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ગજુરાતી ફિલ્મનો ઇતતહાસ 

ગજુરાતી ફિલ્ મ જતતાા તિતાા  રર ાજર ાાાંખતા તેાાાં ભવ્ય ઐિતાાિ ક વાર ાાા દર્શા થયા 
વતર રાતેાાં ાથી. ભારતીય ફિલ્ મ જતતાાાં તિતાા ાી ેમમ ગજુરાતી ફિલ્ માો  તિતાા  ર  
ભવ્યિત ભવ્ ય ેે. તેમાાં ણ ાાં ાાાા-મો ટા કલાકારો ાા જીવા  ાંણર્શ તાથા વ ાયેલી ેે.  
ગજુરાતી ફિલ્ મ જતતાી  િરાો  ુભુારાંભ ત. . ૧૯૧૭માાં બાેલી મકૂ ફિલ્ મ - ર્ેઠ  તાળર્ાથી 
થાય ેે. જો  કે, એ  મયે િિન્ટ કાઢવાાી િાષ્ િળ િફરિયયાાા કાર ે રે્ઠ  તાળર્ા દર્શકો  ુીુ ી 
રાોંચી ર્કી ાાીં. ત્ યાર બાદ િત ત રણ   વર્શાા તાળામાાં ુકરુિયમે રી ી ષ્ષ્  -ુદુામાાં (૧૯૨૦) 
કાાજીભાત રાઠો ડ ુભભાીત - ારિ િંા માતેા (૧૯૨૦) ગજુરાતી મકૂ ફિલ્ મો  પેરેરી રડદે ીવી 
ુાે ી ફિલ્મો ાે ગજુરાતી દર્શકો એ  ાર્શ સ્વીકારી. ત્યાર બાદ થો ડા વર્ોમાાં ભત ત િવદુર (૧૯૨૧- 
ભારતાી  વશિથમ રાજકીય ફિલ્ મ, ેમાા રર રાજકીય કાર ો  ર િિતબાંી  ીવ્યો  ાતો )કુાં 
ીતમા થયુાં.  
રેીાા વર્ોમાાં રો માાંચ ુાે રાસ્યથી ભરપરૂ કાળો  ાાત, માો રમા (૧૯૨૩),  મદુ્રમાંથા (૧૯૨૪) 
ીવી. ુાે ત્ યાર બાદ ારિ િંા માતેા,  તી  ાિવરણ ી, િાાંકડો  ફિતરૂી, રા કદેવી, ભત ત ુરુદા , 

મીરાબાત, ષુાંવર બાતકુાં મામેરુાં, ેમ લ-તો રલ વતેરે  ામાજજક યાદતાર ફિલ્મો  થકી ગજુરાતી ફિલ્ મ 
જતતાો  રાયો  વધ ુમજબતૂ થયો .  
તો વી શારાય િરણ રાઠીાી ાવલકથા રર બાેલી સ્ વચ્ ે   ામાજીક ફિલ્ મ ગ ુુુાંદરીએ ગજુરાતી 
િ ાેમાાં રર રો તાાો  જાદુ ચલાવીાે ગજુરાતી ફિલ્ મ જતતમાાં તિતાા  રચીાે ુુતુપવૂશ  િળતા 
મેળવી. ત્ યાર રેીાા વર્ોમાાં ગજુરાતી િજાાે કફરયાવર, ુખાંડ  ૌભાગ્યવતી, માેંદી રાંત લાગ્યો , 
કાંષુ ેમવી ફિલ્ મો એ ગજુરાતાી  ાંસ્ ષ્િતાે ાજાતર કરી. 

ગજુરાતી ફિલ્ મો માાં કાાજીભાત રાઠો ડ, િાપેરારો ય, ીર્ા રારેખ, ફદાા રાઠક,  ાંજીવ ષુમાર, ફકર  
ષુમાર, ારેન્ દ્ર િરણ વેદી, ુરિવિંદ િરણ વેદી, રમેર્ માતેા, માંજરી દેર્ાત, ારેર્ કાો ફડયા, રલ્ લવી માતેા, 
સ્ ાાેલતા, ફકર  ષુમાર, ુપે ા તરાાી, ુ રાાી, રીટા ભાદુરી, ફાતેા ષુમાર, રો મા મા ેક વતેરેએ 
રો તાાા ુભભાયાા ઓજ  રાથયાશ ેે.  
ગજુરાતી ફિલ્ મ ંગ્ી યાંત ુમુા તરીકે ુપે ા તરાાીાી ત ાા કરવામાાં ીવે ેે. ફાન્ દી ફિલ્ મો માાં 
ુપે ા તરાાી ફારો તા તરીકે  િળ ા થત રરાંત ુગજુરાતી ફિલ્ મો  થકી દર્શકો ાો  તેમાે  ારો  
િિત ાદ મળ્યો  ેે.  
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ેમમ ફાન્ દી ફિલ્ મો માાં રાજ-ારતી , દેવ-વાીદા, દેવ-ુરૈુયા, ુિમતાભ-રેખા, જીતેન્ દ્ર-રી ીદેવી, 
ીમીર-જુાી ુાે ર્ાાપેખ-કાજો લાી જો ડી િેવરીટ ેે તેમ ગજુરાતી ફિલ્ મમાાં ર  એક  મયે 
ારેન્ દ્ર િરણ વેદી-સ્ ાાેલતાાી જો ડી ુરુર ાીટ ાતી. તેમાે બાંાેએ મળીાે ગજુરાતી ફિલ્ મ જતતાે 
ણ ી યાદતાર ફિલ્ મો  ીરી. તેમાા ેમટલી ફિલ્ મો  ુન્ ય જો ડીઓએ તલભલુડુાે ીરી ાથી.  
ારેર્ કાો ફડયાએ ગજુરાતી ફિલ્ મ જતતમાાં િવેર્ કરીાે સ્ ાેાલતા  ાથે જો ડી બાાવીાે યારારે 
ારેન્ દ્ર િરણ વેદીકુાં સ્ થાા લત લીધુાં તેાી ખબર ગજુરાતાી િજાાે ા રડી. સ્ ાેાલતા ુાે ારેર્ 
કાો ફડયાાી જો ડીએ ર  ગજુરાતી િ ાેમામાાં ણ ી ુરુર ડુરર ાીટ ફિલ્ મો  ીરી ેે. ત્યાર બાદ 
ુન્ય કલાકારો  ર  ીવ્યાાં રરાંત ુતેઓ ારેન્ દ્ર-સ્ ાેાલતા કે ારેર્-સ્ ાાેલતા ેમુુાં ટનિુાિંત ુન્ ય 
કો ત જો ડી કલાકારમાાં જો વામાાં ા મળ્યુાં.  
કદાચ ી જ કાર ે ગજુરાતી ફિલ્ મો ાાાં કરરા ફદવ ો  ીવ્યાાં. ેેલ્ લા ૧૦-૧ર વર્ોમાાં આંતળીાાાં 
વેઢે ત ી ર્કાય તેટલી ગજુરાતી ફિલ્ મો  દર વર્ર પેરેરી રડદે રજૂ કરવામાાં ીવી. ી ફિલ્મો  કયારે 
રજૂ થાય ેે ુાે યારારે જતી રા ેેે તેાી લો કો ાે જા  ુધુ્ી ા થતી ાથી. ી  મયમાાં બે એવી 
ફિલ્ મો  ીવી ેમાો  ુરણ ે ાલ્ લેખ કરવો  ુિાવાયશ ેે. ી ફિલ્મ ેે 'દેર્ રે જો યા દાદા રરદેર્ જો યા' 
ુાે 'બારા  ીતારામ' - ી ફિલ્ મો  ટીકીટ બારી રર ટાંકર્ાળ  ાબીત થઈ ાતી. રરાંત ુુન્ય કો ત 
ખા  ફિલ્ મો  ી  મય દરિમયાા ીવી ાથી. 

 િમક્ષકો ાા મતે બો લીુડુાા કાર ે ગજુરાતી ફિલ્ મ ા્ો ત માંદ થયો  ેે. રરાંત ુખરેખર કાર  કાંતક 
ુલત ેે. ગજુરાતાી ેમ ફિલ્ મો   િળ થત ેે તેાી કથાવસ્ ત ુરર દ્ષ્ ટી ાાખીએ તો  જા વા મળે ેે 
કે, તે રૈકીાી માત્તમ ફિલ્ મો કુાં કથાાક રૌરાભ ક ુાે  ામાજીક ેે. તેમાી રટકથા  બળ ુાે 
 ાંતીત ુમુધરુ ાત ુાં. જ્યારે ીજાા  મયમાાં એક ર  રૌરાભ ક કથા એવી ાથી રાી કે ેમમાા 
રરથી ફિલ્ મ ીવી ા ાો ય. જો  ીેમ ર  ભાદર તારા વાતેા રા ી,  ો ા કાં ારી, ાો થલ રદમ ી, 
ેમ લ તો રલ, રાંખીાો  માળો , ફાર ાે કાાંઠે, ઢો લા માપે, રારકી થાર , તાંતા  તી, મેપે માલ , દેર્ 
રે જો યા દાદા રરદેર્ જો યા..... ાા તીત- ાંતીત ેમવા ુમુધરુ ાતાાં તેુુાં ક શિિય  ાંતીત મળે તો  તે 
ફિલ્ માે ગજુરાતી દર્શકો  જપેરથી વેલ કમ કારેે્. 

 


