રીર.

અમભનેતાઓ : અંબાલાલ િીરચંદ નાયક, વત્રભુિનદાસ િીરચંદ નાયક, ખોડીદાસ વગરધર નાયક, 
ચંદ્રરોિન વત્રભુિનદાસ નાયક, જટાશંકર છબીલદાસ નાયક, વચરનલાલ કરેશિલાલ 
નાયક, બાપુલાલ ખરેરચંદ નાયક, જગનિાથ ભગિાન નાયક, િહરલાલ છબીલદાસ 
નાયક, રરેિાશંકર છબીલદાસ નાયક, બાબુલાલ છબીલદાસ નાયક, કવિ તરેજભાઈ 
રીર, કવિ ધીરરે નદ્ર તરેજભાઈ રીર, પોપટલાલ પ્રરેરચંદ નાયક, લલુભાઈ અરુલખ 
નાયક, ભગિાનદાસ િીરચંદ નાયક, ગણપત બળદરેિ નાયક, અરવિંદ પ્રભાશંકર, 
પ્રિલાદ રોિન નાયક, ડાહ્ાલાલ વશિરાર સંત, અંબાલાલ ‘ચાંદબી’, સૂરજરાર 
િનરાળી નાયક ‘સપરેવશયલ સુંદરી’, ભીખુ જીલુ રીર ‘લક્રી’, કનુજી રોદુજી રીર, 
ગુલાબવસંિ રારવસંિ િાડા, રનસુખ ઉસતાદ ગોંડવલયા, ગુણિંત જોશી, બાલાભાઈ 
રીર ‘રજનૂ’, કનુ ગઢિી, વશિલાલ ગઢિી, રરરેશકુરાર વ્રજલાલ પાંચોહટયા, રારિાડી 
રોતીલાલ બંસીલાલ, છનિાલાલ પટરેલ, રુનશીજી, અલારખા રીર, કનુભાઈ ખીરજી 
પંડ્ા, પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’. રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્.

  

વ્રજલાલ પાંચોહટયા                િાસુદરેિ પાંચોહટયા
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અમભનેત્રીઓ : સવિતા અરવિંદ રિરેતા, સુહફયા રુનશીજી, શયદા રુનશીજી, લીલાિતી નારણદાસ, 
વસરતા બલસારા, વનરુપરા ગુલાબવસંિ િાડા, ભાિના રાજુ પટરેલ, ફૂલકુરારી 
ડાહ્ાલાલ, રાણી ઇનદુરતી ભગિાનદાસ, કરળાબાઈ કણા્મટકી, િાસંતીબાનુ, અખતરી 
રિરેરિાન ‘રજનૂ’, સરોજ રરેરારણ, પારૂ રનસુખ ગોંડવલયા, નાઝ ચૌધરી, સુલોચના 
રોતીલાલ, યાસરીનબાનુ, ઉષારાણી પાઠક, રરાબાઈ, સહરતા કરે. દીિાન, પારૂ િસરુખ 
ભટ્, ચંદ્રકાનતા, બાલહકસન, પ્રરેરલતા િીરરેનકુરાર, કલરપ્રભા રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્, 
કરળાબાઈ ‘કૉવરક’, પ્રભારાણી, ભાનુરતી, નીલર, ગાયત્રી, સાધના, જયશ્ી કાપડી.

સમનિિેશકારો : ખરેરચંદ નાયક, બાપુલાલ ખરેરચંદ નાયક, હકશોર નારણદાસ.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : રિરેસાણા, ઊંઝા, વસધિપુર, પાટણ, િીસનગર, કલોલ, અરદાિાદ, સૂરત, પાલનપુર, 
ભરૂચ, પાવલતાણા, રાંડિી (કચછ).

મિશેષ હકીકત : રાટિ ્રીય, સારાવજક અનરે ધાવર્મક કાયયોરાં નાટકો દ્ારા ફાળો આપયો.

ગુજરાત સંગીત-નાટક અકાદરી યોવજત ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર નાટ્ય 
િરીફાઈરાં ‘રૂપકુરારી’ નાટક વિજ રેતા નીિડ્ું.

અરદાિાદરાં તતકાલીન રુખય રંત્રી શ્ી હિતરેનદ્રભાઈ દરેસાઈએ ‘અવધકારી’ નાટક જોઈ 
અવભનંદન આપયાં િતાં.

‘શરેણી વિજણંદ’ નાટકરે 1960રાં કલોલરાં સળંગ 65 પ્રયોગ કયા્મ.

દયાશંકર ઉસતાદના અિસાન (4 ઑગસટ, 1957) પછી તરેરના રોટા પુત્ર 
વ્રજલાલભાઈએ સંસથાનું સંચાલન કયુું.

સંસથાના વયિસથાપક િાસુદરેિભાઈ પાંચોહટયાનું ગુજરાત રાજય સંગીત અકાદરી 
તરફથી ‘ગૌરિ પુરસકાર’ િડરે 8 જૂન, 1997ના રોજ અરદાિાદના જયશંકર ‘સુંદરી’ 
નાટ્યગૃિરાં સનરાન કરિારાં આવયું િતું. તરેરણરે ગુજરાત રાજય ભિાઈ રંગભૂવર 
કલાકાર સંઘના રંત્રી તરીકરે લાંબા સરય સુધી ફરજ બજિી િતી.

નાની નાટ્યસંસથાઓરાં એક આદશ્મ નાટ્યસંસથા તરીકરે ગણના થતી િતી.

સરાવપ્ત : 1988રાં સંસથા બંધ પડી.

54. શ્ી પ્રિીણ નટકલા િંડળ (1942િી અંદાજ ે1958)

સિાપક : કનુભાઈ જીજજી ગઢિી.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1942

ભજિેલાં નાટકો : જૂનાં ધાવર્મક, ઐવતિાવસક નાટકો ભજવયાં.
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રદગદશ્જકો : રાઘિજી જોશી, નટિરલાલ ચાલથી,

સંગીતકારો : િારયોવનયર-િાદકો : રિંરદભાઈ બાબરાિાળા, ધુળજી ચતુર.

અમભનેતાઓ : કનુભાઈ ગઢિી, નટિરલાલ ચાલથી, રાઘિજી જોશી, િરીશ રાિળ, ગુણિંત જોશી, 
િીસાજી ગઢિી, શંભુદાન ગઢિી, રિરેરાન બરેલીર, કવિ કાવનતલાલ રિરેતા, શાિકશા, 
દારોદર, ઇસરાઇલ રીર, અબલ રીર, પોપટ ધારરેચા, રરેરારણ, પરેનટરખાન, અલારખ 
રીર, િાસર બાપુ ‘કૉવરક’.

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અમભનેતા : િરેરુ ગઢિી, વશિલાલ ગઢિી.

અમભનેત્રીઓ : ઉષા કનુભાઈ ગઢિી, સરોજબાળા રરેરારણ.

મિશેષ મિગત : સંસથાની ઉનિવત રાટરે 1945રાં રાજપીપળા રાજયના રાજિીએ રૂ. એક લાખ આપયા 
િતા.

િરેરુ ગઢિીએ ‘ભરથરી’રાં ‘વપંગળા’, ‘જ રેસલ-તોરલ’રાં ‘તોરલ’, ‘રાણકદરેિી’રાં 
‘રાણકદરેિી’ની ભાિિાિી ભૂવરકાથી નારના રરેળિી.

‘રાજ ભરથરી’, ‘શંકર-પાિ્મતી’, ‘જ રેસલ-તોરલ’, ‘રાણકદરેિી’ નાટકો પ્રરેક્ષકોરાં પ્રશંસા 
પામયાં.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : સૌરાટિ ્ર ગુજરાતરાં.

સિામતિ : 1958રાં.

55. શ્ી તરુણ રહંદ નાટક સિાજ (1942િી અંદાજ ે1949)

સિાપક : િજુભાઈ િડોદહરયા

વ્યિસિાપક : રવતલાલ સુગરવરલિાળા

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1943, રાજકોટરાં.

નાટ્યલેખક : દારુ સાંગાણી

ભજિેલાં નાટકો : ‘પવતનરે િાંકરે’, ‘રિારથી કણ્મ’, ‘સતી તોરલ’ અનરે ‘રાણકદરેિી’. કુલ 4 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : બાપાલાલ નારણજી દરેસાઈ

સંગીતકાર : રિંરદ િાસર રીર (ગોંડલ)

ઑરકેસટ્રા : ઑરગન : રિંરદ િાસર રીર; િાયોવલન : અબુબકર રીર; સરેકસોફોન : ઇવલયાઝ 

શરેખ; બંસી : રગનલાલ; રૃદંગ-પખાજ : ડી. સી. શરા્મ, કલૅહરયોનરેટ : બચુ જરનગરી.
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અમભનેતાઓ : બાપાલાલ દરેસાઈ, પોપટલાલ પ્રરેરચંદ નાયક, કાકુભાઈ રાિળ, પૃથુદાન ગઢિી, 

પ્રાણલાલ, િુસરેન રીર, ખોડીદાસ વગરધર નાયક, દલસુખરાર, ભાઈશંકર.

અમભનેત્રીઓ : ફૂલકુરારી, શારદા (રરેિાડી).

સ્તી-પાત્ર ભજિનારા અમભનેતાઓ : િરેરુ ગઢિી, ગણપત નાયક, વ્રજલાલ નાયક, જ રેઠાલાલ (િીસનગર), બાબુ 
(લાખિડ), રવતલાલ (ઉરતા).

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રાજકોટ, જરનગર.

મિશેષ મિગત : સંસથાએ અંદાજ રે 1947રાં જરનગરરાં હદવગિજય વથયરેટરરાં ‘રાણકદરેિી’ નાટક રજૂ 
કયુું, જયારરે  તરેની સારરેના સંજય ટૉહકઝરાં ‘રાણકદરેિી’ વચત્ર રજૂ થયંુ. નાટક અનરે 
ચલવચત્રની િરીફાઈરાં ચલવચત્ર નાટક સારરે ટકી શકયું નહિ અનરે નાટક સળંગ 65 
નાઇટ સુધી ભજિાયું. નાટકની ખયાવત સાંભળી ‘રાણકદરેિી’ વચત્રની રુખય અવભનરેત્રી 
‘અંજવલદરેિી’ નાટક જોિા આવયાં. નાટક જોઈનરે સંસથાના રાવલક નરે કલાકારોનરે 
અવભનંદન આપયાં. રાણકદરેિી નાટકરાં રાણકદરેિીનું પાત્ર િરેરુ ગઢિીએ ભજવયું િતું 
જયારરે  બીજં પાત્રોરાં વસધિરાજ  બાપાલાલ દરેસાઈ, ખેંગાર – પોપટલાલ નાયક, દરેશળ 
– નાનાલાલ (પાંચોટ), િડરતી-કંુભાર – દલસુખ નાયક, રોટરેરો – પ્રિીણ, રાણરેરો – 
પ્રિલાદ નાયક િતા.

સિામતિ : અંદાજ રે 1949રાં સંસથા બંધ થઈ.

56. શ્ી રંજન નાટક સિાજ (એમપ્રલ, 1943િી ઑકટોબર, 1943)

સિાપક : વચત્રજગતના જણીતા ખલનાયક તથા રંગભૂવરના કલાકાર પ્રભાશંકર રાજરાર 
ભટ્ દ્ારા ઇચછાશંકર િી. પંડ્ાની ભાગીદારીરાં ઉદૂ્મ રંગરંચના કુશળ વયિસથાપક 
ડરેવનયલ ડવૅિડના સિકારથી.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1943, િડોદરા.

નાટ્યલેખકો : રવણલાલ ‘પાગલ’, ચાંપશીભાઈ િી. ઉદરેશી, ચંદ્રવસંિ બારોટ.

ગીતકારો : કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્, રૂળજીભાઈ પી. શાિ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રૂપકુરારી’ (21 રરે, 1943)

ભજિેલાં નાટકો : ‘લોિીની અસર’ (3 જુલાઈ, 1943), ‘અધૂરો સંસાર’ (8 સપટરેમબર, 1943), ‘નિી 
રોશની’ (30 સપટરેમબર, 1943), ‘જીિનજયોવત’ (1943). કુલ 5 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : બબલદાસ ભોજક, પ્રભાશંકર રાજરાર ભટ્.

સંગીતકાર : પરસોતિર રારિાડી
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ન્ત્યસં્યોજક : ભોગીલાલ નાયક

અમભનેતાઓ : પ્રભાશંકર ભટ્, કરેકી અડાજવણયા, કરેશિલાલ, સુખલાલ (દરેશપાંડરે), ઓધિલાલ, 
અંબાલાલ (‘ચાંદબી’), બબલદાસ ભોજક, કરેશિલાલ, જ રેઠાલાલ, અરૃત જની, 
િહરલાલ ખીરજી પંડ્ા, રરણ ખીરજી પંડ્ા.

અમભનેત્રીઓ : કરળાબાઈ ‘કૉવરક’, પાિ્મતી, રંજના, રતનબાઈ.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : િડોદરા.

સિામતિ : ઑકટોબર, 1943રાં.

57. શ્ી લક્િીકાન્ત નાટ્ય સિાજ (1943િી 1944)

સિાપક : ચંદ્રિાસ એર. ઝિરેરી

વ્યિસિાપક : સોરરેશ્વર પી. રાસતર

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1943રાં રોરબી વથયરેટર, િડોદરારાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ જી. એ. િૈરાટી, નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’, કવિ જરન, અંબાલાલ પંહડત, 
પ્રફુલ દરેસાઈ.

ગીતકારો : રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, જીિણલાલ બ્હ્મભટ્,

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘નિજુિાન’ (7 ઑકટોબર, 1943), િડોદરા.

ભજિેલાં નાટકો : ‘વનશાનબાજ’ (13 નિરેમબર, 1943), ‘અંધારી ગલી’ (9 હડસરેમબર, 1943), ‘નિી 
વજદંગી’ (27 જનયુઆરી, 1944), ‘કીવત્મકળશ’ (22 રાચ્મ, 1944), ‘લાડકિાયો’ 
(17 જૂન, 1944), ‘લિકુશ યાનરે સીતાતયાગ’ (10 ઑગસટ, 1944), ‘સુખની શોધ’ 
(1944). કુલ 8 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : બબલદાસ ભોજક, કવિ જરન, પ્રફુલ દરેસાઈ, વબવપન રિરેતા.

સંગીતકારો : રોિન જુવનયર, અવિનાશ વયાસ.

અમભનેતાઓ : બબલદાસ ભોજક, વબવપન રિરેતા, ગુલારરિંરદ, અબદુલ શકુર, અલી દાદન, 
ઓધિલાલ, રરણલાલ, િાસુદરેિ, પરસોતિર ‘કાવનત’, ભિાનીશંકર ઠાકર.

અમભનેત્રીઓ : િીરાબાઈ, જોિરાબાઈ, વગહરજબાઈ.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : િડોદરા, પરેટલાદ, ખંભાત, રુંબઈ.

સિામતિ : 1945રાં ઉરરરેઠરાં સંસથા બંધ.
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58. શ્ી ઓિકાર નાટક સિાજ (સ્પટેમબર, 1943િી રડસેમબર, 1944)

સિાપક : િૈદ એ. એન. ઉદાસી

વ્યિસિાપક : સોરરેશ્વર પી. રાસતર

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1943, બાલીિાલા ગ્ાનડ વથયરેટર, રુંબઈ.

નાટ્યલેખકો : નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’, પરસોતિર વયાસ.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

પ્રહસન : િહરભાઈ ઠાકર

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘1944’.

ભજિેલાં નાટકો : ‘શ્ી’ (31 ઑગસટ, 1944), ‘અદલરે જિાંગીર’ (હિંદી) (16 નિરેમબર, 1944), ‘નઝરાના’ 
(હિંદી) (9 હડસરેમબર, 1944). કુલ 5 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : કરેશિલાલ રાનચંદ નાયક (‘ખાકી પૂતલા’), બાબુરાિ રાજ રે, ભીરજી રકિાણા 
(‘વસકંદર’).

સંગીતકારો : ડાહ્ાભાઈ િરજીિન ભોજક, લલુભાઈ કરે ભોજક, પી. રધુકર.

ઑરકેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : રારજીભાઈ ભાઈશંકર; તબલચી : કાસરભાઈ; સારંગી : 
આતરારાર જગનિાથ કુરટરેકર; હફડલ : જરાલભાઈ રિીરબક્ષ.

અમભનેતાઓ : ભીરજી ‘વસકંદર’, બાબુરાિ રાજ રે, ધનજીશા, કાશીનાથ, પીરોજશા બાટલીિાલા, 
અબદુલ ડૉકટર, ઉવરયાશંકર વયાસ, અરૃત જની, િહરભાઈ ઠાકર.

અમભનેત્રીઓ : વરસ શાનતા, નઝીરા, ધનરેશ્વરી, દરયંતી, સુશીલા લોટલીકર, રૂપાદરેિી, રંજરીબાઈ, 
દુલારી, કરેસરબાઈ, વનશાદરેિી, કુસુર ઠાકર.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ.

સિામતિ : હડસરેમબર, 1944, રુંબઈરાં.

59. શ્ી લક્િીકાન્ત નાટક સિાજ – 3 (1944િી 1946)

સિાપક : પ્રાણજીિન વગરધરલાલ ગાંધી

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1944ની શરૂઆતરાં િાંકાનરેર વથયરેટર, િડોદરારાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, કવિ જી. એ. િૈરાટી, કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ, રવણલાલ 
‘પાગલ’.
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ગીતકારો : રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘િીરપસલી’ (10 જૂન, 1944) િડોદરારાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘વિિરેકાનંદ’ (18 ઑકટોબર, 1944), ‘પવતનરે િાંકરે’ (30 હડસરેમબર, 1944), ‘વિશ્વધર્મ’ 
(1945), ‘સંસારશોભા’ (30 જૂન, 1945), ‘િિુના િાંકરે’ (23 ઑગસટ, 1945), ‘િીરાનો 
િાર’, ‘સરયસર’ (1945), ‘િગર િાંકરે’ (10 જૂન, 1946). કુલ 9 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : વિઠ્લદાસ ભોજક, રારલાલ વયાસ, બબલદાસ ભોજક.

સંગીતકારો : રોિન જુવનયર, પરસોતિર રારિાડી.

અમભનેતાઓ : સોરનાથ ‘કલયાણી’, િસંત નાયક, ગોરધન રારિાડી, રારલાલ વયાસ, ભોગીલાલ 
‘કૉવરક’, વિઠ્લદાસ ભોજક, ચોનકર, ભોગીલાલ (રાલતી), પરસોતિર ‘કાવનત’, 
િાસુદરેિ નાયક.

અમભનેત્રીઓ : વિજયા, િતસલા, રારપયારી, કરેસરબાઈ, રનોરરા, કુસુર ઠાકર, વનશાબાઈ.

સમનિિેશકાર : શંકરરાિ પ્રધાન.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : િડોદરા, નિસારી, સૂરત, ખંભાત, નહડયાદ, િીરરગાર.

મિશેષ હકીકત : કવિ પરરાનંદ રવણશંકર ‘ત્રાપજકર’ના સારાવજક નાટક ‘િીરપસલી’ના સળંગ 100 
પ્રયોગ થયા.

સિામતિ : 1948રાં સંસથા િીરરગારરાં બંધ થઈ.

60. શ્ી િુંબઈ ગુજરાતી નાટક િંડળી – 3 (એમપ્રલ, 1944િી િે, 1947)

સિાપક : રોિનલાલ એર. ઝિરેરી

વ્યિસિાપક : ભાઈશંકર એર. ભટ્

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1944રાં રોરબી વથયરેટર, િડોદરારાં.

નાટ્યલેખકો : બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા, રવણલાલ ‘પાગલ’, શયદા, ચાંપશીભાઈ િી. ઉદરેશી, 

િસંત િાથીરાર નાયક.

ગીતકારો : રૂળજીભાઈ પી. શાિ, કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્.



150

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘ગભ્મસંસકાર’ (25 એવપ્રલ, 1944)

ભજિેલાં નાટકો : ‘પરરભકત પ્રિલાદ’ (26 ઑકટોબર, 1944), ‘લક્રીના લોભરે’ (20 જનયુઆરી, 
1945), ‘આજની દુવનયા’ (14 જૂન, 1945), ‘નારીહૃદય’ (6 હડસરેમબર, 1945), 
‘આપણં ઘર’ (31 ઑગસટ, 1946). કુલ 6 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : બાપુલાલ બી. નાયક, રા. શવન.

સંગીતકારો : અરરચંદ નારાયણ નાયક, પરસોતિર રારિાડી, છનિાલાલ ઠાકુર, રોિન જુવનયર.

અમભનેતાઓ : પ્રભાશંકર ભટ્, અંબાલાલ નાયક, ચીરન ‘સંજય’, કરેશિલાલ પ્રરેરચંદ નાયક, રનુ ભટ્, 
અલીદાદન, ચીરનલાલ રારિાડી, પરસોતિર િરા્મ, રા. શવન, જગનિાથ, ભિાનીશંકર, 
િહરલાલ, ગુલારરિંરદ.

અમભનેત્રીઓ : શોભાદરેિી, શોભનાદરેિી, જોિરાબાઈ, રતનબાઈ, રુસતરી, િતસલા, કરળાબાઈ, 
રારપયારી.

સમનિિેશકાર : ચીરનલાલ પ્રભાશંકર નાયક

સિામતિ : 1947. ભજિણીનાં કરેનદ્રો.

61. શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સિાજ (1944િી 1999)

સિાપક : બળદરેિપ્રસાદ િીરાલાલ નાયક

વ્યિસિાપક : ચંદુલાલ િીરાલાલ નાયક

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1944રાં.

નાટ્યલેખકો : િશરાર રરેઘાણી, ચીરનલાલ રારિાડી, રવિશંકર બાપુજી નાયક, કવિ કાંવતલાલ 
રિરેતા.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ :  1944

ભજિેલાં નાટકો : ‘િણખરેડી ધરા’, ‘િચન’, ‘રાધાકૃષ્ણ’, ‘ઓઢુ ંકોની ચૂંદડી’, ‘કર્મકંકણ’, ‘િીર ભાથીજી’ 
તથા જૂનાં અનરેક ઐવતિાવસક, સારાવજક, ધાવર્મક તરેરજ ઉદૂ્મ નાટકો ‘લયલા–રજનૂ’, 
‘શીરીં–ફરિાદ’ અનરે હિંદી નાટક ‘શ્ીરતી રંજરી’. કુલ 6 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : ચૂનીલાલ લક્રીરાર નાયક ‘દુગા્મદાસ’, વશિલાલ નાયક, ચંદુલાલ િીરાલાલ નાયક.

સંગીતકારો : િારયોવનયર-િાદક : કરેશિલાલ રીર, રવિશંકર બાપુજી નાયક, બાલાભાઈ રીર ‘રજનૂ’, 
ભીખાભાઈ રીર, ધૂળાભાઈ રીર, બચુભાઈ લલુભાઈ રીર.
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ચંદુલાલ નાયક            બળદરેિપ્રસાદ નાયક

અમભનેતાઓ : બળદરેિપ્રસાદ નાયક, ચંદુલાલ નાયક, શાવનતલાલ વશિલાલ નાયક, કરેશિલાલ રીર, 
અરૃત રોિન નાયક, ભાનુલાલા, બબલદાસ ‘કાદુ’, ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’, વશિલાલ 
નાયક, રવિશંકર બાપુજી નાયક, ધૂળાભાઈ રીર, ભીખાભાઈ રીર, ચીરનલાલ 
રોતીરાર નાયક, બાબુલાલ અંબારાર નાયક, દશરથ નાયક (વિલન), જગનિાથ 
નાયક, બાલાભાઈ રીર ‘રજનૂ’, રવણલાલ શારળ નાયક, ગણપત (વિલન), બચુ રીર, 
ભીખુ રીર, કાવનતલાલ ‘કૉવરક’, ચીરન બારોટ, રાજ રેનદ્રકુરાર રતીલાલ ભટ્.

અમભનેત્રીઓ : કુ. લીલા, કુ. ઊવર્મલા, કુ. ઇંદુબાળા, કુ. રૂપા, કુ. લતા, કુ. પ્રભા, કુ. નવલની, કુ. આશા, 
શબનર, રાયા, િરેલન, રાવગણી, ચંહદ્રકા, રોહિની, નાઝ, હડમપલ, તારા, િરેરા, વશલા, 
વરસ સવિતા (રોરબી).

સમનિિેશકારો : પરેનટર નટિરલાલ ડી., પરેનટર ખાન.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : અરદાિાદ, કડી, કલોલ, વસધિપુર, ઊંઝા, ધંધુકા, ધોળકા, બોટાદ, ગોઝાહરયા, 
િીસનગર, પાવલતાણા, ધોરાજી.

મિશેષ હકીકત : ‘ઘર, ઘૂંઘટ નરે ઘરચોળું’ નાટકના કલોલરાં સળંગ 47 પ્રયોગ થયા. બળદરેિપ્રસાદના 
અિસાન પછી તરેરના પુત્ર રવતલાલ નાયકરે સંસથાનું સંચાલન કયુું.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની નાની નાટક કંપનીઓરાં સાડા પાંચ દાયકા સુધી 
પ્રિૃવતિ કરનાર આ સંસથા વયિસાયી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં નોંધપાત્ર ગણાય.

સિામતિ : 1999.
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62. શ્ી નીમતદશ્જક નાટક સિાજ (એમપ્રલ, 1945િી ઑકટોબર, 1945)

સિાપક : કાવનતલાલ છોટાલાલ શાિ, રોિન જુવનયરના સિકારથી 

વ્યિસિાપક : ઝિરેરચંદ લક્રીચંદ કોઠારી

સહ-વ્યિસિાપક : નિાબ દુલા

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1945, કિીન વથયરેટર, સૂરતરાં.

નાટ્યલેખક : દારોદર સાંગાણી

ગીતકારો : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, અંબાલાલ રાનચંદ પંહડત (‘દરયંતી’).

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘ભિના ફરેરા’ (19 રરે, 1945).

ભજિેલાં નાટકો : ‘અનીવત કરે નીવત ?’ (19 જુલાઈ, 1945), ‘દુવનયા સારરે’ (24 સપટરેમબર, 1945).

રદગદશ્જક : રા. શવન.

સંગીતકારો : રોિન જુવનયર, છનિાલાલ ઠાકુર. ઑરકરેસટ્રા : િારયોવનયર-િાદક : ગણપત પાંચોહટયા.

અમભનેતાઓ : અશરફખાન ‘રુંજ’, રા. શવન, કૃષ્ણલાલ રારિાડી, ભોગીલાલ ‘રાલતી’, નટિર 
ચૌિાણ, લલુભાઈ ‘કૉવરક’, અબદુલ શકુર, ચીરન ‘સંજય’, નારણ બટાટા, જીિણલાલ 
‘કૉવરક’, અનિર.

અમભનેત્રીઓ : રારપયારી, ભાનુરતી, કરળાબાઈ ‘કૉવરક’, જરીલા, દરયંતી, વનશાદરેિી, સરસિતી, 
રુવકરણી, પ્રરેવરલા, ચંદ્રકાનતા, કુસુર ઠાકર. કુલ 3 નાટકો રજૂ કયાું.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : સૂરત.

સિામતિ : ઑકટોબર 1945, સૂરતરાં.

63. શ્ી િુંબઈ ગુજરાતી નાટક િંડળી – 4 (ઑગસટ, 1948િી ઑકટોબર, 1949)

સિાપક : ચંદ્રિાસ એર. ઝિરેરી

વ્યિસિાપક : રાધિલાલ અંબાલાલ નાયક

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1948રાં િાંકાનરેર વથયરેટર, િડોદરારાં.

નાટ્યલેખકો : અંબાલાલ રાનચંદ નાયક ‘પંહડત’, કવિ જી. એ. િૈરાટી, િરેરુભાઈ ભટ્.

ગીતકાર : કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘િસતરરેળાપ’ (9 સપટરેમબર, 1948)
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ભજિેલાં નાટકો : ‘કહરયાિર’ (6 નિરેમબર, 1948), ‘િરકનયા’ (28 રરે, 1949), ‘કુળલક્રી’ (1 ઑકટોબર, 
1949). કુલ 4 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : અંબાલાલ ‘ચાંદબી’, વશિલાલ વગરધર નાયક ‘કૉવરક’.

સંગીતકારો : પ્રભાશંકર કરેશિલાલ નાયક ‘કીવત્મ’, અરરચંદ નારાયણ નાયક,

અમભનેતાઓ : જગનિાથ, અંબાલાલ ‘ચાંદબી’, ઓધિલાલ નાયક, વશિલાલ ‘કૉવરક’, નાથાલાલ 
નાયક ‘િીરા’, બાલાભાઈ રીર ‘રજનૂ’, અબદુલ શકુર, ભીખુ રીર, કૃષ્ણલાલ રારિાડી, 
રૂળશંકર રિરેતા, િરેરુભાઈ ભટ્, વશિલાલ ચૂનીલાલ.

અમભનેત્રીઓ : િીણાકુરારી, રંજુલા, સુશીલા, સરસિતીબાઈ, રુશતરી, ફૂલકુરારી, ભાનુરતી.

સમનિિેશકાર : પરેનટર ચંદુલાલ

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : િડોદરા, ભરૂચ, િલસાડ, નહડયાદ.

સિામતિ : ઑકટોબર, 1949રાં.

64. શ્ી લક્િીકાન્ત નાટક સિાજ – 4 (1948િી 1950)

સિાપક : ફરરેદુનજી આર. ઈરાની

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1948, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : રવણલાલ ‘પાગલ’, પ્રફુલ દરેસાઈ.

ગીતકાર : કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘અવધકારી’ (7 એવપ્રલ, 1949)

ભજિેલાં નાટકો : ‘આજની િાત’ (6 ઑકટોબર, 1949), ‘અરરે પરણયાં’ (21 સપટરેમબર, 1950). કુલ 3 
નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : બબલદાસ કાવળદાસ ભોજક

સંગીતકાર : રોિન જુવનયર

અમભનેતાઓ : છનિાલાલ, બબલદાસ, રોિન ઠક્ર, ભોગીલાલ, િાસુદરેિ નાયક, રુસતફા.
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અમભનેત્રીઓ : રારપયારી, રુરતાઝ, સગુણા, ચંહદ્રકા, નીલર, રંભા.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, અરદાિાદ.

સિામતિ : 1950, રુંબઈરાં.

65. સોહમ્ નાટક સિાજ – 2 (અંદાજ ે1949િી અંદાજ ે1967)

સિાપક : રયાશંકર રરેિાશંકર રિરેતા ‘રાસતર’, રંગીલદાસ સોની, ભાગીદારો બદલાતા રહ્ા.

વ્યિસિાપક : રયાશંકર રાસતર

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1949િાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ કાંવત રિરેતા

ભજિેલાં નાટકો : ‘ઠાકોર િાઘ’, ‘રાંગડાિાળો, તથા અનય જૂનાં નાટકો.

અમભનેતાઓ : િરીશ રાિળ, ગજ રેનદ્ર પુરોહિત, નટિરલાલ ચાલથી, રિરેરાન બરેલીર, રાઘિજી જોશી, 
રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્, કાંવત કવિ, શાિકશા.

અમભનેત્રીઓ : રાયા ગજ રેનદ્ર પુરોહિત, કરલપ્રભા.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : િીરરગાર, રોરબી, બરિાળા, બોટાદ, િલભીપુર, ચુડા, રાણપુર.

મિશેષ મિગતો : રોરબીના ઠાકોર િાઘજીના જીિન પરથી કવિ કાંવતલાલ રિરેતાએ ‘ઠાકોર િાઘ’ નાટક 
લખયું નરે રોરબીરાં રજૂ થયું. તરેરાં ઠાકોર િાઘનું પાત્ર િરીશ રાિળરે ભજવયું. રોરબીનાં 
રિારાણીએ નાટક જોયા પછી સંસથાનરે અવભનંદન આપયાં. બીજ હદિસરે રોરબીના 
ઠાકોરની એક જોડી કીરતી કપડાં સંસથાનરે ભરેટ આપયાં. રંગરંચ પર ઘોડરેસિારી કરીનરે 
ઠાકોર િાઘ આિતા. રોરબીરાં ‘ઠાકોર િાઘ’ નાટકના સળંગ 52 પ્રયોગ થયા, ‘િીર 
રાંગડાિાળો’ નાટક પણ ખૂબ િખણાયું.

સિામતિ : અંદાજ રે 1967રાં સંસથા બંધ થઈ.

66. શ્ી આદશ્જ નાટક સિાજ (10 ઑકટોબર, 1950િી અંદાજ ે1968)

સિાપક : ઇનદુરતી ભગિાનદાસ

વ્યિસિાપક : ભગિાનદાસ

સિાપના િષ્જ : 10 ઑકટોબર, 1950

નાટ્યલેખકો : કવિ કાવનતલાલ રિરેતા, ડૉ. િહરભાઈ ગોદાણી, કવિ લક્રીદાસ ઘરેલાણી ‘વયવથત’, કવિ 
હકશોર િરેદ, ચંપક ઘહડયાળી.
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ભજિેલાં નાટકો : જૂનાં ઐવતિાવસક, સારાવજક, ધાવર્મક નાટકો ભજવયાં. નિાં નાટકો : ‘િણઝારી િાિ’, 
‘નરેફાની નારી’ (9 ફરેબ્ુઆરી, 1963), ‘ભાદર તારાં િિરેતાં પાણી’, ‘સોનાનું વપંજર’, 
‘અબળાનાં આંસુ’, ‘કાદુ રકરાણી’, ‘પંચશીલ’, ‘ફાની દુવનયા’, ‘િીર ચાંપરાજિાળો’, 
‘સાધના’, ‘સોનબિરેનની ચૂંદડી’. કુલ 11 નિાં નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : પ્રતાપ ‘પાગલ’, ચીરન નાયક (કૉવરક).

સંગીતકાર : બી. કરે. રાસતર

સમનિિેશકાર : પરેનટર ખાન

અમભનેતાઓ : ભગિાનદાસ, કનુજી રીર, વબવપન રિરેતા, કવિ કાવનતલાલ રિરેતા, રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્, 
પરેનટર ખાન, ચીરન (‘કૉવરક’), િરીશ રાિળ, રરરેશ શાસ્તી, સતીષકુરાર, જીિા બાપા, 
ભોગીલાલ, નથુભાઈ, ચીનુ પટરેલ.

અમભનેત્રીઓ : રાણી ઇનદુરતી, બાલુબાઈ, ભાનુરતી, પ્રરેરલતિા શરા્મ, કુસુર પરીખ, શારદા, કરલપ્રભા, 
વનર્મળા પાઠક, ગૌતરી, શાવલની, લતાકુરારી, અરવિંદા, રધુ શાિ, અંજુ શાિ, વશલા 
શાિ. બાળ નટી દરેિયાની.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : અરદાિાદ, બોટાદ, બરિાળા, િીરરગાર, ધંધુકા, ધોળકા.

સિામતિ : અંદાજ રે 1968રાં.

67. શ્ી દેશોદ્ય નાટક સિાજ (1951િી 1953)

સિાપક : ચીરનલાલ અંબાલાલ રારિાડી

વ્યિસિાપક : અરૃતલાલ અંબાલાલ રારિાડી

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1951રાં દરેિધર િૉલ, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : રવણલાલ ‘પાગલ’, કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘અનોખો સંસાર’ (1 રાચ્મ, 1951), રુંબઈરાં.

ભજિા્યેલાં નાટકો : ‘સનરેિલતા’ (10 રરે, 1951), ‘પૂજરી’ (1952), ‘લાયક કોણ ?’, ‘ચૂડી ચાંદલો’. કુલ 
5 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : ચીરનલાલ રારિાડી

સંગીતકાર : છનિાલાલ ઠાકુર

અમભનેતાઓ : ચીરનલાલ રારિાડી, અરૃતલાલ રારિાડી, જગનિાથ, પરસોતિર રારિાડી, ચીરન 
‘કૉવરક’, ભિાનીશંકર ઠાકર, કાળુજી, દલપત, ઇકબાલ.
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અમભનેત્રીઓ : કરળાબાઈ કણા્મટકી, વનર્મળા, કુસુર, રોહિની, શબનર, સુિાવસની.

સમનિિેશકાર : શંકરરાિ પ્રધાન.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, સૂરત વજલારાં.

મિશેષ હકીકત : રવણલાલ ‘પાગલ’નું ‘સનરેિલતા’ નાટક એ લરેખકનું 101રું નાટ્યસજ ્મન િતું.

સિામતિ : 1953રાં સૂરત વજલાના હકલાપારડી ગારરાં સંસથા બંધ થઈ.

68. શ્ી ન્્યૂ લક્િીકાન્ત નાટક સિાજ (1955િી અંદાજ ે1958)

સિાપક : રાણી પ્રરેરલતા, ફરરેદૂન આર. ઈરાનીના સિયોગથી.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1955રાં બૉમબરે વથયરેટર, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : રધુસૂદન આચાય્મ, દારુ સાંગાણી, પ્રફુલ દરેસાઈ.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી પ્રાંવતજિાળા’, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રંગલરૂવત્મ’ (10 નિરેમબર, 1955), ‘આશાનું ઘર’ (1956), ‘યુગપ્રભાિ’ (1957), 

‘આજની િાત’, ‘ખોટો રૂવપયો’. કુલ 4 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : બબલદાસ ભોજક

સંગીતકાર : રોિન જુવનયર

અમભનેતાઓ : છનિાલાલ, ચંપકલાલા, વશિલાલ ‘કૉવરક’, જલરેજર, ગુલાર સાબીર, કુરાર, રોિન 

ઠક્ર, આનંદ નાયક, ઝિરેરચંદ કોઠારી, વબવપન રિરેતા, બબલદાસ, અરૃત રારિાડી, 

રરણલાલ પંડ્ા, સૂય્મકુરાર, રિરેરાન, ચીરન ‘ચકુડો’, રુસતફા પ્રભાકર, બાબુરાજ રે.

અમભનેત્રીઓ : રરેણ રૅકર, નવલની બોરકર, સગુણા, પમિારાણી, અનુરાધા, શોભા, વરસ લીલા, રાણી 

પ્રરેરલતા, શારદા, ચંહદ્રકા, જોિરાબાઈ, શાનતા આપટરે.

સમનિિેશકાર : શંકરરાિ પ્રધાન

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : રુંબઈ, અરદાિાદ, જરનગર, જૂનાગઢ, પોરબંદર.

મિશેષ હકીકત : 1956રાં ભાિનગર ‘ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું’ નાટકના 50 પ્રયોગ કયા્મ.

સિામતિ : 1958.
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ઈરાની, િરેદૂન (જ. 1897; અ. 7 જાન્્યુઆરી, 1969)

બાલયકાળથી જ રંગભૂવર પ્રતયરે લગાિ. નાટકો જોિાનો અનિદ શોખ. કાિસજી 
પાલનજી ખટાઉના કુટુબં સાથરે ગાઢ સંબંધ. ઉદૂ્મ રંગરંચનાં રશિૂર અવભનરેત્રી કજ્જન 
સાથરે પહરચય થયો અનરે તરેરના સૂચનથી એરણરે 1936રાં કૉહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની 
િરેચાણ લીધી. થોડા િખત પછી ‘કજ્જન’ સંસથારાંથી છૂટાં થયાં અનરે રાણી પ્રરેરલતા રુખય 
અવભનરેત્રી બનયાં. આ સંસથારાં અખતરી, અનિરી િૈદરાબાદી, રારદુલારી, સુલતાના, 
અલકાબ િગરેરરે  રળીનરે કુલ 9 અવભનરેત્રીઓ િતી. સંસથાએ ‘ઇનદ્રસભા’, ‘તૂકથી િૂર’, 
‘હદલ કી પયાસ’ િગરેરરે  નાટકો ભજવયાં. તયારબાદ આ સંસથારાં સરસિતીબાઈ જોડાયાં. 
‘નઈ દુલિન’ નાટક ભજવયું; એરાં વનર્મલાના પાત્રરાં રાણી પ્રરેરલતાનો ભાિિાિી 
અવભનય વનિાળી ઉતિરપ્રદરેશના રાજયપાલરે એરનરે સુિણ્મચંદ્રક અપ્મણ કયયો િતો. 
‘લયલા–રજનૂં’ અનરે ‘શીરીં–ફરિાદ’ જ રેિાં ઉદૂ્મ નાટકો લખનૌ, કાનપુર, હદલિીરાં રજૂ 
કયાું. રાણી પ્રરેરલતાની લાંબી રાંદગીનરે લીધરે સંસથા બંધ કરિી પડી.

રાણી પ્રરેરલતા સાથરે લગ્નબંધનથી જોડાયા. 1955રાં નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ, 
રુંબઈરાં શરૂ કરી. એનાં રાવલક રાણી પ્રરેરલતા િતાં, જયારરે  વયિસથાપકની જિાબદારી 
એરણરે પોતરે સિીકારી િતી. રધુસૂદન આચાય્મનું ‘રંગલરૂવત્મ’ રજૂ કયુું. સંસથા આવથ્મક 
રીતરે સધધર બની અનરે ખૂબ પ્રવતષ્ઠા પણ રળી. રુંબઈ, ભાિનગર, રાજકોટ, જરનગર, 
જૂનાગઢ, પોરબંદર, િીરરગાર, અરદાિાદ, િડોદરા, સૂરત િગરેરરે  શિરેરોરાં નાટકો 
ભજવયાં. ‘રાણી વથયરેટસ્મ’ સંસથા શરૂ કરી ‘અવભનંદન’ ભજવયું. અવભનરેત્રી સગુણા 
સાથરે લગ્નથી જોડાયા. શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર’ પ્રરેરલક્રી નાટક સરાજ, સંસથા શરૂ કરી.

કલાકારો અનરે કસબીઓના દુ:ખરાં ઉદારતાપૂિ્મક રદદગાર થતા સહરતા અનરે 
પદરારાણીની કારહકદથીની શરૂઆત એરની સંસથાથી થઈ િતી. પદરારાણી રંગરંચ 
અનરે વચત્રજગતનાં નારાંહકત અવભનરેત્રી છરે. સહરતાએ પણ અવભનયક્ષરેત્રરે નારના 
જરાિી છરે. સંસથાએ નિોહદત નાટ્યકારોનાં નાટકો ભજવયાં િતાં.

ફરરેદૂન ઈરાનીનાં સંતાનો પૈકીરાં ફીરોઝરે વચત્રજગતરાં અનરે અરુણાએ રંગરંચ અનરે 
ચલવચત્ર એર બંનરે ક્ષરેત્રરે અવભનયરાં કુશળતા દાખિી છરે. રાણી પ્રરેરલતાનું 22 જૂન, 
1959ના રોજ અિસાન થયું.

69. શ્ી લક્િી કલાકેન્દ્ર (િુંબઈ) (1959િી અંદાજ ે1964)

સિાપક : એફ. આર. ઈરાની

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1959, તારાબાઈ િૉલ, રુંબઈરાં.

નાટ્યલેખકો : દારુ સાંગાણી, ચીરનલાલ વત્રિરેદી, રધુસૂદન આચાય્મ, અનંત આચાય્મ

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, રજની શાસ્તી.
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પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રારરે  નથી પરણિું’ (1955), રુંબઈ.

ભજિેલાં નાટકો : ‘જ રેિા તરેિા નથી િો’ (5 સપટરેમબર, 1959), ‘રોંઘા વરલન’ (1959), ‘રોટા ઘરની 
િિુ’ (1961), ‘જગરે તરે જીિરે’ (1961), ‘આવયા એિા ગયા’ (4 જૂન, 1961), ‘તોય 
અરરે નાટહકયા’ (10 જુલાઈ, 1961), ‘જનરાં આિજો’ (1962), ‘પાનરેતર’ (30 જૂન, 
1963), ‘પટરાણી’ (જૂન, 1964). કુલ 10 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : બબલદાસ ભોજક, કુરાર, ચંદ્રકાંત સાંગાણી.

સંગીતકાર : એિરદ દરબાર, રાજકુરાર રાજવપ્રય, છનિાલાલ ભીખાભાઈ.

અમભનેતાઓ : છનિાલાલ, અરૃતલાલ રારિાડી, રરણલાલ પંડ્ા, ચીરન ‘સંજય’, નૌશીર ખટાઉ, 
બબલદાસ, કુરાર, કનુ ગઢિી, વબવપન રિરેતા, સૂય્મકુરાર, ચંપકલાલા, ચંદ્રકાનત 
સાંગાણી, શરેખર પુરોહિત, જયંત વયાસ, રાજ રેનદ્ર ભટ્, ઓધિલાલ, નારદરેિ.

અમભનેત્રીઓ : પદરારાણી, સહરતા, સગુણા, કરળાબાઈ, ચંહદ્રકા, અરુણા ઈરાની, લક્રી, પુષ્પા શાિ, 
રરેિાના જરીિાલા.

સમનિિેશકારો : શંકરરાિ પ્રધાન, રાજકુરાર રાજવપ્રય.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, અરદાિાદ.

મિશેષ હકીકત : ‘પાનરેતર’ના 150 અનરે ‘જનરાં આિજો’ના 100 પ્રયોગ થયા.

સિામતિ : અંદાજ રે 1964રાં સંસથા બંધ થઈ.

70. િનહર નટકલા િંડળ (27 જુલાઈ, 1959િી અંદાજ ે1989)

સિાપક : રનિરલાલ ટી. જોશી

વ્યિસિાપકો : રયાશંકર રાસતર, રનિરલાલ ટી. જોશી, સોરનાથ ડી. નાયક.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1959, સૌરાટિ ્ર

નાટ્યલેખકો : િહરભાઈ પટરેલ, કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, રિરેરાન બરેલીર.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : 1959

ભજિેલાં નાટકો : ‘દરેિરો આલણદરે’, ‘કચછની િીરાંગના’, ‘અબડો જર’, ‘સોળ િલુ સોનું’, ‘રાંગડાિાળો’, 
‘નાગિાળો નાગરતી’, ‘રાણો કંુિર’, ‘પડી પટોળરે ભાત’, ‘િીર જગડશુા’ તથા જૂનાં 
ઐવતિાવસક, સારાવજક, ધાવર્મક નાટકો ભજવયાં. કુલ 9 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : નટિરલાલ ‘ચાલથી’, રનિરલાલ ટી. જોશી, રાઘિજી જોશી.
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સંગીતકાર : િારયોવનયર-િાદકો : છગનલાલ ‘સાહ્બો’, કરીર અબુ રાસતર, રિંરદિુસરેન રીર, 
રરવણક રાસતર, વિનુભાઈ રાજપુરા, નાગરદાસ નાયક, બાબુભાઈ ભટ્.

અમભનેતાઓ : રનિરલાલ જોષી, નટિરલાલ ‘ચાલથી’, રિરેરાન બરેલીર, ઇસરાઇલ રીર, અબલ રીર, 
રાઘિજી જોષી, નાગરદાસ નાયક, સતીશ શાિ, સુરરેશ શાિ, રિંરદિુસરેન રીર, 
હદનરેશ રાિળ, અંબાલાલ, સોરનાથ ડી. નાયક, કાકુભાઈ રાિળ, અવનલ રોદી.

અમભનેત્રીઓ : શારદા, પ્રરેવરલા જોશી, હકશોરી, શાવલની (જુવનયર), શ્ીરતી સવિતા, અંજના, રધુરતી.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : િરેરાિળ, ગોંડલ, ભાિનગર, જરનગર, અરદાિાદ, િીસનગર, સાિરકંુડલા, દારનગર.

મિશેષ હકીકત : ‘રાંગડાિાળો’ નાટકના સળંગ 100 પ્રયોગ દારનગર(સૌરાટિ ્ર)રાં 1960રાં 
હકટસન લાઇટથી ભજિાયા. ‘િિુ રાથાની રળી’ના 101 પ્રયોગ જરનગરરાં અનરે 
‘રંગલરૂવત્મ’(‘િરેશયા કરે િિુ’)ના 115 પ્રયોગ જરનગરરાં.

સિામતિ : અંદાજ રે 1989રાં અરદાિાદરાં સંસથા બંધ થઈ.

71. શ્ી રદમગિજ્ય કલા િંડળ (13 ઑકટોબર, 1960િી 1990)

સિાપક : ગણપતલાલ િીરચંદ નાયક, પ્રિલાદભાઈ રોિનલાલ નાયક, િહરલાલ છબીલદાસ 
નાયક, બાબુલાલ છબીલદાસ નાયક; 4 ભાગીદારો.

વ્યિસિાપકો : ગણપતલાલ િીરચંદ નાયક, પ્રિલાદભાઈ રોિનલાલ નાયક.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 13 ઑકટોબર, 1960, ઉિતા (મજ. િહેસાણા).

નાટ્યલેખકો : કવિ કાવનતલાલ રિરેતા, પ્રકાશ દાણી, સંજય િરા્મ ‘અંગાર’, કાસરભાઈ સુલરેરાન રીર.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : જૂનું નાટક ‘અવધકારી’ 1960રાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘રિેંદી રંગ લાગયો’ (1961), ‘રારદરે પીર’ (1962), ‘રહઢયાળી રાત’ (1972), ‘િિુએ 

િધારી આબરૂ’ (1982), ‘કંકુનો રંગ કાળો’ (1986), ‘ઢોલારારુ’ (1986), ‘વપયુ ગયો 

પરદરેશ’ (1987), ‘રહિયરની ચૂંદડી’ (1987), ‘સોનારાં સુગંધ’ (1987), ‘સરય િતદે 

સાિધાન’ (1989). જૂનાં–ધાવર્મક-સારાવજક નાટકો – કુલ નિાં 10 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : િહરલાલ છબીલદાસ નાયક,

સંગીતકારો : બાબુલાલ છબીલદાસ નાયક; િારયોવનયર-િાદકો : કાસરભાઈ સુલરેરાન રીર, 

રુબારકભાઈ રીર, રાધિલાલ નાયક, ગણપતલાલ બાપુલાલ નાયક, ઉવરયાશંકર 

નાયક; તબલાં : બાબુલાલ િરગોિન નાયક, નથુરાર ઉસતાદ; ઢોલક : રોિનભાઈ 

ભાંડ.
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અમભનેતાઓ : પોપટલાલ પ્રરેરચંદ નાયક, ડાહ્ાભાઈ વશિરાર નાયક ‘સંત’, શાવનતભાઈ લલુભાઈ 
નાયક, કાવનતલાલ કાવળદાસ નાયક, કનુભાઈ પંડ્ા, ચીરન ‘સંજય’, રવતલાલ 
કરેશિલાલ નાયક, કાવનતલાલ છોટાલાલ નાયક, રાધિલાલ નાયક, દયાશંકર લીલાધર 
નાયક, િસંતલાલ રોિનલાલ નાયક, નટિર નારાયણ નાયક, ગુલાબવસંિ િાડા, 
પ્રિલાદ વિઠ્લદાસ નાયક, બાબુભાઈ ભાંડ, કુરુદ વત્રિરેદી, રનોજ પઠાણ, સંજય િરા્મ 
‘અંગાર’. 

અમભનેત્રીઓ : કુ. નુર, રાજકુરારી, જયશ્ી કાપડી, પ્રભારાણી, વનર્મળા િાડા, સવિતા નિાબ, નજરા, 
ગાયત્રી, વસરતા વત્રિરેદી, શીલા રાજસથાની, હક્રષ્ના ગોંડવલયા, તારાદરેિી, રંજુશ્ી.

સમનિિેશકાર : બાબુલાલ છબીલદાસ નાયક

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : િીસનગર, િડનગર, ઊંઝા, વસધિપુર, ઉરતા, ગોઝાહરયા.

મિશેષ હકીકત : િીસનગરરાં 7 ફરેબ્ુઆરી, 1982રાં ‘િિુએ િધારી આબરૂ’ નાટકના સળંગ 100 
પ્રયોગો થયા.

સિામતિ : 1990.

72. િોરબી નાટક સિાજ (1961િી 1975)

સિાપક : નર્મદા કાવનતલાલ રિરેતા.

વ્યિસિાપક : ગોવિંદભાઈ વરસ્તી, રયાશંકર રાસતર, ચૂનીલાલ સોરપુરા.

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1961રાં િાંકાનરેરરાં સથાપના.

નાટ્યલેખક : કવિ કાવનતલાલ રિરેતા

ગીતકારો : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્, ભાસકર ભટ્, બી. કરે. રાસતર, 
િરેરુભાઈ ભટ્.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સોનબિરેનની ચૂંદડી’ 1961રાં િાંકાનરેરરાં.

ભજિેલાં નાટકો : ‘ઈશ્વર આરારરાં છરે’, ‘પાનરેતરનો રંગ’, ‘િાલો નારરેરી’, ‘શ્ીરાન રુરલી’, ‘િીર 
ચાંપરાજિાળો’, ‘રાજવતલક’, ‘રલિાર રાળની રરેલડી’, ‘ધરતીનો છરેડો કયાં ?’ તથા 
જૂનાં સારાવજક, ધાવર્મક નાટકો. કુલ નિાં 10 નાટકો ભજવયાં.

સંગીતકાર : િારયોવનયર-િાદક : છગનલાલ રરેિાશંકર રિરેતા ‘સાહ્બો’.

અમભનેતાઓ : કવિ કાવનતલાલ રિરેતા, રૂળશંકર રિરેતા, રરેરારણ, કનુ ગઢિી, પ્રાણજીિન રાિળ, 
િહરલાલ, રિંરદ, ઘનશયાર, હકરીટ, ચૂનીલાલ સોરપુરા.
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સ્તીપાત્ર ભજિનાર 
અમભનેતા :

પ્રાગજીભાઈ (રોરબી)

અમભનેત્રીઓ : સરોજ રરેરારણ, ઉષા કનુભાઈ ગઢિી, કરલા, રીનાક્ષી, કુસુર, કૃષ્ણા, િવષ્મતા.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : િાંકાનરેર, અરદાિાદ, રોરબી, ગોંડલ, પાલનપુર, જૂનાગઢ, રિરેસાણા, જફરાબાદ, 

કડી, િીસનગર.

મિશેષ હકીકત : 6,000 રૂવપયા દુષ્કાળ રાિતરાં 1966, રજ રેિડી(વજ. જૂનાગઢ)રાં વનશાળનો ઓરડો 

બાંધિા રાટરે રૂ. દોઢ િજર, જૂનાગઢરાં બંધાઈ રિરેલા સરશાનગૃિ રાટરે રૂ. સિા ચાર 

િજર, અરરાઈિાડી (અરદાિાદ) શંકરનું રંહદર બાંધિા રાટરે રૂ. 6,000 આપયા.

ગુજરાત સંગીત-નૃતય નાટ્ય અકાદરી દ્ારા રોરબીરાં યોજિારાં આિરેલ િરીફાઈરાં 

‘ઈશ્વર આરારરાં છરે’ નાટકનરે પ્રથર ઇનાર પ્રાપ્ત થયું. 1973રાં તતકાલીન રંત્રી શ્ી 

ગોરધનદાસ ચોખાિાલાના િસતરે કવિ કાવનતલાલ રિરેતાનું સનરાન કરિારાં આવયું.

સિામતિ : 1975, રરેઘાણીનગર(અરદાિાદ)રાં સંસથા બંધ થઈ.

73. ગુજરાત કલાિંરદર (1962િી 1962)

સિાપક : રા. અશરફખાન (‘રુંજ’).

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1962, અરદાિાદરાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ હકશોર િરેદ, રધુસૂદન આચાય્મ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : રાલિપવત રુંજ (જૂનું નાટક), 1962.

ભજિેલાં નાટકો : ‘સંસકારરૂવત્મ’ (1962), ‘ભવય ભાિના’ (22 રાચ્મ, 1962). કુલ 2 નાટકો રજૂ કયાું.

સંગીતકાર : સલારતખાન અશરફખાન

અમભનેતાઓ : રા. અશરફખાન (રુંજ), બબલદાસ ભોજક, રરણલાલ ખીરજી પંડ્ા, બચુ વત્રિરેદી, 
સતીશકુરાર, પદ્ુમન રિરેતા, રિરેશ શાસ્તી, છનિાલાલ (વસનરે સટાર).

અમભનેત્રીઓ : શારદા, સરસિતીદરેિી, કરળાબાઈ ‘કૉવરક’, ઇનદુ, લક્રી, ઇવનદરા ટકંાહરયા, આશા, 
ઉષા, શીલા, અંજના.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : અરદાિાદ, ધોરાજી, જૂનાગઢ.

મિશેષ હકીકત : ‘રાલિપવત રુંજ’ નાટક વિવિધ નાટ્યસંસથાઓએ ભજિરેલ એરાં રા. અશરફખાનરે 
2,700થી િધુ િખત ‘રુંજ’ની ભૂવરકા કરી િતી.

‘ભવય ભાિના’ નાટકના અરદાિાદરાં 32 પ્રયોગ થયા િતા.
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સિામતિ : રા. અશરફખાનના અિસાન પછી 1962રાં આ સંસથા બંધ પડી.

74. િધર ઇમન્ડ્યા મિ્યેટસ્જ (1962િી 1967)

સિાપક : તરેરવસંિ ઉદ્ રેશી

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1962, રુંબઈ.

નાટ્યલેખકો : તરેરવસંિ ઉદરેશી, સી. એર. િુનર.

ગીતકારો : તરેરવસંિ ઉદરેશી, કવિ સારંત, લવલતકુરાર પારરેખ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘સો ટચનું સોનું’, 1962.

ભજિેલાં નાટકો : ‘િીરારાણરેક’ (19 જૂન, 1966), ‘શરીકરે િયાત’ (ઉદૂ્મ), (રરે, 1967).

રદગદશ્જકો : સોરાબજી કરેરાિાલા, ચંપકલાલાજી.

સંગીતકાર : અબદુલ પરરાર

અમભનેતાઓ : સોિરાબ રોદી, સોરાબજી કરેરાિાલા, તરેરવસંિ ઉદરેશી, ગોરધન, ભૂપરેનદ્ર દરેસાઈ, રહફક 

િુસરેન, ચંપકલાલાજી, વશિલાલ નાયક, રિરેશ જોશી, અવનલકુરાર, િરીદ ‘રજનૂ’, 

રકબુલ િુસરેન, એરચ તારાપોર, સી. જ રે. પાનડરે, હિંરતલાલ ઠાકોર, રરરેશ શાિ, 

રજનીકાનત જની.

અમભનેત્રીઓ : રાવધકારાણી, સરસિતીબાઈ, કુ. હદનાઝ, સુધા શ્ીવનિાસ, િાસંતીબાનુ, કુ. િંસા, શીલા 

નાયક, શબનર, રંભારાણી, િઝીર બરેગર.

ભજિણીનાં કેન્દ્ર : રુંબઈ, અરદાિાદ, િડોદરા, સૂરત,

મિશેષ હકીકત : ‘સો ટચનું સોનું’ નાટકના 1317 પ્રયોગ થયા. નાટકનરે ખૂબ સારો આિકાર રળો. 

‘િીરારાણરેક’ નાટકની હટહકટના દર (1966રાં) રૂ. 100, 50, 25, 15, 10, 5 િતા.

સિામતિ : 1967રાં સંસથા બંધ થઈ.

75. અરુણા કલાકેન્દ્ર (અંદાજ ે1965િી અંદાજ ે1967)

સિાપક : અરુણા ઈરાની

સિાપના િષ્જ અને સિળ : અંદાજ ે1965, િુંબઈિાં.

નાટ્યલેખકો : પ્રાગજી ડોસા, દારુ સાંગાણી.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, પ્રફુલ દરેસાઈ, રધુકર િૈદ્.
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પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘રોટા ઘરની િિુ’ (12 જૂન, 1965).

ભજિેલાં નાટકો : ‘રીંઢળ બાંધયા િાથ’ (12 ફરેબ્ુઆરી, 1966), ‘પરણયા એટલરે પયારા લાડી’ (1966), 
‘સંસાર ચાલયો જય છરે’ (28 રરે, 1967). કુલ 4 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : ચંદ્રકાનત સાંગાણી, જયંત ભટ્.

સંગીતકાર : એિરદ દરબાર

અમભનેતાઓ : ફીરોઝ ઈરાની, જયંત ભટ્, શરેખર પુરોહિત, જયવસંિ રાણરેક, બકુલરેશ પંહડત, 
ચંપકલાલા, સતયરેન કપૂર, દીનુ વત્રિરેદી, તરુણકુરાર, શયારકુરાર.

અમભનેત્રીઓ : અરુણા ઈરાની, ઝંખના દરેસાઈ, રક્ષા દરેસાઈ, સગુણાદરેિી, પુષ્પા શાિ, સુરરેખા, જયશ્ી 
ટી.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : રુંબઈ

સિામતિ : 1967રાં સંસથા બંધ થઈ.

76. શ્ી કીમત્જ કલાકેન્દ્ર (અંદાજ ે1967િી અંદાજ ે1997)

સિાપક : તુલસીદાસ કરે. પારરેખ

સંચાલક : ઉષાબિરેન પારરેખ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : જૂનાગઢિાં અંદાજ ે1967િાં સિાપના.

નાટ્યલેખકો : ભીખુભાઈ જોશી, કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, રધુસૂદન આચાય્મ, િરેરુભાઈ ભટ્.

ગીતકાર : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘લક્રણરરેખા’ 1970.

ભજિેલાં નાટકો : ‘િઢકણી િિુ’ (1971). ‘બળાતકાર’, ‘િરનરે ગરરે તરે િિુ’, ‘િરેરના ડખં’, ‘જરાનો બોલરે 

છરે’. કુલ 6 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જકો : બબલદાસ ભોજક, અવજત રીર, અંબાલાલ િી, નાયક, જયંત ભટ્.

સંગીતકારો : બી. કરે. રાસતર, િાજીભાઈ રીર.

અમભનેતાઓ : અંબાલાલ િી. નાયક, બબલદાસ ભોજક, ભીખુભાઈ જોશી (નાટ્યલરેખક), ચંદ્રરોિન 

નાયક, બાપુલાલ નાયક, રિરેરાન બરેલીર, ઓધિલાલ નાયક, રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્, 

બલસારા, અવજત રીર, કટાહરયા.
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અમભનેત્રીઓ : કરળાબાઈ કણા્મટકી, કરળાબાઈ ‘કૉવરક’, ઉષા રૉય, ફરીદા, ઇનદુ, અરુણા જરીિાલા, 
જયશ્ી કાપડી.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : ભાિનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, સૂરત, અરદાિાદ, રિરેસાણા, ઊંઝા, િીસનગર, 
રાંડિી, ભુજ, આણંદ.

મિશેષ હકીકત : 9 રાચ્મ, 1970ના રોજ ‘શરેણી વિજણંદ’ના 100 પ્રયોગ ભાિનગરરાં; 1979રાં 
‘રંગલરૂવત્મ’ અનરે ‘િરેશયા કરે િિુ’ના 225 પ્રયોગ િીસનગરરાં.

સિામતિ : અંદાજ રે 1997રાં.

77. શ્ીક્ષણ કલાકેન્દ્ર, (1968િી 1989)

સિાપક : રાજ રેનદ્રકુરાર રવતલાલ ભટ્

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1968િાં જૂનાગઢ મજલ્ાના શાહપુરિાં.

નાટ્યલેખકો : કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, ભીખુભાઈ જોશી, દારુ સાંગાણી, કવિ કાવનતલાલ રિરેતા, 
રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્, ડૉ. અરુભાઈ કાટબારણા.

ગીતકાર : વિનુભાઈ રાજપુરા

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : 1968 જૂનું નાટક ભજવયું.

ભજિેલાં નાટકો : ‘િિુ રાથાની રળી’ (1971), ‘વપતૃદરેિતા’ (1973), ‘ધર્મવપતા’ (1973), ‘જીિનસંગ્ાર’ 
(1975), ‘જ રેિી સાસુ તરેિી િિુ’ (1986), ‘િસરા િરેણ િિુના’ (1987), ‘િરેર નરે િાસના’ 
(1983), ‘પવિત્ર ગંગા’ (21 રાચ્મ 1989), ‘િરદાન’ ‘રાણો કંુિર’ કુલ 10 નાટકો રજૂ 
કયયોં.

રદગદશ્જક : રાજ રેનદ્રકુરાર રવતલાલ ભટ્

સંગીતકારો : િારયોવનયર-િાદક : રિંરદભાઈ બાબરાિાળા, ડી. સી. શરા્મ, વિનુભાઈ રાજપુરા, 
કરીર રાસતર.

અમભનેતાઓ : છનિાલાલ પટરેલ (ચલવચત્ર અવભનરેતા), રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્, પરેનટર ખાન, રિંરદિુસરેન 
રીર, રનોજકુરાર, ભોગીકુરાર, ભીખુભાઈ જોશી (નાટ્યકાર), ડી. એર. ઉપાધયાય, 
રિંરદ ‘રારા’.

અમભનેત્રીઓ : સાધના (‘રીરાંબાઈ’), સવિતા રિરેતા, િીરાબાઈ, કરલપ્રભા, લતાદરેિી, વગરજબાઈ, 
અરુણા, પારુલ ભટ્.

સમનિિેશકાર : પરેનટર ખાન, પરેનટર રોઢા.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : ભાિનગર, અરદાિાદ, ગોંડલ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, િરેરાિળ, અંજર.
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મિશેષ હકીકત : ભાિનગરના રોતીબાગ ઓપન ઍર વથયરેટરરાં 1971રાં ‘જ રેસલ-તોરલ’ના સળંગ 
100 પ્રયોગ અનરે ‘િિુ રાથાની રળી’ના સળંગ 120 પ્રયોગ. 101 પ્રયોગ જૂનાગઢ, 75 
પ્રયોગ પોરબંદર (1975), 101 પ્રયોગ રાજકોટ.

સિામતિ : 1989.

78. કિલ કલાકેન્દ્ર, અિદાિાદ (અંદાજ ે1969િી અંદાજ ે1986)

સિાપક : અંજુ શાિ તથા શીલા શાિ

વ્યિસિાપક : રનોજકુરાર

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1969

નાટ્યલેખકો : દારુ સાંગાણી, પ્રફુલ દરેસાઈ.

પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘છૂટાછરેડા’ (જૂનું નાટક), ‘સંજોગનાં રરકડાં’, ‘કાચા પોચા નથી િોં’, ‘સૌભાગયિતી’ 
(1970), ‘સોિાગણનાં સપનાં’ (1974), ‘એક એકથી સિાયા’. કુલ 5 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : વબવપન રિરેતા, શીલા શાિ.

સંગીતકારો : રનોજકુરાર, અરરકુરાર રારિાડી, ઇશાક રોિંરદ જોધપુરી.

અમભનેતાઓ : નગીન શાિ, પ્રકાશ, રનોજકુરાર, યશિંત જોશી, જગનિાથ નાયક, રવણકાનત 
આચાય્મ, તુલસીદાસ, િરીશ પરરાર, બાળ-નટ બંટી, િરેરુભાઈ ભટ્.

અમભનેત્રીઓ : શીલા શાિ, અંજુ શાિ, િીરાબાઈ, રક્ષા દરેસાઈ, કરલપ્રભા શાિ, વનરૂપરા આશર, 
રંજનબાળા, બીના શાિ.

ભજિણીનાં કેન્દ્રો : અરદાિાદ, આણંદ, રાજકોટ, વસધિપુર, જૂનાગઢ.

મિશેષ હકીકત : ‘છૂટાછરેડા’ નાટકનો 505રો પ્રયોગ (3 સપટરેમબર, 1970ના રોજ) અરદાિાદરાં, 
‘સંજોગનાં રરકડાં’ નાટકનો 100રો પ્રયોગ (19 હડસરેમબર, 1970ના રોજ) 
અરદાિાદરાં.

સિામતિ : 1986રાં અંદાજ રે.

79. શ્ી કલા પમિક (1972િી 1972)

સિાપક : કુરાર અલીદાદન

વ્યિસિાપક : બી. એ. આચાય્મ

સિાપના િષ્જ અને સિળ : 1972, પાવલતાણા(સૌરાટિ ્ર)રાં.

નાટ્યલેખકો : િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્, કવિ કાવનતલાલ રિરેતા.
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પ્રારંભરૂપ પ્ર્યોગ : ‘શરેણી વિજણંદ’ (14 રરે, 1972)

ભજિેલાં નાટકો : ‘શરેણી વિજણંદ’, ‘સોનબિરેનની ચૂંદડી’. કુલ 2 નાટકો રજૂ કયાું.

રદગદશ્જક : કુરાર

સંગીતકાર : રીર અબદુલ ‘ભગત’

અમભનેતાઓ : કુરાર, ઇસરાઇલ (‘વિજણંદ’), અબદુલ રીર ‘ભગત’, અલારખા રીર, ભીરજી દરબાર, 
અરવિંદકુરાર, જરનકુરાર, ભાઈલાલ, ભીખુ (રરકડુ)ં.

અમભનેત્રીઓ : રાણી ઇનદુરતી ભગિાનદાસ, બાલુબાઈ, (ધુિાગીર) કુ. શાનતા, કુ. શીલા, શિરેનાઝ, 
શોભારાણી, શાવલની.

સમનિિેશકાર : પરેનટર ખાન.

મિશેષ મિગત : ‘શરેણી વિજણંદ’ નાટકના પાવલતાણારાં સળંગ 80 પ્રયોગો થયા.

ભજિણીનું કેન્દ્ર : પાવલતાણા.

સિામતિ : 1972રાં પાવલતાણારાં.



167

2.

નાટ્યકારો

ગુ જરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર કરેટલાક એિા પણ નાટ્યલરેખકો થઈ ગયા; જ રેઓ નાટક, પ્રિસન 
અનરે ગીતો – એ ત્રણરેય પાસાંની એકસરખી કુશળતાથી રચના કરી શકતા. એિા કરેટલાક સફળ-
સરથ્મ લરેખકોરાં ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી, કવિ રૂળશંકર રૂલાણી, િાઘજી આશારાર ઓઝા, 

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ, કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ, કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન, કવિ જરન, છોટાલાલ ઋખદરેિ 
શરા્મ, કવિ જી. એ. િૈરાટી, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી અનરે કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકરનો નારોલરેખ કરી શકાય.

રવણલાલ ‘પાગલ’, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, પ્રફુલ દરેસાઈ, નંદલાલ નકુભાઈ શાિ, કવિ કાંવતલાલ રિરેતા િગરેરરેનાં 
નાટકો પરથી ચલવચત્રોનું પણ વનરા્મણ થયું િતું.

કવિ-નાટ્યલરેખકો નાટ્યસંસથાઓરાં રાવસક પગારથી રખાતા અનરે તરે પ્રરાણરે ગીત કરે નાટક લખતા; કોઈ 
િખત ઉચચક રકર લઈનરે પણ નાટ્યલરેખન કરતા.

થોડાક નાટ્યલરેખકો નિા નાટકના સજ ્મનસરયરે રુખય કલાકારોની અવભનયશવકતનરે નજર સરક્ષ રાખીનરે જ 
નાટકનું પાત્રાલરેખન કરતા િતા.

નાટ્યલરેખકોની કરેટલીક વિવચત્ર આદતો િતી. કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના 
રાવલકનરે કિરેતા કરે, ‘‘રારા ઓરડારાં દીિાલો અનરે છત પર અતિર છટંાિો કરે જ રેથી નાટક લખતી િખતરે રારી 
વિચારધારા સારી રીતરે ચાલરે.’’

નાટ્યલરેખક રવણલાલ ‘પાગલ’ના પ્રથર લગ્ન પ્રસંગરે એ જરાનારાં નકુભાઈ શરેઠરે તરેરનરે રાટરે રૂ. 5,000 
જ રેિો રોટો ખચ્મ કયયો િતો. નાટ્યલરેખક રવણલાલરે ઉદૂ્મ નાટ્યલરેખક ‘રિરેશર’ના ઉદૂ્મ નાટક ‘ઝરેરી છૂરી’રાં પાગલ 
રાજની ભૂવરકા ભજિી િતી. િળી 1915રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મનું ‘સતી દરયંતી’ 
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કરાંચીરાં ભજવયું. એરાં પણ એરણરે ગાંડા રાજનો અદભુત અવભનય કયયો. એરની અટક તો વત્રિરેદી, િતી પરંતુ 
ગાંડા રાજની ભૂવરકા ખૂબ સફળતાપૂિ્મક ભજિિા બદલ એરનરે ‘પાગલ’નું ઉપનાર આપિારાં આવયું; જ રે તરેરની 
અવભનય-કુશળતાનું કાયરી પ્રતીક બની રહ્ું.

તરેરનું નાર નાટ્યતખતા પર ગૌરિિંતું િતું. એક સરય એિો િતો જયારરે  રુંબઈરાં એકીસાથરે 4થી 5 
નાટ્યસંસથાઓ શવન-રવિએ એરનાં જ નાટકો ભજિતી િોય.

રવણલાલ ‘પાગલ’  રુંબઈરાં રૂવપયા એક િજર રાટરે એક િખત તરેરનરે તયાં જપ્તી 
આિી. જપ્તીિાળાનરે કહ્ું કરે ‘તરો અિીં રાત્ર અડધો કલાક બરેસો, 
િંુ તરોનરે રૂવપયા આપું છુ.ં જપ્તીિાળાનરે બરેસાડીનરે તરેઓ ટકૅસી 
કરીનરે શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજના રાવલક પાસરે ગયા. તરેરનરે 
ઓવચંતા જ આિરેલા જોઈ શરેઠ આશ્ય્મરાં પડી ગયા, આિિાનું 
કારણ પૂછું તયારરે  તરેરણરે કહ્ું કરે ‘રારરે  તયાં રૂ. એક િજર રાટરે 
જપ્તી આિી છરે. રનરે રૂવપયા જોઈએ.’ આ સાંભળા પછી શરેઠરે 
કહ્ું કરે ‘રવણભાઈ, અરરે તરોનરે િજરો રૂવપયા આપયા છરે, પણ જો 
તરોએ એ સાચિી રાખયા િોત તો આજ રે આ િાલત ન િોત.’ આ 
સાંભળી ‘પાગલરે’ પ્રતયુતિર આપયો કરે ‘શરેઠ, અરરે રૂવપયા સાચિી 
રાખયા િોત તો તરારા જ રેિા રારરે  તયાં દરિાન િોત’. શરેઠરે રૂવપયા 
આપયા અનરે તરેરણરે જપ્તીિાળાનરે ચૂકિી દીધા.

1948રાં ખટાઉ ઑલફ્રેડ કંપની િડોદરાના િાંકાનરેર 
વથયરેટરરાં ફરીથી શરૂ થઈ તયારરે  તરેરાં રવણલાલ ‘પાગલ’ ભાગીદાર 
િતા. શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં પણ એક સરયરે રવણલાલ ‘પાગલ’ 
ભાગીદારનું સથાન ધરાિતા િતા.

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રાવલક નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિરે નાટ્યલરેખક રવણલાલ (‘પાગલ’) પાસરે 
નિું નાટક લખાવયું. નાટક સંપૂણ્મ લખાઈ ગયા પછી એના િાચન િખતરે નકુભાઈનરે નાટકની સફળતા વિષરે શંકા 
જગિાથી એરણરે કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનરે ‘પાગલ’નું નાટક િાંચી જઈ જરૂર જણાય તયાં સુધારાિધારા કરિાનું 
કહ્ું. કવિએ નાટક િાંચી જઈ જણાવયું કરે ‘નાટકની રચના બરાબર છરે અનરે એરાં સુધારિા જ રેિું કાંઈ જ નથી.’ 
કવિનો અવભપ્રાય જણયા પછી શરેઠની શંકા દૂર થઈ. આ બાબતની રવણલાલ(‘પાગલ’)નરે ખબર પડી તયારરે  એરણરે 
નકુભાઈ શરેઠનરે કહ્ું કરે ‘એક પલારાં રારંુ લખરેલું આખું નાટક રૂકો અનરે બીજ પલારાં રુરબબી કવિ રૂલાણીની 
કવિતા રૂકો તો કવિતાિાળું પલું નરી જશરે.’ રવણલાલ ‘પાગલ’ આિા ખરેલહદલ િતા. કવિ રૂલાણીએ પણ ધાયુું 
િોત તો નાટકરાં સુધારા કરીનરે ઠીક ઠીક રકર રરેળિી શકયા િોત, પરંતુ એરણરે નાટક વિશરે પ્રારાવણક રત 
આપીનરે પોતાની સજ્જનતા અનરે વબરાદરી દશા્મવયાં.

રવણલાલ ‘પાગલ’ની એક જરાનારાં ભારરે  બોલબાલા િતી. અનરેક નાટ્યસંસથાઓનરે નાટકો લખી આપીનરે 
બૅંકરાં રૂ. 65,000ની રકરની બચત કરી િતી, પણ રિાલક્રીના રરેસના રરેદાનરાં એ બધી રૂડી જતી રિી અનરે 
3 રહિનારાં જ રૂ. 19-9-9 જ રેિી રારૂલી રકર જરા રિી; છતાં પણ એરની જીિિાની રસતી છરેિટ સુધી જળિાઈ 
રિી. લખિારાં, બોલિારાં અનરે જીિિારાં પણ તરેરણરે ખુરારી જળિી રાખી.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ તથા શ્ી આય્મનૈવતક સરાજ જ રેિી 3 રોટી 
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નાટ્યસંસથાઓએ સંપ કરીનરે રવણલાલ ‘પાગલ’નાં નાટકો નહિ લરેિાનું અનરે નહિ ભજિિાનું નક્ી કયુું િતું, છતાં 
પણ ‘પાગલ’ની લોકવપ્રયતાનો એટલો પ્રભાિ િતો કરે એરની પાસરેથી નાટકો લરેિાની તરેરનરે ફરજ પડી િતી.

ઉદૂ્મના રશિૂર નાટ્યલરેખક આગા િશ્ કાશરીરી પણ કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનરે ગુરુના પૂજય ભાિથી જોતા 
િતા. રૂલાણીનાં નાટકો વનિાળી એરની નાટ્યલરેખનની પ્રરેરણાનરે િધુ બળ રળું િતું.

કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનું ‘અજબકુરારી’ નાટક તો ગુજરાતી ભાષા નહિ જણનારનરે પણ આકવષ્મત કરરે  
એિું િતું.

આ કવિ રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની દુવનયારાં ‘ઇવનડયન શરેકસવપયર’ તરીકરે 
ઓળખાતા િતા. એરના નાટ્યલરેખનની શવકતનો રવણલાલ ‘પાગલ’ પર ઊંડો પ્રભાિ પડ્ો િતો. તરેઓ જિરેરરાં 
કિરેતા કરે રનરે જો કવિ રૂળશંકર રૂલાણીની નકલ કરનાર નાટ્યકાર તરીકરે ઓળખાિિારાં આિશરે તોપણ િંુ રારી 
જતનરે ભાગયશાળી રાનીશ.

કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા પ્રથર િાર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં જોડાયા તયારરે  નિા રજૂ થનાર 
નાટક રાટરે ગીતો લખિાનાં બાકી િતાં. ખયાતનાર સંગીતકાર િરીરજી ઉસતાદનું સંગીત િતું. ઉસતાદની સાથરે 
ગીતો રચિાનો તરેરનરે રાટરે એ પ્રથર પ્રસંગ િતો. ઉસતાદરે ગીત રાટરેની તરજ રાત્ર 3 િખત િગાડી એટલારાં તો 
કવિએ ગીતની રચના કરી દીધી. આ િકીકતથી આશ્ય્મચહકત થઈ ગયરેલા ઉસતાદ ગીતની રચના કરરેલ કાગળ 
લઈનરે સંસથાના રાવલક બાપુલાલ નાયક પાસરે ઉતસાિભરેર ગયા અનરે કહ્ું કરે ‘તરરે કોનરે ગીત લખિા રોકલયો છરે.’ 
આ સાંભળી બાપુલાલભાઈએ વિસરયથી કહ્ું, ‘કરેર એ ગીત નહિ લખી શકરે ?’; તયારરે  ઉસતાદરે કહ્ું કરે ‘રેં ગીતની 
તરજ રાત્ર 3 િખત િગાડી એટલારાં તો તરેરણરે ગીતની રચના કરી દીધી !’ પણ બાપુલાલભાઈએ જિાબ આપયો 
કરે ‘એની તારીફના પુલ બાંધશો નિીં, િજી એની પાસરેથી આપણરે ઘણં કાર લરેિાનું છરે.’ ગીતરચનાની આિી સિજ 
શવકત કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળારાં િતી.

કવિ કાંવતલાલ રિરેતાએ એરના અિસાનના 8 હદિસ અગાઉ રરે, 1891રાં કહ્ું િતું કરે ‘જો આ રોંઘિારીના 
જરાનારાં બધું જ રોંઘું થતું જશરે, તો રાણસનરે બાળિાનાં લાકડાં પણ નિીં રળરે. રારા િખતરે જો લાકડાં ના રળરે 
તો રારાં લખરેલાં નાટકોની આ બરે પરેટી ભરરેલી પ્રતો છરે એનાથી બાળજો.’

બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકર તથા ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા વસિાય કૉલરેજની કોઈ પણ પ્રકારની ઉચચ 
હડગ્ી ન િોિા છતાં પણ ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી, િાઘજી આશારાર ઓઝા, ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ, કવિ 
રૂળશંકર રૂલાણી, છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ, કવિ નથુરાર, સુંદરજી શુકલ, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, કવિ જી. એ. િૈરાટી, 
ગૌરીશંકર વત્રભોિન ઉપાધયાય, રવણશંકર પોપટલાલ િળિદકર, રવણલાલ (‘પાગલ’), કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, 
કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર, કવિ જરન, િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્, િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્, પ્રફુલ દરેસાઈ, 
નંદલાલ નકુભાઈ, દારુ સાંગાણી, કવિ કાંવતલાલ રિરેતા િગરેરરે  નાટ્યકારોનાં સફળ નાટકો ગુજરાતી વયિસાયી 
રંગભૂવર પર લગભગ સિા સદી સુધી લોકરંજન અનરે સંસકારવસંચનનું િરેતુલક્ષી કાર પાર પાડતાં રહ્ાં. આજ રે 
નાની નાટ્યસંસથાઓ સારાનય શિરેર કરે ગારડાંરાં એ નાટકો ભજિી રિી છરે.

રઘુનાથ બ્હ્મભટ્વલવખત ‘બુધિદરેિ’ નાટકની ઑપરેરાની 26 આિૃવતિઓ અનરે ‘સૂય્મકુરારી’ની 58 આિૃવતિઓ 
પ્રકાવશત થઈ િતી. 1914રાં ‘બુધિદરેિ’ લખિાના રઘુનાથ બ્હ્મભટ્નરે રૂ. 500 રળા િતા.

1918રાં ‘સિદરેશી સરેિા’ નાટકના લરેખક હફદાિુસરેન ‘રનિર’ િરતરેજિાળાએ નાટક લખી દીધા પછી એક 
શબદ પણ સુધારિાની સપટિ ના પાડી દીધી િતી.
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1916રાં ‘જયદરેિ’ નાટકના લરેખક નથુરાર સુંદરજી શુકલનો અંગત ખચ્મ રૂ. 10 િજર જ રેટલો શ્ી આય્મનૈવતક 
નાટક સરાજના રાવલક નકુભાઈ શરેઠરે ઉપાડ્ો િતો.

નાટ્યલરેખક પ્રફુલ દરેસાઈએ ઉદૂ્મ નાટક ‘લયલા રજનૂ’ના સંિાદો બોલતાં એિા રંગરાં આિી ગયા િતા કરે 
રજનૂની જ રેર પિરેરરેલાં િસ્તો ફાડી નાખયાં િતાં.

કવિ જરન

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ રવણલાલ ન. વદ્િરેદીનું ભજિરેલું નાટક 
‘કુલીન કાનતા’ જોઈનરે ગોિધ્મનરારરે કહ્ું િતું કરે ‘િંુ નાટક ન જોિાની 
પ્રવતજ્ાિાળો છુ,ં પણ આ નાટકથી અવત પ્રસનિ થયો છુ.ં’

કવિ નાટ્યલરેખકો કરે કલાકારોનાં નાર પરથી રાગ્મનાં નારો આપિારાં 
આવયાં છરે; જ રેર કરે કવિ ત્રાપજકર રાગ્મ (ત્રાપજ, વજ. ભાિનગર), કવિ 
‘પાગલ’ રાગ્મ (રાજકોટ), િાઘજી આશારાર રાગ્મ (રોરબી, વજ. રાજકોટ), 
કવિ ‘રનસિી’ ચોક (પ્રાંવતજ, વજ. સાબરકાંઠા), લાલજી નંદા ચોક (િડોદરા), 
કવિ પ્રભુલાલ િાડી (રુંબઈ), કવિ પ્રભુલાલ રાગ્મ (િીરપુર); જયારરે  જયશંકર 
‘સુંદરી’ની સરૃવતરાં અરદાિાદ ખાતરે જયશંકર ‘સુંદરી’ નાટ્યગૃિનંુ રાજય 
સરકાર તરફથી વનરા્મણ કરિારાં આવયું છરે.

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી, કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, કવિ પરરાનંદ 
ત્રાપજકર, કવિ રૂળશંકર રૂલાણી, નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ, કવિ ફૂલચંદ ઝ. 
શાિ, પ્રાગજી ડોસા જ રેિા નાટ્યકારો વિશરે વિવિધ વયવકતઓએ શોધવનબંધ 

લખી પીએચ.ડી.ની હડગ્ી પણ રરેળિી છરે. કવિ ફૂલચંદ ઝ. શાિનાં તરાર નાટકો પ્રકાવશત થયાં છરે.

કવિ જરન, અવભનરેતા, હદગદશ્મક, નાટ્યલરેખક અનરે સંગીતકાર િતા. વયિસાયી રંગભૂવર પર ઓછાં 
પાત્રોિાળી નાહટકાનો આરંભ કરિાનો યશ તરેરનરે ફાળરે જય છરે. તરેરનાં નાટકોરાં નિીન વિચારધારા પણ જોિા 
રળતી િતી.

1920રાં કવિ રૂળશંકર રૂલાણીએ સતયાગ્િની ચળિળનરે અનુલક્ષીનરે ‘ધર્મિીર’ નાટક લખયું િતું, તરેનરે 
ભજિિા રાટરેની પરિાનગી સરકાર તરફથી રળી ન િતી. એ પછી ‘કલયાણ રાિ’ નાટક લખયું, પરંતુ એ ભજિાય 
તરે પિરેલાં જ સંસથાના રાવલક છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાએ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી 1922રાં બાપુલાલ 
બી. નાયકનરે િરેચાણ આપી દીધી િતી.

કવિ કાંવતલાલ જગજીિન રિરેતાનાં નાટકોએ જૂની રંગભૂવરનરે અંદાજ રે છરેલાં 40 િષ્મ સુધી પ્રિૃવતિરય રાખી 
િતી. શ્ી દરેશી નાટક સરાજનરે બાદ કરતાં ગુજરાત સૌરાટિ ્રની નિી નાટ્યસંસથાઓએ િધારરેરાં િધારરે  એરનાં 
નાટકો ભજવયાં િતાં.

‘િહરશ્ંદ્ર’ નાટકનું ઉદૂ્મ ભાષાંતર આગા િશ્રે કયુું િતું અનરે તરેના સંખયાબંધ પ્રયોગો થયા િતા અનરે આગા 
િશ્નરે ખૂબ ખયાવત રળી િતી. ગુજરાતી નાટ્યકારોની રચનાઓના અનુિાદ ગુજરાતી વસિાયની રંગભૂવર પર 
ભજિાતા અનરે ખયાવત પારતા, કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિનું ગુજરાતી નાટક ‘અનસૂયા’નું હિંદી ભાષાંતર પંહડત 
નારાયણપ્રસાદ ‘બરેતાબરે’ કયુું િતું. કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનાં ગુજરાતી નાટકો ‘શાવલિાિન’ અનરે ‘પૃથિીરાજ’ હિંદી 
ભાષારાં ભજિાયાં િતાં અનરે બરેિદ લોકવપ્રય નીિડ્ાં િતાં.
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ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીરવચત નાટકોનાં ગીતોરાંથી ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ અનરે રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રે 
પ્રરેરણા રરેળિી િતી.

નબળી રચનાિાળું નાટક કુશળ કલાકારોએ નાટ્યકલાની વનપુણતાથી રંગરંચ પર સફળ બનાવયું છરે, જયારરે  
સારી રચનાિાળું નાટક કુશળ કલાકારોના અભાિરે વનષ્ફળ ગયું છરે.

િહરિર (‘દીિાના’) કિરેતા કરે ‘નાટ્યલરેખકની રંજૂરી િગર, એના નાટકરાં સુધારાિધારા થઈ શકરે નહિ.’

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી ‘કુણાલ’ નાટક લખી રહ્ા િતા તયારરે  એરનાં પતનીનું િતનરાં અિસાન થયું, પરંતુ સંસથાનરે 
નાટક સંપૂણ્મ લખીનરે સોંપી દરેિાનું િોિાથી તરેઓ આિા પ્રસંગરે પણ જઈ શકયા નિોતા.

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના વિકાસરાં ઉતિર ગુજરાતની નાયક-

ભોજક કોરની જ રેર ગુજરાતસૌરાટિ ્રના બ્ાહ્મણોનો અગતયનો ફાળો 

છરે. ગુજરાત–સૌરાટિ ્રરે વિશરેષ સંખયારાં નારાંહકત નાટ્યલરેખકો આપયા 

છરે. રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે (રિુધા), રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી 

(નહડયાદ), કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય (ધ્ાંગધ્ા), િાઘજી 

આશારાર ઓઝા (રોરબી), રૂળજી આશારાર ઓઝા (રોરબી), છોટાલાલ 

ઋખદરેિ શરા્મ (ડાકોર), કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ (િાંકાનરેર),  કવિ 

રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી (ભાિનગર), ત્રંબકલાલ દરેિશંકર રાિળ 

(િાંકાનરેર), ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ (િાંકાનરેર), રયાશંકર જ રેશંકર 

આચાય્મ (િાંકાનરેર), જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ (જરનગર), કવિ જી. 

એ. િૈરાટી (ધોળકા), પ્રભુલાલ દયારાર વદ્િરેદી (િીરપુર), રવણલાલ 

વત્રભુિન વત્રિરેદી (ત્રાપજ) ‘કવિ પાગલ’, રવણશંકર પોપટલાલ રાજગોર 

િળિદકર (િળિદ), ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા (સૂરત), પરરાનંદ 

રવણશંકર ભટ્ ત્રાપજકર (ત્રાપજ), ચીરનલાલ ભીખાલાલ જોશી – કવિ ‘રનસિી’ (પ્રાંવતજ), િહરભાઈ રવણશંકર 

ભટ્ (રોરબી), પ્રફુલ દરેસાઈ (અરદાિાદ), િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્ (રોરબી), કવિ કાંવતલાલ જગજીિન રિરેતા 

(રોરબી), આચાય્મ રધુસૂદન વગરધરલાલ (અરદાિાદ) જ રેિા બ્ાહ્મણ નાટ્યકારોએ તરેરના નાટ્યલરેખનથી ગુજરાતી 

પ્રરેક્ષકોનું રનોરંજન કરિા ઉપરાંત ગુજરાતી રંગભૂવરના વિકાસરાં યથાશવકત ફાળો આપયો િતો. 

લેખકો અને તેિનાં નાટકોની મિગતો

લખરેલાં નાટકો પ્રથર રજૂઆત ભજિનાર નાટ્યસંસથા રૌવલક કરે સૂવચત

• અધિ્યુ્જ રાિચંદ્ર
અલોપ રતન 1916 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક 

કંપની
કથા : બડિાનીના રિારાજ વલવખત 
‘લૉસટ જિરેલ’ ઉપરથી

• ’અિરેલીકર’ િોહનલાલ મિઠ્ઠલદાસ િિા્જ 
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અયોગય દીક્ષા 1931 શ્ી સતયપ્રકાશ નાટક સરાજ રૌવલક

કાળાં બજર 1934 શ્ી વિક્રર નાટક સરાજ રૌવલક

• આચા્ય્જ અનંત (જ. 17 જાન્્યુઆરી 1921, ગોંડલ; અ. 10 સ્પટેમબર 2003, અિદાિાદ)
તોય અરરે નાટહકયા 1961 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

મિશેષ મિગત :

10 નાટકોનો સંગ્િ ‘અબીલગુલાલ’ (1957), વત્રઅંકી નાટકો ‘રંગલરૂવત્મ’ (1960), ‘કહરયાિર’ (1977), 
‘શ્ધિા ફળી’ (1977), ‘બ્હ્મચારી’ (1965), ‘નિલું પ્રભાત’ (1977); 8 એકાંકી-સંગ્િ : ‘રદારીનો ખરેલ’ (1956), 
‘અરર સુિાગ’ (1977); ‘આતશ ઓલિાયો’, ‘પાસા ઊંધા પડ્ા’, ‘ગણતરી ખરી કરે ખોટી’, ‘જય જગદંબા’ 
િગરેરરે .

‘જીિન ઔર કલા’, ‘દુશરન’, ‘શરણાથથી’, ‘રનુષ્યધર્મ’ તરેરનાં હિંદી નાટકો છરે.
‘પાંજરાપોળ’, ‘રનુની રાસી’, ‘િૈભિના વિષ’, ‘બ્હ્મચારી’, ‘પ્રભુનું રંહદર’, ‘ભાભી’, ‘શ્ધિા ફળી’, ‘દુશરન’, 

‘શરણાથથી’, ‘રનુષ્ય ધર્મ’, ‘બાલુકાકા’, ‘જીિન ઔર કલા’ િગરેરરે  નાટકોનું તરેરણરે સફળ હદગદશ્મન કયુું છરે.
‘સતી સુલોચના’ હિંદી ચલવચત્રની પટકથા લખી તથા હિંદી ચલવચત્ર ‘ગૌરિ’, ‘રાનસરોિર’નું હદગદશ્મન 

કયુું િતું.
તરેઓ ગુજરાત સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરીના પ્રથર સવચિ વનયુકત થયા િતા.
અવખલ ભારત તથા રાજય કક્ષાએ યોજતી નાટ્યસપધા્મરાં વનણા્મયક અનરે નાટ્યલરેખનની વશવબરરાં વનષ્ણાત 

તરીકરે પણ સરેિા આપી.

• આચા્ય્જ િધુસૂદન મગરધરલાલ (જ. 18 નિેમબર 1911; અ. 11 રડસેમબર 1988, અિદાિાદ)

રંગલરૂવત્મ 1955 શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

રોંઘાં વરલન 21 રરે, 1959 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

અવભનંદન જૂન, 1959 રાણી વથયરેટસ્મ રૌવલક

એનરે કોઈએ ન ઓળખયો 1960 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

ભવય ભાિના 22 રાચ્મ, 1962 ગુજરાત કલારંહદર રૌવલક

અવગ્નપરીક્ષા 1964 શ્ી લક્રીકાંત કલારંહદર રૌવલક

* પવિત્ર પાપ 1975 રંગરાગ રૌવલક

* ઓ અરરેહરકા 26 ઑકટોબર, 1985 ગુજરાત ઓહરવજનલ ડ્રારૅહટક સોસાયટી રૌવલક

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથા

મિશેષ મિગત : 

સંગીતકાર અનરે ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના નાટ્યકાર. તરેરનું લખરેલું ‘રંગલરૂવત્મ’ નાટક શ્ી કીવત્મ 
કલાકરેનદ્રરે 1979રાં વિસનગર (ઉ. ગુ.) રજૂ કયુું તયારરે  તરેના સળંગ 225 પ્રયોગ થયા િતા.
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• આચા્ય્જ િ્યાશંકર જશેંકર

ટરેકીલી સુંદરબા જૂન 1890 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

* િસંતરાવલની 1900 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની કથા: પંડ્ા દોલતરાર 

કૃપાશંકર પંડ્ા કૃત 

‘કુસુરાિલી’

રાધાકૃષ્ણ 1905 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

ભરત ભદ્રા 1909 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક 

* સિાયક લરેખક : રાિળ ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર

• આિલીિાળા રણછોડ ભાઈચંદ

પ્રતાપચંદ્ર 1894 શ્ી સૂરત ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

પવિત્ર લક્રી 1909 પિરેલાં શ્ી ‘સૂરત’ સુંદરવિલાસ નાટક કંપની રૌવલક

રતનરવણ 1909 શ્ી ‘સૂરત’ સુંદરવિલાસ નાટક કંપની રૌવલક

ગુલબંકાિલી 1909 શ્ી ‘સૂરત’ સુંદરવિલાસ નાટક કંપની રૌવલક

• ઉદેશી ચાંપશી મિઠ્ઠલદાસ (જ. 24 એમપ્રલ, 1892, ટંકારા; અ. 26 િેબ્ુઆરી, 1974, અિદાિાદ)

જજંીરનરે ઝણકારરે 13 સપટરેમબર, 1934 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

ઘરેલી ગુવણયલ 16 જનયુઆરી, 1935 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

ગરીબનાં આંસુ 7 ઑગસટ, 1937 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

નિી રોશની 30 સપટરેમબર, 1943 શ્ી રંજન નાટક સરાજ રૌવલક

આજની દુવનયા 14 જૂન, 1945 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

મિશેષ મિગત :

તરેઓ ‘નિચરેતન’ રાવસકના સથાપક તંત્રી િતા. એરની નિલકથા ‘તાતી તલિાર’ પરથી ‘નયાયનાં િરેર’ 
નાટક શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રે 28 જૂન, 1933ના રોજ ભજવયું િતું. ‘જજંીરનરે ઝણકારરે ’ 1933રાં અનરે ‘નિી 
રોશની’ 1943રાં પ્રગટ થયાં છરે.
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રધુસૂદન આચાય્મ               ચાંપશી ઉદરેશી               બાબુભાઈ ઓઝા

• ઉદેશી તેરમસંહ (જ. 17 િે 1916)

રૃગજળ 1944 શ્ી નિયુગ નાટક સરાજ રૌવલક

સો ટચનું સોનું 1963 રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ રૌવલક

િીરા રાણરેક 19 જૂન, 1966 રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ રૌવલક
• ઉપાધયાય અંબાશંકર ભાઈશંકર

વિશ્વલીલા 25 સપટરેમબર, 1920 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

• ઉપાધ્યા્ય ગૌરીશંકર મત્રભુિન રાજકમિ

ઔરંગઝરેબ 1907 શ્ી ઝાલાિાડ બાદશાિી નાટક રંડળી રૌવલક 

રવતરંભા 1911 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

દારા ઔરંગઝરેબ (ઉદૂ્મ) 1915 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

કારાંધ કાિતરાં 1915 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િીર કરેસરી 1919 શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ રૌવલક

રંગતરંગ 1919 શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ રૌવલક

સતિાનાં સાિસ 1921 શ્ી દુવનયા દશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

આય્મવતલક 1926 શ્ી આય્મ નાટક સરાજ રૌવલક

વશયળિતી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

દાનરેશ્વરી િહરશ્ંદ્ર શ્ી ભારતભૂષણ નાટક સરાજ રૌવલક
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• ઉપાધ્યા્ય ભાઈલાલ જિનાશંકર

નયાયવસંધુ 19 એવપ્રલ 1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

યોગરાયા ઑગસટ 1916 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

રિાતરા તુલસીદાસ 1917 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

•  ઉપાધ્યા્ય િોહનલાલ ભાઈશંકર

સતી દરેિિૂતી 1916 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

દરેશભવકત 18 રરે 1921 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

• ઓઝા બાબુભાઈ ક્્યાણજી (જ. 28 ઑગસટ 1910; અ. )

નયાયાધીશ 1931 પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

પવતભવકત 1931 પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િીરાંગના 1931 પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ઘરજરાઈ 1931 પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

શૂરાના સંગ્ાર 1935 પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

પરાધીન પંજબ યાનરે 
હદલીપવસંિ

1936 પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

વસંિાસનના શોખ 1937 પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

શ્ીરંત કરે શયતાન ? 5 ફરેબ્ુઆરી, 1938 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

સતિાનો શોખ 1938 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

વસનરેરાની સુંદરી 29 ઑકટો., 1938 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

િગર િાંકરે ? 25 જુલાઈ, 1940 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

નિી વજદંગી 27 જનયુ., 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

ગભ્મસંસકાર 25 એવપ્રલ, 1944 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

પરરભકત પ્રિલાદ 26 ઑકટો., 1944 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

િિુના િાંકરે ? 1945 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

વપ્રવનસપાલ 1948 ખટાઉ આલફ્રેડ રૌવલક

આ લરેખકનાં નાટકો ‘ડૉ. હદલખુશ’, ‘લક્રીના લોભરે’, ‘પ્રજ અનરે પોલીસ’ અિા્મચીન રંગભૂવર પર પણ 
ભજિાયરેલાં.
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• ઓઝા િુગટલાલ પ્રાણજીિન

કર્મસંજોગ 23 જનયુઆરી, 1932 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી કથા : જૉસરેફ ડવૅિડ

• ઓઝા િૂળજીભાઈ આશારાિ (જ. 1855; અ. 1919, િડોદરા)

રરા-રણવજત 1882 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

* દરેિયાની 1899 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

રાજતરંગ 1902 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

સરસિતી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

ભીષ્ર વપતારિ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

* ભાવિપ્રાબલય રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

રદાલસા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

પુનજ ્મનર 1916 અંદાજ રે રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

* ‘દરેિયાની’ સિકારી લરેખક : કવિ દુલ્મભજી ધ્ુિ

* ‘ભાવિપ્રાબલય’ સિકારી લરેખક : કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

• ઓઝા િાઘજી આશારાિ (જ. 1850; અ. 30 જાન્્યુઆરી, 1896, િઢિાણ)

ભતૃ્મિહર 1880 આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

ચાંપરાજ િાડો 1882 પછી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

રાણકદરેિી 1890 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

વત્રયારાજ 1891 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

જગદરેિ પરરાર 1892 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

વત્રવિક્રર 1893 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

ચંદ્રિાસ 1894 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

િીરબાળા 1896 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

વિબુધવિજય 1897 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

મિશેષ મિગત :

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના ઉતિર નાટ્યકાર. 1880રાં રજૂ થયરેલ પંચાંકી સંગીતપ્રધાન નાટક ‘ભતૃ્મિહર’ 
ગુજરાતી રંગભૂવરના વિકાસરાં સીરાસતંભ બની રહ્ું. રુંબઈરાં 7 રહિનારાં રૂ. 30,000ની કરાણી કરી. ‘ભરેખ રરે  
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ઉતારો રાજ ભરથરી’ અનરે ‘વભક્ષા દરેનરે રૈયા વપંગળા’ િગરેરરે  ગીતો બરેિદ લોકવપ્રય બની રહ્ાં. 7 અંકરાં લખાયરેલ 
તરેરના નાટક ‘ચાંપરાજ િાડો’રાં રુઘલ શિરેનશાિ ‘અકબર’ના દરબારના દૃશયરાં સંિાદો ઉદૂ્મ ભાષારાં અનરે કવિ 
ગંગના છદં રારિાડી ભાષારાં લખાયા િતા. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર રાસ-ગરબાનો પ્રારંભ કરિાનો 
યશ િાઘજીભાઈના ફાળરે જય છરે. 16 સપટરેમબર 1893રાં ‘વત્રવિક્રર’ નાટક રુંબઈના ગરેઇટી વથયરેટરરાં ભજિાયું 
તયારરે  રંગરંચ પર ‘પૂનરની ચાંદની ખીલી રરે  શોભરે રજની સુંદર શી આજ’ આ ગરબો પ્રથર િાર રજૂ કરાયો. 
કાહઠયાિાડી રાસ પણ પ્રથર િાર તરેરણરે રજૂ કયયો.

રોરબીરાં એક રાગ્મનું નાર એરની સરૃવતરાં િાઘજી આશારાર રાગ્મ રાખિારાં આવયું છરે.

• કમિ અંબાશંકર હરરશંકર

દરેિી િોથલ ઑગસટ, 1926 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

• કઠલાલિાળા રિણલાલ

સંસારશોભા 19 રાચ્મ, 1946 શ્ી નિજીિન પ્રકાશ રંડળ રૌવલક

િીરદાદા જશરાજ 26 રાચ્મ, 1953 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

· કમિ ઉત્િચંદ િંગળજી દોશી (ઉપનાિ કમિ િહાજન) (જ. 1890; અ. 1950)

રૂળુ રાણરેક 1929 શ્ી દુગા્મદાસ નાટક સરાજ રૌવલક

જોગો ખુરાણ 1930 શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી રૌવલક

કાદુ બિારિહટયો 1934 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િાલો નારરેરી 31 ઑકટોબર, 1935 શ્ી હિનદ નાટક સંઘ રૌવલક

બાલ સમ્ાટ િ ટીપુ 19 હડસરેમબર, 1935 શ્ી હિનદ નાટક સંઘ રૌવલક

સુલતાન 

* અરરજી દીિાન 16 એવપ્રલ, 1936 શ્ી હિનદ નાટક સંઘ રૌવલક

સુખી કુટુબં 1938 શ્ી હિનદ નાટક સંઘ રૌવલક

* સિાયક લરેખક : અરૃતલાલ રતનજી વત્રિરેદી

· કમિ કહાનડ

પ્રિલાદરક્ષા ફરેબ્ુઆરી, 1909 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· કમિ રકશોરદાન

િીર રોખડાજી 1927 શ્ી આય્મ નાટક રંડળી રૌવલક

આતરવનણ્મય 20 ઑગસટ 1936 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક
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વિવધનો િાંક 18 જુલાઈ 1933 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

િનટરિાળી 31 રાચ્મ 1934 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

તલિારની ધારરે 1 જુલાઈ 1935 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

િીર રોખડાજી 1 ઑકટોબર 1935 શ્ી આય્મ નાટક રંડળી રૌવલક

· કમિ જ્યંત શ્યાિ

િીર યુિક 1932 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

· કમિ પ્રાણલાલ જઠેાલાલ

બાજીરાિ રસતાની 1910 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· કમિ બાલાશંકર

તુલસીશયાર અંદાજ રે 1940 શ્ી નિજીિન નાટક સરાજ રૌવલક

· કમિ ’િનસિી’ : જોશી ચીિનલાલ ભીખાલાલ (જ. 1904, પ્રાંમતજ, મજ. સાબરકાંઠા; અ. 3 જુલાઈ 
1969, એકાદરા,  એિરદનગર, રિારાટિ ્ર)

રિારાટિ ્રનો રિારથી 1923 શ્ી નિયુગ નૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

* તોફાની તલિાર 1925 શ્ી સરસિતી વિજય સંગીત સરાજ રૌવલક

અરર આશા 1927 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ (બ્ાંચ) રૌવલક

કીવરયાગર 1930 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૂપાંતર

અટકી િીર 1930 શ્ી સરોજ નાટક સરાજ રૌવલક

સિારીભવકત 1930 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૂપાંતર

કાય્મવસવધિ 1931 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૂપાંતર

કીવત્મવિજય 1932 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કનયાદાન 1933 શ્ીકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

બળિાખોર 1938 શ્ી શવકત નાટક સરાજ રૌવલક

શ્ીરાન કોણ ? 1943 ગુજરાત નાટક સરાજ રૌવલક

અનોખો સંસાર 1950 શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ રૌવલક

લાયક કોણ ? 1951 શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ રૌવલક

પૂજરી 1952 શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ રૌવલક

આિતી કાલ 1956 ભારત નાટ્ય સરાજ (રુંબઈ) રૌવલક

સરપ્મણ 1957 ભારત નાટ્ય રંહદર (રુંબઈ) રૂપાંતર
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* સંકલપવસવધિ 1962 ભવકતરસારૃત નાટ્ય રિોતસિ રૌવલક

* અરરકુરાર 1964 જનૈ આદશ્મ રંડળ, રૌવલક

નાગરતી કલાપવથક (રુંબઈ) રૌવલક

* રાણકદરેિી 1965 ભારત કલાસંઘ (સાંતાક્રઝૂ) રૌવલક

* દીકરી 1966 સંસકાર કરેનદ્ર (રુંબઈ) રૌવલક

* ચૂંદડી 1966 એર. જ રે. એર. પ્રૉડકશન રૌવલક

* રન પંખીનો રાળો 1967 જય જિાન વથયરેટસ્મ રૌવલક

* સરજણના સથિારરે 1968 સરોજ નાટ્ય વથયરેટસ્મ રૌવલક

* આ વયિસાયી રંગભૂવરની નાટ્યસંસથાઓ ન િતી.

કવિ રનસિી ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના ગીતકાર અનરે નાટ્યકાર િતા. બાલયકાળથી જ કવિતા પ્રતયરે 
અનોખો લગાિ. નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજથી શરૂઆત. કવિ જી. એ. િૈરાટી, 
બાપુલાલ બી. નાયક, જયશંકર ‘સુંદરી’ જ રેિા કસબીઓ પાસરેથી નાટ્યકલાનું વશક્ષણ પ્રાપ્ત કયુું. શ્ી દરેશી નાટક 
સરાજ, શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ, શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ અનરે શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીનાં 
નાટકોરાં વિશરેષ સંખયારાં ગીતો રચયાં અનરે પ્રિસનો પણ લખયાં.

‘વિષ પણ અરૃત બની શકરે છરે શયાર હૃદયરાં િોય તો’, ‘પ્રરેર બાંધતાં િાર ન લાગરે કો’ક જ વનભાિનારાં’, 
‘સતકરયોની કરરે  સાધના રિાન એ જ રનાય’, ‘વિશ્વાસ જયાં નથી તયાં વિકાસ નથી િોતો’, ‘પૈસાથી રાનિજીિનનાં 
કૈં રૂલ નિીં અંકાય’, ‘અંતરનરે અજિાળરે તો અજ્ાનવતવરર ટળરે’, ‘જીતિું રુશકરેલ છરે રાનિના રનનરે’, ‘કદી સાચનરે 
આંચ ન આિરે જરા’, ‘ભાગયના લરેખ ભૂંસાય નહિ’, ‘ફરતાં ચક્રો ઉદયઅસતનાં એનરે િશ સંસાર’, ‘ઝટ જઓ 
ચંદનિાર લાિો’, ‘હૃદયનાં દાન દરેિારાં રઝા છરે કરે સજ રળશરે’, ‘સારરે પૂરરે  તરનારાનરે ડબૂિાનો ડર િોય નહિ’, 
‘ઘૂંઘટપટરાં છુપાયરેલાં નિોઢાનાં નયન રધુરાં’, ‘લાખ લાખ દીિડાની આરતી ઉતારજો’ (ચલવચત્ર ‘રાણકદરેિી’) 
િગરેરરે  તરેરનાં ગીતો કલારવસકોરાં ચાિના રરેળિી ગયાં િતાં. એરનાં લોકવપ્રય ગીતોની રરેકડ્મ ઉતારિારાં આિી િતી.

કવિ રનસિી

1932રાં ભાગીદારીરાં ભવય કલાદશ્મક સરાજ સંસથા હિંરતનગર (વજ. 
સાબરકાંઠા)રાં શરૂ કરી જ રે થોડા સરય પછી બંધ થઈ. ‘રાયા નરે રરતા’ નાટકનું 
ગીત ‘અવભસાર અવભનય અંગ ધરી રવસકા રસ પંથ જરા વનસરી’ સાંભળી 
ઓરકારનાથ ઠાકુર ખુશ થયા િતા.

તરેરણરે ‘તોફાની તલિાર’ અનરે ‘ચૂંદડી’ નાટકરાં અવભનય આપયો િતો. 
‘રનપંખીનો રાળો’ (1967) અનરે ‘સરજણના સથિારરે ’ (1968) નાટકનું હદગદશ્મન 
કયુું િતું. 36 નાટ્યકારોનાં વિવિધ વિષયનાં 103 નાટકોરાં તરેરણરે સારાવજક અનરે 
ઐવતિાવસક વિષયનાં ગીતો રચયાં િતાં. 27 નાટકો લખયાં િતાં. એરની કલાયાત્રા 
વિશરે ‘પાનરેતર’ અનરે ‘રાટિ ્રિાણી’રાં લખાણ પ્રગટ થયું િતું. તરેઓ આજીિન 
કલરજીિી િતા. કાવય એ જ કવિની રૂડી િતી. તરેઓ િસરુખા ઝખરી િતા. 24 
ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં કથાનક, સંિાદ અનરે ગીતો ઉપરાંત એક હિંદી વચત્ર ‘ભકત 
કરે ભગિાન’રાં ગીતો લખયાં િતાં.

જીિનની અડધી સદી સુધી કવિ ‘રનસિી’એ િૈવિધયસભર અનરે ભાિિાિી 
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ગીતોની રચના કરી નાટ્યજગતનરે રસતરબોળ કયુું િતું. ગુજરાતી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં ગીતલરેખનક્ષરેત્રરે કવિ 
‘રનસિી’નું વચરસરરણીય સથાન છરે.

રુંબઈરાં કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળાનું 5 જનયુઆરી, 1967ના રોજ સનરાન કરિારાં આવયું િતું. આ 
પ્રસંગરે ભજિાયરેલા એરના ‘ચૂંદડી’ નાટકરાં દીકરીના બાપની ભૂવરકા કવિએ પોતરે ભજિી િતી.
‘િૈયાની િાત’ એરનો કાવયસંગ્િ પ્રકાવશત થયો છરે.

· કમિ રિણકાન્ત

લક્રીપૂજન 29 રરે 1966 લક્રી વથયરેટસ્મ રૌવલક

· કોઠારી એિ. ડી.

શાવનતકર 1914 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· કોઠારી જગજીિન (ઓમલ્યા જોશી) (જ. 18 િે 1877, રાજકોટ; અ. )

ચંદ્રશરેખર 1914 પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· ખત્રી હીરજી લાલજી

નિી ચાંદબી અનરે ગુલખરેરૂ ચોર અંદાજ રે 1879 શ્ી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

· ગંગાદાસ વિારકાદાસ

લવલતા અનરે નંદકુરાર 1882 શ્ી નિી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

દ્રૌપદી સિયંિર આશરરે  1882 શ્ી નિી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

છરેલ સાિરેલાણી આશરરે  1882 શ્ી નિી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

· ગોકુલજી

સદરેિંત સાિળીંગા 1897 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

· ગોદાણી હરરભાઈ ડૉકટર (વ્યિસા્યે ડૉકટર અને પુરાતત્િ મિષ્યના મનષણાત)

નરેફાની નારી 9 ફરેબ્ુઆરી 1960 શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ રૌવલક

· ગોિાણી એચ. જી

વિનાશપંથરે 18 ઑકટોબર 1960 શ્ી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

· મચત્મલ્યા રહંિત

રાતરે િિરેલા આિજો 1965 શ્ી િીરુ નાટક સરાજ (રુંબઈ) રૌવલક
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· છા્યા પ્રતાપ ટી.

િીર રારિાળો 4 નિરેમબર 1933 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

જુલરનાં વસંિાસન 1936 શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ રૌવલક

રકરાણાનો વસંિ 1936 શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ રૌવલક

· જ્યક્ષણ નિુરાિ (કમિ જનક)

બ્હ્મતનૈયા 1921 શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

િીર બબ્ુિાિન 1922 શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

· જાની જટાશંકર સુંદરજી

(સ્તીપાત્ર ભજિનાર જણીતા કલાકાર અરૃત જનીના વપતા)

1922 શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

િીર િવનતા 1920 શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

· જોશી ભીખુભાઈ (જ. 1 િે 1943; અ. 1990)

લક્રણ-રરેખા 1970 શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

વપતૃદરેિતા 1973 શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

રહઢયાળી રાત 1978 હદવગિજય કલારંડળ રૌવલક

વિધાતા 1985 નૂતન નાટક કંપની રૌવલક

સનરેિસરાવધ 1986 નૂતન નાટક કંપની રૌવલક

જ રેિી સાસુ તરેિી િિુ 1986 શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

િસરાં િરેણ િિુનાં 1987 શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

ગુજરાત રાજય સંગીત નાટક અકાદરી યોવજત વયિસાયી રંગભૂવર નાટ્યસપધા્મરાં ‘વપતૃદરેિતા’, 
‘સનરેિસરાવધ’, ‘રહઢયાળી રાત’, ‘વિધાતા’ નાટકોનરે વદ્તીય ઇનાર અનરે ‘જ રેિી સાસુ તરેિી િિુ’, ‘િસરાં િરેણ 
િિુનાં’ નાટકનરે પ્રથર ઇનાર રળું િતું.

· જૉસેિ ડૅમિડ

અપટ-ુડરેટ રિાલી 29 રાચ્મ 1929 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

જ રેનટલરૅન ડાકુ 1933 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રણસમ્ાજ્ી 1933 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કંચનકુરારી 20 ઑકટોબર 1933 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રુંબઈની બદી 20 રાચ્મ 1935 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક
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કરેિો બદરાસ 3 ઑગસટ 1935 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

· ઝિેરી ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી (જ. 19 િાચ્જ 1867, અિદાિાદ; અ. 1 િે 1902, િુંબઈ)

સતી સંયુકતા 1891 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સુભદ્રાિરણ 1892 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રિારાજ ભોજરાજ 1892 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ઉિ્મશી અપસરા 1892 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ભગતરાજ 1892 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િીર વિક્રરાહદતય 1893 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સતી પાિ્મતી 1893 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રારરાજય વિયોગ 1893 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

કરેસર હકશોર 1894 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

મયુવનવસપલ ઇલરેકશન 1895 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

અશ્ુરતી 1895 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રારવિયોગ 1897 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરદારબા 1897 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ઉરાદરેિડી 1898 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

તરુણ ભોજ 1898 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ભોજકુરાર 1898 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િીણાિરેલી 1899 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

વિજયાવિજય 1900 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ઉદયભાણ 1901 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રોહિનીચંદ્ર 1903 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

તારાસુંદરી 1903 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

* વિજય કરળા 1904 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સતી પવમિની 22 એવપ્રલ 1911 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

* નાટકના બીજ અનરે ત્રીજ અંકના લરેખક કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ.

[ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીની લખરેલી રદનરંજરી કથા ઉપરથી. નાટ્યલરેખક : રુનશી રીરઝાં. રજૂઆત 
: શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, 29 જુલાઈ, 1901.]
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મિશેષ મિગત :
ડાહ્ાભાઈ નાટ્યલરેખક કવિ અનરે સંસથા-સંચાલક િતા. વિદ્ાથથી તરીકરે તરેજસિી કારહકદથી. સંસકૃત પ્રતયરે 

અનનય પ્રરેર. કૉલરેજના સિાધયાયી સાક્ષર આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્ુિ સાથરેની સાહિતયવિષયક ચચા્મથી દૃવટિ 
વિકસી. રાત્ર 17 િષ્મની િયરે લખરેલા ‘પ્રરેરીનરે પત્ર’ (1889) નારના દીઘ્મ કાવયરાં અનરેક પ્રકારના છદંોનો પ્રયોગ કયયો.

વરશન સકૂલરાંની સંસકૃત વશક્ષક તરીકરેની નોકરી છોડી નાટ્યક્ષરેત્રરે ઝંપલાવયું. કરેશિલાલ વશિરાર અધયાપક 
રવચત ‘સંગીત લીલાિતી’ નાટક િીરચંદ ગોકળ ભગતના નરેતૃતિ િરેઠળ ભજવયા પછી પ્રોતસાિન રળિાથી તરે 
નાટકના વિશરેષ પ્રયોગો કરિા તરેરણરે નાટકના લરેખક સાથરે કરાર કરી ભાિનગર જઈ ‘સંગીત લીલાિતી’ નાટક 
રજૂ કયુું, પણ ભારરે  િરસાદનરે લીધરે નાટ્યસંસથાનો બધો જ સારાન પલળી જતાં લરેખક કરારરાંથી છૂટા થયા અનરે 
વિષર પહરવસથવતરાં તરેરની સંસથા શ્ી દરેશી નાટક સરાજની પ્રિૃવતિ બંધ થઈ. એરના વરત્ર ઘરેલાભાઈ દોલતરાર 
દલાલનો સિકાર રળિાથી ફરીથી નાટ્યસંસથા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ અરદાિાદરાં શરૂ થઈ. આ નાટ્યસંસથા 
શરૂ કરિા પાછળ ડાહ્ાભાઈનો આશય સરાજરાં બોધદાયક નાટકો દ્ારા સદવિચાર, નીવત અનરે સંસકારનો 
પ્રસાર કરિાનો િતો. નાટ્યપ્રિૃવતિ ખાતર તરેરણરે કૌટુવંબક પ્રવતષ્ઠા તથા િારસાના લાભ અનરે સારાવજક વનંદાની 
પણ અિગણના કરી. ફરીથી તરેરણરે ‘સંગીત લીલાિતી’ નાટક ભજવયું અનરે કલાકારોનો સહક્રય સિકાર રરેળવયો. 
તયારબાદ પોતાનાં લખરેલાં નાટકો ‘સુભદ્રાિરણ’, ‘રિારાજ ભોજ’, ‘ઉિ્મશી અપસરા’, ‘ભગતરાજ’ અનરે ‘િીર 
વિક્રરાહદતય’ ભજવયાં. ડાહ્ાભાઈની સરજિટથી 1893-94રાં શરેઠ ચીરનલાલ નગીનદાસરે અરદાિાદરાં ઘીકાંટા 
વિસતારરાં ‘આનંદ ભુિન વથયરેટર’ બંધાવયું અનરે નાટક ભજિિા રાટરે શિરેરનું તરે સિ્મપ્રથર પાકંુ વથયરેટર બની રહ્ું. 
‘અશ્ુરતી’ નાટકરાં રંગરંચ પર પ્રથર િાર ગરબાની રજૂઆત કરી.

નાટ્યસંસથાના રુંબઈ પ્રિાસ દરવરયાન પ્રરેક્ષકો તરફથી સારો આિકાર રળો; ‘અશ્ુરતી’ નાટકરાં ગરબા 
ઉપરાંત રાણરેકલાલ અનરે ભાઈલાલની બબબરે તલિારની પટ્ાબાજી નાટકનું આગિું આકષ્મણ બની ગયું અનરે 
સફળતાનરે પગલરે આવથ્મક વસથવત સંગીન બનિા લાગી. નાટ્ય-રજૂઆતની નિીનતાના પગલરે પગલરે 1898રાં 
‘ઉરાદરેિડી’ નાટકરાં 18 લીટીનો રાસ રજૂ કયયો અનરે 1899રાં ‘િીણાિરેલી’રાં ગરબાની નાટકરાં કલાતરક 
રજૂઆત કરિારાં આિી.

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી

શરેઠ લલુ રાયજી જ રેિા વરલરાવલકનો સિકાર સાંપડિાથી ડાહ્ાભાઈએ 
1898રાં અરદાિાદરાં ‘શાવનતભુિન વથયરેટર’ બંધાવયું. 1898રાં ગુજરાતના 
દુષ્કાળ દરવરયાન ડાહ્ાભાઈએ અંદાજ રે રૂવપયા એક લાખ જ રેિી રોટી 
રકરનો ફાળો આપયો. સજ્જનગઢના દુષ્કાળના લાભાથદે ‘કરેસરી’ પત્રના 
અધયક્ષ બાળગંગાધર હટળકના પ્રરુખપદરે ‘સરદારબા’ નાટક ભજવયંુ.

ડાહ્ાભાઈની આિી લગાતાર ખયાવત તથા પ્રગવત જોઈ, નાટ્યક્ષરેત્રના 
તરેરનાં તરેજોદ્ રેષી તતિોએ એરનરે ખોરાકરાં ઝરેર આપયું એર કિરેિાય છરે. 
સદભાગયરે તરેઓ બચી ગયા, પરંતુ રધુપ્રરરેિ લાગુ પડિાથી રુંબઈરાં એરનું 
અિસાન થયું.

િારસારાંથી પુત્રનો િક રદ કરનાર વપતાએ ડાહ્ાભાઈના અિસાન 
પછી તરેરનાં ઘર, વરલકત અનરે નાટક કંપની પર પોતાનો કબજો જરાિી 
દીધો; પહરણારરે ડાહ્ાભાઈનાં ધર્મપતની રવણબાઈએ કોટ્મરાં કરેસ કરિાથી 

જવસટસ સટારવલંગરે ઘરેલાભાઈ દલાલની હરસીિર તરીકરે વનરણૂક કરી નાટ્યસંસથા ચાલુ રાખિા િુકર કયયો.

‘રરે  શું નટિર િસંત થૈ થૈ નાચી રહ્ો’, ‘િંુ રસતાન પ્રરેરની રનરે કોઈ ના છરેડો રરે ’, ‘રનની રાયાના કરનારા 
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રરે , જરા જોનરે તપાસી તારી કાયા’, ‘નાટક દુવનયાનું દપ્મણ રૂડુ ંગુણદોષ જોિાનું’, ‘નથી કર્મની કથા કદાવપ વયથ્મ 
જનારી’, ‘કરર કરરે  તરે કોઈ ન કરશરે રૂરખ રથી રથી રરશરે’, ‘સંત વિના કોણ પંથ બતાિરે’, ‘ઊગયો સખી સૃવટિનો 
શણગાર, ચાલ ચાલ જોિાનરે ચંદ્રરા’ િગરેરરે  જ રેિાં ખૂબ લોકવપ્રય બનરેલાં ગીતો ગુજરાતરાં ઘરેરઘરેર ગુંજતાં થયાં િતાં.

તરેરનાં 22 જ રેટલાં નાટકોરાં ‘અશ્ુરતી’, ‘ઉરાદરેિડી’, ‘િીણાિરેલી’ તથા ‘ઉદયભાણ’ સારી નારના પામયાં.

તરેરણરે સથાપરેલી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ સંસથાએ વિષર પહરવસથવતરાં પણ 9 દાયકા સુધી કાય્મરત રિીનરે, 
ગુજરાતી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં સૌથી લાંબો સરય પ્રિૃતિ રિરેનારી નાટ્યસંસથા તરીકરે અનોખું પ્રકરણ આલરેખયું 
છરે તરેરજ ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની ઉરદા સરેિા કરી છરે.

તરેરનાં લખરેલાં નાટકો જયંવત દલાલરે ‘શ્ી નિીન ડાહ્ાભાઈનાં નાટકો’ (રણકો 1-2-3) નારરે ગ્ંથસથ કરી 
પ્રગટ કયાું છરે. ભરતકુરાર ઠાકરરે  ડાહ્ાભાઈનાં નાટકો વિશરે પીએચ.ડી. રાટરેનો વનબંધ લખરેલ છરે, જ રે ‘ડાહ્ાભાઈ 
ધોળશાજી ઝિરેરી – એક અધયયન’ નારરે પ્રગટ થયરેલ છરે.

· ઝોટ ભીિરાિ િાધિરાિ

સતી સંયુકતા 1891 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

કલીપ્રભા 1913 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

· ઠક્કર જિનાદાસ િસનજી

ધ્ુિચહરત્ર 20 સપટરેમબર, 1907 શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક નાટક કંપની રૌવલક

રતી રાલતી 1908 શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક નાટક કંપની રૌવલક

ગયબી ઇનસાફ 1912 પિરેલાં શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક નાટક કંપની રૌવલક

રયૂરધિજ 1914 પિરેલાં શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક નાટક કંપની રૌવલક

દુ:ખી સંસાર 1914 પિરેલાં શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક નાટક કંપની રૌવલક

વિષિરેલી 1918 શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક નાટક કંપની રૌવલક

· ઠક્કર પોપટલાલ િાધિજી

નરવસંિ રિરેતો 1902 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· ઠક્કરુ ઓધિજી રણછોડ િકીલ

પુષ્પિીણા 1919 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· ઠક્કરુ નારા્યણ મિસનજી (જ. 17 િેબ્ુઆરી, 1860; અ. 17 િેબ્ુઆરી, 1938)

રાયારોહિની 10 એવપ્રલ, 1913 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

િસુંધરા યાનરે બરેધારી 
તલિાર

19 જૂન, 1913 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ શરેકસવપયરના ‘રૅકબરેથ’ 
ઉપરથી
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ચાલુ જરાનો 19 રાચ્મ, 1914 શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

દગાબાજ દુવનયા 25 જુલાઈ, 1915 શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ રરરેશચંદ્ર દતિકૃત ‘રાધિી 
કંકણ’ ઉપરથી

દરેિી દરયંતી 1915 શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ રૌવલક

અનંગપમિા 25 હડસરેમબર, 1917 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

દરેિી ભદ્રકાળી 22 ફરેબ્ુઆરી, 1917 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ રૌવલક

સાધુ કરે શયતાન ? 30 એવપ્રલ, 1921 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ (બ્ાંચ) રૌવલક

જીિતો શયતાન 1922 શ્ી રનોરંજક નાટક સરાજ રૌવલક

રાધિી કંકણ નિરેમબર, 1926 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રૌવલક

ગિ્મખંડન 18 ઑકટોબર, 1928 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

િરેર િૈરાગી (વિગતો ઉપલબધ નથી) રૌવલક

વિશ્વાવરત્ર        ’’ રૌવલક

રાયાપ્રભાિ        ’’ રૌવલક

ભકત બોડાણો        ’’ રૌવલક

પરશુરાર        ’’ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

નાટ્યકાર અનરે નિલકથાકાર. િાંચનનો અનોખો નાદ. અંગ્રેજી, સંસકૃત, રરાઠી, હિંદી, ઉદૂ્મ અનરે બંગાળીની 
જણકારી રરેળિી. કારહકદથીના આરંભરે રુંબઈ ગયા, ઉદૂ્મ નાટક કંપનીરાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં, તયાં કુશળ કલાકાર-
હદગદશ્મક અરૃત કરેશિ નાયકના ગાઢ પહરચયરાં આવયા. તરે સરયના ખયાતનાર ‘ગુજરાતી’ સાપ્તાહિકરાં લખિાની 
શરૂઆત કરી. ‘ગુજરાતી’ની િાવષ્મક ભરેટ રૂપરે તરેરણરે લખરેલી નિલકથાઓ લોકવપ્રય થઈ િતી. એરની યાદશવકત 
સતરેજ િતી.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રાટરે છોટાલાલ રૂખદરેિ શરા્મએ 1915રાં ‘સતી દરયંતી’ નાટક લખયું તો નારાયણ 
ઠક્રુરે  શ્ી આય્મ નાટક સરાજ રાટરે 1915રાં ‘દરેિી દરયંતી’ લખયું. આર બંનરે િચચરે નાટ્યલરેખનની િરીફાઈ થઈ િતી.

તરેરની કૃવતઓની સંખયા 100 ઉપરાંત થાય છરે અનરે તરેરાં ઐવતિાવસક અનરે સારાવજક નિલકથાઓ, 16 
નાટકો તથા ધર્મ એનરે તતિજ્ાન વિષરેનાં પુસતકોનો સરાિરેશ થાય છરે.

· ઠાકર ભિાનજી પરશોતિ િાસતર

આય્મ અબળા 1920 શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક
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· ડૉકટર કાટબાિણા અિુભાઈ

આજકાલની દુવનયા 1946 શ્ી સંસકાર કલાિતુ્મલ રૌવલક

જીિન સંગ્ાર 1946 શ્ી સંસકાર કલાિતુ્મલ રૌવલક

રિાતરા રૂળદાસ 1946 શ્ી સંસકાર કલાિતુ્મલ રૌવલક

· ડોસા પ્રાગજીભાઈ જિનાદાસ (જ. 7 ઑકટોબર 1907, રુંબઈ; અ.  રુંબઈ)

જીિનદીપ 28 સપટરેમબર, 1955 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રીંઢળ બાંધયા િાથ 17 હડસરેમબર, 1966 અરુણા કલાકરેનદ્ર રૌવલક

ધરતીનો છરેડો ઘર 30 હડસરેમબર, 1969 નિરતન રૌવલક

બૈરંુ િીફરરે  તયારરે 21 ઑગસટ, 1970 પ્રાણ વથયરેટસ્મ રૌવલક

ફૂલ અનરે પથથર 26 સપટરેમબર, 1971 નિરતન રૌવલક

સૌભાગયકંકણ 5 ઑગસટ, 1972 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીની િાતા્મનું  નાટ્યરૂપ

રાડીના જયા 29 રાચ્મ, 1973 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

અરર િો તારો ચાંદલો 18 જુલાઈ, 1974 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ કવિ કાવનતલાલ રિરેતાના નાટકનું 
નિસંસકરણ

પ્રીતનાં પારખાં 11 હડસરેમબર, 1974 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રારકુરાર ‘ભ્રરર’ની કૃવતનું નાટ્યરૂપ

સોિાગ વસંદુર 14 જુલાઈ, 1977 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રા-બાપ 25 રાચ્મ, 1978 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ િાતા્મ : રવણલાલ ‘પાગલ’

અરરે તો પારરેિાં પ્રીતનાં 31 જુલાઈ, 1978 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

‘સરયનાં િિરેણ’ (1950), ‘ઘરનો દીિો’ (1952), ‘રંગલ રંહદર’ (1955), ‘છોરંુ કછોરંુ’ (1956), ‘સિકારના 

દીિા’ (1957), ‘રનની રાયા’ (1962), ‘જ રેિી છુ ંતરેિી’ (1962), ‘એક અંધારી રાત’ (1964), ‘પૂનરની રાત’ 

(1966), િગરેરરે  નાટકો; બાળનાટકોરાં ‘એકલવય અનરે બાળનાહટકાઓ’ (1955), ‘છોટુરંોટુ’ં (1966), ‘ઇવતિાસ 

બોલરે છરે’ (1966), ‘સોનાની કુિાડી’ (1970), ‘ચાલો ચોર પકડીએ’ (1971), ‘ત્રણ િાંદરા’ (1974), ‘ઇવતિાસનરે 

પાનરે’ (1975), ‘પાંચ ટચુકડી’ (1975) રુખય છરે.

એકાંકીસંગ્િ  ‘ચરણરજ’ (1955); ગુજરાતી રંગભૂવરનો ઇવતિાસ; ‘તખતો બોલરે છરે’ ભાગ 1 - 2 

(1978–82); ‘બાળ રંગભૂવર’ (1975); લઘુનિલ; ‘જ રેની જોતાં િાટ’ (1979); અનરે સંતોનાં જીિનચહરત્રોના ગ્ંથો; 

‘સંતજીિનદશ્મન’ (1983).
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ક. રા. રુનશીની નિલકથા ‘પૃવથિીિલભ’નું રૂપાંતર (1962), બટૉ્મલડ બ્રેખતના નાટકનો અનુિાદ ‘ચાકિતુ્મળ’ 
(1974). રૅવકસર ગૉકથીનો અનુિાદ ‘એક ઘરડો રાણસ’ (1983). વગજુભાઈની પંદરરેક બાળિાતા્મઓનાં િનલતા 
રિરેતા સાથરે એરણરે નાટ્યરૂપાનતરો આપયાં છરે.

નર્મદ સુિણ્મચંદ્રક 1976, સોવિયરેટ લૅનડ નિરેરુ ઍિૉડ્મ અનરે સુિણ્મચંદ્રક 1983, ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય 
નાટક અકાદરી ઍિૉડ્મ અનરે તામ્પત્ર 1980, 1995ના િષ્મ રાટરે નાટ્યલરેખનના ક્ષરેત્રરે સંગીત નાટક અકાદરી ઍિૉડ્મ.

90 નાટકો, 85 નાહટકાઓ, 160 બાળનાટકો, 5 નૃતયનાહટકાઓ, 21 ગુજરાતી ચલવચત્રોનાં પટકથા-સંિાદ, 
એક અંગ્રેજી ચલવચત્રનાં પટકથા-સંિાદ, 6 હિંદી ચલવચત્રોનાં પટકથા-સંિાદ, દૂરદશ્મન ગુજરાતી શ્રેણી રાટરે 
‘રરતા’, ‘વરયાં ફૂસકી’ તથા હિંદી શ્રેણીરાં ‘રા’ અનરે ‘સાવિત્રી’ની કથાઓ લખી.

ચલવચત્રો : ‘જ રેિી છુ ંતરેિી’ (1963), ‘બિુરૂપી’(1963)નરે પ્રથર વિજ રેતાપદ રળું. ‘િીરા સલાટ’ (1961)નરે 
શ્રેષ્ઠ કથાનું ઇનાર રળું.

‘ઘરનો દીિો’ અંગ્રેજીરાં ભજિાયું; ‘છોરંુ કછોરંુ’ રવશયન ભાષારાં ભજિાયું, એના 300 પ્રયોગ થયા. 
‘ઘરનો દીિો’, ‘સિકારના દીિા’, ‘ધરતીનો છરેડો ઘર’ હિંદી ભાષારાં; જયારરે  ‘રંગલ રંહદર’, ‘સિકારના દીિા’ 
રરાઠીરાં અનરે ‘સબસરે બડા રંત્ર’ વસંધી ભાષારાં ભજિાયાં.

પ્રાગજીભાઈ ડોસા

‘પૌરાવણક કથાઓ’, ‘પારસી કોરના જયોવતધ્મરો’, ‘પરલોકની દુવનયા’, 
‘નાવયકાભરેદ’, ‘તીથ્મધાર’, ‘બાળ રંગભૂવર’, ‘બાળ રંગભૂવર’ (હિંદીરાં), 
‘આભ ઝરૂખો’ િગરેરરે  તરેરનાં ઇતર પુસતકો છરે.

‘બોલતા પથથર’ આકાશિાણી રારફત 14 વિવિધ ભાષાઓરાં 
રજૂઆત પામયું. એરનાં નાટકો રુંબઈ, િડોદરા આકાશિાણી પરથી; 
સૂરત, અરદાિાદ, ભુજ પરથી તથા નાઇરોબી િગરેરરે  સથળરે રજૂ થયાં 
િતાં.

રિારાટિ ્ર રાજયના રુખય રંત્રીના િસતરે 1986રાં એરનું બિુરાન 
કરિારાં આવયું િતું. આ ઉપરાંત ઑલ ઇવનડયા રરાઠી નાટ્ય પહરષદ 
(1989), ‘સિર સાધના સવરવત’ (1991), ‘કચછ શવકત’ (1991), ‘ઇવનડયન 
નૅશનલ વથયરેટર’ (1992) જ રેિી વિવિધ સંસથાઓ તરફથી ઍિૉડ્મ આપીનરે 
તરેરનરે સનરાનિારાં આવયા િતા.

પંહડત ઓરકારનાથ ઠાકુર રરેરોહરયલ સવરવતરાં ટ્રસટી તથા શ્રેષ્ઠ 
વચત્રકથા રાટરેની ‘હફલર ફરેર ઍિૉડ્મ સવરવત’ (1989)રાં તરેરણરે વનણા્મયક તરીકરે સરેિા આપી.

‘રંગલ રંહદર’ (1955), ‘છોરંુ કછોરંુ’ (1956), ‘ઘરનો દીિો’ (1959) જ રેિાં નાટકોનરે પ્રથર પાહરતોવષક 
રળું િતું. તરેરણરે કરેટલાંક નાટકોરાં અવભનય પણ કયયો િતો. તરેઓ સંગીતના અભયાસી િતા અનરે ગીતસજ ્મન 
પણ કયુું િતું.

· તારકસ દેિદત્ ઠાકોરદાસ

આતરબળ રરે 1917 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

કથા : બ્હ્મભટ્ નાથાલાલ 
શારળ 
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કર્મદરેિી અથિા પ્રરેર કરે દરેશ 1931 ધીરંત નાટક રંડળી રૌવલક

રાજકુરારી 12 ઑકટોબર, 1933 શ્ીકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

· ત્રિાડી રેિાશંકર પ્રભુરાિ

સુરરેખાિરણ 1909 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

· ત્રિાડી શંકરલાલ

રાજલીલા 1918 શ્ી વિજયનૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

· ત્રાપજકર પરિાનંદ િમણશંકર ભટ્ટ; (જ. 24 િેબ્ુઆરી, 1902; અ. 10 ઑકટોબર, 1992, ત્રાપજ, 

મજ. ભાિનગર)

અનારકલી 1925 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સતી શોભના 1925 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સોરઠનો વસંિ 1926 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િીરિાક 1926 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રિારાજ રુંજ 1926 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ભકત પ્રિલાદ 1926 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રિાતરા ભીષ્ર 1926 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િીર અવભરનયુ 1927 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રોજીલો રિારાજ 1928 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

બાજીરાિ પરેશ્વા 1929 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સંઘજી કાિહડયો 1929 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

જયવસંિ રાઠોડ 1929 શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ રૌવલક

રણગજ ્મના 10 ઑકટોબર, 1929 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સમ્ાટ િષ્મ 17 જનયુઆરી, 1931 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

જય વચતિોડ 30 જનયુઆરી, 1932 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

િીર જયવસંિ 9 હડસરેમબર, 1933 શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ રૌવલક

સરરિાક 1 ફરેબ્ુઆરી, 1934 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

અધૂરાં લગ્ન 1935 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ કથા : િનરાળીદાસ ‘કંુડલાકર’ 
(પહરિત્મન) ઉપરથી
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સુખી કરે દુ:ખી 29 રાચ્મ, 1936 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

અપરાધી કોણ ? 10 રરે, 1939 શ્ી વિજયરંગ વથયરેટસ્મ રૌવલક

સનરેિનાં જદુ 1939 શ્ી વિજયરંગ વથયરેટસ્મ રૌવલક

િડીલશાિી 1939 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સનરેિપૂજન 10 એવપ્રલ, 1940 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સનરેિનાં જદુ 1940 શ્ી વિશ્વવિજય નાટક સરાજ રૌવલક

સંસાર શરેતરંજ 25 રરે, 1944 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

િીરપસલી 10 જૂન, 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સોરઠપવત 1947 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

સાચો સુકાની 26 ફરેબ્ુઆરી, 1948 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

સુખી કૌન ? (હિંદી) 1950 રિાિીર વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

િિુરાણી 1950 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ કથા : નંદલાલ નકુભાઈ શાિ

ગરિી ગુજરાત 2 જનયુઆરી, 1958 શ્ી પ્રભાત નાટક સરાજ રૌવલક

િીર જગડશુાિ 1959 શ્ી રનિર નટકલા રંડળ રૌવલક

પડી પટોળરે ભાત 1962 શ્ી રનિર નટકલા રંડળ રૌવલક

સોળ િલું સોનું 1963 શ્ી રનિર નટકલા રંડળ રૌવલક

પરભિની પ્રીત 2 ઑકટોબર, 1965 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સમ્ાટ ચંદ્રગુપ્ત 1969 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િઢકણી િિુ 1971 શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

જય જિાન 1971 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િિુ રાથાની રળી 1972 શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

જરાનો બોલરે છરે 1974 શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

*િિુ રળરે તો આિી રળો 1976 શ્ી નીલા વથયરેટસ્મ રૌવલક

‘સંસાર શરેતરંજ’ અપૂણ્મ નાટક કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ રે પૂણ્મ કયુું.

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથા

મિશેષ મિગત :

1944રાં ‘િીરપસલી’ નાટકના સળંગ 100 પ્રયોગ ભજિાયા. આકાશિાણી પરથી પ્રસાહરત તરેરનાં નાટકોરાં 

‘શ્ી િષ્મ’, ‘જય વચતિોડ’, ‘સોન િલારણ’ ‘પડી પટોળરે ભાત’ રુખય છરે. 1970રાં ગુજરાત સંગીત નૃતય 

નાટ્ય અકાદરીએ તરેરનું બિુરાન કયુું િતું. તરેરની સરૃવતરાં િતન ત્રાપજરાં ‘કવિ શ્ી ત્રાપજકર રાગ્મ’ નાર 
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આપિારાં આવયું છરે. કવિના અિસાન પછી ‘કવિ શ્ી ત્રાપજકર સાહિતય પ્રકાશન સવરવત’ની રચના કરિારાં 
આિી અનરે તરે કવિનાં પુસતકોનું પ્રકાશન-કાય્મ સંભાળરે છરે.

પરરાનંદ ત્રાપજકર

· મત્રલોકેકર સોકર બાપુજી

સુભદ્રાિરણ આશરરે 1870 આલફ્રેડ નાટક રંડળી રૌવલક

કૃષ્ણવિજય આશરરે 1870 આલફ્રેડ નાટક રંડળી રૌવલક

શવનરાિાતમય આશરરે  1880 નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક

વચત્રસરેન ગાંધિ્મ આશરરે  1880 નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક

રાવલની આશરરે  1880 નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક

દરયંતી સિયંિર આશરરે  1880 નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક

મિશેષ મિગત : 

તરેઓ રુંબઈ િાઈકોટ્મરાં દુભાવષયા તથા અનુિાદક તરીકરે કાર કરતા િતા. અંગ્રેજી, રરાઠી, સંસકૃત તરેરજ 
ગુજરાતી ભાષાના ઊંડા અભયાસી, સંગીતજ્ અનરે સારા કવિ િતા. નાટક ઉતિરેજક રંડળીના કરેખુશરૂ કાબરાજીના 
પ્રોતસાિનથી નાટકો લખિા પ્રરેરાયા િતા.

· મત્રિેદી મગરજાશંકર એન.

બિારિહટયો િીર જ રેસાજી 1934 શ્ીરિાલક્રી નાટક સરાજ રૌવલક

· મત્રિેદી ચત્રભુજ ભીિજી

દારાજી 1921 શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક
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· મત્રિેદી ચીિનલાલ એિ.

બાપના બોલ 1930 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કુહટલ રાજનીવત 1931 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રાજવધરાજ 7 હડસરેમબર, 1938 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કલંહકત કોણ ? 11 રાચ્મ, 1939 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

પાનરેતર 30 રરે, 1963 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

*નયાયના પંથરે 1963 અવભનય ભારતી (રુંબઈ) રૌવલક

પટરાણી 1964 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

*રારી ઘરિાળી નીલા વથયરેટસ્મ (રુંબઈ) રૌવલક

*પુવનત ગંગા અવભનય ભારતી (રુંબઈ) રૌવલક

*રંગલફરેરા 7 એવપ્રલ, 1966 અવભનય ભારતી (રુંબઈ) રૌવલક

પડી પટોળરે ભાત 4 જૂન, 1964 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

*સૌભાગયકંકણ 27 જુલાઈ, 1965 ઉદય વથયરેટસ્મ (રુંબઈ)

*ઘરની લાજ 8 હડસરેમબર, 1965 રંગરંજન વથયરેટસ્મ (રુંબઈ)

*પુત્રિધૂ 24 ઑકટોબર, 1965 ચંદ્રરૌવલ પ્રોડકશન (રુંબઈ)

0 ‘પાનરેતર’ નાટકના 150થી અવધક પ્રયોગો થયા િતા.

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથા

· મત્રિેદી પ્રાણશંકર છગનલાલ

રવતચંદ્ર 1910 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· મત્રિેદી િમણલાલ મત્રભુિન ’પાગલ’ (જ. 24 સ્પટેમબર, 1889; અ. 16 રડસેમબર, 1966, રાજકોટ)

ભકત બોડાણો 1911 શ્ી પાટણકર સંગીત રંડળી રૌવલક

સતયતા 1913 શ્ી રનિર આય્મ નાટક સરાજ રૌવલક

રાનિી પ્રપંચ 10 રરે, 1913 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

સાગર-સહરતા 1914 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

લક્રીવિજય 16 એવપ્રલ, 1914 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ રૌવલક

હકશોરવસંિ 1914 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ રૌવલક
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કુસુરાિતી 1914 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ રૌવલક

સરોવજની 1914 શ્ી આય્મ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

પ્રરેરની પૂતળી અંદાજ રે 1914 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

કળયુગની સતી 1916 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

અરરકુરાર 1916 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

સનરેિ-સુધા 1916 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

ઇનદુરતી 1916 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

િરેરની િસૂલાત 1916 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

પાપનો પશ્ાતિાપ 1917 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સતી સવિતા 1918 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

રા’રાંડવલક 7 હડસરેમબર, 1918 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સતી વશયળિતી 1919 શ્ી ભારત નાટક સરાજ રૌવલક

છત્રવિજય 1921 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સોરઠની સતી 1922 શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

રાજ શંભાજી હડસરેમબર, 1922 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

દીિાન રરે, 1923 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સતી ઊજળી 1923 શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

રાજ જશિંતવસંિ 1923 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સંસારલીલા 1923 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સૌરાટિ ્ર િીર 1924 શ્ી આય્મ નાટક સરાજ રૌવલક

રાજસંસાર 14 રરે, 1924 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રિાદજી વશંદરે 1925 શ્ી ગજનન નાટક સરાજ રૌવલક

રનોરરા 1925 શ્ી આય્મ નાટક રંડળી રૌવલક

દરેિકુરારી 18 જુલાઈ, 1925 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

પવિત્ર પયાર 1925 શ્ી આય્મ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

િીર રરણી 22 એવપ્રલ, 1926 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િીરગજ ્મના 1927 પિરેલાં ધી પારસી એમપાયર વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક
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િીર અરરવસંિ 1927 પિરેલાં ધી પારસી એમપાયર વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

વિલાસી આતરા 1927 ધી પારસી એમપાયર વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

િીર તાનાજી 1927 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સંસારવચત્ર 1928 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િીર પ્રવતજ્ા 1928 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રુરાર બાજી 1929 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રાિબિાદુર 1929 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

જગીરદાર 1929 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

આય્મ રરણી 1929 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િીરનાં િરેર 2 જનયુઆરી, 1929 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સર િસંતકુરાર 1929 શ્ી સરોજ નાટક સરાજ રૌવલક

જવલર જરાનો 1930 શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી રૌવલક

સોનરેરી જળ 1930 શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી રૌવલક

રાજયલોભ 1930 શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી રૌવલક

દરેિનાં દાન 1930 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

અરર આશા 1 જનયુઆરી, 1930 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

દગાબાજ દોસત 1930 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

કૃષ્ણરુરારી 1930 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રતલબી સંસાર 1930 પછી શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી રૌવલક

બંગાળનો નિાબ 1931 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િિરેરનો ભોગ 22 જનયુઆરી, 1931 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

વસધિ સમ્ાટ હડસરેમબર 1931 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

સોરઠી વસંિ 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

આય્મ અબળા 14 સપટરેમબર, 1933 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સતીપ્રભાિ 5 જુલાઈ, 1934 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રણસંગ્ાર 7 નિરેમબર, 1934 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

કોની રિતિા ? 1934 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક
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રણકરેસરી યાનરે હિપો ખુરાણ 1935 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સળગતો સંસાર 18 સપટરેમબર, 1935 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

હકરીટકુરાર જનયુઆરી, 1936 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

નરેપોવલયન ફરેબ્ુઆરી, 1936 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

જોબનનાં જદુ 30 જુલાઈ, 1936 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

દરેશ-દશ્મન 1938 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રાજ શાિજી 1938 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

નયાયી નરરેશ 23 સપટરેમબર, 1938 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

સુખી સંસાર 19 નિરેમબર, 1938 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રૂહઢબંધન 2 ફરેબ્ુઆરી, 1939 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

િારસદાર 1939 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

પ્રરેર કરે રોિ ? 1939 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સજ ્મનિાર 1940 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

િંસાકુરારી 14 ઑકટોબર, 1940 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સૌભાગયકંકણ 23 સપટરેમબર, 1941 શ્ી ભારત નાટક કંપની (વજ. સાબરકાંઠા) રૌવલક

પરણયા પછી શ્ી નિજીિન નાટક સરાજ રૌવલક

ગરીબ કનયા 1942 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

રૂપકુરારી 29 રરે, 1943 શ્ી રંજન નાટક સરાજ રૌવલક

લોિીની અસર 3 જુલાઈ, 1943 શ્ી રંજન નાટક સરાજ રૌવલક

હદલનાં દાન 24 જુલાઈ, 1943 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

અધૂરો સંસાર 8 જુલાઈ, 1943 શ્ી રંજન નાટક સરાજ રૌવલક

િૈયાનાં િરેત 5 ફરેબ્ુઆરી, 1944 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

સુખની શોધ 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

પવતના િાંકરે 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

અપર રાતા 1944 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

લક્રીના લોભરે 1945 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

િીરાનો િાર 1945 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક
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પૈસા રાટરે 1945 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

કોના સંસકાર ? 1945 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

કુલીન કનયા 1947 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

શ્ીરંતલીલા 6 જુલાઈ, 1947 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

સૌભાગયદાન શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

એક જ આશા 2 ઑકટોબર, 1947 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

હિંદ રહિલા 13 નિરેમબર, 1947 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

અવભલાષા ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

શ્ીરંત કોણ ? 1948 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

અવધકારી 7 એવપ્રલ, 1949 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સનરેિલતા 10 એવપ્રલ, 1951 શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ રૌવલક

રાનિતાનાં રૂલ 1959 શ્ી સૌરાટિ ્ર કલાકરેનદ્ર રૌવલક

િાિરે તરેિું લણરે 20 નિરેમબર, 1963 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રહંદી રૂપાન્તરો

સતી પ્રતાપ – શ્ી યશિંત સંગીત રંડળી રૌવલક

અિલયોધિાર – શ્ી યશિંત સંગીત રંડળી રૌવલક

સંત સુધનિા – શ્ી વશિરાજ સંગીત રંડળી રૌવલક

વસધિ સંસાર – શ્ી વશિરાજ સંગીત રંડળી રૌવલક

િાલરીહક – શ્ી દતિાત્રરેય સંગીત રંડળી રૌવલક

છત્રવિજય : વિવિધ લરેખકોનું સજ ્મન;

રાજ જશિંતવસંિ : સિાયક લરેખકો,  પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

‘હદવય લક્રી’ નાટક કવિ જી. એ. િૈરાટીએ સુધારી ‘િીર રરણી’ નિા નારરે ભજવયું.

‘સર િસંતકુરાર’ નાટકનો ત્રીજો અંક કવિ નારણદાસ રોતીરારરે લખયો.

સુખી સંસાર : જૂના નાટક ‘જોબનનાં જદુ’નું નિું નાટ્યરૂપ

સુખની શોધ : જૂના નાટક ‘રૂપકુરારી’નું નિું નાટ્યરૂપ

રાનિતાનાં રૂલ : નિી રંગભૂવરની સંસથાએ ભજવયું.

િાિરે તરેિું લણરે : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળાએ સુધારીનરે બરે-અંકી નાહટકા કરી.

અરરે પારરેિાં પ્રીતનાં : કથા–રવણલાલ પાગલ. નાટ્યરૂપ–પ્રાગજી ડોસા, જયંત ભટ્ (2 ઑગસટ, 1978)
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મિશેષ મિગત : 

િતન ત્રાપજ (વજ. ભાિનગર). રવણલાલરે આજીવિકા અથદે રુંબઈ જઈ િાઘજી આશારાર ઓઝાની રાવલકીની

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીના રસોડા વિભાગરાં નોકરી રરેળિી. તયાં ગુજરાતી, ઉદૂ્મ, રરાઠી અનરે 
હિંદી એ ચાર ભાષાનાં નાટકો જોિાની તક રળી. સુંદર અક્ષરોનરે કારણરે એરનરે ‘રોરબી’રાં લહિયા તરીકરેની 
કારગીરી રળી. શ્ી પાટણકર સંગીત રંડળીરાં 1911રાં તરેરનું પ્રથર નાટક ‘ભકત બોડાણો’ ભજિાયું. ઉદૂ્મ 
નાટ્યકાર રુનશી ‘રિરેશર’ના ઉદૂ્મ નાટક ‘ઝરેરી છૂરી’રાં ‘ગાંડા રાજ’ની ભાિિાિી ભૂવરકા ભજિિા બદલ 
રવણલાલ ‘પાગલ’ તરીકરે નારના પામયા.

ગુજરાતી અનરે હિંદી ભાષારાં ધાવર્મક, ઐવતિાવસક અનરે સારાવજક રળીનરે તરેરણરે અંદાજ રે 100 ઉપરાંત 
નાટકો લખયાં િતાં. એક સરય એિો િતો કરે રાત્ર રુંબઈ શિરેરરાં જ 4થી 5 નાટ્યસંસથાઓરાં દર શવન-રવિએ 
એરનાં જ નાટકો ભજિાતાં િોય. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની 30 જ રેટલી નાટ્યસંસથાઓએ એરનાં નાટકો 
ભજવયાં અનરે એરનાં લખરેલાં 13 નાટકોનું તરેરણરે પોતરે હદગદશ્મન પણ કયુું િતું. રાટિ ્રભાિનાથી રંગાયરેલું તરેરનું 
‘અરર આશા’ નાટક ચંદુલાલ શાિની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ તરફથી ભજિાયું અનરે પહરણારરે વબ્હટશ 
િિીિટી તંત્રરે ભજિણીનું લાઇસનસ રદ કયુું અનરે નાટ્યસંસથાના રાવલકનરે અંદાજ રે પોણા લાખ જ રેિી રકરનું 
નુકસાન થયું. ‘પાગલ’નાં નાટકોરાં કાવયરચના કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, અંબાલાલ પંહડત, 
બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા, કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ િગરેરરેએ કરી િતી.

ગુજરાતી નાટકો ઉપરાંત તરેરણરે હિંદી ભાષારાં પણ નાટ્યસજ ્મન કયુું િતું. તરેરાંથી ‘વસધિ સંસાર’ નાટક 
પરથી શાંતારારરે પ્રભાત હફલર કંપની તરફથી વનરા્મણ પારરેલ ‘રાયા રચછીનદ્ર’ ચલવચત્રનું હદગદશ્મન કયુું િતું.

રવણલાલ ‘પાગલ’નાં નાટકોએ નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજનરે સાત િખત બંધ 
પડતાં ઉગારી લીધી િતી. તરેરણરે 98 ગુજરાતી નાટકો અનરે 6 હિંદી નાટકો રળીનરે કુલ 104 નાટકો લખયાં. એ ખૂબ 
જ ઝડપથી નાટ્યસજ ્મન કરી શકતા. રવણલાલ ‘પાગલ’નરે નાટ્યજગતના નરેપોવલયન તરીકરે ઓળખિારાં આિતા.

તરેરનાં અરુક નાટકો રળતાં નથી; એ રળીનરે આશરરે  112 જ રેટલાં તરેરનાં નાટકો પૈકી ‘રા‘રાંડવલક’, ‘સોરઠી 
વસંિ’, ‘સળગતો સંસાર’, ‘િંસાકુરારી’, ‘ગરીબ કનયા’, ‘કુલીન કનયા’ અનરે ‘અવધકારી’ વિશરેષ ખયાવત પામયાં.

રાજકોટરાં એરના વનિાસસથાનની પાસરે ‘કરેિડાિાડી’ વિસતારરાં ‘કવિ રવણલાલ પાગલ રાગ્મ’ નાર આપીનરે 
તરેરની સરૃવત જીિંત રાખિારાં આિી છરે.

· મત્રિેદી િાધિલાલ અંબાલાલ

કપટનો કિરેર 1919 શ્ી આય્મ ઉપદરેશક નાટક સરાજ રૌવલક

· મત્રિેદી રણછોડલાલ િહાસુખરાિ કમિ

શાકંુતલ 1915 શ્ી દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડ રૌવલક

કરળાલક્રી 1921 શ્ી નિીન દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડ રૌવલક

· દિે નિ્જદાશંકર લાલશંકર (કમિ નિ્જદ) (જ. 24 ઑગસટ, 1833, સૂરત; અ. 25 િેબ્ુઆરી, 1886)

* સીતાિરણ 25 રરે, 1978 નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક
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દ્રૌપદીદશ્મન અંદાજ રે 1978 શ્ી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

બાલકૃષ્ણ વિજય અંદાજ રે 1978 શ્ી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

સારશાકંુતલ અંદાજ રે 1978 શ્ી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

મિશેષ મિગત : 

નર્મદરે ખાસ ભજિિા રાટરે નાટકો લખયાં િતાં એટલરે તતકાલીન ભાિજગતની કરેટલીક કૃવત્રરતા તરેરાં જોિા 
રળરે છરે. તરેરનાં નાટકો રુખયતિરે સંિાદપ્રધાન રહ્ાં છરે.

· દિે પ્રભાશંકર ગૌરીશંકર

પ્રરેરકંુિર 1904 શ્ી ઉરરરેઠ આય્મ હિતિધ્મક નાટક રંડળી રૌવલક

· દિે બી. કે.

રદનનો રાર 1909 શ્ી કચછ સતય ઉદય નાટક સરાજ રૌવલક

· દિે રણછોડભાઈ ઉદ્યરાિ (જ. 9 ઑગસટ, 1837; અ. 9 એમપ્રલ, 1923)

િહરશ્ંદ્ર 13 સપટરેમબર, 1874 શ્ી આય્મ ગુજ ્મર િહરશ્ંદ્ર નાટક રંડળી રૌવલક

નળદરયંતી 1878 શ્ી નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક

લવલતાદુ:ખદશ્મક 20 જુલાઈ, 1895 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

મિશેષ મિગત :

‘નળદરયંતી’ 1878રાં રુંબઈરાં નાટક ઉતિરેજક રંડળીએ ક્રાફડ્મ રાકદેટ સારરે એસપલૅનડ વથયરેટરરાં ભજિાયું િતું.

‘લવલતાદુ:ખદશ્મક’ 1878રાં નરોતિર રિરેતાજીની ગુજરાતી નાટક રંડળીએ રુંબઈરાં જૂની વિકટોહરયા 
નાટકશાળારાં ભજવયું િતું.

                  

નર્મદાશંકર લાલશંકર દિરે (કવિ નર્મદ)             રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે
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ગુજરાતી રંગભૂવર અનરે નાટકના પ્રણરેતા લરેખાયરેલા રણછોડભાઈ રાટરે ભરતરુવનના અનુયાયીની સભાનતા, 
ભિાઈનો અભાિ તથા પારસી રંગભૂવર પર ગુજરાતીની અિિરેલના જ રેિાં પહરબળો રુખય પ્રરેરક નીિડ્ાં. 
તરેરનાં નાટકોથી નાટક ઉતિરેજક રંડળી તથા ગુજરાતી નાટક રંડળીની રંગભૂવર-પ્રિૃવતિનો પ્રારંભ થયો. તળપદી 
નાટ્યપરંપરા ઉપરાંત સંસકૃત તથા અંગ્રેજી નાટકોનો ઊંડો અભયાસ િતો. આથી તરેરણરે નાટકનરે કરેિળ સસતા 
રનોરંજનનરે બદલરે લોકવશક્ષણનું રાધયર બનાવયું.

તરેરણરે સારાવજક અનરે પૌરાવણક વિષયનાં નાટકો લખયાં તરેરાં ‘જયકુરારીવિજય’ (1864), ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક 
નાટક’ (1866), ‘તારારતી સિયંિર’ (1871), ‘િહરશ્ંદ્ર’ (1871), ‘પ્રરેરરાય અનરે ચારુરતી’ (1876), 
‘બાણાસુરરદરદ્મન’ (1878), ‘રદાલસા અનરે ઋતુધિજ’ (1878), ‘નળદરયંતી નાટક’ (1893), ‘વનંદ્શૃંગારવનષરેધક 
રૂપક’ (1920), ‘િરેરનો િાંસરે િસયો િારસો’ (1922) તથા ‘િંઠરેલ વિરિાનાં કૂડાં કૃતયો’નો સરાિરેશ થાય છરે. 
આરાંનાં કરેટલાંક નાટકોએ તતકાલીન રંગભૂવરનરે ગવતશીલ રાખી. ‘િહરશ્ંદ્ર’ નાટકનું આગા િશ્રે ઉદૂ્મરાં કરરેલું 
ભાષાનતર ખૂબ િખણાયું, તરેના અનરેક પ્રયોગ થયા અનરે આગા િશ્નરે ખૂબ નારના રળી. ‘લવલતાદુ:ખદશ્મક નાટક’ 
પણ ખૂબ લોકવપ્રય થયું અનરે પછી તો ‘દુ:ખદશ્મક’ નાટકોની પરંપરા ઊભી થઈ.

· દાણી પ્રકાશ

િિુએ િધારી આબરૂ 1982 શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ રૌવલક

િિુનરે િોટ આપો 1983 શ્ી નિરંગ કલા રંહદર રૌવલક

ઢોલા રારુ 1986 શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ રૌવલક

સોનારાં સુગંધ 1987 શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ રૌવલક

રહિયરની ચૂંદડી 1987 શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ રૌવલક

· દેલિાડાકર ગોપાલજી ક્્યાણજી (જ. 1 જૂન, 1869, દેલિાડા, જૂનાગઢ; અ. 17 િેબ્ુઆરી, 1935, 
િુંબઈ)

રદન િસંત 1896 વિકટોહરયા નાટક રંડળી રૌવલક

નીલર રાણરેક 25 નિરેમબર, 1909 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

રાજભવકત 10 ફરેબ્ુઆરી, 1916 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

સર રંગળદાસના કુટુબં સાથરે પહરચય થતાં તરેરની દ્ારા આલફ્રેડ કંપનીના રાવલક રાણીનાના પહરચયરાં 
આવયા અનરે નાટ્યપ્રિૃવતિ સાથરે સંકળાયા.

‘રાજ શ્ીરાન’, ‘િસંતરાધિ’, ‘રરણસુંદરી’, ‘રનોિારી રંભા’, ‘તારાસુંદરી’, ‘રધુરબાલા’, ‘ચનદ્રકળા’, 
‘રનિર રરેના’, ‘પુંડવલક’ તથા ‘યોગરાયા’ જ રેિાં નાટકો પણ તરેરણરે લખયાં છરે.

· દેિીદાસ ઝીણાભાઈ ઇજનેર

કળાિતી 1896 વિકટોહરયા ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક
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· દેસાઈ મત્રલોક

અણરોલ આંસુ 1931 શ્ી શારદા કલા સરાજ રૌવલક

· દેસાઈ પ્રિુલ્ કામન્તલાલ (જ. 19 રડસેમબર, 1911; અ. 28 જુલાઈ, 1970, િુંબઈ)

પ્રખર િરેર 1936 નિી પારસી નાટક રંડળી રૌવલક

* સંસારના રંગ 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

લાડકિાયો 17 જૂન, 1944 શ્ી લક્રીકાનત નાટ્ય સરાજ રૌવલક

સંસાર શોભા 30 જૂન, 1945 શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

અનોખી પૂજ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1945 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

નંદનિન 4 રરે, 1946 ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

આજની િાત 6 ઑકટોબર, 1949 શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

અરરે પરણયાં 21 સપટરેમબર, 1950 શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

સિયોદય 18 હડસરેમબર, 1952 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

અબોલ િૈયાં 1952 શ્ી પ્રરેરલક્રી નાટક સરાજ રૌવલક

આશાનું ઘર 1952 શ્ી પ્રરેરલક્રી નાટક સરાજ રૌવલક

િાદવિિાદ 6 ઑગસટ, 1953 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સુિણ્મયુગ 27 ઑકટોબર, 1955 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

બંધ આંખનાં અજિાળાં 20 સપટરેમબર, 1955 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

આરતીના દીિા 20 સપટરેમબર, 1956 શ્ી ભારત નાટક સરાજ રૌવલક

સંસકારલક્રી 27 રાચ્મ, 1958 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સનરેિરંહદર 21 જનયુઆરી, 1961 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સિપનદ્રટિા 27 હડસરેમબર, 1962 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સાગરનાં રોતી 1970 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

આપણરે કયાં ? શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

ખોળાનો ખૂંદનાર દીપક વથયરેટસ્મ રૌવલક

* સિાયક : રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

મિશેષ મિગત :

નાટ્યકાર. વપતા નારાંહકત નાટ્યસંસથાઓના નિા નાટકની રજૂઆતનું રુિૂત્મ જોઈ આપતા, તરેથી વિવિધ 
નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકો જોિાની તક રળરેલ. છોટરે સરદાર ચંદુલાલ દરેસાઈ અનરે ડૉ. િહરલાલ દરેસાઈ તરેરના 
રારા. રોસાળરાં કળા-સાહિતયના િાતાિરણરાં જ જીિનની શરૂઆત થઈ. પ્રોપ્રાયટરી િાઈસકૂલરાં 1920રાં 
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કવિ નાનાલાલનું ‘જિાંગીર–નૂરજિાં’ ભજિાયું, એરાં પ્રફુલભાઈએ ધોબણની ભૂવરકા ભજિી. રૅહટ્રકરાં નાપાસ 
થયા અનરે રુંબઈ ગયા. સાગર હફલર કંપનીરાં રહ્ા, પરંતુ લરેખન પ્રતયરેનો લગાિ િધતો રહ્ો. 1928રાં ‘બળતો 
દિ’ નાટક લખયું. દારૂબંધી, ખાદીપ્રચાર, સતયાગ્િ િગરેરરે  જ રેિા દરેશકાળનરે લગતા પ્રસંગો િતા. પહરણારરે નાટકની 
ભજિણી રાટરે રંજૂરી રરેળિિારાં ઘણી રુશકરેલી પડતી અનરે તરેરાં સુધારાિધારા કરિા પડતા. અરદાિાદના 
રાસતર વથયરેટરરાં આ નાટક પોલીસ બંદોબસત િરેઠળ ભજિાયું અનરે પ્રરેક્ષકોરાં પ્રશંસા પામયું. આ રીતરે પ્રથર 
નાટકથી પ્રફુલ દરેસાઈ બંડખોર નાટ્યકાર તરીકરે ઓળખાતા થયા અનરે તરેરનરે નાટકો લખિાનું પ્રોતસાિન રળું.

ફરરેદુન ઈરાનીની નાટ્યસંસથા ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં તરેરનું નાટક ‘અનોખી પૂજ’ 10 
ફરેબ્ુઆરી, 1945ના રોજ ભજિાયું અનરે લોકવપ્રયતા પામયું. 10 જનયુઆરી, 1946ના રોજ એના સળંગ સોરા 
પ્રયોગની રુંબઈરાં ભવય રીતરે ઉજિણી કરિારાં આિી. આ જ સંસથારાં ‘નંદનિન’ નાટક 4 રરે, 1946ના રોજ 
ભજિાયું અનરે તરે પણ લોકાદર પામયું. સરય જતાં આ નાટક ‘નારી તું નારાયણી’ નારથી અનરે હિંદીરાં ‘િિરેલી 
રેં િોલી’ નારથી ભજિાયું.

પ્રફુલ દરેસાઈ

રધયરિગ્મની રનોિરેદનાનો તાદૃશ વચતાર રજૂ કરતું નાટક ‘સિયોદય’ શ્ી 

દરેશી નાટક સરાજ રે 1952રાં રજૂ કયુું અનરે તરેના એકધારા 247 પ્રયોગો થયા. 

1956રાં ‘સિયોદય’ નાટકના િડોદરારાં સળંગ 100 પ્રયોગો થયા. ‘સિયોદય’ 

નાટકરે રંગરંચ પર ભજિાતાં નાટકોનરે રનોરંજન િરેરારાંથી રુવકત અપાિી િતી. 

ગુજરાત સરકાર તરફથી અરદાિાદરાં નાટ્યકાર પ્રફુલ દરેસાઈનું (30 રાચ્મ, 

1970) સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

નાટકો ઉપરાંત તરેરણરે ચલવચત્રો રાટરે પટકથાઓ અનરે સંિાદો પણ લખયાં 

િતાં. તરેરણરે ‘વચત્રયુગ’ સાપ્તાહિકનું ઘણાં િષયો સુધી સંચાલન કયુું િતું. શરેખર 

પુરોહિત રાટરે તરેઓ વચત્રની કથા લખતા િતા તયારરે  હૃદયરોગથી અિસાન 

થયું.

· દેસાઈ રિણલાલ િસંતલાલ (જ. 12 િે 1892, મશનોર, િડોદરા; અ. 20 સ્પટેમબર 1954)

* શંહકત હૃદય 1929 શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ રૌવલક

* ‘શંહકત હૃદય’ નાટકનરે સુધારાિધારા સાથરે ‘કંુજવિલાસ’ના નારરે શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ રે 11 રરે, 1929ના રોજ 
ભજવયું િતું.

મિશેષ મિગત :

નિા ઉતસાિ અનરે અવભગરથી આરંભાયરેલી નૂતન ગુજરાતી નાટ્યપ્રિૃવતિનરે સુવશવક્ષત સજ ્મક રરણલાલનાં દીઘ્મ 

નાટકોએ િરેગ આપિારાં ફાળો આપયો. ‘શંહકત હૃદય’ (1925) ઉપરાંત તરેરણરે ‘સંયુકતા’, ‘અંજની’ (1938) અનરે 

‘ગ્ારસરેિા’ (1941) નાટકો લખયાં છરે.

· વદ્િરેદી પ્રભુલાલ દયારાર (જ. 15 નિરેમબર 1892, િીરપુર, સૌરાટિ ્ર; અ. 31 જનયુઆરી 1962, રુંબઈ)

િતસલા 1916 શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ રૌવલક
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િીર કુણાલ 1917 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

અિલયાબાઈ 1917 શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ રૌવલક

શંકરાચાય્મ 1918 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

કુરારપાળ 1919 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

અરુણોદય 1920 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સતયપ્રકાશ 1923 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

રાલિપવત 1924 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

પૃથિીરાજ 1925 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

વસરાજુદ્ૌલા 1925 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સંસારસાગર 1926 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

શાવલિાિન 1927 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

એક અબળા 1927 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

રાયાના રંગ 1928 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

* સતિાનો રદ 6 સપટરેમબર, 1928 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

કીવત્મસતંભ ફરેબ્ુઆરી, 1929 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રાલિ-વિજય 12 નિરેમબર, 1929 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

અજયધારા 16 જનયુઆરી, 1930 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ચરેતનયુગ 25 જૂન, 1930 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

અંશાિતાર 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િીર ભૂષણ 13 રરે, 1931 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરુદ્રગુપ્ત 1931 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સાંભરરાજ 8 ઑકટોબર, 1932 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરરકરેસરી 1933 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

યુગપ્રભાિ 1934 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

રાજરુગટ 1935 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સાગરપવત 1935 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સજ્જન કોણ ? 1936 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક
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અક્ષયરાજ 1938 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

િડીલોના િાંકરે 2 એવપ્રલ, 1938 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

વિજ રેતા 6 સપટરેમબર, 1939 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

દૈિી સંકરેત 12 સપટરેમબર, 1940 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ગંગાહકનારરે 9 નિરેમબર, 1940 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સંપવતિ રાટરે 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સૂરરોહિની 21 જનયુઆરી, 1942 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સંતાનોના િાંકરે ? 9 ઑકટોબર, 1943 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરય સાથરે 19 એવપ્રલ, 1945 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ગાડાનો બરેલ 10 જૂન, 1946 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

શંભુરરેળો 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સારરે પાર 12 જુલાઈ, 1947 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સાવિત્રી 10 એવપ્રલ, 1948 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સનરેિવિભૂવત 9 ઑકટોબર, 1948 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ગોપીનાથ 22 એવપ્રલ, 1949 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સૈવનક 21 રરે, 1949 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ગભ્મશ્ીરંત 28 જુલાઈ, 1949 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સુરરેખા 15 ઑકટોબર, 1949 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સોનાનો સૂરજ 19 જનયુઆરી, 1950 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરરકરેસરી 22 ફરેબ્ુઆરી, 1951 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િૈભિના રોિ 5 જુલાઈ, 1951 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ગુરુદવક્ષણા 23 ઑગસટ, 1951 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

વિદ્ાિાહરવધ (ભારવિ) 6 હડસરેમબર, 1951 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ઉઘાડી આંખરે 30 જનયુઆરી, 1952 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

શ્ીચરણરે 30 ઑગસટ, 1952 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સિાશ્ય 22 જુલાઈ, 1954 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરેિાભાિી 7 એવપ્રલ, 1955 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક
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શ્િણકુરાર 21 ફરેબ્ુઆરી, 1957 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

વિજયવસવધિ 26 હડસરેમબર, 1957 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રોટા ઘરની રોહિની 4 ઑગસટ, 1959 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સુખના સાથી 31 રાચ્મ, 1960 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

વિદ્ાના િારસ 7 રાચ્મ, 1962 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

* કથા : કવિ જી. એ. િૈરાટી

મિશેષ મિગત :

પ્રવસધિ નાટકકાર. વપતા દયારારરે તતિજ્ાનસભર ‘બ્હ્મસૂત્રોપદરેશક’ અનરે ‘કાવયસાહિતય અનુરુવચ’ જ રેિા 
ગ્ંથો લખયા િતા. દાદા રાત્રરે ‘રિાભારત’, ‘શ્ીરદ્ ભાગિત’, ઉપવનષદ િગરેરરેરાંથી કથાઓ તથા શૌય્મ અનરે 
િીરતાની િાતો સંભળાિરે, આર વપતા-દાદાના સાહિતય-સંસકાર સાંપડ્ા. ભણિા રાટરે િીરપુરથી જ રેતપુર ચાલતાં 
જઈનરે ગુજરાતી શાળારાં 4 ધોરણ સુધી અભયાસ કયયો. કરાંચીરાં ડૉક િક્મશૉપરાં રૂ. 12ના પગારથી ઇજનરેરીકાર 
શીખિાની નોકરી સિીકારી. એ દરવરયાન ગુજરાતી, હિંદી, સંસકૃત, અંગ્રેજી ભાષાનાં ઉચચ કોહટનાં પુસતકો 
િાંચયાં અનરે સાથોસાથ ‘રરેઘદૂત’ કાવય કંઠસથ કયુું. પ્રથર નાટક ‘સંગીત લીલાિતી’ જોયું. નોકરીરાં રન વસથર 
થયું નહિ તરેથી કરાંચી છોડી અરદાિાદ આવયા અનરે ખયાતનાર હદગદશ્મક અનરે સંસથાના રાવલક રોતીરાર બરેચર 
નંદિાણાની શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજરાં રૂ. 35ના પગારથી જોડાયા. સંસથા ખાસ ટ્રરેન દ્ારા અરદાિાદથી કરાંચી 
ગઈ અનરે તયાં તરેરણરે ‘દરેિી િતસલા’ લખયું.

કરાંચીથી તરેઓ રુંબઈ આવયા. ઍમપાયર વથયરેટરરાં રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીના કલાકાર રૂળજીભાઈ 
ઓઝા (ભરથરી) સાથરે રુલાકાત થઈ, પરંતુ તયાં અનુકૂળ ન લાગિાથી ફરીથી કરાંચી ગયા અનરે 1916રાં ‘દરેિી 
િતસલા’ ભજિાયું તરેના રૂ. 300 રળા તરેરાંથી વપતાજીનરે યાત્રા કરાિી. િૈરાગય ભાિથી પ્રરેરાઈનરે તરેઓ સંનયાસી 
થિા કાશી ગયા, પરંતુ વપતાની સરજિટ પછી પાછા આવયા અનરે બીજી િાર લગ્ન કયુું.

ચંદુલાલ શરેઠની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં ‘રાલિપવત’ 1924રાં રજૂ થયું. રા. અશરફખાન, રા. 
વત્રકર, રવતલાલ પટરેલના સબળ અવભનયનો સાથ રળિાથી નાટક ખૂબ સફળ નીિડ્ું અનરે સંસથાનરે સારી આિક 
થઈ. નાટકનાં ગીતો પણ ખૂબ જ િખણાયાં, તયાર પછી ‘પૃથિીરાજ’ 1925રાં, ‘વસરાજુદ્ૌલા’ 1925રાં અનરે 
‘શાવલિાિન’ તરેરજ ‘એક અબળા’ 1927રાં રજૂઆત પામયાં. 1938રાં ‘િડીલોના િાંકરે’ રજૂ થયું તયારરે  સંસથા 
કરજના બોજરાં િતી, પણ આ નાટકના શવન-રવિિારરે  એકધારા 110 પ્રયોગો થિાથી સંસથાનું કરજ ચુકિાઈ 
ગયું. 1941રાં ‘સંપવતિ રાટરે’ ભજિાયું અનરે એના પણ શવન-રવિિારરે  સળંગ 268 પ્રયોગો થયા. 22 જનયુઆરી, 
1942ની રાત્રરે ‘િડીલોના િાંકરે’નો 251રો પ્રયોગ ભજિાયો. ‘એક અબળા’, ‘અરુણોદય’, ‘સંપવતિ રાટરે’, ‘સંતાનોના 
િાંકરે’, ‘સરય સાથરે’ જ રેિાં તરેરનાં નાટકોના શવન-રવિિારરે  સળંગ 100થી િધુ પ્રયોગો થયા િતા.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજના રંગરંચ પર 12 હડસરેમબર, 1942ના રોજ કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનો િનપ્રિરેશ ભવય 
રીતરે ઊજિિારાં આવયો. ‘િડીલોના િાંકરે’, ‘સંપવતિ રાટરે’, ‘રાલિપવત’, ‘પૃથિીરાજ’, ‘એક અબળા’ જ રેિાં એરનાં 
સફળ નાટકોરાંથી ચૂંટરેલા પ્રિરેશો ભજિિારાં આવયા. શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજના રાવલક ચંદુલાલ શાિરે કવિનરે 
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‘શંકરાચાય્મ’ નાટકના િકો સિષ્મ પાછા આપયા. બીજ રે હદિસરે ચંદ્રિદન રિરેતાના પ્રરુખપદરે નાટ્યકાર પ્રભુલાલ 
વદ્િરેદીનું રાનપત્ર િડરે સનરાન કરિારાં આવયું.

કોરી િુલડોના પહરણારરે સજ્મયરેલી અશાંવતનાં પગલરે સુદીઘ્મ નાટકોનરે બદલરે રાત્ર 3 કલાકરાં જ ભજિી 
શકાય તરેિાં નાટકો લખિાનું તરેરણરે શરૂ કયુું. આર 1946રાં ‘ગાડાનો બરેલ’, 1947રાં ‘સારરે પાર’, ‘શંભુરરેળો’ 
જ રેિાં નાનાં નાટકો ભજિાયાં. ‘શંભુરરેળો’ના શવન-રવિિારરે  સળંગ 100 પ્રયોગો ભજિાયા.

‘હૃદયના શુધિ પ્રરેરીનરે વનગરનાં જ્ાન ઓછાં છરે’, ‘એકસરખા હદિસ સુખના કોઈના જતા નથી’, ‘જ રેિી કરરે  
છરે કરણી તરેિી તુરત ફળરે છરે’, ‘સંપૂણ્મ જગતરાં ઈશ્વર એક જ રાનિ રાત્ર અધૂરાં’, ‘પારરેિડા જજ રે િીરાના દરેશરાં 
આટલું કિરેજ રે સંદરેશરાં’, ‘રીઠા લાગયા છરે રનરે આજના ઊજગરાં’, ‘તું ચરેત રુસાફર િિી જશરે છરે સરય ઘડી કરે 
બરે ઘડી’, ‘પ્રરેરતતિ અજબ સનાતન, વિરલ પ્રરેરીજનો જણરે રરે ’ અનરે ‘સંપ વિનાની સંપતના વયથ્મ અરરે  અવભરાન 
કુસુંપરે ખોયું હિંદુસતાન’ જ રેિાં તરેરનાં ગીતો ખૂબ લોકવપ્રય નીિડ્ાં િતાં; કરેટલાંક ગીતોની તૈયાર થયરેલી રરેકડ્મનું 
સારંુ િરેચાણ પણ થયું િતું.

સફળ નાટ્યલરેખક તથા ગીતલરેખક તરીકરે પ્રભુલાલભાઈ વચરસથાયી નારના કરાયા અનરે તરેરની કારહકદથી 
દ્ારા તરેરણરે વયિસાયી રંગભૂવરનરે ગૌરિ અપાવયું.

રુંબઈરાં 6 જનયુઆરી, 1951ના રોજ રા. નયાયરૂવત્મ ભગિતીના અધયક્ષપદરે યોજયરેલો કવિનો ષવટિપ્રિરેશનો 
સનરાન સરારોિ ઐવતિાવસક સંભારણં બની રહ્ું; તરેરાં કવિ પ્રતયરેના સનરાન-સદભાિ રૂપરે સાહિતય, વસનરે અનરે 
રંગભૂવર જગતના નારી અગ્ણીઓએ ઉરળકાપૂિ્મક િાજરી આપી પ્રસંગનું ગૌરિ િધાયુું. કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદી- 
રવચત રિાકવિ ભારવિના જીિનપ્રસંગો પર આધાહરત ‘વિદ્ાિાહરવધ’ નાહટકા આ પ્રસંગરે ભજિિારાં આિી. 
તરેરના સનરેિીઓ–પ્રશંસકો તરફથી આ પ્રસંગરે રૂ. 31 િજરની થરેલી તરેરનરે અપ્મણ કરિારાં આિી.

ઉંરરની અસર થિાથી ક્રરશ: તરેરની બંનરે આંખોનું તરેજ ઓછુ ંથઈ ગયું છતાં કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્, કવિ 
‘રનસિી’ અથિા રુકંુદભાઈ ગોરહડયાનરે પાસરે બરેસાડી તરે નાટકો લખાિતા.

કવિનાં સફળ નાટકો જ રેિાં કરે ‘િડીલોના િાંકરે’ પરથી ‘િડીલોના િાંકરે’ (1948) અનરે ‘ગાડાનો બરેલ’ પરથી 
‘ગાડાનો બરેલ’ (1950) ગુજરાતી ચલવચત્રો સજ્મયાં િતાં. તરેરણરે ‘તુલસીદાસ’, ‘રીરાંબાઈ’, ‘ગૃિસથી’, ‘દરેિર’, 
‘ગુરાસતા’, ‘અિલયાબાઈ’, ‘વિક્રરાહદતય’, ‘અજવરલ’, ‘શરબતી આંખરે’, ‘બિુરાની’, ‘રા-બાપ કી લાજ’ િગરેરરે  
વચત્રોની કથાઓ પણ લખી િતી.

રંગભૂવર જગતનાં તરેરનાં સંસરરણો ‘શ્ી રંગદરેિતાનરે ચરણરે’ પુસતકરાં આલરેખાયાં છરે.

· મવિિેદી િમણલાલ નભુભાઈ (જ. 26 ઑગસટ 1858; અ. 1 સ્પટેમબર 1898)

કુલીન કાનતા 29 જૂન, 1889 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

નૃવસંિાિતાર 18 ફરેબ્ુઆરી, 1899 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

મિશેષ મિગત :
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રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી

આ ગુજરાતી સજ ્મકરે રાત્ર બરે જ નાટકો લખયાં છરે, પણ ગુજરાતી રંગભૂવર વિશરે 

તરેરની એક આગિી રુદ્રા ઊભી થઈ. ‘કાનતા’ (1882) નાટક ‘કુલીન કાનતા’ નારરે 

ભજિાયું અનરે તરેરાંથી જ રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીની પ્રિૃવતિનો પ્રારંભ થયો. 

સંસકૃત અનરે અંગ્રેજી પહરપાટીનાં નાટ્યતતિો તરેરના આ નાટ્યલરેખનરાં િણાયરેલાં 

છરે, પણ દયાશંકર વિસનજીનરે તરેરાં તખતાનુકૂળ ફરેરફારો કરિા જરૂરી લાગયા 

િતા. આ નાટક સંસથાની રાગણીથી પ્રરેરાઈ તરેરણરે ‘નૃવસંિાિતાર’ (1895) લખયું. 

કત્મવયભાિનાનું નાટ્યિસતુ, ચરતકારોની ગૂંથણી તથા ગીતોના આકષ્મણનરે કારણરે 

આ નાટક રંગભૂવર પર સફળ નીિડ્ું. 

· મવિિેદી મિન્યકાન્ત પ્રભુલાલ

* સજોડરે સંસાર 1975 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

* પ્રભુલાલ વદ્િરેદીના ‘શ્ીચરણરે’ નાટકનું નિસંસકરણ

· નંદિાણા િોતીરાિ બેચર (જ.  અ. 1915)

બ્હ્મવષ્મ 15 જુલાઈ શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

વિશ્વાવરત્ર 1915

મિશેષ મિગત :

શ્ી આય્મ નાટક સરાજ 1914રાં શરૂ કરી. એરના અિસાન પછી સંસથા બંધ પડી.

· ના્યક અંબાલાલ િીરચંદ (જ. 20 ઑકટોબર 1911, લાખિડ, મજ. િહેસાણા; અ. , લાખિડ, મજ. 
િહેસાણા)

ભકત પુરણ 1935 શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

સમ્ાટ અશોક 28 સપટરેમબર, 1935 શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

પાિાગઢનો પ્રલય 1937 શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

િીર બાિાિાળો 1938 શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

જોગો ખુરાણ 1938 શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

સંત રીરાં 1943 શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

સુભાષ બોઝ 1950 શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

રિેંદી રંગ લાગયો 1964 શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :
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તરેરણરે હિંદી નાટકો ‘ભકત સુરદાસ’ અનરે ‘કૃષ્ણ-સુદારા’નું ગુજરાતીરાં ભાષાંતર કયુું છરે.

‘રિેંદી રંગ લાગયો’ ગુજરાતી ચલવચત્ર પરથી નાટ્યસજ ્મન કયુું છરે.

· ના્યક ચીિન અિ્તલાલ (’કોમિક’)

રૂવપયો અનરે રૂપ 13 ફરેબ્ુઆરી, 1970 શ્ી આય્મ નાટક સરાજ (પરેનટર ધીરજલાલ નાયક) રૌવલક

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના િાસયકલાકાર. તરેરનરે ‘િણઝારી િાિ’ નાટકના હદગદશ્મન રાટરે પાહરતોવષક 
રળરેલું. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની નાટ્યિરીફાઈરાં શ્રેષ્ઠ નાટકનો પ્રથર પુરસકાર પ્રાપ્ત થયો િતો.

· ના્યક પ્રભાશંકર અંબારાિ (કમિ પ્રિોદ) (જ. 1880; અ. 1950)

કુરુદસુંદરી 1904 શ્ી આય્મ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

સતી તોરલ 1907 શ્ી આય્મ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

જ રેસલ–તોરલ 1914 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ રૌવલક

· ના્યક બાપુલાલ બી. (જ. 1897, ગેરરતા, મજ. િહેસાણા; અ. 4 રડસેમબર, 1947)

ચંદ્રભાગા 25 રરે, 1909 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

આનંદલિરી 23 ઑગસટ, 1919 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

* સૌભાગયનો વસંિ 25 એવપ્રલ, 1925 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

* ‘સૌભાગયનો વસંિ’ નાટકના કરેટલાક પ્રિરેશો ઉપાધયાય િકીલરે લખયા િતા.

· ના્યક િહાસુખરાિ કેશિલાલ (‘કમિ પમિક’)

ભરતવરલાપ – શ્ી કૃષ્ણકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

વિનાશની િરેદી – ચંદ્રકાનત ટહુરંગ પાટથી રૌવલક

સુભાષચંદ્ર બોઝ 1948 શ્ી ધરયોદય નાટક સરાજ રૌવલક

સતયિાદી િહરશ્ંદ્ર 1948 શ્ી ધરયોદય નાટક સરાજ રૌવલક

· ના્યક િોતીબાબુ

* સાચી જનરેતા 24 જનયુઆરી, 1965 સરાજસરેિા કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ) રૌવલક

* સંગીત-વનદદેશન પણ સંભાળતા િતા.

· ના્યક રેિાશંકર છબીલદાસ

રરતા 1966 શ્ી રોિન કલા રંડળ રૌવલક

રીરાંબાઈ 1966 શ્ી રોિન કલા રંડળ રૌવલક

ભકત બોડાણો 1966 શ્ી રોિન કલા રંડળ રૌવલક

િટસાવિત્રી 1967 શ્ી રોિન કલા રંડળ રૌવલક
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રધુરા વરલન 1967 શ્ી રોિન કલા રંડળ રૌવલક

કૃષ્ણ-સુદારા 1967 શ્ી રોિન કલા રંડળ રૌવલક

રાનું િૈયું નરે િરેત 1971 શ્ી રોિન કલા રંડળ રૌવલક

પ્રભુલાલ વદ્િરેદીના ‘અરુણોદય’ નાટકનું નિું નાટ્યરૂપ ‘િર ગરતો નથી’.

· ના્યક િસંત હાિીરાિ (જ. 1908; અ. 10 એમપ્રલ 1976)

આપણં ઘર પૃથિી 31-8-1946 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રારી િરેણીરાં ચાર ચાર ફૂલ 22-4-1965 પ્રકાશ વથયરેટસ્મ (રુંબઈ) રૌવલક

મિશેષ મિગત :

શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં નંદલાલ નકુભાઈ શાિ રવચત ‘પૈસો બોલરે છરે’ નાટકરાં ‘વશિપ્રસાદ’ રાસતરની 
ભૂવરકા સફળતાપૂિ્મક ભજિી િતી. શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં 1936–1976 એર ચાર દસકા વિતાવયા, વિવિધ 
નાટ્યકારોનાં નાટકોરાં જુદા જુદા રસની ભૂવરકા ભજિી િતી.

નિલકથા, નિવલકા, ગઝલ, ભજન અનરે ગીતોનું સજ ્મન કયુું છરે. ગ્ારોફોન કંપનીરાં પણ એરનું પ્રદાન છરે. 
ગુજરાત રાજય તરફથી 30 સપટરેમબર, 1976ના રોજ એરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

· નીલકંઠ રિણભાઈ િહીપતરાિ (જ. 13 િાચ્જ, 1968, અિદાિાદ; અ. 6 િાચ્જ, 1928)

રાઈનો પિ્મત 1926 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

‘કાનતા’ પછી ગુજરાતનરે રળરેલું બીજુ ં વશટિ નાટક તરે ‘રાઈનો પિ્મત’. આ એક જ નાટકથી તરેઓ વશટિ 
નાટ્યકાર તરીકરેની પ્રવતષ્ઠા પામયા. નાટકરાં સંસકૃત અનરે અંગ્રેજી શૈલીનો સરનિય સાધીનરે પ્રશસત કલાસિરૂપ 
ઉપસાિાયું છરે. વશટિ અનરે સંસકારી રુવચનરે ગરી જય તરેિું આ નાટક તખતાનરે લક્ષરાં રાખીનરે લખાયું છરે; પણ 
સંખયાબંધ પ્રિરેશો, લાંબી ઉવકતઓ અનરે પાંહડતયપૂણ્મ ચચા્મઓનરે કારણરે તરેના બિુ પ્રયોગો થયા નથી.

· નેને ભીકાજીરાિ અનંત (િોટા રાિ)

પ્રરેર બંધન યાનરે બાજીરાિ 1905 પિરેલાં શ્ી અરદાિાદ ગુજરાત આય્મ રૌવલક

પરેશ્વા નાટક સરાજ

· પટેલ િગનલાલ ધનજીભાઈ

ભોજરતન કાળીદાસ 10 રરે, 1924 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

· પટેલ િલ્ભભાઈ િાઘજીભાઈ

બ્હ્મકુરારી 1919 પિરેલાં શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક રંડળી રૌવલક

સરુદ્રગુપ્ત 1923 શ્ી નિયુગ નૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક
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બાપા રાિળ 1924 શ્ી નિયુગ નૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

ભારત િીર 1924 શ્ી નિયુગ નૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

વિજયધિજ 23 હડસરેમબર, 1926 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

· પટેલ હરરભાઈ

િીર રાંગડાિાળો 1960 શ્ી રનિર નટકલા રંડળ રૌવલક

· પિાર ખંડેરાિ િાનજી

ભીષ્રપ્રવતજ્ા 1910 અંદાજ રે શ્ી દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડ રૌવલક

· પંરડત અંબાલાલ િાનચંદ ના્યક

ઝરેરી જીિન 1929 શ્ી લક્રીપ્રતાપ નાટક સરાજ રૌવલક

* લિકુશ યાનરે સીતાતયાગ 1944 શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ (રુંબઈ બ્ાંચ) રૌવલક

અનીવત કરે નીવત ? 10 જુલાઈ, 1945 શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

સાધિી રીરાં 13 ફરેબ્ુઆરી, 1948 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

િરકનયા 28 રરે, 1948 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

િસતરરેળાપ 9 સપટરેમબર, 1948 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

@ દરેિી સીતા 22 જનયુઆરી, 1949 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

લગ્નરંડપ યાનરે સંસારસાથી 1950 શ્ી વિજય નાટક સરાજ (કાસરભાઈ રીર) રૌવલક

0 પરણી કરે કંુિારી 1972 શ્ી લક્રી નાટ્યકલારંહદર રૌવલક

0 ટોચ-રયા્મદા 1973 શ્ી લક્રી નાટ્યકલારંહદર રૌવલક

0 પારસની પરીક્ષા 1974 શ્ી લક્રી નાટ્યકલારંહદર રૌવલક

0 ગરીબી િટાિો 1975 શ્ી લક્રી નાટ્યકલારંહદર રૌવલક

0 નાણાંકોથળી 1981 જયહિંદ કલારંહદર રૌવલક

સાિધાન

* ‘લિકુશ યાનરે સીતાતયાગ’ નાટકના રાત્ર પાંચ પ્રિરેશો લખયા િતા. બાકીના પ્રિરેશો નૌતરકાનત 
‘સાહિતયવિલાસી’એ લખયા િતા.

@ ‘લિકુશ યાનરે સીતાતયાગ’નું નિું નાટ્યરૂપ

0 ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી યોવજત નાટ્યસપધા્મરાં પ્રથર ક્રરરે આવયા િતા.
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· પંરડત ભાઈશંકર મિદ્ારાિ (જ. 1879, કામિઠા, તા. બોરસદ, ગુજરાત; અ. –)

આસુરી રાયા 25 એવપ્રલ, 1918 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

· પંરડત િધુરમ્

સરપ્મણ જૂન 1960 ભારત નાટ્યરંહદર (રુંબઈ) રૌવલક

· પંડ્ા ગજને્દ્રશંકર લાલશંકર (જ. 1895, નરડ્યાદ; અ. –)

તરુણીના તરંગ યાનરે

કૉલરેજકનયા

1927 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

જરાનાનો રંગ 1927 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કાશરીરનું પ્રભાત 1928 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

વિજય કોનો ? 1928 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

કુલાંગાર કપૂત 1929 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

કુદરતનો નયાય 21 ફરેબ્ુઆરી, 1929 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કુહટલ રાજનીવત જનયુઆરી, 1931 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

સરરપ્રભા M શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

મિશેષ મિગત :

પ્રાથવરક અનરે રાધયવરક અભયાસ સૂરતરાં કયયો. કૉલરેજરાં વિદ્ાથથી િતા તયારથી રંગભૂવર પ્રતયરે રસ જગ્ત 
થયો. ગુજરાત કૉલરેજરાં 1926–1928 ગુજરાતીના પ્રાધયાપક.

કૉલરેજની સિકરેળિણી અંગરેના વિષયનું 1928રાં રજૂ થયરેલ ‘તરુણીના તરંગ યાનરે કૉલરેજકનયા’ નાટકરે 
સાહિવતયક અનરે નાટ્યિતુ્મળોરાં ઊિાપોિ જગાવયો િતો. કયાંક તરેનરે બંધ કરાિિાના પ્રયાસ થિાથી નાટકનરે વિશરેષ 
પ્રવસવધિ રળી. આ નાટકરાં ‘રોવરયો’ના પાત્રરાં છગન નાયકરે આબરેિૂબ અવભનય કરિાથી તરેઓ છગન ‘રોવરયો’ 
તરીકરે પંકાયા.

નિી રંગભૂવરએ ભજિરેલાં એરનાં નાટકોરાં ‘રધુનાં લગ્ન’, ‘િકીલાત’, ‘રથુહરયો’, ‘છરેલો પાિાપવત’ 
(વત્રઅંકી), ‘કરેળિણીકાર’, ‘હદકપાલ’નો સરાિરેશ થાય છરે. ‘છરેિટ સુધી’ ભજિાયું નહિ પરંતુ રુંબઈ રાજય તરફથી 
તરેનરે વદ્તીય પાહરતોવષક પ્રાપ્ત થયું િતું. નૃતયનાહટકા ‘ઉિ્મશી’ (વત્રઅંકી) પ્રકાવશત થયું છરે. ‘શાકંુતલ’ (વત્રઅંકી), 
‘જનકદુલારી’ ભજિરેલાં નાટકો.

· પંડ્ા દોલતરાિ ક્પાશંકર (જ. 8 િાચ્જ 1856; અ. 8 નિેમબર 1916, નરડ્યાદ)

અરર સત્ર (સપ્તાંકી) એવપ્રલ, 1903 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

‘દરેિોનો યજ્’, ‘િસંતરાવલની’ શ્ી િાંકાનરેર હિતરેચછુ નાટક રંડળીરાં ભજિાયાં.
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મિશેષ મિગત :

‘અરર સત્ર’ એ સંસકૃત શૈલીનું 7 અંકોનું નાટક છરે; નાટ્યિસતુનું સંયોજન વશવથલ અનરે તરેરાં અસતય પર 
સતયના વિજયનું નાટ્યિસતુ પ્રચવલત શૈલીનું છરે.

       

દોલતરાર પંડ્ા                 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

· પાઠક રાિનારા્યણ િોહનલાલ (ભોલાદ)

કનક હકશોરી 1907 કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી રૌવલક

સાગરસહરતા 1914 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

પયારરેલાલ વિઠ્લરાય રિરેતાની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રાટરે 1913રાં રવણલાલ ‘પાગલરે’ ‘રાનિી 
પ્રપંચ’ નાટકના 2 અંકો લખયા િતા. 3જો અંક રારનારાયણ રો. પાઠકરે લખયો િતો. આ નાટકરાં ફરેરફાર કયા્મ 
પછી તરે ‘સાગરસહરતા’ નારથી ભજિાયું િતું.

· પાંચોરટ્યા મિઠ્ઠલદાસ હરજીિનદાસ (જ. 1905; અ. –)

નાદાન 1943 ગુજરાત વથયરેહટ્રકલ કંપની રૌવલક

· પાંધી નરભેરાિ ભૂરાભાઈ

વિવધના લરેખ 30 ઑકટોબર, 1936 શ્ી હિનદ નાટક સંઘ રૌવલક

· બારોટ િાધિમસંહ િૂળજીભાઈ

જીિનજયોવત 1943 શ્ી રંજન નાટક સરાજ રૌવલક

· બોટાદકર અિ્તલાલ પ્રેિજી

જવલર રૂભદ્ર 12 જૂન, 1913 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક
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· બ્હ્મભટ્ટ જીિણલાલ કાનજીભાઈ કમિ

સતિાનો લોભ 17 જનયુઆરી, 1934 શ્ી ભવકત વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

પુણયપ્રભાિ 15 એવપ્રલ, 1934 શ્ી ભવકત વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

રાજયના રંગ 1936 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સનરેિી કરે શત્રુ 19 સપટરેમબર, 1937 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

બંધનરુવકત 3 ઑગસટ, 1946 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

દરેશદ્રોિી 1949 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

વિરળજયોવત 3 ઑગસટ, 1950 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

પારસરવણ હડસરેમબર, 1963 પંકજ  રુંબઈ રૌવલક

સૂરજની શાખરે 4 જૂન, 1964 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

પીળું એટલું સોનું નથી 1964 શ્ી સરસિતી કલા રંહદર (રુંબઈ) રૌવલક

મિશેષ મિગત :

િતન : કલોલ (ઉ. ગુ.). રંગભૂવર પ્રતયરે લગાિ િતો; જ રેથી વિવિધ નાટ્યલરેખકોના જુદા જુદા રસના રંગરંચ 
પર ભજિાતાં નાટકો વનિાળાં, એનો અભયાસ કયયો. વિવિધ નાટ્યલરેખકોનો પહરચય થયો એરાં કવિ જી. એ. 
િૈરાટી સાથરે ઘવનષ્ઠ સંબંધ બંધાયો. કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા સાથરે સંબંધ બંધાયો જ રે જીિનભર અતૂટ રહ્ો. 
આર નાટ્યલરેખનનું વશક્ષણ પ્રાપ્ત કયા્મ પછી નાટકો લખિાનું શરૂ કયુું અનરે વિવિધ નાટ્યસંસથાઓએ ભજિરેલાં 
નાટકોરાં ગીતો લખયાં.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજના લરેખક પ્રભુલાલ વદ્િરેદીની આંખોનું તરેજ જતું રહ્ા પછી એરની પાસરે લહિયાની 
ફરજ બજિી. આ રીતરે પણ એરણરે નાટ્યલરેખનનો ઊંડો અભયાસ કયયો અનરે વિવિધ વિષયનાં નાટકોનું સજ ્મન કયુું.

ટ ૂકંી રાંદગી પછી કલોલ(ઉ. ગુ.)રાં એરનું અિસાન થયું. 

· બ્હ્મભટ્ટ નાનાલાલ બળદેિજી

જયરવત 1915 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

અરરલક્રી 1919 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

રીનળ–રુંજલ 31 ઑગસટ, 1922 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

· બ્હ્મભટ્ટ પરશોતિ રાિચંદ્ર

ભકતરાજ બોડાણો 1916 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ રૌવલક

સૂય્મકરલ 1919 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

કવિ છોટાલાલ રૂખદરેિ શરા્મ-રવચત બરે નાટકો ‘સંનયાસી’ (6 જૂન, 1912) અનરે ‘અવજતવસંિ’ (12 એવપ્રલ, 
1913)રાં તરેરણરે િાસય વિભાગ લખયો િતો.
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· બ્હ્મભટ્ટ રઘુનાિ મત્રભુિન (જ. 13 રડસેમબર 1892, લીંચ, મજ. િહેસાણા; અ. 11 જુલાઈ 1983, 
િુંબઈ)

બુધિદરેિ 15 ઑગસટ, 1914 શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

શૃંગી ઋવષ 1915 શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

સૂય્મકુરારી 1916 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

છત્રવિજય 1919 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

ઉષાકુરારી 1922 શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

સનરેિરુદ્રા 1926 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

પ્રરેરવિજય 1928 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રવણલાલ ‘પાગલ’ની 
કથા‘સતી ઊજળી’ ઉપરથી

@ અજતશત્રુ 6 સપટરેમબર, 1930 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

નિીન યુગ 22 નિરેમબર, 1930 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રવણલાલ ‘પાગલ’ની કથા 
‘અરર આશા’ પરથી

અરર કીવત્મ 5 રાચ્મ, 1931 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ ‘પ્રરેરવિજય’નું નિીન 
નાટ્યરૂપ

* સંસારના રંગ 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

@ સિાયક લરેખક : જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

* સિાયક લરેખક : પ્રફુલ દરેસાઈ

મિશેષ મિગત :

નાટ્યલરેખક ઉપરાંત તરેઓ ગીતલરેખક િતા. ડાકોરરાં ગુજરાતી 5 ધોરણ સુધી અભયાસ કયા્મ પછી નહડયાદરાં 
સરકારી શાળારાં કરેશિ િષ્મદ ધ્ુિના િાથ નીચરે અભયાસ કયયો. ઘરની આવથ્મક વસથવત નબળી િોિાનરે લીધરે 12 
િષ્મની િાની િયરે જ રોજં બનાિિાના કારખાનારાં તથા પછી કંપાઉનડર તરીકરે પણ નોકરી કરિાની ફરજ પડી. 
નોકરી દરવરયાન વિદ્ાનોનો સંપક્મ કરેળવયો તથા ગ્ંથાલયરાંનાં પુસતકોનો વજજ્ાસાપૂિ્મક િાચન કરતા રહ્ા અનરે 
અનરેક સાહિવતયક કૃવતઓ તથા ખાસ કરીનરે પ્રવશટિ સંસકૃત નાટકો – કાવયોનો ઊંડો અભયાસ કયયો અનરે ‘રરેઘદૂત’, 
‘શાકંુતલ’ જ રેિી કૃવતઓ કંઠસથ કરી લીધી.

સાહિવતયક ગ્ંથોના િાચન અનરે અભયાસ પરથી તરે કાવયલરેખન રાટરે પ્રરેરાયા અનરે તરેરાંથી તરેરણરે નાટ્યલરેખનના 
પ્રથર પ્રયાસ રૂપરે 1914રાં ભગિાન બુધિના જીિન પરથી ‘બુધિદરેિ’ નાટક લખયું અનરે રોરબી આય્મસુબોધ 
નાટક રંડળીના રૂળજી આશારાર ઓઝાનરે રુંબઈ રોકલી આપયું. એરણરે નાટક પસંદ પડિાથી નાટ્યલરેખકનરે 
રુંબઈ બોલાવયા, પોતાના સનરેિી રથુરભાઈ પટરેલની આવથ્મક સિાય તથા સંગાથ લઈ રઘુનાથભાઈ રુંબઈ ગયા. 
રૂળજીભાઈએ રઘુનાથભાઈનરે ‘બુધિદરેિ’ નાટકના રૂ. 150 આપી નાટક ભજિિાનું નક્ી કરી દીધું.
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15 ઑગસટ, 1914ની રાત્રરે રુંબઈના એમપાયર વથયરેટરરાં સાહિતયકારોની િાજરીરાં ‘બુધિદરેિ’ નાટક 
ભજિાયું અનરે સફળ નીિડ્ું. તયારપછી ‘રોરબી’ કંપનીરાં એરનું બીજુ ંનાટક ‘શૃંગી ઋવષ’ 1915રાં ભજિાયું. 
ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના એક સફળ નાટ્યકાર તરીકરે તરેરનું સથાન વનવશ્ત બનયું. ‘રોરબી’ કંપનીરાં 
‘ભાવિપ્રાબલય’ના નાટ્યલરેખન દરવરયાન રૂળજીભાઈ સાથરે રતભરેદ થતાં એરણરે નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી 
આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રાટરે 1916રાં ‘સૂય્મકુરારી’ લખયું અનરે પ્રરેક્ષકિગ્મરાં તરે લોકવપ્રય થયું.

1926રાં શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ તરફથી ભજિાયરેલ ‘સનરેિરુદ્રા’ સાહિવતયક છાંટિાળી નાટ્યકૃવત 
િોિાથી નાટ્યતખતા પર વનષ્ફળ નીિડ્ું. ક. રા. રુનશીની નિલકથા ‘જય સોરનાથ’ પરથી તરેરણરે તૈયાર કરરેલી 
નૃતયનાહટકા 1939રાં ગુજરાતી સાહિતય પહરષદરાં ભજિાઈ િતી.

કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્નો ‘િનપ્રિરેશ’ 14 રાચ્મ, 1944ની રાતરે રુંબઈના શરેરીફના પ્રરુખપદરે ભવયતાથી 
ઊજિાયો. આ પ્રસંગરે શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ અનરે શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના કલાકારોના સિયોગથી 
કવિનાં સુપ્રવસધિ નાટકોરાંથી પસંદગી કરરેલા પ્રિરેશો ભજિાયા િતા. 1952રાં કવિની ષવટિપૂવત્મ શાનદાર રીતરે 
ઊજિિારાં આિી િતી. ગુજરાત રાજય તરફથી એરનું સનરાન 30 રાચ્મ, 1970ના રોજ અરદાિાદરાં કરિારાં 
આવયું િતું. 1954રાં એરની જ્ાવત તરફથી અનરે 1969રાં નહડયાદના નાગહરકો તરફથી કવિનું બિુરાન કરાયું િતું.

‘સાર આ સંસારરાં ન જોયો’, ‘વિકસાિરે નિજીિન કુસુર આ વિદ્ાની િાડી’, ‘તરારા નારની વનશહદન 
સલુણા, િંુ તો જપરાળ જપતી’, ‘વજગરના િાંચનારાઓ રનરે કોઈ રાગ્મ બતલાિો’, ‘હૃદય રરણીતણાં છુદંરે, 
રવસકિર િો તો આિા િો’, ‘નાગરિરેલીઓ રોપાિ તારા રાજરિરેલોરાં’, ‘સોિારણી સિગ્મની િાટ એક હદન 
શોભાિજો િો રાજ’, ‘હરસાિારાં રવસકતા શી હરસાનારા રવસક જણરે’, ‘રીઠી નજરનાં તરસયાં, તરસયાં બનીનરે 
રિરેજો’ જ રેિાં તરેરનાં રધુર અનરે અથ્મસભર ગીતો નાટકની સફળતા રાટરે વનણા્મયક બનતાં અનરે પ્રરેક્ષક-વચતિરાં 
લાંબો સરય સુધી ગુંજતાં રિરેતાં. આ નાટ્યજગતરાં તરેઓ ‘રસકવિ’નું લાડકંુ વબરુદ પામયા િતા. એરનાં લોકવપ્રય 
ગીતો ઉપરાંત એરનાં પ્રિસનો અનરે નાટકોની રરેકૉડ્મ ઉતારિારાં આિી િતી. આ ઉપરાંત તરેરણરે ‘સનરેિલતા’, 
‘સંસારલીલા’, ‘બારાત’, ‘આશીિા્મદ’, ‘બરે ખરાબ જણ’, ‘અછૂત’ િગરેરરે  જ રેિાં ચલવચત્રોનાં પણ ગીતો લખયાં િતાં.

એરની પાંચ દાયકા ઉપરાંતની નાટ્યયાત્રાની વિગતો ‘સરરણરંજરી’ (1955) નારક પુસતકરાં આલરેખી છરે. 
‘દરેિો, ઋવષઓ અનરે પ્રતાપી પુરુષો’ (1965), ‘પુરાણ અનરે ઇવતિાસનાં યશસિી પાત્રો’ (1969), ‘સુરન સૌરભ’ 
(1964) એ એરના અનય ગ્ંથો છરે. ‘યશોધરા્મ’ (1971) નારની તરેરની નિલકથા છરે. ‘થાયા’ (1972) એ આનાતોલ 
ફ્ાંસની નિલકથાનો અનુિાદ છરે. ‘અખંડ આનંદ’ સારવયકરાં પણ તરેઓ વનયવરત લખતા િતા. ચંપકલાલ રોદીએ 
કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ વિષરે રિાવનબંધ લખી ડૉકટરરેટની પદિી રરેળિી છરે.

· બ્હ્મભટ્ટ મશિલાલ

બિાદુર કાલાજી જનયુઆરી, 1897 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

ચંપક ચતુહરકા 1897 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

· ભટ્ટ અંબાશંકર જશેંકર

િીરાંગના 1931 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક
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· ભટ્ટ ખીિજી િસનજી

કબીર સાબ 8 હડસરેમબર, 1912 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

* પરશુરાર 1913 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

પ્રિીણ સાગર 1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

* સિાયક લરેખક િહરિર ‘દીિાના’

· ભટ્ટ ગણપતભાઈ જઠેાભાઈ

સૂરશયાર અંદાજ રે 1913 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

વપતૃભકત શ્િણ 1914 શ્ી આય્મનીવત સુબોધ નાટક સોસાયટી રૌવલક

· ભટ્ટ ચંદુલાલ જટાશંકર

છત્રપવત વશિાજી 14 હડસરેમબર, 1923 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

· ભટ્ટ જગજીિન કામળદાસ

ભકત દારાજી 1924 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· ભટ્ટ નારા્યણ

રરાદરેિી 1920 પછી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ વલવરટરેડ રૌવલક

· ભટ્ટ પ્રાણલાલ મગરધરલાલ

રિારાજ શાનતનુ નરે 
યજનગંધા

1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

· ભટ્ટ િમણશંકર રતનજી (કમિ કાન્ત) (જ. 20 નિેમબર 1867, ચાિંડ, મજ. અિરેલી; અ. 16 જૂન 
1923)

જવલર ટવુલયા 2 ફરેબ્ુઆરી, 1910 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

બરેિફા બરેટી યાનરે ટવુલયા 1925 શ્ી દીિાન દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

ગુજરાતી સાહિતયના આ અગ્ણી સજ ્મકરે પણ પોતાનું નાટક ખાસ નાટ્યસંસથા રાટરે જ લખયું િતું. ‘રોરન 
સિરાજ’ના િસતુ ઉપર તરેરણરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રાટરે ‘જવલર ટવુલયા’ નારરે નાટક લખી આપયું િતું અનરે 
તરે ભજિાયું િતું; ભાિનગરરાં ભજિાયરેલું આ નાટક ભાિનગરનરરેશનરે અપ્મણ થયું િતું. આ ઉપરાંત ‘ગુરુ 
ગોવિંદવસંિ’ (1924) લખાયું છરે પણ તરે ભજિાયું નથી. તરેરણરે ‘સલીરશાિ’ (1908) નાટક લખયાનો પણ ઉલરેખ 
રળરે છરે.
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· ભટ્ટ િોતીલાલ

લિકુશ 1907 અંદાજ રે શ્ી દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડ રૌવલક

રનુ-રવણ 1907 અંદાજ રે શ્ી દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડ રૌવલક

સતયનારાયણ 1907 અંદાજ રે શ્ી દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડ રૌવલક

· ભટ્ટ રાજને્દ્રકુિાર રમતલાલ

પવિત્ર ગંગા 21 રાચ્મ, 1988 શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

· ભટ્ટ રાિજી િસનજી

નિલરુકતા 1906 રાજનગર નાટક રંડળી રૌવલક

· ભટ્ટ રાિપ્રસાદ હરજીિન

શાિ કરે ચોર ? 1928 સૂય્મપ્રકાશ નાટક સરાજ રૌવલક

· ભટ્ટ લાલભાઈ

ટ્રસટી ફરેબ્ુઆરી, 1955 શ્ી વિદ્ુત નાટક સરાજ (રુંબઈ) રૌવલક

· ભટ્ટ િજશેંકર કામળદાસ

* પ્રરેરકલા 3 નિરેમબર, 1894 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રરેિાડનો પ્રતાપી ચંદ 27 એવપ્રલ, 1895 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રારચહરત્ર 8 જનયુઆરી, 1898 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

0 વતલકકુરાર 8 જનયુઆરી, 1899 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રોહિની 17 ફરેબ્ુઆરી, 1900 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

શારદાવિજય 1908 શ્ી નિીન સુબોધ નાટક સરાજ રૌવલક

નિલકુસુર 1910 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

* ‘પ્રરેરકલા’ નાટકરાં કરેટલાક ઉદૂ્મ પ્રિરેશો રુનશી રિંરદખાં (સૂરત)એ લખયા િતા.

0 ‘વતલકકુરાર’ નાટકરાં લરેખકરે પોતરે ‘રાનવસંિ’ની ભૂવરકા ભજિી િતી.

· ભટ્ટ મિજ્યશંકર કામળદાસ (જ. 1907, પામલતાણા, મજ. ભાિનગર; અ. 1993)

લાખો ફુલાણી 21 રાચ્મ, 1931 શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ રૌવલક

િીર ધિલ 21 ઑકટોબર, 1931 શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ રૌવલક
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મિશેષ મિગત :

1939રાં પ્રકાશ વપકચરની સથાપના કરી વચત્રવનરા્મણક્ષરેત્રરે ઝંપલાવયું અનરે વિજય ભટ્ નારરે ખયાવત પામયા.

· ભટ્ટ હરરભાઈ િમણશંકર

અખંડ જયોવત યાનરે કીરતી 
કુરબાની

1938 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

એક જ િખત 1940 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

* નાગર નરવસંિ યાનરે સોરઠનો 
સંત

1940 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

* રુરલીધર 1940 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સુિણ્મપ્રભાત 1941 શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ રૌવલક

બાળભકત ધ્ુિકુરાર 1941 શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ રૌવલક

સમ્ાટ અશોક યાનરે વિજય 10 ઑગસટ, 942 શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ રૌવલક

લિકુશ ઑગસટ, 1942 શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ રૌવલક

અિતાર યાનરે અવનરુધિ ઉષા નિરેમબર, 1944 શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ રૌવલક

* ફરજ યાનરે ભાઈબીજ 1945 શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ રૌવલક

* આ નાટકોનું હદગદશ્મન પણ કયુું. બાકીનાં નાટકોરાં હદગદશ્મન ઉપરાંત સંગીત આપયું.

મિશેષ મિગત :

વપતાની શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં નાટ્યકલાનું વશક્ષણ પામયા. 1938રાં વપતાની સંસથારાં 
અવભનય, સંગીત, હદગદશ્મન અનરે નાટ્યલરેખનની જિાબદારી સંભાળી. 1941રાં પોતાની રાવલકીની સંસથા શ્ી 
પ્રભાત કલારંડળ ભાિનગરરાં શરૂ કરી. તરેરણરે લખરેલા નાટક ‘લિકુશ’ (ઑગસટ, 1942)ના સળંગ 300 પ્રયોગ 
થયા. 1948રાં સંસથાનું વલવરટરેડ કંપની તરીકરે રૂપાંતર કયુું. થોડા સરય પછી રતભરેદો ઊભા થતાં 1948રાં સંસથા 
બંધ થઈ.

· ભટ્ટ હરરશંકર િાધિજી (જ. 1866; અ. –)

ભકત અંબરીષ 1907 શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

કંસિધ 1909 શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

· ભટ્ટ હેિુભાઈ િમણશંકર

નારીનાં િરેર જુલાઈ, 1934 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રાજરરત યાનરે ઈશ્વરી 
નયાય 1935

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક
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રદ્મની રિતિા યાનરે 
કુળગૌરિ

ઑગસટ, 1936 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રદ્મ રુવસલર યાનરે 1937 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ગરીબનો પૂજરી

દરેિી દરેિયાની 1937 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

શયતાન શત્રુ યાનરે 
વનરકિરાર

1937 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ગુનરેગાર યાનરે 
રૂપલાલસા

1939 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રાણકદરેિી 15 હડસરેમબર, 1947 શ્ી પ્રભાત કલારંડળ રૌવલક

શરેણી વિજણંદ 20 જૂન, 1947 શ્ી પ્રભાત  કલારંડળ ઝિરેરચંદ રરેઘાણીના ‘બાળપણની 
પ્રીત’ ઉપરથી

રા’નિઘણ 5 જુલાઈ, 1947 શ્ી પ્રભાત કલારંડળ રૌવલક

રણદુંદુવભ યાનરે જય 
સૌરાટિ ્ર

24 ઑકટોબર, 
1947

શ્ી પ્રભાત કલારંડળ રૌવલક

સતી પાિ્મતી 17 હડસરેમબર, 1947 શ્ી પ્રભાત કલારંડળ રૌવલક

જુગારી 3 જનયુઆરી, 1948 શ્ી પ્રભાત કલારંડળ રૌવલક

સંત સુરદાસ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1948 શ્ી પ્રભાત કલારંડળ રૌવલક

અલખ વનરંજન યાનરે 
ભતૃ્મિહર

13 એવપ્રલ, 1948 શ્ી પ્રભાત કલારંડળ વલવરટરેડ રૌવલક

કુળલક્રી 1 ઑકટોબર, 1949 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

એભલિાળો 1 નિરેમબર, 1961 શ્ી કરલ કલાકંપની રૌવલક

ભણરેલો ખૂની યાનરે 
રરરેશ એર.એ.

13 ફરેબ્ુઆરી, 1971 શ્ી વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ) રૌવલક

ધર્મપ્રરેરી ભાઈ 27 ઑકટોબર, 
1972

શ્ી આય્મ નાટક સરાજ રૌવલક

િિુનાં દાન 2 હડસરેમબર, 1972 શ્ી પુવનત પ્રકાશ કલારંડળ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

વપતાની શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં અવભનય, સંગીત, હદગદશ્મન અનરે નાટ્યલરેખનની 
સિાુંગી તાલીર પામયા. 1945રાં એરના બંધુ િહરભાઈ ભટ્ની રાવલકીની સંસથા શ્ી પ્રભાત કલારંડળરાં  
જોડાયા.
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· ભણસાળી મિઠસ ગોમિંદ

ગુલાબવસંિ બિાદુર 1903 જરનગર ભારતભૂષણ નાટક સરાજ રૌવલક

· ભાિનગરી અસગર

જય જિાન 1965 શ્ી વિજય કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ) રૌવલક

લાખોરાં એક સપટરેમબર, 1966 નયૂ વિકટોહરયા વથયરેટસ્મ (રુંબઈ) રૌવલક

· ભોજક કામળદાસ લક્િીચંદ કમિ

સીરોિી શરશરેર 28 રરે, 1938 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ બ્ાંચ રૌવલક

· ભોજક કેશિલાલ મશિરાિ અધ્યાપક

સંગીત લીલાિતી 1890 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ કથા : જનૈ સાહિતય પર આધાહરત 

0 પવિત્ર લીલાિતી 1893 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ કથા : જનૈ સાહિતય પર  આધાહરત

0 ‘સંગીત લીલાિતી’ નાટક સુધારાિધારા સાથરે રજૂ કયુું.

· ભોજક ચીિનલાલ િગનલાલ (જ. 4 ઑકટોબર 1907; અ. –)

રાજ િહરશ્ંદ્ર 30 રરે, 1945 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

કુરકુર પગલરે 16 ઑકટોબર, 1945 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

સૂરજની સાખરે 4 જનયુઆરી, 1947 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

રારદુિાઈ 3 રરે, 1947 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

            

    કરેશિલાલ વશિરાર ભોજક               નૌતરકાનત રિરેતા ‘સાહિતયવિલાસી’
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કુદરતના ખોળરે જુલાઈ, 1948 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

સુભાષ બોઝ 1949 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

* સસરો ખોળરે બરેઠો રંગરાગ રૌવલક

* અિા્મચીન રંગભૂવરની સંસથા

મિશેષ મિગત :

એરની રાવલકીની સંસથા શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ 1940ની આખરરાં શરૂ થઈ અનરે 1949ના નિરેમબરરાં 
રુંબઈના બૉમબરે વથયરેટરરાં બંધ થઈ.

· િસત િજીર

* જવલર જગત 1934 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

પલટાતું ભાગય 1935 શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી રૌવલક

વિધિાનાં આંસુ 1936 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

* નિરેસરથી સુધારાિધારા સાથરે ‘વિધિાનાં આંસુ’

· િહીધર જીિરાિ

નાગરતી 1907 શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી રૌવલક

· િહેતા કામન્તલાલ જગજીિન (જ. ; અ. 3 જૂન 1991, અિદાિાદ)

ભાગયચક્ર યાનરે કોનું કલંક ? 1941 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

કંુિરબાઈનું રારરેરંુ 1943 રાજકરલ કલા રંહદર રૌવલક

શરેઠ સગાળશા 1943 રાજકરલ કલા રંહદર રૌવલક

સંત કબીર 1943 રાજકરલ કલા રંહદર રૌવલક

કર્મિીર પ્રતાપ 22 નિરેમબર, 1944 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

સતી સુકનયા 11 જનયુઆરી, 1945 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

રાણકદરેિી 1946 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

િણઝારી િાિ 1960 શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ રૌવલક

*સાત ભિના સાથી 1967 શ્ી વરલન કલારંહદર (રુંબઈ) રૌવલક

િીર ભાથીજી 1968 શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ રૌવલક

કર્મ કંકણ 1970 શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ રૌવલક

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથા
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મિશેષ મિગત :

એરની રાવલકીની શ્ી રોરબી નાટક સરાજ અંદાજ રે 10 િષ્મ સુધી કાય્મરત િતી. ગુજરાત રાજય તરફથી 
એરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું. એરનાં નાટકો જૂની રંગભૂવર પર અંદાજ રે 1960થી આજસુધી વિશરેષ 
સંખયારાં ભજિાતાં રહ્ાં છરે. રંગભૂવરની એરની કલાયાત્રા વિષરે ‘ઘરદીિડા’ અનરે એરનાં બરે નાટકો ‘સતયની 
રશાલ’ પુસતકરૂપરે પ્રકાવશત થયાં છરે.

· િહેતા ચંદુલાલ િાણેકલાલ ઇજનેર (જ. –; અ. –)

શુક્રજયંતી 1914 શ્ી સૂરવિજય નાટક રંડળી રૌવલક

નંદનંદન 1914 શ્ી સૂરવિજય નાટક રંડળી રૌવલક

· િહેતા જ્યંમતલાલ િાણેકલાલ

સરેિાસદન યાનરે સાચો પ્રરેર 1929 ઓરકાર નાટક સરાજ રૌવલક

· િહેતા નૌતિકાન્ત ’સારહત્યમિલાસી’ (જ. 14 ઑગસટ 1899, રાજકોટ; અ.)

વસંિ-સંતાન 1931 શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક સરાજ રૌવલક

કયાં સુધી ? 1932 શ્ી રિાિીર નાટક રંડળી રૌવલક

અનાથનાં આંસુ 1932 શ્ી રિાિીર નાટક રંડળી રૌવલક

સરરશવકત 1933 રરેજ રેવસટક ઑપરેરા િાઉસ રૌવલક

િંઠરેલ વિધિા 1933 રરેજ રેવસટક ઑપરેરા િાઉસ રૌવલક

વિજયનાદ 1934 શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ રૌવલક

આબરૂદાર 1941 શ્ી ભારત નાટક કંપની (વજ. સાબરકાંઠા) રૌવલક

અધૂરી િઠ 1943 ઓરકાર નાટક સરાજ રૌવલક

1944 1944 ઓરકાર નાટક સરાજ રૌવલક

વિજયડકંા 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

0 સીતાતયાગ યાનરે લિકુશ 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ (શાખા) રૌવલક

સમ્ાટ જનરરેજય 1946 પૂના ગુજરાતી નાટક સરાજ રૌવલક

આજની કનયા 1950 અશોક ભારત વથયરેટર રૌવલક

0 સિાયક લરેખક : અંબાલાલ પંહડત

મિશેષ મિગત :

‘સાહિતય-વિલાસી’ નાટ્યકાર અનરે લરેખક િતા. અભયાસ જૂનાગઢરાં. કૉલરેજરાં િતા તયારથી જ િાચન 
અનરે લરેખનનો નાદ જગરેલો. ‘જોિરરે  શરશીર’ નાટકના લરેખક રુનશી ‘કારીલ’ સાથરે પ્રથર રુલાકાત થઈ અનરે 
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નાટ્યલરેખનની પ્રરેરણા રળી.

1919થી 1925 દરવરયાન વિવિધ ‘સાપ્તાહિકો, સારવયકોરાં ખંડકાવયો, ટૂકંી િાતા્મઓ અનરે અનય લરેખો 
િગરેરરે  પ્રકાવશત થયાં. 1924રાં જૂનાગઢની સાહિતય સભારાં ‘દયારારનું જીિન અનરે કિન’ વિશરે વયાખયાન આપયું. 
તરેરણરે િરેદ, પુરાણ, બાઇબલ, કુરાન િગરેરરે  ધર્મગ્ંથોનો પણ અભયાસ કયયો િતો. વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં અનરેક 
નાટકો વનિાળીનરે નાટ્યલરેખનનો ઊંડો અભયાસ કયયો.

શાંવતલાલ ઇચછારાર ભોજકની શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક સરાજરાં 1930રાં એરનું ઐવતિાવસક નાટક 
‘વસંિ-સંતાન’ રજૂ થયું અનરે સફળતા પામયું. નાટકના સંગીતકાર િરીરજી ઉસતાદ િતા અનરે ગીતકારો િતા કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા અનરે ભગિાનદાસ. ‘સાહિતયવિલાસી’, એરના ભાઈ િતા.

તરેરણરે નક્ી કયુું િતું કરે કોઈ પણ કંપનીના આરંત્રણ િગર નાટક લખિું નહિ અનરે જ રે નાટક લખિા 
રાટરે આરંત્રણ આપરે તરેરનરે વનરાશ કરિા નહિ. આ વનયર તરેરણરે જીિનભર પાળો િતો. નાટ્યકાર તરીકરેની 
એરની કીવત્મ ચલવચત્રોની સંસથાઓરાં પ્રસરતાં તયાંથી આરંત્રણ રળતાં તરેરણરે ‘કરણઘરેલો’, ‘રૂપસુંદરી’ અનરે 
‘જનરરેજય’ની કથાઓ લખી આપી િતી.

11 વિવિધ નાટ્યસંસથાઓના રંગરંચ પર તરેરનાં 13 નાટકો ભજિાયાં અનરે લોકવપ્રયતા પામયાં.

આતરલક્ષી તથા પરલક્ષી કાવયો, ખંડકાવયો, ગીતો, વિિરેચનો, આખયાનો, વનબંધો, નિવલકાઓ, નાટકો, 
વચત્રિાતા્મઓ, જીિનચહરત્રો િગરેરરે  સાહિતયના વિવિધ પ્રકારોરાં એરનાં પુસતકોની સંખયા અંદાજ રે 100 થાય છરે.

તરે સિભાિરે સાદા, વનરવભરાની, વરલનસાર તથા આનંદી િતા અનરે અંગ્રેજી, રરાઠી, ઉદૂ્મ, ફારસી ભાષાઓના 
અભયાસી િતા. તરેઓ તિહરત ગવતથી સજ ્મન કરી શકતા. તરે આજીિન કલરજીિી લરેખક િતા.

અરદાિાદ મયુવનવસપલ કૉપયોરરેશનરે એરનું બિુરાન કયુું િતું. 1978રાં અરદાિાદ દૂરદશ્મન પર એરનો 
પહરચય રજૂ કરિારાં આવયો િતો. અરદાિાદરાં ટૂકંી રાંદગી બાદ અિસાન થયું.

· િહેતા બાલશંકર હરજીિન

તારણિાર 9 જુલાઈ 1931 શ્ીકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

· િહેતા રિણીકલાલ રમતલાલ

પુનરુધિાર યાનરે કોહરયા 1924 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· િહેતા રાિજીભાઈ નાગરભાઈ (પ્રણાિી) (જ. ; અ. 1959)

રા‘નિઘણ 1921 શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

િારન અિાતાર યાનરે બવલરાજ 1921 શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

પ્રદ્ુમન 1921 શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

સોરઠપવત હડસરેમબર 1926 શ્ી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

· િહેતા રોહીનટન

નયાય કરે અનયાય 14 હડસરેમબર, 1963 શ્ી લક્રીવિજય નાટક સરાજ રૌવલક
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· ’િાિા’ િૂળચંદ િલ્ભ

* પૃથિીપુત્ર 10 જુલાઈ, 1920 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

રાજકુરારી 12 ઑકટોબર, 1933 શ્ીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

* ‘પૃથિીપુત્ર’ નાટકરાં િહરિર ‘દીિાના’, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, નારણદાસ રોતીરાર નાયક (કવિ લિરેરી) 
તથા કવિ રારજીભાઈ(પ્રણારી)નો સિકાર િતો. ગીતરચનારાં રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, પ્રો. દરેિદતિ ટી. તારકસ અનરે 
અવજતરાય વિઠ્લદાસ(ઉ. ગુ.)નો સિકાર િતો.

· િારિાડી ચીિનલાલ અંબાલાલ

રરત નરે રરતા 1 ઑકટોબર 1968 સંસકાર કલાકરેનદ્ર રૌવલક

ઓઢુ ંકોની ચૂંદડી ? 1972 શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજ રૌવલક

· િાસતર શ્ીપતલાલ િગનલાલ

સતી શ્ીરતી 1919 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ વલવરટરેડ રૌવલક

વિશ્વરોહિની 1921 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ વલવરટરેડ રૌવલક

· િીર િનહર આઈ (’ઝખિી’)

ધરતીનું સિગ્મ 1962 શ્ી રોિન કલારંડળ રૌવલક

ઉવરયાના િારસદાર 1971 શ્ી નટરાજ કલારંડળ રૌવલક

ઝંખના 1972 શ્ી નટરાજ કલારંડળ રૌવલક

અનુરાગ 1972 શ્ી નટરાજ કલારંડળ રૌવલક

િરેર, વિિાિ નરે પ્રીત 1973 શ્ી નટરાજ કલારંડળ રૌવલક

· િીર લલ્ુભાઈ ઈસિાઈલભાઈ (જ. –; અ. 1945)

કાદુ રકરાણી – શ્ી ભારત નાટક કંપની રૌવલક

સોરઠનો સૂય્મ 1932 શ્ી ભારત નાટક કંપની રૌવલક

શૂરીલી વસંિણ – શ્ી ભારત નાટક કંપની રૌવલક

બિારિહટયો િીર જ રેસાજી 1934 શ્ી રિાલક્રી નાટક સરાજ રૌવલક

· િુનશી લિજીભાઈ ડાહ્ાભાઈ

કારલતા 1910 શ્ી ભારત વિજય નાટક સરાજ રૌવલક

વચતિોડનો કરણ 1911 શ્ી ભારત વિજય નાટક સરાજ રૌવલક
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· િુનશી હષ્જદરા્ય સુંદરલાલ

ધર્મગુપ્ત 1906 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મન નાટક કંપની રૌવલક

સતી એકાિલી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મન નાટક કંપની રૌવલક

ઉતિરકુરાર થી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મન નાટક કંપની રૌવલક

સુદશ્મન શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મન નાટક કંપની રૌવલક

વિશ્વરોહિની 1908 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મન નાટક કંપની રૌવલક

· િૂલાણી િૂળશંકર હરરનંદ (જ. 1 નિેમબર 1867; અ. 14 રડસેમબર 1957)

શાકંુતલ 10 ઑગસટ, 1889 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી કથા : હકલયોસકરના રરાઠી 
નાટક ‘શાકંુતલ’ ઉપરથી 
ગુજરાતી રૂપાંતર

રાજબીજ 21 ફરેબ્ુઆરી, 1891 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કંુદબાળા 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રાનવસંિ અભયવસંિ 8 જુલાઈ, 1893 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રૂળરાજ સોલંકી 19 ઑકટોબર, 1895 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કરણઘરેલો 5 સપટરેમબર, 1896 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી કથા : નંદશંકર 
તુળજશંકર રિરેતા

બૅહરસટર 14 ઑગસટ, 1897 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

જયરાજ 27 ઑગસટ, 1898 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

અજબકુરારી 30 સપટરેમબર, 1899 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

િીરરંડળ 16 હડસરેમબર, 1899 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

વિક્રરચહરત્ર 7 જુલાઈ 1900 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી કથા : કવિ શારળ ભટ્ની 
32 પૂતળીની િાતા્મ ઉપરથી

સૌભાગયસુંદરી 19 ઑકટોબર, 1901 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

જુગારી 23 ઑગસટ, 1902 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

કારલતિા 14 ઑકટોબર, 1904 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક
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કૃષ્ણચહરત્ર 1906 કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી રૌવલક

નંદબત્રીસી 1906 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી કથા : કવિ શારળ ભટ્

ચૈતનયકુરાર 1908 કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી કથા : િહરલાલ રૂળશંકર  
રૂલાણી

દરેિકનયા 1908 કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી રૌવલક

નિલશા િીરજી 3 નિરેમબર, 1909 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

િસંતપ્રભા 17 હડસરેમબર, 1910 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

પ્રતાપલક્રી 31 જનયુઆરી, 1914 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રવણલાલ નભુભાઈની  
નિલકથા ગુલાબવસંિ’ 
ઉપરથી

સંગતનાં ફળ 28 ફરેબ્ુઆરી, 1915 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

એક જ ભૂલ 1919 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

ભાગયોદય 1920 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

રતનાિલી 28 ફરેબ્ુઆરી, 1925 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કથા : િષ્મના ‘રતનાિલી’  
ઉપરથી

વિક્રર નરે શવન 28 રરે, 1925 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કથા : કવિ શારળ ભટ્ની 
32 પૂતળીઓની િાતા્મ 
ઉપરથી

િીરનારી આશા 3 ઑકટોબર, 1925 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રૌવલક

કોહકલા 1926 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રૌવલક

મિશેષ મિગત :

સંવનષ્ઠ નાટ્યકાર. અભયાસ રાધયવરક શાળાનાં 4 ધોરણ સુધીનો. વપતા રૂળશંકર ધર્મચુસત. સંતચહરત્રો, 
ધાવર્મક ગ્ંથો, સંસકૃતનાં અરૂલય પુસતકો ઘરરાં િતાં. તરે તરાર વિદ્ાથથીજીિનરાં જ િાંચી કાઢાં અનરે શાસ્તોનું 
જ્ાન પ્રાપ્ત કયુું.

ધારી(વજ. અરરરેલી)રાં રૂ. 10 ના પગારરે  તલાટીની નોકરીથી કારહકદથીનો પ્રારંભ. તયાંના કાિાદાિાથી ત્રાસી 
જઈનરે નસીબ અજરાિિા રુંબઈ ગયા; અનરેક તકલીફો િરેઠ્ા પછી ‘સતયિકતા’ સાપ્તાહિકરાં રૂ. 20ના પગારથી 
પ્રૂફિાચક તરીકરે જોડાયા તરેરાં ‘ઘનઘટા’ લરેખરાળારાં સતય ઘટનાઓ આલરેખી, િાચકોરાં આકષ્મણ જરાવયું અનરે 
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લોકવપ્રયતા રરેળિી. સરય જતાં તંત્રીપદરે પિોંચયા.

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી

ડૉ. પોપટ પ્રભુરારની રુલાકાત થઈ. પહરણારરે રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 
રૂ. 5ના પગારથી નાટકોની નકલો સુધારિાની કારગીરી રળી; સરય જતાં 
‘સતયિકતા’ના તંત્રીપદરેથી રાજીનારું આપયું. નાટ્યસંસથારાં પગાર રૂ. 30 થયો. 
પ્રથર નાટ્યસજ ્મન ‘શાકંુતલ’ (18 ઑગસટ, 1889) અનરે ‘રાજબીજ’ (21 ફરેબ્ુઆરી, 
1891) રુંબઈના ગૅઇટી વથયરેટરરાં ભજિાયાં અનરે લોકવપ્રય નીિડ્ાં. ‘રાનવસંિ 
અભયવસંિ’ 8 જુલાઈ, 1893ના રોજ ભજિાયું. તવબયત બગડી જ રેથી દરેશરાં ગયા. 
સિાસથય સુધારિાની સાથોસાથ ‘રૂળરાજ સોલંકી’ (19 ઑકટોબર, 1895) અનરે 
‘કરણઘરેલો’ (5 સપટરેમબર, 1896) જ રેિાં સફળ નાટકો લખયાં. કવિનો પગાર રૂ. 35 
થયો.

કાવલદાસ અનરે શરેકસવપયરનાં નાટકોનો ઝીણિટભયયો અભયાસ કયા્મ પછી 
‘બૅહરસટર’ નાટક લખયું. તરેરાં પવશ્રના દરેશોના રોિરાં અટિાતા યુિારાનસનો કરુણ 
અંજર દશા્મિિારાં આવયો િતો. ‘બૅહરસટર’ 14 ઑગસટ, 1897ના રોજ ભજિાયું 

અનરે લોકવપ્રય નીિડ્ું. િિરે કવિનો પગાર રૂ. 75 થયો. એરનાં નાટકોની લોકવપ્રયતા જોઈ રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળીરાં ભાગીદાર તરીકરે સથાન આપિારાં આવયું. ‘જયરાજ’ (27 ઑગસટ, 1898), ‘અજબકુરારી’ (30 
સપટરેમબર, 1899) રુંબઈરાં ભજિાયાં, પણ તયારરે  પલરેગના રિારોગથી રુંબઈ ઘરેરાયરેલું િતું; પહરણારરે ઉચચ કોહટનાં 
નાટકો પણ વનષ્ફળ નીિડ્ાં. ગોિધ્મનરાર વત્રપાઠીએ ‘અજબકુરારી’ નાટક જોઈનરે પ્રશંસા કરી િતી. 191213રાં 
ફરીથી આ નાટક ભજિાયું તયારરે  લોકચાિના પામયું િતું.

નાટ્યસંસથાની આવથ્મક વસથવત સારી ન િોિાથી છોટાલાલ શરેઠ અનરે કલયાણ શરેઠ પતનીના દાગીના ગીરો 
રૂકીનરે સંસથા ચલાિતા િતા. એ દાગીના ગીરોરુકત કરાિિાના દૃઢ સંકલપથી તરેરણરે ‘વિક્રરચહરત્ર’ લખયું અનરે 
તરે 7 જુલાઈ, 1900ના રોજ ભજિાયું તયારરે  નાટ્યપ્રરેરીઓએ તરે સિષ્મ િધાિી લીધું. કવિ શારળ ભટ્ની 32 
પૂતળીઓરાંની િાત આ નાટકરાં િણી લરેિારાં આિી િતી. આિકની દૃવટિએ નાટક ખૂબ સફળ નીિડિાથી બંનરે 
શરેઠ ગીરિી રુકાયરેલા દાગીના છોડાિી શકયા.

આ સરયરે કંપનીરાં કવિ રૂળશંકરના ભાગરે રૂ. 28,000 જરા િતા તરે તરેરણરે રાગયા તયારરે  તરેરનરે રાત્ર રૂ. 
10,000 આપિારાં આવયા અનરે બાકીની રકર પછી આપિા જણાિાયું; કવિનરે એથી રનરાં દુ:ખ થયું, પરંતુ એ 
સંસથા સાથરે થયરેલા કરાર રુજબ તરે બીજી નાટ્યસંસથા રાટરે 10 િષ્મ સુધી નાટક લખી શકરે તરેર ન િતા એટલરે 
1906રાં તરેરના જરાઈ વિશ્વનાથ રાધિજી ભટ્ના નારરે ‘કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી’ શરૂ કરી. તરેરાં હદગદશ્મક 
વિઠ્લદાસ ભોજક અનરે સંગીતકાર બાપુલાલ પુંજીરાર નાયક િતા. રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ કવિ નથુરાર 
સુંદરજી શુકલ પાસરે ‘સૌભાગયસુંદરી’ નાટક લખાવયું, પરંતુ રાવલકો અનરે હદગદશ્મકનરે તરેની શૈલી-ભાષા પસંદ 
પડી નહિ; અંતરે કવિ નથુરાર શુકલરે લખરેલા પત્રનરે રાન આપી કવિ રૂલાણી ‘રંુબઈ ગુજરાતીરાં’ પાછા આવયા 
અનરે ‘સૌભાગયસુંદરી’ નાટક નિરેસરથી લખયું તરે 19 ઑકટોબર, 1901ના રોજ રજૂ થયું. તરેરાં સૌભાગય તરીકરે 
બાપુલાલ નાયક, સુંદરી તરીકરે જયશંકર ભોજક અનરે રાધિ તરીકરે રોિનલાલાજીએ સુંદર અવભનય આપયો 
અનરે નાટકનરે જિલંત સફળતા પ્રાપ્ત થઈ. ‘સુંદરી’ના પાત્રરાંના જયશંકર ભોજકના જીિંત અવભનયના પહરણારરે 
રંગભૂવરજગતરાં તરે ‘સુંદરી’ના નારથી વચરસરરણીય પ્રવસવધિ પામયા. આ જ નાટકથી બાપુલાલ–જયશંકરની 
અવભનય-બરેલડીનું રંગભૂવર પર જબરંુ આકષ્મણ જમયું.



226

1906રાં કાહઠયાિાડી નાટક રંડળીના રંગરંચ પર કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનું ‘કૃષ્ણચહરત્ર’ નાટક રજૂ થયું, 
એરાં ગુજ ્મર રંગરંચ પર પ્રરેક્ષકોનરે પિરેલી િખત જ કૃષ્ણનાં દશ્મન થયાં. એ રીતરે કૃષ્ણનરે રંગરંચ પર સિ્મપ્રથર 
લાિિાનું શ્રેય કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનરે ફાળરે જય છરે. આ જ લરેખકનું ‘અજબકુરારી’ નારનું નાટક ગુજરાતી 
વયિસાયી રંગરંચ પર જિલરે જ ભજિાતાં કરુણાનત નાટકોરાંનું એક િતું.

રૂલાણીએ જયશંકર (‘સુંદરી’), પ્રભાશંકર (‘રરણી’), બાપુલાલ બી. નાયક તથા રોિનલાલાજી જ રેિા નારી 
અવભનરેતાઓનરે ઉતિર નાટકો દ્ારા પ્રવસવધિ આપી િતી.

તરેઓ કુશળ સવનિિરેશકાર પણ િતા. ઉદૂ્મ અનરે રરાઠી નાટ્યલરેખકોએ એરનાં નાટકો જોઈનરે પ્રરેરણા રરેળિી 
િતી.

‘િીરરંડળ’ એ કવિનું રાત્ર 24 કલાકરાં લખરેલું નાટ્યસજ ્મન િતું. શીઘ્રલરેખનકળા એરનરે સાધય િતી. 
નાટ્યલરેખન ઉપરાંત તરેરણરે ચલવચત્રો રાટરે પટકથાઓ લખી િતી. વનિૃવતિનો સરય તરેરણરે કાનપુર અનરે ભાિનગરરાં 
વિતાવયો િતો.

1944રાં ભાિનગર ‘સાહિતય સભા’ દ્ારા સનરાન, તરેરજ 1946રાં ગુજરાત સાહિતય સભા દ્ારા સનરાન 
કરિાની સાથોસાથ થરેલી અપ્મણ કરિારાં આિી. 14 હડસરેમબર, 1948ના રોજ રુંબઈરાં કવિનો સનરાન-સરારંભ 
ભાંગિાડી વથયરેટરરાં રનુ સૂબરેદારના પ્રરુખપદરે યોજિારાં આવયો તયારરે  રૂ. 1,50,000ની થરેલી તરેરનરે અપ્મણ 
કરિારાં આિી િતી.

ગુજરાતી રંગભૂવરની ઉનિવતરાં બિુરૂલય ફાળો આપનાર કવિ રૂળશંકર રૂલાણીએ કુલ ત્રીસરેક જ રેટલાં 
વિવિધ વિષયનાં નાટકો લખયાં છરે; તરેરાં રુખય ‘અજબકુરારી, ‘સૌભાગયસુંદરી’, ‘નંદબત્રીસી’ તથા ‘કૃષ્ણચહરત્ર’ 
છરે. એરાંથી ‘કૃષ્ણચહરત્ર’ અનરે ‘દરેિકનયા’ પુસતકાકારરે  સુલભ છરે. ‘પોરસ વસકંદર’ પ્રકાવશત થયું છરે, પણ ભજિાયું 
નથી.

· િૂલાણી હરરલાલ િૂળશંકર (જ. 27 સ્પટેમબર 1891; અ. )

ભદ્રા ભાવરની 1908 કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી શારળ ભટ્ની ‘ભદ્રા 
ભાવરની’ ઉપરથી

સાચો સંનયાસ 1920 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

િીરનારી આશા 3 ઑકટોબર, 1925 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

· િોતીલાલ

ગોપીચંદ અંદાજ રે 1896 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

· િોહનલાલ કરસનદાસ

જગીરદાર 1943 રાજકરલ કલા રંહદર રૌવલક

· િોહનલાલ ગોકળદાસ ’્યુિાન’
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કાળો નાગ 1919 શ્ી ગુજરાત નૂતન નાટક સરાજ રૌવલક

ચંદ્રકાનત 1921 શ્ી રાટિ ્રીય નાટક સરાજ રૌવલક

· રતનજી જીિાજી

રોિન અંદાજ રે 1882 શ્ી નિી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

દુ:ખદશ્મક યાનરે સોબતરે અસર

· રાજપુરા િંગલદાસ કુબેરદાસ

જીિનસંગ્ાર 1935 શ્ી હિનદ નાટક સરાજ રૌવલક

કુદરતનો કરેદી ઑકટોબર, 1935 જયોવત નાટ્ય રંહદર રૌવલક

આશા યાનરે યુિાન 25 જુલાઈ, 1942 પ્રભાત કલા રંડળ રૌવલક

કોની દુવનયા અંદાજ રે 1942 ભારત નાટક સરાજ (વજ. સાંકાં.) રૌવલક

· રાિળ છગનલાલ મશિશંકર (તરુણ તપસિી)

સૂય્મ સરોજ 1918 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

દોવષત કોણ ? 1 હડસરેમબર, 1935 શ્ી રાજનગર નાટક સરાજ રૌવલક

· રાિળ ત્રંબકલાલ દેિશંકર

ભકતરાજ વપપાજી 1912 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રાધા પ્રરેરભવકત 1913 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

શ્ી સૂરશયાર 1913 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ધ્ુિકુરાર 1927 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· રાિળ દુલ્જભરાિ જટાશંકર

રનિર રરેના 1912 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

· લહેરી અિ્તલાલ નારણદાસ

ધ્ુિ-આખયાન 17 ઑકટોબર 1878 સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

વિનાશકાળ 1879 નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક

લિકુશ 1879 નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક

નંદબત્રીસી 1880 નાટક ઉતિરેજક રંડળી રૌવલક
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· િરતેજિાળા િનહર

અદલ ઇનસાફ 1914 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ રૌવલક

સિદરેશસરેિા 1918 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

લોિીની લક્રી 1925 શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

 િતન િરતરેજ (વજ. ભાિનગર) રૂળ નાર હફદાિુસરેન. ‘સિદરેશસરેિા’ નાટકરાં ‘સૃજ રેલા શ્ીપ્રભુજીએ રનુષ્યો 
સિદે સરખાં છરે’ આ ગીત પ્રશંસા પારી પાઠ્પુસતકરાં સથાન પામયું િતું.

· િિા્જ સંજ્ય ’અંગાર’

કંકુનો રંગ કાળો 1986 શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ રૌવલક

વપયુ ગયો પરદરેશ 1987 શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ રૌવલક

નાટ્યલરેખક રવણલાલ ‘પાગલ’નું ‘ગરીબ કનયા’ નાટકનું નિસંસકરણ કયુું. ‘છોકરી છરેતરી ગઈ’ નારથી 
1985રાં શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર તરફથી સૂરતરાં તરેના સળંગ 118 પ્રયોગો ભજિાયા.

· િસંતરા્ય

ભગિતગીતા 6 સપટરેમબર, 1906 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

· મિભાકર ન્મસંહદાસ ભગિાનદાસ (જ. –; અ. 28 િે 1925)

વસધિાથ્મ બુધિ 1914 શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ રૌવલક

સનરેિસહરતા 15 સપટરેમબર, 1915 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

સુધાચંદ્ર 5 ઑગસટ, 1916 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રધુ-બંસરી 8 જુલાઈ, 1917 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

રરેઘ-રાવલની 23 નિરેમબર, 1918 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

અબજોનાં બંધન 2 હડસરેમબર, 1922 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

મિશેષ મિગત :

વિભાકર એ જરાનાના પ્રગવતશીલ નાટ્યકાર િતા. 1903રાં રૅહટ્રક, 1908રાં બી.એ. અનરે 1913રાં બૅહરસટર 
થયા. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પ્રતયરે અનનય ચાિના િોિાથી એની ઉનિવત કાજ રે અથાગ પ્રયતનો કયા્મ. 
1909રાં રાજકોટરાં રળરેલી ગુજરાતી સાહિતય પહરષદરાં રંગભૂવરની દુદ્મશા અનરે તરે અંગરે ઘરેરી વચંતા વયકત કરી, 
રંગભૂવરના ઉતકષ્મ રાટરે સાહિતયકારોનો સિયોગ રાગયો.

રંગભૂવરના વિકાસ રાટરે તરેરણરે સરકાલીન પ્રશ્ોનરે લગતા વિવિધ વિષયોનાં ગુણિતિાિાળાં નાટકો લખરેલાં 
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તરેરાંથી 1914રાં ‘વસધિાથ્મ બુધિ’ શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ રે ભજવયું. તરેરણરે ‘સનરેિસહરતા’ (1915)રાં હિંદુ સ્તીના 
અવધકારના પ્રશ્નરે અનરે ‘સુધાચંદ્ર’(1916)રાં રાટિ ્રભાિનાનરે અવગ્ર સથાન આપયું. ‘રધુબંસરી’ (1917)રાં િોરરૂલ 
લીગની ચળિળ, ‘રરેઘરાવલની’ (1918)રાં કારદારોની જગૃવત અનરે ‘અબજોનાં બંધન’ (1922)રાં રા ભારતીની 
રુવકત એર નિતર વિષયોની છણાિટ તરેરણરે કરી. જોશીલા સંિાદો તરેરની શૈલીની વિશરેષતા િતી. તરે ‘સોરઠના 
જદુગર’ નારથી ઓળખાતા િતા.

રંગભૂવરના ઉતકષ્મ રાટરે તરેરણરે 1923રાં ‘રંગભૂવર’ નારક વત્રરાવસક શરૂ કયુું િતું, પણ એકાદ િષ્મ પછી 
તરે ચાંપશી િી. ઉદરેશીના ‘નિચરેતન’ સાથરે ભરેળિી દરેિાયું િતું. ‘વસધિાથ્મ બુધિ’ નાટક 1917રાં પ્રકાવશત થયું િતું.

બૅહરસટર વિભાકરનું રાત્ર 37 િષ્મની યુિા િયરે અિસાન થિાથી રંગભૂવરનરે ચરેતનિંતી બનાિિાની તરેરની 
તીવ્ર તરનિા અધૂરી રિી.

· િેદ રકશોર કમિ (જ. 9 સ્પટેમબર 1917, ટંકારા, િોરબી; અ. –, રાજકોટ)

ગીરનો વસંિ ઉફદે કાદરબક્ષ રકરાણી 1933 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

અબળાનાં આંસુ 1960 શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ રૌવલક

સંસકારરૂવત્મ 1962 ગુજરાત કલારંહદર (રા. અશરફખાન) રૌવલક

* રુરવતયો રળો 2 જૂન, 1963 શવકત કલાકરેનદ્ર રૌવલક

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથા

મિશેષ મિગત :

1950 પછી ‘સૌરાટિ ્ર રંગરંડળ’ અનરે ‘નટરાજ વથયરેટસ્મ’ના ઉપક્રરરે નિી-જૂની રંગભૂવરએ સાથરે રળીનરે કવિ 
હકશોરરવચત નાટકો રજૂ કયાું િતાં. ‘પરદરેશીના પગલરે’ 1947 અનરે ‘રારનરે રાર રરાડરે’ 1993રાં પ્રકાવશત થયાં છરે.

· િૈદ્ મગજુભાઈ મશિશંકર

રાણીનું રાજ યાનરે રાક્ષસી રાગ્મ 1938 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

· િૈદ્ મિશ્વનાિ પ્રભુરાિ (જ. 26 િેબ્ુઆરી 1863, પોરબંદર-સૌરાષ્ ્ર; અ. 1940)

િહરશ્ંદ્ર 8 સપટરેમબર, 1890 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

· િૈરાટી જી. એ. (જ. 14 ઑગસટ 1888; અ. 1972, િડોદરા) (કમિ ગૌરીશંકર આશારાિ રાિળ)

કનકકરેસરી 1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

સિારીભકત સારંત યાનરે 
િીર દુગા્મદાસ

1917 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

રાલવિકા–અવગ્નવરત્ર 1919 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

ચંદ્રવિજય 1919 શ્ી ભાનુપ્રસાદ નાટક રંડળી રૌવલક
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રણવજતવસંિ 1919 શ્ી િાંકાનરેર આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

બવલરાજ 1920 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

અરરલક્રી 1920 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

િીર િમરીર 1920 શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ રૌવલક

સમ્ાટ ચંદ્રગુપ્ત 1920 શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ રૌવલક

નિજીિન (રરેિાડી) 1921 શ્ી હિંદ નાટક સરાજ રૌવલક

ગુજરાતની ગજ ્મના 1921 શ્ી હિંદ નાટક સરાજ રૌવલક

રાણા અરરવસંિ શ્ી હિંદ નાટક સરાજ રૌવલક

રરેઘ રયૂરી 1921 શ્ી વતલક નાટક સરાજ રૌવલક

િીર કરેસરી 1921 શ્ી વતલક નાટક સરાજ રૌવલક

િંસા િરેલન 1921 શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટક સરાજ રૌવલક

સિદરેશરવણ 1921 શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

રાઠોડ દુગા્મદાસ 1922 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સિયંિર 1922 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

પોરસ વસકંદર 1923 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રારાયણ 1923 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િીર રરણી 1924 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

હદવય લક્રી 1925 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િીરપૂજન 29 જનયુઆરી, 1925 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરાજસરેિા 19 નિરેમબર, 1925 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રા’નિઘણ 1926 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

િલભીપવત 19 રરે, 1927 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

દરેશ-દીપક 29 હડસરેમબર, 1927 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

િીર રાઠોડ (દુગા્મદાસ) 1927 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

રા’કિાટ 1927 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

બાપા રાિળ 12 જનયુઆરી, 1929 શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ રૌવલક

રરદના ઘા 18 હડસરેમબર, 1929 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક
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િીરનો િટ 28 જનયુઆરી, 1930 શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ રૌવલક

રાજયલક્રી 25 હડસરેમબર, 1930 શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ રૌવલક

પુષ્પિાર યાનરે ડકંાવનશાન 30 હડસરેમબર 1933 શ્ી કાનત નાટક સરાજ રૌવલક

વિવધના ખરેલ 10 ઑકટોબર, 1935 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સાચો સજ્જન 26 જનયુઆરી, 1937 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ઊગતો ભાનુ 26 ઑગસટ, 1937 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરાજના કંટક 1937 શ્ી શવકત નાટક સરાજ રૌવલક

ઉદય પ્રભાત 30 રાચ્મ, 1939 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

કહરયાિર 6 નિરેમબર, 1939 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

નિજુિાન 7 ઑકટોબર, 1943 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

વનશાનબાજ 13 નિરેમબર, 1943 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

કીવત્મકળશ 22 રાચ્મ 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

રારો દરેશ 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

વિિરેકાનંદ 18 ઑકટોબર 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

સરયસર 1946 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

‘સતિાનો રદ’ કથા : કવિ જી. એ. િૈરાટી, નાટ્યલરેખન : પ્રભુલાલ વદ્િરેદી (1927), શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

કવિ જી. એ. િૈરાટી

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રે કરાંચીરાં 1917રાં કવિ િૈરાટીનું 
રાટિ ્રભવકતની ભાિનાિાળું ‘સિારીભકત સારંત યાનરે િીર દુગા્મદાસ’ 
નાટક ભજિાયું તયારરે  અંગ્રેજ નયાયાધીશ હરચડ્મસનરે કવિનું ધરપકડ િૉરંટ 
કાઢું, પહરણારરે કવિનરે કરાંચી છૂપા િરેશરે છોડિું પડ્ું િતું.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ તરફથી 1925રાં ભજિાયરેલ ‘િીરપૂજન’ 
રજૂ કયુું િતું. આ નાટકરાં આિતું ગીત ‘આ બાલયિયરાં કોઈના 
રાતાવપતા રરશો નહિ’ વચરસરરણીય બની રહ્ું.

કરેટલીક નિી નાટ્યસંસથાઓનો પ્રારંભ કવિ િૈરાટીના નાટકથી થયો 
િતો.

81 િષ્મના કવિનો તા. 20 સપટરેમબર, 1968ના રોજ િડોદરારાં સનરાન-
સરારંભ યોજયો િતો. તયારરે  એરનંુ લખરેલું ‘નારી કરે નારાયણી’ નાટક રયૂર 
કલા રંચરે ભજવયું િતું. આ પ્રસંગરે ‘સનરાન’ અંક પ્રકાવશત કરિારાં આવયો િતો.
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· િોરા મિષનુપ્રસાદ નંદલાલ

ગૌરી ગુપ્તી 1910 શ્ી સનાતન નાટક સરાજ રૌવલક

દ્રૌપદીદાસતિ 1910 શ્ી સનાતન નાટક સરાજ કથા : સિાઈલાલ છોટાલાલ િોરા

· વ્યાસ જ્યાશંકર િાઘજીભાઈ

* ઉિ્મશી પુરુરિા 1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

નૂરજિાં 1922 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રિાંધ રહિલા યાનરે નૂરજિાં 1926 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

* સિાયક લરેખક : કવિ જી. એ. િૈરાટી

· વ્યાસ મનભ્જ્યશંકર િંછારાિ

રવસકરવણ 15 ઑગસટ, 1892 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

0 સુંદર રાધિ 1893 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

0 હદગદશ્મન પણ કયુું.

· વ્યાસ પરશોતિ

શ્ી 31 ઑગસટ, 1944 ઓરકાર નાટક સરાજ રૌવલક

· વ્યાસ પોપટ પ્રભુરાિ

કનકતારા 4 જનયુઆરી, 1890 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

* ચંદા 30 જૂન, 1894 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

* કરેટલાક ઉદૂ્મ પ્રિરેશો રુનશી રિંરદખાંએ લખયા િતા.

· વ્યાસ લમલતાશંકર લાલશંકર કમિ

કરણઘરેલો 1894 ધી ગુજરાત નાટક કંપની રૌવલક

સરરપૃથુ 1895 ધી ગુજરાત નાટક કંપની રૌવલક

રારવિજય 1907 સૂરત શાંવતવિજય નાટક કંપની રૌવલક

પાંડિવિજય યાનરે ધરદે જય પાપરે ક્ષય 1907 સૂરત સિદરેશ વિજય નાટક કંપની રૌવલક
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· શ્યદા (જ. 24 ઑકટોબર 1892; અ. 31 િે 1962, િુંબઈ)

સંસાર-નૌકા 1921 પારસી ઇમપીહરયલ નાટક રંડળી રૌવલક

કર્મપ્રભાિ 1922 પારસી ઇમપીહરયલ નાટક રંડળી રૌવલક

કુરળી કળી 1926 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

િસંત િીણા 1927 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

નારીહૃદય 1944 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી રૌવલક

અિા્મચીન રંગભૂવર પર તરેરનું ‘અરર જયોત’ નાટક અરદાિાદરાં ભજિાયું િતું.

મિશેષ મિગત :

રૂળ નાર : િરૂજી લિજી દારાણી

િતન : ધોલરેરા (સૌરાટિ ્ર). ઉપનાર ‘શયદા’.

‘બરે ઘડી રોજ’ સાપ્તાહિકનો પ્રથર અંક 17 ઑગસટ 1924ના રોજ પ્રકાવશત કયયો. 1953નો દીપોતસિી 
અંક પ્રકાવશત થયા પછી તરે બંધ થયું.

નિલકથાઓ અનરે ગઝલો પણ લખી િતી. એરની ગઝલોની અસરકારકતા તથા લોકવપ્રયતાનરે લીધરે તરેઓ 
‘ગઝલસમ્ાટ’નું વબરુદ પામયા િતા. 15 એવપ્રલ, 1957ના રોજ રુંબઈરાં યોજયરેલા એરના સનરાન-પ્રસંગરે રૂ. 
7000ની થરેલી તરેરનરે અપ્મણ કરિારાં આિી િતી.

1968રાં રુંબઈરાં એક રાગ્મનું નાર એરની સરૃવતરાં ‘શયદા રાગ્મ’ આપિારાં આવયું છરે.

· શિા્જ છોટાલાલ ઋખદેિ (જ. ; અ. 1926)

રાધિવિલાસ 1899 શ્ી અરદાિાદ ગુજરાતી નાટક કંપની રૌવલક

* વિજય-કરળા 1904 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ચંદ્રવસંિ 1905 શ્ી અરદાિાદ ગુજરાત આય્મ નાટક 
સરાજ

રૌવલક

સતી સીતા 26 ઑકટોબર, 1905 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ગીતાસુંદરી 1906 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

ભગિદગીતા 6 સપટરેમબર, 1906 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સતી દ્રૌપદી 1908 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સરસિતીચંદ્ર 11 રાચ્મ, 1912 શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ ગોિધ્મનરાર વત્રપાઠીકૃત  
‘સરસિતીચંદ્ર’ પરથી

સંનયાસી 6 જુલાઈ, 1912 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક
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કુલીન નાવયકા 12 હડસરેમબર, 1912 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

અવજતવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સતી સુલોચના 1914 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સતી દરયંતી 1915 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

અશોક 1916 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

વસધિ સતયરેનદ્ર 1917 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રવણલાલ નભુભાઈ 
વદ્િરેદીકૃત ‘ગુલાબવસંિ’ 
પરથી

અિલયાબાઈ 1918 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

રુવકરણી સિયંિર 1918 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

* પ્રથર અંક ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીએ લખયો િતો.

મિશેષ મિગત :

આ નાટ્યલરેખકનરે બાલયકાળથી જ સંસકૃત ભાષા પ્રતયરે ચાિના. તરેરણરે ‘રઘુિંશ’નો પણ અભયાસ કયયો િતો. 
‘અરદાિાદ ગુજરાત નાટક કંપની’રાં એરનું પ્રથર નાટક ‘રાધિવિલાસ’ 1899રાં રજૂ થયું.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર પ્રચવલત બનરેલી બરેતબાજીના સથાનરે તરેરણરે સિૈયા, વશખહરણી, તોટક 
િગરેરરે  છદંોનરે નાટકો દ્ારા રંગભૂવર પર રજૂ કયા્મ. એરની ભાષા અલંકારોથી ઓપતી િતી. સારાનય રીતરે તરે અનય 
સાહિતયકારોની ઉતિર રચનાઓ પરથી નાટકો લખતા.

જીિનનાં છરેલાં િષયોરાં પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા કરિાની પ્રબળ ઇચછા િતી તરેથી કવિ ફૂલચંદભાઈ 
શાિ પાસરે ‘દશકુરારચહરત્ર’ પરથી ‘રાજિંસ’ નારનું નાટક તૈયાર કરાવયું, પણ તરેની રજૂઆત પૂિદે જ 1926રાં 
એરનું અિસાન થયું.

· શિા્જ િહારાણીશંકર અંબાશંકર

ચંદ્રગુપ્ત 31 હડસરેમબર, 1916 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

અશોક 31 રાચ્મ, 1917 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

રુવકરણીિરણ 26 જુલાઈ, 1919 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

· શાહ ચંદુલાલ એિ.

કીવત્મધિજ 1937 શ્ી પ્રભાત નાટક સરાજ (રુંબઈ) રૌવલક

· શાિ નંદલાલ નકુભાઈ (જ. 18 જનયુઆરી 1915; અ. –)

ભાિના બી.એ. 1941 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક
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સિા રૂવપયો 14 ઑગસટ, 1943 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સરરુખતયાર 13 ઑકટોબર, 1945 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

રાયા નરે રરતા 27 જૂન, 1963 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

પૈસો બોલરે છરે 17 ઑગસટ, 1966 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

સાસુના િાંકરે 3 એવપ્રલ, 1970 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

આય્મનૈવતક નાટ્યસંસથાના લરેખક અનરે સૂત્રધાર. વપતાનું નાર રવણલાલ. આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રાવલક 
નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિનરે સંતાન નહિ િોિાથી નંદલાલનરે દતિક લીધા અનરે ઘરની જ નાટ્યસંસથા િોિાથી 
કવિઓની બરેઠક જરતી. તરેરાંથી વિદ્ાથથી અિસથાથી નાટ્યકળાનો અભયાસ થતો ગયો સાથોસાથ વચત્રકળા વિષરે 
પણ સંસથાના પરેનટર રિંરદ આલર પાસરેથી વિશરેષ તાલીર લીધી. આર નાટકના િાતાિરણરાં જ એરનો ઉછરેર 
થયો. ઇનટર આ્ટસ્મ સુધી અભયાસ કયયો. નિું નાટક લખિાનું િોય તયારરે  નકુભાઈ, હદગદશ્મક િગરેરરેની નાટ્યકાર 
સાથરેની ચચા્મઓરાં િાજર રિીનરે તરે સાંભળી સરજિા રથતા.

ચાંપશી િી. ઉદરેશીની નિલકથા ‘તાતી તલિાર’ પરથી 1934રાં લખાયરેલા નાટક ‘નયાયનાં િરેર’રાં 
નંદલાલભાઈએ બરે પ્રિરેશ લખયા તરેરાંથી નાટ્યલરેખનની શરૂઆત થઈ. નકુભાઈ શરેઠ નાટ્યસંસથાનું સંચાલન કરેર 
કરિું એ વિશરે નંદલાલભાઈનરે પણ વશક્ષણ આપી રહ્ા િતા.

નંદલાલ નકુભાઈ શાિ  નંદલાલભાઈના રનરાં એક કથા ઘોળાયા કરતી િતી. તરેરણરે કલર 
ઉપાડીનરે નાટ્યસજ ્મનની શરૂઆત કરી. એકરેક પ્રિરેશ લખીનરે કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળાનરે િંચાિરે અનરે ચચા્મવિચારણા કરરે . આ રીતરે 1941રાં 
સારાવજક નાટક ‘ભાિના બી.એ.’નું સજ ્મન થયું. રંગરંચ પર ‘ભાિના 
બી.એ.’ નાટક સફળ થયું. એરાં નંદલાલભાઈનું એક ગીત ‘સૌએ પૂછરે છરે 
હદલનરે શું કાર વજદંગી છરે’ નાટ્યરવસકોરાં ખયાવત પામયું. પ્રથર નાટકની 
સફળતાના પગલરે નાટ્યલરેખનની કરેડી ઊઘડી. સાથોસાથ કવિસંરરેલનોરાં 
પણ ભાગ લરેતા રહ્ા અનરે એરની રચનાઓનરે સારી દાદ રળતી રિી.

નિા નાટકની કથા તૈયાર િતી તરે એરના શુભરેચછક શરેઠ અરૃતલાલ 
ખોખાણી રારફત નકુભાઈ શરેઠનરે સંભળાિિારાં આિી અનરે પસંદ 
પડિાથી તરે નિા નાટકનું નાર ‘સિા રૂવપયો’ રાખયું, 1943રાં તરે ભજિાયું 
અનરે લોકાદર પામયું.

િચગાળારાં સંસથા બંધ કરિી પડરે એિા સંજોગો ઊભા થયા િતા. 
તરેરણરે નકુભાઈ શરેઠનરે રોિનલાલાજીની ભૂવરકા રા. અશરફખાન ભજિરે 

એિું સૂચન કયુું, તરે અનુસાર ‘સંસારલીલા’, ‘એક અબળા’, ‘રા’રાંડવલક’રાં અશરફખાન રુખય પાત્રરાં રજૂ થયા 
અનરે તરેની સફળતાથી સારી આિક થઈ. આ સફળ પ્રયોગ ફરી પાછો 1944રાં કયયો. અશરફખાનરે ‘વસરાજુદ્ૌલા’, 
‘રાલિપવત’, ‘સજ્જન કોણ ?’ જ રેિાં નાટકોરાં રુખય ભૂવરકા ભજિી વિશાળ ચાિકિગ્મ ઊભો કયયો.
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1945ની આખરરાં નકુભાઈએ નાટ્યસંસથાના સંચાલનની સંપૂણ્મ જિાબદારી નંદલાલભાઈનરે સોંપી. 
તયારપછી દરેશભરરાં પ્રસરરેલાં કોરી િુલડોનો નાટક કંપની પણ ભોગ બની. નાટકો ભજિી શકાય નહિ છતાં 
સંસથાનું ખચ્મ તો ચાલુ જ રિરેતું િતું. કંપની પર કરજ થઈ ગયું અનરે અંતરે સંસથા બંધ કરિાની ફરજ પડી, પરંતુ 
લાગણીશીલ કલાકારોએ સિરેચછાએ પગાર-કાપ સિીકારી લઈ નંદલાલભાઈનરે સંસથા ફરીથી શરૂ કરિા આગ્િ 
કયયો અનરે 1947રાં કલોલથી સંસથા ફરીથી શરૂ થઈ. ગુજરાતનાં નાનાં શિરેરોરાં નાટકો રજૂ કરી ફરીથી 1947રાં 
અરદાિાદ આિી. ભારત ભુિન વથયરેટરરાં નાટ્યકાર રવણલાલ ‘પાગલ’નું ‘સગાંવિાલાં’ ભજિિાનું િતું, તયાં 
ફરીથી રરખાણો થતાં સંસથા નહડયાદ નરે િડોદરા નાટકો ભજિિા ગઈ. ફરી ભારતભુિન વથયરેટરરાં રવણલાલ 
પાગલનું નિું નાટક ‘કુલીન કનયા’ રજૂ કયુું અનરે એના 45 પ્રયોગ થયા, દરવરયાનરાં અરદાિાદરાં સંચારબંધી 
આિી પડિાથી રુશકરેલીઓ ચાલતી જ રિી, આિી ખરાબ પહરવસથવતરાં પણ 51રા પ્રયોગ િખતરે રાણી પ્રરેરલતાએ 
ભૂવરકા ભજિી િતી. કંપનીની આવથ્મક િાલત ઉતિરોતિર કથળતી જિાથી આખરરે  1950રાં શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 
સરાજ બંધ કરિી પડી.

આય્મનૈવતક નાટક સરાજ બંધ થયા પછી નંદલાલભાઈ રુંબઈ ગયા. શ્ી દરેશી નાટક સરાજ ભાંગિાડીરાં 
નાટકો ભજિી રિી િતી. આ સંસથાના રૅનરેજર રવણભાઈ ભટ્ના આગ્િથી તરેરણરે નાટ્યલરેખન શરૂ કયુું અનરે 
1963રાં ‘રાયા નરે રરતા’ અનરે 17 ઑગસટ, 1966ના રોજ ‘પૈસો બોલરે છરે’ ભજિાયું. શવન-રવિએ ભજિાતા 
‘પૈસો બોલરે છરે’ના 547 પ્રયોગો થયા અનરે નાટક ખૂબ જ ખયાવત પામયું. ‘સાસુના િાંકરે’ 3 એવપ્રલ, 1970ના રોજ 
રજૂ થયંુ અનરે શવન-રવિિારરે  કુલ 204 પ્રયોગ કયા્મ. ‘પૈસો બોલરે છરે’ નાટક પરથી ચલવચત્રોનું વનરા્મણ કરિારાં 
આવયું િતું.

· શાહ િૂલચંદ ઝિેરચંદ (જ. 10 સ્પટેમબર 1879, નરડ્યાદ; અ. 14 િાચ્જ 1954)

રિાસતી અનસૂયા 1907 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

સુકનયા સાવિત્રી 1910 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી શંકરલાલ શાસ્તીના ‘સુકનયા 
સાવિત્રી’ પરથી રૂપાંતર

રિાશ્વરેતા કાદંબરી 1912 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

રાલતીરાધિ 10 જૂન, 1913 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

રુદ્રાપ્રતાપ 1914 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

શુકદરેિજી 1915 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

વિશ્વધર્મ 1945 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

ફૂલચંદભાઈનરે વચત્રકળા, સંગીત, સાહિતયનો અનરેરો શોખ. સરદાર પટરેલ અનરે ઇનદુલાલ યાવજ્ક એરના 
સિાધયાયી.

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીના કલાકાર રૂળજીભાઈ ઓઝા (‘ભરથરી’) સાથરે અરદાિાદરાં રુલાકાત 
થઈ. આ નાટ્યસંસથા રાટરે ‘રિાસતી અનસૂયા’ લખીનરે નાટ્યલરેખનનો પ્રારંભ કયયો; એ નાટક 1907રાં ભજિાયું 
અનરે લોકચાિના પામયું. સાહિતયક્ષરેત્રરે ગોિધ્મનરાર વત્રપાઠી, સંગીતક્ષરેત્રરે રવણલાલ વદ્િરેદી અનરે કાવયક્ષરેત્રરે બાલાશંકર 
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કંથાહરયાના સિિાસ અનરે રાગ્મદશ્મનથી તરેરની એ પ્રકારની શવકતઓનો સારો વિકાસ થયો અનરે એ કૌશલયના 
પહરણારરે નાટ્યલરેખનક્ષરેત્રરે સફળ નીિડી શકયા.

કાવલદાસ, બાણ અનરે ભિભૂવતની સુવિખયાત સંસકૃત કૃવતઓનરે ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર નાટ્ય રૂપરે 
રજૂ કરિાનું શ્રેય ફૂલચંદભાઈના ફાળરે જય છરે.

 

શાિ ફૂલચંદ

‘રારા નયનસલુણા શયાર તરનરે શું કિી બોલાિું ?’, ‘પવત વિના પ્રરદાના રનના પુરાય કયાંથી કોડ ?’, 
‘અતયુતિર પદ વરત્રતણં આ સંસારરે  સરજય’, ‘આ જગરિીં જ રેણરે રન જીતયું એણરે જીતયું સિ્મ ગણાય’, ‘અજબ 
શા આ ઉપિનની બિાર’, ‘બની શી શોભા અપરંપાર, અિો ઋતુરાજની આજ રે’, ‘શો બ્હ્મનાદ ગાજ રે, રૂડો રાસ 
રહ્ો આજ રે બ્હ્માંડરાં’ જ રેિાં એરનાં રધુર ભાિસભર ગીતોએ એ સરયરે પ્રરેક્ષકવપ્રય નીિડ્ાં અનરે જિરેર પ્રસંગોએ 
તરેની તરજો બૅનડ પર રજૂ થતી. િંરરેશાં સુરુવચપૂણ્મ સાહિતય લખિાની તરેરની નરેર િતી. 10 જ રેટલાં આખયાનો અનરે 
રાગ વિષરેનું ‘રાગરૂપાિવલ’નું તરેરણરે સજ ્મન કયુું િતું.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના નાટ્યસંસથાઓના રાવલકોની નિા નાટક રાટરેની રાગણી છતાં 1915 
પછી તરેરણરે નાટકો લખિાનું બંધ કયુું; પરંતુ પ્રાણજીિન ગાંધીના અવત આગ્િનરે રાન આપીનરે એરની સંસથા શ્ી 
લક્રીકાંત નાટક સરાજ રાટરે 1945રાં ‘અહિંસા પરરો ધર્મ’ના સૂત્રનરે આિરી લરેતું ‘વિશ્વધર્મ’ નાટક લખી આપયું.

એરનાં નાટકો ગૂજ ્મર ગ્ંથ કાયા્મલય તરફથી રરણીકલાલ જયચંદભાઈ શાિ દ્ારા સંપાહદત થઈનરે પ્રકાવશત 
કરિારાં આવયાં િતાં. ફૂલચંદભાઈ શાિનરે ‘સંગીત કલાભૂષણ’નું સનરાન અપાયું િતું. 75 િષ્મની િયરે આ 
સંગીતકાર–નાટ્યકારનું અિસાન થયું. એરના અિસાન પછી ‘સરારક સવરવત’ રચિારાં આિી િતી.

· શુકલ નિુરાિ સુંદરજી (જ. 18 િાચ્જ 1862; અ. 18 એમપ્રલ 1923)

સતી સોન યાનરે િલારણ જ રેઠિો 1896 પિરેલાં શ્ી િાંકાનરેર વિદ્ાિધ્મક નાટક રંડળી રૌવલક

િહરશ્ંદ્ર 1896 પિરેલાં શ્ી િાંકાનરેર વિદ્ાિધ્મક નાટક રંડળી રૌવલક

સીતાસિયંિર 1897 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ચંદ્રકાનત 1899 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ઇંદુરતી 1904 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક
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ગુરાનવસંિ 1905 પિરેલાં શ્ી િાંકાનરેર વિદ્ાિધ્મક નાટક રંડળી રૌવલક

નરવસંિ રિરેતા 1906 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

કબીરવિજય 1907 શ્ી િાંકાનરેર વિદ્ાિધ્મક નાટક રંડળી રૌવલક

રાધિ કારકંુડલા 1907 શ્ી િાંકાનરેર વિદ્ાિધ્મક નાટક રંડળી રૌવલક

* તુકારાર નિરેમબર, 1907 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની રૌવલક

નટી-નટિર 1908 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ધ્ુિકુરાર 1909 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ભવકતવિજય 1909 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

વબલિરંગળ ઉફદે સુરદાસ 1909 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

નાગર ભકત 16 ઑકટોબર, 1909 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

શિરેનશાિ અકબર 1910 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

યોગકનયા 1911 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રૌવલક

વપતૃભકત પ્રભાકર રરે, 1914 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ રૌવલક

પમિાિતી યાનરે જયદરેિ 1916 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સૂય્મકરળ 1919 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની રૌવલક

* ‘તુકારાર’; સિયોગી લરેખક : કવિ કરેશિલાલ શારજી બારોટ (જરનગર)

મિશેષ મિગત :

નથુરાર શુકલ

િતન િાંકાનરેર, વજ. રાજકોટ. આ નાટ્યકારનું પ્રાથવરક વશક્ષણ ગારઠી શાળારાં. 
સાહિતય પ્રતયરે અનોખો લગાિ. કાવયશાસ્તનો અભયાસ કયયો. એરની બુવધિપ્રવતભા 
વનિાળી ધ્ાંગધ્ા(સૌરાટિ ્ર)ના રાજિીએ વિશરેષ અભયાસ અથદે તરેરનરે કાશી રોકલયા; 
તયાં સંસકૃત કાવય, અલંકારશાસ્ત અનરે નાવયકાભરેદનો અભયાસ કયયો. િૈદરાજ 
લક્રીશંકર નરોતિર ભટ્નરે ગુરુપદરે સથાપી તરેરની પાસરેથી સંસકૃત સાહિતયના 
િૈદકના ગ્ંથોનો અભયાસ કયયો. િહરવસંિજીએ એરનરે રાજકવિ તરીકરેનું સથાન 
આપયું. ‘કૃષ્ણબાળલીલા’, ‘પ્રતાપ પ્રવતજ્ા’ જ રેિાં નાટકો લખયાં.

રણછોડભાઈ ઉદયરારરવચત ‘િહરશ્ંદ્ર’ તરેરણરે હિંદીરાં લખયું અનરે તરે િાંકાનરેર 
આય્મહિતિધ્મક નાટક રંડળીરાં ભજિાયું, પરંતુ હિનદીરાં િોિાથી તરે વનષ્ફળ 

નીિડ્ું. આ સંસથાએ એરનાં નાટકો િધારરે  સંખયારાં ભજવયાં િતાં. 1891રાં તરેરણરે શ્ી િાંકાનરેર વિદ્ાિધ્મક 
નાટક રંડળી નારરે પોતાની નાટ્યસંસથાની સથાપના કરી અનરે તરેરનાં રચરેલાં નાટકો ભજવયાં. કવિનરે નાટ્યસંસથા 
સંચાલનનો અનુભિ ન િોિાથી 1907રાં નાટ્યસંસથા બંધ કરિી પડી. એરનાં લખરેલાં ‘વબલિરંગળ ઉફદે સુરદાસ’ 
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અનરે ‘નાગર ભકત નરવસંિ રિરેતો’ ખૂબ િખણાયાં. ‘આંખ વિના અંધારંુ રરે , સદાય આંખ વિના અંધારંુ’ (નાટક 
‘સુરદાસ’), ‘વિાલા િરેગરે આિો રરે , દયા હદલરે લાિો રરે ’ (નાટક ‘નરવસંિ રિરેતો’), ‘ઝીણા ઝરરર િરસરે રરેિ ભીંજ રે 
રારી ચુંદલડી’ િગરેરરે  ગીતો યાદગાર નીિડ્ાં.

તરેરણરે ‘શૃંગાર સરોજ’ (1904) અનરે ‘ભરતનાટ્યશાસ્ત’નું ગુજરાતીરાં રૂપાંતર કયુું, તરે ‘સંગીતશાસ્ત’ 
1918રાં પ્રકાવશત થયું.

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ રે તરેરનરે રાટરે ‘વબલિરંગળ ઉફદે સુરદાસ’ની લાભરાત્રીનો પ્રયોગ 9 
નિરેમબર, 1909ના રોજ યોજયો િતો.

· સિરૂદ્ીન અલીભાઈ

સંતાન જનયુઆરી, 1979 શ્ી છોટ ુનાટક સરાજ (રુંબઈ) નાટ્યરૂપાંતર યાવસરનબાનુ સફરૂદ્ીન

રુંબઈરાં ‘શ્ી છોટ ુનાટક સરાજ’ સફરૂદ્ીનના વપતા અલીભાઈ રારજીની રાવલકીની સંસથા િતી.

· સંપટ જિનાદાસ િોરારજી ‘જાિન’ (જ. 9 નિેમબર 1888; અ. 1955)

ભૂલનો ભોગ 1921 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

સોનરેરી જળ 1922 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

એરાં શું ? 1923 રૉયલ નાટક રંડળી કવિ પ્રરેરચંદજીના 
‘સનરેિસદન’ પરથી

રાજરરત 1923 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

એ કોનો િાંક ? 1926 રૉયલ નાટક રંડળી રૌવલક

લગ્નબંધન 1929 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

નિું નરે જૂનું 27 ઑકટોબર, 1932 શ્ી ગુજરાત કલારંહદર રૌવલક

સંિાદી સૂર 16 નિરેમબર, 1932 શ્ી ગુજરાત કલારંહદર રૌવલક

નગદ સોદો 15 હડસરેમબર, 1932 શ્ી ગુજરાત કલારંહદર રૌવલક

કૉલરેવજયન 29 હડસરેમબર, 1932 શ્ી ગુજરાત કલારંહદર રૌવલક

િાસનાનાં િિરેણ રાચ્મ, 1933 શ્ી ગુજરાત કલારંહદર રૌવલક

િીસરી સદી એવપ્રલ, 1933 શ્ી ગુજરાત કલારંહદર રૌવલક

સરાજના સડા 1933 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

રૌવલક

કાળી િાદળી 1934 શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ રૌવલક
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રસના રાસ (બરેઅંકી) 1934 શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ રૌવલક

ગુનરેગાર દુવનયા 1934 શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ રૌવલક

વભક્ષુક બાબા ફરેબ્ુઆરી, 1935 શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ રૌવલક

તલિારની ધારરે 1935 શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ રૌવલક

શતરંજના દાિ 15 રરે, 1937 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી શૂદ્રકના ‘રૃચછકહટક’ 
પરથી

પ્રિાસી 19 હડસરેમબર, 1937 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ ‘લા રીઝરરેબલ’ પરથી

જનરદાતા 1938 શ્ી જયોવત નાટ્યરંહદર રૌવલક

અધૂરાં અરૃત હડસરેમબર, 1939 શ્ી ઉદય નાટક સરાજ રૌવલક

પ્રણય-રંથન 23 હડસરેમબર, 1940 શ્ી ઉદય નાટક સરાજ રૌવલક

રખરે ભૂલતા 1940 શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ રૌવલક

સંપવતિનો સિારી 1942 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ રૌવલક

અંધારી ગલી 9 હડસરેમબર, 1943 શ્ી લક્રીકાનત નાટ્ય સરાજ રૌવલક

બાંધી રૂઠી લાખની 1959 નયૂ બાલીિાલા ડ્રારૅહટક કંપની રૌવલક

એક િતો સસરો રૌવલક

મિશેષ મિગત :

જરન ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના અવભનરેતા અનરે નાટ્યકાર િતા. બાલયિયરાં તરેરનાં ભાભીના કંઠરે 
ધાવર્મક ગ્ંથોનું શ્િણ કરરેલું પછી અભયાસની સાથરે જ વિવિધ ધાવર્મક ગ્ંથો, ‘શ્ીરદ્ ભાગિત’, ‘રારાયણ’ િગરેરરેનું 
િાચન અનરે રનન ચાલયું. રાત્ર 11 િષ્મની િયરે ‘કૃષ્ણ-સુદારા’ નાટક લખયું. પિરેલરેથી જ નાટક જોિાનો શોખ.

‘રોરારજી ઍનડ સનસ’ના નારરે ધંધો શરૂ કયયો, પરંતુ ધંધાનો બિોળો અનુભિ નહિ િોિાથી અનરે 
સાહિતયરવસક જીિ િોિાથી િરેપારરાં નુકસાન થયું.

બનરેિી રથુરદાસ એરનરે ‘રૉયલ નાટક રંડળી’ના હદગદશ્મક સોરાબજી કાત્રક પાસરે લઈ ગયા. એરણરે લખરેલા 
‘કુસંગદોષ’ નાટકનાં બરે દૃશયો િાંચયાં અનરે હદગદશ્મકનરે તરે પસંદ પડ્ાં, પરંતુ િરેપારી પિરેરિરેશ ધરાિતો છોકરો 
નાટક લખી શકરે એિી શંકા પરથી તરેરણરે પૂછપરછ કરતાં જરનનરે અપરાન જ રેિું લાગયું, બીજી રુલાકાતરાં નાટક 
િંચાયું અનરે પસંદ થયું. ‘રૉયલ નાટક રંડળી’રાં ‘કુસંગદોષ’ નાટક ‘ભૂલનો ભોગ’ના નારથી 1921રાં ભજિાયું.

‘રૉયલ’ તરફથી બીજુ ં નાટક લખિાની રાગણી થયરેથી તરેરણરે રવશયાના પાખંડી ધર્મગુરુ રાસપુહટનની 
કથાિસતુ પરથી ‘સોનરેરી જળ’ નાટક લખયું. આ નાટકરે િૈષ્ણિ સરાજ અનરે પ્રરેક્ષકિગ્મરાં ભારરે  ઊિાપોિ રચાવયો. 
નાટ્યકાર જરન રાટરે ભયનું િાતાિરણ સજ્મયું. જરન તથા નાટ્યસંસથાના રાવલક રિાભાઈ શરેઠ નાટકની 
રજૂઆત અંગરે અડગ િતા. નાટક જોિા રાટરે ભારરે  ભીડ થતી િતી. વિિાદના સરાધાન રૂપરે રંહદરના રિારાજ તથ 
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િૈષ્ણિ સરાજના આગરેિાનો સરક્ષ ‘સોનરેરી જળ’ નાટક ભજિાયું અનરે તરેરના સૂચન રુજબ નાટકના ધર્મગુરુના 
પાત્રનું ‘યુ’ આકારનું વતલક તથા ‘જુઠણ’ ખિડાિિાનો પ્રસંગ દૂર કરાયાં. િિરે જરન બંડખોર નાટ્યકાર તરીકરે 
ઓળખાતા થયા.

કવિ પ્રરેરચંદજીના ‘સનરેિસદન’ પરથી રવચત ‘એરાં શું ?’ 1923રાં ભજિાયું તયારરે  હટહકટનો ભાિ રૂ. 
100 સુધી પિોંચયો. સંસથા અરદાિાદ આિી તયારરે  સાક્ષરોએ નાટક જોઈ જરનનરે રાનપત્ર આપિા ગુજરાત 
િના્મકયુલર સોસાયટી તરફથી આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્ુિના પ્રરુખપદરે સરારંભ યોજિારાં આવયો. નાટ્યસંસથા 
કરાંચી ગઈ તયારરે  નયાયરૂવત્મ ચાગલાના િસતરે જરનનરે રાનપત્ર અપાયું િતું.

રૉયલ નાટક રંડળીરાં એરનાં પાંચ નાટકો રજૂ થયા પછી રિાભાઈ શરેઠ અનરે હદગદશ્મક સોરાબજીએ કવિ 
રૂળશંકર રૂલાણીનરે નાટ્યલરેખન રાટરે આરંત્રણ આપિાથી જરન નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 
સરાજરાં ગયા અનરે તરેરનું લખરેલું ‘લગ્નબંધન’ નાટક 1929રાં ભજવયું, પણ સાહિવતયક ગુણિતિાિાળું એ નાટક 
હટહકટબારી પર વનષ્ફળ ગયું.

ગોરધનદાસ રોરારજીના સિકારથી રુંબઈરાં શ્ી ભટ્ી હિતિધ્મક નાટક સરાજની સથાપના કરી. 1932રાં 
કોટા રાિત ફંડના લાભાથદે ‘િીસરી સદી’ નાટક ભજિાયું, સંસથારાં કોઈ પણ કલાકાર િરેતન લરેતા ન િતા. ગીત-
સંગીત સાથરે સંસથાએ જૂની રંગભૂવરની ઢબરે નાટકો ભજિી અંદાજ રે રૂ. સિા લાખ જ રેિી રકર ધાવર્મક કાયયો રાટરે 
એકવત્રત કરી આપી િતી. 1932રાં પોતાની સંસથા ‘ગુજરાત કલારંહદર’ શરૂ કરી. બદલાતા સરયનરે અનુકૂળ થિા 
રાત્ર 3 કલાકરાં ભજિી શકાય એિી ઓછાં પાત્રોિાળી બરે-અંકી નાહટકાઓ લખીનરે ભજિી. ‘સંિાદી સૂર’ (16 
નિરેમબર, 1932) અનરે ‘નગદ સોદો’ (15 હડસરેમબર, 1932) ભજિાઈ. સૂરતથી રુંબઈ જઈ સંસથાએ બાલીિાલા 
વથયરેટરરાં 29 હડસરેમબર, 1932ના રોજ ‘કૉલરેવજયન’ ભજવયું.

1934રાં સથાપરેલી શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ 1935રાં બંધ થઈ. 1939રાં શ્ી ઉદય નાટક સરાજ શરૂ 
કરી. 1940રાં કરળાકાનત નાટક સરાજરાં એરનું ‘રખરે ભૂલતા’ ભજિાયું.

જૂની રંગભૂવર પર જરન નાહટકાયુગના પ્રણરેતા ગણાયા. એરનાં રોટા ભાગનાં નાટકોરાં કલંહકત પાત્રો 
જોિા રળરે છરે. એરનો કાવયસંગ્િ ‘કલરિ’ પ્રકાવશત થયો છરે.

· સાંગાણી દાિોદર (દાિુ) (જ. 20 નિેમબર 1912; અ. –)

સતિાની સરશરેર યાનરે 
રા’રાયઘણ

જૂન, 1935 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ગોહિલના ગૌરિ યાનરે હડસરેમબર, 1935 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

શરેત્રુંજયનો વસંિ

રાથાનાં દાન યાનરે પ્રતાપી િીર 1936 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સનરેિ શિીદ યાનરે કર્મિીર 1938 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ઇનસાફ યાનરે ગરીબની િાય 1939 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

કોની લક્રી ? 1940 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક
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કુટુબં કાજ રે 1940 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

રરતા રાટરે 30 સપટરેમબર, 1941 શ્ી ચૈતનય નાટક સરાજ રૌવલક

ઘરસંસાર 9 સપટરેમબર, 1941 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

ઘરની લાજ 9 નિરેમબર, 1942 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

ભિના સોદા 1 નિરેમબર, 1943 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

રાજસૌભાગય 19 જનયુઆરી, 1944 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

વશિ-પાિ્મતી 1944 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રૌવલક

દુવનયા સારરે 1945 શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ રૌવલક

અધૂરો પંથ 10 જુલાઈ, 1948 શ્ી રનિર નટકલા રંહદર રૌવલક

િિાલાં િૈરી 1949 શ્ી રનિર નાટક કંપની રૌવલક

કયાં સુધી ? 1949 શ્ી રનિર નાટક કંપની રૌવલક

રારરે  નથી પરણિું 1955 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું 26 ઑકટોબર, 1955 શ્ી જનતા નાટક સરાજ રૌવલક

* સૌ જગતા રિરેજો 1957 શ્ી ભારત સુબોધ રંડળ રૌવલક

રોટા ઘરની િિુ 4 એવપ્રલ, 1959 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

જ રેિા તરેિા નથી િો 5 સપટરેમબર, 1959 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

* રોંઘરેરો રુરવતયો રાચ્મ, 1960 પંચશીલ કલા રંહદર રૌવલક

આવયા એિા ગયા 4 જૂન, 1961 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

જગરે તરે જીિરે 1961 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

* એક એકથી સિાયા 1962 અલકા વથયરેટસ્મ રૌવલક

જનરાં આિજો 1962 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

* રરકડા િર 3 જનયુઆરી, 1963 સાધના કલાકરેનદ્ર રૌવલક

* શું િતા શું થઈ ગયા ? 1963 અલકા વથયરેટસ્મ રૌવલક

* ઘરેર બરેઠાં ગંગા 1963 નટરાજ કલાકરેનદ્ર રૌવલક

* રૂવપયાની રારાયણ 4 રાચ્મ, 1965 કરલ કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ) રૌવલક
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સંસાર ચાલયો જય છરે 1965 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર રૌવલક

બગ ભગત 1965 શ્ી આય્મ નાટક સરાજ રૌવલક

પૈસાની સગાઈ 1966 શ્ી આય્મ નાટક સરાજ રૌવલક

* પનારરે  પડ્ા 1966 ચંદ્રરૌવલ પ્રોડકશન રૌવલક

* િંુ દીકરો લખપવતનો 1 જુલાઈ, 1967 રસરાજ (રુંબઈ) રૌવલક

* દસરો ગ્િ 1967 ગુજરાત વથયરેટસ્મ (રુંબઈ) રૌવલક

* પાંદડુ ંલીલું નરે રંગ રાતો 1969 નીલા વથયરેટસ્મ રૌવલક

* છોકરી નોકરી તોબા 
તોબા

1969 પી. ખરસાણી કલાિૃંદ રૌવલક

* સૂડી િચચરે સોપારી 1972 કરેતુલ વથયરેટસ્મ રૌવલક

* પરણયા છતાં કંુિારા 1977 પી. ખરસાણી કલાિૃંદ રૌવલક

* છરેલ છબીલો ગુજરાતી – રંગતરંગ (િડોદરા) રૌવલક

‘સંસાર ચાલયો જય છરે’ નાટકના 100 પ્રયોગો અનરે ‘જનરાં આિજો’ના 100 પ્રયોગો થયા.

* અિા્મચીન રંગભૂવરની સંસથાઓ

· ’સેિક’ હરરહર પુરુષોત્િ (દીિાના) (જ. 14 િે 1881; અ. 1941, િુંબઈ)

બોલતો કાગળ 1912 શ્ી આય્મ નીવતદશ્મક નાટક સરાજરૌવલક રૌવલક

સૌંદય્મવિજય 20 ઑકટોબર, 1914 સૂરત નાટક સરાજ રૌવલક

સતી તોરલ 1915 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

પુત્રરતન પુંડવલક 30 જુલાઈ, 1915 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સંસારદપ્મણ 1917 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

સૂય્મકરળ 1919 શ્ી િાંકાનરેર આય્મસુબોધ નાટક રંડળી રૌવલક

સતી અંજના 1928 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ રૌવલક

રિાતરા રૂળદાસ 1929 નાટ્ય નિજીિન સરાજ રૌવલક

મિશેષ મિગત :

પારસી વથયરેહટ્રકલ કંપનીએ નાટ્યલરેખક પંહડત નારાયણપ્રસાદ ‘બરેતાબ’રવચત ‘ઝિરી સાપ’ નાટક 27 જૂન, 
1906ના રોજ રુંબઈના વિકટોહરયા વથયરેટરરાં રજૂ કયુું, તરેના હદગદશ્મક અરૃત કરેશિ નાયક િતા. આ નાટકરાં 
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િહરિર સરેિકરે ‘નસીર દીિાના’ની ભૂવરકા અતયંત કુશળતાપૂિ્મક ભજિિાથી તરેઓ િહરિર ‘દીિાના’ તરીકરે ખયાવત 
પામયા. રુંબઈરાં આ નાટક ખૂબ લોકવપ્રય નીિડ્ું અનરે લાંબા સરય સુધી ભજિાતું રહ્ું િતું.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચ પર પ્રવસધિ નટ અનરે હદગદશ્મક તરીકરે નારના પામયા.

· સોિાણી દાિોદર રતનશી

કારસરેનરવસકા 24 એવપ્રલ, 1876 શ્ી આય્મ ગુ્જ ્મર િહરશ્ંદ્ર નાટક રંડળી રૌવલક

િીરસરેન-ચંહદ્રકા 13 ફરેબ્ુઆરી, 1887 શ્ી નીવતદશ્મક નાટક રંડળી રૌવલક

િતન સૌરાટિ ્ર. તરેરનો કોલકાતા અનરે રુંબઈરાં તરાકુ, વસગારરેટ અનરે ચાનો બિોળો િરેપાર િતો. સંસકારી 
અનરે સુવશવક્ષત િોિાથી સાહિતયપ્રરેરથી પ્રરેરાઈનરે નાટકો તથા ગીતો લખયાં.

· સૉમલમસટર ભાઈશંકર નાનાભાઈ

કારનાથ અનરે રૂપસુંદરી 16 જૂન, 1876 આય્મ નાટ્યોતકષ્મ રંડળી રૌવલક

· હળિદકર િમણશંકર પોપટલાલ (જ. 1889; અ. 23 એમપ્રલ 1964)

ભકત પ્રતાપ 1915 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

સતી અનસૂયા 1915 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

કંુજવિિારી 1917 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રિાભારત 1918 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

નળ-દરયંતી 1918 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

રરણ-તારા 1919 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

ઉિ્મશી 1920 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક

િીરિાક પૃથિીરાજ 1940 શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની રૌવલક
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નાટ્યકારો – 2
· ક્્યાણ સોહરાબ અ. 

11 ઑકટોબર, 1945ના રોજ ‘િૈયાની િકૂરત’ નાટક શ્ી દરેશી નાટક સરાજના સિકારથી ભજિાયું.

· કારર્યા કરસનદાસ

એરની ભાગીદારીિાળી સંસથારાં ‘રરેિાડી તલિાર’, ‘પુત્ર પ્રવતજ્ા’ (1938 પિરેલાં) રુંબઈરાં ભજિાયાં.

· ગુંસાઈ જ્યરાજગર હીરાગર

રાયા ગજ રેનદ્ર પુરોહિતની સંસથા ઓર નાટ્યકલા રંડળરે, ‘ચૂડી, ચાંદલો નરે વચતા’ નાટક ભજવયું.

· ઘરડ્યાળી ચંપકલાલ (ધંધૂકા)

એરનું ‘ચાંપરાજિાળો’ નાટક રાણી ઇનદુરતી અનરે ભગિાનદાસની નાટ્યસંસથા શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજરાં 
ભજિાયું િતું.

· ઘેલાણી લક્િીદાસ (કમિ ’વ્યમિત’)

લાલુ રારિાડીની સંસથા શ્ી લક્રી નાટ્ય સરાજ રે ‘નૂરજિાં’, રાણી ઇનદુરતી ભગિાનદાસની સંસથા શ્ી 
આદશ્મ નાટક સરાજ રે ‘સોનાના વપંજરનાં પંખી’ નાટક ભાયાિદર (સૌરાટિ ્ર)રાં ભજવયું. એરની રચનાઓની 
ગ્ારોફોન કંપનીએ રરેકડ્મ ઉતારી િતી.

· જિાદાર કાંમતલાલ

એરની રાવલકીની નાટ્યસંસથા શ્ીકાનત કલા નાટક સરાજ તરફથી ભાહટયા (વજ. જરનગર)રાં એરનું 
લખરેલું ‘િરેરી િીરડો’ નાટક ભજિાયું.

· મત્રિેદી કુિુદચંદ્ર

તરેરનું ‘ઘર, ઘૂંઘટ નરે ઘરચોળું’ નાટક ભજિાયું.

· મત્રિેદી રતનલાલ િાણેકલાલ

આયયોદય નાટ્યસંસથાએ ‘જીિનનૌકા’ ભજવયું.

· દેસાઈ ઈશ્વરલાલ ઝીણાભાઈ

શ્ી ભારત નાટક સરાજ રે ‘રરણવસંિ’ નાટક ભજવયું.

· ના્યક નારણદાસ (કમિ ’લહેરી’)

1928રાં િસનઅલી િોરાની નાટ્યસંસથાએ અરદાિાદના રાસતર વથયરેટરરાં ‘કોની ભૂલ’, ‘કોણ સરસ’, 
‘શ્ીરાન કોણ ?’ ‘એ કોણ ?’ એ તરેરનાં ચાર નાટકો ભજવયાં િતાં.
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· પટેલ ડાહ્ાભાઈ પુરુષોત્િ

શ્ી રવતકાનત નાટક સરાજ રે ‘પ્રતાપી પ્રતાપ’ નાટક ભજવયું.

· બદાિી ગિનલાલ હીરાલાલ (’પુષપ’)

શાંવતલાલ ઇચછારાર ભોજકની સંસથા ‘નિજુિાન નાટક સરાજ’રાં ‘રાતૃભૂવર’ તથા ‘ગરીબની િાય’ જ રેિાં 
નાટકો ભજિાયાં.

· બ્હ્મભટ્ટ છોટાલાલ

િતન લીંચ. તા. વજ. રિરેસાણા. એરનાં લખરેલાં બરે નાટકો ‘રાજ પ્રકોપ’ અનરે ‘પરાક્રરની પ્રસાદી’ 
અરદાિાદરાં 1925-26રાં ભજિાયાં િતાં.

· બ્હ્મભટ્ટ જિનાદાસ ખુશાલદાસ

તરેરનાં ‘વિદ્ાના રંગ’, ‘જોગીદાસ ખુરાણ’ નાટકો ભજિાયાં િતાં.

· ભટ્ટ રમિકાન્ત

તરેરનું ‘આશીિા્મદ’ નાટક ભજિાયું.

· િેઘાણી િશરાિ

શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ રે ‘િણખરેડી ધરા’ નાટક ભજવયું.

· રાિજીભાઈ (કચછ)

શ્ી રનિર નટકલા રંડળરાં ‘કચછની િીરાંગના’, ‘પાંજો કચછ’, ‘અબડો જર’ નાટકો ભજિાયાં.

· રાિળ હરીશ

શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજરાં ‘કાદુ રકરાણી’ તથા ‘ચાંપરાજિાળો’ િગરેરરે  નાટકો ભજવયાં.

· વ્યાસ િોહન

શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપનીએ ‘બ્હ્મકુરારી’ નાટક ભજવયું.

· ’શબનિ’ ઉસિાનગની

શ્ી નિીન નાટક સરાજ રે ‘નાદીરા બરેગર’ નાટક જૂનાગઢરાં ભજવયું.

· શુકલ નરભેરાિ

િળિદ હિતિધ્મક નાટક સરાજ રે ‘ગૌરાતા કરે ગૌસરેિા’ તથા ‘કવિ ભૂષણ’ નાટકો ભજવયાં.

· ’સાકી’ એહિદઅલી

તરેરનું ‘ભારતનો વસંિ’ રુંબઈરાં ભજિાયું.

l
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ગીતકારો

નાટક પ્રિિ રજૂઆત નાટ્યલેખક ભજિનાર સંસિા

· અમજતરા્ય મિઠ્ઠલદાસ

પૃથિીપુત્ર 10 જુલાઈ, 1920 રૂળચંદ િલભ નાયક ‘રારા’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

· કતીરા કામન્ત

ખોટો રૂવપયો અંદાજ રે 1955 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

· ઠાકર ભિાનીશંકર

ભિના સોદા 1 નિરેમબર, 1943 દારોદર સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

રાજસૌભાગય 19 નિરેમબર, 1944 દારોદર સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

ભવકત 20 નિરેમબર, 1944 શ્ી ચીરનલાલ ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

આ ગીતકાર ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના અવભનરેતા પણ િતા. શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજરાં 20 
િષ્મથી િધુ સરય સુધી વિવિધ નાટ્યકારોના જુદાં જુદાં નાટકોરાં પુરુષપાત્રો ભજવયાં. ચીરનલાલ રગનલાલ 
ભોજકની શ્ી ચરેતન નાટક સરાજના પણ અવભનરેતા િતા.

· મત્રિેદી રિણીકલાલ

ખોટો રૂવપયો અંદાજ રે 1955 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

· ના્યક રમિશંકર બાપુજી

રાધાકૃષ્ણ – – શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ 

· ના્યક રાિલાલ િલ્ભ

સંસારલીલા 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

· મનરંજન

સાચી જનરેતા 24 જનયુઆરી, 
1965

રોતીબાબુ નાયક સરાજસરેિા કલા-કરેનદ્ર, રુંબઈ

· પટણી સર પ્રભાશંકર

રા’કિાટ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ભાિનગર રાજયના આ દીિાન સાહિતયપ્રરેરી િતા.
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· પટેલ છનાલાલ ભીખાભાઈ (િીર) (જ. 1913, કડોલી, મજ. સાબરકાંઠા; અ. 1987, િોટા લીમલ્યા, 
સૌરાષ્ ્ર)

રંગળફરેરા 29 હડસરેમબર, 1976 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અરરે પારરેિાં પ્રીતનાં 31 જુલાઈ 1978 કથા : રવણલાલ ‘પાગલ’ નાટ્યરૂપ : 
પ્રાગજી ડોસા, જયંત ભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત : 

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે સંગીતકાર. જ્ાવતએ રીર િતા. 14 િષ્મની િયરે 
આગલોડરાં રાધરેશયાર રિારાજ પાસરે દરેિશુવધિ કરાિી ચુસત હિંદુ બનયા. નાટ્યકલાનું વશક્ષણ રોિનલાલાજી 
પાસરેથી અનરે સંગીતનું વશક્ષણ વચરનલાલ રારિાડી પાસરેથી લીધું.

1928રાં ‘બોલતા િંસ’ નાટકરાં આંધળા હકશોરની ભાિિાિી ભૂવરકા વનિાળી વચત્રજગતના ખયાતનાર 
િોરી રાસતરરે  વચત્રરાં કાર કરિા કહ્ું. રાણી પ્રરેરલતા, સરસિતીબાઈ િગરેરરે  ખયાતનાર અવભનરેત્રીઓ સાથરે વિવિધ 
નાટકોરાં રુખય પાત્રો ભજવયાં. રાણી પ્રરેરલતા અનરે છનાલાલની જોડીએ રંગરંચ પર આકષ્મણ જરાવયું િતું. 
નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું. સંગીત આપયું. 

ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી તરફથી 23 સપટરેમબર, 1978ના રોજ સનરાન કરિારાં આવયું.

· પંરડત ઇન્દ્ર

સુિણ્મરૃગ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1965 રૂપાંતર : ઈશ્વરલાલ ભટ્ શ્ી ગણરેશ કલાકરેનદ્ર, રુંબઈ

· પારેખ લમલતકુિાર

રોંઘરેરો રુરવતયો 19 રાચ્મ, 1960 દારુ સાંગાણી પંચશીલ કલારંહદર, રુંબઈ

· બારોટ કેશિલાલ શાિજી કમિ

નૂરજિાં 1922 જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સોનરેરી ટોળી યાનરે ગોલડન ગૅંગ 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતીપ્રભાિ 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ 
દારોદર સાંગાણી

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

એરના વપતા જરનગર રાજયરાં રાજકવિ િતા. કાવયસંગ્િ ‘કરેશિકાવય’.

· બારોટ ચંદ્રમસંહ રાિમસંહ

જીિનજયોવત 1943 રાધિવસંિ રૂળજીભાઈ બારોટ શ્ી રંજન નાટક સરાજ
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· ભગિાનદાસ ’સારહત્યમિલાસી’

વસંિસંતાન 1931 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક સરાજ

· ભટ્ટ પ્રાગજી હરરરાિ (િૈદ્શાસ્તી)

કળાિતી 1896 વિકટોહરયા ગુજરાતી નાટક રંડળી શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક સરાજ

· ભાિનગરી ખલીલ

ગુનરેગાર યાનરે જુગારી 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ

· િહેતા ગોકળદાસ રાિક્ષણ

પ્રિલાદ-રક્ષા 1909 કવિ કિાનડ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

· િહેતા સનત

સેંથીએ ભયયો વસંદૂર 9 એવપ્રલ, 1968 વબરલ રાંગવલયા નટરાજ નાટ્યરંચ, રુંબઈ

· િાડીલાલ મિઠ્ઠલદાસ

લક્રીવિજય 1914 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

હકશોરવસંિ 1914 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

· િૈદ્ િધુકર

સાત ભિના સાથી 8 રરે, 1967 કવિ કાવનત રિરેતા શ્ી વરલન કલા રંહદર, રુંબઈ

રારદરે પીર 1967 કવિ કાવનત રિરેતા શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર, રુંબઈ

· િોરા સલીલ

તરરે રારા િર છો ઑગસટ, 1967 વગરીશ નાકર નાટ્યકલા રંહદર, રુંબઈ

સતયિાદી િહરશ્ંદ્ર 7 ઑકટોબર, 1967 વચરનલાલ ભોજક (ચકુડો) રંગલોક, રુંબઈ

· વ્યાસ ભાનુશંકર (કમિ બાદરા્યણ) (જ. 22 િે 1905; અ. 15 નિેમબર 1963)

ભવય ભાિના 22 રાચ્મ, 1962 રધુસૂદન આચાય્મ ગુજરાત કલારંહદર

· શિા્જ પરભુભાઈ

િીરપૂજન 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· શાસ્તી િહેશ

સેંથીએ ભયયો વસંદૂર 9 એવપ્રલ, 1968 વબરલ રાંગવલયા નટરાજ નાટ્યરંચ, રુંબઈ
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· શાસ્તી રજની

તોય અરરે નાટહકયા 1961 અનંત આચાય્મ શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

· શાસ્તી હરરશંકર ક્્યાણજી

પ્રિલાદ-રક્ષા 1909 કવિ કિાનડ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

· શાહ જગદીશ

સજોડરે સંસાર 1975 વિનયકાનત વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· શાહ િૂળજીભાઈ પીતાંબરદાસ (જ. 12 સ્પટેમબર 1910; અ. 27 ઑકટોબર 1975)

શ્ીરંતલીલા 6 સપટરેમબર, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

હિંદરહિલા 13 નિરેમબર, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

મિશેષ મિગત :

‘ભારતનાં સંગીતરતનો’ ભાગ 4, રાસગરબા, નાહટકાઓ તરેરજ અનય પુસતકો પ્રકાવશત.

રસકવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ના િનપ્રિરેશ પ્રસંગરે ‘કનક’ સારાવયકના વિવશટિ અંકનું સંપાદન 1944રાં 
(સિસંપાદક : દલસુખભાઈ). અરદાિાદ આકાશિાણી પર ઘણાં િષયો સુધી ખાસ અવધકારી તરીકરે ઉપયોગી 
કારગીરી બજિી.

· શુકલ ભાઈશંકર કુબેરજી (જ. 18 જાન્્યુઆરી 1879, િોરબી, મજ. રાજકોટ)

દ્રૌપદીદાસતિ 1910 િોરા સિાઈલાલ છોટાલાલ શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

કાવયસંગ્િો ‘હૃદયરંગ’ ભાગ 1, 2, 3 (1904, 1907, 1910), ‘રસરંજરી’ (1920), ‘કાવયવિલાસ’ (1930), 
‘વિિાિસંગીત’ (1934), ‘ઊવર્મલાનું સિપન અનરે બીજં કાવયો’ (1947), ‘સોરનાથ શતક’ અનરે ‘રાયાવિજય’ નાટક 
િગરેરરે  કૃવતઓ.

· શુકલ િાધિલાલ નાગરદાસ

રિારાટિ ્રનો રિારથી 1923 ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી નિયુગ નૈવતક નાટક સરાજ

· ’શૂન્્ય’ પાલનપુરી

સરપ્મણ 4 જૂન, 1960 પંહડત રધુર શ્ી ભરત નાટ્ય રંહદર, રુંબઈ

· હરરપ્રસાદ

પરણરેતર 10 એવપ્રલ, 1965 રૂપાંતર : િહરપ્રસાદ શ્ી કલારંહદર, રુંબઈ
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3

રદગદશ્જકો – 1

રદગદશ્જન કરેલ 
નાટક

પ્રિિ રજૂઆત નાટ્યકાર ભજિનાર નાટ્યસંસિા

· આચા્ય્જ િ્યાશંકર જશેંકર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 12

0 ચંપક ચતુહરકા 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 સદરેિંત સાિળીંગા 1897 ગોકુળજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 ટરેકીલી સુંદરબા જૂન, 189S8 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ,

ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 િસંતરાવલની 1900 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ,

ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર કરલા રાચ્મ, 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

@ અરર સત્ર એવપ્રલ, 1903 દોલતરાય કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

@ રાધાકૃષ્ણ સપટરેમબર, 1905 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ,

ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિલ
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@ સોબતરે અસર 1907 રુનશી અરરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ઉફદે જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

@ તુકારાર નિરેમબર, 1907 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ, શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

  કવિ કરેશિજી શારજી બારોટ

@ રીરઝા શયદા (ઉદૂ્મ) 1908 રુનશી અરરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરત ભદ્રા 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો(હિંદી) 1910 બાિા નૂરરિંરદ (બાંટિા) શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 સિાયક હદગદશ્મક : ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ

@ સિાયક હદગદશ્મક : છગનલાલ વશિશંકર રાિળ

· ઓઝા િૂળજીભાઈ આશારાિ (જ. –; અ. 1919) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 13

ભતૃ્મિહર 1880 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રરા-રણવજત 1882 રૂળજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચાંપરાજ િાડો 1882 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાણકદરેિી 1890 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રયારાજ 1891 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

જગદરેિ પરરાર 1892 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રવિક્રર 1893 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ 1894 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

િીરબાળા 1896 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય 1897 િાઘજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની 1899 રૂળજી આશારાર,
કવિ દુલ્મભજી ધ્ુિ

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાજતરંગ 1902 રૂળજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રદાલસા રૂળજી આશારાર રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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· કાત્રક સોરાબજી (જ. 1894; અ. 1977) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 15

ભાગયોદય 1919 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ 1920 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ 1920 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

સોનરેરી જળ 1922 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એ કોનો િાંક ? 1924 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

તસિીરરે  બલા (હિંદી) 1926 રુનશી અજીજ રૉયલ નાટક રંડળી

િીર નિઘણ 1926 કવિ જી. એ. િૈરાટી રૉયલ નાટક રંડળી

અદલ નયાયી નરરેશ 26 રરે, 1926 – શ્ી કલાકરેનદ્ર નાટક સરાજ

આય્મ રરણી 1926 – શ્ી કલાકરેનદ્ર નાટક સરાજ

શાિરેજિાંન (ઉદૂ્મ) 1927 રુનશી અબદુલલતીફ ‘શાદ’ રૉયલ નાટક રંડળી

વિજય કોનો ? 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા રૉયલ નાટક રંડળી

0 કુલાંગાર કપૂત 1929 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા રૉયલ નાટક રંડળી

0 સિાયક હદગદશ્મક : લાલજી નંદા દરેસાઈ

રૂળજીભાઈ ઓઝા સોરાબજી કરેરાિાલા
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· કુિાર અલીદાદન : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો  4

* જ રેિા તરેિા નથી િો 1959 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

* રોંઘરેરો રુરવતયો 1960 દારુ સાંગાણી પંચશીલ કલારંહદર

પીળું એટલું સોનું નથી 25 ઑગસટ, 1964 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી સરસિતી કલારંહદર

સાત ભિના સાથી 1967 કવિ કાંવત રિરેતા સ્તી વરલન કલારંહદર

* સિાયક : બબલદાસ ભોજક

· કેરાિાલા સોરાબજી (જ. 1894; અ. 1977) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

અનોખી પૂજ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1945 પ્રફુલ દરેસાઈ ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

સો ટચનું સોનું 1965 તરેરવસંિ ઉદરેશી રધર ઇવનડયા વથયરેટસ્મ

ઘરની લાજ 11 હડસરેમબર, 1965 વચરનલાલ વત્રિરેદી રંગરંજન વથયરેટસ્મ, રુંબઈ

· ચંપકલાલા (જ. 1913; અ. 1971) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 11

રંગલરૂવત્મ 1955 રધુસૂદન આચાય્મ શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રખરે ભૂલતા 1955 જરન શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

ટ્રસટી ફરેબ્ુઆરી, 1955 લાલભાઈ ભટ્ શ્ી વિદ્ુત નાટક સરાજ

આરતીના દીિા 20 સપટરેમબર, 1956 પ્રફુલ દરેસાઈ ભારત નાટ્ય સરાજ

અવભનંદન જૂન, 1959 રધુસૂદન આચાય્મ રાણી વથયરેટસ્મ

સુિણ્મરૃગ 1965 શ્ી ગણરેશ કલાકરેનદ્ર

પાનરેતરનો રંગ 1965 કાંવત રિરેતા ચંદ્રકલા વનકરેતન

િીરારાણરેક 1966 તરેરવસંિ ઉદરેશી રધર ઇવનડયા વથયરેટસ્મ

લાખોરાં એક સપટરેમબર, 1966 અસગર ભાિનગરી નયૂ વિકટોહરયા વથયરેટસ્મ

ખોળાનો ખૂંદનાર 1967 પ્રફુલ દરેસાઈ દીપક વથયરેટસ્મ

રારદરે પીર 1967 કાંવત રિરેતા કીવત્મ કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ)

· જાની જટાશંકર સુંદરજી : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 5

અનંગપમિા 1915 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાજભવકત 10 ફરેબ્ુઆરી, 1916 ગોપાળજી કલયાણજી ‘દરેલિાડાકર’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સનરેિસુધા 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અરરકુરાર 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

દારાજી 1921 ચત્રભુજ ભીરજી વત્રિરેદી શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ
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· જાિન (જ. 1888; અ. 1955) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 18

નિું નરે જૂનું 27 ઑકટોબર, 1932 જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

સંિાદી સૂર 16 નિરેમબર, 1932 જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

નગદ સોદો 5 હડસરેમબર, 1932 જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

કૉલરેવજયન 29 હડસરેમબર, 1932 જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

િાસનાનાં િિરેણ રાચ્મ, 1933 જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

િીસરી સદી એવપ્રલ, 1933 જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

કાળી િાદળી 1934 જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રસના રાસ 1934 જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

ગુનરેગાર દુવનયા 1934 જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

તલિારની ધારરે 1935 જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણનો વસંિ 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

જુલરનાં વસંિાસન 1936 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

જનરદાતા સપટરેમબર, 1938 જરન શ્ી જયોવત નાટક રંહદર

કુદરતનો કરેદી ઑકટોબર, 1938 રંગળદાસ કરે. રાજપુરા શ્ી જયોવત નાટક રંહદર

અધૂરાં અરૃત 23 હડસરેમબર, 1939 જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

પ્રણયરંથન જનયુઆરી, 1940 જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

રખરે ભૂલતા 21 જુલાઈ, 1940 જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

અંધારી ગલી 9 હડસરેમબર, 1943 જરન શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

· જોશી રાઘિજી મશિશંકર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 6

0 સતીપ્રભાિ (હિંદી) 5 જુલાઈ, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* િાલો નારરેરી 31 ઑકટોબર, 1935 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી (કવિ 
રિાજન)

શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

* ટીપુ સુલતાન 19 હડસરેમબર, 1935 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી (કવિ 
રિાજન)

શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

* વિવધના લરેખ 30 જનયુઆરી, 1936 નરભરેરાર પાંધી શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

* અરરજી દીિાન 16 એવપ્રલ, 1936 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી

અરૃતલાલ રતનજી વત્રિરેદી

શ્ી દરેશી નાટક સંઘ
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* જીિનસંગ્ાર નિરેમબર, 1936 રંગળદાસ કરે. રાજપુરા શ્ી હિંદ નાટક સંધ

0 સિાયક હદગદશ્મક : નાટ્યલરેખક રવણલાલ ‘પાગલ’

* સિાયક હદગદશ્મક : ફતુજી રારિાડી

· ઝિેરી ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી (જ. 19 િાચ્જ 1967; અ. 1 િે 1902) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 9

સતી પાિ્મતી 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મયુવનવસપલ ઇલરેકશન 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરદારબા 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી 31 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રદનરંજરી (હિંદી) 29 જનયુઆરી, 1903 રુનશી રીરઝા
કથા : ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ત્રિાડી લિજી િ્યાશંકર ’સુરદાસ’ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

નીલર રાણરેક 25 નિરેમબર, 1909 ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

શિરેનશાિ અકબર 1910 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

યોગકનયા 1911 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

· મત્રિેદી િમણલાલ ’પાગલ’ (જ. 1889; અ. 11 િેબ્ુઆરી 1966) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટક – 13

જગીરદાર 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

આય્મ રરણી 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

દરેિનાં દાન 2 ઑગસટ, 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

દગાબાજ દોસત 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

કૃષ્ણાકુરારી 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સોનરેરી ટોળી યાનરે

ગોલડન ગૅંગ

1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની
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સનરેિબંધન 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

બંગાળનો નિાબ 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સ્તીશવકત 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ઘરજરાઈ 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નરેતાજી પાલકર 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતીપ્રભાિ (હિંદી) 5 જુલાઈ, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદશ્મન 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

· દેરાસરી દલપતરાિ િહાશંકર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 24

બાજીરાિ રસતાની 1910 કવિ પ્રાણલાલ જ રેઠાલાલ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રવતરંભા 1911 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન 
ઉપાધયાય

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સિયંિર 1922 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પોરસ-વસકંદર 1923 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રારાયણ 1923 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

આદશ્મ અવધકારી 1924 જગજીિન કાળીદાસ પાઠક શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પુનરુધિાર 1924 રરણીકલાલ રવતલાલ રિરેતા 
‘રંજન’

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતી શોભના 1925 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

અનારકલી 1925 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીર અવભરનયુ 1925 અંબાશંકર જ રેશંકર ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સોરઠનો વસંિ 1920 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રિારાજ રુંજ 1926 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીરિાક 1927 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીર તાનાજી 1927 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રિાતરા ભીષ્ર 1928 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રોજીલો રિારાજ 1928 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સંસારવચત્ર 1928 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની
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િીરપ્રવતજ્ા 1928 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રુરારબાજી 1928 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાિબિાદુર 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

શંઘજી બિારિહટયો 1929 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નયાયાધીશ 1931 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીરાંગના 1931 પ્રયોજક : અંબાશંકર જ રેશંકર 
ભટ્

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીર યુિક સપટરેમબર 

1932

ડૉ. જયંત શયાર ભટ્ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· દેસાઈ બાપાલાલ નારણજી : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 4

રાણકદરેિી અંદાજ રે 1949 દારુ સાંગાણી શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

પવત િાંકરે અંદાજ રે 1949 દારુ સાંગાણી શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

રિારથી કણ્મ અંદાજ રે 1949 દારુ સાંગાણી શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

સવત તોરલ અંદાજ રે 1949 દારુ સાંગાણી શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

· દેસાઈ લાલજી નંદા (જ. 1890; અ. 1974) રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

રુકરવણસિયંિર 1918 છોટાલાલ રૂખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

કુલાંગાર કૂપર 1929 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા રૉયલ નાટક રંડળી

આજની કનયા 1950 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ અશોક ભારત વથયરેટસ્મ

· નટિરલાલ (’ચાલદી’) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

કંુિરબાઈનું રારરેરંુ 1949 કવિ કાવનતલાલ રિરેતા શ્ી રાજકરલ કલારંહદર

શરેઠ સગાળશા 1949 કવિ કાવનતલાલ રિરેતા શ્ી રાજકરલ કલારંહદર

સંત કબીર 1949 કવિ કાવનતલાલ રિરેતા શ્ી રાજકરલ કલારંહદર

· નંદિાણા િોતીરાિ બેચર (જ. –; અ. 1915) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 16

રોહિનીચંદ્ર 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરળા 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ
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સતી સીતા 1905 કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિદગીતા 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી 1908 કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભદ્રાયુ 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા 1910 રવણશંકર રતનજી કવિ ‘કાનત’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરસિતીચંદ્ર 11 રાચ્મ, 1912 નાટ્યરૂપાંતર : છોટાલાલ
રૂખદરેિ શરા્મ

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ઇનદ્રાિતી 1913 વિશ્વનાથ રણછોડજી જોશી
રારનારાયણ રોિનલાલ
કવિ ખીરજી િસનજી ભટ્

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

બોલતો કાગળ 1912 િહરિર પરશોતિર ‘દીિાના’ શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

પરશુરાર 1913 િહરિર પરશોતિર ‘દીિાના’
કવિ ખીરજી િસનજી ભટ્

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

િસુંધરા યાનરે બરેધારી

તલિાર

19 જૂન, 1913 ગુજરાતી રૂપાંતર :

નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચાલુ જરાનો 19 રાચ્મ, 1914 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

વસધિાથ્મ બુધિ 1914 બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકર શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ

દગાબાજ દુવનયા 25 સપટરેમબર, 
1915

નાટ્યરૂપાંતર : નારાયણ શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ

વિસનજી ઠક્રુ

દરેિી દરયંતી 1915 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ

· ના્યક અંબાલાલ િીરચંદ (જ. 1911; અ. –) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 11

ભકત પુરણ 1935 અંબાલાલ િીરચંદ નાયક શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ

સમ્ાટ અશોક 28 સપટરેમબર, 
1935

અંબાલાલ િીરચંદ નાયક શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ

પાિાગઢનો પ્રલય 1937 અંબાલાલ િીરચંદ નાયક શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ

િીર બાિાિાળો 1938 અંબાલાલ િીરચંદ નાયક શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ

જોગો ખુરાણ 1938 અંબાલાલ િીરચંદ નાયક શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ
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સંત રીરા 1943 અંબાલાલ િીરચંદ નાયક શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ

સુભાષ બોઝ 1950 કાંવત કવિ શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ

ગરિી ગુજરાતણ 2 જનયુઆરી, 
1958

કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી પ્રભાત નાટક સરાજ સરાજ

રિેંદી રંગ લાગયો 1964 અંબાલાલ િીરચંદ નાયક શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ

રૂવપયો અનરે રૂપ 13 ફરેબ્ુઆરી, 
1970

ચીરન નાયક (‘કોવરક’) શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ

જરાનો બોલરે છરે અંદાજ રે 1972 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર 

· ના્યક કચરાલાલ મશિરાિ (જ. 1902; અ. 5 િે 1975) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 20

િીરનો િટ 21 ઑગસટ, 1930 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

અટકંી િીર 15 ઑકટોબર, 1930 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

રાજયલક્રી 25 એવપ્રલ, 1930 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

લાખો ફુલાણી 21 રાચ્મ, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

તારણિાર 9 જૂન, 1931 લાલશંકર િરજીિન રિરેતા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

િીર ધિલ 21 ઑકટોબર, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો 15 હડસરેમબર, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ 19 જનયુઆરી, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળ જયોવત 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત 1969 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સાગરનાં રોતી 1970 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

0 સાસુના િાંકરે 3 એવપ્રલ, 1970 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સૌભાગયકંકણ 1972 કથા : પ્રભુલાલ વદ્િરેદી

નાટ્યરૂપ : પ્રાગજી ડોસા

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

0 સિાયક હદગદશ્મક : નંદલાલ નકુભાઈ શાિ

* સહા્યક રદગદશ્જક : જ્યંત ભટ્ટ

· ના્યક ચૂનીલાલ લક્િીરાિ ’દુગા્જદાસ’ (જ. 1884; અ. 4 એમપ્રલ 1952) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 14

જયરતી 1916 નાથાલાલ બળદરેિજી 
બ્હ્મભટ્

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

પ્રિીણસાગર 1916 કવિ ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ઉિ્મશી-પુરુરિા 1916 જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

કનક-કરેસરી 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રિારાજ શાનતનુ,

નરે યોજનગંધા

1916 પ્રાણલાલ વગરધરલાલ ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સારંત િીર દુગા્મદાસ

રાજલીલા 1918 શંકરલાલ ત્રિાડી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રીનળ-રુંજલ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરપૂજન 29 જનયુ., 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

0 કનયાદાન રરે, 1933 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી કાનત નાટક સરાજ

પુષ્પિાર યાનરે 
ડકંાવનશાન

31 હડસરેમબર, 
1933

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી કાનત નાટક સરાજ

0 સિાયક હદગદશ્મક : રૂળચંદ ‘રારા’
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· ના્યક મત્રકિ ’સુરમભ’ (જ. 1902; અ. 1952) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 14

સંસારસાગર 1926 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શકંુતલા 1926 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શાવલિાિન 1 ઑગસટ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રાયાના રંગ 15 ઑગસટ, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીરનાં િરેર 2 જનયુઆરી, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અરર આશા 1 રરે, 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીર તાનાજી (હિંદી) 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

યુગપ્રભાિ 4 ઑગસટ, 1934 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રોિપ્રતાપ 25 જુલાઈ, 1935 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સાગરપવત 19 રાચ્મ, 1936 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સજ્જન કોણ ? 16 જુલાઈ, 1936 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અક્ષયરાજ 29 જનયુઆરી, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િારસદાર 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િગર િાંકરે 1946 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

· નાયક પ્રાણસુખ ’એડીપોલો’ (જ. 1886; અ. 1954) : હદગદશ્મન કરરેલાં નાટકો – 21

દરેિી િતસલા 1916 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ

દાનિરોહિની 1916 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

દરેિી ભદ્રકાળી 22 ફરેબ્ુઆરી, 1917 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

યાનરે પાિાગઢનો 
પ્રલય

ખત્રી કલયાણજી 
પ્રાગજી

રનોરરા 1 જનયુઆરી, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

આય્મવતલક 1926 ગૌરીશંકર વત્રભુિન 
ઉપાધયાય

શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

રાધિી–કંકણ નિરેમબર, 1926 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી
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સોરઠપવત હડસરેમબર, 1926 રારજીભાઈ નાગરદાસ 
પ્રણારી

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

શાિ કરે ચોર 1928 રારપ્રસાદ િરજીિન ભટ્ શ્ી સૂય્મપ્રકાશ નાટક સરાજ

કોની રિતિા ? 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય 1934 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર જનયુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન ફરેબ્ુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જોબનનાં જદુ 30 જુલાઈ, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસંિાસનના શોખ હડસરેમબર, 1937 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ીરંત કરે શયતાન ? 5 ફરેબ્ુઆરી, 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સરરપ્રભા 1936 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ 23 સપટરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસનરેરાની સુંદરી 29 ઑકટો., 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર 19 નિરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રરેર કરે રોિ ? 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િારસદાર 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

· ના્યક બાપુલાલ બી. (જ. 25 િાચ્જ 1979; અ. 4 રડસેમબર 1947) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 47

સૌભાગયસુંદરી 19 ઑકટો., 1901 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી 26 ઑગસટ, 1902 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા 18 ઑકટો., 1904 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીશી 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનું ફળ 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા િીરજી 3 નિરેમબર, 1909 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા 17 હડસરેમબર, 1910 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલકુસુર 1910 વિજયશંકર કાળીદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા 1911 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કૃષ્ણચહરત્ર 1912 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રતાપલક્રી 31 જનયુ., 1914 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ 28 ફરેબ્ુઆરી, 1915 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા 15 સપટરેમબર, 1915 બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચંદ્ર 5 ઑગસટ, 1916 બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુબંસરી 28 જુલાઈ, 1917 બરેહરસટર નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘ-રાવલની 23 નિરેમબર, 1918 બરેહરસટર નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા 25 સપટરેમબર, 
1920

અંબાશંકર ઉપાધયાય શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભારત-સંતાન 
(હિંદી)

1924 ગોકુળપ્રસાદ બનારસિાળા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયનો વસંિ 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા 
યાનરે 

નૂરજિાં

1926 જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 કુરળી કળી 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 રાઈનો પિ્મત 1926 રરણભાઈ ર. નીલકંઠ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 જરાનાનો રંગ 1927 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 તરુણીના તરંગ 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 કાશરીરનું પ્રભાત 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 કુદરતનો નયાય 21 ફરેબ્ુ., 1929 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 અપ ટ ુડરેટ રિાલી 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 સિારીભવકત 
યાનરે બાજી
દરેશપાંડરે (હિંદી)

1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુળદીપક 9 જનયુઆરી, 
1930

જૉસરેફ ડવૅિડ,
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી



265

0 બાપના બોલ 1930 વચરનલાલ એર. વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 કુહટલ રાજનીવત 1931 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જ રેનટલરરેન ડાકુ 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રણસામ્ાજ્ી 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? 9 સપટરેમબર, 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કંચનકુરારી 20 ઑકટો., 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરના ઝણકારરે 13 સપટરેમબર, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સચચા િીરા (ઉદૂ્મ) 7 જનયુ., 1935 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રુંબઈની બદી 20 રાચ્મ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાશ ? 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ શતરંજના દાિ 15 રરે, 1937 જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કૌરી વનશાન 4 ઑગસટ, 1938 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજવધરાજ 7 હડસરેમબર, 1938 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ? 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગભ્મસંસકાર 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ ર ર ભ ક ત 
પ્રિલાદ

26 ઑકટો., 1949 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે 20 જનયુ., 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 સિાયક હદગદશ્મક : જયશંકર ‘સુંદરી’

@ સિાયક હદગદશ્મક : કવિ જરન



266

કચરાલાલ નાયક બાપુલાલ નાયક રૂળચંદ નાયક ‘રારા’

· ના્યક િૂળચંદ િલ્ભ ’િાિા’ (જ. 1881; અ. 1936) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 26

રાયારોહિની 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાનિી પ્રપંચ 10 રરે, 1913 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રારનારાયણ રોિનલાલ પાઠક

રાલતી-રાધિ 10 જૂન, 1913 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સતી તોરલ 1915 િહરિર પરશોતિર ‘દીિાના’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

પમિાિતી યાનરે 
જયદરેિ

1916 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સૂય્મકુરારી ઑકટોબર, 1916 કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સિદરેશસરેિા 18 એવપ્રલ, 1918 ‘રનિર’ િરતરેજિાળા શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

પૃથિીપુ્ત્ર 10 જુલાઈ, 1920 રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િહરિર ‘દીિાના’, પ્રભુલાલ વદ્િરેદી

અરુણોદય 4 જૂન, 1921 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રિાતાબરે જિાન- 29 એવપ્રલ, 1922 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

0 અબજોનાં બંધન 2 હડસરેમબર, 1922 બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
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સતયપ્રકાશ 12 રરે, 1923 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ 11 જુલાઈ, 1923 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રાલિપવત 1924 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પૃથિીરાજ 29 એવપ્રલ, 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

દરેિકુરારી 19 જુલાઈ, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ 
વસરાજુદ્ૌલા

1926 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

એક અબળા 11 જુલાઈ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સતિાનો રદ 6 સપટરેમબર, 1928 કથા : કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી

કીવત્મસતંભ 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અજતશત્રુ 7 ઑગસટ, 1930 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

નિીન યુગ 21 નિરેમબર, 1930 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

@ કનયાદાન રરે, 1933 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી કાનત નાટક સરાજ

સરર કરેસરી 12 જુલાઈ, 1933 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* યુગપ્રભાિ 4 ઑગસટ, 1933 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

0 સિાયક હદગદશ્મક : જયશંકર ‘સુંદરી’

@ સિાયક હદગદશ્મક : ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’

* સિાયક હદગદશ્મક : રા. વત્રકર ‘સુરવભ’ 

· ના્યક િૂળજીભાઈ ખુશાલભાઈ (જ. 1886; અ. 1968) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 31

કુસુરાિતી 1914 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

ભકતરાજ બોડાણો 1916 કવિ પરશોતર રારચંદ્ર શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

છત્રવિજય 26 જૂન, 1920 ‘પાગલ’, રઘુનાથ, કવિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રિાદજી વશંદરે 1924 રૂલાણી, અબબાસઅલી િગરેરરે

રવણલાલ ‘પાગલ’

શ્ી આય્મ નાટક રંડળી
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સૌરાટિ ્ર િીર 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

િીર િમરીર 1926 પિરેલાં કવિ જી. એ. િૈરાટી એકસલવસયર ઑપરેરા િાઉસ

સંસારસાગર 1926 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શકંુતલા 1926 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શાવલિાિન 1 ઑગસટ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાયાના રંગ 15 રાચ્મ, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પ્રરેરવિજય 6 સપટરેમબર, 1928 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રરેરા ઈરાન 1928 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીરનાં િરેર 2 જનયુઆરી, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અરર આશા 1 રરે, 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીર તાનાજી (હિંદી) 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરુદ્રગુપ્ત 4 ફરેબ્ુઆરી, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

વિજયનાદ 1934 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

પ્રિાસી 19 હડસરેમબર, 1937 કવિ જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજ શાિજી 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સનરેિપૂજન 10 એવપ્રલ, 1940 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ભાિના બી.એ. 1940 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સૌભાગયિતી 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સિા રૂવપયો 14 ઑગસટ, 1943 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સંસારશરેતરંજ 1944 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અપર રાતા 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરરુખતયાર 10 રાચ્મ, 1945 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સગાંિિાલાં જનયુઆરી 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

કુલીન કનયા 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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સુખી સંસાર 29 સપટરેમબર, 1948 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િિુરાણી 22 જનયુઆરી, 1949 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

· ના્યક રમતલાલ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 5

કોહકલા 1926 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

િિરેરનો ભોગ 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વસધિ સમ્ાટ હડસરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

શ્ી રણદરેિી (હિંદી) 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

ગીરનો અરીર યાનરે

કાદરબક્ષ રકરાણી

1933 હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· ના્યક રાિલાલ િલ્ભ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 8

સતી સુલોચના 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર ઘટોતકચ 1917 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીર કુણાલ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શંકરાચાય્મ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

કુરારપાળ 1920 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રાજ જશિંતવસંિ 1922 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીર રરણી 16 એવપ્રલ, 1926 રવણલાલ ‘પાગલ’,

કવિ જી. એ. િૈરાટી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ 1926 િલભદાસ િાઘજીભાઈ પટરેલ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક શમન િાસતર (જ. 1885; અ. 1961) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 27

રણગજ ્મના 10 ઑકટોબર, 1929 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સમ્ાટ િષ્મ 17 જનયુઆરી, 1931 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

જય વચતિોડ 30 જનયુઆરી, 1932 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નયાયનાં િરેર 28 જૂન, 1932 નાટ્યરૂપાંતર : વિવિધ 

નાટ્યકારો દ્ારા

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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સરરિાક 1 ફરેબ્ુઆરી, 1934 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અધૂરાં લગ્ન રરે, 1935 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

સળગતો સંસાર 18 સપટરેમબર, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજયના રંગ 1936 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

વિલાસપંથરે 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

@ સજ ્મનિાર 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રૂહઢબંધન 2 ફરેબ્ુઆરી, 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િડીલશાિી 1939 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સુખી કુટુબં 1939 ઓતરચંદ રંગળજી દોશી શ્ી શવકત નાટક સરાજ

સરાજના કંટક 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી શવકત નાટક સરાજ

બળિાખોર 1939 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી શવકત નાટક સરાજ

0 સનરેિપૂજન 10 એવપ્રલ, 1940 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નસીબદાર 27 હડસરેમબર, 1941 વચરનલાલ એર. વત્રિરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ગરીબ કનયા 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રણકરેસરી 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

0 સિા રૂવપયો 14 ઑગસટ, 1943 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

0 સંસારશરેતરંજ 1944 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ભિના ફરેરા 19 રરે, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અનીવત કરે નીવત ? 19 જુલાઈ, 1945 અંબાલાલ પંહડત શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

દુવનયા સારરે 24 સપટરેમબર, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આપણં ઘર પૃથિી 31 ઑગસટ, 1946 િસંત કાશીરાર નાયક શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

* સાધિી રીરાં 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

0 સુખી સંસાર 29 સપટરેમબર, 1948 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

0 સિાયક હદગદશ્મક : રૂળજી ખુશાલ નાયક

* સિાયક હદગદશ્મક : નંદલાલ નકુભાઈ શાિ

@ સિાયક હદગદશ્મક : સોરનાથ પટપટ
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· ના્યક હીરાલાલ દુલ્જભરાિ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 4

સોરઠનો સૂય્મ 1932 લલુભાઈ ઇસરાઇલ રીર શ્ી ભારત નાટક કંપની

કોની દુવનયા 1939 રંગળદાસ કરે. રાજપુરા શ્ી ભારત નાટક કંપની

આબરૂદાર 1941 નૌતરકાનત સાહિતયવિલાસી શ્ી ભારત નાટક કંપની

કાદુ રકરાણી - લલુભાઈ ઇસરાઇલ રીર શ્ી ભારત નાટક કંપની

· પોચખાનિાળા િંચેરશા : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

બાપના શ્ાપ 1923 બરનજી ન. કાબરા શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રવત રડર 26 ઑગસટ, 1923 શયાિકશા ‘હફરોઝગર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િૅનડસર બલરેગાડ્મ 8 સપટરેમબર, 1927 વપરોજશા ‘પીજર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

· બ્હ્મભટ્ટ નાિાલાલ શાિળદાસ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 4

યોગરાયા ઑગસટ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત 31 હડસરેમબર, 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અશોક 31 રાચ્મ, 1917 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આતરબળ રરે, 1917 નાથાલાલ શારળદાસ બ્હ્મભટ્

દરેિદતિ તારકસ

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ભટ્ટ છોટુભાઈ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

નૂરજિાં 1922 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાઠોડ દુગા્મદાસ 1922 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પવતભવકત 1931 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મકનાટક કંપની

· ભટ્ટ જ્યંત : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 2

તરરે રારા િર છો ઑગસટ, 1967 નાટ્યકલા રંહદર

* વજગર અનરે અરી 1971 ઉષા વથયરેટસ્મ

સૌભાગયકંકણ 1974 િાતા્મ : પ્રભુલાલ વદ્િરેદી

નાટ્યરૂપ : પ્રાગજી ડોસા

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* ઘૂંઘટ 1979 રૉયલ વથયરેટસ્મ

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથા
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· ભટ્ટ દ્યાશંકર િસનજી (જ. 1864; અ. 1909) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 24

કુલીન કાનતા યાનરે

િનરાજ વિજય

29 જૂન, 1889 રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શકંુતલા 10 ઑગસટ, 1889 રૂપાંતર : કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કનકતારા 4 જનયુઆરી, 1890 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* િહરશ્ંદ્ર 9 ઑગસટ, 1890 વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજબીજ 21 ફરેબ્ુઆરી, 1891 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કંુદબાળા 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રવસકરવણ 15 ઑગસટ, 1892 નરભરેશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નળ-દરયંતી 17 હડસરેમબર, 1892 રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાનવસંિ અભયવસંિ 8 જુલાઈ, 1893 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુંદર િરેણી 2 હડસરેમબર, 1893 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદા 30 જૂન, 1894 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* પ્રરેરકલા 3 નિરેમબર, 1894 વિજયશંકર કાળીદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દુ:ખી ભાઈ-બિરેન 14 જનયુઆરી, 1895 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેિાડનો પ્રતાપી ચંદ 27 એવપ્રલ, 1895 વિજયશંકર કાળીદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લવલતાદુ:ખદશ્મક 20 જુલાઈ, 1895 રણછોડભાઈ ઉદયરાર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રૂળરાજ સોલંકી 19 ઑકટોબર, 1895 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો 5 સપટરેમબર, 1896 ગુજરાતી રૂપાંતર :

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પુષ્પસરેન પુષ્પાિતી 23 એવપ્રલ, 1898 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જયરાજ 27 ઑગસટ, 1898 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નૃવસંિાિતાર 18 ફરેબ્ુઆરી, 1899 રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર 8 જુલાઈ, 1899 વિજયશંકર કાળીદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીરરંડળ 16 હડસરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રોહિની 17 ફરેબ્ુઆરી, 1900 વિજયશંકર કાળીદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* વિક્રરચહરત્ર 7 જુલાઈ, 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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* સંગીત : દયાશંકર િસનજી

· ભટ્ટ િમણશંકર જશેંકર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 7

ધર્મગુપ્ત
1906

થી

1908

કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતી એકાિલી કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ઉતિરકુરાર કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સુદશ્મન કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

વિશ્વરોહિની કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નટી-નટિર કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પ્રિલાદ-રક્ષા
ફરેબ્ુઆરી, 
1909

કવિ કિાનડ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

· ભટ્ટ રાજને્દ્રકુિાર રમતલાલ (જ. 3 િે 1928) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 6

પૈસા રાટરે 1970 - શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

િરદાન યાનરે ખોળાનો ખૂંદનાર 1972 ભીખુભાઈ જોશી શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

ધર્મવપતા 1973 વચરનલાલ એર. ભોજક શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

છતરાં છકી ગયા 1982 દારુ સાંગાણી શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

જ રેિી સાસુ તરેિી િિુ 1986 ભીખુભાઈ જોશી શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

િસરાં િરેણ િિુનાં 1987 ભીખુભાઈ જોશી શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

· ભટ્ટ મિશ્વનાિ િાધિજી : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 8

કૃષ્ણચહરત્ર 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

કનક હકશોરી 1907 રારનારાયણ રોિનલાલ પાઠક કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

જિરી અંગુશરી (ઉદૂ્મ) 1907 કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

ચૈતનયકુરાર 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

વિરળા 1908 રૂપાંતર : વિશ્વનાથ રાધિજી ભટ્ કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

દરેિકનયા 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

ભદ્રાભાવરની 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

સતી વિજય 1908 રૂપાંતર : કૃષ્ણપ્રસાદ રાધિજી ભટ્ કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી
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· ભટ્ટ હરરભાઈ િમણશંકર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 20

રદ્મ રુવસલર યાનરે 
ગરીબનો પૂજરી

1937 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતી ઊજળી 1937
જગજીિન 
કાળીદાસ પાઠક

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

અખંડ જયોવત યાનરે 

કીરતી કુરબાની
1938 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સનરેિના શિીદ યાનરે કર્મયજ્ 1938 દારોદર સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ગુનરેગાર યાનરે રૂપલાલસા 1939 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ઇનસાફ યાનરે ગરીબની િાય 1939 દારોદર સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ગરીબનાં આંસુ યાનરે

ભભકતી જિાળા
1939 દારોદર સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રુરલીધર 1940 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

એક જ િખત 1940 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નાગર નરવસંિ યાનરે

સોરઠનો સંત

1940

 
િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સુિણ્મપ્રભાત 16 જનયુ., 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

બાળભકત ધ્ુિકુરાર 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

આશા યાનરે યુિાન 25 જુલાઈ, 1942
રંગળદાસ કરે. 
રાજપુરા

શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

લિકુશ ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ 

સમ્ાટ અશોક યાનરે વિજય 18 ઑકટો., 1943 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે 
અિતાર

નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ 1945 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રા’નિઘણ 5 જુલાઈ, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રણદુંદુવભ યાનરે જય 
સૌરાટિ ્ર

24 ઑકટો., 1947 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ
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અલખ વનરંજન યાનરે 13 એવપ્રલ, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ વલવરટરેડ

ભતૃ્મિહર

· ભટ્ટ હેિુભાઈ િમણશંકર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 21

નારીનાં િરેર 1934 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

જવલર જગત 1934 રસત િજીર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાજરરત યાનરે 
ઈશ્વરી નયાય

1935 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતિાની શરશરેર યાનરે

રા’રાયઘણ
1935 દારોદર સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રણકરેસરી યાનરે િીપો 
ખુરાણ

1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

શૂરના સંગ્ાર 1935
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ગોહિલનાં ગૌરિ યાનરે

શરેત્રુંજયનો વસંિ
1935 દારોદર સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પરાધીન પંજબ યાનરે 1936
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

હદલીપવસંિ

રાથાનાં દાન યાનરે 1936
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પ્રતાપી િીર

રદ્મની રિતિા યાનરે 
કુળગૌરિ

1936 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

દરેિી દરેિયાની 1937 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

શયતાન શત્રુ યાનરે 1937 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

વનરક-િરાર

સતિાનો શોખ 1938
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની
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રાણીનું રાજ યાનરે 
રાક્ષસી રરણી

1938 વગધુભાઈ વત્રિરેદી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાણકદરેિી 15 ફરેબ્ુ., 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

શરેણી-વિજણંદ 20 જૂન, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સતી પાિ્મતી 7 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

જુગારી 3 જનયુ., 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સંત સુરદાસ 10 ફરેબ્ુ., 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

એભલિાળો 4 નિરેમબર, 1961 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી કરલ કલા કંપની

િિુનાં દાન 2 હડસરેમબર, 1972 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પુવનત પ્રકાશ કલારંડળ

રારલાલ નાયક િહરભાઈ ભટ્ િરેરુભાઈ ભટ્          

· ભોજક જ્યશંકર ’સુંદરી’ (જ. 30 જાન્્યુઆરી 1889; અ. 22 જાન્્યુઆરી 1975) : રદગદશ્જન કરેલાં 
નાટકો  19

0 અબજોનાં બંધન 2 હડસરેમબર, 1922 બૅહરસટર નૃવસંિરાિ વિભાકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

0 સતયપ્રકાશ 12 રરે, 1923 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

છત્રપવત વશિાજી 14 નિરેમબર, 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્ શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભોજરતન કાળીદાસ 10 રરે, 1924 રગનલાલ ધનજીભાઈ પટરેલ શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચારુશીલા 2 ઑગસટ, 1924 ઓધિજીભાઈ િકીલ શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિપનદશ્મન 15 ઑકટોબર, 1924 શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કુરળી કળી 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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* રાઈનો પિ્મત 1926
રરણભાઈ રિીપતરાય 
નીલકંઠ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* જરાનાનો રંગ 1927 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* તરુણીના તરંગ 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કાશરીરનું પ્રભાત 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કુદરતનો નયાય 21 ફરેબ્ુઆરી, 1929 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડરેવિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિારીભવકત યાનરે 
બાજી દરેશપાનડરે (હિંદી)

1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કુળદીપક 9 જનયુઆરી, 1930 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* બાપના બોલ ઑકટોબર, 1930 વચરનલાલ એર. વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કુહટલ રાજનીવત જનયુઆરી, 1931 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મ-સંજોગ 23 જનયુ., 1932
જૉસરેફ ડવૅિડ,
રુગટલાલ પ્રાણજીિન ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ (હિંદી) 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 સિાયક હદગદશ્મક : રૂળચંદ ‘રારા’

* સિાયક હદગદશ્મક : બાપુલાલ બી. નાયક

28 એવપ્રલ, 1932ના રોજ ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચ પરથી ક્ષરેત્ર-સંનયાસ લીધો.

· ભોજક બબલદાસ (જ. 1908, કડી ઉ.ગુ.; અ. અિદાિાદ) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 23

રૂપકુરારી 29 રરે, 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રંજન નાટક સરાજ

લોિીની અસર 3 જુલાઈ, 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રંજન નાટક સરાજ

નિજુિાન 7 ઑકટોબર, 1943 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

વનશાનબાજ 13 નિરેમબર, 1943 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

નિી વજદંગી
27 જનયુઆરી, 
1944

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

કીવત્મકળશ 22 રાચ્મ, 1944 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

વિજયડકંા 1944 નૌતરકાંત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ બ્ાંચ
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સીતાતયાગ યાનરે 
લિકુશ

1944 નૌતરકાંત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરયસર 1945 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િગર િાંકરે 1946 રૂપરરેખા : પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

લરેખક : બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા

અવધકારી 7 એવપ્રલ, 1949 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

આજની િાત 6 ઑકટોબર, 1949 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અરરે પરણયાં 21 રરે, 1950 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

આશાનું ઘર 1956 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

યુગપ્રભાિ 1957 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

જ રેિા તરેિા નથી િો 5 ઑકટોબર, 1959 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

*રોંઘરેરો રુરવતયો 19 રાચ્મ, 1960 દારુ સાંગાણી પંચશીલ કલા રંહદર (રુંબઈ)

ભવય ભાિના 1962 રધુસૂદન આચાય્મ ગુજરાત કલા રંહદર

સંસકારરૂવત્મ 1962 કવિ હકશોર િરેદ ગુજરાત કલા રંહદર

બગભગત 1965 દારુ સાંગાણી શ્ી આય્મ નાટક સરાજ

પૈસાની સગાઈ 1966 દારુ સાંગાણી શ્ી આય્મ નાટક સરાજ

લક્રણ-રરેખા 1970 ભીખુભાઈ જોશી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર

િઢકણી િિુ 1971 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર કીવત્મ કલાકરેનદ્ર

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથા

· ભોજક મિઠલદાસ મત્રભુિનદાસ (જ. 20 જાન્્યુઆરી 1885; અ. 16 એમપ્રલ 1951) : રદગદશ્જન કરેલાં 

નાટકો – 34

કબીર સાબ 8 ફરેબ્ુઆરી, 1912 કવિ ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંનયાસી 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુલીન નાવયકા 12 હડસરેમબર, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અદલ ઇનસાફ 1914 ‘રનિર’ િરતરેજિાળા શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

લક્રીવિજય 16 એવપ્રલ, 1914 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ
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હકશોરવસંિ 1914 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

જ રેસલ-તોરલ 1914 કવિ પ્રભાશંકર નાયક શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશોક 1916 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી દરેિિૂતી 1916 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રા’રાંડવલક 7 હડસરેમબર, 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* છત્રવિજય 26 જૂન, 1920
‘પાગલ’, રઘુનાથ, કવિ 
રૂલાણી, અબબાસઅલી

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સતી રંજરી 1921 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજ શંભાજી હડસરેમબર, 1922 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

બાપના શ્ાપ 1923 બરનજી ન. કાબરા શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સંસારલીલા 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરેિકધર્મ (હિંદી) 1924 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

0 રવત રડર 26 ઑગસટ, 1926 શયાિકશા હફરોઝગર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

શ્ીરંત બાજીરાિ 1926
રવણલાલ ‘પાગલ’
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રા’કિાટ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સતી અંજના 24 રરે, 1928
િહરિર ‘દીિાના’, પ્રભુલાલ 
વદ્િરેદી, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

જયવસંિ રાઠોડ 15 હડસરેમબર, 1928 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

શંહકત હૃદય 1929 રરણલાલ િસંતલાલ દરેસાઈ શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

િીર જયવસંિ 9 હડસરેમબર, 1933 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

સતિાનો લોભ 17 જનયુઆરી, 1934 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

@ વિજયનાદ રાચ્મ, 1934
નૌતરકાનત 
‘સાહિતયવિલાસી’

શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

પુણયપ્રભાિ 15 એવપ્રલ, 1934 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

સુખી કરે દુ:ખી 29 રાચ્મ, 1937 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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સનરેિી કરે શત્રુ 19 સપટરેમબર, 1937 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીરપસલી 10 જૂન, 1944 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

વિિરેકાનંદ 18 ઑકટોબર, 1944 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પવતના િાંકરે 30 હડસરેમબર, 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* સિાયક હદગદશ્મકો : રોિનલાલાજી, રા. શવન, રૂળજી ખુશાલ નાયક

0 સિાયક હદગદશ્મક : રંચરેરશા પોચખાનિાળા

@ સિાયક હદગદશ્મક : રૂળજી ખુશાલ નાયક

· િકિાણા ભીિજી `મસકંદર’ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

િીર કરેસરી 1919 ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

રંગતરંગ 1919 ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

0 1944 1944 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

0 સિકારી હદગદશ્મક : બાબુરાિ રાજ રે

· િહાશંકર મિશ્વનાિ `ભનાભાઈ’ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

રિાતરા તુલસીદાસ 1917 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સતી સવિતા 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· િારિાડી મચિનલાલ અંબાલાલ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 4

અનોખો સંસાર 1951 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ

પૂજરી 1951 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ

સનરેિલતા 1952 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ

રરત નરે રરતા 1966 વચરનલાલ રારિાડી સંસકાર કલા રંહદર

· િારિાડી િતુજી : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 6

સરરશવકત 1933 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ રરેજ રેવસટક ઑપરેરા િાઉસ

િાલો નારરેરી 31 ઑકટોબર, 1935
ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી
(કવિ રિાજન)

શ્ી હિનદ નાટક સંઘ
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ટીપુ સુલતાન
31 હડસરેમબર, 1935
(કવિ રિાજન)

ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

વિવધના લરેખ 30 જનયુઆરી, 1936 નરભરેરાર ભુરાભાઈ પાંધી શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

અરરજી દીિાન 16 એવપ્રલ, 1936
ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી
અરૃતલાલ રતનજી વત્રિરેદી

શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

જીિનસંગ્ાર નિરેમબર, 1936 રંગળદાસ કરે. રાજપુરા શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

· િીર અલ્ારખા િલ્ુ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 8

જવલર જરાનો 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

સોનરેરી જળ 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

રાજયનો લોભ 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

િાઘરેર રૂળુ રાણરેક 1932 કવિ ઉતિરચંદ દોશી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

દીિાન અરરજી 1932 કવિ ઉતિરચંદ દોશી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

રુઝફરશાિ 1933 કવિ ઉતિરચંદ દોશી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

ભા કંુભાજી 1934 કવિ ઉતિરચંદ દોશી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

કાદુ રકરાણી 1935 કવિ ઉતિરચંદ દોશી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

· િીર કાસિભાઈ (જ. 1906; અ. 28 ઑકટોબર 1969) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 49

* િલભીપવત 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ 25 ઑગસટ, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર ભૂષણ 15 રાચ્મ, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભરરાજ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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આય્મ અબળા 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ 10 નિરેમબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય 29 ઑગસટ, 1936 કવિ હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયપ્રભાત 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દૈિી સંકરેત 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્,

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

એક જ આશા 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

સાચો સુકાની 26 ફરેબ્ુઆરી, 1948 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

ગોપીનાથ 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

લગ્નરંડપ યાનરે 1951 અંબાલાલ પંહડત શ્ી વિજય નાટક સરાજ 

સંસારસાથી (રા. કાસરભાઈ રીર)

ઉઘાડી આંખરે 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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શ્ીચરણરે 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા જશરાજ 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ 26 ઑગસટ, 1955 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્િણકુરાર 21 ફરેબ્ુઆરી, 1957 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસકારલક્રી 27 ફરેબ્ુઆરી, 1958 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુખના સાથી 31 જનયુઆરી, 1960 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિરંહદર 18 જનયુઆરી, 1961 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાના િારસ 1961 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાયા નરે રરતા 1963 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિપનદ્રટિા 27 હડસરેમબર, 1963 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધ આંખનાં 
અજિાળાં

1965 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પરભિની પ્રીત 1965 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિાયક હદગદશ્મક : કવિ જી. એ. િૈરાટી
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કાસરભાઈ રીર રવણશંકર પોપટલાલ ‘િળિદકર’

· િોહનલાલા (જ. 1885; અ. 20 જાન્્યુઆરી 1938, િુંબઈ) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 4

વપતૃભકત પ્રભાકર 1914 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સાગર-સહરતા 1914 રારનારાયણ રોિનલાલ પાઠક શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

બોલતા િંસ (હિંદી) 1928 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાંઝા શ્ી સરોજ નાટક સરાજ

સર િસંતકુરાર 15 ફરેબ્ુઆરી, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરોજ નાટક સરાજ

કવિ નારણદાસ રોતીરાર

· રાિળ ઉમિ્યાશંકર રાિચંદ્ર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 5

બિાદુર કાલાજી જનયુઆરી, 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 ચંપક ચતુહરકા 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 સદરેિંત સાિળીંગા 1897 ગોકુળજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 ટરેકીલી સુંદરબા જૂન, 1898 ઉવરયાશંકર રાિળ, શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રયાશંકર આચાય્મ

0 િસંતરાવલની 1900 ઉવરયાશંકર રાિળ, શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રયાશંકર આચાય્મ

0 સિાયક હદગદશ્મક : રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ
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· રાિળ છગનલાલ મશિશંકર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 9

0 અરરસત્ર એવપ્રલ, 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 રાધાકૃષ્ણ સપટરેમબર, 1905 ઉવરયાશંકર રાિળ, શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રયાશંકર આચાય્મ

0 સોબતરે અસર ઉફદે 1907 રુનશી અરીરબરેગ વરરઝાં શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

0 તુકારાર નિરેમબર, 1907 નથુરાર સુંદરજી શુકલ, શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કવિ કરેશિલાલ શારજી બારોટ

0 રીરઝા શયદા (ઉદૂ્મ) 1908 રુનશી અરરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 ભરતભદ્રા 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 નરવસંિ રિરેતો 
(હિંદી)

1910 બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અલોપ રતન 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* સૂય્મ સરોજ 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 સિાયક હદગદશ્મક : રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

* નાટ્યલરેખન ઉપરાંત સંગીત-હદગદશ્મન

· રાિળ ત્રંબકલાલ રાિચંદ્ર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 4

ભવકતવિજય 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

સુરરેખાિરણ 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

વબલિરંગળ ઉફદે 
સુરદાસ

1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નાગરભકત
16 ઑકટો., 
1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ
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· િકીલ શંભુપ્રસાદ દ્યાશંકર : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

વિવધનો િાંક 19 એવપ્રલ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· િિા્જ સંજ્ય ‘અંગાર’ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 7

િિુ ગરતી નથી 1985 જયંત ભટ્ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

કંકુનો રંગ કાળો 1986 સંજય િરા્મ ‘અંગાર’ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

ઢોલારારુ 1986 પ્રકાશ દાણી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

જ રેિી સાસુ તરેિી િિુ 1987 ભીખુભાઈ જોશી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

વપયુ ગયો પરદરેશ 1987 સંજય િરા્મ ‘અંગાર’ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

રહિયરની ચૂંદડી 1987 પ્રકાશ દાણી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

િરેર કરે િાસના 1988 ભીખુભાઈ જોશી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

· શાહ નંદલાલ નકુભાઈ (જ. 1915; અ. ) રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 7

* સિા રૂવપયો 14 ઑગસટ, 1943 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

0 સરરુખતયાર 13 ઑકટોબર, 1945 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

0 સગાંવિાલાં 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

0 કુલીન કનયા 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

@ સાધિી રીરાં 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

@ સુખી સંસાર 29 સપટરેમબર, 1948 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

0 િિુરાણી 22 જનયુઆરી, 1949 કથા : નંદલાલ નકુભાઈ શાિ, શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નાટ્યરૂપ : કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર

* સિાયક હદગદશ્મક : રા. શવન, રૂળજી ખુશાલ નાયક

0 સિાયક હદગદશ્મક : રૂળજી ખુશાલ નાયક

@ સિાયક હદગદશ્મક : રા. શવન
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· શાહ િૂલચંદ ઝિેરચંદ (જ. 1879; િાચ્જ 1954) : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 2

રુદ્રાપ્રતાપ ઑકટોબર, 1914 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી 10 સપટરેમબર, 1917 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· સાંગાણી ચંદ્રકાન્ત : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 3

જનરાં આિજો 1962 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

પાનરેતર 30 રરે, 1963 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

પટરાણી જૂન, 1964 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

· હળિદકર િમણશંકર પોપટલાલ : રદગદશ્જન કરેલાં નાટકો – 14

રવતચંદ 1910 પ્રાણલાલ છગનલાલ વત્રિરેદી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રવતરંભા 1911 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

જવલર રૂભદ્ર 12 જૂન, અરૃતલાલ પ્રરેરજી ‘બોટાદકર’ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

શાવનતકર 1914 એર. ડી. કોઠારી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ચંદ્રશરેખર 1914 ઑવલયા જોશી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ભકતપ્રતાપ 1915 રવણશંકર પોપટલાલ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતી અનસૂયા 1915 રવણશંકર પોપટલાલ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સરલાદરેિી 1915 રવણલાલ ‘પાગલ’ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

કંુજવિિારી 1917 રવણશંકર પોપટલાલ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રિાભારત 1917 રવણશંકર પોપટલાલ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નળ-દરયંતી 1918 રવણશંકર પોપટલાલ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રરણતારા 1919 રવણશંકર પોપટલાલ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પુષ્પિીણા 1919 િકીલ ઓધિજી, રણછોડ ઠક્રુ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ઉિ્મશી 1920 રવણશંકર પોપટલાલ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

l
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રદગદશ્જકો – 2

રદગદશ્જક નાટક રજૂઆત ભજિનાર સંસિા

અબદુલ રિરેરાન કાબુલી રૃગજળ 1945 શ્ી નિયુગ નાટક સરાજ

અલીદાદન રિારાટિ ્રનો રિારથી 1921 શ્ી નિયુગ નૈવતક નાટક સરાજ

ઓઝા અરૃતલાલ રિાદરેિ બુધિદરેિ 1914 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

શૃંગી ઋવષ 1915 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ઓઝા પ્રતાપ સાચી જનરેતા 25 જનયુઆરી 1965 સરાજસરેિા કલાકરેનદ્ર

ઓઝા ભાનુશંકર સતી અનસૂયા 1908 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

કંસિધ 1909 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સુકનયા સાવિત્રી 1910 રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

કંથાહરયા બબ્ુપ્રસાદ રુવકરણીિરણ 26 જુલાઈ 1919 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોિનલાલ સાધુ કરે શયતાન ? 30 એવપ્રલ 1921 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ બ્ાંચ

કરેકી અડાજવણયા ગિ્મખંડન 1928 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

લગ્નબંધન 1929 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ખરસાણી પી. રારી ઘરિાળી 1964 ગુજ ્મર રાટિ ્રીય કલારંહદર

ખુશાલ કંુિરજી (‘હદલરેર’) ગયબી ઇનસાફ 1926 શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક નાટક રંડળી

ગઢિી કનુભાઈ િાલો નારરેરી શ્ી પ્રિીણ નટકલા રંડળ

પાનરેતરનો રંગ શ્ી પ્રિીણ નટકલા રંડળ

િીર ઘરેલાશા શ્ી પ્રિીણ નટકલા રંડળ

ગુલાર સાબીર સરપ્મણ 1965 શ્ી ભરત નાટ્યરંહદર (રુંબઈ)

ઘોરી એચ. એફ. વિનાશપંથરે 18 ઑકટોબર 1965 વિજય નાટ્યકલા રંહદર (રુંબઈ)

વચતિવલયા હિંરત રાતરે િિરેલા આિજો 2 એવપ્રલ 1965 શ્ી િીરુ નાટક સરાજ (રુંબઈ)

ચૂનીલાલ ઓઘડ દ્રૌપદી દાસતિ 1910 શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

ગૌરી ગુપ્ત 1910 શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

ચૂનીલાલ બાપુલાલ (રાસતર) વસધિ સતયરેનદ્ર 1917 શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

જગનિાથ ગણરેશલાલ
(‘ખૂબસૂરત બલા’)

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર 1916 શ્ી વિજયનૌતર નાટક સરાજ

જટાશંકર (‘કૉવરક’) તલિારની ધારરે 1 જુલાઈ 1935 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
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જની અરૃત જટાશંકર પારસરવણ હડસરેમબર 1962 પંકજ (રુંબઈ)

જોશી વચરનલાલ રનપંખીનરે રાળો 1 રરે 1967 જય જિાન વથયરેટસ્મ

ભીખાલાલ (કવિ
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા)

સરજણના સથિારરે 1968 સરોજ નાટ્ય વથયરેટસ્મ

જોશી િરેણીશંકર ડાહ્ાભાઈ હદવય લક્રી 1924 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ બ્ાંચ

દતિ વિજય સૌભાગયકંકણ 1965 ઉદય વથયરેટસ્મ (રુંબઈ)

દાણી પ્રકાશ િિુનરે િોટ આપો 1983 શ્ી નિરંગ કલા રંહદર

દરેસાઈ પ્રફુલ (નાટ્યલરેખક) લાડકિાયો 17 જૂન 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પારકી જણી 1 રરે 1965 રીરાં કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ)

નાયક ઈશ્વરલાલ સમ્ાટ જનરરેજય 1946 પૂના ગુજરાતી નાટક સરાજ

નાયક કરેશિલાલ રાનચંદ

     

અધૂરી િઠ
(‘ખાકી પૂતલા’)

29 નિરેમબર 1944 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

નાયક ખોડીદાસ વગરધર ભણરેલો ખૂની 13 ફરેબ્ુઆરી 1971 શ્ી વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ)

નાયક ગોવિંદરાર રોતીરાર રનિર રરેના 1912 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રિાશ્વરેતા કાદમબરી 17 જૂન 1912 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

નાયક ચૂનીલાલ રનસુખ રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર 1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

નાયક છોટ ુ‘તોરલ’ વસંિસંતાન 1931 શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક સરાજ

નાયક ભલજી રોતીરાર સીરોિી સરશરેર 28 રરે 1938 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ (બ્ાંચ)

નાયક ભોગીલાલ (‘કૉવરક’) 
િિુના િાંકરે

ઑગસટ 1944 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

નાયક લલુભાઈ રૂળચંદ િીરવિજય 1904 હફવનકસ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નાયક િસંત િાથીરાર અવગ્નપરીક્ષા 1964 શ્ી લક્રીકાંત કલા રંહદર

નાયક વશિલાલ વગરધર
(‘કૉવરક’)

િસતરરેળાપ 9 સપટરેમબર 1948 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નાયક સૂરજરાર
(સપરેવશયલ ‘સુંદરી’)

કર્મિીર પ્રતાપ 22 નિરેમબર 1944 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

પટરેલ રાજુ એ ગઈ કયાં ? 1963 ગુજ ્મર રાટિ ્રીય કલા રંહદર

પંહડત બકુલરેશ સંતાન જનયુઆરી 1979 શ્ી છોટ ુવથયરેટસ્મ (રુંબઈ)

પંડ્ા રરણલાલ પ્રીતના પારખાં 11 હડસરેમબર 1975 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ખીરજીભાઈ સોિાગ વસંદૂર 14 જુલાઈ 1979 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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રાબાપ 25 રાચ્મ 1978 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પ્રતાપ (‘પાગલ’) અબળાનાં આંસુ 1960 શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

બાદશાિ વચરનલાલ રિારાટિ ્ર કરેસરી 16 ઑકટોબર 1933 શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

બારોટ કનુભાઈ ભાદરના કાંઠ રે 4 જનયુઆરી 1966 શ્ી ચંદ્રકલા વનકરેતન (રુંબઈ)

ભૈયાજી લક્રણવસંિજી જોિરરે  શરશરેર (ઉદૂ્મ) 1914 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ભોજક દલસુખરાર ટી. રાબાપ 2 ઑકટોબર 1970 રોિન કલા રંડળ

ભોજક શાવનતલાલ કયાં સુધી ? 1932 શ્ી રિાિીર નાટક રંડળી

ઇચછારાર અનાથનાં આંસુ 1932 શ્ી રિાિીર નાટક રંડળી

રવણલાલ ભૂદર િહરશ્ંદ્ર (હિંદી) 1919 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ બ્ાંચ

રિરેતા વબપીન ઘરેરબરેઠા ગંગા 1963 નટરાજ કલાકરેનદ્ર

રાંગવલયા વબરલ આતરનાં આંસુ 1 જનયુઆરી 1968 રંગ રસના (રુંબઈ)

સેંથીએ વસંદૂર ભયયો 9 એવપ્રલ 1968 નટરાજ નાટ્યરંચ (રુંબઈ)

રીર દાદુભાઈ રીઠાભાઈ િીર કરેસરી 1919 શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

રંગતરંગ 1919 શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

રરેિાિાળા દોરાબજી 
એદલજી

દરેશભવકત 18 રરે 1921 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજ રે બાબુરાિ 1944 17 રરે 1944 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

રાજ રે બાબુરાિ ભીરજી
‘વસકંદર’

શ્ી 31 ઑગસટ 1944 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

રાણી ઇંદુરતી ભગિાનદાસ ભાદર તારાં િિરેતાં પાણી શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

વયાસ રારલાલ (‘અવધકારી’) વિશ્વધર્મ 1945 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સાંગાણી દારુ (નાટ્યલરેખક) ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું 20 ઑકટોબર 1955 શ્ી જનતા નાટક સરાજ (અરદાિાદ)

વસનોર રતનશા અરબકા વસતારા 
(હિંદી)

1932 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરેિક, િહરિર પુરુષોતિર
(‘દીિાના’)

સૌંદય્મવિજય 1913 શ્ી સૌંદય્મવિજય નાટક સરાજ
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4

અમભનેતાઓ;

નાટકનું નાિ ભૂમિકા પ્રિિ રજૂઆત લેખક નાટકિંડળી

· અબદુલ શકુર

ભિના ફરેરા કીવત્મપ્રસાદ 19 રરે, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

નારીહૃદય વનરંજન 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આપણં ઘર પૃથિી શવશકાનત 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસતરરેળાપ અરલદાર 9 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કહરયાિર જયસુખ 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· અિકાલાલ

ભાગયોદય સુરતન 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ ખીલજી 1920 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ નરાધર 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? િનરાળી 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી
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જયવસંિ રાઠોડ રાનવસંિ 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ સૂરજરલ 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

· અલી દાદનભાઈ (જ. 1900, પામલતાણા, મજ. ભાિનગર; અ. 3 િાચ્જ 1965)

ભૂલનો ભોગ લાલુ 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

પૃથિીરાજ ચૌિાણ રરેરુભા 29 એવપ્રલ, 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

લગ્નબંધન અરવિંદ 1929 કવિ જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રણગજ ્મના દરેિજી દાદા
10 ઑકટોબર, 
1929

કવિ પરરાનંદ 
ત્રાપજકર

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરુદ્રગુપ્ત કરેતુકુરાર 4 ફરેબ્ુઆરી, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િંસાકુરારી દુલારાર
24 ઑકટોબર, 
1940

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

પરરભકત 
પ્રિલાદ

યજ્દરેિ
26 ઑકટોબર, 
1944

બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે જીિરાર
20 જનયુઆરી, 
1945

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા સોરનાથ 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય કલયાણદાસ 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આપણં ઘર પૃથિી ચંદ્રકાનત 31 ઑગસટ, 1946 િસંત એચ. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સાધિી રીરાં જગનિાથ 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

અલી દાદન

13 િષ્મની િયરે રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં 
રૂ. 2 રાવસક પગારથી શરૂઆત. કૃષ્ણ નાટક કંપનીરાં રૂ. 15 પગારથી રહ્ા. શ્ી 
િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ, શ્ી હિંદ નાટક સરાજ, શ્ી રણવજત નાટક 
સરાજ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં વિવિધ ભૂવરકા ભજિી. અવભનય બદલ 
પાહરતોવષક રરેળવયાં.

ઇમપીહરયલ હફલર કંપનીના ‘ઘરજરાઈ’, ‘રિારાયા’, ‘રુંબઈની વબલાડી’, 
‘લયલો વનિાર’, ‘અક્લના બારદાન’; સરોજ રૂિીટોનના ‘શાિ બિરેરાર’; અનરે 
િાહડયા રૂિીટોનના ‘કાલા ગુલાબ’ ચલવચત્રરાં તરેરણરે િાસયરસની ભૂવરકા ભજિી 
િતી. િાસયરસના ઉતિર કોહટના અવભનરેતા તરીકરે ખયાવત પારરેલા. 1952રાં રંગરંચ 

પરથી ક્ષરેત્રસંનયાસ લીધો.

અલી દાદનના પુત્ર કુરાર (દાઉદ) પણ કુશળ અવભનરેતા િતા.
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· અશરિખાન િુનિાિરખાન (જ. 1893, ઇંદોર; અ. 1962, અિદાિાદ)

બ્હ્મતનૈયા પોકળવસંિ 1921 જયકૃષ્ણ નથુરાર શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

દારાજી સંતુ 1921
ચત્રભુજ ભીરજી 
વત્રિરેદી

શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

રાલિપવત રુંજરાજ 1924 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પૃથિીરાજ પૃથિીરાજ 29 એવપ્રલ, 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

વસરાજુદ્ૌલા વસરાજ 1926 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રાલિવિજય વસધિરાજ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ વિલાસ 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર િનરેરાજ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર ભૂષણ અરોઘિષ્મ 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સજ્જન કોણ ? હકરીટકુરાર 16 જુલાઈ, 1936 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અક્ષયરાજ અક્ષયરાજ 29 જનયુઆરી, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

કલંહકત કોણ ? રરરેશ 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવય પંથરે ? ભાનુવરત્ર 27 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભિના ફરેરા રનોિર 19 રરે, 1945 દારોદર સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ રસતરાર 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસકારરૂવત્મ ધનંજય એવપ્રલ, 1962 કવિ હકશોર િરેદ ગુજરાત કલારંહદર

ભવય ભાિના રાઘુ 1962 રધુસૂદન આચાય્મ ગુજરાત કલારંહદર

મિશેષ મિગત :

1905રાં વશિશંકર રારચંદ્ર રાિળની શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક સરાજરાં નરેપથયરાંથી રધુર કંઠરે 

ગાિા બદલ એરનરે દર પ્રયોગરે 2 પૈસા રળતા. 1905રાં ‘પારસી નાટક રંડળી’રાં જોડાયા. નાટ્યકાર પંહડત 

નારાયણપ્રસાદ ‘બરેતાબ’ અનરે અરૃત કરેશિ નાયક પાસરેથી નાટ્યકલાનું વશક્ષણ લીધું. દાદાભાઈ ઠુઠંીની સંસથારાં 

5 િષ્મ રહ્ા તયાં તખતાની વિશરેષ તાલીર એરની પાસરેથી રરેળિી. 1914રાં બાબુ નાનકચંદની ‘આલફ્રેડ’ કંપનીરાં 

અલપ સરય રહ્ા પછી કાિસજી ખટાઉની નાટ્યસંસથારાં રૂ. 50ના પગારથી જોડાયા.
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અશરફખાન

હિંરત રીર (‘દ્રૌપદી’) અનરે દાદુજી રીરની શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક 
સરાજના હિંરતભાઈએ અશરફખાનનરે કરાંચીરાં બોલાવયા અનરે એરનરે 
શુધિ ગુજરાતી બોલતાં શીખવયું અનરે આ રીતરે ગુજરાતી રંગરંચ પર 
એરની કારહકદથીની શરૂઆત થઈ. આ સંસથારાં કવિ પ્રભુલાલ વદ્િરેદી અનરે 
રૂળચંદ ‘રારા’એ અશરફખાનની ‘દારાજી’રાં ‘સંતુ’ની ભૂવરકા જોઈ િતી 
અનરે તરેઓ પ્રભાવિત થયા િતા. આથી ‘રાલિપવત’રાં ‘રુંજ’ની ભૂવરકા 
રાટરે અશરફખાન યોગય જણાતાં ‘લક્રીકાંત’રાં તરેરનરે બોલાિી ‘રંુજ’ની 
ભૂવરકાની ભાષા રાટરે રૂળચંદ ‘રારા’એ ખૂબ જ રિરેનત લઈ તરેરનરે તૈયાર 
કયા્મ. 1924રાં ‘રાલિપવત’ નાટક ભજિાયું અનરે લોકવપ્રય બનયું. 1925રાં 
‘પૃથિીરાજ’રાં પૃથિીરાજના પાત્રરાં અનરે 1926રાં ‘વસરાજુદ્ૌલા’રાં 
વસરાજના પાત્રરાં પ્રશંસા પામયા. એરનાં ગીતોનો અનરેક િખત ‘િનસ 
રૉર’ થતો. ‘હૃદયના શુધિ પ્રરેરીનરે વનગરનાં જ્ાન ઓછાં છરે’ એ ગીતનો 18 
િનસ રૉર થયા િતા અનરે તરે લોકજીભરે ચઢું િતું.

એરની સાથરે રુખય સ્તીપાત્રો ભજિનારાઓરાં રાસટર વત્રકર (‘સુરવભ’), રાણી પ્રરેરલતા, સરસિતીબાઈ, 
શાનતા આપટરે, શયારાબાઈ, રુનિીબાઈ, કરળાબાઈ કણા્મટકી, વશિલાલ (‘િોથલ’), નાનજી (‘રીનળ’) િગરેરરે  િતાં.

નાની નાટ્યસંસથાઓ આવથ્મક રુશકરેલીરાં િોય તયારરે  રિરેરાન-કલાકાર તરીકરે અશરફખાનનરે બોલાિરે. 
‘રાલિપવત’, ‘પૃથિીરાજ’, ‘વસરાજુદ્ૌલા’રાં ભૂવરકા ભજિી નાની નાટ્યસંસથાઓનરે નાણાકીય લાભ કરાિી આપરે.

1962રાં અરદાિાદરાં પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા ‘ગુજરાત કલારંહદર’ શરૂ કરી. સૌરાટિ ્રની સફરરે  
સંસથા ગઈ. એરની સુરધુર ગાયકી બદલ અનરેક પુરસકાર પ્રાપ્ત થયા િતા. વબનગુજરાતી િોિા છતાં નાટકરાં 
શુધિ ગુજરાતી બોલી શકતા. તરેરણરે ધાવર્મક જ્ાન ગુલાર સરિરસાિરેબ પાસરે પ્રાપ્ત કયુું િતું. કસરત અનરે પાનનો 
શોખ િતો. એરનરે ઘરેર દરરોજ ગરીબો-ફકીરોનરે જરાડ્ા પછી ભોજન લરેતા. એરના પુત્ર સદાઅતખાનરે પણ 
સંગીતક્ષરેત્રરે પ્રદાન કયુું છરે.

ચલવચત્રક્ષરેત્રરે ‘અજવરલ’, ‘રૂપ બસંત’, ‘રાલતીરાધિ’, ‘રોટી’, ‘ચાંદચકોરી’ વચત્રોરાં ચહરત્ર-અવભનરેતા 
તરીકરે અવભનય આપયો. સિભાિરે વનરવભરાની, દયાળુ, પરોપકારી, રૃદુભાષી અનરે વરલનસાર િતા.

‘રાલિપવત’ નાટકરાં ‘રુંજ’ની ભૂવરકા 2500રી િખત રુંબઈરાં ભજિી અનરે બધી રળીનરે 2700થી િધુ 
િખત ભજિી િતી.

આય્મનૈવતક નાટક સરાજની આવથ્મક વસથવત સારી ન િતી, તયારરે  અશરફખાનરે ‘રાલિપવત’, ‘વસરાજુદ્ૌલા’, 
‘સજ્જન કોણ ?’ િગરેરરે  નાટકોરાં ભૂવરકા કરી સંસથાનરે નાણાકીય લાભ કરાવયો િતો.

એરનું રાટિ ્રીય ઍિૉડ્મ િડરે સનરાન કરિારાં આવયું િતું. 1962રાં અિસાન થિાથી અરદાિાદરાં દાણીલીરડા 
વિસતારરાં ગંજ શિીદ કબ્સતાનરાં એરનરે દફનાિિારાં આવયા િતા.

· અંબાશંકર દલસુખ (જ. –; અ. નિેમબર 1937)

િસંતિીણા સુંદરદાસ 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ શતધનિા 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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રણસંગ્ાર ગોવિંદગીર 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ રાઘિજી 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય ભીરજી 29 ઑગસટ, 1936 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જુનુ 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ રાયચંદ 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

નિરેમબર 1937રાં બીરારીથી કંટાળીનરે ચોથરે રાળથી પડીનરે જીિનનો અંત આણયો.

· આચા્ય્જ ગોપાળજી જગજીિન

શ્ી ભવકત-વિજય લક્રી 1909 કવિ નાથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

સુરરેખાિરણ સુભદ્રા 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

નાગરભકત કંુિરબાઈ
16 ઑકટો, 
1909 

કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

સિારીભકત સારંત 
યાનરે િીર દુગા્મદાસ

રિારાયા 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-
અવગ્નવરત્ર

ધાહરણી 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સ્તી-ભૂવરકા ભજિનાર કુશળ અવભનરેતા.

· આચા્ય્જ પ્રાણશંકર િોરારજી (`જ્યોતસના’)

યોગકનયા કાનતા 1911 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

રનિર-રરેના રરેના 1912 દુલ્મભરાર જટાશંકર રાિળ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

અવજતવસંિ નિી 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાગર-સહરતા વપ્રયદરેિી પાઠક 1914 રારનારાયણ રોિનલાલ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અનંગ-પમિા સુશીલા 25 હડસરે., 1915 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ
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રાજભવકત રુહદ્રકાદરેિી
10 ફરેબ્ુઆરી, 
1916

ગોપાળજી કલયાણજી 
દરેલિાડાકર 

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

બવલરાજ રતનરાલા અંદાજ રે 1920 કવિ જી. એ. િૈરાટી
શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક 
રંડળી

સોરઠપવત કાનતા પ્રણારી 1926 રારજીભાઈ નાગરદાસ
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

ભાવિપ્રાબલય િરેરલતા
રૂળજી આશારાર
રઘુનાથ બ્હ્મભટ

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક 
રંડળી

સર િસંતકુરાર જયોતસના 11 રરે, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરોજ નાટક સરાજ

* ડોલતી દુવનયા વપ્રયદરેિી
20 ઑગસટ, 
1929

રારનારાયણ રોિનલાલ 
પાઠક

શ્ી સરોજ નાટક સરાજ

* ‘સાગર-સહરતા’નું નિસંસકરણ.

મિશેષ મિગત :

રોિનલાલાજી સાથરે રુખય સ્તીપાત્રો ભજવયાં. 1914રાં જૂનાં નાટકો પૈકી ‘સંત વિજય’રાં સુરદાસ–
રોિનલાલા અનરે વચંતારવણ – પ્રાણશંકર આચાય્મ, ‘કૃષ્ણ જયંતી’રાં કૃષ્ણ – રોિનલાલાજી અનરે રીરાં – 
પ્રાણશંકર આચાય્મ, ‘સર િસંતકુરાર’રાં િસંતકુરાર – રોિનલાલાજી અનરે જયોતસના – પ્રાણશંકર આચાય્મ 
એ પ્રરાણરે ભૂવરકાઓ ભજિી. 1930રાં પોતાની સંસથા શ્ી આય્મવિજય નાટક સરાજ કરી િતી. તરેઓ સ્તીપાત્ર 
ભજિનાર નારાંહકત નટ િતા.

· આચા્ય્જ િ્યાશંકર જશેંકર

બિાદુર કલાજી નિાબ
જનયુઆરી, 
1897

વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ચંપક ચાતુહરકા િજૂહરયો 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સતી સોન યાનરે 
િલારણ જ રેઠિો

પંહડત 1897
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િહરશ્ંદ્ર વિશ્વાવરત્ર 1897
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સદરેિંત સાિળીંગા શાવલિાિન 1897 ગોકુલજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ગોપીચંદ ગોરખનાથ 1897 રોતીલાલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા રાયરલ જૂન, 1898
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર 
રાિળ, રયાશંકર 
જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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િસંતરાવલની રનોજપાલ 1900
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર 
રાિળ, રયાશંકર 
જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુરકરળા જોરાિરવસંિ 1902
રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર 
(સપ્તાંકી)

રદનવસંિ
એવપ્રલ, 
1903

દોલતરાર કૃપાશંકર 
પંડ્ા

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ કંસ
સપટરેમબર, 
1905

ઉવરયાશંકર રાિળ 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર ઉફદે 
જુલરરે  પીદર (ઉદૂ્મ)

રદાંધવસંિ 1907
રુનશી અરીરબરેગ 
રીરઝા

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

તુકારાર વિતંડાિાદ
નિરેમબર, 
1907

કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ, કવિ કરેશિલાલ, 
શારજી બારોટ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

વરઝા્મ શયદા (ઉદૂ્મ) નિાબ 1908 રુનશી અરીરબરેગ ઝા્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરતભદ્રા નિારવસંિ 1909
રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો 
(હિંદી)

રદન રિરેતા 1910
બાિા નૂરરિંરદ 
(બાંટિા)

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

ઉતિર કલાકારની સાથોસાથ કુશળ હદગદશ્મક. 1986 પિરેલાં શ્ી િાંકાનરેર નિીન આયયોદય નાટક કંપનીના 
રુખય અવભનરેતા.

· ઇબ્ાહીિ (જાિનગર)

સુિણ્મપ્રભાત રીરખાન
16 જનયુઆરી, 
1941

િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

નરવસંિ ભગત રાંડવલક 1941 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

આશા યાનરે યુિાન શયારરાિ 25 જુલાઈ, 1942 રંગળદાસ કુબરેરદાસ રાજપુરા શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

લિકુશ િાલરીહક ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

શરેણી વિજણંદ રરેઘાણંદ 20 જૂન, 1947 િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

· ઈશ્વરલાલ

સરદારબા રિરેરતખાં 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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ઉરાદરેિડી સારંતવસંિ 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય સરેનાપવત 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી રાયવસંિ 3 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ કણ્મવસંિ 2 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર દીિાન 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરળા અલાઉદ્ીન 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા િવસષ્ઠ
26 ઑકટોબર, 
1905

છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિત-ગીતા ગોવિંદવસંિ 6 સપટરેમબર, 1906 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી ભીષ્ર 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભદ્રાયુ ઋષભદરેિ 25 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી સુબાિુ 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ઉદેશી તેરમસંહ (જ. 17 િે 1916, િુંબઈ; અ. 2001)

શૈશિથી જ કલા પ્રતયરે લગાિ. કચછરાં અંદાજ રે 1945રાં શ્ી નિયુગ નાટક સરાજ શરૂ કરી અનરે પોતાનું 

લખરેલું નાટક ‘રૃગજળ’ રજૂ કયુું એરાં ‘વિનાયક’નું રુખય પાત્ર પણ ભજવયું. ગુજરાત નાટક સરાજ રે ‘શરાબી’ અનરે 

‘જગૃવત’ નાટકો ભજવયાં; અગાઉનાં અનય ગુજરાતી નાટકોરાં રુખય નાયકની ભૂવરકારાં પણ અવભનય આપયો.

1963રાં રુંબઈરાં ‘રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ’ સંસથા શરૂ કરી. એરનું લખરેલું નાટક ‘સો ટચનું સોનું’ રુંબઈરાં 

રજૂ કયુું અનરે એરાં છગનલાલ અનરે પોપટલાલ શરેઠની બરેિડી ભૂવરકા ભજિી. નાટકના હદગદશ્મક સોરાબજી 

કરેરાિાલા િતા. નાટકરાં તરેરણરે ઉરદા અવભનય આપયો. ગુજરાતનાં રોટાં શિરેરોરાં આ નાટક અનરેરી સફળતાથી 

ભજિાયું. એના 1217 પ્રયોગો થયા િતા. આ નાટકરાં વબનદુનું રુખય સ્તીપાત્ર રાવધકારાણીએ ભજવયું િતું.

તરેરવસંિ ઉદરેશી

1966રાં ‘િીરા-રાણરેક’ લખયું નરે ભજવયું અનરે એરાં ‘રાણરેક’નું પાત્ર 
કુશળતાથી ભજવયું. 1967રાં ઉદૂ્મ નાટક ‘શરીકરે િયાત’ ભજવયું. બંનરે નાટકો 
સફળ નીિડ્ાં.

1965રાં ગુજરાતી વચત્ર ‘છોગાળા છગનલાલનો િરઘોડો’ વચત્ર તૈયાર 
કયુું અનરે રુખય પાત્ર ભજવયું. એરની ઉનિવતરાં રશિૂર અવભનરેત્રી િીરાબાઈ 
અનરે વબવપન રિરેતાનો ફાળો અગતયનો િતો.

ગ્ારોફોન કંપનીએ એરનાં લખરેલાં ગીતો અનરે નાટકોની રરેકડ્મ ઉતારી 
િતી. વિવિધ સાપ્તાહિકોરાં અનરે સારવયકોરાં સિતંત્રીની ફરજ પણ બજિી. 
એરનરે કલાજગતરાં રાસતર શંભુના નારથી ઓળખિારાં આિરે છરે.

રંગભૂવરના પાકા રંગરે રંગાયરેલ કુશળ અવભનરેતા. થોડા સરય પિરેલાં 
એરનું અિસાન થયું.
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· ઉપાધ્યા્ય િાણેકલાલ પ્રભાશંકર

ચંદ્રભાગા ગગલી 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા રદના 17 હડસરેમબર, 1910 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા િનરાળા 1911 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રિાશ્વરેતા 
કાદમબરી

કાદમબરી 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાયા રોહિની િષ્મદરેિી 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ િસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સાગર-
સહરતા

સહરતા 1914
રારનારાયણ 
રોિનલાલ પાઠક

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અનંગપમિા રંદાહકની 25 હડસરે., 1915 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સ્તી-ભૂવરકા ભજિનાર કીવત્મિંત કલાકાર.

· ઉપાધ્યા્ય મશિલાલ હરરિલ્ભ (`હોિલ’) (જ. 1 જાન્્યુઆરી 1901, મસધિપુર, ઉ.ગુ.; અ. 31 જુલાઈ 

1980, મસધિપુર, ઉ.ગુ.)

સિારીભકત સારંત 
યાનરે િીર દુગા્મદાસ

હદલીપવસંિ 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર િીરા 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

િીર િમરીર રંભા 1922 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત િરેલન 1922 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

પોરસ-વસકંદર ઇવનદરા 1923 કવિ જી. એ. િૈરાટી
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

રારાયણ સીતા 1923 કવિ જી. એ. િૈરાટી
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

અનારકલી અનારકલી 1925 પરરાનંદ ત્રાપજકર
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

િીર અવભરનયુ ઉતિરા 1925
અનુિાદ : અંબાશંકર 
જ રેશંકર ભટ્

પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

દરેિી િોથલ િોથલ 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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વિજયધિજ જયોવતર્મયી 1926
િલભદાસ 
િાઘજીભાઈ પટરેલ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભપવત કલયાણી 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરિાક સંયુકતા 1927 પરરાનંદ ત્રાપજકર
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

રિાતરા ભીષ્ર અંબા 1928 પરરાનંદ ત્રાપજકર
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

સંસારવચત્ર ચપલા 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

રુરારબાજી િરેરલતિા 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

રાિબિાદુર સુશીલા 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક 
કંપની

ચરેતનયુગ ઉિ્મશી
25 જૂન, 
1930

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ શારદા
2 ફરેબ્ુઆરી, 
1933

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આશા યાનરે યુિાન કરેતકી
25 જુલાઈ, 
1942

રંગળદાસ કુબરેરદાસ 
રાજપુરા

પ્રભાત કલારંડળ

કુળની લાજ રજની
9 નિરેમબર, 
1942

દારોદર સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

અલખ વનરંજન યાનરે 
ભતૃ્મિહર

ચંદા
13 એવપ્રલ, 
1948

િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ વલવરટરેડ

મિશેષ મિગત :

િતન વસધિપુર. વપતા ઝિરેરી િતા. બાલયકાળરાં રાતા-વપતાનું અિસાન થિાથી અનાથ બની ગયા. રાત્ર 9 
િષ્મની િયરે રુંબઈરાં ‘રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી’રાં અવભનયની શરૂઆત કરી. વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં 
નાટકોરાં સ્તીપાત્રો ભજવયાં.

1926રાં િરગોવિંદદાસ જ રેઠાભાઈ શાિની શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા. અિીં કવિ અંબાશંકર 
િહરશંકર ઉપાધયાયના ‘દરેિી િોથલ’રાં ‘િોથલ’ની ભૂવરકા ખૂબ કુશળતાપૂિ્મક ભજિિાથી તરેઓ ‘િોથલ’ના નારરે 
નારાંહકત બનયા.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે 1 જૂન, 1933ના રોજ વશિલાલ ‘િોથલ’ની કલાની કદર રૂપરે ‘િલભીપવત’ નાટકની 
લાભરાવત્ર યોજીનરે રૂ. 2000ની થરેલી, 3 સુિણ્મચંદ્રકો, 2 સોનાની બંગડી, એક ચાંદીની ફૂલદાની, એક ચાંદીનો 
પયાલો, સનરાન રૂપરે તરેરનરે આપિારાં આવયાં.
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1946રાં વશિલાલ બીરારીના વબછાનરે પટકાયા. ઇલાજ કરિા રાટરે ઉતિરલક્રીબિરેનરે તરેરનરે રુંબઈ બોલાવયા. 
સારિાર પછી સિાસથય બરાબર થયું. કવિ જી. એ. િૈરાટીનું જૂનું નાટક ‘વિવધના ખરેલ’રાં વનર્મળા શરેઠાણીના પાત્રનરે 
45 િષ્મની િયરે નયાય આપયો. વયિસાયી રંગરંચ પર અવભનરેત્રીઓનું આગરન થિાથી 1948રાં વશિલાલ ‘િોથલરે’ 
રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ લીધી.

રૂળ નાર વશિપ્રસાદ િતું, પરંતુ નાટકરાં અવભનય કરતા િોિાથી વસધિપુરની બ્ાહ્મણ જ્ાવતએ એરનરે 
જ્ાવતરાંથી બાકાત કયા્મ િતા તરેથી રંગરંચ પરનું નાર વશિલાલ રાખયું િતું.

તરેઓના કલાગુરુ ચૂનીલાલ લક્રીરાર નાયક ‘દુગા્મદાસ’ િતા. 4 રાચ્મ, 1978ના રોજ ગુજરાત સંગીત નૃતય 
નાટ્ય અકાદરી દ્ારા અરદાિાદના જયશંકર ‘સુંદરી’ નાટ્યગૃિરાં તરેરનું સનરાન કરિારાં આવયું તયારરે  77 િષ્મની 
િયરે પણ વશિલાલ ‘િોથલરે’ ‘િડીલોના િાંકરે’ નાટકના એક દૃશયરાં ‘સરતા’ની ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિી 
બતાિી િતી. 77 િષદે પણ એરનો અિાજ સ્તીપાત્રનરે અનુરૂપ રહ્ો િતો.

દ્ારકાપીઠના જગદગુરુ શ્ી સિરૂપાનંદતીથ્મજી પાસરેથી વશિલાલભાઈએ દીક્ષા ગ્િણ કરી. ગુજરાતનાં 
ગારડાંરાં તથા શિરેરોરાં રાર-કીત્મન કયુું. જગદગુરુએ એરના આ કાય્મથી પ્રભાવિત થઈ વશિલાલ ‘િોથલ’નરે 
‘રારાયણભૂષણ’નો ઇલકાબ આપયો િતો.

તરેઓ ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર ઉતિર કક્ષાનાં સ્તીપાત્રો ભજિનારા અવભનરેતા િતા.

· એરચશા

* દીિાન િૈદરઅલી 18 ઑકટોબર, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રીનળ-રુંજલ કણ્મદરેિ 20 નિરેમબર, 1924
નાનાલાલ બળદરેિજી 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* જવલર ટવુલયા સરવિયસ 1924
રવણશંકર રતનજી ભટ્

(કવિ કાનત)
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરપૂજન અકબર 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા લવલતાહદતય 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી રરેજર રાલકર 16 એવપ્રલ, 1926 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કવિ જી. એ. િૈરાટી

દરેિી િોથલ િોથીજી 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ શાિુ રિારાજ 1926
િલભદાસ 
િાઘજીભાઈ પટરેલ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક લાખારાણા 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો



302

· ઓઝા જટાશંકર ગંગારાિ

બાહરસટર જગજીિન 14 ઑગસટ, 1897
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નૃવસંિાિતાર હિરણયકવશપુ 18 ફરેબ્ુઆરી, 1899
રવણલાલ નભુભાઈ 
વદ્િરેદી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર પ્રતાપવસંિ 8 જુલાઈ, 1899
વિજયશંકર 
કાવળદાસ ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગય-
સુંદરી

પ્રધાન 19 ઑકટોબર, 1901
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી રારદાસ 26 ઑગસટ, 1902
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીસી રૂપસરેન 1906
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા િરદરેિ 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા 
િીરજી

િીરજી 3 નિરેમબર, 1909
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા રાજ 17 હડસરેમબર, 1910
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા રાજિી 1911
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રતાપલક્રી ગુરુ
31 જનયુઆરી, 
1914

કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ દરેિરેનદ્ર 28 ફરેબ્ુઆરી, 1915
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા ઇંદ્રસિરૂપ 15 સપટરેમબર, 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચંદ્ર સુરરે નદ્રવસંિ 5 ઑગસટ, 1916 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુબંસરી સૂય્મકરેતુ 28 જુલાઈ, 1917 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની કીવત્મદરેિ 23 નિરેમબર, 1919 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી નરરે નદ્રવસંિ 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા અરરવસંિ 25 સપટરેમબર, 1920
અંબાશંકર િહરશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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િીરનારી 
આશા

સોઢારાજ 3 ઑકટોબર, 1925
િહરલાલ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી 

રદાંધ રહિલા 
યાનરે નૂરજિાં

સાગરવસંિ 1926
જયાશંકર 
િાઘજીભાઈ વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાત નાટક રંડળી

તરુણીના તરંગ નવલન 1928
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો 
નયાય

લવલતરોિન
21 ફરેબ્ુઆરી, 
1929

ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? રાજરાર 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ઓઝા દ્યાશંકર ગંગારાિ

બૉહરસટર દરેિરાર
14 ઑગસટ, 
1897

કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી અજુ ્મનદરેિ
30 સપટરેમબર, 
1899

કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીરરંડળ ઉદયવસંિ
16 હડસરેમબર, 
1899

કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયસુંદરી સુંદરસરેન
19 ઑકટોબર, 
1901

કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા પ્રધાન 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયનો વસંિ અકબર 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું પ્રભાત રીનાક્મ 1928
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ઓઝા િૂળજીભાઈ આશારાિ (`ભરિરી’) (જ. –; અ. 31 ઑગસટ 1918, િડોદરા)

ભતૃ્મિહર ભતૃ્મિહર 1880 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચાંપરાજ િાડો ચાંપરાજ 1882 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાણકદરેિી વસધિરાજ 1890 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રયારાજ રચછરેનદ્રનાથ 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

જગદરેિ પરરાર શ્ીધર પાળ 1892 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રવિક્રર સુભટ સરેન 1893 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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ચંદ્રિાસ કૌંતલરાય 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

િીરબાળા રાજવસંિ 1896 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય જજ 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની કરલાકર 1899
રૂળજી આશારાર ઓઝા,
કવિ દુલ્મભજી ધ્ુિ તથા અનય

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સતી અનસૂયા ઇનદ્ર 1908 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સુકનયા સાવિત્રી યયાવત 1910 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન રોરબી, વજ. રાજકોટ.

રૂળજીભાઈ આશારાર ઓઝા

આય્મસુબોધ નાટક રંડળીથી અવભનયની શરૂઆત કરી. ‘ભતૃ્મિહર’ નાટકરાં 
ભરથરીની ભૂવરકારાં તરેરનો ભાિિાિી અવભનય જોઈ પ્રરેક્ષકો રડી ઊઠતા અનરે 
એિું પણ કિરેિાય છરે કરે કોઈક કોઈક પ્રરેક્ષકરે તો ભાિિાિી અવભનયની ઘરેરી 
અસર નીચરે સંસારતયાગ પણ કરરેલો. આ જ કારણસર તરેઓ ‘ભરથરી’ તરીકરે 
ઓળખાયા. ભરથરીના પાત્રરાં તરેઓ પગરાં સોનાનો તોડો પિરેરતા િતા.

અનરેક અવભનરેતાઓનરે નાટ્યકલાનું વશક્ષણ આપી એરનો નટદરેિ ઘડ્ો 
િતો. એરના કરેટલાક અવભનરેતાઓએ રાવલકીની નાટ્યસંસથાઓ કરી િતી. 
નાનારોટા ત્રંબકરે શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક રંડળી, લિજી ‘સુરદાસરે’ 
સૂરવિજય નાટક રંડળી, પ્રાણશંકર આચાયદે આય્મવિજય નાટક સરાજ, અલારખા 

રીરરે  સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી અનરે ગોવિંદજી પ્રાણજીિન ભટરે શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક નાટક રંડળી કરી િતી.

રૂળજીભાઈ રુતસદ્ી િતા. સંસથારાં કોઈ પણ કલાકાર નાટ્યલરેખકનરે વિશરેષ કીવત્મ રળા પછી સંસથારાં તરે 
લાંબો સરય ના રિરે એ રાટરે સદૈિ સજગ રિરેતા.

તરેઓ ઉતિર કોહટના હદગદશ્મક િતા. થોડાંક નાટકો પણ લખયાં િતાં. એરના હદગદશ્મનિાળાં નાટકો રિદ્ 
અંશરે રુંબઈ અનરે િડોદરારાં ભજિાયાં િતાં.

· કચરાલાલ

કરણઘરેલો ડોશી 5 સપટરેમબર, 1896
નાટ્યરૂપ : 

રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બૉહરસટર ગલાલ 14 ઑગસટ, 1897 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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લક્ષાવધપવતનો 
રાિણ

પ્રરેરકોર 7 રાચ્મ, 1899 દયાશંકર વિસનજી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી પુંજીબાઈ 30 સપટરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા િીરજી રૂપલી 3 નિરેમબર, 1909 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· કનુજી લખુજી

વબલિરંગળ 
ઉફદે સુરદાસ

ચંદુ 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નીલર રાણરેક 
‘દરેલિાડાકર’

નિલરાર
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ 

યોગકનયા ઉધિતવસંિ 1911 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ 

રનિર રોના નટિર 1912
દુલ્મભરાર જટાશંકર 
રાિળ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ 

રિાશ્વરેતા 
કાદંબરી

પુંડહરક 
િૈશમપાયન

17 જૂન, 
1912

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

1918રાં આય્મનૈવતક અનરે 1921રાં શ્ી લક્રીકાનત નાટક અનરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં ભૂવરકાઓ ભજિી.

· કંિારર્યા જ્યપ્રસાદ િોહનલાલ (બબ્ુપ્રસાદ) (જ. 1888; અ. 25 નિેમબર 1952)

રોહિનીચંદ્ર ચંદ્રિાસ 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી કૃષ્ણ 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સુલોચના રારચંદ્ર 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન : નહડયાદ. બાલયકાળરાં જ રાતાવપતાનું અિસાન થિાથી રોટાં બિરેનરે આશ્ય આપયો, પણ ચોરીનો 
જૂઠો આરોપ રુકાિાથી ઘરનો તયાગ કયયો. જટાશંકરની લાગણીથી શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં રહ્ા. પાત્રો પણ 
ભજિરે અનરે લહિયા તરીકરે પણ કાર કરરે . સંસથાના નાટ્યકાર છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મના સિિાસરાં આવયા. 
અગાઉનાં નાટકો ‘િીણાિરેલી’રાં કહઠયારો, ‘ઉદયભાણ’રાં ભીખી, ‘સતી દરયંતી’રાં નિરાય ‘અશ્ુરતી’રાં 
સલીરનું પાત્ર ભજવયું.

નિા કલાકારો તૈયાર કયા્મ. શ્ી દરેશી નાટક સરાજની શાખારાં હદગદશ્મકની જિાબદારી સિીકારી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચના કાબરેલ કલાકાર.
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· કામછ્યા મત્રભોિન

સંનયાસી લક્રી 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ સુશીલા 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી સરસિતી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશોક ચંદ્રકળા 1916 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ દાસી 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સતી સવિતા રવત 1918
ભાઈલાલ જરનાશંકર 

ઉપાધયાય
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· કાત્રક સોરાબજી (જ. 1870, િુંબઈ; અ. 1929)

કરણઘરેલો અલરેફખાં 5 સપટરે. 1896 રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રારચહરત્ર દશરથ 8 જનયુ., 1899 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

જિાંગીરશાિ 
ગૌિર

જિાંગીરશાિ 23 જનયુ., 1899
ખાનસાિરેબ નસરિાનજી
રિરેરિાનજી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

ભાગયોદય રાણા રાયરલ 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ વબિારી 1920 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ રાધિાચાય્મ 1920 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ િરેણીલાલ 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? સુરરે નદ્ર 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત દીનરેનદ્ર 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ રંગભૂવરના નારાંહકત કલાકાર. દાદાભાઈ ઠૂઠંીની નયૂ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની તથા પારસી ઇમપીહરયલ 
વથયરેહટ્રકલ કંપનીનાં વિવિધ નાટકોરાં અવભનય કયયો અનરે ખયાવત પામયા. ગુજરાતી રંગભૂવર પર અવભનય આપયો 
તરેરાં તરેરની યાદગાર ભૂવરકાઓ તરે આ – ‘ભાગયોદય’રાં રાણા રાયરલ, ‘એક જ ભૂલ’રાં વબિારી અનરે ‘ભૂલનો 
ભોગ’રાં િરેણીલાલ.
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શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ 23 જનયુઆરી 1899ના રોજ સોરાબજી કાત્રક અનરે દયાશંકર 
િસનજી પુરોહિત(‘રવસકા’)ના લાભાથદે ‘જિાંગીરશાિ ગૌિર’ નાટક ભજવયંુ િતું, તરેરાં જિાંગીરશાિના પાત્રરાં 
સોરાબજી કાત્રક રજૂ થયા િતા.

છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાએ રુંબઈરાં અંદાજ રે 1899રાં શ્ી રુંબઈ ઉદૂ્મ નાટક રંડળી શરૂ કરી. એરાં તરેઓ 
વયિસથાપક િતા.

· કામસિ (નાનો)

દરેશદીપક હકશોર 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય લતા 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ રંજુ 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર અવચ્મ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ રાર 1945 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રાણકદરેિી વસધિરાજ 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

શરેણી વિજણંદ બીજલ 20 જૂન, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રણદુંદુવભ યાનરે ચાંદ 24 ઑકટોબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

જય સૌરાટિ ્ર

જુગારી ગોકળ 3 જનયુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

· કામળદાસ જીિરાિ

સંનયાસી સુખો 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ અજલ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સુલોચના િાલી 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી દરેિિૂતી ગોર અજ 1916 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન રાઘોબા 10 ઑકટોબર, 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજસંસાર દરેિરાજ 14 રરે, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરપૂજન ઉદયવસંિ 29 જનયુ., 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સરાજસરેિા સારંગદરેિ 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી સદાવશિ 16 એવપ્રલ, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· કેશિલાલ ગોમિંદ

જગતવસંિ અયરેશા - - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

ઇનદુરતી ઇનદુરતી 1899 - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો કંુિરબાઈ પોપટલાલ રાધિજી ઠક્ર શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

પોતાના કરુણ અવભનયથી તરેઓ પ્રરેક્ષકોનરે રડાિી શકતા. આ સંસથા નાટકો ભજિિા રાટરે જૂનાગઢ ગઈ તયારરે  
જૂનાગઢના નિાબસાિરેબરે એરનો અનુપર અવભનય જોઈ રાજયની નાટ્યસંસથારાં નોકરીરાં રિરેિાનું આરંત્રણ 
આપયું તરેનો તરેરણરે સિીકાર કયયો િતો.

· કોઠારી ઝિેરચંદ

રિારાટિ ્ર કરેસરી યાનરે

શાતકરાણી
શાતકરાણી 16 ઑકટોબર, 1933 રારજીભાઈ પ્રણારી

શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

િીર જયવસંિ વશિાજી 9 હડસરેમબર, 1933 પરરાનંદ ત્રાપજકર
શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

સતિાનો લોભ રાનવસંિ 17 જનયુઆરી, 1934
કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

જયવસંિ રાઠોડ હદલરેરખાન 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ રાનવસંિ 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ફરરેદૂન આર. ઈરાનીની શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ, ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેટસ્મ િગરેરરે  જ રેિી 
નાટ્યસંસથાઓનાં અનરેક નાટકોરાં અવભનય આપયો િતો.

· કોઠારી મત્રભોિન

બાહરસટર કરેસર 14 ઑગસટ, 1897 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર પુષ્પા 8 જુલાઈ, 1899 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી અજબ 30 સપટરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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િીરરંડળ રોહિણી 16 હડસરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રોહિની કરેસર 17 ફરેબ્ુઆરી, 1900 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર રરેના 7 જુલાઈ ,1900 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· કોરઢ્યા શંકરલાલ રાઘિજી

બિાદુર કલાજી ભાહટયાણી 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ચંપક ચાતુહરકા ચાતુહરકા 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સદરેિંત 
સાિળીંગા

સાિળીંગા 1897 ગોકુલજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા કરણવસંિ 1898
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર 
રાિળ, રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંત-રાવલની કુસુરાિતી 1900
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર 
રાિળ,  રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર-કરળા નિલચંદ્ર 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર 
(સપ્તાંકી)

ધર્મપાલ 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ ઉગ્સરેન 1905
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર 
રાિળ, રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર 
ઉફદે જુલરરે પીદર 
(ઉદૂ્મ) તુકારાર

દુજ ્મયવસંિ 1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

વશિાજી 1907
નથુરાર સુંદરજી શુકલ, 
કવિ કરેશિલાલ, શારજી 
બારોટ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રીરઝા શયદા 
(ઉદૂ્મ)

સૈયદ 1908 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરતભદ્રા ચંદ્રવસંિ 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો 
(હિનદી)

દીવક્ષત 1910 બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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· ખિાસ ચકુ

રાયા રોહિની રહદરા 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ રંદાહરકા 10 જૂન, 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સાગર-સહરતા રરેના પાઠક 1914 રારનારાયણ રોિનલાલ  શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ છાયા ઑકટોબર, 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અનંગ-પમિા ગોપી 25 હડસરેમબર, 1915 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાજયભવકત
રોતી
‘દરેલિાડાકર’

10 ફરેબ્ુ., 1916 ગોપાળજી કલયાણજી શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી ભ્રરણા 10 સપટરેમબર, 1917 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સરસિતી ફુલકી રૂળજી આશારાર ઓઝા
શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક 
રંડળી

· ગણપત

િિરેરનો ભોગ બંસરી 21 જનયુઆરી, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વસધિસમ્ાટ શશીકલા હડસરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

શ્ીરણદરેિી (હિંદી) િૃધિા 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

ગીરનો અરીર ઉફદે
કાદરબક્ષ રકરાણી

િસીના 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક બાકંુિર 17 ઑગસટ, 1933
પ્રયોજક : પ્રતાપ ટી. 
છાયા

શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

તલિારની ધારરે રતનકંુિર 1 જુલાઈ, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· ગંધ્રપ અિીર

નિલકુસુર કોહઢયો 1910
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા રાનભા 15 સપટરે., 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની રાલુ 23 નિરે, 1918 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા સરદાર
25 સપટરેમબર, 
1920

અંબાશંકર જ રેશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા 
યાનરે  નૂરજિાં

આસફ 1926
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડલી
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કુરળી કળી કરેશિલાલ 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ હડટરેવકટિ 1927
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

તરુણીના તરંગ ગરન 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડયા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી નરીરાન 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિારીભકત યાનરે 
બાજી દરેશપાંડરે 
(હિંદી)

કાલોજી 1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુળદીપક કવિ
9 જનયુઆરી, 
1930

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બાપના બોલ જીિન 1930 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ (હિનદી) વિનોદ 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ િીરાલાલ
9 સપટરેમબર, 
1933

રૂપાંતર : ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય િરદાન 1934
નાટ્યરૂપ : ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ રજનીકાનત 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ અથ્મદાસ 7 ઑગ., 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ીરંત કરે

શયતાન ?
પ્રો. િીરરે નદ્ર 5 ફરેબ્ુ., 1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ? રનરોિન 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· મગરનારા જિનાદાસ રાિજીભાઈ

નયાયવસંધુ કાનતા 29 એવપ્રલ, 1916
ભાઈલાલ જરનાશંકર
ઉપાધયાય

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

યોગરાયા યોગરાયા
31 હડસરેમબર, 
1916

ભાઈલાલ જરનાશંકર
ઉપાધયાય

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

િિરેરનો ભોગ વિશાખા 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

કાદરબક્ષ રકરાણી રૂડી 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક પરીન 17 ઑગસટ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો િીજળી 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી રજની 3 જનયુ., 1934 કવિ હકશોર શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
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દોવષત કોણ ?
રરેણકા 
(‘સુંદરશયાર’)

18 હડસરે., 1935
ભગિાનદાસ 
કાપહડયા

શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

તલિારની ધારરે િીરા 1 જુલાઈ, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· ગોપાળજી ભોજરાજ

કૃષ્ણચહરત્ર કૃષ્ણ 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

દરેિકનયા હકશોર 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

નિલકુસુર નિલ 1910 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કૃષ્ણચહરત્ર કૃષ્ણ 1912 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રતાપલક્રી વિલાસી 31 જનયુ., 1914 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા પ્રિીણચંદ્ર 15 સપટરે., 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચંદ્ર હદલીપવસંિ 5 ઑગસટ, 1916 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુબંસરી રિીનદ્ર 28 જુલાઈ, 1917 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની કલાપી 23 નિરેમબર, 1918 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી અરરવસંિ 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા હકશોર 25 સપટરે., 1920
અંબાશંકર શંકરભાઈ  
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

છત્રપવત 
વશિાજી

વશિાજી 14 નિરેમબર, 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી 

ભોજરતન 
કાવળદાસ

ભોજરાજ 10 રરે, 1924
રગનલાલ ધનજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

ચારુશીલા દરેિરાય 2 ઑગસટ, 1924 ઓધિજીભાઈ િકીલ
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સિપનદશ્મન ચારુંડરાય 15 ઑકટો., 1924    
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

* રતનાિલી િતસરાજ 28 ફરેબ્ુ., 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

* વિક્રર અનરે 
રાજ

વિક્રર 28 રરે, 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી
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* િીરનારી 
આશા

વિક્રરાજીત 3 ઑગસટ, 1925
િહરલાલ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

* નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું.

પુરુષપાત્રો ભજિનાર ઉતિર અવભનરેતા.

· ગોમિંદ તુકારાિ

િહરશ્ંદ્ર નારદ 9 ઑગસટ, 1890 વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રવસકરવણ બરજોરજી 25 ઑગસટ, 1892 નરભરેશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રરેરકલા સરદારજગં 3 નિરેમબર, 1894 િજ રેશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો રલરેક કાફૂર 5 સપટરેમબર, 1896 રૂપાંતર : રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બૉહરસટર જદુરાય 14 ઑગસટ, 1897 રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રારચહરત્ર િવસષ્ઠ 8 જનયુ., 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રારચહરત્ર સુપણ્મખા 8 જનયુ., 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નૃવસંિાિતાર નારદ 18 ફરેબ્ુઆરી, 1899 રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર બંદલ 7 જુલાઈ, 1900 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* બરેિડી ભૂવરકા ભજિી.

· ઘીિાલા દાિોદર

કુલીન કાનતા યાનરે  
િનરાજ વિજય કરણ 29 જૂન, 1889 રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કનકતારા ક્રરૂવસંિ 4 જનયુ., 1890 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િહરશ્ંદ્ર વિશ્વાવરત્ર 9 ઑગ., 1890 વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજબીજ જલર 21 ફરેબ્ુ., 1891 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કંુદબાળા ભૂપવસંિ 27 ફરેબ્ુ., 1892 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નળદરયંતી પુષ્કર 17 ફરેબ્ુ., 1892 રણછોડભાઈ ઉદયરાર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર દુજ ્મયવસંિ 8 જુલાઈ, 1899 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી નાગરેનદ્રરાજ 30 સપટરે., 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ચત્રભુજ પ્રેિજી

કંુદબાળા વર. બાલથી 27 ફરેબ્ુ., 1892 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રવસકરવણ નિનીતરાય 15 ઑગ., 1892 નરભરેશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રૂળરાજ 
સોલંકી

િીહરયો 19 ઑકટો., 1895 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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બૉહરસટર પ્રાણશંકર 14 ઑગ., 1897 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રારચહરત્ર પરશુરાર 8 જનયુ., 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જયરાજ સુરનરાય 27 ઑગ., 1898 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નૃવસંિાિતાર હિરણયાક્ષ 18 ફરેબ્ુ., 1899 રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર ભીરચંદ 7 ઑગ., 1899 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી ફક્ડ 30 સપટરે., 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ 
જુગારી

લાલદાસ 26 ઑગ., 1902 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા દરેિો 18 ઑકટો., 1904 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા 
િીરજી

રંગળ 3 નિરેમબર, 1909 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલકુસુર ખોપરો 1910 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા તાંવત્રક 1911 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ ગુરુ 18 ફરેબ્ુ., 1915 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા દીદીબા 15 સપટરે., 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ 
(હિનદી)

કરર વરઝા્મ 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાળી િાદળી બટકુ બાબુ 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

· ચંપકલાલજી જગુભાઈ (ચંપકલાલા) (જ. 27 જૂન 1913; અ. 8 િાચ્જ 1971)

િાસનાનાં િિરેણ િીણા રાચ્મ, 1933 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

કાળી િાદળી તરલા 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રસના રાસ રાધા 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

વભક્ષુક બાબા પમિા ફરેબ્ુઆરી, 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણાનો વસંિ ગુલાર રિંરદ 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

આતરવનણ્મય લીલા 29 ઑગસટ, 1936 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુખી કરે દુ:ખી રરરેશ 29 રાચ્મ, 1937 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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રખરે ભૂલતા રાધિ 21 જુલાઈ, 1940 કવિ જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

રંગલરૂવત્મ રરરેશ 1955 રધુસૂદન આચાય્મ શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પાનરેતર
બી. એર. 
કાળા-બજહરયા

30 જૂન, 1963 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

મિશેષ મિગત :

ચંપકલાલજી જગુભાઈ

બાલયકાળથી જ અવભનયની તીવ્ર તરનિા. નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી 
આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં િાયરરૅન તરીકરે રૂ. 15ના પગારથી શરૂઆત કરી. 
કવિ જરનનરે ગુરુપદરે સથાપયા. નાટ્યકલાનું વિશરેષ વશક્ષણ લીધું. 1940રાં સરદ 
ઉસતાદની ઉદૂ્મ નાટક કંપનીરાં રહ્ા. ઉદૂ્મ નાટકોરાં ભૂવરકા કરી.

ચલવચત્રો ‘ગાડાનો બરેલ’, ‘સદરેિંત સાિળીંગા’, ‘સરાજના િાંકરે’, 
‘તકદીર’, ‘બસંત બિાર’, ‘જનર જનર કરે ફરેરરે ’, ‘યુગદશ્મન’રાં અવભનય 
આપયો.

એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓ : ‘િાસનાનાં િિરેણ’રાં િીણા તથા ‘રસના 
રાસ’રાં રાધા. નાટકોનું હદગદશ્મન પણ કયુું. તરેઓ સ્તીપાત્ર ભજિનાર નારાંહકત 
નટ નીિડ્ા.

લકિાના દદ્મથી 8 રાચ્મ, 1971ના રોજ અરદાિાદરાં અિસાન.

· ચાંદમિ્યાં ઇસિાઇલ (`રાણકદેિી’)

રાણકદરેિી રાણકદરેિી 1890 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

િીરબાળા કરેસરબા 1896 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય વિજયા 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની િંસાિતી 1899
રૂળજી આશારાર ઓઝા, 
કવિ કરેશિલાલ ધ્ુિ

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાજતરંગ શીલિતી 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રરા રણવજત રરા 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

અનસૂયા અનસૂયા 1908 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સરસિતી સરસિતી રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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રદાલસા ઋતુધિજ રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

સ્તીપાત્ર ભજિનાર કુશળ કલાકાર. ‘રાણકદરેિી’ના ઉતકૃટિ અવભનય બદલ તરેઓ ‘રાણકદરેિી’ તરીકરે પંકાયા 
િતા.

· છબીલ િગન

વિક્રરચહરત્ર રદીરા 7 જુલાઈ, 1900 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગય-સુંદરી ગુણિંતી 19 ઑકટોબર, 1901 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી ધની 26 ઑગસટ, 1902 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા િંસી 18 ઑકટોબર, 1904 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલકુસુર નાથી 1910
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કૃષ્ણચહરત્ર લવલત 1912 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* પ્રતાપલક્રી દીિી 31 જનયુઆરી, 1914 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંંડળી

* અગાઉનું નાટક

· છબીલ રણછોડ

ભગિતગીતા ગીતા 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી રુવકરણી 1908
છોટાલાલ રૂખદરેિ 
શરા્મ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ી ભદ્રાયુ કીવત્મ રાવલની 25 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

યોગકનયા ચંદ્રશરેખર 1911
કવિ નથુરાર 
સુંદરજી શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

રનિર-રરેના સુનંદા 1912
દુલ્મભરાર 
જટાશંકર રાિળ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

િીર રરણી રરેજર ઍવલસ 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. િૈરાટી 
રવણલાલ ‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ જશિંતવસંિ 1926
કવિ અંબાશંકર 
િહરશંકર ઉપાધયાય

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત આતરદરેિ 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા ભાનુ 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ



317

દરેશદીપક પૂરણરલ 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ વરનરેનડર 6 સપટરેમબર, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ અહરરદ્મન 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય અજય િરા્મ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ શાવનતનાથ 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર હકરાત 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભરરાજ ધર્મવસંધુ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા સુબરેરવસંગ 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર કારદાર 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કલંહકત કોણ ? વબિારી 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે સશાંકદરેિ 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિી સંકરેત કૌવશક 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે રધુસૂદન 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની સાંગણવસંિ 21 જનયુ., 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· જગનિાિ ગણેશલાલા (`ખૂબસૂરત બલા’)

નયાયવસંધુ અવજત ઉપાધયાય 29 એવપ્રલ, 1916
ભાઈલાલ 
જરનાશંકર 

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સિપનદશ્મન વિલાસરાય 15 ઑકટોબર, 1924 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ નાટ્યતખતાના નારાંહકત નટ. ઉદૂ્મ નાટક ‘ખૂબસૂરત બલા’ નાટકરાં લાક્ષવણક અવભનય આપિાથી તરેઓ 

‘ખૂબસૂરત બલા’ના નારથી જણીતા થયા.

· જટાશંકર બાપુજી

કાદરબક્ષ રકરાણી ફોજદાર 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક રારજી 17 ઑગસટ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો પલકચંદ 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી રરણ 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

દોવષત કોણ ? પ્રરેરચંદ 18 ફરેબ્ુઆરી, 1935
ભગિાનદાસ કાપહડયા 
(‘સુંદરશયાર’)

શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ રાણસુર 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય જ રેઠભુા 29 ઑગસટ, 1936 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સાચો સજ્જન વગહરધર 26 જનયુ., 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ રૂપજી 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે દારુ કાકા 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયપ્રભાત સોરચંદ 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા પુરોહિત 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી સંકરેત ચારુદતિ 12 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે સૂય્મશંકર 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની રરેરુ 21 જનયુ., 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ લક્રીદાસ 23 ફરેબ્ુઆરી 1943
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્,
પ્રફુલ દરેસાઈ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે જટાશંકર 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે કાકુ શરેઠ 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધનરુવકત ? અફરદાસ 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946
કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ અરીધર 10 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો િહરદતિ 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર રારો પટરેલ 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી ખરાશંકર 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત જુગતરાર 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ વશિરાર 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક લીલા શરેઠ 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત દરેિજી 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ આહદતયરાર 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ વગધુભા 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા કવપલદરેિ 23 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે રારચંદ્ર 30 જનયુ., 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે રથુર 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ શવકતપ્રસાદ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· જટાશંકર મશિશંકર
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ભતૃ્મિહર શાંવતરાર 1880 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચાંપરાજ િાડો અકબર 1881 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ વત્રકરલાલ 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

િીરબાળા પંજી 1896 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધ-વિજય ભૂપતવસંિ 1897 રૂળજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રદાલસા તાલકરેતુ રૂળજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રદાલસા રૂપચંદ -

મિશેષ મિગત :

‘રદાલસા’ નારના એક જ નાટકરાં બરે પાત્રો ભજવયાં.

· જ્યસુખ

સમ્ાટ અશોક યાનરે વિજય ગંગા 10 ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

લિકુશ િીજળી ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે અિતાર સતયભારા નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રાણકદરેિી નાથી 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

શરેણી વિજણંદ કસતુરી 20 જૂન, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રણદુંદુવભ યાનરે જય સૌરાટિ ્ર લલના 24 ઑકટોબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સતી પાિ્મતી ગૌરી 7 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

જુગારી લક્રી 3 જનયુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

· જાની અિ્ત જટાશંકર (જ. 7 જુલાઈ 1912, ગાિ ટંકરા, મજલ્ો રાજકોટ; અ. 9 ઑગસટ 1997)

લગ્નબંધન કરળા 1929 કવિ જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* સરસિતીચંદ્ર કુરુદ
નાટ્યરૂપ : છોટાલાલ

ઋખદરેિ શરા્મ
શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રખરે ભૂલતા શશી 21 જુલાઈ, 1940 કવિ જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

સરય સાથરે શીલા 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધનરુવકત ? ગૌતરી 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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શંભુરરેળો યરુના 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર નારદ 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી સંજય 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત અનસૂયા 28 જુલાઈ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા અવભરનયુ 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ સગુણા 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિનો રોિ ગંગાબાઈ 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા વનર્મળા 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે િારન 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય ચંપક 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા જશરાજ યુસુફખાન 25 રાચ્મ, 1953
રરણલાલ 
કઠલાલિાળા

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ વિનોદ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* વસરાજુદ્ૌલા િૉટસન 21 જનયુઆરી, 1954 પ્રભુલાલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સમ્ાટ િષ્મ રાધિગુપ્ત 28 એવપ્રલ, 1954 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* િંસાકુરારી પ્રિીણચંદ્ર 1 રાચ્મ, 1954 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* િૈયાની િકૂરત જુિાક 11 ઑકટોબર, 1954 સોરાબ અ. કલયાણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

િતન ગાર ટકંારા, રોરબી પાસરે, વજ. રાજકોટ. વપતા સુંદરજી જની નાટ્યસંસથાના કલાકાર તરેરજ હદગદશ્મક 

િતા. 1927રાં રાજકોટ આલફ્રેડ િાઈસકૂલરાં ભણતા િતા તયારરે  ‘ભારત ગૌરિ’ નાટક નૂતન વથયરેટરરાં રજૂ થયું. 

એરાં છાયાદરેિીની ભૂવરકા ભજિિા બદલ ચંદ્રકો રળા. છાયાદરેિીની એક રાવત્ર રાટરે ભૂવરકા ભજિિા બદલ 

રૂ. 30 રળા િતા. તયારરે  રિાભાઈ શરેઠની રૉયલ નાટક રંડળી રાજકોટરાં નાટકો ભજિી રિી િતી. સંસથાના 

રશિૂર અવભનરેતા લાલજી નંદાએ અનરે હદગદશ્મક સોરાબજી કાત્રકરે તરેરની ‘છાયાદરેિી’ની ભૂવરકા જોયા પછી 

એરના વપતા જટાશંકર જની પાસરે ‘અરૃત’નરે ‘રૉયલ’રાં લઈ જિા રાટરે અવત આગ્િ કરિાથી તરેઓ રૉયલ નાટક 

રંડળીરાં જોડાયા.
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અરૃત જટાશંકર જની

તરે િખતરે નાટ્યજગતરાં બાદશાિી ગણાતી રૉયલ નાટક રંડળીરાં એરનરે 
નાટ્યવિષયક પ્રાથવરક તાલીર આપિારાં આિી. નૃતયવશક્ષક જગજીિન રાળીએ 
નૃતયની તાલીર આપી. અવભનય અનરે સંગીતની વિશરેષ તાલીર પછી અગાઉના 
નાટક ‘ભૂલનો ભોગ’રાં ગંગાનું પાત્ર ભજવયું અનરે એરની ભૂવરકા િખણાઈ. 
અગાઉના બીજ નાટક ‘એક જ ભૂલ’રાં કાંવતના સ્તીપાત્રરાં ‘આપણરે કરશું 
િકીલાત તયારરે ’ અનરે ‘રનરે ભોળીનરે ભરરાિી રરે ’ જ રેિાં ગીતોરાં 8થી 10 િનસ 
રૉર રળા. તરેથી એરનો ઉતસાિ િધયો. લાલજી નંદાએ એરનરે ખુશ થઈનરે રૂ. 25 
બવક્ષસ રૂપરે આપયા. રાવસક પગાર રૂ. 50 થયો. અગાઉના નાટક ‘એ કોનો િાંક 
?’ રાં કુરુદના પાત્રરાં રજૂ થયા. કરાંચીના પ્રરેક્ષકોએ એરની આ ભૂવરકા પરથી 
‘કોયરેટા રરેલ’ના નારથી નિાજયા.

કરાંચીરાં અરૃત જનીની અવભનયકલાની લોકવપ્રયતા જોયા પછી સંસથાએ 
એરનરે રાટરે ‘લાભરાવત્ર’ યોજી િતી, જ રેની આિક રૂ. 2500 થઈ િતી.

શરેઠ અરૃતલાલ ખોખાણીના આરંત્રણથી શરેઠ નકુભાઈ કાળુભાઈની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં જોડાયા. 
તયાં થોડો સરય રહ્ા પછી શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં ગયા. આ સંસથારાં 10 િષ્મ રિી વિવિધ નાટકોરાં જુદા જુદા 
રસનાં પાત્રો કુશળતાપૂિ્મક ભજવયાં અનરે તરેરની નારના ઉતિરોતિર િધતી ગઈ.

1960રાં શ્ી સૌરાટિ ્ર કલાકરેનદ્ર તરફથી રાજકોટરાં ડૉ. યાવજ્કના પ્રરુખપદરે અનરે 1965રાં રાક્મનડભાઈ ભટ્ 
સંચાવલત ‘વત્રિરેણી’ સંસથા િડોદરા તરફથી સનરાન કરિારાં આવયું તયારરે  રૂ. 1000 રાનધન તરીકરે આપિારાં 
આવયા.

રાજકોટરાં શ્ી સૌરાટિ ્ર સંગીત નાટક અકાદરીરાં નાટ્યવિભાગરાં વશક્ષક તરીકરે 7થી 8 િષ્મ ફરજ બજિી. 
એકાંકીના પ્રયોગો ઉપરાંત ‘ધનય સૌરાટિ ્ર ધરતી’ અનરે ‘શરેતલનરે કાંઠ રે’ નાટકોરાં અવભનય આપયો અનરે કલાકારોનરે 
તાલીર આપી.

અરદાિાદરાં ‘જિવનકા’, ‘દપ્મણ’ તથા ‘ભરતનાટ્યપીઠ’ સાથરે ઘવનષ્ઠ સંબંધો િતા. ‘અંતરના અપરાધ’રાં 
અવભનય કયયો. તરેઓ જૂની અનરે અિા્મચીન રંગભૂવરની કડી સરાન િતા. અરદાિાદ દૂરદશ્મન અનરે આકાશિાણી 
પરથી એરની નાટ્યકલાની ઝલક રજૂ થઈ િતી.

‘અવભનયના પંથરે’ અનરે ‘ગુજરાતની જૂની રંગભૂવર’ એ બરે પુસતકો લખયાં તથા ગઝલો પણ લખી.

ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી, ગાંધીનગર તરફથી 30 રાચ્મ, 1973ના રોજ એરનું સનરાન 
કરિારાં આવયું.

· જાની જટાશંકર સુંદરજી

વિજયા-વિજય ઘાંચી 1900
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વબલિરંગળ ઉફદે 
સુરદાસ

વબનદુ 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ
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નાગરભકત ધરણીધર
16 ઑકટો., 
1909

નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

નીલર-રાણરેક
ચીરનલાલ 
દરેલિાડાકર

25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

યોગકનયા શઠરાય 1911 નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

વપતૃભકત પ્રભાકર જગનિાથ રરે 1914, નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સાગરસહરતા
ઘનદાસ 
પાઠક

1914 રારનારાયણ રોિનલાલ  શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ દુિા્મસા ઑકટો., 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* અનંગપમિા અનંગપાળ 25 હડસરે., 1915 નારાયણ િસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* રાજયભવકત
વિરળવસંિ

દરેલિાડાકર
10 ફરેબ્ુ., 1916 ગોપાળજી કલયાણજી  શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* અરરકુરાર અવજતવસંિ 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી પરીવક્ષત 10 સપટરે., 1917 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* િીર િવનતા 1920 જટાશંકર સુંદરજી જની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું.

· જાની જીિણલાલ

િીણાિરેલી ઓઘડશા 31 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર અરુલખરાય 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરળા ગોટાશંકર 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા ભરત 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી વિદુર 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીભદ્રાયુ વશિશંકર 25 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી સુદરેિ 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજરરત ઉડદીયો 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

કીવત્મ-વિજય હિંરતલાલ 1934
નાટ્યરૂપ : કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

વભક્ષુકબાબા લવિંવગયો ફરેબ્ુઆરી, 1935 કવિ જરન
શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા 
સરાજ
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ભિના ફરેરા નિનીત 19 રરે, 1945 દારોદર સાંગાણી
શ્ી નીવતદશ્મક નાટક 
સરાજ

· જાની િોહનલાલ જટાશંકર

શ્ીદરેિી (હિંદી) રદનવસંિ 4 જૂન, 1932 સી. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

કાદરબક્ષ રકરાણી જકૅસન 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર જયવસંિ રાનવસંિ 9 હડસરેમબર, 1933 પરરાનંદ ત્રાપજકર
શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

સતિાનો લોભ િસંતરાય 17 જનયુઆરી, 1934
કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

ફરજ યાનરે 
ભાઈબીજ

દીનાનાથ 1945 િહરભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ

શરેણી વિજણંદ િરેદા ગઢિી 20 જૂન, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ

રણદુંદુવભ યાનરે જય

સૌરાટિ ્ર
અનિરખાન 24 ઑકટોબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ

સતી પાિ્મતી દક્ષ 7 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ

જુગારી િિાલદાર 3 જનયુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ

સંત સુરદાસ રારદાસ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ

· જુસબભાઈ

વસધિ સમ્ાટ ગોરખ હડસરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

શ્ી રણદરેિી (હિંદી) નિાબ 4 જૂન, 1932 સી. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

ગીરનો અરીર ઉફદે
કાદરબક્ષ રકરાણી

કાદરબક્ષ 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો રારિાળો 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી હડટરેવકટિ 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

તલિારની ધારરે સુરનસરેન 1 જુલાઈ, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

હિંદવિજય નાટક સરાજનાં વિવિધ નાટકોરાં પણ પાત્રો ભજવયાં િતાં.

· જઠેાલાલ

કુસુર-કરળા જરના રાચ્મ, 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કૃષ્ણચહરત્ર રુવકરણી 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

ભરતભદ્રા પૂતળી 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ 
રિરેતો (હિંદી)

પાનકંુિર 1910 બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

દ્રૌપદી-દાસતિ દ્રૌપદી 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સ્તીપાત્ર ભજિનાર કુશળ અવભનરેતા.

· જોશી ઉમિ્યાશંકર પુરુષોત્િ (`િીરાં’)

ભવકતવિજય રીરાં 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

સુરરેખાિરણ દ્રૌપદી 1909
રરેિાશંકર પ્રભુરાર 
ત્રિાડી

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

વબલિરંગળ 
ઉફદે સુરદાસ

વચંતારવણ 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

નાગરભકત રાણરેકબાઈ 13 ઑકટોબર, 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

રાલતીરાધિ ભદ્રા 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ લક્રી 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

વપતૃભકત 
પ્રભાકર

ગંગાદરેિી 1914 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સ્તીપાત્રના કુશળ અવભનરેતા. ‘રીરાં’ના પાત્રરાં ખયાવત પામયા.

· જોશી જગજીિન (`કિળા’)

ટરેકીલી સુંદરબા રૂપાળી જૂન 1898
ઉવરયાશંકર રાિળ,
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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િસંતરાવલની વિરળા 1900 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર-કરળા કરળા 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર (સપ્તાંકી) સુભદ્રા 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

‘કુસુર-કરળા’ નાટક જોયા પછી રિારાજ સયાજીરાિ ગાયકિાડરે રૂ. 301 સંસથાનરે ભરેટ આપયા િતા.

· જોશી બાલુ (જ. િોરબી, મજ. રાજકોટ)

સુિણ્મપ્રભાત ઉકાભાઈ 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

આશા યાનરે યુિાન જીિણ 25 જુલાઈ, 1942 રંગળદાસ કરે. રાજપુરા શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

લિકુશ પૂનર ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે 
અિતાર

નારદ નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

ફરજ યાનરે 
ભાઈબીજ

પરરાણંદ 1945 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રાણકદરેિી િડરત 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રણદુંદુવભ યાનરે 
જય સૌરાટિ ્ર

જીિો સરેતો 24 ઑકટોબર, 1947 િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સતી પાિ્મતી નારદ 7 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સંત સુરદાસ રંગળ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

બાલુ જોશી
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મિશેષ મિગત :

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીનાં નાટકોરાં ભૂવરકાઓ ભજિી.

· જોશી ભાઈશંકર

ટરેકીલી સુંદરબા રનિરવસંિ 1898
ઉવરયાશંકર રાિળ,
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંતરાવલની રાવનયો 1900
ઉવરયાશંકર રાિળ,
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર કરળા રાવધયો 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર 
(સપ્તાંકી)

કૌહટલય 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ નારદ
સપટરે., 
1905

ઉવરયાશંકર રાિળ,
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર યાનરે 
જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

દરજી 1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

તુકારાર કાનોબા 1907 નથુરાર સુંદરજી શુકલ, શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રીઝા્મ શયદા (ઉદૂ્મ) સાંઈકોડો 1908 રુનશી અરીરબરેગ રીઝા્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરતભદ્રા ભૂધર 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો 
(હિનદી)

જફર 1910 બાિા નૂરરિંરદ (બાંટિા) શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· જોશી રાઘિજી મશિશંકર (જ. 20 એમપ્રલ 1898; અ. 1976)

ભાગયોદય પૂજરી 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ બંબુક 1920 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ પ્રીતરલાલ 1920 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

વિક્રર નરે શવન રાજ 1925 રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

જય વચતિોડ વિકાજી રાઠોડ 30 જનયુ., 1932 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

આય્મ અબળા કૅપટન ડવૅિસ 14 સપટરે., 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતીપ્રભાિ (હિંદી) ગોરખનાથ 5 જુલાઈ, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર જયંવતલાલ 7 નિરે., 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાલો નારરેરી િાલો નારરેરી 31 ઑકટો., 1935 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

ટીપુ સુલતાન ટીપુ સુલતાન 19 હડસરે., 1935 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

અરરજી દીિાન નિાબ 16 એવપ્રલ, 1936 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી શ્ી હિંદ નાટક સંઘ
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મિશેષ મિગત :

િતન ધ્ોળ (વજ. જરનગર). જ્ાવતએ ઔદીચય બ્ાહ્મણ. અભયાસ ગુજરાતી પિરેલું ધોરણ. 14 િષ્મની ઉંરરરે  
દ્ારકાના ગૂગળી બ્ાહ્મણ કાનજીભાઈની રાવલકીની શ્ી દ્ારકા નાટક રંડળીરાં 1912રાં જોડાયા. વિઠ્લદાસ 
િરેરજીભાઈની શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ, કચછી જ રેઠભુાઈ શરેઠની કચછ કીવત્મ નાટક સરાજ, પ્રાણશંકર 
કવિની શ્ીકૃષ્ણ નાટક સરાજ અનરે રિાશંકર િરેણીશંકરની રાવલકીની સંસથા રૉયલ નાટક રંડળીરાં જુદા જુદા 
સરયરે જોડાયા. હદગદશ્મક સોરાબજી કાત્રકરે નાટ્યકલાનું વિશરેષ વશક્ષણ આપયું. નકુભાઈ શરેઠની શ્ી આય્મનૈવતક, 
ચંદુલાલ શરેઠની શ્ી લક્રીકાંત અનરે 1933રાં િરગોવિંદદાસ શરેઠની શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં ગયા. અિીં 1934રાં 
રવણલાલ ‘પાગલ’રવચત હિંદી નાટક ‘સતીપ્રભાિ’નું હદગદશ્મન કયુું, જ રેના સિભાગી હદગદશ્મક રવણલાલ ‘પાગલ’ 
િતા. 1935રાં આણંદજી પંડ્ાની શ્ી હિંદ નાટક સંઘરાં હદગદશ્મક અનરે અવભનરેતા તરીકરે કારગીરી બજિી.

પોતરે નાટ્યસંસથા શ્ી રારવિજય નાટક સરાજ શરૂ કરી. ગોંડલ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, રાંડિી (કચછ), 
ભાિનગર, િાડાવસનોરરાં નાટકો ભજવયાં. 11 િષ્મ સંસથા ચલાિી. સંસથારાં અવભનય કરતા રુખય કલાકારોનું 
અિસાન થિાથી સંસથા બંધ કરિી પડી. ઈશાક રોિંરદ જોધપુરીની કરલ કલા-કંપની, રવતલાલ જસદણિાળાની 
ડાયરંડ કલાકરેનદ્ર, જૂનાગઢરાં શરૂ થઈ, તરેરાં કવિ કાંવતલાલ રિરેતાની શ્ી રોરબી નાટક સરાજ તથા ગુણિંત 
જોશીની શ્ી ઉદય નાટક સરાજરાં હદગદશ્મક અનરે અવભનરેતા તરીકરે કારગીરી સંભાળી.

1927રાં શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં રશિૂર હદગદશ્મકો શવન રાસતર અનરે રૂળજી ખુશાલ નાયક, 
લાલજી નંદા, ગુલાર રોિંરદ, કનુજી રીરની તરેરણરે ડવુપલકરેટ ભૂવરકાઓ કરી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર સિા શતાબદી રિોતસિ પ્રસંગરે તરેરનું બિુરાન કરિારાં આવયું િતું. પક્ષઘાતનો 
રોગ થિાથી રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ લીધી.

રાજકોટરાં શ્ી ઉદય નાટક સરાજરાં ચાંદીના બરે ચંદ્રક, કુવતયાણારાં કરલ કલા કંપનીરાં નયાયાધીશ 
તરફથી રાનપત્ર, પોરબંદરરાં શ્ી રારવિજય નાટક સરાજરાં શરેઠ દારોદર અરીચંદ તરફથી ચાંદીનો પયાલો ભરેટ 
રળા િતા. જીિનનાં 50થી અવધક િષયો નાટ્યક્ષરેત્રરે વયતીત કરી જુદાં જુદાં પાત્રો ભજિી લોકચાિના રરેળિી િતી.

· ઠક્કર જિનાદાસ

ભતૃ્મિહર રધુરિંતી 1880 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચાંપરાજ િાડો િીરરતી 1882 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રયારાજ કારસરેના 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ ચંદ્રિાસ 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

િીરબાળા પુરંધર 1896 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય વિબુધ 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

આનંદલિરી દાસી 23 ઑગ., 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા સખી
25 સપટરેમબર, 
1920

અંબાશંકર િહરશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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· ઠાકર ધરિશી

ભતૃ્મિહર વિક્રર 1880 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાણકદરેિી દરેશળ 1890 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રવિક્રર ચંદ્રવસંિ 1893 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ ગાલપ 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ભકત અંબરીષ નારદ 1907 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રદાલસા બિનચંદ રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ડાહ્ાલાલ

સોબતરે અસર ઉફદે 
જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

પ્રધાનપતની 1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

તુકારાર જીજબાઈ
નિરેમબર, 
1907

નથુરાર સુંદરજી શુકલ,
કવિ કરેશિલાલ શારજી 
બારોટ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* ભૂલભુલૈયા (ઉદૂ્મ) જરીલા 1908 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરતભદ્રા િરેરાગણ 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો (હિંદી) રાણરેકબાઈ 1910 બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* ઇનદ્રસભા (ઉદૂ્મ) લાલપરી 1913 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* ખૂબસૂરત બલા (ઉદૂ્મ) શરશા 1913 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* સયદરે િિસ (ઉદૂ્મ) યકબાલ 1914 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અલોપ રતન બબલી 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સૂય્મસરોજ શયારા 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અનય સંસથાએ ભજિરેલ અગાઉનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

સ્તીપાત્ર ભજિનાર કુશળ કલાકાર.

· ત્રિાડી ત્રંબકલાલ રાિચંદ્ર (`નરમસંહ િહેતા’) (જ. ; અ. 1910)

િહરશ્ંદ્ર ગાલિ ઋવષ 1896 - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

રિારાણા 
પ્રતાપવસંિ

પ્રતાપવસંિ - - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

ઇનદુરતી રાિુ 1899 - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની
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શૂરિીર વશિાજી વશિાજી 1900 - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતા
નરવસંિ
રિરેતા

1907
પોપટલાલ રાધિજી 
ઠક્ર

શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

સંસારી સાવિત્રી
સાકરલાલ 
શરેઠ

1909 - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

ભવકતવિજય કંુભારાણો
16 ઑકટો.,

1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નાગરભકત નરવસંિરાર
16 ઑકટો., 

1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર, વજ. રાજકોટ. અવભનયની શરૂઆત રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીથી કરી. 1882રાં 
અરદાિાદરાં ત્રંબકલાલ દરેિશંકર રાિળ (રોટા ત્રંબક) સાથરે ભાગીદારીરાં શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક 
રંડળી શરૂ કરી. 1909રાં િડોદરારાં પોતાની રાવલકીની શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ શરૂ કરી, જ રેનરે 
નાની િાંકાનરેર કંપની તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે.

‘નરવસંિ રિરેતો’ નાટકરાં નરવસંિ રિરેતાની ભાિિાિી ભૂવરકા ભજિિાથી તરેઓ નરવસંિ રિરેતા તરીકરે 
ઓળખાયા અનરે નાટક અવત લોકવપ્રય થયું. નાટ્યકલાજગતરાં એરનરે નાના ત્રંબક તરીકરે પણ ઓળખિારાં આિરે છરે.

· ત્રિાડી લિજી િ્યાશંકર (`સુરદાસ’) (જ.  ; અ. 22 સ્પટેમબર 1956, િાંકાનેર, મજ. રાજકોટ)

શ્ી ભવકત-વિજય શ્ીકૃષ્ણ 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

સુરરેખાિરણ શ્ીકૃષ્ણ 1909
રરેિાશંકર પ્રભુરાર 
ત્રિાડી

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

વબલિરંગળ ઉફદે 

સુરદાસ
વબલિરંગળ 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નાગરભકત કૃષ્ણ
16 ઑકટો., 
1909

નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નીલર-રાણરેક
કંુદનલાલ

દરેલિાડાકર

25 નિરેમબર, 
1909 ગોપાળજી કલયાણજી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

યોગકનયા હકશોરવસંિ 1911 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રનિર રરેના રનિરલાલ 1912
દુલ્મભરાર જટાશંકર 
રાિળ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ
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રિાશ્વરેતા 
કાદંબરી

ચંદ્રાપીડ
17 જૂન, 
1912

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ). અભયાસ 5 ધોરણ. ગુજરાતી અનરે થોડુ ંઅંગ્રેજીનું જ્ાન પણ. ગળું સુરીલું 
િતું. કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ ઉપરાંત ભાિનગર, પાવલતાણા, િાંકાનરેરના રાજિીઓ અનરે પંહડત સીતારાર 
બૅહરસટર એરની કણ્મરધુર ગાયનકળાથી પ્રભાવિત થયા િતા.

કાકા ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર ત્રિાડી શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક રંડળીના રાવલક એરનરે સંસથારાં લઈ 
ગયા અનરે નાટ્યકલાની પધિવતસરની તાલીર આપી. સંસથારાં એરના નાના કાકા ત્રંબકલાલ દરેિશંકર ત્રિાડી 
એટલરે કરે નાના ત્રંબક (જ રે નરવસંિ રિરેતાના પાત્રરાં નારના પામયા િતા.) સાથરે આ નાટકરાં કાર કરિાની તક 
રળી. લિજીભાઈની કૃષ્ણની ભૂવરકા વનિાળી જૂનાગઢના નિાબસાિરેબ ખુશ થયા.

આ સંસથારાં લિજીભાઈનાં અવભનય અનરે ગાયનનરે નજર સરક્ષ રાખીનરે એનરે અનુરૂપ ‘વબલિરંગળ ઉફદે 
સુરદાસ’ નાટક લખાયું. એરાં સુરદાસના પાત્રરાં ભાિિાિી અવભનય અનરે કણ્મરધુર ગાયકીથી તરેઓ ‘સુરદાસ’ 
તરીકરે ઓળખાિા લાગયા. ‘વિષય િાત રર રાત તજીનરે કૃષ્ણ ભજન તું કરિા દરે’, ‘આંખ વિના અંધારંુ રરે ’, ‘દાસ 
પરરે  દયા લાિો રરે ’ િગરેરરે  લોકવપ્રય નીિડરેલાં ગીતોની રરેકડ્મ ઊતરી િતી. ‘સુરદાસ’ના પાત્ર રાટરે 1911રાં સૂરતના 
કલરેકટરસાિરેબરે તરેરનરે સુિણ્મચંદ્રક આપયો િતો.

સરય જતાં કાકાનું અિસાન થયંુ અનરે સંસથાના સંચાલનની જિાબદારી તરેરણરે સિીકારી, પરંતુ એરનરે 
કીવત્મ રળિાથી ઈષ્યા્મળુઓએ ખટપટ કરિાથી એરની વિધિા કાકીનરે સંસથાનો િિીિટ સોંપી તરે છૂટા થયા. પછી 
વનિૃવતિરાં સિાસથય સુધારિા રાટરે સૂરત ગયા. તયાં સનરેિીઓ અનરે વરત્રોએ નિી જ નાટ્યસંસથા શરૂ કરિા રાટરે 
રૂ. 30,000 ભરેગા કરી આપયા લિજીભાઈના િાથરાં રૂકયા. તરેરાંથી રૂ. 15,000ના ખચદે એક આદશ્મ નાટ્યસંસથા 
શ્ી સૂરવિજય નાટક સરાજની સથાપના કરી અનરે રૂ. 15,000 િધયા િતા તરે સનરેિી વરત્રોનરે પાછા આપયા. પ્રથર 
નાટક સૂરતરાં ‘શુક્રજયંતી’ રજૂ કયુું જ રે લોકાદર પામયું. સંસથા સૂરતથી ઇંદોર ગઈ. કરાંચી, િૈદરાબાદરાં સફળતા 
રળી. બિુરાન અનરે સુિણ્મચંદ્રકો પ્રાપ્ત થયાં. બધાં જ નાટકોનરે ઉદૂ્મવરવશ્ત ભાષારાં લખાવયાં. આ સંસથારાં બધા 
કલાકારો ગુજરાતી િતા. ઉતિર ભારત તરેરજ પંજબ અનરે અરૃતસરથી કૉલકાતા સુધીનાં તરાર રોટાં શિરેરોરાં 
નાટકો રજૂ કયાું. સંસથાએ રુખય રથક હદલિી રાખયું િતું.

કાશરીરના રિારાજએ શ્ી સૂરવિજય નાટક સરાજની ખયાવત સાંભળી સંસથાનરે 2 રાસ રાટરે જયપુરથી 
કાશરીર બોલાિી, નાટકો વનિાળીનરે રાનપૂિ્મક કદર કરી િતી. જયપુરના રિારાજ રાધિવસંિજી ગંગાના પરર 
ભકત િતા અનરે આ સંસથાના ‘ગંગાિતરણ’, ‘શ્િણકુરાર’ અનરે ‘વબલિરંગળ’ જ રેિાં નાટકો જોઈ લિજીભાઈ 
‘સુરદાસ’નરે રૂ. 200નું આજીિન પરેનશન બાંધી આપયું િતું. ‘ગંગાિતરણ’ નાટકરાં ગંગાનું પાત્ર બળદરેિપ્રસાદ 
િીરાલાલ નાયક ભજિતા િતા.

‘સમ્ાટ અશોક’, ‘દાનિીર કણ્મ’, ‘સંત કબીર’, ‘ભકત વિદુર’ જ રેિાં નાટકોરાં આદશ્મ રાટિ ્રભાિના, રચનાતરક 
પ્રિૃવતિ તથા હિંદુ-રુવસલર ઐકયનો સંદરેશ િોિાથી વબ્હટશ સરકારરે  હદલિી તથા પંજબરાં આ નાટકો રજૂ કરિા 
પર પ્રવતબંધ રૂકયો િતો.

લોકરાનય વતલક રિારાજ રે હદલિીરાં સંસથાનો ‘શ્િણકુરાર’ નાટક જોઈનરે ખૂબ ખુશ થઈનરે અનરે નાટક 
કંપનીના આશ્યદાતાઓરાં એરનું નાર લખિા રાટરે સંરવત આપી િતી. રદનરોિન રાલવિયાજીએ બનારસરાં 
લિજીભાઈ(‘સુરદાસ’)નરે ‘નાટ્યકલાભૂષણ’ની પદિી તરેરજ સંસકૃતરાં રાનપત્ર આપયાં િતાં. 33રી રાવટિ ્રય 
રિાસભા કૉંગ્રેસ અવધિરેશન પ્રસંગરે ગયારાં રોતીલાલ નિરેરુ તથા િકીર અજરલખાનજી જ રેિા રિાનુભાિોએ 
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સંસથાની પ્રિૃવતિ તથા સરેિાકાયયોની ભારરે  પ્રશંસા કરી િતી.

સંસથાનરે રળરેલા સોના-ચાંદીના ચંદ્રકોનું કુલ િજન અંદાજ રે 5 શરેર જ રેટલું િતું. સંસથાના વિકટ સરયરાં આ 
ચંદ્રકો િરેચીનરે સંસથાનરે ચાલુ રાખી િતી.

એરના બાળવરત્ર અનરે ભાગીદાર દુલ્મભરારનું અિસાન થિાથી સંસથાના સંચાલનના બોજનરે લીધરે સિાસથય 
પર અસર થઈ અનરે 1928–1929રાં સિદે કલાકારોનરે નાટ્યસંસથા સોંપી દીધી અનરે સંસથાનું કરજ પોતરે ભરપાઈ 
કરિાની જિાબદારી લઈનરે ક્ષરેત્ર-સંનયાસ લીધો.

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રાવલક નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિ એરના ખાસ સનરેિી િતા. એરના અવત 
આગ્િનરે લીધરે અરદાિાદરાં 1932રાં એરની નાટ્યસંસથારાં રાત્ર 2 પ્રયોગ રાટરે લિજીભાઈએ ‘સુરદાસ’ની 
ભૂવરકા ભજિી િતી.

રંગરંચ પરથી વનિૃતિ થયા પછી િતન િાંકાનરેરરાં રિી જયપુરના રિારાજ તરફથી રળતા પરેનશનરાંથી 
નાટ્યસંસથાનું તરાર કરજ ચૂકિી દીધું. એરનું જીિન સંસકારી નરે સદાચારી િતું. 

· મત્રિેદી પ્રાણશંકર ઘેલાભાઈ

બિાદુર કલાજી વિદૂષક 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ચંપક ચતુહરકા િાળંદ 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સદરેિંત સાિળીંગા રૂપાશા 1897 ગોકુલજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા લઘુપ્રસાદ 1898
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ,
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંતરાવલની વિઠ્લ 1900
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ, 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ). શ્ી િાંકાનરેર નિીન આયયોદય નાટક કંપનીના નારાંહકત િાસયનટ. 1896 
સુધી આ સંસથાનાં વિવિધ નાટકોરાં િાસયરસની સફળતાપૂિ્મક ભૂવરકાઓ ભજિી નારના પામયા.

· દિે ક્્યાણજી

ભતૃ્મિહર અશ્વપાળ 1880 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચાંપરાજ િાડો શરેરબરેગ 1882 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રયારાજ લાલવસંિ 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય રદનપાળ 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની શુક્રાચાય્મ 1899
રૂળજી આશારાર ઓઝા, 

કવિ દુલ્મભજી ધ્ુિ તથા અનય
શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સરસિતી બાજીરાિ રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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મિશેષ મિગત :

1906રાં રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મકરાં હદગદશ્મક થયા અનરે ટૂકં સરયરાં જ 
બીરારીથી અિસાન પામયા.

· દિે િગનલાલ ભાઈશંકર (`િીર હિીર’) (જ. 1892; અ. –)

વબલિરંગળ 
ઉફદે સુરદાસ

અનિા 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

નાગરભકત ઝિરેરબાઈ
16 ઑકટો., 
1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

નીલર-રાણરેક
સરસિતી 
દરેલિાડાકર

25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી  
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

દરેિી િતસલા બલરાર 1916 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ

પ્રિીણસાગર રંગવસંિ 1916 ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ઉિ્મશી-
પુરુરિા

કરેશી 1916
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

કનકકરેસરી કલયાણ 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત 
સારંત િીર 
દુગા્મદાસ

ચંદ્રવસંિ 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-
અવગ્નવરત્ર

રાધિસરેન 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાજલીલા ગુરાનવસંિ 1916 શંકરલાલ ત્રિાડી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

િીર િરીર િરીર 1920 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

રિાિીર કંપનીના ‘વપતૃભકત’, ‘અસુરી લાલસા’, સૌરાટિ ્ર વસનરેરૅટોગ્ાફ કંપનીના ‘બવલરાજ’, ‘સુંદરીઓથી 
સાિધાન’, સરેનટ્રલ હફલર કંપનીના ‘જ રેસલ-તોરલ’, જયંત વપકચસ્મનાં ‘રણચંડી’ તથા ‘જિાંરદ્મ’, કૃષ્ણ હફલર 
કંપનીનાં ‘િીર-રાંઝા’, ‘િાવતરતાઈ’, ‘ખુદાદોસત’, ‘લંકાદિન’, ‘જંબુિાન’ િગરેરરે  અિાક્ અનરે સિાક્ ચલવચત્રોરાં 
15 િષ્મ અવભનય આપયો.

િીર િરીર નાટકરાં ‘િરીર’ના ઐવતિાવસક પાત્રરાં ઉતિર અવભનય દાખિિાથી કરેટલાક રાજિીઓએ 
એરની ‘િરીર’ની ભૂવરકાનરે આિકારી, અનરે તરેઓ ‘િીર િરીર’ તરીકરે જણીતા થયા. ભાિનગરના ઝિરેરીએ તરેરનરે 
સોનાનાં બટન ભરેટ આપયાં. 1936રાં તરેઓ રંગરંચ અનરે ચલવચત્રજગતરાંથી વનિૃતિ થયા.
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· દિે િમણલાલ દેિજી

સુરરેખાિરણ સુરરેખા 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

વબલિરંગળ 
યાનરે સુરદાસ

રાયા 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નીલર-રાણરેક રરેના
25 નિરે., 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

યોગકનયા વિલાવસની 1911 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રનિર રરેના દરેિાતી 1912 દુલ્મભરાર જટાશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન પોરબંદર (સૌરાટિ ્ર). અવભનયક્ષરેત્ર પછી િારયોવનયર-િાદકની ફરજ બજિી. નાટકોરાં સંગીત-
સંચાલન કયુું.

· દિે સોિનાિ

સુિણ્મપ્રભાત જ રેઠસુર 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

નરવસંિ ભગત યાનરે
સોરઠનો સંત

બંસીધર 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

આશા યાનરે યુિાન િસંતરાય 25 જુલાઈ, 1942 રંગળદાસ કરે. રાજપુરા શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સમ્ાટ અશોક યાનરે 
વિજય

રિાગુરુ 10 ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે

અિતાર
દારૂક નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રાણકદરેિી રુંજલ 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રણદુંદુવભ યાનરે 
જય સૌરાટિ ્ર

અરરજી 24 ઑકટોબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સતી પાિ્મતી બ્હ્માજી 7 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

જુગારી લક્રીશંકર 3 જનયુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અલખ-વનરંજન યાનરે

ભતૃ્મિહર
રતસયરેનદ્ર 13 એવપ્રલ, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ વલવરટરેડ

· દેસાઈ લાલજી નંદાભાઈ (જ. 1890, પેટલાદ, મજ. આણંદ; અ. 29 એમપ્રલ 1974, િડોદરા)

સતી સીતા કુશ
26 ઑકટો., 
1905

છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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ભગિતગીતા ભગિતવસંિ 6 સપટરે., 1906 િસંતરાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભદ્રાયુ રદન
25 સપટરે., 
1909

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરસિતીચંદ્ર પ્રરાદધન
11 રાચ્મ, 
1912

નાટ્યરૂપાંતર : કવિ
છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

બોલતો કાગળ
રોિન 
રાસતરાણી

1912 િહરિર ‘દીિાના’ શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

પરશુરાર પરશુરાર 1913 કવિ ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર બાબુ 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

રુવકરણી સિયંિર કૃષ્ણ 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

બ્હ્મતનૈયા ખાનદાન 1921
કવિ જયકૃષ્ણ નથુરાર 
(કવિ જનક)

શ્ી દુવનયા દશ્મક નાટક સરાજ

દારાજી રજરુદાર 1921 ચત્રભુજ ભીરજી વત્રિરેદી શ્ી દુવનયા દશ્મક નાટક સરાજ

રિાદરેિજી વશંદરે િરેણીરાધિ 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

સૌરાટિ ્રિીર અખરેરાજ 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

રનોરરા ભાનુવરત્ર
1 જનયુ., 
1925

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

આય્મવતલક પ્રભાતવસંિ 1926
કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન 
ઉપાધયાય

શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

વિજય કોનો ? ગોવિંદગુપ્ત 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

રૉયલ નાટક રંડળી

રરદના ઘા દુલ્મભદરેિ
18 હડસરે., 
1929

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

અરર આશા શયારરાજ 1 રરે, 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

અજતશત્રુ સરેનાપવત
7 ઑગસટ, 
1930

રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

સાંભરરાજ શયારસુંદર
8 ઑકટો., 
1932

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કૉલરેવજયન બાબુ
29 હડસરે., 
1932

જરન ગુજરાત કલા રંહદર

િાસનાનાં િિરેણ વિજયરાજ રાચ્મ, 1933 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

કાળી િાદળી પીયૂષ 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ
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અધૂરાં લગ્ન વનશાનાથ 1935 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

વભક્ષુકબાબા રાઘિ 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રસના રાસ વબલિરંગળ 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણાનો વસંિ કાદરબક્ષ 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

સનરેિપૂજન સુરરે નદ્ર
10 એવપ્રલ, 
1940

પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

 લાલજી નંદા દરેસાઈ

સંગીતનું વશક્ષણ િરીરજી ઉસતાદ પાસરેથી લીધું. વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં 

જુદા જુદા રસની ભૂવરકાઓ ભજિી. એરની અવભનયકલા પર પ્રસનિ 

થઈ લાિોરરાં ‘ઇવનડયન ફુલસિર’નો ઇલકાબ એનાયત કરિારાં આવયો, 

બરિાનીના રિારાજએ રૂ. 5 િજર રોકડા ઇનાર રૂપરે આપયા. સચીનના નિાબરે 

તરેરજ ઉતિરચંદ ઝિરેરીએ સુિણ્મચંદ્રકો આપયા. કરાંચીરાં યુરોવપયન કલરેકટરરે  

સુિણ્મચંદ્રક પિરેરાવયો િતો.

એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓ : ‘સરસિતીચંદ્ર’રાં પ્રરાદધન, ‘િાસનાનાં 

િિરેણ’રાં નયાયરૂવત્મ વિજયરાય, ‘રસના રાસ’રાં સુરદાસ, ‘કૉલરેવજયન’રાં બાબુ.

એરની કૉલરેવજયનની ભૂવરકા જોિા રાટરે ખાસ કૉલરેવજયનો આિતા, 

વબલિરંગળ(સુરદાસ)ના પાત્રરાં આંખો ફોડિાનો િાસતવિક અવભનય પ્રરેક્ષકોનરે 

રડાિી દરેતો. ‘સરસિતીચંદ્ર’ નાટક જોિા રાટરે િડોદરા, અરદાિાદ તથા રુંબઈથી 

કલારવસક પ્રરેક્ષકો સૂરત આિતા. ‘રોહિનીચંદ્ર’રાં ગુલઝારના પાત્રરાં ‘િંુ રસતાન 

પ્રરેરની રનરે કોઈ ના છરેડો રરે ’ એ લોકવપ્રય નીિડરેલા ગીતરાં અનરેક િનસ રૉર રળતા.

ગાંધીજીનું પ્રિચન સાંભળીનરે એરણરે િાથરે પિરેરરેલી સોનાની પિોંચી રાટિ ્રીય ફાળારાં આપી દીધી િતી.

એરની 108રી જનરજયંતી પ્રસંગરે તા. 4 જૂન, 1997ના રોજ િડોદરાના ગાંધી નાટ્યગૃિ સારરેના ચૉકનરે 

‘નટસમ્ાટ લાલજી નંદા ચૉક’ નાર આપિારાં આવયું છરે. 1956રાં િાય. બી. ચૌિાણના િસતરે તથા 19 સપટરેમબર, 

1962ના રોજ રુંબઈ રાજય તરફથી અનરે 13 સપટરેમબર, 1963ના રોજ ગુજરાત રાજય નૃતય નાટક અકાદરી 

તરફથી સનરાન કરાયું િતું.

· નનિુ ગુલાબ

કુલીન કાનતા યાનરે 
િનરાજ વિજય

રારદાસ
29 જૂન, 
1899

રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કનકતારા રુસતુફા
4 જનયુ., 
1890

ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કંુદબાળા રાયવસંિ
27 ફરેબ્ુઆરી, 
1892

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રવસકરવણ ભટ્
15 ઑગસટ, 
1892

નરભરેશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રૂળરાજ સોલંકી
ચટણી-

પ્રસાદ
19 ઑકટો., 
1895

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો જસો
5 સપટરેમબર, 
1896

રૂપાંતર : રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રારચહરત્ર િનુરાન
8 જનયુ., 
1898

વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જયરાજ બુધો
27 ઑગસટ, 
1898

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર ચતુરવસંિ
8 જુલાઈ, 
1899

વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી ભીખારાર
30 સપટરેમબર, 
1899

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રોહિની ધાંધવલયો
17 ફરેબ્ુઆરી, 
1900

વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર ઉસતાદ
7 જુલાઈ, 
1900

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગય-સુંદરી ઓઘડભુા
19 
ઑકટોબર, 
1901

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી ઘાટી
26 ઑગસટ, 
1902

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા અરજણ
18 ઑકટો., 
1904

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીસી પાંખી 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા બિાદુર 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· નરોત્િ

સોરઠપવત નિઘણ 1926
રારજીભાઈ

(પ્રણારી)

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

નિું નરે જૂનું રનુ રિરેતા 27 ઑકટોબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલારંહદર

સંિાદી સૂર યાદિ 16 નિરેમબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલારંહદર
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હકરીટકુરાર વનપુણરાજ જનયુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના દાિ ચંદનક 15 રરે, 1937 કવિ જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· નંદિાણા િોતીરાિ બેચર (અ. 1915)

ઉરાદરેિડી જ રેશળ 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી જલરવસંિ 30 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયા-વિજય જયરલ 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ સજનવસંિ 22 ફરેબ્ુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર પીરૂ 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરલા લખરવસંિ 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા રાર 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિતગીતા અરરવસંિ 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી દુયયોધન 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ી ભદ્રાયુ વ્રજબાિુ 25 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા સરેકસટસ 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

રોતીરાર નંદિાણા  જ્ાવતએ ઔદીચય બ્ાહ્મણ. ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજીનરે તયાં રસોઇયા. 12 િષ્મની િયરે શ્ી 
દરેશી નાટક સરાજના રંગરંચરે શરૂઆત. એરના લગ્ન પ્રસંગરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે 
‘ઉરાદરેિડી’ નાટકની લાભ-રાવત્ર 19 નિરેમબર, 1901ના રોજ યોજી િતી.

અબદુલકૈયુર અબદુલિુસરેન વપતળિાળા અનરે નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિ સાથરે 
ભાગીદારીરાં શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજની 1911ની આખરરાં સથાપના કરી. 
1914 સુધીરાં 8 નાટકો ભજવયાં. 1914રાં ભાગીદારીરાંથી છૂટા થયા અનરે 1914રાં 
રાવલકીની સંસથા કરાંચીરાં શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ શરૂ કરી. 1916 સુધીરાં 4 
નાટકો ભજવયાં. ‘દરેિી દરયંતી’ નાટક ભજિાયા પછી 1915રાં એરનું અિસાન 
થિાથી સંસથા બંધ પડી.

તરેઓ કુશળ હદગદશ્મક િતા અનરે ઉરદા અવભનય હદગદશ્મન રાટરે એરનરે ચંદ્રકો 

રળા િતા. ‘સરસિતીચંદ્ર’, ‘પરશુરાર’, ‘બ્હ્મવષ્મ વિશ્વાવરત્ર’, ‘વસધિાથ્મ બુધિ’, ‘દરેિી દરયંતી’ િગરેરરે  નાટકોનું તરેરણરે 

ઉતિર હદગદશ્મન કયુું િતું.

· ના્યક અિ્ત (`જોખિ’)

જયવસંિ રાઠોડ લક્રી 15 હડસરેમબર, 1928 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ રજની 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

નિું નરે જૂનું લીલા 27 ઑકટોબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર
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સંિાદી સૂર વનશા 16 નિરેમબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

નગદ સોદો કરળી 5 હડસરેમબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

કૉલરેવજયન રરા 29 હડસરેમબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

િાસનાનાં િિરેણ રરેિતી 29 હડસરેમબર, 1933 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

કાળી િાદળી ઉષા 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

પવશ્રનો પિન ગૌરાંગના 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

વભક્ષુકબાબા લીલી ફરેબ્ુઆરી, 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

તલિારની ધારરે ફાતરા 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

· ના્યક અંબાલાલ ભભલદાસ

સૌભાગયનો 
વસંિ

સારંતરાજ
25 એવપ્રલ, 
1922

બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુરળી કળી બળભદ્ર 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

તરુણીના તરંગ ચંદ્રકુરાર 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો નયાય રતનલાલ
21 ફરેબ્ુઆરી, 
1929

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ 
રિાલી

દોરાબજી
29 રાચ્મ, 
1929

જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિારીભવકત 
યાનરે બાજી

દરેશપાનડરે (હિંદી)

વશિાજી 1929
રુનશી રોહિયુદ્ીન 
નાઝાં

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુળદીપક િહરભાઈ
9 જનયુઆરી, 
1930

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બાપના બોલ ચંદાિત
ઑકટોબર, 
1930

વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મસંજોગ લાખાણી
23 
જનયુઆરી, 
1932

રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જ રેનટલરૅન ડાકુ િીરવસંિ 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? સાબાજીરાિ 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કીવત્મવિજય ઉદયરાજ 1934
નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરનરે 
ઝણકારરે

અરરવસંિ
13 સપટરેમબર, 
1934

ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ કનૈયાલાલ
16 જનયુઆરી, 
1935

ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ ? નરોતિરદાસ
3 ઑગસટ, 
1935

જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન િરેવલંગટન
ફરેબ્ુઆરી, 
1936

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના દાિ ચારુદતિ 15 રરે, 1937 જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ રનરોિન
7 ઑગસટ, 
1937

ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે રનરોિન
20 ફરેબ્ુઆરી, 
1945

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા ખુશાલદાસ
16 એવપ્રલ, 
1945

ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગભ્મસંસકાર હકશોરચંદ્ર
25 એવપ્રલ, 
1945

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક અંબાલાલ લલ્ુભાઈ (`ચાંદબી’)

િીર જયવસંિ રાણી 9 હડસરેમબર, 1933 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

સતિાનો લોભ યશોરતી 17 જનયુ., 1934 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

વિજયનાદ િાસંતી 17 જનયુ., 1934
નૌતરકાનત 
‘સાહિતયવિલાસી’

શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

િસતરરેળાપ વિલાસ 9 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કહરયાિર સુધીર 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકાર િારસારાં જ રળા િતા. િૈદરાબાદની ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથાએ 
ભજિરેલ નાટક ‘અરાનુલા’રાં બાદશાિ અરાનુલા તથા ‘શયદા એ િતન’રાં શાિજદીની ભૂવરકા ભજિી; 
અનરે આય્મનૈવતક અનરે રંજન નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે વિવિધ ભૂવરકા કરી. પારસી એમપાયર વથયરેહટ્રકલ 
કંપનીએ ભજિરેલા ‘સુલતાના ચાંદબી’ (ઉદૂ્મ) નાટકરાં ‘સુલતાના ચાંદબી’નું પાત્ર ભાિિાિી રીતરે ભજિિાથી તરેઓ 
‘ચાંદબી’ના નારથી નારના પામયા.
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· ના્યક અંબાલાલ િીરચંદ (`સુભાષ’) (જ. 1911, લાખિડ, મજ. િહેસાણા, ઉ.ગુ.; અ. )

બરેિફા કાવતલ શાિજદા રફીક ધી આલબટ્મ વથયરેહટ્રકલ કંપની

અનંગપમિા પમિા 1921 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી રનોરંજક નાટક સરાજ

િીર િમરીર રરિટ્ી અંદાજ રે 1921 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી હિંદ નાટક સરાજ

ગુજરાતની ગજ ્મના રાધિી અંદાજ રે 1922     શ્ી હિંદ નાટક સરાજ

નિજીિન કલયાણી અદાજ રે 1923     શ્ી હિંદ નાટક સરાજ

* સતી તોરલ તોરલ        શ્ી હિંદ નાટક સરાજ

* િોથલ પમિણી પમિણી        શ્ી હિંદ નાટક સરાજ

િીરપૂજન સુવરત્રા 29 જનયુ. 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા
જગીરદારની
પતની

19 નિરે., 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વજગર અનરે અરી દાદાજી અંદાજ રે 1974 ચુનીલાલ િધ્મરાન શાિ ઉષા વથયરેટસ્મ

* જૂનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

અભયાસ ગુજરાતી બીજુ ંધોરણ. વપતા િીરચંદભાઈ ભિાઈના કલાકાર. જ્ાવતએ નાયક િોિાથી નાટ્યકલા 
તો લોિીરાં જ પ્રાપ્ત થઈ િતી. રાત્ર 7 િષ્મની િયરે જીિનની કોરી પાટીરાં અવભનયનો એકડો ઘૂંટ્યો. રારસા 
શરેઠની ધ પારસી એમપ્રરેસ વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં જોડાયા. શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, રોટી િાંકાનરેર કંપની, ધી આલબટ્મ 
વથયરેહટ્રકલ કંપની (લાિોર) તથા ભારતવિજય વથયરેહટ્રકલ કંપની(હદલિી)નાં વિવિધ નાટકો દ્ારા એરનો નટદરેિ 
ઘડાયો.

રનોરંજક નાટક સરાજ તરફથી અગાઉનું નાટક ‘રાલતીરાધિ’ અરદાિાદરાં રજૂ કયુું, તરેરાં સૌદાવરનીના 
પાત્રરાં ‘વસવધિનું સાધન ધન સંઘરિું’ અનરે ‘અરો તરો જુદાં નથી’ એ બંનરે ગીતો સુરધુર કંઠથી ગાઈનરે 12 િનસ 
રૉર લીધા િતા.

1924રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે કવિ નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્નું અગાઉનું ઐવતિાવસક નાટક ‘રીનળ-
રુંજલ’ કલાકારોના ફરેરફાર સાથરે રજૂ કયુું. એરાં ‘પ્રસનિ’નું સ્તી-પાત્ર ભજવયું. ઊગતી યુિાની, ઊવર્મલ અવભનય 
અનરે સુરધુર કંઠથી ‘લીયો રાજ ગુલાબનાં ફૂલડાં’ ગીતરાં ભાંગિાડી વથયરેટરરાં પ્રરેક્ષકોનાં રન જીતી લીધાં. 
નાટ્યરવસકોએ એ ગીતના 21 િનસ રૉર આપયા અનરે 21 િખત આ ગીત અનોખા ભાિ સાથરે રજૂ થયું. સંસથાના 
શરેઠ િરગોવિંદદાસરે તરેની કદરરૂપરે અંબાલાલ નાયકનરે 10 તોલાના સોનાના દાગીના ભરેટ આપયા.

1925રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં િતા તયારરે  લગ્ન કરિા રાટરે સંસથારાંથી રજ લઈનરે િતન લાખિડ(વજ. 
રિરેસાણા)રાં આવયા િતા તયારરે  કવિ જી. એ. િૈરાટીનું ‘િીરપૂજન’ નારનું નિું ઐવતિાવસક નાટક રજૂ કરિા અંગરે 
એરના લગ્નના હદિસરે જ તાર રળો. આથી તરેઓ લગ્નરંડપરાંથી સીધા જ રુંબઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં 
િાજર થઈ ગયા અનરે કલાકાર તરીકરેની ફરજ બજિી. ‘િીરપૂજન’ નાટક ખૂબ સફળતા પામયું અનરે રહિનાઓ 
સુધી થોકબંધ પ્રરેક્ષકો ઊભરાતા રહ્ા.
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1933રાં શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ નારની સંસથા ભાગીદારીરાં શરૂ કરી; 34 િષ્મ પછી અંબાલાલભાઈ 
અનરે તરેરના બંધુ વત્રભુિનદાસરે તરે ચાલુ રાખી. નાટ્યકલારાં અનરેક કલાકારો તૈયાર કયા્મ. આ સંસથારાં અંબાલાલ 
નાયકનાં લખરેલાં નાટકો રજૂ થયાં અનરે તરેરણરે તરેનું હદગદશ્મન કરિા ઉપરાંત એરાં રુખય ભૂવરકા પણ ભજિી. 
આ સંસથાએ કચછ, કાહઠયાિાડ, ગુજરાતરાં ઉદૂ્મ, હિંદી અનરે ગુજરાતી નાટકો રજૂ કરીનરે નાટ્યજગતરાં ચાિના 
અનરે ખયાવત રરેળવયાં. ‘સુભાષ બોઝ’ નાટકરાં તરેરણરે ‘સુભાષ’ની ભૂવરકારાં ખૂબ જીિંત અવભનય આપયો તરેથી 
તરેઓ ‘સુભાષ’ના નારરે ઓળખાિા લાગયા. રાવલકીની સંસથા એરના વપતાજીના અિસાન પછી 1966રાં બંધ કરી. 
વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ), શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર, શ્ી આય્મ નાટક સરાજ તથા શ્ી રાવગણી કલાકરેનદ્રરાં હદગદશ્મક 
તરીકરે કારગીરી બજિી અનરે ભૂવરકાઓ ભજિી. ઉષા વથયરેટસદે ભાિનગરરાં ‘વજગર અનરે અરી’ નાટક રજૂ કયુું 
એરાં દાદાજીના પાત્રરાં રજૂ થયા. આ નાટકના ભાિનગરરાં 1974રાં અંદાજ રે સળંગ 150 પ્રયોગો થયા િતા.

રોિનલાલાજી, ચૂનીલાલ (‘દુગા્મદાસ’) તથા વિઠ્લદાસ ભોજકનો અંબાલાલ નાયકની કારહકદથી ઘડિારાં 
અગતયનો ફાળો િતો; જયારરે  જયશંકર (‘સુંદરી’) રાસતર વત્રકર (‘સુરવભ’) તરેરજ નાનજી શંકર નાયક(‘રીનળ’)
ની ભૂવરકા જોઈનરે તરેરણરે અવભનયના સંસકાર ઝીલયા િતા.

ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી દ્ારા 23 સપટરેમબર, 1979ના રોજ અરદાિાદના જયશંકર 
‘સુંદરી’ નાટ્યગૃિરાં એરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું. તરેરણરે આ પ્રસંગરે ‘વબલિરંગળ’ નાટકના એક દૃશયરાં 
‘રારદાસ’નું પાત્ર ભજિી બતાવયું િતું. તરેરણરે નાટકો લખિા ઉપરાંત હદગદશ્મન પણ સંભાળું િતું. રંગભૂવરના 
રંગરે રંગાયરેલ અંબાલાલભાઈએ રાટિ ્રીય લડતરાં ભાગ લીધો િતો અનરે નરક સતયાગ્િરાં જોડાયા િતા. તરેરણરે 
ખાદીનો પિરેરિરેશ ધારણ કયયો િતો.

સિભાિરે શાંત, સાદગીિાળા, સતયિકતા, પ્રારાવણક, વનરવભરાની, વનષ્ઠાિાન તરેરજ વરલનસાર િતા.

ઉદૂ્મ, હિંદી, ગુજરાતી રંગભૂવર પર ગુજરાતરાં તરેરજ પરપ્રાંતોરાં પણ વનષ્ણાતસિજ અવભનયકલાથી 
પુષ્કળ નારના પામયા િતા.

· ના્યક ઓધિલાલ અંબાલાલ

કર્મસંજોગ જયંવત 27 જનયુ., 1932
રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? િરીરરાિ 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ િસંતકુરાર 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ ? િરહકસન 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર હકરીટ 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના દાિ આય્મક 15 રરે, 1937 કવિ જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ પ્રકાશ ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ીરંત કરે 
શયતાન ?

પહરરલ 5 ફરેબ્ુઆરી, 1938
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ જસુભા 23 સપટરે., 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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વસનરેરાની 
સુંદરી

શ્ીકાનત 24 ઑકટો., 1938
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર પ્રિીણકુરાર 19 નિરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજવધરાજ ભોજરાજ 6 હડસરેમબર, 1938 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે ચનદ્રકદરેિ 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ખાવિંદનરે ખાતર પરેસી 5 સપટરેમબર, 1939 ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે નરિહર 20 જનયુ., 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા સુરરે નદ્ર 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય પ્રકાશ 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આપણં ઘર 
પૃથિી

વિનોદચંદ્ર 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસતરરેળાપ વિજય 9 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કહરયાિર સરીર 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્રરાં અંદાજ રે 15 િષ્મથી અવધક સરય વિવિધ નાટકોરાં તરેરણરે ભૂવરકા ભજિી િતી.

· ના્યક કચરાલાલ મશિરાિ (જ. 1902; અ. 5 િે 1975)

િીરપૂજન પ્રરેરાનંદ
29 જનયુઆરી, 
1925

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા તપોચંદ 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી યશિંતરાિ 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. િૈરાટી,

રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ રકરંદ 1926
કવિ અંબાશંકર 
િહરશંકર

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય જગીરદાર 29 ઑગસટ, 1935 કવિ હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જિાલાપ્રસાદ 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ સરેનાપવત 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદય-પ્રભાત વિષ્ણકુરાર 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા આહદતયસરેન 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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દરેિી સંકરેત જનક 12 નિરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે શ્ીકાનત 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધનરુવકત રોહિતલાલ 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ િનો કાકો 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો વ્રજહકશોર 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર સુરંત 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી પ્રસાદજી 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત વગરીશ 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ ધનકુબરેર 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત જગદીશ 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા બલરાર 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ િહરશ્ંદ્ર 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળજયોવત ભગત 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ ઘનશયાર 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ શ્ીધર 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે કરેશિલાલ 30 જનયુઆરી 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે અરીધર 30 ઑગસટ 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય શયારલાલ 18 હડસરેમબર 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા 
જશરાજ

અનંગપાળ 26 રાચ્મ 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ રાયરોિન 6 ઑગસટ 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય જશિંતરાય 22 જુલાઈ 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી જયરાજ 7 એવપ્રલ 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરુદ્રગુપ્ત નાગરાજ 29 જૂન 1955 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

 કચરાલાલ નાયક િતન : કડી (ઉ.ગુ.). એરની અવભનયકલા પર પ્રસનિ થઈ અરદાિાદ મયુવનવસપાવલટીના 
તતકાલીન પ્રરુખ સર ચીનુભાઈ રાધિલાલરે રખરલનો પોશાક બનાિી ભરેટ આપયો િતો. 
એરની કલાના કદરદાન પ્રરેક્ષકો તરફથી પ્રાણલાલ દરેિકરણ નાનજીના િસતરે 5 તોલાનો 
સુિણ્મચંદ્રક, દોઢ તોલાની સોનાની સાંકળી અનરે રૂ. 350 રોકડા આપીનરે તરેરનું સનરાન 
કરાયું િતું.

એરની િખણાયરેલ ભૂવરકાઓ : ‘ગાડાનો બરેલ’રાં િનોકાકો, ‘સિયોદય’રાં શયારલાલ 
તથા ‘જય જિાન’રાં કૃષ્ણલાલ રુખય છરે.

વનપુણ કલાકાર ઉપરાંત તરેઓ કુશળ હદગદશ્મક પણ િતા.

· ના્યક કેશિલાલ (`કપાતર’)

વિક્રર નરે શવન પંહડત 24 રરે, 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

િીર નાર આશા નટુ 3 ઑકટોબર, 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

િસંતિીણા રાણરેકલાલ 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક ચંદનરલ 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ િૈકંુઠ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ બટકુ શરા્મ ફરેબ્ુઆરી, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય શૃંગારચંદ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ રફતલાલ 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર વશિ શરા્મ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર ભૂષણ િચછરાજ 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા રાધિજી 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતીપ્રભાિ (હિંદી) વશિરાર 5 જુલાઈ, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર ગરીબદાસ 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ રિજી 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે જનાદ્મન 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદય-પ્રભાત સરૂપચંદ 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા ભાગ્મિ 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

િાસયરસના અવભનરેતા. શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં એરની અનરે આણંદજી પંડ્ા(‘કાહઠયાિાડી કબૂતર’)ની 
જોડી િતી અનરે એ બંનરે િાસય-અવભનરેતા ખૂબ ખયાવત પામયા િતા.

· ના્યક કેશિલાલ અંબારાિ (`સરસિતીચંદ્ર’)

વિજય-કરળા અવજત 1904

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી, 

છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા લિ 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી નારદ 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ી ભદ્રાયુ ભદ્રાયુ 25 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા રાસદેલસ 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરસિતીચંદ્ર સરસિતીચંદ્ર 1912
નાટ્યરૂપાંતર :

છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક 
સરાજ

પૃથિીપુત્ર ભગદતિ 10 જુલાઈ, 1920 લરેખકોનું સિકારી સજ ્મન શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રિાદજી વશંદરે વિશ્વાસરાિ 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

રનોરરા રાધિ 1 જનયુઆરી, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

રિારાટિ ્ર કરેસરી દરેિરાજ 16 ઑકટોબર, 1933
રારજીભાઈ નાગરદાસ 
પ્રણારી

શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

િીર જયવસંિ હકરતવસંિ 9 હડસરેમબર, 1933 પરરાનંદ ત્રાપજકર
શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

સતિાનો લોભ ગોવિંદરાય 17 જનયુઆરી, 1934
કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

મિશેષ મિગત :

1912રાં ‘સરસિતીચંદ્ર’ નાટકરાં ‘સરસિતીચંદ્ર’ના પાત્રરાં ઉતકૃટિ અવભનય કરિાથી તરેઓ ‘સરસિતીચંદ્ર’ 
તરીકરે નારના પામયા.

· ના્યક કેશિલાલ પ્રેિચંદ (જ. 4 જાન્્યુઆરી 1905; અ. –)

વિશ્વલીલા સુવરત્રા 25 સપટરેમબર, 1920
કવિ અંબાશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

* સૌભાગય સુંદરી ગુણિંતી 1922 રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી
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સૌભાગયનો વસંિ બડી બરેગર 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

કુરળી કળી લલના 1926 શયદા
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

પરરભકત પ્રિલાદ ભડકાસુર 26 ઑકટો., 1944
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

આજની દુવનયા રવતલાલ 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

ગભ્મશ્ીરંત રતાહદન 25 એવપ્રલ, 1946
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

આપણં ઘર પૃથિી રારજી પટરેલ 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર નાયક
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

ગોપીનાથ રથુર 25 રાચ્મ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક તુળજરાર 25 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત ખરશરેદજી 24 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા શકુવન
15 ઑકટોબર, 
1949

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ િહરિદન 19 જનયુ., 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય િહરદાસ 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી બલરાર 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ દારોદર 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ વભલુ 22 ઑકટો., 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાયા નરે રરતા
પ્રીતર 
પિરેલિાન

27 જૂન, 1963 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધ આંખનાં 
અજિાળાં

રિીપતરાર 4 રાચ્મ, 1965 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પરભિની પ્રીત રાિલો 20 ઑકટો., 1965 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે
શાંવતલાલ 
રાસતર

27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાગરનાં રોતી રોઘાલાલ 14 ફરેબ્ુઆરી, 1970 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાસુના િાંકરે રંગળદાસ 3 એવપ્રલ, 1971 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સૌભાગય-કંકણ
લિરેરચંદ 
લોભી

5 ઑગસટ, 1972 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અરર િો તારો 
ચાંદલો

સુખનાથ 17 ઑગસટ, 1974
લરેખક : કવિ કાંવત 
રિરેતા, નાટ્ય-સંસકરણ 
પ્રાગજી ડોસા

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પ્રીતનાં પારખાં
બાલુભાઈ 
રારફવતયા

11 હડસરેમબર, 1975
નાટ્યરૂપ : પ્રાગજી 
ડોસા

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોિાગ-વસંદૂર
બાબુલાલ 
બંદરિાળા

14 જુલાઈ, 1977 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*અગાઉનું નાટક

મિશેષ મિગત :

જનર ઉંઢાઈ ગાર, વજ. રિરેસાણા. નાયક કોરરાં જનર િોિાથી િારસાગત સંસકારો પ્રાપ્ત થયા. પ્રાથવરક 
કરેળિણી લીધા પછી નાટ્યક્ષરેત્રરે જોડાયા. રોરબી આય્મસુબોધ, િાંકાનરેર કંપની, રુંબઈ ગુજરાતી અનરે આય્મનૈવતક 
નાટક સરાજ જ રેિી વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં જુદી જુદી ભૂવરકાઓ ભજિી અનરે તરેઓ નાટ્યકલાની 
તાલીર પામયા. 1947રાં ઉતિરલક્રીબિરેનની શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા; તયાં લાંબા સરય સુધી સંસથાએ 
ભજિરેલાં અનરેક નાટકોરાં વિશરેષ સંખયારાં િાસયરસની ભૂવરકાઓ સફળતાપૂિ્મક ભજિી.

રુકંુદભાઈ ગોરહડયા દ્ારા શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં કરેશિલાલ નાયકનો ષવટિપૂવત્મ રિોતસિ 26 હડસરેમબર, 
1977ના રોજ ઊજિિારાં આવયો િતો. િાસયરસની ભૂવરકારાં એરણરે ખૂબ ખયાવત રરેળિી િતી. યુિાન જ રેિા 
તરિરાટથી તરેઓ 60 િષ્મ પછી પણ ભૂવરકાઓ ભજિતા િતા. ગુજરાત સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી તરફથી 
એરનું સનરાન 23 સપટરેમબર, 1978ના રોજ અરદાિાદરાં જયશંકર ‘સુંદરી’ નાટ્યગૃિરાં કરિારાં આવયું િતું.

· ના્યક કેશિલાલ શોભારાિ

* રારવિયોગ રંથરા 10 જુલાઈ, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી ચંબરેલી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય વશિલી 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ રોંઘી
22 જનયુઆરી, 
1902

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર હદિાળી 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા કૈકરેયી 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અશ્ુરતી દરજણ 4 નિરેમબર, 1905 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિતગીતા રતન 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો



348

મિશેષ મિગત :

િતન જગુદણ (વજ. રિરેસાણા). ‘રારવિયોગ’રાં રંથરા અનરે ‘અશ્ુરતી’રાં દરજણની ભૂવરકા પ્રરેક્ષકોરાં 
પ્રશંસા પારી િતી.

· ના્યક ગણપત બેચર

ભોજરાજ વિજયા 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી પાિ્મતી પાિ્મતી 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી અશ્ુરતી 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરદારબા રૂપાંદરે 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી રાણી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય રાણી 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ ભાણી 22 ફરેબ્ુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર ગંગા 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરળા બરેગર 1904
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી,

છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ 
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા ધોબણ 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિતગીતા સતયિતી 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી ભાનુરતી 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ી ભદ્રાયુ રાણી 25 સપટરેમબર, 1909 - શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક મગરધર મિઠ્ઠલભાઈ

રધુબંસરી રૌલાબક્ષ
28 જુલાઈ, 
1917

બૅહરસટર વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયનો વસંિ કારરેશ્વર
25 એવપ્રલ, 
1925

બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નૂરજિાં ઘરેલો કંુિર 1926 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ રારપ્રસાદ 1927 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

તરુણીના તરંગ હકશોરચંદ્ર 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો નયાય નરવસંિ 1929 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ 
રિાલી

અડાજવનયો
29 રાચ્મ, 
1929

જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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સિારીભવકત 
યાનરે બાજી
દરેશપાંડરે (હિંદી)

િાસર 1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક ગોમિંદરાિ િોતીરાિ

રનિર-રરેના લાલદાસ 1912 દુલ્મભરાર જટાશંકર રાિળ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

રિાશ્વરેતા 
કાદંબરી

તારાપીડ
17 જૂન, 
1912

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

રાયા-રોહિની રતનવસંિ
10 એવપ્રલ, 
1913

નારાયણ વિસનજી ઠક્ર શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ ભૂહરિસુ
10 જૂન, 
1913

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ કણિ
ઑકટોબર, 
1914

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :
પોતાની નાયક નાટક કંપની કરી િતી. તરેઓ ઉતિર અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે સંગીતકાર િતા. 1914રાં 

જૂનું નાટક ‘રાલતી-રાધિ’રાં રાલતી તરીકરે ભોગીલાલ કાવળદાસ નાયક અનરે રાધિ તરીકરે ગોવિંદરાર નાયકની 
બરેલડીએ રધુર કંઠથી રજૂ કરરેલાં ગીતોનરે લોકચાિના રળી િતી.

· ના્યક ગોમિંદ રા્યચંદ

રારચહરત્ર રંથરા 8 જનયુ., 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર ભીલબાળા 8 જુલાઈ, 1899 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જયરાજ લક્રી 27 ઑગ., 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી િરેલી 30 સપટરે., 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીરરંડળ લીલી 16 હડસરે., 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર ઇનદુ 7 જુલાઈ, 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયસુંદરી રાલતી 19 ઑકટ., 1901 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા જીિી 18 ઑકટો., 1904 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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નંદબત્રીસી રરેના 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનો રંગ રાણરેક 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભવકતવિજય કુરવત 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક  
સરાજ

સુરરેખાિરણ હિડબંા 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ 

વબલિરંગળ 
ઉફદે સુરદાસ

હિંડબા 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક  
સરાજ

નાગરભકત પાંચી 16 ઑકટો., 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક  
સરાજ

નીલર-રાણરેક કરળી 25 નિરે., 1909
ગોપાળજી કલયાણજી  
દરેલિાડાકર

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

શકંુતલા શકંુતલા 1914 - શ્ી દરેશી નાટક સરાજ વલવરટરેડ

મિશેષ મિગત :

િતન લાખિડ (વજ. રિરેસાણા) 1915રાં વિઠ્લદાસ િરેરજીભાઈ રનીપુહરયાની શ્ી વિજય નૌતર નાટક 

સરાજના સંગીત વિભાગરાં જોડાયા. બાળનટોનરે નૃતયનું વશક્ષણ આપતા.

· ના્યક ચંદુલાલ હીરાલાલ (`સંદલ’)

બુધિદરેિ રાિુલ 1922 બયાકુલ સાિરેબ
બયાકુલ ભારત વથયરેહટ્રકલ 
કંપની

અસીરરે  િીસ્મ ઝંઝટ 1923 ગલોબ વથયરેહટ્રકલ કંપની

ઇનદ્રસભા સબજપરી 1923 ગલોબ વથયરેહટ્રકલ કંપની

િીરપૂજન સંદલ 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા િારુણી 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી રાધિી 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. 
િૈરાટીરવણલાલ ‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ દરેિદાસી ઑગસટ 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત સંનયાસી 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

લગ્નબંધન સુરંગી 1929 જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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રણગજ ્મના ગુલાબ 10 ઑકટોબર, 1929 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સમ્ાટ િષ્મ રાણરેક 17 જનયુઆરી, 1931 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

જય વચતિોડ ગજરા 30 જનયુઆરી, 1932 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરરિાક રાધા 1 ફરેબ્ુઆરી, 1934 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અધૂરાં લગ્ન કરળા રરે, 1935
પરરાનંદ ત્રાપજકર 
જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સળગતો સંસાર જયોવત 18 સપટરેમબર, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સુખી કરે દુ:ખી ચંચળ 29 રાચ્મ, 1937 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િીરપસલી રાલી 10 જૂન, 1944 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સંસારશોભા રાનકંુિર 30 જૂન, 1945 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િિુના િાંકરે
સરકસ 
સુંદરી

23 ઑગસટ, 1945
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરયસર ધોબણ 1945 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ચંદુલાલ નાયક ‘સંદલ’

 િતન કડી (ઉ.ગુ.). અભયાસ ગુજરાતી 3 ધોરણ. વપતા નાટકો રાટરેની રાથાની 
વિગો બનાિતા. રાત્ર 8 િષ્મની ઉંરરરે  વબ્ટાવનયા વથયરેહટ્રકલ કંપનીથી શરૂઆત 
કરી. આ ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથારાં અવભનયની પ્રાથવરક તાલીર રળી. શ્ી દરેશી 
નાટક સરાજ (શાખા) તથા શરેઠ બરકત ઉલાખાનની ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથા ગલોબ 
વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં રહ્ા. આ સંસથારાં રાત્ર બરે ગુજરાતી કલાકારો િતા.

‘િીરપૂજન’ નાટકરાં ‘સંદલ’ના પાત્રરાં ‘આ બાલયિયરાં કોઈનાં 
રાતાવપતા રરશો નહિ’ ગીતરાં 7 િનસ રૉર રરેળવયા. વસકંદરના પાત્રરાંનાં 4 
ફરરાન ખૂબ જ લોકવપ્રય થયાં અનરે એની રરેકડ્મ ઉતારિારાં આિી િતી. જૂનાં 
નાટકો ‘સતી પવમિની’રાં કરળા, ‘અવજતવસંિ’રાં સવિતા, ‘બોલતો કાગળ’રાં 
રરેનાનો અવભનય યાદગાર બનયો તથા ‘િીર રરણી’રાં રાધિીના પાત્રરાં ‘છોટી 
ઉંરર રરેરી બારા બરસ કી’ ગીતરાં િનસ રૉર રરેળવયા. આય્મનૈવતક અગાઉના 

‘સુરદાસ’રાં વચંતારવણની ભૂવરકા પણ ભજિી િતી.

1947રાં એરના િડીલ બંધુ બળદરેિપ્રસાદની શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજરાં જોડાયા. તરેરાં અવભનય, 

હદગદશ્મક અનરે વયિસથાપકની જિાબદારી સંભાળી. 1968 સુધી વિવિધ પાત્રો ભજવયાં. જીિનપયુંત આ 

નાટ્યસંસથારાં જ રહ્ા.
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· ના્યક ચીિનલાલ કસતુરચંદ (`સંજ્ય’) (જ. અંદાજ ે1913; અ. –)

ગભ્મસંસકાર અરવિંદ 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પરરભકત 
પ્રિલાદ

ઇનદ્ર
26 ઑકટોબર, 
1944

બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિરળજયોવત લવલત 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા શરેખર 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

જીિનના ત્રણ દસકા ઉદૂ્મ-હિંદી રંગભૂવર પર વિવિધ નાટ્યસંસથાનાં નાટકોરાં અવભનય આપયો.

ચલવચત્રોરાં ‘રધુર રુરલી’રાં કૃષ્ણ, ‘પ્રરેર કી રાવગની’, ‘રુફવલસ આશક’, ‘પોસટ બૉકસ નં. 999’ િગરેરરેરાં 
અવભનય કયયો. 1946રાં પોતાની રાવલકીની શ્ી વિજય નાટક સરાજ અનરે શ્ી ભગિતી નાટ્યકલા રંહદર 
સંસથાઓ કરી.

ઉદૂ્મ-હિંદી રંગરંચના કુશળ અવભનરેતા.

· ના્યક ચીિનલાલ પ્રભાશંકર

િાસનાનાં િિરેણ રદનરાય રાચ્મ, 1933 કવિ જરન ગુજરાત કલારંહદર

કાળી િાદળી અવનલ 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રસના રાસ િીહરયો 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

વભક્ષુકબાબા જદિ ફરેબ્ુઆરી, 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણનો વસંિ અલાદાદ 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રખરે ભૂલતા િસંત 21 જુલાઈ, 1940 કવિ જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

· ના્યક ચૂનીલાલ જીિરાિ (`કીમત્જકુિાર’) (જ. 1903; અ. 20 નિેમબર 1977, િુંબઈ)

નિું નરે જૂનું િસંત 27 ઑકટોબર, 1932 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલારંહદર

સંિાદી સૂર વનરંજન 16 નિરેમબર, 1932 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલારંહદર

નગદ સોદો વિલાસ 5 હડસરેમબર, 1932 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલારંહદર

કૉલરેવજયન હકશોર 29 હડસરેમબર, 1932 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલારંહદર

િાસનાનાં િિરેણ રારુ રાચ્મ, 1933 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલારંહદર

વિવધનો િાંક િીરરે નદ્ર 17 ઑગસટ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
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િનટરિાળી બદરાશ બાબુ 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

સરરિાક રણરાજ ફરેબ્ુઆરી, 1934
પરરાનંદ 
ત્રાપજકર

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અધૂરાં લગ્ન વનશાનાથ રરે, 1935

પરરાનંદ 
ત્રાપજકર કવિ 
જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જદુનાથ 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ જગત શરેઠ 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે કીવત્મકુરાર 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદય-પ્રભાત િાસુદરેિ 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા ઇનદ્રસરેન 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દૈિી સંકરેત તક્ષક 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે બંસીધર 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની જરિોથી 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ કૃષ્ણકાંત 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943
પ્રફુલ દરેસાઈ,  
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે સજ્જનરાય 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે રનથનકુરાર 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધન-રુવકત િાસુદરેિ 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946
જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ નંદકુરાર 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો નિનીત 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર સુરરેશ્વર 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી વશવશર 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત અવજત 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ રરાનાથ 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સૈવનક જોરાિર 25 જનયુઆરી, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા દુયયોધન 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ કંુદનલાલ 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળ-જયોવત બાકરઅલી 3 ઑગસટ, 1950
કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ ઘનશયાર 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે વ્રજલાલ 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય વિશ્વનાથ 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા 
જશરાજ

હફરોઝખાન 26 રાચ્મ, 1953
રરણલાલ 
કઠલાલિાળા

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ રનરોિન 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈયાની િકૂરત રૂસતરજી 11 ઑકટોબર, 1954 સોરાબ અ. કલયાણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ સુધાકર 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ સૌભાગયચંદ 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્િણકુરાર સુબાિુ 24 હડસરેમબર, 1956 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસકારલક્રી વશિનાથ 9 રરે, 1958 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિરંહદર વિનયકાંત 12 હડસરેમબર, 1960 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધ આંખનાં 
અજિાળાં

ડૉકટર 4 રાચ્મ, 1965 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

 ચૂનીલાલ નાયક ‘કીવત્મકુરાર’ િતન અરદાિાદ. સિ. અરૃત કરેશિ નાયક સથાવપત શાળારાં પ્રાથવરક વશક્ષણ 
લીધું. સંગીતવશક્ષકરે એરના રધુર કંઠની પ્રશંસા કરી. વપતાજીએ અભયાસ 
છોડાિીનરે કહરયાણાની દુકાનરે બરેસાડ્ા, પરંતુ તરેરણરે એ છોડી દઈનરે રંગભૂવર 
પર રૂ. 5ના પગારથી શરૂઆત કરી. તયારબાદ નાટ્યસંસથાઓ બદલતા રહ્ા 
અનરે અવભનયક્ષરેત્રરે ઉતિરોતિર સફળતા રરેળિતા રહ્ા. જીિનના 3 દસકા શ્ી 
દરેશી નાટક સરાજરાં વિવિધ નાટ્યકારોના વિવિધ રસનાં નાટકોરાં અનરેકવિધ 
પાત્રો ભજવયાં. ‘િડીલોના િાંકરે’ નાટકરાં ‘કીવત્મકુરાર’ની ભૂવરકા 461 િખત 
ભજિી છરે. 22 સપટરેમબર, 1966ના રોજ સિરેચછાએ રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ 
લીધી. રુંબઈ નગરપાવલકા તરફથી 12 રાચ્મ, 1966ના રોજ અનરે ગુજરાત 
રાજય તરફથી 30 સપટરેમબર, 1973ના રોજ એરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.
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· ના્યક ચૂનીલાલ લક્િીરાિ (`દુગા્જદાસ’) (જ. 1884; એ. 5 એમપ્રલ 1952)

રારચહરત્ર રંદોદરી 8 જનયુ., 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કૃષ્ણચહરત સરસિતી 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

દરેિકનયા રાણી 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાઠીયાિાડી નાટક રંડળી

પ્રિીણસાગર સાગર 1916 ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ઉિ્મશી-પુરુરિા પુરુરિા 1916
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ, કવિ જી. એ. િૈરાટી

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

કનકકરેસરી કનક 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રિારાજ 
શાનતનુ નરે 
યોજનગંધા

શાનતનુ 1916 પ્રાણલાલ વગરધરલાલ ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત 
સારંત િીર 
દુગા્મદાસ

દુગા્મદાસ 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રીનળ-રુંજલ રુંજલ 31 ઑગ., 1922
નાનાલાલ બળદરેિજી 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન ફડણિીસ 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરપૂજન જયરલ 29 જનયુ., 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા યશોિર્મન 19 નિરે., 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ ઓઢાજી 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ચૂનીલાલ લક્રીરાર 
નાયક ‘દુગા્મદાસ’

 ‘સિારીભકત સારંત િીર દુગા્મદાસ’ નાટકરાં ‘દુગા્મદાસ’ના પાત્રરાં જીિંત 

અવભનય આપિાનરે પહરણારરે તરેઓ ‘દુગા્મદાસ’ તરીકરે ઓળખાયા.

1927રાં રાવલકીની શ્ી દુગા્મદાસ નાટક સરાજ શરૂ કરી, અનરે 2 િષ્મ પછી 

તરે બંધ થઈ. નાટ્યક્ષરેત્રરે અવભનય-તાલીર આપી અનરે નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું. 
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· ના્યક છગન નાગરદાસ (`રોમિ્યો’) (જ. 1902; અ. 24 ઑગસટ 1956, િડોદરા)

સૌભાગયનો વસંિ ધનરેશ્વર 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રદાંધ રહિલા યાનરે  
નૂરજિાં

શાિજિાં 1926
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કુરળી કળી અરીધર 1926 શયદા
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

તરુણીના તરંગ રોવરયો 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કાશરીરનું પ્રભાત રરેિાશંકર 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કુદરતનો નયાય કનૈયો 21 ફરેબ્ુ., 1929
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી સવચનિાળા 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સિારીભવકત યાનરે 
બાજી દરેશપાંડરે 
(હિંદી) 

સરદાર 
ફઝલ

1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કુળદીપક ચંપક 4 જનયુ., 1930
રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

બાપના બોલ ચંદ ઑકટોબર, 1930 વચરનલાલ વત્રિરેદી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કુહટલ રાજનીવત સુદશ્મન જનયુઆરી, 1931
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કર્મ-સંજોગ દુલરેરાય 23 જનયુ., 1932
રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કાય્મવસવધિ (હિંદી) રાજરાર 1932 રુનશી અબબાસઅલી 
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

જ રેનટલરૅન ડાકુ
બાલુ 
બાફલાજી

1933 જૉસરેફ ડવૅિડ
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? ચંપક શરેઠ 9 સપટરેમબર, 1933
નાટ્યરૂપ : કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કોની રિતિા ? શયારરાિ 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી



357

કીવત્મવિજય િધુરલ 1934
નાટ્યરૂપ : કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી 

જજંીરના ઝણકારરે જોરાિરવસંિ 13 સપટરે., 1934 ચાંપશી વિ. ઉદ્ રેશી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સચચા િીરા (ઉદૂ્મ) -ચંદ્ર
7 જનયુઆરી, 
1935

નાટ્યરૂપ : રુનશી 
રોહિયુદ્ીન નાઝા 

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રુંબઈની બદી સોરરેશ્વર 20 રાચ્મ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ રવસકલાલ 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદ્ રેશી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કરેિો બદરાસ ? પ્રાણશંકર 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

હકરીટકુરાર રૂળરાજ જનયુઆરી 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

નરેપોવલયન નરેકર ફરેબ્ુઆરી 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

જોબનના જદુ કારરેશ્વર 30 જુલાઈ, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

શતરંજના દાિ શવિ્મલક 15 રરે, 1937 કવિ જરન
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

ગરીબનાં આંસુ પ્રાણલાલ 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

વસંિાસનના શોખ નિારવસંિ હડસરેમબર, 1937
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

શ્ીરંત કરે શયતાન ? કુસુરકાનત 5 ફરેબ્ુઆરી, 1938
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સરરપ્રભા રંજુલ 1938
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

નયાયી નરરેશ શારજી
23 સપટરેમબર, 
1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

વસનરેરાની સુંદરી નિનીતલાલ
29 ઑકટોબર, 
1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સુખી સંસાર કારરેશ્વર 19 નિરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી
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રાજવધરાજ લક્રીશંકર 7 હડસરેમબર, 1938 વચરનલાલ વત્રિરેદી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કલંહકત કોણ ?
ડૉકટર 
ઘનશયાર

11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કત્મવયપંથરે રરતારાર 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

દૈિી સંકરેત રિરેશ્વર 12 સપટરે., 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે નાદાર શરેઠ 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની રાિો 21 જનયુ., 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ
તનસુખ 
દરેસાઈ

25 ફરેબ્ુ., 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી પ્રફુલ  શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે દરનલાલ 9 ઑકટો., 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે છગનલાલ 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધનરુવકત વિસરય 14 ફરેબ્ુ., 1946 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ ડૉ. વનયોગી 19 ઑકટો., 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો અરુણકાનત 15 ફરેબ્ુ., 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર રંડકુ 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી પરાશર 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત અવશ્વન ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ િારન 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક િહરિલભ 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત સારાભાઈ 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા લક્રણ 15 ઑકટો., 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ જગરોિન 19 જનયુ., 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળ-જયોવત રનિર 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ િસરુખ 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા ભંગડનાથ 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે કરેશિલાલ 3 જનયુ., 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે ધનિંત 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય નટિર 18 હડસરેમબર 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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િીરદાદા જશરાજ ખરેરરાજ 26 સપટરે., 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ તનરન 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય દરનલાલ 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી ગુલાબ 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ પ્રતાપ 18 સપટરે., 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ કુનદન 27 ઑકટો., 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

છગન નાયક ‘રોવરયો’ શરૂઆતરાં તારાબાઈ સૅનડોના સરકસરાં રહ્ા, પછી દોરાબજી રરેિાિાળાની 
નાટ્યસંસથા, ઇમપીહરયલ નાટક રંડળીનાં નાટકોરાં અવભનય આપિાની શરૂઆત 
કરી. 1928રાં ‘તરુણીના તરંગ’ નાટકરાં ‘રોવરયો’ના પાત્રરાં જીિંત અવભનય 
આપિાથી તરેઓ ‘રોવરયો’ તરીકરે ઓળખાયા.

1932રાં 4 ભાગીદારો સાથરે શ્ી ભવય કલાદશ્મક નાટક સરાજ શરૂ કરી 
અનરે ટૂકં સરયરાં જ તરે બંધ થઈ. ગુજરાતી ચલવચત્રો ‘રંગળફરેરા’, ‘ગુણસુંદરી’, 
‘જિાબદારી’ િગરેરરેરાં અવભનય આપયો. તરેઓ ઉચચ કક્ષાના િાસયરસના અવભનરેતા 
િતા. શ્ી દરેશી નાટક સરાજનો િડોદરારાં ‘સિયોદય’ નાટકનો સળંગ 99રો પ્રયોગ 
ભજવયા પછી 24 ઑગસટ, 1956ના રોજ એરનું અિસાન થયું.

એરના િારસોએ ‘રોવરયો કલા રંહદર’ સંસથા દ્ારા ‘રાંકનું રતન’ નાટક રજૂ 

કયુું િતું. જીડાસણરાં એરના નારનો ‘છગન રોવરયો િૉલ’ બંધાવયો છરે.

· ના્યક છોટાલાલ કાશીરાિ

કુલીન કાનતા અથિા

િનરાજ વિજય
િનરાજ 29 જૂન, 1989

રવણલાલ નભુભાઈ 
વદ્િરેદી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કનકતારા કનક 4 જનયુઆરી, 1890
(ડૉ.) પોપટ પ્રભુરાર 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

િહરશ્ંદ્ર
કાવત્મક 
સિારી

9 ઑગસટ,1890 વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રાજબીજ રાજ 21 ફરેબ્ુઆરી, 1891 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કંુદબાળા કરેસરીવસંિ 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રવસકરવણ રવસક 15 ઑગસટ, 1892
નરભરેશંકર રંછારાર 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી
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· ના્યક છોટાલાલ િાણેકલાલ (‘તોરલ’)

રાયારોહિની રાયા 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતીરાધિ રાલતી 10 જૂન, 1913 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

જયવસંિ રાઠોડ રાણી 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ સરાજ

મિશેષ મિગત :

નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકાર લોિીરાં જ િણાયરેલા િતા. ‘જ રેસલ તોરલ’ નાટકરાં ‘તોરલ’ની 
ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિિા બદલ છોટ ુનાયક તરે છોટ ુ‘તોરલ’ તરીકરે નારના પામયા. તરે સ્તી-પાત્ર ભજિનાર 
નારાંહકત અવભનરેતા િતા.

· ના્યક જગનિાિ

સિારીભવકત 
યાનરે બાજી 
દરેશપાંડરે (હિંદી)

દરેશપાંડરે 1929
રુનશી રોહિયુદ્ીન 
નાઝાં

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ રાજનીવત રાજરાર 1931
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મસંજોગ રંગીલ
23 ફરેબ્ુઆરી, 
1932

રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? રંગરાય
9 સપટરેમબર, 
1933

નાટ્યરૂપ : કવિ
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? સુલતાન 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય િીરાજી 1934
નાટ્યરૂપ : કવિ
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાશ ? પ્રાણશંકર 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન
જનરલ  
રરેકડૉનલડ

ફરેબ્ુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ પરભો 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસનરેરાની સુંદરી ઇનદ્રનાથ
29 ઑકટોબર, 
1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજવધરાજ જસરાજ 7 હડસરે., 1938 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ? રારરાય 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે વિજયરાય 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સરય સાથરે રુકુનદરાય 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :
િતન કુણઘરેર (વજ. રિરેસાણા). વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં અંદાજ રે 20 

િષ્મ રહ્ા.
· ના્યક જ્યશંકર શ્યાિચંદ

રરેિાડનો પ્રતાપ 
ચંદ

ચંચલા 27 એવપ્રલ, 1895
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રૂળરાજ સોલંકી પાંચી 19 ઑકટોબર, 1895 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો ચંચળ 5 સપટરેમબર, 1896 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રારચહરત્ર કૈકરેયી 8 જનયુઆરી, 1898
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જયરાજ રોતી 27 ઑગસટ, 1898 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગય-સુંદરી કુરવત 19 ઑકટોબર, 1901 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા ઇનદ્રાણી 18 ઑકટોબર, 1904 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન લાખિડ (વજ. રિરેસાણા). સોરાબજી ઓગરાની ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથાથી અવભનયની શરૂઆત. રુંબઈરાં 
રરકીનો રોગ ફાટી નીકળિાથી અંદાજ રે 20 િષ્મની િયરે રુંબઈરાં જ અિસાન. તરેઓ સંસકૃતનું સારંુ જ્ાન ધરાિતા 
િતા.

· ના્યક જ્યંમતલાલ કામળદાસ

છત્રપવત 
વશિાજી

સાવિત્રી 14 નિરેમબર, 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્ શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભોજરતન 
કાવળદાસ

ચંપા 15 ઑકટોબર, 1924
રગનલાલ ધનજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચારુલતા ચંપા 2 ઑગસટ, 1924 ઓધિજીભાઈ િકીલ શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સરાજસરેિા સરલા 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંિાદી સૂર રાધા 16 નિરેમબર, 1932 કવિ જરન (જરન) ગુજરાત કલા રંહદર

સતિાનો લોભ પવમિની 17 જનયુઆરી, 1934
કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

* બવલરાર રતનરાળા 30 જનયુઆરી, 1934 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

* સુકનયા સાવિત્રી 9 ઑગસટ, 1934
અનુિાદ : ફૂલચંદ 
ઝિરેરચંદ શાિ

શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

રકરાણનો વસંિ અબાબકર 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો
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મિશેષ મિગત :

િતન િડનગર (વજ. રિરેસાણા) સ્તી-પાત્ર ભજિનાર કુશળ કલાકાર.

· ના્યક જઠેાલાલ દુલ્જભરાિ

કુલીન કાનતા 
યાનરે િનરાજ 
વિજય

યૌિનશ્ી 29 જૂન, 1889
રવણલાલ નભુભાઈ 
વદ્િરેદી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શાકંુતલ સાનુરતી 10 ઑગસટ, 1890
રૂપાંતર : કવિ 
રૂળશંકર રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કનકતારા કરળા 4 જનયુઆરી, 1890
(ડૉ.) પોપટ પ્રભુરાર 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િહરશ્ંદ્ર તારારતી 9 ઑગસટ, 1890 વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજબીજ રોિના 21 ફરેબ્ુઆરી, 1891 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કંુદબાળા ચરન 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રવસકરવણ ગુલાબ 15 ઑગસટ, 1892
નરભરેશંકર રંછારાર 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નળ-દરયંતી દરયંતી 17 હડસરેમબર, 1892
રણછોડભાઈ ઉદયરાર 
દિરે

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુંદર િરેણી કરેસર 2 હડસરેમબર, 1893
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

પ્રરેરકલા લક્રીબાઈ 3 નિરેમબર, 1894
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રૂળરાજ 
સોલંકી

િખતુબા 19 ઑકટો., 1895 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો
ચૌલાદરેિી 
રૂલાણી

5 ઑગસટ, 1896 રૂપાંતર : કવિ રૂળશંકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બૉહરસટર દરેિકોર 14 ઑગસટ, 1897 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રારચહરત્ર કૌશલયા 8 જનયુ., 1898
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પુષ્પસરેન 
પુષ્પાિતી

દુર્મવત 23 એવપ્રલ, 1898
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી
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નૃવસંિાિતાર હદવત 18 ફરેબ્ુઆરી, 1899
રવણલાલ નભુભાઈ 
વદ્િરેદી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર રાણી 8 જુલાઈ, 1899
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી ધારાદરેિી 30 ઑગસટ, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર રાજરરણી 7 જુલાઈ, 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગય-
સુંદરી

કલયાણી 19 ઑકટોબર, 1901 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા સુરવત 18 ઑકટો., 1904 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીશી ચારુરતી 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા ગુરુજી 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા 
િીરજી

િરકંુિર 3 નિરેમબર, 1909 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા રાણી 1911 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિ-સહરતા કાવલનદી 15 નિરેમબર, 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચંદ્ર આશાદરેિી 5 ઑગસટ, 1916 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુબંસરી ભદ્રશીલા 28 જુલાઈ, 1917 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ અસૂયા 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? સુભદ્રા 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત રધુરી 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

છત્રપવત 
વશિાજી

જીજબાઈ 14 નિરેમબર, 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

મિશેષ મિગત :

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર ઉતિર કક્ષાના અવભનરેતા.

· ના્યક દોલત નાિાલાલ (કલા) (જ. 1916; અ. –)

અજતશત્રુ ડાયરેના 7 ઑગસટ, 1930 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

લાખો ફૂલાણી િીરૂ 21 રાચ્મ, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ
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તારણિાર કૃષ્ણ 9 જુલાઈ, 1931
લાલશંકર િરજીિન 
રિરેતા

શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

કનયાદાન કલા રરે, 1933
કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી કાનત નાટક સરાજ

સુખી કરે દુ:ખી પુષ્પા 29 રાચ્મ, 1937 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

જનરદાતા ઇલા સપટરેમબર, 1938 જરન શ્ી જયોવત નાટ્ય રંહદર

પ્રણયરંથન ઇલા જનયુઆરી, 1940 જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

રખરે ભૂલતા રંજરી 21 જુલાઈ, 1940 જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

સિા રૂવપયો રંજરી 14 ઑગસટ, 1943 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

કુલીન કનયા રવણ 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સનરેિલતા િજ રેરાર 1951 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ.ગુ.). અભયાસ ગુજરાતી 4 ધોરણ, અંગ્રેજી 3 ધોરણ. દાદા િીરાલાલ રાધિજી નાટ્યસંસથાના 
ગાયક કલાકાર તરેરજ સંગીતકાર અનરે રાજગાયક ધરરપુર (િાંસદા).

કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળાની નાટ્યલરેખક તરીકરે શરૂઆત િતી. ‘કનયાદાન’ નાટકરાં કલાના પાત્રરાં દોલત 
નાયકરે કરેળિાયરેલા કંઠરે ગીતો ઘૂંટી ઘૂંટીનરે ગાયાં, અનરે લોકવપ્રય થયાં. દોલત નાયકરે ‘કનયાદાન’ નાટકથી જ કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળાનું નાટ્યજગતરાં સફળ ગીતલરેખક તરીકરે સથાન નક્ી કરી આપયું.

‘સિા રૂવપયો’ નાટકરાં રંજરીના પાત્રરાં ગાયરેલું ‘રાઝર રાતનાં રરે  રીઠાં સોણલાં’ આ ગીત ખૂબ જ લોકાદર 
પામયું. એના અનરેક િખત ‘િનસ રૉર’ રળતા.

‘નિીન સરોજ’રાં રાવસક રૂ. 27, ‘શ્ીકાનત’રાં રૂ. 91, ‘લક્રીકાંત’રાં રૂ. 301 પગાર રળતો િતો.

કરસનદાસ કાહરયાની નાટ્યસંસથાનું રુંબઈરાં સંચાલન કયુું. ‘રરેિાડી તલિાર’ અનરે ‘પુત્રપ્રવતજ્ા’ નાટકો રજૂ 
કયાું. કૃષ્ણ હફલર કંપનીના વચત્રરાં કાર કયુું.

જૂનું નાટક ‘સુકનયા સાવિત્રી’રાં સતયિાનના પાત્રરાં સંગીતરતન રાસટર ભગિાનદાસ નાયક અનરે સાવિત્રીના 
પાત્રરાં દોલત નાયક રજૂ થયા િતા.

1954રાં ક્ષરેત્ર-સંનયાસ લઈ રહ્ા. ઉતિરાિસથારાં ભવકતરસરાં રગ્ન બની જતા.

· ના્યક નાિાલાલ (િસઈ ડાભલા)

સુિણ્મપ્રભાત શરેઠ 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

નરવસંિ ભગત યાનરે 
સોરઠનો સંત

ઓઘડ 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ
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બાળભકત ધ્ુિકુરાર ઓઘડ 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

લિકુશ નાથો પટરેલ ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે 
અિતાર

સુદશ્મન નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ બાપુ 1945 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· ના્યક નાિાલાલ ઉગરચંદ (જ. ; અ. 16 જાન્્યુઆરી 1935, જાદર, મજ. સાબરકાંઠા)

િીરપૂજન ચંદન 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા પાનાચંદ 19 જનયુઆરી, 1926 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ રરેરૂ ઑગસટ, 1926 કવિ અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ કંભજી 23 હડસરેમબર, 1926
િલભદાસ િાઘજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ ચંદન 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત છબીલો 19 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા રૂળજી 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક રોવતયો 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ સુખાનંદ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય િાઘજી 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ રથુર 25 જૂન 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર ભાગ્મિ 12 ફરેબ્ુઆરી 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ જસરાજ 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભરરાજ અધીરદાસ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ રારજી શરેઠ 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા િીરજી 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

‘આલફ્રેડ’ અનરે ‘બાલીિાલા’ એ બરે નાટ્યસંસથાઓરાં અંદાજ રે 25 ઉપરાંત િષ્મ રહ્ા.
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· ના્યક નાિાલાલ ગોપાળ (`િીરા’) (જ.; અ. 1970, અિદાિાદ)

ભદ્રાયુ વપંગલા 22 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા કૉનદેવલયા 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* બોલતો 
કાગળ

િીરા 29 રરે, 1919 િહરિર ‘દીિાના’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસતરરેળાપ રારો પટરેલ 9 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

જૂના નાટક ‘બોલતો કાગળ’રાં ‘િીરા’ની ભાિિાિી સ્તી-ભૂવરકા સફળતાપૂિ્મક ભજિી તરેઓ નાથાલાલ 
(‘િીરા’) તરીકરે ખયાવત પામયા.

· ના્યક નાનજી શંકર (`િીનળ’)

રીનળ-રુંજલ રીનળ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન પાિ્મતી 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રિાદજી વશંદરે લાલન 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

િીરપૂજન શશીિદના 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા લીલાદરેિી 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી લક્રીદરેિી 16 એવપ્રલ, 1926
રવણલાલ ‘પાગલ’, કવિ જી. 
એ. િૈરાટી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ રીણાિતી 1926 કવિ અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ સાવિત્રી 1926
િલભદાસ િાઘજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ દુગા્મિતી 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત ચારણીદરેિી 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા લક્રી 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક કાવલનદી 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ સુિણ્મ ફરેબ્ુઆરી 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય શશીકળા 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ રોહિણી 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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અંશાિતાર રંદાહકની 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ ધીરાદરેિી 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભરરાજ સોરલદરેિી 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ બરેગર 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ વિશાખા 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જશોદા 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે ભાગીરથી 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયપ્રભાત િસુંધરા 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા રિાક્ષત્રપ 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર દરેિતાવજત 12 જુલાઈ 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ઐવતિાવસક નાટક ‘રીનળ-રુંજલ’રાં ‘રીનળ’ના પાત્રરાં આગિો અવભનય આપિાથી તરેઓ એ નાટકથી 
‘રીનળ’નું નારાવભધાન પામયા.

નાનજી નાયક ‘રીનળ’ પ્રભાશંકર નાયક ‘રરણી’

· ના્યક નારણદાસ િગનલાલ

રિાશ્વરેતા 
કાદમબરી

કવપંજલ 17 જુલાઈ, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

રાયારોહિની ભદ્રકુરાર 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ
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રાલતી-રાધિ રકરનદ 10 જુલાઈ, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

વપતૃભકત 
પ્રભાકર

ધર્મદાસ 1914
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* સાગર-સહરતા સાગર 1914
રારનારાયણ રોિનલાલ 
પાઠક

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ દુષ્યંત 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અનંગપમિા રદનકરેતુ 25 હડસરેમબર, 1915 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાજયભવકત પ્રણયવસંિ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1916
ગોપાળજી કલયાણજી 
દરેલિાડાકર 

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અરરકુરાર અરરકુરાર 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી જનક 10 સપટરેમબર, 1917 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* ‘રાનિીપ્રપંચ’નું નિસંસકરણ

· ના્યક નારણ સાંકળચંદ

નયાયવસંધુ રોહિની 29 એવપ્રલ, 1916
ભાઈલાલ જરનાશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત રુરા 31 હડસરેમબર, 1916
રિારાણીશંકર 
અંબાશંકર શરા્મ

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર લવલતા 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

રુવકરણી 
સિયંિર

નાગહરકા 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ભૂલનો ભોગ ગંગા 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત વિરળા 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

સતિાનો રદ પ્રવતભા 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક પનિાલાલ છગનલાલ

ખૂબસૂરત બલા તાિરેરા 1915 પારસી ઇમપીહરયલ નાટક રંડળી

જોિરરે  ઇસલાર લયલા 1915 પારસી ઇમપીહરયલ નાટક રંડળી

શ્ીરતી રંજરી ચંપા રારિાડણ 1915 રુનશી અબબાસઅલી પારસી ઇમપીહરયલ નાટક રંડળી
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ભાગયોદય િાદળી 1919
રૂળશંકર િહરનંદ 
રૂલાણી

રૉયલ નાટક રંડળી

રાજ શંભાજી સૂયા્મબાઈ હડસરેમબર, 1922 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાયાના રંગ પરી 15 રાચ્મ, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન િડનગર (ઉ.ગુ.). વપતા છગનલાલ પારસી ઇમપીહરયલ નાટક રંડળીના નારાંહકત કલાકાર િતા. જૂના 
નાટક ‘રોહિનીચંદ્ર’રાં િરેશયા રોહિનીના પાત્રરાં ‘િંુ રસતાન પ્રરેરની રનરે કોઈ ન છરેડો રરે ’, ‘ઉરાદરેિડી’રાં ભીખી 
નાવયકાના પાત્રરાં ‘રધુર ગુલાબ જોઈ હદલ બનયું દીિાનું’, ‘ઝિરી સાપ’ (ઉદૂ્મ) નાટકરાં ‘કિંુ કૈસરે શર્મ કી એ 
બાત રુવશકલ સરે કટતી િય રાત વનગોડી’ – ગીતો ખૂબ જ લોકવપ્રય થયાં. ચલવચત્ર ‘સતયનારાયણ’રાં પણ સારો 
અવભનય આપયો િતો.

સોરાબજી કાત્રક, રારલાલ િલભ નાયક, રોતીરાર બરેચર નંદિાણા, પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’ પાસરેથી 
તખતાની તાલીર લીધી. તરેરના અવભનય પર ખુશ થઈનરે રૉયલ નાટક કંપનીએ 1919રાં એરના લગ્નરાં રૂ. 1200 
ભરેટ તરીકરે આપયા.

રસતારાં અકસરાત થિાથી જીિનભર પગરે ખોડ રિી જિા પારી િતી.

· ના્યક પરસોતિ અંબારાિ

સંનયાસી લીલી 6 જૂન 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુલીન નાવયકા રવસકા 12 એવપ્રલ 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કનકકરેસરી ચપલા 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત 
સારંત યાનરે 
િીર દુગા્મદાસ

નંદા 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-
અવગ્નવરત્ર

તરલા 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ભૂલનો ભોગ નિલ 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રીનળ-રુંજલ બંસરી 15 જૂન 1922
નાનાલાલ બળદરેિજી 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક પ્રભાશંકર જગજીિન (રિણી') (જ. 22 નિેમબર 1890, િડનગર; અ. 22 જાન્્યુઆરી 1971)

નંદબત્રીશી ચંદ્રરુખી 1906 રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટકર ંડળી
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ચંદ્રભાગા િીરા 22 રરે 1909 બાપુલાલ બી. નાયક
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટકર ંડળી

નિલશા િીરજી શાણી 3 નિરેમબર 1909 રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટકર ંડળી

િસંતપ્રભા દરેરાણી 17 હડસરેમબર 1910 રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટકર ંડળી

ભાગયોદય તારા 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ રરણી 1920 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ રનોરરા 1920
િહરલાલ રૂળશંકર 
રૂલાણી

રૉયલ નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ સરસિતી 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? પ્રરેવરલા 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત રરાદરેિી 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એ કોનો િાંક સરલા 1924 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

કોહકલા કોહકલા 1926 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન િડનગર. વપતા રાજગાયક િતા. બાલયકાળથી જ સંગીતના સંસકારો િારસારાં રળા િતા. 7 િષ્મની 

િયરે તાલ સાથરે સિરબધિ ગીતો ગાતા િતા. નૃતય અનરે અવભનયની તાલીર લીધી. છોટાઉદરેપુર, રાજપીપળા, 

બરિાની રજિાડારાં સંગીત રજૂ કરીનરે ભરેટ-સોગાદો રરેળિી.

1905રાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીના હદગદશ્મક દયાશંકરરે  પરીક્ષા લીધી, તરેરાં પાસ થયા. ‘નંદબત્રીશી’ 

નાટકરાં ‘ચંદ્રરુખી’ના પાત્રરાં ખયાવત પામયા. રોિનલાલા અનરે પ્રભાશંકરની અવભનયજોડીએ પુષ્કળ નારના 

રરેળિી. શાસ્તીય સંગીતનું જ્ાન પંહડત િાડીલાલ વશિરાર નાયક પાસરેથી રરેળવયું. સંસથા સાથરે 5 િષ્મનો નોકરીનો 

કરાર કયયો. ઉદૂ્મ તથા હિંદીનું જરૂરી જ્ાન પણ રરેળવયું તરેરજ ગુજરાતીનાં ઉતિર પુસતકોનું િાંચન કયુું. સંસથા સાથરે 

નોકરીનો કરાર પૂરો થયા પછી દરેિગઢ બાહરયારાં રાજગાયકના પદ પર રહ્ા. પારસી ઇમપીહરયલ નાટક રંડળી, 

લક્રીકાંત, આય્મનૈવતક અનરે રતનશા વસનોરની અનરે કવિ જરનની સંસથાનાં નાટકોરાં અવભનય કયયો.

રૉયલ નાટક રંડળીએ કરાંચીરાં કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનું ‘એક જ ભૂલ’ નાટક રજૂ કયુું એરાં પ્રભાશંકરરે  
‘રરણી’ના પાત્રરાં વચતિાકષ્મક ભૂવરકા ભજિી, તરેથી તરેઓ આ નાટકથી પ્રભાશંકર ‘રરણી’ના નારથી રશિૂર થયા.

રતનશા વસનોરની સંસથારાં ‘પ્રખર િરેર’ નાટકરાં એરની ‘રાણી’ની ભૂવરકા િતી. નાટકની પ્રથર રાવત્રએ 
એરનો અિાજ અચાનક બરેસી ગયો. સંસથાના હદગદશ્મક રતનશા વસનોરરે  જિરેર કયુું કરે પ્રભાશંકરનો અિાજ બરેસી 
ગયો છરે. તરેથી ‘રાણી’ની ભૂવરકા બીજો કલાકાર કરશરે. પ્રરેક્ષકોએ કહંુ્ કરે ‘પ્રભાશંકર બોલયા િગર રાત્ર અવભનય 
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કરરે ’ અનરે પ્રરેક્ષકોના પ્રરેરનરે લીધરે પ્રભાશંકરભાઈએ ‘રાણી’ની ભૂવરકા રાત્ર અવભનય દશા્મિીનરે કરી.

કવિ જરનના ‘વબલિરંગળ’ નાટકરાં વચંતારવણની ભૂવરકારાં પ્રભાશંકર અનરે રાધાની ભૂવરકારાં 
િાસુદરેિ(તરેરના પુત્ર)નો ભાિિાિી અવભનય જોઈ ભાિનગરના સર પ્રભાશંકર પટણીએ પ્રભાશંકરનરે શાલ અનરે 
િાસુદરેિનરે સાફો ભરેટ આપયાં િતાં.

ગુજરાત રાજય સંગીત નાટક અકાદરીએ 15 ઑગસટ, 1964ના રોજ એરનું સનરાન કયુું. 1966રાં રાનિ 
રંહદરના સથાપક પંહડત દરેિરેનદ્રવિજયજીએ તરેરનરે નટરાજની રૂવત્મ ભરેટ આપી સનરાન કયુું િતું. ઉતિરાિસથારાં 
તરેરણરે ભવકતભાિપૂિ્મક જીિન ગાળું િતું અનરે શ્વરેત િસ્તો ધારણ કયા્મ િતાં.

· ના્યક પ્રભાશંકર િૂધાલાલ

રણસંગ્ાર રોતી 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ ચંબરેલી
10 ઑકટોબર, 
1935

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય રરણી 29 ઑગસટ, 1936 કવિ હકશોરદાન શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન શ્ીધર
26 જનયુઆરી, 
1937

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ રાધા 25 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે વચંતારવણ 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન પાંચોટ (વજ. રિરેસાણા). શ્ી કીવત્મ નાટક કંપનીના રાવલક. આ સંસથા ઘણાં િષયો ચલાિી અનરે નિા 
કલાકારોનરે અવભનયની તાલીર આપી.

· ના્યક પ્રભાશંકર લલ્ુભાઈ

ઉિ્મશી-પુરુરિા ઇનદ્ર વયાસ 1916
જયાશંકર િાઘજીભાઈ,  
કવિ જી. એ. િૈરાટી

શ્ી વિજય નૌતર નાટક 
સરાજ

કનકકરેસરી કૌહટલય 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી
શ્ી વિજય નૌતર નાટક 
સરાજ

સિારીભકત સારંત 
િીર દુગા્મદાસ

આલરગીર 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી
શ્ી વિજય નૌતર નાટક 
સરાજ

રાલવિકા-
અવગ્નવરત્ર

વભલરાજ 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી
શ્ી વિજય નૌતર નાટક 
સરાજ

િીરપૂજન છત્રદરેિ 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ 

સરાજસરેિા અનંગદરેિ 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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િીર રરણી િરેસટ્રી 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. િૈરાટી 
રવણલાલ ‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ સાંગલવસંિ 1926
કવિ અંબાશંકર 
િહરશંકર

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ આલરગીર 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત અરરૂશા 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા રજબખાં 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક િીરુરલ 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ િજ્રનાદ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ ભીરદરેિ 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર સૂરવસંિજી 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ રવલકાજુ ્મન 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ બ્હ્મવજત 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક પ્રાણસુખ િમણલાલ (જ. 1910)

સૌભાગયનો વસંિ પાિ્મતી 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા યાનરે  
નૂરજિાં

દીિાળી 1926
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુરળી કળી કાશી 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ ઇંદુ 1927
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

તરુણીના તરંગ હકશોરી 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું પ્રભાત લવલતા 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો નયાય કુસુર 21 ફરેબ્ુ., 1929
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી શિરેરાં 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિારીભવકત યાનરે 
બાજી દરેશપાંડરે (હિંદી)

તુલસી 1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કુળદીપક રરેના
9 જનયુઆરી, 
1930

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળ

બાપના બોલ રીઠી
ઑકટોબર, 
1930

વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ રાજનીવત િીજળી 
જનયુઆરી, 
1931

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મસંજોગ કોયલ
21 જનયુઆરી, 
1932

રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ (હિંદી) નીલગંગુ 1932 રુનશી અબબાસ અલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જ રેનટલરૅન ડાકુ સુરન 1932 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? ચંદન
9 સપટરેમબર, 
1933

નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? સહરતા 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય સોના 1934
નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરના ઝણકારરે િીરા
13 સપટરેમબર, 
1934

ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સચચા િીરા (ઉદૂ્મ) રીઠી
7 જનયુઆરી, 
1935

રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રુંબઈની બદી સુલોચના 20 રાચ્મ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ રંગીલી 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ ? ચંચળ
3 ઑગસટ, 
1935

જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર રાનબા જનયુ., 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન લયૂસી ફરેબ્ુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જોબનના જદુ રોહિની
30 જુલાઈ, 
1936

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના દાિ રદવનકા 15 રરે, 1937 જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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ગરીબનાં આંસુ પ્રભાિતી
7 ઑગસટ, 
1937

ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસંિાસનના શોખ ગંગા હડસરેમબર, 1937
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ીરંત કરે શયતાન ?
લિંવગકા 
ઓઝા

5 ફરેબ્ુઆરી, 
1937

બાબુભાઈ કલયાણજી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સરર-પ્રભા રંજુલા 1938
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ સુંદરી
23 સપટરેમબર, 
1938

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસનરેરાની સુંદરી વનર્મળા
29 ઑકટોબર, 
1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર રોહિની
19 નિરેમબર, 
1938

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજવધરાજ લવલતા
7 હડસરેમબર, 
1938

વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ?
લરેડી 
લલના

19 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે કાવનત
26 જુલાઈ, 
1939

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ખાવિંદનરે ખાતર કરેટી
5 સપટરેમબર, 
1939

ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુિણ્મપ્રભાત બબલી
16 જનયુઆરી, 
1941

િહરભાઈ ર. ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

નરવસંિ ભગત 
યાનરે સોરઠનો સંત

ઝુરકુ 1941 િહરભાઈ ર. ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

મિશેષ મિગત :

 િતન : જગુદણ (વજ. રિરેસાણા). વપતા ભિાઈના લોકવપ્રય કલાકાર. રોતીરાર બરેચર નંદિાણાની શ્ી આય્મ 
નાટક સરાજ તથા પયારરેલાલ વિઠ્લરાિ રિરેતાની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજરાં નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર 
રરેળિી. પછી બાપુલાલ બી. નાયકની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં જોડાયા.

એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓરાં ‘કુરળી કળી’રાં કાશી, ‘તરુણીના તરંગ’રાં હકશોરી, ‘સુિણ્મ-પ્રભાત’રાં 
બબલી જ રેિી ભૂવરકાઓનો સરાિરેશ થાય છરે. ઉતિરાિસથારાં ‘નટરંડળ’ જ રેિી પ્રયોગલક્ષી રંગભૂવરના ‘રરેના 
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ગુજ ્મરી’રાં બ્ાહ્મણ અનરે ‘વરથયાવભરાન’રાં જીિરાર ભટ્નાં પાત્રોરાં કુશળ અનરે વચરસરરણીય અવભનય દાખવયો. 
‘દપ્મણ’ સંસથારાં પણ થોડો સરય રહ્ા અનરે ‘શ્રેયસ’રાં નાટ્યવશક્ષક તરીકરે કાર કયુું.

પ્રાણસુખ રવણલાલ નાયક

વયિસાયી રંગરંચ પર છગન ‘રોવરયો’ અનરે પ્રાણસુખ નાયકની અવભનય-બરેલડી 
ખૂબ લોકવપ્રય નીિડી િતી.

તરેરણરે પોતરે અરદાિાદરાં સથાયી થઈ ‘પ્રાણ વથયરેટસ્મ’ સંસથા શરૂ કરી 
ગુજરાત, સૌરાટિ ્રરાં નાટકો, બાળનાટકો રજૂ કયાું.

એરણરે નાટ્યકલાનું વશક્ષણ જયશંકર ‘સુંદરી’ પાસરેથી લીધું િતું. તયારબાદ 
આપરરેળરે આપસૂઝથી કલાસાધના કરી ખૂબ લોકચાિના રરેળિી િતી.

અિા્મચીન નાટ્યપ્રિૃવતિરાં એરની ઉલરેખનીય ભૂવરકાઓ તરે – 
‘વરથયાવભરાન’રાં જીિરાર ભટ્ (19 જૂન, 1955), ‘વિજયા’રાં કાવલપદ (નોકર) 
(7 જનયુઆરી, 1956) તથા ‘જુગલ જુગારી’રાં ઉકો રારિાડી.

ગુજરાત સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી તરફથી અરદાિાદરાં 13 સપટરેમબર 
1963ના રોજ તરેરનું સનરાન કરી સરૃવતવચિન તરીકરે તરેરનરે તામ્પત્ર આપિારાં 
આવયું. એરનો ષવટિપૂવત્મ રિોતસિ 1976રાં અરદાિાદના ટાઉનિૉલરાં તતકાલીન 
રરેયર િાડીલાલ કારદારના અધયક્ષપદરે ઊજિિારાં આવયો િતો. િડોદરા 
નગરપાવલકાએ પણ તરેરનું સનરાન કયુું િતું.

1974રાં અવભનયકલા રાટરે ભારત સરકારરે  રાટિ ્રીય ઍિૉડ્મથી તરેરનું સનરાન 
કયુું િતું. ઍિૉડ્મ-સિીકાર પ્રસંગરે તતકાલીન રાટિ ્રપવત ફખરૂદ્ીન અલી એિરદનરે 
પણ િસાવયા િતા.

· ના્યક પ્રાણસુખ િાનચંદ (જ. 1879; અ. 1962)

સંગીત લીલાિતી સગુણારંજરી 1891 કરેશિલાલ વશિરાર અધયાપક શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સંયુકતા સંયુકતા 1891 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુભદ્રાિરણ સુભદ્રા 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભોજરાજ જયા 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુંદર રાધિ સુંદર 1893 વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી પાિ્મતી સોનારણ 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી રાણી 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન િસઈ (ઉ.ગુ.). અરૃત કરેશિ નાયક સાથરે ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથાઓરાં અવભનય આપરેલો. બાલયકાળથી જ 
સંગીત પ્રતયરે અનનય પ્રરેર િોિાથી પંહડત વિષ્ણનારાયણ ભાતખંડરે, નથથનખાન ઘરાનાના ઉસતાદ રિંરદખાન, 
પંહડત વિષ્ણ હદગંબર પળુસકર પાસરેથી સંગીતનું જ્ાન પ્રાપ્ત કયુું.
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‘પ્રાણ પ્રરેર પુષ્પરાળા’ ભાગ 1-2 અનરે ‘તતિતરંવગણી’ પુસતકોની રચના કરી. ‘ઇમપીહરયલ’, ‘સાગર’, 

‘રણવજત’ વચત્ર-સંસથાઓરાં સંગીત હદગદશ્મક તરીકરે 12 િષ્મ ફરજ બજિી. 1926રાં એરની જ્ાવતના તરેઓ પ્રથર 

પ્રરુખ િતા.

· ના્યક પ્રાણસુખ હરરચંદ (‘એડીપોલો’) (જ. અંદાજ ે1883; અ. 1955)

િીણા િરેલી કહઠયારો
31 ઑકટોબર, 
1899

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય ગાંહડયો 1900
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા શત્રુઘન 26 ઑકટ., 1905
છોટાલાલ ઋખદરેિ 
શરા્મ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી દુ:શાસન 1908
છોટાલાલ ઋખદરેિ 
શરા્મ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા કૉલરેટાઇન 1910
રવણશંકર રતનજી 
ભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરસિતીચંદ્ર
દુટિરાય 
ઋખદરેિ 
શરા્મ

11 રાચ્મ, 1912
નાટ્યરૂપાંતર : 
છોટાલાલ 

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

બોલતો કાગળ
રણધીર 
(‘દીિાના’)

1912
િહરિર પુરુષોતિર 
સરેિક 

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

પરશુરાર પરશુરાર 1913
કવિ ખીરજી િસનજી 
ભટ્

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ

દરેિી િતસલા ઘટોતકચ 1916
પ્રભુલાલ દયારાર 
વદ્િરેદી

શ્ી આય્મનાટ્ય સરાજ

રિાદજી વશંદરે રિાદજી 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

સૌરાટિ ્ર-િીર ભાથી લૂંટારો 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

રનોરરા પ્રતાપભાનુ 1 જનયુ., 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

સોરઠપવત
દરેિાયત 
પ્રણારી

હડસરેમબર, 1926
કવિ રારજીભાઈ 
નાગરદાસ 

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી  નાટક 
રંડળી

સતિાનો રદ બૃિસથ
6 સપટરેમબર, 
1928

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ વિજયરલ ફરેબ્ુઆરી, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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અજયધારા અજયિરા્મ 16 જનયુ., 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ િસુવરત્ર 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર અવગ્નકુરાર 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ રુદ્રદારા 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કોણ સમ્ાટ ?
કંપરાય 
પ્રાંવતજિાળા

9 સપટરેમબર, 
1933

નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ 

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? બાલાજી 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય
િરીર સુરરો 
પ્રાંવતજિાળા

1934
નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ 

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર રઘુિીર 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન નરેપોવલયન 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જોબનના જદુ અવિનાશ 30 જુલાઈ, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસંિાસનના 
શોખ

સતયિીર હડસરેમબર, 1937
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ીરંત કરે 
શયતાન ?

કૃષ્ણકાંત
5 ફરેબ્ુઆરી, 
1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સરરપ્રભા ઝુતસુ 1938
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ સરેજકજી
23 સપટરેમબર, 
1 9 3 8

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર અવિનાશ
19 નિરેમબર, 
1938

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે કીવત્મકુરાર 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિદ્ાિાહરવધ રાજ 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

 મિશેષ મિગત :

 વપતા ભિાઈના કલાકાર. અવભનય અનરે સંગીતનું પ્રાથવરક જ્ાન વપતા પાસરેથી પ્રાપ્ત થયું. 8 િષ્મની િયરે 

િાઘજી આશારાર ઓઝાની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીરાં પ્રિરેશ. રૂળજી આશારાર સરક્ષ ‘રોરી બૈયાં ન 

પકડો વગરધારી’ એ ઠરૂરી સફળતાપૂિ્મક ગાઈ બતાિી પસંદગી પામયા.

રૂળચંદ ‘રારા’ એરનરે આલફ્રેડ નાટક કંપનીરાં લઈ ગયા. તયાં અરૃત કરેશિ નાયક, રૂળચંદ ‘રારા’, 

ગોવિંદરાર રોતીરાર નાયક, રૂસતરજી શરેઠ િગરેરરેનો અવભનય વનિાળિા રળો. ‘રિંરદશા ગીઝની’ નાટકરાં 
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ઇરરાનના પુત્રની બાળ-ભૂવરકારાં આંખરાં આંસુ લાિીનરે ગીત ગાિાથી િનસ રૉર રળા. હદગદશ્મક રતનશા 
પ્રસનિ થયા અનરે તરેરનરે પારસી ઇમપીહરયલરાં રાખયા. 1899રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા.

પ્રાણસુખ િહરચંદ નાયક ‘એડીપોલો’

શ્ી આય્મ નીવતદશ્મક નાટક સરાજના ‘બોલતો કાગળ’રાં 
પ્રાણસુખભાઈની ‘રણધીર’ની ભૂવરકા જોિા રાટરે િડોદરાના 
રિારાજ સયાજીરાિ અનરે હિનદના તતકાલીન િાઇસરૉય આવયા 
િતા. એરણરે પ્રાણસુખ નાયકની ‘એડીપોલો’ સાથરે સરખારણી કરી, 
તયારરે  પ્રાણસુખભાઈએ િાઇસરૉયનરે કહ્ું કરે ‘એડીપોલો તો બરે-બરે 
હરિૉલિરો રાખતો િતો.’ આ સાંભળીનરે તરેરનરે લાઇસનસ સાથરે બરે 
હરિૉલિરો આપિારાં આિી િતી. ‘બોલતો કાગળ’રાં ‘રણધીર’નો 
અવભનય જોઈ ખુશ થયરેલ એક અંગ્રેજ કલરેકટરરે  સોનાની ઘહડયાળ 
ભરેટ આપી િતી. તરેઓ પાત્ર રુજબ સિભાિ અનરે ચાલ બદલતા િતા. 
ઉતિર અવભનય બદલ પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’નરે અનરેક રાન-સનરાન 
રળાં િતાં.

પોતાની સંસથા શ્ી દયાનંદ નાટક સરાજ અંદાજ રે 1920થી 
1923 ચલાિી અનરે શ્ી ઉતિર નાટક સરાજ નારની સંસથા બીજી 
િખત શરૂ કરી િતી.

બાપુલાલ બી. નાયકની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ 
એરની કલાની કદર રૂપરે 15 ફરેબ્ુઆરી, 1938ના રોજ એક નાટકની 
લાભરાવત્ર યોજી િતી.

એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓ : ‘િીર કરેસરી’રાં વસકંદર, ‘નરેપોવલયન’રાં નરેપોવલયન, ‘સરસિતીચંદ્ર’રાં 

દુટિરાય, ‘સૌરાટિ ્ર િીર’રાં ભાથી લૂંટારો, ‘સતિાનો રદ’રાં બૃિદ્રથ, ‘પરશુરાર’રાં પરશુરાર, ‘રનોરરા’રાં 

ભાનુપ્રતાપ અનરે ‘બોલતો કાગળ’રાં રણધીર રુખય છરે. રંગરંચના આ કલાકારરે  ચલવચત્રક્ષરેત્રરે 7 િષ્મ કાર કયુું િતું.

નાની નાટ્યસંસથાઓ આવથ્મક રુશકરેલીરાં િોય તયારરે  પ્રાણસુખ ‘એડીપોલો’ રિરેરાન કલાકાર તરીકરે ભૂવરકા 

ભજિીનરે એ નાટ્યસંસથાનરે સારી આિક કરી આપીનરે રુશકરેલીરાં રદદગાર થતા. ઉતિર કક્ષાના અવભનરેતા િોિા 

ઉપરાંત તરેઓ હદગદશ્મક પણ િતા.

· ના્યક બળદેિપ્રસાદ હીરાલાલ (જ. 1907; અ. 12 િેબ્ુઆરી 1987)

િુબરે િતન (ઉદૂ્મ) અઝરા 1922 રુનશી ‘શાદ’ ધી બયાકુલ વથયરેહટ્રકલ કંપની

ચંદ્રગુપ્ત (ઉદૂ્મ) િરેલન 1923 રુનશી ‘રાહિર’ ધી બયાકુલ વથયરેહટ્રકલ કંપની

તરેગરે વસતર (ઉદૂ્મ) રવસયા 1923 રુનશી ‘રાહિર’ ધી બયાકુલ વથયરેહટ્રકલ કંપની

વસંિ-સંતાન કાશીકાકી 1931
નૌતરકાનત 
‘સાહિતયવિલાસી’

શ્ી સંસારસુબોધ નાટક સરાજ

સતિાની સરશરેર રધુરી જૂન, 1935 દારુ સાંગાણી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની
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રણકરેસરી રતન જુલાઈ, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ગોહિલનાં ગૌરિ 
યાનરે શરેત્રુંજયનો 
વસંિ

રાણી હડસરેમબર, 1935 દારુ સાંગાણી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ.ગુ.). નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યકળાના સંસકારો િારસાગત પ્રાપ્ત થયા િતા. વપતા રાથાની 
વિગ બનાિિાનું કાર કરતા િતા.

રાત્ર 7 િષ્મની િયરે 1914રાં ચૂનીલાલ ગાભાિાળાની નાટ્યસંસથારાં જોડાયા અનરે 1915થી 1918 લિજી 
(સુરદાસ) અનરે દુલ્મભરારની શ્ી સુરવિજય નાટક કંપની, વબ્ટાવનયા વથયરેહટ્રકલ કંપની અનરે શ્ી દરેશી નાટક 
સરાજની શાખારાં જોડાયા; તરેરાં અગાઉના નાટક ‘સતી સુલોચના’રાં ચંપા રાલણના પાત્રરાં ‘ચંપા રાલણ’ 
તરીકરે અરદાિાદરાં ખયાવત પામયા અનરે એ નારરે જ ઓળખાયા. ‘સુરવિજય’રાં ગંગાિતરણ નાટકરાં ગંગાની 
ભૂવરકારાં રશિૂર થયા.

રૂ. 4 લાખના ખચદે રરેરઠ(ઉતિર પ્રદરેશ)રાં ધ બયાકુલ ભારત વથયરેહટ્રકલ કંપની શરૂ થઈ એરાં તરે જોડાયરેલા. 
સંસથાએ હદલિીરાં બયાકુલસાિરેબનું ‘બુધિદરેિ’ નાટક રજૂ કયુું જ રેના અંદાજ રે 200 પ્રયોગો થયા. સંસથાએ બીજુ ં
નાટક રુનશી ‘રાહિર’નું ‘તરેગરે વસતર’ રજૂ કયુું, એની લોકવપ્રયતા એટલી બધી િતી કરે લોકો િાસણો િરેચીનરે પણ 
નાટક જોિા રાટરે આિતા.

1925રાં પારસી ઇમપીહરયલ, રંગભૂવરના નારી અવભનરેતા ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’ની દુગા્મદાસ નાટક સરાજ 
તથા શ્ી દરેશી નાટક કંપની િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં જુદા જુદા નાટ્યલરેખકોનાં અનરેક નાટકોરાં તરેરણરે વિવિધ 
રસનાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં િતાં.

1942–43રાં ભાગીદારીરાં શ્ી પ્રકાશ નાટક સરાજ શરૂ કરી. 1944રાં રાવલકીની સંસથા શ્ી બળિંત 
પ્રકાશ નાટક સરાજ શરૂ કરી. 1947રાં એરના નાના ભાઈ ચંદુલાલરે આ સંસથારાં અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે 
વયિસથાપક તરીકરે અંદાજ રે 40 ઉપરાંત િષ્મ સુધી ફરજ બજિી. તરે સંસથાએ ગુજરાત, સૌરાટિ ્રનાં અનરેક ગારોરાં 
નાટકો ભજવયાં િતાં. કરેટલાય નિા નટોનરે નાટ્યતખતાની તાલીર આપી તૈયાર કયા્મ િતા.

ગુજરાત રાજય ધંધાદારી રંગભૂવરની નાટ્યસપધા્મરાં એરની નાટ્યસંસથાનાં નાટકોએ પ્રથર પાહરતોવષક 
રરેળવયાં િતાં.

નાટ્યસંસથા સંચાલનની તાલીર તરેરણરે ચૂનીલાલ ‘દુગા્મદાસ’ અનરે પાવલતાણા કંપનીના રાવલક રવણશંકર 
ભટ્ અનરે આ સંસથાના હદગદશ્મક છોટભુાઈ ભટ્ પાસરેથી રરેળિી િતી.

નાની નાટ્યસંસથાઓરાં 5 દસકાથી િધુ સરય કાય્મરત રિરેલી શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજ ગુજરાતી 
વયિસાયી રંગભૂવરના 150 િષ્મના ઇવતિાસરાં યશસિી સથાન ધરાિરે છરે. િાચનનો શોખ િોિાથી તરેરના ઘરના 
પુસતકાલયરાં રૂલયિાન પુસતકો િતાં.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરરાં એિી ઉરદા છાપ િતી કરે નાટ્યસંસથાનું સંચાલન કરિા રાટરેનું વશક્ષણ 
લરેિા રાટરે શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજરાં જોડાિું જોઈએ. એરની િૃધિાિસથારાં એરના પુત્ર રવતલાલનરે 
નાટ્યસંસથારાં સાથરે રાખીનરે સંચાલનની તાલીર આપી. રવતલાલરે આ નાટ્યસંસથા અંદાજ રે 15 િષ્મ ચલાિી િતી. 
પરપ્રાંતોરાં પણ આ ગુજરાતી નાટ્યસંસથાના િિીિટની ઉરદા છાપ િતી.
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ઘાટીલો દરેિ, ગોરો િાન, પ્રભાિશાળી ચિરેરો, વનરવભરાની, નીવતરાન, વરલનસાર, રાયાળુ સિભાિ ઉપરાંત 
ધાવર્મક રનોિૃવતિ ધરાિનાર બળદરેિપ્રસાદ નાયક ઉદૂ્મ, હિંદી તથા ગુજરાતી નાટ્યતખતાનું સારંુ જ્ાન ધરાિતા િતા. 
એરની યાદશવકત સતરેજ િતી. અવભનયજગત છોડ્ા પછી અંદાજ રે 50 િષ્મ િીતી ગયા િોિા છતાં પણ એરણરે 
ઉદૂ્મ-ગુજરાતી નાટકોરાં ભજિરેલી ભૂવરકાઓ શુધિ ભાષા સાથરે કંઠસથ િતી.

લકિાના દદ્મથી એરનું કડીરાં અિસાન થયું િતું.

· ના્યક બાપુલાલ ભભલદાસ (જ. 25 િાચ્જ 1879, ગેરરતા, તા. િીસનગર, ઉ.ગુ.; અ. 4 રડસેમબર 1947, 
ઊંઢાઈ, મજ. િહેસાણા)

િહરશ્ંદ્ર જયનત 9 ઑગસટ 1890 વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજબીજ બીજ
22 જનયુઆરી, 
1891

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શકંુતલા સિ્મદરન 1891 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કંુદબાળા ચંદ 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રવસકરવણ રોિન 15 ઑગસટ, 1892
નરભરેશંકર રંછારાર 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુંદર િરેણી સુંદરલાલ 2 હડસરેમબર, 1893 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રરેરકલા પ્રરેરરાય 3 નિરેમબર, 1894
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેિાડનો 
પ્રતાપી ચંદ

રોકળ 27 એવપ્રલ, 1895
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રૂળરાજ 
સોલંકી

રૂળરાજ
19 ઑકટોબર, 
1895

વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો બીજખાં 5 સપટરેમબર, 1896
કવિ રૂળશંકર  
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બૅહરસટર શંકર 14 ઑગસટ, 1897 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રારચહરત્ર રાર 8 જનયુઆરી, 1898
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પુષ્પસરેન 
પુષ્પાિતી

પુષ્પસરેન 23 એવપ્રલ, 1898 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જયરાજ જયરાજ 27 ઑગસટ, 1898 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વતલકકુરાર વતલકકુરાર 8 જુલાઈ, 1899
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી રણધીર 30 સપટરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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િીર રંડળ પ્રતાપવસંિ 16 હડસરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રોહિની કલયાણદરેિ 14 ફરેબ્ુઆરી, 1900
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર રાજરતન 7 જુલાઈ, 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગય-
સુંદરી

સૌભાગય
19 ઑકટોબર, 
1901

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ 
જુગારી

જુગલ 26 ઑગસટ, 1902 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા રીનકરેતુ 18 ઑકટોબર, 1904 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીસી વિલોચન 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનો રંગ લાલાજી 1908 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા રતનવસંિ 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા 
િીરજી

નિલશા 3 નિરેમબર, 1909 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા િસંતસરેન 17 હડસરેમબર, 1910 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા હકશોર 1911 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કૃષ્ણચહરત્ર બળદરેિ 1912 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રતાપલક્રી પ્રતાપ
31 જનયુઆરી, 
1914

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ કાનત 28 ફરેબ્ુઆરી, 1915 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા સનરેિચંદ્ર 19 સપટરેમબર, 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચંદ્ર ચંદ્રકુરાર 5 ઑગસટ, 1916 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુબંસરી રધુસૂદન 28 જુલાઈ, 1917 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની રરેઘદૂત 23 નિરેમબર, 1918 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી લિરીકાનત 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા વિશ્વદરેિ 25 સપટરેમબર, 1920
કવિ અંબાશંકર 
િહરશંકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયનો 
વસંિ

રાનવસંિ 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ હિલા 
યાનરે નૂરજિાં

શરેર 
અફઘાન

1926
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કુરળી કળી પ્રાણજીિન 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ ધનરાજ 1927
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

તરુણીના 
તરંગ

પમિકુરાર 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું 
પ્રભાત

દરેિારક 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો 
નયાય

કાવનતલાલ 21 ફરેબ્ુઆરી, 1929
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ 
રિાલી

સોરાબજી 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિારીભવકત 
યાનરે બાજી 
દરેશપાંડરે 
(હિનદી)

િીરોજી 1929
રુનશી રોહિયુદ્ીન 
નાઝાં

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવરયાગર શ્ીપતરાય
27 જનયુઆરી, 
1929

નિસંસકરણ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુળદીપક શાવનતલાલ 9 જનયુઆરી, 1930
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ 
રાજનીવત

વશિાજી જનયુઆરી, 1931
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મસંજોગ ધર્મદાસ
23 જનયુઆરી, 
1932

રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ 
(હિંદી)

દુપલરે 1932
રૂપાંતર : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? ભીરદરેિ 9 સપટરેમબર, 1933
નિસંસકરણ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય રતનપાળ 1934
કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરના 
ઝણકારરે

રારવસંિ 13 સપટરેમબર, 1934 ચાંપશી વિ. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રુંબઈની બદી સુખલાજી 20 રાચ્મ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ કંચનલાલ 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર વિજયિરા્મ જનયુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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નરેપોવલયન ફ્ાવનસસ ફરેબ્ુઆરી 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના 
દાિ

શ્ીપાલક 15 રરે, 1937 જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં 
આંસુ

વ્રજભૂષણ 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર ભાનુપ્રસાદ 19 નિરેમબર, 1938 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ 
?

બક્ષી શરેઠ 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

 મિશેષ મિગત :

બાપુલાલ ભભલદાસ નાયક  રૂળ નાર નારાયણ. અભયાસ ગુજરાતી 5 ધોરણ. ગુજરાતી ધંધાદારી 
નાટકોરાં હટહકટબારી પર આિકની દૃવટિનરે બદલરે ચોક્સ પ્રકારનાં 
નિી દૃવટિિાળાં નાટકો સાહિતયકારો પાસરે ખાસ આગ્િપૂિ્મક લખાિીનરે 
વયિવસથત રીતરે રજૂ કરિારાં હદગદશ્મક તથા સંસથા-સંચાલક તરીકરે 
ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં તરેરનું રિતિનું પ્રદાન છરે.

રરણભાઈ નીલકંઠ, રવસકલાલ છો. પરીખ, શયદા, ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા, ચાંપશીભાઈ િી. ઉદરેશી િગરેરરે  સાહિતયકારોનાં નાટકો 
બાપુલાલ નાયકરે કુશળ હદગદશ્મન સાથરે એરની નાટ્યસંસથા શ્ી રુંબઈ 
ગુજરાતી નાટક રંડળી દ્ારા ભજિી સાહિતયસરેિા કરી ગણાય.

બાપુલાલભાઈ અવભનયપટ ુકલાકાર િતા. નાટ્યકલાનું ઊંડુ ંજ્ાન 
ધરાિનાર પ્રથર પંવકતના અવભનરેતા તથા હદગદશ્મક િતા અનરે વિશાળ 
અનુભિનરે કારણરે તરેરની અનોખી પ્રવતભા સજ્મઈ િતી. રંગભૂવરના પ્રથર 
સંરરેલનરાં એરણરે આપરેલા વિદ્તિાભયા્મ ભાષણ પરથી તરેરણરે રંગભૂવર 

રાટરે કરેિાં સિપનો સરેવયાં િતાં તરેનો ખયાલ આિરે છરે.

જયશંકર ‘સુંદરી’ અનરે બાપુલાલ નાયકની અવભનયબરેલડીએ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 
અવભનયક્ષરેત્રરે અનોખી લોકવપ્રયતા રરેળિી િતી. 1901રાં ‘સૌભાગયસુંદરી’રાં ‘સુંદરી’ જયશંકર ભોજક અનરે 
‘સૌભાગય’ના પાત્રરાં બાપુલાલ નાયક િતા. આ પ્રથર નાટકથી જ ખયાવત રરેળિી િતી.

અનરેક કલાકારોનરે અવભનયકલાની તાલીર આપીનરે તૈયાર કયા્મ િતા.

સંસથાના રાવલક, અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે નાટ્યલરેખક એર ચતુવિ્મધ જિાબદારી લાંબા સરય સુધી 
સફળતાપૂિ્મક વનભાિી િતી. કડક વશસતપાલનના ખાસ આગ્િી િતા.

એરની અવભનયકલા વિષરે એ સરયના રુંબઈના ‘સાંજ િત્મરાન’રાં પી. કરે. નાયરરે  અંગ્રેજીરાં સુંદર લરેખ લખયો 
િતો. 1901થી 1944 જીિનના સાડા ચાર દસકા સુધી વિવિધ નાટ્યકારોની જુદા જુદા રસની નાટ્યકૃવતઓનું 
ખૂબ જ જિરેરતપૂિ્મક સિાુંગસુંદર હદગદશ્મન કરી પોતાની પ્રવતભાની પ્રતીવત કરાિીનરે ગુજરાતી રંગભૂવરની 
વચરસરરણીય સરેિા કરી છરે. એ જ રીતરે અવભનય તથા નાટ્યલરેખનના ક્ષરેત્રરે પણ તરેરનું આગિું પ્રદાન રહ્ું છરે.
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રંગરંચ પરથી ક્ષરેત્ર-સંનયાસ લીધા પછી એરનું રન ભવકતરસરાં વિશરેષ તલીન થઈ ગયું િતું. જીિનનાં 
પાછલાં િષયોરાં એરણરે ભજનો લખિારાં રન પરોવયું.

એવપ્રલ 1922થી 1939 સુધી બાપુલાલભાઈ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીના રાવલક િતા. એરનો 
િિીિટ ખૂબ જ વયિિારુ અનરે કરકસરયુકત િતો.

· ના્યક ભગિાનદાસ િૂળચંદદાસ (`સંગીતરતન’) (જ. અંદાજ ે1892; અ. 28 ઑગસટ 1951)

કંસિધ દરેિકી 1909 િહરશંકર રાધિજી ભટ્
રોરબી આય્મસુબોધ નાટક 
રંડળી

સતિાનો રદ પતંજવલ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ જયપીડ ફરેબ્ુઆરી, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય યશોિરા્મ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર િાચસપવત
12 ફરેબ્ુઆરી, 
1931

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ સોરદરેિ 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કલંહકત કોણ ? દીનદયાળ 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે ? વસધિનાથ 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

મિશેષ મિગત :

 ભગિાનદાસ રૂળચંદદાસ નાયક
‘સંગીતરતન’
 િતન કુણઘરેર (વજ. રિરેસાણા). ઉદૂ્મ ભાષા શીખિા રાટરે વનઝારુદ્ીન સખા 

સાિરેબના વશષ્ય બનયા. પંજબના ખયાતનાર ઉસતાદ બાદર િુસરેનખાન 
અનરે પંહડત વિષ્ણ નારાયણ ભાતખંડરેજી પાસરેથી સંગીતનું વશક્ષણ લીધું.

એરની અવભનયકલા જોઈ રારપુરના નિાબ અલીખાં એરના 
રાજયરાં લઈ ગયા. તયાં 3 િષ્મ રહ્ા. કાિસજી ખટાઉની આલફ્રેડ કંપનીના 
રિાભારત નાટકરાં દ્રૌપદીનું પાત્ર સફળતાપૂિ્મક ભજવયું. કોલકતાની 
રાદન વથયરેટસ્મરાં 15 િષ્મ ઉપરાંત રહ્ા અનરે જુદાં જુદાં નાટકોરાં વિવિધ 
ભૂવરકા ભજિી લોકવપ્રયતા રરેળિી.

‘રણવજત’નાં ‘કૃષ્ણ-સુદારા’, ‘િીર બબ્ુિાિન’, ‘દરેિી દરેિયાની’, 
‘સતી સાવિત્રી’, ‘શૈલબાળા’, ‘તારાસુંદરી’ તથા ‘અંવબકા રૂિીટોન’નાં 
‘ભકત અંબરીષ’ અનરે ‘ડોલતી નૈયા’ જ રેિાં ચલવચત્રોરાં રુખય પાત્રરાં 
અવભનય કયયો.

‘અંજુરનરે ઇસલાર યાનરે બઝરરે વનશાત’ સંસથાએ સુિણ્મચંદ્રક અનરે 
પ્રરાણપત્ર તરેરજ અરૃતસરના કલારવસકો તરફથી સુિણ્મચંદ્રક અનરે પ્રરાણપત્ર આપિારાં આવયાં.
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જીિનનાં ઘણાં િષયો ઉદૂ્મ-હિનદી નાટ્યતખતા 52 પરપ્રાંતોરાં વિતાવયા પછી ‘સતિાનો રદ’ નાટકરાં ‘પતંજવલ’ના 
પાત્રરાં યાદગાર અવભનય આપયો. રંગભૂવર ઉપરાંત સંગીતની રિરેહફલોરાં પણ એરની રધુર ગાયકી સાંભળિા 
રળતી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના તરે એક અગ્ણી ગાયક િતા.

· ના્યક ભોગીલાલ નથિુરાિ (જ. 1880)

ભકત અંબરીષ કરળા 1907 િહરશંકર રાધિજી ભટ્
રોરબી આય્મસુબોધ 
નાટક રંડળી

અનસૂયા નર્મદા 1907 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ
રોરબી આય્મસુબોધ 
નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ લાભશંકર 1 જૂન, 1935
ચાંપશી વિઠ્લદાસ 
ઉદરેશી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ ? ડૉ. હદલખુશ 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર ખરેડતૂ 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

ગરીબ કનયા રાિો 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 
સરાજ

િીરપસલી રોિન 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ત્રાપજકર
શ્ી લક્રીકાંત નાટક 
સરાજ

શ્ીચરણરે રનિંત 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય રધુકર 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર દાદા 
જસરાજ

ભોજરાજ 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ લાલજી 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય િાસુદરેિ 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈયાની િકૂરત રસતાન 10 ઑકટોબર, 1954 સોરાબ અ. કલયાણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી સદાનંદ 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ યશભોગી 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ િીરાલાલ 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્િણકુરાર તરેજરાર 21 ફરેબ્ુઆરી, 1957 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસકારલક્રી િરજીિન 27 રાચ્મ, 1958 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિરંહદર ગૌતર 21 જનયુઆરી, 1961 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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રાયા નરે રરતા સુરનલાલ 27 જૂન, 1963 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પરભિની પ્રીત િીરો કારદાર 1965 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે પંહડત કારરેશ્વર 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે યોગરાજ ગુગળ 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે
ઇનસપરેકટર 
અરુણકુરાર

27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાસુના િાંકરે ગંગારાર 1971 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

તરેઓ રીઠાના સતયાગ્િરાં જોડાયા િતા. પૂનાની યરિડા જ રેલરાં સજ ભોગિી. 1972રાં રંગરંચ પરથી 

વનિૃતિ થયા.

તરેરની યાદગાર ભૂવરકાઓ : ‘સિયોદય’રાં રધુકર (562 પ્રયોગ), ‘સંસકારલક્રી’રાં િરજીિન (351 પ્રયોગ), 

‘સનરેિરંહદર’રાં ગૌતર (100 પ્રયોગ), ‘પૈસો બોલરે છરે’રાં પંહડત કારરેશ્વર, યોગરાજ ગુગળ અનરે ઇનસપરેકટર એર 

ત્રરેિડી ભૂવરકા (547 પ્રયોગ), ‘સાસુના િાંકરે’રાં ગંગારાર (204 પ્રયોગ). આર તરેરની ભૂવરકાિાળાં નાટકોના 

અનરેક પ્રયોગો થયરેલા જણાય છરે. શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે એરની કલાની કદર કરી ‘રાયા નરે રરતા’ની લાભરાવત્રનો 

પ્રયોગ યોજયો િતો.

ચલવચત્રક્ષરેત્રરે ‘જિાબદારી’, ‘ગાડાનો બરેલ’, ‘કહ્ાગરો કંથ’, ‘કનયાદાન’, ‘િરઘરેલી’રાં અવભનય કયયો. ઉતિર 

પ્રકારના િાસય-અવભનરેતા િતા.

· ના્યક િગનલાલ શ્યાિચંદ (`િાસટર શમન’) (જ. 1885; અ. 1961, લાડોલ, ઉ. ગુ.)

કંુદબાળા કંુિર 1892 શ્ી શંકરવિજય નાટક કંપની

ચતુરવિજય કંુિરી 1892 શ્ી શંકરવિજય નાટક કંપની

સુંદર રાધિ રરવણક 1892 શ્ી શંકરવિજય નાટક કંપની

કરેસરીવસંિ 
રાનવસંિ

કંુિરી 1893 શ્ી સુંદરવિજય નાટક કંપની

અશ્ુરતી છગિો 1895
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરદારબા ગોપાવળયો
2 ઑકટોબર, 
1897

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી ભીખી 1898
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી િરેલી
3 ઑકટોબર, 
1899

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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વિજયાવિજય વિજયસરેન 1900
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ ભાણજી
22 જનયુઆરી, 
1902

ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાધાકૃષ્ણ રાધા 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક 
કંપની

તુકારાર તુકારાર 1907
નથુરાર સુંદરજી શુકલ, 
કવિ કરેશિલાલ શારજી 
બારોટ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક 
કંપની

રીરઝા શયદા િુશ્આરા 1908
રુનશી અરીરબરેગ 
રીરઝા

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક 
કંપની

ભરતભદ્રા ખુશાલ 1909
રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક 
કંપની

નરવસંિ 
રિરેતો (હિંદી)

કૃષ્ણ 1910 બાિા નૂરરિંરદ
શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક 
કંપની

સતી દરયંતી પુષ્કર 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રા’રાંડવલક
રિંરદ 
બરેગડો

1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

છત્રવિજય દલપત
26 ફરેબ્ુઆરી, 
1920

સિકારી લરેખકોનું સજ ્મન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સતી રંજરી જલાલુદ્ીન 1921 રુનશી અબબાસ અલી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજ શંભાજી રાજરાર 1922 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સંસારલીલા શવશકાંત 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રા’કિાટ ઉગાિાળો 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

એક અબળા રાયવસંિ 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ગિ્મખંડન જયરાજ 18 ઑકટો., 1928 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

જય વચતિોડ રિાસારંત 30 જનયુ., 1932 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સળગતો 
સંસાર

બંસીધર 18 સપટરે., 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ગરીબ કનયા વિજયપાળ 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ભિના ફરેરા સુંદરલાલ 19 રરે, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આપણં ઘર 
પૃથિી

ગુણિંતરાય 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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 મિશેષ મિગત :

રગનલાલ શયારચંદ નાયક

 રૂ. 6ના પગારથી શ્ી શંકરવિજય નાટક કંપનીરાં, 1903રાં રૂ. 30ના પગારથી 

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપનીરાં જોડાયા. અિીં 1906રાં બાળનટોનરે 

નૃતયની તાલીર આપતા. અનરેક નટોનરે તખતાની તાલીર આપી. વિવિધ નાટકોનું 

હદગદશ્મન કયુું. અવભનયની દૃવટિએ તરેઓ વસંિનાદી કલાકાર િતા.

1941રાં ‘વચત્રપટ’ સાપ્તાહિકના તંત્રી નગીનલાલ શાિરે એરની 50 િષ્મની 

કલાયાત્રાના સનરાન વનવરતિરે જિરેર સરારંભ યોજયો િતો. શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 

સરાજના રાવલક શ્ી નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિરે તરેરની કારહકદથીની કદરરૂપરે 

‘સમ્ાટ િષ્મ’ નાટકની લાભરાવત્ર યોજી િતી.

· ના્યક િમણલાલ

ભકત અંબરીષ ચંદ્રકળા 1907 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

કંસિધ જશોદા 1909 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સુકનયા સાવિત્રી રાલતી 1910 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ભીષ્ર વપતારિ સતયિતી રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાયા-રોહિની ચંદ્રકરેતુ 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ સોદાવરની 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ ઓઘડ ઑકટોબર, 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· ના્યક િમણલાલ કસતુરભાઈ

સૌભાગયનો 
વસંિ

ઘાયલ કવિ
25 એવપ્રલ, 
1925

બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા 
યાનરે નૂરજિાં

અજુ ્મન 1926 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુરળી કળી જ રેકસન 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું 
પ્રભાત

ભિાનીશંકર 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુળદીપક પુરોહિત
9 જનયુઆરી, 
1930

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક િમણલાલ ચુનીલાલ

સતી દરયંતી િંસ 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશોક રનોિરા 1916 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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કનકકરેસરી ભાનુરતી 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રિારાજ શાનતનુ નરે 

યોજનગંધા
યોજનગંધા 1916 પ્રાણલાલ વગરધરલાલ ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત િીર 
દુગા્મદાસ 

દુગા્મિતી 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર રાલવિકા 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

રંગભૂવરરાંથી વનિૃવતિ લીધા પછી સંગીત-વશક્ષક તરીકરે જીિન વયતીત કયુું.

· ના્યક િિતલાલ

કરેિો બદરાસ ભુિનસુંદરી 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર રરેણકા જનયુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન જ રેની ફરેબ્ુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ીરંત કરે 
શયતાન ?

િંસા 5 ફરેબ્ુઆરી, 1938
બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ રરા 23 સપટરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ? રવસકા 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગભ્મસંસકાર જડી 25 એવપ્રલ, 1944
બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક િાધિલાલ મત્રભોિન (`શામલિાહન’)

ચંદ્રભાગા અરરવસંિ 25 સપટરેમબર, 1909
બાપુલાલ બી. 
નાયક

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા કુરાર 17 હડસરેમબર, 1910 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુકનયા સાવિત્રી
સતયિાન 
શાિ

1910
અનુિાદ : ફૂલચંદ 
ઝિરેરચંદ 

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

બુધિદરેિ બુધિ 1914 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

શૃંગી ઋવષ શૃંગી 1915 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

શાવલિાિન શાવલિાિન 1 ઑગસટ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ વિજ્જલદરેિ 1936 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જકૅસન 26 જનયુ., 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ વબંવબસાર 25 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

‘શાવલિાિન’ નાટકરાં ‘શાવલિાિન’ના અસરકારક અવભનયથી કીવત્મ રરેળિી. ઐવતિાવસક પાત્રોરાં તરેરનો 
અવભનય દીપી ઊઠતો.

રાધિલાલ વત્રભોિન નાયક
‘શાવલિાિન’

· ના્યક િૂળચંદ જશેંકર (જ. 9 જૂન 1919, સોખડા, તા. મિજાપુર, મજ. િહેસાણા)

ઉદયપ્રભાત િાસંતી 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા જયોવત 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે તનુલતા 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરોહિની રૂપરતી 21 ફરેબ્ુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ
તરલા પ્રફુલ 
દરેસાઈ

25 ફરેબ્ુઆરી, 1943 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે દુલારી 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે યશોધરા 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધન-રુવકત સુનયના 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો વિભાિરી 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર લક્રી 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી સુવરત્રા 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત સુરુવચ 10 સપટરેમબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ અનિપૂણા્મ 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત િારુણી 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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િીર દાદા જશરાજ ફૂલકંુિર 26 રાચ્મ, 1949 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ કાનતા 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય શાનતા 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈયાની િકૂરત સુખલાજી 11 ઑકટોબર, 1954 સોિરાબ અ. કલયાણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ પ્રભાિતી 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ (રુંબઈ ભાંગિાડી વથયરેટરરાં) નાટ્યકાર પરરાનંદ ત્રાપજકરનું જૂનું નાટક ‘સુખી 
કરે દુ:ખી’ 18 નિરેમબર, 1954ના રોજ ભજવયું અનરે સંસથારાં 6 અવભનરેત્રીઓ િોિા છતાં પણ રૂળચંદ નાયકરે 
‘રૃગાક્ષી’ની ભૂવરકા ભજિી િતી.

ગુજરાત રાજય સંગીત નાટક અકાદરી તરફથી 7 જુલાઈ, 2001ના રોજ 1998-99ના િષ્મ રાટરે એરનું 
‘ગૌરિ પુરસકાર’ િડરે સનરાન કયુું િતું. સ્તીપાત્ર ભજિનાર કુશળ કલાકાર.

· ના્યક િૂળચંદ િલ્ભ (`િાિા’)  (જ. 1881, કલોલ, ઉ.ગુ.; અ. 1935)

સરસિતીચંદ્ર નરભરેરાર 1912
નાટ્યરૂપાંતર : છોટાલાલ 
ઋખદરેિ શરા્મ

શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક 
સરાજ

બોલતો કાગળ ભડભડ 1912 િહરિર ‘હદિાના’
શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક 
સરાજ

રાયા-રોહિની સારંત 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ નંદન 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સતી સરોવજની રરેરૂ 1915 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સતી તોરલ સુધીર શરેઠ 1915 િહરિર ‘હદિાના’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

પુંડવલક પુંડવલક 1915 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

પમિાિતી 
જયદરેિ

જયદરેિ શુકલ 1916 કવિ નથુરાર સુંદરજી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સૂય્મકુરારી િસંતક 1916 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સિદરેશસરેિા આનંદ રંગળ 18 એવપ્રલ, 1918 રનિર િરતરેજિાળા શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

પૃથિીપુત્ર ચંદ્રક 10 જુલાઈ, 1920 લરેખકોનું સિકારી સજ ્મન શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અરુણોદય રનોિરદાસ 4 જૂન, 1921 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રાલિપવત ગૌતર 11 જુલાઈ, 1923 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પૃથિીરાજ ધનો 29 એવપ્રલ, 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

દરેિકુરારી દરેિસુર 18 જુલાઈ, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સતિાનો રદ ઓરકાર 6 સપટરેમબર 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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કીવત્મસતંભ રનોરથ ફરેબ્ુઆરી, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* દગાબાજ 
દુવનયા

શયારાકાનત 1929 નારાયણ િસનજી ઠક્રુ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય બોઘાશા
12 નિરેમબર, 
1929

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનું જૂનું નાટક

મિશેષ મિગત :

તરેરણરે ભિાઈથી શરૂઆત કરી. 1893રાં નાથાશંકર પૂજશંકર શાસ્તીની ભરત નાટ્યોધિારક કંપનીરાં પ્રિરેશ. 
રુંબઈરાં નાનાભાઈ દારોદરદાસ (ભુહરયા) પાસરે િારયોવનયર શીખયા. અરૃત કરેશિ નાયક િતા તરે ખટાઉ આલફ્રેડ 
નાટક રંડળીરાં સિાયક િારયોવનયર-િાદક તરીકરે રહ્ા. તયાં અંદાજ રે 10 િષ્મ રહ્ા. રાવસક પગાર રૂ. 150 થયો. 
અરૃત કરેશિ નાયકનું અિસાન થતાં એ સંસથા છોડી દીધી. 1908રાં ગોવિંદરાર રોતીરાર નાયક સાથરે શ્ી નાયક 
નાટક સરાજ શરૂ કરી અનરે અંદાજ રે 4 િષ્મ ચલાિી. એરાં નાયક જ્ાવતના કલાકારોનરે નાટ્યકળાનું વશક્ષણ આપી 
તૈયાર કયા્મ.

1916રાં આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં ‘સૂય્મકુરારી’ રજૂ થતાં પિરેલાં સંસથાની આવથ્મક વસથવત કથળરેલી િતી. 
સંસથા પ્રતયરેની લાગણીનરે લીધરે; સંસથાના રાવલક નકુભાઈ શાિનરે જણ કયા્મ િગર જ રૂળચંદ ‘રારા’એ પોતાની 
બિરેનના દાગીના ગીરિી રૂકી રૂ. 3000ની રકર નકુભાઈના િાથરાં રૂકી; છરેિટરે ‘સૂય્મકુરારી’ નાટક સફળ થયું.  
તરેરની લોકવપ્રયતા જોઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજના રાવલક ચંદુલાલ શરેઠરે રૂળચંદ ‘રારા’નરે રાવસક રૂ. 1000નો 
પગાર આપયો િતો.

એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓરાં ‘સરસિતીચંદ્ર’રાં નરભરેરાર, ‘બોલતો કાગળ’રાં ભડભડ, ‘રાલતીરાધિ’રાં 
નંદન, ‘સૂય્મકુરારી’રાં િસંતક, ‘અરુણોદય’રાં રનોિરદાસ, ‘રાલિપવત’રાં ગૌતર, ‘સતિાનો રદ’રાં ઓરકાર 
રુખય છરે.

તરેરણરે તાલીર આપીનરે અનરેક કલાકારોનરે તૈયાર કયા્મ તરેરજ વિવિધ નાટકોરાં સંગીત આપયું અનરે હદગદશ્મન 
પણ સંભાળું.

એરણરે આપરેલા દાનરાંથી જ્ાવતના વિદ્ાથથીઓનરે વશષ્યિૃવતિ અપાતી િતી. તરેઓ અરૃત કરેશિ નાયકના રારા 
થતા િતા તરેથી તરેઓ ‘રારા’ તરીકરે ઓળખાયા.

· ના્યક િૂળજી ખુશાલ (જ. 1886)

વિજયકરળા રોશનઆરા 1904
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી,

છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા શાનતા 26 ઑકટો., 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી નકુળ 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા ટવુલયા 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંનયાસી ધીરવસંિ 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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કુલીન નાવયકા દરેિશરા્મ 12 હડસરેમબર, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ િીરવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સુલોચના િનુરાન 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુસુરાિતી ખુરાણવસંિ 1914 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

રા’રાંડવલક એભલિાળો 7 હડસરેમબર, 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

છત્રવિજય સંભાકરણ 26 જૂન, 1920 લરેખકોનું સિકારી સજ ્મન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજ શંભાજી વશિાજી હડસરેમબર 1922 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રિાદજી વશંદરે સદાવશિરાિ 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

સૌરાટિ ્ર િીર અખરેરાજ 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

શાવલિાિન શૂદ્રક 1 ઑગસટ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

રાયાના રંગ દરેિદૂત 15 રાચ્મ, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

રરેરા ઈરાન રુરાદ 1928 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

િીરનાં િરેર જયવસંિ 2 જનયુ., 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

સરુદ્રગુપ્ત રિરેનદ્ર 4 ફરેબ્ુઆરી, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

કનયાદાન
સિારી 
વિદ્ાનંદ

રરે, 1933 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી કાનત નાટક સરાજ

રાજકુરારી કૃષ્ણા 12 ઑકટો., 1933 દરેિદતિ તારકસ શ્ી કાનત નાટક સરાજ

સતિાનો લોભ પ્રતાપાહદતય
17 જનયુઆરી, 
1934

જીિણલાલ બ્હ્મભટ્
શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

રાજ શાિજી શાિજી 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

વિલાસપંથરે િરેરચંદ્ર 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સજ ્મનિાર શયારસુંદર 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ગરીબ કનયા સીતારાર 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સગાંિિાલાં ઈશ્વરલાલ 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન ઉરતા (ઉ. ગુ.). આય્મ નાટક રંડળીથી શરૂઆત કરી; પગાર રૂ. એક, વિવિધ પાત્રોનો અવભનય કયયો. 
‘બરેધારી તલિાર’રાં રરેણકા, ‘ચંદ્રવિજય’રાં રોકલકંુિર, 1901રાં હફવનકસ ગુજરાતી નાટક રંડળીના ‘િીરવિજય’રાં 
નંદા. ફરારજી રતનજી અપપુની પારસી નાટક રંડળીરાં રહ્ા. એરાં પંહડત નારાયણપ્રસાદ ‘બરેતાબ’ અનરે અરૃત 
કરેશિ નાયક પાસરેથી રંગરંચનું તથા ઉદૂ્મનું વશક્ષણ લીધું. સુબોધ નાટક રંડળીરાં ‘કુરુદસુંદરી’રાં કુરુદનું પાત્ર 
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ભજવયું. 1904રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા. 1914રાં સંસથારાં ભાગીદાર બનયા અનરે રૂ. 75ના પગારથી 

શ્ી સરસિતી નાટક સરાજરાં જોડાયા.

રૂળજી ખુશાલ નાયક
 એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓરાં ‘સુલોચના’રાં િનુરાન, ‘રાજ શાિજી’રાં 

શાિજી, ‘સંનયાસી’રાં ધીરવસંિ, ‘રા’રાંડવલક’રાં એભલિાળો, ‘શાવલિાિન’રાં 
શૂદ્રક તથા ‘રાજ શંભાજી’રાં વશિાજી રુખય છરે.

‘રાજ શાિજી’ નાટકરાં શાિજીના પાત્રરાં રંગરંચ પર તરેઓ ઘોડા 
પર બરેસીનરે પ્રિરેશ કરતા. ‘રાજ શંભાજી’ નાટકરાં એરનો વશિાજી તરીકરેનો 
અવભનય જોિા રાટરે રિારાટિ ્રીય પ્રરેક્ષકો ખાસ આિતા.

ગુજરાત રાજય તરફથી 13 સપટરેમબર, 1963ના રોજ અરદાિાદરાં 
સનરાન કરિારાં આવયું. રંગભૂવરક્ષરેત્રરે નોંધપાત્ર સરેિા બદલ 1965રાં 
તરેરનરે રાટિ ્રીય ઍિૉડ્મ આપિારાં આવયો િતો. શ્ી દરેશી નાટક 
સરાજના ઉપક્રરરે પોરબંદરના યુિરાજ ઉદયભાણવસંિજીના િસતરે 
9 ફરેબ્ુઆરી, 1966ના રોજ રુંબઈરાં સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

ઐવતિાવસક નાટકોરાં એરણરે વિવિધ ભૂવરકાઓથી ગુજરાતી 

રંગભૂવરનરે ગાજતી કરી િતી. તરેરણરે નાટકોનું હદગદશ્મન પણ કયુું િતું.

· ના્યક િોહન (ડાંગરિા)

સતી સંયુકતા કણા્મટકી 1891 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુભદ્રાિરણ વચત્રાંગદા 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભોજરાજ સાવિત્રી 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી પાિ્મતી રવત 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી રાવલની 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર કીવત્મિંત કલાકાર.

· ના્યક રણછોડ ઝીણાભાઈ (`જિના ઝાપટે’) (જ. 1898; અ. 1962)

સાચો સંનયાસ વગરજ 1920 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

િીરપૂજન ચપલા 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા તરલા 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી એહડલા 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. િૈરાટી 
રવણલાલ ‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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દરેિી િોથલ
રોરલી 
ઉપાધયાય

1926 કવિ અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ
આસરાની 
પટરેલ

1926 િલભદાસ િાઘજીભાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ ચંદા 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત પ્રિીણ 12 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંત-િીણા િીરા 6 જનયુઆરી, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક કસતુરી 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ સરયૂ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ સરજુ 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય સુશીલા 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ જરના 25 જૂન, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર રરતા 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ ઉજર 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતીપ્રભાિ (હિંદી) કરળા 5 જુલાઈ, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર જનબાઈ 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ રરેનકા 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય રૂપાળી 29 ઑગસટ, 1935 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન ગંગા 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ રંભા 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે જરના 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયપ્રભાત સુરવભ 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા દયાકોર 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દૈિી સંકરેત રોહિણી 12 સપટરેમબર 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની કરેસર 21 જનયુઆરી 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ રંગળાગૌરી 25 ફરેબ્ુઆરી 1943
પ્રફુલ દરેસાઈ  રઘુનાથ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે રાસીબા 9 ઑકટોબર 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે રાણરેકબાઈ 19 એવપ્રલ 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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બંધન-રુવકત રાધા 14 ફરેબ્ુઆરી 1946 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર રતન 12 જુલાઈ 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી રૂળીબા 10 એવપ્રલ 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

1938રાં ‘િડીલોના િાંકરે’ નાટકના કૉવરકરાં ‘જરના’ના પાત્રરાં અવભનય િખણાયો અનરે તરેઓ ‘જરના 
ઝાપટરે’ના નારથી પ્રવસવધિ પામયા. કરેશિલાલ ‘કપાતર’ સાથરે કૉવરકરાં એરની જોડી િતી. ‘લરેશો વનસાસા 
પરણરેતરના’ આ ગીત ખૂબ ખયાવત પામયું. ‘હિઝ રાસટસ્મ િૉઇસ’ કંપની તરફથી એરના ગીતની રરેકડ્મ ઉતારાઈ િતી.

· ના્યક રમતલાલ

ભાગયોદય પૃથુ 1919 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ લવલત 1920 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ િરેરચંદ્ર 1920 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ ચંદ્રકાનત 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત જયવસંિ 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? વિનોદ 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

િિરેરનો ભોગ રાધિરાિ 21 નિરેમબર 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વસધિસમ્ાટ રતસયરેનદ્ર હડસરેમબર 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વભક્ષુકબાબા અનંગ ફરેબ્ુઆરી 1935 કવિ જરન સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણનો વસંિ દીિાન 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રસના રાસ કૃષ્ણ 1935 કવિ જરન સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન િડનગર (ઉ. ગુ.). રૉયલ નાટક રંડળી અનરે સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજનાં નાટકોરાં સંગીત આપયું. 
વિવિધ ભૂવરકા ભજિનાર પ્રવતભાશાળી અવભનરેતા.

· ના્યક રમતલાલ છગનલાલ

રાજતરંગ
રવત 
રનોિર

1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા
શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક 
રંડળી

નિલશા 
િીરજી

હકસન 3 નિરેમબર, 1909 રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા લાખો 17 હડસરેમબર, 1910 રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા જગરલ 15 સપટરેમબર 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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· ના્યક રમતલાલ િનસુખ (`સુરંગી’)

સૌભાગયનો 
વસંિ

સુરંગી
25 એવપ્રલ, 
1925

બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા 
યાનરે નૂરજિાં

રૂપાળી 1926
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુરળી કળી લતા 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ લિંવગકા 1927
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવરયાગર રહદરા
21 નિરેમબર, 
1929

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મસંજોગ શશી
23 જનયુઆરી, 
1932

રુગટલાલ પ્રાણજીિન ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ 
(હિંદી)

કૅથરેરાઇન 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ?
પમિાિતી 
પ્રાંવતજિાળા

9 સપટરેમબર, 
1933

નાટ્યરૂપ : કવિ ‘રનસિી’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય
શોભા 
પ્રાંવતજિાળા

1934 નાટ્યરૂપ : કવિ ‘રનસિી’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરના 
ઝણકારરે

પુષ્પા 1934 ચાંપશી વિ. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગતો :

‘સૌભાગયનો વસંિ’ નાટકરાં ‘સુરંગી’ની ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિિા રાટરે કલારવસકોએ એરનરે 
‘સુરંગી’નું લાડકંુ નાર આપયું િતું. ‘કીવરયાગર’રાં ‘રહદરા’નો અવભનય જોઈ ખુશ થયરેલ િઢિાણના ઠાકોરસાિરેબરે 
સોનાનાં કડાં અનરે સુિણ્મરિોર ભરેટ આપી િતી. સંસથા રધયપ્રદરેશરાં િતી તયારરે  જૂના નાટક ‘બાજી દરેશપાંડરે’રાં 
‘ગજરા’ના ઉરદા અવભનય બદલ તયાંના વિદ્ાન સરાજ રે સુિણ્મપદક આપયું િતું.

કાય્મકુશળ નાટક સરાજ તથા જયહિંદ કલારંહદર નારની નાટ્યસંસથાઓ તરેરણરે ભાગીદારીરાં શરૂ કરી 
િતી તરેરજ રાવલકીની સંસથા શ્ી અંવબકા કલારંહદર શરૂ કરી િતી. જયશંકર ‘સુંદરી’ની અવભનયકલાની ઘરેરી 
અસર એરના પર થઈ િતી. યુિાન િયથી જ ખાદીનો પિરેરિરેશ પિરેરતા િતા.

· ના્યક રાિલાલ િલ્ભ (જ. 1880, કડી, ઉ.ગુ.; અ. )

રીનળ-રુંજલ ઉદા રિરેતા 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ રનુ (રધુરી) 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ



398

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ.ગુ.). શરૂઆત ઉદૂ્મ હિંદી રંગરંચથી. અરૃત કરેશિ નાયક પાસરેથી નાટ્યકલાનું જ્ાન રરેળવયું. 
પ્રવસધિ કાલકા વબંદાદીન ઘરાણારાં કથક અનરે સંગીતનું વશક્ષણ લીધું.

ઑલફ્રેડ કંપની અનરે કાિસજી ખટાઉની કંપનીનાં ઉદૂ્મ નાટકોરાં અવભનય આપયો. રરેરઠરાં લાલા 
રનોિરલાલની ઉદૂ્મ કંપની અનરે રુંબઈરાં પૂતલીબાઈની ઉદૂ્મ કંપનીરાં હદગદશ્મક. જીિનનાં અનરેક િષયો ઉદૂ્મ-હિંદી 
નાટ્યતખતા પર નાટ્યકલારાં પ્રશંસા પામયા. ઘરની નાટ્યસંસથા કરી, પણ થોડા સરય પછી બંધ કરિી પડી. 
ગુજરાતી નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું, સંગીત આપયું, ગીતોની અનરે સુંદર કવિતાઓની રચના કરી.

ખયાતનાર અવભનરેત્રી ગોિરરે  એરની પાસરેથી સંગીત અનરે કથકની તાલીર રરેળિી િતી. રૂળચંદ ‘રારા’, 
રાસટર અશરફખાન, રાસટર વત્રકર (સુરવભ), રાસટર સુખલાલ(બાજી દરેશપાંડરે)નરે તરેરણરે નાટ્યકળાનું વશક્ષણ 
આપી તૈયાર કયા્મ િતા.

નાટ્યકલાના તરેરના જ્ાનનરે પહરણારરે ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચ પર તરેઓ નાટ્યશાસ્તી લરેખાતા િતા.

· ના્યક રેિાશંકર છબીલદાસ

લાખો ફુલાણી ચંપા 21 રાચ્મ, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી કાનત નાટક સરાજ

િાલો નારરેરી રાણી 30 જનયુઆરી, 1935
ઉતિરચંદ રંગજી દરેશી 
(કવિ રિાજન) 

શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

વિવધના લરેખ કુસુર 30 જનયુઆરી, 1936
નરભરેરાર ભુરાભાઈ 
પાંધી

શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

જીિનસંગ્ાર ચંપા િરેશયા નિરેમબર, 1936
રંગળદાસ કુબરેરદાસ 
રાજપુરા

શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

અપરાધી કોણ ? લીલી 1939 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિજયરંગ વથયરેટસ્મ

કોની લક્રી ? રયૂરી 1940 દારોદર સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

કુટુબં કાજ રે સુરતી 1940 દારોદર સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

ઘરસંસાર લીલા 9 સપટરેમબર, 1942 દારોદર સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

રાજસૌભાગય રાજકુરારી 19 જનયુઆરી, 1944 દારોદર સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

વશિપાિ્મતી િીણા 1944 દારોદર સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

ભવકત રાયા ભોજક 20 રરે, 1945 ચીરનલાલ રગનલાલ શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

કુરકુર પગલરે જયોવત ભોજક 16 ઑકટોબર, 1945 ચીરનલાલ રગનલાલ શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

સૂરજની સાખરે રૂપાંદરે ભોજક 4 જનયુઆરી, 1947 ચીરનલાલ રગનલાલ શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

રારદુિાઈ રાલતી ભોજક 3 રરે, 1947 ચીરનલાલ રગનલાલ શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

િતન ઉરતા (ઉ. ગુ.). વપતા રંગભૂવરના કલાકાર િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકાર સિાભાવિક સાંપડ્ા િતા. 5 
િષ્મની ઉંરરરે  રાતાનું અિસાન થયું. શ્ી આય્મનૈવતક તથા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીરાં રહ્ા. 1929રાં શ્ી 
લક્રીકાનતરાં અનરે રુંબઈરાં 1930રાં કોરરેનવથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની ઑવ્ કલકતિા નારની ઉદૂ્મ સંસથારાં જોડાયા. 
1931રાં સંસથા કોલકતા ગઈ. 1937 સુધી તરેરાં રહ્ા. રાદન વથયરેટસ્મનાં વચત્રો ‘શીરીં–ફરિાદ’, ‘લયલા– રજનૂ’, 
‘રાજ િહરશ્ંદ્ર’, ‘ઇનદ્રસભા’ િગરેરરેરાં નાની ભૂવરકાઓ ભજિી. આ સરય દરવરયાન તરેઓ હદિસરે વચત્રોરાં કાર 
કરતા અનરે રાત્રરે નાટકોરાં અવભનય કરતા. આગા િશ્ કાશરીરીનાં નાટકો ‘હદલ કી પયાસ’ ‘ધરથી બાળક’ તથા 
પંહડત નારાયણપ્રસાદરવચત ‘સીતાિનિાસ’, ‘શ્ીકૃષ્ણ-સુદારા’ ‘ગણરેશજનર’ અનરે પંહડત રાધરેશયારકૃત ‘લિકુશ’ 
િગરેરરે  નાટકોરાં સ્તી અનરે પુરુષપાત્રોરાં નાની ભૂવરકાઓ ભજિી.

શ્ી ચરેતન નાટક સરાજરાં ભૂવરકા ભજિતા આ કલાકારરે  અનય નાટ્યલરેખકોનાં નાટકો ‘રાણકદરેિી’, 
‘સૂરજની સાખરે’, ‘રારદુિાઈ’નાં ગીતો લખયાં. રુંબઈરાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજના નાટ્યલરેખક પ્રભુલાલ વદ્િરેદી 
પાસરે રહ્ા. એનાથી નાટકો લખિાની પ્રરેરણા નરે િધુ પ્રોતસાિન રળિાથી નાટ્યલરેખન તરફ િળા.

શ્ી રનિર નાટક કંપનીરાં દારુ સાંગાણીનાં 2 નાટકો ‘િિાલાં િરેરી’ અનરે ‘કયાં સુધી ?’નાં ગીતો લખયાં. 
1965રાં ભાગીદારીરાં શ્ી રોિન કલારંડળ શરૂ કરી અનરે પોતાનાં લખરેલાં નાટકો ‘ભકત બોડાણો’, ‘રધુરાં 
વરલન’, ‘કૃષ્ણસુદારા’, ‘રાનું િૈયું નરે િરેત’, ‘રીરાંબાઈ’, ‘સતી િૃંદા’ લખયાં અનરે સારી રીતરે ભજિાયાં. પાટણ(ઉ. 
ગુ.)રાં ‘રીરાંબાઈ’ નાટક રાટરે નાગર જ્ાવત તરફથી ચંદ્રક અનરે રાનપત્ર રળાં. 1972રાં ભાગીદારીની સંસથા 
શ્ી નટરાજ કલાકરેનદ્ર શરૂ કરી. તરેરના લખરેલા ‘રાનું િૈયું નરે િરેત’ નાટકનરે નાટ્યસપધા્મરાં પ્રથર પાહરતોવષક પ્રાપ્ત 
થયું િતું.

એરના નાટ્યલરેખનરાં ઉદૂ્મ રંગભૂવરની ઊંડી અસર પડી િતી. એરની યાદશવકત તીવ્ર િતી. કરેટલાંક ઉદૂ્મ 
નાટકો એરનરે કંઠસથ િતાં.

સપ્રરાણ શારીહરક બાંધો, ઘઉંિણયો િાન, ગોળરટોળ ચિરેરો, રોટી આંખો, વિશાળ કપાળ ધરાિનાર આ 
કલાકારરે  અવભનય અનરે નાટ્યસજ ્મન ક્ષરેત્રરે અડધી સદી સુધી વનષ્ઠાપૂિ્મક સરેિા કરી િતી.

· ના્યક લલ્ુભાઈ િૂળચંદ (જ. અંદાજ ે1901)

રીરઝા શયદા હદલારા 1908 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરતભદ્રા વશયળિતી 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* શયદરે િિસ નરગીસ 1913 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અલોપ રતન િસુંધરા 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સૂય્મસરોજ સુિણ્મરરેખા 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િીર કરેસરી પોકળવસંિ 1919 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

* અગાઉનું નાટક
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મિશેષ મિગત :

િતન ઉરતા (ઉ.ગુ.). ગુજરાતની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં િાસયરસનાં વિવિધ પાત્રો ભજવયાં. જીિનનાં 80 
િષ્મ ઉપરાંતના લાંબા ગાળા સુધી ભૂવરકાઓ કરતા રહ્ા. િાસયરસનાં પાત્રોરાં ઉરદા અવભનય આપયો.

· ના્યક લાલજી

જગદરેિ પરરાર િીરરતી 1892 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રવિક્રર રૂપાળી 1893 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી 

િીરબાળા િીરબાળા 1896 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની દરેિયાની 1899
રૂળજી આશારાર ઓઝા, 
કવિ દુલ્મભજી ધ્ુિ અનરે અનય

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રદાલસા બુવટ્ રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિશરેષ વિગત :

કુશળ સ્તી-પાત્ર ભજિનાર અવભનરેતા.

· ના્યક િસંત હાિીરાિ (જ. 1908; અ. –)

*રા’રાંડવલક કરેતકી 1924 રવણલાલ ‘પાલગ’
શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 
સરાજ

કનયાદાન કીવત્મકુરાર 1933 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી કાનત નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જયંત 25 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે સુરરે નદ્ર 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયપ્રભાત ચંદ્રદરેિ 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા વિદ્ાધર 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દૈિી સંકરેત શુકદરેિજી 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે ઉલાસ 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની િાકરવસંિ 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ લવલતકુરાર 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943
પ્રફુલ દરેસાઈ, રઘુનાથ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે રશરી 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સરય સાથરે સંદીપ 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધન-રુવકત રાધિ 4 ફરેબ્ુઆરી, 1946 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ સુબોધ 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો શવશકાંત 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર ભરત 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી સુધીર 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત પકંજ 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ દરેિદતિ 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક જયરાજ 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત શરદ 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા શ્ીકૃષ્ણ 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ વિજય 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળ જયોવત વગરીશ 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ રતનાકર 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા રતસયરેનદ્રનાથ 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ હદિાકર 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે હદલીપ 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે રનોિર 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય રવશર 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા 
જશરાજ

26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ રાજ રેન 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય દુષ્યંત 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈયાની િકૂરત રતનરાંજુ 10 ઑકટોબર, 1954 સોિરાબ અ. કલયાણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સરેિાભાિી વિરળપ્રસાદ 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ ગૌતર 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ રોહિત 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે વશિપ્રસાદ 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનું નાટક

મિશેષ મિગત :

 િસંત િાથીરાર નાયક

િતન ઊંઝા (ઉ. ગુ.). વપતા િાથીરાર ભિાઈના કીવત્મિંત કલાકાર. ઘરની નાટ્યસંસથા 
િતી. તરેરાં શરૂઆત. રાધનપુરરાં ઉદૂ્મ નાટક ‘શિીદરે નાઝ’રાં શાિજદાના પાત્રરાં 
પ્રશંસા રરેળિી. એક ગીત 7થી 8 િખત ગિરાવયું. જલાઉદ્ીન નિાબરે તરેની કદર 
રૂપરે રૂવપયા 251 ભરેટ આપયા.

સંગીતનું વશક્ષણ રાજગાયક રવણલાલ ઉસતાદ, રરેઘજી ઉસતાદ, રીર િરીરજી 
ઉસતાદ, છનાલાલ ઠાકોર પાસરેથી રરેળવયું. જયારરે  નૃતય અનરે તાલનું જ્ાન નાયક 
ઈશ્વરભાઈ કાટ, ભોગીલાલ હકશોર ભોજક, રારલાલ નાયક અનરે બબલદાસ 
પાસરેથી રરેળવયું. ભરતનાટ્યમ્ અનરે કથકનૃતય પણ શીખયા.

વિવિધ નાટકોરાંથી ‘સારરે પાર’ નાટકરાં જડભરત અનરે ‘પૈસો બોલરે છરે’ નાટકરાં વશિપ્રસાદ રાસતરની 
ભૂવરકા યાદગાર નીિડી. નાટકોનું લરેખન તથા હદગદશ્મન કયુું. નિવલકાઓ, ગઝલો અનરે ભજનોની પણ રચના કરી. 
ગુજરાત રાજય તરફથી 30 સપટરેમબર 1973ના રોજ એરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

· ના્યક િાડીલાલ મશિરાિ (સંગીતશાસ્તી) (જ. 1882; અ. 22 રડસેમબર 1947)

રાજબીજ ચાંદ 21 ફરેબ્ુઆરી 1891 રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રૂળરાજ 
સોલંકી

િહરયો 19 ઑકટોબર 1895 રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

1899ના જૂન રાસ પછી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં સંગીત વનયોજકની જિાબદારી સોંપિારાં 
આિી. િાડીલાલ નાયક સંગીતના ઊંડા અભયાસી િતા. 1899થી 1932 સુધીરાં અંદાજ રે 500 જ રેટલી સંગીતની 
તરજોનું સજ ્મન કયુું િતું.

· ના્યક િાસુદેિ પ્રભાશંકર

* તસિીરરે  બલા (હિંદી) બાળભૂવરકા 1926 રુનશી અજીજ રૉયલ નાટક રંડળી

પવશ્રનો પિન સુશીલા 1934 કવિ જરન સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

વભક્ષુકબાબા વિનુ 1935 કવિ જરન સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ
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રસના રાસ રાધા 1935 કવિ જરન સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણનો વસંિ ગુલબદન 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

શરેતરંજના દાિ ધૂતા (સ્તીપાત્ર) 15 રરે, 1937 કવિ જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અધૂરાં અરૃત રંજરી
23 હડસરેમબર, 
1939

કવિ જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

* બાળનાટક

મિશેષ મિગત :

િતન િડનગર (ઉ.ગુ.). ખયાતનાર કલાકાર પ્રભાશંકર ‘રરણી’ના પુત્ર. નાટ્યકલા િારસારાં જ પ્રાપ્ત થઈ. 
સંગીતની તાલીર પાછળથી રરેળિી. કવિ જરનના ‘વબલિરંગળ’ નાટકરાં રાધાનો હૃદયિરેધક અવભનય વનિાળી 
ભાિનગર રાજયના સર પ્રભાશંકર પટણીએ િાસુદરેિ નાયકનરે સાફો ભરેટ આપયો િતો.

· નાયક વિઠ્લ રાનચંદ (`ઠગી’) (જ. 1904; અ. 8 ઑકટોબર 1974)

સૌરાટિ ્ર િીર રાધા 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

રનોરરા રાલતી 1 જનયુઆરી, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

જયવસંિરાઠોડ િીરકી 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ લીલી 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

વિઠ્લ રાનચંદ નાયક ‘ઠગી’ િતન િડાસણ. ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથાઓ નયૂ ઍલરેકઝાનડર, પંજબ નાટક કંપની, ધી નયૂ 
આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ, શ્ી દરેશી નાટક સરાજ શાખા, વિદ્ાવિનોદ, રોટી િાંકાનરેર, 
શ્ી દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડ, આય્મ નાટક રંડળી અનરે આય્મનૈવતક નાટક સરાજ 
િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં ઉદૂ્મ-ગુજરાતી નાટકોરાં વિવિધ પાત્રોરાં અવભનય આપયો. 
‘રિાશ્વરેતા કાદંબરી’રાં વચત્રલરેખાના પાત્રરાં ‘રાવલકનાં બાળક સિુ’, ‘સૌરાટિ ્ર 
િીર’રાં રાધાની ભૂવરકારાં ‘રન રોિન આિો કિંુ એક રારા રનની િાતલડી’, 
‘પોરસ વસકંદર’રાં ‘રાજ સરી સાંજના પધારજો, સારી સડક પર બંગલો’ જ રેિાં 
ગીતો ખૂબ લોકચાિના પામયાં. ‘રાલતી-રાધિ’ નાટકરાં ‘દરયંવતકા’ની ભૂવરકારાં 
‘ઠગી રરે  રનરે ઠગી’ના ગીતરાં ‘ઠગી’ શબદનાં લાક્ષવણક ગાયકી અનરે અવભનયના 
પહરણારરે તરેઓ વિઠ્લ ‘ઠગી’ તરીકરે પંકાયા. િડોદરાના રિારાજ સયાજીરાિરે 
વિઠ્લ ‘ઠગી’ની અવભનયકલા પર ખુશ થઈ વિઠ્લદાસના લગ્નપ્રસંગરે રૂ. 1000નો 

ચાંલો, તલિાર, િરરાજનો કીરતી પોશાક અનરે સાફો ભરેટ આપયાં િતાં. સંગીતપ્રરેરીઓ તરફથી 24 જનયુઆરી, 
1965ના રોજ રૂ. 1000ની થરેલી અનરે રાનપત્ર અપ્મણ કરિારાં આવયાં િતાં.

ઘરની રાવલકીની 3 નાટ્યસંસથાઓ કરી; શ્ી અંવબકા વિજય નાટક સરાજ, શ્ી ગણરેશ નાટક સરાજ અનરે 
ગુજરાત નાટક સરાજ. પણ િિીિટી અનુભિના અભાિરે તરે ત્રણરે બંધ થઈ. વનિૃતિ થયા પછી અરદાિાદરાં 
સંગીતશાળા શરૂ કરી. ક્ષયરોગથી એરનું અિસાન થયું િતું.
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· ના્યક શંકર ગોમિંદ

સતિાનો રદ શંકહરયો 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ કીવત્મદરેિી 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કત્મવયપંથરે િૃંદાકુરારી 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ખાવિંદનરે ખાતર લયુસી 5 સપટરેમબર, 1939 ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિરળ જયોવત રાલતી 3 ઑગસટ, 1950
કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ વબપીન 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી અનિપૂણા્મ 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ હદલીપ 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક મશિલાલ મગરધર (જ. ; અ. 22 નિેમબર 1969)

રાયા-રોહિની રવલકા 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ સારંગરાિ ઑકટોબર, 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

યોગરાયા પ્રિીણચંદ્ર ઑગસટ, 1916
ભાઈલાલ જરનાશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત સુરાલય
31 હડસરેમબર, 
1916

રિારાણીશંકર અંબાશંકર 
શરા્મ

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

છત્રવિજય ભગો 26 જૂન, 1920
છ લરેખકોનું સિકારી 
સજ ્મન

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સતી રંજરી નયનાજી 1921 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

બાપના શ્ાપ ચીચીપોપો 1924 બરનજી ન. કાબરાજી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

લગ્નબંધન પ્રો. યોરપોર 1929 કવિ જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રણગજ ્મના હકરીટકુરાર 10 ઑકટો., 1929 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

જય વચતિોડ રંછારાર
30 જનયુઆરી, 
1932

પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નયાયના િરેર જયવસંિ 28 જૂન, 1933
વિવિધ લરેખકોનું સિકારી 
સજ ્મન

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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સળગતો 
સંસાર

રુનીર 
રંગળદાસ

18 સપટરેમબર, 
1935

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સજ ્મનિાર ધરણીધર 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િસતરરેળાપ દરેિશંકર
9 સપટરેમબર, 
1948

અંબાલાલ પંહડત
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કહરયાિર લાલજી
6 નિરેમબર, 
1948

કવિ જી. એ. િૈરાટી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

મિશેષ મિગત :

વશિલાલ વગરધર નાયક

િતન સૈજ, તા. કલોલ (ઉ. ગુ.). બાલીિાલા દોરાબજી રરેિાિાળાની પારસી 

નાટક કંપની, િલભ કરેશિ નાયકની શરેકસવપયર નાટક કંપની, વિદ્ાવિનોદ 

નાટક સરાજ તથા શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં િારાફરતી કારગીરી 

બજિી. આય્મનૈવતક સરાજ સંસથારાં તરેઓ લાંબા સરય સુધી રહ્ા અનરે તયાં 

‘સિદરેશસરેિા’રાં જીિણ, ‘સળગતો સંસાર’રાં રુનીર રંગળદાસ, ‘સતી રંજરી’રાં 

નયનાજી રારિાડી, ‘સજ ્મનિાર’રાં ધરણીધર તથા ‘બાપના શ્ાપ’રાં ચીચીપોપો 

જ રેિાં પાત્રોરાં યાદગાર અવભનય આપયો. તરેઓ િાસયરસના ઉતકૃટિ અવભનરેતા 

િતા.

· ના્યક મશિલાલ મત્રભોિનદાસ (‘હુિા્યૂં’)

* વસંિાસનના 
શોખ

શાિ 
િુરાયૂં

13 ઑગસટ, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

નયાયી નરરેશ ખેંગારજી 23 સપટરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

વસનરેરાની સુંદરી વત્રલોકચંદ્ર
29 ઑકટોબર, 
1938

બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સુખી સંસાર રણિીરવસંિ 19 નિરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રાજવધરાજ વગદદેશરાજ 7 હડસરેમબર, 1938
વચરનલાલ 
વત્રિરેદી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

* અગાઉનું નાટક
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મિશેષ મિગત :

િતન િડનગર (ઉ.ગુ.). રાત્ર 7 િષ્મની ઉંરરરે  રંગરંચ પર શરૂઆત. ઉદૂ્મ તથા હિંદી નાટકો ભજિનારી 

નાટ્યસંસથાઓરાં અંદાજ રે 30 િષ્મ સુધી અનરેક નાટકોરાં િૈવિધયસભર ભૂવરકા ભજિી. પારસી ઇમપીહરયલ 

નાટ્યસંસથારાં 20 િષ્મ રહ્ા. નારી કલાકાર તથા હદગદશ્મક રતનશા વસનોર અનરે નારાંહકત નટ ગુલાર રોિંરદ 

સાથરે પાત્રો ભજવયાં. ‘વસંિાસનના શોખ’રાં ‘િુરાયૂં’ના લાક્ષવણક અવભનયથી તરેઓ ‘િુરાયૂં’ તરીકરે ઓળખાિા 

લાગયા.

· ના્યક મશિલાલ િલ્ભ

નાગરભકત લક્રીજી 16 ઑકટોબર, 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

નીલર રાણરેક નીલર 25 નિરેમબર, 1909 ગોપાળજી કલયાણજી 
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

રનિર-રરેના
અચછન 
રાિળ

1912 દુલ્મભરાર જટાશંકર
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

રિાશ્વરેતા 
કાદંબરી

રિાશ્વરેતા 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ.ગુ.). રંગભૂવર પર સ્તી-ભૂવરકા ભજિનાર અગ્ણી અવભનરેતા.

· ના્યક સુખલાલ અંબાલાલ (`દેશપાંડે’) (જ. અંદાજ ે1901; અ. 1948)

ભૂલનો ભોગ જયંત 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? રાધિ 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત હકશોરરલ 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

િીર નિઘણ નિઘણ 1926 કવિ જી. એ. િૈરાટી રૉયલ નાટક રંડળી

બાપના બોલ રૌલરેશ ઑકટોબર, 1930 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ રાજનીવત રઘુનાથ જનયુઆરી, 1931
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મ-સંજોગ
નરોતિર 
ઓઝા

23 જનયુઆરી, 
1932

રુગટલાલ પ્રાણજીિન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ 
(હિંદી)

ઓનરરે 1932 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કોણ સમ્ાટ ? વસધિરાજ 9 સપટરેમબર, 1933
નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? છત્રપવત 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય વિજયરાજ 1934
નાટ્યરૂપ : કવિ

‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરના 
ઝણકારરે

અંબર
13 સપટરેમબર, 
1934

ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સળગતો સંસાર રદનલાલ 18 સપટરેમબર, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજયના રંગ વિનાયક 1936
કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજ શાિજી વશિાજી 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િંસાકુરારી અવનલ
24 જનયુઆરી, 
1940

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ગરીબ કનયા અરુણ 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સાધિી રીરાં રાણા 1948
પંહડત અંબાલાલ 
રાનચંદ

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સુખલાલ અંબાલાલ નાયક ‘દરેશપાંડરે’ િતન િીસનગર (ઉ. ગુ.). જૂના નાટક ‘બાજી દરેશપાંડરે’ના પાત્રનરે 

અનોખા અવભનયથી જીિંત કરી બતાવયું. પહરણારરે તરેઓ ‘દરેશપાંડરે’ના 

લાડકા નારથી ઓળખાયા. 1948રાં િીસનગર(ઉ.ગુ.)રાં રૂળજી 

ખુશાલ નાયક, રાસટર વત્રકર ‘સુરવભ’ના સિકારથી શ્ી દતિ નાટક 

સરાજ શરૂ કરી; પણ થોડા સરય પછી તરે બંધ કરિી પડી.

· ના્યક સૂરજરાિ િનિાળી (સપેમશ્યલ ‘સુંદરી’) (જ. 1899; અ. 26 જાન્્યુઆરી 1967)

શ્ી ભવકતવિજય સખી 1909
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક  
સરાજ

સુરરેખાિરણ શ્ીદારો 1909
રરેિાશંકર પ્રભુરાર 
ત્રિાડી

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક  
સરાજ
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નાગરભકત શારળશાિ
16 ઑકટોબર, 
1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક  
સરાજ

નીલર રાણરેક રતન 
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી 
દરેલિાડાકર

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 

યોગકનયા િસંત 1911
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

રનિર-રરેના લાભશંકર 1912
દુલ્મભરાર જટાશંકર 
રાિળ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

રિાશ્વરેતા કાદંબરી પત્રલરેખા 17 જૂન 1912
કવિ ફૂલચંદ 
ઝિરેરચંદ શાિ 
રોહિણી

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

અરરકુરાર સરલા 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી અટિાિક્ર
10 સપટરેમબર, 
1917

કવિ ફૂલચંદ 
ઝિરેરચંદ શાિ

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સૌભાગયનો વસંિ ચંદ્રબા
25 એવપ્રલ, 
1925

બાપુલાલ બી. નાયક
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રદાંધ રહિલા યાનરે  
નૂરજિાં

રરેિારાણી 1926
જયાશંકર 
િાઘજીભાઈ વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કુરળી કળી રસરંજરી 1926 શયદા
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

તરુણીના તરંગ કરવલની 1928
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કાશરીરનું પ્રભાત
ધવમરલા-
રાણી

1928
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કુદરતનો નયાય ઈશ્વર
1 ફરેબ્ુઆરી, 
1929

ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી રીનુ
29 ફરેબ્ુઆરી, 
1929

જૉસરેફ ડવૅિડ
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સિારીભવકત યાનરે 
બાજી દરેશપાંડરે 
(હિંદી)

સીદી 
જૌિર

1929
રુનશી રોઇયુદ્ીન 
નાઝાં

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

* કીવરયાગર વનર્મળા
26 નિરેમબર, 
1929

કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી
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કુળદીપક શારદા
9 જનયુઆરી, 
1930

ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

લાખો ફુલાણી
લાખો 
ફુલાણી

21 રાચ્મ, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

સાંભરરાજ વશયળિતી
8 ઑકટોબર, 
1932

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ
રહફક 
જરાદાર

2 ફરેબ્ુઆરી, 
1933

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી પ્રભાિ (હિંદી) રંજુલા
5 જુલાઈ, 
1934

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર રૂપાનીબા
7 નિરેમબર, 
1934

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મ પ્રભાત સૂય્મકાનત
16 જનયુઆરી, 
1941

િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

નરવસંિ ભગત 
યાનરે સોરઠનો સંત

રાણરેકબાઈ 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

બાળભકત 
ધ્ુિકુરાર

ગંગા 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

આશા યાનરે યુિાન છોટલુાલ
25 જુલાઈ, 
1942

રંગળદાસ કુબરેરદાસ 
રાજપુરા

શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સમ્ાટ અશોક યાનરે 
વિજય

અશોક
10 ઑગસટ, 
1942

િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

લિકુશ લક્રણ ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ  ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અલખ વનરંજન 
યાનરે ભતૃ્મિહર

ગોરખ
13 એવપ્રલ, 
1948

િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ વલવરટરેડ

મિશેષ મિગત :
િતન િડાસણ, તા. વિજપુર, વજ. રિરેસાણા. વપતા ભિાઈના નારી કલાકાર િતા જ રેથી નાટ્યકળા િારસારાં 

જ પ્રાપ્ત થઈ િતી. કૉલકતાની રાદન વથયરેટસ્મનાં  ઉદૂ્મ નાટકો ‘શીરીં-ફરિાદ’રાં ફરિાદ, ‘લયલા-રજનૂ’રાં 
‘રજનૂ’ની ભૂવરકારાં લોકચાિના રરેળિી. અંગ્રેજ કલરેકટર ટ્રરેલરસાિરેબરે એરની અવભનયશવકત પર ખુશ થઈ 
સોનાનો ચંદ્રક આપયો. અનય ચંદ્રકો પણ રળા િતા. જયશંકર ‘સુંદરી’ની જ રેર સ્તીભૂવરકાઓ સૂરજરાર નાયકરે 
સફળતાથી ભજિી જ રેથી પ્રરેક્ષકોએ તરેરનરે ‘સપરેવશયલ સુંદરી’નું વબરુદ આપયું િતું.

તરેરણરે અનય નટોનરે નાટ્યકલાનું વશક્ષણ આપયું તથા નાટકોનું હદગદશ્મન પણ કયુ્મ િતું. સ્તી-પાત્ર ભજિનાર 
તરેઓ ઉતિર અવભનરેતા લરેખાયા.
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· ના્યક સોિનાિ અંબારાિ (`ક્્યાણી’) (જ. અંદાજ ે1899; અ. 7 િેબ્ુઆરી 2000, કલોલ, ઉ.ગુ.)

કનકકરેસરી કલાિતી 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ઉિ્મશી પુરુરિા આયુ 1916
જયાશંકર 
િાઘજીભાઈ વયાસ

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત 
સારંત યાનરે િીર 
દુગા્મદાસ

સરલા 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ 

સરાજસરેિા ઇલાદરેિી 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ રૂપરતી 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ યોગરેશ્વરી 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક કૃષ્ણાકુરારી 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ સુનીવત 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ વિલાસિતી ફરેબ્ુઆરી, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જય વચતિોડ વિરળા
30 જનયુઆરી, 
1932

પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરરિાક ભાગયદરેિી 1 ફરેબ્ુઆરી, 1934 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િીરપસલી રાજ રેનદ્ર 1944 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રારદુિાઈ રાર 3 રરે, 1947
વચરનલાલ રગનલાલ 
ભોજક

શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

સંતકસોટી યાનરે 
સુરદાસ

વચંતારવણ 1948
વચરનલાલ રગનલાલ 
ભોજક

શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

સુભાષ બોઝ સુભાષ 1949
વચરનલાલ રગનલાલ 
ભોજક

શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

 િતન કલોલ (ઉ. ગુ.). 1911રાં શ્ી સૂરત દરેશી નાટક કંપનીથી અવભનયનો આરંભ કયયો. 1914રાં શ્ી 
આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ, શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ એર જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં તરેરનું 
ઘડતર થયું.

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રાવલક નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિરે સંસથાના સ્તી-પાત્ર ભજિનાર પ્રવતભાશાળી 
અવભનરેતા રાસટર પ્રિલાદ નાયકના અચાનક અિસાન પછી ‘સમ્ાટ િષ્મ’ નાટકરાં ‘કલયાણી’ની ભૂવરકા 
ભજિિાની જિાબદારી સોરનાથ નાયકનરે સોંપી અનરે સોરનાથભાઈએ ‘કલયાણી’નું પાત્ર અનુપર અવભનયથી 
જીિંત બનાિીનરે ખૂબ નારના રરેળિી. કરાંચીરાં કલાપ્રરેરીઓએ સોરનાથભાઈનરે ઐવતિાવસક નાટકરાં ‘કલયાણી’ની 
િીરરસથી છલકતી ભૂવરકા ભજિિા બદલ 40 તોલા ચાંદીના ખૂરચા સાથરે ‘કલયાણી’નું યાદગાર સનરાનસૂચક 
વબરુદ આપયું. સંસથાના નકુભાઈ શરેઠરે પગાર રૂ. 300 કરી આપયો.
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સોરનાથ અંબારાર નાયક
‘કલયાણી’  1919રાં ત્રંબકલાલ દરેિશંકર રાિળની શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક 

કંપનીએ કરાંચીરાં જૂનું નાટક ‘ભકત સુરદાસ’ રજૂ કયુું. એરાં સોરનાથ 
નાયક ‘વચંતારવણ’ના પાત્રરાં પ્રરેક્ષકોરાં પ્રશંસા પામયા. એક હદિસ એરનરે 
અચાનક 104 તાિ આવયો. સંસથાના રાવલકરે રાત્રરે પ્રરેક્ષકો સરક્ષ જિરેર કયુું કરે 
‘વચંતારવણ’ની ભૂવરકા કરનાર સોરનાથનરે અતયારરે  104 તાિ છરે જ રેથી બીજ 
કલાકાર વચંતારવણની ભૂવરકા કરશરે. પરંતુ પ્રરેક્ષકોના આગ્િ-પ્રરેરનરે િશ થઈનરે 
સોરનાથભાઈએ 104 તાિ િોિા છતાં પણ ખુરશીરાં બરેસીનરે ‘વચંતારવણ’નું 
પાત્ર એટલી જ કુશળતાથી ભજિી બતાવયું.

1935રાં શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ જૂનાગઢ િતી. સોરનાથભાઈ 
લગ્ન કરિા રાટરે રજ લઈનરે િતન કડીરાં આવયા િતા. ચાલુ લગ્નરે 
નાટ્યસંસથાના રાવલકનો તાર રળો કરે ‘જૂનાગઢના નિાબ કરેશોદરાં ‘સમ્ાટ 
િષ્મ’ નાટક જોિા આિિાના છરે, રાટરે લગ્નવિવધ પૂરી થયા પછી તુરત જ 

તરારરે  કરેશોદ આિિાનું છરે, જૂનાગઢ રાજયની રોટર તરોનરે તરેડિા રાટરે આિરે છરે. લગ્નવિવધ પૂરી થયા પછી યોજના 
પ્રરાણરે તરેઓ કરેશોદ પિોંચયા અનરે રાત્રરે નિાબસાિરેબ સરક્ષ ‘સમ્ાટ િષ્મ’ નાટક ભજિાયું. િીરરસથી ભરપૂર 
િીરાંગના ‘કલયાણી’ની ભૂવરકા જોઈ નિાબસાિરેબરે રંગરંચ પર આિી ચાંદીના થાળરાં રૂ. 101 ચાંદીના રૂવપયા, 
ચાંદીના રૂઠિાળી કટાર અનરે સાચી ઝરીનો સાફો તરેરની કદર રૂપરે તરેરનરે ભરેટ આપયાં.

પાંચ ભાગીદારો સાથરે સોરનાથ ‘કલયાણી’એ 1937રાં શ્ી શવકત નાટક સરાજ શરૂ કરી, જ રે સંચાલનશવકતના 
અભાિરે 13 રહિના પછી બંધ પડી.

10 જનયુઆરી, 1944ના રોજ પ્રાણજીિન ગાંધીની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રે િડોદરારાં પરરાનંદ 
ત્રાપજકરનું ‘િીરપસલી’ નાટક ભજવયું. અનરેક િષયો સુધી સ્તી-ભૂવરકા કરનાર આ કલાકારરે  રાજ રેનદ્રના ખલનાયકના 
પાત્રનરે અવભનયથી દીપાવયું. નાટકના એકધારા 100 પ્રયોગો થયા. સંસથાનરે પ્રવતષ્ઠા અનરે પૈસો બંનરે રળાં. 
અરદાિાદ, સૂરતથી નાટ્યરવસકો િડોદરા નાટક જોિા રાટરે આિતા િતા.

1948રાં વચરનલાલ રગનલાલ ભોજકની શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રે જૂનું નાટક સંત કસોટી યાનરે સુરદાસ 
ભજવયું. એરાં જીિનના 48રા િષદે પણ સોરનાથભાઈએ ‘વચંતારવણ’ના ઊવર્મલ અવભનયથી પ્રરેક્ષકોનાં હૃદય જીતી 
લીધાં િતાં. જીિનની અધથી સદીએ પિોંચરેલા સોરનાથભાઈએ સ્તી-પાત્રનરે અનુરૂપ અિાજ અનરે દરેિસૌષ્ઠિ જળિી 
રાખયાં િતાં. એરની અવભનયકલાની આ વસવધિ િતી.

1948રાં કૉલકાતાની વચત્રસંસથાએ ‘સીતાિનિાસ’ વચત્રરાં ‘રાર’ના પાત્ર રાટરે પ્રસતાિ રૂકયો અનરે એરણરે 
‘રાર’નાં પાત્રનરે કુશળતાથી ભજિી બતાવયું.

શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ રે 1949રાં વચરનલાલ ભોજકનું રાટિ ્રભવકતથી સભર નાટક ‘સુભાષ બોઝ’ ભજવયું, 
એરાં રાટિ ્રીય ચળિળરાં ભાગ લઈ ચૂકરેલા અનરે રાટિ ્રભવકતથી રંગાઈ ગયરેલા સોરનાથભાઈએ ‘સુભાષચંદ્ર’નું 
પાત્ર રાટિ ્રભાિના સાથરે ભજિી બતાવયું. દીિાન દયાશંકરભાઈ તથા અંગ્રેજ પોલીસ સુપહરનટરેનડનટ વરકડલરે 
‘સુભાષ બોઝ’ નાટક જોિા આવયા અનરે ખુશ થઈનરે ચાંદીનો ચંદ્રક આપી તરેરની કદર કરી િતી. શરી શરેઠની 
ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથારાં ખયાતનાર અવભનરેત્રી શરીફા સાથરે અવભનય આપયો િતો. નાટ્યકલાનું વશક્ષણ તરેરણરે રૂળચંદ 
‘રારા’ અનરે ચૂનીલાલ (‘દુગા્મદાસ’) પાસરે લીધું િતું.

1949રાં ક્ષરેત્ર-સંનયાસ લીધો અનરે રાજકોટરાં કોલસાનો વયાપાર શરૂ કયયો. રાજકોટ આકાશિાણી પર 
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એરની અવભનયકલા રજૂ થઈ. 1971રાં રાજકોટ જૂવનયર ‘જ રેસીઝ’ કલબ દ્ારા તરેરનું સનરાન કરાયું. રાજકોટરાં 
1979રાં રંગભૂવર સિા-શતાબદી પ્રસંગરે એરનું સનરાન કરિારાં આવયું. ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય અકાદરી 
દ્ારા 29 ઑકટોબર, 1979ના રોજ અરદાિાદરાં તરેરનું સનરાન થયું િતું.

િડોદરાના શ્ી સયાજીરાિ ગાયકિાડ, રાજકોટ નરરેશ શ્ી ધરદેનદ્રવસંિજી, લીંબડી ઠાકોરસાિરેબ, ધ્ોળ 
ઠાકોરસાિરેબ, દીિાન શ્ી દયાશંકરભાઈ, દીિાન શ્ી િીરાિાળા તરફથી સોરનાથ ‘કલયાણી’ની ઉતકૃટિ 
અવભનયકલાનરે સોના, ચાંદીના ચંદ્રકો આપીનરે નિાજિારાં આિી િતી.

નાયક-ભોજક હિતિધ્મક રંડળ (અરદાિાદ) તરફથી 1975રાં, નાયક કરેળિણી રંડળ તરફથી 1980રાં તથા 
સરસત નાયક-ભોજક કરેળિણી રંડળ (રિરેસાણા) તરફથી 1982રાં સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

શ્ી કલોલ સરસત નાયક સરેિા સરાજ, કલોલ દ્ારા 31 ઑકટોબર, 1999ના રોજ કલોલરાં એરનો શતાબદી 
રિોતસિ ઊજિિારાં આવયો, તયારરે  સનરાનના પ્રતયુતિર રૂપરે તરેરનો કલાકાર જીિ જગી ઊઠ્ો અનરે 100 િષ્મની 
િયરે પણ બરેઠા બરેઠા ‘સમ્ાટ િષ્મ’ નાટકની ચૂડીઓિાળા સંિાદની બરેતબાજી અવભનય સાથરે કરી બતાિી સૌનરે 
રંત્રરુગધ કયા્મ િતા. 100 િષદે આિું સનરાન રરેળિનારા તરે સૌપ્રથર કલાકાર લરેખાય.

ઉતિરાિસથારાં રાત્ર સફરેદ િસ્તો જ ધારણ કરતા અિવન્મશ રા ભગિતીનું સરરણ કરતા, ભવકતભાિનારાં 
જ જીિન પૂણ્મ કયુું.

· ના્યક સોિનાિ પરસોત્િ (જ. 1897, કડી, ઉ.ગુ.; અ. 8 ઑગસટ 1977, કલોલ, ઉ.ગુ.)

રીનળ-રુંજલ ગંભીરરલ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરપૂજન વચત્રસરેન
29 જનયુઆરી, 
1925

કવિ ગૌરીશંકર આશારાર િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા જગીરદાર 19 નિરેમબર, 1925 કવિ ગૌરીશંકર આશારાર િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી હ્ુરોઝ 16 એવપ્રલ, 1926
રવણલાલ ‘પાગલ’ કવિ 
ગૌરીશંકર િૈરાટી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ સરેનાપવત 1926 કવિ અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

લિકુશ િવશષ્ઠ ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અિતાર યાનરે 
અવનરુધિ-ઉષા 

બાણસુર 1942 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

ગાડાનો બરેલ ઘનશયાર 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર રિુગણ 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત ઇનસપરેકટર 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સૈવનક ડૉકટર 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈયાની િકૂરત પીલતન 11 ઑકટોબર, 1954 સોિરાબ અ. કલયાણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

કવિ ચંદ બારોટના અવભનય બદલ ચંદ્રક રળો િતો. ‘રીનળ-રુંજલ’ નાટકરાં રુંજલના પાત્રનો અવભનય 
ખૂબ િખણાયો. ગુજરાતી ચલવચત્રો ‘નરવસંિ રિરેતા’, ‘િડીલોના િાંકરે’, ‘તુલસીદાસ’રાં અવભનય આપયો. 
આકાશિાણીનાં નાટકોરાં ભાગ લીધો. ગાંધીવિચારસરણીનરે અનુરૂપ તરેરનું જીિન િતું.

· ના્યક હરગોમિંદ

કુરળી કળી રરેઘલી 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ ડોસી 1927
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ 
(હિંદી)

ગોદાિરી 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ કીકીબિરેન 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન એનરેસી 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક હરગોમિંદ િોતીરાિ 

અશ્ુરતી અરર 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરદારબા િૈરીવસંિ 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી િરીર 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય ગંભીરવસંિ 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર ધનો 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરળા વિજયવસંિ 1904
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી 
છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા બ્ુટસ 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ ‘કવિ કાનત’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુલીન કાનતા ચારુદતિ 12 હડસરે., 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન પાટણ (ઉ. ગુ.). શ્ી દરેશી નાટક સરાજની શરૂઆત કારચલાઉ કાચા નાટ્યગૃિથી થઈ તયારથી આ 
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સંસથારાં જોડાયા. ‘સંગીત લીલાિતી’રાં િીરવિલાસની બાળ ભૂવરકા કરી. સંસથાના રાવલક ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરીના તરેઓ બિુ રાનીતા કલાકાર િતા.

યુિાન િયરાં જ આ કલાકારનું અિસાન થયું િતું.

· ના્યક હીરાલાલ િાધિજી

ભકત અંબરીષ અંબરીષ 1907 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

અનસૂયા નારદ 1908 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

કંસિધ િાસુદરેિ 1909 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સુકનયા સાવિત્રી નારદ 1910
લરે. શંકરલાલ શાસ્તી અનુિાદ : 
ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ.ગુ.). પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીની શરૂઆતરાં નાટકોરાં સંગીત આપયું. રંગરંચ 
છોડીનરે ધરરપુર િાંસદા રાજયરાં રાજયગાયકના પદ પર સથાયી થયા. ઉતિર સંગીતકાર, ગાયક અનરે અવભનરેતા.

· નારણદાસ (જાિનગર)

વસધિસમ્ાટ શંખનાથ હડસરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

શ્ી રણદરેિી (હિનદી) અરીચંદ 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

કાદરબક્ષ રકરાણી જરાદાર 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક રાણરેકશા 18 જુલાઈ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો ગરબડ ગોર 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી રવસક 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

દોવષત કોણ ? વિનાયક 18 ફરેબ્ુઆરી, 1935
ભગિાનદાસ 
કાપહડયા 
‘સુંદરશયાર’

શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

રિારાટિ ્ર કરેસરી વચત્રકોટ 16 ઑકટોબર, 1933
રારજીભાઈ 
નાગરદાસ પ્રણારી

શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ

શ્ી શરેહઠયા 31 ઑગસટ, 1944 પરશોતિર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

· નારા્યણ

તુકારાર રિાદરેિ
નિરેમબર, 
1907

કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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નરવસંિ રિરેતો 
(હિંદી)

શારળશા 1910 બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અલોપ રતન નંદા 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સૂય્મસરોજ સુજ્વસંિ 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· નૂરિહંિદ (`નુકાદેિ’)

અપરાધી કોણ ? અરવિંદ 1939 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી નિજીિન નાટક સરાજ

નરવસંિ ભગત લિરેરચંદ 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સમ્ાટ અશોક વિકાશરેઠ 10 ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

આશા યાનરે યુિાન શ્ીકાંત 25 જુલાઈ, 1942
રંગળદાસ કુબરેરદાસ 
રાજપુરા

શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અવનરુધિ-ઉષા અવનરુધિ 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સંસારશોભા પ્રભાકર 30 જૂન, 1945 પ્રફુલ દરેસાઈ
શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ 
(પી. જી. ગાંધી)

મિશેષ મિગત :

નૂરરિંરદ ‘નુકાદરેિ’  રૂળ નાર નૂરરિંરદ રારદ અજબ. અલપ અક્ષરજ્ાન રરેળિીનરે અલારખા રલુ 
રીર, િાસરભાઈ રલુ રીર અનરે નૂરરિંરદ રલુ રીરની સોરઠ ભાગયોદય 
નાટક રંડળીરાં 10 િષ્મની ઉંરરરે  જોડાયા, તયાં નાટ્યકળાની પ્રાથવરક તાલીર 
રળી શકી. અવભનય અનરે સંગીત શીખિા રાટરે વનષ્ઠાપૂિ્મક પ્રયાસ કરતા રહ્ા. 
અનુભિી અવભનરેતાઓના અવભનયનું બારીકાઈથી વનરીક્ષણ કયુું. એ સંસથારાં 
‘એક જ ભૂલ’રાં રોિન, ‘રાજ ભરથરી’રાં કૃષ્ણાકુરારી, ‘બવલરાજ’રાં િારન, 
‘ભાગયોદય’રાં ‘રફવતયો’નાં પાત્રો ભજવયાં.

જરનાદાસ ઠક્રની નયૂ નરિહર નાટક કંપનીરાં જોડાયા; તરેરાં 
જરનાદાસ ઠક્રરવચત નાટકો ‘વિષિરેલી’રાં િીરવસંિ, ‘કંુજલતા’રાં િરીરવસંિ, 
‘તુલસીદાસ’રાં બાદશાિ, ‘રાજરંગ’રાં કુરાર કુસુરાયુધ, ‘સતયિાન સાવિત્રી’રાં 
વિષ્નુ, ‘પ્રતાપ રાણા’રાં પ્રતાપ અનરે ‘ગયબી ઇનસાફ’રાં રિરેતાબની ભૂવરકા 
ભજિી. સંસથાના હદગદશ્મક ખુશાલ કંુિરજી (‘હદલરેર’) િતા.

ફરીથી શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળીરાં જોડાયા. ‘જોગીદાસ ખુરાણ’રાં ભાણ ખુરાણ, ‘કાદુ રકરાણી’રાં 
શંકર, ‘રૂળુ રાણરેક’રાં દરેિુ રાણરેક, ‘રા’રાંડવલક’રાં રાંડવલક, ‘દગાબાજ દોસત’રાં દગાબાજ દોસત, ‘સોનરેરી 
ટોળી’રાં શયારસુંદર, ‘સજ ્મનિાર’રાં બાલકૃષ્ણ, ‘પલટાતા ભાગય’રાં િીરવસંિ, ‘અજબ અશ્ુ’રાં સલીર, ‘પોરસ-
વસકંદર’રાં પુરુરાજ, ‘રારાયણ’રાં લક્રણ, ‘િોથલ પમિણી’રાં ઓઢો જર તરીકરે એર જુદાં જુદાં નાટકોરાં વિવિધ 
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પાત્રો ભજવયાં. સંસથારાં અચાનક ભયંકર આગ લાગિાથી સંસથાની બધી જ સાધનસારગ્ી તરેરજ કલાકાર-
કસબીઓનો સારાન એ બધું બળીનરે ખાક થઈ ગયું. કલાકારોના સંપૂણ્મ સિકારથી સંસથા ફરીથી શરૂ થઈ, પરંતુ 
આ અસહ્ આઘાતથી સંસથાના ભાગીદાર િાસર રલુ રીર િારયોવનયર-િાદકનું અિસાન થયું, એક રહિના પછી 
બીજ ભાગીદાર નૂરરિંરદ રલુ રીરનું અિસાન થયું. બંનરે ભાઈઓનાં અિસાન થતાં અલારખા રલુ રીર પર 
સંસથા ચલાિિાની જિાબદારી આિી પડી. થોડા સરય પછી ભાયાિદર(સૌરાટિ ્ર)રાં સંસથા બંધ પડી.

પછી બાપાલાલ દરેસાઈ તથા િશરાર ગઢિી સાથરે ભાગીદારીરાં રોરબી (વજ. રાજકોટ)રાં શ્ી સૂય્મપ્રકાશ 
નાટક સરાજ શરૂ કરી, જ રેરાં રોરબીના પૂજરી અંબાલાલ ગુરુનો સિકાર સાંપડ્ો િતો. પ્રથર નિું નાટક 
‘નાથો રોઢિાડીઓ’ ભજવયું; એરાં નાટકની પ્રથર રાતરે વલિર પર સોજો અનરે ઉગ્ તાિ િોિા છતાં પણ 
રોઢિાડીઆની ભૂવરકા તરેરણરે ભજિી. સંસથા િાંકાનરેર, રાજકોટ અનરે િરેરાિળ ગઈ અનરે તયાં તરેઓ સંસથારાંથી 
ભાગીદારીરાંથી છૂટા થયા. તરેરના સંબંધી દરેિુભાઈ શરેઠ પાસરેથી પૈસા લઈ સિતંત્ર સંસથા શ્ી હદવગિજય નાટક 
સરાજ રાવળયા(સૌરાટિ ્ર)રાં શરૂ કરી. સંસથા સારી આિક આપી રિી િતી તયાં એરના વપતાનું અિસાન થિાથી 
સંસથા કવિ જરનાદાર ઠક્રનરે આપી દીધી. તયારબાદ કવિ ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી (કવિ રિાજન) તથા 
િસંતલાલ પૂજરાના સિકારથી શ્ી િસંતવિજય નાટક સરાજ શરૂ કરી, પણ થોડા સરય પછી સંસથા બંધ થઈ.

રાઘિજી વશિશંકર જોશીએ વશિોર (સૌરાટિ ્ર)રાં શ્ી રારવિજય નાટક સરાજ શરૂ કરી. તયાંથી સંસથા 
પોરબંદર ગઈ અનરે ‘નાથો રોઢિાડીયો’ નાટક રજૂ કયુું. એરાં આ નાથા રોઢિાડીઆની ભૂવરકા ભજિી, એ જોઈનરે 
શરેઠ નાનજી કાવળદાસ પ્રસનિ થયા અનરે જરીનો સાફો ભરેટ આપયો. સંસથા ભાિનગર ગઈ અનરે તયાં વિજયરંગ 
વથયરેટરના રાવલક લક્રીદાસ દરેિીદાસ પટરેલ ઉફદે ભીરભાઈ શરેઠરે ‘િડીલોના િાંકરે’ નાટક રજૂ કરિા સિકાર 
આપયો. એરાં પુષ્કરની જિાબદારીિાળી ભૂવરકાનરે નયાય આપયો. તરેરના આ અવભનયની ખયાવત રુંબઈ સુધી 
પિોંચી. કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર એરની આ ભૂવરકા જોઈ ખુશ થયા અનરે સંસથાનરે પણ યશ-ધન રળાં.

1939રાં ઇસરાઇલભાઈની પુત્રી િલીરા સાથરે લગ્નથી જોડાયા. શરેઠ લક્રીદાસ ઉફદે ભીરભાઈએ પોતાની 
રાવલકીના વિજયરંગ વથયરેટરરાં નાટ્યસંસથા શ્ી નિજીિન નાટક સરાજ શરૂ કરી. નૂરરિંરદની અવભનયક્ષરતા 
જોઈ કવિ ત્રાપજકરરે  ‘અપરાધી કોણ ?’ નાટક લખયું. નાટકની રજૂઆતરાં અરવિંદનું રુખય પાત્ર ખૂબ સફળતાપૂિ્મક 
ભજવયું. કવિએ કહ્ું કરે ‘રેં ઘણાં નાટકો લખયાં, ઘણા કલાકારોની કરેરરેકટર જોઈ, પણ અરવિંદની ભૂવરકા તરરે કરી 
તરે િજી સુધી રારા જોિારાં આિી નથી.’ આ નાટકરાં યશિંતીના રુખય પાત્રરાં વશિલાલ (‘િોથલ’) રજૂ થયા 
િતા. આ નાટક શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રાવલક નકુભાઈ કાળુભાઈ શરેઠરે જોયું અનરે ભીરભાઈ શરેઠ પાસરે 
નૂરરિંરદનરે પોતાની સંસથારાં લઈ જિાનું કહ્ું, પરંતુ ભીરભાઈએ એરની િાતનરે સંરવત આપી નહિ. સંસથા 
પોરબંદર ગઈ અનરે તરેરાં દારુ સાંગાણીના ‘ગાદીતયાગ’રાં દરેિદતિ, ‘કોનો ઈશ્વર’રાં જગદીશ, કવિ બાલાશંકરના 
‘તુલસીશયાર’રાં વિષ્નુનું એર વિવિધ પાત્ર સફળતાથી ભજવયાં.

શ્ી પ્રભાત કલારંડળરાં જોડાયા. એરની અવભનયકલાની પ્રશંસા સાંભળા પછી એફ. આર. ઈરાની શરેઠ 
એરની સંસથા ‘ખટાઉ આલફ્રેડ’રાં તરેરનરે લઈ ગયા. સંસથા પ્રફુલ દરેસાઈનું સારાવજક નાટક ‘અનોખી પૂજ’ 
રુંબઈરાં ભજિી રિી િતી જ રેના સળંગ 80 પ્રયોગો ભજિાઈ ગયા િતા. નાટકરાં અશોકની રુખય ભૂવરકા 
છનિાલાલ ભીખાભાઈ ભજિતા િતા, તરેરનરે વચત્રના શૂહટગંરાં બિારગાર જિાનું િોિાથી 81રા પ્રયોગથી 
‘અશોક’નું પાત્ર નૂરરિંરદરે વનષ્ઠા અનરે સફળતાપૂિ્મક ભજિી ભારરે  ચાિના રરેળિી. સંસથાઓરાં કલાકારોનરે જયારરે  
જયારરે  અનયાય થતો તયારરે  આવથ્મક નુકસાન સિન કરીનરે પણ કલાકારોનરે નૂરરિરદરે નયાય અપાવયો િતો.

શરેઠ દુલ્મભજી પ્રરેરજી (રાજકોટ)ની સંસથારાં થોડો સરય રહ્ા પછી રફતલાલ શરેઠની શ્ી સતયવિજય નાટક 
સરાજરાં જોડાયા.
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થાન (સૌરાટિ ્ર)રાં રાવલકીની સંસથા વરનરિા નાટક સરાજ શરૂ કરી. થોડા સરય પછી સંસથા બંધ કરી. 
ફરરેદૂન ઈરાની શરેઠ કૉલકાતા લઈ ગયા. રાણી વથયરેહટ્રકલ કંપનીએ ‘િિરેલી રેં િોલી’ (હિંદી) નાટક ભજવયું એરાં 
કવિ વનરંજનના પાત્રનરે દીપાવયું.

બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝારવચત ‘વપ્રવનસપાલ’ નાહટકા રુંબઈ બાલીિાલા વથયરેટરરાં રજૂ થઈ, એરાં 
નૂરરિંરદનો અવભનય જોઈ સનરાઇઝ હફલર કંપનીના રાવલક વયાસ શરેઠ ખુશ થયા. એરનાં 2 વચત્રો ‘શારળશાના 
વિિાિ’ અનરે ‘ઓખાિરણ’ રાટરે કરાર કયયો. પરંતુ ઈષ્યા્મળુઓએ શરેઠનરે ભડકાવયા કરે રુવસલર કલાકારનરે વચત્રરાં 
લરેિાથી વચત્ર વનષ્ફળ નીિડશરે તરેથી આ કરાર રદ કરિારાં આવયો. હદગદશ્મક ચત્રભુજ દોશીનાં બરે વચત્રો ‘િણઝારી 
િાિ’ અનરે ‘કહરયાિર’રાં રૂપરેરી પરદા પર પણ નૂર-રિરદરે અવભનયકલાની ઝલક દાખિી. તરેરાં રિરેનતાણં રૂ. 
500 રળું. તયારબાદ તરેરનરે  ટ્રાર સાથરે અકસરાત થયો અનરે તરેઓ ભાિનગર આવયા.

નિોહદત કલાકારોનરે સિકાર આપી નાટ્યકળારાં તૈયાર કયા્મ.

ભાિનગરરાં રિારાજ કૃષ્ણકુરારવસંિજીનરે ગોહિલિાડી પાઘડી બાંધી આપી અનરે રિારાજનરે તરે પસંદ 
પડી, જ રેથી એરનરે રાજયરાં ‘પાઘડી રાસતર’ તરીકરેનું સથાન પ્રાપ્ત થયું. 19 િષ્મ સુધી તયાં ફરજ બજિી.

નાટ્યકલાની આજીિન સાધનાથી તથા કણ્મરધુર ગાયકી રજૂ કરીનરે અનરે વિવિધ નાટકોરાં પ્રાણિાન 
અવભનય આપીનરે એક ઉરદા કલાકાર તરીકરે સથાન પ્રાપ્ત કયુું િતું. નાટ્યજગતરાં એરનરે ‘નુકાદરેિ’ અનરે 
‘કાહઠયાિાડી સાયગલ’ તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે.

જીિનનાં 50 િષયો નાટ્યક્ષરેત્રરે વયતીત કરનાર આ કલાસાધકરે અડગ રનોબળ અનરે આતરસૂઝથી સનરાન 
પ્રાપ્ત કયુું િતું.

· પટેલ બાલુભાઈ

નિલકુસુર ચંડસરેન 1910
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા સરદાર
17 હડસરેમબર, 
1910

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા કરેસરીવસંિ 1911 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કૃષ્ણચહરત્ર કંસ 1912 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ કુહટલ
28 ફરેબ્ુઆરી, 
1915

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા રણરલ
15 સપટરેમબર, 
1915

નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચંદ્ર વિિારકરેતુ 5 ઑગસટ, 1916 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભાગયોદય આહદતરાિ 1919 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ જગદીશ 1920 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી
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સાચો સંનયાસ પશુપવત 1920
િહરલાલ રૂળશંકર 
રૂલાણી

રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? વિરળચંદ્ર 1922 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

નિું નરે જૂનું ગડબડ ભટ્
27 ઑકટોબર, 
1932

કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

સંિાદી સૂર વનશાનાથ 16 નિરેમબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

નગદ સોદો લટભુા 5 હડસરેમબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

કૉલરેવજયન સોવલવસટર
29 હડસરેમબર, 
1932

કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

િાસનાનાં િિરેણ રાધિરાિ રાચ્મ, 1933 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર

કાળી િાદળી રોિન 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રસના રાસ રારદાસ 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

વભક્ષુકબાબા કરલાકર 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણનો વસંિ અલીરિંરદ 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન સૂરત. તરેઓ ઉચચ કોહટના અવભનરેતા િતા.

· પટેલ રમતલાલ િેણીભાઈ (જ. એમપ્રલ 1897; અ. 9 એમપ્રલ 1953)

બુધિદરેિ સરલા 1914 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

શૃંગી ઋવષ રોિલરેખા 1915 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

બવલરાજ લાડિઈ 1920 કવિ જી. એ. િૈરાટી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

અરુણોદય રનોરરા 4 જૂન, 1921 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પૃથિીરાજ કણા્મટકી 29 એવપ્રલ, 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

વસરાજુદ્ૌલા રિારાણી 1926 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શાવલિાિન દક્ષવરત્રા 1 ઑગસટ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અજતશત્રુ રવલકા 7 ઑગસટ, 1930 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
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ઉદયપ્રભાત વિરળાદરેિી 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા સરરપ્રભા 15 ઑગસટ, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દૈિી સંકરેત ઇરાિતી 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે વિભૂવત 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ જયિતી 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્,  
પ્રફુલ દરેસાઈ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે વિરળા 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે દરેિયાની 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધન-રુવકત તુલસી 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946
કવિ જીિણલાલ 

બ્હ્મભટ્
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ વિદ્ા 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર કૃષ્ણા 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક સુભદ્રા 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા સુભદ્રા 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ગારરાં રારલીલા જોઈ આકષ્મણ થયું. ઘરેરથી રાત્રરે ભાગીનરે રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીરાં ગયા 
અનરે નાટ્યકલાની તાલીર લીધી. ‘રોરબી’ કંપનીનાં નાટકોરાં ખયાવત રરેળિી. આ સંસથારાં હદગદશ્મક રૂળજીભાઈ 
આશારાર પાસરે પગારરાં રૂ. 5 િધારો કરિાની રાગણી કરી. પગાર-િધારો ના રળતાં લિજી રયાશંકર 
ત્રિાડી(‘સુરદાસ’)ની સંસથા શ્ી સુરવિજય નાટક રંડળીરાં જોડાયા. રૂળજીભાઈએ રવતલાલનરે પાછા બોલાવયા. 
ફરીથી આ સંસથાના જૂના નાટક ‘બુધિદરેિ’રાં યશોધરાની તથા ‘કંસિધ’રાં રાધા અનરે બવલરાજની િાસયરસની 
ભૂવરકાઓ ભજિી.

ચંદુલાલ શાિની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં જોડાયા. અિીં એરની અવભનયકલાનો વિશરેષ વિકાસ 
થયો. ઐવતિાવસક નાટકોરાં િીર રસથી રંગભૂવરનરે ગાજતી કરી દીધી. તરેરણરે કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્નરે ગુરુ રાનયા 
િતા અનરે રૂળજીભાઈ પાસરેથી નાટ્યકલાનું જ્ાન પ્રાપ્ત કયુું િતું. તરેરણરે ગાયરેલાં કરેટલાંક ગીતો લોકભોગય બનયાં 
અનરે તરે ગીતોની રરેકડ્મ પણ ઉતારિારાં આિી.

શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં એરનરે રાવસક પગાર રૂ. 700 રળતો િતો. ચલવચત્રરાં ‘સદરેિંત સાિળીંગા’રાં 
સદરેિંતના પાત્રરાં અવભનય આપયો િતો.

સપટિ ઉચચાર, રણકારભયયો અિાજ. સંિાદો બોલિાની અનોખી છટા અનરે અવભનયના ઊંડાણનરે લીધરે 
અવભનરેતા તરીકરે વિશરેષ ઝળકી ઊઠ્ા.

1950રાં રંગરંચ પરથી વનિૃતિ થયા અનરે હૃદયરોગના િુરલાથી 1953રાં અિસાન થયું.
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· પરસોત્િ રાિચંદ્ર (ડાકોર)

કુસુરકરળા તક્મટલાલ
રાચ્મ, 
1902

રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર (સપ્તાંકી) ધનપાળ
એવપ્રલ, 
1930

દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ કૃતાનત 1905
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર કપટલાલ 1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ઉફદે જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

* ભુલભુલૈયા (ઉદૂ્મ) જરીર 1907 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રીરઝા શયદા (ઉદૂ્મ) કીરાઉન 1908 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરતભદ્રા રોજીલાલ 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનું નાટક

· પંરડત અંબાલાલ િાનચંદ (`દિ્યંતી’)

* અવજતવસંિ સવિતા 1919 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતી દરયંતી દરયંતી 12 ફરેબ્ુઆરી, 1920 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અશોક પમિાિતી 18 નિરેમબર, 1920 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતી દરેિિૂતી દરેિિૂતી 19 ફરેબ્ુઆરી, 1921 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશભવકત પ્રિીણબાળા 1921 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો નિરેસરથી રજૂ કયાું.

મિશેષ મિગત :
િતન પાલોદર (વજ. રિરેસાણા ઉ.ગુ.). જ્ાવતએ નાયક િોિાથી કલાસંસકારો િારસારાં જ રળા િતા. 

ગુજરાતી રંગભૂવર છોડી કૉલકાતારાં હિંદી નાટકોનું લરેખન કયુું. જીિનનાં અનરેક િષયો હિંદી રંગરંચ પર વિતાવયાં. 
ગુજરાતી નાટકો લખયાં. એરનાં ગુજરાતી નાટકોએ ગુજરાત રાજય નાટ્ય િરીફાઈરાં પ્રથર સથાન રરેળિી 
પાહરતોવષકો રરેળવયાં િતાં.

અગાઉના નાટક ‘સતી દરયંતી’રાં દરયંતીના પાત્રરાં ભાિિાિી અવભનય આપિાથી તરેઓ ‘દરયંતી’ના 
નારરે ઓળખાિા લાગયા.
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· પંડ્ા આણંદજી ભગિાન (`કારઠ્યાિાડી કબૂતર’) (જ. 1896)

એક જ ભૂલ શોભા 1920 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ રાણી 1920 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

વિક્રર અનરે શવન પંહડતાણી 28 રરે, 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ 
ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીર રાઠોડ નંદા 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત પનિા 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા રોતી 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક કરેસર 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ વત્રિરેણી 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ રવત ફરેબ્ુઆરી, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય પાતળી 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ િરેણી 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર સુગંધા 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ કંકુ 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા રવસકા 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતીપ્રભાિ (હિંદી) સુિાવસની 5 જુલાઈ 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર રવણ 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન િનુભાનું લીંબડા (િાયા ધોળા જકંશન, વજ. ભાિનગર). િડીલોના ભાગિત-િાચનના બાલયકાળથી 

જ સંસકાર પડ્ા િતા. અભયાસ ગુજરાતી ત્રણ ધોરણ. ગારરાં આિરેલી રારલીલા બરે હદિસ જોઈ અનરે એરાં 

ભાગ પણ લીધો; વપતાજીએ રારલીલાની રંડળી કરી આપી; તરેરની સાથરે એરના બંધુ પણ રારલીલારાં જોડાયા.
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આણંદજી ભગિાન પંડ્ા રુંબઈથી વત્રકરલાલ ગીગાભાઈ નાટકરાં કાર કરી શકરે તરેિા છોકરાઓની પસંદગી 
કરિા રાટરે ગારરાં આવયા િતા. એરની સાથરે રુંબઈરાં શ્ી કૃષ્ણ નાટક સરાજરાં 
ગયા, જ રેના રાવલક પારસી િતા. આ સંસથારાં નાટ્યકલાની તાલીર પામયા. સંસથા 
િરેચાઈ ગઈ અનરે રૉયલ નાટક રંડળીરાં 7 િષ્મના કરારથી રહ્ા. સંસથારાં હદગદશ્મક 
સોરાબજી કાત્રક િતા. તરેરની પાસરેથી પધિવતસર સિાુંગી તાલીર રરેળિી અનરે સંગીત 
નારાયણરાિ ભાતખંડરે પાસરે શીખયા. સંસથાના રાવલક રિાશંકર શરેઠરે તરેરના લગ્નના 
તરાર દાગીના બનાિડાિી આપયા. 1925રાં શ્ી છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાની શ્ી 
આય્મ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં રહ્ા. એ સંસથાએ કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનું ‘વિક્રર 
અનરે શવન’ નાટક ભજવયું અનરે કવિ રૂળશંકર રૂલાણીએ એરની અવભનયકલા 
વનિાળી ‘કાહઠયાિાડી કબૂતર’ નાર રાખયું. એરના સાથી નટ કરેશિલાલ નાયકનું 
નાર ‘કપાતર’ નાર રાખયું. ‘કબૂતર’ અનરે ‘કપાતર’ની અવભનય-બરેલડી રંગભૂવર-
ક્ષરેત્રરે ખાસસી લોકવપ્રય નીિડરેલી.

1927રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં તરે જોડાયા. કવિ જી. એ. િૈરાટીના 
ઐવતિાવસક નાટક ‘િલભીપવત’રાં કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા રવચત ગીત ‘ઝટ 
જઓ ચંદનિાર લાિો’ અનરે 1928રાં પ્રભુલાલ વદ્િરેદી રવચત ‘સતિાના રદ’રાં સંતુ 
રંગીલીના પાત્રરાં ‘ભારરે  બરેડાં નરે િંુ તો નાજુકડી નાર, કરેર કરી પાણીડાં ભરાય રરે , 
ભરરીયા કૂિાનરે કાંઠડરે’, ‘રનરે આખું ગાર કિરે છરે સંતુ રંગીલી’ િગરેરરે  ગીતો ખૂબ 

લોકચાિના પામયાં અનરે નાટકરાં પણ અનરેક ‘િનસ રૉર’ પામયાં િતાં. ‘કબૂતર’ અનરે ‘કપાતર’ની જોડીનાં આ 
પ્રિસન-ગીતોરાં ખૂબ ખીલી ઊઠતી એરનાં લોકવપ્રય ગીતોની રરેકડ્મ ઉતારિારાં આિી િતી અનરે ‘હિઝ રાસટસ્મ 
િૉઇસ’ તરફથી તરેરનરે ચંદ્રક આપિારાં આવયો િતો.

1935રાં તરેરની રાવલકીની સંસથા શ્ી હિંદ નાટક સંઘ રુંબઈના બાલીિાલા વથયરેટરરાં શરૂ કરી. પ્રથર 
પ્રયોગ અંધજનોના લાભાથદે ભજવયો. વબ્હટશ ગિન્મરરે  ચંદ્રક આપી તરેરનું સનરાન કયુું. સંસથાના હદગદશ્મક િતા 
રાઘિજી વશિશંકર જોશી. સંસથાએ ભજિરેલાં ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી (કવિ રિાજન)રવચત નાટકો ‘િાલો 
નારોરી’, ‘ટીપુ સુલતાન’ (1935), ‘અરરજી દીિાન’ અનરે રંગળદાસ કરે. રાજપુરારવચત ‘જીિનસંગ્ાર’ (1936)
રાં તરેરણરે અવભનય આપયો.

થોડો સરય પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં રહ્ા િતા.

13 સપટરેમબર, 1963ના રોજ ગુજરાત રાજય તરફથી અનરે ગુજરાતી રંગભૂવર સિા શતાબદી પ્રસંગરે એરનું 
સનરાન કરિારાં આવયું િતું. આકાશિાણી પર એરનાં ગીતોના કાય્મક્રરો રજૂ થયા િતા.

· પંડ્ા િમણલાલ પ્રભુરાિ (`ભજનાનંદ’) (જ. અંદાજ ે1878; અ. અંદાજ ે1954)

ભવકતવિજય ભજનાનંદ 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સુરરેખાિરણ ઘટોતકચ 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

વબલિરંગળ ઉફદે 
સુરદાસ

રંગળ 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

યોગકનયા સરરવસંિ 1911 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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* રનિર-રરેના પુરાણી 1912 દુલ્મભરાર જટાશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* િીર રરણી રાનાજી
16 
એવપ્રલ, 
1926

કવિ જી. એ. િૈરાટી રવણલાલ 
‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

રૂળ નાર રવણશંકર. શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી, નાની િાંકાનરેર કંપની, વિકટોહરયા નાટક રંડળીરાં 
કાર કયુું. ઉદૂ્મ નાટકો ભજિનારી સંસથારાં રાત્ર બરે ગુજરાતી િતા. પરદરેશરાં પણ આ સંસથાએ નાટકો ભજવયાં 
િતાં. પછી રાદન વથયરેટસ્મ, કૉલકાતા તથા લિજી (‘સુરદાસ’) અનરે દુલ્મભજી શરેઠની શ્ી સુરવિજય નાટક રંડળીરાં 
જોડાયા. સંસથાએ ઇંદોર, િૈદરાબાદરાં ઉદૂ્મ-હિંદી નાટકો રજૂ કયાું. તયારબાદ રિાભાઈ શરેઠની રૉયલ નાટક 
રંડળી અનરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા. આર જુદી જુદી સંસથાઓએ ભજિરેલાં નાટકોરાં તરેરણરે અનરેકવિધ 
ભૂવરકાઓ કરી.

‘ભવકતવિજય’રાં ભજનાનંદની ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિી ‘ભજનાનંદ’ તરીકરે પ્રવસવધિ પામયા. આશરરે  
1954રાં વરયાંગાર કરજણ પાસરે વસનોર ગારરે એરનું અિસાન થયું.

· પંડ્ા રિણલાલ ખીિજીભાઈ (જ. 12 સ્પટેમબર 1915; અ. –)

વિવધના ખરેલ રંછા 10 જનયુઆરી, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય વિરલશ્ી 29 ઑગસટ, 1936 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન શાનતા 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ રરેિા 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે રરેણ 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદય-પ્રભાત િનલીલા 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે કૃષ્ણકાંત 27 ઑગસટ, 1965 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

એરના ભાઈઓ સાથરે 1943રાં શ્ી રાજકરલ કલારંહદર’ પોરબંદરરાં શરૂ કરી િતી. ‘પૈસો બોલરે છરે’ 
નાટકરાં ‘કૃષ્ણરોિન’ના પાત્રરાં નારના રળી. આ નાટકના 547 પ્રયોગો થયા. શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં 1975થી 
1978 સુધીરાં 3 નાટકોનું તરેરણરે હદગદશ્મન કયુું િતું.

· પંડ્ા હરરલાલ ખીિજી

રણસંગ્ાર વિજયા 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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વિવધના ખરેલ િતસલા 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય વિલાસ 29 ઑગસટ, 1935 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જરુના 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ ચંદ્રાિતી 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે શોભના 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદય-પ્રભાત સુભદ્રા 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની રીણાિતી 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની, શ્ી રંજન નાટક સરાજ િગરેરરે  સંસથાઓનાં નાટકોરાં સ્તીપાત્રો 
ભજવયાં.

· પાંચોરટ્યા નિ્જદાશંકર નારા્યણ

સતી પાિ્મતી સોની 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી શવકતવસંિ 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરદારબા ખરેરરાજ 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી ટરેવલયો 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી જયવસંિ 31 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય િલભસરેન 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

તરેઓ ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી પાસરે લહિયાની ફરજ બજિતા િતા. ઉપરાંત અવભનરેતાઓનરે નાટ્યકલાની 
તરેરજ નૃતયની તાલીર આપતા, ગીતોની તરજો બનાિતા અનરે નાટકની રજૂઆતરાં ડાહ્ાભાઈનરે સિકાર આપતા.

· પુરોરહત દ્યાશંકર િસનજી (‘રમસકા’) (જ. 1864; અ. 27 નિેમબર 1909)

કુલીન કાનતા યાનરે 
િનરાજ વિજય

સુરસરેન
29 જૂન, 
1889

રવણલાલ નભુભાઈ 
વદ્િરેદી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કનકતારા ઉદયવસંિ
4 જનયુઆરી, 
1890

ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િહરશ્ંદ્ર િહરશ્ંદ્ર
9 ઑગસટ, 
1890

વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજબીજ િીરવસંિ
21 ફરેબ્ુઆરી, 
1891

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી



425

નળ-દરયંતી નળરાય
17 હડસરેમબર 
1892

રણછોડભાઈ ઉદયરાર 
દિરે

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રરેરકલા ગોહિલરાજ
3 નિરેમબર, 
1894

વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેિાડનો પ્રતાપી 
ચંદ

લાખારાણા
27 એવપ્રલ, 
1895

વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો રાધિ
5 સપટરેમબર, 
1896

રૂપાંતર : રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બૅહરસટર દરેિરાર
14 ઑગસટ, 
1897

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પુષ્પસરેન-
પુષ્પાિતી

ઋવષ
24 રાચ્મ 
1898

– શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નૃવસંિાિતાર કાશયપ
18 ફરેબ્ુઆરી, 
1899

રવણલાલ નભુભાઈ 
વદ્િરેદી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર વિક્રર
7 જુલાઈ, 
1900

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગય-સુંદરી ચતુરવસંિ
19 ઑકટો., 
1901

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતિા નૃવસંિરાજ
18 ઑકટો., 
1904

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીસી નંદસરેન 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા જગતવસંિ 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન જૂનાગઢ. બાલયકાળથી જ ગીત-સંગીતનો શોખ. અંધ ગિૈયા પાસરે સંગીતની તાલીર લીધી. હદિસરે 
પોલીસ કચરેરીએ કાર કરરે  અનરે રાત્રરે રારભાઉ નાટક રંડળીરાં પાત્ર ભજિરે. જૂનાગઢના નિાબ સાિરેબરે એરની 
અવભનયકલા વનિાળી ઇનાર આપયું.

દાદાભાઈની પારસી નાટક રંડળીરાં પગાર રૂ. 8થી રહ્ા અનરે તયાં નાટ્યકલાની તાલીર રરેળિી. 
‘કારદરેિરવસકા’ નાટકરાં ‘રવસકા’ની ભૂવરકા ભજિી એ નારથી પંકાયા. પગાર રૂ. 60 થયો. નીવતદશ્મક નાટક 
સરાજરાં રહ્ા.

પોતાની નાટક કંપની કરિાની પ્રબળ ઇચછા િતી તરેથી ચાર ભાગીદારો સાથરે 1889રાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી શરૂ કરી. સંસથાના સંચાલકની જિાબદારી સિીકારી અનરે જુદાં જુદાં નાટકોરાં વિવિધ પુરુષ-
પાત્રો ભજવયાં. અવભનયક્ષરેત્રરે લોકચાિના રરેળિી. એરની સાથરે સ્તી-પાત્રો ભજિનાર જ રેઠાલાલ દુલ્મભરાર નાયક 
(રલોસવણયા) િતા.

ગુજરાતી વયિસાયી નાટ્યસંસથા દ્ારા વયિવસથત નાટકો રજૂ કરિા રાટરે પ્રચંડ પુરુષાથ્મ કરીનરે ગુજરાતી 
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રંગભૂવરના આદ્ પ્રિત્મકોરાં સથાન રરેળવયું.

કૃષ્ણરાિ ભોળારાિ હદિરેહટયાએ તરેરના અવભનયની પ્રશંસા કરી િતી. જૂની રંગભૂવરના નિા નટોનું ઘડતર 

કયુું તરેરજ નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું.

સિભાિરે ખૂબ જ ઉદાર િતા. સંકટસરયરે સિરાન જળિાઈ રિરે એ રીતરે અનયનરે રદદગાર બનતા.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચના ઉચચ કક્ષાના અવભનરેતા અનરે કુશળ હદગદશ્મક.

· પ્રાણશંકર

સુિણ્મ પ્રભાત િનરાલા 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

નરવસંિ ભગત યાનરે સોરઠનો 
સંત

કંુિરબાઈ 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

બાળભકત ધ્ુિકુરાર સુરુવચ 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

આશા યાનરે યુિાન
રૃદુલા 
રાજપુરા

25 જુલાઈ, 1942
રંગળદાસ 
કુબરેરદાસ

શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સમ્ાટ અશોક યાનરે વિજય કવલંગકુિરી 10 ઑગસટ 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

લિકુશ રવસકા ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે અિતાર ઉષા નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ સગુણા 1945 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રાણકદરેિી રંગીલી 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

શરેણી વિજણંદ ચંચળ 20 જૂન, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રણદુંદુવભ યાનરે  જય સૌરાટિ ્ર ગંગા 24 ઑકટોબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

જુગારી અનિપૂણા્મ 3 જનયુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સંત સુરદાસ ભવકત 10 ફરેબ્ુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અલખ વનરંજન યાનરે ભતૃ્મિહર કલાિતી 13 એવપ્રલ, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્
શ્ી પ્રભાત કલારંડળ 
વલવરટરેડ

· બળિંતરા્ય દાદા

સરદારબા રૂળરાજ 2 ઑકટોબર, 1897
ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી 
ઝિરેરી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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વિજયાવિજય શરેઠ 1900 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા ધોબી 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિત-ગીતા નાનાલાલ 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી શકુવન 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા હરસાલદાર 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંનયાસી શયારલાલ 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુલીન નાવયકા ગંડકસરેન 12 હડસરેમબર, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ સારંતવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 1891થી 1899 14 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· બારોટ ભુલાભાઈ કંુિરજી

અરરસત્ર (સપ્તાંકી) વિિારી 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ નંદજી 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

તુકારાર
વચંતારવણ 
શરેઠ

1907
નથુરાર સુંદરજી શુકલ, 

કરેશિલાલ શયારજી બારોટ
શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રીરઝા શયદા (ઉદૂ્મ) શરેરઅલી 1908 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરતભદ્રા ભાનુવસંિ 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો 
(હિંદી)

કપટરાય 1910 બાિા નૂરરિંરદ (બાંટિા) શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· બારોટ િાઘજીભાઈ

નંદબત્રીસી જરાદાર 1906
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા જગલો 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા પૃથિીવસંિ 1911
કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા સાિરેબરાર 15 નિરેમબર, 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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સુધાચંદ્ર કનકરાય 5 ઑગસટ, 1916 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુ બંસરી અવજત 28 જુલાઈ, 1917 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની રિરેરજીભાઈ 23 નિરેમબર, 1918 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી જરાદાર 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા લવિંવગયા 25 સપટરેમબર, 1920
અંબાશંકર િહરશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા 
યાનરે નૂરજિાં

રિોબતખાન 1926
જયાશંકર 
િાઘજીભાઈ વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુરળી કળી સરેિકરાર 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

તરુણીના 
તરંગ

સોલરેરન 1928
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ 
રિાલી

ફરાર 23 સપટરેમબર, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બાપાના બોલ ગુરાનવસંિ ઑકટોબર, 1930 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ભટ્ટ ગોમિંદજી પ્રાણજીિન (`મપંગળા’)

ભતૃ્મિહર વપંગળા 1880 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચાંપરાજ િાડો સોનારાણી 1882 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાણકદરેિી રા’ખેંગાર 1890 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રયારાજ રહિયારણ 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

જગદરેિ 
પરરાર

જગદરેિ 1892 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રવિક્રર રદનકળા 1893 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ યોવગની 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની યયાવત 1899
રૂળજી આશારાર ઓઝા, કવિ 
દુલ્મભજી ધ્ુિ તથા અનય

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાજતરંગ સતયવસંિ 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રરા રણવજત રણવજત 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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મિશેષ મિગત :

‘ભતૃ્મિહર’ નાટકરાં ‘વપંગળા’ના યાદગાર અવભનયના પહરણારરે ગોવિંદજી ‘વપંગળા’ તરીકરે ઓળખાયા. 
રંગરંચના નારાંહકત કલાકાર. એરની રાવલકીની શ્ી નરિહર પ્રાસાહદક રંડળી િતી.

· ભટ્ પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ

ચંપક ચાતુહરકા દૂતી 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સદરેિંત સાિળીંગા ભાભી 1897 ગોકુલજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા ભાનુરતી 1898
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંત-રાવલની કરેસર 1900 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર-કરળા યૌિનસરેના 1902 રવણશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર (સપ્તાંકી) વગરા 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ અક્રરૂ 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર ઉફદે  
જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

પ્રિીણવસંિ
1907 
રીરઝા

રુનશી અરીરબરેગ નાટક શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· ભટ્ટ પ્રભાશંકર રાજારાિ

િડીલોના િાંકરે રાધુ 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા િસુબંધુ 6 સપટરે., 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મસંસકાર રિરેશચંદ્ર 25 એવપ્ર., 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પરરભકત 
પ્રિલાદ

હિરણય- 
કશયપુ

26 ઑકટોબર, 
1944

બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ રંગરંચના નારાંહકત અવભનરેતા. શારદા હફલર કંપનીના ખલનાયક. ભાગીદારીરાં 1943રાં શ્ી રંજન 
નાટક સરાજ શરૂ કરી િતી. આ સંસથાનાં પાંચ નાટકોનું હદગદશ્મન તરેરણરે કયુું િતું.

· ભટ્ટ હરરભાઈ િમણશંકર

સુિણ્મપ્રભાત દરેિરેનદ્ર 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

નરવસંિ ભગત નરવસંિ 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ
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લિકુશ રારચંદ્ર 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે અિતાર કૃષ્ણ 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ રિીર 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અલખ વનરંજન યાનરે ભતૃ્મિહર ભતૃ્મિહર 13 એવપ્રલ, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

મિશેષ મિગત :

તરેરના વપતાની શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં નાટ્યકલાની જણકારી રરેળિી. 1936રાં 
વપતાની સંસથારાં વયિસથાપકની જિાબદારી સંભાળી.

દવક્ષણ િૈદરાબાદરાં શરેઠ રોતીલાલ રારિાડી સાથરે ચલવચત્રના સજ ્મન રાટરે ગયા, એ રાટરેના સંજોગો 
અનુકૂળ ન િતા, જ રેથી િહરભાઈ ભટ્ની વયિસથાથી ગંજિર ખચદે ભવય ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથા ‘એકસરેલવસયર વથયરેટર’ 
શરૂ કરી. ઉદૂ્મના ખયાતનાર નાટ્યકાર રુનશી શાિજિાં શમસવલવખત ‘આઇનરે ઈરાન’ નાટક 1932રાં રુંબઈરાં 
ભવયતાથી રજૂ કયુું પણ તરે વનષ્ફળ ગયું.

ફરીથી વપતાજીની નાટક કંપનીરાં આવયા. નાટકોનું લરેખન અનરે હદગદશ્મન તરેરજ તરેરાં અવભનય અનરે 
સંગીતની જિાબદારી સિીકારી. 1938રાં સંસથારાં અકસરાત આગ લાગિાથી તરે બંધ કરિી પડી.

1941રાં રાવલકીની સંસથા શ્ી પ્રભાત કલારંડળ શરૂ કરી. 1942રાં ‘લિકુશ’ નાટકના સળંગ 300 પ્રયોગ 
ભાિનગરરાં થયા. નાટકની કીવત્મ રુંબઈ સુધી પિોંચી િતી. ‘લિકુશ’ નાટકરાં ‘રાર’ની ભાિિાિી ભૂવરકા િહરભાઈ 
ભટ્ રે ભજિી િતી. િી. શાનતારારરે તરે જોયા પછી િહરભાઈનરે અવભનંદન આપી, ‘લિકુશ’ નારરે ચલવચત્ર બનાિિાનો 
પ્રસતાિ રૂકયો; પણ હદગદશ્મન પોતરે સંભાળિાના િહરભાઈના આગ્િનરે કારણરે એ િાત આગળ િધી શકી નહિ.

16 ઑકટોબર, 1942ના રોજ બાિનરા પ્રયોગ િખતરે ભાિનગર. લવલત કલારંડળ તરફથી, 27 
જનયુઆરી, 1943ની રાત્રરે ‘લિકુશ’ નાટકના 165રા પ્રયોગ-પ્રસંગરે ભાિનગરના રિારાજ કૃષ્ણકુરારવસંિજીના 
િસતરે િહરભાઈનરે રાનપત્ર આપિારાં આવયું. 1945રાં ‘લિકુશ’ નાટક ફરીથી રજૂ થયું તયારરે  તરેના સળંગ 115 
પ્રયોગ થયા િતા.

સૌરાટિ ્રરાં હફલર સટહુડયો િોિો જોઈએ એિા વિચારથી પ્રરેરાઈનરે તરેરણરે ભાિનગર પરારાં તરેના આયોજન 
રાટરે પ્રયતનો શરૂ કયા્મ, પણ તરેરાં સફળતા રળી નહિ.

એરની નાટ્યસંસથાનું 1948રાં વલવરટરેડ કંપની તરીકરે રૂપાંતર કયુું. પરંતુ થોડા સરય પછી રતભરેદ થતાં 
1948રાં જ આ સંસથા ભાિનગરરાં બંધ થઈ.

સાંઈ રંગ રંડળ(રોરબી)રાં કરેટલાંક નાટકોરાં નાટ્યલરેખન, સંગીત તરેરજ હદગદશ્મનની જિાબદારી તરેરણરે 
સંભાળી િતી. 

ખયાતનાર અવભનરેત્રી રવણ સાથરે તરેઓ સનરેિલગ્નથી જોડાયા િતા.

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં તરેરજ ઘરની સંસથા શ્ી પ્રભાત કલારંડળરાં નાટ્યલરેખન, 
અવભનય, સંગીત અનરે હદગદશ્મન એર ચતુવિ્મધ જિાબદારી સંભાળી િતી.
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· ભટ્ટ હરરશંકર િાધિજી

રાણકદરેિી વિદૂષક 1890 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

* વત્રયારાજ વયંગનાથ 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

* વત્રયારાજ પંચાણ 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

જગદરેિ 
પરરાર

શારો 1892 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રવિક્રર સૌભાગયચંદ 1893 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ રનજી 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય કવલયુગ 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની વત્રપુરાશંકર 1899
રૂળજી આશારાર ઓઝા, કવિ 
દુલ્મભજી ધ્ુિ તથા અનય

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાજતરંગ દંભીવસંિ 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ભકત અંબરીષ ઘંટાકણ્મ 1907 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રદાલસા જ રેશરાજ રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સરસિતી રંછો રરેરાઈ રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

* બરેિડી ભૂવરકા કરી.

મિશેષ મિગત :

તરેઓ રંગભૂવરના નાટ્યકાર પણ િતા.

· ભટ્ િરેરુભાઈ રવણશંકર

રાણકદરેિી રા’ખેંગાર 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

શરેણી વિજણંદ વિજણંદ 20 જૂન, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રા’નિઘણ નિઘણ 5 જુલાઈ, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

જય સૌરાટિ ્ર જસા જર 24 ઑકટોબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સતી પાિ્મતી શંકર 7 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

જુગારી જુમરો 3 જનયુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સંત સુરદાસ વબલિરંગળ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અલખ વનરંજન યાનરે ભતૃ્મિહર વિક્રર 13 એવપ્રલ, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

મિશેષ મિગત :

િતન રોરબી, વજ. રાજકોટ. વપતાજીની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની િતી. અવભનય, સંગીત, 

હદગદશ્મન અનરે નાટ્યલરેખનની સિાુંગીણ જણકારી ઘરની સંસથારાં રરેળિી. અવભનયની શરૂઆત 1934થી કરી.
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1945રાં એરના િડીલ બંધુ િહરભાઈ ભટ્ની રાવલકીના શ્ી પ્રભાત કલારંડળરાં તરેઓ જોડાયા. 1948રાં આ 
સંસથા બંધ થયરેથી 1949રાં થોડો સરય બાપુલાલ બી. નાયકની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં રહ્ા. છરેલરે 
રરેલિરેરાં ગાડ્મની નોકરી કરી વનિૃતિ થયા. પછી નાટ્યલરેખન, હદગદશ્મન અનરે સંગીતસંચાલનની પ્રિૃવતિ ચાલુ રાખી.

એરના ‘શરેણી-વિજણંદ’ નાટકના ભાિનગરરાં 1970રાં સળંગ 100 પ્રયોગ થયા િતા.
પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં અનરે શ્ી પ્રભાત કલારંડળનાં કરેટલાંક નાટકોરાં અવભનય, 

નાટ્યલરેખન, હદગદશ્મક અનરે સંગીતની જિાબદારી સિીકારી સફળતા રરેળિી િતી. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના 
ઉચચકોહટના કલાકસબી િતા.

· ભાલરક્યા સૂરજરાિ 

સતી સંયુકતા પૃથિીરાજ 1891 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુભદ્રાિરણ અજુ ્મન 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી પાિ્મતી શીિ 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી રાનવસંિ 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

પુરુષ-પાત્ર ભજિનાર ઉતિર અવભનરેતા.

· ભોજક ચીિનલાલ ભૂધરભાઈ (`બૅરરસટર’) (જ. 1872, િડનગર; અ. 1932, ભાિનગર)

વત્રવિક્રર સૂરજબા 1893 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ વિષયા 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય વિજય બૅહરસટર 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

 ચીરનલાલ ભૂધરભાઈ 
ભોજક ‘બૅહરસટર’  બાલયિયરાં જ વપતાનું અિસાન થયું. વયિસાયી રંગભૂવર અંગરે તાલીર રરેળવયા પછી 

િાઘજી આશારાર ઓઝાની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીરાં જોડાયા. િાઘજી 
આશારારરવચત ‘વત્રવિક્રર’(1893)રાં સૂરજબા તથા ‘ચંદ્રિાસ’(1894)રાં વિષયાની 
ભૂવરકાથી તરેરણરે સ્તી-પાત્ર ભજિિાનો પ્રારંભ કયયો.

રોરબી કંપનીએ ભાિનગરરાં 1897રાં િાઘજીભાઈકૃત ‘વિબુધવિજય’ નાટક 
ભજવયું. એરાં ‘વિજય’ના પાત્રરાં બૅહરસટરનો આબરેિૂબ અવભનય કયયો અનરે તરે 
જોઈનરે ભાિનગરના રિારાજ ભાિવસંિજીએ અવતપ્રસનિ થઈનરે એિો દૃઢ વનશ્ય 
કયયો કરે રંગરંચ પર બૅહરસટર બનનાર નટનરે રારરે  જીિનરાં પણ ખરરેખર બૅહરસટર 
બનાિિો છરે. ચીરનભાઈનરે નાટક કંપનીની નોકરી છોડાિી અભયાસ કરાવયો અનરે 
વિલાયત રોકલયા. તયાંથી બૅહરસટર થઈનરે તરેઓ ભાિનગર આવયા. રિારાજએ 
એરનરે િસૂલાત અવધકારીના પદરે વનયુકત કયા્મ. એરની કાય્મદક્ષતાથી પ્રસનિ થઈ 
રિારાજએ તરેરનરે ‘રાિસાિરેબ’નો વખતાબ આપી સનરાન કયુું.
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· ભોજક ચીિનલાલ િગનલાલ (`ચકુડો’) (જ. 1907, લાડોલ, તા. મિજાપુર, મજ. િહેસાણા)

સંસારલીલા સરલા 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરેિકધર્મ (હિંદી) તરેજવસંિ 1924 રુનશી અબબાસ-અલી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

બાપના શ્ાપ જિાંગીર 1924 બરનજી ન. કાબરા શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

જયવસંિ રાઠોડ વશિાજી 15 હડસરેમબર 1928 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ બળિીર 12 જનયુઆરી 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

નિીન યુગ સુધાંશુ 22 નિરેમબર 1930 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરરકરેસરી ચકુડો 12 જુલાઈ 1933 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

યુગપ્રભાિ રંગળવસંિ 4 ઑગસટ 1934 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

કોની લક્રી ? પ્રીતર 1940 દારુ સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

કુરકુર પગલરે કવિ કાંત 16 ઑકટોબર 1945
વચરનલાલ રગનલાલ 
ભોજક

શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક ‘ચકુડો’
 િતન લાડોલ (તા. વિજપુર, વજ. રિરેસાણા). પ્રાથવરક વશક્ષણ લીધા 

પછી નાટ્યકલાની સાધના સાથોસાથ વિવિધ નાટ્યસંસથાનાં નાટકોરાં 
જુદાં જુદાં પાત્રો ભજવયાં.

‘સરરકરેસરી’ નાટકના પ્રિસનરાં ‘ચકુડા’ના પાત્રરાં ઉરદા 
અવભનય આપિાના કારણરે તરેઓ ‘ચકુડા’ તરીકરે પ્રખયાત થયા.

ઘરની નાટ્યસંસથા શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ (1940થી નિરેમબર 
1949) શરૂ કરી; તરેરાં જૂનાગઢરાં ‘નરવસંિ રિરેતા’ના 51 પ્રયોગ 
અનરે ‘વશિપાિ્મતી’ના 41 પ્રયોગ, 1949-િીસનગર (ઉ.ગુ.)રાં 
‘કુદરતના ખોળરે’ નાટકના એકધારા 100 પ્રયોગો થયા.

તરેરણરે નાટકો પણ લખયાં અનરે તરે વયિસાયી રંગભૂવર અનરે 
અિા્મચીન રંગભૂવર પર ભજિાયાં િતાં. એરનું િાસયપ્રધાન નાટક 
‘સસરો ખોળરે બરેઠો’, ‘રંગરાગ’ સંસથાએ અરદાિાદ, રુંબઈરાં 
ભજવયું. રુંબઈરાં તરેના અંદાજ રે 300 પ્રયોગો થયા.

ઇમપીહરયલ રૂિીટોન અનરે સરોજ રૂિીટોનનાં વચત્રોરાં નૃતય-વશક્ષકની ફરજ બજિી. અિાક્ ચલવચત્ર 
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‘સરદારબા’રાં િૈરવસંિ અનરે ‘ચંદ્રિાસ’રાં નાના ચંદ્રિાસનું પાત્ર ભજવયું.

જરનગરના રિારાજ તથા જૂનાગઢના નિાબસાિરેબરે એરનો અવભનય જોઈ સુિણ્મચંદ્રકો ભરેટ આપયા િતા. 
ગુજરાત રાજય તરફથી એરનું સનરાન કરિારાં આવયું. અવભનરેતા, નાટ્યલરેખક અનરે નાટ્યસંસથાના રાવલક તરીકરે 
તરેરનું ગણનાપાત્ર પ્રદાન છરે.

· ભોજક જ્યશંકર ભૂદરદાસ (`સુંદરી’) (જ. 30 જાન્્યુઆરી, 1889, ઊંઢાઈ, તા. િડનગર, ઉ.ગુ.; અ. 22 
જાન્્યુઆરી 1975, મિસનગર, ઉ.ગુ.)

સૌભાગય-સુંદરી સુંદરી 19 ઑકટો., 1901 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી લવલતા
26 ઑગસટ, 
1902

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા ઇનદ્રાણી
18 ઑકટોબર, 
1904

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીસી પવમિની 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા ચંદ્રભાગા 25 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા િીરજી પ્રરેરકંુિર 3 નિરે., 1909 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલકુસુર કુસુર 1910
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા પ્રભા 17 હડસરે., 1910 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા દરેિકનયા 1911 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કૃષ્ણચહરત્ર રાધા 1912 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રતાપલક્રી લક્રી 31 જનયુ., 1914 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ કરળા 28 ફરેબ્ુ., 1915 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા સહરતા 15 સપટરે., 1915
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચંદ્ર સુધા 5 ઑગસટ, 1916
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુબંસરી બંસરીબાલા 28 જુલાઈ, 1917
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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રરેઘ-રાવલની રાવલની 23 નિરેમબર, 1918
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી આનંદરજની 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા લીલાદરેિી 25 સપટરે., 1920 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અબજોના બંધન વિદ્ાવિભૂવત 22 હડસરે., 1922
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સતયપ્રકાશ સનરેિિીણા 12 રરે, 1923 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

છત્રપવત વશિાજી પૂતળી
14 નિરેમબર, 
1923

ચંદુલાલ જટાશંકર 
ભટ્

શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભોજરતન 
કાવળદાસ

લીલાિતી 10 રરે, 1924
રગનલાલ ધનજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચારુશીલા જશુરતી 2 ઑગસટ, 1924 િકીલ ઓધિજીભાઈ શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિપનદશ્મન કરુણાદરેિી 15 ઑકટો., 1924 શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા 
યાનરે નૂરજિાં

રિરેરુવનિસા 1926
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુરળી કળી રંગળા 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ જયગંગા 1927
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

તરુણીના તરંગ સવિતા 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું 
પ્રભાત

અિવનતકા 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો નયાય ઇવનદરા
21 ફરેબ્ુઆરી, 
1928

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ 
રિાલી

ખોરશરેદ 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિારીભવકત 
યાનરે બાજી 
દરેશપાંડરે (હિનદી)

ગજરા 1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કીવરયાગર રરા
21 નિરેમબર, 
1929

નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુળદીપક લક્રી
9 જનયુઆરી, 
1930

પ્રયોજક : ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બાપના બોલ શ્ીદરેિી 1930 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ રાજનીવત યરેસુબાઈ જનયુઆરી, 1931
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મસંજોગ શારદા 23 જનયુ., 1932
રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

જયશંકર ભોજક ‘સુંદરી’
 દાદાભાઈ ઠૂઠંીની ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથારાં 3 િષ્મ રહ્ા. તયારબાદ છોટાલાલ 

રૂળચંદ કાપહડયાની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 12 જનયુઆરી, 
1901રાં રૂ. 200 રાવસક પગારથી જોડાયા. કવિ રૂળશંકર રૂલાણીરવચત 
‘સૌભાગયસુંદરી’ નાટક 19 ઑકટોબર 1901ના રોજ રજૂ થયું, એરાં 
રાત્ર 12 િષ્મની િયરે ‘સુંદરી’ની ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિી. તયારથી 
તરેઓ ‘સુંદરી’ના નારરે નાટ્યતખતરે નારના પામયા.

પંહડત િાડીલાલની સિરગૂંથણી, જયશંકરનો કંઠ અનરે કવિ 
રૂળશંકર રૂલાણીનાં ગીતોના વત્રિરેણી-સંગરરે એ ગીતોનરે લોકવપ્રય 
બનાવયાં. એરની ઉનિવતરાં છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાનો ફાળો છરે. 
દરરેક નાટકરાં અંદાજ રે અડધા ભાગનાં ગીતો જયશંકરના રધુર કંઠરે રજૂ 
થતાં િતાં. તરેરનરે નાટ્યતાલીર આપિારાં અનરે તરેરની કારહકદથી ઘડિારાં 
બાપુલાલનો રોટો હિસસો િતો. કુશળ નટ સરા જયશંકર ‘સુંદરી’ અનરે 
બાપુલાલ નાયકની અવભનય-બરેલડી અવિસરરણીય બની રિી િતી.

િડોદરાના રિારાજ ગાયકિાડરે જયશંકર ‘સુંદરી’નો અવભનય જોઈ રંગભૂવરના વિશરેષ અભયાસ રાટરે 
એરનરે ઇંગલૅનડ જિા રાટરે સકૉલરવશપ આપિાનો પ્રસતાિ કયયો િતો. પરંતુ અંગ્રેજી ભાષાની જણકારીના અભાિરે 
તરેઓ તરેનો સિીકાર કરી શકતા નહિ. અનરેક કલાકારોએ તરેરની પાસરેથી અવભનયની તાલીર પારી રંગભૂવર પર 
નારના રરેળિી િતી. સંગીત-સાધના ધ્ુપદ ગાયકીનું જ્ાન ‘સુંદરી’નરે િારસારાં જ પ્રાપ્ત થયું િતું. ખરજની સાધના 
તરેરણરે આપરરેળરે કરી િતી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પરથી એરણરે 28 એવપ્રલ 1932ના રોજ પરદા પાસરે િાથ જોડી પ્રાથ્મના કરી 
ક્ષરેત્ર-સંનયાસ લીધો િતો.

કરેટલીક વરલોએ તરેરનાં લોકવપ્રય ગીતોની કડીઓ ધોવતયાં અનરે સાડીની હકનાર પર છાપી િતી. રુંબઈની 
ઉચચ કુટુબંની રહિલાઓનરે િસ્ત-પહરધાનની કલા તથા ચાલિાની કલાનું જયશંકર ‘સુંદરી’એ વશક્ષણ આપયું િતું. 
પુરુષ િોિા છતાં, સ્તીસુલભ ભાિો તરે સિજતાથી દાખિી શકતા.
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જયશંકર ‘સુંદરી’ની અવભનયકલા પર િારી ગયરેલા પ્રરેક્ષકો તરેરનરે અનરેક ભરેટ-સોગાદો આપતા.

તરેરણરે વયિસાયી રંગભૂવર પર વિવિધ નાટકોરાં વચતિાકષ્મક ભાિિાિી ભૂવરકા ભજિી સ્તી-પાત્રનરે રૂવત્મરંત 
કરિા ઉપરાંત નાટ્યકાર, હદગદશ્મક, સંગીતકાર તરીકરે પણ દક્ષતા દાખિી અનરે નાટ્યસંસથાનરે તરેરજ ગુજરાતી 
રંગભૂવરનરે યશસિી બનાવયાં.

રરાઠી રંગભૂવર પર બાલગાંધિ્મની અનરે બંગાળી રંગરંચ પર વશવશર ભાદુરીની જ રે પ્રવતષ્ઠા િતી એિી જ 
પ્રવતષ્ઠા ગુજરાતી રંગરંચ પર જયશંકર ‘સુંદરી’એ પ્રાપ્ત કરી િતી.

કનૈયાલાલ રુનશી, નરવસંિરાિ હદિરેહટયા, ઇનદુલાલ યાવજ્ક તથા અનય રિાનુભાિોએ જયશંકર ‘સુંદરી’ની 
અવભનયકલા જોઈ પ્રશંસા કરી િતી.

‘સાંજ િત્મરાન’ દૈવનક પત્રરાં 1917રાં પી. કરે. નાયરરે  તથા બૅહરસટર નૃવસંિ વિભાકરના ‘રંગભૂવર’ 
વત્રરાવસકના 1922ના પ્રથર અંકરાં જયશંકર ‘સુંદરી’ની અવભનયકલા વિષરે પ્રશંસાતરક લખયું િતું.

1910રાં રરાઠી રંગભૂવરના ખયાતનાર નટ બાલગાંધિ્મ સાથરે ઘવનષ્ઠ સંબંધ બંધાયો. બંનરે એકબીજનાં 
નાટકો જોઈ નિું શીખિાની તતપરતા દાખિતા.

કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળાનરે નાટ્યકલાની તાલીર આપિારાં જયશંકર ‘સુંદરી’ અનરે બાપુલાલ બી. 
નાયકનો રુખય ફાળો િતો.

એક પુરુષ-અવભનરેતાએ સ્તી-પાત્ર ભજિિારાં આિી દક્ષતા તથા સિાભાવિકતા દાખિી પોતાની કારહકદથીરાં 
અનનય યશ પ્રાપ્ત કરિા ઉપરાંત ગુજરાતી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં ગૌરિિંતું પ્રકરણ આલરેખયું.

જયશંકર ભોજક

28 જનયુઆરી, 1948ના રોજ અરદાિાદ આિી ગુજરાત વિદ્ાસભાના ઉપક્રરરે 
‘નાટ્ય વિદ્ારંહદર’નું વનયારકપદ સંભાળું. ગુજરાતરાં સિ્મપ્રથર નાટ્યતાલીર 
િગયો શરૂ કયા્મ. તરેના ફળસિરૂપરે રવસકલાલ પરીખરવચત ‘રરેના ગુજ ્મરી’ 1953રાં 
રજૂ થયું. હદલિીરાં પ્રજસતિાકહદનની ઉજિણી પ્રસંગરે ‘રરેના ગુજ ્મરી’ ભજિાયું. 
રરેનાના વપતાના પાત્રરાં જયશંકર ‘સુંદરી’એ ભાિિાિી ભૂવરકા ભજિી પુરુષ-
પાત્રના અવભનયરાં પણ કૌશલય દાખવયું. આ નાટકના 150થી િધુ પ્રયોગો થયા. 
આ ઉપરાંત ‘ઊરુભંગ’, ‘સાગરઘરેલી’, ‘સાિરેબ આિરે છરે’, ‘ઢીંગલીઘર’, ‘જુગલ 
જુગારી’, ‘વિજયા’, ‘વરથયાવભરાન’ િગરેરરે  નાટકોની ભજિણીરાં તરેરનું પ્રતયક્ષ કરે 
પરોક્ષ રાગ્મદશ્મન િતું. 1952રાં ‘નટરંડળ’ની સથાપના થઈ. ‘નાટ્ય વિદ્ારંહદર’ 
અનરે ‘નટરંડળ’રાં જયશંકરભાઈએ અંદાજ રે 23 નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું. એરાં 
જશિંત ઠાકર, દીનાબિરેન ગાંધી, કૈલાસ પંડ્ા અનરે ઉરરેશ નાયક કરેટલાંક નાટકોરાં 
સિહદગદશ્મક િતાં. આ રીતરે 1948થી 1962 સુધી તરેરણરે અિા્મચીન રંગભૂવર પર 
અનનય સરેિા બજિી.

1961રાં ગુજરાત રાજય નૃતય નાટ્ય અકાદરીની પ્રથર િાર રચના થઈ 
તયારરે  સૌપ્રથર સભયપદરે તરેરની વનયુવકત થઈ િતી. 1964રાં 22રા ગુજરાતી 
સાહિતય પહરષદના કલા-વિભાગના પ્રરુખ બનયા. 1967–68રાં ગુજરાત સરકારરે  
એરનરે રાનાિ્મ રૅવજસટ્રરેટ તરીકરે વનયુકત કયા્મ. પ્રાણલાલ દરેિકરણ નાનજીની આવથ્મક 
સિાયથી તરેરણરે ‘ગુજરાતનાં નાટકો-ગીતોની સારીગર’ પુસતક પ્રકાવશત કયુું; તરેરાં 
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પંહડત િાડીલાલ વશિરાર નાયકની 100 જ રેટલી સિરરચનાઓ છરે. આ ઉપરાંત ‘રંગભૂવર’ અંકનું પણ તરેરણરે 
સંપાદન કયુું િતું.

આતરકથા રૂપરે એરનાં સંસરરણો ‘થોડાં આંસુ થોડાં ફૂલ’(1976)રાં ગુજરાતીરાં પ્રકાવશત થયાં છરે. એરના 

વિશરે ભાઈલાલભાઈ પાંચોહટયાએ અંગ્રેજીરાં પુસતક લખયું છરે.

1916રાં નહડયાદ સાહિતયસભાએ જયશંકર ‘સુંદરી’ અનરે બાપુલાલ નાયકનરે સનરાનપત્ર આપયાં. 1953રાં 

ગુજરાત સાહિતયસભાએ તરેરનરે ‘રણવજતરાર સુિણ્મચંદ્રક’ અપ્મણ કયયો.

31 રાચ્મ, 1957ના રોજ હદલિીરાં હદગદશ્મન અનરે વનરા્મણ રાટરે રાટિ ્રપવત ચંદ્રક આપિારાં આવયો. 1969રાં 

ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરીએ ગૌરિ પુરસકાર રૂપરે રૂ. 1000 રોકડા, તામ્પત્ર અનરે શાલ આપી 

સનરાન કયુું િતું.

1971રાં ભારત સરકારરે  ‘પમિભૂષણ’ િડરે તરેરનું બિુરાન કયુું િતું. 1976રાં જયશંકર ‘સુંદરી’ની નાટ્યસરેિાના 

જીિંત સરરણ રૂપરે અરદાિાદરાં ગુજરાત સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી તરફથી ‘જયશંકર સુંદરી નાટ્યગૃિ’ 

ખુલું રૂકિારાં આવયું. એચ. કરે. આ્ટસ્મ કૉલરેજરાં એરનું તૈલવચત્ર રૂકિારાં આવયું છરે.

1998રાં હદલિીની રાટિ ્રીય નાટ્યશાળાના અનુરાધા કપૂરરે  ‘સુંદરી’ના જીિનના રિતિના પ્રસંગો આિરી 

લઈનરે ‘સુંદરી’ નાટક રજૂ કયુું િતું. હદલિી, રુંબઈ, િડોદરારાં પણ એ ભજિાયું િતું.

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ાનું નાટક ‘કાશરીરનું પ્રભાત’ રરેલરાિત 

રાટરે રુંબઈરાં ભજવયું અનરે તરેરાં અંદાજ રે રૂ. 75 િજર ફાળા રાટરે એકવત્રત થયા. આ પ્રસંગરે આભારવિવધ કરતી 

િખતરે રંગરંચ પર જ જયશંકર ‘સુંદરી’એ આંગળી પર પિરેરરેલી અડધા તોલાની સોનાની િીંટી રાિત ફાળારાં 

આપીનરે પોતાનો સદભાિ અનરે રંગભૂવર-વનષ્ઠા દાખવયાં િતાં. કાય્મકરોએ આ પ્રસંગનરે અવત રિતિનો બનાવયો. આ 

િીંટીનો જિરેરરાં ચઢાિો કરિારાં આવયો અનરે ‘સુંદરી’ની કલાના ચાિક પ્રરેક્ષકરે રૂ. 15 િજર રોકડા આપયા િતા.

· ભોજક મત્રકિલાલ કેશિલાલ (`સુરમભ’) (જ. 1902; અ. 1952)

અવજતવસંિ ચંપા 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સુલોચના રંભા 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી નારદ 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિપવત સુરવભ 1924 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પૃથિીરાજ સંયુકતા 29 એવપ્રલ, 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શાવલિાિન ચંદ્રલરેખા 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અજતશત્રુ આમ્પાલી 7 ઑગસટ, 1930 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

યુગપ્રભાિ તરંવગણી 4 ઑગસટ, 1934 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

ભાિના બી.એ. ભોગીલાલ 1940 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

વત્રકરલાલ કરેશિલાલ ભોજક
‘સુરવભ’  િીસનગરરાં કલાકારોના સિકારથી અંદાજ રે 1950–51રાં શ્ી દતિ નાટક 

સરાજની સથાપના કરી િતી; થોડા સરય પછી િીસનગરરાં જ તરે બંધ કરિી 
પડી. રાસતર વત્રકર(‘સુરવભ’)ના રધુર કંઠરે ગિાયરેલાં રશિૂર ગીતો જ રેિાં કરે 
‘રીઠી નજરનાં તરસયાનાં તરસયાં બનીનરે રિરેજો’, ‘રસીલાં પ્રરેરીનાં િૈડાં, પ્રીતરરાં 
રાતહદન રિરેતાં’ (‘શાવલિાિન’), ‘રધરાતડી િીતી ગઈ પણ આંખડી િજી ના 
રળી’ (‘વસરાજુદ્ૌલા’) ઊવર્મલ અવભનય સાથરે રજૂ કરીનરે અપાર ચાિના રરેળિી 
િતી. તરેઓ કુશળ નૃતયકાર અનરે સંગીતના જ્ાતા િતા. ‘રાલિપવત રુંજ’રાં 
‘સુરવભ’ના ભાિિાિી અવભનયના પહરણારરે તરેઓ એ નારરે ઓળખાિા લાગયા. 
અશરફખાન સાથરે શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજનાં નાટકોરાં રુખય અવભનરેત્રીની 
ભૂવરકા ભજિી. ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચ પર સ્તી-પાત્ર ભજિનાર તરેઓ 

અવભનયપટ ુઅવભનરેતા િતા. 

· ભોજક દલસુખરાિ િસતારાિ (જ. 1864, સોખડા, તા. મિજાપુર, મજ. િહેસાણા; અ. 16 ઑકટોબર 
1945)

વત્રયારાજ ગોરખ 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રવિક્રર વત્રવિક્રર 1893 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ કુવલંદવસંિ 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

િીરબાળા ઔરંગઝરેબ 1896 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય ગુરુ વિલાસી 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

એરના બંધુ ચરેલારાર પાસરેથી પખિાજ અનરે સારંગી તથા જયશંકર ‘સુંદરી’ના દાદા વત્રભોિનદાસ પાસરેથી 
સારંગી, બીન અનરે પખિાજ િગરેરરેના િાદનની તાલીર લીધી. ધ્ુપદ ધરાર અનરે ખયાલની ઉચચ કક્ષાની તાલીર પણ 
રરેળિી. વપતાનું અિસાન થિાથી 1889રાં એરના બાળપણના વરત્ર દયાશંકર વગરનારા તરેરનરે શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળીરાં આગ્િપૂિ્મક લઈ ગયા. પ્રથર િષદે પગાર રૂ. 35 િતો તરે બીજ રે િષદે રૂ. 75 થયો. એરની ખયાવત 
સાંભળી િાઘજી આશારાર ઓઝા તરેરનરે રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીરાં રૂ. 100ના પગારથી લઈ ગયા.

િડોદરારાં રોરબી કંપનીએ ‘વત્રયારાજ’ નાટક ભજવયું તરેરાં ‘રચછરેનદ્રનાથ’ તરીકરે રૂળજી આશારાર 
ઓઝાએ અનરે ‘ગોરખ’ના પાત્રરાં દલસુખરારરે અવભનય કયયો. તરેરની ગાયકી સાંભળી નાટક જોિા આિરેલા તરે 
સરયના રાજગાયક રૌલાબક્ષ ધીસરેખાંએ અનિદ ખુશ થઈ િડોદરારાં ગાયક તરીકરે રિરેિાનું આરંત્રણ આપયું, 
પરંતુ તરેઓ તરેનો સિીકાર કરી શકયા નહિ. ભાિનગરના રિારાજએ એરનરે ભાિનગર આિિા રાટરે વનરંત્રણ 
આપિાથી 1897રાં તરેઓ ભાિનગર આવયા અનરે જીિનભર તયાં જ રહ્ા.

1919રાં પ્રથર અવખલ ભારતીય સંગીત પહરષદ બનારસરાં યોજઈ. તરેરાં તરેરનરે રૌપય ચંદ્રક એનાયત 
કરિારાં આવયો. 1931રાં અલાિાબાદ યુવનિવસ્મટી સંગીત પહરષદરાં એરનું સુિણ્મચંદ્રક આપીનરે સનરાન કરિારાં 
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આવયું. 81 િષ્મની િયરે પણ તરેઓ બીન, વસતાર, હદલરુબા, તબલાં, રૃદંગ િગરેરરેના િાદનની અનરે તાલીરની પ્રિૃવતિરાં 
વયસત િતા અનરે સુરીલો નરે બુલંદ અિાજ ધરાિતા િતા.

· ભોજક બબલદાસ કામળદાસ

અટકંી િીર જોશી
15 ઑકટોબર, 
1930

કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

લાખો ફૂલાણી જીિો િજર 21 રાચ્મ, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

તારણિાર
ખોડીદાસ 
રિરેતા

9 જુલાઈ, 1931 લાલશંકર િરજીિન રિરેતા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

કનયાદાન ધવનયો રરે, 1933 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી કાનત નાટક સરાજ

અધૂરાં લગ્ન
જરનાદાસ 
જ રે.પી.

રરે,1935
પરરાનંદ ત્રાપજકર, કવિ 
જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરાજના 
કંટક

પોપટલાલ 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી શવકત નાટક સરાજ

રૂપકુરારી રાધુ 29 રરે, 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રંજન નાટક સરાજ

રોટા ઘરની 
િિુ

લક્રીદાસ 4 એવપ્રલ, 1959 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલા કરેનદ્ર

મિશેષ મિગત :

બબલદાસ કાળીદાસ ભોજક
 િતન કડી (ઉ. ગુ.). એફ. આર. ઈરાનીની નાટ્યસંસથા શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક 
સરાજ રે રાજકોટરાં જૂનું નાટક ‘સજ્જન કોણ ?’ રજૂ કયુું. એરાં ‘શાસ્તીનો’ 
િાસયરસનો અવભનય વનિાળી લોવધકાની રાજકુરારીએ તરેરનરે સોનાની િીંટી 
આપી િતી અનરે કરેશોદના િરેપારીઓએ સોનાનો ચંદ્રક ભરેટ આપયો િતો.

1937રાં ભાગીદારીરાં શ્ી શવકત નાટક સરાજ શરૂ કરી, જ રે 13 રહિના 
પછી બંધ થઈ.

એરનું હદગદશ્મન પારરેલાં નાટકો સફળ થયાં છરે. નિા કલાકારોનરે તાલીર 
આપી તૈયાર કયા્મ. ઉદૂ્મ નાટકોરાં પણ તરેરણરે ભૂવરકા ભજિી છરે.

અંદાજ રે 1949રાં ગુજરાતી ચલવચત્રો ‘જરાઈરાજ’ અનરે ‘િરેવિશાળ’રાં 
તરેરણરે અવભનય આપયો િતો. ‘રોટા ઘરની િિુ’ નાટકરાં લક્રીદાસ કટપીસના 
પાત્રરાં લોકચાિના રરેળિરેલી. વિવિધ નાટકોરાં િાસયરસનાં પાત્રો ભજિી 
‘િાસયસમ્ાટ’ તરીકરે નારના પામયા િતા.

ગુજરાત રાજય તરફથી 4 રાચ્મ, 1978ના રોજ અરદાિાદના જયશંકર ‘સુંદરી’ નાટ્યગૃિરાં એરનું 
સનરાન કરિારાં આવયું િતું.
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· ભોજક ભોગીલાલ કામળદાસ (‘િાલતી’)

ભતૃ્મિહર કૃષ્ણાકુરારી 1880 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાણકદરેિી કંુિર 1890 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વપતૃભકત 
પ્રભાકર

રોહિની 1914
કવિનથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* રાલતી-રાધિ રાલતી 1914
કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ 
શાિ

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ શકંુતલા
ઑકટોબર, 
1914

કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ 
શાિ

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અનંગપમિા ચંદ્રા
25 હડસરેમબર, 
1915

નારાયણ િસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાજયભવકત કૌરુદી
10 ફરેબ્ુઆરી, 
1916

ગોપાલજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અરરકુરાર કાનતા 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાજસંસાર િાસંતી 14 રરે, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર નારી 
આશા

િુરાયૂં
3 ઑકટોબર, 
1925

િહરલાલ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

જયવસંિ રાઠોડ હકરતવસંિ
15 હડસરેમબર, 
1928

કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ બાપા રાિળ
12 જનયુઆરી, 
1929

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

િિરેરનો ભોગ પ્રતાપરાય
21 નિરેમબર, 
1931

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

શ્ી રણદરેિી 
(હિનદી)

શ્ીરાજ 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

કાદરબક્ષ 
રકરાણી

ગુલાર 
રિંરદ

1933 હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક હદલીપ
17 ઑગસટ, 
1933

હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો ગોદડ
4 નિરેમબર, 
1933

પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

દોવષત કોણ ? રવસક
18 હડસરેમબર, 
1935

ભગિાનદાસ કાપહડયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
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િીરપસલી દીનાનાથ
10 જૂન, 
1944

પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

ભિના ફરેરા િીરરે નદ્ર 19 રરે, 1945 દારોદર સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

* જૂનું નાટક નિરેસરથી રજૂ કયુું.

મિશેષ મિગત :

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં સ્તીપાત્ર ભજિનાર કુશળ અવભનરેતા. 1914રાં ‘રાલતી-રાધિ’ નાટકરાં 

‘રાલતી’- ના ભાિિાિી અવભનયનરે પહરણારરે તરેઓ ભોગીલાલ ‘રાલતી’ તરીકરે ખયાવત પામયા અનરે એનાં ગીતો 

ઘરેર ઘરેર ગુંજતાં થયાં.

પોતાની નાટ્યસંસથા શરૂ કરી પણ તરે થોડા સરય પછી બંધ થઈ. િડનગરરાં ફોટોગ્ાફરનો ધંધો કયયો. 

ગાંધીજીની રાટિ ્રીય ભાિનાથી રંગાયા િતા. જીિનભર વસલાઈ કયા્મ િગરનાં જ કપડાં પિરેરતા િતા. ગુજરાત 

રાજય સંગીત નાટક અકાદરી તરફથી તા. 23 સપટરેમબર, 1978ના રોજ એરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

· ભોજક મિઠ્ઠલદાસ મત્રભુિનદાસ (જ. 20 જાન્્યુઆરી 1885; અ. 16 એમપ્રલ 1951)

કૃષ્ણચહરત્ર ઋષભ 1906 રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

દરેિકનયા તાંવત્રક 1908 રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

જવલર ટવુલયા નાલબનદ 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંનયાસી
લાલદાસ 
સુરતી

6 જૂન, 1912 કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુલીન નાવયકા દીિાન 12 હડસરેમબર, 1912 કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ ગોટાશા શરેઠ 12 એવપ્રલ, 1913 કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી કવળયુગ 1915 કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશોક કરળવસંિ 1916 કવિ છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી દરેિિૂતી નારદ 1916
કવિ રોિનલાલ ભાઈશંકર 
ભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જયવસંિ રાઠોડ જયવસંિ 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ દારોદર
12 જનયુઆરી, 
1929

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

સતિાનો લોભ રરેઘજીભાઈ
17 જનયુઆરી, 
1934

કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્
શ્ી ભવકતવિજય નાટક 
સરાજ
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િીરપસલી ધીરજરાર 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ત્રાપજકર
શ્ી લક્રીકાંત નાટક 
સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન લાડોલ, તા. વિજપુર (વજ. રિરેસાણા). ઑગસટ, 1892 પછી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 
જોડાયા. 1914રાં શ્ી સરસિતી નાટક સરાજરાં ભાગીદાર, 1918રાં શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, 1929રાં શ્ી 
લક્રીકાંત નાટક સરાજ, 1945રાં શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં પાત્રો ભજવયાં.

એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓ તરે ‘સંનયાસી’રાં લાલદાસ સુરતી, ‘સતી દરયંતી’રાં કવળયુગ, ‘અવજતવસંિ’રાં 
ગોટાશા શરેઠ, ‘સતી સુલોચના’રાં લંકાપવત રાિણ.

એરની હદગદશ્મન-કલાથી નાટકોનું નાટ્યતતિ દીપી ઊઠતું. એરના ગિન જ્ાનનો લાભ આપી નિા કલાકારોનરે 
તખતાની તાલીર આપી તૈયાર કયાું તરેરજ કવિ-લરેખકોનરે લરેખનકાય્મરાં રાગ્મદશ્મક પણ બની રહ્ા.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના હદગદશ્મકોરાંના એક ઉતિર કક્ષાના હદગદશ્મક અનરે િાસયરસના નારાંહકત નટ.

‘ચિચિના રુરબબા’ની ભજિણી પ્રસંગરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજ(રંુબઈ)ના રંગરંચ પર 16 એવપ્રલ, 1951ના 
રોજ હૃદયરોગથી એરનું અિસાન થયું.

· િકિાણા જાદિજી

નયાયવસંધુ હકશોર
29 એવપ્રલ, 
1916

ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

યોગરાયા નાનીયો 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આતરબળ રવિકાનત 1917 દરેિદતિ ઠાકોરદાસ તારકસ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

િીર કરેસરી રાિુરલ 1919 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

બ્હ્મતનૈયા જરાદાર 1921 જયકૃષ્ણ નથુરાર (કવિ જનક) શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

દારાજી પુરાણી 1921 ચત્રભુજ ભીરજી વત્રિરેદી શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

· િકિાણા ભીિજી રાિજી (`મસકંદર’)

નયાયવસંધુ રાતા
29 એવપ્રલ, 
1916

ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

યોગરાયા ગોરાણી 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આતરબળ ચંદા 1917 દરેિદતિ ઠાકોરદાસ તારકસ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર શાસ્તી 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

રુવકરણી-
સિયંિર

બલરાર 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ ખંડરેરાિ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ
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િીર કરેસરી વસકંદર 1919 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન વયાસ શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

પંજબકરેસરી વસકંદર 1920 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન વયાસ શ્ી દુવનયા દશ્મક નાટક

બ્હ્મતનૈયા વ્રજશ્વર 1921 ચત્રભૂજ ભીરજી વત્રિરેદી શ્ી દુવનયા દશ્મક નાટક સરાજ

દારાજી નિાબ 1921 કવિ જયકૃષ્ણ નથુરાર શ્ી દુવનયા દશ્મક નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ
રીઠો 
આરબ

2 ફરેબ્ુ., 
1933

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અધૂરાં અરૃત વિઠ્લરાય
23 હડસરેમબર, 
1939

જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

રખરે ભૂલતા પ્રકાશ
21 જુલાઈ, 
1940

જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

શ્ી પ્રકાશ
31 ઑગ., 
1944

પરશોતર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :
‘વસકંદર’ના પાત્રનરે આબરેિૂબ સફળતાપૂિ્મક ભજિિાનરે પહરણારરે તરેઓ ‘વસકંદર’ના નારરે ખયાવત પામયા. 

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના એક ખયાતનાર અવભનરેતા.

ભીરજી રારજી રકિાણા ‘વસકંદર’ અરૃતલાલ રારિાડી

· િહાશંકર મિશ્વનાિ (ભનાભાઈ)

ઉદયભાણ ઉદય
22 જનયુઆરી, 
1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર નિાબજદો 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરળા બિાદુર 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંનયાસી િરનાર 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ અવજતવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સતી સુલોચના લક્રણ 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી સુદશ્મન 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ ભીરો 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સતી સવિતા ભૈરિદાસ 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· િહેતા િૂળશંકર જગજીિન

જરાનાનો રંગ િંસા 1927 
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું પ્રભાત જીિકોર 1928
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો નયાય પ્રભા
21 ફરેબ્ુઆરી, 
1929

ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ રાજનીવત સોયરાબાઈ
જનયુઆરી 
1931

ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી  નાટક રંડળી

કર્મસંજોગ વિરળા 23 જનયુઆરી,
રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ (હિંદી) સુલોચના 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? િંસાિતી
9 સપટરેમબર, 
1933

નાટ્યરૂપ : 
કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? કૈલાસકુરારી 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય વસંધુ સુંદરી 1934
કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરનરે ઝણકારરે રૂપકુરારી 13 સપટરે., 1934 ચાંપશી વિ. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સચચા િીરા (ઉદૂ્મ) શ્ીદરેિી
7 જનયુઆરી, 
1935

રૂપાંતર : રુનશી 
રોહિયુદ્ીન નાઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રુંબઈની બદી નિાજબાઈ 20 રાચ્મ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ રુવકરણી 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ તારા 3 ઑગ., 1935 જૉસરેફ ડરેવિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર ખરેડતૂ સ્તી જનયુ., 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન રિારાણી ફરેબ્ુઆરી, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના દાિ કાવલનદી 15 રરે, 1937 કવિ જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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ગરીબનાં આંસુ વિલાસિતી
7 ઑગસટ, 
1937

ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ીરંત કરે શયતાન 
?

વિજયા
5 ફરેબ્ુઆરી, 
1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ રૂપરતી 23 સપટરે., 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર ધનકોર 19 નિરે., 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજવધરાજ સવચચદાનંદ
7 હડસરેમબર, 
1938

વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ? રાધારાણી 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે શાનતા
26 જુલાઈ, 
1939

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ખાવિંદનરે ખાતર આળી રાસી
5 સપટરેમબર, 
1939

ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગારી રાસતર 3 જનયુ., 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સંત સુરદાસ કૃષ્ણ
10 ફરેબ્ુઆરી, 
1948

િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અલખ વનરંજન 
યાનરે ભતૃ્મિહર

અશ્વપાળ
13 એવપ્રલ, 
1948

િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

· િહેતા િોતીભાઈ દ્યાળજી

ચંપક ચાતુહરકા રૂખ્મદતિ 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સદરેિંત સાિળીંગા વિરરદરેિ 1897 ગોકુલજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા જશિંત જૂન, 1898
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંત-રાવલની
પ્રિીણવસંિ 
પંડ્ા

1900 દોલતરાર કૃપાશંકર શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર 
(સપ્તાંકી)

રતસર પંડ્ા
એવપ્રલ, 
1903

દોલતરાર કૃપાશંકર શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· િારિાડી અિ્તલાલ અંબાલાલ (જ. 1917, ઈડર, મજ. સાબરકાંઠા; અ. 24 જાન્્યુઆરી 1981, ઈડર, 
મજ. સાબરકાંઠા)

સિા રૂવપયો દીપક 14 ઑગસટ, 1943 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરરુખતયાર વિજયકુરાર
13 ઑકટોબર, 
1945

નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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નંદનિન જયંવતલાલ 4 રરે, 1946 પ્રફુલ દરેસાઈ ખટાઉ આલફ્રરરેડ

કુલીન કનયા િીરાલાલ 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િિુરાણી બાબુલાલ
22 જનયુઆરી, 
1949

પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ખોટો રૂવપયો જયંત 1955 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

રારરે  નથી પરણિું રસિલભ 1955 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

જ રેિા તરેિા નથી િો લવલત 5 સપટરેમબર, 1959 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

જગરે તરે જીિરે લવલત 1961 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

રોટા ઘરની િિુ સુરન 4 એવપ્રલ, 1959 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

ધરતીનો છરેડો ઘર
અરરો 
(ખલનાયક)

1970 પ્રાગજી જ. ડોસા નિરતન

મિશેષ મિગત :

વપતા અંબાલાલ અનરે રોટાભાઈ ચીરનલાલ શ્ી દરેશી નાટક સરાજના નારાંહકત કલાકાર િતા. આથી 
નાટ્યકળાના સંસકાર િારસારાં જ પ્રાપ્ત થયા. બાલયકાળરાં જ વપતાનું અિસાન થયું. ધી નયૂ પારસી ઇમપીહરયલ 
વથયરેહટ્રકલ કંપનીથી શરૂઆત. સાબરકાંઠાની બરે સંસથાઓ શારદાવિજય અનરે રરાકાનત ઉપરાંત આય્મવિજય, ધી 
નયૂ દરેશી, નયૂ વિકટોહરયા વથયરેહટ્રકલ કંપની, દીિાનદરેશી અનરે શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં અવભનય આપયો.

‘આય્મનૈવતક’રાં ‘સિા રૂવપયો’રાં દીપક અનરે ‘િિુરાણી’રાં બાબુલાલના પાત્રરાં નાટ્યરવસકોનરે રીઝિી ગયા. 
એરના જીિનની આ બરે યાદગાર ભૂવરકાઓ િતી.

રોટા ભાઈ ચીરનલાલ રારિાડીએ 1950રાં શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ, રુંબઈરાં શરૂ કરી તરેરાં અવભનય 
અનરે સંચાલકની ફરજ વનભાિી.

લાલુ રારિાડી સાથરે શ્ી લક્રી નાટક સરાજરાં ભાગીદાર થયા. 1962 અરદાિાદરાં રાવલકીની શ્ી આય્મ 
નીવત નાટક સરાજ શરૂ કરી. પાંચ િષ્મ પછી સંસથા બંધ થઈ.

1973રાં શ્ી વબનદરેશ્વરી નાટક સરાજરાં નાટક ભજિાતું િતું તયારરે  લકિાની અસર થઈ. સારિાર લઈ 
સાજ થયા પછી શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્રરાં રહ્ા. 1975રાં વનિૃતિ થયા.

શ્ી લક્રીકાનત નાટ્ય સરાજ રે 8 નિરેમબર, 1954ના રોજ અરદાિાદરાં ‘ભાિના બી.એ.’ની લાભરાવત્ર’ 
યોજી િતી. જીિનની અધથી સદી સુધી વિવિધ નાટકોરાં જુદા જુદા રસનાં પાત્રોરાં દક્ષતાપૂિ્મક અવભનય કરનાર 
અરૃતભાઈનું નાટકની દુવનયારાં ગૌરિિંતું સથાન છરે.

રાણી પ્રરેરલતા, પમિારાણી, રાવધકારાણી, રુરતાઝ, કુસુર ઠાકર, ચંહદ્રકા, સલારતબાઈ, શારદાબાઈ, પ્રરેરીલા, 
નૂર, સલરા, રિરેશ્વરી િગરેરરે  અવભનરેત્રીઓએ અરૃતભાઈ સાથરે પાત્રો ભજવયાં િતાં.

1979રાં ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર શતાબદી પ્રસંગરે સાબરકાંઠા વજલારાં એરનું સનરાન કરિારાં 
આવયું. પરંતુ તરેઓ દિાખાનારાં િોિાથી િાજર રિી શકયા ન િતા. ગુજરાત રાજય તરફથી એરનું રરણોતિર 
સનરાન 31 રાચ્મ 1982ના રોજ ગાંધીનગરરાં કરિારાં આવયું િતું.
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· િારિાડી અંબાલાલ દોલજી

રોહિનીચંદ્ર નિાબ 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા જનક 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિતગીતા દલપતરાર 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી ધર્મ 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભદ્રાયુ પ્રધાન 25 સપટરેમબર, 1909 — શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

‘સતી દ્રૌપદી’રાં ‘ધર્મ’ના પાત્રરાં ખયાવત પામયા. રીિા રાજયની નાટ્યસંસથાનું સંચાલન કયુું. એરના બરે પુત્રો 
ચીરનલાલ રારિાડી અનરે અરૃતલાલ રારિાડીનું પણ નાટ્યક્ષરેત્રરે નોંધપાત્ર પ્રદાન છરે.

· િારિાડી ક્ષણલાલ

છત્રપવત વશિાજી નૂરરિલ
14 નિરેમબર, 
1923

ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

ભોજરતન 
કાવળદાસ

ચંપકલવતકા 10 રરે, 1924
રગનલાલ ધનજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી 

ચારુશીલા ચારુશીલા
2 ઑગસટ, 
1924

િકીલ ઓધિજીભાઈ
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

વિક્રર અનરે શવન ચંદ્રરુખી 28 રરે, 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

િીરનારી આશા આશા
30 ઑકટોબર, 
1925

િહરલાલ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

તરુણીના તરંગ કરેતકી 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું પ્રભાત હકરાતી 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો નયાય રંદાહકની
21 ફરેબ્ુઆરી, 
1929

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી જઈ
29 રાચ્મ, 
1929

જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિારીભવકત યાનરે  
દરેશપાંડરે (હિંદી)

પૂતળી 1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુળદીપક રવસકા
9 જનયુઆરી, 
1930

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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બાપના બોલ રૃણાલ
ઑકટોબર, 
1930

વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ રાજનીવત તારા
જનયુઆરી, 
1931

ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કર્મ સંજોગ કરળા
23 જનયુઆરી 
1932

રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાય્મવસવધિ (હિંદી) ઇનદ્રા 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જ રેનટલરૅન ડાકુ સરોજ 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? રીનાક્ષી
9 સપટરેમબર, 
1933

રૂપાંતર : કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? લક્રી 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય કીવત્મપ્રભા 1934
કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરનરે ઝણકારરે રૂપકુરારી 13 સપટરે., 1934 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સચચા િીરા (ઉદૂ્મ) રૃણાલ
7 જનયુઆરી, 
1935

રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રુંબઈની બદી વશરીન
20 રાચ્મ, 
1935

જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ રાધારાણી 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ લીલા
3 ઑગસટ, 
1935

જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર શ્ીદરેિી
જનયુઆરી, 
1936

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન રરેહરયા લૂઈ 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભિના ફરેરા િંદના 19 રરે, 1945 દારોદર સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આપણં ઘર પૃથિી રંજરી
31 ઑગસટ, 
1946

િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કહરયાિર સુવરત્રા
6 નિરેમબર, 
1948

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િારિાડી ગોરધન ચુનીલાલ (જ. 1920; અ. 1 િાચ્જ 1972, િુંબઈ)

જય વચતિોડ કોહકલા 30 જનયુઆરી, 1932 કવિ પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અધૂરાં લગ્ન શારદા રરે, 1935
કવિ ત્રાપજકર, કવિ 
જીિણલાલ બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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સળગતો 
સંસાર

સહરતા 18 સપટરેમબર, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સુખી કરે દુ:ખી સનરેિગંગા 29 રાચ્મ, 1937 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રૂહઢબંધન િરેરલતિા 2 ફરેબ્ુઆરી, 1939 કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િંસાકુરારી િંસા 24 ઑકટોબર, 1940 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સજ ્મનિાર રોહિની 1940 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ભાિના બી.એ. ભાિના 1941 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સૂરરોહિની સૂરરોહિની 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે અનુકંપા 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ હકરણરાલા 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943
પ્રફુલ દરેસાઈ, રઘુનાથ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળ જયોવત સુરન 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ સુદશ્મન 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા ગોરખ 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ ભારવિ 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે સુંદર 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ પરાગ 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ સુરરે નદ્ર 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

 1935રાં ‘સળગતો સંસાર’ નાટકરાં ‘સહરતા’ની ભૂવરકારાં લોકવપ્રયતા પામયા.

ચીરનલાલ અંબાલાલ રારિાડીગોરધન ચુનીલાલ રારિાડી
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· િારિાડી ચીિનલાલ અંબાલાલ (જ. ઈડર, મજ. સાબરકાંઠા; અ. 17 એમપ્રલ 1986, િુંબઈ)

કરેિો બદરાસ ? દોલત 3 ઑગસટ, 1935 રુગટલાલ ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર અજય 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન લયૂઈ 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ કૃષ્ણલાલ 1 જૂન, 1936 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના દાિ સંસથાનક 15 રરે, 1937 જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ પ્રો. રોહિત 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસંિાસનના 
શોખ

રૂરરેન હડસરેમબર, 1937
બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ રણરલ 23 સપટરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસનરેરાની 
સુંદરી

રનથન 29 ઑકટોબર, 1938
બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર શવકતપ્રસાદ 19 નિરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ? શયારલાલ 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દૈિી સંકરેત કવલ 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની સોઢારાજ 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ રંગીલદાસ 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943
પ્રફુલ દરેસાઈ 
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે સારંગધર 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

લક્રીના લોભરે સુરંત 20 જનયુઆરી, 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા રારલાલ 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય જરનાદાસ 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગોપીનાથ ગોપીનાથ 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક પ્રતાપ 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત રધુપ 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખાિરણ ઘટોતકચ 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ શયારસુંદર 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

વપતા શ્ી દરેશી નાટક સરાજના નારાંહકત કલાકાર અનરે હરિા રાજયની નાટક કંપનીરાં વયિસથાપક િતા. 
નાટ્યકલાના સંસકારો તો િારસારાં જ પ્રાપ્ત થયા િતા.

શ્ી નિીન દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડરાં અગાઉના નાટક ‘શારદા’રાં ‘શારદા’ની ભૂવરકા જોઈ સરોવજની 
નાયડએુ ઇનાર આપયું િતું. શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજના અગાઉના નાટક ‘અરર લક્રી’રાં વગહરબાળાના 
પાત્રરાં અવભનય જોઈ પ્રસનિ થયરેલા રોિંરદઅલી શૌકતઅલી તથા સરોવજની નાયડએુ ઇનાર આપી કલાની 
કદર કરી.

નયૂ આલફ્રેડ ઉદૂ્મ-હિંદી નાટ્યસંસથારાં જોડાયા અનરે અનય પ્રાંતોરાં નાટકો ભજવયાં. સંસથાના કુશળ કલાકાર 
સોરાબજી ઓગરા પાસરેથી તખતાની વિશરેષ તાલીર લીધી, નૃતયવશક્ષક ભોજક ભોગીલાલ હકશોર પાસરેથી નૃતયનું 
વિશરેષ વશક્ષણ પ્રાપ્ત કયુું. નાટ્યલરેખક પંહડત રાધરેશયારની સાથરે ગાઢ સંપક્મરાં આવયા. શ્ી શારદાવિજય નાટક 
સરાજ (વજ. સાબરકાંઠા)રાં જોડાયા અનરે ઉદૂ્મ-હિંદી રંગરંચના ખયાતનાર ઉસતાદ રાધિલાલ રનસુખરાર નાયક 
પાસરેથી સંગીતનું વિશરેષ વશક્ષણ રરેળવયું.

ઐવતિાવસક નાટકનાં પાત્રોરાં ખાસ કરીનરે ‘સાંભરરાજ’ની ભૂવરકારાં પ્રવતભાશાળી અવભનયથી કીવત્મ 
રરેળિી. ખયાતનાર અવભનરેત્રી કરળાબાઈ કણા્મટકી સાથરે સનરેિલગ્નથી જોડાયા. પોતાની રાવલકીની 3 નાટ્યસંસથાઓ 
શ્ી પ્રતાપવિજય નાટક સરાજ, શ્ી ધરયોદય નાટક સરાજ (1948) તથા શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ (1950 રુંબઈ) 
કરી. ચલવચત્રોરાં ‘કૃષ્ણ રુવકરણી’, ‘વશશુપાલ’, ‘કંુિરબાઈનું રારરેરંુ’રાં નોંધનીય અવભનય આપયો.

નાટકો લખયાં અનરે હદગદશ્મન પણ કયુું. ગુજરાત રાજય તરફથી 4 રાચ્મ, 1978ના રોજ એરનું સનરાન 
કરિારાં આવયું.

· િારિાડી િોતીલાલ િૂગાલાલ

રાધાકૃષ્ણ વિશાખા 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ,
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* હકશોર

કાનતા
શરેઠાણી 1906 વશિલાલ બ્હ્મભટ્

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક 
કંપની

નયાયવસંધુ રૃણાલી 29 એવપ્રલ, 1916
ભાઈલાલ જરનાશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સાંભરરાજ શૃંગારદરેિી 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ શયારા 2 ફરેબ્ુઆરી, 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા ગંગા 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* ‘બિાદુર કાલાજી’ નાટકનું નિસંસકરણ.
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· િારિાડી િોહન

પ્રતાપલક્રી િિાલી
31 જનયુઆરી, 
1914

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા ઉષા 16 સપટરેમબર, 1915
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચંદ્ર કંુજલીલા 5 ઑગસટ, 1916
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુબંસરી સનરેિિીણા 28 જુલાઈ, 1917
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘ-રાવલની વશિકાવરની 23 નિરેમબર, 1918
બૅહરસટર નૃવસંિ 
વિભાકર

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી રરેના 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા રાયા 25 સપટરેમબર, 1920
અંબાશંકર શંકરભાઈ 
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિપનદશ્મન રાયાદરેિી
15 ઑકટોબર, 
1924

-
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રતનાિલી રતનાિલી 28 ફરેબ્ુઆરી, 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

વિક્રર નરે શવન રસરંજરી 28 રરે, 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

િીરનારી 
આશા

જ રેિર 3 ઑકટોબર, 1925
િહરલાલ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

િીર રાઠોડ સરલાદરેિી 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત પમિાિતી 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા િીણા 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક હકશોરી 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જયવસંિ 
રાઠોડ

સાવિત્રી 15 હડસરેમબર, 1928
કવિ પરરાનંદ 
ત્રાપજકર

શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ રંભા
12 જનયુઆરી, 
1929

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વનાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

અંબાલાલ નાયક સાથરે એરણરે ભાગીદારીરાં નાટ્યસંસથા કરી િતી, જ રે અંદાજ રે બરે િષ્મ પછી બંધ પડી. 
ધાંગધ્ા (સૌરાટિ ્ર)રાં એરનું અિસાન થયું.
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· િાસતર રરિષના (`િોંઘી’)

રા’રાંડવલક રોંઘી 7 હડસરેમબર, 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

નાટ્યજગતરાં શરૂઆત દરજીકારથી કરી. 1916રાં અવભનયની શરૂઆત ‘સૂય્મકુરારી’ તથા ‘સિદરેશસરેિા’ 
નાટકથી કરી. ‘રા’રાંડવલક’ નાટકરાં ‘રોંઘી’ના પાત્રરાં ભાિિાિી અવભનય કરિાથી તરેઓ ‘રોંઘી’ના નારરે 
ઓળખાિા લાગયા.

રોિન રારિાડી વનસાર રાસતર

· િાસતર મનસાર (જ.; અ. 13 જુલાઈ 1980, િુંબઈ)

મિશેષ મિગત :

નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, એફ. આર. ઈરાનીની શ્ી લક્રીકાંત નાટક 
સરાજનાં નાટકોરાં અવભનય કયયો. એરનો રણકારભયયો અિાજ વથયરેટરનરે ગજિી રૂકતો. કૉલકાતાની જણીતી 
સંસથા રાદન વથયરેટસ્મનાં વિવિધ ઉદૂ્મ નાટકોરાં યાદગાર અવભનય આપયો. ચલવચત્રોરાં રાસતર વનસાર અનરે 
પ્રખયાત અવભનરેત્રી કજ્જનની જોડી િતી. ગળું સુરીલું િોિાથી ‘શીરીં-ફરિાદ’ વચત્રરાં અનરેક ગીતો ગાયાં અનરે 
ફરિાદનો ઉતકૃટિ અવભનય કયયો. એ િખતરે પાશ્વ્મગાયનની પ્રથા ન િતી. અનય ચલવચત્રોરાં પણ ઉતિર અવભનય 
આપયો. વનસાર અનરે કજ્જનની જોડી ચલવચત્રોરાં ખયાતનાર બની િતી.

અનરેક િષયો સુધી ઉદૂ્મ નાટકો અનરે ચલવચત્રોરાં રુખય ભૂવરકાઓના અવભનયરાં અનરે ગાયકીરાં લોકવપ્રયતા રરેળિી.

ઉદૂ્મ નાટ્યતખતા પર અનરે ચલવચત્રોરાં એરનું સથાન યાદગાર નીિડ્ું છરે. જીિનનાં અનરેક િષયો કૉલકાતારાં 
જ વયતીત થયાં. રાદન વથયરેટસ્મનાં ઉદૂ્મ નાટકો અનરે વચત્રોરાં એરની ગાયકી અનરે અવભનયરે ખૂબ યશ રરેળવયો િતો.

યુિાનીના હદિસો જિોજલાલીરાં ગયા, પરંતુ રુંબઈરાં િૃધિાિસથારાં તરેરનું અિસાન કંગાળ િાલતરાં 13 
જુલાઈ, 1980ના રોજ થયું.
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· િાસતર પરભુ

કર્મસંજોગ જયોવત
23 જનયુઆરી, 
1932

રુગટલાલ પ્રાણજીિન 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જ રેનટલરૅન ડાકુ ગુલબાનુ 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? રતન 9 સપટરેમબર, 1933
નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? લતા 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય શાવનત 1934
નાટ્યરૂપ : કવિ 
‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરના 
ઝણકારરે

વિજયિંતી 13 સપટરેમબર, 1934 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ રાવલની 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ ? પ્રરીલા 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન વરસ બુસ 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના દાિ રજની 15 રરે, 1937 જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ તારા 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ીરંત કરે 
શયતાન ?

કાનતા 5 ફરેબ્ુઆરી, 1938
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસનરેરાની 
સુંદરી

રધુરી
29 ઑકટોબર, 
1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજવધરાજ સવિતા 7 હડસરેમબર, 1938 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ? નિલ 11 રાચ્મ, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ખાવિંદનરે ખાતર પરિઝ 5 રાચ્મ, 1939 ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િીર અલારખા િલ્ુ

રદાલસા કંુડલા રૂળજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ભાગયોદય રંગળા 1919 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ રરેના 1920 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન ગોંડલ (સૌરાટિ ્ર). એરના રોટા ભાઈએ નૂરરિંરદ અનરે િાસરભાઈ સાથરે ભાગીદારીરાં શ્ી સોરઠ 
નાટક રંડળી 1922–23રાં શરૂ કરી. 1936રાં આ સંસથા બંધ પડી. શ્ી રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની પાવલતાણા 
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ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં 1936રાં રહ્ા. જુદાં જુદાં નાટકોરાં વિવિધ પાત્રો ભજવયાં. તરેઓ કણ્મવપ્રય કંઠ અનરે 

ખૂબ સુંદર ગાયકી ધરાિતા િતા.

· િીર કાસિભાઈ નિુભાઈ (જ. 1906; અ. 28 ઑકટોબર 1969)

િીરપૂજન ફતરેવસંિ 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા િજ્રયુધિ 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી પરેશ્વા 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. િૈરાટી, રવણલાલ 
‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ િાકરવસંિ ઑગસટ, 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ વિશ્વાસરાિ 1926 િલભદાસ િાઘજીભાઈ પટરેલ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ સરરવસંિ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત વશલાહદતય 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા િસંતકુરાર 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક રઘુદરેિ 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ અવગ્નવરત્ર 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ અનુરાગ 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય લક્રણિરા્મ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ વનરંજન 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર પૃથુ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર ભૂષણ કુનતલ 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભરરાજ િનુદરેિ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ િરભાઈ 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબલા હકશોરકુરાર 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર અવજતવસંિ 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય િનદરેિ 29 ઑગસટ, 1936 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જનરરેજય 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ ચંદ્રશરેખર 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે પુષ્કર 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા સુબાિુ 6 સપટરેમબર, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દૈિી સંકરેત જનરરેજય 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ



457

સંપવતિ રાટરે અનુપર 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની ઓઢો જર 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ વનરંજન 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943 પ્રફુલ દરેસાઈ, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે ગુણવનવધ 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે વનગુ્મણ 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધન-રુવકત અવનલકુરાર 12 એવપ્રલ, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ વનરંજન 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક ભાસકરરાય 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત કરલાકર 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા 
જશરાજ

વસંધુ શરા્મ 26 રાચ્મ, 1953 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી સનતકુરાર 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

કાસરભાઈ નથુભાઈ રીર

શ્ી આય્મનૈવતક, શ્ી વિજય નૌતર, શ્ી દરેશી નાટક કંપની વલવરટરેડ અનરે છરેલરે 
1924રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા િતા.

1936રાં એરનાં પ્રથર પતનીના અિસાનનો તાર રળો તયારરે  શ્ી દરેશી 
નાટક સરાજના ઉપક્રરરે તરેઓ નાટક ભજિી રહ્ા િતા પણ પૂરી સિસથતાથી 
તરેરણરે નાટકરાંનું શૃંગારનું દૃશય ભજિીનરે અદાકારનો ધર્મ સાથ્મક કયયો. 
1938રાં એરનાં બીજં લગ્ન નક્ી થયાં પરંતુ ‘િડીલોના િાંકરે’ના ઉપરાઉપરી 
પ્રયોગોનરે કારણરે િધારરે  રજ રળી શકરે તરેર ન િોિાથી રુંબઈથી તરેઓ બારોબાર 
લગ્નરંડપરાં ગયા અનરે એ જ રીતરે તયાંથી બારોબાર શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં 
પિોંચી ગયા. આ નાટકરાં તરેઓ અવભનય, સંગીત અનરે હદગદશ્મન – એર 
ત્રણ પ્રકારની જિાબદારી સંભાળતા િતા.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજનરે 75 િષ્મ પૂરાં થતાં 16થી 22 ઑકટોબર, 
1964 સુધી 7 હદિસ અરૃત રિોતસિ ઊજિાયો િતો. તરેની સફળતાના રુખય 
યશભાગી તરેઓ િતા.

કાસરભાઈ અનરે અવભનરેત્રી રોતીબાઈની આ અવભનય બરેલડીએ શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં 15 િષ્મ સુધી 
ઉતકૃટિ અવભનય આપયો િતો. વિવિધ નાટકનાં ગીતોરાં અનરેક ‘િનસ રૉર’ રરેળવયા િતા અનરે ગ્ારોફોન કંપનીએ 
એ ગીતોની રરેકડ્મ ઉતારી િતી.

તરેરનું હદગદશ્મન પારરેલાં લોકવપ્રય નાટકો : ‘િલભીપવત’, ‘સોરઠી વસંિ’, ‘સાંભરરાજ’, ‘વિવધના ખરેલ’, 
‘ઊગતો ભાનુ’, ‘િડીલોના િાંકરે’, ‘સંપવતિ રાટરે’, ‘સિયોદય’, ‘સંસકારલક્રી’, ‘રાયા નરે રરતા’, ‘પરભિની પ્રીત’, 
‘પૈસો બોલરે છરે’.
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એરની યાદગાર ભૂવરકાઓ : ‘િડીલોના િાંકરે’રાં પુષ્કર, ‘સંપવતિ રાટરે’રાં અનુપર, ‘લીલાિતી’રાં 
સુરવતવિલાસ, ‘િીણાિરેલી’રાં કહઠયારો અનરે ‘ઉરાદરેિડી’રાં િરીરકુરાર.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે એરની સંવનષ્ઠ અનરે સુદીઘ્મ ફરજની કદર રૂપરે ‘અવજતવસંિ’ (29 એવપ્રલ, 1931), 
‘ગભ્મશ્ીરંત (12 સપટરેમબર, 1945), ‘િીરપૂજન’ (9 સપટરેમબર, 1957) અનરે ‘સંપવતિ રાટરે’ (29 રરે, 1958) જ રેિાં 
નાટકોની લાભરાવત્ર યોજી િતી.

1949રાં િીરચંદ શરેઠની ‘ખટાઉ’ સંસથારાં હદગદશ્મક િતા. 1950રાં ઘરની સંસથા શ્ી વિજય નાટક સરાજ 
શરૂ કરી પણ તરે એક િષ્મ પછી બંધ થઈ. 1951રાં ફરીથી શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં ગયા.

કાસરભાઈએ સંગીતનું જ્ાન સંગીતકાર લક્રણવસંિજી ભૈયાજી પાસરેથી રરેળવયું િતું. તરેઓ રધુર કંઠ 
ધરાિતા િતા અનરે એરની સંગીતની તરજો લોકવપ્રય બની િતી. તરેઓ કડક વશસતપાલનના આગ્િી િતા અનરે 
હદગદશ્મનકળાની તરેરનારાં આગિી સૂઝ િતી. નિોહદત કલાકારોનરે નાટ્યવિદ્ાની તાલીર આપી તરેરનરે તૈયાર કયા્મ િતા.

તરેરનું નોંધપાત્ર પ્રદાન તરે આ : 50 નિાં નાટકોનું હદગદશ્મન; 51 નિાં નાટકોરાં અવભનય; 41 નાટકોરાં 
સંગીત-હદગદશ્મન; અંદાજ રે 1200 ગીતોની તરજોનું સજ ્મન; નાટકોરાં 8000થી અવધક િખત અવભનય આપયો; 
1953 સુધી રંગરંચ પર અવભનય કયયો; 1954થી રાત્ર હદગદશ્મન સંભાળિાનું ચાલુ રાખયું.

1961ના િષ્મ રાટરે કાસરભાઈ રીરની વસવધિઓ રાટરે તરેરનરે રાટિ ્રપવત ચંદ્રક અપ્મણ કરિારાં આવયો િતો.

· િીર કેશિ જીિાભાઈ

સતી દરંયતી િંસી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર આનંદી 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

રુવકરણી સિયંિર સતયભારા 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ કરેતકી 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સતી સવિતા તુરરૂ (હિરલ) 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

િીર કરેસરી અંબાવલકા 1919
ગૌરીશંકર વત્રભુિન 
ઉપાધયાય

શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ સરાજ

મિશેષ મિગત :

હિંરતભાઈ કાળુભાઈ રીર અનરે દાદુભાઈ રીઠાભાઈ રીરની શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજરાં જુલાઈ 
1920રાં રહ્ા. ઉદૂ્મ નાટક ‘સબાબરે આલર’રાં પણ ભૂવરકા ભજિી િતી.

િરગોવિંદદાસ જ રેઠાભાઈ શાિની શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં 1924રાં સંગીત વિભાગરાં િારયોવનયર િાદક િતા.

· િીર ગગુજી

રાયા રોહિની જયપાલ 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ િસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અનંગપમિા રવતપાળ 25 હડસરેમબર, 1915 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાજયભવકત જવલરવસંિ 13 જનયુઆરી, 1916
ગોપાળજી કલયાણજી 
દોલિાડાકર

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ
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અરરકુરાર િીરકરેતુ 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી અરાતય 10 સપટરેમબર, 1917 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

િીરપૂજન અબુલફઝલ 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા ભિભૂવત 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી બંગરેજ 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. િૈરાટી 
રવણલાલ ‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ ઘલુડો સોઢો 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ ગુણાજીરાિ 1926
િલભભાઈ િાઘજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ ચંદ્રવસંિ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત િલભદરેિ 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંત-િીણા પઠાણ 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશ દીપક સૂરજરલ 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ વસંધુરાજ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય સારંતવસંિ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ રિરેનદ્રરાય 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ સુવિશાલ 15 રાચ્મ, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભરરાજ રાિ શાદૂ્મલ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા કંુદનલાલ 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િીર દાદુભાઈ િીઠાભાઈ (જ.  ; અ. 26 િે, 1938, ધ્રાંગધ્રા)

રોહિનીચંદ્ર િીરો રિરેતો 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરળા રણધીર 1904 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા લક્રણ 26 ઑકટોબર છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી ભીર 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ી ભદ્રાયુ અજો 25 સપટરેમબર, 1909 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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જવલર ટવુલયા લુવશયસ 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંનયાસી કરેશરીવસંિ 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ ચંદ્રવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સુલોચના રાિણ 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી નળરાય 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશોક અશોક 1916 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી દરેિિૂતી કંદપ ઋવષ 1916
કવિ રોિનલાલ ભાઈશંકર 
ભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર સતયરેનદ્ર 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

રુવકરણી 
સિયંિર

વશશુપાલ 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ આનંદરાય 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

સતી સવિતા રિાદરેિ 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

િીર કરેસરી પુરુરાજ 1919
કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન 
વયાસ

શ્ી વિશ્વરંગ નાટક 
સરાજ 

રનોરરા ચંદ્ર 1 જનયુઆરી, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

િલભીપવત અજુ ્મનદરેિ 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા લક્રીદાસ 6 જનયુઆરી, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક ચંદ્રદરેિ 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભરરાજ દુલ્મભરાય 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ કાદરબક્ષ 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતીપ્રભાિ 
(હિનદી)

રતસયરેનદ્રનાથ 5 જુલાઈ, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર િીપો ખુરાણ 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ વિક્રરદરેિ 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય અવનરુધિ 29 ઑગસટ, 1936 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

દાદુભાઈ રીર

 ‘સતી દ્રૌપદી’ નાટકરાં ‘ભીર’ના પાત્રરાં સુંદર અવભનય આપયો. હિંરત રીર 

(‘દ્રૌપદી’) અનરે દાદુ રીરની અવભનયબરેલડી નારના પારી િતી. આ બંનરે કલાકારોએ 

1920રાં શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ શરૂ કરી. કરાંચી, િૈદરાબાદરાં ઉદૂ્મ ગુજરાતી 

નાટકો ભજવયાં. પછી 1922રાં સંસથા બંધ થઈ.

· િીર િતુજી ગુલાબ

ચંદ્રગુપ્ત ચંદ્રગુપ્ત
31 હડસરે., 
1916

રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આતરબળ વનરંજન રરે, 1917 દરેિદતિ ઠાકોરદાસ તારકસ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર રાસતર 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

રુવકરણી 
સિયંિર

રદનસરેન 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ રાલરેરાિ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

દરેશભવકત સુરપાળ 18 રરે, 1921 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રદાંધ 
રહિલા યાનરે 
નૂરજિાં

જિાંગીર 1926 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િીર બાલુ

િીર કરેસરી સરોજવસંિ 1919 કવિ વત્રભુિન ગૌરીશંકર શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

બ્હ્મતનૈયા સરીર 1921
કવિ જયકૃષ્ણ નથુરાર (કવિ 
જનક)

દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

કત્મવયપંથરે શ્ીધર 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પરરભકત 
પ્રિલાદ

નારદ
26 ઑકટોબર, 
1944

બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી



462

આજની 
દુવનયા

રંગનાથ 16 એવપ્રલ, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આપણં ઘર 
પૃથિી

રરણ 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસતરરેળાપ રૂળશંકર 9 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ રાનચંદ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કહરયાિર રારલાલ 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િીર ભીખુભાઈ જીલ્ુભાઈ

િલભીપવત કરુણા 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતવિણા રનુ 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક રુકુલદરેિ 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ હિરણયરરેખા 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય રુકતાિળી 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ પ્રિીણા 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર િનરાલા 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ રાધિી 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગરીબ કનયા લક્રી 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િસતરરેળાપ સાધના 9 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ રાનચંદ પંહડત
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કહરયાિર રાયા 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

મિશેષ મિગત :

સ્તીપાત્રરાં ખાસ કરીનરે ‘ગરીબ કનયા’ નાટકરાં ‘લક્રી’ના પાત્રરાં કીવત્મ પ્રાપ્ત કરી. ગુજરાત રાજય તરફથી 
એરનું બિુરાન ગાંધીનગરરાં 31 રાચ્મ, 1982ના રોજ કરિારાં આવયું િતું.

· િીર હાસિ િલ્ુ

િીરબાળા િીરકળા 1896 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની શતથીકરા 1899
રૂળજી આશારાર ઓઝા, કવિ 
દુલ્મભજી ધ્ુિ િગરેરરે

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રરા રણવજત શોભના 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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મિશેષ મિગત :

િતન ગોંડલ (સૌરાટિ ્ર). રોરબી કંપનીરાં અંદાજ રે 10 િષ્મ રહ્ા. તરેરના ભાઈઓ નૂરરિંરદભાઈ અનરે 
િાસરભાઈ સાથરે ભાગીદારીરાં શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી (1922–23થી 1936)નું સંચાલન કયુું. ઉપરની 
બંનરે સંસથાઓનાં નાટકોરાં અવભનય આપયો. રિાભાઈ શરેઠની રૉયલ નાટક રંડળીરાં ‘ભાગયોદય’, ‘એક જ ભૂલ’, 
‘સાચો સંનયાસ’ એ ત્રણ નાટકોરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી. ઘરની સંસથાનાં નાટકોરાં સંગીત 
વનદદેશન સંભાળું. તરેરના પુત્ર રિંરદભાઈએ નાટકોરાં સંગીત આપયું િતું.

· િીર રહંિતભાઈ કાળુભાઈ (`દ્રૌપદી’) (જ. અંદાજ ે1885 પહેલાં, િતન ગેરીતા, તા. મિજાપુર; અ. 1947)

ઉરાદરેિડી ઉરાદરેિડી 1898 ડાહ્ાભાઈ ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી િીણા 31 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય લીલાદરેિી 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર રોહિની 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયકરળા કરળા 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા સીતા 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી દ્રૌપદી 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ી ભદ્રાયુ સુરવત 26 ઑકટોબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર 
ટવુલયા

લુકરેવશયા 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી દરયંતી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી દરેિિૂતી દરેિિૂતી 1916 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર કરળા 1917
કથા : રવણલાલ નભુભાઈ, 
નાટ્યરૂપ : છોટાલાલ ઋખદરેિ

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ અિલયાબાઈ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

રુવકરણી 
સિયંિર

રુવકરણી 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

સતી સવિતા સવિતા 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

િીર કરેસરી રાણી ઇંહદરા 1918 ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

બ્હ્મતનૈયા બ્હ્મતનૈયા 1921 કવિ જયકૃષ્ણ નથુરાર
શ્ી દુવનયા દશ્મક નાટક 
સરાજ
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દારાજી સાવિત્રી 1921 ચત્રભુજ ભીરજી વત્રિરેદી
શ્ી દુવનયા દશ્મક નાટક 
સરાજ

રનોરરા રનોરરા 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ આય્મ નાટક રંડળી

િલભીપવત કરળા 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા શારદા 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક કવપલા 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભારરાજ સુબંધુ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા રાનકંુિર 14 સપટરેમબર, 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય વિક્રરરાજ 29 ઑગસટ, 1936 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

રીર હિંરતભાઈ કાળુભાઈ (જ. આશરરે  1885; અ. 1947) ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર સ્તીપાત્ર 
ભજિનાર નારાંહકત અવભનરેતા. વપતા કાળુભાઈ ગાયક અનરે શીઘ્ર કવિ િતા. રાતા બાનુબિરેન રીર કોરનાં 
િોિાથી સંગીતકળા િારસાગત બની િતી. અવભનય અનરે સંગીતની પ્રથર તાલીર વપતા તરફથી રળી રિી.

નાટ્યસંસથારાં નાટ્યકળાની જણકારી તરેર તાલીર રરેળવયા પછી ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીની શ્ી દરેશી 
નાટક સરાજરાં જોડાયા. (1898થી 1916). તયાં 1898રાં ‘ઉરાદરેિડી’રાં ઉરાદરેિડી, 1899રાં ‘િીણાિરેલી’રાં 
િીણા, 1903રાં ‘રોહિનીચંદ્ર’રાં રોહિની, 1904રાં ‘વિજયકરળા’રાં કરળા, 1905રાં ‘સતી સીતા’રાં સીતા, 
1908રાં ‘સતી દ્રૌપદી’રાં દ્રૌપદી, 1910રાં ‘જવલર ટવુલયા’રાં લુકરેવશયા, 1915રાં ‘સતી દરયંતી’રાં દરયંતી, 
1916રાં ‘દરેિી દરેિિૂતી’રાં દરેિિૂતીનાં પાત્રો ભજવયાં પછી 1917રાં શારજી ગંગારારની શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક 
સરાજરાં જોડાયા. 1918રાં ‘અિલયાબાઈ’રાં અિલયાબાઈ, ‘રુવકરણી સિયંિર’રાં રુવકરણી, ‘સતી સવિતા’રાં 
સવિતા તથા ‘િીર કરેસરી’રાં રાણી ઇંહદરા તરીકરે અવભનય કયયો.

1921રાં હિંરતભાઈ રીરરે  એરની જોડીના સાથી અવભનરેતા દાદુભાઈ રીઠાભાઈ રીર સાથરે ભાગીદારીરાં 
શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ શરૂ કરી. 1921રાં ‘બ્હ્મતનૈયા’રાં બ્હ્મતનૈયાનું પાત્ર ભજવયું.

કરાંચીરાં 1921રાં ચત્રભુજ ભીરજી વત્રિરેદીરવચત રાટિ ્રભવકતથી ભરપૂર ‘દારાજી’ નાટક રજૂ થયું. આ 
નાટકરાં ભારતની આરજનતાનરે જગ્ત કરિાનો પ્રધાન સૂર િતો. નાટક રજૂ કરિા બદલ નાટ્યસંસથાના રાવલકો 
તરેરજ તરાર કલાકારોની ધરપકડ કરિારાં આિી. પલ્મ ઑપરેરા િાઉસના રાવલક રોતીલાલ ડી. સરેજપાલરે આ 
કલાકારોનરે રુકત કરાવયા. સંસથારાં આ સરયરે રુખય કલાકારોરાં અશરફખાન, હિંરત રીર (દ્રૌપદી), દાદુજી રીર 
િગરેરરે  િતા.

આ સંસથાએ ભજિરેલાં નાટકોરાં સંગીત હિંરતભાઈએ આપયું િતું. પોતાની રાવલકીની સંસથારાં રીર કોરના 
કલાકારો તૈયાર કરિાની તીવ્ર તરનિા િતી. પરંતુ િિીિટી જ્ાનના અભાિરે સંસથા બંધ થઈ.

1924રાં તરેઓ આય્મ નાટક રંડળીરાં જોડાયા. તયાં ‘રનોરરા’ નાટકરાં રનોરરાની ભૂવરકા કરી. 1927રાં 
શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં ગયા અનરે 1927રાં ‘િલભીપવત’રાં કરળા, ‘િસંતિીણા’રાં શારદા, ‘દરેશદીપક’રાં 
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કવપલા, 1932રાં ‘સાંભારરાજ’રાં સુબંધુ, ‘આય્મ અબળા’રાં રાનકંુિર અનરે 1936રાં ‘આતરવનણ્મય’રાં વિક્રરરાજ 
તરીકરે અવભનય આપયો.

એ સરયરે નાટકોનાં લોકવપ્રય ગીતોની ગ્ારોફોન કંપનીઓ તરફથી રરેકડ્મ ઉતારિારાં આિતી અનરે તરેનું 
સારી સંખયારાં િરેચાણ થતું. તરેરનાં યાદગાર ગીતો આ છરે – ‘અરરે  ઓ રાનિી અવભરાન પલકરાં ટળી જશરે’, 
‘િનિગડારાં ભૂલી પડી’, ‘કાયા કાચનો કંુભ છરે.’ (‘િીણાિરેલી’ નાટક), ‘રન રાયાના કરનાર’, ‘સાિરેબા સલૂણી 
નાની’ (‘ઉદયભાણ’), ‘ગિાલન િંુ રાધા ગોરી’ (‘સિયંિર’), ‘રોિન રદભીનાની રાયા રનરે લાગી’ (‘રનોરરા’), 
‘વપયુની ખબર કોઈ’ (‘સુલોચના’), ‘શારવળયાજી કરજો રારી સિાય’ (‘સતી દ્રૌપદી’), ‘રાજ સરી સાંજના 
પધારજો’ (‘અિલયાબાઈ’), ‘બંસીિાલા આ જો’ (‘સરદારબા’).

હિંરત રીર રંગભૂવરની પ્રિૃવતિ ઉપરાંત રાટિ ્રભવકતથી પણ રંગાયા િતા. રિાતરા ગાંધીજીએ સાબરરતીથી 
શરૂ કરરેલા સિાતંત્રયઆંદોલનરાં હિંરતભાઈ રીરના કંઠરે ગિાયરેલ ગીત ‘ખાદી કી સાડી પિરેનો ખાદી િય આબાદી’ 
ખૂબ જ લોકવપ્રય નીિડ્ું િતું અનરે ગિાતું િતું. પહરણારરે જનતારાં જગૃવત લાિિારાં તરેરનો પણ પરોક્ષ ફાળો 
રહ્ો િતો.

બરિાની (યુ.પી.) રાજયના રાજિીએ હિંરત-દાદુ રીરની સંસથાનરે નાટકો રજૂ કરિાનું આરંત્રણ આપયું િતું 
અનરે આ સંસથાના કલાકાર-કસબીઓનરે આવથ્મક ફાયદો થયો િતો.

એરની લોકવપ્રય ગીતની રરેકડ્મના હિઝ રાસટસ્મ િૉઇસ કંપની તરફથી રૂ. 100 અપાતા િતા. આ કંપનીએ 
એરની ગાયકીથી પ્રભાવિત થઈનરે તરેની કદર રૂપરે પાંચ તોલા સોનાનો ચંદ્રક તથા એક ગ્ારોફોન યાદગીરી રૂપરે 
ભરેટ આપયાં િતાં.

1908રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે રજૂ કરરેલ નાટક ‘સતી દ્રૌપદી’રાં હિંરતભાઈએ ‘દ્રૌપદી’નું પાત્ર પૂરરેપૂરા 
કૌશલયપૂિ્મક ભજિિાથી તરેઓ ‘દ્રૌપદી’નું વબરુદ પામયા.

સુરીલું ગળું અનરે નાટ્યતખતાની સબળ તાલીર એરની કારહકદથીના વિકાસનાં વનણા્મયક પહરબળ િતાં. તરેઓ 
સ્તી-પાત્ર ભજિનાર એક ઉતિર કલાકાર તરીકરે નારના પામયા.

· િેિાિાળા દોરાબજી એદલજી

કરણઘરેલો કરણ 5 જુલાઈ, 1896
નાટ્યરૂપ : કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

બાહરસટર કરેશિલાલ 14 ઑગસટ, 1897 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

* અશોક અશોક 18 નિરેમબર, 1920 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશભવકત સારંત 18 રરે, 1921 િૈદ્ રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતી દરેિિૂતી ગોરરેઅર 19 ફરેબ્ુઆરી, 1921 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

1896 સુધી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં ડોરકીપર તરીકરે ફરજ બજિતા િતા. ‘કરણઘરેલો’ 
નાટકરાં કવિ રૂળશંકરરે  એરનરે કરણઘરેલાનું પાત્ર ભજિિા આપયું. નાટકના છરેલા દૃશયરાં કરુણ રસના અવભનયની 
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એક ઉતિર અવભનરેતા તરીકરે નારના રરેળિી. આ સંસથાએ 1899રાં રુંબઈરાં જ રુંબઈ ઉદૂ્મ નાટક રંડળી નારરે 
એક શાખા શરૂ કરી. સંસથાએ રુનશી વનઝારુદ્ીનનાં નાટકો ‘દાગરે િસરત’ (5 જુલાઈ, 1899), ‘નરેક અંજર’ (1 
નિરેમબર, 1899) અનરે ‘વતવલસરરે ઇશક’ રજૂ કયાું. આ ત્રણ નાટકોનું હદગદશ્મન તરેરણરે કયુું. ટૂકં સરય પછી આ 
સંસથા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં સાથરે જોડાઈ ગઈ.

· િોહનલાલાજી (જ. 1885; અ. 20 જાન્્યુઆરી 1938, િુંબઈ)

જયરાજ પમિા 27 ઑગસટ, 1898 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી િસરુખી 30 સપટરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રોહિની હકશોરી 17 ફરેબ્ુઆરી, 1900
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગય-

સુંદરી
રાધિ

19 ઑકટોબર, 
1901

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી રાજરાર 26 ઑગસટ, 1902 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીસી કીવત્મસરેન 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાયારોહિની પુરંદર 10 એવપ્રલ, 1913
નારાયણ વિસનજી 
ઠક્રુ

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ રાધિ 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

વપતૃભકત 
પ્રભાકર

પ્રભાકર રરે, 1914 કવિ નથુરાર સુંદરજી શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સૂય્મકુરારી સંિરણ 1916 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રા’રાંડવલક રાંડવલક 7 હડસરેમબર, 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

છત્રવિજય છત્રસાલ 26 જૂન, 1920
વિવિધ લરેખકોનું 
સિકારી  સજ ્મન

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સંસારલીલા રરાકાનત 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રા’કિાટ રા’કિાટ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આય્મનૈવતક નાટકસરાજ

એક અબળા વબિારી 11 જુલાઈ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સર િસંત-
કુરાર

સર િસંત-
કુરાર

11 રરે, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરોજ નાટક સરાજ

રરદના ઘા રા’ રહિપાલ 18 હડસરેમબર, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સમ્ાટ િષ્મ શશાંકદરેિ
17 જનયુઆરી, 
1931

કવિ પરરાનંદ 
ત્રાપજકર

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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સાંભરરાજ વિગ્િરાજ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ રાિ સાિરેબ 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા દયાસાગર 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

રોિનલાલાજી  8 િષ્મની િયરે વપતાનું અિસાન થિાથી બાલયકાળરાં જ રકનજી જૂઠાની શ્ી 
દ્ારકા નાટક રંડળી અનરે અનુપરાર કાનજીની શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળીરાં 
રહ્ા. છરેિટરે રાતાએ પોતરે કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનરે સોંપયા.

છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી, પયારરેલાલ 
વિઠ્લરાય રિરેતાની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ, પારસી નાટક રંડળી, નકુભાઈ 
કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, રરણલાલ લાલભાઈ શરેઠની 
શ્ી સરોજ નાટક સરાજ, િરગોવિંદદાસ શરેઠની શ્ી દરેશી નાટક સરાજ તથા 
ચંદુલાલ શાિની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં વિવિધ નાટ્યલરેખકોનાં જુદા 
જુદા રસનાં નાટકોરાં રુખય નાયકનો અવભનય આપયો.

સંગીતનું જ્ાન પંહડત િાડીલાલ વશિરાર નાયક અનરે લક્રણવસંિજી 
ભૈયાજી પાસરેથી લીધું. િારયોવનયર તથા િાયોવલન િગાડતાં પણ શીખી લીધું. 
કવિ રૂળશંકર રૂલાણી અનરે હદગદશ્મક દયાશંકર િસનજીએ નાટ્યકળાનું વશક્ષણ 
આપયું. કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલરે રસ અનરે ભાિની તાલીર આપી.

રોિનલાલાજીની રુખય ભૂવરકાનરે નજર સરક્ષ રાખીનરે એ સરયના નાટ્યકારો નાટકો લખતા અનરે તરેરના 
અવભનયથી એ નાટકો દીપી ઊઠતાં. નાટ્યસંસથાના રાવલકોએ આ નાટકોની અનનય સફળતાથી પૈસો અનરે 
પ્રવતષ્ઠા પ્રાપ્ત કયાું િતાં. એરનો અવભનય જોઈ જોઈ ઘણા કલાકારોએ પ્રરેરણા રરેળિી િતી, સફળતા રરેળિી િતી. 
નિાં નાટકોના પૂિ્મ પ્રયોગોરાં તરેઓ ઉપયોગી સૂચનો કરતા તરે નાટકોના હદગદશ્મકોનરે સિીકાય્મ બનતાં.

‘રાયા રોહિની’ નાટક(1913)નાં કરેટલાંક ગીતોની સંગીતની તરજો તરેરણરે બાંધી િતી. ‘છત્રવિજય’ 
નાટક(1920)રાં કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રે રચરેલ ‘રોિરે પનઘટ પરે નંદલાલ છરેડ ગયો રરે ’ ગીતનો ઢાળ રોિનલાલાએ 
તૈયાર કયયો િતો. આ ગીત પાછળથી હિંદી ચલવચત્ર ‘રોગલરે આઝર’રાં પણ લરેિારાં આવયું િતું.

અવભનરેત્રી રુનિીબાઈ અનરે સ્તી-પાત્ર ભજિનાર પ્રાણશંકર આચાયદે એરની સાથરે સ્તી-ભૂવરકા ભજિી િતી.

હિંદી નાટક ‘બોલતા િંસ’રાં રંગરંચ પર રોટરરાં બરેસીનરે પ્રિરેશ કરીનરે આશ્ય્મ જનરાિતા. સળંગ 80 
પ્રયોગ સુધી ‘બોલતા િંસ’ નાટક ભજિાયું િતું. આય્મનૈવતક સંસથા ‘સુરદાસ’ નાટક ભજિી રિી િતી તયારરે  
તરેઓ શરીરરે  દાઝરેલા િતા. પ્રરેક્ષકોની લાગણીનરે રાન આપીનરે ખુરશીરાં બરેસીનરે ‘સુરદાસ’ની ભૂવરકા ભજિી િતી.

રાધાબાઈ ડૉકટરની પુત્રી જયા તરેરના અવભનય પર િારી ગઈ િતી. જયા પહરણીત િોિાથી છૂટાછરેડા 
રરેળિીનરે રાજકોટરાં રોિનલાલા સાથરે વસવિલ પધિવતથી લગ્ન કયાું. જયા એક પુત્રનરે જનર આપીનરે રૃતયુ પારી 
તયારથી એના વિરિરાં રોિનલાલાજી દારૂનું સરેિન કરતા થઈ ગયા િતા.

એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓ : ‘સૌભાગયસુંદરી’રાં રાધિ (1901), ‘ખૂનરે વજગર’રાં રલકા નૌબિાર 
(સ્તીપાત્ર) (1909), ‘રાલતી-રાધિ’રાં રાધિ (1913), ‘સંતવિજય’રાં સુરદાસ, ‘ભવકતવિજય’રાં કૃષ્ણ (1914), 
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‘રા’રાંડવલક’રાં રા’રાંડવલક (1918), ‘સર િસંતકુરાર’રાં િસંતકુરાર, ‘રરદના ઘા’રાં રા’રહિપાલ (1929), 
‘સમ્ાટ િષ્મ’રાં શશાંકદરેિ (1931), ‘સોરઠી વસંિ’રાં રાિસાિરેબ (1933).

યુિાની િીતી ગઈ િોિા છતાં પણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે જૂનું નાટક ‘બોલતો કાગળ’ ભજવયું તયારરે  એરાં 
રોિનલાલાએ રાસતરાણીના પાત્રરાં અગાઉ જ રેિો જ જીિંત અવભનય આપયો િતો. એરનું લાડકંુ નાર ‘લાલાજી’ 
િતું. સાચા અથ્મરાં લાલાજી નટરાજ જ રેિા િતા.

એરના પર લકિાનો િુરલો થિાથી રુંબઈની િરહકશન િૉવસપટલરાં દાખલ કરિારાં આવયા. 20 જનયુઆરી, 
1938ના રોજ તરેરનું અિસાન થયું. એરની સરશાનયાત્રારાં સરાજના દરરેક િગ્મના લોકો ઊરટ્યા િતા.

· રણછોડ દેિકરણ

શાકંુતલ શકંુતલા 10 ઑગસટ, 1889
રૂપાંતર કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રરેરકલા કલાિતી 3 નિરેમબર, 1894 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો દરેિળરાણી 5 સપટરેમબર, 1896 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બાહરસટર ગંગા 14 ઑગસટ, 1897 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રારચહરત્ર સીતા 8 જનયુઆરી, 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જયરાજ ચંપા 27 ઑગસટ, 1898 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નૃવસંિ 
અિતાર

લક્રી 18 ફરેબ્ુઆરી, 1899 રવણલાલ નભુભાઈ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· રાઇટર જાલેજર

દરેશભવકત જયવશખર 18 રરે, 1921 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રીનળ-રુંજલ દરેિ પ્રસાદ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન અલીબિાદર 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજસંસાર અજય 14 રરે, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી રોરરેપંત 16 એવપ્રલ, 1926
રવણલાલ ‘પાગલ’ કવિ જી. એ. 
િૈરાટી

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજય ધિજ દારાજીરાિ 1926 િલભદાસ િાઘજીભાઈ પટરેલ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ દુગા્મદાસ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત કાકુશરેઠ 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા જગુ 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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દરેશદીપક રણરલ 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ પુષ્પવરત્ર 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ દરેિશરા્મ 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય રંગળવસંિ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર આપો ભાણ 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ વિજલદરેિ 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ પરીવક્ષત 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે ગોપાળશરેઠ 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયપ્રભાત િલભરાજ 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દૈિી સંકરેત પરીવક્ષત 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે સંતરાર 9 નિરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· રાિળ ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર

બિાદુર કલાજી કલાજી
જનયુઆરી, 
1897

વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ચંપક-ચતુહરકા બુવધિસાગર 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સતી સોન યાનરે 
િુલારણ જ રેઠિો

શીયો જ રેઠિો 1897 કવિ નથુરાર સુંદરજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સદરેિંત સાિળીંગા ગોરખો 1897 ગોકુલજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા ભીરવસંિ 1898
ઉવરયાશંકર રાયચંદ 
રાિલ, રયાશંકર 
જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંત રાવલની અનંગસરેન 1900
નાટ્યરૂપ ઉવરયાશંકર 
રાિળ, રયાશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુરકરળા ભૂપતવસંિ રાચ્મ, 1902
રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર સંધીરાજ
એવપ્રલ, 
1903

દોલતરાર કૃપાશંકર 
પંડ્ા

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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મિશેષ મિગત : 

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ)

· રાિળ મગરજાશંકર રાિચંદ્ર

ચંપક-ચતુહરકા કૃષ્ણવસંિ 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* સતી સોન રાજવસંિ 1897 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* િહરશ્ંદ્ર િવશટિ 1897 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* ગોપીચંદ જિાલરેનદ્ર 1897 રોતીલાલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા બાદશાિ 1898
ઉવરયાશંકર રાિળ 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંતરાવલની સરરવસંિ 1900
ઉવરયાશંકર રાિળ 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર કરળા અનુપરવસંિ 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર 
(સપ્તાંકી)

વસધિરાજ 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનાં નાટકો નિરેસરથી રજૂ કયાું.

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ). શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપનીના રાવલક વશિશંકર રારચંદ્ર રાિળ 
તરેરના ભાઈ થતા િતા.

· રાિળ છગનલાલ મશિશંકર

બિાદુર કલાજી કરેસર 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ચંપક ચાતુહરકા હદિાળી 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સદરેિંત સાિળીંગા લવિંગા 1897 ગોકુલજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા સુંદરબા 1898
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ

રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ
શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંત રાવલની સુરનવસંિ 1900
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર કરળા કુસુર 1902 રાયશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર 
(સપ્તાંકી)

અરરસત્ર 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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સોબતરે અસર ઉફદે  
જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

સજ્જનવસંિ 1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

તુકારાર પંતપ્રધાન 1907

નથુરાર સુંદરજી શુકલ,

કવિ કરેશિલાલ શારાજી 
બારોટ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રીરઝા શયદા વરઝા્મ શયદા 1908 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરતભદ્રા ભરત 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો 
(હિંદી)

નરવસંિ 
રિરેતો

1910 બાિા નૂરરિંરદ (બાંટિા) શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અલોપ રતન વિશ્વાસકુરાર 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સૂય્મ સરોજ સરોજવસંિ 1918
છગનલાલ વશિશંકર 
રાિળ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ). વિવિધ પાત્રો ભજિનાર પ્રથર પંવકતના અવભનરેતા.

· રાિળ ત્રંબકલાલ દેિશંકર (`િોટા ત્રંબક’)

િહરશ્ંદ્ર નક્ષત્ર 1896 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક રંડળી

શૂરિીર વશિાજી આનંદરાિ 1900 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક રંડળી

જગતવસંિ જગતવસંિ 1909 શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર (વજ. રજકોટ) રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીથી અવભનયની શરૂઆત.

1882 અરદાિાદરાં ત્રંબકલાલ રારચંદ્ર ત્રિાડી સાથરે ભાગીદારીરાં ‘િાંકાનરેર આય્મ હિતિધ્મક નાટક રંડળી’ 
શરૂ કરી. 1908રાં ત્રંબકલાલ ત્રિાડી છૂટા થિાથી તરેઓ સંસથાના સિતંત્ર રાવલક થયા. 1917રાં આ સંસથા બંધ 
પડી. રંગભૂવર પર તરેઓ રોટા ત્રંબકના નારથી ઓળખાતા.

· રાિળ દુલ્જભરાિ જટાશંકર

ભવકતવિજય કપટવસંિ 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

સુરરેખાિરણ દુયયોઘન 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

વબલિરંગળ 
ઉફદે  સુરદાસ

અકબર 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નાગરભવકત નિલરાય
16 ઑકટો., 
1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ
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નીલર રાણરેક રાણરેક
25 નિરે., 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’ 

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

યોગકનયા શાંવતસરેન 1911
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ). નાટ્યસંસથાના િિીિટી કાય્મના જણકાર ઉપરાંત રંગરંચના નાટ્યકાર પણ 
િતા.

· રાિળ ધનેશ્વર

ચાંપરાજ િાડો સતયિરન 1882 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

જગદરેિ પરરાર દયાળ ભટ્ 1892 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ ધૃટિબુવધિ 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય યર 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

દરેિયાની િૃષપિા્મ 1899 રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· રાિળ ભાઈશંકર હીરજી

ભવકતવિજય સરલદાસ 1919 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ 

વબલિરંગળ 
ઉફદે સુરદાસ

તુલસીદાસ 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક  
સરાજ

રાયારોહિની જયપાલ 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ રાજ 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ બોધડ 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

પયારરેલાલ વિઠ્લરાય રિરેતાની રાવલકીની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજરાં 1912થી 1918 સુધી વયિસથાપક 
તરીકરે ફરજ બજિી િતી.

· રાિળ મશિશંકર રાિચંદ્ર

બિાદુર કલાજી વિજયવસંિ
જનયુઆરી 
1897

વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ચંપક-ચતુહરકા ચંપકસરેન 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સતી સોન યાનરે  
િલારણ જ રેઠિો

િલારણ 1897 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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સદરેિંત 
સાિળીંગા

સદરેિંત 1897 ગોકુલજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા રાયવસંિ જૂન 1898
ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર 
રાિળ, રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંતરાવલની રદનવસંિ 1900 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર કરળા વિિરેકચંદ્ર રાચ્મ, 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર 
(સપ્તાંકી)

રનોરાજ
એવપ્રલ, 
1903

દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ િાસુદરેિ
સપટરેમબર, 
1905

ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર 
રાિળ, રયાશંકર જ રેશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ) રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીથી શરૂઆત. શ્ી િાંકાનરેર નિીન આયયોદય 
નાટક કંપનીના ભાગીદાર. શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપનીના રાવલક અનરે ઉતિર અવભનરેતા.

· રાિળ હરરશંકર િહાશંકર

ટરેકીલી સુંદરબા રોિબતખાં 1898
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર કરળા ગફલશાિ 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર 
(સપ્તાંકી)

વિદ્ાધર 1903 દોલતરાય કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ શ્ીદારો 1905 ઉવરયાશંકર રારચંદ્ર રાિળ, શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર 
યાનરે જુલરરે 
પાદર (ઉદૂ્મ)

અંબુજપ્રસાદ 1907
રુનશી અરરબરેગ રીરઝા 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

તુકારાર શાસ્તી 1907 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રીરઝા શયદા નિાબ 1908 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરત ભદ્રા રિારાજ 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો 
(હિનદી)

અનંતરાય 1910 બાિા નૂરરિંરદ (બાંટિા) શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અલોપ રતન શંખભારથી 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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સૂય્મસરોજ કીચક 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ).

  હિંરતલાલ િહરશંકર રાિળજલરેજર રાઇટર

· રાિળ રહંિતલાલ હરરશંકર

સતી સુલોચના શરેઠ 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન કરેશિ શાસ્તી 1923 રવણલાલ પાગલ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રિાદરેિ વશંદરે રિીપત 1924 રવણલાલ પાગલ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

સૌરાટિ ્રિીર રૂડો 1924 રવણલાલ પાગલ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

સરાજસરેિા સૌભાગયચંદ્ર 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી પ્રતાપરાય 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. િૈરાટી 
રવણલાલ ‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ રાિજી 1926 કવિ અંબાશંકર  િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ ધનાજી 1926
િલભદાસ િાઘજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભપવત પ્રરેરચંદ 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા િીરાલાલ 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેશદીપક અક્લરલ 28 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ અનંગદરેિ 5 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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રાલિવિજય િીરપાળ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અજયધારા પરબત 16 જનયુઆરી, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ ધરરદા 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર િહરદતિ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અધૂરાં અરૃત નરવસંિ 23 હડસરેમબર, 1939 જરન શ્ી જયોવત નાટ્ય રંહદર

રખરે ભૂલતા નરવસંિ 21 જુલાઈ, 1940 જરન
શ્ી કરળાકાનત નાટક 
સરાજ

મિશેષ મિગત :

ઉતિર કોટીના િાસયરસના અવભનરેતા.

· રેિાશંકર િેણીરાિ

ભકત વપપાજી વપપાજી - - શ્ી િાંકાનરેર આય્મ હિતિધ્મક નાટક કંપની

ભીષ્ર વપતારિ - -
રૂળજીભાઈ આશારાર 
ઓઝા

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

અલોપ રતન ધુરંધર 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

પુરુષ-પાત્ર ભજિનાર ખયાતનાર કલાકાર.

· લક્િણમસંહ ભૈ્યાજી

શૈલબાળા સરરવસંિ 1904
શ્ી િાંકાનરેર આય્મ હિતિધ્મક નાટક 
કંપની

નરવસંિ 
રિરેતો

કૃષ્ણ 1907
શ્ી િાંકાનરેર આય્મ હિતિધ્મક નાટક 
કંપની

જગતવસંિ અવભરાર ગુરુ 1909 શ્ી િાંકાનરેર આય્મ હિતિધ્મક નાટક કંપની

ભવકતવિજય સંતોષરાર 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

સુરરેખાિરણ નારદ 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

વબલિરંગળ 
ઉફદે સુરદાસ

કૃષ્ણ 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નાગરભકત રા’રાંડવલક
16 ઑકટોબર, 
1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ
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નીલર-રાણરેક સવચચદાનંદ
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી  
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

અરરકુરાર કનક 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી િરેદવયાસ
10 સપટરેમબર, 
1917

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ 
શાિ

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ઉતિર સંગીતકાર અનરે કલાકાર. ખયાતનાર અવભનરેતા રોિનલાલાજી અનરે જણીતા હદગદશ્મક કાસરભાઈ 
નથુભાઈ રીરનરે સંગીતની તાલીર તરેરણરે આપી િતી.

· િનિાળીદાસ

િિરેરનો ભોગ પંત સવચિ 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

શ્ી રણદરેિી (હિનદી) જગત 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

ગીરનો અરીર ઉફદે 
કાદરબક્ષ રકરાણી

અલીરિરદ 1933 હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક રાજવસંિ 17 ઑગસટ, 1933 હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો કાળાિાળો 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી રાજબિાદુર 31 જનયુઆરી, 1934 હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

દોવષત કોણ ? લક્રીનંદન 18 ફરેબ્ુઆરી, 1835
ભગિાનદાસ 
કાપહડયા (સુંદર 
શયાર)

શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

તલિારની ધારરે અજય 1 જુલાઈ, 1935 હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· િિા્જ સંજ્ય (`અંગાર’)

કંકુનો રંગ કાળો સુરરે નદ્ર સકસરેના 1986 સંજય િરા્મ ‘અંગાર’ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

ઢોલા રારુ ઘરેલુભા 1886 પ્રકાશ દાણી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

જ રેિી સાસુ તરેિી િિુ સસરા 1987 ભીખુભાઈ જોશી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

વપયુ ગયો પરદરેશ વનશાનાથ 1987 સંજય િરા્મ ‘અંગાર’ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

રહિયરની ચૂંદડી ધનરાજ શરેઠ 1987 પ્રકાશ દાણી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ
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· િાળંદ પીતાંબર પૂંજાભાઈ

નીલર-રાણરેક રતનલાલ
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ કલકવસંિ 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

વપતૃભકત પ્રભાકર આશાદાસ 1914
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સાગર-સહરતા જગંબારી 1914
રારનારાયણ રોિનલાલ 
પાઠક

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અરરકુરાર આપો 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી ભગો 1917 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· મિઠ્ઠલદાસ કાણા

રવસક રવણ કાવળદાસ
15 ઑગસટ, 
1892

નરભરેશંકર રંછારાર 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો કકુવરયાં
5 સપટરેમબર 
1896

રૂપાંતર કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી કરળાશંકર
30 સપટરેમબર, 
1899

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર સંદલ 7 જુલાઈ 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયસુંદરી સરિરખાં
19 ઑકટોબર, 
1901

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા જસિંત
18 ઑકટોબર, 
1904

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીશી બાંગો 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા અડબંગ 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા 
િીરજી

ગંગો
3 નિરેમબર, 
1909

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા ડોસો
17 હડસરેમબર, 
1910

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલકુસુર રઘો 1910
વિજયશંકર કાવળદાસ 
ભટ્

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કૃષ્ણચહરત્ર સુદારા 1912 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રતાપલક્રી િરેરો
31 જનયુઆરી, 
1914

કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા ગભરૂલાલ 15 સપટરે., 1915 નૃવસંિ વિભાકર રંડળી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધાચનદ્ર ચરનકાનત 5 ઑગસટ, 1916 નૃવસંિ વિભાકર રંડળી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુબંસરી સાધુલાલ
28 જુલાઈ, 
1917

નૃવસંિ વિભાકર રંડળી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘ-રાવલની દોલતશંકર 23 નિરે., 1918 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી છરેલવસંિ
23 ઑગસટ, 
1919

બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા ફટાહકયા
25 સપટરેમબર, 
1920

અંબાશંકર િહરશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયનો 
વસંિ

રરતારાર
25 એવપ્રલ, 
1925

બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િીણ અનંત ભીખાભાઈ

સરય સાથરે જગતહકશોર 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધન-રુવકત વ્રજરોિન 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ વપનાહકન 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો યાવરનીિલભ 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર ગોકળ 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી દીપક 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત તુષાર 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ ગજનન 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત નરોતિર 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ સરયૂપ્રસાદ 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળજયોવત વયોરશચંદ્ર 3 ઑગસટ, 1950
કવિ જીિણલાલ કિાનજી 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* િીર રાઠોડ ચંદન 29 નિરેમબર, 1950 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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* સરરકરેસરી ગંગાધર 22 ફરેબ્ુઆરી, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિનો રોિ િસંતકુરાર 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ િરદ 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે ધીરુ 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

અનંતભાઈ ભીખાભાઈ િીણ નાટ્યકલાના સંસકારો વપતા તરફથી રળા િતા. અભયાસ બી.એ., બી. ટી., ડી. 
પી. ઈડી. સપટરેમબર, 1929રાં રુંબઈ કબીબાઈ િાઈસકૂલરાં વશક્ષકની નોકરી 
સિીકારી. બાલયકાળથી જ રંગભૂવર પ્રતયરે ખાસસો પ્રરેર િતો. અિરેતન રંગભૂવર પર 
ભજિરેલાં 24 નાટકોરાંથી 8 નાટકોરાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. 1925ના ફરેબ્ુઆરીરાં 
રરણલાલ િસંતલાલ દરેસાઈના ‘શંહકત હૃદય’ નાટકરાં કવિપતનીના પાત્રરાં 
અસરકારક અવભનય કયયો.

1945રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા. 1952ના જૂન રાસ સુધી આ 
સંસથારાં રહ્ા. કુશળ અવભનયથી વિવિધ રસનાં પાત્રો રંગરંચ પર દીપાવયાં. 
સંસથાનાં નિાં અનરે અગાઉનાં નાટકોરાં અવભનય કયયો. એરની યાદશવકત તીવ્ર 
િતી. આ સંસથાનાં 85 નાટકોરાંથી અંદાજ રે 150 જ રેટલાં પાત્રો તરેરનરે કંઠસથ 
િતાં.

1952ના જૂન રાસરાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ છોડીનરે ફરીથી કબીબાઈ િાઈસકૂલરાં વશક્ષકની ફરજ 
સિીકારી. જીિનરાં અંદાજ રે આકાશિાણી પરથી 158 ઉપરાંત કાય્મક્રરો રજૂ કયા્મ િતા.

એરની લાંબા સરયની કલાયાત્રારાં એરની કલાની કદર રૂપરે સોના તથા ચાંદીના ચંદ્રકો રળા િતા પરંતુ 
વિકટ સંજોગોરાં તરે િરેચી નાખિાની ફરજ પડી િતી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર આિા સુવશવક્ષત કલાકાર તરેઓ સૌપ્રથર િતા એ એક ઉલરેખનીય િસતી 
લરેખાય. એ જ રીતરે રંગભૂવરના વિકાસરાં તરેરનો ફાળો પણ નોંધપાત્ર રહ્ો છરે.

અનંત િીણની અંવતર ઇચછા એ િતી કરે એરના રૃતયુ પછી તરેરના દરેિનરે કફનનરે બદલરે કોઈ રજિાડી 
પિરેરિરેશ પિરેરાિીનરે અવગ્નદાિ દરેિારાં આિરે.

· વ્યાસ કુબેરદાસ દલસુખરાિ (જ. 1893; અ. –)

સતી દરયંતી દાસી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતી સુલોચના સુપણ્મરરેખા 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતી દ્રૌપદી સતયભારા 4 જુલાઈ, 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* જવલર ટવુલયા
સિીટી (‘કવિ 
કાનત’)

12 હડસરેમબર, 1918 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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* અવજતવસંિ નિી 9 જૂન, 1919 છોટાલાલ રૂખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* નયાયવસંધુ
રોહિની 
ઉપાધયાય

1919 ભાઈલાલ જરનાશંકર 
શ્ી કચછ નીવત દશ્મક 
નાટક સરાજ

સૌરાટિ ્રિીર રાણી 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

જયવસંિ રાઠોડ તારા 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

બાપા રાિળ દલી 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ.ગુ.). જ્ાવતએ નાયક. 1932રાં અવભનયક્ષરેત્રથી વનિૃવતિ લીધી. તયારબાદ સતયાગ્િરાં જોડાયા. 

તરેરજ ભૂદાન-પ્રિૃવતિના સહક્રય કાય્મકર બની રહ્ા.

· વ્યાસ કેશિલાલ જ્યશંકર

પ્રિીણસાગર નીવતપાલ 1916 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ઉિ્મશી-પુરુરિા ભરત 1916 ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રિારાજ શાનતનુ 
નરે  યોજન ગંધા

ઢીરીર 1916 પ્રાણલાલ વગરધર ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારી ભકત 
સારંત યાનરે િીર 
દુગા્મદાસ

જશિંતવસંિ 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િાંકાનરેર કંપનીના આ રુખય કલાકાર. રંગરંચ પરથી વનિૃતિ થયા પછી િીરપુરરાં જલારાર રંહદરરાં 

સંગીતકાર તરીકરે રહ્ા િતા.

· વ્યાસ પ્રભાશંકર

* સતિાનો રદ ગવભ્મણી 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* દગાબાજ દોસત યશોધરા 1928 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કીવત્મસતંભ સરેિા 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ કૃષ્ણ 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર વિભૂવત 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ શ્ીદરેિી 15 રાચ્મ, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો
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· વ્યાસ રાિલાલ લક્િીશંકર (`અમધકારી’)

સોરઠપવત કણ્મવસંિ હડસરેમબર, 1926 રારજીભાઈ પ્રણારી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સતિાનો રદ રિારંત્રી 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલિવિજય નરિરા્મ 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતન યુગ સુવિચાર 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર ભૃગુ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ િાસુદરેિ 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરપસલી વનશાનાથ 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ત્રાપજકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અવધકારી અવધકારી 7 એવપ્રલ, 1949 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

જ્ાવતએ નાયક. ‘િીરપસલી’ નાટક સળંગ 100 નાઇટ સુધી ભજિાયું. ‘અવધકારી’ નાટકરાં એરની 
‘અવધકારી’ની ભૂવરકા િખણાઈ િતી. નાટકની લોકવપ્રયતાથી પ્રરેરાઈ રોરારજી દરેસાઈ આ નાટક જોિા રાટરે 
આવયા િતા.

· વ્યાસ હરરલાલ નારા્યણદાસ (‘સીતા’)

સુિણ્મપ્રભાત વિરળા 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

નરવસંિ ભગત યાનરે સોરઠનો 
સંત

રારી 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

બાળભકત ધ્ુિકુરાર સુનીવત 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

આશા યાનરે યુિાન સરલા 25 જુલાઈ, 1942
રંગળદાસ કુબરેરદાસ 
રાજપુરા

શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

સમ્ાટ અશોક યાનરે વિજય રિારાણી 10 ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

લિકુશ સીતા ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે અિતાર રુવકરણી નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ દરેિી 1945 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રાણકદરેિી રાણકદરેિી 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

રણદુંદુવભ યાનરે જય સૌરાટિ ્ર વનસબત 24 ઑકટોબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ
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સતી પાિ્મતી પાિ્મતી 7 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

જુગારી ગંગા 3 જનયુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ. ગુ.). જ્ાવતએ નાયક. ‘લિકુશ’ નાટકરાં ‘સીતા’ના પાત્રરાં ભાિિાિી અવભનય કરિા બદલ 
તરેઓ ‘સીતા’ તરીકરે ઓળખાતા થયા. અવભનયક્ષરેત્રરેથી વનિૃતિ થયા પછી કથાકાર તરીકરે ‘જલારાર આખયાન’રાં 
સારી ખયાવત પ્રાપ્ત કરી.

· શંભુલાલ દુલ્જભરાિ

સતી સંયુકતા જયચંદ 1891 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુભદ્રાિરણ બળદરેિ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી પાિ્મતી દક્ષ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી પ્રતાપ 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરદાર બા ગુરુ 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી િજીર 1998 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી તાનતોલખાં 31 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયા-વિજય રાધિસરેન 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· શાસ્તી (ટંકારા)

ભવકતવિજય જયરલ 1909
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

સુરરેખાિરણ ધૃતરાટિ ્ર 1909
રરેિાશંકર પ્રભુરાર 
ત્રિાડી

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

વબલિરંગળ ઉફદે 
સુરદાસ

સોરગારી 1909
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નાગરભકત બંસીધર
16 ઑકટો., 
1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નીલર-રાણરેક દુગા્મદાસ 25 નિરેમબર,
ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રિાશ્વરેતા કાદંબરી િંસરાજ
17 જૂન, 
1912

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ
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· મશિલાલ કાનજી

સુંદરિરેણી િરેણીકંુિર 2 હડસરેમબર, 1893 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો રૂપસુંદરી 5 સપટરેમબર, 1896 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બૅહરસટર ચંદન 14 ઑગસટ, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જયરાજ વિજુબા 27 ઑગસટ, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્ષાવધપવતનો 
રરણ

રંભા 7 રાચ્મ, 1899 દયાશંકર િસનજી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીરરંડળ શ્ીદરેિી 16 હડસરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

1899રાં સંસથાએ તરેઓનરે તબલચીના સથાન પર વનયુકત કયા્મ િતા.

· શુકલ નારણજી

પ્રિીણસાગર ભારતીનંદ 1916 ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ઉિ્મશી-પુરુરિા નારદ 1916 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

કનકકરેસરી કુસુર 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રિારાજ શાનતનુનરે 
યોજનગંધા

દરેિદતિ 1916 પ્રાણલાલ વગરધરલાલ ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત 
યાનરે િીર દુગા્મદાસ

સરરવસંિ 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· સંધી જીિાભાઈ

ઉિ્મશી-પુરુરિા રાણિક 1916
કવિ જી. એ. િૈરાટી, 
જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

કનકકરેસરી વસંિણજી 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત 
યાનરે િીર દુગા્મદાસ

ચંદન 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર કોડીદાસ 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ભાગયોદય રફવતયો 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ િખત ડાહ્ો 1920 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી
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· સીદી િહંિદ

* દીિાન િરેબતી 18 ઑકટોબર, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રીનળ-રુંજલ રોરરપાળ 20 નિરેમબર, 1924
નાનાલાલ બળદરેિજી 
બ્હ્મભટ્

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* જવલર ટવુલયા
ગોલડન
(કવિ કાનત)

1924 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરપૂજન ચંપક 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા નફરચંદ 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રરણી દીિાન 16 એવપ્રલ, 1926
કવિ જી. એ. િૈરાટી, 
રવણલાલ ‘પાગલ’

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ રાધિ 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો

· સૂ્ય્જકુિાર

શ્ી ચરણરે અવનલકુરાર 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય સુધાકર 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર દાદા 
જશરાજ

કર્મવસંિ 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ હદનકર 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય સુરરે નદ્ર 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈયાની િકૂરત નિલ 11 ઑકટોબર, 1954 સોિરાબ અ. કલયાણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી સુશીલ 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ કૈલાસ 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

રૂળ નાર ખુરશીદ. ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં અવભનય કયયો છરે. કુશળ અવભનરેતા.

· હરરદાસ

રધુબંસરી પ્રરોદરાય 24 ઑગસટ, 1917 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની કર્મવિલાસ 22 નિરેમબર, 1918 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી લંપટવસંિ 23 ઑગસટ, 1929 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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વિશ્વલીલા રદનરાય 25 સપટરેમબર 1920
અંબાશંકર શંકરલાલ 
ઉપાધયાય

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

છત્રપવત 
વશિાજી

જયવસંિ 14 નિરેમબર 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્ શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભોજરતન 
કાવળદાસ

ચૂડારવણ 10 રરે 1924
રગનલાલ ધનજીભાઈ 
પટરેલ

શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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અમભનેતાઓ – 2
· અડાજમણ્યા કેકી

રિાદજી વશંદરે ઇબ્ાિીર ગાદથી 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

સૌરાટિ ્રિીર રાજચંદ 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ રંગરંચના નારી અવભનરેતા. ‘પારસી ઇમપીહરયલ’ નાટ્યસંસથાના જણીતા કલાકાર.

· અદા દ્યારાિ

શૂરિીર વશિાજી રઘુનાથ પંત - - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

જગતવસંિ િીરરે નદ્રવસંિ - - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

‘રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી’થી શરૂઆત. 1896ના ઑકટોબર રાસરાં સૂરતરાં અિસાન પામયા.

· અબદુલ

* ઇનદ્રસભા (ઉદૂ્મ) કાળો દરેિ 1913 - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

અલોપ રતન લખપવત 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સૂય્મસરોજ બળભદ્ર 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનું નાટક

મિશેષ મિગત :

સંસથાના તબલચી રાજૂ રીર છૂટા થતાં અબદુલાએ તબલચી તરીકરે પણ ફરજ બજિી િતી.

· અબદુલ હુસેન

િડીલોના િાંકરે યદુરાય 2 એવપ્રલ 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· અંબાલાલ (1)

સરુદ્રગુપ્ત સુનંદા 31 હડસરેમબર 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક 
સરાજ

ભાગયોદય યશોધરા 1919 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? જરના 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત પ્રરદા 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી
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· અંબાલાલ (2)

સોરઠપવત રા’કિાટ નિરેમબર 1926 રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· અંબાલાલ છગનલાલ

િસંતપ્રભા દાસી 17 હડસરેમબર, 1910 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા રોતી 1911 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા પ્રબલા 15 સપટરેમબર, 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· અંબાશંકર

જગતવસંિ આસરાની – – શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

· આચા્ય્જ જટાશંકર જગજીિન

ભવકતવિજય કાવલનદી 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

· આચા્ય્જ િમણશંકર મત્રભુિન

વપતૃભકત પ્રભાકર ભોળો ભટ્ 1914 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ બોધડ 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

આ સંસથારાં 1917રાં એરણરે વયિસથાપકની જિાબદારી પણ અદા કરી િતી.

· આચા્ય્જ િજશેંકર

જગતવસંિ રદનિતી - - શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

· ઉિરખાં (રિડલ)

રાજયભવકત િહરવસંિ
10 ફરેબ્ુઆરી, 
1916

ગોપાળજી કલયાણજી ‘દરેલિાડાકર’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· એલાઇઝર

છત્રપવત વશિાજી શાિજી 14 નિરેમબર, 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્ શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ઓઝા જટાશંકર

વિબુધવિજય ગિ્મવસંિ 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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· ઓઝા હરરલાલ

ચંદ્રભાગા પ્રતાપ 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા રોતીચંદ 17 હડસરેમબર, 1910 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· કરુણાશંકર પ્રેિજી

કંસિધ કુબજ 1909 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સુકનયા સાવિત્રી ઝુરખી 1910 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

શૂરિીર વશિાજી રોરોપંત શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

· ક્્યાણજી

ઉરાદરેિડી બિરેરારખાન 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· કાનજી

દ્રૌપદી-દાસતિ સુદરેષ્ણા 1910 વિષ્નુપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

· કાબુલી અબદુલ રિરેરાન

ખાવિંદનરે ખાતર સોિલબ 5 સપટરેમબર 1939 ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ-હિંદી રંગભૂવરના ખયાતનાર કલાકાર.

· કારાણી હોરિસજી (જ. 1879)

એરાં શું ? બલભદ્ર 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત પ્રભાકર 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રુંબઈની બદી નસરિાન 20 રાચ્મ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

ઑલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપનીના ‘રિાભારત’રાં દુયયોધન, બાલીિાલાના ‘પૂરણ ભગત’રાં પૂરણ ભગત, પારસી 
ઇમપીહરયલના ‘ખાકી પૂતલા’રાં આધુવનક અધ્મદગધની ભૂવરકા ભજિી. ઉદૂ્મ તખતાના તરેઓ નારાંહકત કલાકાર 
િતા અનરે તરેરણરે અનરેક યાદગાર ભૂવરકાઓ ભજિી િતી. તરેરની સંપૂણ્મ કારહકદથી ઉદૂ્મ તખતા પર પસાર થઈ િતી.

· કાશીનાિ

રુદ્રાપ્રતાપ શારદત 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ
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અધૂરાં અરૃત સુધાકર 22 હડસરેમબર, 1939 કવિ જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

રખરે ભૂલતા સુધાકર 27 જનયુઆરી, 1940 કવિ જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

· કામળદાસ (જોટાણા)

વિજયાવિજય ચંદ્રરુખી 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· કાળુભાઈ (જગુદણ)

સતી સીતા કૌશલયા 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· કાંમતલાલ

રુદ્રાપ્રતાપ રરેનકા 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· કંુભાર ગોકળ

યોગકનયા ધૂરકરેતુ 1911 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રિાશ્વરેતા 
કાદમબરી

રરેઘનાદ 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રાયા-રોહિની િનિીર 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ અઘોરઘંટ 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

· કંુિરજી િોનજી

રારચહરત્ર રાિણ 8 જનયુઆરી, 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી દાિીર 30 સપટરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રોહિની િીરર 17 ફરેબ્ુઆરી, 1900 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર રરેઘરાજ 7 જુલાઈ, 1900 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયસુંદરી દુર્મદ 19 ઑકટોબર, 1901 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· કેમિસટ ટી.

સાંભારરાજ જવલર 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ખિાસ ટપુ

રા’નિઘણ િરીર સુરરો 1924 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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· ગઢિી ગરિાજી

દરેશભવકત કણ્મરાજ 19 રરે, 1921 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રીનળ-રુંજલ આનંદવસંિ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજસંસાર જયરલ 14 રરે, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ગઢિી િીરાજી

ભકત અંબરીષ દુિા્મસા 1907 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સુકનયા 
સાવિત્રી

યરરાજ 1910 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

અનસૂયા રાંડલ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ભાવિ-પ્રાબલય
દુયયોધન રઘુનાથ 
બ્હ્મભટ્

રૂળજી આશારાર 
ઓઝા,

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

બવલરાજ ઇનદ્ર
અંદાજ રે 
1922–23

કવિ જી. એ.  િૈરાટી શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ગઢિી શંભુદાન

વસધિસમ્ાટ લવલતા 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી રવસકા 31 રાચ્મ, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· ગણપત

દરેિી િોથલ િીરુ 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ કરુ 1926 િલભદાસ િાઘજીભાઈ પટરેલ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ગણપતરાિ

નયાયવસંધુ રાજબા 29 એવપ્રલ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ગંગારાિ

િિરેરનો ભોગ લવલતરોિન 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી રરજન 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· મગરધર િનસુખ

નયાયવસંધુ પોપટશા 29 એવપ્રલ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ
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· ગોરધન

વિજયાવિજય રાણી 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ લધુભા 22 ફરેબ્ુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ગોરધન કેિળરાિ (અિદાિાદ)

સતી દરયંતી લવલતા 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશોક ચંપા 1916 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત યાનરે

િીર દુગા્મદાસ
ચંદા 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર સુંદરી 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· ગોરધનદાસ

દ્રૌપદી દાસતિ ઉતિરા 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

· ગોિધ્જનદાસ

રિારાટિ ્ર કરેસરી યાનરે 
શતકરાણી

ઇનદ્રગૌરી
16 ઑકટોબર, 
1933

કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

વિજયવસંિ હિરકી
9 હડસરેમબર, 
1933

પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

સતિાનો લોભ િીજળી
17 જનયુઆરી, 
1934

કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

· ગોમિંદ (ઉિતા)

ચંદ્રભાગા રધુરી 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા િીરજી રંગીલી 3 નિરેમબર, 1909 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા જ રેઠાણી 17 હડસરેમબર, 1910 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા પ્રભાિતી 1911 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ગૌરીશંકર

વિક્રર અનરે શવન પ્રરેરરૂપ 28 રરે, 1925 રૂળશંકર િ. રૂલાણી શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ચંદુ

નારીહૃદય પ્રરેરહકશોર 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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િસતરરેળાપ િીરા 9 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કહરયાિર સુનંદા 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ચંપાલાલ

િીર નારી 
આશા

િરીદ 3 ઑકટોબર, 1925 રૂળશંકર િહરલાલ રૂલાણી શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

અનુપરાર કાનજીની જૂની નાટ્યસંસથા શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળીનાં નાટકોરાં રુખય નાવયકાની 
ભૂવરકા ભજિી. આ સંસથારાં ઘણો લાંબો સરય સ્તી-પાત્રો ભજિતા રહ્ા. સંસથાના રાવલકના અિસાન પછી 
નાટ્યજગતરાંથી ક્ષરેત્ર-સંનયાસ લઈ ધોળા જકંશનરાં રિાદરેિના પૂજરી થયા અનરે ભવકતભાિથી આયુષ્ય પૂરંુ કયુું.

· ચીિન અિિા

િસંતપ્રભા િરેશયા 17 હડસરેમબર 1910 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ચીિન અિુલખ

દીિાન દાસી 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ચીિન િગન

બાપા રાિળ બળિીર 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

· ચીિનલાલ (`બાદશાહ’)

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર અવગ્નવરત્ર 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· ચૂનીલાલ ઓઘડ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર અવગ્નવરત્ર 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· ચૂનીલાલ (કડછા)

અલોપ રતન દ્ોતળ 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* રા’નિઘણ છબીલો 1924 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનું નાટક

· ચૂનીલાલ (પૂ. િોટા)

અલોપ રતન સતયિાન 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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સૂય્મસરોજ સુરરે નદ્રવસંિ 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· ચૌહાણ નટિર

ભિના ફરેરા િસંત 19 રરે, 1945 દારોદર સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

એફ. આર. ઈરાનીની સંસથા અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં ભૂવરકાઓ ભજિી. ગુજરાતી 
ચલવચત્રોરાં પણ અવભનય આપયો િતો.

· જગજીિન ગુરુ

વિજયાવિજય વસધિનાથ 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ જસાજી 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર વગરધરરાય 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· જટાશંકર

િસંત-રાવલની સગુણવસંિ 1900 ઉવરયાશંકર રાિળ, રયાશંકર આચાય્મ
શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક 
કંપની

· જ્યશંકર દુલ્જભરાિ

વિજયાવિજય વિજયા 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· જાની િિુર

સુરરેખાિરણ બળરાર 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

નાગરભકત
રદન 
રિરેતા

16 ઑકટોબર, 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

· જાિરખાન

* હકશોર કાનતા આલરગીર 1906 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

@ કરણવસંિ બાદશાિ 1906 ઉવરયાશંકર રાિળ, શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* બિાદુર કાલાજીનું નિસંસકરણ રયાશંકર આચાય્મ

@ ટરેકીલી સુંદરબાનું નિસંસકરણ

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ રંગભૂવરના અવભનરેતા. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના રશિૂર અવભનરેતા. રાસતર અશફખાનનરે 
બાળ-નટ તરીકરે આ સંસથારાં 1905રાં જફરખાન જ લાવયા િતા.
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· જીિાલાલ

રાધાકૃષ્ણ લવલતા 1905 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

તુકારાર તારા 1907
નથુરાર સુંદરજી શુકલ કવિ 
કરેશિલાલ શારજી

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર યાનરે 
જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

કંુિરી 1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· જુગલદાસ

સતી સુલોચના સુપણ્મરરેખા 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· જોઈતારાિ રકશોર

જગતવસંિ વિરળા - શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· ઠક્કર િલ્ભરાિ

વિબુધ-વિજય ચંપા 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ઠક્કરુ નારા્યણ

ભવકત-વિજય અકબર 1909 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

· ઠાકર કિલેશ

અધૂરાં અરૃત રાધિ 23 હડસરેમબર, 1939 જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

અિા્મચીન રંગભૂવર પર પણ એરની કારહકદથી યશસિી રિી છરે.

· ઠાકર હરરભાઈ

શ્ી ડૉ. રધુકર 31 ઑગસટ, 1944 પરસોતિર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

· ઠાકોર કાનજી

રાધાકૃષ્ણ બળદરેિ સપટરેમબર, 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· ડાહ્ાલાલ

રિારાટિ ્ર કરેસરી યાનરે 
શ્ીરાન શતકરાણી

દરેિિૃંદા 16 ઑકટોબર, 1933 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ
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િીર જયવસંિ ચંપા 9 હડસરેમબર, 1933 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

· ડાહ્ાલાલ ’ડાબલી’ (િીસનગર)

સુિણ્મપ્રભાત ઝફરૂલાખાન 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· ડંુગરદાસ

એરાં શું ? નંદન 1923 જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત રણધીર 1923 જરન રૉયલ નાટક રંડળી

· ડંુગરદાસ જોઈતારાિ (િડનગર)

સતી દરયંતી કાનજી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* નયાયવસંધુ પ્રતાપ ઉપાધયાય 13 રાચ્મ, 1919 ભાઈલાલ જરનાશંકર શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

* અગાઉનું નાટક

· ડૉકટર અબદુલ

સાચો સજ્જન ઇનસપરેકટર 26 જનયુઆરી, કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અધૂરાં અરૃત વપનાકી 23 હડસરેમબર, 1939 કવિ જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

રખરે ભૂલતા વપનાકી 27 જનયુઆરી, 1940 કવિ જરન
શ્ી કરળાકાનત નાટક 
સરાજ

શ્ી શયારલાલ 31 ઑગસટ, 1944 પરસોતિર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

· ત્રંબકલાલ

ભાગયોદય લાડકી 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ કરળા 1920 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

· મત્રકિલાલ ગીગાભાઈ

િીરકરેસરી તક્ષશીલ 1919 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

· મત્રભોિન િસંત

સતી પાિ્મતી કારદરેિ 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી સલીર 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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· મત્રિેદી િમણશંકર

રદાલસા ચંદ્ર - રૂળજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· િોભલી કામળદાસ

દ્રૌપદી દાસતિ વિરાટરાજ 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

· દ્યાશંકર આતિારાિ (િઢિાણ-સૌરાષ્ ્ર)

રાયારોહિની વિલાવસની 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ બુધિરવક્ષતા 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ અનસૂયા 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· દરજી રણછોડ

ભરતભદ્રા કોટિાળ 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· દરજી નાનાલાલ

સતી દ્રૌપદી અવભરનયુ 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· દલપતરાિ

સૌભાગય-સુંદરી ગુરાનવસંિ 19 ઑકટોબર, 1901 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કનકકરેસરી કરેસરી 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત 
યાનરે િીર દુગા્મદાસ

હદલરેરખાન 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ભાગયોદય સંગ 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

· દલસુખ (સોખડા)

કાય્મવસવધિ (હિંદી) વરસ ટોસકા 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સતિાનો લોભ સુશીલા
17 જનયુઆરી, 
1934

કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

· દલાલ ચીિનલાલ બકોરદાસ પટેલ

િીરકરેસરી ગુણિંતી 1919 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

તરેરણરે જુદા જુદા સરયરે 4થી 5 નાટ્યસંસથાઓ શરૂ કરી િતી.

· દિે ખુશાલ પ્રાણજીિન

રાણકદરેિી કરરચંદ 1890 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

જગદરેિ પરરાર દયાહદતય 1892 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય ટોકરશી 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રદાલસા દરેિીદાસ – રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· દિે જિનાદાસ (હળિદ)

સુિણ્મપ્રભાત જુગલ 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

આશા યાનરે યુિાન રોિન 25 જુલાઈ, 1942 રંગળદાસ કુબરેરદાસ રાજપુરા શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

સમ્ાટ અશોક યાનરે 
વિજય

કરસન 10 ઑગસટ 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ ચંદ્રિદન 1945 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· દિે દોલતરાિ

વત્રવિક્રર વનર્મળા 1893 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

િીરબાળા રિાદરેિી 1896 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· દિે ભાઈશંકર

ભાવિ-પ્રાબલય યુવધવષ્ઠર રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· દિે ભાણશંકર

રદાલસા દાવનયો રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· દિે રેિાશંકર

ભીષ્ર વપતારિ ભીષ્ર રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

અલોપ રતન ધુરંધર 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· દિે િસનજી ભાણજી

સુિણ્મપ્રભાત નરરે નદ્ર 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ
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· દિે મિશ્વનાિ

અરરકુરાર રાયવસંિ 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર પ્રજરાર 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

નાટ્યસંસથારાં વયિસથાપક તરીકરે પણ ફરજ બજિી િતી.

· દાદા ગોમિંદરાિ

નાગરભકત શ્ીરંગધર
16 ઑકટોબર, 
1909

કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

નીલર રાણરેક િરેણીલાલ
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

· દાદા મિઠ્ઠલરાિ

સતી દરયંતી સુદરેિ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1920 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશોક ઉપગુપ્ત 18 નિરેમબર, 1920 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રિાદજી વશંદરે શાિઆલર 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી

· દાિોદર

ભરતભદ્રા ભદ્રા 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો (હિંદી) કંુિરબાઈ 1910 બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· દીિાનજી

*રા’નિઘણ રા’કિાટ 1924 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· ધનજી (જાિનગર)

આશા યાનરે યુિાન રધુરી 25 જુલાઈ, 1942 રંગળદાસ કુબરેરદાસ રાજપુરા શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

લિકુશ ઊવર્મલા ઑગસટ 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

રાણકદરેિી રતન 15 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· ધનજીશા

રાલિપવત તૈલપ 1924 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
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શ્ી ગુણિંતરાય 31 ઑગસટ, 1944 પરસોતિર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

· ધનસુખ હરજીિન

સતિાનો રદ ઈશ્વર 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ ગગનવિિારી 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943 પ્રફુલ દરેસાઈ,રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે રસોઇયો 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ધીરજરાિ

સતી દરયંતી ભીરક 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· નરભેરાિ

અવજતવસંિ કાજલ 12 એવપ્રલ, 1923 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· નરમસંહ (જીડાસણ)

આનંદલિરી વયવતપાત 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· નિ્જદાશંકર – 1

કૃષ્ણચહરત્ર સતયભારા 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

સતિાનો રદ ઇરાિતી 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· નિ્જદાશંકર – 2

િસંતરાવલની ક્રોધાનંદ 1900
ઉવરયાશંકર રાિળ 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રુવકરણી સિયંિર દારો 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ જીભાઈ પટરેલ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચારુશીલા ગુડગુડરલ
2 
ઑગસટ, 
1924

ઓધિજીભાઈ િકીલ શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· નિ્જદાશંકર (સૂંરઢ્યા)

દીિાન િરેબતી વનંબાલકર 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· નંદલાલ

ઉદયભાણ રારદરેિ 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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· નાગડા આણંદજી િેલજી

યોગરાયા અબાડભૂવત 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત ચાણકય 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· નાગર નટિરલાલ (ભાિનગર)

દ્રૌપદી-દાસતિ દુયયોધન 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

િીરપૂજન પિ્મતવસંિ 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· નાગર નાિાલાલ છોટાલાલ

ચંદ્રગુપ્ત ભાગુરાયણ 31 હડસરેમબર, 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આતરબળ કૈલાસકરેતુ 1917 પ્રો. દરેિદતિ તારકસ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· નાિાલાલ (`કૉમિક’)

તલિારની ધારરે નફફટ 1 જૂન, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· નાનજી

રિાશ્વરેતા કાદમબરી તરાવલકા 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

· નાનાલાલ કાનજી

િસંતરાવલની કારસરેના 1900 ઉવરયાશંકર રાિળ, રયાશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની 

· ના્યક અંબાલાલ (કુણઘેર)

કીવત્મવિજય ગોપી 1934 નાટ્યરૂપ : કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક અિ્તલાલ કામળદાસ

સતી દરયંતી ઇનદ્રસરેન 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક આનંદ (ઉિતા)

િાદવિિાદ હદલીપ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક ઈશ્વરભાઈ લલ્ુભાઈ (`કાટ’)

સાચો સજ્જન સીતા 26 જનયુઆરી, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક કેશિલાલ

રદાલસા ચૂડારવણ - રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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· ના્યક કેશિલાલ િલ્ભ (કડી)

નાગરભકત રૂપાળી
16 ઑકટોબર, 
1909

નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નીલર-રાણરેક િહરગંગા
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

· ના્યક ખેિચંદ ઉગરચંદ

રિાશ્વરેતા કાદંબરી કરેયૂરક 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

ઉિ્મશી-પુરુરિા વિદ્ારાર 1916
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ કવિ જી. એ. િૈરાટી

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· ના્યક ગંગારાિ

નરવસંિ રિરેતો (હિંદી) છબીલ 1910 બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* ખૂબસૂરત બલા (ઉદૂ્મ) તોિરા 1913 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનું નાટક

· ના્યક ગોપાળ જઠેારાિ (સોખડા)

શકંુતલા સુવ્રતા 10 ઑગસટ 1889
ગુજરાતી રૂપાંતર : 
રૂળશંકર રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કનકતારા તારા 4 જનયુઆરી, 1890 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કંુદબાળા કંુદબાળા 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રવસકરવણ રવણ 15 ઑગસટ, 1892 નરભરેશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

સ્તી-પાત્ર ભજિનાર નારાંહકત કલાકાર.

· ના્યક ચીિનલાલ અિ્તલાલ (`કૉમિક’)

સોરઠી વસંિ પૂંજો 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોના પ્રિસન વિભાગરાં જુદી જુદી ભૂવરકાઓ ભજિી. નાટકો લખયાં તરેરજ 
હદગદશ્મન પણ કયુું.

· ના્યક ચૂનીલાલ િૂળચંદ (ઉિતા)

છત્રપવત વશિાજી િીરોજી 14 નિરેમબર, 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી
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· ના્યક છગનલાલ

નયાયવસંધુ નથુચંદ 29 એવપ્રલ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત િાઘ 31 હડસરેમબર, 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ના્યક જુગલ પરસોત્િ (જગુદણ)

સરદારબા રવણ 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી જ રેકોર 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી ધરલાની સ્તી 31 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક જઠેાલાલ

કંસિધ રાધા 1909 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

સુકનયા સાવિત્રી સાવિત્રી 1910 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ના્યક ડંુગરદાસ

શૃંગી ઋવષ સુલોચના 1915 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ના્યક મત્રકિભાઈ લલ્ુભાઈ (`કાટ’)

સતી દ્રૌપદી ઉતિરા 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા ટવુલયા 1910
રવણશંકર રતનજી ભટ્ 
(‘કવિ કાનત’)

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વપતૃભકત પ્રભાકર કરળા રરે, 1914 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· ના્યક દેિશંકર

કૃષ્ણચહરત્ર સતયભારા 1912 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ છબીલી 28 ફરેબ્ુઆરી, 1915 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની રીરાં 23 નિરેમબર, 1918 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી શીલિતી 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક ધનસુખ પ્રેિચંદ

કુરળી કળી અરવિંદ 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી પરેસતનજી 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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કુળદીપક નંદલાલ 9 જનયુઆરી, 1930
ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોની રિતિા ? કરપીણરાિ 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાશ ? કરસન 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક ધનેશ્વર નરમસંહદાસ (`ધૂમળ્યા’)

રિાશ્વરેતા કાદંબરી રદલરેખા 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ
શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

રાયા-રોહિની લિંગી 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાલતી-રાધિ લિંવગકા 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· ના્યક નટિર લીલાધર

સારરે પાર વત્રલોક 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વત્રિરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક નિ્જદાશંકર

ભાવિ-પ્રાબલય કૃષ્ણ - રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ના્યક નિ્જદાશંકર સેિકરાિ (િસઈ)

રાલતી-રાધિ દરયંવતકા 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સાગર-સહરતા ભાવણયો 1914 રારનારાયણ રોિનલાલ પાઠક શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રુદ્રાપ્રતાપ વપ્રયંિદા 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· ના્યક નાિાલાલ

કંસિધ કંસ 1909 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ના્યક નાિુલાલ િાલચંદ (ઉંઢાઈ)

જયરાજ રણરલ 27 ઑગસટ, 1898 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી ઇનસપરેકટર 26 ઑગસટ, 1902 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા ઇનદ્ર 10 ઑગસટ, 1924 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

ગળું સુરીલું િોિાથી એચ. એર. િી. કંપનીએ એરની કરેટલીક રરેકડ્મ ઉતારી િતી. નાટ્યસંસથારાં િારયોવનયર-
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િાદક તરીકરે પણ કાર કયુું.

· ના્યક નારણદાસ

નયાયવસંધુ જસાજી 29 એવપ્રલ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ના્યક નારણ (બટેટા)

ભિના ફરેરા ધનરેશ્વર 19 રરે, 1945 દારોદર સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ના્યક પરસોત્િ લલ્ુભાઈ

િિરેરનો ભોગ આનંદીબાઈ 21 જનયુઆરી, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· ના્યક પ્રભાશંકર અંબારાિ (કમિ પ્રિોદ)

ઉદયભાણ ભાણીબા 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક પ્રેિશંકર (`કુિળી કળી’)

સર િસંતકુરાર ચંબરેલી 11 રરે, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરોજ નાટક સરાજ

· ના્યક બળદેિ ભાઈચંદ (ઉિતા)

બાપના બોલ ચંદ્રાિલી ઑકટોબર, 1930 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ રાજનીવત િસુરતી જનયુઆરી, 1931
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક બળદેિ િોતીરાિ (જાદર)

ગભ્મસંસકાર વબિારી 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે રહ્ા. ભાગીદારીની નાટ્યસંસથા શ્ી અવશ્વન નાટક કંપની 
પણ કરી િતી.

· ના્યક બાબુલાલ છબીલદાસ (ઉિતા)

સૂરજની સાખરે રાનબા 4 જનયુઆરી, 1947 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

આપણરે કયાં ? રનોરરા 1950 પિરેલાં પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી રનિર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન ઉરતા (વજ. રિરેસાણા). વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં વિવિધ નાટ્યક્ષરેત્રની તાલીર પામયા અનરે અવભનય, 
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સંગીત, વચત્રકલાની જણકારી રરેળિી. ‘શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ’ (ઉરતા) સંસથારાં ભાગીદાર બનયા. નિાં 
નાટકોરાં િારયોવનયર-િાદક અનરે તબલચી તરીકરે કારગીરી બજિી.

· ના્યક ભાઈલાલ મત્રભોિન (પાટણ)

અશ્ુરતી ફરીદ 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરદારબા સારંતવસંિ 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન પાટણ (ઉ. ગુ.). શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં તરેઓ એરના ભાઈ રાણરેકલાલ સાથરે તલિારોની પટાબાજી 
ખૂબ જ સુંદર રીતરે ખરેલી બતાિતા. રંગરંચ પર નાટકરાં આિી તલિારોની પટાબાજી પ્રથર િખત રજૂ થતી િતી 
અનરે પ્રરેક્ષકો રાટરે તરે રોટુ ંઆકષ્મણ બની રહ્ું િતું. પાટણના તુળજરાર ઉસતાદના તરે શાવગદ્મ િતા.

· ના્યક િગનલાલ મશિરાિ (કલોલ)

* નરવસંિ રિરેતો (હિંદી) નરવસંિ રિરેતો - બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

‘નરવસંિ રિરેતો’ નાટકરાં એરની અસલ ભૂવરકા શ્ીરંગધરની િતી પરંતુ આ સંસથારાંથી નરવસંિ રિરેતાનું 
પાત્ર ભજિનાર નાના ત્રંબક છૂટા થઈ જિાથી એરણરે નરવસંિ રિરેતાનું પાત્ર ભજવયું િતું.

· ના્યક િમણલાલ મશિરાિ

રીનળ-રુંજલ પ્રસનિરુખી 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન યરુના 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજસંસાર રાજબા 11 રરે, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ. ગુ.). રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ લઈ ખરેતીનો વયિસાય કયયો.

· ના્યક િનસુખ

ભકત અંબરીષ રાલતી 1907 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ના્યક િાણેકલાલ મત્રભોિન (પાટણ)

અશ્ુરતી દરજી 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન પાટણ (ઉ. ગુ.). શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં તરેઓ એરના ભાઈ ભાઈલાલ સાથરે તલિારોની પટાબાજી 
ખૂબ જ સુંદર રીતરે ખરેલી બતાિતા. રંગરંચ પર તલિારોની પટાબાજી પ્રથર િખત રજૂ થયરેથી એક નિું આકષ્મણ 
સજ્મયું િતું.
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· ના્યક િોતીરાિ બેચર (કડી)

રુદ્રાપ્રતાપ ગૌતરી ઑકટોબર, 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

લિજી (‘સુરદાસ’) અનરે દુલ્મભરાયની શ્ી સુરવિજય નાટક સરાજરાં ‘ભકત સુરદાસ’ નાટકરાં વનલયોભરારના 
પાઠરાં ખયાવત પામયા િતા. પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા શ્ી સતયનારાયણ નાટક કંપની પણ કરી િતી.

· ના્યક રાિલાલ કેશિલાલ (ભદ્રેસર)

ગાડાનો બરેલ ચંદુ 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

1947થી શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં પ્રૉમપટર તરીકરે લાંબા સરય સુધી ફરજ બજિી.

· ના્યક લલ્ુભાઈ (કૉમિક)

સર િસંતકુરાર પ્રતાપ 11 રરે, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરોજ નાટક સરાજ

ભિના ફરેરા અંબારાર 19 રરે, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ના્યક લલ્ુભાઈ અિરચંદ (ઉિતા)

કુલીન કાનતા અથિા તરલા
29 જૂન, 
1889

રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િનરાજવિજય

રરેિાડનો પ્રતાપી ચંદ સુષુષ્ણા
27 એવપ્રલ, 
1895

વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક લલ્ુભાઈ જઠેારાિ (સોખડા)

કનકતારા ચપળા 4 જનયુઆરી, 1890 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજબા રરા 21 જનયુઆરી, 1891 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક લલ્ુભાઈ નરભેરાિ

નીલર-રાણરેક સુંદર
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

યોગકનયા વિજયા 1911
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રિાશ્વરેતા કાદંબરી તરવલકા 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ
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પ્રિીણસાગર પુષ્પા 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· ના્યક લીલાધર (`કાટ’)

બોલતો કાગળ રરેના 29 રરે, 1919 િહરિર ‘દીિાના’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભાગયોદય લીલો 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

રિારાટિ ્ર કરેસરી નાિપાણ 1933 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

· ના્યક વ્રજલાલ (પાંચોટ)

ગભ્મસંસકાર રાલતી 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ના્યક શાંમતલાલ મશિલાલ

િીરપૂજન પ્રતાપ 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરાજસરેિા જયપીડ 19 નિરેમબર, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક મશિલાલ હરજીિન (જાદર)

રીનળ-રુંજલ િાિડ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન પરેશ્વા 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ના્યક સૂરજરાિ

જગદરેિ પરરાર િરકોર 1892 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· નારણ

અનસૂયા સાવિત્રી 1908 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· નારા્યણ

પરરભકત પ્રિલાદ શશી
26 ઑકટોબર 
1944

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે યરુના
20 જનયુઆરી, 
1945

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા કરેસરીબાઈ 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદયા સરેિા 6 હડસરે., 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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· નૂરિહંિદ િલ્ુ (ગોંડલ)

ભાગયોદય પ્રભુરાિ 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ નાગાળો 1920 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળીના ભાગીદાર.

· પંડ્ા જશેંકર

રાજતરંગ ધર્મરાજ 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રદાલસા રારીચ - રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ભાવિ-પ્રાબલય ભીર -
રૂળજી આશારાર ઓઝા 
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· પંડ્ા પ્રાણશંકર રેિાશંકર

રાધાકૃષ્ણ કૃષ્ણ
સપટરેમબર, 
1905

ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર ઉફદે  
જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

સનરેિલતા 1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· પાંચોરટ્યા ગણપત

સતિાનો રદ નકળંગ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન પાંચોટ (વજ. રિરેસાણા). અવભનયક્ષરેત્ર છોડી દીધા પછી નાટકોરાં સંગીત-વનદદેશન કયુું. અનય 
નાટ્યસંસથાઓરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી.

· પાંચોરટ્યા મત્રકિલાલ

બાજી દરેશપાંડરે (હિંદી) કાનોજી 1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન ‘નાઝાં’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· પુરુષોત્િદાસ

ઉરાદરેિડી પૂજરી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સંગીતાચાય્મ પંહડત આહદતયરારજીના વશષ્ય. ‘ઉરાદરેિડી’ નાટકરાં સિયોગી સંગીતકાર તરીકરે કારગીરી 
બજિી.
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· પોપટલાલ

શ્ીરંત કરે શયતાન ? કરળા 5 ફરેબ્ુઆરી, 1938
બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સારરે પાર વનશાદરાજ 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક કન્મલ શ્રેષ્ઠી 25 જનયુઆરી, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· પ્રભાશંકર (ઊંઢાઈ)

િસંતપ્રભા નાનો 17 હડસરેમબર, 1910 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· પ્રભાશંકર જીતારાિ (લાખિડ)

અજબકુરારી ચંહદ્રકા 30 સપટરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· પ્રભાશંકર (લાંબા)

અિલયાબાઈ ગોર 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ગભ્મસંસકાર ઇનસપરેકટર 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પરરભકત 
પ્રિલાદ

બૃિસપવત 26 ઑકટો., 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· પ્રાણસુખ ભાઈચંદ (ઉિતા)

સુરરેખાિરણ રરેિતી 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રિાશ્વરેતા કાદંબરી ગૌરી 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

જયવસંિ રાઠોડ પાંડરંુગ 15 હડસરે., 1928 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ પોપટ 12 જનયુ., 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

· પ્રેિશંકર કાિેશ્વર

વસધિ સતયરેનદ્ર કૃષ્ણકળા 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

રુવકરણી સિયંિર ગોપી 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ કપૂરી 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સતી સવિતા સહરતા 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· પ્રેિશંકર છગન

અિલયાબાઈ તારા 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

પંજબકરેસરી સુંદરી 1920 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ
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· બહેચર

સતિાનો લોભ ચંદા 17 જનયુઆરી, 1934 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

· બાબુ (ઉિતા)

ગીરનો અરીર ઉફદે ફાતરા 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

કાદરબક્ષ રકરાણી

િીર રારિાળો રાઠોડબાઈ 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· બાબુ રાજ ે

રખરે ભૂલતા પરપોટો 21 જુલાઈ, 1970 કવિ જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સાબરકાંઠાની શ્ી ભારત નાટક કંપનીરાં તથા અનય સંસથાઓરાં રહ્ા અનરે અવભનયની તાલીર રરેળિી. 
ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં િાસય-અવભનરેતા તરીકરે ‘ગુણસુંદરી’, ‘રંગળફરેરા’, ‘જિાબદારી’ જ રેિાં વચત્રોરાં ખયાવત 
પામયા. અનય વચત્રોરાં પણ અવભનય કયયો. ચલવચત્રોરાં એરની અનરે છગન ‘રોવરયો’ની જોડી િતી. અિા્મચીન 
રંગભૂવર પર જગદીશ શાિના ‘નીલા વથયરેટસ્મ’નાં નાટકોરાં ઘણાં િષયો સુધી ભૂવરકા કરતા રહ્ા િતા.

· બાબુલાલ

અલોપ રતન યોગાનંદ 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· બારોટ ઈશ્વર

કૃષ્ણચહરત્ર રુવકરણી 1912 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* ભરત-ભદ્રા ભરત 1923 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* રા’નિઘણ રા’નિઘણ 1924 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનાં નાટકો

· બારોટ કાનજી

ભાગયોદય જીિી 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

· બારોટ જ્યાલાલ (ખરેડી–િોરબી)

કનકકરેસરી ચક્રર 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત નંદન 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ
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યાનરે િીર દુગા્મદાસ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર િાચાલ 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· બારોટ િમણલાલ

* ભરત-ભદ્રા િરેરાગણ 1923 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

‘અરુણોદય’ નાટકરાં શારદાની ભૂવરકા ભજિીનરે સારી ખયાવત રરેળિી.

· બારોટ રાિજી

સતી દ્રૌપદી સતયભારા 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· બારોટ શીતળ

* ભરત-ભદ્રા ભદ્રા 1923 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* રા’નિઘણ જસલ 1924 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનાં નાટકો

· બાલાશંકર

રણસંગ્ાર રરેસકો 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

નાટકો પણ લખયાં છરે.

· બાિા નૂરિહંિદ

નરવસંિ રિરેતો (હિંદી) સારંગધર 1910 બાિા નૂરરિંરદ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

િતન બાંટિા (વજ. જૂનાગઢ). એરના લખરેલા હિંદી નાટક ‘નરવસંિ રિરેતા’રાં ભૂવરકા કરી.

· બાિા િંગળગીર

નીલર-રાણરેક િરેલી
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

રાયારોહિની પનિા
10 એવપ્રલ, 
1913

નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ
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રાલતી-રાધિ કપાલકંુડલા 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

વપતૃભકત પ્રભાકર િરેશયા 1914 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

સાગર-સહરતા ગુલાબ 1914
રારનારાયણ રોિનલાલ  
પાઠક

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· બાિા શંકર

રારચહરત્ર ઇનદ્રવજત 8 જનયુઆરી, 1898 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અજબકુરારી ઇનદ્રવજત 30 સપટરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી કાળીઓ 26 ઑગસટ, 1902 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· બ્હ્મભટ્ટ નાિાલાલ

નયાયવસંધુ ફરજ 29 એવપ્રલ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત વસધિાથ્મક 31 હડસરેમબર, 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ભગિાનજી (ધ્રાંગધ્રા)

વસધિ સતયરેનદ્ર વપશાચ 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

રુકવરણી સિયંિર સત્રાવજત 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ભગિાનદાસ

કંુદબાળા શાિ આલર 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો અલાઉદ્ીન 5 સપટરેમબર, 1896 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ભટ્ટ અિ્તલાલ ગોમિંદજી

સૂય્મસરોજ સવચચદાનંદ 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

‘શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં 1922 જોડાયા. તરેરાં ‘નૂરજિાં’ તથા ‘રાઠોડ દુગા્મદાસ’(1922)
રાં ભૂવરકા ભજિી. ખૂબ સારા ગાયક કલાકાર. કથા-કીત્મનકાર તરીકરે ખયાવત રરેળિી. એરના પુત્ર રાસતર િસંત 
સંગીતકાર િતા.

· ભટ્ટ દાિોદર ગાંડાલાલ (ભાિનગર)

દ્રૌપદી કીચક 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ
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· ભટ્ટ િનુભાઈ

રખરે ભૂલતા વિનોદ 27 જનયુ., 1940 કવિ જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

પરરભકત પ્રિલાદ કાળદરન 26 ઑકટa., 1944
બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે યોગરેશ 20 જનયુ., 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા અરુણ 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય બાબુ 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ભટ્ટ લમલતાશંકર

ચંદ્રગુપ્ત ચંદનદાસ 31 હડસરેમબર, 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ
શ્ી કચછ નીવતદશ્મક 
નાટક સરાજ

* બોલતો કાગળ રણધીર 28 રરે, 1919 િહરિર દીિાના શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ભટ્ટ મિજ્યશંકર કામળદાસ (નાટ્યલેખક)

વતલકકુરાર રાનવસંિ 8 જુલાઈ, 1899 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ભટ્ટ શંકરલાલ

દ્રૌપદી દાસતિ કણ્મ 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

શયદરે િિસ શરેરજગં 1914 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· ભણસાળી ભગિાનદાસ

રૂળરાજ સોલંકી બીજ 19 ઑકટોબર, 1895 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો અલાઉદ્ીન 5 સપટરેમબર, 1896
રૂપાંતર : રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ભલજીભાઈ

સતિાનો લોભ ઇબ્ાહિર 17 ઑકટોબર, 1934 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

· ભિાનીશંકર ગીરજાશંકર

િીર કરેસરી સુિાવસની 1919 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભોિન શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

· ભિાનીશંકર (લંગડા)

સતી સીતા િનુરાન 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સતી દ્રૌપદી ધૃતરાટિ ્ર 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ભારટ્યા કામળદાસ

રાજબીજ રુબારક 21 ફરેબ્ુઆરી, 1891 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રવસકરવણ ભાઈદાસ 15 ઑગસટ, 1892 નરભરેશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો રોતીશા 5 સપટરેમબર, 1896 નાટ્યરૂપ : રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ભાનુપ્રસાદ િોહનલાલાજી

સુિણ્મ પ્રભાત રિીપાળ 16 જનયુ., 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

નરવસંિ ભગત યાનરે સોરઠનો સંત સારંગધર 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલારંડળ

મિશેષ મિગત :

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં જુદાં જુદાં પાત્રો ભજવયાં. નારી અવભનરેતા રોિનલાલાજીના પુત્ર.

· ભાિસાર છગનલાલ

સુકનયા સાવિત્રી સુકનયા 1910 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ભાિસાર ચૂનીલાલ

અશ્ુરતી દરજણ 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ભૂપમસંહ

વિજયાવિજય પિાડવસંિ 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ દીિાન 22 ફરેબ્ુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ભૈ્યાજી હરગોમિંદ

પવશ્રનો પિન િુસરેન 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

· ભૈ્યાજી હરરમસંહ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર યજ્સરેન 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· ભોળાનાિ

અધૂરાં અરૃત શશી 23 હડસરેમબર, 1939 કવિ જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ (કવિ જરન)
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· ભોજક કચરાલાલ ભૂધર

નયાયવસંધુ અભયવસંિ 29 એવપ્રલ, 1916
ભાઈલાલ જરનાશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત સુરવતકા 31 હડસરેમબર, 1916
રિારાણીશંકર અંબાશંકર 
શરા્મ

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· ભોજક ગલુભાઈ િગનલાલ

ભોજરાજ સરેનાપવત 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુંદર રાધિ રાધિ 1893 વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી પાિ્મતી રરેના 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ભોજક ચૂનીલાલ ઠાકોરલાલ (પાટણ)

કુલીન કાનતા યાનરે 
િનરાજવિજય

કાનતા 29 જૂન, 1889
રવણલાલ નભુભાઈ 
વદ્િરેદી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િહરશ્ંદ્ર ચંચળપ્રભા 9 ઑગસટ, 1890
વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ 
(બૅહરસટર)

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજબીજ વિરળા 21 ફરેબ્ુ., 1891 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ભોજક જીિણલાલ

ગરીબનાં આંસુ િૃજલાલ 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગભ્મસંસકાર વિિારી 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે રનુ 20 જનયુ., 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા કનૈયાલાલ 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસતરરેળાપ વશિશંકર 9 સપટરે., 1945 અંબાલાલ પંહડત શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
· ભોજક ધનસુખલાલ િગનલાલ

સતી સંયુકતા ચંદ 1891 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભોજરાજ ભોજ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશ્ુરતી પૃથિીરાજ 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ભોજક નાનાલાલ

અલોપ રતન રોિના 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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· ભોજક ભોગીલાલ રકશોર

િિરેરનો ભોગ શ્ીધર પંત 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથા ‘આલફ્રેડ કંપની’રાં તથા અનય ગુજરાતી નાટ્યસંસથારાં અનરે ‘શ્ી રણવજત નાટક સરાજ’રાં 
નૃતયવશક્ષક.

· ભોજક સોિનાિ પ્રભુરાિ

પ્રિીણસાગર પ્રિીણ 1916 ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ઉિ્મશી-પુરુરિા લવલતા 1916 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ 
કવિ જી. એ. િૈરાટી

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત 
યાનરે િીર દુગા્મદાસ 

ચંહદ્રકા 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ લીધા પછી સંનયાસી બનયા અનરે સિારી સોરરેશ્વર તરીકરે ખયાવત પામયા.

· ભોજક હરરલાલ (િડનગર)

િસંતિીણા કનુ 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િગન (નાનો)

કનકકરેસરી કીવત્મ 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર િસુવરત્ર 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· િગનલાલ

કુસુર-કરળા સુનંદા 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક રંડળી

રાધાકૃષ્ણ સુભદ્રા 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક રંડળી

નીલર-રાણરેક કરળા
25 નિરેમબર, 
1909

ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક  સરાજ

· િિતલાલ

સુિણ્મપ્રભાત દરેિળ 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· િમણલાલ સદામશિ

રદાલસા શરેઠાણી - રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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ભાવિ-પ્રાબલય તરંવગણી -
રૂળજી આશારાર ઓઝા 
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

શૃંગીઋવષ રરણી 1915 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· િમણશંકર અંબારાિ

કુસુર-કરળા હકશોરી 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ દરેિકી 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સોબતરે અસર ઉફદે 
જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

ભકતન 1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· િહંિદ (દાદુ)

રુદ્રાપ્રતાપ ભરત 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અરરકુરાર વબનદુબાળા 1916 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી શુકદરેિજી 10 સપટરેમબર, 1917 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· િહાસુખ

આતરબળ નંદા 1917 દરેિદતિ તારકસ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· િંગળ ઈશ્વર

દીિાન રરેના 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િંગળ સાંકળચંદ

ચંદ્રગુપ્ત અથરેના 31 હડસરે., 1926 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર લવલતા 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આતરબળ ઉષા 1917 દરેિદતિ તારકસ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· િાકડા કાિસજી

સાચો સંનયાસ વિલાસ 1920 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? જગતિંદન 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

· િાણેકલાલ રેિાશંકર

કારલતા િસુ
18 ઑકટો., 
1904

રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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છત્રપવત વશિાજી તુકાબાઈ 14 નિરે, 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્ શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િાધિ મગરધર (િડનગર)

સોરઠી વસંિ લક્રી 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િારિાડી કાશીરાિ

કોની રિતિા ? કરેશિજી 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કીવત્મવિજય છનો 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરના ઝણકારરે સોરો 13 સપટરેમબર, 1934 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ ખંડભુાઈ 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

અવભનયક્ષરેત્ર છોડીનરે િારયોવનયર-િાદક તરીકરે રહ્ા.

· િારિાડી કાળુજી

સંપવતિ રાટરે ફૈબા 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની ગુરાનબા 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ રૂપસુધા 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, 
પ્રફુલ દરેસાઈ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િારિાડી ચત્રભુજ

રાજરરત રરેરી 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

· િારિાડી દુલ્જભરાિ

સતી સુલોચના અંગદ 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િારિાડી પુરુષોત્િ

િીરપસલી સોિનલાલ 10 જૂન, 1943 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

અવભનયક્ષરેત્ર છોડ્ા પછી િારયોવનયર-િાદક તરીકરે રહ્ા. નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· િારિાડી િતુજી

સતિાનો લોભ ઉદયાહદતય 17 જનયુઆરી, 1934 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ
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· િારિાડી િહંિદ (`મિષ્યા’)

સિપનદશ્મન નત્મકી
15 ઑકટોબર, 
1924

શ્ી સુબોધ ગુજરાતી 
નાટક રંડળી

શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

ચંદ્રિાસ વિષયા
19 નિરેમબર, 
1924

િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રર અનરે 
શવન

સનરેિલતા 28 રરે, 1925 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી આય્મ સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીરનારી 
આશા

રિરેર
3 ઑકટોબર, 
1925

િહરલાલ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી આય્મ સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

અગાઉના જૂના નાટક ‘ચંદ્રિાસ’રાં ‘વિષયા’ની ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિિા બદલ તરેરનરે ‘વિષયા’નું 
લાડકંુ નાર અપાયું િતું.

· િારિાડી િોહન િાધુજી ઈડર (મજ. સાબરકાંઠા)

સતી સુલોચના સુલોચના 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વસધિ સતયરેનદ્ર રતસયરેનદ્ર 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રુવકરણી સિયંિર કૃષ્ણ 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ વચત્રકાર 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બ્હ્મતનૈયા સરેનાપવત 1921 જયકૃષ્ણ નથુરાર (કવિ જનક) શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

· િારિાડી રેિાશંકર

રુવકરણી સિયંિર કનક રાવલકા 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

અવભનયક્ષરેત્ર છોડ્ા પછી િારયોવનયર-િાદક તરીકરે રહ્ા.

· િાસતર િકીરા

સતી રંજરી રંજરી 1921 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િીરપૂજન સુનંદા 29 જનયુઆરી, 1925 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

‘સતી રંજરી’રાં રંજરીની ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિી નાટ્યપ્રરેરીઓરાં ચાિના રરેળિી અનરે ‘સતી 
રંજરી’ તરીકરે ખયાવત પામયા. એરનો કંઠ કણ્મવપ્રય િતો. એરનાં લોકવપ્રય ગીતોની રરેકડ્મ ઉતારિારાં આિી િતી.
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· િાળી જગજીિન

એરાં શું ? ચંદા 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

સંસથાના નૃતયવશક્ષક.

· િાળી િનિાળી

ભાગયોદય જ રેરલ 1919 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ કાશીરાજ 1920 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

· િીર ગુલાિિહંિદ

આપણં ઘર પૃથિી રરરેશચંદ્ર 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િીર નાિુ

રાલતી-રાધિ નિી 10 જૂન, 1913 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

વપતૃભકત પ્રભાકર ગંગા રરે, 1914 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

શુકદરેિજી રંભા
10 સપટરેમબર, 
1917

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

· િીર પૂંજાભાઈ નિુભાઈ

મિશેષ મિગત :

1932રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં પ્રૉમપટર.

· િીર િહંિદ ગુલાબ

નયાયવસંધુ રધી 29 એવપ્રલ, 1916
ભાઈલાલ જરનાશંકર 
ઉપાધયાય

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત હિરણયગુપ્ત 31 હડસરેમબર, 1916
રિારાણીશંકર અંબાશંકર  
શરા્મ

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· િીર લલ્ુભાઈ

વસનરેરાની સુંદરી નારીહરપુ-શંકર
29 ઑકટોબર, 
1938

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગભ્મસંસકાર ગંગાપ્રસાદ
25 એવપ્રલ, 
1944

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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પરરભકત પ્રિલાદ સવરધ
26 ઑકટોબર, 
1944

બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િીર િસંત

લક્રીના લોભરે ગજરા 20 જનયુઆરી, 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િીર સરદાર

દરેશભવકત રૂપસુંદરી 18 રરે, 1921 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રીનળ-રુંજલ િંસાકુરારી 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દીિાન અરલા 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િુસાભાઈ

લિકુશ િનુરંત ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે અિતાર કૌભાણ નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· િૂળચંદ

સોરઠપવત જ રેિલ હડસરેમબર, 1926 રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીર જયવસંિ લક્રી 9 હડસરેમબર, 1933 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

સતિાનો લોભ શશીકલા
17 જનયુઆરી 
1934

કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્

શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

· િૂળચંદ (‘ખીચડી’)

એરાં શું ? વિઠ્લ 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

વિવધના ખરેલ પૂજરી 10 ઑકટોબર 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન ગંગાધર 26 જનયુઆરી 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િોહન – 1

તલિારની ધારરે કાવળયો 1 જુલાઈ, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

સતી દરયંતી ઇનદ્રસરેના 13 ઑગસટ, 1941 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરોહિની ચંદા 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ વિપલિ 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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· િોહન – 2

અલોપ રતન તક્મટી 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· િોહન (ઉિતા)

રધુબંસરી દુલારી 28 જુલાઈ, 1917
બૅહરસટર નૃવસંિદાસ 
ભગિાનદાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની શોભના 23 નિરેમબર, 1918
બૅહરસટર નૃવસંિદાસ 
ભગિાનદાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી કોહકલા 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િોહન (`કાળો નાગ’) (અિદાિાદ)

િીર રાઠોડ નંદન 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િલભીપવત પૂનરચંદ 11 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િોહન મત્રભોિન

રીનળ-રુંજલ િંસા 20 નિરેમબર, 1924 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા બ્ુટસની સ્તી 1924
રવણશંકર રતનજી ભટ્  
(‘કવિ કાનત’)

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ ઇનદ્રાણી 1926 કવિ અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર રાઠોડ રિારાયા 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· િોહન બળદેિ

નૃવસંિાિતાર રાણી 18 ફરેબ્ુઆરી, 1899 રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િોહન સઘા (લાડોલ)

જયવસંિ રાઠોડ ખંડરંુગ 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ દરેિદતિ 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

· િોહન ભૂરા

બલીરાજ બવલરાજ અંદાજ રે 1922-1923 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રોરબી આય્મસબુોધ નાટક રડંળી

વિક્રર અનરે શવન શવન 28 રરે, 1925 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી
શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી
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· િોહનલાલ

વપ્રયારાજ અરતી 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

ચંદ્રિાસ િરેલી 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ્યાસીન

નયાયવસંધુ દુર્મદ
29 એવપ્રલ, 
1916

ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત રાલિકરેતુ
31 હડસરેમબર, 
1916

રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· રઘુ િેરુ (જાિનગર)

દરેિી િોથલ ઇનદ્રા 1926 અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મપ્રભાત વિક્રર 16 જનયુઆરી, 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

સમ્ાટ અશોક રવલકાજુ ્મન 10 ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· રમતલાલ ભગિાન

રા’નિઘણ રઘો ખિાસ 1924 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· રમતશંકર (`સંગીતકાર’) (ભાિનગર)

દ્રૌપદી દાસતિ શકુવન 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

· રિણ

આજની દુવનયા રાધા 16 એવપ્રલ, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય જયોવત 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આપણં ઘર પૃથિી શારદા 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· રમિશંકર (‘સંગીતકાર’) (ભાિનગર)

દ્રૌપદી દાસતિ ધર્મરાજ 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ પુરંદર 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતી દરયંતી ઇનદ્રસરેન 13 ઑગસટ, 1941 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સૂરરોહિની જખરો 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનું નાટક

· રેિાશંકર (કચરો)

રિારાટિ ્ર કરેસરી યાનરે 
શતકરાણી

કૈલાસ 16 ઑકટો., 1933 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

· રાઘિજી

* વસંિાસનના શોખ રૂરૈન 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* અગાઉનું જૂનું નાટક.

· રાજકુિાર

શ્ી ગોરતી 31 ઑગસટ, 1944 પરસોતિર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

· રાજગુરુ બેચરલાલ મિશરાિ

ચંદ્રગુપ્ત પિ્મતરેશ્વર 31 હડસરેમબર, 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· રારજી

િિરેરનો ભોગ કાશીબાઈ 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· રા્યચંદ (જગુદણ)

ઉરાદરેિડી રાિલો 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ ખોડભુા 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· રાિળ ક્્યાણજી

વત્રયારાજ વિશળદરેિ 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· રાિળ મચિનલાલ

*ખૂબસૂરત બલા (ઉદૂ્મ) સાિરેલ 1913 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

*સયદરે િિસ (ઉદૂ્મ) કૈસર 1913 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* અગાઉનાં નાટકો

· રાિળ નરભેશંકર

કુસુર-કરળા િરખચંદ 1902 રયાશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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રાધાકૃષ્ણ િૃષભાણ 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો (હિંદી) રરાઠી 1910 બાિા નૂરરિંરદ (બાંટિા) શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· રાિળ લક્િીશંકર

િસંતરાવલની ક્રોવધકા 1900
ઉવરયાશંકર રાિળ, રયાશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કુસુર-કરળા કૃષ્ણરુખી 1902 રયાશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરરસત્ર (સપ્તાંકી) રરેધાિી 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રાધાકૃષ્ણ યશોદા 1905
ઉવરયાશંકર રાિળ, રયાશંકર 
આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

તુકારાર રારરેશ્વર 1907
નથુરાર સુંદરજી શુકલ,

કવિ કરેશિલાલ શારજી બારોટ
શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· લક્િીચંદ પીતાંબર

અજબકુરારી ચંહદ્રકા 30 સપટરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· લક્િણ

તલિારની ધારરે આયુષ્યરતી 1 જુલાઈ, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· લાભશંકર

શ્ી શ્ીદરેિી 31 ઑગસટ, 1944 પરસોતિર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

· લાલજી (અિદાિાદ)

નિું નરે જૂનું પ્રિીણ 27 ઑકટોબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર (જરન)

સંિાદી સૂર શૈલ 16 નિરેમબર, 1932 કવિ જરન ગુજરાત કલા રંહદર (જરન)

· લાલજી ચેલા

અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી કીકલી 29 રાચ્મ, 1929 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· લાલજી જશેંકર

ટરેકીલી સુંદરબા રૂપાળી 1898 ઉવરયાશંકર રાિળ, રયાશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંત-રાવલની િસંત 1900 ઉવરયાશંકર રાિળ, રયાશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
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· િકીલ શંભુપ્રસાદ દ્યાશંકર

િીરરંડળ જગરલ 16 હડસરેમબર, 1899 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વભક્ષુકબાબા રનોજ ફરેબ્ુઆરી, 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણાનો વસંિ િરભાઈ 1935 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

મિશેષ મિગત :

‘શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ’રાં તરેરણરે વયિસથાપકની ફરજ પણ બજિી િતી.

· િિા્જ પરસોત્િ

આજની દુવનયા રરાકાનત 14 જૂન, 1944 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય ધરરદાસ 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િિા્જ િોહનલાલ મિઠ્ઠલદાસ

પરરભકત 
પ્રિલાદ

હિરણયકશયપ
22 ઑગસટ, 
1945

બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગભ્મસંસકાર રિરેશચંદ્ર 9 સપટરેમબર, 1945
બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

અવભનરેતા અનરે નાટ્યલરેખક. એરણરે નાટક પણ લખયાં. એરનું ઉપનાર ‘અરરરેલીકર’ િતું.

· િલી િહંિદ

િસંતિીણા શરદચંદ્ર 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતિાનો રદ રનથન 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર હૃષીકરેશ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભારરાજ અનુપર 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ રરેરુ 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાણકદરેિી િરીરજી 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· િાડીલાલ ચતુર

સતી દરયંતી ગાંડો રાજ 12 ફરેબ્ુઆરી, 1920 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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· િાડીલાલ (િડગાિ)

વસધિસમ્ાટ ચતુરા 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· મિઠ્ઠલ ખેિચંદ

રોહિનીચંદ્ર ગુલઝાર 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· મિઠ્ઠલ મત્રભોિન

સતી દ્રૌપદી ઉતિરા 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જવલર ટવુલયા ડોલી 1918 રવણશંકર રતનજી ભટ્ (‘કવિ કાનત’) શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ ચંદ્રા 1919 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રીનળ–રુંજલ સનર 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· મિઠ્ઠલ (‘રાધા’)

કૃષ્ણચહરત્ર રાધા 1906 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

દરેિકનયા પ્રભાિતી 1908 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

 ‘કૃષ્ણચહરત્ર’ નાટકરાં ‘રાધા’ની ભૂવરકા અસરકારક રીતરે ભજિિા બદલ તરેઓ ‘રાધા’ના નારરે લોકવપ્રય 
થયા.

· મિષણુરાિ ક્પાશંકર

િસંત-રાવલની પ્રબળવસંિ 1900
ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

િતન : ખંભાત. આ સંસથારાં પાછળથી ઉસતાદ તરીકરે ફરજ બજિી.

· િીરચંદ છગન

સૌભાગયનો વસંિ સુભદ્રા 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નૂરજિાં ખુશરુ 1926 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગભ્મસંસકાર અવનલ 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િાંકાનેરી િલ્ભદાસ

સરસિતી લક્રી રૂળજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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· િૈકંુઠ િાસતર

ગોપીચંદ રરેનાિતી અંદાજ રે 1898 રોતીલાલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંત-રાવલની સુજણબા 1900
ઉવરયાશંકર રાિળ,

રયાશંકર આચાય્મ
શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· વ્યાસ અિ્તલાલ કાશીરાિ

સંનયાસી રરીવચ 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ સવિતા 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· વ્યાસ મનભ્જ્યશંકર િંછારાિ (રાંદેર)

રવસકરવણ રાજરાર 15 ઑગસટ, 1892 વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

રંગરંચના નાટ્યલરેખક િતા.

· વ્યાસ પ્રેિશંકર શાિળદાસ

રદાંધ રહિલા 
યાનરે નૂરજિાં

લયલા 1926 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુરળી કળી કનકાિતી 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ લતિા 1927 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? દુગા્મિતી
9 સપટરેમબર, 
1933

નાટ્યરૂપ : કવિ ‘રનસિી’ 
પ્રાંવતજિાળા 

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· વ્યાસ િહાશંકર

ચંદ્રિાસ ચંપકરાવલની 1894 િાઘજી આશારાર ઓઝા શ્ી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· વ્યાસ રિેશ

અધૂરાં અરૃત વિનોદ 23 હડસરેમબર, 1939 કવિ જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

· વ્યાસ સોિનાિ અિ્તલાલ

ઉિશથી-પુરુરિા ઉિ્મશી 1916
કવિ જી. એ. િૈરાટી, 
જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

કનકકરેસરી ભાગીરથી 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ
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સિારીભકત સારંત યાનરે 
િીર દુગા્મદાસ

યોગરેશ્વરી 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર રાધિી 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

· શાિકશા

ગીરનો અરીર ઉફદે 
કાદરબક્ષ રકરાણી

રરેજર િમફ્ી 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક સબળવસંિ 17 ઑગસટ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો ડોસો પટરેલ 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

તલિારની ધારરે હક્રપાલદરેિ 1 જૂન, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

અનુપરાર કાનજીની શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળી, રાસતર રયાશંકર રરેિાશંકર રિરેતાની શ્ી સોિર નાટક 
સરાજ, કનુ ગઢિીની શ્ી પ્રિીણ નટકલા રંડળ િગરેરરે  જ રેિી નાટ્યસંસથાઓરાં લાંબા સરય સુધી અનરેક નાટકોરાં 
અવભનય આપયો.

· શાંમતલાલ રેિાશંકર

ગભ્મસંસકાર ગોવિંદ 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· મશિલાલ અિરશી

જગતવસંિ વતલોતિરા શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

આ સંસથા જયારરે  જૂનાગઢ નાટકો ભજિિા રાટરે ગઈ તયારરે  નાટ્યસંસથાની નોકરી છોડીનરે તરેઓ જૂનાગઢ 
રાજયની નાટ્યસંસથારાં જોડાઈ ગયા િતા.

· મશિલાલ કસતુર (`બાદશાહ’)

યોગકનયા રલીનવસંિ 1911
કવિ નથુરાર સુંદરજી 
શુકલ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

રિાશ્વરેતા કાદંબરી કુબરેર
17 જૂન, 
1912

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

ઉિશથી-પુરુરિા રાિુ 1916
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત 
યાનરે િીર દુગા્મદાસ 

અવજતવસંિ 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ
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· મશિલાલ ચૂનીલાલ (િડનગર)

કોણ સમ્ાટ ? પાનાચંદ 9 સપટરેમબર, 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસતરરેળાપ દલસુખ 6 નિરેમબર, 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· મશિલાલ હેિચંદ

ચરેતનયુગ િરેણી 14 રરે, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ કંકુ 25 જૂન, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભારરાજ સરજુ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ રરા 2 ફરેબ્ુઆરી, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આય્મ અબળા ગોદાિરી 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

પ્રિસન વિભાગના સ્તી-પાત્ર ભજિનારા નારાંહકત કલાકાર.

· સરદાર જાલ

નયાયવસંધુ પ્રતાપ 29 એવપ્રલ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય જયદરેિ 29 ઑગસટ, 1936 કવિ હકશોરદાન શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જશરાજ 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· સિદે્યર િહેરજી

સિપનદશ્મન જયોવતષી 15 ઑકટોબર, 1924 શ્ી સુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રતનાિલી વિધુ 28 ફરેબ્ુઆરી, 1925 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· સાિંત

રોહિની રોહિની 17 ફરેબ્ુઆરી, 1900 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રર-ચહરત્ર રંભા 7 જુલાઈ, 1900 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· વસનોર રતનશા (`ફખ્રે હિંદ’)

વિજ રેતા કવનષ્કદરેિ 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ રંગરંચ પર અવભનયની આલરરાં ઉતિર અવભનરેતા તરીકરે બિુ નારના પામયા. ‘ફખ્રે હિંદ’ના નારથી 
તરેઓ જણીતા થયા. આખી વજદંગી ઉદૂ્મ નાટ્યતખતા પર વિતાિી.
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· સુલતાન

કૃષ્ણચહરત્ર લવલતા 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

· સૂંરઢ્યા મગરધર પ્રભુરાિ

સંનયાસી કાનત 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ રવણલાલ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· સૂંરઢ્યા છોટાલાલ

કાદરબક્ષ રકરાણી વર. સકોટ 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

તલિારની ધારરે સુરસરેન 1 જૂન, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· સૂંરઢ્યા પ્રભાશંકર અિિાલાલ

સૌભાગયનો વસંિ વસપરેિસાલાર
25 એવપ્રલ, 
1925

બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા યાનરે 
નૂરજિાં

ગંધિ્મરાજ 1926
જયાશંકર િાઘજીભાઈ 
વયાસ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું પ્રભાત વચત્રાલ 1928
ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર 
પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિારીભવકત યાનરે 
બાજી દરેશપાંડરે 
(હિંદી)

આહદલશાિ 1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· સૂંરઢ્યા િોહનલાલ

વસધિસમ્ાટ લપોડશંખ 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

· સોની િગન (િાિા)

સતી દ્રૌપદી શકુવન 4 જુલાઈ, 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર જયવસંિ પાનડરંુગા 9 હડસરેમબર, 1933 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

સતિાનો લોભ નથુભાઈ 17 જનયુ., 1934 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

શ્ી રદનજી 31 ઑગસટ, 1944 પરસોતિર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

· સોિાલાલ

દરેિકનયા િનરાલા 1908 રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી
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· હજાિ ભગિાન

રધુબંસરી સુંદરકાનત 28 જુલાઈ, 1917 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા આચહરયા 25 સપટરેમબર, 1920 અંબાશંકર શંકરભાઈ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· હરરલાલ

નિું નરે જૂનું રજની 27 ઑકટોબર, 1932 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

સંિાદી સૂર આશા 16 નિરેમબર, 1932 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

નગદ સોદો નીરુ 5 હડસરેમબર, 1932 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

કૉલરેવજયન કાનતા 29 હડસરેમબર, 1932 કવિ જરન શ્ી ગુજરાત કલા રંહદર

· રહંિત નાનો (પેટલાદ)

સંનયાસી સુરબાળા 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુલીન નાવયકા િસંતસરેના 12 હડસરેમબર, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· હેિંતરા્ય

રા’નિઘણ ઇંકરાય 1924 કવિ રારજીભાઈ પ્રણારી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

l
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અમભનેતાઓ – 3

· રદમગિજ્ય કલા િંડળ (ઉિતા, ઉ. ગુ.)

જશરતવગહર; જોશી શંકરલાલ; નાયક અરથાલાલ િરેરચંદ; નાયક આતરારાર કરેશિલાલ; નાયક 
આતરારાર લલુભાઈ; નાયક કસતુરભાઈ શારળ; નાયક કાંવતલાલ છોટાલાલ; નાયક કંુદનલાલ કરેશિલાલ; 
નાયક ગગલદાસ કસતુરચંદ; નાયક છનાલાલ નારણદાસ; નાયક છોટાલાલ દલસુખ; નાયક જશુભાઈ; નાયક 
જ રેઠાલાલ રરેિાશંકર; નાયક નટિરલાલ નારાયણ; નાયક નટિરલાલ પ્રભાશંકર; નાયક નટિરલાલ રાયચંદ; 
નાયક નરરે નદ્રકુરાર સૂરજરાર; નાયક બાબુલાલ; નાયક બાબુલાલ દયાશંકર; નાયક બાબુલાલ િરગોિન; નાયક 
પ્રાણસુખ; નાયક પ્રાણસુખ વિઠ્લદાસ; નાયક રનુભાઈ નરોતિર; નાયક રનુભાઈ ભોગીલાલ; નાયક રિાસુખ 
રૂળચંદ; નાયક રૂળશંકર બળદરેિ; નાયક રઘુનાથ દયાશંકર; નાયક રવતલાલ કરેશિલાલ; નાયક િાડીલાલ; નાયક 
િાસુદરેિ રવતલાલ; નાયક શંકરલાલ; નાયક શંકરલાલ રોિનલાલ; નાયક િહરલાલ પરસોતિર; ભટ્ રુકંુદરાય; 
ભાંડ બાબુ; ભાંડ રોિન; રથુરભાઈ ભીખાભાઈ; રાણરેકલાલ બાપુજી; રીર અનિર; રીર ઈશ્વરભાઈ; રીર 
છનિાલાલ ગોસાભાઈ; રીર બચુભાઈ પીરભાઈ; રીર રિંરદ ઇબ્ાિીર; િષ્મદ.

· પામલતાણા ભમકતપ્રદશ્જક નાટક કંપની

કચછી પંચાણ; કહડયા શારજીભાઈ; કવિ સોરરેશ્વર; કંુભાર ડાહ્ાલાલ; ગઢિી છગન; ગંજ રેરી રોિન; ચારણ 
દરેિીદાન; ચારણ પૃથુદાન; ચારણ ભોજુદાન; ચારણ શંભુદાન; ત્રિાડી રારશંકર; વત્રકરલાલ; પરસોતિર જ રેઠાલાલ; 
પરસોતિર દીિરેશ્વર; પોપટલાલ; પ્રાણજીિન જ રેટિારાર; બાપાલાલ; બ્હ્મભટ્ રંગળદાસ; રવણલાલ અરથા; રાસતર 
કાનજી; રાજગોર અરુભાઈ; રાજગોર છોટાલાલ; રાજગોર રૂળશંકર; રાજગોર રરેિાશંકર; વયાસ રનજી; શારજી 
ઈશ્વર; સાકરલાલ; વસંધી જીિાભાઈ.

· બળિંતપ્રકાશ નાટક સિાજ

નાયક અરૃતલાલ રોિનલાલ; નાયક અરૃતલાલ સોરનાથ; નાયક કચરાલાલ શારળ; નાયક છબીલદાસ 
વત્રભુિન; નાયક જયશંકર ચીરનલાલ; નાયક જ રેઠાલાલ દોલતરાર; નાયક દલસુખ રણછોડ; નાયક દશરથ 
(વિલન); નાયક હદલીપ કાંવતલાલ; નાયક નટિરલાલ િીરાલાલ; નાયક નરવસંિદાસ શારળદાસ; નાયક નરોતિર 
જુગલદાસ; નાયક બાબુલાલ અંબારાર; નાયક રવણલાલ રોિનલાલ; નાયક રવણલાલ શારળદાસ; નાયક 
રોિનલાલ શંકરલાલ; પંડ્ા ગુણિંત; બલસારા હદલીપ; બંધુ રોિન; બાપાલાલ ભાંડ ભીખુ; ભોજક ભાઈલાલ 
બાપુલાલ; રીર કાસરભાઈ; િષ્મદ (કૉવરક);

· િનહર નટકલા િંડળ

કરાિા કરા સુરવસંિ; ગઢિી બલરાજ; ગરેબીલાલ; ચંદુ ડાનસર; ચંદ્રકાનત રાસતર; ચંદ્રરેશ; જની વિનોદ 
(વપતિવળયો); ઠક્ર વિનુભાઈ; વત્રિરેદી બકુલભાઈ; દરબાર અનુપવસંિ; નાગર રિરેશભાઈ; નાયક અરવિંદ; નાયક 
અંબાલાલ વશિલાલ; નાયક ઈશ્વરલાલ; નાયક બકાભાઈ રફતલાલ; નાયક ભગિાનદાસ નાગરદાસ; નારણ; પટરેલ 
વચનતુ; પટરેલ ભાઈલાલ વત્રકરલાલ; પઠાણ રનોજ; પરરાર િરીશ; પરેનટર રનુ; બચુ (‘બાઘડો’); બચુ બંગાળી; 
બચુભાઈ કરેશિલાલ; બચુ િાઘા; બટકુ નંદલાલ; બલસારા યાકુબ; બળિંત (બી.ટી.); બાબુલાલ દરેસાઈ (બંડલ); 
બાબુ સુહરયો; બાિાજી જયરાજ; ભટ્ દીપક રિરેશભાઈ; ભાઈલાલ (‘ભડાકો’); ભાંડ નટિર; રનોજકુરાર 
અનિર; રિંરદ સાલરેભાઈ;  રિારાજ પોપટલાલ; રિારાજ રવણલાલ; રિરેતા િસરુખલાલ શંકરલાલ; રાસતર 
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ચંદ્રકાનત; રાસતર રરરેશ; વરસ્તી અવજત પરસોતિર; વરસ્તી અલાઉદ્ીન; વરસ્તી કાળુભાઈ અલાઉદ્ીન; વરસ્તી 
ધરરશી; રીર ગુલાબ; રીર નટિર; રીર ભીખુ; રીર રરરેશ; રુનશીજી; રોદી િાસુદરેિ; રોિન પ્રરેરજી; રોિનલાલ 
નાનાલાલ; રોિનવસંિ રાનવસંિ; રાિળ હદનરેશ; વશિલાલભાઈ; સોની દરેિજી; િરીદ અલારખા.

· િુદ્રણા નાટક સિાજ (મજ. સાબરકાંઠા)

નાયક અરુલખ નાથાલાલ; નાયક અરૃતલાલ નાથાલાલ; નાયક ઉગરચંદ રૂળચંદ; નાયક વગરધરલાલ 
જયશંકર (જ રેલા); નાયક વચરનલાલ રૂળચંદ; નાયક જુગલદાસ બરેચરદાસ; નાયક ડુગંરદાસ રારચંદ્ર; નાયક 
દયાશંકર રૂળચંદ; નાયક દલસુખ જયશંકર (જ રેલા); નાયક નિલરાર જયશંકર (જ રેલા); નાયક નાથાલાલ 
જયશંકર (જ રેલા); નાયક બાબુલાલ બરેચરદાસ; નાયક રૂળચંદ ભાઈચંદ; નાયક રોતીરાર જયશંકર (જ રેલા); 
નાયક રોતીરાર પૂંજીરાર; નાયક બળદરેિ રોતીરાર.

· મિજ્ય નાટક કંપની (પાંચોટ, મજ. િહેસાણા)

અરુણભાઈ; આચાય્મ બાલકૃષ્ણ અરૃતલાલ; કનુભાઈ કરસન; કરરૂદ્ીન; કુરરેશી રાજ રેશ; કૈલાસપુરી રદનપુરી; 
હક્રષ્નાલાલ શંકરલાલ; ચાપટ ચંદુલાલ; જોલી શવશકાનત િાસુદરેિ; જોશી પ્રદીપ; જોશી યશિંત રોિનલાલ; 
જોશી િહરલાલ કાશીરાર; ઠાકર િહરકૃષ્ણ હિંરતલાલ; દલપતભાઈ; દિરે રરણલાલ; દરેિીવસંિ ભુરાવસંિ; દરેિરેનદ્ર 
ધનસુખલાલ; ધીરુભાઈ નુરજીભાઈ; નથુરાર કાવળદાસ; નાથુદાન; નાયક અરૃતલાલ છગનલાલ; નાયક અરૃતલાલ 
જ રેઠાલાલ; નાયક અરૃતલાલ ભીખુભાઈ કવિ; નાયક અરૃતલાલ રિાશંકર; નાયક અરૃતલાલ રાધિલાલ; નાયક 
અરૃતલાલ રાસતર; નાયક અરૃતલાલ રરેિાશંકર; નાયક અરૃતલાલ િીરાલાલ; નાયક અરૃતલાલ િરેરચંદ; 
નાયક અરવિંદ અંબાલાલ; નાયક અરવિંદ ધનસુખ; નાયક અરવિંદ પ્રભાશંકર; નાયક અંબાલાલ રવણલાલ; 
નાયક અંબાલાલ સૂરજરાર; નાયક ઈશ્વરલાલ છબીલદાસ; નાયક ઉરરેદરાર િરજીિન; નાયક કાંવતલાલ; નાયક 
કાંવતલાલ અરૃતલાલ; નાયક કાંવતલાલ કાવળદાસ; નાયક કાંવતલાલ રાણરેકલાલ; નાયક કાંવતલાલ લીલાધર; 
નાયક કરેશિલાલ ગોપાળદાસ; નાયક ગંગારાર; નાયક ચંદુલાલ ખોડીદાસ; નાયક ચંદુલાલ નર્મદાશંકર; નાયક 
ચંદુલાલ રરેિાશંકર; નાયક ચંદ્રકાનત રૂળચંદ; નાયક વચરનલાલ પ્રાણસુખ; નાયક વચરનલાલ રાણરેકલાલ; નાયક 
વચરનલાલ રોતીરાર; નાયક વચરનલાલ રોિનલાલ; નાયક ચુનીલાલ ચરેલારાર; નાયક ચુનીલાલ િાથીરાર; 
નાયક છબીલદાસ નરોતિર; નાયક છબીલદાસ િરેરચંદ; નાયક જયશંકર ઈશ્વરલાલ; નાયક જયશંકર ચુનીલાલ; 
નાયક જયશંકર દલસુખ; નાયક જયશંકર નારણદાસ; નાયક જયશંકર ભગિાન; નાયક જયશંકર રાધિલાલ; 
નાયક જયંતીલાલ જયશંકર; નાયક જયંતીલાલ જ રેઠાલાલ; નાયક જ રેઠાલાલ રાયચંદ; નાયક જોઈતારાર દલસુખ; 
નાયક ડાહ્ાલાલ ચીરનલાલ; નાયક ડાહ્ાલાલ છોટાલાલ; નાયક ડાહ્ાલાલ રાસતર; નાયક ડાહ્ાલાલ રુધાલાલ; 
નાયક ડાહ્ાલાલ રૂળચંદ; નાયક ડાહ્ાલાલ રોિનલાલ; નાયક ડાહ્ાલાલ રાયચંદ; નાયક તુલસીદાસ જયશંકર; 
નાયક તુલસીદાસ વિઠ્લદાસ; નાયક વત્રકરલાલ રાનચંદ; નાયક વત્રકરલાલ િનરાળી; નાયક દયાશંકર લીલાધર; 
નાયક દયાશંકર સરેિકરાર; નાયક દયાશંકર િરજીિન; નાયક દલસુખ વત્રકરલાલ; નાયક દશરથ િીરચંદ; 
નાયક દરેિશંકર વત્રભુિન; નાયક દરેિશંકર પરસોતર; નાયક નરરે નદ્રકુરાર વશિલાલ; નાયક નરરેશચંદ્ર; નાયક 
નર્મદાશંકર પરસોતિર; નાયક નિનીત જગનિાથ; નાયક નાથાલાલ; નાયક નાથાલાલ અરથાલાલ; નાયક 
નાથાલાલ જ રેઠાલાલ; નાયક નાથાલાલ સાકળચંદ; નાયક નારણદાસ કાવળદાસ; નાયક નારણદાસ કરેશિલાલ; 
નાયક નારણદાસ રૂળચંદ; નાયક નારાયણ ઈશ્વરલાલ; નાયક નારાયણ િરેરચંદ; નાયક પરસોતિર કચરાભાઈ; 
નાયક પરસોતિર સૂરજરાર; નાયક પોપટલાલ અંબાલાલ; નાયક પ્રકાશ ચીરનલાલ; નાયક પ્રભાશંકર ભગિાન; 
નાયક પ્રભાશંકર લીલાધર; નાયક પ્રિલાદ વત્રકરલાલ; નાયક પ્રિલાદ ભોગીલાલ; નાયક પ્રિલાદ રવણલાલ; 
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નાયક પ્રિલાદ વિઠ્લદાસ; નાયક બચુભાઈ શાંવતલાલ; નાયક બળદરેિ ભાઈચંદ; નાયક બળદરેિ રૂગાલાલ; નાયક 
બાબુલાલ; નાયક બાબુલાલ ચુનીલાલ; નાયક બાબુલાલ દલસુખ; નાયક બાબુલાલ પ્રરેરચંદ; નાયક બાબુલાલ 
િનરાળી; નાયક ધનસુખ રાનચંદ; નાયક ધનરેશ્વર રોિનલાલ; નાયક ધીરજલાલ વત્રભુિન; નાયક નટિરલાલ 
નાગરેશ્વર; નાયક નટિરલાલ નારણદાસ; નાયક ભગિાનદાસ ઈશ્વરલાલ; નાયક ભોગીલાલ કરેશિલાલ; નાયક 
ભોગીલાલ ચુનીલાલ; નાયક ભોગીલાલ છબીલદાસ; નાયક ભોગીલાલ વત્રકરલાલ; નાયક ભોગીલાલ રોિનલાલ; 
નાયક રવણલાલ કસતુરચંદ; નાયક રવણલાલ ચુનીલાલ; નાયક રવણલાલ જ રેઠાલાલ; નાયક રવણલાલ દલસુખ; 
નાયક રવણલાલ નર્મદાશંકર; નાયક રનિરલાલ કરેશિલાલ; નાયક રનિરલાલ રતીલાલ; નાયક રનિરલાલ 
વશિલાલ; નાયક રફતલાલ રગનલાલ; નાયક રફતલાલ રવણલાલ; નાયક રજનીકાનત બાબુલાલ; નાયક રવતલાલ 
ગૌરીશંકર; નાયક રવતલાલ રરેિાશંકર; નાયક રવિશંકર ગણપતલાલ; નાયક રાજુભાઈ શાંવતલાલ; નાયક રારલાલ 
કાવળદાસ; નાયક રારલાલ નાનાલાલ; નાયક રારલાલ રોિનલાલ; નાયક રારલાલ લક્રીચંદ; નાયક રારલાલ 
શારળદાસ; નાયક રરેિાશંકર િનરાળી; નાયક રરેિાશંકર સૂરજરાર; નાયક િસંતલાલ રિાસુખલાલ; નાયક 
િસંતલાલ રોિનલાલ; નાયક િાડીલાલ રાનચંદ; નાયક િાડીલાલ લલુભાઈ; નાયક વિઠ્લદાસ લલુરાર; નાયક 
િીરચંદદાસ; નાયક િૃજલાલ રોિનલાલ; નાયક િૃજલાલ લીલાધર; નાયક શંભુલાલ રુધાલાલ; નાયક શાંવતલાલ; 
નાયક શાંવતલાલ કાવળદાસ; નાયક શાંવતલાલ રૂળચંદ; નાયક શાંવતલાલ રોિનલાલ; નાયક વશિલાલ નાનાલાલ; 
નાયક વશિલાલ પ્રાણસુખ; નાયક સારંતભાઈ િરજીિન; નાયક સુરનલાલ રવતલાલ; નાયક સૂરજરાર ઠાકરશી; 
નાયક સરેિંતીલાલ કરેશિલાલ; નાયક સોરનાથ પુરુષોતિર; નાયક સુરરેશ જીિણલાલ; નાયક સુરરેશ બાબુલાલ; નાયક 
િરગોિન છબીલદાસ; નાયક િરગોિન વત્રભુિન; નાયક િહરલાલ ઈશ્વરલાલ; નાયક િસરુખલાલ શંકરલાલ; 
નાસીરખાન; વનઝારઅલી; પટરેલ રનુભાઈ િીરાભાઈ; પટરેલ રરણલાલ; પાંચોહટયા રજનીકાનત વ્રજલાલ; પુરોહિત 
શવશકાંત િાસુદરેિ; પ્રકાશકુરાર; બબરૂભાઈ ખુશાલ; બાપુલાલ સધારાર; બાબલા વપનટ;ુ બાબુ ટી.; બારોટ અરવિંદ; 
બારોટ પુંજીરાર; ભોજક વગરજશંકર પ્રભાશંકર; ભોજક નગીનદાસ રોિનલાલ; રિરેતા અરવિંદ શંકરલાલ; 
રારિાડી પૂનરચંદ; રારિાડી રોિનલાલ બંસીલાલ; રારિાડી સતીષ રોિનલાલ; રીનરેશકુરાર નાનાલાલ; રીર 
ઇબ્ાિીર ભીખુભાઈ; રીર છોટભુાઈ હિંરતભાઈ; રીર પ્રભાત હિંરતલાલ; રીર બચુભાઈ લલુભાઈ; રીર રનિર 
ઇબ્ાિીર; રીર રિંરદ રુબારક; રીર રાજુભાઈ; રીર િલાભાઈ ભીખુભાઈ; રીર િલભભાઈ; રીર વિનોદભાઈ 
ભીખુભાઈ; રુનિો રરરેશભાઈ; યશિંત સાકળચંદ; યોગરેશ વચરનલાલ; રફીકખાન; રાજભાઈ ઇબ્ાિીર; રાજરાર; 
વયાસ બચુભાઈ િરજીિન; શાિ ભોગીલાલ; વશકારી વગરધર; િાડા દરેિરેનદ્રવસંિ ગુલાબવસંિ.

· સ્યાજીમિજ્ય નાટક સિાજ

દરબાર ભીરજી; નાયક અરૃતલાલ પ્રરેરચંદ; નાયક આણંદ િાડીલાલ; નાયક ગણપતલાલ કાવળદાસ; નાયક 
ગણપતલાલ નારાયણ; નાયક ગણપતલાલ રુધાલાલ; નાયક ગણપતલાલ િનરાળી; નાયક ગણપતલાલ િીરચંદ; 
નાયક ગણપતલાલ સધારાર; નાયક ગણપતલાલ િીરાલાલ; નાયક ગૌરીશંકર લલુભાઈ; નાયક છોટાલાલ; 
નાયક જગદીશ રાધિલાલ; નાયક જયસુખ ગંગારાર; નાયક જયસુખ વત્રકરલાલ; નાયક જયસુખ સધારાર; 
નાયક જયંવતલાલ રોતીરાર; નાયક જયંવતલાલ િરજીિન; નાયક ડાહ્ાલાલ ગંગારાર; નાયક વત્રભુિનદાસ 
િહરલાલ; નાયક હદનરેશકુરાર રુગાલાલ; નાયક પ્રભાશંકર રુધાલાલ; નાયક રનસુખલાલ ભોગીલાલ; નાયક 
રાધિલાલ ખરેરચંદ; નાયક રાધિલાલ પરસોતિર; નાયક રાધિલાલ રગનલાલ; નાયક રોિનલાલ િરજીિન; 
નાયક રરવણકલાલ વચરનલાલ; નાયક શારજીભાઈ પ્રરેરચંદ; નાયક વશિલાલ પ્રાણસુખ; રારિાડી જગનિાથ 
રૂળચંદ; રીર ધીરુભાઈ; રીર ભીખુ; રોરલો રોતીલાલ.

l
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અમભનેતાઓ – 4

· કટ દુલ્જભજી

િતન : જૂનાગઢ. દીનુભાઈ રિરેતાની શ્ી રનોરંજક નાટક સરાજ, રવણશંકર ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક 
નાટક કંપની, અનુપરાર કાનજીની શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળી, રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી િગરેરરે  
નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં િૈવિધયસભર રસનાં સ્તી-પાત્રો ભજિી ખયાવત પામયા. રંગરંચરે સ્તી-ભૂવરકા ભજિનાર 
કુશળ કલાકાર.

· કેરાિાલા સોરાબજી (જ. 1894; અ. 1977, િુંબઈ)

રણછોડભાઈ આરલીખાઉની સંસથા શ્ી સુંદરવિલાસ નાટક કંપનીથી શરૂઆત કરી. શ્ી દરેશી નાટક 
સરાજશાખારાં રહ્ા. પછી ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથા નયૂ આલફ્રેડરાં સોરાબજી ઓગરા પાસરે નાટ્યકલાની વિશરેષ તાલીર 
પામયા. રિરેરિાન નોવશરિાન સિદેયરની હરપન વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં રૂ. 80નો પગાર થયો; રિંરદ રારશાની 
ઇમપીહરયલ નાટક કંપનીરાં પગાર રૂ. 125 થયો; રૂસતર પૂનાિાલાની સંસથારાં પગાર રૂ. 450 થયો. કાિસજી 
ખટાઉની આલફ્રેડ, એવલફનસટન અનરે અંદાજ રે 1930રાં રાદન કંપનીરાં જોડાયા અનરે એરની અવભનયકલાનરે ખૂબ 
ખયાવત સાંપડી. નાટકો અનરે ચલવચત્રોરાં અવભનય આપયો તરેરજ હદગદશ્મન કયુું. ખયાતનાર અવભનરેત્રી પરેશનસ 
કપૂરનો પણ સિકાર રળો.

‘ઝિરી સાપ’ નાટક પરથી વચત્ર તૈયાર કયુું તયારરે  જિાંગીર રાદન શરેઠરે સોરાબજીનરે રાવસક પગાર રૂ. 
1750થી રોકયા. 1936રાં પોતાની રાવલકીની સટાર હફલર કંપની શરૂ કરી અનરે વચત્રોનું વનરા્મણ તથા હદગદશ્મન કયુું.

1940રાં શાિજિાં વથયરેહટ્રકલ કંપનીના ‘હિટલર’રાં હિટલરની ભૂવરકા કરી. રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મનું 
‘સો ટચનું સોનું’ નાટકનું 1962રાં હદગદશ્મન કયુું.; તરેના 1250થી અવધક પ્રયોગો થયા. હદનાઝ આટ્મ સરેનટરનાં 6 
નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું તથા તરેરાં અવભનય કયયો.

રૈસૂરના રિારાજએ ‘રિાભારત’ નાટકરાં એરનો ‘દુયયોધન’ના પાત્રનો અદભુત અવભનય જોઈ સોનાનો 
િાર, શાલ, જરો આપી તરેરનું સનરાન કયુું.

ઉદૂ્મ, હિંદી તથા ગુજરાતી રંગરંચના રશિૂર અવભનરેતા અનરે હદગદશ્મક િતા.

· ગઢિી કનુભાઈ

િતન : રોરબી, વજ. રાજકોટ. વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં નાટ્યકલાની તાલીર અનરે જણકારી રરેળિી. 
અરુણોદય નાટક સરાજરાં ભાગીદાર તરીકરે રહ્ા અનરે સંસથાનાં વિવિધ નાટકોરાં અવભનય આપયો. રાવલકીની 
નાટ્યસંસથા શ્ી પ્રિીણ નટકલા રંડળ શરૂ કરી. નાટ્યકાર પાસરે નિાં નાટકો પણ લખાવયાં. રંગરંચરે ‘ઘરેલાશા’, 
‘પાનરેતરનો રંગ’, ‘િાલો નારરેરી’, સારી સૂઝસરજ સાથરે હદગદશ્મન કયુું. સંસથાએ સારાવજક, ઐવતિાવસક તથા 
ધાવર્મક નાટકો ભજવયાં અનરે એરાં રુખય ભૂવરકા પણ ભજિી.

રુંબઈરાં વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં લોકસાહિતય પર આધાહરત નાટકોરાં યાદગાર અવભનય આપયો. 
રંગભૂવરની સાધનારાં જ તરેરનું જીિન પસાર થયું.
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· ગઢિી ચંડીદાન નારણદાન

અનુરૂપરાર કાનજીની શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળીરાં કારહકદથીનો પ્રારંભ કયયો; તયાં અવભનય અનરે 
સંગીતની પ્રાથવરક જણકારી રરેળિિાની તક રળી. સંસથાના નારાંહકત કલાકારોની કલાનો બારીકાઈથી અભયાસ 
કરી એરાંથી પ્રરેરણા લીધી. આ નાટ્યસંસથારાં દરરેક કલાકાર-કસબીનરે દૈવનક િરેતન આપિારાં આિતું િતું. 
નાટ્યરંડળીઓ બદલાતી રિી તરેર વિવિધ સ્તી-પાત્રોની ભજિણી દ્ારા એરની નાટ્યસૂઝનો વિકાસ થતો રહ્ો 
અનરે સ્તી-પાત્રોની એરની અવભનયકલા ખયાવત પારી.

એકિડુ ંશરીર, લંબગોળ રુખાકૃવત, આકષ્મક આંખો, સ્તીપાત્ર રાટરે યોગય રધુર અિાજ જ રેિી શારીહરક 
ખાવસયતોનરે કારણરે તરેઓ ખૂબ ખયાવત પામયા.

અનરેક નાટ્યસંસથાઓનરે તરેરની કફોડી િાલતરાં ઉદારતાથી રદદગાર બનયા અનરે ઘણા નિોહદત કલાકારોની 
ઉનિવતરાં પણ સિભાગી થયા િતા. નાટ્યક્ષરેત્રરેથી સિરેચછાએ વનિૃવતિ લીધી. થોડો સરય બૅંકરાં પટાિાળાની નોકરી 
કરી વનિૃતિ થયા. આજ રે પણ સ્તીપાત્રનરે અનુરૂપ અિાજ ધરાિનાર આ કલાકાર આજ રે (2002રાં) રોરબીરાં જીિન 
વિતાિી રહ્ા છરે.

· ગઢિી િીસાજી રિાજી

જુદી જુદી નાટ્યસંસથારાં અવભનયકલાની તાલીર લરેિાની તક રળી. વિવિધ નાટ્યલરેખકોનાં નાટકોરાં 
અનરેકવિધ ભૂવરકાઓ ભજિી. અવભનય કરતાં સંસથાના િિીિટરાં િધુ ચાિના િોિાથી, નાટ્યસંસથાઓરાં અનરેક 
િષયો સુધી વયિસથાપક તરીકરે ફરજ બજિી. એરનું સરગ્ જીિન નાટકની દુવનયારાં જ િીતયું. નાટ્યસંસથાઓના 
સફળ વયિસથાપક તરીકરે એરનું નાર જણીતું િતું.

· ગઢિી મશિલાલ

લિજી રયાશંકર ત્રિાડી (‘સુરદાસ’) અનરે દુલ્મભરાર જટાશંકર રાિળની શ્ી સૂરવિજય નાટક કંપનીરાં 
અવભનયનો આરંભ કયયો અનરે નાટ્યકલાની તાલીર પામયા. અિીં અંદાજ રે 8થી 9 િષ્મ રહ્ા. અલારખાં રીર, િાસર 
રીરની શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી, રવણશંકર ભટ્ની શ્ી પાવલતાણા, નભુભાઈ શરેઠ(પોરબંદર)ની શ્ી 
નિભારત નાટક કંપની, રોટા ત્રંબકની િાંકાનરેર કંપની અનરે િજુભાઈ િડોદહરયાની શ્ી તરુણહિંદ નાટક સરાજ 
જ રેિી વિવિધ સંસથાઓરાં એરનું ઉતિરોતિર ઘડતર થતું રહ્ું.

તરેરણરે શ્ી અરુણોદય નાટક સરાજ શરૂ કરી; ભાગીદારો કનુભાઈ ગઢિી તથા રિરેરાન બરેલીર િતા. સંસથા 
રાજપીપળારાં િતી તયારરે  રિરેરાન બરેલીર ભાગીદારીરાંથી છૂટા થયા અનરે િરેરુ ગઢિી ભાગીદાર બનયા. સંસથા 
રુંબઈ ગઈ. ‘વશિ-પાિ્મતી’, ‘રાણકદરેિી’ અનરે ‘રાજ ભરથરી’ નાટકો રુંબઈના નાટ્યજગતરાં નારના પામયાં. 
અંદાજ રે એક િષ્મ રુંબઈરાં રહ્ા. અિીં ‘વશિ-પાિ્મતી’રાં વશિનું પાત્ર ભજવયું. પાિ્મતીની ભૂવરકા િરેરુ ગઢિીએ 
કરી િતી. આ નાટકરાં ‘શંકર-પાિ્મતી’નો લાંબા સરય સુધી ચાલતો નાચ રંગરંચ પર રુખય આકષ્મણ બની રહ્ો. 
રુંબઈના તખતા પર િરેરુ ગઢિીની સ્તી-ભૂવરકા લોકભોગય બની.

1975રાં રાવલકીની સંસથા શ્ી નટરાજ કલારંહદર શરૂ કરી. િસનજી ભાણજીના ડિરેલારાં ગંગાના નાકરે 
અંજર(કચછ)રાં ‘શરેણી વિજણંદ’ નાટકના એકધારા 101 પ્રયોગ ભજિાયા; તરેરાં વિજણંદની ભૂવરકા વશિલાલ 
ગઢિી અનરે શરેણીની ભૂવરકા જયાકુરારી(પાછળથી રીનાક્ષીના નારથી પ્રવસધિ થયાં)એ ભજિી િતી. આ સંસથા 
અંદાજ રે 6થી 7 િષ્મ ચલાિી. રાવલકીની અનય સંસથા શ્ી શવકત કલારંડળ શરૂ કરી, જ રે 8થી 9 િષ્મ ચલાિી. 
રંગરંચના ખયાતનાર લરેખક-કલાકાર-હદગદશ્મક િરેરુભાઈ રવણશંકર ભટ્ સાથરે ભાગીદારીરાં શ્ી રારવિજય નાટક 
સરાજ શરૂ કરી અનરે તરે અંદાજ રે 6થી 7 િષ્મ ચલાિી.
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સૂરવિજય સંસથા હદલિીરાં નાટકો ભજિી રિી િતી તયારરે  ઉદૂ્મ રંગરંચના ખયાતનાર કલાકાર રાસતર 
વનસાર વશિલાલ ગઢિીની ગાયકી સાંભળીનરે ખૂબ પ્રસનિ થયા અનરે તરેરનરે ઉદૂ્મ રંગરંચ પર આિિા આરંત્રણ 
આપયું.

વશિલાલભાઈની ‘શ્ીરતી રંજરી’ (હિંદી) નાટકરાં રંજરીની ભૂવરકા િખણાઈ િતી.

અક્ષરજ્ાન નહિિત્. પરંતુ સદૈિ સાધના સાથરે આતરસૂઝથી પરભાષી હિંદી નાટક ‘શ્ીરતી રંજરી’રાં 
‘રંજરી’ તરીકરે રશિૂર બનયા.

જીિનના 7 દસકા રંગરંચ પર વયતીત કરનાર અનરે સતરેજ યાદશવકત ધરાિનાર આ કલાકાર નાટ્યકલાનું 
ગિન જ્ાન ધરાિરે છરે. 80 િષ્મની િયરે (2002) પણ નાની નાટક કંપનીઓરાં ભાિભરી ભૂવરકા ભજિી રહ્ા છરે.

· ગઢિી હેિુ (જ. 1929; અ. 1965)

િરેરુ ગઢિી

િજુભાઈ િડોદહરયાની શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ રે જરનગરરાં ભજિરેલા 
દારુ સાંગાણીના ‘રાણકદરેિી’ નાટકરાં રાણકદરેિીની ભૂવરકા ભાિિાિી 
રીતરે ભજિી. નાટકની િરીફાઈ રાટરે સારરે આિરેલા વથયરેટરરાં રજૂ કરાયરેલ 
‘રાણકદરેિી’ વચત્ર આિકની દૃવટિએ વનષ્ફળ ગયું, નાટકના સળંગ 65 પ્રયોગો 
થયા. ‘રાણકદરેિી’ નાટકની ખયાવત રુંબઈ સુધી પિોંચી અનરે ‘રાણકદરેિી’ 
વચત્રની રુખય અવભનરેત્રી તથા અનય અગ્ણી કલાકાર-કસબીઓએ જરનગર 
આિી રાણકદરેિી નાટક વનિાળી ધનયિાદ આપયા. ‘રાણકદરેિી’ નાટકથી 
સંસથાનરે યશ તથા ધન રળાં.

શ્ી અરુણોદય નાટક સરાજ, શ્ી શવકતપ્રભાિ કલારંહદર, શ્ી તરુણ હિંદ 
નાટક સરાજરાં એરણરે ભજિરેલાં સ્તીપાત્રો એટલરે કરે ‘રાજયોગી ભતૃ્મિહર’રાં 
વપંગળા, ‘વશિ-પાિ્મતી’રાં પાિ્મતી, ‘રાણકદરેિી’રાં રાણકદરેિી, ‘નરેતાજી સુભાષ 
બોઝ’રાં કૅપટન લક્રી, ‘રા’નિઘણ’રાં ઝાસલ, ‘શરેઠ સગાળશા’રાં ચંપાિતી, 

‘પૃથિીરાજ ચૌિાણ’રાં સંયુકતા, ‘રા’રાંડવલક’રાં રીનળ, ‘સમ્ાટ િષ્મ’રાં કારાક્ષી, ‘ગરીબ કનયા’રાં લક્રી, 
‘િસંતકુરાર’રાં જયોતસના, ‘સૂરજની સાખરે’રાં આલણદરે, ‘એક અબળા’રાં વનરંજના, ‘લિકુશ’રાં સીતા, ‘સતી 
તોરલ’રાં તોરલ તથા ‘નળદરયંતી’રાં દરયંતી તરીકરેનો અવભનય યાદગાર નીિડ્ો.

િતન : ઢાકવણયા (સૌરાટિ ્ર). પૃથુદાન ગઢિીની પુત્રી િહરબા સાથરે તરેરનાં લગ્ન થયાં. નાટ્યક્ષરેત્રરે શરૂઆત 
પ્રથર બાળનટ તરીકરે કરી અનરે બાળકૃષ્ણની ભૂવરકા ભજિી. અરુણોદય નાટક સરાજ રાજપીપળારાં િતી તયારરે  
આ સંસથારાં ભાગીદાર થયા. અનય ભાગીદારો તરીકરે વશિલાલ ગઢિી (રોરબી) અનરે કનુભાઈ ગઢિી (રોરબી) 
િતા. આ સસથારાં અંદાજ રે 8થી 10 િષ્મ રહ્ા. સંસથા રુંબઈ ગઈ. ‘વશિ-પાિ્મતી’રાં પાિ્મતી તથા ‘ભરથરી’રાં 
વપંગળા તરીકરે અનુપર અવભનય આપયો. બંનરે નાટકો રુંબઈરાં ખૂબ જ લોકવપ્રય થયાં. સંસથા અંદાજ રે એક િષ્મ 
રુંબઈરાં રિી. તયારબાદ તરેઓ એફ. આર. ઈરાનીની નાટ્યસંસથારાં થોડો સરય રહ્ા.

શ્ી શવકત પ્રભાિ કલારંહદર સંસથારાં જોડાયા. સંસથા પોરબંદર પાસરેના ગારરાં િતી તયારરે  રાજકોટ 
આકાશિાણીનો રુખય અવધકારી િગ્મ રાત્રરે નાટક જોિા આવયો િતો અનરે નાટકરાં િરેરુ ગઢિીની કણ્મરધુર ગાયકી 
સાંભળી ખુશ થયો અનરે રાજકોટ આકાશિાણી પર ગાયક-કલાકાર તરીકરે તરેરનરે વનરણૂક આપી. આ સંસથાના 
બીજ કલાકાર રિંરદ િુસરેન રીરનરે પણ આકાશિાણી રાજકોટરાં ગાયક તરીકરે સથાન રળું.
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આકાશિાણી પરથી એરનો રધુર અિાજ ગુંજતો રહ્ો. િજરોની રાનિરરેદનીનરે રણકતા કંઠની બુલંદીથી 
ડોલાિનાર આ કલાકારનું 1965રાં અિસાન થયું. ગુજરાતના લોકગીતની ગાયકીના ક્ષરેત્રરે એક રોટી ખોટ પડી.

·ગોંડમલ્યા િનસુખલાલ (`ઉસતાદ’) (જ. 19 િેબ્ુઆરી 1919)

અંગ્રેજી 4 ધોરણ સુધી અભયાસ કયયો. 1942રાં ચીરનલાલ ભોજકની શ્ી ચરેતન નાટક સરાજરાં સંગીત 
વિભાગરાં જોડાયા. રોિનકાકાની શ્ી રનિર નટકલા રંહદર, રયાશંકર રાસતરની શ્ી સોિર નાટક સરાજ, 
ગુણિંત જોશીની શ્ી ઉદય નાટક સરાજ, ચંદ્રિાસ ઝિરેરીની શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ, વ્રજલાલભાઈ 
પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપની તથા બળદરેિપ્રસાદ િીરાલાલ નાયકની શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજ 
અનરે અનય સંસથાઓરાં કારગીરી બજિી.

પોતાની રાવલકીની સંસથા શ્ી બળિંત કલારંહદર શરૂ કરી અનરે ધાવર્મક, સારાવજક, ઐવતિાવસક તથા 
લોકસાહિતયવિષયક નાટકો ભજિીનરે અંદાજ રે 40 િષ્મ સુધી સંસથા ચલાિી.

ગણદરેિીરાં અવભનરેત્રી કૃષ્ણાકુરારી સાથરે લગ્નથી જોડાયા. જીિનના અનરેક અિરોધ છતાં સંગીત-સાધનારાં 
જ સદા રસત રહ્ા.

જીિનનાં 82 િષ્મ પસાર કરી ચૂકરેલા રંગરંચના ઉસતાદ ગોંડલરાં રંગભૂવરના ભૂતકાળનરે યાદ કરી જીિી 
રહ્ા છરે (2002). એરની પુત્રી પણ આશાસપદ અવભનરેત્રી છરે.

· જોધપુરી ઇશાક િોહંિદ

િતન : જોધપુર. ઉદૂ્મ રંગરંચથી પ્રારંભ કયયો અનરે નાટ્યકલાની તાલીર પામયા. ઉદૂ્મ નાટકો ભજિતી 
નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં અવભનય કરિાની સાથોસાથ સંગીતની પણ સાધના કરી. તયારબાદ ગુજરાતરાં 
નાટકો ભજિતી નાટ્યસંસથારાં આવયા. પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા કરલ કલા કંપની શરૂ કરી. ઉદૂ્મ રંગરંચની 
અવભનરેત્રી શરીરબાનુ સાથરે લગ્ન કયાું. પોતાની રાવલકીની સંસથારાં પાત્રો ભજવયાં અનરે િારરોવનયર-િાદક તરીકરે 
પણ ફરજ બજિી. પોતાની એ સંસથા અંદાજ રે 20 િષ્મ સુધી ચલાિી અનરે ગુજરાત સૌરાટિ ્રરાં નાટકો ભજવયાં. 
‘શ્ીરતી રંજરી’ (હિંદી), ઉદૂ્મ નાટકો ‘શીરી ફરિાદ’, ‘લયલા રજનૂ’ િગરેરરે  નાટક ભજિી લોકવપ્રયતા પ્રાપ્ત 
કરી. રાવલકીની સંસથા બંધ થયા પછી ઉંરરનરે લીધરે રાજસથાનરાં િાલ (2002) વનિૃતિ જીિન વિતાિી રહ્ા છરે.

· જોશી ગુણિંત પ્રભાશંકર

બાલયકાળથી જ રંગરંચનું આકષ્મણ િતું. નાટ્યવિષયક તાલીર રરેળિી વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં પાત્રો 
ભજવયાં, અનરે એ રીતરે તરેરની અવભનય-કારહકદથીનું ઘડતર થયું. પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા શ્ી ઉદય નાટક 
સરાજ શરૂ કરી. કવિ કાંવતલાલ રિરેતાનાં નિાં નાટકો વિશરેષ સંખયારાં રજૂ કયાું. ગુજરાત તરેરજ સૌરાટિ ્રરાં 
ગુજરાતી-ઉદૂ્મ નાટકો ભજવયાં અનરે વયાપક લોકચાિના પામયા. પોતાની સંસથા અંદાજ રે 10 િષ્મ ચલાિી. એરની 
સંસથા િાઘોહડયારાં નાટકો ભજિી રિી િતી તયારરે  એરનું અિસાન થયું.

· જોશી ચીિનલાલ ભીખાલાલ (ઉપનાિ, કમિ ’િનસિી’ પ્રાંમતજિાળા) (જ. 1904, પ્રાંમતજ; અ. 3 જુલાઈ 
1969, એકાદર, એહિદનગર, િહારાષ્ ્ર)

િતન : પ્રાંવતજ, વજ. સાબરકાંઠા. જ્ાવતએ બ્ાહ્મણ. શૈશિકાળથી જ રંગભૂવર પ્રતયરે અનિદ આકષ્મણ. જ રેથી 
િધુ અભયાસ કરી શકયા નહિ.

શ્ી સરસિતી વિજય સંગીત સરાજ રે કરાંચીરાં ‘તોફાની તલિાર’ અનરે એિરદઅલી ‘સાકી’એ રુંબઈ 
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વિકટોહરયા વથયરેટરરાં રજૂ કરરેલ નાટક ‘રુવસલર વચતાર’રાં ગફુરની ભૂવરકા કરી અનરે એર. જ રે. એર. પ્રોડકશનરે 
કવિ ‘રનસિી’વલવખત ‘ચૂંદડી’ નાટક 5 જનયુઆરી 1967ના રોજ રુંબઈરાં એરના સનરાન પ્રસંગરે ભજવયું, એરાં 
દીકરીના બાપની ભાિિાિી ભૂવરકા ભજિી.

નાટ્યલરેખક કરતાં તરેઓ ગીતલરેખક તરીકરે વિશરેષ પ્રવસવધિ પામયા અનરે અનરેક યાદગાર ગીતોની રચના કરી 
યશસિી કારહકદથીનું વનરા્મણ કયુું. લગભગ અડધી સદી સુધી રંગરંચની અવિરત સરેિા કરી. અનરેક નાટ્યલરેખકોનાં 
નાટકરાં ગીતોની રચના કરી. ચલવચત્રક્ષરેત્રરે પણ કથા, સંિાદ, ગીતો રચયાં િતાં.

· જોશી િનહરલાલ તુળજાશંકર (જ. 16 િાચ્જ 1926)

શૈશિકાળરાં જ વપતાનું અિસાન થયું. 29 જૂન 1934ના રોજ વનશાળ છોડી. શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 
સરાજથી કારહકદથીનો પ્રારંભ કયયો. શ્ી સૂય્મપ્રકાશ નાટક કંપની, શ્ી હિંદ નાટક સંઘ, સાબરકાંઠાની ભારત નાટક 
કંપની, સોિર નાટક સરાજ, ભીરભાઈ શરેઠની નિજીિન નાટક સરાજ તથા દુલ્મભજી પ્રરેરજીની રનિર સંસથારાં 
કારગીરી બજિી. પગાર રૂ. 150 થયો. તરેરવસંિ ઉદરેશીની નિયુગ નાટક સરાજ અંદાજ રે 1945રાં કચછરાં શરૂ 
થઈ એરાં જોડાયા અનરે પગાર રૂ. 101. તયાં દરેશદ્રોિી ‘અંબાવલકા’નું પાત્ર ભજિી રહ્ા િતા તયારરે  પ્રરેક્ષકગૃિરાંથી 
રિંરદ નારના પ્રરેક્ષકરે ઉશકરેરાટરાં આિી છરીનો છૂટો ઘા કયયો, પણ સદભાગયરે તરેઓ બચી ગયા.

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં પાત્રો ભજિી અનુભિ લીધો. 26 જુલાઈ, 1959ના રોજ રાવલકીની શ્ી રનિર 
નટકલા રંડળ સૌરાટિ ્રના ઢાક ગારરે શરૂ કરી.

1960રાં દારનગર(વજ. અરરરેલી)રાં િહરભાઈ પટરેલનું નિું નાટક ‘રાંગડાિાળો’ િીજળી િગરના રંગરંચરે 
ભજવયું અનરે તરેના સળંગ 100 પ્રયોગો થયા. એરાં રુખય નાયક રાંગડાિાળાની ભૂવરકા ભજિી. સાિરકંુડલારાં 
આ નાટકના સળંગ 51 પ્રયોગો થયા. જરનગરરાં ત્રણ દરિાજ પાસરે લુિારની િાડીરાં રધુસૂદન આચાય્મનું 
અગાઉનું નાટક ‘રંગલરૂવત્મ’ (િરેશયા કરે િિુ) ભજવયું અનરે તરેના સળંગ 111 પ્રયોગો થયા; જયારરે  ‘િિુ ગરતી નથી’ 
નાટક સળંગ 101 પ્રયોગ સુધી ભજિાયું.

એરની સંસથાએ ધાવર્મક, ઐવતિાવસક, સારાવજક અનરે લોકસાહિતયની કથાઓ પર આધાહરત નાટકો 
ભજવયાં િતાં.

રનિરલાલ જોશીએ નાટકોરાં રુખયતિરે રુખય નાયકનું પાત્ર ભજવયું િતું. પ્રથર લગ્ન સુભદ્રા સાથરે અનરે 
બીજુ ંલગ્ન પ્રરેરીલા સાથરે કયુું. પ્રરેરીલા પણ ઘડાયરેલી અવભનરેત્રી છરે.

એરની 6 દાયકાની કલાયાત્રારાં અનરેક િખત આરોિ-અિરોિ આવયા. નિા કલાકારોનરે નાટ્યકલાક્ષરેત્રરે 
તાલીર આપી. રાવલકીની સંસથા દ્ારા સંરક્ષણ ફંડ, સરાજસરેિા, કુદરતી આફત, ધાવર્મક કાયયો િગરેરરેરાં ફાળો આપયો 
િતો. ગુજરાત, સૌરાટિ ્રરાં નાટકો ભજવયાં િતાં. ‘રાંગડાિાળો’, ‘અરર બવલદાન’, ‘પડી પટોળરે ભાત’, ‘સોળિલુ 
સોનું’, ‘નિું-જૂનું’ જ રેિાં નાટકો રજૂ કયાું િતાં. 1985રાં પોતાની સંસથા બંધ થઈ; 26 િષ્મ તરે નાટ્યસંસથા ચલાિી.

નાટ્યતખતાનું સારંુ જ્ાન ધરાિતા રનિરલાલનરે હૃદયરોગના બરે િુરલા આિી ગયા છરે. રંગભૂવરની સુખદ-
દુ:ખદ સરૃવતઓનરે યાદ કરતાં અતયારરે  (2002) રિારાટિ ્રના થાણા વજલારાં 76 િષ્મની િયરે વનિૃતિ જીિન વિતાિી 
રહ્ા છરે.

· ઠક્કર ચૂનીલાલ ભાણજી

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓના રંગરંચરે અનરેક નાટકોરાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. રંગરંચરે કરુણ રસના દૃશયરાં ‘રા’ની 
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ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિી પ્રરેક્ષકોનરે રડાિી શકતા. તરેઓ પાત્ર ભજિી રહ્ા િતા તયારરે  જ એરની બંનરે 
આંખોની દૃવટિ ચાલી ગઈ. રોરબી પાસરે ટકંારા ગારરાં અંધતિિાળંુ જીિન વિતાિીનરે અિસાન પામયા.

· ઠક્કર િોહન

વિવિધ નાટ્યરંડળીઓએ ભજિરેલાં અનરેક નાટકોરાં જુદી જુદી ભૂવરકા ભજિી સારી ખયાવત પામયા. શ્ી 
દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે નાની નાટ્યસંસથાઓરાં હદગદશ્મનની જિાબદારી પણ સિીકારી. રજબૂત 
શારીહરક બાંધો, પ્રભાિશાળી ચિરેરો, વિશાળ કપાળ, રોટી આંખો, રણકારભયયો અિાજ જ રેિી વિશરેષતાઓનરે 
કારણરે નાટકોરાં વિશરેષ સફળતા રળી િતી. 1979રાં ગુજરાતી રંગભૂવર સિા શતાબદી પ્રસંગરે ગુજરાત રાજય 
તરફથી એરનું બિુરાન કરિારાં આવયું િતું. સરસત જીિન રંગરંચ પર જ પસાર કયુું િતું.

· મત્રિેદી કુિુદચંદ્ર ભિાનીશંકર

િતન : રોરબી. એરના િડીલ બંધુ બચુભાઈ રંગભૂવરના કલાકાર િતા તરેથી તરેરની સાથરે નાટ્યસંસથાઓરાં 
જોડાયા. શ્ી વિજય નાટક કંપની, શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં અવભનય 
કયયો. પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા શરૂ કરી તરેરજ નાટકો પણ લખયાં. છરેલાં કરેટલાંક િષયોથી રોગગ્સતતાનરે 
કારણરે વનિૃતિ જીિન ગાળરે છરે.

· મત્રિેદી બચુભાઈ ભિાનીશંકર (`નાદાર’)

િતન : રોરબી. ગુજરાતી રંગભૂવરની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં કારગીરી બજિી. રાજકરલ કલા રંહદરરે  
પોરબંદરરાં પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનું અગાઉનું નાટક ‘સંપવતિ રાટરે’ રજૂ કયુું, એરાં નાદાર શરેઠનું પાત્ર િાસતિલક્ષી 
અવભનયથી ભજિીનરે ખયાવત રરેળિી તરેથી બચુ વત્રિરેદીનરે બદલરે તરેઓ બચુ ‘નાદાર’ નારથી ઓળખાતા થયા. 
શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા. અિા્મચીન રંગભૂવર પર પણ નાટકોરાં ભૂવરકા ભજિી. દૂરદશ્મનની વિવિધ 
શ્રેણીઓરાં પણ અવભનય કયયો િતો.

· દિે િહેન્દ્ર

િતન : રોરબી, વજ. રાજકોટ. અભયાસ બી.એ. તથા હિનદીરાં કોવિદ. ખાસ કરીનરે વચત્રકલા પ્રતયરે 
બાલયકાળથી જ અવત ચાિના િતી. અિા્મચીન રંગભૂવર પર અવભનયની કારહકદથી શરૂ કરી. નાટ્યકલા પ્રતયરે ખૂબ 
લગાિ િોિાથી 1965રાં નાટ્યકલા સંગ્િસથાન શરૂ કયુું. એરના બરે પુત્રો િષ્મિધ્મન દિરે કયુરરેટર તથા દપ્મણ દિરે 
સંચાલન કરી રહ્ા છરે. નાટકોનું લરેખન પણ કયુું. અિા્મચીન રંગભૂવર પર ભજિાતાં નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું તરેરજ 
એરાં રુખય ભૂવરકા ભજિી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચની સંસથાઓ શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર તથા બચુ િાઘાની અનરે અનય નાટ્યસંસથાનાં 
નાટકોરાં અવભનય આપયો. ચલવચત્રક્ષરેત્રરે સિહદગદશ્મક તરીકરે પણ ફરજ બજિી.

· દાણી પ્રકાશ

એરની બાલયાિસથા રંગભૂવર પર વયતીત થઈ. આથી નાટ્યકલાની તાલીર રળી રિી. રાતા રંગભૂવરનાં 
અવભનરેત્રી િતાં. વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં અનરેક પાત્રો ભજવયાં. અવભનયની સાથોસાથ નાટકો લખયાં 
અનરે હદગદશ્મન પણ કયુું. િીસનગર(ઉ.ગુ.)રાં એરનું લખરેલું નાટક ‘િિુએ િધારી આબરૂ’ સળંગ 100 પ્રયોગ 
સુધી ભજિાયું િતું.  રંગરંચના આ કુશળ કલાકાર સંિાદો બોલિાની આગિી િથોટી ધરાિરે છરે. અવભનરેત્રી શીલા 
રાજસથાની સાથરે પ્રરેરલગ્નથી જોડાયા.
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· નટિરલાલ (`ચાલદી’)

રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં અવભનયની તાલીર પામયા. િાસયરવસક 
પાત્રોરાં ઉરદા અવભનય આપી નારના પામયા. રનિરલાલ જોશીની શ્ી રનિર નટકલા રંડળ અનરે શ્ી કીવત્મ 
કલાકરેનદ્ર સંસથાઓરાં હદગદશ્મનની જિાબદારી પણ સંભાળી અનરે કરેટલાંક નિાં નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું. ઘણા 
નિોહદત કલાકારોનરે અવભનયની તાલીર આપી. જીિનની અડધી સદી ઉપરાંતનો સરયગાળો નાટ્યક્ષરેત્રરે વિતાવયો. 
પ્રિસન વિભાગના અનોખા અવભનયથી ‘ચાલથી’ તરીકરે પ્રવસવધિ પામયા.

· ના્યક અિ્તલાલ હીરાલાલ

િતન : જદર, તા. હિંરતનગર, વજ. સાબરકાંઠા. સાબરકાંઠાની ભારત નાટક કંપનીથી કારહકદથીનો પ્રારંભ 
કયયો. નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યકલાનો િારસો સિજ િતો. વપતા ભારત નાટક કંપનીરાં ભાગીદાર િતા. 
તયાં તરેરના નાટ્યસંસકારોનો વિકાસ થયો. ભારત નાટક કંપનીરાં અનરેક નાટ્યલરેખકોનાં વિવિધ નાટકોરાં જુદી 
જુદી ભૂવરકાઓ ભજિી. આ સંસથારાં તરેરની અનરે બિરેચર (‘સરયૂ’)ની અવભનય-બરેલડી લોકવપ્રય િતી અનરે 
નાટ્યજગતરાં આકષ્મણ જરાવયું િતું. ઘણાં િષયો આ સંસથારાં અવભનય આપયો. શ્ી વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ) 
અનરે અનય સંસથાઓરાં પણ ભૂવરકા ભજિી.

· ના્યક આનંદરાિ હરજીિનદાસ

િતન : જદર, તા. હિંરતનગર, વજ. સાબરકાંઠા. કરેશિલાલ ખુશાલદાસ નાયકની શ્ી રરાકાનત નાટક 
સરાજ રે ‘કૃષ્ણ-સુદારા’ નાટક રજૂ કયુું, એરાં ‘સુદારા’ના પાત્રરાં તરેરણરે પોતાની લાક્ષવણક અવભનયકુશળતા 
દાખિી ખયાવત રરેળિી િતી.

· ના્યક કાંમતલાલ મગરધર (`ગુજરાતનું બુલબુલ’)

જનર અંદાજ રે 1916, િતન : લાખિડ. વજ. રિરેસાણા. વપતા વગરધર રંગરંચના કલાકાર અનરે વચત્રકાર 
િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકારો તો સિજ રીતરે ઊતરી આવયા િતા. રોટા ભાઈ ખોડીદાસ કલાકાર િતા. અલપ 
અક્ષરજ્ાન રરેળિીનરે સૌપ્રથર ભિાઈ રંડળીરાં થોડો સરય રહ્ા પછી છોટ ુ ‘તોરલ’ અનરે લક્રીશંકર દાદાની 
સંસથારાં તથા જટાશંકર ‘તોફાન’ની નયૂ રૉયલ નાટક રંડળીરાં જોડાયા. આ સંસથાઓરાં થોડો સરય રહ્ા પછી 
દયાશંકર ‘ઉસતાદ’ અનરે લીલાધર ‘ભાથી’ની શ્ી ભૈરિ વિજય નાટક કંપની, નાનાલાલ અરથાલાલ નાયકની શ્ી 
પ્રતાપ નાટક સરાજ, િજુભાઈ િડોદહરયાની શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ અનરે દુલ્મભજી પ્રરેરજીની શ્ી રનિર 
નાટક સરાજરાં અવભનય કયયો. આ નાટ્યસંસથાઓએ ભજિરેલાં અનરેક નાટકોરાં સ્તી-પાત્રની ભૂવરકા ભજિી અનરે 
નારના પામયા.

શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજરાં ‘િડીલોના િાંકરે’રાં ‘સરતા’ની ભૂવરકારાં પ્રશંસા પામયા. વ્રજલાલભાઈ 
પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં જોડાયા. નાટકોનાં િલકદાર ગીતોરાં અનરેક િનસ રૉર રરેળવયા િતા. 
‘સતી તોરલ’રાં શરેઠાણી, ‘એક અબળા’રાં ગજરા, ‘ભાથી લૂંટરેરા’રાં રાધા, ‘સુખી કરે દુ:ખી’રાં વનરંજના, ‘સમ્ાટ 
િષ્મ’રાં તિાયફ, ઉદૂ્મ નાટક ‘લયલા રજનૂ’રાં ફઈરન િગરેરરે  વિવિધ સ્તી-પાત્રોરાં કુશળતાપૂિ્મક અવભનય આપયો 
અનરે ‘ગુજરાતનું બુલબુલ’ વબરુદ પામયા. એરની અનરે એરના ભાઈ ખોડીદાસની લોકવપ્રય અવભનય-બરેલડી િતી. 
એરની યાદદાસત ખૂબ જ સતરેજ િતી. એ જરાનારાં અંદાજ રે 75 જ રેટલાં નાટકો કંઠસથ િતાં.

અનરેક યાદગાર સ્તી-ભૂવરકાઓરાં ઉતકૃટિ અવભનય બદલ રાન-ચાંદ રરેળવયાં િતાં.

1953રાં રાત્ર 37 િયની િયરે કલાકારનું અિસાન થયું.
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· ના્યક કામન્તલાલ મિઠ્ઠલદાસ (જ. અંદાજ ે1925; અ. નિેમબર 2002)

અભયાસ ગુજરાતી 2 ધોરણ. 12 િષ્મની િયરે 1937રાં શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજરાં જોડાયા. પગાર 
રૂ. 5; તરેરાં નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર રરેળિી. િીજળી િગરના નાટ્યરંચ પર પણ ભૂવરકાઓ ભજિી. ખટાઉ 
આલફ્રેડ, તરુણ હિંદ નાટક સરાજ, જયહિંદ કલારંહદર જ રેિી નાટ્યસંસથાઓનાં વિવિધ નાટકોરાં જુદાં જુદાં 
પાત્રોરાં અવભનય આપયો. 1947રાં રાવસક પગાર રૂ. 131 થયો.

અવભનયકલાનું જ્ાન પ્રાપ્ત કયા્મ પછી યુિાનીરાં કૈંક કરી જિાની તીવ્ર તરનિા િતી; તરેથી શ્ી લક્રી 
નાટ્યકલા રંહદર ભાગીદારીરાં અંદાજ રે 1950 આસપાસ શરૂ કરી, જ રે અંદાજ રે 1988રાં બંધ થઈ.

અંદાજ રે 40 િષ્મ સુધી આ નાટ્યસંસથાએ રિદ્ અંશરે સૂરત વજલાનાં વિવિધ ગારોરાં નાટકો રજૂ કરી 
લોકવપ્રયતા રરેળિી. ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી દ્ારા યોવજત નાટ્ય સપધા્મરાં અંબાલાલ 
પંહડતવલવખત ‘પરણી કરે કંુિારી’ (1972), ‘ટોચરયા્મદા’ (1973), ‘પારસની પરીક્ષા’ (1974), ‘નાણાંકોથળી 
સાિધાન’ (1981) એ 4 નાટકોએ પ્રથર સથાન રરેળવયું.

એરની લોકવપ્રય ભૂવરકાઓ ‘અનોખી પૂજ’રાં વિલાવસની, ‘કંુિરબાઈનું રારરેરંુ’રાં રાનબા, ‘િીરપસલી’રાં 
રાલી, ‘ભીષ્રપ્રવતજ્ા’રાં અંબાવલકા, ‘સંસારશોભા’રાં શોભના, ‘જુિાનીનાં ઝરેર’રાં િહરિર, ‘પરણી કરે કંુિારી’રાં 
કવિ બાદલ, ‘સદરેિંત સાિળીંગા’રાં દરેિજી કાવણયો; િાસયરસનાં પાત્રો ભજિી ‘કાવનત કૉવરક’ અનરે ખરેડા વજલારાં 
સ્તી-પાત્રોરાં ‘ચરોતરની ચૉકલરેટ’ના નારથી નારના પામયા.

પ્રિલાદ નાયક, સુરન નાયક, સુરૈયાબાનુ (જોધપુર), અલકા શાિ િગરેરરે  કલાકારોનરે તાલીર આપી તૈયાર 
કયા્મ.

એરની નાટ્યસંસથા દ્ારા સારાવજક, ધાવર્મક, રાટિ ્રીય કાયયો રાટરે ફાળો આપયો છરે.

તરેરના ઘડતરરાં ચંદુલાલ ડી. નાયક, રવતલાલ ર. નાયક અનરે વત્રભુિનદાસ નાયકનો ફાળો છરે. નાટ્યકલાના 
એરના ગુરુ અંબાલાલ િીરચંદ નાયક િતા.

વજદંગીની અધથી સદી નાટ્યતખતા પર વિતાિી અનરે એ દરવરયાન રાન, ચાંદ તથા પ્રરાણપત્રો પણ રરેળવયાં.

· ના્યક ખોડીદાસ મગરધર (જ. અંદાજ ે1910; અ. –)

* એરાં શું ? તનરન 1927 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

શાિજિાં (ઉદૂ્મ) રિરેરુવનિસા 1927 રુનશી અબદુલલતીફ ‘શાદ’ રૉયલ નાટક રંડળી

* અગાઉનું નાટક

િતન : લાખિડ (વજ. રિરેસાણા, ઉ.ગુ.). વપતાનું અચાનક અિસાન થિાથી બાલયિયરાં જ રંગભૂવરરાં 
જોડાિાનું થયું. નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકારો લોિીરાં જ િણાયરેલા િતા. રુંબઈ ગુજરાતી, શ્ી દરેશી 
તથા રિાશંકરભાઈની રૉયલ નાટક રંડળીરાં રાવસક પગાર રૂ. 18થી જોડાયા અનરે સંગીત, નૃતય, અવભનય, 
ભાષા િગરેરરેની વિશરેષ તાલીર પામયા. શ્ી નયૂ લક્રીકાંત, ભાનુવિલાસ, શ્ીદરેિી, નયૂ રૉયલ જ રેિી સંસથાઓ પછી શ્ી 
સયાજી વિજય નાટક સરાજરાં અંદાજ રે 1933રાં જોડાયા અનરે તરેરાં પ્રથર િાર પુરુષ-પાત્રો ભજવયાં; આ સંસથારાં 
અંદાજ રે 3 િષ્મ વિતાવયાં. અંબાલાલ િીરચંદ નાયક પાસરેથી નાટ્યકલાની વિશરેષ જણકારી રરેળિી.

નાનાલાલ અરથાલાલ નાયક ઊંઝાિાળાની ભાગીદારી સંસથા શ્ી પ્રતાપ નાટક સરાજરાં જોડાયા. 
િીસનગરરાં ડાહ્ાભાઈ નગરશરેઠરે ચંદ્રક આપયો. ‘લયલા–રજનૂ’ ઉદૂ્મ નાટકના પ્રિસનરાં વરરઝા હરકતની 
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ભાિિાિી ભૂવરકા વનિાળી ઉતિર ગુજરાતના રિાન રુંજિર અરદુવરયાં તરફથી ચંદ્રક ભરેટ રળો.

શરેઠ રૂસતરજી િહરયાની નાટ્યસંસથારાં અનરે િજુભાઈ િડોદહરયાની શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ, શ્ી 
રનિર નાટક સરાજ, જયકલા નાટક સરાજ (પૂના), ચંદુલાલ ડી. નાયકની શ્ી જયહિંદ કલા રંહદર અનરે 
વ્રજલાલભાઈ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં રહ્ા. ‘ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું’ નાટકરાં શ્ીધરની 
ભૂવરકારાં િલભવિદ્ાનગરરાં ભાઈકાકાના િસતરે ઇનાર અનરે પ્રરાણપત્ર રરેળવયાં.

રરાઠી રંગભૂવરના િાસયનટ દારુ આણરેએ ખોડીદાસ નાયકની ‘સંત સુરદાસ’ની ભૂવરકા જોયા પછી તરેરનરે 
પ્રભાત હફલર કંપનીનાં વચત્રોરાં કાર કરિા રાટરે આરંત્રણ આપયું, પરંતુ વચત્રજગત કરતાં નાટ્યજગતનરે વિશરેષ 
રિતિ આપયું. નાટ્યરવસકો તરેરનરે ગુજરાતની ગૌિર કિરેતા.

શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં અંદાજ રે 25–26 િષ્મ રહ્ા અનરે નાટકોનું હદગદશ્મન પણ કયુું. ગુજરાત સંગીત 
નૃતય અકાદરી આયોવજત ગુજરાત રાજય ધંધાદારી રંગભૂવરની સપધા્મરાં શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં કવિ 
જરનના ‘વભક્ષુકબાબા’, 1977રાં ‘િર ગરતો નથી’, 1978રાં િસંત િાથીરાર નાયકવલવખત ‘રૂડીનું વયાજ’ 
નારનાં નાટકોના શ્રેષ્ઠ હદગદશ્મન રાટરે ઇનારો રરેળવયાં.

તરેઓ વનયવરત પ્રાણાયાર કરતા. દુબ્મળ દરેિ, વિશાળ કપાળ, સાધક જ રેિી આંખો, પ્રસનિ રુખરુદ્રા અનરે 
સપટિ રણકતો અિાજ ધરાિનાર આ કલાકાર નાટ્યકલાનું પણ ઊંડુ ંજ્ાન ધરાિતા િતા. પ્રરેક્ષકો પર એરના 
અવભનયની ધારી અસર થતી.

ગાંધીનગરરાં ટૂકંી રાંદગી બાદ અિસાન પામયા.

· ના્યક ગણપતરાિ બળદેિદાસ

િતન : સાબરકાંઠા. ગુજરાતી પિરેલા ધોરણ સુધી અભયાસ કયા્મ પછી રોટા ભાઈ જોઈતારાર સાથરે 
કરેશિલાલ ખુશાલદાસ નાયકની શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજરાં બાળનટ તરીકરે શરૂઆત. સાબરકાંઠાના કલાકારોની 
ભાગીદારી સંસથા શ્ી લક્રી નાટક સરાજરાં રહ્ા. સંસથા ઉતિરપ્રદરેશરાં વબલાસપુર, ગુંહદયા, બરાડ દરેશ િગરેરરે  
પરપ્રાંતોરાં ઉદૂ્મ-હિંદી નાટકો ભજિતી. સંસથારાં બધા કલાકારો ગુજરાતી જ િતા. અિીં 3થી 4 િષ્મ રહ્ા. 
અવભનયકલાનો વિકાસ થયો. સાબરકાંઠાની શ્ી ભારત નાટક કંપનીરાં 4થી 5 િષ્મ રહ્ા. ભગિાનદાસની શ્ી 
આદશ્મ નાટક સરાજ, લાલુ રારિાડીની શ્ી નયૂ લક્રી નાટ્ય સરાજ તથા બળદરેિ રોતીરાર નાયકની શ્ી અવશ્વન 
નાટક કંપનીનાં નાટકોરાં અવભનય આપયો. સાબરકાંઠાની જયંવતલાલ નાયક અનરે ધનરેશ્વર નાયકની શ્ી જયોવત 
નાટક સરાજરાં અવભનરેતા અનરે વયિસથાપક તરીકરે ફરજ બજિી. િાસયરસનાં પાત્રોરાં પ્રરેક્ષકોનો પ્રરેર રરેળવયો. 
કારણ કરે સંિાદો બોલિાની એરની લાક્ષવણક લઢણ િતી.

· ના્યક ગુલાબદાસ ખુશાલદાસ

િતન : િીરપુર, તા. હિંરતનગર, વજ. સાબરકાંઠા. ભારત નાટક કંપનીરાં અનરેક નાટ્યલરેખકોનાં નાટકોરાં 
ભૂવરકા કરી. એરનરે કુશળ ખલનાયક તરીકરે ઓળખિારાં આિરે છરે.

· ના્યક ચંદ્રિોહન મત્રભુિનદાસ

િતન : લાખિડ, વજ. રિરેસાણા. નાયક કોરના િોિાથી અવભનયના સંસકાર સિજ બની રહ્ા. વપતા 
વત્રભુિનદાસ અનરે કાકા અંબાલાલ રંગભૂવરના નારાંહકત અવભનરેતા િતા અનરે શ્ી સયાજી વિજય નાટક સરાજ 
નારની તરેરની સંસથા ચાલતી િતી. અભયાસ પૂણ્મ કયા્મ પછી ઘરની નાટ્યસંસથારાં તરેરણરે બાળ-ભૂવરકાઓરાં 
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અવભનય આપી નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર લીધી. સૂઝ અનરે કુશળતાનો વિકાસ થતાં વિવિધ અનરે રિતિની 
ભૂવરકાઓ ભજિતા રહ્ા. દાદા િીરચંદદાસનું અિસાન થયા પછી 1966રાં ઘરની રાવલકીની સંસથા બંધ થઈ. 
થોડો સરય પરપ્રાંતરાં અનય ક્ષરેત્રરાં વિતાવયા પછી પાછા વ્રજલાલભાઈ પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં 
જોડાયા અનરે રંગભૂવર પર સહક્રય બનયા.

અનરેક નાટ્યકારોના જુદા જુદા રસનાં પાત્રોરાં િૈવિધયસભર ભાિિાિી ભૂવરકાઓ ભજિી અનરે તરેરાં પણ 
કરુણરસનાં પાત્રો વિશરેષ સંખયારાં ભજવયાં અનરે એ રીતરે પોતાની અવભનયકલાનરે દીપાિી. વપતાનું અિસાન થયા 
પછી ઘરની ખરેતી સંભાળિાની ફરજ પડી. જીિનના સાડા છ દસકા રંગભૂવર પર ગાળનારા આ કલાકાર આજ રે 
(2002રાં) રંગભૂવરના એ ભૂતકાળના હદિસોનાં રધુર સંસરરણોનરે યાદ કરીનરે વજદંગી વિતાિી રહ્ા છરે.

· ના્યક ઝિેરભાઈ સાંકળચંદ

રૂળ િતન : િસઈ ડાભલા, તા. વિજપુર, વજ. રિરેસાણા. િાલ જગુદણ. લિજી (‘સુરદાસ’) અનરે દુલ્મભજી 
શરેઠની શ્ી સૂરવિજય નાટક રંડળીરાં શરૂઆત કરી અનરે ‘કૃષ્ણજનર’ નાટકરાં બાળકૃષ્ણનું પાત્ર કુશળતાપૂિ્મક 
ભજવયું. 4થી 5 િષ્મ એ સંસથારાં રહ્ા અનરે એ રીતરે અવભનયકલાની તાલીર અનરે જણકારી રરેળવયાં. પયારરેલાલ 
વિઠ્લરાિ રિરેતાની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજરાં જોડાયા, તયાં ‘અનંગપમિા’, ‘રાનિી-પ્રપંચ’, ‘રાલતી-રાધિ’, 
‘શુકદરેિજી’ (રંભા), ‘રાયા-રોહિની’, ‘ભકત સુરદાસ’(રોહિની િરેશયા)રાં વિવિધ પાત્રો ભજવયાં. ગુલારિુસરેનની 
ઉદૂ્મ-હિંદી સંસથારાં ‘ઇનદ્રસભા’, ‘સફરેદ ખૂન’, ‘દદદે વજગર’, ‘લયલા-રજનૂ’ જ રેિાં નાટકોરાં ભૂવરકા કરી. 
ઇમપીહરયલ કંપની, લક્રીકાનત, શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, ખટાઉ આલફ્રેડ તથા ચીરનલાલ બકોરદાસ દલાલની શ્ી 
નિયુગ નાટક સરાજનાં નાટકોરાં અવભનય કયયો.

રંગભૂવર પરથી વનિૃવતિ લીધી બાદ િડોદરાના ‘રિાતરા ગાંધી િૉલ’રાં પગી તરીકરે 20 ઉપરાંત િષ્મ સુધી 
ફરજ બજિી.

· ના્યક ડાહ્ાલાલ મશિરાિ (સંત)

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં અનરેક નાટકોરાં પાત્રોની ભજિણી દ્ારા અવભનય-સંસકાર ઘડાયા. વ્રજલાલભાઈ 
દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપની અનરે અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની શ્ી સયાજી વિજય નાટક 
સરાજરાં અનરેક િષયો વિતાવયાં. વિવિધ રસની અનરેક ભૂવરકાઓ ભજિી અનરે પુરુષ-પાત્રોના અવભનયરાં નારના 
પામયા.

· ના્યક મત્રભોિનદાસ િીરચંદ

િતન : લાખિડ. અભયાસ અક્ષરજ્ાન પૂરતો. નાયક કોરના િોિાથી અવભનયના સંસકારો િારસાગત રળા 
િતા. શ્ી સૌંદય્મવિજય નાટક સરાજ, શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ અનરે રોટી િાંકાનરેર જ રેિી નાટ્યસંસથારાં એરનરે 
રંગભૂવરવિષયક તાલીર સાંપડી. આલફ્રેડ અનરે અનય ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથાઓરાં પરપ્રાંતોરાં ઉદૂ્મ નાટકોરાં અવભનય 
આપયો. ગુજરાતી કલાકાર િોિા છતાં ઉદૂ્મ નાટકોરાં સારી પ્રવસવધિ રરેળિી. શ્ી દરેશી નાટક સરાજ અનરે એની 
શાખારાં અનરે કરાંચીરાં આલબટ્મ વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં પણ અવભનય આપયો. કરાંચી, લાિોર િગરેરરે  શિરેરોરાં 
નાટકો ભજવયાં.

1921–22રાં દીનુભાઈ રિરેતાની અરદાિાદરાં ઘીકાંટા ચૂનીલાલ ગાભાિાળાની જગયારાં શરૂ થયરેલ શ્ી 
રનોરંજક નાટકરાં જોડાયા. એ સંસથાએ કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિનું અગાઉનું નાટક ‘રાલતી-રાધિ’ રજૂ 
કયુું. એરાં ‘રાલતી’ની ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિી નાટ્યરવસકોરાં ખયાવત પામયા. નાટક લોકવપ્રય નીિડ્ું 
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અનરે િડોદરા, સૂરત િગરેરરેથી નાટ્યપ્રરેરીઓ નાટક જોિા રાટરે ખાસ આિતા. એરાં રાધિની ભૂવરકા સંસથાના 
હદગદશ્મક અનરે વનપુણ અવભનરેતા રોિનલાલાજી ભજિતા િતા. રોિનલાલાજી અનરે એરની અવભનય-બરેલડીએ 
નાટ્યસંસથાનરે યશ અનરે ધન અપાવયાં.

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં અનુભિ લીધા પછી 1933રાં શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજ શરૂ કરી. આ 
સંસથારાં ગુજરાતી કલાકારો િોિા છતાં ઉદૂ્મ તથા હિંદી નાટકો રજૂ કયાું અનરે સનરાન રરેળવયાં. ગુજરાતરાં ખાસ 
કરીનરે સૂરત વજલારાં વિવિધ નાટકો રજૂ કયાું. અનરેક નિોહદત કલાકારોનરે નાટ્યકલાની તાલીર આપી તૈયાર 
કયા્મ. નાની નાટ્યસંસથાઓરાં આદશ્મ અનરે સંસકારી સંસથા તરીકરેની છાપ ઉપસાિી.

વપતાનું અિસાન થતાં પોતાની સંસથા 33 િષ્મ ચલાિી 1966રાં બંધ કરી અનરે તરે પછી વિજય નાટક 
કંપની(પાંચોટ)રાં રહ્ા. સંસથાએ નંદલાલ નકુભાઈ શાિનું અગાઉનું નાટક ‘પૈસો બોલરે છરે’રાં વશિપ્રસાદ રાસતરની 
ભૂવરકારાં સુંદર અવભનય આપયો અનરે અનય નાટકોરાં પણ પ્રશંસનીય પાત્રો ભજિતા રહ્ા.

એરના નાના ભાઈ અંબાલાલ પણ ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચના કુશળ અવભનરેતા, હદગદશ્મક, નાટ્યકાર 
અનરે સફળ સંચાલક િતા.

ગુજરાત રાજય તરફથી 23 નિરેમબર, 1978ના રોજ અરદાિાદરાં એરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

· ના્યક દ્યાશંકર ગુલાબદાસ

િતન : િીરપુર, તા. હિંરતનગર વજ. સાબરકાંઠા. નાયક જ્ાવતના િોિાથી નાટ્યકલા સિાભાવિક સંસકાર 
તરીકરે ઊતરી આિી િતી. વપતા ગુલાબદાસ ખલનાયકનું પાત્ર ભજિનાર પ્રવસધિ કલાકાર િતા. સાબરકાંઠાની 
ભારત નાટક કંપનીરાં અવભનય અનરે સંગીતની તાલીર પામયા. સંગીતક્ષરેત્રરે વિશરેષ સાધના કરી. આ સંસથારાં 
અવભનરેતા ભાગીદાર અનરે િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી.

· ના્યક ધીરજલાલ કાનજીભાઈ (પેન્ટર) (જ. 1931; અ.–)

િતન : કુણઘરેર. 4 ગુજરાતી ધોરણનો અભયાસ પૂરો કરી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં જોડાઈનરે પ્રારંભ 
કયયો. અિીં અવભનયકલાની સાથોસાથ વચત્રકલાની જણકારી રરેળિી. અરદાિાદરાં જ વચત્રકારનો ધંધો શરૂ 
કયયો. જણીતા અવભનરેતા અરૃતલાલ રારિાડીના સિકારથી શ્ી આય્મ નાટક સરાજ શરૂ કરી. નિાં નાટકો રજૂ 
કયાું. જ્ાવતના કલાકસબીઓનરે સિકાર આપયો. ગુજરાતનાં અનરેક ગારોરાં નાટકો રજૂ કયાું.

· ના્યક નિ્જદાશંકર (િાદન મિ્યેટસ્જ)

આણંદજી પંડ્ા(કાહઠયાિાડી કબૂતર)ની શ્ી હિંદ નાટક સંઘરાં 1935થી 1936. ‘ટીપુ સુલતાન’, ‘વિવધના 
લરેખ’, ‘અરરજી દીિાન’ િગરેરરે  નાટકોરાં અવભનય આપયો. ઉદૂ્મ-હિંદી નાટકો ભજિતી સંસથા રાદન વથયરેટસ્મ  
કૉલકાતાના નારાંહકત અવભનરેતા. જીિનનાં ઘણાં િષયો ઉદૂ્મ-હિંદી તખતા પર જ વિતાવયાં.

· ના્યક નાગરદાસ દાિોદરદાસ

િતન : જગુદણ, વજ. રિરેસાણા. નાયક કોરના જનરજત સંસકાર રૂપરે અવભનય િારસારાં રળો િતો. રીરા 
રાજયની નાટ્યસંસથારાં તથા ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથારાં અવભનયકલાની પ્રારંવભક તાલીર પામયા. લિજી (‘સુરદાસ’) અનરે 
દુલ્મભજી શરેઠની શ્ી સુરવિજય નાટક રંડળીરાં જોડાયા અનરે અવભનયકલાનો વિકાસ થયો. ‘ભકત સુરદાસ’રાં 
અનિા, ‘સીતા િનિાસ’રાં ધોબણ, ‘રિાતરા વિદુર’રાં વભખારણ તથા ‘સતયિાન સાવિત્રી’રાં છપપરપગીના સ્તી-
પાત્રરાં કુશળ અવભનય આપી નારના પામયા. ઉરદા અવભનય બદલ રાન-સનરાન રરેળવયાં. એરનો સ્તી-પાત્રનો 
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અવભનય વનિાળી સંસથાના ભાગીદારોએ એરનરે લાંબો િખત સુધી ખૂબ જ આદરપૂિ્મક રાખયા િતા.

· ના્યક નાગરદાસ િાધિલાલ

િતન : સાબરકાંઠા. ગુજરાતી 3 ધોરણ સુધી અભયાસ કયા્મ પછી રોટા ભાઈ છોટાલાલ સાથરે િોરરસજી 
તરતરાની બાલીિાલા વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં ગયા અનરે તયાં બરે િષ્મ રહ્ા. અવભનયકલાની પ્રાથવરક તાલીર રરેળિી. 
રલાડના રાજ તરીકરે ઓળખાતા અબદુલિરીદ િબીબભાઈની સંસથા નયૂ ઇમપીહરયલ વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં તરેરજ 
િતન સાબરકાંઠાની શ્ી ભારત નાટક કંપનીરાં ‘િરેરની િસૂલાત’, ‘કવળયુગની સતી’, ‘છત્રસાલ’, ‘નરવસંિ રિરેતા’, 
‘આફત કા િીરા’ િગરેરરે  નાટકોરાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. સંસથાએ લલુભાઈ િાજીભાઈ (ઇસરાઇલભાઈ) રીરનાં 
‘કાદુ રકરાણી’ અનરે ‘શૂરીલી વસંિણ’, નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ના ‘આબરૂદાર’, રવણલાલ ‘પાગલ’ના 
‘સૌભાગયકંકણ’ જ રેિાં નાટકો રજૂ કયાું. એરાં સ્તી-પાત્રનો અવભનય કયયો, ‘કાદુ રકરાણી’રાં ચારણયાણીનો 
જોશીલો અવભનય ખૂબ િખણાયો. આ ભૂવરકા એરના જીિનની શ્રેષ્ઠ ભૂવરકા ગણાઈ િતી. આ સંસથારાં અંદાજ રે 
20 િષ્મ રહ્ા.

રારલાલ રોિનલાલ નાયકની શ્ી હક્રષ્ના નાટક સરાજ, રનિરલાલ ટી. જોશીની શ્ી રનિર નટકલા રંડળ 
િગરેરરે  સંસથાઓરાં અવભનય કરિા ઉપરાંત િારયોવનયર-િાદક તરીકરે પણ સરેિા આપી.

સંગીતનું જ્ાન સાબરકાંઠાના પ્રખયાત ઉસતાદ રાધિલાલ નાયક પાસરેથી રરેળવયું િતું. એરના અિાજરાં 
વિશરેષ આકષ્મણ િતું. કલાની આરાધના કરિારાં એરનું જીિન પસાર થયું િતું.

· ના્યક પરસોત્િ િાનચંદ

િતન : ઉરતા, વજ. રિરેસાણા. રંગભૂવરની નોંધપાત્ર કારહકદથી પારસી આલફ્રેડ કંપનીરાં ‘અફલાતૂન’ નાટકથી 
કરી. આ સંસથારાં એરની નાટ્યકલાની સાધના સફળ થઈ. સંસથાએ ભજિરેલાં ‘કૃષ્ણ-સુદારા’, ‘રિાભારત’, ‘સતી 
સાવિત્રી’, ‘સતી અનસૂયા’ અનરે ‘ખૂનરે નાિક’ જ રેિાં નાટકોરાં સ્તી-પાત્રરાં સુંદર અવભનય કરી લોકચાિના રરેળિી. 
‘સતી અનસૂયા’ નાટકરાં ‘અનસૂયા’ની ભૂવરકારાં અનરેક રરેડલ તથા િીરા-રોતી જડરેલ ઘહડયાળનો અછોડો રળા 
િતા. આ સંસથા છોડ્ા પછી રાદન કંપનીરાં રહ્ા. 35 િષ્મની નાની િયરે તરેરનું અકાળરે અિસાન થયું.

· ના્યક પોપટલાલ પ્રેિચંદ

િતન : બોરીયાિી. નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકારો સાિવજક સિભાિગત બની રહ્ા. વિજય 
નાટક કંપની, શ્ી હદવગિજય કલારંડળ, શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ જ રેિી સંસથારાં અનરેક પાત્રો ભજવયાં. 
જરનગરરાં તરુણ હિંદ નાટક સરાજ રે અંદાજ રે 1941–1942રાં દારુ સાંગાણીનું ઐવતિાવસક નાટક ‘રાણકદરેિી’ 
ભજવયું અનરે તરેરાં ‘વસધિરાજ’નું પાત્ર કુશળતાપૂિ્મક ભજવયું. આ નાટકના સળંગ 65 પ્રયોગો થયા. નાટકરાં સંિાદો 
બોલિાની એરની આગિી પ્રભાિક છટા એ એરની વિશરેષતા િતી. નાટ્યકલાનું ઊંડુ ંજ્ાન ધરાિતા િતા.

· ના્યક પ્રભાકર (`કીમત્જ’)

િતન : ઊંઢાઈ, િડનગર પાસરે. રૂળ નાર પ્રભાશંકર. જ્ાવતએ નાયક. વપતા કરેશિલાલ ‘કપાતર’, રંગભૂવરના 
જણીતા કલાકાર. નાટ્યકલાના સંસકારો પહરિારરાંથી જ રળી રહ્ા િતા. શરૂઆતરાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. શ્ી 
આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, શ્ી દરેશી નાટક સરાજ અનરે ખટાઉ આલફ્રેડ જ રેિી નારાંહકત નાટ્યસંસથાઓરાં તાલીર 
પામયા અનરે ક્રરશ: સુંદર અવભનય આપિા નાટ્યકલાની સદૈિ સાધના કરતા રહ્ા. ગરરે તરે િય કરે કક્ષાનું પાત્ર 
િોય પણ તરે સાિવજક કુશળતાથી ભજિી બતાિતા અનરે એ રીતરે ખૂબ કીવત્મ પામયા. રંગરંચ પર એરનરે પ્રભાકર 
‘કીવત્મ’ના નારરે ઓળખિારાં આિરે છરે.
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· ના્યક પ્રહલાદ કાળીદાસ

જ્ાવતએ નાયક િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકારો તો િારસારાં જ પ્રાપ્ત થયા િતા. પ્રાથવરક વશક્ષણ લીધા 
પછી રંગરંચ પર અવભનય અનરે સંગીતની તાલીર લીધી. એ સરયના અનય નારાંહકત અવભનરેતાઓનો અવભનય 
ઝીણિટભરી રીતરે જોયો અનરે એરાંથી પ્રરેરણા લીધી. નાટ્યસંસથાઓ બદલાતી રિી, તરેર નાટ્યકલાની વિશરેષ 
સાધના રરેળિી. ‘રોરબી’ કંપનીરાં ‘ભાવિપ્રાબલય’રાં શોભના, ‘બવલરાજ’રાં રોહિનીનું પાત્ર ભજવયું. 1918રાં 
તરેઓ શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા.

અિીં સંસથાનાં જૂનાં નાટકો ‘સતી દ્રૌપદી’રાં રુવકરણી અનરે ‘જવલર ટવુલયા’રાં ટવુલયાની ભૂવરકા ભજિી. 
1923રાં શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં રહ્ા. અિીં જૂનાં નાટકો ‘સુકનયા સાવિત્રી’રાં ચયિન અનરે 
‘બુધિદરેિ’રાં ઉદયનના પાત્રરાં રજૂ થયા. આ નાટ્યસંસથારાં જયશંકર ‘સુંદરી’ પાસરેથી સ્તીભૂવરકાનું અવભનયકલાનું 
વિશરેષ જ્ાન પ્રાપ્ત કયુું. ‘છત્રપવત વશિાજી’રાં આહદલશાિ અનરે ‘ભોજરતન કાળીદાસ’રાં કાળીદાસની ભૂવરકા 
કરી. શરી શરેઠની ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથારાં જોડાયા. અિીં નારાંહકત નટી શરીફા સાથરે ભૂવરકા ભજિી િતી.

1924રાં શ્ી નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રંગરંચ પર ગયા. અિીં ‘રા’ 
કિાટ’, ‘એક અબળા’, ‘ગિ્મખંડન’ અનરે ‘રણગજ ્મના’રાં સ્તીપાત્રો ભજવયાં. 1931રાં કવિ પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’નું 
ઐવતિાવસક નાટક ‘સમ્ાટ િષ્મ’ ભજિાયું એરાં ‘કલયાણી’ના પાત્રનરે અવભનયકલાથી જીિંત કરી દીધું. રંગભૂવરના 
કલારવસકોરાં એરની ‘કલયાણી’ની ભૂવરકા પ્રશંસા પારી. જીિનભરની સદૈિ સાધનાથી રંગરંચ પર પ્રથર કક્ષાના 
અવભનરેતારાં સથાન પામયા. ગજિરેલના રણકાર સરો અિાજ અનરે લાંબા સંિાદો પણ ઝડપથી બોલિાની કલા 
એરણરે સાધય કરી િતી. આ સંસથારાં ‘નયાયનાં િરેર’ નાટકરાં રણરલની પુરુષ-ભૂવરકા કરી. સંસથા કરાંચીરાં િતી 
તયારરે  ઐવતિાવસક નાટકોરાં સ્તીપાત્ર ભજિનાર આ નારાંહકત નટનું અિસાન થયું.

· ના્યક પ્રહલાદ િોહન

િતન : રંદરોપુર, વજ. રિરેસાણા. વપતા રાસતર રોિન ઉદૂ્મ રંગભૂવરના રશિૂર કલાકાર તથા હદગદશ્મક 
િતા. કૉલકાતાની ખયાતનાર સંસથા રાદન વથયરેટસ્મરાં તરેઓ કુશળ અવભનરેતા તરીકરે નારના પામયા.

નાયક કોરના િોિાથી અવભનયના સંસકારો સિજસાધય બની રહ્ા. નાટ્યસંસથારાં નાટ્યકલાની તાલીર 
રરેળિી તથા સંગીતની સાધના પણ સાથોસાથ ચાલુ રાખી. વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયાની વિજય નાટક કંપનીએ 
1960રાં કલોલરાં િરેરુભાઈ ભટ્નું ‘શરેણી વિજણંદ’ નાટક કાચા નાટ્યગૃિરાં રજૂ કયુું અનરે તરે સળંગ 65 પ્રયોગ 
સુધી ભજિાયું; એરાં ‘વિજણંદ’ની ભૂવરકા તરેરણરે ભજિી. અનય નાટકોરાં રુખય નાયકનાં પાત્રો ભજવયાં.

શ્ી હદવગિજય કલારંડળ નારની સંસથા ભાગીદારીરાં શરૂ કરી. અંદાજ રે 20 િષ્મ સુધી આ સંસથાએ ઉતિર 
ગુજરાતનાં ગારોરાં નાટકો રજૂ કયાું.

અનરેક નિોહદત કલાકારોનરે તખતાની તાલીર આપી. ગુજરાત સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરીરાં 1979રાં 
સભય તરીકરે વનયુકત થયા.

· ના્યક પ્રહલાદ રમતલાલ (જ. 7 ઑકટોબર 1933, ઉિતા, મજ. િહેસાણા; અ. 7 ઑગસટ 2000)

િતન : ઉરતા, વજ. રિરેસાણા. અભયાસ ગુજરાતી 4 ધોરણ સુધી. નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યસંસકારો 
િારસાગત નીિડ્ા.

ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજકની શ્ી ચરેતન નાટક સરાજરાં 12 િષ્મની િયરે અવભનયનો આરંભ કયયો અનરે 
તયાં નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર રરેળિી. આ સંસથાએ 1945રાં ‘કુદરતનરે ખોળરે’ નાટક રજૂ કયુું એરાં બાળ-નટ 
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વિશ્વાસની ભૂવરકા કરી. નાટકની પ્રથર રાવત્રએ જ રાતા શાંતાબાઈનું અિસાન થિાથી તરેની ઘરેરી અસર નીચરે 
તરેરનો અવભનય િાસતવિક બની ગયો અનરે કરુણ રસરાં ગાયરેલ ગીત ‘કાગળ લખીએ દીનદયાળ અરરે તો અનાથ 
નાનાં બાળ’ તરેરણરે આંસુ સાથરે રજૂ કયુું અનરે તરેની પ્રરેક્ષકો પર ભાિિાિી અસર થઈ અનરે તરેઓ ખૂબ પ્રશંસા પામયા.

નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, કરેશિલાલ આર. ભારહદયાની શ્ી લક્રી નાટક 
સરાજ, રૂળચંદદાસ નરભરેરારની શ્ી પ્રભાકર નાટક કંપની, કાંવતલાલ વિઠ્લદાસ નાયકની શ્ી લક્રી નાટ્યકલા 
રંહદર, વ્રજલાલભાઈ પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપની િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં અનરેક નાટ્યલરેખકોનાં નાટકોરાં 
િૈવિધયસભર સ્તી અનરે પુરુષ-પાત્રો ભજવયાં અનરે સતત વિકાસ સાધતા રહ્ા. સંસથાએ ગુજરાત અનરે કચછ, 
સૌરાટિ ્રરાં નાટકો રજૂ કયાું.

પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા કરલ કલારંહદર શરૂ કરી, પણ િિીિટી જ્ાનના અભાિરે તરે બંધ કરિી પડી.

અવભનય કરતાં સંગીતક્ષરેત્રરે વિશરેષ પ્રગવત કયા્મ પછી, સુરનલાલ નાયકની શ્ી નિરંગ કલારંહદર, અરુણભાઈ 
રારીની શ્ી સતયમ્ નાટક સરાજ તરેરજ અનય નાટ્યસંસથાઓરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે પોતાના સંગીત-જ્ાનનો 
લાભ આપયો.

‘ભાિના બી.એ.’ નાટકરાં ‘રુકતા’નો ભાિિાિી અવભનય એરની કારહકદથીની શ્રેષ્ઠ ભૂવરકા બની રિી. 
સંગીતનરે જીિન સરવપ્મત કરી િીસનગરરાં શ્ી િહર ઓમ્ સંગીતશાળા શરૂ કરી નિી પરેઢીરાં સંગીતનાં રસ-રુવચ 
પ્રગટાિી રાગ્મદશ્મન આપયું.

એરની નાટ્યકલાના ગુરુ સોરનાથ ‘કલયાણી’ અનરે સ્તી-પાત્રની અવભનયકલાના ગુરુ જયશંકર ‘સુંદરી’ 
િતા.

· ના્યક બળદેિદાસ પ્રભાશંકર (`કાળી કો્યલ’) (જ. અંદાજ ે1914)

પ્રાથવરક અભયાસ ગુજરાતી પિરેલા ધોરણ સુધી. નાયક કોરરાં જનર લીધો િોિાથી નાટ્યકલા તથા 
સંગીતકલાના સંસકારો િારસાગત રળા િતા. લિજી રયાશંકર ત્રિાડી (‘સુરદાસ’) અનરે દુલ્મભજીની સંસથા 
શ્ી સુરવિજય નાટક રંડળીથી કારહકદથીનો પ્રારંભ કયયો અનરે અવભનય-સંગીતની તાલીર રરેળિી. શ્ી આય્મનૈવતક 
નાટક સરાજ, શ્ી આય્મ નાટક રંડળી, શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી, શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ જ રેિી 
નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં જુદાં જુદાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. અવભનય કરતાં સંગીત પ્રતયરે િધુ ચાિના િોિાથી 
ઈડરના સંગીતકાર પંહડત રરેિાશંકર, રોિન જુવનયર અનરે પંહડત અંબાલાલ રાનચંદ પાસરેથી સંગીતનું વિશરેષ 
જ્ાન પ્રાપ્ત કયુું.

‘સરેલફ િારયોવનયર ટીચર’ પુસતકના પ્રકાશનરાં ઉતકટ સાથ-સિકાર આપયો. 1934રાં િાહડયા રૂિીટોનરાં 
િારયોવનયર રાસતર તરીકરે ફરજ બજિી. 1942રાં યુધિની પહરવસથવત િોિાથી કૉનટ્રરેકટ પધિવતથી અનરેક વચત્રોનું 
સંગીત-વનદદેશન કયુું.

1946રાં નાયક ભોજક સરાજ રાટરે રુંબઈરાં ‘ચિચિનો રુરબબો’ કાય્મક્રર દ્ારા સરાજનરે રૂ. 15 િજરની 
રકર એકત્ર કરી આપી. િીસનગરરાં લવલત કલા રંડળ સંચાવલત ભારતીય સંગીત વિદ્ાલયની સથાપના કરી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના રુંબઈરાં યોજયરેલા પ્રથર સંરરેલનરાં સહક્રય કાય્મ કયુું િતું. ભિાઈ કલાકાર 
સંઘની સથાપના કરી િતી.

કણ્મરધુર સિર િોિાથી નાટકરાં અનરેક ગીતોરાં િનસ રૉર રરેળિનાર બળદરેિદાસ નાયકનરે ‘કાળી કોયલ’ 
તરીકરે ઓળખિારાં આિતા.
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· ના્યક બાપુલાલ ખેિચંદ

િતન : લાખિડ, વજ. રિરેસાણા. વપતા રંગરંચના વચત્રકાર િતા. નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યકલા 
િારસાગત નીિડી. પ્રાથવરક અભયાસ પૂરો કયયો; વપતાનું યુિાન િયરે અિસાન થિાથી, અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની 
શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે રંગભૂવરના જગતનો પ્રારંવભક અનુભિ લીધો. એ સંસથારાં 
અંબાલાલ નાયકરે તખતાની તાલીર આપી તૈયાર કયા્મ. સંસથાનાં નાટકોરાં જુદી જુદી ભૂવરકાઓ ભજિી.

1943રાં પ્રભાશંકર રાજરાર ભટ્ની શ્ી રંજન નાટક સરાજરાં જોડાયા. અિીં કવિ જી. એ. િૈરાટીએ 
‘નિયુિાન’ નાટકરાં પ્રિસન વિભાગરાં ‘વિઠ્લ’નું પાત્રાલરેખન એરની અવભનય-શવકતનરે લક્ષરાં લઈ લખયું િતું. 
આ ભૂવરકારાં તરેઓ પ્રશંસા પામયા. ટૂકં સરયરાં જ સંસથા બંધ થઈ. અનય નાટ્યસંસથાઓરાં પણ પાત્રો ભજવયાં.

વ્રજલાલભાઈ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં જોડાયા. જીિનનાં અનરેક િષયો આ સંસથારાં 
વિતાવયાં અનરે અનરેક નાટ્યલરેખકોનાં નાટકોરાં વિવિધ રસનાં જુદાં જુદાં પાત્રો ભજવયાં; તરેરાં પણ પ્રિસન 
વિભાગરાં વિશરેષ સંખયારાં અવભનય આપયો. આ સંસથારાં તરેરણરે સિહદગદશ્મક તરીકરે પણ ફરજ બજિી િતી.

જીિનની અડધી સદીની નાટ્ય-કારહકદથી દરવરયાન નિોહદત કલાકારોનરે હદલરેર સિકાર આપી તૈયાર કયા્મ.

સશકત શારીહરક બાંધો, આકષ્મક ચિરેરો, ગજિરેલના રણકાર જ રેિો અિાજ અનરે લાક્ષવણક અવભનયથી 
તરેરનરે ખૂબ નારના રળી િતી. તરેરની સરરણશવકત સતરેજ િતી.

· ના્યક બેચરદાસ નાિાલાલ (`સર્યૂ’)

િતન : જદર, તા. હિંરતનગર, વજ. સાબરકાંઠા. નાયક જ્ાવતના િોિાથી નાટ્યકલા જણરે િારસારાં રળી 
િતી. શ્ી ભારત નાટક કંપનીરાં તરેઓ નાટ્યકલાની તાલીર પામયા. અવભનયકલારાં સતત વિકાસ સાધતા રહ્ા 
અનરે ‘સરય સાથરે’ નાટકરાં ‘સરયૂ’ના પ્રભાિક અવભનયથી ખૂબ નારના પામયા; તરેરની આ ભૂવરકા યાદગાર 
બની રિી અનરે તરેના પહરણારરે રંગભૂવર જગતરાં તરેઓ બરેચર ‘સરયૂ’ તરીકરે ખયાવત પામયા. ગુજરાતી વયિસાયી 
રંગરંચ પર ઉતિર સ્તી-પાત્ર ભજિનાર ઉરદા કલાકાર.

· ના્યક િહાસુખરાિ કેશિલાલ (`કમિ પમિક’) (જ. અંદાજ ે1914; અ. 18 િેબ્ુઆરી 1987)

િતન : જગુદણ, વજ. રિરેસાણા (ઉ.ગુ.). નાયક કોરના િોિાથી લોિીરાં જ કલા-સંસકાર રળા િતા. 
વપતા પણ કલાકાર િતા. રાત્ર 7 િષ્મની ઉંરરરે  િાઘજી આશારાર ઓઝાની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીથી 
અવભનયનો પ્રારંભ કયયો; પગાર રોજના 2 પૈસા. શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપની, શ્ી હિંદ નાટક સરાજ, 
શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ તરેરજ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની જ રેિી નાટ્યસંસથાઓરાં અવભનયની વિશરેષ 
તાલીર રળી. વિવિધ ઉદૂ્મ, હિંદી તથા ગુજરાતી નાટ્યકારોનાં નાટકોરાં જુદી જુદી ભૂવરકાઓ ભજિી.

અવભનયની સાથોસાથ રાટિ ્રભવકતના રંગરે રંગાયા. તરેઓ કાવયરચના પણ કરતા. બારડોલીરાં સરદાર 
િલભભાઈ પટરેલરે િીરરસથી ભરપૂર એરનાં રાટિ ્રપ્રરેરનાં કાવયો સાંભળી ‘બયૂગલ’ ભરેટ આપતાં કહ્ું કરે ‘દરેશના 
સંરક્ષણ અનરે ઉનિવતરાં, નશાબંધી અનરે સરાજસુધારારાં નરેતા જ રેટલી જ અવભનરેતાની પણ જિાબદારી છરે, રાટરે 
ગારરેગાર આ બયૂગલ ફંૂકી નિી પરેઢીનરે તૈયાર કરો.’ સરદારશ્ીના આ આદરેશ અનુસાર આરજનતારાં કાવય અનરે 
બયૂગલ દ્ારા ચરેતના જગ્ત કરી. એ રાટરે 750 જ રેટલાં કાવયોની રચના કરી. નરેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ સરક્ષ પણ 
એરણરે કવિતાઓ લલકારી િતી. રંગરંચ છોડી નશાબંધી પ્રચારક તરીકરે વનષ્ઠાપૂિ્મક ફરજ બજિી અનરેક ગારોરાં 
નશાબંધીનો પ્રચાર કયયો. અનરેક લોકોનરે દારૂ નહિ પીિાની પ્રવતજ્ા કરાિી િતી.

તરેરનરે અનરેક ચંદ્રકો અનરે પ્રરાણપત્રો રળાં િતાં.



551

બારડોલીના સતયાગ્િરાં જોડાયા અનરે જ રેલિાસ િરેઠ્ો; અડાસ ખાંભી-સતયાગ્િરાં પણ ભાગ લીધો અનરે 
22 હદિસ જ રેલ ભોગિી. ભારત-પાહકસતાન યુધિ સરયરે પ્રચારક તરીકરે રોરચરે પણ જઈ આવયા. રવિશંકર રિારાજ રે 
એરની પ્રિૃવતિઓનરે અનુલક્ષીનરે ‘પવથક’ ઉપનાર આપયું િતું.

એરની યાદશવકત સતરેજ િતી. અનરેક ઉદૂ્મ, હિંદી તથા ગુજરાતી નાટકો કંઠસથ િતાં. એરનાં કાવયોનું પુસતક 
‘પવથકનાં પ્રરેરણાગીતો’ પ્રકાવશત થયું છરે. એક કુશળ અવભનરેતા, સપટિિકતા તથા સાચા રાટિ ્રભકત િતા; તરેરણરે 
નાટકો પણ લખયાં. તતકાળ કવિતા રચી શકતા.

રનોરંજન કર રાફ કરાિિા રાટરે અનરે રંગભૂવર તથા ભિાઈના ઉતકષ્મ રાટરે તરેરણરે તનતોડ પ્રયાસો કયા્મ 
િતા. રંગભૂવર ભિાઈ કલાકાર સંઘના તરેઓ પ્રથર રંત્રી િતા. ગુજરાત નૃતય સંગીત નાટ્ય અકાદરીના પણ સભય 
િતા. અરદાિાદ દૂરદશ્મન પરથી 1978રાં એરના અવભનયકલાની ઝલક રજૂ થઈ િતી. અનરેક કવિસંરરેલનરાં 
એરણરે ભાગ લીધો િતો.

· ના્યક િાધિલાલ

િતન : સાબરકાંઠા. નાયક જ્ાવતના િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકારો િારસા રૂપરે સિજ રળા િતા. શ્ી 
ભારત નાટક કંપની (વજ. સાબરકાંઠા)થી અવભનયની શરૂઆત કરી. અવભનય અનરે સંગીતની તાલીર પણ લીધી. 
સાબરકાંઠાની સંસથાઓ શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજ અનરે શ્ી શારદા વિજય નાટક સરાજરાં અવભનય કયયો. જુદી 
જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં રિી રંગરંચનો બિોળો અનુભિ રરેળવયો.

પોતાની રાવલકીની સંસથા શ્ી રિાલક્રી નાટક શરૂ કરી અનરે ખાસ કરીનરે સાબરકાંઠાનાં ગારોરાં નાટકો 
ભજવયાં. સંસથા અંદાજ રે 20 િષ્મ સુધી કાય્મરત રિી. એ દરવરયાન નિોહદત કલાકારોનરે પણ તૈયાર કયા્મ.

· ના્યક િૂળશંકર હીરાલાલ

િતન : સાબરકાંઠા. સાબરકાંઠાની શ્ી ભારત નાટક કંપનીના ‘કાદુ રકરાણી’ નાટકરાં ‘રીણાિતી’ના 
પાત્રરાં નારના રરેળિી િતી.

· ના્યક િોતીલાલ િાધિજી (‘બાપલા’)

િતન : કડી (ઉ.ગુ.). શ્ી આય્મનીવતદશ્મક નાટક સરાજ તથા પારસી નાટક કંપનીરાં અરૃત કરેશિ નાયક પાસરે 
નાટ્યકલાની પધિવતસર તાલીર પામયા અનરે ઉતિરોતિર તરેરનો વિકાસ થતો ગયો. સોરાબજી ઓગરાની, િલભ 
કરેશિ નાયકની શરેકસવપયર નાટક કંપની તથા અરદરેશર ઠૂઠંીની િગરેરરેની નાટ્યસંસથાઓનાં ઉદૂ્મ નાટકોરાં અવભનય 
કયયો. અલરેકઝાંડ્રા તથા નયૂ આલફ્રેડરાં રહ્ા પછી શ્ી સરોજ નાટક સરાજરાં રુનશી રોહિદ્ીન ‘નાઝાં’ રવચત 
‘બોલતા િંસ’રાં ‘ભગિતી’ની સ્તી-ભૂવરકા કરી. રવણલાલ ‘પાગલ’વલવખત ‘સર િસંતકુરાર’રાં નયાયાધીશનું 
પાત્ર ભજવયું.

ઉદૂ્મ, રરાઠી, ફારસી અનરે બંગાળી ભાષાના જણકાર િતા અનરે ઘરરાં કીરતી પુસતકોનું પુસતકાલય િસાવયું 
િતું.

નાટ્યકલાનું ઊંડુ ંજ્ાન ધરાિતા િતા. જીિનનાં અંદાજ રે 50 િષયો રંગરંચની સાધનારાં જ પસાર કયાું િતાં. 
એરનરે ‘બાપલા’ના નારથી ઓળખિારાં આિતા.

· ના્યક રમિશંકર બાપુજી (જ. 1922; અ. અંદાજ ે1999)

િતન : કડી (ઉ.ગુ.). રંગરંચ પર નાટ્યકલા અનરે સંગીતની તાલીર પામયા. જુદી જુદી નાટ્યરંડળીઓરાં 
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અવભનય આપયો. અવભનય કરતાં સંગીત પ્રતયરે અનનય પ્રરેર િોિાથી સંગીતની વિશરેષ તાલીર લીધી. વિવિધ 
નાટ્યરંડળીઓરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી. શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજરાં ઘણો સરય રહ્ા. 
સંગીતવિશારદ થયા. રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ લઈ વિદ્ાલયરાં સંગીત-વશક્ષક તરીકરે રહ્ા. પાછલી અિસથારાં 
ભવકતરાં વિશરેષ રસ િોિાથી ‘રાઈભકત રવિરાર’ તરીકરે પ્રખયાત થયા.

· ના્યક રાિલાલ િોહનલાલ

િતન : ભદ્રરેસર, વજ. સાબરકાંઠા. નાયક કોરના િોિાથી અવભનયના સંસકાર િારસારાં જ રળા િતા. 7 
િષ્મની િયરે ઇંદોરરાં પારસી નાટક કંપની, આય્મનીવતદશ્મકરાં રહ્ા અનરે પારસી એમપાયર વથયરેહટ્રકલ કંપની નારની 
સંસથાના હદગદશ્મક કરેકી અડાજવણયાએ તરેરનરે તખતાની વિશરેષ તાલીર આપી. ‘સુલતાના ચાંદબી’રાં શાિજદા, 
આલફ્રેડ કંપનીરાં ‘આંખ કા નશા’રાં િરેશયાની પુત્રી, ‘ભકત પ્રિલાદ’રાં બાળ પ્રિલાદનાં પાત્રો ભજવયાં.

લગ્ન થયા પછી સાબરકાંઠાની શ્ી ભારત નાટક કંપનીરાં ભાગીદાર થયા. ‘નરવસંિ રિરેતો’, ‘સતી દ્રૌપદી’, 
‘િીર અવભરનયુ’, ‘રાધા પ્રરેરભવકત’ િગરેરરે  નાટકોરાં કૃષ્ણની ભાિિાિી ભૂવરકાઓ ભજિી. કૃષ્ણના પાત્રરાં ખૂબ 
કીવત્મ રરેળિી.

ભારત નાટક કંપનીરાં તરેરની ભૂવરકા જોઈ ચલવચત્રજગતરાં આરંત્રણ રળિાથી રૂપરેરી પરદા પર પણ 
અવભનય આપયો. શ્ી દરેશી નાટક સરાજ સાથરે 3 િષ્મની નોકરીનું કરારનારું કયુું, પરંતુ એરાં થોડો સરય રહ્ા 
પછી શંકરલાલ નાયક અનરે સોરભાઈ નાયકની શ્ી સમ્ાટ નાટક સરાજરાં જોડાયા.

ઑકટોબર 1947રાં પોતાની રાવલકીની સંસથા શ્ી હક્રષ્ના નાટક સરાજ શરૂ કરી. અંદાજ રે 30 િષ્મથી 
િધુ સરય સુધી ગુજરાતરાં અનરે પરપ્રાંતોરાં નાટકો ભજવયાં. જીિનરાં અનરેક સંઘષયો આવયા, છતાં એરની 
નાટ્યકલાની પ્રગવત અવિરત ચાલુ રિી.

· ના્યક લીલાધર પુરુષોત્િ (`ભાિી’)

િતન : પાંચોટ, વજ. રિરેસાણા. વપતા ભિાઈના કલાકાર િતા. પહરિારરાંથી જ નાટ્યના સંસકારો રળા 
િતા. કાકા દલસુખરાર તરેરનરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં લઈ ગયા; તયાં તરેઓ રંગરંચની તાલીર પામયા. આય્મનૈવતક 
નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે વિશરેષ અનુભિ રરેળવયો. 1921રાં પાંચોહટયા દયાશંકર છબીલદાસ ઉસતાદ સાથરે 
ભાગીદારીરાં શ્ી ભૈરિ વિજય નાટક કંપની શરૂ કરી અનરે 1940રાં સંસથા બંધ પડી.

ખૂબ રાિજતથી અનરે સફળતાથી નાટકો ભજિી લોકચાિના રરેળિી. ગુજરાત-સૌરાટિ ્રનાં ગારોરાં નાટકો 
ભજવયાં. પાટડી, બજણા અનરે સતલાસણા દરબારરે  ચંદ્રકો આપી એરનું સનરાન કયુું. ‘ભાથી લૂંટારા’ નાટકરાં 
‘ભાથી’નું પાત્ર આકષ્મક અવભનયપૂિ્મક ભજિિાથી તરેઓ ‘ભાથી’ તરીકરે ખયાતનાર થયા.

· ના્યક મિઠ્ઠલદાસ મિરાંતરાિ

િતન : ભદ્રરેસર. તા. હિંરતનગર, વજ. સાબરકાંઠા. નાયક જ્ાવતરાં જનમયા િોિાથી અવભનયકલાના સંસકારો 
સિજ બની રહ્ા. સાબરકાંઠા વજલાની જ સંસથાઓ શ્ી ભારત નાટક કંપની, શ્ી શારદાવિજય નાટક સરાજ 
તથા શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજરાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં વિવિધ પાત્રો ભજવયાં; એરાં ખલનાયકનાં પાત્રોરાં 
એરનો અવભનય ખાસ આકષ્મણરૂપ િતો. હદગદશ્મનની જિાબદારી પણ સંભાળી અનરે નિયુિકોનરે તખતાની 
તાલીર આપી. રંગભૂવરની દુવનયારાં ખલનાયક તરીકરે ખૂબ પંકાયા.

· ના્યક શંકરલાલ નિુરાિ (`કાનકટ્ટા’) (જ. 1907, અિદાિાદ; અ. 29 િેબ્ુઆરી 1949)
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િતન : ઇરાણા. અરદાિાદરાં જ સથાયી થયા. વપતા નથુરાર નારાંહકત સારંગીિાદક િતા. બાળ-નટ તરીકરે 
શરૂઆત શ્ી સરસિતી નાટક સરાજનાં ‘સુંદરવિલાસ’ તરેરજ ધી સન-રાઇવઝંગ રૂન વથયરેહટ્રકલ કંપની, શ્ી દરેશી 
નાટક સરાજ, રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં ભૂવરકાઓ ભજિી 
અનરે અવભનયની તાલીર પામયા.

હદલિીની ભારત વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં સંગીત-હદગદશ્મકની ફરજ બજિી. ઘરની તરાર ઘરિખરી િરેચી 
શાંવતવનકરેતન ગયા. એરની ગાયનિાદનની કલાથી રિીનદ્રનાથ ટાગોરરે  પ્રસનિતા દાખિી િતી. રુરાદાબાદ અનરે 
અલીગંજરાં નાટ્યસંસથાના હદગદશ્મક રહ્ા.

તરેરણરે કરેટલીક કવિતાઓ રચી િતી તરેરજ તબલાિાદનની કલા વિષરેની પુવસતકા લખી િતી, જ રે પ્રકાવશત 
થઈ નથી.

1930રાં રીઠાના સતયાગ્િરાં જોડાયા. પ્રથર ટકુડી સાથરે ધારાસણા ગયા અનરે પોલીસોનો રાર ખાધો. 
દાંડીકૂચ િખતરે ‘સુખદા કારાગાર ધનય તરે સુખદા કારાગાર’ નારનું તરેરણરે રચરેલું ગીત િખણાયું િતું.

શરેઠ અંબાલાલ સારાભાઈનરે તયાં એરની પુત્રીઓનરે સંગીત-વશક્ષણ આપયું.

ગાયન સાથરે િાદનકલાનું વશક્ષણ રગનલાલ વત્રભોિનદાસ ભોજક અનરે નારણદાસ રનસુખરાર નાયક 
ઉસતાદ પાસરેથી રરેળવયું. હિઝ રાસટસ્મ િૉઇસરે એરનાં ગીતોની કરેટલીક રરેકડ્મ ઉતારી િતી. તબલારાં વત્રતાલ, એકતાલ, 
ઝપતાલની સાથરે ધરાર અનરે ધ્ુપદ જ રેિા અઘરા તાલો પર વસવધિ રરેળિી િતી. તરેઓ રશિૂર તબલાિાદક િતા.

1949રાં રિાવશિરાત્રીએ એરનું અિસાન થયું.

· ના્યક સોિનાિ ડાહ્ાલાલ (જ. 1926, કડી, ઉ.ગુ.)

વપતા ગાયક અનરે તબલાિાદક િતા. કૌટુવંબક િાતાિરણરાંથી જ નાટ્યકલાના સંસકાર રળા િતા. ગુજરાતી 
6 ધોરણ સુધીનો અભયાસ પૂરો કરી, તરેઓ આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે નાટ્યતખતાની વિશરેષ તાલીર 
રરેળિી. લક્રીકાંત નાટક સરાજ અનરે લક્રીકલા કરેનદ્ર તરેરજ અનય નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં અવભનય કયયો. 
હદગદશ્મક કચરાલાલ વશિરારરે તરેરનરે નાટ્યકલાની ખાસ તાલીર આપી િતી.

શ્ી રનિર નટકલા રંડળ તથા શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્રરાં અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓરાં  વયિસથાપક તરીકરે 
કારગીરી બજિી. એરના કુશળ િિીિટની ખયાવતથી પ્રરેરાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે એરનરે િિીિટી કાય્મ સોંપયું.

ગળાના કૅનસરથી એરનું અરદાિાદરાં જ અિસાન થયું િતું.

· ના્યક હીરાલાલ દુલ્જભરાિ

િતન : િીરપુર, તા. હિંરતનગર, વજ. સાબરકાંઠા. જ્ાવતએ નાયક િોિાથી નાટ્યકલાના ગુણો સિાભાવિક 
ઊતરી આવયા િતા. સાબરકાંઠાની શ્ી ભારત નાટક કંપનીનાં અનરેક નાટકોરાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં િૈવિધયસભર 
અવભનય કયયો. ‘નરવસંિ રિરેતા’ નાટકરાં નરવસંિ રિરેતાની ભૂવરકા ભવકતભાિપૂિ્મક કરિાથી ખૂબ ખયાવત 
પામયા. આ સંસથારાં ભાગીદાર અનરે હદગદશ્મનની જિાબદારી પણ સિીકારી; ખાસ તો નિાં નાટકોનું હદગદશ્મન 
કયુું. લાંબા સરય સુધી કાય્મરત રિરેનારી નાટ્યસંસથાઓરાં શ્ી ભારત નાટક કંપની પણ એક સંસથા િતી. નિયુિા 
કલાકારોનરે નાટ્યક્ષરેત્રરે તાલીર આપી. રંગરંચના આ કુશળ અવભનરેતાએ સરસત જીિન નાટ્યક્ષરેત્રરે વિતાવયું.

· પાંચોહટયા દયાશંકર છબીલદાસ ’ઉસતાદ’ (જ. – ; અ. 4 ઑગસટ 1957, પાંચોટ, વજ. રિરેસાણા)

વપતા છબીલદાસ દલસુખરારની શ્ી અંવબકા કલારંડળ નારની નાટ્યસંસથા િતી. પાંચોટ ગારના િતની 



554

િોિાથી પાંચોહટયા કિરેિાયા. નાયક કોરરાં જનર લીધો િોિાથી અનરે નાટકનો સિિાસ િોિાથી કરેટલાક સંસકાર 
સિભાિગત બની ગયા. વિઠ્લદાસ િરેરજીભાઈ રનીપુહરયાની શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજરાં કારહકદથીનો 
પ્રારંભ કયયો; તયાં અવભનય અનરે સંગીતની પ્રાથવરક તાલીર રળી. પછી િાંકાનરેર કંપનીરાં જોડાયા. અવભનય 
કરતાં સંગીત પ્રતયરે િધુ લગન િોિાથી તબલાિાદન શીખિા રાટરે રશિૂર ઉસતાદ ફતુજી પાસરે રહ્ા. ઉસતાદનો 
સિભાિ અવત ઉગ્ િોિાથી કોઈ પણ વશષ્ય લાંબા સરય સુધી તાલીર રરેળિી શકતો નહિ, પણ સિનશીલતા સાથરે 
અનોખી વનષ્ઠા દાખિી તરેઓ ઉસતાદ પાસરેથી તબલાિાદન શીખયા.

1921રાં લીલાધર ‘ભાથી’ સાથરે ભાગીદારીરાં શ્ી ભૈરિ વિજય નાટક સરાજ શરૂ કરી અનરે નાટ્યતખતાના 
નારાંહકત કલાકારોનરે સથાન આપયું. ગુજરાતરાં સારી રીતરે નાટકો રજૂ કયા્મ પછી 1940રાં ભાગીદારી છૂટી થઈ.

1941થી સિતંત્ર નાટ્યસંસથા શ્ી વિજય નાટક કંપની શરૂ કરી. સંસથારાં સંસકારી કલાકારોનરે જ સથાન 
આપિારાં આિતું. રંગરંચની પવિત્રતા જળિાઈ રિરે એની ખાસ તકરેદારી રાખિારાં આિતી. નાટક એ નીવતની 
વનશાળ છરે એિું તરેઓ રાનતા. પ્રરેક્ષકોરાં સંસકારનું વસંચન થાય એ રુખય ધયરેયથી નાટ્યસંસથા દ્ારા સંસકારલક્ષી, 
નીવતપ્રધાન, બોધદાયક નાટકો ભજિિારાં આિતાં. સંસથાના કલાકાર-કસબીઓ સાથરે કુટુબંભાિના રાખિારાં 
આિતી. કલાકારનાં રાન-રરતબો જળિાઈ રિરે એ રીતરે એરની સાથરે વયિિાર કરિારાં આિતો િતો.

રોટા પુત્ર વ્રજલાલનરે અભયાસ કરાવયા પછી પોતાની સાથરે નાટ્યસંસથારાં રાખયા અનરે સંસથા-સંચાલનની 
તાલીર આપી. નીવત, સદાચાર અનરે સંસકારનાં રૂલયો જીિનભર જળિી રાખિા રાટરે ખાસ આગ્િ રાખતાં 
શીખવયું.

સંસથાના રાવલક તરીકરેના સિાનુભિો રરેળવયા પછી તરેઓ િંરરેશાં કિરેતા કરે ‘નાટ્યસંસથાના રાવલક થિું નરે તરે 
વયિવસથત ચલાિિી એ પારો પચાિિા જ રેિું દુષ્કર કાય્મ છરે.’

બનારસરાં સંસથા નાટકો ભજિી રિી િતી. એક િખત નાટકરાં ગીત આવયું, તયારરે  દયાશંકર ઉસતાદ 
તબલા િગાડી રહ્ા િતા અનરે તબલાના બોલની રીઠાશ સાંભળી, સારરેના રકાનરાં રુજરો કરતી તિાયફ ખૂબ 
ખુશ થઈ અનરે બીજ રે હદિસરે સિારરે  નાટ્યસંસથારાં જતરે આિી દયાશંકર ‘ઉસતાદ’નરે અવભનંદન આપયાં.

ઘણાં િષયો પછી એરના ગુરુ ફતુજી ઉસતાદ સાથરે રિરેસાણા રરેલિરેસટરેશન પર આકવસરક વરલન થયું અનરે 
પાસરે કશું ન િોિાથી ગુરુના ચરણરે ઝભભાનાં સોનાનાં બટન કાઢીનરે ધરી દીધાં અનરે ગુરુની સરેિાનો આતરસંતોષ 
રાનયો.

સંસથાના રંગરંચરે અનરેક નિોહદત કલાકારોનરે નાટ્યકળાની વિશરેષ તાલીર આપી તૈયાર કયા્મ અનરે એરનું 
જીિનઘડતર કયુું. કલાકસબીઓના દુ:ખદ પ્રસંગોએ િંરરેશાં તરેરના િરદદ્મ બની રહ્ા િતા. અનય નાટ્યસંસથાના 
રાવલકો સાથરે પણ સિકારની ભાિના રાખી. જ્ાવતજનો પ્રતયરે અનનય પ્રરેર ધરાિતા િતા.

જીિનરાં અનરેક આરોિ-અિરોિ આિિા છતાં દૃઢ રનોબળથી પોતાની પ્રિૃવતિ ચાલુ રાખી.

નાટ્યજગતરાં દયાશંકર ‘ઉસતાદ’ તરીકરે એરનું નાર ખૂબ જણીતું િતું. કૉલકાતા, ઉજ્જનૈ, નાગપુર, 
ખાનદરેશ, બનારસ, કરાંચી, િૈદરાબાદ, અરરાિતી, અંકોલા, કચછ, સૌરાટિ ્ર િગરેરરેનો પ્રિાસ કરી ઉસતાદ તરીકરે 
ખૂબ ખયાવત પામયા િતા.

નાટ્યક્ષરેત્રરે જીિન નયોછાિર કરનાર દયાશંકર ‘ઉસતાદ’નું 4 ઑગસટ, 1957ના રોજ પાંચોટરાં અિસાન થયું.

એરના અિસાન પછી બંનરે પુત્રો વ્રજલાલભાઈ અનરે િાસુદરેિભાઈએ વપતા દયાશંકરની પધિવતથી જ આ 
સંસથાનું સફળ સંચાલન કરી, 1988 સુધી સંસથાનરે કાય્મરત રાખી િતી.
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· પાંચોરટ્યા ધીરજલાલ દ્યાશંકર

િતન : પાંચોટ, વજ. રિરેસાણા. વપતા દયાશંકર ‘ઉસતાદરે’ નાટ્યક્ષરેત્રરે ખયાવત પ્રાપ્ત કરી િતી. નાયક જ્ાવતરાં 
જનમયા િોિાથી નાટ્યસંસકારો િારસાગત નીિડ્ા િતા. પ્રારંવભક અભયાસ પૂરો કયા્મ પછી પોતાની રાવલકીની 
નાટ્યસંસથા શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં કારહકદથીનો પ્રારંભ કયયો. તયાં નાટ્યકલાની તાલીર રળિાની શરૂ થઈ. 
એરના બનિરે રોટા ભાઈઓ વ્રજલાલભાઈ તથા િાસુદરેિભાઈ પણ આ સંસથાનું સંચાલન કરી રહ્ા િતા. પ્રથર 
નાની ભૂવરકાઓ ભજિી ઉતિરોતિર વિકાસ કરતા રહ્ા. સંસથાએ રજૂ કરરેલાં વિવિધ નાટકોરાં પુરુષ-પાત્રો 
ભજવયાં. સિરેચછાએ રંગભૂવર છોડી અનરે કશુંક નિું કરી જિાની તરનિા િોિાથી, વયાપાર-ક્ષરેત્રરે ઝંપલાવયું અનરે 
થોડો અનુભિ લીધા પછી રિરેસાણારાં પોતાની રાવલકીના ‘સરેજલ ગરેસટ િાઉસ’નું સફળ સંચાલન કરી રહ્ા છરે 
(2002). સરસત ભારત અનરે પરદરેશરાં રિરેતા નાયક-ભોજકનો ‘સંભારણાં આપણા સૌનાં’ ગ્ંથના સંપાદક.

· પાંચોરટ્યા બાબુલાલ િીરચંદ

િતન : ઉરતા (વજ. રિરેસાણા). નાયક કોરના િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકાર િારસાગત રળા િતા. 
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીથી પ્રારંભ કયયો અનરે નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર રરેળિી. નારી કલાકાર-
હદગદશ્મક પ્રાણસુખ(‘એડીપોલો’)ની શ્ી ગજનન નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે એરની પાસરેથી તખતાની વિશરેષ 
તાલીર લીધી. ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથા એમપાયર વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં જોડાયા. ઉદૂ્મ નાટકોરાં અવભનય આપયો. રવણશંકર 
ભટ્ની શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં જોડાયા અનરે રુખય સ્તી-ભૂવરકાઓ ભજિી. પછી જૂનાગઢના 
નિાબની નાટ્યસંસથારાં જોડાયા અનરે તયાં અવભનયકલાની યાદગાર ભૂવરકાઓ ભજિી. ઊંઝાિાળા નાનાલાલ 
નૃતયવશક્ષક અનરે રૉયલિાળા રવતલાલ નાયક પાસરે અવભનયકલા તથા નૃતયનું વશક્ષણ લીધું. ‘પયારરે િક’ અનરે 
‘સુલતાના ચાંદબી’રાં રુખય સ્તી-પાત્રો ભજિી નારના રરેળિી. છરેિટરે અવભનયજગતરાંથી વનિૃવતિ લીધી અનરે 
સુિણ્મકાર બનયા. કલાકારીગરીરાં નારના થઈ. અતયારરે  (2002) 90 િષ્મની િયરે પણ સારાવજક સરેિાથી જીિનનો 
આનંદ રાણી રહ્ા છરે.

· પાંચોરટ્યા રિેશકુિાર વ્રજલાલ

િતન : પાંચોટ, વજ. રિરેસાણા. વપતા વ્રજલાલભાઈની વિજય નાટક કંપની િતી. તરેથી નાટ્યકલાના સંસકાર 
િારસાગત રળા િતા. રંગભૂવરના િાતાિરણરાં જ એરનો ઉછરેર થયો િતો. વિદ્ાભયાસની સાથોસાથ રંગરંચનો 
પણ અનુભિ લરેતા રહ્ા. અભયાસ પૂરો થયરેથી ઘરની નાટ્યસંસથાનાં અનરેક નાટકોરાં જુદી જુદી ભૂવરકા ભજિી. 
તરેરણરે કાવયો પણ લખયાં છરે. એરનાં કાવયોનું ‘લાગણીનાં પુષ્પ’, ભોજક કલાકસબીઓ વિષરે ‘સુરતાલના સથિારરે ’ 
જ રેિાં પુસતકો પ્રકાવશત થયાં છરે. નાટ્યસજ ્મનની સાથોસાથ રંગભૂવરની સાધના કરી રહ્ા છરે.

· પાંચોરટ્યા િાસુદેિ દ્યાશંકર

િતન : પાંચોટ, વજ. રિરેસાણા. વપતા દયાશંકર ‘ઉસતાદ’ની રાવલકીની શ્ી વિજય નાટક કંપની નારની 
નાટ્યસંસથા િતી. તરેઓ અભયાસ કરતા િતા તયારરે  1957રાં વપતાનું અિસાન થિાથી, સંસથાનું  સંચાલન રોટા 
ભાઈ વ્રજલાલભાઈ કરિા લાગયા. થોડાંક િષ્મ એરણરે એકલા િાથરે સંચાલન કયુું, પરંતુ સંચાલનરાં ખૂબ જ 
પહરશ્ર પડતો િોિાથી વશક્ષકની નોકરીરાંથી રાજીનારું આપી તરેઓ રોટા ભાઈનરે સંચાલનકાય્મરાં રદદરૂપ થિા 
રાટરે સંસથારાં જોડાયા.

બંનરે ભાઈઓએ વપતાના આદશયોનું જીિની જ રેર જતન કરી નાટ્યસંસથાનું સંચાલન કયુું. આ સંસથા એક 
આદશ્મ નાટ્યસંસથા તરીકરે ગુજરાત-સૌરાટિ ્રની નાની રંડળીઓરાં સથાન પારી.
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પોતાની રાવલકીની સંસથારાં વયિસથાપકની ફરજ અદા કરિાની સાથોસાથ રંગભૂવર ભિાઈ કલાકાર 
સંઘના રંત્રીના સથાન પર લાંબા સરય સુધી કારગીરી બજિી. રંગભૂવરની ઉનિવત રાટરે અિવન્મશ પ્રયાસો કરતા 
રહ્ા અનરે 1978રાં ગુજરાતી રંગભૂવર સિા શતાબદી પ્રસંગરે ગુજરાત રાજય તરફથી આ બંનરે ભાઈઓનું સનરાન 
કરિારાં આવયું િતું. 1988રાં પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા બંધ કરી. નાટ્યક્ષરેત્રની એરની અનરેક િષયોની સરેિા 
તથા સંસકારપ્રિૃવતિ રાટરે ગુજરાત સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી તરફથી ગૌરિ પુરસકાર આપિારાં આવયો િતો.

રંગભૂવરનાં કડિાં-રીઠાં સંસરરણોનરે યાદ કરતાં અતયારરે  (2002રાં) નિસારીરાં સારાવજક સરેિાની પ્રિૃવતિ 
કરી રહ્ા છરે.

· પાંચોરટ્યા મિઠ્ઠલદાસ હરજીિનદાસ (જ. 1906)

જ્ાવતએ નાયક િોિાથી અવભનયકલા િારસારાં રળી િતી. િતન : િડનગર (ઉ.ગુ.). પ્રાથવરક વશક્ષણ 
લીધા પછી પયારરેલાલ વિઠ્લરાિ રિરેતાની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજરાં બાળ-નટ તરીકરે શરૂઆત કરી અનરે 
અવભનયની પ્રારંવભક તાલીર પામયા.

નયૂ આલફ્રેડ નાટક કંપનીરાં જોડાયા. અિીં હદગદશ્મક સોરાબજી ઓગરા અનરે ડાનસ-રાસતર ભોગીલાલ 
હકશોર ભોજક પાસરેથી અવભનય અનરે નૃતયની તાલીર રરેળિી તરેરજ ઉદૂ્મ-હિંદી ભાષાનો અભયાસ કયયો. સંસથાએ 
જુદાં જુદાં શિરેરોરાં નાટક ભજવયાં પછી 1917રાં પરદરેશરાં નાટકો રજૂ કયાું. 1920રાં રાદન વથયરેટસ્મ વલ.ની 
ધી એવલફનસટન ડ્રારરેહટક કંપનીરાં 3 િરસના નોકરીના કરારથી જોડાયા અનરે ‘નળ-દરયંતી’રાં નારદની ભૂવરકા 
કરી. સંગીત-હદગદશ્મક નાગરદાસ નાયક પાસરે સંગીતનું વશક્ષણ લીધું. ‘પવતભવકત’રાં ‘રનોિર’ની ભૂવરકારાં 
ખયાવત રળી.

1924રાં પોતાની રાવલકીની સંસથા ધી નયૂ બૉમબરે વથયરેહટ્રકલ કંપની શરૂ કરી. એરનું લખરેલું રાટિ ્રભવકતથી 
ભરપૂર ‘બવલદાન’ નાટક રજૂ કરિારાં પ્રથર રાત્રીએ રુખય કલાકારોએ દગો દીધો અનરે બીજી નાટ્યસંસથાઓરાં 
જતા રહ્ા, જ રેની પ્રરેક્ષકોનરે જણ થયરેથી, પ્રરેક્ષકોએ સિાનુભૂવત તથા સાથ-સિકાર આપયાં. વિઠ્લદાસ પાંચોહટયાએ 
બરે પાત્રો ભજવયાં અનરે બીજ કલાકારો પાસરે પણ બરે-બરે પાત્રો ભજવયાં. ટૂકં સરય પછી સંસથા બંધ થઈ. 1951રાં 
રુંબઈરાં ગાંધીજીના જીિન-દશ્મનિાળું નાટક ‘શાવનતદરેિતા’ ભજિાયું. 1963રાં રુંબઈના ભાંગિાડી વથયરેટરરાં 
એરનું ‘કૃષ્ણ-સુદારા’ નાટક રજૂ થયું.

ધી પારસી ઇમપીહરયલ નાટક કંપનીરાં ગયા; તયાં ‘નૂરરે  િતન’ નાટકરાં ચાલથી ચૅવપલનના રરેક-અપરાં અનરે 
‘નૂરરે  રરેનાર’રાં શાિજદા ઝફરની ભૂવરકારાં નારના પામયા. હદલિીરાં િકીર અજરલખાંએ ‘ઇવનડયન ચાલથી 
ચૅવપલન’નો ઇલકાબ આપયો. અરદાિાદરાં એક્ષલવસયર ઑપરેરા કંપનીરાં ‘કર્મિીર’ નાટકરાં રનોિર દલાલની 
ભૂવરકા કરી. ધી ગુજરાત વથયરેહટ્રકલ કંપની શરૂ કરી ‘ગૌરક્ષા’ અનરે ‘રાક્ષસી રરા’ નાટકો િીસનગરરાં રજૂ કયાું.

1930રાં રિાતરા ગાંધીજીની રીઠાની લડતરાં આગળ પડતો ભાગ લીધો, પોલીસોની લાઠીઓનો રાર 
ખાિા છતાં છરેિટરે રીઠુ ંલઈનરે જ આવયા. ગાંધીજીના સિિાસરાં પણ રહ્ા િતા.

પ્રોફરેસર શરા્મ પાસરે જદુ શીખયા અનરે જદુના પ્રયોગો િાિડારાં નૅશનલ િૉલરાં અનરે અરદાિાદરાં કયા્મ.

1926રાં ધી ગુજરાત હફલર કંપની શરૂ કરી. િાસયપ્રધાન વચત્ર ‘રંગ રાખયો છરે’નું સજ ્મન કયુું. આ વચત્રરાં 
લરેખક, હદગદશ્મક, વનરા્મતા, સંકલન અનરે નાયકની જિાબદારી તરેરણરે સંભાળી. આ વચત્રથી વિઠ્લદાસ પાંચોહટયાનરે 
‘ઇવનડયન િરેરોલાઇડ’નું રાન રળંુ. 1928રાં શારદા હફલર કંપનીરાં િાસયરવસક વચત્રો ‘નસીબનાં નખરાં’ અનરે 
‘ભુલભુલૈયાં’ બનાવયાં. એરાં લરેખન, હદગદશ્મન અનરે સંકલનના ક્ષરેત્રરે સફળતા રરેળિી. 1934રાં ‘ભારતલક્રી’ હફલર 
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સાથરે ‘રાયા કી છાયા’ અનરે ‘ઇનસાફ કી તોપ’ અનરે ‘ગરેબી ગોલા’ વચત્રો બનાવયાં. ‘ગરેબી ગોલા’રાં બૅહરસટર અનરે 
કન્મલનો બરેિડો અવભનય સાિવજકતાથી કયયો. આ વચત્રરાં બાળભૂવરકા ‘રાણી પ્રરેરલતા’એ કરી િતી. 1929રાં 
પોતાની રાવલકીની શ્ી વિઠ્લ હફલર કંપની શરૂ કરી અનરે ‘કાયાપલટ’ વચત્ર બનાવયું.

1936રાં સીતારાર વસનરેટોન દ્ારા ‘કર્મિીર ઉફદે રદ્મ બનો’ વચત્ર બનાવયું. આ વચત્ર જોઈ કૉલકાતાના રરેયર 
સુધીરચંદ્ર રાયરે એરનું બિુરાન કયુું િતું. 1951રાં ‘શ્ીરદ્ ભાગિત’ અનરે ‘પ્રભુ કી રાયા’ની પટકથા લખી આપી. 
‘ભગિતરહિરા’ જોઈ ગુજરાતના રાજયપાલરે પુરસકાર રૂપરે ‘ગાંધી સંસરરણ અનરે વિચાર ગ્ંથ’ ભરેટ આપયા.

1935રાં ‘ગરેબી ગોલા’ વચત્ર બનાવયું. તરેરાંની અંદાજ રે 50 નૃતયાંગનારાં નૂરજિાં, પ્રરેરીલા, રાયા બરેનજી્મ પણ 
િતાં. જયારરે  રરેિરુદ, શોભા ખોટરેનરે રૂપરેરી પડદરે ચરકાિનાર વિઠ્લદાસ પાંચોહટયા િતા.

25 એવપ્રલ, 1948ના રોજ વિરાન દ્ારા રવણપુર ગયા અનરે હિંદી વચત્રરાં અવભનય આપયો. એ અવભનય 
રાટરે વિરાનની સફર કરનાર તરેઓ પ્રથર અવભનરેતા િતા.

1946રાં જવૈરની સટહુડયોના િાસનરે હિંદી વચત્ર ‘ચંદ્રલરેખા’ રાટરે રાવસક રૂ. 2000ની ઑફર આપી િતી. 
પરંતુ તરેઓએ આ ઑફરનો અસિીકાર કયયો િતો.

‘ગાંધીસંગ્ાર’ વચત્રનું રુિૂત્મ 23 રાચ્મ, 1983ના રોજ અરદાિાદરાં કરિારાં આવયું િતું. 84 િષ્મની િયરે 
‘ગાંધી’ના પાત્રરાં વિઠ્લદાસરે અવભનય આપયો િતો.

ઉદૂ્મ, હિંદી તથા ગુજરાતી રંગભૂવર અનરે ચલવચત્રોરાં વનરા્મણ, લરેખન, હદગદશ્મન અનરે રુખય અવભનરેતા તરીકરે 
સફળતા પ્રાપ્ત કરી પરપ્રાંતરાં અનરે વિદરેશરાં પણ ગુજરાતનરે યશ અપાવયો.

· પાંચોરટ્યા વ્રજલાલ દ્યાશંકર (જ.–; અ. 9 રડસેમબર 2002 િહેસાણા)

િતન : પાંચોટ (વજ. રિરેસાણા). નાયક કોરરાં જનર અનરે વપતા દયાશંકર ‘ઉસતાદ’ રંગભૂવરના નારાંહકત 
કલાકાર એટલરે નાટ્યસંસકારોનો સાિવજક સિિાસ થયો. પ્રાથવરક વશક્ષણ લીધા પછી ભૈરિ વિજય નાટક 
કંપનીરાં નાટ્યકારહકદથીનો આરંભ કયયો. એરના વપતા સાથરે આ સંસથારાં લીલાધર ‘ભાથી’ ભાગીદાર િતા. 
પછી વપતાની સાથરે નાટ્યસંસથારાં જોડાયા. વપતાજી પાસરેથી સંસથાના સંચાલનની જણકારી તથા તાલીર રરેળવયાં. 
નાટ્યસંસથાઓરાં પણ એક રજિાડા જ રેિી ખટપટ િોય છરે, એટલરે વયિસથાપક અનરે રાવલક બંનરેએ ખૂબ સજગ 
રિરેિું પડરે. વપતા દયાશંકરરે  1941રાં સિતંત્ર સંસથા શ્ી વિજય નાટક કંપની શરૂ કરી. વપતાજી સાથરે થોડાંક િષયો 
રહ્ા. વપતાજીનું અિસાન થિાથી, નાટ્યસંસથાની સિ્મ જિાબદારી એરનરે સિીકારિી પડી. એકલા િાથરે રાવલક 
અનરે વયિસથાપક તરીકરે સતત પહરશ્ર કયા્મ પછી, એરના નાના ભાઈ િાસુદરેિનરે વશક્ષકની નોકરીરાંથી રાજીનારું 
અપાિી સંસથાના િિીિટી કાય્મની જિાબદારી સોંપી દીધી.

વપતા પાસરેથી નાટ્યસંસથાના સંચાલન અંગરે રરેળિરેલ રાગ્મદશ્મન તથા અનુભિ જીિનપયુંત જળિી રાખયાં. 
સંસથારાં યોગય કલાકાર-કસબીનરે જ સથાન આપિારાં આિતું િતું. સંસકારી અનરે બોધદાયક નાટકો ભજિી 
પ્રજરાં સંસકાર-વસંચન કયુું િતું. ભજિણી રાટરેનાં નાટકોની યોગય રાિજત કરી સુંદર રજૂઆત કરિારાં આિતી. 
અનરેક પ્રકારનાં પ્રલોભનોથી દૂર રિીનરે પોતાની સંસથાનરે નરૂનરેદાર નાટ્યસંસથા બનાિી િતી. નાટક એ તો નીવતની 
વનશાળ છરે એ સૂત્રનરે જીિનનો રિારંત્ર બનાિી દીધો. પ્રારાવણકતા અનરે પુરુષાથ્મ િડરે 1988 સુધી આ સંસથાનરે 
કાય્મરત રાખી િતી.

અનરેક નિોહદત કલાકારોની ઉનિવતરાં સિભાગી બનયા. કલાકાર-કસબીઓ પ્રતયરે કુટુબં જ રેિી ભાિના 
રાખીનરે િંરરેશાં પ્રરેરાળ િત્મન દાખિી તરેરના દુ:ખરાં ભાગીદાર બનતા.
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નાની નાટ્યરંડળીઓરાં શ્ી વિજય નાટક કંપનીનરે આદશ્મ સંસથા બનાિી. કુદરતી આફત, રાટિ ્રીય કટોકટી 
અનરે સારાવજક તરેરજ ધાવર્મક કાયયો રાટરે નાટકો ભજિીનરે બનરે તરેટલો ફાળો આપી પોતાની સારાવજક કત્મવયવનષ્ઠા 
બજિી િતી. રાજયની નાટ્યિરીફાઈરાં ઘણી િાર પ્રથર પાહરતોવષકો પ્રાપ્ત કયાું િતાં.

સંસથાના રાવલક તરીકરે અનય નાટ્યસંસથાઓ પ્રતયરે પણ સિકારની ભાિના રાખી િતી. સંસથાનરે લાંબો સરય 
કાય્મરત રાખિારાં સંસથાના વયિસથાપક તરીકરે કારગીરી સંભાળતા એરના નાના ભાઈ િાસુદરેિભાઈનો અગતયનો 
ફાળો િતો.

જીિનના સાડા સાત દસકા િટાિી ચૂકરેલા વ્રજલાલભાઈ રંગભૂવરનો બિોળો અનુભિ ધરાિતા િતા. ગુજરાતી 
વયિસાયી રંગભૂવર ક્ષરેત્રરે લાંબા સરય સુધી નાટ્યસંસથાના રાવલક તરીકરે એરનું પ્રદાન નાની નાટ્યરંડળીઓના 
ઇવતિાસરાં યાદગાર છરે.

· પેન્ટર ખાન (જ. અંદાજ ે1919, જતેપુર, મજ. રાજકોટ)

પરેનટર ખાન  રૂળ નાર અલીખાન. વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં ભજિરેલ ભૂવરકાઓ 
: પ્રિીણ નટકલા રંડળના ‘પાનરેતરનો રંગ’રાં રતનો રંગીલો, ‘િાલો નારરેરી’રાં રોિર, 
‘ભીરો રલરેક’રાં કારદાર, ‘ખરરો ખંભાતણ’રાં િરેરવસંિ તથા શ્ી ઉદય નાટક સરાજના 
‘કરરાતાં ફૂલ’રાં પ્રકાશ, ‘િિુએ લજવયાં ખોરડાં’રાં રકનો, ‘રૂવપયાની સગાઈ’રાં પ્રકાશ 
અનરે શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજના ‘િણઝારી િાિ’રાં િીરો પટરેલ, ‘િીર ચાંપરાજિાળો’રાં 
ચાંપરાજ, તરેરજ શ્ી રોરબી નાટક સરાજનાં ‘રાણો કંુિર’રાં લઘરો, અનરે ‘િીર 
રારિાળો’રાં રબારી.

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં સવનિિરેશની કારગીરી સંભાળી. કુશળ વચત્રકાર. 84 
િષ્મની ઉંરરરે  પણ કાય્મરત. પીપળાના પાંદડા પર સુંદર વચત્રકાર કરરે  છરે. એરનો પુત્ર રાજુ 
વચત્રકાર છરે.

· પેન્ટર મગરધરલાલ સાંકળચંદ ના્યક

િતન : લાખિડ, વજ. રિરેસાણા. અભયાસ અક્ષરજ્ાન પૂરતો નહિિત. નાયક િોિાથી કલા િારસારાં 
રળતી િતી. બાળ-કલાકાર તરીકરે છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાની રાવલકીની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 
શરૂઆત કરી અનરે નાટ્યકલાનું પ્રાથવરક વશક્ષણ રરેળવયું. અવભનય અનરે સંગીતક્ષરેત્ર કરતાં વચત્રકલારાં વિશરેષ 
ચાિના િોિાથી પરેનટર લૂઇસ તથા પરેનટર બચુભાઈ રઘુનાથ રૂલાણી પાસરે વચત્રકલાની વિશરેષ તાલીર લીધી. પરેનટર 
તરીકરે નાટ્યજગતરાં સારી ખયાવત પામયા. એરનું વચત્રકાર ઉતિર પ્રકારનું િતું. ઇંગલૅનડની રાનચરેસટર વરલરે તરેરણરે 
બનાિરેલી ધોવતયાંની હકનારીની હડઝાઇન ધોવતયા પર છાપી િતી.

યુિાન િયરે જ એરની વચત્રકલાની પ્રશંસા થિા રાંડી િતી. પરદરેશરાં તરેરની કલા િખણાઈ િતી. રાત્ર 30 
િષ્મની ઉંરરરે  એરનું અિસાન થયું.

· બચુ (`કો્યલ’)

સૌરાટિ ્રની નાટ્યરંડળીઓરાં અનરેક નાટકોરાં વિવિધ રસનાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. સુરીલા અિાજથી સ્તી-
પાત્રરાં ગીતો ગાતાં તયારરે  પ્રરેક્ષકો તરફથી અનરેક િનસ રૉર રળતા. સુરધુર અિાજના કારણરે તરેરનરે બચુ ‘કોયલ’નું 
લાડકંુ વબરુદ રળું િતું. નાની નાટ્યરંડળીઓરાં જ એરનું જીિન પૂરંુ થયું.



559

· બબલદાસ (`કાદુ’)

ગુજરાત-સૌરાટિ ્રની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં અનરેક નાટકોરાં જુદાં જુદાં પાત્રો ભજવયાં. ‘કાદુ રકરાણી’ 
નાટકરાં ‘કાદુ’ના પાત્રનો આકષ્મક અવભનય જીિંત બની ગયો. પડછદં કાયા, પ્રભાિશાળી ચિરેરો, રોટી આંખો, 
વિશાળ કપાળ, પિાડી અિાજ સાથરે નાટ્યકલાની સદૈિ સાધનાથી ‘કાદુ’ના પાત્રરાં તરેઓ પુષ્કળ નારના પામયા 
અનરે બબલદાસ ‘કાદુ’ તરીકરે ઓળખાયા.

· બાપુ સતારશા (ભજમનક)

અંદાજ રે 1906રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ-શાખારાં ‘િીણાિરેલી’રાં રાજકહઠયારાનું પાત્ર ભજવયું. કંઠ રધુર 
િોિાથી ખૂબ નારના રરેળિી શકયા. રંગરંચ છોડ્ા પછી આધયાવતરક જ્ાનનો રાગ્મ અપનાવયો. ભજવનક તરીકરે 
સૌરાટિ ્રરાં એરનું નાર જણીતું છરે. તરેરનાં િલકદાર કંઠરે ગિાયરેલાં ભજનો સાંભળિાં એ પવિત્ર અનુભૂવત િતી.

· બેલીિ રહેિાન જીિણલાલ (જ. 1916, િોટા લીમલ્યા, મજ. અિરેલી, સૌરાષ્ ્ર)

ગુજરાતી 7 ધોરણ સુધી અભયાસ કયયો. પછી અનુપરાર કાનજીની ધોળા સુબોધ નાટક સરાજરાં જોડાયા 
અનરે નાટ્યકલાના સંસકાર ઝીલયા. રયાશંકર રાસતર અનરે રંગીલદાસ સોનીની ભાગીદારી સંસથા શ્ી સોિર 
નાટક સરાજરાં 3 િષ્મ વિતાવયાં. વિવિધ અનુભિ લીધા પછી 1934રાં રાવલકીની નાટ્યસંસથા શ્ી અરુણોદય 
નાટક સરાજ શરૂ કરી. એરાં ‘લીલાિતી’રાં સુરવતવિલાસ, ‘જ રેસલ-તોરલ’રાં જ રેસલ, ‘િીણાિરેલી’રાં કહઠયારો, 
‘નિલકુસુર’રાં નિલવસંિ િગરેરરે  નાટકોરાં રુખય નાયકનાં પાત્રો ભજવયાં. સંસથા 10 િષ્મ ચલાિી 1944રાં બંધ કરી.

1944રાં વ્રજલાલ લક્રીચંદ િડોદહરયાની શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજરાં અલપ સરય રહ્ા પછી દુલ્મભજી 
પ્રરેરજી(રાજકોટ)ની શ્ી રનિર નાટક સરાજરાં ગયા.

કરેશિલાલ ભારહદયા(રાજકોટ)ની શ્ી લક્રી નાટક સરાજ 1945રાં રોરબીરાં શરૂ થઈ તરેરાં જોડાયા. 
સંસથાએ ‘િાલો નારરેરી’ નાટક રજૂ કયુું જ રેના સળંગ 100 પ્રયોગ થયા. રાણી ઇનદુરતી અનરે ભગિાનદાસની શ્ી 
આદશ્મ નાટક સરાજરાં 5થી 6 િષ્મ વિતાવયાં અનરે વિવિધ નાટકોરાં પુરુષપાત્રો ભજવયાં.

રનિરલાલ તુળજશંકર જોશીની શ્ી રનિર નટકલા રંડળરાં જોડાયા. રંગરંચના કલાકારરે  િાથરાં કલર 
પકડી અનરે 4 નાટકો લખયાં. ‘િીર રારિાળો’રાં રારિાળો, ‘ચાંપરાજિાળો’રાં ચાંપરાજિાળો, ‘રાણો કંુિર યાનરે 
અધૂરાં વરલન’રાં રાણો અનરે ‘રારાયણ’રાં રારની ભૂવરકા ભજિી. અનય નાટ્યસંસથાઓરાં નિાં નાટકો લખયાં 
અનરે એરાં રુખય ભૂવરકા ભજિી.

જીિનના પાંચ દસકાથી રંગરંચરે વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં નોંધપાત્ર ભૂવરકા ભજિી. એરણરે 
લખરેલાં નાટકો લોકભોગય નીિડ્ાં િતાં. ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચરે એરનાં નાટકો 30 ઉપરાંત િષ્મથી જુદી 
જુદી નાટ્યસંસથાઓએ ભજવયાં િતાં.

બરેઠી દડીનું ભરાિદાર શરીર, સિરેજ લંબગોળ રુખાકૃવત, રોટી આંખો, શુધિ ભાષા, આકષ્મક અિાજ, 
સંિાદો બોલિાની અનોખી છટાનરે કારણરે પ્રરેક્ષકો પર પ્રભાિ પાડી શકતા.

· બ્હ્મભટ્ટ ચંદુલાલ (`િસતાન’)

પ્રાથવરક વશક્ષણ રરેળવયા પછી ભિાઈ રંડળીરાં જોડાયા અનરે અવભનય તથા સંગીતકલાની પ્રારંવભક 
તાલીર રરેળિી. થોડા સરય પછી શ્ી સતયવિજય નાટક સરાજ, રયાશંકર રાસતરની શ્ી સોિર નાટક સરાજ 
અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓરાં પાત્રો ભજિીનરે અવભનયનો આરંભ કયયો. જુદા જુદા લરેખકોનાં નાટકોરાં સ્તી-પાત્રો 
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ભજવયાં તથા રધુર ગાયકીથી ગીતોરાં િનસ રૉર રરેળવયા. અવભનય કરતાં સંગીત તરફ વિશરેષ લગન િોિાથી 
િારયોવનયર-િાદન અનરે તબલાિાદન શીખી લીધું. સ્તી-ભૂવરકાનરે અનુરૂપ શારીહરક બાંધો િોિાથી વિશરેષ સંખયારાં 
સ્તી-પાત્રોરાં અવભનય કયયો. કંઠ-રાધુય્મ િોિાથી ખૂબ ખયાવત પામયા. રંગભૂવરની પડતી દશા જોઈ નાટકની 
દુવનયા છોડી દીધી. જીિનના 6 દસકા પસાર કરી ગયરેલા આ કલાકાર િાલ (2002રાં) બાલભિન રાજકોટરાં 
સંગીતવશક્ષકની ફરજ બજિી રહ્ા છરે.

· ભટ્ટ છોટુભાઈ

રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં ઘણાં િષયો સુધી સંગીત-વનદદેશન કયુું 
િતું અનરે કરેટલાંક નાટકોરાં ભૂવરકાઓ પણ ભજિી િતી. આ સંસથારાં જુદા જુદા નાટ્યકારોનાં વિવિધ વિષય પર 
લખાયરેલાં 33 નાટકોરાં સંગીત આપયું િતું.

· ભટ્ટ જ્યંત છોટુભાઈ

બાલયકાળથી જ રંગભૂવર પ્રતયરે આકષ્મણ િતું. વયિસાયી રંગભૂવર પર અવભનય કયયો તરેરજ નાટકોનું પણ 
હદગદશ્મન કયુું. પ્રિસનનાં પાત્રો અનોખી કુશળતાથી ભજિી પ્રરેક્ષકોરાં ખૂબ ચાિના રરેળિી િતી. રનિરલાલ ટી. 
જોશીની શ્ી રનિર નટકલા રંડળ, તુલસીદાસ પારરેખની શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં યાદગાર 
ભૂવરકાઓ ભજિી. અિા્મચીન રંગભૂવર પર એરનું અવભનય, લરેખન અનરે હદગદશ્મન – એર ત્રણરે ક્ષરેત્રરે ઉપયોગી 
પ્રદાન છરે.

· ભટ્ટ બાબુભાઈ

િતન રોરબી, વજ. રાજકોટ. વિવિધ નાટ્યરંડળીઓરાં અનરેક પાત્રો ભજવયાં. અવભનય કરતાં સંગીત પ્રતયરે 
વિશરેષ લગાિ િોિાથી સંગીતની સાધના પ્રતયરે ધયાન કરેવનદ્રત કયુું. જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં િારયોવનયર-િાદક 
તરીકરે કારગીરી બજિી. પોતાની રાવલકીની સંસથા શ્ી પુવનત પ્રકાશ કલારંડળ શરૂ કરી અનરે નિાં નાટકો રજૂ 
કયાું. નિોહદત કલાકારોનરે અવભનય તથા સંગીતની તાલીર વિશરે સિકાર આપયો. જીિનભર સંગીતસાધના કરી 
જીિનનરે સાથ્મક કરી ગયા.

· ભટ્ટ બાબુભાઈ િમણશંકર

તરેરના વપતા રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની રાવલકીની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની િતી. એરના 
બંનરે િડીલ બંધુઓ િહરભાઈ ભટ્ અનરે િરેરુભાઈ ભટ્ રે પણ રંગભૂવર ક્ષરેત્રરે નારના રરેળિી િતી. આર, નાટ્યકલાના 
િારસાગત સંસકારો અનરે તાલીર રળિાથી તરેરણરે ઘરની નાટ્યસંસથારાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં વિવિધ ભૂવરકાઓ 
ભજિિા રાંડી અનરે અવભનયક્ષરેત્રરે નાર કરાયા.

· ભટ્ટ િમણશંકર જશેંકર

િતન રોરબી. પાવલતાણાના ઠાકોરસાિરેબની રાંદગીરાં તરેરના રનોરંજન અથદે રાજયની પોતાની નાટ્યસંસથા 
શરૂ કરી અનરે સરય જતાં તરે પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીના નારરે (1906રાં) જણીતી થઈ. 1906થી 
1908 સુધીરાં ‘નરવસંિ રિરેતો’, ‘ચંદ્રિાસ’, ‘વત્રવિક્રર’ િગરેરરે  નાટકોરાં અવભનય કયયો તરેરજ એ નાટકોનું 
હદગદશ્મન પણ કયુું.

નાટ્યસંસથા બંધ થયા પછી જૂનાગઢના નિાબસાિરેબ તરફથી એરનરે રાવસક પરેનશન બાંધી આપિારાં આવયું 
િતું. એરના પુત્રો િહરભાઈ, િરેરુભાઈ, બાબુભાઈ પણ નાટ્યક્ષરેત્રરે જણીતા થયા.
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· ભટ્ટ રાજને્દ્રકુિાર રમતલાલ

િતન ભાિનગર. િહરભાઈ ભટ્ના પ્રભાત કલારંડળથી અવભનય-જીિનનો પ્રારંભ. રયાશંકર રાસતરની 
શ્ી સોિર નાટક સરાજ, વ્રજલાલભાઈ પાંચોહટયાની વિજય નાટક કંપની, ભગિાનદાસ અનરે રાણી ઇનદુરતીની 
શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ, એફ. આર. ઈરાનીની નાટ્યસંસથાઓ નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ, રાણી વથયરેટસ્મ, 
શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર જ રેિી વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં અનરેક ભૂવરકાઓ ભજિી. તરેરની કારહકદથીનો એ 
શ્રેષ્ઠ સરય િતો. તુલસીદાસ પારરેખની શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્રરાં 1970રાં જૂનાગઢ િતા, તયારરે  30 જુલાઈ, 1970રાં 
રાવલકીની નાટ્યસંસથા શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર શરૂ કરી. 1971રાં ભાિનગરના રોતીબાગરાં ‘જ રેસલ-તોરલ’ નાટકના 
સળંગ 100 પ્રયોગો થયા. જયારરે  કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકરના નિા નાટક ‘િિુ રાથાની રળી’ના સળંગ 118 પ્રયોગો 
થયા. ભાિનગરરાં જ કારહકદથીનો પ્રારંભ કરનાર રાજ રેનદ્રકુરારરે  આ બરે નાટકોના સળંગ પ્રયોગો દ્ારા ખૂબ પ્રવતષ્ઠા 
પ્રાપ્ત કરી.

એરની સંસથાએ રંગરંચ પર ધાવર્મક, ઐવતિાવસક, સારાવજક અનરે લોકકથા આધાહરત નાટકો ગુજરાત 
અનરે સૌરાટિ ્રરાં ભજવયાં. તરેરાં નિાં નાટકો પણ ભજવયાં. પોતાની રાવલકીની સંસથા 15 ઉપરાંત િષ્મ ચલાિી િતી.

એરણરે િાસયરસથી ભરપૂર અનરેક પાત્રો ભજિી રંગરંચરે કીવત્મ રરેળિી છરે. નાટ્યજગતરાં ‘બાબુ પંહડત’ના 
િુલારણા નારથી ઓળખાય છરે. 1949રાં કરલપ્રભા સાથરે સનરેિલગ્નથી જોડાયા.

અડધી સદી કરતાં િધુ સરયથી પ્રિૃતિ રિરેલા આ કલાકારરે  જીિનરાં અનરેક અિરોધો પાર કયા્મ છરે. નિા 
કલાકારો રાટરે સતત રાગ્મદશ્મક બનતા રહ્ા છરે.

એરનાં ધર્મપતની કરલપ્રભા પણ સારાં અવભનરેત્રી છરે. એરનો પુત્ર િસરુખ તથા પુત્રિધૂ પારુલ તરેરજ પુત્રી 
રીના પણ અવભનયક્ષરેત્રરે સહક્રય છરે.

તરેરણરે નાટકોનું હદગદશ્મન કરિા ઉપરાંત ગીતો પણ લખયાં છરે.

જીિનના સાડા સાત દસકા સુધી પ્રિૃવતિ કયા્મ પછી તરેઓ અરદાિાદરાં ભવકતરસરાં જ જીિનનો આનંદ 
રાણી રહ્ા છરે.

· ભોજક ડાહ્ાલાલ હરજીિન (જ. અંદાજ ે1899; અ. 1974)

િતન લાડોલ, વજ. રિરેસાણા. કાકા પરેનટર જ રેઠાલાલ નાટ્યજગતરાં લઈ ગયા. નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની 
શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ તથા ચંદુલાલ શાિની શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ સંસથારાં અવભનય આપયો. 
અવભનય કરતાં સંગીત પ્રતયરે િધુ ચાિના િોિાથી સંગીતની સાધના તરફ વિશરેષ ધયાન આપયું. 1937રાં 
ભાગીદારીની સંસથા શ્ી શવકત નાટક સરાજ શરૂ કરી એરાં અનરે શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજનાં નાટકોરાં 
સંગીત-વનદદેશન કયુું. ગુજરાતની નાની નાટ્યરંડળીઓરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી. િધારરે  સરય 
વિજય નાટક કંપનીરાં રહ્ા. રંગરંચના આજીિન કલાકાર અનરે સંગીતકાર.

1974રાં એરનું અિસાન થયું.

· ભોજક શાંમતલાલ ઇચછારાિ

િતન રાધનપુર, વજ. બનાસકાંઠા. ભોજક કોરના િોિાથી ગાયન-િાદનકલા આપોઆપ પાંગરી િતી. 
વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં અનરેક પાત્રો ભજવયાં. અવભનયની સાથોસાથ સંગીતની સાધનાનરે 
વિશરેષ પ્રાધાનય આપયું. શ્ી રિાિીર નાટક સરાજ, શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક સરાજ તથા એફ. આર. ઈરાનીની 
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સંસથા જ રેિી નાટ્યસંસથાઓનું સંચાલન કયુું. નિાં નાટકોનું સંગીત-વનદદેશન પણ સંભાળતા રહ્ા. શરીરબાનુ 
અનરે ઇશાક રોિંરદ જોધપુરીની શ્ી કરલ કલા કંપની, શ્ી વિજય નાટક કંપની તથા અનય નાટ્યસંસથાઓરાં 
િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી.

· િજરેઠ્યા હાસિભાઈ

િતન પોરબંદર (સૌરાટિ ્ર). સૌરાટિ ્રની વિવિધ નાટ્યરંડળીઓના રંગરંચ પર તરેઓ નાટ્યકલાની તાલીર 
પામયા. િાસયરસનાં અનરેક પાત્રો તરેરણરે કુશળતાપૂિ્મક ભજવયાં અનરે પ્રરેક્ષકોનરે ખડખડાટ િસાવયા. પાત્રનરે રજૂ 
કરિાની એરની અનોખી આતરસૂઝ િતી અનરે તરેથી જ તરેઓ પ્રરેક્ષકરાનસ પર છિાઈ જતા. વજદંગીનાં લગભગ 
70 િષ્મ રંગભૂવરની સરેિા કરી તરેરણરે જીિનનરે સાથ્મક કયુું. નાટ્યજગતરાં તરેરની ઓળખ ‘િાસરબાપુ કૉરરેહડયન’ 
તરીકરે િતી.

· િહેતા કાંમતલાલ જગજીિન (જ. 3 િે 1916, િોરબી, મજ. રાજકોટ; અ. 3 જૂન, 1991, અિદાિાદ)

િતન રોરબી. વજ. રાજકોટ બ્ાહ્મણ. અભયાસ ગુજરાતી 4 ધોરણ. ઘરની વસથવત સારી ન િોિાથી, નાની 
િયરાં જ ભિાઈરાં જોડાયા અનરે વભક્ષાિૃવતિ પણ કરી. નિદુગા્મ, ધોળા સુબોધ, રોરબી સતયવિજય, નિજીિન, 
રાજકરલ, સોિર, અરુણોદય, પાવલતાણા, ચરેતન, રારવિજય, રનિર નાટક કંપની, શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ 
િગરેરરે  22 ઉપરાંત નાટ્યસંસથાઓના વિવિધ નાટ્યકારોનાં અનરેક નાટકોરાં સ્તી-પાત્રની તરેરજ પુરુષ-પાત્રની જુદી 
જુદી ભૂવરકાઓ ભજિી. ભીરભાઈ શરેઠની શ્ી નિજીિન નાટક સરાજરાં કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકરનાં બરે નિાં 
નાટકો ‘સનરેિનાં જદુ’રાં રરેઘિાળ નારી અનરે ‘અપરાધી કોણ’રાં વિરળા શરેઠાણીની ભૂવરકા ભજિી. તરેરનો રાવસક 
પગાર રૂ. 125 િતો.

1941થી નાટ્યલરેખન શરૂ કયુું. એરણરે અંદાજ રે 70 જ રેટલાં નાટકો લખયાં િતાં એરાં થોડાંક નાટકોરાં 
ભૂવરકાઓ ભજિી િતી.

રુંબઈરાં ડાહ્ાલાલ િાગડિાળાએ ‘રારદરે પીર’ નાટકના 25રા પ્રયોગ િખતરે એરનું સનરાન કરી રૂ. 1,000 
રાનધન તરીકરે આપયા િતા.

એરની શ્ી રોરબી નાટક સરાજ રે જૂનાગઢરાં ‘ઈશ્વર આરારરાં છરે’ નાટક ભજવયું, જ રેનરે ગુજરાત રાજય 
નાટ્યસપધા્મરાં પ્રથર ઇનાર પ્રાપ્ત થયું િતું. એરનાં લખરેલાં અનય નાટકોનરે પણ ગુજરાત રાજય નાટ્યસપધા્મરાં 
ઇનારો પ્રાપ્ત થયાં િતાં. અરદાિાદરાં અંદાજ રે 1963રાં રાણી ઇનદુરતી ભગિાનદાસની શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ રે 
‘સોનબિરેનની ચૂંદડી’ નાટકના સળંગ 51 પ્રયોગ કયા્મ.

‘પાનરેતરનો રંગ’, ‘ભાથીજી રિારાજ’, ‘શરેઠ સગાળશા’, ‘સોનબિરેનની ચૂંદડી’ જ રેિાં તરેરનાં કરેટલાંક નાટકો 
પરથી ગુજરાતી ચલવચત્રોનું સજ ્મન થયું િતું. 1973રાં ગુજરાત રાજય તરફથી કવિ કાંવતલાલ રિરેતાનું સનરાન 
કરિારાં આવયું િતું.

સૌરાટિ ્ર-ગુજરાતની અંદાજ રે 30થી અવધક નાટ્યસંસથાઓએ કવિ કાંવતલાલ રિરેતાનાં નાટકો વિવિધ શિરેરોરાં 
ભજવયાં િતાં. રુંબઈની રશિૂર નાટ્યસંસથા શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં પણ એરનાં નાટકો ભજિાયાં િતાં. 40 
િષ્મથી િધુ સરય સુધી એરનાં નાટકો ગુજરાતી રંગભૂવર પર ભજિાયાં છરે. જૂની રંગભૂવરનરે કવિ કાંવતલાલ 
રિરેતાનાં નાટકોએ ઠીકઠીક સરય સુધી જીિંત રાખી. એરણરે રિદ્અંશરે લોકકથા પર આધાહરત નાટકો લખયાં છરે.

ઘરની નાટ્યસંસથા શ્ી રોરબી નાટક સરાજ અંદાજ રે 1975રાં બંધ થઈ. 20 િષ્મ સુધી સંસથાએ ગુજરાત, 
સૌરાટિ ્રરાં નાટકો રજૂ કયાું.
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· િહેતા િ્યાશંકર રેિાશંકર (`િાસતર’)

િતન િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ). શરૂઆત િાંકાનરેર કંપનીથી કરી અનરે નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર લીધી. 
અનુપરાર કાનજીની ધોળા સુબોધ નાટક રંડળીરાં જોડાયા. એરાં અવભનયકલાની સાથોસાથ સંસથાના સંચાલનનો 
અનુભિ પણ રરેળવયો. અવભનયક્ષરેત્ર છોડી નાટ્યસંસથાના વયિસથાપકની ફરજ બજિી. 1933રાં શ્ી વથયરેહટ્રકલ 
કંપની, શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ, શ્ી રોરબી નાટક સરાજ, શ્ી રનિર નટકલા રંડળ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં 
વયિસથાપક તરીકરે ફરજ બજિી.

ધ્ાંગધ્ારાં શ્ી િાંકાનરેર આયયોદય નાટક કંપની શરૂ કરી; પછી શ્ી સોિર નાટક સરાજ ભાગીદારીરાં 
શરૂ કરી. આ સંસથારાં ઘણા સરય સુધી રહ્ા. અનરેક નિા કલાકારોનરે નાટ્યકલાની તાલીર આપી તૈયાર કયા્મ. 
જીિનનાં અંદાજ રે 70 િષ્મ જ રેટલો લાંબો ગાળો ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચ પર ગાળો.

· િારિાડી લાલુ

િતન ઈડર, વજ. સાબરકાંઠા. રાત્ર 9 િષ્મની િયરે રંગરંચના ખયાતનાર કલાકાર ચીરનલાલ રારિાડી તરેરનરે 
રંગભૂવર પર લઈ આવયા. એ રીતરે નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર રરેળિિાની તક રળી. ઉતિરોતિર નાટ્યરંડળીઓ 
બદલાતી રિી અનરે સ્તી તરેરજ પુરુષ-પાત્રો તરેઓ સફળતાપૂિ્મક ભજિતા રહ્ા. ગુજરાતી રંગરંચ ઉપરાંત ઉદૂ્મ 
રંગભૂવર પર પણ અવભનય કયયો. પ્રિસનનાં પાત્રોરાં તરેરનરે વિશરેષ સફળતા રળી. અગાઉનાં નાટકો ‘ભાભીનાં 
િરેત’રાં નટિર નોિરેલટી, ‘શરેણી વિજણંદ’રાં દયારાર, ‘અછૂત કનયા’રાં પરશુરાર, ‘દાનરેશ્વરી કણ્મ’રાં કણ્મ, 
‘િહરશ્ંદ્ર તારારતી’રાં િહરશ્ંદ્રનાં પાત્રો ભજવયાં. ‘અધૂરા ફરેરા’ નાટકરાં એરનો અવભનય જોઈનરે જોધપુરના 
નયાયાધીશ કુરરેશીસાિરેબરે તરેરનરે સોનાનો ચાંદ ભરેટ આપયો િતો. ઉદૂ્મ નાટક ‘લયલા-રજનૂ’રાં રજનૂની ભૂવરકા 
ખૂબ સફળતાપૂિ્મક ભજિી.

પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા લક્રી નાટ્યકલા સરાજ કરી િતી. નિોહદત કલાકારોનરે નાટ્યકલાની 
તાલીર આપી, અવભનયક્ષરેત્રરે તૈયાર કયા્મ. એરણરે નાટકો પણ લખયાં, ભજવયાં તથા એનું હદગદશ્મન કયુું. શ્ી નિદુગા્મ 
કલારંહદર નારની સંસથારાં વયિસથાપક તથા અવભનરેતા તરીકરે કારગીરી બજિી. રાત્ર 50 િષ્મની િયરે એરનું 
અિસાન થયું.

· િાસતર કુિાર અલીદાદન

િતન પાવલતાણા (સૌરાટિ ્ર). રૂળ નાર દાઉદ. વપતા અલીદાદન જણીતા િાસય અવભનરેતા િતા. નાટ્યના 
સંસકારો િારસાગત ઊતરી આવયા િતા. અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજરાં 
કારહકદથીની શરૂઆત પાવલતાણાથી કરી. અવભનયકલા શીખિા રાટરે સતત કોવશશ કરતા રહ્ા. વિવિધ સંસથાઓરાં 
અવભનયકલાનો અનુભિ રરેળવયો.

1955રાં ફરરેદૂન આર. ઈરાનીની શ્ી નયૂ લક્રીકાનત નાટક સરાજ, 1959રાં શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર, 1960રાં 
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, 1964રાં સરસિતીદરેિી અનરે સંગીતકાર છલૈાજીની શ્ી સરસિતી કલા રંહદર, 1965રાં 
અલીભાઈ રારજીની શ્ી છોટ ુનાટક સરાજ, 1971રાં જરનાદાસ ઠક્રની ઉષા વથયરેટસ્મ, 1979રાં અલીભાઈ 
રારજીની છોટ ુવથયરેટસ્મ એર વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં વિવિધ વિષય પર લખાયરેલાં અનરેક નાટકોરાં ભાિિાિી 
ભૂવરકાઓ ભજિી લોકચાિના રરેળિી.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં રહ્ા પછી પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા 
પાવલતાણા (વજ. ભાિનગર)રાં કલાપવથક શરૂ કરી અનરે િરેરુભાઈ ભટ્નું ‘શરેણી વિજણંદ’ નાટક રજૂ કયુું અનરે 
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તરેના સળંગ 80 પ્રયોગો થયા. આથી સંસથાની પ્રવતષ્ઠા બંધાઈ.

નાટ્યતખતાનો બિોળો અનુભિ ધરાિનાર આ કલાકારરે  નાટકોનું હદગદશ્મન પણ કયુું.

ક્ષયરોગથી તરેઓ અિસાન પામયા.

· િાસતર ચૂનીલાલ બાપુલાલ

1916રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં પ્રૉમપટરનું તથા રંગરંચનું કાય્મ સંભાળતા િતા. તરે પછી એરનરે રંગરંચની 
વયિસથાનું કાર સોંપિારાં આવયું. 10 જુલાઈ, 1922ના રોજ અગાઉનાં નાટક ‘સતી દરયંતી’રાં સુદરેિની ભૂવરકા 
કરી. એરના કાય્મની કદર કરી 20 જનયુઆરી, 1919ના રોજ તરેરનરે રાટરે ‘ઉદયભાણ’ નાટકની લાભરાત્રી 
યોજિારાં આિી િતી. 1924રાં રુંબઈરાં તરેઓ શ્ી આય્મ નાટક રંડળીરાં ભાગીદાર િતા.

· િાળી ઘેલાભાઈ

રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં રિી વિવિધ નાટકોરાં રુખય સ્તી-પાત્રો 
ભજવયાં અનરે સારી નારના રરેળિી. એરનો આિો અવભનય જોઈ જૂનાગઢના નિાબરે રાજયની નાટ્યસંસથારાં રિરેિા 
રાટરે આરંત્રણ આપિાથી તરેઓ જૂનાગઢ રાજયની નાટ્યસંસથારાં જોડાયા.

· િીર અમજત ભીખુભાઈ

ગુજરાતી રંગભૂવર પર સ્તી-પાત્ર ભજિનારા જણીતા કલાકાર ભીખુ રીરના પુત્ર; આથી કલાના સંસકારો 
આપોઆપ ઊતરી આવયા િતા. વિવિધ નાટ્યરંડળીઓરાં અવભનય કયા્મ પછી શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજરાં 
અનરે શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર સંસથારાં લાંબો સરય રહ્ા. 1979રાં તુલસીદાસ પારરેખની શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્રરે રધુસૂદન 
આચાય્મનું અગાઉનું નાટક ‘રંગલરૂવત્મ’ રજૂ કયુું અનરે તરેના સળંગ 225 પ્રયોગો થયા િતા; એરાં તરેરણરે પોલીસ 
ઇનસપરેકટરની ભૂવરકા કરી િતી. આ સંસથારાં નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું િતું. વિવિધ પાત્રો સફળતાથી ભજિનાર 
અવભનરેતા.

· િીર અબલ હુસેન

િતન સાયલા (સૌરાટિ ્ર). રીર કોરના િોિાથી નાટ્યકલા લોિીરાં જ િણાયરેલી િતી. સૌરાટિ ્ર-ગુજરાતની 
વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં એરની અવભનયકલાનો વિકાસ થયો. કંઠ કણ્મવપ્રય િતો. વિવિધ નાટકોરાં સ્તી-પાત્રો 
ભાિિાિી રીતરે ભજવયાં. અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજ, કનુભાઈ ગઢિીની શ્ી 
પ્રિીણ નટકલા રંડળ તથા રનિરલાલ ટી. જોશીની શ્ી રનિર નટકલા રંડળરાં વિવિધ રસની ભૂવરકાઓ ભજિી.

· િીર કાસિ સુલેિાન (જ. 13 િેબ્ુઆરી 1926, કટોસણ, તા. મિરિગાિ, મજ. અિદાિાદ)

રીર કોરના િોિાથી અવભનયના સંસકાર સિભાિગત િતા. વપતા સુલરેરાન રંગભૂવરના િાસયરસના કલાકાર 
િતા. તરેરની રાતાના અિસાન પછી 9 િષ્મની િયરે વપતાની સાથરે ઉદૂ્મ નાટકો ભજિતા અલિુસરેન બીકાનરેરિાળાની 
સંસથારાં જોડાયા. તયાં અવભનય અનરે સંગીતની પ્રાથવરક તાલીર રળી. િડોદરારાં શરૂ થયરેલા ઉદય નાટક 
સરાજરાં જોડાયા; તયાં કવિ જરનરવચત ‘અધૂરાં અરૃત’ ભજિાયું. િડોદરાના રિારાજ એ નાટક જોઈ ખુશ 
થયા અનરે સંસથાનરે રૂ. 2,000 અનરે લરેખકનરે રૂ. 501 આપયા. પછી નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 
સરાજરાં જોડાયા. તયાં કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકરના નાટક ‘રણગજ ્મના’રાં ‘રળરેલાં રાટીનાં તતિો રાટીરાં રળી 
જશરે’ ગીત ગાઈનરે પ્રરેક્ષકોના િનસ રૉર રરેળવયા. અવભનય કરતાં સંગીતની વિશરેષ સાધના કરી.

િડોદરારાં ચંદ્રિાસ ઝિરેરીએ અગાઉનાં નાટકો પૈકી ‘રાજયલક્રી’ ભજવયું. એરાં િારયોવનયર-િાદક 
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તરીકરે ફરજ બજિી. રુંબઈરાં ‘અક્ષયરાજ’ નાટક રજૂ કયુું. એરાં સંગીત વિભાગરાં અતયારના નારાંહકત 
સંગીતકાર કલયાણજીભાઈ િતા. નાટક વનષ્ફળ જતાં સંસથા બંધ થઈ. રાજકોટરાં દુલ્મભજી પ્રરેરજીની સંસથારાં 
રહ્ા ‘રાણકદરેિી’ નાટક રજૂ કયુું અનરે તરે નાટક લોકવપ્રય થયું અનરે સંસથાનરે યશ અનરે ધન રળાં. એરાં િરેરુ 
ગઢિીએ ‘રાણકદરેિી’ની ભૂવરકા કરી િતી.

જીિનરાં કૈંક કરી જિાની તીવ્ર તરનિા િોિાથી 1971રાં શ્ી સતયવિજય નાટક કંપની શરૂ કરી, પણ 
થોડા સરય પછી તરે બંધ કરિી પડી. રુંબઈરાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજના હદગદશ્મક સંગીતકાર કાસરભાઈએ 
તરેરનરે બોલાવયા. તયાં અંદાજ રે 8 િષ્મ િારયોવનયર-િાદક રહ્ા પછી શ્ી હદવગિજય કલારંડળરાં 10થી 11 િષ્મ, 
વ્રજલાલભાઈ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં 6થી 7 િષ્મ અનરે શ્ી ખોહડયાર કલા રંહદર તથા 
શ્ી વિસત કલા રંહદરરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી.

રંગભૂવરના ક્ષરેત્રરે નાટક લખયાં, સંગીત-વનદદેશન કયુું, ગીતો લખયાં તરેરજ અવભનય કયયો. જીિનના સાત 
દસકા નાટ્યક્ષરેત્રરે પ્રિૃતિ રિરેલા. આ કલાકાર-સંગીતકારની કલાયાત્રારાં અનરેકવિધ સંભારણાં છરે. તરેનરે યાદ કરતાં 
અતયારરે  (2002રાં) િતન કટોસણરાં સરય પસાર કરી રહ્ા છરે. કાસરભાઈ રીર સંગીતનું ઊંડુ ંજ્ાન ધરાિરે છરે. 
એરના 5 પુત્રો એિરદ, યૂસુફ, ખુરશીદ, અબબાસ, અશરફ પણ કલાકાર છરે.

· િીર છગનલાલ ગગુજી (જ. 1945; અ. 30 નિેમબર 2000)

િતન કોઠાસણ. વપતા ગગુજી રીર રંગભૂવરના રશિૂર કલાકાર. પ્રારંવભક કરેળિણી લીધા પછી 1960રાં શ્ી 
કૃષ્ણકાનત નાટક કંપની અનરે અનય નાટ્યરંડળીઓરાં રહ્ા પછી 1969રાં અવજતકુરાર રીરની સાથરે ભાગીદારીરાં 
લક્રી કલાકરેનદ્ર શરૂ કરી, જ રે 2–3 િષ્મ પછી બંધ થઈ. પોતાની રાવલકીની સંસથા રંજુલ કલાકરેનદ્ર 1980રાં શરૂ 
કરી અનરે અંદાજ રે 1987 સુધી નાટકો ભજિીનરે બંધ કરી.

1966રાં ખયાતનાર કલાકાર છનાલાલ ભીખાભાઈ રીરરે  િાસયરસનાં પાત્રો ભજિિાનો પડકાર કયયો અનરે 
એરણરે આ પડકારનરે ઝીલી લઈનરે ‘સમ્ાટ િષ્મ’ નાટકરાં િાસયરસથી ભરપૂર ‘રઘા’ની ભૂવરકા સફળતાપૂિ્મક 
ભજિી નારના રરેળિી.

1972–73રાં અંજુ શાિ અનરે શીલા શાિના શ્ી કરલ કલાકરેનદ્રરે પ્રફુલ દરેસાઈનું નાટક ‘છૂટાછરેડા’ રજૂ કયુું, 
એરાં ચંદ્રકાનતની જિાબદારીિાળી ભૂવરકા ભજિી. એ નાટકના 500થી અવધક પ્રયોગો થયા િતા.

દારુ સાંગાણીના ‘રાથરે પડરેલા રુરવતયા’રાં વગરીશ, ચીરનલાલ વત્રિરેદીના ‘રારી ઘરિાળી’રાં નટિર, 
પ્રફુલ દરેસાઈના ‘સંજોગનાં રરકડાં’રાં પ્રોફરેસર દલપત તથા 1975રાં તુલસીદાસ પારરેખ સંચાવલત શ્ી કીવત્મ 
કલાકરેનદ્રના ‘િિુ રાથાની રળી’રાં રથુહરયાની િાસયપ્રધાન ભૂવરકા ભજિી. કવિ પરરાનંદ ત્રાપજકરરે  એરની 
અવભનયક્ષરતાનરે નજર સરક્ષ રાખીનરે જ રથુહરયાનું પાત્રાલરેખન કયુું િતું અનરે એ નાટક ઘણં લોકવપ્રય પણ 
નીિડ્ું િતું. શ્ી દરેશી નાટક સરાજનાં ‘સૌભાગય-કંકણ’ અનરે ‘રાડીનાં જયાં’નો અવભનય ખૂબ િખણાયો. વિવિધ 
ભૂવરકાઓરાં અનરે ખાસ કરીનરે િાસયરસનાં પાત્રોરાંના એરના અવભનયથી કુશળ અવભનરેતા તરીકરે તરેરની નારના 
બંધાઈ.

30 નિરેમબર, 2000ના રોજ હૃદયરોગથી એરનું અિસાન થયું.

· િીર ધીરેન્દ્ર તેજાભાઈ

િતન કડોલી (વજ. સાબરકાંઠા). વપતા તરેજભાઈ રંગભૂવરના કલાકાર િોિાથી નાટ્યકલાના સંસકાર સરળ-
સિજ બની ગયા. અક્ષરજ્ાન સારાનય. વપતાની સાથરે નાટ્યસંસથાઓરાં જોડાયા અનરે અવભનયની તાલીર રરેળિી. 
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વિજય નાટક કંપનીરાં પ્રિસન વિભાગરાં નાયક તરીકરે અંદાજ રે 15 િષ્મ વિતાવયાં અનરે સારી નારના રરેળિી. 
અતયારરે  (2002) પણ આગિી છટાથી િાસયરવસક પાત્રો ભજિી પ્રરેક્ષકોનું રનોરંજન કરી રહ્ા છરે.

· િીર નંદકુિાર કેશિલાલ

િતન ઊંઢાઈ. રીર કોરના િોિાથી ગાયન-િાદનકલા તો િારસાગત ઊતરી આિી િતી. શ્ી દરેશી નાટક 
સરાજથી કારહકદથીની શરૂઆત કરી અનરે નાટ્યકળાની તાલીર શરૂ કરી. શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી, ખટાઉ 
આલફ્રેડ વથયરેટસ્મ, ગજનંદ પુરોહિતની શ્ી ઓરકલા રંડળ, શ્ી સૂરત નાટક કંપની િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં અનરેક 
નાટકોરાં જુદાં જુદાં પાત્રો ભજવયાં અનરે વિકાસ સાધયો.

એરણરે ખયાતનાર અવભનરેતા રાસતર અશરફખાન સાથરે ‘પૃથિીરાજ ચૌિાણ’ નાટકરાં સંયુકતાની ભૂવરકા 
કરી િતી. અનય નાટકોરાં પણ એરણરે નાવયકાનાં પાત્રો ભજવયાં િતાં.

ઉદરેપુરના રિારાજની િષ્મગાંઠ વનવરતિરે ઘરના િડીલો સાથરે દરબારરાં રુજરો કયયો. રિારાજ એરની આ 
કલા પર ખુશ થઈ ગયા અનરે પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા શરૂ કરિા રાટરે ઉદારતાથી નાણાંની સિાય કરી 
તરેરણરે શ્ી નંદકુરાર નાટક સરાજ શરૂ કરી િતી; તરેરાં વિશરેષ સંખયારાં રીર જ્ાવતના કલાકારો િતા. થોડા સરય 
પછી આ સંસથા બંધ પડી. રીર જ્ાવતના કલાકારોનરે નાટ્યકલાની તાલીર આપી તૈયાર કયા્મ.

એરણરે નારાંહકત કલાકારો સાથરે સ્તી-પાત્રની રુખય ભૂવરકા ભજિી િતી. રંગરંચની અવભનરેત્રી રરેણકાદરેિી સાથરે 
લગ્નથી જોડાયા. જીિનનાં 60 િષ્મ નાટ્યક્ષરેત્રરે જ વિતાિનાર આ કલાકારરે  20 રરે, 1993ના રોજ વચરવિદાય લીધી.

· િીર બાલાભાઈ રહંિતભાઈ (`િજનૂ’) (જ. 1915, હલધરિાસ, મજ. ખેડા; અ. 27 જુલાઈ 1970)

રીર કોરના િોિાથી ગાયન-િાદનકલા તો િારસારાં જ પ્રાપ્ત થઈ િતી. સંગીતની તાલીર વપતા હિંરતભાઈ 
અનરે લલુભાઈ ઇસરાઇલભાઈ રીર પાસરેથી લીધી. 1930રાં સાબરકાંઠા વજલાની િીરાલાલ દુલ્મભરાર નાયકની 
શ્ી ભારત નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે અવભનયનો પિરેલિિરેલો પ્રારંભ કયયો. સંસથાનાં વિવિધ નાટકોરાં જુદી 
જુદી ભૂવરકાઓ ભજિી. શ્ી આય્મનૈવતક, દરેશી, રુંબઈ ગુજરાતી, ખટાઉ આલફ્રેડ, આયયોદય િગરેરરે  સંસથાઓરાં 
નાટકોરાં વિવિધ ભૂવરકાઓ ભજિતા રહ્ા. એફ. આર. ઈરાનીની સંસથા શ્ી લક્રીકાંત નાટ્યસરાજ રે ઉદૂ્મ નાટક 
‘લયલા-રજનૂ’ અરદાિાદના ભારત ભુિન વથયરેટરરાં 4 નિરેમબર, 1954ના રોજ ભજવયું, તરેરાં રજનૂની ભૂવરકા 
કરી. ‘લયલા’ના પાત્રરાં જણીતી અવભનરેત્રી પ્રભાકુરારી રજૂ થઈ. રજનૂના પાત્રરાં લોકચાિના રરેળિી.

ભાગીદારીરાં શ્ી રોિન નાટક સરાજ શરૂ કરી, જ રે ટૂકં સરય પછી બંધ કરિી પડી. ફરીથી શ્ી વિજય નાટક 
કંપની તથા શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજરાં રહ્ા. આ બંનરે સંસથાઓરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે કાર કયુું.

એરના સુરીલા અિાજથી નાટકનાં ગીતો લોકાદર પામયાં. 1940રાં એરના લોકવપ્રય ગીતોની એચ. એર. 
િી. કંપનીએ રરેકડ્મ ઉતારી િતી.

ચલવચત્રોરાં પણ અવભનય આપયો. અનરેક નાટ્યસંસથાઓરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી.

સારણગાંઠના દદ્મથી 27 જુલાઈ, 1970ના રોજ સાબરકાંઠારાં અિસાન પામયા.

· િીર િનહર ઇબ્ાહીિ (`ઝખિી’) (જ. અંદાજ ે1940)

13 િષ્મની ઉંરરરે  ચીરનલાલ રારિાડીની સંસથા શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજરાં રહ્ા. વ્રજલાલ દયાશંકર 
પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપની પછી 2 રરે, 1956ના રોજ શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા. તયાં પરેનટર 
ખંડરેરાિ પાસરે વચત્રકાર શીખયા. 1970રાં શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્રરાં અનરે 1975રાં શ્ી નટરાજ કલારંડળ, શ્ી 
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હદવગિજય કલારંડળ જ રેિી નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં સ્તી-ભૂવરકાઓ ભજિી તરેરજ નાટકો લખયાં; કાવય અનરે 
ગઝલો પણ લખયાં. હદગદશ્મક બબલદાસરે એરનરે રનિર નાર આપયંુ. ‘ઝખરી’ એ એરનું ઉપનાર િતું.

· િીર િહંિદ હાસિ (જ. 5 નિેમબર 1911, ગોંડલ, સૌરાષ્ ્ર)

અભયાસ ગુજરાતી 4 ધોરણ. વપતા િાસરભાઈ રંગરંચના અવભનરેતા અનરે િારયોવનયર-િાદક. વપતાની 
ભાગીદારી સંસથા શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળીથી શરૂઆત કરી. પ્રથર અવભનરેતા પછી િારયોવનયર-િાદક.

· િીર િહંિદહુસેન

રીર કોરના િોિાથી ગાયન-િાદનકલા તો સિાભાવિક રીતરે જ િારસારાં જ સાંપડી િતી. વપતા સંગીતકાર 
િતા. િહરભાઈ ભટ્ની શ્ી પ્રભાત કલારંડળરાં પ્રથર પ્રિરેશ કયયો અનરે તયાં નાટ્યકલાની પ્રારંવભક તાલીરની તક 
રળી. શ્ી શવકતપ્રભાિ કલારંહદર, શ્ી બળિંત કલારંહદર, શ્ી વિજય નાટક કંપની, શ્ી રનિર નટકલા રંડળ 
િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં અવભનરેતા અનરે િારયોવનયર-િાદક તરીકરે ફરજ બજિી. િાલ (2002રાં) 
રાજકોટરાં શ્ી શારદા સંગીત શાળાના સંચાલન દ્ારા વિદ્ાથથીઓનરે સંગીતનું વશક્ષણ આપી રહ્ા છરે. એરનાં પુત્રી 
સાયરાબાનુ તાનપુરા-િાદક છરે, રીર કોરનાં તરે પિરેલિિરેલાં સ્તી-સંગીતકાર છરે.

શ્ી શવકતપ્રભાિ કલારંહદર પોરબંદર પાસરેના ગારરાં નાટકો ભજિી રિી િતી. સંસથાએ ઐવતિાવસક 
નાટક ‘ઝાંસીની રાણી’ રજૂ કયુું અનરે એરાં રાણી લક્રીબાઈનું પાત્ર િરેરુ ગઢિી અનરે પુત્ર દારોદરનું પાત્ર રિંરદ 
રીર ભજિતા િતા. નાટકના દૃશયરાં તખતા પર લક્રીબાઈ સાથરે દારોદર ઘોડા પર બરેસીનરે આિરે છરે, સારરેની 
હદશારાંથી અંગ્રેજો ગોળીબાર કરરે  છરે. રંગરંચ પર ગોળીબારનો અિાજ કરિા રાટરે દરરોજ પોટાશનો ઉપયોગ 
કરિારાં આિતો. એક રાત્રરે આ દૃશય િખતરે પોટાશનું પ્રરાણ િધારરે  પડિાથી ખૂબ રોટો અિાજ થયો, પહરણારરે 
રંગરંચ પર ઘોડો ભડકયો અનરે ઝાડ થયો અનરે એના પગરાં રંગરંચ પરના િીજળીના િાયરો ભરાઈ જિાથી 
ઘોડો આડો પડી જિાથી ઝાંસીની રાણી લક્રીબાઈ અનરે પુત્ર દારોદરનું પાત્ર ભજિનાર બંનરે કલાકારો રંગરંચ 
પર પટકાયા અનરે એરના પર ઘોડો પડ્ો. આથી િરેરુ ગઢિીનરે શરીરરે  થોડી ઈજ થઈ, પરંતુ રિંરદ રીરનરે શરીરરે  
ગંભીર ઈજ થઈ. પલાસટરની લાંબી સારિાર પછી પણ તરેરનરે વજદંગીભર શરીરરે  રોટી ખોડ રિી ગઈ.

· િીર િહેરિાન િુનશીજી (જ. અંદાજ ે1917, છતલપુર ગાિ, રદ્હી; અ. 1999)

10 િષ્મની િયરે વપતાનું અિસાન થિાથી થોડો અભયાસ કયા્મ પછી 14 િષ્મની ઉંરરરે  લડરસાિરેબની હિંદી 
નાટકો ભજિતી નાટ્યસંસથારાં રહ્ા અનરે નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર રરેળિી. રાવસક પગાર રૂ. 10 થયો. 
અિીં નાનાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. 3 િષ્મ પછી કૉલકાતાની જ રે. એફ. રાદનની રાદન કંપનીરાં જોડાયા અનરે 4 
િષ્મ રહ્ા. આ સંસથારાં ગુજરાતી કલાકાર રંદરોપુરના રાસતર રોિન રુખય િતા. પુરુષ-પાત્રો ભજિીનરે વિકાસ 
સાધયો. લશકરી રનોરંજન રાટરેની એફ. ડી. એસ. સંસથારાં જોડાઈનરે બરે િષ્મ તરેરાં રહ્ા. ઇંદોરની ફકીરચંદ ઍનડ 
કંપની કૉલકાતારાં નાટકો ભજિતી િતી તરેરાં જોડાયા અનરે સંસથારાંની રદ્રાસ(ચરેનિાઈ)ની રશિૂર અવભનરેત્રી 
અખતરીબાઈ સાથરેના ગાઢ પહરચય પછી 1951રાં ઇંદોરરાં તરેરની સાથરે લગ્ન કયાું. અિીં વિવિધ નાટકોરાં પુરુષ-
પાત્રો ભજવયાં.

અંબાલાલ િીરચંદ નાયક અનરે વત્રભુિનદાસ િીરચંદ નાયકની શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજ નારની 
ગુજરાતી નાટ્યસંસથારાં જોડાયા. સંસથા ઉદૂ્મ નાટકો ‘શીરીં ફરિાદ’, ‘લયલા-રજનૂ’ તથા ‘શ્ીરતી રંજરી’ (હિંદી) 
ભજિતી િતી. તયારબાદ અલાઉદ્ીન વરસ્તીની નાટક કંપની (રિારાટિ ્ર)રાં જોડાયા. કલાકાર ગુણિંતરાય જોશીની 
ગુજરાતી નાટ્યસંસથા શ્ી ઉદય નાટક સરાજરાં રહ્ા પછી વ્રજલાલભાઈ પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં 



568

આવયા. આ સરયરે એરની પુત્રી રાવગણી બાળ-ભૂવરકા ભજિતી િતી, બીજી પુત્રી િરેલનનો જનર થયો. નથુરાર 
શરા્મની શ્ી છત્રછાયા નાટક સરાજરાં અનરે બળદરેિપ્રસાદ િીરાલાલ નાયકની શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજરાં 
જોડાયા અનરે પુરુષ-ભૂવરકાઓ ભજિી.

અંજર(કચછ)રાં પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા શ્ી રાવગણી કલાકરેનદ્ર શરૂ કરી, જ રેનું સંચાલન અંબાલાલ 
િીરચંદ નાયક કરતા િતા. કચછનાં ગારોરાં સંસથાએ નાટકો ભજવયાં િતાં. એરની ત્રણ પુત્રીઓ રાવગણી, િરેલન, 
રૂપાએ પણ નાટકોરાં અવભનય કયયો. ‘લયલા-રજનૂ’ નાટકરાં લયલાના પાત્રરાં રાવગણી અનરે રજનૂના પાત્રરાં 
અખતરીબાઈનો અવભનય ખૂબ પ્રશંસા પામયો. આ સંસથારાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં પુરુષ-પાત્રો ભજવયાં. પતની 
અખતરીબાઈનું આંખોનું તરેજ ઓછુ ંથયું અનરે દીકરીઓનરે પરણાિી દીધી. પણ આ બધા વિકટ સંજોગોરાં ઘરની 
સંસથા 1982રાં બંધ કરિાની ફરજ પડી.

તરેરની સંસથાએ ‘લયલા-રજનૂ’, ‘શીરીં-ફરિાદ’, ‘શ્ીરતી રંજરી’, ‘રા’નિઘણ’, ‘રાલિપવત રુંજ’, ‘રાજ 
ભરથરી’, ‘એક અબળા’, ‘રાણકદરેિી’, ‘ગરીબ કનયા’, ‘ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું’, ‘પૈસો બોલરે છરે’ િગરેરરે  નાટકો ભજવયાં િતાં.

આિક બંધ થિાથી કરેરા ગાર(તા. ભુજ, વજ. કચછ)રાં કરેરાિાસી ગારલોકોના સિકારથી ગુલારઅલી શાિ 
પીરની દરગાિરાં િગર ભાડાની રૂરરાં રહ્ા. પતની આશરરે  1992રાં ગળાના દદ્મથી અિસાન પારી.

િૃધિાિસથારાં હૃદયના િાલિની બીરારીથી આશરરે  1999રાં કંગાલ િાલતરાં કરેરા ગાર (તા. ભુજ, વજ. કચછ)
રાં તરેરનું કરુણ અિસાન થયું.

· િીર રિેશ સરદાર (`કંુિરી’) (જ. 30 િે 1935, મિજાપુર)

વપતા રંગભૂવરના કલાકાર. રીર કોરના િોિાથી કળાના સંસકાર િારસાગત રળા િતા. 14 િષ્મની િય 
સુધી અભયાસ કયા્મ પછી 1949રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે બાળ-નટ તરીકરે અવભનયકલાની 
તાલીર રરેળિી. નાટકોરાં ગીતો પણ ગાયાં. રાધિલાલ નાયકની શ્ી રિાલક્રી નાટક કંપની; વ્રજલાલભાઈ 
પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપની, શ્ી નૂતન નાટક કંપની, નયૂ પ્રભાકર નાટક કંપની; અરૃતલાલ રારિાડીની 
શ્ી આય્મનીવત નાટક સરાજ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં અનરેક નાટકોરાં વિવિધ સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. નાટ્યજગતરાં 
સ્તી-પાત્ર ભજિનારા કલાકારોરાં એરનું નાર જણીતું થયું.

પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથાઓ 1980રાં રોશન નાટક કંપની અનરે 1983રાં સિયોદય નાટક કંપની શરૂ 
કરી. જ રે થોડા સરય પછી બંધ થઈ. કાવનતલાલ વિઠ્લભાઈ નાયકની શ્ી લક્રી નાટ્યકલા રંહદરરે  ‘સળગતો સંસાર’ 
નાટક રજૂ કયુું, એરાં ‘સહરતા’ની પ્રભાિક ભૂવરકા જોયા પછી સંસથાના રાવલકરે રરરેશનરે ‘કંુિરી’નું ઉપનાર આપયું. 
ચીરનલાલ પરેનટરરે  િડોદરારાં શ્ીકૃષ્ણ કલા નાટક કંપની શરૂ કરી તરેરાં રૂ. 250ના રાવસક પગારથી જોડાયા.

કાનજીભાઈ લાકરોડાિાળાની લાખાગઢ નાટક કંપની ખરેડબ્હ્મા(વજ. સાબરકાંઠા)રાં િતી તયારરે  ‘પૃથિીરાજ 
ચૌિાણ’ નાટકરાં પૃથિીરાજના પાત્રરાં રાસતર અશરફખાન સાથરે સંયુકતાની ભૂવરકા કરી િતી.

નાટકોરાં રિદ્ અંશરે સ્તી-પાત્રો ભજિી ખયાવત તથા રાનપત્રો રરેળવયાં. તરેરણરે રાત્ર થોડાંક પુરુષ-પાત્રો પણ 
ભજવયાં છરે.

· િીર સુલેિાન શેરુભાઈ

િતન કટોસણ, તા. વજ. રિરેસાણા. રીર કોરરાં જનમયા િોિાથી નાટ્યસંસકારો િારસાગત ઊતયા્મ િતા. 
િશરારભાઈ અનરે અખરેરાજની અરદાિાદરાં શરૂ થયરેલી સંસથારાં પ્રારંભ કયા્મ પછી અલીિુસરેન બીકાનરેરની 
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ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથારાં ‘શીરીં-ફરિાદ’, ‘લયલા-રજનૂ’, ‘શાનરે ઇસલાર’, ‘આલર-આરા’ જ રેિાં નાટકોરાં પ્રિસન 
વિભાગરાં પાત્રો ભજવયાં. િાડાવસનોર રાજયની નાટ્યસંસથા, ઉદય નાટક સરાજ પછી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક 
સરાજરાં રૂ. 50ના પગારથી જોડાયા. ‘સુખી સંસાર’, ‘રણગજ ્મના’, ‘રાલિપવત’, ‘સળગતો સંસાર’, ‘કુલીન 
કનયા’, ‘સંસારયાત્રા’ િગરેરરે  નાટકોરાં પ્રિસનનાં પાત્રો ભજવયાં. ઇમપીહરયલ કંપની િગરેરરે  જ રેિી નાટ્યસંસથાઓનાં 
નાટકોરાં િાસયરસ રરેલાવયો. સરગ્ જીિન નાટ્યપ્રિૃવતિરાં જ વયતીત કયુું. એરનો પુત્ર કાસર પણ અવભનરેતા તથા 
િારયોવનયર-િાદક તરીકરે કાય્મરત છરે.

· િેરાિણ િલાભાઈ

િતન જરનગર. પ્રિીણ નટકલા રંડળ, વિજય નાટક કંપની અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓનાં અનરેક નાટકોરાં 
િૈવિધયસભર ભૂવરકાઓ ભજિી; ખાસ કરીનરે પ્રિસન વિભાગરાં િાસયરવસક પાત્રો ખૂબ જ સફળતાપૂિ્મક 
ભજિતા. સંસથાની નબળી આવથ્મક વસથવતરાં રાવલકનરે પૂરરેપૂરો સિકાર આપતા. િાસયરવસક અવભનરેત્રી સરોજ 
સાથરે લગ્નથી જોડાયા િતા.

· િોતીલાલ ખુશાલ

શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક કંપનીનાં નાટકોરાં સ્તી-પાત્રો ભજવયાં િતાં. તરેરનરે હિંદીનું સારંુ જ્ાન 
િોિાથી 1910 પછી ‘ભતૃ્મિહર’ નાટકનું હિંદી ભાષારાં રૂપાંતર કરી ‘વિક્રરવિજય’ નારરે ભજિાયું િતું.

· િોદી સોહરાબ (જ. 2 નિેમબર 1897; અ. 28 જાન્્યુઆરી 1984, િુંબઈ)

સોિરાબ રોદી
 રુંબઈ નયૂ િાઈસકૂલરાં અભયાસ કયયો. રાયપુરરાં ઉદૂ્મ ભાષાનું જ્ાન 

પ્રાપ્ત કયુું. વિદ્ાથથીજીિનથી જ શરેકસવપયરનાં નાટકો પ્રતયરે અનોખી 
ચાિના િતી. 1924રાં ઉદૂ્મ ડ્રારરેહટક કંપની શરૂ કરી. 10 િષ્મરાં અનરેક 
ઉદૂ્મ નાટકો નાટ્યતખતા પર રજૂ કયાું અનરે 1935રાં સંસથા બંધ કરી.

અવભનય ભારતી (રુંબઈ) તરફથી ચીરનલાલ વત્રિરેદીનું નાટક 
‘નયાયના પંથરે’ (1963), નિરતન (રુંબઈ) તરફથી પ્રાગજી ડોસાનું 
‘ધરતીનો છરેડો ઘર’ (1964), તરેરવસંિ ઉદરેશીના રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ 
(રુંબઈ) તરફથી એરનું લખરેલું સારાવજક નાટક ‘સો ટચનું સોનું’ 
1965રાં એર વિવિધ સંસથાનાં નાટકોરાં તરેરણરે વચતિાકષ્મક અવભનય 
આપયો.

ચલવચત્રજગતરાં કૈંક નક્ર કરી જિાની તીવ્ર તરનિા િોિાથી 
વચત્રક્ષરેત્રરે પ્રિરેશ કયયો. સટરેજ હફલર કંપની શરૂ કરી. 1935રાં ‘િૅમલરેટ’ 
પરથી ‘ખૂન કા ખૂન’ વચત્રનું સજ ્મન કયુું અનરે એરાં િૅમલરેટનું પાત્ર 
ભજવયું.

1936રાં વરનરિા રૂિીટોનની સથાપના કરી; તરેના ઉપક્રરરે ‘પુકાર’, ‘જ રેલર’, ‘વસકંદર’, ‘પૃવથિીિલભ’, 
‘રીરઝા ગાવલબ’, ‘શીશરિલ’, ‘ઝાંસીની રાણી’ િગરેરરે  અનરેક યાદગાર વચત્રોનું વનરા્મણ કયુું અનરે એરાં નાયક 
તરીકરે અવભનય કયયો તરેરજ એનું હદગદશ્મન પણ કયુું. ઇવતિાસ અનરે સાહિતય પ્રતયરે અનનય પ્રરેર િતો. વચત્રજગતરાં 
એરનાં વચત્રોનરે કીવત્મ રળી િતી.
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પડછદં કાયા, બુલંદ અિાજ, પ્રભાિશાળી ચિરેરો, વિશાળ કપાળ, રોટી આકષ્મક આંખો, સંિાદો બોલિાની 
અનોખી લઢણ અનરે સવનિષ્ઠ સાધનાથી વચત્રજગતરાં યશ અનરે સફળતા રરેળિી શકયા. એરની અવભનયકલા િડરે 
તરેરણરે વચત્રસૃવટિરાં ઐવતિાવસક પાત્રોનરે જીિંત બનાવયાં િતાં.

ઉદૂ્મ તથા હિંદી ચલવચત્રોના અવભનરેતા, હદગદશ્મક, વનરા્મતા િોિા ઉપરાંત ચલવચત્રોની કથા પણ લખતા. 
રંગરંચ પ્રતયરેનો એરનો લગાિ જીિનરાં સદા જળિાઈ રહ્ો િતો.

એ જરાનાની જજરરાન અવભનરેત્રી રિરેતાબબાનુ સાથરે લગ્નથી જોડાયા.

બાલયિયના સંસકારબળથી જ વચત્રજગતનાં દૂષણોથી દૂર રિી શકયા િતા. પ્રચંડ પુરુષાથ્મ અનરે અડગ 
આતરબળના સદગુણોએ જ એરનરે સફળતા અપથી િતી. તરેરની કારહકદથી હિંદી ચલવચત્રજગતનું એક યાદગાર 
પ્રકરણ લરેખાશરે.

86 િષ્મની િયરે 1984રાં તરેરનું અિસાન થયું.

· રાજગુરુ િમણશંકર પોપટલાલ ’હળિદકર’

જનર 1889. સૌરાટિ ્રના િળિદ ગારરાં. 1898રાં ધ્ાંગધ્ાના રાજિી અવજતવસંિ િળિદ આવયા િતા 
તયારરે  બાળ રવણશંકરરે  4થી 5 બાળકો સાથરે પ્રાથ્મનાગીત ગાયું, એરાં એરનો રીઠો કંઠ સાંભળી અવજતવસંિ 
પ્રભાવિત થયા. થોડા સરય પછી એરનરે અવજતવસંિરે ધ્ાંગધ્ારાં રાજયની નોકરી આપી. અવભનય અનરે સંગીતની 
વનયરસર તાલીર આપી. સુરધુર કંઠ ધરાિતા બીજ છોકરાઓનરે પણ અવભનય અનરે સંગીતની તાલીર આપી 
તૈયાર કયા્મ. રાજયની નાટકશાળારાં વિવિધ નાટકો ભજવયાં.

પાવલતાણાના ઠાકોર રાનવસંિજીની રાંદગીરાં રનોરંજન અથદે નાટ્યસંસથા શરૂ કરિારાં આિી િતી અનરે 
તરેરાંથી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની શરૂ થઈ અનરે તરેઓ તરેરાં જોડાયા.

પાવલતાણા નાટક કંપનીરાં એરની કલાસાધનાનરે નાટ્યલરેખન, સંગીત, અવભનય અનરે હદગદશ્મનક્ષરેત્રરે સફળતા 
સાંપડી.

પાવલતાણા જૂનાગઢ ગઈ તયારરે  અંદાજ રે 1920રાં તયાંના રાજરિરેલરાં નાટકો ભજવયાં. નિાબ રિોબબતખાનજી 
એરની અવભનયકલા અનરે સુંદર ગાયકીથી અવત પ્રસનિ થયા અનરે સોનાની જરીનો સાફો બંધાિી એરનું સનરાન 
કયુું. તયાંના રાજયની નાટ્યસંસથારાં જોડાિા સનરાન સાથરે આરંત્રણ આપિારાં આવયું અનરે સંસથાના રાવલક 
રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્નરે સારી એિી રકર આપિારાં આિી. જૂનાગઢ નિાબનરે તયાં અંદાજ રે 1920થી 1939 સુધી 
રહ્ા. એરની સારરે અનરેક ખટપટ કરિારાં આિી િતી., છતાં ખૂબ જ વનષ્ઠાપૂિ્મક નોકરી કરી સિરેચછાએ રાજીનારું 
આપી રાજયની નોકરીરાંથી છૂટા થયા િતા.

એરની નાટ્યકલા વનિાળી જૂનાગઢના નિાબની રોટી પુત્રીએ રતનજહડત િાર ભરેટ આપયો િતો. 1929રાં 
રિાકવિ નિાનાલાલરે સુિણ્મચંદ્રક સાથરે રાનપત્ર આપી એરનું બિુરાન કયુું િતું. જગનિાથપુરીના ગોિધ્મનપીઠના 
શંકરાચાયદે 3 સપટરેમબર, 1923ના રોજ ‘સંગીતભૂષણ’નો ઇલકાબ આપયો િતો. રાજકોટરાં સૌરાટિ ્ર કલાકરેનદ્રરે 
રવણશંકર ‘િળિદકર’નું બિુરાન કરી રૂ. 3,000 આપયા િતા.

પાવલતાણા કંપનીરાં 1915થી 1919રાં 7 નાટકોનું લરેખન, 1909થી 1920રાં 13 નાટકોરાં સંગીત-વનદદેશન 
અનરે 1910થી 1920રાં 14 નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું િતું.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર તરેઓ સિાુંગીણ હદગદશ્મક લરેખાયા.
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· રાિળ કાનજી હીરજી

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીનાં નાટકોરાં ભૂવરકા ભજિી. 1882રાં શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક 
રંડળીરાં જોડાયા. તયાં ‘સીતા-સિયંિર’, ‘સતી સોન’ જ રેિાં નાટકોરાં અવભનય આપયો. ‘િહરશ્ંદ્ર’રાં વિશ્વાવરત્ર, 
‘રિારાણા પ્રતાપવસંિ’રાં બાદશાિની ભૂવરકા ભજિી.

· રાિળ હરીશ

િતન રોરબી (વજ. રાજકોટ). સૌરાટિ ્રની નાટ્યસંસથાઓરાં જુદાં જુદાં પાત્રો અનરે ખાસ કરીનરે નાયકનાં 
પાત્રો ભજવયાં. ‘રાજ ભરથરી’રાં ગોરખના પાત્રનો અવભનય ખયાવત પામયો. શ્ી સોિર નાટક સરાજ રોરબીરાં 
નાટકો રજૂ કરી રિી િતી, એ દરવરયાન રોરબી રાજયના ઇવતિાસ પરથી કવિ કાંવતલાલ રિરેતાએ ‘ઠાકોર િાઘ’ 
નાટક લખયું અનરે તરે રજૂ થયું. ઠાકોર િાઘની રુખય ભૂવરકારાં િરીશ રાિળ ઘોડરેસિારી કરીનરે રંગરંચ પર પ્રિરેશ 
કરતા. આ નાટક જોિા રાટરે આિરેલાં રોરબીનાં રાણીએ નાટક જોયા પછી અવભનંદન આપયાં અનરે સંસથાની કદર 
રૂપરે બીજ રે હદિસરે રોરબી ઠાકોરની 1 જોડી કપડાંની ભરેટ આપી. રોરબીરાં આ નાટકના સળંગ 52 પ્રયોગો થયા.

તરેઓ ખલનાયકની ભૂવરકારાં પણ પ્રરેક્ષકોરાં આકષ્મણ જરાિી શકયા િતા. નાટ્યજગતના અનુભિ પછી 
તરેરણરે નાટકો લખયાં િતાં. રંગભૂવરની અવભનરેત્રી રતન ઘોડા સાથરે પ્રરેરલગ્નથી જોડાયા િતા. તરેઓ જરખંભાવળયારાં 
શ્ી ઉદય નાટક સરાજરાં િતા તયારરે  એરનું અિસાન થયું.

· િાઘરી નારણ

રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની રાવલકીની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં અવભનયની તાલીર લીધી 
અનરે વિવિધ સ્તી-પાત્રો ભજવયાં. 1909રાં કવિ કિાનડ વલવખત ‘રવતચંદ્ર’ નાટકરાં રવતની ભૂવરકારાં ‘નરેડલો 
કરીએ કોઈ સાચાની સંગાથરે’ ગીત પુષ્કળ લોકવપ્રય નીિડ્ું. સૌરાટિ ્રનાં ગારડાંરાં તરે ઘરેર ઘરેર ગિાતું િતું. સ્તી-પાત્ર 
ભજિનાર કુશળ અવભનરેતા.

· સોની રંગીલદાસ

જુદી જુદી નાટ્યરંડળીઓરાં રિીનરે અનરેક નાટકોરાં અવભનય કયયો. વિવિધ રસનાં સ્તી-પાત્રોથી શરૂઆત 
કયા્મ પછી પુરુષ-પાત્રો ભજવયાં. અગાઉના નાટક ‘જડભરત’રાં એરનો જડભરતનો અવભનય ખયાવત પામયો િતો. 
શ્ી સોિર નાટક સરાજરાં અનરેક િષયો સુધી રયાશંકર રરેિાશંકર રિરેતા (રાસતર) સાથરે ભાગીદાર રહ્ા. અિાક્ 
વચત્રોનાં અવભનરેત્રી શારદા સાથરે પ્રરેરલગ્નથી જોડાયા. આ નાટ્યસંસથાએ નિોહદત કલાકારોનરે તખતાની તાલીર 
આપી તૈયાર કયા્મ. જૂનાગઢરાં એરનું અિસાન થયું.

· સોિાણી પ્રભુદાસ (જ. 1890 આસપાસ)

િતન બોટાદ (વજ. ભાિનગર). જ્ાવતએ બાિન ગાર ભાિસાર (જનૈ). બાલયકાળથી જ રંગભૂવર પ્રતયરેની 
અનિદ ચાિના િોિાથી િધુ અભયાસ કયયો નહિ. રંગરંચ પર પ્રિરેશ પામયા. નાટ્યકલાનું પ્રાથવરક વશક્ષણ રરેળવયું. 
વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં એરનો નટદરેિ ઘડાયો. ગળું સુરીલું િોિાથી સંગીતનું વિશરેષ વશક્ષણ પ્રાપ્ત કયુું. સ્તી-
પાત્રની વિશરેષ તાલીર લીધી.

સૌરાટિ ્રની નાટ્યસંસથાઓરાં જ રહ્ા. વજદંગીના ચાર દસકા સુધી વિવિધ લરેખકોનાં જુદા જુદા રસનાં 
નાટકોરાં રંગરંચરે રુખય સ્તી પાત્રોરાં ભાિસભર ભૂવરકા ભજિી પ્રરેક્ષકોની ચાિના રરેળિી િતી. ‘જ રેસલ-તોરલ’રાં 
તોરલ, ‘રીરાંબાઈ’રાં રીરાંબાઈ, ‘ભતૃ્મિહર’રાં વપંગળા, ‘નરવસંિ રિરેતા’રાં કંુિરબાઈ, ‘રાણકદરેિી’રાં રાણકદરેિી 
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િગરેરરે  નાટકોરાં પ્રભાિશાળી નાવયકાના પાત્રરાં પ્રરેક્ષકોની પ્રશંસા પામયા. તરેરનરે કણ્મરધુર સિર િોિાથી ગીતોરાં 
અનરેક િનસ રૉર રળતા.

સૌરાટિ ્રના નાના રાજિીઓ તથા કલારવસકો તરફથી ભરેટ-સોગાદો રળી તરે જીિનનાં પાછલાં િષયોરાં િરેચી 
નાખિાની ફરજ પડી.

નાટ્યકલાના નાદનરે લીધરે લગ્ન કયા્મ ન િતા. સંસારની રાયાજળથી અવલપ્ત રહ્ા. ઉંરર િધિાથી સ્તીપાત્રો 
નહિ ભજિી શકિાનરે લીધરે રંગરંચ પરથી સિૈવચછક વનિૃવતિ લીધી.

પ્રભાિશાળી રુખરુદ્રા, વિશાળ ભાલ, રોિક આંખો, રધુર કંઠ, સ્તીપાત્રનરે અનુરૂપ સપ્રરાણ ઘાટીલો દરેિ 
ધરાિનાર આ કલાકારનું અંદાજ રે 1960રાં 70 િષ્મની િયરે ભાિનગરરાં અિસાન થયું.

નાટ્યકલાનરે જ જીિનનો રિારંત્ર બનાિનાર આ કલાકારનું જીિન આરોિ-અિરોિરાં પસાર થયું.
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5

અમભનેત્રીઓ

નાટક ભૂમિકા પ્રિિ રજૂઆત નાટ્યલેખક ભજિનાર નાટ્યસંસિા

· આ્પટે શાન્તા ગોમિંદરાિ (જ. 11 જાન્્યુઆરી 1920; અ. 23 િાચ્જ 1964)

સંશય કલોળ રરેિતી 4 હડસરેમબર, 1952 ગોવિંદ બલાળ દરેિલ --

એકચ પયાલા વસંધુ 17 જનયુઆરી, 1953 રાર ગણરેશ ગડકરી --

વિદ્ાિરણ દરેિયાની 7 રરે, 1953 કૃષ્ણાજી પ્રભાકર 
ખાહડલકર

--

સજ્જન કોણ ? લજજિતી 5 સપટરેમબર, 1953 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેટસ્મ

યુગપ્રભાિ તરંવગણી 17 જૂન, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેટસ્મ

મિશેષ મિગત :

જનર : દવક્ષણ િૈદરાબાદ. વપતા ગોવિંદરાિ, રાતા રરાબાઈ. અભયાસ અંગ્રેજી પાંચ ધોરણ સુધી. રધુર 
કંઠની કુદરતી બવક્ષસ. બાલયિયથી જ સુરીલા અિાજ રે ગાતાં.

ભાઈ બાબુરાિરે બચત કરરેલા પૈસારાંથી િારયોવનયર, તબલાં, તંબૂરો િસાિીનરે સંગીત-વશક્ષકનરે રોકીનરે સંગીત-
વશક્ષણ રાટરે જોગિાઈ કરી. 10 ઑકટોબર, 1929ના રોજ, 21 ઑગસટ, 1930ના રોજ અનરે 31 જનયુઆરી, 
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1931ના રોજ એવલફનસટન વથયરેટરરાં એર તરેરના નાના નાના સંગીત-ગાયનના કાય્મક્રરો થયા પછી 22 જનયુઆરી, 
1931ના રોજ આકાશિાણી પર પ્રથર િખત ગાયું. આકોલારાં 20 નિરેમબર, 1932ના રોજ કાય્મક્રર આપયો.

સંગીતકલારાં વિશરેષ વસવધિ રાટરે પંહડત નારાયણ બુિા પાસરે પુણરે અનરે પંઢરપુરરાં સંગીત અનરે ગાયકીની 
પધિવતસર તાલીર લીધી. જિરેર કાય્મક્રરો કયા્મ નહિ અનરે કરતાં પિરેલાં રાત્ર સાધના અનરે હરયાઝનરે જીિનરાં 
અવગ્ર સથાન આપયું.

ગુરુની આજ્ા રરેળિી ગ્ાંટ રરેહડકલ કૉલરેજરાં 25 જુલાઈ, 1942ના રોજ શાનતા આપટરેએ પ્રથર સંગીત 
કાય્મક્રર 

આપયો, જ રેના રૂ. 300 રળા િતા. રાનિની સરેિા અનરે ધાવર્મક કાયયો રાટરે સંગીતના કાય્મક્રરો વિના િરેતનરે 
તરે આપતાં રહ્ાં િતાં.

શાનતા ગોવિંદરાિ આપટરે 6 જુલાઈ, 1942ના રોજ આકાશિાણી પર કાય્મક્રર આપયો, જ રેના રૂ. 125 રળા. 
આકાશિાણીનાં પ્રથર કક્ષાનાં કલાકાર તરીકરે સથાન પામયાં. 10 જૂન, 1945ના 
રોજ આકાશિાણી પર ‘વિદ્ાિરણ’રાં દરેિયાનીની ભૂવરકા કરી રિરેનતાણં રૂ. 
250 રરેળવયું. 11 એવપ્રલ, 1948ના રોજ હદલિી-આકાશિાણી પર સંગીતનો 
કાય્મક્રર રજૂ થયો, જ રેના રૂ. 1,000 રળા. આકાશિાણીનાં કરેનદ્રો પરથી ભારતનાં 
રોટાં શિરેરોરાં શાનતા આપટરેના કાય્મક્રરો રજૂ થતા રહ્ા.

ખયાતનાર અવભનરેતા ગણપતરાિ બોડસના વિવશટિ આગ્િથી રરાઠી 
રંગરંચથી પ્રારંભ કયયો. હડસરેમબર 1952રાં ‘સંશયકલોલ’રાં રરેિતી, ‘એકચ 
પયાલા’રાં વસંધુ, ‘વિદ્ાિરણ’રાં દરેિયાની, આચાય્મ અત્રરેના ‘લગ્નાચી બરેડી’, 
કૃષ્ણાજી પ્રભાજી ખાહડલકરનું ‘સિયંિર’, રાર ગણરેશ ગડકરીના ‘પૈસરે ઝાકલા 
લાગતાત’ િગરેરરે  નાટકોરાં પ્રવતષ્ઠા રરેળિી. રરાઠી સંગીતનાટક ‘શયારસુંદર’ અનરે 

‘સંગીત કાદંબરી’રાં અગતયની ભૂવરકા ભજિી. રાણી પ્રરેરલતાએ ‘એકચ પયાલા’ નાટકરાં ‘વસંધુ’ની ભૂવરકા 
વનિાળી શાનતા આપટરેની અવભનયકલાના પ્રશંસક બની ગયાં અનરે ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર અવભનય 
કરિા રાનપૂિ્મક આરંત્રણ આપયું. ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપનીરાં જોડાયાં. ‘સજ્જન કોણ ?’ નાટકરાં 
લજજિતીની ભૂવરકા આપિારાં આિી. એક રહિના સુધી દરરોજ 6 કલાક સુધી પાત્રની ભજિણીની તૈયારી કરી. 
5 સપટરેમબર, 1953ના રોજ સૂરતરાં ‘સજ્જન કોણ ?’ રજૂ થયું. શાનતા આપટરેનો અવભનય અનરે ગાયકી પ્રરેક્ષકો 
પર છિાઈ ગયાં. આ સંસથાએ અરદાિાદ અનરે ગુજરાતનાં રોટાં શિરેરોરાં એરની ભૂવરકાિાળાં નાટકો રજૂ કયાું. 
પછી 17 જૂન, 1954ના રોજ રુંબઈના તખતા પર પિરેલી જ િખત ગુજરાતી નાટકરાં રજૂ થયાં. શાનતા આપટરેનાં 
અવભનય અનરે ગાયકી ખૂબ આદર અનરે ચાિના પામયાં.

એફ. આર. ઈરાનીની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં જોડાયાં અનરે 1959રાં સૌરાટિ ્રનાં રોટાં શિરેરોરાં 
‘યુગપ્રભાિ’ અનરે ‘સજ્જન કોણ ?’ નાટકો રજૂ થયાં.

તરેરનાં અવભનયકલા અનરે ગાયકીની સુિાસ ચારરે  બાજુ પ્રસરી િતી. વચત્રજગતના નારાંહકત હદગદશ્મક 
શાંતારાર દ્ારા ચલવચત્રોની દુવનયારાં પ્રિરેશ પામયાં. રરાઠી વચત્ર ‘ગોપાલકૃષ્ણ’રાં રાધા, પ્રભાત હફલર કંપનીના 
‘કાદંબરી’રાં તરેરજ રરાઠી અનરે હિંદી વચત્ર ‘અરૃતરંથન’રાં જિાબદારીિાળી રિતિની ભૂવરકા કરી. આ ઉપરાંત, 
‘ભાગયરરેખા’, ‘રેં અબલા નહિ િંૂ’, ‘ગીત’ િગરેરરે  વચત્રરાં અવભનય કયયો.
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1938રાં ‘દુવનયા ન રાનરે’ સારાવજક વચત્રરાં ક્રાંવતની વચનગારીઓ ફરેલાિતી સ્તીનું પાત્ર ભજવયું. િૃધિ પવત 
સારરે જ રેિાદ જગાિી એ સરયની નારાંહકત અવભનરેત્રીઓરાં રોખરાનું સથાન રરેળવયું. શાનતારાર સારરે ઉપિાસ 
કરીનરે કરારરાંથી રુવકત રરેળિી. કોલકાતાની ઇવનડયન નૅશનલ વપકચરરે  ‘સિયંવસધિા’ હિંદી વચત્રનું સજ ્મન કયુું, 
એરાં શાનતા આપટરેએ રિતિની ભૂવરકા ભજિી. આ વચત્રરાં તરેઓ િીરાંગના બનયાં. વશક્ષણ રારફત પોતાના 
પવતરાં સિતિ પ્રગટાિિારાં સરાજ તથા કુટુબંીજનો સારરે તરે સંઘષ્મ ખરેલરે છરે તરેનો ઉતકૃટિ અવભનય તરેરણરે દાખવયો. 
તરેરની કારહકદથીની તરે ઉતિર ભૂવરકા લરેખાય છરે. આ સરય દરવરયાન કુટુબંીઓનો અનરે અવનટિ તતિોનો સારનો 
ચંહડકા બનીનરે કરરે  છરે. એરનો આ ચંહડકાનો અવભનય પ્રરેક્ષકો પાસરે દાદ રાગી લરે તરેિો સિાુંગસુંદર િતો. આ 
ભૂવરકા તરેરનરે રાટરે પડકારરૂપ િતી જ રે સફળતાથી ભજિી. આ ભૂવરકાનરે તરેઓ તરેરના જીિનની શ્રેષ્ઠ ભૂવરકા રાનરે 
છરે. ‘સિયંવસધિા’ વચત્રનરે સારી સફળતા રળી. ‘સિયંવસધિા’ની ભૂવરકા જોનારા આજ રે પણ એરના અવભનયનરે યાદ 
કરરે  છરે. આ ઉપરાંત ગુજરાતી વચત્ર ‘રૂળુ રાણરેક’રાં પણ અવભનય કયયો િતો. પંચોલીના વચત્ર ‘જરીનદાર’ રાટરે 
લાિોર ગયાં તયારરે  બીભતસ ભાષા ઉચચારનાર પત્રકારોની શાનતા આપટરેએ બરાબર ખબર લઈ પોતાના સિતંત્ર 
વરજજનો પરચો દાખવયો િતો. એ જરાનાની ખુરશીદ, કાનનબાલા, નૂરજિાં જ રેિી ગાવયકા અવભનરેત્રીઓ સાથરે 
રિતિનું સથાન રરેળિિા ઉપરાંત એક બંડખોર અવભનરેત્રી તરીકરે પોતાનું વયવકતતિ ઉપસાવયું િતું.

રૂપરેરી પરદા પર ગીતો ગાિા ઉપરાંત એરના વનિાસસથાનરે પણ શાસ્તીય સંગીતની રોડી રાત સુધી બરેઠકો 
યોજતી.

ગુજરાતી નાટકોરાં રંગરંચ પર ગુજરાતી સપટિ-ચોખખી ભાષા બોલતાં તયારરે  ખયાલ પણ ન આિરે કરે તરેઓ 
રિારાટિ ્રનાં છરે.

તરેઓ આજીિન અપહરણીત િતાં. રુંબઈ અંધરેરીરાં એરના વનિાસસથાનરે હૃદય બંધ પડિાથી 44 િષ્મની િયરે 
શાનતા આપટરેનું અકાળરે અિસાન થયું.

· કણા્જટકી કિળાબાઈ

સાચો સજ્જન જયોવત 26 જનયુઆરી, 
1937

કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શરેતરંજના દાિ તરુલતા 15 રરે, 1937 જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

ગરીબનાં આંસુ અરુણા 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

વસંિાસનના શોખ રધુકાનતા હડસરેમબર 1937 બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

શ્ીરંત કરે શયતાન ? સુધા 5 ફરેબ્ુઆરી, 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સરરપ્રભા શોભન-ગંગા 1938 ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી
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નયાયી નરરેશ સુરન 23 સપટરે., 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

વસનરેરાની સુંદરી અલકા 29 ઑકટો., 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

સુખી સંસાર વિરળા 19 નિરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

રાજવધરાજ દક્ષાકુરારી 7 હડસરેમબર, 1938 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

કલંહકત કોણ ? શારદા 11 રાચ્મ, 1939 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

દૈિી સંકરેત રંભા 12 સપટરે., 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે અંબુજ 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની હિરણ 21 જનયુ., 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ ઉરાદરેિી 25 ફરેબ્ુ., 1943 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, 
પ્રફુલ દરેસાઈ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે સરોવજની 9 ઑકટો., 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

લક્રીના લોભરે શવશકલા 2 જનયુ., 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

આજની દુવનયા અનુપરા 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

નારીહૃદય જયોવત 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

ગોપીનાથ શવશકલા 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક આશા 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત કલપના 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ િનરાળા 19 જનયુ., 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

કરળાબાઈ કણા્મટકી  બાલયકાળરાં વપતાનું રૃતયુ થતાં રાતા સાથરે રુંબઈરાં રારાનરે તયાં 
રહ્ાં. રારાનું અિસાન થિાથી જીિનવનિા્મિનો પ્રશ્ ઉપવસથત થયો 
અનરે ગળું સુરીલું િોિાથી કવિ લક્રીદાસ ઘરેલાણી ‘વયવથત’ દ્ારા 
કોલંવબયા રરેકડ્મ કંપનીરાં ગરબા ગાિા રાટરે રાખયાં. સાગર રૂિીટોન 
અનરે પરેરરેરાઉનટ વચત્ર કંપનીનાં વચત્રોરાં અવભનય આપયો.

કવિ ઘરેલાણીએ 1937રાં િરગોવિંદદાસ શરેઠની શ્ી દરેશી નાટક 
સરાજરાં સથાન અપાવયું. કરળાબાઈની રાતૃભાષા કનિડ િોિાથી 
ગુજરાતી રંગરંચ પર સફળતા રરેળિિા રાટરે અડગ આતરબળથી 
અનરે વનષ્ઠાથી ગુજરાતી ભાષા શીખયાં. જણીતા સંગીતકાર પ્રાણસુખ 
રાનચંદ નાયક પાસરેથી સંગીતનું વશક્ષણ રરેળવયું. આિી ઉપાસનાનરે 
પહરણારરે તરેઓ ગુજરાતી રંગભૂવર પર અવભનય અનરે ગાયકીના ક્ષરેત્રરે 
ખૂબ પ્રવતષ્ઠા પામયાં.

નારાંહકત નટ રાધિલાલ (‘શાવલિાિન’) દ્ારા 1937રાં 
બાપુલાલ બી. નાયકની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં જોડાયાં. 

1940રાં દરેશીરાં પાછાં ફયાું અનરે િળી 1945રાં રુંબઈ ગુજરાતીરાં આવયાં. 1949રાં ત્રીજી િખત દરેશી સરાજરાં 
જોડાયાં.

નારાંહકત નટ ચીરનલાલ રારિાડી સાથરે સનરેિસંબંધથી જોડાયાં. 1950રાં ચીરનલાલ રારિાડીએ રુંબઈના 
દરેિધર િૉલરાં શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ શરૂ કરી. કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળાની શ્રેષ્ઠ નાટ્યકૃવત ‘પૂજરી’ અનરે 
‘અનોખો સંસાર’ તરેરજ નાટ્યકાર રવણલાલ ‘પાગલ’રવચત 101રી નાટ્યકૃવત ‘સનરેિલતા’ રજૂ કરી.

ઉદૂ્મ-હિંદી-ગુજરાતી રંગભૂવરના ઉસતાદ રાધિલાલ રનસુખરાર નાયક અનરે કરેશિલાલ ખુશાલદાસ નાયકની 
સંસથા શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજરાં જોડાયાં. આ સંસથારાં રિદ્અંશરે પરપ્રાંતોરાં ઉદૂ્મ-હિંદી નાટકો ભજવયાં.

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ 11 રાચ્મ, 1939ના રોજ ચીરનલાલ વત્રિરેદીનું નાટક ‘કલંહકત કોણ ?’ 
રજૂ કયુું. આ નાટક પ્રથર િાર રાઇકની સગિડ સાથરે ભજિાયું. કવિ ‘રનસિી’નું ગીત કરળાબાઈ કણા્મટકીના 
રધુર કંઠરે ગિાયું, જ રેના શબદો િતા : ‘જયાં િતી અરીરસની આશા તયાં જોયાં રીઠાં ઝરેર, આ જગના અજબ 
તરાશા િિાલરાં દીઠાં િરેર’. આ ગીત રાટરે 5થી 6 િનસ રૉર રળતા. ‘જ રેણરે વિકસાવયો જીિનનો રોંઘરેરો બાગ’ 
(‘વસંિાસનના શોખ’), શ્ી દરેશી નાટક સરાજના રંગરંચરે સાંભરરે  રરે  બાળપણનાં સંભારણાં’, ‘પારરેિડા જજ રે િીરાના 
દરેશરાં’ (‘સંપવતિ રાટરે’), ‘સાળુડો ઓઢુ ંઓઢુ ંનરે સરી જય’ (‘સૂરરોહિની’).

અંદાજ રે 40 િષ્મ સુધી રધુરકંઠ અનરે દક્ષતાપૂણ્મ અવભનય િડરે કરળાબાઈએ વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં અનરેક 
નાટકોનરે સફળતા અપાિી રંગભૂવરની સરેિા કરી અનરે પોતાની પ્રવતભા દાખિી.

ગુજરાત સંગીત નૃતય અકાદરી દ્ારા 4 રાચ્મ, 1978ના રોજ અરદાિાદના જયશંકર ‘સુંદરી’ નાટ્યગૃિરાં 
તરેરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

અંદાજ રે 20થી િધુ િષ્મ શ્ી વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ), શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓરાં 
પોતાના અવભનયથી સરેિા કરી.
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જીિનના 73રા િષદે પણ રુંબઈરાં ‘સંભારણાં’ સંસથાના ઉપક્રરરે ‘સાંભરરે  રરે  બાળપણનાં સંભારણાં, 
જણરે ઊઘડતાં જીિનનાં બારણાં’ ગીત રજૂ કરીનરે પોતાની રંગભૂવર-વનષ્ઠા દાખિી િતી. રધુર ગાયકીનરે લીધરે 
નાટ્યજગતરાં તરેઓ ‘કણા્મટકનાં કોહકલા’ની લાડકા નારથી રશિૂર થયાં િતાં.

· કુિઠેકર શ્યાિાબાઈ દાિોદર (જ. 1920, િહારાષ્ ્ર; અ. 1977, િુંબઈ)

આય્મ અબળા ચપળા 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતીપ્રભાિ (હિંદી) કવપલા 5 જુલાઈ, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર રરાબા 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ રંજુલા 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે સોિાગ 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા પ્રજ્ા 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

શયારાબાઈ કુરઠરેકર
 વપતા દારોદર કુશળ સંગીતકાર અનરે સરોદિાદક િતા. 1928રાં વપતાની સાથરે 
રુંબઈ આવયાં. વપતાની પાસરેથી સંગીત શીખયાં.

1932રાં વપતા સાથરે રનદુ:ખ થિાથી 1932રાં સંગીતકાર રિાનંદાબાઈની 
શ્ી રિાનંદા સંગીત રંડળીરાં જોડાયાં અનરે ‘રતસયગંધા’ નાટકરાં ભૂવરકા કરી. 
1933રાં િરગોવિંદદાસ શરેઠની શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં. આ સંસથારાં 
શયારાબાઈ પ્રથર સ્તી-અવભનરેત્રી િતાં. એ સરયરે રંગરંચ પર પુરુષો સ્તી-પાત્રો 
ભજિતા િતા. 22 એવપ્રલ, 1933ના રોજ જૂનું નાટક ‘સોરઠી વસંિ’રાં શારદાની 
ભૂવરકા કરી. 1939 સુધી આ સંસથારાં રહ્ાં. થોડા સરય રાટરે શ્ી આય્મનૈવતક 
અનરે ચંદ્રિાસ ઝિરેરીની શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજરાં રહ્ાં. નાટકરાં કાર 
કરતાં િોિાથી પવતનરે એ ગરતું નહિ િોિાથી 1935રાં છૂટાછરેડા લીધા.

શાવનતલાલ ઇચછારાર ભોજકની નાટ્યસંસથારાં ગયાં અનરે તરેરની સાથરે 
ગાઢ પહરચયરાં આવયાં. 1942રાં લગ્નથી જોડાયાં.

વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં ભૂવરકા કરી. તરેરાં ‘િડીલોના િાંકરે’રાં સોિાગના પાત્રના 
અવભનયરાં ખૂબ યશ રળો.

રિારાટિ ્રનાં િોિા છતાં પણ શુધિ ગુજરાતી ભાષા બોલી શકતાં. 1970રાં રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ લીધી.

એરનું રુંબઈનું ઘર કલાકારો રાટરે આશ્યસથાન િતું. કલાકારો પ્રતયરે સદૈિ સિાનુભૂવત ધરાિતાં િતાં.

1977રાં એરનું રુંબઈરાં અિસાન થયું.
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· ગોસાંઈ મગરજાબાઈ બાપુલાલ (`રંગિંચનો મચત્ો’) (જ. અંદાજ ે1924)

કીવત્મકળશ રાણી 22 રાચ્મ, 1944 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

*લાડકિાયો કવિ કબારાર 
સવિતા

17 જૂન, 1944 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

રારરાજય રાર શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

િિુએ લજવયાં 
ખોરડાં

જોગડો શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

શરેણી વિજણંદ િરેદો આપો િરેરુભાઈ ભટ્ રોરબી નાટક સરાજ

રન રરેલાં તન 
ઊજળાં

વિશ્વનાથ પંહડત કવિ કાવનતલાલ રિરેતા રોરબી નાટક સરાજ

પાનરેતરનો રંગ િીરો િાગહડયો કવિ કાવનતલાલ રિરેતા રોરબી નાટક સરાજ

રારદરે પીર અજરલજી કવિ કાવનતલાલ રિરેતા રોરબી નાટક સરાજ

* બરેિડી ભૂવરકા ભજિી

 

વગરજબાઈ ગોસાંઈ

(સ્તી અનરે પુરુષપાત્રની બરેિડી ભૂવરકારાં)

મિશેષ મિગત :

જ્ાવતએ ગોસાંઈ. પુત્રની રાંદગીનરે કારણરે સારિાર રાટરે નાણાંની જરૂર પડિાથી અનુપરાર કાનજીની શ્ી 
ધોળા સુબોધ નાટક રંડળીરાં જોડાયાં. અનુપરાર શરેઠરે ભાષા-શુવધિ શીખિી અનરે સંગીતનું વશક્ષણ િરેરંતવસંિ 
દરબારરે  આપયું. નાટ્યક્ષરેત્રરે તરેઓ અંદાજ રે 9થી 10 િષ્મ રહ્ાં.

નૂરરિંરદ રલુભાઈ રીરની શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી પછી શ્ી રણવજત નાટક સરાજરાં જોડાયાં 
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અનરે ‘િનટરિાળી’, ‘રા’નિઘણ’, ‘કાદુ રકરાણી’, ‘બોલતો કાગળ’, ‘િીર રારિાળો’ િગરેરરે  નાટકોરાં અવભનરેત્રી 
રોતીબાઈ સાથરે પાત્રો ભજવયાં. ‘િીર રારિાળો’રાં ‘ડુગંરરે  ડુગંરરે  કાદુ તારા ડાયરા’ નારના રાસરાં પ્રરેક્ષકોની ચાિના 
રરેળિી. ભીરભાઈ શરેઠની નિજીિન નાટક સરાજ, ખયાતનાર અવભનરેત્રી સલારતબાઈની સલારત વથયરેહટ્રકલ 
કંપની, િજુભાઈ િડોદહરયાની શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજનાં નાટકોરાં તથા અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની શ્ી 
સયાજીવિજય નાટક સરાજ, શ્ી દયાશંકર ઉસતાદની શ્ી ભૈરિ વિજય નાટક કંપની, શ્ી િહરભાઈ ભટ્ની શ્ી 
પ્રભાત કલારંડળ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાનાં નાટકોરાં પાત્રો ભજવયાં.

ચંદ્રિાસ ઝિરેરીની શ્ી લક્રીકાનત નાટ્ય સરાજના ‘લાડકિાયા’ નાટકના પ્રિસન વિભાગરાં એક દૃશયરાં 
અડધા દૃશયરાં પુરુષપાત્રરાં કવિ કબારાર અનરે અડધા શયરાં સ્તીપાત્રરાં સવિતાની ભૂવરકા કરી. ગુજરાતી 
ચલવચત્રોના નાયક છનિાલાલ ભીખાભાઈની સંસથારાં પુરુષપાત્રો ભજવયાં. ‘રાલિપવત રુંજ’રાં ગૌતર, 
‘િડીલશાિી’રાં અરવિંદ. િકીલોએ વગરજબાઈનું સનરાન કરી સોનાનો ચંદ્રક આપયો. 1971રાં રાજ રેનદ્રકુરાર 
રવતલાલ ભટ્ની શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્રના ‘જ રેસલ-તોરલ’ નાટકરાં ભાિનગરરાં સળંગ 75 પ્રયોગ સુધી ભૂવરકા કરી. 
આરોગય સારંુ નહિ રિરેિાથી રંગરંચ પરથી 1971રાં વનિૃવતિ લઈ એરના િતન જ રેતપુરરાં વનિાસ કયયો.

યુિાન િયરે કલાજગતરાં કૈંક કરી જિાની તરનિા સાથરે ધોરાજીના િારયોવનયર-િાદક ફઝલઅલી સાથરે 
નાટ્યસંસથા શરૂ કરી, પરંતુ સંચાલનની કુશળતાના અભાિરે ટૂકં સરયરાં બંધ કરિી પડી. નાટ્યસંસથાઓની 
આવથ્મક વસથવત કથળરેલી િોય તરેિા સંજોગોરાં િગર િરેતનરે પણ નાટ્યધર્મ બજવયો િતો. રંગભૂવર પર કરેિળ 
પુરુષો જ સ્તી-પાત્રો ભજિતા િતા એ જરાનારાં વગરજબાઈએ રંગરંચ પર અવભનય આપિાનો પ્રારંભ કયયો. 
વશક્ષણ નહિિત્ િતું છતાં પણ આપસૂઝથી પોતાની કારહકદથી દીપાિી. પ્રભાિશાળી રુખરુદ્રા, વિશાળ ભાલ, 
રોટી તગતગતી ચરકદાર આંખો, ગજિરેલના રણકાર સરો પિાડી અિાજ, સપ્રરાણ શારીહરક બાંધો ધરાિનાર 
અવભનરેત્રી વગરજબાઈએ ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચ પર વિવિધ નાટકોરાં પ્રવતભાસંપનિ પુરુષપાત્રો ભજિી 
અવભનયક્ષરેત્રરે નિી જ કરેડી કંડારી. પુરુષપાત્રોનો તરેરનો અવભનય જોઈ જોનારનરે ખયાલ પણ ન આિરે કરે કોઈ 
અવભનરેત્રી પુરુષ-પાત્ર ભજિી રિી છરે; એટલરે જ તરેઓ ‘સટરેજનો વચતિો’ તરીકરે ઓળખાિા લાગયાં િતાં. આ રીતરે 
વગરજબાઈએ ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં ગૌરિિંતું સથાન રરેળવયું છરે.

15થી અવધક નાટ્યસંસથાઓનાં 100 ઉપરાંત નાટકોરાં જુદી જુદી ભૂવરકાઓ કરી લગભગ 40 િષ્મ સુધી 

રંગભૂવરની સરેિા કરનાર આ અવભનરેત્રીએ જીિનનાં પાછલાં િષયોરાં બંનરે આંખોનું તરેજ ગુરાિી દીધું િતું. 
જ રેતપુરરાં એરનું અિસાન થયું.

· ગોસાંઈ િોતીબાઈ ભભૂતગર (જ. 1915, ગાિ ખૂંટિડા, મજ. ભાિનગર; અ. 28 ઑગસટ 1990, િોટા 
લીમલ્યા, મજ. અિરેલી)

િિરેરનો ભોગ સુશીલા 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વસધિ સમ્ાટ રનોરરા હડસરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

શ્ી રણદરેિી (હિંદી) નવનદની 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક પ્રરીલા 17 ઑગસટ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો સોનલ 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
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િનટરિાળી અશ્ુદરેિી 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

દોવષત કોણ ? રોહિણી 18 ફરેબ્ુઆરી, 1935 ભગિાનદાસ કાપહડયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ વનર્મળા 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય િસંતસરેના 29 ઑગસટ, 1936 કવિ હકશોરદાન શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન જયાકુરારી 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે સરતા 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદય પ્રભાત િસુરતી 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા રંદારરાળા 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દૈિી સંકરેત રતનાિલી 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે નીરા 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે િાસંતી 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ ભારતી 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર ધૃવત 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો સુરવભ 15 હડસરેમબર, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી સાવિત્રી 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત શાંવત 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક કીવત્મ 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે િસુરતી 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

નાની િયરે બોટાદરાં રારલીલારાં કાર કયુું. િાસયરસના ખયાતનાર કલાકાર રયાશંકર રરેિાશંકર રિરેતા 
(રાસતર) સંચાવલત નાટ્યસંસથારાં જોડાઈનરે નાટ્યકલાનું પધિવતસર વશક્ષણ લીધું. 1931રાં શ્ી રણવજત નાટક 
સરાજરાં અનરે 1935રાં િરગોવિંદદાસની શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં.

એ સરયરે રંગરંચ પર રાઇક ન િોિાથી છરેલી િરોળરાં બરેઠરેલા પ્રરેક્ષકો સાંભળી શકરે એ રીતરે સંિાદ 
બોલિા પડતા અનરે સંસથાના હદગદશ્મક કાસરભાઈ રીરરે  તરેરનરે એ પ્રકારરે  વિશરેષ તાલીર આપી. આ સંસથાનાં જૂનાં 
નાટકોરાં ‘ઉરાદરેિડી’રાં ભીખી, ‘ઉદયભાણ’રાં ભાણીબા, ‘રીનળ-રુંજલ’રાં રીનળ, ‘સતી દરયંતી’રાં દરયંતી, 
‘જવલર ટવુલયા’રાં ટવુલયા, ‘સંનયાસી’રાં રરીવચ, ‘સરય સાથરે’રાં સરયૂની ભૂવરકા કુશળતાપૂિ્મક દીપાિી.
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રોતીબાઈ ગોસાંઈ  ‘િડીલોના િાંકરે’ નાટકરાં ‘સરતા’નું પાત્ર તરેરણરે અજબ તદ્રૂપતાથી ભજિીનરે 
નાટ્યજગતરાં વચરસરરણીય સથાન વનવશ્ત કયુું.

‘િડીલોના િાંકરે’ની અપૂિ્મ સફળતાપૂિ્મકની રજૂઆતથી સંસથા રોટી રકરનું 
કરજ ચૂકિી શકી. નાણાં ઉપરાંત સંસથાનરે ખૂબ પ્રવતષ્ઠા પણ સાંપડી. 1935થી 1952 
સુધીરાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં રુખયતિરે પ્રભુલાલ વદ્િરેદીનાં નાટકોરાં અવભનય 
આપી યશ અપાવયો િતો. નહિિત્ વશક્ષણ છતાં વનષ્ઠા અનરે આપસૂઝના પહરણારરે 
તરેઓ પોતાની લાક્ષવણક અવભનય-છટા દાખિી શકયાં. જીિનના 4 દાયકાની એરની 
નાટ્યયાત્રા અનરેક સુખદ સરરણોથી ભરપૂર છરે.

બીજી સંસથાનાં આરંત્રણ છતાં અનરે દરેશીરાંથી અનરેક અવભનરેત્રીઓ બીજ રે 
જિા છતાં, તરેરણરે ‘દરેશી’રાં જ વનષ્ઠાપૂિ્મક અવભનય કરિાનું સિીકાયુું. સંસથાએ 
રોતીબાઈની કલાની કદર રૂપરે 22 જનયુઆરી, 1942ના રોજ ‘િડીલોના િાંકરે’ 

નાટકની લાભરાત્રી યોજી િતી.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજના અરૃત રિોતસિ (16થી 22 ઑકટોબર, 1964) પ્રસંગરે ભજિાયરેલા ‘િડીલોના 
િાંકરે’ નાટકના ‘સરતા’ના પાત્રરાં તરેરણરે અવિસરરણીય અવભનય દાખવયો િતો.

પોતાની કીવત્મની ટોચ પર િતાં તયારરે  જ તરેરણરે 1952રાં સિરેચછાએ વનિૃવતિ સિીકારી લીધી િતી. ચલવચત્રોના 
રૂપરેરી પરદા પર એરની કલા ચરકી િતી.

સંસથાના હદગદશ્મક કાસરભાઈ રીર અનરે રોતીબાઈની અવભનય-બરેલડીએ શ્ી દરેશી નાટક સરાજના તખતા 
પર 15 િષ્મ સુધી ગુજરાતી પ્રરેક્ષકોનું રનોરંજન કયુું િતું.

રધુર કંઠની કુદરતી બવક્ષસ તથા ગીતની િલક સાથરે લયબધિ તાલની સરજદારી સાથરે ગીતો ગાિાની તરેરની 
કુશળતાથી પ્રરેક્ષકો બરેિદ ખુશ થઈનરે અનરેક િનસ રૉર આપતા. તરેરાંનાં તરેરનાં થોડાંક લોકવપ્રય ગીતો :

‘રીઠા લાગયા તરે રનરે આજના ઉજગરા’ (‘િડીલોના િાંકરે’), ‘ધનિાન જીિન રાણરે છરે, વનધ્મન એ બોજો તાણરે 
છરે’, ‘સિુનરે િોય જીિનરાં કદી તડકા કદી છાયા’ (‘સંપવતિ રાટરે’), ‘વપયહરયું સાંભરરે  બાઈ રનરે વપયહરયું સાંભરરે ’ 
(‘શંભુરરેળો’)  આિાં બિુ જ ખયાવત પારરેલાં ગીતોની ગ્ારોફોન કંપની રરેકડ્મ ઉતારતી િતી અનરે એનું બિોળા 
પ્રરાણરાં િરેચાણ થતું િતું.

રોતીબાઈનરે નાટ્યકલાનું વશક્ષણ રયાશંકર રરેિાશંકર રિરેતા (રાસતર), સોરાબજી શરેઠ તરેરજ અવભનય અનરે 
સંગીતની વિશરેષ તાલીર કાસરભાઈ નથુભાઈ રીરરે  આપયાં િતાં.

ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી દ્ારા 14 ઑગસટ, 1964ના રોજ અરદાિાદરાં એરનું સનરાન 
કરિારાં આવયું.

સાદગી, સરળ, વરલનસાર સિભાિ, વનરવભરાની સિભાિ, િસતું રુખારવિંદ તથા અનય કલાકારનરે સદા 
પ્રોતસાિન આપિાની િૃવતિ એ રોતીબાઈના જીિનના સદગુણો િતા.

દૂરદશ્મન પરથી એરની અવભનયકલાની ઝલક રજૂ કરિારાં આિી િતી.

આિાં જજરરાન અવભનરેત્રી એરના િતન રોટા લીવલયા (લાઠી પાસરે) (વજ. અરરરેલી)રાં 28 ઑગસટ, 
1990ના રોજ 75 િષ્મની િયરે અિસાન પામયાં. એરના અિસાનની જણ અંદાજ રે 4 રહિના પછી થઈ શકી િતી.
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· ગોસિાિી લતાબાઈ િીરિપુરી (જ. 1911)

* સાંભારરાજ વશયળિતી 31 ઑગસટ, 1944 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે જયા 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધનરુવકત કુસુર 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ વિશાખા 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો કૌશલયા 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર ચંપા 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી નીલરવણ 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત લક્ષણા 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ અલકા 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક જયા 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત છાયા 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા રોહિની 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ કવપલા 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રાલિપવત નીલાંબરી 6 એવપ્રલ, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

જનર પરેથાપુરી (સૌરાટિ ્ર). રૂળ નાર રવળયાત. સંગીતના સંસકાર િારસાગત પ્રાપ્ત થયા િતા. 1939રાં શ્ી 

ઉદય નાટક સરાજ તથા 1940રાં શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ િગરેરરે  જ રેિી સંસથાનાં નાટકોરાં પાત્રો ભજવયાં.

રંગરંચ ઉપરાંત ‘કૃષ્ણ-સુદારા’, ‘નણંદ-ભોજઈ’, ‘િડીલોના િાંકરે’, ‘નારદરુવન’ જ રેિાં ચલવચત્રોરાં અવભનય 

આપયો. એરનાં લોકવપ્રય ગીતોની રરેકડ્મ ઉતારિારાં આિી િતી.

એરનું સિાસથય સારંુ નહિ રિરેિાથી 1950રાં સિરેચછાએ વનિૃવતિ લીધી.

· ઠાકર કુસુિ

વિરળ-જયોવત સુશીલા 3 ઑગસટ, 1950 જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા કવપલા 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ વિદ્ા 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે સુશીલા 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય તરંવગણી 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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િીરદાદા જશરાજ લક્રીદરેિી 26 રાચ્મ, 1952 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ કાવનત 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી સુિણા્મ 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ હકનિરી 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

કુસુર ઠાકર  વશક્ષણ અંગ્રેજી 6 ધોરણ, હિંદીરાં કોવિદ. 7 િષ્મની ઉંરરરે  નૃતયસંસથારાં તાલીર 
લરેિાની શરૂઆત કરી. રવણપુરી અનરે કથકરાં પારંગત બનયાં. પ્રથર હિંદી નાટક 
‘હકસી કી િજ રે’રાં રીરાંના પાત્રરાં રજૂ થયાં. આય્મનૈવતકરાં થોડો સરય રહ્ાં પછી 
શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં અનરે તરેનાં નાટકોરાં િૈવિધયપૂણ્મ અવભનય દાખિી 
ખૂબ ખયાવત પામયાં; તરેથી પ્રરેરાઈ કૉલકાતાની એક સંસથા તરફથી ખૂબ જ સારા 
િરેતનથી આરંત્રણ રળિાથી તરેના ‘નરેપોવલયન બોનાપાટ્મ’ નાટકરાં વિદરેશી પાત્રો 
ભજિી પ્રવતષ્ઠા જરાિી.

1948રાં ‘કુસુરવચત્ર’ નારરે રાવલકીની સંસથા શરૂ કરી. ‘ગોપી’ નૃતય-નાહટકા 
દ્ારા નિતર પ્રયોગ કયયો. ઓરકાર નાટક સરાજ, શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ, શ્ી 
ભારત નાટ્ય સરાજ(રુંબઈ)રાં પણ પોતાનું અવભનય-કૌશલય દાખવયું.

તયારબાદ તરેરણરે વચત્રસૃવટિરાં પ્રિરેશ કયયો. ‘જોગીદાસ ખુરાણ’, ‘નણંદ-ભોજઈ’, ‘િારસદાર’, ‘રંગલસૂત્ર’, 
‘શુકરંભા’, ‘જય િનુરાન’ િગરેરરે  વચત્રોરાં અવભનયકલાનો કસબ દાખવયો.

અવભનય ઉપરાંત તરેઓ રંગભૂષા, િરેશભૂષા, નાટ્ય-રજૂઆત જ રેિાં રંગભૂવરવિષયક પાસાંનું જ્ાન ધરાિરે છરે 
અનરે સતત શીખિાની વજજ્ાસા રાખરે છરે.

· (કુ). દીનાઝ દારાં (જ. 6 રડસેમબર 1944, િુંબઈ)

મિશેષ મિગત :

દીનાઝ દારાં  જ્ાવતએ પારસી. વપતા દારાં િકીર નાટ્યલરેખક અનરે ખયાતનાર તબીબ. વપતાનો 
કલાિારસો પુત્રીનરે રળો છરે. જણીતા કલાકાર તરેરવસંિ ઉદરેશીના રધર ઇંહડયા 
વથયરેટસ્મ રુંબઈના ‘સો ટચનું સોનું’ (1967) અનરે ઉદૂ્મ નાટક ‘શરીકરે િયાત’રાં 
ભૂવરકા કરી.

શાસ્તીય નૃતયની સપધા્મરાં 300 કલાકારોરાં વિજ રેતા બનયાં અનરે પ્રથર 
કપ તથા સોનાનો ચંદ્રક રરેળવયો. દીનાઝરે ડાનસ એકૅડરેરી શરૂ કરી વશષ્યાઓના 
સિકારથી નૃતયનાહટકાઓ ‘પરદરેશી પ્રીતર’, ‘ઉિ્મશી’ તથા ‘વબંહદયા’નું હદગદશ્મન 
કયુું. દીનાઝ આટ્મ સરેનટરની સથાપના કરી અનરે પોતાના વપતા દારાં િકીરનાં 
લખરેલાં 8 નાટકો ભજવયાં.

નૅશનલ હડફરેનસ ફંડના લાભાથદે પણ સરેિા આપી. ચલવચત્રક્ષરેત્રરે અવભનય 
પણ આપયો. અંગ્રેજી, ઉદૂ્મ, વસંધી, ગુજરાતી ભાષાનો સારો અભયાસ ધરાિરે છરે. 

1971રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે નંદલાલ નકુભાઈ શાિરવચત નાટક ભજિરેલા ‘સાસુના િાંકરે’રાં નૃતય-સંચાલન કયુું.
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· દેશિુખ મિજ્યા શ્ીધર

િીરપસલી પુષ્પા 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરય સાથરે િસુધા 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધનરુવકત નંહદની 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946 જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ રુરલી 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર અંશુરતી 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો ચંદ્રાિતી 15 હડસરેમબર, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિ-વિભૂવત ઊવર્મરાળા 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ રાધિી 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક પ્રરેરા 21 રરે, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત રીરાં 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા સુરરેખા 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ વરનાક્ષી 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળ-જયોવત વિવધ 7 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરરકરેસરી કુરારદરેિી 22 ફરેબ્ુઆરી, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

વિજયા દરેશરુખ  તરેરનું રંગભૂવરનું નાર િતું વિજયા. િી. શાનતારારરે શ્ી દરેશી નાટક સરાજના 
નાટકરાં વિજયાની ભૂવરકા જોઈ હિંદી વચત્ર રાટરે આરંત્રણ આપયું અનરે તરેઓ 
ચલવચત્રની દુવનયારાં પ્રિરેશયાં અનરે સંધયા નાર ધારણ કયુું. 22 હડસરેમબર, 
1956ના રોજ િી. શાનતારારરે વિજયા સાથરે ગાંધિ્મ પધિવતથી લગ્ન કયાું. 
શાંતારારનાં પ્રથર પતનીનું નાર વિરલ િતું.

‘દો આંખરે બારિ િાથ’ વચત્ર 27 હડસરેમબર, 1957ના રોજ રજૂ થયું 
એરાં સંધયાએ રુખય નાવયકાની ભૂવરકા કરી. વચત્રનરે સફળતા રળી. ‘સિરેરા’, 
‘નિરંગ’, ‘પરછાઈ’ તથા ‘અરર ભુપાલી’ જ રેિાં હિંદી અનરે રરાઠી વચત્રોરાં 
સફળ અવભનય કયયો.

રિારાટિ ્રીય િોિા છતાં ગુજરાતી ભાષા શુધિ બોલી શકતાં. રંગરંચ 
પર એરના સંિાદો-ભાષા સાંભળનારનરે લરેશ રાત્ર ખયાલ ન આિરે કરે તરેઓ 

રિારાટિ ્રીય છરે.

તરેરના રધુર કંઠરે ગિાયરેલાં લોકવપ્રય ગીતો : ‘નાના બાળકનરે પયપાન કોણરે શીખવયું’ (‘સારરે પાર’), ‘એક 
વિરિી પડોશણ રરે , વિરિ ગીત િગાડરે’ (‘સારરે પાર’), ‘આય્મતિનાં ગુરાન ઘરરાં સદા રિરેજો’ (‘વિરળજયોવત’).

તરેરણરે નાટ્યજગતરાં તરેરજ ચલવચત્રોરાં સફળ અવભનરેત્રી તરીકરે ખયાવત રરેળિી.
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· દેસાઈ ઝંખના િનુભાઈ (જ. 14 ઑકટોબર, 1950, િુંબઈ)

રોટા ઘરની િિુ ઉરા 12 ફરેબ્ુઆરી, 1965 દારુ સાંગાણી અરુણા કલાકરેનદ્ર, રુંબઈ

રીંઢળ બાંધયા િાથ લીલી 17 ફરેબ્ુઆરી, 1966 પ્રાગજી ડોસા અરુણા કલાકરેનદ્ર, રુંબઈ

*સસરો ખોળરે બરેઠો રરા 1967 વચરનલાલ રગનલાલ 
ભોજક (‘ચકુડો’)

રંગરાગ

* અિા્જચીન રંગભૂમિની નાટ્યસંસિા

મિશેષ મિગત :

વપતા રનુભાઈ દરેસાઈ લરેખક અનરે હદગદશ્મક િતા. શૈશિકાળથી જ નૃતયકલા પ્રતયરે લગાિ િોિાથી નૃતય 
શીખયાં. વચત્રસૃવટિરાં ‘રવઝયારાં િૈયાં’, ‘રારરે  જિું પરેલરે પાર’, ‘િસતરરેળાપ’, ‘પાની’, ‘વરટ્ી કરે દરેિ’રાં અવભનય 
આપયો. ‘કુરકુર પગલરે’ વચત્રનું વનરા્મણ કરી તરેરાં રાધાની ભૂવરકા કરી. દૂરદશ્મનની વિવિધ શ્રેણીઓરાં અવભનય 
કરી રહ્ાં છરે.

અિા્મચીન રંગભૂવરની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં પણ અવભનય આપયો.

· નીલિ (જ. 14 જાન્્યુઆરી 1934, િુંબઈ)

સાવિત્રી કુરુદ 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત અનુપરા 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ વિદ્ા 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે ગૌરી 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

પારસી કોરનાં આ અવભનરેત્રીનું રૂળ નાર કરેખુશરુ અનરે અટક સચીનિાલા િતાં. શરૂઆતરાં 1948રાં 
શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં. 1950રાં એફ. આર. ઈરાનીની લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં ગયાં. આ સંસથા 
રુંબઈથી કૉલકાતા ગઈ અનરે તયાં તરેઓ રૂનલાઇટ વથયરેટસ્મરાં જોડાયાં અનરે 14 િષ્મ તયાં રિીનરે વિવિધ ઉદૂ્મ-હિંદી 
નાટકોરાં અવભનય આપયો. 1964રાં ફરીથી શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં. ‘પૈસો બોલરે છરે’ નાટકરાં ગૌરીની 
ભૂવરકારાં વિશરેષ યશ રળો. આ નાટકના 562 પ્રયોગ થયા. ‘સારરે પૂરરે  તરનારાનરે ડબૂિાનો ભય િોય નહિ’ ગીત 
રશિૂર થયું. સિાસથય કથળિાથી રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ લરેિી પડી.

· પદ્ારાણી (જ. 25 જાન્્યુઆરી 1940, આરફ્કા)

મિશેષ મિગત :

જ્ાવતએ રિારાટિ ્રીય. વપતા સૉવલવસટર અનરે કુશળ િકતા. વપતાનું સિાસથય સારંુ નહિ રિરેતું િોિાથી 
િડોદરારાં િસિાટ કયયો. વિદ્ાથથી-જીિનથી જ ચલવચત્રો અનરે નાટકો પ્રતયરે અનોખી ચાિના. અવભનયના 
આકષ્મણનરે લીધરે ફરરેદૂન ઈરાનીની નાટ્યસંસથારાં િડોદરારાં 14 િષ્મની ઉંરરરે  પ્રિરેશ રરેળવયો અનરે નાટ્યકલાનું 
પ્રાથવરક વશક્ષણ રરેળવયું. આ સંસથારાંનાં રાણી પ્રરેરલતાનરે પમિારાણી પ્રતયરે ખૂબ ચાિના િતી. તરેરણરે એિો બોધ 
આપયો કરે કલાજગતરાં વસવધિ રળરે તો ખુશ થિું, પરંતુ નાટ્યકલાના સદાય વિદ્ાથથી બનીનરે સતત નિું શીખિા રાટરે 
પ્રયતનશીલ રિરેિું. પમિાએ આ શબદોનરે જીિનરાં બરાબર ચહરતાથ્મ કરિા સતત કોવશશ કરી.
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પમિારાણી  રાણી પ્રરેરલતાની અચાનક તવબયત બગડિાથી ‘રોટા ઘરની િિુ’રાં પમિાએ 
રુખય નાવયકાની ભૂવરકા ભજિી. પોતાની અવભનય-કુશળતા દાખિી, તરે 
જોઈનરે રાણી પ્રરેરલતાએ પણ પ્રસનિતા દાખિી. આ નાટકના 100 પ્રયોગો થયા 
અનરે તરેઓ પમિારાણીના નારથી પ્રખયાત થયાં. બીજુ ંનાટક ‘જનરાં આિજો’ 
1962રાં ભજિાયું અનરે ખૂબ લોકવપ્રય થયું તરેરજ તરેના પણ 100 પ્રયોગો થયા. 
‘પાનરેતર’(30 જૂન, 1963)ના પણ 100 પ્રયોગો કરી શકયું. વિવિધ નાટકોરાં 
સદૈિ સાધનાથી તરેઓ ખૂબ સફળતા રરેળિતાં રહ્ાં.

આજ રે (2002) 62રા િષદે પણ પમિારાણીનો અવભનય સફૂવત્મલો બની રહ્ો 
છરે. અનરેક નાટ્યસંસથાઓરાં નાટ્યકારોનાં વિવિધ વિષયનાં નાટકોરાં જુદા જુદા 
રસનાં પાત્રો ભજિી અવભનયકલાની વનપુણતા દાખિી.

‘અખંડ સૌભાગયિતી’, ‘કલાપી’, ‘કસુંબીનો રંગ’, ‘િરેણીનરે આવયાં ફૂલ’, 
‘નરસૈયાની િંૂડી’ જ રેિાં અનરેક ગુજરાતી વચત્રો તરેરજ ‘પહરિાર’, ‘વિશ્વાસ’ અનરે 

‘સંઘષ્મ’ જ રેિાં હિંદી વચત્રો િગરેરરેરાં એરની સિયંસફુહરત અવભનયકલા દીપી ઊઠી િતી. એરનાં નાનાં બિરેન સહરતા 
પણ નારાંહકત અવભનરેત્રી છરે. દૂરદશ્મનની જુદી જુદી શ્રેણીરાં એરના અવભનયની ઝલક જોિા રળરે છરે.

પમિારાણીના અવભનયિાળાં અનરેક નાટકોનાં 100 ઉપરાંત પ્રયોગો થયા છરે. તરેરણરે 50 ઉપરાંત ગુજરાતી 
વચત્રોરાં અવભનય આપયો છરે. તખતા સાથરેનો તરેરનો સંબંધ અતૂટ રાખયો છરે.

આકષ્મક રુખાકૃવત, સપ્રરાણ ઘાટીલો દરેિ, રણકારભયયો સપટિ અિાજ, સિરાની પણ વરલનસાર સિભાિ, 
સદાય િસતો ચિરેરો એ તરેરના વયવકતતિની વિશરેષતા છરે અનરે તરેરની કારહકદથીની સફળતારાં એ રોટુ ંજરા-પાસું 
નીિડ્ું છરે.

· િનોરિા (જ. 1 જાન્્યુઆરી 1935, િુંબઈ)

િીરપસલી શાવનત 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરરકરેસરી પાંખડી 22 ફરેબ્ુઆરી, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ રંજના 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા કારકળા 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ 
(ભારવિ)

કલાિતી 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે કંુતા 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે શવશકલા 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય વનરંજના 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર દાદા 
જસરાજ

ધનકંુિર 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ તરલા 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સિાશ્ય રાધિી 22 જુલાઈ, 1954 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી રરેણકા 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ વસરતા 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે િસંત રાલતી 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િનોરિા  રુંબઈરાં જનર. રાતા એ જરાનાનાં અિાક્ વચત્રોરાં અવભનય આપતાં. નૃતયરંડળીઓરાં 
કાર કયુું. વસનરેરા-નાટકના ક્ષરેત્રથી પુત્રીનરે દૂર રાખિાની રાતાની ઇચછા િતી. સંજોગિશાત્ 
રુંબઈના બાલીિાલા વથયરેટરરાં રાત્ર 8 િષ્મની ઉંરરરે  હિંદી નાટક ‘અનયાય’રાં બાળ-નટી 
‘આશા’ની ભૂવરકા કરી. શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં જોડાયાં. થોડા સરય પછી તરેઓ 
ચલવચત્રોની દુવનયારાં જોડાયા. ‘ભકત પૂરણ’ વચત્ર રાટરે હદગદશ્મક ચત્રભુજ દોશીએ તરેરનરે 
એ રાટરે તૈયાર કયાું.

‘િીરપસલી’ નાટકના િડોદરારાં સળંગ 100 પ્રયોગ થયા.

રાતાનું 1950રાં અિસાન થયું. ઉતિરલક્રીબિરેનના શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં 

અનરે કાસરભાઈ રીર અનરે કચરાલાલ વશિરાર નાયકરે તરેરનરે નાટ્યકલાની તાલીર આપી. રનોરરાની વપ્રય ભૂવરકા 

‘પૈસો બોલરે છરે’રાં િસંતરાલતીની છરે. આ નાટકના 562 પ્રયોગો થયા.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જીિનનાં અરૂલય િષયો ગાળી જ રે કીવત્મ કરાયાં તરેરાં તરેના રૅનરેજર રવણલાલ ભટ્, 

રુકંુદભાઈ ગોરહડયા, ઉતિરલક્રીબિરેન તથા હદગદશ્મક કાસરભાઈ રીરનો અગતયનો ફાળો િોિાનું સિીકારાયું છરે.

· મિસ િુસતરી

પરરભકત 
પ્રિલાદ

આિુવત 26 ઑકટોબર, 1944 બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે રરા 20 જનયુઆરી, 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા શોભના 16 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

*ગભ્મસંસકાર જડી 9 સપટરેમબર, 1945 બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય સદા 
સોિાગણ

6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આપણં ઘર 
પૃથિી

રંગળા 31 ઑગસટ, 1945 િસંત િાથીરાર 
નાયક

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

*શરેણી વિજણંદ શરેણી 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કળા રંડળ

સંત સુરદાસ વચંતારવણ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કળા રંડળ
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અલખ વનરંજન 
યાનરે ભતૃ્મિહર

વપંગળા 13 એવપ્રલ, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કળા રંડળ

* અગાઉનાં નાટકો 

મિશેષ મિગત :

રૂળ રંગરંચની નૃતયાંગના. 1947રાં આય્મનૈવતક અનરે 1948રાં શ્ી ચરેતન નાટક સરાજરાં અવભનય આપયો. 
અનરેક નાટકોરાં નાવયકાની ભૂવરકા ભજિી.

· િુનિીબાઈ (જ. 1901)

એક અબળા વનરંજના 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રુંબઈની બદી પરીન 20 રાચ્મ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ ગુવણયલ 1 જૂન, 1935 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ ? સાવિત્રી 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર રરેિારાણી જનયુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન જોસરેફાઇન ફરેબ્ુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ સુરરેખા 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસંિાસનના 
શોખ

ચંદ્રાિતી હડસરેમબર, 1937 બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સરરપ્રભા શોભનગંગા 1938 ગજ રેનદ્રશંકર 
લાલશંકર પંડ્ા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ સુનયના 23 સપટરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસનરેરાની 
સુંદરી

સુરોિા 29 ઑકટોબર, 
1938

બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર િંસા 19 નિરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજવધરાજ દરેિળદરેિી 7 હડસરેમબર, 1938 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કલંહકત કોણ ? રાલતી 17 ફરેબ્ુઆરી, 1939 વચરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કત્મવયપંથરે બકુલાદરેિી 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ખાવિંદનરે ખાતર દોલતબાઈ 5 સપટરેમબર, 1939 ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

અવનિાય્મ સંજોગોનરે લીધરે દાદાની સાથરે રુંબઈ આવયાં. ખુરશરેદજી રિરેરિાનજી બાલીિાલાની બાલીિાલા 
વથયરેહટ્રકલ કંપનીના રંગરંચ પર 7 િષ્મની ઉંરરરે  ‘સૈફ સુલરેરાન’ નાટકરાં ‘રાસુરા’ના પાત્રથી અવભનયનો આરંભ 
કયયો અનરે તખતાની તાલીર રરેળિી.
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1911રાં હદલિી દરબાર િખતરે ગંજિર ખચ્મ કરી ખુરશરેદજી બાલીિાલા શરેઠરે સંસથાનરે હદલિી બોલાિી. 
સંસથાની નાવયકા એકાએક સંસથા છોડી જતી રિી, તયારરે  રુનિીબાઈએ રાત્ર 11 િષ્મની િયરે નાવયકાની ભૂવરકા 
ભજિી પોતાની અવભનય-શવકતની પ્રતીવત કરાિી. બાલીિાલા શરેઠરે પગાર રૂ. 10 રળતો િતો તરેરાં િધારો કરીનરે 
રૂ. 125 કરી આપયો. તયાં ‘િહરશં્દ્ર’, ‘નૂરજિાં’, ‘ગોપીચંદ’, ‘આશક કા ખૂન’,  ‘વિક્રરવિલાસ’, ‘લયલોવનિાર’, 
‘કરીસરરે કુદરત’ િગરેરરે  નાટકોરાં નાવયકાની ભૂવરકા ભજિી. 

‘િહરશ્ંદ્ર’ નાટકરાં સરશાનગૃિનો પ્રસંગ ખૂબ કરુણરસથી ભજિિારાં આિતો અનરે કિરેિાય છરે કરે કરેટલાક 
ભાિુક પ્રરેક્ષકો તો નાટ્યગૃિ છોડીનરે જતા રિરેતા. ‘તારારતી’ એ રુનિીબાઈના જીિનની શ્રેષ્ઠ ભૂવરકા રનાય છરે.

રુનિીબાઈ

પરદરેશ જઈ આિરેલા નીવતસરેન નારના ધનિાન ગૃિસથરે રુંબઈરાં રંગભૂવરની 
પ્રગવત કરિા રાટરે 1921રાં નાટક કંપની શરૂ કરી, તરેરાં રૂ. 500ના રાવસક 
પગારથી તરેઓ જોડાયાં. રુંબઈરાં બૉમબરે વથયરેટરરાં ‘રાણો પ્રતાપ’, અનરે 
‘વચંતારવણ’ એક િષ્મ સુધી નાટકો ભજવયાં. પછી એ સંસથા બંધ પડી.

કરાંચીરાં કરેટલાક નાટ્યશોખીનોએ ‘બાપના શાપ’ નાટકરાં નાવયકા 
રાટરે રાત્ર એક જ પ્રયોગ રાટરે ભજિિાનું આરંત્રણ આપયું. નાટક એકનરે 
બદલરે 10 પ્રયોગ સુધી સફળ રીતરે ભજિાયું. નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની 
શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, કરાંચીરાં નાટકો ભજિી રિી િતી તયારરે  
રુનિીબાઈ એ સંસથારાં જોડાયાં. આ સંસથારાં રુનિીબાઈ પ્રથર સ્તી-
અવભનરેત્રી િતાં. 1927રાં પ્રભુલાલ વદ્િરેદીરવચત ‘એક અબળા’ સારાવજક 
નાટક રજૂ થયું, એરાં વબિારીના પાત્રરાં રશિૂર અવભનરેતા રોિનલાલાની 
સાથરે ‘વનરંજના’ પાત્ર ખૂબ કરુણતાપૂિ્મક ભજિી બતાવયું; આ ભૂવરકાનરે 
તરેઓ પોતાના જીિનની શ્રેષ્ઠ ભૂવરકા રાનરે છરે. નાટકનરે ખૂબ સફળતા રળી. 

આ સંસથારાં એક પણ રૂવપયો લીધા િગર તરેરણરે કાર કયુું.

1930રાં કૉલકાતાની ખયાતનાર નાટ્યસંસથા રાદન વથયરેટસ્મરાં રાવસક રૂ. 500ના પગારથી જોડાયાં.

1932રાં હદલિીરાં ‘સીતાિનિાસ’ નાટક ભજવયું, એરાં સીતાની ભૂવરકારાં રુનિીબાઈએ એક જ ગીતરાં 
7 િખત િનસ રૉર રરેળવયો િતો. નાટક જોિા આિરેલા કરેટલાક અરરેહરકન પ્રિાસીઓના સૂચનથી અરરેહરકનોએ 
રોકલરેલ કંઠ્ કસરત(vocal exercise)નો અભયાસ રુનિીબાઈએ ખાસ ડૉકટરો રાખીનરે પૂરો કયયો. આ કસરતનરે 
પહરણારરે જીિનનાં છરેલાં િષયો સુધી તરેરના કંઠની રધુરતા જરા પણ ઓછી થઈ ન િતી.

બાપુલાલ બી. નાયકની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 1935રાં ગયાં. તયાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં 
અવભનય કયયો. 1939 સુધી આ સંસથારાં રહ્ાં.

રુનિીબાઈના પવત દારબશા ધનજીશા ખરાસરે 1940રાં ધ નયૂ બાલીિાલા ડ્રારરેહટક સંસથા રુંબઈરાં શરૂ કરી. 
‘પાકરદ પરીન’, ‘વનદયોષ’, ‘ગારરરેની ગોરી’, ‘રોશન’, ‘ભોળી ગુલ’, ‘બાપના શાપ’, ‘ફાંકડો હફતૂરી’, ‘ચરેરાગ’ 
િગરેરરે  નાટકોરાં પાત્રો ભજવયાં. આ સંસથાનાં કરેટલાંક નાટકોરાં હદગદશ્મન પણ કયુું તરેરજ ગીતોની રચના કરિા 
ઉપરાંત સંગીત આપયું. 1945થી અવભનયક્ષરેત્રરે વનિૃવતિ લીધી.
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એરના પવત દારબશા ખરાસ શાસ્તીય સંગીતના અભયાસી િતા. એરના અવતશય આગ્િથી 1925રાં 

રુનિીબાઈએ સારંગપુરના રશિૂર સંગીતકાર લળફખાન પાસરે અનરે પછી 1927રાં રુરાદાબાદના જણીતા 
સંગીતકાર વરયાં ખાદીરિુસરેન પાસરે શાસ્તીય સંગીતનું વશક્ષણ લીધું. િળી વરયાં છમરુખાં તથા વરયાં નજીરખાં 
જ રેિા ભારતભરરાં નારાંહકત ગિૈયા પાસરે સંગીતની વિશરેષ તાલીર 7 િષ્મ સુધી લીધી.

તરેઓ પોતાની જીભ પકડીનરે અવત રધુર કંઠરે ગાઈ શકતાં એ તરેરની વિશરેષતા િતી. એક રાગના આલાપનરે 
સળંગ 44 પળ સુધી ગાઈ શકિાનો વિક્રર સથાપયો િતો.  અરરેહરકન ગાવયકાનો 22 પળ સુધીનો વિક્રર િતો. 
એરની કણ્મરધુર ગાયકીની નારના યુરોપ સુધી પિોંચી િતી અનરે અરરેહરકાની 3 સંગીતશાળાઓએ એરનરે 
પ્રરાણપત્રો આપયાં િતાં.

1932રાં ઔદ્ોવગક પ્રદશ્મનરાં શાસ્તીય સંગીત રાટરે સુિણ્મચંદ્રક એનાયત કરિારાં આવયો, તરે સરયરે 
હિનદુસતાનના સંગીતકારોએ એક પ્રરાણપત્ર આપીનરે જણાિરેલું કરે ‘અતયંત રુશકરેલ રાગરાવગણી પર પણ તરેરણરે 
સારો કાબૂ રરેળવયો છરે.’

14 નિરેમબર, 1942ની રાત્રરે ‘હદલ કી પયાસ’ નાટક ભજિિાનું િતું, તયારરે  નાટક શરૂ થિાના થોડા સરય 
પિરેલાં જ ‘કૃષ્ણા’ની ભૂવરકા ભજિનાર રાણી પ્રરેરલતા આિી શકશરે નહિ એિા સરાચાર આવયા તયારરે  સંસથાના 
હદગદશ્મક સોરાબજી કરેરાિાલાના આગ્િથી રુનિીબાઈએ એક જ કલાકની તૈયારીરાં કૃષ્ણાનું પાત્ર ખૂબ જ 
કુશળતાપૂિ્મક ભજિી બતાવયું.

રુનિીબાઈ કિરેતાં કરે ‘નાટક એ નીવતની વનશાળ છરે. નાટક જોિા આિનાર પ્રતયરેક પ્રરેક્ષક કંઈ બોધપાઠ લઈનરે 
જય છરે.’ જીિનનાં 40 િષ્મ ઉપરાંત તરેરણરે નાટકોનાં અનરેક પાત્રો પૂરી વનષ્ઠાથી ભજવયાં.

ખુરશરેદજી રિરેરિાનજી બાલીિાલાએ 1912રાં રંગૂનની કોટ્મરાં રુનિીબાઈનરે પોતાની રાનસ પુ્ત્રી તરીકરે 
જિરેર કયાું િતાં. નાટ્યકલાનું વશક્ષણ પણ તરેરણરે ખુરશરેદજી બાલીિાલા પાસરેથી લીધું િતું. તરેરણરે ઉદૂ્મ, હિંદી, 
રરાઠી, ગુજરાતી અનરે અરબી ભાષાનો અભયાસ કયયો િતો.

ગુજરાત રાજય તરફથી 14 ઑગસટ, 1964ના રોજ અરદાિાદના ટાઉનિૉલરાં એરનું સનરાન કરિારાં 
આવયું િતું. આ ઉપરાંત તરેરનરે અનરેક ચંદ્રકો પ્રાપ્ત થયા િતા.

રંગભૂવરનાં તરે એક નારાંહકત વયિસાયી અનરે આદરપાત્ર અવભનરેત્રી િતાં.

· રામધકારાણી (જ. 15 એમપ્રલ 1939, બેઝિાડા, આંધ્રપ્રદેશ)

સો ટચનું સોનું વબંદુ 1963 તરેરવસંિ ઉદરેશી રધર ઇવનડયા વથયરેટસ્મ

િીરારાણરેક ગોદાિરી 20 જૂન, 1966 તરેરવસંિ ઉદરેશી રધર ઇવનડયા વથયરેટસ્મ

શરીકરે િયાત (ઉદૂ્મ) નઝરા 1967 સી. એર. િુનિર રધર ઇવનડયા વથયરેટસ્મ

મિશેષ મિગત :

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજથી અવભનયનો પ્રારંભ કયયો. એફ. આર. ઈરાનીની સંસથાનાં ઉદૂ્મ-ગુજરાતી 
નાટકોરાં પાત્રો ભજવયાં. ‘સો ટચનું સોનું’ નાટકના 1,217 પ્રયોગો થયા. અંદાજ રે 25 ગુજરાતી તથા હિંદી 
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ચલવચત્રોરાં નાવયકા તથા સિ-નાવયકાનો અવભનય આપયો. ચલવચત્ર અનરે રંગરંચની કલાવનપુણ અવભનરેત્રી.

· રાિ્પ્યારી

િીરપસલી ચંચળ 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

ભિના ફરેરા રવશર 19 રરે, 1945 દારોદર સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આપણં ઘર પૃથિી િતસલા 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક 
રંડળી

શંભુરરેળો સુનીતા 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સારરે પાર રહિરા 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી દુગા્મ 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત સુજતા 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ યરુના 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળ-જયોવત ઉરા 3 ઑગસટ, 1950 જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ િંદના 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા ગૌરી 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે શયારકંુિર 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે રંગળરયી 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય શારદા 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા જશરાજ િરકંુિર 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

જનર િૈદરાબાદના કપરગુંટા ગારરાં. રધુર કંઠની કુદરતી બવક્ષસ. વપતા સાથરે વનતય રંહદરરાં જય 
અનરે ભજનો ગાય. વપતા વલંગાયત બ્ાહ્મણ િોિાથી પરંપરા રુજબ શંકરપૂજ અનરે ભજનોથી વનિા્મિ કરતા. 8 
િષ્મની ઉંરરરે  રાતાનું અિસાન થિાથી, વિકટ સંજોગોરાં 1936રાં િૈદરાબાદરાં સોિરાબ રોદીની ઉદૂ્મ નાટકો 
ભજિતી નાટ્યસંસથારાં જોડાયાં અનરે અંદાજ રે 3 િષ્મ તરેરાં રિી નાટ્યવિષયક જણકારી રરેળિી. સોિરાબ રોદી 
વચત્રજગતરાં જિાથી એરની સંસથા બંધ થઈ.

ઉદૂ્મ, હિંદી, ગુજરાતી રંગભૂવરના રશિૂર ઉસતાદ રાધિલાલ રનસુખરાર નાયક અનરે કરેશિલાલ ખુશાલદાસ 
નાયકની ભાગીદારીિાળી સંસથા શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજ(વજ. સાબરકાંઠા)રાં જોડાયાં. આ સંસથાએ ઉદૂ્મ, હિંદી 
નાટકો રિદ્અંશરે ગુજરાત બિારના પ્રદરેશોરાં ભજવયાં. એકાદ િષ્મ આ રીતરે રહ્ાં પછી પોતાની રાવલકીની આર. 
પી. નાટક કંપની શરૂ કરી, પણ થોડા સરય પછી રતલારરાં તરે બંધ થઈ અનરે જિરા સરકારની નાટક કંપનીરાં 
જોડાયાં, ખયાતનાર શાસ્તીય સંગીતકાર અલાહદયાખાંસાિરેબનાં વશષ્યા બનયાં અનરે પધિવતસર તાલીર લીધી. 
નાટ્યકલા અનરે સંગીતની સાંગોપાંગ જણકારી રરેળિિાથી તરેઓ નાટ્યજગતરાં સફળતા રરેળિી શકયાં.
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રારપયારી  1944રાં પ્રાણજીિન ગાંધીની નાટ્યસંસથા શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ 
િડોદરારાં શરૂ થઈ તરેરાં જોડાયાં અનરે પ્રથર િાર ગુજરાતી નાટકોરાં અવભનય 
આપિાનો પ્રારંભ કયયો. સંસથાના હદગદશ્મક વિઠ્લદાસ ભોજકરે તરેરનરે ગુજરાતી 
ભાષાની સંિાદ-છટાની તાલીર આપી. સંસથાએ પરરાનંદ ત્રાપજકરરવચત 
સારાવજક નાટક ‘િીરપસલી’ 10 જૂન, 1944ના રોજ િડોદરારાં રજૂ કયુું એરાં 
િાસય વિભાગરાં ‘ચંચળ’નું પાત્ર વિઠ્લદાસ ભોજક સાથરે ભજવયું. ‘િીરપસલી’ 
નાટક ખૂબ સફળ નીિડ્ું અનરે તરેના સળંગ 100 પ્રયોગ થયા. ‘િીરપસલી’ 
નાટકના સંગીત-વનદદેશક રોિન જૂવનયર સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. રારપયારીનરે 
પ્રથર ગુજરાતી નાટકથી જ યશ રળિાની શરૂઆત થઈ.

છોટાઉદરેપુરના કાંવતલાલ અરથાલાલ શાિરે રોિન જૂવનયરના સિકારથી 
1945રાં સૂરતરાં શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ શરૂ કરી તરેરાં જોડાયાં. એકાદ િષ્મ પછી સંસથા બંધ થિાથી 
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતીરાં એક િષ્મ રહ્ા પછી 1947રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં. ફરરેદુન ઈરાનીની 
નાટ્યસંસથાઓ શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ અનરે રાણી વથયરેટસ્મનાં નાટકોરાં પણ ભૂવરકા કરી.

રારપયારીના રધુર કંઠરે ગિાયરેલાં અનરે લોકચાિના પારરેલાં કરેટલાંક ગીતો : ‘ગુણીજન િાંચરે ના ગઈ કાલ, 
આિતી કાલ વિચારરે  છરે’ (‘વિરળજયોવત’), ‘ઘડતર સૌનાં ઘડરે છરે વિધાતા તું કાં ઘડિા બરેઠો’ (‘સોનાનો સૂરજ’), 
‘પિરેલું પાનું છરે બાળપણ’ (ઉઘાડી આંખરે’), ‘કારણ જોતાં દુ:ખનું રનનરે જડરે વનદાન’ (‘ગુરુદવક્ષણા’), ‘ફહરયાદ કરરે  
છરે િરઘડી ઘહડયાળના ટકોરા’ (‘સોનાનો સૂરજ’), ‘જયાં ઘીરરે  ધીરરે  દરેિ બળરે નરે દુવનયાનરે દરેખાય નહિ’ (‘સાવિત્રી’), 
‘સદવિચાર સંસકાર બરે ઊભા છરે દરિાન’ (‘િૈભિના રોિ’).

પરપ્રાંતીય િોિા છતાં, આિાં ગુજરાતી ગીતો તથા વિવિધ રનોભાિોના સંિાદો તરેઓ અતયંત સાિવજકતાથી 
રજૂ કરીનરે ખૂબ પ્રશંસા રરેળિી શકયાં.

ગુજરાત સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી યોવજત 4 રાચ્મ, 1978ના રોજ અરદાિાદના જયશંકર ‘સુંદરી’ 
નાટ્યગૃિરાં રારપયારીનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

· રા્યરાણી પ્રેિલતા બલદેિ (જ. 1918 િુઝિરપુર મજ. મબહાર; અ. 22 ઑગસટ 1959, િુંબઈ)

સચકી ફતરેિ નાવયકા 1935 કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

પવતભવકત લીલાિતી 1935 પહંડત  નારાયણ પ્રસાદ ‘બરેતાબ’ કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

અરરવસંિ રાઠોડ સનરેિલતા 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

હદલ કી પયાસ કૃષ્ણા 1936 આગા િશ્ કાશરીરી કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

તુકથી િૂર રશીદા 1937 કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

ઇનદ્રસભા ગુલફાર 1937 કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

નઈ દુલિન વનર્મળા 1938 રુનશી હદલ લખનિી કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

શીરીં-ફરિાદ શીરીં 1938 કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

*લયલા-રજનૂ લયલા 1938 કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની
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*લયલા-રજનૂ રજનૂ કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની

આંખ કા નશા કારલતા 1942 આગા િશ્ કાશરીરી ધ ખટાઉ વથયરેહટ્રકલ કંપની

હદલનાં દાન 24 જુલાઈ 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ વથયરેહટ્રકલ કંપની

અનોખી પૂજ અંજના 10 ફરેબ્ુ., 1945 પ્રફુલ દરેસાઈ ધ ખટાઉ વથયરેહટ્રકલ કંપની

આશાનું ઘર આશા 1946 પ્રફુલ દરેસાઈ ધ ખટાઉ વથયરેહટ્રકલ કંપની

નંદનિન સાધના પ્રફુલ દરેસાઈ ધ ખટાઉ વથયરેહટ્રકલ કંપની

અબોલ િૈયા ઇવનદરા 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ ધ ખટાઉ વથયરેહટ્રકલ કંપની

* બરેિડી ભૂવરકા કરી.

મિશેષ મિગત :

રાયરાણી પ્રરેરલતા  રૂળ નાર વસધિ રેશ્વરી. શાળારાં જઈ શકયાં નહિ પણ ઘરેર બરેઠાં ઉદૂ્મ, હિંદી અનરે 
અંગ્રેજીનો અભયાસ કયયો. િાચનનો અવતશય શોખ તથા ગીત-સંગીત પ્રતયરે બરેિદ 
ચાિના. એ સરયની રશિૂર અવભનરેત્રી કજ્જનનું ‘લયલા-રજનૂ’ વચત્ર જોયું. 
પ્રરેરલતા પોતરે પણ એ સરયરે એક વયવકતની લયલા બનીનરે રાત્ર 16 િષ્મની િયરે 
ઘરેરથી ભાગીનરે કૉલકાતા આવયાં િતાં. ચલવચત્રોરાં કાર કરિાની એરની તરનિા 
િતી. આ સરયરે કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની નાટકો ભજિી રિી િતી. અનરે તરે 
સંસથાની અવભનરેત્રી કજ્જન છૂટી થિાના સરાચાર રળિાથી તરેઓએ પ્રયતન કરીનરે 
આ નાટ્યસંસથારાં પ્રિરેશ રરેળિી લીધો. સંસથારાં ભજિાતાં નાટકોનો બારીકાઈથી 
અભયાસ કયા્મ પછી 3થી 4 રહિના પછી ‘સચકી ફતરેિ’ નાટકરાં નાવયકાની 
ભૂવરકા રરેળિી શકયાં. ‘સચકી ફતરેિ’ નાટકરાં તરેરણરે રાણી પ્રરેરલતાના નારરે 
અવભનય આપયો. આ નાટકની વિશરેષતા એ િતી કરે એરાં પુરુષપાત્ર સહિત તરાર 
પાત્રો ભજિનાર બધી સ્તીઓ જ િતી. પ્રથર નાટ્યપ્રિરેશનાં પ્રારંવભક ક્ષોભ અનરે 

ગભરારણ દૂર થયા પછી તરેઓ પ્રથર પ્રયોગ ભજિી શકયાં. સંસથાના બીજ નાટક ‘પવતભવકત’રાં લીલાિતીનું 
પાત્ર પણ સારી રીતરે ભજિી શકયાં.

કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપનીએ લાિોર, બલુવચસતાન, કોટા, સક્ર, કરાંચી િગરેરરે  રોટાં શિરેરોરાં નાટકો 
ભજવયાં. તરેરાં રાણી પ્રરેરલતા વિવિધ નાટકોરાં નાનીરોટી ભૂવરકાઓ ભજિતી િતી. ‘નઈ દુલિન’ નાટકરાં 
વનર્મળાના પાત્રના ઉરદા અવભનય બદલ ઉતિરપ્રદરેશના તરે સરયના રાજયપાલરે સુિણ્મચંદ્રક આપયો િતો. 
‘વચત્રપટ’ના સથાપક સિ. નગીનલાલ શાિની સરૃવતરાં આપિારાં આિતો નગીનલાલ શાિ ચંદ્રક અનરે શ્ી દરેશી 
નાટક સરાજના રાવલકની યાદગીરી રૂપરે અપાતો િરગોવિંદદાસ સુિણ્મચંદ્રક પણ અવભનય-કૌશલય બદલ તરેરનરે 
રળો િતો.

1936રાં ફરરેદૂન ઈરાની સાથરે પહરચય થિાથી 1946રાં એરની સાથરે લગ્નથી જોડાયાં.

1942રાં ‘ધ ખટાઉ વથયરેહટ્રકલ કંપની’એ રજૂ કરરેલા ‘આંખ કા નશા’રાં ‘કારલતા’ િરેશયાનું પાત્ર અતયંત 
વનપુણતાથી ભજિિાથી રળરેલી ખયાવતથી વચત્રજગતરાં પણ તરેરની નારના િધી.

ફરરેદૂન ઈરાનીએ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ શરૂ કરીનરે રુંબઈ, અરદાિાદ, ગુજરાત અનરે સૌરાટિ ્રનાં રોટાં 
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શિરેરોરાં ગુજરાતી નાટકો ભજવયાં. કવિ રઘુનાથ બ્હ્મભટ્, રુનિીબાઈ, ચંપકલાલા તથા અરૃત જની જ રેિાના 
પ્રોતસાિનથી પ્રથર ગુજરાતી નાટક ‘હદલનાં દાન’ સફળતાપૂિ્મક રજૂ કરી શકયાં. રુંબઈરાં વિક્રર રિોતસિના 
ઉજિણી પ્રસંગરે ‘પૃથિીરાજ’ નાટકના એક દૃશયરાં કવિ ચંદના પાત્રરાં સોિરાબ રોદી અનરે સંયુકતાના પાત્રરાં 
રાણી પ્રરેરલતા રજૂ થયાં િતાં.

તરેરણરે ‘ઇનદ્રસભા’રાં પુરુષ પાત્ર રુલફરા અનરે ‘લયલા-રજનૂ’રાં રજનૂનું પાત્ર ભજિી અનોખી અવભનય-
વનપુણતા દાખિી. િળી તરેઓ પરપ્રાંતીય િોિા છતાં શુધિ ગુજરાતી ભાષા સુંદર રીતરે બોલીનરે નરૂનરેદાર દક્ષતા 
દાખિી. શાંત, સિરાની, સાદાં, વનરવભરાની, સદાય રૃદુભાષી અનરે િસરુખો સિભાિ ધરાિનારાં આ અવભનય-
રાણીએ ગુજરાતી નાટ્યજગતરાં ગૌરિિંતું સથાન પ્રાપ્ત કયુું િતું.

તરેરની કારહકદથીના સૌથી યશસિી સરયરે જ તરેરનું અિસાન થયું અનરે એ વનવરતિરે 28 ઑગસટ, 1959ના 
રોજ રુંબઈના ભાંગિાડી વથયરેટરરાં સરદાર ચંદુલાલ શાિના પ્રરુખપદરે શોકસભા યોજિારાં આિી િતી. એરની 
યાદગીરી રૂપરે દર િષદે ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર-જગતરાં ‘રાણી પ્રરેરલતા ઍિૉડ્મ’ આપિારાં આિતો િતો.

· રૂપકિલ (જ. 28 નિેમબર 1938)

િૈભિના રોિ રંજુકુરારી 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ હકરણરયી 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉઘાડી આંખરે સુભદ્રા 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે િષા્મ 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય કુસુર 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા જશરાજ રાજબા 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ શીલા 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય શુભલક્રી 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈયાની િકૂરત નાજુ 11 ઑકટોબર, 1954 સોવપબ અ. કલયાણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળ જયોવત શશીકલા 15 જનયુઆરી, 1954 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધ આંખનાં 
અજિાળાં

અવસરતા 4 રાચ્મ, 1965 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે સુલોચના 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં થોડો સરય રહ્ાં પછી શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં અનરે વનષ્ઠાપૂિ્મક 
જુદાં જુદાં નાટકોરાં અવભનય આપયો. સુરીલા કંઠથી સારી ચાિના અનરે આદર પામયાં. ‘બંધ આંખનાં અજિાળાં’રાં 
અવસરતા અનરે ‘પૈસો બોલરે છરે’રાં સુલોચનાનો અવભનય ખૂબ િખણાયો.
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રૂપકરલરાવધકા રાણી 

· સરસિતીબાઈ (જ. 1925, કાનપુર)

હદલનાં દાન સુનીતા 27 એવપ્રલ, 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ ઑલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

િૈયાનાં િરેત કરળા 5 ફરેબ્ુઆરી, 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ ઑલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

અનોખી પૂજ વિલાવસની 10 ફરેબ્ુઆરી, 1945 પ્રફુલ દરેસાઈ ધ ખટાઉ ઑલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

િૈભિના રોિ સુકનયા 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા રિારાયા 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય અંજવલ 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા જશરાજ બીજકંુિર 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ 
કઠલાલિાળા

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ લજજ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય શકંુતલા 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી રંદાહકની 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરુદ્રગુપ્ત દતિાદરેિી 29 જૂન, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જીિનદીપ તુલસી 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ અચલા 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સરસિતીબાઈ  મિશેષ મિગત :

વપતા એસ. બી. બાજપાઈ. રૂળ નાર વિદ્ા. કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ 
કંપનીરાં લાિોરરાં રંગરંચ પર અવભનયનો પ્રારંભ કયયો. ઉદૂ્મ નાટક ‘નઈ 
દુલિન’રાં શીરીંનું પાત્ર ભજવયું. અિીં અવભનયકલાનું પ્રાથવરક વશક્ષણ 
લીધું. બાબુ રાવણકલાલની રૂનલાઇટ વથયરેટસ્મ, એફ. આર. ઈરાનીની 
સંસથાના ‘હદલકી પયાસ’રાં રનોરરા તથા ‘સુરદાસ’ નાટકરાં ‘રંભા’ના 
પાત્રરાં રુંબઈરાં અવભનય આપયો તયારરે  તરેરનું નાર સરસિતીદરેિી રાખિારાં 
આવયું. આ સંસથાએ પ્રથર ગુજરાતી નાટક પ્રફુલ દરેસાઈનું ‘અનોખી પૂજ’ 
રજૂ કયુું એરાં વિલાવસનીની ભૂવરકા 75 પ્રયોગ સુધી ભજિી.

નકુભાઈ શરેઠની આય્મનૈવતક, નયૂ બાલીિાલા ડ્રારૅહટક, રધર ઇવનડયા 
વથયરેટસ્મ, ધ નયૂ વિકટોહરયા વથયરેટસ્મ, રાસતર અશરફખાન સથાવપત ગુજરાત 
કલારંહદર, અવભનયભારતી તથા અનય નાટ્યસંસથાઓનાં જુદાં જુદાં 
નાટકોરાં અનરેક પાત્રો ભજવયાં.

ખયાતનાર સંગીતકાર રાસતર છલૈાજી સોલંકી સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. 
રાવલકીની 3 નાટ્યસંસથાઓ કરી. શ્ી સરસિતી કલારંહદરરે  કવિ જીિણલાલ 
બ્હ્મભટ્નું ‘પીળું એટલું સોનું નથી’ અનરે દીપક વથયરેટસદે પ્રફુલ દરેસાઈનું 
નાટક ‘ખોળાનો ખૂંદનાર’ રજૂ કયુું તરેરજ ભારત નાટ્ય સરાજ રુંબઈરાં 

શરૂ કરી. કવિ રનસિી પ્રાંવતજિાળા રવચત ‘આિતી કાલ’ અનરે પ્રફુલ દરેસાઈનું ‘આરતીના દીિા’ નાટકો રજૂ 
કયાું.

નાટ્યતખતા પર યશ રળો િતો. ચલવચત્રોની દુવનયારાં પણ પ્રિરેશ કયયો. કારદાર પ્રોડકશનના ‘પિરેલરે 
આપ’, ‘ગીત’, ‘સંજોગ’ તથા અનય હિંદી વચત્રો તરેરજ ગુજરાતી વચત્રો ‘િોથલ પદરણી’, ‘સાિકી રા’, ‘જનરેતા’, 
‘ગુણસુંદરી’ િગરેરરેરાં જિાબદારીિાળાં પાત્રો ભજવયાં. રૂપરેરી પરદા પર પણ નાર ગાજતું કરી શ્ી દરેશી નાટક 
સરાજરાં જોડાયાં અનરે પોતાની અવભનયકલાનરે દીપાિી.

સરસિતીદરેિી પરપ્રાંતનાં િતાં. છતાં ગુજરાતી નાટકોરાં એરની શુધિ ગુજરાતી ભાષા સાંભળીનરે તરેઓ 
ગુજરાતી છરે એર જ લાગતું.

ગુજરાત રાજય દ્ારા 30 સપટરેમબર, 1973ના રોજ ગાંધીનગરરાં સરસિતીદરેિીનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

એરની પુત્રી ઉષા સોલંકી પણ ચલવચત્રોરાં તથા રંગરંચ પર અવભનય આપી રિી છરે.

· સુશીલા (જ. 1939, લીમલ્યા (મજ. અિરેલી, સૌરાષ્ ્ર; અ. 1979)

જીિનદીપ લીલી 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી જ. ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુિણ્મયુગ વરનાક્ષી 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્િણકુરાર શવશકલા 2 ફરેબ્ુઆરી, 1957 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસકારલક્રી સરલા 4 રાચ્મ, 1958 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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રાયા નરે રરતા સુશીલા 1963 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધ આંખનાં અજિાળાં – 4 રાચ્મ, 1965 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે લીલા 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાસુના િાંકરે ઇનદુરતી 7 એવપ્રલ, 1971 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

 હદગદશ્મક કાસરભાઈ રીર પાસરે નાટ્યકલાનું વશક્ષણ લીધું. શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં રહ્ાં. અનરેક જૂનાં 
નાટકોરાં ભૂવરકા કરી. અગાઉના નાટક ‘સજ્જન કોણ ?’રાં  અશરફખાન સાથરે પાત્ર ભજવયું. ‘રાયા નરે રરતા’ 
નાટકરાં સુશીલાના પાત્રરાં પ્રથર ગારડાની નારી અનરે પછી શિરેરની ફૅશનરેબલ યુિતી એર બરે પ્રકારનો અવભનય 
કયયો. ‘પૈસો બોલરે છરે’ નાટકના 547 પ્રયોગો થયા.

ચંદ્રિાસ ઝિરેરીની સંસથા, શ્ી છોટ ુનાટક સરાજ (રુંબઈ)રાં અવભનય આપયો. નાની નાટ્ય સંસથાઓરાં કાર 
કયુું. રિદ્ અંશરે િાસયરવસક પાત્રો ભજવયાં છરે.

· હંસા (જ. 1938)

સંસકારલક્રી યશિંતી 1959 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિરંહદર યશિંતી 1961 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

એરનાં રોટાં બિરેન નીલર રંગભૂવરક્ષરેત્રરે અવભનરેત્રી િતાં અનરે તરેથી તરેઓ પણ અવભનયક્ષરેત્રરે પ્રિરેશિા 
પ્રરેરાયાં. એફ. આર. ઈરાનીની નાટ્યસંસથારાં 1950રાં જોડાયાં. સંસથા ક ઼ૉલકાતા ગઈ. ઉદૂ્મ તથા હિંદી નાટકોરાં 
િાસયરસની નાની ભૂવરકાઓ ભજિિાની શરૂઆત કરી. રૂનલાઇટ વથયરેટસ્મ કૉલકાતારાં જોડાયાં અનરે નૃતયકલાની 
તાલીર લીધી. સંસથાએ વબિાર, આસાર, નરેપાળ િગરેરરે  સથળરે નાટકો રજૂ કયાું. ઉદૂ્મ, હિંદી, પંજબી, રારિાડી જ રેિી 
વિવિધ ભાષાઓનાં નાટકોરાં અવભનયવનપુણતા દશા્મિી. ‘વિષ્ણ ભગિાન’ના પાત્રરાં તરેઓ સારી ખયાવત પામયાં; 
પુરુષ-પાત્રની આિી ભૂવરકા અનનય બની રિી.

1958રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં અનરે પ્રથર િખત ગુજરાતી નાટકરાં અવભનય આપયો. પ્રફુલ 
દરેસાઈના ‘સંસકારલક્રી’ નાટકરાં યશિંતીના પાત્રરાં પ્રાણિાન અવભનય આપયો અનરે ગુજરાતી નાટકોરાં પણ 
સફળતા રરેળિી. 1961રાં ‘સનરેિરંહદર’રાં િૃધિ સ્તીના અસરકારક અવભનયના પહરણારરે એ નાટકના 100 પ્રયોગ 
થઈ શકયા. સંસથાએ િંસાની અવભનયકલાની કદર રૂપરે 1969રાં ‘સંસકારલક્રી’ની લાભરાત્રી યોજી િતી.

પારસી િોિા છતાં એરના અવભનય અનરે સંિાદોરાં ગુજરાતીની સિાભાવિક છટા ઊપસી આિતી.

આ વનપુણ અવભનરેત્રીએ રંગરંચ પરથી સિરેચછાએ વનિૃવતિ લીધી.

· હીરાબાઈ

સુખી કરે દુ:ખી પુષ્પા 29 રાચ્મ 1937 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ભાિના બી. એ. સુિાવસની 1940 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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િંસાકુરારી લલના 24 ઑકટોબર 1940 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ગરીબ કનયા તારા 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િીરાબાઈ  િતન પોરબંદર, રૂળ નાર ચંપા. જ્ાવતએ નાગર બ્ાહ્મણ. બાલયકાળરાં રાતા-
વપતાનું અિસાન થયું. પાલક વપતાએ રૂવપયા લઈનરે લગ્ન કરાિી નાખયાં. 
રુંબઈરાં પવતનો ભયંકર ત્રાસ િોિાથી ઘરેરથી ભાગી ગયાં. કોિીનૂર વચત્ર 
સંસથાના સિકૅરરેરારૅનરે સંસથાના ભાગીદાર દ્ારકાદાસ સંપતની રુલાકાત 
કરાિી અનરે અિીં એરનરે વચત્રજગતરાં સથાન રળું.

ઉદયશંકર પાસરે રવણપુરી અનરે કાલકા વબનદાની પાસરે કથક શીખયાં. 
જલબાિા નૃતય રંડળીરાં લઈ ગયાં. વિવિધ કંપનીઓના ઉપક્રરરે રંગૂન, 
િૈદરાબાદ, બૅંગાલુરુ, કોલંબો, વસકનદરાબાદ, કોવચન, કોઈમબતુર, રુંબઈ, 
અરદાિાદ િગરેરરે  રોટાં શિરેરોરાં ચલવચત્રના રધયાંતર સરયરે નૃતયનો કાય્મક્રર 
લગભગ 10 િષ્મ સુધી રજૂ કરતાં રહ્ાં. રાજરિારાજઓ અનરે શ્ીરંતિગ્મરાં 
એરના નૃતયના કાય્મક્રર રજૂ થતા અનરે એક િખતના કાય્મક્રરના એરનરે તયારરે  
રૂ. 100 રળતા િતા. તરેરનરે પુષ્કળ રાન-સનરાન રળું િતું.

કોિીનૂર હફલર સંસથારાં અંદાજ રે 14 ઉપરાંત અિાક્ અનરે સિાક્ વચત્રોરાં તથા ઇમપીહરયલ હફલર કંપની 
અનરે અનય ચલવચત્ર-સંસથાઓનાં વચત્રોરાં પણ કૌશલય દાખવયું. ગુજરાતી વચત્ર ‘ગાડાનો બરેલ’રાં પણ અવભનય 
આપયો. વચત્રજગતના અવભનરેતા વબવપન રિરેતા સાથરે પહરચય થયરેથી લગ્નથી જોડાઈ ગયાં.

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ ઉપરાંત એફ. આર. ઈરાની અનરે શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજ િગરેરરે  
નાટ્યસંસથાનાં નાટકોરાં અવભનય કયયો.

‘િંસાકુરારી’ નાટકરાં ‘લલના’ના િાસયરવસક પાત્રરાં ‘રનરે કિરેતું આખું ગાર લલના લટકાળી’ અનરે 
‘સાહ્બો રારો ગુલાબનો છોડ’ તરેરજ ‘ભાિના બી.એ.’રાં સુિાવસનીની ભૂવરકારાં ‘રારા નયનોરાં નાચરે છરે રોર, 
સાજન નાચરે છરે રોર’ િગરેરરે  ગીતોનરે પુષ્કળ િનસરોર રળતા.

િીરાબાઈના પવત વબવપન રિરેતાનું 9 રાચ્મ 1969ના રોજ ભાિનગરરાં હૃદયરોગના િુરલાથી અિસાન 
થયું.

ગુજરાત સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી દ્ારા અરદાિાદરાં 23 સપટરેમબર 1978ના રોજ તરેરજ અરદાિાદ 
રિાનગર પાવલકા દ્ારા િીરાબાઈનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

એક જરાનાની ચલવચત્ર તથા રંગરંચની રશિૂર અવભનરેત્રી જીિનનાં પાછલાં િષયો કંગાળ પહરવસથવતરાં 
પસાર કરતાં અિસાન પામયાં.

l
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અમભનેત્રીઓ – 2

· અનુરાધા

િીરદાદા
જશરાજ

વબજલ 26 રાચ્મ
1953

રરણલાલ 
કઠલાલિાળા

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· ઇન્દુબાળા

* િડીલોના િાંકરે રરેણ 19 રરે, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે જયોવત 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનું નાટક

· જોહરાબાઈ

પરરભકત 
પ્રિલાદ

રિારાણી 26 ઑકટોબર, 1944 બાબુભાઈ 
કલયાણજી ઓઝા

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લક્રીના લોભરે રાનિતી 20 ઑકટોબર, 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આજની દુવનયા રંજના 14 જૂન, 1945 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ (1955), રૂપ કલાકરેનદ્ર (1956) તથા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ (1963) િગરેરરે  
નાટ્યસંસથાઓરાં અનરેક નાટકોરાં અવભનય આપયો. ઉદૂ્મ નાટક ‘આંખ કા નશા’(1955)રાં ભૂવરકા કરી.

· દેશિુખ િતસલા શ્ીધર

િીરપસલી પ્રરેરલીલા 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરય સાથરે સુધા 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગાડાનો બરેલ વચત્રા 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· મનિ્જળા

* કાદરબક્ષ રકરાણી વરવસસ િમફ્ી 1931 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક કલયાણી 17 ઑગસટ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો રાકબાઈ 4 નિરેમબર, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી ઉિ્મશી 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* અગાઉનું નાટક
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મિશેષ મિગત :

1951રાં ચીરનલાલ રારિાડીની શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ, 1957રાં શ્ી સુબોધ નાટ્ય વનકરેતન (રંુબઈ) 
િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં અવભનય કયયો.

· પ્રેિીલા

ભિના ફરેરા ભારતી 19 રરે, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

વિરળ જયોવત પારુ 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા ભાવરની 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ રાધા 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

1944રાં શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ, ચંદ્રિાસ ઝિરેરીની શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ, શ્ી ચરેતન નાટક 
સરાજ, વ્રજલાલભાઈ પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપની િગરેરરે  નાટ્ય-સંસથાઓનાં નાટકોરાં અનરેક પાત્રો 
ભજવયાં. રંગભૂવરના ખયાતનાર કલાકાર ચીરન (‘સંજય’) સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. એરની પુત્રી હકરણ પણ 
અવભનરેત્રી છરે.

· િૂલકુિારી

િસતરરેળાપ રીનાક્ષી 19 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કહરયાિર િૃંદા 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

જરનગરરાં િજુભાઈ િડોદહરયાની સંસથા શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ રે દારુ સાંગાણીનું ‘રાણકદરેિી’ નાટક 
રજૂ કયુું જ રેના સળંગ 65 પ્રયોગ થયા િતા. આ નાટકરાં પ્રિસન વિભાગરાં નાવયકાની ભૂવરકા કરી. પ્રિસન-પાત્રો 
સુંદર રીતરે ભજિતાં.

· ભાનુિતી

ભિના ફરેરા ચંહદ્રકા 19 રરે, 1945 દારોદર સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજ (1942), આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની, જનતા નાટક સરાજ (1955),  
શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ (1963) તથા શ્ી વિજય નાટક કંપની િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં અવભનય કયયો.

· મિસ િમણ

બ્હ્મતનૈયા રાલણ 1921 જયકૃષ્ણ નથુરાર (કવિ જનક) શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

દારાજી સવિતા 1921 ચત્રભુજ ભીરજી શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ
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મિશેષ મિગત :

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના ઇવતિાસરાં પ્રથર અવભનરેત્રી તરીકરે 1921રાં આવયાં. રંગરંચના જણીતા 
કલાકાર લાલજી નંદા પાસરેથી નાટ્યકલાની તાલીર પામયાં.

· િોરહનીબાઈ

આય્મ અબળા વિરળા 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી પ્રભાિ (હિંદી) રિાદરેિી 1 જુલાઈ, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રણસંગ્ાર લવલતા 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

1951રાં શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજરાં રંગરંચરે અવભનય કયયો. 1933રાં રંગરંચ પર આવયાં તરે પિરેલાં કૃષ્ણ 
હફલર કંપનીનાં વચત્રોરાં અવભનય આપયો િતો.

· રાધા

િસતરરેળાપ ચંબરેલી 9 સપટરેમબર, 1948 પંહડત અંબાલાલ રાનચંદ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

ચંદ્રિાસ ઝિરેરીની શ્ી લક્રીકાંત અનરે 1943રાં દોરાબજી ધનજીશા ખરાસની ધ નયૂ બાલીિાલા ડ્રારરેહટક 
(રુંબઈ) અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં અવભનય આપયો.

· િિા્જ િંજુશ્ી

િિુનરે િોટ આપો વિવચત્રલરેખા 1983 પ્રકાશ દાણી શ્ી નિરંગ કલા રંહદર

ઢોલારારુ રારિણ 1986 પ્રકાશ દાણી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

કંકુનો રંગ કાળો સુશીલા 1986 સંજય િરા્મ ‘અંગાર’ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

વપયુ ગયો પરદરેશ સુશીલા 1987 સંજય િરા્મ ‘અંગાર’ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

રહિયરની ચૂંદડી ચંદ્રા 1987 પ્રકાશ દાણી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

સોનારાં સુગંધ પુષ્પા 1987 પ્રકાશ દાણી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

· િીણાકુિારી

િસતરરેળાપ સરલા 9 સપટરેમબર, 1948 પંહડત અંબાલાલ રાનચંદ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કહરયાિર છાયા 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

1947રાં ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજકની શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ, 1954રાં એફ. આર. ઈરાનીની શ્ી 
લક્રીકાંત નાટક સરાજ અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓએ ભજિરેલાં નાટકોરાં ભૂવરકાઓ ભજિી.
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· શારદાબાઈ

દૈિી સંકરેત રરેિતી 12, સપટરેમબર 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે રૂખી 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની સંસથા શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજરાં 13 િષ્મ રહ્ાં. સોિમ્ નાટક સરાજ 
અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં ભૂવરકાઓ ભજિી.

· શોભાદેિી

ગભ્મસંસકાર ઉિ્મશી 25 જુલાઈ, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

1955રાં શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ અનરે 1972રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં રહ્ાં.

· સગુણાદેિી

રંગલરૂવત્મ રોહિની 1955 રધુસૂદન આચાય્મ શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

એફ. આર. ઈરાનીની નાટ્યસંસથાઓ કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની તથા શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજનાં 
નાટકોરાં નાવયકાની યાદગાર ભૂવરકાઓ કરી. એરની પુત્રી અરુણા ઈરાની રંગરંચ અનરે વસનરેક્ષરેત્રરાં નારાંહકત 
અવભનરેત્રી તથા વચત્રવનરા્મત્રી પણ છરે.

· સલાિતબાઈ

નયાયી નરરેશ આજુબા 23 સપટરે., 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ વિલાસિતી 3 ઑકટો., 1938 ચાંપશી વિ. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસનરેરાની સુંદરી િાયોલરેટ 28 ઑકટો., 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાજવધરાજ ભિાની 2 હડસરેમબર, 1938 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન પંજબ. 1935રાં આણંદજી પંડ્ાની શ્ી હિનદ નાટક સરાજરાં જોડાયાં અનરે વિવિધ ભૂવરકા ભજિી. 
ઉદૂ્મ-ગુજરાતી નાટકો ભજિિા પોતાની રાવલકીની સલારત વથયરેહટ્રકલ કંપની શરૂ કરી. ‘લયલા-રજનૂ’ અનરે 
‘શીરીં-ફરિાદ’ ઉદૂ્મ નાટકો રજૂ કરી ખયાવત રરેળિી. ગુજરાતી નાટકો ‘પૃથિીરાજ’, ‘વસરાજુદ્ૌલા’, ‘રાલિપવત’ 
ભજિી એરાં પણ સારી નારના રરેળિી. સંસથાએ રાજકોટ, રોરબી, જ રેતપુર અનરે કચછરાં નાટકો ભજવયાં. કચછરાં 
જ એરની સંસથા બંધ થઈ.
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ઉદૂ્મ રંગરંચનાં નારાંહકત અવભનરેત્રી.

· સુલોચના

ગભ્મશ્ીરંત લીલી 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા કરેતકી 15 ઑકટોબર, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ િીણા 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*રાલિપવત બંસરી 6 એવપ્રલ, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળજયોવત લિંગી 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*સરરકરેસરી િંસી 22 ફરેબ્ુઆરી, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ વગહરબાળા 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા ચંદ્રકળા 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* અગાઉનાં નાટકો

મિશેષ મિગત :

1934રાં શ્ી રણવજત નાટક સરાજ, 1943રાં ઓરકાર નાટક સરાજ, 1954રાં શ્ી લક્રીકાંત નાટક 
સરાજ, 1955રાં જનતા નાટક સરાજ તથા 1960રાં ઉષા કલા રંહદરનાં નાટકોરાં વિવિધ પાત્રો ભજવયાં.

· સનેહલતા

*કાદરબક્ષ રકરાણી વરવસસ સકૉટ 1931 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો લાખાબાઈ 4 નિરેમબર, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* અગાઉનું નાટક

મિશેષ મિગત :

1956રાં ભારત નાટ્ય સરાજ (રંુબઈ), 1957રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, 1964રાં શ્ી સરસિતી કલાકરેનદ્ર 
(રુંબઈ) િગરેરરે  સંસથાઓરાં ભૂવરકા કરી.
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અમભનેત્રીઓ – 3

· અખતરીબાઈ િહેરિાન (`િજનૂ’)

અખતરીબાઈ રિરેરિાન ઉદૂ્મની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં રંગરંચ પર ભૂવરકાઓ ભજિી અનરે તયાં તરેરનરે 
નાટ્યસંસકાર સાંપડ્ા. ઇનદોરની ફકીરચંદ ઍનડ કંપનીની નાટ્યસંસથારાં જોડાયાં. 
તયાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં અવભનય કયયો. ઉદૂ્મ નાટક ‘લયલા- રજનૂ’રાં રજનૂની 
ભૂવરકા અતયંત સફળતાપૂિ્મક ભજિી. આ સંસથાના કલાકાર રિરેરિાન રીરના 
પહરચયરાં આવયાં અનરે 1951રાં ઇનદોરરાં એરની સાથરે લગ્નથી જોડાયાં.

અંબાલાલ િીરચંદ નાયક અનરે વત્રભુિનદાસ િીરચંદ નાયકની શ્ી 
સયાજીવિજય નાટક સરાજરાં જોડાયાં અનરે ‘લયલા-રજનૂ’રાં રજનૂનો ભાિિાિી 
અવભનય આપયો.

અલાઉદ્ીન વરસ્તીની નાટ્યસંસથા રિારાટિ ્રરાં િતી તરેરાં જોડાયાં. તયારબાદ 
કલાકાર ગુણિંતરાય જોશીની શ્ી ઉદય નાટક સરાજ, વ્રજલાલ પાંચોહટયાની 
શ્ી વિજય નાટક કંપની, નથુરાર શરા્મની શ્ી છત્રછાયા નાટક સરાજ તથા 

બળદરેિપ્રસાદ િીરાલાલ નાયકની શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજરાં રહ્ાં અનરે વિવિધ નાટકોરાં ભૂવરકાઓ 
ભજિી.

અંજર (કચછ)રાં પોતાની રાવલકીની સંસથા શ્ી રાવગણી કલાકરેનદ્ર શરૂ કરી, આ સંસથાના સંચાલક અંબાલાલ 
િીરચંદ નાયક િતા. ઉદૂ્મ નાટકો ‘લયલા-રજનૂ’ ઉપરાંત ‘શીરીં ફરિાદ’ (ઉદૂ્મ) તથા ‘શ્ીરતી રંજરી’ (હિંદી), 
‘રાલિપવત રુંજ’, ‘રા’નિઘણ’, ‘રાજ ભરથરી’, ‘એક અબળા’, ‘રાણકદરેિી’, ‘ગરીબ કનયા’, ‘ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું’, 
‘પૈસો બોલરે છરે’ િગરેરરે  નાટકોરાં અવભનય આપયો.

એરની 3 પુત્રીઓ – રાવગણી, િરેલન તથા રૂપાએ પણ અવભનરેત્રીની કારહકદથી અપનાિી. ‘લયલા-રજનૂ’રાં 
પુત્રી રાવગણી લયલાની ભૂવરકા ભજિતી અનરે અખતરીબાઈ રજનૂની ભૂવરકા કરતાં અનરે એ ભૂવરકા ભજિિા 
રાટરે િાંકહડયા િાળ સરેટ કરિા રાટરે 3 કલાકનો સરય લરેતાં િતાં.

પુત્રીઓ પરણાિી દીધી અનરે િૃધિાિસથારાં આંખનું તરેજ જતું રિરેિાથી પોતાની રાવલકીની સંસથા બંધ કરિી પડી.

રાવલકીની સંસથા બંધ થયા પછી કચછના ભુજ તાલુકારાં કરેરા ગારરાં તયાંના ગારિાસીઓના સિકારથી 
ગુલારઅલી શાિ પીરની દરગાિરાં િગર ભાડાની ઓરડીરાં રહ્ાં.

અવભનરેત્રી રાટરે સ્તી-ભૂવરકા સફળતાપૂિ્મક ભજિિી એ સિાભાવિક છરે, અવભનરેત્રી રાટરે પુરુષ-પાત્રરાં 
કુશળતાપૂિ્મક સાિવજક અવભનય આપિો એ કપરંુ કાર છરે. એ રીતરે અખતરીબાઈએ ‘રજનૂ’ની ભૂવરકા 
સફળતાપૂિ્મક ભજિીનરે ગૌરિભયુું સથાન પ્રાપ્ત કયુું િતું.

પાછલી અિસથારાં આિકનું સાધન ન િતું અનરે પવત રિરેરિાનનરે હૃદયના િાલિની તકલીફ થઈ િતી. 
િળી તરેરનરે પોતાનરે ગળારાં રોટી ગાંઠ થઈ. આિી કરુણાજનક પહરવસથવતરાં ગરીબાઈરાં અંદાજ રે 1995રાં તરેરનું 
અિસાન થયું.
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· ઇન્દુ

1948રાં ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજકની શ્ી ચરેતન નાટક સરાજનાં નાટકો ‘સંત કસોટી યાનરે સુરદાસ’, 
‘સુભાષ બોઝ’, તથા શ્ી એફ. આર. ઈરાનીની નાટ્યસંસથાઓ શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ, 1959રાં શ્ી લક્રી 
કલાકરેનદ્રનાં ‘જ રેિાતરેિા નથી િો’, ‘રારરે  નથી પરણિું’, ‘રોંઘાં વરલન’, ‘ખોટો રૂવપયો’ િગરેરરે  નાટકોરાં ભૂવરકાઓ 
કરી.

· ઈરાની અરુણા િરેદૂન

અરુણા ઈરાની  તરેરના વપતા ફરરેદૂન ઈરાનીએ ઉદૂ્મ, હિંદી અનરે ગુજરાતી નાટ્યસંસથાઓ 
કોહરવનથયન વથયરેહટ્રકલ કંપની, શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ, રાણી વથયરેટસ્મ, 
શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનું લાંબા સરય સુધી સંચાલન 
કયુું િતું. રંગરંચ પર અરુણાનરે અવભનયકલાની પધિવતસર તાલીર 
આપિારાં આિી. બાળભૂવરકાથી અવભનયકારહકદથીનો પ્રારંભ કયયો. વપતાની 
સંસથાઓનાં નાટકોરાં અનરેક પ્રકારની ભૂવરકાઓ કરી. રાતા સગુણાની 
રંગરંચનાં નારાંહકત અવભનરેત્રી િતાં અનરે ઘરની સંસથાનાં નાટકોરાં રુખય 
ભૂવરકા ભજિતાં િતાં.

અરુણાએ ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં અનરેક પ્રકારની ભૂવરકા કરી. 
િીરરસ, કરુણ અનરે િાસયરસનો વિવિધ પ્રકારનો અવભનય આપયો અનરે 
ગુજરાતી ચલવચત્રોનાં સફળ અનરે લોકવપ્રય અવભનરેત્રી તરીકરે સથાન પ્રાપ્ત 
કયુું.

જીિનના ચાર દસકા વસનરે જગતરાં વિતાવયા. 6 ગુજરાતી ચલવચત્રોનું વનરા્મણ અનરે હદગદશ્મન કયુું. 
ગુજરાતી-હિંદી વચત્રો સહિત તરેરણરે અંદાજ રે 500 વચત્રોરાં અવભનય આપયો.

શ્રેષ્ઠ અવભનય રાટરે 2 હફલરફરેર ઍિૉડ્મ, 1 સક્રીન ઍિૉડ્મ તથા સક્રીનનો લાઇફ ટાઇર એવચિરરેનટ ઍિૉડ્મ 
પ્રાપ્ત થયા છરે.

· ઓઝા સરોજ

જ. 5 હડસરેમબર 1937. કરલ કલાકરેનદ્ર – રુંબઈ તરફથી દારુ સાંગાણીના 4 રાચ્મ, 1965ના રોજ રજૂ થયરેલા 
સારાવજક નાટક ‘રૂવપયાની રારાયણ’રાં અવભનય આપયો.

કૉલરેજ સુધીનું વશક્ષણ રુંબઈરાં જ રરેળવયું. બાલયકાળથી જ રંગભૂવર, િકતૃતિ, રિેંદી અનરે કરેશગુંફનકલા 
પ્રતયરે લગાિ િતો. 1971રાં ગુજરાત રાજયના સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી તરફથી શ્રેષ્ઠ અવભનરેત્રી રાટરે 
પાહરતોવષક પ્રાપ્ત થયું.

1971રાં ઇંગલૅનડનો પ્રિાસ કયયો. અિા્મચીન રંગભૂવરની અનરેક નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં જુદાં જુદાં પાત્રો 
ભજવયાં. રરાઠી અનરે હિંદી નાટકોરાં પણ અવભનય કયયો.

· કિળા ખટાઉ

ઉદૂ્મ-હિંદી નાટકો ભજિતી ખટાઉ ઑલફ્રેડરાં રહ્ાં. ઉદૂ્મ-હિંદી નાટકોરાં વિવિધ ભૂવરકાઓ ભજિી, ગુજરાતી 
નાટ્યસંસથાઓ 1948રાં શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ, 1957રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓના 
અવભનય આપયો. અિા્મચીન રંગરંચનાં નાટકોરાં પણ ભૂવરકા ભજિી.
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· કિળાબાઈ (`કૉમિક’)

જુદી જુદી નાટ્યરંડળીઓરાં નાટ્યકલાની તાલીર પામયાં. પછી, 1943રાં પ્રભાશંકર રાજરાર ભટ્ની 
શ્ી રંજન નાટક સરાજ, 1946રાં દોરાબજી ધનજીશા ખરાસની ધ નયૂ બાલીિાલા ડ્રારૅહટક, 1948રાં એફ. 
આર. ઈરાનીની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ, 1959રાં શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર, 1962રાં રાસતર અશરફખાનની 
ગુજરાત કલારંહદર અનરે શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ, તુલસીદાસ પારરેખની શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર િગરેરરે  જ રેિી 
નાટ્યસંસથાઓએ ભજિરેલાં વિવિધ નાટકોરાં રિદ્ અંશરે િાસયરસની ભૂવરકાઓ ભજિી નારના પામયાં. સરસત 
વજદંગી નાટ્યકલાની સાધનારાં જ પસાર કરી. એરની પુત્રી ઇનદુ પણ આશાસપદ અવભનરેત્રી છરે. 

· કાપડી જ્યશ્ી

શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓરાં અવભનય કયા્મ પછી પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા કરી. 
ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરનાં સનાતક થયરેલાં પ્રથર અવભનરેત્રી. કલાકાર પ્રભુદાસ કાપડી સાથરે લગ્ન કયાું. 
એરની 2 પુત્રીઓ પણ કલાકાર છરે.

· રકરણ ચીિન (`સંજ્ય’)

જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં પાત્રો ભજિીનરે અવભનયની તાલીર પામયાં. જયંવતલાલ નાયક અનરે ધનરેશ્વર 
નાયકની શ્ી જયોવત નાટક સરાજ રે હિંરતનગરરાં અગાઉનું નાટક ‘િિુ રાથાની રળી’ સળંગ 37 પ્રયોગ સુધી 
ભજવયું તરેરાં નાવયકાનું પાત્ર તરેરણરે ભજવયું િતું.

· રકશોરી

રનિરલાલ ટી. જોશીની  નાટ્યસંસથા શ્ી રનિર નટકલા રંડળરાં અવભનયની તાલીર પામયાં. વિવિધ 
નાટકોરાં અનરેક પાત્રો ભજવયાં. આ સંસથારાં અંદાજ રે 10 િષ્મથી િધુ સરય અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં 
નાવયકાનો અવભનય આપયો.

· કેસરબાઈ

1944રાં પી. જી. ગાંધીની શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ, ‘િીરપસલી’ નાટકરાં સુરગંગાના પાત્રરાં 
પ્રવતભાશાળી અવભનય આપયો. ડૉ. ઉદાસીની શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજરાં તરેરજ એફ. આર. ઈરાનીની નયૂ 
લક્રીકાનત નાટક સરાજનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં અવભનય આપયો.

· ગોંડમલ્યા રરિષનાકુિારી

જ. અંદાજ રે 1932, રુંબઈરાં. રૂળ નાર : પારુ. એક િષ્મની ઉંરરરે  વપતાનું અનરે 3 િષ્મની િયરે રાતાનું અિસાન 
થયું. અનાથ થતાં ફોઈની સાથરે રહ્ાં. અક્ષરજ્ાન ઘરેર જ પ્રાપ્ત કયુું. 1944રાં ઝિરેરચંદ કોઠારી, તરેરનરે પી. જી. 
ગાંધીની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં લઈ ગયા. કવિ ત્રાપજકરનું સારાવજક નાટક ‘િીરપસલી’ િડોદરારાં 
રજૂ થયંુ જ રેના સળંગ 100 પ્રયોગો થયા. તયાં નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર રળી રિી. સંસથા બંધ થયા પછી 
આય્મનૈવતક નાટક સરાજના રૅનરેજર છગનવસંિ એ સંસથારાં લઈ ગયા. 1950રાં એ સંસથા બંધ થયા પછી 
શંભુદાન ગઢિીની સંસથારાં, ગણદરેિીરાં જોડાયાં. તયાં રનસુખલાલ ‘ઉસતાદ’ સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. શ્ી હદવગિજય 
કલા રંડળ, શ્ી વિજય નાટક કંપની અનરે અનય સંસથાઓરાં રહ્ા પછી પોતાની રાવલકીની સંસથા શ્ી બળિંત કલા 
રંહદર શરૂ કરી સંસથાએ અંદાજ રે 40 િષ્મ સુધી નાટકો ભજવયાં િતાં. તયાં વિવિધ નાટકોરાં નાવયકાનાં પાત્રોરાં 
અવભનય આપયો. ઐવતિાવસક, સારાવજક, ધાવર્મક તથા લોકકથા પર આધાહરત નાટકો ભજવયાં.
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સરગ્ જીિન કલાસાધનારાં જ પસાર કયુું. 70 િષ્મની િયરે પણ ગોંડલ(સૌરાટિ ્ર)રાં રંગભૂવરનાં ખાટાં-રીઠાં 
સંભારણાં યાદ કરી રહ્ાં છરે. એરની પુત્રી આશાસપદ અવભનરેત્રી છરે.

· ચંરદ્રકા (`કૉમિક’)

અવભનયકલાની તાલીર જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં પામયા પછી, 1943રાં નયૂ બાલીિાલા ડ્રારૅહટકરાં 
જોડાયાં અનરે 1954રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં. પ્રાગજી ડોસાના નાટક ‘સરેિાભાિી’રાં અંજનાના 
પાત્રરાં (7 રરે, 1955) અનરે અગાઉનાં અનય નાટકોરાં અવભનય આપયો. 1956રાં એફ. આર. ઈરાનીની શ્ી નયૂ 
લક્રીકાંત નાટક સરાજ, 1960રાં શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર, 1964રાં પરેનટર ધીરજલાલ નાયકની શ્ી આય્મ નાટક 
સરાજનાં નાટકોરાં િાસયરસનાં પાત્રો ભજવયાં, એરની અનોખી લઢણ િોિાથી તરેરનો િાસયરવસક અવભનય ખૂબ 
િખણાતો. તરેઓ િાસયપ્રધાન ભૂવરકાનાં ઘડાયરેલાં અવભનરેત્રી િતાં, યુિાન િયરે જ રંગરંચનો તયાગ કયયો. એરની 
પુત્રી પણ અવભનરેત્રી છરે.

· જોશી ઉષા ગુણિંત

વપતા જયંતીલાલ પાઠક કલારવસક િતા. રંગરંચના કલાકાર િતા. શ્ી રનિર નટકલા રંડળ, શ્ી 
બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ, શ્ી વિજય નાટક કંપની િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં અનરેક નાટકોરાં જુદા જુદા રસની 
ભૂવરકાઓ ભજિી. ગુણિંત જોશી સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. રાવલકીની સંસથા શ્ી ઉદય નાટક સરાજ શરૂ કરી 
અંદાજ રે 10 િષ્મ ચલાિી. કવિ  કાવનતલાલ રિરેતા તથા કવિ ઘરેલાણી ‘વયવથત’નાં નિાં નાટકો રજૂ કયાું. એરનો 
પુત્ર રંગરંચનો કલાકાર છરે.

તુલસીદાસ પારરેખ સંચાવલત શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્રરે 1979રાં િીસનગરરાં રધુસૂદન આચાયદે લખરેલ અગાઉનું 
સારાવજક નાટક ‘રંગલરૂવત્મ’ રજૂ કયુું અનરે એના સળંગ 225 પ્રયોગો થયા. એરાં ‘રોહિની’ નારની ગાવયકાના 
પાત્રરાં અસરકારક અવભનય કયા્મ અનરે એ ભૂવરકા એરના જીિનની યાદગાર ભૂવરકા બની રિી.  સરગ્ જીિન 
રંગરંચ પર વિતાવયું.

· જોશી પ્રેમિલા િનહરલાલ

રનિર ટી. જોશીની નાટ્યસંસથા શ્ી રનિર નટકલા રંડળરાં એરણરે અવભનયની સંપૂણ્મ તાલીર લીધી. 
આ સંસથાએ ભજિરેલાં નાટકોરાં રુખય નાવયકા તરીકરે અંદાજ રે 15 િષ્મ સુધી અવભનય આપયો. સંસથાના રાવલક 
રનિરલાલ જોશી સાથરે લગ્નબંધનથી બંધાયાં. અનય નાટ્યસંસથાઓરાં પણ પાત્રો ભજવયાં.

· તારાબાઈ

1943રાં શરેઠ દોરાબજી ધનજીશા ખરાસની ધ નયૂ બાલીિાલા ડ્રારૅહટકરાં શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ અનરે 
1967રાં તરેરવસંિ ઉદરેશીની રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મરાં અવભનય કયયો; તરેરવસંિ ઉદરેશીના નાટક ‘સો ટચનું સોનું’ 
અનરે ઉદૂ્મ નાટક ‘શરીકરે િયાત’રાં ભૂવરકા ભજિી.

· દીિાન ક્પના

જ. 1933; જગુદણ, વજ. રિરેસાણા. રૂળ નાર તારા. જ્ાવતએ નાયક. જનરતાંિેંત રાતાનું અિસાન અનરે 3 
િષ્મની ઉંરરરે  વપતાનું અિસાન થયંુ. દાદીરા પાસરે બાળપણ િીતયું. અભયાસ બી. એ. તથા હિંદીરાં કોવિદ અનરે 
વશક્ષણ સનંદની પરીક્ષા પાસ કરી. 1960રાં 9 િષ્મ વશક્ષકની ફરજ બજિી.

રુંબઈરાં નાટ્યલરેખક હિંરત વચતિવલયાના ‘કરરાતાં ફૂલ’ નાટકથી રંગરંચ પર પ્રારંભ કયયો. દાદા જ રેઠાલાલ 
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દુલ્મભરાર છોટાલાલ રૂળચંદ કાપહડયાની શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં સ્તી-પાત્રો ભજિનાર સફળ 
અવભનરેતા િતા. આ સંસથારાં અંદાજ રે 25 િષ્મ સુધી નાવયકાની ભૂવરકા ભજિી િતી.

અિા્મચીન રંગભૂવરની અનરેક નાટ્યસંસથાઓનાં વિવિધ નાટકોરાં જુદી જુદી ભૂવરકાઓ ભજિીનરે 
અવભનયક્ષરેત્રરે ગણનાપાત્ર પ્રદાન કયુું. અનરેક ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં અવભનય આપયો. રંગરંચ અનરે ચલવચત્રોનાં 
નારાંહકત અવભનરેત્રી. દૂરદશ્મન પર અવભનય કરી રહ્ાં છરે.

· દુલારી

રૂળ નાર અંબા. 1940રાં નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં નાટ્યલરેખક રવણલાલ 
‘પાગલ’ના ‘િંસાકુરારી’ અનરે નંદલાલ નકુભાઈ શાિના ‘ભાિના બી. એ.’રાં અવભનય આપયો. સંસથાનાં અનય 
જૂનાં નાટકોરાં તરેરજ 1944રાં ઓરકાર નાટક સરાજ અનરે 1944રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજનાં નાટકોરાં 
અવભનય કયયો પછી ચલવચત્રક્ષરેત્રરે વિવિધ ચલવચત્રોરાં પણ અવભનય આપયો અનરે સારી નારના પામયાં.

· દેસાઈ રક્ષા પ્રિુલ્ભાઈ

1966રાં શ્ી અરુણા કલાકરેનદ્ર, 1972રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ, 1978રાં કરલ કલાકરેનદ્ર, 1979રાં શ્ી 
છોટ ુનાટક સરાજ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાનાં નાટકોરાં ભૂવરકાઓ ભજિી. જણીતા નાટ્યલરેખક પ્રફુલ દરેસાઈનાં પુત્રી 
થાય. નિી રચાયરેલી રંગભૂવર પર ઘણાં નાટકોરાં અવભનય કયયો.

· ધૂળેકર શારદા

િતન : ધૂવળયા એફ. આર. ઈરાનીના શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ, રાણી વથયરેટસ્મ, રાસતર અશરફખાનની 
ગુજરાત કલા રંહદર િગરેરરે  જ રેિી નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં ભૂવરકાઓ ભજિી. ગળું સુરીલું િોિાથી નાટ્યક્ષરેત્રરે 
ખયાવત પામયાં. ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં પણ અવભનય કયયો.

· પટેલ ભાિના રાજુભાઈ

વિવિધ નાટ્યરંડળીઓરાં તખતાની તાલીર રરેળિી. વ્રજલાલભાઈ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક 
કંપનીરાં ઘણો સરય રહ્ાં. આ સંસથાનાં અનરેક નાટકોરાં નાવયકાનો ઉતકૃટિ અવભનય આપયો. કાંવતલાલ વિઠ્લદાસ 
નાયકની શ્ી લક્રી નાટ્યકલા રંહદર અનરે અનય નાટ્યસંસથાઓરાં ભૂવરકા કરી. 1999રાં લાંબી રાંદગી બાદ 
અરદાિાદરાં જ એરનું અિસાન થયું.

· પુરોરહત િા્યાદેિી ગજને્દ્રશંકર

વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપની અનરે ગુજરાતની નાટ્યસંસથાઓનાં અનરેક નાટકોરાં 
વિવિધ રસની ભાિસભર ભૂવરકાઓ ભજિી. પોતાની રાવલકીની નાટ્યસંસથા ઓર કલા રંડળ શરૂ કરી અનરે 
અંદાજ રે 20 િષ્મ સુધી ખાસ કરીનરે પંચરિાલ વજલારાં નાટકો રજૂ કયાું. નાટકરાં રધુર કંઠરે ગિાતાં ગીતો પ્રરેક્ષકોરાં 
ખૂબ લોકવપ્રય નીિડતાં. રંગરંચના કલાકાર ગજ રેનદ્રશંકર પુરોહિત સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. નાની નાટ્યરંડળીઓરાં 
એરની રાવલકીની નાટ્યસંસથા આદશ્મ સંસથા ગણાતી િતી. એરનો પુત્ર અશોક રંગરંચનો કલાકાર છરે.

· પૂતળીબાઈ (રદ્હી)

તરેરવસંિ ઉદરેશીના રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મરાં 1966-1967રાં ‘શરીકરે િયાત’ (ઉદૂ્મ નાટક) અનરે ‘સો ટચનું 
સોનું’ જ રેિાં નાટકરાં તરેરજ અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજ તથા અનય ગુજરાતી 
નાટ્યસંસથાનાં નાટકોરાં વિવિધ પાત્રો ભજવયાં. ઉદૂ્મ રંગરંચનાં નારાંહકત અવભનરેત્રી અનરે નાટ્યસંસથાનાં રાવલક. 
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જીિનનાં અનરેક િષયો ઉદૂ્મ રંગરંચ પર વિતાવયાં િતાં. અવભનયક્ષરેત્રરે ઘડાયરેલાં અવભનરેત્રી.

· િરીદા

ગુજરાત-સૌરાટિ ્રની નાટ્યસંસથાઓરાં અવભનયની તાલીર પામયાં. અનરેક નાટકોરાં િાસયરસની 
ભૂવરકાઓરાં યાદગાર અવભનય આપયો. 1979રાં શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્રરે િીસનગરરાં રધુસૂદન આચાય્મનું અગાઉનું 
નાટક ‘રંગલરૂવત્મ’ ભજવયું તરેરાં િાસય-વિભાગરાં પ્રો. નિનીતનાં પતનીની ભૂવરકાનો અવભનય બરેિદ િખણાયો. 
આ નાટકના સળંગ 225 પ્રયોગો થયા િતા. ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચની િાસયરસ ભજિતી ઉરદા અવભનરેત્રી.

· બાલુબાઈ (`દુહાગીર’)

સૌરાટિ ્રની જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં અનરેક નાટકોરાં ભૂવરકાઓ કરી. પોતાની રાવલકીની સંસથાઓ 
શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ તથા શ્ી આદશ્મ નટરંડળ શરૂ કરી. શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ રે, અંદાજ રે 25 િષ્મ સુધી 
ગુજરાત તથા સૌરાટિ ્રનાં ગારોરાં નાટકો ભજવયાં. લોકસાહિતય પર આધાહરત નાટકોરાં રંગરંચ પર ગજિરેલના 
રણકાર જ રેિા અિાજથી દુિા ગાતાં તયારરે  પ્રરેક્ષકો બરેિદ ખુશ થઈ જતા. કલાકાર ભગિાનદાસ સાથરે લગ્નથી 
જોડાયાં. પુત્રી દરેિયાની પણ રંગરંચનાં કલાકાર છરે. પુત્ર બી. કરે. રાસતર કલાકાર અનરે સંગીતકાર છરે.

· િહેતા સમિતા

પરેનટર ચીરનલાલ નાયકની શ્ી કૃષ્ણ નાટક સરાજથી અવભનયની શરૂઆત કરી. નાયકરે બીજી સંસથા શ્ી 
રનરોિન નાટક સરાજ શરૂ કરી એરાં જોડાયાં. વ્રજલાલભાઈ પાંચોહટયાની વિજય નાટક કંપનીરાં અંદાજ રે 18 
િષ્મ રહ્ાં અનરે રુખય અવભનરેત્રી તરીકરે પાત્રો ભજવયાં. કંઠ કણ્મવપ્રય િોિાથી તરેરનાં ગીતો લોકભોગય નીિડતાં. 
ઊંચા સૂરરે  ગાતાં તયારરે  વથયરેટર ગાજી ઊઠતું. સંિાદો બોલિાની એક અનોખી લઢણ અનરે અિાજરાં આકષ્મણ િતાં. 
િાલ (2002) અરદાિાદરાં જ લગભગ છરેલાં 8 િષ્મથી પક્ષઘાતનો ભોગ બનયાં છરે.

· િહેશ્વરી

શ્ી રનિર નટકલારંડળ (1970), શ્ી દરેશી નાટક સરાજ અનરે નિી રચાયરેલી નાટ્યસંસથાનાં નાટકોરાં જુદી 
જુદી ભૂવરકાઓ ભજિી રહ્ાં છરે. નાટ્યકલારાં વનપુણ અવભનરેત્રી.

· િાહેમલકર શામલની શાન્તારાિ

રાિરેવલકર શાવલની
 જનર ગોિારાં. એરના વપતાની નાટ્યસંસથારાં 7 િષ્મની ઉરરરે  રંગરંચ પર 
પ્રિરેશ કયયો અનરે 4થી 5 િષ્મ તરેરાં રહ્ાં. નાટ્યકલાની પ્રાથવરક તાલીર લીધી. 
નાના ફાટકની સંસથારાં ‘ભાિ-બંધન’રાં લવતકા, ‘સૌભદ્ર’રાં રુવકરણી, તથા 
‘િૅમલરેટ’રાં ઑહફવલયા(રવલકા)નું પાત્ર ભજવયું. નાના ફાટક તથા વચંતારણરાિ 
કોલિાટકર અનરે કરેશિરાિ દાતરે પાસરેથી નાટ્યકલાની વિશરેષ તાલીર પામયાં. 
રરાઠી ભાષાનાં નાટકો ઉપરાંત કોંકણી અનરે રાજસથાની ભાષાનાં નાટકોરાં 
અવભનય કયયો.

1955રાં શ્ીદરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયાં. જૂનાં નાટકો ‘રાજ શંભાજી’રાં 
યરેશુબાઈ (14 હડસરેમબર, 1955) તથા ‘ભાિના બી. એ.’રાં ભાિના (23 
જનયુઆરી, 1957)નો અવભનય કયયો.

ચંદ્રિાસ ઝિરેરીની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં 1964રાં જોડાયાં અનરે 
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બરે નિાં નાટકો ‘અવગ્નપરીક્ષા’ અનરે ‘પડી પટોળરે ભાત’રાં અવભનય કયયો. ચલવચત્રક્ષરેત્રરે રરાઠી વચત્રો ‘બાયકો 
પાહિજ રે’ અનરે ગુજરાતી વચત્ર ‘રૂળુ રાણરેક’રાં અવભનય કયયો.

‘સંસકારલક્રી’ નાટકરાં વિવશટિ અવભનય રાટરે ‘રાણી પ્રરેરલતા સરારક ઍિૉડ્મ’ રળો, જયારરે  ‘વનરયોન’ 
કોંકણી વચત્રરાં અવભનય બદલ રાટિ ્રપવત ઍિૉડ્મનું સનરાન રળું. ગુજરાત રાજય નૃતય સંગીત નાટ્ય અકાદરી 
દ્ારા એરની કલાની કદર રૂપરે 1979રાં શાવલનીનું બિુરાન કરિારાં આવયું. શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે 3 સપટરેમબર, 
1959ના રોજ ‘શ્િણકુરાર’ની લાભરાત્રી યોજી િતી.

પરપ્રાંતીય િોિા છતાં પણ તરેઓ શુધિ ગુજરાતી ભાષા બોલી શકરે છરે.

રંગરંચના રાંડિરે શાવલનીએ સુરધુર કંઠરે ગાયરેલાં ગીતો : ‘પ્રથર  દૃવટિએ જીત રૂપની, અંતરે ગુણ જીતરે છરે’, 
‘અથ્મ િગરનો શબદ છતાંયરે અથ્મ ઘટાિરે’ (‘સુખના સાથી’), ‘વિષનું અરૃત બની શકરે છરે, શયાર હૃદયરાં િોય તો,’ 
‘વરથયા છરે અવભરાન રનિા, વરથયા છરે અવભરાન’ (‘રાયા નરે રરતા’), ‘કોઈ સોિાગણનરે પૂછો જઈનરે, કિરેશરે કરે 
સાસહરયું સોિારણં’ (‘સંસકારલક્રી’).

· મિસ્તી દેિ્યાની

વપતાની રાવલકીની શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજના ‘સોનબિરેનની ચૂંદડી’ નાટકરાં બાળનટી સોનબિરેનની 
અરદાિાદરાં 1963રાં સળંગ 51 પ્રયોગ સુધી ભૂવરકા કરી. સરય જતાં રાવલકીની સંસથાનાં નાટકોરાં નાવયકાની 
ભૂવરકાઓ ભજિી.

· િીનાક્ષી

રૂળ નાર સુશીલા. 1940રાં શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજરાં રહ્ાં. રવણલાલ ‘પાગલ’ના ‘િંસાકુરારી’ 
નાટકરાં પ્રિસન વિભાગરાં પ્રભાિશાળી અવભનય કયયો અનરે ‘સાહ્બો રારો ગુલાબનો છોડ, િરેલી િંુ તો લિંગની’ 
ગીત રાટરે અનરેક િનસ રૉર રરેળવયા. એરનો રનરોિક અવભનય યાદગાર નીિડ્ો છરે. ટૂકંી કારહકદથી પછી એરનું 
અિસાન થયું.

· િીર રામગણી િહેરિાન

રાતા અખતરીબાઈ (‘રજનૂ’) નારાંહકત અવભનરેત્રી િતાં. આથી નાટ્યના સંસકારોનો તરેરનરે િારસો રળો 
િતો. ઉદૂ્મ, હિંદી તથા ગુજરાતી રંગભૂવરનાં વિવિધ નાટકોરાં અવભનય કયયો. ઉદૂ્મ નાટક ‘લયલા-રજનૂ’રાં 
લયલાની ભૂવરકા દ્ારા ખયાવત પામયા. ‘લયલા-રજનૂ’ નાટકરાં રજનૂની ભૂવરકા એરનાં રાતા અખતરીબાઈ 
ભજિતાં િતાં. લયલાના આકષ્મક રરેકઅપ સાથરેનો અનોખો અવભનય એરની જીિનની યાદગાર ભૂવરકા ગણાય 
છરે. ઘરની સંસથા રાવગણી કલાકરેનદ્રરાં નાવયકાનાં પાત્રો ભજવયાં.

· િીર રૂપા િહેરિાન

શ્ી રાવગણી કલાકરેનદ્રરાં ગુજરાતી, ઉદૂ્મ નાટકોરાં અંદાજ રે 10 િષ્મ સુધી અવભનય કયયો.

· િીર હેલન િહેરિાન

શ્ી રાવગણી કલાકરેનદ્રનાં નાટકોરાં પ્રિસન વિભાગરાં અંદાજ રે 12 િષ્મ સુધી સુંદર પાત્રો ભજવયાં. ઉદૂ્મ, 
ગુજરાતી નાટકોરાં અવભનય કયયો.
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· િુિતાઝ

ફરરેદૂન ઈરાનીની નાટ્યસંસથા શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ રે નાટ્યલરેખક રવણલાલ ‘પાગલ’નું સારાવજક 
નાટક ‘અવધકારી’ 7 એવપ્રલ, 1949ના રોજ રુંબઈરાં બૉમબરે વથયરેટરરાં રજૂ કયુું; એરાં પુત્રિધૂની ઊવર્મલ ભૂવરકા 
ભજિનાર રુરતાઝના અવભનયની ખૂબ પ્રશંસા થઈ િતી. આ ઉપરાંત આ અવભનરેત્રીએ ખટાઉ આલફ્રેડ, આય્મનૈવતક 
તરેરજ અનય નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં પણ અવભનય આપયો િતો. િળી ‘પુત્રિધૂ’, ‘રૂપનગર’, ‘શરદપૂનર’ 
તથા ‘કનયાદાન’ જ રેિાં ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં પણ ભૂવરકાઓ ભજિી િતી. વસનરેરાક્ષરેત્રરે રૂપરાલા નાર િતું.

· િોદી લીલાિતી નારણદાસ

સૌરાટિ ્ર તથા ગુજરાતની નાટ્યસંસથાઓરાં રહ્ા પછી વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક 
કંપનીરાં 13 િષ્મ રહ્ાં. કરુણરસપ્રધાન તથા િાસયરસનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં અવભનય આપયો. એરનો પુત્ર 
અવનલ પણ કલાકાર છરે.

· રિાબાઈ

સૌરાટિ ્ર તથા ગુજરાતની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓરાં અવભનય આપયો. રનિરલાલ ટી. જોશીની શ્ી રનિર 
નટકલા રંડળ અનરે અંબાલાલ િીરચંદ નાયકની શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજરાં લગભગ 13થી 14 િષ્મ રહ્ાં. 
‘નરવસંિ રિરેતો’ નાટકરાં કંુિરબાઈના પાત્રનો પ્રભાિક અવભનય ખૂબ િખણાયો િતો. એરના અવભનય-જીિનની 
એ યાદગાર ભૂવરકા બની રિી. કરુણ- રસરાં એરનો અવભનય વિશરેષ દીપી ઊઠતો. રંગરંચનાં કુશળ અવભનરેત્રી.

· રંભાબાઈ

નૂરરિંરદ રલુ રીરની સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળીરાં અંદાજ રે 10 િષ્મ તરેરજ આણંદજી બી. પંડ્ાની 
હિંદ નાટક સંઘ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાનાં નાટકોરાં ભૂવરકા કરી. નૂરરિંરદ રલુ રીર સાથરે લગ્નથી જોડાયાં.

· રાજસિાની શીલા

વ્રજલાલભાઈ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક કંપની અનરે શ્ી હદવગિજય કલારંડળ (ઉરતા) તરેરજ 
અનય નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં પાત્રો ભજવયાં. વિવિધ નાટ્યકારોનાં નાટકોરાં નાવયકાના પાત્રરાં અવભનય 
કરતાં રહ્ાં છરે.

· રાણી ઇંદુિતી ભગિાનદાસ (જ. ; અ. 25 ઑગસટ 2003, જૂનાગઢ)

રાણી ઇંદુરતી
 રાતા બાલુબાઈ રંગરંચનાં જણીતાં અવભનરેત્રી િોિાથી નાટ્યકલાનાં તાલીર 
તથા સંસકાર રળાં િતાં. સૌરાટિ ્રની નાટ્યસંસથાઓએ ભજિરેલાં અનરેક લરેખકોનાં 
નાટકોરાં િૈવિધયસભર ભૂવરકા ભજિિાથી તરેરનું વિશરેષ ઘડતર થયું. રંગરંચના 
જણીતા કલાકાર ભગિાનદાસ સાથરે લગ્નથી જોડાયાં.

પોતાની રાવલકીની સંસથા શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ શરૂ કરી. કવિ ઘરેલાણીનું 
‘સોનાનાં વપંજર’, કવિ કાંવતલાલ રિરેતાનાં ‘સોનબિરેનની ચૂંદડી’, ‘િણઝારી િાિ’, 
ડૉ. િહરભાઈ ગોદાણીનું ‘નરેફાની નારી’ િગરેરરે  નિાં નાટકો રજૂ કયાું. આ ઉપરાંત 
અગાઉનાં નાટકો ભજવયાં. રિદ્ અંશરે ઘણાં નાટકોરાં રુખય નાવયકાના પાત્રરાં 
અવભનય આપયો િતો; નાયકના પાત્રરાં એરના પવત ભગિાનદાસ િતા.
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રાવલકીની સંસથા બંધ થયા પછી અનય નાટ્યસંસથાઓરાં ભૂવરકા કરતા રહ્ાં.

શુધિ ભાષા, સંિાદો બોલિાની વિવશટિ લઢણ, તરેરજ નાટક પ્રતયરેની સંવનષ્ઠા િડરે તરેરણરે કીવત્મ રરેળિી િતી.

ખયાતનાર અવભનરેત્રી રોતીબાઈનાં કલા-સંસકારની અસર એરના અવભનયરાં વનિાળિા રળતી. એરની 
યાદશવકત તીવ્ર િતી. ગુજરાતી વયિસાયી રંગરંચનાં અંદાજ રે 100 ઉપરાંત નાટકો કંઠસથ િતાં.

સપ્રરાણ ઘાટીલો દરેિ, પ્રભાિશાળી રુખરુદ્રા, ભાિિાિી આંખો, તરેરજ સુરીલા અિાજનરે લીધરે નાટ્યતખતા 
પર પુષ્કળ સફળતા રળી િતી.

એરના ભાઈ બી. કરે. રાસતર નાટ્યજગતના સારા સંગીતકાર છરે, જયારરે  પુત્રી દરેિયાની પણ આશાસપદ 
અવભનરેત્રી છરે.

ગુજરાત રાજય સંગીત નૃતય નાટ્ય અકાદરી તરફથી 23 સપટરેમબર, 1978ના રોજ તરેરનું સનરાન કરિારાં 
આવયું.

જીિનનાં 60 ઉપરાંત િષયો સુધી નાટ્યજગતની સરેિા કરનાર આ નારાંહકત અવભનરેત્રીનું અંદાજ રે 76 િષ્મની 
િયરે ટૂકંી રાંદગી બાદ અિસાન થયું.

· રૂપિતી (જ. 25 િે 1948)

જ્ાવતએ પારસી અનરે તરેરનું રૂળ નાર રિારૂખ વરસ્તી છરે. અભયાસ એસ.એસ.સી. સુધી. બાલયકાળથી 
જ અવભનરેત્રી બનિાની તીવ્ર તરનિા. અભયાસ દરમયાન વનશાળના કાય્મક્રરોરાં ભાગ લીધો. 1966રાં તરેરવસંિ 
ઉદરેશીના રધર ઇવનડયા વથયરેટસ્મના ‘સો ટચનું સોનું’ નાટકરાં અવભનયથી કારહકદથીનો પ્રારંભ કયયો. ભૂપરેનદ્ર 
દરેસાઈના રૉયલ વથયરેટસ્મના ‘ઘૂંઘટ’ નાટકરાં રુખય અવભનરેત્રી અનરે ‘તયાગરૂવત્મ’રાં િિાઈ દળના રરેજરની આધુવનક 
પતનીનો પ્રાણિાન અવભનય કયયો. રૉયલ વથયરેટસ્મ, ઉષા વથયરેટસ્મ અનરે યુગવનરા્મણ સંસથાઓ દ્ારા રજૂ કરાયરેલ 
નાટક ‘જિાબદારી’રાં કાવતલ ખલનાવયકારાં વિલક્ષણ અવભનયકલા દાખિી ખયાવત રરેળિી. ચલવચત્રોરાં રુખય 
નાવયકા અનરે સિનાવયકાની ભૂવરકા કરી. કથક નૃતયની તાલીર પણ લીધી.

· લક્િી

1962રાં રાસતર અશરફખાનની ગુજરાત કલારંહદર, 1963રાં શ્ી ગુજ ્મર રાટિ ્રીય કલારંહદર. એફ. આર. 
ઈરાનીની શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર, શ્ી આય્મ નાટ્ય સરાજ, શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં 
ભૂવરકા ભજિી.

· િાસંતીબાઈ

તરેરવસંિ ઉદરેશીના રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મરાં 1966-1967રાં સો ટચનું સોનું’ નાટકરાં અવભનય કયયો. 
અરદાિાદરાં વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયાની વિજય નાટક કંપનીએ 1972રાં અગાઉનું નાટક ‘રા’નિઘણ’ 
ભજવયું. તરેરાં રાણીની ભૂવરકા રાટરે રાત્ર એક જ હદિસરાં તૈયાર થઈ ગયાં અનરે સફળતાપૂિ્મક એ પાત્ર ભજવયું. 
એરની રાવલકીની રાતબર ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથા િતી. નાટ્યકલાની સાધના સફળ બનાિનાર કાબરેલ અવભનરેત્રી.

· શબનિ

રૂળરે તરેઓ નૃતયાંગના િતાં. શ્ી કીવત્મ વથયરેટસ્મ (1959), શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ (1951), શ્ી સયાજીવિજય 
નાટક સરાજ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં નૃતયાંગના તરીકરે કાર કયુું તરેરજ અવભનય આપયો. પોતાની 
રાવલકીની નાટ્યસંસથા શરૂ કરી િતી. ચલવચત્રક્ષરેત્રરે પણ કારગીરી બજિી.
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· શિીિરાણી

ઉદૂ્મ રંગરંચ પર શરૂઆત. ઉદૂ્મ નાટકોરાં વિવિધ ભૂવરકા ભજિી અનરે નાટ્યના સંસકાર પામયાં. સંગીતની 
સારી જણકારી િતી અનરે િારયોવનયર ખૂબ જ સુંદર રીતરે િગાડી શકતાં. ઉદૂ્મ નાટ્યતખતો છોડ્ા પછી ગુજરાતરાં 
આવયાં. રનિરલાલ ટી. જોશીની શ્ી રનિર નટકલા રંડળરાં જોડાયાં અનરે વિવિધ ભૂવરકાઓ ભજિી. પોતાની 
રાવલકીની નાટ્યસંસથા કરલ કલા કંપની શરૂ કરી. ગુજરાત-સૌરાટિ ્રનાં ગારોરાં નાટકો રજૂ કયાું. કલાકાર અનરે 
સંગીતકાર ઇશાક રોિંરદ જોધપુરી સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. ઉદૂ્મ નાટકો ‘લયલા-રજનૂ’રાં લયલા, શીરીં-ફરિાદ’રાં 
શીરીં તથા ‘શ્ીરતી રંજરી’ (હિંદી)રાં રંજરીના પાત્રરાં ખૂબ પ્રશંસા પામયાં. પોતાની નાટ્યસંસથા કરલ કલા 
કંપની અંદાજ રે 20 િષ્મ સુધી વયિવસથત ચલાિી.

· શ્યદા

ગુજરાત તથા સૌરાટિ ્રની જુદી જુદી સંસથાઓરાં અવભનય આપયા પછી વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયાની 
શ્ી વિજય નાટક કંપનીરાં 20 િષ્મ રહ્ાં. વિવિધ નાટકોરાં ખાસ કરીનરે પ્રિસનરાં વિશરેષ સંખયારાં પાત્રો ભજવયાં.

· શાહ ભૈરિી

રવણલાલ શાિ અનરે ગૌતર ઓઝાની નાટ્યસંસથા રંગલોક(રુંબઈ)રાં ચીરનલાલ ભોજકના નાટક ‘સતયિાદી 
િહરશ્ંદ્ર’ (7 ઑકટોબર, 1967), જરનાદાસ ઠક્રના ઉષા વથયરેટસ્મ(રંુબઈ)રાં રધુસૂદન આચાય્મરવચત ‘એનરે 
કોઈએ ન ઓળખયો’ (29 નિરેમબર, 1976), નિરતન(રુંબઈ)રાં પ્રાગજી ડોસાના નાટક ‘ધરતીનો છરેડો ઘર’ 
(1970રાં) ભજિાયાં એરાં ભૂવરકા કરી.

· સરરતા

સહરતા  તરેઓ રિારાટિ ્રીય િતાં અનરે તરેરનું રૂળ નાર ઇનદુરતી િતું. વપતા સૉવલવસટર 
અનરે સારા િકતા િતા. ફરરેદૂન ઈરાનીની નાટ્યસંસથા િડોદરારાં િતી તયારરે  ‘અરરે 
પરણયાં’ નાટક 5 આનાની હટહકટ લઈનરે 4 પ્રયોગો સુધી જોયું. એ સરયરે નાટ્યતખતા 
પર ‘રાણી પ્રરેરલતા’ની નારના િતી. ‘ગણપવત ઉતસિ’રાં સહરતાનું નૃતય ફરરેદૂન 
ઈરાનીએ જોયું િતું. આ સંસથારાં આકવસરક બાળ-ભૂવરકાથી રંગરંચ પર પ્રિરેશ 
પામયાં. સંસથા બીજી િખત િડોદરા આિી તયારરે  પણ આકવસરક રીતરે ભૂવરકા 
ભજવયા પછી તરેઓ એ સંસથારાં જોડાઈ ગયાં. આ સંસથાનાં નાટકો ‘આશાનું ઘર’, 
‘અરરે પરણયાં’, ‘હદલ કી પયાસ’ (હિનદી) અનરે ‘સજ્જન કોણ ?’ નાટકરાં રશિૂર 
અવભનરેત્રી શાંતા આપટરેની નાની બિરેનની ભૂવરકા કરી. નાટ્યકલાનું પધિવતસરનું 
વિશરેષ વશક્ષણ લીધું તરેરજ વિવિધ કલાકારોનો અવભનય જોઈ આપરરેળરે અવભનયનો 
વિકાસ કયયો. ફરરેદૂન ઈરાનીના સંબંધી ખટાઉ કુટુબંરાં લગ્ન કયાું, પરંતુ થોડા સરય 
પછી છૂટા થિું પડ્ું.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પરથી અિા્મચીન રંગભૂવર પર પ્રિરેશ રરેળવયો અનરે વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં 
અનરેક નાટકોરાં અનોખી અવભનય-વનપુણતાથી બિોળી કીવત્મ રરેળિી. ઇવનડયન નૅશનલ વથયરેટસ્મ (રંુબઈ)રાં 
જોડાયાં અનરે સહરતાની અવભનયશવકતનરે પુષ્કળ રોકળાશ રળી અનરે તરેઓ ઉતિરોતિર વસવધિ દાખિતાં ગયાં. એ 
જ સંસથાના અનય વનપુણ કલાકાર પ્રિીણ જોશી સાથરે અવભનયની અનોખી જોડી જરાિી નાટ્યજગતરાં અપાર 
યશ રરેળવયો; તરેરજ લાંબો સરય ગુજરાતી તખતાનરે ગાજતો રાખયો. આ કીવત્મકાળરાં તરેઓ પ્રિીણ જોશી સાથરે 
લગ્નથી જોડાયાં. પ્રિીણ જોશીનું અકાળરે અિસાન થયું.
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તરેરની યાદગીરી રૂપરે પ્રિીણ જોશી વથયરેટરની સથાપના કરી રુંબઈ અનરે રોટાં શિરેરોરાં નાટકો રજૂ કયાું. આ 
સંસથા બંધ થયા પછી અિા્મચીન રંગભૂવરની અનય સંસથાઓનાં નાટકોરાં અવભનય આપતાં રહ્ાં.

આજ રે (2002રાં) 57 િષ્મની િયરે પણ આ જજરરાન અવભનરેત્રીનું અવભનય-પ્રભુતિ લરેશ પણ ઓછુ ં
આકષ્મક બનયું નથી; એરના અવભનયની તાજગી અનરે સફૂવત્મ એ એરની વસવધિ છરે.

સહરતાની ભૂવરકાિાળાં અનરેક નાટકોના સો ઉપરાંત પ્રયોગો થયા છરે. રંગરંચ ઉપરાંત તરેરણરે ચલવચત્રોરાં 
અનરે દૂરદશ્મન પર અવભનય દીપાવયો છરે. એરની પુત્રી કરેતકીરાં પણ અવભનયકલાનો િારસો જોિા રળરે છરે.

· સરોજ િેરાિણ

શ્ી રનિર નટકલા રંડળ, શ્ી વિજય નાટક કંપની જ રેિી નાટ્યસંસથાઓરાં પ્રિસન વિભાગરાં િધારરે  
સંખયારાં અનરેક ભૂવરકાઓ ખૂબ સફળતાપૂિ્મક ભજિી. રંગરંચના કલાકાર િલાભાઈ રરેરારણ સાથરે લગ્ન કયાું 
િતાં.

· સમિતા નિાબ

સૌરાટિ ્ર-ગુજરાતની જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં વિવિધ નાટકોરાં અલગ અલગ રસની ભૂવરકાઓ 
ભજિિાથી તરેરનું ઘડતર થયું. વનષ્ઠાપૂિ્મક અવભનય કરિાથી સફળતા પામયાં. રંગભૂવરના કલાકાર અરર નિાબ 
સાથરે પ્રરેરલગ્નથી જોડાયાં.

· સાધના (`િીરાંબાઈ’)

શ્ી નટરાજ કલાકરેનદ્ર અનરે વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં અનરેક નાટકોરાં ભૂવરકા ભજિી અનરે ધીરરે  ધીરરે  વિકાસ 
કયયો. ‘રીરાંબાઈ’ નાટકરાં ‘રીરાંબાઈ’ની ભૂવરકા ભાિિાિી રીતરે ભજિિાથી ‘રીરાંબાઈ’ તરીકરે ઓળખાયાં.

· સુરિ્યા

પ્રસંગોપાતિ જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓરાં જોડાયાં. વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયાની શ્ી વિજય નાટક 
કંપનીરાં 16 િષ્મ સુધી અનરેક નાટકોરાં અવભનય આપયો.

· હાડા રકરણ ગુલાબમસંહ

વપતા કલાકાર િોિા ઉપરાંત રાતા વનરુપરા પણ કલાધાહરત્રી િોિાથી કલાના સંસકારો સિાભાવિક બની 
રહ્ા. બાળ-ભૂવરકાથી અવભનયની શરૂઆત શ્ી વિજય નાટક કંપનીથી ઉતિરોતિર અનય નાટ્યરંડળીઓનાં 
નાટકોરાં પાત્રો ભજિતાં ગયાં. નાટકોરાં રુખય નાવયકાનાં પાત્રો ભજિી રહ્ાં છરે.

· હાડા મનરુપિા ગુલાબમસંહ

વ્રજલાલ દયાશંકર પાંચોહટયાની, શ્ી વિજય નાટક કંપની, શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ, પરેનટર ચીરનલાલ 
નાયકની શ્ી રનરોિન નાટક સરાજ િગરેરરે  નાટ્યસંસથાઓરાં રહ્ાં. રધુર અિાજ તથા અનોખા િાિભાિથી 
પ્રિસનનાં પાત્રો ખૂબ જ કુશળતાપૂિ્મક ભજિતાં. કલાકાર ગુલાબવસંિ િાડા સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. એરની પુત્રી 
હકરણ તખતાની આશાસપદ અવભનરેત્રી છરે. િૃધિાિસથા િાલરાં િડોદરારાં ગાળી રહ્ાં છરે.

· હીરાસુંદરી

આણંદજી ભગિાન પંડ્ા (‘કાહઠયાિાડી કબૂતર’)ની નાટ્યસંસથા શ્ી હિંદ નાટક સંઘરાં કવિ રિાજનવલવખત 
‘િાલો નારરેરી’ નાટક 31 ઑકટોબર, 1935ના રોજ ભજવયું એરાં અવભનય આપયો. જનર બનારસરાં. રૂળ નાર 



617

િીરાદરેિી. રંગરંચનું નાર િીરાસુંદરી. વપતા રારસિરૂપ કરતાં સંગીતની વિશરેષ ચાિના રાતા રૌનાદરેિીરાં િતી. 7 
િષ્મની િયરે પંહડત સરજુપ્રસાદના િસતરે ગંડાબંધન કરાવયું. સંગીતના વિવિધ ઉસતાદો પાસરે તાલીર લીધી. બનારસ 
ઠરૂરીનું એરનરે આકષ્મણ િતું. કરલ વરશ્ા પાસરે વસતારિાદન શીખયાં. સરય જતાં પહરચય ગાઢ થયો અનરે એરની 
સાથરે લગ્નથી જોડાયાં. પવતએ એરનરે ઠરૂરીની ગાયકીરાં વિશરેષ પ્રોતસાિન આપયું.

એરની ગુરુ-બિરેનો બરેગર અખતર અનરે વનર્મલાદરેિી િતાં. બરેગર અખતરની ગાયકીની એરના પર ઊંડી 
અસર િતી.

અવભનય પ્રતયરે ચાિના િોિાથી ‘ગરન’ વચત્રરાં અવભનય આપયો. વચત્રરાં રજૂ થયરેલ એરની બનારસી 
ઠરૂરી ખૂબ ખયાવત પારી અનરે તરેનરે રાટરે તરેરનરે સૂરવસંગાર અકાદરી તરફથી વરયાં તાનસરેન ઍિૉડ્મ આપિારાં 
આવયો િતો.

એરની ઘણી ચીજો રરેકડ્મ કરિારાં આિી િતી. બનારસી લોકગીતોની એરની રરેકડ્મ જણીતી છરે. ભોજપુરી 
વચત્રોરાં એરનાં ગીતો લરેિારાં આવયાં િતાં.

રુંબઈના શાંતાકુ્રઝ વિસતારરાં સંગીતશાળા શરૂ કરી નિી પરેઢીનરે પોતાના જ્ાનનો લાભ આપયો. એરની 
તાલીર પારરેલાં વશષ્યોએ નારના રરેળિી છરે.
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અમભનેત્રીઓ – 4

નાિ િતન સિ્ય નાટ્યસંસિા

1 2 3 4

અખતર રધુરતી ઉનાિા શ્ી વિજય નાટક કંપની

અનસૂયા રિરેસાણા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

અનુરાધા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અરુણા કનૈયાલાલ અરદાિાદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

અરુણા ફતરેવસંિ છાપી શ્ી વિજય નાટક કંપની

અલકા શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

આશા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

આશા નારાયણ શ્ી વિજય નાટક કંપની

ઇનદુ ઈશ્વરલાલ રકતુપુર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ઇનદુરતી અરવિંદ 1975 શ્ી વિજય નાટક કંપની

ઇંહદરા 1961 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

ઈરાની સુરરેખા 1967 રીના વથયરેટસ્મ, રુંબઈ

ઇલા ગરેબીલાલ હદલિી શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ઇલારાણી 1969 શ્ી ભારત નાટક સરાજ

ઉિ્મશી 1957 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉષા અરૃતલાલ નરોડા શ્ી વિજય નાટક કંપની

ઉષાકુરારી અરદાિાદ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

ઉષા રવણલાલ રોટા લીવલયા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ઊવર્મલા દીપક જૂનાગઢ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ઊવર્મલા રનોજ રુકતુપુર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

કરલપ્રભા રાજ રેનદ્રકુરાર ભટ્ શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

કરલા શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
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કરળાબિરેન શ્ી વિજય નાટક કંપની

કલી કલુભાઈ હદલિી શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

કલપના શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

કાનતા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

કાપડી રીનાક્ષી અરદાિાદ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

હકરણશશી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કંુજબાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કોહકલારાણી શ્ી સરસિતી કલા રંહદર, રુંબઈ

કોરલ 1971 શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

હક્રવશ્યન પૂવણ્મરા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

હક્રવશ્યન સાધના રુંબઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

હક્રવશ્યન સુનીતા રુંબઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ગટુ રાણાિદર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

*ગણાત્રા રાયા 1963 શ્ી સરસિતી કલાકરેનદ્ર

ગાયત્રી રનુભાઈ િડોદરા શ્ી વિજય નાટક કંપની

ગીતા ઝરીના શ્ી રિાલક્રી નાટક સરાજ

ગીતા બચુભાઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ગીતારાણી (રોતી) શ્ી વિજય નાટક કંપની

ગુગળી હક્રષ્ના કોટડા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ગુણિંતી નારાયણ અરદાિાદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

ઘહડયાળી વનર્મળા િડોદરા શ્ી વિજય નાટક કંપની

ચંચળ 1967 રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ

*ચંદ્રકળા 1955 ભારત નાટ્ય સરાજ, રુંબઈ

ચંદ્રકાનતા (નૃતયાંગના) શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ચંદ્રકાનતા બાલકીસન 1980 શ્ી વિજય નાટક કંપની

ચાંદ 1964 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

ચૌધરી છાયા રાજુભાઈ શ્ી વિજય નાટક કંપની

ચૌધરી બવબતા કલુ શ્ી વિજય નાટક કંપની

જરના બલરાજ અરદાિાદ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ
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જયશ્ી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જયાકુરારી િાપી શ્ી વિજય નાટક કંપની

જયાબિરેન રાજકોટ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

જરીના ઇકબાલ રુંબઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

*જરીિાલા રશીદા રુંબઈ શ્ી ઉષા વથયરેટસ્મ (રુંબઈ)

*જરીિાલા રિરેના રુંબઈ શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

જનકી રુંબઈ શ્ી વિજય નાટક કંપની

જોલી સુવરત્રા શશીકાનત વિસનગર શ્ી વિજય નાટક કંપની

જોશી કરળાબિરેન અરદાિાદ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

જોશી દરેિયાની રાજકોટ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

જોશી પ્રવતરા નિસારી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

જોશી પ્રભારાણી નિસારી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

જોશી રનીષા નિસારી શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

*જોશી શોભા 1967 એર. જ રે. એર. પ્રો્ડકશન, રુંબઈ

ટકંાહરયા ઇંહદરા શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

તારારતી રુંબઈ રીના વથયરેટસ્મ, રુંબઈ

તૃવપ્ત 1963 ગુજ ્મર રાટિ ્રીય કલા રંહદર

દરયંતી 1943 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

દયાકુરારી 1993 આશા કલાકરેનદ્ર

*દલાલ સરોજ 1951 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિયાની કોિડા શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

દરેસાઈ આશા 1959 શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

દરેસાઈ હડમપલ શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

દરેસાઈ નંહદની 1972 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

દરેસાઈ રજની 1963 શ્ી નટરાજ કલાકરેનદ્ર

દરેસાઈ શીલા 1971 શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

દ્ારકા શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

ધનલક્રી શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

ધનરેશ્વરી શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ
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નઝરા રુંબઈ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

નઝીરા 1935 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નમ્તા 1967 રીના વથયરેટસ્મ, રુંબઈ

નયના ગરેબીલાલ હદલિી શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

નરગીસ અરદાિાદ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

*નરગીસ રુંબઈ અવભનય ભારતી, રુંબઈ

નવલની 1959 શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

નાયક શારદા જ રેઠાલાલ કુણઘરેર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

વનરંજના રુંબઈ શ્ી વિજય નાટક કંપની

વનલયકુરારી રનુભાઈ િડોદરા શ્ી વિજય નાટક કંપની

વનશાદરેિી 1944 શ્ી વિજય નાટક કંપની

નીલા બાબુલાલ સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક કંપની

પટરેલ અરુણા શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર

પટરેલ ઊવર્મલા રુંબઈ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

પટરેલ રીના રુંબઈ શ્ી આશા કલાકરેનદ્ર

પટરેલ લીલા 1970 શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર

પઠાણ રરેશરા અરદાિાદ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

પમિા 1955 શ્ી ભારત નાટ્ય સરાજ, રુંબઈ

પરીખ કુસુર 1963 અલકા વથયરેટસ્મ

પાઠક અંજુ અરદાિાદ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

પાિ્મતી 1943 શ્ી રંજન નાટક સરાજ

પુરોહિત સુદીવપ્ત 1976 ઉષા વથયરેટસ્મ, રુંબઈ

*પુરોહિત સુધા 1969 શ્ી કરલ નાટક સરાજ

*પ્રવતરા 1967 રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ

*પ્રધાન આશા 1969 રૉયલ વથયરેટસ્મ

પ્રફુલલતા 1952 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પ્રભા 1954 શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

પ્રભારાણી સુંદરલાલ શ્ી વિજય નાટક કંપની

પ્રિીણબાળા 1955 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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પ્રરેરલતા 1954 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

ફરીદા ઇકબાલ રુંબઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

બલસારા સલરા િલસાડ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

બલસારા વસરતા રુકંુદચંદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

બાનુબાઈ જ રેઠાલાલ કુણઘરેર શ્ી વિજય નાટક કંપની

બાલાસુંદરી 1935 શ્ી હિંદ નાટક સંધ

બાલુબિરેન કનુભાઈ સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક કંપની

બીજલી િુસરેન રુંબઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

બોરકર ઇનદુ શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

*ભટ્ જયાબિરેન રૉયલ વથયરેટસ્મ

*ભટ્ રોહિણી 1969 રૉયલ વથયરેટસ્મ

ભટ્ સાધના શ્ી વિજય નાટક કંપની

ભાનુરતી લક્રણ અરદાિાદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

ભારતી બાબુલાલ સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક કંપની

રધુ રાણાિદર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રધુબિરેન ધૂળાભાઈ અરદાિાદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

રધુબિરેન નારણભાઈ રારપરા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રધુરતી 1973 શ્ી આશા કલાકરેનદ્ર

રનોરરા 1963 શ્ી સોિર નાટક સરાજ

રિરેતા તારાદરેિી અરવિંદ અરદાિાદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

*રિરેતા લીલા 1955 શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રિરેબૂબા રરરેશભાઈ બાિળા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રંજરીબાઈ 1944 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

રંજુલા 1948 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાયાદરેિી 1953 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાલતી 1939 શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

રીના (કાહઠયાિાડી કોયલ) શ્ી વિજય નાટક કંપની

રીનાક્ષીદરેિી શ્ી વિજય નાટક સરાજ

રીનાક્ષી બાબુલાલ સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક કંપની
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રીર ઊવર્મલા ધૂળાભાઈ કટોસણ રોડ શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજ

રીર છાયા ભીખાભાઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રીર રરેણ નંદુ રિરેસાણા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રીર શવર્મલા આર. કટોસણ રોડ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

રીર સરલા િીસનગર શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

રુનિી નાનાલાલ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રરેનકા ધંધૂકા શ્ી રનિર નટ કલા રંડળ

રોહિની શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

યાવસરન અશોકકુરાર અરદાિાદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

યાવસરનબાનુ શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

રતનબાઈ 1943 શ્ી રંજન નાટક સરાજ

રરાદરેિી રુંબઈ શ્ી વિજય નાટક કંપની

રરોલા 1944 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રંજનબાળા શ્ી વિજય નાટક કંપની

રંજનબરેન જીિાભાઈ સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક કંપની

રંજના 1943 શ્ી રંજન નાટક સરાજ

રાવગણી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રાજકુરારી િડોદરા શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

રાજશ્ી રનુભાઈ િડોદરા શ્ી વિજય નાટક કંપની

રાજ રેશ્વરીબાઈ 1970 શ્ી રારવિજય નાટક સરાજ

રાઠોડ જયાકુરારી 1970 શ્ી વિજય નાટક કંપની

રાધાબાઈ સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક કંપની

રાધા રાજુભાઈ ઉરતા શ્ી વિજય નાટક કંપની

રૂખસાના (અરીનાબાઈ) રુંબઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રૂપકરલ બાબુલાલ પાલોદર શ્ી વિજય નાટક કંપની

રૂપાદરેિી 1944 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

રરેખા જરીના શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રોશન અવનલ પોરબંદર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રોશનબાનુ નાનુભાઈ પળી શ્ી વિજય નાટક કંપની
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રોશની 1970 નિરતન, રુંબઈ

લક્રી કાળુવસંિ અરદાિાદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

લતાકુરારી 1971 શ્ી કૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

લતા ડાહ્ાલાલ સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક સરાજ

લવલતાકુરારી શ્ી સાધના કરેલા કરેનદ્ર, રુંબઈ

લાજ 1969 શ્ી રોરબી નાટક સરાજ

લીલા 1945 શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

લોટલીકર સુશીલા 1945 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િઝીર બરેગર 1967 રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ

િરા્મ રૂપાદરેિી રૂપકલાકરેનદ્ર

િષા્મરાણી 1965 કરલ કલાકરેનદ્ર, રુંબઈ

*િંદના રુંબઈ શ્ી છોટ ુનાટક સરાજ

િંદના ઈશ્વરલાલ રુકતુપુર

િાઘરેલા અનુરાધા 1967

િાનરસરે ગાયત્રી શ્ી રોિન કલા રંડળ

વિરલા રૂપકલાકરેનદ્ર

વિલાવસની 1955

વિશાખા (રવણબિરેન) રોટા લીવલયા

વયાસ િૈશાલી ભાિનગર 1965 શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

શકીનાબાનુ (અરીના) શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

શકંુતલા બચુભાઈ નરોડા શ્ી વિજય નાટક કંપની

શરદબાળા 1961 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શરા્મ ગૌતરી નથુરાર સૈજપુર બોઘા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

શરા્મ તારા નથુરાર સૈજપુર બોધા શ્ી વિજય નાટક કંપની

શરા્મ શાવલની નથુરાર સૈજપુર બોઘા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

શવશકળા 1938 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

શાનતા 1955 નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શાનતાબિરેન કરેશુભાઈ પોરબંદર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

શાનતા િહરલાલ િડોદરા શ્ી રનિર નટકલા રંડળ
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શાવલની રુંબઈ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

શાવલનીકુરારી અરદાિાદ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

શાવલનીદરેિી સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક કંપની

શાવલની ભાલચંદ્ર કાંસા શ્ી વિજય નાટક કંપની

શારદા રોતીલાલ શ્ી સયાજીવિજય નાટક સરાજ

શાિ કલપના શ્ી રૂપકલાકરેનદ્ર

*શાિ પુષ્પા 1963 શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

શાિ રધુ 1913 શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

શાિ સુવરત્રા અરદાિાદ શ્ી વિજય નાટક કંપની

શીલકુરારી શ્ી જયોવત નાટક સરાજ

શીલબાળા 1950 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શરેડરે નીલા રુંબઈ શ્ી વિજય નાટક કંપની

શૌલા 1959 શ્ી જયોવત નાટક સરાજ

સરલા ઈશ્વરલાલ કાંસા શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

સરલા કનુભાઈ હદલિી શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

સરોજ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શવર્મષ્ઠા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરોજકુરારી રુંબઈ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

સવિતા 1963 શ્ી સોિર નાટક સરાજ

(કુ.) સંગીતા શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

સાગર શોભા રૂગનાથ રાજકોટ શ્ી વિજય નાટક કંપની

*સાબીરા શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સાવિત્રી શવશકાનત ખરેરાળુ શ્ી વિજય નાટક કંપની

વસંધુ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*સુજતા સપ્તરંગ વથયરેટસ્મ, રુંબઈ

સુધાકુરારી શ્ી વિજય નાટક કંપની

સુધાબિરેન ચંદુલાલ સૌરાટિ ્ર શ્ી વિજય નાટક કંપની

સુધા શ્ીવનિાસ રધર ઇંહડયા વથયરેટસ્મ, રુંબઈ

સુનીતા િાજીભાઈ રુંબઈ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ
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સુપ્રભા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુભદ્રા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

(શ્ીરતી) સુરોષાદરેિી શ્ી નટરાજ કલા રંડળ

સુરનબિરેન અરદાિાદ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

સુરવભ સતીશકુરાર છાપી શ્ી વિજય નાટક કંપની

સુરરેખા 1977 રૉયલ વથયરેટસ્મ

સુશીલા રીના વથયરેટસ્મ, રુંબઈ

સુિાવસની શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ

િીના શ્ી રૂપકલાકરેનદ્ર

િીરા ગરેબીલાલ હદલિી શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

િરેરલતા શ્ી ભારત નાટક સરાજ

* અિા્મચીન રંગભૂવર પર કાય્મરત
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6

સંગીતકારો – 1

· ઉપાધ્યા્ય પુરુષોત્િ (જ. 1934)

મિશેષ મિગત :

પુરુષોતિર ઉપાધયાય
 શૈશિકાળથી જ ગીત-સંગીતની સાધના કરતા િતા. 1947રાં રુંબઈ આવયા. પહરશ્ર 
અનરે ખંતથી ઉતિરોતિર પ્રગવત કરતા રહ્ા. આશા ભોંસલરે, ગીતા રોય, હદલીપ ધોળહકયા 
જ રેિા ગીતકારોના સિકારરાં ચલવચત્રોરાં ગાિાનો પ્રારંભ કયયો. સરસત ભારતરાં 
કાય્મક્રરો યોજી વયાપક લોકચાિના રરેળિી. નારાંહકત સંગીતકાર કલયાણજી આણંદજીએ 
પણ એરની કલાની પ્રશંસા કરી પ્રોતસાહિત કયા્મ િતા. ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં એરણરે 
સંગીત-વનદદેશન કયુું છરે, શ્ી રારવિજય નાટક સરાજના ‘વિજયડકંા’ નાટકરાં તરેરણરે 
સંગીત આપયું િતું.

ગુજરાતના આ ગાયક-સંગીતકારરે  પરદરેશરાં પણ કાય્મક્રરો દ્ારા ગુજરાતના 
નારનરે કલાજગતરાં રોશન કયુું છરે.

· ઉસતાદ ઝંડેખાં (જ. જમિુ; અ. 11 ઑકટોબર 1952, કરાંચી)

નાટક પ્રિિ પ્ર્યોગ નાટ્યકાર સંસિા

નયાયવસંધુ 29 એવપ્રલ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ
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િરારી ભૂલ 
(હિંદી)

1937 પંહડત નારાયણપ્રસાદ ‘બરેતાબ’ ધી પારસી કૉરોનરેશન વથયરેહટ્રકલ કંપની, 
કૉલકાતા

મિશેષ મિગત :

િારયોવનયર પંજબરાં શીખયા. રુંબઈ આિી સંગીતની વિશરેષ તાલીર લીધી. ઉસતાદ છજૂ્જખાં, નજીરખાં, 
ખાદીર િુસરેનખાં ભીંડી બજરિાળાના તરે શાવગ્મદ બનયા. રંગરંચ પર ભજિાતાં નાટકોનો ઝીણિટભયયો અભયાસ 
કયયો. પ્રવસધિ નાટ્યકાર પંહડત નારાયણપ્રસાદ ‘બરેતાબ’ સાથરે ગાઢો પહરચય થયો. ગીત-સંગીતરાં બંનરેની જોડી 
િતી. રાદન વથયરેટસ્મનાં નાટકોરાં સંગીત આપયું. ચલવચત્રોરાં પણ સંગીત આપયું. તરેઓ નારાંહકત સંગીતકાર િતા.

· ઉસતાદ ડોસુજી ખીિજી

*બિાદુર કાલાજી જનયુઆરી, 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

ચંપક ચતુહરકા 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

સદરેિંત સાિળીંગા 1897 ગોકુળજી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

ટરેકીલી સુંદરબા જૂન, 1898 ઉવરયાશંકર આચાય્મ 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

િસંતરાવલની 1900 ઉવરયાશંકર આચાય્મ 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : ગુલારરસુલ બનિુરીયાં.

· ઉસતાદ બચુમિ્યાં લંઘો

*સરદારબા 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*ઉરાદરેિડી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*િીણાિરેલી 31 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*વિજયાવિજય 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*ઉદયભાણ 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· એહિદ દરબાર

નિજુિાન 7 ઑકટોબર, 1943 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

સગાંવિાલાં 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

કુલીન કનયા 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સાધિી રીરાં 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

*સુખી સંસાર 1948 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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જ રેિા તરેિા નથી િોં 5 સપટરેમબર, 1959 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

જનરાં આિજો 1962 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

સંસાર ચાલયો જય છરે 28 રરે, 1963 દારુ સાંગાણી અરુણા કલાકરેનદ્ર

પાનરેતર 30 રરે, 1963 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

પટરાણી 1964 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

ઘરની લાજ 1965 ચીરનલાલ વત્રિરેદી રંગરંજન વથયરેટસ્મ

0 પુત્રિધૂ 1965 ચીરનલાલ વત્રિરેદી ચંદ્રરૌલી પ્રોડકશન

રોટા ઘરની િિુ 12 જૂન, 1965 દારુ સાંગાણી અરુણા કલાકરેનદ્ર

0 સોિાગણ 1965 નીલા વથયરેટસ્મ

રીંઢળ બાંધયા િાથ 18 ફરેબ્ુઆરી, 1966 પ્રાગજી ડોસા અરુણા કલાકરેનદ્ર

0 ઘૂંઘટ 1969 અનુિાદ : જયંત ભટ્ રૉયલ વથયરેટસ્મ

* સિયોગી સંગીતકાર : પ્રભાકર નાયક (કીવત્મ).

0 અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથાઓ.

મિશેષ મિગત :

16 નાટકોરાં સંગીત આપયું િતું.

· ગુલાિઅલી કાસિજી

*સરદારબા 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*ઉરાદરેિડી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*િીણાિરેલી 31 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*વિજયાવિજય 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*ઉદયભાણ 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર ઉસતાદ બચુવરયાં લંધો

મિશેષ મિગત :

27 જુલાઈ, 1906ના રોજ ‘ઉરાદરેિડી’ નાટકનો લાભરાવત્રનો પ્રયોગ યોજયો. 1902 પછી સંસથારાં 
િારયોવનયર-િાદક તરીકરેની ફરજ બજિી.

· ગુલાિરસુલ બનિુમિ્યાં
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*બિાદુર કાલાજી જનયુઆરી, 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ચંપક ચતુહરકા 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સદરેિંત સાિળીંગા 1897 ગોકુળજી શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ટરેકીલી સુંદરબા જૂન, 1898 ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િસંતરાવલની 1900 ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* સિયોગી સંગીતકાર ઉસતાદ ડોસુજી ખીરજી

· જાિન

જુલરનાં વસંિાસન 1936 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

જનરદાતા સપટરેમબર 1938 કવિ જરન શ્ી જયોવત નાટ્ય રંહદર

કુદરતનો કરેદી ઑકટોબર 1938 રંગળદાસ કરે. રાજપુરા શ્ી જયોવત નાટ્ય રંહદર

અધૂરાં અરૃત 23 હડસરેમબર 1939 કવિ જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

પ્રણયરંથન જનયુઆરી 1940 કવિ જરન શ્ી ઉદય નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

કુશળ અવભનરેતા, હદગદશ્મક, નાટ્યલરેખક અનરે નાટ્યસંસથાઓના કુશળ રાવલક.

· ઠાકુર છનિાલાલ

આજની દુવનયા 14 જૂન, 1945 ચાંપશી િી. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નારીહૃદય 6 હડસરેમબર, 1945 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

*નંદનિન 4 રરે, 1946 પ્રફુલ દરેસાઈ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ

અનોખો સંસાર 1 જૂન, 1951 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ

* સિાયક સંગીતકાર : રાસતર નાગરદાસ, છલૈાજી.

મિશેષ મિગત :

ચલવચત્રોરાં સંગીત આપયું. કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા અનરે સંગીતકાર છનિાલાલ ઠાકુરની ચલવચત્રક્ષરેત્રરે 
જોડી િતી. તરેઓ કુશળ સંગીતકાર િતા.

· દિે અિ્તલાલ જઠેાલાલ (જ. –; અ. 14 ઑગસટ 1935)
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છત્રવિજય 26 જૂન 1920 નાટ્યકારોનું સિકારી સજ ્મન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

દરેશભવકત 18 રરે 1921 િૈદ્ રોિનલાલ ભાઈશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજ શંભાજી 26 જૂન 1922 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રતી રડર 26 ઑગસટ 1926 શાિકશા (ફીરોઝગર) શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

શ્ીરંત બાજીરાિ 1926 રવણલાલ ‘પાગલ’,  રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રા’કિાટ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

એક અબળા 11 જુલાઈ 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સતી અંજના 24 રરે 1928 િહરિર ‘દીિાના’, પ્રભુલાલ 
વદ્િરેદી, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ગિ્મખંડન 18 ઑકટોબર 1928 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રણગજ ્મના 10 ઑકટોબર 1929 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સમ્ાટ િષ્મ 17 જનયુઆરી 1932 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

જય વચતિોડ 30 જનયુઆરી 1933 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નયાયનાં િરેર 28 જૂન 1933 નાટ્યકારોનું સિકારી સજ ્મન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરરિાક 1 ફરેબ્ુઆરી 1934 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અધૂરાં લગ્ન રરે 1935 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

15 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે 24 ફરેબ્ુઆરી, 1919ના રોજ ‘િીણાિરેલી’ નાટકની લાભરાવત્ર તરેરનરે રાટરે યોજી. 
આપરરેળરે સંગીત શીખી શકાય તરેિા પુસતકનું સજ ્મન કયુું િતું. કૅનસરથી અિસાન થયું. 

એરની બનાિરેલી સંગીતની તરજો નાટ્યરવસકોરાં રાન પારી િતી.

· દિે િમણલાલ દેિજીભાઈ

વપતૃભકત પ્રભાકર રરે 1914 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

અનંગપમિા 25 હડસરેમબર 1915 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

રાજયભવકત 10 ફરેબ્ુઆરી 1916 ગોપાળજી કલયાણજી ‘દરેલિાડાકર’ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

િીર િવનતા 1920 જટાશંકર સુંદરજી જની શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

િતન : પોરબંદર (સૌરાટિ ્ર). નાટકોરાં અવભનયથી શરૂઆત. સ્તી-પાત્રના કુશળ કલાકાર િતા.
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· ના્યક અિિાલાલ

*સતી પાિ્મતી 1894 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*મયુવનવસપલ ઇલરેકશન 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*અશ્ુરતી 1895 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*સિયોગી સંગીતકાર : ઉસતાદ તુળજરાર નાયક

િતન : િડનગર (ઉ.ગુ.)

· ના્યક અિરચંદ નારા્યણ

0 કાય્મવસવધિ (હિનદી) 1932 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જ રેનટલરરેન ડાકુ 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રણસામ્ાજ્ી 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોણ સમ્ાટ ? 9 સપટરેમબર, 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કંચનકુરારી 20 ઑકટોબર, 1933 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

l કોની રિતિા ? 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

� કીવત્મવિજય 1934 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જજંીરના ઝણકારરે 13 સપટરેમબર, 1934 ચાંપશી િી. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સચચા િીરા (ઉદૂ્મ) 7 જનયુઆરી, 1935 – શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રુંબઈની બદી 20 રાચ્મ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ઘરેલી ગુવણયલ 1 જૂન, 1935 ચાંપશી િી. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરેિો બદરાસ ? 3 ઑગસટ, 1935 જૉસરેફ ડવૅિડ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

હકરીટકુરાર જનયુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નરેપોવલયન ફરેબ્ુઆરી, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જોબનનાં જદુ 30 જુલાઈ, 1936 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શરેતરંજના દાિ 15 રરે, 1937 કવિ જરન શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગરીબનાં આંસુ 7 ઑગસટ, 1937 ચાંપશી િી. ઉદ્ રેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વસંિાસનના શોખ હડસરેમબર, 1937 બાબુભાઈ ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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શ્ીરંત કરે શયતાન ? 5 ફરેબ્ુઆરી, 1937 બાબુભાઈ ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કોરી વનશાન (ઉદૂ્મ) 4 ઑગસટ, 1938 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નયાયી નરરેશ 23 સપટરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

 વસનરેરાની સુંદરી 29 ઑકટો., 1938 બાબુભાઈ ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખી સંસાર 19 નિરેમબર, 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રાજવધરાજ 7 હડસરેમબર, 1938 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કલંહકત કોણ ? 17 રાચ્મ, 1939 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કત્મવયપંથરે 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ખાવિંદનરે ખાતર 5 સપટરેમબર, 1939 ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગભ્મસંસકાર 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

0 કહરયાિર 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

l સિયોગી સંગીતકાર : અંબાલાલ બી. નાયક, રુકનાજી રારિાડી

� સિયોગી સંગીતકાર : અંબાલાલ બી. નાયક

· સિયોગી સંગીતકાર : રુનિીબાઈ

* સિયોગી સંગીતકાર : લલુભાઈ ઇસરાઇલભાઈ રીર, ગરેરીતા (વજ. રિરેસાણા)

0 સિયોગી સંગીતકાર : શંકરલાલ નથુ નાયક

મિશેષ મિગત :

29 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· ના્યક ડાહ્ાલાલ મશિરાિ (જ. 1869, િડનગર, મજ. િહેસાણા; અ. 1924, ભાિનગર)

જવલર ટવુલયા 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ (કવિ ‘કાનત’) શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :
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ડાહ્ાલાલ નાયક  જ્ાવતએ નાયક િોિાનરે લીધરે સંગીતકળાના સંસકારો તો િારસારાં જ રળા 
િતા. વપતા વશિરાર કવિ અનરે ભાિનગર રાજયરાં રાજગાયક િતા. સંગીતનો 
અભયાસ વપતા અનરે કાકા સૂરજરાર પાસરે કયયો. સિરસાધનાનું બિોળું જ્ાન 
પ્રાપ્ત કયુું. વશક્ષણની સાથોસાથ િડીલોએ સંગ્િ કરી રાખરેલા સંગીત અનરે 
કાવયના િસતવલવખત ગ્ંથનો અભયાસ કયયો.

ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર અવભનય કયયો તથા સંગીત આપયું. 
વપતાનું અિસાન થયા પછી ભાિનગરરાં વપતાની જ રેર રાજયગાયકની પદિી 
શોભાિી િડોદરા, રુંબઈ અનરે બનારસરાં રળરેલી અવખલ ભારત સંગીત 
પહરષદરાં ભાગ લીધો િતો.

ભાિનગરરાં વિવિધ ભાષાના વિદ્ાનોના સિિાસરાં આવયા; જ રેના લીધરે 
ફારસી, ઉદૂ્મ, હિનદી અનરે અંગ્રેજી ભાષાની જણકારી રરેળિી. ભાિનગરના 

રિારાજ ડાહ્ાલાલ નાયકની િાજરીરાં સંગીતની તરજો બાંધતા. વિચારવિરશ્મ કયા્મ પછી એરાં યથાયોગય 
સુધારા થતા.

નિી તરજ બનાિી ભાિનગરના રિારાજનરે સંભળાિતા અનરે તરેરનરે પસંદ પડરેલી તરજોરાંથી કોઈ કોઈ 
તરજ તો ભાિનગર રાજયના બૅનડ રાસતર વપનટોનરે રોકલી આપતા અનરે તરે તરજો બૅનડ પર િગાડિારાં આિતી.

ડાહ્ાલાલ કવિતાઓ પણ કરતા.

અનરેક િષયોનાં તપ અનરે સાધનાથી રરેળિરેલા સંગીતના ગિન જ્ાનના વનચોડ રૂપરે ‘સંગીત કલાધર’ ગ્ંથ લખયો. 
ઘણાં િષયોના સંગીતના ઊંડા અભયાસ પછી સંગીતના આ રિાન ગ્ંથનું ભાિનગરના રિારાજ ભાિવસંિજીની 
સિાયથી 1901રાં પ્રકાશન કરિારાં આવયું. એરાં કુલ 60 પ્રકરણો છરે. આ ગ્ંથના પ્રકાશન પછી સરસત ભારતરાં 
તરેઓ સંગીતશાસ્તી તરીકરે ઓળખાયા.

એરણરે કરેટલાંક પુસતકોનું સિતંત્ર લરેખન કયુું િતું તો કરેટલાંક રવણશંકર રતનજી ભટ્ (કવિ ‘કાનત’) સાથરે 
રળીનરે લખયાં િતાં.

આ રિાન સંગીતશાસ્તી ભાિનગરના રિારાજના અિસાનનો કારરો આઘાત જીરિી શકયા નહિ અનરે 
1924રાં એરનું પણ દરેિાિસાન થયું િતું.

· ના્યક તુળજારાિ ઉસતાદ

સંગીત લીલાિતી 1889 કરેશિલાલ વશિરાર અધયાપક શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સંયુકતા 1891 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુભદ્રાિરણ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભોજરાજ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિક્રરાહદતય 1893 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુંદર રાધિ 1893 વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િતન : પાટણ. ‘સંગીત લીલાિતી’ નાટકરાં સિ્મપ્રથર તબલાિાદન કયુું.
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· ના્યક મત્રકિલાલ લક્િીરાિ

જયરતી 1916 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

પ્રિીણસાગર 1916 કવિ ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

કનકકરેસરી 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

રિારાજ શાનતનુ યાનરે  
યોજનગંધા

1916 પ્રાણલાલ વગરધરલાલ ભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

સિારીભકત સારંત યાનરે 
િીર દુગા્મદાસ

1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

અરરલક્રી 1919 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

* રીનળ-રુંજલ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

o  દીિાન 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

� િીર રાઠોડ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

*  સિયોગી સંગીતકાર : રારલાલ િલભ નાયક

o  સિયોગી સંગીતકાર : ઉસતાદ િરીરજી રીર

� સિયોગી સંગીતકાર : રોિન રારિાડી

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ. ગુ.) તરેરણરે 9 નાટકોરાં સંગીત આપયું. રંગરંચ પર અવભનયથી પ્રારંભ કયયો.

· ના્યક દુલ્જભજી

* ભોજરાજ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* વિક્રરાહદતય 1893 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સુંદર રાધિ 1893 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

સિયોગી સંગીતકાર : રવણલાલ રાધિલાલ નાયક. રંગરંચ પર ‘ભોજરાજ’ નાટકરાં સિ્મપ્રથર િારયોવનયર 
િગાડ્ું.

· ના્યક નારણદાસ િનસુખરાિ ઉસતાદ (જ. અંદાજ ે1890; અ. 1931, અિદાિાદ)

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર 1919 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ
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* કુરારપાળ 1920 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

� પૃથિીપુત્ર 10 જુલાઈ 1920 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

� રાલિપવત 1924 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

� પૃથિીરાજ 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

� દરેિકુરારી 18 જુલાઈ, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

o  વસરાજુદ્ૌલા 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

o  શાવલિાિન 1 ઑગસટ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

o  િીરનાં િરેર 2 જનયુઆરી, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

o  રરદના ઘા 18 હડસરેમબર, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : રારલાલ િલભ નાયક

� સિયોગી સંગીતકાર : રૂળચંદ ‘રારા’, લલુભાઈ શારળદાસ નાયક, નારણદાસ ઉસતાદ

o  સિયોગી સંગીતકાર : લલુભાઈ શારળદાસ નાયક

મિશેષ મિગત :

તરેરના રોટા ભાઈ ચૂનીલાલ રનસુખરાર સાથરે ધ્ાંગધ્ાનરરેશ અવજતકુરારનરે તયાં નોકરીએ રહ્ા. જ્ાવતએ 
નાયક િોિાથી કલાના સંસકાર િારસારાં રળા િતા. સંગીતના વશક્ષણરાં ‘તાલ’ પર વિશરેષ જ્ાન રરેળવયું. રાત્ર 
17 િષ્મની ઉંરરરે  તરેઓ ‘ઉસતાદ’ તરીકરે સંગીતની દુવનયારાં નારના પામયા.

અવખલ ભારત સંગીત પહરષદોરાં તરેઓ ‘તાલ’ વિષરેની ચચા્મરાં ભાગ લરેતા િતા. તરેરના ‘તાલ’ વિષરેના ગિન 
જ્ાનનરે લીધરે તરેરનરે અનરેક ચંદ્રકો, પ્રરાણપત્રો િગરેરરે  રળાં િતાં. એરણરે અનરેક વશષ્યોનરે ‘તાલ’નું જ્ાન આપયું. રસજ્ 
સંગીતકાર સાણંદ દરબારરે  પણ ‘તાલ’નું જ્ાન એરની પાસરેથી લીધું િતું.

શાસ્તીય સંગીતરાં તાલ વિષરેની સરજ આપતું પુસતક ‘સંગીત તાલ રાગ્મ’ પ્રકાવશત થયું િતું. તરેરણરે વિવિધ 
પ્રકારના તાલ અનરે તરેના રાપ વિષરે લખયું છરે. રૃદંગના તાલની સરજ રાટરે તરેરણરે તરે સરયરે ‘સાઝના ભોજક’ અનરે 
‘સરાજસુધા’ પવત્રકાઓરાં લરેખો લખયા િતા. રૃદંગ, તબલાં, ઉપરાંત િારયોવનયર, વસતાર, જલતરંગનું જ્ાન 
ધરાિતા િતા.

તબલાંની સંગત આપિારાં નારણદાસ એિા કુશળ િતા કરે શ્ોતાઓ ગીત સાંભળિાનરે બદલરે તરેરનો 
તબલાંનો બોલ સાંભળતા.

તરેઓનું ભણતર ઓછુ ંિતું છતાં પણ સંસકૃત ભાષાનું સારંુ જ્ાન ધરાિતા િતા.

નારણદાસ ઉસતાદરે સંગીતપ્રરેરીઓરાં રૃદંગિાદક તરીકરે ખયાવત રરેળિી િતી. તરેરણરે ‘સંગીતની રિતિા’ અનરે 
‘તાલ જ્ાનની આિશયકતા’ વિશરે કાવયરચના કરી, જ રેરાં એરનું સંગીતકલા અનરે તાલ વિષરેનું બિોળું જ્ાન જોિા 
રળરે છરે. તાલ અનરે રાપ વિશરેનું ઘણં લખાણ અપ્રવસધિ છરે.
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સંગીતની દુવનયારાં નારણદાસ ઉસતાદની કલાની કીવત્મ ચોરરેર પ્રસરી િતી. અરદાિાદરાં 1931રાં 
નારણદાસ ઉસતાદનું દરેિાિસાન થયું િતું.

· ના્યક પ્રભાકર કેશિલાલ (કીમત્જ)

િસતરરેળાપ 9 સપટરેમબર, 1948 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કહરયાિર 6 નિરેમબર, 1948 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િરકનયા 28 રરે, 1949 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : અરરચંદ નારણભાઈ નાયક

મિશેષ મિગત :

િતન : ઊંઢાઈ, િડનગર પાસરે (ઉ.ગુ.). વપતા કરેશિલાલ ‘કપાતર’ રંગભૂવરના નારાંહકત કલાકાર. કલાના 
સંસકારો િારસારાં જ રળા િતા. સ્તી તથા પુરુષ-પાત્રો ભજિીનરે સારી ખયાવત રરેળિી. હૃદયરોગથી રુંબઈરાં 
અિસાન થયું.

· ના્યક િમણલાલ િાધિલાલ

સંગીત લીલાિતી 1889 કરેશિલાલ વશિરાર અધયાપક શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સંયુકતા 1891 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુભદ્રાિરણ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* ભોજરાજ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* વિક્રરાહદતય 1893 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સુંદર રાધિ 1893 વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : દુલ્મભજી નાયક

મિશેષ મિગત :

િતન : પાટણ (ઉ. ગુ.). ‘સંગીત લીલાિતી’ નાટકરાં સિ્મપ્રથર સારંગીિાદન રજૂ કયુું.

· ના્યક િાધિલાલ િનસુખલાલ ‘ઉસતાદ’

* બુધિ (હિંદી) 1922 બયાકુલ સાિરેબ ધી બયાકુલ ભારત વથયરેહટ્રકલ કંપની

* સિયોગી સંગીતકાર : બયાકુલ સાિરેબ

મિશેષ મિગત :

િતન ભદ્રરેસર (વજ. સાબરકાંઠા). હિંદી રંગરચ પર ઉસતાદ તરીકરે નારના રરેળિી, ગુજરાતી નાટકોરાં 
સંગીત આપયું.
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· ના્યક િૂળચંદ િલ્ભ ‘િાિા’

સિદરેશ સરેિા 18 એવપ્રલ, 1918 રનિર િરતરેજિાળા શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� કુરારપાળ 1920 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* પૃથિીપુત્ર 10 જુલાઈ, 1920 લરેખકોનું સિકારી સજ ્મન શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* રાલિપવત 1924 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* પૃથિીરાજ 19 એવપ્રલ, 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* દરેિકુરારી 18 જુલાઈ, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રાજકુરારી 12 ઑકટોબર, 1933 પ્રયોજક : રૂળચંદ ‘રારા’, 
લરેખક : દરેિદતિ તારકસ

શ્ી કાનત નાટક સરાજ

કનયાદાન 1933 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી કાનત નાટક સરાજ

� સિયોગી સંગીતકારો : રારલાલ નાયક, લલુભાઈ નાયક, નારણદાસ ઉસતાદ

* સિયોગી સંગીતકાર : લલુભાઈ નાયક, નારણદાસ ઉસતાદ

મિશેષ મિગત :

કાિસજી ખટાઉની નાટ્યસંસથારાં િારયોવનયર-િાદક િતા. ઉતિર કોહટના અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે 
સંગીતકાર.

તરેરણરે 8 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· ના્યક િોતીબાબુ (િોતીલાલ) (જ. 1901, ભાન્ડુ ગાિ, મજ. િહેસાણા; અ. 24 ઑગસટ 1971)

હદલનાં દાન 24 જુલાઈ, 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

િૈયાનાં િરેત 5 ફરેબ્ુઆરી, 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધી ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

સાચી જનરેતા 1965 રોતીબાબુ નાયક સરાજસરેિા કલાકરેનદ્ર (રુંબઈ)

પાનું પડ્ું સિા લાખનું રોતીબાબુ નાયક

મિશેષ મિગત :

જ્ાવતએ નાયક િોિાથી કલા તો િારસારાં જ પ્રાપ્ત થઈ િતી. કરાંચીરાં રાજબાઈ નાટક રંડળીરાં અનરે 
રુંબઈરાં પારસી વિકટોહરયા વથયરેટરનાં નાટકોરાં નાવયકાની ભૂવરકા કરી. કૉલકાતારાં કૉરોવનથયન વથયરેહટ્રકલ 
કંપનીરાં જોડાઈ સંસથાના િારયોવનયર-િાદક નાગરદાસ નાયક પાસરેથી િારયોવનયર શીખયા. ઉદૂ્મ-ગુજરાતી નાટકોરાં 
સંગીત પણ આપયું. રિારાજ અહરરદ્મનવસંિજીએ એ સંસથા િરેચાણ લઈ લીધી. રોતીબાબુ પાસરે રિારાજ સંગીત 
શીખયા અનરે એરનું બિુરાન પણ કયુું.

અિાક્ વચત્રો સિાક્ થયાં અનરે તરેઓ નાટ્યસંસથા છોડીનરે હિંદી ચલવચત્રોરાં પ્રિરેશયા તથા ‘નળ-દરયંતી’, 
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‘કીરતી કુરબાની’, ‘આંખ કા તારા’, ‘હિંદુસતાન’, ‘ઘર કી નુરાઈશ’, ‘અફલાતૂન’રાં સંગીત આપયું. એરના સફળ 
સંગીતની ખયાવત ફરેલાિાથી, ચરેનિાઈના નારાંહકત વનરા્મતા-હદગદશ્મક કરે. સુબ્હ્મણયરનાં તાવરલ ભાષાનાં વચત્રો 
‘અધ્મનારી’, ‘તયાગભૂવર’, ‘સતય રુરલી’, ‘ભકત કુચરેલા (સુદારા)’, ‘વિકટ યોગી’રાં સફળતાપૂિ્મક સંગીત આપયું. 
એરની સફળતાથી આકષા્મઈનરે તરેલુગુ વચત્રોના જણીતા વનરા્મતાહદગદશ્મક નારાયણરૂવત્મએ આરંત્રણ આપિાથી 
તરેરણરે ‘રિાનંદા’, ‘દક્ષયજ્’ અનરે બીજં વચત્રોરાં સંગીત આપયું, અનરે પુષ્કળ નારના કરાયા. વચત્રજગતના એક 
કુશળ સંગીતકાર લરેખાયા.

રુંબઈના આકાશિાણી કરેનદ્રનાં ‘ભારતરેનદુ બાબુ િહરશ્નદ્ર’ અનરે ‘વિષ્ણગુપ્ત ચાણકય’ નાટકોરાં પણ સંગીત 
આપયું. આ સરયરે આકાશિાણી પર રશિૂર અવભનરેતા-હદગદશ્મક સોરાબજી કરેરાિાલા િતા.

આ ખયાતનાર સંગીતકારરે  નાટકોનું પણ સજ ્મન કયુું િતું. રંગરંચ અનરે વચત્રજગતરાં સંગીતરાં નારના 
રરેળિી ગુજરાતનરે ગૌરિ અપાવયું િતું. કૅનસરના રોગથી આ રિાન સંગીતકારનું અિસાન થયું.

જણીતા સંગીતકાર છલૈાજીના તરેઓ સંગીતગુરુ િતા.

· ના્યક રમતલાલ

ભાગયોદય 1919 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

* એક જ ભૂલ 1920 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ 1920 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

સોનરેરી જળ 1922 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એ કોનો િાંક ? 1924 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

કોહકલા 1926 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

તસિીરરે  બલા (હિંદી) 1926 રુનશી અઝીઝ રૉયલ નાટક રંડળી

િીર નૌઘણ 1926 કવિ જી. એ. િૈરાટી રૉયલ નાટક રંડળી

શાિરેજિાં (ઉદૂ્મ) 1927 રુનશી અબદુલ લતીફ ‘શાદ’ રૉયલ નાટક રંડળી

કુલાંગાર કપૂત 1929 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા રૉયલ નાટક રંડળી

વભક્ષુકબાબા 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

તલિારની ધારરે 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

રકરાણાનો વસંિ 1935 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ
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* સિયોગી સંગીતકાર : કવિ રૂળશંકર રૂલાણી

મિશેષ મિગત :

િતન િડનગર (ઉ.ગુ.).

· ના્યક રાિલાલ િલ્ભ (જ. 1880)

સતી સુલોચના 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર ઘટોતકચ 1917 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િીર કુણાલ 1917 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શંકરાચાય્મ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* કુરારપાળ 1920 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

�  રીનળ-રુંજલ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજસંસાર 14 રરે, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારલીલા 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િીર રરણી 16 એવપ્રલ, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’, કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી િોથલ 1926 કવિ અંબાશંકર િહરશંકર શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયધિજ 1926 િલભદાસ િાઘજીભાઈ પટરેલ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

� સિયોગી સંગીતકાર : ઉસતાદ િરીરજી ગીગાભાઈ રીર તથા વત્રકરલાલ લક્રીરાર નાયક

* સિયોગી સંગીતકાર : રૂળચંદ ‘રારા’, નારણદાસ ઉસતાદ, લલુભાઈ શારળદાસ નાયક

મિશેષ મિગત :

િતન : કડી (ઉ.ગુ.). કાલકા વબંદાદીનના ઘરાણારાં સંગીતની તાલીર લીધી. કથક નૃતયની સારી જણકારી 
રરેળિી. કૉલકાતાની પ્રખયાત વરસ ગોિરરે  પણ એરની પાસરેથી કથકનું વશક્ષણ લીધું િતું. તાલબધિ અનરે સુરરેળ 
રાત્રાયુકત સંગીતનું ગિન જ્ાન ધરાિતા િતા. તરેરની બનાિરેલી સંગીતની તરજો રશિૂર થઈ િતી. નારાંહકત 
અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે કુશળ સંગીતકાર િતા. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના તરેઓ નાટ્યશાસ્તી િતા.

આશરરે  11 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· ના્યક લલ્ુભાઈ શાિળદાસ

સૂય્મકુરારી ઑકટોબર, 1916 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રા’રાંડવલક 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* કુરારપાળ 1920 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
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અરુણોદય 4 જૂન, 1921 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* રાલિપવત 1924 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* પૃથિીરાજ 29 એવપ્રલ, 1925 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* દરેિકુરારી 18 જુલાઈ, 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* વસરાજુદ્ૌલા 1926 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

શકંુતલા 1926 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* શાવલિાિન 1 ઑગસટ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* િીરનાં િરેર 2 જનયુઆરી, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* રરદના ઘા 18 હડસરેમબર, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરુદ્રગુપ્ત 4 ફરેબ્ુઆરી, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરરકરેસરી 12 જુલાઈ, 1933 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

યુગપ્રભાિ 4 ઑગસટ, 1934 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રોિ-પ્રતાપ 25 જુલાઈ, 1935 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સજ્જન કોણ ? 16 જુલાઈ, 1936 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સાગરપવત 19 રાચ્મ, 1936 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અક્ષયરાજ 21 જનયુઆરી, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રણકરેસરી 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : રારલાલ િલભ નાયક, રૂળચંદ ‘રારા’ તથા નારાયણ રનસુખ નાયક ઉસતાદ.

મિશેષ મિગત :

િતન : કલોલ (ઉ.ગુ.). ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવરના પ્રશંસનીય િારયોવનયર-િાદક. હિઝ રાસટસ્મ િૉઇસ 
તરફથી એરની ઘણી રરેકડ્મ બિાર પડાઈ િતી. પ્રકાશ વપકચસ્મરાં સંગીત-વનદદેશક અનરે િાસયરસના અવભનરેતા 
તરીકરે કાર કયુું. કુશળ સંગીતકાર િતા અનરે લગભગ 20 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· ના્યક હીરાલાલ િાધિજી ગિૈ્યા

ધર્મગુપ્ત 1906 કવિ િષ્મદરાય, સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતી એકાિળી કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ઉતિરકુરાર થી કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની
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સુદશ્મન કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

વિશ્વરોહિની 1908 કવિ િષ્મદરાય સુંદરલાલ રુનશી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

મિશેષ મિગત :

િતન કડી (ઉ. ગુ.). નારાંહકત નટ તથા ગાયક તરેરજ િાંસદા દરબારનરે તયાં રાજગાયક.

· પટેલ છનિાલાલ ભીખાભાઈ (િીર) (જ. 1911, કડોલી, મજ. સાબરકાંઠા; અ. િાચ્જ 1987)

રોટા ઘરની િિુ 4 એવપ્રલ, 1959 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

સંસાર ચાલયો જય છરે 1959 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

િીર ભાથી ક્ષત્રીજી કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી રનરોિન નાટક સરાજ

વપતૃદરેિો ભિ 1973 ભીખુભાઈ જોશી શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

મિશેષ મિગત :

િતન : કડોલી (વજ. સાબરકાંઠા). એરના ગુરુ લોકવપ્રય અવભનરેતા રોિનલાલાજી પાસરે શાસ્તીય સંગીતની 
તાલીર લીધી. કણ્મવપ્રય કંઠથી નાટકનાં ગીતો ગાયાં. ગુજરાતી, ઉદૂ્મ, હિંદી રંગરંચરે અવભનય આપયો. ખયાતનાર 
અવભનરેત્રી રાણી પ્રરેરલતા સાથરે નાટકોરાં વિવિધ પાત્રો ભજવયાં. ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં રુખય નાયક તરીકરે ગણના 
પામયા. રંગભૂવર અનરે વચત્રજગતના નારાંહકત કલાકાર બની રહ્ા.

રુવસલર ધર્મ તયજી શાસ્તોકત વિવધથી દરેિશુવધિ કરાિી હિંદુ થયા િતા.

· પરિાર અબદુલ

આિતી કાલ 1956 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા ભારત નાટ્ય સરાજ

રરકડા િર 5 જનયુઆરી, 1963 દારુ સાંગાણી સાધના કલા કરેનદ્ર

અવગ્નપરીક્ષા 4 રરે, 1964 રધુસૂદન આચાય્મ લક્રીકાંત નાટ્યકલા રંહદર

પાનરેતરનો રંગ 1965 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા ચંદ્રકલા વનકરેતન

રાતરે િિરેલા આિજો 2 એવપ્રલ, 1965 હિંરત વચતવલયા શ્ી િીરુ નાટક સરાજ

િીરા-રાણરેક 1966 તરેરવસંિ ઉદરેશી રધર ઇવનડયા વથયરેટસ્મ

રન પંખીનરે રાળો 1967 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા જય જિાન વથયરેટસ્મ

પાનરેતરનો રંગ 1969 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી નાયક નાટ્ય સરાજ

* આરતી 1969 વગધુભાઈ વત્રિરેદી ફ્ૅન્ડઝ ઑગદેનાઇઝસ્મ

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથા
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· પંરડત િાડીલાલ મશિરાિ ના્યક (જ. 1882; અ. 30 નિેમબર 1947)

અજબકુરારી 30 નિરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીરરંડળ 16 હડસરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિક્રરચહરત્ર 7 જુલાઈ, 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રોહિની 17 હડસરેમબર, 1900 વિજયશંકર કાળીદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સૌભાગયસુંદરી 19 ઑકટોબર, 1901 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જુગલ જુગારી 26 ઑગસટ, 1902 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતા 18 ઑકટોબર, 1904 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નંદબત્રીસી 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનો રંગ 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદ્રભાગા 22 રરે, 1909 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નિલશા િીરજી 3 નિરેમબર, 1909 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િસંતપ્રભા 17 હડસરેમબર, 1910 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દરેિકનયા 1911 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કૃષ્ણચહરત્ર 1912 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રતાપલક્રી 31 જનયુઆરી, 1914 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ 28 ફરેબ્ુઆરી, 1915 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સનરેિસહરતા 15 સપટરેમબર, 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુધા-ચંદ્ર 5 ઑગસટ, 1915 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રધુ-બંસરી 28 જુલાઈ, 1917 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેઘરાવલની 23 નિરેમબર, 1918 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

આનંદલિરી 23 ઑગસટ, 1919 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વિશ્વલીલા 25 સપટરેમબર, 1920 અંબાશંકર શંકરભાઈ ઉપાધયાય શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

અબજોનાં બંધન 2 હડસરેમબર, 1922 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સતયપ્રકાશ 12 રરે, 1923 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
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છત્રપવત વશિાજી 14 નિરેમબર, 1923 ચંદુલાલ જટાશંકર ભટ્ શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભોજરતન 
કાળીદાસ

10 રરે, 1924 રગનલાલ ધનજીભાઈ શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચારુશીલા 2 ઑગસટ, 1924 ઓધિજીભાઈ િકીલ શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિપનદશ્મન 10 રરે, 1924 શ્ી આય્મસુબોધ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રદાંધ રહિલા 
યાનરે નૂરજિાં

1926 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુરળી કળી 1926 શયદા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાઈનો પિ્મત 1926 રરણભાઈ ર. નીલકંઠ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

જરાનાનો રંગ 1927 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

તરુણીના તરંગ 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કાશરીરનું પ્રભાત 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડયા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુદરતનો નયાય 21 ફરેબ્ુઆરી, 1929 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સિારીભવકત યાનરે  
બાજી દરેશપાંડરે (હિંદી)

1929 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુળદીપક 9 જનયુઆરી, 1930 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બાપના બોલ ઑકટોબર, 1930 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કુહટલ રાજનીવત જનયુઆરી, 1931 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

િતન ઊંઢાઈ (ઉ. ગુ.). 39 નાટકોરાં સંગીત આપયું. જ્ાવતએ નાયક િોિાથી કલાના સંસકારો તો લોિીરાં જ 
રળા િતા. 18 િષ્મની િયરે સંસકૃતનો અભયાસ શરૂ કયયો. ‘કૌરુદી’ની સાથોસાથ નયાય, કાવય અનરે અલંકારશાસ્તનો 
પણ અભયાસ કયયો. સંગીત વિષરે લખાયરેલા સંસકૃતના વયાકરણશાસ્તીય ગ્ંથો, જીિરારભાઈ અનરે ભાતખંડરે પાસરે 
સંગીતનું અધયયન કયુું. ‘સંગીતરતનાકર’ના ‘સિરાધયાય’ અનરે ‘રાગવિિરેકાધયાય’નું ગુજરાતીરાં રૂપાંતર કરી 
પ્રકાવશત કયુું. રરાઠીરાં લખાયરેલા પ્રખયાત શાસ્તીય ગ્ંથોનો બારીકાઈથી અભયાસ કયયો. આ જ્ાનનો ઉપયોગ તરેઓ 
ગાતી િખતરે કરતા િતા.

ભાતખંડરેએ િાડીલાલનરે હિંદુસતાનના રિાન ગિૈયાઓના પ્રવસધિ-અપ્રવસધિ 125થી 150 જ રેટલા રાગોનાં 
ધ્ુપદ, ધરાર અનરે ખયાલની તાલીર આપી. આ ચીજો ભાતખંડરેસાિરેબરે તરેરનરે ટકુડરે ટકુડરે ગળરેથી ઘૂંટાિીનરે બરેસાડી 
િતી. આ રીતરે તરેરણરે સંગીતની કહઠન સાધના કરી.

ઉદરેપુરના ધ્ુિપહદયા અનરે આલાપના નારાંહકત ગાયક ઝાફુરુદ્ીનખાંના ગાયનની તરેરના પર ઘરેરી અસર થઈ 
િતી. ખયાલ ગાયકીરાં વરયાંજનખાનની ઊંડી અસર થઈ િતી. કારોદ, દરેશકાર, જયજયિંતી, શંકરા જ રેિા રાગો 
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વરયાંજન સાથરે તરેઓએ ગાયા િતા. ઉપયુ્મકત બંનરે રિાન કલાકારોની શૈલી તથા સંગીતના ગિન જ્ાનનો અનુભિ 
િાડીલાલની ગાયકીરાં સાંભળિા રળતાં.

1899થી 1931 સુધી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં 39 નાટકોરાં સંગીત-વનદદેશન કયુું. એરની 
સંગીતની તરજો સંગીતરવસકોરાં રાન પારી િતી. નાટકનાં કરેટલાંક લોકવપ્રય ગીતોની ગ્ારોફોન કંપનીએ રરેકડ્મ 
ઉતારી િતી. ગુજરાતી વયિસાયી રંગભૂવર પર શાસ્તીય સંગીતનરે અવગ્ર સથાન આપયું િતું.

પંહડત િાડીલાલ નાયકની સિરરચના, કવિ રૂળશંકર રૂલાણીનાં ગીતો, જયશંકર ‘સુંદરી’ અનરે બાપુલાલ 
બી. નાયકનો અનોખો અવભનય આ સિદેના સિયોગથી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીએ એ જરાનારાં 
નાટ્યજગતરાં સારી પ્રવતષ્ઠા રરેળિી િતી. તરેરની જ્ાવતના અનરેક કલાકારોનરે તરેરણરે તાલીર આપી.

1931રાં રંગરંચ પરથી વનિૃવતિ લીધી અનરે 1932રાં િાંસદા રાજયના રાજકુટુબંરાં સંગીત-વશક્ષક તરીકરે 
રહ્ા.

અંદાજ રે 1940રાં ભાતખંડરે યુવનિવસ્મટી ઑવ્ મયુવઝકના કુલપવત ઉરટબવલ અનરે રૉહરસ મયુવઝક કૉલરેજ 
લખનૌના આચાય્મ રતંજનકરની સાથરે ગુજરાત વિદ્ાસભારાં સંગીત વિષયની ચચા્મ થઈ તયારરે  તરત જ 22 
શ્ુવતઓનરે જુદાં જુદાં સિરૂપરે ગાઈનરે સૌનરે આશ્ય્મચહકત કરી દીધા િતા.

1935–36રાં શરેઠ અંબાલાલ સારાભાઈના આરંત્રણનરે રાન આપી અરદાિાદ આવયા અનરે ગીતાબિરેનનરે 
સંગીતકલાનું વશક્ષણ આપયું. એરના જ્ાનનો લાભ લરેિા રાટરે ગુજરાત વયિસાયી રંગભૂવરનાં ગીતોનું સિરાંકન 
‘ગુજરાતનાં નાટકો (ગીતોની સારીગર)’ પુસતક 1956રાં પ્રકાવશત થયું િતું. આ પુસતકના લરેખનરાં ચંપકલાલ છ. 
નાયક અનરે બાપુલાલ પુંજીરાર નાયકનો સિકાર િતો.

1947રાં પંહડત િાડીલાલ સંગીતશાસ્તીનું દરેિાિસાન થયું.

· પંડ્ા આણંદજી ભગિાન

* િાલો નારરેરી 31 ઑકટોબર, 1935 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી (કવિ રિાજન) શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* બાલ સમ્ાટ યાનરે 
ટીપુ સુલતાન

19 હડસરેમબર, 1935 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી
(કવિ રિાજન)

શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* વિવધના લરેખ 30 જનયુઆરી, 1936 નરભરેરાર પાંધી શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* અરરજી દીિાન 16 એવપ્રલ, 1936 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* જીિનસંગ્ાર નિરેમબર, 1936 રંગળદાસ કુબરેરદાસ રાજપુરા શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* સિયોગી સંગીતકાર : ફતુજી રારિાડી

મિશેષ મિગત :

િતન િજુભાના લીંબડી (સૌરાટિ ્ર).

· બળિંતરા્ય દાદા

રાજબીજ 21 ફરેબ્ુઆરી, 1891 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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* કંુદબાળા 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નળ-દરયંતી 17 હડસરેમબર, 1892 રણછોડભાઈ ઉદયરાર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રાનવસંિ અભયવસંિ 8 જુલાઈ, 1893 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ચંદા 30 જૂન, 1894 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

દુ:ખી ભાઈ-બિરેન 14 જનયુઆરી, 1895 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રરેિાડનો પ્રતાપી ચંદ 27 એવપ્રલ, 1895 વિજયશંકર કાળીદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

લવલતાદુ:ખદશ્મક 20 જુલાઈ, 1895 રણછોડભાઈ ઉદયરાર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

રૂળરાજ સોલંકી 19 ઑકટોબર, 1895 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કરણઘરેલો 5 સપટરેમબર, 1896 રૂપાંતર : કવિ રૂળશંકર 
રૂલાણી

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બૅહરસટર 14 ઑગસટ, 1897 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ

· ભટ્ટ છોટુભાઈ જશેંકર

સિયંિર 1922 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પોરસ-વસકંદર 1923 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રારાયણ 1923 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પુનરુધિાર 1924 રરવણકલાલ રવતલાલ રિરેતા  
(‘રંજન’)

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતી શોભના 1925 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

અનારકલી 1925 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીર અવભરનયુ 1925 અંબાશંકર જ રેશંકર ભટ્ શ્ી પાવલતાણ ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સોરઠનો વસંિ 1926 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી પાવલતાણ ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રિારાજ રુંજ 1926 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીર-િાક 1927 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીર તાનાજી 1927 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રિાતરા ભીષ્ર 1928 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની
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રોજીલો રિારાજ 1928 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સંસારવચત્ર 1928 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

િીરપ્રવતજ્ા 1928 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રુરારબાજી 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાિ બિાદુર 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સંઘજી બિારિહટયો 1929 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

જગીરદાર 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

આય્મ રરણી 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

દરેિનાં દાન 2 ઑગસટ, 
1929

રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

દગાબાજ દોસત 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

કૃષ્ણાકુરારી 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નયાયાધીશ 1931 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

* િીરાંગના 1931 અંબાશંકર જ રેશંકર ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સોનરેરી ટોળી યાનરે 
ગોલડન ગૅંગ

1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની 

પવતભવકત 1931 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

બંગાળનો નિાબ 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સ્તીશવકત 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ઘરજરાઈ 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નરેતાજી પાલકર 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સનરેિબંધન 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતીપ્રભાિ 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’,
દારુ સાંગાણી

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

* સિયોગી સંગીતકાર : રોિન રારિાડી

મિશેષ મિગત :

કુશળ અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે સફળ સંસથા-સંચાલક. 33 નાટકોરાં સંગીત આપયું.



648

· ભટ્ટ હરરભાઈ િમણશંકર

� રદ્મ રુવસલર યાનરે 
ગરીબનાં આંસુ

1937 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતી ઊજળી 1938 જગજીિન 
કાળીદાસ ભટ્

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

* અખંડ જયોવત યાનરે 
કીરતી કુરબાની

1938 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

� સનરેિના શિીદ યાનરે 
કર્મયજ્

1938 દારુ સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

� ઇનસાફ યાનરે 
ગરીબની િાય

1939 દારુ સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

� ગરીબનાં આંસુ યાનરે 
ભભકતી જિાળા

1939 દારુ સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

* એક જ િખત 1940 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

* સુિણ્મપ્રભાત 16 જનયુ., 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

* બાળભકત ધ્ુિકુરાર 1941 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

આશા યાનરે યુિાન 25 જુલાઈ, 1942 રંગળદાસ કરે. 
રાજપુરા

શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

* સમ્ાટ અશોક યાનરે 
વિજય

10 ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

* લિકુશ ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

* અવનરુધિ-ઉષા યાનરે 
અિતાર

1944 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

* ફરજ યાનરે ભાઈબીજ 1945 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

� રણદુંદુવભ યાનરે જય 
સૌરાટિ ્ર

24 ઑકટો.,  1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

* નાટ્યલરેખક-હદગદશ્મક : િહરભાઈ ભટ્

� હદગદશ્મક : િહરભાઈ ભટ્

મિશેષ મિગત :

નારાંહકત નાટ્યલરેખક, અવભનરેતા તથા સિાુંગી હદગદશ્મક. 15 નાટકોરાં સંગીત આપયું.
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· ભટ્ટ હેિુભાઈ િમણશંકર

કાદુ બિારિહટયો 1934 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નારીનાં િરેર 1934 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

જવલર જગત 1934 રસત િજીર શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાજરરત યાનરે ઈશ્વરી 
નયાય

1935 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતિાની સરશરેર યાનરે 
રા’રાયઘણ

1935 દારુ સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રણકરેસરી યાનરે હિપો 
ખુરાણ

1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

શૂરાના સંગ્ાર 1935 બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ગોહિલના ગૌરિ યાનરે 
શરેત્રુંજયનો વસંિ

1935 દારુ સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

પરાધીન પંજબ યાનરે 
હદલીપવસંિ

1936 બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાથાનાં દાન યાનરે 
પ્રતાપી િીર

1936 દારુ સાંગાણી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રદ્મની રિતિા યાનરે 
કુળગૌરિ

1936 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

દરેિી-દરેિયાની 1937 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

શયતાન શત્રુ યાનરે 
વનરકિરાર

1937 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

સતિાનો શોખ 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી 
ઓઝા

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાણીનું રાજ યાનરે 
રાક્ષસી રરણી 

1938 વગધુભાઈ વત્રિરેદી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

દરેશદશ્મન 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

ગુનરેગાર યાનરે 
રૂપલાલસા

1939 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની
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રાણકદરેિી 15 ફરેબ્ુઆરી, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

શરેણી વિજણંદ 20 જૂન, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

સતી પાિ્મતી 7 હડસરેમબર, 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

જુગારી 3 જનયુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

સંત સુરદાસ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

અલખ વનરંજન યાનરે 
ભતૃ્મિહર

13 એવપ્રલ, 1948 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

એભલિાળો 1 નિરેમબર, 1961 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી કરલ કલાકરેનદ્ર

િિુનાં દાન 2 હડસરેમબર, 1972 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી પુવનત પ્રકાશ કલા રંડળ

મિશેષ મિગત :

લોકવપ્રય અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે નાટ્યલરેખક. 25 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· ભૈયાજી લક્રણવસંિજી

ભવકતવિજય 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

સુરરેખાિરણ 1909 રરેિાશંકર પ્રભુરાર ત્રિાડી શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

વબલિરંગળ ઉફદે 
સુરદાસ

1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નાગરભકત 16 ઑકટો., 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

નીલર રાણરેક 25 નિરે., 1909 ગોપાળજી કલયાણજી 
‘દરેલિાડાકર’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

શિરેનશાિ અકબર 1910 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

જોિરરે  શરશીર 
(ઉદૂ્મ)

1914 રુનશી ગુલારઅલીખાં 
‘કારીલ’

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

અશોક 31 રાચ્મ 1917 રિારાણીશંકર અંબાશંકર 
શરા્મ

શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

અવભનયક્ષરેત્રરે પણ એરનું રિતિનું પ્રદાન િતું. ખયાતનાર અવભનરેતા રોિનલાલાજીના તરેઓ સંગીત-ગુરુ 
િતા.

· ભોજક ડાહ્ાલાલ હરજીિનદાસ
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* સળગતો સંસાર 18 સપટરેમબર, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* રાજયના રંગ 1936 જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* સુખી કરે દુ:ખી ? 29 રાચ્મ, 1937 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરાજના કંટક 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી શવકત નાટક સરાજ

બળિાખોર 1938 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી શવકત નાટક સરાજ

સુખી કુટુબં 1938 ઉતિરચંદ દોશી (‘કવિ રિાજન’) શ્ી શવકત નાટક સરાજ

* વિલાસપંથરે 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* સજ ્મનિાર 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* રૂહઢબંધન 2 ફરેબ્ુઆરી, 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* િડીલશાિી 1939 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નસીબદાર 27 હડસરેમબર, 1941 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ગરીબ કનયા 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અધૂરી િઠ 29 નિરેમબર, 1943 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

શ્ી 31 ઑગસટ, 1944 પરસોતિર વયાસ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

0 સૂરજની સાખરે 4 જનયુઆરી, 1947 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

રારદુિાઈ 3 રરે, 1947 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

સોરઠપવત 1947 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

હિપો ખુરાણ 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

કુદરતનરે ખોળરે જુલાઈ, 1948 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

સંતકસોટી યાનરે 
સુરદાસ

1948 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

સુભાષ બોઝ 1948 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : રોિન જૂવનયર

� સિયોગી સંગીતકાર : ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક

મિશેષ મિગત :

િતન : લાડોલ. નાટકરાં અવભનયથી પ્રારંભ કયયો. પછી નકુભાઈ કાળુભાઈ શાિની શ્ી આય્મનૈવતક 
નાટક સરાજરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે જોડાયા. પી. જી. ગાંધીની શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજરાં અનરે નાની 
નાટ્યસંસથાઓરાં વિશરેષ સરય રહ્ા. શ્ી વિજય નાટક કંપની(પાંચોટ)રાં પણ કાર કયુું. સંખયાબંધ અગાઉનાં 
નાટકોરાં સંગીત આપયું.
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· ભોજક દલસુખરાિ િસતારાિ (જ. 1864, સોખડા, તા. મિજાપુર, મજ. િહેસાણા; અ. 15 ઑકટોબર 
1945)

શાકુનતલ 10 ઑગસટ, 1889 રૂપાંતર કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

િીરબાળા 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વત્રયારાજ 1891 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

વિબુધવિજય 1897 િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

અભયાસ ગુજરાતીનાં 5 ધોરણ સુધી. રૌલિી સાિરેબ પાસરેથી ઉદૂ્મ તથા હિંદી પણ શીખી લીધું. વપતા 
િસતારાર અનરે રોટા ભાઈ ચરેલારાર જૂનાગઢ રાજયરાં નિાબસાિરેબની નોકરી કરતા િતા. ચરેલારાર સંગીતના 
અભયાસી િતા. એરણરે દલસુખરારનરે સંગીતની પ્રાથવરક તાલીર આપી. ખયાતનાર પખિાજિાદક આહદતયરારજી 
પાસરે તરેનું િાદન શીખયા અનરે જણીતા અવભનરેતા જયશંકર ‘સુંદરી’ના દાદા જણીતા ઉસતાદ વત્રભોિનદાસ પાસરે 
ખાસ બંદીશની ચીજો શીખયા. િસુખાં અનરે બિરેરારખાંની ચીજોનો અભયાસ કયયો. બીન, વસતાર, હદલરુબા, તબલાં, 
રૃદંગ, સારંગી જ રેિાં િાવજતં્રોના િાદનની કલારાં પ્રિીણતા રરેળિી.

જૂનાગઢના નિાબસાિરેબ રોિબતખાનજી ઉતિર સંગીતકાર િતા. નિાબસાિરેબ દલસુખરાર પર ખૂબ પ્રરેર 
ધરાિતા િતા. એક પ્રસંગરે દલસુખરારરે 2 કલાક સુધી બુલંદ અિાજ રે રધુરતાપૂિ્મક સંગીતની ગાયકી સંભળાિી 
અનરે તરેરનરે સાંભળા પછી રિરેરાન સંગીતકારોએ ગાિાની હિંરત જ ન કરી.

વપતાનું અિસાન થિાથી 1889રાં એરના બાળપણના વરત્ર દયાશંકર િસનજી વગરનારા (‘રવસકા’) તરેરનરે 
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં આગ્િપૂિ્મક લઈ ગયા. પ્રથર િષદે રાવસક પગાર રૂ. 35 િતો તરે બીજ રે િષદે 
રૂ. 75 થયો. એરની ખયાવત સાંભળી િાઘજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળીરાં રૂ. 100ના 
પગારથી લઈ ગયા.

દલસુખરાર ભોજક
 ભાિનગરના રિારાજના વનરંત્રણથી તરેઓ 1897રાં ભાિનગર આવયા અનરે 
જીિનભર તયાં જ રહ્ા.

દલસુખરાર તાલના ખૂબ સારા જ્ાતા િતા. તાલ એરનો વપ્રય વિષય 
િતો. 82 િષ્મની ઉંરરરે  પણ 3 સપ્તકથીયરે આગિા ભારરે  બુલંદ અિાજથી તરેઓ 
ગાિાની શવકત ધરાિતા િતા. સૂરો પર એરનું પ્રભુતિ િતું. સંગીતરાં ધ્ુપદ 
ગાયકીની રજૂઆત એ એરની આગિી ઓળખાણ િતી.

1922–23રાં સૌરાટિ ્ર આિરેલા રિીનદ્રનાથ ઠાકુર પોરબંદરરાં 
દલસુખરારનું સંગીત સાંભળી ખૂબ પ્રસનિ થયા િતા.

િડોદરાના સયાજીરાિરે એરનરે સિતંત્ર નાટ્યસંસથા કરિી િોય તો િષ્મના 
6 રહિના સંસથાનો તરાર ખચ્મ આપિા જણાવયું િતું.

1897રાં રંગરંચ પરથી તરેઓરેએ વનિૃવતિ લીધી.
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1919રાં બનારસરાં યોજયરેલ અવખલ ભારત સંગીત પહરષદ પ્રસંગરે ભાિનગર રાજયના રશિૂર સંગીતકાર 
ડાહ્ાલાલ વશિરાર નાયકની સાથરે તરેઓ ગયા િતા અનરે તરેરની ગાયકી પ્રશંસા પારી િતી. એરનું રૌપયચંદ્રકથી 
સનરાન કરિારાં આવયું િતું.

1931રાં અલાિાબાદ યુવનિવસ્મટી સંગીત પહરષદરાં તરેરનરે સુિણ્મચંદ્રક અનરે એરના પુત્ર િાસુદરેિભાઈનરે 
રૌપયચંદ્રક આપિારાં આવયો િતો. િાસુદરેિભાઈનું પણ સંગીતક્ષરેત્રરે નોંધપાત્ર પ્રદાન છરે.

1945રાં દલસુખરાર ભોજકનું દરેિાિસાન થયું િતું.

· ભોજક બાપુલાલ પુંજીરાિ

કૃષ્ણચહરત્ર 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

કનકકરેસરી 1907 રારનારાયણ રો. પાઠક શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

જ રેિરી અંગુશતરી (ઉદૂ્મ) 
નાગરતી

1907 જીિરાર રિીધર રારનારાયણ રોિનલાલ શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

વિરળા 1908 રૂપાંતર : વિશ્વનાથ રાધિજી ભટ્ શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

દરેિકનયા 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

ભદ્રાભાવરની 1908 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

સતી વિજય 1908 રૂપાંતર : કૃષ્ણપ્રસાદ રાધિજી ભટ્ શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

મિશેષ મિગત :

1899થી 1906 સુધી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળીરાં િારયોવનયર-િાદક તરીકરે રહ્ા. િારયોવનયરની 
િાદનકલારાં લયદારી ઉપર એરનું ઉતિર પ્રભુતિ િતું.

· િમણશંકર પોપટલાલ (હળિદકર) (જ. 22 જૂન 1889; અ. 23 એમપ્રલ 1964)

પ્રિલાદ-રક્ષા 1909 કવિ કિાનડ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

બાજીરાિ રસતાની 1910 કવિ પ્રાણલાલ જ રેઠાલાલ 
ભટ્

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રવત-રંભા 1911 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન 
ઉપાધયાય 

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

જવલર રૂભદ્ર 12 જૂન 1913 અરૃતલાલ પ્રરેરજી 
‘બોટાદકર’

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

� શાવનતકર 1914 એર. ડી. કોઠારી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

* ચંદ્રશરેખર 1914 પ્રયોજક : જગજીિન વત્ર. 
કોઠારી

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની
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 ભકત પ્રતાપ 1915 રવણશંકર પોપટલાલ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

� સરલાદરેિી 1915 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

 કંુજવિિારી 1917 રવણશંકર પોપટલાલ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

 રિાભારત 1918 રવણશંકર પોપટલાલ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

 નળ-દરયંતી 1918 રવણશંકર પોપટલાલ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

 રરણતારા 1919 રવણશંકર પોપટલાલ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

� પુષ્પિીણા 1919 િકીલ ઓધિજી, 
રણછોડ  કોઠારી

શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

* કથા : ઑવલયા જોશી

 નાટ્યસજ ્મન પણ કયુું.

� હદગદશ્મન પણ કયુું.

મિશેષ મિગત :

િતની િળિદ (સૌરાટિ ્ર). કુશળ અવભનરેતા, હદગદશ્મક અનરે નાટ્યલરેખક 13 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· િારિાડી પરસોત્િ

રૂપકુરારી 29 રરે, 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રંજન નાટક સરાજ

લોિીની અસર 3 જુલાઈ, 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રંજન નાટક સરાજ

અધૂરો સંસાર 8 સપટરેમબર, 1943 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રંજન નાટક સરાજ

નિી રોશની 30 સપટરેમબર, 1943 ચાંપશી િી. ઉદરેશી શ્ી રંજન નાટક સરાજ

જીિન-જયોવત 1943 ચંદ્રવસંિ બારોટ શ્ી રંજન નાટક સરાજ

વિજયડકંા 1944 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી લક્રીકાનત નાટ્ય સરાજ (શાખા)

પરરભકત પ્રિલાદ 26 ઑકટોબર, 1944 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સુખની શોધ 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

સંસારશોભા 30 જૂન, 1945 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

િિુના િાંકરે 23 ઑગસટ, 1945 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

લક્રીના લોભરે 26 ઑકટોબર, 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
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િીરાનો િાર 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

સરયસર 1945 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

િગર િાંકરે 10 સપટરેમબર, 1946 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

બગભગત 1965 દારુ સાંગાણી શ્ી આય્મ નાટક સરાજ

પૈસાની સગાઈ 1966 દારુ સાંગાણી શ્ી આય્મ નાટક સરાજ

16 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· િારિાડી િતુજી

* િાલો નારરેરી 31 ઑકટોબર, 1935 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી
(કવિ રિાજન)

શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* બાલસમ્ાટ યાનરે ટીપુ સુલતાન 19 હડસરેમબર, 1935 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી
(કવિ રિાજન)

શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* વિવધના લરેખ 30 જનયુઆરી, 1936 નરભરેરાર પાંધી શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* અરરજી દીિાન 16 એવપ્રલ, 1936 ઉતિરચંદ રંગળજી દોશી શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* જીિનસંગ્ાર નિરેમબર, 1936 રંગળદાસ કુબરેરદાસ રાજપુરા શ્ી હિનદ નાટક સંઘ

* સિયોગી સંગીતકાર : આણંદજી પંડ્ા.

· િારિાડી િોહન

* િીર રાઠોડ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જયવસંિ રાઠોડ 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

શંહકત હૃદય 1929 રરણલાલ િસંતલાલ દરેસાઈ શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : નાયક વત્રકરલાલ લક્રીરાર

· િારિાડી રેિાશંકર

સિા રૂવપયો 18 ઑગસટ, 1943 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

લાડકિાયો 17 જૂન, 1944 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િિુરાણી 22 જનયુઆરી, 1949 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

· િાસતર ઉગરચંદ
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વિજય કોનો ? 1928 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા રૉયલ નાટક રંડળી

કુલાંગાર કપૂત 1929 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા રૉયલ નાટક રંડળી

* િીરનો િટ 21 ઑગસટ, 1930 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

* અટકંી િીર 15 ઑકટોબર, 1930 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

* રાજયલક્રી 25 હડસરેમબર, 1930 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

* લાખો ફુલાણી 21 રાચ્મ, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

* તારણિાર 9 જુલાઈ, 1931 લાલશંકર િરજીિન રિરેતા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

* િીર ધિલ 21 ઑકટોબર, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

િિરેરનો ભોગ 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વસધિસમ્ાટ હડસરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

શ્ી રણદરેિી (હિંદી) 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

ગીરનો અરીર ઉફદે  
કાદરબક્ષ રકરાણી

1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

વિવધનો િાંક 17 ઑગસટ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

દોવષત કોણ ? 18 ફરેબ્ુઆરી, 1935 ભગિાનદાસ કાપહડયા 
(‘સુંદર શયાર’)

શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

તલિારની ધારરે 1 જુલાઈ, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રોખડાજી 1 ઑકટોબર, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : ઉસતાદ િરીરજી રીર

17 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· િાસતર છગનલાલ

સૌભાગયિતી 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અપર રાતા 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સંસાર શરેતરંજ 1944 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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સરરુખતયાર 13 ઑકટોબર, 1945 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

· િાસતર છલૈાજી (જ. 1910, ખોડ ગાિ, મજ. રાજસિાન)

એક જ આશા 19 ઑગસટ, 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

અનોખી પૂજ 10 ફરેબ્ુઆરી, 1945 પ્રફુલ દરેસાઈ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

* નંદનિન 4 રરે, 1946 પ્રફુલ દરેસાઈ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું 1956 દારુ સાંગાણી ભારત નાટ્ય સરાજ

આરતીના દીિા 20 સપટરેમબર, 1956 પ્રફુલ દરેસાઈ ભારત નાટ્ય સરાજ  રુંબઈ

સરપ્મણ 4 જૂન, 1960 પંહડત રધુર શ્ી ભરત નાટ્ય રંહદર  રુંબઈ

જુિાનીનાં ઝરેર 1963 ચીરનલાલ વત્રિરેદી ગુજ ્મર રાટિ ્રીય કલા રંહદર  રુંબઈ

પીળું એટલું સોનું નથી 25 જનયુઆરી, 1964 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી સરસિતી કલા રંહદર

રૂવપયાની રારાયણ 4 રાચ્મ, 1965 દારુ સાંગાણી કરલ કલાકરેનદ્ર  રુંબઈ

સુિણ્મરૃગ 1965 અનુિાદ : ઈશ્વરલાલ 
એર. ભટ્

શ્ી ગણરેશ કલાકરેનદ્ર  રુંબઈ

જય જિાન 1965 અસગર ભાિનગરી શ્ી વિજય કલાકરેનદ્ર  રુંબઈ

લાખોરાં એક 27 ઑગસટ, 1966 અસગર ભાિનગરી ધ નયૂ વિકટોહરયા વથયરેટસ્મ

* સિયોગી સંગીતકાર : છનિાલાલ ઠાકુર, નાગરદાસ.

12 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

મિશેષ મિગત :

અભયાસ 6 ધોરણ સુધી. બાલયકાળથી જ ગળું સુરીલું િતું. એરના રારા પૂનરચંદ રાદન કંપનીરાં િતા. 
તરેઓ તરેરનરે તયાં લઈ ગયા. સંસથારાં સંગીતકારો તરીકરે રોતીબાબુ (રોતીલાલ) નાયક અનરે રાસતર નાગરદાસ 
નાયક િતા. રધુર અિાજ િોિાથી રોતીબાબુ પાસરે િારયોવનયર શીખયા. પંહડત નારાયણપ્રસાદ ‘બરેતાબ’નું નાટક 
‘રિાભારત’રાં બાળભૂવરકા કરી. શાસ્તીય સંગીત નાગરદાસ નાયક પાસરેથી અનરે તરેની વિશરેષ તાલીર ઉસતાદ 
ઝંડરેખાં પાસરેથી લીધી. આકરી સંગીતની તપશ્યા્મ પછી ગ્ારોફોન કંપનીએ છલૈાજીનાં ગીતોની રરેકડ્મ ઉતારી. 
એરની રધુર ગાયકીનરે લીધરે સંગીતની બરેઠકોરાંથી શરૂઆતરાં રહિનરે અંદાજ રે રૂ. 400થી 500 રળતા, પછી રૂ. 
700થી 800 રળતા િતા.

રાદન શરેઠરે ચલવચત્રોના સટહુડયોરાં રૂ. 75ના પગારથી રાખયા, પરંતુ દર સપ્તાિરે રાદન શરેઠ રૂ. 100 એરનરે 
આપતા િતા. સટહુડયોની રાવલકી બદલાતાં છલૈાજીનરે છૂટા થિું પડ્ું. રાંદગી આિી પડતાં રાદન શરેઠ સારિાર 
રાટરે રૂ. 500 ઘરેર આિીનરે આપી ગયા.
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રાદન કંપનીના બંનરે સંગીતકારો સંસથા છોડીનરે જતા રિરેિાથી સોરાબજી કરેરાિાલાએ છલૈાજીનરે બોલાવયા. 
‘પ્રરેર કા પૂજરી’ નાટકરાં િારયોવનયર િગાડ્ું અનરે પગાર રૂ. 200 નક્ી થયો.

‘રાિ બિાદુર’ વચત્રરાં સંગીત આપિા રાટરે રૂ. 500 પગારથી રાખયા. ‘પ્રરેર કી દરેિી’, ‘જિાંઆરા’, 
‘કશરકશ’, ‘રવશદા’, ‘વયંડકી દૂડી’ (પંજબી) જ રેિાં વચત્રોરાં સંગીત આપયું.

વસનરે-રંગરંચની રશિૂર અવભનરેત્રી સરસિતીદરેિી સાથરે લગ્નથી જોડાયા. રાવલકીની નાટ્યસંસથાઓ પણ કરી 
િતી. તરેરની પુત્રી ઉષા પણ કલાના ક્ષરેત્રરાં છરે. બારરેક જ રેટલાં નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· િીર અલારખા િલ્ુ

જવલર જરાનો 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

સોનરેરી જળ 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

રાજયનો લોભ 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

િાઘરેર રૂળુ રાણરેક 1932 કવિ ઉતિરચંદ દોશી શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

· િીર ઉસતાદ અલારખા આદિ

રવતચંદ્ર 1910 પ્રાણશંકર છગનલાલ વત્રિરેદી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાઠોડ દુગા્મદાસ 1922 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

આદશ્મ અવધકારી 1924 જગજીિન કાળીદાસ ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રુરલીધર 1940 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

નરવસંિ ભગત યાનરે 
સોરઠનો સંત

1941 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ 1945 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

· િીર ઉસતાદ હિીરજી ગીગાભાઈ

િીણાિરેલી 30 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રદનરંજરી 
(હિંદી)

1901 રુનશી રીરઝાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ 22 જનયુ., 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજય-કરળા 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સતી સીતા 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિતગીતા 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીભદ્રાયુ 25 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કબીરસાબ 8 ફરેબ્ુઆરી, 1912 ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંનયાસી 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુલીન નાવયકા 12 હડસરેમબર, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અવજતવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

� સતી સુલોચના 1914 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દરયંતી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અશોક 1916 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિિૂતી 1916 રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

 વસધિ સતયરેનદ્ર 1917 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

રુવકરણી સિયંિર 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અિલયાબાઈ 1918 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

સતી સવિતા 1918 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

િીર કરેસરી 1919 ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

રંગતરંગ 1919 ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

� દીિાન 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રિાદજી વશંદરે 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ આય્મ નાટક રંડળી

સૌરાટિ ્ર િીર 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ આય્મ નાટક રંડળી

� સતિાનો રદ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

� કીવત્મસથંભ 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

� રાલિવિજય 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરની િટ 21 ઑગસટ, 1930 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ
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અટકંી િીર 15 ઑકટોબર, 1930 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

રાજયલક્રી 25 હડસરેમબર, 1930 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

લાખો ફુલાણી 21 રાચ્મ, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

તારણિાર 9 જુલાઈ, 1931 લાલશંકર િરજીિન રિરેતા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

િીર ધિલ 21 ઑકટોબર, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

વસંિ સંતાન 1931 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક સરાજ

* કથા : ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી

¾ કથા : રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદીના ‘ગુલાબવસંિ’ પરથી

¾ સિયોગી સંગીતકાર : રારલાલ િલભ નાયક

� સિયોગી સંગીતકાર : વત્રકરલાલ લક્રીરાર નાયક

� સિયોગી સંગીતકાર : રૂળચંદ રારા, ભગિાનદાસ, અરૃતલાલ દિરે તથા કાસરભાઈ રીર

મિશેષ મિગત :

િતન : ભૃગુપુર (ચુડા પાસરે, સૌરાટિ ્ર). નાટકોરાં શાસ્તીય સંગીતનરે રિતિનું સથાન અપાિનાર ઉતિર કોહટના 
સંગીતકાર. તરેરણરે 37 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· િીર કાસિભાઈ નિુભાઈ (જ. 10 િાચ્જ 1906; અ. 28 ઑકટોબર 1969)

* િલભીપવત 16 રરે, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િસંતિીણા 6 ઑકટોબર, 1927 શયદા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* દરેશદીપક 29 હડસરેમબર, 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતિાનો રદ 6 સપટરેમબર, 1928 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* કીવત્મસથંભ ફરેબ્ુઆરી, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રાલિવિજય 12 નિરેમબર, 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ચરેતનયુગ 25 જૂન, 1930 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અંશાિતાર 12 ફરેબ્ુઆરી, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરભૂષણ 13 રરે, 1931 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાંભારરાજ 8 ઑકટોબર, 1932 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોરઠી વસંિ 2 ફરેબ્ુઆરી, 1932 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

� આય્મ અબળા 14 સપટરેમબર, 1933 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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રણસંગ્ાર 7 નિરેમબર, 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિવધના ખરેલ 10 ઑકટોબર, 1935 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

આતરવનણ્મય 29 ઑગસટ, 1936 હકશોરદાનજી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાચો સજ્જન 26 જનયુઆરી, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઊગતો ભાનુ 26 ઑગસટ, 1937 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િડીલોના િાંકરે 2 એવપ્રલ, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયપ્રભાત 30 રાચ્મ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજ રેતા 6 સપટરેમબર, 1939 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

દરેિી સંકરેત 12 સપટરેમબર, 1940 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંપવતિ રાટરે 1 ફરેબ્ુઆરી, 1941 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરરોહિની 21 જનયુઆરી, 1942 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારના રંગ 25 ફરેબ્ુઆરી, 1943 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંતાનોના િાંકરે 9 ઑકટોબર, 1943 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરય સાથરે 19 એવપ્રલ, 1945 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધન-રુવકત 14 ફરેબ્ુઆરી, 1946 જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

 સારરે પાર 12 જુલાઈ, 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી  શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગોપીનાથ 24 રાચ્મ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૈવનક 25 જનયુઆરી, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગભ્મશ્ીરંત 28 જુલાઈ, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુરરેખા 15 જનયુઆરી, 1949 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસારસાથી યાનરે 
લગ્નરંડપ

1950ઢ+ અંબાલાલ પંહડત
(રા. કાસરભાઈ રીર)

શ્ી વિજય નાટક સરાજ

¾ િાદવિિાદ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

¾ સિાશ્ય 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

¾ સરેિાભાિી 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

¾ જીિનદીપ 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

¾ સુિણ્મયુગ 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્િણકુરાર 21 ફરેબ્ુઆરી, 1957 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સંસકારલક્રી 27 રાચ્મ, 1958 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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 સુખના સાથી 31 જનયુઆરી, 1960 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકારો : હિંરત રીર, કરેશિલાલ રીર, આણંદજી પંડ્ા, અરૃતલાલ દિરે, લલુભાઈ 
શારળદાસ, નારણ ઉસતાદ, રૂળચંદ ‘રારા’, િરીરજી રીર, ભગિાનદાસ.

l સિયોગી સંગીતકાર : રોિન જૂવનયર.

 સિયોગી સંગીતકાર : િાજીભાઈ રીર.

વિશરેષ વિગત :

ખયાતનાર અવભનરેતા તથા હદગદશ્મક. લોકચાિના રરેળિી ગયરેલાં એરનાં ગીતોની રરેકડ્મ ઉતારિારાં આિી 
િતી. એરણરે બનાિરેલી નાટકનાં ગીતોની તરજો ખૂબ લોકવપ્રય નીિડી િતી. 41 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· િીર િહંિદ હાસિ (જ. 5 નિેમબર 1911, ગોંડલ, મજ. રાજકોટ)

કંુિરબાઈનું રારરેરંુ 1943 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી રાજકરલ કલા રંહદર

શરેઠ સગાળશા 1943 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી રાજકરલ કલા રંહદર

સંત કબીર 1943 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી રાજકરલ કલા રંહદર

રાણકદરેિી 1943 દારુ સાંગાણી શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

પવતના િાંકરે દારુ સાંગાણી શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

રિારથી કણ્મ દારુ સાંગાણી શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

સતી તોરલ દારુ સાંગાણી શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ

આજકાલની દુવનયા ડૉ. અરૃતલાલ કાટબારણા સંસકાર કલા િતુ્મળ

જીિનસંગ્ાર ડૉ. અરૃતલાલ કાટબારણા સંસકાર કલા િતુ્મળ

રિાતરા રૂળુદાસ ડૉ. અરૃતલાલ કાટબારણા સંસકાર કલા િતુ્મળ

મિશેષ મિગત :

જ્ાવતએ રીર િોિાથી ગાયન-િાદનની કલા િારસારાં જ પ્રાપ્ત થઈ િતી. વપતાની ભાગીદારીની શ્ી સોરઠ 
ભાગયોદય નાટક રંડળી િતી તયાંથી પ્રારંભ કયયો. નાટકોરાં ભૂવરકાઓ કયા્મ પછી આ સંસથારાં અંદાજ રે 1925થી 
અંદાજ રે 1936 સુધી િારયોવનયર-િાદક તરીકરે રહ્ા.

· િીર રમતલાલ

પ્રરેરરાગ્મ 24 ફરેબ્ુઆરી, 1972 રનિર આઈ. રીર (‘ઝખરી’) નટરાજ કલા રંડળ

અનુરાગ 1 એવપ્રલ, 1972 રનિર આઈ. રીર (‘ઝખરી’) નટરાજ કલા રંડળ

ઉવરયાના િારસ 10 જૂન, 1972 રનિર આઈ. રીર (‘ઝખરી’) નટરાજ કલા રંડળ
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િરેર, વિિાિ નરે પ્રીત 2 એવપ્રલ, 1975 રનિર આઈ. રીર (‘ઝખરી’) નટરાજ કલા રંડળ

· િીર હાજીભાઈ નિુભાઈ

* એક જ આશા 28 જૂન, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

* શ્ીરંતલીલા 6 સપટરેમબર, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

* હિંદ-રહિલા 13 નિરેમબર, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

* સાચો સુકાની 26 ફરેબ્ુઆરી, 1948 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

* િાદવિિાદ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિાશ્ય 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સરેિાભાિી 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* જીિનદીપ 28 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સુિણ્મયુગ 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સુખના સાથી 31 જનયુઆરી, 1960 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સનરેિરંહદર 18 જનયુઆરી, 1961 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાત ભિના સાથી 1963 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ

લક્રણરરેખા 1970 ભીખુભાઈ જોશી શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર

* સિયોગી સંગીતકાર : કાસરભાઈ નથુભાઈ રીર

મિશેષ મિગત :

શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં અનરેક િષયો સુધી િારયોવનયર-િાદક તરીકરે કાર કયુું. વયિસાયી રંગભૂવરની 
નાની નાટ્યસંસથાઓરાં સંગીત-વનદદેશન કયુું. ગ્ારોફોન કંપનીએ એરની રરેકડ્મ ઉતારી િતી. શરૂઆતરાં નાટકોરાં 
અવભનય આપયો, તયારબાદ િારયોવનયર-િાદક તરીકરે કારગીરી બજિી. 13 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· િીર રહંિતભાઈ કાળુભાઈ (`દ્રૌપદી’) (જ. અંદાજ ે1885  ગેરીતા અ. રડસેમબર 1947)

સબાબરે આલર (ઉદૂ્મ) 1920 રુનશી સફરૂદ્ીન સૈયદ (ભરૂચ) શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

સતિાનાં સાિસ 1921 કવિ ગૌરીશંકર વત્રભુિન ઉપાધયાય શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

બ્હ્મતનૈયા 1921 જયકૃષ્ણ નથુરાર (કવિ જનક) શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

િીર બબ્ુિાિન 1921 જયકૃષ્ણ નથુરાર (કવિ જનક) શ્ી દુવનયાદશ્મક નાટક સરાજ

રનોરરા 1 જનયુ., 1925 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મ નાટક રંડળી
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મિશેષ મિગત :

િતન ગરેહરતા, તા. વિજપુર, વજ. રિરેસાણા. એરનાં લોકવપ્રય નીિડરેલાં ગીતોની રરેકડ્મ ઉતારિારાં આિી િતી. 
સ્તી-ભૂવરકા ભજિનાર નારાંહકત નટ. ‘દ્રૌપદી’ના સ્તી-પાત્રરાં ખયાવત પામયા.

· િુનિીબાઈ (જ. 1902, બીજપુર મજલ્ો)

* વસનરેરાની સુંદરી 29 ઑકટોબર, 1938 બાબુભાઈ કલયાણજી ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* ખાવિંદનરે ખાતર 5 સપટરેમબર, 1939 ફીરોઝગર શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : અરરચંદ નારાયણ નાયક

‘ધ નયૂ બાલીિાલા ડ્રારૅહટક’નાં 12 નાટકોરાં સંગીત આપયું તરેરજ હદગદશ્મન કયુું.

મિશેષ મિગત :

ઉદૂ્મ, ગુજરાતી રંગરંચનાં નારાંહકત અવભનરેત્રી. શાસ્તીય સંગીતના ઊંડા અભયાસી. 1925રાં સારંગપુરના 
ખયાતનાર સંગીતકાર લતીફખાન પાસરે તથા 1927રાં રુરાદાબાદના અગ્ણી સંગીતકાર ખાદીરિુસરેન પાસરે 
શાસ્તીય સંગીતની તાલીર લીધી. વરયાં છજુ્જખાં તથા વરયાં નજીરખાં જ રેિા ભારતના નારાંહકત ગિૈયા પાસરે 7 િષ્મ 
સુધી સંગીત શીખયાં.

· િોહન જૂમન્યર

વિજયનાદ 1934 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી ભવકતવિજય નાટક સરાજ

� સળગતો સંસાર 18 સપટરેમબર, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� રાજયના રંગ 1936 જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� સુખી કરે દુ:ખી ? 29 રાચ્મ, 1937 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� પ્રિાસી 19 હડસરેમબર, 1937 કવિ જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� રાજ શાિજી 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� વિલાસપંથરે 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� સજ ્મનિાર 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ા આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� રૂહઢબંધન 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

� િડીલશાિી 1939 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સનરેિપૂજન 1 એવપ્રલ, 1940 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િંસાકુરારી 24 ઑકટોબર, 1940 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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ભાિના બી. એ. 1940 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

વનશાનબાજ 13 નિરેમબર, 1943 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

અંધારી ગલી 9 હડસરેમબર, 1943 કવિ જરન શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

નિી વજદંગી 27 જનયુઆરી, 1944 બાબુભાઈ ઓઝા શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

કીવત્મ-કળશ 23 રાચ્મ, 1944 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

િીરપસલી 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

વિિરેકાનંદ 18 ઑકટોબર, 1944 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

પવતના િાંકરે 30 હડસરેમબર, 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

ભિના ફરેરા 19 રરે, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

અનીવત કરે નીવત ? 19 જુલાઈ, 1945 અંબાલાલ પંહડત શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

દુવનયા સારરે 24 સપટરેમબર, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આપણં ઘર પૃથિી 31 ઑગસટ, 1946 િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સારરે પાર 12 જુલાઈ 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શંભુરરેળો 15 હડસરેમબર 1947 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાવિત્રી 10 એવપ્રલ, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિવિભૂવત 9 ઑકટોબર, 1948 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોનાનો સૂરજ 19 જનયુઆરી, 1950 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિરળજયોવત 3 ઑગસટ, 1950 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િૈભિના રોિ 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગુરુદવક્ષણા 23 ઑગસટ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાિાહરવધ 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

� ઉઘાડી આંખરે 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ીચરણરે 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોદય 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીર દાદા જશરાજ 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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રંગલરૂવત્મ 1955 રધુસૂદન આચાય્મ શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રખરે ભૂલતા 1955 કવિ જરન શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અવભનંદન 1959 રધુસૂદન આચાય્મ રાણી વથયરેટસ્મ

સિપનદ્રટિા 27 હડસરેમબર, 1962 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિદ્ાના િારસ 1962 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાયા નરે રરતા 1963 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૂરજની સાખરે 1964 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પરભિની પ્રીત 2 ઑકટોબર, 1965 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધ આંખનાં 
અજિાળાં

1965 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સમ્ાટ ચંદ્રગુપ્ત 1969 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સાગરનાં રોતી 1970 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સૌભાગયકંકણ 5 ઑગસટ, 1972 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સોિાગ વસંદૂર 1977 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રા-બાપ 1978 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

 અરરે તો પારરેિાં 
પ્રીતનાં

2 ઑગસટ, 1978 નાટ્યરૂપ : પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

� સિયોગી સંગીતકાર : ડાહ્ાભાઈ િરજીિનદાસ ભોજક

* સિયોગી સંગીતકાર : કાસરભાઈ નથુભાઈ રીર

� કથા : રવણલાલ ‘પાગલ’

¾ િાતા્મ : રવણલાલ ‘પાગલ’; નાટ્યરૂપ : પ્રાગજી ડોસા

મિશેષ મિગત :

રોિન જૂવનયર

ઉદૂ્મ રંગરંચ પર પ્રથર શરૂઆત અવભનયક્ષરેત્રરે. ગળું સુરીલું િોિાથી ગ્ારોફોન કંપનીરાં 

ગાિાની શરૂઆત કરી. પ્રથર પતનીના અિસાન પછી ખયાતનાર ગાવયકા અવભનરેત્રી 

રારપયારીબાઈ સાથરે લગ્નથી જોડાયા. નાટકનાં ગીતોની તરેરની બનાિરેલી સંગીતની 

તરજોનરે પુષ્કળ લોકચાિના સાંપડી િતી. ઉચચ કોહટના સંગીતકાર પણ િતા. 53 

નાટકોરાં સંગીત પણ આપયું.
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· રાિળ છગનલાલ મશિશંકર

0 કુસુર-કરળા રાચ્મ, 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 અરરસત્ર એવપ્રલ, 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* રાધા-કૃષ્ણ સપટરેમબર, 1905 ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* સોબતરે અસર ઉફદે 
જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

1907 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* તુકારાર નિરેમબર 1907 નથુરાર સુંદરજી શુકલ કવિ 
કરેશિલાલ શારજી બારોટ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રીરઝા શયદા (ઉદૂ્મ) 1908 રુનશી અરીરબરેગ રીરઝા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ભરત-ભદ્રા 1909 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

નરવસંિ રિરેતો (હિંદી) 1910 બાિા નૂરરિંરદ (બાંટિા) શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અલોપ રતન 1916 રારચંદ્ર અધિયુ્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

સૂય્મસરોજ 1918 છગનલાલ વશિશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

0 સિયોગી સંગીતકાર : નંદલાલ કંસારા (વશિોર)

* સિયોગી સંગીતકાર : રાજુ રીર

મિશેષ મિગત :

િતન : િાંકાનરેર (વજ. રાજકોટ). તરેરના વપતા વશિશંકર રારચંદ્ર રાિળની રાવલકીની શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક 
નાટક કંપની િતી. આ સંસથારાં નાટકોનું હદગદશ્મન કયુું તરેરજ રુખય પાત્રો ભજવયાં. 10 નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· વ્યાસ અમિનાશ (જ. 1912; અ. 1984)

લિકુશ યાનરે સીતાતયાગ 10 ઑગસટ, 1944 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’, 
અંબાલાલ પંહડત

શ્ી લક્રીકાંત નાટ્ય સરાજ

* નયાયના પંથરે 14 નિરેમબર, 1963 ચીરનલાલ વત્રિરેદી અવભનયભારતી (રુંબઈ)

* રારી િરેણીરાં ચાર  
ચાર ફૂલ

22 એવપ્રલ, 1965 િસંત િાથીરાર નાયક પ્રકાશ વથયરેટસ્મ (રુંબઈ)

* ધરતીનો છરેડો ઘર 1970 પ્રાગજી જ. ડોસા નિરતન (રુંબઈ)

* અિા્મચીન રંગભૂવરની નાટ્યસંસથાઓ.

અવિનાશ વયાસ

મિશેષ મિગત :

જ્ાવતએ નાગર. બાલયકાળથી જ ગાિાનો અનરે હક્રકરેટનો અનોખો લગાિ. એરના ગીતની પ્રથર રરેકડ્મ 
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1940રાં ઉતારિારાં આિી િતી. આકાશિાણી પરથી એરનાં ગીતો પ્રસાહરત થયાં િતાં. ભારતીય વિદ્ાભિનના 
સંગીત-વિભાગના અધયક્ષ તથા અિરેતન રંગભૂવરના અવભનરેતા પણ િતા; ‘બળતો દિ’, ‘જિલંત જિાળા’, ‘શંહકત 
હૃદય’, ‘ગુજ ્મરરેશ્વર’ િગરેરરે  નાટકોરાં અવભનય કયયો.

અવિનાશ વયાસ  ઇવનડયન નૅશનલ વથયરેટર અનરે યોગરેનદ્ર દરેસાઈના સિકારથી ગુજરાતી રંગરંચ પર 
લોકવપ્રય સજ ્મનો આપયાં. 4 ઉપરાંત દસકાથી શબદ અનરે સૂરના સરળ, સુગર અનરે 
લોકભોગય સરનિય િડરે અનરેક સુરધુર ગીતોની રચના કરી. ગુજરાતના ગારડરે 
ગારડરે તરેરનાં લોકભોગય ગીતો પિોંચી ગયાં િતાં. તરેરણરે અપાર લોકચાિના રરેળિી 
િતી. તરેરણરે અંદાજ રે 12,000 જ રેટલાં ગીતોની બંહદશો રચી િતી. તરેરણરે જ ગરબાનરે 
ગુજરાતરાં બરેિદ લોકવપ્રય બનાવયો.

અંદાજ રે 250 ચલવચત્રોરાં સંગીત આપયું. એરાં લગભગ 175 ચલવચત્રો 
ગુજરાતી છરે. એરનાં કાવયો, ગીતો તથા ગરબાના 10 જ રેટલા સંગ્િો પ્રકાવશત થયા 
છરે. તરેરના સંગીતથી રઢરેલી ‘જ રેસલ-તોરલ’, ‘આમ્પાલી’, ‘રાસદુલારી’, ‘નરસૈંયો’, 
‘રીરાં’ િગરેરરે  નૃતયનાહટકાઓ રુંબઈના રંગરંચ પર રજૂ થઈ અનરે સફળતા પારી. 

ઇટાલી અનરે જર્મની જ રેિા દરેશોરાં પણ એરના સંગીત-કાય્મક્રરો યોજયા િતા. આશા ભોંસલરેનરે રંગરંચ પર પ્રથર 
રજૂ કરિાનું રાન એરનરે ફાળરે જય છરે. લતા રંગરેશકર એરનાં ગુરુબિરેન િતાં.

‘ગુણસુંદરી’ અનરે ‘રંગળફરેરા’ વચત્રરાં એરનાં ગીતોનરે અપાર સફળતા સાંપડી િતી. આ ગીતોની િજરો 
રરેકડ્મનું િરેચાણ થયંુ િતું. એચ. એર. િી. કંપનીએ કદર રૂપરે તરેરનરે 10 તોલા સોનાનો ચંદ્રક અનરે રૂ. 3,500 રોકડા 
આપયા િતા. રણવજત રૂિીટોન તરફથી ઑવસટન રોટર પણ તરેરનરે ભરેટ આપિારાં આિી િતી.

1970રાં ભારત સરકારરે  તરેરનરે પમિશ્ીનો ઇલકાબ આપયો િતો. એરનાં પતની સુલોચના વયાસ અનરે પુત્ર 
ગૌરાંગ વયાસ પણ સંગીતકાર તરીકરે નારના પામયાં છરે.

ગુજરાતી ચલવચત્રોરાં સફળ સંગીતકાર અનરે ગીતકાર તરીકરે અવિનાશ વયાસનું સથાન યશસિી નીિડ્ું છરે.

· વ્યાસ ડાહ્ાલાલ કેશિલાલ

અધૂરી િઠ 1943 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

આજની કનયા 1950 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ અશોક ભારત વથયરેટસ્મ

ટ્રસટી જનયુઆરી, 1955 લાલભાઈ ભટ્ વિદ્ુત નાટક સરાજ (રુંબઈ)

નયાય કરે અનયાય ? 14 હડસરેમબર, 1963 રોહિનટન રિરેતા શ્ી લક્રીવિજય નાટક સરાજ (રુંબઈ)
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સંગીતકારો – 2

· ઉસતાદ નંદલાલ કંસારા

* અરર સત્ર એવપ્રલ, 1903 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* રાધાકૃષ્ણ સપટરેમબર, 1905 ઉવરયાશંકર રાિળ 
રયાશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· ઉસતાદ મિષણુરાિ ક્પાશંકર

કુસર-કરળા 
િતન : ખંભાત

રાચ્મ, 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

· ઓઝા કેશિલાલ

દરેિી દરેિયાની 1899 રૂળજી આશારાર ઓઝા, 
કવિ દુલ્મભજી ધ્ુિ

રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

* રાજતરંગ 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : નર્મદાશંકર પાંચોહટયા

· કાપરડ્યા િૂળરાજ

રખરે ભૂલતા 1938 કવિ જરન શ્ી કરળાકાનત નાટક સરાજ

એક િતો સસરો – ડૉ. નગીનદાસ સંપટ રંજુલ નાટ્યમ્

· ચૌહાણ કે.

રરત નરે રરતા 1 ઑકટોબર, 1968 ચીરનલાલ રારિાડી સંસકાર કલા રંહદર  રુંબઈ

સરજણના સથિારરે 1968 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા સરોજ નાટ્ય વથયરેટસ્મ  રુંબઈ

· છગનલાલ ‘સાહ્બા’

ઈશ્વર આરારરાં છરે 1969 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી રોરબી નાટક સરાજ

પાનરેતરનો રંગ 1969 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી રોરબી નાટક સરાજ

· ઠક્કર અમિત

સરય િતદે સાિધાન 1889 સંજય િરા્મ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ
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· ઠાકર ભાનુ

સતયિાદી િહરશ્ંદ્ર 9 ઑકટોબર, 1967 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક રંગલોક  રુંબઈ

· ઠાકુર હરરભાઈ

લક્રીપૂજન 29 રરે, 1966 રરણકાનત કવિ લક્રી વથયરેટસ્મ – રુંબઈ

ચૂંદડી 1967 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા એર. જ રે. એર. પ્રૉડકશન – રુંબઈ

· ત્રિાડી લિજી િ્યાશંકર (`સુરદાસ’)

યોગકનયા 1912 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

· મત્રિેદી રમતશંકર કામળદાસ

દ્રૌપદી દાસતિ 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

ગૌરી ગુપ્તી 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

· ના્યક અિિાલાલ બી.

સંસારનું સિગ્મ 22 એવપ્રલ, 1981 રનિર આઈ. રીર (‘ઝખરી’) 
(વજ. સાબરકાંઠા)

શ્ી રિાલક્રી નાટક સરાજ

· ના્યક અંબાલાલ મત્રભોિન

* કોની રિતિા 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કીવત્મવિજય 1934 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સરરપ્રભા 1938 ગજ રેનદ્રશંકર લાલશંકર પંડ્ા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : અરરચંદ નારાયણ નાયક

· ના્યક ગોમિંદરાિ િોતીરાિ

રનિર રરેના
િતન : લાકરોડા.

1912 દુલ્મભરાર જટાશંકર રાિળ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

· ના્યક જોઈતારાિ

આબરૂદાર 1941 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી ભારત નાટક કંપની  (વજ. સાબરકાંઠા)

· ના્યક ડંુગરદાસ છબીલદાસ

* પુષ્પિાર યાનરે ડકંાવનશાન 30 હડસરેમબર, 1933 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી કાનત નાટક સરાજ
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 ગાડાનો બરેલ 19 ઑકટોબર, 1946 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : બાપુલાલ

 સિયોગી સંગીતકાર : ગોરધન રારિાડી, િસંત નાયક.

· ના્યક બાબુલાલ છબીલદાસ

કંકુનો રંગ કાળો 1986 સંજય િરા્મ ‘અંગાર’ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ (ઉરતા)

વપયુ ગયો પરદરેશ 1987 સંજય િરા્મ ‘અંગાર’ શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ (ઉરતા)

· ના્યક િમણલાલ

રૂડીનું વયાજ – િસંત િાથીરાર નાયક શ્ી વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ)

· ના્યક શંકરલાલ નિુરાિ (`કાનકટ્ટા’)

વિશ્વધર્મ 1945 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

· ના્યક સોિનાિ (‘પટપટ’)

* વસરોિી તલિાર 28 રરે, 1938 – શ્ી દરેશી નાટક સરાજ શાખા

* સિયોગી સંગીતકાર : શંકરલાલ

· ના્યક હરરલાલ (‘સીતા’)

રા’નિઘણ 5 જુલાઈ 1947 િરેરુભાઈ ભટ્ પ્રભાત કલારંડળ

· પારધી કેતુિન

રાનિતાના રાંડિરે 1963 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા ગુજ ્મર રાટિ ્રીય કલારંહદર

· પાંચોરટ્યા ગણપત

રોંઘાં વરલન 21 રરે, 1959 રધુસૂદન આચાય્મ શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

રોંઘરેરો રુરવતયો 1960 દારુ સાંગાણી શ્ી પંચશીલ કલારંહદર

· પાંચોરટ્યા નિ્જદાશંકર નારા્યણ

* ઉરાદરેિડી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

 રાજતરંગ 1902 રૂળજી આશારાર ઓઝા રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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* સિયોગી સંગીતકાર : પુરુષોતિર

 સિયોગી સંગીતકાર : કરેશિલાલ ઓઝા

· પુરુષોત્િ

* ઉરાદરેિડી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : પાંચોહટયા નર્મદાશંકર નારાયણ.

સંગીતાચાય્મ પંહડત આહદતયરારના વશષ્ય.

· પ્રભાશંકર જીતારાિ

* સૌભાગયનો વસંિ 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : રવણલાલ કસતુર

· બળદેિ િાસતર

પ્રરેર કરે રોિ 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

િારસદાર 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

· બારોટ કેશિલાલ શાિજી

નટી નટિર
િતન : જરનગર

1908 નથુરાર સુંદરજી શુકલ પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

· ભટ્ટ મિજ્યશંકર કામળદાસ

નિલકુસુર 1910 વિજયશંકર કાળીદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· ભાિસાર નાિાલાલ નાનચંદ

કંસિધ 1909 િહરશંકર રાધિજી ભટ્ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

· ભોજક ચીિનલાલ િગનલાલ (`ચકુડો’)

* સૂરજની સાખરે 4 જનયુઆરી, 1947 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : ડાહ્ાલાલ િરજીિન ભોજક

· ભોજક લલ્ુભાઈ કે.

* 1944 17 રરે, 1944 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ ઓરકાર નાટક સરાજ

* સિયોગી સંગીતકાર : પી. રધુકર
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· ભોજક િાડીલાલ

કયાં સુધી ? 1932 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી રિાિીર નાટક રંડળી

અનાથનાં આંસુ 1932 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી રિાિીર નાટક રંડળી

· િમણલાલ કસતુર

* સૌભાગયનો વસંિ 25 એવપ્રલ, 1925 બાપુલાલ બી. નાયક શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : પ્રભાશંકર જીતારાર

· િહેશ-નરેશ

એનરે કોઈએ ન ઓળખયો 29 જનયુઆરી, 1976 રધુસૂદન આચાય્મ ઉષા વથયરેટસ્મ  રુંબઈ

· િારિાડી અિરકુિાર િતુજી

અધૂરાં અરરાન 1967 ચીરનલાલ રારિાડી શ્ી આય્મનીવત નાટક સરાજ

ભણરેલો ખૂની 13 ફરેબ્ુઆરી, 1971 િરેરુભાઈ ભટ્ શ્ી વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ)

· િારિાડી દુલ્જભરાિ

કર્મસંજોગ 23 જનયુઆરી, 1932 રુગટલાલ ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· િારિાડી િૂકનાજી

* કોની રિતિા ? 1934 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : અરરચંદ નારાયણ નાયક.

· િાસતર કરીિ

િિુ રાથાની રળી 1975 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર (ભાિનગર)

· િાસતર કાદર

સરરશવકત 1933 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ રરેજ રેવસટક ઑપરેરા િાઉસ

· િાસતર બી. કે.

અબળાનાં આંસુ યાનરે  
જય ઝીંઝકાિાળી

1960 કવિ હકશોર િરેદ શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ
(રાવલક : રાણી ઇનદુરતી)

મિશેષ મિગત :
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શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્રનાં ‘િરેરના ડખં’, ‘િરનરે ગરરે તરે િિુ’, ‘બળાતકાર’ િગરેરરે  નાટકોરાં સંગીત આપયું.

· મિસ્તી હસિુખ

વિનાશપંથરે 1960 એચ. જી. ગોિાણી શ્ી વિજય નાટક સરાજ  રુંબઈ

· િીર અબદુલ કાળુ (`ભગત’)

રસના રાસ 1934 કવિ જરન શ્ી સૌરાટિ ્ર નાટ્યકલા સરાજ

· િીર કનુજી િોદુજી

સાત ભિના સાથી યાનરે 
સદરેિંત સાિળીંગા

10 નિરેમબર, 1960 કવિ કાંવતલાલ રિરેતા શ્ી અવશ્વન નાટક કંપની

· િીર કાસિભાઈ સુલેિાન

રા-બાપ 2 ઑકટોબર, 1970 રનિર આઈ. રીર (‘ઝખરી’) રોિન કલા રંડળ

· િીર લલ્ુભાઈ ઇસિાઇલ

* રાજવધરાજ 17 હડસરેમબર, 1938 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કલંહકત કોણ ? 11 રાચ્મ, 1939 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કત્મવયપંથરે 26 જુલાઈ, 1939 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : અરરચંદ નારાયણ નાયક

· િૂલાણી િૂળશંકર હરરનંદ

* એક જ ભૂલ 1920 રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

* સિયોગી સંગીતકાર : રવતલાલ નાયક (િડનગર)

· રાજપરા મિનુભાઈ

િસરાં િરેણ િિુનાં 1987 ભીખુભાઈ જોષી શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

· રાજમપ્ર્ય રાજકુિાર

તોય અરરે નાટહકયા 10 જુલાઈ 1961 અનંત આચાય્મ શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

· રાિળ શામન્તલાલ કુબેરદાસ

બોલતા િંસ (હિંદી) 1928 રુનશી રોહિયુદ્ીન નાઝાં શ્ી સરોજ નાટક સરાજ
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સર િસંતકુરાર 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સરોજ નાટક સરાજ

· વ્યાસ મનભ્જ્યશંકર િંછારાિ

* સરદારબા 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિયોગી સંગીતકાર : નર્મદાશંકર નારાયણ પાંચોહટયા.

· શંકરરાિ હાિમોમન્યિ-િાદક

યોગરાયા ઑગસટ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

ચંદ્રગુપ્ત 31 હડસરેમબર, 1916 રિારાણીશંકર અંબાશંકર શરા્મ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

આતરબળ રરે, 1917 પ્રો. દરેિદતિ તારકસ શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· સદાઅતખાન અશરિખાન

સંસકારરૂવત્મ 1962 કવિ હકશોર િરેદ ગુજરાત કલા રંહદર (રાવલક : રાસતર અશરફખાન)

ભવય ભાિના 1962 રધુસૂદન આચાય્મ ગુજરાત કલા રંહદર (રાવલક : રાસતર અશરફખાન)

રા. અશરફખાન(રુંજ)ના પુત્ર

· હરરભાઈ જાિનગરિાળા

બુધિદરેિ 15 ઑગસટ, 1914 રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી
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હાિમોમન્યિ અને તબલાં-િાદકો

નાિ સિ્ય નાટ્યસંસિા

અબદુલા ઉસતાદ (તબલાં-િાદક) 1915 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

અરથાલાલ ઉસતાદ

અરૃતલાલ ચરેલારાર (િીસનગર; તબલાં-િાદક) 1941 શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

ઇશાકભાઈ (તબલાં-િાદક) 1910 શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

ઈશ્વરલાલ 1914 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

ઉસતાદ સુલતાન ગાંધિ્મ 1912 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

કાસરભાઈ એચ. િી. એરિાળા (તબલાં-િાદક) 1943–1944 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

કરેશિલાલ ગંગારાર 1922 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ગઢિી પ્રભુદાન કાળુદાન રોરબી

ગાંધિ્મ કાંવતલાલ 1912 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

ગોપાળ રાયચંદ (લાખિડ) 1909 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

ગોિધ્મનદાસ (તબલાં-િાદક) 1919 રૉયલ નાટક રંડળી

ચંદુભાઈ – –

ચીનિુરીયાં (તબલાં-િાદક) 1914 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

છગનલાલ િરેડાિ નાની બસર-રોરબી –

જલબાિા – શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

જોશી લાલજી વશિશંકર બાલંભા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ડાહ્ાલાલ જીડાસણ

ડોસાભાઈ ઉસતાદ કટોસણ રોડ

ડોસુજી ખીરજી (બાલીસણા; તબલાં-િાદક) 1896 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

ત્રિાડી શંકરલાલ ત્રંબકલાલ 1915 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

વત્રભુિનદાસ બ્ાહ્મણ િાંકાનરેર

જ રેશંકર (તબલાં-િાદક) 1914 શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ

વત્રિરેદી િીરરેન શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજ 
શ્ી આય્મ નાટક સરાજ
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દરેિરાર ઉસતાદ - -

ધૂળજી ચતુર શ્ી પ્રિીણ નટકલા રંડળ

નથુરાર ઉસતાદ 1945 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

નાનાલાલ શ્ી અરુણોદય નાટક સરાજ

નાયક અરરચંદ નારાયણ 1922 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

નાયક ઉરરેદરાર દલસુખરાર પાંચોટ શ્ી કલોલ ગુજરાતી નાટક કંપની

નાયક કનૈયાલાલ રગનલાલ 1956 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નાયક કાળીદાસ ઉસતાદ કુણઘરેર

નાયક કરેશિલાલ નરભરેરાર 1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

નાયક ગણપતલાલ શોભારાર

નાયક ચીરનલાલ 1949 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નાયક ચુનીલાલ નરભરેરાર જગુદણ શ્ી પ્રભાકર નાટક સરાજ

નાયક છબીલદાસ રગનલાલ પાંચોટ શ્ી િાંકાનરેર આય્મહિતિધ્મક નાટક 
કંપની

નાયક જુગલદાસ ઉસતાદ (તબલાં-િાદક) 1914–1918

1922

1928–1929

શ્ી સૂરવિજય નાટક સરાજ

શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

નાયક જુગલ પરસોતિર 1941 શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

નાયક જ રેઠાલાલ શંકરલાલ (ભદ્રરેસર; તબલાં-િાદક) 1924 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નાયક જોઈતારાર કુણઘરેર

નાયક ડુગંરદાસ છબીલદાસ 1922

1932

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નાયક વત્રકરલાલ લક્રીરાર 1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

નાયક દયાશંકર ગુલાબદાસ િીરપુર ભારત નાટક કંપની (વજ. સાબરકાંઠા)

નાયક દયાશંકર રૂળચંદ જદર

નાયક ધૂળાભાઈ કડી શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજ

નાયક નટિરલાલ રોતીરાર ભદ્રરેસર

નાયક નાગરદાસ વત્રભુિનદાસ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

નાયક નાગરદાસ રાધિલાલ જદર શ્ી રનિર નટકલા રંડળ
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શ્ી રિાલક્રી નાટક સરાજ

શ્ી હક્રષ્ના નાટક સરાજ

નાયક નારણદાસ રનસુખરાર ઉસતાદ 1919
1924

રૉયલ નાટક રંડળી
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નાયક પીતાંબર ઉસતાદ કુણઘરેર

નાયક પ્રહ્ાદ રવતલાલ ઉરતા શ્ી નિરંગ કલા રંહદર

નાયક પ્રાણસુખ સૂરજરાર શ્ી જયહિંદ કલા રંહદર

નાયક બળદરેિ રોતીરાર (જદર) 1951 શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ
ભારત નાટક કંપની (સાબરકાંઠા)
શ્ી રનિર નટકલા રંડળ
શ્ી હક્રષ્ના નાટક સરાજ
શ્ી અવશ્વન નાટક કંપની

નાયક બાબુલાલ છબીલદાસ ઉરતા શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ

નાયક રોિનલાલ જ રેચંદભાઈ (તબલાં-િાદક) 1932 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નાયક રવિશંકર બાપુજી કડી શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજ

નાયક લલુભાઈ આશારાર 1912 પિરેલાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નાયક લીલાધર ઉસતાદ િસઈ ડાભલા

નાયક વ્રજલાલ બાપુલાલ (તબલાં-િાદક) પાટણ શ્ી બળિંત પ્રકાશ નાટક સરાજ

નાયક શંકર લીલાધર 1932 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નાયક સૂરજરાર ઉગરચંદ (તબલાં-િાદક) (લાડોલ) 1909

1914

1916

શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

શ્ી સૂરવિજય નાટક કંપની

શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

નાયક સરેિંતીલાલ ઉરતા

નાયક િરગોિન ભાઈચંદ ઉરતા વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ)

પંડ્ા શારળજી ભગિાન 1932 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પારસરેકર - શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પાંચોહટયા કાંવતલાલ જયહિંદ કલા રંહદર

પાંચોહટયા ગણપતરાર 1945 શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

પાંચોહટયા દયાશંકર છબીલદાસ ઉસતાદ 1921–1940
1941

શ્ી ભૈરિ વિજય નાટક કંપની
વિજય નાટક કંપની
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પ્રાગજી ખિાસ રોરબી

બળદરેિ પુંજીરાર (ઊંઝા) (તબલાં-િાદક) 1922 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

બાબુ પી. પી. જ રેતપુર

બાબુભાઈ ચત્રભૂજ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બાિાજી રવણલાલ ખીજહડયા જકંશન શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળી

ભટ્ પ્રાણશંકર રોિનલાલ તરગડી (રોરબી)

ભટ્ બાબુભાઈ રોરબી શ્ી પુવનત પ્રકાશ કલા રંડળ
શ્ી પ્રિીણ નટકલા રંડળ
શ્ી રનિર નટકલા રંડળ
શ્ી રોરબી નાટક સરાજ

ભરતલાલ પૂનરચંદ 1916
1925

શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભોગીલાલ 1932 ગુજરાત કલારંહદર (જરન)

ભોજક જયશંકર 1916 શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

ભોજક જ રેશંકર 1914
1922

શ્ી સરસિતી નાટક સરાજ
શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ભોજક બાપુલાલ પુંજીરાર 1899–1904 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

1906–1909 શ્ી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

ભોજક રગનલાલ વત્રભોિન (લાડોલ) 1909 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ
શ્ી સૂરવિજય નાટક કંપની

ભોજક રિાસુખરાર (તબલાં-િાદક) 1928–1929 શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

ભોજક વત્રભોિનદાસ 1942 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

ભોજક રાધિલાલ જુગલદાસ 1928–1929 શ્ી વિશ્વરંગ નાટક સરાજ

ભોજક શાંવતલાલ ઇચછારાર રાધનપુર શ્ી સંસાર સુબોધ નાટક કંપની
શ્ી રિાિીર નાટક રંડળી
શ્ી કરલ કલા કંપની
વિજય નાટક કંપની

રવણલાલ (તબલાં-િાદક) 1919 રૉયલ નાટક રંડળી

રિંરદભાઈ ટુબંા -

રિંરદભાઈ બાબરાિાળા - શ્ી અરુણોદય નાટક સરાજ

રિરેતા છગનલાલ રરેિાશંકર 1931 શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
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રાધિલાલ જદર -

રારિાડી કાશીરાર - શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ

રારિાડી કાળુ - -

રારિાડી ગોરધનદાસ રાજુજી (તબલાં-િાદક) 1950 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રારિાડી ફતુજી ઉસતાદ જોધપુર શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

રારિાડી રોિનલાલ બદરીવસંગ - શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાસતર કરશનજી - શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળી

રાસતર કરીર અબુ રાજકોટ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રાસતર ચત્રભૂજ રાજપર  રોરબી રોરબી આય્મસુબોધ નાટક રંડળી

રાસતર ફઝલભાઈ - શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળી

રાસતર બી. કરે. - શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ
શ્ી કીવત્મ કલાકરેનદ્ર

રાસતર રરવણક રાજકોટ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રીર અબદુલ (‘ભગત’) રાજકોટ કલા પવથક

રીર અલારખા રોરબી

રીર ઇબ્ાિીર રિરેરતુલા રોરબી

રીર ઓસરાણ િાસરભાઈ ગોંડલ શ્ી તરુણ હિંદ નાટક સરાજ
શ્ી રનિર નાટક સરાજ

રીર કરીર ભેંસાણ - સૌરાટિ ્ર પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રીર કાદરભાઈ ભંકોડા

રીર કાસર સુલરેરાન કટોસણ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
શ્ી હદવગિજય કલા રંડળ
શ્ી સતયવિજય નાટક સરાજ

રીર કાળુભાઈ રોયદ

રીર ગુલાર રિરેરતુલા રોરબી સલારત વથયરેહટ્રકલ કંપની

રીર જરાલ નૂરરિંરદ રોરબી

રીર નાનાભાઈ ભંકોડા

રીર બચુભાઈ લલુભાઈ શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

રીર કરેશિ જીિાભાઈ શ્ીદરેશી નાટક સરાજ
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રીર બાલાભાઈ (‘રજનૂ’) કહડયાદરા શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

રીર ભીખાભાઈ કટોસણ

રીર ભીખાભાઈ નંદાસણ

રીર રિંરદ રિરેરતુલા રોરબી

રીર રિંરદ િુસરેન રાજકોટ વિજય નાટક કંપની (પાંચોટ)

રીર રુકરેશ તલોદ

રીર રુબારક કટોસણ રોડ શ્ી બળિંતપ્રકાશ નાટક સરાજ

રીર યુસુફભાઈ કાસરભાઈ કટોસણ

રીર રવતલાલ દલસાણા

રીર રસુલ ગગુજી 1940 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

1951 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રીર રિરેરતુલા ઓસરાણ રોરબી

રીર રાજુ (તબલાં-િાદક) 1907 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

રીર િાજી ભેંસાણ - સૌરાટિ ્ર પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રીર િાસર રલુ 1919–1920 રૉયલ નાટક રંડળી

1925–1930 સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

રીર હિંરતભાઈ ભીખાભાઈ કડોલી કૈલાસ રંગભૂવર

રરેઘજી ઉસતાદ 1925 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોિનલાલ તરગડી (રોરબી)

રાજગોર િલભરાર કલયાણજી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની

રાજપરા વિનુભાઈ જૂનાગઢ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

રાવણયા શંકરલાલ પ્રભુદાસ

રૂડચંદ બગલી ઉસતાદ શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રાિળ દુલ્મભરાર

રરેિાશંકર ઉસતાદ (તબલાં-િાદક) 1919
1931
1941
1950

રૉયલ નાટક રંડળી
શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ
શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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રરેિાશંકર ઉસતાદ (કટાહરયા, વજ. કચછ) શ્ી ધોળા સુબોધ નાટક રંડળી

િનરાિનદાસ 1910 શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

િાલજી પૂંજ ઉસતાદ રોરબી શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

િસનજી લોિાણા (પોરબંદર; તબલાં-િાદક) 1909 શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક સરાજ

િીરચંદ (તબલાં-િાદક)
વયાસ ભૂરાલાલ

1915 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની
શ્ી શવકતપ્રભાિ નાટક સરાજ

શરા્મ ડી. સી. શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

શાંવતલાલ 1912 શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

વશિલાલ કાનજી (તબલાં-િાદક) 1899 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

વશિસિરૂપ (તબલાં-િાદક) 1918 શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

િહરભાઈ િડનગર

સામજદંાઓ

નાિ િામજતં્રનું નાિ સાલ નાટ્યસંસિા

ઇશાક રોિંરદ શિરેનાઈ શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

કુરઠરેકર આતરારાર જગનિાથ સારંગી 1943 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

જરાલભાઈ રિીરબક્ષ ફીડલ 1943 શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

નંદરારજી વગતાર શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

નાયક વશિલાલ િરેરચંદ સારંગી 1899 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પૂનર ઢોલક શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ફરારજી રાસતર ફીડલ 1924 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બચુ ઢોલક શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

ભોલો કોટિાલ ઢોલક શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

રીઠભુાઈ બૅનડિાળા ફીડલ 1910 શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

રોરારજી ફીડલ 1945 શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

રોિન બંસી શ્ી લક્રીકાનત નાટક સરાજ

રોંઘીલાલ ઢોલક શ્ી રનિર નટકલા રંડળ

શરા્મ િહરલાલ રોિનલાલ ફીડલ 1934 શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ
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નાિ િામજતં્રનું નાિ

અબદુલ ઉંરર કલૅહરયોનરેટ

આચાય્મ રૂળશંકર ફીડલ

ઇનાયત િુસરેન કલૅહરયોનરેટ

જોશી શાંવતલાલ િજ રેશંકર િાયોવલન

તીલા એિરદ કલૅહરયોનરેટ

નાયક નાગરદાસ રાધિલાલ િાયોવલન

નૂરરિંરદ કલૅહરયોનરેટ

રારિાડી ભિરલાલ િાયોવલન

રોરારજી લાલદાસ િાયોવલન

શરેખ રિંરદ કલૅહરયોનરેટ

િુસરેન બાપુ કલૅહરયોનરેટ

ન્ત્યમનદદેશકો

નાયક ઈશ્વરભાઈ લલુભાઈ ‘કાટ’ - -

નાયક ગોવિંદભાઈ રાયચંદ લાખિડ શ્ી સૂરવિજય નાટક કંપની

નાયક નાનાલાલ અરથાલાલ ઊંઝા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

નાયક ભોગીલાલ - -

નાયક રિાસુખભાઈ - શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

નાયક િહરલાલ જગુદણ -

રાળી જગજીિન રૉયલ નાટક રંડળી -

ન્ત્યમનદદેમશકા
(કુ.) દીનાઝ દારાં    રુંબઈ 1971 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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7

સમનિિેશકારો – 1

નાટક પ્રિિ રજૂઆત નાટ્યલેખક ભજિનાર નાટ્યસંસિા

· ઈરાની રદનશા પેન્ટર

િસંતપ્રભા 17 હડસરેમબર, 1910 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

પ્રતાપલક્રી 31 જનયુઆરી, 1914 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

સંગતનાં ફળ 28 ફરેબ્ુઆરી, 1915 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

ગણરેશજનર (હિંદી) 16 ઑગસટ, 1928 પંહડત નારાયણપ્રસાદ 
‘બરેતાબ’

ઑલફ્રેડ નાટક કંપની

કુરારી હકનિરી અથા્મત્ હડસરેમબર, 1928 પંહડત નારાયણપ્રસાદ 
‘બરેતાબ’

ઑલફ્રેડ નાટક કંપની

રધર ઇવનડયા (હિંદી)

· ગઢિી મજજાભાઈ પિાભાઈ

જવલર જરાનો 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

સોનરેરી જળ 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી
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રાજયનો લોભ 1930 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

િાધરેર રૂળુ રાણરેક 1932 કવિ ઉતિરચંદ દોશી
(‘કવિ રિાજન’)

શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

દીિાન અરરજી 1932 કવિ ઉતિરચંદ દોશી
(‘કવિ રિાજન’)

શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

રુઝફરશા 1933 કવિ ઉતિરચંદ દોશી
(‘કવિ રિાજન’)

શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

ભાકંુભાજી 1934 કવિ ઉતિરચંદ દોશી
(‘કવિ રિાજન’)

શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

કાદુ રકરાણી 1935 કવિ ઉતિરચંદ દોશી
(‘કવિ રિાજન’)

શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

પલટાતું ભાગય 1935 રસત િજીર શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક રંડળી

િાલો નારરેરી 1945 કવિ ઉતિરચંદ રંગળજી

દોશી (‘કવિ રિાજન’)

શ્ી લક્રી નાટક સરાજ

મિશેષ મિગત :

શ્ી રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની શ્ી પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપની  તથા નંદલાલ નકુભાઈ શાિની 
શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજનાં નાટકોરાં સવનિિરેશ વિભાગરાં પણ કાર કયુું.

િરેરતભયાું દૃશયો ખૂબ જ કુશળતાપૂિ્મક તૈયાર કરી શકતા.

· ગાડ્જ કાિસજી નસરિાનજી પેન્ટર

# ભદ્રાયુ 25 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ શ્ી સોરઠ ભાગયોદય નાટક 
રંડળી

# જવલર ટવુલયા 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્
(કવિ કાનત)

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# કબીર સાબ 8 ફરેબ્ુઆરી, 1912 ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સંનયાસી 6 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# કુલીન નાવયકા 12 હડસરેમબર, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# અવજતવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સતી દરયંતી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# અશોક 1916 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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# દરેિી દરેિિૂતી 1916 િૈદ્ રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* દરેશભવકત 18 રરે, 1921 િૈદ્ રોિનલાલ ભાઈશંકર ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રીનળ-રુંજલ 31 ઑગસટ, 1922 નિાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

@ દીિાન 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સિયોગી સવનિિરેશકાર બરજોર વરસ્તી

* સિયોગી સવનિિરેશકાર જિાંગીરજી વરસ્તી

@ સિયોગી સવનિિરેશકાર ગણપત રરાઠરે

મિશેષ મિગત :

શ્ીદરેશી નાટક સરાજ રે ‘સતી સીતા’ નાટકની લાભરાત્રી તરેરનરે રાટરે 26 ઑગસટ, 1909ના રોજ યોજી િતી.

· ના્યક અિ્તલાલ પેન્ટર િતન : જગુદણ (મજ. િહેસાણા)

એ કોનો િાંક ? 1924 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

કોહકલા 1926 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

િીર નૈઘણ 1926 કવિ જી. એ. િૈરાટી રૉયલ નાટક રંડળી

* િિરેરનો ભોગ 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* વસધિસમ્ાટ હડસરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* શ્ી રણદરેિી (હિંદી) 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* િીર યુિક સપટરેમબર, 1932 ડૉ. કવિ જયંત શયાર શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* ગીરનો અરીર ઉફદે
કાદરબક્ષ રકરાણી

1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

કનયાદાન રરે, 1933 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ીકાનત નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરેનટર ચૂનીલાલ.

· ના્યક ચીિનલાલ પ્રભાશંકર

ગભ્મસંસકાર 25 એવપ્રલ, 1944 બાબુભાઈ કરે. ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક કંપની

પરરભકત પ્રિલાદ 26 ઑકટોબર, 1944 બાબુભાઈ કરે. ઓઝા શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક કંપની

લક્રીના લોભરે 20 જનયુઆરી, 1945 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક કંપની

આજની દુવનયા 16 જનયુઆરી, 1945 ચાંપશી િી. ઉદરેશી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક કંપની

રારદુિાઈ 3 રરે, 1947 ચીરનલાલ એર. ભોજક શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ
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· પેન્ટર ખંડુભાઈ ગંગારાિ

રિાશ્વરેતા કાદંબરી 17 જૂન, 1912 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર નાટક 
સરાજ

* સિારીભકત સારંત 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

  યાનરે િીર દુગા્મદાસ

*# િીરનાં િરેર 2 જનયુઆરી, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

@ તારણિાર 9 જુલાઈ, 1931 લાલશંકર િરજીિન રિરેતા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

** અક્ષયરાજ 29 જનયુઆરી, 1938 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

@ િૈભિના રોિ 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

@ વિદ્ાિાહરવધ (ભારવિ) 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

@ ઉઘાડી આંખરે 30 જનયુઆરી, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

@ શ્ીચરણરે 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

@ સિયોદય 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીરદાદા જશરાજ 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િાદવિિાદ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સિાશ્ય 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સરેિાભાિી 7 એવપ્રલ 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : િીરજીભાઈ વરસ્તી

*# સિયોગ : પરેનટર બળદરેિ, યશિંત િીરચંદ

** સિયોગ : પરેનટર બળદરેિ

@ સિયોગ : જિાંગીરજી વરસ્તી

· પેન્ટર ચૂનીલાલ

* િિરેરનો ભોગ 21 નિરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* વસધિસમ્ાટ હડસરેમબર, 1931 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* શ્ી રણદરેિી (હિંદી) 4 જૂન, 1932 એસ. એર. જોશી શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* ગીરનો અરીર ઉફદે
  કાદરબક્ષ રકરાણી

1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ
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વિવધનો િાંક 17 ઑગસટ, 1933 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રારિાળો 4 નિરેમબર, 1933 પ્રતાપ ટી. છાયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િનટરિાળી 31 જનયુઆરી, 1934 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

દોવષત કોણ ? 18 ફરેબ્ુઆરી, 1935 ભગિાનદાસ કાપહડયા શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

તલિારની ધારરે 1 જુલાઈ, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

િીર રોખડાજી 1 ઑકટોબર, 1935 કવિ હકશોરદાન શ્ી રણવજત નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરેનટર અરૃતલાલ નાયક

· પેન્ટર બી. રેડાટ્જ

ભાગયોદય 1919 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

એક જ ભૂલ 1920 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

સાચો સંનયાસ 1920 પ્રો. િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

ભૂલનો ભોગ 1921 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

· પેન્ટર િહંિદ આલિ

* છત્રવિજય 20 જૂન, 1920 નાટ્યલરેખકોનું 
સિકારી સજ ્મન

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજ શંભાજી હડસરેમબર, 1922 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરેિકધર્મ (હિંદી) 1924 રુનશી અબબાસઅલી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

# એક અબળા 11 જુલાઈ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

# સતી અંજના 24 રરે, 1928 િહરિર ‘દીિાના’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, 
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

# લગ્નબંધન 1929 કવિ જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

# રણગજ ્મના 10 ઑકટોબર, 1929 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

લાખો ફુલાણી 21 રાચ્મ, 1931 વિજયશંકર ભટ્ શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

િાલો નારરેરી 31 ઑકટોબર, 1935 કવિ ઉતિરચંદ દોશી શ્ી હિંદ નાટક સંઘ

* સિયોગી સવનિિરેશકાર : યશિંતરાિ િાટરે

# સિયોગી સવનિિરેશકાર : શંકરરાિ પ્રધાન
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· પેન્ટર લૂઈસ

* લવલતાદુ:ખદશ્મક 20 જુલાઈ, 1895 રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રૂળરાજ સોલંકી 19 ઑકટોબર, 1895 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# કરણઘરેલો 5 સપટરેમબર, 1896 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# બૅહરસટર 14 ઑગસટ, 1897 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# રારચહરત્ર 8 જનયુઆરી, 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# પુષ્પસરેન પુષ્પાિતી 23 એવપ્રલ, 1898 – શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# નૃવસંિાિતાર 18 ફરેબ્ુઆરી, 1898 રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# જયરાજ 27 ઑગસટ, 1898 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# વતલકકુરાર 8 જુલાઈ, 1899 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# અજબકુરારી 30 સપટરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# િીરરંડળ 16 હડસરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# રોહિની 17 ફરેબ્ુઆરી, 1900 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# વિક્રરચહરત્ર 7 જુલાઈ, 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# સૌભાગય-સુંદરી 19 ઑકટોબર, 1901 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# જુગલ જુગારી 26 ઑગસટ, 1902 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સિયોગી સવનિિરેશકાર : ડોસાભાઈ વરસ્તી, બચુભાઈ રૂઘનાથ રૂલાણી

# સિયોગી સવનિિરેશકાર : બચુભાઈ રૂઘનાથ રૂલાણી

· પ્રધાન શંકરરાિ

શ્ીરંત બાજીરાિ 1926 રવણલાલ ‘પાગલ’, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રા’કિાટ 1927 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

# એક અબળા 11 જુલાઈ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િૅનડસર બલરેગાડ્મ 8 સપટરેમબર, 1927 વપરોજશાિ ‘વપઝાર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

# સતી અંજના 24 રરે, 1928 િહરિર ‘દીિાના’, પ્રભુલાલ 
વદ્િરેદી, રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* લગ્નબંધન 1929 કવિ જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* રણગજ ્મના 10 ઑકટોબર, 1929 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ



690

@ સમ્ાટ િષ્મ 17 જનયુઆરી, 1931 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

@ જય વચતિોડ 30 જનયુઆરી, 1932 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નયાયનાં િરેર 28 જૂન, 1933 નાટ્યલરેખકોનું સિકારી સજ ્મન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સરરિાક 1 ફરેબ્ુઆરી, 1934 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

અધૂરાં લગ્ન રરે, 1935 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સળગતો સંસાર 18 સપટરેમબર, 1935 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજયના રંગ 1936 કવિ જીિણલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સુખી કરે દુ:ખી ? 29 રાચ્મ, 1937 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

પ્રિાસી 19 હડસરેમબર, 1937 કવિ જરન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રાજ શાિજી 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

વિલાસપંથરે 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સજ ્મનિાર 1938 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િડીલશાિી 1939 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

રૂહઢબંધન 2 ફરેબ્ુઆરી, 1939 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સનરેિપૂજન 10 એવપ્રલ, 1940 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

ભાિના બી.એ. 1940 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

નસીબદાર 27 હડસરેમબર, 1941 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સૌભાગયિતી 1942 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

સંસાર શરેતરંજ 1944 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

િીરપસલી 10 જૂન, 1944 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ 
(પી. જી. ગાંધી)

** વિિરેકાનંદ 18 ઑકટોબર, 1944 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(પી. જી. ગાંધી)

પવતના િાંકરે 30 હડસરેમબર, 1944 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(પી. જી. ગાંધી)

વિશ્વધર્મ 1945 ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(પી. જી. ગાંધી)
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સંસારશોભા 30 જૂન, 1945 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

(પી. જી. ગાંધી)

િિુના િાંકરે 23 ઑગસટ, 1945 બી. કરે. ઓઝા શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(પી. જી. ગાંધી)

િીરાનો િાર 1945 બી. કરે. ઓઝા શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(પી. જી. ગાંધી)

સરયસર 1945 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(પી. જી. ગાંધી)

િગર િાંકરે 10 સપટરેમબર, 1946 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(પી. જી. ગાંધી)

એક જ આશા 28 જૂન, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

શ્ીરંત લીલા 6 સપટરેમબર, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

હિંદ રહિલા 13 નિરેમબર, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ ધ ખટાઉ આલફ્રેડ વથયરેહટ્રકલ કંપની

િિુરાણી 22 જનયુઆરી, 1949 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

આજની િાત 6 ઑકટોબર, 1949 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(રા. એફ. આર. ઈરાની)

અરરે પરણયાં 21 સપટરેમબર, 1950 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(રા. એફ. આર. ઈરાની)

અનોખો સંસાર 1951 કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળા શ્ી દરેશોદય નાટક સરાજ

રંગલરૂવત્મ 1955 રધુસૂદન આચાય્મ શ્ી નયૂ લક્રીકાંત નાટક સરાજ
(રા. રાણી પ્રરેરલતા)

આરતીના દીિા 20 સપટરેમબર, 1956 પ્રફુલ દરેસાઈ ભારત નાટ્ય સરાજ (રુંબઈ)

અવભનંદન 1959 રધુસૂદન આચાય્મ રાણી વથયરેટસ્મ

રારરે  નથી પરણિું 1959 દારુ સાંગાણી લક્રી કલાકરેનદ્ર (એફ. આર. 
ઈરાની)

જ રેિા તરેિા નથી 5 સપટરેમબર, 1959 દારુ સાંગાણી લક્રી કલાકરેનદ્ર (એફ. આર. 
ઈરાની)

સરપ્મણ 1960 પંહડત રધુર ભરત નાટ્ય રંહદર (રુંબઈ)

વિદ્ાના િારસ 1961 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સનરેિરંહદર 1961 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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સિપનદ્રટિા 1962 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાયા નરે રરતા 1963 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પાનરેતર 1963 ચીરનલાલ વત્રિરેદી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

જનરાં આિજો 1964 દારુ સાંગાણી શ્ી લક્રી કલાકરેનદ્ર

સૂરજની સાખરે 1964 ચીરનલાલ ભોજક શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

બંધ આંખનાં 
અજિાળાં

1964 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

પૈસો બોલરે છરે 27 ઑગસટ, 1966 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સિયોગી સવનિિરેશકાર : રિંરદ આલર, િીરચંદ

* સિયોગી સવનિિરેશકાર : રિંરદ આલર

@ સિયોગી સવનિિરેશકાર : િાસુદરેિ

** સિયોગી સવનિિરેશકાર : નારણદાસ

· ભોજક ધનસુખલાલ િગનલાલ પેન્ટર

સંગીત લીલાિતી 1889 કરેશિલાલ વશિલાલ અધયાપક શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સંયુકતા 1891 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુભદ્રાિરણ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભોજરાજ 1892 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિક્રરાહદતય 1893 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સુંદર રાધિ 1893 વનભ્મયશંકર રંછારાર વયાસ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* દ્રૌપદી દાસતિ 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

* ગૌરી ગુપ્તી 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

* સિયોગી સવનિિરેશકાર : ગોપાળજી વરસ્તી, રારજી વરસ્તી.

મિશેષ મિગત :

િતન િડનગર (ઉ.ગુ.). રંગરંચ છોડ્ા પછી જનૈ દરેરાસરોરાં સુંદર વચત્રકાર કયુું.

· મિસ્તી જહાંગીરજી

રીનળ-રુંજલ 31 ઑગસટ, 1922 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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દીિાન 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાજસંસાર 14 રરે, 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

કુરારી હકનિરી અથા્મત્  
રધર ઇંહડયા (હિંદી)

1928 પંહડત નારાયણપ્રસાદ ‘બરેતાબ’ આલફ્રેડ વથયરેટસ્મ

તારણિાર 9 જુલાઈ, 1931 લાલશંકર િરજીિનદાસ રિરેતા શ્ી નિીન સરોજ નાટક સરાજ

* િૈભિનો રોિ 5 જુલાઈ, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* વિદ્ાિાહરવધ 6 હડસરેમબર, 1951 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* ઉઘાડી આંખરે 30 જનયુઆરી, 1952 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

@ શ્ીચરણરે 30 ઑગસટ, 1952 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સિયોદય 18 હડસરેમબર, 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* િીરદાદા જશરાજ 26 રાચ્મ, 1953 રરણલાલ કઠલાલિાળા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# િાદવિિાદ 6 ઑગસટ, 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિાશ્ય 22 જુલાઈ, 1954 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

** સરેિાભાિી 7 એવપ્રલ, 1955 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* જીિનદીપ 29 સપટરેમબર, 1955 પ્રાગજી ડોસા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

** સુિણ્મયુગ 27 ઑકટોબર, 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : ખંડભુાઈ ગંગારાર પરેનટર

# સિયોગ : ખંડભુાઈ ગંગારાર પરેનટર, બળદરેિ પરેનટર

@ સિયોગ : બળદરેિ પરેનટર

** સિયોગ : નારણભાઈ વરસ્તી, ખંડભુાઈ પરેનટર, રંગળદાસ વરસ્તી

· મિસ્તી ડોસાભાઈ

કુલીન કાનત યાનરે  
િનરાજ વિજય

29 જૂન, 1889 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

શાકંુતલ 10 ઑગસટ, 1889 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કનકતારા 4 ઑકટોબર, 1890 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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િહરશ્ંદ્ર 9 ઑગસટ, 1890 વિશ્વનાથ પ્રભુરાર િૈદ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# રાજબીજ 21 ફરેબ્ુઆરી, 1890 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# કંુદબાળા 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# રવસકરવણ 15 ઑગસટ, 1892 નરભરેરાર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# નળદરયંતી 17 હડસરેમબર, 1892 રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# રાનવસંિ 
અભયવસંિ

8 જુલાઈ, 1893 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# સુંદર િરેણી 2 હડસરેમબર, 1893 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# ચંદા 30 જૂન, 1894 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# પ્રરેરકલા 3 નિરેમબર, 1894 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# દુ:ખી ભાઈ-બિરેન 14 જનયુઆરી, 1895 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# રરેિાડનો પ્રતાપી ચંદ 27 એવપ્રલ, 1895 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* લવલતાદુ:ખદશ્મક 20 જુલાઈ, 1895 રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રૂળરાજ સોલંકી 19 ઑકટોબર, 1895 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

# સિયોગી સવનિિરેશકાર : બચુભાઈ રૂઘનાથ રૂલાણી

* સિયોગી સવનિિરેશકાર : બચુભાઈ રૂઘનાથ રૂલાણી, પરેનટર લૂઇસ

· મિસ્તી નારણભાઈ ઈશ્વરભાઈ (જ. 23 જુલાઈ, 1923)

* સુિણ્મયુગ 1955 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સનરેિરંહદર 1960 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સૂરજની સાખરે 4 એવપ્રલ 1964 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સાગરનાં રોતી 14 ફરેબ્ુઆરી 1970 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સાસુના િાંકરે 3 એવપ્રલ 1971 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

અરર િો તારો 
ચાંદલો

18 જુલાઈ 1974 કવિ કાંતીલાલ રિરેતા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : શંકરરાિ પ્રધાન

# સિયોગ : ભોગીલાલ પરેનટર, બળદરેિ પરેનટર, રંગળદાસ વરસ્તી ‘પરભિની પ્રીત’ અનરે ‘રાડીના જયા’રાં 
સવનિિરેશરાં સિયોગ.

મિશેષ મિગત :
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િતન : ગઢડા સિારીના (વજ. ભાિનગર).

નારણભાઈ વરસ્તી  તરેરણરે અિા્મચીન રંગભૂવર પર ‘ભારરેલો અવગ્ન’, ‘પૂવણ્મરા’, ‘સનરેિનાં ઝરેર’, 
‘સોના િાટકડી’, ‘બોન્મ યસટરડરે’, ‘જ રેિી છુ ંતરેિી’, ‘િરેવિશાળ’, ‘પાહરજત’, 
‘દાનિીર જગડશુા’ નાટકોરાં 70’ × 40’નો સરકતો રંગરંચ તૈયાર 
કયયો; ‘અવભનય-સમ્ાટ’રાં ગોળ ફરતો રંગરંચ બનાવયો; તરેરાં 7 અલગ 
અલગ દૃશયો સજ્મતાં. આઈ. એન. ટી., ભારતીય વિદ્ાભિન, લોકનાટ્ય 
સંઘ (ઇપટા), કલાકરેનદ્ર, રંગભૂવર, વત્રિરેણી, આય્મકનયા ગુરુકુળ, વથયરેટર ગ્ુપ, 
નાટ્યસભા િગરેરરે  નારાંહકત નાટ્યસંસથાઓ તરેરજ ઉપરેનદ્ર વત્રિરેદીની સંસથા 
િગરેરરે  સંસથાઓનાં નાટકોરાં સવનિિરેશ તૈયાર કયા્મ િતા. વિશ્વ-પ્રિાસ રાટરે 
‘વિશ્વશાંવત’ ડાનસ બરેલરે રાટરે રુંબઈના આઝાદ રરેદાનરાં 5 રોટરટ્રકનું િરતું-
ફરતું (mobile) સટરેજ બનાવયું.

1962રાં ઈસટ આહફ્કા અનરે 1973રાં યુ.કરે. અનરે યુરોપ ગયા. લંડન, 
બવરુંગિાર, ફ્ાનસ, પૅહરસ, વસિ્ટઝલૅ્મનડ િગરેરરેનાં નાટ્યગૃિોનો અભયાસ કયયો. 

આટ્મ ગૅલરી અનરે સંગ્િસથાનો વનિાળાં તથા નાટ્યજગતનરે લગતું કીરતી નાટ્યસાહિતય પણ લરેતા આવયા.

‘રારશબરી’, ‘રાજ રેશ્વરી’, ‘વચત્રલરેખા’, ‘આરાધના’, ‘ઘટઘટ રેં ઘનશયાર’, ‘અનારકલી’ િગરેરરે  
નૃતયનાહટકાઓરાં પણ તરેરણરે સંવનિરેશ પણ પ્રયોજયા િતા. ‘અનારકલી’રાં પ્રથર િાર જ સરકતા પરદાઓનો સરેટ 
બનાવયો. 1 ઑકટોબર, 1968રાં રુંબઈની જિાંગીર આટ્મ ગૅલરીરાં નાટ્યપ્રદશ્મન કયુું. 1978રાં ગુજરાતી રંગભૂવર 
સિાશતાબદી પ્રસંગરે નરેપથય કલાપ્રદશ્મન તૈયાર કરી રુંબઈ, અરદાિાદ, િડોદરા, સૂરત, રાજકોટ િગરેરરે  શિરેરોરાં 
યોજયું. 24 રાચ્મ, 1988ના રોજ અરદાિાદરાં રંગભૂવરનું પ્રદશ્મન આટ્મ ગૅલરીરાં કયુું.

શ્ી દરેશી નાટક સરાજના ‘સનરેિરંહદર’ નાટકરાં ભભકાદાર વચત્રકાર કયા્મ િગરનો દીિાનખાનાનો સાદો 
સરેટ બનાિી આ સંસથાની જૂની પધિવત તરેરણરે બદલી નાખી.

નાટ્યજગતરાં બૅક સટરેજ રાટરે ગુજરાત અવગ્ર સથાન ધરાિરે છરે. એનો યશ નારણભાઈનરે ફાળરે જય છરે.

રુંબઈ-દૂરદશ્મન પરથી એરની નાટ્યકલા રજૂ થઈ િતી. ગુજરાત–રિારાટિ ્રનાં અનરેક નારાંહકત 
િત્મરાનપત્રોરાં તરેરના પ્રદાન વિષરે પુષ્કળ લરેખો પ્રગટ થયા છરે.

ચલવચત્રક્ષરેત્રરે ‘જગડશુા’, ‘લીલુડી ધરતી’, ‘ઝરેર પીધાં જણી’, ‘ધરતી કરે લાલ’, ‘વતલોતિરા’, ‘ભ્રટિાચાર 
રુદા્મબાદ’, ‘પડી પટોળરે ભાત’ િગરેરરેરાં કલાવનદદેશન કયુું િતું.

વિવિધ સંસથાઓ અનરે રાજયો દ્ારા જુદાં જુદાં શિરેરોરાં તરેરનું સનરાન કરિારાં આવયું િતું. 22 ઑગસટ, 
1963 રુંબઈના રાજયપાલના િસતરે, 27 રાચ્મ, 1968ના રોજ ગાંધીનગરરાં ગુજરાત સરકાર તરફથી, 13 
જનયુઆરી, 1978ના રોજ સોલાપુરરાં, 25 ફરેબ્ુઆરી, 1978ના રોજ રુંબઈરાં તરેરજ 8 રરે, 1979, 14 જનયુઆરી, 
1980 એર અનરેક પ્રસંગરે તરેરનું સનરાન કરાયું િતું.

13 જૂન, 1981ના રોજ રુંબઈના વરવથલા િૉલરાં નારણભાઈ વરસ્તીનો સનરાન સરારંભ યોજિારાં આવયો િતો.

તરેરણરે અંદાજ રે 250 જ રેટલાં નાટકોના સરેટ બનાવયા છરે તરેરજ નાટ્યગૃિના રંગરંચ(stage)નું પણ વનરા્મણ 
કયુું છરે. જફૈ િયરે પણ તરેઓ કાય્મરત રહ્ા િતા. ગુજરાતરાં નાટ્યકલા સંગ્િસથાનની સથાપના થાય તરે રાટરે તરેઓ 
પ્રયતનો કરી રહ્ા છરે. છરેલાં 2 િષ્મથી ગઢડા(સિારી)નારાં શ્ીવિશ્વકરા્મ ધાર બનાિી રહ્ા છરે.
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· મિસ્તી પુરુષોત્િદાસ

#* રાયા-રોહિની 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ િસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

#* રાલતી-રાધિ 10 જૂન, 1913 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

# રુદ્રાપ્રતાપ ઑકટોબર, 1914 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* શુકદરેિજી 10 સપટરેમબર, 1917 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* સિયોગ : યશિંતરાિ િાટરે

# સિયોગ : િીરજીભાઈ સોલંકી

· વરસ્તી બરજોરજી જરાજી

* સરદારબા 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* ઉરાદરેિડી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* િીણાિરેલી 3 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* વિજયાવિજય 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રદનરંજરી (હિંદી) 19 ઑકટોબર, 1901 રુનશી રીરઝા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* ઉદયભાણ 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રોહિનીચંદ્ર 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* વિજય-કરળા 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતી સીતા 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* ભગિત ગીતા 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સતી દ્રૌપદી 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# શ્ી ભદ્રાયુ 25 સપટરેમબર, 1909 શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# જવલર ટવુલયા 1910 રવણશંકર રતનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# કબીરસાબ 8 ફરેબ્ુઆરી, 1912 ખીરજી િસનજી ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સંનયાસી 7 જૂન, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# કુલીન નાવયકા 12 હડસરેમબર, 1912 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# અવજતવસંિ 12 એવપ્રલ, 1913 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સતી દરયંતી 1915 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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# અશોક 1916 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# દરેિી દરેિિૂતી 18 રરે, 1921 કવિ રોિનલાલ ભા. ભટ્ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરેનટર એકનાથ િાટરે

# સિયોગ : પરેનટર કાિસજી ગાડ્મ

મિશેષ મિગત :

શ્ી દરેશી નાટક સરાજ રે ‘ઉરાદરેિડી’ નાટકની લાભરાત્રી 12 રાચ્મ, 1907 અનરે ‘િીણાિરેલી’ નાટકની લાભરાત્રી

9 જૂન, 1919ના રોજ તરેરનરે રાટરે યોજી િતી.

· મિસ્તી િંગળદાસ નાિાલાલ (જ. 1910, કડી)

સિપનદ્રટિા 27 હડસરેમબર, 1962 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સાગરનાં રોતી 14 ફરેબ્ુઆરી, 1970 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સાસુના િાંકરે 3 એવપ્રલ, 1971 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : નારણભાઈ વરસ્તી, બળદરેિ પરેનટર.

*# સિયોગ : ભોગીલાલ પરેનટર

મિશેષ મિગત :

અંદાજ રે 1947રાં શ્ી દરેશી નાટક સરાજરાં જોડાયા અનરે 27 ફરેબ્ુઆરી, 1979રાં તરે બંધ થઈ તયાં સુધી 
32 િષ્મ તરેરાં સરેિા આપી. ‘સારરે પાર’, ‘પૈસો બોલરે છરે’, ‘સમ્ાટ ચંદ્રગુપ્ત’, ‘જય જિાન’, ‘રાડીના જયા’, ‘અરર 
િો તારો ચાંદલો’, ‘સજોડરે સંસાર’, ‘વશિ-પાિ્મતી’, ‘પ્રીવતનાં પારખાં’, ‘અરર પ્રરેર’, ‘સોિાગ વસંદુર’, ‘અરરે પારરેિાં 
પ્રીતનાં’ િગરેરરે  લગભગ 36 નાટકોરાં વરસ્તીકારનો કસબ દશા્મવયો.

· િૂલાણી બચુભાઈ રૂઘનાિ

* રાજબીજ 21 ફરેબ્ુઆરી, 1891 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* કંુદબાળા 27 ફરેબ્ુઆરી, 1892 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રવસકરવણ 15 ઑગસટ, 1892 નરભરેરાર રંછારાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* નળદરયંતી 17 હડસરેમબર, 1892 રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રાનવસંિ અભયવસંિ 8 જુલાઈ, 1893 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* સુંદરિરેણી 2 હડસરેમબર, 1893 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* ચંદા 30 જૂન, 1893 ડૉ. પોપટ પ્રભુરાર વયાસ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* પ્રરેરકલા 3 નિરેમબર, 1894 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી
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* દુ:ખી ભાઈ-બિરેન 14 જનયુઆરી, 1895 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

* રરેિાડનો પ્રતાપી ચંદ 27 એવપ્રલ, 1895 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ લવલતાદુ:ખદશ્મક 20 જુલાઈ, 1895 રણછોડભાઈ ઉદયરાર દિરે શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

** રૂળરાજ સોલંકી 19 ઑકટોબર, 1895 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ કરણઘરેલો 5 સપટરેમબર, 1896 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ બૅહરસટર 14 ઑગસટ, 1897 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ રારચહરત્ર 8 જનયુઆરી, 1898 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ પુષ્પસરેન પુષ્પાિતી 23 એવપ્રલ, 1898 શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ જયરાજ 27 ઑગસટ, 1898 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ નૃવસંિાિતાર 18 ફરેબ્ુઆરી, 1899 રવણલાલ નભુભાઈ વદ્િરેદી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ વતલકકુરાર 8 જુલાઈ, 1899 વિજયશંકર કાવળદાસ ભટ્ શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ અજબકુરારી 30 સપટરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ િીરરંડળ 16 હડસરેમબર, 1899 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ રોહિની 17 ફરેબ્ુઆરી, 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ વિક્રરચહરત્ર 7 જુલાઈ, 1900 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ સૌભાગય-સુંદરી 19 ઑકટોબર, 1901 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

@ જુગલ જુગારી 20 ઑગસટ, 1902 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કારલતિા 18 ઑકટોબર, 1904 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

કૃષ્ણચહરત્ર 1906 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

કનક હકશોરી 1907 રારનારાયણ રોિનલાલ પાઠક કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

ઝિરી અંગુસતરી (ઉદૂ્મ) 1907 – કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

નાગરતી 1907 જીિરાર રહિધર કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

ચૈતનયકુરાર 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

વિરળા 1908 વિશ્વનાથ રાધિજી ભટ્ કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

દરેિકનયા 1908 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

ભદ્રાભાવરની 1908 િહરલાલ રૂળશંકર રૂલાણી કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી

સતી વિજય 1908 કૃષ્ણપ્રસાદ રા. ભટ્ કાહઠયાિાડી નાટક રંડળી



699

* સિયોગી સવનિિરેશકાર : ડોસાભાઈ વરસ્તી

** સિયોગી સવનિિરેશકાર : પરેનટર લૂઈસ, ડોસાભાઈ વરસ્તી

@ સિયોગી સવનિિરેશકાર : પરેનટર લૂઈસ

· રઘુિીર દાદા

સોનરેરી જળ 1922 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

એરાં શું ? 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

રાજરરત 1923 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

* એ કોનો િાંક ? 1924 કવિ જરન રૉયલ નાટક રંડળી

* કોહકલા 1926 કવિ રૂળશંકર રૂલાણી રૉયલ નાટક રંડળી

* સિયોગી સવનિિરેશકાર : પરેનટર અરૃતલાલ

· સોલંકી હીરજીભાઈ

ભવકતવિજય 1909 કવિ નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર નૃવસંિ નૌતર 
નાટક સરાજ

* રાયા-રોહિની 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્રુ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* રાલતી-રાધિ 10 સપટરેમબર, 1913 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* રુદ્રાપ્રતાપ ઑકટોબર, 1914 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

# જયરતી 1916 નાનાલાલ બળદરેિજી બ્હ્મભટ્ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

# સિારીભકત સારતં 1917 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

  યાનરે િીર દુગા્મદાસ

રુરલીધર 1940 િહરભાઈ ભટ્ શ્ી પ્રભાત કલા રંડળ

* સિાયક : પરેનટર યશિંતરાિ િાટરે, પુરુષોતિરદાસ વરસ્તી

#  સિાયક : પરેનટર કાળુદાદા

મિશેષ મિગત :

જ્ાવતએ ખિાસ. િતન : જરનગર. નાટકોરાં અવભનયથી શરૂઆત કરી શંકરરાિ પ્રધાન પાસરેથી સવનિિરેશનું 
વશક્ષણ રરેળવયું. રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીનાં નાટકોરાં સવનિિરેશ તૈયાર 
કરરેલો. થોડાંક નાટકોરાં એરના ભાઈ કાનજીભાઈ સોલંકીનો પણ સિકાર રળરેલો. વચત્રકળાની વિશરેષ તાલીર 
રુંબઈરાં લીધી િતી.
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· હાટે એકનાિ

સરદારબા 2 ઑકટોબર, 1897 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉરાદરેિડી 1898 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

િીણાિરેલી 3 ઑકટોબર, 1899 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજયાવિજય 1900 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રદનરંજરી (હિંદી) 19 ઑકટોબર, 1901 રુનશી રીરઝા શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ઉદયભાણ 22 જનયુઆરી, 1902 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રોહિનીચંદ્ર 1903 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

વિજય-કરળા 1904 ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી સીતા 26 ઑકટોબર, 1905 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

ભગિતગીતા 6 સપટરેમબર, 1906 િસંતરાય શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

સતી દ્રૌપદી 1908 છોટાલાલ ઋખદરેિ શરા્મ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· હાટે ્યશિંતરાિ

* રાયારોહિની 10 એવપ્રલ, 1913 નારાયણ વિસનજી ઠક્ર શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* રાલતીરાધિ 10 જૂન, 1913 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* રુદ્રાપ્રતાપ ઑકટોબર, 1914 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

* શુકદરેિજી 10 સપટરેમબર, 1917 કવિ ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ શ્ી વિદ્ાવિનોદ નાટક સરાજ

# છત્રવિજય 26 જૂન, 1920 લરેખકોનું સિકારી સજ ્મન શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* સિયોગ : પુરુષોતિરદાસ, િીરજીભાઈ સોલંકી પરેનટર.

# સિયોગ : પરેનટર રિંરદ આલર
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સમનિિેશકારો – 2

· ચાિડા િોતીમસંગ (પેન્ટર)

ભિના ફરેરા 19 રરે, 1945 દારુ સાંગાણી શ્ી નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· દીમક્ષત રાિ (પેન્ટર)

ધરતીનો છરેડો ઘર 1970 પ્રાગજી ડોસા નિરતન (રુંબઈ)

· ના્યક દશરિલાલ (પેન્ટર)

કોની લક્રી ? 1940 દારુ સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

ઘરસંસાર 9 સપટરેમબર, 1942 દારુ સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

વશિપાિ્મતી 1944 દારુ સાંગાણી શ્ી ચરેતન નાટક સરાજ

· પટેલ ભીખુભાઈ

અબળાનાં આંસુ યાનરે 
જય ઝીંઝકાિાળી

1960 કવિ હકશોર િરેદ શ્ી આદશ્મ નાટક સરાજ 
(રાવલક : ઇનદુરતી કંડોલીયા)

· પેન્ટર કચછિનાિ

* િીર ઘટોતકચ 1917 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* િીર કુણાલ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરભુભાઈ વરસ્તી

· પેન્ટર કાળુદાદા

* જયરતી 1916 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

# ઉિ્મશી-પુરુરિા 1916 જયાશંકર િાઘજીભાઈ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

* સિયોગ : િીરજીભાઈ સોલંકી

# સિયોગ ; જ રેઠાલાલ વરસ્તી

· પેન્ટર ગણપત િરાઠે

* દીિાન 1923 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* રાજસંસાર 14 રરે 1924 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ
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* સિયોગ : કાિસજી ગાડ્મ, જિાંગીરજી વરસ્તી

· પેન્ટર ચંદુલાલ

િરકનયા 28 રરે 1949 અંબાલાલ પંહડત શ્ી રુંબઈ ગુજરાતી નાટક રંડળી

· પેન્ટર જિાલબક્ષ

અધૂરી િઠ 29 નિરેમબર 1943 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

ઓગણીસો ચુમરાલીસ 1944 નૌતરકાનત ‘સાહિતયવિલાસી’ શ્ી ઓરકાર નાટક સરાજ

· પેન્ટર તાપીદાસ

* રાધાકૃષ્ણ સપટરેમબર, 1905 ઉવરયાશંકર રાિળ

રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* સિયોગ : પરેનટર દુલ્મભજી વ્રજલાલ

· પેન્ટર દુલ્જભજી વ્રજલાલ

બિાદુર કલાજી જનયુઆરી 
1897

વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક સરાજ

ચંપક ચતુહરકા 1897 વશિલાલ બ્હ્મભટ્ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક સરાજ

* રાધાકૃષ્ણ સપટરેમબર 1905 ઉવરયાશંકર રાિળ, 
રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ

શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક સરાજ

* સિયોગ : તાપીદાસ

· પેન્ટર બળદેિ

* િીરના િરેર 2 જનયુઆરી 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

# અક્ષયરાજ 29 જનયુઆરી 1929 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

0 સિયોદય 18 હડસરેમબર 1952 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

0 િાદવિિાદ 6 ઑગસટ 1953 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : યશિંત િીરચંદ, ખંડભુાઈ

# સિયોગ : ખંડભુાઈ

*# સિયોગ : જિાંગીરજી વરસ્તી, ખંડભુાઈ
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· પેન્ટર ભોગીલાલ

* સાસુના િાંકરે 3 એવપ્રલ, 1970 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સાગરનાં રોતી 14 હડસરેમબર, 1970 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : નારણભાઈ વરસ્તી, બળદરેિ પરેનટર, રંગળદાસ વરસ્તી.

· પેન્ટર િોઢા

િિુ રાથાની રળી 24 જનયુઆરી, 1971 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ીકૃષ્ણ કલાકરેનદ્ર

· પેન્ટર ્યશિંત િીરચંદ

અરુણોદય 4 જૂન, 1921 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

અબજોનાં બંધન 2 હડસરેમબર, 1922 નૃવસંિ વિભાકર શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* િીરના િરેર 2 જનયુઆરી, 1929 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરેનટર બળદરેિ, પરેનટર ખંડભુાઈ.

· પેન્ટર િાસુદેિ

સગાંવિાલાં જનયુઆરી, 1947 રવણલાલ ‘પાગલ’ શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

આજની િાત 6 ઑકટોબર, 1949 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* સનરેિરંહદર 1961 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : શંકરરાિ પ્રધાન, નારણભાઈ વરસ્તી.

· પેન્ટર િીરચંદ

* એક અબળા 11 જુલાઈ, 1927 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* સતી અંજના 24 રરે, 1928 િહરિર દીિાના પ્રભુલાલ વદ્િરેદી, 
રઘુનાથ બ્હ્મભટ્

શ્ી આય્મનૈવતક નાટક સરાજ

* સિયોગ : રિંરદ આલર, શંકરરાિ પ્રધાન.

· પેન્ટર શંકરલાલ

િસંતરાવલની 1900 દોલતરાર કૃપાશંકર પંડ્ા શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક સરાજ

* કુસુર-કરળા રાચ્મ, 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક સરાજ

* સિયોગ : જગજીિન જોશી
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· ભોજક જઠેાલાલ દલસુખરાિ (પેન્ટર)

ઉિ્મશી-પુરુરિા 1916 જયાશંકર િાઘજીભાઈ વયાસ શ્ી વિજય નૌતર નાટક સરાજ

જયવસંિ રાઠોડ 15 હડસરેમબર, 1928 પરરાનંદ ‘ત્રાપજકર’ શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

બાપા રાિળ 12 જનયુઆરી, 1929 કવિ જી. એ. િૈરાટી શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

શંહકત હૃદય 1929 રરણલાલ િસંતલાલ દરેસાઈ શ્ી વિશ્વ નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરેનટર કાળુદાદા

· મિસ્તી ખરશેદજી

નયાયવસંધુ 29 એવપ્રલ, 1916 ભાઈલાલ જરનાશંકર ઉપાધયાય શ્ી કચછ નીવતદશ્મક નાટક સરાજ

· મિસ્તી ગોપાલજી

* દ્રૌપદી દાસતિ 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

* ગૌરી ગુપ્તી 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરેનટર ધનસુખલાલ, રારજીભાઈ વરસ્તી.

· મિસ્તી જગજીિન

*કુસુર-કરળા રાચ્મ, 1902 રયાશંકર જ રેશંકર આચાય્મ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

* સિયોગ : પરેનટર શંકરલાલ

· મિસ્તી પ્રભુભાઈ

* િીર ઘટોતકચ 1917 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* િીર કુણાલ 1918 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરેનટર કચછિનાથ

· મિસ્તી ભિાનજી

તુકારાર નિરેમબર, 1907 નથુરાર સુંદરજી શુકલ શ્ી િાંકાનરેર સતયબોધક નાટક કંપની

કરેશિલાલ શારજી બારોટ

· મિસ્તી રાિજીભાઈ

* દ્રૌપદી દાસતિ 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

* ગૌરી ગુપ્તી 1910 વિષ્ણપ્રસાદ નંદલાલ િોરા શ્ી સનાતન નાટક સરાજ

* સિયોગ : પરેનટર ધનસુખલાલ ભોજક, ગોપાલજી વરસ્તી.
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· સોલંકી બાબુભાઈ હીરજીભાઈ (પેન્ટર)

આશા યાનરે યુિાન 25 જુલાઈ, 1942 રંગળદાસ કુબરેરદાસ રાજપુરા પ્રભાત કલા રંડળ

લિકુશ ઑગસટ, 1942 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ પ્રભાત કલા રંડળ

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે નિરેમબર, 1944 િહરભાઈ રવણશંકર ભટ્ પ્રભાત કલા રંડળ

અિતાર

સમનિિેશકારો – 3

· ના્યક આનંદ (પેન્ટર)

સાબરકાંઠા વજલાની નાટ્યસંસથાઓ શ્ી ભારત નાટક કંપની, શ્ી રરાકાનત નાટક સરાજ, શ્ી શારદાવિજય 
નાટક સરાજનાં નાટકોરાં સવનિિરેશ.

· ના્યક ચંદ્રકાન્ત આનંદ (પેન્ટર)

સાબરકાંઠા વજલાની નાટ્યસંસથાઓ – શ્ી ભારત નાટક કંપની, શ્ી હક્રષ્ના નાટક સરાજ, શ્ી રિાલક્રી 
નાટક સરાજ તથા શ્ી જયોવત નાટક સરાજ-નાં નાટકોરાં સવનિિરેશ.

· ના્યક ચીિનલાલ (પેન્ટર)

રાવલકીની નાટ્યસંસથાઓ શ્ી કૃષ્ણ નાટક સરાજ તથા શ્ી રનરોિન નાટક સરાજરાં સવનિિરેશ.

· પેન્ટર ખાન (જ. અંદાજ ે1919, જતેપુર, મજ. રાજકોટ)

પરેનટર ખાન  રૂળ નાર અલીખાન. અભયાસ ગુજરાતી ધોરણ 2. બાલયકાળથી જ વચત્રકલા 
પ્રતયરે ચાિના. પરેનટર િીરજીભાઈ સોલંકી અનરે પરેનટર કાનજીભાઈ સોલંકી પાસરેથી 
વચત્રકલાનું વિશરેષ જ્ાન પ્રાપ્ત કયુું. ઓર કલા રંડળના ‘જ રેસલ-તોરલ’ નાટકરાં 
દહરયાનું દૃશય, રંહદરરાં રૂવત્મરાંથી અવગ્ન પ્રગટ થિાનું દૃશય, અશ્વશાળારાં ઘોડીનરે 
રરેખ રારિાનું દૃશય, સુધીર શરેઠ સારરે તોરલનું િાડવપંજર બની જિાનું દૃશય તથા શ્ી 
ઉદય નાટક સરાજના ‘રારદરેિ પીર’ નાટકરાં રારદરેિ પીર ઘોડા પર આિરે છરે નરે 
ભૈરિ રાક્ષસનરે રારરે  છરે એ દૃશય તરેરજ શ્ી લક્રી નાટક સરાજના ‘સળગતો સંસાર’ 
નાટકરાં પુલનરે બાબથી તોડી નાખિાનું દૃશય, રોટર લઈનરે ભાગી જિાનું દૃશય જ રેિાં 
અનરેક કરારતી દૃશયોરાં તરેરની જીિંત વચત્રકલાથી પ્રરેક્ષકો પ્રભાવિત થયા િતા.

સૌરાટિ ્ર-ગુજરાતની વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં નાટકોરાં યુવકત-પ્રયુવકતિાળાં 
અનરેક પ્રકારનાં દૃશયો (trick scenes) પ્રયોજયાં. નાની નાટ્યરંડળીઓની નબળી આવથ્મક પહરવસથવતરાં પરદા, 
વિંગો, ઝાલરોનું સુંદર વચત્રકાર કયુું. તરેઓ કાબરેલ વચત્રકાર તરીકરે નારના પામયા.

તરેઓ કુશળ અવભનરેતા પણ છરે. વિવિધ નાટ્યસંસથાઓનાં જુદાં જુદાં નાટકોરાં નાયક અનરે ખલનાયકનું પાત્ર 
ભજિી સારી નારના પામયા. એરની નાટ્યકલાની ઝલક અરદાિાદ દૂરદશ્મન પરથી 1995ના એવપ્રલરાં રજૂ થઈ િતી.
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જીિનના 6 ઉપરાંત દસકા સુધી અવભનય અનરે વચત્રકાર કરનાર પરેનટર ખાન આજ રે (2002રાં) 85 િષ્મની 
િયરે પણ કાય્મરત છરે.

· પેન્ટર પ્રેિજીભાઈ (િઢિાણ)

જુદી જુદી નાટ્યસંસથાઓએ ભજિરેલાં નાટકોરાં સવનિિરેશ.

· પેન્ટર િીનુ કાપરડ્યા

રંગરંચની વિંગ

રંગરંચની વિંગ

 ઉદૂ્મ રંગરંચથી વચત્રકલાની શરૂઆત કરી. ઉદૂ્મ નાટ્યસંસથાઓ અનરે 
શ્ી લક્રીકાંત નાટક સરાજ અનરે અનય ગુજરાતી નાટ્યસંસથાઓના 
સવનિિરેશ વિભાગરાં કાર કયુું, નાટકોરાં ભૂવરકાઓ ભજિી, તથા 
ચલવચત્રોરાં અવભનય આપયો. સુંદર વચત્રકાર અનરે નાટ્યકલાના 
ઊંડા અભયાસી.

· પેન્ટર રંગીલદાસ

િાઘજી આશારાર ઓઝાની રોરબી આય્મસુબોધ નાટક 
રંડળીરાં પરેનટર. સંસથાએ ભજિરેલાં પૌરાવણક નાટકોરાંની 
દૃશયરચના તથા એરાંની વચત્રકલા ખૂબ િખણાઈ. યુવકત-
પ્રયુવકતિાળાં શયો(trick scene)નું વનરા્મણ-આયોજન તરે સારી 
રીતરે કરી શકતા. આર એરની કલાસૂઝનરે પહરણારરે આ સંસથાનાં 
પૌરાવણક નાટકોનરે ખયાવત રળી િતી.

વચત્રકળાના પ્રભુતિનરે કારણરે તરેરનરે ચલવચત્રક્ષરેત્રરે સથાન 
રળું અનરે તરેરણરે વિજય ભટ્નાં વચત્રોરાં દૃશયરચનાની કારગીરી 
સંભાળી. ચલવચત્રોરાં પણ એરની પીંછીની કળા દીપી ઊઠી અનરે 
સારી ખયાવત પામયા; એ ક્ષરેત્રરે એરનું નોંધનીય પ્રદાન રહ્ું.

· સોલંકી કાનજીભાઈ (પેન્ટર)

મિશેષ મિગત :

જ્ાવતએ ખિાસ. િતન : જરનગર. શંકરરાિ પ્રધાન પાસરેથી સવનિિરેશની તાલીર લીધી. રવણશંકર જ રેશંકર 
ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં અંદાજ રે 20થી િધુ િષયો સુધી અનરેક નાટકોરાં સવનિિરેશ યોજયો.

થોડાંક નાટકોરાં એરના ભાઈ િીરજીભાઈ સોલંકીનો સિયોગ સાંપડ્ો.

વચત્રકલાની વિશરેષ તાલીર રુંબઈરાં લીધી.
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         દૃશયરચના                                       પડદા પર જિરેર રાગ્મનું દૃશય

પ્રકાશ-મન્યોજકો

· જિીનદાર રિેશ

સૂરજની સાખરે 4 એવપ્રલ, 1964 ચીરનલાલ રગનલાલ ભોજક શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· દમક્ષણી બાબુરાિ

શ્ી રવણશંકર જ રેશંકર ભટ્ની પાવલતાણા ભવકતપ્રદશ્મક નાટક કંપનીરાં અંદાજ રે 20 િષ્મથી િધુ સરય અનરેક 
નાટકોરાં પ્રકાશ-વનયોજન કયુું િતું.

· બંસીલાલ

વિદ્ાના િારસ 1962 પ્રભુલાલ વદ્િરેદી શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

· વ્યાસ સુરેશભાઈ

* સિપનદ્રટિા 27 હડસરેમબર, 1962 પ્રફુલ દરેસાઈ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

રાયા નરે રરતા 1963 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

# સાસુના િાંકરે 3 એવપ્રલ, 1971 નંદલાલ નકુભાઈ શાિ શ્ી દરેશી નાટક સરાજ

* સિયોગ : લોકનાટ્ય સંઘ

# સિયોગ : હકશોરભાઈ
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સૂમચ

ભજિા્યેલાં નાટકો

અકબર પ્રતાપ

અક્ષયરાજ

અખંડ જયોત યાનરે કીરતી 
કુરબાની

અવગ્નપરીક્ષા

અજબ અશ્ુ

અજબકુરારી

અજયધારા

અજતશત્રુ

અવજતવસંિ

અટકંી િીર

અદલ ઇનસાફ

અવધકારી

અધૂરાં લગ્ન

અધૂરો પંથ

અધૂરો સંસાર

અનાથનાં આંસુ

અનારકલી

અવનરુધિ-ઉષા યાનરે અિતાર

અનીવત કરે નીવત ?

અનુરાગ

અનોખી પૂજ

અનોખો સંસાર

અપ-ટ-ુડરેટ રિાલી

અપર રાતા

અપરાધી કોણ ?

અબજોનાં બંધન

અબડો જર

અબળાનાં આંસુ

અબોલ િૈયાં

અવભનંદન

અવભલાષા

અરર આશા

અરરકીવત્મ

અરરકુરાર

અરરજી દીિાન

અરર પૃથુ

અરર યોગીનદ્ર

અરરલક્રી



709

અરરસત્ર

અરર િો તારો ચાંદલો

અરરે પરણયાં

અરરે પારરેિાં પ્રીતનાં

અયોગય દીક્ષા

અરબ કા વસતારા

અરુણોદય

અલખ વનરંજન યાનરે ભતૃ્મિહર

અલીબાબા

અલોપ રતન

અશોક

અશ્ુરતી

અસુરી રાયા

અિલયાબાઈ

અંધારી હદશા

અંશાિતાર

આજની કનયા

આજની દુવનયા

આજની િાત

આતરનાં આંસુ

આતશી નાગ (ઉદૂ્મ)

આતરવનણ્મય

આતરબળ

આદશ્મ અવધકારી

આનંદલિરી

આપણં ઘર પૃથિી

આબરૂદાર

આય્મ અબળા

આય્મ રરણી

આય્મવિજય

આશાનું ઘર

આશા યાનરે યુિાન

ઇનદુરતી

ઇનદ્રસભા (ઉદૂ્મ)

ઇનસાફ યાનરે ગરીબની િાય

ઇનદ્રાિતી

ઈશ્વરરે  ઘર બદલયું

ઉઘાડી આંખરે

ઉતિરકુરાર

ઉદયપ્રભાત

ઉદયભાણ

ઉરાદરેિડી

ઉવરયાના િારસ

ઉિ્મશી

ઉિ્મશી અપસરા

ઉિ્મશી-પુરુરિા

ઊગતો ભાનુ

એક અબળા

એક એકથી સિાયા

એક જ આશા

એક જ ભૂલ

એક જ િાર

એ કોનો િાંક ?

એરાં શું ?

ઓખાિરણ

ઓઢુ ંકોની ચૂંદડી ?

કચછની િીરાંગના

કર્મકંકણ

કર્મદરેિી અથિા પ્રરેરકરે દરેશ

કંસિધ

કાદુ રકરાણી

કાનતાકુરારી

કુટુબં કાજ રે

કુરારદરેિ

કંુજલતા

કંુિરબાઈનું રારરેરંુ

કૃષ્ણ બોડાણો

કરેિાં જીિન ?

કરેસરવસંિ પરરાર

કોની દુવનયા ?

કોની લક્રી ?

કયાં સુધી ?

ક્ષવત્રયટરેક

ખોટો રૂવપયો

ગયબી ઇનસાફ

ગરિી ગુજરાત

ઘરની લક્રી

ઘરનો દુશરન

ઘરેર બરેઠાં ગંગા

ચંદ્રકાનત

ચંદ્રપ્રભાિતી

ચંદ્રિાસ

ચાંપરાજ િાડો

વચત્રસરેન

વચત્રસરેન ગાંધિ્મ

ચૂંદડી

જગદરેિ પરરાર

જયિધ્મન

જયાકુરારી

જલકુરારી

જિાબદારી

જગીરદાર

જુગારી
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ટ્રસટી

તુલસીદાસ

વત્રયારાજ

વત્રવિક્રર

દતિ કરે દાનિ ?

દારાજી

હદલનાં દાન

દુવનયા સારરે

દરેિયાની

દરેિરો આલણદરે

દોવષત કોણ ?

ધરતીનું સિગ્મ

ધર્મજોશ

ધ્ુિચહરત્ર

નઈ દુલિન (હિંદી)

નરવસંિ ભગત યાનરે સોરઠનો સંત

નંદનિન

નાગિાળો-નાગરતી

નૂરરે  સદાકત (ઉદૂ્મ)

નરેતાજી સુભાષ

કનકહકશોરી

કનકકરેસરી

કનકતારા

કપટનો કિરેર

કબીરવિજય

કબીરસાબ

કરળાલક્રી

કરણઘરેલો

કરરાતાં ફૂલ

કહરયાિર

કત્મવયપંથરે

કર્મિીર પ્રતાપ

કર્મસંજોગ

કલંહકત કોણ ?

કવલપ્રભા

કવળયુગની સતી

કંચનકુરારી

કાકુ બિારિહટયો

કાચા-પોચા નથી િો

કાદુ રકરાણી

કારલતા

કારાંધનાં કાિતરાં

કાય્મવસવધિ (હિંદી)

કાશરીરનું પ્રભાત

કાળો નાગ

હકરીટકુરાર

હકશોરવસંિ

કીવત્મવિજય

કીવત્મસથંભ

કુહટલ રાજનીવત

કુટુબં કાજ રે

કુદરતના ખોળરે

કુદરતનો કરેદી

કુદરતનો નયાય

કુરકુર પગલરે

કુરળી કળી

કુરુદહકશોરી

કુરુદચંદ્ર

કુલાંગાર કપૂત

કુલીન કાનતા અથિા 
િનરાજવિજય

કુલીન નાવયકા

કુસુર-કરળા

કુસુરાિતી

કુળદીપક

કુળની લાજ

કુળલક્રી

કંુજવિિારી

કંુદબાળા

કંુિરબાઈનું રારરેરંુ

કૃષ્ણચહરત્ર

કૃષ્ણાકુરારી

કરેદારવસંિ

કરેિો બદરાશ ?

કરેસર-હકશોર

કોહકલા

કોણ સમ્ાટ ?

કોની રિતિા ?

કોરી વનશાન

કૉલરેવજયન

કૌરિ-પાંડિો

ખાવિંદનરે ખાતર

ખોળાનો ખૂંદનાર

ગરીબ કનયા

ગરીબનાં આંસુ

ગભ્મશ્ીરંત

ગભ્મસંસકાર

ગિ્મખંડન

ગંગાહકનારરે

ગાડાનો બરેલ

ગાદીતયાગ

ગીતાસુંદરી
ગીરનો અરીર ઉફદે કાદરબક્ષ રકરાણી
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ગુનરેગાર

ગુરાનવસંિ

ગુરુદવક્ષણા

ગુલબંકાિલી

ગુલાબવસંિ બિાદુર

ગોપીચંદ

ગોપીનાથ

ગોિરેલનાં ગૌરિ

ગૌરી ગુપ્તી

ઘરજરાઈ

ઘરની લાજ

ઘરસંસાર

ઘરેલી ગુવણયલ

ચંદા

ચંદ્રકળા

ચંદ્રકાનતા

ચંદ્રકૌવશક

ચંદ્રગુપ્ત

ચંદ્રભાગા

ચંદ્રવિજય

ચંદ્રશરેખર

ચંદ્રવસંિ

ચંદ્રસરેન-ચંહદ્રકા

ચંપક-ચતુહરકા

ચારુશીલા

ચાલુ જરાનો

વચતિોડનો કરણ

વચત્રસરેન ચંહદ્રકા

ચરેતનયુગ

ચૈતનયકુરાર

છત્રપવત વશિાજી

છત્રવિજય

છૂટાછરેડા

જગતવસંિ

જનરદાતા

જરાનાનો રંગ

જરાનો બોલરે છરે

જય વચતિોડ

જય જિાન

જયરતી

જયરાજ

જયવિજય

જયવસંિ રાઠોડ

જિરી અંગુસતરી (ઉદૂ્મ)

જજંીરના ઝણકારરે

જગીરદાર

જનરાં આિજો

જલંધર સતી િૃંદા

જવલર ટવુલયા

જીિનજયોવત

જીિનદીપ

જીિનસંગ્ાર

જુગલ જુગારી

જુલરનાં વસંિાસન

જ રેનટલરૅન ડાકુ

જ રેિા તરેિા નથી િો

જ રેિી સાસુ તરેિી િિુ

જ રેસલ-તોરલ

જોગીરાજ

જોગો ખુરાણ

જોબનનાં જદુ

જોિરરે -સરશીર (ઉદૂ્મ)

ઝંખના

ઝરેરી છૂરી (ઉદૂ્મ)

ટરેકીલી સુંદરબા

ડોલતી દુવનયા

તરરે રારા િર છો

તરુણ ભોજ

તરુણીના તરંગ

તલિારની ધારરે

તસિીરરે  બલા (હિંદી)

તાનારીરી

તારાસુંદરી

વતલકકુરાર

તુકારાર

તુલસીદાસ

તરેગરે વસતર (હિંદી)

તોય અરરે નાટહકયા

દગાબાજ દુવનયા

દાનિ-રોહિની

દારા ઔરંગઝરેબ (ઉદૂ્મ)

દીિાન

દીિાની

દુવનયા સારરે

દુ:ખી ભાઈબિરેન

દરેિકનયા

દરેિકુરારી

દરેિી દરયંતી

દરેિી દરેિયાની

દરેિી દ્રૌપદી
દરેિી ભદ્રકાળી અથિા પાિાગઢનો પ્રલય

દરેિી િતસલા

દરેિી િોથલ
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દરેશદશ્મન

દરેશદીપક

દરેશભવકત

દરેિનાં દાન

દૈિી સંકરેત

દોલતરે જગં

દોવષત કોણ ?

દ્રૌપદીદાસતિ

ધર્મવનષ્ઠ

ધર્મવપતા

ધ્ુિકુરાર

નટી-નટિર

નરવસંિ રિરેતા

નર્મદા

નિલકુસુર

નિલચંદ્ર

નિલનૌતર

નિલ-રુકતા

નિીન યુગ

નિી રોશની

નિું નરે જૂનું

નસીબદાર

નળ-દરયંતી

નંદબત્રીસી

નાગરતી

નાગર નરવસંિ

નાગરભકત

નારીનાં િરેર

નારીહૃદય

નીલર રાણરેક

નુગરો સાપ

નૂરજિાં

નૃવસંિાિતાર

નરેતાજી પાલકર

નરેપોવલયન

નરેફાની નારી

નૌતરચંદ્ર

નયાયનાં િરેર

નયાયાધીશ

નયાયી નરરેશ

પટરાણી

પડી પટોળરે ભાત

પવતના િાંકરે

પવતભવકત

પમિાિતી યાનરે જયદરેિ

પરભિની પ્રીત

પરરભકત પ્રિલાદ

પરશુરાર

પરાધીન પંજબ

પવિત્ર ગંગા

પવિત્ર લક્રી

પવિત્ર લીલાિતી

પંચશીલ

પાનરેતર

પાનરેતરનો રંગ

પારસરવણ

પાંડિ-ગુપ્તવનિાસ

પાંડિવિજય

પાંડિવિજય યાનરે ધરદે જય પાપરે ક્ષય

વપતૃદરેિતા

વપતૃભકત પ્રભાકર

વપતૃભકત શ્િણ

વપયુ ગયો પરદરેશ

પીળું એટલું સોનું નથી

પુણયપ્રભાિ

પુત્રિધૂ

પુનરુધિાર (કોહરયા)

પુરણચંદ્ર

પુષ્પિીણા

પુંડવલક

પૂજરી

પૃથિીપુત્ર

પૃથિીરાજ

પૃથિીરાજ ચૌિાણ

પૃથિીરાજ રાઠોડ

પૈસો બોલરે છરે

પોરસ-વસકંદર

પ્રખર િરેર

પ્રજના પાપરે ઉફદે કવળપ્રભાિ

પ્રજ-પોકાર

પ્રણયિીણા

પ્રતાપચંદ્ર

પ્રતાપલક્રી

પ્રતાપી પ્રરેરીલા

પ્રતાપી રાજવસંિ

પ્રવતજ્ા

પ્રદ્ુમન

પ્રદ્ુમનકુરાર

વપ્રયદવશ્મકા

પ્રીતનાં પારખાં

પ્રરેરકલા

પ્રરેરકુરાર

પ્રરેરકંુિર
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પ્રરેરચંહદ્રકા

પ્રરેરની પૂતળી

પ્રરેરરાં િિરેર

પ્રરેરરુગધા

પ્રરેરરુહદ્રકા

પ્રરેરયોગી (હિંદી)

પ્રરેરવિજય

પ્રિાસી

પ્રિીણસાગર

ફરજ યાનરે ભાઈબીજ

ફાની દુવનયા

બવલરાજ

બિાદુરવસંિ

બિારિહટયો િીર જ રેસાજી

બળિાખોર

બળાતકાર

બંગાળનો નિાબ

બંધ આંખનાં અજિાળાં

બાજીરાિ પરેશ્વા

બાદશાિી િીરો

બાપના બોલ

બાપા રાિળ

બાલસમ્ાટ ટીપુ સુલતાન

બાળભકત ધ્ુિકુરાર

વબલિરંગળ ઉફદે સુરદાસ

બીરબલ અનરે બાદશાિ

બુધિદરેિ

બૅહરસટર

બોલતા િંસ (હિંદી)

બોલતો કાગળ

બ્હ્મકુરારી

બ્હ્મતનૈયા

બ્હ્મવષ્મ વિશ્વાવરત્ર

ભકત અંબરીષ

ભકત કુટુબં

ભકતપુરાણ

ભકતબાળા

ભકતરાજ પીપાજી

ભકતરાજ બોડાણો

ભવકત

ભવકતપ્રભા

ભવકતવિજય

ભગતરાજ

ભણરેલો ખૂની

ભદ્રાભાવરની

ભતૃ્મિહર

ભરતભદ્રા

ભિના ફરેરા

ભિના સોદા

ભવય ભાિના

ભાગયચક્ર

ભાદર, તારાં િિરેતાં પાણી

ભાનુપ્રતાપ

ભારતની ભવયતા

ભારતિીર

ભારત-સંતાન

ભાવિપ્રાબલય

વભક્ષુકબાબા

ભીષ્ર વપતારિ

ભીષ્રપ્રવતજ્ા

ભૂલનો ભોગ

ભરેદ-ભરર

ભોજકુરાર

ભોજરતન કાવળદાસ

ભોજરાજ

રકરાણનો વસંિ

રદનનો રાર

રદનરંજરી

રદાલસા

રદાંધ રહિલા યાનરે નૂરજિાં

રધુબંસરી

રધુરાં વરલન

રનપંખીનો રાળો

રનિર-રુકતા

રનિર-રરેના

રનુ-રવણ

રનોરરા

રરત નરે રરતા

રરતા

રરતા રાટરે

રયૂરધિજ

રરદના ઘા

રદ્મની રિતિા

રદ્મ રુવસલર

રલિારરાિની રરેલડી

રિાતરા તુલસીદાસ

રિાતરા ભીષ્ર

રિાતરા રૂળદાસ

રિાદજી વશંદરે

રિારથી કણ્મ

રિારાજ રુંજ

રિારાજ શાનતનુ નરે યોજનગંધા

રિારાણા પ્રતાપવસંિ
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રિારાટિ ્ર-કરેસરી

રિારાટિ ્રનો રિારથી

રિાશ્વરેતા કાદંબરી

રિાસતી અનસૂયા

રહિયારી

રિરેતાબરે જિાં

રિેંદી રંગ લાગયો

રંગલરૂવત્મ

રા

રાડીના જયા

રાથાનાં દાન

રાધિ-કારકુનડલા

રાધિવિલાસ

રાનિધર્મ

રાનિી પ્રપંચ

રાનવસંિ અભયવસંિ

રાનું િૈયું નરે િરેત

રા-બાપ

રાયાના રંગ

રાયા નરે રરતા

રાયાપ્રભાિ

રાયા-રોહિની

રાલતી-રાધિ

રાલિપવત

રાલિવિજય

રાલવિકા-અવગ્નવરત્ર

રાંગડાિાળો

રીનળ-રુંજલ

રીરઝા શયદા (ઉદૂ્મ)

રીરાંબાઈ

રુદ્રાપ્રતાપ

રુરારબાજી

રુંબઈની બદી

રૂડીનું વયાજ

રૂળરાજ સોલંકી

રરેઘ-રાવલની

રરેરા ઈરાન (હિંદી)

રરેિાડી વસંિ

રોજીલો રિારાજ

રોટા ઘરની રોહિની

રોિપ્રતાપ

રોહિની

રોહિનીચંદ્ર

રોંઘાં વરલન

રોંઘરેરો રુરવતયો

મયુવનવસપલ ઇલરેકશન

યુગપ્રભાિ

યોગકનયા

રખરે ભૂલતા

રઘુવસંિ

રવઝયા બરેગર

રહઢયાળી રાત

રણકરેસરી

રણગજ ્મના

રણવજતવસંિ

રણદુંદુવભ યાનરે જય સૌરાટિ ્ર

રણસંગ્ાર

રણસમ્ાજ્ી

રવતચંદ્ર

રવત-રડર

રવતરવણ

રવતરાલતી

રવત રરણ

રવતસુંદરી

રરકડાિર

રરણતારા (િૅમલરેટ)

રરણવસંિ

રરણસુંદરી

રરા-રણવજત

રસના રાસ

રવસકરવણ

રંગતરંગ

રાઈનો પિ્મત

રા’કિાટ

રાજતરંગ

રાજવતલક

રાજબીજ

રાજયોગી

રાજરરત

રાજલીલા

રાજસંસાર

રાજવસંિ

રાજસૌભાગય

રાજ જશિંતવસંિ

રાજવધરાજ

રાજ શંભાજી

રાજ શાિજી

રાજ સતયવ્રતિ

રાજ િહરશ્ંદ્ર

રાજયના રંગ

રાજયભવકત

રાજયરંગ

રાજયલક્રી
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રાઠોડ દુગા્મદાસ

રાણકદરેિી

રાણીનું રાજય

રાણો કંુિર

રાતરે િિરેલા આિજો

રાધાકૃષ્ણ

રાધાવિલાસ

રા’નિઘણ

રારચહરત્ર

રારદુિાઈ

રારદરે પીર

રારરાજય

રારરાજયવિયોગ

રારિાળો

રારવિજય

રારવિયોગ

રારાયણ

રા’રાંડવલક

રાિણિધ

રાંકનું રતન

રુવકરણીસિયંિર

રુવકરણીિરણ

રૂપકુરારી

લક્ષાવધપવતનો રાિળ (એકાંકી)

લક્રણરરેખા

લક્રીના લોભરે

લક્રીવિજય

લયલા-રજનૂ (ઉદૂ્મ)

લવલતરુગધા

લવલતવસંિ

લવલતાદુ:ખદશ્મક

લિકુશ

લાડકિાયો

લાયક કોણ ?

લાલખાંની લુચચાઈ

લાલન

લોિીની અસર

લોિીની લક્રી

િગર િાંકરે

િચન

િડીલશાિી

િડીલોના િાંકરે

િઢકણી િિુ

િણખરેડી ધરા

િણઝારી િાિ

િરકનયા

િરદાન

િરનરે ગરરે તરે િિુ

િલભીપવત

િસંતરાવલની

િસંતિીણા

િસંતસરેના

િસુંધરા યાનરે બરેધારી તલિાર

િિુએ િધારી આબરૂ

િિુનાં દાન

િિુનરે િાંકરે

િિુરાણી

િિરેરનો ભોગ

િંઠરેલ વિધિા

િાદવિિાદ

િારસદાર

િાલો નારરેરી

િાિરે તરેિું લણરે

િાસનાનાં િિરેણ

વિક્રરચહરત્ર

વિજયકરળા

વિજય કોનો ?

વિજયનાદ

વિજયવસવધિ

વિજ રેતા

વિદ્ાના િારસ

વિદ્ાપ્રતાપ

વિદ્ાિાહરવધ (ભારવિ)

વિવધના ખરેલ

વિવધના લરેખ

વિવધનો િાંક

વિબુધવિજય

વિરળજયોવત

વિરળદરેિી

વિરળા

વિલાસી આતરા

વિિરેકાનંદ

વિશ્વધર્મ

વિશ્વલીલા

વિષિરેલી

િીણાિરેલી

િીર અવભરનયુ

િીર અરરવસંિ

િીર કુણાલ

િીર કરેસરી

િીરગજ ્મના

િીર ઘટોતકચ

િીર ચાંપરાજિાળો
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િીર જગડશુા

િીર જયવસંિ

િીર જરાસંગ

િીર તાનાજી

િીર તાનાજી (હિંદી)

િીર દાદા જસરાજ

િીરનાં િરેર

િીરની િટ

િીર નૌઘણ

િીરપસલી

િીરપૂજન

િીરપ્રવતજ્ા

િીર બબ્ુિાિન

િીર બાિાિાળો

િીર ભાથીજી

િીર ભૂષણ

િીરરંડળ

િીર રોખડાજી

િીર યુિક

િીર રરણી

િીર રાઠોડ

િીર રારિાળો

િીર િવનતા

િીર વિક્રરાહદતય

િીર-િીરાંગના

િીર િરીર

િીરિાક પૃથિીરાજ

િીરાંગના

િીસરી સદી

િરેરના ડખં

િરેરની િસૂલાત

િરેર નરે િાસના

િરેર વિિાિ નરે પ્રીત

વિાલા િરેરી

શકંુતલા

શત્રુ કરે વરત્ર ?

શયતાન શત્રુ

શરીકરે િયાત (ઉદૂ્મ)

શિીદરે િતન (ઉદૂ્મ)

શિરેનશાિ અકબર

શંહકત હૃદય

શંભુરરેળો

શાકંુતલ

શાવનત-કાવનત

શારળશા

શારદાવિજય

શાવલિાિન

શાિ કરે ચોર ?

શાિરે અલાઉદ્ીન (ઉદૂ્મ)

શાિરેજિાં (ઉદૂ્મ)

વશયળિતી

વશિ-પાિ્મતી

શીરી-ફરિાદ (ઉદૂ્મ)

શુકદરેિજી

શું િતું નરે શું થઈ ગયા !

શૂરિીર વશિાજી

શૂરાના સંગ્ાર

શૂરી વસંિણ

શૃંગી ઋવષ

શરેઠ સગાળશા

શરેણી વિજણંદ

શરેતરંજના દાિ

શૈલબાળા

શ્િણકુરાર

શ્ીકૃષ્ણભકત સુદારા

શ્ીચરણરે

શ્ી ભદ્રાયુ

શ્ીરંત કરે શયતાન ?

શ્ીરંત કોણ ?

શ્ીરંત બાજીરાિ

શ્ીરાન રુરલી

શ્ી રણદરેિી (હિંદી)

સચચા િીરા (ઉદૂ્મ)

સજોડરે સંસાર

સજ્જન કોણ ?

સતી અનસૂયા

સતી અંજના

સતી ઊજળી

સતી કાદમબરી

સતી તારા

સતી તોરલ

સતી દરયંતી

સતી દરેિિૂતી

સતી દ્રૌપદી

સતી પવમિની

સતી પાિ્મતી

સતી વપંગળા

સતીપ્રભાિ

સતીપ્રભાિ (હિંદી)

સતી રંજરી

સતીવિજય

સતી વિભાિરી

સતી વશયળિતી
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સતી શ્ીરતી

સતી સરોવજની

સતી સવિતા

સતી સંયુકતા

સતી સીતા

સતી સુકનયા

સતી સુલોચના

સતી સુંદરબા

સતિાનાં સાિસ

સતિાની સરશરેર

સતિાનો રદ

સતિાનો લોભ

સતિાનો શોખ

સતયતા

સતયનારાયણ

સતયપ્રકાશ

સતયિાદી િહરશ્નદ્ર

સતયિાન સાવિત્રી

સતયિાદી િહરશ્ંદ્ર (હિનદી)

સદરેિંત સાિળીંગા

સંનયાસી

સબાબરે આલર (ઉદૂ્મ)

સરજણના સથિારરે

સરયસર

સરય સાથરે

સરરકરેસરી

સરરપ્રભા

સરરશવકત

સરરિાક

સરપ્મણ

સરાજના કંટક

સરાજના સડા

સરાજનો શત્રુ

સરાજસરેિા

સરુદ્રગુપ્ત

સમ્ાટ અશોક

સમ્ાટ અશોક યાનરે યુિાન

સમ્ાટ ચંદ્રગુપ્ત

સમ્ાટ ચંદ્રગુપ્ત (હિંદી)

સમ્ાટ જનરરેજય

સમ્ાટ િષ્મ

સરદારબા

સરલાદરેિી

સર િસંતકુરાર

સરસિતી

સરસિતીચંદ્ર

સરોવજની

સજ ્મનિાર

સિયોદય

સલીરશાિ

સિા રૂવપયો

સળગતો સંસાર

સંગતનાં ફળ

સંગતનો રંગ

સંગીત લીલાિતી

સંઘજી કાિહઠયો

સંજોગનાં રરકડાં

સંત કબીર

સંતકસોટી યાનરે સુરદાસ

સંત રીરાં

સંત સુરદાસ

સંતાન

સંતાનોના િાંકરે

સંપવતિ રાટરે

સંિાદી સૂર

સંસારવચત્ર

સંસારના રંગ

સંસારલીલા

સંસારશોભા

સંસારસાથી યાનરે લગ્નરંડપ

સંસારી સાવિત્રી

સંસકારરૂવત્મ

સંસકારલક્રી

સાગરનાં રોતી

સાગરપવત

સાગરસહરતા

સાચી જનરેતા

સાચો સજ્જન

સાચો સંનયાસ

સાત ભિનાં સાથી

સાધના

સાધુ કરે શયતાન ?

સાધિી રીરાં

સારરે પાર

સાસુના િાંકરે

વસધિ સતયરેનદ્ર

વસધિ સમ્ાટ

વસધિાથ્મ બુધિ

વસનરેરાની સુંદરી

વસરાજુદ્ૌલા

વસંિસંતાન

વસંિાસનના શોખ

સીતાસિયંિર
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સુકનયા સાવિત્રી

સુખના સાથી

સુખી કુટુબં

સુખી કરે દુ:ખી ?

સુખી સંસાર

સુધનિા

સુધાચંદ્ર

સુભદ્રાિરણ

સુભાષચંદ્ર બોઝ

સુરરોહિની

સુરશયાર

સુરરેખાિરણ

સુિણ્મ-પ્રભાત

સુિણ્મરૃગ

સુિણ્મયુગ

સુંદર-રાધિ

સુંદરિરેણી

સૂરજની સાખરે

સૂરજરુખી સુંદરી

સૂરરોહિની

સૂય્મકરળ

સૂય્મકુરારી

સૂય્મપ્રભા

સૂય્મસરોજ

સરેિકધર્મ (હિંદી)

સરેિાભાિી

સરેિાસદન યાનરે સાચો પ્રરેર

સેંથીએ ભયયો વસંદૂર

સૈવનક

સો ટચનું સોનું

સોનબિરેનની ચૂંદડી

સોનાનું  વપંજર

સોનાનો સૂરજ

સોનરેરી જળ

સોનરેરી ટોળી યાનરે ગોલડન ગૅંગ

સોબતરે અસર ઉફદે જુલરરે પીદર (ઉદૂ્મ)

સોરઠની સતી

સોરઠપવત

સોરઠી વસંિ

સોિાગણનાં સપનાં

સોિાગ-વસંદુર

સોળિલુ સોનું

સૌભાગયકંકણ

સૌભાગયનો વસંિ

સૌભાગયિતી

સૌભાગયસુંદરી

સૌરાટિ ્રનો વસંિ

સૌરાટિ ્ર-િીર

સૌંદય્મવિજય

સકંદગુપ્ત

સાંભરરાજ

સ્તીચહરત્ર

સ્તીની રિતિા

સ્તીશવકત

સનરેિના શિીદ

સનરેિપૂજન

સનરેિબંધન

સનરેિરંહદર

સનરેિવિભૂવત

સનરેિશિીદ યાનરે કર્મયજ્

સનરેિસહરતા

સનરેિસંબંધ

સનરેિસુધા

સનરેિી કરે શત્રુ ?

સિદરેશરવણ

સિદરેશરરણી

સિદરેશસરેિા

સિપનદશ્મન

સિપનદ્રટિા

સિયંિર

સિારીભકત સારંત યાનરે િીર દુગા્મદાસ

સિારીભવકત યાનરે બાજી દરેશપાંડરે (હિંદી)

સિાશ્ય

િઠીલો જયરલ

િનટરિાળી

િલારણ

િસતરરેળાપ

િંસાકુરારી

હિનદુ સરાજ

હિંદ રહિલા

િીરાનો િાર

િીરા-રાણરેક

િૅનડસર બલરેગાડ્મ

િૈયાનાં િરેત

િોથલ પદરણી
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સંદભ્જગ્ંિો

અદનો અદાકાર િા. છગન રોમિ્યો, હદનકર ભોજક, વિનાયક રાિલ, અસાઇત સાહિતય સભા, ઊંઝા; 

અમભન્ય-પંિે (અમભનેતા અિ્ત જાનીનાં રંગભૂમિનાં સંસિરણો), પ્ર. સવિતાબિરેન જની, અરદાિાદ; અમભન્ય-

સમ્ાટ અને સાક્ષર અિ્ત કેશિ ના્યક, રવતલાલ સાં. નાયક, અસાઇત સાહિતય સભા, ઊંઝા; ઇમતહાસ મસને 

દશ્જન : યાસીન દલાલ; ઈડરનો અરૃત; ચંદ્રકાંત રારિાડી; કનક રઘુનાિ બ્હ્મભટ્ટ િનપ્રિેશ અંક, તંત્રી 

દલસુખરાર ભટ્, સંપાદક : રૂળજીભાઈ પી. શાિ, કનક કાયા્મલય, અરદાિાદ; કા્યા લાકડાની, િા્યા લૂગડાની, 

જયંતી દલાલ, ગવત પ્રકાશન, અરદાિાદ; કાસિભાઈ િીર, ધીરરે નદ્ર સૌરાણી, અસાઇત સાહિતય સભા, ઊંઝા; 

ગુજરાતનું સંગીત અનરે સંગીતકારો િરકાનત શુકલ; ગુજરાતની અમસિતાના જ્યોમતધ્જરો (જયશંકર ‘સુંદરી’), 

સંપાદન-આલરેખન : હદનકર ભોજક, પ્ર. રાહિતી ખાતું, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર; ગુજરાતી જૂની રંગભૂમિ, 

અરૃત જની, રાહિતીખાતું, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર; ગુજરાતી સારહત્યકોશ : ખંડ બીજો, રુખય સંપાદક 

ચંદ્રકાનત ટોપીિાળા, સંપાદકો : રરણ સોની, રરરેશ ર. દિરે, ગુજરાતી ગુજરાતી સાહિતય પહરષદ, અરદાિાદ; 

ગુજરાતી મિ્યેટરનો ઇમતહાસ, િસરુખ બારાડી, નૅશનલ બુક ટ્રસટ ઇવનડયા, હદલિી; ગુજરાતી નાટ્ય શતાબદી 

િહોતસિ સિારકગ્ંિ, પ્રકાશક : પ્રકાશન સવરવત, ગુજરાતી નાટ્ય શતાબદી િહોતસિ, િુંબઈ; ગુજરાતી 

રંગભૂમિ: ગઈ કાલ અને આજ, હદનકર ભોજક, અસાઇત સાહિતય સભા, ઊંઝા; ગુજરાતી રંગભૂવરના ઘડતરરાં 

શ્ી રૂળશંકર િહરનંદ રૂલાણીનું પ્રદાન, પ્રો. ડૉ. હદનરેશ િ. ભટ્, રુંબઈ; ગુજરાતી રંગભૂવરના ઘડિૈયા, ચંદુલાલ 

એર. શાિ, વિદ્ા પવબલશસ્મ, રુંબઈ; ગૂજ ્જર રંગભૂમિનું ઇમતહાસદશ્જન ખંડ-1, સંશોધન : જયંવતલાલ વત્રિરેદી, 

આલરેખન : રધુકર રાંદરેહરયા, પ્ર. એન. એર. વત્રપાઠી, રુંબઈ; ગૌરિગ્ંિ, સંપાદનસવરવત, ત્રાગાળા-ભોજક 

હિતિધ્મક સરાજ, અરદાિાદ; ગ્ંથ અનરે ગ્ંથકાર, પુસતક 11રું, સંપાદકો પીતાંબર પટરેલ, વચરનલાલ વત્રિરેદી; ગ્ંિ 

અને ગ્ંિકાર, પુસતક 1લું, પ્ર. ગુજરાત વિદ્ાસભા; જ્યશંકર ‘સુંદરી’ શતાબદી મિશેષાંક, અવતવથ સંપાદક : 

પ્રબોધ જોષી, જનરભૂવર, રુંબઈ; જૂની ગુજરાતી રંગભૂમિ, ડૉ. હદનકર ભોજક, પ્ર. યુવનિવસ્મટી ગ્ંથવનરા્મણ બોડ્મ, 

ગુજરાત રાજય, અરદાિાદ; ડાહ્ાભાઈ ધોળશાજી : એક અધ્ય્યન, લરે : ડૉ. ભરતકુરાર ઠાકર, પ્ર. લરેખક પોતરે; 

તખતો બોલે છ,ે ભાગ-1 તથા ભાગ-2 પ્રાગજી ડોસા, પ્ર. પ્રાગજી ડોસા, રુંબઈ; તખતાના તેજસિી તારલા સંપાદક 

: ભીખુ કવિ, પ્ર. સંપાદક પોતરે, ખરેડબ્હ્મા; િોડાં આંસુ િોડાં િૂલ, લરે. જયશંકર ‘સુંદરી’, અસાઇત સાહિતય 

સભા, ઊંઝા; દીિાન બહાદુર રણછોડભાઈ ઉદ્યરાિ શતાબદી સિારક ગ્ંિ, સંપાદક : શ્ી રણછોડભાઈ 

ઉદયરાર શતાબદી સવરવત, રુંબઈ; ધંધાદારી ગુજરાતી રંગભૂમિનાં નાટકનાં ગીતો, ડૉ. ધરદેનદ્ર ર. રાસતર 

(રધુરમ્), અવજત પ્રકાશન, ભરૂચ; નાટ્યપાિે્ય, હદનકર ભોજક, પ્રકાશક પોતરે, િીસનગર; નાટ્યિહમષ્જ કમિ 
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જી. એ. િૈરાટી સન્િાન ગ્ંિ, કવિ શ્ી િૈરાટી સનરાન સવરવત, િડોદરા; નારણ મિસ્તી, ધીરરે નદ્ર સોરાણી, રુંબઈ; 

પં. િહારાણીશંકર શિા્જનું જીિનચરરત્ર, ઇચછાદરેિી રિારાણીશંકર શરા્મ, પ્રકાશક પોતરે, જૂનાગઢ; પારસી 

રંગભૂમિ, ડૉ. ગોપાલ શાસ્તી, િડોદરા; પ્રાસંમગક જ્ાનકોશ, લરે. પ્ર. બંસીધર શુકલ, અરદાિાદ; રિ્િદશ્જન, 

ડૉ. યાસીન દલાલ; ફલૅશ બૅક, રવસકલાલ િકીલ, સંપાદક : િસરુખ બારાડી, અસાઇત સાહિતય સભા, ઊંઝા; 

બાપુલાલ બી. ના્યક સિ્મતગ્ંિ : સંપાદન સવરવત, અરદાિાદ; િીઠા ઉજાગરા, સંપાદન-સંકલન-આલરેખન : 

વિનયકાનત વત્રિરેદી, પ્રકાશક સંપાદક પોતરે, રુંબઈ; રંગદેિતાના પર આરાધક શ્ી જ્યશંકર ’સુંદરી’, પ્રા. રધુકર 

રાંદરેહરયા, અસાઇત સાહિતય સભા ઊંઝા; િા. ચૂનીલાલ નાયક : એક ખરેલહદલ ખલનાયક, સંપાદક કીવત્મભાઈ 

ડી. વયાસ, પ્રકાશક આકાર ભારતી રુંબઈ; રંગના્યક પ્રાણસુખ ના્યક, હદનકર ભોજક અનરે વિનુભાઈ શાિ, 

અસાઇત સાહિતય સભા, ઊંઝા; રંગભૂમિના કલાકારો, પમિકુરાર કરે. જોષી, પ્રકાશક પોતરે, રુંબઈ; રંગભૂવરનું 

રતન રા. િસંત નાયક, હદનકર ભોજક, વિનાયક રાિલ, અસાઇત સાહિતય સભા, ઊંઝા; મિશ્વધિ્જ (નાટક), 

ફૂલચંદ ઝિરેરચંદ શાિ, ‘ગુજરાતી રંગભૂમિનો સુિણ્જકાળ’, રરણીકલાલ દલાલ, ગૂજ ્મર ગ્ંથરતન કાયા્મલય, 

અરદાિાદ; શ્ી દેશી નાટક સિાજ અિ્તિહોતસિ, પ્રકાશક : શ્ી દરેશી નાટક સરાજ અરૃતરિોતસિ સવરવત, 

રુંબઈ; શ્ીરંગદેિતાને ચરણે, સંપાદક : રવતલાલ શયારજી વત્રિરેદી, પ્ર. ગાંડીિ સાહિતય રંહદર, સૂરત; સંભારણાં 

: કવિ ‘રનસિી’ પ્રાંવતજિાળાનરે શ્ધિાંજવલ; ‘સંભારણાં’ સિરમણકા સંપાદન સમિમત, રુંબઈ; સાહિતયવિલાસ, 

સંપાદક : રતનરાર ઉતિરરાર; સોરનાથ કલયાણી, ધીરરે નદ્ર સોરાણી, અસાઇત સાહિતય સભા, ઊંઝા; સિરણ-

દીિડા (કમિ કાંમતલાલ જગજીિન િહેતાનાં સિરણો), સંપાદક અનંત આચાય્મ, પ્ર. ગૂજ ્મર ગ્ંથરતન કાયા્મલય, 

અરદાિાદ; સિરણિંજરી (રઘુનાથ વત્ર. બ્હ્મભટ્નાં રંગભૂવર-જીિનનાં સરરણો), એન. એર. વત્રપાઠી વલવરટરેડ, 

રુંબઈ; રહન્દી રંગિંચ ઔર પં. નારા્યણપ્રસાદ ’બેતાબ’ : (સૌ.) ડૉ. વિદ્ાિતી લક્રણરાિ નમ્, વિશ્વ વિદ્ાલય 

પ્રકાશન, િારાણસી

સાિમ્યકો

ત્રૈિામસકો : નાટક, રંગભૂવર. િામસક : કુરાર, ગુજરાતી નાટ્ય, નિચરેતન, પાનરેતર, પ્રવતષ્ઠા, રિેંદી. પામક્ષક 

: નાટક. સાતિારહકો : આગરેકૂચ, ગુજરાત (ગુજરાત રાજય), ગુજરાત ટ-ુડરે (ગુજરાતી), વચત્રકથા, વચત્રજયોત, 

વચત્રપટ, વચત્રયુગ, વચત્રલોક, લોકબંધુ, પારસ, રવિિાર, રાટિ ્રિાણી, િરેણી, વસનરે સાપ્તાહિક (અરૃતા). દીપોતસિી 

: ગુજરાત, રુંબઈ સરાચાર, સંદરેશ, વસનરેરા બુલરેહટન, હિઝ રાસટસ્મ િૉઇસ. િત્જિાનપત્રો : ઇવનડયન એકસપ્રરેસ, 

કચછ વરત્ર, ગુજરાત વરત્ર, ગુજરાત સરાચાર, જનશવકત, જનસતિા, જનરભૂવર, જયહિંદ, ટાઇમસ ઑવ્ ઇવનડયા, 

પ્રતાપ, ફૂલછાબ, રુંબઈ સરાચાર, લોકસતિા, સરકાલીન, સરભાિ, સંદરેશ, સૌરાટિ ્ર સરાચાર.
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