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‘ચક્ર’ : કલમ અને કેમેરાન ું સર્જનાત્મક એકાત્મ
( સર્જક જયવતં દળવી – દદગ્દર્શક રવવન્દ્ર ધરમરાજના સદંરે્ભ )

પ્રા. વૈશાલી. જે. ધોળકકયા
(ગ જરાતી સાકિત્ય વવભાગ )

મે.બ.પટેલ રાષ્ટ્રભાષા વવનયન અને વાણિજ્ય મિાવવદ્યાલય
એણલસણિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬

ર્ભૌગોલિક સીમામા ંન બધંાય તે ર્ભારતીય સાદિત્ય. ર્ભારતીય સાદિત્યનો ચિરેો ર્ભક્તત આંદોિને ઘડ્યો. વેદોન  ંગાન 
વૈવિક છે, અને એ ર્ભારતીય સાદિત્યની વવરે્ષતા છે. ટાગોર એ આપણા વવિ કવવ છે અને પણૂશરૂપે ર્ભારતીય નરવસિંિ 
મિતેા, પે્રમાનદં, ગોવધશનરામ વિપાઠી અને ગાધંીજી છે.

વસનેમાની યાિા એની ર્તાબ્દી ઉજવણી કરી ચ કી છે ત્યારે પણ સાદિત્ય એ એનો નાલર્ભિાસ રહ્યો છે. સાદિત્ય અને 
વસનેમા માનવીય કર ણાના ગીત છે.

ર્ભારતીય વસનેમાના પાયામા ંસાદિત્યની ર્ભાષા છે. આપણી પ્રથમ વસનેમા ‘રાજા િકરશ્ચુંદ્ર’ પૌરાલણક કથાનો એક ર્ભાગ 
િતી. રામાયણ અને મિાર્ભારત એ ર્ભારતીય જનજીવનનો દિસ્સો છે. અને દિન્દ્દ  આસ્થાળુઓ એનાથી પ્રર્ભાવવત થયા 
વગર રિી ર્કે નદિ. ર્રૂઆતમા ંશ્રદ્ધા, ધમશ અને આસ્થાનો વવષય િોતર્ભોગ્ય િતો એટિે દાદા સાિબે ફાળકેએ ‘રાજા 
િકરશ્ચુંદ્ર’ને નાટયના પ્રવાિમાથંી બિાર િાવીને વસનેમાના ઢાળમા ંરજૂ કરી.

ઈ.સ. ૧૯૨૫ સ ધી સતત કોઈને કોઈ ધાવમિક રંથથંો કે પ રાણોની વાતાશનો આધાર રાનીને વસનેમા બનતી પરં   વસનેમાની 
માળનાકીય માવજત કરીને ઈ.સ. ૧૯૨૫મા ંપ્રથમ વનત બાબ રાવ પેન્દ્ટરે દફલ્મ ‘સાવકરી પાશ’ રજ  કરીને સાદિત્યને 
વસનેમામા ંસમાવી િીધ .ંઆગળ જતા ંસાદિત્ય અને વસનેમા સર્જનાત્મકતાના બ ેદકનારા સગંમ પામી એકમેકમા ંવવિીન 
થવા િાગ્યા.આ સાથે ર્ભવાઈ, રામિીિા, નૌટંકી, કૃષ્ણકથા, વથયેટર વગેરેનો વવવનયોગ વસનેમામા ંથતો રહ્યો. આજે તો 
સાદિત્ય કૃવત પરથી વનમાશણ પામેિી વસનેમાનો પોતાનો એક સ દીઘશ ઈવતિાસ છે, અને આ માધ્યમ રૂપાતંર પાછિા ં
ઘણા ંવષોથી અભ્યાસ ઓના રસનો વવષય રહ્યો છે.

નવિકથા, નવલિકા, કવવતા, આત્મકથા, ચદરિકથા જેવા સાદિત્યના સ્વરૂપો વસનેમાને અન ક ળ આવ્યા છે. સાદિત્ય 
પરથી વસનેમાન  ંવનમાશણ થાય છે ત્યારે આ માધ્યમ રૂપાતંરની કળા મોટે ર્ભાગે પોતાની યાિા માટે આ િણમાથંી એક 
માગશ પસદં કરે છે.
(૧) મળૂ સાદિત્ય કૃવતન  ંસીધ  ંજ વસનેમામા ંરૂપાતંર, જે મળૂ કૃવતન  ંસીધ  ંપ્રવતલબિંબ િોય.
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 (૨) મળૂ સાદિત્ય કૃવતમા ંથોડ્ા ફેરફારો સાથે વસનેમા રૂપાતંર,જેમા ંકશ કં છોડ્ીને કશ કં નવ  ંઉમેરવામા ંઆવ્્  ંિોય 
અને દદગ્દર્શક સર્જકની કૃવત સાથે થોડ્ી છૂટ િે.

(૩) મળૂ સાદિત્ય કૃવતનો માિ અકશ જ અકબધં રાનીને થ   ંવસનેમા રૂપાતંર જેમા ંવસનેમા સાદિત્ય કૃવતથી ઘણી દૂર 
નીકળી ગઈ િોય.

મળૂ સાદિત્ય કૃવતન  ંસીધ  ંજ વસનેમા રૂપાતંર થ્  ંિોય, જે મળૂ સાદિત્ય કૃવતન  ંસીધ  ંપ્રવતલબિંબ િોય તેવા સઘંડે્ાઉતાર 
માધ્યમ રૂપાતંરન  ંઉત્તમ ઉદાિરણ એટિે ‘ચક્ર’ નવિકથા પરથી વનમાશણ પામેિી વસનેમા ‘ચક્ર’. 

‘ચક્ર’ જયવતં દળવીની મરાઠી નવિકથા ઈ.સ. ૧૯૬૩મા ં પ્રકાવર્ત થઇ જેનો જેનો ગ જરાતી અન વાદ ગાડં્ીવ પ્રકાર્ન 
દ્વારા આપણને મળ્યો. માધ્યમ ‘મ્ રક’.

‘ચક્ર’ નવિકથા એ કોઈ એક નાયક, નાવયકાની વાત નથી, પરં   નામઠામ વવનાના જેને પોતાની કિી ર્કાય તેવી 
ઓળન જેવ  ં કાઈ નથી તેવા રોજ-બ-રોજના જીવન સાથે ્ દ્ધરત અને એકંદરે એક સરેરાર્ મન ષ્ય જીવનથી તદ્દન 
અિગ ‘અસામાન્દ્ય’ વસાિતમા ંવસતા ંિોકોના સમિૂની કથા છે.

‘આજે અિી તો કાિ ેતિીં’ એવી ર્ભટકતી જીંદગી પ્રત્યેકની, કોઈ એજ પોતાની જીંદગી બીજાની સાથે િાગિગાટ ગાળી 
નથી આવા પાિોને વમષે સર્જકને મિાનગરની નારકીયતાનો ચિરેો લચતરવો છે.

અિીં અમ્મા તેનો પવત સ નકા, પ િ બેનવા અને પવતના મતૃ્્  પછી અમ્માના જીવનમા ંઆવેિા બે પ રૂષો પૈકી લ ક્કા 
અને અણ્ણાના પાિો મ ખ્ય છે.આ પાિોની આસપાસ પ ન્ના ડ્ોસો અને એની બે પ િીઓ આયેર્ા અને ચેન્ના જે દેિવવક્રય 
કરી ગ જરાન ચિાવે છે, અને પ િ નાગ  જે પાિીસપેટી િઇ સ્ટેર્ને બસેે છે,ઉપરાતં રૂકો રૂકાની પત્ની, માદંિો પ િ 
ચમવનયો, િક્ષ્મી અને પાવરો અને પ િ રઘ રામા, લ કાએ ર્ભોગવેિી સ્ત્રી ર્ભાગી, બેનવાના વમિો અં  ડ્ો,લિપરો અને 
લિપરાની બિને અમિી જેવા ંપાિોની આ નવિકથા છે.         

અમ્માની સાથે અન ક્રમે લકૂા અને અણ્ણા નામના પ રૂષો છે. બનેવા મોટો થઇ રહ્યો છે, પોતાના જીવન સાથે ્ દ્ધરત 
અમ્મા એક તરફ પોિીસ દમનની ફડ્ક સાથે જીવે છે અને બીજી તરફ ‘પોતાની’ કિી ર્કાય તેવી એક છાપરી, 
ઝપંડ્ીન  ંસ્વપ્ન સતત સેવે છે. નવિકથાને અંતે એક નાની છાપરી એમા ંનવપરલણત બેનવા અને એની પત્ની અમિી 
છે. અમ્માને આર્રે રોલગષ્ટ લ કા જે દવાની ચોરી કરીને અમ્માની ઝપંડ્ીમા ંસતંાયો છે અને એને પકડ્વા જતા ંપોિીસ 
અમ્માના પ િ બેનવાને પણ પકડ્ીને િઇ જાય છે.અચાનક પોિીસ દમનથી  ટૂતી ઝપંડ્ી અને સગર્ભાશ અમ્મા પોતાન  ં
સતંાન ગ માવે છે. વન:સિાય અણ્ણા મ ક સાક્ષી બને આમ બધ  ં જ સાફ ઝપંડ  ને પેટ. બનેવા જેિના સલળયા 
પાછળ.આરંર્ભ ેસ નકા પત્ની અમ્મા પોિીસથી ઠાર મરાતા સ નકા પછીનો સ નકાર અન ર્ભવે, અંતે અમ્મા પ િ બેનવાને 
પોિીસ મારનો િાસ સિન કરતા ંજ એ. અિીં અનેક સદંર્ભોમા ં‘ચક્ર’ ર્ીષશક સાથશક થાય છે.

પ્રવતષ્ષ્ઠત કિાકૃવત એ સાદિત્યની િોય કે વસનેમાની મોટેર્ભાગે પ્રવતબદ્ધ િોય છે. સમાજના મોટાવગશને પ્રસ્  ત િાગે છે 
અને અનેક કારણોમાનં   ંઆ પણ એક કારણ છે કે જે કિાકૃવતને લચરંતનતા અપે છે.
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‘ચક્ર’ નવિકથાને ૧૯૬૩ના વષશનો સાદિત્ય અકાદમીનો પ રસ્કાર મળે અને ‘ચક્ર’ વસનેમાને વષશ ૧૯૮૧નો દફલ્મફેર 
એવોડ્શ મળે.એની પાછળન  ંએક મિત્વન  ંકારણ આિાદીના આટિા વષો પછી પણ ર્ભારતન  ંએ લચિ બદિા્  ંનથી, એ 
બિૃદ થ્  ંછે. ગરીબી,ભનૂમરો અને એના કારણે નૈવતકતાન  ંપતન એ આજેપણ જયા ંને ત્યા ંજ છે,સ્થાયી છે.મધ્યમવગશ 
કે શ્રીમતંવગશને આ ર્ભારત સાથે દેનીતી રીતે િાિી િવેા દેવા નથી પરં   કોઈ ને કોઈ રીતે સીધી કે આડ્કતરી રીતે 
એને અસર તો કરે જ છે.

કૃવતની કિાત્મકતા કે પ્રસ્  તતા એકસાથે વવવવધ ર્ભાષાઓના સાદિત્યમા ંએકસરની લિિાય છે, એની પ્રતીવત ત્યારે થાય 
જયારે ‘ચક્ર’માથંી પસાર થતા-થતા પન્નાિાિ અને એની કૃવતઓના પાિો સ્મરણપટ પર િબકી જાય.

એક તબ્બકે જયારે કારમી ગરીબીન  ં વનરૂપણ મરાઠી ગદ્યમા ં થ   ં િ  ,ં નયો-વનતયો વાસ્તવ સાદિત્ય સ્વરૂપોમા ં
વનર પાતો િતો. આ એક સામાજજક પ્રવતલબિંબ િ  .ં એ વચંાય, પ્રસ્  ત પણ િાગ ેપણ જયારે આ વાસ્તવને વસનેમા કળા 
િીિે છે ત્યારે એનો પડ્ઘો તીવ્ર નથી પડ્તો, દર્શકો પૈસા નચીને જલ્દી જોવા તૈયાર નથી માટે આવે વનતે સાદિત્ય 
સ્વરૂપ પાસે બિોળો વાચક વગશ છે પણ વસનેમા પાસે વસવમત દર્શકો છે. વાસ્તવન  ંઆવ  ં વનરૂપણ મોટો દર્શકવગશ 
પચાવી ર્કતો નથી.

એક ઇષ્ન્દ્ડ્યા જે ર્ાઈવનિંગ ઇષ્ન્દ્ડ્યા છે ને સામે છેડ્ ેવલંચતો,ઉપેલક્ષતો, દદરરોથી નદબદ   ંર્ભારત છે એનો ચિરેો વવરૂપ છે. 
જયા ંસ ધી કળા રૂપાતંરને િાગેવળગે છે ત્યા ંસ ધી સાદિત્ય સ્વરૂપો જયારે અંતદરયાળ, છેવાડ્ાના ગરીબોની  ટૂતી નાડ્ 
ને ર ંધાતા િાસોિાસન  ંર્ભારત વનરૂપે છે ત્યારે તો એ કળા છે પણ વસનેમામા ંઆ શ દ્ધ કળા નથી ઉધોગ છે, વેપાર છે. 
એવે સમયે ‘ચક્ર’ જેવા કથાનકોની કળા રૂપાતંરની ઘટના એ િવે સાિસ ગણાય.

જયવતં દળવી ‘ચક્ર’ ૧૯૬૩મા ંઆપે છે જયારે દદગ્દર્શક રવવન્દ્ર ધરમરાજ વષશ ૧૯૮૧મા ંએને કચકડ્ ે કંડ્ારે છે. આ 
વચ્ચેના બ ેદાયકામા ંકોઈ નાસ સામાજજક ફેરફારો એ રીતે નથી થયા. આવથિક સમસ્યાઓ અને નાસ કરીને ભનૂમરો 
અને ગરીબી કદાચ વધ્યા છે, ઘટયા નથી. ર્ભારતના અિગ-અિગ પ્રદેર્ોની આવી વસાિતો જયા ં ભખૂ્યા ં અર્ભણ 
િોકોના જ્ઞાવત-જાવત વવનાના સમાજો વસે છે. એમની પીડ્ા સમાન છે અને સમાન પીડ્ાથી જોડ્ાયેિો એ સમાજ છે, 
જેને વગશ,જ્ઞાવત,જાવત કે બીજા કોઈ વાડ્ાબધંન નથી અને િવે પાછિા વષોમા ંઆ પ્રકારની ઝપંડ્પટ્ટી એ ગ નાઓ અને 
ગ નાનોરીન  ંપ્રોડ્તર્ન િાઉસ બની ગયા છે. વલંચત છે, ત્યજાયેિા છે, દ ર્ભાયેિા છે, ઉપેલક્ષત છે એની પાસે એક જ રસ્તો 
છે ગ નાનોરીનો.

આિાદીના આટિા વષો પછી પણ લબસ્માર રસ્તાઓની જેમ લબસ્માર સમાજો પણ એ જ ક્સ્થવતમા ંછે જે કોઈ મસીિાની 
પ્રતીક્ષામા ંનથી, એને સઘંષશ કોઠે પડ્ી ગયો છે.અને એ પોતાન  ંજીવનજળ પોતે ગોતી િે છે.  એ વ્યસન છે, વારાગંના 
છે અથવા ગ નો કરવાની વવૃત અને તેની િથોટી છે.

’૭૫ પછી અને ’૮૦ ની આસપાસનો દસકો ‘આટશ દફલ્મસ’નો િતો. બાસ  ચેટજી, બાસ  ર્ભટ્ટાચાયશ અને ઋવષકેર્ મ નજી 
જેવા તેના ંસ િધાર. આ પ્રકારની વસનેમા ટીકીટબારીને ધ્યાનમા ંરાનીને કરવા પડ્તા ંસમીકરણો નિોતા, એક ગીત 
માટે પિાડ્ના ઢોળાવો પરથી ગબડ્તા ંઅને છતા ંજેમના વસ્ત્રોમા ંએકપણ કરચિી ન પડ્ ેએવા નાયક-નાવયકા નિોતા.  
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આ પ્રકારની વસનેમા ટંકર્ાળ નદિ જ પાડ્ ેએનો વવિાસ દદગ્દર્શકોને િતો છતાપંણ આ પ્રકારના સાિસ કરતા ંઅને આ 
પ્રકારની વસનેમાન  ંનામ તે ‘ચક્ર’. 

િળિળતી પ્રવતર્ભા બળબળતા તાપમા ંતપતી િોય છે, દાિતી િોય છે. ‘ચક્ર’ નવિકથા કચકડ્ ેકંડ્ારાય છે, કેમેરાની 
આંન ેલિિાય છે ત્યારે આ સાદિજત્યક કૃવત વસનેમા તરીકે અવતરતા બ ેદાયકાનો પ્રવાસ નેડ્ ેછે. એક છેડ્ ે‘ચક્ર’ના સર્જક 
જયવતં દળવી છે તો બીજે છેડ્ ે‘ચક્ર’ના દદગ્દર્શક રવવન્દ્ર ધરમરાજ છે.

૧૯૮૧મા ંજયારે આ વસનેમા કાન્દ્સ દફલ્મ ફેસ્ટીવિ માટે મોકિવામા ંઆવી, તે વષશનો શે્રષ્ઠ અલર્ભનેિી તરીકેનો રાષ્રીય 
પ રસ્કાર ક્સ્મતા પાટીિ મેળવે ત્યારે દદગ્દર્શક રવવન્દ્ર ધરમરાજની મતૃ્્ નોધ, શ્રન્દ્દ્ધાજંલિ પ્રવસદ્ધ થઇ ચ કી િતી. ૩૪ 
વષશન  ંટૂંક ં આ્ ષ્ય ર્ભોગવનાર દદગ્દર્શક રવવન્દ્ર ધરમરાજ ‘ચક્ર’ વસનેમાને આટિી આટિી ખ્યાતી અપાવી ર્કે, વસનેમા 
સફળ થાય તેના ક્સ્થત્યાન્દ્તરો કે પડ્ાવો આટિા છે.

રવવન્દ્ર ધરમરાજ સાદિત્ય અને ઇવતિાસના વવધાથી એ સમયમા ંસામાજજક ચળવળમા ંસદક્રય રિી ્ વા નેતા તરીકેની 
સામાજજક, રાજકીય ઓળન મેળવી ચ ક્યા િતા. કૉિજે કેમ્પસના ડ્રગ કલ્ચરનો એ પણ ર્ભોગ બન્દ્યા. રચનાત્મકતા, 
સર્જનર્ીિતા અને સાથોસાથ તદં રસ્તીનો ર્ભોગ િેવાવો ર્ર  થઇ ગયો િતો,માતસશવાદની પ્રબળ અસર વવયેતનામની બ ે
મ િાકાત દરમ્યાન એમણે જે ફોટોરંથાફ્સ અને િેનો તૈયાર કયાશ તેની તેમના લચત્ત પર ઘરેી અસર પડ્ી.૧૯૬૮ અને 
૧૯૭૦ એમ બે વાર વવયેતનામની મ િાકાત પિકાર તરીકે,સવંાદદાતા તરીકે િીધી જયા ં્ દ્ધરંથસ સમાજની અવદર્ાનો 
લચતાર નજરે વનિાળ્યો.

રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય સામાવયક અને વતશમાનપિોમા ં આ ્ દ્ધના ફોટોરંથાફ્સ અને િેનો પ્રવસદ્ધ થયા. 
વવયેતનામનો અન ર્ભવ  જીવનપયંત એમના આંતદરક જગતને િચમચાવતો રહ્યો. સફળ કારકીદી એ પ રાવો છે તેમની 
બ દ્ધદ્ધમત્તા રાજકીય અને સામાજજક જાગવતકતાનો.રવવન્દ્ર ધરમરાજ ‘ઓિ ઇષ્ન્દ્ડ્યા રેદડ્યો દદલ્િી’ સાથે જોડ્ાયા, 
્ નીવવસિટી ઓફ કેિીફોવનિયા માથંી ફોમશિ રેઇવનિંગ કોસશ ઇન એડ્વાન્દ્સ દફલ્મ એન્દ્ડ્ વવદડ્ઓ ટેકવનકનો કોસશ કરી 
પદ્ધવતસરન  ંઆ ક્ષેિન  ં વર્ક્ષણ મેળવ્્ .ંઅનેક દસ્તાવેજી લચિો, મ બંઈ દ રદર્શન માટે બનાવેિી દફલ્મસ, એડ્ દફલ્મસ 
વગેરે બનાવતા રવવન્દ્ર ધરમરાજન  ંધ્યેય ફીચર દફલ્મ બનાવવાન  ંિ   ંકારણ સોલિિોઇડ્ િેડ્ન  ંએમને અજબ આકષશણ 
િ  .ં૧૯૭૩મા ંડ્પે્્ ટી દફલ્મ એતઝકેટીવ ફોર િીંટાિ ઇષ્ન્દ્ડ્યા િીમીટેડ્, પ્રખ્યાત એડ્વરટાજજિંગ એજન્દ્સી સાથે કામ કરતા ં
અિી વસનેમા કળાના માધ્યમની પ્રવીણતા કેળવતા ગયા.એમનો ઉત્સાિ એમની કાયશદક્ષતા અને પ્રવતબદ્ધતા એ એમની 
બહ મ ની પ્રવતર્ભા ધરાવતા વ્યક્તતની ઓળન આપી.તેવો િીન્દ્ટાસ માથંી દિન્દ્દ સ્તાન થોમસ એસોવસયેટ સાથે જોડ્ાયા 
રશ્યાત્મકતાન  ંઊંડ્ાણ અને અદભ ત સકંિન ક ર્ળતાએ આગવી ઓળન આપી અને અિી જન્દ્મ થયો ‘ચક્ર’ વસનેમાનો.

‘ચક્ર’ સાગંોપાગં રૂપાતંરનો ઉત્તમ નમ નો િોવાન  ંએક કારણ એ પણ િોઈ ર્કે કે કદાચ જયવતં દળવી વસનેમાની ઊંડ્ી 
સ જ-સમજ ધરાવતા િોવાથી એક એક વણશનસકંિના કેમેરાથી કંડ્ારે છે, કિમનો વવવનયોગ કેમેરાની જેમ કરે છે.તો 
સામે પક્ષે દદગ્દર્શક રવવન્દ્ર ધરમરાજની પ્રથમ દફચર દફલ્મ છે, તેવો દદગ્દર્શક છે પણ સાથે સાથે તે સાદિત્યના વવધાથી 
છે, પિકાર છે, સમાજવાદના પક્ષકાર છે અને એ સામાજજક ચળવળ કે ક્રાવંતમા ંર્ભાગ િે છે,સદક્રય થાય તેવા ્ વા નેતા 
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છે.સર્જક જયવતં દળવીની વસનેમા વનમાશણની પ્રદક્રયામા ં સીધી સામેિગીરી છે. અિી કિમ કેમેરા સાથે અને કેમેરા 
કિમ સાથે તાદાત્મ્ય કેળવે છે.

નવિકથાની ર્ભાષા વસનેમાને અન રૂપ છે. વસનેમામા ંસીધી જ નપમા ંિેવાઈ ર્કે તેમ છે. સમાજના વાસ્તવને સીધો જ 
િીિવો, જે છે તેવ  ંજ દર્ાશવવ  ંએ વસનેમાને માફક આવે છે. આમ પ્રકાવર્ત સાદિત્ય કૃવત ઉપરથી પ્રદવર્િત થયેિી 
વસનેમા આ માધ્યમ રૂપાતંરન  ંઉત્તમ ઉદાિરણ ‘ચક્ર’ છે.

સવંાદ અને પટકથાનો પ્રશ્ન છે ત્યા ં સ ધી આ સીધેસીધ  ં રૂપાતંરણ છે, જયા ં સર્જક જયવતં દળવી એ નમનેૂદાર 
વણશનઆવિીઓ આપી છે એ દદગ્દર્શક રવવન્દ્ર ધરમરાજે કચકડ્ ે કંડ્ારી છે.જે બાકી રિી જાય છે તે સીધા ં સવંાદો 
વસનેમાના નપમા ંિેવાયા છે.

‘ચક્ર’ નવિકથામા ંજે પ્રકારની ઝપંડ્પટ્ટીન  ંવણશન છે એ આમ તો નવિકથાન  ંમ ખ્ય પાિ છે અથવા તો એ વસાિત કે 
વસ્તી એ આ નવિકથાનો ચિરેો છે.

દેનીતી રીતે આ પ્રકારની ઝપંડ્પટ્ટીએ ‘ચક્ર’ વસનેમાનો નાલર્ભિાસ િોય તો પણ સાચ કિી વસ્તીમા ંજઈને ત્યા ંવસનેમા 
બનાવવી એ ઘણ  ંઅઘર ં કામ છે, કદાચ અર્ક્ય છે.

વસનેમાની આવશ્યકતા એ િોય કે આ ઝપંડ્પટ્ટી જયા ંદર્ાશવવાની િોય એ જગ્યા ર્િરેની નજીક િોય,રેિવેના પાટાની 
નજીક િોય કારણ જયારે રશ્યાકંન માટે વાસ્તવવક જગ્યાઓ પર શ દટિંગ ર્ક્ય ન િોય ત્યારે સેટ્સ ઉર્ભા કરતા િોય છે. 
આરંર્ભના દાયકાઓના દાયકાઓ સ ધી તો વસનેમા સ્ટ ડ્ીયોિમા ંબધં િતી.

અિીં રવવન્દ્ર ધરમરાજ નથી સ્ટ ડ્ીઓિમા ં જતા કે નથી સેટ્સ ઉર્ભા કરતા,ં વાસ્તવવક ઝપંડ્પટ્ટી મા ં જઈને દફલ્મ 
બનાવવી ર્ક્ય ન િોઈ દદગ્દર્શક પોતાની સ િથી જગ્યા ગોતી િે છે.

આટશ દડ્રેતટર, કિા સયંોજક બસંી ચરંગ પ્ત અને રવવન્દ્ર ધરમરાજ એક મોટી ખ લ્િી જગ્યા ર્ોધે છે, જે The Fertilizer 

Corporation of India ન  ં પદરસર િ  .ં બે મદિના માટે ખ લ્િી જગ્યા વાપરવાની પરવાનગી  આપે છે, જયા ં આ 
ઝપંડ્ીપટ્ટી ઉર્ભી કરવામા ંઆવી. વસનેમાના અંતમા ં . . .  એ સાચેજ બ િડ્ોિર ફેરવ્યા ત્યા ંરસ્તો બનાવવા માટે. ખ લ્િી 
જગ્યાને જયારે ગદંીગોબરી ઝપંડ્પટ્ટી ઉર્ભી કરવા ઉપયોગમા ં િેવાય ત્યારે સ્વાર્ભાવવક રીતે ઝપંડ્પટ્ટી વસવાયનો 
આસપાસનો આનો ખ લ્િો વવસ્તાર એની સઘનતાને થોડ્ી િળવી કરી નાને, ગીચતા અને ગદંકીની અપેક્ષા છે, ત્યા ં
િોંગ ર્ોટશમા ંઆવતા રશ્યોન  ંખ લ્િાપણ  ંથોડ ઘંણ  ંઅપ્રીવતકર િાગે છે.

વાસ્તવવાદની તાસીર પ્રમાણે અિીં પણ દદગ્દર્શકે જરૂર િાગી છે ત્યા ંકથાને અન ષગંે રશ્યમા ંમળૂ અવાજો આમેજ કયાશ 
છે, જે કથાની સઘનતા અને પાિની કર ણતાને તીવ્રતાથી વનરૂપી આપે છે.

પાછિી રાવિ પછી ફરતી ચેન્ના ચપંિ ઘસડ્તી ચાિે છે, ત્યારે એના ઘસડ્ાતા ચપંિનો અવાજ એ એન  ંજીવન પણ 
ઢસડ્ી રિી છે.મોડ્ી રાિે લબમાર લકૂા પોતાને માટે દવા િેવા જાય ત્યારે કતૂરાના રડ્વાનો અવાજ, તમરાના બોિવાનો 
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અવાજ.બેનવા અમિી સાથે છે મોડ્ી રાિે બોિતા તમરા અંત તરફ જતા ંઝપંડ્પટ્ટી  ટેૂ ત્યારે ફરતા બિૂડ્ોિરનો 
અવાજ, ચાિવાનો અવાજ ( િોકના) નળમાથંી પડ્તા પાણીના ટીપાનંો અવાજ, કોગળા કરે ત્યારે તેનો અવાજ, કચરો 
વળાતો િોય ત્યારેસાવરણાનો અવાજ, ઉલ્ટીનો અવાજ, સીટીઓ મારતો રઘ રામા, લબમાર લકૂા ઘસડ્ાઇને ચાિે, રાિે 
ચેન્ના પણ પગ ઘસડ્તી ચાિે જે એના થાકને વ્યતત કરે, મરઘાને બોિાવવા માટે મોં માથંી કાઢતા અવાજો આ 
વાસ્તવવક અવાજોનો વવવનયોગ દદગ્દર્શક કરે છે.

આમ વવવવધ અવાજો ‘ચક્ર’ના વાસ્તવને રચી આપે છે. અંધકારથી આરંર્ભા   રશ્ય અને કાટંાળા તારો પાછળથી ઉગતો 
સયૂશ આ એકથી વધ  વનત રૂપક તરીકે ઉપયોગમા ંિવેાયા છે.

કથાત ં  , પાિવરણી, રશ્યસકંિના, ( એડ્ીદટિંગ ) રશ્યાત્મકતા, ( વસનેમેટોરંથાફી ) ધ્વવન, પ્રકાર્, કથાને અન રૂપ પદ્ય – 
ગીત –સગંીત આરંર્ભ અને અંત આ દરેક તબકે્ક નવિકથા અને વસનેમાનો સરૂ એક જ રહ્યો છે એટિ ે કે ‘ચક્ર’ મા ં
કિમ અને કેમેરાની સર્જનાત્મક એકાત્મકતા સાગંોપાગં જળવાઈ છે.
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