ુ રાતી રં ગભ ૂમિ તથા ચલચચત્રની જાણીતી અચિનેત્રી
ગજ

અરૂણા ઈરાની
ુ રાતી રં ગભ ૂમિ તથા ચલચચત્રની જાણીતી અચિનેત્રી
ગજ
પયે દૂન ઈયાની એટરે ઈયાની રયલાયના વભ્મ, ભ ૂતકાના રક્ષ્ભીઅકાન્ત
નાટક વભાજ તથા દે ળી નાટક વભાજના વંચારક અને લો સુધી જૂની ગુજયાતી યં ગભ ૂમભ વાથે
વંકામેરા વદ્દગૃશસ્થ. તેભને ઘેય ઈ. ૧૯૪૮ભાં ુત્રીજન્ભ થામ છે . ુત્રીનુ ં નાભ અરુણા યાખલાભાં
આલે છે . આ અરુણા અભબનમક્ષેત્રે અરુણ વભ પ્રકામળત ફનળે એલ ખ્માર તેભના જન્ભવભમે
કઈને નરશ શમ.
ફાય લષની ઉંભયથી ળરૂ કયી અરુણાએ રશિંદી રપલ્ભભાં વશામક ાત્ર તયીકે અભબનમ આલાનું
ળરૂ કયુું જેભાં તેભણે અભબનમ આપ્મમ

છે તેલી રપલ્ભભાં
‘જલાફ‘ અને ‘ગયભ ભવાર‘ ન વભાલેળ

થામ છે . ક્યાયે ક અરુણાએ ખરનામમકાની ભ ૂમભકા ણ બજલી શતી. રશન્દી રપલ્ભક્ષેત્રે આભ તેભણે
તાનું સ્થાન મનમિત કયી રીધુ.ં ‘ફમ્ફે ટુ ગલા‘ નાભની રપલ્ભભાં તેભણે અમભતાબ ફચ્ચન વાથે
નામમકાની ભ ૂમભકા ણ કયી છે .
ઈ. ૧૯૭૩ભાં આય. કે. રપલ્મ્વના નેજા શેઠ તૈમાય કયલાભાં આલેરી ‘ફૉફી‘ રપલ્ભભાં નાનકડી
ભ ૂમભકાભાં ણ અરુણાએ તાની અભબનમળક્તતની ખાતયી કયાલી આી શતી. અરુણાભાં
વંલેદનળીર અભબનમની ક્ષભતા છે . જે ાત્રન અભબનમ અદા કયલાન શમ છે તેની ઊંડી વભજ
તે કેલે છે . અભર ારેકય જેલા ઉત્કૃષ્ટ કરાકાય વાથે "ટેતવી ટે કવી" ભાં તેભણે ભ ૂમભકા બજલી
છે . ઓછે ખચે તૈમાય કયે રી આ રપલ્ભભાં અરુણાને બાગે ત ઘણુ ં ઓછં કાભ આલે છે યં ત ુ
કાજી ૂલષક ભ ૂમભકાને ન્મામ આી તાની અભબનમળક્તતનુ ં દળષન તેભણે કયાવયુ ં છે .
ુ ી ગુજયાત વયકાયે કયમુક્તતની નીમત
ગુજયાતી ચરભચત્રના વર્જનને પ્રત્વાશન ભે એ શેતથ
અનાલી શતી. આ નીમત અભરી ફની નશતી ત્માયે અને આ મજના શેઠ અરુણાએ ગુજયાતી
ફરટભાં અભબનમ આપ્મો્ શત અને તે ક્ષેત્રે ણ સુકીમતિ વંારદત કયી શતી. જે ગુજયાતી
રપલ્ભભાં અરુણાએ અભબનમકા ીયવી છે તેભાંની કેટરીક છે ાનેતય, ગુજયાતણ, મલમધના રેખ,
વંત ુ યં ગીરી, ભાયી શેર ઉતાય યાજ, યં ગીરી ગુજયાતણ, જગ વંજગ, લેયનાં લાભણા તથા કંચન
અને ગંગા.
ુ ી ભ ૂમભકા બજલી શતી. યસ્તે
ઈ. ૧૯૭૫ભાં રૂેયી દે યજુ થમેરી ‘વંત ુ યં ગીરી‘ભાં અરુણાએ વંતન
ફૂર લેચનાયી વંત ુ એક વંસ્કાયી ગુજયાતી વન્નાયી ફને છે એ શકીકત અરુણાએ અભબનમળક્તતન
 ૂયે  ૂય ઉમગ કયી વપતા ૂલષક ફતાલી આી શતી. ‘વંત ુ યં ગીરી‘ની રપલ્ભ જ્મૉર્જ ફનાષડષ ળૉના
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‘ મગ્ભેભરમન‘ નાભના નાટક યથી રૂાંતરયત થમેરી કથા ધયાલે છે . આભ વશામક અભબનેત્રી
તયીકે કે મુખ્મ નામમકા તયીકે અનેક રપલ્ભભાં કાભ કયી વાયી વંખ્માભાં ારયતમક ણ પ્રાપ્તક
કમાું છે . યાજ્મકક્ષાએ અાત ું શ્રેષ્ઠ અભબનેત્રીનુ ં ારયતમક તેભને ભળયુ ં શત.ુ ં ઈ. ૧૯૮૫ભાં ગુજયાત
યાજ્મ ચરભચત્ર મલકાવ મનગભની સ્થાના કયલાભાં આલી. આ મનગભના ફડષ ઑપ ડામયે તટવષભાં
અરુણાની મનયુક્તત કયલાભાં આલી શતી. અરુણાની ઉંભય ત્માયે કેલ ૩૮ લષની શતી.
જેભ મતા પયે દૂન અભબનમક્ષેત્રે રાંફ વભમ વંકામેરા યહ્યા શતા તે જ યીતે અરુણાના ફે બાઈઓ
રપયઝ અને અદી ગુજયાતી અને રશિંદી રપલ્ભભાં અભબનમ આે છે અને કા-લાયવાને જાલી
યાખ્મ છે .
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