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Excerpt 

Rekha Deshpande                                                                    MARATHI 

 

 

अल्टिमेट देवदास… 

- रेखा देशपाांडे 

 

एक दृश्य हळूहळू फेड आऊट होत जाऊन डडझॉल्व्हमधून दुसरं दृश्य फेड इन होत जावं तसं डदलीपकुमार-मधुबालाचं 

संुदर वास्तव फेड आऊट होऊ लागलं होतं आडि त्यातून एक दंतकथा फेड इन होत चालली होती, त्या काळात,  

डदलीपकुमारच्या व्यावसाडिक आिुष्यात एक  नवी लीजंड – नवी आख्याडिका – आली! थ्री-डी डफल्ममधल्या दृश्यातून 

एखादी वसू्त थेट पे्रक्षकांच्या अंगावर िावी तशी आली! आली आडि डतनं पुढच्या तरुि संस्कारक्षम डपढ्ांचा, तसाच प्रगल्भ 

अभ्यासकांचा ताबाच घेतला. ही आख्याडिका म्हिजे -     

``शरचं्चद्राचा देवदास.`` 

- डहतेन चौधरी उद्गारले.  

डबमलदांच्या वतीने डहतेन चौधरी उद्गारले. कारि हे तसं नेहमीचंच 

होतं. डबमल रॉि हे अतं्यत अबोल म्हिूनच डचत्रपटसृष्टीत प्रडसद्ध होते. 

त्यांच्याऐवजी बोलण्याचं काम त्यांचे सहकारी डकंवा डशष्यच करािचे. 

अबोलपिे डबमलदांनी नव्या डदग्दशशकांची एक फळीच्या फळी 

जन्माला घातली आहे. डहतेन चौधरी हे डबमलदांचे डमत्र. ते िा आधी बॉमे्ब 

टॉकीजचे प्रॉडक्शन कंटर ोलर होते. डदलीपकुमारचेही डमत्र आडि 

डहतडचंतक होते.   

डदलीपकुमारकडे एका नव्या डचत्रपटाडवषिी बोलािला म्हिून 

डबमल रॉि आले तेहा बरोबर हे डहतेन चौधरी होते. डबमलदा अगदी जुजबी 

काही तरी बोलले, पि डचत्रपटाचा डवषि त्यात नहता. अखेर ते 

बोलण्याचं काम केलं ते डहतेन चौधरी िांनी. 

``शरचं्चद्राचा देवदास!`` 

हे अगदी अनपेडक्षत होतं. एक तर त्यावेळपिंत डदलीपकुमारनं ना सहगलचा `देवदास` पाडहला होता ना शरचं्चद्राची प्रडसद्ध 

कादंबरी वाचली होती. प्रमथेशचंद्र बरुआंचा `देवदास` तर दूरची गोष्ट होती. एकाएकी काही सांगिं शक्य नहतं. डवचार 

करतो, असं डदलीपकुमार म्हिाला. त्यावर डबमलदा फक्त मान हलवून माफक हसले. पि डनघताना म्हिाले, ``कादंबरी 

पाठवतो.`` 

दुसऱ्िाच डदवशी अनुवाडदत कादंबरी आली. कादंबरी वाचली आडि फारच अस्वस्थपि आलं. इतकी वेदना, अस्तस्तत्वाला 

व्यापून उरिारी इतकी घनगदश  डनराशा पडद्यावर साकारािची म्हिजे एक फार कठीि प्रिोगच होता. तसाच आिखी एक 

डवचार डदलीपकुमारच्या मनात आला. कोवळ्या संस्कारक्षम तरुिांना काि संदेश जािार िा उदाहरिातून- पे्रमातल्या 

असफलतेवर दारू आडि जीवनापासून पलािन हाच उपाि असतो? `देवदास`डवषिी अनेकांनी हाच प्रश्न वेळोवेळी 

डवचारला आहे. सहगलचा `देवदास` प्रदडशशत झाल्यानंतर ही. शांताराम िांनी `देवदास`ला उत्तर म्हिून तरुिांना 

जीवनोनु्मख करिारा, पे्रमातली डवफलता म्हिजे जीवनाचा शेवट नहे, जीवन त्याहून मोठं, मौल्यवान असतं असं सांगिारा 

`मािूस` बनवल्याची गोष्ट सवशज्ञातच आहे.  
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`देवदास` ही शरचं्चद्र चॅटजींच्या कादंबऱ्िांपैकी सवाशत लोकडप्रि आडि तीही कालातीत लोकडप्रिता डमळविारी कांदबरी. 

िावेळपिंत `देवदास` िा कादंबरीवर वेगवेगळ्या भारतीि भाषांमधे्य डमळून डकमान सत्तावीस डचत्रपट झाले होते. त्यात 

1928 चा मूकपट होता. नू्य डथएटसशचे बंगाली आडि डहंदी (दोन्ही 1935) डचत्रपट प्रचंड गाजले होते, 1937 मधे्य बरुआंनीच 

आसामी भाषेत `देवदास` केला. 1953 साली तडमळ आडि तेलुगू `देवदास` आले, त्यात ए. नागेश्वर राव िांनी देवदास 

साकारला होता. अगदी आजपिंत देवदासवर डचत्रपट होतच आहेत. 2002 मधे्य संजि लीला भनसाळीनंी `देवदास` केला. 

पाडकस्तान आडि बांगलादेशमधे्य प्रते्यकी दोन `देवदास` बनले आहेत, पाडकस्तानात उदूश  `देवदास` आडि बांगलादेशात 

बंगाली `देवदास`. एकडवसाव्या शतकातल्या अनुराग कश्यपसारख्या प्रिोगशील डदग्दशशकानं `देव डी`च्या रूपात 

देवदासच्या कथेला आधुडनक काळाच्या संदभाशत पाडहलं. 2017पिंत बंगाली भाषेत तर डकमान सहा `देवदास` झालेले 

आहेत.  

1935 सालच्या, डदग्दशशक प्रमथेशचंद्र बरुआंच्या `देवदास`चा प्रभाव भारतीि डचत्रपटाच्या इडतहासावर खोलवर पडला. 

बंगाली डचत्रपटात स्वतः  डदग्दशशक प्रमथेशचंद्र बरुआंनी देवदासची भूडमका केली होती, तर त्यांच्याच डदग्दशशनात डहंदीत 

कंुदनलाल सहगलनं देवदास साकारला होता. िा दोन्ही डचत्रपटांचं छािांकन केलं होतं ते डबमल रॉि िांनी. ते त्यावेळी नू्य 

डथएटसशमधे्य डसनेमाटोग्राफर म्हिून काम करत होते. देवदासचं गारुड एवढ्ावर थांबलं नहतं. डदग्दशशकीि कारकीदश  

सुरू केल्यावर त्यांनी शरचं्चद्रांच्या `पररिीता` (1953) आडि `डबराज बहू` (1954) िा दोन कादंबऱ्िांवर डचत्रपट केले. 

शरचं्चद्रांच्या देवदासनं त्यांचा ताबा घेतलाच होता. स्वाभाडवक होतं ते. स्वतः  डबमलदा शरचं्चद्रांच्या कथांडवषिी म्हितात, 

``शरचं्चद्रांची कोितीही कादंबरी घ्या, डतच्यात कथावसू्तची बांधिी सुरेख असते. व्यस्तक्तरेखा डवश्वसनीि असतात, 

वास्तववादी तरीही नाट्यपूिश प्रसंग असतात आडि प्रभावी संवाद असतात. सगळं डमळून मानवी मनावर गडहरा प्रभाव 

पाडिारा ऐवज असतो. डचत्रपटासाठी हा ऐवज आदशशवत् असाच होि. त्याचवेळी शरचं्चद्रांची अडभजात कलाकृती म्हिजे 

कुिाही डचत्रपट डदग्दशशकापुढचं आह्वानच असतं. वाद होिार िाची तिारी असावी लागते. पि तरीही शरचं्चद्रांच्या कथेवर 

डचत्रपट करण्याचा मोह कुिाला आवरता िेईल? शरचं्चद्राची कथा म्हिजे व्यावसाडिक िशाची खात्री आडि पे्रक्षकांच्या 

मनोरंजनाची हमी.``  

डबमलदांनी आपला `देवदास` प्रमथेशचंद्र बरुआ आडि कंुदनलाल सहगल िांना अपशि केला आहे.  

शेक्सडपिरच्या टर ॅडजक नािकाप्रमािेच देवदासच्या टर ॅजेडीचं मुख्य कारि आहे ते त्याच्या स्वभावात. आडि काही प्रमािात 

त्याच्या काळात! भूडमका घेण्यातली, डनिशि घेण्यातली असमथशता हे त्याचं स्वभाववैडशष्ट्ट्य. आडि मग डनराशा, दुः ख 

वाट्याला आलं की त्यातच बुडून राहिारा. अडतडवचारी आडि अडवचारीही. मनात आलं की तडकाफडकी कलकत्त्याला 

डनघून जािारा, पि पारोच्या बाबतीत डनिशि घ्यािला कचरिारा. कलकत्त्याला डनघून जाऊन कुटंुबाशी संबंधच न 

ठेवण्याइतकी बंडखोरी दाखविारा, पि पारोशी लग्न करण्यासाठी आई-वडडलांशी बंडखोरी करण्याचं धाडस नसलेला. 

पुरुषी वचशस्व गाजविारा, अहंकारी, पि अजूनही लहान मुलासारखा. पारोवर पे्रम करिारा, पि डतलाच कािम दुखावत 

राहिारा. अनेक डवरोधाभासांनी बनलेला. चंद्रमुखीची वेदना, डतचं पे्रम कळूनही डतला प्रडतसाद देता न िेिारा. आपल्या 

असहाि अवस्थेला स्वतः च कारिीभूत आडि त्या असहाि अवस्थेचा बळीही. स्वतः  डदलीपकुमार देवदासचं वैडशष्ट्ट्य अगदी 

एका वाक्यात नेमकं सांगतात – ``देवदासच्या जे मनात असतं ते तो बोलत नाही, आडि तो जे बोलतो ते त्याच्या मनात नसतं. 

`` 

देवदासनं अंतमुशख स्वभावाच्या डदलीपकुमारलाही आपल्या कवेत घेतलं. जसजसा अडधकाडधक डवचार होऊ लागला 

तसतसा तो डदलीपकुमारच्या अस्तस्तत्वात मुरू लागला. अतं्यत लोकडप्रि होिारी ही व्यस्तक्तरेखा आहे ही जािीव बळावू 

लागली. जीव ओतून ती साकारली तर ही भूडमका एक मापदंड – एक आिकॉन – बनून राहील िाचा अंदाज िेत होता. 

डबमलदांना डदलीपकुमारच्या क्षमतेची कल्पना होती. पटकथा हा डचत्रपटाचा पािा. तो भक्कम असािला हवा हा त्यांचा 

स्वतः चा आग्रह आडि डदलीपकुमारचाही तोच आग्रह असािचा. डबमलदांनी पटकथेच्या लेखन-प्रडििेत नवेंदु घोष, 

राडजंदरडसंह बेदी िा आपल्या खंद्या लेखकांसोबत डदलीपकुमारला सामील करून घेतलं. देवदासच्या मनोभूमीत मुळातल्या 

अंतमुशख आडि पररपूिशतेचा आग्रह धरिाऱ्िा डदलीपकुमारचा प्रवेश सहज झाला. राडजंदरडसंह बेदीचं्या साध्या, छोट्या पि 

अथशपूिश आडि भावगभश संवादांचं महत्त्व डदलीपकुमारनं वेळोवेळी व्यक्त केलं आहे.   
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प्रथम पारोच्या भूडमकेसाठी मीनाकुमारी आडि चंद्रमुखीच्या भूडमकेसाठी नडगशस असा डवचार करण्यात आला होता. पि 

नडगशसनं नकार डदला. िानंतर पारोच्या भूडमकेसाठी डबमलदांनी बंगालच्या सुडचत्रा सेनशी करार केला. चंद्रमुखीच्या 

भूडमकेसाठी सुरैिाला आडि नंतर मधुबालाला डवचारण्यात आलं. पि दुय्यम नाडिकेची भूडमका आहे असं म्हित दोघीनंी 

नकार डदला. शेवटी चंद्रमुखीची भूडमका त्यावेळपिंत कुशल नृत्यांगना अशीच केवळ ओळख असलेल्या वैजंितीमालाला 

डमळाली आडि डतच्यातल्या अडभनेत्रीचा साक्षात्कार सवांना झाला. डतच्या  िशाचा आलेख इथून चढतच गेला. `देवदास` 

प्रदडशशत होऊन सहाय्यक भूडमकेसाठी डतला डफल्मफेिर पुरस्कार घोडषत झाला तेहा ``ही सहाय्यक नहे, तर मुख्य 

भूडमका आहे`` असं म्हित वैजिंतीमालाने पुरस्कार नाकारला. ते खरंच होतं. पारो आडि चंद्रमुखी िा दोन नाडिका आहेत 

देवदासच्या.  

`देवदास`नंतर डदग्दशशक डबमल रॉि आडि अडभनेता डदलीपकुमार िांनी आिखी दोन वेगवेगळ्या प्रकृतीचे डचत्रपट डदले. 

`मधुमती` आडि `िहुदी`. `मधुमती` हा डबमलदांचा सवाशडधक व्यावसाडिक िश डमळविारा डचत्रपट. डबमलदा आडि 

डदलीपकुमार िांचं एक घडनष्ठ नातंही डनमाशि झालं. ज्या डदग्दशशकांबरोबर काम केलं त्यातल्या सवशशे्रष्ठ डदग्दशशकांपैकी एक 

म्हिून डदलीपकुमार डबमलदांचा उले्लख नेहमी करत आला. डतसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हिजे इथून पुढे डदलीपकुमार-

वैजिंतीमाला ही िशस्वी व्यावसाडिक जोडी तिार झाली. दोघांनी एकूि सात िशस्वी डचत्रपट डदले – `देवदास`, `मधुमती`, 

`निा दौर`, `पैगाम`, `गंगा जमना`, `लीडर` आडि `संघषश`.    

मी स्वतः  (प्रसु्तत लेस्तखकेनं) डबमलदांचा `देवदास` आधी पाडहला होता. नंतर कुतूहलानं सहगल आडि प्रमथेशचंद्र बरुआंचे 

`देवदास` पाडहले. तरीही देवदास म्हिजे डदलीपकुमार हे समीकरि माझ्या मनात पकं्क झालं ते झालं. त्याला कारि, मी 

डदलीपकुमारचा `देवदास` आधी पाडहला होता हे नहतं. अनेकांनी `देवदास` डचत्रपट पाडहल्यानंतर शरचं्चद्रांची कादंबरी 

वाचली आहे. मीही नंतरच वाचली. कादंबरी कसली, कादंबररकाच आहे ती. शरचं्चद्रांनी 1917मधे्य विाच्या अवघ्या 17 व्या 

वषी डलडहलेली. अगदी छोटीशी. जेमतेम पन्नास पृष्ठांची. पि िा पन्नास पृष्ठांच्या कादंबररकेनं शतकभराचा इडतहास घडवला 

भारतीि कलेच्या आडि साडहत्याच्या के्षत्रात. देवदास ही केवळ व्यस्तक्तरेखा उरली नाही, तर ते एक महत्त्वाचं घडटत बनलं 

भारतीि मानडसकतेच्या इडतहासातलं. जगातल्या मोठमोठ्या अडभनेत्यांच्या मनात हॅमे्लट करण्याची आकांक्षा असते. 

डचत्रपट समीक्षक इकबाल मसूद िांनी म्हटलंि तेही खरंच आहे. ते म्हितात, ̀ `भारतीि डसनेमाच्या सवश महान अडभनेत्यांनी- 

राज कपूर, गुरुदत्त, डदलीपकुमार, अशोककुमार िांनी – कोित्या ना कोित्या रूपात देवदास साकारलेला आहे.`` 

देवदासचं गारुड इतकं जबरदस्त आहे िाचा एक धडधडीत पुरावा म्हिजे गुरुदत्तच्या `कागझ के फूल`मधला नािक 

डचत्रपट-डदग्दशशक सुरेश डसन्हा (स्वतः  गुरुदत्त) सु्टडडओत त्याच्या डचत्रपटाचं डचत्रीकरि करत असतो तेहा तो `देवदास`च 

बनवत असतो. आडि त्याला अपघातानंच हवी तशी पारो डमळते ती शांती (वहीदा) ही साधी गरीब मुलगी नकळत 

कॅमेऱ्िाच्या कके्षत आल्यामुळे.   

कादंबरी वाचताना वाचक कादंबरीतल्या प्रसंगांचं, व्यस्तक्तरेखांचं स्तहजु्यअलािझेशन करतो- त्याच्या मनः चकंू्षपुढे ते ते प्रसंग, 

त्या त्या व्यस्तक्तरेखा उभ्या राहत जातात. माझ्या स्तहजु्यअलािझेशनमधला देवदास हा डदलीपकुमारच्याच चेहऱ्िाचा आडि 

व्यस्तक्तमत्वाचा असतो. आडि मला वाटतं माझं हे मत प्राडतडनडधकच आहे. तसंही मेघनाद देसाईंनी ``1935 ते 1955 िा 

कालखंडात जन्मलेले भारतीि पे्रक्षक डबमल रॉि आडि डदलीपकुमारच्या देवदासची भक्ती करिारे`` असं आपलं एक 

डनरीक्षि नोदंलंि. मी त्याच गटाचं प्रडतडनडधत्व करते. पि आमच्याकडे िाचं तकश शुद्ध कारिही असतं. डदलीपकुमारचं 

व्यस्तक्तमत्व देवदासच्या व्यस्तक्तमत्वाच्या अडधक जवळचं वाटतं. देवदास 1955 मधे्य प्रदडशशत झाला त्यावेळी डदलीपकुमारचं 

वि 33 वषांचं होतं पि तो डदसतो तेवीस-चोवीसचा. कादंबरीतल्या देवदासच्याच विाचा. पारोची मैत्रीि डतला डवचारते, 

``तुझ्या होिाऱ्िा नवऱ्िाचं वि काि?`` त्यावर पारो आत्मडवश्वासानं म्हिते, ̀ `तेवीस-चोवीस.`` आडि मग मैत्रीि ती कटू वाताश 

पारोच्या कानावर घालते. पारोच्या होिाऱ्िा नवऱ्िाचं वि आहे चाळीसच्या वर! डतच्या वडडलांनी डतचा डववाह माडिकपूरच्या 

कुिा वृद्ध डबजवर जमीनदाराशी ठरवून टाकलाि. डदलीपकुमारचा हा तेवीस-चोवीस वषांचा देवदास एकदा पाडहला की 

हाच खरा देवदास ही धारिा पक्की होते, त्यामागे, सुरुवातीच्या अनेक डचत्रपटांतून तिार झालेल्या त्याच्या प्रडतमेचा पररिाम 

आहेच. पि डदलीपकुमार ज्या तरल शैलीत िा व्यस्तक्तरेखेशी तादात्म्य साधतो ती त्याची अडभनि-प्रडतभा, त्याचा अडभनि-

डवचार हे त्याचं मुख्य कारि असतं. सहगलचा देवदास सहगलच्या गाण्यांमधे्यच अडकून पडला आहे. सहगलच्या डपढीच्या 

पे्रक्षकांना सहगलचा देवदास प्रथम डभडतो तो त्याच्या गाण्यांतून. डदलीपकुमारच्या देवदासला अशी गाण्याची अट मान्य 
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करावी लागत नाही. सहगलच्या काळातली अडभनि शैली आडि डदलीपकुमारच्या काळातली अडभनि शैली िांतला फरक 

हेही माझ्या डपढीला डदलीपकुमारचा देवदास भावण्यामागचं मोठं कारि आहे. सहगलचा ̀ देवदास` प्रदडशशत झाला तो 1935 

मधे्य. त्यावेळी सहगल 31 वषांचा होता. पि तो डदसतो पस्तस्तशीपुढचा.  

2002मधे्य संजि लीला भनसाळीचंा शाहरुखनं केलेला `देवदास` पाडहला. तो देवदास आहे हे मानािला माझं मन तिार 

होत नाही. ना शरचं्चद्रांचा देवदास डतथे आहे, ना पारो, ना चंद्रमुखी, ना तो समाज, ना तो काळ. आडि शरचं्चद्रांचा देवदास 

हा तर त्याच्या काळाचं अपत्य आहे. पारो, चंद्रमुखी िांची जी सामाडजक कोडंी होते ती तत्कालीन समाजापािी. पारोचं 

कुटंुब देवदासच्या कुटंुबाच्या तोलामोलाचं नाही म्हिून पारोचं देवदासशी लग्न होऊ शकत नाही, चंद्रमुखी तर पोटासाठी 

शरीरडविि करिारी गरीब वेश्या. तीही आपलं स्थान ओळखून आहे. संजि लीला भनसाळीचं्या देवदासचा काळ ठरवताच 

िेत नाही. देश ठरवताच िेत नाही. डतथे पारोच्या सासरी (ती एका वृद्ध जमीनदाराची पत्नी आडि स्वतः च्या विाच्या मुलांची 

आई म्हिून वावरते आहे) पारो आडि चंद्रमुखी नृत्य सादर करतात! असो. ते संजि लीला भनसाळीचंं इंटरडप्रटेशन आहे! 

पि त्या इंटरडप्रटेशनला काळाचा नेमका पट डदसत नाही, की काळाच्या पररपे्रक्ष्यात त्यावरचं नव्यानं केलं भाष्य आढळत 

नाही. ते आढळतं अनुराग कश्यपच्या `देव डी` (2009) मधे्य. त्यानं आपल्या देवदासचा काळ डनडित केला आडि त्यानुसार 

व्यस्तक्तरेखांचे डवचार आडि त्यांचं वतशन डनडित केलं. देवदास अजूनही कलावंताला खुिावतो आहे हे खरंच.   

तरीही, काळाच्या, विाच्या समपशकतेवर उतरतो तो डबमलदा आडि डदलीपकुमारचा देवदास. डकंबहुना तोच पुढच्या 

डदग्दशशकांना खुिावत राहतो आडि आहानंही देतो.     

अथाशत, डचत्रपट माध्यमात सवशच शे्रि अडभनेत्याला देऊन चालत नाही. अडभनेत्याचं कतृशत्व पडद्यावर उठून डदसण्यासाठी 

आवश्यक असतं ते टीम वकश . नवेंदु घोष आडि राडजंदरडसंह बेदी िांच्या पटकथेतला नेमकेपिा, धारदारपिा दृश्यांत 

पररिाम साधत चढत जातो. `देवदास`चे संवाद डचत्रपट रडसकांच्या डपढ्ानडपढ्ांच्या मनात कोरले गेले आहेत. 

उदाहरिाथश, ̀ `कौन कम्बख्त है जो बरदाश्त करने के डलए पीता है. मैं तो पीता हूूँ डक बस, साूँस ले सकूूँ `` हा सरताज संवाद!  

संवाद न करता संवाद करण्यात डचत्रपट माध्यमाची कसोटी लागते. डचत्रपट माध्यम हेच मुळात दृश्याचं माध्यम आहे. 

दृश्यातून गोष्टच सांगिारं. संवादातून सगळं सांगून टाकण्यानं सगळं सोपं होतं, पि दृश्य हा जो डसनेमाचा गाभा, त्याचं 

कतृशत्व उिावतं. डशवाि त्यासाठी नाटकाचं माध्यम आहेच. डसनेमाची खरी ताकद डदसून िेते ती दृश्यात.  

कलकत्याहून परतलेला देवदास पारोच्या घरी डतला भेटािला िेतो, तेहा पारो घराच्या डजन्यापाशी उभी डदसते. डतच्या 

शॉटवरच आजीचा आडि देवदासचा आवाज – हॉइस ओहर – ऐकू िेतो. त्या हॉइस ओहरमधे्यच पारो कुठे आहे अशी 

चौकशी िेते.  

``आत्ता तर इथेच होती. पारोsss ``– आजीचा आवाज.  

``मीच पाहतो,`` – देवदासचा आवाज.  

पारो झरझर डजना चढून वर िेते. कॅमेरा डतलाच फॉलो करतो आहे. मागून देवदासच्या डजना चढिाऱ्िा बुटांचा आवाज. 

पारोची गडबड उडते आहे. काि करावं सुचत नाही. पटकन तेलाची झारी उचलून ती डनरांजनात तेल ओतते, काडी ओढते 

आडि ज्योत पेटवते.  

``पारो`` - एक हळुवार हाक िेते. पारोच्या संवेदनांचं लक्ष दाराकडे लागलेलं. तरी ती नीटपिे वर नजर करून डतकडे पाहूही 

शकत नाही.  

दारात देवदास डदसतो, पि देवदासचा चेहरा अजून डदवेलागिीवेळच्या काळोखातच आहे. तो पुढे होतो तसा डनरांजनाच्या 

उजेडात त्याचा चेहरा उजळतो. मोठ्या झालेल्या देवदासचं हे पडहलं दशशन- पारोला आडि पे्रक्षकांनाही! नैसडगशक प्रकाशाचा 

संुदर वापर आहे हा. `सोसश ऑफ लाइट` आहे ते केवळ डनरांजन.   

तरी त्याच्याकडे पाहिं कठीिच होतंि. ज्याचा अखंड ध्यास घेतला आहे त्याला सामोरं जाताना तारुण्यानं लजे्जची 

आडकाठी उभी केलीि. त्यालाही काि बोलािचं ते कळत नाहीि खरं तर. तो पुढे िेतो.  
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``पारो!... हंु!... क्या हो रहा है ?`` काि बोलािचं कळत नाहीिे त्याला. ``डकतनी... बडी... हो गई हो तुम! ``  

पारो अवघडलेली. तो अवघडलेला. ``अच्छा. रात हो गई है. मैं चलूूँगा।`` एवढंच तो बोलू शकतो आडि जािला वळतो.  

िुगानुिुगांच्या प्रतीके्षनंतरची पडहली भेट संपते!  

पटकथा-लेखकाला असलेलं त्या काळाचं, त्या काळातल्या व्यस्तक्तरेखांचं नेमकं भान िा हळुवार प्रसंगात जािवतं. पारो न 

बोलता बरंच काही बोलून गेलीि. देवदास एवढ्ाश्या संवादातून बरंच काही बोलून गेलाि. इथे अडधकचे संवाद िेते तर ही 

नजाकत, हे हळुवारपि पार डवस्कटून गेलं असतं, काळाशी डवसंगत ठरलं असतं. पि डतथे असतात राडजंदरडसंह बेदी, 

त्यांचं संवादभान. डशवाि, ते डनरांजन पेटविं! आपि कामात गंुतलो आहोत असं दाखवण्याचा डतचा तो प्रित्न. पि 

त्याचवेळी पारो आडि देवदासच्या पे्रमाबद्दल, आकांक्षांबद्दल, त्या भेटीतून डमळालेल्या तृप्तीबद्दल खूप काही सांगिारं ते 

डनरांजन आहे. पटकथेतल्या नजाकतीची अशी अनेक उदाहरिं `देवदास`मधे्य सापडतात. पटकथाकाराचं आडि 

डदग्दशशकाचं अदै्वत साधावं लागतं ते `देवदास`च्या स्तहजु्यअलािझेशनमधून प्रकषाशनं जािवतं.  

कमल बोस हे `देवदास`चे डसनेमाटोग्राफर. खुद्द डबमलदांच्या `टीम`मधले. स्वतः  डबमलदा मुळातले डसनेमाटोग्राफरच. 

डचत्रचौकटीवंर, प्रकाशिोजनेवर  त्यांच्या शैलीची छाप डनडवशवाद आहे. स्तिशे न वापरता ते काही वसू्त, काही हालचाली 

अतं्यत बोलक्या करून सोडतात. वर उले्लस्तखलेलं डनरांजन हे त्याचं एक संुदर उदाहरि.  

गावातल्या पािवठ्याचं एक खास महत्त्व आहे िा पटकथेत. िा पािवठ्यावरच लहानगी पारो कळशी घेऊन पािी भरािला 

िेते. कॅमेरा पाण्यावर जातो, कळशीच्या स्पशाशनं पाण्यात लहरीचंी वलिं उठतात. कॅमेरा त्यावर रेंगाळतो, पुन्हा कळशीवर 

िेतो, कळशीवरून पारोवर िेतो, तेहा काळ पुढे गेलेला असतो, पारो मोठी झाली आहे.  

िा पािवठ्यावरच पारोचं आडि देवदासचं भांडि होतं. देवदासला सवशस्व मानिारी, त्याचे सगळे हट्ट पुरविारी पारो 

प्रथमच त्याला टाकून बोलते. देवदासलाही हे अनपेडक्षत असतं.  

``इतना अहंकार?`` तो म्हितो. (िा संवादातला डदलीपकुमारचा स्वरडवलासही लक्षिीि आहे. `इतना` मधल्या `ना` वरचा 

त्याचा जोर त्याचं आििश दाखवून देतो.)  

``क्यो ंन हो? अहंकार तुम कर सकते हो। मैं नही?ं`` पारोच्या किखर व्यस्तक्तरेखेचं हे धारदार डचत्रि आहे.  

खरं तर देवदाससारख्या `लहान मुला`चा सांभाळ करािला, त्याला आवर घालािला पारोसारखी किखर स्त्रीच हवी होती. 

ती असती तर देवदासची शोकास्तिका कधी झाली नसती. िा पािवठ्यावरच, िाच प्रसंगात हा हट्टी `लहान मुलगा` पारोला 

कािमची एक भेट देतो ती कपाळावरच्या जखमेच्या रूपात. िा जखमेची खूिही अखेरीला अपेके्षप्रमािे आपली टेलीपडथक 

भूडमका बजावते. उत्तराधाशत देवदास िाच नदीकाठी ``डमतवा डमतवा`` अशी व्याकुळ साद घालतो तेहा नदीवर उतरिारी 

संध्याकाळ त्याचं एकाकीपि इतकं गडहरं करत जाते की पे्रक्षकालाही घेरल्याडशवाि ते राहात नाही.  

देवदासनं चंद्रमुखीचा डतरस्कार करण्यापासून ते ̀ `तुम दोनो ंमें डकतना फकश  है और डफर भी तुम डकतनी एक जैसी हो...उसे 

सभी प्यार करते हैं और तुमसे नफरत. लेडकन मैं तुमसे नफरत नही ंकरता चंद्रमुखी. कर ही नही ंसकता`` िा त्याला 

झालेल्या जाडिवेपिंतचा चंद्रमुखीचा वेदनामि प्रवास म्हिजे चंद्रमुखीच्या डनरपेक्ष समपशिाचं डचत्रि होि. आडि ते कळूनही 

देवदासचं पुन्हा, ``िह हो नही ंसकता चंद्रमुखी. दुडनिा उंगडलिाूँ उठाएगी और मैं बरदाश्त नही ंकर सकूूँ गा`` िाच 

डनष्कषाशवर िेिं म्हिजे देवदासच्या व्यस्तक्तडचत्रिाचा नैसडगशक प्रवाह होि. अहंकाराचे कोितेच अलंकार अंगावर नसलेली 

चंद्रमुखी िा `हट्टी मुला`चा सांभाळ करािला तिार आहे पि त्याचा हट््टच आत्मनाशाचा आहे आडि त्याबरोबर ``शािद तुम 

भी पावशती की तरह दुख झेलोगी`` आडि ``कुछ भी अच्छा नही ंलगता. अब तो िही अच्छा लगता है डक कुछ भी अच्छा न 

लगे`` हे त्याचे उद्गार म्हिजे देवदासच्या कथेचं सार ठरतं. तर डतकडे ``खुश रहने के डलए अपने आपको थोडा धोखा भी 

देना पडता है``- चुन्नीलालच्या िा एका वाक्यात त्याचं अंतबाशह्य व्यस्तक्तडचत्रि झालेलं आहे.   

आडि हृडषकेश मुखजींचं संकलन. डबमलदांच्या टीममधला हा महत्त्वाचा मोहरा. पुढच्याच वषी `मुसाडफर`पासून हृडषकेश 

मुखजीं िांचा डदग्दशशक म्हिून प्रवास सुरू होिार होता…! देवदासचा आगगाडीचा प्रदीघश प्रवास, त्या प्रवासात अचानक 
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झालेली चुन्नीलाल(मोतीलाल)ची पुनभेट, मी दारू सोडली आहे, असं देवदासनं सांडगतल्यावरही चुन्नीलालचं देवदासचा 

ग्लास भरिं आडि पुढच्याच शॉटमधे्य कोळशावर चालिाऱ्िा त्या गाडीच्या पेटलेल्या आगीच्या मुखात कोळशाचा घास 

ओतला जािं, ``डजंदा रहे तो डफर डमलेंगे`` म्हित मधल्या से्टशनवर घाईघाईनं चुन्नीलालनं घेतलेला डनरोप, देवदासचं 

कोसळिं आडि गडबडा लोळत राडहलेला ग्लास िा पूवशपीडठकेवर, पोचण्याचं डठकािच नसलेला देवदासचा अखेरचा 

प्रवास सुरू होतो तो नकळत पारोच्या डदशेनं. िानंतरचं इंटरकडटंग – वाढत्या वेगानं आगगाडीची दृशं्य, त्या वेगाचा 

काळजात कालवाकालव करिारा आवाज, डब्यात बळावत चाललेला देवदासचा आजार, त्याला झालेली रक्ताची उलटी, 

सासरी पारोचं अचानक कोसळिं, डतच्या कपाळावरच्या विातून रक्त वाहू लागिं, आगगाडीची किशककश श्श डशट्टी आडि 

आकाशात धूर ओकत डजवाच्या आकांतानं धाविारी आगगाडी, जेमतेम आपल्या बथशवर िेऊन बसलेला डशिलेला देवदास 

आडि मध्यरात्री कधी तरी वेग मंदावत जाऊन पांडुआ से्टशनवर थांबलेल्या गाडीच्या स्तखडकीवर डोकं टेकलेला देवदास, 

पॅ्लटफॉमशवरून माडिकपुरच्या सवाऱ्िांसाठी हाळी देत डफरिारा रेले्वचा कमशचारी, माडिकपूरचं नाव ऐकताच देवदासला 

पारोला डदलेल्या आपल्या वचनाची आठवि होिं आडि चालण्याचीही ताकद नसलेल्या देवदासनं डतथे उतरिं. भन्नाट 

वेगानंतर मंदावत थांबलेला वेगही बरंच काही सांगतो. िानंतर सुरू होतो तो रात्रीचा बैलगाडीतला प्रवास. अंधारात 

माडिकपूरच्या डदशेनं डनघालेली बैलगाडी, खाली लटकलेला कंदील, कंडदलाच्या डहंदकळिाऱ्िा प्रकाशातला देवदासचा 

आजारी चेहरा आडि ``और डकतनी देर है भाई गाडीवाले``..., त्याच्या चेहऱ्िावर सुपरइंपोझ होत िेिाऱ्िा बालपिीच्या 

आठविी, तरुिपिच्या आठविी, आईच्या, पारोच्या, ``डफर कब डमलना होगा`` म्हिून डवचारिाऱ्िा चंद्रमुखीच्या 

आठविी. ``िह रास्ता क्या कभी खत्म नही ंहोगा`` - देवदासची व्याकुळ डवचारिा, प्रवासाचा लांबत चाललेला काळ आडि 

देवदासजवळचे संपत चाललेले क्षि,  - अशाप्रकारे एक अमूतश झगडा मूतश होतो तो हृडषकेश मुखजींच्या 

संकलनकौशल्यातून. डहंदकळिारा कंदील जिू तग धरून राडहलेलं क्षीि प्राितत्व, पाश्वशभागीचे बासरीचे सूर डवरून कुिा 

वरातीचे सनईचे सूर आडि दुरून चाललेली वरात, डमटू डमटू पाहिारे देवदासचे डोळे. बैलगाडी माडिकपूरला 

जमीनदाराच्या वाड्यासमोर पोचते, तेहा गाडीवानाच्या हाकेला ओ न देिारा, ग्लानीत फक्त काही तरी पुटपुटिारा 

देवदास, अनाम अंतः पे्ररिेनं पारोला ऐकू आलेली देवदासची हाक, ``पारो`` ... पारो आडि देवदासची व्याकुळ असोशीच 

फक्त भरून राहते पे्रक्षकाच्या आजूबाजूला.     

डदलीपकुमार कोितीही भूडमका स्वीकारल्यानंतर डतच्याशी एकरूप होण्यासाठी वेळ घेत असे. शॉटच्या भरपूर ररहसशल्स 

करिं हे त्याच्या कामाचं आिखी एक वैडशष्ट्ट्य. `देवदास` हे आह्वानच होतं. पडहले आठ-दहा डदवस कठीि गेल्याचं आडि 

नंतर हळूहळू आपि भूडमकेशी जवळीक साधू लागल्याचं डदलीपकुमार िांनी म्हटलं आहे. ``बरेचदा अडभनेत्याला एखादी 

भूडमका करताना आपलं व्यस्तक्तमत्व उतरवून ठेवावं लागतं. पि इथे तसं करता िेिार नहतं. कोिताही अडभनेता 

भूडमकेपेक्षा मोठा नसतो. जगण्याच्या, आपल्या अनुभवाच्या आडि आकलनाच्या आधारे त्याला त्या भूडमकेचा अथश लावावा 

लागतो. त्या भूडमकेत आपले अनुभव डमसळून एकजीव करावे लागतात. देवदासच्या भूडमकेशी तादात्म्य पावण्यात मला 

डबमलदांची मदत झाली. त्यांनी तिारीचा मारा न करता आडि भडकपिा न करता मला व्यक्त होऊ डदलं. त्यात मला 

काटेकोरपिे डलडहल्या गेलेल्या पटकथेची आडि डतला साजेशा संवादांची मदत झाली. प्रभावी डचत्रपटाचा आधार असतो तो 

म्हिजे पटकथा. त्यांनी नवेंदु घोष आडि राडजंदरडसंह बेदी िा आपल्या लेखकांच्या बरोबरीनं मला त्या प्रडििेत सामील 

करून घेतलं. `देवदास`चे संवाद हे डहंदी डचत्रपटातल्या नािकासाठी सवाशत जबाबदारीनं डलडहले गेलेले संवेदनशील संवाद 

होत हे मला नमूद केलंच पाडहजे. खरं तर त्या अथशगभश संवादांतली संवेदनशीलता, उत्स्फूतशता झपाटून टाकिारी आहे. 

राडजंदरडसंह बेदी िांचे हे संवाद इतके साधे आहेत की ते अडभनेत्याला खोलवर स्पशश केल्याडशवाि राहात नाहीत. मला 

स्वतः ला उठवळ संवाद आवडत नाहीत, त्यामुळे `देवदास`साठी त्यांनी डलडहलेले हे नेमके आडि छोटे संवाद मला भावले. 

अनेकदा त्यात खोलवर अथश दडलेला असतो, पि ते इतके साधे आडि संवेदनशील आहेत की पे्रक्षकांच्या डपढ्ानडपढ्ांना 

मोठ्या पे्रमानं ते संवाद पुन्हा पुन्हा आळवण्यात आनंद लाभत आला आहे.`` - डदलीपकुमार िांनी म्हटलंि. 

जबाबदारीनं डलडहल्या गेलेल्या तकश शुद्ध संवादाचं एक बारीकसं पि धारदार उदाहरि आहे पडहल्याच भेटीत चंद्रमुखी 

देवदासवर डफदा का झाली िाचं कारि देिारं. चंद्रमुखीपुढे पैशाचं पाकीट फेकून देवदास डनघून जातो. चंद्रमुखी ते पाकीट 

देवदासला परत करण्याची डवनंती चुन्नीलालपाशी करते, तेहा तो म्हितो, ``त्यानं स्वतः च्या मजीनं डदले आहेत ते पैसे. ते 

परत कशाला करािचे?`` त्यावर ती म्हिते, ``अपनी मजी से नही.ं हम पैसे लेते हैं न. इसीडलए नाराज होकर देके गए हैं.`` 

त्याच्या िा `नाराज होण्या`तच त्याचं वेगळेपि डदसलं डतला आडि ती डफदा झाली.  
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पारोबरोबरच्या प्रते्यक दृश्यातले दोघांचे संवाद पररस्तस्थती सावरू पाहतात आडि दोघांच्याही स्वभावापािी अशी काही 

वळिं घेत जातात की पररस्तस्थती आिखी कोसळते. न थांबता आत्मनाशाच्या गतेकडे जािारा प्रवास सुरू राहतो.  

1955 सालच्या िा `देवदास`नं भारतातील तरुिांच्या डकमान तीन डपढ्ांच्या मानडसकतेची व्याख्याच मांडली.  

`देवदास`नं डहंदी भाषेला (आडि कदाडचत मराठी, बंगालीसडहत इतरही भारतीि भाषांना) नवा वाक्प्रचार डमळवून डदला. 

पे्रमभंग झालेल्या डनराश तरुिाला उदे्दशून आजही म्हटलं जातं, ̀ `वह तो देवदास बना बैठा है।`` उदासवािेपिानं बसलेल्या 

व्यक्तीला सहज कुिी तरी म्हितंच, ``िह क्या देवदास की सूरत बना ली है``, वगैरे...   

... डदलीपकुमारनं डदला अस्तिमेट देवदास!  

डदलीपकुमारनं डदलेला देवदास हा त्याचा आडि भारतीि पे्रक्षकांचाही अखेरचा टर ॅडजक रोमूँडटक नािक होि. देवदासनं 

टर ॅडजक रोमूँडटडसझमचं जे डशखर सर केलं डतथपिंत नंतर कोित्याच टर ॅडजक रोमूँडटक नािकाला पोचता आलं नाही. 

डशखरापिंत पोचिारे जे िशस्वी प्रित्न होते ते देवदासच्या पावलांनी आखलेल्या मागाशवरूनच झालेले. `उडन 

खटोला`देखील िाच वषी प्रदडशशत झाला असला तरी ना त्यानं `देवदास`ची उंची गाठली होती, ना त्यातल्या परदेसी म्हिून 

संबोधल्या गेलेल्या नािकानं.  

इथून पुढे डदलीपकुमारच्या भूडमकांनी वेगळं वळि घेतलेलं डदसतं. त्याचं सूतोवाच अथाशतच `आन` आडि `आझाद`मधून 

झालं होतं. िापुढचा डदलीपकुमारचा नािक हा कुढत बसिारा नािक नाही. तो झंुजार आहे, तो कृडतशील आहे आडि 

त्याला जे हवं आहे ते तो डमळवतो.  

स्वातंत्र्योत्तर पडहल्या दशकाच्या – 50च्या दशकाच्या - उत्तराधाशत देशातलं वातावरि बदलू लागलं होतं. ते मोकळं होत 

चाललं. आडथशक-औद्योडगक-सामाडजक-सांसृ्कडतक के्षत्रात डवकासाचे ताजे वारे वाहू लागले. नवस्वतंत्र देशातले तरुि नव्या 

समाजाचं स्वप्न साकार करािला उतु्सक होत चालले. त्याचे पडसाद डहंदी डचत्रपटात पडू लागले होते. पुरोगामी लेखक 

चळवळीनं साडहत्य आडि डसनेमाच्या के्षत्रात एक नवा अध्याि डलहािला सुरुवात केली होती. आडि नव्या डवचारांनी 

भारलेल्या नव्या डपढीला आता आपला नािक `अचीहर` असािला हवा होता. आपल्या क्षमतेवर डवश्वास असलेला, गररबी-

श्रीमंतीतला, जाती-जमातीतला भेदभाव संपवू पहिारा, स्त्रीला `साथी` समजिारा नािक िा नव्या डपढीचा प्रडतडनधी म्हिून 

रुपेरी पडद्यावर अवतरला. `पैगाम`मधला रतन, `निा दौर`मधला शंकर हे असे `अचीहर` आहेत. कारि पे्रक्षकाला िाच 

नािकात आपलं आशादािी भडवष्य पहािचं होतं.   

`देवदास`ची डनडमशती होत होती त्याच सुमारास डनमाशते-डदग्दशशक गुरुदत्त िांनी `प्यासा`मधल्या कवी डवजिच्या भूडमकेसाठी 

डदलीपकुमारशी संपकश  साधला होता. देवदासशी असलेलं साम्य लक्षात घेत डदलीपकुमारनं `प्यासा`ची भूडमका नाकारली 

आडि नाइलाज म्हिून स्वतः  गुरुदत्त िांनी ती साकारली. त्यांच्या स्वतः च्या अपेके्षबाहेर ती िशस्वी ठरली, `प्यासा`नं अमाप 

व्यावसाडिक िश डमळवलं. डदलीपकुमारनंही गुरुदत्तनं साकारलेल्या डवजिची तारीफ केली. `डदलीपकुमारनं प्यासाची 

भूडमका नाकारली` हे डवधान अनेकदा नकारात्मक सुरात उच्चारलं जातं.  

स्वतः  डदलीपकुमार एका मुलाखतीत िाबद्दल सडवस्तर बोलले आहेत, ``मी त्यांना (गुरुदत्तला) म्हटलं की शरचं्चद्र चॅटजींनी 

डलडहलेल्या कथेतला देवदास शहरात जाऊन उनाड (आवारा) बनला, दारू डपऊ लागला हे मला माहीत आहे. िाचं काि 

झालं? हासुद्धा दारू प्यािला लागला? आडि दारू प्यािला लागला तर तो का? कम से कम इतना तो डीटेल आप मुझे दें गे 

न? कोई ब्लाइंड के्विन्स और पोडझशन्स के डलए हम बैठे नही ंहैं। आप बताइए। (कमीत कमी इतके तपशील तरी तुम्ही 

मला पुरवाल नं? कोिते तरी अधांतरी प्रश्न आडि प्रसंग घेऊन बसू शकत नाही मी. तुम्ही मला सांगा.) मग त्यांनी सांडगतलं 

की बुवा िा िा कारिासाठी तो डपतो. म्हिजे दोघांचा पािा एकच आहे. देवदास पारोवर डफदा आहे. िांची जी व्यस्तक्तरेखा 

होती तीसुद्धा अशीच पुरती डफदा झालेली. पि देवदासमधे्य आडि त्याच्यात एक फरक होता. लक्षात िेईल असा फरक. 

त्याला कारिाडशवाि झटका िािचा. मी त्यांना तसं म्हटलं तर ते म्हिाले, ही माझी व्यस्तक्तगत प्रडतडििा आहे. आता लेखक, 

डदग्दशशक जेहा कथा ऐकवत असतो तेहा तो फार संवेदनशील मामला असतो. त्याची प्रते्यक गोष्ट आपल्याला समजली 

पाडहजे. तो का सांगतोि, काि सांगतोि...  
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``मी त्यांना म्हटलं तुमची ही व्यस्तक्तरेखा शरचं्चद्रांच्या देवदासशी बरीच डमळती जुळती आहे. म्हिजे नवं काम करण्यातली 

मजा गेलीच नं! एकाच प्रकारच्या भूडमका करत राहण्यात काि हशील आहे? ``  

`निा दौर`चा डवषि घेऊन आलेल्या बी. आर. चोप्रांजवळही डदलीपकुमारनं िाडवषिी उले्लख केला आहे. तो म्हिाला होता, 

``गुरुदत्त िांनी `प्यासा`ची कल्पना मांडली तेहा मी `देवदास`मधे्य गंुतलो होतो. `प्यासा`मधली भूडमका माझ्यासारख्या 

गंभीर अडभनेत्याला मोहात पाडिारीच होती, पि ̀ देवदास`शी त्याचं बरंच साम्य होतं. मी काहीच डवचार न करता ̀प्यासा`ची 

भूडमका स्वीकारली असती तर `प्यासा` `देवदास`च्या आसपासच प्रदडशशत झाला असता आडि एका भूडमकेनं दुसऱ्िा 

भूडमकेला झाकोळून टाकलं असतं. व्यवासािाच्या दृष्टीनं ती माझी मोठी चूक ठरली असती.``  

डदलीपकुमारच्या पडहल्या कथनांतून हेही लक्षात िेतं की पटकथेसंबंधातल्या गुरुदत्तच्या दृडष्टकोिात आडि 

डदलीपकुमारच्या दृडष्टकोिात डकती अंतर होतं. डदलीपकुमार पटकथेच्या स्पष्टतेडवषिी, ताडकश कतेडवषिी कािम आग्रही 

राहिारा मािूस, तर गुरुदत्त कािम संडदग्धतेच्या प्रदेशात हरवल्यासारखा भटकत राहिारा आत्मा. त्यातून गुरुदत्तची 

धरसोडीची वृत्ती जगजाहीर होती. अनेक डचत्रपट त्यानं सुरू केले आडि अधेच सोडूनही डदले. दोघे प्रडतभावंत खरेच, पि 

दोघांना बराच काळ एकमेकांशी जुळवून घेिं जमलं असतं की नाही हा मोठाच प्रश्न आहे. त्यात ̀प्यासा`ची पावलं अडखळत 

राडहली असती आडि त्याचं भडवतव्य डगमगत राडहलं असतं...!    

डशवाि एकापाठोपाठ एकाच प्रकारच्या भूडमका करण्यात हशील नहताच!  

`देवदास`नंतर डबमल रॉि आडि डदलीपकुमार िा िशस्वी डदग्दशशक-अडभनेता जोडीनंही कटाक्षानं वेगवेगळ्या बाजाचे 

डचत्रपट केले. `िहुदी` आडि `मधुमती`च्या रूपात. `िहुदी` हा कॉस्टू्यम डर ामा होता आडि डबमलदांच्या प्रकृतीची ही कथा 

नहती. डतला फारसं िश डमळालं नाही.  

पुनजशन्म िा कल्पनेवरच्या `मधुमती`नं मात्र पे्रक्षकांना आडि डचत्रपट व्यावसाडिकांनाही पछाडलं ते आजतागाित. सत्यडजत 

राि िांच्या एकलव्यांपैकी एक, दादासाहेब फाळके पुरस्कार डवजेते आडि समांतर डसनेमाच्या चळवळीतले एक डबनीचे 

डशलेदार मल्याळम् डदग्दशशक अदूर गोपालकृष्णन् िांना उतृ्कष्ट पटकथेचं उदाहरि द्यािला सांडगतलं असताना ते उद्गारले,  

``मधुमती!``  

 

--000-- 

`दास्तान-ए-ददलीपकुमार` िा रेखा देशपाांडे डलस्तखत आडि राजहांस प्रकाशन, पुणे ने नुकत्याच प्रडसद्ध केलेल्या 

पुस्तकातील एक प्रकरि. (A chapter from Dastan-E-Dilikumar, a just released book by Rekha Deshpande, 

published by Rajhans Prakashan, Pune.) 
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