
 

Page | 110  
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

સિનેમાનો તાત્વિક સનષ્કર્ષ : સિનેમા સિમર્ષ 
ડો. મહરે્કુમાર મકિાણા 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,ગજુરાતી વિભાગ, સરકારી વિનયન કોલેજ,ગાાંધીનગર. 
દુવનયાને નિી દૃષ્ટિ અને નિી રીતે 

જોિાની સમજ સાહિત્ય દ્વારા તો કેળિાઈ જ છે 
પણ બહુ પાછળથી જન્મેલી એિી સીનેમાકલા 
માિે આ િાત િધારે પ્રસ્તતુ છે. કારણ કે 
વસનેમા એકસાથે બધી જ કળાઓને પોતાનામાાં 
રૂપાાંતહરત કરે છે. આપણી સમક્ષ નિી 
કસોિીઓ પ્રસ્તતુ કરે છે. આ કસોિીઓને 
જાણિા, સમજિા અને તનેે ઉકેલીને તેમાાંથી 
પસાર થિા વસનેમાતત્ત્િને જાણવુાં જરૂરી બની 
રિ.ે ગજુરાતી ભાષામાાં હિલ્મોને લઈને તો ઘણુાં 
લખાયુાં છે પરાંત,ુ વસનેમાના મળૂ તત્ત્િ વિશેના 
લખાણો મળિા દુલલભ છે. 

વિશ્વકક્ષાની હિલ્મોના અભ્યાસ,ુ સાંશોધક 
અને સાંગ્રિક એિા શ્રી અમતૃ ગાંગરે પોતાના 
‘વસનેમાવિમશલ’ દ્વારા આ દુલલભ જણાતી 
પહરસ્સ્થવતને સલુભ બનાિી આપી છે. 
વસનેમાક્ષેત્ર અન ે વસનેમાકલા સાથે સાંકળાયેલા 
ઘિકોની, વસદ્ાાંતોની ચચાલ કરતા ૧૫ લેખો અિીં 
ગ્રાંથસ્થ થયા છે. ગાાંઠના પૈસા િાપરીને હિલ્મ 
જોિા જતી પ્રજા વસનેમાના વિવિધ વસદ્ાાંતો કે 
ઘિકો વિશેનુાં જ્ઞાન ધરાિતી ના િોય તે બાબત 
ક્ષમ્ય છે. પણ આપના અભ્યાસઓુ કે 
વિદ્યાશાખાઓની તો આ ક્ષેત્ર વિશે વિચારણા 
કરિાની ગાંભીર જિાબદારી બની રિ ે છે. 
આિલા વિશાળ િલક પર વિસ્તરેલી અને 
ઝડપી ગવતથી આગળ િધલેી વસનેમાકલા વિષ ે
આપણે ત્યાાં કઈ ખાસ સાંશોધન થયુાં જ નથી. 
અમતૃ ગાંગર નોંધે છે – “વિદ્યાલયો અન ે

મિાવિદ્યાલયોમાાં સાહિત્યનો આલોચનાત્મક અન ે
તલુનાત્મક અભ્યાસ થાય છે પણ વસનેમા એ 
રીતે સ્પશાલયુાં નથી.” (પ.ૃ ૩) અિીં વસનેમાને 
સૌન્દયલશાસ્ત્રની ઢબ ેતપાસાયુાં છે. તેના આસ્િાદ 
માિેની વિવિધ કૂાંચીઓ આપિામાાં આિી છે. 
હિલ્મ બાાંધણીના ઘિકો અને અઘરા લાગતાાં 
શબ્દોની સમજ આપણી વસનેમા વિશેની 
બાંવધયાર માન્યતાઓ તોડીને ખલુ્લો અિકાશ 
આપે છે. 

િક્ત અભભનય કે ગીત-સાંગીતની િાતો 
કરીને આપણે હિલ્મ ચચાલને આિોપી લઈએ 
છીએ. જ્યારે વિશ્વવસનેમા તરિ દૃષ્ટિ કેળિીએ 
તો વસનેમાને લઈને ઘણબુધુાં વિચારી શકાય, 
અનેક શક્યતાને એમાાં સ્થાન છે તેવુાં પ્રતીત 
થાય. ગોદાર, ભગલ દેલ્યઝૂ,  આન્ર ેતાકોિસ્કી 
જેિા હિલ્મ વસદ્ાાંતકારો તો સમય, અિકાશ, 
હિલસિૂી જેિા અનેક નિા રષ્ટિકોણથી 
હિલ્મકલાને મલૂિે છે. અમતૃ ગાંગરે અિીં આ 
પ્રવતવનવધ હિલ્મ વસદ્ાાંતકારોની વસનેમા સઝૂને 
આપણી સમક્ષ  ખબૂ વ્યિસ્સ્થત રીતે ઉઘાડી 
આપી છે. તો ઝોન્ર વિશનેી પણ અિીં િાત 
માાંડિામાાં આિી છે. ઝોન્ર એ હિલ્મકલાનો એક 
પ્રકાર છે. જે પ્રથમથી જ વિિાહદત સ્િરે 
ગિાતો-િગોિાતો આવ્યો છે. “ઝોન્ર શબ્દ િજી 
ઘણો ચલણી છે પણ તેનુાં સાંરચનાિાદી ગાાંભીયલ 
િિે નથી રહ્ુાં.” (પ.ૃ૬૧) જેિા વિધાનોમાાં 
લેખકની  જાગતૃ સવમક્ષક દૃષ્ટિ દેખાય છે. િળી 
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સેન્સરશીપ વિશેની પણ ઐવતિાવસક દૃષ્ટિની 
અિીં ચચાલ થઇ છે. 

આપણ ે ત્યાાં એવનમશેન હિલ્મ એિલ ે
િક્ત બાળકો માિેની હિલ્મો એિી માન્યતા ઘર 
કરી ગઈ છે. લેખક અિીં આ માન્યતાન ે
િિાિીને એવનમેશન હિલ્મ તરિ ગાાંભીયલપણૂલ 
અંગલુીવનદેશ કરે છે. તો નારીિાદી વસનેમા, 
હિલ્મ સમીક્ષા અને તેના જુદા-જુદા  અિકાશો 
પણ ચીંધી બતાિાયા છે. 

અમતૃ ગાંગરે હિલ્મ અને હિલસિૂી આ 
બે શબ્દોન ેજોડીને ‘િીલ્મોસિૂી’ જેિો તદ્દન નિો 
જ શબ્દ રચ્યો છે. તઓે લખે છે- “છેલ્લા થોડાાં 
િષોથી મારો યત્ન રહ્યો છે ભારતીય (િૈહદક 
અને ભબનિૈહદક) હિલસિૂીઓના સમય અન ે
અિકાશ (TIME AND SPACE) ના વસદ્ાાંતો 
કલ્પનોને હિલ્મ થીયરીમાાં મેળિીને, 
INTEGRATE કરીને એક નિા પ્રકારની હિલ્મ 
વથયરીનો વિકાસ કરિો.” (પ.ૃ૧૨૧) એમ કિીને 
હિલ્મોસોિર વથયો એન્જલોપૈલસુની હિલ્મ 
હિલસિૂી સાથે પોતાનો અંગત મત પટુિ કરે છે. 
િાંગેહરયન હિલ્મ વસદ્ાાંતકાર બેલા િારની 
વસનેમેિોગ્રાિી વિશે તો ખબૂ ઝીણિિથી 
કાાંતિામાાં આવ્યુાં છે. “તેમની નોંધપાત્ર હિલ્મકૃવત 
ગણાતી ‘િેકલમાઈસ્િર િામોવનક્સ’ નુાં પિલેુાં દૃશ્ય 
કોઈપણ કાપ વિનાનુાં દસ વમવનિ િીસ સેકન્ડસ ્
સતત ચાલ ે છે.” (પ.ૃ૧૩૦) જેિા સકૂ્ષ્મ 
ઓબ્ઝિેશન દ્વારા અમતૃ ગાંગરે વસનેમા 
અધ્યયનની ઝીણિિ, તિસ્થતા અને શ્રમભરી 
સજ્જતા દાખિી છે. 

સ્િાતાંત્ર્યોત્તર ભારતીય વસનેમાએ ઘણા 
િળ-િળાાંકો જોયા છે. એિરેજ કક્ષાની હિલ્મો 
અને હિલ્મ સર્જકોની સાથે સાથે અવ્િલ કક્ષાની 

હિલ્મ અને હિલ્મકારો પણ આપણન ેમળ્યા છે. 
આ સાથે વસનેમામાાં નિા જુિાળ તરીકે આિેલી 
હિલ્મો જેિી કે, ‘પાથેરપાાંચાલી’, ‘અપરાજજતા’, 
‘અપરૂ સાંસાર’, ‘નાગહરક’ જેિી બાંગાળી તો 
‘ભિુનશોમ’, ‘ઉસકી રોિી’, ‘સારા આકાશ’, 
‘અંકુર’, ‘ગમલ િિા’ જેિી હિલ્મો આગિી શૈલીથી 
ચચાલ થઇ છે. આ હિલ્મો િાલની હિલ્મોમાાં 
નહિિત એિા માનિીના અભાિોન ે કેન્રમાાં 
રાખીને સર્જિામાાં આિતી, ત ે માનિમનનાાં 
આંતરમનને સ્પશલિાની સાથે સાથે વસનેમાની 
નિી વ્યાખ્યાઓ આપિામાાં સિળ રિી. દેશ-
વિદેશના હિલ્મ વસદ્ાાંતકારોની વસનેમેિોગ્રાિી 
પરત્િેની સમજ સાથે અમતૃ ગાંગર પોતાની 
કલ્પનાની વસનેમેિોગ્રાિી  અંગેની મથામણ રજૂ 
કરે છે, જે આિકાયલ છે. શ્રદ્ા એ માનિજીિન 
સાથે િણાયેલુાં એક મખુ્ય પાાંસ ુછે. હિલ્મોમાાં આ 
શ્રદ્ાના વિવિધ સ્િરૂપો શી રીતે અંહકત થયા 
છે? સત્ય, સમિૂ, સ્િ, જીિન, ઈશ્વર, મૈત્રી, 
માનિમલૂ્યો,િગેરેને કેન્રમાાં રાખીને શ્રદ્ાની 
વિવિધરાંગી શ્ુાંખલાને વિવશટિ રીતે િણી લિેાય 
છે. 

‘વસનેમાવિમશલ’ માાં ગ્રાંથસ્થ મોિાભાગના 
લેખો ગજુરાતી સાહિત્યના પ્રવતષ્ટઠત 
સામવયકોમાાં જે તે સમયે સ્થાન પામ્યા છે. જેથી 
આ શ્રદે્ય િોિાનો પરૂાિો મળી રિ ે છે. પાન ે
પાને વસનેમાના વસદ્ાાંત સાથ ે બાંધબેસતા 
િોિોગ્રાફ્સ સહિતના હિલ્મ રટિાાંતો અન ે
પસુ્તકના અંતે હિલ્મનામસભૂચ, વ્યસ્ક્તનામસભૂચ  
‘વસનેમાવિમશલ’ નુાં જમા પાસુાં છે. ખાસ તો 
ગજુરાતી ભાષામાાં આ ગ્રાંથ આવ્યો તેનો આનાંદ 
છે. ગજુરાતી વિદ્યાથીઓ, સાંશોધકો, અધ્યાપકો 
અને ભાિકો માિે આ ગ્રાંથ એિલે વસનેમાન ે
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લઈને ખેડાયેલો નિો પાંથ જ જાણે. પસુ્તકમાાંથી 
પસાર થતા વસનેમાનો કોઈ િકલશોપ કયો િોઈ 
તેિી અનભુવૂત થઇ આિે. ‘વસનેમાવિમશલ’ એ 
ગજુરાતી ભાષામાાં વસનેમાનુાં સૌન્દયલશાસ્ત્ર બની 
રિશેે. અમતૃ ગાંગર સાથે ખડેેલી વસનેમાયાત્રાનો 
વિવશટિ અને વિરલ અનભુિ એિલ ે
‘વસનેમાવિમશલ’. ગજુરાતી ભાષામાાં 
વસનેમાકલાના આિા અદભતૂ પ્રકાશન થતા રિ ે
અને આ યાત્રા અવિરત શરૂ જ રિ ેતેિા વિચાર 
સાથે...... 


