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સિકે્રટ સપુરસ્ટારનુું ભાવસવશ્વ અને બે િાહિત્યકૃસિઓ: તલુનાત્મક અભ્યાિ 

 
  

‘સિકે્રટ સપુરસ્ટાર’ ફિલ્મ જોઈ ત્યારે બે અલગ અલગ િમય, સ્થળ અને સ્વરૂપની 
કૃસિઓ હસેિક ઈબ્િનની ‘અ ડાલ્િ હાઉિ’ (1879) અને પોલો કોએલોની ‘Alchemist’ 
(1988) િિિ મનમાાં રમિાાં હિાાં. કારણ, બાંને કૃસિઓના ભાવસવશ્વ જુદા હોવા છિા ‘સિકે્રટ 
સપુરસ્ટાર’ ફિલ્મમાાં કોઈક રીિે વણાયા છે. એક િરિ નોરાનુાં કેન્દ્રસવભજન ઈન્ન્દ્િયા અને 
નઝમામાાં થયુાં છે િો ખલુી આંખે  જોયેલા િપનાને િાકાર કરવા િાન્ન્દ્ટયાગોની જેમ 
ઈન્ન્દ્િયા પણ િિર ખેડે છે. િાન્ન્દ્ટયાગોની િામે રણ, ચોર લટુારુઓ રૂપી બાહ્ય પડકાર છે, 
જ્યારે ઈન્ન્દ્િયા િામે રૂફિચસુ્િ સપિારૂપી કૌટુાંબબક પડકાર છે,  જેમાાં કીસમયાગર બની 
શન્તિકુમાર મદદ કરે છે. 

અદ્વિે ચાંદનના લેખન-ફદગ્દશશનમાાં બનેલી ‘સિકે્રટ સપુરસ્ટાર’નુાં વસ્ત ુ િાંઘર્શની 
અપાર શક્યિાઓથી િભર  બે સવરોધ –‘कुछ लोगो को सपने देखना अलाउड नहीं होता’1 અને 
‘सपने देखना तो बेससक है, इतना तो सबको अलाउड होना चासहये।’2 સિનેમેફટક િલક પર ઉઘાડ 
પામે  છે. 

મધરુકાંઠ અને િાંગીિથી પ્રસિભાિાંપન પાંદર વર્શની ઈન્ન્દ્િયા(ઝાયરા વસિમ) 
સપુરસ્ટાર બનવાના િપના જુએ છે,  આ િપનાનુાં સિિંચન છ વર્શની ઉંમરમાાં જ અમ્મી 
નઝમા(મહરે સવજ)એ બગટાર આપીને કયુું હત ુાં. આ સપુરસ્ટારને પ્લેટિોમશ સધુી પહોચાડવાનુાં 
કામ પણ માએ(અજાણિા જ) લેપટોપ આપી કયુું અને ઈન્ન્દ્િયા બની ગઈ સિકે્રટ સપુરસ્ટાર. 
રૂફિચસુ્િ અબ્બા િારૂક મલ્લ્લકે(રાજ અજુ શન) િપના, બગટાર અને લેપટોપ બધુાં જ િોડીને 
કેટલાય પ્રસિબાંધ લાદી દીધા, ત્યારે ઈન્ન્દ્િયાના લાગણીના િાંત ુઘરની બહાર શાળામાાં 
બચિંિન(િીથશ શમાશ) િાથે બાંધાયા. ઈન્ન્દ્િયાના સ્વપ્ન-િાંવેદના ચરમિીમાએ હિાાં ત્યારે જ 
સપિાને િાઉદી(રીયાદ)માાં  નોકરી મળી જિાાં િહકુટુાંબ ત્યાાં જઈ, નોકરીના િાયદા માટે 
અસધકારીના દીકરા િાથે ઈન્ન્દ્િયાને પરણાવવાની પેરવી પણ કરી રાખી છે-આ બધુાં 
જાણીને, પૈત્રકૃિત્તાથી અમ્મી િાથે જાિને પણ મતૂિ કરાવવા બચિંિન અને 
શન્તિકુમાર(આસમર ખાન)ની મદદથી ઈન્ન્દ્િયા િાહસિક પગલુાં ભરે છે-ઘરથી છાના મુાંબય 
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જઇ શન્તિકુમાર માટે ગીિ રૅકડશ કરી બદલામાાં જાણીિા લોયર શીના િબાવાલા(મોના 
અંબેગાવકર)ને મળી સપિા સવરુદ્ધ ‘ઘરેલુાં ફહિંિા’ કેિની િૈયારી કરે છે પણ નઝમા શારીફરક 
અને માનસિક યાિનાઓ છિા પસિને છોડવા િૈયાર નથી. માની આવી કાયર માનસિકિા 
પર ઈન્ન્દ્િયા રોર્ે ભરાઈ ત્યારે બડીઆપા(િારુખ ઝફ્િર)એ એક રહસ્ય ખોલ્યુાં- ગભશસ્થ 
ઈન્ન્દ્િયાને બચાવવા નઝમા હોન્સ્પટલમાાંથી ભાગી ન હોિ િો ગભશમાાં જ એનુાં કામ િમામ 
થઈ ગયુાં  હોિ. આ જાણી  ઈન્ન્દ્િયા પોિાના બધા જ િપનાઓને િાંકેલી િાઉદી જવા 
િૈયાર થઈ ગઈ. પણ  ક્ષણે ક્ષણે  ઠાંડી કૃરિાથી િારુકની પૈત્રકૃિત્તામાાં સ્વમાન અને સ્વપ્નને 
રેહિાિા જોઈ નઝમાનુાં  સ્ત્રીમાનિ પ્રસિકાર કરી ઈન્ન્દ્િયાના સ્વપ્નને વાસ્િવની ધરા આપે 
છે. 

ભૌસિક રીિે ફિલ્મમાાં લેવાયેલો િમય એક વર્શનો છે. પ૭માાં ગ્લોબલ એવોડશથી 
આરાંભાિી ઈન્ન્દ્િયાની સ્વપ્ન િાકાર કરવાની યાત્રા પ૮માાં ગ્લોબલ એવોડશ પર આવીને 
અટકે ત્યાાં સધુી િાંપણૂશ રજૂઆિ રૈબખક રીિે જ કરવામાાં આવી છે, છિાાં દૃશ્યાન્ન્દ્વિ થિી 
નાનામાાં નાની ઘટના પણ  કૃસિની બાાંધણીમાાં દરેક સ્િરે મહત્ત્વનુાં પફરમાણ ઉમેરે છે: એક 
સિનમાાં ગડૂ્ડુ તટેૂલુાં લેપટોપ જોડે ત્યારે ‘સપિાથી િારો માણિ’ બનાવવાની માની ભાવનાને 
ઈન્ન્દ્િયા મનોમન સ્વીકારે છે જે અંિમાાં ભાઈને પણ પોિાની િાથે લઈ જવાનાાં ઇંબગિ 
દશાશવે છે. િમયની િાથે જ  અવકાશ પણ અહીં એટલી જ િહજિાથી  સનરૂપાયો છે. ઘર, 

સ્કલૂ, ટયશુન, એરપોટશ  અને રેકોડીંગ સ્ટુફડયો પરેૂપરૂી કરકિરથી પાંદર વર્શની ફકશોરીના 
મનોસવશ્વને અનરુૂપ કથનબાાંધણી, વાિાવરણ અને િમયનુાં સનરૂપણ થયુાં છે. 

ફિલ્મકૃસિમાાં ટી.વી. અને ઈન્દ્ટરનેટ(ય ુટયબુ) બાંને માધ્યમોનો િકારાત્મક ઉપયોગ 
થયો છે. ટી.વી.નો ઉપયોગ ઉદ્દીપક િરીકે ઈન્ન્દ્િયાના સ્વપ્ન દૃિ કરવા િેમજ પે્રક્ષક સધુી 
પહોંચાડવા. શન્તિકુમાર ઈન્દ્ટરવલ પહલેા િતિ ટી.વી.ના માધ્યમથી જ ઈન્ન્દ્િયા અને 
પે્રક્ષકો સધુી પહોંચે છે. જે પછી પ્રત્યક્ષ આવિા એ અિાંગિ નથી લાગત.ુ ઈન્દ્ટરનેટ-
લેપટોપથી ઈન્ન્દ્િયાની ઓળખ ‘સિકે્રટ’ રહીને પણ પ્રસિભાનો પ્રિાર શક્ય બન્દ્યો છે, જે 
કૃસિની મળૂગિ િમસ્યાને ઉજાગર કરવામાાં પણ પ્રયનુ્તિનુાં કામ કરે છે. 

અહીં કેટલાક  પાત્રોને ‘Alchemist’3 િાથે િરખાવિા કૃસિનુાં પાત્રસવધાન રિપ્રદ 
બનશે- િાન્ન્દ્િયાગો િાથે િામ્ય ધરાવિી ઈન્ન્દ્િયા િપનાને િાચા કરવા કાંઇ પણ કરવા 
િૈયાર છે. એ દૃિપણે માને છે કે અમ્મીએ, અબ્બાને છોડી દેવા જોઈએ, એ એના 
િપના(સપુરસ્ટાર)ને િાકાર કરવા આવશ્યક છે, એટલે જ નહી પણ અબ્બાની પૈત્રકૃિત્તામાાં 
અમ્મી પર થિો ત્રાિ કોઈ પણ રીિે વ્યન્તિસ્વાિાંત્ર્યને ખપે એવો નથી. િાન્ન્દ્િયાગોની 
િમસ્યાઓ પફરન્સ્થિીજન્દ્ય હિી જયારે ઈન્ન્દ્િયાની િમસ્યાઓનુાં કારણ અબ્બાનુાં આસધપત્ય 
છે, નઝમા કે ઈન્ન્દ્િયા એના પગલછુણીયા માત્ર છે. બચિંિન, ઈન્ન્દ્િયાને િાસિમાની જેમ 
લક્ષ્ય િરિ ધપવા પે્રરણારૂપ અને મદદરૂપ રહ ે છે. જ્યારે શન્તિકુમાર આ યાત્રામાાં 
કીસમયાગરની જેમ પ્રત્યક્ષ મધ્યાાંિર પછી આવે છે જેના પથદશશન અને િહકારથી 
ઈન્ન્દ્િયાનુાં સ્વપ્ન- ગાયક બનવાનુાં, એવોડશ મેળવવાનુાં, સપુરસ્ટાર બનવાનુાં હકીકિ બની 
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જાઈ છે. શન્તિકુમાર અનેક સવરોધી ગણુધમશ ધરાવત ુરિપ્રદ પાત્ર છે. અબભનયકમી ચયન 
અને અબભનયક્ષમિાથી ફિલ્મકૃસિનુાં પાત્રસવધાન સરેુખ, આવશ્યક અને િાહજીક થયુાં છે. 

પટકથા,િાંગીિ, આહાયશ, અબભનય, કૅમેરાવકશ િમામ પાિાઓને કાંડાયાશ બાદ થિી 
બાાંધણીની પ્રફક્રયા એટલે િાંપાદન. આ ફિલ્મમાાં િ ાંપાદન પ્રયનુ્તિઓ દ્વારા રજુઆિમાાં 
લાઘવ આવ્યુાં જ છે, િાથે કેટલાક રિસ્થાનો પણ િર્જયા છે- એરપોટશ  પર સપિા બગટાર 
કચરાપેટીમાાં નખાવે અને ટી.વી. પર સિકે્રટ સપુરસ્ટરના ન્દ્યઝુ આવે છે, વગશમાાં ઈન્ન્દ્િયાના 
મનમા િાંગીિની િરજ બને અને સશક્ષક આયરની સવશે પછેુ, ઈન્ન્દ્િયાની લાગણી  બચિંિન 
જાણી જાઈ એ દૃશ્ય પછી સપિા ઘરે આવી ઈન્ન્દ્િયાને પરણાવવાની વાિ કરે છે. આ 
સવરોધો પે્રક્ષકને જકડી રાખે છે. 
 આરાંભ અને અંિને ફિલ્મકૃસિના આંિફરક બાંધારણ િાંદભે જોઈએ: આરાંભે લોંગ શોટમાાં  
સવશાળ િલકમાાં ટે્રન, મીડ શોટમાાં બારીમાાંથી ઈન્ન્દ્િયા અને ટે્રનમાાં કલબલાટ કરિાાં 
ટીનએજરમાાં બગટાર અને ગાયકીથી નોખી પડિી ઈન્ન્દ્િયા, બચિંિન દ્વારા સિિંગીંગ 
કોન્મ્પટીશનની જાહરેાિ જેમાાં ઈન્ન્દ્િયાની મહત્ત્વકાાંક્ષા દૃિ થાય છે. ઘરે આવિા સધુી 
વાિાવરણ િાંકુબચિ બને છે પણ ગ્લોબલ એવોડશ જોિા મહત્ત્વકાાંક્ષા, સ્વપ્નમાાં રૂપાાંિફરિ 
થઈ ગઈ અને મોડી રાતે્ર અબ્બનુા ઘરે આવિા જ સ્વપ્ન કોઈ અપરાધ બની ગયુાં, અહીં 
સવશાળથી િાંકુબચિિા દૃશ્યાત્મકિાની િાથે ભાવનાત્મક અિર પણ ઊભી કરે છે.  

અંિમાાં પસિનાાં રૂફિચસુ્િ શાિન િામે પ્રસિકાર કરિી નઝમા જાણે ‘અ  ડોલ્િ હાઉિ’4 

ની નોરા જ બની રહ ેછે. પસિ િામે આ બીજો િક્ષમ પ્રસિકાર હિો જેના મળૂ દીકરીને જન્દ્મ 
આપીને કરેલા પ્રસિકારમાાં હિાાં. જયારે નઝમા ઍરપોટશની બાર નીકળે ત્યારે પે્રક્ષક પણ 
હાશકારો અનભુવે છે. અબ્બનુા અસધકાર કે્ષત્રમાાંથી મતૂિ થિા જ જેમાાં પોિાનુાં અબભજ્ઞાન 
છુપાવ્યુાં એ બરુકો પણ ઉિારીને એક વ્યન્તિ િરીકે પોિાની ઓળખ સ્થાસપિ કરિી ઈન્ન્દ્િયા 
પણ નોરાનો જ સવસ્િાર છે. અંિમાાં પ્રસિકાર અને અબભજ્ઞાનસ્થાપનથી કૃસિ નારીવાદી ન 
રહિેા વ્યન્તિવાદી બની રહ ેછે. 
  

િુંદભભ સચૂિ: 
 

1 સિકે્રટ સપુરસ્ટાર, ફદ.અદ્વિે ચાંદન, ફિલ્મના અંસિમ ભાગમાાંથી,ઓતટોબર 2017. 
2 સિકે્રટ સપુરસ્ટાર, ફદ.અદ્વિે ચાંદન, ફિલ્મના મધ્ય ભાગમાાંથી,ઓતટોબર 2017. 
3 The Alchemist, Paulo Coelho, Harper Collins Publishers-2010. 
4 અ ડોલ્િ હાઉિ, હસેિક ઈબ્િન, અન.ુબળવાંિ જાની, પાશ્વશ પ્રકાશન, પ્ર.આ.૧૯૯૪. 

 
િિેલ  હિિંગ,ુ મો.9714924748, E-mail: hetalhingu21@gmail.com 

http://www.sahityasetu.co.in/issue43/hetal.html

