શબાના આઝમી
વિખ્યાત ફિલ્મ અભિનેત્રી
ઈ. ૧૯૫૮માાં જન્મેલાાં શબાના આઝમી અભિનયના સાંસ્કાર વિતા
ુ ેના ફિલ્મ ઇન્સન્સ્િિય ૂિમાાં અભ્યાસ
િાસેથી િારસામાાં મેળિી પણ
કરી િારતીય ચલભચત્ર-ક્ષેત્રે સકુ ીવતિ સાંિા ન કરી શયાંાાં .ે .
ુ વસદ્ધ કવિ હતા. તેમનાાં કાવ્યો
વિતા કઈિી આઝમી ઉર્ૂૂ ના સપ્ર
માિે ઈ. ૧૯૭૫માાં સાફહત્ય અકા મીન ાંુ િાફરતોવિક તેમને
એનાયત થય ાંુ હત.ાંુ િારત સરકાર તરિથી કઈિીને િદ્મશ્રીનો
ભિતાબ િણ આિિામાાં આવ્યો હતો. કઈિીએ ફિલ્મગીતો િણ
લખ્યાાં .ે . ‘ગરમ હિા‘ નામના ભચત્રિિનાાં ઉત્તમ ગીતો લિિા
બ લ ઈ. ૧૯૭૫માાં તેમને ફિલ્મ-મહોત્સિ તરિથી શ્રેષ્ઠ
ગીતકારન ાંુ િાફરતોવિક મળય ાંુ હત.ાંુ શબાનાની માતાન ાંુ નામ શૌકત.
શબાનાએ કૉલેજન ાંુ વશક્ષણ લિનૌ યવુ નિવસિિીની કૉલેજોમાાંથી મેળવ્ય ાંુ અને બી. એ. માાં પ્રથમ
િગૂમાાં ઉત્તીણૂ થયાાં. વિતાએ રોિેલા અભિનયબીજને હિે અંકુ ર ફૂિિા લાગ્યા હતા. સ્નાતક
થયા બા

ુ ેની ફિલ્મ-ઇન્સન્સ્િિય ૂિમાાં જોડાયાાં અને અભિનયની તાલીમ અને તે અંગે ન ાંુ
તે પણ

ુ ણૂચ્રક
વિવશષ્િ વશક્ષણ મેળિિા લાગ્યાાં. ઇન્સન્સ્િિય ૂિની અંવતમ કસોિીમાાં પ્રથમ આવ્યાાં અને સિ
ાં ક
પ્રાપ્ત કયયો.
ફિલ્મી વશક્ષણ પ ૂરાં ુ થય ાંુ કે તરત જ તેમને શ્યામ બેનેગલ ફ ગ્ વશિત ફિલ્મ ‘અંકુ ર‘માાં નાવયકાન ાંુ
િાત્ર અ ા કરિા માિે કહેિામાાં આવ્ય.ાંુ ‘અંકુ ર‘ ફિલ્મમાાં એમણે એિો તો ઉત્કૃષ્િ અભિનય
આપ્યો હતો કે િારત સરકારે તેમને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીના િાફરતોવિકથી નિા્યાાં હતાાં. આ
ફિલ્મથી રજતિિનાાં અભિનેત્રી તરીકે તેમની ઉજ્જિલ કારફક ીનો પ્રારાં િ થયો અને એ
કારફક ી ફ ન-બ-ફ ન િધ ુ ઉજ્્િલ બની રહી .ે .
એ જ રીતે ઈ. ૧૯૮૨માાં તેમણે ‘અથૂ‘ ફિલ્મમાાં કામ કયું ુ ત્યારે ઈ. ૧૯૮૩માાં ‘િાંડહર‘માાં
અ ાકારી આિી તે માિે અને ઈ. ૧૯૮૪માાં ‘િાર‘ ફિલ્મમાાં અભિનયનાાં ઓજસ િાથયાું તેથી
ઉિરાઉિરી આ ત્રણેય િિયો માિે એમને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીનાાં િાફરતોવિક એનાયત કરિામાાં
આવ્યાાં હતાાં. લાગલાગિ ત્રણ િિૂ માિે આ િાફરતોવિક પ્રાપ્ત કરી શબાનાએ વિ્રમમ સ્થાપ્યો
હતો.
ફિલ્મક્ષેત્રમાાં ઉત્તમ અ ાકારી માિે ઘણી સાંસ્થાઓ ફિલ્મ કલાકારોને િાફરતોવિકથી નિાજે .ે .
આ પ્રકારની બધી સાંસ્થાઓન ાંુ િાફરતોવિક પ્રાપ્ત કરિા તે િાગ્યશાળી ર્ાાં .ે . ઈ. ૧૯૮૫માાં
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ફ્રાન્સ િાતે િારત-મહોત્સિ યોજાયો હતો. આ મહોત્સિમાાં િણ એમને શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી તરીકેન ાંુ
િાફરતોિક અિૂણ થય ાંુ હત.ાંુ
ુ ીમાાં શબાનાએ ચાળીસથી િધ ુ ફિલ્મોમાાં અભિનય આપ્યો .ે જેમાાં અંકુ ર, િકીરા,
અત્યાર સધ
ુ ી, સ્િશૂ, પ્યાસી ખિે, અમર-અકબર-એન્થની, માસમ
ુ , કા ાં બરી,
િરિરીશ, સ્િામી, ્િાલામિ
ુ ય ગણી શકાય.
થોડી સી બેિિાઈ, અિતાર, અથૂ, માંડી િગેરેને મખ્

MADE BY A.K.PARMAR

2

