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સશનેમા ׃ અળકા અને શમયની કલા... 
 
 

  સષૃ્ટિના ણ ુભાત્રને વભમ ને લકાળ વાથે વફંધં છે. સવનેભા ોત ે જ એક સષૃ્ટિનુ ં વજનન શોમ  
વભમ ને લકાળના રયભાણ ય જ સલવતયણ ાભે છે. અ લાતને સ્ટિ કયલા  અલ્ફિન અઇન્સસ્િાઇનનુ ં
સલધાન જોઆએ  ׃ 
 “Time and space are not conditions of existence, time and space is model for thinking”1 

 

 જો વભમ ને લકાળ સલચાયના ‘Model’ શોમ તો કાવ્માાય ને ભબવ્મક્તતના ણ અંગ છે. કેભ 
કે, કરાભા ંભબવ્મક્તત, દમ્મ ઝખંનાભાથંી ઈદ્દબલે છે જેભા ંવભમ ને લકાળની વ્માપ્તત સ્લરૂ પ્રભાણે 
નબુલામ છે. વભમ ને લકાળને વભજલા એક અકૃસત જોઆએ જેભા ંાણીભા ં  ધાતનૂો સવક્કો નાખતા 
લકાળ ને વભમભા ંએની ક્સ્થસત અંરકત થઇ છે - 

પ્રથભ ક્ષણ સવક્કો વાિી ય 
 

દ્વિતીમ ક્ષણ સવક્કો ભધ્મભા ં
 

તતૃીમ ક્ષણ સવક્કો તભમા ય 
 
 

 ાણીથી બયેરા એક ાત્રભા ંજ્માયે સવક્કો નાખીએ ત્માયે પ્રથભ ક્ષણે સવક્કો વાિી ય ને એક લરમ 
થમો, દ્વિતીમ ક્ષણે સવક્કો ભધ્મભા ંશોંચ્મો ને વાિી ય ફે લરમ થમા, તતૃીમ ક્ષણે સવક્કો ાણીના તભમ ે
છે ને વાિી ય ત્રણ લરમ થમા. અ એક વાભાન્સમ ઘિનાને ણ વભજાલલા વભમ ને લકાળ 
સનલામન છે તો કાને તો વભમ ને લકાળના ઘિકોનો સલળે ખ ડે છે. એભા ંણ રપલ્ભકા ભાિે તો 
વભમ ને લકાળ સનલામન ઘિકો છે. કેભ કે સવનેભા લાસ્તલનુ ં નુઃવર્જન શોમ વભમ ને લકાળને 
નક્કય રૂભા ં દૃશ્માક્ન્સલત થલાનુ ં છે ભાિે સવનેભાવશજ લકાળ ને વભમનો કાગત ઘિક રેખે સલચાય 
કયીએ. 
 

અળકા ׃  
 રપલ્ભકાભા ં લકાળન ે વભજલા શીં સલજ્ઞાનની રયબાાનો જ અધાય રેલો ડળે. “Space: a 

boundless, three – dimensional extent in which object and events occur and have relative position and 
direction”2  
 

 અ રયબાા મજુફ સવનેભાને ેભક્ષત ઘિકો વીભાયરશત, સત્રરયભાણ ને લસ્ત ુકે ઘિનાની શ્ચાદભ ૂ
છે.  
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   વીભાયરશતતા એ લકાળનો સલળે શોમ ળકે  સવનેભાઇ લકાળનો સલેળ કેલી યીતે ફની ળકે  કેભ 
કે સલજ્ઞાન ભાિે લકાળ વીભાયરશત શોમ ળકે સવનભેા વીભાયરશત લકાળન ેવભાલે તો નયી યાજકતા વ્માી 
ન યશ?ે  અનો ઈત્તય ભેલલા ભની કૌરની લકાળ સલમક સલચાયણા તાસવએ ׃  
 “कोशिि तो मही कय यहा था कक स्ऩेस को व्मवस्स्थ कयके अथथ अथवा बाव तक ऩह ॉचने के फजाम, अऩने 
आऩको कार भें स्स्थय करु औय स्ऩेस को ख र कय होने द ॉ । होने का अथथ अॊगे्रजी िब्द ‘बफकशभॊग’ से रे यहा ह ॉ 
।”3  
 સવનેભા લકાળના તભાભ સ્તયે વમંોજીત કયી કૅભેયા િાયા અંકન કયલાની કરા શોમ પ્રકાળ, ધ્લસન, 
અશામન, ભબનમ – તભાભની વ્મલસ્થા સ્ટિરૂભા ંશોમ તો જ દૃશ્માકંન ળક્ય ફને. તો છી ‘Space must 
freely become’ કેલી યીતે ળક્ય ફને ?  ભની કૌરની અ લાતભા ંકાના સ્તયે સવનેભાના દેળ – કારાતીત 
વાલનત્રીક વત્મ – વૌદમન વર્જનની લાત છે. જ્માયે દૃશ્માકંન વભમે એક વ્મલસ્થા ચારતી શોમ ત્માયે વભાતંયે 
વ્મલસ્થા ફે્રભભા ંઅલલા પ્રમત્ન તો કયતી જ યશ ે છે. ણ વ્મલસ્થાના ચોકઠાની ફશાય ણ વર્જનાત્ભક 
વૌંદમન શોમ ળકે. સવનેભા કૃસતના શિુીંગ વભમે જે પ્રકાળ, ધ્લસન, લાતાલયણ ને ભબનેતાના બાલ ને મડુ 
એ મજુફ લૂન અમોજનથી ભબન્ન શોમ તો ણ લકાળ અોઅ ફધંામ જામ છે, એ થનભા ં શીં 
વ્મલસ્થાથી મતુત લકાળની સલચાયણા ભબપે્રત શોમ એવુ ં રાગે છે. અ ઈયાતં વર્જકના ભબગ્રશ – 
પ્રસતગ્રશથી ણ રપલ્ભવર્જન મતૂત યશવે ુ ં જોઇએ ન્સમથા એકાગંી સલચાય કૃસતને વલનકાભરન વત્મથી લભંચત 
યાખી ળકે. જો લકાળ મતૂત ફને તો વઘંન કે ાત્રની ગસતનુ ંવશજ સ્થાન ફની યશ.ે..  
 

 “हभ स्ऩेस की व्मस्था से ि रु होना नहीॊ चाहते । स्ऩेस के सॊमोजन को हभ एक नतीजा भानते हैं ।.... 
क्मोंकक स्जस स्ऩेस के साभने हभ खड ेहै, उसको सॊमोस्जत कयके अन बव प्राप्त कयना मे हभाया यास्ता नहीॊ हैं ।”4 
 

 
આવા ઢકા એક દીન, દદ. મની કૌ, અંધકાર થકી મકૂ્ત અળકાની બાાંધણી 

 

 શીં ભની કૌર લકાળની વામાવ વ્મલસ્થાના ફદરે વશજ, રલભચક ને નબુલરૂ લકાળ 
અોઅ જ ગ્રશણ થલાની રશભામત કયે છે. જેના થકી સવનેભાનો દેશ ફધંતો જામ, જેભ કે ભની કૌરની જ 
‘आषाठ का एक ददन’ રપલ્ભકૃસતભા ં ભપ્લ્રકા, કાભરદાવ વાથે લાત કયે છે ત્માયે શ્ચાદભભૂા યશરેા અંધકાય 
લયવાદ ને સલજીના ધ્લસન થકી ‘સવન’ના મડૂ પ્રભાણે વશજ યીતે લકાળ ફધંાઇ ગમો છે  જે ભપ્લ્રકાના 
જીલનની અંધકાયભમ લાસ્તસલકતાને છતી કયે છે.  
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સરૂજકા શાતળા ઘોડા, દદ. શ્યામ બેનેગ, આઉટ ઓફ ફોકશ શતી 
 

 રપલ્ભકા સલજ્ઞાન ને િેતનોરોજીથી વજ્જ શોમ ઊંચાઇ, ઊંડાઇ ને શોાઇ – અ ત્રણેમ રયભાણને 
ોતાનાભા ંવભાલલાની ક્ષભતા ધયાલે છે. અલા રયભાણ કૅભેયા ને પ્રકાળ અમોજન િાયા  વયજી ળકામ છે: 
કૅભેયા િાયા અઈિ ઓપ પોતવ ાત્ર ધીયે ધીયે પોતવભા ંઅલે ત્માયે ઊંડાઇનો નબુલ થામ છે. જેભકે ‘स यज का 
सातवाॉ घोडा’ રપલ્ભના અંસતભ દૃશ્મભા ંવતી અઈિ ઓપ પોતવભાથંી ધીયે-ધીયે પોતવભા ંઅલે છે, જે દૃશ્મભા ં
ઊંડાણનો નબુલ કયાલે છે.  
 

 
સરૂજકા શાતળા ઘોડા, દદ. શ્યામ બેનેગ, ઈન ફોકશ શતી 

 

  અલો નબુલ અંધકાય ને પ્રકાળના અમોજન થકી ણ થઇ ળકે છે. ‘कागज के प र’ના એક દૃશ્મભા ં
ભબનેત્રી ધીયે-ધીયે અંધકાયભાથંી પ્રકાળભા ંઅલે છે ત્માયે ણ દૃશ્મભા ંઅ ઊંડાણનો નબુલ પ્રાતત થામ છે. 
કૅભયેા િીલ્િથી ઊંચાઇ – ઊંડાઇ ફનેંનો નબુલ થામ છે. તો રોંગ ળોિ િાયા દૃટિવ્મની શોાઇને તાગી 
ળકામ છે એલી જ યીત ે કૅભેયા મલૂ કયીને ણ શોાઇને પ્રાતત કયી ળકામ છે. ઊંચાઇ, ઊંડાઇ ન ે
શોાઇનો દૃશ્માત્ભક નબુલ  ‘ઇનવેતળન’ રપલ્ભભા ં સવનેભાવશજ યીતે મોજામો છે - સ્લતન દૃશ્મભા ંસ્લતન 
દૃશ્મની શ ૃખંરા વયજીને રપલ્ભની લકાળયક રયભાણની સુદંય મોજના રૂે રપલ્ભના અંત બાગભા ં એક 
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સ્લતન સ્તયભા ંાત્રો સ્લતનસ્થ છે ને ગાડી ાણીભા ંડી યશી છે જે ઊંડાઇનો નબુલ કયાલે છે ત્માયે જ 
ફીજા સ્લતન સ્તયભા ંએક ાત્ર રશભસળખય ય સતાને ભલા જઇ ય્ો છે, જે ઊંચાઇનો નબુલ અે છે. 
ફનેંને વાથે મકુીને દૃશ્માત્ભક ફાધંણી પ્રેક્ષકને જકડી યાખે છે.  
 

 
27 ડાઈન, રદ.લતાય કૌર, યેરલે સ્િેળન શ્ચાદભનૂા સ્તયે 

  

શ્ચાદ્દભનૂા રૂભા ંલકાળ નક્કય સ્લરૂે શોલો ઘિે. સવનેભા િાયા જે સલમ યભતો મકૂલાનુ ંરક્ષ્મ શોમ એને 
નરુૂ લાતાલયણ ઊંભ ુથામ ત્માયે જ લાત પ્રતીસતકય ફને. સવનેભાને તો દૃશ્મ ને ધ્લસન િાયા અ કાભ 
કયલાનુ ં શોમ, શ્ચાદ્દભનેૂ નક્કય ફનાલલા રડિેઇરથી કાભ કયલાની લશ્મતતા યશ ે છે તો જ ાત્ર ને 
રયલેળ એકફીજાભા ંરિમા-પ્રસતરિમા કયી કે કયાલી ળકે. ‘27 ડાઈન’ ભા ંનામકની ભાનસવક ક્સ્થસત ને વઘંન 
જો યેલ્લેનો રયલેળ ન શોત તો એિરો પ્રતીસતકય ન ફન્સમો શોત. ‘ितयॊज के खखराडी’ ભા ંરખનઈનુ ંપ્રભાદી 
લાતાલયણ ન ફધંાયુ ંશોત તો વઘંનની ક્ષણ પે્રક્ષક ભાિે સ્લીકામન ફને નશીં. ‘भीचथ - भसारा’ ભા ંતો રયલેળ જ 
પ્રતીકાત્ભક ફની જામ છે.  
 
 

શમય 
 

 યસળમન રપલ્ભવર્જક અઇઝેન્સસ્િાઇને સવનેભાને વંાદનની કા તયીકે યુસ્કાયી ણ એભના નગુાભી 
યસળમન રપલ્ભકાય અન્સરઇે તાયકોલસ્કી અ લાતનુ ં ખડંન કયી સવનેભાને ‘વભમ’ની કા તયીકે ઓખાલી 
સવનેભાના ગત્મના ઘિક તયીકે ‘વભમ’ની તાત્ત્લક સ્તયે સલચાયણા કયી. એભના ભતે જો વંાદન સવનેભાનુ ં
પ્રાણરૂ ઘિક ભાનલાભા ંઅલે તો એ ન્સમ કાઓ ય અધાય યાખનાય લાતંય કા જ ફની યશ.ે.... યંત ુ
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એવુ ં નથી, સવનેભા એક એલી કા છે જે વભમને ોતાનાભા ં અંરકત કયલાની ક્ષભતા યાખે છે, જે ન્સમ 
કાઓનો સલળે નથી. સવનેભાભા ંવભમની વ્માપ્તતને સ્ટિ કયતા અન્સરઇે તાયકોલસ્કી કશ ેછે ׃  
 ‘‘..... शसनेभा, बावनाओ को छ ने वारे फाह्म औय दृष्मव्म प्रतीकों भें सभम को दजथ कयने की मोग्मता 
यखता है । अतः सभम शसनेभा का भ रब त आधाय है : ठीक वैसे जैस ेकक सॊगीत भें ध्वनन, चचत्र भें यॊग, नाटक 
भें ऩात्र ।’’5  
 વભમના ફશાલને લાસ્તસલક જીલનભા ં જોઇ ળકાતો નથી ણ સવનેભા દૃટિવ્મ બાલપ્રતીકો િાયા 
દૃશ્માક્ન્સલત કયે છે એિરે કે ભાનલીમ બાલના દૃશ્મો અનદં, કરુણા, લીયતા, બમ લગેયે બાલની વાથે જ વભમ 
ણ નબુલાળે કેભ કે ત્મા ંગસત શળે, જે ગસત ાત્ર કે રયક્સ્થસત વાથે વભમની ણ છે. અ વભમનુ ંઅંકન 
કેવુ ંશોવુ ંજોઇએ એ ણ તાયકોલસ્કી સ્ટિ કયે છે  
 “एक सच्ची पऩकचय बी फे्रभ के ककनायों के ऩाय फहते सभम को इभानदायी स ेकपल्भ ऩय दजथ कयती ह ई 
सभम के बीतय ऐसी सजीव है भानो उसके बीतय सभम सजीव हो, मह दोधायी प्रकिमा शसनेभा के शरए ननर्ाथमक 
तत्व हैं ।”6 
 જ્માયે યદા ય દેખાતા દૃશ્મો ને ઘિનાઓની ાય કંઇક વત્મસનટઠ વાલનત્રીક બાલનો નબુલ થામ 
ત્માયે એ નબુલ વભમનો છે. જે વભમને તો જીલતં કયે જ વાથે પે્રક્ષકને લતનભાનભા ંએ વભમની નભુસૂતભા ં
મકૂીને એની કલ્નાને પ્રવતૃ્ત કયી કાગત નભુસૂતભા ંયભભાણ કયે છે.  
 ‘વભમ’ સવનેભાનુ ંઅધાયભતૂ તત્ત્લ   શોમ ત્માયે વદંાનની ભસૂભકા કેલી યશળેે એ વભજાલી તાયકોલસ્કી 
રપલ્ભકાના એક ગત્મના સવદ્ાતંને ણૂન રૂ અે છે ׃  
 ‘शसनेभा सॊऩादन की पविेषता मह है कक वह कपल्भ के अॊिो भें ‘छऩ’े सभम को एक साथ सॊमोस्जत कयता 
है । सॊऩादन भें उन सबी छोटे फड ेअॊिो को तायतम्म भें सॉजोना होता है, स्जनभें प्रत्मेक भें शबन्न सभम प्रवादहत 
है ।’7 
 એિરે કે વંાદન વભમના પ્રલાશને ગસતભાન યાખે ને વાતત્મ જલામ એલા જ વભમને જોડલાનુ ં
કામન કયે તો જ વર્જનાત્ભક સ્તયે શોંચી ળકે.  
 વભમની વ્માપ્તત કેલી યીતે રપલ્ભભા ં નબુલામ ને કાગત સ્તયે અ દૃશ્મ છતા વતત વય 
ઈજાલતા રયફની કાગત ભાડંણી કેલી સુદંય બાત યચે એ પ્રરિમા ણ વભજલા જેલી છે.  
 કૅભેયા િાયા દૃશ્મોનુ ં થત ુ ંઅંકન એિરે  જ વભમનુ ંવીધ ુ સનરૂણ. કૅભેયા િાયા ાત્રો, રયક્સ્થસતઓ કે 
ભાનલીમ બાલનાઓનુ ંદૃશ્માકંન થળે એિરે એનો વભમ ણ શભેંળા ભાિે રપલ્ભિ ય અંરકત થઇ જળે, અ 
વભમનુ ં સનરૂણ ણ ઘણ ુયવપ્રદ છે. િકથાની ભાગં મજુફ મોજલાભા ંઅલતો વભમ લાસ્તલભા ંલધાયે કે 
ઓછો શોમ ળકે. જેભ કે બે્રવો ચભત્કાયની યાશ જોતા દૃશ્મના યીિેક કયતા યશતેા જેથી ક્યાયેક એક જ ળોિ ભાિે 
અખો રદલવ લીતી જતો. ભાિે જ કૃસતના ેભક્ષત બૌસતક વભમ ને એકત્રીકયણના વભમ લચ્ચે જ કાગત 
પ્રરિમાનો લકાળ યશરેો છે.  
 

 બૌસતક વભમની વાથે ક્યાયેક ાત્રનો ચૈતસવક વભમ ણ ચારતો શોમ ત્માયે રપલ્ભકૃસતને કાગત 
ફાધંણીની તક ભે છે. રપલ્ભ ‘साया आकाि’ ના નામક વભયની દ્વિધા – એક તયપ અદળન ને ફીજી તયપ 
રયલાયનો રગ્ન ભાિે અગ્રશ – ભનભા ંચારે છે. બૌસતક યીતે તો એ રગ્નની ચોયીભા ંફેઠો છે ણ એનુ ંભચત્ત 
ોતાની અદળનની દુસનમા, રગ્ન છી વશાદ્યામી િાયા વબંસલત શાવી, સતાનો ગસુ્વો, ભાતા – બાબીની રગ્ન 
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ભાિે વભજાલિ ׃ જેલા સલચાયોભા ં ગુચંલામેરો યશ ેછે, ને અ ચૈતસવક માત્રાભા ંજ એના રગ્ન વંન્ન થામ છે. 
રાઘલભા ંજ ભબન્ન ભબન્ન વભમ મોજી વભયના વ્મક્તતત્લના રયચમથી વભય – પ્રબાના ફોરા પ્રતીસતકય 
રાગે છે નશીં તો પ્રેક્ષક અ લાત ભાની ળક્યો ન શોત.  
 

 વભમ સનરૂણની જાણીતી પ્રયકુ્તત એિરે Flash Back જેના િાયા લતનભાનની ક્ષણે ભતૂકાના વભમને 
પ્રગિ કયલાભા ં અલે. ‘27 ડાઈન’ભા ં અનો સુદંય ઈમોગ થમો છે. નામક લતનભાનની ક્ષણે તો યેરની 
શતેસુલશીન માત્રાએ નીકી ડયો, ણ એનુ ં ભચત્ત ભતૂકાના થ ય ાછ ગસત કયી યહ્ુ ંશોમ  છે. જ્મા ં
ફાણ ને યલુાનીનો ઘિનાિભ ખરુલા ભાડંયો. ‘स यज का साॉतवा घोडा’ ભા ં તો ભતૂકા – લતનભાનની 
લ-વલ થકી યજૂઅતની યીસત ફધંામ છે જ્મા ંઅંત ય અલતા ભતૂકાના ફધા જ ટકૂડા એક વાથે 
જોડાઇને વંણૂન નભુસૂત અી બાલકને ણ સલચાયતો કયી મકેૂ.    
 

 Flash Forward ભા ંબસલટમની લતનભાનભા ં ગુથંણી કયલાભા ંઅલી છે. ‘साया आकाि’ ના પ્રાયંબ ેજ 
વભયની ેક્ષાની પ્રબા Flash Forward િાયા ફતાલી જે વભયના ચયણ સ્ળન કયે છે જ્માયે લાસ્તલની પ્રબા 
અવુ ંકયતી નથી ત્માયે ફનેં લચ્ચે ફોરાનો અયંબ થામ છે.  
 

 જ્માયે રપલ્ભકૃસત ભાણીએ ત્માયે એવુ ંનબુલામ કે કેિરોક વભમ દ્રતુગસતએ ચારે તો કેિરોક સલરભંફત 
ગસતએ. વભમની ગસત િાયા કૃસતની યજૂઅત વયકાયક ફને છે. ‘तीसयी कसभ’ રપલ્ભનો કરૂ વભમ 139 
સભસનિનો છે. જેભાથંી રશયાભન ને રશયાફાઇની ભેા સધુીની માત્રા ને ફનેંના વફંદંોભા ં વલેંદનાવબય 
ઊંડાઇ અવ્મા ં છી 100 સભસનિ ય જસભનદાયનુ ંઅગભન થામ છે ને 139 સભસનિ ય રશયાભન ને 
રશયાફાઇના સલચ્છેદ વાથે રપલ્ભ ણૂન થામ છે. શીં વભજાળે કે ભાત્ર ફે ાત્રોના વફંધં સલકવાલલા 100 
સભસનિ રેલાઆ જેભા ં સ્િેળનથી ભેા સધુીની માત્રા છે જ્માયે અંતની 39 સભસનિભા ંજ જસભનદાયનુ ંઅગભન, 
રશયાફાઇ ાવેની ેક્ષા ને રશયાભાનનુ ંવન્સભાન ાભેરી રશયાફાઇ કંની છોડે એ ઘિનાઓ ફની જામ છે 
જેની ગસત ઝડી છે.  
 

 વભમ ને લકાળની એક ઘિક રેખે રગ ભસૂભકા છે ણ એ સ્ટિ કયવુ ં અલશ્મક છે કે 
રપલ્ભકાના ન્સમ ઘિકો ભબનેતા, ભબનમ, અશામન, વાજવજ્જા, દૃશ્માકંન, ધ્લસનકા, ભેક, વંાદન 
તભાભ ઘિકોની અલશ્મતતા, કામન ને કામનવીભાનુ ંસનમભન કયલાનુ ંકામન ણ વભમ ને લકાળના ઘિકો 
િાયા જ થામ છે. એ યીતે વભમ ને લકાળ તભાભ ઘિકોના વકંરન ને સનમભનના સ્તયે ણ કાભ કયતા 
શોમ રપલ્ભકાભા ંએભનુ ં સ્થાન કેષ્ન્સરમ ફની યશ ે છે, ભાિે જ સવનેભા ન્સમ કાઓ ય અધાય યાખનાયી 
લાન્સતય કા ન ફનતા એક સલળે કા ફની યશી છે.  
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