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ु
(’ ितरंदाज ’ या टोपण नावाने ’ आरपार ’ हे सदर ’ सयोग
साधना ’ या मािसकात चालवले. ातील ना-िचपट
परीणे :--)
साथी
तर आता राजकुमार या माणसाला ’ िदल एक मंिदर ’ म कॅ रा बाबतीत महान यश िमळालं होतं की
् िदवस अास कन कॅ रचं अमूक एक ऑपरेशन यशी कसं होईल याचा
नाही ? पण ते तहानभूक िवसरणं न रां
ु ं झालं काय की नाियके ची आई ऑपरेशनमे
ास घेण ं इादी जे काय होतं ते सगळं बेटा इथं िवसरला. ामळ

पंचात िवलीन झाली. हा मग बाहेर येऊन वैजयंतीमालेला ( शांतीला ) ‘ आय ॲम सॉरी ‘ णाला, आिण ितला तशी
रडत टाकू न पढंु िनघून गेला ! ’ िदल एक मंिदर ’ मे हमखास म घातलेाला ानं वाचवलं होतं आिण इथं

कदािचत वाचू शकणाया बाईला मा....तर हे असं आहे. ’िदल एक मंिदर ’ मे जे यश िमळे ल ते ’ साथी ’ मे
िमळे लच असं नाही. महाा ीधर यांाबलही यान अिधक काही बोलयासारखं नाही.
ु े शांती पोरकी झाली. ामळं
ु
आता तसं बिघतलं तर शांतीची आई मेली हे एका ीनं बरंच झालं . कारण ामळ

मग िहरो अशा ा डॉरनं ’ तमु मेरे साथ ाह करोगी ?’ असं पोजल टाकलं आिण सनई वाजली.

ात परत एक थोडासा घोळ असा होता की हा नायक होता ’ एक पाला आ लडका.’ तर चाकांा

ु वरा ा पालनकाची इा अशी की हा मासा आपाच पोरीा तडात पडावा. पण एकं दर पिरितीचा
खच
ु
िवचार कन ांनी ाला ाा मनासारखं तर क िदलं च, पण वर एक सस
अशी योगशाळा लाचा आहेर
ु े पाळयाचे वगरै े षोक करणारी आिण िशवाय मोा
णून िदली. ( तर या इंिडयात त: ीमंत असून लहान मल
मनाची अशी माणसं गोगी पडलेली आहेत -- असं हदी िपस  पान आालाही वाटू लागलेलं आहे.)

एक िदवशी डेिड ( णजे मोठा डॉर ) येऊन वैजयंतीमालेला सांगतो की हे मौजमजा वगैरे सगळे च

ु ा असामा करायचं असेल तर ाला रीसच करायला लाव( णजे अथात
करतात. पण तु या नवयाला जर तल
कॅ रबल ). एवढं टावर मग ती ठरवतेच, आता आयतीच संधी आहे तर भारतीय ीचा एक आदश उभा कन
टाकू . मग अथातच ती ाला कामाला लावते.
तर या रीसचमे ाला िहची साथ. मग एक वाजलेलं घाळ, दोन वाजलेलं घाळ, वग ैरे. यात गंमत अशी
होते की िहलाच ात कॅ र होतो. साराा हारावर िहा ठसातून र पडेपयत या एवा थोर डॉरला याचा

पा लागत नाही. बरं, परत तो ’ ये तमु न े ूं पाया ?’ णून ितलाच िवचारतो. इथं आी ओळखलं की या डॉराचं
काही खरं नाही.
आता हे असं िकती सांगायचं ? आपला आजार पतीा कताा आड येतोय टावर ती घर सोडून काय

ु
जाते, गाडीत ितला पूव ितनं सेवा के लेला अंकल काय भेटतो, तो ितला झिरचला
काय पाठवतो, ितथून ती  होऊन
परत काय येत,े तेवात हा रजनीशी ( णजे पालनकाा पोरीशी ) िववाहबद काय झालेला असतो, ात तो

शांतीला िवसरत नाही णून रजनी ॲिसड ायला जाते तर िता हातून ते काढून घेताना ते सांडून याचा चेहरा काय
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जळतो, डोळे काय जातात...काही िवचा नका. तर परत आलेली शांतीच शारदा या टोपण नांवानं ाची ायेट नस 
होते आिण िपरमे ’ आयरनी ’ भ लागते. ऑिडयमधा बायका इथं अगदी हळहळतात हो !
तर शेवटी ाचं डोळयांच ं ऑपरेशन होतं आिण गेली हजारो वष जो फोटो ानं कुणालाच दाखवला नता तो,
तो बायकोला व मेयाला दाखवतो. तर ती णजे तीच. तोपयत ही रेलकी पटरीपर. तर शारदा णजेच शांती आहे
आिण ती आता इथं नाही -- णजे िनघून गेलेली आहे ( भारतीय ीा आदशामाणे ितचा ागाचा वगैरे िवचार
आपाला बरोबरच धरला पािहजे.)-- हे कळताच तो खचाखच डोळयांवरा पया ओढून काढून फे कू न देतो आिण
ु ा आता िदसतंय का वगैरे िवचाराया आत हा धूम बाहेर. मोटार
अगदी ट बघायला लागतो की हो ! अरे बाळ, तल
् ु ल ीडमधे सटतो.
ु
घेतो न फ
ु
ही शांतपणे, कृ तिनयवृीन े ळांवन चालतेय, मागून हा ल उातून ( नकाच
डोळयांवरा पया काढून
् गाडी
फे कलेला असा ) ’ शांती  शांती   करत पळत येतो, आिण ( अरे बापरे ! ) धडाड धडु ुम--् धडाड धडुु म -ु
येतये ! पण काही होत नाही. गाडी िनघून जाते आिण मग ही पलावन
खाला नदीत उडी मारते.( आता

वैजयंतीमालेला काय टॉप पोहता येत ं हे काय ’ संगम ’ पािहलेांना माहीत नाही ? ) मग तोही उडी मान ितला बाहेर
्
काढतो, वगरै .े पण ितला जर एवढी आहा करायचीच होती तर धडाड-धडु ुम गाडीखाली
पडायला ितला काय
हरकत होती, असा एक सू िवचार आमा डोात येऊन गेला. ते असो. वैजयंतीमालेकडून आपण एवा बु दीची
अपेा करयात काही अथ नाही. ती आपली सांगकामी नटी.

ू ीवरचं गाणं ? आहे. िम अंधार -- कडकड कवा -तर आणखी काय ? ऐन ॉेमा वेळी देवळाा पाभम
घनघोर पाऊस ? -- आहे. पाट ? -- आहे, िलन ? -- आता रजनीची आई शांतीला घराबाहेर काढते णजे -- आहेच.
शेवटी मारामारी ? -- नाही, ती मा नाही. तर लोकहो, देखो, सोचनेकी बात है, शेवटी थोडीशी मारामारी नसलेलं िपर
काढणं ही काय सामा गो आहे ? के वढं हे धाडस !
ु ाया लायकीचं गाणं. ठाकठीक,
फोटोाफी सदं ु र, ’ मेरा ार भी तू है, ये बहार भी तू है ’ हे पॉलर
गोरागोमटा अिभनय.
अशा या ’ साथी ’ त ीधर कुठे िदसणार ? आपण ांना मा क.
--- ००० --घरची राणी
ु गाडे घेऊन चालणारी नवराबायको अशीच अडखळू न पडतात. ‘ -ु
‘ संसाराा सवातीला
अपेांच े पांगळ

ु ी आी ऐकली ते हे संवाद असले !
ांची इतकी तारीफ त

ु
’’ िवासािशवाय ेमाला अथ  काय ? ‘ - ? ा िलन ! अहो सभािषतं
च ही ! भालजा संवादांनी या
िसन ेमाचं फालतू नाटकासारखं काहीतरी झालेलं आहे असं णायला तशी फारशी हरकत असायचं कारण नाही.
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एकू ण िसन ेमाही तसलाच. बोगस. या िसन ेमाबल चांगलं असं णयाजोगं काहीही नाही. फोटोाफी,
े . िददशक राजद णजे भालजीच असावेत अशी आाला एक ामािणक शंका
िददशन, संगीत -- सगळं च थडरट
आहे.
बेगडी ेयवादाचं हााद िचण णजे हा िसन ेमा. शेवटी तर कहरच. खेाता ’ माणसा’ शी ल

ु
करणारी शहरी मलगी
ानं आपली शंका धेतली णून ाला घराबाहेर जायला सांगते. तर हा आपा विडलांा

तसिबरीला आिण मातोीना कुनसात कन, ‘धाका मालकीणबाइनी मला घर सोडायला सांिगतलं य ‘ असं णून
आपला चालला ! आाला वाटलं आता हा बतेक घोावर टांग मांडणार ! तर मंडळी, आमचा आपला एक छोटासा
ु
 असा की भालजीबाबांनी ही ’ िचं ’ कुठा िझयममधू
न प ैदा के ली ?
ु
सलोचनाबाइ
चा महान आईचा िनढावलेला चेहरा सोडला तर इतर कुणाचाच चेहरा हलत नाही. भरताड

ु मार ढगळ वाटतो. राहता
ु
वाांखरे ीज तो आपणन काही बोलत नाही. गोवईकरांबल काही न बोलणंच बरं. सधीरक
ु
ु जार नटी आहे.पण नटी णून खूपच की. एखाा
ु कोमल, गल
रािहली अनपमा.
नवा चेहरा. ही एक नाजक,

’शहाया ’ िसन ेमात काम िमळालं तर ही नटी काय आहे याबल अिधक बोलता येईल. तूत  िताहीबल बोलयासारखं
काही नाही.
तर काय हो भालजी, नाही णजे एवा ि आईविडलांचा पोरगा... आईला ’ ममी ’ णता कामा नये

अशी सनु ेला सूचना देणाया आईचा पोरगा -- अशा या परमपू आईचा परमभ असा हा पोरगा ...नाही णजे
ु एवा टायटमटाईट अशा ग पँटी का घालत होता हो ?
आी ात काही मानत नाही... पण तरीसदा

ु ी उर नका देऊ. पंचवीस...तीस वषाा ा घोाला िपताजा तसिबरीपढंु नाक घासायला लावा
त
आिण दोन िदवस ाला जेवायला घा नका. वाटास थोडंस ं कडूनही ठे वा.
आिण बरं का हो, एवढं झाावर आाला कळवा. णजे आी मग ााकडे एक आदश िचरं जीव णून
पा.
--- ००० --संघष 

ु
े . दोन घरायांता वैराची कहाणी. ढोबळ आिण भडक असूनही सस.
सूडाचं च कुठं तरी थांबायला हवं...हा संदश
भवानीसादचं भयानक प पान कं ु दन पळू न जायचा य करतो तो संग एका अं द अशा बोळात घेयाची कना
खास.
ु नी घराबाहेर काढतो ावेळचा वैजयंतीमालेचा अिभनय...िवशेष.
भवानीसद ’लैला’ला ( वैजयंतीमालेला ) धाबां
’ मेरे पास आओ, नजर तो िमलाओ ’, ’ अगर ये  मेरा ारके शोलम जल जाये ’, ’वो शीशा हमन े टोड िदया’
आिण ’ तो तब मेरी चाल देख ले ’...ही नौशादची म गाणी.
4

एकं दर िपर ठीक. प ैसेच खचायचे तर मग हे ा बघून
ु
( आरपार, सयोग
साधना, फे वु ारी ६९ ).
--- ००० --अडीच घरं विजराला
’ महाराीय कलोपासक ’सारखी एखादी नावाजली गेलेली संा हे असलं नाटक िनवडते तेा नाही टलं तरी
आय वाटतंच. ाला इलाज नाही. या नाटकाची गंमत अशी आहे की िददशक आिण नायकाचं काम करणारा नट या

ु
दोघांनीही काहीही के लं तरी ते हमखास चकणार.
राजा नातूस
ं ारखा िददशक या दरीत उडी घेतो ही मराठी रंगभूमीवरची
एक िवनोदी घटना.
उल द यांा ’ मेघ ’ या बंगाली कादंबरीवन ा.यशवंत के ळकर यांनी हे मराठी नाटक िलिहलं . पण

ु च बो. नाटकाचा िवषय काय वगरै े गोी म ठरवून हे नाटक रहमय झालं पािहजे
आपण आपलं या नाटकापरतं

ु े कसा एक महान पेच उभा राहतो तो पहा. ’ अडीच घरं विजराला ’ या नाटकाा
असा लेखकानं िवडा उचलेला. ामळ
नावात जी एक सवसामा पातळी सोडून िमपणात वेश के ाचा अथ आहे, तो या नाटकाचा िवषय. पूव एकदा
िशझोे िनया हा मानिसक आजार हाऊन गेलेला समर नावाचा एक लेखक हा या नाटकाचा नायक. हा माणूस आता

ु व चौधरी हा ाा रहकथेचा नायक. हा माणूस िनदष खून क शकतो.
रहकथा लेखनाकडं वळलेला. बददे

ु
( णजे ा खनु ाचा काहीही परावा
राहणार नाही असा खून क शकतो. ) तर या सगळया पिरितीत समरची पूवची
ु
ेयसी सजाता
( की िजनं एका गड
ं ु ाशी िववाह के लेला आहे ) ानं ितला िलिहलेली पं ाा बायकोला दाखवयाचा
ु
धाक घान काही एका रकमेची मागणी करते. इथपयत हे सगळं ठीक. या एवा कारानंतर सजाताचा
खून घडतो.
ु खून झाावर ेतानं हातिबत
णजे समर ितचा खून करतो. आपा सम रंगमंचावर हे घडतं.( ात पा

हलवानं खनु ाची लत वाढली ते सोडा.) आता हा खून णजे  घडलेला खून नसून समरा िमपणानं

ु ाआाला समजा आधीच सांगनू टाकलं असतं तर हे नाटक रहमय होणं श होतं
किलेला खून आहे असं जर त
का ? तर नाही. णजे मग ते लोकांना आधी कळणार नाही अशी वा करायला हवी. णजे यातला माचा भाग
लोकांना कळता कामा नये. ासाठी नायक हा खूपच नॉमल दाखवणं भाग. सारांश काय की नायकाची पिरिती कशी
ठे वायची
हे ठरवणं िददशकाला आिण नटाला दोघांनाही कठीणच. णजे राजा नातूच
ं ा िददशनाचा आिण यशवंत महािडकांा
अिभनयाचा -- असे दोी मेु बयाच माणात सोडून देण ं भाग आहे.

ु
ेतावेत के लेली हालचाल सोडली तर शोभा मांडके यांनी उभी के लेली सजाता
पूणप णे ’ खरी ’ होती. कना

गोसावी यांनी माधरु ीचा गोडवा आिण पतीबलची ितची काळजी -- सगळं सहज दाखवलं . ’ बीस साल बाद ’ कवा

ू जो एक संथ, ातारा गडी असतो तसा तो इथंही होता. तो गडी जसा उभा के ला
’ कोहरा ’ अशा हदी रहपटांतन
जातो तसाच माधव वयांनी हाही उभा के ला.
धड ना िवषयाचा पे पणा आिण खरेपणा ना लोकिय तंाचा सरास वापर -- असा हा एक िढसाळ. िठसूळ
फोलपट कार.
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आनंद पच ं न ेप मा टॉप !
--- ००० --तीसरी कसम
जीव गहाण टाकू न काढलेला, जीव गहाण टाकू न पाहावा असा हा अितम िचपट. साधा, सरळ, सा आिण
कसदार. िहरामण नावाचा एक गाडीवान एका नौटं की नतकीला जेा िठकाणापयत पोचवतो-- हा तीस तासांचा वास
एवढंच मांतरापयत घडतं. पण एक णही असं वाटत नाही की ही बल
ै गाडी िकती वेळ पाहायची. अन ेक बारीकसारीक
ु ात िहरामण
गोतून िहरामण आिण ती नतकी िहराबाई यांातले संबध
ं फुलत जातात. सहजपणे िवकसत जातात. मळ

हा एक भाबडा माणूस. राीा वेळी आपण एका बाईची सवारी घेऊन चाललोय हे ाला काही बरं िदसत नाही. कारण
ाची आयिडया अशी असते की एखादं भूतच अशा वेळी बाईा पानं गाडीत येत.ं तर असा तो हैराण असतो. वाटे त
ु
देऊळ लागावर तो ’ मला या संकटातून सखप
सोडव ’ णून ाथ नाही करतो. असे अन ेक संग. तो बैलाला
ु एका िठकाणी
चाबूक मारताना ितनं अडवयाचा संग, वाटे ता झयात ती अंघोळ क इिते तेा अमक

ु
कुमािरकांनी ाऊ नये अशा ा झयाबला एका समजतीवरचा
ाचा िवास िदसतो तो संग, ांा जेवणाचा

संग, ती गाडीत झोपलेली असताना िता पायावर मग
ं ु ी चढत जाते तो संग, ती ाला नाटकातला एक संवाद वाचून
् असा च ैतमय आिण सहज.
दाखवते तो संग...असं िकतीतरी. ण न ण
मांतरानंतरचा बतेक सगळा भाग ा जेतला आहे. सगळया घटना कथा-पात इथं सांगयात काही

अथ नाही. ते सारं  पाहायलाच हवं. ’ लाली लाली डोिलयामे ’ या गायाचा मा इथं मु ाम उे ख करायला हवा.
खेातली पोरंटोरं िहराबाईला ’ िनया ’ समजून डुलत, नाचत, गाडीमागनं धावत हे गाणं तात. हा कार सव
ु
नी अितम. वहीदा रेहमान ( िहराबाई ) नसती
हसताना िदसते. ब .् वहीदाचं हे हा अमर आहे. आिण या
गायाचा शेवट तर असा घेतलाय की ’ चांगलं ’ या अथाच े सगळे श वापन टाकावेत.
जसा ा गायाचा शेवट तसाच िचपटाचा शेवटही िवस णता िवसरणार नाही.
फ बेगडी िचपटांना पोसणाया जनतेला आमचे दंडवत !
--- ००० --लोभ नसावा ही िवनंती
ु
हे एक अनवािदत
नाटक. आेय आिशयाता यु दभूमीवरा एका इितळाा एका वॉडमे हे सगळं

ु
घडतं. सवातीला
पहाट आिण मागंपढंु होणारा बॅटरीचा झोत. णजे बाहेरा कॉिरडॉरा लांबीची कना देणारा.
तर ा वॉडमे पाच पेशटं स् . ् हसत खेळत -- िचडत-भांडत - चेा करत -- मरी करत िदवस काटणारे.

ु ांना आपा मठु ीत ठे वणारी नस . या सगळयांवर एक महान जबाबदारी येऊन पडते. लेची
आिण या सगळया मोा मल
नावाचा म घातलेला, तटु क भावाचा, एक ितरसट रोगी ा वॉडमे येणार असतो. तो मरणार आहे हे ाला
माहीत
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नसतं. तर अशा माणसाबरोबर वागयाची ही जबाबदारी. ब. हा िवषय. तीन अंकांत तहतहांनी आपापढंु फुलतो.
ु ती, चीड, वैताग यांच ं एक खरंखरु ं दशन आपाला घडतं.
ेम, सहानभू

ु पालेकर ( नस  ) आिण नारायण प ै ( यांक )यांच ं
अरवद कारखानीस ( लेची -- णजे तो ितरसट रोगी ), अनया
आपापा भूिमके तलं कसब खास वाटलं . टपालाचा संग, लेचीा वाढिदवसाचा संग, फोटोचा संग -- हे महाचे
संग. ांा सहज िजवंतपणानं जाणवले.
हॉिटलमधलं दैनिं दन जीवन आिण हा िविच कार यांच ं हे िमणप नाटक भरणं ही एक वेगळीच गो
आहे. अरवद देशपांड े अथातच उणे पडलेले नाहीत.
तडुलकरांच ं भाषांतरही फारसं खटकलं नाही.

--- ००० --इतर

इतर णजे ’ साधू औ शैतान ’ आिण ’िखलाडी’. ’ साधू..’ .मे धमाल करमणूक आहे. ’ कभी आगे कभी िपछे

ु जाऊन पडावर पाहावं असं. मेहमूद तर आहेच पण िकशोरकुमारनं उभा के लेला गायक हा एक कहरच.
’ हे गाणं माम
’ िखलाडी ’ तला िदलीपराज मा बळा वाटतो. हाणामारीत हा नायक खराच वाटत नाही. पण िफअरलेस

ु ं या िचपटातली मारामायांची यं वेगळी आिण खास.
नािदया हा मा एक अजब कार आहे. ामळ
ु
( आरपार,सयोग
साधना, माच १९६९ )

नवे चेहरे
ना चेहयांा जािहराती णजे तशा आवयकच. िचपटाचं नाव काय तर ’ सपनका सौदागर.’ णून हेमा
मािलनी णजे ’ ीम गल. ’ तो िसन ेमा येयापूव िकतीतरी िदवस आधीपासून िकेकजण ही ीमगल कशी िदसेल
ाची ं रंगवत होते. सरी ’ इत ’ मधली जयलिलता. ितची तर च मापंच येत होती. णजे एिलझाबेथ
टे लरसारखी मोजून ा. ’ मन का मीत ’ मधा चार ना चेहयांा तडाखेबदं घोषणांबल तर काही सांगायलाच
नको. सोमद, लीना, िवनोद खा आिण संाराणी.
लोक णाले की हेमा मािलनीला थमच राजकपूरबरोबर काम करायला िमळालं ही गो भायाची आहे. तर
् सगळया
राजकपूर णाला की उलट ालाच िहाबरोबर काम करायला िमळालं . आपण िवचार करताना अथात या
गोी थोा बाजूला ठे व.ू हेमा मािलनी काय कवा जयलिलता काय दोघचंही सदय  वग ैरे ठीक आहे ; पण या दोघनीही
िनभडपणाा बाबतीत एक छलांग मारलेली आहे हे अिधक वैिशपूण. हेमा मािलनी ही बंजारन आिण जयलिलता ही
ु ं दोघनाही ामीण ठसका दाखवायला खूपच वाव. ामीण ठसका आिण िशवाय
एक आिदवासी लडकी. ामळ

ु पणा ! ( हा उ
ु पणा डोळयांसमोर आणायचा असेल तर ’ माय फे अर लेडी ’ -- मधली ऑे.
अडाणीपणातला उ
ु ना ावी एवढा या दोघाही अिभनयात दम नाही -- हेही आहेच.) चबं ु नाचं काय
हेपबन  आठवा. अथात िताशी तल
ायचं असेल ते होवो पण िमठी हा कार मा अिधकािधक गत होतो आहे.(’ मन का मीत’ मे असा एक िवशेष
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ू  आिण पिरणामकारकही ठरेल असा
कार आहे.) थोडात, से अपीला ेात या दोघचेही पदाप ण अथपण
भरोसा वाटतो.
आता ’ मन का मीत ’ मधली चौकडी. आमची कना अशी की सोमद - लीना आिण िवनोद -- संा अशी

ु असतील, पण तसं काही नाही. संा राणीला या िचपटात लीनाची सखी-- इतकाच वाव आहे. ती लीनाकडे
दोन यगु लं
ु घालवायला आलेली असते इतकं च. सारांश, एकं दरीत िवशेष दखल घेयासारखं सा तरी िताबल काही नाही.
सी
ु ं सोमद, लीना आिण िवनोद खा हे तीनच यातले िवचाराह. लीनाा बाबतीत पा
ु से अपील वगैरे मेु
ामळ

ु
 , पण गांभीय  फारसं पेलणार नाही.
आहेतच. अिभनयातला कस णाल तर तनजाची
लेल. पॉिलशड आिण आकषक
ु
ही नटी नीच तनजान
अिधक लोकिय होईल. पण, एकं दरीत ते िततकं च.

सोमद हा एक नाचतािबचता येणारा नट. ठीक आहे. खेात तो अिधक बरा वाटतो. शहरात मधून मधून
शशीकपूरचा भास होतो, ाला आता इलाज नाही. पण आपातला शशीकपूर जर तो वजा क शकला तर बरीच

ु
आशा आहे. िवदोन खा तर सरळ सरळ ित‘राजकुमार णूनच आणलेला.( राजकुमार सवातीला
खलनायकच होता
ु
ु आहे. पण हालचालीतला - अिभनयातला िमतपणा
हेही लात ा.) खानं के लेलं राजकुमारचं अनकरण
खूपच 

ु ता िनमाण के लेली आहे
जरी उचलता आला तरी राजकुमारा डोळयांची ताकद कशी उचलणार ? तरीही खानं उक
एवढं णता येईल.
--- ००० --वासना
तर ाटगलाच के स िपकलेली पिद ्मनी । टलं काय १९८०-९० साली बाहेर येणाया कुठा िपरचं

ु झाला. णजे असं की ितचा मल
ु गा दीपक, ाा
े लरिबलर आहे का काय, पण नाही, लवकरच लॅ श बॅक स
एीसवी सालिगरहा िदवशी बातून उिशरा परत येतो, आिण येतो तो िपऊन येतो. तूव अथातच बातला
हेलनचा डा आहे.( डा घेतलाय टॉप. सावांवन िफरत जाणारे रंगीत काश वगरै .े ) पिद ्मनी ाला फडाफडा
ु ं ाा बापाचा कसा नाश झाला ते सांगयासाठी लॅ श बॅक सु होतो.
मारते. इथून मग दामळ

ु ाला बरं नसतं ( बरोबर,
साहिजकच यंग पात पिद ्मनी येत.े ती कुठून नाचून आलेली असते आिण िता मल

णजे दीपकलाच. ) तर ती शथच खाऊन टाकते की यापढंु अिजबात नाचणार नाही णून. आला का वांधा ! णजे
सबंध िपरभर पिद ्मनी असूना असून पढंु ितचा एकही नाच नाही ! मग आाला साहिजकच असा  पडला की

ु चालली असती
नाच सोडाची शथ घेणाया नतकीा कामाला खरोखरची नतकी कशाला हवी ? मीनाकुमारीसदा
की. अगदी तो एकमेव नाच हवाच असला तर फार तर ’ िचलेखा ’तासारखी एखादी डमी वापरायची. िशवाय

ु दािबचाच होता. पण ते नाही. ांनी आपली खरोखरची नतकीच
’काजल’ ची जोडीही जमली असती. िवषयही पा
घेतली. हा ’ वाववाद ’ िजथं ितथं नडतो बघा.
ु नाश पावणारा नवरा णजे कै लाश - णजे राजकुमार. ाा नाशाचा इफे  वाढवयासाठी
ितचा दामळं

ु ा-आाला वाटायला नको णून ितचं
शेवटी ाा बिहणीचं ल टाकलं य. हे ल आिण कुठलं आलं मधेच असं त

ु ी आहेतच. )
( कुमदु गानी ) आिण डॉ.शेखरचं (िविजत ) करण मधून मधून पेरलं य. ( िशवाय राजनाथ आिण म
8

शेवटी नाही टलं तरी थोडी भीती होतीच. टलं इकडं शहनाईयाँ बजू लागा आिण हा भाई तर सरळ सागर

( णजे गड
ं ु ांा एका टोळीचा नायक -- हे लोक ाचा उपयोग कन घेयाा यात कसे होते वगरै े आधी आहे -ु असंच ाा बिहणीचं ल होतं आिण मधे
) असलेा बंगात िशरतोय. पण टलं ’ ार का बंधन ’ मधेसदा

मारामारी वगैरे होती, पण तेा तो ज इन टाइम येऊन पोचला होता ( नंतर मन गेला ते सोडा ) -- णून थोडासा
ु
ु े ते के ा टपकतील ाचा न ेम नता. ात गंमत अशी
िनधा होतो. पण पलीसला
खबर िमळालेली होती, ामळ
झाली की तो ा बंगाा पाययांवन जात असताना सरळ ााबरोबर एक झोत सरकत असलेला िदसायला
लागला. टलं टाकला बतेक पोलीसांनी सचलाईट ! पण शु टगा वेळीही असे झोत असतात हे लवकरच ( खरं

णजे असली हजार शूटगं पािहलेा आमचा िवचार करता उिशराच ) लात आलं . मारामारी कं ीट होऊन ा
गड
ं ु ाला दरीत पाडून टाकणं वगरै े ाया आत पोलीस येतात कशाला ितथं मरायला ? ते आपले जगायला नंतरच
आले.

बाकी कथाभाग वग ैरे इथं सांगत बसयात काही अथ नाही. फ इतकं च सांगतो की तो काही ाा बिहणीा

ु
लाला पोचू शकला नाही. णजे पोिलसांा तडाातून वगैरे तो सटला,
पण सलोनीकडे ( ही एक नाचणारी नतकी )
ु
दा िपऊनच ाचा अंत झाला. शेवटी आमची भीती खरी ठरली. पण दािबची थीम सधाकर
गेािशवाय पूण  होत
नाही हेही खरंच.
तरीपण टलं :खा असा शेवट होतोय की काय ! भारतीय जनतेचा िवचार करता,णजे हे कठीणच.

ु दीपका
’आह ’ सारखं एक धडधडीत उदाहरण समोर असताना ! ) पण तो सगळा लॅ श बॅक असानं पा

इिसा सालिगरहचा िदवस आला. एवढं सगळं ऐकावर दा न िपयाची अथातच ानं शपथ घेतली. तेवात
बाहेर मेहमान आलेले आहेत अशी वद िमळालीच. मग अिभनंदन, ’ हॅपी बथ डे टू यू ’ वगरै .े इथं एङ.

आता एवढं सगळं जरी असलं तरी या िपरची जमेची बाजूही सॉलीड आहे. राजकुमारची भकास-शू नजर !
सबंध िपर ओलांडून ती आपापयत पोचते. आिण शेवटी पिरणाम राहतो तोही ितचाच.
उम छायािचण आिण उम संकलन या आणखी दोन जमेा गोी.
पण हा िचपट पहा असं सांगायला, यात राजकुमार आहे एवढं सांिगतलं तरी परेु .
--- ००० --िनया
ु गा, पीचा नवरा, िमाचा दो, बिहणीचा भाऊ,
हा िचपट णजे हरवलेा माणसांचा तमाशा. बापाचा मल

भावाची बिहण, िमाची मै ीण, वगरै े वग ैरे असं कुणाचं कोण कोण हरवलेलं होतं. शाम बहल आिण अमरजीत यांनी
जाची कांडी िफरवून सगळयांना एक आणलं आिण ’ ये िनया है ’ असा रंगीत िचपट काढला.
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तर च सांगायचं णजे हा िचपट फालतू आहे. आिण ’ ये िनया है ’ असा सारांश काढयासारखं तर यात

काहीही नाही. तसं काय मग कुठाही िचपटाचं नाव ’ िनया ’ ठे वता येईल -- िवशेषत: लहानपणाा बालकांना

मोठे पणाा तणपणी एक आणणाया, णजे उदाहरणाथ ’ संगम ’ कवा ’ बेटी-बेटे ’. सारांश, आमा ीनं

ु है ’-- हेच.( या नावाचा एक िचपट आधी येऊन गेलेला असला तरी. )
णाल तर या िचपटाचं नाव ’ िनया झकती
तरीही या िचपटाची एक गो आाला आवडलीच. ती णजे ’ीन’ मधून झळकू न गेलेा याा अन ेक

कारा जािहराती. एवा सदं ु र जािहरातचा िचपट बोगस िनघावा हा एक चंड दैववलास. पण काय करणार, ’ ये
िनया है ’.
--- ००० --िजाळा
’ घरा राणी ’ ला बीस देयाा या जमाात याही िचपटला बीस िमळू न जायला हरकत नाही. कारण
’ेयवाद ’ ! हे असे ेयवादी िचपट आीही भान जाऊन बघतो. णजे आालाही िकमान एखादं सटिफके ट तरी
हवंच.
आईबापांनी टाकलेा, समाजान े डोळे झाक के लेा, मायेसाठी हपापलेा एका अनाथ बाळाची ही कथा.

ु म यांची ही महान गाथा. पाहावी, भडभडून रडावं आिण ध ावं.
मातृमे आिण पे

जयी गडकर आिण मार राजीव यांचा हा िजाळा. ती अनाथामात कशी आली वगरै े परत सांगत
बसयाइतका उाह आमात नाही. पण िजाळा लागतो. आिण या सगळया कारात काय संवाद आहेत महाराजा !
ु
ु
ु ाकडून िलहवून
िवशेषत: ा अनाथ मलाचे
! पढा
कुठातरी अशाच एखाा सोळ िचपटाचे संवाद ा मल
ावेत अशी एक िशफारस आी इथे कन ठे वतो.( अथात गदची मा मागूनच. )

ु
या सबंध िचपटात आाला काय आवडलं असं िवचाराल तर ा मलाला
कडून ठे वलेलं असताना वरा

ु गा एकं दरीतच ठीक आहे.
िखडकीतून करे खाला िखडकीवर तो कुप फे कू न मारतो तो संग. मा. राजीव हा मल
ु मस
ु लेली जाणवतेच.
ीकांत मोघेही ठीक. जयी गडकरचं सोळ काम ठीक आहे. पण ती मस

एकं दरीत िवचाराल तर अलीकडा मराठी िचपटांत आमचं मत ’एक गाव बारा भानगडी ’ ला. एरवी, वेडगळ
हळवेपणा आिण भगळ खोटे पणा यांाच समया िजकडं ितकडं तेवताना िदसतात. का असेना, ा िनिमानं मराठी
िचसृी ’ पिव ’ राखयाचं तरी काम होतंय. आिण ’हेही नसे थोडके ’ असं टलेलं आहेच !
--- ००० --काळं बेट लाल बी
िवचारधान चचाक असं नाटक िलिहताना बयाच वेळा लेखकावर सपरीेचा संग येतो. माणसांसबं ध
ं ीचे
एखादे सावकालीन स ितपादणारं नाटक कवा समाजािवषयीा काही ना कना मांडणारं नाटक -- अशा
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ू येणारी पां ही बतेक समाजाा कोणा ना कोणा घटकाचं ितिनिध करणारी असतात ( नायक
नाटकांतन

ु -- ढोबळ असतात. आिण या गोीमळ
ु ं ही पां ठोक वैिशांनी य
ु े , तािक
बयाच वेळा अपवाद असतो ) ामळ
िवचार एक तान णून मांडयात िवचारांा सूाितसू ेांत िशरयाची जी मोकळीक लागते, तीवर मयादा

ु अशच असतं. णजे चार पां
ू  समाजाचं ितिनिध उभं करणं हे पा
येयाची शता असते. आिण िशवाय संपण
आणखी घातली तरी चालतील कवा आहेत ातलं एकादसरं काढून टाकलं तरी चालेल असा हा कार असतो. या
सगळया गोतून, िवषयाची चचाकता कं टाळवाणी होणार नाही याची काळजी घेत नाटक उभं करायचं !

ु पात वावरत असतो हे
माणसाचं मूळ प काळं कु -- ू र असूनही तो समाजात संत--सन णून श
लेखकाचं सू. हे सांगयासाठी समाजाचे काही घटक ( उदा. धमपरायण ाण, शा, कामगार, न ेता, ापारी, ी,)
एका अनपेित िविच पिरितीत आणून ांना उघडं पाडावं ही लेखकाची कना. ासाठी मग अथात ानं
ेकांा कनाशीवर सवसामापणे टाकला जातो ान अिधक िवास टाकला.( िशवाय पडावर गड,

िक, तराजू, पड, कुप, मोर, झड,े कवा, कबूतरे, ॉस, ूप, मशीद, आिण लहान मासे - मोठे मासे - अशी
सूचक िचंही काढली. ात गंमत अशी की आमची जागा दाराकडे उजा बाजूला होती. उजा बाजूचा पडदा

ु ं काही लोकांना
पाहयासाठी मधा सारसमारंभाा काळात आी मु ाम सया टोकाला जाऊन आलो !) ामळ
या नाटकाला ’ायोिगक ’ णायचाही मोह झाला. पण एकदम उाहानं काही बोलयाचा कार सोडून या नाटकाकडे
पाहावं असं वाटतं.

ु आिण काळया रंगात िवभागणी किणारं तोडरमलांच ं तान हे मळ
ु ातच ढोबळ -- उथळ -माणसाची श

आिण कुठाही सामा कलावंताचं असणारं असं तान आहे. यात एक तर डोाला फारसा ताप नसतो आिण

सरं णजे भडक बोधदतेत डोाला गग
ं ु ीही छान येत.े हदी-मराठी िचपटांच े नायक-खलनायक उभे करताना हेच

गग
ं ु करणारं तान वापरलेलं असतं. मानवजात आपला ू रपणा टाकू न देत नाही हा बु द - ि - गांधचा पराभव
आहे असं णयामागं तरी यान वेगळा कोणता िकोण आहे ? सारांश, तोरडमलांमधला िवचारवंत ह अंत ढोबळ
आिण सामा आहे. यातून मग ना, नामय संवाद ( ’ सांिगतलं तरी समजत नाही, समजलं तरी उमजत नाही ’ -ु ं
असे वा यान टाळीदार ), िल वग ैरे ा गोी उा राहतात ांची पािहजे तर हदी-मराठी िचपटांइतकी कौतक
जर करावीत.
तर नाटक णून हा कार यथायथाच आहे हे एकदा िसद झाानंतर इतर गोकडे वळू . योग अितशय

ु दू न देशमख
ु ( आरामे ) आिण बाळासाहेब िहरे (
नीटन ेटका बसवलेला होता. मोहन मग
ं ु ी ( शाीबवु ा ), मधस

ु --णजे शा ) यांचा अिभनय िवशेष वाटला. तोडरमलांा बाबतीत लेखक -- िददशक --अिभन ेता या
डॉ.अबदे
तीनही अंगांबल एकाच वेळी बोलायचं झालं तर पापीलर पठडीतला एक महान माणूस असं बोलता येईल.
रा पातळीवरची बिसं या नाटकाला िमळावी ही अंत रा गो. पण मग ’ लोभ नसावा ही िवनंती ’ हे
सरं कसं ? गूढ िवनोद !
--- ००० --जहांगीर जहांगीर
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े ोा ’ हेी द फोथ ’ चा हा बंगाली अवतार बिघतला. िददशक होते ’ ितसरी कसम ’ चे बस ु भाचाय.
िपरांद
हा कार खूपच आवडला. कथा सांगायची झाली तर अशी. कॉलेजमे ’ जहांगीर ’ हे नाटक बसतंय. ेमाचा

ु एक ी. ानं हमखास जहांगीर ावं आिण नूरजहाँ पळवावी अशाला, सरा, िवजेचा शॉक
िकोण -- दोन पष,

ु ं तो मल
ु गा डायरे जहांगीरा रोलमे जातो,जहांगीरच होतो. इथे
बसवतो. आिण गंमत अशी होते की ा शॉकमळ
पिहला अंक.
सया अंकात जहांगीरचं सहासन आिण झळझळीत पोषाखातला जहांगीर. अहो तो ाचा दरबारच.

ू एक
नोकरचाकर, स ैिनक वग ैरे वगैरे. मग आपाला कळतं की ाा वेडाला अनकूु ल असं वातावरण भोवती ठे वन
ु गा घरचा
मानसशा ाावर योग करीत असतो. ासाठी िदमतीला माणसं असतात.( जहांगीर झालेला मल

ीमंत असतो. ) ा काळातले पोषाख घान ा काळाता माणसांसारखं वागायचं हे ांच ं काम.( शेवटी शेवटी हे
ु सोय नाही. सारखं आपलं जहांगीर. अरे
लोक िचकार वैतागतात. एकजण णतो, ’’ ायला, िसगरेट ायचीसदा

आहे काय ! घरी जातो तेा मी इतका थकतो बघ की आहे या ं गीबगीा पोशाखातच झोपून टाकतो. सकाळी उठलं
ु आहेच.‘ णजे ही माणसं अशी ऐितहािसक होतात ! )
की पा

नंतर गंमत अशी होते की एका धानं जहांगीर शु दीवर येतो. आजूबाजूचा हा दरबार पान ाला

् येतो. ा बढु ढयाला
्
चावासारखं ायला लागतं. तर तेवात ाला नमाज पढायला न ेणारा बढु ढा
तो णतो,
्
‘ अरे हे काय आहे काय ? हे सहासन, माझा हा पोषाख न हे् ... अरे मला वेड लागेल ! काय आहे हे ? ‘ तर बढु ाला
कळतं की हा आला माणसात. तो ाला सगळा कार समजावून सांगतो. मधा काळात खलनायकानं याा
नूरजहाँशी ल कन काही वष संसारही के लेला असतो. आिण याचं कसं काय वगैरे बघयासाठी ती दोघं मधूनमधून
्
ा मानसशााकडं येत असतात. हे सगळं समजावर जहांगीरवाला ा बढु ाला
णतो की मी शु दीवर

आाचं कुणाला सांग ू नकोस. पढंु मग अरश: धमाल. जहांगीर हा जहांगीर रािहलेला नसतो आिण हे लोक तो चंड
डोलारा सावरत राहतात.
तर सगळे संवाद वग ैरे काही आाला समजले नाहीत. आिण तरीही खूपच समजलं . काळाची गत हा िवषयच

ु ाबलचे आिण माणसाबलचे
ु ात महान आहे. तो इता भरघोसपणे पाला िमळणं हे मळच. माणसाा आय
मळ

धडाधड सारांश काढयापेा हे तसं अवघडच. मग ापेा ’ िनया ’ कवा ’ काळं बेट--’ यात रमून जाणं काय वाईट
?
वाहा ! हाच  खरा !
ु
(आरपार, सयोग
साधना, मे ६९ )
--- ००० --जंगलमे मोर नाचा िकसन े देखा ’ शतरंज ’ !
ु ाला ’ एिलएन ेशन इफे  ’ नावाचा एक कार असतो तो मािहती आहे का ? उदाहरणाथ नाटक. तर नाटकात
त

ू जाता कामा नये -- णून नाटकावर िवास टाकयाा
समोर जे काय चाललेलं असतं ाात ेकानं रंगन
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ु ं नाटक अिधक तटपणे आिण समजतीा
ु
ेकांा भाबडेपणाला अटकाव घालयासाठी हे तं वापरलं जातं. यामळ
ु के ला. पढंु मग हे तं
िकोणातून पािहलं जातं असं या मागचं तान आहे. बट ेट या माणसानं हा कार स
अन ेक िठकाणी अन ेक तहांनी येऊ लागलं . रॉबट बोा ’ अ मॅन फॉर ऑल सीझ ’ या ऐितहािसक नाटकातही ते
वापरलं गेलं...वगैरे.
ु ं कशाला हे काही आाला कळत नाही. आमाकडचे हदी िसन ेमे
पण या काराची ही एवढी जागितक कौतक

ु ी िवास ठे वायला लागलात की झालाच अटकाव. ’शतरंज’ हा िचपट णजे याचं एक उम
बघा. जरा कुठं त
उदाहरण.

’ हरिगज नही ’ वग ैरे -- असलं सराईत हदी बोलणारी िचनी माणसं या िचपटात आहेत. शिशकलेसारखी

हमखास आपली बाई चीना बाजून ं हेरिगरीची कामं करते. मेहमूद जेा राजकुमारचा चेहरा चढवतो तेा ते काम

राजदकुमारच करतो ( णजे टलं तर थोडासा डबल रोलच. तसं जर नाही के लं तर मेहमूदा आिण राजकुमारा
िफगरांमधले फरक चीनसारा भाट देशाची हेरिगरी करणाया बाईला न कळणं कठीणच. ) फ पडावरच

ु गाडसना हदी गोळया घालतो.( णजे हदीतून फायरग
सावलीा पात िदसणारा िचनी अिधकारी ाा चकार
करतो -- कबूल आहे की एका परीनं हे जमवून घेता आलं पािहजे, पण ऐका तर खरं.) तर चीनला भारतीय माणसं

पळवायचा जो छं द आहे ा छंदावर रामबाण णून एक जवान असतो. तो णजे नायक, ऊफ राजकुमार. ांनी
माणसं पळवली की हा डायरे चीनमधे जाऊन ांना सोडवून आणतो. या िचपटात ानं विहदा रेहमानला आिण
िता आईला कसं सोडवून आणलं तो कथाभाग आहे. आता विहदा रेहमानवर पाळत होतीच पण ा पाळतवाा

ु ं ’ कुछ भी कहो, ऐसे कहो, जैस े कही कुछ ना कहा ’ असं ती गायातनं नायकाला
बाईला काही हदी येत नतं. ामळ
सांग ू शकली. ( खरं णजे मग डायरे बोलायला तरी काय हरकत होती ? ) आिण लोटस िथएटरमे सीनं ती

काम करत होती तर ितथंही ’अजनबी ं म इस जहानम, मेरी िनया तो कुछ और है ’ असलीच गाणी ती णत होती.
ु
आता एवढं शंकरजयिकशनच िझक
आहे तर आपली असू देत गाणी जसा िचांनी िवचार के ला असावा. सारांश

णजे आाला इतकं च सांगायचंय की या िचपटात िचनी लोक इतके मूख  दाखवलेत की तेवा मूख  लोकांिवद ’
शतरंजकी चाल हमारी ’ णून िजकणं यात िवशेष काहीच नाही. ात परत आणखी एक मु ा आहेच. आता बाँड,

लट वग ैरे लोक कसे जाताना छोटीछोटी पण महाकामसू शं आिण यं ं घेऊन जातात की नाही तर हा आमचा इंिडयन
ु मग नायकाा जकयाला काय अथ
हीरो नाियके ला बापाचा आशीवाद आिण देवीकी कृ पा बरोबर घेऊन जातो. पा
रािहला ? अशा आणखी सतराशे साठ गोी सांगता येतील. पण ा सांगत न बसता सगळयाचा सारांश काय तर हे
िपर असं बंडलांनी भरलेलं आहे. ेक बंडल णजे ’ एिलएन ेशन इफे  ’ चा नवा नवा आिवार.
ु
े ेली एक मशर हानी
राहता रािहलेलं आशेच ं िठकाण णजे विहदा रेहमान. पण ती काय नसती
पळवून नल
अदाकारा. आईचे हाल होणार टलं की काय काय कबूल कन टाकायचं इतकं च ितचं काम. ातही आज राी दोन
े , जो ितनं कबूल के ला ात आज राी दोन
वाजता तो आाला सोडवायला येणार आहे असा ितला िमळालेला संदश
वाजताा ऐवजी उा राी चार वाजता असं थोडंस ं खोटं बोलयाची बु दीही ितला नसावी याचा आाला थोडासा
ु ं राजकुमारला नाहक ास झाला हो, असं काय करता ! तर सांगायचा मु ा असा की, विहदाा
खेद झाला. ामळ

ु
अिभनयाचा या िचपटात -- आिण बिदबळपटात
फारसा  नाही. पण ’ जंगलमे मोर नाचा िकसन े देखा ’ हे ितचं एक
ु ं काही बोलता येत नाही.
अफलातून नृ यात असामळ
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णजे मग मेहमूद आिण शिशकला यांच े वेशच तेवढे िनखळपणे बरे वाटून ायचे असा कार होतो आिण

ांना तसा वावही आहे. तेा ात काही वावगं वगैरे णत बसयातही अथ नाही.

ु ार करना िसखा ँ ’ हे लहान मल
ु ांना घेऊन एक आपलं मजा णून सरळ सरळ टाकलेलं
आता ’ आओ ते

गाणं. अथात अशा टाकलेा गायांची आाला परेु शी सवय आहे. तेा तो  नाही. तर या गायात कॅ मेयाा
गतीचा जो उपयोग के लेला आहे तो आाला वैिशपूण  वाटला.

आता िददशक एस.वासन ( हो, तेच अन ेक रौमहोवी िचपटांच े िददशक )यांना बरं वाटे ल असं थोडंस ं
सांगतो. विहदावर पाळत ठे वणाया िचनी आईला ांनी जो िवणयाचा उोग ( णजे िबिझन ेस ) िदलेला आहे तो

ु ी दाखवली गेली नसती तर हा उोग भयंकरच भेदक वाटला
ु ाद आहे. पण ती बाई जर अशी खळ
खरोखरच कौतक
असता -- असंही णावंस ं वाटतं. काही काही यांच ं िचीकरण उृ  वाटलं . उदाहरणाथ झाडूवााा

ू िशपायांा मागात िनरिनराळे
पोषाखाता राजकुमारचा िचनी िशपाई पाठलाग करतात आिण तो बाजारपेठेतन
े पोचवतो तो
अडथळे तयार करत पळत जातो ते य. तसंच राीा वेळी िभकायाा वेषात मेहमूद विहदाला संदश
कार.(

चीनमधे िभकारी आहेत की नाहीत याबल कुणी अिधकृ त मािहती देईल काय ?)
ु ’ असं णणाया त
ु ा-आाला या तक
ु ांच ं हो काय ? आपण णणार
पण ’ चतकोरान े मला न सख
बाकीा भाकरीचं काय ? णजेच -- िपर बंडल आहे.
--- ००० --ु गांवा
आी जातो आमा

िवनोद हा ’ करत ’ जाऊ नका बवु ा
आता याची कनाच कुठून आणली वगरै े मूलभूत गोी आपाला फार गंभीरपणे ायचं कारण नाही. हा

ु े तो
तयार िचपट काय लायकीचा आहे तेवढंच आपण बघायचं. िशवाय अकरा घसघशीत बिसं िमळवलेली, ामळ
ु ं.
थोडासा दबाव, पण असले दबाव -- िबबाव आपण कशाला मानणार ? आपलं काम ख

तर या तीन सटु ू न आलेा कै ांनी ीधरपंतांना सांिगतलं की आी जगवासी आहोत. तर पंत आपले लगेच -

ु ी आमचे पाणे असं णाले. याला भाबडेपणा णायचं की येडपटपणा ? बरं हेसदा
ु आपण
- बरं तर आजपासून त
िवचारणार नाही, पण के ा -- तर ातून काही धमाल िवनोद उभा के लाय बवु ा -- असं तरी असायला हवं. इथला

ु
िवनोदच मळात
ओशाळवाणा. आपले िवनोद के िवलवाणे का होतात याचा एकदा मराठी िचपटवाांनी जर िवचार
े देऊन ठे वायचा झाला तर -करावा. दा भटांचा िवनोद खरा का वाटतो याचाही िवचार करावा. पण आमचा एक संदश
िवनोद हा ’ करत ’ जाऊ नका बवु ा.

’ आज मी फू ल झाले ’ हे गाणं टॉप घेतलं य. मधे ितची सावलीही फार सदं ु र घेतलीय. ’हवास मज तू’ हे गाणंही

ु लेलं आहे असं आमचं
ु ं अिधक खल
तसंच बरं घेतलेलं. पण हे गाणं ीकांत मोघे आिण उमा यांापेा मधू आपटे मळ
मत.
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ु ाबाा गोळया िदलेले आिण सारखं परसाकडला पळवणारे बाप--मल
ु गा हा या िचपटाता िवनोदाचा
जल

कळस ! अहो पोरंसु दा धबाधबा हसतात, असं काय करता !
--- ००० --मेरे जूर

कलर फुल , कलर िपर
ु
नावापासूनच सवात
क. ’ मेरे ’ जसंा तसं कायम. ’ मेहबूब ’ ा ऐवजी ’ जूर ’. तर सरळ सरळ ’ मेरे
मेहबूब ’ ा यशाची ेरणा घेऊन आलेली ही कृ ती. तशीच रंगीत, भिद आिण ेमाा गाथेतले भावनांच े कोळ
िचित करणारी. या िचपटातले काही संग पाहताना ’ मेरे मेहबूब ’ मधले समांतर संग आपाला आठवतात ाला
अथातच इलाज नाही.
कथेबल णाल तर ’ संगम ’ काय, ’ आदमी ’ काय, ’ अिभलाषा ’ काय, कवा ’ मेरे जूर ’ काय,

ु एक ी आिण ाग. हदी िचपटांतली माणसं जर अशी ागी नसती तर ा
थोाफार फरकानं तेच दोन पष,
िचपटांतले असं कू ट  सोडवणं फार कठीण गेलं असतं -- हे आी ा माणसांा ागांा गौरवाथ  इथे
ू ठे वू इितो.
सांगन

अतर स ेन अतर ( िजत ) या माणसानं काही वषापवू  नबाबसाहेबांचा ( राजकुमार ) ाण वाचवलेला
असतो. तर असा तो शायरगायक. अतर बयाच वषानी नबाबसाहेबाकडे येतो. येताना ाा फ ास डात माला
ु होते. इकडे सरा कार असा असतो की माला िसा णजे
िसा. या वासाबरोबरच ांा भानगडीची गाडी स
ु े ितचं येणजाणं असतं. नबाबसाहेब ितला आपली समजायला
नबाबसाहेबांा बिहणीची िजवलग मिै ण. ामळ

लागतो. पण ितचं काही ाावर ेम नसतं. ितला आपला अतर आवडतो. अथातच नबाबसाहेबांचा लवकरच
मिनरास होतो

्
आिण ार उद
झालेली ांची जदगी वीरान बनते. पण तो हे सगळं मूकपणे सहन करतो. अतरला यातलं काही
ु ाला ेमानं
सांगत नाही. उलट ाला आपली दौलत बहाल करतो. ाा िहतािहताची काळजी घेतो. ाा मल

खेळवतो वग ैरे. पण ानं अतरला िदलेा दौलतीचा पिरणाम असा होतो की एक वेया अतरला आपा जाळयात
पकडते. आिण हे करण मग इतकं टोकाला जातं की अतर काडीमोड घेतो. ात ा अतरची आई थोडीशी आपा
मराठी ’ कादान ’ मधासारखी असते. ती आपा सनु ेचं नबाबसाहेबांशी ल लावून देत.े लोकापवाद नको णून
नबाबही या गोीला तयार होतो. पण तो िताकडं एक ’ ी ’ णून कधीच पाहात नाही.
ु ाला कथेची आयिडया आली असेल, तेा पढचं
ु सगळं काही सांगत नाही. शेवटी नबाबसाहेबांना
तर त

मोटारीची धडक देऊन िपर अशा काही चमािरक पदतीनं गड
ं ु ाळलं य की काही िवचा नका. बरं ाला

ु यांच ं पनमलन
ु
मानसदा
वगैरे कार नाहीच. सगळे च आपले दैवगतीनं इकडंितकडं फे कले गेासारखे. पण असा

ु ’ आह ’ चं धडधडीत उदाहरण. ) तर के स िपकलेली माला िसा मोा
भयंकर :खद शेवट परवडणार कसा? ( पा

ु
ु ा आज बडा होकर उ िशणके िलए लं दन जा
झालेा माला
घेऊन थडयासमोर येत े आिण णते की ये देखो, म
रहा है, वग ैरे. झाला की नाही शेवट गोड ?
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ु
या सगळया कारात पन:याचा
आनंद वग ैरे णजे फ एकच गो आिण ती णजे राजकुमारची थोरवी.
’ व ’ नंतर ाला ितता कषान ं ा उंचीवर न ेणारा िचपट णजे हाच. ’ झनक झनक तोरी बाजे पायिलया ’ हे
ु जाता है चाचाजान, मगर ये रात
ू र येईपयत वाजवलेली सतार आिण नंतरचं ’ िदन तो गजर
गाणं, ानंतर बोटांतन

 आती है ...’ हे वा...अरश: महान.( पण आमची एक शंका आी मांडून ठे वतोच. ायलेलं काम तो अफलातून
करतो णून ाला ेक िपरम दा पाजणार काय ?) आकीवेत संपणारे या िचपटातले भावनांच े कोळ
ु ं च बरेचसे सस
ु झालेले आहेत.
के वळ राजकुमारमळ

ु
माला िसा ठीक. ’ फज ’ मधा कारानंतर िजत हा नसता
’ णय पंढरीचा वारकरी ’ होऊन बसणार अशी
िचे िदसत आहेत. जॉनीवॉकर, डेिड हेही मधनंमधनं आहेत. तेही ठीक.
िददशन ठीक. संगीतही ठीक.( पण अशा िपरला नौशादच पािहजे.) तर असं हे कलरफुल कलर-िपर. ’अा
अा अा ’ -- टाळया, िशा. ’गम उठान ेके िलए म ै तो िजये जाऊं गा ’-- हळहळ !
-- धंदा करणार हे नी.
ु
( आरपार, सयोग
साधना, जून ६९)
--- ००० --माधवी
’ ान आिण मनोरंजन ’ याना वािहलेलं एक ’ अमृत ’ नावाचं मािसक मराठीत असून ते अजून अमृतावेत
िजवंत आहे हे आपाला माहीत असेलच. तर ा मािसकातून आाला िमळालेलं थोडंस ं ान आधी सांगणं भाग
आहे. लोकांा िजासेच ं िनरसन करयाचा ( अथात ा ा ेाता तांकडून ) एक सदरवजा कार. एकानं 

असा िवचारला होता की पग
ं ु ी वाजवावर साप का डोलतो ? ताचं यावरचं उर असं होतं की ही अानातून आलेली
समजूत आहे. सापाचं वणिय अंत बल असतं ( कवा ाला ते नसतंच ? ) सारांश ाला काहीही ऐकायला वगैरे
येत नाही. तो डोलतो याचं कारण पग
ं ु ीवाला इकडून ितकडे डुलत पग
ं ु ी वाजवत असताना सापाला एकदा इकडून मारतो

ु ं पग
आिण एकदा ितकडून मारतो. ामळ
ं ु ीा हलयानं सापाला डुलयाची सवय लागते. तर ’माधवी ’ या िसन ेमातले
साप मा अंत ितखट कानांच े आहेत एवढंच आाला या िठकाणी सांगायचं आहे.

आता सरा एक . समजा एखादा माणूस गळफास लावून मेला, आिण तो मेानंतर ा लटका ेताचा

फास आपण सोडवला तर ते ेत ऊफ तो माणूस परत िजवंत होईल का ? या िचपटात राजकुमार साप चावून मरतो.

ाचं ेत तसंच ठे वलेलं असतं. काही िदवसांनी ाला चावणारा साप येऊन आपलं वीष शोषून घेतो. ाबरोबर हळू हळू
डोळे उघडत राजकुमार िजवंत होतो. एकदा मेलेलं माणसू ते मरयाचं कारण र करताच उठून बसणं श नाही हे

कळायला अथातच ’ अमृत ’ मािसक नको. कुठाही िजवंत माणसाकडून इतपत ानाची अपेा करायला काही हरकत
ु
नाही. िनमात े बी.राधाकृ , बी.कॉम. कवा िददशक चाण यांाकडूनसदा.
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ु
कै .राम गणेश गडकयांा ’ पयभाव
’ वन हे िपर काढलं की आणखी कशावन काढलं ही णजे

ु ात गडकयांा या नाटकाता कथानकाची लायकी
अगदीच लणीय गो वाटावी असा हा एकं दर कार आहे. मळ
काय ठरवायची ती कुठलाही डोकं ताळयावर असलेला माणूस ठरवतोच. मानावं काय लागतं तर गडकयांच ं

ु आिण संवादचातयु . गडकयांच े संवाद सया कुठाही भाषेत भाषांतिरत कन वापरयाची
रचनाचातयु , भाषाभ
कना खूप मजेदार ठरेल. ात िसन ेमात असं काही करायचं टलं तर चंड िवनोद आिण चंड कं टाळा हे

ु ं ांा भाषाभाला
ु
एकितपणे नांदयाा चमाराचीच शता अिधक. ामळ
सोयीर असणारी कथानकाची
मूळ बांधणीही टाकू न देण ं अटळच. आता आहे या ितीतच भलभला िठकाणी हंश े िपकयाचे कार या िसन ेमात

ु
होताहेत, ात जर ’ घाला माळ...’ वगरै े पयभावाचा
वेश यात टाकला असता तर ेकांा हसून हसून मरु कं ु ा
ु ा तरी िभरकावा असा.
तरी वळा असा कवा ते िनघून तरी गेले असते कवा ांनी उठून पडावर ख
ु ं इथं तसलं काही नाही. वृदं ावन ( िवमसह ) याचा इथं दयपिरवतनानंतर आहेन ं शेवट होतो.
ामळ

ु चटपणाला हसायची
पण हा िसन ेमा लोकांनी पाहावा अशी आमची इा आहे. कारण लोकांना थोडीशी खळ

ु ठरावं ही मराठी ितभेची
सवय लागावी असं अजूनही कधीकधी आाला वाटतं. गडकयांच ं नाटक या ीनं उपय
एक वेगळीच थोरवी !
--- ००० --मरु ळी मार रायाची
ु न ेनंच पाचं टलं तर ’ माधवी ’ तली घोडदौड आिण या िसन ेमातली घोडदौद यांामधे
आता सरळ तल

हदीा आिण मराठीा बाबामधा फरकाइतका फरक आहे. पण मराठीतलं एक ॲन -- िपर णून
यााकडे पाहणं हेच अिधक बरं.

ु
ु
मराठी िचपट हे बतेक वेळा वेशानगामी
नातंानंच िचित के लेले असतात. नसती
वारेमाप बडबङ.

ु ं फारशा घड
ु ज या
कॅ मेरा या िचपटाा मामाा शता ामळ
ं ु ाळा न जाता ढोबळच राहतात. िषके श मख
ु ’ हा िचपट ांनी पािहला
माणसाची या बाबतीतली महाता आाला िवशेष जाणवलेली आहे. ांचा ’ अनपमा

असेल कवा कोणाक ा सूयम िं दरावरचा मािहतीपट पािहला असेल ांना कॅ मेयाचं साम  ओळखणं णजे काय हे
ु या ीनं िवशेष वैिशपूण  िचपट. अथात या उदाहरणांशीही या
लात येईल. िहचकॉकचा ’ सायको’--सदा

ु ना करयात अथ नाही. पण इतर मराठी िचपटांा तल
ु न ेनं या िचपटात कॅ मेयाचा वापर बयाच
िचपटाची तल

मोकळे पणानं के लेला आहे -- एवा ाथिमक रावर का होईना पण हा िचपट जरा वेगळा वाटला. इतपत ॲन
असलेलं िच एका िकमान सफाईनं का होईना पण मराठीत िनघू शकतं आिण िचीकरणाचे इतपत कार तरी ’ मराठी
ु होऊ शकतात हेही या िचपटात एकदा िसद झालं .
कॅ मेयानं ’ सदा

मानलेा भावाला बरं वाटावं णून ईराा आदेशामाणे सीता मरु ळी होते. पाटलाचा ितावर डोळा.

ु
ु ा एका दरोडेखोरामळ
ु ं ( कवा दरोडेखोर समजा गेलेा
ितला पळवयाचा ाचा य. तु ं गातून नकाच
सटले
ु ) फसतो. यात सीताचं ा दरोडेखोरावर मन बसतं. पढंु मग ांात अडथळे
पण खया ’ चांगा ’ माणसामळं
आणयाची पाटलाची कारानं, वग ैरे.
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ु ी बरंच िदसताय की ...गालात हसताय की ’ वगरै े लावया यात असा
आता गंमत अशी होते की ’ पावनं तम
तरी लोकांना ांचा मजा घेण ं जरा कठीणच जातं. कारण हे सगळं वाईट आहे, ितला ते नकोसं वाटतं, पण तरीही ितला
ु ं लोकांना घायाळ करयासाठी नाचणारी बाई आिण ही मरु ळी यात
ते ीकारावं लागलेलं आहे असा हा कार. ामळ

ु ातच फरक पडतो. णूनच लावया आिण नृ ं यांचा िचपटाा जािहरातीसाठी जरी उपयोग होत असला तरी ही
मळ
नृ ं नृ ं णून पाहणं जरा अवघडच आहे.
सरी एक गंमत णजे िचरंजन कोटकर. खलनायकाचा जो एक ठरािवक अिभनय असतो -- णजे एक

भवं ु ई उचलणं वगरै े ात ते कुठं ही कमी पडत नाहीत. पण ांा एकं दर िफगरचा िवचार करता आपली खलाची
बतेक सगळी कामं ते सयांना प ैसे देऊन कन घेतात. ते पाहताना नाही टलं तरी करमणूक होते.
ते काहीही असो, गोवद कुलकणना धवाद ावेत इतपत हे िच िनितच बरं आहे.
--- ००० --आशीवाद

ु
या िचपटातही कथानकाा जळवणीचे
आिण घडवणीचे कार आहेत. नाहीत असं नाही. पण ॲिरॉटल
्
ाला डड डड णतो
तेवढी समथनीयता ात िनितच आहे. ( अथात असली मू ं
ु उरतात. )
अधवट ठरावी अशाही कलाकृ ती असतात हे आी जाणतो, पण हदी-मराठी िचपटांना ही मू ं पन
ु
िषके श मखजा
लौिककात नवी भर घालणारा हा ांचा नवा िचपट.

ु न करायला िनघालेा एका
ही कथा आहे जमीनदार आिण शेतकरी यांांता संबध
ं ांमधली. अमानषता

ु गोी बाजूला ठे वन
ू माणसांमधली माणसं ओळखणाया माणसाची. एका कलं दर
माणसाची. जातीयता वगैरे भड

मनाा शायराची. हा माणूस अथातच एकं दर सामािजक पिरितीा संदभात वेगळा ठरतो. आिण या ’ वेगळया ’
माणसाचे हाल होणं ही तर माणसाा सामािजक इितहासातली एक ाभािवकता आहे ! ा ाभािवकतेचाच हा एक
बळी.
ु जचं ांा िददशनातले बारकावे आिण एकू णच
असा िवषय घेऊन तो धाडसानं उभा करणाया िषके श मख

ु करायची अथातच जर नाही. ेक संग अंत िजवंतपणे आिण तंतोतंत खरेपणानं उभा
धमक या बाबतीत कौतक
ु कारण. ामळं
ु
करयाचं या माणसाचं कसब के वळ अजोड आहे. एका िवचारवंत मनाची खर आच हेच याचं मख
ु सा
ु संगांबल बोलायची आमची इा नाही. याता कलावंतांचा अिभनय, यातलं संगीत
ाता काही सा

याबलही आाला तंपणे काही बोलायचं नाही. ही एक खरीखरु ी शोकािका आहे एवढंच आी सांग ू इितो.

ु थोडंस ं टे शन आलं . बायका िबयकांची तर बातच सोडा. सवच
अरश: शोकािका. शेवटी शेवटी तर आमावरसदा
ु अंत गंभीर.
ीपष

या संदभात बाड रसेलचा एक उतारा आी इथे उृत करतो. तो असा : -18

‘ वेडी ी, ेमी, आिण कवी यांचा शेियर एकितपणे उे ख करतो -- कारण ’ जबर कनाशी.’ 
असा आहे की यातला ेमी आिण कवी रान वेडपटपणा कसा टाळता येईल ? मी एक उदाहरण देतो. १९१९ साली मी

ु ने ’ चा योग पािहला. ा नाटकात ीक लोक छोा ॲिॲन ेला ठार करतात असा
ओड िकमधे ’ द ोजन वम
एक अस असा शोकरसपूण  संग आहे -- कारण ॲिॲन े मोठा झाला तर ाचा सरा हेर होईल अशी ांना

भीती असते. ते सगळं पान िचतच कुणाचे डोळे कोरडे रािहले असतील. लोकांना ीकांचा तो ू रपणा अगदी िवास
ु बसू नये इतका भयानक वाटला. पण ितथं रडत असलेली तीच माणसं, ाच णी, इता मोा माणावर तोच
सदा
ू रपणा अंमलात आणीत होती की यिु रपायिडसा ( ा नाटकाचा लेखक ) कन ेाही ते पिलकडचं ठरावं.

ु
ांाप ैकी बतेकांनी नकतीच
अशा एका सरकाराची िनवड के लेली होती की ानं तहानंतरही जमनीची नाके बंदी
ु ं ा देशांतली असं मल
ु ं मरत होती ही गो सगळयांना
चाच ठे वली आिण रिशयाचीही नाके बंदी के ली. यामळ
माहीत होती पण तरीही ा देशांची लोकसंा अशी कमी होणं आवयक भासत होतं. कारण नाहीतर

ु ं ही मोठी होऊन आपा बापाचा िका िगरवयाची शता होती. यिु रपायिडस या कवीनं
ॲिॲन ेसारखी ती मल
ेकांा कन ेत ेमी जागा के ला ; पण कवी आिण ेमी -- दोीही िथएटरा दाराशी िवसरले गेले आिण वेडा

ु ( -- हसकाा पात ) तेवढा या लोकांा राजकीय िया हाताळायला िशक रािहला. तीच ती माणसं की जी
मन
ु वान समजत होती.‘
त:ला अंत दयाळू आिण गण

...आाला मािहती आहे की हे सगळं तसं िचपटाा मूमापनाा वगैरे बाहेरचं झालं . पण तरीही, हा
िचपट पािहावर अशा कलाकृ ती पान रडणं एवढीच आमची लायकी आहे की काय असा  उपित करावासा
वाटला णून हे के लं . पािहजे तर हा ा िचपटाचाच भाव असं णा.
ु
ु ै ६९ )
( आरपार, सयोग
साधना, जल
--- ००० --हसीना मान जायेगी
हा तो की, तो हा की, हा तो नसून हा तो, असं वाटतं आहे ; आिण णून तोच हा असं आपण समजतोय की,

ु ात तोच हा आहे आिण आपण फसून याला तो समजतोय...ब ! या िपरचं सार हे एवढंच !
मळ

ु ं फायटगा वेळी ेकांच े फार हाल.
शशीकपूरचा डबल रोल. नायकही तोच आिण खलनायकही तोच. ामळ
् ’् णायचं हे काही लातच येत नाही.
एखाानं सयाला दणकावून लोळवलं तर ’ वाहवा ’ णायचं की ’ च च
शेवटी फायटग संपपे यत, िबचारे जीव मठु ीत धन बसून राहतात.

शशीकपूरनं यात बराच शीकपूरसारखा धांगडधगा घातलेला आहे हे खरं असलं , तरी ते ानं खलाा

ु े नायकच ’ ोफे सर ’ कवा ’ राजकुमार ’ असानं जो एक ’ कोळ क आवघा ’ अशी
पात के लेलं असामळ
धमाल येत े ती इथं येत नाही. तरीही शशीकपूरनं जर मनात आणलं तर तोही शीसारखा एक कोळी नायक णून
सहज ािपत होऊ शके ल.
आता बिबता णाल तर ठीक आहे. तीही तमु ाआमासारखीच ात पडलेली. हा तो की हा हाच ? -- हा
आिदकालापासून चालत आलेला सनातन  ितलाही पडलेला. मग ’ पाठलाग ’ सारखा कोटाचा सीन वग ैरे. पण
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काहीही णा, विहदा रेहमान, मीनाकुमारी, माला िसा कवा शमला टागोर यांा अिभनयात अवखळपणाबरोबरच
गांभीयाचाही जो एक कस आहे तशी खाी काही अजून या ना पोरीबल वाटत नाही.
--- ००० --तमु से अा कौन है
ु
तीन भाट तणना सधारायला
शीला न ेमलेलं आहे असं टावर आपा डोात ा काही खळाळ
कना येतात ा सगळया इथे खोा पडतात. ा तणचा भाटपणा या िचपटात फारसा िदसतच नाही.

ु स पळवयाचं एक य आिण बिबतानं जखमी के लेा तणाचं य एवढं सोडलं तर ा भाट
मोटारीतनं सटके
आहेत हे आपलं के वळ लिलता पवार णतेय णूनच खरं मानायचं. बिबताचं थोडं तरी खरं धरता येईल पण ा

ु ं शीनंही मग ांना सधारयाा
ु
सया दोन इता तकला आहेत की काही िवचा नका. ामळ
फं दात पडायचं
ु ला आहे.
काही कारण नाही हे ओळखून बिबताचाच िपा परवले

’ तूमचे अा कौन है ’ आिण ’ िकस िकस को म जवाब ं ’ ही दोनच ाता ात गितमान गाणी ; पण
ांनी ’ आ आ आ आजा ’ ’ तारीफ कं ा उसकी ’, कवा ’ या ’ वग ैरे पािहलेलं आहे ांच ं काही या गायांनी
समाधान होत नाही. तेा याही बाबतीत ते िशा देतच बाहेर पडतात.
लिलता पवारचा डबलरोल हे या िचपटाचं वैिश. ितची पांढया पोशाखातली करडी िवधवा माताजी
न ेहमीचीच आहे. पण सरी, णजे खलीची, िसगरेटिबगरेट िशलगावणारी भूिमका जरा वेगळी आहे. पण े लर
ु ता वाटलेली होती तेवढीही  िचपटात वाटली नाही. इता
बघताना या डबलरोलबल जी काही उक
पराकोटीा फुसा कथेन ं सरं काय होणार ?

मेहमूद, धमु ाळ आिण मोहन चोटी हे िकू ट यात िवनोद करयासाठी आहे. याता मोहन चोटीला काही 

आकारच िदला गेलेला नाही. मेहमूद आिण धमु ाळ यांत अथातच मेदमूद सरस पण एकू णच मेहमूद णूनच बघाल तर
ु परवडला.
िवशेष काही नाही. मग ा मानानं ’ माधवी ’ तला मेहमूद सदा

ू हा िचपट काढलेला आहे हे िदसतेच आहे. तेा
करमणूक यान े की तीन तास घालवणे एवढाच शु द हेतू ठे वन
हे असं कसं आिण ते तसं का वगैरे िवचारयाचा करंटेपणा आी करणार नाही. पण मंडळी, सॉरी. आपाला थोडासा

ु ं तर हा कं टाळा िवशेषच जाणवला.
कं टाळा मा आला. आिण ’ ितसरी मंिझल ’ पान लगेच हा िचपट पािहला ामळ
--- ००० --जसमा ओडन
ु
गजरातीत
’ भवई ’ नावाचा एक लोकनााचा कार आहे हे ऐकू न होतो. परवा अशा एका भवईचा ( हदी का
होई ना ) पण अवतार बघयाचा योग आला. तो णजे शांती गांधी िलिखत ’ जसमा ओडन ’ चा कमलाकर सोनटे

ू िशकू न आलेा या तण दमदार कलावंतानं मबं ु ईत
यांनी सादर के लेला योग. िदीला आाझा नाशाळे तन

ु के ली. ा आपा शाळे ता िवााना हाताशी घेऊन हा भरघोस योग
नाभारती नावाची एक नाशाळा स
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ु
ु ं मल
ु ी आयात
उभा के ला. या योगातली बरीचशी मल
थमच रंगभूमीवर येत होती हे लात घेतलं तर या योगाचं
यश खरोखरच आयकारक ठरेल.
कथा न ेहमीचीच. पठडीतली. एका मनु ीचं खर तप. इंाची चता. काही पयांवर ाचं तप मोडयाची

कामिगरी. कामकं ु डला आिण िता सखी पया ात यशी. हे लात येताच मनु ीचा संताप. ’तू पृीवर ओड

ु ा नवरा काळा, कटा, आिण लं गडा असेल ’-- शाप. ’ तो नवरा तूच असशील ’-जमातीत ज घेशील आिण तझ
ितचा ितशाप. नंतरची सबंध कथा अथातच पारंपिरक पितपरायण ह ीची.
ु
जसमाची भूिमका मीना सखठणकरनं
के ली. ितचा पती पा - कै लास संजावनं उभा के ला. ’ नाटककाराा

ु
ु
शोधात सहा पां ’ मधली मलगी
िजतकी भडक, ोटक आिण रखरखीत िततकीच ही जसमा नाजूक, कोमल, भावक
ु
आिण रोमँिटक. मीना सखटणकरनं
याही पात कमाल के ली. ’ नाटककाराा शोधात ’ मघे काही िठकाणी ती

ू  सफाईदार वाटली. नदीवर जसमा पाला भेटते तो संग, ांा लाचा
अपिरप वाटली होती. पण इथे ती संपण

ु
ू पाटणचा राजा ितला भलवायला
ू ा संग -- ेक
संग, ितावर डोळा ठे वन
येतो तो संग, िता पतीा मृच

ु उभा के ला. लहान सहान िवम, लयदार हालचाली आिण शांा पदरात ांच ं
संग ितनं अंत सू समजतीनं
ु ांनी ही जसमा फारच वेधक झाली आहे. ( मीनानं नृाचं तसं
परेु परू माप टाकणारं उारण -- या मीनाा गण

ु असं फारसं िशणं घेतलेलं नाही -- या पाभूमीवर पाहता ितची यातली नृहं ी अितशय कसबी वाटतात.)
शाशद
कै लास संजाव हे एक नवंच नाव. लं गडा पण लं गडेपणाा ंगावरही मात करणारा भाबडेपणा असलेला पा

ु ानं ही भूिमका एका अल कमीपणानं उभी के ली आहे. या मलाकडं
ु
उभा करणं हे काही सोपं काम नतं. पण या मल
रंगभूमीनं बेलाशक काही अपेने ं पाला हरकत नाही.

ु असतो. लकालाा
आपा लोकनाासारखाच सादर करयाा पदतीा बाबतीत भवई हा कार म
िवविततेचा बिडवार माजवयाा न ेपाची इथेही आवयकता नसते. पण बांधणीा बाबतीत मा ’ भवई ’ ही
ू प णे ’ बसवलेली ’ असते. अिधक संगतवारपणे उलगडत जाणारी असते.
जवळजवळ संपण
या योगाा संगीतमयतेन ं तर आी फारच भान गेलो. सौरा-क कडा लोकगीतांा चालची ही
तडाखेबदं उडती गाणी आजा तणांची जाझची भूक भागवयाइतकी समथ वाटली. ( गाणी णणाया ी

ु बारा वषाचा मल
ु गा ितथं ेक णून बसलेला होता -- खळखळू न
े जवर िदसत होा, इतकं च ने तर एक समारे
हसत होता -- गंभीर होत होता... ेटणीत तंाचा हा एक नवाच आिवार ! )
या योगाबल ी. सोनटांना िजतके धवाद ावेत िततके थोडेच ठरावेत इतका हा योग न ेटका आिण
भरदार झालेला आहे.
--- ००० --माकडाला चढली भांग
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खानोलकरांची ेक कृ ती ही न ेहमीच ा ा ेातली एक ’ घटना ’ ठरत आलेली आहे. ही घटना
लोकनााा ेातली.
ु ला बाज आिण अिभजात सूचकता ही या
कामयता आिण शांची िवशेष जाण, तसंच परंपरेत मरले

ु नााची वैिशं. असं हे एक जरा वेगळया तेतीचं लोकना. ( म
ु ना णा ) लोकांसमोर मांडयाची तयारी
म
 . यशापयश हे नंतरचं.
हे साबळे -पाटचं कतृ
साबळे त: लोकगीतं वग ैरे णयात जरी हातोटीवाले असले तरी इथली गीतं णयात -- आिण ती

ु ं सहास
ु भालेकरांची िवडंबक
’ रंगभूमीवर ’ णयात ते खूपच कमी पडतात. ( आिण एकू णही कमीच पडतात. ) ामळ
ु िवरोध णून थोा कमी उंचीवरच राहते. आिण या म
ु नााची सबंध उभारणीच
फे क खूपच अचूक असूनसदा
ु ी या िवरोधावर आहे. याचा िवचार करता ही मयादा अिधक जाचक ठरते.
मळ

शेरशायरी आिण सवाल जवाब या दोची रंगत घेऊन िलिहलेलं का आिण ाचं िवडंबन ( माणूस आिण

ु
ाचं िवडंबन हा मागचा पदर ) -- यांच ं हे मना
यान खूपच बहारदार होऊ शकलं असतं. मंगल यान  हवा
होता आिण एकदंत यान खूपच मोकळा हवा होता.
लीलाधर हेगडे आिण िनळू फुले यांाकडे या जागा असा तर -- असा एक िवचार आमा मनात येऊन
गेला.
ु
(आरपार, सयोग
साधना,ऑग ६९ )
--- ००० --तबला कलका
े ं एक मूतमंत तट
अनपेितपणे एकदम काहीतरी चांगलं बघायला िमळालं . माणसाा जगयाा साधनच
दशन. तायिबय काही नाही. बघायचं आिण समजून ायचं.
जीवनसाधन ेची सांगड तबाा िरयाझाशी बसवलेली. या अवाढ शहराता एका इमारतीा गीवर एक

ु ाला कलकाचं
ू त
माणूस िरयाझ करत बसलेला आहे. आिण तबाा ठे ांा आिण बोलांा असं तहांतन
खळाळतं, धपापतं, उाही, थकलेलं, शांत आिण हसक जीवन िदसतं आहे.
एका बाजूला ही तबाची साधना चा आहे तर सया बाजूला एक तणी नृाचे धडे िगरवते आहे. कॅ मेरा

इकडे ितकडे शहरात, माणसांत सरकत राहतो. तबाा घनगंभीर तालावर जनु ाट दगडाची िकनारपी ओलांडून तो
ु
एका एकाकी ाथनामंिदरात िशरतो. एक पजारी
नगायावर संथपणे एके क माा आळवीत असतो. ितथून कॅ मेरा बाहेर

पडतो. बाजारात जातो. तीथेी जातो. धावपळ दाखवतो. भीत डुबं यासाठी हपापलेली माणसं दाखवतो. भी, दा
ु एक सवयीचा भाग झालेली थंड माणसं दाखवतो. ेतयाा दाखवतो. बोकडाला बळी देणारी माणसं दाखवतो.
हीसदा
ु गा,
चंड दंगल, गगनाला िभडणाया ाळा, बसांच े सांगाडे दाखवतो. बरगांवर कातडं बसवासारखा एक मल

ु ापढेु ठे वतो. टांगा ओढणारा घामेजला माणूस दाखवता
जीव खाऊन दगड उगारतोय हा ण िरपणे िचासारखा तम
ु
दाखवता माणसाा टापांवन तो घोाा टापांकडे णजे रेसकोसकडे वळतो. तंग तणी, काळे चे, भया
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ु द घोडे. करकचून
ु तक
ु ीत, तजेलदार, बलं
के सांच े पॉश तण, अगडबंब शेट, उतावीळ देह आिण... आिण बाबदार, तक

ु माणसाा टापा. पा
ु घोांा टापा. कुठं मधेच उभी असलेली एक संथ टॅ ी. ायर
ताणलेले ण. आिण पा
िखडकीवर पाय टाकू न पडलेला. ाचा तो पायाचा परेु परू तळवा. हळू हळू रा होते. अंधार येतो. शहर िनजू लागतं.
ु न ं सरकत राहतो. कुठं कुी झोपली
आिण कॅ मेरा फुटपाथवर येतो. झोपलेांना जाग येता कामा नये अशा नाजकते
आहेत. कुठं माणसं झोपली आहेत... इकडे तबाची साधना चा आहे...ितकडे नृाची...

ु र भवनात हे िचक काढलेलं आहे. बारापंधरा िमिनटांचच
कलकाा मॅमल
ं , पण चंड, भरदार,

ु
तबाा एका तट पण समजतदार
लयीवर या चंड शहराची आिण इथा माणसांा जगाची नस पकडून
दाखवयाचा तो कार तसा अिदतीयच.

ु व यांा ’ आटर द
माणसं दाखवणाया िचपटांची िजतकी वानवा िततकीच अशा िचकांचीही आहे. सखदे

ु िदसली ती या ’तबला कलका ’ मधे.
इि ’ मधे एकदा माणसं िदसली होती ानंतर ती पा

ु
ु शकतोच
पण माणसं तरी कशाला िदसायला पािहजेत असा एक समजतदार
 आपाप ैकी िकेकांना सचू

की.
--- ००० --देव चालले
या नाटकात एक िवहीर आहे. िविहरीत बादली सोडली जाते. आपाला वाटतं आता ही बादली पायानं भन
हदकळत, िनथळत वर येणार. बादली हळू हळू ओढली जाऊ लागते. आली, आली, आली, येत.े हदकळत जर पण
िरकामी. िथएटरात एकच हंशा िपकतो. पण शांता ती बादली जणू काय भरलेलीच आहे अशा भारदपणे काढून घेऊन

ु
े ा एखादं पोरगं जसं रातून िरकामी िपशवी फडकवत घेऊन जातं तशा कारे हलवीत ती बादली
जाते.( पढा
खेपल
न ेते. ही आणखी वेगळीच रायटी. )
आमचं असंच झालं . टलं िदबांची कृ ती आहे. पीडीएचा रंगमंच आहे, बघू, असं णून आी त:ला
िथएटरात सोडलं . बाहेर येताना आी खरं णजे िनराशच होतो पण तरीही आपण काही तरी भरदार पान आलोय

ु कधी कधी पोहयात येत नाही
अशी त:ची समजूत कन घेयाचाही य करावासा वाटत होता. आडात असूनसदा
याचा हे नाटक णजे एक मासलेवाईक य.
ु वळणाची घरगतु ी आई आिण जाऊ घातलेले
चार तहांच े चार भाऊ. ांची कांड जा

( तसंच न ेऊ घातलेले ) देव. यांा भोवती गफ
ं ु लेली ही कथा. कथा णयापेा एका पिरिती--मािलके तून उलगडत
ु
जाणारी ही माणसं, असं अिधक उिचतपणे णता येईल. सवातीचा
काही भाग ही माणसं ािपत करयात जातो
आिण मग या ािपत पाांवर वेगवेगळया पिरिा टाकू न ांची चव घेत राचं असा हा मामला आहे. भटजी

ु िदवशी नाही, पढा
ु
े की देव हलवायला मु त अमक
येईल आिण सांगल
िदवशी के ाही ा. एखादा हिरकाका येईल

ु ा विडलांना ात देवांा ितथे धनाचा हंडा परला
ु असाचं सांिगताचं सांगनू जाईल. िकेक
आिण ा मलां
वषापवू  िनधून गेलेला संाशीकाका येईल आिण आपला ितथंच राहयाचा िनणय जाहीर करील. असे एके क एके क

ु गोळा टाकायचा. अशी ही
गोळे टाकायचे आिण ानंतरचे वादळतरंग दाखवायाचे. एकाचे तरंग िवरताहेत तोवर पढचा

ु ं देव न ेले जातील कवा न ेले जाणार नाहीत या दोनच शता असलेलं हे ना एक  पिरिती
रचना आहे. ामळ
आिण ा पिरितीा संदभातली िविश माणसं यांातच रमून लोकांनी पाहावं अशी साहिजकच अपेा आहे. पण
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ु ं समोर
मूळ कादंबरीची सलगता आिण एकसंधपणा या संगधान -- पिरितीधान नाटकात जवळजवळ हरवामळ
चाललेा गोची मजा चाखयाची वृी ेकात िनमाण होते आिण मग ाचाही कं टाळा येऊन आरतीा संगाची
ु झाली की खो खो हसून ती
संधी घेऊन ेक टाळयांचा ताल धरतात. कवा रंगमंचावर सगळयांची िनजानीज स
नीरवता न कन टाकतात. जगून ं शांताला टे कडीवन ’ आपलं घर ’, झाडं, बगळे वगैरे दाखवयाचा संग तर
ु
अगदीच तटु का आिण हााद वाटतो.( पीडीएनं ाताात शहाणपणा णून पढा
योगात हा कार
अिजबात काढून टाकावा.)
ु रान गेलेा आहेत. बादलीचं सोडलं तरी आबाचं काय ? तो आपला पाय
िददशनात काही ढोबळ चका

ु
धवु ायला णून मागं बाहेरा बाजूला जातो तो लेखकाला हवं असेल तेवढा वेळ नसता
आपला पाय धूत राहातो. इतके
याचे पाय कुठं मळले ? तसंच दार उघडयाचा कार. कधी हे दार पाव िमिनटात उघडलं जाऊ शकतं तर कधी ाला
तल तीनचार िमिनटं लागतात. हे िहशोब िददशकाला काही वेगळया कारानं बसवता आले नसते काय ?
एकं दरीनं पाहता िददशन अथातच ठीक आहे. ठीक णजे हालचाली, संवादांच ं उारण वगैरमधे न ेटके पणा
 ग
आहे, िहशोबीपणाही आहे, तसंच काशयोजना आिण पास
ं ीतही तो तो संग खूप समृद करतात. ’चला रे
आरतीला’

ु
ु होते तो
असं टावर काशाची, पाआवाजांची आिण ताराबाई घारपरेु यांा अिभनयाची जी जगलबं
दी स
यातला
एक अिवरणीय संग.
यातले वेळ खाणारे भाग व ांच े पिरणाम तेवढे हवे िततके जाणवतील इतपत काढून छाटून नाटकाला जर थोडी

ु होणं श आहे.
अिधक गती आणली आिण ते जर अिधक आटोपशीर के लं तरच ते रंगमंचावर सस

नाही तर शेवटी आाला यातलं सगळयात काय आवडलं असं िवचारलं तर आी सांग ू की, घाळीचा

ु ाला जड जाईल.
मनमरु ाद रंजक संग. आिण आमा या उराला उदटपणा णणं त

तर पीडीए हो, देवािदकांना चालवाया भानगडीत जर पडा, पण नाटकही िकमान चा शके ल हेही बघा.
नाही तर देव चालयाा आधी ेकच चालायला लागतील.
--- ००० --एक फू ल दो माली
काहीतरी कन कृ िम भाविववश संग तयार करायचे असलं च हे एक िपर. नायक मेला आहे असं

ु ं पण खरा तो िजवंत असाचं नंतर कळामळ
ु ं मधा काळातील पिरितीतून िनमाण होणाया
समजामळ
पेचसंगमय िचपटांत याची एक भर. नायक मेला आहे या ग ैरसमजातून ज पावणाया हदी िचपटांतलाच हा एक.

ु वेळ न मारता आी िचपट काढू अशी एक ाथिमक िता िचपटवाांकडून कन घेयाची
नायकाला थोडा सदा
आता वेळ आलेली आहे.
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ु करता येत ं ही गो वेगळी. सफरचंदाा बागेतले मोकह संग,
आता तरीही ाताात काही गोचं कौतक
बॉबी आिण बलराज सहानी यांचा िवशेष अिभनय, पवतारोहणाची चंड यं आिण एकदोन बरी गाणी यांचा तसा उे ख
करता येईल. बाकी िददशन वग ैरे णाल तर ितकडे होणाया बफ वादळांची, कडे कोसळयाची सूचना देवळातून बाहेर
पडणाया साधन ेा अंगावरचा पा वायानं उडवून ातून देण े असं ढोबळच आहे.
ु
असे  सटायला
शेवटी दोघांतला कुणीतरी खरोखरच मरणं बरं असतं. यात बधा िबन--ियकरच मरायचा

असतो. तर शेवटी बलराज सहानीचा मृ ू उगवावा णून यात एक गड
ं ु पेरला आहे. अगदी टोकावर सगळयांना
वाचवून तो मरतो. ॅ जडे ी.

पण तरीही या िचपटात एक नाजूक आिण अिधक गंभीरपणे घेता आास पाहावं असा एक भाग आहेच. तो

ु
ु
ु झाानंतर पा
ु ती
णजे पष
हरवून बसलेा पषाची
एक ाकू ळ अप-तहान आिण ती काही काळ परी

पिरिती बदलयाची शता िनमाण होताच ाला समोर जाणवणारी भयाण पोकळी. पण माणसाचा हा बळे पणा
कवा ाची ही असहायता हाच एक मवत िवषय घेऊन तो पोखरणारा िचपट काढयाचं धाडस कोण करणार ? ते
िततकं च.
ु
गड
ं ु पेरा. मृ ू उगवतो.  सटतात.
--- ००० --जीन े की राह
ु
या िचपटाा सवातीचा
काही भाग फारच चांगला आहे. पण मानिसक िवकृ ती असलेली एक तणी आिण

िता सहवासात आलेला एक होतक तण हा िवषय हदीला कसा पेलणार ? पढंु मग कथा वेगळया लायनीनं जाते.
ु संग
यातलं ’ आ मेरे हमजोली आ खेले आँख िमचोली आ ’ हे गाणं फारच छान घेतलं य. सरा एक सटा

ु ा पगार
सांगायचा तर णजे आई िवचारते, काय रे एवढं तू चोवीस तास तु या मालकाा िदमतीला राहतोस तर तझ

ु गी ( सबंध कुटं ु ब दिरी -- हे लात
काय ? तो णतो असं ठरलेलं काही नाही - लागेल तेवढं ायचं. तर एक छोटी मल
ा ) णते, मग सगळे प ैसे इकडंच घेऊन या. आिण िता या वाावर सगळे िवनोद णून हसतात.

पण ते हा जाणवून ायला यात फारसा वाव नाही. िचपट, ातले संग, हे सारं भरयाा अन ेक

ु ांमधली ती एक एवढंच ितचं मह राहतं.
य
ु
(आरपार, सयोग
साधना, स बर ६९ )
--- ००० ---

यकीन
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कुणावर तरी काहीतरी उडवून लावायची कामिगरी असते आिण ती यशी कवा अयशी होते ( परदेशाची
असेल तर अयशी ) अशा कारचे अन ेक परदेशी िचपट आपण पािहलेत ना ? मग हा एक हदी िचपट िनलपणे

ु चट य करणारा. आिण या िचपटवाांना देशभीचा एवढा उमाळाच
परकीयांा पावलावर पाऊल ठे वयाचा खळ
आला होता तर ेयनामावली इंजीत कशाला ? आपा देशाची राभाषा ेयनामावली  करयाएवढी िनितच
समृद आहे. आिण हेच मग लोकांना देशभीचे डोस वगैरे देणार ! ध आमचे िचपटावाले आिण ध आमची जय
हद -- जनता !
ु डी योगशाळे त खपते आहे. काहीतरी अंत महाचा शोध लागतो आहे. त
ु ी णाल
शाांची एक तक
की इतकं महाचं हे आहे तरी काय तर ते सोडून ायचं. ते महाचं आहे एवढं लात ठे वायचं. अहो, ािशवाय का

ु ी णाल, आता हा आिण कुठला देश आला मधेच -- तर
सया देशाचे लोक ा शोधाा रहामागं लागतील ? त
तेही सोडून ायचं. कुठलातरी देश ामागं आहे एवढंच आपण लात ठे वायचं.

ु डीतला एक. तर ाासारखाच िदसणारा एक माणूस ( णजे अथात धमच )
धम हा ा शाांा तक
सरा देशवाांकडे असतो. साहिजकपणेच मग ते याला पळवून ाला याा जागी सोडतात. योगशाळा उडवून
लावायची ही ाावरची कामिगरी. ाला धमशी संबिं धत लोकांची मािहती िदली जाते. ाचा नोकर भोला, ेयसी
ु धमचा कुा ओळखत नाही. (हे एवढं
शमला टागोर वग ैरे. पण गंमत अशी होते की ना धमला जा

ु रु ायला लागतो. साहिजकपणेच कुाचा खून होतो. ानंतर भोलाचा नंबर
ाताात खरं वाटलं . ) तो गरग

ु शंका ायला लागतात.( आता सगळयात कहर णजे ा ितघांमधलाच एक
लागतो.पोलीसखााचे तीन मख

ु ािबणा करे येतात. बरं हातांच े ठसे
परदेशाला िफतूर असतो. हे अथात आपाला शेवटी कळतं.) मग सगळया खण
तपासतात तर तेही करे.( आता तपासणाराच िफतूर टावर करे का नाही येणार ?)
ु धम बंिद असतो. कोळशानं रेघा ओढून तारखा मोजत असतो. कारण आी तझ
ु ी योगशाळा
इकडे जना

ू ठे वयाइतके परदेशी लोक मूख  असतात. आिण न ेमके ाच
अठरा तारखेला उडवणार आहोत असं ाला सांगन
ु
समारास
सगळे परदेशी दाा धदं ु ीत आिण तंग बाईा नृात बेहोष होतात. ती संधी साधून हे गृह ितथून

िनसटतात. आिण मधले अन ेक अडथळे पार कन ( पोलीसांनाही लाथाडून ) अगदी टायमात योगशाळे त दाखल

होतात. ितथं साहिजकच दोन धमांची दे दनादन अशी धमु ाकू ळ मारामारी होते. देशी धमाचा अथातच िवजय होतो.
ु एकदा ’ यकीन कर लो, मझ
ु े महोत
ु
ु से ’
िफतरु ाला अटक होयापूवच तोही खलास होतो. आिण मग पा
है तमु से तम
ु इंजीतच. )
हे गाणं वाजतं. इथं ’ द ए ’( शेवट अथात पा

आता शमला टागोर. आपा परीनं ितनं ायचं ते िदलेलं आहे. उदाहरणाथ रेखीव लयीत पळणं, वग ैरे. ितचा
एकं दर आकार एकदम पसंत पडयासारखा आहे हे मा. पण णून काय ितासारा कसदार बाईनं फ

ु ’ सोडला तर या बाईनं हदीत काय के लं आहे ? ’ अनपमा
ु ’त ितची
आकाराचंच दशन करत बसायचं ? एक ’ अनपमा
ताकद िदसली आहे णूनच ही दोनचार जाीची वां.
धमचं ठीक आहे. तो एक सफाईदार नट आहे आिण िचपटांना सफाईदार नट लागतातच. या िचपटातली
नायकाची जबाबदारी आिण खलाचीही ( णजेच उबल रोलची ) ानं पार पाडलेली आहे.
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ु न दोगे ’ ही ाता ात ऐकावीशी वाटणारी
शंकर-जयिकशन. ’ यकीन कर लो ’ आिण ’ अगर तमु भला

गाणी. पण एकू णच संगीतात कुठे ही नवेपणा, जोम जाणवत नाही. जोडी थकली का काय ?

िचपटाचं रंगकाम बरंच बरंच बरं आहे. तांिक कारणं सांगणं जरा कठीण पण या िचपटाा रं गांत एक
वेगळाच ताजेपणा जाणवला.
पण एकं दरीत आमचं मत िवचाराल तर हदी लोकांनी परदेशी हेरपटांची खूड नल करयापेा सरळ सरळ
ांची िवडंबनं सादर करावीत. िनदान यान जरा अिधक माणात ांचा मजा तरी टता येईल.
--- ००० --सौभाय
नीतीअनीतीचा ठोकळे बाज बडेजाव माजवणाया नाटकांत आणखी एकाची भर. ेमाा िकोणात बतेक वेळी
शेवटी दोन कोन ठे वावे लागतात आिण तेही बधा खरं ेमवाले ( णजे काय ) असेच असतात. पूवचा ियकर ल
ु ात येयाचे कार अन ेक वेळा अन ेक तहांनी हाताळले गेलेले आहेत. मळ
ु ात अशा कारात
झालेा ीा आय
आपण ाला ेम णतो तो एक भाविनक अवलं िबाचा कार असतो. पण याला जरी माणसाचा कमकुवतपणा

णता आलं तरी ’ हाणा, बडवा, मारा, ठोका ’ ाईल अनीती णणं हा एक शु द ू रपणा आहे. आिण हा ू रपणा हा
माणसाचा एक सया कारा कमकुवतपणाच आहे. आिण कोणाही कमकुवतपणाला जर अनीती णायचं असेल
ु
ु
तर हे नाटक िलिहणारे प.भा.भावे
हे कलावंत णून अनीतीमान ठरलेले आहेत. आिण भाांा या अनीतीचा परावा

णजे रंगमंचावर अिवनाशिवद िकतीही वातावरण गढूळ होत असलं --तापत असलं -- तरी ेक कधीच ााकडे
एक ’ खल ’ णून पा शकत नाहीत. उलट अनंतराव जेा ाला मारतो तेा ते हळहळतात. भाांा अमानषु
िकोणाचा हा एक ढळढळीत पराभव आहे. कलावंत हा माणसांना माणसं णून पाहीनासा झाला की तो त:चीच
कशी सफाईदार धूळधाण उडवून घेऊ शकतो याचं हे नाटक णजे एक उम उदाहरण.
हे सगळं एका य भूिमके तून -- ठोकळे बाजीचा वेध घेयाा भूिमके तून जर समोर आलं असतं तर मग हे
सगळं च वेगळं झालं असतं. इथं मा मामासाहेब हे पा सरळसरळ लेखकाचं भापा आहे. तो आपा मतामधे
ेकांना सामील धन चालतो. आपा िवनोदावर लोकांना सीनं हसायला लावतो. या सगळयाचा अथ  काय ?

आता िददशनाची एक गंमत सांगतो. एक फू ल आधी अिवनाशा हातात असतं, नंतर ते जिमनीवर पडलेलं
असतं, आिण जेा अनंतराव येतो तेा तो ते फू ल उचलतो आिण ंगत बसतो. तंपणे पाहता ढोबळ िददशनाा
ु ाद कार आहे. पण ात गंमत अशी आहे की मधे खोली साफसूफ करयाचा, नीट लावयाचा
ीनं हा एक कौतक
एक कार आहे. अनंतराव िवमलला पाला येणार णून ितचे आई-वडील ही तयारी करत असतात. या सगळया

धामधमु ीत मोा कानं िबचायांना जिमनीवरा ा फुलाकडं ल करावं लागतं. आपा िददशनाा शासाठी
फुलाची आिण पाांची इतकी के िवलवाणी दशा करणारा िददशक ध होय.
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पण अपवाद सोडता िददशन एकं दरीत ठीक आहे. िददशनाबरोबरच तोरडमलांनी यातली लेखकाचं ितिनिध
करणारी अशी महाची मामासाहेबाची भूिमकाही के ली आहे. ती अथातच ांनी चोखपणे के लेली आहे. लेखकाा
अपेा तंतोतंत जाणून के लेली आहे. बाकी सगळया भूिमकाही सफाईदार ठाकठीक आहेत.
ु
जॅक नाईफ हा रंगमंचकाचा एक वेगळा कार. नाटकात िसनमे ाचं तं घसडयाा
ीनं उपयोगी. याचा दोष

णजे यात पाांना फारच दाटीवाटीनं हालचाली कराा लागतात आिण सरा णजे एका कुठातरी बाजूचा वेश
ु अधा तास चा रािहला तर ेकांा माना अवघडयाची शता. नाहीतरी सरीचा
ु
समारे
आिण मानेचा जवळचा
संबध
ं आहेच !
--- ००० ---

वेाचं घर उात
ु े गाजलेले दोी. शहाणपण, वेडपे ण, म, स,
गाजलेलं नाटक आिण गाजलेले लागू आिण एकमेकांमळ
माया, संतापीपणा, समज, ग ैरसमज वगैर ा भडक ठोकळे बाजीतून रंगवत न ेलेलं ध हे नाटक आिण ध ते ीराम
लागू जे दादासाहेबांची भूिमका रायगडाला जाग आलेा िशवाजी महाराजांसारखी करतात. आी ितथं काय

ु ं च ांचा नाईलाज
काशयोजना बघायला आलो होतो होय हो लागू ? ( पण ते तरी काय करणार, कदािचत नाटकामळ
झाला असेल. )
ाताात आनंद णजे काय तर गणेश सोळं की, सतीश भाषी, नारायण प ै आिण कुसमु कुलकण.
ु ाद असं काय आहे ? -- हा एक
या एकं दर नाटकात आिण ीराम लागू
ं ा या दादाा भूिमके त िवशेष कौतक
भाबडा सवाल आी इथं टाकू न ठे वतो. काशयोजना मा खरोखरच टॉप !
--- ००० --रंग ( पेस् )्
त:ची संवदे नशीलता कोणा ना कोणा कारणानं एकदा आपण हरवून बसलो की हलाबोला शरीरानं

ु एकू ण आपण मृतांमाणेच होऊ शकतो. रोजगारीचं धडाडध् मु जीवन आिण असं सवयनी बंिद
हयात असूनसदा
झालेलं जीवन...या सगळयात डोळयांना रंग कुठून जाणवायचे आिण कानांना आवाज कुठले ऐकू यायचे ? असं एखादं
िचक जेा रंगांच ं तं अि आपाला जाणवून देऊ पाहतं तेा ते णूनच महाचं ठरतं.

ु रंग. अन ेक कारचे, अन ेक छटांच,े चांदया, गोल, िकोण, चौकोन...ससाट
ु
नसते
धावते रंग...संथ हलके

ु ायम रंग...ओघळते रंग...पसरते रंग. आिण रंगाचं पोत. कधी खडबडीत, कधी रखरखीत
रंग...पातळ गार रंग...दाट मल
तर कधी मादवी. रंगांा जाळया...नजर ठ नये अशा तहा... रंगांच े कारखान े... रंगांच े फवारे...रंगवलेा

ु रंग...रंग जे के वळ रंग णूनच पाचे. सोबतीला िवजय राघवराव यांच ं पासंगीत.
गाा...रंगवलेा इमारती... ने
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ू ी जाणीव कन
या जगात रंग आहेत याची आठवण कन देणारं हे िचक...आिण आपा डोळयांा मृच
देणारंही.
बाकी िवशेष कलाक मूिब बाजूला ठे वलं तरी ही काही कमी महाची गो नाही.
ु
(आरपार, सयोग
साधना, ऑोबर ६९ )
--- ००० --( ’ अिलबाबा ’ या टोपणनावान े ’ राजस ’ मािसकात िलिहलेली िचपट -- परीणे : -- )
दोन ावसाियक- आिण एक अरश: चंड िचपट
गोपी
िचपटात िवशेष काही नाही. सगळा न ेहमीचाच मसाला. शेवटी तर हा गोपी आिण जमीनदार या दोघांचीही लं
एकदम होतात आिण ांची वरात ा रामाा देवळात येत े ितथेच गोपीचा सौतेला ( पण बडा ेमळ ) बडा भाई आिण
्
भाभी फाटा कपांत, हलाखीत, धडपडत आलेले. मग सदगिदत,
गलबलीत भेट ! मग वाचक हो, यात इतर

आूफाू गोी महाा नाहीच आहेत. िदलीपकुमार िकती तहेचा अिभनय क शकतो हेच आपण पाचं आिण
खूष होऊन यायचं !
फोटोाफी चांगली, संगीत चांगलं -- असं चांगलं ही बोलता येईल. आिण अगदी मनापासून जर काही िवशेषच
सांगायचं झालं तर भजनाा वेळा पिकमधे सवागानं हदकळत तीन झालेला एक माणूस. असा भरग पण
िरकाा िचपटाा िददशकााही असं काही तरी डोात यावं हे िवशेषच नाही तर काय ?
--- ००० --माना
’ गोपी ’ जसा िदलीपकुमारा अिभनयासाठी पायचा तसा ’ माना ’ मेहमूदसाठी. पण ’ माना ’ नं िनदान
एक बरा िवषय तरी हाताळलाय एवढं बरं आहे. अगदी भांबा सामा िवनोदापासून ते अगदी दणदणीत मेलोॅमिॅ टक
असे सगळे कार यात मेहमूदनं कन दाखवलेले आहेत.
तर इेर साबा ( िवनोद खा ) लाा िजलांा डात रमेश देव िवष टाकतो. या िजला नाही

टलं तरी पाच पास माणसांा तडांत जाणार असाात ! पण या ना ा कारणानं ा इतर कुणााच तडात जात
नाहीत. फ लहान ताराा तडात ही िजलबी जाते आिण ितला िवषबाधा होऊन इितळात न ेयापयत करण जातं हे पािहावर दैववादावरचा माणसाचा िवास का बळावणार नाही सांगा. पटकथालेखक आिण िददशक णजे
िचपटाता पाांच ं साात दैवच !
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’ सोये जा तारा ’ है गाणं छान घेतलं य. थोडात णजे सवसाधारणपणे हदी िचपट ासाठी पािहले जातात
ा ीन े ’ गोपी ’ आिण ’ माना ’ हे दोीही िचपट िनितच पाहयासारखे आहेत.
--- ००० --द फनी ओड मॅन
िफ इिूटमे हा एक महान िचपट पािहला. नद िमिनटांचा एक अरश: चंड पट ! दोनतीन

 योजलेले अ
वैिशे सांगायची तर अशी : -- रंगीत आिण ॅ क अँड ाईट यांच े बेमान िमण, हेतपू वू क

छायािचण, आिण सतत कॅ मेरा सर वषाा ाताया हाट -पेशटं वर रोखलेला. ढीबाता सांगयासाठी ही वैिशं

ू काही उपयोग नाही. पािहलाच पािहजे ! -- हे परत आहेच !
सांिगतली ; महानता सांगयासाठी िचपट सांगतो.( सांगन
)
जगायची इा नसलेला एक ातारा, हाट -ाांटेशनची झेकोोािकयातली पिहली यशी शिया
झालेला आिण ती यशी झाली णून वैतागलेला. ाापक णून काम के लेला. सायबरन ेिटवर टे  िलिहलेला.
( ते टे  अजून हितिखत पात असतं आिण ते हा कुणालाच देत तर नाहीत पण ाची पानं फाडून ाचे ॅलो
पी कन सया इमारतीता पोरांकडे टाकतो. तो पी हातात आला की पोरं टाळया वाजवतात. ब !् हा खूष ! )
ु न थक
डॉरांनी िदलेली औषघं ांना चकवू
ं ु णारा आिण िवांतीा वेळी मु ाम िफन क कन घेणारा.

या माणसाला हॉिटलमधे ठरािवक वेळी िखडकीत येऊन बसणारं एक कबूतर िदसतं. ााशी हा दोी

ु
जमवतो. आिण सरी गो णजे रा एका िहरा टॉवरा इमारतीत एक मलगी
सकाळी आिण पारी ठरािवक

वेळी गीत येऊन ितची पाळलेली कबतु रं उडायला सोडते -- ते बघयाचा एक ाला चाळा लागतो. ब -- ! होतं
ु गी गीत येतच नाही. सकाळीही नाही आिण पारीही नाही. याला घोर लागतो. झालं
काय की एक िदवशी ती मल

काय ? सया िदवशीही नाही. मग याला वाटतं की काही तरी घडलं असणार. आिण ते काय ते कळे पयतचा ाचा

ु
ू खरंच उपयोग नाही. आजूबाजूा माणसांनाही पा नसतो की ती मलगी
चंड आटािपटा णजे...सांगन
िवष घेऊन

पडलीय णून. हा धडपडत ितथे जातो तेा कुठं पिब जमतं. हा िजवाा करारानं गीवर जातो आिण ितची कबतु रं
सोडतो.
्  ू ! पण मृ
ू ा छायेतलं हे साधं, िधमं पण अथ गभ करण पाहणे हा खरोखरच एक चंड
शेवटी अथात मृ

ु आहे.
अनभव

ु
ु ं करावीत !
आी नसती
िदलीपकुमारा अिभनयाचीच कौतक
ु ना तरी कशाला ! ांच े ते, आपले आपण !
पण तल

( राजस, फे वु ारी ७१)
--- ००० --ययाती आिण देवयानी
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ॲि िथएटस ा रौमहोवी वषातली ही ांची िनमती. उम िनमती. नोकरीिनिम इकडे ितकडे

ु े मी हे नाटक, यापूव कधी पािहलं नतं. वाचलं ही नतं. ’ नटसाट’ पेा मला हे महाचं नाटक
िफरत असामळ
वाटलं कारण इथे उधार माल नाही. िशरवाडकरांना त:ला जाणवलेला एक अितशय गत
ं ु ागत
ं ु ीचा िवषय या नाटकात
ांनी मांडला आहे. लेखनतंही नाा भावी आहे. खूप िदवसांनी मी एक संगीत नाटक बिघतलं .

ु
िवषय पौरािणक असूनही ाचा भरजरीपणा िददशक माधव वझे यांनी आटोात ठे वला आहे. हे मत:

संवादांच े नाटक आहे हे ओळखून ांनी डोळे आिण कान यातून िवेप वाटे ल असे काहीही होऊ िदलेले नाही. बाळ मोघे
 योजलेली िदसून आली. न ेपात दोन दणदणीत समयांचा
यांची सौ - ूथ काशयोजनाही या ीनं िवचारपूवक
ु
इॅ सवातीलाच
देऊन भतेची कना जवली गेली.

नाटकाची गती संथ असणं आवयकच होतं, नाहीतर संवाद पोचणं हे या नाटकातलं महाचं काम िबघडलं
असतं. आवयक ा संगांत जोरकसपणा ठे वानं हा संथपणाही नाटकभर नामय वाटत रािहला. अिभन ेते रमेश
भाटकर यांची मी पािहलेली ही चांगली भूिमका. संवादांवर ांनी खूप मेहनत घेताचं िदसून येत होतं. बागेी देसाइनी
ु राखलं , ामळ
ु े , ांा या अिभनयाा पाभम
ू ीवर काही गाणी
देवयानीचं अहंकारी बेअरग अंत समजतीनं

ु े शेवटा भागातले ययातीला ’ वाध
अिधकच नामय झाली. िदलीप जोगळे करांचा िवषक छान होता. ामळ
’अवेतही साथ देयाबाबतचे ांच े संवाद भावी ठरले. सायली ठाकू र यांची शमा पटत होती पण ांची गाणी
िततकीशी भावी वाटली नाहीत. चाद आफळ चा कच सवागपिरपूण  होता.

ु ातच हे ेकांा आवडीचं नाटक आहे. ाचा हा योगही उमच होतोय. पण संिहतेत काही घोळ
मळ

ु ं मला जे वाटलं ते
जाणवले. यापूव याबल कुणी काही िलिहलं , बोललं आहे की नाही ते मला माहीत नाही. ामळ

ु िवषय असा िदसतो की देवयानी ही ययातीची पराणी असूनही ती ाला ीसख
ु नाकारतेय. आता हे
िलिहतो. म

ु ं च घडत रािहलं असेल का की कचाबाबता िता आसीची याला पाभूमी समजायची ?
ययातीा दा िपयामळ
ु ययातीनं ितिया देत जाणं पटत जातं. पण अगदी शेवटी शाप देयाचा तणावपूण  संग चाललेला
या कारामळं

ु
असताना देवयानी, ती गभवती असाचं सांगते. चाललेा तणावात हे पटकन घसवलं
जातं. णजे यांच े संबध
ं येत
ु
होते ? मग न ेमका ॉेम काय होता असा िवचार करेपयत ती ययातीला शाप देत.े हा या नाटकातला, म
िवषयातलाच एक बनवाबनवीचा कार आहे असं मला वाटलं .
थोडं संवादांबल.‘ अपमान करणारे आहेत, सहन करणारे आहेत...पण ’ माणूस ’ कुणी नाही ’’ हा शमाचा
संवाद कवा ’’ राचारापेा सदाचाराचा अिभमान िकती घातक आहे... ’’ हा ययातीचा संवाद -- हे चांगले संवाद वाटले
पण ’’ िवषकाा डोळयांत अू आले णजे पृीचा समारोप जवळ आला असं समजावं ’’ अशा कारचं जे वा
 वाटलं . तसंच ’’ :ख कधी एकटं नसतं - अहंकार एकटा असतो ’’ हे वा ! या नाटकातली असली
आहे ते मला िनरथक
काही वां मला खोटी - बनावट वाटली.
आता आणखी एक -- शरीराची आिण मनाची तयारी नसताना यती परमाथाा शोधात गेला णून िम
झाला. तो आा मानतो आिण शरीराकडं ल करतो णून शरीर बंड करतं आिण तो िम होतो ! कच, ययातीला
आा जागूत करायला सांगतो णजे ययातीचं शरीर ओके ! शेवटी देवयानी अहंकार सोडून ’ सवाका ’ मे
सामील होते णजे ितची शरीराची आिण आाची दोी तयारी झालेली असते का ? की अहंकार सोडयाचे

पारमाथक आिण ापंिचक असे दोन कार असतात ? परमाथ या िवषयाबाबत िशरवाडकर त:चं आकलन मांडत
ु शांच े बडु बडे
ु
ु ं हे नसते
आहेत असं णावं तर ात खूप गधळ िदसतो आिण ॅ िरटीचा अभाव िदसतो. ामळ

ु े शरीराची आिण मनाची ’ पूण  ’ तयारी संभवतच नाही -ठरतात. परमेरािशवाय काहीच पूण  असू शकत नाही, ामळ
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्
असं आकलन संत वाडमयावन
िदसतं. कोणतीही पिरिती ही परमेराीा आड येऊ शकत नाही असंही संत
सांगतात. इथं काय सांिगतलं जातंय ते लात येत नाही. शेवट गोड के ासारखा िदसतो, पण या एकू ण कारात

ु ं ती परमेराशी एकप
देवयानी सगळं च गमावून बसली आहे. ितची काय पिरिती आहे ? की अहंकार सोडामळ
ु च ऐकलेलं असामळ
ु ं आता ितला तशी चता नसावी !
झालेली आहे ? ’:ख कधी एकटं नसतं ’ हे वा ितनं नकतं
ु हे नाटक दाखवतंय का ? शीचे अिहतकारक- िहतकारक
एक गत
ं ु ागतं ु ीचा पट तरी पूण  अंतगत समजतीनं

उपयोग, अहंकाराचे िरणाम असं काहीतरी असावं. यातला कच हा ’ पोचलेला ’ माणूस ! मग ययातीनं, कच-देवयानी
काराबल संशय  के ावर ाावर कुणाचंच काहीच णणं नाही ? शेवटी कचानंच ययातीला ाचं ताय

ु ा कन िदामळ
ु ं आता ययातीही काही बो शकत नाही ! झालं गेलं सोडून देतो ! ही कचाची ’पोिलिटकल ’
पा
पॉवर समजायची का ? हे वरवर चटपटीत असलेलं, महान-गंभीर पणाचा आभास िनमाण करणारं नाटक आतून

फसलेलं आहे असं मला वाटतं. मराठी लेखकाचा हा एक महाचा पराभव आहे-- असं काहीतरी उदा बोलता येईल
का ?
(मत कलावंताचे, -अ,जून २००० )
--- ००० --ु
पू गजी
िदलीप जगताप यांच े दोन अंकी नाटक
या नाटकात जगतापांनी उभे के लेले असे एक भािषक जग आहे. या जगाची सता या जगाबाहेर कुठे शोधायची

ु
ू  जग. जानाचे
नाही असे एक यंपण
, ामीण--शहरी जीवनाचे असे अगिणत संदभ सामावून घेणारे हे जग आहे.

इथे तमाशा-- लोकनाामाणे, सवच पाे लकालाचे आिण ांा िविश भूिमकांचीही बंधन े न पाळता संवादांा
ु
बाबतीत चौफे र ातं घेतात. भाषेा अशा भरघोसपणात आिण िता ’पळा
’ वळणावाकणांत असा सहज

पोहणारा लेखक आज अभावान ेच सापडेल. ‘ मला ठाऊक आहे ितचा पा. एखाा अंधाया कोपयात रडत रडत तो
अंधार रातिकाा िचकाटीनं ती कुरतडत असेल.‘ -- अशी भरपूर समृद वाे या नाटकात आहेत. का, ना
ु ांनी य
ु असे या नाटकाचे भािषक अंग हे या नाटकाचे एक महाचे वैिश आहे.
आिण चौफे रता या गण

ु
नाटकाचा िवषय काय आहे ? सधारणा--गती-हा िवषय आहे. ही दोन कारांनी होऊ शकते. एक णजे
ू कवा िबनचेहयाची -- माणसाला ’ यं ’ बनवणारी. हा िवषय नवा नाही. िवशेषत:
माणसाचा ’ मानवी चेहरा ’ ठे वन
नोािजक मनोवृीतून तर हा िवषय हाताळयाची एक ठरीव पदतच आहे. इथे वेगळे पणा हा आहे की दोी
ु ावगण
ु ांच े भान ठे वले जाते. कुठाच बाजूला ीलपणे अिधक मह न देता एका समतोल
कारांता गण

िकोणातून पूण  िवषयाचे भान घेण े हेच इथे उि िदसते. एका बाजूला आिदम जोश, पयावरणाचे -- िनसगाच े मह,
ु ामिगरी, हेही आहेत. हे गण
ु ावगण
ु
भावनाधानता, मानवीयता यांचबरोबर मालकी ह, रानटीपणा, अाचार, गल
बोकारो या साधारी -- ोरा -- वनराज असलेा पाातून  होतात. तर सया बाजूला पयावरणनाश,

ु ांबरोबरच ातं, बोधन, अिधक सखसोयी
ु
चंगळवाद, कृ ितशू वैचािरकता, जीवनशीचा हास या अवगण
इादी

ु ही आहेत. हे गण
ु ावगण
ु धारण करणारे पा णजे मार. मारचे िसदी नावाा मल
ु ीवर ेम असून तीच मलगी
ु
गण
बोकारोला, ातारपणातही, आणखी एक राणी णून हवी आहे. सािदकू ही बोकारोची राणी या एकू ण काराला गती
देयाचे काम करते. शेवटी ’ िनवड’ करायची वेळ येत े तेा िसदी आिदम जोश आिण जगयाची शता यांची िनवड
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कन बोकारोकडे जाते. अथात ही िनवड ’पूणप णे ’ बरोबर आहे असे कुणालाच वाटणे श नाही, पण तरीही, सवनाश
की जगणे असेही या ाचे एक प आहे ते नाकारता येत नाही.
ु
जगतापांनी या नाटकासाठी एक मोकळाढाकळा घाट िनवडलेला असान े हे नाटक फ एकाच िवषयापरते
मयािदत राहात नाही. गद खेचणारी कला, माणसाला िगळं कृत करयाची लोकशाहीतलीही शता, ापारीकरण,
ु आकष ण वगैरे अन ेक िवषयांना हे नाटक श करत जाते. अमक
ु णजे तमक
ु अशी
उादकता, तायसलभ

समीकरणे फार ताणायची नाहीत अशी समजूत ठे वली तर नाटकाची ही शैली कुठेही अडथळा वाटायचे कारण नाही.
ु े ’ िनवड ’ अश होयाची
आजा जगयाा ांच े असं कं गोरे -- पापेु असयाचे प आिण ामळ

अवा याचे भान हे नाटक देत जाते. शेवटी ान े सापळा रचून, डाव टाकू न िसदीला फसवले ा बोकारोचीच िनवड

ु णजे बरोबर असयाबाबतचा संशयही
ती करते यात ’ बरोबर ’ असणेही आहे आिण ’ काय ’ ही आहे आिण म
आहे.
या सगळया कारात िसदीचे पा उभे करताना काही बाबतीत गधळ वाटतो. पिहापासूनच िसदी ही

ु ी बोलता तो
मारला फारशी अनकूु ल असाचे िदसत नाही. तो ंडाही देऊ शकत नाही या विु तीबरोबरच ’ त

ु
ु े मळ
ु ातच ितात ’ िनवडी’ बाबत फारसा संघष  िदसत नाही. बोकारोकडून
करतो ’ असेही ती मारला सनावते
. ामळ
ु च. नाटकातला संघष  ा पाातून फुटायला हवा तेच पा
फसवणूक झाावर ती रडते, ंदके देत े पण ते तेवापरते
ु नाटकाची ’ नामयता ’ तर उणावतेच पण नािवषयातली जी ’ पेचा ’कता
के रािहासारखे वाटते. ामळे
ु े ’ बाजू ’ ायचे जगतापांनी ठरवासारखेही होते.( मारची असहायताही फार
आहे तीही बोथट होते. ामळ
पणे  होत नाही हेही इथे लं ात घेयासारखे आहे.)
हीच गो आणखी एका गोीतूनही िदसते. ’ पू गु जी ’ हे एक तर उपरोिधक नाव असूनही, नाटक

पािहािशवाय ातला उपरोध लात येत नसान े, ते िमळिमळीत वाटू शकते हा मु ा जरा बाजूला ठे व.ू पण

नाटकाचा पूण  फोकस गु जवर आहे का ? सगळयाच बाजूम
ं धला अपरेु पणा, िवसंगती यांचा हे नाटक वेध घेऊ पाहते की
नाही ? मग असे मयादा घान घेणारे, ग ैरसमज िनमाण करणारे नाव कशासाठी ? हीही गो जगताप अमूक बाजूला
ु े , बाळबोध नसलेला िवषय बाळबोध पातळीवर पािहला जायाचा धोका
वजन टाकू इितात हेच दाखवते. ामळ
परला जातो.
या नाटकाचा योग पाहयाची संधी मला िमळाली. राल सोलापूरकर बोकारोा भूिमके त आिण अनंत राऊळ
मारा भूिमके त होते.

दोघांनीही आपापा भूिमका चांगा के ा. नाटकाा सादरीकरणाआधी आिण

ियेा काळात फारशा चचा, खल झाला नसावा असे वाटले. नाहीतर नाटकातले काही दोष घालवले जाऊ शकले

असते. तरीही, िसदी बोकारोकडे येत े तेाचे कुी आिण संवाद असे जे एक य आहे ते िवशेष लात राहयासारखे
झाले हे नदवायला हवे.
ू  िनदष माणूस जसा अिात असू शकत नाही तसेच संपण
ू  िनदष कलाकृ तीही नसते हे लात घेतले
संपण
तरी ’मूळ ’च िबघडवतील अशा दोषांबाबत जागकता हवीच. हे णतानाही इथे एक पणे णावेस े वाटते की

िदलीप जगताप हा एक चांगला नाटककार आपाकडे काहीसा लित रािहलेला आहे. ांच े ’ एक अंड े फुटले ’ या
नावाचे एक नाटक पूव गाजले होते. ानंतर ांनी बरीच नाटके िलिहली असे कळते. ती का लित रािहली याचा
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शोध घेऊन ाचे िवेषण होणे ही आजा कलाजीवनातली एक महाची गो ठरेल असे वाटते. जगतापांची

ु ’ ातं ’ घेणारीच आहेत का, ते फार जिटल िवषय हाताळतात का, ांा रचना-सगळीच नाटके अशी म
शैलीता काही गोी ेकांना ’ अवघड ’ वाटतात का हे पाहायला हवे. परंत,ु भाषेवर कुमत असलेला, चांगले,

ु मळ
ु े सदा
ु आज महाचा ठरावा. आिण जगताप तर
नामय संवाद िल शकणारा हा लेखक िनळ एकाच गणां
याहीपलीकडे जाणारे एक चतनशील लेखक आहेत. ामूळे, ांा लेखनाबाबतची साची पिरिती भायपूण 
वाटते. ायोिगक रंगभूमीवरही अशा एखाा कसदार लेखकाला जागा िमळणे अवघड जावे हा एक िबकट  आहे.
ु
या बाबतीत िदलीप जगतापांच े त:चेही काही चतन चा असेलच. नसताच
ेकांना दोष देऊनही यातून माग

ु वा असलेला हा लेखक आहे. असे काही घडयाची िनितच
िदसणार नाही.या ावर िनितपणे मात करयाची गण
ु ता आहे. जगतापांचा एक समकालीन लेखक णून आिण एक िम णूनही माया ांना
आशा आिण उक
ु ा आहेत.
 शभे
मन:पूवक

--००--००--

अडकलेला ’ ास ’
ु कमळ िमळाले. आता हा िचपट ऑरलाही पाठवला जात आहे. मराठी
’ ास ’ या मराठी िचपटाला राीय सवण
िचपटाा ेातली ही धादायक वाटणारी घटना असान े या बाबतीत खूपच हलचल िनमाण झाली आहे. मराठी
अितेचा मानब असेही प ाला आलेले असून साविक उदोउदो आिण देणयांचा वषाव चा आहे. सांृितक
ु
आकलनाा ेातले न ेतृ करणारेही या सगळया कारात सामील झालेले िदसताहेत. एरवी परोगामी
णून िसद
असलेले तसेच ितगामीपणाचा िशा बसलेलेही या िचपटाा बाबतीत एक येत आहेत. चांगली कलाकृ ती ही
सगळे भेदाभेद ओलांडून काशमान होत असते असे णतात, तसेच हे काही घडत आहे की काय अशी शंका यावी
इतपत वातावरण सनसनाटी झालेले आहे.

हे सगळे ठीक आहे. तरीही सांृितक ेात आकलनाचे अिभसरण होत राहयाचे मह िटकणेच िहताचे
आहे. कारण सांृितक िया ही तो िचपट पाहात असताना जे घडते ात असते, बिसाा बातमीत ने. ा
ीन े या िचपटाा बाबतीत काही िवचार मांडावेस े वाटतात. हा िचपट बयाच जणांनी पािहला आहे असे गृहीत
धन िलहीत आहे णजे िनवेदनावर जागा वाया जाणार नाही.
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ु
ु
ाचा पाडाव दाखवणे, पारंपिरक नीतीमेचा िवजय दाखवणे, एखाा समाजसधारणे
ची गरज सचवणे
कवा
एखादा आदश बोध देण े -- अशा कारांतला हा िचपट नाही. यातला ॉेम तसा हाताबाहेरचा आहे. साताठ वषाा
ु
ु े दोी डोळयांच े ऑपरेशन करणे भाग आहे आिण ानंतर तो मलगा
ु
एका मलाचे
कॅ रमळ
आंधळा होणार आहे. तो
ु गा, ाचे आजोबा आिण ाचा मामा यांच े या ऑपरेशनसाठी कोकणाता एका खेातून शहरात येण े आिण
मल

ु
ु े , या अनपेितपणे कोसळलेा
ांच े या उलघाल करणाया अनभवातू
न जाणे हा या िचपटचा िवषय आहे. ामळ
धादायक संकटातून बाहेर पडता येण े कवा ाता ात बया पदतीन े हे संकट पेलता येण े हेच इथे महाचे ठरते.
ु वग ैरे ठीक आहे. यातला ायमॅचा भाग णजे
यांच े अान, दवाखाना, तपासया, हॉिटल यांतले अनभव

ऑपरेशन एक िदवस पढेु ढकलले जाणे, आजोबा आिण नातू यांच े बेपा होणे, शोधाशोध आिण मग संाकाळी ांनी
ु
परत येण े हा आहे. हा मलगा
चोवीस तासांनी पूण  अंधारात जाणार आहे, तर जाताना ान े औषधांच े वास, पेशटं ,

हॉिटलचे वातावरण हे सगळे बरोबर घेऊन जायचे काय -- हा आजोबांचा . तसे होऊ नये णून ते नातवाला
शहरातून िफरवून आणतात. संत डॉरनाही हे पटते आिण ते णतात की आता ाा डोात पािहलेले हे सगळे
ताजे आहे तोवर ा राीच ाचे ऑपरेशन कन टाकू . ाआधी ाला ेशल खोलीत हलवावे आिण ती खोली

ु हॉिटलचाच
ु अंधारात जायापूवचा शेवटचा अनभव
फुलांनी, खेळयांनी सजवावी असेही ते सांगतात. नाहीतर पा,
ु अमक
ु ाला
असे ायचे ! इथे एक महाचा  येतो. अंधारात जाताना बरोबर काय घेऊन जायचे कवा हे अमक

नंतर बघायला िमळू शके ल काय? -- हा िवचार आजोबांा डोातला आहे, नातवाा ने. हाव आिण भीती मनात
िफ बसावरच आपण णतो की हा मोठा झाला -- बालक रािहला नाही. नातवाची तशी अवा नाही. तो बालकच

ु े असू शकते. ती तशीच
आहे. ाची अता, िचडिचड ही हॉिटलचे वातावरण, गावा आठवणी अशा कारणांमळ
ु
असणार याला शेवटा यान े पीही
िमळते. आता तो पूण  अंधारात गेलेला असूनही गावाचा िकनारा जवळ येऊ
ु होतो,
लागाचे जाणवताच तो टाळया िपटू लागतो. याचा अथ आजोबांबरोबर िफन येण े हा ाला िवरंगळा

ु अशा आजोबांा
ू बाहेर पडयाचे एखाा खेळयासारखे साधन होते. णजे, हाव आिण भीतीय
अतेतन
िवचारांच े नातवाा मनावर आरोपण करायचा हा एक अाचारी य होता असे ठरते. डॉर ावर कळस
चढवतात. पण नातू अजाण असान े तो या अाचारातून बचावतो आिण शेवटी टाळया वाजवताना िदसतो. तरीही या
े उदाीकरण करायचे आहे हे 
िचपटाला मा आजोबांा आिण अथातच नंतर डॉरनाही पटलेा िवचारांचच
आहे. आजोबांच े आिण नातवाचे िवचार जणू एकच आहेत अशा आभासात हे सगळे हाताळलेले आहे. ेकांनाही ा

ु ाबल अनकंु पा वाटत असान े हे सहज ीकारले जाते. हे लात घेता मग असेच णावे लागते की आजोबांनी या
मल
ु िवषय आहे. ा ीन ेच िचपटाा आशयाकडे पाहायला हवे.
ू जाणे हाच या िचपटाचा म
संकटियेतन

ु देण े
ु
ू ीवर आजोबांा भाविनक ियाितिया यांचा अनभव
लहान मलावर
आलेा संकटाा नाजूक पाभम

हे या िचपटाचे उि ठरते. आजोबांा सगळया ियाितिया अपेित या अथान े सामा आहेत. अथातच, मोा
ु ता काही
ु ावर आरोिपत करयाचा ांचा सवृ ( तरीही अाचारी ) य सोडून. नस
माणसाचे मन लहान मल
ु देयान े एखादी कलाकृ ती मूाकतेा रावर जात नाही. अनभवाा
ु
भाविनक आंदोलनांचा अनभव
रचन ेचे
आकलनाक भान येण े हे मोा कलाकृ तीत अपेित असते. तसे इथे घडत नाही. एका भाविनक मन:ितीचे

ु ा हेतम
ु ा होत असतात. एखाा
ु े असे घडते. अशा ख
ु े च कलाकृ ती ख
ूं ळ
उदाीकरण करायचा हेतू बाळगामळ
अपेित अशा सामा भावितीचे उदाीकरण करयाचा सोस हा मराठी नािचपट सृीचा बळावलेला कॅ र
ु
आहे. हा िचपटही ाच लायनीतला -- ातच अडकलेला -- असाचे लिले जाते ते परशरामबला

ु च ! परशराम
ु हा या िचपटाचा म
ु िवषयच नाही हे लात आावर याचे आशयदािर उघडे पडते.
अनकंु पेमळे

35

इतरही काही  आहेत :-१.

परशरु ामला चारपाच फुटांवरचेही नीट िदसत नाही हे डॉरी तपासणीा वेळी दाखवले आहे. मग ाला

शहर िफरवून दाखवले तरी ाला िकतपत काय बघता येणार होते? या सगळया ना गोी नीट िदसत नसान े ाला
ु याचा  महाचा होता असे णून हे
ास होणार नाही का? पण ठीक आहे. ाचा वातावरणबदलाचा -- िवरंगळ

सोडून देता येईल.
२.
ऑपरेशनपूव, डॉर, ांच े सहकारी इादी सव तयारी झाावर पेशटं ला ऑपरेशन िथएटरकडे न ेतात अशी
पदत िदसते, पण इथे ठरा वेळी पेशटं ला न ेयात येत े आिण ऑपरेशन िथएटरा दारावर िनरोप िमळतो की आजचे
ऑपरेशन उापयत पढेु ढकलले आहे !
३.

आधीा एका यात ऑपरेशना आदा राी बारानंतर पाणीही ायचे नाही असे नस सांगते.

ु शरीर िशिथल होत असते, ामळ
ु े ऑपरेशना वेळी उलटी होणे, ती ास निलके त जाणे वगरै े
(ॲन ेेिशयामळे

ु
कॉिके श होऊ नयेत हा ातला हेत ू असतो असे समजते.) संाकाळी आजोबा परशरामला
घेऊन परत येतात
आिण डॉरांबरोबरचे ांच े सगळे संवाद होतात तेा डॉर ाचे ऑपरेशन लगेचच ाच राी करायचे ठरवतात !
ाआधी आजोबा--नातू मसालेडोसा वगैरे खाताना दाखवलेले आहेत !
४.

आजोबा--नातू बेपा झााचे कळावर डॉर ांच े सव लटांबर घेऊन वॉडात येतात, ितथे नवीन काहीच

ु े डॉरांच े ाट वागणे जरा फुटकळच िदसते.
मािहती िमळत नाही, ामळ

आजोबा आिण समाजसेिवका यांा एका संगात ’ डोळे िमटून चार पावलं चान दाखवा ’ अशा अथाच े
आजोबांनी बोलणे आिण ’ थोडा सराव कन चान दाखवलं तर चालेल? ’ -- असे ितन े णणे हे मूळ ाा
५.

गांभीयाा मानान े उथळ िदसते.
६.

ऑपरेशनबाबतचा िनणय पालकांनीच ायचा आहे हे आधी ठसवलेले असूनही पेशटं ला याची मािहती िदली

ु
पािहजे या अटीचा एक घोळ घातला आहे. इथेही मोा माणसाा मनात येणारी भीती ा लहान मलाा
मनात

भन मग ाचा होकार िमळवायचा आहे की काय? ाची कुठे सही घेतलेली िदसली नाही हे एक बरे आहे. ातही,
पेशटं ला मािहती देयासाठी डॉरा मदतीवर अडून बसणे, आंधळी कोशबीर, इादी जरा घोळवत ठे वणेच िदसते.
७.

परशरु ाम शेवटी टाळया िपटताना िदसतो ावन या िचपटाला ा गोीचे उदाीकरण करायचे होते ती गो

परशरु ामा बाबतीत यशी न झााचे पान िदलासा िमळतो आिण शेवट ट चांगला होतो ! हे या िचपटाचे यश
की अपयश?
-- हे सगळे िवचारात घेता, आपण रळू न चाललोय काय हे पाहायला हवे. समाजाची सांृितक अवाच
कलेचा कस ठरवते असे बोलले जाते. खरे तर, चांगली कलकृ ती ही समाजाा मयादा पार करणारीच असते.

जगयाता ांच े आकलन पेलयाचे आान हे कुठलाही चांगला कलावंत समाजाा पाठावर घेत नसतो. पण
ऑरला जायासाठी मा समाजाा पाठाची गरज पडते हे खरे आहे.
--०--०--०--

धूसर
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-- चं. . देशपांड.े
ु एकदा अधोरेिखत
मानवी संबध
ं हे कलाेातले मोठे आिण महाचे आान असते, हे पा
करणारा, कोणाही बोधनाचा आव न आणणारा, गंभीर िवषयावरचा णजेच िवनोदी नसलेला, एक साधा, छान
िचपट मराठीत सादर के ाबल थमत: अमोल पालेकर आिण संा गोखले यांच े अिभनंदन के ले पािहजे. िवनोदी
नसलेला, दीड तासाचा, तायाचे दशन नसलेला असा हा िचपट, मराठी ेकांा अिभचीत थोडा बदल
घडवयाची शता
असान े ासाठीही या िचपटाचे ागत करणे योय ठरेल. यासाठी, या िचपटान े, ’ डोाला ास नको ’ ही
मराठी ेकांची मूलभूत अपेा पाळयाचाही य के लेला आहे. िवचार करावा लागेल, समजून घेत राहावे लागेल,
असे

काही फारसे िचपटात येऊ नये, हेही पाहयात आलेले आहे. गंभीर असणे, िवषयाला परेु शा अशा दीड तासाचाच
असणे,

आमक गायांचा मारा नसणे, सामािजक बोधन नसणे, आिण मानवी संबध
ं , िनसग आिण सदं ु र छायािचण यांवर
ु णावे की अवगण
ु णावे, हे, दजा आिण धंदा यांच े मराठीतले
िचपट पेलयाचे धाडस करणे, या गोना गण

अित- माण पाहता, सांगणे अवघड आहे. हा िचपट यशी ठरयाने एखादा साधा, छान िचपटही मराठी ेक
पा शकतात, हे िस होईल आिण अन ेकांा अन ेक कारा सजक िचिनमतीला ऊजा िमळू शके ल असे वाटते.
या िचपटाता जमेा बाजू अशा आहेत : -- (१) उॄ  छायािचण. एकू णच िनसग, िवशेषत:

समु ये अितम. (२) सगळयांचाच, िवशेषत: रीमा लागू यांचा अितम अिभनय. (३) एकू ण कथानक पटत जावे याची
’ बयाप ैकी ’ घेतलेली काळजी. (४) संयत कारचे आिण ढोबळपणा टाळणारे िददशन. (५) साधे, ओघवते संवाद.
ू ीवर या िचपटाा उणीवांची चचा करावी का, हा एक
अशा या सौ आिण सकाराक पाभम

च आहे. पण जाणवणारे मेु नदवणेही आपसातील संपकाा ीन े उपकारकच असान,े तेही काही मांडत आहे.
याच िचपटात अशा अथाच े एक वा आहे की कॅ मेयान े काढलेा फोटोत वाव येत े पण स येत
े हे वा आहे. ते या िचपटालाही
नाही. वाव हे एखादा आयाम पकडते पण स बआयामी असते, या अथाचच
लागू
पडते. हा िचपट एकरेषीय कथा सांगणारा, घटना वा िनष  सांगणारा, ियेला श न करणारा, असा आहे. याचे
बआयािम हे वावाता तपशीलांच े आहे. हा िचपट ’ ॄितंश ’ या रोगाबल आहे, आईला झालेा या

ु े मलीा
ु
रोगामळ
येणाया :खाा ितियांचा आहे, ’ परा ’ माणसाा दयपिरवतनाबल आहे आिण तो परका
माणूस घरचा होयाबलही आहे -- अशा कारचे घटनाप वाव इथे आहे. यांता कोणाच ियेला िचपट
फारसा श करत नाही. ॄितंशाची रोगी ी कणाकणाने मरत असतेच पण िता जवळा नााता

ु ीा :खाा, कणेा वग ैरे ितिया िदसतात पण आपा
ू असतो. मल
ीचाही काही माणात तो मॄच
आईा जगयाता आपा ॄती न होत जायाा पातला ितचा त:चाही तो मॄ ू असतो, हा ितचा मानिसक
ु ात वाईट हेतन
ू े या घरात िशरकाव कन घेतलेला माणूस पण
 अशत राहतो. अजन ु हा ाा ेयसीसह मळ
ाचे

ु दयपिरवतनच होत नाही तर अंत सदगिदत
ु
्
नसते
हॊऊन तो सहािसनीची
सेवा करत राहायचे ठरवतॊ. तो एक ’ वाया
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गेलेला ’ माणूस होता आिण आता ाा जीवनाला हेत ू िमळाला, असे तो णतो. ाची ेयसी वाईट वागते तेा

ु
ु े हे कसेही घडवता आले असते,
ाला ते चकीचे
असाचा सााार घडतो. हे सगळे घटनाक पतीन े येत,े ामळ
ु ीचा ियकर आहे, ा संबध
असे वाटते. ातली अपिरहायत ा जाणवत नाही. परदेशात मल
ं ाचा नोकरीसह ाग कन
ती

ु ीवर फोकस ायला हवा होता, असे वाटते. णजे
इथेच राहायचे ठरवते. एकू णात हे सगळे पाहता, हा िचपट ा मल
या सगळयाच ांचा गधळ एका िठकाणी क ित झाला असता आिण अिधक खोलात जाता आले असते. पण एक तर
ू नसावा कवा िचपटाा ेकांच े मानिसक वय समु ारे बारा वष धरावे, हा दंडक इथेही मा के ला गेला
तो हेतच

असावा. िचपट गंभीर िवषयावरचा असला तरी तो आपा ेकांा गळी उतरवायचाही य के ला पािहजे, याची

ु म िनसगये, एका पॉप गायासह गाणी, आिण हळू हळू िचपट अशा शेवटाकडे नण
े े की ’ आता
जाणीव िदसते. अ
ु त ’ घडवणे,
काळजी नाही, ही दोघे ितची काळजी घेणार आहेत ’ असा इथे होऊ शकणारा ’ ाता ात सखां
यांवन हे लात यावे.
ु
आता या िचपटाा एका पायाभूत वावाकडेही पािहले पािहजे. ते णजे मलगी
दोन वष परदेशात
असणे आिण ितचा िता आईशी संपक हॊऊ शकलेला नसणे. ती इथेच राहात असती तरी िता ितिया अशाच

ु गी इथे असून चालणारे
आा असा पण एका परा माणसाचा गॄहवेश ही अचाट कना राबवायची असाने मल
नाही. ा गावात यांना ओळखणारी आणखी काही कुटं ु ब े असू शकतील, भारतात इतर काही नातेवाईक असू शकतील,
ु गी बयाप ैकी िशकलेली िदसते तर िता काही िममैिणी असू शकतील, िता अमेिरके ता िममिै णचे
ती मल
कुणी जवळपास असू शके ल, अशा काहीही शता लात न घेता, आईन े फोन काढून टाकला णून संपक तटु ला,
असे ’ ऐिक अिवासिगती ’ या तात ावे लागते. थोाफार कलाक सवलती ायला ेक तयारही
ु घरात घसवू
ु न कथा
असतात पण ांचा उपयोग कन काय साधले जाते आहे, हेही पािहले पािहजे. परका मन

थोडीफार वाढवायची संधी घेण े एवढेच यातून सा होत असेल तर ते फारसे अथ पूण  ठरत नाही. आधी, या रोगावर

िचपट काढायचा, असे ठरले असावे आिण ाची डॉमु ट
 री होता कामा नये, यासाठी ही कथा िवणली गेली असावी,

ु णे, अजनु न े बाहेर त:ा नावाची पाटी लावणे, यांच े काय उोग
असे िदसते. अजनु आिण ाा ेयसीन े घरात घस
आहेत, हे कुणालाही माहीत नसणे, हेही सगळे धकू न न ेलेले आहे. ेकांा ीन,े चला, िबचारीकडे ल तरी िदले

ु तीा खाात याकडे ल के ले जाते. यांच े चालते कसे बाबा तर अजन ु हॉटे लात
जाते आहे ना, हे बरे आहे, या सहानभू
गाणी णतो कवा मंतरी ान े कॉलसटरवर नोकरी के ली, असे सांिगतले जाते. तो हॉटे लात गाणी णत असाने

ु
एक आाचे उसळते गाणेही िचपटात टाकता आलेले असून ाने बाहेर ाा नावाची पाटी लावान,े पषाचे
नाव
ु
पान अवांतर लोकांपासून सहािसनीला
आपोआप ोटे न िमळणे, अशा गोीही कथा िवणता िवणता सा झालेा
आहेत. एकू णात पटणेबल कथा िवणत जाणे आिण ितला लाईफटचेस देत जाणे, अशी ही िया िदसते. शेवटी, चला,
आता काळजी नाही, या समाधानात ेक घरी जातात.
ु एका िवषयावर िचपट असणे, हे ही जरा वाढलेलेच िदसते. िनळ एखाा सामािजक
अमक

् िझोे िनया कवा
िवषयावर आहे णून जसा एखादा िचपट ेट ठरत नाही, तसेच रोगांचहे ी आहे. कॅ र, एडस,
आता हा ॄितंश असा िवषय घेतला णून िचपट मौवान ठ शकतो का ? ही, उदाहरणाथ, अशी एक ठाम
ु
णाली मांडली जाते की ममवगय जीवनात अनभवाा
फारशा शताच नसान े ा कारा जीवनाचे े

ु
हाताळणारी कलाकॄ ती महाची असू शकत नाही. णजे अनभवाचे
े कोणते, समा कोणा, पाे कोणती यांवर
ु नाहीत णून आपा
कला कमीअिधक मौवान ठरते, अशी ही समजूत आहे. आपा लोकांना महायु ांच े अनभव
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कलाकॄ ती िनकॄ  िनपजतात, असे णयासारेच हे आहे. मटे िरयल कोणते घेतलेले आहे यावर कलेच े मू ठरते, या
मातून बाहेर पडािशवाय इथे ेट णावी अशी कलाकॄ ती िनमाणच होऊ शकणार नाही, हे या िनिमान े आपण

ु ारामाचे अभंग कशामळ
ु े ेट आहेत ? कोणा मटे िरयलमळे
ु ? की मटे िरयल कोणतेही असले
लात घेतले पािहजे. तक
तरी मानवी जगयाबाबतची इनसाईट अशी काही असते ? जी मटे िरयलिनरपे असते ? तसे नसेल तर एकू ण िनरीण
कन, जगाता सवम कलाकॄ ती या फ ा या देशातूनच येण े श आहे, असे काहीतरी िन होऊ शकले
असते.
ु एक कारा
इथे, साहिजकच, मग, इनसाईट णजे काय, हा  समोर येतो. इनसाईट ही अमक

ु
ु देणारी, थोडीफार पटणारी, एकरेषीय कथा णजेही
मटे िरयलमधूनच  होते, असे काही नाही. नसती
घटनानम

इनसाईट ने. जगयाा ियेच े अंतबा भान णजे इनसाईट. हे भान मटे िरयलवर अवलं बनू नसते. पण ते 

होते ते कलावंतान े िनवडलेा आिण ते भान  करणेच महाचे आहे, या जाणीवेन े ान े कुशलतेन े हाताळलेा
ु
ु
ु एकदा
मटे िरयलमधूनच, हे खरे आहे. ते भान माणसाला पिरपता बहाल करते. नसता
सवयीता सख:खाचा
पा

ु देण,े यासाठी ेट कलाकॄ ती जाला येत नसते. असा ेटनस
ु
ु ीचा मसाला, असेही
े नाही पण नसताच
अनभव
करमणक
ु न ेन े, ाता ात चांगली, हे लात घेऊन, वाखाणणे घडते.
णता येणार नाही, अशा कलाकॄ तीला, णूनच, तल
’ धूसर ’ ला वाखाणणे हे तसे आहे.
--- ००० --१७ मे २०१७ नंतर इथे घेतलेला वाढीव मजकू र
March 30, 2014 at 3:14pm

स
खरे तर कायम संपला होता.

तेवात एक सामा गरीब माणूस हीरोपढेु आला आिण ान े ाचा उजवा हात पढेु के ला. " बांधा तो ितरंगी दोयांचा
गंडा ! " णाला.

ु खाली बसले. हीरोन े ित करत ा माणसाला गंडा बांधला.
हीरोला मौज वाटली. िनघालेले लोक पा
" मी शथ खातो ", तो गरीब माणूस णाला, " मी दागी माणसाला मत देणार नाही आिण प ैसे घेऊन मत देणार नाही !
"
टायांचा कडकडाट झाला !

" आता आणखी एक गंडा ा ", तो णाला, " आिण तमु चा हात पढेु करा -- "
हीरोन े सित तसे के ले.

ु
" आता तीपण
खा शथ, " तो णाला, " ा िफ इंडीत काया प ैशाचा आिण अंडरवडचा इतका भाव

ु आिण कला िवकू न मी प ैसे कमावणार नाही ! " यावर हीरो जरा चपापला पण ते िदसू न देता ान े
आहे, ितथे माझी बी
ु टाया कडाडा !
तशी शथ खाी ! पा

ु ! हेही काहीतरी चांगलेच असावे असे
णभर दोघांनीही एकमेकांकडे पािहले आिण मग ते एकदम मोांदा हसत सटले
ु टाया वाजवा ! लोकांाही चेहयांवर हसू आले !
समजून लोकांनी पा
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" मी सांगतो, आपण का हसलो ते ", तो गरीब माणूस णाला, " आपण जाितवंत भारतीय आहोत, शथ मोडणे, ये तो
अपन े बाये हाथका खेल है -- और गंडा तो दाये हाथम बांधा है ! " इथे मा सगळे मनापासून हसले आिण सगयांनी
हसत जोरात टाया वाजवा !
" पण मघाशी आपा डॊयांत आलेले अू ऍगचे -- खोटे नते हं ! " -- हीरो णाला.
ु टाया वाजा !
" अिजबात नाही, ते सच होते ! " तो गरीब माणूस उरला ! पा
तोवर िमड कॉस आिण देणया यांची रीघ लागली होती !
--- ००० ---

March 28, 2014 at 10:07am

िथाम यांच े नाटक
ु
१. मी -- ावसाियक, िवनोदी, नसा
िया-ितिया णजेच जगणे असे समजणाया, िनळ करमणूक धान
ु डेबाज कारणांनी ‘ चांगले ‘ – ‘ ेट ‘
नाटकांनाही – हे सोपे नाही, ते अितम आहे, काय अिभनय आहे – अशा तक
णत असेन तर तशाच कारणान े मी िथाम यांा नाटकाला ेट का णत नाही ? – एक तर ीखंड खायाची
मयादा लौकर संपते णून असेल कवा िथामना वाईट टान े इथले माझे सक ल फारसे िवचिलत होणार नाही, हे
ु करणारा आहे ‘ अशी आपली
समजत असान ेही असेल. एकीकडे आपाला ‘ मी सव चांगा गोचे कौतक

ितमा सादर करायची आहे आिण सरीकडे – तसेच, सोपे नसलेल,े िबनचूक सादर होणारे िथाम यांच े नाटक आवडले
नाही, असे णून वे पणाही दाखवायचा आहे !
ु ही क पण कलाकॄ ती णून हे काहीतरी चंड मौवान सादर होते आहे, असा
२. ांा कौशाचे आपण कौतक
ु े आपली ितिया जरा ती येत.े ‘ हेच अंितम ‘ असे टले जाऊ
जो एक माहोल, म पसरवला जातो, ामळ
ु ांच े मह मानणे नाकारतो.
लागान े आपले मूभान जागे होते आिण आपण या वेळी तक

३. आशयधान कलाकॄ ती असेल तर तंाचा बडेजाव अडथळा ठरतोच. एखादा गायक ाल गात असताना तबलजी
आिण पेटीवाला यांनीच खूप करामती चा के ा तर ते िवसंगतच होते. याचाच अथ िथाम आशयाला फारसे मह

ु े च ांना पौरािणक,
 असावे. ामळ
े आकषण
देत नाहीत, असा होतो. ांना झगमगाट आिण याक भता यांचच
ऐितहािसक, राजेरजवाांची पोषाखी, ीमंती नाटके च आकषत करतात.
४. तंान े ििमत करणे, चिकत करणे – हे कलेतले तसे मयािदत उि आहे.
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५. अशा नाटकात अिभनयाला फारसे ान नाही. अिभनय ेात असलेा काही ी अंत चतनशील आिण

ु समज  करणाया असतात. अशा ी एखाा नाटकाला फार मोठी देन देतात. िथाम यांा
जगयाची अ
ु
नाटकात हे त वगळले जाते. हे नामामाचे मोठे नकसान
आहे.

६. जगयातले  समजून घेयातले इंटरेच लोप पावत चालान,े कलेत, आता पॉिलश आिण माक टग यांनाच
मह येण े अपिरहाय  झाले असावे.
ु
मी िथाम यांच े ‘ मॅबेथ ‘ पािहले – मला ते मळीच
आवडले नाही !
--- ००० ---

अिलबाबा आिण चािळशीतले चोर
December 30, 2013 at 6:57pm

काल ‘ अिलबाबा आिण चािळशीतले चोर ‘ हे डॉ. िववेक बेळे िलिखत आिण अिजत भरेु िददशत एक धमाल-म

ु ‘ टे लस  ! ते नाव
नाटक पािहले ! मी एका खेात होतो नोकरीिनिम, ितथा टे लर कानाचे नाव होते ‘ िदलखश

ु झालो ! इंटेिलजट संवादांचा बहारदार तडका ! या नाटकाचे िनमात े आहेत अिजत भरेु (
आठवले ! कारण मी िदलखश
माया‘ ढोलताशे ‘ या नाटकाचा नायक साकारणारा ) आिण महेश मांजरेकर. ‘ ढोलताशे ‘ तली आणखी एक भूिमका
ु िम. खरे तर ाासाठीच मी या नाटकाला गेलो ! ाचा यातला अिभनय तर
करणारा िवाधर जोशी माझा जना
अितम आहेच, िशवाय माझा िम आनंद इंगळे ( ाा एका टीी कायमात मी सहभागी झालो होतो ), राजन

ु
िभसे ( माया ‘ िदनकर परोिहतचा
खून ‘ या टीीवर झालेा नाटकात एक महाची भूिमका करणारा ), आिण सीमा
ु ( माया ‘ डावेदार ‘ या नाटकात िजन े एक महाची भूिमका के ली ) यांनीही यात िसस  आिण फोस
देशमख

मारयाची जबाबदारी सहज पार पाडलेली आहे ! बाकीचे कलाकार माया नीट मािहतीतले नसले तरी ांनीही तोडीस
ु ाापक ( िददशक )
तोड धमाल उडवलेली आहे ! अथात, हे सगळे ा शाळे च े खेळ दाखवतात ा शाळे च े म

ु अधोरेिखतच करायला हवा ! न ेपकार काय जा क शकतो, ते, यातले दीप मयां
ु चे
अिजत भरेु आहेत, हा मा

ु
न ेप पान कळू शके ल ! सव नी अितम िनमती ! िवषय णाल तर माया ‘ बिबळआिण
झू ‘ या नाटकात
ु संबध
होता तोच काहीसा ! ी-पष
ं ांतले भूिमगत वाह ! लाजवाब सादरीकरण ! जबरद गद खेचणारे नाटक !

इता मोा संखने े आलेला ेकसमूह, हे असे सणसणीत संवाद डोावर घेतो, हे पान, एक लेखक या नााने

ु –असे हे
मला फारच आनंद झाला ! फ एक थोडे ून वाटले, तेही सांगतो. तीन जोडपी आिण एक अिववािहत पष
 ांच े खेळ खेळणारे. सगयांना असे काही घडत असावे,असे संशय आहेतच. तरीही
िमम ैिणी – भूिमगत आकषण
ांची म ैी शाबूत आहे, हे जरा पटले नाही. पण लेखकाला  पडला असावा की एवढा दोष परला नाही तर एक
े ा
आणणार कसे हे नमून े ? जनरली िमािमांत इतकी लाईनबाजी होत नाही, असे माझे िनरीण सांगते. ओपन मॅरज
ु – पती व पी िववाहबा संबध
कन ेतसा
ं ठे वू शकतात पण ा ा ी वैवािहक जोडीदाराा ओळखीा वा

मािहतीा असता कामा नयेत, अशी अट असते. पण नाटक इतके मजेदार आहे की ेक ही शंका सोडून ायला तयार
ु ीचे आिण म
ु णजे ‘ आज ‘
होतात ! सव तांिक अंगहे ी नाटकाची मजा वाढवणारी – छान आहेत ! भरपूर करमणक
चे नाटक !
--- 000 --41

October 23, 2013 at 10:33am

धादांत ख ैरलांजी
काल या नाटकाचा योग पािहला.
“ा भोसडीाची अशा िठकाणी बदलीची ऑडर काढा की शिनवार-रिववार घरी जायायेयासाठी ाचे िकमान दहा
दहा तास गेले पािहजेत ! “ – वरा साहेबाला खवणाया कोणाही कमचायाबाबत हे होऊ शकते. अथात
खवणाया ा ीची ताकद जोखून ! बयाप ैकी ताकद असेल तर साहेब शेपटू घान ग बसू शकतो ! हे फ
दिलतांबलच होते असे नाही आिण आता दिलतांकडे ताकद नाही, असेही कुणी समजत नाही. हे या नाटकाता

इितहासाा दिलत ाािपका वैशाली यांना िदला जाणारा ास पान वाटते. हा अाय आिण खैरलांजीतला अायअाचार यांची समांतर मांडणी करणारे ‘ धादांत ख ैरलांजी ‘ हे नाटक. ा. ा दया पवार या कवियीचा पिहलाच

ु तः वैचािरक संदभ णून येत राहते पण नाटक शहरी वातावरणातच घडत राहते.
नाटक-य. ‘ खरै लांजी ‘ इथे म
ा ाािपके ला छळयासाठी िता चािरावर हा करत िता, िता िवााशी असणाया लफाबल

ु े ा मलाा
ु
उठवलेली अफवा, ामळ
वाद वधूा घरी ॉेम होणे, ितला मानसोपचार ावे लागणे – हा या
नाटकातला भाग मला महाचा वाटला – एकरेषीय कथा सांगयापेा जगणे सामावून घेणारा वाटला. पण नाटकाचा
हेतू – दिलतांवरचे अाय ोजे करणे आिण जाित-अंताचे ेय  करणे – हा ठरलेला असान े ाच िदशेन े

ु असतात का ियांबल िलबरल ? “ हा टोमणा खूप अथपण
ू 
नाटक जाते. या नाटकात “ आंबडे करी चळवळीतले पष
आहे. मी अाय भोगत असलो तरी मी अाय करतही असतो – इकडे लेिखका ल वेधते. पण नाटकाचे उि ठरलेले
ु ान े ? ) येत.े ाािपके साठी एका पढायान
ु
े फोन के ावर ितचे
असान े,हे असे फ जाता जाता ( काहीशा कौतक
सेशन मागे घेतले जाणे, हे ितला तःला िथत करते – हाही एक वेगळा पीळ या नाटकात िदसतो – आदश
बाळगायचे पण संगी सोडायचेही आिण ाची खंतही करायची ! हा अंतवरोध जाता जाता दाखवणे, हे ा पवार ही
एक ग लेिखका असाचे दशवते. नाटकातले काही संवाद उथळ – िठगळासारखे वाटले – उदा पोमॉडनझमचा
उे ख असलेला संवाद. ते जरा ठाकठीक करायला हवेत. सगयांनी आपापा भूिमका नीट के ा, िददशनही समजून
के लेले होते. इतर कलाकार माया मािहतीतले नाहीत, पण मी नोकरीत असताना अन ेक वष माझा सहकारी असलेला
ीकांत सागर यात िसन ेिनमाता आनंद याची भूिमका करतो – उम ! आवयक ते बारकावे सहज  करणारा

ु अिभन ेता ! मला ा पवारांचा हा एक महाचा य वाटला आिण भिवात ा खूपच गतं ु ागत
अनभवी
ं ु ीचे आशय
आवाात घेऊ शकतील, हा िवास वाटला. एकू ण टीमचे अिभनंदन ! पण एक  – ेागॄहात समाजवादी खूप होते !
अथवशीष  महाचे वाटणायांनी दगडूशठे पढेु ाचे पाठ करायला जमावे, अशी ही आपा कलाेातली कं पूबाजी
कधी संपणार ?
--- ००० --Monday, January 16, 2012 at 1:01pm

चाफा
ु ॄ
कै . च. ं. खानोलकर यांा कथेवर आधािरत ‘ चाफा ‘ हा अिभवाचन / नायोग काल पािहला. अ
कलाकॄ ती पािहाचे समाधान िमळाले. ॠिषके श पेटवे यांनी संिहता लेखन के लेले असून सिचन जोशी यांच े िददशन
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ु यांची ही एक उे खनीय कॄ ती ठरावी. तंाचा फार बडेजाव नाही, कलाकॄ तीचा सखोल
आहे. महारा कचरल सटर, पणॆ
ु भूिमके तला खूप बारकावे 
िवचार करणारे संयत सादरीकरण, सवाचा, िवशेषतः चंशेखर कुलकण यांचा मख

करणारा पिरप अिभनय, संगीत, काशयोजना आिण अथातच एकू ण वाहात िवरघळू न गेलेले अिभवाचन – सगळे च
कलाकॄ ती समजून सादर होत असाचे िनदशक. ( वेशारावर ेकांना अर लावयाची कना मा यााशी
िवसंगत वाटली. ) एक तर अराजक  करा नाही तर पिरवतनाा अंगान े तरी जा, अशा या काळात जगयाचे
सवागीण भान देणारी अशी अपवादाक कलाकॄ ती पान ध झाासारखे वाटले. थंडी, अंधार, साप, रे, चाफा,
कं दील, वेगवेगया मानिसक रचनांत अडकलेली माणसे – हे सगळे खानोलकरांनी उभे के लेले जग टले तर साधे,

ु असा काही नसतोच ‘ हे िवून े उेगाने उारलेले
टले तर िनपायी जगयाचे सखोल भान देणारे आहे. ‘ अनभव
वा स तर नसेल, या ाा अािक उंचीला जाऊन िभडणे, ही साधी गो नाही. खानोलकरांा लेखनाता
या उग
ं ु वैिशाकडे आपले या कलाकॄ तीा िनिमान े ल गेले तर मराठीतली ही एक महाची सांॄितक घटना
ठरेल.
--- ००० --Saturday, March 5, 2011 at 9:33am •

जेतलं जायंट ील.
ु
ु नला पािहले.
िहमांशू ात िलिखत आिण वीण भोळे िददशत हे नाटक काल िद. ०३-०३-११ रोजी पयात
सदश

ु ात वेगवेगळा असतो “
“ ेक ेकाला िदसलेले आिण जाणवलेले नाटक वेगळे असेल कारण ेकाचा िकोन मळ
ु
ू सादर के लेले हे नाटक. आजची झगमगती े, मॉलसंॄती आिण जगयातले अन ेक
या उरआधिनक
धारणेतन

िवरोधाभास हा आशय  करणारे हे नाटक. ‘ रंगीबेरंगी, चमारांनी भरलेलं, ीट आिण हॉटही ‘ असे हे ‘ द ोल
ू वड ‘ आहे, असे पिरचय-पकात टले आहे. हा आशय नाटकातून  होतोच. उरआधिु नक धारणांमे, एक
कौशपूण  मांडणी एवढेच दाखवायचे असते. याला ‘ उथळ, बाळबोध, ग, सखोल ‘ वग़ ैरे णणायाला हे ‘

ु े,
 असते, अशी ही माता असते. ामळ
बावळट ‘ णणार. मूमापन शही नसते आिण कुणी के लेच तर ते िनरथक
ु देयाचा य करतो ‘ एवढाच, टला तर, हेतू असतो. मला यात जरा घोळ जाणवला. िहमांश ू ात हा
‘ अनभव

अिलकडा काळातला एक चांगला लेखक आहे. ‘ िरसायकल करता येतील अशी तःची िरले ‘ असले अचाट
ु
सचणारा
हा लेखक आहे. मधेमधे ाची चतनशीलताही जाणवते. तरीही, या ीन े पाहता, या नाटकात लेखक कमी
ु
 िशवाय पोचलेही
ू े काही संवाद अशा िथएिकल पफॉम
आिण पफॉम  जा असेच अनभवाला
आले. िहमांशच

ु
ु ाला कोण ‘ भरीला पाडतेय ‘ ? की काही लेखकांमधला हा आंतरिवरोध असू
नसते. पण, उर-आधिनक
ायला त
ु
शके ल ? हे नाटक पाहताना मायाबरोबर ा. िवजय कारेकर होते. ांनाही असाच  पडला होता की हे अनभव

देतायत की ावर टीका, उपरोध  करतायत ? िथअरी नको णत उरआधिु नक हीच िथअरी कन ीकारणे असे
तर हे होत नाहीय ना ? मला असे वाटले की याच आंतरिवरोधाचे आकलन  करणारे नाटक िहमांशनू े िलहावे !
बाकी या गधळासहही नाटक चांगले आहे, योग उम होतो.
--- ००० ---

लालबाग परळ
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Tuesday, January 25, 2011 at 1:21pm •
‘ लालबाग परळ ‘ हा िचपट परवा बिघतला. जयंत पवारांा ‘ अधांतर ‘ या नाटकावर आधािरत हा िचपट आहे.
ु
१. िगरणीकामगारांवर झालेा अायाबाबता या िचपटाची सवात
झकास लावणीन े होते. ( अहो, िचपटात
लागणारच हे ! आिण पढेु कुठे लावणीला जागा करणे अवघड आहे. )

 आहे.
२. िचपटात से व हसा यांच े माण बयाप ैकी आिण आकषक
३. िचपट संपाा ाला फारसा हात लावत नाही.

ु ा हदी िसन ेमांतामाणे भांडवलदारांची िकरकोळ िलिनश ये आहेत.
४. ज
ु पिरणाम दाखवले आहेत.
५.  िचघळत जायाची िया न दाखवता नसते

६. ‘ रिशया कोलमडला ितथे आपले काय ! ‘ कवा ‘ या भांडवलदारांशी टर घेण े अवघड आहे ‘ अशा अथाची
डाांा ीन े पराभूत णावीत अशी वाे या िचपटात आहेत. णजे िगरणीकामगारांबरोबरच एक मराठी
लेखकही भांडवलशाहीन े खाा, असे णावे की काय !
७. सगया ांची उरे देऊन, सूड वग ैरे घेऊन मगच िचपट संपतो !
८. चीड, कणा, उेग, कीव अशा भावनांचा ेकांना फारसा ास होऊ नये याची काळजी घेयात आलेली आहे.
९. बाकी एकू ण िचपट सफाईदार, छान आहे.

१०.कुठाही िवषयातून करमणूक उभी करता येत े हे मा, पण मग ऑर कधी िमळणार ?
--- ००० --Friday, September 3, 2010 at 12:17pm •

ाची बळे यांच े गाणे – अिभाय
ू देताना ाला मयादा पडणारच. ऐकताना आपाला काय वाटले , ा
संगीताबलचा अिभाय भाषेतन
ऐकयाची सजक िया आपात िजवंतपणे कशी घडली, हे जसेा तसे पोचवताच येणार नाही . तरीही –

चतनाकता हे तमु ा आवाजाचे सवात मोठे वैिश आहे. तंावर कुमत असूनही या वैिशाचा

ु ाम, िकशोरी अमोणकर यांासारखे चतनशील
अभाव असलेले खूप गायक – गाियका लोकिय आहेत, परंत,ु बडे गल
ु ा गायाचा आवाका हा असा सखोल आिण
गाणे हेच खरे मानवी संॄतीचे जगणे असते असे मला वाटते. तम

ु े , ात एक पिरप साधेपणा आहे. कुमत दाखवत बसायची त
ु ाला गरज वाटत नाही. आिण
िवीण आहे. ामळ
ु ाला काय करायचे आहे याची  समज हाच तम
ु चा आिवास. ामळ
ु े
तरीही, कणाकणावर कुमत आहे. त

ाला अचीमटचा ( कमावाचा ) वासही नाही. गायातून िमळणार काय याबाबतची पूण  बेिफिकरी या गायाा

ु
ु
सजक ियेतच मौजूद आहे. िगत अनभवाा
मयादा झगान
िदाचा से या गायात येतो. इथे जगयाचे
तानच  होते, असे मला वाटते.
या गायांा भािषक बाजूसह ती ऐकयात अिधकच समॄता असणार. तो भाग तर मी अजून
ऐकलेलाच नाही. िशवाय गायाचे तांिक ाकरण मला समजत नाही. पण, भीतीचा लवलेश नसलेा अशा संगीताचा
 ीकार मी क शकतो, कारण एका वेगया ेात मी असेच तःला फे कू न देयाची कॄ ती करत असतो,
नतापूवक
असे मला वाटते. मी खूप संगीत ऐकतो असे नाही, िवेषणाक पतीन े मला ते फारसे कळतही नाही, तरीही, तमु चे
गाणे ऐकू न मला जे वाटले ते कळवले आहे.
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इतर ेाता कलावंतांना येणारे िरसिे िटीा अभावाचे  संगीत - ेातही असतीलच.
आपले काम आपा आकलनामाणे करत राहाणे हेच स.
साथसंगतवाले उम ! रेकॉडग छान ! समीर बळे यांना सेम नमार. खूप िदवसांनी महान गाणे ऐकले. धवाद !
--- ००० ---

मेघत
काल गणेश िदघे या आपा िमाचा ‘ मेघत ‘ हा बॅले बालगंधव रंगमंिदरात बसून ऐकला आिण मराठी रंगभूमीिदन
( ०५ नो बर ) साजरा होयात सामील झालो. हा जर ठरामाणे योगपात सादर झाला असता तर नीच काही
ु , आिण मराठी माणसचे आवडते
भ घडले असते, यात शंका नाही. कळलेा मािहतीमाणे िवासघात, श
ु े अन ेकांची मेहनत आिण िनमााचे ( णजे गणेशचेच ) प ैसे बयाच माणा
तथाकिथत मतभेद यांमळ

त वाया गेले. एवढी मोठी आिण वेगळी गो मराठीत घडत असताना ( ‘ मेघत ‘ चा बॅले कन तो रंगभूमीवर सादर
ु
करावा असे ‘ िदसणे ‘ आिण ासाठी िजवाचे रान आिण प ैशाचा चराडा
करायला तयार होणे, हे अितीय आहे ! )

सवानीच धीराने आिण समंजसपणान े हे घडवायला हवे होते, असे वाटले. पण ते काहीही असले तरी गणेशा िजीला
सलामच के ला पािहजे ! लौकरच हा योग आवयक ा भतेन े साजरा करणारच, हे गणेशन े जाहीर के ले आहे. हा
योग अंध साठी िवनामूच ने तर ांना सानान े िनमंण देऊन ठे वयात आला होता. ते सव ' मेघत '
ऐकताना ा अंध ेकांची जी दाद येत होती ती पान, हे िकती ेट ‘ ेक ‘ आहेत, या जािणवेन े ऊर भन आला.
गणेशला ‘ मेघत ‘ िशकवणाया ा. िचपळू णकर जािहरात बघून आा होा. गणेशन े ांना अिभवादन कन ांचा
तर सार के लाच, िशवाय ांा हे दोन अंध िशकांचाही सार के ला. खेद, ःख, आनंद यांा िम
मनःितीत कालची संाकाळ गेली. िशवाय इता ती ेमान े ब असणाया य-यिणीना, ा ेमाची िशा
णूनच जणू, िवरहाचा शाप देणारे कुबेरासारखे आपले तथाकिथत देव िकती गधडे आिण भयानक होते, हे सतत
जाणवत होते, ते
 अिभनंदन आिण लौकरच ाला हा बॅले ाा इेमाणे उभा
वेगळे च ! गणेशचे ाा या ाबल मनःपूवक
ु ा !!!
करता येवो, ही शभे
--- ००० ---

िमडनाईट इंटरूड
ं कुलकण आिण न ेहा जोशी यांची ही शॉट िफ काल पािहली. शहरात एकटा राहणारा तण आयटी त आिण
ओकार

ु डा ाा एकू ण जगयाचाच वेध
ाची एक मरा – असा िवषय. मनोापारांच े तं या पतीन े ाचा हा जीवनतक
घेतो. एकच खोली, िबयरा बाटा खाली पाडून फोडणारे उंदीर, नळाला पाणी नसणे, संडासात गाणे णावे तरी
शेजायाला ास, रावलेली ेयसी, संवाद नसणे, एकाकीपणा – हा स

गळा नमूना आपापढेु आधिु नक झगमगीतपणाचा फील देत सादर होतो. ेक गो अशी खरेच घडली का, हा 
नाही. ान े हाताची नस कापून घेण े हे मनात साठत चाललेा हसेचहे ी सूचन करते. अशा जगयाची हीच होणार

ु ताबाहीन चाललेले नाही
े आय
पिरणती – असे वा आपा डोात येतानाच – आपलेही असेच ियाितियांचच
का – हा  आपा डोात येतो. आजा जगयाचे दशन घडवत काही मूलभूत  ही िफ समोर आणते, हे
महाचे आहे. मधेच “ इितहास िशका, इितहासातून शहाणपण येत े “ अशा अथाा काही वाांच े आवतन आहे. ते
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ु
ु
तर अनभवातू
न िशकयाा कन ेचीच िखी उडवणारे आहे ! याच संदभात, ाची पके
जाळयाची कॄ तीही बरेच
ू जाते. जमास जर पाहा ही िफ. थोडा वेळात उम, अथपण
ू  अिभी !
सांगन
--- ००० ---

' िशवाजी अंडराउंड इन भीमनगर मोहा '
हे नाटक आज पािहले.अितम !!! असा योग वारंवार पाहायला िमळत नाही. नाववाा कलाकारांनी तडात बोटे

घान पाहावा असा अिभनय ! नं माधवांच े िददशन लाजवाब ! राजकुमार तांगडे यांच े लेखनही अासपूण  आिण
िशवाय आवयक ती मजा आणणारे ! म सी, असे नाटक !
--- ००० ---

ु
' तकाराम
'
पािहला.

ु ारामाचा भाऊ देवाा शोधात घर सोडून जातो -- तक
ु ाराम संसारात रान देवाला ा करतो ( णजे काय, कोण
तक

जाणे ! ). पढेु जेा एका िठकाणी ांची गाठ पडते तेा तो भाऊ णतो, " मी बाहेर शोधयाऐवजी आत शोधायला हवे
ु ाराम आहे, आतला शोधलेला नाही. अहो,
होते का ? " -- हे वा या िसन ेमालाही लागू पडते. इथे ' बाहेरचा ' तक

ु ाराम शोधला तर बघायला कोण येणार ? णजेच बाहेरचा धम सांगणारे पंिडत आिण हा िसन ेमा दोी
आतला तक
सारखेच णावे लागतात.
ु ाराम पाहयात इंटरे नसलेले असतील तर ांनाही तक
ु ाराम-िवरोधी णजेच
आिण ेकही जर आतला तक
मंबाजीा बाजूच े का णू नये ?"
--- ००० --' िमती चार ', काण या संने े सादर के लेला

' सायल '
हा दीघाक काल पािहला. डॉ. संजय रणिदवे िलिखत आिण रव लाखे िददशत असे हे नाटक अन ेक तािक ांची

ु ॄ  िददशन आिण लिलत-मािणक जोडीचा लाजवाब
ु
घसळण
करणारे होते. सादरीकरण अवघड होते. लाांच े अ
ु च ते श झाले. सर िमिनटांच े उम संवाद-ना ! अिभनंदन !
अिभनय यांमळे
--- ००० --ु
पषोममे
पिहली आलेली एकांिकका

' सीिरयल िकलस  '
ु
ु ेमली
ु आिण ांतन
ू िनमाण होणारे गत
पािहली. वारंवार गभपाताचे संग आणणारी सखवादी
मल
ं ु ाडे हा िवषय. हे

ु
ु ल
ु ना सेफ से चे मह कळत नसेल ?
समाजवव असाचे सगयांना मा. या तथाकिथत सिशित
मलाम
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ु नीितमूांच े उाटन करत
पालकांनी हे पाांना समजावणे आवयक आहे ? पालकांनी तःा जीवनातून जा
जाणे हा एक ' एकोपा ' साधयाचा उपाय ठ शके ल ?
--- ००० --एफबी पोस २०१३ मधून –
महंमद रफी -- काला बाजार -- ' अपनी तो हर आह एक तूफान है । ' -- महाेट गाणे ! थ गायांमधले भारतातले
साटपद या गायाला ! वाफे ा इंिजनाची गाडी. खाली देव आनंद आिण ाा समोरा बाकावर विहदाचे

आईवडील. देवा वरा बथवर वहीदा ! पूण  गाणे, टले तर परमेरासाठी आिण टले तर वहीदासाठी ! दोी

ु , वहीदा खश
ु आिण देव तर खश
ु च खश
ु ! पाहणायाा चेहयावर सतत
अथ अित-सफाईदार ! ितचे आईवडील खश
ित ठे वणारे हे एक दैवलभ गाणे ! ( तसेच ' तीसरी कसम ' मधले ' लाली लाली डोिलया म ' -- तीन िमिनटे वहीदा

ु
ु े आठवले,
नसती
हसते आहे ! जान कुबान करावी, असे हा णतात, ते हेच ! -- हे इथे असंब असले तरी वहीदामळ
णून सांिगतले ! )
--- ००० --भाषा, संवाद आिण संपक -- या िवषयावर गोपूनं ी एक नाटक िलिहलेले आहे -- ते णजे

' िू झक िसम ' -- ( ' िसिम ' टलेले ांना चालत नसे आिण हे नाटक िवजय क करेन े बसवले होते णजे
ाला ते माहीतच होते -- तरीही मटामधा आज आलेा ाा ितियेत ान े ' िसिम ' च टले आहे ! ) -ु े मला ते आवडले होते -ते नाटक डावी िवचारसरणीिबरणी काही सांगत नते -- सरळ मानवी ावर होते -- ामळ
गोपूनं ी असे नाटक िलिहले याचा एक जाीचा आनंदही ात होता ! िवशेष णजे, ांा चाहांसह अन ेकांना ते
नाटक आवडले नाही. काही लोक मधूनच िनघून जात. जे पूण  पाहात ते, नाटक संपताच तरु ंत बाहेर पळू न जात !
ु
पयातला
ा नाटकाचा योग पािहावर मी माझे मत सांगायला आत गेलो होतो -- ितथे गोपू होते -- गोपूच
ं े

अिभनंदन करणारा मी एकटा होतो ! ते ा वेळी मला ओळखत होते की नाही, कोण जाणे, कवा मी सांिगतलेही असेल.
हा कोण वेडा, एकटाच कसा काय माझे अिभनंदन करतोय, असेही ांा मनात येऊन गेले असेल ! ऐसा भी होता है !
--- ००० ---

गजब कहाणी
जोसे सारामागो ( कुणी जूझ े सारामागू णतात. ) यांा ‘ द एलेफंटस जन ‘ या कादंबरीा, आपले इथले एफबी-िम
( आिण माझे जनु े िम – मोिहतन े िददशन के लेा माया ‘ नाणेफेक ‘ या पीडीए िनमत नाटकापासून ) दीप वै

यांनी के लेा ‘ गजब कहाणी ‘ या नापांतराचा योग काल पािहला. के वळ अितम ! नपे , काशयोजना, संगीत,
रंगभूषा, वेषभूषा, िददशन, अिभनय – हे सगळे एकजीव होऊन जमून आावर काय घडू शकते याचा हा िजवंत
ु ! मोिहत टाकळकरचे अ
ु म िददशन हा अथातच या योगाचा पाया ! एका राजाा राणीन े बेडवर
अनभव

ु होतो.
शाीडेत असताना राजापढेु एक इा  करणे – इथून या नाटकाचा आिण याता हीचा वास स

ु
ु ी नसती
ू पाहाल तर हे
त
एक कथा णून पाहाल तर कदािचत कं टाळाल, पण थोडी तःची कनाशी जागी ठे वन
ू िकती लोक कामाला लागताहेत, ांांत कायकाय घडते आहे, िकती
एक अथोटक नाटक आहे. ा एका इेतन
ू , वातावरणांतन
ू , माणसांा कारांतन
ू तो ही आिण बरोबरचा सगळा लवाजमा जातो आहे – हे सगळे
देशांतन

अचंिबत करणारे आहे ! आिण तो ही ! ही एक वेगळीच अजब कहाणी आहे ! गीतांजली कुलकण ! ( या अिभन ेीन े
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ु े मला ितचा जरा जाच अिभमान ! ) ही
माया ‘ बिु बळ आिण झू ‘ या नाटकात एक भूिमका के ली होती, ामळ

ु
ु ापढेु आली आिण ही हीचा रोल करणार आहे असे त
ु ाला सांिगतले तर त
ु ी हसत सटाल
ु
जर नसती
अशीच तम
–
ु वान अिभन ेीन े दाखवून िदले ! यात
पण िनळ अिभनयातून अगडबंब ही कसा उभा करता येतो, हे या जाितवंत, गण
गाणी आिण नॄहे ी आहेत ! आिण ( बतेक ) जपानी भाषेतले काही संवाद ! ‘ पिरपूण  नाटक ‘ असे िचत बघायला
िमळते – मी या नाटकाला ा िवभागात घेईन – पिरपूण  नाटक !
--- ००० --माझी एक म ैीण उम गाियका आहे. ितची कधी भेट वगैरे झालेली नती – अशीच थोडी िलखापढी होती. काही

ु
मिहांपवू  आमा घरापासून चालत दहा िमिनटांवर िता गायनाचा कायम होता पण सया काही तेमळे
मला जाता आले नाही. पण माझी पी ा कायमाला गेली होती. ही एक उम गाियका असाने, तू हा कयम
ु नकोस, असे मी ितला सांिगतले होते. ऐकू न आावर ती ा गाियके बल छान बोलली होती. आज पणे
ु
चकवू
आकाशवाणीवर

ु ाखत होती. माझी पी तो कायम न ेहमी ऐकते. आज ा
‘ ेहबंध ‘ या मिहलांा कायमात ा गाियके ची मल

ु ाखत ऐकायची आहे का, असे िवचारले. टले,
गाियके चे नाव ऐकावर मला ितन े ते सांिगतले आिण मला ती मल

ु
ु गी,
नीच ! च नाही ! माया ा गाियका मिै णीची मलाखत
ऐकू न ध झालो ! काल आपण िजला एक छोटी मल
उभरती गाियका णत होतो, ती हे असे चंड काम करतेय, हे समजून ितचा अिभमान वाटला. कोण असेल ती ? अहो,
आपली साधी, सदं ु र, बिु मान, ेट म ैीण -- ाची

बळे !

--- ००० --काल गणेशचे '

मेघत ' पािहले. उम भरजरी पोषाख, रंगॊबेरंगी काशयोजना, १५ नतकी, १५ नतक, गाणी,

ु
पासग
ं ीत, नॄ े आिण का ! मराठीत हा एक वेगळा कार आहे ! एक दीघ िवरहगीत ! मेहनतीन े बसवलेला न ेसखद
ु
योग ! आज पयाता
सव वॄपांनी या योगाचे आवजून फोटसह ागत के लेले आहे. गणेश आिण टीमचे
 अिभनंदन !
मनःपूवक
--- ००० --न ेहा जोशी या आपा  डा िनमंणावन काल

‘ बेचकी ‘

ु
या नाटकाचा पयातला
शभु ारंभाचा योग पािहला. तडु ुबं गद होती -- साद ओक िकती लोकिय आहे याचा तो

ु
परावाच
होता. एकू ण टीमच छान होती आिण योग पा बांधलेला आिण अथातच अित- नामय करमणूक करणारा
ु ओळखीचे कलाकार अभय राणे आिण
होता. लोकांच े प ैसे वसूल होतात, यात शंका नाही. या िनिमान े माया जा

पा खोपकर हेही भेटले याचा आनंद झाला. तेही या नाटकात कामे करतात. साद तर जानामाना अिभन ेता असून तो
ु णजे, आपली ड न ेहा ! भरपूर रायटी असलेला ितचा रोल आहे.
ेकांना तॄ करतो, यात नवल नाही. म

साा, जणू दबलेा ीपासून ते कामांध होऊन वेडीिपशी झालेली ी अशा असं अवा ती जबरद ताकदीन े
 करते ! ितची संवादफे क आिण आवाजाचा वापर िवलण पिरणाम साधणारे आहेत ! मराठी रंगभूमीला आिण एकू ण
अिभनयकला जगताला ही एक समथ  अिभन ेी िमळाली आहे, हे िनित ! धवाद न ेहा !
--- ००० --२०१४ ा पोस मधून –
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काल एक े श, छान, सदं ु र, मजेदार, गंभीर, ऐसड, पोमॉडन  नाटक पािहले.

‘ एफ वन – वन झीरो फाई ‘

या नावाचे. हा अथातच एका शहराता गॄहरचना संते ला लॅ ट नंबर आहे. आशतु ोष पोतदार या आपा  डची
उम संिहता आिण मोिहत टाकळकर या आपा  डचे तगडे िददशन ! पूण  टीम आिण तं यांची िबनचूक, दजदार
साथ ! ८५ िमिनटांचा सलग खेळ ! खूपच मजा आली ! याता नायकाा यंपाक करयाा आवडीपासून नाटक
ु होते. यंपाक ही ांा घरायाची परंपराच असाचे तो सांगतो. ातून हळू हळू माणसाा मनाचे
स

पिरणामब असणे, कं िडश असणे हे िदसत जाते. मग येतो लॅ ट रंगवयाचा िवषय ! पटर आिण नाियका ( नायकु शांना खरे तर इथे काही अथ नाही. ) यांा संवादात, न उारले गेलेले पण पिरणामबतेमळ
ु े
नाियका या जा

ु महाना उभे राहते ! लोकांना गॉिसप आिण सेेशनची हाव असान े
डोात असलेले असे काही येत े आिण पढचे
ातून काहीा काहीच िनघत जाते ! िनसगात रंग हे खरे तर ‘ असतात ‘ – माणूस ांना अथब करत जातो आिण

ु कन रंगांना साधे, छान
ातून सगया समा, हसा वगैरे घडत राहतात – याचे आपाला भान येत जाते. अथम
जीवनदान देणारे हे नाटक आहे ! बाकी सगळे तर उमच पण राजकुमार तांगडेचा पटर के वळ अिवरणीय !
ु नला आहेत योग.
मी णेन, जर बघा हे नाटक ! आज आिण उा सदश
ु नाटक पेश के ाबल धवाद !
पूण  टीमचे अिभनंदन आिण एक अम
--- ००० --ु
बमाधव िखरे या लेखकाची ‘ पषोम
‘ ही एकांिकका आपा पिरिनरीण मंडळान े अडवलेली आहे. ाबलची

ु िमरर ‘ ा थमपॄ ानावर आहेत. सदर एकांिकका समसंभोग आिण ातले
बातमी आिण काही मते आजा ‘ पणे
नातेसबं ध
ं आिण ातून िनमाण होणारी गत
ं ु ागतं ु , हा िवषय हाताळते. ा एकांिकके ता संवादांत काही िशा व

ियांना अवमानकारक आिण ेकांना अ करणारे वाटू शकते, असे श व वाे आहेत, असा आेप आहे. या
बाबतीत माझे मत िवचारयात आले होते – ते मी असे िदले आहे – The use of language reflects the

conditioning of characters in which they flourish. If they use sophisticated language
just for the sake of it, it will be deemed fake.To ask playwrights or authors to omit
certain portions, just because it does not match with the standards of few, needs to be
strongly objected to. Language is an indispensable part of that artwork so it cannot be
compromised. श असेल ांनी ही पूण  बातमी जर वाचा.
' एंटरटेनमट ' या नावाचा, भरपूर मूख  कनािवलासान े भरलेला, उमोम शािक कोा असलेला, म हसवणारा
िसन ेमा हदीत आहे, हे मला माहीतच नते ! आा थोडा भाग पािहला ! म ! मला खूप मजा वाटली ! उा पूण 
पाहणार, हे नी ! कोण णावा याचा िशकार ? उा कळे लच !
‘ अिभनय ‘, काण िनमत, संजय कॄ ाजी पाटील िलिखत आिण अिभिजत झज
ं ु ारराव िददशत आिण बचचत
आिण अन ेक पािरतोिषकांनी सािनत झालेले

‘ लेिझम खेळणारी पोरं ‘
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 बसवलेला चोख, िबनचूक योग ! ( माझी न ेहमीची
हे दोन अंकी नाटक आज पािहले. पूण  टीमन े अंत पिरमपूवक
तार – नटनांनी वाांच े शेवटचे भाग पाडान े नीट ऐकू न येण े – िहला इथेही अन ेकदा वाव आहेच. ) संवाद तसे
सोपे नाहीत – हे किवतांना िदलेले नाप आहे. अथासह या ओळी, काही वेळी खूप अवघड असणायाही, िशताफीन े
णणे, हे नीच दाद देयासारखे आहे. आमकांच े – बेिफकीर असणायांच े जग आिण ाचे पिरणाम भोगणायांच े –
पीिडतांच े जग – असे दोन कार मानले तर हे नाटक पीिडतांा जगाचे नाटक आहे. ( हे काही ठळकपणे असे िवभागता
येत नसते – काही माणसे कधी इकडे, कधी ितकडे असतात. ) ही सगळी अाियत, िपडली जाणारी, ःखे भोगणारी,

सहन करणारी, िपचलेली, तटु लेली, फाटलेली, चा झालेली, रडणारी, ओरडणारी, नाइलाजान े जगणारी, नाइलाजान े
मरणारी – अशी माणसे आहेत. पाांच े पोषाख रंगीबेरंगी ठे वान े, नाचगाणी आिण भरपूर काशयोजना ठे वान े ते
ु
रटाळ होत नाही. हा नीच एक सिविहत
योग होतो. ाबल पूण  टीमचे अिभनंदन !

आता मला एका वेगयाच ाबल बोलायचे आहे. हे पीिडतांच े जग दाखवून-पान काय होत असावे ? ेकांची
ू  राजकीय-सामािजक-मानिसक रचनाच
संवदे नशीलता वाढणे, काहनी असे अाय करयापासून परावॄ होणे, संपण
ु होणे, या पॄीचा ग होयाा मागात एक पाऊल पढेु पडणे, असे अाय होयाा
बदलायला समाजान े उ
शता कमी होणे, माणसे समंजस – कमी हसक होणे, आपा मतांनी आपले रेटत जगायचे बंद पडणे,

ु
आक ितता, भीती, िहताची आिण सखाची
हाव कमी होणे – यांतले काय घडत असेल ? घडत असेल का यांतले
काही ? आिण नसेलच असे काही घडत तर अशा कलाकॄ तीचे जीिवतकाय काय ?
हा  अथात ा नायोगाशी संबिं धत नसेल पण कला ेातला वा नाेातला एक  णून याकडे पािहले
जायला हवे, असे वाटते.
--- ००० --ु करयासाठी वा धंदा करयासाठी नसते – तो
“ आिदवासी संगीत हे कुणाची करमणूक करयासाठी, कुणाला खश
असतो मानवी जगयान े िनसगाला िदलेला ितसाद ! ते आिदवासा अंतयामात नांदणारे संगीत असते ! ते आणखी
ु ीच चता नसते ! “ आपली ड ाची
कुणाला आवडते की नाही आवडत, याची ांना मळ

बळे काल िता एका

दीड तासाा कायमात, िता ा संगीताा अासाची थोडी झलक दाखवताना सांगत होती. ते मूळ संगीत
ऐकवणे, काही ि दाखवणे आिण तः गाऊन काही गोी समजावून सांगणे – असा भरग कायम होता. पहाडी
े ितथे अवघड असते, उलट जंगल
देशाता आिदवासचे संगीत वरा सकात असते कारण ािशवाय ते ऐकू येणच
ु गत असते ! – अशी खूप मािहती देत,
भागातले आिदवासी संगीत मं सकात असते कारण ितथा शांततेत तेच ससं
ाचीन े, एकू ण आिदवासी जगणेच कसे िनसगाबरोबर एकातेन े गफ
ं ु लेले असते ते दाखवले. ितन े भारताता अन ेक
आिदवासी भागांत जाऊन ा ा संगीताचा अास के लेला आहे – गेली पाच वष ती हे काम करते आहे – आिण

ु ात एक आहे, असे ितचे िववेचन होते. कबना
अजूनही ितचे ते काम चा आहे. या सव आिदवासी संगीताचा आा मळ
इतर देशांता अशा संगीताशीही या संगीताचे सखोल नाते आहे, असे ितन े सांिगतले. हे पािहावर, राांा सीमा
 ठरतात, असे एक अंत महाचे स ती सांगन
ू गेली ! अन ेक संकटांशी सामना करत, ४७-४८
िनरथक

तापमानासारा हाल-अपेा भोगत ितन े हा मौवान खिजना जमवलेला आहे. ितन े आणखी एक मजेदार गो
सांिगतली -- एक गाणे पाच माांच े होते – ते सतत ा पाच माांची िश पाळे ल, असे नाही – मधेच ते तीन वा सहा
माांचहे ी होते ! एक उू त, सहज न ैसगक आिवार, अशा एकू ण आिदवासी संगीताची अशी अन ेक वैिशे ितन े
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उलगडून दाखवली ! मानवी जगयातली एकाता जाणवून देणारा हा कायम खरोखर ेट आहे ! ाची बळे णजे
महारााा सांॄितक जगयातला एक अंत महाचा भाग आहे. ितला ितचे जगणे सापडलेले आहे. िकमान
ू जाते ! या संगीताचा
पंचवीस वष करयाचे हे काम आहे, मी तर फ गेली पाचच वष यात आहे – हे ती सहज सांगन
अास करताना ाबाबत येणारे न ैितक  आिण ांकडे ती कसे पाहते, हेही ती ेकांशी शेयर करते ! ाचीला
ु सलाम !
िता या चाललेा कामाबल आिण काला िता कायमाबल आदरय
ु
हा कायम पयाता
' आस ' या संने े आयोिजत के ला होता.
--- ००० --ु े!
सलग दोन िचपट िचगॄहात जाऊन पािहले ! ' पोटर बॉयज ' आिण ' रेग े ' ! आपले काही  डस ांत असामळ
अिभिजत झज
ं ु ारराव, महेश जोशी, वीण तरडे, िषके ष जोशी, िवाधर जोशी, न ेहा जोशी, अिदती देशपांड,े राजू

बावडेकर आिण आणखीही असतील ! म वाटले ! मला ' पोटर बॉयज ' जा आवडला ! हा असा कारनामा खूप
वषानी के ला ! पूव मी एका मािसकात नािचपट परीणे िलहीत असे तेा दोनतीनदा असे के ले होते -- एकदा तर
तीन सलग ! मानधन िमळत नसे पण झालेला खच िमळे ! तेवढेच बघून तर होतेय, या िवचारान े मी ते काम करत असे !
--- ००० --डूबी चॅन ेल -- िचपट '

ु
से अँड द िसटी ' . एक जोडपे बेडवर. ीा हातात एक पक.
ते ितला खूप

ु ितला काही िवचारतो -- ती ी
आवडते, असे ती सांगते. ते असते अन ेक मोा माणसांा ेमपांच े संकलन. पष
न ेपोिलयनन े ाची ेयसी जोसेफाईन िहला िलिहलेले ेमप वाचून दाखवते. उम ेमप ! िवचार आला,
आपाकडा कोणकोणा ' मोा ' माणसांनी ेमपे िलिहली असतील ? ांच े असे पाचेकशे पानांच े संकलन

ु ता वाटली. की,
ावे, एवढी असतील ? इितहास आिण मोांची चिरे यांची मला खरेच कमी मािहती आहे. एक उक
ु
मोांनीच अशी ेमपे िलिहली असती तर पढा
िपांवर िकती वाईट पिरणाम झाले असते -- असेच णावे ?
--- ००० --सहज इंिलश िपरची चॅने स पाहात होतो तर एमजीएम वर '

हाड ॉिमसेस ' हा िपर चाललेला िदसला. एक

तण, एक तणी रान े बोलत चाललेले होते. िनवांत. टले, एवढे िनवांत ? पाहात रािहलो. ितचे घर आले. दोनतीन

चबं ु न े घेऊन िनरोप िदला-घेतला गेला. ितन े दार लावून घेतले. तो अजून उभा होता. ितन े दार उघडून, काही बोन ाला
ु पास चबं ु न े घेतली ! --- या सहजतेपढेु आपले नायक-नाियका
आत घेतले. ानंतरा तीन िमिनटांत ांनी समारे
खूपच िबचारे आिण गरीब वाटतात ! -- हा उ संॄतीचा पिरणाम की महाढगी संॄतीचा ?
--- ००० ---

ु होत आहे. पारी १२-३० ला
आमा घराजवळ झालेले ' लोकशाहीर अणाभाऊ साठे ' रंगमंिदर आजपासून स
ितथे '

नांदी ' या नाटकाचा योग आहे. योगायोग णजे ात माया एका नाटकातला एक सीन असून तो साद

ओक आिण तेजिनी पंिडत सादर करतात. सपिक जाणार आहे.

ु संबध
( नामामातून ी-पष
ं कसे हाताळले गेले -- यावर हे नाटक असून कािलदासापासून आजपयता िनवडक

ु
दहा नाटकांतले सी, िववरणासह, या नाटकात आहेत. माया ' बिबळ
आिण झू ' या नाटकातला एक सीन आहे ).
ु
आता ाापढचा
कहर सांगतो ! गेलो ा नाटकाला -- हाऊसफुल ! ‘

नांदी ‘ !

आमा सीटस होा, तो 

नता. तर नाटकाची ितसरी घंटा देयासाठी डॉ. लागू आलेले होते -- कारण ना नागॄहातला पिहला नायोग
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ु
होता. सवातीला
काही सार, ागत होणार होते. तेा बोलताना ॠिषके ष णाला, यात समािव असणाया एका
ु
नाटकाचे लेखक चं. . देशपांड े हेही या योगाला उपित आहेत ! --  डस, आले का लात ? हे नवे नागॄह स
होताना ात पिहले नाव कोणते उारले गेले ? ! आपोआप, असं योगायोगांनी घडून आलेली गो ! णभर खूप
मजा वाटली !
--- ००० --February 17

फँ ी
‘ फँ ी ‘ पािहला. ‘ ास ‘ आिण ‘ वळू ‘ यांापेा तो खूपच चांगला वाटला. कारण तो सरळ, साधा आिण खरा आहे.
पडावर िदसणारे जगणे बनावट वाटत नाही. फँ ी णजे डुर – वळचणीतले, घाणीतले, ितरॄ त जगणे. तसे

ु ाचे शा या उवणय
जगताना ‘ िपसाळणे ‘ झाले तर न कराया लायकीचे. जा या कै काडी समाजाता मल

ु ीवर ेम असणे आिण ते सफल न होणे. यात जातवावाचा एक िबकट आिण लांछनाद  आहेच – हे वाव
मल
असेच रा नये, असे कोणाही संवदे नशील माणसाला वाटे लच. हा कार जरा ापक मानवी संदभात पाहावा की पा
नये, हा  आहे. तसा तो पािहला तर कसा िदसेल ? कोणा ना कोणा कारणान े ‘ पँचके बाहर ‘ असलेली गो ा
ु िशणासाठी वेश न िमळणे, अशी
न होणे. जात, धम, गिरबी, ंग, वण, आरण, परदेशात जाता न येण,े अमक
ु े साा, ा मानवी अपेा अा रा शकतात. ामळ
ु े एखाा
असं कारणे असू शकतात की ांमळ

पिरितीत उेकही होऊ शकतो – हसक ितियाही येऊ शकते. आिण हे कोणाही ीा जगयात या ना ा
कारणान े घडू शकते. कोणतीच िवषमता वा भेदभाव नाही, समान संधी आहे आिण सवाा सव ा अपेा पूण  होत

आहेत, असे मानवी जीवन कन ेतही श िदसत नाही. तर काय ? – हा खरा  आहे. या ाला सामोरा जायाचा

ु े , जातवावातला अाय दशवणे, एवढेच घडते. बाकी सगळे
आवाका इथे घेतलेला नाही -- तसा हेतहू ी नसावा. ामळ
ु असूनही या एका मयादते हे सगळे िसमटते. ा जातवावाला बळी पडत नसलेांनाही तो आपा
अम

ु ती दाखवणे वा हे अयोय आहे, असे णणे – एवढेच घडते.
जगयातला  वाटावा, असे घडत नाही. फ सहानभू
तःचे जगणे समजून घेयाचे आान हा िचपट ेकांपढेु आणू शकत नाही.

ु यांच े अिभनंदन करायला
तरीही मराठी िसन ेमा, माणसाा  जगयाा खूप जवळ आणाबल नागराज मंजळे
हवे. खोटे भाविनक कवा िवनोदी करायचे हे ठरवून पोरकटपणा करणारे िचपट सतत िनमाण करणाया मराठीत ही एक
वेगळी घटना घडलेली आहे, हे िनित !
--- ००० ---

January 10
Champra Deshpande updated his status.
काल ' बावनकशी ' िनमत, फु मोरे यांनी सादर के लेले, समीर मोन ेिलिखत
आिण अिजत भगत िददशत '

द डेथ ओफ ए काँकरर ' हे नाटक पािहले. ज़बरद
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आिण सवागपिरपूण  िबनचूक योग ! जमनीचा ू रकमा िहटलर याा शेवटा िदवसांवर हे नाटक आहे.अिजत भगत
 आिण अन ेक याक तपशील भन हे नाटक बसवलेले आहे.अन ेक िठकाणी बयाप ैकी मोठे
यांनी खूप िवचारपूवक
िवराम ( पॉजेस ) आहेत. ांतले खूप बारकावे दाद ावी, असे आहेत. नी आिण काश यांचा मेळ तर अितमच
ु
आहे. पूण  टीमची कामिगरी खास जमून आलेली आहे .िनळ, सशील
इनामदार यांनी अिभनीत के लेला िहटलर

ु हे नाटक जर पाहावे. टले तर ार कलाकार कुणीही नाही, पण योग अंत सफाईदार होतो,
पाहयासाठीसा

यात वादच नाही. असे गंभीर नाटक मराठी रंगभूमीवर आणयाचे धाडस के ाबल फु मोरे यांच े खास अिभनंदन
करायला हवे. Do see this play !
--- ००० ---

एफबी पो २०१५ मधून –
ु
सहज चॅन ेस बदलत होतो तर एका िठकाणी - ' द फा अँड द यिरयस-३
' चा होता. एका बाजूला एक हीरो आिण
समोर साताठ हीरो, असे आानाा पिवात उभे होते. टले काय आहे अडचण, बघू या तरी ! तर ते कार-रेस साठी
आान देण े चालले होते ( हे नंतर कळले ). तेवात एक सदयाचा ऍटम बाँबच णावी अशी िहरॉईन समोर आली ! "
हाऊ अबाऊट मी ? द िवनर गेटस मी ! " ( मी कशी वाटते ? िवजेाला मी िमळे न ! ) -- असे णाली ! पढेु काय

ु ान शयत ! हसा ! एका हीरोचे सगळे दात पडून ाचे तड रबंबाळ झालेले िदसले ! मी
होणार ते लगेच कळले ! तफ
े बदलले –
चॅनल
--- ००० --बाजीराव मानी
ु
नसताच
फ चाकोरीब िवचार नको. एक साधे पहा – ा दोघना वाटले नसेल का कधी, की आपण नॄ करावे,

ु ांचा िवकास करावा ? पण, िनयमांनी जखडलेले होते आय
ु ांच.े एकीचा तर पाय अधू होता.
आपाता कलागण

ु ायला एकिवसावे शतक
काय हे असले अधू पायाचे जगणे, असे वाटले नसेल ितला ? पण, ांना ा नाराजीतून म

ू तं र सव वैर, ेष न होतात ! एवा उिशरा
यावे लागले ! ांांत णे स नतेच ! अहो, मरणांत े वैराणी – मॄन
ांना उुपणे, आनंदान े पगा नॄाची संधी िमळाली ! ासाठी एका देवताला भाळीचे प घेऊन पॄीवर यावे
लागले ! ान े ा दोघाही आांना आजा ूटीफुल नॄांगनांा देहांची कदणे िदली ! नॄासाठी चंड

महाल आिण अन ेक सा िदा ! आिण कोवधी लोक आनंदान े बघतील असे गाणे िदले ! ा दोघचे आे िकती
ु ही झाले असतील ! – असा करा ना िवचार ! अशा जरा ीवादी णा वा
आनंिदत झाले असतील ! कदािचत म
ु
ीमीवादी
णा, ीकॊणातूनही बघा ना !
--- ००० ---
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जॅकी चॅनचे िपस  आवडतात की नाही पाहायला ? ात कराटे वा कं ु ग फू ( या दोतला फरक मला समजत नाही )

ु होतो. समजा एक कराटे घराणे आिण एक कं ु ग फू घराणे
याता कौशावर तो िवजयी होत जातो आिण आपण खश
अशी जपं ु ली तर ? मजाच मजा येईल. तोच आनंद आपाला ‘ कार ‘ पान िमळू शकतो ! संगीताता दोन

घरायांची टर ! ते पंिडतजी िबचारं सरळमाग, साधं गायक असतं – ते िनारण आजा ( णजे ा वेळा )
माक टगा आिण कोणाही मागान े यश िमळवयाा बाजारात कायमचं खलास होतं ! ाचा िश णवणारं
ु नी “ असं णणारं एक सदािशव नामक पोरगं पढेु , कहर णजे, ाचं
असूनही, “ मी सूड घेईन, पण, सरां

दयपिरवतन कन जकतं ! हे पान, अथातच, ा सरळमाग पंिडताचे डोळे पाणावतात ! सिचनजनी गातानाचे
ऍग चांगले के ले आहे पण पणाची टज देयासाठी एक संवाद च गरा पतीन े टला आहे ! थोडात,

ु ाला अिभनय येत
संगीत हे एक िवकयाचे, िमळवयाचे, कुरघोडी करयाचे साधन समजून काढलेले हे िपर आहे ! त
ु ी दोन िमिनटांत
असला तर ( या िचपटात अिभनयाचीही सके ासदायकपणे िफरयाचे कार आहेत ! ) त

ु ाला माझं
आमूला दयपिरवतन कन घेऊ शकता ! ते सदािशव नामक इसम शेवटी एक म डायलेमा टाकतं – त
ु ी मला िश कन ायचं – आिण नाही आवडलं तर जगून उपयोगच काय ? इतका चांगला
गाणं आवडलं तर त

ु होतो ! माणूस  असो की चांगला – तो उम कलावंत असू शकतो – हे एक महाचे
माणूस पान आपण जाम खश
ु ी राणी आिण जा
स हा िचपट आपाला दाखवतो ! आिण खरेच, चांगलेच गातात की सगळे ! बु ू राजा, मक
आंधळी -- असा म भरजरी माहोल ! जाऊ ा, असा िलहीत बसलो तर एक मोठा लेखच होईल – इतके नको !

थोडात बोलायचे तर – हा एक -- खोा कथेचा, अिभनयान े बरबटलेला, बावळट, िदमाखी िचपट आहे ! काळजात
ु नाही, पण, मराठी माणसाा िखशात गॅरंटीड हात घसवयाची
ु
वग ैरे काहीच घसत
कुवत असलेला हा िचपट आहे !
भरपूर गद !
--- ००० ---

ु
ससाट

ु आवडले असे नाही तर महाचेही वाटले. जवळजवळ हे पूण  नाटक एका
ु
आज ‘ ससाट
‘ हे नाटक पािहले. मला नसते

ु झाावर थोाच वेळात ेकांना
िननावी रे े े शना फलाटावर आिण ितथा वेटगममे घडते. नाटक स
ू , या नाटकाचे स ीकान हे
हे कळते की ही एखादी वाववादी कथा मांडली जात नाहीय. तो तक बाजूला ठे वन
ु ास आिण
पाहायचे आहे. या बाबतीत नाटक सहजच ेकांना वश कन घेत.े ही एक छान फँ टसी आहे. िदलखल

ु गाडी
गंमतशीर ! फलाटावर गाडी येण,े वेग कमी होत थांबणे, ा गाडीा एका दारातून कुणी उतरणे, चढणे, पा
जाणे, काही गाा न थांबता फा िनघून जाणे – या गोी तर टायाच घेतात ! आहे कशाबल हे नाटक ?

ु ातले आठवून, ा ा मागान े अथ समजू शके ल. म
ु तः हे
िनरिनराया माणसांना िनरिनराळे ांा ांा आय
ु जगणाया माणसाचे नाटक आहे. टले तर िकरकोळ पण ाा ीन े मोठे असे  घेऊन
सवसामा आय

जगणारा माणूस ! ते  ाा िपा न िपयांनी बाळगले पण ांतले कुणीही ात यश िमळवू शकले नाही. असे
जगणे एका वेगयाच माहोलात मांडणारी अशी ही एक गंमतीशीर ‘ शोकािका ‘ आहे. एक साधे उदाहरण घेऊ –
एखाा नावडा गावात पोग झालेला माणूस ा. ितथून ाला अपेित िठकाणी बदली होईपयत तो ितथेच

ु ात एकदोनदा येत े
अडकू न पडतो – कारण नोकरी सोडू शकत नाही. या चातून बाहेर पडयाची संधीही ाा आय
पण ती घेयाची तो हमत क शकत नाही. या सगया गोकडे हे नाटक एका ‘ िवनोदी ‘ अँगलन े पाहते – ाची

ु ावहािरक ा खूपच मयािदत चौकटीतच जाते. याच सावर
रडकथा करत नाही. तसे तर बसं लोकांच े आय
ु हे नीच एक चांगले
क ित असलेले हे नाटक आहे. मला या नाटकाचे लेखन आवडले. लेखक अिजत देशमख
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नाटककार मराठीला लाभलेले आहेत. असे नाटक िल धजणे हे एक ठीक पण ते ावसाियक रंगभूमीवर आणयाची
हमत करणे यासाठी अिभिजत साटम आिण डॉ. िवल चौधरी या दोघांचहे ी खास अिभनंदन ! ियदशन जाधव यांच े

ु भूिमके तला अिभनय – दोी उम ! माझा िम सशील
ु
िददशन आिण मख
इनामदार ( ाचा िहटलर आठवतोय का
? ) याचा टीसी तर लाजवाबच आहे ! खरे तर ाासाठीच मी हे नाटक बघायला गेलो आिण ही सगळी रे गवसली !
‘ मराठी ावसाियक रंगभूमीवर वेगळे , नवे काही घडत नाही ‘ अशी तार करणायांनी तर हे नाटक अवय पाहायला
हवे. एकू ण ेक तर काहीही अडचण न येता या नाटकाशी समरस होतात, ते एंजॉय करतात – असे मला िदसले. मी या
नाटकाला, ‘ ावसाियक रं गभूमीवरा रटाळपणाची कडी फोडणारे नाटक ‘ असे णेन. असे िजवंत, सळसळते काही
ु ास ितसाद देण े हे आता ेकांच े काम आहे. या नाटकाला भरघोस यश िमळो हीच मनःपूवक

करणायांना िदलखल
सिदा !
--- ००० --ु
ु अशा कोणाही िवचारसरणीवाा समूहाचा ना मी सभासद आहे ना अनयायी.
ु े , मलाही कुणी फारसे '
अमक
ामळ
आपला ' मानत नाहीत. हे लात घेता, हदी िचपट गीतांतले माझे सवात आवडते -- गाणे नंबर वन -- कोणते असेल,
ु ी ओळखू शकाल. देवानंद सायकलवन जात हे गाणे णतो. चाल अशी भारी की सायकल उतारावन जाते
ते त
तेा तो फील चालीतूनही यावा ! गाणे -- ' अके ला ँ म ै ' -- महंमद रफी -- संगीत एस डी बमन -- िचपट –
' बात एक रात की ' -अके ला ँ म इस िनया म
कोई साथी है तो मेरा साया
न तो परवाना और ना दीवाना, म िकसी महिफ़ल का
ु सनी
ु राह थामती ह बाह , ग़म िकसे मंिज़ल का
सनी
म तो ँ राही िदल का
जैस े कभी ारे, झील के िकनारे, हंस अके ला िनकले
वैस े ही देखो जी, ये मनमौजी, मौज के सीन पे चले
चाँद िसतार के तले
SEPTEMBER 12
--- ००० --हे एक गाणे बघा – िचपट ‘ जंगली ‘
हे रफी आिण लता दोघांाही आवाजांत आहे.
संगीत – शंकर-जयिकशन.
ु पर
एहसान तेरा होगा मझ
िदल चाहता है वो कहन े दो

ु े तम
ु से मोहत हो गयी है
मझ
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ु े पलक की छाँव म रहन े दो
मझ
ु को हँसना िसखाया
तमु न े मझ
रोन े कहोगे रो ल ग े अब
आँस ू का हमारे गम ना करो
वो बहते ह तो बहन े दो
चाहे बना दो चाहे िमटा दो
मर भी गए तो दग े वाएं
उड़ उड़ के कहेगी ख़ाक सनम
ये दद-ए-मोहत सहन े दो
-- एक अगदी साधेस े, साा शांच े गाणे आहे. पण, यात एक गंमत आहे। आपण रफीा आवाजातले िवचारात घेऊ.
ु िनवेदन आहे, पण, तेही ‘
( लताा आवाजातले, मग, ाचे तो / ती पाहील. ) पिहा कडात ेमाचे नसते

ु े ‘ ा ऐवजी ‘ हमारे ‘
पलककी छाँवम रहन े दो ‘ असे रोमँिटक. सरे कडवे, थोडा रावा गॄहीत धरणारे आहे. इथे ‘ मझ
येत.े माया अूच
ं ी तू खंत बाळगू नकोस, वा देत ते – या े पला हे कडवे येत.े ितसरे कडवे यावर कडी करते ! ‘ मर
भी गए तो ‘ या थराला जातो िवषय ! शेवटा दोन ओळी णजे पूण  न होता होता काय होईल याा आहेत ! या

गायात एक सू डाव आहे – ितला जवळ कन घेयाचा, रावा संपवयाचा य करयाचा डाव ! आता, याता
ु जाईल. पण, शंकर-जयिकशन यांनी लावलेा
शािक मजा आणखीही पाहता येतील – िवचार के ावर ते सचत
ु या गायाची खमु ारी खूपच वाढलेली आहे. कसे ते सांगतो.
चालीमळे

ु
ु े ‘ हा श
या चालीची गंमत अशी आहे की पिहा कडाा शेवटा दोन ओळत सवातीला
असणारा ‘ मझ
आधीा आिण नंतरा दोी बाजू
ं ा शांना लागू पडतो – जोडला जातो. असे गाणे िनमाण होताना, रोमँिटक

ु ेपणान े ‘ चावट ‘ – ेमातली गंमत
िसन ेमाचा कथाकार, संवादलेखक, गीतकार आिण संगीतकार हे सवच थोाफार खल
समजणारे असावे लागतात. ते इथे जमून आलेले आहे. ( ोताही थोडा चावट असावा / वी लागतो / ते. ) या पतीन े
एखाा शाचे डबल आवतन झाासारखे वाटणे कसे मजेदार आहे, ते इथे जाणवते. सगळे िलहीत बसत नाही.

ु ा तांिक भाषेत कुणी याचे नीट वणन क
शेवटा कडाची गंमत बघा. हे कडवे एकदम उंच पीवर जाते ! सरां
शके ल. इथे मरणाचा – न होयाचा िवषय आहे ! आिण शेवटची गंमत णजे –‘ ये दद-ए-मोहोत सहन े दो ‘ या
ु ‘ मझ
ु े ‘ येत े ! आिण ते पढेु ‘ तम
ु से मोहोत हो गई है ‘ या पापदालाही िचकटते !
ओळीनंतर लगेच पा

हदी गायांच े शौकीन खूप आहेत इथे आपा डसमे – ांनीही मधून मधून ांना आवडणाया गायांबल –
थोडे उलगडून दाखवत िलहावे – मजा येत राहील.
--- ००० ---

कोणते गाणे बरे ते – िदन, पंछी – काही के ा आठवत नते. अचानक उगीचच एखादे गाणे मनात येत े पण आठवत
नाही, असे झाले होते. ही आज पारचीच गो. न ेटवरही शोधायचा य के ला – नाही जमलॆ. मग, नाद सोडून िदला.

संाकाळी िफरायला गेलो असताना लोकशाहीर अणाभाऊ साठे रंगमंिदराबाहेर रफीा ८० गायांा कायमाचा
56

ु झाले ! िदन, पंछी ने –
बोड लागलेला पािहला – आिण काय चमार ! मनात – याद न जाये बीते िदनकी – हे सच
ु ठे वलेले होते – मायासाठी ते गाणे शोधूनही
ते – िदन जो पखे होते – असे आहे ! याचा अथ, मने ते काम स

ठे वलेले होते – िवषय समोर येताच झटकन ान े मला ते िदलॆ ! मी तः िदशा देत नसतानाही काम झालेले होते !
कमाल वाटली ! मायाच मची !
हॆ ते गाणे – रफी – िदल एक मंिदर -याद ना जाये, बीते िदन की
जा के ना आये जो िदन

ु , उ िदल  बलाये
ु ?
िदल  बलाये
िदन जो पखे होते, पजर म म रख लेता
पालता उनको जतन से, मोती के दान े देता
सीन े से रहता लगाये
तसवीर उनकी पा के , रख  जहाँ जी चाहे
मन म बसी ये मूरत लेिकन िमटी ना िमटाये
कहन े को ह वो पराये
--- ००० --माझे तीन िम, डॉ Sharad Bhuthadia, Yogesh Soman , Ajit Satbhai हे ितघे ' यम ' मे आहेत
आिण ा िचपटाबल चांगलेही बोलले जात होते णून काल तो पािहला. मसाला पटाा अंगान े न जाणारा एक
वेगळा िचपट पाहायला िमळाला. ातले तक दोष वगरै े काढत बसावे, असे वाटयाइतका महाचा नाही वाटला. पण,
ठीक.
मला वेगळे च सांगायचे आहे. या िनिमान े, अन ेक वाांा मेळातून तयार झालेली रागीतिनमती पािहली ! अितम !
ु कलाकार यांनी घडवलेले हे वाांच े रागीत खूपच आनंद देणारे वाटले
अन ेक वाे, अन ेक जातीधमांत आिण ी-पष

! सगळे जग, मानवजात एक होईल तेा रागीतांच े अि राहणार नाही -- तसे घडावे, असे वाटणे हे नॉमलच आहे - पण, सा हा वामेळ पाहावाच / ऐकावाच, असा आहे ! दोन िमिनटांत घडणारी कमाल आहे ही ! ितथेच ितिकटाचे
प ैसे वसूल झाले, असे मला वाटले !
--- ००० --ु े , इथासारखी अशी लाखो ेमगीते जगाता इतर
हदीत िनघालेा आिण िनघत असलेा असं िचपटांमळ
कोणाच भाषेत नसतील, असे वाटते ! ( िशवाय इतर अन ेक मूडसचीही असं गाणी आहेतच ! ) भारतीय

ु े थोडीफार तरी तरलता लाभत असावी ! हदी िचपटांच े हे सदय लन
ू
जनमानसाला या अितीय विु तीमळ
चालणारच नाही !
--- ००० ---
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ु
काही छोटे मोठे आनंद-खेद, सखःखे
यांचा आपा मनाा घडणीत महाचा वाटा असतो. अिलकडेच माया मनात
एका मोा आनंदाची भर पडली. माणसाला सांॄितक िजवंतपणा देणाया गानतपिनी िकशोरी अमोणकर ' नांदी '
ा १०० ा योगाला उपित होा ! ( हे अथात मला टीीवर सादर झालेला तो योग पाहताना कळले. ) ा
नाटकात माया एका नाटकातले एक य सादर झाले. आपा कलेचा एक, छोटा का असे ना, भाग ांनी पािहला -हा तो आनंद ! ांना आवडया-नावडयाचा  नता, कारण पूण  नाटक काही सादर झालेले नते. ांापढेु

नतमक होताना माझा अहंकार कणभरही आड येणार नाही, अशी ही महान ी ! आपली कला कधीतरी आपाला
एक वेगळीच समॄी देऊन जाते, ती अशी !
--- ००० --ु न तो शू ाला गोळी घालणार
निसिन शहा ाा एका शूा हातात सापडलेला असतो. नसीरला काही सनवू
ु
असतो. पण ते सनवयाा
वेळात निसर डाव उलटवतो आिण ालाच मान टाकतो. या वेळी नसीरा तडी एक
ु ी िददशक
संवाद आहे -- " हाथमे जब िपोल हो तब गोली चलानी चािहये -- जबान नही ! " -- आता, समजा, त
ु ी नसीरला -- ा शूला गोळी घालया आधी की गोळी घाता
आहात, तर हा संवाद कधी णायला सांगाल त
ू आहे -- )
नंतर ? सकारण उर ा. ( हा संवाद तर, जबान चालवणाया ा शूला उेशन
--- ००० ---

‘ असंभव ‘
ु अधापाऊण तास पािहला. ाची मूळ कनाव भारताची अू
हा िसन ेमा िजथून लागला ितथून शेवटपयत समारे

ु ीला िमळवणारी होती. भारताचे खु रापतीच पािकाना अितरेांनी पळवलेले असून ते ांा ताात होते !
धळ

ु
ु ारा रापती लो ‘ – असा सौदा
भारताा सरावे
चा असा पंचनामा कुठे च झाला नसेल ! ‘ हमारा कमीर दो – त
सादर झालेला होता ! चारपाच वेगवेगया टोया होा – कोण दे शभ, कोण देशोही याचा गधळ होत राहावा,
अशी योजना होती. निसिन शहा, ियांका चोपडा, असे भारी लोक होते. एक कॅ न नायक होता – ाचे नाव माया
लात नाही. ान े अथातच ाणांची बाजी लावून शेवटी रापतना सोडवले ! रापती होते आपले डॉ. मोहन आगाशे.
फार चांगले बेयरग घेऊ नका, असे िददशकान े ांना सांिगतलेले असणार. पूण  बंडल िपरमे फ रापतीच ‘ खरा
‘ असे नको ायला. आपण एक खोटा िसन ेमा काढतोय तर ात काहीच फार ‘ खरे ‘ वाटायला नकोय, असा योय
ु वर बसवावर ते अगदीच एक कॉमन मॅन वाटत होते.
िवचार असणार. अितरेांनी रापतना एका साा खच

ु े , ा देशाचे रापती असे आहेत, ा
ांा नजरेवन ांना फारसे काही येत असेल, असे वाटतच नते ! ामळ
ु े , ेकांना गग
देशाचे रापती पळवले जाणे सहज श आहे, हे पटत होते ! अशा या खरेपणामळ
ं ु वून ठे वणे जमलेले

होते ! वाईट िपर काढतानाही टॅ लट लागते ते असे ! मला मजेदार वाटला हा सगळा कार ! आपापला जीवनपट जगून
े च हा िचपट देतोय, हे जाणवान े
सादर करताना आपालाही अशा टॅ लटची गरज असते, असा एक पा संदश
ाची कलाक उंचीही वाढासारखे वाटले !
--- ००० ---

‘ कोट ‘
ु
पािहला. एखादी गो नसती
सलग न मांडता ती, िता आजूबाजूा माहोलासह आिण इतर संबिं धतांा, ांा
ांा जगयाा नमूांसह मांडणे – ही आकलनाची एक महाची पत मराठीत तरी इथे थमच आलेली असावी.
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एकच मु ा मला नीट कळला नाही कवा नीट पोचलाही नसेल – तो असा – पोिलसांना आधीच भरपूर कामे असतात,
अनावयक ( काही वेळा तर, आवयकही ) तारी, के सेस टाळयाकडे ांचा कल असतो – तर, या शाहीराला

िवनाकारण यात अडकवून तःची कामे वाढवून घेयाचे ांना कारणच काय ? यात कुणाचे काय इंटरे होते ? ा

पवारचा मॄ ू अपघातान े झाला अशी नद झाली असती तरी कुणाचे काय िबघडणार होते ? ( समजा,
ु
ु एका अिधकायान े ा पवार या मयत सफाई कमचायाला संरक साधन े देण े अपेित होते
िनिसपािलटीता
अमक
ु ाावर या बाबतीत िशभंगाची कारवाई होऊ शकते -- तो ाचारी आहे – ा संभा
– ते न के ामळे

कारवाईतून बचावयासाठी, प ैसे चान ान े हे काही खोटे उभे के ले असते तर या िसन ेमाता ऍसडटीला काही अथ 

आला असता का ? ) या िसन ेमासाठी घेतलेली मेहनत आिण संबिं धत-असंबिं धत गफ
ं ु ण लाजवाब आहे ! जो तो आपापले
जगतो आहे, तरीही, बचावाचा वकील जामीनासाठी तः एक लाख भरतो, हे वेगळे आहे ! ते असो. हा खोटा खटला
उभा राहयासाठी एक ‘ खोटा भम ‘ पाया िनमाण के ला असता तर भारताता अंत महाा िसन ेमांत हा िसन ेमा
ु णजे, ' ास ' पारंपिरकच
जाऊ शकला असता, असे वाटते. ‘ ास ‘ पेा तर हा िसन ेमा खूपच उजवा आहे ! म

होता. मला हा िसन ेमा आवडला. आता मराठीतले माझे आवडते तीन झाले – ‘ चोरीचा मामला ‘, ‘ टया ‘, आिण हा –
‘ कोट ’ !
पण, काकाची ‘ ायल ‘ आठवावी इतके यात काही नाहीय.
िसन ेमा संपावर बाहेर पडताना ऐकलेली तीन वाे -े परसट लॉप !
हंड
ऍवॉड िवनग िपर !
मॅन ेज के ले असणार !
आहे ाच धूमधडाात आिण बनवाबनवीत सगयांना रमता येत राहो, हीच सिदा !
--- ००० --' वो जब याद आये ' हे महंमद रफी आिण लता यांनी गायलेले गाणे एकाच गायकान े दोी आवाज काढत बेब तसेच

गायलेले काही िदवसांपवू  ाटसपवर कुिणतरी मला दाखवले होते ! मला तर तो एक चमारच वाटला ! कोण आहे तो
गायक ?
-- साईराम अर.
--- ००० --लोकमा
एकदा पाहायला हरकत नाही. मेहनत आहे, बयाप ैकी ा काळाचा आभास आहे आिण भराभर काही भूतकाळी घटनांची
ु असून,
उजळणी आहे. मी काही इथे परीण कन मा ायला बसलेलो नाही. याावन मला सरेच काही सचले

ु ी अिमताभा तणपणातले िसन ेमे पािहले असतील – जंजीर, दीवार, कू ली, वग ैरे. ा िसनमे ांच े एक
ते सांगायचेय. त
वैिश असे – अिमताभ दोन मूडसमे आलटून-पालटून असे – सहन करणे आिण ोध. तो कधी हसतिबसत नसे.

ाच दोन मूडसमे इथे िटळक कायम असलेले िदसतात. लोकांना अशा े शकारक मूडसचे सात करमणूक णून
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ु
आवडते ! मांतरापूव तर “ डॉनको पकडना मिु कलही नही, नाममु िकन है ! “ – या वााचा थेट मराठी अनवादच
ऐकायला िमळतो ! पकडनाा ऐवजी सरे काही !
--- ००० --एफबी पो २०१६ मधून -काल दोन नाटके पािहली –

१. अपूव  मेघत
‘ मेघत ‘ हा गणेश िदघे याचा ास आहे, असे णावे इतका ाचा ा बाबतीतला अास आहे. ाची रंगावॄी
असलेले ‘ अपूव  मेघत ‘ काल पािहले ! िददशक होते ागत थोरात. हा योग खरोखरच अपूव  होता ! हे नाटक सादर
ु
करत होते १९ अंध कलाकार ! एक पाऊलही न चकता,
आगमन-िनगमन वेळा आिण हालचाली िबनचूक ठे वत ! यासाठी
ु वाहातून कायम बाहेरच
, अथातच सवानी काही मिहन े अथक मेहनत घेतलेली होती ! आपण जगयाा म

राहणार, असे वाटणाया या कलाकारांना घेऊन हे सादर करणे सोपे नते. नाटकानंतर ा सव कलाकारांना वाटणारे
समाधान पान ध वाटले ! योग अंधांचा आहे णून िनमती साधी, काटकसरी क, असा िवचार नता ! जबरद
ु वटे आिण
कपडेपट, आवयक ती सव काश योजना, गायांच े उम रेकॉडग, आिण आवयक ते सव मख

ु असा हा एक समॄ योग होता ! आपण या सवाा आनंदात सहभागी होऊ शकलो याचे
ु यांनी य
साधनसामी

ु
समाधान वाटले ! एकाच मान े अन ेकदा काही गोी घडत रािहान े नाटकाला थोडा एकसरीपणा
येतो आहे – ात
ु
वैिव आणून कशी सधारणा
करता येईल, हे पाहावे.

या योगापासून असंांना ू त आिण ऊजा ा होईल, हे िनित !

२. साखर खाे ला माणूस
ु
िददशक णून जबाबदारी घेणारा िवासागर अापक याला न ेतॄ देऊन आी पयात
‘ अवकाश कलामंच ‘ ही
ु के ली. आता तो कोापरात
ु एका रेिडयो े शनचा मख
ु असून उमोम नाटके ही िलहीत आहे. ‘
नासंा स

आधी बसू आिण मग बो ‘ या नावाचे ाचे एक छान नाटक येऊन गेले. ात संजय नावकरांची अिभनयातली कमाल
बघायला िमळाली होती. आता ान ेच िलिहलेले ‘ साखर खाे ला माणूस ‘ हे नाटक ावसाियक रंगभूमीवर आलेले

ु भूिमके त शांत दामले आहेत ! नाटकाा कणाकणात च ैत भरायला हा नट ऊजा आणतो कुठून , हा 
आहे. म
पडावा असा सगळा चौफे र टोलेबाजीचा खेळ ! बाकी सगळे सांगत बसत नाही. वेगात संवाद चा असणे , ाच वेळी
ु असणे – असे आजा जगयातले बरेच
फोन वाजणे, ाच वेळी दारावरची बेल वाजणे, काही शोधाशोध स

ु ास, हलाफुला पतीन े एक गंभीर िवषय मांडणारे असे हे
ु डे या नाटकात आहेत ! एका िदलखल
वैतागवाणे तक
नाटक आहे. मजा आली !
--- 000 ---
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आजा काळाता िवटलेा डोांा आंतरभागाचा फोटो काढून समोर ठे वणारे नाटक ‘ अमर फोटो ुिडओ ‘
पािहले.

ु ातक
ु ांची िवषयाला साजेशी आहे. खास अशी गोिब नाही. पण, दोन अंक धन ठे वते
नाटकाची रचनाही तक
ु
नाटक. चांगला अिभनय, जोरदार संगीत, गाणी आिण नाचही आहेत. मनिनी लता रव िहचे हे नाटक िनपण
ु ा वापन चांगले बसवले आहे.
धमािधकारीन े नामामाा ख

कोणाही काळात जायायेयाची फँ टसी लोक सहज ीकारतात, हे नाटकाचे यश आहे !
नाटकाचा शेवट बराच लांबासारखा वाटला.
असे नाटक ावसाियक रंगभूमीवर येण े आिण ते ीकारले जाणे हे रंगभूमीा गतीचे लण वाटले !
--- 000 ---

िचपट ‘ इक पर जोर नही ‘ ( मी पािहलेला नाही. ) महंमद आिण लता.

ु असेल तो जीिनयस !
गाणे ‘ ये िदल िदवाना है ‘ ! वा ! िदल दीवाना असयाची आवतन े ऐका ! हे ाला सचले
एकााच तडूनही ती आवतन े ऐकताना माणूस गरु फटून जाईल – इथे तर तो आिण ती –
दोघांचीही आवतन े एकमेकांत िमसळताहेत ! ेमभावन ेत बडु ू न बेभान होणे !
-- ये िदल िदवाना है, िदल तो िदवाना है, दीवाना िदल है ये, िदल दीवाना !

ा वेळी, ऐकताना, या गायाला सलाम ठोकायचे रान जाते – जरा वेळान े सलाम !
--- 000 --सहा िवान साा शोधात
े वरा ‘ सरोकार ‘ या कायमात एक चचा ऐकली. दहा हजार चचा ा चचवन ओवाळू न
रासभा या चॅनल
टाकाात अशी चचा. या चचा ि िजतके लोक पाहतील िततकी देशातली समज वाढेल. या चचतले िवान
ु
खरोखरचे िवान होते आिण खूपच समजतदार
आिण एकमेकांच े ऐकू न घेयाची कुवत असलेले होते. सूसंचालन
ु
करणाया बाईही िवानच होा. अशी चचा मी टीीवर कधीच ऐकली नती. आपापली मते नसती
गजारत

बसणाया सवासाठीच ही एक उोधक चचा झाली. याची िप कुठे असते का ते मला माहीत नाही, पण, असास इथे
जर शेयर करावी. या चचचा िवषय होता -Politics of post-truth णजे उर-साचे राजकारण ! णजे खोटे पणाचे राजकारण, समजा !
ु वा ! िवानांा चचतन
ू ‘ स ‘ णजे काय, हे कळयाची शता नतीच, पण, तो िवषय जो
वा रे वा ! िदल खश
ु तः क ित होती, पण,
च बाजूनं ी ढवळला गेला ते मला खूपच आवडले ! ती चचा ं प यांच े िनवडून येण,े यावर म

मधून मधून मोदचे सरकार िनवडून येण,े यावरही बोलले जात होते. ही पूण  चचा िवााा एका गटासमोर चालली
होती. िवाथही न, एकातेन े ऐकणारे आिण भारी होते ! ांच े  उम होते !
जमास िमळवून ऐका ! ये बार बार नही होता !
--- 000 ---
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माया शाळकरी वयात आी मालाडला आिण माझी मावशी िवलेपाराला, असे होते. माझा मावसभाऊ हा माया
िनवडक िमांप ैकी एक होता. ांा शेजारीच एका बयाप ैकी ीमंत कुटं ु बाचा बंगला होता. बंगाभोवती मोठी

ु ांशी माया मावसभावाची मैी होती. ामळ
ु े , माझेही
मोकळी जागा, जामची झाडे वग ैरे असलेला. ा कुटं ु बाता मल
ु ान े, जो आमापेा बराच मोठा होता, ‘ काला बाजार ‘ हा िसन ेमा
ितकडे जाणे ायचे. ा कुटं ु बाता मोा मल

याया आधीच ाा गायांा तबका आणा होा ! हे चंड सनसनाटी होते ! ा ऐकयाा कायमाचे
ु े शाळे ता िमांत काही िदवस मी एक ेशल माणूस होतो !
आी पिहले लाभधारक होतो ! यामळ

हे आठवायचे कारण, खरेच, आवडतेच मला हदी िचपटसंगीत ! माझे वडील शाीय संगीताचे भोे आिण
अासकही होते – ते गातही असत. ते णत की या हदी गायांा हजारपट समॄ आहे शाीय संगीत ! मलाही ते
पटते, मी तेही अन ेकदा तय होऊन ऐकतो. तरीही, हदी िचपट गीतांच े मह काही कधी कमी वाटले नाही. याचे
कारण काय असावे याचा िवचार करता मला एक िदसते, ते असे की या गायांमे चंड ना आहे आिण ाचेच मला
ु ५५ ते ७०-७५ चा काळ हा या गायांचा सवण
ु काळ होता ! मी अासही गाणी ऐकत (
खूप आकष ण असणार. समारे

ु णजे ाणसंकट
होता आमाकडे एक सेकंड हँड रेिडओ ! ) करत असे. िबनाका आिण नंतर िसबाका गीतमाला चकणे
वाटत असे ! अमीन सयानी हे खास आपले वाटत ! ा काळात संगीतकारही एकापेा एक भारी होते. शेकडो चाली –
चंड वैिव आिण तरलता, गोडवा, आमण – सगळे ! शंकर-जयिकशन, एस. डी. बमन, सलील चौधरी, मदनमोहन,
ु गलाम
ु
रवी, रोशन, िचग,
महंमद, नौशाद आिण ओ. पी. नर ! सगळे च ेट ! अजूनही मी ती गाणी जमेल तेा
ऐकतो. ा वेळी ेक गायाचे सगळे तपशील – कुणी टलेय, िचित कुणावर झालेय, वगरै े सगळे पाठ असत !

माझे दोन इंिजिनयर आतेभाऊ आहेत – जे आपापा ेात अितीय ठरले – ांना तर ते सगळे अजूनही जसेा तसे
पाठ आहे ! कोणता िचपट कोणा साली आला होता – यासह !
ु , असे वाटते. ात
ु े सपाट झालेली वाटतात ! बडवत बसणे चाललेय नसते
आताची गाणी, जगयाला आलेा वेगामळ
नाही फारसे िदसत नाही. ेक मागची िपढी असेच णते, असे नाही णता येणार. आजा िपढीचा िवषय घेऊन
ु होऊन मबं ु ईत झाले तेा पूण  ेक मबं ु ईता िम तण-तणचा होता
िलिहलेले माझे एक नाटक हदीत अनवाद
ु
आिण ा सवाना ते नाटक ांच े वाटले – खूप आवडले ! मी पढा
िपढीशीही जोडलेला आहे. असो.
हदी िचपट संगीत आिण ातले ना अमर आहे !
--- ००० --गगन देव िरआर आिण महेश के सकर यांच े िददशन
आिण
गगन देव िरआर आिण सािरका सग यांचा उम अिभनय

ु असा, माया ‘ ेमच णू याला हवं तर … ‘ या नाटकाचा हदी अनवाद
ु
यांनी य

‘ िरनोेशन ‘ या नावान े मबं ु ईत पॄी िथएटरमे, ज ना महोवात काल सादर झाला !
काश, न ेप आिण संगीतही पूरक, छान होते !

ु झालो !
ु एकदा खश
योग उम झाला ! मायाच संवादांवर मी पा
ु झाले !
ेक तर खूपच खश

मबं ु ईता तणाईसमोर हदीतून माझे नाटक थमच सादर झाले !
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ु े जमान ेके जेलर ह “ हे वा मला कधीच णावे लागणार नाही, याची खाी पटली !
“ हम परान
ु ता िनमाण झाली – हे एक छान घडले !
माया नाटकांबल उक
या नाटकाचे हदी आिण मराठीतून योग होत राहणार आहेत.
हे नाटक यापूव आपले िम रव लाखे यांनी बसवले होते –
तो एक वेगळाच उमपणा होता ! एकच नाटक िकती वेगवेगया कारांनी मजा आणते
हे पान म वाटले !
नाटक संपावर  भेटून अन ेकांनी भरभन ितसाद िदला !

एकाच मिहात माझे ‘ ढोलताशे ‘ कानडीत आिण इकडे हे हदीत झाान े
आिण दोी िठकाणी ती नाटके उम ीकारली गेान,े
आपली नाटके अ भािषक ेकांनाही चांगली पोचू शकतात याचे समाधान वाटले !
मूळ पॄी िथएटरा समोरच आणखी एक िमनी िथएटर ( पृीचेच ) तयार झााचे मी पिहांदाच पािहले.
८०-९० ची मता असलेले हे एक छान आटोपशीर िथएटर आहे !
‘ िरनोेशन ‘ ितथे झाले – िथएटर फुल होते !

िशवाय िगरीश पतके आिण िववेक जाधव या िजगरी िमांबरोबर गा झाा !
ु णजे आमांत काही नवे ॅ िशजले !
आिण म
एकू णात कालचा मबं ु ई दौरा छानच झाला !
--- ००० ---

अपिरभािषत
एका ना लेखक-िददशकाचे हे नाटक पान आजचा रंगभूमीिदन साजरा के ला. ाचे नाव सौरभ िदघे. आिकनािक, ा-अंधा या िवषयावर संवाद देणारे – भेदक व सखोल चचाही करणारे नाटक िलिहणे आिण ते सादर
ु न फुल भरलेले होते. आिण इता ेकांना नाटकान े छान बांधन
ू ठे वलेले होते.
करणे, हे धाडसाचे काम आहे. सदश

एवावनच योगाची कमाल मा ावी. अिलकडे वेगवेगळी आान े घेणारे काही चांगले लेखक या ेात येत

ु ध
ु यग
आहेत. अिजत देशमख,
ं र देशपांड,े दा पाटील, णव सखदेव आिण आता हा सौरभ िदघे. अंगद, अनंत आिण

ु योग चांगला झाला. काही वेळी काही योगांना
अमॄत यांची अिभनय-साथ आिण सव तांिक अंग े उम पूरक, यांमळे
 ी लागला !
िभडपणे जाणे होते आिण मग वेळ वाया गेाची खंत वाटते. तसे इथे झाले नाही. वेळ खरोखरच साथक
आजा रंगभूनीिदनी सौरभ िदघे या ना लेखक-िददशकाचे ागत !
े े अिभनंदन !
‘ योग ‘ संच
--- ००० ---
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े ‘ दजदार ‘ असते आिण तसे ते न देऊनही ती ते
एखाा णयचतरु ीन े ियकराा एखाा ाचे उर न देणच
देऊन टाकत असते. हदी िचपटांा गायांत अशा म गंमती खूप असतात. आाच ‘ ऐलान ‘ या िचपटातले,
शंकर-जयिकशन यांची चाल असलेले एक मजेदार गाणे ऐकले –
रफी – आपकी राय मेरे बारे म ा है ा है किहये
शारदा – सोचके बतायग े हम िमलते िमलते रिहये
-- िदलेय का उर ? नाही ? याा इतके पिरपूण  आिण िदल कात घेणारे कोणते असू शके ल उर ?
(अिधक उकल वा फोड कन हवी असेल तर – ‘ िमलते रिहये ‘ – यातच िदले गेलेय ना ते उर !
हे एवढे तरी समजणारा असायला हवा ियकर, नाही तर, काय बोलावे -- )
--- 000 --ु
अंत समार,
कं टाळवाणा, अनावयक ‘ ायोिगक ‘ असा एक मराठी िचपट पािहला – िमर अँड िमसेस अनवॉटं ेड !
ु े मायाही डोात आलाय िवचार -िपाी िचपट ! असे धाडस यापूव मराठीत झालेले नाही ! या िचपटामळ

आपणच का िल नये एखादा िचपट ? मला हा ा वेळेला हाच उपल होता णून पािहला ! बानीमे आी
फ पाच ेक होतो – मेच दोन िनघून गेले ! रातून गोगी भटका हवे तर तासदीड तास पण या िसन ेमाा
वाटे ला नका जाऊ –
--- 000 --ु के लेली
माझा िददशक िम िगरीश पतके यान,े दा पाटील िलिखत ‘ हंडाभर चांदया ‘ या दीघाकाची खूप ती

ु
ु े,
माया लात होती. काल या लेखकाा दोन दीघाकांचा पयात
योग होता आिण ान े ेमाने बोलावले होते, ामळ
ु , ितकीट काढून योग पािहला. योग पान ध
ती संधी साधली. योगाचे उ ाळांना जाणार होते, ामळे
ु नाटककार
वाटले ! माझे ल, अथातच, आधी लेखनाकडेच जाणार. दा पाटील हा मराठीला लाभलेला एक अम
आहे. माझा िम अिभिजत झज
ं ु ारराव यान े िददशत के लेले या नाटककाराचे ावसाियक रंगभूमीवरचे ‘ ोबेरी ‘ हे
नाटकही पाहायचेच, असे मी आता ठरवलेले आहे. हे दोी दीघाक सिचन शदे यान े िददशत के लेले आहेत.
समजून आिण उम !

‘ हंडाभर चांदया ‘
पाणी नसलेा एका फ ३०० लोकवी असलेा ाळी गावात पायाा टँ करची वाट पािहली जाणे, हा या

 डून उगवतो तसा हा टँ करही पूवक
 डूनच येणार आहे. िकतीही अज-िवनंा कनही
दीघाकाचा िवषय आहे. सूय  पूवक
कुणी ल देत नसान े गावातला एक कायकता संबिं धत ी-तहिसलदार ीलाच पवून आणतो आिण दबावान े

ु वाट पाहणे दाखवले जातेय ! पाहणायाा घशाला कोरड
टँ कर िमळवायचा य करतो. पढेु समु ारे ७० िमिनटे नसते

ु
पडावी असे जबरद नाटक ! एक िमिनटही ढील न देणारे. सव टीमची उम साथ लाभलेले. सवात
जरा पडेल झाली.
मार या पााचे संवाद नीट कळत नते. काहीजण वााचा शेवटचा भाग पाडत होते. या योगाला कुठे ही ताकद

ू आणावे
कमी पडून चालणार नाही, हे सवानी लात ठे वायला हवे. तांिक अंग े उम संभाळली गेली. पाणी खूप लांबन
ु होता. क
े ण जीवन-मरणाचा
लागणे, ाची खूपच कमतरता असणे णजे काय याचा हा एक धगधगीत अनभव
वाटावा, असा !
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‘ गढीवरा पोरी ‘
ु संपच झाला ! याता चारही मल
ु नी तो अफलातून सादर के ला. आशयाची समज आिण
हा दीघाक तर सवगण

काळाचे अचूक भान असलेा या अिभन ेी यांना सापडा कुठे , असा  पडावा इतकी समरसून ांनी अिभी

ु ी फोनवर आलटून पालटून बोलतात, अशी ही रचना आहे. एक कारे ती ांची गतेच
िदली ! या चार वेगवेगया मल
ु
ु ांतले अन ेक  हाताळयाची
आहेत. अितम ! आपापा आयावर
ार झालेा या िया आहेत. ांा आय
ु झाले की काय, असे वाटावे ! लोभस आिण भेदक ! याता आशयाचे
ांची सहजता पाहता ियांच े रा सच
तपशील नाही सांगत. संधी िमळाास अवय बघा, एवढेच सांगतो.
दा पाटील या लेखकाचे नारचना आिण संवाद यांतले कौश वादातीत आहे.
ू  पािहले !
बयाच िदवसांनी काही रसरशीत आिण अथपण
िनमात े मोद गायकवाड यांच े अिभनंदन !
--- ००० --गणेश िदघे या िमाचे ‘ मेघत ‘
( कािलदासाा मूळ संृत कााचे मराठीत दशन )
गणेश िदघे हा आपला िम णजे एक वेगळे च रसायन आहे, हे ाा इथा पो वाचून आपाला माहीतच
असते. शेती, भटकं तीपासून ते वाईन बनवयापयत सगळे च याला आवडते. झाडॆ, पाने, फळे आिण िनसगाता असं
ु ामळे
ु तो कािलदसाा ‘ मेघत ‘ या महान कााा
िया यांच े तर ाला एक िजवंत भानच आहे. याच ाा गण
ु भरचे ेम आहे, हे ाा ‘ मेघत ‘ वर ान े मराठीत के लेा कामावन
ेमात पडला असणार. ते ाचे आय

िदसूनच येत.े ाचा पिहला ा योग ान े बालगंधवला सादर के ला ाला आता काही वष झाली. ा योगाला
ान े अंध िवाया◌्यना खास िनमंित णून बोलावले होते. ानंतर ान े मराठीतला एक बॅले णून ‘ मेघत ‘ चा
ु एकदा,
एक सासंगीत, भ योगही सादर के ला होता. ाचे अन ेक िठकाणी योग झाले होते. काल ान े पा

आषाढाा थम िदवसाचे औिच साधून, ‘ मेघत ‘ चा ा योग बालगंधवला सादर के ला. हा जाहीर योग
नता. ाने फ पाच जणांना िनमंित के ले होते. ांतला एक असयाचा बमान मला िमळालेला होता.

ु
तासाभराा अशा फ ा योगासाठी, तेही फ पाच ोांसाठी, बालगंधव घेण,े हे मला वाटते, नसते
अपवादाकच ने तर एकमेव घडले असणार !
राल घोरपडे यांच े संगीत, शौनक अिभषेकी, रव साठे आिण धनी गणाा यांच े ‘ बोलके ‘ आवाज आिण रव खरे

ु णजे गणेशन े के लेले ाा ाणिय कलाकॄ तीचे मराठीतले लेखन ! पूण 
यांच े िनवेदन -- असे सगळे िरच होते ! म
िरकाा नागॄहात आी पाचजण एक तास डोळे िमटून ऐकत होतो. रंगमंचावर फ एक लामणिदवा होता. आपा
ु
ु
ेयसीला िनरोप देयासाठी यान े िनवडलेा ा मेघप ताचा पूण  वास आी अनभवला
! हंस, इतर पशपी,
ु पाे आिण पूण 
ना, वीज, वारे यांच े आवाज -- असे सगळे भरग होते. या महान काात कािलदास, ाची म
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िव यांची एकपता पाहतो आिण ते पाहणे िवलण आहे ! काल ऐकताना आिण इथा गणेशा पो वाचूनही, एक
ु ाचे महादेवाा नागाकडे ल गेान े ु होऊन ान े कुबेराला
मोठे तानक स जाणवले. कुबेराा मग
ंु स

शाप ावा, ातून पढेु कुबेराने ा याला शाप देयाची वेळ यावी आिण ातून पढेु या मेघाकडे ताची भूिमका यावी
ु ' असते, हे लात येत े. नसते
ु एकाच
– हे सगळे पाहता घटनांची साखळी कशी ‘ सगळे िमळू न ‘ आिण ' असंय
एखाा कमाच े फळ णून काही घडत नसते !
ु
 आभार ! गणेश तः एक उम कवी असामळे
या महान कलाकॄ तीचा समॄ य िदाबल गणेशचे मनःपूवक
ाा अासाला आिण या एकू णच कामाला एक खास िजवंतपणा आलेला आहे !
--- ००० --एखादा िचकार कधी ाा िचात कुठे तरी एक वेगयाच रंगाचा िठपका वा श कन ठे वतो आिण तेवाने ते
िच संप होऊन जाते. तसेच एका गायात घडलेले आहे.

ु
 गीत ऐका ! गायक -- महंमद रफी, संगीत – ओ पी नर.
‘ तमसा
नही देखा ‘ या िसन ेमाचे शीषक
या गायाता ेक कडाची शेवटची ओळ झाानंतर येणारा जलतरंगाचा एक थब ऐका !
हा थब णजे एक अवीट गोडीचा ण आहे ! िकतीदाही ऐका !
उदाहरणाथ –
‘ मानके तो देखो कभी िकसी का कहा ‘
या ओळीनंतर अचूक णावर पडणारा तो थब !
तेवासाठी ते गाणे मी अन ेकदा ऐकतो !
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--- ००० --May 13, 2016 12:16pm

कग िलअर -- राजा िलअर.
ु
‘ य ‘, कोापूर या संने े शेिपयरचे ‘ कग िलअर ‘ हे नाटक, णजे वदा करंिदकरांनी अनवािदत
के लेले ‘

ु वीस वषापवू  रंगभूमीवर आणले होते आिण भारतभर गाजवले होते. तेच नाटक आता
राजा िलअर ‘ हे नाटक, समारे

ु एकदा आपा समोर आणलेले आहे. या नाटकातली वैचािरकशेिपयरा ४०० ा जयंती वषािनिम ांनी पा

ु
भाविनक घसळण,
ातली कट-कारान े आिण अन ेक पाांच े भरग जग यांचा डोलारा उभा करणे, हे सोपे काम नाही.
ु
ु
तेा आिण आताही डॉ. शरद भथािडया
यांा समथ  न ेतॄाखाली ते श झालेले आहे. भथािडयां
च ेच िददशन असून
राजा िलअरची भूिमका ांनीच साकारलेली आहे. ातारपण, काेम, मिनरास, वेडपे णा, पााप, राग-संताप,
ू जाणारी ही भूिमका साकारणे हे एक मोठे च आान
हतबलता आिण चंड शोक -- अशा असं मानिसक अवांतन
ु
आहे. भथािडया,
ांा सखोल अिभनयमतेन े हे आान लीलया पेलताना िदसतात ! इतर पाांमधून अिभनय
करणाया सवच ची आिण तंांची ांना उम साथ िमळतेय.

ु
ु
काला पयाता
योगाा वेळी िनयंणॆचा काही  झाला होता, असे समजले. सया अंकात सधारणा

ु
झाली. या नाटकातले संवाद हे या नाटकाचे महाचे वैिश आिण बलान असान,े असे काही मळीच
होऊ नये,
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याची काळजी ायला हवी. यातला ेक श ेक ेकाला साथप णे नीट पोचणे अावयक आहे. अशा
ु
नाटकाची सवातीची
घोषणाही अिधक  आिण सश असायला हवी.

ु एकदा ‘ य ‘ चे कग िलअर आिण ‘ कग िलअर ‘
या िकरकोळ टु ी  होतीलच. पण, भारतीय रंगभूमीवर पा
ु राहील हे िनित ! अशी संधी िमळणे खूप अवघड असते, हे ओळखून काला योगाला
चा य हे समीकरण घमत
े ा संापक सभासद
खूप गद होती ! मला िवशेष आनंद होयाचे आणखी एक कारण णजे मी ‘ य ‘ या संच
ु नये, ही एक मळ गो आहे, हेच शेवटी सांगने .
आहे ! हा योग पाहयाची संधी कुणी चकवू
--- ००० ---

स ैराट
‘ स ैराट ‘ पािहला. काहीजण असे णाले की याला जातवावावरचा िचपट णून पा नका – एक चांगला
ावसाियक िचपट णून पाहा. मला वाटते, हा एक जातवावावरचा चांगला ावसाियक िचपट आहे. “ हाही एक
पाटीलच आहे “ असे वा झाावर, “ असू दे की – पाटलाला तहान नाही लागत का ? “ अशा येणाया वाातून ते
वाव अधोरेिखत होते.
पण, ावसाियक िचपट करायचा असान,े ा जातवावाची दाहकता सारखी जाणवत रा नये, याची काळजी
घेयात आलेली आहे. ते ेिमक पळू न जाऊन सया गावाता झोपडपीतले अंत हालअपेांच े जीवन जगत
ु डे आहेत. पितपीता संशय-ाचे तक
ु डेही आहेत.
असतानाही मधे मधे ांा हसयाचे, मजा घेयाचे तक

 ाची -- ेमाची ही कथा आहे. नायक खाला
शार, तडफदार, देखणा नायक आिण सदं ु र नाियका यांांता आकषण
जातीतला आिण नाियका समजा पाटील णजे मराठा जातीतली समजू. राजकीय ताकद, हसक गड
ं ु िगरीची ताकद हे
नाियके ा विडलांकडे आहे. ोरीतला पीळ णजे अथातच ांचा या ेमाला िवरोध असणे. ेमाची सु वातीची

ु होतात. सिशित-अिशित,
ु
िया मजेत, छान चालते, पण, नाियके ा विडलांना कळावर  स
ीमंत-गरीब,
भाषाभेदाचे वा धमभदे ाचे , अशा सव शतांचा िवचार के ला तर जाितभेदाचा  घेण े कमी उपवकारक आिण
जा सनसनाटी होऊ शकते, हे आहेच.
हा नायक काही २०-२० जणांना लोळवणारा नाहीय. तरीही, ाावर संकटे तर येणारच. उदाहरणाथ दोनदा ाला
ु
ु
आिण ाा िमांना बेदम मारले जाते. अगदी ‘ नटसाट ‘ मे पलाखाली
राहणायांना लाथा-बा-लाां
नी

पोलीस मारहाण करतात, तसेच आवाज येतात. पण, ितथासारखेच, इथेही कुणाला फारसे काही लागत नाही. कुणाचा
हातपाय मोडला तर इितळात न ेणार कोण, प ैशांच े काय, आिण हे क तरी िदले जाईल का, िशवाय अनावयक फाटे
फुटतील -- ापेा, इतका मार खाऊनही ते सगळे , चा, पळू शकतात. तसेच परगावात असताना काहीजण वाईट

ु होताच संतोषी मातेमाणे एक दयाळू पण कडक भवानी बाई
उेशान े ांना एका बाजूला न ेतात -- ितथे मारामारी स
ू सहीसलामत बाहेर पडावे, अशी योजना
येऊन ांना वाचवते. संकटे तर यावीत पण फारशी इजा न होता ांनी ांतन
ू
िदसते. अशा कारा हदी िसन ेमात हे जरा अिधक आिण अिधक हसक होत असतात आिण नायक-नाियका ांतन
पार होत राहतात. ते इथे श नाही – इथे ते पिरितीशी झगडत, ितला तड देत राहतात.
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शेवट कसा करायचा आिण तो कसा पिरणामकारक करायचा हे ठरलेले असान े – एक इकडचे य, एक ितकडचे य
असे घेतलेले नाही. तो सूडाी वा ोधाी धगधगतच होता हे शेवटी कळणारच आहे. ते दाखवत रािहास अपेित

ु ाला घेऊन जाते आिण सव झाावर आणून सोडताना,
धा बसणार नाही, हा िवचार िदसतो. योय वेळी शेजारीण मल

ु गा
ू च, जा आता घरी, णते. वावाा अंगान े चालासारखा वाटणारा िचपट एकदम तीकाक होतो. मल
लांबन
ु जगात बाहेर येण े आिण ाा पावलांच े ते र-ठसे. िनापांा हानीचे वाईट वाटणे, अरेरे वाटणे, कीव
िनमन

वाटणे, माणूस िकती ू र असतो, असे वाटणे, असे कधीच कुणी वागू नये, असे वाटणे -- असे सगळे यातून घडू शकते.
उम ये, संगीताचा दणका, नाच -- हे सगळे आहेच. िचपट तसा घटनाकच आहे – ाा गांभीयाा जा

ु
खोलात तो जात नाही. जातवाव वाईट, ितेा खोा कना वाईट, हसा वाईट -- हे एरवीही पटू शकणारे पा
ु े च तो फार ेट वगरै े
एकदा पटते. हा एक चांगला ावसाियक िचपट आहे, पण, ावसाियक होयाा हासामळ

काही होऊ शकलेला नाही. “ हे बघा कसे वाईट आहे “ असे टले जाणे आिण आवयक ा गांभीयान े ा ‘ वाईटा ‘
बाबतची सखोल चतनाकता  होणे, यांत फरक असणारच. तशा सखोलतेचा इथे अभाव आहे.
हा िचपट पान आपण एक चांगला ावसाियक -- करमणूकधान िचपट पािहाचे समाधान नीच िमळते.
--- ००० ---

अगदीच शू
शू हे लहान असो, मोठे असो, महा असो की अगदीच असो, शेवटी ते शूच ! इथे थोडी िनराशा, थोडे वैफ, थोडा

ु होताना ते आपण ाचे ते नाव णून ऐकतो – तो
उेग िमसळू न ाला ‘ अगदीच शू ‘ टले जाते ! हा दीघाक स
संपतानाही सांिगतले जाते की सादर झालेला दीघाक ‘ अगदीच शू ‘ ! तःलाही तेच णवून घेण े ! या दीघाकाला
िनरथाची यशोगाथा कवा उेगाचे साा णता येईल.शेकडो िवषयांची एका दमात हजेरी घेणारे – महाचे आिण
िबनमहाचे साराच पतीन े तोलणारे हे आजा िपढीा एका मोा भागाचे ाितिनिधक नाटक आहे.

डाांची एक ठरलेली ठरलेली खेळी असते. आधी बिु ामायवाद गळी उतरवायचा आिण मग आता भूिमका ा
ु ीन ेच थेट या
णायचे ! भूिमका णजे ‘ डावी ‘ च ावी लागणार याची ांना खाी असते ! इथे हा दीघाक ब
 ाला येऊन पोचलेला आहे ! णजे, फार तर, ही ‘ िनरथक
 तावादाची ‘ भूिमका आहे, असे णता येईल !
िनरथक

ु जगणारे. अगदीच शू ! ांता
कुणी एक पंत आिण एक राव असे दोन िम. काहीच चाम नसलेले रटाळ आय

ु े , पंताची मान जोरात खू लागते ! बास ! ोरी णाल तर ही एवढीच
रावाचा शूापासून एकाकडे वास होतो, ामळ
आहे ! अथहीन, मूहीन जगयाचा सगळा पसारा मांडणारा हा दीघाक आहे. यात सीिरया, अफगािणान अशा
ु
जागितक िवषयांपासून एका वेटरचा एक मोठा पढारी
होणे -- हे सगळे आहे.

असा िवषय, ातली नामयता पकडून रंगमंचावर सादर होणे, ही सोपी गो नाही. हे श झालेय कारण पूण  टीमच

छान जमून आलीय ! अय शपी, अमोल कुलकण आिण ॠतरु ाज फडके या तीनही कलावंतांनी कमाल के लेली आहे !
अिभनयाचा एक वपु ाठ णून या ितघांा इथा टीमवक कडे पाहता येईल. याला अथातच मकरं द धमािधकारी

यांची काशयोजना आिण ीतीश खंडागळे यांच े संगीत यांचा मोलाचा हातभार आहे. अावयक तेवढेच ' आशयाला
साजेस े ' मोजके न ेप हेही या नाटकाचे एक महाचे वैिश आहे.
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यातले काही संवाद, ांता ‘ का करयाा ‘ पूण  अथासह िददशक रव लाांा आवाजात येतात आिण
वािचक अिभनयाचा एक भावी नमूना पेश कन जातात. लाांच े िददशन हा या दीघाकाचा ाण आहे ! इथला
ु ाला एखाा ऍनपॅड िचपटामाणे पकडून ठे वतो ! आशयाबाबत ममी असणारा आिण
रटाळपणाही त

नाकलेबाबत सखोल चतन आिण जाण असणारा िददशकच हे क शकतो. ( गंमत णून बोलायचे तर, उा लाखे,
े े टाईमटे बलही रंगमंचावर सादर क शकतील ! )
रेच

ु ध
ु
ु ीा ोया
यग
ं र देशपांड े हा अिलकडे समोर आलेला एक चतनशील, सजक नाटककार आहे. नसा
करमणक
सांगयापेा जगयाता महाा ांनाच तो हात घालतो. आजा ायोिगक रंगभूमीवरचे हे एक महाचे
नाटक ान े िदलेले आहे.

ू  ‘ योग पाहयाची संधी
एकू ण टीम, िमती चार आिण अि यांच े अिभनंदन आिण असा एक चांगला सघन ‘ िनरथप ण
िदाबल आभार !

ु
ु
ु , अशी माझी एक िथयरी -- उपपी -( कोणाही अनभवाचे
पिरपूण  भान येण े णजे ा अनभवाा
बंधनातून सटणे
आहे -- ती इथे लावता येत े ! )
APRIL 19
--- ००० --एक अगदी वेगळाच नायोग पािहला. एका लॅ टा हॉलमे !

डी एन ए ( दीघाक ). योग मांक – २७.
ी. नीलेश व ा कं ु भोजकर यांच े घर.

मूळ ीक लेखक – िजओगस िनओफायटू, मराठी भाषांतर – डॉ. यामला वनारसे,
संगीत – समीर बळे , रंगभूषा व वेषभूषा – आिदती वकटे रन,
संकना आिण िददशन – डॉ. साद वनारसे,

ु सोमण, िनिखल गाडगीळ, सरभी
ु नातू.
कलाकार – ॠजता

ु गा आहेत. मल
ु ाला एक जवळची मैीण
घरचा माणूस स ैात भरती होऊन यु ावर गेलेला आहे. घरात आई आिण मल

ु
ु ाा आईला ितचे पती परत येणार याची खाी
असून ितला वडील नाहीयत. मैिणीची आई पनववाह
करते पण या मल

ु ांा डी एन
आहे. काही वष उलटूनही ा मातून ती बाहेर पडू इित नाही. जेा मॄत स ैिनकांा आिण ांा मल

ु
ए चाचया घेऊन कोण मेले हे नी ठरवायची वेळ येत े तेा मलगा
णतो, “ आता असं कोणतं स असणार आहे की
ु ामक सावर मात करेल ? ! “
जे इता जा

ु
खरेखोटे , जगणे-मरणे, भूतकाळ-वतमान काळ – या सव गोची घसळण
असलेले हे एक उम नाटक आहे. हे
िवचारधान आिण संवादधान असे सखोल-सू नााचे नाटक असान े यात फार हालचालची गरजच नती. हे
नाटक एका घरात चालले आहे हे िवसरलेच गेले. संगीत िवशेष पिरणाम साधणारे पण छान, सौ होते. रंगभूषा-वेषभूषा
उम.

ु िम साद वनारसे यान े नाटकाची जातकुळी लात घेऊन ते उम बसवलेले होते. नाटकाा
माझा जना
चतनशीलतेबरोबर हळु वारपणे ेकांना सामील कन घेयाचे कसब खास सादचे होते.
ु !
आिण अथातच डॉ. यामला वनारसे यांचा उम अनवाद

अशा कारचे काहीसे गंभीर नाटक पाहयाचे◌े मह वाटणाया कुणााही घरी जाऊन हे नाटक सादर करायला
तयार असलेला हा समूह आहे.
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ु !
नीच एक वेगळा, समॄ नाानभव
--- ००० ---

सेी
लेखक – िशा नवलकर आिण िददशक – अिजत भरेु .
आज पािहले. ‘ चारचौघी ‘ नंतर बतेक हेच असावे असे ी--क ित नाटक. ियांा ांच े समाजात एकू ण भानच
ु े , िशा नवलकर यांनी या ांना अिभी देण े आिण ा ांवर ी
कमी असते, असे टले तरी चालेल. ामळ
पाांनाच साधक-बाधक बोलायला लावणे महाचे ठरते. रे े े शनवरा एका मिहला वेटग ममे पाच िया
एक येतात आिण ांा एकमेकशी होणाया संभाषणातून हे नाटक घडते. हळू हळू ा एकमेकशी मोकळे पणाने बो
ु कसे या ना ा कारे समाच आहे ते समोर येत.े तःची समा नीट
लागतात आिण ेकीचेच आय

ु
े ' योय ' से देतात. एकमेकबाबत सदभावना बाळगतात.
सोडवू न शकलेा या िया इतर ियांना मा आपलकीन
अशा ांवर ‘ बोधद ‘ असे काही सापडू शकत नसते, हे खरे असले तरी, काहीजणी सावरतात, इतर सावरतील अशी

आशा िनमाण होते आिण नाटक संपते. माझा िम अिजत भरेु याचे उम िददशन आिण सवच ी कलाकारांचा उम

ु योग छानच होतो. या अशा ांच े समाजात भान वाढणे हे समाजाा आरोयासाठी अंत महाचे
अिभनय यांमळे
आहे.
मला हे नाटक आवडले.
--- ००० --डॉ. भालचं न ेमाडे यांा ‘ कोसला ‘ ( कादंबरी ) आिण ‘ देखणी ‘ ( किवतासंह )
यांवर आधािरत नाािवार

‘ मी पांडुरंग सांगवीकर ‘

ु भूिमका – पनाभ बड
मूळ संकना – अिनल कांबळे , रंगावृी आिण िददशन – मंदार देशपांड,े मख
एकाच लेखकाा दोन वेगवेगया कलाकृ तचा िमलाफ करणारा असा नाािवार, मला वाटते, हा थमच घडतो
ु ात या संकन ेला दाद ायला हवी. कादंबरीही आचिराक आिण किवताही िगत
आहे. ासाठी, मळ
ु े , ही संकना साथ आिण यशीही झालेली आहे.
ितियांाच, ामळ

ु
कादंबरीता संगांची िनवड – पयात
येण,े वसितगृह-जीवन, उंदीर मारणे, राी एक वाजता पाच वाजाचे पटवून
एका साा िमाची के लेली फिजती, नऊ हजार साली आताचा इितहास कसा िलिहला जाईल ाबाबतचे संभाषण,
बिहणीचा मृ,ू घरी परतणे, वगरै े – योयच आहे. किवतांची िनवडही योय आिण चपखल वाटली.

ु पणा – हा आलेख नीट मांडला गेला नाही कारण पनाभचे
पांडुरंगाचा सटरफटरपणा, गंमतीशीरपणा आिण भावक
फारसे अधोरेखन झाले नाही. तो सहायक अिभन ेांत िमसळू न गेला. कादंबरीतले संग ा काळात खूप वेगळे ,

मजेशीरही वाटले तरी आता ात फारसा चाम वाटला नाही. बहीण वाराचा संग पनाभन े ाा ताकदीन े
के ला..किवतांा बाबतीत फारच  आले. सगळे भाविनकपणे सादर कराया नादात किवतांच े श हरवत होते.

ु पण सलगपणे पोचत रािहला पािहजे याची मळ
ु ीच काळजी घेतलेली नती. एक किवता तर मळ
ु ीच
ेक श सटा
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नीट ऐकू न येता ती णणाया नटाा ऊरबडवेपणालाच टाया खाऊन गेली ! एकू णच हा योग िददशनात कमी
पडला, असे वाटले.

न ेमाांा गाजलेा कलाकृ ती वेगया मामातून सादर करणारा हा योग वैिशपूण  आहे, पण, अिधक िवचार
आिण, िवशेषत: किवतांा बाबतीत अिधक कौश आिण सफाई यांची आवयकता आहे, असे वाटले.
ु े गद खूप होती !
न ेमाांा लोकियतेमळ
--- ००० ---

ु े मौका िमला तो भी तमु फायदा नही उठा पाओगे ! "
" तमु इतन े डरपोक हो की त
हे वा नाियका नायकाजवळ ( िवनाल ) झोपत असताना णते ! िचपट --

सनम रे

ु !
ु
े य
सरळ साधा म रोमांिटक िचपट. सव तहा नयनसखान

ु -- हवे तर हवी तीच तेवढीच माणसे
वावाची, पटया न पटयाची चताच नाही ! वाटास गावा गाव िनमन
असणार !

एकदा रंजनाचा मूड पकडला की कुछ भी करते जाओ !
असे ील िचपट जर लोकांना हवे आहेत तर तशा कादंबयाही हा असतील -का नाही िलिहा जात तशा कादंबया ?
--- ००० ---

आय डी ( ओळख )

दोन अंकी नाटक, िनमती -- ‘ अिभनय ‘ काण, लेखक – णव सखदेव, िददशक – अिभिजत झज
ं ु ारराव.

ु ती न करता खोटे पणा
खरी ओळख िवदीण असणे, ातून एक आभासी ओळख तयार करणे – तीही खयाशी जळ
िमसळू न करणे, नंतर खरी ओळख चोरली जाणे आिण फ आभासी ओळख िटकणे, मग काही काळ सयाचीच

ु आभासी ओळखीकडे जायाचा माग
ओळख ीकारावी लागणे आिण शेवटी मूळची ओळख परत िमळणे आिण पा
मोकळा होणे – अशा टांनी हे नाटक घडलेले आहे. नाटकासाठी िवषय तसा अवघड आहे आिण ा िवषयाची
हाताळणीही सरळ ाता तािक ांना िभडतच के लेली आहे. आयडिटटी ( ओळख ) हा कारच जर ासदायक,
उपरा, खोटा असेल तर काय ? आिण नकोच ती ‘ ओळखी ‘ ची भानगड, असे टले तर तमु चे जगणे ‘ तमु चे जगणे ‘

होणार कसे ? आधाराला, धन ठे वायला काय असेल ? – अशा ांच े हे नाटक आहे. ना लेखकांमे जे आासक,
चांगले लेखक आहेत, ांतला णव हा एक आहेच. आजा जगयातली िगचिमड आिण गधळ आिण ातून येणारी
िवदीणता आिण अता यांना िभडायचा ाचा हा य नीच धाडसाचा णायला हवा. अिभिजतन े या वैचािरकचतनाक नाटकाला उम य कदण िदलेले आहे. कलाकारही सगळे आपापली कामे समजून करतात. ओळख-चोर
मा एनज कमी ठे वत होता, ाचे काही संवादही नीट ऐकू आले नाहीत. बाकी, योग चांगला झाला, मला नाटक
आवडले. एक मा असे वाटले की हे नाटक जरा लांबते आहे. आटोपशीर कन हे दीघाक पात सादर ावे.
नवे लेखक अशा चतनाक िवषयांना हात घालताहेत हे नीच ागताह वाटते. आिण ाचबरोबर ांना चांगले
िददशकही िमळताहेत.
माया मते ागताह नाटक !
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--- ००० ---

कोपनहेगन
ु अनवादक
ु
‘ कोपनहेगन ‘ या नाटकाचे अिभवाचन. कोापूरचा ‘ य ‘ हा आमचा प.
माझे िम डॉ. शरद नावरे.

ु
अिभवाचक सागर तळाशीकर, डॉ. शरद भथािडया
आिण मेघना. अिभवाचन उमच ! दोन ेट शा आिण ांता
ु ान े चचा. ांा
विर शााची पी, अशी तीनच पाे. सापेतावाद आिण अिनिततेच े त यांवर ाम

उपयोिजततेबला न ैितक ांसह. खूपच िकचकट. शेवटी, मानवी संबध
ं ांा ांबल काय – हेच महाचे ठरते
ु े , माया मते, नाटक णून मळ
ु ीच न जमलेले काम.
कलेत. ते सापडणे खूपच अवघड जावे, असे हे नाटक. ामळ

शेवटी, हायझेनबग णतो – ेक माणसाचे वेगळे न ैितक मूमापन शोधावे लागेल ! हेही एक बौिक मत असणार
का , बरोबर वा चूक असा िशा मारणारेच असणार का, यावर हे नाटक चूप राहते ! ही पाे सगळे बौिकच बोलताहेत
आिण ाच केत समजणे वा न समजणे असणार आहे, हे ांच े पे ठरलेले िदसतेय ! मानवी संबध
ं हे मतांा
रावरच समजतात, असे जर या नाटकाचे णणे असेल तर हे एक ‘ शार ‘ फालतू नाटक आहे. आपा िमांा
कामाबल तर खरेच आकलन  करायला हवे. आिण आी ‘ य ‘ वाले तर जबरद वादांची परंपरा संभाळू न
आहोत !
--- ००० ---

ढोलताशे
ु े , आपणच
त:च िलिहलेा नाटकाबल िलहायला जावे तर ते समजावून िदासारखे होयाचा धोका असतो. ामळ
ते मयािदत के ासारखे होऊ शकते. हे नाटक मानवी संबध
ं , जगयातले व िवचाराचे ातं, षण , ढगबाजी आिण
ु त: धम आिण धमाा नावाखाली चालणारे सगळे -- या सगयाच गोबलचे आहे. सा ाा होत
म

असलेा योगांबल मी अंत समाधानी आहे. योग समजून तर होताहेतच, िशवाय ते सगळे अंत सहज आिण
रंजकपणेही.छान पोचते आहे. एकू ण टीमच जमून आलेली आहे. सव तांिक अंग े तसेच अिभनय, िददशन यांसह

ु
असणारी भकालीची िनमती -- हे सगळे च अितम जमून आलेले आहे. ेक नसती
मनोरंजनाची तु ी करत नसून
काही दजदार पािहाचे समाधान  करताहेत. लिलत हा एक उम अिभन ेता असाचे, तो मािलके त जायाा
पूवपासून आी अन ेकजण समजून होतो. ाचे पिहले ावसाियक नाटक हे असावे याचाही एक आनंद वाटतो. बाकी
ु
सगळे अनभवी,
कसलेा लोकांच े मनापासून के लेले सदं ु र काम आहे !
साद कांबळीन े कुठे ही कसर रा िदलेली नाही.

ु मला िमळतो
ु े , आपण िलिहलेय ापेा खूपच समृद काही घडू शकते याचा हा आनंददायक अनभव
अशा टीमवक मळ
आहे ! जर बघा –
--- ००० --काल, अमॄता सातभाई यांनी सादर के लेला

ु
‘ अलौिकक रोमँिटक महानाियका मधबाला
‘
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ु िदनांक २५
हा कायम पािहला. तडु ुबं गद ! खूप लोक जागा न िमळाान े परत गेले. आता हा कायम पा

ु
फे वु ारीला होणार आहे. मधबालाचे
चिर उलगडत जाणारा हा कायम खूप मेहनतीन े तयार के लेला आहे. िता
ु डे दाखवत दाखवत हा उम कायम सादर होतो. दयाा आता पडाला िछ
िचपटांता गायांच े तक

असयाचा आजार असलेली ही सदयव ती २० वषात ७० िचपटांत भूिमका साकान, ाच आजारान े ३७ ा वष
गेली !
िकशोरकुमारबरोबर ितचे ल झालेले होते. ान े ितला लं डनला न ेऊन उपचार कन आणणे ाा खचान े के ले होते.
िशवाय, िता घरावर जी आली तेा आवयक ती रम ानेच अदा के ली होती. िता दैनिं दन खचासाठीही तो प ैसे
देत असे. पण, ितला सतत साथ देत राहणे तो करत नता. ती आजारी असली तरी तो खूप िबझी होता ना ! आिण सरी
गो – ा दोघांच े एक असे िचपट असूनही ा िचपटांतली गाणी न ऐकता ती िता िदलीपकुमार बरोबरा
िचपटांतली गाणी ऐकयात दंग असे – यान े िकशोरकुमार खवळतो, हे माहीत असूनही !

काही कौशे जबरद आसात असलेा या ी ! बाकी सगया ाच मानवी भावभावना !
गाणे हळू हळू फे ड होणे आिण इकडे हळू हळू काश उजळणे, असे तं जमले तर हा कायम अिधकच उजळे ल ! सा,
सारखे दणके आिण धे बसताहेत ! ही ी जमावी ---- ००० --' का रे रावा, का रे अबोला ' -- िचपट, ' मबं ु ईचा जावई '.
ु फडके .
आशा भोसले, गिदमा आिण सधीर

गाणे िदसायला रााचे आहे, पण, श, चाल आिण आशाबाचा आवाज
या सवातच एक सू चावटपणा आहे !
ती फारशी ःखीिबी न होता िता ाला मनवतेय !
नीट ऐकले तर चेहयावर ित आलेच पािहजे !
आशाबाई ेटच !
--- ००० ---

' आिवार ' चा महपूण  उपम.
पूव पं. सदेव बे यांनी नालेखकांसाठी एक कायशाळा घेतली होती. ाच धतवर अिलकडेच ‘ आिवार ‘ न े
ु े , जयंत पवार आिण शफाअत खान यांा मागदशनाखाली एक
काकडेकाकांा न ेतॄाखाली आिण दीप मळ

कायशाळा आयोिजत के ली होती. ातून सहा नाटककारांा सहा संिहता सादरीकरणासाठी िनवडा गेलेा असून
ांच े िददशनही ना तण िददशकांनी करावे, असे ांनी योजलेले आहे. ांतली दोन नाटके , कै . अरवद देशपांड े

महोवात पािहली. एक होते, ‘ िशंकू ‘ – लेखन, सौरभ पाटील आिण िददशन, अिभिजत झज
ं ु ारराव यांच े आिण सरे
ु ध
होते, ‘ अ समु ावर बल
ै मेलाय ‘ – लेखन, यग
ं र देशपांड े आिण िददशन, लिलत भाकर यांच.े दोी नाटकांच े
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ू हे दोन लेखक मराठी नाटकाला ‘ िमळाले ‘ असे णायला हरकत
आशय आिण घाट पठडीबा होते. या कायशाळे तन
नाही. हा पूण  उपम आिण या नाटकांच े योग िनितच ागताह आहेत. महाराात एकू ण पाच िठकाणी या नाटकांच े
योग होणार आहेत. ांना संधी िमळे ल ांनी अवय ही नाटके पाहावीत. ही नीच ' आजा ‘ जािणवांची नाटके
आहेत.
--- ००० --अहो, मी खूप मिहांनी असले उोग करतोय -- मला िरकामटे कडा नका समजू. आज कतपूत झाली -- आता काही
िदवस तरी, काहीही पाहणार नाही. आज ' बाजीराव-मानी ' पािहला ! िदपून गेलोच ना ! पण, खूप गोडधोड
खाासारखे झालेय.

ु ा बाजाराकडे जातो -- ितेकडे माझा िम ' नटसाट ' रोज येतोच -- एक गा मारयाची
यावर एकच उपाय -- ज
छान जागा आहे ितथे ! तो मला हळू आवाजात काही गते णून दाखवतो -- मीही ाचा खूप गौरव करतो -- आपला
िमच तर आहे ! िवशेष णजे, माझी एक ओळही न वाचता, तो मला भाषाभू णतो ! म वाटते !
देवाणघेवाणीिशवाय ेम, मै ी, ेट असणे, होऊ शकते का ?

ु
ु नतं रचा एक महाचा लेखक, असा माझा उे ख के लेला
ाची एक मलाखत
येणार आहे छापून -- ात ान े, पलं
आहे !
" असं नाटक असतं, राजा -- "
--- ००० ---

‘ नटसाट ‘ पािहानंतर –
पािहला एकदाचा !
ःख एंजॉय करायला देणारी कलाकॄ ती णजे दजदार, असे खूपजण समजतात. ‘ वाह ‘ णता येईल असे ःखाचे

ु
ु
े घेत राहताना आपोआप दजदार वाटत राहते. असेही मानले जाते की अशा
लशीसारखे छोटे छोटे डोस घटाघ
टान
कलाकॄ तचे कलावंत हे थोडे वा बरेच असे मानिसक ‘ सरकलेले ‘ वा किचत वेड े असतात आिण मानवी जगयाबल ते
काही मौवान, सांॄितक बोलत असले तरी  जगयाचा आिण ाचा काही संबध
ं नसतो – ते फ ांच े एक
कौश असते, इतके च. एंजॉय करयापिलकडे आपण ते गंभीरपणे घेऊ लागलो तर आपण वेड े होऊ शकतो. ा

ु
ु े ांना वाहवा िमळते, याचा ांना आनंद असतो – ासाठी ते िबचारे आय
कलावंतांकडे असलेा कौशामळ

ु असते ! बरेच ‘
उधळू न वेड े ायला तयार होतात ! णजे लोकांसाठीच का णानात ! याचे, अथात लोकांना कौतक
रिसक ‘ आिण कलावंतही अशा दजदार िवचारांच े असतात. ( हा िसनमे ाही ाच अथान े ‘ दजदार ‘ आहे ! ) तर,
असाच बावळट िवचारांचा एक नट णजे हा नटसाट ! तो तः तःला आिण इतरही सगळे ाला नटसाट
णताना ऐकू न ऐकू न कं टाळा येतो. अहो, कग िलयरचे संवाद ाा तःा जगयातून यॆतात – या नटसाटाचे

जगणे तसे िकरकोळच आहे – एखाा साा कारकुनासारखे. फार िवचारवतक बोलायचे खरे तर ाला कारणच नाही.
ु
ु
ु ांना िचपटातले संग घडावर समजतात, हे पटत
ाला एक मलगा
आिण एक मलगी.
विडलांा वाईट सवयी मल
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ु ेही तशी िनब
ु वा
नाही. आपली आई िकती सरळमा़ग आिण सोिशक आहे, हे दोघांनाही माहीत असणारच. ती मल
ु े , ती दोघेही ांा आईविडलांशी असे वागतील, हेच पटत नाही. अचानक
हायं ग टाईप वाटत नाहीत. ामळ
ु ाला वाटले णून त
ु ी हे संग घडवताय, असेच वाटते. या अथान े या िसन ेमाचा पायाच का आहे. लाखो
त

लोकांसमोर साटिगरी के लेा या माणसाला नंतर फ एक तो रामच भेटत राहतो ? बरे, तो काही िवकलांग वा अधू
झालेला नाहीय. या िसन ेमात ाला भावी काम करता यावे णून ाला चांगला टुणटुणीत ठे वलाय ! ही एक गोचीच
ु ४५ ा वषच ? ( याा मलीचे
ु
झालीय इथे. इतका भरभम नट काम करायचा थांबला ? कधीपासून ? समारे
ल

ु यशच गॄहीत धरायला लावले आहे. एखादी
ाया आधीपासून हा िरकामा िफरतोय, हे लात ा -- ) ाचे नसते
भूिमका समजून घेयासाठी ान े काय के ले, कसा िवचार के ला, हे दाखवले तर तालीम दाखवावी लागेल आिण मग हे
ु ेया ३५-४० ा असतील –
सगळे लोक गेले कुठे , असा  येईल ! हा ४५ / ४७ चा आहे णजे याा जा

ु े . असा एवढ़ा
ांचा उे ख – ा ाताया झाात, असा येतो ! हे ‘ बनवलेले ‘ बंडल िपर वाटते ते अशा कारणांमळ
ु पाठ के लेले संवाद िदसतात !
मोठा असा हा नट असेल तर याचे काही वाचनिबचन असेल ना – काहीच नाही ! नसते

ु
नोकरीचा कं टाळा आला णून ती सोडून देऊन हातभीची पीत रोरी िफरणारा हा एक साधा अिशित मकादम
ु ातच सगळे खोटे च असान े पाटे करांा अिभनयाचे िवशेष कौतक
ु राहात नाही. ातही बयाच वेळी
वाटतो. मळ

ांा संवादफे कीवर लागूच
ं ा भाव जाणवतो. यातला मला आवडलेला अिभनयाचा ण णजे, रामची बायको मरत
असताना ाला वाटणारी मॄबू ाबतची अगितकता आिण एकटे पणाची भीती – हे जे िवम गोखांनी दाखवले आहे,

ु े नसती हो वागली अशी, काहीतरी समंजस माग नीच काढला असता ांनी – िकती छान
ते िवशेष आहे ! असो. ती मल
ु ांावर अाय कन आपली पोळी भाजून घेणारा असा िसन ेमा काढणे, हे काही बरे नाही
िदसतात िबचारी ! ा मल

ु
झाले – असेच वाटत राहते ! ( ता. क. -- यातले पोलीसही जरा सटकलेले कलावंतच वाटतात. दोन वेळा ा पलाखाली

ु
येऊन ितथे राहणाया ा गरीब लोकांना ते लाथा-बा-लाां
नी बडवून काढतात ! ा वेळा आवाजांचा नामय
इफे  म येतो ! असे काही इफे  हवेच होते मधे मधे ! पण, कुणाला फारसे काही लागत नाही, हेच एक ातले बरे
ु े कसे ' भो ' कन दचकवतात ामाणे हा नटसाट
णायचे ! असे आणखीही काही इफे स आहेत. लहान मल

ु
एकदम मोा आवाजात काही गते वग ैरे बोलायला सवात
कन लोकांना दचकवतो ! ही दचकवयाची िक तो
वारंवार वापरतो ! )
--- ००० --कलाकॄ ती वा नाटक ' कळणे ' णजे बातमीा वा मािहतीा रावर ितचा वाववादी समारोप झाला पािहजे, असे
काही नाही. मानवी नाांतले मानिसक गधळ आिण ांतले खरे-खोटे चकवे यांच े भान येण े हेही ' कळणे ' च असते.
मराठी ेकान े आता, एक पिरपता णून कळयाची ही ाा ीकारायला हवी. असे जर घडले तर ' हा शेखर

ु राती लेखक मधू राय यांच े हे
खोसला कोण आहे ' या नाटकाचा कलाक आनंद समॄपणे नीच घेता येईल. मूळ गज
एक उम नाटक आहे. उम नटसंच, उम तं आिण िवजय क करे यांच े उम िददशन असलेा या नाटकाचा
योग छानच होतो ! ेकांनी थोडे मोकळे होऊन, सवयीा अपेा सोडून हे नाटक जर पाहावे ! मी आज या

ु
नाटकाचा पयातला
पिहला योग पािहला -- मला हे नाटक आवडले ! या वेगया, नावीपूण  िनमतीसाठी ' भकाली
' चे अिभनंदन !

िकबे िथयेटर
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ु
ु कर खूप हळहळले होते. ते बंद नते झाले. मूळ मालकान े ते ताात
पयातले
भात िचपटगॄह बंद झाले णून पणे

ु स
ु झाले आहे. मराठी िचपटांच े आिण मराठी ेकांच े हे
घेऊन ाचे नूतनीकरण कन आता ते िकबे या नावान े पा
ु न ेन े ही ! ितथे काल ' नटसाट ' पािहला. टले, नूतनीकॄ त िथयेटरही पान होईल. िनराशा
खास िथयेटर. तल

ु ा आिण िनयंणा बदललेली आहे. ख
ु ा बदलायाच होा तर दोन रांगांत अंतर िकती असावे
झाली. फ ख
याचे काही शा िवचारात घेता आले असते ना ! अंत कमी आहे अंतर ! लोक ानाप होयाा यात असताना

िथयेटर मालकाला आिण एकमेकांना िशा देत असतात ! एवढे कुठले िचपट असे सारखे ओसंडून वाहाणार आहेत की
ु ा कबाात ? आता पाययाही अशा आहेत की ेक वेळी काही लोक तरी धडपडावेत !
जाीत जा ख
ु
े घेऊ ा की ाला
मराठी माणसाला  ाच हो िथयेटर, पण, ाला इतका फालतूही नका ना समजू ! सखान
ु ीचा आनंद –
करमणक
--- ००० --एफबी पो २०१७ मधून –

' िच. व िच. सौ. कां. '
ु धा
काहीतरी वेगळीच ितरकस कना लढवणे आिण एक खास अनपेित ताजेपणा तयार करणे यात परेश आिण मधगं

ु येतो. सोबत आमचा हीरो लिलत आहे आिण
माहीर आहेत ! ‘ िच. व िच. सौ. कां. ‘ या ांा िचपटातही तो अनभव
ु कलावंत ! मजा येत े ! कोणाही तांचा अितरेक कन जगता येत
मॄमयी आिण आणखीही बरेच अिभनय-िनपण
े आहे !
नाही – हा एक उम संदश
‘ आहे मनोहर तरी ‘ मे शंकरराव देव यांचा एक संग आहे. ते फ गाईचे ध वा दही घेत असत. जेवताना ांना
गाईा धाचे दही देयाची आठवणीन े सोय ठे वलेली होती. ांनी िवचारले, “ गाईा धाचेच आहे ना दही ? “

ु
ावर सनीताबाई
उरा, “ ध गाईचे िमळाले होते, पण, िवरजण मा शीा दाचे लावलेय – “ यावर ांनी ते
दही घेयाचे नाकारले !
मजा आहे – पण, वेगळी, ताजी मजा आहे ! लिलत उम !
--- ००० --बाबली
भारतात तयार झालेला पिहलाच इतका भ िचपट !
ु े सगळे खरे धरत पळता येत.े
भता आिण वेग यांमळ

ु े – यांबरोबरच
शौय, ौय, राग, ेम, ेष, डावपेच, य
‘ अरेरे ‘ आिण ‘ वाह ‘ !

ु
आिण पूण  मानवजातीला आवडणारे सभािषत
मनात येण े –
‘ माणसा, माणसा, माणूस हो ! ‘ – अजून काय हवे ?
ितिकटाा मानान े िकती उंची करमणूक !
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चांगाची बाजू घेयाची भूिमका असलेला भ पिरवतनवादी िचपट !
--- ००० --ु
िददशक इितयाझ अलीचा ‘ तमाशा ‘ हा िचपट बघा, असे इथेच कौिशक साऊळ यांनी सचवले
होते. तो आज
बिघतला. यशाा रेसमे धावणाया माणसांा या जगात, तसे रोबो-जीवनच जगले पािहजे का, हा  एक वेळ पडू
शके ल, पण, ावर हदी िपर काढणे ? ते इथे घडलेले आहे ! यासाठी खरोखरच सॅटू ! कारण, हा िवषय पूण 

ु
िसन ेमाचा करणे सोपे नाहीय. रणबीर कपूरन े मजा आणलीय. सवातीा
भागात ाचा, देवानंद, असरानी, अिमताभ

यांासारखा अिभनय खास आहे ! दीिपकाही उमच ! या िसनमे ाचा शेवट काय करणार ? कुछ भी चलेगा ! तसेच आहे
! पण, मला आवडला हा िसन ेमा !
--- ००० ---

ु
संगीतकार शंकर-जयिकशन या जोडगोळीता शंकर यांची आज पयितथी.
हदी िचपट संगीत हा भारतातला एक
अमू सांॄितक खिजना आहे. संगीताबाबत शेिपयरन े तर गौरवोार काढलेलेच आहेत, िशवाय, शाान ेही हे िस
े ग
के लेले आहे की मानवी मतली अन ेक क े तजेलदार ठे वयाचे काम संगीत करते. हदी िसनस
ं ीतात साट णावे असे
अन ेकजण होऊन गेले -- एके का वेळी अन ेक साट आिण साी, असेही घडून गेले ! ांतले हे शंकर-जयिकशन !

अन ेक वष पूण  भारताला सजक वेडात गतं ु वून ठे वणारे महान संगीतकार ! माया त:ा जगयाचाही बराच भाग या
लोकांनी ापलेला आहे याबल मी कृ त आहे !
' िबनाका गीतमाला ‘ ऐकणे हे तर मायासारा अन ेकांच े धमकतच झालेले होते !
‘ आये बहार बनके भा कर चले गये ‘ ( महंमद रफी – राजहठ ) असे णून
शंकर यांा ॄतीस अिभवादन !
--- ००० --‘ लं च बॉ ‘ आिण ‘ ीन ‘ हे िसन ेमे ( इतरांप ेा खूप उिशरा ) पािहले. न पटणाया कना रेटून न ेयाचे दोी

ु िसिकी, िनत कौर आिण
िचपटांा िददशकांच े कसब मानायला हवे. िसन ेमे ठीक आहेत. इरफान खान, नवाजिन
कं गना रनोत यांचा अिभनय उमच. या दोी िसन ेमांतले एके क य मला खास वाटले.

१. ीन
कं गना एकटीच पॅिरसला हिनमूनला गेलेली आहे. ितथे एक तणी ितची मै ीण होते. दोघी बरीच िबयर िपतात. ानंतर

ु ना हे
दोघी टॅ ीतून जात असताना कं गनाा ा मिै णीला ढेकर येत.े कं गनाला हसू येत.े ती णते की इंिडयात मल
ु ना – अशी ढेकर देयाची ! खूप गोी अलौडच नाहीयत मल
ु ना !
अलौडच नाहीय – अिजबात परवानगीच नाहीय मल
असे णून हसत ती तः मु ाम दोनदा ढेकर देत े – दोघीही हसतात !

२. लंच बॉ

मबं ु ईतले जेवणाचे डबे पोचवणारे डबेवाले आपाला माहीत आहेत. नाियका िता नवयाला जो डबा पाठवत असते

तो चकूु न इरफानकडे जात असतो. नाियके ा नवयाचे बाहेर काही ‘ करण ‘ चा असते, वगरै .े नाियके चे वडील खूप
ू े आहे. नाियका
आजारी असतात आिण ितची आईच ांची सेवा करत असते. मधेच एक य िता विडलांा मॄच
लगेचच ितकडे जाते. ांची शेवटची तयारी चा असते. नाियके ची आई ितला हसत णते की हे गेावर माझे काय
े वाटतेय !
होणार याची सारखी चता वाटायची मला. आता ते गेलेयत तर सारखी भूकच लागतेय मला, खावेसच
--- ००० --77

यामपट
( लेखन-िददशन-न ेप – योगेश सोमण ).
हे नाटक णजे १०० िमिनटांत ‘ महाभारत ‘ आहे. महाभारतातले बरेच महाचे संग इथे आहेत. आधी हे थोडॆफार
माहीत असणे बरे. घटना बयाच असान े, माहीत नसास अवघड वाटू शकते. महाभारताची संिहता तयार होयाची
िया – असे या नाटकाचे प आहे. ासांा सांगयावन ांचा लेखिनक असलेला गणपती ते िलन घेतोय.
ु नासे होते. तेापासून ीकॄ ही एक लेखक
एका महाा िठकाणी ास अडतात – पढेु काय िलहावे ते ांना सचे

ू ा घटन ेपयत जाते. अंगाला
णून ा ियेत सहभागी होतो, अशी कना आहे. हे सव शेवटी ीकॄ ाा मॄ
बाण लागलेला, ितथा राला मं ु या लागताहेत आिण मॄ ू जवळ येतो आहे – ा वेळी तो इतरांना ितथून जायला
सांगतो आिण एकटा, शांतपणे मरण पावतो.
ु े , परेु शा वेषभूषच
े हे ी आहे. , टला तर असा जाणवतो की –
पाे खूप आहेत – नाटक पौरािणक, ामळ
महाभारतातली पाे तशी भ, टोलेजग
ं आहेत, पण, इथे तर कथा खूप संगांचा समावेश करणारी असान े ा सव
पाांना ा उंचीन े सादर करायला वाव नाहीय. तसे भरदार आवाज आिण उग
ं ु ता  करणे इथे श नाहीय.

ु गत असयाचीही इथे गरज नाहीय. थोडा वेळात तो माहोल उभा करायचा आहे. योगेशन े
कलाकारांची वये ससं
ाा न ेहमीा िशताफीन े नाटक बसवलेले आहे.
एकू ण घटनांच े काही वेगळे अय शोधणारे योगेशचे संवाद, हीही या नाटकाची एक जमेची बाजू आहे.
ु एकदा पौरािणक टच णून हे नाटक अपेित माप पूण  करते.
जगताना मधेच पा
--- ००० ---

ु
सखन
( जे जसे आहे ा तशा जगयाचा जोष )
ु
पयातले
िटळक ारक मंिदर – बानीसह पूण  हाऊसफुल !

ु ःख, यश, बरबादी, जगणे, मरणे – सगळे एक घेऊन
ेम, ेमभंग, सख,

एकू णच जगयाचा गौरव णा की ‘ जगणे तरी कुठाय ‘ अशा ाचेही मह वाटावे – असा हा बहारदार, रंगतदार
कायम. िनळ धूमधडाका ! टायांनी ेकांचा उदंड सहभाग घेणारा !
शोार आिण शांच े अथवाही लाघव अितम ! गाणी, िके यांसह उ आिण हदी किवतांचा उव !
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ु
ीलगी आिण पगी
शांा गंमती सांगणारा िका ( थोडा कं टाळवाणाच झालेला ) सोडला तर बाकी सवच
च ैतमय !
गाणारे सव कलावंत आिण वादक उम. कक काशयोजनाही ेकांना कायमात सामील कन घेणारी.
ु
ओम भतकर
आिण निचके त देवळी ( यान े पूव माया ‘ समतोल ‘ मे एक भूिमका के ली होती ) या दोघांचीही

ु ! अथ  समजून भाषेचा वापर होत रािहला तर तो कसा आनंद देऊ शकतो याचे हे ािकच !
काीडा अम
गािलब वा सूफी कवचे थोडे अिधक ऐकायला िमळे ल असे वाटले होते. असो. जे आहे ते उमच आहे ! अिभनंदन !
--- ००० ---

यिणी िवलाप
लेखक – गणेश िदघे आिण िददशक – सागर मोहन.
कुबेरान े याला यिणीपासून एक वष  िवरहाचा शाप िदला – ा काळात िवरहत यान े एका मेघामाफ त ाा
ियेला ाचा िनरोप पाठवला – ा उग
ं ु गोीवर आधािरत कािलदासान े ‘ मेघत ‘ िलिहले आिण ा महान

काितभेन े जग थ झाले ! ा कााचे गणेशन े के लेले नापांतर ‘ अपूव  मेघत ‘ आपण पािहले आहे. गणेशचा
िवचार ावर चाच रािहला – ितकडे िवरह भोगणाया याा मनःितीचे सगळे समजले, पण, यिणीचे कसे गेले
असतील हे िदवस ? या िवचारातून ान े ‘ यिणी िवलाप ‘ हे का-नॄ-नामय असे अजब कनार नाटक

ु
े ा, पयाता
िलिहले ! काल, मिहला िदनाा पूव  संल
बालगंधव मे ते सादर झाले ! िनमती होती अिखल भारतीय
े ी. अशा कारचा वॆग़ायाच बाजाचा दीघाक सादर करणे हे नीच एक धाडस होते ! तेही
ना कलाबोिधनी या संच
िवना काटकसर – भरजरी –संगीत, नॄ े यांसह ! या नाटकाचे उाटन करयाची संधी मला देयात आली होती –
ाबल सव संबिं धतांचा मी आभारी आहे ! नागॄहाा वेशाराजवळ, उाटक लेखकाचा चंड फोटो असलेला
ले ! एखाा मराठी नालेखकाला असा मान िदला जायाची, मराठी नाेितहासातली, ही पिहलीच, खास ‘
ायोिगक ‘ घटना असावी !
हे काही कथाभाग सांगयाचे नाटक नाही. असे कामय नाटक मराठीत िचतच सादर होत असते – ते  पाहणे हे
ेकांा कलानभु वात मोलाची भर टाकणारे आहे. अन ेक अंगांनी ा िवरहाचा य हे नाटक देत.े स, कना,
भास असे सगळे तंपणे वा एकमेकांत िमसळू न हे घडत राहते ! यातली, मनै ा पिणी आिण यिणी यांची ये
गणेशन े उम िलिहलेली आहेत ! याचे ‘ असणे ‘ आिण ‘ नसणे ‘ एकच पाहयाचा हा कार सदं ु र आहे !

पिहलाच योग होता. संगीत  वादकांच े होते. वादक िनातच होते, पण, ांना आवाजाा न ेमा ॉूमचा –
ु े , ा आवाजात काही संवाद नीट ऐकू आले नाहीत. काही संवाद
मोठे पणाचा -- नीट अंदाज आला नता. ामळ

ु टासारखे
ु
पटप
भरभर टले गेले. अथात ही घासपूस होईलच. कामय नाटक असान,े ेक श नीट पोचायला
हवा, याची िवशेष काळजी ावी लागेल. टीम चांगली आहे – ते होईलच !
सव संबिं धतांच े अिभनंदन !
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--- ००० --द अनपॅरॅलेड ऍड चर --भारंगममे आज झालेले हे या महोवातले शेवटचे नाटक होते. सादर करणारी संा इंलं डमधली होती.
एडगर ऍलन पो ा एका कािनक कथेवर आधािरत असा हा एक एकपाी योग होता. एक अनोखा माणूस गरम
हवेा बनमधून चंावर कसा जाऊन पोचतो, ाची ही कथा. एकू ण तं, वाटे त येणाया अडचणी पार करणे आिण
चंावर पोचानंतरचा भाग – असे सगळे अूत होते ! हा योग नाटक णून िवशेष भावला नाही. सगळे तंकौश
होते.

तरंगणे, चंावर चालणे इादी सव अिभनय अजब णावा असा होता. शरीर हे नटाचे वा असणे णजे काय याचा
हा मूतमंत य होता ! हा अिभनय करायचा झाला तर आपले बरेच नट धडपडतील आिण जखमी होतील, असे वाटले
! लेखक, कवी जसा भाषेचा िरयाझ करतात तसे आपा नटांनी िफट का रा नये, असा  पडला.
--- ००० ---

पटेु री साडग

( भारंग महोवातले कालचे नाटक )

हा एकपाी योग संपावर आयोजक िवषी णाा, “ टे िरिफक पफम ! “ मलाही मनोमन तसेच वाटत होते !
ू ही कलाकॄ ती साकारली होती साबेरा शेक या मलेिशयन कलावतीन े. अितम सदय  (
लेखन, अिभनय आिण नॄ यांतन
णजे उानता ने ) आिण सखोल पिरपता यांचा हा मनो िमलाफ होता ! एका तासात मानवी जगयाता
मूलभूत ांना श करणारा ! मला कुणी भोळाभाबडा टले तरी चालेल, पण, हे नाटक मला चंड आवडले !

एका मलाय राणीा ितथा दंतकथेवर आधािरत असे हे नाटक होते. थोडात कथा णजे, ती एक पगवता असते.
ती ा ावी णून आजूबाजूच े राजे मरत असतात. ाताच एका सामवान राजाला नकार िदला जातो. ितचे
िता मामेभावावर ेम असते, ााशी ितचे ल होते. पण, नकारान े िचडलेला राजा िता राावर आमण
करतो. ाा ताकदीला तड देयाची िता रााची मता नसते. आपला िय नवरा, देश आिण आपले लोक यांचा
नाश होऊ नये णून ती यु बंदी ायचे ठरवते. नवयाला सांगते की मी शु राहीन आिण परत येईन, तोवर तू वाट

बघ. ती चेटूकिवापारंगत असते. कालांतरान े ती ा समथ  जेा राजाला आजारी पाडते. ाा सवागातून गधी येऊ
ु
लागते. ितथले हकीम-वै हात टेकतात. उपाय ा बंिदवान राणीकडेच आहे, हे शेवटी ांना कळते. ितला म

करयाा अटीवर ती ाला बरा करते. या कारात तीन वष जातात. ती परत येऊन पाहते तर िता पतीन े सया
ीशी ल के लेले असते. ती संतापते. आिण ाचा िता हेयरिपनन े खून करते. शेवटी बेपा होते.
सगळे मानवी मनांच े खेळ ! यात भूिमका कसली घेणार डबलाची ? ! वतु ः ही कलावती ियांच े  हाताळयासाठी
ात आहे. पण, ही कलाकॄ ती ीधान असूनही ीवाद आिण पिरवतन हे हेतू ओलांडून सम मानवी जगयालाच
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ु के ला आहे, असे णावे ? ितचा
तु होणारी आहे, असे वाटले ! यात असे कोण आहे की ा ीन े फार मोठा गा
ु
नकार समजतदारपणे
ीकान ा सामव ान राजान े शहाणपणान े जगायला हवे होते, असे फार तर णता येईल !
पण, सामातः मानवी मन हे हवे ते िमळवयााच यात असते, मग ा यात िकतीही नाश होवो !
ु असे दोन जगिवात मलेिशयन गायक-वादक साथीला होते !
एक ी आिण एक पष
शेक बाचा आदरणीय िवा बाळ यांा हे सार करयात आला ! दोघनी एकमेकना िमठीच मारली ! हा ण
अंत  वाटला !
ीचे सदय ही मानवी जगयातली एवढी चंड समा का होते – हा  मनात घोळत रािहला !
--- ००० --ु ी माझा सार के ला पािहजे. बरोर १९६७ साली मी, आयन ेोा जगिस ‘ द लेसन ‘ या
एका गोीसाठी त

ु सादर झालेला पािहला. अनवादक
ु
ु भूिमका साकारणारे होते कै .
दीघाकाचा ' िशकवणी ' हा मराठी अनवाद
आिण मख
ु जोशी. ( या िनिमान े ांा ॄतीला, अथातच, एक सलाम ! ) आिण काल बरोर पास वषानी मी तोच
सभाष

ु करणारा मीच एकमेव भायवान असणार
दीघाक आपा बंगाली िमांनी सादर के लेला पािहला ! ही अशी पाशी परी
आहे !

ु
१९६७ ा ा योगातले एक मला आजही आठवते – टीचर ांा िवाथनीला जेा िवचारतात की तीन मख
मोसम कोणते – तर, ावर ितला उाळा आिण िहवाळा आठवतात, पण, पावसाळा आठवत नाही ! ते पान ते ितला
आठवयासाठी मदत करतात – “ पाव – आपण खातो तो – आिण आपण दर घेऊन जातो, ती शाळा – पाव – शाळा
– आठवतेय ? – “

ु
तो योग, िवशेष णजे, पयाता
िटळक रोडवरा सािह पिरषदेा छोा सभागॄहात झाला होता.
काला भारंगम मे पािहलेला दीघाक –

नीिलमा
ु ात हे नाटक ‘ नीिलमा “ हे नाव देऊन ा िवाथनीवर फोकस करणे, मला पटले नाही. ऍसडटी णजे
मळ

ु असे हे नाटक आहे. ात पा
ु सहा िवषकांची काय गरज
 ता यांनी य
असंगतता िवसंगती, आंतरिवरोध, िनरथक
होती, असे वाटले. ांनी योगात काही िवशेष भर पडली असे वाटले नाही. बंगाली भाषा येत नसान े बरेचसे कळले
नाही, पण, तो दीघाक माहीत असान,े बरेचसे कळलेही. योग एकू णात चांगला झाला. टीचरचे काम करणारा गौतम
हलधर हा एक महा अजब ेट नट होता ! ाचा अिभनय अपवादाक चांगला वाटला !

ु े
हा दीघाक इंिलशमे यू ूबवर उपल आहे – तो ५० िमिनटांचा आहे. यांनी िवषकांचा भाग बराच वाढवामळ
यांच े नाटक दीड तासाचे झाले. आिण मधे मांतरही िदले गेले !
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एिलयट, बेकेट यांना बेधडक म लेखक णणारे आपले, उथळ शेरबे ाजीवले समीक ा सोडून – ते आयन ेोलाही
ितम णतील, अथात ा मताची कारणे न देताच ! पण, असा कुणी जबाबदार समीक आहे का की जो याचे रह
सांग ू शके ल की आयन ेोा लेखनान े जगाला इतकी वष का पकडून ठे वलेले आहे.

ु
काला योगाला, एवा मोा िथयॆटरमे फ ५० लोक होते ! पयाची
पूण  लाज िनघाली ! यापढेु , लोक
ु ? नको, नको, ितथे कुणाला यात इंटरे नसते !
णतील, पणे
--- ००० ---

लोरेटा
भारत रंगमहोवातले हे नाटक काल पािहले. कोकणातला ‘ ितआ ‘ नावाचा हा नाकार आहे. एक साधीशी कथा
अंत रंजकतेन े इथे सादर के ली जाते. वेश बदलताना या नाकारात कोणाही िवषयावर िवनोदी वेश सादर के ले
जाऊ शकतात. उदाहरणाथ इथे ‘ इितहासलेखन ‘ आिण ‘ महाराातले सेॉर बोड ‘ या िवषयांवर खमु ासदार वेश

ु
ु
सादर होतात. लोरेटा हे नाटकाा नाियके चे नाव आहे. नाटकाची सवातच
दणात नाचगायान े होते. ेक खश

ु होतात. पढेु सादोन तास म धमाल चालते. हे काही खास ‘ ेट ‘ वग ैरे नाटक नाही, पण, उम कारे
होत उक
आिण पूण  ऊजन े सादर के ले जाणारे एक साधे, सदं ु र नाटक आहे. नाच, गाणी, मौज, मजा यांा मागान े जाणारा एक
छान योग पािहाचे समाधान लाभले !
या नाटकाचे न ेप माझा िम िववेक जाधव यान े के लेले आहे – के वळ अितम आिण सदं ु र आिण आािदत करणारे !

ु ाला घेऊन जाते. सगळे िजथे सदं ु र, भरजरी, रंगतदारच करायचे असते ितथे असे
णात गोाता ा भागातच ते त
ु िवशेष असतो ! हे न ेप पानच ेक आधी उिसत होतो आिण
न ेप हा ा नाटकाचा एक महाचा गण
लोरेटाा मूडशी ( ाला नाटकात िवशेष मह आहे ) समप होतो !
ु शंभर तरी िदवे असतील ! झगमगीत, रंगीबेरंगी नाटक ! अशा नाटकाला अिधकािधक
आिण काशयोजना ! समारे
ु वणे, हेच तर करायचे असते !
खल

ु
सनील
शानबाग या माया िददशक िमाची खूप वषानी भेट झाली. नाटकाची जातकुळी ओळखून ान े के लेले
िददशन आिण अिभनीत के लेला एक छोटासा रोल दोी अितम होते. सवच कलाकार पूण  ऊजन े काम करत होते.
ु
िववेक णाला की अन ेक मोठमोा शहरांत या नाटकाचे तडु ुबं गदत हाऊसफुल योग होत असतात ! इथे काल समारे
ु झाले !
दीडशे लोक असावेत. जे होते ते खश
--- ००० ---

पाट
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ु .
ले० महेश एलकं ु चवार, िद० अिन खटु वड, िनमती० महारा कचरल सटर, पणे
ु ता होती. मीही हे नाटक
काल हा योग पािहला. हाऊसफुल होता. सव वयोगटांता ना या नाटकाबल उक

ु े गावोगाव िफरत असान े अशा अन ेक गोी
पूव वाचले वा पािहले नते. यावरचा िचपट पािहला होता. नोकरीमळ
रान गेा होा. काल संधी िमळाली.
जदगी ाब है – खाबम झ ूठ ा – और भला सच है ा
या गायाचा आशय आिण हे नाटक भाऊभाऊच ! या नाटकात तीन लेखक आहेत. एक िनळ धंदवे ाईक, सरा तण
ु तर ा बनचा
ु लेखकाला एक मोठे पािरतोिषक िमळालेले असून ाा
उभरता आिण ितसरा बनचका.

सानाीथ दमयंती या एका उू ीन े आयोिजत के लेली ही एक घरगतु ी पाट आहे. पाचसहा िया, पाचसहा
ु अशी अन ेक पाे इथे आहेत. सगळे च थोडेफार भंगलेले, ढगी, मतलबी वा वैतागलेले आहेत. तण लेखक
पष

ओिरिजनल आहे, असे बोलले जाते, पण, णजे काय आहे, हे कळत नाही. धंदवे ाला तर कोणाही ाबल गंभीर
असायची अपेाच नाही. मग, राहतात बनचकेु बव. या लेखकाला एकदा िदीला जाऊन ावे असे बयाप ैकी मोठे
पािरतोिषक िमळालेले असते. ते ायला जाताना वाटे त योगायोगान े ाला गरीबीचे दशन घडते. तेा ाला 

पडतो की या लोकांा समोर काय अथ आहे माया कलेला ? असे हे तीन कारचे फुटकळ लेखक या नाटकात आहेत.
ु े , कलािनमती, संॄती यांबाबता मूलभूत ांबाबत एखादे वाही इथे येयाची शता रावते. बाना
ामळ

ु ,
गरीबी िदसणे आिण शेवटी, आिदवासी भागात काम करायला गेलेा अमॄत या पााा खनु ाची बातमी येण,े यामळे
े कुणाला िमळाला तर तो वावगा ठ नये.
लेखनापेाही समाजकायच महाचे आहे, असा संदश

ु ाखतीबाबत बोलले पािहजे. कान े गोपूच
या संदभात, तः एलकं ु चवारांा एका मल
ं ा उे ख कन असा 

िवचारला की आधीचे एलकं ु चवार बदलले, असा ांचा आरोप आहे, यावर तमु चे काय णणे ? यावर ांच े उर असे
आहे की माणूस वा लेखक बदलतोच – ान े एकच धन बसले पािहजे, असे नाही. गोपूनं ी असे णणे हा लेखक णून
माझा अपमान आहे, कारण, मी काही प ैशासाठी वा िसीसाठी बदललेलो नाही. सया एका िठकाणी ते णतात की
मॄबू ाबता ांना उरे ायचे मी टाळले कारण ते मलाच अजून काही समजलेले नाही, माझे ावर चतन चा
आहे. -- याचा अथ काय होतो ? टाटान े लेखकाची समज वाढत जाते. असे जर आहे तर या नाटकातले तीन लेखक
वेगवेगया टांवर आहेत, असे का णू नये ? ांना तरी कं डेम का करावे ? आिण संॄती, दजा, मू हे श हवेत
तरी कशाला, असा  येऊ शकतो.
ु वा वणन
हे नाटक आहे सजकता आिण एकू ण मानवी जगयातले गतं ु ागतं ु ीचे  आिण गधळ यांबाबत. ांचा अनभव
णजे समज वा भान ने. नाटक बसवताना िददशकाला याकडे समतेन े पाहता आले असते की नाही, असा इथे 
ु डा नीट बसवला आहे पण एकू ण िददशकीय उपिती जाणवत नाही. अिभनयात णाल
पडतो. अिनन े ेक तक
तर साद वनारसे यांनी बव, ा पााा सव बारकाांसह उम उभे के ले, पण, इतर सवचजण ा मानान े कमी
ू एका उंचीला जाऊ शकते. तसे
वाटले. असे नाटक, संिहतेत फारशी ममी नसली तरीही, सवाा चतनशीलतेतन
वाटले नाही. कदािचत, पिहलाच योग असान ेही तसे झाले असेल.
एलकं ु चवारांनी तः या नाटकाबल असे टलेले आहे – मला तःलाच ते नाटक फारसे आवडत नाही. कारण ते तसं
असिहू नाटक आहे. नािवातील वा बिु वंतांा जगातील जी माणसं आहेत, ती कशी खोटी आहेत, हे
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ु आहे. कारण ही माणसं खोटी असली तरी माणसं आहेत. ांा पण काही
दाखवयाचा तो य आहे. तो अपरा

ु ती नती, आदर नता. ा वेळी मला कळतही
ु ीच सहानभू
खणाया जागा आहेत. ााबल ा वेळेला मला मळ
नतं. तेा इतका, ‘ होिलयर दॅन दाऊ, बेटर दॅन दाऊ ‘, तमु ापेा मी कसा शहाणा आहे, वेगळा आहे, हे

दाखवयाचा ा लेखकाचा पिवा आहे. ते अितशय ग ैर आहे, असं आज मला वाटतं. लोकांना आवडतं ते नाटक.

ु फाडलेले आवडतं लोकांना. पण ाा पाठीमागे काही तरी
कारण कलावंतांची, बिु वंतांची टगल के लेली, ांच े बरखे
ठणकणारं असतं, ाबल, ा वेळेला मला सहानभु तू ी वाटत नती. – एलकं ु चवारांा या ांजळपणाबल ांना
सलामच के ला पािहजे !
तरीही, हे नाटक अिधक वजनदारपणे सादर झाले तर ेकांा मनांत काही महाचे  िनमाण क शके ल, असे
वाटते.
--- ००० ---

सािवी
 ािशवाय असू शकत नाही. इथे सािवीचे समंजस मन, मनामाणे न
समंजस मन हेही मनच असते आिण मन हे घषण

ु े हे घषण
ु े , या नाटकातले नाही सौ
 सौ आहे, ामळ
घडयाा पिरितीा घष णात आहे. समंजसपणामळ

ु े हा नायोग अितीय, अपवादाक झालेला
आहे. ही सौता आिण यात भन असणारी तरल कााता यांमळ
आहे. प.ु िश. रेग े यांची ‘ सािवी ‘ ही कादंबरी १९६२ साली आली. ा आधीा ‘ शरंजन ‘ ा िदवाळी अंकात

यातले एक करण किवता िवभागात आलेले होते. ते योयच होते. वावातले अनावयक तपशील वगळू न येणारी ही
कााता रंगमंचावर आणणे हे सोपे काम नते. रव लाखे यांा न ेतॄाखाली हे अंत समॄपणे झालेले आहे !
या िनिमान े िया जामकर ही एक अंत समथ अिभन ेी मराठीला लाभलेली आहे. यापूवही ितन े काही िचपटांत

ु वा इथे भरपूर  झालेली आहे. अिभनयातले खूप बारकावे तर
भूिमका के ाचे कळते. पण, ितची अपवादाक गण
ती दाखवतेच, पण, िताकडून इतके उम मराठी रंगमंचावन ा होणे हे तर खूपच िवशेष आहे ! लाांची उम
रंगावॄी, सव बारकावे ानात घेणारे उम िददशन, एकू ण योगाला नॄमयता देयाची कना आिण सव टीम

ु े योग अपवादाक उंची गाठतो ! कौशल इनामदारचे संगीत हा या
हाताळयाचे अितम कौश, या सव गोमळ
ु िवशेष आहे. काश, नॄ, रंगभूषा वेशभूषा – हे सवच उम आहे. नाटकाा तरल, कामय,
नाटकाचा मोठा गण
गंभीर आिण भाषाधान पोताला बाधा न आणणारे साधेच पण परेु स े न ेप हीही एक जमेची बाजूच णायला हवी.

ू अवतरते. फार सनसनाटी घटना नाहीत, ियकर-ेयसी
ही कलाकॄ ती सािवीन े िता ियकरला िलिहलेा पांतन
यांचा मीलनासाठीचा संघषह ी नाही. ा दोघांची एखादसरी भेट घडते फ. यातली गंभीर, चतनाक अशी जी वाे
ु समजतदारपणे
ु
आहेत ती इतर पाांा तडी आहेत. सािवी ही एक आनंदभािवनी असून समोर आलेले आय

ु
जगणारी आहे. ( हा अशा समजतदारपणाचा
चार नाहीय. अाय, अाचार होत असले तर असे कसे जगता येईल,

ु शकतात णून सांिगतले. ) ती तः आधी ेम  करयात काही वावगे मानत नाही, ितला
असे  एखााला सचू
ु होते, मनासारखे न घडयान े नाराजही होते. मग यात काय िवशेष ? काय िवशेष कॄ ती
िमळणाया ितसादांनी ती खश
आहे या कलाकॄ तीची ? आपण एक लात घेतले पािहजे की िगिणक मनांच े अगिणत कार असतात. चांगली

ु च एका वेगया मनाचे दशन घडवत नसते. ा िनिमान े ती कलाकॄ ती पूण  मानवी जगयाचेच भान
कलाकॄ ती ही नसते
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घेत असते. असे घडते तेा ती कलाकॄ ती सवच माणसांना तु आिण मौवान ठरते. ते इथे घडत असान े ही
कलाकॄ ती महाची ठरते.
ु
 िलहायला हवे. नसती
या नायोगाची एकू ण िया आिण मांडणी यांवर जाणकारांनी खूप सिवर, अासपूवक
ु वर एवढे खूप झाले !
वतमानपी परीणे ते काम क शकणार नाहीत. फे सबक

‘ िमती- चार ‘ आिण ‘ अि ‘ या संांच े खास अिभनंदन आिण धवाद !
 धवाद !
हा नायोग महारा कचरल सटर ा रंगमहोवात सादर झाला -- ांनाही मन:पूवक
--- ००० --' नातं ' हा दीघाक मी '७४ साली णजे ४३ वषापवू  िलिहला होता. आतापयत तो --

काश बिु सागर, िवनय आपटे , योगेश सोमण, स जी. कुलकण, अिन खटु वड,
ु यांनी बसवला होता.
िवजय पांचाळ, कुमार बडगजर

ु भूिमका करणारे
आता ' टया ' या मराठी िचपटात मख
ु
सनील
देव तो बसवत आहेत !

रदशन धत ८५ संघांत थम येण े
ु
आिण पषोम
करंडक िमळवणे

अशा गोी या दीघाकान े के लेा आहेत !
--- ००० --नाटककाराा शोधात सहा पाे
े ो ( १९३४ चे नोबेल िमळालेला इटािलयन नाटककार. ) यांा या महान नाटकाचा माधव वाटवे यांनी
ईजी िपरांद

ु थम मबं ु ईा सािह संघान े सादर के ला होता. ा वेळची मराठीतली उमोम नटमंडळी ात
के लेला हा अनवाद
ु
होती. अरवद देशपांड,े माधव वाटवे, दामू के करे यांबरोबरच मीना सखटणकर
णजे आताा मीना नाईक हे सव

िमळू न अिभनयाचे सखोल, उग
ं ु दशन घडवत असत. िवशेष णजे याता बापाा भूिमके त असत नटवय मामा

ु १९७० ा आसपासची गो
पडसे. ‘ ायोिगक ‘ टा जाणाया या नाटकात तेही जीव ओतून काम करत. ही समारे
असावी. ा टीमन े के लेले या नाटकाचे तीन योग मी ा वेळी पािहले होते. माणसाा सांॄितक वाहातले हे एक
अंत महाचे नाटक णून जगभर माताा आहे. ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ इतके च असंांना हे नाटक मौवान
वाटते. ( आपाला जे समजत नाही ाची टगल करा, हा इथा िवनोदी लेखकांनी घान िदलेला धडा आपला
एखादा ानपीठ िवजेता समीकही पाळताना िदसतो ! तो गोदोवाा लेखकाला सहज जाता जाता म लेखक णू
े ोलाही नीच णेल ! कारण आशयाा पायात उतरयाची आपली भीती लपवयाचा तोच
शकतो, तसेच तो िपरांद
एक माग अशांना उपल असतो ! ) हे सगळे आठवायचे कारण णजे, कालच, सोलापूरा ‘ आराधना ‘ या संने े
सादर के लेला या नाटकाचा योग पािहला. िवजय कुलकण यांच े िददशन होते. नाटकाता िददशकाा भूिमके त

ु
होते गराज
अवधानी आिण बापाा भूिमके त होते डॉ. शरद भथु ािडया. दोघेही उमच करतात काम ! ( डॉ. शरद हे

ु ीा
नाटकाा चौकटीबाहेर माझे िमच आहेत – नाटकात मा ते ' कग िलयर ' वा ‘ बाप ‘ च असतात ! ) साव मल
ु
भूिमके त ा कुलकण या अिभन ेीन े आवयक ती बेधडक समजूत दाखवली. योगाची सवात
जरा की वाटली
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कारण तालमीतली नटमंडळी या नाटकाची उंची पकडयात कमी पडत होती. नंतर, सहा पाांच े आगमन झाावर मा
योग आशयाशी ईमान राखणारा असा िरच होत गेला !
े ोा चतनातले महाचे िवषय आहेत. हेच िवषय
मानवी जगयातले स, अस, आभास आिण म हे िपरांद
ाा ‘ हेी द फोथ ‘ या नाटकातही एका वेगयाच माहोलात हाताळलेले आहेत. या नाटकातली पाे ांा
अ नाटकाा जगात ब आहेत. तसे ब असयाला ती ‘ स ‘ णतात ! ांना कोणाही नट-नांनी सादर
करणे – अिभनीत करणे – हे ांना अस वाटते – आभास वाटतो ! ा पाांा जीवनात जे घडलेले आहे ते एकदाच
ांा संबध
ं ांतच घडलेले असूनही, ेक पााचे स वेगळे आहे – इतर कोणाही पाान े ाचे स सांिगतले तर
ु
ती संतापतात – ‘ ते असे मळीच
नते ‘ णतात ! -- हा सगळा स-अस-आभास-म यांचा खेळ  योग
ु
ू  होऊ शकते. आपली मते, भाव, सखःखे
पाहात समजून घेण े खूपच अथपण
या सवाचाच पाया संशयाद होतो.

ु
जगणे सखोलतेन े समजावे, आपापली सखःखे
-मानापमान यांत ब असेच जगावे लागणार का – अशा बाबतत ांना
आच असते ते लोक ‘ याचा उपयोग काय ? ‘ असा  िवचारत नाहीत. सवयीा जगयात, धम-िवचारसरयांत
आिण मतमतांतरांत तःला गाडून घेण े हेच नॉमल आिण महाचे मानणायांसाठी नसतात ही नाटके ! संॄती
णजे, आहे ा रटाळ मनान े आदशाा गा मारणे ने, याची ही नाटके जाणीव कन देतात.

असे नाटक बसवणे आिण ाचे योग करणे हे िनितच एक आानाक काम आहे ! हे काम के ाबल ‘ आराधना ‘
े े अिभनंदन आिण ांा एकू णच टीमला धवाद !
या संच
--- ००० ---

मऊ
ु िदद० दीप मये
ु .
िनमती – आिवार, ले० संतोष गजर,
ु नाटक. यापूव मला अशा कारचे आवडलेले नाटक णजे आळे करांच े ‘ महापूर ‘.
अितवाव शैलीतले एक अम
या नायोगात तंांचाही भरपूर सहभाग आहे आिण तो दजदार आिण िबनचूक आहे. लेखकाइतके च िददशकाचेही
खूप महाचे, सजक काम आहे. ा सव गोची वणन े करायची ही जागा ने.  पाहा, एवढेच णेन. काकडे
ू  के लेला आहे.
काकांा न ेतॄाखाली एकू ण टीमन े हा नायोग खूपच भावी, भेदक आिण अथप ण
िवषय णाल तर अथ हरवलेली कुटं ु ब वा आिण बालसंगोपन वा पााबाबता जबाबदाया, असा णता येईल.
मला हा िवषय हे एक िनिम वाटले. ान खोलातला िवषय आहे – ेक ीचे अलग पडत जाणे. ल िगकता आिण
ु ांच े काय होते आहे याबाबत जणू ‘
हसा हे आजा जगयाचे ‘ ाणत ‘ झालेले आहे. आिण यासह जगताना मल
ु गा, अशी तीनच पाे आहेत. िती पाे साकार
नाइलाज ‘ ही िती आहे. नाटकात आई, वडील आिण मल

करणायांचा अिभनय उम होता. एकू ण तंासह होणारे सादरीकरण खूप नामय होते. कोणताही िकचकटपणा नता
ु होता.
– एक णही नाटकावन ल ढळणे श नते. इतका सिु विहत आिण न ेटका योग पाहणे हा एक िरच अनभव
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ु या लेखकाशी ओळख झाली. ान े या आधी काही नाटके िलिहलेली असली तरी सादर होणारे हे ाचे
संतोष गजर
पिहलेच नाटक आहे ! आय वाटावे असे भरग नाटक आहे ! या नाटकान े एकू ण मराठी नाटकात एक खूप मोलाची भर
पडली आहे, असे मला वाटते. हा एक महाचा नाटककार मराठी रंगभूमीला लाभला आहे, हे िनित ! या लेखकाा,
ु ता राहील !
ु
पढील
कामाबल नीच उक

ु े घडत असावे – हा 
आपापा कोषांत गरु फटत माणसांनी एकाकी, बेिफकीर आिण हसक होत जाणे – हे कशामळ
मनात घोळवतच ेक बाहेर पडतात. ेकांना असे चतनवॄ करणे, हेच तर चांगा कलेच े काम असते.
--- ००० --तेाचे हदी –
हो गई आधी रात, अब घर जान े दो
आताचे मराठी -जाऊ ा ना घरी, आता वाजले की बारा
आिण आताचे हदी –
रात के बज गये पावन े दो, जो होता है होने दो
ु
-- आताचे हदी जरा जा परोगमी
वाटतेय ना ?
--- ००० --रगण
ु
अगदी एखाा गरीब शेतकयाा जीवनावर जरी असला िचपट तरीही ाा सखःखां
त, संकटांत ाला साथ

ु
देणारी ाची पी तरी असते ा िचपटाची नाियका. या िचपटात नाियकाच नाही. फ एक बाप आिण ाचा मलगा
ही दोनच महाची पाे ! या अथान े हा एक ीपािवरिहत िचपटच णावा लागेल. िवशेष णजे, असे असूनही
आिण काहीसा गंभीर असूनही हा िचपट ेकांना पकडून ठे वतो ! याचे ेय अथातच शशांक शड े या आपा उम
ु ाचे काम करणाया सािहल जोशी ला जाते. एक साधी कथा िलन ितला साजेस े
अिभन ेाला आिण ाा मल

िददशन करणारा मकरंद मान े आिण सव तं यांनाही जाते. असा हा एक साधा, छान िचपट िनमाण कन तो

ु ाद काम संबिं धतांनी के लेले आहे.  दशनापूवच या िचपटाला अन ेक
ेकांपयत आणणे हे खरेच एक कौतक
ु
महाा पािरतोिषकांनी ( िवशेषतः, सवॄ  मराठी िचपट – हा राीय परार
) गौरवयात आलेले आहे. ते
योयच आहे.
ु ाची आई वारलेली आहे आिण ती देवाघरी गेलीय, असे ाला
कना इतकीच आहे की एका छोा शेतकयाा मल
सांगयात आलेले आहे. सरा भाग असा की ा शेतकयाची जमीन सावकाराकडे गहाण असून ती सोडवायची

ु ाची समजूत घालणे आिण आपलेही गाहाणे
झाास एक लाख पये लागणार आहेत. ते जमवणे अश आहे. मल

ु गा पंढरपरात
ु येतात. आई िमळणे शच नसते पण, लाखाचा  मा सटतो.
ु
देवापढेु मांडणे यासाठी ते बाप-मल
बाप87

लेकांा चेहयांवर हसू उमटते !-- कोणताही भडकपणा वा ऊरबडवेपणा न करता ही कथा मांडयात आलेली आहे.
ाला उम फोटोाफीची साथ आहे. असा साधा, छान िचपट मराठीत िचतच येतो. ढोबळ घटनाकतेा नादी न
लागता िनमाण झालेला मराठीतला हा एक वेगळा िचपट आहे.
ु
यात काही खटकतच नाही, असे नाही. मळात
एका यात ा बापाला रावर िवलमूत कशी सापडते, ते कळले

ु
नाही. ा मूतशी बोलताना, “ मी लबाड नाहीय णून मला ही िशा होय ? “ हे वा घसडले
ले वाटते. पढेु ाा
 च
ू न ेसाठी ते वा आलेले आहे, पण, ते ओघात असे
हातून लबाडीचा संग घडणार आहे, याा िददशकीय पूवस

जमलेले नाही. ांना राहायला एक अंधारी खोली िदली जाते – ितथा िदाचे बटण कुठे आहे, ते ाला कसे कळते ?
ु े मालकाला न ेऊन देण,े मालकान े ाची गरज ओळखून पास हजार ाला देण े
चोरलेले पास हजार ा अ मलान
ू ( कुणाला, ल
– अशा गोत ‘ पटणारा ‘ सहजपणा आणता आलेला नाही. आिण सामानासह गाडी कुठे तरी ठे वन
ठे वायला सांगायचाही य न करता ) तो कसा गावात हडत राहतो ? असो. हा एक िसन ेमा आहे, हे समजून, एवढे
ीकारायला ेक तयार होतात.
ु हा िसन ेमा ‘ ास ‘
साधेपणा, उम अिभनय आिण िवषय भाविनक असूनही भाविनक अवडंबर न माजवणे – यांमळे

ु पाे असलेला ) चांगला वाटला. ‘ मराठी पाउल पडते पढेु ‘ असे णता येईल !
पेा ( आजोबा आिण नातू, अशी मख
--- ००० ---

ु -पंढरपूरा वेया मराठी िचपटांना पावणाया आहेत ! परावे
' एिलझाबेथ एकादशी ' आिण ' रगण ' !
--- ००० ---

वाय ( दोन अंकी नाटक ).
ु
ु
गेा २९ जूनला इथेच फे सबकवर
िवास पाटील यांा ‘ झड
ं ु ीचे मानसशा ‘ या पकाबाबत
एक पो वाचली

होती. तीवर माझी कॉमट होती – “ महाचा लेख ! झड
ं ु ीत न जाता एकटे पणाने जगायची हमत, असे काही असते का,
ु रिववार ा लोकसेत मकरंद साठे यांचा एक लेख असून ाचे शीषक

याचेही शाीय िववेचन ावे. “ आज ०२ जलै

आहे, ‘ झड
ं ु शाही – जंगला रााकडे ? ‘ याही लेखात, कोणाही झड
ं ु ीत सामील न होणारा माणूस, याबाबत काहीही
ु चे वजन ‘ या शीष काचा
ु
मजकू र नाहीय. लोकसाा ाच आजा परवणीत,
राजीव काळे यांचा, ‘ िरकाा खच
एक लेख आहे.ात, “ चीनची एवढी मोठी अाळिवाळ दमनवादी यंणा ” असे टले आहे. णजेच, ितलाही

झड
ं ु च णावे लागते. ाचबरोबर, हवादी, इािमक अशा झड
ं ु बाबतही आपण वाचत असतो. धम, जात, भाषा,
िवचार, ( या नाटकात असणारी तथाकिथत संॄती ) एवढेच काय फुटबॉला संघांा नावांनीही झड
ं ु ी असतात !
ु झड
ु वाईट, हे कसे ठरवणार ? कारण ‘ झड
यांता अमक
ं ु ी चांगा आिण तमक
ं ु ‘ या शाा अथातच दमन,

अाचार, हसा हे अंतभूत आहे. धमाा पायावरची झड
ं ु ू र आिण िवचारसरणीा पायावरची झड
ं ु सािक, असे
ु
णता येत नाही. पण, या ाला श न करताच अन ेक लेख व पके
िलिहली जातात. कोणा तरी िवचाराचे वा

न ैितकतेच े आदश मनात बाळगून, ाितिर असणाया इतर झड
ं ु ी कशा वाईट आहेत, हे सांगायचे य सातान े
होत राहतात. कोणाही झड
ं ु ीत सामील न होता माणूस जगू शकतो का आिण ते अिधक सजक जगणे असू शकते का,
ु असतो का ?
यावर फारसे कुणी बोलत नाही. एकटा जगणारा माणूस णजे काय ? तो कोणाही ौयापासून म
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हे सगळे िलिहयाचे कारण, मी काल पािहलेले ‘ वाय ‘ हे नाटक. लेखक-िददशक ीरंग गोडबोले आिण िवभावरी

ु . या नाटकाचा िवषय हाच, माहीत असलेलाच होता. आहे तीच मािहती
देशपांड.े िनमती, महारा कचरल सटर, पणे
ु एका संॄितरकांा झड
नामयतेन े मांडलेली होती. अपेे माणे योग भावी होता. अमक
ं ु ीमे एका तणाला
सीन े सामील कन घेतले जाणे, हा िवषय. तसे होणे वाईटच आहे, पण मग, श काय आहे ? चांगले काय श

आहे ? डाा िवचारांा झड
ं ु ीत जाणे की एकटे जगयाचा योग करणे ? ‘ माणूस आिण झड
ं ु ‘ – अशा पूण  ाला हे

ु कारचे िवचार बाळगणायांचा समूह णजे झड
नाटक श करत नाही. असे का होत असावे ? की अमक
ं ु नसते, असे
ु
ु झड
ु
काही सचवायचे
आहॆ ? कवा झड
ं ु वाईटच असली तरी अमक
ं ु कमी वाईट असते, असे सचवायचे
आहे ? काही

िनष ग़ॄहीत धन आशयाला हाताळणारी कलाकॄ ती ही पूण  मानवजातीला तु होत नाही, णजेच, मयािदत, छोटी
ु चे वजन ‘ लन
ु च, हे एक लहान आवााचॆ नाटक ठरते. ‘ िरकाा खच
ू च का असा आशय मांडला
ठरते. ामळे
जातो ? संा, सा, प ैसा यांा पाठबळान े, साा समूहाचीही झड
ं ु होते का ? या ाचे सम भान घेण े हा या

ु े , फ, अमक
ु कारची झड
ू नाहीय. ामळ
नाटकाचा हेतच
ं ु नाकारणे हेच जणू पूण  मानवी मू आहे, अशा कारची
ु च एक िकरकोळ, चारकी नाटक ठरते. पण, हा चार, ही अमक
ु एक झड
मांडणी होते. मग, हे नसते
ं ु नाकारणे, यात

वाईट काय आहे ? तर काही नाही. तरीही, एकू णच, झड
ं ु वॄीच नाकारणे, असे काही असू शकते का, या ाचे काय ?
--- ००० --समाजा
ु ा िववाह -- णजे िववाह कन वा न करता ी-पषां
ु नी असे एक राहणे की ात दोघांनाही अ
े – खल
ओपन मॅरज
शरीरसंबध
ं ांची मभु ा असते. अमेिरके सारा देशातही अशा संबध
ं ांच े माण १ ते ३ टांप ेा जा नाहीय. जे काही

असे संबध
ं आहेत ांता ८० टे ी मर असतात, असे संशोधन आहे. आपा जोडीदाराितिर अ
ु
शरीरसंबध
ं करयास सगळीकडे -- जगभर -- फसवणूक, तारणा, िभचार वा िवासघातच टले जाते. सरितते
ची
ु
इा, ािम भावना, असे सगळे यात असते. या िवषयावर मी अगदी परोगामी,
वैािनक िकोणवाांशीही

बोललेलो आहे. तेही, जोडीदाराशी असे ‘ खोटे ‘ वागणे वाईटच णतात. एकू ण सामािजक बंदोब अशा कनांचा

ु िभचाराचे संबध
ु
असामळे
ं हे चोरटे पणाने चालतात. कारण ा संबध
ं ांा सखासाठी,
असलेली घडी िवटायची
नसते. अशा वागयाला काहीजण हलकटपणा वा िभेपणा णतात. या चोरा संबध
ं ांा जगान े कला-सािहाला
ु ला आहे, हे सवाना माहीत असूनही हे असे असते.
हजारो पोती भन मालमसाला परवले

ु
सारांश, िभचार सखाचा
असतो, उपकारक असतो, ात काहीही पाप नसते, देवािदकही तसेच होते, तो कार

ु
समाजात ढ झाला तर माणसाा जगयातले खूप  कमी होतील -- हे सगळे बरोबरही असले समजा तरी ते नसते
ु संबध
वैचािरक पटून उपयोग काय ?  ी-पष
ं ाची कॄ ती हा खरे तर च नसतो. ा भोवतीचे मानिसक जंजाळ

ु
ु मर, ेष, सूड – यांच े काय करणार ? नसा
हा असतो खरा . आसी, सख,
वैािनक आिण धाडसी भिडमाराचा
ु
ु ेपणाची चचा थ च ठरणार. या जशा
ू समजून न घेता नसती
उपयोग काय ? मानवी मनाची वतणक
न ैितकतेची वा खल

सगया अशाीय, मानविनमत कना आहेत तशाच, रावाद धन असं अिताही मानविनमतच, अशाीयच
ु ीमळ
ु े च तर जगयात असं छळ आिण ःखे येतात. या सगया मळ
ु ाता
तर असतात. मनाा अशा वतणक

ु
गोकडे ल कन र. ध. कव समाजात काही बोधन, सधारणा
घडवू पाहात होते, असे ‘ समाजा ‘ हे नाटक
पान वाटले. एकू णात ांचा िववेक अनाठायी आिण िनळतेन े खच होत रािहला आिण ते फुकटचे मनाप ओढवून
घेत बसले, असे वाटले. ( बाकी, संतितिनयमन, आरोयिवचार, वगरै े उम ! )
89

ु ा िनात िददशनाखाली
काा एकू ण कायावर लेखक अिजत दळवी यांनी नाटक चांगलेच िलिहलेले आहे. अतल
योगही उमच होतो. न ेप-कना खास आहेत. बाकी सवच उम आहे. उम िनमती ! चिरनायकच जर
िवषयाा खोलात जाणारा नसेल तर चिरनाटक ा मयादा कशा ओलांडणार ? िवशेषतः नायक-गौरवाचे नाटक ?
तरीही आपले िवचारिव ढवळू न काढणारे, िचतच रंगमंचावर येणारे, असे हे एक वेगळे , िवशेष नाटक आहे.
अजून ांनी पािहले नसेल ांनी जर पाहावे.
--- ००० ---

ढचाक पूजाचे आणखी एक गाणे ऐकले –
िदलका शूटर है मेरा ू टर
िदलका शूटर

ु से ूटर
कोई नही है मझ
िदलका शूटर
ु
जो आहे ा आवजात गाणार ! िरयाझ, तपा, अास, वग ैरे घाला सरळीत
! या ढचाकची अंत वाईट भाषेत
ु ी आाला हे असले
टगलटवाळी कबना ितला िशागाळीही झालेली आहे. ितला ाचे काही घेण े नाही. त
गिल जग िदलेत, वग ैरे, मागा िपढीला बोल लावत बसयातही इंटरे नाहीय, वेळही नाहीय ! सगळी
अिनितता, घाण आिण हसा यांा या जगात आी शोक करयात वेळ घालवणार नाही. आहे ते शरीर, आहे तो

ु ल तसे गाणे यांनी आी साजरे करत रा आमचे जगणे ! आाला हे स कळलेय की फ हा एकच ण
आवाज, सचे
आहे जगायला – भोसात गेली संॄती आिण अिभजातता आिण तक आिण मानवी मूिे बे ! आी जगाला लाथा
ु ाला सचतील,
ु
घान मजेत राहणार – जगान े हवे तर आाला लाथा घालाात ! त
माहीत असतील तेवा सगया
घाण िशा आाला ा ! बास ? झाले ?
आता ऐका – सेी मैन े ले ली आज –
अब एंजॉय करो – और हँसॊ भी, यार -हा लेख ' गांभीयान े ' वाचून ावर मते  ावीत –
( ढचाक पूजावरचा ‘ अरनामा ‘ मधला अमोल उदगीरकर यांचा लेख )
--- ००० ---
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े पटत होते. एक तर, इंिदरा
 आणीबाणीा काळात आिण नंतरही मला िवनोबा भावे आिण कुमार के तकर यांचच
गांधना आणीबाणी लादणे भाग पाडयात आले होते आिण सरे णजे बेप ैकी िश आलेली होती. न ेहमीच पंधरा
ु त ानाप होत होते. तर ा वेळी -िमिनटे उिशरा येणारेही वेळेआधीच पंधरा िमिनटे ांा खच
काँ ेस िव संघपिरवारासह इतर सव – असे होते.
आिण आता -े सह इतर सव – असे आहे.
संघपिरवार िव काँस

अशा वेळी मधरु भांडारकर यांचा ‘ इं सरकार ‘ हा आणीबाणीिवरोधातला िसनमे ा येतो आहे.
े आिण गांधी घराणे यांा िवरोधात आहे.
काहना असे वाटतेय की तो िसन ेमा काँस
एकू णात ा िसनमे ाला काहचा िवरोध आहे.
आता येणार आहे अिभिातंाचा  !
आपला  बघा पडावर --

ु
सवानी अिभिातंाला मह िदले तर संघपिरवारिवरोधी शचे राजकीय नकसान
होईल का ?
-- या ावर बोलायला आज आपले मावर पाणे आहेत -ु वरचे आपणच सव डस --- कुणी नाही – फे सबक
इं सरकार
े वाले णाले की पकार पिरषद कशी घेतात ते आी बघू ! हा िचपट कुठे लागतो आिण ते िथयेटर
नागपूरचे काँस
कसे चालते ते आी बघू !

िवशेष णजे अजून कुणी हा िचपट पािहलेला नाहीय -- ात काय आेपाह आहे, तेही कुणाला माहीत नाहीय !
(आजा मटामे आलेा जयंत पवारांा लेखात अशी मािहती आहे की सेॉर बोडान े या िचपटातले -ु
े , किन,
आरेसस
अकाली, जयकाश नारायण आिण िकशोरकुमार -- हे श वगळायला सांिगतलेले आहेत ! )
वरील कारची भाषा आपण िशवसेना आिण मनसेकडून ऐकत आलो -आता आणखी एक सािक संतापवाला वाढला !

इतर पांनाही अशी संधी िमळे ल, असे िचपट यायला हवेत !

पूण  भारत हा सािक संतापी आिण अिभिातंाचा झडा उंच धरणारा, अशा दोी कारणांसाठी िस ायला
पािहजे !
एखाा वेळेला येणारच की सािक संताप -एरवी सतत अिभिातंच तर आवडते आपाला !
--- ००० --ते खूप असतात हो -- िववेक महाचा !

कैया की मधरु , कुणाचे अिभिातं महाचे
( आिण कुणाचे चेपायचे )

ते ेकान े आपापा िववेकान े ठरवायचे !
( ' िववेक ' णजे काय, याबाबतही मतभेद असणारच ना ! )
--- ००० --काल संाकाळी ‘ यू, मी ऍ चाय ‘ हा एक छान, साधा, सौ, रोमँिटक ित देणारा, ेममय कायम ऐकला –

ु , तटु णे,  होणे – न होणे, अुट वा उघड  होणे – अशा ेमाा अन ेक
पािहला ! चहाा साीन े ेम जळणे
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छटा अिभ करणारा हा कायम आहे. आशतु ोष जोशी, धनी गणाा, अवंती मेहता आिण अिभिजत िथटे आिण
ांच े तं यांनी िमळू न साकारलेला. यात च ैताली अहेर , दीपा िमीमनी, अिभिजत िथटे , अवंती मेहता, धनी गणाा
यांा गीतरचना सादर होतात. च ैताली ही एक उम कवियी आहे, हे माहीत होतेच, तशीच धनीही बहारदार
गीतकार आहे, हे िदसून आले ! उदाहरणादाखल मला खूप आवडलेली धनीची ही रचना बघा –
कहनी थी इक बात,
िदल की िदल म ही रह गयी...
िफर एक ाली चाय
डूबते सूरज पर उधार रह गयी... ☕
ु
कभी तारे
पास व नह...
कभी हमे फुरसत नह...

तो कभी... हालात की इजाजत नह...
िकसी न िकसी बहान े

ु
हर मलाकात
हाथ से िफसल गयी...
िफर एक ाली चाय
डूबते सूरज पर उधार रह गयी... ☕
ु ाकात न सही,
चलो ब मल
सोचा फोन पर ही सही...
कम से कम बात तो हो जाये...
जान े अजान े म, बात बात म,
इजहार-ए-जबात हो जाये...
न फोन वा, न इजहार वा,
न कोई बात भी ई...
िफर एक ाली चाय
डूबते सूरज पर उधार रह गयी... ☕
अब तो सूरज भी ढला...
ध-सा सफे द चांद बादल से िनकला...
चलो अब अपन े अपने घर
तनहाई की महेिफल सजाते ह...

कल तमु से चाय पर िमलन े का वादा
अपन े आपसे कर लेत े ह ...
कल तक इन मासूम खयाल को
यूं इंतजार ही करन े दो...
कल तक िफर एक ाली चाय
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डूबते सूरज पर उधार ही रहेन े दो.... ☕
धनी गणाा
इतरही गाणी म ील मूडमे न ेणारीच होती. सव गायांना धनीन ेच संगीत िदलेले आहे. आशतु ोष जोशीबरोबर
ु गाियका आहे. ितचा आवाज उम असून ती छान समरस होऊन गाते. दोन सदं ु र तणी आिण दोन
तीच अथात मख
ु करणारे आहे ! धनी सा संगीत िवषयात
तडफदार तण यांना हा कायम सादर करताना ‘ पाहणे ‘ हेही िदलखश
ु जोशी या गायकाचा िवशेष उे ख करावा लागेल. आजा िपढीला आवडणारे
पीएचडी करते आहे ! इथे आशतोष

अितरेकी कॄ ितशीलतेच े भावनोेकी गाणे तो उम सादर करत होता ! अिभिजत आिण अवंती यांा किवतांनीही बहार
आणली !
ममवगय असयाचा कॊणताही ूनगंड न बाळगता उुपणे सादर होणारा हा एक हलका-फुलका कायम आहे.
मला आवडला !
वैराळकर अणांची  भेट होणे आिण ांाबरोबर बसून हा कायम आादता येण े -- हा मायासाठी एक
अनपेित िवशेष बोनस होता !
Sureshkumar Vairalkar.
--- 000 --कसा मी दैवयोगान े तु याशी बांधला गेलो

तु या दैवात होतो मी मला मी पारखा झालो
--- ऐकू न ऐकू न आपणही दोन ओळी िलहाात असे वाटले, णून िलिहा !

आपा सरेु शकुमार वैराळकर अणा Sureshkumar Vairalkar यांा न ेतॄाखाली चालणारा ' गझलरंग ' हा
कायम पािहला/ऐकला. नऊ नवे गझलकार ांा गझला सादर करत होते आिण मधून मधून अणांच े
अथवाही/रंजक सूसंचालन होते.

ु ास एंजॉय करतात ! मजा येत े !
सव रिसक ेक हा कायम िदलखल
धवाद, अणा !
--- ००० --चेतन सिशतल
या महान माणसाचा आवाज आपण सवानी कुठे कुठे , कधी कधी ऐकला असेल ते सांगता नाही येणार ! हा एक अजब
चमार आहे !
आाच एबीपी माझाा कावर हे अविलया चेतन सिशतल आलेले होते ! ांनी आवाजाचे शा आिण आवाजाचा
वापर यांच े जे काही भाट कार ािकांसह दाखवले ते पान ििमत होणे हे एकच श होते ! डबगा ेातला
ु यांपासून ते ऍिनमेशन
हा एक साटच णावा लागेल ! जॉनी वॉकर, ओम काश, अिमताभ, शु , अमरीश परी
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िचपटांतले डबग या सगयात यांची मारी आहे ! संजय द तु ं गात असताना ाा िचपटांच े डबग यांनीच
ु जली आिण गायी मं हे कसे णायला हवेत, ाचे आवाजासाठी फायदे
के ले ! िशवाय अन ेक जािहराती ! मंपां

काय आहेत, वगरै े खूपच मािहती ांनी िदली. इंजी नटांचहे ी संवाद णून दाखवले ! इतका भरग कायम िचतच
बघायला िमळतो. हा कायम यूबू वर उपल असणार. बोलयाा कामात असणाया सवानी आिण सवच
नटनांनी पाहावा असा हा कायम आहे.
संा कायम !
हे सन मला आजच माहीत झाले ! ांना कडक सलाम !
--- 000 ---

' पारसमणी ' हा िचपट १९६३ साली आला. लीकांत-ारेलाल यांच े संगीत असलेला पिहला िचपट. ' हंसता

आ नूरानी चेहरा ' आिण ' वो जब याद आये ' या गायांनी धमु ाकू ळ घातला ! यू ूबवर जाऊन Sairam Iyyer -हा सच ा. हा माणूस महंमद रफी आिण लता या दोघांचहे ी आवाज काढत ' वो जब याद -- ' बेब णतो ! भारत हा

एक अशा चमारांचा देश आहे, हे सवच मा करतील ! साईरामची आणखीही बरीच गाणी आहेत. ाचे ' कु कु '
ऐकाल तर िकमान एक आठवडाभर तरी थ कं िडशनमेच राहाल !
वो जब याद आये, बहोत याद आये
गम-ए-िजगी के , अँधरे े म हमन े
ु ाए
िचराग-ए-मोहत जलाए, बझ
आहटे जाग उठी, राे हँस िदए
थामकर िदल उठे , हम िकसी के िलए
कई बार ऐसा भी धोखा आ ह

ु
चले आ रहे है, वो नज़रे झकाए
ु
े लगा, अक बहाने लगे
िदल सलगन
जान े ा ा हमे, लोग कहन े लगे
मगर रोते रोते हँसी आ गयी ह

ु ु राये
ाल म आ के वो जब म
ु ा ए, िजगी खो गयी
वो जदा
शा जलती रही, रोशनी खो गयी
बत कोिशश की, मगर िदल ना बहला
कई साज छेड़,े कई गीत गाए
गीतकार असद भोपाली
--- ००० ---

ूटन
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ु ना करयात इंटरे वाटू नये, असा एक दजदार उम िचपट ! आपा
मागा आपा ऑर वेिशकांची तल
लोकशाहीचा कुठे कुठे कसा कसा बोजवारा उडत असतो, ते िवषय असलेला ! हे लोकशाहीतच चा शकते –

कू मशाहीत चालते का असे, समजा, कू मशाहीतले दोष दाखवणे ? हा िचपट सेॉर होणे आिण भारताची ऑर
ु
वेिशका णून पढेु जाणे, हे अिभिातंाा ेातले एक सिच
वाटते !
ु आये तो भी हज नही मगर चनावमे
ु
“ गड
ं ु े चनके
गड
ं ु ागद नही होन े दग े ! “
कवा -िसायडग ऑिफसर, ााबरोबर आलेा लेडी-ाक ला िवचारतो, “ आप भी इनकी तरहही िनराशावादी ह ? “
यावर ती उर देत,े “ जी नह – म आिदवासी ँ ! “

ु ी णाल, असा अितीय कारकू न सापडू
असे अन ेक उम संवाद आहेत. साधी एका ामािणक कारकुनाची कथा ! त

शकतो भारतात ? तर होय, श आहे. माया मािहतीत एक असा कारकू न होता की लोक जाता जाता ाा िखशात
काही प ैसे टाकू न जात – एक िरवाज णून – तर ान े ती नोकरी सोडली आिण तो पोात नोकरीला लागला ! आिण
ु िवडंबन नाही – जगयातली अन ेक
अशा चांगा िसन ेमासाठी आपण हे स णून सहज ीका शकतो. हे नसते
आंतरंे इथे उघडी पडतात ! ही झाली जंगलातली, नलाईट लोकांचा धोका असलेा आिदवासी भागातली
िनवडणूक – पण, शहरात तरी काय मोठे तशील आिण वैचािरक चा असते, हा िवचार येतोच !
शेवटी तर, रािहलेा थोा वेळात, मतदानाला आलेांच े मतदान, ूटन बयाच संघषानतं र कन घेतो, ावर
ु
िचडून भारतीय स ैिनकच ाला बकन
काढतात !
बाकी अिभनय वगरै े सवच उम !
न जाणो, भारतीय लोकशाहीचे  इथे आले असले तरी, िचपट णून हा ‘ ूटन ‘ कदािचत भारताचे नाव रोशन
क शके ल !
गांभीय आिण िवनोद यांचा असा िमलाफ िचतच पाहायला िमळतो !
--- ००० --कासव
“ ःख – पण का ? “

ु
“ आपण माणसांवर ेम करतो आिण ांांत गतं ु तो – मग ातून आपण सटकाही
कन घेऊ पाहतो – कारण
आपाला एकटे पणाही हवा असतो ! यातला समतोल नाही साधला जात – णून ःख ! – हा माणसाा जगयाला
िमळालेला एक शापच आहे ! – की वर णू या ? “

ु ,े िवषमता,
-- हे तान ! शाप णा की वर णा – आहे ते मा असणे ! ( यात आपण जगातली सव हसा, य
अाय – हे सव मा करतो, हे कळतच नसावे ! ) खोलातले  िवचारायची गरजच नसणे ! एखाा ातला खूप

गत
ं ु ा िदसावा आिण ाचे बौिक उर सापडू नये आिण तरीही ा गधळाा रचन ेचे पूण  दशन ावे – असे इथे काही
होत नाही.
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ु
एक ‘ गंभीर ‘ िसन ेमा काढायचा हे ठरलेले आहे. एक मनोण मलगा
आिण अशाच मनोिवकारातून बरीच बरी झालेली
एक ी ! अब हो सकता है गंभीर िपर ! ते पोरगे मनगटाची नस कापया इतपत िबघडलेले आहे – नंतर मा – कुठे

ताट ढकन दे, कुठे पाणी सांड – असे िकरकोळ काही ते करते ! ते फारच हसक झाले असते तर ाला ितथे कोकणात
ू घेऊन असला खोटारडा गंभीर िसन ेमा काढताच आला नसता ! ‘ वळू ‘ मे जसे लोक वळू ला
की गोात ठे वन
घाबरताना दाखवायचे, पण, ाची भयानक हसा दाखवायची नाही – कारण िसन ेमा िवनोदी काढायचा, हे ठरलेले आहे !
तसलाच हा कार ! कासवाचा संबध
ं णजे, कासव संरणासाठी पाय पोटात घेऊन आसून पडून राहते – तसेच हे

इतरांपसून अलगणारे मनोण ! ध ! पण कासवाचे नामय संग – अंडी घालणे – आिण मग िपांनी बाहेर येऊन
समु ाकडॆ धाव घेण े – हे छान आहेत ! बाकी कोकणातला कवा गोातला असेल, िनसगही छान ! िसन ेमा गंभीर
वाटयासाठी ाची गती कमी ठे वलेली आहे ! एक सामािजक टच णून एकदोन लोकगीतेही आहेत !
िपर खरोखर गंभीर असतो ना तेा – अरे वा ! काय िनसग – काय सदय  ! वा, वा ! – असे नाही करत राहता येत !
ु कमळ या सदयाबल आिण ा अतु कासव यांबलच ( आिण गती कमी ठे वाबलही असेल )
याला सवण
िमळालेले असणार !
अथा, सारांश णाल तर हे एक बंडल गंभीर िपर आहे !
--- ००० --१० ऑोबर – मानिसक आरोय िदन आिण ‘ कासव ‘
आज मानिसक आरोय िदन आहे आिण यााशी संबिं धत असा ‘ कासव ‘ हा िसन ेमा मी कालच पािहला आहे. तो
िसन ेमा कसा बंडल आहे ाची पो मी िदलेलीच आहे. आता जरा वेगया ावर बोलायचे आहे. ‘ कासव ‘ चा एक

ु पा असलेला ( हीरो नाही णत ) जो िशण अधवट सोडलेला कॉलेज तण आहे, तो मनोण आहे. तो दा
मख
ु णजे मनगटाची नस कापून आहेचा यही ान े के लेला आहे. या
पीत होता, स घेत होता आिण म

ु ी ी आहे तीही थोडीफार मनोण असून ातून बाहेर पडलेली आहे. ( ितला मा
िचपटातली जी एक मख

नाियकाच टले पािहजे कारण ती णजे चांगले वागयाचे एक उग
ं ु टोक आहे ! ) तरी, मधेच ितला एखादा झटका
आलेला िदसतोच. आता हा तण ितला कुठातरी गावाता हॉटे लात िदसतो. ाची ितला काहीच मािहती नाही.
ु ाचॆ काहीतरी आजारपण
तरीही ती ाला तःबरोबर गोात ायचे ठरवते. ेक घाबरलेले असतात. ा मल

ु ाला फणफणून ताप
दाखवून डॉर, औषधे – ही जी ेकांची अपेा असते ती पूण  करायचे ठरते. ासाठी ा मल
ु
आणला जातो ! णजे ाचा मानिसक उेक दाखवायची गरज पसली
जाते ! आिण बयाच ेकांना हे माहीतच

ु े , अगदीच गरज पडास ते िसन ेमाबाहेर उभे
असते की डॉ. मोहन आगाशे हे एक मानसोपचार त आहेत – ामळ
रान िसन ेमाता ा तणाला उपचार देतील ! हे िवचारात घेता पायोजना अंत चपखल झालेली आहे, असे
णता यॆत े !

ु
एक तः मानिसक रोगातून बाहेर पडलेली ी सया एका तशाच रोयाशी चांगले वागून ाला कसे सधारते
, असा
काही आशय हा िचपट काढणायांा मनात असावा. पण, इथे काही  पडतात -१. नाियके ा चेहयावर, चांगले वाग़याचे समाधान िमळवयाचा हावरटपणा  िदसतो. हा उम अिभनय णावा
की तो आदश मा असणे णावे ?
२. माहीत होऊनही एखाा अत ीन े अशा धोाा णाची जबाबदारी घेण,े हे बेजबाबदरपणाचे नाही का ?
३. एखाा ीला चांगले वागायचे आहे णून ितन े एखाा मनोणाला धोात घालावे का ?

ु ा नाही ठरणार ?
४. काही िवपिरत घडले तर, अशा णाला, पोिलसांना न कळवता, तःबरोबर न ेणे हा ग
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५. इतके चांगले वागणाया नाियके ला, िता घटोटाा के ससाठी अचानक कधीही अमेिरके ला जावे लागू शकते, हे
ू गेावर ाावर काय पिरणाम होऊ शकतो, ताबडतोब
समजत नते ? आपण, असे अचानक िची ठे वन
उपचारांची गरज पडली तर काय – याची काहीच तजवीज ती करत नाही ! णजे, तो आता बरा झाला आहे असे ितचे ‘
त मत ‘ झाले आहे का ?

६. असे ण अशा िढसाळपणे हाताळायचा अिधकार कुणी तःकडे ावा का ?
-- याबाबत काही तकपी समथन े आहेत – तो  नाही – पण, या िसन ेमाा िनिमान े आिण आजा मानिसक
आरोय िदनाा िनिमान ेही, अशा णांा बाबतीतली इतरांची जबाबदारी णजे काय – याची चचा ायला हवी.
--- ००० --महाराणी पावती
लौकरच येणाया या िसन ेमावरचा एक कायम पाहात होतो. या िसन ेमात दीिपका पकोणन े २० िकलोचा लेहगा

आिण २० िकलोचे दािगन े घान नाच के ला आहे णतात ! एवढे ओझे काही माया बु ीला झेपले नाही ! असेल हे खरे
?
ु
सरे णजे, परपषाा
हाती आपण लागू नये णून जोहार कन ितन े तःला जाळू न घेतले ! कनाही

ु मानिसकतेत
भयानक वाटते ! आपाला आवडलेा ीची इा असो वा नसो, ती िमळवायचीच ही िवकॄ ती पषी
न ेहमीच िदसत आलेली आहे. आजही अशाच कारणांनी ियांा आहा होताना िदसतात. कोणतेही बोधन वा
धमिशण वा कायदा यांनी हे बंद होत नाही. यावर उपाय काय ? असा संग आला तर ीन े आहा करणे, हाच
फ ? -- हा ही भंजाळू न टाकणारा आहे !
आिण ितसरे णजे, मानवी नाांतले िकेक  असे
आिण ितसरे णजे, मानवी नाांतले िकेक  उरे वा िनराकरणे नसलेलेच आहेत, असे िदसते ! णजे नाश
हाच उपाय ?
ु
बिामायवाद
आिण वैािनक िकोण यांचा चारही खूप असतो, तरीही फरक पडत नाही !
जगणेच जिटल करणारे आिण िदङमूढ करणारे असे हे  आहेत !
--- 000 --दशिया
पािहला. खरे तर या िचपटािवरोधात ाणांनी आंदोलन करायचे काहीच कारण नाही. एक तर दशिया हा या
िसन ेमाचा िवषय नाही – फ तो एक माहोल आहे. बाकी माणसामाणसांतले ाथासाठी चालणारे छोटे मोठे झगडे हाच

ु
आहे िवषय. यात ाथासाठी झगडणारी माणसे मतः
ाण आहेत, इतके च. आपाला हवे ते िमळवयासाठी वा

ु े , ाणांना यात खास बदनामी
िटकवयासाठी सवच जाितधमातली माणसे अशी लेल सोडून वागत असतात. ामळ
ु णजे या िसन ेमात ाणांा चंड फायाची एक गो आहे. दशियेची ढी
वाटायचे काहीच कारण नाही. म

वा परंपरा ही एक फार महाची गो असून ती चा राहणेच अावयक आहे, ही बाब या िसन ेमान े अधोरेिखत के लेली
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 आहे – असे असेही इथे काही नाही आलेले. हा एक साधा,
आहे ! हा िवधीच बाद आहे, अनावयक आहे वा िनरथक
परंपरेपढेु शेपटू घालणारा मनिमळावू िसन ेमा आहे ! यात माणसाा जगयाबाबत मूलभूत असे काहीही नाहीय ! हे

िवचारात घेतले तर, ाणांा दिणा आिण जेवणे हे सव अबािधत ठे वणारा असा हा िसन ेमा आहे. हे समजून घेऊन
ाणांनी या िसनमे ाचा िनषेध करया ऐवजी ाला एखादे पािरतोिषकच ायला हवे, असे मला वाटते.
ु ीचा मसाला देणारा हा
बाकी परीण वग ैरे करत बसत नाही. एक जरा वेगया माहोलाचा पण न ेहमीचाच करमणक
िसन ेमा आहे, इतके च.
शेवटी ा शकू चा मॄ ू उगीचच आहे, असे वाटू शकते, पण, मला वाटते, ‘ पथेर पांचाली ’ मधा एका भाविनक

ु
याचा उपयोग करणे, हा हेत ू असावा ! ितथे सोाची साखळी पायात फे कली जाते तर इथे बगडी
! असो.
--- ००० --शशी कपूर

ते उम अिभन ेते तर होतेच, पण, आमासारांसाठी ांच े एक मोठे काम आहे. िवशेषतः ायोिगक रंगभूमीसाठी
ांनी िदलेले पॄी िथयेटर !
माया ' नाणेफेक ' या नाटकाचे बेजी िददशत पिहले दोन योग ितथे झाले होते. काही मिहांपवू  माया '
िरनोेशन ' या हदी नाटकाचा ितथे योग झाला तेा मी ितकडे गेलो होतो. संाकाळा वेळी ते पॄीा आवारात
येऊन शांत बसून राहात. तसे बसलेले मी ांना ा वेळी पािहले. ते कुणाशी बोलत नते वा ांना कुणी िडब करत
नते.
उम रोमँिटक नायक, करडा इेर आिण ' चार िदवारी ' सारा काही वेगया िचपटांचा नायक !
कै . शशी कपूर यांा ॄतीस अिभवादन !
--- 000 -ु
' नािगन ' मधले ' मन डोले ' हे गाणे -- ते इसम बीन वाजवतेय आिण ही णतेय, ' कौन बजाये बासिरया
!'

' पित गेले गं काठे वाडी '
ु
ु उम नाटके पनीवीत
ु
सनील
बव यांा हबिरयम या उपमात जनी
के ली जातात आिण ांच े ेकी २५ योग
सादर के ले जातात. ातच अवतरलेय हे ‘ पित गेले गं काठे वाडी ‘ ! १९६८ साली पिहांदा येऊन गेलेले हे नाटक आज
ु समोर आलेय ! हे पाहता आज या नाटकाचा बसं ेक नवाच असणार आहे. मी जा
ु संचातले
५० वषानतं र पा
ु े , मलाही ते ‘ आजचे नवे ‘ नाटकच होते. काल पयातला
ु
नाटक पािहले नते, ामळ
या नाटकाचा शेवटचा योग

होता, तो मी पािहला. बानीसह बालगंधव हाऊसफुल होते ! अशा हलाफुला नाटकाला असा तडु ुबं ेक असला
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की अिधकच मजा येत े ! कालचा याचा योग २२ वा होता. आता आणखी ३ योग मबं ु ईत कन मग याचे योग
ू ठे वतो.
थांबवले जाणार आहेत. मबं ु ईता लोकांनी हे नाटक पाहयाची संधी कू देऊ नये, हे सांगन

ु करांच े नाटक आिण िवजय क करे यांच े िददशन, णजे मामला ‘ जमून आलेला ‘ असणार याची
ंकटे श माडगळ
कना होतीच. पोषाखी नाटक आिण अिभन ेांची उम फळी ! या नाटकाला लोकनााचा एक मजेदार बाज आहे.

ु वत, फुलवत सादर
एक छोटीशी, ‘ कनातीत ‘ णात अशा गोी सा कन दाखवयाची कथा. अशी कथा खल
करणे हे िनळ िददशन आिण अिभनय यांच े बेमान िवणलेले असे अूत काम असावे लागते. तसे ते इथे झालेले

आहे. िनिखल रपारखी, अिभिजत खांडके कर, लिलत भाकर, ईशा के सकर आिण मॄमयी गोडबोले, अशी जबरद
ु ास स कन टाकतात ! यांाबरोबर असणारे गायक, नतक, वादक हेही मेजवानी णावेत,
टीम आहे ! िदलखल

ु च े न ेप बेटच ! एखाा
असे आहेत ! राल रानांच े संगीत, शीतल तळपांची काशयोजना आिण दीप मयां
नाटकाचा सवागसदं ु र योग णजे काय, हे पाहायचे असेल तर हे नाटक पाहाच.
ु ास, मजेदार, सदं ु र, स नाटक !
एक हलके फुलके , िदलखल
असे ‘ बनावट आिण बन ेल ‘ ना खूप िदवसांनी पािहले. मजा आली !
--- ००० --शभु ा गोखले यांच े िचदशन
‘ बाजार ‘
बाजार हा इथे मासळी बाजार आहे. पण, भाषेत जसा तो ािसक अथान े येतो, तसा नाही. इथे मासळी बाजारातले

न ेहमीचे टीन वातावरण आहे. कोणतीही सनसनाटी घटना नाही कवा खूप उ णाात अशा कुणाा ितियाही
नाहीत. या िचांा नाियका आहेत मगंधा – िनरिनराया वयांता कोळणी आिण अथातच मासे. ( मासे

ऒळखीा आकारांपासून अमूत  आकारांकडे जाणारे. ) सोबत टोपा, कोयते, कावळे , मांजरे -- हाही सव माहोल
आहेच.
िचे समजून घेण े णजे काय ? सािहात श हे माम असते – ते िवचारियेा अिधक जवळ असान े
िचांप ेा समजायला अिधक सोयीचे असते का ? मला तसे नाही वाटत. किवता समजून घेण े आिण िच समजून घेण ॆ
यांता काही माणाता िवेषक ियांतली िभता सोडली तर ‘ साकाक ‘ समजणे सारखेच असते, असे मला
वाटते. काही दीघ काळाा िनरीणानंतर आिण चतनानंतर काढलेली ही िचे आहेत, हे उघडच आहे. या कोळणबल
ु ती वा अनकंु पा  करयासाठी आहेत का ही िचे ? तसे वाटत नाही. ांची ःखे, ांची संकटे यांचा अनभु व
सहानभू
वा फील देयासाठी आहेत का ? तसेही नाही. ांा कद जीवनाचे उदाीकरण करणे, हाही उेश नाही वाटत. मला
ु तः जाणवली ती ा कोळणची टीन हाताळयातली सहजता – ािसक वा ोधी न होता असणारी ांची
म
जगयातली पिरपता. इथले कावळॆ जसे याचक आहॆत तसेच ते अतॄ इा-वासनांचहे ी िनदशक आहेत. या
कोळणकडून ाला ा जशा हा तशा मागया होत राहणार आहेत. पण ा ‘ शहाया ‘ आहेत. काय, कसे
हाताळायचे, हे ांना समजते. ा कोळणची ही ‘ समज ‘  करणारी ही िचे आहेत, असे मला जाणवले. हे
आकलन, अथातच, कळत न कळत िचकतमे आलेले आहेच. ािशवाय ते िचांत येण े शच नाही.
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जगयातली ती सहजता, ती पिरपता आिण ते आकलन  करणे हेच या िचांता दजदार, मौवान

ु े च, एक कारे हे अभाव चे िचण असूनही उदासी िनमाण करत नाही.
सजकतेच े रह आहे. ामळ

िचकतन ेही ही िचे काढणे हे एका आनंदाने के लेले काम वाटते. काही िठकाणी असणारे चमकदार रंग, पोतांच े आिण

ु
ू हे जाणवते. मौवान कलेत अनभव-
पिरमाणांच े कार यांतन
कोणते आहे ाचे तं मह राहात नाही ते या

ु च. िचकतन े हे असे सगळे जाणीवपूवक
 के ले असेल, असे ने. एक कलावंत णून ते ितचे असणे आहे.
सजकतेमळे
ही िचे णजे ते  होयाची िया. ा कोळणीा अंगाखांावर अिधक कावळे बसले आहेत ती वयर आहे
ु
– के स िपकलेली आहे. ितला हे सगळे ‘ सहज ‘ जगणे आहे. हे असे पशपु ी हे ितचे सदही
झालेले असू शकतील.

े देत नाहीत. ती काही सामािजक भाही करत नाहीत. ती  करतात एक
ही िचे, टले तर, कोणताही संदश
टीन, कद आिण तरीही पिरप जगणे.
ही आपापयत पोचणारी पिरपता हेच या िचांच े जगणे !
--- ००० --०१-१२-१७.
Chitra Rajendra Joshi's photo.
छान आहे लेख ! यातली संवदे नशीलता आिण समजून घेयासाठी लागणारा नपणा -- हे आाददायक वाटले ! '

ु ाला या िचांतन
ू
िनसगातील सजीवांच ं अपिरहाय साहचय ' आिण ातून येणारी एकमेकांबाबतची समजूत -- हे त
ु ी ही िचे अंत आीयतेन े आिण सजगतेन े पािहलेली आहेत ! त
ु ी उपित के लेले
जाणवले, याचा अथच त

ही मोलाचे आहेत -- ांवर तं चचा ायला हात. " सरा मला पडलेला , कोळीणना कावयांचा ास
ु डा फे कू न ाला कशी र
होत असेल ना? ावर ितन े एक झोकदार ॲन कन कोळीण कावयाकडे माशाचा तक
ु ा दोन सदयव ततला संवाद, जगयातला साधेपणा  करणारा एक उम नाण
ठे वते हे दाखवले. " -- हा त
ु एक वाचक-ेक णून िलिहता आिण तरीही ात एक समजून घेयाची ती उटता असते !
वाटला ! ती

ु
ु तेन े वाचत असतो. धवाद !
ु चे लेखन मी उक
भाभा समीकांकडेही या गणाचा
अभाव असतो ! यासाठीच तम
३०-११-१७.
Champra Deshpande commented on Satish Tambe's post.
मासळी बाजारच काय, कलावंतान े पािहलेले कोणतेच वाव जसे ा तसे वाचकाा वा रिसकाा पिरचयाचे

ु भूमीवरचे वाव, शेिपयर वा
नसते. मबं ु ईचे अधोजग, वैमािनकाचे जीवन, ामीण वाव, पंचतारांिकत वाव, य
े ो यांा नाटकांतले वाव -- हे सगळे अपिरिचतच असते. ऍसड नाटके वा काकाची ' ायल ' यांतले वाव
िपरांद
नवेच असते. ही तर काहीजण णतात की आजचे वाव इतके झपाान े बदलते आहे की ाचे आकलन होणेच
अश झालेय ! कुणी असेही टाचे वाचनात आले होते की इितहास, समाजशा, राशा, अथशा,

मानववंशशा आिण शााची इतर अन ेक शाखांतगत झालेली गती -- यांच े भान असािशवाय कलाकॄ ती समजूच
ू संपक होणे हे इतके िजिकरीचे असेल तर वाचक-रिसक ितला फाावर मान
शकत नाही ! मला तर वाटते की कलेतन
िनघून जातील ! मला असे िदसते की कलेत आलेा वावापेा ितातून येणारे मानवी संबध
ं ांच े आकलन वा भान
हेच महाचे असते. कलेतले वाव कन ेन े परेु स े समजून घेता यावे, इतके च. अित-वाववादी कलेत कदािचत
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कन ेचा खूपच अिधक वापर करावा लागेल. पण, कला ही ' जगणे ' देयासाठी नसून ' जगयाचे भान ' देयासाठी
आहे, असेच मला िदसते. ते भान णजेच पिरपता, तेच मू आिण तीच संॄती.
--- ००० ---

दद-ए-िडो
दोन अंकी नाटक -- ले०िदद० िवासागर अापक.
' आधी बसू मग बो ' तसेच ' साखर खाे ला माणूस ' अशी छान वेगया बाजाची िवनोदी नाटके िलिहणारा हा
लेखक. ाा कॉलेज जीवनात तो न ेहमीच माया संपकात असे. आी ' अवकाश कलामंच ' ही एक नासंाही
ा काळात ापन के ली होती. ा काळात िवासागरन े माझी दोन नाटके आिण दोन एकांिकका िददशत के ा

ु े , काल ाचे ' दद-ए-िडो ' हे नाटक पािहले. तीन
होा. थोडात णजे माया आीयतेचा माणूस ! ामळ

ु ा आवडतेय तेच ती बोलतेय णून
जोडपी आिण एक मॅन ेजर -- सगळे मन गात आलेले -- असा माहोल. " तल

ु ा पटतेय -- ती जर णाली की दा िपणे खूप चांगले तर ते मलाही पटे ल -- " -- असे काही मजेदार संवाद, तसेच,
तल
ल िगक िवकॄ ती असलेा ाापकाची बायको ाला णते, " वगात तेच -- गात तेच ! " असे काही कोटीबाज

ु
संवाद -- यांनी मजा येत राहते. िवासागर हा नसताच
एक करमणूकधान लेखक नाहीय, हे जाणवते. तरीही, हे नाटक
नीटसे जमलेले नाही. थोाच वेळात, इथे काय काय घडू शके ल याचा अंदाज येतो आिण खरोखरच ातले नानी
संपते. संिहतेतली ताकद मयािदत असान े तं आिण िददशन हे नाटकाला फारसे ता शकत नाहीत.
तरीही, ना लेखकांतला हा एक चांगला आासक लेखक आहे, हे नी !
--- ००० --रंगवैखरी
ु िवभागाा
रा मराठी िवकास संने े आयोिजत के लेा आंतरमहािवालयीन नाािवार धता पणे
अंितम फे रीला काल मी उपित होतो. सािहासह, ना, िच, िश, नॄ आिण संगीत यांप ैकी तीन कलांचा
समावेश असेल असे नाािवार सादर करायचे होते. ‘ महाराी ते मराठी ‘ असा िवषय िदलेला होता. मराठी भाषा,
परंपरा आिण संॄती यांचा िवाानी खोलात जाऊन अास करावा आिण ावर आधािरत अशी अिभी ना
मामातून सादर करावी, ही खरोखरच एक अिभनव आिण अितीय अशी कना आहे. वहारात आिण ावहािरक
यशासाठी इंजी अिधक उपयोगी आहे हे ीकान मराठीकडे थोडेफार ल होयाा या काळात ही धा
अिधकािधक महाची ठरत जाईल, हे च आहे.
ु आठ कोटी लोकांची भाषा असान े ती मरणार नाही – िटकू न राहील, हे जरी खरे असले तरी
मराठी ही समारे

ु
तेवावर संतु राहणे योय होणार नाही. मराठी िटकणे णजे काय ? ‘ पयान
संगमनरे ला जायला साडेपाच वाजता
ु
ु भाषा वापरात राहणे णजे ती िटकणे ने. नसती
एसटी आहे ‘ अशा िकरकोळ मािहतीा देवाणघेवाणीपरती
भाषा
ू
ने तर भाषेची अिभीची शीही िटकायला हवी आिण वाढत राहायला हवी. सू आिण गहन अथ  या भाषेतन

 करणारे अन ेक सािहिक या भाषेत होऊन गेलेले आहेत. ांच े सािह समजून घेण े आिण तशाच सश, कसदार
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अशा ना अिभीही येत राहणे, हे भाषा सशपणे िजवंत राहयासाठी आवयक आहे. या धा मामातून
तसे य होत रा शकतील, हे मराठीसाठी अंत महाचे वाटते.
ु
पढा
वषापासून, या धत सहभागी होणाया िवाासाठी कायशाळा घेता जाणार आहेत, असे समजले.

ाची गरज आहेच. ‘ ना णजे मानवी संबध
ं ांतले ताणे-बाणे, गतं ु ,े ांता समा, संघष  ‘ याचे फारसे भान

िवााना नसाचे जाणवले. सादर होणारे नाािवार अिधक दजदार आिण कसदार होयासाठी जगयाता
ांच े िवााच े भान कसे वाढेल आिण ते  होयासाठी ांची भाषेवर आिण या धत समािव असलेा इतर
सवच कला कारांवर कुमत कशी वाढेल, हे पाहायला हवे.

ु
ही धा णजे नसताच
मामांना धार लावयाचा उपम न राहता, ाला मानवी जगणे समजून घेयाा
ियेची जोड िमळत रािहली तर हा उपम अिधकािधक मौवान ठरत जाईल, हे िनित !
--- ००० --ऑोबर
" Barkis is willing " णजे " बाकसची इा आहे " या िडका वाामाणेच, " where is Dan ? "

णजे " डॅन कुठे आहे ? " हे वा भाषेत ळू शकते. ेमाचे किचत अंकूर फुटले असतील-नसतील तेवात ितला

अपघात होऊन ती कोमात जाते. पण, अपघात होयापूवचे ितचे शेवटचे वा असते, " डॅन कुठे आहे ? " या धायावर

े ा जाते ! -- ेमकथेची ही एक अितीय कना आहे ! यातून
ाचे ेम फुलत जाते -- अगदी िता मॄनू तं रही पूणत ल
ु ड
ु ा कन ेचे
माणसाा मनोापारांत खूप खोल मस
ं ी मारणे श होते. पण, ते घडत नाही. हा िचपट, सचले

ु े , अिभजाततेा दजाला न पोचता तो एक वेगळा, धाडसी, कौतक
ु ाद िचपट -- या
नावीच राबवत बसतो. ामळ
मयादते च राहतो.
एक तर फाई ार -- ीमंती माहोल, मधेच येणारे इंजी संवाद, उंची इितळाचे खूप तपशील आिण सवच पाे

ु ीचा न ेहमीचा मसाला नसणे ) -- यांमळे
ु हा िचपट मासेसचा होणार
बाबदार आिण आिवासपूण  ( आिण करमणक
ु
नताच. पण, अिधक खोलात जाणेही न झाान े तो ेटही नाही होऊ शकलेला ! नसताच
धोका पन प ैसे वाया
घालवले आहेत ! ( हे सव मी आशया िलहीत आहे. )
मी काल हा िचपट पािहला तेा िथयेटरमे मोजून बारा ेक होते !
--- ००० --ु
जगाड
हे नाटक काल पािहले.
ु
ु असािशवाय एखाा समाजाला
ू दोनदा ( जयंती आिण पयितथीला
वषातन
) ॅ िफक जॅम होईल असा महापष

ु नसेल तर खोटा इितहास रचून ाला जाला घालणे हाच उपाय ! -- या भाट
ओळख िमळत नाही -- तसा महापष
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कन ेवरचे हे नाटक आहे. या कन ेत मोा आवााा आिण सखोल आशयाा शता आहेत. पण, साधे एक
ु ीचे नाटक करायचे, असे ठरवामळ
ु े ा शता हरवलेा आहेत.
करमणक

ु ग
ु जाला घालायचा आहे ! हे लोक थोडीफार ग
े ारी करत चांगले
एका आिदवासी समाजासाठी असा महापष

ु जनकट
ु
जगताहेत, असे िदसते. टापटीप पोषाख आिण सदं ु र ी-पष.
कपांतले मळकट आिदवासी पाहणे कदािचत
ेणीय होणार नाही, असेही असेल. मािलकांमे कसे सगळे म ना कपांत हडत असतात, तसेच.
अन ेक नामय घटनांनी नाटक पढेु जात राहते. िषके श जोशी आिण िचय मांडलेकर हे िनात अिभन ेते उथळ
घटनाही तान न ेतात. काही िठकाणी िषके शचे ओरडून बोलणे आहे -- ते चा नाटकाा माणाबाहेर ओरडले जाते.
ु
ु न घेतले जाईलच.
सवातीचे
योग आहेत -- पढेु हे नीट जळवू

या नाटकाा कन ेा सहवासात ेकांनी राहावे, हेही महाचे वाटावे, असा हा कार
.
कना भारी -- नाटक ठीक !
--- 000 --ु डणी
मांडूची पनमा

उी-िती-लय यांच े एक दशन
चंमोहन कुलकण यांच े ‘ मांडू ‘ हे िच-िश दशन पान आलो.

ू च
चंमोहन ही ी आपा ओळखीची असू शकते पण, िचकार णून ांना िदसते काय, हे ांा िचांतन
िदसते – आिण ते एक पूण  अनोळखी जग असते. भूतकाळाता मांडूची पडझड झालेली असून आता ाचे फ काही
भ अवशेष – खंडहर िशक आहेत. यांच े फोटो काढले तर नीच खूप सू बारकावे िटपले जातील, पण, ते असे या
िचांता सारखे नसतील. िचकाराला आज ितथे नसलेलेही बारकावे िदसू शकतात आिण या वाूच
ं े मूळ स उभे

ु डणीही क शकतो. ा काळाता धिनकांच े महाल, ाथनामंिदरे,
करयाला मह देत तो ाता याची पनमा
राजवाडे असे सगळे हे आज ितथा गोरख चचेा झाडांसारखेच ओके बोके आिण  झालेले आहेत. ा पूण 
पिरसराचीच, टले तर, जान गेलेली आहे. अशा वेळी हा िचकार ितथे पोचतो आिण ाा सजक नजरेा शान े
ु तो पिरसर िजवंत होतो. पण, आता ाच जा
ु जगयाची पनरावॄ
ु
पा
ी होणे श नाही. आहे या ितीत,

िचकलेतले वैभव णून या मॄत देशाला संजीवनी िमळते आहे. जगणे जसे पिरपतेच े िनिम होऊ शकते तसेच हे
ओसाडीचे स िकालाचा सजक आवाका घेतला जायाचे िनिम घडते आहे. ही े चेस आिण िशे णजे ा

ू ा एकित आवाका घेणारे अवशेष यांच े
काळातले िितप सदय, एका दीघ काळात होणारा िवनाश आिण जमॄच
ु तेिशवाय.
िजवंत भान घेण े आहे.. आिण हे सगळे शांत आिण सदं ु र आहे. कोणाही भाविनक 

चंमोहनांच े काम ििमत करणारे आहे. अन ेक लहानमोा आकारांतली ही िचे आिण िशे,.कायापांढया
आिण िचत िनया रेषांच े हे अवणनीय मायाजाल आहे ! बतेकदा ते फ िचिवषय तेवढ़ाच िचित करतात पण

काही वेळा, ा िवनाशाची जाणीव देणारे िवखन पडलेले दगड, एखादसरे हडकुळे भटके कुे आिण गोरख चचेची
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ू जाणवणारा छायाकाशाचा खेळ
 झाडे असे काही सोबत दाखवतात. कायापांढया आिण कधी िनयाही रेषांतन
तर गग
ं ु वून टाकणारा आहे !

ु पेठे आिण िचकार िमवय जयंत जोशी भेटले – हा एक अल लाभच झाला !
ितथे िमवय िददशक अतल
--- 000--तडुलकर
ु ाखत िफ पािहली. ावर आपसात आपण काही िवचार करावा, असे
मकरंद साांनी घेतलेली तडुलकरांची मल

वाटले, णून ही पो.

सखाराम बाइंडरबल बोलताना तडुलकर णाले की तो कशा पिरितीतून वाढलाय यात ाा हसेचा उगम

े . ाचबरोबर ते असेही णताना दाखवले गेले की काही माणसांना
आहे. िनरिनराया कारणांनी ेकात हसा येतच
मान टाकावे असे ांना वाटते, पण, ते तसे क शकत नाहीत, याचे ांना ःख आहे. िशवाय, ते असेही णाले की
ते ांा पाांकडे चांगला-वाईट असे पाहात नाहीत. तरीही, िजथे नाना िनमाण होतो ितथे एक घाशीरामही िनमाण
होतो, असे ते णाले. ( णजे ‘ वाईट ‘ नाही ? )
एकीकडे हसेची कारणमीमांसा सदयपणे समजून ायची आिण सरीकडे काही माणसांना मान टाकावे, असेही

ु ाला वा बलाायाला फाशीची िशा ावी, अशी समाजाची मागणी
णायचे, हे जगयात एक कसे असणार ? ख
असते – ती चूक णावी की बरोबर ?

ु
आनवंु िशकता, जनकरचना
आिण पिरिती यांत हसेची कारणे समजा सापडू शकतात, तर काय ?
मग, हसेच े हे वेगवेगळे कार पाहयाचा सांॄितक अथ काय ?

कुणीच दोषी नाही, हेही पटू शकते – मग, सारांश काय ? एकू णच िया-ितियांच े जगणे चाच तर असते. ातूनच
हसा येत.े मग काय ? आहे ते चा ा ?

हसेा नावीातला सनसनाटीपणा उपभोगून झाावर काय ?
--- 000 --हॅटे
‘ जगिस नाटककार िवम शेियरचे चारशे वषापवू चे अजरामर नाटक – हॅटे ! ‘ अशा घोषणेन े हे नाटक

ु होते. The play is the thing – णजे नाटक हीच ती गो – हे एक आिण नाटकातच एक संवाद आहे – “
स
ेकाचे डोळे आिण कान होतील चिकत ! “ तर एकू णात भ सगळे ! काशयोजन ेची उधळण आिण राल रानडे
 ग
यांनी न ेमकी गरज ओळखून दािणा िचपटासारखे िदलेले धडाके बाज पास
ं ीत ! िशवाय ास, बाकीचा उम

नटसंच, भ न ेप आिण उंची वेषभूषा वगरै े सव ! प ैसे वसूल झााचे समाधान िमळणार, हे नी ! ितकीट दर १०००,

ु णजे, या जगात जाला आासरशी शेियरचे
८००, ५०० आिण ४०० ! मराठी रंगभूमीवर हेही भ ! पण, म
िनदान एक तरी नाटक बघून होते ! मराठीत जाला येऊन ान ेर-तुकाराम न वाचता मरणे जसे वाया जाणे आहे तसेच
या जगात जाला येऊन शेियरा संपकात न येता मरणे आहे !
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ु
खु शेियरा सवातीा
काळात ाची नाटके सूय काशात होत असत – काशयोजन ेचा च नसे –

ु े च शेिि◌यरला ाा शांतन
ू वातावरण-ये उभी करावी लागली, असे णतात. कालांतराने नाटकाची
ामळ
ु
ु मु ा शे◌िे यरचे नाटक पोचणे, हाच
तं े सधारत
गेली आिण सादरीकरण समॄ होत गेले. ते जरी असले तरी म

ु ी ते तमु ा कोणाही अयान े सादर करा. या मराठी योगात ते
कधीही महाचा असणार, मग सादर करताना त
घडते का, हे पाहायला हवे.
एकू ण जागितक रंगभूमीवरची ही एक महान शोकांितका समजली जाते. मी इथे शेियरचे मूळ नाटक आिण हा

ु ना करणारे असे अासपूण  काही िलिहणार नाही आहे. या योगाने काय घडते, तेवढेच िलिहणार आहे.
योग यांची तल

ु पा णजे
शेियरा गाजलेा चार शोकांितकांच े एक माचॆ समान वैिश काय सांिगतले जाते ? तर जे म
ु े ाचा पूण  नायनाट
ु असतो की ामळ
नायक असतो तो बाकी छान, चांगला असतो पण ाात एक असा गण
ु े होणारे ते चंड अधःपतन पान
ु ' कवा tragic flaw णतात. अशा गण
ु ामळ
होतो. ाला ' शोका गण

ु आिण भाविनक िवरेचन, या दोी कना मला पटत
ेकांच े भाविनक िवरेचन होते, असे टले जाते. ( शोका गण
ु णजे िनणयशीचा डळमळीतपणा – कॄ तीा
नाहीत, हा भाग वेगळा. ) हॅटे चा सांिगतला जाणारा असा गण

बाबतीत गधळलेले असणे. या योगात ते जाणवते का ? ॉिडयसन े खरेच ाा विडलांचा खून के ला आहे का, याची
खाी पटवून घेयाचा एक माग णून ान े नायोगाचा उपयोग करणे, हा काही डाळमळीतपणा ने. तो राजा
ाथना करत असताना ाला मारास तो गात जाईल णून ा वेळी ाला न मारणे, हेही तेाा

ु
समजतीमाणे
योयच वाटते. हॅटे जेा राणीशी णजे ाा आईशी िता महालात बोलत असतो तेा ाला

ितथा पडामाग़ॆ कुणी असाचे जाणवते – तो ॉिडयसच असणार असे समजून, णाचाही वेळ न घालवता तो ा
ाीत तलवार खपु सतो ! तो ॉिडयस नसून पोलोिनयस असतो, हा भाग वेगळा. पण, हा काही डळमळीतपणा नीच
ने. To be or not to be – असावे की नसावे ( काहीजण ‘ जगावे की मरावे ‘ असेही णतात ) – यातही एक
ओघात येणारी िनराशा जाणवते – डळमळीतपणा नाही. ( हेच गत की सरे कोणते ते आता नीट आठवत नाहीय –
पण, भराभर णून संपवले जाते, कारण, उगीच खोलात गेान े होणारा ताप नको, पण, कानावन गेाचे समाधान

ु
िमळावे ! ) तसे तर हे नाटक हॅटे क ीही झालेय, असे णता येणार नाही. ाची अनपिती
असलेलाही बराच भाग

ु
आहे नाटकात. आपा इथा बिु ामायाा आिण िववेकशीलतेा परोगामी
वातावरणात तर हॅटे चा मानिसकवैचािरक गधळ नीट जाणवायला हवा होता – तसे होत नाही. पण, काय काय घडले याची एकू ण गो मा चटपटीतपणे
सांिगतली जाते. एकू ण शेवट सगळा सगळे बरबाद करणारा असूनही भाविनक िवरेचनाची वग ैरे शताही िनमाण होत

ु ‘ असलेा मराठी ेकांपढेु हे सादर कन
नाही ! कारण, ‘ डोाला ताप नको ‘ या ताचा चंड ‘ शोका गण
कोवधची उलाढाल करायची आहे, हे आधीच ठरलेले आहे !
सारांश णजे मु लातच या नाटकाा आशयाला हात घालणे एक तर जमलेले नाही कवा टाळलेले आहे !
आता खूप िलहीत बसयापेा, माझे िगत काही सांगतो. मला हे नाटक शोकांितका वगैरे वाटलेच नाही –
एकू णच िया-ितियांा जगयातला सवच पाांचा गधडेपणा  करणारे वाटले ! Absurd – असंगत वा 
ु णून सांगते, हा ! बाकी, पढेु ही
नाटकाचा िशरोमणी वाटले ! या सगयाचा मूळ पाया काय तर भूत येऊन अमक

ु े मला म वाटले ! पण, हाच आशय णून
चांगले-वाईट असा खेळ गॄहीत धरत पढेु जाणे ! – हे माया सजकतेमळ
मांडलेला नाही आहे – तशी कुणाची हमतही नाही होणार !
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एवढे खूप झले ! माया ीन े हे एक सपाट आशयाचे ‘ भ ‘ नाटक आहे ! मराठी ेकाचा ज ध करणारे !
( इथे आमा कोापूरा ‘ य ‘ चे ‘ कग िलयर ‘ आठवा. ांनी ते आशयक ी करायचा गंभीर य के लेला
होता ! उलाढालीचा च नता ! तसेही नाटक असते मराठी राजा ! )
--- ००० --राजकुमार
" इंिडयाम हमारे बाद अगर कोई बडा ऍर है तो वो है िदलीपकुमार -- हमारे सामन ेवाले रोलमे वही ठीक हगे ! " -- हे

वा आहे ' सौदागर ' ची बोलणी चाललेली असताना, राजकुमार या माया आवडा नटाचे ! या बाबतीत मी एक
ु होते -- आिण ' सौदागर ' मे ते होते
िपटातला ेकच आहे ! लात ा, ा वेळी ा दोन नटांत कर श

िजगरी दो ! शूटगा वेळी दोन टोकांना दोघे बसून राहात -- एक शही एकमेकांशी बोलत नसत ! पण, ' इमलीका
बूटा ' हे गाणे बघा -- दंग रह जाओगे !
जशा िनळू फुांा अन ेक कलाकॄ ती मी िनळ िनळू भाऊ आहेत णून पािहा तसेच राजकुमारा बाबतीतही
के ले ! दोघांचहे ी एक समान वैिश णजे -- कमीत कमी कांत उम अिभनय ! दोघांाही डोयांत एक सखोल
उदासी होती !
ु
' माझा ' वर कायम चा होता -- तो माझा चकला
-- शेवटचा काही भाग पािहला !
--- ००० --लेथ जोशी
मी बँकेत नोकरी के ली. परेु शा कायतरेतने े के ली. तेाा कामातले एक उदाहरण देतो. सेग खाांची लेजस, हा
िवषय घेऊ. एके का लेजरमे तीनतीनशे खाती असत आिण एखाा शाखेत समजा अशी पास लेजस  असत. या
ेक लेजरमे, अथातच, ेक मिहाला अन ेक खाांत देवघेव – जमा-वजा, होई. ती सव लेजस दरमहा टॅ ली
करावी लागत. ा कामाचे तपशील सांगत बसत नाही. पण, समजा पासप ैकी बावीस-तेवीस लेजस ना फरक लागत.
ेक वेळी फरक िकती आहे, कसा असू शके ल वग ैरे अंदाज कन ते शोधून काढून ती लेजस  टॅ ली करयात समजा

आी माहीर होतो – कलाकार होतो ! पण, आता काय ाचे ? आता सव कामकाज संगणकीकॄ त आहे. सगळी लेजस 
ेक िमिनटाला टॅ लीच आहेत – फरकाचा िवषयच संपलेला आहे ! आता ा वेळची आमची सनसनाटी आिण
िचथरारक शारी कुणी ऐकू न तरी घेईल का ? – बास ! हाच, असाच आहे या िसन ेमाचा िवषय ! पिहा दोनच
िमिनटांत हे कळते – पढेु ते रेटत न ेले आहे.

एक कामाा ितथले सहकारी सोडले तर या जोशीला कुणी िम, शेजारीिबजारी कुणी नाहीत ! हा इसम कुणाशी
काही बोलतच नाही ! बरे, बायको चांगली आहे, ांच े काही िबनसलेय, असेही नाही. तरी हा इसम बायकोलाही हे सांगत
नाही की बाबा, आता लेथवर काम करणे हे कालबा झाान े ाची नोकरी गेलीय ! बरे, तो नोकरी गेान े अचानक

ु गा संगणक ीवर कमावतो – एक
आथक गतत गेला आहे, असेही नाही. बायको खापदाथाा ऑडस  घेत,े मल
ु गा, बायको आपापा कामांत आिण आई जपजा आिण टीी
छोटी चारचाकीही घेतो ! तो काहीच  नाहीय. मल
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मािलका यांत रममाण ! मग राहते काय ? तर या जोशीची ा लेथ मशीनबलची आसी ! िसन ेमाचे नावही ालाच
मह देणारे आहे. ( ाला ' तेच ' मशीन िवकत ायचे आहे ! ) जोशीचा हा भाविनक  आहे. ा ाला हा

िसन ेमा शच करत नाही ! एकदा, आपण आपले यिु नट टाकावे, असे ाला वाटते, पण ते होऊ शकत नाही, इतके च !
ु सहकारी ाला भेटतो – तो णतो की येत जा इकडे,
एकदा तो ामा मंिदरात गेलेला असताना ाचा एक जना

ु झाला. या जोशीला टीी, मोबाईल,
भजन-कीतनात म वेळ जातो ! ते ठीक – तो, वेळ घालवयाचा एक वेगळा मा
भजन-कीतन वा इतर कसलीच आवड नाही आहे ! मग राहते काय ? मानिसक – भाविनक आसीचा  ! या ाचा
थोडाही वेध हा िसन ेमा घेत नाही – ाा खोलात जाणे तर राच ा.
आपण काढतोय एक दजदार िसन ेमा – गती सावकाश रा दे, गाणीिबणी नकोत, संवाद कमी, यमाम हाताळलेले

ु िवषयालाच हात लावायची हमत होत नसेल तर दजदार कसा होणार िसन ेमा
िदसले पािहजे – हे सगळे आहे ! पण, म
? िसन ेमाचा नायक कशाचाच काही पिरणाम न होता उदासपणे सगळीकडे हडत राहतो ! बाकी, सगयांची कामे, वग ैरे

सगळे छानच आहे ! पण, काय शेवटी ? ा नायकाबरोबरच ेकांनीही काळा चा चढवून गप गमु ान घरी जायची वेळ
येत े !
बाकी, मराठी िसन ेमात इतकी मिशनरी आिण ांता कामाचे काही तपशील हे थमच आले असावेत !
--- ००० ---

मकबूल िफदा सेन..
मी एका िठकाणी िदलेला -- मला जाणवलेला -- ा सरतीा िचाचा अथ  -ु ीची आहे. ीदेहाचे आकषण
ु ात हे देवीचे, ी णून काढलेले उान, न िच आहे, ही कनाच चक
 वा मादकता
मळ
ु
ु ात
 करणारे असे कोणतेही अवयव तसे रेखाटलेले नाहीत. तो ीदेह आहे असे सांगयापरतीच
परेखा आहे. मळ
ु े, अनावॄत आहे. सरतीचा उजवा हात पायाबाहेर
सरती ही बु ी आिण सखोल ानाचे तीक आहे. ते ान खल

आाचे दाखवले आहे आिण ा हातात कमळ आहे. हे ानाचे बाहेर आिवॄ त झालेले सदय  आिण ताजेपण आहे.
तो हात पायाबाहेर आलेला दाखवणे याचा अथच ती सरती ानाा सखोल, वाहा वाहात आहे. ितचे के स
िता डावीकडून उजवीकडे वाहते, लहरते दाखवलेले आहेत – तेही ा वाहाचे िनदशक आहेत. ान हे िितशील

ु
नसते – सतत वाहते, नवे, ताजे असते – हेच यातून सचवले
ले आहे. वरा बाजूला एक मासा दाखवलेला आहे. मासा
ु पायाता ाणवायूवर – तो ानाचा ाणवायू आहे. माशाा ा ानहण ियेच े िनदशक असे
जगतोच मळी

ु डु े दाखवलेले आहेत. इथे वीणा िता मांडीवर आहे. ती कला कौश, नादसदय, संगीत यांच े तीक आहे. ा
बडब
वीणेन े सहजच योनीदेश झाकला गेलेला आहे. ही ल िगकतेला उेजन न देणारी, उादक नसलेली अशी कला आहे.
मोर िपसारा फुलवून िता मांडीवर नाचतो आहे. हे ानाचे फुलणे, आादणे,  होणे आहे. या सरतीला

ु
िगत चेहरा नाहीय. ान िगततेा मयादा ओलांडणारे असते, हेच ातून सचवले
ले आहे. िता कपाळावर

आाचाा जागी कं ु कवाचा िटळा आहे. बु ी आिण आािक ान यांच े ते क  आहे. िशवाय ते ीा सौभायाचे
लण आहे. ती एक पी आहे. पौरािणक संदभ धड
ं ु ाळू न नीच याचेही अिधक अथ लागतील. सरती ही ाची पी

आहे. उीची, सजकतेची, िनमतीची देवता आहे – हेही ातून  होते. थोडात, हे िच ानाची सजकता 
करते. मला यात आेपाह तर काही वाटले नाहीच, उलट, या िचकारान े या देवतेच े सखोल ितकाक अथ समजून
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घेऊन हे िच काढलेले आहे, असेच वाटले. यावर वाद झाले तेा कुणी या िचाचा हा अथ  सांिगतला होता की नाही, ते
ु
ु
मला माहीत नाही. एकू णात, चकीा
पतीन े पान, चकीचे
अथ लावून, सेनांवर अाय झाला, असेच मला वाटते.
--- ००० --मी टीी मािलकांा फं दात फारसा पडत नाही. तरीही घरात दोनतीन मािलकांच े वेगवेगळे शौकीन असान े ा

तीन मािलका घरात लावा जातात. मी, कधी जेवायला वाढणे चा असते तेा कवा कधी सहजही कुणाशी काही

ु े , या जगात काय चाललेय याची मला
बोलयासाठी हॉलमधे बसलेलो असताना, तेा जे चा असेल ते पाहतो. ामळ
थोडी कना असते.
ु काम करत होती. ती आता
ु
' माया नवयाची बायको ' या मािलके त शनाया णून रिसका सनील
अम
अमेिरके ला जात असून िता जागी नवीन शनाया येणार, असे गेले ८-१० िदवस चा होते. कोणती अिभन ेी घेणार हे
आान, हा अगदी सनसनाटी  झालेला होता ! आज तो ना शनायाा वेशाचा भाग होणार होता ! ईशा
के सकरन े ते आान ीकारलेले आहे ! ा भूिमके चा इतका जबर पगडा जनमानसावर बसलेला आहे, ती भूिमका

ीकारणे हे नीच एक वेगळे च िदाचे काम आहे ! झाला आज ईशाचा नवी शनाया णून वेश ! गु नाथ चिकत
होत णतो, " शनाया ! " असे, माहीत असले तरी एकदा ठसवले गेले की बाबा आता ही आहे शनाया आजपासून !

उम ! माया मते ईशान े बाजी मारली ! कुणाला काही, कुणाला काही जरा फरक वाटणारच होते, पण, ईशाचे य ितन े
अंत आिवासान े के ले ! िता वेगया पतीन े ती या भूिमके त काही वेगळे रंग भरेल, हे नी !
ु तेन े
ु े , आजचा हा भाग मीही उक
मािलका ठीक हो पण हे सगळे कलाकार तर मला आपले वाटणारच ना ! ामळ

पािहला ! ना शनायाला परेु सा ामा आिण वाव या यात उपल कन देयात आलेला होता. जमेगा !
े ा!
ईशा के सकरचे अिभनंदन आिण ितला खूप शभु 
--- ००० --' तकाा खटं ु ीवन िनसटलेलं रह '

ु पेठे यांच े उम अिभवाचन ! मधे मधे आवयक तेवढे संगीत आिण
जयंत पवार यांची उम कथा आिण अतल
काशाचे पूरक पिरणाम ! एखादे पूण  नाटकच पािहासारखे वाटले !
रहकथेमाणेच जगयातही आपली तकावर फार िभ असते. सापडणारी, खोटी पडणारी आिण खरोखरची से
अशा तक संगती उलापाला करणारी असतात -- हा अितमहाचा आिण अमयाद आशय ही कथा देत.े स
तक सग
ं त नसेल तर ाचा उपयोगच काय ? -- हा एक गहन आिण उपरोिधक  ही कथा आपासमोर मांडते !
ु माणसाा हाताता
असेच एक तक िवसंगत स आेर कामूा ' आऊटसायडर ' मे होते, ते आठवले. अमक

ु
ु े ाा हाताता िपूलातून गोळी
सयावर
सूय िकरण पडान े ाची ितरीप नायकाा डोयांवर आली, ामळ
सटु ू न ा माणसाचा मॄ ू झाला ! पण, लोक िनरिनराया साी देऊन ाला फाशीा िशेपयत पोचवतात !
108

जगयातली अिनितता, तक सग
ं त असयाची सततची गरज आिण िनरथकताही -- हे सगळे या अिभवाचनातून
पोचले !
ु पेठे आिण टीमचे अिभनंदन !
अतल
सदर योग हा भरत नामंिदरला १२४ वष पूण  होऊन १२५ ा वषात साजया होणाया अन ेक कायमांची

ु
सवात
णून आयोिजत झालेला होता. भरतन े असं धा आिण असं कलाकार यांना ासपीठ उपल कन
े ा!
िदलेले आहे आिण देत आहे -- हे नातीथेच आहे ! ांना शभु 
--- ००० --े उमप आिण ांच े साथीदार यांनी सादर के लेले ' देवी
झी २४ तास वर आाच एक उॄ  कायम पािहला -- नंदश
आान ' आिण देवीचा पारंपिरक गधळ ! मी स नसलो तरी इथा कोवधी लोकांा रातून जी भाषा आिण
ू
कला वाहते तो फील मायाही रात असावा, असे मला वाटतेच ! फारच सदं ु र वाटला मला हा कायम -- मी रंगन
गेलो होतो ात ! कुठे उपल असेल तर शोधा आिण कुणी इथे लक ा आिण जर बघा !

( ात संबळ वाजवणारा तडफदार वादक तणपणाता शाहख खानसारखा िदसत होता ! )
--- ००० --' िदल देके देखो ' या िसन ेमातले, ' बोलो बोलो, कुछ तो बोलो -- ार हो तो कह दो यस, ार नही तो कह दो नो -िफर जो हो हो तो हो -- ' हे एक गंमतीशीर गाणे आहे ! ार आहेच, हे ाला माहीत आहे पण ती तसे बोललेली नाहीय,
इतके च ! ाला आता तो से नकोय ! " काय ते एकदा सांगनू टाक, मग जे होईल ते होईल " ! -- या लेलला
आलीय गाडी !
ु पण आाददायक ण  होत राहणे हे हदी िचपटसॄीचे वैभव आहे ! ( उषा
मानवी जगयातले असे नाजक
खा -- मजह -- रफी. )
--- ००० --nashe mein ham nashe mein tum..Suman Kalyanpur_Rafi_Jan Nisar Akhtar_N
Dutta..a tribute
youtube.com
१९५९ साली आलेला िचपट ' ॅ क कॅ ट ' -- तेा ाचे नाव ' ैक कै ट ' असे िलहीत ! तर तो माया
बालपणाताला एक खास िचपट होता ! मी तेा १३ वषाचा होतो. एकदा बिघतला की कोणताही िचपट मला
बारीकसारीक तपशीलांसकट पाठ होत असे. तसाच हाही मला पाठ होता. कोणतीही चार पोरे सापडली की या िचपटाची
 चा होई ! पोरेही डोळे िवान पाहात राहात ! यात एका हॉटे लातले एक
कथा सांगयाचा माझा लाई पफॉम

ु ात एक चांगला नट होताच -- इथे तो ा नतकीला णतो की आता तो दा चढाचा
गाणे आहे. जॉनी वॉकर हा मळ
ु करावे. यावर हे गाणे स
ु होते -- ' नशे मे हम, नशे मे तमु ' ! गायले आहे
अिभनय करेल आिण मग नंतर ितन े अमक
ु काणपूर आिण रफी यांनी आिण संगीत आहे एन दांच.े एक मजा णून बघा समन
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आज जॉनी वॉकरची जयंती आहे ---- ००० --आिण मीही पािहला –
‘ आिण डॉ. कािशनाथ घाणेकर ‘
मेहनत खूप घेतलीय, सगयांचा अिभनय चांगला आहे, हा असा माहोल िनमाण करणे सोपे नाही, जराही कुठे

ु
कं टाळा येत नाही – थोडात, ‘ कडॅक ‘ झालीय िनमती – हे सगळे सपिरिचत
मा ! सदर िसन ेमा एक उथळ

ु ीचा िसन ेमा णून धंदा करायला काढलाय – सयाच कुठातरी अपेा घेऊन तो बघू नका – असेही णावे
करमणक
लागणारच – णजे तो ‘ ेट ‘ का होऊ शकलेला नाही, हा िवषयही िमटून जातो ! असा डोाला ताप न देणारा, उथळ
ु ीचा िसन ेमा काढयासाठी काय काय करावे लागते, ते या िनिमान े मांडतोय –
करमणक

ु इथे
१. िसन ेमा घटनाधान करायचा – कुठाही मानवी संबध
ं ात खोलात जायचे नाही. कािशनाथची ेयसीसा

ु
नसतीच
गोड िदसत बसते.

२. वादळी िम तर ायचे पण ाा वा ाा संपकात येणाया कुणााही डोाता कुठाही

वादळाचा ेकाला वाराही लागू ायचा नाही.
३. लॅ मरचे उदाीकरण, ा ीचे दोष सहन करणारी माणसे आिण ेयसी असा मूख  रोमँिटक माहोल ायचा.
४. आपण खूप यशी ावे, आपा ितरसटपणाला आिण लहरना आिण बेजबाबदारपणालाही लोकांनी चालवून
ावे – अशी हाव असतेच सगयांना – ती टायचीय, हे ेय ठे वावे.

ु ी येऊन गेलेले काही लोकिय संवाद, ये आिण गाणी यांच े तक
ु डे
५. नटावरचा िसन ेमा असाने ाा मख

ावेत.
६. अगदीच संघष नाहीय असे वाटू नये णून लागू-कािशनाथ अशी दोन डॉरांची टसल ावी.

ु मनाा ेकांना फारसे सखोल
ु वगैरे फं दात पडू नये – नायक शेवटी मेला तरी इथा नाजक
७. शोका गण

ःख होऊ नये, याची काळजी ावी. भावनांच े िवरेचन वगैरेची मराठीत गरज नसते.

ु ात इथा लोकिय नाटकांत काम कन लॅ मर िमळवलेला नट ! ती नाटके ही फारशी जगयाचा वेध वग ैरे
८. मळ

ु े , िसन ेमाचा उथळपणा िटकवणे सोपे जाते.
घेणारी नसतात. ामळ

९. या अशा उथळ उंचीवर पोचणेही सोपे नसते – ती िया फारशी घेऊ नये – तीत कुणाला इंटरे नसते – यश –

ु – हे लात ठे वावे.
यशाचे असते सवाना कौतक

१०. ‘ कोण आहेत इथे धतु ा तांदळासारखे  ‘ असा तानाक संवाद घेताना – इथे नीतीा

ायिनवाापेा आपला धंदा नीट चालयाची सव िनमाांना काळजी आहे, इकडे ल करावे.
११. तरीही ऑर िमळवायची े बघायला काय हरकत आहे – ाला कुठे प ैसा पडतोय ?

-- खूप झाले िवचाराला मु .े या िसन ेमाकडून नाहीय ‘ ेट ‘ अपेा, पण, िनघावा मराठीत कधीतरी एखादा ेट िसन ेमा

– ही इा करायला तरी कुठे प ैसा पडतोय ?
--- ००० ---
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साथी न कोई मंिजल - Google Search
google.com
हे माझे एक अंत आवडते गाणे -- साथी न कोई मंिजल -- ' बंबईका बाबू ' -- एसडी -- मजह -- देव आनंद.

ु
िददशक राज खोसला आहेत. गाणे गंभीर आहे. फारशी हालचाल असणार नाही. सवातीला
कॅ मेरा संथपणे चालतोय ु होते. हा असाच राहील की काय ?
- मग ती संथपणे चालत येताना िदसते. तो िर आहे -- एका िठकाणी -- गाणे स

आिण हलायचे, चालायचे कारणच काय अशा मूडी गायात ? मग तर हे बोअर होईल की काय ? पण, कौश बघा --

ु होतात ाा ! िशवाय ितची आिण कॅ मेयाची हालचाल आहेच !
िकती हळु वारपणे आिण बेमामपणे हालचाली स
हे एक गंभीर गाणे िकती याकही इंटरेग झालेय ते पाहा ---- ००० --" या साचे सव प ै मला माहीत नाहीत -- साला िकती प ै असतात तेही मला माहीत नाही -- "
सारांश, ' द अिड टल ाईम िमिनर ' पािहला. लोकमा, बालगंधव, कािशनाथ आिण भाई यांापेा खूपच
चांगला आहे !

या शोला आी फ २० ेक होतो ! कोण बघत बसणार हा गत
ं ु ाडा -- िशवाय ना गाणी ना फायटग ! पीएम कवा

संजय गाणी कसे णतील ?
आभास बयाप ैकी उभा के ला आहे पण ा ा वेळचे ताण ेकांना नीट पोचत नाहीत.
कामेिबमे सवाची उम !
--- 000 --आनंदी गोपाळ
ु
सवातीला
ती दोघे एक असताना आिण इथला सामािजक िवरोध असताना जो ामा आहे तसा ती अमेिरके त

ु े,
गेावर कसा असणार ? आिण वैकीय िशणातले क आिण खडतरता िकती दाखवत बसता येणार ? ामळ

ु
आनंदीबाईचे ाथिमक आिण पायाभूत िशण ायला जेवढा वेळ लागतो ा मानान े ितचे डॉरी िशण चटकीसरशी
ु िशण फारसे ासदायक न झाान े
होते. आिण तसे ते ावे अशी ेकांची तयारीही झालेली असते ! तर ते म

आिण ाच काळात ितला यही झाान े ितला या िशणान े फारसा तडफदारपणा आलेला िदसला नाही -- ती तशीच
अधिशित वाटत रािहली !
परंपरा, ढी, धम यांा िवरोधात ा काळात एखाा ीन े डॉर होणे महा कमकठीण होते, यात वादच नाही. ते
घडयाची ही बायोिपक यशोगाथा चांगलीच आहे. ू तदायकही आहे. ' पटणारी ' ही झालेली आहे. थोडाफार तो
माहोल, एकू ण वातावरण, पटत जाणारे जमलेय. आिण, कपडे, िदवे, भावगीते, तडाखेबदं पासग
ं ीत कवा मधेच

ु ांची चचा करत बसावे, याची गरज वाटत
अचानक वाजवीपेा जा ओरडून बोलले जाणारे संवाद -- असा काही चक
नाही. अपेित हेतू सा होतोय, लोक आवडीन े बघताहेत, हेच यश आहे. िददशन, तं, संवाद हे यासाठी परेु स े काम
करणारे आहेत.
पूव ' अवर मॅन लट ' नामक एक िसनमे ा आला होता. तसा ' आमचा माणूस ' लिलत ! लिलतन े ही चॉकलेटी नसलेली
भूिमका ीकारणे आिण िनभावणे खरेच चांगले झालेले आहे ! खरे तर, आनंदीबाईपेा गोपाळरावांचीच कामिगरी

ु े च तर हे सव घडले ! पण, ांना तरी का बाबा इतकी िज, याचे ेकांा
वाखाणयासारखी आहे ! ांा िजीमळ
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ु वाया जाणे पान ते खंतावलेले असतात, हे दाखवलेले आहे. सारांश,
डोांत िनराकरण ावे णून, ियांची बी
िचपट लिलतक ी आहे आिण ान े ते नीट पेललेले आहे.
आणखी एक पण अिधक बरा बायोिपक, असे णता येईल !
--- ००० --आटिफिशयल इंटेिलज
AI ची तांिक बाजू आिण ितचा मानवी जगयाशी येणारा संबध
ं आिण ाचे पिरणाम यांबाबतीतले ' अिधकारी '
नाटक िल शके ल असा खािशीर लेखक णजे राल बनसोडे. तांिकता, मानववंशशा, उांती, मानसशा आिण
तान अशा सव अंगांनी या िवषयाला िभडयाचा यशी य या नाटकात झालेला आहे. यंाचा कॄ िमपणा आिण
माणसाा जगयातला कॄ िमपणा, माणसाा मनामाणेच, पण ॄतीा बाबतीत ान चंड कायम असणारे
ु
ू येणारा ' मॄ ू णजे काय ' हा  -- या
यंाचे ोामग, नसती
मािहती आिण भावभावना आिण या सवातन
सगयाचा आवाका घेणारे हे एक वेगळे नाटक आहे.
े असावे लागते -- या दोन महाा गोचा तोल
िवषय िकचकट आहे आिण नाटक हे शेवटी संबध
ं ियांचच

सावरत जायाचा य नाटकात िदसतो. पण, ाची जातकुळी एकदा कळावर लौकरच ातले नावी कमी होत

ु आशय न गमावता याचा दीघाक
असान े याचा दोन अंकी पसारा जा वाटतो. योय ती काटछाट कन आिण म
करायला हवा, असे वाटले.
हे एक महाचे नाटक सादरका समूहाला नीट पेलता आलेले नाही. मागेही यांच े मी रालचेच एक नाटक पािहले

ु नाकम बसलेले होते -- आमचे दोघांचहे ी हेच मत
होते, तेाही हा  होताच. माया शेजारी एक अंत अनभवी

झाले. संवादफे क  -- एकही श हरवू नये अशी असायलाच हवी, या, नाटकाा ाथिमक अटीतच हा समूह नापास
होतो. तडाता तडात बोलणे, अित भरभर बोलणे, हळू आवाजातले ऐकू च न येण,े वााचे शेवटचे भाग िगळले जाणे
-- हे सव दोष होते. अशा जरा अवघड नाटकात हे दोष आले की ेकाा मनात चीड तयार होते. िशवाय, काही ये
छोटी छोटी असाने सारखे अंधार-उजेड हेही ासदायक होत होते. हे दोष िददशकीय सजकतेन े घालवायला हवेत.
आता घेतलेयत ना हातात हे नाटक, मग लागतील तेवढे क ा आिण नीट सादर करा -- असा माझा मैीतला सा
आहे.
मराठी नासॄीत राल बनसोडे हे एक वेगळे आिण िचतच आणखी कुणाला जमणारे असे नालेखन करतो
आहे. ही नाटके नीट सादर ायला हवीत.
रालचे अिभनंदन कन पूण  समूहाचा कान मैीत िपरगाळत आहे !
--- ००० –
तंानाा कचाात

112

राल बनसोडेा AI या नाटकाता एका संवादातून, आपले टीन जगणे आिण खाजगीपणाही कसा तंानाा

ु िवे ता आिण ाचा बॉस
कचाात चालला आहे याचे िवदारक दशन एका संवादातून घडते. तो संवाद, एक तंय
यांांतला आहे --

बॉस -- तू कसे ठरवलेस की ा ीकडे लहान बाळाचे कपडे, खेळणी, पावडरी, साबण, अशा गोी िवकाात हे ?
िवे ता -- सरळ आहे -- ती ेटं आहे --

ु ा कसे कळले, ती ेंट आहे ते ?
बॉस -- तल
िवे ता -- सरळ आहे -- गेा काही मिहांत ितन े सॅिनटरी नॅपिक घेतलेलेच नाहीयत, हे मला िता मॉलमालाा याा पान समजले !
आपा मनांचा आिण जगयाचा कमी का घेण े चा आहे याची आपाला परेु शी जाण नाही आहे याचे चिकत
करणारे ान आपाला एका िमिनटात होते !
--- 000 --बीबीसी वर अगदी थोडा वेळ Affordable Art -- ' परवडणारी िचकला ' -- हा कायम पािहला. िचकलेच े
जगातले एक नंबरचे माक ट हे अमेिरका असून, आय णजे, दोन नंबरचे माक ट चीन आहे. यात हजारो कोटचे
वहार होतात. यातून मनात एक िवचार आला -- एखादे िच काढायला आिण कादंबरी िलहायला लागणारा वेळ
ु न ेन े खूपच कमी वेळात पान होत असणार. िवॄत आिण सखोल आशय
समजा सारखाच आहे पण िच हे तल

अिभ होयाची िया आिण तो ' पोचयाची ' िया यांत घाळाा वेळाचे िकतपत मह असेल ? थोा
ू पोचू शकतो का ? आणखी एक 
वेगया कारे -- ५०० पानांा कादंबरी इतका आशय एका पानाा किवतेतन
असा पडला की महाग िचकला आिण परवडणारी िचकला यांत आशयाबाबतही काही तरतम असते का ?
--- 000 --' अलबा-गलबा ' आिण िचय के ळकर
जनु े काही वाचायचे रािहलेले मधेच कधी वाचले जाते. ाच िवभागात, ' अलबा-गलबा ' या बालनााचे

िचय के ळकर यांनी ' रंगवाचा ' ा ऑग २०१८ ा अंकात के लेले परीण वाचले. ांच े सगळे च मु े पटले
ु ेपणान े िलिहले तर गेले पािहजे !
पािहजेत असे नाही, पण, असे खल

ु ांना करमणूक -- मजा हवी असते -- जरा ओरडा, हसा, बास ! आिण म
ु णजे, प ैसे िमळवणे हाच
" अहो, मल
आमचा हेतू आहे -- बाकीची कोणतीही उदा ेय े नाहीतच आमची ! " -- हे तर अबािधत, अलं  आिण अजेय असे
त असतेच ! -- ापिलकडे जाऊनही िवचार करणारे, बोलणारे काही लोक असायलाच हवेत. ते काम या लेखान े

ु ॄ पणे पार पाडलेले आहे. अास आिण तःचे चतन यांची या परीणाला जोड आहे. ामळे
ु , ' बालनााचे
अ
परीण ' णून न वाचता ओलांडून पढेु जावे, असे हे नाहीय. सवच नाकमनी वाचावे असे मू या परीणाला ा
झालेले आहे.
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कथा, बालनााबाबता कना, िवनोदाबाबता कना, तंाचे, रगामी पिरणाम होतील असे, पयोग --

ु ांवर इथे िवचारपूवक
 िलिहले गेलेले आहे. एखाा बालनााचे इतके गांभीयप वू क
 िलिहले
अशा अन ेक महाा म
गेलेले हे परीण अितीयच णावे असे झालेले आहे !
--- ००० --ील-अील असणे, जातीय वा धामक भावना खावणे, इितहासाचे िवकॄ ितकरण असणे, समाजमा न ैितकतेला
आान असणे -- अशा काही ' कलाबा ' कारणांनी अिभिातंाला अडथळे येतच असतात. आता एक नवीन !
ु ीा आचारसंिहतेा काळात ' पी एम मोदी ' हा िचपट दशत होणे ! हे आचारसंिहतेा िवरोधात आहे,
िनवडणक
असे काहचे णणे आहे ! या काळात तो िचपट दशत होता कामा नये, अशी ती भूिमका आहे !
ु च असते -- उघड वा पेपणान े.
आपाकडा काही िवचारवंतांा मते ेक कलाकॄ ती ही राजकीय भूिमके न े य
आता हा एक उघडच मोदी-चाराची भूिमका घेणारा िचपट असणार, असे िदसतेय. कलेच े े ाय ठे वायचे असेल
तर आचारसंिहतेची अडचण येऊ नये. पण, सामािजक-राजकीय िहत असा एक कार िवचारात ायचा तर ' सा नको
' हे बंधन पाळावे लागेल !
ू  आहेच !
इथे काय मोा अगदी ेट कलाकॄ ती िनमाण होताहेत -- कशाला एवढा िवचार -- हीही भूिमका अथप ण

काहीही असो -- कलावंतांा डोांना खरु ाक होणार, असे मा िदसतेय !
--- 000 ---

बगळु ला जाऊन आलो. २७ माचला जागितक रंगभूमी िदन होता. ा िदवशी माया ' ढोलताशे ' या नाटकाचा

ु ( ' रावरचे घर ा ! ' ) ितथा रंगशंकरा या रंगमंिदरात सादर झाला. तो ३३ वा योग होता. समारे
ु
कानडी अनवाद
२०० ेक होते. ा िदवशी अन ेक िठकाणी नाटकाबाबतचे कायम असान े लोक जरा कमी होते, असे कळले.

ु े सदर नाटकाचे योग कनाटकाता
अथा, ३०० आसनमतेच े हे िथयेटर बयाचदा हाऊसफुल असते, णे. या पन
अन ेक शहरा-गावांत सादर के लेले आहेत. हे नाटक ितथा लोकांना खूपच आवडलेले आहे. वेगया भाषेत नाटकाला
िमळत असलेला ितसाद अथातच आनंददायक होता !
ितथे वतमानपांनी या नाटकाची िकतपत दखल घेतली, काही परीणे वा लेख असे काही आले होते का, असे
िवचारले असता असे कळले की ितथे तशी काही पतच नाही. नाटकांवर फारसे काही िलिहले जात नाही. लोकच
एकमेकांना सांगतात वा फोन, एफबी, काया यांवन लोकांना कळवले जाते. जािहरात करणे परवडत नाही. या बाबतीत
ा मानान े आपली पिरिती, अजून तरी बरी आहे, असे वाटते. पण, आपलीही अधोगती ाच िदशेन े चाललेली आहे,
हेही जाणवते.
ु
नाटक या अिभिकारसाठी काही वेगळे माग सचायला
हवेत, असे वाटले.
--- 000 --दोन दीघाक
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‘ आिवार ‘ न े अण काकडे यांा न ेतॄाखाली सादर के लेले दोन दीघाक काल िदनांक ३१-०३-१९ रोजी पािहले.
दोी दीघाक मला आवडले एवढेच नाही तर मौवान कलाकॄ ती णून महाचे वाटले. सिवर परीण वगैरे नाही
करणार, पण माझा ितसाद नदवतो.
भूिमका सीता
ु ातले हे, मामा वरेरकरांनी १९५० साली िलिहलेले चार अंकी नाटक आहे. िवास सोहोनी यांनी ा नाटकाची ही
मळ
अक प नासंिहता तयार के लेली असून िता या योगाचे िददशनही के लेले आहे. हे नाटक मी पूव वाचलेले वा

 पाहणारे हे असे नाटक आपा मराठीत िलिहले गेलेले आहे याचा
पािहलेले नते. जगयातले गतं ु े असे जाणीवपूवक
आनंदधा बसला !
राम, सीता, वग ैरे पाे असली तरी कुणालाही देव न देता िलिहले गेलेले हे नाटक आहे. मानवी मनाचे सामा

ु दोष आिण मयादा यांनी य
ु अशी ही पाे आहेत. हे नाटक ीवादी असान े आजही तु ठरते, असे कुठे तरी
गण
वाचनात आले होते. मामा वरेरकर हे पिरवतनवादी नाटककार णून िसही आहेत. मला हे नाटक ीवादी

वाटयापेा अिधक मोा आवााचे – मानवी जगयाचेच नाटक वाटले ! कोणतीच मानवी कॄ ती ही पिरपूण  वा
सावकालीन न ैितक वा मौवान असू शकत नाही याचे अंत पिरप भान हे नाटक देत.े एखाा चांगा कलाकॄ तीत,
लेखकाा ठरलेा उिापेा ाचे भान खूपच अिधक आवाान े  होते, तसे इथे झाले असावे.
ु होते. वनवास संपणे हे
सीतेच े अििद, रामाचा राािभषेक हे सव होऊन गेावरा काळात हे नाटक स

वतु ः कुणीही चांगलेच णेल – पण, सीतेची खंत अशी आहे की राम राजा झाानंतर िता वााला फारसा येतच
नाहीय ! पूण  समाधानकारक पिरितीही असू शकत नाही वा वागणेही असू शकत नाही – हे  करणारे अन ेक संवाद
ु े , ाला सीतेा
या नाटकात आहेत. राम हा लोकानरंु जनी राजा आहे – तो आदश राजा होऊ इितो – ामळ

अपेांकडे ल करणे भाग आहे. लण परत आलेला असला तरी तो ाचा थोरला भाऊ, लोकानरंु जनी राजा राम
याचा सेवक या भूिमके त आहे. तो तर जणू ऊमलेला िवसनच गेलेला आहे ! आताा भाषेत बोलायचे झाास, एका
िर न ैितक ोामगमे मॄतवत झालेा पााचे हे िचण आहे ! पिरणामतः, कहर णजे, एका िठकाणी ऊमला

खंतावून णते की ितावर मा कुणी कधीच संशय घेतला नाही ! संशय घेतला न जाणे हे चांगले की वाईट ? – या
सरधोपट ापिलकडे या नाटककाराची ी पोचते ! असे अन ेक संग आिण वाे या नाटकात आहेत. सगळे इथे
सिवर सांगत बसत नाही. सीता आिण ऊमला यांच े अायतेला िवरोध करणे, हे महाचे आहेच – पण,
ानही महाची आहे या लेखकाची मानवी जगयाचा आवाका घेणारी ममी !
काकडेकाका आिण िवास सोहोनी यांच े या नाटकसाठी िवशेष अिभनंदन ! पूण  टीमच या नाटकाा उम दजाशी
समप झालेली आहे ! या सवानाच धवाद !
ु डे
चार-दोन-तक
ु धर देशपांड े हा. ना िपढीचा एक ताकदवर आिण महाचा नाकम ! हे नाटकही, ाचे
लेखक-िददशक यगं
माणसाा जगयाचे आकलन सहज तीतेन े  करणारे आहे !
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ू ीवर हे नाटक घडते. या
‘ िद इस ‘ ( सव समान ) हे इथा मॉलचे नाव आहे. ितथे वा ाा पाशभम
नाटकाता पाांा जगयात एक मूलभूत समानता आहे – ती णजे गधळलेले असणे आिण आक ित असणे !
समाजाता अन ेक आथक, सामािजक रांतली माणसे इथे एकमेकांा संबध
ं ांत येतात आिण ा मूलभूत समानतेन े
फाटून जातात. “ िकतीही अडवेितडवे िवचार के ले तरी ांती काही घडत नाही ! “ असे एक भेदक वा या नाटकात
आहे. गधळ आिण आक ितता असावर कसली ांती आिण कसली समानता – असा हा िवषय आहे. एकदा
यातले एक पा णते की आता मी जरा िवचार करतो – आिण िवचाराचे य प ते पा आपाला दाखवत राहते
– अंग िपरगाळणे-मरु गाळणे, वर चढणे, खाली उतरणे, पडणे, वग ैरे ! मानवी िवचाराची अशी सोटक टर

ु न ेप आहे तीन वेगवेगया ितिया देणारे तीन काटून चेहरे
उडवलेली मी कुठे च पािहलेली नाही ! या नाटकाचे मख
! के वळ ितियाप जगयाचे हे नाटक आहे !

एका यात ल जमवयासाठी एक येऊन एकमेकांना जाणून घेणारे तण-तणी आहेत. ाला सात लाखांच े

ु च नऊ लाख झालेले आहे ! असे ांच े बरेच मेु जळत
ु येतात, पण, शेवटी,
पॅकेज आहे तर ती णते की ितचे ने

ु ाची ‘ संपत आलेली ‘ आई या मावर
ु
मल
गाडी अडते. ती तणी यावर ‘ नाही ‘ णू लागते तर तो णतो, “ अगं ती
ु ी आहे – बोलणार नाही – घे ना जमवून, ीज ! “ कुठे ना कुठे गाडी अडत जमवयात नापास होत आलेली ही पाे
मक

ु तरी मला करायचाच आहे ! “
आहेत ! शेवटी तर तो णतो, “ मला सदोतीस पूण  ाया आत िनदान एक साखरपडा
वहारातली, बाजारी भाषा मानवी संबध
ं ांत येण,े हे तर या नाटकाचे एक जहाल वैिशच आहे ! यात मॉल मालिकणीची
एक अमर मांजरी आहे, ितचेही एक ेमकरण आहे ! ती िता पेशवे काळापासूना आठवणी सांगते ! बाहेरचा
माहोल बदलत जातो पण माणसाचा मूलभूत भंगारपणा बदलत नाही – हे या नाटकात सतत जाणवत राहते. “ ेम
करायचे ठरलेय ना आपले ! “ – यावर, “ होय, पण, ेमात ःख नाही आणायचे, हेही ठरलेय ! “ – असले भारी संवाद
या नाटकात आहेत !
ू संपवतो !
िकती वणन करत बसू ? मला हे नाटक खूपच आवडले हाच सारांश सांगन
म नाटक ! जय हो यगु ध
ं र!
या िनिमान े रवी सावंत आिण सीताराम मामा यांचीही खूप िदवसांनी भेट झाली, हे अिधकचे समाधान !
--- ००० ---

काका
मराठी रंगभूमीचे, िवशेषतः ायोिगक रंगभूमीचे िय काका णजेच काकडेकाका वयाा ८९ ा वष आज पारी
िनधन पावले ! वयाची िफकीर न करता रंगभूमीसाठी ते अखेरपयत च ैतशील होते ! ांा कायकतॄाची ओळख
होयासाठी ांच े आचिर ' अमका ' हे जर वाचावे. तःला अमका(तमका) णणाया या माणसान े मराठी
रंगभूमीवर कायाच े डगर उभे के ले याची सवच रंगकमना सादर जाणीव आहे.
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रंगायना काळात माझी ' बस ' ही एकांिकका रमाकांत देशपांड े यांनी बसवली होती -- तीत काकांनी एक भूिमका
के ली होती. ानंतर ' आिवार ' तफ ांा न ेतॄाखाली माझी पाच नाटके आली -- ' नाणेफेक ', ' ढोलताशे ', ' जणू
काही वाव ', ' इराक ', आिण ' डावेदार. '
काका एक उम अिभन ेते तर होतेच पण संयोजक णून ांनी के लेले काम िनळ अितीय होते. ा चंड
े नाचे अ णून िनवडून सवानी  के ली. बालरंगभूमीसाठी काकांनी के लेले काम
कामाची जाण ांना नासंमल
ु ांना घेऊन दौरे करणे आिण ांच े सवेफुगवे संभाळत योग पार पाडणे, ही
थ ावे असेच होते. अन ेक लहान मल
साधी गो नती.
काका दोनतीनदा मला णाले होते की, " तु या नाटकांचा महोव करायचे मनात आहे -- कधी जमते ते पा -- "
ते अथातच आता रान गेलेले आहे.
कै . िय काकडेकाकांा ॄतीस सिवनय सादर नमन !
--- ००० ---

िहमालयाची सावली
लेखनपूव  माफी मागून ठे वतो.
कान ेटकरांच े हे नाटक ेकांना खूपच िखळवून ठे वते आिण खूपच आवडते, हे आधीच नमूद करतो.

जसे आहे नाटक तसे राजेश देशपांड े यांनी उम बसवलेय आिण या नाटकाला लागणारा अिभनय यात परेु परू आहे,

हेही कबूल कन ठे वतो. जा भदेु साई आिण शरद पे उमच.

ु
ही अशी सवात
करायचे कारण णजे मला हे नाटक माथेिफ, िबनडोक पाांच े फडतूस, भंगार आिण कं टाळवाणे

नाटक वाटले. तः महष आिण ांच े कुटं ु बीय असे होते ? ध ते ांच े एक जगणे ! महष कुणी मोठे , पिरप

वाटावेत असे नाटकात काहीच नाही. सतत ांा मोठे पणाची बकवास चाललेली. ते महष आिण ांा मोठे पणाचे
अवडंबर डोांत घेऊन िफरणारे इतरेजन यांत फारसा फरक वाटला नाही.
पण, हेच नाटक एक ेट नाटक होऊ शकते. ाला ऍसडटीची ( मानवी जगयाता गधडेपणाची ) जाण
असलेला िददशक हवा. हेच नाटक एक ऍसड नाटक णून बसवायचे. चंड िवनोदी होईल. ेक लोटपोट होतील –
हसून हसून लोळतील. गद अशीच, इतकीच होईल – चंड मजा येईल ! फरक एकच पडेल – सा आहे असे हे नाटक
ु करयाचा धोका आहे. लोक मनोणतेकडे जातील. मी
ांना आवडतेय ांना हे नाटक अिधकच डल णजे िनब

ु ीबरोबरच शहाणपण आिण पिरपताही
णतो अशा पतीन े जर हेच नाटक सादर झाले तर ेकांना ते चंड करमणक
ु एकदा, माफी असावी.
देईल. एक मनात आले ते नपणे सांिगतलेय. पा
ु सांगतो – नाटक जर पाहा.
पा
--- ००० --117

अिभवाचन
िवर ( कादंबरी ) – ले० डॉ. कमलेश सोमण
ु
या कादंबरीा काशनाला जाऊन आलो. आी पयात
‘ अवकाश कलामंच ‘ नामक एक नासंा काढली होती

ु
तेापासून कमलेश िम आहेत. ांचा बंध महेश एलकं ु चवारांा नाटकांवर असून ाचेही एक दजदार पक

िनघालेले आहे. या काशनाा कायमाा िनिमान े या कादंबरीता दोन करणांच े अिभवाचन आयोिजत के लेले
 ग
होते. अिभवाचक होते, तः कमलेश आिण गौरी लागू. पास
ं ीत होते अय सोमण आिण ांचा चमू यांच.े ( नंतर

ु
ु वे होते ी. ी. वा. कुलकण आिण मख
ु पाणे होते कलस वरील ‘ ािमनी ‘ फे म अिभन ेते गराज
मख
अवधानी.
ा दोघांा भाषणांना मी थांब ू शकलो नाही कारण मला ८ वाजता माया धाका नातीला िता ासवन घरी
घेऊन जायचे होते. )
ु असान े समारे
ु ६०-७० ोते पूण  म होऊन ऐकत होते. कमलेशांनी ही कादंबरी,
दोघेही अिभवाचक अम

ु ातला सगळा संहार होऊन गेानंतर
महाभारतातले तचतन तःत पूण  मरु वून िलिहलेली आहे, हे जाणवले. य
पांडव आिण ीकॄ , धॄतरा आिण गांधारी यांना भेटायला येतात, तो कथाभाग होता. ते येयापूव िवर धॄतरााशी

बोलतो आिण नंतर तसेच गांधारीशीही बोलतो. पांडव आिण कॄ  यांना मा करावी आिण ांाबरोबर पढेु आनंदात
ु ातूनच
राहावे, असे ाचे सांगणे असते. धॄतराही ाचा राग आव शकत नाही आिण नंतर गांधारीही. ते सव मळ
ऐकया-वाचयासारखे आहे.
एवा कथाभागातही हे  झालेले आहे की मनान े घडलेली कोणतीच कॄ ती ही पूण  बरोबर वा पूण  चूक अशी नसते.
पांडवांा बाजून े सगळे समथनीय असले तरी धॄतरा आिण गांधारी यांचा ोधही समथनीय असतो. दोी बाजूनं ी

ु
ु च बाजू ावी असे
काही ना काही चकाही
झालेा असतात. मानवी जगयाता या गतं ु ागत
ं ु ीचे आिण सवतः अमक
काही नसते, याचे उम भान या अिभवाचनान े िदले. इतका मोठा संहार घडून गेानंतर मेचा िवषय समोर येण े हे

ु च या कादंबरीचे महाभारताचा
जगयातले ितियेच े सात तोडयाचे तान असते. अशा पतीन े पािहास नसते
कथाभाग णून उदाीकरण करावे लागणार नाही. शेवटी जगयाचे साथक घटनांा बाहेर आिण ितियांा बाहेर
असाचे हे तचतन हीच या कादंबरीची मूाकता आहे.
मला खरे तर ऐितहािसक वा पौरािणक असा कारांची मानिसक ऍलजच आहे. मी या कारांा फं दातच पडत

ु े गेलो आिण जाऊन येयाचे पूण  साथक झाले.
नाही. पण कमलेशांा मै ीमळ
--- ००० ---

‘ अात मी, सात तू, मात म कुणी नाही ‘ ( दीघाक ) – िनमती – महारा कचरल सटर, पणेु ,
ले० ील चाण, िदद० अपूव  साठे , गीते० मोद काळे आिण संगीत० च ैत आडकर.

ु
-- ीपािवरिहत अन ेक पषपाां
च े दंगाना.
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ु े , परतताना िरा िमळायला िकतीही ास होवो, हे बघणे
ील हा एक आजचा महाचा नाटककार आहे. ामळ
तर भागच होते. िशवाय पावसाळाही संपलेला िदसतोय. हे सव िवचारात घेऊन जाऊन पान आलो हे नाटक.
ु होयापूव खाली एक १५ िम०चे अंगणनाटक होते. ी-ूणहा आिण बलाार यांवरचे. ते अथातच
हे नाटक स

ु करेगा,
ी-समा जोरकसपणे मांडणारे होते. भावी होते. अन ेक तण-तणी होा. ात, मधून मधून, परेड अमक

ु करेगा अशा जोरकस ऑडस  होा – ांतली एक होती, ‘ परेऽऽड – सोचना बंद ! ‘ जोरदार पिरणामकारक
परेड तमक
!
समा काय आहेत आिण काय घडायला हवेय याचे हे नाटक पािहावर मग, ‘ अात मी --- ‘ पािहले !
ीला नाटकात समा शेकांनी आहेत पण ा िनर करणाया, बौिक िनराकरणे नसलेा आहेत.
कारण ा जगयाता मूलभूत णता येतील अशा समा आहेत. ौय, भीती, से या सवच बाबतत एका ॅ क

वॉलपाशी ( कॄ सीमेशी ) इथे जाऊन धडकणे आहे. कुणी मारत असताना मरणायाला घाम फुटतो आिण ते घाम फुटणे
ाा ताात नसणे – अशा टा तर लहान समांपासून ते हमैथनु ापयत सव जगणे या नाटकात आहे.

ू करणे या कॄ तीही िबनिदतपणे इथे एकू ण जगयाचा भाग णून येतात. आजा
कमोडवर बसणे आिण हमथै न
ु ांमाणेच नाटकाची रचना आहे. एका माणसाचे जगणे जसे फुटलेले आहे तसेच समाजाचेही
जगयाता तक

असं घटनांनी फुटलेले आहे. धम, भाषा, िवचार हे सगळे च िनरथ क ठरते आहे. आिण तरीही मन मूलभूत समांकडे
ु
वळतेच आहे. उर-आधिनक
नाटकाची सवच वैिशे या नाटकात आहेत.

सगळे बबललेलेच आहे तर मग जे आहे ते साजरे करत जगा – हे उर-आधिु नकतेच े अंितम उर या नाटकाता
ू इथे
गायांनी अधोरेिखत होते. जगणे बबललेला भंगार आशय, नांदी, पोवाडा, नागीत, भजन, भरै वी अशा कारांतन
उवीपणे सादर होत राहतो. मोद कायांची गाणी आिण च ैत आडकरांच े संगीत हा ‘ आनंदी उपरोध ‘ जोरकसपणे
हाणतात.
हा सगळा डोलारा अपूव  साठे यांनी समथप णे िददशत के लेला असून सव कलाकार आिण तंांनी ांना उम
साथ िदलेली आहे.
ु
 ाचा
उर-आधिनक
आशयाचे, ाच कारा शैलीतले हे एक महाचे नाटक आहे. िवशेष णजे यात िनरथक
दंगा असूनही जगयातला meditative असयाचा – चतनाकतेचा धागा हे नाटक सोडत नाही. हा या नाटकाचा

ु
उर-उर-आधिनक
िवशेष णता येतो. हे असे सगळे ठरवून – िचिकेन े नाही घडत – ती भी जमून यावी लागते.
मला हे एक, भी जमून आलेले, मराठी नासॄीत हलचल िनमाण क शके ल असे छान नाटक वाटले !
सव टीमला उरोर अिधकच आधिु नकता लाभो हीच सिदा !
--- ००० --ु िनमत
योग पणे

येत े आई !
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( माशा नॉमन यांा ‘ नाईट मदर ‘ या मूळ नाटकावर आधािरत. )

ु पंड,े संगीत – राल रानडे,
ले० डॉ. चंशेखर फणसाळकर, िदद० सबोध

ु
कलाकार – सजाता
देशपांड े आिण ॠता पंिडत.

ु तः संवादांच े आिण संवादफे कचे नाटक आहे. डॉ. फणसाळकरांच े संवाद उमच आहेत. नाटक बसवताना
हे म

ु पंड े यांनी ते सहज, अथ क हालचालत छानच बांधलेले आहे. नाटक दोन अंकी आहे आिण यात फ दोनच
सबोध
 ऐकले गेलेच पािहजे. अशा
े श आिण ेक वा लपूवक
पाे आहेत. या नाटकात कुठे ही ढील नाही. क

ु
कारा या नाटकात वािचक अिभनय अथातच खूप महाचा ठरतो. सजाता
देशपांड े आिण ॠता पंिडत यांनी ते काम
समथपणे के लेले आहे. ा दोघा उम संवादफे कीसाठीही हे नाटक पाहायला हरकत नाही. ॠता पंिडत यांना
एकदोनदा मोा आवाजात बोलायचे संवाद आहेत. ा वेळी मा ा अचानक, चाललेा आवाज संगतशी बरेच
िवसंगत वाटे ल असे ओरडतात, तेा ‘ भो ‘ के ासारखे दचकायला होते. तसे होऊ नये.
ु गी हे या दोघतले नाते आिण ांची इतरही नाती खतम झाली आहेत वा होत आहेत, असा एकू ण माहोल.
आई-मल

ु देण े हा आहे नाटकाचा आशय. सवातीला
ु
याता नाशाचा अनभव
सहज चाललेा संवादांत िपूल हा श येऊ
ु
लागला तर मला वाटले की कॄ सखना
( ॅ क कॉमेडी ) आहे की काय. पण तसे नाहीय. सरळ वाववादाा

ू ाशक लस ठ शके ल. असेही घडू
अंगान े जाणारे हे एक नाांा नाशाचे नाटक आहे. कदािचत, ही एक नाशजंतन

शकते – असेही वााला येऊ शकते – हे भान ेकांना येऊ शकते. पण, यान अिधक या नाटकाची पोच नाही. “ हे
ु
ु े अन ेक कारे लोकांा
बघा, कसे घडले – “ – असा एकू ण कार. अशा घटना आिण आयिचे
ही मामांमळ
ु े , नाटकाचा आशय, ‘ अरेरे ‘ णून संप ू शकतो. तो नाशियेा खोलात जात
मनांवर आदळत असतात. ामळ
नाही.
ु णजे उम बांधणी, यांसाठी. पूण  नाटक
हे नाटक पाहावे ते उम संवाद, उम अिभनय, उम तं आिण म
दोन तास ेकांना िखळवून ठे वते. दोी अिभन ेनी या नाटकाचे आान चांगले पेललेले आहे.
ु हे जर असेल तर यात
 जरा ग ैरसमज िनमाण करणारे वाटले. आईचे भ ेम आिण भ
‘ येत े आई ! ‘ हे शीषक
तसे एखाा ार अिभन ेीचे नाव िदसत नाही ! आिण काही वेगया कारा नाटकांची अपेा असलेा लोकांना
वाटणार, “ हं, हं, ते आई वग ैरे – “ ! दोी ेक रावू नयेत णजे झाले. तेवढे सोडले तर, अवय बघावे असे उम
नाटक. फार ेट वगरै े नाही, पण, दजदार !
--- 000 --चचसाठी नाही -- फ मािहतीसाठी -- आिण ाचा ान े, वाटास, िवचार करयासाठी --ऑर िवजेा '

ु ) या िचपटाचा िददशक काय णतो ते पाहा -पॅरासाईट ' ( बांडगळ

“There are people who are fighting hard to change society. I like those people, and
I’m always rooting for them, but making the audience feel something naked and raw is
one of the greatest powers of cinema,” he says. “I’m not making a documentary or
propaganda here. It’s not about telling you how to change the world or how you
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should act because something is bad, but rather showing you the terrible, explosive
weight of reality. That’s what I believe is the beauty of cinema.”
-- Bong Joon-ho
ु -ु े अनवाद
काही िमांनी मािगतामळ
" काही लोक सामािजक पिरवतनासाठी नटे ान े लढा देणारे असतात. मला ते आवडतात आिण माझा न ेहमीच ांना

ु ती देण े ही िसन ेमाची एक मोठी शी आहे, "
न ैितक पाठबा असतो. पण, ेकांना काही न आिण खडतर याची अनभू

ु ी जग कसे बदलावे कवा अमक
ु एक काही वाईट आहे
तो णतो, " मी एखादा मािहितपट वा चारपट करत नाहीय. त
ु कोणती कॄ ती करावी, हे सांगयासाठी नाही मी करत िचपट. उलट त
ु ाला वावाचे भयानक आिण
णून ती
ोटक दडपण जाणवावे, हा माझा हेतू असतो. आिण हेच िसन ेमाचे सदय  असते, असे मी समजतो. " ( याता

ु वा, वैभव, महलण, आशयघनता -- असे अथही घेता येतील. )
शेवटा वाात ' सदय  ' ऐवजी शान, गण
-- बाँग जून-हो ( दिण कोिरया. )

वेडा घोटाळा ( दोन अंकी नाटक ).
ु  करांच े िददशन. योग खणखणीत वाजणार याची खाी होतीच. ात, चार
पीडीए ची िनमती आिण िदलीप वगल

ु  करांनीच के लेले हे पांतर.
ु े आणखीनच दणात जबरद ! दािरया फो ा नाटकावन वगल
पोलीस पाे ! ामळ
ु
एकू ण पोलीस े शनात घडणारे पूण  नाटक. आवयक तेवढे शाम भतकरां
च े उम न ेप. अथव भार यांची उम

 ग
काशयोजना आिण रोहन फडके यांच े अगदी योय असे उडाणटू पास
ं ीत. सवाचाच अिभनय उम – आशतु ोष
ु भूिमके त िदलीप
न ेल कर, योगेश कुलकण, सारंग जोशी, संगीता डगरे-कुलकण, यशवंत कुलकण आिण मख
ु  कर – असा एकू ण तडफदार संच. नाटकाला ग
ु ग
े ारी आिण पोलीसजग यांचा माहोल असान े सतत
वगल

सनसनाटीपणा िटकवत चाललेला अजब कार. एक रे े कमचारी अितरेकी णून पोिलसांनी ताात घेतलेला
असताना तो ा पोलीस े शनातूनच खाली उडी मान आहा करतो – या िवषयाभोवती िफरणारे हे नाटक. ा
ु ाा सान खरपणे आपा जगयाता साला उघडे पाडणारे !
ग

या नाटकाचे इतर तपशील इथे सांगणार नाही. ते नाटक पाहता पाहताच समजत जाणे इ. तक , िवतक , कुतक ,
तपशीलांची के ली जाणारी वाकवावाकवी, खोटे स उभे करयाचे कार, आमकता आिण शेपटू घालयाचे कार –
असे सगळे जणू वावाा बाहेन आपा भानावर आदळत राहते. खूप खोलात चालाचे भासत असताना एकू णच
ु येण,े हे एक या नाटकाचे भारी वैिश आहे. टले तर वाववादी पतीन े चालणारे हे एक
उथळपणाचा अनभव

ू त ा पाहात असाचे नाटक करत जगयाता िनरथ कतेला
अितम असे ऍसड नाटक आहे. ेक गोीची अथपण
े
श करणारे. इथला बाँबोट णजे एक असोटच ! इथे ना कथेची उकल महाची ना एखादा सवमा संदश
देण.े अशी नाटके रंगभूमीवर िचतच येत असतात, हे लात घेऊन, काही चांगले पाहणे महाचे मानणाया सवानी
पाहावे, असे हे नाटक आहे.
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सखोल कलाकतेचा एक उंच य िनमाण के ाबल पीडीए ला धवाद !
--- ००० --अिमताभ बन आिण मी
मराठीत ' एबी आिण सीडी ' या नावाचा एक िचपट येतो आहे. ातले एबी णजे अिमताभ बन हे पा तः
अिमताभ बन साकारत आहेत. आिण सरे सीडी णजे चंकांत देशपांड े हे माया नावाचे पा िवम गोखले
साकारत आहेत. ाच नावाचा मी  उपल असताना असे ांनी का के ले असावे, ते सोडून देऊ. िवम

गोखांना ती संधी िमळालीय याचे ःख नाही. पण, के ला िवचार की बाबा माया नावाचे जे पा आहे ते समजा मीच
साकारले असते तर काय झाले असते ? अिमताभ बन िकतीही ावसाियक यशी असले तरी माझी ायोिगकता
ांावर हावी झाली असती आिण तो िसन ेमा दणात आपटला असता ! णजेच, ावसाियकता णजे ' िमळवणे '
ु ा टाकावा थक
ु ी
आहे तर ायोिगकता णजे ' घालवणे ' आहे. ायोिगकता णजे ' अहो पंिडतजन । तक
ं ु ोन ।। ' ! त

णून जे काही आहात ते सगळे थक
ं ु ू न टाकणे ! णूनच, ती माझी भूिमका मलाच िदली असती तर अिमताभ बन यांनी
ांची भूिमका नाकान यशी माघार घेतली असती ! माघारच पण ' यशी ' !
 गंमत, असे समजा ! णजे
ती माया नावाची भूिमका न ेमकी काय आहे ते माहीत नाही -- उगीच आपली िनरथक
ायोिगकच ! ावसाियकला कणभरही िनरथकता नाही चालणार ! पटतेय का ?
--- ००० --ु िनमत
नाटकघर, पणे

।। शांची रोजिनशी ।।

ु – अमर देवगावकर, रंगावॄी-काशयोजना-िददशन – अतल
ु पेठे,
लेखक -- रामू रामनाथन, अनवाद

ु पेठे.
कलाकार – के तकी थे आिण अतल

कालच इथे एका डच िचकाराचे एक उॄत मी िवचाराथ  िदले होते – ते असे होते --

“abstract art is not the creation of another reality but the true vision of reality.”
-- Piet Mondrian

अमूतत ा णजे सया वावाची िनमती ने तर वावाकडे ' स पाहणे ' –

ु
ते या नाटकाबल िलिहताना तु वाटते. या नाटकाची सवातच
एका अमूत  िचिफतीन े होते. मी थमच अशी

ु ! नाटकाा आशयाला समॄ करणारी अशी ही बाब आहे. हे नाटकही अमूत 
िचफीत पािहली आिण ती अशी अम
शैलीतच िलिहलेले – सादर के लेले आहे. वावाता अनावयक भागांची काटछाट कन आवयक तेच धारदारपणे
ु अमूत  नसून िनकॅ नोर पाराा न- किवतेमाणे ( Anti poetry )
सादर करणारे असे हे नाटक आहे. हे नाटक नसते
नाटकाचे बरेचसे परं परागत प टाळणारेही आहे. हे ना िगत भाविनक उेकांच े नाटक आहे ना एखादी

ु अशी ही दोन पाे आहेत सतत समोर हीच
वावातली कथा सांगणारे. याला घटनाियेची सलगताही नाहीय. अमक

122

यातली सलगता. उपरोध, िवनोद, शोकाता हे सगळे एक पेलणारे असे हे एक वजनदार नाटक आहे. आिण ाच
ु
वेळी िनरथकतेकडे झकणारे
णून हलके फुलके ही.

ू िशण होयाचे
भाषांचा मॄ ू हा या नाटकाचा पायाभूत िवषय आहे. जगातले सगळे िशणत जरी मातॄभाषेतन
मह सांगत असले तरी शेकांनी अन ेकांा मातॄभाषा मरत जाणे. ावहािरक – पोटापायाचे उपयोग नसतील तर
भाषा मागे पडत जाते, हे आपण मराठीा बाबतीतही पाहात आहोत. इंजी मामाचे वेड चंड वाढलेले आहे.
भारताता िनवडक चौदा भाषांप ैकी असणाया मराठीपढेु जर हे आान आहे तर बाकीा छोा आिण कमी

लोकसंते बोला जाणाया भाषांच े काय ! भाषा वाचवा पािहजेत असे गळे काढून उपयोग काय ? पण, हे नाटक
ु
णजे नसताच
एक भाषािवनाशाचा मािहितपट नाही. ही  मानवी जगयातली एक महाची समा णून इथे

ु अशी
पािहली जाते. आिण भाषा हे संपकाच,े अथाा देवघेवीचे साधन आहे हे अधोरेिखत करत एक ी आिण एक पष
ु
दोन पाे इथे आहेत. दोघेही घटोिटत असून पनववाहासाठी
चाचपणी करयासाठी ते एक आलेले आहेत. ा

ु भाषेच े णून जलेय. ाला वाढवणे, ाचे संगोपन करणे हे अात आहे. ांा
ीला एक बाळ असून ते अमक
बोलयात, वेगळे अनाकलनीय श, श न आठवणे, आठवले तर नीट उारता न येण,े मनात आहे ापेा वेगळे च

ु च िविच आवाजांनी संपक साधयाचे य करणे – असे असं अडथळे आहेत. श,
काही बोलले जाणे, कधी नसते
भाषा, अन ेक लेखक हे िवरत,  होत चाललेले आहेत आिण या अशा वातावरणात दोन ी एक येयाचा, ेमाचा
य करताहेत.
ु
ु न ेही अरशः कमाल के लेली आहे. ाचा वािचक ( णजे
के तकीचा अिभनय आिण गाणी अमच
आहेत. अतल
िबघडत चाललेा वाचेचा ) अिभनय णजे हे नाटक आपा नसानसांत पोचवणारी बाब आहे. बाकी तांिक अंगहे ी
उमच आहेत.
श णजे भूतकाळ – ाला वाळवी लागत चाललेली आहे – तो न होत चाललेला आहे. हे या नाटकाता
समेच े तानाक अंग आहे. जे. कॄ मूत णतात -- We live by words and words become our
prison. – आपण शांनी जगतो आिण श आपला तु ं ग बनतात. आता शांची ही एक वेगळीच समा आहे.

श तर हवेतच पण ते पिरपूण  नसणे, िवदीण असणे आिण वेगवेगळे तु ं गही असणे. – या सगया अवेच े भान हे
ु का ांच े ल, मग ानंतर ते जगतात का आनंदात – अशा ांची कथा
नाटक आपाला देत जाते. मग जळते

सांगणारे हे नाटक नाही. टले तर ते आपा मनांची आिण मानवी संबध
ं ांची कथा सांगतेय. एखादी भूिमका घेऊन
ु च एक बौिक उर नसान े
उर देता येईल कवा िनराकरण करता येईल असा हा  नाही. कबना अमक
जागकतेन े भान घेत शहाणे ावे, अशी इथे मागणी आहे.
ू पिरपता िनमाण करणारे हे नाटक मराठीत सादर होणे, हे खूपच महाचे काही घडते आहे !
कलेतन
या एकू ण टीमला धवाद !
--- ००० --ु
' य ', ' कग िलयर ', आिण डॉ. शरद भथािडया.
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काल, ' य ' या कोापूरा नासंते फ एक एफबी लाई कायम झाला. तो िवशेषतः ' य ' न े १९९३

ु भूिमका आिण िददशन करणारे
साली सादर के लेले शेिपयरचे ' कग िलयर ' हे नाटक आिण ातली िलयरची मख
ु
आमचे िमवय डॉ. शरद भथािडया
यांाबल होता. आमचा िम आिण उम नट सागर तळाशीकर यान े तो

ु
ु असताना काही वष या टीमबरोबर होतो, ामळ
ु े , मला ांाबल िवशेष
अमपणे
सादर के ला. मी कोापरात
आीयता आहे.
ा कायमात सागरन े तडुलकरांचा एक लेख वाचला. ते ा वेळी लोकसेत ' रामहर ' नावाचे सदर िलहीत

असत, ात तो आला होता. ( िदनांक २८ मे १९९३. ) ात तडुलकरांनी ा योगाची आिण िवशेषतः डॉ.

ु
भथािडयां
ा अिभनय-िददशनाची थोरवी, शांची अिजबात काटकसर न करता सांिगतलेली आहे ! ती अथात योयच
आहे, असे मीही णू शकतो कारण ते नाटक मीही पािहले होते.
ु
ाच लेखात ' मोठे नाटक णजे काय ' यावरही तडुलकर बोललेले आहेत. ांा मते, नसा
कथेता गतं ु ागत
ं ु ीन े

ु तः मानवी भावातील गत
नाटक मोठे ठरत नाही. ते म
ं ु ागत
ं ु , मानवी कॄ ततली गूढ अताककता, ाची

ु े मौवान ठरते. ( डॉ. लागू आिण तडुलकर यांा
लनशीलता आिण िनयतीा िनदय ायाचा सखोल वेध यांमळ

ु
एका जाहीर संवादात, ते िनयती मानतात, असे तडुलकरांनी सांिगतले होते, ाची आठवण झाली.) ते ेकाची तक बी

ु एक पटवायला वा अमक
ु एक
िवकल करणाया खर साचे दशन घडवत ाला हेलपाटून टाकते. थोडात, ते अमक

भूिमका मांडणारे एकरेषीय नाटक नसते. ते सम अिाचा आवाका घेणारे, कोणाही ीकरणािशवाय जगयाा
भानाचा झपाटा  करणारे असते. ( ही वाे शशः नाहीत -- रणावर आधािरत आहेत. )
े असावे
चांगा, मोा नाटकाबाबतचे हे तडुलकरांच े िवचार मला पूण  पटतात. चांगले नाटक हे मानवी संबध
ं ांचच

ु ी एखाा पााची महती गाऊ लागलात तर मानवी संबध
लागते. त
ं ांना सपाटता येत े आिण कलाकॄ तीतली ' दशनाची
जान ' संपनू जाते.

ु
ही पो  डसा िवचाराथ िदलेली आहे. माया सव 'य ' िमांच े अिभनंदन आिण ांा पढील
वाटचालीला

े ा!
खूप शभु 

--- ००० --कादरखान
या माणसाची महती मला इथले आपले िम राजू कुलकण यांाकडून समजली. एके काळा अन ेक हदी

 टले तरी चालेल
िचपटांच े पटकथा आिण संवाद लेखक. अजब, अत घटना आिण आगािपछा ओलांडून वा िनरथक
असे मॅड संवाद, ही या कलावंताची वैिशे. राजू कुलकण यांची कादरखानांा संवादांवर नंबरी मारी आहे. ा

ु एक तास ' बरबाद मजा ' आली होती ! हे आठवायचे कारण णजे आाच जरा वेळ ' हीरो नं. 1
माहोलात एकदा समारे
' हा िचपट पािहला. ात कादरखान यांनी गोवदाा िपाची भूिमका के लेली आहे. यात गोवदा वेश बदन
किरमाा घरी नोकर णून आलेला असतो. ा बाबतीतला एक संवाद -- " लैला का मजनू बनके राे पे कपडे
फाडते ए घूमना आसान है मगर िकसी के घर के कपडे धोना बत किठन है ! " -- मजा आली !
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ु
मी उे ख के लेा आपा वकील िमाचे न ेमके नाव ( राजूच ना ? ) कॄ पया पढील
िमांप ैकी कुणी सांग ू शकतील,
ांनी सांगावे, ही िवनंती --

ु फ
ु शेख, आनंद थे
सतीश तांब,े यस

( आता नाव नीट समजले आहे -- ऍडोके ट राज कुलकण. )

ु
ाच िचपटात परेश रावलचा मलगा
बाहेन येतो आिण ाला सांगतो की ाला िवमी लाखो पयांा पॉिलसीज
िमळाा -- आिण हे सांगनू तो घरात जातो. ितथे गोवदा उभा असतो. परेश रावल ााकडे पाहात वैतागून णतो - " देखा ? िकतना कं जूस है -- इतनी बडी बात होन े के बाद भी एक िमठाईका बा भी नही लाया -- इसकी माँ अगर
जदा होती तो िफरसे मर जाती -- "
--- ००० --नाकमचे अणा
ु
े े अणा तथा मनोहरपंत कुलकण हे िनवताचे समजते.
पयाता
' मनोरं जन ' या नावापन संच
मायासारा अन ेक नाकमचे ते अणा होते. ना हौशी नासंांच े तर एक आधारच. प ैसे ' नंतर ' िदले तरी

ु
चालवून घेणारे ! मला ांची िवशेष आपलकी
णजे माया अन ेक नाटकांना ांनी िदलेली उपिती. ांचा खास

ु ता वसाय करत नसत. ना नाकमचे कौतक
ु करणे,
अिभाय णजे मंद ित करत पाठीवर हात ठे वणे ! ते नस
ु
ांना ोाहन देण,े हेही ते करत. पयाता
तर बतेक सगयाच आिण बाहेरगावाही असं नासंांच े '
 अिभवादन !
मनोरंजन ' शी संबध
ं येत असत. ांा ॄतीस अादरपूवक
अणांच े पु मोहन कुलकण हेही अणांची परंपराच चालवत आलेले आहेत. ांा ःखात मायासारखे असं
नाकम सहभागी आहेत !
--- ००० --द िफ ऑफ िडाएट
ु े वा समेमळ
ु े वा घटन ेमळ
ु े आलेली अता वा अशांतता ने -- मन णजेच
एखाा कारणान े वा संकटामळ
अता वा अशांतता असाचे िदसणे, समजणे, जाणवणे ! ेट कवी फनाडो पेसोआ याा जगिस अशा, ' द

ु ऑफ िडाएट ' या लेखनावर आधािरत हा िचपट पािहला ! िमवय रवी लाखे यांनी इथे लक िदामळ
ु े हे
बक
जमून आले ! एका कवीन े िलिहलेला चतनशील मजकू र आिण ाा किवता, िचपट या मामातून अिभ

ु आिण या सजक ियेतन
ू कुणी
करयासाठी दोन तासांचा असा िचपट घडवणे हेच एक चंड आान होते ! हे सचणे
ु -- तो अथ  होईल
जाणे ही एक महान जागितक महाची घटना आहे. एकू ण मजकू राला आिण किवतांना अनप
अशी एकामागोमाग येणारी ये हीच या िचपटाची पटकथा आहे. यात िनवडलेला मजकू र आिण किवतांा ओळी
अि ढवळू न काढणाया आहेत !
िचपट णजे असे काही असले तरी चालेल कबना तसेच हवे आहे, असे वाटणायांनी हा िचपट जर बघावा.
--- ००० --125

मतकरी
आदरणीय राकर मतकरी यांाशी कधी माझी भेट वा  ओळख अशी झालेली नती. ांची अन ेक
नाटके मा मी पाहात आलेलो आहे. ांच े ' जावई माझा भला ' हे नाटक एके काळी खूप गाजले होते. ा वेळी मी ते
पािहले नते. दोनच िदवसांपवू , ते न ेटवर उपल असाचे पान मी ते पूण  नाटक पािहले. संवाद आिण नातं
यांवर अजब कुमत असलेला लेखक !

मतकरचा मायाशी आलेला एक संरणीय संबध
ं णजे – एकदा एकदा ' लोकमत ' न े अन ेक नामवंतांकडून

मराठीता सवकाळ महाा अशा दहा नाटकांा याा मागवा होा -- ात मतकरी यांनी माया ' बिु बळ
आिण झू ' या नाटकाचा समावेश के लेला होता. ाचा सािभमान उे ख मी माया संकेतळावरही के लेला आहे.
मराठी रंगभूमीवरा या महाा लेखकाा ॄतीस माझा सादर णाम !
--- ००० --िगरीश साळवी
ु अिभन ेता आिण माझा एक छान िम गेला ! िगरीश पतके न े बसवलेला, ान े अिभनीत के लेला,
एक अम
तडुलकरांचा, ' चौयाहर पावसायांचा जमाखच ' हा एकपाी दीघाक णजे ाा अिभनयाचा कळस होता !

े ा
सहज, साधा वावर, अथपूण, उम संवादोारण, टायमग आिण नाटकाा लयीचे उम भान, हे सवच ात पूणत ल
पोचलेले होते ! ेटच ! पण, वेडा होता ! अरे, मी णायचो, तू एक उम अिभन ेता आहेस, शरीराची काळजी ायला
हवीस ! खरे आहे तमु चे, तो णायचा ! मी कधी मबं ु ईला गेलो तर हे दोन िगरीश आिण मी यांचा गांचा णजे
ंथवाचनाचा कायम हमखास ठरलेलाच असायचा ! िगरीश पतके ाची शेवटची गाडी पकडे, पण हा, मी

ु
ु
एिशयाडमधून पयाला
रवाना होईपयत मायाबरोबर असे ! माया ' बिबळ
आिण झू ' या नाटकात ान े के लेली
एक भूिमका पाहणायांा कायम लात रािहलेली आहे ! मायाच, ' झालं गेलं िवसन जाऊ ' या नाटकातही ान े
ाा ेट अिभनयाचा य िदला होता ! िसाथ तांब े यांा, िगरीश पतके न ेच बसवलेा, ' जाता नाही जात ' या
गाजलेा नाटकातही ाा अिभनयाचा कारनामा होताच ! हे सव ठीकच, पण, असे ेमळ िम असतात िकती
माणसाला ?
िगरीशा ॄतीस अंत ेहपूण  अिभवादन !
--- ००० --दहा काही नाही जमणार, पण, माझा नंबर वन आवडता िचपट, झेकोोवािकया चा ' द फनी ओड मॅन ' याचा एक
फोटो सापडला, तो देतोय. या िचपटाची कण न कण कथा मी चंना सांिगतली होती. ांनाही ते इतके आवडले की '
ु ' या नावाची एक लघकादं
ु बरी िलिहली !
कना एका झेक िचपटावन ' असे िलन ांनी ' अात कबतरे
--- ००० ---
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आनंदण
ु
‘ िदनकर परोिहतचा
खून ‘ हे माझे नाटक काश बिु सागरन े रानाधत सादर के ले. योग धूमधमाल झाला.
पण, बिस े शू िमळाली ! ानंतर काही िमांा डोात आले की हे नाटक ावसाियकवर ावे. आिण ते घडलेही
! ‘ पोातून गोात ‘ या नावान े ते काशाच न ेतॄाखाली ावसाियकवर आले ! एकदाच घडलेला मराठी

ु
ु भूिमकांत होते माधव वाटवे आिण आाराम भड े हे
रंगभूमीवरचा अनप
िवनोदसोहळा णजे ा नाटकात मख

िदगज नट ! चंड धमाल येई ! एका योगाला िनळू फुले आिण राम नगरकर आले होते. योगाा मांतरात चहा

िपताना माधवराव आनंदान े णाले होते, “ आज ेट ल आलीय योगाला ! “ सारांश काय तर िनळू फुले आिण राम
नगरकर यांनी मला खूप हसवलेले असले तरी मीही माया नाटकातून ांनाही एकदा मनमरु ाद हसवले होते, हे या

महाराान े िवस नये ! ( अरे सॉरी, एकदा नाही, दोनदा ! ही ल माया ' ढोलताशे ' लाही आली होती. ते नाटक
पान िनळू भाऊ णाले की जो ढोलताशे पाहणार नाही ाला मो िमळणार नाही ! िनळू भाऊं चे हे वा माया
संकेतळावर ' अिभाय ' मे घेतलेले आहे ! )
--- ००० --Ehsaan Tera Hoga Mujhpar - Junglee
youtube.com
शी कपूर
ु
१४ ऑग २०११ ला आमचा एक आवडता हीरो वारला. शी कपूर. आज ाची पयितथी.
बयाच िहरॉईचे

ु
पिहले काम ााबरोबर झाले होते ! ााबल आदर आिण हेवा वाटयाचे ते एक कारण होते. तो काही नॄिनपण

ु , मी ाचे नाव
वग ैरे नता पण गायाा चालीबरोबर अंगाला झटके देयाची एक ाची िवशेष ाईल होती. ामळे
ु असे पाडले होते. अन ेक िचपट पडानंतर यश िमळत गेलेला हा नट होता. ाा िचपटांतली खूप
लचक मरारी
ु ांना आवडणारा ीड असलेलीही ाची गाणी आहेत तशीच संथ
गाणी चंड लोकिय झाली होती. आताा मल
गोडवा असलेलीही आहेत. मला आवडणारे ाचे एक गाणे देतोय – संगीतकार सदाबहार शंकर-जयिकशन आिण
ु – िचपट ‘ जंगली ‘ -- एहसान तेरा होगा मझ
ु पर –
गायक अमर अप ै महंमद रफी – गीत हसरत जयपरी
--- 000 ---

माया नावाचे पा
ु े , एकू णात, सा शू ! पण, एक मजा
एक तर मी िशक नतो आिण माझी िचकला कधीच चांगली नती, ामळ
! -- AB & CD णजे, अिमताभ बन आिण चंकांत देशपांड े -- हा मराठी िचपट आज सोनीवर पािहला. ातला
चंकांत देशपांड े हा मेनरोल िवम गोखले यांनी के लेला आहे. एकू ण माणसे लॅ मरला कशी हपापलेली असतात, या
कन ेवर असलेला हा एक मजेदार िचपट आहे. मीही याचा जरा उपयोग के ला -- एका कायमात िवम गोखले
ु पाणा होतो, तेा ांनी माझे भाषण ऐकलेले आहे, ाचमाणे, कोापूरचा सागर
अ होते आिण मी मख

ु िहन े माया एका नाटकात काम के ले होते आिण िशवाय एकाच
तळािशकर माझा िमच आहे, तसेच, सीमा देशमख

ु िमच आहे -- हे सव मी माया दोन नातना सांिगतले.
सीनमे चमक दाखवून गेलेला िमलद शे हा तर माझा जना
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ु
िशवाय यालाच जोडून सबु ोध भावे मला ओळखतो आिण ' आई कुठे काय करते ' मधली मधराणीही
मला ओळखते, हेही
ु ेट आहात !
सांिगतले ! आिण लिलत भाकरन े तर ' ढोलताशे ' त कामच के ले होते ! नाती णाा, " आजोबा ती

ु े , हे परीािबरीा या जंजाळातून बाहेर पडावर
" यावर मी णालो, " मी ेट आहे, हे बरोबर आहे, पण का, कशामळ
समजून ा ! " चार ायोिगक नाटके आिण काही किवता, हे लेखन -- तेही कुणाला फारसे माहीत नसलेले -- हे आपले
 -- याची जाणीव असतेच हो, उगीच एक आपली गंमत !
कतॄ
--- ००० --आई कुठे काय करते
ु
ार वाहवरची ही मािलका आमा घरात रोज पािहली जाते. मीही मधून मधून पाहात असे. सवात
सरधोपट वाटली
होती. पण नंतर, पढेु पढेु या मािलके तली समा  होत गेली. पारंपिरक समाजमा नीितमेा कना आिण ा
ु े काय काय होऊ शकते, वगरै .े अमक
ु एक माताा नमूनाच कसा योय,
एखाा ीकडून न पाळा गेामळ

अशा कारची मांडणी िदसते. उि ठरलेले असान े या समेतले सव गत
ं ु ाडे पाहणे इथे घडणार नाही आिण पाेही
ा उिाला पूरकच असणार, हेही ठीक. ावर इथे बोलायचेच नाहीय. मला यातले खास आवडतेय ते णजे ( अथात

ु
ु ॄ  असा संयत आिण समजतदार
ु
ू ) मधराणीचा
या मािलके चा साचा लन
अ
अिभनय ! सव बारकावे समजून घेऊन
ातला भाविनक आिण वैचािरक भाग ती उम समतोल राखत  करतेय ! िताइतकीच मला इथे तु ी करायचीय
ु
ती मु धा गोडबोलेची. अशा मािलके त इता समॄ संवादांची उपिती चिकत करणारी आहे ! आहे ा सामीतले
ु
ू 
भूत-भिवाचे, सव पाांच,े सव ियाितियांच े आिण घडणाया घटनांबला िविवध समजतचे
फारच अथपण
ु द अपवाद आहे !
भान बाळगत ती संवाद िलिहते आहे. टीी मािलके त असे संवाद हा एक महासख

बाकी सगळे च आपापली कामे छानच करताहेत आिण रव करमरकरांच े िददशनही खास णावे असे आहे, तरीही,
ु ा दोघसाठी पाहतोय मी ही मािलका !
 अिभनंदन ! त
मधरु ाणी आिण मु धा यांच े िवशेष मनःपूवक
--- ००० --नातं
मी ७५ साली िलिहलेला माझा ' नातं ' हा दीघाक बरेचजण मराठीतला एक अितीय खास कार मानतात. सवथम हा

 ांतन
ू यान े पिहला नंबर
दीघाक रदशन धत काश बिु सागरा िददशनाखाली सादर झाला. ा धत ८५ धक
ु
िमळवला. नंतर, योगेश सोमणा िददशनाखाली हा पषोममे
ही सादर झाला आिण करंडक ा करता झाला.
ात नट-िददशक िवनय आपटे , अिन खटु वड, इथले आपले िम स जी. कुलकण, िवजय पांचाळ आिण
ु यांाही िददशनांखाली याचे योग झाले होते.
कुमार बडगजर

काही िदवसांपवू  िता पोतनीस या मबं ु ईा ीन े हा दीघाक झ ूम वर सादर करायची परवानगी मािगतली. ही ' सॄजन
िद ियेश ' नामक, ातनाम िददशक राजेश देशपांड े यांा न ेतॄाखाली चालणारी संा आहे. हे कसे काय

ु झालो ! िया िददशक कमी आहेत णून मी मु ाम उे ख
होणार मला माहीत नते. पण आज  पान मी खश
करेन की िता पोतनीस या िददशके न े हे सगळे उम जमवून आणलेले आहे. संवाद नीट पोचणे हे यात महाचे

होते. रंगमंचावर उपल असणारी न ेप, संगीत, काशयोजना आिण पूण  अिभनय ही आयधु े इथे उपल नती. या
कोिड काळात माझा हा दीघाक अशा पतीन े सादर झाला आहे याचे मला समाधान आहे. जरा अवजड आहे -- मला
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 अिभनंदन करतो.
धबीध पाजून िनवांतपणे पाहायला हवा. या टीमन े हे काम उम के ले आहे. ा सवाच े मी मनःपूवक
ु वतो. लक याची लक खाली देतो आहे -- सवडीन े शांतपणे बघा असे सच
--- ००० --ु
काही सचवणे
-ु
माया ' नातं ' चा झ ूम योग पािहानंतर अशा योगासाठी माया काही एकांिकका सचवाात
असे वाटले -ु िवापीठान े पषोमला
ु
१. ' सा मावळा सूयाची ' -- ही एकांिकका पणे
सादर के ली होती. तेा ती सवम

ायोिगक एकांिकका ठरली होती. िददशन िवासागर अापकचे होते आिण कलाकार होते आनंद आलकं ु टे आिण
गती गोसावी. ही एक अगदी वेगया धाटणीची गंभीर एकांिकका आहे.
२. ' ळ िदवाणखाना ' हीच एकांिकका ' मन ' या नावान े दीघाकपातही आहे. िहचा एकच योग रव लाांा
िददशनाखाली ' मनाचे शोक ' या नावान े झाला होता. खरे तर हे एकपाी करण आहे, लाांनी आणखी आही

आजूबाजूची पाे घेतली होती. गंभीर कार आहे. एकपाीच ायला हवा. हे जो समथप णे करेल ाला नटसाट
णावे, असे मी णत असतो.

३. ' संसाराणपु ड
 घार ' या एकांिकके ला आय एन टी मे सवॄ  लेखनाचे पािरतोिषक होते. काश बिु सागरन े

िददशन के ले होते. या एकांिकके बल मायाशी चचा करयासाठी काश मबं ु ईन, मी ा वेळी िजथे होतो ा नगर

ू िलिहलेली ही मराठीतली एकमेव, टले तर
िजाता वाळकी या गावी आला होता. संवाद आिण कॄ ती यांत भेद ठे वन
गंमतीची एकांिकका आहे.
४. ' वेषांतर ' या एकांिकके चा समाधानकारक योग अजून झालेलाच नाही. एक गंभीर गंमत आहे. समोर जे चाललेय ते
मा करत ेकांनी पाहात जायचे. मजेदार गतं ु ा तयार करणारी एकांिकका आहे.

ु कलाकारांनी वरील संिहता जर वाचून पाहाात. हे सव माया खालील संकेतळावर
-- झ ूम मामासाठी उक
ी उपल आहे –
--- ००० --धम
मधून मधून मी संगीत ऐकत असतोच पण कालपासून माझा संगीत समारोहच चा आहे. काल बराच वेळ िकशोरी

ु
आमोणकर ऐका, आज बडे गलाम
अिल खान, अल करीम खान आिण आाच कौिशकी चवत ! िशवाय इकडचे
ु भानाा कलावंतांबरोबर मी
आपले भीमसेन जोशी, कुमार गंधव, वसंतराव देशपांड े हेही असतातच. अशा अ
अन ेकदा माझे मन देतो सोडून आिण िशकू देतो ाला कलेतले असं बारकावे आिण येऊ देतो िफन असं

ू नाही ठे वू शकत. हे सवजण, कोणतेही
िशखरांवन. ही सगळी संतमंडळी आहेत ! यांना धम आिण िवचारसरया बांधन
नाव नसलेला पण पूण  मानवासाठी असलेला असा एक अगाध धमच  करत असतात. अनाम पण  धम !
याा संपकात जर जाीत जा माणसे राहतील तर जगातली सव यु े थांबतील. शा कवा कारखानदारच
ु ाणी िटके ल तर तो यांामळ
ु ीच नाही. राजकारणी तर सोडूनच ा. मन
ु े च िटके ल.
महाचे असे मळ

ु ात
तर कौिशकी चवत ! संत ीन े ी असू नये, सदं ु र असू नये, तण असू नये, असे थोडेच आहे ? ही मळ

ु े िता सदयाला मयादाच रािहलेली नाही ! आाच ितचा शु
अितसदं ु र आहेच पण िताता गहन सजकतेमळ

ु ीही ऐकावा णून तमु ा मािहतीसाठी रागाचे नाव िदलेय ). ही
सारंग ऐकला यू ूबवर ( मला राग कळत नाहीत – त
ी णजे मला एक तळपता चमारच वाटते ! रांच े आे िव ती सहज िफरवून आणते आपाला ! अजब आहे
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! ितचे साथीदारही जबरद आहेत ! मधेच ती साथीदारांा महानतेची कदर  करते ते खरोखर ‘ आपण सगळे
एक ‘ हाच भाव दाखवते.

ु च माझे मन इतके िवशाल होते की ात तीही सामावली जाते ! िता सबोध मनाला ते कळायची गरजच
िहामळे
काय ? हा तर एकतफ ने तर एकमा अमयाद ेमाचा मामला आहे ! िजयो !!!
--- ००० --ु ाखत
ेट मल
परवा संगीतिवषयक एक पो िदली आिण मग ा िनिमान े न ेटवर काही पािहले -- कौिशकी चवत या महान

ु ाखत ामळ
ु े समोर आली ! इतकी गंभीर चतनाक मल
ु ाखत फार िचतच ऐकायला िमळते !
गाियके ची ही महान मल

ु
" धम ने, आािकता ", " संगीतातला सवात महाचा ण णजे गायला सवात
करयापूवची शांतता " ! ेट

ु ा मनांनी ऐकावी अशी एक खास मल
ु ाखत
 ह असतील ांनी ा सोडून, पण बाकीांनी ख
! ांच े आधीच काही पूव
ु ाखतीबल –
! माझे तर या बाना दोन सॅटू आहेत -- एक गायनाबल आिण सरा या मल
--- 000 --म ै चला िजधर ये िदल िनकल पडे -- िमस बॉे
म ै तो चला िजधर चले रा -- धडकन
म ै जदगी का साथ िनभाता चला गया -- हम दोनो
चल अके ला चल अके ला -- संबध
ं

ु े म ै लेके चं -- र गगन की छांव मे
आ चल के तझ

ु ालाही आठवतील. सारखे कुठे तरी जावेस े का वाटते माणसाला ? तेही
-- हदी िसन ेमांतली अशी बरीच गाणी त
बेिफिकरीन े ? अशी कुठे तरी िनघून जायाची गाणी का इतकी आवडत असतील आपाला ?
भारतीय समाजाला कुठे जायचेय िनघून ?

की आहे ते जगतच मनान े िनघून जाता येत े ?
--- 000 --कानडीतले ' बिु बळ आिण झू ' लौकरच आणखी योग होतील –
16 माच 2021.
ु िवशाखा आिण समीर ( सोनी मराठी टीीवरची महारााची हाजा )
पा

ु ी णाल, नामचीन तर गड
दोन नामचीन वेड े ! त
ं ु ांना णतात, नामांिकत णायचेय का ? नाही, नामचीनच ! गड
ंु च
आहेत हे ! चंड दरारा असलेले ! महारााा हाजगतात ! घाबन घाबन ेमान े हसतच राहावे असे ! आाच
ांची िदवाळी पहाट पािहली ! िवशाखा ही भावगीत गाियका आिण तबलासाथ समीर ! आा िनयेची वाट लावतात
हे दोघे ! भावगीत णत नसतानाची जी भावगीत गाियका िवशाखान े दाखवली ाला तोडच नाही ! समीरची साथ
णजे चोरावर मोर ! थेट उादाचा टोप घान ान े बरबाद कन टाकले सगळे ! गेा िकेक मिहांत मी असा
खळखळू न हसलो नतो ! माझा दोन वषाचा हायोग पूण  झाला ! इता थोा वेळात इतका जबरद परफॉम !
िवशाखाला मायातफ बोलाचाच कं ठा आिण समीरला वडगाव डगा ची वतनदारी ! मजा करा, जा !!!
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--- ००० --महाेट ! महाआनंद ! आशा भोसले झाा महारा भूषण ! ा तर आधीच कोवधा जदगी भूषण आहेत !
दोन वषापवू ा कानडी ' ढोलताशे ' ची आठवण -Sushma Rao
is with Vijay V Kulkarni
and Shrunga BV
at Ranga Shankara
.
McactfrmSchfgrp h27ftgonms, 2log0rc1red9 • Bangalore •
What joy to meet the playwright before the show.....!
This World Theatre Day just gets better...!!
Playwright Cham Pra Deshapande is here to watch the show
Beediyolagondu Maneya Madi
directed by Mohit Takalkar.

कडी
ु पेठेा ' कचराकडी ' या लघिचपटान
ु
े माया मनाला कायमची एक खोल जखम के लेली आहे. काही माणसांना
अतल
ही अशी घाणीत बडु ू न कामे करावी लागयाची या समाजाला गरज असावी ही एक अंत शरमेची बाब आहे. ातही
ु
ांना ना परेु शी संरक साधन े ना ांना आिण ांा कुटं ुबांना परेु शा आरोय सिु वधा ! ही शरमेची जखम पा

उचकटली गेली ती वाझे करणाता शोधाची टीीवरील े पान. घृणाद -- अंत ओकारीच आणेल अशा
िमठी नदीा घाण पायात उतन ितकडे वाझेन े टाकलेा वू काही माणसे तळातून िशताफीन े शोधून काढत होती !
ु ाचे धागेदोरे पाताळातूनही उकन काढू शकतात हे आपण सािभमान ऐकू न असतोच. मळ
ु ात ही
पोिलस एखाा ग
अशी कामे करायची सतत गरज िनमाण होणे हेच पूण  मानवजातीलाच शरमेच े आहे. इतके तंान गत झाले आहे

णतात तर माणसांना अशा घाणीत काम करावे लागू नये असे तं नाही सापडू शकत ? की आपाला ाचे काही
महच वाटत नसान े ते कधीच अमात येत नाही ?

ु ाचा तपास लागत जाणे याचे अथातच कौतक
ु होत राहील पण ा घाण पायात उतरलेा माणसांना आिण
तो ग
ु
ांा कुटं ु बांना उम आरोयसिवधा
उपल कन िदा पािहजेत. घाण पायातून कसे सगळे काढले बाहेर या
ु ा ा वीर कामगारांना माणसाचे सानाचे जगणे िमळणे अिधक महाचे आहे.
शौयाा तीपे

ु ाचे धागेदोरे शोधून काढयाा मानवी शारीत माणस
ु कीचे धागे गहाळ होऊ नयेत. ग
ु ाा रहाा
ग
ु कीहीनतेची कडीही ाच िनकडीन े फुटायला हवी !
कडीबरोबरच माणस
--- ००० ---

ु एकदा, ‘ आई कुठे काय करते ‘ -पा
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ु
ु भूिमके त आहे मधराणी
ार वाह वरा या मािलके त आईा मख
गोखले. ती कॉलेज िवाथनी असताना आमा
ु भावेन े माया एका
े ी संबिं धत होती. नंतर एकदा एका एकांिकका अिभवाचन उपमात ितन े आिण सबोध
एका नासंश
ु
एकांिकके चे अिभवाचन सादर के ले होते. ानंतर ितन े माया ‘ बिबळ
आिण झू ‘ या नाटकात एक महाची

ु तेपोटी मी ही मािलका बघू
ु े , फ ती कसे करतेय काम या मािलके त या उक
भूिमकाही के ली होती. या सव कारणांमळ
ु
लागलो. ितचे काम उम होत असले तरी ही मािलका फारच चीप असणार असे सवातीला
वाटले होते. पण काही

ु कारण णजे निमता वतक आिण मु धा गोडबोले यांच े लेखन. मानवी
भागांनतं र हा समज कमी होत गेला. याचे मख
संबध
ं ांच े आिण ांता एक कारा बंिद अटळपणाचे भान बाळगणारी मांडणी आिण तीच गोची  करणारे ‘
समझदार ‘ संवाद हे मला आवडू लागले. एकू ण टीमच उृ  असून रव करमरकरांच े िददशनही मानवी जगयातला
ु सख
ु ावणारे होते.
हा आवाका न ेमका घेत जाणारे आहे, हे एकू णच आयय 

ु गार झाला, अधोजगताचा कग झाला तर लहानपणी ाचे आय
ु कसे वाईट गेले होते ते ाा
अिमताभ गे

ु
समथनाथ दाखवायची पत होती. पण अमजद खान का खलनायक झाला ाचा शोध कधी घेतला जात नसे. नसाच
समाजमा नीतीतांची भलावण करणाया सामात: सवच ‘ धंदवे ाईक ‘ कलाकृ ती हेच करतात. या मािलके चे मला
वाटणारे वैिश हे आहे की ही मािलका ेक पााला ाचे ाचे फू टे ज देत आहे. ‘ सामात: ‘ अमूकच बरोबर असे

वाटत असले तरी  जगयात तसे काही असू शकत नाही, ही मानवी जगयातली गोची ही मािलका जाणीवपूवक
उम कारे  करत आहे. ही मला या मािलके ची आशयसमृी वाटते. आणखी कोणा एखाा मािलके न े
 हा आशय पािहला होता का, हे मला माहीत नाही, पण, इथे हे काही िवशेष घडते आहे, असे मला वाटते.
जाणीवपूवक
बरोबर काय घडायला हवे याा सेट अपेा असणाया ेकांना इथे सतत खरचटणारे असे काही ना काही घडत असते
आिण तरीही कुणालाही दोष देण े कठीण होऊन बसते. उदाहरणाथ ाता अिना आईन े वा ईशा या पाान े असे
वागणे-बोलणे इ आहे का, असे िवचारले तर कुणीही नाहीच णेल पण ती पाे आपापा साात ब आहेत, जसे

ु े दोष कसा देणार, असे एक वेगळे च भान ही मािलका ेकांना देत.े िवशेष णजे ही पूण 
आपण सगळे च असतो, ामळ
टीमच हा आशय समजून काम करते आहे, हे थ करणारे आहे ! मानवी समांना बौिक िनराकरणे नसतात – हे
समजणे आिण ते टीी मािलके तून  होणे हे अनपेित महाचे काही घडत आहे !

ु कलाकृ ती आहे, असे मी णेन. मराठीत अशी
टीी मािलके ा पातली ही एक उम आबसड – ताय
उरहीन मािलका येण े हे नीच एक अघिटत आहे ! या मािलके ा टीमला आिण ार वाह ला धवाद !
--- ००० --Madhurani Gokhale Prabhulkar
is with Champra Deshpande
.
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ांची नाटकं समजणं, भूिमके ची खोली कळणं, ांची वां तडात बसवून ती सअथ पोहचवणं हे कुठाही नटासाठी
ु
चंड मोठं आान असतं... सवातीा
काळातच ांची नाटकं करायला िमळणं हा माया अिभन ेी आिण माणूस
णून होणाया जडणघडणीतला मोलाचा भाग होता आिण आहे ... ासाठी मी तःला भायवान समजते.
ांची नाटकं ांनी वाचली नसतील ांनी www.champralekhan.com इथे जाऊन… See More
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--- 000 --ु कायम आिण िमलदचे लाजवाब सादरीकरण !
अम
( िमलद शे )
मोहोत

ु ' ) असे गाणे जेा एखादी नाियका णत असते तेा ितला
' पहेली पहेली बार मोहोत की है ' ( िचपट ' िसफ तम
ु माकले तर चालवून घे, थोडा
काय सांगायचे असते, तर, ही माझी मोहोत करायची पिहलीच वेळ आहे, काही चकले
सराव झाला की मी सया-ितसया मोहोतकडे जाणार आहे. आिण जर ती असे गाणे णू लागली की, ' ितसरी-

ु आहे, तू मला अल िशकवू नकोस !
चौथी बार मोहोत की है ' तर ाचा अथ काय होईल, तर, मला चांगला अनभव
पण सामात: पिहा कारचेच गाणे णायची पत आहे, सया कारा गायाला ( ते खरे असले तरी ) लोक
नाराज होयाची शता असते !
--- ००० ---

ु े ' या कायमात ' जडु वा ' या िसन ेमातले अू मिलक न े संगीत िदलेले ' िनया
सकाळी साी वािहनीवर ' तरान े परान

म आये हो तो ' हे गाणे ऐकले-पािहले. म े श शभु ारंभ झाला िदवसाचा ! अितम िनबु िनरथक सदं ु र गाणे ! तीनचार
 तेच े वैभव इथली जनता बाळकडू णून
िमिनटांत ेम, मृ ू िबू सगळा दंगा ! अशी असं गाणी आिण िनरथक
आादत आलेली असान े कोरोना-िबरोना ला इथे कुणी घाबरत नाही –
--- 000 --वतु : िता डोयांत दोष होता -- एक डोळा चंासारखा होता तर सरा सूयासारखा ! पण ेमात ाचाही आनंद
होतो -- जसा देवानंदला झाला -तेरे ये दो न ैना चाँद और सूरज मेरे !
ओ मेरे जीवनसाथी !
( िचपट ' गाईड ' )
01 May 2021.

कौशल इनामदार
ु िम कौशल इनामदार याची िदन ेश
अंत अासू आिण त:ची ममी असलेला संगीतकार आिण आमचा जना

ु ाखत आाच रदशना साी वािहनीवर पािहली. अडावदकरांच े  तर चांगले होतेच
अडावदकरांनी घेतलेली मल
पण कौशलची सजकता अिधक कशी  होईल याचीही ांनी काळजी घेतली होती. चाली तयार होयामागची

ु कुसमाज
ु
कलािया कौशलन े छान उलगडून दाखवली. पल,
यांाबाबता ाा आठवणीही खास होा.
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ु
ु े िवशेष
मराठीता एका दजदार, चतनशील संगीतकाराची ही मलाखत,
कौशलन े थोडेफार गाऊनही दाखवामळ
वणीय झालेली आहे.
छान वाटले !
--- ००० --चोन ऐकणाया पाांची मािलका
ु पाापासून ते इतर सवच पाांपयत सवानाच चोन
सा एका मािलके त असे िदसतेय की, िनरपवादपणे, म
ऐकायची सवय आहे ! कोणतीही दोन पाे बोलत असली की ितसरे एखादे पा येऊन कडेला उभे रान ांच े संभाषण
ऐकत राहते आिण मग जरा वेळाने ा संभाषणात ितियाप भाग घेत े ! लहान, मोा सवच पाांच े हे वागणे पान,
इथे महाराात चोन ऐकणे हा एक सवमा, स कार असणार, असा समज सवर पस लागलेला आहे !
ु ा काढा ना शोधून !
' आई कुठे --- ' वाले, वेगया काही य
--- ००० --िदठी
ु े वठवलेला आहे.
िकशोर कदमन े :खाचा धा बसलेला, िवलाबाबत मिनरास झालेला, पराभूत रामजी पूण  समजतीन

ु . इतरही सवाचा अिभनय िचपटाता ‘ सांगया ‘ ला बढावा देणारा. बाकी सतत पाऊस
ासाठी ाला १०० टे गण
असणे आिण जगयाला एक मल, नाइलाजाची गती असणे, हेही नीट आलेले आहे. परंत,ु हा िचपट पािहावर

मनात काही  आले, ते इथे चचसाठी मांडणार आहे. जे लोक फारच भाविनक वा जराही काही वेगळे िवचार सहन होत
नाहीत असे टची असतील ांची आधीच माफी मागून ठे वतो.

ु पा रामजी हे आहे. ाचा मल
ु गा नदीा पायात वान गेलेला असान े ाला :खाचा धा
िचपटातले म
बसलेला आहे. “ मी तीस वष वारी आिण िवलाची भी करतो आहे, तरीही ान े असे का करावे ? मी एवढे के ले ाचे
ु कुठे गेले ? “ – हे तर ाा डोात आहेच पण िशवाय याच समु ारास सनु ेला मल
ु गी झाान े ाचे
पय

ु
वंशसातही खटं ु णार आहे, ान ेही तो िथत आहे. नसता
िथत नाही तर, एवा :खातही ोधािव होऊन तो
सनु ेला िता बाळासह घर सोडून जायला सांगतो !

ु की ‘ चा भाग असा आहे की याही :खद पिरितीत तो एका अडलेा गायीची सूती नीट कन ितला
यातला ‘ माणस
ु
सोडवतो आिण सवासाठी सखिनमती
करतो. रामजी हा या कामात िनात आहे पण तो :खात असताना ाला कसे
ु कीन े वागतो. गायीला कालवड
बोलवावे ही िववंचना असते. पण ाला यासाठी बोलावावर तो :ख िवसन माण स
होते, ाचा सवाना आनंद होतो. ा एकू ण कारानंतर रामजीला उपरती होते आिण तो सनु ेला घरातच राहायला
सांगतो.
मग शेवटचे ान ेरांा ओवीचे गाणे येत.े अान हे ानात िवलीन होते आिण शेवटी दोी न होऊन एक िरकामीक
े हाच येतोय की
हे स उरते, वग ैरे. या िचपटाला या असा तानात काही इंटरे आहे, असे िदसत नाही. संदश
ु
े े नाही, पण,
देवबीव काही नाही आहे, देव कुणाचे रणिबण करत नाही, देवाला आपा सख:खां
च े काही देणघे ण

ु कीन े वागणे, लगभेद न
ाचा, रंगनू जायाची एक पळवाट णून फ उपयोग आहे, इतके च.  जगयात माणस
करणे, वंशसाताा वेडगळ कना सोडून देण,े हेच खरे तर महाचे आहे.
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नाही तरी लोक णतच असतात – खु देवाचे मंिदर टले वा पाडले तरी देव काही क शकला नाही, देव कोणताही

ु घटना घडतात, देव ाळ, कोिड यांपासून रण क शकत
अपघात टाळू शकत नाही, देवदशनान येतानासा
नाही, वग ैरे. जणू काही देव णजे मानवी मनासारखेच एक कर, िवकृ त अि असून ान े देवाणघेवाणीचे िनयमनीती पाळत चालले पािहजे ! ‘ देवाला िरटायर करा ‘ असे णणारे सांृितक नते 
ृ ही इथे काही जणांनी मा के लेले
ु ाराम णतो ते ‘ एकिवध मन ‘ ?
होतेच. णजे काय िरटायर करा – मूा आिण ा ? की तक

समजा इथला धम, भी वगैरे भंगार आहे, ान ेर-तुकाराम बोगस आहेत, याचाच अथ सवच धम खोटे आहेत, असा
ु की आिण जमेल ा समाजसधारणा
ु
नाही होत ? णजेच, माणस
हीच फ मू े आहेत ? या ांवर ‘ िदठी ‘ ा
िनिमान े िवचार ावा.
--- ००० --16 June 2021.
ु ओळ णून लात होते, पण,
चकूु न, ' नाद आहे या घटाला अन घटाा भोवती ' असे लात रािहले होते -- अम
हे कुणाचे आहे ते आठवत नते. शोधून सापडले शेवटी ! ते ेट कवी आरती भूच िनघाले ! -गीत – आरती भ ु

े कर
संगीत – पं. दयनाथ मंगश
े कर
र – लता मंगश
अम – मै िजवाचे

् त ना आरंभही,
ःख ना आनंदही अन अं
्
नाव आहे चाललेली कालही अन आजही.
मी तसा  नाही, ना िवदेशी मी जसा,
मी न की बब माझ ! मी न माझा आरसा.
याद नाही, साद नाही, ना सखी वा सोबती,
्
नाद आहे या घाला अन घाा
भोवती.
सांछाया आिण काया जोडुनी यांचा वा
नाव आहे चाललेली, रची हाले हवा.
एकला मी नािह जैसा, नािह नािह मी णा
जीवनाला ऐल नाही, प ैल, तैसा म ना.
--- ००० ---

ु ै २०२१.
०८ जल

द िपा
ु
मह  डगरे यांनी िददशत के लेला ‘ द िपा ‘ हा लघिचपट
पािहला. ेांमे पसरत चाललेला एकाकीपणाचा रोग
ु गा ऑे िलयात आहे. एका मोा
हा िवषय आहे. एक े माणूस. ाची बायको वारलेली असून ाचा मल

ु
शहराता एका आलीशान लॅ टमे तो एकटाच राहतो आहे. सवातीलाच
एका मूकातून ाचा एकाकीपणा
ािपत के ला जातो. घरात खायला काही नाही आहे. तो िपा मागावतो. िपा तयार होयाा ियेपासून सव
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काही दाखवले जाते. यातून ा ेाचा एकाकीपणा अिधकािधक ताणला जात राहतो. मग तो िपा घेऊन िडिलरी
बॉय िनघतो. खूप रा आिण रहदारी पार कन तो योय इमारतीपयत पोचतो. ितथली िलट बंद असते. ा ेान े
ु
ु ा असतात ! हे सगळे पार कन तो ा ेाा
लॅ ट नंबर चकीचा
िदलेला असतो. िशवाय ा इमारतीत तीन श
घरी पोचतो. ानंतर ा ेान े ाला घरात बोलावणे, थोडा िपा खायला लावणे आिण गा मारत आहान े
बसवून ठे वणे घडते. ा िडिलरी बॉय ची कहाणीही जरा शोकाच असते. शेवटी उशीर झाला णून तो िनघतो. तो
ु ऑडर करेन िपा ! “ जािहद नाव असलेला तो िडिलरी बॉय चांगला तगडा आहे,
े णतो, “ मी उा पा

ु े , ान े के लेली िजांची चढउतर खरी वाटते. िशवाय गा मारतानाही ाचे ा ेात रमणे छान आले आहे.
ामळ
ा ेाचा गांसाठीचा अधाशीपणा चांगला आला आहे.
भारतात ेांप ैकी िने लोक या एकाकीपणाा समेन े  आहेत. २०३० पयत ही समा खूप उ होणार आहे,
असे अासक णताहेत.
ू या समेच े गांभीय मांडयात हा
कोणतीही भाषणबाजी वा आकडेवारीची बोधनबाजी न करता िनळ याकतेतन
ु यशी झालेला आहे. चांगले काम !
लघपट
--- ००० --मा, लता आिण शंकर-जयिकशन ! १९५९. िचपट ' उजाला ' ! या गायान े चंड धमाल उडवून िदली होती ा वेळी
! ात अमीन सायानचे सनसनाटी िनमाण करणारे िनवेदन ! ेट ! िबनाकाचे हे सरताज गीत होते ! आता बघताना
जाणवते -- गिरबांा या गायाची लोके श बघा -- इथा इथे चंड बहार ! कशाला हवे इंलं ड-अिमिरका ? (
झ ूमता मौसम म महीना )
--- ००० --१३ ऑग २०२१ पयत
जयंत पवार
आमा फार काही भेटी झाा असे नाही. तीनचारदा भेटी आिण दोनचारदा फोन. पण एकमेकांबल आाला आा
ु
आिण आपलकी
होती. माया अन ेक नाटकांची परीणे ान े मटातून िलिहली. ाचे त:चे काही िवचार असले तरी
कलेकडे ापक मानवी िकोणातून पा शकणारा असा तो एक खरोखरचा तं समीक, लेखक, कलावंत होता.

ु ला
ाची एकू णच नासमीणे वाचणे हे एक नािशणच असे. माया नाटकाबाबत िलिहताना, कुणालाही न सचले
ु ान े मांडला होता – तो होता अिभनयाबलचा. माया नाटकात अिभनय वेगळा का, कसा लागतो हे
असा एक मा

ान े सांिगतले होते. हा एक त:चे चतन असलेला लेखक होता. ाा चतनात असलेला एक महाचा  माया
ु े , लेखकाला-कलावंताला या बदला
लात आहे. ाला असे िदसत होते की वाव फार वेगान े बदलते आहे. ामळ
ू अिभ ाया आतच वाव खूपच बदन गेलेले असते. मग
वावाचे आकलन होऊन ते ाा कलेतन
लेखक ‘ आजचे ‘ कसे िलिहणार ? असे गंभीर  पडणे हेच खरे तर कोणाही सजकतेच े लण आहे. ाा या
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ावर मी एक लेख िलिहला होता. ' ढोलताशे ' या माया नाटकाा िनिमान े, अण नाईकांा ' नाटक ' या
ु ाखत घेतली होती.
ैमािसकासाठी ान े माझी एक मल
 आदरांजली !
या ेमळ, शहाया िमाला मन:पूवक
--- ००० ---

कुमार गोखले
ु
सिस
छायािचकार आिण जािहरातकार कुमार गोखले यांच े िनधन झाले आहे. माया ' सा तरी शेवट गोड ' या
ु
 ोचर ांनी तयार के ले होते. ा नाटकाचे पयाता
नाटकाचे सदं ु र, आकषक
अि िथएटस  न े २५ योग के ले
होते.

 अिभवादन !
कुमार गोखले यांा ृतीस मन:पूवक
--- ००० --२८-०९-२०२१.
‘ धडपड ‘ िनमत
#मी_तू ( दोन अंकी नाटक )
लेखन-िददशन – अिनी शगरे देशपांड.े
ु म नाटक संगणकावर पािहले. आजचे जगणे शारीिरक व मानिसक सवच नी रोगट
मराठीत आलेले हे नवे अ

ु ान े या जगयाचा आपाला जो ास होतो,
झालेले आहे, असे आपण णत असतो. आपण हे जे णतो ते ाम
ु े असते. पण, या रोगाची िया, ाचे पूण  दशन वा समज आपासमोर
सतत जे संघषात राहावे लागते, ामळ

नसते. ती समज हे नाटक समतेन े उभी करते. यापूव मराठीत या रोगाचे असेच दशन राजीव नाईक यांा, ‘ साठे च ं
काय करायचं ‘ या नाटकाने घडवले होते. मानिसक समेच े साकान े दशन घडणे हे ा णी ितातून बाहेर

ु ी ितचा भाग नाही रा शकत. ी-पष
ु भेदाचा जरी काही
पडणेच असते. कारण ती समा अशी पूणत ने े पाहताना त
 नसला तरी, आपाकडे उम ी-नाटककार खूपच कमी आहेत, या पाभूमीवर या नाटकाची लेिखका णजे

ु िददशकाही
मराठीतला एक िवशेष टा आहे, असेच णावे लागेल. ातही आणखी िवशेष णजे ती एक अम
ु णजे ेक संवादासोबत
आहे हे च िदसते आहे. या नाटकातले संवाद, ांच े उारण आिण फे क आिण म

घडत जाणाया, बोलणाया व उपित असलेा पाांा सव मानिसक ियांचा वेधही इथे य पात  होत
राहतो. अथातच सवच कलाकार आिण तं यांची सजक साथ असािशवाय ते घडू शकले नसते, हे खरेच आहे.
प ैसे खूप िमळवणे आिण उ दजाच े राहणीमान ठे वणे, हे तर आहेच, पण, मला चंड यशी ायचे आहे, टॉपची

ी ायचे आहे – ही मानिसक हाव हा आजा जगाचा एक असा रोग आहे. आिण तसे यश सा करयाची
बौिक कुवत असलेा ी एकाच कुटं ु बात असतील तर ? या ाचे उर णजे हे नाटक आहे. उर णजे
िनराकरण या अथ ने तर दशन या अथ. असे उ दजाच े बौिक जगणे आिण वातावरण यांाशी पिरिचत

ु ात कमीच असतात. ांतली एखादी ी असे नाटक उभे क शकावी ही एक
असलेले, ते माहीत असलेले लोक मळ
ु एका आंतरराीय कं पनीत मोा पदावर आहे,
फारच वेगळी आिण अपवादाक घटना आहे. या कुटं ुबातला पष
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ं े त जनरल मॅन ेजर आहे आिण मल
ु गी, िता एका िमाा साहाान े एक यशाा इमांची े
ाची पी एका बॅक
असलेला उोग उभा करत आहे. घरातले ितघेही असे पराकोटीचे महाकांी असावर ांांता संबध
ं ांच े
आिण एकू णच जगयाचे काय होईल ते णजे हे नाटक ! या नाटकात, वर उे ख के लेा रोगाची एक ती अवा
ु े आपावर अाय झाला आहे, हे पान जखमी झालेली या नाटकाता
आपाला िदसते. यातच लगभेदामळ
ु
पषाची
एक िय सहकारी ी ाावर ल िगक वतन ाचा आरोप करते. अशा, टले तर घातक अशा कौटं ु िबक

संकटाा वेळीही ेक ी िवचारात राहणे हे एक अजब ौय आपाला इथे िदसते. गंमत णजे, हे सगळे या
जगयाचा एक ‘ नॉमल ‘ भाग णून यांनी ीकारलेले आहे ! फारसा ऊरबडवेपणा नाही ! एखाा वतमानपी
पणान े हे सगळे आपाला िदसत जाते !
ही अशी कलाकृ ती िलन सादर होणे ही मराठीतली एक महाची घटना ठरावी. असे नाटक जमून येऊन ेकांसमोर

ु े , या एकू णच टीमचे मन:पूवक
 ागत आिण
यायला असं बाबी जमून याा लागतात. ते इथे घडलेले आहे. ामळ
धवाद ! ही मराठीत एका ‘ खास ‘ नाटकाची भर आहे !
--- ००० --ओ. पी नर यांचा आज जिदवस. हा एक िहट गायांचा साट होऊन गेला ! ांनी संगीत िदलेले ' आरपार ' या
ु
िसन ेमातले गाणे खाली देतोय. यात गद
या महान कलाकाराचेही दशन होते.

पूव लात िसन ेमातली गाणी लावायची पत होती. एकान े हे गाणे लावले ! धावत जाऊन ते बंद करायला लावावे
लागले ! ( अशाच कहाया मी ' दो हंसका जोडा िबछड गया रे ' आिण ' इसे मार िदया जाय या छोड िदया जाय ' या
गायांबाबतही ऐका होा ! ) ----- ( बाबूजी धीरे चलना – आरपार ).
धवाद, सांगलीकर आिण नाटकाची सव टीम !
Anmol Kothadiya is with Tanvi Naik and 3 others
.
2JtSm6an0uairy 170fc a0t s88:14 8A1M •
ढोलताशे

झड
ं ु शाहीचा उाद िव ीचा िववेक यातील िवचारसंघष  रंगमंचावर िखळवून ठे वणाया "ढोलताशे" या नाटकाचा
योग िजतका रंजक िततकाच िवचारवतक झाला. यात सांदाियक उादापासून , धमाा खया िगत
अािक अथाकडे न ेयाचा िववेकी य आहे. आजा सालोप धमकारणावर आिण राजकारणावरही भा
ु बाहेन ओरबडून
आहे. उथळ मनोरंजन असो वा तथाकिथत धामक परंपरेा नावाखाली चालणाया बाबी, सख
घेयाा लागलेा मानिसकतेवरही भा आहे. नायकाा तडी येणारे काही संवाद जणू काही या नाटकाची
े आहेत- उदा. 'खरं शोधणारा घातक नसतो, खोटं िटकवणारा घातक असतो!'
आशयसूच
अथात या नाटकात रंगमंचावर जशी िववेकी िरेखा एकटीच पडते, तशीच समाजातही िववेकी हे असंांकच
उरतात, याचे श टोचत राहणे, हे या आजही कालोिचत असणाया नाटकात अिभेत आहे. या योगातील ायमॅ
संग तोच मा यतपशीलातील ीटमटा ीन े काहीसा फोकस िशट वाटला. बाकी िकरकोळ तपिशलात न

ु
जाता, हे नाटक पेलयाचा चांगला य येथ े अनभवता
आला. काही कलाकार िकरकोळ आजारी असूनही, योगात
ु ाद होता. सव टीमचे अिभनंदन
अपेित ऊजा राखयाचा ांचा यही कौतक
.
.
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रा हौशी ना धा १५ जान ेवारी या िनधािरत तारखेस सु होईल की नाही, अशी शंका होतीच. तेा धअगोदा
ु ी चांगलीच होती. धा झाास एक िरहस ल आिण न
िदवशी रंगीत तालीम णून योगच ठे वयाची या मंडळची य
झाास िकमान के लेा ॅिसचे, घेतलेा कांच े काहीतरी मूत  फळ तरी! धा पढेु गेली णून नाउमेद न होता,
ु धाची तहान ताकावर तरी सांगली येथील "ढोल ताशे" ा टीमला भागवता आली. ेकांचा
िकमान तारती
ितसादही चांगला िमळाला. याचे आणखीन योग होत राहावेत...
.

१४ जान ेवारी २०२२ / िवदु ास भावे ना मंिदर, सांगली
.
"ढोलताशे"
लेखक- चं.. देशपांड े
िददशक- डॉ. दयानंद नाईक
िनमती संा- अिखल महारा ना िवा मंिदर सिमती, सांगली,
िनमाता- डॉ. शरद कराळे
कायकारी िनमाता- आक. िववेक देशपांड े
न ेप- आक. नंिदनी देशपांड े
ु ं ु द पटवध न
न ेप िनमाण- मक
पासग
ं ीत- डॉ. ती नाईक
काशयोजना- शशांक िलमये
रंगभूषा- साद गे

वेषभूषा- धनी कुलकण
रंगमंच वा- सायली दडे, वृषाली देशपांड े
रंगमंच सहाक- गोमटे श अंकलखोपे, देवांतक पाटील
वापन- काश पाटील

ु
वापन सहा- हेमत
ं सतार,
िदगंबर कोईकडे

ु
िवशेष आभार- दातार साऊं ड, राजू सपेकर,
रिवकांत बरगाले, हरमन चहा
पा पिरचय
अवंती- किवता गडकरी
अय- यशोधन गडकरी
ु
काकू - सिया
उिकडवे

अिनी- काणी खािडलकर
समीर- साद बव

बळवंतराव- सिचन कुलकण

ु ं ु द पटवध न
काकासाहेब जोशी- मक
फोटोाफर- सायली दडे

घारपरेु - आक. िववेक देशपांड े
पारसनीस- भालचं िचतळे

सौ पारसनीस- धनी कुलकण
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अितथी कलाकार- मृणाल बव, मृणाल कुलकण, वृषाली देशपांड,े कांची गडकरी, सागर देशपांड,े अबीर देशपांड े
Abhimanyu Bhupathi
Janu0matrcgSy 17 oat 1i9:n50so0 t7P9dMucc •
Please do come and watch! 🎭
This Wednesday at 7:30 pm at Rangashankara.
Panchamukhi Natara Samuha D.S. Chougale Champra Deshpande Madhusudhan
Maddy Shivanna Prema Mahesh Kalavati Kamadolli Prabhakara Rao Anu Latha
Sachin Ranganath ಮಂಜು ಾ ಾಯ

Pavan Subramanya Ravi Shankar S Mahantesh

Doddamani

माया ' बिु बळ आिण झू ' चा कानडी अवतार --Abhimanyu Bhupathi is with Prabhakara Rao and 11 others
.
tSpFoebnru31thuaryf h3 ag0t 1e07d:143 2A6Mu •
"Chess and Donkey" in the play Bangalore
Tomorrow evening at 6 pm
In the village of art
Come on, be encouraged.
Today evening at 6 pm

🍁
Panchamukhi actors group (R) acting
#Chess_and_Donkey drama

🍁
Champra Deshpande / D. S. Chougale / Abhimanyu Bhupathi
🍁
Kalagrama Mallatthalli, near Bangalore VV,
Bangalore...
🍀Watch it without fail🍀
०४-०२-२२.
े कर
भारतर लता मंगश
ू आज गेा आहेत !
आपा या महान गाियका आपांतन
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कोवधी लोकांा आयषु यांतले तासंतास ापून माणसांच े जगणे घडवणारी ही ी होती. संगीताचा आिण
कनाशीचा खूप संबध
ं असतो असे मानसशाीय स वाचनात आले होते. एकू णच भारताची ककता णजे
लताजी होा ! मला संगीताची भाषा नाही माहीत पण कोणाही चालीत आिण ा चालीा आजूबाजूला असणाया
ु
सव बारीकसारीक जागाही घेत-भरत जाणारा हा एक अजब आवाज होता. हे नसा
िनसगद आवाजाने नाही घडत.

ु हे घडेल का याची भीती वा हे
ामागे असते एक अंत तरल आिण संवदे नशील मन. ते एक िनभय मन असते. अमक

ु च िमाहा नसते. ‘ पिर ा िवंभरे बोलिवले ‘ असे णताना
असे ावे याची चताच नसलेला आवाज. हे नसते
ु ाराम जे णतात तीच असते ही िया. अमक
ु अासम, तमक
ु माणपे वग ैर ा का ओलांडणारे हे काही
तक

असते. िवशेषत: भारतीयांा मानिसक जडणघडणीत चंड सहभाग असलेली ही एक अितीय कलावंत ी होती.
िनरिनराया िवचारसरणी, प, धम, जाती यांचा िितशील भाव गाजवणाया अशा या काळात, जेा उेगान े ‘
माया मना बन दगड ‘ असे णायची वेळ येत े आहे, अशा वेळी लताजची तरलता िवशेष महाची ठरते. कोणतीही
कला ही माणसाला िितशील ौयापासून वाचवत असते. ते काय लताजा गायांनी िकती के लेले आहे याचे
मोजमाप करता येण े शच नाही.

 अिभवादन !
ू त ा आिण शहाणपण देणाया लताजना अंत:करणपूवक
असं चाहांा जगयाला समृी, अथपण

ु
ु
असे कलावंत देशात, समाजात असणे हा नसता
टाईमपास कधीच नसतो. ती तर जगणे िशकयाची िया असते. पा
एकदा ांा ती कृ तता आिण अिभवादन !
--- ००० --०६-०२-२२.
Niranjan Kulkarni
3Ftel3brSu0oarcy 22 at u2ah11:tc553 PMd ·
आज एक सरेु ख नाटक पाहायचा योग आला-ढोल ताशे!

ु झालीय. हे पिहलेच नाटक. सांगली-िमरजेा हौशी रंगकमनी सादर के लं .
कालपासून रा ना धा स

ु ता वेगळीच होती...
ु उक
चंड गदत. आिण नूतनीकरण झालेा िमरजेा 'बालगंधव रंगमंिदर'मे. ामळे
ु
पयामधील
भर वीतील, वरा मजावरील घर. ितथं राहणारं अय-अवंतीचं कुटं ुब. रा आहे अनंत

ु
 ीची. आिण अयनं ठरवलय की आज िमरवणूक पहायची नाही. गॅलरीचे दरवाजे बंद. आिण मग दीघा स
चतदु श
होतो ाला िवरोध करयाचा आिण ान े पटवून देयाचा. मग ितपांत एके क जणांची भर पडत जाते. अयचा

यिु वाद खर होत जातो. देव णजे काय? धमाचा खरा अथ काय? अशा तािक चचबरोबरच अि, ओळख,
ु
िववेक, जगयाचा ह अशा मूलभूत मूांपयत या चचची घसळण
होत राहते.

ु िदला. अथात अय, अवंती याबरोबरच काकू , बळवंतराव, समीर
नाटकातील ेक पाान े अगदी िजवंत अनभव

यांाही भूिमका ठळक लात राहतात; आपातीलच वाटतात. यशोधन गडकरी यांनी जो अय आपासमोर
मांडलाय तो ही िवलण संयतपणे आिण ितताच मजबतु ीन े!

'चचा' ही संिहता असणारे नाटक आपाला फारसे पेलवत नाही हे मा खरं. कारण तशी सवय ावी लागते.
मजबूत नाटकाला ेक ही िततकाच मजबूत असावा लागतो. हे थोडंस ं भौितक शााा िनयमांसारखं आहे.

ु
सया अंकात नाटकाचं ताण थोडासा स ैलावासारखा वाटतो. कदािचत हे हेतपू ररही
असयाची शता

आहे. मा शेवट अगदी भावी आहे. भीषण आहे. आिण अगदीच मानिसक रावर पािहलं तर तो हसक ही आहे!
मी सु झालो!
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... बाकी नाटक संपावर टायांचा गजर झालाच. आय णजे 'गणपती बाा मोरया' अशा घोषणाही

ु !
काहीनी िदा. 'ढोल ताशे' सारा नाटकांची कशी गरज असते ते यातून कळू न चकलं
आणखी एक अिभाय -- धवाद पोळजी --

ढोल ताशे या चं  देशपांड े िलिखत आिण डॉ दयानंद नाईक िददशत नाटकान े िमरज येिथल रा ना धला
ु
सवात
.

अवघड िवषय अितशय सहज सोा पतीन े मांडयासाठी िटम ढोल ताशे नी आपले कौश पणाला लावले .

ु ता आिण न पा देणारा एक तट िवचार धमाच े अंतरंग ,धम
ु
पयातील
गणपतीची िमरवणूक पाहायची उक

आतून समजून घेतला पािहजे,या साठी िमरवणूकच पाहयची नाही यासाठी आपा घराा बानीचे दार बंद कन
खरतर चंगळवादावर बिहार टाकणारा बंड करणारा िवचार .
बानीचे बंद दार तीकाक होते परंपरेबरो बरोबर आलेा चंगळवादान े

धमाा नावावर कुठे तरी समाजाची िदशा भरकट आहे. देवाची मूत लहान मोठी थोर ितचे ान यावर संतांच े दाखले

देऊन आपले मत पटवून देयासाठी के लेला अटटाहास समाजाा परंपरेा िवरोधात कुठे तरी जातोय हे तळमन

सांगणारा िवचारआिण जे काय चाललय ते िकती सदं ु र आहे हे पटवून देणारी िवचार धारा यातील शीतयु णजे ढोल
ताशे .
खर बोलणा-या माणसापेा परं परान सोबत आलेा चांगळवादाला खतपाणी घालणारा घातक आसतो हे
सांगयाचा व ेकांना िवचार करायला करायला भाग पाडणारे नाटक

शेवटी दार बानीचे दार उघडले हे कुठे तरी मनाला चटका लाऊन जाणारे होते हे नाटकाचे यश .

तांिक सदं ु र एकं दरीत नाटक घरी जाताना ेकाना िवचार घेऊन जायला भाग पाडणारे होते.
ले. राजेश शंकर पोळ

िमरज .िद-२३ फे वु ारी २०२२
धवाद !
चं. . देशपांड े िलिखत अिभिजत झझ
ं ु ारराव िददशत कबीर आ कणकवली िनमत "ए आपण चहा ायचा का?" या
नायोगाचा शभु ारंभ झाला. आपा माणसांची िनमती टली िक छाती २" फुगतेच. खूप छान झाला योग!
सवानीच आपली भूिमका ताकदीन े साकारली. िददशनही छान!

एकं दरीत आपले भाव, वृी बदलली नाही तर िवनाश अटळ आहे...हे अधोरेिखत करणारा हा हलका फुलका योग

ु न घेण ं श होईल का?
आाला जगाचा समतोल साधयात मदत करेल का?...एक नांदयासाठी आाला हे जळवू
असे  उपित कन गेला.
सवानी अवय पहा हा योग! श असास योग arrange करा.
--मनोज मेी, कणकवली.
contact Nilesh Pawar, 86003 72606

हा चहा एक बसून घेतला तर सवाना आपापा ांची उरे सापडतील हे नी. योग सदं ु र झाला. ामािणक य
के ला तर िकती दजदार नाटक करता येत ं हे सहज कळू न आलं .
- राज चाण, कणाकवली.

142

ु हसिवणारा बांधस
े दू योग पािहला. अिभिजत यांच े खास अिभनंदन.
योग खूपच आवडला. बयाच गॅपनंतर मनमराद
संचातील सव stage, backstage कलावंताचे अगदी मनापासून अिभनंदन.
ु ा.
खूप खूप शभे

- डॉ.अिनल फराकटे ,
कणकवली कॉलेज
Abhijeet
आजचा योग वाजला िददशकान े जीव ओतलाय नाटकात.
- िवलास खानोलकर, कणकवली
Abhijeet
Abhijeet Zunjarrao
नाटक आवडलं . योग उम. सगया कलाकारांची कामं छान झाली. सहजपणा होता. पिहला योग असूनही
सफाईदारपणा होता. नाटककाराचं णणं िददशकान े नमे के पणानं पोचवलं , हे मोठं यश. सवाच ं अिभनंदन.
े र
- वीण बांदक
( ए, आपण चहा ायचा ? – या नाटकाचा कणकावलीतला योग ).
09-03-22.

झड
ंु
ु ाला ओळखप पािहजे पण ासाठी कुणी ओळखायला तर हवे ना त
ु ाला ! “ हा या िचपटातला पोिलस
“ अरे, त
ु िहला
पाटलाचा संवाद णजे मार-ोक आहे ! िचपटातली मोिनका णजे आपली आच णजेच रकू राजग
परदेशात जायचे तर पासपोट लागणार – ा धडपडीतला हा संवाद आहे. अगदी साधेच काम पण रकू न े सहज आिण

ु के लेले आहे. अिमताभ तर आहेतच ! पण, अितमहाचे णजे, अनराग
ु कयप णाामाणे, इतके नॉनअम
अस  इतके उम कलाकार णून समोर येयाची ही पिहलीच वेळ असावी ! बोधनाचा आव न आणता,

ु े वंिचत रािहलेा समाजाा या समेा िनिमान े नागराज मंजळे
ु यांनी एकू णच िजजीिवषा
अृयतेा ामळ
ु मयािदत न राहता, कोणाही कारे नाकारा
े एका जातीपरता
देणारा िचपट सादर के लेला आहे. यातला संदश

ु
ु जनी कथा-पटकथा-संवाद-िददशन या सवच जबाबदाया नसा
गेलेा सवानाच पोचू शकतो. आदरणीय मंजळे
ू त ने े पार पाडलेा आहेत. भूतकाळावर दगड मारयाची पायरी ओलांडून हा िचपट
लीलयाच ने तर अथपण
भिवषयाकडे िवमान उडवणारा झालेला आहे ! फारच छान !

ु गारी, हसा हे फारसे काहीच नसताना हा िचपट इतका इंटरेग करणे
गत
ं ु ागत
ं ु ीा घटनांच े कथानक, ेम, गाणी, गे
ु
हे मळीच
सोपे काम नते. आिण तरीही हा िचपट गितमान आिण च ैतपूण  झालेला आहे. ही अथात सवाच े अिभनय,

ु हे फ मराठीतलेच ने तर भारतातले एक
िददशन, फोटोाफी आिण इतर सवच तंांची कमाल आहे. नागराज मंजळे
महाचे िचकम आहेत हे या िचपटान े मा ावे !
 झाला असे वाटत असते. आता काय आणखी – हा  मनात घेऊनच
खरे तर मांतरापयत िचपटाचा आशय पूणच
ु वा असूनही िकती अडीअडचणी येतात मागात याचे दशन घडते.
ु
आपण पढील
िचपट पाहतो. आिण होय, गण
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िकशोर आिण आकाश आिण इतर सवच या िचपटातले ा ा वेळी जे ते श देऊन जाणारे कलाकार लात
राहणारेच आहेत. आिण कळस णजे अिमताभ बन ! ेक य खरे कन टाकयाची या माणसाची ितभा अगाध
आहे ! कोटातला ांचा जरा दीघ असलेला संवाद खूपच भावी झालेला आहे. चंड लॅ मर असलेला अिभन ेता ते सगळे
टाकू न देऊन कसा अिभनयातला एक वेगळा माग चोखाळू शकतो हे पाहयासारखे आहे. मानवी जगयातला टाळता न
येणारा किचत रोमांसही या िचपटात आहे पण अथातच बागा आिण धबधबे या लोके शनमधली गाणी नाहीत.
ु ीसाठी आवयक ते सव इथे आहे.
िचपटाची लय न िबघडवता करमणक
सदं ु र िचपट !
--- ००० --14-03-22.
किमर फाइस
बिघतला. सकाळी सानऊा शोला गेलो होतो. तरीही भरपूर गद होती.
“ पाच लाख नाही, फ दोन लाख िवािपत झाले – “
“ ांनीच त:ा माणसांना मारले आिण आमावर आळ घेतला – “
“ एवढे िदवस माहीतच नते हे – लपवले गेले – “
“ भयानक आहेत या जखमा – “

ु ात हे सगळे घडले तरी का, इथपासून चचा करणारे लोक आहेत.
--- अशा कारची िविवध वाे कानावर येतात. मळ
िनरिनराळे िवान ही संधी घेणारच. ाचे धागेदोरे काढ, इतर काही फाटे दाखव, ांनी यांावर ने, यांनीच
ांावर अाचार के ले होते, असे ण, हे असे कानावर येत राहते. िददशक िववेक अिहोी आिण पवी जोशी
णतात की ांनी चार वष याचा अास के लेला आहे आिण  ा अाचारातून, :खातून गेलेा अन ेकांा

ु ाखती घेतलेा आहेत. स जाणून घेयाची िवशेषत: तण िपढीला खूप आच आहे आिण देशिवदेशांत हा िचपट
मल
पाहायला लोक खूप गद करत आहेत.

‘ राशोमान ‘ हा अिकरा कुसोवाचा िचपट १९५० साली आला. स हा कार कसा फसवा आहे आिण ेकाकडे
एकाच घटन ेबाबत कशी ‘ वेगवेगळी से ‘ असतात, हे दाखवणारा तो िचपट होता. साबाबतचा हा समान ाय,

ु च अकादेिमक शारीचे होणार नाही का, असा  इथे येऊ
खरोखरच अाचार भोगलेांनाही लावावा का, ते नसते
शकतो. आता तर सोर कालखंड चा आहे, असे जगभर बोलले जाते. खरे तर तसा कालखंड माणसाचे डोके

ु झाला, असे णता येईल. तर काय ? िवानच जर वेगवेगळे बोलत असतील तर
चालायला लागले तेापासूनच स

ु परावे
ु तपासत अास करत बसणे श नाही. सामा माणूस ाचे
सामा ेकान े काय करावे ? तो काही वषानवष
उपजत शहाणपण वापरतो. या घटना जर जनतेपासून लपवा गेा असतील तर ाची काय असावीत कारणे

याबाबत त:ा िवचारातून काही उरे तयार कन तो ती ीकारत जातो. आिण एकू णच या पूण  काराबल तो
त:चे मत बनवतो. हा िचपट अथपासून इितपयत िवषयाचे गांभीय राखून काढलेला आहे. एकू ण हा िचपट पान
ु ता येत,े असे िदसते. कुणीही काहीही णत असले तरीही ेक या िचपटाा सावर िवास ठे वतात, असे


ु े , घडलेा अाचारांबल ोध आिण आपले ल झााबल अपराधी भाव आशा मन:ितीत
िदसून येत.े ामळ
ेक जातो. िचपट संपला तरीही एक शही कुणी कुणाशी काही बोलत नाही.
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कुणी णते कशाला ते जनु े मडु दे उकन काढता, कुणी णते, ा पीिडतांना ाय िमळायला हवा. या वादात
आणखीही काही घटनांच े उे ख के ले जातात, ते जाऊ ा. ही एक कलाकृ ती आहे.  असा येतो की आज ही कलाकृ ती
ु सानान े आपा भूमीवर जाता यावे, अशी एक
काय काम करते ? ा पीिडतांना ाय िमळावा, ांना पा

ु असे कुठे काही घडता कामा
सकाराक भावना तयार करते. िशवाय मनात एक  िनमाण करते – आता यापढेु पा
नये यासाठी काय करायला हवे ? इथे साचे एक चा उदाहरण उपयोगी पडू शकते. रिशयाने सरळ धमकीच िदली की

ु े ना बाजून े यात
ु
ु च होईल आिण जगाचा खूप िवनाश होईल !
यात कुणीही य
उतराल तर महायु च होईल – अणयु 
कुणी हरीचा लाल, िततकीच शी असूनही धजला नाही. ( याला हजार कारणांची िवा असेल, मी सामा माणसाचे
ु ाक फरक नसतो, सगळे अध वटच असते, हे इथे लात ायला हवे. ) याचा
बोलतोय. आिण या दोत फारसा गण

अथ, एकमेकांत शांतता हवी असेल तर एकमेकांची एकमेकांना भीती वाटायला हवी ! शांतता ही फ भीतीवर आधािरत

ु ी कसली, ाा अलेची ही मयादा आहे ! ा मागान े तयार होत राहणे, हाच उपाय !
अशीच असू शकते ! मानवी ब
ु
ु ी संरणवा आिण शसंचय
आथक ा आिण शाांनी सस
असणे हीच चांगली जदगी ! आिण एकदा त
के लात की आज ना उा ांचा वापर होणारच ! ालाही तयार राहयाचे शौय हवेच !

ु
ु आकलन आहे. दराना काळात मानवी बीचे
ु
भंगार मानवी बीला
होऊ शकणारे आजा जगातले हे अ

ु
गोडवे गात राहावे आिण िववेक णजे काय ते एकमेकांना िशकवत राहावे. परोगामी
णजे काय, ितगामी णजे काय
ु
ु णजे दर वष न चकता
े न आिण शांतता पिरषद घेत राहावे !
यावर चचा घेत राहाात. आिण म
बंधतु ा संमल
आपण योय मागावर चालत आहोत असे वाटायला ाची गरज आहे !
--- ००० --17-03-22.
िगरीश साळवी
ु
' बिबळ
आिण झू ' तसेच ' डावेदार ' या माया दोन नाटकांना तर िगरीशन े ( िगरीश साळवी ) समृ के लेच पण '
चौयाहर पावसायांचा जमाखच ' या तडुलकरांा कथेवर आधािरत एकपाी योगातला िगरीशचा अिभनय आिण
संवादफे क ेट होती ! िगरीश पतके ा िददशनाचे सोन े करणारा हा अिभनते ा होता !
( िगरीश पतके ची पो ).
२६-०५-२२.
अडलं य का ... ?
नाटक कं पनीचे बचचत नाटक.
ु सारा बाप कलाकाराबरोबर न डगमगता तोडीस तोड उभी राहणारी ाची
पिहली गो णजे योग उम ! अतल
ु ,
का पण ! मराठी रंगभूमीवर घडणारी ही एक अंत अपवादाक आिण बहर वाटावी अशी घटना आहे. ामळे

 आहे. या नाटकात टले तर पाे दोनच आहेत पण टले तर ॉपटतली ेक वू,
अिभनय हा िवभाग पिरपूणच
काशयोजना, न ेपरचना ही सगळीही ‘ बोलणारी ‘ पाेच आहेत. या पाांसह हे नाटक िबनचूकपणे पार पाडणे ही
नीच एक िवशेष करामत आहे. सलग १०० िमिनटे ेकांना ‘ वैचािरक धन ठे वणे ‘ हे तसे अवघड काम इथे जमून
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ु धमािधकारी आिण सव तं यांचहे ी महाचे योगदान आहे. सारांश, उम
जाते. यात अथातच िददशक िनपण
योगाबल अिभनंदन !
आता नाटकाबल णजे संिहतेबल. मूळ नाटक मी वाचलेले नाही – मला माहीत नाही. भाषांतर करताना भाषांतरकार
शौनक चांदोरकर आिण सहकारी यांनी काही काटछाट वा बदल के ले आहेत का तेही मला माहीत नाही. पण, सा समोर
जे नाटक आहे ते नामय संग थोडेफार उभे करयापेा आणखी काही करते असे मला वाटत नाही. च बोलायचे
तर हे एक मेलेले गाढव असून िकतीही धोपटले तरी ते िजवंत होऊन काही हालचाल करयाची शता िदसत नाही. 
हा आहे की आजा या गत, िडिजटल जगात नाटकाला ( वा एकू णच कलेला ) ान काय असू शके ल – असू शके ल
ु ता आिण आथक वहार यांवरच क ित झाावर िथएटस  हवीत कशाला, या
ु ात. सव गोी उादन, उपय
का मळ

ाचे उर काय असू शके ल ? नाटक बंद पडले तर नाकम मरतील आिण कलेला मह देऊन वागास याता

ु
ु
ी पााची नोकरी जाईल आिण ितचे आणखीही बरेच नकसान
होईल. तर माग काय ? हा  नसता
इथे मांडला जातो
– याा आकलनात िशरयाचा कवडीचा य होत नाही. उदाहरणाथ, िथएटरा खचात २० टे कपात

राजकारयांना आवडेल पण िथएटस  बंदच करयाा ावाला ते नकार देतील. उलट, पयावरण, आपला इितहास,
े ण
े च
े
परंपरा, संृती यांना उजाळा देणारी नाटके िलहा, असे ते णतील. कारण राजकारयांना कलेशी काही देणघ
नसते, पण ांना कला-संृतीवाांची मते हवी असतात. इथे खरे तर एका महाा ात खोलात िशरायची जागा
होती. राजकारयांच े एक ठीक, पण, कला हे राजकारणच असते, ेक कलाकारान े राजकीय भूिमका ायलाच हवी,

असे णणायांच े काय ? ांना असते का कलेशी काही देण-े घेण े ? एका एका संकुिचत उिासाठी कलेचा वापर क
पाहणारे सगळे च कलेच े हारे नसतात का ? आपा पयावरणात हा एक महाचा  आहे. आिण मग  येतो,
अशी संकुिचत उिे नसलेा ‘ िनपयोगी ‘ कलेच े काय ान असते माणसाा जगयात ? आपापले धम,

आपापा िवचारसरया वग ैर त सतत भंगत जाणारे, िवदीण होत राहणारे समूह आिण ातून येणारी हसा या बाबतीत
काय असू शकते कलेची कृ ती ? – अशा अंगाने कणभरही न जाता हे नाटक ‘ सहावा पाय शोधणे ‘ हे एक खोटे , ील
गौरवमू सादर करत राहते. िवषय मोठा ायचा पण ाा आानाला अिजबातच सामोरे जायचे नाही, असा हा
कार आहे.
ु ीच आवडले नाही.
सारांश, मला योग आवडला पण नाटक मळ
--- ००० --ु
आट एो पणे
काल हे िच-िश दशन पािहले. माया धाका नातीला िचकलेची आवड असान े तीही बरोबर आलेली होती.
ितथे आत वेश करताच समोर पेिलन े के लेली चंड आिण अगाध णावीत अशी नाििचे होती. चिकत ावे अशी
! मी िचकारांची नावे नदवून घेतली नाहीत पण ांच े काम पान झालेला आनंद तोडीस तोड  के ला. यानंतर
मा, मधले ॉस सोडून सरळ १८ नंबरला गेलो. हा ॉल होता माझे कोापूरचे िम अिनल सडोलीकर यांचा

ु गा िनीम याचा. तो आकटे  असून िचकारही आहे. अिनल त:ही िचकार आहे. ( ‘ कोरी किवता ‘ नामक
मल

ु  अिनलचे होते. ) अिनला पी णजे सनीता
ु
माझा एक किवतासंह पूव िनघाला होता, ाचे मखपृ
याही बाटीक
ु ती कला ांाकडून िशकतो आहे. ितथा
िचकलेत वीण आहेत. ांचीही काही िचे ितथे होती. िनीमसा

एका बािटक िचात, ाता काही भागांा कडेकडेन े पांढया जाड दोयाची एक टीप घालयात आलेली आहे – ती
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ते िच छानच उठावदार करणारी आहे. ांाच या ॉलवर ांच े िम िपता-पु शरं आिण ऋिषके ष मोघे यांचीही
ु वा ! अिनला
े न इथे पािहले. िदल खश
िचे आहेत. वावादश आिण अमूत  अशा अन ेक कारा िचांच े संमल

ु
सूनबाई या उृ  शाीय गाियका आहेत. पयात
मी ितचे गाणे ऐकले होते. हे पूण  कुटं ु बच या ना ा कलेशी संबिं धत

ु गा ! ाला मी ाचे नाव
आहे ! अपवादाक णावे असेच हे आहे ! या सवावर कळस णजे िनीमचा छोटा मल
िवचारले तर णाला – हमीर – हमीर णजे राग – आपाला येतो तो ने, गायातला राग ! मग मी िवचारले,
िकतवीत आहेस – यावर सदर िचरंजीव णाले की थांबा जरा, मला एक फोन आलाय, तो घेऊन येतो ! – असे णून तो
सरळ समोरा ॉलकडे िनघून गेला ! अिनलशी खूप गा झाा. ात माया िवशेष लात रािहले ते हे की ात
ु आले होते तेा ते खूपच आेन े आमचा किविम अिनल िवड याचा शोध
अरकवी र. कृ . जोशी जेा कोापरात
घेत होते आिण या अिनलन े ांची भेट घडवून आणली होती !

ु चा संगम होता. एका ॉलवर दोन समारे
ु पाशीता िचकार
ते दशन खूप मोठे होते. अन ेक ॉस होते. नाजां

ु होती िचे. अर:
िमांची िचे होती. एक वावदश िचकलेतला मार होता तर सरा अमूत  शैलीतला. अम
चिकत ावे अशी. माया चेहयावर ते आलेच असणार. ांनी अिभाय देयाची िवनंती के ली. िचांबल काय वाटले
ते िलन शेवटी मी िलिहले की या िचांनी जो आनंद िदला ाबल मनापासून आभारी आहे ! तो ांना वाचून ही
ु झालेच पण आमा शेजारी एक कॉलेज कका उभी होती – तीही माया या अिभायान े
दाखवला. ते तर खश
आनंदली !

पढेु ही खूप तण व मवयीन असे अन ेक िचकार भेटले. एका िठकाणची दोन अमूत  िचे मला खूप आवडली. मी ा

िचकाराला णालो – ही िचे हे सांगताहेत की stop thinking and see ! मी कुणी मोठा समीक वग ैरे असणार
असे वाटून ान े आनंदान े हांदोलन के ले ! माझी नात, काही ितला आवडलेा िचांच े फोटो काढून घेत होती. एका
िठकाणी, िता िचांइतकीच सदं ु र एक िचकार होती. िचे पाहयातली आमची आा पान िकती काय बो या
िचांबल, असे ितला झाले ! एक तर तण ी इंिजिनयर झालेली असून ितन े तीन वष नोकरीही के ली होती. पण,
िचकलेच े ेम ितला ितकडे रमू देई ना – नोकरी सोडून, होईल ते होईल णून ती या ेात आली ! असे खूप काही
पािहले आिण अन ेक िचकारांशी संवादही साधला.

ु
हे सगळे पान एक  आला डोात – नसा
या एका दशनात जर इतके आिण इता िविवध कारचे कलाकार
आहेत तर असे देशात, जगात िकती असतील ? ! हे सगळे थोडेच ी वा पोलोक वा िपकॅ सो वा गायतडे वा सेन होणार
आहेत ? पण यांता बयाचजणांची तशी े असूही शकतील. मग या सगया काराला एक वेडपे णाच णावे का
? कोणताही कलाकार काहीतरी होयासाठी वा काहीतरी िमळवयासाठी ाा कलेचा वापर करेल तर ाा कलेला

ु ी होईल, असे मला िदसते. ‘ मोठे ‘ होयाची उिे ती
ु ावसाियक कलेत ठे वू
ा उिाची मयादा पडून ती कला खज
शकता पण गंभीर सजक कलेत नाही. या अथान े कला ही ावहािरक उपयोगाची चीजच नाही. कीतन कन दिणेची

ु ाराम िध:कारतो, हे इथे लात ायला हवे. जगणे समजून घेयाची िया हेच असू शकते,
अिभलाषा ठे वणायाला तक
ु े , कुणीही कुणालाही वेड े णयात अथ नाही. हे असे ‘
या अथान े ििनरपे असणाया सजक कलेच े काम. ामळ

िनपयोगी ‘ काम हेच आपले िमशन आहे, असे काहना वाटणे हे ा ा समाजाचे भायच णावे लागेल. याचे काय
ु ठरणार.
होईल, एखादे िच कोटीत जाईल का, असे  इथे अतच

ु मागे िफन जावे लागेल हे माहीत नते. ितथे
हे सव पान पढेु गेलो, पण ितथून बाहेर पडायचा माग आहे का की पा

ु वर एक माणूस बसलेला होता. ाला िवचारले की इथून बाहेर पडता येत े का ? तर तो एकदम िवचिलतच
बाहेर एका खच
झाला ! िचडलाच ! ितकडे पढेु िवचारा, णाला. अरे बेटा, आपले डोके सदोिदत िबथरत का असते याचा शोध घेणारा
समु आहे रे तु या जवळ, इथेच , पण करंटे हो तमु – असे मनात णत पढेु गेलो.
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े नारायणराव काळे
मंगश
या िमाचे िचदशन.
ु न हॉलमे पािहले. हे २५ जूनपयत रोज संाकाळी ५ ते ८ या वेळात पाहता येणार आहे.
आज सदश
भाट, जबरद आहेत ही िचे ! थमदशनी जाणवणारे वैिश णजे या सव िचांना एक समान शैली आहे. ती
ु
अितीय आहे. िचांच े िवषय वा आधार पराणकथा,
िमथके , तंिवा वा आिदवासी जीवन व कला, काहीही असू

े ा या िविश शैलीतूनच येत.े काही िचकार णतात की िचाची जागा ही पूण  िचाची
शकतात, पण ते सव मंगश
े ाही िचांवर ाा सा िदसत नाहीत. एका
असते – ात िचकाराचे नाव वा सही हे अितमण असते. मंगश
कारे हा िचकाराचा अिलपणाही णता येईल. असाच अिलपणा मला याता शैलीतही जाणवला. िवषय कधी
:खाचे वा अगदी चेहरा िपळवटून टाकणारेही असतात पण ांचा िचकाराा सजकतेवर भाव पडत नाही. ही शैली

अंत गतं ु ागतं ु ीा कोरीवकामासारखी आिण सू असून सदं ु रही आहे. इथा ेक िचाला एक िश वा वा
ु ावरा ाा ितिया ाया नसून ांना सख:खबा
ु
आहे. याचाच अथ  िचकाराला समोरा अनभव
वा
‘ पिवाबा ‘ सजक अिभी ायची आहे. बतेक सवच िचे काया रंगात आहेत, िचत काही रंगीतही आहेत.
इथे रंगलेपन असे खूपच कमी असून िवषयाा आंतररचना पाहयावर भर आहे. या रचना इता ािम आहेत की

ा पूवि नयोिजत असणे शच नाही. याचाच अथ, या िचांतली िश ही उू त आहे ! रचन ेचा इतका बांधीवपणा
आिण उू तता हे एक अजब रसायन इथे पाहायला िमळते.
इथे  िचमािलका आहे. हा एक कामनापूतचा मं आहे. असे काही असू शकते का हा भाग वेगळा पण मानवी

ु
जगयात हा कार कना, म वा अनभवज
स णून कसा का असे ना, अिात आहे. ाकडे ही िचे ाच
अिलतेन े पाहतात. ६४ योिगनी हे ियांच े वा ी-देहांच े कार आहेत – ा मािलके तलीही काही िचे इथे आहेत. एका
ु े ाा एकमेकांत
िचात मानवी चेहरा वेदन ेन े मरु गाळला गेलेला िदसतो. कुठे एकच चेहरा अन ेक अंगांनी पािहामळ
ु ाकडे िचकार ाा ‘ वेसह ‘ पाहतो. सारांश,
िमसळलेा ितमा, अन ेक डोळे िदसतात. या सवच अनभव
ु ान े सखी
ु वा :खी होणेही नाही वा ावर काही मत  करणेही
इथे िचे ‘ कळणे ‘ याचा अथ समोरा अनभव
ु ी ठरते. ही िचे पूण  अमूत  नाहीत – बरेच
नाही. ही एक कारे जगयाता तपशीलांपासून आिण घिटतांपासून म
आकार ओळखताही येतात, पण, ती वावदशही नाहीत. कलावंताची सजकता ेकाला ाा सवयीा
ू कशी बाहेर काढते ाचा इथे य येतो.
रटाळतेतन
े ला ाचे चतन आिण कौश यांतन
ू सापडलेला अिभीचा हा ाचा माग आहे. ााशी बोलताना असे
मंगश

ु
े ची उू तता आपले
समजले की यापढेु रंगांना अिधक वाव देत तो पढील
वाटचाल करणार आहे. ते घडले तरीही मंगश
ु च कौश णून घडत नाहीत. ती
 , ठरवून नसते
काम करतच राहील यात शंका नाही. या सव गोी िवचारपूवक
िचकाराची आकलन िया असते.
ु
े ा एका िचाला अलीकडेच राीय रावरचा टागोर परार
मंगश
िमळाला आहे. ते िचही इथे आहे ! आपा
िमम ैिणनी हे दशन जर पाहावे. ‘ पाहया ‘ ची ी अिधक ग होईल, हे नी.
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मकबूल िफदा सेन..
मी एका िठकाणी िदलेला -- मला जाणवलेला -- ा सरतीा िचाचा अथ  -ु ीची आहे. ीदेहाचे आकषण
ु ात हे देवीचे, ी णून काढलेले उान, न िच आहे, ही कनाच चक
 वा मादकता
मळ
ु
ु
 करणारे असे कोणतेही अवयव तसे रेखाटलेले नाहीत. तो ीदेह आहे असे सांगयापरतीच
परेखा आहे. मळात
ु े, अनावॄत आहे. सरतीचा उजवा हात पायाबाहेर
सरती ही बु ी आिण सखोल ानाचे तीक आहे. ते ान खल

आाचे दाखवले आहे आिण ा हातात कमळ आहे. हे ानाचे बाहेर आिवॄ त झालेले सदय आिण ताजेपण आहे.
तो हात पायाबाहेर आलेला दाखवणे याचा अथच ती सरती ानाा सखोल, वाहा वाहात आहे. ितचे के स
िता डावीकडून उजवीकडे वाहते, लहरते दाखवलेले आहेत – तेही ा वाहाचे िनदशक आहेत. ान हे िितशील

ु
नसते – सतत वाहते, नवे, ताजे असते – हेच यातून सचवले
ले आहे. वरा बाजूला एक मासा दाखवलेला आहे. मासा
ु पायाता ाणवायूवर – तो ानाचा ाणवायू आहे. माशाा ा ानहण ियेच े िनदशक असे
जगतोच मळी

ु डु े दाखवलेले आहेत. इथे वीणा िता मांडीवर आहे. ती कला कौश, नादसदय, संगीत यांच े तीक आहे. ा
बडब
वीणेन े सहजच योनीदेश झाकला गेलेला आहे. ही ल िगकतेला उेजन न देणारी, उादक नसलेली अशी कला आहे.
मोर िपसारा फुलवून िता मांडीवर नाचतो आहे. हे ानाचे फुलणे, आादणे,  होणे आहे. या सरतीला

ु
िगत चेहरा नाहीय. ान िगततेा मयादा ओलांडणारे असते, हेच ातून सचवले
ले आहे. िता कपाळावर

आाचाा जागी कं ु कवाचा िटळा आहे. बु ी आिण आािक ान यांच े ते क  आहे. िशवाय ते ीा सौभायाचे
लण आहे. ती एक पी आहे. पौरािणक संदभ धड
ं ु ाळू न नीच याचेही अिधक अथ लागतील. सरती ही ाची पी

आहे. उीची, सजकतेची, िनमतीची देवता आहे – हेही ातून  होते. थोडात, हे िच ानाची सजकता 
करते. मला यात आेपाह तर काही वाटले नाहीच, उलट, या िचकारान े या देवतेच े सखोल ितकाक अथ समजून

घेऊन हे िच काढलेले आहे, असेच वाटले. यावर वाद झाले तेा कुणी या िचाचा हा अथ  सांिगतला होता की नाही, ते
ु
ु
मला माहीत नाही. एकू णात, चकीा
पतीन े पान, चकीचे
अथ लावून, सेनांवर अाय झाला, असेच मला वाटते.
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दीप पटवध न -' चल, काहीतरीच काय ! '
-- आठवले ! -- ृतीस अिभवादन !
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