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णनवेदन 
 

 महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाशजक, िकै्षशिक, सासं्कृशतक, आर्थथक व वैचाशरक जडिघडिीत ज्या 
शदवरं्त महनीय व्यक्तींचा महत्त्वपूिग सहभार् आहे अिा व्यक्तींची साधारितः िभंर ते सव्वाि ेपानाचंी स बोध मराठी 
भाषेत चशरत्र शलहून ती ‘महाराष्ट्राचे शिल्पकार’ या योजनेअंतर्गत प स्तकरुपाने प्रकाशित करण्याची मंडळाने 
योजना आखली असून या चशरत्रगं्रथमालेतील ‘भारतीय शचत्रपटसृष्टीचे जनक : दादासाहेब फाळके’ हा दहावा 
चशरत्रगं्रथ आहे.  
 
 केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर भारताच्या सासं्कृशतक जीवनात दादासाहेब फाळके यानंा अव्वल दजाचे 
स्थान आहे. दादासाहेब फाळके याचंा ‘राजा हशरश्चदं्र’ हा पशहला भारतीय शचत्रपट ३ मे १९१३ रोजी प्रदर्थित झाला. 
१९१४ साली दादासाहेब शवजेवर चालिारी उपकरिे खरेदी करण्यासाठी लंडनला रे्ले असता हेपवथग यानंी 
दादासाहेबानंा ‘इंग्लंडमध्ये भारतीय शचत्रपट शनमाि कराव,े कलावतं, तंत्रज्ञ भारतातून आिाव,े त्या सवांचा प्रवास, 
शनवास खचग, माशसक वतेन, शिवाय फाळके यानंा दरमहा ३०० पौंड पर्ार व नफ्यात २० टके्क शहस्सा’ अिी योजना 
त्याचं्याप ढे माडंली. परंत  ‘लोकरंजनाबरोबर लोकशिक्षि व्हाव,ं भारतीय संस्कृती स्वकीयापं्रमािे परकीयानंाही 
ज्ञात व्हावी, हाच माझा ध्यास आशि हव्यास आहे. मी ही योजना स्वीकारली तर मी माझ्या ध्येयापासून, 
तत्त्वशनष्ठेपासून ढळेन म्हिनू मी ही योजना स्वीकारू िकत नाही, याबद्दल क्षमा असावी’ असे खऱ्या राष्ट्रभक्ताला 
िोभिारे उद र्ार दादासाहेबानंी त्यावळेी काढले.  
 
 अिा या भारतीय शचत्रपटसषृ्टीच्या जनकाचे अखेरचे शदवस मात्र अशतिय वाईट रे्ले. भारतीय संस्कृतीचे 
खरेख रे दिगन घडेल असा शवषय घेऊन शचत्रपट शनमाि करण्याचा शवचार दादासाहेबाचं्या मनात आला. द सऱ्या 
महाय द्धाचा तो काळ होता. शफल्मचा त टवडा होता. शचत्रपट शनर्थमतीसाठी सरकारी परवाना लार्त असे. 
दादासाहेबानंी तसा अजग २६ जानेवारी, १९४४ रोजी परवान्यासाठी शदल्लीत सरकारी कायालयाकडे पाठवनू शदला. 
परंत  १४ फेब्र वारी रोजी दादासाहेबानंा ‘त म्हाला परवाना देता येिार नाही’ असे नकारात्मक पत्र आले. ‘हेच फळ 
काय मम तपाला’ असे म्हिण्याची पाळी दादासाहेबावंर आली. या आघातानं दादासाहेब खचले.  
 
 ‘दादासाहेब फाळके हे भारतीय शचत्रपटसृष्टीचे जनक आहेत. भारतीय शचत्रपटसषृ्टीचा क त बशमनार हा 
शदमाखात उभा आहे. त्याची जडिघडि एका मराठी कलावतंाने चाळीिी उलटल्यानंतर जवळ आर्थथक बळ 
अशजबात नसताना किी केली तो सारा इशतहास रंजक, उद बोधक आहे.’ या चशरत्र गं्रथात हा इशतहास आहे त्याच 
पद्धतीने बापू वाटव ेयानंी साशंर्तला आहे.  
 
 आपल्या उभ्या हयातीत श्रयेाचे वाटेकरू होण्याचे भाग्य दादासाहेबानंा लाभले नाही हे खरे; पि त्याचं्या 
शनधनानंतर आता नाशिकला त्याचें भव्य स्मारक उभे राशहले आहे. तरीही त्याचं्या हयातीत त्याचंी झालेली उपेक्षा 
मनात सलत राहते.  
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 बापू वाटव े यानंी भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या या जनकाचे चशरत्र अशतिय साध्या, सोप्या भाषेत; पि 
प्रत्ययकारी पद्धतीने शलशहले आहे आशि म्हिनूच ते वाचनीय व उद बोधक झालेले आहे.  
 

                                                                                                                    रा. रूं. बोराडे 
                                                                                                                        अध्यक्ष 

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ 
 
म ंबई 
शदनाकं : ८ नोव्हेंबर. २००२. 
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भारतीय णित्रपटसृष्टीिे जनक : दादासाहेब फाळके   
 

 भारतात आज दररोज १। कोट पे्रक्षक शचत्रपट बघतात, ८७० हून अशधक वरे्वरे्ळ्या भारतीय भाषेत 
शसनेशनयतकाशलकं प्रशसद्ध होतात, ५८ देिात शचत्रपट शनघतात, १०८ देिात भारतीय शचत्रपट दाखशवले जातात, 
रे्ली ३० वषग भारताचा शचत्रपट शनर्थमतीत संख्येनं पशहला क्रमाकं आहे. हजारो लोक या व्यवसायावर पोट भरतात. 
भारतीय शचत्रपटसृष्टीचा क त बशमनार आज शदमाखात उभा आहे त्याची जडिघडि एका मराठी कलावतंानं चाळीिी 
उलटल्यावर जवळ आर्थथक बळ अशजबात नसताना किी केली तो सारा इशतहास रंजक वउद बोधक आहे. 
 
 वास्तशवक शचत्रपटाची कला आपि परशकयाकंडून घेतली. शचत्रपटसृष्टी अस्स्तत्वात किी आली तेही 
वाचनीय आहे. प रातन काळी भारतात छायानृत्याचे प्रयोर् करीत असत. शदव्याच्या प्रकािाच्या साहाय्यानं, 
मध्यभार्ी लावलेल्या पडद्यावर पात्राचंी हालचाल छाया स्वरूपात शदसे. चीन, जपानमध्येही छाया नृत्याचा प्रयोर् 
अस्स्तत्वात होता. परंत  आपल्याकडील छायानृत्याच्या कथानकाला संवाद व सरं्ीताची जोड होती. हा प्रकार 
चलत शचत्रपटासारखा वाटे. ज्ञानेश्वरानंी ज्ञानेश्वरीत एके शठकािी ‘रुपमाया’ हा साथग िब्द वापरला आहे. त्याची 
उपमा या छायानृत्याला देता येईल.  
 
 वास्तशवक स्स्थर शचत्र हालती-चालती शदसतील असा प्राथशमक अवस्थेतला पशहला प्रयोर् १६४० सालीच 
रोम मधील एका संिोधकानं केला होता, पि या प्रयोर्ाला खरा वरे् आला शवसाव्या ितकाच्या उत्तराधात. 
अमेशरका, फ्रान्स, शब्रटन, जमगनी इथल्या संिोधकाचें त्या दृष्टीनं प्रयत्न स रू झाले होते.  
 
 १८७२ साली कॅशलफोर्थनयाचा र्व्हनगर लेलँड रान्सफोडग व त्याचे काही शमत्र याचं्यात एक वाद उत्पन्न 
झाला. घोडा जेव्हा ंभरधाव पळतो तेव्हात्याचे चारही पाय क्षशिक वर उचलले जातात. ही वादाची वावटळ माईशब्रज 
या शचत्रकाराच्या कानी रे्ली. त्यानं तथ्य जािनू घेण्यासाठी शवचारपूवगक २४ छायाशचत्राचें कॅमेरे लावनू धाविाऱ्या 
घोड्याच्या मार्ावर आडव े धारे् बाधंले. त्याचं एक टोक िटरला जोडलं त्याम ळं घोड्याच्या पायानं धारे् त टून 
छायाशचतं्र शटपली रे्ली. त्या २४ छायाशचत्राचंी माईशब्रजनं एक माशलका बनवनू जात्यासारख्या तयार केलल्या 
लाकडी यंत्राच्या साहाय्याच ंहँडल शफरवनू सरकिारी शचत्रमाशलका शछद्रातून पाहताच घोडा र्लॅपमध्ये धावताना 
त्याचे चारही पाय जशमनीपासून क्षशिक, अंतराळी उचलले जातात हे शसद्ध झालं. शिवाय घोड्याचं िपूेट हालताना 
शदसलं, ही चलत शचत्रपटाची प्रपडरचना! 
 
 पि या पद्धतीनं एखाद्या दृशयाचंी चलत शचत्रमाशलका तयार करावयाची झाली तर िकेडो कॅमेरे व हजारो 
छायाशचतं्र घ्यावी लार्ली असती हे लक्षात घेऊन अमेशरकेतील जॉजग ईस्टमनने सध्या अस्स्तत्वात असलेली 
शसनेशफल्म १८८९ साली तयार केली. त्याच वषी शब्रशटि संिोधक शवल्यम शफ्रज ग्रीननं या शफल्मचं शचत्रि करता 
येईल असा कॅमेरा तयार केला. हा महत्त्वाचा टप्पा होता. एशडसननं तर कायनोटोग्राफ व कायनोटोस्कोप ही दोन 
स्वतंत्र यंत्र तयार केली. एकानं शचत्रि करता येऊ लार्लं व द सऱ्यानं हँडल शफरवनू शफल्मवरील हालचाल बघता 
येऊ लार्ली. मात्र या यंत्राच्या शछद्रातून एकावळेी एकालाच हे बघता येत होतं. अिी यंत्र द कानात बसशवलेली 
असत. शचत्राची हालचाल बघून बघिारा थक्क होऊन जात असे. हँडलनं शफरशवल्याम ळं शचत्राचंी र्ती कमी जास्त 
व्हायची पि शचत्र हालतय हेच कौत क होतं.  
 
 त्याचवषी म्हिजे १८८९ साली रेल्वते नोकरीला असलेले कल्यािचे श्री. महादेव र्ोपाळ पटवधगन यानंी 
म ंबईचे एक हरह न्नरी इंशजशनअर मदनराव शपतळे यानंी हौस म्हिून श्रीकृष्ट्ि चशरत्रातील काही भार् स्लाईड्सवर 
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शचतारला होता. त्या स्लाईडस् ते मशॅजक लँटनगच्या साहाय्यानं दाखवीत. ते बघताना चलत शचत्रपट (म व्ही) 
बशघतल्याचा भास होत असे. हा एक लाभदायक व्यवसाय होऊ िकेल असं श्री. पटवधगन यानंा जािवलं. त्या दृष्टीनं 
ते तयारीला लार्ले. 
 
 त्याचंा प त्र शवनायक यानं जे. जे. स्कूल ऑफ आटगस् चा शिक्षिक्रम प रा केला होता. काचेवर स रेख, स बक 
शचतं्र काढण्यात शवनायक तरबेज झाला व मशॅजक लँटनगच्या साहाय्यानं चलत शचत्राचा आभास शनमाि करण्याची 
कला त्यानं आत्मसात केली. त्याचा धाकटा भाऊ रामचंद्र यालाही याकला साध्य झाल्या. पटवधगन बधंूंनी तीन 
मशॅजक लँटनगच्या साहाय्यानं स्लाईडस्वर स्वतः रंर्शवलेल्या शचत्राचं्या पौराशिक कथानकावरील कायगक्रम 
दाखवायला स रुवात केली. शचतारलेली ही शचतं्र अत्यंत रेखीव, आकषगक व प्रमािबद्ध होती. सकग स वरीलही एक 
अिा शचत्राचंा ते कायगक्रम करीत.  
 
 स्लाईडस् कौिल्यानं हव्या तिा मार्ंप ढं करून आपल्या खेळाला त्यानी अमरकोिातून योग्य िब्द काढून 
‘िाबंशरक खरोशलका’ असं नामाशभदान केलं होतं. स मारे तीन तीन तासाचंा एकेक खेळ असे. त्याला संवाद, संर्ीत, 
र्ािी शनवदेन याचंीही जोड शदली होती. त्याम ळं कायगक्रम अशतिय रंर्तदार होत असत. ‘िाबंशरक खरोशलका’चे हे 
कायगक्रम १९२० सालपयंत म्हिजे भारतात शचत्रपट शनर्थमती स रू झाल्यावरही सात-आठ वषग चालू होते. याचा अथग 
त्याचंी लोकशप्रयता तीस वषग शटकून होती. जर्ात हा कायगक्रम अजोड आहे. त्यात वापरत असलेल्या स्लाईडस् च्या 
सहा पेट्या पटवधगन क ट ंशबयानंी प ण्यातल्या राष्ट्रीय शचत्रपट संग्रहालयाला भेट म्हिून शदल्या आहेत. त्याचें काही 
प्रयोर् संग्रहालयानं केले आहेत. त्या घेऊन येण्यात माझा प ढाकार होता.  
 
 १८९५ साली एशडसननं बनशवलेल्या स्व्हटास्कोपम ळं टारं्लेल्या पडद्यावर एकाचवळेी बऱ्याच पे्रक्षकानंा 
चलत शचत्रपट बघता येऊ लार्ला. अथात हा चलत शचत्रपट काही सेकंदाचा असे. हा चलत शचत्रपटाचा प ढचा 
महत्त्वाचा टप्पा! फ्रान्सचे सिंोधक ल्य शमए बंधूनीही शचत्रीकरि व शचत्रप्रके्षपिही करता येईल अिी यंत्र बनशवण्यात 
यि शमळशवलं होतं. त्यानंी ‘लंच अवर ॲट ल्य शमए फॅक्टरी’ हा २० सेकंदाचा लघ पट तयार करून काही मंडळींना 
खासर्ीत दाखशवला. त्याची उत्साहवधगक प्रशतशक्रया पाहून ल्य शमए बधूंनी ५० फ टाचंा ‘चाजग ऑफ शद डॅ्रर्न’ लघ पट 
तयार करून २५ शडसेंबर १८९५ रोजी पॅशरसच्या ‘ग्रँड कॅफेत’ शतकीट लावनू जाहीरशरत्या दाखशवला. हे जर्ातलं 
पशहलं शचत्रपट प्रदिगन. प्रारंभी ३५ पे्रक्षक उपस्स्थत होते. ती संख्या वाढत वाढत दोन हजारापयंत रे्ली. हा 
प्रशतसाद बघून ल्यूशमए बधूंनी असेच छोटे छोटे लघ पट तयार करून आपले प्रशतशनधी काही देिात पाठवनू त्याचं ं
प्रदिगन केलं.  
 
 त्याचंा एक प्रशतशनधी भारतात आला होता. त्यानं ७ ज लै १८९६ रोजी म ंबईत काळा घोडा जवळ आता 
एस्प्लनेड मनॅ्िन आहे. त्यावळेी शतथं वटॅसन हॉटेल होतं; या हॉटेलात त्यानं पशहला खेळ केला. टाइम्स ऑफ 
इंडीयात त्याची जाशहरात करण्यात आली होती. या ितकातील अजब िोध, जर्ातील मोठं आश्चयग, लाईफ 
साईजमधील शजवतं आकृतींच्या हालचाली पाहा. शतकीट १ रुपया ठेवण्यात आलं होतं. िभंर वषापूवी हे शतकीट 
महार्डं होतं पि शचत्राचंी हालचाल हे नाशवन्य असल्यानं कमालीचं क त हल होतं. म्हिून पशहले शदविी दोनि े
पे्रक्षक आले होते.  
 
 त्या शदविी एक र्म्मत झाली. शचत्राचंी हालचाल बघण्याची डोळ्यानंाकधी सवय नसल्यानं रेल्व े इंशजन 
पडद्यावर जवळजवळ येत आहे हे बघताच ते अंर्ावर येईल असं वाटून काही पे्रक्षक घाबरून शथएटर सोडून पळाले 
तर काही ख चीच्या मार् ंलपले. बाहेर पळालेल्या पे्रक्षकानंी इशंजन शनघून रे्ल्याची खात्री करून घेऊन मर् ते परत 
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आत आले. वटॅसन हॉटेलात एक आठवडाभर चलत शचत्रपटाचे खेळ चालू होते. त्यानंतर आत्ताचं म ंबईतील 
एक्सेलशिअर, त्यावळेचं नॉव्हेल्टी, या िडेवजा शथएटरात १४ ज लै ते १५ ऑर्स्ट ऐन पावसाळ्याला ८ आण्यापासून 
ते २ रुपये शतकीट ठेऊनही हाऊसफ ल र्दीत खेळ चालले इतकं पे्रक्षकानंा या छोट्या चलत शचत्रानंी आकर्थषत केलं 
होतं.  
 
 या चलत  शचत्रपटाचं स्वरूप तरी काय होतं? यातील प्रत्येक शचत्रपट शमशनट-दीड शमशनटाचंा असे. एकूि 
१२ चलत  शचत्रपट दाखशवले जात.  मूल बारे्त खेळतंय, ते आई वशडलाबंरोबर न्याहरी घेतंय, घोडा धावतोय, मजूर 
प्रभत बाधंत आहेत, मजूर फॅक्टरीतून बाहेर पडत आहेत, नावाडी नाव वल्हशवतो आहे, रेल्वरे्ाडी स्टेिनात येत 
आहे, सम द्राच्या लाटा उसळतात, वाऱ्यानं पालापाचोळा उडतोय, बारे्त पािी घालिाऱ्या माळ्याची एक म लर्ा 
छेड काढतो, माळी त्याला धरायला धावतो. अिा प्रकारचे हे चलत शचत्रपट असत. यात क िीही कलाकार, कथा, 
सेट वर्रेै नव्हतं. सारं शचत्रि जारे्वरच केलेलं असे,चलत शचत्रपटाचंा हा सवग कायगक्रम पंधरा-वीस शमशनटात सपंत 
असे. पि शचत्राचंी हालचाल बघून पे्रक्षक मंत्रम ग्ध होऊन जात.  
 
 ल्यूशमए बंधंूच्या प्रशतशनधीनं वटॅसन हॉटेलात दाखशवलेले चलत शचत्रपट म ंबईचे हशरश्चदं्र भाटवडेकर तथा 
सावदेादानंी पाशहले होते. ते पाहून सावदेादा इतके प्रभाशवत झाले होते की आपिही असा चलत शचत्रपट काढावा 
असं त्याना वाटू लार्लं. त्यानंी ल्यशूमए बंधंूच्या यंत्रसामग्रीची एजन्सी घेतली होती. यंत्रसामग्री किी वापरायची 
याचं प्रात्यशक्षक त्यानंा शर्ऱ्हाईकाला समजावनू सारं्ाव ंलारे्. त्याम ळं त्यानंा थोडीफार याशंत्रक माशहती झालीच 
होती. भाटवडेकराचंं फोटोग्राफी साशहत्य शवक्रीचं म ंबईत केनेडी शब्रजजवळ द कान होतं.  
 
 चलत  शचत्रपट काढावयाचा शवचार पक्का झाल्यावर सावदेादानंी लंडनहून शसने कॅमेरा मार्शवला. कॅमरे 
आल्यावर सावदेादानंी आवशयक ती ताशंत्रक माशहती करून घेतली व म ंबईच्या हँप्रर्र् र्ाडगनमध्ये प ंडशलकदादा व 
कृष्ट्िा न्हावी या दोन पहेलवानाचं्या क स्तीचं त्यानंी शचत्रि केलं. परदेिातून त्यावर प्रशक्रया (प्रोसेप्रसर्) करून 
आिण्यात आली व म ंबईत पॅरी शथएटरमध्ये हा लघ पट १८९९ च्या अखेरीस म्हिजे िभंर वषांपूवी ३ रुपये शतकीट 
लावनू प्रदर्थित केला. हा लघ पट भारतात तयार झाला असल्यानं इतकं भारी शतकीट असून र्दी झाली होती. 
सावदेादा हे भारतीय चलत शचत्रपटसृष्टीचे आद्य प्रवतगक ठरले. प ढं सावदेादानंी माकडाचें खेळ, डोंबाऱ्याचे खेळ 
असे छोटेखानी लघ पटही तयार केले होते. १९०१ साली रगँ्लर र. प . पराजंपे रगँ्लरची पदवी संपादन करून 
परदेिातून स्वदेिी आले तेव्हा त्याचं्या आर्मनाचा व त्यानंतर झालेल्या त्याचं्या सत्काराचा माशहतीपट 
सावदेादानीच तयार केले होता. भारतात शनमाि झालेला हा पशहला माशहतीपट! सावदेादाचंा हा प्रयोर् बघून 
कलकत्याच्या शहरालाल सेन व ज्योतीि सरकार यानंी चलत शचत्रपट तयार करण्याचे प्रयत्न स रू केले. शहरालाल 
सेन याचं्या या प्रयत्नाची सशवस्तर माशहती कलकत्त्याच्या १९३९ सालच्या ‘दीपाली’ या शनयतकाशलकात प्रशसद्ध 
झाली आहे. सेन यानंी १८९६ सालीच एक प्रोजेक्टर खरेदी केला होता. १९०० साली पॅथे या शवदेिी कंपनीचा एक 
छायालेखक भारतात आला होता. त्याचं्याकडून सेननी छायालेखनाचे धडे घेतले. अल्पावधीत त्यानंी स्वतःच एक 
कॅमेरा तयार केला व १९०३ साली ‘अशलबाबा’ या लोकशप्रय नाटकातील नरेंद्रनाथ बॅनजी व क स मक मारी याचं्या 
नृत्याचा भार् शचशत्रत केला. त्यावषीच सावदेादानंी एडवडग बादिहाचा शदल्ली दरबार शचशत्रत केला होता. असे छोटे 
छोटे लघ पट भारतात तयार होऊ लारे्ल होते.  
 
 वर सावदेादाचंा उल्लखे येऊन रे्लाच आहे त्याचं्या मनात श्रीकृष्ट्िावर शचत्रपट काढायचं होतं. त्यानंी 
तयारीही चालशवली होती. त्याचें बंधू हे सावदेादाचें सहकारी होते. त्याचं्या अचानक मृत्यूनं सावदेादानंा त्यात रस 
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वाटेना म्हिून त्यानंी शचत्रपट काढण्याचा शवचार बदलला आशि आपला कॅमेरा त्याचें तंत्रज्ञ स्नेही ए. पी. करंदीकर 
आशि व्ही. पी. शदवकेर यानंा शवकून टाकला.  
 
 एस. एन्. पाटिकर हे एक त्याचें तंत्रज्ञ स्नेही त्याचें भार्ीदार होऊन या शतघानंी शमळून ‘साशवत्री’ हा 
पौराशिक शचत्रपट काढायचं ठरशवलं. ही घटना १९१२ सालातील. हा शचत्रपट पूिगही झाला. शविषे म्हिजे 
तेव्हानाटक-शसनेमात काम करायला शिया शमळत नसत तरी यानंा नमगदा माडें नावाची अहमदाबादची एक 
स स्वरूप तरुिी साशवत्रीच्या भशूमकेसाठी शमळाली होती. या मूकपटात बऱ्याच ताशंत्रक च का राशहल्या होत्या शिवाय 
प्रशक्रयेत (प्रोसेप्रसर्) मध्येही घोटाळा झाल्यानं ‘साशवत्री’ प्रदर्थित होऊच िकला नाही. कलकत्त्यालाही 
‘शबल्वमंर्ल’ हा शचत्रपट काढण्याचा प्रयत्न झाला होता पि भाडंवलापायी हा शचत्रपट अपूिग राशहला होता.  
 
 १९१२ सालातीलच घटना आहे. शर्रर्ावात श्रीपाद सरं्ीत नाटक मंडळी ही हौिीनाट्यसंस्था होती. 
म ंबईच्या शग्रव्हज कॉटन कंपनीत नोकरीला असलेल्या मालविचे रामचदं्र र्ोपाळ तथा दादासाहेब तोरिे याचंा या 
नाट्यससं्थेिी पशरचय होता. एखाद्या नाट्यप्रयोर्ाचं शचत्रीकरि करून पाहाव ंअसं त्यानंा वाटू लार्लं. ही हकीर्त 
आहे. १९०६-०७ सालची. तंत्रज्ञान याशंत्रकताशंत्रक अडचिी याम ळं मधे तीन वषग तिीच रे्ली. प ढं सवग सोयी 
उपलब्ध झाल्यावर या नाट्यसंस्थेचं ‘प डंशलक’ हे नाटक शचशत्रत करायचं ठरलं. १९०९ साली म्हिजे ३ वषांनी 
म ंबईत आता शजथं नाझ शथएटर आहे त्या मंर्ळदास वाडीत शचत्रीकरि स रू झालं. शदग्दिगक अथातच दादासाहेब 
तोरिे! पि शदग्दिगकाला फारसं कामचं नव्हतं. यातील पातं्र नाटकाप्रमािं एक्झीट एरंी घेत व कॅमेऱ्यासमोर येऊन 
अशभनय करीत. कॅमेरा एकाच जार्ी स्स्थर ठेवलेला असे.  
 
 यथावकाि शचत्रीकरि पूिग झाल्यावर ‘प ंडशलक’ रासायशनक ससं्कारासाठी परदेिात पाठशवण्यात आला. 
कथानक असलेल्या या मकूपटाला पडद्यावर येण्यासाठी १९१२ साल उजाडलं तोवर म ंबईत आता शजथं पारेख 
हॉस्स्पटल आहे शतथं सडॅहस्टग रोडला नानासाहेब शचत्रयाचंं कॉरोनेिन शथएटर उभ ंराशहलं होतं. शतथं १८ मे १९१२ 
रोजी ‘प ंडशलक’ झळकला. त्या काळी आठवड्याला दोन शवदेिी मूकपट दाखशवले जात. परंत  प ंडशलक २ आठवडे 
चालला. पे्रक्षकाचंा प्रशतसादही भरपूर शमळाला, पि त्याकाळीभारतात शवतरि व्यवस्था नसल्यान ‘प ंडशलक’ फक्त 
म ंबईतच दाखशवला रे्ला. त्याम ळं त्याला हवी तेवढी प्रशसद्धी शमळू िकली नाही, शिवाय यात नाशवन्याखेरीज इतर 
उल्लेखनीय असं काहीही नव्हतं, याला शचत्रपटाचं कोितही तंत्र नव्हतं, नाटकाचं सरळसरळ शचत्रीकरि केलं होतं. 
तंत्रज्ञ परदेिी यावंर प्रशक्रया व प्रप्रशटर्ही लंडनहून करून आिल्यानं भारतीय शचत्रपट सृष्टीच्या जनकत्वाचा मान या 
दादासाहेबानंा न शमळता त्या दादासाहेबानंा म्हिजे त्रयबंकेश्वरच्या दादासाहेबानंा म्हिजे ध ंशडराज र्ोप्रवद फाळके 
यानंा शमळाला.  
 
 दादासाहेब फाळक्याचंा जन्म ३० एशप्रल १८७० रोजी नाशिकपासून २९ शक. मी. असलेल्या त्रयंबकेश्वर या 
तीथगके्षत्री झाला. वडील र्ोप्रवद सदाशिव तथा दाजीिािी वदेिाि संपन्न होते. ते शभक्ष कीचा व्यवसाय करीत होते. 
दाजीिािींनी मंशदरातील प राशिकाचा पेिा पत्करल्यानं याशज्ञकी, वैद्यकी, हव्यकव्यादी बरोबर महाभारत, 
रामायि, भार्वत, वदे, उपशनषद, आदी दादासाहेबानंा वशडलाचं्या शनत्य सहवासानं म खोद र्त झाली होती. 
दादासाहेबावंरील बालपिच्या या संस्काराचं प्रशतप्रबब त्याचं्या शचत्रपटातून शदसत असे.  
 
 दाजीिािी संस्कृत भाषेचे र्ाढे पशंडत असल्यानं म ंबईच्या शवल्सन कॉलेजमध्ये ते पदवीधर नसूनही 
संस्कृतचे प्राध्यापक म्हिून त्याचंी शनय क्ती झाली होती. त्याम ळं फाळके क ट ंब म ंबईला रे्लं. दादासाहेबानंी संस्कृत 
पंशडत होऊन आपला पेिा प ढं चालवावा अिी वशडलाचंी इच्छा होती. पि दादासाहेबाचंी मनीषा शचत्रकार होण्याची 
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होती. त्यानंा शचत्रकलेची शनसर्गदत्त देिर्ीच होती. शदवाळीत ते आकषगक रारं्ोळ्या काढीत, र्ौरी र्िपतीत 
कलात्मक मखरं करिं, देखिी आरास करिं हे काम मोठ्या हौसेनं करीत. प ढं श्रीर्जाननाच्या मोहक मूतीही ते 
करू लार्ले. त्याचंी आवड लक्षात घेऊन त्यानंी आपली इच्छा दादासाहेबाचं्यावर न लादता त्याचंं नाव १८८५ 
साली म ंबईच्या जे. जे. स्कूल ऑफ आटगस् मध्ये घातलं. या संस्थेच्या स्नेहसंमेलनाच्या नाटकात त्यानंी रंर्भमूीवर 
प्रथम भशूमका केली. हौिी कलावतं म्हिनू त्यानंी हौिी रंर्भमूीवर काही नाटकात उत्तम भशूमका केल्या होत्या. एक 
वषाचा जे. जे. स्कूल ऑफ आटगस् च्या शचत्रकलेचा शिक्षिक्रम त्यानंी पूिग केला.  
 
 त्यानंतर दादासाहेबाचें थोरले बंधू शिवरामपंत यानंी दादासाहेबानंा बडोद्याला नेलं व त्याचंं नाव बडोद्याच्या 
स प्रशसद्ध कलाभवन मध्ये घातलं. शतथं दादासाहेबाचं्या जन्मजात शवशवध कलाचंा शवकास झाला. १८९० साली 
दादासाहेबानंी ऑईल पेंप्रटर् व वॉटर कलरचा शिक्षिक्रम पूिग केला. सृष्टीचे देखाव े शचतारण्याचा त्यानंा छंदच 
लार्ला.  
 
 त्याच वषी दादासाहेबानंी छायाशचत्रिाचा एक कॅमेरा खरेदी केला व कलात्मक छायाशचत्र कसं घ्यायच?ं 
त्याचा त्याचंी छायाशचतं्र म्हिजे वस्त पाठच असे. त्यावर प्रोसेप्रसर्, प्रप्रटींर् स्वतःच प्रयोर् करून शिकत होते. 
शनरशनराळ्या कला आत्मसात करण्यात ते इतके रंर्ून आशि रमून रे्ले होते की त्यानंी एका नाट्यर्ृहाची प्रशतकृती 
इतकी स बक व प्रमािबद्ध केली होती की १८९२ च्या अहमदाबादच्या औद्योशर्क प्रदिगनात दादासाहेबानंा स विग 
पदक बहाल करण्यात आलं होतं. अिी स विग व रौप्य पदकं दादासाहेबानंी त्याचं्या वधेक कलाकृतीबद्दल वळेोवळेी 
संपादन केली होती.  
 
 कलाभवनचे प्राचायग श्री. र्ज्जर याचंी या हरह न्नरी शवलक्षि ह िार शवद्याथ्यावर इतकी मजी बसली की त्यानंी 
त्याला कलाभवनचा स्ट शडओ व रसायन िाळा वापरण्याची म भा शदली. मर् दादासाहेब या कामात शदवसशदवस रमू 
लार्ले. त्यानंी स्वतःचा फाळके फोटो स्ट शडओ स रू केलाच होता. ते काम इतकं दजेदार करायचे की त्या तोडीच ं
काम तेव्हा ं शवदेिी छायाशचत्रकार शम. रेऱ्हेच करू िकत होता. परदेशियानंी दादासाहेबाचं्या छायाशचत्रातील 
कलात्मकता, कल्पकता, प्रप्रप्रटर्चं कसब याचंी मनसोक्त प्रिसंा केली होती.  
 
 त्याच स मारास बडोदा कॉलेजनं ‘विेी संहार’ या ससं्कृत नाटकाची जबाबदारी दादासाहेबाचं्यावर 
सोपशवली. कलावतंाना अशभनय शिकशविं, त्याचं्याकडून संवाद म्हिवनू घेिं, या खेरीज त्याचंी रंर्विेभूषाही 
दादासाहेबानीच केली होती. शिवाय प्रॉस्म्टंर्चं कामही दादासाहेबानीच केलं. मौलाबक्ष म्य शझकल स्कूलमध्ये 
दादासाहेबानंी िािोक्त संर्ीताचे धडेही घेतले. त्याम ळं ते कीतगनही करू लार्ले. त्यात अशभनय, संर्ीत, कथा 
ख लवनू, रंर्वनू सारं्िं आलंच. त्यावळेी त्याचं्या मनात शचत्रपटशनर्थमतीचा शवचारही नव्हता. पि प ढं तो व्यवसाय 
करायचं ठरशवल्यावर या कला त्यानंा उपयोर्ी पडल्या.  
 
 दादासाहेबानंी र्ोध्र्याला फोटोग्राफर म्हिून व्यवसाय स रू केला होता. कॅमेरा मािसाच्या िरीरातील िक्ती 
खेचून घेतो व थोड्याच शदवसात मािूस मरतो असा अपसमज शतकडं अज्ञानाम ळं पसरला व दादासाहेबानंा 
व्यवसाय बंद करावा लार्ला. ते परत बडोद्याला आले व छायाशचत्रिाच्या व्यवसायाबरोबर प्रा. िकंर मोरेश्वर रानडे 
याचं्याकडून नाट्यकला व नाट्यशनर्थमतीची त्यानंी सपूंिग माशहती घेतली. प्रा. रानड्यानंी ‘प्रवटसग टेल व शसबलाईन’ 
या िके्सशपअरच्या नाटकात त्याचं्याकडून नायकाच्या भशूमका करून घेतल्या.  
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 नाटकात रंर्भषूा-विेभषूा करण्यात तर दादासाहेब तरबजे झालेच. दादासाहेब हौिी कलावतंाना अशभनय 
कसा करावा याचं प्रात्यशक्षकासह शिक्षिही देऊ लार्ले. बाहेरच्या नाट्यसंस्थेचा एखादा कलावतं ऐनवळेी येऊ 
िकला नाही तर दादासाहेब त्याच्या ऐवजी काम करून वळे शनभावनू नेऊ लार्ले. शनमात्यानं शवनंती केली तर 
शदग्दिगन, लेखन, नेपथ्य यातसहकायग करू लार्ले, वळेप्रसंर्ी पडदेही रंर्वनू देत. म द्राशभनय कसा असावा हे 
नवोशदत कलावतंाना कळाव ंम्हिून शवदेिी कलाकाराचं्या वरे्वरे्ळ्या भावम द्रा असलेली छायाशचतं्र आपल्या फोटो 
स्ट शडओत म द्दाम लावनू ठेवली होती.  
 
 त्यावळेी बडोद्याला एक जमगन जादूर्ार आला होता. नवीन कला सपंादन करण्याची दादासाहेबानंा हौस 
होतीच. त्या जादूर्ारािी मतै्री करून त्यानंी ही कलाही हस्तर्त करून घेतली. त्याचा उपयोर् त्यानंा शचत्र 
चमत्कृती (शरक फोटोग्राफी)साठी प ढं झाला. दादासाहेब जाहीरशरत्या प्रो. केल्फा (फाळके या आडनावाचा 
उलटक्रम) प्रयोर् करीत. त्याला भरपूर लोकशप्रयताही शमळाली होती. ही हकीकत १९०१ सालची.  
 
 काहीतरी स्थैयग हव ेम्हिून दादासाहेबानंी सरकारी प रातत्व शवभार्ात छाया शचत्रकार व ड्राफ्टस् मन म्हिून 
नोकरी धरली. या नोकरीत त्यानंा भारतभर भ्रमि कराव ंलारे् त्याचा त्यानंा प ढं मोठा फायदा झाला. भारताच्या 
प रातन काळातील ऐश्वयाचा व प्राचीन वास्त शिल्पाचा त्यानंा कलात्मक दृष्टीकोनातून अभ्यास करता आला आशि 
त्यानंा एक नवीन दृष्टी प्राप्त झाली. त्यानंी शकतीतरी मशंदर, लेिी, घाट, पाषािातील स्स्तशमत करायला लाविारं 
कोरीव काम आदीची जाशिवपूवगक छायाशचतं्र घेऊन ठेवली.  
 
 दादासाहेबाचंं कलासक्त मन नोकरीत रमेना. १९०५ साली झालेल्या वरं्भरं्ाच्या चळवळीचा त्याचं्या 
शनस्सीम देिभक्त मनावर फार मोठा पशरिाम झाला. त्याचंी नोकरी स स्स्थर होती पि या कारिास्तव १९०६ साली, 
चार वषानंतर त्यानंी नोकरीला राशजनामा शदला व त्याचं्या स्वाशभमानी, ध्येयशनष्ठ मनानं स्वतंत्र औद्योशर्क 
व्यवसायाचा ध्यास घेतला. छपाईचीही कला त्यानंी बडोद्याला शिकून घेतली होती त्याचा त्यानंा उपयोर् झाला. 
दादासाहेबानंी लोिावळ्याला, फाळके एनगे्रस्व्हंर् अ ॅड प्रप्रप्रटर् वक्सगची स्थापना केली.  
 
 ‘राष्ट्रमत’ या वृत्तपत्रात लोकमान्य शटळकासंारख्या महाप रूषाचंी छायाशचत्र प्रशसद्ध होत. क्रातंीकारकाचं्या 
व राष्ट्रीय नेत्याच्या छायाशचत्राचें ब्लॉक्स व छपाई धाडसानं करण्याम ळं त्यानंा वळेीअवळेी होिाऱ्या चौकिीला न 
डरिाऱ्या दादासाहेबानंी आपली दृष्टी शतरंर्ी छपाईकडं वळशवली. वाढता व्याप लक्षात घेऊन दादासाहेबानंी आपली 
संस्था लोिावळ्याहून दादर मेनरोडला हालशवली. प रूषोत्तम शवश्राम मावजी नावाचे एक धनाढ्य भार्ीदार 
शमळाले. नव्या छापखान्याचं ‘लक्ष्मी आटग प्रप्रप्रटर् वक्सग’ असं नामाशभदान करण्यात आलं. १९०९ सालात दादासाहेब 
जमगनीला जाऊन रंर्ीत छपाईचं तंत्रज्ञान शिकून आले. दादासाहेब ज्या के्षत्रात रे्ले शतथं त्यानंी अव्वल स्थान 
शमळशवलं. त्याचं्या इतकी उत्कृष्ट रंर्ीत छपाई फक्त टाइम्स ऑफ इंशडया याच पे्रसमध्ये होऊ िकत होती. शवदेिी 
शनयतकाशलकानंीही दादासाहेबाचं्या रंर्ीत छपाईची प्रिसंा केली होती.  
 
 पि कलात्मक दृष्टी असलेल्या दादासाहेबाचं ं धंदेवाईक दृष्टी असलेल्या भार्ीदारािी जमेना. दादासाहेब 
तसं क िाचं वचगस्व खपवनू घेिारे नव्हते. त्यानंी एक पैसाही न घेता एके शदविी लक्ष्मी आटग प्रप्रप्रटर् वक्सगची 
भार्ीदारी सोडली. हे कळताच बडेबडे धशनक दादासाहेबानंी नवीन प्रप्रप्रटर् पे्रस काढावी म्हिनू त्याचं्या दारी थैल्या 
घेऊन आले. दादासाहेबानंी त्यानंा स्पष्ट साशंर्तलं, ज्या व्यवसायातून मी बाहेर पडलो त्याला स्पधगक होिार नाही.  
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 नातेवाईक, शहतप्रचतक यानंी दादासाहेबानंा प ष्ट्कळ सारूं्न पाशहलं पि त्यानंाही याचप्रमािं ते उत्तर देत 
होते. घरची पशरस्स्थती साधारि होती, प ढील काहीही योजना नसताना त्यानंी भार्ी तोडली होती. दादासाहेब 
उशिग्न मनःस्स्थतीतच होते. इथून त्याचं्या कसोटीचा काळ स रू झाला व त्यातूनच भारतीय शचत्रपटसृष्टी जन्माला 
आली! 
 
 वाचन, नाटकं पाहिं चालूच होतं. प ढं काय करायचं ठरत नव्हतं. रोज सायकंाळी आपला म लर्ा भालचदं्र 
(बाबाराय) याला घेऊन दादासाहेब शफरायला जायचे. असेच प्रचताक्रातं मनःस्स्थतीत शफरत शफरत शर्रर्ाव बकॅ 
रोडला रे्ले. शतथं इंडोअमेशरकन हे तंबूवजा शथएटर स रू झालं होतं. शतथं शवदेिी बह िः अमेशरकन शचत्रपट 
दाखवीत. दादासाहेब वळे घालवायला म्हिनू त्या शथएटरमध्ये रे्ले. रात्री घरी रे्ल्यावर भालचदं्रनं आईला 
साशंर्तलं, “आई, आम्ही आज पडद्यावर हालती चालती मािस,ं प्रािी बशघतले, खूप मजा आली.” 
 
 सरस्वतीबाईनी दादासाहेबानंा शवचारलं, “काय दाखवायला घेऊन रे्ला होतात त म्ही त्याला?” 
 
 “दादासाहेब  म्हिाले, “त ला बघायचयं का? उद्या त लाही घेऊन जातो.” 
 
 द सरे शदविी दादासाहेब सरस्वतीबाईनाही शसनेमा दाखवायला घेऊन रे्ले. इस्टरम ळं त्याशदविी ‘द 
लाईफ ऑफ खाइस्ट’ हा येिू शिस्ताच्या जीवनावरील शचत्रपट दाखशवला जात होता, तो बघताना दादासाहेबाचं्या 
मनात आलं आपल्या देिात असे शचत्रपट का तयार होऊ नयेत? आपले पे्रक्षक असे हे पाशश्चमात्य शचत्रपट बघतात, 
भारतीयानंा तसेच पाशश्चमात्यानंा आपल्या संस्कृतीचे दिगन कसे घडिार? ते घडलं पाशहजे. शचत्रपट हे सवात 
प्रभावी माध्यम आहे. आपल्याकडं हवी तेवढी पौराशिक, ऐशतहाशसक, सामाशजक, रंजक तिीच उद बोधक कथानक 
आहेत. ती पडद्यावरआली तर पे्रक्षकावंर योग्य ससं्कार होऊ िकतील. स्वातंत्रयाचा मंत्र देता येईल. म्हिजे हा 
व्यवसाय स्वदेिी व्हायला हवा. क िीतरी तो करायला पाशहजे.  
 
 शवचार करता करता दादासाहेबानंा वाटलं क िी करील म्हिून आपि वाट किाला बघायची? आपिच 
करू. त्याचं्या मनात हे आलं मात्र त्यानंा येिूऐवजी श्रीकृष्ट्ि आशि मेरीऐवजी यिोदा शदसू लार्ली. घरी 
जातानासरस्वतीबाईनी दादासाहेबानंा शवचारलं, “ही शचतं्र हालतात किी हो?” 
 
 दादासाहेब लरे्च उद र्ारले “हे सवग त ला आपोआप कळेल, कारि हा चालत्या हलत्या शचत्राचंा धंदा 
आपि लवकरच स रू करिार आहोत. शिस्ताच्या जार्ी श्रीकृष्ट्ि दाखवायचाय, श्रीराम, अयोध्या, र्ोक ळ 
दाखवायचं आहे.” 
 
 हे ऐकून सरस्वतीबाई आवाक् झाल्या. तो १५ एशप्रल १९११ हा शदवस. भारतीयाचं्या पयायानं 
शचत्रपटसृष्टीच्या इशतहासात क्रातंीकारक शदवस होता. सरस्वतीबाईना हे लक्षात येईना की जवळ पैिाचं पाठबळ 
नाही, दादासाहेबाचंी चाळीिी उलटली आहे यानंा कसं जमिार आहे? पि त्या काही बोलल्या नाहीत.  
 
 शचत्रपट व्यवसाय स्वदेिी करण्याच्या कल्पनेनं दादासाहेब फाळके झपाटले रे्ले होते. त्यादृष्टीनं ते 
उद्योर्ाला लार्ले. एका इंग्लीि कंपनीतून एक टॉय शसनेमा व शफल्मस् च्या काही माळा त्यानंी शवकत आिल्या. 
मेिबत्तीच्या उजेडात रात्रीच्या वळेी फोटगमधून आिलेल्या हातानं चालवायच्या छोट्या प्रोजेक्टरच्या लेन्सवर 
टाकून प्रभतीवर शसनेमा दाखवायचे प्रयोर् स रू झाले. शचत्रपट तंत्राशवषयी एखादं प स्तक शमळशवण्यासाठी 



 
 

अनुक्रमणिका 

दादासाहेबानंी फोटगमधील फोटोग्राफीसबंंधीची व इतर द कानं ध ंडाळली; परंत  व्यथग!  िवेटी धोबी तलाव 
शवभार्ातील नाडकिी आशि कंपनी या द कानात ‘एबीसी र्ाईड ट  शसनेमा’ हे एक प स्तक शमळालं. या प स्तकात 
उपय क्त ठरेल अिी फारिी माशहती शमळाली नाही; तरी यंत्रसामग्रीसंबधंीच्या जाशहराती त्यात असल्यानं त्या दृष्टीनं 
हे प स्तक दादासाहेबानंा महत्त्वाचं वाटलं.  
 
 रात्री प्रभतीवर शसनेमा बघिं चालू होतंच शिवाय अभ्यास म्हिून शचत्रपटर्ृहात जाऊन शसनेमा बघिंही चालू 
होतं. त्याम ळे त्यानंा फारतर तीन तास झोप शमळत होती. हा उपक्रम बरेच शदवस चालू राशहल्यानं डोळ्यावर 
अतोनात ताि पडला आशि दादासाहेबानंा एकाएकी शदसेनासं झालं. आता शचत्रपट व्यवसाय स्वदेिी करण्याच ं
स्वप्न शवरून जािार या शवचारानं दादासाहेब अशतिय शनराि झाले. आकािातील तारा होता आलं नाही तरी घरचा 
शदवा होऊन घर तरी उजळू दे एवढीच त्याचंी परमेश्वराजवळ प्राथगना होती.  
 
 परमेश्वारनं त्याचंी प्राथगना ऐकली, दादासाहेबाचं्या आशि भारताच्या स दैवानं म ंबईत डॉ. प्रभाकर हे 
नेत्रशविारद होते. त्यानंी दादासाहेबानंा प न्हा दृष्टी प्राप्त करून शदली; पि त्यानंी दादासाहेबानंा सल्ला शदला की 
डोळ्यावर ताि पडेल असं आता काही करू नका. जर आता दृष्टी रे्ली तर प न्हा ती प्राप्त करून देिं कठीि होईल.  
 
 शचत्रपट व्यवसाय स्वदेिी करण्याचा ध्यास घेतलेल्या दादासाहेबानंा क ठलं स्वस्थ बसवायला? शचत्रपट, 
नाटकं पाहिं, शवलायतेहून मार्शवलेले कॅटलॉग्ज, इतर वाचन स रू केलं. क िाचाही सल्ला मानण्याच्या 
मनःस्स्थतीत ते नव्हते आशि ते त्याचं्या स्वभावातच नव्हतं. हाती घेतलेलं काम पूिग होईपयंत त्याना स्वस्थता शमळत 
नव्हती, मर् ते घरची, स्वतःची कसलीच काळजी करीत नसत. त्याचं्या शहतप्रचतकानंा त्याचं्या डोक्यावर पशरिाम 
झाला आहे अिी िकंा येऊ लार्ल्यानं त्यानंा ठाण्याच्या वेड्याच्या इस्स्पतळात पाठशवण्याची योजना होती अस ं
स्वतः फाळक्यानीच शलहून ठेवलं आहे.  
 
 लंडनला जाऊन ताशंत्रक ज्ञान घेतलं पाशहजे असं दादासाहेबानंा वाटायला लार्लं म्हिून ते स्वदेिी 
चळवळीच्या नेत्यानंा भेटले, त्यानंा आपली योजना समजावनू साशंर्तली की हा शसनेव्यवसाय स्वदेिी होि ं
आवशयक आहे. शवदेिीयाचंी संस्कृती भारतीयानंा त्याचं्या शचत्रपटातून शदसते. वास्तशवक भारतीय प रातन आहे, 
थोर आहे याचं दिगन बाधंवानंा व्हायला पाशहजे एवढंच नव्हे तर परदेशियानंा देखील भारतीय संस्कृतीचा पशरचय 
होिं आवशयक आहे; याशिवाय हळूहळू शचत्रपट व्यवसायात अनेकानंा काम शमळेल यासाठी माझी सारी धडपड आहे 
याचा शवचार व्हावा; परंत  दादासाहेबाचंी चाळीिी उलटलेली, जवळ फ टकी कवडी नाही, तंत्रज्ञान केवळ वाचनानं 
शमळवलेलं अिी व्यक्ती शकतीही ह िार असली तरी अन भव शसद्ध तंत्रज्ञािंी स्पधा किी करिार ? या शवचारानी 
त्यानंा क िीच प्रोत्साहन, प्रशतसाद शदला नाही, पि ज्याला आपलं कायग प रं करायच ंत्याला हताि होऊन चालत 
नाही.  
 
 तंत्रज्ञान सपंादन करण्यासाठी परदेिात जायचं तर पैसा कसा उभा करावा? हा दादासाहेबापं ढे मोठाचा 
प्रशन होता. क ठूनही आर्थथक मदत शमळण्याची िक्यता नव्हती. १९१२ च्या जानेवारीत नाडकिी आशि कंपनीचे 
मालक यिवतंराव नाडकिी याचं्यािी बोलताना दादासाहेबानंी स्वदेिी शचत्रपट शनर्थमतीची कल्पना त्यानंा 
साशंर्तली. छायाशचत्रिातील दादासाहेबाचं्या कल्पकतेबद्दल व कौिल्याबद्दल त्यानंा आदर होता. दादासाहेबानंी 
मनावर घेतलं तर ते आपलं स्वप्न प रं करू िकतील याचंी नाडकिींना खात्री वाटत होती.  
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 नाडकिीनी दादासाहेबानंा दहा हजार रुपये कजाऊ द्यायची तयारी दाखशवली; पि दादासाहेबाजंवळ 
तारि द्यायला काहीच नव्हतं. मर् त्यानंी १२ हजाराची शवमा पॉशलसी तारि म्हिून नाडकिींच्याकडं र्हाि 
टाकली आशि ते दहा हजार रुपये शमळताच त्यानंी लंडनला जायची तयारी स रू केली. हे समजताच ‘दादासाहेबाचं ं
हे मृर्जळामार्ं धाविं आहे’ अिी टीका स रू झाली. हे पैसे संपले की उदरशनवाहासाठी शभक्षादेंही करावी लारे्ल 
असंही काहीनी सरस्वतीबाईना बोलून दाखशवलं तेव्हा ‘ज्या अडचिी येतील, सकंटं ओढशवतील ती सोसायची 
माझी तयारी आहे.’ असं स्पष्ट सारूं्न सरस्वतीबाईनी त्याना शनरुत्तर केलं. सवग तयारी झाल्यावर १ फेब्र वारी १९१२ 
रोजी लंडनला जाण्यासाठी बोटीवर प्रस्थान ठेवलं.  
 
 दादासाहेब िाकाहारी होते, त्याम ळं लंडनमध्ये भोजनाचा प्रशन होता, परंत  स दैवाने शम. अब्द ल्ला नावाच्या 
महाराष्ट्रीय म स्लीम मालकानं त्यानंा आपल्या हॉटेलात िाकाहारी भोजनाची सोय करून शदली. दादासाहेबानंी 
त्याला येण्याचा हेतू साशंर्तला तो ऐकून तो मालक त्यानंा वडीलभावाचा मान देऊ लार्ला.  
  
 भोजनाचा प्रशन स टला होता. दादासाहेब मर् आपल्या कामाला लार्ले. लंडनमधील शपकॅडली सकग स 
शवभार्ात त्यानंा ‘बायोस्कोप शसने शवकली’ ही पाटी शदसली. दादासाहेब त्या शसनेसाप्ताशहकाचे वर्गिीदार होते. ते 
संपादक शम. केपबनग यानंा भेटले. आपला भारतातील वर्गिीदार भेटल्याचा केपबनगना फार आनंद झाला. 
दादासाहेबानंी आपला लंडनला येण्याचा हेतू स्पष्ट केला. ते ऐकून घेतल्यावर शम. केपबनग यानंी दादासाहेबानंा हे 
धाडस न करण्याचा सल्ला शदला. त्याचं ंम्हििं इंग्लंडमधेच बरेच शनमाते अयिस्वी झाले आहेत व त्यातील बह तेक 
रखडताहेत, याशिवाय शफल्मच्या दृष्टीनं भारतातील हवाही अन कूल नाही.  
 
 दादासाहेबानंी शनग्रहपूवगक साशंर्तलं की, केलेल्या अभ्यासावरून भारतातील हवचेा काहीही पशरिाम 
शफल्मवर होिार नाही आशि हा व्यवसाय स्वदेिी करण्यासाठी येतील त्यावर मात करण्याची माझी शजद्द आशि 
आत्मशवश्वास आहे, एवढं सारं्ून दादासाहेबानंी प स्तकं वाचून शमळशवलेल्या तंत्रज्ञानावर शम. केपबनगिी चचा केली. 
 
 दादासाहेबाचंं रुबाबदार व्यशक्तमत्व, छाप पडेल अिी बोलण्याची त्याचंी पद्धत, ते पूिग िाकाहारी आहेतच 
शिवाय त्यानंा धूम्रपानाचंही व्यसन नाही हे सर्ळं कळल्यावर दादासाहेबाशंवषयी शम. केपबनगचं त्याचं्याशवषयी 
अशतिय अन कूल मत झालं. प्रभावीत झालेल्या केपबनगनी दादासाहेबानंा िक्य तेवढं सहकायग देण्याचं वचन शदलं. 
एवढ्यावरच ते थाबंले नाहीत तर वॉल्टन येथील प्रशसद्ध शनमाते सेशसल हेपवथग याचं्यािी संपकग  साधून फाळक्यानंा 
सवगतोपरी मार्गदिगन करण्याची शवनंती केली.  
 
 याचा इष्ट तो पशरिाम होऊन रेल्व े स्टेिनवर शनमाता सेशसल हेपबथग स्वतः र्ाडी घेऊन आला होता. 
स्ट शडओतील सवग खाती व त्याचंं कामकाज कसं चालतं हेही हेपबथगनं दादासाहेबानंा दाखशवलं जे 
इंग्लंडवासीयालाही बघायला शमळत नव्हतं. हेपबथगनं कलावतं व तंत्रज्ञ यानंा बोलावनू शचत्रीकरि कसं चालतं याच ं
प्रात्यशक्षक करून दाखवायला साशंर्तलं.  
 
 हेपबथगनं शचत्रीकरिासाठी कोिता कॅमेरा घ्यावा? याचा तर सल्ला शदलाच आशि शफल्म प्रप्रप्रटर् मिीन, 
तसेच शफल्मच्या कडानंा आत्तासारखी भोकं नव्हती ती पाडावी लार्त. ते यतं्र क ठून व कोितं घ्याव ंहेही साशंर्तलं. 
नवीन खरीदलेल्या कॅमेऱ्याची चाचिी करून बघण्यासाठी थोडसं शचत्रीकरि करून बघण्याचीही मान्यता शदली. 
यंत्रसामग्रीचा वापर कसा करावा हेही समजावनू साशंर्तलं. फाळक्याचंी ही भेट शम. केपबनगनी आपल्या 
‘बायोस्कोप’च्या २८ मे १९१४ च्या अंकात नमूद केली आहे.  



 
 

अनुक्रमणिका 

 दादासाहेबाचंं वास्तव्य लंडनमध्ये दोन आठवडे होतं. त्या अवधीत लंडन सेप्रलर् कापोरेिननं तयार 
केलेला ‘अ डॉटर ऑफ भारत’ हा शचत्रपट त्याचं्या पाहण्यात आला. हा भारतीय जीवनावरचा होता. नाशयकेच ं
यातलं नाव होतं शमसेस पशंडता व नायकाचं नाव होतं शमस्टर रमाबाई. नाशयकेचा पेहराव होता बटू, पायजमा व 
डोक्यावर पदर असा धेडर् जरी तर नायकाचा पेहराव होता फेजकॅप, दाढी असा. त्या शचत्रपटात भारतीयाचंी 
नालस्ती केली असल्यानं हा शचत्रपट पाहून क ठल्याही भारतीयाला चीड आली असती.  
 
 या शचत्रपटाबद्दल दादासाहेबानंी शम. केपबनगजवळ नापसंती व्यक्त केली व साशंर्तलं, “भारत व भारतीय 
संस्कृती, चालीरीती या शवषयी शमिनरींनी इकडं भलत्यासलत्या कल्पना करून शदलेल्या शदसताहेत. प ढील वषी 
माझा भारतीय बनावटीचा शचत्रपट घेऊन मी इकडं येईन त्यात इथल्या लोकानंा भारताचं खरंख रं दिगन घडेल.” 
 

 शम. केपबनग व शनमाता सेशसल हेपबथग याचें ितिः आभार मानून दादासाहेब १ एशप्रलला भारतात परतले. 
शनघण्यापूवी कोडॅक कंपनीला कच्च्या शफल्मची ऑडगरही शदली. त्या काळाला अन सरून परदेिात जाऊन आल्यानं 
दादासाहेबानंा ि द्धीकरि करून घ्याव ंलार्लं होतं.  
 
  



 
 

अनुक्रमणिका 

पणहल्या भारतीय णित्रपटािा जन्म ! 
 

 दादासाहेब भारतात परतल्यावर शचत्रीकरिासाठी त्यानंा प्रिस्त जार्ा हवी होती. दादासाहेबाचें लक्ष्मी 
प्रप्रप्रटर् आटग वक्सगचे भार्ीदार मकनजीनी छापखाना दादरच्या मथ राभवनातून भायखळ्याच्या साखळी स्रीटवर 
नेला असल्यानं त्याचंा दादरचा बंर्ला शरकामा होता म्हिून दादासाहेब आपल्या पूवीच्या भार्ीदाराला भेटले. 
दादासाहेब एक छदामही न घेता त्यानंी भार्ी सोडली होती. एवढच नव्हे तर ते या व्यवसायात आपल्याला स्पधगक 
झाले नाहीत हा त्याचं्या मनाचा मोठेपिा िटेजींच्या ध्यानात होता. दादासाहेबाचंी कल्पकता, त्याचंी अथक पशरश्रम 
करण्याची शसद्धता लक्षात घेऊन िठेजींनी आपला दादरचा बंर्ला आनंदाने त्याचं्या स्वाधीन केला.  
 
 दादासाहेबानंी इंग्लंडहून परतताना पशहल्या भारतीय शचत्रपटाचा शवषय शवचारातंी शनशश्चत केला होता. 
प ण्यश्लोक हशरश्चदं्राचा कथाभार् पडद्यावर आिायच ं त्यानंी ठरशवलं होतं. या शवषयावरील प्रहदी, उदूग, र् जराथी 
भाषेतली नाटकं जोरात चालली होती हेही एक कारि होतच. मूकपट असल्यानं राजा हशरश्चदं्राची आदिग कथा 
भारतभर समजायला भाषेची अडचि नव्हती.  
 
 १९१२ सालच्या मे मशहन्यात दादासाहेबानंी इंग्लंडमध्ये खरीदलेली यंत्रसामग्री म ंबई बंदरावर आली. तोवर 
दादासाहेबानंी घरीच डाकग रुम व शफल्मवर प्रशक्रया (प्रोसेप्रसर्)ची व्यवस्था करून ठेवली होती. आलेली यंत्रसामग्री 
घरच्या मंडळींनी साफसूफ केली. नकािाप्रमाि ं दादासाहेबानंी ती जोडली. नोकरवर्ग क िी नव्हताच. शफल्मला 
डाकग रुममध्ये अधंारात भोक पाडण्याचं शकचकट शजशकरच ं काम दादासाहेबानंी काकींना (सरस्वतीबाईना) 
शिकशवलं. त्यावळेचं रीळ दोनि ेफ टाचं असायचं. एका शरळाला भोकं पाडायला साधारितः साडेतीन तास लार्त. 
आताचं रीळ एक हजार फ टाचं असतं, त्याला भोकं पाडायला शकती वळे रे्ला असता याची कल्पना करा. 
सरस्वतीबाईंचे हात भरून येत. मर् म लं थोडा वळे मदत करीत; शिवाय आपल्या व्यापातून वळे शमळाला की 
दादासाहेबही हे काम करीत.  
 
 सरस्वतीबाईंचे द पारचं काम आटोपलं की दादासाहेब त्यानंा शफल्म डेव्हलप्रपर्चे धडे देत. सवयीनं काकी 
यातही तयार झाल्या होत्या. कॅमेऱ्यात शफल्म किी भरायची याचेही धडे दादासाहेबानंी त्यानंा शदले. काकीही 
ब शद्धवान होत्या. थोडक्यात सवग फाळके क ट ंब शचत्रपट शनर्थमतीच्या कामात अहोरात्र र् ंतलं होतं.  
 
 आता शचत्रीकरि करून बघिं आवशयक होतं. पि शचत्रीकरि क िाचं करायचं ? मर् चाळीतील म लाचंी 
भाडंाभाडंी, म लींच्या फ र्ड्या, शझम्मा, सार्रर्ोट्या आदी म लींचे खेळ याचं दादासाहेबानंी शचत्रीकरि केलं. त्यावर 
घरच्याच रसायनिाळेत प्रशक्रया करून प्रप्रप्रटर् केलं. दादासाहेबानंी एक जमगन प्रोजेक्टर आिला होता. त्याच्या 
सहाय्यानं केलेलं शचत्रि प्रभतीवर पाशहलं, ते पाहून केलेलं काम समाधानकारक झाल्याचं शदसलं त्याम ळं सवांना 
आनंद झाला. आता शचत्रपट स रू करायला हरकत नाही असा शवश्वास शनमाि झाला.  
 
 राजा हशरश्चदं्रचं लेखन दादासाहेबानंी पूिग केलच होतं. ते स्वतः उत्कृष्ट शचत्रकार होतेच. त्यानंी नेपथ्य, 
विेभषेूची स्केचेस काढायला स रुवात केली. सर्ळं उत्साही वातावरि होतं, पि शचत्रपट स रू करायला स रुवात 
करायची म्हिजे भाडंवलाचं काय ? ते क ठून अन् कसे उभे करायचे ? हा प्रशन होताच. चमत्काराशिवाय नमस्कार 
नाही हे दादासाहेब जािनू होते. त्यादृष्टीनं छोटेखानी लघ पट तयार करण्याचं त्यानंी ठरशवलं. दादासाहेबानंी 
त्यादृष्टीनं हालचाल स रू केली.  
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 दादासाहेबानंी िक्कल लढशवली. एका क ं डीत वाटाण्याच ंबी पेरलं. त्याच्यासमोर कॅमेरा ठेवला. बी रुजून 
जसाजसा वले वर येऊ लार्ला तसतसं त्याचं ‘वनटनगवन ब्लॉक’ या पद्धतीनं शचत्रीकरि स रू केलं. म्हिजे 
शफल्मचा फक्त एक ब्लॉक शचशत्रत करायचा. वले आिखी थोडा शवस्तारला की त्याचं या पद्धतीनं शचत्रि करायच.ं 
अिा तऱ्हेने सव्वा मशहना तो कॅमेरा केसाचाही धक्का लार्िार नाही अिा स्स्थतीत ठाम ठेवला होता. प्रत्यक्ष हा 
लघ पट सव्वा शमशनटाचा होता. पि पडद्यावर बघताना पाहता पाहता बीजाची वाढ होत त्याचं वलेात रुपातंर होतं 
असं शदसतं. याचं डेव्हलप्रपर्, प्रप्रप्रटर् दादासाहेब व सरस्वतीबाईनी शमळून केलं होतं. हे कसं काय झालंय हे 
पाहण्यासाठी उभयतानंा कमालीची उत्स कता होती. आतापयंत सामोरं जाव ंलार्लेल्या शदव्याच्या कसोटीची ती 
परीक्षा होती. दादासाहेबाजंवळ तेव्हा प्रोजेक्टर होता पि वाचून आश्चयग वाटेल तेव्हा दादरपयंत वीज आलेली 
नव्हती. त्याम ळं काबाईडच्या शदव्याच्या सहाय्यात ‘रोपट्याचंी वाढ’ हा लघ पट घरात टारं्लेल्या पडद्यावर दृर्ोचर 
होताच जमलेल्या बाळर्ोपाळानंी आनंदानं टाळ्या वाजशवल्या. फाळके पशतपत्नींना तपश्चया फळास येिार म्हिनू 
आनंदाचं भरतं आलं.  
 
 हा लघ पट दादासाहेबानंा शवजेवर बघायचा होता. त्यानंा कळलं की काळबादेवीला सेठना नावाच्या 
र्ृहस्थाचं मोठं द कान होतं. त्यात वीज व प्रोजेक्टर दोन्हीही आहे. दादासाहेब सेठनानंा भेटले व शतथं लघ पट 
बघायची इच्छा व्यक्त केली. सेठनानी होकार शदला. मर् अर्दी शनवडक मंडळींना रोपट्याची वाढ दाखशवण्यात 
आली. दादासाहेबानंा परदेिात जायला आर्थथक मदत देिारे यिवतंराव नाडकिीही उपस्स्थत होते. 
दादासाहेबाचंी शकमया पाहून ते इतके भारावनू रे्ले की ते एवढचं बोलले “दादासाहेब, वाटाण्याच्या रुपानं आज 
त म्ही स्वदेिी शचत्रपट व्यवसायाचं बीजारोपि केलंत.” काहींनी शतथचं दादासाहेबानंा कजाऊ रक्कम देण्याचं कबूल 
केलं, पि दादासाहेबाजंवळ त्यानंा तारि द्यायला काहीच नव्हतं म्हिून दादासाहेबानंी पत्नीकडं दाशर्न्याची 
मार्िी केली. त्यानंीही मरं्ळसूत्राशिवाय सवग दाशर्ने लरे्च काढून शदले. राजा हशरश्चदं्राची कथा पडद्यावर 
आिताना दादासाहेबानंा हशरश्चदं्रासारखं खडतर सत्व परीके्षतून जाव ंलार्लं, तर तारामतीची धीरोदत्तता रुपेरी 
पडद्यावर दाखवायला रृ्हलक्ष्मीला लंकेची पावगती बनवावी लार्लं होतं.  
 
 अिा तऱ्हेनं भाडंवलाचंी सोय झाली. आता नोकरवर्ग, कलावतंासंाठी दादासाहेबानंी वतगमानपत्रातूंन 
जाशहराती शदल्या. स तार, धोबी, न्हावी, पेंटर पाशहजेत तसंच ॲक्टसग हव ेआहेत. स स्वरूप, अव्यंर्, उडािटप्पू 
नकोत, म के असले तरी चालतील (तो मूकपटाचा जमाना होता) मात्र तो शनव्यगसनी असला पाशहजे. ही अट दोन्ही 
बाबतीत होतीच. शसनेमात काम करिाऱ्यासाठी म्हटलं होत चंर्ीभरं्ी, शदसायला वेंर्रूळ नसावते. अिानंी 
भेटायची तसदी घेऊ नये तरी अिाच हौिी मंडळींनी अशधक र्दी केली, त्याचा अतोनात उपद्रव होऊ लार्ला. 
त्याम ळं दादासाहेबानंी जाशहराती बंद केल्या व त्यानंी स्वतःच कलावतं िोधायचं ठरशवलं.  
 
 म ंबईतील नाट्यकला संस्थेतील एक िी पाटी नट पाडं रंर् र्दाधर साने व एका उदूग नाटकात काम करिारे 
र्जानन वास देव साने हे दोन साने अन भवी नट फाळक्याकंडे दरमहा ४० रुपये पर्ारावर राशहले. यापैकी द सऱ्या 
सान्याचं्या पशरचयाचे दत्तात्रय दामोदर तथा दादा दाबके स दृढ प्रकृतीचे वरुबाबदार होते. त्यानंा राजा हशरश्चदं्राच्या 
भशूमकेसाठी दादासाहेबानंी घेतलं. रोशहदासाच्या कामाला मात्र क िी म लर्ा देईना; कारि काय हशरश्चदं्र 
तारामतीबरोबर त्याला वनवास भोर्ावा लार्िार, त्याला साप चावलेला दाखशविार, त्यात त्याला मतृ्यू येतो  हे 
प्रसंर् आम्ही पाहूच िकिार नाही म्हिून नको असं त्याचं ंम्हििं. तेव्हा दादासाहेबानंी आपला प त्र भालचंद्र याला 
रोशहदास म्हिून शनशश्चत केलं.  
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 आता प्रशन राशहला तारामतीचा. पि क ठलीही िी कलाकार तारामतीला जरा तरी िोभेल अिी प्रयत्नाचंी 
शिकस्त करून शमळेना. तारामती शमळाल्याशिवाय शचत्रपट स रूही करता येईना. याबाबतीत पायपीट करून 
थकलेले व काहीसे शनराि झालेले दादासाहेब ग्रटँ रोडवरील र्ोखल्याचं्या उपहारर्ृहात चहा घ्यायला रे्ले असता 
शर्ऱ्हाईकानंा चहा-फराळाच ंआिनू देिारा एक नाकीडोळी नीटस र्ोरार्ोमटा पोरर्ा त्यानंा शदसला. त्यानंा एक 
कल्पना सूचली. दादासाहेबानंी त्या पोराला शसनेमात काम करण्याशवषयी शवचारलं. शतथे त्याला जेवनू खाऊन दहा 
रुपये शमळत होते. दादासाहेब त्याला जेवनू खाऊन पंधरा रुपये द्यायला तयार झाल्यावर तो लरे्च तयार झाला. 
फाळके शफल्म कंपनीचा स मारे चाळीस मािसाचंा ताफा दोन्ही वळेा जेवायला त्याचं्या घरी असे व एवढ्या 
सर्ळ्याचंा स्वयंपाक काकी न कंटाळता न क रक रता दोन्ही वळे करीत.  
 
 दादासाहेबानंी तारामती म्हिून र्ोखले उपहारर्ृहातील तो पोऱ्या कृष्ट्िा हरी तथा अण्िा साळ ंखे याची 
शनवड केलीच होती. पि रंर्भषेूच्या वळेी प्रशन आला. तो म्हिूलार्ला, “माझा बाप शजवतं आहे, मी शमिा काढिार 
नाही“दादासाहेबानंी त्याला पटवनू देण्याचा प्रयत्न केला. ‘शमिा असलेली तारामती किी चालेल?’ पि तो ऐकेच 
ना, मर् दादासाहेबानंी त्याच्या बापाची समजूत काढल्यावर कृष्ट्िा साळ ंके शमिा काढायला तयार झाला. तो 
भारतीय रुपेरी पडद्यावरील पशहली नाशयका ठरला.  
 
 याशिवाय दादासाहेबानंी अिीच आिखी पोरं आवाज फ टून नाटकासाठी शनकामी झालेली आपल्या 
कंपनीत भरती केली. त्यानंी शियापं्रमािे केस वाढवायचे. त्याचंी नीट शनर्ा राखायची असा दंडक होता. स्ट शडयोत 
आल्यावर त्यानंी ल र्डी नेसायची व तादं ळ शनवडिं, दळि काडंि करि ंही काम ंत्यानंा करावी लार्त म्हिजे तिी 
कामं करताना ती िी स लभ शदसतील, वेंर्रुळ शदसिार नाही हा हेतू.  
 
 राजा हशरश्चदं्र शचत्रपटाच्या तालमी स रू झाल्या. त्याचं्याकडून हवा तसा अशभनय करून घेिं अवघड होतं. 
त्यानंी यापूवी कॅमेराचं काय पि प ष्ट्कळानंी शचत्रपट देखील पाशहला नव्हता. अशभनय म्हिजे काय? तो कसा 
करतात? याची त्यानंा कल्पनादेखील नव्हती. दादासाहेब वारंवार अशभनय करून दाखवीत. सखाराम जाधव 
नावाच्या नटाला तर शियासंारखा प्रविे करिं जमत नव्हतं. दादासाहेबानंी स्वतः ल र्डं नेसून त्याला एंरी किी 
करावी असा अशभनय करताना दादासाहेबानंा वळेोवळेी ल र्डं नेसाव ंलार्लं. शनरशनराळ्या प्रसंर्ी भावदिगन कस ं
असलं पाशहजे हे कळाव ं म्हिून इंग्रजी शसनेशनयतकाशलकातील वरे्वरे्ळ्या भावदिगक भावदिगनाची शकतीतरी 
छायाशचत्र तालमीच्या शठकािी लावनू ठेवली होती. प्रत्येक नटाला व्यायाम सक्तीचा होता. कंपनीकडून त्यानंा 
द धाचा ख राक शमळत असे.  
 
 दादासाहेबानंी शवदेिी शचत्रपट अभ्यास म्हिून पाशहले होते. ते बघून शचत्रपटाची पटकथा किी शलहायचीच 
असते? िॉटस् कसे पाडतात. याचं ज्ञान क िाग्र ब द्धीच्या दादासाहेबानंा झालं होतं. त्यान सार शचत्रपटाच्या 
तालमीही स रू झाल्या. िूप्रटर् स्क्रीट तयार झाली होती. आता पशहल्या भारतीय शचत्रपटाची शनर्थमती स रू व्हायची 
होती. 
 
 पटकथेप्रमािे कला शदग्दिगन, रंर्विेभषूा, संकलन, शफल्म प्रोसेप्रसर् या सवग जबाबदाऱ्या एकटे 
दादासाहेबच साभंाळत होते. छायालेखन (फोटोग्राफी) देखील ते करू िकत होते. पि अन्य इतक्या जबाबदाऱ्या 
ते साभंाळत असल्यानं एवढी जबाबदारी घेण्यासाठी दादासाहेबानंी आपले बालशमत्र त्रयंबक बाळाजी तेलंर् यानंा 
म ंबईला बोलावनू घेतलं. तेलंर्ाच्या घराण्यात त्रयबंकेश्वराचं सायंकाळचं प जारीपि होतं. त्रयंबक तेलंर् स्वतः 
कमगठ, सनातनी असले तरी स्स्थरशचत्रिाचा (स्स्टल फोटोग्राफी) छंद दादासाहेबानंीच त्यानंा लावला होता.  
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 दादासाहेबाचंं बोलाविं येताच त्याचं्या देिकायात सहभार्ी होण्यासाठी पूजाअचेची कामशर्री आपल्या 
बंधूवर सोपवनू त्रयंबक तेलंर् म ंबईत दाखल झाले. दादासाहेबानंी आपल्या बालशमत्राला योग्य मार्गदिगन करून 
छायालेखनात तयार केलं. त्याच्या दोन्ही म लीना ‘राजा हशरश्चदं्र’ मध्ये छोट्या छोट्या भशूमकाही शदल्या.  
 
 दादासाहेबानंी विेभषूा, नेपथ्य, थोर शचत्रकार राजा रवीवमा, ध रंधर याचं्या शचत्रावंरून बनवनू घेतल्या 
होत्या. त्याकाळी रेिमी, मोठ्या काठाची व पदराची ल र्डी शमळत असत. त्यावर छायाशचत्रिाच्या दृष्टीनं स योग्य 
अिी खडी छापून घेऊन तारामतीचे िालू बनवनू घेतले होते. तारामती, हशरश्चदं्र, रोशहदास याचं्या केसाचें टोप 
शवकत घ्याव ेलार्ले. राजमहाल, जंर्ल, पवगत, िते, र् हा आदी दृशयं दादासाहेबानंी पडद्यावर स्वतःच शचतारली 
होती. 
 
 पावसाळा संपल्यावर बंर्ल्याच्या आवारात दादासाहेबाचं्या स्केचेसप्रमाि ंसेटस् उभा करण्याच ंकाम स रू 
झालं. रारं्िेकर पेंटराचंी या कामी दरमहा ६० रुपये पदावर नेमिूक झाली होती. सेटस् उभे राशहतो िक्य तेवढं 
आऊटडोअर िूप्रटर् उरकायचं दादासाहेबानंी ठरशवलं. प िे-म ंबईच्या रस्त्यावर वारं्िी स्टेिन आहे. स मारे नव्वद 
वषांपूवी ते अर्दीच छोटं खेडेर्ावं होतं.  
 
 राजा हशरश्चदं्राचे सैशनक शचत्रीकरिासाठी रंर्-विेभषूा करून तयार झाले. त्याचं्या जवळच्या तलवारी, 
ढाली, भाले ते पाहून र्ावात चचा स रू झाली. ‘दरोडेखोर शदसताहेत’.पूवी आधी सूचना देऊन शदवसाढवळ्या 
दरोडे पडत असत त्यातलाच प्रकार असावा अिी भीती र्ावकऱ्यानंा वाटली. काही घाबरलेल्या र्ावकऱ्यांनी 
पाटलाजवळ आपली िकंा बोलून दाखशवली. हे ऐकून पाटील हादरला व त्यानं ताबडतोब फौजदाराला वदी 
शदली.  
 
 पोशलसाचं्या त कडीसह काही वळेातच फौजदार हजर झाला व ज्या मंशदरात ही मंडळी थाबंली होती शतकडं 
तातडीनं रवाना झाला व सैशनकानंा दरवडावनू शवचारू लार्ला. एकानं त्याला शवनवनू साशंर्तलं, “छे छे आम्ही 
दरोडेखोर नाही हो. आम्ही शसनेमात काम करिारे आहोत. इथं शफल्म िपू्रटर्साठी आलो आहोत.” शफल्म िूप्रटर् हा 
प्रकारच तेव्हा क िाला माहीत नव्हता. वारं्िीसारख्या खेड्यात तर ते ऐकूनस द्धा ठाऊक असि ं िक्य नव्हतं. 
फौजदाराला ते काही समजलं नाही त्याम ळं पटलं नाही. त्याम ळं त्यानंा अटक करून पोलीस ठाण्यावर घेऊन 
रे्ला.  
 
 दादासाहेब काही शनकडीची कामं उरकून नंतरच्या लोकलनं वारं्िीला दाखल झाले. तेव्हा आतासारख्या 
पाठोपाठ लोकल्स नव्हत्या. तासाभरात एखादी लोकल यायची-जायची. दादासाहेब वारं्िीला पोहोचल्यावर 
त्यानंा झालेला प्रकार कळला. दादासाहेब लरे्च फौजदाराला भेटले. शसनेमा म्हिजे काय? तो कसा तयार होतो? 
िूप्रटर् म्हिजे काय? हे समजावनू साशंर्तलं आशि शफल्म िूप्रटर् दाखवायला फौजदार, पाटील यानंा घेऊन रे्ले.  
 
 राजा हशरश्चदं्र तारामतीचा आजे्ञप्रमािं शिरच्छेद करण्याची तलवार उर्ारतो या भावस्पिी प्रसंर्ाचं शचत्रि 
होतं. इतक्यात श्रीिकंर शतथं प्रर्ट होऊन राजा हशरश्चदं्राचा हात धरतात वर्ैरे. फौजदार, पाटील याचं समाधान 
व्हाव,ं समजूत पटावी म्हिून कॅमेऱ्यात शफल्म न भरता केवळ शचत्रीकरि केल्याचं नाटक केलं. फौजदार, पाटील 
प्रसंर्ाचं शचत्रीकरि बघून भारावनू रे्ले. दादासाहेबाचं्या नव्या व्यवसायाची त्यानंा कल्पना आली व त्यानंी 
दादासाहेबाचंी क्षमायाचना केली आशि सवग सहकायग देण्याची हमी शदली. सैशनकाचंी स टका झाली. शतथून प ढं 
ठरशवलेलं िूप्रटर् शनर्थवघ्नपिे पार पडलं. बरोबर आिलेलं शियाचंी भशूमका करिारे ल र्डं नेसायला तयार झाले 
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पि त्या अण्िा साळ ंखे सारखेच शमिा काढायला तयार होईनात, बऱ्याच शमनतवारीनं एकदाचे तयार झाले व शमिा 
काढून सवग पातं्र इतर सहकारी आशि कमगचारी वारं्िीला रवाना झाले.  
 
 इथल्या शचत्रीकरिाच्या वळेी एक हृदयद्रावक प्रसरं् घडला. रोशहदासाच्या भशूमकेतील भालचदं्र 
ऋषीक मारािंी खेळत असताना त्याचं डोकं दर्डावर जोरात आपटून त्यातून रक्तिाव स रू झाला. दादासाहेब 
औषधाची पेटी बरोबर बाळर्त. त्यानंी प्रथमोपचार केल्यावर काही वळेानं रक्तिाव कमी झाला पि भालचदं्रलामछूा 
आली.  
 
 “त्याला म ंबईला नेऊन, त्याच्यावर औषधोपचार करून तो पूिग बरा झाला की या दृशयाच ंशचत्रीकरि करू.” 
असा छायालेखकानं सल्ला शदला. परंत  परत आता शचत्रीकरिासाठी या दृशयाकशरता येिं म्हिजे खचाचा प्रशन 
होता. दादासाहेबाचंं म्हिि ंपडलं, “मतृ रोशहदासाचा देह सरिावर ठेवायचाय ना ? मर् अिा बेि द्ध अवस्थेतच 
त्याला ठेव ूया. तो आपोआप मृत वाटेलच.” दादासाहेबानंी मन घट्ट करून हे दृशय शचत्रीत केलं; पि पडद्यावर दृशय 
बघताना मात्र त्यानंा रडू कोसळलं. प्रत्यक्ष प त्राच्या बाबतीत आपि मन इतकं कठोर कसं करू िकलो ? 
 
 दादासाहेबाचंं समाधान होईतो ते िॉट ओके म्हित नसत. छायालेखक आदीनी शकतीही कौत क केलं तरी 
त्यासाठी वळे, पैसा शकतीही खचग झाला तरी ते शवचार करीत नसत. झालेलं शचत्रि योग्य आहे की नाही याची 
खात्री करून घेण्यासाठी दादासाहेब उत्स क असत. आऊटडोअर िूप्रटर्च्या वळेीही शफल्म डेव्हलप्रपर्ची व्यवस्था 
अर्ोदरच करून ठेवीत. त्याच रात्री शदवसा झालेला भार् डेव्हलप करून बघत. तो मनासारखा नाही वाटला तर 
द सरे शदविी प न्हा शचत्रि करीत.  
 
 अिा तऱ्हेनं दादासाहेब अहोरात्र आपल्या कलाकृतीत र् ंतलेले असत. झोप प रेिी शमळत नसे, रात्रीचे 
प ष्ट्कळदा जेविही होत नव्हतं. रोजचं वतगमानपत्रही उघडून बघायला उसंत शमळत नसे. ३७०० फूटाचा म्हिजे चार 
शरळाचंा मूकपट तयार व्हायला ६ मशहने २७ शदवस लार्ले. अवधीत आता १३-१४ शरळाचें २ मराठी बोलपट शनमाि 
होऊ िकतात. दादासाहेबाचं्या आग्रही वृत्तीनं ‘राजा हशरश्चदं्र’चा खचग कल्पनेबाहेर वाढला. 
 
 शकतीतरी अडचिींना सामोरं जात दादासाहेब फाळक्यानंी पशहला भारतीय शचत्रपट पूिग केला. पूवी 
नाटकाला प्रारंभी नादंी असते तिी या शचत्रपटालाही नादंी घालावी अिी कल्पना दादासाहेबानंा स चली. 
दादासाहेबानंी त्यात सूत्रधार व्हायचं ठरशवलं व काकींना नटीच्या विेभषेूत उभ ं राहायला स चशवलं. काकी 
(सरस्वतीबाई)ना ही कल्पना पटली नाही. त्या म्हिाल्या, “मी बाहेरून वाटे्टल तेवढी मदत करीन, अर्दी हमाली 
करायलास द्धा मला लाज वाटिार नाही पि तोंडाला रंर् लावनू पडद्यावर येिं मला आवडिार नाही.” 
 
 इतरानंीही बराच आग्रह केला. दादासाहेबानंी समजूत घालायचा प्रयत्न केला. “माझ्या िजेारी उभ ं
राहायला त ला काय हरकत आहे?”त झी दोन म लं पशरपाश्वगक म्हिून आपल्या जवळ उभी राहतील. कॅमेरामन 
आपले तेलंर्च आहेत, मर् काय हरकत आहे?”तरी त्याचंी समजूत पटली नाही. दादासाहेबानंीही त्यानंा सक्ती 
केली नाही.  
 
 अखेर पाडं रंर् साने नटी झाले. शचत्रपट प रा होताच दादासाहेब शचत्रपट प्रदिगनाच्या खटपटीला लार्ले. 
१९६२ सालच्या ‘श्रीय त’मे मशहन्याच्या अंकात सरस्वतीबाईनी साशंर्तलय, शचत्रपट व्यवसाय स्वदेिी व्हावा यासाठी 
त्यानंी सारं क ट ंब, सारा संसारच पिाला लावला होता.  
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राजा हणरश्िूंद्र प्रदर्शशत झाला  
 
 या पशहल्यावशहल्या भारतीय शचत्रपटाला शथएटर शमळिं सोपं नव्हतं. शचत्रपटावर अर्ोदरच उर्ीचच टीका 
स रू झाली होती. ‘त्रयबंकेश्वरचे ताकभात खािारे हे भटभाई, हे काय शसनेमा काढिार ? शनघाले साहेबािी स्पधा 
करायला, याचंा शचत्रपट बघण्यासारखा नसिारच, बरंच काही याचंं च कलं असिारच, तसं शदसलं की आम्ही 
पडद्यावर भजी, अंडी मारिारच’ ही टीका काकींच्या कानी रे्ली की त्या बैचेन व्हायच्या पि दादासाहेब मात्र ऐकून 
सोडून द्यायचे.  
 
 तसं पाशहलं तर क िीही नवीन प्रयोर् धाडसानं केला, तो स्त त्य असला तरी प्रत्यक्ष अन भव न घेताच त्याची 
प्रटर्ल, टवाळी होतच असते. उदाहरिाथग, व्यंर्पट सृष्टीचा अप्रजक्य सम्राट वॉल्ट शडस्नेचे शचत्रपट प्रदर्थित 
व्हायला लार्ल्यावर ‘शचत्रपट सृष्टीतील धूमकेतू’ अिी त्याच्यावर अमेशरकेतच टीका झालीच होती. पि 
शचत्रपटसृष्टीच्या शक्षशतजावर त्यानं ध्र वाचं अढळपद शमळशवलं.  
 
 दादासाहेबानंी काही प्रशतशष्ठत मंडळींना ‘राजा हशरश्चदं्र’ दाखवायचं ठरशवलं. २१ एशप्रल १९१३ रोजी 
ऑलें शपया शथएटरमध्ये रात्रौ ९ वाजता खेळ दाखशवण्याचे शनशश्चत झालं. नेमका त्याचवळेी दादासाहेबाचं्या तान्या 
मंदाशकनीला नवज्वर झाला होता. शतची तब्येत शबघडत चालली होती. दादासाहेबाचं्या थोरल्या बंधूनी ‘म लर्ी 
एवढी आजारी आहे, तू प ढची तारीख घे’ असा सल्ला शदला. दादासाहेब म्हिाले, ‘माझा परमेश्वरावर पूिग शवश्वास 
आहे. मी शनमंत्रि पशत्रकाही पाठशवल्या आहेत. याच तारखेला शथएटर शमळालय, त्याम ळं हा खेळ त्याच शदविी 
दाखशवला पाशहजे.’ 
 
 दादासाहेबाचं्यावर नवीन सकंटं सतत येतच रे्ली, ही परंपरा प ढेही चालू राशहली. खेळ पार पडेपयंत 
दादासाहेबानंी म लीच्या प्रकृतीची चौकिी मन शवचशलत होईल म्हिून केलीच नाही. भावना ? की कतगव्य ? यात 
दादासाहेबानंी मन घट्ट करून अशधक महत्त्व शदलं कतगव्याला. बरीच नामवतं, प्रशतशष्ठत मंडळी ‘राजा हशरश्चदं्र’ 
पाहायला उपस्स्थत होती. वृत्त संपादकआशि प्रशतशनधीही आवजूगन आले होते.  
 
 काकी व त्याचंा प तण्या मदंाशकनीसाठी घरीच राहिार होते. त्यावळेी काकींच्या दीरानंा काय वाटलं 
क िास ठाऊक, ते त्यानंा म्हिाले, “आजचा शदवस त झ्या पतीच्या आय ष्ट्यात स विाक्षरानंी शलशहण्यासारखा आहे. 
त्याच्याबरोबर तूही रातं्रशदवस कष्ट उपसले आहेत, खूप सोसलं आहेस, त ला या खेळाला रे्लच पाशहजे. तू प्रचता 
करू नकोस, आम्ही मंदाशकनीची सवग काळजी घेऊ.” एवढं साशंर्तल्यावर काकी त्या खेळाला हजर राशहल्या. 
 
 स्मॉलकॉज कोटाचे जज्ज शम. डोनाल्ड य रोशपयन असून ते शचत्रपट पाहताना रंर्ून रे्ले होते. शचत्रपटाबद्दल 
त्यानंी प्रिसंोद र्ार काढले. अन्य प्रशतष्ठीतानाही ‘राजा हशरश्चदं्र’ अशतिय आवडला होता. तसं त्यानंी भाष्ट्यही केलं 
होतं. ही प्रिसंा कॉरोनेिन शथएटरचे चालक नानासाहेब शचते्र याचं्या कानी रे्ली. त्यानंी दादासाहेबाजंवळ ‘राजा 
हशरश्चदं्र’ प्रदर्थित करण्याची इच्छा प्रदर्थित केली. त्याम ळं फार महत्त्वाची समस्या स टली.  
 
 भारतीय बनावटीचा हा शचत्रपट पाहायला पे्रक्षक येतील की नाही अिी भीती वाटत होती. कारि 
आठवड्यात दोन शवदेिी शचत्रपट दाखशवले जात. शततपतच ते शचत्रपट चालत. तीन-चार शदवस शचत्रपट चालून 
झालेला खचग भरून शनघि ं अिक्यच होतं. फाळकेदापंत्य दत्तभक्त होतं. काकींनी शचत्रपटाच्या यिासाठी पाच 
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र् रुवार करायचं ठरशवलं होतं  व ‘पशहल्या र्ल्ल्यातील ५ रु. चे पेढे वाटीन’ असं श्रीदत्ताच्या तसशबरीप ढं उभ ंराहून 
भक्तीभाव ेनमस्कार करून म्हिाल्या होत्या. तेव्हा ं५ रु. म्हिजे लहान रक्कम नव्हती.  
 
 ज्या कॉरोनेिन शथएटरमध्ये बरोबर वषापूवी दादासाहेब तोरण्याचंा प ंडशलक प्रदर्थित झाला होता. शतथच 
‘राजा हशरश्चदं्र’ हा पशहला भारतीय शचत्रपट ३ मे १९१३ रोजी प्रदर्थित झाला. पे्रक्षक येतील की नाही ही धास्ती 
असल्यानं प्रारंभी दोन आंग्लय वतींचं नृत्य व दादासाहेबानंी केलेला ‘आर्काड्याचंी मौज’ हा शवनोदी लघ पटही 
दाखशवण्यात आला.  
 
 सायकंाळी ६ पासून रात्रौ १·१५ पयंत पाच खेळ दाखशवण्याचं जाहीर झालं. खाली शविषे सूचना होती. 
शतकीटाचे दर द प्पट आहेत. भारताच्या व फाळके क ट ंबाच्या स दैवानं शथएटरचं आवार पे्रक्षकानंी फ लून रे्लं होतं. 
पि त्यात मराठी पे्रक्षक अभावानेच होते. आश्रय देिारे पािी, बोहरी यासारखे अप्रहदूच होते. पे्रक्षकाचंी त ड ंब र्दी 
बघून फाळके दापंत्याला आनंदाचं भरतं आलं. केलेल्या रातं्रशदवस कष्टाचं, सोसलेल्या सततच्या हालाचं चीज 
झालंम्हिून त्याचं्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लार्ले. त्याचें सहाय्यकते यिवतंराव नाडकिी भारावनू म्हिाले, 
“वशहनी, त म्ही ५ रु.चे पेढे वाटिार होताना, मी िभंर रुपयाचें पेढे वाटिार आहे.” 
 
 ‘बाँबे क्रॉशनकल’नं प्रारंभीच म्हटल्याप्रमािं ‘राजा हशरश्चदं्र’ भरर्च्च र्दीत चालला. शचत्रपट १२ शदवस 
चालल्यावर बाँबे क्रॉशनकलच्या १५ मेच्या अंकात द सरी जाशहरात या वृत्तपत्रात प्रशसद्ध झाली. तोवर जाशहरातीची 
र्रजच पडली नाही. टाइम्स ऑफ इशंडयाचा संपादक य रोशपयन असूनही त्यानं या भारतीय पशहल्या शचत्रपटाची 
मनसोक्त तारीफ केली होती. त्याम ळं ‘राजा हशरश्चदं्र’चा बराच बोलबाला झाला आशि मर् मराठी पे्रक्षक काही तरी 
बरं शदसतय बरं का म्हित हळूहळू शचत्रपट बघायला जाऊ लार्ले. बड्याबड्यानंी ‘शवसाव्या ितकातील मोठं 
आश्चयग’ असे उद र्ार काढल्यावर प्रटर्लटवाळी करिारे चपू झाले.  
 
 ‘केसरी’चा म ंबईतील प्रशतशनधी अनंत नारायि कौलरे्कर यानंी ६ मे १९१३ च्या अंकात ‘राजा 
हशरश्चदं्र’वरील अशभप्राय देताना म्हटलं होतं, ‘हा मूकपट असून बोलपटापेक्षाही अशधक पशरिामकारक झाला आहे.’ 
सर भालचंद्र भाटवडेकरानंी स्पष्टच बोलून दाखशवलं होतं की, ‘आमच्या सवग वतगमानापत्रकारानंी फाळक्याचंा रास्त 
र्ौरव करून त्यानंी जो हा शहय्या केला त्याचं योग्य चीज कराव.ं’ 
 
 १८ मेच्या अंकात िवेटचा शदवस असं जाहीर केलं होतं पि र्दी हटत नव्हती म्हिून आिखी एक आठवडा 
म क्काम वाढवावा लार्ला व एकूि २३ शदवस अखंड चालून ‘राजा हशरश्चदं्र’नं शवक्रम केला. त्यानंतर द सरे 
शदविीपासून ॲलेकझाडं्रा शथएटरला तोबा र्दीत स रू झाला.  
 
 दादासाहेबानंी आिखी एक कमाल केली. जमगनीचा ‘स्ट डंट ऑफ प्रार्’ इटलीचा ‘कोव्हादीस’ व फ्रान्सचा 
‘क्वीन एशलझाबेथ’ हेही त्याचवषीचे त्यात्या देिाचें पशहले शचत्रपट, हेही त्याचवषी प्रदर्थित झाले. प्रशतकूल 
पशरस्स्थतीवर मात करीत दादासाहेबानंी त्याचं्या अर्ोदर भारतीय शचत्रपट प्रदर्थित केला. प्रत्येक भारतीयाला 
अशभमान वाटेल अिा तऱ्हेनं स्वदेिी शचत्रपटाची म हूतगमेढ रोवली रे्ली. दादासाहेबाचंी हा शचत्रपट व्यवसाय स्वदेिी 
करण्यामार्ची कठोर तपश्चया मूतग स्वरूपात आली.  
 
 तेव्हा ं आत्तासारख्या शवतरि संस्था (शडस्रीब्यटूसग) अस्स्तत्वात नव्हत्या त्याम ळं दादासाहेबानंा 
िहरािहरात स्वतःचा प्रोजेक्टर, ऑपरेटर व काही मदतनीस घेऊन जाव ं लारे्. शचत्रपट शनर्थमतीचे सवेसवा 
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असलेल्या या जनकाला हेही काम त्यावळेी कराव ंलार्लं होतं. म ंबईतील राजा हशरश्चदं्रची अफाट लोकशप्रयता 
सवगत्र पसरली होतीच. स रतच्या ‘नबाबी शथएटर’च्या बोहरी मालकानंी त्याचं्या शचत्रपट र्ृहात ‘राजा हशरश्चदं्र’ 
प्रदर्थित करण्याची मनीषा व्यक्त केली. दादासाहेबानंी होकार शदला. 
 
 ‘नबाब शथएटर’ ध्वजातोरि,ं प ष्ट्पमाळा आदींनी िृरं्ारले होते. कमालीची उत्स कता होती परंत  पशहल्या 
खेळाला अवघे तीन रुपये उत्पन्न झालं. ‘राजा हशरश्चदं्र’ची बरीच जाशहरात करून देखील ही अवस्था बघून शथएटर 
मालक फार शनराि झाला. त्यानं दादासाहेबानंा स चशवलं ‘या सोळा लोकाचें पैसे परत करून खेळ रद्द करू या. 
त मचा शचत्रपट चारं्लाच आहे याबद्दल प्रशनच नाही, तरीपि पे्रक्षक यायला हवते ना ? त मचा शचत्रपट दीड 
घंटास द्धा चालत नाही. इथं त मच्यापेक्षा एक आण्यानं शतकीट कमी असलेलं नाटक सहा सहा तास बघायची सवय 
आहे. एक तर त मच्या शचत्रपटाची लाबंी तरी वाढवा, नाहीतर शतकीट कमी करा.’ 
 
 दोन्ही र्ोष्टी िक्य नव्हत्या. दादासाहेब त्याला म्हिाले, “हे जे लोक आहेत त्यानंी प्रचचोके नाही मोजले. या 
सोळा लोकासंाठी माझी शफल्म थोडी घासली रे्ली तरी हरकत नाही. हे लोक शसनेमा पाहून घरी जातील तेव्हा ते 
इतरानंा सारं्तील तेव्हा उद्या याच्या चौपट लोक येतील. ठरल्याप्रमािं मी आठवडा प रा करिारच.” 
 
 दादासाहेबानंी द सरे शदविी एक ख बीदार जाशहरात केली. एक आनामा पाउन इचं चौडू, अने बे माईल 
लाबं,ू ५७००० फोटोग्राफ जोइये (एका आण्यात पाऊि इंच रंुदीची, दोन मलै लाबंीची ५७००० फोटो असलेली 
शफल्म बघायला या) हे वाचनू इष्ट पशरिाम झाला. हे काहीतरी आश्चयगकारक प्रकरि शदसतंय म्हिून उत्स कतेनं 
शचक्कार र्दी झाली व ३ रुपयावरून ३०० रुपयापयंत उत्पन्न वाढलं. आठवडाभर असच उत्पन्न होत होतं. 
दादासाहेबानंी अिी कल्पकतेनं जाशहरात करून चमत्कार घडशवलेला बघून शथएटर मालक थक्क झाला.  
 
 ‘राजा हशरश्चदं्र’ शजथं शजथं प्रदर्थित झाला शतथं शतथं नंतर जोरदार स्वार्त झालं. प ढं तर ‘राजा हशरश्चदं्र’ 
कोलंबो व रंरू्न इथं चारं्लाच चालला. म ंबईत धंद्याच्या दृष्टीनं बऱ्याच सोयी असल्या तरी त्याकाळी आऊटडोअर 
िूप्रटर्च्या दृष्टीनं दादासाहेबानंा नाशिक सोयीचं वाटत होतं. मंशदर, नदी, घाट, लेिी, अरण्यं, वाडे आदी 
नाशिकजवळ, नाशिक मध्येच होते. म्हिून ३ ऑक्टोबर १९१३ रोजी ‘फाळके शफल्मकंपनी’चा म क्काम त्यानंी 
नाशिकला हलशवला.  
 
 नाशिकला फ ले माकेट समोरील वैद्य नावाच्या र् जराथी जशमनदाराचा हौदाचा बंर्ला दादासाहेबानंी 
दरमहा ७५ रुपये भाड्यानं घेतला. आवारातच असलेल्या वनराईत तऱ्हतऱ्हेचे वृक्ष होते. शतथं बकाि प्रलबू जातीचा 
एक प्रचंड वृक्ष होता. या वृक्षाखाली दादासाहेबानंी नैसर्थर्क स्ट शडओ उभा केला होता. त्याकाळी सूयगप्रकाि 
पशरवतीत करिारे शरफ्लेक्टसग नव्हते. ते प ढील काळात अस्स्तत्वात आले म्हिनू दादासाहेब पाढंऱ्या ि भ्र चादरीच्या 
सहाय्यानं हवा तसा उजेड पाडून घेत. बरेच शदवस काकी दादासाहेब सारं्तील तिी चादर धरून उभ्या राहात.  
 
 दादासाहेबाचंा नाशिकमधील पशहला शचत्रपट ‘मोशहनी भस्मासूर.’ याच स मारास शचत्ताकषग नाटक कंपनी 
‘तोतयाचे बंड’ व िके्सशपअरच्या नाटकाचे प्रयोर् करण्यासाठी नाशिकला आली होती. त्याचं्या कंपनीत कमलाबाई 
व द र्ाबाई कामत या मायलेकी प्रम ख भशूमका करीत असत. दादासाहेबानंी त्याचें नाट्यप्रयोर् पाशहले होते. 
कमलाबाईची प्रकृती नाद रुस्त झाली म्हिनू त्या नाशिकला हवापालट म्हिून राशहल्या होत्या.  
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 त्या आजारातून बऱ्या झाल्यावर दादासाहेब त्यानंा भेटले व शचत्रपटात काम करण्याचा शवषय शनघाला. त्या 
र्म्मत व एक वरे्ळा अन भव म्हिून द र्ाबाईही ‘मोशहनी भस्मासूर’ मध्ये काम करायला तयार झाल्या. शिवाय 
दादासाहेब फाळक्याचं्या बरोबर काम करण्याची सधंी होती. कमलाबाई व द र्ाबाई दोघीही स स्वरूप असल्यानं 
दादासाहेबानंी कमलाबाईना मोशहनीची व द र्ाबाईना पावगतीची भशूमका शदली. या भारतीय रुपेरी पडद्यावरील 
पशहल्या िी कलाकार. तसं पाशहलं तर कमलाबाई या भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या आद्यनाशयका! शचत्रपट-रंर्भमूीचे 
ज्येष्ठ अशभनेते चदं्रकातं र्ोखले याचं्या त्या मातोश्री व शवक्रम र्ोखलेच्या आजी! 
 
 २ जानेवारी १९१४ रोजी म ंबईच्या ऑप्रलशपया शथएटरमध्ये ‘मोशहनी भस्मासूर’ प्रदर्थित झाला होता. 
दादासाहेबानंी तयार केलेला ‘शपठाचे पजें’ हा शवनोदी लघ पट याही शचत्रपटाबरोबर दाखवीत असत. या 
शचत्रपटाचंही ‘राजा हशरश्चदं्र’ सारखं जोर्दार स्वार्त झालं त्याम ळे अथातच दादासाहेबाचंी उमेद वाढली. 
दादासाहेबाचंी सवगत्र तारीफ होऊ लार्ली.  
 
 या शचत्रपटात भस्मासूर िवेटी श्रीिकंराकडून शमळालेल्या वरानं स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेवल्यावर 
भस्मासात होतो हा कथा भार् आहे. या दृशयाखाली दादासाहेबानंी एक िक्कल लढशवली होती. आर्ीच्या दाहानं 
होरपळून शनघिाऱ्या भस्मासूराचे असय वदेना होत असल्याचं शचत्रीकरि अर्ोदर करून घेतलं. कॅमेरा तसाच 
ठेऊन शफल्म मार्ं घेऊन भस्मास राच्या जार्ी खराब शफल्म पेटशवली. पूवीची शफल्म ज्वालाग्रही असल्यानं ती 
पेटशवल्यावर एकदम भडका उडत असे. त्यावरच ज्वाळाचंं शचत्रि केल्यानं भस्मासूर पेटल्याचा पशरिाम साधता 
आला. अिी दादासाहेबाचंी कल्पकता! पाठोपाठ दादासाहेबानंी शतसरा शचत्रपट हाती घेतला. तो होता ‘सत्यवान 
साशवत्री!’ म्हिजे प न्हा पौराशिकच. यात मात्र त्यानंा कमलाबाई र्ोखले शमळाल्या नाहीत. मर् अिा तिाच 
बाईकडून त्यानंा साशवत्रीची भशूमका करून घ्यावी लार्ली.  
 
 या शचत्रपटाच्या शचत्रीकरिाच्यावळेी एक प्रसंर् घडला. यमराज सत्यवानाचे प्राि हरि करून नेतो असा 
तो प्रसंर्. यमाची भशूमका एका दाडंग्या पहेलवानाला शदली होती. तसाच एक दाडंर्ा रेडाही आिला होता. 
यमराज रेड्यावर बसून येतो, असं ते दृशय होतं. पि तो दाडंरे्श्वर त्या जंर्ी रेड्यावर बसायला तयार होईना. त्याला 
त्याची भीती वाटली. दादासाहेबानंी स्वतः रेड्यावर बसून दाखशवलं तरी त्या मल्लाचा धीर होईना. िवेटी एक थोराड 
म्हैस आिण्यात आली. तो पहेलवान कसा बसा म्हिीवर बसायला तयार झाला. ते दृशय एकदाच ंपार पडलं पि तो 
रेडा नसून म्हैस आहे असं शदसू नये याची काळजी घ्यावी लार्ली होती.  
 
 ६ जून १९१४ रोजी ‘सत्यवान साशवत्री’ प्रदर्थित झाला. िी वर्ानं फार मोठ्या प्रमािावर या शचत्रपटाला 
आश्रय शदला. दादासाहेबाचं्या या शतसऱ्या शचत्रपटानेही लौकीक आशि आर्थथक यिही पशहल्या दोन शचत्रासंारखं 
भरघोस शमळशवलं. त्याम ळं दादासाहेबाचंं सारं कजग शफटून रे्लं. या शतन्ही शचत्रपटाचंं उत्पन्न येतच होतं. एकेका 
प्रप्रटवर हे एवढं उत्पन्न झालं.  
 
 दादासाहेबाचंी ख्याती याम ळं परदेिातही पसरली होती. त्याचं्या प्रत्येक शचत्रपटाच्या २० प्रतींची मार्िी 
होती. भारतात सोल एजन्सी घ्यायलाही लोक तयार होते. भारतातल्या स मारे ७७० शचत्रपट चालकानंा त्याचें 
शचत्रपट दाखवायला हव ेहोते. शचत्रपटानंा शमळालेला हा प्रचंड प्रशतसाद बघून पंचवीसतीस हजार रुपये खचग करून 
शवजेवर चालिारी यंत्रसामग्री घेण्याचा दादासाहेबानंी शवचार केला. तोवर यंत्रसामग्री हातानं चालवावी लारे् 
त्याम ळं सवगकाम संथ र्तीनं होत असे. शचत्रपटाची र्ती कमीजास्त व्हायची ते वरे्ळच.  
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 दोन वषग अहोरात्र पशरश्रम करून दादासाहेबानंी अद्ययावत नसलेल्या अप ऱ्या साधनसामग्रीवर आपल्या 
सहकाऱ्यानंा शचत्रपट तंत्राच्या शवशवध िाखात अमेशरका, इंग्लंडमधील तंत्रज्ञाचं्या इतकं तरबेज केलं होतं.  
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दादासाहेबाूंिी लूंडनिी दुसरी वारी  
 

 शवजेवर चालिारी उपकरि ंखरेदी करण्यासाठी १ ऑर्स्ट १९१४ रोजी दादासाहेबानंी लंडनला प्रयाि 
केलं. त्यावळेी द सऱ्या महाय द्धाचे ढर् जमू लार्ले होते व केव्हाही महाय द्ध स रू होण्याची िक्यता होती. म्हिनू या 
पशरस्स्थतीत लंडनला न जाण्याचा सल्ला काहीनी शदला होता, पि त्याचंं एकदा ठरलं की ठरलं असा त्याचंा स्वभाव 
होता. त्यानंी तयार केलेले शतन्ही शचत्रपट घेऊन ते लंडनला रे्ले आशि ४ ऑर्स्टला य द्धाची शठिर्ी पडली.  
 
 याम ळं भारतात भलतीच घबरहाट स रू झाली होती. प ष्ट्कळजि आपल्या क ट ंशबयानंा र्ावी पाठव ूलार्ले 
होते. पि इंग्लंडमध्ये मात्र खंबीरपिा, स्थैयग शदसत होतं. ‘शबशझनेस ॲज य ज अल’ असे फलक सवगत्र आढळत होते. 
अध्या अध्या तासानं य द्ध वातापत्रकं शनघत होती, त्याम ळं दादासाहेब िातंपिे यंत्रसामग्री खरेदी करण्यात मग्न 
होते. ‘बायोस्कोप’ शसनेशनयतकाशलकाचे संपादक शम. केपबनग याचं्यािी दादासाहेबाचंा स्नेह जमलाच होता. त्यानंी 
दादासाहेबाचें शचत्रपट लंडनमधील शसनेव्यावसाशयकानंा दाखशवण्याची व्यवस्था केली होती.  
 
 दादासाहेबाचें शचत्रपट पाहून सारेच चशकत झाले. त्याचंं ताशंत्रक कसब पाहून ‘ताशंत्रकदृष्ट्ट्या फाळक्याचें 
शचत्रपट थक्क करिारे आहेत’ असं ‘बायोग्राफ’नं म्हटलं होतं. तर ‘कायनोटोग्राफ’ या शसनेशनयतकाशलकानं तर 
भारावनू जाऊन शलशहलं होतं ‘फाळके इंग्लंडमध्येच का जन्माला आले नाहीत?’ तर वृत्तपत्रानीही दादासाहेबाचं्या 
शचत्रपटाची मनसोक्त वाखाििी केली होती. ‘भारतीय संस्कृतीचं यात यथाथग दिगन घडतं’ हे शम. केपबनगनी मान्य 
केलं होतं हे फाळक्याचं मोठं यि! 
 
 फाळक्यानंी शचत्रपट शनर्थमतीचं शिक्षि क िाकडही घेतलं नव्हतं. त्याचं ज्ञान त्यानंी शचत्रपट स्वदेिी व्हावा 
या ध्यासानं आशि क िाग्रब द्धीन संपादन केलं होतं. लंडनमधील काही शनमात्यानंी दादासाहेबानंा 
इंग्लंडमध्येशचत्रपटशनर्थमती करण्याशवषयी शवचारलं होतं. त्यात महत्त्वाचे ज्यानंी दादासाहेब प्रथम लंडनला रे्ले 
असता सवगतोपरी सहकायग शदलं होतं ते सोशसल हेपवथग होते. त्यानंी दादासाहेबानंा इंग्लंडमध्ये भारतीय शचत्रपट 
शनमाि कराव,े कलावतं, तंत्रज्ञ भारतातून आिाव ेत्या सवांचा प्रवास, शनवास खचग, माशसक वतेन हेपवथग द्यायला 
तयार होते. शिवाय फाळक्यानंा दरमहा ३०० पौंड पर्ार व नफ्यात २० टके्क शहस्सा अिी योजना त्याचं्याप ढं माडंली. 
 
 एवढी लाभदायक, कसलीही प्रचता उरिार नाही अिी ही योजना होती. क िालाही तो स्वीकारण्याचा मोह 
झाला असता,दादासाहेबानंी ती स्वीकारली असती तर ते सहक ट ंब, सहपशरवार इंग्लंडमध्ये ऐषआरामात राशहले 
असते. कीर्थत सपंत्तीही शमळाली असती, पि सेशसल हेपवथगना नम्र नकार देताना त्याचें मनोमन आभार मानून 
दादासाहेबानंी साशंर्तले, ‘हा व्यवसाय स्वदेिी व्हावा म्हिून मी धडपडलो. क ट ंशबयाचे हाल केले. शकतीतरी 
संकटं, अडचिी यानंा तोंड द्याव ंलार्लं. या माध्यमािारे लोकरंजनाबरोबर लोकशिक्षि व्हाव,ं भारतीय ससं्कृती 
स्वकीयापं्रमािं परकीयानंाही ज्ञात व्हावी हाच माझा ध्यास आशि हव्यास आहे. मी ही योजना स्वीकारली तर मी 
माझ्या ध्येयापासून तत्त्वशनष्ठपेासून ढळेन म्हिून मी ही योजना स्वीकारू िकत नाही याबद्दल क्षमा असावी.’ 
 
 खऱ्या राष्ट्रभक्ताला िोभिारे हे उद र्ार ऐकून हेपवथगनीदादासाहेबाबंद्दल अशधकच आदर वाटू लार्ला. 
दादासाहेबाचं्या शचत्रकलाकृतीची कीर्थत अमेशरकेतही पोचली होती. अमेशरकेतील स प्रशसद्ध शचत्रपटसंस्था वॉनगर 
ब्रदसगने त्याचं्या शचत्रपटाचं्या काही प्रती शवकत घेण्याची इच्छा प्रकट केली होती. दादासाहेबानंी संमतीही कळशवली 
होती. पि भारतातील पशरस्स्थतीच्या बातम्या, स्ट शडयोची होत चाललेली प्रचताजनक पशरस्स्थती या सवांचा शवचार 
करून प्रतींबाबत कोिताही व्यवहार पूिग न करता त्यानंा घाईनं भारतात परत याव ंलार्लं होतं. द दैव! 
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 शवजेवर चालिाऱ्या यंत्रसामग्रीची खरेदी फक्त झाली होती, प्रतींचा व्यवहार झाला असता तर केवढंतरी 
भाडंवल दादासाहेबाचं्या हाती आलं असतं, पि शरक्त-हस्तान दादासाहेबानंा भारतात परताव ंलार्लं होतं. त्या 
दृष्टीनं दादासाहेबाचंी ही वारी अयिस्वी ठरली. १९१४ च्या अखेरीस ते स्वदेिी परतले.  
 
 भारतात रे्ल्यावर प ढं काय काय वाढून ठेवलं असेल याची प्रचता दादासाहेबानंासारखी लार्नू राशहली 
होती. पि त्यानंा वाटत होतं त्यापेक्षाही दारुि अवस्था होती. भाडंवलदारानंी पसेै द्यायचं थाबंशवलं होतच पि सवग 
कमगचाऱ्यानंा काढून टाकून स्ट शडयोला क लूप लावायला साशंर्तलं होतं. सरस्वतीबाईनी दादासाहेब परत येईतो 
कमगचाऱ्यानंा काढून न टाकण्याचं व स्ट शडयोला टाळा न ठोकण्याचं सावकारानंा शवनविी करून थाबंशवलं होतं, पि 
आिखी भाडंवल द्यायला तो अशजबात तयार नव्हता. य द्धाम ळं भारतात शनमाि झालेल्या अशनशश्चत वातावरिाम ळं 
क िीही धशनक कजग द्यायला तयार होईना, उलट जे भाडंवलदार त्यानंा आर्थथक सहाय्य द्यायला तयार होते त्यानंी 
आपले पैसे अन्य व्यवसायात र् ंतशवले.  
 
 अर्ोदरच दादासाहेबाचं्यावर कजाचा बोजा होताच, अिा स्स्थतीत स्ट शडयोत क लूप लार्लं असतं तर 
दादासाहेबानंा नादारी घ्यावी लार्ली असती आशि मर् स्वदेिी शचत्रपट व्यवसायाचा अपमृत्यू अटळ होता. तस ं
झालं असतं तर लंडन, अमेशरकेत भारताची बेअब्र ूझाली असती ही खंत दादासाहेबानंा लारू्न राशहली असती. 
कसंही करून हा व्यवसाय शजवतं ठेवण्याचा दादासाहेबानंी चंर् बाधंला.  
 
 प्रारंभीच्या काळात दादासाहेबानंा मदत केलेले यिवतंराव नाडकिी व त्याचें सॉशलशसटर श्विूर यानंा 
दादासाहेबानंी शवनशवले की, ‘इंग्लंडमध्ये खरेदी करून ठेवलेली यंत्रसामग्री रं्जून जाऊ नये म्हिून ती भारतात 
आिण्यासाठी कजाऊ रक्कम त्वरीत द्यावी व स्ट शडयोचा खचग भारे्ल इतक्या खचाची तरतूद करावी वषगभरात 
शचत्रपट शनर्थमती करून कजगफेड करता येईल.” इंग्लंडमधील शनमात्यानी दादासाहेबानंा शदलेल्या ऑफसग, शतथल्या 
प्रशतशक्रया, प्रप्रटस् ना आलेल्या मार्ण्या वर्ैरे वृत्तातं दादासाहेबानंी त्यानंा साशंर्तला.  
 
 काही शदवसापं रता अधा खचग देण्याचं त्यानंी मान्य केल. दादासाहेबाचं्या काही शनष्ठावतं कमगचाऱ्यानंी अध्या 
पर्ारावर काम करण्याची तयारी दिगशवली त्याम ळं काहीतरी काम स रू करिं िक्य झालं. पि एक संकट सरलं की 
द सरं उभ ंराहतच होतं. य द्धकाळ असल्यानं कच्ची शफल्म (शनरे्शटव्ह)शमळिंही अवघड होऊन बसलं.  
 
 हा सर्ळा शवचार करून दादासाहेबानंी लघ पट काढायचं ठरशवलं. त्यान सार ‘कार्थतकी पौर्थिमेचा उत्सव’, 
‘र्ोदावरी नदीचं दिगन’, ‘तळेर्ावचा काच कारखाना’, ‘प्रो. केल्फाचं्या जादू’ हे लघ पट तयार केले म्हिजे 
माशहतीपटाचें जनकही दादासाहेबच होते. यात भारतीय प्राचीन वैभव व संस्कृतीचं दिगन त्यानंी घडशवलं होतं.  
 
 पि भाडंवलदारानंी िब्द शफरशवला, इतर भाडंवलदार नाना िकंा शवचारीत. ‘धंदा बसत चालला तर लोक 
शसनेमाला येिार नाहीत; मर् आमचे पैसे कसे वसूल होिार? त म्ही अचानक मरि पावलात तर? नंतर तसे शचत्रपट 
शनघालेच नाहीत तर?दादासाहेबाचें लाखभर रुपये स्ट शडयोत अडकले होते, पि स्ट शडयोचा त्याचंा वापर करता 
येईना. ज न्या शचत्रपटानंा उत्पन्न होईना. कमगचाऱ्यानंा देिोधडीही लावता येईना, त्यानंा काढून टाकलं तर भाडंवल 
शमळण्याची िक्यताच नव्हती. दादासाहेबाचं्या कमगचाऱ्यापंैकी प ष्ट्कळानंा मलेशरयानं पछाडलं, व्यवस्थापकावंर 
र्ंभीर ििशक्रया करावी लार्ली. छायालेखक आजारी पडला. त्याची प्रकृती प्रचताजनक झाली होती. 
इलेस्क्रशिअन कॉलऱ्यानं मरि पावला. एकटे दादासाहेब क ठं क ठं प रे पडिार? त्यात आर्थथक प्रचताही जोडीला 
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होतीच. परमेश्वर त्याचंी कसोटीच बघत होता. दादासाहेब खंबीर म्हिूनच अिा स्स्थतीतही ते ठामपिे शटकले. 
त्यानंा स्वदेिी व्यवसाय शजवतं ठेवायचा होता.  
 
 ‘माझे प्राि पिाला लावीन पि शजवात जीव आहे तोवर हा स्वदेिी व्यवसाय बंद पडू देिार नाही’ अिी 
दादासाहेबानंी प्रशतज्ञा केली पि तारिाशिवाय क िी भाडंवल द्यायला तयार नव्हतं. िवेटी दादासाहेबानंी 
स्ट शडयोवर कजग काढलं आशि ‘राजा शश्रयाळ’ या शचत्रपटाच्या तयारीला लार्ले. शचत्रीकरिाला प्रारंभही झाला 
पि संकटं कधी एकटी येत नसतात. राजा शश्रयाळची भशूमका करिारा नट १०३ शडग्री तापानं फिफिला तरी 
तसचं काम चालू ठेवलं. चारपाच प्रसंर् कसेबसे पार पडले आशि त्याचं द खिं उलटलं आशि त्याच्या आजारानं उग्र 
स्वरूप धारि केलं. तो कधी बरा होईल हे सारं्ता येईना. शजन्यावरून एका दृशयात उतरताना नाशयकेचा पाय 
इतका म रर्ळला की शतला उभ ं राहिं अिक्य झालं. या सवग दर्दर्ीचा दादासाहेबानंा इतका त्रास झाला की 
त्यानंाच सपाटून ताप भरला. त्यातच मायगे्रनचा त्रास स रू झाला.  
 
 शचत्रपट जेवढा लाबंे तेवढा कजाचा बोजा वाढिार होता. नायक नाशयका लवकर बरे होण्याची िक्यता 
शदसेना. मर् राजा शश्रयाळची भशूमका स्वतः करायचं दादासाहेबानंी ठरशवलं. शचलया त्याचंा प त्र भालचंद्र करिार 
होता. ही सवग अडचिीची पशरस्स्थती लक्षात घेऊन ‘मी हमाली करीन परंत  तोंडाला रंर् लाविार नाही’ अस ं
म्हिालेल्या काकी (सरस्वतीबाई) चारं् िाची भशूमका करायला तयार झाल्या. फक्त एक अट होती की त्याचं नाव 
क ठही द्यायचं नाही, इतकं सर्ळं होऊनही राजा शश्रयाळ अपूिगच राशहला.  
 
 प्रकृती पूिग बरी झाल्यावर दादासाहेबाचें भाडंवल उभारण्याचे प्रयत्न स रू झाले. एक मंर्ळसूत्राखेरीज सवग 
दाशर्ने शवकलेच होते. दादासाहेब स्वदेिी चळवळीच्या नेत्यानंा प न्हा एकदा भेटले पि काहीही उपयोर् झाला 
नाही. श्रीमंताचें उंबरठे शझजशवले पि व्यथग. मर् अच्य त बळवतं कोल्हटकर याचं्या ‘संदेि’ या वृत्तपत्रातून एक 
रुपयापासून मदतीचं आवाहन केलं व ते सव्याज परतफेड करण्याचं आश्वासन शदलं फक्त शतघेजि मदत करायला 
तयार झाले ११ टके्क व्याज देण्याची तयारी दाखवनूही दादासाहेबानंा क िी कजग द्यायला तयार होईना.  
 
 लोकमान्य शटळक एकदा दादासाहेबाचं्या स्ट शडयोत आले होते. दादासाहेबानंी आपली स्वदेिी 
शचत्रपटासाठी करीत असलेली धडपड व एकूि करुि कहािी त्याचं्या कानावर घातली. ते ऐकून लोकमान्याचंं मन 
द्रवलं. शचत्रपट हे जनजारृ्तीचं सवात प्रभावी माध्यम आहे हे त्याचं्यासारखा द्रष्टा महाप रुष जािून होता म्हिनू पसैा 
फंड संस्थेतून कजाची सोय करण्याचा लोकमान्यानंी प्रयत्न केला. पि त्यानंाही यि आलं नाही.  
 
 मर् दादासाहेबानंी प न्हा एकदा जनतेला आवाहन केलं, ‘ही संस्था मरू देऊ नका’ आर्थथक आवक 
थाबंलेली, देिं वाढत चाललेलं. दादासाहेब चक्रवाढ व्याजानं शतमाही हपे्त देत होते, नोकराचें पर्ार होत नव्हते, 
तरी प्रामाशिक नोकरवर्ग रोज स्ट शडयोत येत होता. त्याम ळं दादासाहेबाचंा ऊर भरून येत होता. याशिवाय काही 
खऱ्या शहतप्रचतकाचंा व पत्नीचा फार मोठा नैशतक आधार याम ळंच दादासाहेब शनराि होऊन हतबल न होता 
शहमतीनं उभे होते.  
 
 भाडंवल उभ ंकरण्यासाठी १९१६ साली दादासाहेबानंी आिखी एक प्रयत्न केला. ‘राजा हशरश्चदं्र’‘मोशहनी 
भस्मासूर’ व ‘सत्यवान साशवत्री’ हे त्याचें शचत्रपट मोठ्या िहरी दाखवनू अथगप्राप्ती करण्याच्या इराद्यानं भ्रमंतीसाठी 
बाहेर पडले. जमप्रखडी, औधं, शमरज संस्थाशनकानंा दादासाहेबानंी शचत्रपट दाखशवले. फक्त औधंकरानंी एक हजार 
रुपये शदले. बाकी दोन्ही शठकािी फक्त कौत क झालं.  
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 मर् दादासाहेब ग्वाल्हेर, इंदौरकडं रे्ले. शथएटसग नसल्यानं सवग सामग्री बरोबर घेऊन जाव े लारे्. 
ग्वाल्हेरला दोन मशहने म क्काम होता. पि शतथं त्यानंा आर्थथक लाभ काहीही झाला नाही. शततकाच म क्काम इंदौरला 
होता. शतथल्या राजकन्येनं मात्र ५ हजार रुपये कजग व १५०० रुपये शबदार्ी म्हिून शदले.  
 
 दादासाहेब दौऱ्यावर असताना त्यानंी शकलोस्करवाडीला भेट शदली होती. शतथंही हे शचत्रपट दाखशवले. ते 
संपल्यावर एका कामर्ारानं दादासाहेबाचें पाय धरले. दादासाहेबानंी शवचारलं, ‘अरे, हे काय करतोस तू ?’ तो 
म्हिाला, ‘त म्ही आम्हाला शचत्राचं्या हालचाली दाखशवल्यात ना म्हिनू.’ दादासाहेब र्शहवरले.  
 
 स्टेिनवर एक शवनोद घडला. शतथं एक खेळिीवाला खेळिी शवकताना ओरडत होता. ‘फाळके चार आिे, 
फाळके चार आिे’ फाळके र्ंमतीनं म्हिाले, ‘माझी चारं्ली शकमंत केली की यानं.’ यावर लक्ष्मिराव शकलोस्कर 
म्हिाले, ‘अहो, ती हालचाल करिारी खेळिी आहेत ना याची, त म्हीही शचत्राचं्या अिाच हालचाली दाखशवता ना 
म्हिून तो तसं ओरडतोय. बघा,त मची कीर्थत त्याच्यापयंत पोचली आहे असा याचा अथग.’ दोघेही हसले.  
 
 शचत्रपट शनर्थमतीसाठी भाडंवलदाराकंडून अडविूक व्हायला लार्ली. खेळत्या भाडंवलासाठी ३ वषग सतत 
धडपड करूनही दादासाहेबानंा काहीच यि आलं नाही, तेव्हा दादासाहेबानंी अनावृत्त पत्र शलहून देिबाधंवाकंडे 
धाव घेतली. पत्र बरंच मोठं आहे. स्वदेिी व्यवसाय वाचशवण्यासाठी त्याचंी तळमळ वाचून वाचकाच्या डोळ्यात 
पािी उभ ंराहतं असे.  
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‘लूंकादहन’नूं केलेली क्राूंती 
 

 दादासाहेबाचं्या या कळकळीच्या आवाहनाला काहीच प्रशतसाद शमळाला नाही. फक्त शतघेजि आर्थथक 
सहाय्य करायला तयार झाले ते मध्यम व सामान्य पशरस्स्थःतीतील होते हे शविषे. यातही एक चटका लाविारा 
प्रसंर् घडला. नाशिक इथलेच एक र्रीबीतील दापंत्य दादासाहेबाकंडं आलं. त्यानंी आदरानं नमस्कार केला. त्या 
स वाशसनीनं शतच्याकडं मंर्ळसूत्राखेरीज अलंकार म्हिून असलेला पाटल्याचंा जोड दादासाहेबाचं्या चरिावर 
ठेवला.  
 
 त्याचंी पशरस्स्थती त्यानंा पाहताक्षिी लक्षात येत होती म्हिून दादासाहेबानंी ते घेण्यास नकार शदला, तेव्हा 
त्यानंी दादासाहेबानंा शवनंती केली - ‘आमच्याकडं आपल्या देिकायाला देण्यासारखं एवढंच आहे. आिखी असतं 
तर तेही आनंदानं शदलं असतं.’ तरीही  दादासाहेबानंा त्या पाटल्या घेवनेात. ती स वाशसनी म्हिाली ‘आपि हे घेत 
नसला तर मी आत्ताच्या आता सराफ कट्ट्ट्यावर जाऊन हे शवकेन व त्याचा द्रव्य आपल्या पायावर ओतेन. 
आतापयंत वळे प्रसंर्ी उपयोर्ी पडतील म्हिून मी या पाटल्या वाचशवल्या. त्याचं साथगक होण्याची वळे आली आहे. 
आपि माझ्या संकल्पाच्या आड येऊ नये. आपल्या या महान राष्ट्र कायाला आम्हा र्रीबाचंा एवढा तरी हातभार 
लार् ू दे.’दादासाहेबानंी त्या र्ृहस्वाशमनीनं एवढी शवनंती केल्यावर भरल्या डोळ्यानंी त्या प ण्यिील स वाशसनीच्या 
पाटल्या स्वीकारल्यावर ते दापंत्य आनंदानं रे्लं.  
 
 १७ व १८ मे १९१७ रोजी नाशिकला म ंबई प्राशंतक काँगे्रस पशरषदेचं अशधविेन भरलं होतं, त्याला लोकमान्य 
शटळक उपस्स्थत होते. त्यानंी दादासाहेबाचं्या स्ट शडओला भेट शदली. त्याचा वृत्तातं ‘संदेि’च्या २० मेच्या 
अग्रलेखात वरील प्रसंर्ाच्या िीषगकाखाली प्रशसद्ध झाला होता. ‘बायकोचे दाशर्ने,’ त्यात म्हटलं होतं. पानस पारी 
सत्कार समारंभ झाल्यावर दादासाहेब शतथं जमलेल्या दोनतीनि ेप्रशतशनधींना उदे्दिून बोलले. त्याचंा कंठ इतका 
दाटून आला होता की त्याचं्या तोंडून िब्द फ टेना. डोळे अश्रूंनी डबडबले होते. लोकमान्यासंह सर्ळे हेलावले. 
दादासाहेबाचं्या लोकमान्यानंा उदे्दिूनउच्चारलेल्या ‘महाराज, हे अंतःकरि न सते जळते आहे’ याचा शवलक्षि 
पशरिाम झाला.  
 
 बऱ्याच जिानंी शतथल्या शतथं पंधरा, वीस, पंचवीस, िभंरपयंत रोख रक्कम शदली. ज्याचं्याजवळ तेव्हा पसेै 
नव्हते त्यानंी कँपवर कोिास तरी पाठवायची शवनंती केली. अमरावती येथील एका अर्दी सामान्य पशरस्स्थतीतल्या 
र्ृहस्थानं प्रशतज्ञा केली-दादासाहेबानंा दरमहा एक रुपया पाठवीत जाईन.  
 
 दादासाहेबाचं्या या उदात्त हेतूसाठी चाललेली धडपड बघून दोन मशहलानंा त्याचंी करुिा आली व त्यानंी 
दादासाहेबाचं्या या सत्कायासाठी उसनवार रक्कम आिून त्याचं्या स्वाधीन केली. एकदोन स्नेयाकंडून त्यात 
थोडीिी भर पडली. मे मशहन्यातील काँगे्रसच्या अशधविेनाच्यावळेी लोकमान्य शटळकानंी केलेल्या आवाहनाचा 
योग्य पशरिाम शदसू लार्ला. हे पाहून दादासाहेबानंी शचत्रपट शनर्थमतीची तयारी चालशवली. रामायिातील 
‘लंकादहन’ हा रोमहषगक भार् शचत्रपटासाठी शनवडला. शचत्रपटाचं नावही ‘लंकादहन’ ठरलं.  
 
 ‘लंकादहन’चं बरचसं शचत्रीकरि त्रयंबकेश्वरी झालं. पहाटे चार वाजता आठ बलैर्ाड्या, तंत्रज्ञ, कलावतं, 
इतर कमगचारी आशि आवशयक ते साशहत्य घेऊन तयार असत. दादासाहेबाचं्या खाक्याच तसा होता. ते स्वतः 
वळेेपूवी हजर असत. सवांचं भोजन दादासाहेबाचं्या घरून येई. दादासाहेब सवांच्यात शमळून शमसळून भोजन 
करीत. त्यावळेी ते सवांिी मोकळेपिानं आशि पे्रमानं वार्त. मात्र कामाच्यावळेी फार कडक असत.  
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 मारुतीचं उड्डाि हे यातील दृशय अचशंबत करिारं होतं. दादासाहेबाचंी कन्या भारतीय पडद्यावरील पशहली 
बालकलाकार मंदाशकनी तथा माई आठवले यानंी मला साशंर्तलं होतं की, ‘स्ट शडओतील बकािा वृक्षाखाली 
आठदहा फूट उंचीचा एक लोखंडी र्डगर होता. त्यावर दादानंी तीन मारुतीना पालथं पडायला साशंर्तलं व त्यानंी 
हातापायाची हालचाल स रू केली की शचत्रिाला स रूवात होत असे. मारुती उंचउंच व दूरदूर उड्डाि करीत 
चालला आहे असा भास व्हायचा दूर रे्ल्यावर मारुतीचा आकार सहाशजकच लहान होत जातो. सवात छोटा 
शदसिारा मारुती मी होते. र्डगरच्या मार्ं काळा मोठा पडदा लावला होता त्याम ळं पडद्यावर फक्त मारुतीच ं
शदसायचा.  
 
 क ठल्याही शचत्रपटात मारुती नाकासमोर जाताना शदसतो, पि या शचत्रपटातील मारुती मात्र आकािात 
र्रार्रा आशि उलटास लटा शफरताना शदसायचा. ते बघून पे्रक्षक आश्चयग चशकत होऊन टाळ्याचंा कडकडाट 
करीत.  
 
 ‘राक्षसाचंी फलटि’ हाही असाच प न्हा प न्हा पहावा असा प्रसंर् होता.यात राविाला पापाचे घडे भरले 
याची जािीव देण्यासाठी िभंर राक्षसाचंी फलटि दाखशवली होती. एका आक्राळशवक्राळ अवाढव्य राक्षसाच्या 
हातून राविाच्या पापाचा एक एक दैत्य बाहेर पडतो असे दाखशवले होते. एकेक राक्षस म्हिजे पापाचे एकेक रूपक 
दाखशवले होते. अिा तऱ्हेची बरीच (Trick Photography)‘लंकादहन’ मध्ये बघायला शमळत होती. शचत्रचमत्कृती 
हे या शचत्रपटाचं जबरदस्त आकषगि होतं.  
 
 ‘लंकादहन’ प्रथम प ण्याच्या आयगन शसनेमात १७ सटेंबर १९१७ रोजी प्रदर्थित झाला होता. पशहल्या 
शदवसापासूनच दिकून र्दी होऊ लार्ली. शद. १९ सटेंबरला आयगन शसनेमातफे ४ वाजताच्या खेळाच्यावळेी 
दादासाहेब फाळक्यानंी जे देि कायग अंशर्कारलं होत त्याबद्दल त्याचंा नामदार रगँ्लर र. प . पराजंपे याचं्या हस्ते 
शहरेजशडत स विगपदक देऊन सत्कार करण्यात आला होता.  
 
 ‘लंकादहन’ म ंबईत वसे्टएंड शसनेमात (आत्ताचं नाझ) प्रदर्थित झाला मात्र आशि र्दीला स मार राशहला 
नाही. त्याम ळं सकाळी ७ वाजल्यापासून मध्यरात्री ३ पयंत ‘लंकादहन’ चे खेळ दाखशवले जाऊ लार्ले. शविषे 
म्हिजे यातला प्रत्येक खेळ हाऊसफ ल जात होता. म ंबईच्या वसे्टएंड शसनेमातल्या काळात १० शदवसात ३२ हजार 
रुपये उत्पन्न झालं. प ण्याच्या आयगन शसनेमात अनावर र्दीनं दरवाजे तोडले. मद्रासमध्ये (चेन्नई) तर र्ल्ला एवढ्या 
प्रचंड प्रमािात जमा होत होता की, बैलर्ाडीत पोत्यात भरून पोलीस पहाऱ्यात न्यावा लारे्. अस ंअद भतू दृशय 
भारतात प्रथमच शदसत होतं.  
 
 ज्या ज्या िहरी ‘लंकादहन’ दाखशवला रे्ला त्या िहराच्या आजूबाजूच्या उपनर्रातून, खेड्यातून शचत्रपट 
बघायला येिाऱ्या रशहवािाचं्या बलैर्ाड्याचंी एवढी रारं् लार्ायची की वाहतूक बंद व्हायची. प ष्ट्कळसे पे्रक्षक तर हा 
शचत्रपट बघण्यासाठी िहरातच जमेल शतथं म क्काम करीत. अिाचंी संख्याही फार मोठी होती. केवळ शचत्रपट 
पशरक्षिानं नव्हे तर शचत्रपट पाहून मंत्रम ग्ध झालेल्या पे्रक्षकाकंडून या शचत्रपटाची थोरवी ऐकून अन्य पे्रक्षक र्दी 
करू लार्ले.  
 
 दादासाहेबानंी एका लेखात म्हटलं आहे ‘ऐन लढाईच्या हंर्ामात लंकादहन करून व्यापारी दृष्टीनं 
‘िकंादहन’ केलं आहे, शसनेमा शथएटरास देिी शचत्रपटासंंबंधानं प न्हा आिा वाटू लार्ली आहे. माझ्या ज ना, नव्या 
व प ढं होिाऱ्या शचत्रपटाचंी आर्ाऊ काँन्रक्टस् होऊ लार्ली आहेत. म ंबई, कलकत्ता, मद्रास, कराची वर्ैरे मोठ्या 
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िहरातून त्याचप्रमािं लहानलहान र्ावातूनही माझे शचत्रपट दाखशवले जाऊ लार्ले आहेत. तीन वषग शवलायतेिी 
बंद असलेला पत्रव्यवहार प न्हा स रू झाला आहे. सारािं लाखो रुपयाचंी उलाढाल करिारा धंदा आता सवग िकंा-
क िकंाचें शनरसन करून मूतग स्वरुपात प्रहदीवाशसयापं ढं छातीठोकपिे उभा आहे.’ 
 
 ‘लंकादहन’ पूवीच्या फाळके शफल्म कंपनीला शकती संकटं, अडचिी, उपहास, उपेक्षा अपमान सोसि ंभार् 
पडलं याची वाचकानंा कल्पना आलीच आहे तरीही दादासाहेबानंा प्रहमतीनं संस्था बंद पडू शदली नव्हती अथात 
त्याचं्या इमानी सहकाऱ्याचं्या शनष्ठेवर, शजद्दीवर व पशरश्रमावर शचत्रपट तयार होत होते पि त्या शचत्रपटातून येिारा 
पैसा संस्थेचा खचग चालशवण्यास अप रा पडत होता तरी शनर्थमतीत दादासाहेबानंी कधीच काटकसर केली नाही की 
खचाचा वळेेचा शवचार केला नाही.  
 
 ‘लंकादहन’ ला लाभलेल्या डोळे शदपशविाऱ्या यिानं शचत्रपटाचा व्यवसाय भरपूर पैसा शमळवनू देिारा 
व्यवसाय आहे असं काही व्यापारीवृत्तीच्या मंडळींना वाटू लार्लं, तोवर आर्थथक सहाय्यासाठी विवि शफरिाऱ्या 
दादासाहेबाचं्या दारी भाडंवलदार पैिाच्या थैल्या घेऊन शघरट्या घालू लार्ले. लक्ष्मी त्याचं्याकडं चालून येऊ 
लार्ली. त्याचं्याबरोबर भार्ीदारी स्वीकारण्याची तयारी दिगशवली.  
 
 भारतीय शचत्रपट बघण्याची र्ोडी लावण्याचे फार मोठं कायग ‘लंकादहन’नं केलं. या अर्ोदरचे शचत्रपट 
पे्रक्षक क त हल, कौत क म्हिून बघत होते. या शचत्रपटापासून स्वदेिी शचत्रपटाशंवषयी पे्रक्षकानंा आकषगि शनमाि 
झालं, त्याचं्या अपेक्षा वाढशवल्या, ही ‘लंकादहन’नं केलेली शकमया आहे.  
 
 १९१७ साल हे भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या इशतहासात सवात महत्त्वाचं वषग आहे. याच वषी कलकत्त्याच्या जे. 
एफ. मादन याचं्या ससं्थेचा ‘नलदमयंती’ हा पूिग लाबंीचा पशहला शचत्रपट प्रदर्थित झाला. यात इटाशलअन 
कलावतंानंी कामं केली होती. मनेली पशतपत्नी प्रम ख भशूमकात होते.  
 
 याच वषी दशक्षिेतही शचत्रपट व्यवसायाचा पाया घातला रे्ला. आर. व्यंकटया, आर. नटराज म दशलयार हे 
त्यातले प्रम ख होते. पैकी नटराज म दशलयार यानंी मद्रासमध्ये (चेन्नई) १९१७ सालीच इशंडयन शफल्म कंपनीची, 
स्थापना केली. ही स्फूती प्रवतगकानंा लंकादहन पासून शमळाली.  
 
 शवदेिी व फाळक्याचें शचत्रपट बघून कलामहषी बाबूराव पेंटर व त्याचें मामेबधूं थोर शचत्रकार आनंदराव 
पेंटर यानंीही शचत्रपट शनर्थमतीचा ध्यास धेतला. त्यानंी स्वतःच कॅमेरा तयार केला. या कामी त्यानंा हरह न्नरी शिष्ट्य, 
शनप ि शचत्रकार, यंत्रज्ञ शवष्ट्ि पंत दामले व दादा शमिी याचंं मोलाचं सहाय्य झालं. ही घटनाही १९१७ सालातीलच. 
 
 प्रत्येक कामकाजाला प्रारंभ होण्याच्या थोडेच शदवस आधी आनंदराव पेंटराचंं अकाली शनधन झालं तरीही 
याचवषा अखेर बाबूरावपेंटरानंी महाराष्ट्र शफल्म कंपनीची स्थापना केली तोवर पाचसहा वषग दादासाहेब फाळके 
‘एकला चलोरे’ या उक्तीप्रमािं एकाडें शिलेदार सवगस्वपिाला लावनू स्वदेिी शचत्रपट शनर्थमतीसाठी एकटेच झटत, 
धडपडत होते.  
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हहदुस्थान णसनेमा कूं पनीिी स्थापना  
 

 दादासाहेबाचं्या शनष्ठावतं सहकाऱ्यानंी दादासाहेबानंा शवनंती केली की कालपयंत त म्ही अनेकाचें पैिासाठी 
उंबरठे शझजशवलेत, त्यावळेी त म्हाला क िीही दारात उभ ं केलं नाही, शठकशठकािी अपमान सोसलेत, शकतीतरी 
कटू अन भव घेतलेत, आज डबोलं घेऊन त म्हाला शवनशवण्या करायला येतात ते स्वदेिी व्यवसायावरील पे्रमाम ळं 
नव्हे, त्यानंा शदसू लार्लेल्या लाभाम ळं. ताकावरील आयतं लोिी खाण्याच्या उदे्दिानं. 
 
 सहकाऱ्याचं्या भावना दादासाहेब समजू िकत होते, परंत  भाडंवलाचा प्रशन त्याम ळं स टिार नव्हता, तो 
तसाच राशहला असता. ‘लंकादहन’ला जो अलोट पसैा शमळाला तो सर्ळा कजग फेडीत खची पडला एवढं कजग 
झालं होतं. एवढंच झालं की दादासाहेब  ‘लंकादहन’ म ळं एकदाचे कजगम क्त झाले होते व रातं्रशदवस घोर लाविारी 
शववचंना तात्प रती तरी दूर झाली होती. प ढच्या शचत्रपटाला आता भाडंवल क ठून उभ ंकरायचं हा यक्षप्रशन शिल्लक 
राशहलाच होता. त्याम ळं दादासाहेबानंी आपल्या सहकाऱ्याचंी समजूत काढली. पाच धशनक भार्ीदारासंह १ 
जानेवारी १९१८ रोजी प्रहद स्थान शसनेमा शफल्म कंपनीची स्थापना केली.  
 
 हा व्यवसाय स्वदेिी करण्याच्या दादासाहेबाचं्या मनानं घेतलं होतं तेव्हापंासून श्रीकृष्ट्िावर शचत्रपट 
काढण्याचं त्याचं्या मनात होतं तो योर् आता आला होता व ‘श्रीकृष्ट्ि जन्म’ असा शचत्रपट घेण्याचं सवान मते ठरलं. 
कृष्ट्िाच्या बालरुपासंाठी दादासाहेबानंी वयाप्रमािं आपल्या लेकरानंा म्हिजे बाबाराय, महादेव व मंदाशकनी यानंा 
भशूमका शदल्या. 
 
 या शचत्रपटात श्रीकृष्ट्िाच्या बारिाचा सोहळा आहे. नेहमी शियाचंी कामं करिारे पाचच नट होते पि 
बारिासारखा प्रसंर् तोही नंद-यिोदाकडील, मर् पाचच शिया असून कसं चालेल ? स्ट शडओतील 
कामर्ाराशंिवाय जे क िी हौिी असतील त्यानंा ल र्डी नेऊन बसशवलं. दादासाहेबाचं्या घरचा आचारी, स्ट शडओचा 
रखवालदार देखील होते. फक्त त्याचें चेहरे शदसिारनाहीत हे पाशहलं. त्याम ळेच बारिाला प रेिा बायका शदसू 
िकल्या. अिाही य क्त्या त्या वळेी कराव्या लार्त.  
 
 या शचत्रपटात कमळाच्या फ लाचा िॉट हवा होता, पि तो हंर्ाम कमळाच्या फ लाचंा नव्हता. प्रयत्न 
करूनही कमळाचं फूल क ठं शमळालं नाही म्हिनू दादासाहेब अडून बसले नाहीत. त्यानंी एक कादंा घेतला व तो 
असा ख बीनं कापला की पडद्यावर कमळाचं फूल बघत आहोत असं वाटायचं.  
 
 शचत्रचमत्कृतीत (शरक फोटोग्राफी) तर दादासाहेब तरबेज होते. या शचत्रपटात त रंूर्ाच्या कडेकोट 
बंदोबस्तातही कृष्ट्ि र्ोक ळात स खरूप पोचला हे वृत्त कळताच भयभीत पि संतापलेल्या कंसाला दिशदिानंा 
कृष्ट्िच कृष्ट्ि शदसतो. संतापानं कंस र्दा उचलतो तेव्हा कृष्ट्ि तलवार, भाला, चक्र, धन ष्ट्यबाि आदी आय धानंी 
चाल करून येतो असा कंसाला भास होतो. त्यावळेी शप्रझम लेन्स प्रकवा ऑशटकल प्रप्रटर हे िब्दस द्धा अस्स्तत्वात 
नव्हते. या दृशयासाठी एकाच शफल्मवर दहा शनरशनराळ्या कोनावर दादासाहेबानंी कृष्ट्िाचे िॉटस् घेतले व हवा तो 
पशरिाम साधला. हे दृशय बघून पे्रक्षक थक्क होत तोवर परदेिातही असा प्रयोर् क िी केला नव्हता हे शविषे.  
 
 ‘श्रीकृष्ट्िजन्म’ २४ ऑर्स्ट १९१८ रोजी म ंबईच्या मजेॅस्स्टक शसनेमात प्रदर्थित झाला. ६ शरळाचं्या या 
शचत्रपटाला चारं्लाच प्रशतसाद शमळाला. त्या काळात या शचत्रपटानं ३ लाख रुपयाचंा धंदा केला होता. या 
शचत्रपटाच्या वळेी आिखी एक र्ोष्ट झाली. म ंबई व मद्रास इथं शवतरिासाठी (शडस्स्रब्यूिन) स्वतंत्र कायालये 
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स्थापन करण्यात आली. या शचत्रपटासह शवशवध शवषयावरील अन बोधपट धरून दादासाहेबाचें ४६ शचत्रपट झाले 
होते.  
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‘काणलया मददन’नूं कमाल केली 
 
 प्रहद स्थान शसनेमा शफल्म कंपनीला ‘श्रीकृष्ट्ि जन्म’ हा पशहलाच शचत्रपट यिवतं ठरला. प ढला शचत्रपट 
होता ‘काशलया मदंन’. तो शवषय कसा स चला तो शकस्सा असा आहे. 
 
 दादासाहेब प ण्याला आले असता त्याचें स्नेही इथल्या आयगन शसनेमाचे मालक र्ंर्ाधरपंत तथा बापूसाहेब 
पाठक याचं्यािी र्प्पा मारताना सहज शवषय शनघाला. त्यावळेी आयगन शसनेमात ‘शिस्ल्डंर् िडॅो’ हा शचत्रपट 
दाखशवला जात होता. या शचत्रपटात सम द्रातील एक जलचर जहाजाचे सहज त कडे करतो असं एक शचत्त थरारक 
दृशयं होतं. तसं दादासाहेबानंी आपल्या शचत्रपटात घालाव ं अिी त्यानंी कल्पना स चशवली. दादासाहेबानंी हा 
शचत्रपट म द्दाम पाशहला व त्यानंा त्यावरून ‘काशलया मदगन’ची कल्पना स चली. त्यातून श्रीकृष्ट्ि जीवनातील भार् 
म्हिजे दादासाहेबाचंा शप्रय शवषय.  
 
 दादासाहेबाचं्या ज्येष्ठ कन्या मंदाशकनी यानंी या शचत्रपटाच्या वळेच्या काही आठविी साशंर्तल्या आहेत. 
त्या मी ध्वनीम शद्रत करून ठेवल्यात. त्या राष्ट्रीय शचत्रपट संग्रहालयात आहेत. त्या म्हिाल्या, ‘मी त्यावळेी पाचसहा 
वषांची होते. िाळेतून आले तर जेवायची पानं माडंली होती. माझं पान दादाजंवळ होतं. जेवता जेवता दादानंी मला 
काशलया मदगनची कथा सारं्ायला स रुवात केली. कृष्ट्ि आईवर रार्ावनू घर सोडून जातो, जाताना तो आपल्या 
घराला नमस्कार करतो आशि यम नातीरी जायला शनघतो. हा प्रसंर् दादानंी असा काही रंर्वनू साशंर्तला की तो 
ऐकताना मला रडू अनावर झालं. जरािानं दादानंी मला शवचारलं ‘सोनू, तू या कृष्ट्िाचं काम करिील का?’ मी 
लरे्च हो म्हटलं.’ 
 
 अिातऱ्हेनं मंदाशकनी (माई) ला श्रीकृष्ट्िाची प्रम ख भशूमका शमळाली. भारतीय रुपेरी पडद्यावर त्याच 
पशहल्या प्रम ख भशूमका करिाऱ्या बालकलाकार (बालनटी). प्रारंभी माईनी साशंर्तलेल्या प्रसंर्ावरच ‘काशलया 
मदगन’च्या शचत्रीकरिास प्रारंभ झाला. माईचा भावपूिग वास्तव अशभनय पाहून सेटवरील सवांचे डोळे पािावले. लेक 
झकास काम करेल याची दादासाहेबानंा खात्री झाली.  
 
 ‘नाशिक जवळच्या घारप रे घाटावर बायशचत्रि चालू होतं. डोहात उडी मारायला मी घाबरू लार्ले तेव्हा 
दादा म्हिाले, ‘हे बघ पोरी, या शसनेमा धंद्यावर आपलं पोट अवलंबनू आहे. आपल्या उदरभरिाचा प्रशन स टावा 
असं त ला वाटत असेल तर प्रािाची पवा न करता डोहात उडी मार.’ तिी मी लहानच होते पि दादाचें हे िब्द 
ऐकून मला असा काही आविे आला आशि मी डोहात उडी मारली. दादानंी तेव्हा असा शवचारही केला नसेल की 
पोरीच ंप ढं काय होईल? मी उडी टाकली, पाण्याखाली रे्ले, माझ्या कपड्यात मासे रे्ले तरी मी भ्याले नाही. िॉट 
ओके होताच मला झटपट वर काढण्यात आलं.’ वास्तशवक डमीवर हे काम भार्लं असतं पि दादानंी आपल्या 
कन्येलाच उडी मारायला लावली.  
 
 पाण्याखाली कृष्ट्ि व काशलयाचं िंि चालू आहे. कृष्ट्िानं काशलयाला आवळला आहे. पाण्यावर ब डब डे 
येतात हा पशरिाम दादासाहेबानंा साधायचा होता. त्यासाठी त्यानंी एक काचेची पेटी तयार केली होती. त्याची 
टाकी फ टून एक मोठी काच दादासाहेबाचं्या पायात घ सली. भळभला रक्त वाहू लार्लं, त्यानंी स्वतःच मलमपट्टी 
करून जखम बाधंली व ते लरे्च कामाला लार्ले. अिी त्याचंी आपल्या कामावर श्रद्धा होती.  
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 ‘काशलया मदगन’ ३ मे १९१९ रोजी म बंईच्या मजेॅस्स्टक शसनेमात प्रदर्थित झाला, म्हिजे ‘राजा हशरश्चदं्र’ 
नंतर बरोबर सहा वषांनी. जी म लर्ी कॅमेऱ्याप ढं कधीच आली नव्हती त्या आपल्या कन्येकडून दादासाहेबानंी दृष्ट 
लार्ण्यासारखं काम करून घेतलं त्याबद्दल शपताप त्रीचं साथग कौत क झालं. माई सारं्त, “श्रीकृष्ट्िाची विेभषूा 
करून लोकाग्रहास्तव मला म ंबईला मजेॅस्स्टक शसनेमाच्या चब तऱ्यावर उभी करीत. मला श्रीकृष्ट्िाच्या प्रत्यक्ष रुपात 
बघायला झ ंडीच्या झ ंडी लोटत. मी रस्त्यावरून चालले, की भाशवक श्रदे्धनं माझ्या पायावर डोकं ठेवीत. मी 
संकोचून जायची. म ंबईत हा कायगक्रम काही शदवस रोज चालला होता. मी नाशिकला परतल्यावर शतथंही हाच 
अन भव आला.” 
 
 ‘काशलया मदगन’नं इतकं अफाट यि शमळशवलं की मार्िी प री करायला प्रप्रटस् कमी पडू लार्ल्या. सलर् 
दहा मशहने चालून या शचत्रपटानं एक शवक्रमच केला. प ढं दहा वषग भारतात क ठंनाक ठं तो चालूच होता. ज्येष्ठ 
लेखक, शचत्रपट समीक्षक स्व. व्ही. पी. साठे यानंी एका लेखात म्हटलं होतं, ‘मी ज्याप्रमािं फाळक्याचंा लंकादहन 
पाहून थक्क झालो होतो तित ‘काशलया मदगन’च्या बाबतीतही झालं. शविषेतः काशलया खराख रा वाटावा इतका तो 
ह बेहूब साधला होता. त्याचा तो अजि देह पाहून अंर्ावर िहारे येत.’ 
 
 स्व. स प्रशसद्ध शचत्रपट शनमाते, शदग्दिगक जे. बी. एच. वाशडयांनी ‘लंकादहन’ पाहून म्हटलं होतं ‘हा 
शचत्रपट पाहून मला परदेिी शचत्रपटाचंी मातबरी वाटेना. भारतीय शनमाता-शदग्दिगक असा शचत्रपट करू िकतो 
याचा साथग अशभमान वाटला. तर ‘आलम आरा’ या पशहल्या भारतीय बोलपटाचे शनमाते, शदग्दिगक अदेिीर 
इरािीनी म्हटलं होतं, हा शचत्रपट त फान चालेल हे मी हा शचत्रपट पाशहल्यावर मला जािवलं. तसेच काशलया 
मदगनाबाबत झालं.’ म द्दाम सारं्ण्यासारखं म्हिजे या शचत्रपटाची एक प्रत प ण्याच्या राष्ट्रीय शचत्रपटसंग्रहालयात 
आहे.  
 
 सहा हजार फूट लाबंीच्या म्हिजे सहा शरळाचं्या या मकूपटाच्या प्रदिगनाला ‘श्रीकृष्ट्िजन्मानंतर ८ मशहने 
अवधी लार्ला कारि कलावतं वृत्तीच्या दादासाहेबाचंं व्यावसाशयक दृष्टीच्या भार्ीदारािंी पटेना. दादासाहेब 
भार्ीदाराचं ंम्हिि ंपटलं नाही तर ते फटकळपिे बोलायचे. दादासाहेबाचंा स्वभाव शवशक्षप्त, आग्रही व संतापी होता. 
व्यवहार आशि कला याचंी सारं्ड त्यानंा कधी घालताच आली नाही. प्रभात शफल्म कंपनी सवोच्च स्थानी पोचली 
याचं महत्त्वाचं कारि कलेबरोबरच व्यवहाराची सारं्ड ससं्थापकानंी ह िारीनं घातली होती.  
 
 या शचत्रपटाच्यावळेी एक कटू प्रसंर् घडला. एका िॉटचे बरेच रीटेक्स झाले ते बघनू एक भार्ीदार ल. ब. 
फाटक दादासाहेबानंा म्हिाले, ‘एकेका िॉटचे त म्ही इतके रीटेक्स करू लार्ला आशि शफल्मची अिी नासाडी करू 
लार्ला तर कंपनीलाही कस ंपरवडेल? कंपनीला एखाद्या शदविी तोंड काळं करून शदवाळं काढाव ंलारे्ल.’ 
 
 दादासाहेब हे ऐकून घेतात थोडंच? ते फाटकानंा फट् शदिी म्हिाले, “फाटक, धंद्यानं त म्ही कॉन्रॅक्टर 
आहात. शचत्रपट कलेतलं त म्हाला काय कळतंय? च नखडीचे ब्रास मोजण्याइतकं हे काम सोपं नाही. हे काम आहे 
ब द्धीचं. ती परमेश्वरानं मला शदलीय त म्हाला नाही. यासाठी कृपया स्वस्थ बसा आशि मेहेरबानीकरून च नखडीच्या 
खचाच्या शहिोबात शफल्मच्या खचाचा शवचार करून माझ्या िॉटमध्ये नाक ख पसू नका.” 
 
 काही वळेी धंद्याच्या दृष्टीनं दादासाहेबाचंं म्हििं योग्य असायचं. ‘श्रीकृष्ट्ि जन्म’,‘लंकादहन’ व ‘काशलया 
मदगन’च्या ३६-३६ प्रतींची र्रज होती. या शतन्ही शचत्रपटाचं्या शनरे्शटव्हज् संस्थेचे एक भार्ीदार मायािकंर भट्ट याचें 
भाचे अमेशरकेत शचत्रपट कलेचं शिक्षि घेण्यासाठी रे्ले असता बरोबर शतकडं प्रप्रटस् काढण्यासाठी घेऊन रे्ले. 
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दादासाहेबाचंं म्हििं होतं ‘इथं प्रप्रप्रटर्ची सोय असताना अमेशरकेत प्रप्रप्रटर् करून आिण्याचा अनाठायी खचग 
करण्याची काय र्रज होती ?’ दादासाहेबाचं्या या शबनतोड प्रशनावर क िी बोलू िकलं नाही.  
 
 तसंच स्ट शडओचा मनेॅजर म्हिून कॅटन रोव्हन या अमेशरकन मािसाची १७०० रुपये दरमहा एवढ्या भल्या 
मोठ्या पर्ारावर नेमिूक केली. कमीतकमी १५ रुपये व जास्तीतजास्त १०० रुपये पर्ार देिाऱ्या कंपनीत एवढा 
लठ्ठ पर्ार शनष्ट्कारि द्यावा हे दादासाहेबानंा अशजबात मान्य नव्हतं. ते शवचारीत “आता कंपनीचा वाटे्टल तेवढा पसैा 
उधळला जातोय हे कंपनीला कसं परवडतं? माझाच शनर्थमतीवर झालेला खचग त म्हाला शदसतो.” तेव्हाही त्यावर 
क िी बोलू िकलं नाही.  
 
 दादासाहेबानंा त्याचं्या कामात ढवळाढवळ केलेली त्यानंा कधीच आवडत नसे. क िी त्याचं्या कामाबद्दल 
जाब शवचारलेला त्यानंा म ळीच खपत नसे. याचं कारि असंही होतं दादासाहेबानंी आपल्या पद्धतीनं पि अत्यतं 
लाभदायक शचत्रपट शनर्थमती केली होती त्याम ळे त्याचं्या कायगपद्धतीत च का दाखशवलेल्या स्वयंप्रज्ञा असलेल्या 
दादासाहेबासंारख्या महान कलावतं तंत्रज्ञाला कसं पटाव ंआशि कसं मानवावं? त्याम ळं खटके उडिं स्वाभाशवकच 
होतं.  
 
 रोजच्या वादावादीला दादासाहेब वैतार्ले. आपलं भार्ीदारािंी जमिं अिक्य आहे हे दोन शचत्रपटानंतर 
दादासाहेबानंा कळून च कलं व त्यानंी भार्ीदारी सोडण्याचा शनिगय घ्यायचं ठरशवलं. भार्ीदारानंा दादासाहेबाचंा 
शवचार ऐकून त्याचं्याप ढं मोठा प्रशन उभा राशहला की आता अिी शचत्रशनर्थमती कोि करिार? त्यानंा थोपवायचे 
अप्रत्यक्ष प्रयत्न झाले पि दादासाहेबानंी आपला शनिगय प्रत्यक्षात आिला.  
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दादासाहेब फाळकयाूंिा णित्रपट सूंन्यास  
 

 अस्स्थर अवस्थेत असेच काही शदवस रे्ले. शदलजमाई होण्याची िक्यता शदसत नव्हती. अखेरीस दीघगकाळ 
क ठंतरी दूर शवश्रातंीला जाण्याचा दादासाहेबानंी शनिगय घेतला व ते सहक ट ंब सहपशरवार कािीला रे्ले.  
 
 बनारसला त्यावळेी शकलोस्कर संर्ीत मंडळी आपले प्रहदी खेळ करीत होती, तसेच संर्ीत सम्राट मनहर 
बवे याचंा म क्कामही जलिाचं्या शनशमत्तानं शतथेच होता. त्याचें या दोघािंी ज ने स्नेह संबंध होते. त्याम ळे त्याच्या रोज 
बैठकी होत, नेमके याचवळेी स प्रशसद्ध कादंबरीकार नारायि हरी आपटेही कािीला आले होते. या चौघाचं्या संर्ीत 
साशहत्य नाट्य, शसनेमा यावर प्राम ख्यानं र्प्पा होत. अिाच एका बठैकीत दादासाहेबानंी आपला ‘रंर्भमूी’ हे नाटक 
शलशहण्याचा मनोदय व्यक्त केला.  
 
 दादासाहेबानंी अडीच मशहन्यात ‘रंर्भमूी’ नाटक शलहून पूिग केलं. अथात हा शवषय बरेच शदवस त्याचं्या 
डोक्यात होता. ऑल इंशडया काँगे्रस कशमटीची बठैक मेच्या िवेटच्या आठवड्यात बनारसला भरिार होती. 
त्यासाठी लोकमान्य शटळक २७ मे १९२० रोजी म ंबईहून शनघाले होते. महात्मा र्ाधंीही त्याच र्ाडीत होते. 
बनारसला लोकमान्याचंा म क्काम २ जूनपयंत होता. या म क्कामात द सरे एक नेते दादासाहेब खापडे यानंा केव्हा 
मोकळा वळे असेल तेव्हा दादासाहेब आपल्या नाटकातील काही प्रविे ऐकवीत. प्रचशलत नाट्यसृष्टीवरील यथाथग 
टीका ऐकून लोकमान्य खूष झालेच. नाटकाचं उद घाटन मीच करीन असं आश्वासनही शदलं पि द दैवानं तो योर् 
आला नाही. याच बैठकीत लोकमान्य शटळकानंी महाराष्ट्र शफल्म कंपनीच्या कलामहषी बाबूराव पेंटरानंी 
बनशवलेल्या स्वदेिी कॅमेऱ्याचं फाळक्याजंवळ कौत क केलं. दादासाहेबानंा अर्ोदरपासून बाबूराव पेंटराबंद्दल 
क त हल वाटत होतं. लोकमान्याचं्या या प्रिसंनेच ंदादासाहेबाचंी उत्कंठा अशधकच वाढली.  
 
 दादासाहेबाचंी ही इच्छा अनपेशक्षतपिे लवकरच पूिग झाली. ‘रंर्भमूी’ हे त्याचंं नाटक रंर्भमूीवर 
आिण्याच्या दृष्टीनं राजापूरकर नाटक मंडळीत्यावळेी कोल्हाप रात खेळ करीत होती. या कंपनीचे मालक बाबाजी 
रािे याचंा दादासाहेबािंी स्नेह होता. त्या दृष्टीनं ते बनारसहून कोल्हापूरला रे्ले व राजापूरकर नाटक मंडळीच्या 
शबऱ्हाडी उतरले.  
 
 दादासाहेब व बाबाजी रािे दररोज अंबाबाईच्या दिगनाला जात. या मंशदरात प ढील काळातील शनमाते, 
लेखक, शदग्दिगक नानासाहेब सरपोतदार याचंी भेट झाली. नानासाहेब सरपोतदार महाराष्ट्र शफल्म कंपनीचे 
लेखक होते. नानासाहेबानंी फाळक्यानंा महाराष्ट्र शफल्म कंपनीला भेट देण्याचं मानानं शनमंत्रि शदलं.  
 
 ठरल्या शदविी नानासाहेब दादासाहेबानंा ‘महाराष्ट्र’ मध्ये घेऊन रे्ले. बाबूराव पेंटर, छायालेखक, 
कलाशदग्दिगक शवष्ट्ि पंत दामले, एस्. फते्तलाल, व्यवस्थापक, अशभनेते बाबूराव पेंढारकर आदींनी दादासाहेबाचं ं
यथोशचत स्वार्त केले. त्यानंा सवग स्ट शडओ खातेवार दाखशवला. इतकेच नव्हे तर सेन्सॉरने ‘सैरंध्री’ शचत्रपटातील 
काही भार्ावर आके्षप घेऊन काढायला लावलेला भार् जोडून महाराष्ट्रात सवगत्र र्ाजलेला शचत्रपट दादासाहेबानंा 
दाखशवला. नंतर बाबूरावानंी तयार केलेला कॅमेरा दाखवनू कसा तयार केला याची माशहती शदली. तयार करताना 
शकती काय काय अडचिी आल्या ते साशंर्तलं.  
 
 कलामहषी बाबूराव पेंटरची कल्पकता, कलात्मकता, दीघोद्योर्ीपिा पाहून दादासाहेबानंा र्शहवरून आलं 
आशि म्हिाले, “बाबूराव, मी आता शचत्रपटसृष्टीत पाऊल नाही टाकलं तरी चालेल इतकं उत्कृष्ट कायग त म्ही 
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त मच्या कारशकदीच्या स रवातीलाच करून दाखशवलंय. शसनेशनर्थमतीला लार्िारी यंत्रसामग्री स्वदेिात तयार 
करण्याची माझी अतीव इच्छा आपि प्रत्यक्षात आिली ही र्ोष्ट आपिास खशचत भषूिावह आहे.”भारतीय 
शचत्रपटसृष्टीच्या जनकाचे हे धन्योद र्ार ऐकून बाबूराव पेंटर भारावनू रे्ले. भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या या दोन महान 
शिल्पकाराचंी भेट अपूवगच होती.  
 
 ‘रंर्भमूी’ हे नाटक व्यावसाशयक संस्था मार्त असताना दादासाहेबानंी त्यानंा ते शदलं नाही व १९२२ साली 
मोठ्या थाटानं म ंबईच्या बालीवाला शथएटरमध्ये प्रथम रंर्मंचावर आिलं. दादासाहेबानंी प ण्यात त्याच्या वषगभर 
तालमी घेतल्या होत्या पि रंर्भमूीच्या उिीवा, समस्या हा नाटकाचा शवषय सवगसामान्यानंा अनाकलनीय होता. 
आता ‘शबर्बजेट’ नाटकाला जेवढा खचग येतो तेवढा म्हिजे ऐंिी वषापूवी पाऊि लाख रुपये या नाटकावर खचग 
केले होते. आत्ता तो खचग काही लाखात होईल. यातील शवनेद रंर्भमूीच्या अन षंर्ानं असल्यानं तो पे्रक्षकाचं्या 
डोक्यावरून रे्ला. 
 
 ‘रंर्भमूी’ नाटक सात अंकी होतं, त्याम ळं एका रात्री चार अंक व द सऱ्या तीन अंक अिी त्याची शवभार्िी 
केली होती. म ंबई, प िे  व नाशिक या तीनच शठकािी हे नाटक रंर्भमूीवर आलं. परंत  त्याला अशजबात प्रशतसाद 
शमळाला नाही. हे नाटक यिस्वी झालं असतं तर दादासाहेब रंर्भमूीला शनशश्चत नवीन काही देऊ िकले असते; पि 
त्याचंं हे नाटक पशहलं व िवेटचं ठरलं आशि कजाचा केवढा तरी बोजा दादासाहेबाचं्या डोक्यावर बसला तरीही 
१८ज लै १९२६ रोजी कोल्हापूरला साजऱ्या झालेल्या नाट्यसंमेलनाचं अध्यक्षपद देऊन दादासाहेबाचं्या या 
प्रयत्नाची सशमतीनं दखल घेतली होती. त्यांचे नाट्यशवषयक शवचार ऐकायला बाबूराव पेंटर आवजूगन उपस्स्थत 
होते. दादासाहेबाचं्या भाषिातील िवेटचं वाक्य होतं-रंर्भमूीिारे भारतभमूीची काही सेवा करावी या हेतूनं मी या 
के्षत्राकडं वळलो; पि मी हा घेतलेला शनिगय योग्य की अयोग्य याचं मलाच रू्ढ आहे.  
 
 कलकत्त्याचे स स्स्थर शनमाते, शदग्दिगक, प्रदिगक, शवतरक जे. एफ्. मादन दादासाहेब  ‘रंर्भमूी’च्या 
शनर्थमतीत र् ंतले असताना भेटून रे्ले होते व शचत्रपट व्यवसायात प नरशप येण्याची शवनंती केली होती, एवढेच नव्हे 
तर दादासाहेबानंा कलकत्त्याला येऊन शचत्रपट शनर्थमती करावी अस ंआग्रहाच ंनम्र शनमंत्रि शदलं होतं. हव ं तेवढं 
आर्थथक सहाय्य करण्याचीही तयारी दाखशवली होती, पि दादासाहेबाचं्या स्वभावान सार त्यानंी मादनना उत्तर 
शदलं, ‘शचत्रपट व्यवसायाचा मला उबर् आला आहे त्याम ळं माझा शतकडं वळण्याचा अशजबात शवचार नाही. मी 
शचत्रपट सनं्यास घेतला आहे असं समजून चला.’ अिा तऱ्हेनं त्यानंी मादनना नकार शदला.  
 
 त्याच काळात ‘संदेिकार’ अच्य त बळवतं कोल्हटकरानंी दादासाहेबानंा पत्र पाठवनू त म्ही शचत्रपटसृष्टीचे 
जनक. त म्ही हे काय चालशवलं आहे? अहो, जनकानंच असा सास्त्वक सतंापाच्या भरात वैराग्याचा मार्ग पत्करावा 
का? त म्ही परत या. त म्हीच उभारलेल्या स्वदेिी शचत्रपट व्यवसायाला त मची शनतातं र्रज आहे. ज्यासाठी त म्ही 
केवढा तरी त्यार् केलाय, अनेक शदव्यातून पार पडून हा स्वदेिी व्यवसाय स रू केलात आशि त म्हीच त्याच्याकडं 
किी पाठ शफरशवता?’ त्यावर दादासाहेबानंी कोल्हटकरानंा कळशवलं, ‘मी शचत्रपट व्यवसायासाठी मेलो आहे. प न्हा 
शचत्रपट व्यवसायात पाऊल टाकण्याचा माझा शवचार नाही.’ 
 
 कोल्हटकरानंी आपल्या ‘संदेि’ वृत्तपत्रात ‘दादासाहेब फाळके याचंं शनधन’ या िीषगकाखाली दादासाहेबाचं ं
पत्र छापलं होतं. त्याचं्या या पत्रानं महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. दादासाहेबानी शचत्रपटसृष्टीत परत याव ं म्हिनू 
‘संदेि’कडं अनेक पतं्र आली.ती सारी पतं्र‘संदेि’मध्ये प्रशसद्ध झाली. ते अकं कािीला दादासाहेबाकंडं पाठशवण्यात 
आले. ती पतं्र वाचनू दादासाहेबाचंं मन हेलावलं व आपल्या असंख्य चाहत्याचं्या आपल्यावरील अपार पे्रमासाठी 
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आपि आपला शनधार बाजूला ठेवला पाशहजे असं दादासाहेबाना वाटू लार्लं आशि ते त्यानंी अंमलातही आिलं. 
कािीहून ते नाशिकला परत आले पि प ढं काय करायचं हेत्याचंं शनशश्चत झालं नव्हतं, फक्त आपि जन्माला 
घातलेल्या शचत्रपट व्यवसायात परत जायचं एवढंच त्यानंी मनािी पक्क ठरवनू ते परत आले होते.  
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हहदुस्थान णफल्म कूं पनीत पुनरागमन! 
 

 दादासाहेब कािीला रे्ल्यावर वामन श्रीधर आपटे सोडून बाकीचे चार भार्ीदार कंपनीत पशहल्यासारखं 
लक्ष घालेनासे झाले. दादासाहेब नाशिकला परत आलेत हे आपट्यानंा कळल्यावर पूवी उल्लखे येऊन रे्लाय त्या 
आयगन शसनेमाच्या बापूसाहेब पाठकानंा मध्यस्थी घालून दादासाहेबानंा शनर्थमती प्रम ख व ताशंत्रक सल्लार्ार म्हिून 
मानाने बोलावलं. आलेली संधी दादासाहेबानंी घेतली; पि दादासाहेबानंा दरमहा एक हजार रुपये पर्ारावर 
नोकरीला ठेवनू घेतलं. वास्तशवक दादासाहेबाचं्या मानी स्वभावाला नोकर म्हिनू राहिं ही एक तडजोड होती पि 
याला ते तयार कसे झाले हे एक कोडंच होतं. ही घटना १९२२ सालातील. 
 
 परत आल्यावर दादासाहेबानंी शदग्दर्थित केलेला ‘संत नामदेव’ तो २८ ऑक्टोबर १९२२ रोजी प्रदर्थित 
झाला. दादासाहेब पशहल्या सारखे कामात रमत नव्हते. परत कलाशवरुद्ध धंदाहा वाद स रू झाला. दादासाहेब 
नोकरीला राशहले असले तरी मालक त्यानंा बरोबरीच्या नात्यानं वार्वीत. त्याचं्या तैनातीसाठी घोडार्ाडीसारख्या 
स खसोयी उपलब्ध करून शदल्या होत्या. 
 
 सवग काही होतं; परंत  कंपनीतील धंद्याची चौकट दादासाहेबानंा जाचक वाटत होती. खटके उडाले की ते 
घरी जाऊन बसत. रार् िातं झाला की ते परत स्ट शडओत येत. ते संतापून शनघून चालले तर मालक त्यानंा अडवीत 
नसत अर्र परत आले तर कोितीही हरकत घेत नसत. थोडक्यात दादासाहेबानंा जाण्यासाठी व येण्यासाठीही 
दारे उघडी असत.  
 
 प्रहद स्थान शफल्म कंपनी व्यवसायाच्या दृष्टीनं भरभराटीला आली होती. त्याचे श्रये वामनराव आपट्याचं्या 
क िल नेतृत्वाला आहे. दादासाहेबाचं्या शिष्ट्याकंडून त्याचं्या र्ैरहजेरीत त्यानंी शचत्रपट शनर्थमती करून घेतली 
त्याम ळं कंपनीचं सरासरी उत्पन्न दरमहा चाळीस हजार रुपये होतं. प्रत्येक शचत्रपटाला साधारितः दहा हजार 
रुपये खचग येई. आपल्या व्यापारी धोरिाला धक्का न लावता वामनराव आपट्यानंी दादासाहेब फाळक्यासंारख्या 
िीघ्रकोपी, मानी कलावतंाला वारंवार साभंाळण्याइतकी ह िारी, ऋज ता प्रकट केली होती त्यावरून आपटे कसे 
धोरिी होते हे लक्षात येतं. दादासाहेब १९२९ सालापयंत प्रहद स्थान शफल्म कंपनीत होते. या ७ वषात ४४ शचत्रपटाचें 
प्रहद स्थान शफल्म कंपनीसाठी त्यानंी शदग्दिगक म्हिनू काम केलं. यावरून वषाला सहासात शचत्रपट त्यानंी 
शदग्दर्थित केले. दादासाहेब आपला पौराशिक अथवा संतपट असेल तर शनदान अभ्यासू कीतगनकारांना शनमंशत्रत 
करून त्याचं्याकडून त्या शवषयावर कीतगनाचा कायगक्रम करीत व त्याचं्याकडून त्या शवषयावर कीतगन करवनू घेत, 
त्यातील वैशिष्ट्ट्यपूिग प्रसंर्ाची नोंद करून घेत, त्याचा त्यानंा पटकथा शलशहताना फार उपयोर् होई.  
 
 १९२६ सालच्या ‘संत एकनाथ’ या शचत्रपटात संन्यािाच्या शमरवि कींचा एक प्रसंर् आहे. पि सनं्यािाची 
भशूमका करिारा कलावतं म डंि करायला तयार नव्हता, त्याला म ंडि करण्याची लाज वाटत होती. दादासाहेब 
त्याच्यावर न शचडता त्यानंी स्वतःचं म डि करून घेतलं, ते बघून लाजेकाजेवास्तव का होईना तो कलावतं व 
इतरानंीही म ंडि म काट्यानं करून घेतलं.  
 
 दादासाहेबाचंा नेटकेपिा, कडक शिस्त व व्यवस्स्थतपिा याचं एक अजब उदाहरि आहे. ते शचत्रपटाची 
तालीम घेण्यासाठी स्ट शडओत आले. तालीम स रू करण्यापूवी आपल्या कायालयात रे्ले, पाहातात तो दौतीचं बूच 
र्ायब. तापट दादासाहेबाचंं माथं भडकलं. एवढासास द्धा ंर्लथानपिा त्यानंा खपत नसे. तालीम राशहली बाजूला. 
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सवांना त्यानंी बूच िोधायला कामाला लावलं. तो सापडेपयंत तालीम नाही असं फमान काढलं. बराच वळे 
िोधािोध करूनही बूच सापडेना तेव्हा त्या शदविी त्यानंी तालीमच रद्द करून टाकली.  
 
 दादासाहेबाचं्या कल्पकतेच्या काही आठविी सारं्ण्यासारख्या आहेत. त्याचं्या ‘भक्त दामाजी’ शचत्रपटात 
एक दृशय आहे. एक पत्र हवतूेन तरंर्त्या पोथीवर पडते; मर् बाजूला रे्लेलं पोथीचं पान प न्हा होतं त्या जारे्वर येतं 
व पत्र झाकलं जाते. पत्र हवतूेन तरंर्त पोथीवर येऊन पडतं इथंपयंतचं छायाशचत्रि स्वतः दादासाहेबानंी केलं. 
पोथीचं पान प न्हा जारे्वर येतं याचं शचत्रि छायालेखकाला करायला साशंर्तलं. रि प्रप्रट बघताना छायालेखकानं 
घेतलेला िॉट ताशंत्रकदृष्ट्ट्या बरोबर होता; परंत  पोथीच ंपान हा कार्दाचा त कडा आहे, तो समातंर रेषेत कसा 
येईल? तो हेलकाव ेखायला हवा. अभ्यासू व शनरीक्षिवृत्ती असलेल्या दादासाहेबानंी तो िॉट घेऊन दाखशवला.  
 
 ‘द्रौपदी विहरि’ या शचत्रपटाच्या शचत्रीकरिाच्यावळेी दोन सैशनकाचं्या िंिाचं दृशय आहे. पि ते िंि खोटं 
खोटं वाटत होतं, तेव्हा ंदादासाहेबानंी एक िक्कल लढशवली. एकाला बाजूला नेऊन दादासाहेबानंी साशंर्तलं त ला 
त्याच्याबरोबर लढायला का साशंर्तलं ठाऊक आहे का? माझ्याकडं येऊन त झ्याबद्दल चहाड्या करतो, वाईटसाईट 
बोलतो आता त्याला चारं्ली अद्दल घडव, हेच द सऱ्याला साशंर्तलं. त्याचा पशरिाम असा झाला की दोघं 
समोरासमोर उभे राशहले व दादासाहेबानंी कॅमेरा स्टाटग म्हिून साशंर्तल्यावर दातओठखात, एकमेकावर शिव्या देत 
त टून पडले आशि त्याचंं खरंच िंि त्वषेानं स रू झालं. एकमेकाला बदडून काढलं. दादासाहेबानंा मनासारखं दृशय 
शमळालचं. त्यानंी दोघानंाही बाजूला केलं व त्यानंा साशंर्तलं की, ‘बाबानो, मला हवा तसा िॉट हवा होता म्हिून मी 
त मच्या दोघात आर् लावली. त म्ही दोघंही चारं्लेच आहात. दोघापंैकी एकानंही मला द सऱ्याशवषयी काहीही 
साशंर्तलं नाही. मी साशंर्तलं ते शवसरून जा.’ ते दोघं एकमेकाकडं बघतच राशहले.  
 
 याच शचत्रपटाच्या वळेची हशकर्त. दादासाहेबानंी दरबारचा मोठा सेट लावला होता. शचत्रि आटोपलं. 
रिप्रप्रट बघताना सेटला एक फ्लॅट कमी लार्लाय असं त्यानंा जािवलं. वास्तशवक ते इतर क िाच्याही लक्षातस द्धा 
आलं नव्हतं पि दादासाहेबानंा क ठलं पटायला ? त्यानंी तो फ्लॅट लाऊन प न्हा सवग शचत्रीकरि केलं. असा वळे 
आशि पैसा खचग व्हायचा.  
 
 १९२७ सालच्या ‘रुक्मारं्द मोशहनी’ शचत्रपटात रुक्मारं्द मोशहनीचं शवमानातून आर्मन होतं असं दृशय 
दादासाहेबानंा घ्यायचं होतं. त्यासाठी स्ट शडओत दोरखंड बाधूंन एक शवमान तयार करवनू घेतलं होतं; पि 
दादासाहेबानंा वाटलं, समजा दोरखंड त टला तर भयकंर प्रसंर् ओढवले. दक्षता म्हिून त्यानंी कॅमेऱ्याच्या कके्षत 
येिार नाही असं सकग िीत काळजी घेतात तसं जाळं जशमनीच्यावर थोड्याशया अंतरावर लाऊन घेतलं.  
 
 सारं्ायची आश्चयाची र्ोष्ट म्हिजे ते शवमान खरंच दोर त टून खाली कोसळलं, पि स रक्षा म्हिून खाली 
जाळं लावल्यानं द घगटना टळली. दोन्ही कलावतं बचावले. प न्हा द सऱ्या दोरखंडापासून शवमान द रुस्तीपयंत सवग 
खटाटोप करावा लार्ला. प न्हा शचत्रिाची शसद्धता झाली परंत  या कलावतंानंी एवढा धसका घेतला होता की 
शवमानारूढ व्हायला तयार होईनात, िवेटी स्वतः दादासाहेबानंी शवमानातून यिस्वी उड्डाि करून दाखशवलं. तेव्हा ं
भीत भीत का होईना ते दोन कलावतं तयार झाले व दादासाहेबानंा हव ंतसं दृशय घेिं िक्य झालं. 
 
 दादासाहेब कोपीष्ट होतेच पि आपला कायगभार् साधण्यासाठी डोकं िातं ठेवीत.द्रौपदी विहरिच्या 
वळेचा आिखी एक प्रसंर्. लाक्षार्ृहाचा सेट नाशिकच्या ताबंट घाटावर उभा करण्यात येत होता. काम जवळजवळ 
पूिग झालं होतं. या सेटसाठी योग्य अिी जमीन रंर्वायची राशहली होती. त्यासाठी काही पेंटसगची योजना केली 
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होती. पि शचत्रीकरिाच्या वळेेपयंत रंर्वनू होिं त्यानंा िक्य शदसेना तेव्हा दादासाहेबानंी स्वतः ब्रि हातात घेतला 
व जमीन रंर्वायला स रूवात केली. ते कसबी शचत्रकार होतेच. स्वतः दादासाहेब कामाला लार्लेले पाहून इतर 
रंर्ाऱ्यानंाही स्फ रि चढलं व रंर्वायचं काम वळेेत पूिग झालं.  
 
 १७ मे १९२४ रोजी दादासाहेबाचंा ‘म्य शनशसपल शनवडि का’ हा वैशिष्ट्ट्यपूिग शचत्रपट प्रदर्थित झाला होता. 
तेव्हाही शनवडि काचंं स्वरूप आत्तापेक्षा फार वरे्ळं नव्हतं हे शदसून येतं. त्याच शदविीच्या ‘नवाकाळ’ मध्ये प ढील 
मजकूर या शचत्रपटाबद्दल प्रशसद्ध झाला होता.  
 
 त म्ही आपली मते क िाला द्याल ? शम. दातकोरे ? की शम. भीकमारे् ? हे दोघे अब्रदूार उमेदवार 
म्य शनशसपाशलटीत शनवडून शदल्यावर त मच्या दरेक मार्ण्या प ऱ्या करण्याचे आश्वासन देत आहेत. म्य शनशसपल 
शनवडिूक प्रहद स्थान शफल्म कंपनीनं जाहीरपिे प्रजेला स्वतःचे हक्काची जाशिव व्हावी त्याचप्रमािं खोटी आश्वासनं 
देिाऱ्यापासून लोकानंी सावध राहाण्यासाठी हा खास तयार केलेला हास्यकारक व भरपूर देखाव्याचंा शचत्रपट! 
 
 म्य शनशसपाशलटीचे शनरशनराळे उमेदवार आपापल्या पक्षाचे व जातीचे उमेदवार प ढं आिण्यासाठी कसकिा 
य क्त्या करीत आहेत त्या य क्त्या या शचत्रपटात दाखशवण्यात आल्या आहेत. क स मपूरचे दोन उमेदवार दातकोरे व 
भीकमारे् यानंी कमालच करून सोडली. त्यानंी आपली लायकी शसद्ध करण्यासाठी केलेली भाषि ं व शनवडून 
येण्यासाठी केलेला भयंकर खटाटोप व य क्त्या तर त म्ही कधीच पाशहल्या नसतील.  
 
 मजेॅस्स्टक शसनेमावर १८ मे १९२४ रोजी प ढील मजकूर शलशहला होता- फाळके याचें खास देखरेखीखाली 
वडेर्ळ उमेदवाराचं्या माकडचेष्टा किा होतात ते यामध्ये ह बेह ब दृष्टीस पडेल अिा तऱ्हेने म्य शनशसपल शनवडि काचंी 
यथाथग व प रेप र शखल्ली यात उडशवली आहे, यावरून दादासाहेब फाळक्याचं्या शवनोदब द्धीची कल्पना पे्रक्षकानंा तेव्हा 
आली होती.  
 
 १९२९ सालपयंत दादासाहेब जर प्रहद स्थान शफल्म कंपनीत होते तरी प न्हा दोनवळेा कंपनी सोडून रे्ले 
होते. एकदा रे्ल्यावर परत आल्यावरदादासाहेबानंा हजाराऐवजी दरमहा पाचि ेरुपये पर्ार त्यानंा देऊ केला व 
त्यावरही ते राजी झाले. द सऱ्यावळेी तर जाऊन परत आले तेव्हा तर दरमहा अडीचिचे पर्ार त्यानंा साशंर्तला तरी 
त्यानंी मान्य केला याचं रहस्य समजत नाही. हे ते कसं व का मान्य करीत होते? 
 
 एक र्ोष्ट लक्षात घेतली पाशहजे की ‘काशलया मदगन’ पयंत दादासाहेबानंी दृष्ट लार्ण्यासारखं यि संपादन 
केलं होतं. त्याचंं नाव भारतभर तळपत होतं. परदेिातही दादासाहेबाचं्याबद्दल आदर होता, मानमान्यता होती पि 
असं यि नंतर त्याचं्या वाट्याला येऊ िकलं नाही, जरी त्यानंी प ष्ट्कळ शचत्रपटाचंं शदग्दिगनप ढं केलं होतं तरी.  
 
 याचं कारि असं असू िकेल ‘लंकादहन’ पयंतस्वतःच्या शचत्रससं्थेत ते सवेसवा होते. प्रहद स्थान शफल्म 
कंपनीत दादासाहेब आपल्या पद्धतीनं शचत्रपट काढू िकले असले तरी त्याचं्या भार्ीदारािंी क रब री स रू झाल्या. 
स्वतःच्या ससं्थेत त्यानंा काही प्रशन भेडसावीत होते तरी म ख्य समस्या असायची ती भाडंवलाची, तरी यासारख्या 
अडचिीवर मात करून दादासाहेबानंी अशवस्मरिीय शचत्रपट सादर केले. प्रहद स्थान शफल्म कंपनीत आर्थथक 
अडचि नव्हती परंत  भार्ीदारािंी पटत नसल्यानं ते मानशसक स्वास्थ्य र्मवनू बसले होते. त्याम ळं आपल्या कामात 
ते हव ं तेवढं लक्ष कें शद्रत करू िकले नाहीत. शदग्दिगकाला मनस्वास्थ नसेल तर त्याच्या हातून सरस कलाकृती 
शनमाि होिं िक्य नाही.  
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 प्रहद स्थान शफल्म कंपनीत अिा स्स्थतीत राहण्यापेक्षा स्वतंत्र शचत्रपट ससं्था काढावी असं त्याचं्या मनानं 
घेतलं. प्रहद स्थान शफल्म कंपनीचा कारभार उद्योर्पती वामन श्रीधर आपटे ससं्थेचा कारभार एकटे पाहू िकत होते. 
ते दादासाहेबानंा िक्य तेवढं साभंाळून घेत होते. पि दादासाहेबाचं्या भाडंवलासाठी म बंई, इंदौर, उजै्जन अिा वाऱ्या 
स रू झाल्या ही र्ोष्ट आपट्याचं्या कानी रे्ली तेव्हा त्यानंा स्पष्टपिे बजावलं, ‘त म्ही कंपनीचे नोकर आहात. 
नोकरीत असताना त म्ही असं काही करिं अपेशक्षत नाही. असं काही करायचं असेल तर नोकरी सोडा व नोकरी 
करायची असेल तर हे उपद्वव्याप लरे्च थाबंवा.’ ही कानउघाडिी दादासाहेबाचं्या वमी लार्ली. ही परखड भाषा 
त्यानंा इतकी झोंबली की त्यानंी प्रहद स्थान शफल्म कंपनीच्या नोकरीचा ताबडतोब राशजनामा शदला. प न्हा 
शफरकायचं नाही असं ठरवनू. इथून प ढं दादासाहेबाचं्या शचत्रपट कारशकदीच्या अखेरच्या पवाचा प्रारंभ झाला.  
 
 बाबूराव पेंटराचें शचत्रपट १९२० सालापासून प्रदर्थित होऊ लार्ले होते.त्यातील वास्तवता, कलात्मकता, 
भव्यता, तंत्र या बाबतीत ते उजव ेहोते. त्याचं महत्त्व भारतभर वाढलं होतं. प ढं प्रभात शफल्म कंपनीची स्थापना 
करून जर्भर कीती शमळशवलेले शवष्ट्ि पंत दामले, िखे फते्तलाल, व्ही. िातंाराम बाबूरावाचें शिष्ट्य होते. नानासाहेब  
सरपोतदार, ना. ह. आपटे, शवष्ट्ि पंत औधंकर, शिवराम वािीकर, भालजी पेंढारकर, ना. सी. फडके या सारख्या 
लेखकाचंं बाबूरावानंा सहकायग होतं. दादासाहेब एकटेच लढत होते.  
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‘सेतुबूंधन’ आणि ‘गूंगावतरि’ 
 

 स्वतंत्र ससं्था स रू करण्यासाठी दादासाहेबप्रहद स्थान शफल्म कंपनीचे भतूपूवग भार्ीदार माया िकंर भट्ट 
यानंा भेटले व ‘फाळके डायमंड कंपनी’ नावाची नवीन संस्था स रू करण्याचा मानस व्यक्त केला. दादासाहेबाचं्या 
कतृगत्वावर त्याचंा शवश्वास होता. पि त्याचं्या खचाला काही मयादा नसत. माया िकंर भट्ट हेही जािून होते की 
त्याचंा सवग पसैा शनर्थमतीवरच खचग होतो. चनैीत प्रकवा अन्य किात उधळला जात नाही. शचत्रपटात भव्यता, 
वातावरिाचा खरेपिा यासाठीच खचग होतो म्हिून माया िकंर भट्टनी त्यानंा ५० हजार भाडंवल द्यायचं मान्य केलं. 
त्याकाळात ही रक्कम फारच मोठी होती. भट्टनी या रकमेत शचत्रपट प रा झाला पाशहजे अिी रास्त अट घातली. 
दादासाहेबानंी ते मान्यही केलं. रामायिातील ‘सेत बधंन’ कथा भार्ावर शचत्रपटाची तयारी स रू केली.  
 
 हंपी वर्ैरे शठकशठकािी शतथल्या शवशवध शिल्पाचं शचत्रीकरि केलं. दादासाहेब सीतेच्या िोधात होते. एक 
स स्वरूप तरुिी येऊन दादासाहेबानंा भेटली. त्यानंा शवचारू लार्ली, ‘मी काम करीन पि मला भरजारी िालू, 
अंर्भर दाशर्ने घालायला शमळतील का ?’दादासाहेबानंी ख लासा केला, ‘माझ्या शचत्रपटातील सीता वनवासी 
आहे, शतच्या अंर्ावर जाडेभरडे कपडे असतील. वनवासी सीतेच्या अंर्ावर क ठले आलेत दाशर्ने ?’हे ऐकून त्या 
तरुिीनं काम करायला नकार शदला. त्या काळात शिया कामं करू लार्ल्या होत्या. तरी शवशिष्ट भशूमकेला योग्य 
िी कलाकार शमळिं अवघडच होतं.  
 
 या तरुिीचा शवनोद प ढच आहे. शतनं दादासाहेबानंा शवचारलं, ‘मर् माझ्या थोरल्या बशहिीला काम देता 
का? ती िरीरानं शधप्पाड आहे. घोड्यावर बसते, पोहण्यात पटाईत आहे, झाडावरस द्धा झटपट 
चढते.’दादासाहेबानंी साशंर्तलं, ‘सीतेच्या कामाला अिी म लर्ी काय करायचीय ?’ त्यावर ती तरुिी लरे्च 
म्हिाली, ‘मर् शतला मारुतीच्या बायकोचं काम द्या ना, त्याला शफट्ट शदसेल.’दादासाहेबानंी कपाळावर हात मारून 
घेतला आशि म्हिाले, ‘मारुतीला बायको होती का, हे रामायि चाळून बघतो आशि मर् त ला कळशवतो.’ 
 
 दादासाहेब मद्रासकडून येताना बेळर्ावहून सीतेसाठी शदसायला बरी अिी तरुिी घेऊन आले. 
रामायिातील काळाला साजेसे भव्य आशि कलात्मक सेटस् उभारण्याचा दादासाहेबानंी चंर् बाधंला होता. दशक्षिेत 
शचशत्रत करून आिलेली मंशदरं, शिल्प या बरह कूम सेटस् उभारण्याची दादासाहेबाचंी योजना होती.  
 
 स्ट शडयोतला सर्ळा कामर्ारवर्ग सेट उभारण्यात र् ंतला होता. अमक्यानं अमकच काम करायचं असा 
प्रकार नव्हता. ध मधड्याकानं काम चालू होतं. काहीतरी अवाढव्य घडत होतं. दादासाहेब स्वतःही राबत होते. 
त्यानंा जेमतेम तीन-चार तास झोप शमळत होती. शदलेल्या रकमेत हे सारं बसवायचं होतं याचं भान कामाच्या 
दवडण्यात दादासाहेबानंा राशहलं नाही. भाडंवल संपल. ठरल्याप्रमािं माया िकंर भट्ट आिखी रक्कम द्यायला 
तयार होईनात. काम थंडावलं. इतके अपार कष्ट घेतलेले वाया जाण्याची वळे आली. दादासाहेबाचं्या आिखी 
भाडंवल शमळशवण्याच्या खटपटीला यि शमळत नव्हतं. कामर्ाराचें पर्ार थकले. दादासाहेबानंा प न्हा एकदा 
आर्थथक अडचिीला सामोरे जाव ंलार्लं.  
 
 वषग लोटलं तरी शचत्रपट पूिग होण्याचं काहीच लक्षि शदसेना. कामर्ाराचें पर्ार थकवनू संस्था शटकशविं व 
चालशविं दादासाहेबानंा फार जड जाऊ लार्लं. कामर्ाराचंा तर्ादा स रू झाला. शबचारे दादासाहेब वैतार्ले. 
अर्शतकतेनं कामर्ारासंमोर शकल्ल्या ठेऊन म्हिाले, “ही कंपनी आशि शतचं सामान त म्ही ताब्यात घ्या. ते शवकून 
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त मचे पर्ार वसूल करा. माझ्या क ट ंशबयासह मी बाहेर पडायला तयार आहे. याशिवाय मला द सरा मार्ग शदसत 
नाही.” 
 
 शचत्रपटसृष्टीच्या जनकावर द दैवाचे आघात कसे आशि शकती प्रकारे होत रे्ले याची कल्पना येते. अिा 
कठीि समयी वामनराव तथा तात्यासाहेब आपटेच दादासाहेबाचं्या मदतीला धावले. दादासाहेबानंी उभारलेले 
सेटस् पाहून तात्यासाहेब खूष झाले. ज्या ससं्थेकडं प न्हा शफरकिार नाही अिी प्रशतज्ञा करून बाहेर पडलेल्या 
दादासाहेबानंा आपट्यानंी प ढे केलेला मदतीचा हात नाकारण्याची पशरस्स्थतीच नव्हती. तात्यासाहेब आपटे झालं 
रे्लं शवसरून दादासाहेबाचं्या पाठीिी उभे राशहले; मनाचा मोठेपिा दाखशवला. त्यानंी प ढं केलेला हात स्वीकारिचं 
भार् होतं.  
 
 वामनराव आपट्यानंी दादासाहेबाचं्या नाशिकच्या बालाजीच्या चाळीजवळील स्ट शडयोचा ताबा घेतला व 
सारं सामान प्रहद स्थान शफल्म कंपनीत हलशवण्यात आलं. कामर्ाराचें थकलेले पर्ार प्रहद स्थान शफल्म कंपनीतून 
शमळाले. काही अटीवर दादासाहेबप्रहद स्थान शफल्म कंपनीचे प न्हा भार्ीदार झाले. ‘सेत बधंन’प्रहद स्थान शफल्म 
कंपनीच्या नावाखाली म ंबईच्या इंशपशरअल शफल्म स्ट शडयोत पूिग करण्याचं शनशश्चत झालं. सारा लवाजमा नाशिकहून 
म ंबईला रवाना झाला.  
 
 म ंबईला जाताना राक्षस व वानर यानंा साजेिी िरीरयष्टी असिारे चाळीस तर्डे जवान दादासाहेब घेऊन 
रे्ले. या सवांना एके शदविी इंशपशरअल स्ट शडयोत मेकअपसाठी नेण्यात आलं. धोतर, सदरा, कोट, टोपी अिा 
पेहेरावातला हा ताफा बघून ‘इंशपशरअल’चा नटवर्ग व कमगचारी ‘ये कौन घाटी पकडके लाये है ?’ म्हिून त्याचंी 
प्रटर्ल स रू केली.  
 
 त्यावळेी नानासाहेब सरपोतदार इंशपशरअलचा देवकी हा पौराशिक शचत्रपट शदग्दर्थित करीत होते. तेव्हा 
रंर्भमूीवर व शचत्रपटात शिवाजीराजे म्हिून प्रशसद्धीस आलेले भाऊराव दातार यात महत्त्वाची भशूमका करीत होते. 
त्यानंी या लोकानंा समज शदली. ‘इनकी ऐसी मजाक मत करो, ये लोक म हँसे बात नही करते. टारें्में हात डालकर 
पटक देते है, समझे ?’ तेव्हा सारे प्रटर्लखोर चूप झाले. रंर्, विेभषूा झाल्यावर या जवानाचं्या ताफ्याच्या शपळदार 
शधप्पाड िरीरयष्टी बघायला सारा स्ट शडयो लोटला तेव्हापासून सर्ळेजि त्यानंा ‘दादा, दादा’ म्हिून आदबीनं 
संबोधू लार्ले.  
 
 सवग स रळीत होऊन शचत्रीकरिाला प्रारंभ झाला. परंत  दादासाहेबाचंी सकंट परंपरा खंशडत झाली नाहीच. 
पाचसहा शदवसाचं शचशत्रकरि पार पडलं आशि मंदोदरीचं काम करिारी इकबाल नावाच्या नटीनं कलकत्त्याच्या 
एका शचत्रपटाच ंदोन तीन शदवसांचे िपू्रटर् बाकी आहे ते संपवनू लरे्त परत येते म्हिजे त्याचंा शचत्रपट पूिग होईल 
असं साशंर्तलं. त्यावर दादासाहेबानंी शवश्वास ठेवला. इकबाल कलकत्त्याला रवाना झाली.  
 
 इकबाल आज येईल, उद्या येईल म्हिनू सातआठ शदवस वाट बशघतली तरी शतचा पत्ता नाही. शतच्या जार्ी 
द सरी नटी घेऊन काम स रू कराव ंम्हटलं तर इकबालचं झालेलं सवग शचत्रि रद्द करून प न्हा नव्यानं सेट माडूंन 
शचत्रीकरि कराव ंलार्लं असतं व ते न परवडिार होतं. याचा अथग तेव्हापासून म ंबईच्या शचत्रपट सृष्टीतील नट्या 
शनमाते-शदग्दिगकानंा शकती अडचिीत आशित याचं हे उदाहरि आहे.  
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 शतकडं त्या चाळीस दाडंग्याचंा खचग अंर्ावर पडत होता. िवेटी दोन मशहन्यानंी इकबाल आली. मर् प न्हा 
शचत्रीकरिाला प्रारंभ झाला. इतके शदवस वळे व खचग अर्दी वाया रे्ला. दादासाहेब कडक शिस्तीचे; पि पडता 
काळ लक्षात घेऊन त्याचं्यासारख्या तत्त्वशनष्ठ तंत्रज्ञ, कलावतंाला शनमूटपिे स्वस्थ बसाव ं लार्लं. दादासाहेब 
पहाडासारखे खंबीर म्हिून पाठोपाठचे आघात सहन करू िकले.  
 
 दादासाहेब वळे व िब्द पाळण्याच्या बाबतीत शकती काटेकोर होते याचं एक उदाहरि सारं्ण्यासारखं आहे. 
आऊटडोअर िूप्रटर् पाडंवलेिी इथं ठरलं होतं. सवांनी ठीक पाच वाजता शचत्रिस्थळी पोचायचंही ठरलं होतं. 
दादासाहेब अर्दी वळेेवर शतथं पोचले होते. पि कलावतंाना घेऊन येिारी र्ाडी या ना त्या कारिानं पधंरावीस 
शमशनटं उिीरा पोचली. झालं. दादासाहेबाचंा मूड रे्ला व ती र्ाडी तिीच त्यानंी माघारी पाठशवली व त्या शदवसाच ं
शचत्रीकरि रद्द करून टाकलं. इतके ते कडक होते.  
 
 बबनराव सूयगविंी हा अंर्दाची भशूमका करीत होता. एका प्रसंर्ात त्याला झाडावरून खाली उडी मारायची 
होती. सूयगविंीला झाडावर चढता येत नव्हतं. पि नाही म्हिायची सोय नव्हती. इतराचं्या सहाय्यानं सूयगविंी 
कसाबसा झाडावर चढला. एवढ्या उंचावरून उडी मारायची असल्यानं अपघात होऊ नये म्हिून खाली जाळं धरलं 
होतं. तरी एवढ्या उंचावरून उडी मारायला सूयगविंी घाबरत होता.  
 
 कॅमेरा स रू झाला. सूयगविंीनं देवाचं नाव घेऊन उडी टाकली पि भीतीनं प्रथम डोळे शमटले. खरंतर वरून 
पडण्याच्या र्तीनं डोळे शमटलेले पे्रक्षकाचं्या लक्षातही आलं नसतं, पि दादासाहेबाचं्या नजरेतून ते स टलं नव्हतं. 
त्यानंी  शवचार केला, यदाकदाशचत ते कोिा चोखंदळ पे्रक्षकाच्या लक्षात आलं तर? अंर्दासारखा िूर उडी 
मारताना घाबरला हे त्याच्या िौयाला साजेसं नाही असचं त्याला वाटेल. छायालेखकासंह सर्ळ्यानंी सारं्ून 
पाशहलं की क िाच्याही लक्षात येिार नाही पि दादासाहेब थोडेच ऐकायला? सूयगविंीला प न्हा झाडावर 
चढशवण्यात आलं. यावळेी मात्र त्यानं डोळे कटाक्षानं उघडे ठेवले. पूिग समाधान झाल्याशिवाय दादासाहेब कधीच 
ओके म्हित नसत.  
 
 ‘सेत बधंन’चं काही शचत्रि रत्नाशर्रीत सार्रतीरी झालं होतं. काही मंडळींनी शतथं स्वस्त मासे शमळतात 
म्हिून खरीदले व आपली जेविाची पंर्त वरे्ळी माडंली; कारि दादासाहेब सपूंिग िाकाहारी होते. दादासाहेबानंा 
ही वरे्ळी पंर्त माडंलेली म ळीच आवडलं नाही. कारि सवांची पंर्त नेहमीच एकत्र व्हायची. ते जातीभेद कधीच 
मानत नव्हते. त्याचं्या नोकरवर्ात सवग जाती जमातीचे लोक होते. त्यानंी त्या पंर्तवाल्याना आपल्याबरोबर 
पंर्तीला येऊनबसायला फमावलं. जोपयंत कंपनीचा म क्काम शतथं होता तोवर एकत्रच पंर्त होत होती. एक र्ोष्ट 
लक्षात घेण्यासारखी आहे. दादासाहेब तापट होते. रार्ाच्या भरात ते वाटे्टल ते बोलायचे पि जरािानं रार् शवसरून 
जायचे. हे ज्यानंा ठाऊक होते ते दादासाहेब शकतीही टाकून बोलले तरी मनावर घेत नसत.  
 
 शचत्रचमत्कृती (शरक फोटोग्राफी) यातील दादासाहेबाचंी कल्पकता, कौिल्य अजब होतं, हे या शचत्रपटात 
प न्हा शदसून आलं, ‘सेत बधंन’ मध्ये राक्षसाचं म ंडकं धडापासून वरे्ळं होतं पि मायावी िक्तीनं ते प न्हा धडाला 
पूवगवत शचकटत असं त्यानंी दाखशवलं होतं. ते पाहून पे्रक्षक अचंशबत होत.  
 
 इंशपशरअल स्ट शडयोत दादासाहेबानंा धबधब्याचं दृशय शचशत्रत करायचं होतं. यासाठी त्यानंी बरीच वाळू व 
हीटसग मार्शवले. दादासाहेबाचंा हा खटाटोप पाहून स्ट शडओत सारेजि ‘म्हाताऱ्याच ंडोकं शफरलंय’ म्हिून क चेष्टा 
करायला लार्ले. या हीटसग व वाळूच काय करिार आहेत ते क िालाच उलर्डेना. दादासाहेबानंी स्ट शडयोतील 



 
 

अनुक्रमणिका 

नकली धबधब्यावर ती वाळू सतत कौिल्यानं फेकून धबधब्याच्या पाण्याला खराख ऱ्या धबधब्यासारखा फेस शनमाि 
केला होता व हीटसगचा उपयोर् करून धबधब्याच्या खळखळाटाच्या आवाजाचा पशरिाम साधला होता. पडद्यावर हे 
दृशय बघताना सारेच अवाक् होत कारि दादासाहेबानंी बनावट धबधबा खरा बनशवला होता.  
 
 दादासाहेबाचं्या या शचत्रपटातील आिखी एका शचत्रचमत्कृतीचा उल्लखे केला पाशहजे ज्यात शचत्रकलेच ं
यथाथग दिगन (परस्पेस्क्टव्ह) घडतं. सम द्रावर तरंर्िारे दर्ड त्यानंी प ठ्ठठ्यांच्या मोल्डचे बनशवले होते. तरंर्ताना ते 
खरोखरचे दर्ड आहेत असं वाटे. हे दृशय  शवशिष्ट कोनातून घेतल्यानं वानरसेना सम द्रावरून शक्षतीजापयंत जाते 
असं शदसतं. शचत्रि वास्तव व्हाव ंम्हिून दादासाहेबानंी प ष्ट्कळ शचत्रीकरि रामेश्वरलाही केलं होतं.  
 
 ‘सेत बधंन’ पूिग व्हायला दोन वषग लार्ली तोवर इंशपशरयल शफल्म कंपनीचा ‘अलमआरा’ हा भारतातील  
पशहला बोलपट १० माचग १९३१ रोजी प्रदर्थित होऊन बोलपट य र्ाला भारतात प्रारंभ झाला. वषगभरात प्रभात शफल्म 
कंपनीसारख्या अगे्रसर ससं्थेचा ‘अयोध्येचा राजा’ हा मराठीतील पशहला बोलपट प्रदर्थित झाला. त्याची प्रहदी 
आकृती आठवडाभर अर्ोदर प्रदर्थित झाली होती. हा बोलपट भारतभर सवगत्र र्ाजू लार्ला.  
 
 आता मूकपटानंा लोकाश्रय शमळिं अवघड आहे हे लक्षात घेऊन वामनराव आपट्यानंी संस्था शवसर्थजत 
करण्याचा शनिगय घेतला. नोकर वर्ाचा पनैपै पर्ार च कता केला एवढंच नव्हे तर बोनस म्हिून प्रत्येकाला एक 
वषाचा पर्ार शदला व वामनराव आपटे शचत्रपट व्यवसायातून मानानं शनवृत्त झाले. त्याचं्यासारखा शदलदार 
संचालक शविषेतः शचत्रपटसषृ्टीत होिं शवरळाच. ‘सेत बंधन’ मूकपट असल्यानं त्याला शथएटर शमळिं कठीि झालं. 
कारि शचत्रपटर्ृह बोलपटानंी काबीज केली होती. प ढं काय करायचं असा दादासाहेबापं ढं प्रशन होता. प्रहद स्थान 
शफल्म कंपनी बंद झालेली. पि ती बंद होताना दादासाहेबानंीही इतर नोकरवर्ाप्रमािं वामनराव आपट्यानंी 
दादासाहेबानंाही संपूिग पर्ाराबरोबर एक वषाचा बोनस शदला होता. इशंपशरल शफल्म कंपनीच्या अदेिीर इरािींची  
‘सेत बधंन’ ला आवाजाची जोड देण्याची कल्पना दादासाहेबानंा पटली व त्यानंी ती अमलातही आिली. त्यासाठी 
४० हजार रुपये खचग आला. शचत्रपट डब करिारेही पशहले दादासाहेब फाळकेच. पि ‘सेत बधंन’ प्रदर्थित व्हायला 
१९३४ साल उजाडलं. म्हिजे तब्बल तीन वष ेलार्ली. इतर बोलपटाचं्या स्पधेत हा बोलपट शटकू िकला नाही 
आशि त्याम ळं दादासाहेब प न्हा आर्थथक अडचिीत आले. आर्थथक संकट परंपरा चालूच होती.  
 
 यानंतर दादासाहेबानंी एनामप्रलर् व शसरॅशमक संबधंीचे काही प्रयोर् केले. या प्रयोर्ांना औधं संस्थान व 
म ंबई येथील औद्योशर्क प्रदिगनात पाशरतोशषकंही शमळाली होती. दादासाहेबाचंी तैलब द्धी सवगर्ामी होती. ‘सेत बंधन’ 
या मूकपटानं दशक्षिेत बराचसा खचग भरून काढला होता. परंत  ध्वनीची जोड देण्यासाठी मध्यंतरी रे्लेली दोन वषग 
आशि आवाजाची जोड देण्यासाठी झालेला खचग ‘सेत बधंन’ च्या अपयिानं अंर्ावर पडला.  
 

गूंगावतरि  
 

 दादासाहेब फाळके याचं्यासारख्या जार्शतक कीर्थत संपादन केलेल्या शनमाता शदग्दिगकानं आपल्या 
कोल्हापूर शसनेटोनसाठी बोलपट शनमाि केला तर त्याचा दोघानंाही फायदा होईल या हेतूनं कोल्हापूर संस्थानचे 
अशधपती राजाराम महाराज यानंी दादासाहेबानंा मानानं पाचारि केलं. परंत  पान खाऊन प्रकवा शवडी-शसर्ारेट 
ओढत त्याचं्या समोर जायची क िाची प्रहमत होत नसे असा त्याचंा दरारा होता, असं वातावरि संस्थानी कारभारात 
राहिार नाही असं वाटल्यानं त्यानंी नकार कळवनू टाकला.  
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 पि कोल्हापूर महाराजानंी आग्रह सोडला नाही. िवेटी दादासाहेब कसेबसेतयार झाले. उभयताचं्या 
बऱ्याच वाटाघाटी झाल्या. लेखनासाठी १५०० रु. शदग्दिगनाबद्दल १० टके्क सनद व  खचासाठी दरमहा ४५० रुपये 
देण्याच ठरलं; पि हा करार लेखी नसावा. प्रहद स्थान शफल्म कंपनीसाठी दादासाहेबाचं्या मनात ‘र्ंर्ावतरि’ हा 
शवषय घेण्याचं होतं. त्यानंी कथानकही शलहून ठेवलं होतं. तोच शवषय कोल्हापूर शसनेटोनसाठी घेण्याचं ठरलं.  
 
 दादासाहेबानंी पटकथा-संवाद लेखनासाठी त्याचें शनकटवती साशहस्त्यक ना. ह. आपटे याचंं सहाय्य घेतलं 
होतं. ‘रंर्भमूी’ नाटकाप्रमाि ंयाचं संर्ीत दादासाहेबाचंं होतं. जोडीला संर्ीततज्ज्ञ शवश्वनाथब वा जाधव होते. शविषे 
म्हिजे या शचत्रपटाची र्ीतरचनाही दादासाहेबाचंी होती. या शचत्रपटात एकूि १७ र्ािी होती. कलामहषी बाबूराव 
पेंटर दादासाहेबानंा सहकायग करीत होते. ‘र्ंर्ावतरि’ मराठी व प्रहदी दोन्ही भाषेत होता.  
 
 या शचत्रपटातही शचत्रचमत्कृतीची (शरक फोटोग्राफी) रेलचेल होती. याचं बरचसं श्रये दादासाहेबाचंा ज्येष्ठ 
प त्र भालचदं्र तथा बाबारायचं होतं. तो छायालेखनात तरबेज झाला होता. आकािातून उडिारा घोडा, राजंिात 
अदृशय होिारी भ तं, िकंरस्तवन करिारी दोन म ंडकी, र्ंरे्चं स्वर्ातून पृथ्वीवर आर्मन, आकािात अधातंरी 
शवहार करताना धबधब्याचं पािी शपिारा मािूस, राजंिातून र्ािं र्ात बाहेर पडिारी तीन चारि ेमािस,ं स्वर्ातून 
पृथ्वीवर आलेली र्ंर्ा िकंराच्या जटाभंोवती वटेोळं घालते अिा तऱ्हेच्या चकीत करिाऱ्या दृशयानंी शचत्रपट भरर्च्च 
होता.  
 
 दादासाहेबाचंा उत्साह ६५-६६ व्या वषी तरुिासारखा होता. शर्रसप्पाच्या धबधब्याचं शचत्रीकरि करून 
दादासाहेब जवानाच्या तडफेनं कडा चढून सवांच्या प ढं रे्ले व क ठून व कस ंशचत्रि करायचं हे त्यानंी शनशश्चत केलं. 
त्यान सार सायंकाळपयंत शतथं शचत्रि करून डोंर्राचा तो अवघड कडा भराभर खाली उतरले.  
 
 दादासाहेबाचं्या प्रर्ल्भ ब द्धीच्या शकतीतरी कला साध्य झालेल्या थोर तंत्रज्ञ कलावतंातही काही अवर् ि 
होते. प्रत्येकच मािसात असतात तसे. या शचत्रपटाच्या वळेीही त्याचं्यातील दूरदृष्टीचा अभाव शदसून आला. या 
दोषाम ळं त्याचंं आय ष्ट्यात मोठं न कसान झालं.  
 
 त्यानंा शहमालयावरील काही प्रसंर्ाचं शचत्रि करायचं होतं. प्रत्यक्ष शहमालयावर जािं िक्य नसल्यानं 
दादासाहेबानंी एक अव्यवहारी कल्पना काढली. कोल्हापूर जवळील रामप्रलर्चा डोंर्र पाहून आले. बफाच्छाशदत 
शहमालयाचा पशरिाम साधण्यासाठी त्यानंी कलाशवभार्ाला च नखडीनं संपूिग डोंर्र रंर्शवण्याचं फमान सोडलं. 
कलामहषी बाबूराव पेंटर व काही तंत्रज्ञानी हवातसा सेट लावनू हे शचत्रि स्ट शडयोत करता येईल असा सल्ला शदला. 
पि मला मोठ्या प्रमािात भव्यता हवी आहे म्हिनू तो सल्ला नाकारला.  
 
 डोंर्र रंर्शवण्याचं काम पधंरा शदवस चाललं होतं. सारा डोंर्र रंर्वनू झाला. द सरे शदविी सकाळपासून 
शतथं शचत्रीकरि करायचं ठरलं पि हाय! रात्री म सळधार पाऊस पडला आशि सारा डोंर्र ध वनू शनघाला. त्या 
ओल्याप्रचब डोंर्रावर प न्हा लरे्च रंर् बसिं िक्य नसल्यानं िवेटी स्ट शडयोतच सेट माडूंन काम उरकाव ंलार्लं. 
झालेला खचग, वळे सवग वाया रे्ला.  
 
 या डोंर्र रंर्शवण्याच्या प्रकरिी बरीच खडाजंर्ी झाली. कोल्हापूरचे महाराज फारच नाराज झाले. 
संस्थानी कारभाराम ळं दादासाहेबाचं्या कामात अकारि अडथळे येत. दादासाहेबाचंं मन त्याम ळं शवटलं. 
‘र्ंर्ावतरि’ त्यानंी कसाबसा पूिग केला. परंत  त्याचं प्रप्रट तयार होण्यापूवीच ते नाशिकला परतले.  
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 आपल्या कल्पनेतील शहमालय साकार करण्यासाठी त्यानंी केलेला सवग खचग वाया रे्ला याची खंत त्यानंी 
बाळर्ली नाही. आपल्या अचाट कल्पना प्रत्यक्षात उतरशवण्यासाठी वाटे्टल तेवढा खचग झाला तरी ते मनाला लावनू 
घेत नसत. त्याम ळं अिक्य वाटिाऱ्या र्ोष्टी प ष्ट्कळदा त्यानंी िक्य करून दाखशवल्या. शकतीतरी चमत्कार 
शचत्रपटसृष्टी बाल्यावस्थेत असल्यानं ताशंत्रक याशंत्रक स शवधा उपलब्ध नसताना त्यानंी पे्रक्षकानंा दाखशवले. त्याचं्या 
अचाट कल्पना िक्तीचं साऱ्यानाच कौत क होतं.  
 
 ‘र्ंर्ावतरि’ पूिग व्हायला दोन वषग लार्ली. अडीच लाख रुपये खचग झाले. ६ ऑर्स्ट १९३७ रोजी हा 
बोलपट म बंईच्या रॉयल ऑपेरा हाऊसला प्रदर्थित झाला होता. शतथं प्रदर्थित झालेला हाच पशहला भारतीय 
शचत्रपट. संस्थानिी संबधं शबघडल्याम ळं दादासाहेबाचंी ठरलेली पूिग रक्कम त्यानंा शमळाली नाही.  
 
 शचत्रपट प्रदर्थित झाला तेव्हा दादासाहेब रॉयल ऑपेरा हाऊस वरून चालले होते. शथएटरचं आवार त ड ंब 
भरलं होतं. पि दादासाहेबाचंा शखसा शरकामा होता. ‘र्ंर्ावतरि’ प्रदर्थित झाल्यावर सर रहेमत्त ल्ला दादासाहेबानंा 
भेटले. शचत्रपट शनर्थमतीसाठी हवा तेवढा पैसा खचग करायला ते तयार होते पि वैतार्लेल्या दादासाहेबानंी प्रकृतीचे 
कारि प ढं करून सर रहेमत्त ल्लानंा त्यानंी नम्र नकार कळशवला. भारतीय शचत्रपटसषृ्टीच्या जनकाला पाठोपाठच्या 
आघातानं काही करू नये असं वाटू लार्लं असाव.ं  
  



 
 

अनुक्रमणिका 

भारतीय णित्रपटसृष्टीच्या जनकािे -अखेरिे णदवस! 
 
 ‘र्ंर्ावतरि’ हा दादासाहेबानंी शदग्दर्थित केलेला एकमेव बोलपट. बाकी ५२ मूकपट होते. 
अन बोधपटाबरोबर त्यानंी ३० लघ पटही काढले होते. त्याचे जनकही तेच होते. दादासाहेबाचंं या शचत्रपटानंतर 
शचत्त थाऱ्यावर नव्हतं. मनःस्वास्थ्यासाठी ते कोरेर्ावाला ह. ना. आपटे या साशहस्त्यक स्नेयाकडं जवळजवळ 
वषगभर राशहले. प्रभात शफल्म कंपनीनं अन बोधपट, माशहतीपट, िकै्षशिकपट लघ पट शनमाि कराव े व तो शवभार् 
दादासाहेबानंी साभंाळावा अिा वाटाघाटी चालल्या होत्या. दादासाहेबानंा दरमहा अडीचि ेरुपये मानधन स रूही 
झालं होतं. पि ही योजना प ढं प्रत्यक्षात उतरू िकली नाही.  
 
 १९१३ सालच्या मे मशहन्यात दादासाहेब फाळके शदग्दर्थित ‘राजा हशरश्चदं्र’ प्रदर्थित होऊन पंचवीस वषग 
होऊन रे्ली होती म्हिून १९३९ सालच्या मे मशहन्यात म ंबईला भारतीय शचत्रपटसृष्टीचा रौप्यमहोत्सव करायच ं
शनशश्चत झालं होतं. प्रम ख पाह िे अथातच दादासाहेब फाळके होते. माझे मेह िे प्रभात शफल्म कंपनीचे एक 
भाग्यशवधाते शवष्ट्ि पंत दामले मला व माझा थोरला भाचा या दोघानंा या समारंभाला घेऊन रे्ले होते. प्रत्येक संस्थेनं 
आपल्या कल्पनेन सार सजावट करून स्टॉल उभा केला होता. त्यात उठून शदसत होता. प्रभातचा देखिा कलात्मक 
स्टॉल व रिशजत म स्व्हरोटोनचा बोधशचन्ह घोडा बऱ्याच उंचावर उभा केला होता.  
 
 शवष्ट्ि पंत दामल्यानंी आम्हाला दादासाहेब फाळक्याचंं प्रत्यक्ष दिगन घडशवलं आशि साशंर्तलं,‘हे दादासाहेब 
फाळके यानंी शसनेमाचा आपला धंदा आपल्या देिात स रू केला बरं का!’ तेव्हाक ठं आम्हा िाळकरी म लानंा कळत 
होतं की हा केवढा मोठा, असामान्य मािसू आहे. मी पूवीच्या पद्धतीनं त्यानंा वाकून नमस्कार केला, त्यानंी माझ्या 
पाठीवरून हात शफरशवला. भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या जनकाचा हात आपल्या पाठीवरून शफरला हे कळण्याची जाि 
तेव्हा चौदा-पंधरा वषाचा म लाला क ठली आलीय? आता त्याचं अप्रपू वाटतं.  
 
 द दैवानं दादासाहेबाचंा योग्य तो मान संयोजकांकडून ठेवला रे्ला नाही. याचं कारि त्यावळेी तेव्हा क िी 
नव्हते. त्याचं्या स्वार्तालाही प्रविेिारावर क िी नव्हतं म्हिून ते पे्रक्षकात जाऊन बसले. हे लक्षात आिनू शदल्यावर 
पृथ्वीराज कपूर त्यानंा हाताला धरून मानानं व्यासपीठीवर घेऊन रे्ले. त्याचंं आसन कोपऱ्यात ठेवलं होतं. त्याचं्या 
र्ौरवाची जोरदार भाषिं झाली. त्यानंतर पृथ्वीराज कपूर उभे राशहले व पे्रक्षकानंा उदे्दिून म्हिाले, ‘इतका वळे 
ज्याचंी स्त ती आपि ऐकता आहात ते भारतीय शचत्रपटसषृ्टीचे जनक  ते पहा, शतकडं कोपऱ्यात बसले आहेत.’ तेव्हा 
टाळ्याचंा कडकडाट झाला. दादासाहेब धोतर, कोट, सदरा, टोपी अिा साध्या विेात खाली मान घालून बसले 
होते. ते बोलायला उभे राशहले तेव्हा प न्हा टाळ्याचंा र्जर झाला, पि अपमानास्पद वार्ि कीम ळं ते ‘माझ्या शप्रय 
बाळानंो’ यापेक्षा अशधक काही बोलू िकले नाहीत. त्याचंं भाषि अशभनेते र्जानन जाशर्रदारानंी वाचून दाखशवलं. 
 
 भारतीय रौप्य महोत्सवाशनशमत्त फाळके पसग फंड कशमटी स्थापन करण्यात आली होती. या कशमटीनं त्या 
शदविी दादासाहेबानंा एक थैली अपगि केली होती. त्यात ६२५० रुपये ७ आिे जमले होते. त्यात प्रभात शफल्म 
कंपनीचे १२०० रुपये, न्यू शथएटसग व रिशजत प्रत्येकी ५०० रुपये बाकीच्या संस्थानंी नाममात्र हातभार लावलेला 
शदसतो.  
 
 त्यावषी १९३९ च्या शडसेंबर मशहन्यात दादासाहेबानंी भारतीय शचत्रपट शनमात्यानंा उदे्दिून म ंबई 
आकािवािीवरून शचत्रपट कसा असावा व कसा नसावा या शवषयावर भाषि केले. त्यानंी शनमात्यानंा त्याचं्या 
जबाबदारीची जािीव करून शदली.  



 
 

अनुक्रमणिका 

 ‘र्ंर्ावतरि’ शचत्रपटाच्यावळेी दादासाहेब म्हित हा माझा िवेटचा शचत्रपट. आता बस झालं. माझी अिी 
इच्छा आहे की, ‘माझ्या शचत्रपटाचं उर्ीचच कौत क करू नका, माझ्या शचत्रपटावर परखड पि रास्त टीकाही व्हावी 
म्हिजे इतर शचत्रपट शनमाते शदग्दिगकानंा त्यात स जािपिे दाखशवलेले दोष, च का मार्गदिगन ठरतील.’ 
दादासाहेबाचं्या मनाचा हा मोठेपिाच होता.  
 
 ‘र्ंर्ावतरि’ हा दादासाहेबाचंा खरोखरच अखेरचा शचत्रपट ठरला. शमळालेल्या थैलीतील रकमेतून 
दादासाहेबानंी घरी इटाशलयन स्स्परे्टी, साबि तयार करिे, हायपोपासून चादंी तयार करिे हे र्ृहउद्योर् स रू 
केले. त्यातही ते यिस्वी झाले; पि दादासाहेबाचंा बेशहिबेी कारभार इथंही नडला. फायद्यापेक्षा खचगच अशधक 
झाला आशि थैलीत शमळालेल्या पैशयातील शनम्मं धन या कामी खची पडलं.  
 
 दादासाहेबानंा अखेरच्या काळात हक्काची सावली असावी म्हिून दादासाहेबानंी प त्रवत पे्रम केलेले 
नाशिकचे माधवराव ि क्ल यानंी प ढाकार घेऊन उरलेल्या रकमेतून छोटेखानी बंर्ली १९४२ साली उभी राशहली. 
त्याचं नामाशभमान‘प्रहद शसने जनका श्रम’ असं स्वतः दादासाहेबानंी केलं. स्वतःच्या वास्तूत राहायला रे्ल्यावर 
दादासाहेबानंी बाधंकामात इतका खचग केला व स मारे साठ वषांपूवी दोन अडीच हजार रुपये कजग डोक्यावर बसलं. 
याचा अथग एकच, कजग व आर्थथक शववचंनेनं दादासाहेबाचंी पाठ कधीच सोडली नाही. शचतं्र काढून ती शवकण्याचा 
प्रयत्न त्यानंी केला; पि त्यात फारसं यि आलं नाही. स्वतःच्या घरी राहायला रे्ल्यावर दादासाहेबानंा मध मेहाचा 
शवकार जडला. हातात काही काम नव्हतं. आपल्या कल्पनेनं काहीतरी शलशहत बसायचे. प ढं आपल्या कथा घेऊन 
या स्ट शडओतून त्या स्ट शडओत या दाखवायला त्यानंी हेलपाटे घालायला स रुवात केली. असेच प्रभात स्ट शडओत 
आले आशि शवष्ट्ि पंत दामल्यानंा भेटले. त्यानंा काही कथा दाखशवल्या. त्यातली ‘जपानी पखंा’ दामल्यानंी घेतली व 
मानधन म्हिून त्या काळात दोन हजार रुपये शदले. तेव्हा दादासाहेब मोठ्या आर्थथक शववचंनेत होते.  
 
 प्रभातचे प्रम ख सहाय्यक शदग्दिगक राजा नेने यानंी ती वाचून पाशहली. आपल्या मामानंा शवष्ट्ि पंत दामल्यानंा 
त्यानंी आपलं मत साशंर्तलं. ‘आपल्याला ही कथा उपयोर्ी पडेल असं वाटत नाही.’ दामल्यानंी उत्तर शदलं, तो 
शवचार मी केलाच नाही. आज आपि जे उभे आहोत ते त्याचं्या शजवावर. सध्या ते आर्थथक अडचिीत आहेत. त्यानंा 
काहीतरी मदत यावळेी करिं आपलं कतगव्य आहे. तिीच शदली तर ते घेिार नाहीत. ते मानी आहेत म्हिनू मी हा 
पयाय काढला आहे. मी ‘रामिािी’ पासून प्रभातमध्ये प्रम ख सहाय्य शदग्दिगक म्हिनू रुजू झाल्यावर जपानी पंखाची 
फाईल पाशहली होती.  
 
 १९४३ साली मद्रासच्या ‘शफल्मन्यजू’ या शसनेसाप्ताशहकाला प्रदीघग म लाखत शदली होती तो द सऱ्या 
महाय द्धाचा काळ होता. शचत्रपटसृष्टीला शविषेतः प्रहदीला वडेवाकडं वळि लार्ायला स रूवात झाली होती. त्याचा 
संदभग घेऊन दादासाहेबानंी म्हटलं होत, ‘मी भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या शनर्थमतीबद्दल फार शनराि झालो आहे. 
कोित्या उदे्दिानं दीघगकाळ हालअपेष्टा सोसूनहा स्वदेिी व्यवसाय मी उभा केला आशि आज मी काय पाहतोय?’ 
 
 ‘शसनेमा ही कामधेनू आहे. परंत  या कामधेनूला िाि, कला, नीती, देिभक्ती, स्वदेि पे्रम आदीचा चारा न 
शमळता नको तो चारा शमळतो आहे. माझ्या माशहतीप्रमािं बरेचसे शफल्म स्ट शडओ आता सभ्य र्ृहस्थानी पाऊल 
टाकण्यासारखे राशहले नाहीत. शचत्रपटाचं तंत्र स धारलं आहे. पि शचत्रपटाचंी लाबंी फार असते, र्ािी, संवाद 
आशि चावट शवनोदाचंा भरिाच फार. र्ाण्यासाठी र्ािी घ सडायची हे अर्दी र्ैर आहे.’ स मारे साठ वषांपूवी 
दादासाहेबानंी हे साशंर्तलं होते.  
 



 
 

अनुक्रमणिका 

 ‘म स्व्हंर् शपक्चसग’ या शसनेशनयतकाशलकाने दादासाहेबाचं्या ‘लंकादहन’नं क्रातंी केली होती (१९१७) 
त्याबद्दल या शनयतकाशलकाने त्याचं्याबद्दल अत्यंत र्ौरवास्पद शलशहलं होतं, त्याच शसनेशनयतकाशलकानं 
दादासाहेबानंा नम्रपिे पत्र शलहून शवनंती केली होती की, आपली माशहती व जास्त जास्त छायाशचत्र पाठवनू 
आम्हाला उफकृत कराव.ं आम्हाला आपल्यावर खास अंक काढावयाचा आहे.  
 
 दादासाहेबाचंा मध मेह बळावत चालला होता व त्यातच त्यानंा नैराशय, वैफल्य यानंी ग्रासलं होतं. त्यानंी 
संपादकानंा कळवनू टाकलं, ‘माझ ंअपत्य मला पूिगपिे शवसरलं आहे. मी त्याला स्मरि देऊ काय की मी त झा 
जनक आहे, मला आता या के्षत्राबद्दल, माझ्या प्रशसद्धीबद्दल अशजबात रस उरला नाही. कृपया, माझ्यासाठी क िीही, 
काहीही करू नये, माझ्यावर अंक काढण्याची कल्पना मनातून काढून टाका. आता मला काहीही अपेक्षा, उत्साह, 
उमेद राशहली नाही. मी आता आहे तसाच मला राहू द्या. किाला मला प्रकािात आिण्याचा प्रयत्न करता? 
माझ्याबद्दल आता क िाला पे्रम, आदर, क त हल उरलं आहे? अकारि असा अंक वाचकाचं्या माथी मारण्यात काय 
अथग आहे? आपल्याला माझी आठवि झाली याबद्दल मी आपला अत्यतं आभारी आहे. पि या कामी मी आपल्याला 
काहीही सहकायग करू िकत नाही याबद्दल मला क्षमा करा, कृपया रार्वा, र्ैरसमज करून घेऊ नये ही शवनंती.’ ही 
घटना १९४३च्या अखेरची.  
 
 दादासाहेबानंा स्मृतीभं्रि झाला होता. त्यानंा बालपिीच्या आठविी अचूक आठवत. बालपिीच्या शमत्राचं्या 
आठविी यायच्या. काही रे्लेल्या शमत्रािंी तो समोर बसला आहे अिा भावनेनं काल्पशनक संवाद करीत. परंत  
द दैवानं आपल्या अफाट कतृगत्वाचा काळ शवसरले होते. त्याबद्दल बोलताना त्यात स संर्ती राहात नव्हती. त्याचें 
जामात डॉ. आठवले माईचे (मंदाशकनी) पतीनाशिकलाच असल्याचा त्याचंी जास्तीतजास्त काळजी घेत होते. 
त्याम ळं हळूहळू हा शवकार प ष्ट्कळ कमी झाला होता.  
 
 एके शदविी दादासाहेबाचें एक शचरंजीव प्रभाकर दादासाहेबानंा म्हिाले, ‘दादा, त म्ही आर्काड्याचंी मौज, 
लक्ष्मीचा र्ालीचा यासारख्या ॲशनमेटेड शफल्म्स घेतल्या आहेत, आपल्या घरी पॅथेचा कॅमेरा पडला आहे. आपि 
काटूगन शफल्म्स काढू. मी सर्ळे पशरश्रम करीन, फक्त त म्ही माझ्या पाठीिी असा म्हिजे झालं.’ 
 
 दादासाहेबानंा प न्हा एकदम उभारी आली की आपि एखादा शचत्रपट काढावा व ज्यात भारतीय संस्कृतीच ं
खरंख रं दिगन घडेल असा शवषय घ्यावा आशि भारतीयानंा दाखवनू द्याव ं- ‘अरे ही आपली खरी ससं्कृती आहे, 
आजच्या शचत्रपटात त म्ही बघता ती नव्हे.’ 
 
 याचा अथग दादासाहेब उदास झाले असले तरी संपूिग शनवृत्त झाले नव्हते. तो द सऱ्या महाय द्धाचा काळ 
होता. शफल्मचा त टवडा होता. शचत्रपट शनर्थमतीसाठी सरकारी परवाना लार्तच असे. अजग केल्यास जर तो शचत्रपट 
शनमाता असेल त्याला तो परवाना शमळत असे. दादासाहेबानंी तसा अजग २६ जानेवारी, १९४४ रोजी परवान्यासाठी 
शदल्लीस सरकारी कायालयाकडं पाठवनू शदला. वास्तशवक दादासाहेबानंा परवाना शमळण्यात काहीच अडचि 
नव्हती. इतके शचत्रपट त्यानंी शदग्दर्थित व शनमाि केले होते. शचत्रपटसृष्टीचे जनकच ते.  
 
 परवान्यासाठी दादासाहेब डोळ्यात प्राि आिून वाट बघत होते. एकदाचा परवाना आला की प ढच्या 
तयारीला तातडीनं लार्ण्याची त्याचंी योजना होती; पि हाय! १४ फेब्र वारी रोजी दादासाहेबानंा ‘त म्हा परवाना 
देता येिार नाही’ असं नकारात्मक पत्र आलं. या धक्क्यानं दादासाहेबाचंं अवसान र्ळालं. द दैवानं िवेटचापि 
प्रािघातक प्रहार केला. ‘मी पंचवीस वषग झटून झर्डून भारतीय शचत्रपट कला वैभवाप्रत नेली. क ट ंशबयाचें हाल 
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केले. आर्थथक शववचंनेनं शवकार ओढवनू घेतले. वाट च कलेल्या वासरासारखी माझी अवस्था झाली आहे. हेच फळ 
काय ममतपाला? शनधगनाला काडीची प्रकमत नाही हे प न्हा एकदा मला कळून च कलं.’ असे द ःखोद र्ार कळवळून 
त्यानंी काढले. 
 
 दादासाहेबानंी अजग पाठशवल्यावर भालचदं्र तथा बाबाराय व्ही. िातंाराम यानंा भेटले होते. त्यावळेी शचत्रपट 
शनर्थमती संघटनेचे ते अध्यक्ष होते. त्यानंा शदल्ली दरबारी िब्द खचग करण्याची शवनंती केली होती. वास्तशवक त्याची 
खरी आवशयकता नव्हती. भारतीय शचत्रपटसृष्टीचे जनक  म्हिून दादासाहेब इरािचा दौरा काही शदवसापूवीच 
करून आले होते. ते वृत्त प्रशसद्धही झाले होते. पि व्ही. िातंारामनी याबाबत मी काही करू िकत नाही म्हिून 
साशंर्तलं. 
 
 भालचंद्राला हा रार् येण्यापेक्षा फार वाईट वाटलं. कारि शचत्रपटसृष्टीचा काडीचा संबंध नसलेले कार्द, 
लोखंड, प्रहर्, फार काय िवेर्ाठीचे व्यापारीही शदल्लीच्या कसोटीला (?) उतरून शनमाते बनत होते. खरं सारं्ायचे 
तर पशहला हक्क दादासाहेबाचंाच होता. पि त्यानंा मात्र नकार आला होता. हा अजब न्याय होता.  
 
 दादासाहेबानंी सतत यातना भोर्ल्या, हाल सोसले पि ते कधी खचले नव्हते. प्रहमत हारले नव्हते. 
दरवळेी खंबीरपिे प नःप न्हा उभे राहात होते, नव्या अडचिी, सकंटानंा सामोरे जात होते. पि हा वमी बसलेला 
घाव मात्र त्यानंा सोसवला नाही. सरकारी नकारात्मक उत्तराची िाई वाळते न वाळते तो फक्त एकच शदवस मधे 
रे्ला आशि १६ फेब्र वारी १९४४ रोजी वयाच्या ७४ व्या वषी शवपन्नावस्थेत भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या जनकाची 
तळमळून तडफडून प्रािज्योत मालवली. स्वप्नािंी चाललेला एक खेळ, जीवनािी चाललेली एक झ ंज संपली! 
 
 शचत्रपटसृष्टीनं दादासाहेबाचं्या शनधनाची फारिी नोंद घेतली नाही. त्याचं्या घराजवळचं शसनेमार्ृह देखील 
त्या शदविी चालू होतं. वृत्तपत्रानंीही ठळकपिे त्याचं्या मृत्यूच्या वृत्ताला महत्त्व शदलं नव्हतं. या महाप रुषाच्या 
अंत्ययाते्रला मोजकीच मािसं होती. संतज्ञानेश्वराचं्या भाषेत ‘माझ्या बाहे म्या व्योम कवशळले’ असा स्वदेिी 
शचत्रपटसृष्टीच्या उभारिीचा अत लनीय पराक्रम केला, अिक्य वाटिारं ज्यानंी िक्य करून दाखशवलं त्या 
असामान्य तंत्रज्ञ कलावतंाची अशतसामान्यासारखी अतं्ययात्रा शनघाली.  
 
 दादासाहेबाचंी प्रर्ल्भब द्धी, संिोधक वृत्ती, शनकोप शनरोर्ी प्रकृती, कल्पकता, कलात्मकता, ज्या के्षत्रात, 
कलात लक्ष घालतील त्यात प्राशवण्य सपंादन करण्याची क्षमता आदी र् िसम च्च या बरोबर द दैवाची साथही बरोबर 
घेऊन जन्माला आले होते. दादासाहेबाचं्या मृत्यनंूतरही द दैवाने त्याचंी पाठ सोडली नव्हती. दादासाहेबाचं्या 
स्वर्गवासानंतर काकींनी त्याचं्या शववाहापासून दादासाहेबाचं्या अखेरपयंतच्या संर्तवार आठविी स नेला सारं्नू 
शलहून घेतल्या होत्या. काकीनंतर अधांर्ान अंथरुिावरच होत्या. अशतिय स ब द्ध काकीची (सरस्वतीबाई) 
स्मरििक्ती पूिगतः जार्तृ होती. काही आठविीवृत्तपतं्र, शनयतकाशलकातं प्रशसद्धही झाल्या होत्या. त्या अशतिय 
हृदयंर्म उतरल्या होत्या. 
 
 दादासाहेबाचंी शितीय कन्या मालती दादासाहेबाचं्या कैलासवासानंतर तीन मशहन्यानंी एका शनवतृ्त 
सरकारी अशधकारी श्री. प साळकर याचं्या श्रीकृष्ट्िाला सारं्नू रे्ली होती. पशरचय नसतानाही प साळकराचंी 
दादासाहेबाचं्यावर श्रद्धा होती. ते आनंदाशतियाने म्हिाले होते, ‘म्हिजे मालतीच्या रुपानं दादासाहेबाच आमच्या 
घरी येत आहेत, असं मी मानतो.’ आशि हा शववाह संपन्न झाला होता.  
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 या प साळकरानंी दादासाहेबाचं्याबद्दल जे जे प्रशसद्ध झालं होतं त्याची कात्रिाची एक फाईल केली होती. 
ती त्यानंी काकींच्या स्वाधीन केली होती. एके शदविी क लकिी नावाचे एका शनयतकाशलकाचे संपादक 
काकींच्याकडे आले व काकींना त्यानंी शवनंती केली, ‘हे सर्ळं घरात ठेऊन त म्ही काय करिार आहात? हे सारं 
फार मोलाचं आहे. हा भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या इशतहासातील अत्यंत महत्त्वाचा भार् आहे. मी हे प स्तक स्वरुपात 
प्रशसद्ध करतो म्हिजे ते कायम स्वरुपात राहील आशि राशहलं पाशहजे. अभ्यासक, संिोधक यानंा अत्यतं उपय क्त 
मार्गदिगक ठरेल.’ 
 
 काकींनाही ते पटलं आशि ते मौल्यवान लेखन क लकण्यांच्या स्वाधीन केला पि द दैवानं त्याचं प स्तकही 
शनघालं नाही. प साळकराचंी त्यानंी शदलेली कात्रिंही आता दीघगकाळ लोटला तरी परत आली नाहीत. आता ते नष्ट 
झालं असाव.ं एक मौशलक इशतहास अिा तऱ्हेनं नाहीसा झालेला शदसतो.  
 
 एक काळ र्ाजशवलेल्या प्रशतशष्ठत व ज्येष्ठ अशभनेत्री द र्ा खोटे यानंीही दादासाहेबाचं्या शवषयीचं बरच 
साशहत्य जमा केलेलं होतं. ते माझ्या स्वाधीन करण्याची त्याचंी मनापासून इच्छा होती. ‘आमचा प्रभात शफल्म 
कंपनीपासूनच पशरचय’त्याचं तसं पत्रही माझ्या संग्रही आहे. पि ते साशहत्य आता क ठं सापडत नाही. द र्ाबाई 
रे्ल्यानं आता ते शमळण्याची िक्यता द रावली आहे. हे सवग उपलब्ध असतं तर भारतीय शचत्रपटसृष्टीचा प्रारंभीच्या 
काळातील केवढातरी अशधकंृत इशतहास हाती आला असता. पि इथंही दादासाहेबाचं व आपलं द दैव आड आलं.  
 
 दादासाहेब मृत्यनंूतरही द लग शक्षत राशहले. म ंबईला दादरला ज्या मथ रादास भवनात दादासाहेबानंी पशहला 
भारतीय शचत्रपट शनमाि केला त्या रस्त्याला दादासाहेब फाळक्याचं नाव देण्यात आलं आहे. एक रस्त्याच्या 
कोपऱ्यावर दादासाहेबाचंा एक छोटासा ब्राझंचा अधगप तळा शचत्रपटसृष्टीनं बसशवलाय. 
 
 दादासाहेब मृत्यनंूतरही द लग शक्षत राशहले हे सत्य आहे तरी उिीरा का होईना भारत सरकारनं त्याचं्या महान 
कायाची योग्य ती कदर केली. त्याबद्दलचा आदर कृतीनच व्यक्त केला. त्याचंी शनरंतर स्मृती राहावी म्हिनू 
दादासाहेबाचं्या जन्मिताब्दीपासून म्हिजे १९७० सालापासून भारत सरकारनं शचत्रपटसृष्टीत ज्याचंी प्रदीघग व 
लक्षिीय कामशर्री आहे अिा एकाला समारंभपूवगक प्रतीवषी ‘दादासाहेब फाळके प रस्कार’ शदला जातो.  
 
 आता या प रस्काराचं मानधन देण्यात येतं. राजकपूरच्या अखेरच्या शदवसात हा प रस्कार जाहीर झाला 
होता. प रस्कार सोहळ्याला उपस्स्थत राहण्यासारखी त्याची प्रकृती नसूनही तो मोठ्या उत्साहानं उपस्स्थत राशहला 
होता व सद र्तीत होऊन त्यानं आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. ‘दादासाहेब फाळके हा शचत्रपटसृष्टीत सवोच्च 
बह मान मला शमळाला. आता मला शमळवायचं काही राशहलं नाही.’दादासाहेबाचं्या जन्मिताब्दीशनशमत्त खास 
शतकीट काढण्यात आलं होतं. त्याचं्या सहकाऱ्याचंा सत्कारही करण्यात आला होता.  
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उपसूंहार  
  
 सरस्वतीबाई (काकी) : प्रत्येक कतृगत्ववान प रुषाच्या मारं् एक िी असते असं म्हटलं जातं. दादासाहेबाचं्या 
बाबतीत तर ते सत्यच आहे. महाप रुष हा परमेश्वराची कीर्थत असतो तर महासती ही परमेश्वराची मूती असते. 
सरस्वतीबाई होत्या म्हिून दादासाहेबासंारख्या कलंदर कलावतंाचा संसार होऊ िकला. येिाऱ्या आपत्तीिी त्यानंा 
सतत झर्डाव ंलार्लं. कधीही तक्रार, त्रार्ा न करता.  
 
 त्या होत्या म्हिून म लाबाळाचें यथायोग्य संर्ोपन होऊ िकलं. त्या साध्वी रृ्हस्वाशमनीच्या सोशिकपिाला 
तोडच नाही. दादासाहेबानंी संसाराची कधीच काळजी केली नाही. संसारात सतत उभा वारा, दादासाहेबाचंा 
स्वभाव अत्यंत तापट, एककल्ली, हट्टी, त्याचंी मजी त्या नेहमी साभंाळीत. त्यानंा त्यानंी कधीही द खावलं नाही. 
उपासमार सहन करावी लार्ली तरी कधीही ब्र काढला नाही.  
 
 शचत्रपट व्यवसाय स्वदेिी व्हावा या वडेापायी दादासाहेबानंा टीकेला सतत सामोरं जाव लार्लं. चाळीिी 
उलटलेली, शनधगन अवस्था, क िाचाही आधार नाही. स्वदेिी चळवळीला नेत्यानंीही नाउमेद केलं. नातेवाईक, 
शहतप्रचतक त्यानंा नेहमीच मखूात काढीत. क िी तोंडावर बोलत, क िी माघारी प्रटर्ल करीत, धीर शदला तो फक्त 
सरस्वतीबाईनी! दादासाहेब आर्थथक शववचंनेत आहेत हे लक्षात येताच त्यानंी न मार्ता आपले अलंकार त्याचं्याप ढं 
ठेवले. पतीचं ध्येय हेच आपलं व्रत त्यानंी सदैव मानलं होतं. 
 
 प्रारंभी तर पन्नास-पाऊिि ेमंडळी दादासाहेबाचं्या कंपनीच्या बंर्ल्यातच शनवासाला होती. त्याचं्या दोन्ही 
वळेच्या भोजनाची व्यवस्स्थत सोय करिं ही उरसफोड दररोज न क रक रता काकी हसतम खानं करीत. त्यात 
क िाच्या आवडी शनवडी, एकादशया, चत थ्या, अन्य उपवास हे लक्षात ठेऊन काकी त्याचं्यासाठी वरे्ळे पदाथग 
करीत. क िाचं द खि-ंख पि ंउपटलं तर काकी रुग्िाची वैयशक्तक काळजी घेत.  
  
 काहींचे संसार त्यानंी आस्त्मयतेनं थाटून शदले. िी वर्ाची डोहाळे जेविं, एखादवळेी बाळंतपिही त्यानंी 
पार पाडली होती. द सऱ्याचे संसार उभारताना स्वतःचा संसार मात्र त्यानंा यिस्वीपिे उभारता आला नाही.  
 
 पदरात ९ अपत्य. दरवाज्यात आलेली लक्ष्मी प नः प न्हा परत रे्ल्यानं, दाशरद्र्याचं घरात नेहमीच वास्तव्य, 
सरस्वतीबाईनी स्वतःची कधीच काळजी केली नाही. परंत  म लाचंी, त्याचं्या शिक्षिाची, त्याचं्या भशवष्ट्याची प्रचता 
त्यानंा आय ष्ट्यभर भेडसावीत होती. दादासाहेबाचं्या माघारी काकी (सरस्वतीबाई) अधांर्ानं अंथरुिाला शखळल्या. 
म लं हळूहळू मार्ाला लार्ली. जन्मभर त्यानंा काळज्यानंी ग्रासलं तरी त्याचंी सोशिकवृत्ती वाखिण्याजोर्ी होती. 
शवनोदब द्धी जार्तृ होती. थोडक्यात सरस्वतीबाई आदिग पत्नी, माता तर होत्याच तिाच त्या अनेकाचंं श्रद्धास्थानही 
होत्या. अिा या वात्सल्याची मूती देवता स्वरुप काकी (सरस्वतीबाई) १ जून १९५३ रोजी स्वर्गवासी झाल्या! त्या 
स टल्या!! म क्त झाल्या!!! धन्य ती माऊली! पि त्याचंा अपूवग त्यार्, कतगबर्ारी, ह िारी अज्ञातच राशहली.  
 

धुूंणडराज गोहवद तथा दादासाहेब फाळके 
 

 कलावतं म्हिनू दादासाहेबानंी केवढी तरी कीर्थत शमळशवली. पि पती प्रकवा शपता म्हिून ते कौट ंशबक 
जीवनात अयिस्वी ठरले याचा अथग त्याचंं आपल्या क ट ंशबयावंर पे्रम, शजव्हाळा नव्हता असा नाही. त्यानंा सदैव 
प्रचता शवचार होता तो आपल्या शचत्रसंसाराचा. त्यातच ते ब डून रे्लेले असत. म लानंी शिस्तीत वार्लं पाशहजे यावर 
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त्याचंा कटाक्ष होता. त्याचं्यावर योग्य ससं्कार व्हावते म्हिून त्यानंी घरात एक छोटसं गं्रथसंग्रहालयही ठेवलं होतं. 
त्यासाठी त्यानंी ‘आनंद’‘बालोद्यान’ ही म लाचंी माशसकं चालू केली होती. म लानंी वाचावी अिी ‘बाल 
भार्वत’‘रामायि’‘महाभारत’ यासारखी प स्तकही त्यात होती.  
 
 दादासाहेब तीन वळेा परदेिात जाऊन आले. मद्य तर सोडाच; पि कधी शसर्ारेटही त्यानंी कधी ओढली 
नाही. स पारीच्या खाडंाचही व्यसन त्यानंा नव्हतं. त्याचं्या कलार् िाचं दिगन वळेोवळेी घडतं; त्याचबरोबर 
शचत्रपटस्वदेिी  व्हावा यासाठी त्यानंा सोसाव्या लार्लेल्या हालअपेष्टा, आर्थथक शववचंना यानंा सीमाच नव्हती. हेही 
लक्षात येतं. दृष्ट लार्ण्यासारखं लौशकक यि शमळूनही आर्थथक यिाला दादासाहेब कायमचे पारखेच राशहले. 
म्हिून या महान कलावतंाच्या जीवनाची िोकाशंतका झाली! 
 
 आपलं स्वदेिी व्यवसायाच ं ध्येय हेच जीवन मानिाऱ्या दादासाहेब फाळक्यापं्रमािं सवगस्व वाशहलेल्या 
शकतीतरी थोर कलावतंाचं्या नशिबी हेच भोर् आले आहेत. पि त्यानंा त्याबद्दल ना कधी खेद वाटला ना खंत. 
त्याचं्या पश्चात ते कीर्थतरूप उरले पि प्रशतकूल पशरस्स्थतीचे चटके त्यानंा सोसावचे लार्ले त्याचं काय? 
दादासाहेबाचं्याबरोबर त्याचं्या क ट ंशबयानंा द दैवाचे दिावतार बघाव ेलार्ले.  
 
 शनःस्पृह, शनरीच्छ, तत्त्वशनष्ठा, तळमळीचे, ऐशहक स खाबद्दल अनासक्ती असिारे, राष्ट्रभक्त, 
समाजस धारक, तसेच कलावतं, याचं्या जीवन इशतहासात तर यापेक्षा वरे्ळं काय शदसतं? दादासाहेबानंी व्यवहार 
चात यग दाखशवलं असतं, थोडा समजूतदारपिा दाखशवला असता, तापट स्वभावाला जरा म रड घातली असती तर 
याहूनही केवढं तरी कायग झालं असतं. ते स्वतः आशि क ट ंशबय यानंा शकमान स्वास्थ्य लाभलं असतं.  
 
 दादासाहेबाचें दोष जमेस धरून देखील त्यानंा शचत्रपट व्यवसाय स्वदेिी व्हावा म्हिून उतारवयात, 
शनष्ट्काचंन अवस्थेत जे महत्कायग केलं त्याचं मूल्यमापन होिार नाही. आज भारतीय शचत्रपटसृष्टीचा क त बशमनार 
शदमाखात उभा आहे, हजारोचं हे कमाईच ंसाधन आहे. रे्ली तीस वषाहून अशधक काळ भारताचा सखं्येनं पशहला 
क्रमाकं आहे. १। कोट पे्रक्षक भारतात शचत्रपट पाहतात. भारतात ८७० हून अशधक शसनेसाप्ताशहक या धंद्यावर 
शनघतात. १०८ देिात भारतीय शचत्रपट दाखशवले जातात, शकत्येक कोटीचं परदेिी चलन या व्यवसायातून 
भारताला शमळतं.  
 
 शचत्रपटसृष्टीनं दादासाहेबाचंं सदैव ऋिी राशहलं पाशहजे. चोहोबाजूनी सकंटं, अडचिी, समस्या, 
अवहेलना, उपहास, उपेक्षा सदैव यानंी घेरलं असताना दादासाहेब आपल्या अंर्ीकृत कायापासून शतळमात्र ढळले 
नाहीत. कधी शहम्मत हारले नाहीत. खचले नाहीत. प्रशसद्धीचा हव्यास त्यानंा कधीच नव्हता. आपला ध्येय, ध्यास 
हेच सवगस्व मानलं होतं.  
 
 दादासाहेब फाळक्याचं्या भारतीय शचत्रपटसृष्टी उभारण्याच्या अजोड, अलौशकक कायाची त लना फ्रान्सचे 
ल्य शमए बंधू, जॉजग मेशलए, रशियाचे स्स्यग्येई आयसेस्स्तन, प दाव्हशकन, जमगनीचा जॉनग वनॅर्र, अन्स्टग ल शबि, रॉबटग 
स्व्हन, शब्रटनचे डेस्व्हड शलन, झ केर, अमेशरकेचे एडशवन पोटगर, डेस्व्हड शग्रशफथ या जार्शतक शचत्रपटसृष्टीतील 
य र्प रुषाचं्या माशलकेत भारतीय शचत्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळक्यानंा स्थान शदलं रे्लं. एवढी जार्शतक 
मानमान्यता पावलेल्या भारतीय शचत्रपटसृष्टीच्या जनकाबद्दल हेच म्हिावसं वाटतं ‘शदव्यत्वाची जेथे प्रचीती । तेथे 
कर माझे ज ळती। नाशिकला आता त्याचंं भव्य स्मारक उभ ंराशहलं आहे.        
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बाप  वाटवे 
 
जन्म : १५ जून १९२४. राधानर्री (शज. कोल्हापूर). वडील कोल्हापूर संस्थानात वन अशधकारी. वषाचा असताना 
आईच्या माघारी ज्येष्ठ भशर्नी म्हिजे प्रभात शफल्म कंपनीचे एक भाग्यशवधाते शवष्ट्ि पतं दामले याचं्याकडं वास्तव्य; 
म्हिून तेव्हापासून शचत्रपटसषृ्टीिी अप्रत्यक्ष संबधं. 
 
प्राथशमक शिक्षि कोल्हापूर. प ढील इंटर सायन्सपयंत प िे. १९४४ ‘प्रभात’च्या ‘रामिािी’पासून प्रम ख सहाय्यक 
शदग्दिगक म्हिनू शचत्रपटसृष्टीिी प्रत्यक्ष संबधं. ‘प्रभात’शिवाय अन्य शचत्रपट संस्थाच्या शचत्रपटानंा हीच जबाबदारी. 
एकूि ७ शचत्रपट. कें द्र सरकार व उत्तर प्रदेि सरकारच्या अन बोधपटाचंं शदग्दिगन. 
 
१९५४पासून वृत्तपतं्र, शनयतकाशलकं यात सातत्यानं लेखन. शविषेतः देिीशवदेिी शचत्रपटसृष्टी व कलावतं. 
शततकीच वषग आकािवािीिी संबधं. प्रथम कलाकार म्हिून; नंतर रे्ली ४२-४३ वषग लेखक. आतापयंत.  
 
‘कथालक्ष्मी’ हे स्वतःचं कौट ंशबक माशसक २० वषग चालशवलं. पे्रस्टीज प्रकािनच्या ‘मय रपंख’ या कलापाशक्षकाचा २ 
वषग संपादक. 
 
शचत्रपट, नाट्य नामवतं कलावतंाच्या तसंच साशहस्त्यकाचं्या जाहीर म लाखती. १९६१ महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या 
कथा स्पधात प्रथम पाशरतोशषक. वाईच्या शवश्वकोिाच्या शचत्रपट शवभार्ाचा लेखक अभ्यार्त संपादक. 
शचत्रपटशवषयक शठकशठकािी व्याख्यानं-प िे शवद्यापीठ, शिवाजी शवद्यापीठासह. 
 
‘सतीची प ण्याई’, ‘धाकटी सून’ या रौप्य महोत्सवी शचत्रपटाचंा लेखक, शनर्थमतीप्रम ख. ‘एक होती प्रभातनर्री’ 
गं्रथाला साशहत्य पशरषदेचा प रस्कार. अन्य चार प स्तकं. १९८६ साली राष्ट्रीय शचत्रपट प रस्कार सशमतीवर ज्य री 
म्हिून शनवड.  

 
 
 


