ુ
અભિનયના સિકં દર પ ૃથ્વીરાજ કપર
ુ િારતીય ચરરત્ર અભિનેતા
પ્રમખ
િારતના િાગલા થયા પછી પારકસ્તાનમાં ગયેલા પંજાબના
િાગના લાયલપરુ જજલ્લાના િામદ્રુ ી નામના ગામડાના
તહેિીલદાર કેશોમલ કપરુ ને તયાં ઈ. ૧૯૦૬ના નવેમ્બર માિની
ુ નો જન્મ થયો. પત્ર
ુ કુ ટંુ બનો લાડકો હતો.
ત્રીજી તારીખે એક પત્ર
દાદાની છત્રછાયામાં તે ઊછયો હતો. નામ હત ંુ તેન ંુ પ ૃથ્વીરાજ.
ઘરમાં િૌ તેને પ ૃથ્વી કહીને બોલાવતાં. પ ૃથ્વીએ પ્રાથસમક
સશક્ષણ િામદ્રુ ીમાં જ લીધ.ંુ સશશ ુ વયથી જ તેને અભિનયકળામાં
રુભચ હતી. કોઈને કે કોઈક નાટકમાં તે લક્ષ્મણ કે હરરશ્ચંદ્રની
ભ ૂસમકા િજવવા લાગ્યા. પ ૃથ્વી કિરતબાજ અને કુ સ્તીબાજ
હતા. કબ્બડીનાં, કુ ળશ ખેલાડી હતા. આઠ વર્ષની વયે શાળાના રં ગમંચ પર તેમણે પ્રથમ પગ
મ ૂક્યો હતો.
પેશાવરની ઍડવડષ ર્ષ કોલેજમાં જોડાયા પછી કૉલેજની ડ્રામેરટક િોિાયટીમાં તે જોડાયા આકર્ષક
દે હયષ્ટટને કારણે પ્રારં િમાં તેમણે સ્ત્રીની ભ ૂસમકા િજવી હતી. તયારથી જ કોઈ પણ પાત્રની
ભ ૂસમકા િજવતી વખતે પાત્રમય થઈ જવાની શક્તત તેમનામાં હતી. િત્તર વર્ષની વયે લગ્ન
ુ ના સપતા બન્યા. નાટક, રં ગમંચ અને પડદાની
થય ંુ અને એકાદ વર્ષમાં રણવીર નામના પત્ર
અજબ ધ ૂન તેમણે નાનપણથી જ લાગી હતી. પોતાની સ્વતંત્ર નાટકમંડળી સ્થાપવાનાં તેમને
શમણાં આવવા લાગ્યાં હતાં. ઈ. ૧૯૨૯માં ઇક્મ્પરરયલ રિલ્મ કં પનીમાં ‘એકસ્રા‘ તરીકે કામની
શરૂઆત કરી. એક રિલ્મમાં આરબની ભ ૂસમકા િિળ િજવાતાં પ ૃથ્વીરાજ એકસ્રામાંથી હીરો
ુ ીમાં નવ રિલ્મોમાં તેમણે કામ કય.ું ુ પછીથી ‘આલમઆરા‘માં તે ર્ળક્યા.
બન્યા. ઈ. ૧૯૩૧ સધ
ગ્રાન્ડ એન્ડિષનની સથયેરરકલ કં પનીમાં જોડાઈ તે િારતમાં ઘ ૂમ્યા અને શેતિસપયરનાં નાટકોમાં
ુ ય ભ ૂસમકાઓ િજવી. એમની અદાકારી પર જનતા આિરીન પકુ ારતી. સથયેરરકલ કં પની બંધ
મખ્
થતાં પ ૃથ્વીરાજે સવખ્યાત ન્ય ૂ સથયેટિષના દરવાજા ખટખટાવ્યા. રદગ્દશષક દે વકી બોર્ે તેમને
ુ ણ િતત‘માં ભ ૂસમકા આપી. તેમાં નામના મેળવ્યા પછી તેમણે નીસતન બોર્, પી.િી. બરુઆ,
‘પર
હેમચન્દ્ર અને કામદાર જેવા રદગ્દશષકોની રિલ્મોમાં િિળ અભિનય આપ્યો. રાજરાણી મીરાં,
િીતા, અિાભગન, મંભર્લ, પ્રેસિડન્ટ, દુશ્મન વગે રે બોલપટોમાં નાયકની ભ ૂસમકા િજવી
પ ૃથ્વીરાજે અપ્રસતમ લોકચાહના મેળવી. ઈ. ૧૯૪૦માં મબ
ંુ ઈમાં ‘સિકં દર‘ની અને અન્ય અનેક
ભચત્રોમાં મહતવની ભ ૂસમકાઓ િજવી.
ઈ. ૧૯૪૪માં તેમણે પ ૃથ્વી સથયેટિષની સ્થાપના કરી. િારતિરમાં ઘ ૂમી િારતીય રં ગભ ૂસમનો
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સવજયધ્વજ િરકાવ્યો. મહાકસવ કાભલદાિના ‘અભિજ્ઞાન શાકુ ન્તલ‘ના નાટય-સ્વરૂપને તેમણે
ુ ક્ષીને ‘રદવાર‘, પ્રતીકાતમક નાટક ‘પઠાણ‘,
રં ગમંચ પર રજૂ કયું ુ હત.ંુ િારતના િાગલાને અનલ
રાટરીય તકવાદીઓની ચાલબાજી વણષવત ંુ ‘ગદ્દાર‘, અપહ્રત કમનિીબ કન્યાની કહાણી રજૂ
કરત ંુ ‘આહુસત‘ વગેરે િિળ નાટકો તેમણે રં ગભ ૂસમ પર રજૂ કયાું . પોતે જ નાટકના લેખક રહેતા,
ુ ી એક િો
પોતે જ રદગ્દશષક રહેતા અને પ્રધાન ભ ૂસમકા પણ તેઓ જ િજવતા. િોળ વર્ષ સધ
કલાકારો સનિાવતી આ નાટયિંસ્થા દે શને ખ ૂણે ખ ૂણે નાટકો રજૂ કરતી અને ઉતકૃટટ મનોરં જન
દ્વારા લોકસશક્ષણનો પ્રચાર કરતી. એ િંસ્થા મારિત મશહરૂ કલાકારો, િિળ લેખકો અને
રદગ્દશષકો તથા િંગીતકારો અને ન ૃતયકારો પેદા થયા છે .
તેઓ રાજ્યિિાના િભ્ય તરીકે સનયતુ ત થયા હતા. અનેક પ્રવ ૃસત્તઓમાં મગ્ન રહેવા છતાં તેમણે
ુ લે આર્મ‘માં તેમની અદાકારી પર અનેક
સિતારવાદન અને વાચનનો શોખ કેળવ્યો હતો. ‘મગ
રિલ્મપ્રેમીઓ વારી ગયા હતા. એમન ંુ મતૃ ય ુ પણ નાટયાતમક અંશો ધરાવત ંુ હત.ંુ ઈ. ૧૯૭૨માં
જ્યારે એમન ંુ અવિાન થય ંુ તે જ રદવિે તેમને ‘દાદા િાળકે‘ ઍવોડષ એનાયત કરવામાં આવ્યો
હતો એવી જાહેરાત થઈ હતી !

MADE BY A.K.PARMAR

2

