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1. પ્રસ્તાવના : 

સાવિત્યમાૂં નવલકથા, વાર્ાા, નાટક, લોકકથા, આત્મકથા, જીવનર્ફરત્ર, ડાયરી, કવવર્ા, ગઝલ, જેવા સ્વરૂપોનો સમાવેશ થાય 

છે. આ સાવિત્યમાૂં વાર્ાા એ સવાાવધક લોકવિય કિી શકાય રે્વુૂં સ્વરૂપ રહ્ુૂં છે. પરૂંરુ્ જ્યારે સાવિત્ય અને વસનેમાની વાર્ કરીએ ત્યારે 

નવલકથા પરથી બનેલી ફિલ્મ અને વાર્ાા પરથી બનેલી ફિલ્મમાૂં ઘણો ર્િાવર્ જોવા મળે છે. નવલકથા પરથી જ્યારે ફિલ્મવનમાાણ થાય 

ત્યારે પટકથા લેખકે નવલકથામાૂંથી ઘણી બાબર્ોને ટ ૂંકાવવી પડે છે, ઘણી બાબર્ો છોડી િેવી પડે છે રે્મ છર્ાૂં ધ્યાન એ રાખવુૂં પડે છે કે 

નવલકથાનો મિત્વનો િસૂંગ કે પાત્ર ત્યાૂં બાિ ન થઇ જાય જ્યારે રે્નાથી એકિમ વવરુધ્ધ પફરવસ્થવર્ આપણને વાર્ાા પરથી બનેલી ફિલ્મમાૂં 

જોવા મળે છે. વાર્ાા માૂંડ ૧૦ કે ૧૫ પાનાની િોય ત્યાૂં ફિગ્િશાકે ઘણૂં નવુૂં ઉમેરણ કરવુૂં પડે છે. િા.ર્: ‘ વમર્ા મસાલા’ ફિલ્મ કે જે ર્ નીલાલ 

મફડયા કૃર્ વાર્ાા ‘ અભુ મકરાણી’ પરથી બનેલી છે. જેમાૂં વાર્ાા કરખાની શરૂ થઇ ત્યાૂં જ પ ણા થઈ જાય છે અને આખી વાર્ાા માત્ર ત્રણ 

પાત્રોમા જ રર્ાય છે. જ્યારે આ વાર્ાા પરથી ફિલ્મ બને છે ત્યારે ફિગ્િશાકે ઘણૂં ઉમેરણ રે્મા કયુું અને આખા ગામના િશાન કરાવયાૂં સાથે  

સાથે નવા પાત્રો પણ ઉમેયાા. આમ અભુ મકરાણી વાર્ાા પરથી બનેલી ફિલ્મ ખુબ જ સિળ રિી.  

 

2. વસનેમા અન ેસાવિત્યની ર્લુનામાૂં ‘ધાડ’ વાર્ાા અન ેફિલ્મનો ર્લુનાત્મક અભ્યાસ:  

ડૉ. જયૂંર્ ખત્રી કૃર્ વાર્ાા ધાડ સૌ િથમ ૧૯૫૩ માૂં એક સામવયકમાૂં િગટ થયેલી. ત્યારબાિ ર્ેમાૂં થોડાઘણા સુધારાવધારા થયા 

અને ૧૯૬૮ માૂં ‘ખરા બપોરે’ નામના વાર્ાાસૂંગ્રિમાૂં રે્ િગટ થઈ.  

પરેશ નાયક ફિગ્િર્શાર્ ફિલ્મ ‘ધાડ’ ૫ મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ માૂં રજ  થઈ. આ ફિલ્મનો વનમાાણ િફિયાનો સમયગાળો ઘણો 

લાૂંબો ર્ાલ્યો. કચ્છના ભ કૂંપ અગાઉ ફિલ્મનુૂં મોટાભાગનુૂં શ ટટૂંગ ૨૭ ફિવસમાૂં પ ણા થઈ ગયેલુૂં . ત્યારબાિ રે્નો અૂંવર્મ ર્બક્કો ૨૦૦૩ 

થી ૨૦૧૭ સુધી ર્ાલ્યો. આવી પફરવસ્થવર્માૂં પણ પરેશ નાર્ક િાયાા નથી, રે્મની ધીરજ ખ ટવા િીધી નથી. કચ્છ જેમ બેઠુૂં થયુૂં રે્મ પરેશ 

નાયક પણ બેઠા થયા અને આખરે ૧૩ વર્ા પછી ફિલ્મ રજ  થઈ. ફિલ્મમાૂં ભ કૂંપ પિેલાની કચ્છની ભ વમ આપણને જોવા મળે છે. 

ફિલ્મમાૂં વિન્િી વસનેમાના કલાકારો કે.કે.મેનન, નૂંફિર્ા િાસ, રઘુવીર યાિવ, િિીપ કુલકણી , સુજાર્ા મિેર્ાએ અલગ-અલગ 

રોલ ભજવયાૂંછે. આ ફિલ્મનુૂં વનમાાણ ‘જયૂંર્ ખત્રી ફિલ્મ િાઉન્ડેશન’ ના માધ્યમથી રે્મના પુત્ર કીર્ર્ા ખત્રી એ કયુું છે. ફિલ્મના પટકથા 

લેખક વવનેશ અૂંર્ાણી છે, સૂંગીર્ વનરાજ ભાફટયાએ આપયુૂં છે, જે કણાવિય છે. ફિલ્મમાૂં િોટોગ્રાિી રાજીવ સોંિરવાની છે. જેમાૂં કચ્છનો 

પફરવેશ એના ર્મામ રૂંગો સાથે સરસ રીરે્ ઝીલાયો છે. વાર્ાામાૂં પાત્રોના પિેરવેશ, છ ૂંિણા, ભ ૂંગાના સ ક્ષ્મ વણાનો નથી જ્યારે ફિલ્મમાૂં 

રે્ને આકર્ાક રીરે્ રજ  કરાયા છે. ફિલ્મમાૂં આ િરેક બાબર્ને ખ બ જ ઝીણવટપ વાક વવભા નાયકે િશાાવી છે. 

સારસૂંક્ષપે  :  વસનેમા અને સાવિત્ય બૂંનનેો િેર્ુ મનોરૂંજનનો છે. વવશ્વમાૂં વસનેમાના માધ્યમ દ્વારા એવી સાવિત્યકૃવર્ઓનુૂં ફિલ્માૂંકન થયુૂં છે 

જે ર્નેા મ ળરૂપમાૂં એટલી સુૂંિર ન િોય જેટલી વસનમેાના સ્વરૂપમાૂં ર્ેને સુૂંિર બનાવાઇ છે. સાવિત્ય પરથી જ્યારે વસનેમા બનાવાય છે ત્યારે 

ફિગ્િશાકે પોર્ાન ુસારુ એવુ ઉમેરણ કરવુૂં પડે છે. અને એમા પણ જ્યારે ટ ૂંકી વાર્ાા પરથી ફિલ્માૂંકનએ ઘણી મિેનર્ માગી લે છે. 

 

ર્ાવીરૂપ શબ્િો : ટ ૂંકીવાર્ાા, ફિલ્મનો અભ્યાસ, ર્ુલના, સાવિત્ય અને વસનમેા. 
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ધાડ વાર્ાા જે િાણજીવનના મુખે કિેવાઇ છે. વાર્ાામાૂં ઘેલો , િાણજીવન, મોંઘી અને કચ્છની વેરાન ભ વમની વાર્ કરી છે. િાણજીવન 

જે ભણેલો ગણેલો પણ બેકાર છે. ઘેલો ર્ે કચ્છનો ધાડપાડુ છે કે જેને કચ્છની ધરર્ી જેવો જ િ ર અને વનષુ્ઠર બર્ાવાયો છે.  

ફિલ્મમાૂં જે ઉમેરણ થયુૂં રે્ , ઘેલાની પવત્ન મોંઘી કે જે વાર્ાામાૂં છે પરૂંરુ્ ફિલ્મમાૂં રે્ની બીજી  બે પવત્ન બર્ાવાઇ છે; રર્ની અને 

ધનબાઇ. વાર્ાામાૂં મોંઘીને વન:સૂંર્ાન બર્ાવાઇ છે જ્યારે ફિલ્મમાૂં ત્રણ પવત્નઓ છર્ાૂં ઘેલાને બાપ બનવાનુૂં સુખ નથી મળયુૂં રે્ રે્નુૂં 

નપુસૂંકપણૂં િિર્શાર્ કરે છે. િાજી શેઠની િીકરીનુ પાત્ર જે મ ળ વાર્ાામાૂં નથી પરૂંરુ્ ફિલ્મમાૂં રે્ ઉમેરવામાૂં આવયુૂં છે. 

િાણજીવન કે જે પોટાની ર્ોકી કરવાની નોકરી કરર્ો િર્ો પરૂંરુ્ િવ ેરે્ બેકાર બન્યો છે અને આ બેકારીનુૂં કારણ વાર્ાામાૂં આપવામાૂં 

આવયુૂં નથી જ્યારે ફિલ્મમાૂં િશાાવાયુૂં છે કે રે્ના ઉપરાવધકારીને સ્ટેશને લેવા જવામાૂં કૂંઇક મોડુૂં થાય છે રે્ના માટે રે્ને માિીપત્ર લખવાનુૂં 

કિે છેપણ એ એટલો ખુદ્દાર છે કે  એ રાજીનામુૂં આપી િે છે. 

ઘેલો િફરયાફકનારે સ ર્ો છે ને ત્યાૂં િાણજીવન રે્ને જ વે છે બૂંને વચ્ર્ ેબે ત્રણ વાર ભેટો થાય છે ને વમત્રો બની જાય છે. ઘેલો ક ેજે ‘ 

ઊંર્ો, કિાવર, વબિામણો િેખાય એવો િેિ, સિેિ િાઢી , સિેિ કટારીની ધાર જેવી ર્ીક્ષ્ણ આૂંખો, સશક્ર્ રેખાઓ મૂંફડર્ ર્િેરો જોઇને 

ડર લાગે રે્વો એનો િેખાવ.  પણ રે્ણે પોર્ાના પશીનાનો રોટલો ખવડાવયો એટલે િાણજીવનનુૂં મન ભરાઇ આવે છે. રે્ની સાથેની વાર્ર્ીર્ 

પરથી ઘેલાના જીવનનો એક ઉકેલ મળી આવે છે, “ િોસ્ર્, િાણજીવન આ જીવર્રનો ભેિ અને રે્ની મુશ્કેલી ઉકેલવાનો માગા એક જ છે, 

કે માથાભારે થવુૂં, આપણાથી વધારે ર્ાકાર્વાન િોય એનાથી વધારે ર્કર્ બઢાવવી અને ર્ેને નીર્ે નમાવવો.”  

જ્યારે ઘેલો િાણજીવનને મળે ત્યારે રે્ ર્ેરીયાૂંના ઝાડની ઓળઘોળ વાર્ો કયાા કરર્ો. આ ર્ેરીયાૂંના ઝાડને વાર્ાામાૂં એક િવર્ક ર્રીકે 

સિજર્ાથી ગ ૂંથયુૂં છે.જેમકે, ર્ેરીયાૂંના મ વળયાૂં પિેલા કાિવમાૂં ઊંડે જાય, થડ મજબ ર્ બને, પછી કાિવમાૂં પોર્ણના મળર્ા એ મ વળયાૂં 

પાછા બિાર નીકળી થડની આસપાસ પથરાઇ જઈ પોર્ાના કાૂંટા મારિર્ િવામાૂંથી પોર્ણ મેળવે. અને આટલી જિેમર્થી મોટા થયેલા 

અને માણસાઇથી ટટ્ટાર ઊભેલા આ છોડને અમારા ઊંટ ખાઇ જાય!  એવુૂં જ એક િવર્ક ફિલ્મમાૂં પણ જોવા મળે છે રે્ છે, નવિ આવનાર 

સૂંર્ાન માટે ભરર્-ગ ૂંથણ કરર્ી ઘેલાની વિ ઓ.  

 

3. સારાૂંશ: 

વાર્ાામાૂં ઘણૂં એવુૂં િોય છે જે ફિલ્મ થકી િશાાવી જ ના શકાય. કારણ કે ફિલ્મની ભાર્ા અને વયાકરણ બૂંને અલગ છે. પરેશ નાયક 

કિે છે રે્મ , “વાર્ાામાૂં સીધો િોટો પાડીને મ કવાનો ન િોય, જે શબ્િ થકી જ િશાાવી શકાય, જેનુૂં દ્રશ્યમાૂં રૂપાૂંર્ર ન થઈ શકે ” આમ, પરેશ 

નાયકની ધીરજ અને અથાગ પફરશ્રમને કારણે ૧૭ વર્ાના અૂંરે્ આ ફિલ્મ સિળર્ા સાથે રજ  થઈ.  
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