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            ष्ट करणे या विषयी 

अचूक स्पष्टीकरण त्याने वदले. तेन च्या 

मते कोणतीही सावहत्य कृती घेतली 

तरी ती केिळ कल्पनाांचा खेळ वकां िा 

उविवित मेंदूतून वनघालेली एक 

क्षवणक लहर असत नाही. ती 

वलहीणारा सावहन्सत्यक ज्या समाजात 

िािरतो, त्या समाजाचा, त्याच्या 

देशाचा, त्या देशातील इवतहास, 

भूगोल, सांसृ्कतीचा तो लेखक ज्या 

काळात जगला त्या काळातल्या 

युगधमाहचा एकसमयािचे्छदेिरून 

त्याच्या कृतीिर पररणाम होत असतो. 

या सिह घटकाांचे पररशीलन 

केल्यानांतर त्या कलाकृतीचे सम्यक 

दशहन खऱ्या अथाहनां घडत असतां. 

अथाहत लेखकाची प्रामावणक कृती, 

त्याची सत्य माांडण्याची प्रमाणबध्दता, 

िास्ति रेखाटणारी स्वाभाविकता हे ही 

गुणधमह आिश्यक असतात. 

स्ववतजाची अनािर आटे, नाविन्याची 

आस, आत्मविकार, आत्मवनष्ठता, 

उसू्फतहता, बांडखोरपणा, कृवतमतेला 

फाटा, भािनात्मकता, हॅामीण 

जीिनाविषयी आकषहण, वनसगहपे्रम, 

गुढगुांजन, अकारण हुरहुर, वनराशा, 

दु:खािर, िैरनेशी पे्रम, ही 

स ांदयहिादाची लक्षणे आहेत. 

सामान्यत: 1850 ते 1930-35 पयंत 

स ांदयहिादाचा प्रभाि मराठी 

सावहत्यािर वदसतो. स ांदयहिादाचे 

काही घटक समकावलन प्रिाहाला 

प्रभावित करत िास्तििादाशी 

तात्वीक आदशहिादाला न्सस्वकारत 

19व्या शतकाच्या पूिहधाहमधे्य 

फ्ाांसमधे्य “बालझॅक” ह्या 

िास्वतिादाचा पुरस्कताह मानला जातो. 

लेखकाने आपला सामावजक 
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पयाहिरणाचा अभ्यास केलाच पावहजे. 

नरे्व् त्याला सुक्ष्म वनररक्षणातून 

सत्ववशल सावहत्य वनमाहण होत असते, 

कशी आहॅही भूवमका त्याची होती. 

 जीिनाचां सम्यक आकलन 

करणारी मन:शाांती म्हणजेच 

“स ांदयहिृत्ती” होय. अथाहत कलािांत हा 

या स ांदयहिृत्तीचा उपासक होय. 

जीिनाच्या सम्यक आकलनातून 

लाभलेला ह्या स ांदयहिृत्तीमुळे 

ज्ञानेंद्रीयाांची, भािविश्वाची, िैिचे्छदक 

बुध्दीची न्सस्वकार क्षमताच तीक्ष्ण, 

उत्कट आवण प्रखर प्रज्ञानी होते. 

जीि  चां ममह कळल्याने अांतहमुख 

करणारे माणूसपणाचां वक्षतीज 

विस्तारणारा परािवतहत होत असतो. 

Asthetic Judgement – 

              Asthetic Sensibility 

–                           

     सम्यक जीिनाची दृष्टी होय. 

19व्या शतकात “बाऊनमाटह” ने 

स ांदयहशा्ाची वनवमहती केली. जै   चा 

स्वादिाद, अनेकाांिाद, बुध्दाचा 

अनात्मिाद, प्रवतत्यसमुत्पाद, 

चािहकाांचा भ वतकिाद, कवपलचा 

साख्यांिाद, इस्लाममधला सुफीिाद, 

वहॄस्ताांचा प्रोटेस्टांट, वसनेगॉग्ज 

विरूध्दचा सांघषह, हा त्या-त्या धावमहक 

प्रिाहातले सारतत्व मुले्य स ांदयहशा् 

होय. सावहत्य हे केिळ रांजनाचे साधन 

नाही. ते समाजाच्या अांत:सत्वाचे 

वनदेशक आवण सामावजक 

अांत:सत्वाचे वनमाहणकारी आहे. 

त्यामुळै अशा अांत:सत्वाचे वनमाहणकायह 

वनकोप असले पावहजे. पण काही 

िेळा अशी वनकोपताच व्यिसथेला 

वनकारण अस्वस्थ करत असते. 

त्यातून पुढे वतच्या विमोडासाठी 

पडद्याआडून हालचाली सुरु होतात. 

आवण इथेच सावहत्याच्या अवभमानी 

स्वातांत्र्याला बाधा पोहोचते. हा सांघषह 

सच्चा कलािांत, वदग्दशहक, वनमाहता, 

लेखक वनमुटपणे आपली भूवमका 

सज्जडपणे लखलखीत ठेित असतो. 

सच्चा कलािांताांची ती खुण असते. 

विचार करणारा लेखक सामान्य 

जीिाांकडे बघतो, आांदोवलत होतो, 

वचांतीस्त होतो, म्हणून तो साांगतो, 

व्यक्त होतो, वचवकत्सा करतो, 

वचवकत्सा करायला भाग पाडतो, 

आपले साांसृ्कवतक विद्रोहाचे 

सकारात्मक विधायक वनवमहतीमुक्त 

अवभकृत करतो. अांधश्रध्दा, अज्ञान, 

जातीभेद, शोषण, आवद विघातक 

िृत्ती नष्ट र्व्ाव्यात आवण नव्या प्रबुध्द 

वििेकिादी समाजाची वनवमहती 

अन्सस्वत्वात यािी या दृष्टीने सामावजक 

न्सस्थत्यांतर घडून यािे अशी त्याची 

सदोवदत भूवमका असते. “In the 

poets religion we find no 
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doctrine or injuction but rather 

the attitude of entire being 

towards a truth which is ever to 

be revealed in its own endless 

creation. – Rabindranath 

Tagore.” 
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                Expressionism 

                !                

                                . 

                 ष्ठ        ष्ठ 

भुवमकाांचा समन्रय काांट च्या तान्सत्वक 

भूवमकेत वदसतो. 

 “The beutiful is that which 

a part from concept is 

represented as the object of 

universal delight”          

                           

         .                    

                 ष्ठ आहे. स ांदयह 

ओळखण्याची खूण ही वनरपेक्ष आनांद 

असे काांट मानतो. Beuty is the 

semblance of idia.             

                  .            

                  (Pleasant 

feeling)                  .      

                       

    . Intuition                  

                          . 
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आहेत.  

 वचत्रपटाच्या स ांदयहशा्ाचा 

विचार करताांना एका वचत्रपटात 

वकतीतरी वचत्रपट दडलेले असतात. 
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एक रांगाचा वचत्रपट, एक 

अिकाशाचा, तर एक गतीचा, एक 

रांगाचा वचत्रपट, एक ध्वनीचा, एक 

कथानकाचा, एक अवभनय 

क शल्याचा असे िेगिेगळे वचत्रपट ! 

पाहणाऱ्याांची नजर वजतकी खुललेली 

असते, वततके ते एकत्र वदसू ि ऐकू 

येतात. जोपयंत तुमची प्रगल्भ नगर 

खुलत नाही. तोपयंत तुमच्या समोर 

जगातला सिोतृ्कष्ट वचत्रपट आला तरी 

तो तुम्हाला वदसणार नाही. यासाठी 

अस्वादकता, स ांदयहदृष्टी हे आिश्यक 

घटक असतात. 1895 मधे्य लु्यवमए 

बांधुनी वसनेमॅटेहॅॉफ हे तांत्र तयार केलां. 

त्यामुळे दृष्य प्रवतमाांच प्रके्षपण, मुद्रण 

शक्य झालां. पुढे मुकपटाचा जन्म 

झाला. याचप्रमाणे 1877 मधे्य एडीसन 

याने फोनोहॅाफ तयार केला. आवण 

ध्वनीचे मुद्रण – प्रके्षपण शक्य झाले. 

1920 च्या दशकात चलवचत्रण मुद्रण 

आवण ध्वनीमुद्रण या दोन्ही तांत्राचा 

वमलाप होऊन बोलक्या वचत्रपटाांच 

तांत्रज्ञान विकवसत झालां. वचत्रपटाच्या 

वदग्दशहकाांच्या डोळ्ाांनी, त्याच्या 

अविष्काराच्या अांगाांनी, त्याच्या 

जणीिनेणीि च्या सांिेदनाांनी 

वचत्रपटाचा आविष्कार पे्रक्षक बघू, 

पाहू आवण अनुभिू लागले. वचत्रपटाची 

रचना ही वफल्ममेकर च्या 

अवभव्यक्तीची विवशष्ट पध्दत असते. हे 

समजुन घेणे महत्वाचे ठरते. 

सुक्ष्मरचना, स्थूलरचना, कायह 

(Function),        (Theme), 

     (Value),     (Meaning), 

          (Significance)    

                              क्ष्म 

आवण स्थुल रचनाांच्या एकवत्रकरणातून 

अवभव्यक्त होत असते. हे काय ? 

                     

                 . अथह आवण 

मूल्याांचा वबणीचा एक व्यावमश्र पोत 

तयार होतो. अगदी प्रत्यक्ष जीिनात 

जशी सांवदग्धता, व्यावमश्रता अनुभितो 

अगदी तशीच ! अथाहत मूल्य, 

आशयसूत्र, अवभव्यक्त होणाऱ्या 

भािना, याांच्या आांतरवहृयेची गुांतागुांत 

यात असते. एका वचत्रपटात 

साधारणत: पे्रक्षक जिळ जिळ 800 

ते 900 शॉट पाहत असतो. 

करमणुकीच्या ठोक गरजा 

भागविणारे, उत्पादन घडविणारे 

वचत्रपट िेगळे असतात. आवण 

िास्तिाशी दोन हात करीत मूल्याांची 

तान्सत्वक, िैचाररक भूवमका घेिून 

रोखठोक सज्जड भूवमका घेणार – 

सामावजक अवभसरणाचे आर्व्ान 

पेलणारे वचत्रपट िेगळे असतात. 

अथाहत असे समकावलकन वचत्रपटाला 

जागवतक मूल्याांकन करणारी ऑस्कर 

सारख्या जागवतक साांसृ्कवतक  
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विचारपीठानां अवलकडे िणहव्यिस्था, 

जातीव्यिस्था यािरचां यथाथी प्रबोधन 

करणाऱ्या आर्व्ानात्मक वचत्रपटाांना 

विशेष गुण देण्याचा वनणहय घेतला 

आहे. तो वनवितच समकावलन वचत्रपट 

वनमाहत्याांना – वदग्दशहक, कलािांताांना 

उजाहदायी ठरला आहे. वकां बहुना 

भारतातील वहांदी, मराठी इांडन्सस्टि ने 

मात्र या अवनिायहतेकडे जाणीिपूिहक 

दुलहक्ष केलेले वदसते. समकावलन 

वचत्रपटाांना सवमक्षात्मक अभ्यास, 

िैचाररक आकृतीबांध अत्यािश्यक 

असतो. आयझेन स्टाईन, ऑसहन िेल्स, 

सत्यवजत रॉय, अवकरा कुरोसािा, 

फेडररको फॅवलनी, पी.एन.रामचांद्रा, 

पा.रां वजत, आनांद पटिधहन, सांभाजी 

भगत, डॉ.मानवसांग पिार, मधुर 

भाांडारकर आवण नागराज मांजुळे ! 

 धमाहच्या पावित्राच्या नािाखाली 

दडलेली असांसृ्कतता, पाश्वी िृत्ती, 

भाांडिलशाहीच्या प्रिाहात 

पररन्सस्थतीवप्रय जगणारी प्रिृत्ती, निी 

सरांजामशाही, वहांदी मराठी 

इांडन्सस्टि तली अवभजनिादी मोनोपॉली, 

त्याची पराकोटीची जातीय साांसृ्कवतक 

अहांकाराची अपूिह गविहता, 

विषमतािाद, जातीिाद, ्ीशोषण या 

सिह प्रिाहाांशी स्वतांत्र झुांज देत 

नागराज मांजुळें च्या वदग्दशहनाचा 

एकूणच त्याांच्या तान्सत्वक भूवमकेन 

जगण्याने, त्याांच्या शैलीने वििेकिादी 

साांसृ्कवतक जीिनाची समकावलन 

निसजहनता प्रदान करण्याच काम 

“फॅन्ड्ि ी”,       , सैराट, झुांड या 

वचत्रपटाांची वनवमहती, निा साांसृ्कवतक 

िाद नागराज मांजुळें नी             

   . अवभजनिादाशी अप्रत्यक्षपणे 

सांघषह करीत नागराज मांजुळें च्या 

अांतस्थ मनस्वी किीच्या कॅमेरॅने जे 

िास्तििादी जीिन वदग्दवशहत केलयां 

त्याला खरां  म्हणजे मानितािादाची 

िैचाररक, सैदाांवतक बैठक असल्याने 

प्रस्तावपत साांसृ्कवतक प्रिाहाांना 

नागराज मांजुळेच्या अविष्काराच्या 

अवभव्यक्तीला रोखण्याचे सामर्थ्ह 

त्याांच्यात अवजबात नाहीये. अथाहत 

विरोध करण्याच मनसुबा असून सुध्दा 

नागराजजी ांच्या तेजस्वी प्रवतमेपुढे ते 

नतमस्तक आहेत. अथाहत बहुसांख्य 

बहुजन भारताचे प्रचांड समथहन 

पाठीशी असल्याने अवभजनिाद्याांना 

नागराज मांजुळेची सजहनता बांवदस्त 

करणां परिडणारां  नाही. हे सूयहप्रकाशा 

इतकां  सत्य आहे. मानिी जीिनातले 

मूलभूत प्रश्न, समस्या, अन्याय 

अत्याचार, शोषण, आवथहक विषमता 

यािर समपहक भाष्य वचतारणारे 

नागराज मांजुळे याांनीच सिहप्रथम वहांदी 

मराठी इांडन्सस्टि तला कल्पनेच्या भरारी 

घेणाऱ्या बेधुांद चांगळिादी प्रवतभाांना 



IJAAR    Vol.10 No.2  ISSN – 2347-7075 

  .घ :                    

159 

 

झोपडपट्टीच्या असली वजांदगानीशी 

रूबरू करीत समकावलन आयुष्याची 

जाणीि नेणीिच्या पातळीिर 

आणण्याचे आर्व्ान समथहपणे पेलले 

आहे. 

 राजवकय सत्ताकें दे्र वह सतत 

भाांडिलशाहीच्या समथहनाथह जगत 

असते. धमहिादाच्या बोझ्याखाली 

त्याांना लोकशाहीचां सोांग करािां लागतां. 

ही त्याांची अवनिायहता भारतीय 

सांविधानामुळे करािी लागते. त्याांचा तो 

नाईलाज असतो. भाांडिलशाहीच्या 

व्यापक समथहनात अवभजनिादी, 

कलािादी, रसालांकारादी, स ांदयह 

दृष्टीकोनाचा वथटेपणा अांगीकारक 

बहुसांख्य जनतेला मनोरांजनाच्या 

आवण हास्यविनोद, तर ्ी िगाहला 

कायम सुरुची पाककलेत तर कधी 

पावित्र्याच्या सांस्काराच्या नािाखाली 

अध्यात्माचे सत्सांग योजनापूिहक 

पुरविले जात असते. प्रस्थावपताांच्या 

हाती सारी व्यिस्था आवण 

प्रस्थावपताांच्या सोयीने मूल्यव्यिस्था 

वनमाहण करण्यासाठी प्रस्थावपत 

साांसृ्कवतक सत्ता आपली मनुसृ्मतीय 

पुरुषसत्ताक सांसृ्कतीची आचारप्रणाली 

वबनवदक्कतपणे राबित असते. ही  

भेदरेषा मानितािादी, समतािादी 

दृष्टीकोन असलेले “बायवसकल थीव्ज” 

ची जाण असलेले सुब्रतो वमत्रा सारखे 

वनओररअवलस्ट वदग्दशहक नागराज 

मांजुळे सारखे वदग्दशहक हा आजच्या 

नव्या वदग्दशहकाच्या सत्याने्रषी 

प्रिाहासाठी आदशह आहेत. प्रारांभी 

पोवलस कॉन्ऱटेबल, से्टशनरी दुकान 

चालक, टेवलफोन बुथ चालक, नांतर 

भारतभ्रमण करणारा डि ायर्व्र असा 

जीिनप्रिास केलेले नागराजजी उफह  

आण्णा मुळात मनस्वी किी आहेत. 

24 ऑगस्ट 1977 करमाळा येथे 

जन्मलेले किी नागराज मांजुळे याांचा 

“उन्हाच्या कटाविरूध्द” हा 

काव्यसांहॅह प्रवसध्द आहे. 2014 

फॅन्ड्ि ी, 2016 सैराट, 2018 झुांड आवण 

आता 2023 घर-बांदुक-वबयाहणी 

वचत्रपट ! आदी त्याांचे आकृतीबांध 

आहेत. छुप्या दडपशाहीचे ितुहळ 

भेदण्याचां साम्यर्थ्ह लाभलेले नागराज 

आण्णा मांजुळे विचार करणारा, विचार 

करायला लािणारा वदग्दशहक किी 

आहे. त्याांचे वचत्रपट पावहल्यानांतर 

पे्रक्षक तृप्त होत नाही तर अस्वस्थ 

होतो, आांदोवलत होतो, वचांतीस्थ होतो, 

तो वचवकत्सा करायला लागतो. हेच 

नागराजजी ांच्या वचत्रपटाचां यशमूल्य 

आहे. आशय, घाट, कथािसू्त, याांच 

भव्य परां तु िास्तििादी वदग्दशहन 

त्यातून सवमष्टी वटपण्याची अचूक 

सूक्ष्मता नागराजजी ांच्या वदग्दशहनाचां 

बलस्थान आहे. गुरुियह डॉ.बाबासाहेब 
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आांबेडकराांची जयांती असो वक 

“जयवभम” च मानितािादी सांबोधन 

असो, हे वसनेमाच्या पडद्यािर 

दाखविण्याचां धाडस नागराज मांजुळे 

याांनीच सिहप्रथम केले आहे. 

समकावलन वचत्रपटाच्या युगातली ही 

हृाांतीकारक घटना म्हणािी लागेल. 

(त्यात आपला वचत्रपट पडला ? तर 

आपल्या वदग्दशहनाच्या यशापयशाचां 

काय ? याची जराही वभड न बाळगता 

“वनडरता”        आण्णाांचा विशेष 

उले्रखवनय आवण दैवदप्यमान असाचां 

!)              एजु्यकेशन – 

कमु्यवनकेशन सारखां विचारिेधी 

उपहृम साकारणाऱ्या वचत्रपटाचे 

स ांदयहशा्ाची आस्वादकता 

अभ्यासणारे एफटीआय चे प्रा.सवतश 

बहादूर वकां िा मग अवभव्यक्तीच्या 

क्षमताांची जाणीिा वचत्रपटाांच 

रसहॅहण, वतची गांभीरता समजािून 

साांगणारे एफटीआय चे अवधष्ठाता 

समर नकाते असो. याांच्या प्रोत्साहनाने 

– पे्ररणेने निे वदग्दशहक घडत आहेत. 

परां तु सामावजक मुल्याांशी, सामावजक 

पयाहिरणाशी घट्ट नातां सागणारे 

नागराज मांजुळे आण्णा फॅन्ड्ि ी पचिुन 

अख्ख्ख्या वहांदी मराठी इांडन्सस्टि ला 

फ्ें डली होण्याचां आशयसुत्र वदले आहे. 

एकूणच तळमळीचां जीिनिादी 

भूवमका घेत व्यापक सांशोधन 

वचवकत्सा आपल्या वचत्रपटातून 

वदग्दवशहत करणारे नागराज मांजुळे 

नव्या मानितािादी, समतािादी 

सजहनतेचा िसु्तपाठ आहे. 

“                  ,       
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