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एकविसाव्या शतकातील मराठी वित्रपट :  समाजशास्त्रीय आकलन  

डॉ. शीतल पावसकर-भोसले 
मराठी ववभाग 

अर.के.तलरेजा महाववद्यालय 
ईल्हासनगर -३ 

                                                     
ववसाव्या शतकाचा ईत्तराधध हा भारतीय समाजाच्या संदभाधत अवथधक, राजकीय अवण सांस्कृवतक 

पातळीवरील संक्रमणाचा कालखंड अह.े या सांस्कृवतक संक्रमणाचा एक ऄपररहायध भाग म्हणजे नाटक अवण 

वचत्रपट यांसारख्या कलांच्या स्वरूपववशेषांत झालेले महत्त्वपणूध बदल होत. प्रादवेशक वचत्रपटांच्या आवतहासात वेगळी 

ओळख जपणाऱ्या मराठी वचत्रपटसषृ्टीने गेल्या बारा- पंधरा वषाांच्या काळात अशय अवण ऄवभव्यक्तीच्या संदभाधत 

कात टाकली अह,े ऄसे म्हणता येइल.  

ववसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकांत ववनोदी वचत्रपट अवण ऄवतनाट्यात्म कौट ंवबक वचत्रपट यांच्या 

कोंडीत ग दमरलेल्या मराठी वसनेमाने श्वास वचत्रपटाच्या वनवमत्ताने मोकळा श्वास घेतला, ह ेऐवतहावसक सत्य अह.े  

गेल्या बारा-पंधरा वषाांत मराठी वचत्रपटाने भारतीय वचत्रपटसषृ्टीत स्वतःचे स्थान वनमाधण करण्यात यश वमळववले अह.े 

राष्ट्रीय प रस्कारांमध्ये लक्षात येण्याजोगा सहभाग, करमण कीबरोबर सामावजक अशय गंभीरपणे मांडणाऱ्या 

वचत्रपटांची वाढती संख्या, वचत्रपटहाताळणीतील समंजस संवेदनशीलता अवण वचत्रपटतंत्रातील वाढता 

सफाइदारपणा अदी वैवशष््टयांम ळे प्रादवेशक वचत्रपटांत महाराष्ट्राने ऄव्वल स्थान वमळववले अह.े   

१ 

साधारणपणे गेल्या  पंधरा वषाांतील मराठी वचत्रपटसषृ्टीकडे दृवष्टके्षप टाकला तर , वचत्रपटवनवमधतीचे कें द्र 

कोल्हापरू, म ंबइकडून ग्रामीण, वनमशहरी, शहरी भागांकडे सरकलेले वदसते. स वमत्रा भावे अवण स नील स कथनकर, 

गजेंद्र ऄवहरे, ईमेश क लकणी यांच्याबरोबरीने राजीव पाटील, रवी जाधव, मंगेश हाडवळे, नागराज मंज ळे, सतीश 

मनवर, लक्ष्मण ईतेकर, श्रीहरी साठे, स जय डहाके, वनखील महाजन, मंगेश जोशी ऄशा वववभन्न  भोगौवलक अवण 

सामावजक स्तरातील पटकथालेखक, वदग्दशधकांचा या के्षत्रातील वावर मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला वदसतो. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात तळागाळातील समाजघटकांना ईपलब्ध झालेली वशक्षणाची संधी, वशक्षणासाठी शहरात 

अल्याम ळे या तरुणांसाठी ख ला झालेला सामावजक ऄवकाश, ववववध के्षत्रांतील ऄन भव घणे्यासाठीचे वाढलेले  

‘एकसपोजर’ ही या काळातील एक महत्त्वाची सामावजक प्रवक्रया अह.े या प्रवक्रयेचा ऄपररहायध पररणाम म्हणजे दीघध 

काळापयांत ‘ईपऱ्या’चे स्थान ऄसलेल्या ग्रामीण, वनमशहरी  भागांतील बहुजनसमाजातील व्यक्तींना सावहत्य, वचत्रपट 

या के्षत्रांची कवाडे ख ली होण्याची शक्यता वनमाधण झाली. बहुजनसमाजातील कलाकारांची  पटकथालेखन 
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करण्यामागील वकंवा वचत्रपट वदग्दवशधत करण्यामागील पे्ररणा, ही ‘पे्रक्षकांचे मनोरंजन’ करणे यापेक्षा सामावजक 

बांवधलकीतनू ईपेवक्षत, वंवचत समाजाचे प्रश्न मांडण्याच्या कृवतशील भवूमकेशी संबंवधत ऄसलेली वदसते. या 

पे्ररणेतनूच वचत्रपटाच्या झगमगीत, चंदरेी द वनयेत ऄस्पवशधत रावहलेले सामावजक, जातीय ववषमतेशी वनगवडत ववषय 

वचत्रपटांतनू मांडले गेले. दवलत समाजांतगधत ववववध स्तरांतील लोकांचे प्रश्न, वववंचना, याचना, व्यथा यांना सक्षम 

ईद्गार दणे्याचा प्रयत्न या वचत्रपटांतनू केला गेला अह.े धग वचत्रपटातनू आतरांचा मतृ्य ूहचे ईपजीववकेचे साधन 

ऄसलेल्या मसणजोगी जमातीच्या भीषण जगण्याचे संदभध  व्यक्त झाले अहते. तर  फँड्रीमध्ये ईत्पादनाचे हक्काचे 

साधन नसल्याम ळे कैकाडी समाजाला अलेली अवथधक ववपन्नावस्था, त्यामागील कारुण्यासह साकार झाली अह.े 

जातीच्या ईतरंडीतील सवाधत ‘खाल’चे स्थान ऄसलेल्या जातीतील स्त्रीप रुषांचे धमाधच्या नावाखाली केले जाणारे 

शोषण, ‘माणसू’ म्हणनू जगण्याचा नाकारलेला ऄवधकार जोगवा वचत्रपटातनू प्रकट झाला अह.े तर अज 

अवदवासींच्या ‘सामावजक ओळखी’च्या ( social identity) संदभाधत वनमाधण झालेले ग ंताग ंतीचे प्रश्न त्यामागील 

सांस्कृवतक, धावमधक राजकारणासह तहुया धमम कंचा? मधनू  मांडण्याचा प्रयत्न सतीश मनवर यांनी केला अह.े  

अवदवासी म लीच्या वशक्षणाच्या मागाधतील ऄडथळे काहीशा रंजक पद्धतीने व्यक्त करणारा तानी वचत्रपटही  याच 

काळात अला अह.े  

२ 

ग्रामीण पाश्वधभमूी ऄसलेल्या वचत्रपटांची एक मोठी परंपरा मराठी वचत्रपटसषृ्टीत ववद्यमान ऄसलेली वदसते.  

या वचत्रपटांचे स्वरूप प्राम ख्याने तमाशाप्रधान वचत्रपटाचे होते. गावपातळीवर सरंजामी स्वरूपात ऄवस्तत्वात 

ऄसणाऱ्या  सरपंच, पाटील, दशेम ख अदी  सत्ताकें द्रांमधील संघषध ग्रामीण वचत्रपटातील अशयभमूी म्हणनू ग्रामीण 

वचत्रपटात  साकारत होता. गावपातळीवरील ही सरंजामी व्यवस्था अज मळू रूपात ऄवस्तत्वात ऄसलेली वदसत 

नाही.  वजल्हा पररषदा, ग्रामपंचायतीच्या वनवडण कांम ळे वववशष्ट जातीशी व क ट ंबाशी वंशपरंपरेने वनगवडत सत्तेची 

परंपरा बहुतांश प्रमाणात खंवडत झाली अह.े  जातीय अरक्षण, मवहलांचे अरक्षण, जात्यंतगधत मवहलांसाठीचे 

अरक्षण, ऄशा धोरणांम ळे ग्रामीण जीवनातील सत्तेचे संदभध बदलले अहते. पररणामी, समकालीन मराठी ग्रामीण 

वचत्रपटांच्या अशयाचा  सामावजक ऄवकाश काही प्रमाणात बदललेला वदसतो.  या संदभाधतील अणखी एक म द्दा 

ऄसा की, मराठी वचत्रपटसषृ्टीची वनयंत्रणसतेू्र दीघध काळ कोल्हापरूशी संबंवधत ऄसल्याम ळे, अधीच्या ग्रामीण 

वचत्रपटांतनू येणारे खेडे ह ेप्राम ख्याने कोल्हापरू वकंवा त्याच्या असपासचा पररसर ऄसे दाखववले जात होते. अजच्या 

ग्रामीण वचत्रपटांतील ग्रामीण भौगोवलक ऄवकाश हा ववदभध, मराठवाडा, ऄहमदनगर अवण  कोकण ऄसा ववस्ताररत 

झालेला वदसतो.  
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समकालीन ग्रामीण वचत्रपटांत ऄल्पभधूारक शेतकऱ्यांचे प्रश्न कें द्रस्थानी ऄसलेले वदसतात. वनसगाधधाररत 

ईत्पादनाचे साधन, वनसगाधचे बेभरवशाचे वतधन, शासकीय धोरणांमधील पोकळ जागा, वपकाला न वमळणारा योग्य 

मोबदला, दलाल अवण राजकारणी यांचे स्ववहतसंबंधांसाठी झालेले संगनमत, गावात वाढलेली सावकारशाही, 

त्यांचा गरज,ू ऄसहाय शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा साधनात्मक दृवष्टकोन,  शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर वाढत जाणारा 

कजाधचा डोंगर, यातनू त्याला येणारे मानवसक वैफल्य अवण या सगळ्याची ऄंवतम पररणती म्हणजे शेतकऱ्यांनी 

केलेल्या अत्महत्या, हा सामावजक संदभधवबंद ूसमकालीन ग्रामीण वचत्रपटांतनू काही वेळा कें द्रवती सतू्र म्हणनू तर 

काही वेळा ईपकथानकाच्या रूपात साकार होताना वदसतो. ट ंग्या, गाभ्रीचा पाऊस, हापसू, दऊेळ,  ट ंग टचक ट ंग,   

ह े या संदभाधतील लक्षणीय वचत्रपट अहते.   

महाराष्ट्रातील क सवडे गावाची पाश्वधभमूी ऄसलेल्या ईमेश क लकणी वदग्दवशधत  वळू वचत्रपटाने  ग्रामीण 

वचत्रपटप्रवाहात स्वतःचा वेगळा ठसा ईमटववला अह.े  दवेाला सोडलेल्या ड रक्याच्या बेध ंद वतधनाला अळा 

घालण्यासाठी अलेल्या फॉरेस्ट ऑवफसरशी गावातील लोकांनी साधलेला संवाद अवण त्यातनू गावातील संघषध, 

ग वपते प्रकाशात येउन वनमाधण होणारे नाट्य,  ही या वचत्रपटाची अशयात्मक संदभधचौकट अह.े  नमधववनोदी शैलीतनू 

अवण वजवंत वचत्रचौकटींच्या मावलकेतनू प्रखर सत्य ईजेडात अणण्याची वदग्दशधकाची शैली वचत्रपटाला 

वाच्याथाधच्या बरोबरीने प्रतीकात्मकता प्राप्त  करून दतेे.  

३ 

शारीररक, मानवसक ऄपणूधत्व अवण व्यंग ऄसणाऱ्या व्यक्तीच्या भावववश्वाचा व जगण्याचा शोध घणेाऱ्या 

वचत्रपटांचा प्रवाह गेल्या पंधरा वीस वषाांच्या काळात वनमाधण झालेला वदसतो. ऄशा प्रकारच्या वचत्रपट वनवमधतीमागील 

पे्ररणा सहान भतूीची नसनू, हा प्रश्न समजनू घणेे अवण पे्रक्षकांना समजावनू दणेे ही ऄसलेली वदसते.  ‘ववशेष मलू’ 

(special child) या संदभधचौकटीतील आम्ही अस ूलाडके  अवण यलो (वहदंी वचत्रपट) ह ेदोन महत्त्वाचे वचत्रपट या 

काळात प्रदवशधत झालेले वदसतात. आम्ही अस ूलाडके  या वचत्रपटात मवतमंद म लांच्या मयाधदांच्या बरोबरीने 

त्यांच्यातील ऄवतररक्त क्षमता सवहष्ट्णतेूने समजावनू घणे्याची वनकड ऄधोरेवखत केली अह.े तर यलोसारख्या 

वचत्रपटात डाउन वसंड्रोम ऄसलेल्या गौरीच्या वजद्दी वचकाटी, मेहनती वतृ्तीकडे सकारात्मक वनदशे केला अह.े    

रात्र आरंभ  अवण दवेराई ह ेवस्कझोफे्रवनया या मानवसक अजाराशी संबंवधत वचत्रपट अहते. तर  

ऄल्झायमरसारखा ऄत्यंत गंभीर अजार झालेले पात्र वचत्रपटाच्या कें द्रस्थानी ऄसणारे  धसूर अवण अस्त ुह ेवचत्रपट 

अहते.  तर टनतळ वचत्रपटात कोड अलेल्या स्त्रीचा जीवनप्रवास रेखाटला ऄसनू ऄशा व्यक्तींकडे पाहण्याचा 

समाजाचा क चेष्टचेा दृवष्टकोन प्रकट झाला अह.े   
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मानवसक अवण शारीर पातळीवरील अजार ऄसणाऱ्या वकंवा शारीर - मानवसक पातळीवरील व्यंग्य 

ऄसणाऱ्या व्यक्तींच्या वतधनातील ववसंगती अवण ऄसंगती काय ऄसते, वववशष्ट अजाराची लक्षणे कोणती ऄसतात, 

त्या व्यक्तींचे भावववश्व काय ऄसते, याचा कलात्म अलेख ह ेवचत्रपट रेखाटताना वदसतात. याबरोबरीने त्या 

अजरासंबंधीचे वकंवा व्यंग्याबद्दलचे शास्त्रीय ज्ञान दउेन पे्रक्षकांच्या मनात संबंवधत अजाराबद्दल अवण रुग्णाबद्दल  

सकारात्मक दृवष्टकोन वनमाधण करणे, ही या प्रकारच्या वचत्रपटवनवमधतीमागील प्रेरणा ऄसावी ऄसे वदसते. पररणामी, या 

धाटणीच्या वचत्रपटांचे लेखन, वदग्दशधन करणारे  कलावंत ऄवधकचे श्रम घउेन वचत्रपटात कें द्रीभतू ऄसणाऱ्या 

ववषयासंबंधी वस्त वनष्ठ मावहती वमळववतात अवण ती वचत्रपटाच्या संघटनातत्त्वातनू सजधनशीलपणे संक्रवमत करण्याचा 

प्रयत्न करतात. दवेराई वचत्रपट करताना स वमत्रा भावे अवण स कथनकर यांनी अनंद नाडकणीशंी केलेली प्रदीघध चचाध 

अवण वस्कझोफे्रवनक रुग्णांसोबत राहून त्यांच्या जगण्याचा वनकटपणे पररचय करून घणे्यासाठी केलेला ऄभ्यास येथे 

ईदाहरणादाखल नमदू करता येइल. तसेच आम्ही अस ूलाडके  हा वचत्रपट करताना स बोध भावे याने जास्तीत जास्त 

वेळ मवतमंद म लांसोबत राहून त्यांचे जगणे समजनू घणे्याचा केलेला प्रयत्नही या दृष्टीने ववचारात घतेा येइल.  

४ 

ववसाव्या शतकाचा ईत्तराधध हा अवथधक ईदारीकरणातनू अलेल्या चंगळवादी संस्कृतीच्या ईदयाचा 

कालखंड अह.े तसेच तो जातीय अवण धावमधक ऄवस्मतेच्या ईन्मादाचा  अवण त्यातनू केल्या जाणाऱ्या सांस्कृवतक 

राजकारणाला गती दणेारा कालखंड अह.े  या वक्रया-प्रवतवक्रयावादी सामावजक प्रवक्रयेचे पररणत रूप म्हणजे, मानवी 

वतधनातील ऄंतववधरोधाने गाठलेले ऄत्य च्च टोक होय .  मी टिवाजीराजे भोसले बोलतोय  अवण  ेंडा यांसारख्या 

वचत्रपटातनू याच संदभाधतील काही महत्त्वाचे प्रश्न छेडण्याचा प्रयत्न वदग्दशधकांनी केला अह.े ऄसे ऄसले तरी ह े

वचत्रपट ईपरोक्त सामावजक प्रवक्रयेचे मतूध  रूप अहते, ही बाब नजरेअड करता येणार नाही.  

ईमेश क लकणी वदग्दवशधत दऊेळ वचत्रपटात वकशाला स्वप्नात दत्ताचा झालेला दृष्टांत ते गावात दत्ताचे मंवदर 

ईभे राहणे ते मंगरूळ गावाला तीथधस्थानाचा दजाध प्राप्त होणे अवण पयाधयाने वतथे धावमधक माकेवटंग स रू होणे, हा प्रवास 

साकार झाला अह.े धमाधच्या नावाखाली वतधमानपत्रे, प्रसारमाध्यम,े राजकीय नेते अवण दवेळाचे प्रशासन यांनी  

मांडलेला बाजार व त्यामागील सत्ताधाऱ्यांची स्ववहतकें द्री धारणा यांचा ववनोदी पद्धतीने केलेला दभंस्फोट या 

वचत्रपटातनू केला अह.े तसेच ग्रामीण भागातील वाढता नवा चंगळवाद ईघडपणे मांडण्याचे धैयधही  वचत्रपटाने 

दाखववले अह.े अत्मटीका करण्याचे साहस या वचत्रपटाने दाखववल्याम ळे ग्रामीण भौगोवलक वचत्रपटातनू वंवचततेचे 

प्रश्न मांडणाऱ्या वचत्रपटांच्या पाश्वधभमूीवर हा वचत्रपट वेगळा ठरतो, ऄसे म्हणता येइल.  

ऄवजत भैरवकर वदग्दवशधत गजर वचत्रपट मराठी अध्यावत्मक संस्कृतीचे अराध्य मानलेल्या पंढरपरूच्या 

वारीवरील वचत्रपट अह.े वारीवर वफल्म करण्याच्या पे्ररणेतनू वारीसोबत ऄठरा वदवस राहणारा वचत्रपटवनमाधता पाथध 
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अवण मानववंशशास्त्राचा ऄभ्यासक एररक यांचा प्रवास गजरमध्ये साकार झाला अह.े  वचत्रपटातील प्रोटोगोवनस्ट 

पाते्र वारीकडे सांस्कृवतक भवक्तभावाच्या पे्ररणेतनू पाहत नाहीत. वारीतील बऱ्यावाइट गोष्टींचे ‘दस्तावेजीकरण’ 

(Documentation) करण,े  या पे्ररणेतनू ही पाते्र धावमधक बाबींचे ऄवलोकन करतात अवण त्यांना वदसणाऱ्या 

सामर्थयध-मयाधदांवर नेमकेपणाने बोट ठेवतात. जोगवा वचत्रपटात धमाधच्या गोंडस अवरणाखाली स्त्रीदहेाचा राजरोसपणे 

केला जाणारा व्यापार, त्यामागील पौरोवहत्यशाहीसह ईघड केला गेला अह.े तसेच धमधसत्ता प्रस्थावपत प रुषसत्ताक 

व्यवस्थेशी संगनमत करीत प रुषाच्याही  शोषणाची  बीजे पेरते, या सामावजक वास्तवाकडे हा वचत्रपट थेटपणे वनदशे 

करतो. तायप्पा या पात्राच्या वाट्याला अलेल्या शारीर-मानवसक शोषणाचा या दृष्टीने वेध घेता येइल. 

५ 

गेल्या पंधरा वीस वषाांच्या काळात चररत्रपट ( Biographical cinema) वनमाधण करण्याकडे 

वचत्रपटवनमाधत्यांचा कल ऄसलेला वदसतो. भारतीय राजकारणात महत्त्वपणूध वैचाररक अवण कृवतशील भवूमका 

वनभावलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर, यशवंतराव चव्हाण व लोकमान्य वटळक या राजकीय नेत्यांच्या बरोबरीने डॉ. 

बाबासाहबे अंबेडकरांच्या पत्नी रमाबाइ अंबेडकर यांच्यावरही चररत्रपट वनमाधण झाले अहते. याप्रकारच्या 

वचत्रपटांतनू त्या वववशष्ट राजकीय नेत्याच्या वैचाररक भवूमका अवण समकालीन राजकीय वैचाररक भवूमकांमधील द्वदं्व 

ऄधोरेवखत होते. ह ेवचत्रपट कलात्म पातळीवर केलेले ववचारांचे दस्तावेजीकरण ऄसल्याम ळे त्यांना  ‘वपरीयड 

वफल्म्स’ म्हणता येउ शकेल.  ऄशा प्रकारच्या वचत्रपटांत सहाधसपणे अढळून येणारी मयाधदा  ही पात्रांच्या कृष्ट्ण-

धवल वचत्रणाशी संबंवधत अह.े वचत्रपटात प्रोटोगोवनस्ट पात्राच्या भवूमकेत ऄसणारा  वववशष्ट  राजकीय नेता, हा त्या 

वचत्रपटाच्या वदग्दशधकाच्या दृष्टीने ‘नायक’ (Hero) ऄसतो. पररणामी,  ववरुद्ध वैचाररक, राजकीय भवूमका मांडणाऱ्या 

समकालीन नेत्यांना वचत्रपटगत वास्तवात कमी ऄवकाश दणेे वकंवा काही वेळा तर ते पात्र  ‘कॅरीकेचर’ सदृश 

रंगववणे, ऄसे प्रकारही घडताना वदसतात. वचत्रपटवनमाधता, वदग्दशधकाचे वचत्रपटवनवमधतीमागील प्रयोजनहते ूया संदभाधत 

महत्त्वाची भवूमका बजावत ऄसतात.  

एकोवणसाव्या शतकात संततीवनयमनासारख्या ऄस्पवशधत ववषयाच्या संदभाधत जनमानस घडववण्यासाठी  

काम करणाऱ्या र. धों. कवे यांच्या चररत्रावर अधाररत ध्यासपवम हा वचत्रपट  अह.े तर स्वतःच्या वाट्याला अलेल्या 

वंवचततेतनू मागध काढीत गांजलेल्या वस्त्रयांचे ईन्नयन घडवनू अणण्यासाठी ऄखंड कायधरत ऄसलेल्या वसंधतूाइ 

सपकाळ यांच्यावर अधाररत चररत्रपट वनमाधण झाला अह.े क ष्ठरोग्यांना सामावजक प्रवतष्ठा प्राप्त व्हावी यासाठी 

अय ष्ट्य वेचणाऱ्या प्रकाश बाबा अमटे अवण  मंदा प्रकाश अमटे यांच्या कायाधची ओळख करून दणेारा  डॉ. प्रकाि 

बाबा आम े हा वचत्रपट २०१४ मध्ये प्रकावशत झाला.  
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मराठी रंगभमूीवर स्त्रीपाटी म्हणनू ख्यातकीतध ऄसलेल्या गायकनट बालगंधवध यांच्यावरील चररत्रपट 

एकववसाव्या शतकाच्या द सऱ्या दशकात प्रदवशधत झाला अह.े एकोवणसाव्या शतकाच्या पवूाधधाधतील मराठी संगीत 

रंगभमूीचा स वणधकाळ ते ऱ्हासपवध ऄधोरेवखत करणाऱ्या या वचत्रपटाने मराठी रंगभमूीवरील गंधवधय ग ईभे करण्याचे 

अव्हान समथधपणे पेलले अह.े  याच काळात परेश मोकाशी वदग्दवशधत हररशं्चद्राची फॅक् री हा भारतीय वचत्रपटसषृ्टीचे 

जनक दादासाहबे फाळके यांचा वचत्रपटवनवमधतीच्या संदभाधतील सजधनशील ध्यास व्यक्त करणारा संवेदनशील वचत्रपट 

अह.े मात्र दादासाहबे फाळकें च्या अय ष्ट्यातील वववशष्ट कालावकाशच हा वचत्रपट साकार करीत ऄसल्याम ळे, तो  

रूढ चररत्रपटाच्या संकल्पनाव्यहूात बस ूशकेल का, ऄसा प्रश्न अह.े    

६ 

बालकाचे भावववश्व कें द्रस्थानी ऄसणाऱ्या श्वास वचत्रपटाने ऄशा प्रकारच्या वचत्रपटांचा एक प्रवाहच मराठी 

वचत्रपटसषृ्टीत वनमाधण केला.  ताऱयांचे बे , बोक्या सातबंडे ,  ट ंग्या, टचं ू १, टचं ू २ ,  पाल, एटल ाबेथ एकादिी , 

अवताराची गोष्ट  ह ेया प्रवाहातील काही ठळक वचत्रपट होत.  गाव, वनमशहर, शहर ऄशा वववभन्न भौगोवलक  

प्रदशेांतील व वभन्न अवथधक स्तरांतील लहान म लांचे क तहूलवप्रय मानस, त्यांच्या शे्रयस-प्रेयसाच्या कल्पना, प्राप्त 

पररवस्थतीत त्यांच्या अय ष्ट्यातील ऄग्रक्रम, छोटे - मोठे संघषध,  यांचा संवेदनशील मागोवा या वचत्रपटांनी घतेला 

अह.े  बालमनोववश्वातील वनरागसतेतनू ऄवभव्यक्त होणे कधी फँटसीच्या ऄंगाने (टचं ू १, अवताराची गोष्ट), तर काही 

वेळा जीवनाला ईघडेवाघडे सामोरे जाण्याच्या माध्यमातनू ( ट ंग्या, एटल ाबेथ एकादिी ) वचत्रपटांत साकार होते. 

अणीबाणीच्या काळात माणसाच्या ऄवभव्यक्त होण्यावर बंदी ऄसताना पत्राच्या माध्यमातनू स्वतःच्या भावना 

ऄवभव्यक्त करण्याचा  पालमधील लहान म लाचा प्रयत्न ईपरोक्त दोन दृवष्टकोनांचा मध्य वबंद ूअह.े  

ट ंग्या,  पाल अवण एटल ाबेथ एकादिी  या वचत्रपटांच्या वदग्दशधकांवर (मंगेश हाडवळे, लक्ष्मण ईतेकर 

अवण परेश मोकाशी) आराणी वचत्रपटांतील संवेदनशीलतेचा मोठा प्रभाव अह.े त्याम ळे सवधसामान्य दनंैवदन 

जगण्यातील साध्या ववषयांची संयत हाताळणी, वाचाळतेपेक्षा सचूकतेवर ऄवधकचा भर अवण छोट्या छोट्या 

संघषधक्षणांतील वटपलेले नाट्य, ह ेया वचत्रपटांचे महत्त्वाचे ववशेष ठरतात.   

वास्तव अवण स्वप्न यांच्यातील ऄंतर जावणवेच्या पातळीवर करण्याच्या संदभाधतील ऄपररपक्वता, वभन्न 

वलंगी व्यक्तीववषयी वाटणारी नैसवगधक ओढ अवण प्रस्थावपत व्यवस्थेचा लैंवगकतेकडे पाहण्याचा ऄत्यंत कोता  व 

दांवभक दृवष्टकोन, याम ळे पौगंडावस्थेतील म लांची मानवसकता वादळी संघषाधला सामोरी जात ऄसते. मराठी 

वचत्रपटात ऄलवक्षत रावहलेला हा ववषय कथानकाच्या कें द्रस्थानी अणण्याचे धाडस रवी जाधव यांच्या बालक 

पालक या वचत्रपटाने दाखववले अह.े  सदर वचत्रपट नमधववनोदी शैलीत भावषक अवण अचारांच्या पातळीवरील छ पी 

लैंवगकता ईघड करण्याचा प्रयत्न करतो. िाळा,  ाइमपास आटि फँड्री  वचत्रपटात नैसवगधक वभन्नवलंगी अकषधणाची 
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पौगंडावस्थेतील मानवसकतेने गहृीत न धरलेली जातीय, वगीय पातळीवरील सामावजक संदभधसापेक्षता ऄधोरेवखत 

केली गेली अह.े   

लैंवगक क तहूल चाळववण्याचे व शमववण्याचे ऄनेक ववकृत मागध तंत्रज्ञानस करतेम ळे ईपलब्ध ऄसलेल्या 

अजच्या काळात पौगंडावस्थेतील पाल्यांचा वनकोप सांभाळ करणे, ह ेपालकांसमोरील मोठे अव्हान अह.े ह े

अव्हान समजनू घते  मनोरंजक पद्धतीने लैंवगक वशक्षण दणे्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या वचत्रपटांचे एका वववशष्ट 

चौकटीतील सामावजक शे्रय म्हणनूच मान्य केले पावहजे.  

या गटातील थोड्या वेगळ्या धाटणीचा वचत्रपट म्हणनू ईमेश क लकणीवदग्दवशधत टवहीर वचत्रपटाचा ईल्लेख 

करता येइल. संवेदनशील, तरल मानवसकता ऄसणाऱ्या पौगंडावस्थेतील म लांची मानवी नातेसंबंधांतील ग ंताग ंत, 

जीवनातील व मतृ्यतूील ऄनाकलनीयता समजनू घणे्याची अवण प्रगल्भ होत जाण्याची,  समीर अवण नवचकेत या 

पात्रांच्या माध्यमातनू समथधपणे रेखांवकत झाली अह.े बालक-पालक,  ाईमपास वचत्रपटांत प्राम ख्याने संवादभाषेतनू 

पात्रांचा जीवनाबद्दलचा शोध व्यक्त होतो, तर टवहीर हा दृश्यभाषेतनू ‘बोलणारा’ वचत्रपट ऄसल्याम ळे  तंत्राच्या 

दृष्टीनेही ऄवधक पररपक्व अह,े ऄसे म्हणता येइल. 

७ 

मराठी वचत्रपटाच्या आवतहासात फार अधीपासनूच सावहत्यकृतीवर अधाररत वचत्रपटवनवमधती करण्याच्या 

प्रवक्रयेचा प्रारंभ झालेला अह.े कंुकू, उंबरठा, बनगरवाडी, कैरी,  कोल्हा ्याचं पोर   ह ेवचत्रपट कथा, कादबंरी या 

सावहत्यप्रकाराचे माध्यमांतर करून वनमाधण झालेले अहते. एकववसाव्या शतकाच्या पवहल्या दीड दशकात टनिािी 

डावा अंगठा (रमेश आगंळे ईत्रादकर),  िाळा (वमवलंद बोकील),  री ा वेटलिकर  (शांता गोखले), अधांतर (जयंत 

पवार), न रंग (अनंद यादव), बारोमास (सदानंद दशेम ख), दटुनयादारी (स हास वशरवळकर) या लोकवप्रय अवण 

वाङ् मयीन ऄंगानेही ईजव्या ऄसणाऱ्या सावहत्यावर अधाररत  वचत्रपट वनमाधण करण्यात अले अहते. टनिािी डावा 

अंगठा, न रंग अवण दटुनयादारी ह ेदोन वचत्रपट तर ‘मल्टीस्टारर’ वचत्रपट अहते. मराठी वचत्रपटसषृ्टीतील अघाडीचे 

कलाकार घउेन ह ेवचत्रपट केलेले ऄसल्याम ळे बॉक्स ऑवफसवर या वचत्रपटांनी बराच पैसा कमववला अह.े    

वलवखत रूपातील सावहत्यकृतीचे दृकश्राव्य वचत्रपटात माध्यमांतर होत ऄसताना संकलक, वदग्दशधकाची 

भवूमका ऄवतशय महत्त्वाची ठरते. सावहत्यकृतीतील ववषय, तो मांडण्याची वदग्दशधकाची शैली अवण संबंवधत 

ववषयाकडे पाहण्याचा त्याचा वैचाररक अवण कलात्म दृवष्टकोन, अदी संदभध माध्यमांतर प्रवक्रयेत महत्त्वपणूध भवूमका 

बजावीत ऄसतात.  
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या प्रवक्रयेतनू  अलेले एकववसाव्या शतकातील वचत्रपट ह ेप्राम ख्याने कादबंरी या सावहत्यप्रकाराशी संबंवधत 

अहते. कादबंरीसारख्या दीघध भावषक ऄवकाश व्यापणाऱ्या व घटनाप्रसंगांचे, पात्रांचे तपशीलवार कथन करणाऱ्या 

सावहत्यप्रकारावर वचत्रपट काढला जातो, तेव्हा संकलक व वदग्दशधकाचे कौशल्य पणाला लागलेले ऄसते.  टनिािी 

डावा अंगठा, री ा वेटलिकर, िाळा,  न रंग अवण दटुनयादारी या कादबंऱ्यांवर अधाररत वचत्रपटांत मळू 

सावहत्यकृतीतील ऄनेक प्रसंग गाळलेले अहते. काही वेळा घटनाप्रसंगांचा कालक्रम बदलला अह,े तर काही वेळा 

त्यांचा ऄवकाश कमी जास्त झाला अह.े कादबंरीतील कर्थय दाखववताना वनवेदकाची ‘कथन’ करण्याची शैलीही 

काही वेळा बदललेली वदसते. वेगवेगळ्या स्तरांतील ववप ल पात्रसंख्या व घटनाप्रसंगांची  लवचीकता ऄसणाऱ्या 

िाळा, टनिािी डावा अंगठा  व दटुनयादारी या कादबंऱ्या व त्यांच्यावरील वचत्रपट यांच्या संरचनेचा या संदभाधत 

ववचार करता येइल.  

माध्यमांतर होताना मळू सावहत्यकृतीतील अशय त्याच्या ववववध अयामांसह वचत्रपटात पररणामकारकपणे 

ईभा राहतो का, या प्रश्नाचाही वेध घेणे अवश्यक अह.े ईपरोक्त वचत्रपट या पातळीवर बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले 

अहते. ईदाहरणाथध,  टनिािी डावा अंगठा मधील ‘सवधवशक्षा ऄवभयाना’च्या प्रत्यक्ष ईपयोजनेच्या संदभाधतील 

दांवभकता त्यामागील ईपरोधपणूध शैलीसह वचत्रपटात समथधपणे दृश्यांवकत झाली अह.े तर तमाशा या दशेी 

लोककलेतील कलाकारांच्या वाट्याला येणारा संघषध, ईपेवक्षत जगणे व मावशीच्या भवूमकेतील प रुषाकडे पाहण्याचा 

प रुषसत्ताक व्यवस्थेचा त च्छतावादी दृवष्टकोन न रंग वचत्रपटात ताकदीने ईभा रावहला अह.े प रुषसत्ताक व्यवस्थेचा 

स्त्रीपाटी नटाकडे पाहण्याचा हा ऄपमानास्पद दृवष्टकोन बालगंधवम या वचत्रपटातनूही ऄधोरेवखत झालेला वदसतो.   

अशयववषयाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ऄसणाऱ्या सावहत्यकृतीला नव्याने चचेत अणणे अवण एका परीने त्या 

सावहत्यकृतीच्या संदभाधततरी वाचनसंस्कृतीला गती दणेे, ऄशी ऄवतशय मोलाची सांस्कृवतक जबाबदारी सकस 

माध्यमांतरीत वचत्रपट पार पाडीत ऄसतात. भंडारभोग, चौंडकं, दटुनयादारी, टनिािी डावा अंगठा, िाळा, दटुनयादारी 

या कादबंऱ्यांवर अधाररत वचत्रपट प्रकावशत झाल्यानंतर या कादबंऱ्यांची ववक्री वाढल्याचे तसेच स्थावनक 

गं्रथालयातनू या प स्तकांची मागणी वाढल्याचे संदभध ह ेयाचेच पररणत रूप अह,े ऄसे म्हणता येइल. 

८ 

गेल्या दहा पंधरा वषाांत प्रवतवषी प्रकावशत होणाऱ्या वचत्रपटांच्या संख्येत लक्षणीय स्वरूपाची वाढ झाली 

अह.े ह ेसगळेच वचत्रपट ग णात्मकदृष््टया चांगले वचत्रपट अहते, ऄसे नाही. ववनोदी वचत्रपटांची मवलका याही 

काळात अपल्याला दाखवनू दतेा येते. यात सत्ते पे सत्ता या वहदंी वचत्रपटावर अधाररत ऄसलेला आम्ही सातपतेु तर 

नो एटं्री  या वचत्रपटावरील त्याच शीषधकाचा वचत्रपट अला अह.े नवरा मा ा नवसाचा,  टनिािी डावा अंगठा, 

आंधळी कोटिंबीर  अस ेऄनेक ववनोदी वचत्रपट या काळात येउन गेले अहते.   यापैकी नो एन्ट्ट्री  वकंवा  नवरा मा ा 
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नवसाचासदृश वचत्रपटांच्या वनवमधतीमागील प्रधान  हते ूपे्रक्षकांचे मनोरंजन करणे हाच अह.े  तर टनिािी डावा अंगठा 

वचत्रपटातनू सवधवशक्षा ऄवभयान राबववण्यातील शासकीय पातळीवरील सैलपणा व दांवभकता यांची औपरोवधक, 

वतरकस  शैलीत वखल्ली ईडवली अह.े  

नॉ  ओनली टमसेस राऊत, ररंगाररंगा, खो खो अवण पिेु ५२ ह ेया काळातील रहस्यप्रधान थरार (suspense 

thriller) वचत्रपट अहते.   

याव्यवतररक्त वववशष्ट प्रश्न कें द्रस्थानी ठेवनू त्यावर भाष्ट्य करणारे काही वचत्रपट या काळात अलेले अहते. 

ववसाव्या शतकाच्या पवूाधधाधपयांत महाराष्ट्रीय समाजात सहाधसपणे अढळणारी बालवववाहाची प्रथा अवण त्यातनू 

वनमाधण होणारे  बालववधवेच्या संदभाधतील ववववध प्रश्न काकस्पिम वचत्रपटातनू साकार झाले अहते. प रुषसत्ताक 

व्यवस्थेत म लीच्या जन्माला अवण जगण्याला वमळत ऄसणारा नकार अवण ऄप्रवतष्ठा मोकळा श्वास  मधनू 

ऄधोरेवखत होते. कळत नकळत  अवण चौक राजा यांसारखे दजेदार वचत्रपट दणेाऱ्या वस्मता तळवलकर यांचा 

सातच्या आत घरात हा वचत्रपट याच काळातील अह.े या वचत्रपटात अध वनक जीवन जगणाऱ्या म लींचे बेध ंद वतधन 

अवण त्याची गंभीर पररणती म्हणनू म लींच्या वाट्याला अलेला संघषध वचवत्रत होतो. सदर  वचत्रपट ईच्चवगाधतील 

समकालीन वास्तवाची मांडणी करणारा अह,े ह ेखरे अह.े मात्र वचत्रपटगत म लींच्या संदभाधत वनमाधण होणाऱ्या 

प्रश्नांच्या वनराकरणासाठी स चववलेला मागध  हा अध वनकता अवण पारंपररकता या मलू्यांच्या शे्रयसपणाच्या संदभाधत 

संवदग्धता वनमाधण करणारा अह.े तसेच तो स्मरणरंजनात्मक पद्धतीने सांस्कृवतक प नरुज्जीवनवादाची कास धरणारा 

अह,े ही वस्त वस्थती नमदू करणे अवश्यक अह.े  

सखुांत अवण अनमुती या वचत्रपटांतनू आच्छामरण हा महत्त्वाचा ववषय चचेला घतेला अह.े वैज्ञावनक 

के्षत्रातील नैवतकतेचे मलू्यवनकष अवण रुग्णाच्या मरणप्राय यातना यांच्यातील द्वदं्व त्याच्याशी जोडल्या गेलेल्या 

ववववध अयामांसह या वचत्रपटांत साकार होते.  

ववसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यावर मराठी वचत्रपटाला अलेली मरगळ एकववसाव्या शतकात पणूधपणे 

नाहीशी होउन मराठी वचत्रपटाने अशयावभव्यक्तीच्या पातळीवर कात टाकली, ही बाब अतापयांत केलेल्या 

वववेचनावरून स्पष्टपणे ऄधोरेवखत झाली अह.े   मराठी वचत्रपटसषृ्टीत ह ेवस्थत्यंतर घडवनू अणण्यामागील 

सामावजक, सांस्कृवतक, अवथधक  कारणे कोणती ऄसावीत, याचा वेध प्रस्त त छेदकात घ्यावयाचा अह.े  

९ 

वचत्रपटसाक्षरतेच्या संदभाधत जागरूक ऄसलेले महाराष्ट्राच्या ववववध भागांतील पटकथालेखक, वदग्दशधक 

वचत्रपटव्यवसायात  येउन दाखल झाले अहते.  वचत्रपटाकडे गंभीरपणे पाहण्याच्या दृवष्टकोनातनू भारतातील 

http://www.ijmra.us/
http://www.ijmra.us/


International Journal of Research in Social Sciences 

Vol. 8 Issue 2, February 2018,  
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com          
 Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: 
Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell’s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A 

  

987 International Journal of Research in Social Sciences 
http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com 

 
 

जवळपास सवधच महत्त्वाच्या शहरात राष्ट्रीय अवण अंतरराष्ट्रीय वचत्रपटमहोत्सवांचे अयोजन केले जाते. त्याम ळे 

वभन्न प्रदशेांतील वचत्रपट पाहण्याची संधी तरुण वचत्रपट पटकथालेखक व वदग्दशधकांना सहजी ईपलब्ध होते. यातनू 

वचत्रपटाच्या संदभाधतील ववववध प्रकारच्या ज्ञानक्षमता ववकवसत करण्याची सजगता वनमाधण होते. या सगळ्या 

प्रवक्रयेची सकारात्मक पररणती म्हणजे अशयववषयाच्या पातळीवर ऄवधक सकस अवण समकालीन ववषय मराठी 

वचत्रपटांतनू हाताळले जात अहते. बॉलीव डच्या म ख्य धारेतील वचत्रपटाचे ईवद्दष्ट ह ेप्राम ख्याने सवधसामान्य लोकांची 

ऄवभरुची जपत, त्यांचे  मनोरंजन करून भरघोस नफा कमववणे ह ेऄसते.  त्याम ळे म ख्य धारेतील व्यावसावयक 

वचत्रपट ह ेतद्दन ‘मसाला वचत्रपट’ ऄसतात. ऄशा वचत्रपटांकडून सामावजक प्रश्न मांडले जाण्याची व ते वास्तववादी 

शैलीत हाताळले जाण्याची शक्यता फारच नगण्य ऄसते. ही सांस्कृवतक जबाबदारी अजचे मराठी वचत्रपट समथधपणे 

पार पाडत अहते,  ही वस्त वस्थती अह.े  मराठी वचत्रपटांच्या ग णवत्तेम ळे प्रभाववत होउन बॉलीव डमधील ऄवमताभ 

बच्चन, ऄक्षय क मार, ऄजय दवेगण अवण ररतेश दशेम ख या अघाडीच्या ऄवभनेत्यांनी मराठी वचत्रपटांच्या 

वनवमधतीकररता अवथधक पाठबळ प रववलेले वदसते.  याव्यवतररक्त ररलायन्स अवण झी टॉवकज सारख्या 

वचत्रपटवावहन्याही वचत्रपट वनवमधतीमध्ये अवण वचत्रपटाचे प्रायोजकत्व करण्यामध्ये प ढाकार घतेाना वदसतात.  

स्वाभाववकच, मराठी वचत्रपटसषृ्टीसमोर अ वासनू ईभा ऄसलेला अवथधक तरत दीचा प्रश्न अज काही प्रमाणात तरी 

कमी झाला अह.े   

वचत्रपट प्रदवशधत झाल्यानंतर त्याचे अवथधक गवणत ह ेपे्रक्षकांच्या प्रवतसादावर मोठ्या प्रमाणावर ऄवलंबनू 

ऄसते.  अशयावभव्यक्तीच्या पातळीवर मराठी वचत्रपटात झालेल्या वस्थत्यंतराम ळे अवण वचत्रपटाच्या प्रमोशनसाठी 

राबववल्या जाणाऱ्या  ववववध य क्त्या-प्रय क्त्यांम ळे पे्रक्षक वचत्रपट प्रदवशधत होण्याची अत रतेने वाट पाहतात. 

वचत्रपटगहृात जाउन वचत्रपट पाहतात.  सोशल नेटववकां ग साआटसवर वचत्रपटाच्या संदभाधत ऄवभप्राय नोंदववले जातात.  

वतृ्तपते्र अवण खाजगी वावहन्यांवरून वचत्रपटाला प्रवसद्धी वदली जाते. या सगळ्याचा एकवत्रत पररणाम म्हणजे मराठी 

वचत्रपटांना अता पे्रक्षकांच्या बाजनेूही चांगले वदवस अले अहते.    पे्रक्षकांच्या सामावजक स्थानाचा म द्दाही येथे 

ववचारात घ्यायला हवा.  अवथधक ईदारीकरणानंतर वनमाधण झालेल्या नवमध्यमवगाधच्या हातात भरपरू पैसा अला 

अह.े त्याम ळे अवथधक कारणांम ळे वचत्रपटगहृात जाउन वचत्रपट पाहू न शकणाऱ्या पे्रक्षकांची संख्या अता कमी 

झाली अह.े  मल्टीप्लेक्स संस्कृतीम ळे अवण राजकीय नेत्यांनी मल्टीप्लेक्स प्रशासनाला घातलेल्या काही कायदशेीर 

ऄटींम ळे मराठी वचत्रपटांचे प्रसारण होणे त लनेत कमी कष्टाचे झाले अह.े  मराठी वचत्रपटाच्या संदभाधत मनोरंजन 

करातनू सटू वदल्याम ळे वतवकटांचे दर वहदंी वचत्रपटांच्या वतवकटांच्या सापेक्षतेने कमी अहते. 

या संदभाधतील अणखी एक महत्त्वाचा म द्दा ऄसा की, ईदारीकरणानंतर जन्माला अलेल्या नवमध्यमवगाधत 

बहुजनसमाजाचाही समावेश झाला अह.े नवमध्यमवगाधतील बहुजनसमाजाची ही पवहली वपढी ऄसल्याम ळे, ते ज्या 

समाजातनू अले अहते त्या, भौगोवलक प्रदशेाशी व वतथल्या प्रश्नांशी त्यांची नाळ जोडलेली अह.े  त्याम ळे 
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ववववधस्तरीय  वंवचतांचे प्रश्न हाताळणाऱ्या वचत्रपटांना बहुजनसमाजातील नवमध्यमवगीयांच्या रूपात हक्काचा 

प्रेक्षक ईपलब्ध झाला अह.े   या प्रश्नांशी थेटपणे संबंवधत नसलेला परंत  सामावजक बांवधलकी मानणारा  स जाण 

पे्रक्षकही ऄशा संवेदनशील ववषयांवरील वचत्रपटांना अवजूधन ईपवस्थत राहतो, ह ेअजचे वास्तव अह.े पररणामी 

मराठी वचत्रपट अज व्यावसावयकदृष््टयाही स्थैयाधच्या वदशेने यशस्वी वाटचाल करू लागला अह.े  

अशयववषयाची बहुववधता,  ज्वलंत प्रश्न मांडण्याची वनभीडता , वचत्रपटवनवमधतीसाठी अवथधक पाठबळ 

वमळण्याचे ईपलब्ध मागध अवण प्रदवशधत वचत्रपटांना पे्रक्षकांचा वमळणारा भरघोस प्रवतसाद, याम ळे मराठी 

वचत्रपटसषृ्टीला सध्या चांगले वदवस अले अहते. अशयावभव्यक्तीच्या पातळीवर कात टाकलेला मराठी वचत्रपट 

ईत्तरोत्तर ऄवधकावधक सजधनशील वाटचाल करेल, ऄसा अशावाद व्यक्त करण्याचा ऄवकाश समकालीन मराठी 

वचत्रपटात वनवितपणे ईपलब्ध अह,े ऄसे अवजूधन नोंदववले पावहजे.  
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