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બોકા વિષયની અભિનયક્ષમ રજૂઆત : ‘અંગભુમા’ 

 
  
ચિયકારીન અંગચુરભાર દ્વાયા વભકારીન અંગચુરભારોનુું મથાથથ પ્રસ્તતુતકયણ કયત ુું અચબનમ 
અને દદગ્દળથનની અલનલીન ળક્યતાલાળું ‘અંગચુરભાર’ નાટક શ્રી વતીળ વ્માવનુું જૂન- 
૨૦૦૬ભાું પ્રકાતળત થમેલુું ભૌચરક નાટક છે. અશીં ૨૬૦૦ લથ લૂેની ફૌદ્ધકારીન 
અંગચુરભારની આંગીઓ કાલાની ઘટનાને કથા તયીકે વુંદ કયીને તેભાુંથી વાુંપ્રત 
અંગચુરભારોનુું ચિત્ર પ્રગટ કયી તેને નતૂનરૂ આલાનો પ્રમાવ વતીળબાઈએ કમો છે. 
ૌયાચણક કથાનુું વાદ્યુંત આધતુનક વુંલેદનાભાું રૂાુંતય કયી તેભાુંથી નાટયાત્ભક ક્ષણો ઊબી 
કયલાભાું ‘અંગચુરભાર’ નાટક ગજુયાતી યુાકલ્પત નાટકોની યુંયાભાું અગ્ર શયોભાું મકૂી 
ળકામ એલી ક્ષભતા ધયાલે છે. અશીં વતીળ વ્માવ વાુંપ્રત વાભાજજક અન ેયાજકીમ વ્મલસ્થા 
વાભે ડકાય પેંકલાભાું વુંણૂથ તનબથમ યહ્ાું છે. આ નાટકનો તલમ ફોરકો છે. લાિા છે. મખુય 
છે. નાટકભાું આ પ્રકાયના તલમની જો મોગ્મ ભાલજત ના થામ તો નાટક તનષ્પ જલાની યૂી 
વુંબાલના યશ ે છે. નાટયકાયે મખુય થઈને, સ્શજે ણ લાિા થઈને કશુું જ કશલેાનુું નથી. 
મખુયતા – લાિાતા શુંભેળાું નાટકની કરાત્ભકતા ભાટે શાતનકાયક ફને છે. વતીળ વ્માવ 
‘અંગચુરભાર’ નાટકભાું એ યીતે વબાન યહ્ાું છે. ક્યાુંક લધ ુમખુય ણ થમાું છે...સ્લાબાતલકતા 
ણ શણાઈ છે... યુંત ુનાટકની અચબનમક્ષભ યજૂઆત અને લૈતલધ્મવબય ભુંિીમ પ્રયકુ્તતઓ 
દ્વાયા એભણે નાટકને ફિાલી ણ રીધુું છે. ોતાનો ‘ભુંિધભથ’ તેઓએ ફયાફય નીબાવ્મો છે. 
આટરાું ફોરકા તલમને આટરી શલી યીતે મકૂી આલો અને ાછું સ્શજે ણ કૃતત્રભતા કે 
અતતળમોક્તત લગય, એ આધતુનક ગજુયાતી નાટક ભાટે નાની ઘટના નથી. વતીળબાઈએ 
ોતાનો યુંગભતૂભનો અનબુલ અશીં ફયાફય કાભે રગાડયો છે. એભણે ક્યાુંમ કરાકાય અને 
દદગ્દળથકને ફાુંધ્મા નથી, મતુત યાખમાું છે. કુળ નાટયકાય ક્યાયેમ કરાકાય અને દદગ્દળથકને 
ફાુંધતો નથી. ણ ભનની ભોજથી તખતા ય યભી ળકે એલી ગોઠલણ કયી આતો શોમ છે. એ 
દ્રષ્ષ્ટએ ‘અંગચુરભાર’ નાટક નોખુું-અનોખુું નાટક છે. વતીળબાઈ નાટયાત્ભક ક્ષણની વુંદગી, 
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અચબનેમ બાા, દ્રશ્મમોજના તથા ગીત-વુંગીતની કાવ્માત્ભક અને દ્રશ્માત્ભક પ્રયકુ્તતઓ દ્વાયા 
ગજુયાતી યુંગભતૂભને ‘અંગચુરભાર’ નાભનુું એક સ્લતુંત્ર અને ભૌચરક નાટક આલાભાું વપ યહ્ાું 
છે.   

  નાટક ફે અંકનુું છે. નાટયકાયે ફુંને અંકોને ‘લૂાથધથ’ અને ‘ઉત્તયાધથ’ એભ નાભ આપ્મા 
છે. લૂાથધથભાું ત્રણ દ્રશ્મો છે અન ે ઉત્તયાધથભાું નલ દ્રશ્મો છે. ક્યાુંક ગીત-વુંગીતની ભદદથી 
વ ૃુંદગાનનો ઉમોગ કયી પ્રયકુ્તત દ્વાયા ણ દ્રશ્મો ફદપમાું છે. એભ ભીને વભગ્ર નાટક ુંદય 
દ્રશ્મોભાું તલબાજજત થયુું છે.   

 લૂાથધથભાું બાતબાતના રોકોથી બયેરાું ‘ગમા’ નાભનાું દેળભાું આલેર. ‘ગમા’ નાભનાું 
ગાભભાું યશતેા ું, ભજૂયી કયી ગજુયાન િરાલતાું, એક ગયીફ દયલાયની કથાથી નાટકનો 
વ ૃુંદગાન દ્વાયા કાવ્માત્ભક પ્રાયુંબ થામ છે. અંગીયાભ અશીં મખુમ નામક છે. જેને કશુું જ કાભ કમાથ 
લગય શયાભનુું ખાલાની ટેલ ડી ગઈ છે. એના જીલનનાું ફે જ કાભ છે – ખાવુું અને ઘોયવુું. 
ત્ની વતલતા આવાવના ઘયનાું ઠાભ ઉટકીન ેઅને તતા શદયયાભ રાકડા કાીકાીન ે ઘય 
િરાલે છે. યુંત ુઅંગીયાભને તો ‘નાભે કાભ શયાભ’ છે. એટરે ત્ની વતલતા, ભાતા તાયા અન ે
તતા શદયયાભના તતયસ્કાયનુું ાત્ર અંગીયાભ ફને છે. ઘયભાું ફધાું એનાું તયપ આંગી િીંધી 
તેને શડધતૂ કયે છે. એ આંગીઓ તેને શૂની જેભ ખ ૂુંિે છે. િીંધાતી આંગીઓ અંગીયાભને 
અવહ્ રાગે છે. તે ઘય છોડીને િાપમો જામ છે. અને એ ક્રોધભાું તે ગાભનાું છોકયાઓને ભાયતો 
પયે છે. ગાભભાુંથી રોકોની યાલ આલલાની ળરૂ થામ છે. ધીભેધીભે ગાભનાું રોકો ણ આંગી 
િીંધલા રાગે છે. અંગીયાભને આ િીંધાતી આંગીઓ તીયની જેભ બોંકામ છે. આંગીઓ જાણે 
એને ીવી યશી શોમ એવુું રાગે છે. તે કદૂકો ભાયી જનનૂ વાથે ગાભ રોકોના ‘શાથ બાુંગી 
નાખલા – તેને મૂ વાથે ઉખેડી નાખલા’ દોડે છે.  

 એક તયપ ઘયભાું અવહ્ ભખૂભયો છે. ઘયભાું અન્નનો એક દાણો નથી. શાપરાું કુસ્તી કયે 
છે. ભખેૂ ટલતાું ફાકોને ન ખલડાલી ળકલાની અવહ્ લેદના અનબુલતી વતલતા અંગીયાભ 
પ્રત્મે યોે બયામેરી છે. ઘયભાું કાયભો કકાટ છે. યોજના આ તભાળા, ફાા જોઈ રોકો શલે 
‘દ્વાય ઠેૂથી’ શવી – ભજાક કયલા રાગ્માું છે. કાભ એક ણ વધાત ુું નથી. ફાય વાુંધતા તેય તટેૂ 
એલી ઘયની શારત છે. ઘયની આ શારતથી કુંટાીને અને ખાલા ભાટે ટલતાું ોતાનાું 
છોકયાઓને ન જોઈ ળકતો અંગીયાભ એક ભુંદદયભાું શોંિે છે. ત્માું િારતાું વદાવ્રતભાુંથી દોઢ 
કરાક રાઇનભાું ઊબો યશીને વુંતાનો ભાટે ઉત્વાશથી ખાલાનુું રઈ આલે છે. યુંત ુભા, ત્ની 
અને તતા શદયયાભ એભનાું આ ભશનેત લગયનાું અન્નનાું દાણાનો તતયસ્કાય કયે છે. ોતાનાું 
વુંતાનોને શયાભનુું ખાલાની ટેલ ન ડલાું દેલા ઇચ્છતી વતલતા અંગીયાભના ઉભુંગ ય ાણી 
પેયલી દે છે. તે અંગીયાભને ખાલાનુું ાછું આલાું આગ્રશલૂથક કશ ેછે. યુંત ુઅંગીયાભ તે ાછું 
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આલા જતો નથી. અને ોતે ખાલા રાગે છે. શલે, છોકયાઓથી રઈને ઘયનાું તભાભ વભ્મો 
‘શયાભનુું ખાનાય’ એભ કશીં નપયતથી આંગી િીંધલા રાગે છે. આ આંગીઓ જોઈ 
અંગીયાભન ુ ભાથુું પાટલા રાગે છે. તે બભૂો ાડલા રાગે છે. િીવાિીવ કયી મકેૂ છે. તેને 
આંગીઓ ‘જાા જેલી’ બાવલા રાગે છે. ‘કોણે ભને આ આંગીઓનાું ઘયેાભાું ઘાપમો?’ એલો 
પ્રશ્ન તેનાું ભનભાું ઊઠે છે. આ જાાભાુંથી ફશાય નીકલા કમો દાલ અજભાલલો કે કમા ાવા 
પેંકલા એની તલભાવણભાું તે ડી જામ છે. ોતા વાભે ઊઠેરી આ આંગીઓને તે તોડી નાખલા 
ભથે છે. યુંત ુતેનાું ફધાું પ્રમત્નો તનષ્પ જામ છે. 

  ત્માયફાદ તેનો એક કથાકાય વાથે બેટો થામ છે. તે ‘જે છે તે નથી ને નથી તે છે’નો 
બેદ વાધ ુફાલા ાવે ઉકેરલાનો પ્રમત્ન કયે છે. તેને શલે ફયાફય વભજાલા રાગે છે કે આ 
ફધી આંગીઓની જ ભામા છે. તે ફાલા વાથે ઉદ્ધતાઈબયુું લતથન કયે છે. એટરે ગાભનાું રોકો 
ણ  ગાુંડો કશી તેની તયપ આંગીઓ િીંધે છે. તે ફધાને ભાયલા દોડે છે. કથાકાય િીંધામેરી 
આંગીઓથી વ્મગ્ર અંગીયાભને ખબે શાથ મકૂી ળાુંત કયે છે.  

 અંગીયાભ ાછો ઘયે આલે છે. વતલતા ાવે ીલા ાણી ભાુંગે છે. વતલતા ાણી ન 
આતાું  અંગીયાભ ક્રોધે બયાઈને ત્ની વાથે ભાયજૂડ કયે છે. કુંટાેરી વતલતા ફાકોને રઈને 
અંગીયાભને અને ઘયને છોડીને િારી નીકે છે. ફાકો લગયનુું ઘય અંગીયાભને સનૂમનૂ રાગે 
છે. વતલતા લગયની બીંતો તેને શનૂ્મ બાવે છે. તેને કશુું વભજાતુું નથી.  

  શલે વતલતા છોકયાઓનાું ોણ ભાટે ુંિામતભાું જઈને એનાું તલરુદ્ધ પદયમાદ રખાલે 
છે. ુંિનો હુકભ થતાું જ ‘ગાભ આખુું ધભૂાડા ફુંધે, કીદડમાયાની જેભ વાગભટે ઉબયાયુું છે.’ 
ગાભનાું િોલટીમા, િૌદતળમા, રીમા, ચગુરીખોયો, તનિંદાયતવમા, કથૂરીખોદયમા, િાલવૂીમ 
રોકો અંગીયાભનો ન્મામ વાુંબલા શોંિી ગમા છે. મખુી દ્વાયા ન્મામ તોામ છે. ુંિભાું ફેઠેરાું 
વૌ તેને અયાધી, આસ,ુ ફેઠાડુું જીલન જીલતો એભ કશી તેની વાભે આંગી િીંધી તતયસ્કાયે 
છે. આંગીઓ જોતાું જ તેને અકાભણ થલા રાગે છે. તેને ફધી આંગીઓ કાી નાખલાનુું 
ભન થામ છે. ‘નાનો શતો ત્માયથી આજ સધુી ઘયભાું અને ઘયફશાય’ િીંધાતી આ આંગીઓ 
શલે તેને અવહ્ ીડા આે છે. તે ફાજુભાું ઊબેરાું એક ખડગધાયી ભાણવની કભયભાુંથી ખડગ 
ખેંિી રે છે, અને ુંિભાું ઊઠેરી તભાભ આંગીઓ ધડાધડ કાલા રાગે છે. અંગીયાભ 
આંગીઓનો ઢગરો કયી દે છે. છી એ આંગીઓ બેગી કયે છે. એની ભાા ફનાલે છે. અને 
જોતજોતાભાું અંગચુરભાર ફની જામ છે. આભ અંગીયાભના નુયઅલતાય વાથે લૂાથધથ ણૂથ 
થામ છે. 

  લૂાથધથભાું નાટયકાય આજની વાભાજજક દયક્સ્થતતનુું લાસ્તતલક ચિત્ર આણને ફતાલે 
છે. વભાજનુું ભોટાભાું ભોટુું દૂણ ગયીફી અને ભખૂભયો અશીં કેન્દ્રભાું છે. નાટયકાયને કશવે ુું છે કે 
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ભનષુ્મ વુંજોગોનુું વ ુંતાન છે. ભનષુ્મના લતથનનો આધાય વુંજોગો ઉય છે. આતથિક વુંકડાભણ જ 
ભનષુ્મને અંગચુરભાર ફનલા ભજબયૂ કયે છે.  

 ત્માયફાદ ઉત્તયાધથભાું નાટયકાયે દેળની યાજકીમ દયક્સ્થતતનુું લાસ્તતલક ચિત્ર આણને 
ફતાવ્યુું છે. ઉત્તયાધથનો પ્રાયુંબ વુંઘગાનથી થામ છે. બદુ્ધના અનમુામીઓ વુંઘ ગાન કયતાું કયતાું 
નીકે છે ને લચ્િે અટ્ટશાસ્મ કયતો, ગર્જના કયતો, કદૂતો ‘અંગીયાભનો નુયાલતય’ અંગચુરભાર 
પ્રલેળે છે. ોતાની જાતને અંગચુરભાર ભાનતો તે વલથત્ર છલાઈ જામ છે. ધીભેધીભે તે તનર્જન 
યસ્તા ય આલે છે. ત્માું તેને એક વદૃ્ધનો બેટો થામ છે. તેની આંગી કાીને ગાભાું શયેી રે 
છે. ત્માયફાદ યસ્તાભાું તે એક યલુાનને ઊબો યાખી એની ણ આંગી કાીને ગાભાું શયેી 
રે છે. આ ફુંને આંગી અશીં પ્રતીકાત્ભક છે. વદૃ્ધની આંગી એ યુંયાનુું - અનબુલનુું પ્રતીક 
છે. જેની ાવેથી આણે ભાગથદળથન ભેલીએ છીએ. જ્માયે યલુાન એ ળક્તતનુું પ્રતીક છે. 
યાક્રભ અને વાશવનુું પ્રતીક છે. અંગચુરભાર ફયાફય જાણે છે કે નેતા ફનલા ભાટે આ ફુંને 
આંગીઓ શરેાું કાલી ડે. ત્માયફાદ એ ટિરી-લિરી, વીધી-લાુંકી, ટૂુંકી-રાુંફી, અડધી-
આખી, કાી-ધોી, વાિી-જુઠ્ઠી, કાિી-ાકી, નયની-નાયીની એભ એક છી એક વત્તાણ ુ
આંગીઓ કાલા રાગે છે અને તેની ભાા ફનાલી ોતાનાું ગાભાું તે ધાયણ કયી રે છે. શલ ે
ત્રણ આંગીઓ ખટેૂ છે. યુંત ુઆજના યગુભાું તે આંગીઓ વીધી ભલી મશુ્કેર છે. એટરે 
છથી, કથી, કોઈ ણ બોગે આંગીઓ ભેલલા તે ભથે છે. એટલુું જ નશીં એણે છાાભાું 
અને ન્યઝૂ િેનર ય ણ જાશયેાત આી છે. ત્માયફાદ તેને યસ્તાભાું અદયચિત ભાણવોનુું 
ટોળું ભી જામ છે. તેભાુંથી એક વ્મક્તત અંગચુરભારને ભદદ કયલા તૈમાય થામ છે. ણ 
તન:સ્લાથથ નશીં જો લચ્િેથી કુંઈક રાબ ભે તો.....! અંગચુરભાર તેને ોતાના ક્ષભાું રઈ રે છે 
અને ભદશરા અનાભતની જગ્મા ય ચ ૂુંટામેરી પ્રતતતનતધ લથતલત્રા તભવ ડોરી ાવે શરેા તે 
જામ છે અને તેની આંગી ભાુંગે છે. તભવ ડોરી શરેા તો ના ાડે છે. યુંત ુછી મખુમભુંત્રી 
ફનલાની તેની ભશત્લાકાુંક્ષા માદ આલતાું તે વો-ફવો ેટીભાું આંગી આલા તૈમાય થઈ જામ 
છે. યુંત ુ આટરા ફધાું રૂતમા આલા અંગચુરભાર ભાટે મશુ્કેર શોઈ તે તભવ ડોરીને 
બ્રેકભેઇર કયે છે, અને ભજબયૂીનો ઉમોગ કયી તે તવપતથી તેની આંગી કાી રે છે. અશીં 
વત્તાની ભખૂ ભનષુ્મને કેલો શીન ફનાલે છે તે ડોરીના િદયત્ર દ્વાયા સુુંદય યીતે નાટયકાયે 
ઉવાવ્યુું છે. અને ‘જ્માું જુઓ ત્માું આંગીઓનાું જ ભાન છે, આંગીઓનાું જ ખેર છે, 
આંગીઓનાું જ યાજ છે’, એ લાસ્તતલકતા ગીત-વુંગીતનાું ભાધ્મભથી ફતાલી દ્રશ્મ રુૂું કયે છે.  

 ત્માયફાદનાું દ્રશ્મભાું અંગચુરભારનો બેટો શયસખુ નાભના ફકારી વાથે થામ છે. 
ફકારીના ાત્ર દ્વાયા નાટમકાયને કશવે ુું છે કે વાભાન્મ ફકારી ણ યુલઠાખાતાનાું ભુંત્રી 
ફનલાની ઈચ્છા પ્રગટ કયે તો આણા દેળભાું તે ફની ળકે છે. ફવ, એભણે આલા 
અંગચુરભારોને એક આંગીનો બોગ આલો ડે છે. અંગચુરભાર શયસખુને યુલઠાખાતાનો 
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ભુંત્રી ફનાલલાની રારિ આીને નવ્લાણુું આંગી બેગી કયી રે છે અને ગાભાું ધાયણ કયી 
રે છે.  

 શલ,ે છેપરી આંગી ફાકી છે, જે ભેલલી ખફૂ દુષ્કય છે. એ આંગી જ્ઞાની-પ્રબદુ્ધની 
છે. ખફયત્રીઓનાું કશલેા પ્રભાણે જ્ઞાનીઓને ભનાલલા ખફૂ અઘયા શોમ છે. એની આંગી 
ખાસ્વી અક્કડ શોમ છે, જક્કડ શોમ છે. એટરે અંગચુરભારને ચિિંતા થામ છે. ઊંઘ નથી આલતી, 
યાત જાતી નથી. તેની ભદદે આલેરો વ્મક્તત અંગચુરભારની આ શારત કી જામ છે. તે રાબ 
રેલાનુું ચકૂતો નથી. વ્મક્તતને ગરુુ નડતો શોમ એની આંગીભાું ગરુુનો નુંગ કતભળનરૂે જડાલી 
દેલાની ળયત મકેૂ છે. (મૂ કથાનાું અંગચુરભારને ણ ગરુુ જ નડેરાને....!) વભમ ાયખુું 
અંગચુરભાર વ્મક્તતની ળયતને સ્લીકાયી રે છે. ને જ્ઞાની પ્રબદુ્ધનાું ઘયે જલા નીકી ડે છે. 
પ્રબદુ્ધને અનાકરૂા નાભની ત્ની છે. પ્રથભ અંગચુરભારને તેનો બેટો થામ છે. અનાકરૂા 
અંગચુરભારને તેની ભજબયૂી કશ ેછે. પ્રબદુ્ધને દીકયો-દીકયી ફે ફાકો છે. દીકયો ભેદડકરભાું છે. 
યુંત ુતલતધલત પ્રલેળ ના ભતાું શલે વાત લથનાું વાત રાખ રૂતમા આીને પ્રલેળ ભેલલો 
ડળે. અને વાધન-સુ્તકનાું વાતેક રાખ અરગ, તથા લાશનવ્મલશાયનો ખિથ ણ અરગ. 
દીકયી એભ.એ.ભાું છે. રગ્ન રીધાું છે. ણ લેલાઈ ભોટાું ભાથાનાું શોઈ એનો ણ ખિથ આઠ – 
દવ રાખ થલાનો છે. અંગચુરભારને યૂી લાસ્તતલકતા વભજામ છે. શલે તેને ભાટે પ્રબદુ્ધની 
આંગી રેલી વય થઈ ડે છે. તે પ્રબદુ્ધની આ ભજબયૂીનો પામદો ઉઠાલે છે (વાભાન્મ 
નેતાઓની જેભ). પ્રબદુ્ધની ાવે આંગીનાું ફદરાભાું ૨૫ રાખની ઑપય મકેૂ છે. પ્રબદુ્ધ પ્રથભ 
ના ાડે છે. યુંત ુ ત્નીનાું કશલેાથી ૨૫ રાખભાું ોતાની આંગી ‘ડન’ કયે છે. અને વો 
આંગી બેગી કયલાનાું ોતાના રક્ષ્મને અંગચુરભાર તવદ્ધ કયે છે. આભ, ૨૬૦૦ લથ લેૂ પ્રબદેુ્ધ 
અંગચુરભારને ળયણે રઈ રીધેરો. જ્માયે આજે અંગચુરભારે પ્રબદુ્ધને ળયણે રઈ રીધાું. પ્રબદુ્ધ 
જેલા બદુ્ધદ્ધજીલીને ણ આલા અંગચુરભારોનાું તાફે થઈ જવુું ડે છે એલી વભાજની કરૂણ 
અલદળાનુું અશીં હૃદમસ્ળી દ્રશ્મ નાટયકાયે સુુંદય યીતે ઊભુું કયુું છે.  

 શલે અંગચુરભારે જ્ઞાન, બદુ્ધદ્ધ, ભન, સ્લભાન, ફધુું જ ગીયલે મકૂીને ોિી ોિી ગાદી 
ઉય ફેવીને આંગીઓથી તવક્કા ભાયલાનુું ળરૂ કયી દીધુું છે. િોતયપ અંગચુરભારનો 
જમજમકાય ફોરાલા રાગ્મો છે. લો લીતતાું જામ છે. પ્રજા ધીભેધીભે આ ળાવનથી શલ ે
કુંટાતી જામ છે. િીજલસ્તઓુનાું બાલ લધલા રાગ્મા છે. િોયી લટૂપાટ થલાું રાગી છે. તલદેળી 
દેવુું લધત ુું જામ છે. ળેયફજાય ખારી થઈ ગયુું છે. પ્રજા ત્રાદશભાભ ોકાયી ઊઠી છે. તે ગભે ત્માયે 
તલદ્રોશ કયલાની તૈમાયીભાું છે. અશીં આજનાું યાજકાયણભાું પ્રજાની ળોતત દળાનુું લયવુું રૂ 
નાટયકાયે ફતાવ્યુું છે. કશલેાતા આ ભ્રષ્ટાિાયી નેતાઓએ પ્રજાની આંગીઓ કાી રીધી છે. 
જેની વાભ ેફાડી-ચફિાયી પ્રજા કશુું જ કયી ળકે એભ નથી. દેળભાું િારતી ‘રચ્છારચ્છી’થી 
તેઓ ા-ણુ્મ, વદ-અવદનાું બેદ જ ભરૂી ગઈ છે. નૈતતકતાનાું વદુંતય હ્રાવથી કુંટાેરી પ્રજા 



 

 
Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue44/kavit.html                                                                                                               Page 6 of 6 

ખફૂ ક્રોધે બયામ છે. આ પ્રજાનુું એક જૂથ ફને છે ને તે ળાવક લગથ વાભે ફલો કયે છે. 
ળાવકોની કામેરી, રાિાય, મતૃ આંગીઓ અને પ્રજાની નયલી, વાબતૂ, જીલુંત, સ્લતુંત્ર, 
આંગીઓ વાભે જ ુંગ ખડેામ છે. ળાકોની વો આંગીઓ વાભે શલે અફજો આંગીઓ ઊબી 
થઈ છે. તે આ વો આંગીઓને   બાુંગી – તોડી કિયા ટોરીભાું પેંકી દેલા વુંકપફદ્ધ છે. પ્રજા 
સ્લમું ભ્રષ્ટાિાય, દુયાિાય, અત્માિાય દૂય કયલાું અંગચુરભારો વાભે અંગચુરભાર ફની જામ છે. 
યુંત ુઆ અંગચુરભારો વાભે આજ સધુી ક્યાું કોઈનુું િાપયુું છે. એભણે પ્રજાની આંગીઓ એક 
થતી શતી એને જ એકફીજાની વાભે િીંધતી કયી દીધી. જેથી આ આંગીઓ ોતા વાભે ન 
િીંધામ. નાટકનાું અંતભાું આખા યુંગભુંિ ઉય દશન્દુ-મકુ્સ્રભ, ઉચ્િ લણથ- અલય લણથ, ચિસ્તી-
ખોજા, શદયજન-ફક્ષી, ગોયા-કાા, ઊંિા- ઢીંિકા, ફધાું રોકો એકફીજા વાભે આંગીઓ િીંધે 
છે. જાણે આખા ભુંિ ઉય આંગીઓ ઉબયામ ના શોમ..! આભ, વ ૃુંદગાનની ભદદથી વભાજભાું 
પેરામેરાું સ્લાથથના ગુંદા યાજકાયણ વાભે નાટમકાય ‘અંગચુર’ િીંધી નાટયાત્ભક યીતે નાટક ણૂથ 
કયે છે.  

 અંતે ‘અંગચુરભાર’ નાટક લાુંચ્મા છી, ભાપ કયજો ‘જોમા’ છી એટલુું િોક્કવ કશીં 
ળકામ કે વતીળબાઈને વાુંપ્રત યાજકીમ ઊથરાથરોનો નથી કોઈ બમ કે નથી ોતાની 
‘અંગચુર’ કાલાની યલા...તેભને ‘વાશવ’ તપ્રમ  છે....આલાું વાશવો ોતાનાું દયેક નાટકોભાું 
તેઓ અલાય નલાય કયતાું આવ્માું છે. યુંત ુ ભજાની લાત એ છે કે એભનાું વાશવોએ ક્યાુંમ 
‘નાટક’ને શાતન શોંિાડી નથી. વાશવનાું આલેગભાું તેઓ ક્યાુંમ ોતાનો નાટયધભથ કે વર્જકધભથ 
ચકૂ્યાું નથી. એટરે  તેઓ વીધેવીધુું જ કશી દે છે કે, “આંગીઓની ભખૂ ળાશ્વત છે.....જે ક્યાયેમ 
તપૃ્ત થલાની નથી......જ્માું સધુી ભાનલ અક્સ્તત્લ છે ત્માું સધુી અંગચુરભારો ણ શળે.....અન ે
યેશલાના...... 

 

વુંદબથ ગ્રુંથ : 
૧.  અંગચુરભાર      - રે. વતીળ વ્માવ  (પ્રથભ આવતૃત્ત- જૂન- ૨૦૦૬) 

 
 
પ્રા. કવિત પડંયા, અનસુ્નાતક ગજુરાતી વિિાગ, એસ.એન.ડી.ટી. મહહા વિદ્યાપીઠ, મુબંઈ-
૪૦૦૦૨૦   

 

 
  


