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ુજરાતી ફ મ જગતના ઇિતહાસ પર નજર નાંખતા તેનાં ભય
ઐિતહાિસક વારસાના દશન થયા વગર રહ!તાં નથી. ભારતીય
ફ મ જગતનાં ઇિતહાસની #મ ુજરાતી ફ મનો ઇિતહાસ પણ
ભય થી ભય છે . તેમાં ઘણાં નાના-મોટા કલાકારોના +વન
સંઘષ ગાથા વણાયેલી છે .
ુજરાતી ફ મ જગતની સફરનો -ુભારં ભ ઇ.સ. ૧૯૧૭માં બનેલી 2 ૂક
ફ મ – શેઠ સગાળશાથી થાય છે . જો ક!, એ સમયે િ78ટ કાઢવાની િન:ફળ 7 ;યાના
કારણે શેઠ સગાળશા દશકો <ુધી પહ>ચી શક@ નહA. Bયાર બાદ ફCત Dણ વષના
ગાળામાં અFુ;મે Gી Hૃ:ણ-<ુદામાં (૧૯૨૦) કાન+ભાઇ રાઠોડ અOભનીત – નરિસPહ
મહ!તા (૧૯૨૦) ુજરાતી 2 ૂક ફ મો Qપેર@ પડદ! આવી અને આ ફ મોને ુજરાતી
દશકોએ સહષ Sવીકાર@. Bયાર બાદ થોડા વષTમાં ભCત િવUુર (૧૯૨૧- ભારતની
સવ7થમ રાજક@ય ફ મ, #ના પર રાજક@ય કારણોસર 7િતબંધ આયો હતો)Fુ ં
આગમન થVુ.ં
પછ@ના વષTમાં રોમાંચ અને રહSયથી ભરW ૂર કાળો નાગ, મનોરમા
(૧૯૨૩), સ2ુYમંથન (૧૯૨૪) આવી. અને Bયાર બાદ નરિસPહ મહ!તા, સતી સાિવDી,
ફાંકડો ફ[ ૂર@, રાણકદ! વી, ભCત <ુરદાસ, મીરાબાઇ, Hુંવર બાઇFુ ં મામે\ું, #સલ-તોરલ
વગેર! સામા]જક યાદગાર ફ મો થક@ ુજરાતી ફ મ જગતનો પાયો વ^ુ મજ_ ૂત
થયો.
ગોવધન
 રાય િDપાઠ@ની નવલકથા પર બનેલી Sવ`છ સામા+ક ફ મ
ં
ુણ<ુદર@એ
ુજરાતી િસનેમાં પર પોતાનો aUુ ચલાવીને ુજરાતી ફ મ જગતમાં
ઇિતહાસ રચીને અbુતW ૂવ સફળતા મેળવી. Bયાર પછ@ના વષTમાં ુજરાતી 7aને
ક રયાવર, અખંડ સૌભાdયવતી, મહeદ@ રં ગ લાdયો, કંHુ #વી ફ મોએ ુજરાતની
સંSHૃિતને ઉaગર કર@.
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ુજરાતી ફ મોમાં કાન+ભાઇ રાઠોડ, િનQપારોય, આશા પાર! ખ, દના પાઠક, સં+વ
Hુમાર, કરણ Hુમાર, ઉપે8Y િDવેદ@, અરિવPદ િDવેદ@, રમેશ મહ!તા, મંજર@ દ! શાઇ, નર! શ
કનો ડયા, પ લવી મહ!તા, Sનેહલતા, કરણ Hુમાર, અQણા ઇરાની, અસરાની, ર@ટા
ભાUુર@, હતેન Hુમાર, રોમા માણેક વગેર!એ પોતાના અOભનયના ઓજસ પાથયા છે .
ુજરાતી ફ મ hiી યંગ jુમન તર@ક! અQણા ઇરાનીની ગણના કરવામાં આવે છે .
હ8દ@ ફ મોમાં અQણા ઇરાની હરોઇન તર@ક! સફળ ન થઇ પરં [ ુ ુજરાતી ફ મો થક@
દશકોનો તેમને સારો 7િતસાદ મkયો છે .
#મ હ8દ@ ફ મોમાં રાજ-નરગીસ, દ! વ-વહ@દા, દ! વ-<ુરlયા, અિમતાભર! ખા, +તે8Y-Gીદ! વી, આમીર-mુહ@ અને શાહQખ-કાજોલની જોડ@ ફ!વર@ટ છે તેમ
ુજરાતી ફ મમાં પણ એક સમયે ઉપે8Y િDવેદ@-Sનેહલતાની જોડ@ <ુપર હ@ટ હતી.
તેમને બંનેએ મળ@ને ુજરાતી ફ મ જગતને ઘણી યાદગાર ફ મો આપી. તેમના
#ટલી

ફ મો

અ8ય

જોડ@ઓએ

બોOલjુડને

આપી

નથી.

નર! શ કનો ડયાએ ુજરાતી ફ મ જગતમાં 7વેશ કર@ને Sનેહલતા સાથે જોડ@ બનાવીને
nાર! ઉપે8Y િDવેદ@Fુ ં Sથાન લઇ લી^ુ ં તેની ખબર ુજરાતની 7aને ન પડ@.
Sનેહલતા અને નર! શ કનો ડયાની જોડ@એ પણ ુજરાતી િસનેમામાં ઘણી <ુપર oુપર
હ@ટ ફ મો આપી છે . Bયાર બાદ અ8ય કલાકારો પણ આયાં પરં [ ુ તેઓ ઉપે8YSનેહલતા ક! નર! શ-Sનેહલતા #jુ ં ટpુિનPગ અ8ય કોઇ જોડ@ કલાકારમાં જોવામાં ન
ં
મkVુ.કદાચ
આ જ કારણે ુજરાતી ફ મોનાં કપરા દવસો આયાં. છે લા ૧૦-૧પ
વષTમાં qગળ@નાં વેઢ! ગણી શકાય તેટલી ુજરાતી ફ મો દર વષr Qપેર@ પડદ! રmૂ
કરવામાં આવી. આ ફ મો કયાર! રmૂ થાય છે અને nાર! જતી રહ! છે તેની લોકોને
aણ <ુsધા થતી નથી. આ સમયમાં બે એવી ફ મો આવી #નો અDે ઉ લેખ કરવો
અિનવાય છે . આ ફ મ છે ‘દ! શ ર! જોયા દાદા પરદ! શ જોયા’ અને ‘બાપા સીતારામ’ –
આ ફ મો ટ@ક@ટ બાર@ પર ટંકશાળ સાબીત થઈ હતી. પરં[ ુ અ8ય કોઇ ખાસ ફ મો
આ સમય દરિમયાન આવી નથી.
સિમuકોના મતે બોલીjુડના કારણે ુજરાતી ફ મ ઉvોગ મંદ થયો
છે . પરં [ ુ ખર! ખર કારણ કંઇક અલગ છે . ુજરાતની # ફ મો સફળ થઇ છે તેની
કથાવS[ ુ પર Uૃ:ટ@ નાખીએ તો aણવા મળે છે ક!, તે પૈક@ની મહxમ ફ મોFુ ં કથાનક
પૌરાOણક અને સામા+ક છે . તેમની પટકથા સબળ અને સંગીત <ુમ^ુર હ[ુ.ં yયાર!
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આજના સમયમાં એક પણ પૌરાOણક કથા એવી નથી રહ@ ક! #મના પરથી ફ મ આવી
ન હોય. જો આ# પણ ભાદર તારા વહ!તા પાણી, સોન કંસાર@, હોથલ પદમણી, #સલ
તોરલ, પંખીનો માળો, હરણને કાંઠ!, ઢોલા માQ, પારક@ થાપણ, ગંગા સતી, મેQ માલણ,
દ! શ ર! જોયા દાદા પરદ! શ જોયા….. ના ગીત-સંગીત #વા <ુમ^ુર હતાં તેj ુ ં કણિ 7ય
સંગીત મળે તો તે ફ મને ુજરાતી દશકો જQરથી વેલ કમ કહ!શે
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