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नाटक, सिनेमा आणि मी 
 

TV व त्सयावरच्या (बे)समुार भसररअल्स येण्याअगोदर नाटकं आणण भसनेमे ही आम जनतचे्या 
हमखास ववरंगळु्याची साधन ंहोती. क्रिकेट सोडून....! क्रिकेटला आपण खेळ, ववरंगळुा न समजता धमम 
मानतो..... सवम चराचर व्यापनू दशांगळेु वर उरलेल्या िगवतंासारखा. असो! त्सयामळे तो अपवाद सोडता, 
अगदी लहानपणीच्या आठवणींत डोकावल ंतरीसदु्धा; बालनाट्य, बालचचत्रपट न पादहलेला माणूस शोधूनच 
सापडवावा लागेल. बालपणीसदु्धा 'आजोबा कसे खोकतात', 'आजी कशी चालत'े, 'बाबा कसे रागावतात', 'ताई 
आरशासमोर कशी नटत'े आदद नकला करत करत आपल्यापकैी बरेचजण मोठे झाललेे असतात. काहीजणांना 
शाळेत नाटकांमधून िभूमका करायला भमळतात. मलाही माझ्या सदैुवाने शाळेच्या गणेशोत्ससवात म्हणा, 
वावषमक स्नेहसमंेलनात म्हणा, पण दरवषषी  नाटकांम्ये काम करायची सधंी भमळत गेली. बायको चचडत.े... 
'नाटकं करायची सवय अजनू काही जात नाही' वगरेै म्हणत.े... पनु्हा असो!! शाळेत केलेल्या नाटकांमधून 
'माझ्या अभिनयाला पलै ूपडत गेले' वगरेै काही मी म्हणणार नाही; पण एकंदरीतच नाट्य, अभिनय, कला 
यावंवषयी आवड, गोडी नक्कीच ननमामण झाली. 

 
पढेु रुपारेल कॉलेजला 

गेल्यामळेु छबबलदास सारख्या ससं्थेशी, 
नतथे उठबस असलेल्या रंगकमींशी सबंधं 
आला. सजंय मोने सारख ेनतंर नावारूपास 
आलेले भमत्र भमळाले. माझ्या बाबांनी 
त्सयांच्या कॉलेजसाठी बसवलेल्या 'पे्रमा तझुा 
रंग कसा' च्या घरी चालायच्या तालमींची 
पनु्हा आठवण झाली. PDA चे िालबा 
केळकर आमच्या नात्सयात, आईबाबा दोघेही 
नाट्यरभसक, 'सुदंर मी होणार' मधली 
ददददराजे ची िभूमका स्टेजवर अक्षरशः 
जजवतं करणारी माझी ताई.... यांच्यामळेु आजच्या ददवसांत दंतकथा वाटतील अशी 'कट्यार काळजात 
घसुली', 'तीन पशैांचा तमाशा', 'नटसम्राट' ही नाटकं तर मी ओररजजनल कलाकारांच्या सचंात स्टेजवर 
पादहली आहेत. अथामत नाटक पाहावे तर त ेप्रत्सयक्ष रंगमचंावरच! TV क्रकंवा कुठल्याही पडद्यावर नाटक 
पाहणे यासारखा दसुरा िोटमपणा नसेल.... त ेही पनु्हा असोच!! 'दहमालयाची सावली' सारखं गिंीर नाटक, 
प्रा. लक्ष्मण देशपांडेंचं 'वऱ्हाड ननघालयं लडंनला' सारखं एकपात्री नाटक, 'टूरटूर' सारखं लौक्रकक अथामनी 
जस्िप्ट नसलेल ं'डलेी' वाटणारं नाटक, 'करार' सारखं क्रिरत्सया रंगमचंाचा अद्भतु वापर करून, डुजप्लकेट न 
वापरता एकाच वेळेला दोन सतीश पळेुकर स्टेजवर आणण्याचा थरार दाखवणारं नाटक..... कुठलाच 
नाट्यप्रकार मला वावगा नव्हता. 'टूरटूर', 'पे्रमाच्या गावा जावे', 'हयवदन', 'बबघडले स्वगामचे दार' अशी 
क्रकतीतरी नाटकं रुपारेलच्या जुन्या भमत्रांच्या ओढीन,ं ओळखीन ंपणु्याच्या 'बालगधंवम' रंगमदंदरात (पणुं आहे 
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त.े.... इतर दठकाणी असत ंत ेथेटर.... पणु्यात "रंगमदंदर") असखं्य वेळा ववगेंतनु, पढुच्या 'होडी' तनु 
बनघतली आहेत..... 

 

कॉलेजात गले्यावर तर काय नाटकाच्या जोडीला भसनेमे बघायचंही वेड लागल.ं कॉलजेच्या वेड्या ददवसातल ं
हे वेड..... Larger than Life क्रकंवा Make Believe ही बबरुदं अगदी साथम ठरवणारं.... पण त्सया ददवसात, 
थेटरच्या त्सया अधंारात, स्वतःचं दटचिर व्यजक्तमत्सव ववसरायला लावणाऱ्या "पीटर ये ताला अब मैं तमु्हारी 
जेबसे चाबी ननकाल करही खोलुगंा" सारख्या प्रसगंांनी, सवंादांनी वाढीस लावल ंहोत.ं त्सया ददवसांतले भसनेमे 
पण कसे अगदी घीस-ेवपटे असायचे.... जुडवा, बबछड ेहुए िाई असायचे, घोडोंके टापोंकी आवाज, गाव की 
छोरी, काळा शटम घातलेले डाकू असायचे, एखादा स्मगलर असायचा, 'बीस साल पहले' घडलेली कहाणी 
असायची, काननू के लबें हाथ आणण वदीकी दहिाजत जतवणारा एक पभुलस अिसर असायचा..... म्हणजे 
कस ं'पसैा वसलू' चा सगळा इंतजाम असायचा..... जोडीला बाप-बाप गीतकार, सगंीतकार यांनी सजवलेली, 
रिी-मकेुश-क्रकशोर-लता-आशा यांनी गायलेली अवीट गाणी असायची.... बस्स! अजून काय पादहजे?? 
'अभिनय' वगरेै गोष्टी "आर' फ्लीमवाल्या लोकांवर सोडून जनता मजेत भसनेमे बघत होती. थेटरमधून 
बाहेर आल्यावर शटामची वरची दोन बटणं उघडी टाकलेले, िुलशटमच्या बाह्या थोड्या िोल्ड केलेले 'अभमताि' 
सगळीकड ेसांडलेले असायच.े..... त्सया ददवसांत 'िस्टम ड ेिस्टम शो' भसनेमा बघणं, एकाच ददवशी थटेरात 
दोन-दोन भसनेम ेबघणं, VCR ची िेझ होती तेंव्हा तीन तीन कॅसेट्स आणून रात्र रात्र भसनेमे बघणं अस े
आज आता आचरट वाटणारे सवम प्रकार करून झाले....  अथामत हे वेड काही िार ददवस दटकल ंनाही. 

 

पढेु नोकरी, ससंार, मलु ं या ठराववक 
चाकोरीतनू जातांनाच डटे्रॉईटला आल्यावर 
MMD च्या ओळखीतनू काही हौशी तर 
काही व्यावसानयक रंगकमींशी सबंधं 
जुळून आला. पनु्हा एकदा नाटक, 
जस्िप्ट, तालमी, कानयक, वाचचक 
अभिनय इत्सयादी शबदांची उजळणी सरुु 
झाली. खरंच.... नाटक एक व्यसन 
आहे.... एकदा का कधी तोंडाला रंग लावलेला असला, तर तो सहजासहजी उतरत नाही, पाठ सोडत नाही. 
नाटक हा भसनेमाच्या मानाने एक ववलक्षण जजवतं अनिुव आहे/असतो. प्रके्षकाचंा प्रनतसाद, हशा, टाळ्या 
कस ंअगदी थरारून टाकतात. अभिनेत ेआणण प्रके्षक यांच्यातली ही 'देवघेव' तत्सकाळ आणण अनतशय सजीव 
असत.े.... कलाकारांनाही वेगळीच बेहोशी आणणारी असत.े भसनेमात कस;ं एखादा सीन, दृश्य नीट नाही 
वठल,ं तर 'ररटेक' ची सधंी असत.े नाटकात ती सधंी नसत.े... जे काही असेल त ेसमोरासमोर.... हा सयूम 
हा जयद्रथ.... त्सयामळेु नाटकाच्या प्रत्सयेक प्रयोगातनू नाटक अचधकाचधक पररपक्व होत जात.ं.... म्हणूनच 
बहुधा नाटकाच्या प्रयोगाला 'प्रयोग' म्हणतात. 
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नाटकांम्ये काम ंकरायची सधंी भमळाल्यामळेु 'Journey is more important than the Destination' 
च्या चालीवर, प्रत्सयक्ष सादरीकरणाच्या प्रयोगापेक्षा नाटकाच्या तालमींना जी काही धमाल येत े तीसदु्धा 
अनिुवायला भमळाली. सवंाद पाठ होईपयतं अनावधानाने उडणारे गोंधळ, सवंादिेक नीट बसेपयतं शबदांवर 
चुकीच्या ददल्या जाणाऱ्या वजनामळेु ननमामण होणारे ववनोद, चुकीच्या वेळी चुकीच्या पात्रांची होणारी एंट्री 
वा एजक्झट अशा अनेक कारणांमळेु तालमी नेहमीच ससं्मरणीय बननू राहतात..... कधी कधी तर तालमीतले 
हसवणारे प्रसगं आठवनू रंगमचंावर प्रत्सयक्ष प्रयोगात आलेले हस ूदाबायचे प्रसगंसदु्धा ओढवतात. अथामत 
रंगमचंावरही ववववध कारणांमळेु हस ूयेणे, पे्रक्षकांच्या 
अनपेक्षक्षत आलेल्या laughter ने आपला चेहेरा blank 
होणे, तालमींच्या वेळी नेहेमी वापरलेली 'प्रॉपटी' 
आयत्सया वेळेस न भमळाल्याने उडणारे 
गोंधळ....  असेही ववनोद होऊ शकतात.... ही मजा 
भसनेमात नाही. नाही म्हणायला भसनेमांच्या जनु्या 
'ररळांच्या' ददवसांत, ररळं चकुीच्या िमाने लावनू काही 
थेटरम्ये अिाववतपणे ववनोदननभममती केली होती. पण 
आजकालच्या डडजजटल यगुात तीही शक्यता नाही.  
 

नाटक म्हंटल ंकी माझ्या डोळ्यापढेु नेहमीच एक आवडत ंचचत्र तरळत.ं... सं् याकाळची साडपेाचची वेळ 
असावी, हलकासा पाऊस पडून गेलेला असावा, त्सयामळेु हवेत क्रकंचचतसा, अगंावर बारीकशी भशरभशरी आणणारा 
गारवा असावा, सहाच्या प्रयोगासाठी 'बालगधंवम'वर शाली आणण स्वटेसमची गदी असावी, मोगऱ्याच्या वेण्याचंा 
वास चहूकड ेदरवळत असावा, थेटरात पदहल्या, दसुऱ्या रांगेत साधारण मधल्या िागात आपण स्थानापन्न 
झालेलो असाव.ं.... आणण मग 'रंगदेवता आणण रभसक प्रके्षकांना ववनम्र अभिवादन करून सहषम सादर करीत 
आहोत.....' ऐकू येत असतानाच पाठोपाठ नतसऱ्या घटेंच्या आवाजात हलके हलके पडदा सरकत जावा....... 
आणण हमखास रंगणाऱ्या नाटकाचा प्रयोग 'नव्याने' सरुु होत असावा.... 

                                             - िंजय मेहेंदळे 
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नाट्यलेखन - एक प्रवाि, एक अनुभव 

 

लहानपणी पोहायला भशकलो नाही पण पाण्याची ियकंर आवड म्हणून पोहायला भशकायचे. सगंीताची आवड 

पण  कधी गाण ं भशकलो नाही म्हणून गायला भशकायच.े आणण वाचनाची िारी आवड तवे्हा आपणही कधी 
लेखक व्हायच.े ववशीचा उंबरठा ओलांडायच्या आधी या तीन इच्छांनी माझ्या मनात घर केल ेहोत.े 

 

वयाच्या चोववभशत पणु्याच्या दटळक तलावात, क्लास लावनू, एकदाचा पोहायला भशकलो. िार ववशषे नाही, 
पण समदु्रात प्रवास करताना बोट बडुालीच तर तास दोन तास का होईना तरून जाईन इतकं बेताच.ं इथे 
आल्यानतंर हौसेने मडंळाच्या कोजाचगरीच्या कायमिमात िाग घेतला आणण जाणवल ं की सरुांशी आणण 

तबल्याच्या ठेक्याशी आपली भशवणापाणी क्रकंवा कबड्डी चालत.े मग नतशीत भशस्तीत क्लास लावनू गायनाचे 
धड ेघेतले आणण स्वतःही मेहनत घेतली. आता मकै्रिल रंगववण्याची क्षमता नसली तरी मकै्रिलीत योग्य नतथेच 

दाद देण्याची अक्कल आली आहे (आणण काहींच्या delayed 'वा क्या बात है' वर मनात हसहूी येत)ं. स्वतः 
भलदहलेल्या कववता व गीतांना कधी कधी चालीही बऱ्यापकैी जमनू येतात. 

 

लेखन ही कला मात्र काही कुठे धड े घेऊन 

भशकता येतचे अस ेनाही. त्सयासाठी बऱ्याच 

गोष्टी जुळून याव्या लागतात. एक म्हणज े

िाषचेी आवड आणण जाण. साधी गोष्ट सदु्धा 
अलकंार, उपमांचा वगरेै वापरून सुदंर 
शबदात साकार करता आली पादहजे. "मी 
नव्यानेच अमकु तमकु सरुु केलयं. मला यात 

खूप प्राववण्य आणण यश भमळवायच ं आहे" 

हेच या शबदात भलदहता येत ं"मी क्षक्षनतजाच्या 
उंबरठ्यावर उिा आहे. मला तो उंबरठा 
ओलांडायचाय, त्सया क्षक्षनतजाचा वेध घ्यायचाय, त्सयाची सीमा गाठायची आहे." दसुरी गोष्ट म्हणज ेननरीक्षण 

आणण स्मरणशक्ती. ऐकलेली, वाचलेली, पादहलेली, ददसलेली गोष्ट कुठेतरी मनात सोन,ं माणके, दहरे 
असल्यासारखी साचवनू ठेवायची (safe deposit असल्यासारख)ं. मग हवी तवे्हा, हव्या त्सया सदंिामत, हवी ती 
गोष्ट काढायची आणण योग्य ती कलाकुसर करून, आपल्या कोंदणात बसवनू एखादी कथा, कववता, लेख, 

कादंबरी, नाटक सादर करायचं. 
 

अथामत मी जे वर सांचगतल ंत्सया सवम गोष्टी म्हणज ेननव्वळ एका लेखकाची अवजारं आहेत, tools of the trade, 

techniques of writing, हव ंतर ‘craftsmanship’ अस ंम्हणा. एखाद्या सतुाराला क्रकंवा भशल्पकाराला कुठल ं

अवजार कधी आणण कस ंवापराव ंहे जस ंपक्कं ठाऊक असत,ं तसचं काहीस.ं पण नसुत ंतवेढं असनू िागत 

नाही. तमु्ही खतपाणी घाल ूशकता पण झाड उगवायला एक बीज असाव ंलागत ंआणण त्सया सतुाराला क्रकंवा 
भशल्पकाराला त्सयाची कलाकुसर दाखवायला उत्सतम प्रकारच ंलाकूड नाहीतर खडक शोधावा लागतो. तसचं एका 
लेखकाला एक सुदंर ववषय, कथेच ं एक मळू, नाटकाचा एक प्लॉट सापडावा लागतो ज्यावर तो त्सयाच्या 
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लेखनशलैीची, कलाकुसरीची करामत दाखव ू शकतो. आणण इथे बऱ्याच जणांची ववकेट पडत,े बयादटगं 

करण्याआधीच. 

 

कशावर भलहाव ं हा कुठल्याही लेखकाला पडणारा मळू प्रश्न. एखादा ववषय सचुला की त्सयावर भलदहलेल,ं 

पादहलेल ं दसुरं काहीतरी आठवत ंआणण मग ववचार येतो परत त ेकशाला. हे चि माझ्या मनातही अनेक वषम 
सरुु आहे. कववता सचुत ेती आपसकू. एखादा शबद, वाक्य, ववचार मनात येतो मग त्सयावर तमु्ही ववस्तार करू 

शकता. पण गोष्ट - कथा सांगण ंवेगळं कारण नसुत ंवाचनाद्वारेच नव्हे तर नाटक, भसनेमा, दटव्ही या 
मा्यमातनू सदु्धा  आपल्यावर सतत त्सयाचा िडीमार होत असतो.  मग मला Christopher Booker यांचं The 

Seven Basic Plots या पसु्तकाचा सदंिम सापडला. पणूम वाचल ंनाही पण आशय कळला. माझ्या शबदात 

सांगायच ंतर "जगात िक्त सात मळू कथा आहेत. कुठलीही कथा, कादंबरी, नाटक वगरेै त्सया मळू सात 

कथानकात मोडतात. They are just the variations of the same basic stories. उदारणाथम नायक आणण 

नानयकेची प्रेमकथा, त्सयांच्यात येणारे अडथळे आणण शवेटी एकत्र येणे क्रकंवा न येणे. क्रकंवा नायक - नानयकेचा 
अन्यायावर , अन्याय करणाऱ्यांवर ववजय. रामायण, महािारत अश्या मोठमोठ्या कलाकृती असोत नाहीतर 

लहान मलुांच्या पचंततं्रातल्या गोष्टी. सवम काही िक्त या सात मळू कथानकम्ये मोडता येतात."   

 

माझ्यासाठी हा एक साक्षात्सकार होता. पाहायला गेलो तर 'रोभमयो-जुलीयट’ ही प्रेमकथा, 'ललैा-मजन'ू ही 
पे्रमकथा, 'अजुमन-सिुद्रा' ची प्रेमकथाच आणण ‘शाकंुतल’ ही सदु्धा प्रेमकथा. पण शके्सवपयर, काभलदास, व्यास 

क्रकंवा इतर अनेक लेखक असोत त्सयांनी आपापल्या प्रकारे त्सया कथा रंगवल्या. पात्र, प्रसगं, लेखनशलैी प्रत्सयेकाची 
वेगळी आणण त्सयामळेु ती प्रत्सयेक कथा आपल्याला वेगळी िासत,े आणण आपण त्सयाचा आस्वाद घेऊ शकतो. 
So it’s the writer’s interpretation that matters the most. एक उदाहरण म्हणज ेBernard Shaw यांचं 
'Pygmalion' आणण पलुचं ं'ती िुलराणी' हे नाटक. एकावर आधाररत दसुरी कलाकृती. पात्र ंतीच, प्रसगं बरेचस े

तचे पण माझ्यादृष्टीन ेया दोन िक्कमपणे स्वततं्र उभ्या राहू शकतील अश्या कलाकृती. लडंन म्ये िुले 

ववकणारी Eliza Doolittle असेलही पण म्हणून मुबंईत िुले ववकणारी एखादी ‘मजंुळा’ नसेल कशावरून? 

तसचं एक अलीकडच ंउदाहरण म्हणज ेYann Martel यांचं Life of Pi आणण Moacyr Scliar या ब्राझीलच्या 
लेखकाच ंMax and the Cats पसु्तक. एकसारखी कल्पना घेऊन दोन वेगळे लेखक स्वतःच्या पद्धतीने आणण 

ववचाराने त्सयावर ववस्ताराने लेखन कस ंकरू शकतात याची उत्सतम साक्ष. 

 

 एकदा का मनाची ही अढी दरू झाली की कुठल्याही 
लेखकाला कशावर भलहाव ंया प्रश्नावर अडायचं कारण 

नाही. त्सयानं कशावरही भलहाव.ं  तमु्ही तमुच्या 
पद्धतीने, शलैीने, आणण कल्पनांच्या जोरावर त ेभलदहल ं

क्रक झाल.ं माझ्या पदहल्या नाटकाचा ववषय मला एका 
science journal म्ये वाचलेल्या लेखात सचुला. 
पण त्सयातनू ननमामण झाल ंत ेएक हलकं-िुलकं, काहीस ं

ववनोदी, काहीस ंमनाला स्पशम करणारं, नतृ्सय- गीताने 

सजलेल ं अस ं नाटक ‘वारा लबाड आहे’. तीन 
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वपढ्यातील स्त्री-परुुषातल्या मनाची उकल करणारं हे नाटक सवम वयोगटाच्या प्रेक्षकाचं्या पसतंीस उतरल.ं 

'नाट्यचि' या या दसुऱ्या नाटकाचा ववषय मात्र मला एका इंग्रजी नाटकातच भमळाला. तस ंकरणं योग्य आहे 

की नाही या ववचारात मी काही काळ अडकलो. आणण तवे्हाच वरच ेकाही ववचार माझ्या मनात डोकावले. त े

बरेचस े ववचार मग मी त्सया नाटकात 'प्रिाकर नाडकणषी ' या काल्पननक नाटककाराच्या तोंडी घातले. याही 
नाटकान े प्रेक्षकांची परीक्षा उत्सतमरीत्सया पास केली. ववशषेत: िाषचेा उत्सतम वापर, समपमक सवंाद, वेधक 

कथानक आणण पात्रांचा व्यावसानयक नाटकाच्या तोडीचा अभिनय हे सगळं रभसकांची दाद भमळवनू गेल.ं  

 

या लेखनप्रवासाची सरुुवात, हा अनिुव, आणण त्सयाला भमळालेला प्रनतसाद आनदंदायक आहे आणण प्रयत्सन केला 
तर आपण असचं आणखी चागंल ंभलहू शकतो हा आत्समववश्वास वाढवणारा आहे. लेखक व्हाव ंही इच्छा पणूम 
झाली अस ंम्हणण ंअनतशययोक्ती ठरेल कारण अजून व्यावसानयकररत्सया छापनू काहीच आलेल ंनाही. कदाचचत 

पन्नाशी यायच्या आधी योग येईलसदु्धा. मात्र या हौशी अश्याच सरुु असताना, आता पढुच्या दोन तीन दशकात 

काय भशकायच,ं काय नवीन उद्योग करायच ेत ेठरवायला हव!ं    

 

- िुरेश नायर 
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नाही ना ओळखलंस मला? 

 

तुझ्याचसाठी तर झंकारल ेहोत ेमी 
प्राणाच्या सवमसवम तारामंधनू 

तुझ्या चाहुलीनेही आल ेहोत े

मी सवांगातून बहरून िुलनू 

 

उजळले होत ेलक्ष ददवे 

आतआतल्या अंधारात 

मौनातूनही गेले होत े

सप्तसरू नाचत गात 

 

हे चचरकाळाचचे नाटक, सख्या 
नानाअंगी क्रकती िभूमका--- 
पण होतास तूच नायक, 

मी हरवलेली, खुळी नानयका! 
 

क्रकती पात्र ेया नाटकात 

रंगमंच क्रकती ववराट 

क्षणिराची डोळािेट 

दसुरे नाटक, दसुरा थाट 
 

- वीणा शाह  

 

 

नाटक 
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नाटक आणि मी 
 

प्रत्सयेक मराठी घरात आई एकदा तरी हे म्हणतचे की 'नाटक नको करू हं जास्त'; बाबा म्हणतात, 'माझ्या समोर 
तझुी ही नाटकं चालायची नाहीत!'. मराठी िाषचेी गमंतच  ननराळी! खरं तर माझा नाटक प्रवास खूप लहानपणीच 

सरुु झाला. याचे खरे शे्रय माझ्या आई-बाबांना जात.े जमावापढेु उि ेराहून बोलता आल ेपादहज ेहे त्सया दोघांचेही 
म्हणणे होत ेआणण आहे. नाटकातनू समाजाशी सवंाद साधण्यासाठी धाररष्ठ आणण कला हे भशकाव ेहा त्सयांचा खरा 
मदु्दा. खरंच, भशकायच ेम्हटल ेतर, नाटक खूप काही भशकवत!े  

 

तर, माझी पदहली वादहली िभूमका म्हणज ेएका 'िटजींची'! कारण याच नावाने माझी 
ओळख आमच्या सोसायटीत झाली.. काही काका तर मला खूप वष,े िटजीबवुा म्हणूनच 

सबंोधत अस.े खरे तर मला एकही सवंाद आठवत नाही आणण नाटकही ! 
 

मला जजतके आठवत े त े म्हणज,े माझी गौतम बदु्धांची िभूमका. पणूम नाटकात, एकच सवंाद माझा त्सया 
लाकूडतोड्याशी आणण इतर वेळी एकतर मौन क्रकंवा ्यानस्थ! असो! माझा तो सपु्रभस्द सवंाद म्हणज े "अरे 
लाकूडतोड्या, जोडलेले पान  तोडता येत,े पण एकदा तोडलेले पान परत कधीही जोडता येत नाही! म्हणून प्रत्सयेक 

पान तोडताना खूप ववचार करून तोड!". पण मडंळी, मी जेमतमे चौथी म्ये आणण हा सवंाद वयस्कर मडंळींना 
सदु्धा ववचार करावयास िाग पाडणारा आहे! गमतीचा िाग असा की, माझ ेपाठांतर आणण हा त्सया वयातला 
लांबलचक सवंाद. गणणत काही जुळेना. बऱ्याच वेळा मी उलटेच म्हणायचो! 'तोडलेले पण जोडता येत ेआणण 

जोडललेे तोडता येत नाही'.... पण त ेखूप मजेशीर वाटायच ेसगळ्यांना.  त्सया वयात त ेचालनू जायच.ं...   

 

तर अशी ही माझी नाटकाची वादहली वादहली आठवण. पढेु िारस ेकाही नाटक करू शकलो नाही ... स्टेज वर.... 
अथामतच जीवनातील नाटके सरुूच राहतात. मग भमत्रांना राज्य नाट्य स्पधेत पाहून खूप कौतकु वाटायच!ं पण त े

काही आपल्याला नाही जमणार बवुा म्हणत माघार घेत रादहलो.  
 

त्सया नतंर सधंी भमळाली ती पनु्हा एकदा स्टेज वर 
सादरीकरण करण्याची.. पण या वेळच ेआव्हान जरा 
जास्तच अवघड. मराठी मा्यमातनू भशकलेला मी 
आणण चक्क नाटक इंग्रजी म्ये! खरे तर माझ्या 
भमत्रांच े कौतकु! इंग्रजी वाक्यातला punch काही 
येईना . शवेटी घोकमपट्टी करून, तोडक्या मोडक्या 
मराठमोळ्या इंग्रजी म्ये सवंाद केल ेसादर. अजून 

एक गड जजंकला तर! पण यावेळी भशकायला भमळाल े

की प्रत्सयेक िाषते सवंाद कस ेम्हणायच ेआणण सवंाद 

कसा साधायचा, सादरीकरण कस ेकरावे. 
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आता जीवनात एक सरेुख सधंी आली. एकांक्रककेत िभूमका 
करण्याची.  ननवड झाली आणण प्रभशक्षण सरुु झाल.े 

जीवनात, आपले कुठे चुकत े आणण कुठे छोटीशी दरुुस्ती 
करायची हे जर समजल ेतर जीवन जगण्याचौ मजा काही 
ननराळीच आहे. म्हणज े गरुु महत्सवाचा. ददग्दशमक हा 
नाटकाचा खरा गरुु अस ेमला वाटत.े कारण, लेखकाच्या 
ववचारांना कलाकारांच्या मा्यमातनू रभसकांपयतं 

पोहोचवण्यासाठी जी दृष्टी हवी ती त्सया ददग्दशमकाच्या 
चष्म्यातनूच! एखादा ववषय/ववचार मांडता येणे हे 

कौशल्याच ेकाम. एखाद्या कलाकारातल ेकौशल्य ओळखून 

त्सयाला योग्य िभूमका देणे आणण त्सया िभूमकेला साजेसे 

सादरीकरण त्सया कलाकारांकडून करवनू घेणे हेच खरे ददग्दशमन!  

 

असो, या ददग्दशमका बरोबर काम करताना, खूप काही भशकायला भमळाल.े. लेखकान ेभलदहला सवंाद समजून घेणे; 

पाठांतर; शबदाचंी अचूक िेक पण िावनांचा समतोल; शारीररक आवविामव आणण चेहऱ्यावरील िाव; नजर आणण 

दृष्टी; आवाजातील कंपन, पोच आणण स्वरननयमन; पेहेराव आणण सहकलाकारांना सावरण;ं स्टेज वर वावरण;ं 

बॅकस्टेजला आधार देण ंआणण बरंच काही! कलाकार घडतो असे उगाच नाही म्हणत! माझ्यातल्या नाट्यपे्रमी 
कलाकाराला जाग ेकेल ेआणण घडवले सदु्धा त ेया अनिुवाने. सगळं भशकलेल ंसादर क्रकती करू शकतो हे मादहत 

नाही पण, प्रयत्सन नक्कीच करू शकतो. 
 

शबदात क्रकती ताकद असत ेना! िाषा कुठलीही असो, शबद अशी काही क्रकमया घडवतात की क्षणात हस ूतर क्षणात 

टचकन पाणी आणतात डोळ्यातनू! शबदांना िावनांची जोड देऊन, शारीररक आवविामवांनी त्सया िभूमकेला 
प्रेक्षकांपयतं पोहोचवण ं आणण त्सयांचा काळजाला भिडण,ं हे तर भशवधनषु्य पेलवण्याइतकं कठीण आहे! 

कलाकारांत क्रकती कौशल्य असत ेहे भशवधनषु्य पेलवण्याचे! आपण नाटक, भसनेमा म्ये पाहतो आणण लगेच 

आपली प्रनतक्रिया व्यक्त करतो! ज ेआपल्या काळजाला भिडल,ं त्सयांना देतो वाह-वाह ची दाद आणण ती अशी 
सहजतनेे ननघाली क्रक त्सया सादरकत्सयामला काय जग जजकल्यासारख ेवाटत े हे मी अनिुवलयं!  तवे्हा, ववनतंी 
एकाच,ं तमु्ही कधी जेव्हा एखाद्या नाटकाला जाल तेंव्हा सवम कलाकारांना जरूर प्रत्सयक्ष िेटा आणण दाद द्या! 
 

- प्रददप नाईक 
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नाटक: माझी आवड, माझा ववरंगुळा 
 

नाटकाची आवड मला नक्की कधी लागली, हे मला सांगता येणार नाही. पण आज जर कुणी मला 
'तुझा आवडता छंद कुठला?' असा प्रश्न ववचारला तर नाटकाभशवाय दसुरं माझ्या मनात काही येऊ शकणार 

नाही, हे मी अगदी खात्रीने सांगू शकत!े 

शाळेत असताना मी नाटकात िाग घ्यायच.े तेव्हा नाटक करायला मजा यायची. त्सयानंतर बरेच वषम 
नाटकाचा आणण माझा संबंध आला नाही. पण काही वषांपूवषी  'नाट्यगंधार' ग्रुपच ं 'वटवट' नाटक पादहलं 
आणण मी अक्षरश: िारावून गेले! "हे जे काही आपण बघतोय ते आपल्याला खपू आवडतंय आणण 

आपल्याला पण हे करायचयं" अस ंजणू माझं मन त ेनाटक संपेपयतं मला सांगत होतं. मी 'नाट्यगंधार' 
ग्रुप जॉईन केला आणण नाटकवाली झाले, ते आजपयतं तशीच आहे! 

सुरुवातीला 'ननष्पाप' नाटकासाठी मेक-अप 

आणण कॉस्च्युम्स करायचं काम भमळालं. "तुला हव ंतर 
एखादी पॅ्रजक्टस बघायला ये. पण तुझ्यावर आहे. थेट 'शो' 
ला आलीस  तरी चालेल." अस ंमला सांगण्यात आलं होतं. 
मी पॅ्रजक्टस बघायला गेले तेव्हा मला सगळं त े इतकं 

आवडलं की पुढच्या सगळ्या  पॅ्रजक्टसेसला मी हजर होते! 
तेव्हा नाटक बसायची प्रोसेस अगदी जवळून बघायला 
भमळाली. पुढे 'मोरूची मावशी' नाटकासाठी आधी कोररओग्रािी आणण नंतर ररप्लेसमेंट ऍक्टर म्हणून काम 

भमळालं. नाच बसवण ंआणण ऍजक्टंग करण ंहेही मी नततकंच एन्जॉय केलं. 'पुरुष' नाटकात क्रिरता रंगमंच 

करायचा होता. बलॅकआउट म्ये, िक्त ३० सेकंदात सेट चा पूणम कायापालट करायचा होता. एवढे सगळे 

सेटम्ये बदल करताना आमच्या सगळ्यांचाच गोंधळ होऊ लागला. इतक्या कमी वेळात अधंारात बऱ्याच 

गोष्टींची न-ेआण करताना गडबड होऊ नये म्हणून मी अगदी पद्धतशीरपणे 'assignments' तयार केल्या. 
ह्या माणसाने डावीकडच्या दसुऱ्या ववगेंतून यायच.ं अमुक वस्त ू ठेवायची आणण तमुक वस्तू दसुऱ्या 
माणसाच्या मदतीने उजव्या बाजूच्या नतसऱ्या ववगेंतून बाहेर घेऊन जायची. वगैरे वगैरे.. आणण ऍजक्टंग 

बरोबर सगळ्यांची ह्या सेट चेंजचीपण पॅ्रजक्टस करून घेतली. ह्याचा पुढे िायदा मला 'रणांगण' ह्या 
नाटकासाठी झाला. ५० हून अचधक कलाकार, त्सयांच ेकॉस्च्युम चेंजेस, तलवारींची अदलाबदली, प्रॉप्सची ने-
आण, बॅकड्रॉप बदलणं, १७ िानगडी! पण काटेकोरपणे, पद्धतशीरपणे सगळं केल्याने नाटक सुखरूप पार 
पडलं. एवढा पद्धतशीरपणा मी माझ्या नोकरीत दाखवला असता तर आज कुठल्या कुठे गेले असते! असो.. 
passion भशवाय काही होत नाही हेच खरं..  

मला नाटकात 'ऍक्टर' म्हणून स्टेजवर जेवढी मजा येते, तेवढीच पडद्यामागे काम करायला सुद्धा 
येत.े सेट बनवणं, तो उिा करणं, प्रॉपटी गोळा करण,ं लाईट्स, साऊंड्स भशकण,ं करण ंहे नततकंच आनंदायी 
असतं. नाटक चालू असताना नटावर लाईटचा एखादा स्पॉट येतो, तेव्हा प्रेक्षक म्हणून तो आपल्याला 
कदाचचत जाणवतही नाही.. क्रकंवा एखादं हलकंसं बॅकग्राऊंड म्युभसक वाजलं, तर त्सयाकड ेआपलं लक्षही 
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जाणार नाही, पण ती प्रत्सयेक गोष्ट नाटकाला अचधकाचधक जजवंत करत असते. तो अनुिव अचधकाचधक 

खरा करत असत.े एखादा संवाद क्रकंवा नटाने िेकलेले वाक्य जेव्हा आपल्याला काळजाला हात घालत 

असतं, तेव्हा त्सयात लाईट्स चा आणण बॅकग्राऊंड म्युभसकचाही मोठा वाटा असतो. हे सगळं बघण्यात, 

भशकण्यात आणण करण्यात मला िार मजा येत.े.  

नाटकाने मला काय ददलं? माझं 'अमेररकेतलं कुटंुब' म्हणावं अशी माणस ं ददली, उत्सतमोत्सतम 

गोष्टी करत राहायचा ्यास ददला त्सयासाठी लागणारी ऊजाम ददली. मी नाटकात अखडं बुडालेली असते 
म्हणून माझा नवरा आणण माझी मुलगी मला सतत नाव ं ठेवत असतात, पण त्सयांना त्सयाच ंकौतुकही 
नततकंच वाटतं. त्सया दोघांनाही नाटकाची गोडी आहे ही माझ्यासाठी िाग्याची बाब आहे. अजून खपू 

भशकायचयं, नाटक करत राहायचयं. नाटकाचा हा प्रवास कधी थांबेल अस ंवाटत नाही आणण तो थांबू नये 

असंच सतत वाटतं. जग सोडून जाताना लोकांना जशी अपेक्षा असत ेकी "चांगली बॉस होती, चांगली बायको 
होती, चांगली आई होती" अस ंकुणीतरी म्हणावं..  तसं मला "एक खरीखरुी नाटकवेडी बाई होती" अस ंकुणी 
म्हटलं तर मज़ा आ जाएगा!! नाटक चालू होताना नतसरी घंटा होत,े कटमन रेजर ट्यूनसोबत स्टेजचा लाल 

पडदा उघडला जात असतो, ववगेंतून समोरच ेप्रेक्षक ददसायला लागतात आणण माझ्या अगंावर सरमकन 

काटा येतो! अगदी प्रत्सयेक वेळी.. न चकुता..! असा काटा अगंावर पुन्हा पुन्हा येत राहो, हीच ईश्वरचरणी 
प्राथमना..! 
 

- श्रतुी बोि 
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व्यािपीठ आणि िादरीकरि 

आपला मदु्दा ठामपणे मांडण्याचे अनेक प्रकार आपण पाहतो. लहानपणापासनूच ही शलैी जोपासण्याची हळू 

हळू सरुवात होत.े इवलीशी चचगंी    सदु्धा एखादी वस्त ूहवी असेल तर लाडीगोडीन ंआजोबांकडून ती कशी आत्समसात करायची 
हे न भशकवता भशकत.े त्सयामळेु “सादर करण्याच”े नमनेु हे कोणत्सया प्रकारची मागणी आहे ह्यावर अवलबंनू असतात. 

“एक होता ........” 

“काऊ” 

“आणण एक होती.....” 

“चचऊ” 

चचगंी गोष्ट सांगायला भशकत ेत्सयाची ही सरुवात. मग असत ेशबदांचीमाळ आणण वाक्यांची जुळवाजुळव.  

“आईं, आईं, आज न.ं.. आज न.ं.. काय झाल ंमादहत आहे.....” 

“अग चचगं,े चूप न ंग ंजरा, बघत नाहीस का मी कामात आहे त!े” “दहची सारखी टकळी चाल”ू. “जा झाडाला पाणी घालनू 

ये” 

आपणच कौतकु आणण मागमदशमन करण्याऐवजी ववचारांना मज्जाव घालतो. प्रगल्ितलेा खुंटीत करतो. अथवा म्हणतो, 
“थांब जरा, माझ ंऐक”, “उगाच लहान तोंडी मोठा घास घेऊ नको.” 

या न अशा अनेक प्रकारच ेसिंाषण आपण अनेकदा ऐकतो. 

मला इकड े कॅनडात भशक्षक्षकेची नोकरी भमळाली. अगदी प्राथभमक 

वगामपासनू त ेहायस्कूलच्या ववद्यार्थयांना भशकवण्याची मला सधंी 
भमळाली. बोलत असताना कुणालाही म्येच न तोडण्याचा ननयम 

पाळण ंमलाही खूप कठीण गेल.ं पण म्ये म्ये बोलनू लहान मलुांची 
ववचारगगंा तोडण्याचा, त्सयांचा आत्समववश्वास कमी करण्याचा आपण जण ूववडा उचलतो.  

मजल्लका पदहलीत असतानाचा क्रकस्सा. नतला गोष्ट सांगायची िार हौस. माझ्यापढेु भसहंगजमनेप्रमाणे नतच े िाषण 

असायच.े इतकी सुदंर उत्ससाहाने कथा कथन करणारी ही ववद्द्याथषी नी स्पधेत नक्की पदहला िमांक पटकवणार अश्या  

 

मोठ्या आशनेे मी नतच ेनाव नतच्या वयोगटात नोंदाववले. खूप तयारी. येणाऱ्या जाणाऱ्याला ती नतची कहाणी ऐकवत अस.े 

पण इतक्या मोठ्या जनसमदुायासमोर  उि ेरादहल्यावर .. तोंडात अगंठा घालनू झग्याचा गोळा गोळा करणारा नतचा 
दहरमसुलेला भमनी माउचा चेहरा मात्र मी कधीच ववसरणार नाही. सिाधीटपणा यायला आता जास्तच वेळ लागणार होता. 
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मजल्लकाच ंजस ंझाल,ं तसचं माझंही झाल.ं मजल्लका तरी लहान होती. मी साधारण सातवीत असेन. 

ससं्कृत भशकायला नवीनच सरुुवात झाली होती. वयानसुार बढाया मारायची जडललेी सवंय. ससं्कृत वक्ततृ्सव 

स्पधेत िाग घेण्याचा ननणमय. स्विाव अबोल. भलखाणात काहीच मदत लागलेली आठवत नाही. व्याकरणदह शदु्ध. 

भलदहणे आणण बोलणे यात िरक असतो. बोलणे आणण त ेसदु्धा िक्त  १००-१२५ लोकांसमोर. कठीण काहीच नव्हत.ं 

पण व्यासपीठावर गेल्यावर हातापायात जे काही कापरं िरल ं म्हणता! १०० -१२५ चा जमाव हा अथांग 

जनसागरासारखा जाणवला. एकही शबद तोंडातनू िुटेना. ससं्कृत रादहल ं बाजूला, अहो साधे मराठी शबददह 

आठवेनात. कसेबस ेिान सावरून परीक्षकांकडून वेळ मागनू घेऊन मी परत माझ्या जागवेर आल.े वाटल ंथोड्या 
वेळाने झेपेल. परत व्यासपीठावर गेले. पण छे. आतातर दातखीळच बसली. हसावे, रडाव ेकी भसतसेारख े“हे धरणी 
मला पोटात घे” अस म्हणाव?ं आता ना मी काही बोलत होत ेना जागची हलत होत.े माझ्या शरीराची हालचाल 

म्हणज ेकेवळ होत ंचळाचळा कापण.ं पढुच ंकाही ददसेना, हातातला कागदही गळून पडला. शवेटी पररक्षकांनी मला 
अलगद आधार देऊन सावकाश व्यासपीठावरून खाली आणून माझ्या आईच्या ताबयात ददल.ं हुश्श....आईंच्या 
मायेची ती उब खरोखरच सगळे “अपराध” पोटात घालणारी होती. त्सयानतंर बरेच वषम मी व्यासपीठावर िाषण 

करायला गेल्याच ेस्मरत नाही. 

रोदहणी िाटे उिम  बेबीताई यांच्याकड ेकथक नतृ्सय मी अगदी लहानपणापासनू भशकत होते. त्सयाची 
मला मनापासनू आवड होती. आमच्या ववद्याचथमनींचा समहूही खेळीमेळीचा एकमेकीला प्रोत्ससाहन देणारा होता. 
समहू नतृ्सय आणण जुगलबदंीही मी बरेचदा स्वीकारली. नाचातल ेतोड,े चगरक्या, हाविाव, िुटवकम  काही कशात कमी 
नसायची. व्यासपीठावर ना कधी छातीत धडधड झाली की कापरं िरल.ं उलट उत्सस्िूतमपणे, बेधुंद होऊन नाचण्याची 
मजाच काही ननराळी वाटली.  समहूाने िाग घेणे आणण एकट्याने कायमिम करणे ह्यात िरक आहे. अथामत या 
गोष्टीला काही अपवाद असतात.  

माझ्या चुलत िावाच्या साखरपडु्यात आईने माझा 
नाचाचा कायमिम ठरवला. एकटीच होत े मी रंगमचंावर. भितीबबती 
नव्हती. पण त्सयावेळी ्वनीमदु्रण आणण प्रक्षेपण यावर कलाकार क्रकती 
अवलबंनू असतो याचा प्रत्सयक्ष अनिुव आला. टेपवर लागलेले तबल्याच े

बोल मला रंगमचंावर अजजबात ऐकू आल ेनाहीत. नशीब इतकंच होत ं

क्रक टेप सरुु झाल्याची खणू आणण माझ्या नाचाची सरुुवात ह्यांचा 
ततंोततं मेळ जमला होता. टेप काय गात होती आणण मी काय नाचत 

होत ेह्याचा ताळमेळ असण्याची गरजच योगाने नव्हती. माझा नाच 

आणण सगंीत यांचे synchronization  झाल े होत.े कायमिम साचेबदं 

आणण पवूमतयारीपरुता मयामददत असल्याने तो यशस्वीररत्सया पार पडला. 
नभशबाने हा प्रकार कुणाच्या लक्षात आला नाही. पण मी मात्र धडा भशकल.े तो म्हणज ेरंगीत तालीम असायलाच 

हवी.  

्वननमदु्रणाची चाचणी व्हायला हवी. थोडक्यात आणखी एक “लज्जास्पद”, embarassing पररजस्थतीतनू मी सही 
सलामत सटुले होत.े पधंरा- सोळा वषांची असताना आणखी एक सधंी चालनू आली. ती म्हणज ेआंतरराज्जीय 

नाट्यस्पधेत िाग घेण्याची. नाटकाच ंनाव होत ं“एखाद्याच ंनशीब”. एका सपु्रभसद्ध मराठी नटीच्या ददग्दशमनाखाली 
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काम करण्याच ंिाग्य मला भमळाल.ं म्यतंरापयतं टाळयांच्या प्रनतसादाच्या अदंाजानसुार अस ंवाटल ंकी हे नाटक 

नक्की शयमतीत पढेु सरकणार.  

नाटकातील सवंाद हे पाठ असण ं जजतकं महत्सवाचं नततकंच, नाटकात पात्रांमधली एकमेकाला 
ओळखून असण्याची गरज महत्सवाची. एकमेकांना वाक्याशवेटच्या शबदाचा clue धरून राहण्याची अत्सयतं 

आवश्यक असत.े Prompter सु् दा कायमदक्ष असावा लागतो. सवंादांमधली गती नततकीच महत्सवाची. िांडणाच,े 

वादवववादाच ेसवंाद झटापटीन ेउडाव ेलागतात. गिंीर सवंादातील आणण मनातल्या िावनांची चलबबचल ही प्रस्ततु 

करण्याची खुबी वेगवेगळी. आमच्या नाटकाम्ये एक िाग असा होता की, िाऊ आणण वदहनीच्या वादवववादानतंर, 

चेहऱ्यावरच्या कुरुपाने अवववादहत रादहलेली अत्सयतं प्रेमळ बदहण, वदहनीची बाज ूघेते; - वदहनीने नतच्यावर नसत े

आरोप लादल ेअसताना सदु्धा. तडिदार आणण मऊ शबदामधली ही जुगलबदंी  क्रकती महत्सवाची असणार!  इथे 
शबदांची गती महत्सवाची आणण  सवंादाची नको तवे्हा पनुरुक्ती घातकेची. नेमकी नतथेच माशी भशकंली. प्रसगंावधान 

ठेऊन जरी नाटक व्यवजस्थत पढेु सरकल ंतरी दोन सेकंदाच्या एका वाक्याच्या पनुरुक्तीने आणण त्सयामळेु गतीत 

पडलेल्या िरकामळेु आमचे नाटक शयमतीत उतरण्याऐवजी “उत्सतजेनाथम” गटाव्यनतररक्त कोणत्सयाही 
पाररतोवषकाच्या  लायकीला उतरले नाही. नाटकाचा tempo तवे्हढाच महत्सवाचा. ही सधंी कुणी सांगाव ंमला दसुयाम 
ददशनेेही नेऊ शकली असती! 

शाळा, कॉलेज, ऑक्रिस, बबझनेस, आणण सवम कलांचे 
यथानरुूप प्रदशमन ह्या सवांना  “सादरीकरण” शलैीची 
जोड असण ं महत्सवाच ं वाटणारच. उत्सतर अमेररकेत 

“सादरीकरण” हे घरोघरी ददसनू येत.े अगदी तयार 

िाजीवरही कोथींबीर ववखुरली की  नतचे रूप बदलत.े 

ननरननराळ्या मा्यमातनू आणण अगणणत 

रंगसगंतीतनू अितूपवूम आकृती आणण वस्तचुचत्र 

ननमामण होतात. काही वेळा ववसगंतीतनू साधलेली 
सगंती िार आकषमक होऊ शकत.े 

मी उत्सतर अमेररकेत इतक्यासाठीच म्हणत ेकी सादरीकरणाची कला आहे  इथे मळुातच खपू पाया धरून जोपासली 
गेली आहे. पररपणूम झग्यात, सडुौल बां्याची (करकचून बांधलेली कंबर), बेताच्याच स्वरुपाची मदहला अत्सयतं 

आकषमक आणण िलू घालणारी ठरत.े आता काही चोखदंळ वाचक माझ्या मताशी कदाचचत सहमत नाही होणार पण 

सवम सामान्य रूपरेखा असलेली स्त्री मेकप आणण रंगरंगोटीनी नाही का सरेुख ददसत? सतत डौलात चालणारी आणण 

टापटीपीत राहणारी मादाम आणण कंबरेला पदर धरून तरातरा चालणारी मदहला ह्यात जमीन अस्मानाचा िरक 

असतो. जरा तलुना करा आणण तमुचा दृष्टीकोन बदला. सादरीकरण हे नक्की महत्सवाच ेठरेल. 

कलेतील सादरीकरण हे नतथ े ननमामण केलेल्या वातावरणामळेु अचधक खुलनू ददसत.ं प्रगत देशाम्ये असलेले 

बागकाम, ननसगमरम्य दठकाण,ं बांधकाम, वस्तभुशल्प   पाश्वमिमूीमळेु अचधकच उठावदार ददसतात. नसुता खचम 
करून उपयोग नसतो, त्सयामागचा अभ्यास आणण सौंदयमदृष्टी नतच ेप्रदशमन  करण्यात महत्सवाचे असत.े  
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माझ्यामत ेह्या सवांच ेजण ूबाळकडूच येथील 

भशक्षण पद्धतीत रुज ूलागत.े थोड ंमागे वळून 

पादहलतं तर लहान मलुांच्या Kindergarten 

concerts कड े पहा. आठवत असल्या तर 

त्सयामागे मलुांनीच रंगवलेले, तयार केलेले 

पाठीमागच े रंगमचंावरच े props, वेशिषूा 
आणण तालसरुांची केललेी व्यवस्था 
कौतकुास्पद असत.े भशक्षक्षका आणण ववद्याथषी  
स्वतः त्सयात िाग घेतात आणण अभ्यासाबरोबर कला आणण शास्त्र भशकत भशकत कलाप्रदषमनही करतात.  

अगदी बालवगामपासनू मलु ंत्सयांनी केलेल्या सशंोधनाच ेप्रदशमन करतात. bulletin बोड्मस, सादहत्सय चौयम, copyrights, 

ह्या सवांची त्सयांना आद्य जाणीव ददलेली असत.े Entrepreneurship, नाववन्य, originality आणण creativity 

ह्यावर िरपरू जोर ददला जोतो. गगूलवर मादहती भमळाली तरी त्सयाचा वापर कसा करायचा हे भशकवल ंजात.ं 

थोडक्यात मलुांना त्सयांच्या प्रगल्ितलेा िरपरू वाव ददला जातो. चुका दाखवनू देण्याची िाषाही समजुतदारीची, non 

threatening आणण ववद्यार्थयामला प्रोत्ससादहत करण्याची असत.े आत्समववश्वास वाढवण्याची असत.े  

तांबत्रक प्रगतीने तर प्रदशमन आणण सादरीकरण ह्याम्ये चांगलीच प्रगती झाली आहे. Power point presentations 

चा आता शाळकरी मलु ंसदु्धा सहजपणे उपयोग करू शकतात. प्रेक्षकाला कळेल, उमजेल आणण आकलन होईल 

अशाप्रकारच ेहे   audio-visual medium खूपच प्रिावी ठरत.े 

सरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे सादरीकरणाच ेननरननराळे प्रकार हे श्रोत्सयाच्या आणण वक्त्सयाच्या मागणीवर अवलबंनू 

असतात. नाट्य, नतृ्सय या performing arts च्या मा्यमातनू देशिांती, सामाजजक पररवतमन, ददलासा, आणण 

ननव्वळ आनदं देण्याची, भमळवण्याची आणण घडवनू आणण्याची ताकद असत.े  

आज चचगंी लाडीगोडीने आजोबांना िरुळ पाडत.े साधूवगम सरेुल, हलकी आणण अनिुवाने पररपक्व अशी वाणी 
वापरून िाववकांना मतं्रमगु्ध करतात. Powerpoint च्या मा्यमाने ववषयाच ेआकलन सलुि केले जात.े कला 
प्रदशमनात पाश्वमिमूी, रंगमचं व्यवस्था, sound effects इत्सयादींमळेु कोणत्सयाही प्रकारचा रस ननमामण करता येतो. 
बागबगीच,े भशल्पकृती, ननसगम दशमन या सवांचा मनसोक्त आस्वाद लटुता येतो. जादगूाराच्या जादचू्या प्रयोगात 

जादगुाराची चपळता आणण क्लपु्ती पणाला लावली जात.े त्सयामळेु हे मात्र म्हटल्याभशवाय राहवत नाही  “ददसत ं

तस ंनसत,ं म्हणून जग िसत.ं”  

 

- सौ. देवयानी ढेकणे  
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एकच खेळ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ददग्दशमकाने मला रंगमचंावर धाडले,जस्िप्ट नाही कुठली  रोल 

नाही ददला ,  

जे हव ंत ेकर, जस्िप्ट नाहीये, त ू“इम्प्रोव्ह” कर म्हणाला  
प्रवेश केला हळूच मी, थांबल ेथोडी थबकून  

मायेच्या कुठल्या हातांनी मचंावर म्ये नेल ेहात धरून  

 

पणूम गोंधळात होत ेमी, काहीच कळत नव्हत े 

नाटक कुठले सरुु होत,े हेच माहीत नव्हत!े  

पदहल ेइकड ेनतकड,े मचं खूप मोठा होता,  
प्रत्सयेक जण इथे आपले पात्र भसद्ध करीत होता  
 

नट कोण, प्रेक्षक कोण, त्सयांच्यात एक अद्वय अस ेहोते,  
कधी प्रेक्षक कलाकार तर, कधी कलाकार प्रेक्षक होत!े 

लहान मोठे थोर वयाच,े कलाकार सारे होत े 

सदुृढ कोणी, कोणी दबुळे, सारे ववववध तऱ्हेचे होत!े 

 

िव्य अशा या मचंावर कलाकार हजारो होत े

ववभशष्ठ आपल्या कल ेप्रमाणे पात्र रंगवत होत!े 

कोणी नतमक, गायक कोणी, कोणी होत ेवक्त,े  

शास्त्रज्ञ कोणी, भशक्षक कोणी, नेत ेकोणी होत!े 

 

साध ूहोत,े सतं होत,े िकीर सनं्यासी होत े 

साध ूसतंांच्या वेषाम्ये लिंग ेक्रिरत होत!े 

चोर  होत,े डाकू होत,े भिकारी कोणी होत े 

कोणास ठाऊक हे लोक सगळे कुठली जस्िप्ट घेऊन आल ेहोत?े 

 

आई बाबा, ताई िाऊ,मामा- मावशी, आत्सया- काका,  
एकच पात्र ननिावत होत,े कधी अनेक  िाऱ्या िभूमका! 
रस िरलेल्या या नाटकात तर, िाव रंगत होत ेक्रकती  
सखु- दःुख, राग, लोि, प्रेम, मत्ससर, िीती! 
 

ज्याच्या त्सयाच्या िभूमकेस अवसरून, िाव ओसडंत होत े 

पण काहींचे चेहेरे मात्र, मखुवट्यात लपले होत!े 

खरा कुठला खोटा कुठला, सांगण ंकठीण होत ं 

आनदंाच्या मखुवट्या आड, दःुख कुणाच ंदडल ंहोत!ं 

 

कधी गोंधळ कधी आिोश, मचं सारखा बदलत आहे  

पडद्या मागनू येतयं नवीन कोणी, कोणी पडद्या आड जात आहे 

माझ ंपात्र रंगवताना एकदा थांबल ेथोडी या गोंधळात  

मचंाच्या या भ्ांतीम्ये, पढुच्या ओळी काही सचुेनात! 

कधी गोंधळ कधी आिोश, मचं सारखा बदलत आहे  

पडद्या मागनू येतयं नवीन कोणी, कोणी पडद्या आड जात 

आहे, 
माझ ंपात्र रंगवताना एकदा थांबल ेथोडी या गोंधळात  

मचंाच्या या भ्ांतीम्ये, पढुच्या ओळी काही सचुेनात! 

 

भमटून डोळे, ववचार केला, आठवले ददग्दशमकाला,  
कुठे आहेस, काय करू  सांगशील का मला? 

इथेच आहे कायम जवळ तझु्या, हळूच आवाज आला, 
पात्र तझुं छान रंगेल, िक्त आठवत जा मला! 
 

उमजल ेमला मचंावर, खेळ एकच आहे,  
पडद्या आडून येऊन पनु्हा, पडद्या आड जायच ंआहे! 
माझ्या माझ्या परीने माझ ेपात्र आहे मी रंगवत,  
प्रकाश झोताचा लोि नाही, मखुवटे नाही मी चढवत! 

 

परंत ुइच्छा मात्र आहे एक, पात्र सुदंर असे रंगदेू  

पडद्याआड जाता जाता, टाळी एखादी पडुदे  

पात्र माझ ेरंगवताना िाव अस ेरंगदेूत  

अतंःकरण स्पशूमन कुणाच,े अश्रू एक दोन ढळूदेत! 

 

ननरंतर या नाटकाच्या ददग्दशमकाला, एक अस ेसांगत े 

तझु्या नाटकाच ेहे छोटे पात्र मी, असीम आनदंान ेरंगवत े 

परंत ुअजम माझा ऐक जरा, एवढी कृपा माझ्यावर कर  

पडद्याआडच  राहूदे मला, खळे माझा सपंल्यावर! 

 

पनु्हा कुठला रोल नको, इम्प्रोव्ह नको रे पनु्हा मला  
मोदहत करणाऱ्याया मचंावर परत, धाडू नको रे कधी मला  
मोदहत करणाऱ्या या मचंावर परत, धाडू नको रे कधी मला! 
 

                    -- स्वाती िंजय कवे  
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नाटकाचा ताल घंुगरांचा नाद 
 

        संस्कृत वाङ्मयात नाटकाला 'काव्येषु रम्य' म्हंटलं जातं. नाटकात काव्य आणण संगीत असतं, नतृ्सय 

असल ंनसलं तरी. मात्र नाचात 'नाट्य' असतंच.  आनंद क्रकंवा सकारात्समक िावना हलक्याश्या जस्मताने 
देखील व्यक्त करता येतात पण दःुखाच्या वेगळ्या छटा दाखवणं कठीण. नाट्य ववशषेांकाची बांधणी 
करताना मनात आलं; इथ ेअनेक गुणी नतृ्सयांगना आहेत आणण त्सयातल्या काहींनी मराठी नाटकात कामंही 
केली आहेत; त्सयांनाच ववचारून बघूया. त्सयाननभमत्सताने अनघा हुपरीकर, मनीषा डोंगरे व वैदेही डोंगरे 

यांच्याशी ऐसपैस गप्पा मारल्या. "रंगमंचावर नाचताना जागेच िान असतंच तेंव्हा नाटकात काम करणं 

सोप ंजातं" हे उत्सतर मला अपेक्षक्षत होत ंक्रकंवा "िावना दोन्ही दठकाणी व्यक्त कराव्या लागतात, ववशषे 

िरक नाही" हे साचबेंद मत भलहून घ्यायला माझी तयारी होती. प्रत्सयक्षात नतघींच ेअनुिव एवढे वेगळे होत े

की नाटकांकडे बघायची माझी दृष्टीच बदलली.  
  

        कथक गुरू मनीषा डोंगरे दहला काही डटे्रॉईटकरांनी अजून एका िूभमकेत पादहले असेल. पु.लं च्या 
'ती िुलराणी' या प्रभसद्ध नाटकातील 'तुला भशकवीन चांगलाच धडा' हा एकपात्री प्रवेश नतने अनतशय 

ताकदीने सादर केला होता. तो ३०एक वषांपूवषी  प्रथम नतन ेमुंबईत नाट्यस्पधेसाठी केला. स्तुती करताना 
नंतर परीक्षकांनी ववचारले 'तू नाच भशकतेस का?' नतच्या बोलण्यातला ठसका, रंगमंचावर हलण्यातला 
रुबाब व सहजता पाहून त्सयांना नतृ्सयाचा ठसा संस्कार जाणवले. रंगमंचावर क्रकती हलायच ंआणण नाचताना 
क्रकती डुलायच ंया दोन्हीचं िान नाचताना सांिाळावं लागतं. मनीषावर त ेसंस्कार आपसूकच झालेले 

होत.े   

 

       मनावर ठसलेला आणण अववस्मरणीय अनुिव नतला भमळाला तो एका आगळ्या वेगळ्या नाटकातून. 

आता झी मराठी व इतर कायमिमाद्वारे प्रभसद्द झालेले उदय ननरगुडकर मनीषा कॉलेजात असताना 
'उदयोन्मुख' होत.े त्सयांनी एक नादटका भलदहली होती.  'कै. राम गणेश गडकरी यांची प्रनतिा त्सयांच्या 
व्यसनाला कंटाळून दःुखी होऊन त्सयांना 
सोडून जाते, कलागुणांच्या शोधात ती 
क्रिरत राहते. क्रिरत असताना नतला मुलं 
खेळताना ददसतात.  नतचा स्पशम होताच ती 
मुल ं गडकऱ्यांच्या व्यजक्तरेखा धारण 

करतात' हे त्सया नादटकेचं कथानक होतं.  या 
कल्पनेला 'अिलातून' यासारखा दसुरा 
समपमक शबद नाही!  अश्या 
चाकोरीबाहेरच्या अनुिवांसह रंगमंचाकड े

बघण्याचा दृजष्टकोनच घडत गेला.  
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    अनघा हुपरीकरदेखील कर्थथकननपुण आहे. नाटकाचे िान ठेवायच े म्हणज े वेदनेचा ताल (आणण 

तोलही!) सांिाळणे महत्सवाच.े नतच्या गुरंूनी अनेक वषांपूवषी  ररचडम बाख भलणखत 'जोनाथन भलजव्हन्गस्टन 

सीगल' या कादंबरीवर एक नतृ्सय-नाट्य बसवले होत.े  जीवनाचा संघषम व्यक्त करणारी ती एक रूपकात्समक 

कादंबरी आहे. नाट्यरूपात अनघाला एका सीगलची होणारी तडिड व्यक्त करायची होती. आधनुनक 

तंत्रज्ञान न वापरता ननव्वळ पाश्वमसंगीत आणण शरीराची हालचाल याच्या जोरावर अनघाने हा शवेटचा 
लढा व्यक्त केला. तालवाद्य नसले तरी संगीताचाच काय तर कथेचाही ताल नतला जाणवतो. हाच 'अतंगमत' 

ताल नतला अनेक वषांनी डटे्रॉईट म्ये नाट्यगंधारच्या 'रणांगण' नाटकात मदतीला आला. अनघान े

दत्सताजी भशदंेंची पत्सनी 'िागीरथी'  साकार केली होती. िूभमका छोटीशीच होती पण एक आव्हान होतं; 
पाननपतच्या युद्धात दत्सताजी धारातीथषी  पडले ही बातमी नतच्यापयतं पोचते तेंव्हा गिमवती िागीरथी 
दःुखाने न कोलमडता सूडाने पेटत,े "पतीवधाचा बदल घेईन आणण पोटातील गिम त्सयाचसाठी वाढवीन" 

अशी प्रनतज्ञा करते. नतचा शोक व प्रक्षोि मदहषासुरमददमनी स्तोत्राच्या वाद्यसंगीताच्या पाश्वमिूमीवर 
व्यक्त होतो. त्सया प्रनतज्ञेच्या crescendo वर तो अकं संपतो. कुठेही िडकपणा न जाणवता तो थरकाप 

आपल्यापयतं पोचतो!   
 

       नाटकात काम करण्याचा अनुिव कोणाला काय देऊन जातो हे जस ंिाक्रकत करता येत ंनाही तसं तो 
कलाकारातून काय घेऊन जातो हेही नाही. "मावशी, मी अस ंप्रत्सयेक प्रयोगात दःुख व्यक्त करून normal 

राहूच शकत नाही. It is not healthy for me." हे वैदेहीने इतक्या पोटनतडकीने म्हंटले की मी अवाक 

झाले.  वैदेही डोंगरेन ेनुकतेच सुशांत खोपकर भलणखत 'प्रयाणोत्ससव' नाटकात एका १८-१९ वषामच्या लाडात 

वाढलेल्या मुलीच े(म्हणजे स्वतःचे!) काम केले आहे. पदहल्या अकंात अल्लड असलेली ही मुलगी दसुऱ्या 
अकंात एका कठोर सत्सयाला सामोरी जाते. नतच्या आईवर ककम रोगाचा घाला पडतो आणण नतचा मतृ्सयू दारात 

येऊन ठेपतो. नतच्याकड ेया नाटकाचा ववषय काढायच्या आधी मला वाटल,ं इथ ेवाढलेली ही मुलगी; 
'अस्खभलत मराठी बोलायला त्रास झाला' अस ंम्हणेल क्रकंवा नाचण्यामुळे रंगमंचावर वावरायची सवय 

होती, घरी वागते तसंच इथ ेवागायच,ं त्सयात काय? असं दहला वाटेल.  झालं उलटंच! िाषेच्या खाचाखोचा 
नतने पटकन आत्समसात केल्या, सवामत कठीण गेलं त ेम्हणजे नाटकातलं कुटंुब व खरं कुटंुब यांत िरक 

करण.ं पदहल्या अकंात नतच्या अवखळ स्विावामुळे हे कुटंुब प्रेक्षकांना आपलंसं करून घेत.ं दोन अकंातील 

ववरोधािास दाखवायला नतला पदहल्या अकंात लाड, बाबांच्या अगंाशी जाणं, आईशी लटकी हुज्जत 

घालण,ं िावाला चचडवणं या वरवर सोप्या वाटणाऱ्या गोष्टी अनत लडडवाळ न वाटता व्यक्त करायच्या 
होत्सया. गदहरी नाती प्रस्थावपत करून प्रेक्षकांवर मोदहनी घालायची होती. "I know this family" अस ं

प्रेक्षकांना वाटल्याभशवाय पुढचा आघात जाणवला नसता. काही सा्या प्रसंगाच े(आई क्रकंवा बाबांनी जवळ 

घेण)ं ३० retakes व्हायचे .... कृबत्रमपणा वाटू नये म्हणून. छोटे छोटे बारकाव ेसमजायला नतला चतैन्य 

पुराणणक आणण अभिजजत पराडकर यांची खपू मदत झाली. नाचताना इतर चकुले तरी  िरक पडत नाही, 
पण नाटकात क्रकतीही ताकदीचा कलाकार असला तरी समोरच्यान ेसाथ ददली नाही तर तो प्रसंग रंगत 

नाही हे नतला खपू प्रकषामने जाणवलं.          
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      या सवांच्या अनुिवांनी गप्पांमधनू 'नतळा उघड' म्हंटल्यासारखी नाटकामागची खबुी कळत गेली. 
कलाकार मुळात संवेदनशील असेल एक िाषा भशकल्यावर दसुरी िाषा भशकण ंसोप ंजातं; तसंच एक कला 
आत्समसात केल्यावर दसुरीही सहज सा्य होते का?  या ताजत्सवक प्रश्नाला ठोस उत्सतर भमळालं नाही पण 

न ववचारलेल्या इतक्या प्रश्नांची उत्सतरं भमळाली की रसग्रहणाचा आनंद लािला!  आम्ही प्रेक्षक सवम 
'नाटक्या' मंडळींच ेआणण त्सयांच्या कलेचे शतशः ऋणी आहोत हेच खरे! 

(शबदांकन: ज्योत्सस्ना माईिकर ददवाडकर) 
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     बॅकस्टेजची गंमत 
 

रुपेरी पडद्यापढुची गमंत सारेच आवडीन ंपाहतात, 
पण मागे काय कसरत असत,े त ेक्रकती जाणतात? 

 
नटीचे अश्रू, नटाचे पे्रम, गुिंली जात असत ेगोष्ट  
पण लेखकाचे मात्र ददसत नाहीत कुणाला कष्ट.  

 
अधंारातनू प्रकाशझोत येतात, तवे्हा ददसत ेसवम स्पष्ट 

Lightman ची धडपड नसले तर ददसेल का नाटक इष्ट?  
 

Scene पाहून कधी रडू, तर कधी हस ूचेहेऱ्यावर येई    
Background Music नसले तर ह्यातले काहीच शक्य नाही.  

 
नायक धावतो खलनायकामागे आणण घेतो त्सयाला ताबयात, 
त ेजमल ंकारण सेटवाल्यांनी बनवली असत ेपळायची वाट.  

 
नाटक सपेंपयतं पे्रक्षकांची स्टेजवर, नजर णखळून राहत े 

Director च्या direction मळेुच तर गोष्टीची पकड राहत.े  
 

अनेक रूप आणण अनेक ढंग... कलाकार तमु्हाला त्सया त्सया आयषु्यात रमवतो,   
पण त्सया तयारीसाठी त्सयाच्या स्वतःच्या घरात तो क्रकती क्षण गमावतो..!  

 
टीका करणे सोपे आहे आणण सपुर दहट क्रकंवा फ्लॉप म्हणणे सहज जमत,े  

कष्ट क्रकती त्सयात घ्यावे लागले हे मात्र िक्त त्सया नाटकाच्या टीमलाच समजत.े  
 

पढुच्या वेळी प्रयोग पाहाल तर माझी ववनतंी, की पहा सवम पलै ूजाणून, 
पणूम नाटक आवडले तमु्हाला, सांगत.े.. बॅकस्टेजची गमंत मला कळते म्हणून ! 

 
- 

- मानिी डहािकूर 
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ग्यानबाची मेख 
 

“लाडके गाडी चुकलो आणण मी आलो!” नाटकाच ेसवंाद म्हणत घराचा दरवाजा उघडून, थेट एन्ट्री करण ंही राहुलची 
सवयचं झाली होती. काय आहे, सरेुशकाका गाडगीळ वेळेचे अनतशय चोख. भशस्त म्हणजे भशस्त. एक भमननटाचा 
उशीर सदु्धा त्सयांना चालत नाही. ७:३० ची तालीम म्हणज ेबरोबबर त्सया वेळेला तालीम सरुु व्हायलाच पाहीजे. 
राहुलची एन्ट्री मात्र प्रवेशाच्या शवेटी होती हे त्सयाला मादहत होत.ं त्सयामळेु ऑक्रिसमधुन काम आटपनू धावत पळत 

राहुल तालमीला पोहोचायचा खरा, पण प्रवेश सरुु होताना नव्हे. त्सयाच्या ह्या एन्ट्रीची आम्हा सगळ्यांनाच इतकी 
सवय झाली होती की एखाद्या ददवशी तो लवकर आलाच, तर आम्हालाच चुकल्या-चुकल्या सारख ंवाटायच.ं तसाच 

दसुरा सतीश. वेळेवर पोहोचेल का हे काही नक्की सांगता यायचं नाही. पण न चुकता ७:३० ला “मी १५ मलै आणण 

मेपलला आहे, आलोच” असा िोन मात्र १०० टक्के. अस ेक्रकती क्रकस्स ेसांग?ु अहो, एकदा तर प्रॉप म्हणुन ठेवलेल्या 
जजलबया िकु लागली म्हणुन कुणीतरी खाल्ल्या. नाटकाचा प्रयोग जरी २ तास असला तरी, नाटकाच ेक्रकस्स.े.. 

अगणणत तास!! आणण ह्या क्रकश्यांतच तर खरी ग्यानबाची मेख असत.े ह्या नाटकाच्या नाटकात अस ेअसखं्य 

अनिुव असतात जे प्रयोगापेक्षाही जास्त मोलाच ेअसतात.  

 

खरं सांगायच ंतर आपण सगळेच 

आपल्या रोजच्या जगण्यात 

अभिनय करत असतो. नाही पटत? 

एखादं काम चुकवायच ं असल ं की 
“आई, मला आज खूप अभ्यास 

आहे, नाहीतर नक्की केल ंअसत.ं” 

अस ं म्हटल्याच ं आठवतयं? काय 

सरेुख अभिनय केला होतात न? 

सवंाद आपोआप सचुले होत.े 

ततंोततं िाव आपसकू चेहऱ्यावर 

उमटल े होते. बरोबर ना? अहो, 
मोठ्यांच ंसोडा. अगदी ६-मदहन्यांच ंबाळ सदु्धा उगीचंच रडण्याचा अभिनय करत ंकी नाही, त्सयाला उचलनू घ्यायला 
हव ंअसल ंकी? तर सारांश काय, अभिनय जन्मजात आहे. स्टेज वर मात्र थोडस ंवेगळं असत.ं सतू्र आपल्या हातात 

नसतात. एकतर सवंाद दसुऱ्या कोणी तरी भलदहलेल ेअसतात. त ेकुठल्या िावनांनी म्हणायच े हे सदु्धा नतसरंच 

कोणीतरी ठरवत.ं पण चांगला अभिनय कसा करायचा हे सोप्या िाषते सांगायच ंझाल ंतर... “Don’t act… react” 

अशी भशकवण मला माझ्या गरंुूकडून भमळाली आहे.  समोरच्याचा सवंाद ऐका आणण त्सयाला साजेसा प्रनतसाद 

द्या. तमु्ही म्हणून नाही, तर त ेपात्र जसा देईल तसा. त ेपात्र कस ंबसेल, कस ंबोलेल, कस ंबघेल, जे करेल त ेका 
करेल...तसा. शोधाव ंलागत ंहं त ेपात्र. नाटकाच्या गहृपाठाचा तो अवविाज्य घटक असतो. मग पात्राची मनजस्थती 
जाणून घेण्यासाठी कुठेतरी अनिुवांना हात घालावा लागतो. आता तमु्ही म्हणाल हे जजवतं चचत्र तयार कसं 
करायच?ं अहो, ही पात्र ंआपल्या आजूबाजूलाच असतात. कुठल्या तरी अनिुवात लपलेली. त्सयांना हुडकाव ंलागत ं
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इतकंच. आणण बऱ्याच वेळा ती पात्र ंह्या नाटक नावाच्या प्रवासातचं िेटत जातात. कधी सहप्रवासी म्हणून, तर 
कधी पात्र म्हणून. 

 

प्रत्सयेक नाटकाचा प्रवास वेगळा. शवेटचा मकु्काम नवीन आणण ददशा ननराळी असली तरी मजा तीच. आणण ह्या 
प्रवासातल ेखड्ड.े..त्सयांच्या बद्दल तर सागंायलाच नको. आता हेच बघा ना. माझ्या आठवणीत अस ंकदाचचत 

एखादंच नाटक असेल जेव्हा प्रयोग चाल ूअसताना कुणीही, काहीही गडंवल ंनसेल. कधी कधी प्रेक्षकांनाही कळत.ं 

पण बऱ्याच वेळा हे िक्त आतल्या लोकांनाच कळत.ं उदाहरण म्हणून सांगत.े एका प्रयोगाला राय बहाद्दुर (नावाच ं

पात्र) सारखे सारख ेत्सयांच्या भमशीला ताव देत होत.े प्रयोगानतंर ह्या गोष्टीच ंएका प्रेक्षक महाशयांनी माझ्याकड े

तोंड िरून कौतकु केल.ं “काय character सुदंर वठवल,ं भमशी वगरेै मस्त वपळत! इंग्रजांच्या काळातल ेराय बहाद्दुर 
आठवल”े. अहो, त्सया प्रेक्षक महाशयांना हे कुठे ठाऊक होत ंकी भमशीचा गोंद कमी पडला होता आणण ती सटूु नये 

म्हणुन खरं तर राय बहाद्दुर तस ंकरत होत!े पण सारांश काय, तर अस ेगडंलेले मजेदार प्रसगं सत्सवपरीक्षा असल े

तरी सुदंर आठवणीही असतात. जाणता-अजाणता “It builds character” अस ंम्हटल ंतरी चालेल. (शबदाची कोटी 
हेतपुरुस्सर !!!) 
 

आपण सहसा प्रवासाला ननघालो की कधी एकदा मकु्कामाला पोहोचतोय अस ंआपल्याला झालेल ंअसत.ं हो ना? 

पण इथे सगळंच और. इथे द्ववधा मनजस्थती. प्रयोगाचा मकु्काम गाठायचा तर असतो पण प्रवास कधीच सपं ूनये 

असहंी वाटत.ं नाटकासाठी पात्र हवी, त्सयासाठी अनिुव आणण अनिुवांसाठी... नाटक! बरं, अनिुवांच ंहोल्डअॅल 

वाढल ंतरी त ेजड कधीच होत नाही. उलत त्सयात अजून काही कोंबता येईल का असा ववचार आल्या वाचून रहात 

नाही. अनेक अनोळखी वळण ंघेत होतो हा नाटकाच्या नाटकाचा प्रवास. कधी अडखळत, कधी धडपडत. पण तरीही 
त्सयात एक णझगं आहे जी शबदात सांगणं अवघड आहे. एकदा का ती चढली की सहसा उतरत नाही. म्हणून तर 
कधी कधी प्रश्न पडतो की खऱ्या अथामनी कधी सपंतो का हा प्रवास? का शके्स्पअेर म्हणतो तस.ं.. नाटक ननरंतर 
आहे... त ेआम्ही कधी करतचं नाही. त ेआपोआप होतचं रहात,ं आम्ही िक्त त्सयात अधून मधून डोकावतो.  

 पनूम तोरगल 
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नाटक- एका अव्यवहारी ननमााता आणि िुमार कलाकाराच्या नजरेतून… 

 

नतसरी घटंा होत,े “रंगदेवता आणण नाट्यरभसकांना ववनम्र अभिवादन करून नाट्यगधंार िहषा आणि िववनय सादर 
करीत आहे” अशी पररचचत घोषणा होते. नांदीच ेमतं्रमगु्ध करणारे सरू पे्रक्षागहृात िरून जातात. अशा वेळेला अगतंकुपणे 

पोटात येणारी ती िुलपाखरे, तीसदु्धा नाट्यप्रयोगाला हटकून हजेरी लावतात. एव्हाना नाटकातल ंपात्र वेताळासारख ं

पाठीवर चढून बसलेल ंअसत.ं पडदा उघडतो, मी रंगमचंावर एन्ट्री घेतो. प्रखर ददव्याचा झोत अगंावर येतो. क्षणात 

सगळा कोलाहल शांत होतो. एका शबद्ब्रह्माची, एका नादब्रह्माची  आराधना सरुु होते. त्सया रंगमचंावर वावरलेल ेआणण 

काळाच्या ओघात गडूुप झालेले सारे पवुमसरुी नटसम्राट जण ूरंगदेवतलेा वदंन करण्यासाठी रंगमचंावर अवतीणम होतात. 

त्सयांना वदंन करून मी सारी एकाग्रता एकवटून माझा नाट्यप्रयोग करण्यासाठी सरसावतो. गळ्याच्या भशरा तडतडू 

लागतात. एखाद्या ससं्कृतप्रचुर पल्लेदार सवंादाची जण ूही नांदी असत.े गवयै्याने एखादा अनवट राग आळवण्याआधी 
सवंाददनी वाजवणाऱ्याकड ेसहेतकु पाहाव ेतसा मी सहकलाकाराकड ेपाहू लागतो. पण हे काय? मी स्टेजवर एकटाच? 

माझा रागाचा पारा चढतो. कामचुकारपणाची मला पदहल्यापासनू चीड आहे. आणण स्टेजवर वेळेवर एन्ट्री न घेणं म्हणजे 
तर अक्षम्य अपराध. पण शो मस्ट गो ऑन.. मी माझ ेसवंाद म्हणू लागतो..आज काही शबद का िुटत नाही आहेत 

तोंडातनू? बरं हे नाटक आहे तरी कोणत?ं आणण मी.. मी कोणत ंपात्र वठवतोय? दरदरून घाम िुटायला लागतो.. माझे 
नाटकातल ेसहकलाकार कुठे आहेत? मी एकटाच स्टेजवर कसा? खच्चून िरलेल्या पे्रक्षागहृातनू अस्िुटसे हसण्याच े

आवाज येताहेत.. तर आमच्या छोट्याश्या नाट्यकारक्रकदीचा असा शवेट ठरला होता तर?  तोच ववगेंतनू रंजू मला 
खुणावत.े. म्हण काहीतरी.. रंजू लहानपणीसदु्धा हेच म्हणाली होती. पसायदान म्हण म्हणून.. हेच लोक तवे्हाही हसले 

होत.े. पण आता मी स्टेजवरून पळून तर नाही जाऊ शकत. तोवर कुणीतरी वदृ्ध व्यक्ती- बहुदा नाटकाच ेददग्दशमक 

मला ववगेंतनू हसनू म्हणतात, “अरे त ूइतक्या नाटकात काम केलयंस म्हणतोस तर तचू सवंाद ठरव आणण म्हण”. 

अहो पण... अस ेअचानक नाटकाच ेसवंाद कुठून तयार करू? नाटक ववनोदी आहे का गिंीर? नाटकाचा ववषय काय? 

एक छद्मी हास्य टाकून म्हातारबवुा अतंधामन पावतात. आता लोकांच्या हसण्याचा आवाज माझ्यापयतं पोहोचतो आहे. 

आणण... आणण खाडकन माझ ेडोळे उघडतात.... हुश्शsssss म्हणज ेत ेस्वप्न होत ंतर...  
 

 गेली १५ वष ं या स्वप्नाने आधीच्या ‘गणणताचा पेपर आहे आणण आपण चुकून 

िगूोलाचा अभ्यास करून गेलो आहोत’ या आमच्या पेटंट स्वप्नाला मागे सारून 

अव्वल नबंर पटकावला आहे. हे स्वप्न आहे हे कळल्यावर आम्हाला झोपेत होणाऱ्या 
आनदंाची तलुना आमच्या शाळेतील बहुचचचमत-थोडक्यात सांगायच ंतर अनेकांच्या 
ददलाची धडकन- मलुीने मला राखी न बांधल्यावर एकदा झाला होता त्सयाच आनदंाशी 
होऊ शकत.े पढेु नतच्याच लग्नात अस्माददकांनी ‘तमु तो ठेहेरे परदेसी’ या गाण्यावर 
अप्रनतम नतृ्सयनादटका सादर केली हा िाग अलदहदा.. असो.. तर त्सया स्नेहपणूम बधंनाच े

वणमन आपण दसुऱ्या कुठल्या तरी स्नेह्बधंात करू..  

 

तर आमच ेपरमवप्रय भमत्रवयम श्री. सशुांत खोपकर यांनी िारच आग्रह केल्यामळेु हा लेख भलदहणे िाग पडत आहे. अदंर 
की बात अशी की हा लेख भलदहला नाही तर माझ्या आगामी नाटकातली िभूमका करायला त्सयाने ऐनवेळी नकार ददला 
आहे. मळुात नाटक हा भलदहण्याचा ववषय नसनू सादर करण्याचा ववषय आहे अस ंमी त्सयाला ठणकावनू सांचगतल.ं पण 
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पठ्ठय्ा आपल्या मागणीपासनू तसिूरही ढळला नाही. तसे पणु्याच ेलोक... असो. आता नटाबरोबर मी ननमामता ही 
असल्यामळेु कलाकारांची मजषी  सांिाळण्याची आपसकू सवय होऊन गेली आहे. मागे एकदा आमच्या एका नटीला 
नाटकात काम करण्याची परवानगी द्यावी म्हणून नतच्या िारतजस्थत ननयोजजत वरासमोर नाकदऱु्या काढल्या होत्सया, 
त्सयामानाने लेख म्हणज ेक्रकरकोळ आहे. असो पनु्हा ववषयातंर होतयं. बरं.. काही खरडण्याआधी प्रांजळपणे कबलु करतो 
की मी कुणी लेखक नव्हे आणण छापण्याच्या लायकीच ंकाही भलहाव ंअशी प्रनतिा, मज पामराजवळ नाही याची मला 
पणूम जाणीव आहे. कदाचचत अस्माददकांच ं चार चौघात हस ं करण्याचा कुदटल डाव आमच्या भमत्रवयांनी रचला 
असण्याची पण शक्यता आहे. तर मदु्दा असा की लेखात िार काही सादहजत्सयक मलू्य शोधण्याचा कुणी प्रयत्सन करू नये.. 

शोधून त ेसापडणार नाही ही गोष्ट वेगळी. तर िार काही गिंीर भलदहण्याचा आव न आणता थोड्या मनातल्या गोष्टी 
मांडाव्यात, काही अनिुवाच ेबोल बोलावेत म्हणून हा लेखनप्रपचं.  

तर सरुुवात करू, मी नाटक का करतो या प्रश्नापासनू. कारण एकदा 
‘का’ या प्रश्नाचं उत्सतर तमुच्या डोक्यात ससु्पष्ट असल ंना की मग 

त्सया अनषुगंाने येणारे इतर प्रश्न सहज उकलतात. रंगदेवतचेी पजूा, 
कलेची सेवा, मराठी िाषचेी सेवा, परकीयांच्या देशात येऊन आपल्या 
ससं्कृतीच े जतन, पढुच्या वपढीला वारसा देण ं असली अ्यक्षीय 

िाषण-छाप कारण ंमी देणार नाही. या प्रश्नाचं माझ्यापरुत ंउत्सतर अस ं

आहे की मी नाटक करतो कारण मला त्सयातनू ननखळ आनदं भमळतो. 
अथामत हा ‘का’ प्रत्सयेकान ंआपल्यापरुता सोडवायचा आहे. पण तमुच्या 
उत्सतरावर तमु्हाला या छंदातनू भमळणारं समाधान अवलबंनू असेल. 

कुणाला नाटक पसैे भमळवण्यासाठी, कुणाला प्रभसद्धीसाठी, तर 
कुणाला ‘मला हे पण करता येत’ं हे भसद्ध करण्यासाठी करायचं असेल. 

यातल ंकोणतचं कारण चूक नाही. पण तमु्हाला समववचारी नाट्यपे्रमी शोधून तमुचा आनदं शोधावा लागेल. याम्ये 

गल्लत झाल्यामळेु अनेक नाट्यससं्था मोडकळीला आल्याचं ददैुवान ंददसनू येत.ं      

 

तर माझ्यासाठी नाटकाच्या सदंहतपेासनू त ेसादरीकरणापयतंचा प्रवास हा अनतशय मजेदार, सखुद आणण इतर सगळ्या 
गोष्टी ववसरायला लावणारा आहे. आमच्या सौिाग्यवतींना ववचारलतं तर त्सया अगदी उत्ससाहाने (नवऱ्याच्या चहाड्या 
करताना त्सयाचं्या अगंी येणाऱ्या उत्ससाहाची तलुना साड्यांच्या दकुानातील त्सयांच्या, “अबोली रंगाचा पदर, मोरपखंी 
काठ” वगरेै अगम्य िाषतेील सिंाषणादरम्यानच्या उत्ससाहाशीच होऊ शकत.े ही आपली एक जादाची मादहती) “नशीब 

माझ,ं की घरी बायको आणण मलु ंआहेत हे ववसरत नाही. जजतका वेळ त्सया चैतन्यबरोबर गप्पा मारण्यात दवडतो 
त्सयाच्या अधाम वेळ... “असो सजु्ञास अचधक सांगणे न लगे    तर मळू मदु्दा असा की नाटक हा एक मजेदार छंद आहे. 

नाटकाच्या तालमी, नाटकाच्या ननभमत्सताने िेटणारे अनेक हरहुन्नरी कलाकार, त्सयांच्याशी रंगणाऱ्या गप्पा, आश्चयामन ं

तोंडात बोट घालायला लावणारे त्सयांचे कलाववष्कार सगळंच कस ंमनाला ताजंतवान ंकरणारं असत.ं सदंहतचेा सांगाडा 
घेऊन नतंर त्सयावर नेपर्थय, प्रकाश, सगंीत, वेशिषूा, रंगिषूा अस ेसाज सजवनू जेव्हा एक नाटक रंगमचंावर उि ंराहत ं

तवे्हा त्सयाची तलुना बोहोल्यावर उभ्या रादहलेल्या सवुणमलकंारमडंडत नववधुशी क्रकंवा धपू, उदाबत्सती, गधं, िुल ंआणण 

वस्त्र पररधान केल्यानतंर ददसणाऱ्या प्रसन्न अशा जगजन्नयतं्सयाच्या पजुेशी करण्याचा मोह आवरत नाही. स्वतःला 
ववसरून परकायाप्रवेश करण्याची आणण एकाच जन्मात अनेक जन्म जगण्याची सधंी देणारं नाटक हे माझ्या अन्यथा 
रुक्ष अशा जीवनातील मरुद्यान आहे.  
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नाटक का करतो हे सांचगतल्यावर तमु्ही म्हणाल की मग नाट्यससं्था कशाला? तर यामागच ंकारण अस ंलहानपणी 
मला, माझ्याकड ेबॅट-बॉल आहे या िक्त एका ‘गणुा’मळेु गल्लीतील प्रत्सयेक क्रिकेट टीम म्ये आवजूमन घेतलं जाई. 

अभिनय क्षेत्रातला एकंदरीत आमचा वकूब पाहता, कुणी दसुरा ददग्दशमक मला काही बरं काम देईल अशी काही चचन्हं 

ददसेनात. अगदी १ भमननटाचा रोल करण्यासाठी बिेलो त ेटोरॉंटो अशी परदेशवारी दर शननवारी करून पदहली. जेव्हा 
कुठेच डाळ भशजेना तवे्हा लक्षात आल ंकी आपल्याला बॅट-बॉल पादहज ेआणण याच ववचारासरशी नाट्यरुपी बॅट-बॉलचा 
- नाट्यगधंारचा जन्म झाला. (अशा अनेक सरुस कथा वाचण्यासाठी वदैिषी य िाषते भलदहलेल ंआमच ंआत्समचररत्र 

“आमी बब- घडून रादहलो” आजच सवलतीच्या दरात बकु करा. सधंी भमळालीच आहे तर जरा जादहरात करून घेतली..)    
 

एकदा नाटक ननखळ आनदं भमळवण्यासाठी करायच ंहे ठरल ंकी 
मग ननखळ आनदंाच्या आड येणाऱ्या गोष्टी दरू सारण ंओघान ं

आलचं. नाटकाच्या बाबतीत पशैाच्या मोहापासनू मी आजवर 
कटाक्षान ंदरू रादहलो कारण एकदा तमु्ही नाटक क्रकंवा कोणतीही 
कला, पसै ेभमळवण्यासाठी करायला लागलात की पशैासाठी करावे 

लागणारी सारी सव्यापसव्य, मग त ेजास्त दराची पढुच्या रांगांची 
नतक्रकटं ववकण ंअसो, आपल्याच भमत्रांच्या, वा नातवेाईकांच्या 
गळ्यात तमुच्या नाटकाची नतक्रकटं मारणं असो, उबग येईल 

इतका जादहरातींचा मारा करण ंअसो, देणगीदाराचं ेउंबरे णझजवणं 
असो क्रकंवा अचधक मानधनासाठी प्रयत्सन करण ं असो, हे सवम 
करावचं लागत.ं  कलेम्ये पसैा आला की त्सयातली कला सपंते 
आणण उरतो केवळ एक व्यवसाय असा माझा समज आहे. एकदा 
नफ्याची अपेक्षा नाही आणण तोट्याची चचतंा नाही हे आपल्या 
मनाला समजावल ंकी मग उरतो तो केवळ एक आनदंसोहळा. 
मनासारख्या झालेल्या कामाची स्वतःला भमळालेली अनिुतूी 
आणण दजेदार कलाकृती सादर केल्याच ेसमाधान माझ्यातल्या 
कलाकाराला आणखी उत्सतमोत्सतम कलाकृती सादर करण्यासाठी 
स्िूतषी  देत.े  

उपरोक्तननददमष केल्याप्रमाणे ननमामता म्हणून मी अनतशय अव्यवहारी आहे. पराडकरांची िाळके कंपनी अस ं

नाट्यगधंारच ंवणमन माझ ेसहकारी करतात आणण आमच्या सहधममचाररणी, मी होत ेम्हणनू दटकल ेया थाटात मी होत े

म्हणून नाहीतर घरातली िांडीकंुडी पण ववकून टाकली असती अस ंआपल्या मदहलावगामत सांगतात अस ंआम्ही ऐकून 

आहोत. (ऐकून आहोत म्हणजे मोरूची मावशी बननू एकदा हळदीकंुकवाला गेलो असताना मदहलावगामने खुद्द ही चहाडी 
आमच्या कानी घातली आहे. असो पनु्हा ववषयांतर झाल)े  

 

काही लोकांनी माकेदटगंम्ये मी खूप कमी पडतो आणण त्सयामळेु नाट्यगधंारला हवा नततका प्रेक्षकवगम आणण परगावी 
प्रयोग भमळत नाहीत हे ननरीक्षण नोंदवल.ं हे ननरीक्षण सवमथैव मान्य. पण माकेदटगंच ंप्रयोजन ( केवळ कलाक्षते्राबाबत 

हे भलदहतो आहे) हे लोकांना आगामी कायमिमाची मादहती देण ंइतपतच असाव.ं एकदा तमुच्या प्रेक्षकांना तमुच्या 
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कायमिमाची मादहती ददल्यानतंर पनु्हा त्सयांच्या माग ंलागनू नतकीट घ्यायला िाग पाडाव ंलागत असेल तर तमुची कला 
प्रेक्षकांच्या पसतंीला पात्र नाही हे ओळखून कलाकाराने अभिनय प्रभशक्षण ससं्था, नाट्यसमीक्षण क्रकंवा गेलाबाजार 
एखादा भशवणक्लास काढायला हरकत नाही अस ंनाट्यशास्त्र म्हणत ं (हे नाट्यशास्त्र िरतमनुीनी भलदहलेल ंनसनू 

अस्माददकांचा िावल्या वेळेचा तो उपिम आहे. असो.. ). गेल्या १५ वषामपासनू मी नाटकाचे प्रयोग करतो आहे पण मी 
नाटकाच ेनतकीट खपवेन म्हणून कुणाला माझ ंतोंड चुकवनू ननघनू जाव ंलागल ंनाही हे अभिमानान ंनमदू करावस ं

वाटत.ं अथामत मािकशा माकेदटगंला उदंड प्रनतसाद देऊन रभसक प्रेक्षकांनी आमच्यावर भशवणक्लास काढायची वेळ 

येऊ ददली नाही याबद्दल आम्ही त्सयांचे आजन्म ऋणी आहोत.  

 

यानतंर सवम रंगकमषी ना िेडसावणारा जाज्वल्य प्रश्न म्हणजे लोकाभिमखु सदंहता कशी ननवडावी? याबाबतीत मात्र 

आम्ही सपशले लोटांगण घातलेल ंआहे. अहो एक वेळ बायकांच्या मनाचा थांग लागेल पण सवम रभसकांच्या पसतंीला 
पडले अशी सदंहता शोधण ंम्हणज ेददलखुलास दाद देणारा पणेुरी माणूस शोधण्याइतकं क्रकंवा “आमच ंबजेट जरा कमी 
आहे” अस ंन म्हणणारं मराठी मडंळ शोधण्याइतकं अवघड काम आहे. हा इतका गहन ववषय आहे की यावर दोन-चार 
पीएचडया सहज खचम पडतील. आमच्या नाटकांचा लोकांना कंटाळा आला की भशवणक्लास काढण्याऐवजी या 
शोधप्रबधंाच ेगाईड व्हायला अस्माददकांना आवडले. पण ततूामस तरी मामला बबकट आहे. जुन ंनाटक कराव ंतर तमु्ही 
जरा कंटेम्परारी नाटक केल ंपादहज ेअसा सल्ला येतो. आधुननक नाटक केल ंतर िारतातल्या आधुननक जीवनाशी 
अमेररकन प्रेक्षक रीलेट करू शकत नाहीत; तमु्ही क्लाभसक्स का नाही करत अशी ववचारणा होत.े बरं क्लाभसक्स करावेत 

तर क्रकती ददवस तचे तचे जुन ंदाखवणार अस ंऐकून घ्याव ंलागत.ं ऐनतहाभसक नाटक केल ंतर “दटळकांवर नाटक केलतं 

तर तमु्हाला मान”ु अस ेआव्हान ददल ेजात.े या ऐनतहाभसक नाटकावरून एक गमंत आठवली, रणांगणच्या एका 
प्रयोगाला एका बाईनी म्यंतराला बॅंकस्टेज येऊन मला सांचगतल ं “भशवाजी महाराजांची एन्ट्री खूप छान झाली”. 

पेशवेकालीन नाटकात आम्ही या 
माऊलीला भशवाजीच ंदशमन ददल ंहे ऐकून 

त्सया भशवबाने रायगडाच्या टकमक 

टोकावरून आमचा कडलेोट करून का 
नाही ददला अस ंक्षणिर वाटून गेल.ं पण 

िक्त क्षणिर... कारण प्रल्हादाला 
खांबात म्हणे नरभसहं ददसला तर आम्ही 
उभ्या केलेल्या हाडा मांसाच्या 
नानासाहेब पेशव्यात भशवाजी ददसला 
तर यात नवल त े काय अशी आम्ही 
आमची समजूत करून घेतली. मनातली 
खळबळ अजजबात जाणून न देता, त्सया 

माऊलीला धन्यवाद ददल.े अशी ही जस्थतप्रज्ञता अगंी बाणवायची असेल तर भमत्रांनो, नाटकासारखा दसुरा छंद नाही. 
तर मदु्दा असा की रभसकांच्या परस्परववरोधी मागण्यांना कंटाळून आता स्वादहली िाषते झुल ूप्रेमकहाणी सादर करावी 
या ननणमयावर येऊन आम्ही ठेपलो आहोत. अगंाला पान ंगुडंाळून होला हंुबा करीत झलु ूडान्स करण्याची आमची 
बालपणीची मनीषाही ह्यायोग ेपणूम होईल तो आनदं वेगळाच.  
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ज्या सदंहता आपल्याला आवडतील, ज्या िभूमकांम्ये काहीतरी आव्हान असेल, नेपर्थयाम्ये नवीन करायला वाव 

असेल, एक नाट्यप्रयोग म्हणून सवामना काहीतरी भशकता येईल अशा सदंहता ननवडणे हाच एक राजमागम ठरू शकतो. 
चांगली कलाकृती असेल आणण सादरीकरण प्रामाणणक असेल तर प्रेक्षक ती कलाकृती मनापासनू स्वीकारतात असा 
माझा आजवरचा अनिुव आहे. अथामत प्रत्सयेक नाटक काही लोकांना आवडले आणण काहीना आवडणारच नाही अस े

गहृीत धरून चालाव ेलागत.े  

नाटकाम्ये प्रेक्षकाची िभूमका काय असावी? ववशषेतः अमरेरकेत, आपलेच लोक आहे, माझाच भमत्र आहे, इतर कामं 
सांिाळून कलाकार काम करताहेत, हौशी कलाकार आहेत या अशा गोंडस कारणाखाली नाटकांचा क्रकंवा इतर स्थाननक 

कलाकृतींचा जो उदो उदो केला जातो तो कलेसाठी मारक आहे अस ंमाझ ंस्पष्ट मत आहे. (कोल्हापरूचा असल्यामळेु 

स्पष्ट बोलायला आपण घाबरत नाही) प्रेक्षकांची िभूमका ही काही अशंी समीक्षकाची असायला हवी. नाटकानतंर मी 
प्रेक्षकांना अभिप्राय कळवायला सांगतो. त्सयातनू खूप गोष्टी भशकायला भमळतात. आपल्या चुका सधुारता येतात आणण 

पढुचा प्रयोग अचधक चांगला करता येतो. कलाकारांनी आणण नाट्यससं्थानी टीका सकारात्समकतनेे घ्यायला भशकायला 
हव.ं याची दसुरी बाज ूअशी की नाटक हा प्रकार खूप मेहनतीचा आहे. अनेक लोक पाच त ेसहा मदहने राबनू एक 

कलाकृती प्रेक्षकांसमोर उिी करतात. पनु्हा अमेररकेतील नाटकांची एक उणीव अशी की बव्हंशी नाटकांच े१ क्रकंवा २ 

प्रयोग होतात. त्सयामळेु कलाकाराला त्सयाच्या चुका सधुारायला सधंी भमळत नाही. बऱ्याच वेळा १०० प्रयोगानतंर कुठे 

पात्रावरती पकड येत ेअस ंमोठमोठ्या कलाकारांना सांगताना मी ऐकलयं. अमेररकेत तमु्हाला पदहल्या प्रयोगावरूनच 

जोखल ंजात.ं बरेच कलाकार स्टेजवर पदहल्यांदा पाउल ठेवत असतात आणण सवमच हौशी कलाकार असतात. तवे्हा 
चुकांवर बोट ठेवण ंजजतकं महत्सवाचं नततकंच महत्सवाच ंअसत ंिरिरून दाद देण.ं प्रेक्षकांच्या एका शाबासकीम्ये, एका 
टाळीम्ये सहा मदहन्याच ेश्रम झटक्यात ववसरायला लावण्याची ताकद असत ेहे लक्षात ठेऊन त्सयाचा सयुोग्य वापर 

करण ंहे ही नततकंच आवश्यक.    

 

दसुरी आणण महत्सवाची 
जबाबदारी प्रेक्षकांच्यावर 
आहे ती म्हणज े ववनोदी 
नाटकाखेरीज इतर 
नाटकांना प्रोत्ससाहन 

देण्याची. आपल्याला 
नाट्यकला जर 
अमेररकेत रुजवायची 
असेल तर वेगवेगळ्या 
ववषयावरच्या नाटकांना 
पादठंबा द्यायला हवा. वटवट आणण मोरूच्या मावशीच े ८ त े १० प्रयोग झाले; पण परुुष, ननष्पाप, भशकार क्रकंवा 
रणांगणसारख्या महानाट्याला प्रेक्षकांच्या प्रनतसादाअिावी गावाबाहेरच ेप्रयोग भमळत नाहीत तवे्हा त्सयासाठी घेतलेली 
अपररभमत मेहेनत वाया जात.े कलेचं प्रदशमन करायला न भमळण ंयापरत ंकलाकारासाठी मोठं दखुः नाही. ५० लोकांना 
घेऊन उि ेकेलेले महानाट्य मी अमेररकेच्या प्रेक्षकांना दाखव ूशकलो नाही ही खंत एक ननमामता म्हणून नेहमीच राहील. 

िारतातनू नवनव ेउत्सतमोत्सतम कलाकार अमेररकेत स्थानयक होत आहेत. तवे्हा याबाबतीत प्रेक्षकांनी जरूर ववचार 
करायला हवा. 
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नाट्यगधंारच ंिववतव्य काय असा प्रश्न मला माझ ेसहकारी नेहमी ववचारतात. जोपयतं मायबाप प्रेक्षकाचंी, माझ्या 
सहकाऱ्यांची आणण आमच ेसन्माननीय ददग्दशमक चैतन्य परुाणणक यांची साथ आहे आणण जोवर नाटकातनू आनदं 

भमळतो आहे, तोवर माझ्या अल्पमनतप्रमाणे आणण अल्प कुवतीनसुार जमतील नततके दजेदार प्रयोग करण्याचा मानस 

आहे. अनेक चांगल ेप्रकल्प मनात आहेत. नाटकाच ेअनेक प्रकार अजून हाताळायचे आहेत.  ज्याक्षणी लोकांना आमचा 
कंटाळा येतो आहे अशी जाणीव होईल त्सयाक्षणी नाट्यगधंारचा पेटारा बदं करून आल्या मागामने मी ननघनू जाईन 

याबद्दल रभसकांनी खात्री बाळगावी. आजवर जे प्रेम नाट्यगधंारला इथे भमळाल ंत्सयाच्या आठवणींची भशदोरी उवमरीत 

आयषु्यिर परेुल इतकी िरपरू आहे. कुणी सांगाव ंयातनूच उद्या नाट्यगधंार झुल ूनतृ्सयससं्था पण उदयास येईल. पण 

ततूामस इतकेच!       

 

- असभजजत पराडकर 
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