
गुरू दत्त - काळापुढे पाहणारा ददग्दर्शक 

गुरू दत्त हे एक असामान्य ददग्दर्शक होऊन गेले. तयाांच मोठेपण तयाांच्या असामान्यतेत कायम 

आहे. तयाांच्या अगोदर दहांदी दसनेशु्रष्टीत दकां वा तयाांच्या नांतर तयाांच्या तोडीचा  ददगदर्शक ददसत 

नाही. ते काळाच्या पुढचा दवचार करणारे होते आदण तयाच्याांत तयाची थोरवी स्पष्ट ददसून येते. 

गुरू दत्त याांचां नाव वसांतकुमार दर्वर्ांकर  पडुकोणी असां होत व ते बांगळूर इथे ९ जुल ै१९२५ 

जन्मले होते. तयाांचा   मतृयू मुांबईमध्ये १० ऑकटोबर १९६४ साली झाला म्हणजे ते ३९ वर्श 

जगले. एखादी व्यक्ती इतक्या थोड्या वेळात दसनेशु्रष्टीच्या चौकटी पलीकडे बघण्याचां धाडस 

करते हे थोरपणाचां दचन्ह आहे.  

 तयाांच्या चार बोलपटातून तयाांची  दवचारसरणी प्रदतदबांबीत होते, प्यासा (१९५७) , कागजके  

फूल (१९५९) ,चौदवीका चाांद ( १९६०) व सादहबबीबी और गुलाम (१९६२). या चार बोलपटातून 

तयाांना काय साांगायचे ते काही वेगळां च वाटते. "प्यासा" एका कवीची कथा आहे तयाांत समाज 

तयाांना तुच्छतेने वागवतात व तयाांच्या कदवताांची कुचेष्टा करतात. एका छापखान्यात तयाांचे 

कदवताांचे कागद कचऱ्याच्या टोपलीत टाकलेले आढळतात. छापखान्याच्या मालकाला ते 

खडसावून दवचारतात की "कचऱ्याच्या टोपलीत तयाांच्या कदवता फेकण्याचा तयाना  काय 

अदधकार आहे "  असां बोलनू आपले कदवताांचे कागद घेऊन जातात. तयाचप्रमाणे  तयाांच्या 

पवूीच्या कॉलेजमध्ये तयाांच्या कदवताांचे नीट समथशन न होता अवहेलना होते. तयाांची 
कॉलेजमधली मैत्रीण मीना म्हणजे माला  दसन्हा ऐर्ारामाच्या जीवनासाठी हीन वतृ्तीच्या  

रेहमानर्ी लग्न करते. रेहमान तयाांना नोकरीसाठी बोलावतो, पण तयाांचा अपमान करून 
तयाांच्या कदवता बाजूला ठेवतो व  तयाांच्या मॅनेजरला साांगतो की तयाांचां मुद्रणालय फालतू 

कदवता छापण्यासाठी नसून, उच्च सादहतय छापण्यासाठी केलेलां आहे. एका सांध्याकाळी 
तयाांना रेहमान घरी मेजवानीला बोलावतो व तयाांना नोकरासारख वागवून पाहुण्याांना दारूचे 

पेले द्यायला लावतो. अर्ा वेळी गुरू दत्त तयाांची एक कदवता गाऊन श्रोतयाांची वाहवाह 

दमळवतात परां तु अपमानास्पद वागणुकीमुळे ते माला  दसन्हापासून वेगळे होतात. स्वतःच्या 

भावाकडून अपमान सहन न होऊन घर सोडतात.  फाटका कोट घालनू, रस्तयाच्या बाकावर 

झोपनू ददवस काढतात. वदहदा रेहमान, गुलाब नावाच्या नायदकणीच्या भदूमकेमध्ये, 

पोदलसाांकडून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी  धावत असताना  गुरू दत्तच्या अांगावर आदळते. 

ओळख नसताना, पोदलसाांना उत्तरां  देताना ती  तयाांची बायको आहे  साांगनू दतची सुटका 



करतात. गुलाब म्हणते आजपयंत अनेक पुरुर्ाांनी दतचा उपयोग करून घेतला, पण  आदराने 

दतचा बायको म्हणनू उल्लेख केला नव्हता. ह्या दतच्या प्रदतदियेत दतच्या भावनाांची तीव्रता 

मनाला चटका लावून जाते. तया दोघाांमधले सांवाद व ते दृश्य पे्रक्षकाांना माणुसकीच्या 

सीमाांपलीकडे घेऊन जाते. थांडीच्या ददवसात एका रात्री ते एका दभकाऱ्याला  कुडकुडत 

पाहतात, तयाला स्वतःचा कोट काढून देतात व पुढे चालायला लागतात. दभकारी तयाांच्या पाठी 

धावत येताना, रेलगाडीच्या रुळ ओलाांडताना फाटा बदलतो व तयाांत तयाचा पाय अडकतो.  

गुरू दत्त तयाला वाचवण्यासाठी तयाच्या जवळ जातो, तयाला धरतो व पुष्कळ धडपड  करतो 

पण दभकाऱ्याच्या ददरे्ने रेलगाडी भोंगा वाजवत जोरात येत असते. गाडी जवळ आल्यावर 

दभकारी गुरू दत्ताना  जोरात ढकलतो व  स्वतःचे  प्राण गमावतो. दृश्य हृदयाला दपळवटून 

टाकण्यासारखां  आहे. दभकाऱ्याने गुरू दत्तचा कोट घातल्यामुळे, दुसऱ्या ददवर्ी वतशमानपत्रात 
छापनू येते की कवी दवजय याने रेलगाडीखाली येऊन आतमहतया केली आदण तयाांच्या दखर्ात 

मीना नावाच्या बाईला दलदहलेली  दचट्ठी सापडदते. ही बातमी मीनाचा नवरा रेहमान दतला 

मुद्दाम वाचनू ऐकवतो. ती गदहवरते. लवकरच दवजयच्या कदवता प्रदसद्धीचां दर्खर गाठतात, 

पण दवजयला बाहेर पडल्यावर तयाला कोणीही ओळखत नाही, उलट तयाला वेड्याांच्या 

इदस्पतळात टाकतात. तयानांतर गुलाब  ( वदहदा रेहमान ) एक नायकीण असून आपले दादगने 

रेहमानला दवकून दवजयच्या कदवता छापनू घेते. हे दृश्य मनाला चटका लावून जाते, कारण 

उच्चभु्र लोक दवजयच्या कदवताांची दकां मत करू र्कत नाही पण एक नायकीण करते. याांत 

समाजाचा  दादम्भकपणा  प्रखरतेने जाणवतो. "परछाइया" र्ीर्शकाखाली कदवताांचा भरपरू 

खप होतो व दवजयाांच्या मतृ्तयूच्या नावाखाली तयाचा सतकार केला जातो.    रे्वटच्या दृश्यात 
दवजयचा तयाचा मरणोत्तर सतकार होत असताना तो खालील गीत गातो 

“ये महलो, ये तख्तों, ये ताजों की दुदनया  
  ये इन्सान के  दुश्मन  समाजो की दुदनया  
  ये  दौलत के भुके रवाजो की दुदनया  
  ये दुदनया अगर दमल भी जाये तो क्या ह ै   

" जलादो ईस फूक डालो ये दुदनया,  
  मेरे सामनेसे हटालो ये दुदनया  

  तुम्हारी ह ैतुम्ही साांभालो ये दुदनया "........    

दवजयच्या रूपात गुरू दत्त स्वतःच दुःख जगाला साांगतो की समाज दकती दादम्भक आहे, तो 

सांपत्तीच्या मागे आहे, कलेच्या दकां वा माणुसकीच्या मागे नाही. ह्या दुदनयेला जाळून टाका, 



दतचा तयाग करा, दतला माझ्या नजरेआड करा, ही दुदनया तुमची आहे, दतला  तुम्हीच साांभाळा. 

हा सांदेर् गुरू दत्तच्या अगोदर दकां वा नांतरसुद्धा बोलपटाांत दकतीतरी ददग्दर्ाशनी ददला असेल, 

पण ज्या प्राांजळ पद्धतीने तो दत्तने माांडला आहे तयाला तोड़ नाही. रे्वटी तयाच्या पे्रयसीला , 

गुलाबला म्हणजे वदहदा रेहमानला म्हणतो " मैं  दूर जा रहा ह ां, जहाांसे मुझ े  दूर जाना नही 

पडेगा,  साथ चलोगी ? "    

कागजके  फूल हा बोलपट गुरू दत्तने १९५९ साली प्रददर्शत केला. हा दहांदी बोलपटापकैी पदहला 

दसनेमास्कोप बोलपट होता. कथा एका दफल्मी  ददग्दर्शकाची आहे, तयाांत तो बायको आदण 

मुलीपासून वेगळा झाल्यामुळे फार दुःखी असतो. अर्ा पररदस्थतीत दफल्म प्रोड्युससशच्या 

मनादवरुद्ध, तो वदहदा रेहमानची एका  भदूमकेसाठी    दनवड करतो. ती प्रदसद्ध होते व तो 

लोकाांच्या नजरेतून  कालबाह्य होतो. हा बोलपट तयाच्या फोटोग्राफी व उजेडाच्या र्ॉट्ससाठी 

अदितीय ठरला, कारण तयाच्या अगोदर अर्ा प्रकारची फोटोग्राफी कारण्याच धाडस कोणी 

केलां नव्हतां. उदारहणाथश स्टुदडओच्या एका दखडकीतून उजेडाचा झरोका बरोबर पात्रावर 

पडतो,   तयाच्यासाठी तयाने १००० KW  उजेडाचा ददव्याचा उपयोग केला होता. म्हणजे 

बघणाऱ्याांना दसनेमाच्या पडद्यावर वरच्या उजव्या टोकापासून ते खालच्या डाव्या टोकापयंत 

तो झरोका ददसत होता. ही फोटोग्राफीत नवी कल्पना होती. तसच स्टुदडओमधली  

आांधारातली दृश्य दनराळा सांदेर् साांगनू जातात -- दफल्मी  दुदनया एक अांधेरी दुदनया असून, 

जेंव्हा प्रकार्ात येते तेंव्हा तीच खर स्वरूप लोकाांना कळते. ती खरी नसून कागदाच्या 

फुलाांसारखी आहे. ती एक खोटी दुदनया असून खऱ्या जीवनाचां प्रदतदबांब आहे.  इथे 

ददग्दर्शकापासून नटनट्यापयंत सवश  पात्रां अांधारातून प्रकार्ात व प्रकार्ातून अांधारात कसे 

जातात ते कळत नाही. कागजके फूल हा दसनेसषृ्टीतला पदहला दसनेमास्कोप बोलपट होता, 

तयावेळी फक्त ददल्ली आदण मुांबईमध्येच दसनेमास्कोपची म्हणजे मोठ्या पडद्याची दसनेमागहृ 

होती. एकाच दभांगाने ( लेन्सने) दसनेमास्कोप व नेहमीच्या लाांबीरुां दीची बोलपटां तयार 

करण्यासाठी लागणारी दभांग दमळावी  म्हणनू पणूश पॅररस र्हर तयाांनी पालथां घातल. दतथे एका 

नायकीणीबरोबर र्ृांगार करण्याऐवजी दतला दतच्या धांद्याबद्दल व व्यदक्तगत जीवनाबद्दल प्रश्ण 

दवचारत बसले. तयावर दतने रागावून तयाांना घालवून टाकलां. नायदकणीसारख्या चररत्रहीन 

व्यक्तीच्या मनात काय चालले आहे हे जाणनू घेण्याची तयाांना तीव्र इच्छा होती. ते तयाांना 



पडद्यावर दाखवायचां होतां. एका दसनेददग्दर्शकाची दजज्ञासा दकती दूरवर जाते याचा  हा  उत्तम  

नमुना आहे. तसच, पात्रां तयाांच्या मनातील गोंधळ तयाांच्या गाण्याांमाफश त व्यक्त करतात पण 

स्वतःचे ओठ न हलवता. उदे्दर् येवढाच की बघणाऱ्यानी पात्राांच्या चेहऱ्या कडे आपल लक्ष 

कें दद्रत करून तयाांच्या वेदना जाणनू घेण्याची तयाांना तीव्र इच्छा व्हावी. सोबतची  गाणी  केवळ 

दवचाराांच्या चालनेसाठी होती. ददग्दर्शनाचा हा दकती वेगळा प्रकार होता. TIME मादसकाच्या 

"All Time 100 best movies" मध्ये "प्यासा" आदण "कागजके फूल" याची गणना 

झालेली आहे. तयाचप्रमाणे  २०१० साली CNN ने आदर्या मधल्या सवाशत उत्तम २५ 

ददग्दर्शकामध्ये तयाांची दनवड केली आहे.  लोकाांनी तयाांच्या काांही बोलपटाांचा पांथ म्हणनू 

स्वीकार आहे. जेंव्हा तयाांचे बोलपट जमशनी, फ्रान्स व जपान सारख्या देर्ात अजून  दाखवली 

जातात तेंव्हा दसनेमागहृ पणूश भरून तयाांचां स्वागत केलां जाते. अर्ा अनेक जागदतक  

मान्यतेमुळ तयाांची थोरवी दसद्ध होते. पण कागजके फूल बोलपट जेंव्हा दहांदुस्तानात पडद्यावर 

आला तेंव्हा तयाच भदवतव्य दनरार्ाजनक होतां.  सवशसामान्य जनतेच्या डोक्यावरून गेला व 

बोलपट साफ आपटला.  गुरू दत्ताांचां कोट्यवधी रुपयाांचां नुकसान झालां , पण ते डगमगले 

नाहीत, तयाांच्या  ददग्दर्ाशनाच्या कौर्ल्यात तयाांचा पणूश आतमदवश्वास होता.  तयाांनी लवकरच  

"चौदवीका चाांद " हा नवा बोलपट करायला सुरवात केली. 

"चौदवीका चाांद " हा बोलपट गुरू दत्तानी १९६० प्रददर्शत केला. बोलपट फार चालला व गुरू 

दत्तानी तयाांचां  नुकसान भरून काढलां. प्रदसद्ध नटी नरूजहानचे पदत र्ौकत हुस्सेन ररझवी 

याांनी दलदहलेली ती कथा होती व तीच पादहलां नाव होत "एक झलक ". ररझवी व  नरूजहान 

पादकस्तानात स्थादयक झाल्या  कारणाने कथेची मालकी  आदर्आ  थेटसशकडे  होती. गुरू 

दत्तनी कथा तयाांच्याकडून दवकत घेतली व सगीर  उस्मानीना तयाच ददग्दर्शन  करायला 

लावलां. अथाशत गुरू दत्ताांच्या ददग्दर्ाशना ठसा दठकदठकाणी स्पष्ट ददसतो. कथा तकश रु्द्ध वाटत 

नाही.  पण गुरू दत्तने तयाांच्या अजब कल्पना र्क्तीने बोलपटाला असां काही वळण ददल की " 

क्या बात ह.ै”   गुरू  दत्त  व रेहमान अगदी जानी  दोस्त असतात. एका जते्रत रेहमान  गुरू 

दत्तच्या बायकोला वदहदा रेहमानला बघतो व  दतच्या पे्रमात पडतो. दतच्या चांद्रमुखी चेहऱ्याने  

तो भारावून जातो. तयाच्यानांतर तयाच्या घरी बायकाांच्या एका गाण्याच्या कायशिमात वादहदा 



रेहमानचा दखडकीतून चेहरा न्याहळताना बेभान होतो.  तयाला माहीत नसते  की वदहदा ही 

गुरू दत्तची बायको आहे. जेंव्हा हा प्रकार गुरू दत्तला समजतो तेंव्हा तो इतका  भावनाप्रधान 

होतो की तयाला काय करावां समजत  नाही. एका बाजूला तयाची बायको वदहदा असते तर 

दुसऱ्या बाजूला तयाचा   जीवश्च्छ कां ठश्च  दमत्र रेहमान असतो. तयाांची मैत्री इतकी दाट असते 

की गुरू दत्त बायकोला सोडून रेहमानर्ी लग्न करायला तयार करतो.  जेंव्हा ही गोष्ट 

रेहमानला कळते तेंव्हा तो वेड्यासारखा लग्नाच्या भर समारां भातून घरी धावत  येतो व आईला 

लग्न थाांबवायला गळ घालतो.  तो म्हणतो  "ये र्ादी नही  ये बरबादी हैं " अदत  भावनाप्रधान 

होऊन स्वतःच्या आांगठीतला दहरा खाऊन आतमहतया करतो. असा कथेचा  रे्वट आहे. एके 

दठकाणी  मैत्री , एके दठकाणी  लखनौमधला मुदस्लम समाज, दुसऱ्या दठकाणी स्वतःच्या 

बायकोचा दमत्राच्या पे्रमापाठी तयाग. बोलपट  बघणाऱ्याच्या मनातां गोन्धळ उतपन्न करणार 

कथानक, दमत्राच्या मनातली भावनाांची पररसीमा व ददग्दर्शकाच कौर्ल्य या सवश  गोष्टींचा 

हा बोलपट  एक अदु्भत नमुना आहे असां म्हणावां लागेल 

गुरू दत्तनी " सादहब, दबबी और गुलाम " हा बोलपट १९६२ साली प्रददर्शत केला. तयाच 

कथानक अदतर्य क्लेर्दायक आहे. ज़मींनदारीच्या जमान्यात लोकाांच्या भावना कश्या 

दचरडल्या जातात याच दारूण दचत्रीकरण इतर दहांदी बोलपटात पादहलेल आठवत नाही. चीड  

येण्यासारखी जमीनदाराांची िूर वागणकू, तयाांची अय्यार्ी, तयाांच दारुच व्यसन, 

नायदकणींच्या सोबतीत रात्री घालवाय तयाांची  सवय, अस जीवांत दचत्रीकरण व ददग्दर्शन 

कुठल्याही दहांदी बोलपटात ददसत नाही.  रेहमान धाकटा व सप्र ू मोठा भाऊ असे दोघे 

बांगालमध्ये जमीनदार असतात. दोघाांच्या अय्यार्ी करण्याच्या तया जमान्याप्रमाणे सवई 

असतात. रेहमानची बायको मीना कुमारी असते व गुरू दुत्त एक गावांढळ असून तयाची मैत्रीण 

वदहदा रेहमान दाखवलेली आहे. रेहमान तयाच्या दारू दपण्याच्या व रात्री नायकीणीबरोबर 

घालवण्याच्या नादात बायकोकडे दुलशक्ष होत असते. दररोज रात्री नायदकणीच्या कोठ्यावर 

जाण्याची तयाची सवय अनावर  होते. एक  सांध्याकाळ  बायको तयाला  आडवते व 

नायदकणीकडे जाण्यापासून परावतृ्त करण्याचा  पुष्कळ  प्रयतन करते पण दतचे प्रयतन फोल 

ठरतात. रेहमान दतला बोलतो की चौधरी घराण्यातले पुरुर् अर्ीच अय्यार्ी करत आले आहेत 

आदण तयाच्यात तयाांची मदांकी आहे. तो म्हणतो, "तू माझां मन नायदकणीसारखां ररझवू 



र्कतेस ? माझ्याबरोबर दारू दपऊ र्कतेस ? "तेंव्हा ती नवऱ्यासाठी दारूसुद्धा दपते व 

ररकाम्या पलांगावर झोपनू नवऱ्याच्या तोंडावर फूल फेकून गाणां गाते. ररकामा पलांग हे पतीचां 

सुख न दमळण्याचां इथे प्रदतक दाखवण्यात आलां आहे.  दतची पररदस्थती फार केदवलवाणी वाटते 

व गाणांसुद्धा अगदी हृदयद्रावक वाटते. बोलपट बघणाऱ्याना दतचा मानदसक छळ बघवत नाही. 

गुरू दुत्त तयाांच्या ददग्दर्शनाची सीमा गाठतात. बोलपटाच ददग्दर्शन दत्तच्या दमत्रानी अब्रार 

अलवीने केलां आहे पण गाण्याचां दचत्रीकरण व तयाच ददग्दर्शन दत्ताांचां आहे. तया प्रदसद्ध 

गाण्याचा सुरवातीच्या ओळी अर्ा आहेत. 

 " न जावो सांय्या छुडाके बँय्या, कसम तुम्हारी मै रो पडुांगी, रो पडुांगी "   .......                               

रेहमान मीना कुमारीला सोडून बग्गीने नायदकणीकडे जातो.  घोड्याच्या अांगावर चाबूक 

मारत मारत बग्गी जोरात हाकतो आदण तोच चाबूक घेऊन नायदकणीच्या दालनात दर्रतो.  

दतथे बसलेल्या दुसऱ्या जमीनदारावर चाबूक उगारतो, गडबडीत मारामारी होते आदण 

रेहमानला दुखापत होते. तयाला घरी आणतात व तो पलांगावर पडलेला असतो. मीना कुमारी 

नवऱ्याला  बर वाटावां म्हणनू गुरू दत्तच्या बरोबर एका साध ू पुरुर्ाच्या आर्ीवाशदासाठी  

बग्गीतून दनघते . वरून बाल्कनीतून रेहमानचा मोठा भाऊ सप्र ूदतला जाताना बघतो व दतच्या 

चाररत्र्यावर  सौंर्य घेऊन  दतला मारायचे हुकूम देतो. कारण हा तयाांच्या खाांदानच्या  इभ्रतीचा 

प्रष्ण  असतो. मीना कुमारीची हतया होताना दतचा फक्त कां गण  घातलेला हात बग्गीला घट्ट 

धरून ठेवलेला  दाखवण्यात आला आहे. हे दृश्य अदतर्य  दनघ ृशण ददसते. याांत दत्ताांची 

ददग्दर्शकाची  पराकाष्टा प्रखतरतेने ददसते.  दत्तना दुखापत होते पण ते  दनसटतात. 

बोलपटाची सुरवात  Flashback ने होते दजथे गुरू  दत्त  एका बाांधकाम कां पनीसाठी 

इांदजदनअरच काम बघत असतात. दजथे तया हवेलीचे जीणोद्धाराच काम  होत असते.  दत्त तया 

हवेलीच्या एके काळच्या र्ानच्या  दवचारात हरवलेले असतात. अर्ा वेळी दतथले कामगार 

घाईघाईने येऊन साांगतात की खोदकाम करताना, हवेलीत एक  कबर  सापडली आहे. दत्त  

दतथे लगबग जातात  व दतथे पाहताना तयाांच्या हातून कागदाचे गुांडाळे व तयाांची  हॅट गळून 

पडते. तया कबरीमध्ये तयाांना एका स्र्तीचा सापळा ददसतो व  सापळ्याच्या हातात सोन्याचां 



कां गण असते. दत्ताांच्या तोंडून नकळत " छोटी बह  " असे र्ब्द दनघतात. इथे बोलपटाचा रे्वट 

होतो.       

गुरू दत्ताांचां ददग्दर्शन अगदी थोर पातळीवरच व अलौदकक होतां याला काांही ठोस कारणां  

आहेत. पदहल कारण तयाांची अतुलनीय फोटोग्राफी, तयाांत ते अांधारातून उजेडाकडे, 

दजन्यावरून  व गोल दरवाजातून जदमनीवर,  रस्तयावरून अांधूक उजेडाकडे  दृश्य अर्ी काय 

दटपतात की तयाला तोड नाही. पात्रां गात असताना तयाांच्या चेहऱ्या वरचे गाण्याचे अथश साांगणारे 

हावभाव. हृदयाला दभडणारी तयाांची  दुःख अगदी दजवांत वाटतात. असां वाटते की आपण बोलपट 

बघतो की खऱ्या दुदनयेत वावरतो. लवकरच आपण बोलपटाचा भाग होऊन बसतो. रे्वटी 

पात्राांची सांवेदना इतक्या करुणतेने लोकाांच्या समोर माांडतात, की काय बोलावां. पात्राांच्या 

कामातून व दवचाराांच्या छोट्या छोट्या छटातून तयाांच्या भावना इतक्या स्पष्ट ददसतात की 

जणकूाय ते स्वतःचे दुःख दुदनयेला दबनधास्त साांगतात. कदादचत तयाांच्या ददग्दर्शनाच्या 

यर्ाचां गुदपत तयाांच्या अर्ा व्यदक्तगत आयुष्याच्या प्रदतदबांबात दडलेलां होतां असां म्हणायचा मोह 

होतो.          

- पं. सुजन राण े


