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1. પ્રસ્તાવના : 

આિર્શવાિ ક્હે છે – “સાહહત્ય અને હસનમેા એકમકેના પરૂક છે.” 

સાહહત્ય કૃહત પરથી તેયાર થતી દિલ્મો માટેની ર્રત એ હોય છે કે તેન ેમાત્ર દિલ્મા ંજ જોવાની હોય છે, સાહહત્ય કૃહતને ર્ોધવાની 

બહુ જહેમત ઉઠાવવી નહહ. કારણ એટલંુ જ કે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં પ્રવેર્ીએ ત્યારે, બીજા માધ્યમની કેટલીક મયાશિાઓને 

સ્વીકારીને અનુકૂળ થવુ ંપડે છે. દિલ્મની  િર્શકો સાથેના પ્રત્યાયનની એક આગવી અને અનોખી પધ્ધહત છે. ‘સાહહત્ય કૃહત લાખ પ્રયત્ન કરે 

તોપણ તે દિલ્મ ન બની ર્કે ! ઘણાં સાહહત્યકારો અને હવવચેકો લખે છે કે- “ર્બ્િોની અમતૂશતા દિલ્મની સ્થળૂ છબીઓમા ંપ્રાપ્ત થતી 

નથી.” પરંતુ સઝુાન સોન્તાગ  લખે છે – “છબી પોતાની આસપાસ જે પ્રકાર ેસવંિેનોના સ્િદટક બધંાવી િ ેછે તવેુ ંર્બ્િો માટ ેનથી.” 

આવા હવરોધાભાસ હોવાં છતા ંસાહહત્ય કૃહત અને દિલ્મન ેઅતૂટ સંબંધ છે, અને રહેર્ે. દિલ્મ સાહહત્ય કૃહત કરતા થોડી અલગ રીતે પોતાની 

સ્િીપ્ટ-પટકથા તેયાર કરે છે અન ેપોતાનંુ થોડંુ આગવું ઈિેક્ટ અને દિક્ર્નનું  નવું હવશ્વ સજે છે.  

કલ્પક્તા, સજશનાત્મકતા, માહહતી, રજૂઆત એ બધાનો સમન્વય અને સુમેળ કરીને બનાવેલી દિલ્મ સમાજન ેસ્પર્ે છે. દિલ્મ 

આવે એટલ ેટેકહનક્સ, હસનેમેટોગ્રાિી, ઓડીયોગ્રાિી, કોરીઓગ્રાિી, હપક્ચર મોર્ન, દિગ્િર્શન, ગીત-સંગીત, સ્િીનપ્લ ેવગેરેને લઇન ેદિલ્માંકન 

થાય છે. બંગાળી લેહખકા મૈત્રયી િેવી રહચત ‘ન હન્યતે’ નવલકથા આધાદરત ‘હમ દિલ િે ચકૂે સનમ’ દિલ્મનુ ંદિલ્માંકન એક તુલનાનો હવષય 

તરીકે આસ્વાદ્ય બને છે. 

 

2. પ્લોટ – પષૃ્ઠભહૂમ: 

હમ દિલ િે ચૂકે સનમ દિલ્મ ૧૯૯૯ મા ંસંજય લીલા ભલર્ાણી દ્વારા હનિેર્ન પામી છે. જે મૈત્રયી િેવીની નવલકથા ન હન્યતે 

આધાદરત રચવામા ંઆવી છે. દિલ્મ પ્રણય હત્રકોણ પર આધાદરત છે જયારે નવલકથામા ંપ્રણય હત્રકોણ નથી. નવલકથા તો ૪૨ વષશ પહેલાં 

અનુભવાય ગયેલાં પ્રથમ પ્રણયમા ંહત્ર-પદરમાણ સાથે ચાલ ેછે. નવલકથાની પૃષ્ઠભૂહમ અઠાવનન ેપહોંચીન ેએકાએક ચેતનાના સવશ પળન ે

ભેિીને સોળની ઉમર ેથયેલા પ્રણયાનુભાવની સબળ સ્મૃહત છે, જે  બંગાળના  પ્રિેર્મા ંહવસ્તરીન ેઆકાર પામીને બલ્ગેદરયા સુધી હવસ્તરે 

છે. દિલ્મની પૃષ્ઠભૂહમ ગુજરાતી પદરવારની અને ઇટલી –ભારતીય પ્રેમજોડીની સ્થાપનાને ભાવનાપ્રધાન ગેરસમજ અને બીજી તરિ 

અસંતુસ્ટ પ્રેમની છે. જેથી તે  ગુજરાત- રાજસ્થાન , બુડાપેસ્ટ, હંગેરીમા ંહનમાશણ પામી છે. નવલકથાનો નાયક પૂરેપૂરો હવિેર્ી –બલ્ગેદરયન 

છે, જયારે દિલ્મનો નાયક સમીર અડધો ભારતીય અન ેઅડધો ઇટાહલયન એટલે કે ઇન્ડો- ઇટાહલયન છે. નવલકથાનો નાયક બલ્ગેદરયાથી 

બંગાળમાં િર્શનર્ાસ્ત્ર ર્ીખવા આવ્યો છે. દિલ્મનો નાયક ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં ર્ાસ્ત્રીય સંગીત ર્ીખવા ઇટાલીથી આવે છે. પ્લોટમાં 

સારારં્: સાહહત્ય કૃહત આધાદરત દિલ્મનું હનમાશણ કરવાની વાત આવે ત્યારે આપણી નજર સમક્ષ ઘણી બધી દિલ્મ તરવરવા લાગે 

છે. જેમક-ે િેવિાસ, શ્રીકાંત, ગોિાન. ઉત્સવ, પપંજર, પરહણતા, સરસ્વતીચંદ્ર, માનવીની ભવાઈ, મીરા ંબાઈ. નરહસહ મહેતા, લગાન, 

થ્રી ઈદડયટ્સ, મોગલ-ેએ-આજમ, મૈને ગાંધી કો નહહ મારા, આસ્થા અનેક ગણાવી ર્કાય. સાહહત્ય કૃહત આધાદરત દિલ્મનું હનમાશણ 

થતંુ રહે છે, પરંતુ તે પડકાર રૂપ હોય છે. સાહહત્ય કૃહત અને દિલ્મના હનમાશણ વચ્ચેનો સમયગાળો વધુ હોય છે, તેથી તત્કાલીન સમયને 

અનુરૂપ તેનુ ંરૂપાંતરણ કરવાનું હોવાથી ક્યારેક અને ઘણી બધી જગ્યાએ મૂળ કૃહતનો હાિશ ચૂકાઈ જાય છે. ભારતીય સાહહત્યની હહન્િી, 

બંગાળી, તેલુગુ, ગુજરાતી, જેવી ઘણી ભાષાઓ આધાદરત દિલ્મનુ ંસજશન હવહવધ સમયે થતંુ રહે છે. ઘણી સાહહત્ય કૃહતઓ તેના 

દિલ્માંકન પછી વધુ વંચાતી થઈ છે. સાહહત્યના મનોજગતને દિલ્મના કથાનકમાં રૂપાંતદરત કરવા આકરી કસોટી છે. બન્નેનો હેતુ છે 

સામાહજક પદરવતશન, પરંતુ જયારે સાહહત્ય કૃહત આધાદરત દિલ્માંકન કરવાની વાત આવે એટલ ેજે તે કૃહત કે જે દિલ્માંકન પહેલા 

રચાઈ છે તેન ેઆત્મસાધ કરવી પડે.  

 

સચૂક ર્બ્િ : સાહહત્ય કૃહત, દિલ્મ, પ્લોટ – પૃષ્ઠભૂહમ, કથાનક – હવષયવસ્ત,ુ રજૂઆત – છાયાંકન – હસનેમેટોગ્રાિી, પાત્રો- કાસ્ટ, 

સંવાિ – ડાયલોગ, ગીત-સંગીત-ગાયકી. 
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સમાન વાત એ છે કે બન્ને નાયક જે નાહયકાને પ્રેમ કરે છે તેમનાં  જ ઘરમાં આશ્રય લે છે અન ેત્યાં જ  રહીને નાહયકાના હપતા પાસેથી 

પોતાની હવદ્યા પ્રાપ્ત કરે છે. દિલ્મની વાત કરીએ તો ઇન્ડો- ઇટાહલયન સમીર કચ્છના રણમા ંપંદડત િરબાર પાસે ર્ાસ્ત્રીય સંગીત ર્ીખવા 

આવે છે ને પંદડત િરબારની પુત્રી નદિની સાથ ેપ્રેમબંધનમા ંબંધાય છે. અને પછી આખી કથાનકનો ઉદ્ભવ થાય છે. 

 

3. કથાનક - હવષયવસ્તુ: 

નવલકથા અને દિલ્મનો પ્લોટ સમાન છે પરંતુ કથાનક અલગ રીતે હવસ્તર ેછે. નવલકથામાં નાહયકાની સ્મૃહતનો પ્રકોપ છે જે આઠ 

મહહના ચાલ ેછે. એટલ ેકે આ આમ જુઓ તો આઠ મહહનાની કથા છે, પણ તે મહહનાઓમા ંપાછલા ંવષોનંુ જીવન- પ્રણયજીવન સમગ્ર 

ચેતનામાં િરીથી જીવે છે. જેથી ભૂતકાળ વતશમાનમા ંજીવાતો રજૂ થયો છે. હવશ્વ હવખ્યાત તત્વજ્ઞાની હપતાએ ૨૩ વષશના બલ્ગેદરયાના 

હવદ્યાથી હમચાશ યુદકલડને પોતાને ઘેર રાખવાનો કવહયત્રી પુત્રી અહિતા આગળ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. સોળ વષશની નાહયકા અને ત્રેવીસ વષશનો 

નાયક પ્રેમી બની જાય છે. હપતાને જાણ થતા ંનાયકને ઘણી બહાર કાઢી મૂકાય છે અને નાયક બલ્ગેદરયા જઈને િર્શન ર્ાસ્ત્રોનો મહાન 

અધ્યાપક બન ેછે. અહિતાના હપતા પાસે અહિતાનાને ક્યારેય પત્રો નહી લખે તે વચન આપ્યું હોવાથી ખોકાને લખે છે જે વાત ૪૨ વષશ 

પછી સંજય છે. જેની ક્યારેક ક્યારેક જાણ નાહયકાને થતી રહે છે પણ તે પોતાના ંસંસારમા ંસુખી છે. નવલકથાની ર્રૂઆત નાહયકાના 

જન્મદિને હમચાશના હર્ષ્ય સાથેની મુલાકાતથી થાય છે. જયા ંનાહયકા તો બલ્ગેદરયામા ંપરીકથાની નાહયકા બની ગઈ છે જે જે વણશનો તેમા ં

છે તેનાથી નાહયકાના સ્ત્રીત્વનો હચત્કાર ઉદ્ભવે છે અને પ્રેમ આત્માનો અ-મતૃ અરં્ છે સુધી હવસ્તર ેછે. નાહયકા તો પહત અને પૌત્રો સાથે 

સુખમય જીવન હવતાવી રહી છે અને જે પુનરઅનુભવ થાય છે તે આખર ેબલ્ગેદરયામા ંજઈન ેહમચાશન ેમળીને જે તેણેલખ્યું છે તે સાચું નથી 

કહેવા માટે પહતની આજ્ઞા સાથે જાય છે.  

દિલ્મમા ંમહાન ર્ાસ્ત્રીય સંગીતકાર પંદડત િરબાર પોતાના ઇટાલીના હવદ્યાથી સમીર માટે ગાહયકા પુત્રી નંદિનીને પોતાનો કક્ષ 

ખાલી કરવાનો આિેર્ આપે છે. દિલ્મની ર્રૂઆત નાહયકાની સતોદડયંુ રમવાની હનખાલસ ભાવનાથી થાય છે. ને સાથે સમીરના નટખટ 

ભાવોથી તેમાં રંગો અન ેકથા ઉમેરાતી જાય છે. પ્રથમ મુલાકતે અંહખયાથી ભાવો વ્યક્ત થાય છે અને જે પદરવારમાં નારીન ેપ્રેમ કરવાનો કે 

પહત પસંિ કરવાનો અહધકાર નથી તે ઘરની નાહયકા નંદિની નાયક સમીરના પ્રેમમા ંબંધાતી જાય છે. રૂદઢચુસ્ત હપતાને જાણ થતા ંિીકરીની 

જાન બહાર સમીરને હર્ષ્યનો િોરો તોડી લઈને ક્યારેય નંદિનીને ન મળવાના વચન અપાવીને કાઢી મૂકવામાં આવે છે. નંદિની હચત્કાર સાથે 

મન ેકહે છે કે તે – ‘તેણે મારાં આત્માને સ્પર્શ કયો છે.’ સમીર અનેક પત્રો લખે છે પણ નંદિની સુધી પહોંચતા નથી અને પદરવારે ગોઠવેલાં 

હવવાહમાં આત્મા હવના બંધાય છે. પહત સમજી જાય છે અન ેઅંતે પત્નીને તેના પ્રેમ પાસ ેમૂકવા માટે ઇટલી લઈ જાય છે. પણ આ બીજા 

ભાગમાં પહત વનરાજ ધ્વારા પત્ની તરીકેનો જે પ્રેમ અનુભવે છે તેનાં બળે તે સમીરને મળવા છતા ંપહત પાસે પાછી િરે છે ને મંગલસૂત્રના 

સૂચક ભાવ સાથે કથા પૂણશ થાય છે. 

આમ નવલકથા અને દિલ્મ બન્નેમાં એક સમાનતા ઊડીને આંખે વળગે તે એ છે કે હવિેર્ી િેર્માં આત્માની ભીતરની ર્ોધન ે

આબેહૂબ રીતે આલેખવામા ંઆવી છે. સાથે પ્રેમના આિર્શ કરતા વાસ્તવના પ્રેમનુ ંસત્ય કથાનકમા ંસબળ બનતંુ િેખાય છે. બતાવવામાં 

આવ્યંુ છે કે એક બુહદ્ધર્ાળી અન ેસુંિર નારીએ પ્રેમ કેવી રીતે ખોઈ નાખ્યો અને તે પદરપક્વતાની સાથે કેવો બની રહે છે. જે ખૂબ સૂચક 

રજૂઆત ભારતીય પુષ્ઠભૂહમને સંલગ્ન છે. 

 

4. રજૂઆત – છાયાકંન - હસનમેેટોગ્રાિી: 

નવલકથામાં કથાનકની રજૂઆત છે અને દિલ્મમાં કથાનકનંુ છાયાંકન ( હચત્ર હનરૂપણ ) છે. ન હન્યતે નવલકથાના હવષયવસ્તુની 

રજૂઆત એટલે અહિતાની ચેતના એક િૂરના િેર્માં પોતાના હવષેચાળીસ વષશથી ચાલતાં જૂઠાણાના આઘાતથી ઉપરતળે થતી બતાવી છે. 

આથી કથા અને નાહયકાનું  ૧૯૭૨ મા ંશ્વાસ લેવાનું ચાલે છે પણ, ૧૯૩૦ નુ ં હમચાશ સાથેના જીવનનુ ંઘોડાપૂર જીણશ ર્રીરના કાંઠાઓ 

છલકાવતું ધસી રહે છે. પૂવશરાગની માત્ર આ એક છોકરો અને છોકરી મળ્યાની કથા રજૂઆત જ નથી, એ કથા રજૂઆત ૪૨ વષશ પછી િરી 

તંતોતંત જીવાયાની કથનીની રજૂઆત છે. આ નવલકથા આત્મચદરત્રાત્મક રજૂઆતની છે. રજૂઆતના ત્રણ પદરમાણ સ્પષ્ટ િેખાય છે. એક 

તો ૧૯૩૦ની સીધી સાિી રોમાંચક પ્રણયનું હનરૂપણ. બીજંુ છે ૪૨ વષશ પછી એ બધાને જીવતી અહિતા. ત્રીજંુ એ બંનેની પારસ્પદરક 

દિયામાંથી પ્રગટતા ં, પ્રેમ આત્માનો અ-મૃત અંર્ છે. આ ત્રણે પદરમાણો એકમેકના પ્રકાર્મા ંઅને ક્યારેક એકસાથે અજવાળાય છે એ જ 

રજૂઆતની રહસ્યમય આકષશણનું કેન્દ્ર કારણ છે. હવષયવસ્તુની રજૂઆતને ઓપ આપવા રચાતી કાવ્ય પંહક્તઓ અને કાવ્યો હવહવધ 

ભાવભંગીઓને સ્ૂટ કરે છે. જેમ કે- 

“ ચક્ષ ેઆમાર તષૃ્ણા, તૃષ્ણા આમાર વક્ષ જુડે.” ( મારી આખંમાં તૃષ્ણા છે, મારી આખી છાતીમા ંતષૃ્ણા છે.) 

સંજયે સાહબત કરી આપ્યુ ં છે કે ભાવનાત્મક હવષયોના છાયાંકનમાં તેઓ માહહર છે. દિલ્મમા ંઉત્સવો સાથે ભાવ-સંવેિનો-

લાગણીઓ સુપેર ેવણી લીધા છે. સમગ્ર દિલ્મ નાહયકા નંદિનીની આસપાસ િરતી રહે છે અને હવહવધ પાત્રો-ઘટનાઓ-સંવાિો થકી ર્ાનિાર 

છાયાંકન ઊભું થતંુ રહે છે. દિલ્મના છાયાંકનમાં બધે જ રંગો છે, એ તહેવારનો હોય કે લાગણીનો, હમલનનો હોય કે હવરહનો પણ પોર્ાક, 

ગીતો, ઘટનાના અલેખાનથી િીપી ઉઠ્યા છે. બધે જ પ્રેમ ભયાશ ગાયનો છે તો મસ્તીભયાશ ખુર્હાલ વાતવરણથી રેગીસ્તાન જેવા કચ્છમાં 

પણ દિવાલોને જાણે રંગીન બનાવી િેવામાં આવી છે. અને આ જ કથાનકનંુ છાયાંકન દિલ્મને િર્શકોના મન સુધી પહોંચાડે છે. જેમ કે- 
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ર્રુઆતમા ંપ્રથમ ભાગમા ંનંદિનીન ેપીળા-ગુલાબી વસ્ત્રોમા ંતિન બેદિકર છાયંદકત કરી છે તો, દિલ્મના બીજા ભાગમા ંલાલ-કાળા રંગની 

સારીમાં અને ગૂંથેલા અંબોડા સાથે સૂચક રીતે રજૂ કરી છે. તો એની સાથે રજૂ થતાં સંવાિો અન ેગીતો તેને પૂરેપૂરા ન્યાયપૂણશ બનીને આવે 

છે. જેમ કે- ર્ંકર મહાિેવના કાંઠે ગવાયેલ થીમ સોંગ Love theme સતત છાયાંકનમા ંિર્શકોને જકડી રાખે છે. પ્રથમ ભાગમા ંટેકનીકલી 

રીતે ગ્રામીણ સુંિર દ્રશ્યો અને બીજા ભાગમાં ર્હેરી દ્રશ્યો વાઈડ સ્િીન પર અદ્ભુત છાયાંકન કરવામાં સિળ નીવડે છે. નંદિનીની માતાનો 

સંવાિ – “બટેી તો હોતી હ ૈપતગં કી તરહ, ર્ાિી ક ેપહલે ેઅપન ેછત પર ઉડતી હ ૈ , ઔર ર્ાિી કે બાિ િોરી દકસી ઔર ક ેહાથમે.” 

Turban Race, Kite Flying, Marriage, ના છાયાંકનમાં રંગીન રંગો, રંગીન પોર્ાક , રંગીન માહોલ, રંગીન લાઈટીંગ, રંગીન ગીતોએ 

કમાલ કરી છે. જેમકે- િાિરો ઉતરતી નંદિની, ઢીલ િે િે રે ભૈયા ગીત, િાિી સાથ ેપ્રેમની વાતો, સમીર સાથે િેરા લેતા-ંલેતાં િેરાનો અથશ 

સમજાવતી નંદિની, મા અને િીકરીના સંવાિ, કડવા ચોથનંુ વ્રત, નર્ામાં બોલાતાં વનરાજનો સંવાિ – “તું મારાં અવાજને પછી ઓળખી 

ર્કીર્?”  મા ંજે છાયાંકન  આવે છે તે િર્શકને પણ હચમચાવી નાખે છે. ઇટલીના સાથમા ંવાતો કરતા ંનંદિની-વનરાજના સંવાિ-ભાવોમા ં

ગજબના છાયાંકન પલટાતા ંરહે છે. નંદિની કહે છે- “પ્રેમ ર્ું છે ત ેહવ ેહું સમજી ર્કી છંુ.” ને  ત્યા ંરજૂ થતાં છાયાંકન નંદિનીના અવાજ 

અને ભાવમુદ્રામાં અદ્ભુત રીતે ઝીલવામાં આવ્યા છે. વારંવાર ને હાથની મુઠ્ઠી માંથી એકને પસંિ કરવાનું છાયાંકન દિલ્મની ર્રુઆત અને 

અંતન ેચોટિાર બનાવ ે છે. વનરાજ પાસે પાછી િરતી નંદિની ના હાથની મુઠ્ઠી માંથી- “મંગલસૂત્ર” નુ ંઅને આકાર્મા ંૂટતા ંરંગીન 

િટાકડાંનું અંહતમ છાયાંકન સમગ્ર દિલ્મનો સૂર સૂચક્તામાં જણાવી જાય છે.  

 

5. પાત્રો- કાસ્ટ: 

નવલકથા અને દિલ્મમાં પાત્રોની રજૂઆત અલગ હોય છે. નવલકથાના પાત્રો તેની ઘટના હવકાસમાં વધુ સમજાય છે જયારે 

દિલ્મના પાત્રો ગીત-સંગીત-પોર્ાક-હાવભાવમાં વ્યક્ત થતા ંરહે છે. પાત્રો અનેક છે પરંતુ નવલકથા અને દિલ્મમાં નાહયકા કેન્દ્રમાં હોવાથી 

તેની છણાવટ કરવાને ઉહચત લેખીએ. 

અહિતાનું પાત્ર એટલ ેબંગાળના હવશ્વહવખ્યાત અધ્યાપક સુરેન્દ્રનાથ િાસગુપ્તાના પુત્રી અને જાણીતા કવહયત્રી. ત્રેવીસ વષશના 

બલ્ગેદરયાના હમચાશ યુદકલડ અને અહિતા પ્રેમમા ંછે. યુદકલડન ેઘેર બહાર કરાતા ંઅને કાગળપત્ર ન લખનાર ‘મૃગયા-પટ’ુ ને  અહિતા વષો 

સુધી ભૂલી ગઈ છે. એ તો ખૂબ આગળ નીકળી ચૂકી છે જયા ંતે સાહહત્ય, સાંસ્કૃહતક અને સમાજસેવામા ંગણનાપાત્ર સ્થાન પર છે. પણ 

ખુિના જન્મદિન ેપોતાના હવર્ ેયુદકલડે એના હવર્ ે–“તેણે લખ્યુ ંછે ક ેતમ ેરાત ેએના ઓરડામા ંજતા બેર્ક.” અને અહિતા મને છે કે એને 

યુદકલડે કલંક લગાડયંુ છે માટે તે આઠ મહહના ‘સ્મૃહતના પ્રકોપ’ માં જીવે છે જયા ંઘવાયેલ સ્ત્રીનો કરૂણ હચત્કાર એનામાં ઊઠે છે. ને સોળ 

વષશની વયનો પ્રેમ અને ૫૮ વષશની શ્વાસ લેવાતી ભૂહમકામાં તે બન્ને કાંઠ ેછે.પૂવશરાગ પૂણશરૂપે જીવ્યો નથી તેમાં જાણે અહિતાની અપ્રાહપ્તમાં 

આવતાં તે અલ્પપનંદ્રા અન ેકૃર્તાને પામે છે. સાઠેક વષશની ઉમર ેઅહિતાને પ્રતીહત થાય છે કે એ જીવનખંડ અહવનાર્ી છે. એ તેથી ‘ન 

હન્યતે’ બને છે. અહિતા પહંમતથી પોતાની સોળ વષશની વયના પ્રેમની વાત પહતન ેકરે છે. અને તે મીચાશની ચોપડીમાં- “સત્યની ભળેસળે 

છે, ચોપડીમાં ભારોભાર જૂઠ છે,આ મારી ભાષા છે જ નહી.” ની ર્ોધમા ંતે પરિેર્ જવા નીકળે છે. તેથી અહિતા હમચાશને આમ કહે છે 

ત્યારે ઉપયોહગતાવાિનો આક્ષેપ મૂકતી િેખાય છે- “હું હસમ્બોલ નથી,નથી મીથ,નથી પરલોકનુ ંતત્વ.” 

નંદિનીનું પાત્ર સ્િદટક થઈને સ્ૂરે છે. કોલાહલથી ભરેલા ંસતોડીયાની રમત ધ્વારા ચંચળ અને ગરમ સ્વભાવની નંદિની િેખાય છે. 

જેન ેઘરના અન્ય સભ્યો કરતા ંવધુ લાડ, વધુ સ્વતંત્રતા અને ગાયકીમા ંઆગળ વધવા માટેની છૂટ છે. સમીર સાથેના પ્રેમમાં તે જણાવે છે 

કે – ‘તેણે મારાં આત્માને સ્પર્શ કયો છે.’ એ નંદિની સ્પષ્ટવક્તા છે, જે માને છે કે પહતન ેપસંિ કરવાનો અહધકાર પોતાનો છે. અન ેદિલ્મના 

અંતે તે જાતે પહત પસંિ કરતી િેખાય છે. કડવાચોથમા ંપહતન ેન સ્વીકારતી નંદિની ઈટાલીમા ંબન્ને હાથમાંથી એક હાથ પહત વનરાજને 

પસંિ કરવા કહે છે અને મંગલસૂત્રન ેઆધીન થતી ભારતીય નારીમાં પદરવર્તશત થતી િેખાય છે. માટે જ સમીરને મળી ને કહી ર્કે છે કે- 

‘હા, હુ ંબિલાઈ ગઈ છંુ. સાત સમિંર પાર કરી પ્રમે માટે આવી હતી. પણ સમીર તે પ્રેમ કરતાં ર્ીખવ્યું જયાર ેમારા ંપહત વનરાજે પ્રમે 

હનભાવતાં ર્ીખવ્યું. આજે હુ ંર્ીખી ક ેસાચો પ્રમે બહલિાનમા ંછે માર ેમારાં પહત પાસ ેજવુ ંપડર્ે.’ આમ જે નંદિની માનતી હતી કે જીવન 

તેનામાંથી બહાર નીકળી ગયંુ છે તેન ેએ જ ભાવ સાથે અંત સુધી રજૂ કરવામા ંઆવ્યંુ છે. 

આ સાથે આવતાં સહ પાત્રોએ પણ દિલ્મન ેજોડવામા ંસહાયક બનીને ઉભરી રહ્ાં છે. ખાસ કરીને દિલ્મ નાયક સમીર ઈટલીથી 

ભારત ર્ાસ્ત્રીય સંગીત ર્ીખવા આવે ને નંદિની સાથ ેપ્રેમમા ંબંધાય છે. સમીર પ્રેમ, રોમાન્સ અન ેકોમેડીથી પાત્રને હનભાવે છે. વાસ્તવમાં 

તે ર્રારતી સ્વરૂપ ધારણ કરીન ેદિલ્મન ેગંભીર થતી પણ બચાવે છે. માટે જ તે ક્યારેક છોકરીઓને ચીડવે પણ છે. એના ંમાટે પહેલાં તો 

નૃત્ય અને સંગીત જ જીવનના ધ્યેય છે, પણ નંદિની સાથેની મુલાકાત બાિ જીવન ધ્યેય બિલાય છે. સમયની એરણ પર તેને નંદિનીથી િૂર 

જવાનંુ આવે છે ત્યાર ેતરત ભારત નથી છોડતો, પણ પત્રો લખતો રહે છે. જે પત્રો નંદિની સુધી નંદિનીના લગ્ન પહેલાં નથી પહોંચતા.  

વનરાજ નંદિનીના પ્રેમમા ંપહેલેથી જ છે, તેની બહેન મારિતે પ્રસ્તાવ તે સ્વીકારે છે અન ેનંદિની સાથે તેનાં લગ્ન થાય છે. 

વ્યવસાયમાં સિળ વકીલ છે તો અસત્ય ન સહી ર્કનાર વ્યહક્તત્વ ધરાવે છે. માટે જ તે નંદિનીના પ્રેમન ેજાણ્યા બાિ માને છે કે – “એવી 

સ્ત્રી સાથ ેન રહવેુ ંકે જે બીજાન ેપ્રેમ કરે છે.” અંિરથી તૂટી જવા છતા ંનંદિનીને તેનાં પ્રેમને અપાવવા માટે ખુિ નંદિની સાથ ેઇટાલી જાય 

છે. પ્રેમમાં હતાર્ છે છતા ંપોતાને ર્ાંત રાખવા પ્રયાસ કરે છે.  
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6. સવંાિ – ડાયલોગ:  

નવલકથા અને દિલ્મના સવંાિ એટલે હભન્ન હોવાના કે બન્નેનો રજૂઆતનો હેત ુહભન્ન છે. નવલકથાને કેન્દ્રમા ંરાખી ચાલતો અિીતા 

અને સેગાશઈ વચ્ચેનો સંવાિ છે. 

સગેાશઈ, “તણેે લખ્યું છે કે તમે રાત્રે તનેા ઓરડામાં જતાં બરે્ક.” 

અહિતા, “સત્યનાર્ ! કવેો અન્યાય ! સાચું કહું છંુ સગેાશઈ, આ સાચું નથી, હબલકલુ સાચું નથી.”  

અિીતાના હમચાશ સાથેના સંવાિ ,બાપ ુસાથેના સંવાિ ,પૂત્રવધૂ સાથેના સંવાિ, ખોકો સાથેના સંવાિ, રહવ ઠાકુર સાથેના સંવાિ,પહત સાથેના 

સંવાિ, સખીઓ સાથેના સવંાિ વગેરે દ્વારા નવલકથાને હત્રપદરમાણમાં જીવંત રાખવામાં સિળતા પ્રાપ્ત થઇ છે. 

દિલ્મમા ંઆવતાં પ્રત્યેક સંવાિ દિલ્મને જકડી રાખવામાં, પાત્રને ઉઠાવ આપવામા,ં ઘટનાને વણશવવામાં સહાયક નીવડયા છે. કેટલાકં 

સંવાિ તો દિલ્મના હાિશ બની ગયા છે.  

જેમ કે- 

પ્રથમ વાર નંદિની-સમીર લેમ્પની પાસે આંખની વાત કરે છે ત્યારે સમીર કહે છે કે- “ અગર તમુ મજેુ એસ ેહી િખેતી રહોગી તો તુમ્હેં 

મજુસ ેપ્યાર હો જાયગેા.” જે સવંાિ સમગ્ર દિલ્મના કેન્દ્રમા ંરહીન ેિોહરાતો જોવા મળે છે. ભાવક બનીને િર્શકો બન્નનેા પ્રેમભાવમા ંઅનુભવતાં 

રહે છે. તો સમીરના નટખટ ભાવોને યુવા વગશ મમળાવતા રહ્ાં છે તે છે- “લાબંો ડગલો, મછૂો વાકંી, તા થયૈા ,થયૈા તા થૈ.” અને “સમીર હવાકા 

ઝોંકા” તો “ભાગંી નાખંું,તોડી નાખંું, ભકૂો કરી નાખંું” છે. સંગીતની પ્રાધ્યાનતાને રજૂ કરવા માટે મહાન સંગીતકાર પંદડત િરબારના મુખ ે

મૂકાયેલો- “જૂઠા ગલે સે ગાતા હ,ૈ ભખૂા પેટસ ેગાતા હ,ૈલકેીન સચ્ચા દિલસે ગાતા હ.ૈ” સવંાિ દિલ્મ હનમાશણ અને પ્રેમીઓની સાચી મુલાકાતન ે

પણ નીરુપે છે. ભારતીય સંસ્કૃહતની એક પરંપરામાં િીકરીને પ્રેમ માટે કે પહતની પસંિગી કરવા િવેાની છૂટ આપવામાં આવતી નથી અને આ 

પદરવારમાં તે જ સત્ય સાહબત કરતો નંદિનીની માતાનો સંવાિ આજના િર્શકોને હવચારવા મજબૂર કરે છે-“બટેી તો હોતી હ ૈપતગં કી તરહ, 

ર્ાિી કે પહલેે અપન ેછત પર ઉડતી હ ૈ, ઔર ર્ાિી ક ેબાિ િોરી દકસી ઔર ક ેહાથમે.”  અને વનરાજ જેવા પહતના મુખમાં મકૂાયેલા આ સંવાિ 

પ્રેમની અને લગ્નની ઉચ્ચ કક્ષાન ેઅપશણ કરી જાય છે- “પ્યાર અપની ખરુ્ીમે નહી,બલ્કી હજન્હેં તમુ પ્યાર કરત ેહો ઉનકી ખરુ્ીમેં હૈ.” અન ે

“ચાહને ઔર હાહંસલ કરનમે ૈબહુત િકશ હ,ૈ પ્યાર હસિશ હાહંસલ કરના નહહ, પ્યાર િનેકેા નામ હ.ૈ” તો વળી- “ઉસકી એક મસુ્કરુાહટ મરેે સર ેગમ 

ભલૂા િગેી.” સાથે – “ર્ાિી હસિશ હજસ્મકા દરશ્તા નહી હ,ૈ મનકા, હમલનકા,આત્માકા દરશ્તા હ.ૈ” અને વાસ્તવમાં નંદિની હવે સાચા અથશમાં 

પહત વનરાજને સમજતી થાય છે, એના પ્રેમને અને સચ્ચાઈને અનુભવતી થાય છે ત્યારે જે સંવાિ મૂકાયો છે તે પ્રેમને એક નવો આયામ આપીને 

દિલ્મની ગહત અને પદરમાણ તથા પદરણામને નવો મોડ આપ ેછે- “કભી કભી ઇન્સાન કછુ નહી કહકેર ભી સબ કછુ કહ જાતા હ.ૈ” 

 

7. ગીત-સગંીત-ગાયકી: 

નવલકથામા ંગીત-સંગીત-ગાયકી નથી. દિલ્મમા ંકથાનકની સાથે જ તેન ેિોરવા, તેન ેઉઠાવ આપવા, તેને સૂહચત કરવા ગીત-સંગીત- 

ગાયકી આવશ્યક છે. કુલ ૧૧ ગીતો મહેબૂબ ધ્વારા ખૂબ જ ઉત્તમ કક્ષાના રચવામાં આવ્યા છે જે સમગ્ર દિલ્મની સહવર્ેષ નોંધનીય બાબત છે. 

ઇસ્માઈલ િરબાર ધ્વારા જેને સગંીત આપીને પ્રત્યેક ગીતોને ભારતીય હવિેર્ી સામગ્રીને આકષશક રીત ેજોડતા બતાવ્યા છે. કહવતા કૃષ્ણમૂર્તશ, કે.કે., 

કુમાર સાનું અલકા યાહજ્ઞક ,ઉદિત નારાયણ, હદરહરણ, ર્ંકર મહાિેવન ધ્વારા ખૂબ સુરીલા સ્વરમા ંરજૂ થયા ંછે. ગીતોની રજૂઆત જે-તે ભાવ-

પાત્ર-ઘટનાને સુંિર ઓપ આપ ેછે અને દિલ્મની કહાનીના હવહવધ Moods માટે ઉપયોગી બન્યા છે. તેમા ંપણ ર્ીષશક ગીતની પસંિગી અહત 

ઉત્તમ છે. નાયક સમીરની લાપરવાહી સાથે થતા ંપ્રેમના ભાવને “ચાિં છૂપા બાિલમેં” ગીત જણાવે છે, તો એક યુવાન નાયકના પ્રેમ જગતન ે

ગાયકોની ધૂન સાથ આપે છે.”  તો- રુદિયાના સમર્પશત ભાવ સાથે પ્રેમમા ંઉતરી જતી નાહયકાન ે“નીમ્બોડા નીમ્બોડા” ગીત ધ્વારા  રમહતયાળ 

–ચંચળ નાહયકાન ેપ્રેમના પ્રવાહમા ંનહાતી જોઈ ર્કાય છે. રુિયને જીતવાની સુખિ અનુભૂહત અને સુક્ષમાંત્મક સૂર  “અખંીયો કી ગસુ્તાખીયા 

માિ હો” ગીત ધ્વારા રેલાવાયંુ છે. દિલ્મના અંત ેરજૂ થતંુ અને ઓપેરા મહહલા ઉદ્ઘાટન વાયોલીન ના સૂરોમાં ગવાતંુ – “હમ દિલ િ ેચકૂ ે

સનમ,તરેે હો ગયે હ ૈહમ,તરેી કસમ” પ્રેમની વાસ્તહવકતાને અહવસ્મરણીય બનાવે છે તો પ્રણય હત્રકોણમાં એક નાની હતરાડને સમજાવી જાય છે. 

તો- “તડપ તડપ કે ઇસ દિલસે આહ નીકલતી રહી એસા ક્યા ગનુાહ દકયા જો લટૂ ગયે,હા લૂટ ગયે હમ તરેી મુહોબ્બતમેં” ગીત ધ્વારા પ્રેમની 

પરાકાસ્થા અને તડપની વિેના પ્રણય હત્રકોણમાં આવે જ છે ના ભાવને માર્મશક રીતે સૂચવી જવામાં સિળ રહે છે. અને ગુજરાતી ગરબો- “ઢોલી 

તારો ઢોલ બાજે” અને પતંગોત્સવને નીરુપતું “કાઈ પો છે” ગીત ગુજરાતી-રાજસ્થાની ઉત્સવ હપ્રયતા અને એકતાના સૂચક છે. 

 

8. સમાપન: 

આમ, નવલકથા ન હન્યત ેપરથી બનેલી દિલ્મ હમ દિલ િ ેચૂકે સનમ ટેકનીકલી રીતે સુિંર રજૂઆત પામી છે. અિભૂત સંગીત, અિલાતૂન 

કાસ્ટ પ્રિર્શન, સમદૃ્ધ દ્રશ્યો, કોરીઓગ્રાિીનો સુભગ સમન્વય, દિગ્િર્શનની જહેમત વગેરનેે લીધે દિલ્મ તરીકે જાનિાર અને ર્ાનિાર નીવડી છે.  
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