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(’ ितरंदाज ’ या टोपण नावान े’ आरपार ’ ह ेसदर ’ सयुोग साधना ’ या मािसकात चालवले. ातील ना-िचपट 
परीण े:--)  
 
साथी 
 
 तर आता राजकुमार या माणसाला ’ िदल एक मिंदर ’ म कॅरा बाबतीत महान यश िमळालं होत ंकी 
नाही ?  पण त ेतहानभकू िवसरण ंन ् रािंदवस अास कन कॅरच ंअमकू एक ऑपरशेन यशी कस ंहोईल याचा 
ास घणे ंइादी ज ेकाय होत ंत ेसगळं बटेा इथ ंिवसरला. ामळंु झालं काय की नाियकेची आई ऑपरशेनम े
पचंात िवलीन झाली. हा मग बाहरे यऊेन वजैयतंीमालेला ( शातंीला ) ‘ आय ॲम सॉरी ‘ णाला, आिण ितला तशी 
रडत टाकून पढंु िनघनू गलेा ! ’ िदल एक मिंदर ’ म ेहमखास म घातलेाला ान ंवाचवलं होत ंआिण इथ ं
कदािचत वाच ूशकणाया बाईला मा....तर ह ेअस ंआह.े ’िदल एक मिंदर ’ म ेज ेयश िमळेल त े’ साथी ’ म े
िमळेलच अस ंनाही. महाा ीधर यांाबलही यान अिधक काही बोलयासारख ंनाही. 
 
 आता तस ंबिघतलं तर शातंीची आई मलेी ह ेएका ीन ंबरंच झालं. कारण ामळेु शातंी पोरकी झाली. ामळंु 
मग िहरो अशा ा डॉरन ं’ तमु मरे ेसाथ ाह करोगी ?’ अस ंपोजल टाकलं आिण सनई वाजली. 
 
 ात परत एक थोडासा घोळ असा होता की हा नायक होता ’ एक पाला आ लडका.’  तर चाकांा 
खचुवरा ा पालनका ची इा अशी की हा मासा आपाच पोरीा तडात पडावा. पण एकंदर पिरितीचा 
िवचार कन ानंी ाला ाा मनासारख ंतर क िदलंच, पण वर एक ससु अशी योगशाळा लाचा आहरे 
णनू िदली. ( तर या इिंडयात त: ीमतं असनू लहान मलेु पाळयाच ेवगरै ेषोक करणारी आिण िशवाय मोा 
मनाची अशी माणस ंगोगी पडलेली आहते -- अस ंहदी िपस  पान आालाही वाटू लागललंे आह.े) 
 
 एक िदवशी डिेड ( णज ेमोठा डॉर ) यऊेन वजैयतंीमालेला सागंतो की ह ेमौजमजा वगरै ेसगळेच 
करतात. पण तुया नवयाला जर तलुा असामा करायच ंअसले तर ाला रीसच  करायला लाव( णज ेअथा त 
कॅरबल ). एवढं टावर मग ती ठरवतचे, आता आयतीच सधंी आह ेतर भारतीय ीचा एक आदश उभा कन 
टाकू. मग अथा तच ती ाला कामाला लावत.े 
 
 तर या रीसच म ेाला िहची साथ. मग एक वाजलेलं घाळ, दोन वाजलेलं घाळ, वगरै.े यात गमंत अशी 
होत ेकी िहलाच ात कॅर होतो. साराा हारावर िहा ठसातनू र पडपेयत या एवा थोर डॉरला याचा 
पा लागत नाही. बरं, परत तो ’ य ेतमुन ेू ंपाया ?’  णनू ितलाच िवचारतो. इथ ंआी ओळखलं की या डॉराच ं
काही खरं नाही. 
 
 आता ह ेअस ंिकती सागंायच ं? आपला आजार पतीा कत ाा आड यतेोय टावर ती घर सोडून काय 
जात,े गाडीत ितला पवू ितन ंसवेा केलेला अकंल काय भटेतो, तो ितला झिुरचला काय पाठवतो, ितथनू ती  होऊन 
परत काय यते,े तवेात हा रजनीशी ( णज ेपालनकाा पोरीशी ) िववाहबद काय झालेला असतो, ात तो 
शातंीला िवसरत नाही णनू रजनी ॲिसड ायला जात ेतर िता हातनू त ेकाढून घतेाना त ेसाडूंन याचा चहेरा काय 
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जळतो, डोळे काय जातात...काही िवचा नका. तर परत आलेली शातंीच शारदा या टोपण नावंान ंाची ायटे नस  
होत ेआिण िपरम े’ आयरनी ’ भ लागत.े ऑिडयमधा बायका इथ ंअगदी हळहळतात हो ! 
 
 तर शवेटी ाच ंडोळयाचं ंऑपरशेन होत ंआिण गलेी हजारो वष जो फोटो ान ंकुणालाच दाखवला नता तो, 
तो बायकोला व मेयाला दाखवतो. तर ती णज ेतीच. तोपयत ही रलेकी पटरीपर. तर शारदा णजचे शातंी आह े
आिण ती आता इथ ंनाही -- णज ेिनघनू गलेेली आह े( भारतीय ीा आदशा माण ेितचा ागाचा वगरै ेिवचार 
आपाला बरोबरच धरला पािहज.े)-- ह ेकळताच तो खचाखच डोळयावंरा पया ओढून काढून फेकून दतेो आिण 
अगदी ट बघायला लागतो की हो ! अर ेबाळ, तलुा आता िदसतयं का वगरै ेिवचाराया आत हा धमू बाहरे. मोटार 
घतेो न ् फुल ीडमध ेसटुतो. 
  
ही शातंपण,े कृतिनयवृीन ेळावंन चालतये, मागनू हा ल उातनू ( नकुाच डोळयावंरा पया काढून 
फेकलेला असा ) ’ शातंी  शातंी   करत पळत यतेो, आिण ( अर ेबापर े! ) धडाड धडुुम ् -- धडाड धडुुम ् -- गाडी 
यतेये ! पण काही होत नाही. गाडी िनघनू जात ेआिण मग ही पलुावन खाला नदीत उडी मारत.े( आता 
वजैयतंीमालेला काय टॉप पोहता यते ंह ेकाय ’ सगंम ’ पािहलेानंा माहीत नाही ? ) मग तोही उडी मान ितला बाहरे 
काढतो, वगरै.े  पण ितला जर एवढी आहा करायचीच होती तर धडाड-धडुुम ् गाडीखाली पडायला ितला काय 
हरकत होती, असा एक सू िवचार आमा डोात यऊेन गलेा. त ेअसो. वजैयतंीमालेकडून आपण एवा बुदीची 
अपेा करयात काही अथ  नाही. ती आपली सागंकामी नटी. 
 
 तर आणखी काय ? ऐन ॉेमा वळेी दवेळाा पा भमूीवरच ंगाण ं? आह.े िम अधंार -- कडकड कवा --
घनघोर पाऊस ? -- आह.े पाट ? -- आह,े िलन ? -- आता रजनीची आई शातंीला घराबाहरे काढत ेणज े-- आहचे. 
शवेटी मारामारी ? -- नाही, ती मा नाही. तर लोकहो, दखेो, सोचनकेी बात ह,ै शवेटी थोडीशी मारामारी नसलेलं िपर 
काढण ंही काय सामा गो आह े? केवढं ह ेधाडस ! 
 
 फोटोाफी स ुदंर, ’ मरेा ार भी त ूह,ै य ेबहार भी त ूह ै’ ह ेपॉलुर ाया लायकीच ंगाण.ं ठाकठीक, 
गोरागोमटा अिभनय.   
 
 अशा या ’ साथी ’ त ीधर कुठे िदसणार ? आपण ानंा मा क. 
 --- ००० --- 
 
घरची राणी 
 
 ‘ ससंाराा सुवातीला अपेाचं ेपागंळुगाड ेघऊेन चालणारी नवराबायको अशीच अडखळून पडतात. ‘ -- 
ाचंी इतकी तारीफ तुी आी ऐकली त ेह ेसवंाद असले ! 
 
 ’’ िवासािशवाय मेाला अथ  काय ? ‘ - ? ा िलन ! अहो सभुािषतचं ही ! भालजा सवंादानंी या 
िसनमेाच ंफालत ूनाटकासारख ंकाहीतरी झालेलं आह ेअस ंणायला तशी फारशी हरकत असायच ंकारण नाही. 
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 एकूण िसनमेाही तसलाच. बोगस. या िसनमेाबल चागंलं अस ंणयाजोग ंकाहीही नाही. फोटोाफी, 
िददशन, सगंीत -- सगळंच थडरटे. िददशक राजद णज ेभालजीच असावते अशी आाला एक ामािणक शकंा 
आह.े 
 
 बगेडी येवादाच ंहााद िचण णज ेहा िसनमेा. शवेटी तर कहरच. खेाता ’ माणसा’ शी ल 
करणारी शहरी मलुगी ान ंआपली शकंा धतेली णनू ाला घराबाहरे जायला सागंत.े तर हा आपा विडलांा 
तसिबरीला आिण मातोीना कुनसात कन, ‘धाका मालकीणबाइनी मला घर सोडायला सािंगतलंय ‘ अस ंणनू 
आपला चालला ! आाला वाटलं आता हा बतके घोावर टागं माडंणार ! तर मडंळी, आमचा आपला एक छोटासा 
 असा की भालजीबाबानंी ही ’ िच ं’ कुठा िुझयममधनू पदैा केली ? 
 
 सलुोचनाबाइचा महान आईचा िनढा वलेला चहेरा सोडला तर इतर कुणाचाच चहेरा हलत नाही. भरताड 
वााखंरेीज तो आपणन काही बोलत नाही. गोवईकराबंल काही न बोलणचं बरं. सधुीरकुमार ढगळ वाटतो. राहता 
रािहली अनपुमा. नवा चहेरा. ही एक नाजकु, कोमल, गलुजार नटी आह.ेपण नटी णनू खपूच की. एखाा  
’शहाया ’ िसनमेात काम िमळालं तर ही नटी काय आह ेयाबल अिधक बोलता यईेल. ततू  िताहीबल बोलयासारख ं
काही नाही. 
 
 तर काय हो भालजी, नाही णज ेएवा ि आईविडलाचंा पोरगा... आईला ’ ममी ’ णता कामा नय े
अशी सनुलेा सचूना दणेाया आईचा पोरगा -- अशा या परमपू आईचा परमभ असा हा पोरगा ...नाही णज े
आी ात काही मानत नाही... पण तरीसुदा एवा टायटमटाईट अशा ग पटँी का घालत होता हो ? 
 
 तुी उर नका दऊे. पचंवीस...तीस वषाा ा घोाला िपताजा तसिबरीपढंु नाक घासायला लावा 
आिण दोन िदवस ाला जवेायला घा नका. वाटास थोडसं ंकडूनही ठेवा. 
 
 आिण बरं का हो, एवढं झाावर आाला कळवा. णज ेआी मग ााकड ेएक आदश िचरंजीव णनू 
पा. 
--- ००० --- 
सघंष  
 
सडूाच ंच कुठंतरी थाबंायला हव.ं..हा सदंशे. दोन घरायातंा वरैाची कहाणी. ढोबळ आिण भडक असनूही ससु. 
 
भवानीसादच ंभयानक प पान कंुदन पळून जायचा य करतो तो सगं एका अंद अशा बोळात घेयाची कना 
खास. 
 
भवानीसद ’ललैा’ला ( वजैयतंीमालेला ) धाबुानंी घराबाहरे काढतो ावळेचा वजैयतंीमालेचा अिभनय...िवशषे. 
 
’ मरे ेपास आओ, नजर तो िमलाओ ’,  ’ अगर य े मरेा ारके शोलम जल जाय े’,  ’वो शीशा हमन ेटोड िदया’  
आिण  ’ तो तब मरेी चाल दखे ले ’...ही नौशादची म गाणी. 
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एकंदर िपर ठीक. पसैचे खचा यच ेतर मग ह ेा बघनू 
 
( आरपार, सयुोग साधना, फेवुारी ६९ ). 
--- ००० --- 
अडीच घरं विजराला 
 
 ’ महाराीय कलोपासक ’सारखी एखादी नावाजली गलेेली संा ह ेअसलं नाटक िनवडत ेतेा नाही टलं तरी 
आय  वाटतचं. ाला इलाज नाही. या नाटकाची गमंत अशी आह ेकी िददशक आिण नायकाच ंकाम करणारा नट या 
दोघानंीही काहीही केलं तरी त ेहमखास चकुणार. राजा नातूसंारखा िददशक या दरीत उडी घतेो ही मराठी रंगभमूीवरची 
एक िवनोदी घटना. 
 
 उल द यांा ’ मघे ’ या बगंाली कादबंरीवन ा.यशवतं केळकर यानंी ह ेमराठी नाटक िलिहलं. पण 
आपण आपलं या नाटकापरुतचं बो. नाटकाचा िवषय काय वगरै ेगोी म ठरवनू ह ेनाटक रहमय झालं पािहज े
असा लेखकान ंिवडा उचलेला. ामळेु कसा एक महान पचे उभा राहतो तो पहा. ’ अडीच घरं विजराला ’ या नाटकाा 
नावात जी एक सव सामा पातळी सोडून िमपणात वशे केाचा अथ  आह,े तो या नाटकाचा िवषय. पवू एकदा 
िशझोेिनया हा मानिसक आजार हाऊन गलेेला समर नावाचा एक लेखक हा या नाटकाचा नायक. हा माणसू आता 
रहकथा लेखनाकड ंवळलेला. बुददवे चौधरी हा ाा रहकथचेा नायक. हा माणसू िनदष खनू क शकतो.  
( णज ेा खनुाचा काहीही परुावा राहणार नाही असा खनू क शकतो. ) तर या सगळया पिरितीत समरची पवूची 
येसी सजुाता  ( की िजन ंएका ग ुडंाशी िववाह केलेला आह े) ान ंितला िलिहलेली प ंाा बायकोला दाखवयाचा 
धाक घान काही एका रकमचेी मागणी करत.े इथपयत ह ेसगळं ठीक. या एवा कारानतंर सजुाताचा खनू घडतो. 
णज ेसमर ितचा खनू करतो. आपा सम रंगमचंावर ह ेघडत.ं( ात पुा खनू झाावर तेान ंहातिबत 
हलवान ंखनुाची लत वाढली त ेसोडा.) आता हा खनू णज े घडलेला खनू नसनू समरा िमपणान ं
किललेा खनू आह ेअस ंजर तुाआाला समजा आधीच सागंनू टाकलं असत ंतर ह ेनाटक रहमय होण ंश होत ं
का ? तर नाही. णज ेमग त ेलोकानंा आधी कळणार नाही अशी वा करायला हवी. णज ेयातला माचा भाग 
लोकानंा कळता कामा नय.े ासाठी नायक हा खपूच नॉम ल दाखवण ंभाग. साराशं काय की नायकाची पिरिती कशी 
ठेवायची  
ह ेठरवण ंिदद शकाला आिण नटाला दोघानंाही कठीणच. णज ेराजा नातूचंा िददशनाचा आिण यशवतं महािडकांा 
अिभनयाचा -- अस ेदोी मु ेबयाच माणात सोडून दणे ंभाग आह.े 
 
 तेावते केलेली हालचाल सोडली तर शोभा माडंके यानंी उभी केलेली सजुाता पणू पण े’ खरी ’ होती. कना 
गोसावी यानंी माधरुीचा गोडवा आिण पतीबलची ितची काळजी -- सगळं सहज दाखवलं. ’ बीस साल बाद ’ कवा  
’ कोहरा ’ अशा हदी रहपटातंनू जो एक सथं, ातारा गडी असतो तसा तो इथहंी होता. तो गडी जसा उभा केला 
जातो तसाच माधव वयानंी हाही उभा केला. 
 
 धड ना िवषयाचा पेपणा आिण खरपेणा ना लोकिय तंाचा सरा स वापर -- असा हा एक िढसाळ. िठसळू 
फोलपट कार. 
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 आनदं पच ंनपे मा टॉप ! 
--- ००० --- 
 
तीसरी कसम 
 
 जीव गहाण टाकून काढलेला, जीव गहाण टाकून पाहावा असा हा अितम िचपट. साधा, सरळ, सा आिण 
कसदार. िहरामण नावाचा एक गाडीवान एका नौटंकी नत कीला जेा िठकाणापयत पोचवतो-- हा तीस तासाचंा वास 
एवढंच मातंरापयत घडत.ं पण एक णही अस ंवाटत नाही की ही बलैगाडी िकती वळे पाहायची. अनके बारीकसारीक 
गोतनू िहरामण आिण ती नत की िहराबाई यांातले सबंधं फुलत जातात. सहजपण ेिवकसत जातात. मळुात िहरामण 
हा एक भाबडा माणसू. राीा वळेी आपण एका बाईची सवारी घऊेन चाललोय ह ेाला काही बरं िदसत नाही. कारण 
ाची आयिडया अशी असत ेकी एखाद ंभतूच अशा वळेी बाईा पान ंगाडीत यते.ं तर असा तो हरैाण असतो. वाटेत 
दऊेळ लागावर तो ’ मला या सकंटातनू सखुप सोडव ’ णनू ाथ नाही करतो. अस ेअनके सगं. तो बलैाला 
चाबकू मारताना ितन ंअडवयाचा सगं, वाटेता झयात ती अघंोळ क इित ेतेा अमकु एका िठकाणी 
कुमािरकानंी ाऊ नय ेअशा ा झयाबला एका समजतुीवरचा ाचा िवास िदसतो तो सगं, ांा जवेणाचा 
सगं, ती गाडीत झोपलेली असताना िता पायावर म ुगंी चढत जात ेतो सगं, ती ाला नाटकातला एक सवंाद वाचनू 
दाखवत ेतो सगं...अस ंिकतीतरी. ण न ् ण असा चतैमय आिण सहज. 
 
 मातंरानतंरचा बतके सगळा भाग ा जतेला आह.े सगळया घटना कथा-पात इथ ंसागंयात काही 
अथ  नाही. त ेसारं  पाहायलाच हव.ं ’ लाली लाली डोिलयाम े’ या गायाचा मा इथ ंमुाम उेख करायला हवा. 
खेातली पोरंटोरं िहराबाईला ’ िनया ’ समजनू डुलत, नाचत, गाडीमागन ंधावत ह ेगाण ंतात. हा कार सव 
नी अितम. वहीदा रहेमान ( िहराबाई ) नसुती हसताना िदसत.े ब ् . वहीदाच ंह ेहा अमर आह.े आिण या 
गायाचा शवेट तर असा घतेलाय की ’ चागंलं ’ या अथा च ेसगळे श वापन टाकावते. 
 
 जसा ा गायाचा शवेट तसाच िचपटाचा शवेटही िवस णता िवसरणार नाही. 
 फ बगेडी िचपटानंा पोसणाया जनतलेा आमच ेदडंवत ! 
--- ००० --- 
लोभ नसावा ही िवनतंी  
 
 ह ेएक अनवुािदत नाटक. आये आिशयाता युदभमूीवरा एका इितळाा एका वॉडम ेह ेसगळं 
घडत.ं सुवातीला पहाट आिण मागपंढंु होणारा बटॅरीचा झोत. णज ेबाहरेा कॉिरडॉरा लाबंीची कना दणेारा. 
 
 तर ा वॉडम ेपाच पशेटं ्स ् . हसत खळेत -- िचडत-भाडंत - चेा करत -- मरी करत िदवस काटणार.े 
आिण या सगळया मोा मलुानंा आपा मठुीत ठेवणारी नस . या सगळयावंर एक महान जबाबदारी यऊेन पडत.े लेची 
नावाचा म घातलेला, तटुक भावाचा, एक ितरसट रोगी ा वॉडम ेयणेार असतो. तो मरणार आह ेह ेाला 
माहीत  
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नसत.ं तर अशा माणसाबरोबर वागयाची ही जबाबदारी. ब. हा िवषय. तीन अकंातं तहतहानंी आपापढंु फुलतो. 
मे, सहानभुतूी, चीड, वतैाग याचं ंएक खरंखरंु दश न आपाला घडत.ं 
 
 अरवद कारखानीस ( लेची -- णज ेतो ितरसट रोगी ), अनयुा पालेकर ( नस  ) आिण नारायण प ै( याकं )याचं ं
आपापा भिूमकेतलं कसब खास वाटलं. टपालाचा सगं, लेचीा वाढिदवसाचा सगं, फोटोचा सगं -- ह ेमहाच े
सगं. ांा सहज िजवतंपणान ंजाणवले. 
 
 हॉिटलमधलं दनैिंदन जीवन आिण हा िविच कार याचं ंह ेिमणप नाटक भरण ंही एक वगेळीच गो 
आह.े अरवद दशेपाडं ेअथा तच उण ेपडलेले नाहीत. 
 
 तडुलकराचं ंभाषातंरही फारस ंखटकलं नाही. 
--- ००० --- 
इतर 
 इतर णज े’ साध ूऔ शतैान ’ आिण ’िखलाडी’. ’ साध.ू.’ .म ेधमाल करमणकू आह.े ’ कभी आग ेकभी िपछे 
’ ह ेगाण ंमुाम जाऊन पडावर पाहाव ंअस.ं महेमदू तर आहचे पण िकशोरकुमारन ंउभा केलेला गायक हा एक कहरच. 
 
 ’ िखलाडी ’ तला िदलीपराज मा बळा वाटतो. हाणामारीत हा नायक खराच वाटत नाही. पण िफअरलेस 
नािदया हा मा एक अजब कार आह.े ामळंु या िचपटातली मारामायाचंी य ंवगेळी आिण खास. 
             ( आरपार,सयुोग साधना, माच  १९६९ )       
   
 
नव ेचहेर े
 
 ना चहेयांा जािहराती णज ेतशा आवयकच. िचपटाच ंनाव काय तर ’ सपनका सौदागर.’ णनू हमेा 
मािलनी णज े’ ीम गल. ’ तो िसनमेा येयापवू िकतीतरी िदवस आधीपासनू िककेजण ही ीमगल कशी िदसले 
ाची  ंरंगवत होत.े सरी ’ इत ’ मधली जयलिलता. ितची तर च मापचं यते होती. णज ेएिलझाबथे 
टेलरसारखी मोजनू ा. ’ मन का मीत ’ मधा चार ना चहेयांा तडाखबेदं घोषणाबंल तर काही सागंायलाच 
नको. सोमद, लीना, िवनोद खा आिण संाराणी. 
 
 लोक णाले की हमेा मािलनीला थमच राजकपरूबरोबर काम करायला िमळालं ही गो भायाची आह.े तर 
राजकपरू णाला की उलट ालाच िहाबरोबर काम करायला िमळालं. आपण िवचार करताना अथा त ् या सगळया 
गोी थोा बाजलूा ठेव.ू हमेा मािलनी काय कवा जयलिलता काय दोघचहंी सदय  वगरै ेठीक आह े; पण या दोघनीही 
िनभडपणाा बाबतीत एक छलागं मारलेली आह ेह ेअिधक विैशपणू . हमेा मािलनी ही बजंारन आिण जयलिलता ही 
एक आिदवासी लडकी. ामळंु दोघनाही ामीण ठसका दाखवायला खपूच वाव. ामीण ठसका आिण िशवाय 
अडाणीपणातला उुपणा ! ( हा उुपणा डोळयासंमोर आणायचा असले तर ’ माय फेअर लेडी ’ -- मधली ऑ.े 
हपेबन  आठवा. अथा त िताशी तलुना ावी एवढा या दोघाही अिभनयात दम नाही -- हहेी आहचे.) च ुबंनाच ंकाय 
ायच ंअसले त ेहोवो पण िमठी हा कार मा अिधकािधक गत होतो आह.े(’ मन का मीत’ म ेअसा एक िवशषे 
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कार आह.े)  थोडात, से अपीला ेात या दोघचहेी पदाप ण अथ पणू  आिण पिरणामकारकही ठरले असा 
भरोसा वाटतो. 
 
 आता ’ मन का मीत ’ मधली चौकडी. आमची कना अशी की सोमद - लीना आिण िवनोद -- संा अशी  
दोन यगुलंु असतील, पण तस ंकाही नाही. संा राणीला या िचपटात लीनाची सखी-- इतकाच वाव आह.े ती लीनाकड े
सुी घालवायला आलेली असत ेइतकंच. साराशं, एकंदरीत िवशषे दखल घेयासारख ंसा तरी िताबल काही नाही. 
ामळंु सोमद, लीना आिण िवनोद खा ह ेतीनच यातले िवचाराह. लीनाा बाबतीत पुा से अपील वगरै ेमु े
आहतेच. अिभनयातला कस णाल तर तनजुाची लेल. पॉिलशड आिण आकष क, पण गाभंीय  फारस ंपलेणार नाही. 
ही नटी नीच तनजुान अिधक लोकिय होईल. पण, एकंदरीत त ेिततकंच. 
 
 सोमद हा एक नाचतािबचता यणेारा नट. ठीक आह.े खेात तो अिधक बरा वाटतो. शहरात मधनू मधनू 
शशीकपरूचा भास होतो, ाला आता इलाज नाही. पण आपातला शशीकपरू जर तो वजा क शकला तर बरीच 
आशा आह.े िवदोन खा तर सरळ सरळ ित‘राजकुमार णनूच आणलेला.( राजकुमार सुवातीला खलनायकच होता 
हहेी लात ा.) खान ंकेलेलं राजकुमारच ंअनकुरण खपूच ु आह.े पण हालचालीतला - अिभनयातला िमतपणा 
जरी उचलता आला तरी राजकुमारा डोळयाचंी ताकद कशी उचलणार ? तरीही खान ंउकुता िनमा ण केलेली आह े
एवढं णता यईेल. 
--- ००० --- 
 
वासना 
 
 तर ाटगलाच केस िपकलेली पिदम्नी । टलं काय १९८०-९० साली बाहरे यणेाया कुठा िपरच ं
ेलरिबलर आह ेका काय, पण नाही, लवकरच लॅश बकॅ सु झाला. णज ेअस ंकी ितचा मलुगा दीपक, ाा 
एीसवी सालिगरहा िदवशी बातनू उिशरा परत यतेो, आिण यतेो तो िपऊन यतेो. तवू अथा तच बातला 
हलेनचा डा आह.े( डा घतेलाय टॉप. सावावंन िफरत जाणार ेरंगीत काश वगरै.े) पिदम्नी ाला फडाफडा 
मारत.े इथनू मग दामळंु ाा बापाचा कसा नाश झाला त ेसागंयासाठी लॅश बकॅ सु होतो. 
 
 साहिजकच यगं पात पिदम्नी यते.े ती कुठून नाचनू आलेली असत ेआिण िता मलुाला बरं नसत ं( बरोबर, 
णज ेदीपकलाच. ) तर ती शथच खाऊन टाकत ेकी यापढंु अिजबात नाचणार नाही णनू. आला का वाधंा ! णज े
सबधं िपरभर पिदम्नी असनूा असनू पढंु ितचा एकही नाच नाही ! मग आाला साहिजकच असा  पडला की 
नाच सोडाची शथ घणेाया नत कीा कामाला खरोखरची नत की कशाला हवी ? मीनाकुमारीसुदा चालली असती 
की. अगदी तो एकमवे नाच हवाच असला तर फार तर ’ िचलेखा ’तासारखी एखादी डमी वापरायची. िशवाय 
’काजल’ ची जोडीही जमली असती. िवषयही पुा दािबचाच होता. पण त ेनाही. ानंी आपली खरोखरची नत कीच 
घतेली. हा ’ वाववाद ’ िजथ ंितथ ंनडतो बघा. 
 
 ितचा दामळंु नाश पावणारा नवरा णज ेकैलाश - णज ेराजकुमार. ाा नाशाचा इफे वाढवयासाठी 
शवेटी ाा बिहणीच ंल टाकलंय. ह ेल आिण कुठलं आलं मधचे अस ंतुा-आाला वाटायला नको णनू ितच ं 
( कुमदु गानी ) आिण डॉ.शखेरच ं(िविजत ) करण मधनू मधनू परेलंय. ( िशवाय राजनाथ आिण मुी आहतेच. ) 
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 शवेटी नाही टलं तरी थोडी भीती होतीच. टलं इकड ंशहनाईया ँबज ूलागा आिण हा भाई तर सरळ सागर 
( णज ेग ुडंांा एका टोळीचा नायक -- ह ेलोक ाचा उपयोग कन घेयाा यात कस ेहोत ेवगरै ेआधी आह े-- 
) असलेा बगंात िशरतोय. पण टलं ’ ार का बधंन ’ मधसेुदा असचं ाा बिहणीच ंल होत ंआिण मध े
मारामारी वगरै ेहोती, पण तेा तो ज इन टाइम यऊेन पोचला होता ( नतंर मन गलेा त ेसोडा ) -- णनू थोडासा 
िनधा  होतो. पण पलुीसला खबर िमळालेली होती, ामळेु त ेकेा टपकतील ाचा नमे नता. ात गमंत अशी 
झाली की तो ा बगंाा पाययावंन जात असताना सरळ ााबरोबर एक झोत सरकत असलेला िदसायला 
लागला. टलं टाकला बतके पोलीसानंी सच लाईट ! पण शुटगा वळेीही अस ेझोत असतात ह ेलवकरच ( खरं 
णज ेअसली हजार शूटग ंपािहलेा आमचा िवचार करता उिशराच ) लात आलं. मारामारी कंीट होऊन ा 
ग ुडंाला दरीत पाडून टाकण ंवगरै ेाया आत पोलीस यतेात कशाला ितथ ंमरायला ? त ेआपले जगायला नतंरच 
आले.     
 
 बाकी कथाभाग वगरै ेइथ ंसागंत बसयात काही अथ  नाही. फ इतकंच सागंतो की तो काही ाा बिहणीा 
लाला पोच ूशकला नाही. णज ेपोिलसांा तडाातनू वगरै ेतो सटुला, पण सलोनीकड े( ही एक नाचणारी नत की ) 
दा िपऊनच ाचा अतं झाला. शवेटी आमची भीती खरी ठरली. पण दािबची थीम सधुाकर गेािशवाय पणू  होत  
नाही हहेी खरंच. 
 
 तरीपण टलं :खा असा शवेट होतोय की काय ! भारतीय जनतचेा िवचार करता,णज ेह ेकठीणच. 
’आह ’ सारख ंएक धडधडीत उदाहरण समोर असताना ! ) पण तो सगळा लॅश बकॅ असान ंपुा दीपका 
इिसा सालिगरहचा िदवस आला. एवढं सगळं ऐकावर दा न िपयाची अथा तच ान ंशपथ घतेली. तवेात 
बाहरे महेमान आलेले आहते अशी वद िमळालीच. मग अिभनदंन, ’ हॅपी बथ ड ेटू य ू’ वगरै.े इथ ंएङ. 
 
 आता एवढं सगळं जरी असलं तरी या िपरची जमचेी बाजहूी सॉलीड आह.े राजकुमारची भकास-शू नजर ! 
सबधं िपर ओलाडूंन ती आपापयत पोचत.े आिण शवेटी पिरणाम राहतो तोही ितचाच. 
 
 उम छायािचण आिण उम सकंलन या आणखी दोन जमेा गोी. 
 
 पण हा िचपट पहा अस ंसागंायला, यात राजकुमार आह ेएवढं सािंगतलं तरी परु.े 
--- ००० --- 
 
िनया 
 
 हा िचपट णज ेहरवलेा माणसाचंा तमाशा. बापाचा मलुगा, पीचा नवरा, िमाचा दो, बिहणीचा भाऊ, 
भावाची बिहण, िमाची मैीण, वगरै ेवगरै ेअस ंकुणाच ंकोण कोण हरवललंे होत.ं शाम बहल आिण अमरजीत यानंी 
जाची काडंी िफरवनू सगळयानंा एक आणलं आिण ’ य ेिनया ह ै’ असा रंगीत िचपट काढला. 
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 तर च सागंायच ंणज ेहा िचपट फालत ूआह.े आिण ’ य ेिनया ह ै’ असा साराशं काढयासारख ंतर यात 
काहीही नाही. तस ंकाय मग कुठाही िचपटाच ंनाव ’ िनया ’ ठेवता यईेल -- िवशषेत: लहानपणाा बालकानंा 
मोठेपणाा तणपणी एक आणणाया, णज ेउदाहरणाथ  ’ सगंम ’ कवा ’ बटेी-बटेे ’. साराशं, आमा ीन ं
णाल तर या िचपटाच ंनाव ’ िनया झकुती ह ै’-- हचे.( या नावाचा एक िचपट आधी यऊेन गलेेला असला तरी. ) 
 
 तरीही या िचपटाची एक गो आाला आवडलीच. ती णज े’ीन’ मधनू झळकून गलेेा याा अनके 
कारा जािहराती. एवा स ुदंर जािहरातचा िचपट बोगस िनघावा हा एक चडं दवैवलास. पण काय करणार, ’ य े
िनया ह ै’. 
--- ००० --- 
 
िजाळा 
 
 ’ घरा राणी ’ ला बीस देयाा या जमाात याही िचपटला बीस िमळून जायला हरकत नाही. कारण 
’येवाद ’ ! ह ेअस ेयेवादी िचपट आीही भान जाऊन बघतो. णज ेआालाही िकमान एखाद ंसटिफकेट तरी 
हवचं. 
 
  आईबापानंी टाकलेा, समाजान ेडोळेझाक केलेा, मायसेाठी हपापलेा एका अनाथ बाळाची ही कथा. 
मातृमे आिण पुमे याचंी ही महान गाथा. पाहावी, भडभडून रडाव ंआिण ध ाव.ं 
 
 जयी गडकर आिण मार राजीव याचंा हा िजाळा. ती अनाथामात कशी आली वगरै ेपरत सागंत 
बसयाइतका उाह आमात नाही. पण िजाळा लागतो. आिण या सगळया कारात काय सवंाद आहते महाराजा ! 
िवशषेत: ा अनाथ मलुाच े! पढुा कुठातरी अशाच एखाा सोळ िचपटाच ेसवंाद ा मलुाकडून िलहवनू 
ावते अशी एक िशफारस आी इथ ेकन ठेवतो.( अथा त गदची मा मागनूच. ) 
 
 या सबधं िचपटात आाला काय आवडलं अस ंिवचाराल तर ा मलुाला कडून ठेवलेलं असताना वरा 
िखडकीतनू करे खाला िखडकीवर तो कुप फेकून मारतो तो सगं. मा. राजीव हा मलुगा एकंदरीतच ठीक आह.े  
ीकातं मोघहेी ठीक. जयी गडकरच ंसोळ काम ठीक आह.े पण ती मसुमसुलेली जाणवतचे. 
 
 एकंदरीत िवचाराल तर अलीकडा मराठी िचपटातं आमच ंमत  ’एक गाव बारा भानगडी ’ ला. एरवी, वडेगळ 
हळवपेणा आिण भगळ खोटेपणा यांाच समया िजकड ंितकड ंतवेताना िदसतात. का असनेा, ा िनिमान ंमराठी 
िचसृी ’ पिव ’ राखयाच ंतरी काम होतयं. आिण ’हहेी नस ेथोडके’ अस ंटलेलं आहचे ! 
--- ००० --- 
 
काळं बटे लाल बी 
 
 िवचारधान चचा क अस ंनाटक िलिहताना बयाच वळेा लेखकावर सपरीचेा सगं यतेो. माणसासंबंधंीच े
एखाद ेसाव कालीन स ितपादणारं नाटक कवा समाजािवषयीा काही ना कना माडंणारं नाटक -- अशा 
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नाटकातंनू यणेारी पा ंही बतके समाजाा कोणा ना कोणा घटकाच ंितिनिध करणारी असतात ( नायक 
बयाच वळेा अपवाद असतो ) ामळंु ही पा ंठोक विैशानंी यु -- ढोबळ असतात. आिण या गोीमळेु, तािक 
िवचार एक तान णनू माडंयात िवचारांा सूाितसू ेातं िशरयाची जी मोकळीक लागत,े तीवर मया दा 
येयाची शता असत.े आिण िशवाय सपंणू  समाजाच ंितिनिध उभ ंकरण ंह ेपुा अशच असत.ं णज ेचार पा ं
आणखी घातली तरी चालतील कवा आहते ातलं एकादसरं काढून टाकलं तरी चालेल असा हा कार असतो. या 
सगळया गोतनू, िवषयाची चचा कता कंटाळवाणी होणार नाही याची काळजी घते नाटक उभ ंकरायच ं! 
 
 माणसाच ंमळू प काळंकु -- ूर असनूही तो समाजात सतं--सन णनू शु पात वावरत असतो ह े
लेखकाच ंसू. ह ेसागंयासाठी समाजाच ेकाही घटक ( उदा. धम परायण ाण, शा, कामगार, नतेा, ापारी, ी,) 
एका अनपिेत िविच पिरितीत आणनू ानंा उघड ंपाडाव ंही लेखकाची कना. ासाठी मग अथा त ान ं
ेकांा कनाशीवर सव सामापण ेटाकला जातो ान अिधक िवास टाकला.( िशवाय पडावर गड, 
िक, तराज,ू पड, कुप, मोर, झड,े कवा, कबतूर,े ॉस, पू, मशीद, आिण लहान मास े- मोठे मास े- अशी 
सचूक िचंही काढली. ात गमंत अशी की आमची जागा दाराकड ेउजा बाजलूा होती. उजा बाजचूा पडदा 
पाहयासाठी मधा सारसमारंभाा काळात आी मुाम सया टोकाला जाऊन आलो !) ामळंु काही लोकानंा 
या नाटकाला ’ायोिगक ’ णायचाही मोह झाला. पण एकदम उाहान ंकाही बोलयाचा कार सोडून या नाटकाकड े
पाहाव ंअस ंवाटत.ं 
 
 माणसाची शु आिण काळया रंगात िवभागणी किणारं तोडरमलाचं ंतान ह ेमळुातच ढोबळ -- उथळ -- 
आिण कुठाही सामा कलावतंाच ंअसणारं अस ंतान आह.े यात एक तर डोाला फारसा ताप नसतो आिण 
सरं णज ेभडक बोधदतते डोाला ग ुगंीही छान यते.े हदी-मराठी िचपटाचं ेनायक-खलनायक उभ ेकरताना हचे 
ग ुगं करणारं तान वापरलेलं असत.ं मानवजात आपला ूरपणा टाकून दते नाही हा बुद - ि - गाधंचा पराभव 
आह ेअस ंणयामाग ंतरी यान वगेळा कोणता िकोण आह े? साराशं, तोरडमलामंधला िवचारवतं ह अतं ढोबळ 
आिण सामा आह.े यातनू मग ना, नामय सवंाद ( ’ सािंगतलं तरी समजत नाही, समजलं तरी उमजत नाही ’ -- 
अस ेवा यान टाळीदार ), िल वगरै ेा गोी उा राहतात ाचंी पािहज ेतर हदी-मराठी िचपटाइंतकी कौतकंु 
जर करावीत. 
 
 तर नाटक णनू हा कार यथायथाच आह ेह ेएकदा िसद झाानतंर इतर गोकड ेवळू. योग अितशय 
नीटनटेका बसवलेला होता. मोहन म ुगंी ( शाीबवुा ), मधसुदून दशेमखु ( आराम े) आिण बाळासाहबे िहर े( 
डॉ.अबुद े--णज ेशा ) याचंा अिभनय िवशषे वाटला. तोडरमलांा बाबतीत लेखक -- िददशक --अिभनतेा या 
तीनही अगंाबंल एकाच वळेी बोलायच ंझालं तर पापीलर पठडीतला एक महान माणसू अस ंबोलता यईेल. 
 
 रा पातळीवरची बिस ंया नाटकाला िमळावी ही अतं रा गो. पण मग ’ लोभ नसावा ही िवनतंी ’ ह े
सरं कस ं? गढू िवनोद ! 
--- ००० --- 
 
जहागंीर जहागंीर 
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 िपरादंेोा ’ हेी द फोथ  ’ चा हा बगंाली अवतार बिघतला. िददशक होत े’ ितसरी कसम ’ च ेबस ुभाचाय . 
 
 हा कार खपूच आवडला. कथा सागंायची झाली तर अशी. कॉलेजम े’ जहागंीर ’ ह ेनाटक बसतयं. मेाचा 
िकोण -- दोन पुष, एक ी. ान ंहमखास जहागंीर ाव ंआिण नरूजहा ँपळवावी अशाला, सरा, िवजचेा शॉक 
बसवतो. आिण गमंत अशी होत ेकी ा शॉकमळंु तो मलुगा डायरे जहागंीरा रोलम ेजातो,जहागंीरच होतो. इथ े
पिहला अकं. 
 
 सया अकंात जहागंीरच ंसहासन आिण झळझळीत पोषाखातला जहागंीर. अहो तो ाचा दरबारच. 
नोकरचाकर, सिैनक वगरै ेवगरै.े मग आपाला कळत ंकी ाा वडेाला अनकूुल अस ंवातावरण भोवती ठेवनू एक 
मानसशा ाावर योग करीत असतो. ासाठी िदमतीला माणस ंअसतात.( जहागंीर झालेला मलुगा घरचा 
ीमतं असतो. ) ा काळातले पोषाख घान ा काळाता माणसासंारख ंवागायच ंह ेाचं ंकाम.( शवेटी शवेटी ह े
लोक िचकार वतैागतात. एकजण णतो, ’’ ायला, िसगरटे ायचीसुदा सोय नाही. सारख ंआपलं जहागंीर. अर े
आह ेकाय ! घरी जातो तेा मी इतका थकतो बघ की आह ेया ंगीबगीा पोशाखातच झोपनू टाकतो. सकाळी उठलं 
की पुा आहचे.‘ णज ेही माणस ंअशी ऐितहािसक होतात ! ) 
 
 नतंर गमंत अशी होत ेकी एका धान ंजहागंीर शुदीवर यतेो. आजबूाजचूा हा दरबार पान ाला 
चावासारख ंायला लागत.ं तर तवेात ाला नमाज पढायला नणेारा बढु ्ढा यतेो. ा बढु ्ढयाला तो णतो,  
‘ अर ेह ेकाय आह ेकाय ? ह ेसहासन, माझा हा पोषाख न ् ह े... अर ेमला वडे लागले ! काय आह ेह े? ‘ तर बढु ्ाला 
कळत ंकी हा आला माणसात. तो ाला सगळा कार समजावनू सागंतो. मधा काळात खलनायकान ंयाा 
नरूजहाशँी ल कन काही वष ससंारही केलेला असतो. आिण याच ंकस ंकाय वगरै ेबघयासाठी ती दोघ ंमधनूमधनू 
ा मानसशााकड ंयते असतात. ह ेसगळं समजावर जहागंीरवाला ा बढु ्ाला णतो की मी शुदीवर 
आाच ंकुणाला सागं ूनकोस. पढंु मग अरश: धमाल. जहागंीर हा जहागंीर रािहलेला नसतो आिण ह ेलोक तो चडं 
डोलारा सावरत राहतात. 
 
 तर सगळे सवंाद वगरै ेकाही आाला समजले नाहीत. आिण तरीही खपूच समजलं. काळाची गत हा िवषयच 
मळुात महान आह.े तो इता भरघोसपण ेपाला िमळण ंह ेमळच. माणसाा आयुाबलच ेआिण माणसाबलच े
धडाधड साराशं काढयापेा ह ेतस ंअवघडच. मग ापेा ’ िनया ’  कवा ’ काळं बटे--’  यात रमनू जाण ंकाय वाईट 
? 
 वाहा ! हाच  खरा ! 
 
(आरपार, सयुोग साधना, म े६९ ) 
--- ००० --- 
 
जगंलम ेमोर नाचा िकसन ेदखेा ’ शतरंज ’ ! 
 
 तुाला ’ एिलएनशेन इफे ’ नावाचा एक कार असतो तो मािहती आह ेका ? उदाहरणाथ  नाटक. तर नाटकात 
समोर ज ेकाय चाललेलं असत ंाात ेकान ंरंगनू जाता कामा नय े-- णनू नाटकावर िवास टाकयाा 
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ेकांा भाबडपेणाला अटकाव घालयासाठी ह ेतं वापरलं जात.ं यामळंु नाटक अिधक तटपण ेआिण समजतुीा 
िकोणातनू पािहलं जात ंअस ंया मागच ंतान आह.े बट ेट या माणसान ंहा कार सु केला. पढंु मग ह ेतं 
अनके िठकाणी अनके तहानंी यऊे लागलं. रॉबट बोा ’ अ मनॅ फॉर ऑल सीझ ’ या ऐितहािसक नाटकातही त े
वापरलं गलंे...वगरै.े 
 
 पण या काराची ही एवढी जागितक कौतकंु कशाला ह ेकाही आाला कळत नाही. आमाकडच ेहदी िसनमे े
बघा. जरा कुठं तुी िवास ठेवायला लागलात की झालाच अटकाव. ’शतरंज’ हा िचपट णज ेयाच ंएक उम 
उदाहरण.  
 
 ’ हरिगज नही ’ वगरै े-- असलं सराईत हदी बोलणारी िचनी माणस ंया िचपटात आहते. शिशकलेसारखी 
हमखास आपली बाई चीना बाजनू ंहरेिगरीची काम ंकरत.े महेमदू जेा राजकुमारचा चहेरा चढवतो तेा त ेकाम 
राजदकुमारच करतो ( णज ेटलं तर थोडासा डबल रोलच. तस ंजर नाही केलं तर महेमदूा आिण राजकुमारा 
िफगरामंधले फरक चीनसारा भाट दशेाची हरेिगरी करणाया बाईला न कळण ंकठीणच. ) फ पडावरच 
सावलीा पात िदसणारा िचनी अिधकारी ाा चकुार गाडसना हदी गोळया घालतो.( णज ेहदीतनू फायरग 
करतो -- कबलू आह ेकी एका परीन ंह ेजमवनू घतेा आलं पािहज,े पण ऐका तर खरं.) तर चीनला भारतीय माणस ं
पळवायचा जो छंद आह ेा छंदावर रामबाण णनू एक जवान असतो. तो णज ेनायक, ऊफ  राजकुमार. ानंी 
माणस ंपळवली की हा डायरे चीनमध ेजाऊन ानंा सोडवनू आणतो. या िचपटात ान ंविहदा रहेमानला आिण 
िता आईला कस ंसोडवनू आणलं तो कथाभाग आह.े आता विहदा रहेमानवर पाळत होतीच पण ा पाळतवाा 
बाईला काही हदी यते नत.ं ामळंु ’ कुछ भी कहो, ऐस ेकहो, जसै ेकही कुछ ना कहा ’ अस ंती गायातन ंनायकाला 
सागं ूशकली. ( खरं णज ेमग डायरे बोलायला तरी काय हरकत होती ? )  आिण लोटस िथएटरम ेसीन ंती 
काम करत होती तर ितथहंी ’अजनबी ं म इस जहानम, मरेी िनया तो कुछ और ह ै’ असलीच गाणी ती णत होती. 
आता एवढं शकंरजयिकशनच िुझक आह ेतर आपली अस ूदते गाणी जसा िचानंी िवचार केला असावा. साराशं 
णज ेआाला इतकंच सागंायचयं की या िचपटात िचनी लोक इतके मखू  दाखवलेत की तवेा मखू  लोकािंवद ’ 
शतरंजकी चाल हमारी ’ णनू िजकण ंयात िवशषे काहीच नाही. ात परत आणखी एक मुा आहचे. आता बाडँ, 
लट वगरै ेलोक कस ेजाताना छोटीछोटी पण महाकामस ूश ंआिण यं ंघऊेन जातात की नाही तर हा आमचा इिंडयन 
हीरो नाियकेला बापाचा आशीवा द आिण दवेीकी कृपा बरोबर घऊेन जातो. पुा मग नायकाा जकयाला काय अथ   
रािहला ? अशा आणखी सतराश ेसाठ गोी सागंता यतेील. पण ा सागंत न बसता सगळयाचा साराशं काय तर ह े
िपर असं बडंलानंी भरलेलं आह.े के बडंल णज े’ एिलएनशेन इफे ’ चा नवा नवा आिवार. 
 
 राहता रािहलेलं आशचे ंिठकाण णज ेविहदा रहेमान. पण ती काय नसुती पळवनू नलेेली एक मशर हानी 
अदाकारा. आईच ेहाल होणार टलं की काय काय कबलू कन टाकायच ंइतकंच ितच ंकाम. ातही आज राी दोन 
वाजता तो आाला सोडवायला यणेार आह ेअसा ितला िमळालेला सदंशे, जो ितन ंकबलू केला ात आज राी दोन 
वाजताा ऐवजी उा राी चार वाजता अस ंथोडंस ंखोटं बोलयाची बुदीही ितला नसावी याचा आाला थोडासा 
खदे झाला. ामळंु राजकुमारला नाहक ास झाला हो, अस ंकाय करता ! तर सागंायचा मुा असा की, विहदाा 
अिभनयाचा या िचपटात -- आिण बिुदबळपटात फारसा  नाही. पण ’ जगंलम ेमोर नाचा िकसन ेदखेा ’ ह ेितच ंएक 
अफलातनू नृ यात असामळंु काही बोलता यते नाही. 
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 णज ेमग महेमदू आिण शिशकला याचं ेवशेच तवेढ ेिनखळपण ेबर ेवाटून ायच ेअसा कार होतो आिण 
ानंा तसा वावही आह.े तेा ात काही वावग ंवगरै ेणत बसयातही अथ  नाही. 
 
 आता ’ आओ तु ेार करना िसखा  ँ’  ह ेलहान मलुानंा घऊेन एक आपलं मजा णनू सरळ सरळ टाकलेलं  
गाण.ं अथा त अशा टाकलेा गायाचंी आाला परुशेी सवय आह.े तेा तो  नाही. तर या गायात कॅमेयाा 
गतीचा जो उपयोग केलेला आह ेतो आाला विैशपणू  वाटला. 
 
 आता िददशक एस.वासन ( हो, तचे अनके रौमहोवी िचपटाचं ेिददशक )यानंा बरं वाटेल अस ंथोडसं ं
सागंतो. विहदावर पाळत ठेवणाया िचनी आईला ानंी जो िवणयाचा उोग ( णज ेिबिझनसे ) िदलेला आह ेतो 
खरोखरच कौतकुाद आह.े पण ती बाई जर अशी खळुी दाखवली गलेी नसती तर हा उोग भयकंरच भदेक वाटला 
असता -- असहंी णावसं ंवाटत.ं काही काही याचं ंिचीकरण उृ वाटलं. उदाहरणाथ  झाडूवााा 
पोषाखाता राजकुमारचा िचनी िशपाई पाठलाग करतात आिण तो बाजारपठेेतनू िशपायांा मागा त िनरिनराळे 
अडथळे तयार करत पळत जातो त ेय. तसचं राीा वळेी िभकायाा वषेात महेमदू विहदाला सदंशे पोचवतो तो 
कार.(  
चीनमध ेिभकारी आहते की नाहीत याबल कुणी अिधकृत मािहती दईेल काय ?) 
 
 पण ’ चतकोरान ेमला न सखु ’ अस ंणणाया तुा-आाला या तकुाचं ंहो काय ? आपण णणार 
बाकीा भाकरीच ंकाय ? णजचे -- िपर बडंल आह.े 
--- ००० --- 
 
आी जातो आमुा गावंा 
िवनोद हा ’ करत ’ जाऊ नका बवुा   
 
 आता याची कनाच कुठून आणली वगरै ेमलूभतू गोी आपाला फार गभंीरपण ेायच ंकारण नाही. हा 
तयार िचपट काय लायकीचा आह ेतवेढंच आपण बघायच.ं िशवाय अकरा घसघशीत बिस ंिमळवललेी, ामळेु तो 
थोडासा दबाव, पण असले दबाव -- िबबाव आपण कशाला मानणार ? आपलं काम खंु. 
 
 तर या तीन सटूुन आलेा कैानंी ीधरपतंानंा सािंगतलं की आी जगवासी आहोत. तर पतं आपले लगचे -
- बरं तर आजपासनू तुी आमच ेपाण ेअस ंणाले. याला भाबडपेणा णायच ंकी यडेपटपणा ? बरं हसेुदा आपण 
िवचारणार नाही, पण केा -- तर ातनू काही धमाल िवनोद उभा केलाय बवुा -- अस ंतरी असायला हव.ं इथला 
िवनोदच मळुात ओशाळवाणा. आपले िवनोद केिवलवाण ेका होतात याचा एकदा मराठी िचपटवाानंी जर िवचार 
करावा. दा भटाचंा िवनोद खरा का वाटतो याचाही िवचार करावा. पण आमचा एक सदंशे दऊेन ठेवायचा झाला तर -- 
िवनोद हा ’ करत ’ जाऊ नका बवुा. 
 
 ’ आज मी फूल झाले ’ ह ेगाण ंटॉप घतेलंय. मध ेितची सावलीही फार स ुदंर घतेलीय. ’हवास मज त’ू ह ेगाणहंी 
तसचं बरं घतेललंे. पण ह ेगाण ंीकातं मोघ ेआिण उमा यांापेा मध ूआपटेमळंु अिधक खलुलेलं आह ेअस ंआमच ं
मत. 
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 जलुाबाा गोळया िदलेले आिण सारख ंपरसाकडला पळवणार ेबाप--मलुगा हा या िचपटाता िवनोदाचा 
कळस ! अहो पोरंसुदा धबाधबा हसतात, अस ंकाय करता ! 
--- ००० --- 
 
मरे ेजरू 
कलर फुल , कलर िपर 
 
  नावापासनूच सुवात क. ’ मरे े’ जसंा तस ंकायम. ’ महेबबू ’ ा ऐवजी ’ जरू ’. तर सरळ सरळ ’ मरे े
महेबबू ’ ा यशाची रेणा घऊेन आलेली ही कृती. तशीच रंगीत, भिद आिण मेाा गाथतेले भावनाचं ेकोळ 
िचित करणारी. या िचपटातले काही सगं पाहताना ’ मरे ेमहेबबू ’ मधले समातंर सगं आपाला आठवतात ाला 
अथा तच इलाज नाही. 
 
 कथबेल णाल तर ’ सगंम ’  काय, ’ आदमी ’  काय, ’ अिभलाषा ’ काय, कवा ’ मरे ेजरू ’ काय,  
थोाफार फरकान ंतचे दोन पुष, एक ी आिण ाग. हदी िचपटातंली माणस ंजर अशी ागी नसती तर ा 
िचपटातंले असं कूट  सोडवण ंफार कठीण गलंे असत ं-- ह ेआी ा माणसांा ागांा गौरवाथ  इथ े
सागंनू ठेव ूइितो. 
 
 अतर सने अतर ( िजत ) या माणसान ंकाही वषापवू नबाबसाहबेाचंा ( राजकुमार ) ाण वाचवलेला 
असतो. तर असा तो शायरगायक. अतर बयाच वषानी नबाबसाहबेाकड ेयतेो. यतेाना ाा फ ास डात माला 
िसा. या वासाबरोबरच ांा भानगडीची गाडी सु होत.े इकड ेसरा कार असा असतो की माला िसा णज े
नबाबसाहबेांा बिहणीची िजवलग मिैण. ामळेु ितच ंयणेजाण ंअसत.ं नबाबसाहबे ितला आपली समजायला 
लागतो. पण ितच ंकाही ाावर मे नसत.ं ितला आपला अतर आवडतो. अथा तच नबाबसाहबेाचंा लवकरच 
मिनरास होतो  
आिण ार उद ् झालेली ाचंी जदगी वीरान बनत.े पण तो ह ेसगळं मकूपण ेसहन करतो. अतरला यातलं काही 
सागंत नाही. उलट ाला आपली दौलत बहाल करतो. ाा िहतािहताची काळजी घतेो. ाा मलुाला मेान ं
खळेवतो वगरै.े पण ान ंअतरला िदलेा दौलतीचा पिरणाम असा होतो की एक वेया अतरला आपा जाळयात 
पकडत.े आिण ह ेकरण मग इतकं टोकाला जात ंकी अतर काडीमोड घतेो. ात ा अतरची आई थोडीशी आपा 
मराठी ’ कादान ’ मधासारखी असत.े ती आपा सनुचे ंनबाबसाहबेाशंी ल लावनू दते.े लोकापवाद  नको णनू 
नबाबही या गोीला तयार होतो. पण तो िताकडं एक ’ ी ’ णनू कधीच पाहात नाही.  
 
 तर तुाला कथचेी आयिडया आली असले, तेा पढुच ंसगळं काही सागंत नाही. शवेटी नबाबसाहबेानंा 
मोटारीची धडक दऊेन िपर अशा काही चमािरक पदतीन ंग ुडंाळलंय की काही िवचा नका. बरं ाला 
मानसुदा याचं ंपनुमलन वगरै ेकार नाहीच. सगळेच आपले दवैगतीन ंइकडिंतकड ंफेकले गेासारख.े पण असा 
भयकंर :खद शवेट परवडणार कसा? ( पुा ’ आह ’ च ंधडधडीत उदाहरण. ) तर केस िपकलेली माला िसा मोा 
झालेा मुाला घऊेन थडयासमोर यते ेआिण णत ेकी य ेदखेो, मुा आज बडा होकर उ िशणके िलए लंदन जा 
रहा ह,ै वगरै.े झाला की नाही शवेट गोड ? 



16 
 

 
 या सगळया कारात पनु:याचा आनदं वगरै ेणज ेफ एकच गो आिण ती णज ेराजकुमारची थोरवी. 
’ व ’ नतंर ाला ितता कषा न ंा उंचीवर नणेारा िचपट णज ेहाच. ’ झनक झनक तोरी बाज ेपायिलया ’ ह े
गाण,ं ानतंर बोटातंनू र यईेपयत वाजवलेली सतार आिण नतंरच ं’ िदन तो गजुर जाता ह ैचाचाजान, मगर य ेरात 
 आती ह ै...’ ह ेवा...अरश: महान.( पण आमची एक शकंा आी माडूंन ठेवतोच. ायलेलं काम तो अफलातनू 
करतो णनू ाला के िपरम दा पाजणार काय ?) आकीवते सपंणार ेया िचपटातले  भावनाचं ेकोळ 
केवळ राजकुमारमळंुच बरचेस ेससु झालेले आहते. 
 
 माला िसा ठीक. ’ फज  ’ मधा कारानतंर िजत हा नसुता ’ णय पढंरीचा वारकरी ’  होऊन बसणार अशी 
िच ेिदसत आहते. जॉनीवॉकर, डिेड हहेी मधनमंधन ंआहते. तहेी ठीक. 
 
 िददशन ठीक. सगंीतही ठीक.( पण अशा िपरला नौशादच पािहज.े) तर अस ंह ेकलरफुल कलर-िपर. ’अा 
अा अा ’ -- टाळया, िशा. ’गम  उठानकेे िलए म ैतो िजय ेजाऊंगा ’-- हळहळ !  
 
 -- धदंा करणार ह ेनी. 
 
 ( आरपार, सयुोग साधना, जनू ६९)  
--- ००० --- 
 
माधवी 
 
 ’ ान आिण मनोरंजन ’ याना वािहलेलं एक ’ अमतृ ’ नावाच ंमािसक मराठीत असनू त ेअजनू अमतृावते 
िजवतं आह ेह ेआपाला माहीत असलेच. तर ा मािसकातनू आाला िमळालेलं थोडसं ंान आधी सागंण ंभाग 
आह.े लोकांा िजासचे ंिनरसन करयाचा ( अथा त ा ा ेाता ताकंडून ) एक सदरवजा कार. एकान ं 
असा िवचारला होता की प ुगंी वाजवावर साप का डोलतो ? ताच ंयावरच ंउर अस ंहोत ंकी ही अानातनू आलेली 
समजतू आह.े सापाच ंवणिय अतं ब ल असत ं( कवा ाला त ेनसतचं ? ) साराशं ाला काहीही ऐकायला वगरै े
यते नाही. तो डोलतो याच ंकारण प ुगंीवाला इकडून ितकड ेडुलत प ुगंी वाजवत असताना सापाला एकदा इकडून मारतो 
आिण एकदा ितकडून मारतो. ामळंु प ुगंीा हलयान ंसापाला डुलयाची सवय लागत.े तर  ’माधवी ’ या िसनमेातले 
साप मा अतं ितखट कानाचं ेआहते एवढंच आाला या िठकाणी सागंायच ंआह.े 
 
 आता सरा एक . समजा एखादा माणसू गळफास लावनू मलेा, आिण तो मेानतंर ा लटका तेाचा 
फास आपण सोडवला तर त ेते ऊफ  तो माणसू परत िजवतं होईल का ? या िचपटात राजकुमार साप चावनू मरतो. 
ाच ंते तसचं ठेवलेलं असत.ं काही िदवसानंी ाला चावणारा साप यऊेन आपलं वीष शोषनू घतेो. ाबरोबर हळूहळू  
डोळे उघडत राजकुमार िजवतं होतो. एकदा मलेेलं माणस ूत ेमरयाच ंकारण र करताच उठून बसण ंश नाही ह े
कळायला अथा तच ’ अमतृ ’ मािसक नको. कुठाही िजवतं माणसाकडून इतपत ानाची अपेा करायला काही हरकत 
नाही. िनमा त ेबी.राधाकृ, बी.कॉम. कवा िददशक चाण यांाकडूनसुदा. 
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 कै.राम गणशे गडकयांा ’ पुयभाव ’ वन ह ेिपर काढलं की आणखी कशावन काढलं ही णज े
अगदीच लणीय गो वाटावी असा हा एकंदर कार आह.े मळुात गडकयांा या नाटकाता कथानकाची लायकी 
काय ठरवायची ती कुठलाही डोकं ताळयावर असलेला माणसू ठरवतोच. मानाव ंकाय लागत ंतर गडकयाचं ं
रचनाचातयु , भाषाभु आिण सवंादचातयु . गडकयाचं ेसवंाद सया कुठाही भाषते भाषातंिरत कन वापरयाची 
कना खपू मजदेार ठरले. ात िसनमेात अस ंकाही करायच ंटलं तर चडं िवनोद आिण चडं कंटाळा ह े
एकितपण ेनादंयाा चमाराचीच शता अिधक. ामळंु ांा भाषाभुाला सोयीर असणारी कथानकाची 
मळू बाधंणीही टाकून दणे ंअटळच. आता आह ेया ितीतच भलभला िठकाणी हंश ेिपकयाच ेकार या िसनमेात 
होताहते, ात जर ’ घाला माळ...’ वगरै ेपुयभावाचा वशे यात टाकला असता तर ेकांा हसनू हसनू मरुकंुा 
तरी वळा असा कवा त ेिनघनू तरी गलेे असत ेकवा ानंी उठून पडावर खुा  तरी िभरकावा असा. 
ामळंु इथ ंतसलं काही नाही. वृदंावन ( िवमसह ) याचा इथ ंदयपिरवत नानतंर आहने ंशवेट होतो.  
 
 पण हा िसनमेा लोकानंी पाहावा अशी आमची इा आह.े कारण लोकानंा थोडीशी खळुचटपणाला हसायची 
सवय लागावी अस ंअजनूही कधीकधी आाला वाटत.ं गडकयाचं ंनाटक या ीन ंउपयु ठराव ंही मराठी ितभचेी 
एक वगेळीच थोरवी ! 
--- ००० --- 
 
मरुळी मार रायाची 
 
 आता सरळ तलुननेचं पाच ंटलं तर ’ माधवी ’ तली घोडदौड आिण या िसनमेातली घोडदौद यांामध े
हदीा आिण मराठीा बाबामधा फरकाइतका फरक आह.े पण मराठीतलं एक ॲन -- िपर णनू 
यााकड ेपाहण ंहचे अिधक बरं. 
 
 मराठी िचपट ह ेबतके वळेा वशेानगुामी नातंानचं िचित केलेले असतात. नसुती वारमेाप बडबङ. 
कॅमरेा या िचपटाा मामाा शता ामळंु फारशा घ ुडंाळा न जाता ढोबळच राहतात. िषकेश मखुज या 
माणसाची या बाबतीतली महाता आाला िवशषे जाणवलेली आह.े ाचंा ’ अनपुमा ’ हा िचपट ानंी पािहला 
असले कवा कोणाका सयू मिंदरावरचा मािहतीपट पािहला असले ानंा कॅमेयाच ंसाम ओळखण ंणज ेकाय ह े
लात यईेल. िहचकॉकचा ’ सायको’--सुदा या ीन ंिवशषे विैशपणू  िचपट. अथा त या उदाहरणाशंीही या 
िचपटाची तलुना करयात अथ  नाही. पण इतर मराठी िचपटांा तलुनने ंया िचपटात कॅमेयाचा वापर बयाच 
मोकळेपणान ंकेलेला आह े-- एवा ाथिमक रावर का होईना पण हा िचपट जरा वगेळा वाटला. इतपत ॲन 
असलेलं िच एका िकमान सफाईन ंका होईना पण मराठीत िनघ ूशकत ंआिण िचीकरणाच ेइतपत कार तरी ’ मराठी 
कॅमेयान ं’ सुदा होऊ शकतात हहेी या िचपटात एकदा िसद झालं. 
 
 मानलेा भावाला बरं वाटाव ंणनू ईराा आदशेामाण ेसीता मरुळी होत.े पाटलाचा ितावर डोळा. 
ितला पळवयाचा ाचा य. तंुगातनू नकुाच सटुलेा एका दरोडखेोरामळंु ( कवा दरोडखेोर समजा गलेेा 
पण खया ’ चागंा ’ माणसामळंु ) फसतो. यात सीताच ंा दरोडखेोरावर मन बसत.ं पढंु मग ांात अडथळे 
आणयाची पाटलाची कारान,ं वगरै.े 
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 आता गमंत अशी होत ेकी ’ पावन ंतमुी बरंच िदसताय की ...गालात हसताय की ’ वगरै ेलावया यात असा 
तरी लोकानंा ाचंा मजा घणे ंजरा कठीणच जात.ं कारण ह ेसगळं वाईट आह,े ितला त ेनकोस ंवाटत,ं पण तरीही ितला 
त ेीकाराव ंलागलेलं आह ेअसा हा कार. ामळंु लोकानंा घायाळ करयासाठी नाचणारी बाई आिण ही मरुळी यात 
मळुातच फरक पडतो. णनूच लावया आिण नृ ंयाचंा िचपटाा जािहरातीसाठी जरी उपयोग होत असला तरी ही 
नृ ंनृ ंणनू पाहण ंजरा अवघडच आह.े 
 
 सरी एक गमंत णज ेिचरंजन कोटकर. खलनायकाचा जो एक ठरािवक अिभनय असतो -- णज ेएक 
भ ुवंई उचलण ंवगरै ेात त ेकुठंही कमी पडत नाहीत. पण ांा एकंदर िफगरचा िवचार करता आपली खलाची 
बतके सगळी काम ंत ेसयानंा पसै ेदऊेन कन घतेात. त ेपाहताना नाही टलं तरी करमणकू होत.े 
 
 त ेकाहीही असो, गोवद कुलकणना धवाद ावते इतपत ह ेिच िनितच बरं आह.े 
--- ००० --- 
 
आशीवा द 
 
 या िचपटातही कथानकाा जळुवणीच ेआिण घडवणीच ेकार आहते. नाहीत अस ंनाही. पण ॲिरॉटल 
ाला डड डड ् णतो तवेढी समथ नीयता ात िनितच आह.े ( अथा त असली मू ं
अध वट ठरावी अशाही कलाकृती असतात ह ेआी जाणतो, पण हदी-मराठी िचपटानंा ही मू ंपुन उरतात. ) 
िषकेश मखुजा लौिककात नवी भर घालणारा हा ाचंा नवा िचपट. 
 
 ही कथा आह ेजमीनदार आिण शतेकरी यांातंा सबंधंामंधली. अमानषुता न करायला िनघालेा एका 
माणसाची. जातीयता वगरै ेभुड गोी बाजलूा ठेवनू माणसामंधली माणस ंओळखणाया माणसाची. एका कलंदर 
मनाा शायराची. हा माणसू अथा तच एकंदर सामािजक पिरितीा सदंभा त वगेळा ठरतो. आिण या ’ वगेळया ’ 
माणसाच ेहाल होण ंही तर माणसाा सामािजक इितहासातली एक ाभािवकता आह े! ा ाभािवकतचेाच हा एक 
बळी. 
 
 असा िवषय घऊेन तो धाडसान ंउभा करणाया िषकेश मखुजच ंांा िदद शनातले बारकाव े आिण एकूणच   
धमक या बाबतीत कौतकु करायची अथा तच जर नाही. के सगं अतं िजवतंपण ेआिण ततंोततं खरपेणान ंउभा 
करयाच ंया माणसाच ंकसब  केवळ अजोड आह.े एका िवचारवतं मनाची खर आच हचे याच ंमखु कारण. ामळंु 
ाता काही सुा सुा सगंाबंल बोलायची आमची इा नाही. याता कलावतंाचंा अिभनय, यातलं सगंीत 
याबलही आाला तंपण ेकाही बोलायच ंनाही. ही एक खरीखरुी शोकािका आह ेएवढंच आी सागं ूइितो. 
अरश: शोकािका. शवेटी शवेटी तर आमावरसुदा थोडसं ंटेशन आलं. बायका िबयकाचंी तर बातच सोडा. सव च 
ीपुष अतं गभंीर. 
 
 या सदंभा त बाड रसलेचा एक उतारा आी इथ ेउृत करतो. तो असा : -- 
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 ‘ वडेी ी, मेी, आिण कवी याचंा शेियर एकितपण ेउेख करतो -- कारण ’ जबर कनाशी.’  
असा आह ेकी यातला मेी आिण कवी रान वडेपटपणा कसा टाळता यईेल ? मी एक उदाहरण दतेो. १९१९ साली मी 
ओड िकमध े’ द ोजन वमुने ’ चा योग पािहला. ा नाटकात ीक लोक छोा ॲिॲनेला ठार करतात असा 

एक अस असा शोकरसपणू  सगं आह े-- कारण ॲिॲने मोठा झाला तर ाचा सरा हेर होईल अशी ानंा 
भीती असत.े त ेसगळं पान िचतच कुणाच ेडोळे कोरड ेरािहले असतील. लोकानंा ीकाचंा तो ूरपणा अगदी िवास 
सुदा बस ूनय ेइतका भयानक वाटला. पण ितथ ंरडत असलेली तीच माणस,ं ाच णी, इता मोा माणावर तोच 
ूरपणा अमंलात आणीत होती की यिुरपायिडसा ( ा नाटकाचा लेखक ) कनेाही त ेपिलकडच ंठराव.ं 
ांापकैी बतकेानंी नकुतीच अशा एका सरकाराची िनवड केललेी होती की ान ंतहानतंरही जम नीची नाकेबदंी 
चाच ठेवली आिण रिशयाचीही नाकेबदंी केली. यामळंु ा दशेातंली असं मलंु मरत होती ही गो सगळयानंा 
माहीत होती पण तरीही ा दशेाचंी लोकसंा अशी कमी होण ंआवयक भासत होत.ं कारण नाहीतर 
ॲिॲनेसारखी ती मलंुही मोठी होऊन आपा बापाचा िका िगरवयाची शता होती. यिुरपायिडस या कवीन ं
ेकांा कनते मेी जागा केला ; पण कवी आिण मेी -- दोीही िथएटरा दाराशी िवसरले गलेे आिण वडेा 
मनु ( -- हसकाा पात ) तवेढा या लोकांा राजकीय िया हाताळायला िशक रािहला. तीच ती माणस ंकी जी 
त:ला अतं दयाळू आिण गणुवान समजत होती.‘  
 ...आाला मािहती आह ेकी ह ेसगळं तस ंिचपटाा मूमापनाा वगरै ेबाहरेच ंझालं. पण तरीही, हा 
िचपट पािहावर अशा कलाकृती पान रडण ंएवढीच आमची लायकी आह ेकी काय असा  उपित करावासा 
वाटला णनू ह ेकेलं. पािहज ेतर हा ा िचपटाचाच भाव अस ंणा. 
( आरपार, सयुोग साधना, जलु ै६९ ) 
--- ००० --- 
हसीना मान जायगेी 
 
 हा तो की, तो हा की, हा तो नसनू हा तो, अस ंवाटत ंआह े; आिण णनू तोच हा अस ंआपण समजतोय की, 
मळुात तोच हा आह ेआिण आपण फसनू याला तो समजतोय...ब ! या िपरच ंसार ह ेएवढंच ! 
 
 शशीकपरूचा डबल रोल. नायकही तोच आिण खलनायकही तोच. ामळंु फायटगा वळेी ेकाचं ेफार हाल. 
एखाान ंसयाला दणकावनू लोळवलं तर ’ वाहवा ’ णायच ंकी ’ च ् च ् ’ णायच ंह ेकाही लातच यते नाही. 
शवेटी फायटग सपंपेयत, िबचार ेजीव मठुीत धन बसनू राहतात. 
 
 शशीकपरून ंयात बराच शीकपरूसारखा धागंडधगा घातलेला आह ेह ेखरं असलं, तरी त ेान ंखलाा 
पात केलेलं असामळेु नायकच ’ ोफेसर ’ कवा ’ राजकुमार ’ असान ंजो एक ’ कोळ क आवघा ’ अशी 
धमाल यते ेती इथ ंयते नाही. तरीही शशीकपरून ंजर मनात आणलं तर तोही शीसारखा एक कोळी नायक णनू 
सहज ािपत होऊ शकेल. 
 
 आता बिबता णाल तर ठीक आह.े तीही तमुाआमासारखीच ात पडलेली. हा तो की हा हाच ? -- हा 
आिदकालापासनू चालत आलेला सनातन  ितलाही पडलेला. मग ’ पाठलाग ’ सारखा कोटा चा सीन वगरै.े पण 
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काहीही णा, विहदा रहेमान, मीनाकुमारी, माला िसा कवा शमला टागोर यांा अिभनयात अवखळपणाबरोबरच 
गाभंीया चाही जो एक कस आह ेतशी खाी काही अजनू या ना पोरीबल वाटत नाही. 
--- ००० --- 
 
तमुस ेअा कौन ह ै
 
 तीन भाट तणना सधुारायला शीला नमेलेलं आह ेअस ंटावर आपा डोात ा काही खळाळ 
कना यतेात ा सगळया इथ ेखोा पडतात. ा तणचा भाटपणा या िचपटात फारसा िदसतच नाही. 
मोटारीतन ंसटुकेस पळवयाच ंएक य आिण बिबतान ंजखमी केलेा तणाच ंय एवढं सोडलं तर ा भाट 
आहते ह ेआपलं केवळ लिलता पवार णतये णनूच खरं मानायच.ं बिबताच ंथोड ंतरी खरं धरता यईेल पण ा 
सया दोन इता तकला आहते की काही िवचा नका. ामळंु शीनहंी मग ानंा सधुारयाा फंदात पडायच ं
काही कारण नाही ह ेओळखनू बिबताचाच िपा परुवलेला आह.े 
 
 ’ तमूच ेअा कौन ह ै’ आिण ’ िकस िकस को म जवाब  ं’ ही दोनच ाता ात गितमान गाणी ; पण 
ानंी ’ आ आ आ आजा ’ ’ तारीफ कं ा उसकी ’, कवा ’ या ’ वगरै ेपािहलेलं आह ेाचं ंकाही या गायानंी 
समाधान होत नाही. तेा याही बाबतीत त ेिशा दतेच बाहरे पडतात. 
 
 लिलता पवारचा डबलरोल ह ेया िचपटाच ंविैश. ितची पाढंया पोशाखातली करडी िवधवा माताजी 
नहेमीचीच आह.े पण सरी, णज ेखलीची, िसगरटेिबगरटे िशलगावणारी भिूमका जरा वगेळी आह.े पण ेलर 
बघताना या डबलरोलबल जी काही  उकुता वाटललेी होती तवेढीही  िचपटात वाटली नाही. इता 
पराकोटीा फुसा कथने ंसरं काय होणार ? 
 
 महेमदू, धमुाळ आिण मोहन चोटी ह ेिकूट यात िवनोद करयासाठी आह.े याता मोहन चोटीला काही   
आकारच िदला गलेेला नाही. महेमदू आिण धमुाळ यातं अथा तच मदेमदू सरस पण एकूणच महेमदू णनूच बघाल तर 
िवशषे काही नाही. मग ा मानान ं’ माधवी ’ तला महेमदू सुदा परवडला. 
 
 करमणकू यान ेकी तीन तास घालवण ेएवढाच शुद हते ूठेवनू हा िचपट काढलेला आह ेह ेिदसतचे आहे. तेा 
ह ेअस ंकस ंआिण त ेतस ंका वगरै ेिवचारयाचा करंटेपणा आी करणार नाही. पण मडंळी, सॉरी. आपाला थोडासा 
कंटाळा मा आला. आिण ’ ितसरी मिंझल ’ पान लगचे हा िचपट पािहला ामळंु तर हा कंटाळा िवशषेच जाणवला. 
--- ००० --- 
 
जसमा ओडन 
 
 गजुरातीत ’ भवई ’ नावाचा एक लोकनााचा कार आह ेह ेऐकून होतो. परवा अशा एका भवईचा ( हदी का 
होई ना ) पण अवतार बघयाचा योग आला. तो णज ेशातंी गाधंी िलिखत ’ जसमा ओडन ’ चा कमलाकर सोनटे 
यानंी सादर केलेला योग. िदीला आाझा नाशाळेतनू िशकून आलेा या तण दमदार कलावतंान ंम ुबंईत 
नाभारती नावाची एक नाशाळा सु केली. ा आपा शाळेता िवााना हाताशी घऊेन हा भरघोस योग 
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उभा केला. या योगातली बरीचशी मलंुमलुी आयुात थमच रंगभमूीवर यते होती ह ेलात घतेलं तर या योगाच ं
यश खरोखरच आयकारक ठरले. 
 
 कथा नहेमीचीच. पठडीतली. एका मनुीच ंखर तप. इंाची चता. काही पयावंर ाच ंतप मोडयाची 
कामिगरी. कामकंुडला आिण िता सखी पया ात यशी. ह ेलात यतेाच मनुीचा सतंाप. ’त ूपृीवर ओड 
जमातीत ज घशेील आिण तझुा नवरा काळा, कटा, आिण लंगडा असले ’-- शाप. ’ तो नवरा तचू असशील ’-- 
ितचा ितशाप. नतंरची सबधं कथा अथा तच पारंपिरक पितपरायण ह ीची. 
 
 जसमाची भिूमका मीना सखुठणकरन ंकेली. ितचा पती पा - कैलास सजंावन ंउभा केला. ’ नाटककाराा 
शोधात सहा पा ं’ मधली मलुगी िजतकी भडक, ोटक आिण रखरखीत िततकीच ही जसमा नाजकू, कोमल, भावकु 
आिण रोमिँटक. मीना सखुटणकरन ंयाही पात कमाल केली. ’ नाटककाराा शोधात ’ मघ ेकाही िठकाणी ती 
अपिरप वाटली होती. पण इथ ेती सपंणू  सफाईदार वाटली. नदीवर जसमा पाला भटेत ेतो सगं, ांा लाचा 
सगं, ितावर डोळा ठेवनू पाटणचा राजा ितला भलुवायला यतेो तो सगं, िता पतीा मृचूा सगं -- के 
सगं ितन ंअतं सू समजतुीन ंउभा केला. लहान सहान िवम, लयदार हालचाली आिण शांा पदरात ाचं ं
परुपेरू माप टाकणारं उारण -- या मीनाा गणुानंी ही जसमा फारच वधेक झाली आह.े ( मीनान ंनृाच ंतस ं
शाशुद अस ंफारस ंिशण ंघतेलेलं नाही -- या पा भमूीवर पाहता ितची यातली नृहंी अितशय कसबी वाटतात.) 
 
 कैलास सजंाव ह ेएक नवचं नाव. लंगडा पण लंगडपेणाा गंावरही मात करणारा भाबडपेणा असलेला पा 
उभा करण ंह ेकाही सोप ंकाम नत.ं पण या मलुान ंही भिूमका एका अल कमीपणान ंउभी केली आह.े या मलुाकड ं
रंगभमूीन ंबलेाशक काही अपेने ंपाला हरकत नाही. 
 
 आपा लोकनाासारखाच सादर करयाा पदतीा बाबतीत भवई हा कार मु असतो. लकालाा 
िवविततचेा बिडवार माजवयाा नपेाची इथहेी आवयकता नसत.े पण बाधंणीा बाबतीत मा ’ भवई ’ ही 
जवळजवळ सपंणू पण े’ बसवललेी ’ असत.े अिधक सगंतवारपण ेउलगडत जाणारी असत.े 
 
 या योगाा सगंीतमयतने ंतर आी फारच भान गलेो. सौरा-क कडा लोकगीतांा चालची ही 
तडाखबेदं उडती गाणी आजा तणाचंी जाझची भकू भागवयाइतकी समथ  वाटली. ( गाणी णणाया ी 
ेजवर िदसत होा, इतकंच न ेतर एक समुार ेबारा वषाचा मलुगा ितथ ंेक णनू बसलेला होता -- खळखळून 
हसत होता -- गभंीर होत होता... ेटणीत तंाचा हा एक नवाच आिवार ! ) 
 
 या योगाबल ी. सोनटानंा िजतके धवाद ावते िततके थोडचे ठरावते इतका हा योग नटेका आिण 
भरदार झालेला आह.े 
--- ००० --- 
 
माकडाला चढली भागं   
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 खानोलकराचंी के कृती ही नहेमीच ा ा ेातली एक ’ घटना ’ ठरत आललेी आह.े ही घटना 
लोकनााा ेातली. 
 
 कामयता आिण शाचंी िवशषे जाण, तसचं परंपरते मरुलेला बाज आिण अिभजात सचूकता ही या 
मुनााची विैश.ं अस ंह ेएक जरा वगेळया ततेीच ंलोकना. ( मुना णा ) लोकासंमोर माडंयाची तयारी 
ह ेसाबळे-पाटच ंकतृ . यशापयश ह ेनतंरच.ं 
 
 साबळे त: लोकगीत ंवगरै ेणयात जरी हातोटीवाले असले तरी इथली गीत ंणयात -- आिण ती  
’ रंगभमूीवर ’ णयात त ेखपूच कमी पडतात. ( आिण एकूणही कमीच पडतात. ) ामळंु सहुास भालेकराचंी िवडबंक 
फेक खपूच अचकू असनूसुदा िवरोध णनू थोा कमी उंचीवरच राहत.े आिण या मु नााची सबधं उभारणीच 
मळुी या िवरोधावर आह.े याचा िवचार करता ही मया दा अिधक जाचक ठरत.े 
 
 शरेशायरी आिण सवाल जवाब या दोची रंगत घऊेन िलिहलेलं का आिण ाच ंिवडबंन ( माणसू आिण 
ाच ंिवडबंन हा मागचा पदर ) -- याचं ंह ेमुना यान खपूच बहारदार होऊ शकलं असत.ं मगंल यान  हवा 
होता आिण एकदतं यान खपूच मोकळा हवा होता. 
 
 लीलाधर हगेड ेआिण िनळू फुले यांाकड ेया जागा असा तर -- असा एक िवचार आमा मनात यऊेन 
गलेा. 
 
(आरपार, सयुोग साधना,ऑग ६९ ) 
--- ००० --- 
 
तबला कलका 
 
 अनपिेतपण ेएकदम काहीतरी चागंलं बघायला िमळालं. माणसाा जगयाा साधनचे ंएक मूतमतं तट 
दशन. ताय िबय  काही नाही. बघायच ंआिण समजनू ायच.ं 
 जीवनसाधनचेी सागंड तबाा िरयाझाशी बसवलेली. या अवाढ शहराता एका इमारतीा गीवर एक 
माणसू िरयाझ करत बसलेला आह.े आिण तबाा ठेांा आिण बोलांा असं तहातंनू तुाला कलकाच ं
खळाळत,ं धपापत,ं उाही, थकलेलं, शातं आिण हसक जीवन िदसत ंआह.े 
 एका बाजलूा ही तबाची साधना चा आह ेतर सया बाजलूा एक तणी नृाच ेधड ेिगरवत ेआह.े कॅमरेा 
इकड ेितकड ेशहरात, माणसातं सरकत राहतो. तबाा घनगभंीर तालावर जनुाट दगडाची िकनारपी ओलाडूंन तो 
एका एकाकी ाथ नामिंदरात िशरतो. एक पजुारी नगायावर सथंपण ेएकेक माा आळवीत असतो. ितथनू कॅमरेा बाहरे 
पडतो. बाजारात जातो. तीथ ेी जातो. धावपळ दाखवतो. भीत डुबंयासाठी हपापलेली माणस ंदाखवतो. भी, दा 
हीसुदा एक सवयीचा भाग झालेली थडं माणस ंदाखवतो. तेयाा दाखवतो. बोकडाला बळी दणेारी माणस ंदाखवतो. 
चडं दगंल, गगनाला िभडणाया ाळा, बसाचं ेसागंाड ेदाखवतो. बरगावंर कातड ंबसवासारखा एक मलुगा, 
जीव खाऊन दगड उगारतोय हा ण िरपण ेिचासारखा तमुापढु ेठेवतो. टागंा ओढणारा घामजेला माणसू दाखवता 
दाखवता माणसाा टापावंन तो घोाा टापाकंड ेणज ेरसेकोस कड ेवळतो. तगं तणी, काळे च,े भुया 
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केसाचं ेपॉश तण, अगडबबं शटे, उतावीळ दहे आिण... आिण बाबदार, तकुतकुीत, तजलेदार, बलंुद घोड.े करकचनू 
ताणलेले ण. आिण पुा माणसाा टापा. पुा घोांा टापा. कुठं मधचे उभी असलेली एक सथं टॅी. ायर 
िखडकीवर पाय टाकून पडललेा. ाचा तो पायाचा परुपेरू तळवा. हळू हळू रा होत.े  अधंार यतेो. शहर िनज ूलागत.ं 
आिण कॅमरेा फुटपाथवर यतेो. झोपलेानंा जाग यतेा कामा नय ेअशा नाजकुतने ंसरकत राहतो. कुठं कुी झोपली 
आहते. कुठं माणस ंझोपली आहते... इकड ेतबाची साधना चा आह.े..ितकड ेनृाची... 
 कलकाा मॅमलुर भवनात ह ेिचक काढलेलं आह.े बारापधंरा िमिनटाचंचं, पण चडं, भरदार, 
तबाा एका तट पण समजतुदार लयीवर या चडं शहराची आिण इथा माणसांा जगाची नस पकडून 
दाखवयाचा तो कार तसा अिदतीयच. 
 माणस ंदाखवणाया िचपटाचंी िजतकी वानवा िततकीच अशा िचकाचंीही आह.े सखुदवे यांा ’ आटर द 
इि ’ मध ेएकदा माणस ंिदसली होती ानतंर ती पुा िदसली ती या ’तबला कलका ’ मध.े 
 पण माणस ंतरी कशाला िदसायला पािहजते असा एक समजतुदार  आपापकैी िककेानंा सचु ूशकतोच 
की. 
--- ००० --- 
 
दवे चालले 
 
 या नाटकात एक िवहीर आह.े िविहरीत बादली सोडली जात.े आपाला वाटत ंआता ही बादली पायान ंभन 
हदकळत, िनथळत वर यणेार. बादली हळूहळू ओढली जाऊ लागत.े आली, आली, आली, यते.े हदकळत जर पण 
िरकामी. िथएटरात एकच हंशा िपकतो. पण शातंा ती बादली जण ूकाय भरलेलीच आह ेअशा भारदपण ेकाढून घऊेन 
जात.े( पढुा खपेलेा एखाद ंपोरग ंजस ंरातनू िरकामी िपशवी फडकवत घऊेन जात ंतशा कार ेहलवीत ती बादली 
नते.े ही आणखी वगेळीच रायटी. ) 
 
 आमच ंअसचं झालं. टलं िदबाचंी कृती आह.े पीडीएचा रंगमचं आह,े बघ,ू अस ंणनू आी त:ला 
िथएटरात सोडलं. बाहरे यतेाना आी खरं णज ेिनराशच होतो पण तरीही आपण काही तरी भरदार पान आलोय 
अशी त:ची समजतू कन घेयाचाही य करावासा वाटत होता. आडात असनूसुदा कधी कधी पोहयात यते नाही 
याचा ह ेनाटक णज ेएक मासलेवाईक य. 
 
 चार तहाचं ेचार भाऊ. ाचंी काडं जुा वळणाची घरगतुी आई आिण जाऊ घातलेले  
( तसचं नऊे घातलेल े) दवे. यांा भोवती ग ुफंलेली ही कथा. कथा णयापेा एका पिरिती--मािलकेतनू उलगडत 
जाणारी ही माणस,ं अस ंअिधक उिचतपण ेणता यईेल. सुवातीचा काही भाग ही माणस ंािपत करयात जातो 
आिण मग या ािपत पाावंर वगेवगेळया पिरिा टाकून ाचंी चव घते राच ंअसा हा मामला आह.े भटजी 
यईेल आिण सागंले की दवे हलवायला मुत  अमकु िदवशी नाही, पढुा िदवशी केाही ा. एखादा हिरकाका यईेल 
आिण ा मलुांा विडलानंा ात दवेांा ितथ ेधनाचा हंडा परुला असाच ंसािंगताच ंसागंनू जाईल. िकके 
वषापवू िनधनू गलेेला संाशीकाका यईेल आिण आपला ितथचं राहयाचा िनण य जाहीर करील. अस ेएकेक एकेक 
गोळे टाकायच ेआिण ानतंरच ेवादळतरंग दाखवायाच.े एकाच ेतरंग िवरताहते तोवर पढुचा गोळा टाकायचा. अशी ही 
रचना आह.े ामळंु दवे नलेे जातील कवा नलेे जाणार नाहीत या दोनच शता असलेलं ह ेना एक  पिरिती 
आिण ा पिरितीा सदंभा तली िविश माणस ंयांातच रमनू लोकानंी पाहाव ंअशी साहिजकच अपेा आह.े पण 
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मळू कादबंरीची सलगता आिण एकसधंपणा या सगंधान -- पिरितीधान नाटकात जवळजवळ हरवामळंु समोर 
चाललेा गोची मजा चाखयाची वृी ेकात िनमा ण होत ेआिण मग ाचाही कंटाळा यऊेन आरतीा सगंाची 
सधंी घऊेन ेक टाळयाचंा ताल धरतात. कवा रंगमचंावर सगळयाचंी िनजानीज सु झाली की खो खो हसनू ती 
नीरवता न कन टाकतात. जगनू ंशातंाला टेकडीवन ’ आपलं घर ’, झाड,ं बगळे वगरै ेदाखवयाचा सगं तर 
अगदीच तटुका आिण हााद वाटतो.( पीडीएन ंाताात शहाणपणा णनू पढुा योगात हा कार 
अिजबात काढून टाकावा.) 
 
 िदद शनात काही ढोबळ चकुा रान गलेेा आहते. बादलीच ंसोडलं तरी आबाच ंकाय ? तो आपला पाय 
धवुायला णनू माग ंबाहरेा बाजलूा जातो तो लेखकाला हव ंअसले तवेढा वळे नसुता आपला पाय धतू राहातो. इतके 
याच ेपाय कुठं मळले ? तसचं दार उघडयाचा कार. कधी ह ेदार पाव िमिनटात उघडलं जाऊ शकत ंतर कधी ाला 
तल तीनचार िमिनटं लागतात. ह ेिहशोब िददशकाला काही वगेळया कारान ंबसवता आले नसत ेकाय ? 
 
 एकंदरीन ंपाहता िददशन अथा तच ठीक आह.े ठीक णज ेहालचाली, सवंादाचं ंउारण वगरैमध ेनटेकेपणा 
आह,े  िहशोबीपणाही आह,े तसचं काशयोजना आिण पा सगंीतही तो तो सगं खपू समृद करतात. ’चला र े
आरतीला’ 
अस ंटावर काशाची, पा आवाजाचंी आिण ताराबाई घारपरु ेयांा अिभनयाची जी जगुलबदंी सु होत ेतो 
यातला  
एक अिवरणीय सगं. 
 
 यातले वळे खाणार ेभाग व ाचं ेपिरणाम तवेढ ेहव ेिततके जाणवतील इतपत काढून छाटून नाटकाला जर थोडी 
अिधक गती आणली आिण त ेजर अिधक आटोपशीर केलं तरच त ेरंगमचंावर ससु होण ंश आह.े 
 
 नाही तर शवेटी आाला यातलं सगळयात काय आवडलं अस ंिवचारलं तर  आी सागं ूकी, घाळीचा 
मनमरुाद रंजक सगं. आिण आमा या उराला उदटपणा णण ंतुाला जड जाईल. 
 
 तर पीडीए हो, दवेािदकानंा चालवाया भानगडीत जर पडा, पण नाटकही िकमान चा शकेल हहेी बघा. 
नाही तर दवे चालयाा आधी ेकच चालायला लागतील. 
--- ००० --- 
 
एक फूल दो माली 
 
 काहीतरी कन कृिम भाविववश सगं तयार करायच ेअसलंच ह ेएक िपर. नायक मलेा आह ेअस ं
समजामळंु पण खरा तो िजवतं असाच ंनतंर कळामळंु मधा काळातील पिरितीतनू िनमा ण होणाया 
पचेसगंमय िचपटातं याची एक भर. नायक मलेा आह ेया गरैसमजातनू ज पावणाया हदी िचपटातंलाच हा एक. 
नायकाला थोडा सुदा वळे न मारता आी िचपट काढू अशी एक ाथिमक िता िचपटवााकंडून कन घेयाची 
आता वळे आलेली आह.े 
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 आता तरीही ाताात काही गोच ंकौतकु करता यते ंही गो वगेळी. सफरचदंाा बागतेले मोकह सगं, 
बॉबी आिण बलराज सहानी याचंा िवशषे अिभनय, पव तारोहणाची चडं य ंआिण एकदोन बरी गाणी याचंा तसा उेख 
करता यईेल. बाकी िददशन वगरै ेणाल तर ितकड ेहोणाया बफ  वादळाचंी, कड ेकोसळयाची सचूना दवेळातनू बाहरे 
पडणाया साधनेा अगंावरचा पा वायान ंउडवनू ातनू दणे ेअस ंढोबळच आह.े 
 
 अस े सटुायला शवेटी दोघातंला कुणीतरी खरोखरच मरण ंबरं असत.ं यात बधा िबन--ियकरच मरायचा 
असतो. तर शवेटी बलराज सहानीचा मृ ूउगवावा णनू यात एक ग ुडं परेला आह.े अगदी टोकावर सगळयानंा 
वाचवनू तो मरतो.  ॅजडेी. 
 
 पण तरीही या िचपटात एक नाजकू आिण अिधक गभंीरपण ेघतेा आास पाहाव ंअसा एक भाग आहचे. तो 
णज ेपुष हरवनू बसलेा पुषाची एक ाकूळ अप-तहान आिण ती काही काळ परुी झाानतंर पुा ती 
पिरिती बदलयाची शता िनमा ण होताच ाला समोर जाणवणारी भयाण पोकळी. पण माणसाचा हा बळेपणा 
कवा ाची ही असहायता हाच एक मवत िवषय घऊेन तो पोखरणारा िचपट काढयाच ंधाडस कोण करणार ? त े
िततकंच. 
 
 ग ुडं परेा. मृ ूउगवतो.  सटुतात. 
--- ००० --- 
 
जीन ेकी राह 
 
 या िचपटाा सुवातीचा काही भाग फारच चागंला आह.े पण मानिसक िवकृती असलेली एक तणी आिण 
िता सहवासात आलेला एक होतक तण हा िवषय हदीला कसा पलेणार ? पढंु मग कथा वगेळया लायनीन ंजात.े 
 
 यातलं ’ आ मरे ेहमजोली आ खलेे आखँ िमचोली आ ’ ह ेगाण ंफारच छान घतेलंय. सरा एक सटुा सगं 
सागंायचा तर णज ेआई िवचारत,े काय र ेएवढं त ूचोवीस तास तुया मालकाा िदमतीला राहतोस तर तझुा पगार  
काय ? तो णतो अस ंठरलेलं काही नाही - लागले तवेढं ायच.ं तर एक छोटी मलुगी ( सबधं कुटंुब दिरी -- ह ेलात 
ा ) णत,े मग सगळे पसै ेइकडचं घऊेन या. आिण िता या वाावर सगळे िवनोद णनू हसतात. 
 
 पण त ेहा जाणवनू ायला यात फारसा वाव नाही. िचपट, ातले सगं, ह ेसारं भरयाा अनके 
युामंधली ती एक एवढंच ितच ंमह राहत.ं 
(आरपार, सयुोग साधना, सबर ६९ ) 
--- ००० --- 
 
 
 
यकीन 
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 कुणावर तरी काहीतरी उडवनू लावायची कामिगरी असत ेआिण ती यशी कवा अयशी होत े( परदशेाची 
असले तर अयशी ) अशा कारच ेअनके परदशेी िचपट आपण पािहलेत ना ? मग हा एक हदी िचपट िनलपण े
परकीयांा पावलावर पाऊल ठेवयाचा खळुचट य करणारा. आिण या िचपटवाानंा दशेभीचा एवढा उमाळाच 
आला होता तर येनामावली इंजीत कशाला ? आपा दशेाची राभाषा येनामावली  करयाएवढी िनितच 
समृद आह.े आिण हचे मग लोकानंा दशेभीच ेडोस वगरै ेदणेार ! ध आमच ेिचपटावाले आिण ध आमची जय 
हद -- जनता ! 
 
 शााचंी एक तकुडी योगशाळेत खपत ेआह.े काहीतरी अतं महाचा शोध लागतो आह.े तुी णाल 
की इतकं महाच ंह ेआह ेतरी काय तर त ेसोडून ायच.ं त ेमहाच ंआह ेएवढं लात ठेवायच.ं अहो, ािशवाय का 
सया दशेाच ेलोक ा शोधाा रहामाग ंलागतील ? तुी णाल, आता हा आिण कुठला दशे आला मधचे -- तर 
तहेी सोडून ायच.ं कुठलातरी दशे ामाग ंआह ेएवढंच आपण लात ठेवायच.ं 
 
 धम हा ा शाांा तकुडीतला एक. तर ाासारखाच िदसणारा एक माणसू ( णज ेअथा त धमच ) 
सरा दशेवााकंड ेअसतो. साहिजकपणचे मग त ेयाला पळवनू ाला याा जागी सोडतात. योगशाळा उडवनू 
लावायची ही ाावरची कामिगरी. ाला धमशी सबंिंधत लोकाचंी मािहती िदली जात.े ाचा नोकर भोला, येसी 
शमला टागोर वगरै.े पण गमंत अशी होत ेकी ना धमला जुा धमचा कुा ओळखत नाही. (ह ेएवढं 
ाताात खरं वाटलं. ) तो गरुगरुायला लागतो. साहिजकपणचे कुाचा खनू होतो. ानतंर भोलाचा नबंर 
लागतो.पोलीसखााच ेतीन मखु शकंा ायला लागतात.( आता सगळयात कहर णज ेा ितघामंधलाच एक 
परदशेाला िफतरू असतो. ह ेअथा त आपाला शवेटी कळत.ं) मग सगळया खणुािबणा करे यतेात. बरं हाताचं ेठस े
तपासतात तर तहेी करे.( आता तपासणाराच िफतरू टावर करे का नाही यणेार ?) 
 
 इकड ेजनुा धम बिंद असतो. कोळशान ंरघेा ओढून तारखा मोजत असतो. कारण आी तझुी योगशाळा 
अठरा तारखलेा उडवणार आहोत अस ंाला सागंनू ठेवयाइतके परदशेी लोक मखू  असतात. आिण नमेके ाच 
समुारास सगळे परदशेी दाा ध ुदंीत आिण तगं बाईा नृात बहेोष होतात. ती सधंी साधनू ह ेगहृ ितथनू 
िनसटतात. आिण मधले अनके अडथळे पार कन ( पोलीसानंाही लाथाडून ) अगदी टायमात योगशाळेत दाखल 
होतात. ितथ ंसाहिजकच दोन धमाचंी द ेदनादन अशी धमुाकूळ मारामारी होत.े दशेी धमाचा अथा तच िवजय होतो. 
िफतरुाला अटक होयापवूच तोही खलास होतो. आिण मग पुा एकदा ’ यकीन कर लो, मझु ेमहुोत ह ैतमुस ेतमुस े’ 
ह ेगाण ंवाजत.ं इथ ं’ द ए ’( शवेट अथा त पुा इंजीतच. ) 
 
 आता शमला टागोर. आपा परीन ंितन ंायच ंत ेिदलेलं आह.े उदाहरणाथ  रखेीव लयीत पळण,ं वगरै.े ितचा 
एकंदर आकार एकदम पसतं पडयासारखा आह ेह ेमा. पण णनू काय ितासारा कसदार बाईन ंफ 
आकाराचचं दशन करत बसायच ं? एक ’ अनपुमा ’ सोडला तर या बाईन ंहदीत काय केलं आह े? ’ अनपुमा ’त ितची 
ताकद िदसली आह ेणनूच ही दोनचार जाीची वा.ं 
 
 धमच ंठीक आह.े तो एक सफाईदार नट आह ेआिण िचपटानंा सफाईदार नट लागतातच. या िचपटातली 
नायकाची जबाबदारी आिण खलाचीही ( णजचे उबल रोलची ) ान ंपार पाडलेली आह.े 
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 शकंर-जयिकशन. ’ यकीन कर लो ’ आिण ’ अगर तमु भलुा न दोग े’ ही ाता ात ऐकावीशी वाटणारी 
गाणी. पण एकूणच सगंीतात कुठेही नवपेणा, जोम जाणवत नाही. जोडी थकली का काय ? 
 
 िचपटाच ंरंगकाम बरंच बरंच बरं आह.े तािंक कारण ंसागंण ंजरा कठीण पण या िचपटाा रंगातं एक 
वगेळाच ताजपेणा जाणवला. 
 
 पण एकंदरीत आमच ंमत िवचाराल तर हदी लोकानंी परदशेी हरेपटाचंी खडू नल करयापेा सरळ सरळ 
ाचंी िवडंबन ंसादर करावीत. िनदान यान जरा अिधक माणात ाचंा मजा तरी टता यईेल. 
--- ००० --- 
 
सौभाय 
 
 नीतीअनीतीचा ठोकळेबाज बडजेाव माजवणाया नाटकातं आणखी एकाची भर. मेाा िकोणात बतके वळेी 
शवेटी दोन कोन ठेवाव ेलागतात आिण तहेी बधा खरं मेवाले ( णज ेकाय ) असचे असतात. पवूचा ियकर ल 
झालेा ीा आयुात येयाच ेकार अनके वळेा अनके तहानंी हाताळले गलेेले आहते. मळुात अशा कारात 
आपण ाला मे णतो तो एक भाविनक अवलंिबाचा कार असतो. पण याला जरी माणसाचा कमकुवतपणा 
णता आलं तरी ’ हाणा, बडवा, मारा, ठोका ’ ाईल अनीती णण ंहा एक शुद ूरपणा आह.े आिण हा ूरपणा हा 
माणसाचा एक सया कारा कमकुवतपणाच आह.े आिण कोणाही कमकुवतपणाला जर अनीती णायच ंअसले 
तर ह ेनाटक िलिहणार ेप.ुभा.भाव ेह ेकलावतं णनू अनीतीमान ठरलेले आहते. आिण भाांा या अनीतीचा परुावा 
णज ेरंगमचंावर अिवनाशिवद िकतीही वातावरण गढूळ होत असलं--तापत असलं -- तरी ेक कधीच ााकड े
एक ’ खल ’ णनू पा शकत नाहीत. उलट अनतंराव जेा ाला मारतो तेा त ेहळहळतात. भाांा अमानषु 
िकोणाचा हा एक ढळढळीत पराभव आह.े कलावतं हा माणसानंा माणस ंणनू पाहीनासा झाला की तो त:चीच 
कशी सफाईदार धळूधाण उडवनू घऊे शकतो याच ंह ेनाटक णज ेएक उम उदाहरण. 
 
 ह ेसगळं एका य भिूमकेतनू -- ठोकळेबाजीचा वधे घेयाा भिूमकेतनू जर समोर आलं असत ंतर मग ह े
सगळंच वगेळं झालं असत.ं इथ ंमा मामासाहबे ह ेपा सरळसरळ लेखकाच ंभापा आह.े तो आपा मतामध े
ेकानंा सामील धन चालतो. आपा िवनोदावर लोकानंा सीन ंहसायला लावतो. या सगळयाचा अथ  काय ? 
 
 आता िददशनाची एक गमंत सागंतो. एक फूल आधी अिवनाशा हातात असत,ं नतंर त ेजिमनीवर पडलेलं 
असत,ं आिण जेा अनतंराव यतेो तेा तो त ेफूल उचलतो आिण गंत बसतो. तंपण ेपाहता ढोबळ िददशनाा 
ीन ंहा एक कौतकुाद कार आह.े पण ात गमंत अशी आह ेकी मध ेखोली साफसफू करयाचा, नीट लावयाचा 
एक कार आह.े अनतंराव िवमलला पाला यणेार णनू ितच ेआई-वडील ही तयारी करत असतात. या सगळया 
धामधमुीत मोा कान ंिबचायानंा जिमनीवरा ा फुलाकड ंल कराव ंलागत.ं आपा िददशनाा शा साठी 
फुलाची आिण पााचंी इतकी केिवलवाणी दशा करणारा िददशक ध होय. 
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 पण अपवाद सोडता िददशन एकंदरीत ठीक आह.े िददशनाबरोबरच तोरडमलानंी यातली लेखकाच ंितिनिध 
करणारी अशी महाची मामासाहबेाची भिूमकाही केली आह.े ती अथा तच ानंी चोखपण ेकेलेली आह.े लेखकाा 
अपेा ततंोततं जाणनू केलेली आह.े बाकी सगळया भिूमकाही सफाईदार ठाकठीक आहते. 
 
 जकॅ नाईफ हा रंगमचंकाचा एक वगेळा कार. नाटकात िसनमेाच ंतं घसुडयाा ीन ंउपयोगी. याचा दोष 
णज ेयात पाानंा फारच दाटीवाटीन ंहालचाली कराा लागतात आिण सरा णज ेएका कुठातरी बाजचूा वशे 
समुार ेअधा  तास चा रािहला तर ेकांा माना अवघडयाची शता. नाहीतरी सरुीचा आिण मानचेा जवळचा 
सबंधं आहचे ! 
--- ००० --- 
 
 
 
वेाच ंघर उात  
 
 गाजलेलं नाटक आिण गाजलेले लाग ूआिण एकमकेामंळेु गाजललेे दोी. शहाणपण, वडेपेण, म, स, 
माया, सतंापीपणा, समज, गरैसमज वगरैा भडक ठोकळेबाजीतनू रंगवत नलेेलं ध ह ेनाटक आिण ध त ेीराम 
लाग ूज ेदादासाहबेाचंी भिूमका रायगडाला जाग आलेा िशवाजी महाराजासंारखी करतात. आी ितथ ंकाय 
काशयोजना बघायला आलो होतो होय हो लाग ू? ( पण त ेतरी काय करणार, कदािचत नाटकामळंुच ाचंा नाईलाज 
झाला असले. ) 
 
 ाताात आनदं णज ेकाय तर गणशे सोळंकी, सतीश भाषी, नारायण प ैआिण कुसमु कुलकण. 
 
 या एकंदर नाटकात आिण ीराम लागूंा या दादाा भिूमकेत िवशषे कौतकुाद अस ंकाय आह े? -- हा एक 
भाबडा सवाल आी इथ ंटाकून ठेवतो. काशयोजना मा खरोखरच टॉप ! 
--- ००० --- 
 
रंग ( पे ्स ् ) 
 
 त:ची सवंदेनशीलता कोणा ना कोणा कारणान ंएकदा आपण हरवनू बसलो की हलाबोला शरीरान ं
हयात असनूसुदा एकूण आपण मतृांमाणचे होऊ शकतो. रोजगारीच ंधडाड ्धमु जीवन आिण असं सवयनी बिंद 
झालेलं जीवन...या सगळयात डोळयानंा रंग कुठून जाणवायच ेआिण कानानंा आवाज कुठले ऐकू यायच े? अस ंएखाद ं
िचक जेा रंगाचं ंतं अि आपाला जाणवनू दऊे पाहत ंतेा त ेणनूच महाच ंठरत.ं 
 
 नसुत ेरंग. अनके कारच,े अनके छटाचं,े चादंया, गोल, िकोण, चौकोन...ससुाट धावत ेरंग...सथं हलके 
रंग...पातळ गार रंग...दाट मलुायम रंग...ओघळत ेरंग...पसरत ेरंग. आिण रंगाच ंपोत. कधी खडबडीत, कधी रखरखीत 
तर कधी माद वी. रंगांा जाळया...नजर ठ नय ेअशा तहा... रंगाचं ेकारखान.े.. रंगाचं ेफवार.े..रंगवलेा 
गाा...रंगवलेा इमारती... नु ेरंग...रंग ज ेकेवळ रंग णनूच पाच.े सोबतीला िवजय राघवराव याचं ंपा सगंीत. 
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 या जगात रंग आहते याची आठवण कन दणेारं ह ेिचक...आिण आपा डोळयांा मृचूी जाणीव कन 
दणेारंही. 
 
 बाकी िवशषे कलाक मूिब बाजलूा ठेवलं तरी ही काही कमी महाची गो नाही. 
 
(आरपार, सयुोग साधना, ऑोबर ६९ ) 
--- ००० --- 
 
( ’ अिलबाबा ’ या टोपणनावान े ’ राजस ’ मािसकात िलिहलेली िचपट -- परीण े: -- )  
 
दोन ावसाियक- आिण एक अरश: चडं िचपट 
 
गोपी 
 
 िचपटात िवशषे काही नाही. सगळा नहेमीचाच मसाला. शवेटी तर हा गोपी आिण जमीनदार या दोघाचंीही ल ं
एकदम होतात आिण ाचंी वरात ा रामाा दवेळात यते ेितथचे गोपीचा सौतलेा ( पण बडा मेळ ) बडा भाई आिण 
भाभी फाटा कपातं, हलाखीत, धडपडत आललेे. मग सद ्गिदत, गलबलीत भटे ! मग वाचक हो, यात इतर 
आफूा ूगोी महाा नाहीच आहते. िदलीपकुमार िकती तहचेा अिभनय क शकतो हचे आपण पाच ंआिण 
खषू होऊन यायच ं! 
 
 फोटोाफी चागंली, सगंीत चागंलं -- अस ंचागंलंही बोलता यईेल. आिण अगदी मनापासनू जर काही िवशषेच 
सागंायच ंझालं तर भजनाा वळेा पिकमध ेसवागान ंहदकळत तीन झालेला एक माणसू. असा भरग पण  
िरकाा िचपटाा िददशकााही अस ंकाही तरी डोात याव ंह ेिवशषेच नाही तर काय ? 
--- ००० --- 
 
माना 
 
 ’ गोपी ’ जसा िदलीपकुमारा अिभनयासाठी पायचा तसा ’ माना ’ महेमदूसाठी. पण ’ माना ’ न ंिनदान 
एक बरा िवषय तरी हाताळलाय एवढं बरं आह.े अगदी भाबंा सामा िवनोदापासनू त ेअगदी दणदणीत मलेोमॅिॅटक 
अस ेसगळे कार यात महेमदून ंकन दाखवलेले आहते. 
 
 तर इेर साबा ( िवनोद खा ) लाा िजलांा डात रमशे दवे िवष टाकतो. या िजला नाही 
टलं तरी पाच पास माणसांा तडातं जाणार असाात ! पण या ना ा कारणान ंा इतर कुणााच तडात जात 
नाहीत. फ लहान ताराा तडात ही िजलबी जात ेआिण ितला िवषबाधा होऊन इितळात नेयापयत करण जात ं- 
ह ेपािहावर दवैवादावरचा माणसाचा िवास का बळावणार नाही सागंा. पटकथालेखक आिण िददशक णज े
िचपटाता पााचं ंसाात दवैच ! 
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 ’ सोय ेजा तारा ’ ह ैगाण ंछान घतेलंय. थोडात णज ेसवसाधारणपण ेहदी िचपट ासाठी पािहले जातात 
ा ीन े’ गोपी ’ आिण ’ माना ’ ह ेदोीही िचपट िनितच पाहयासारख ेआहते. 
--- ००० --- 
 
द फनी ओड मनॅ 
 
 िफ इिटूम ेहा एक महान िचपट पािहला. नद िमिनटाचंा एक अरश: चडं पट ! दोनतीन 
विैश ेसागंायची तर अशी : -- रंगीत आिण ॅक अडँ ाईट याचं ेबमेान िमण, हतेपूवू क योजलेले अ  
छायािचण, आिण सतत कॅमरेा सर वषा ा ाताया हाट-पशेटंवर रोखलेला. ढीबाता सागंयासाठी ही विैश ं
सािंगतली ; महानता सागंयासाठी िचपट सागंतो.( सागंनू काही उपयोग नाही. पािहलाच पािहज े! -- ह ेपरत आहचे ! 
) 
 
 जगायची इा नसलेला एक ातारा, हाट-ााटेंशनची झकेोोािकयातली पिहली यशी शिया 
झालेला आिण ती यशी झाली णनू वतैागलेला. ाापक णनू काम केलेला. सायबरनिेटवर टे िलिहलेला.  
( त ेटे अजनू हितिखत पात असत ंआिण त ेहा कुणालाच दते तर नाहीत पण ाची पान ंफाडून ाच ेलॅो 
पी कन सया इमारतीता पोराकंड ेटाकतो. तो पी हातात आला की पोरं टाळया वाजवतात. ब ् ! हा खषू ! ) 
डॉरानंी िदलेली औषघ ंानंा चकुवनू थ ुकंणारा आिण िवातंीा वळेी मुाम िफन क कन घणेारा. 
 
 या माणसाला हॉिटलमध ेठरािवक वळेी िखडकीत यऊेन बसणारं एक कबतूर िदसत.ं ााशी हा दोी 
जमवतो. आिण सरी गो णज ेरा एका िहरा टॉवरा इमारतीत एक मलुगी सकाळी आिण पारी ठरािवक 
वळेी गीत यऊेन ितची पाळलेली कबतुरं उडायला सोडत े-- त ेबघयाचा एक ाला चाळा लागतो. ब -- ! होत ं
काय की एक िदवशी ती मलुगी गीत यतेच नाही. सकाळीही नाही आिण पारीही नाही. याला घोर लागतो. झालं  
काय ? सया िदवशीही नाही. मग याला वाटत ंकी काही तरी घडलं असणार. आिण त ेकाय त ेकळेपयतचा ाचा 
चडं आटािपटा णज.े..सागंनू खरंच उपयोग नाही. आजबूाजूा माणसानंाही पा नसतो की ती मलुगी िवष घऊेन 
पडलीय णनू. हा धडपडत ितथ ेजातो तेा कुठं पिब जमत.ं हा िजवाा करारान ंगीवर जातो आिण ितची कबतुरं 
सोडतो. 
 
 शवेटी अथा त ् मृ ू! पण मृूा छायतेलं ह ेसाध,ं िधम ंपण अथ गभ  करण पाहण ेहा खरोखरच एक चडं 
अनभुव आह.े 
 आी नसुती िदलीपकुमारा अिभनयाचीच कौतकंु करावीत ! 
 पण तलुना तरी कशाला ! ाचं ेत,े आपले आपण ! 
( राजस, फेवुारी ७१) 
--- ००० --- 
 
ययाती आिण दवेयानी 
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 ॲि िथएटस ा रौमहोवी वषा तली  ही ाचंी िनमती. उम िनमती. नोकरीिनिम इकड ेितकड े
िफरत असामळेु मी ह ेनाटक, यापवू कधी पािहलं नत.ं वाचलंही नत.ं ’ नटसाट’ पेा मला ह ेमहाच ंनाटक 
वाटलं कारण इथ ेउधार माल नाही. िशरवाडकरानंा त:ला जाणवलेला एक अितशय ग ुतंाग ुतंीचा िवषय या नाटकात 
ानंी माडंला आह.े लेखनतंही नाा भावी आह.े खपू िदवसानंी मी एक सगंीत नाटक बिघतलं. 
 िवषय पौरािणक असनूही ाचा भरजरीपणा िददशक माधव वझ ेयानंी आटोात ठेवला आह.े ह ेमुत: 
सवंादाचं ेनाटक आह ेह ेओळखनू ानंी डोळे आिण कान यातनू िवपे वाटेल अस ेकाहीही होऊ िदलेले नाही. बाळ मोघ े
याचंी सौ - थू काशयोजनाही या ीन ंिवचारपवू क योजलेली िदसनू आली. नपेात दोन दणदणीत समयाचंा 
इॅ सुवातीलाच दऊेन भतचेी कना जवली गलेी. 
 नाटकाची गती सथं असण ंआवयकच होत,ं नाहीतर सवंाद पोचण ंह ेया नाटकातलं महाच ंकाम िबघडलं 
असत.ं आवयक ा सगंातं जोरकसपणा ठेवान ंहा सथंपणाही नाटकभर नामय वाटत रािहला. अिभनते ेरमशे 
भाटकर याचंी मी पािहलेली ही चागंली भिूमका. सवंादावंर ानंी खपू महेनत घतेाच ंिदसनू यते होत.ं बागेी दसेाइनी 
दवेयानीच ंअहंकारी बअेरग अतं समजतुीन ंराखलं, ामळेु, ांा या अिभनयाा पा भमूीवर काही गाणी 
अिधकच नामय झाली. िदलीप जोगळेकराचंा िवषक छान होता. ामळेु शवेटा भागातले ययातीला ’ वाध  
’अवतेही साथ देयाबाबतच ेाचं ेसवंाद भावी ठरले. सायली ठाकूर याचंी शमा पटत होती पण ाचंी गाणी 
िततकीशी भावी वाटली नाहीत. चाद आफळचा कच सवागपिरपणू  होता. 
 मळुातच ह ेेकांा आवडीच ंनाटक आह.े ाचा हा योगही उमच होतोय. पण सिंहतते काही घोळ 
जाणवले. यापवू याबल कुणी काही िलिहलं, बोललं आह ेकी नाही त ेमला माहीत नाही. ामळंु मला ज ेवाटलं त े
िलिहतो. मु िवषय असा िदसतो की दवेयानी ही ययातीची पराणी असनूही ती ाला ीसखु नाकारतये. आता ह े
ययातीा दा िपयामळंुच घडत रािहलं असले का की कचाबाबता िता आसीची याला पा भमूी समजायची ? 
या कारामळंु ययातीन ंितिया दते जाण ंपटत जात.ं पण अगदी शवेटी शाप देयाचा तणावपणू  सगं चाललेला 
असताना दवेयानी, ती गभ वती असाच ंसागंत.े चाललेा तणावात ह ेपटकन घसुवलं जात.ं णज ेयाचं ेसबंधं यते  
होत े? मग नमेका ॉेम काय होता असा िवचार करपेयत ती ययातीला शाप दते.े हा या नाटकातला, मु 
िवषयातलाच एक बनवाबनवीचा कार आह ेअस ंमला वाटलं. 
 
 थोड ंसवंादाबंल.‘ अपमान करणार ेआहते, सहन करणार ेआहते...पण ’ माणसू ’ कुणी नाही ’’ हा शमाचा 
सवंाद कवा ’’ राचारापेा सदाचाराचा अिभमान िकती घातक आह.े.. ’’ हा ययातीचा सवंाद  -- ह ेचागंले सवंाद  वाटले 
पण  ’’ िवषकाा डोळयातं अ ूआले णज ेपृीचा समारोप जवळ आला अस ंसमजाव ं’’  अशा कारच ंज ेवा 
आह ेत ेमला िनरथ क वाटलं. तसचं ’’ :ख कधी एकटं नसत ं- अहंकार एकटा असतो ’’ ह ेवा ! या नाटकातली असली 
काही वा ंमला खोटी - बनावट वाटली. 
  
             आता आणखी एक -- शरीराची आिण मनाची तयारी नसताना यती परमाथा ा शोधात गलेा णनू िम 
झाला. तो आा मानतो आिण शरीराकड ंल करतो णनू शरीर बडं करत ंआिण तो िम होतो ! कच, ययातीला 
आा जागतू करायला सागंतो णज ेययातीच ंशरीर ओके ! शवेटी दवेयानी अहंकार सोडून ’ सवा का ’ म े
सामील होत ेणज ेितची शरीराची आिण आाची दोी तयारी झालेली असत ेका ? की अहंकार सोडयाच े
पारमाथक आिण ापिंचक अस ेदोन कार असतात ? परमाथ  या िवषयाबाबत िशरवाडकर त:च ंआकलन माडंत 
आहते अस ंणाव ंतर ात खपू गधळ िदसतो आिण ॅिरटीचा अभाव िदसतो. ामळंु ह ेनसुत ेशाचं ेबडुबडु े
ठरतात. परमेरािशवाय काहीच पणू  अस ूशकत नाही, ामळेु शरीराची आिण मनाची ’ पणू  ’ तयारी सभंवतच नाही -- 
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अस ंआकलन सतं वाड ्मयावन िदसत.ं कोणतीही पिरिती ही परमेराीा आड यऊे शकत नाही असहंी सतं 
सागंतात. इथ ंकाय सािंगतलं जातयं त ेलात यते नाही. शवेट गोड केासारखा िदसतो, पण या एकूण कारात 
दवेयानी सगळंच गमावनू बसली आह.े ितची काय पिरिती आह े? की अहंकार सोडामळंु ती परमेराशी एकप 
झालेली आह े? ’:ख कधी एकटं नसत ं’ ह ेवा ितन ंनकुतचं ऐकललंे असामळंु आता ितला तशी चता नसावी ! 
 एक ग ुतंाग ुतंीचा पट तरी पणू  अतंग त समजतुीन ंह ेनाटक दाखवतयं का ? शीच ेअिहतकारक- िहतकारक 
उपयोग, अहंकाराच ेिरणाम अस ंकाहीतरी असाव.ं यातला कच हा ’ पोचलेला ’ माणसू ! मग ययातीन,ं कच-दवेयानी 
काराबल सशंय  केावर ाावर कुणाचचं काहीच णण ंनाही ? शवेटी कचानचं ययातीला ाच ंताय 
पुा ा कन िदामळंु आता ययातीही काही बो शकत नाही ! झालं गलंे सोडून दतेो ! ही कचाची ’पोिलिटकल ’  
पॉवर समजायची का ? ह े वरवर चटपटीत असलेलं, महान-गभंीर पणाचा आभास िनमा ण करणारं नाटक आतनू 
फसलेलं आह ेअस ंमला वाटत.ं मराठी लेखकाचा हा एक महाचा पराभव आह-े- अस ंकाहीतरी उदा बोलता यईेल 
का ? 
 
(मत कलावतंाच,े -अ,जनू २००० )  
--- ००० --- 
 
पू गुजी 
िदलीप जगताप याचं ेदोन अकंी नाटक 
 
 या नाटकात जगतापानंी उभ ेकेललेे अस ेएक भािषक जग आह.े या जगाची सता या जगाबाहरे कुठे शोधायची 
नाही अस ेएक यपंणू  जग. जुानाच,े ामीण--शहरी जीवनाच ेअस ेअगिणत सदंभ  सामावनू घणेार ेह ेजग आह.े 
इथ ेतमाशा-- लोकनाामाण,े सव च पा ेलकालाच ेआिण ांा िविश भिूमकाचंीही बधंन ेन पाळता सवंादांा 
बाबतीत चौफेर ातं घतेात. भाषेा अशा भरघोसपणात आिण िता  ’पुळा ’ वळणावाकणातं असा सहज 
पोहणारा लेखक आज अभावानचे सापडले. ‘ मला ठाऊक आह ेितचा पा. एखाा अधंाया कोपयात रडत रडत तो 
अधंार रातिकाा िचकाटीन ंती कुरतडत असले.‘ -- अशी भरपरू समृद वा ेया नाटकात आहते. का, ना 
आिण चौफेरता या गणुानंी यु अस ेया नाटकाच ेभािषक अगं ह ेया नाटकाच ेएक महाच ेविैश आह.े 
 
 नाटकाचा िवषय काय आह े? सधुारणा--गती-- हा िवषय आह.े ही दोन कारानंी होऊ शकत.े एक णज े
माणसाचा ’ मानवी चहेरा ’ ठेवनू कवा िबनचहेयाची -- माणसाला ’ यं ’ बनवणारी. हा िवषय नवा नाही. िवशषेत: 
नोािजक मनोवृीतनू तर हा िवषय हाताळयाची एक ठरीव पदतच आह.े इथ ेवगेळेपणा हा आह ेकी दोी 
कारातंा गणुावगणुाचं ेभान ठेवले जात.े कुठाच बाजलूा ीलपण ेअिधक मह न दतेा एका समतोल 
िकोणातनू पणू  िवषयाच ेभान घणे ेहचे इथ ेउि िदसत.े एका बाजलूा आिदम जोश, पया वरणाच े-- िनसगा च ेमह, 
भावनाधानता, मानवीयता याचंबरोबर मालकी ह, रानटीपणा, अाचार, गलुामिगरी, हहेी आहते. ह ेगणुावगणु 
बोकारो या साधारी -- ोरा -- वनराज असलेा पाातनू  होतात. तर सया बाजलूा पया वरणनाश, 
चगंळवाद, कृितशू वचैािरकता, जीवनशीचा हास या अवगणुाबंरोबरच ातं, बोधन, अिधक सखुसोयी इादी 
गणुही आहते. ह ेगणुावगणु धारण करणार ेपा णज ेमार. मारच ेिसदी नावाा मलुीवर मे असनू तीच मलुगी 
बोकारोला, ातारपणातही, आणखी एक राणी णनू हवी आह.े सािदकू ही बोकारोची राणी या एकूण काराला गती 
देयाच ेकाम करत.े शवेटी ’ िनवड’ करायची वळे यते ेतेा िसदी आिदम जोश आिण जगयाची शता याचंी िनवड 
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कन बोकारोकड ेजात.े अथा त ही िनवड  ’पणू पण े’ बरोबर आह ेअस ेकुणालाच वाटण ेश नाही, पण तरीही, सव नाश 
की जगण ेअसहेी या ाच ेएक प आह ेत ेनाकारता यते नाही. 
 
 जगतापानंी या नाटकासाठी एक मोकळाढाकळा घाट िनवडलेला असान ेह ेनाटक फ एकाच िवषयापरुत े
मया िदत राहात नाही. गद खचेणारी कला, माणसाला िगळंकृत करयाची लोकशाहीतलीही शता, ापारीकरण, 
उादकता, तायसलुभ आकष ण वगरै ेअनके िवषयानंा ह ेनाटक श करत जात.े अमकु णज ेतमकु अशी 
समीकरण ेफार ताणायची नाहीत अशी समजतू ठेवली तर नाटकाची ही शलैी कुठेही अडथळा वाटायच ेकारण नाही. 
आजा जगयाा ाचं ेअसं कंगोर े-- पापुे असयाच ेप आिण ामळेु ’ िनवड ’ अश होयाची 
अवा याच ेभान ह ेनाटक दते जात.े शवेटी ान ेसापळा रचनू, डाव टाकून िसदीला फसवले ा बोकारोचीच िनवड 
ती करत ेयात ’ बरोबर ’ असणहेी आह ेआिण ’ काय ’ ही आह ेआिण मु णज ेबरोबर असयाबाबतचा सशंयही 
आह.े 
 
 या सगळया कारात िसदीच ेपा उभ ेकरताना काही बाबतीत गधळ वाटतो. पिहापासनूच िसदी ही 
मारला फारशी अनकूुल असाच ेिदसत नाही. तो डंाही दऊे शकत नाही या विुतीबरोबरच ’ तुी बोलता तो 
करतो ’ असहेी ती मारला सनुावत.े ामळेु मळुातच ितात ’ िनवडी’ बाबत फारसा सघंष  िदसत नाही. बोकारोकडून 
फसवणकू झाावर ती रडत,े दंके दते ेपण त ेतवेापरुतचे. नाटकातला सघंष  ा पाातनू फुटायला हवा तचे पा 
क ेरािहासारख ेवाटत.े ामळेु नाटकाची ’ नामयता ’ तर उणावतचे पण नािवषयातली जी ’ पचेा ’कता 
आह ेतीही बोथट होत.े ामळेु ’ बाज ू’ ायच ेजगतापानंी ठरवासारखहेी होत.े( मारची असहायताही फार 
पण े होत नाही हहेी इथ ेलंात घेयासारख ेआह.े) 
 
 हीच गो आणखी एका गोीतनूही िदसत.े ’ पू गुजी ’ ह ेएक तर उपरोिधक नाव असनूही, नाटक  
पािहािशवाय ातला उपरोध लात यते नसान,े त ेिमळिमळीत वाटू शकत ेहा मुा जरा बाजलूा ठेव.ू पण 
नाटकाचा पणू  फोकस गुजवर आह ेका ? सगळयाच बाजूमंधला अपरुपेणा, िवसगंती याचंा ह ेनाटक वधे घऊे पाहत ेकी 
नाही ? मग अस ेमया दा घान घणेार,े गरैसमज िनमा ण करणार ेनाव कशासाठी ?  हीही गो जगताप अमकू बाजलूा 
वजन टाकू इितात हचे दाखवत.े ामळेु, बाळबोध नसलेला िवषय बाळबोध पातळीवर पािहला जायाचा धोका 
परला जातो. 
 
 या नाटकाचा योग पाहयाची सधंी मला िमळाली. राल सोलापरूकर बोकारोा भिूमकेत आिण अनतं राऊळ 
मारा भिूमकेत होत.े दोघानंीही आपापा भिूमका चागंा केा. नाटकाा सादरीकरणाआधी आिण 
ियेा काळात फारशा चचा , खल झाला नसावा अस ेवाटले. नाहीतर नाटकातले काही दोष घालवले जाऊ शकले 
असत.े तरीही, िसदी बोकारोकड ेयते ेतेाच ेकुी आिण सवंाद अस ेज ेएक य आह ेत ेिवशषे लात राहयासारख े
झाले ह ेनदवायला हव.े 
 
 सपंणू  िनदष माणसू जसा अिात अस ूशकत नाही तसचे सपंणू  िनदष कलाकृतीही नसत ेह ेलात घतेले  
तरी  ’मळू ’च िबघडवतील अशा दोषाबंाबत जागकता हवीच. ह ेणतानाही इथ ेएक पण ेणावसे ेवाटत ेकी 
िदलीप जगताप हा एक चागंला नाटककार आपाकड ेकाहीसा लित रािहलेला आह.े ाचं े’ एक अडं ेफुटले ’ या 
नावाच ेएक नाटक पवू गाजले होत.े ानतंर ानंी बरीच नाटके िलिहली अस ेकळत.े ती का लित रािहली याचा 
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शोध घऊेन ाच ेिवषेण होण ेही आजा कलाजीवनातली एक महाची गो ठरले अस ेवाटत.े जगतापाचंी 
सगळीच नाटके अशी मु ’ ातं ’ घणेारीच आहते का, त ेफार जिटल िवषय हाताळतात का, ांा रचना-- 
शलैीता काही गोी ेकानंा ’ अवघड ’ वाटतात का ह ेपाहायला हव.े परंत,ु भाषवेर कुमत असलेला, चागंले, 
नामय सवंाद िल शकणारा हा लेखक िनळ एकाच गणुामंळेुसुदा आज महाचा ठरावा. आिण जगताप तर 
याहीपलीकड ेजाणार ेएक चतनशील लेखक आहते. ामळेू, ांा लेखनाबाबतची साची पिरिती भा यपणू  
वाटत.े ायोिगक रंगभमूीवरही अशा एखाा कसदार लखेकाला जागा िमळण ेअवघड जाव ेहा एक िबकट  आह.े 
 
 या बाबतीत िदलीप जगतापाचं ेत:चहेी काही चतन चा असलेच. नसुताच ेकानंा दोष दऊेनही यातनू माग  
िदसणार नाही.या ावर िनितपण ेमात करयाची गणुवा असललेा हा लेखक आह.े अस ेकाही घडयाची िनितच 
आशा आिण उकुता आह.े जगतापाचंा एक समकालीन लेखक णनू आिण एक िम णनूही माया ानंा 
मन:पवू क शभुेा आहते. 
 
      --००--००-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अडकलेला ’ ास ’ 
                    
’ ास ’  या मराठी िचपटाला राीय सवुण कमळ िमळाले. आता हा िचपट ऑरलाही पाठवला जात आह.े मराठी 
िचपटाा ेातली ही धादायक वाटणारी घटना असान ेया बाबतीत खपूच हलचल िनमा ण झाली आह.े मराठी 
अितचेा मानब असहेी प ाला आलेले असनू साव िक उदोउदो आिण दणेयाचंा वषा व चा आह.े साृंितक 
आकलनाा ेातले नतेृ करणारहेी या सगळया कारात सामील झालेले िदसताहते. एरवी परुोगामी णनू िसद 
असलेले तसचे ितगामीपणाचा िशा बसलेलेही या िचपटाा बाबतीत एक यते आहते.  चागंली कलाकृती ही 
सगळे भदेाभदे ओलाडूंन काशमान होत असत ेअस ेणतात, तसचे ह ेकाही घडत आह ेकी काय अशी शकंा यावी 
इतपत वातावरण सनसनाटी झालेले आह.े 
 
 ह ेसगळे ठीक आह.े तरीही साृंितक ेात आकलनाच ेअिभसरण होत राहयाच ेमह िटकणचे िहताच े
आह.े कारण साृंितक िया ही तो िचपट पाहात असताना ज ेघडत ेात असत,े बिसाा बातमीत न.े ा 
ीन ेया िचपटाा बाबतीत काही िवचार माडंावसे ेवाटतात. हा िचपट बयाच जणानंी पािहला आह ेअस ेगहृीत 
धन िलहीत आह ेणज ेिनवदेनावर जागा वाया जाणार नाही. 
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 ाचा पाडाव दाखवण,े पारंपिरक नीतीमचेा िवजय दाखवण,े एखाा समाजसधुारणचेी गरज सचुवण ेकवा 
एखादा आदश बोध दणे े-- अशा कारातंला हा िचपट नाही. यातला ॉेम तसा हाताबाहरेचा आह.े साताठ वषाा 
एका मलुाच ेकॅरमळेु दोी डोळयाचं ेऑपरशेन करण ेभाग आह ेआिण ानतंर तो मलुगा आधंळा होणार आह.े तो 
मलुगा, ाच ेआजोबा आिण ाचा मामा याचं ेया ऑपरशेनसाठी कोकणाता एका खेातनू शहरात यणे ेआिण 
ाचं ेया उलघाल करणाया अनभुवातनू जाण ेहा या िचपटचा िवषय आह.े ामळेु, या अनपिेतपण ेकोसळलेा 
धादायक सकंटातनू बाहरे पडता यणे ेकवा ाता ात बया पदतीन ेह ेसकंट पलेता यणे ेहचे इथ ेमहाच ेठरत.े 
 
 याचं ेअान, दवाखाना, तपासया, हॉिटल यातंले अनभुव वगरै ेठीक आह.े यातला ायमॅचा भाग णज े
ऑपरशेन एक िदवस पढु ेढकलले जाण,े आजोबा आिण नात ूयाचं ेबपेा होण,े शोधाशोध आिण मग संाकाळी ानंी 
परत यणे ेहा आह.े हा मलुगा चोवीस तासानंी पणू  अधंारात जाणार आह,े तर जाताना ान ेऔषधाचं ेवास, पशेटं, 
हॉिटलच ेवातावरण ह ेसगळे बरोबर घऊेन जायच ेकाय -- हा आजोबाचंा . तस ेहोऊ नय ेणनू त ेनातवाला 
शहरातनू िफरवनू आणतात. सतं डॉरनाही ह ेपटत ेआिण त ेणतात की आता ाा डोात पािहलेले ह ेसगळे 
ताज ेआह ेतोवर ा राीच ाच ेऑपरशेन कन टाकू. ाआधी ाला शेल खोलीत हलवाव ेआिण ती खोली 
फुलानंी, खळेयानंी सजवावी असहेी त ेसागंतात. नाहीतर पुा, अधंारात जायापवूचा शवेटचा अनभुव हॉिटलचाच 
अस ेायच े! इथ ेएक महाचा  यतेो. अधंारात जाताना बरोबर काय घऊेन जायच ेकवा ह ेअमकु अमकु ाला 
नतंर बघायला िमळू शकेल काय? -- हा िवचार आजोबांा डोातला आह,े नातवाा न.े हाव आिण भीती मनात 
िफ बसावरच आपण णतो की हा मोठा झाला -- बालक रािहला नाही.  नातवाची तशी अवा नाही. तो बालकच 
आह.े ाची अता, िचडिचड ही हॉिटलच ेवातावरण, गावा आठवणी अशा कारणामंळेु अस ूशकत.े ती तशीच 
असणार याला शवेटा यान ेपुीही िमळत.े आता तो पणू  अधंारात गलेेला असनूही गावाचा िकनारा जवळ यऊे 
लागाच ेजाणवताच तो टाळया िपटू लागतो. याचा अथ  आजोबाबंरोबर िफन यणे ेहा ाला िवरंगळुा होतो, 
अततेनू बाहरे पडयाच ेएखाा खळेयासारख ेसाधन होत.े णज,े हाव आिण भीतीयु अशा आजोबांा 
िवचाराचं ेनातवाा मनावर आरोपण करायचा हा एक अाचारी य होता अस ेठरत.े डॉर ावर कळस 
चढवतात. पण नात ूअजाण असान ेतो या अाचारातनू बचावतो आिण शवेटी टाळया वाजवताना िदसतो. तरीही या 
िचपटाला मा आजोबांा आिण अथा तच नतंर डॉरनाही पटलेा िवचाराचंचे उदाीकरण करायच ेआह ेह े 
आह.े आजोबाचं ेआिण नातवाच ेिवचार जण ूएकच आहते अशा आभासात ह ेसगळे हाताळललेे आह.े ेकानंाही ा 
मलुाबल अनकंुपा वाटत असान ेह ेसहज ीकारल ेजात.े ह ेलात घतेा मग असचे णाव ेलागत ेकी आजोबानंी या 
सकंटियतेनू जाण ेहाच या िचपटाचा मु िवषय आह.े ा ीनचे िचपटाा आशयाकड ेपाहायला हव.े  
 लहान मलुावर आलेा सकंटाा नाजकू पा भमूीवर आजोबांा भाविनक ियाितिया याचंा अनभुव दणे े
ह ेया िचपटाच ेउि ठरत.े आजोबांा सगळया ियाितिया अपिेत या अथा न ेसामा आहते. अथा तच, मोा 
माणसाच ेमन लहान मलुावर आरोिपत करयाचा ाचंा सवृ  ( तरीही अाचारी ) य सोडून. नसुता काही 
भाविनक आदंोलनाचंा अनभुव देयान ेएखादी कलाकृती मूाकतेा रावर जात नाही. अनभुवाा रचनचे े
आकलनाक भान यणे ेह ेमोा कलाकृतीत अपिेत असत.े तस ेइथ ेघडत नाही. एका भाविनक मन:ितीच े
उदाीकरण करायचा हते ूबाळगामळेु अस ेघडत.े अशा खुा हतेूमंळेुच कलाकृती खुा होत असतात. एखाा 
अपिेत अशा सामा भावितीच ेउदाीकरण करयाचा सोस हा मराठी नािचपट सृीचा बळावलेला कॅर 
आह.े हा िचपटही ाच लायनीतला -- ातच अडकललेा -- असाच ेलिले जात ेत ेपरशरुामबला 
अनकंुपमेळेुच ! परशरुाम हा या िचपटाचा मु िवषयच नाही ह ेलात आावर याच ेआशयदािर उघड ेपडत.े  
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 इतरही काही  आहते :-- 
 
१. परशरुामला चारपाच फुटावंरचहेी नीट िदसत नाही ह ेडॉरी तपासणीा वळेी  दाखवले आह.े मग ाला 
शहर िफरवनू दाखवले तरी ाला िकतपत काय बघता यणेार होत?े या सगळया ना गोी नीट िदसत नसान ेाला 
ास होणार नाही का? पण ठीक आह.े ाचा वातावरणबदलाचा -- िवरंगळुयाचा  महाचा होता  अस ेणनू ह े
सोडून दतेा यईेल. 
२. ऑपरशेनपवू, डॉर, ाचं ेसहकारी इादी सव  तयारी झाावर पशेटंला ऑपरशेन िथएटरकड ेनतेात अशी 
पदत िदसत,े पण इथ ेठरा वळेी पशेटंला नेयात यते ेआिण ऑपरशेन िथएटरा दारावर िनरोप िमळतो की आजच े
ऑपरशेन उापयत पढु ेढकलले आह े!  
३. आधीा एका यात ऑपरशेना आदा राी बारानतंर पाणीही ायच ेनाही अस ेनस  सागंत.े                 
(ॲनेिेशयामळेु शरीर िशिथल होत असत,े ामळेु ऑपरशेना वळेी उलटी होण,े ती ास निलकेत जाण ेवगरै े
कॉिकेश होऊ नयते हा ातला हते ूअसतो अस ेसमजत.े) संाकाळी आजोबा परशरुामला घऊेन परत यतेात 
आिण डॉराबंरोबरच ेाचं ेसगळे सवंाद होतात तेा डॉर ाच ेऑपरशेन लगचेच ाच राी करायच ेठरवतात ! 
ाआधी आजोबा--नात ूमसालेडोसा वगरै ेखाताना दाखवलेले आहते !  
४. आजोबा--नात ूबपेा झााच ेकळावर डॉर ाचं ेसव  लटाबंर घऊेन वॉडा त यतेात, ितथ ेनवीन काहीच 
मािहती िमळत नाही, ामळेु डॉराचं ेाट वागण ेजरा फुटकळच िदसत.े  
५. आजोबा आिण समाजसिेवका यांा एका सगंात ’ डोळे िमटून चार पावलं चान दाखवा ’ अशा अथा च े
आजोबानंी बोलण ेआिण ’ थोडा सराव कन चान दाखवलं तर चालेल? ’ -- अस ेितन ेणण े ह ेमळू ाा 
गाभंीया ा मानान ेउथळ िदसत.े 
६. ऑपरशेनबाबतचा िनण य पालकानंीच ायचा आह ेह ेआधी ठसवलेले असनूही पशेटंला याची मािहती िदली 
पािहज ेया अटीचा एक घोळ घातला आह.े इथहेी मोा माणसाा मनात यणेारी भीती ा लहान मलुाा मनात 
भन मग ाचा होकार िमळवायचा आह ेकी काय? ाची कुठे सही घतेलेली िदसली नाही ह ेएक बर ेआह.े ातही, 
पशेटंला मािहती देयासाठी डॉरा मदतीवर अडून बसण,े आधंळी कोशबीर, इादी जरा घोळवत ठेवणचे िदसत.े  
७. परशरुाम शवेटी टाळया िपटताना िदसतो ावन या िचपटाला ा गोीच ेउदाीकरण करायच ेहोत ेती गो 
परशरुामा बाबतीत यशी न झााच ेपान िदलासा िमळतो आिण शवेट ट चागंला होतो ! ह ेया िचपटाच ेयश 
की अपयश? 
 
 -- ह ेसगळे िवचारात घतेा, आपण रळून चाललोय काय ह ेपाहायला हव.े समाजाची साृंितक अवाच 
कलेचा कस ठरवत ेअस ेबोलले जात.े खर ेतर, चागंली कलकृती ही समाजाा मया दा पार करणारीच असत.े 
जगयाता ाचं ेआकलन पलेयाच ेआान ह ेकुठलाही चागंला कलावतं समाजाा पाठावर घते नसतो. पण 
ऑरला जायासाठी मा समाजाा पाठाची गरज पडत ेह ेखर ेआह.े 
 
--०--०--०-- 
 
 
धसूर 
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-- च.ं . दशेपाडं.े 
 
  मानवी सबंधं ह ेकलाेातले मोठे आिण महाच ेआान असत,े ह ेपुा एकदा अधोरिेखत 
करणारा, कोणाही बोधनाचा आव न आणणारा, गभंीर िवषयावरचा णजचे िवनोदी नसलेला, एक साधा, छान 
िचपट मराठीत सादर केाबल थमत: अमोल पालेकर आिण संा गोखले याचं ेअिभनदंन केले पािहज.े िवनोदी 
नसलेला, दीड तासाचा, तायाच ेदशन नसलेला असा हा िचपट, मराठी ेकांा अिभचीत थोडा बदल 
घडवयाची शता 
असान ेासाठीही या िचपटाच ेागत करण ेयोय ठरले. यासाठी, या िचपटान,े ’ डोाला ास नको ’ ही 
मराठी ेकाचंी मलूभतू अपेा पाळयाचाही य केलेला आह.े िवचार करावा लागले, समजनू घते राहाव ेलागले, 
अस े
काही फारस ेिचपटात यऊे नय,े हहेी पाहयात आललेे आह.े गभंीर असण,े िवषयाला परुशेा अशा दीड तासाचाच 
असण,े 
आमक गायाचंा मारा नसण,े सामािजक बोधन नसण,े आिण मानवी सबंधं, िनसग  आिण स ुदंर छायािचण यावंर 
िचपट पलेयाच ेधाडस करण,े या गोना गणु णाव ेकी अवगणु णाव,े ह,े दजा  आिण धदंा याचं ेमराठीतले 
अित- माण पाहता, सागंण ेअवघड आह.े हा िचपट यशी ठरयान ेएखादा साधा, छान िचपटही मराठी ेक 
पा शकतात, ह ेिस होईल आिण अनकेांा अनके कारा सज क िचिनमतीला ऊजा  िमळू शकेल अस ेवाटत.े 
 
  या िचपटाता जमेा बाज ूअशा आहते : -- (१) उॄ छायािचण. एकूणच िनसग , िवशषेत: 
समुय ेअितम. (२) सगळयाचंाच, िवशषेत: रीमा लाग ूयाचंा अितम अिभनय. (३) एकूण कथानक पटत जाव ेयाची 
’ बयापकैी ’ घतेलेली काळजी. (४) सयंत कारच ेआिण ढोबळपणा टाळणार ेिददशन. (५) साध,े ओघवत ेसवंाद. 
 
  अशा या सौ आिण सकाराक पा भमूीवर या िचपटाा उणीवाचंी चचा  करावी का, हा एक 
च आह.े पण जाणवणार ेमु ेनदवणहेी आपसातील सपंकाा ीन ेउपकारकच असान,े तहेी काही माडंत आह.े   
 
 याच िचपटात अशा अथा च ेएक वा आह ेकी कॅमेयान ेकाढलेा फोटोत वाव यते ेपण स यते 
नाही. वाव ह ेएखादा आयाम पकडत ेपण स बआयामी असत,े या अथा चचे ह ेवा आह.े त ेया िचपटालाही 
लाग ू
पडत.े हा िचपट एकरषेीय कथा सागंणारा, घटना वा िनष  सागंणारा, ियलेा श न करणारा, असा आह.े याच े
बआयािम ह ेवावाता तपशीलाचं ेआह.े हा िचपट ’ िॄतशं ’  या रोगाबल आह,े आईला झालेा या 
रोगामळेु मलुीा यणेाया :खाा ितियाचंा आह,े ’ परा ’ माणसाा दयपिरवत नाबल आह ेआिण तो परका 
माणसू घरचा होयाबलही आह े-- अशा कारच ेघटनाप वाव इथ ेआह.े यातंा कोणाच ियलेा िचपट 
फारसा श करत नाही. िॄतशंाची रोगी ी कणाकणान ेमरत असतचे पण िता जवळा नााता 
ीचाही काही माणात तो मॄचू असतो. मलुीा :खाा, कणेा वगरै ेितिया िदसतात पण आपा 
आईा जगयाता आपा तॄी न होत जायाा पातला ितचा त:चाही तो मॄ ूअसतो, हा ितचा मानिसक 
 अशत राहतो. अज ुन हा ाा येसीसह मळुात वाईट हतेनू ेया घरात िशरकाव कन घतेलेला माणसू पण 
ाच े
नसुत ेदयपिरवत नच होत नाही तर अतं सद ्गिदत हॊऊन तो सहुािसनीची सवेा करत राहायच ेठरवतॊ. तो एक ’ वाया 
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गलेेला ’ माणसू होता आिण आता ाा जीवनाला हते ूिमळाला, अस ेतो णतो. ाची येसी वाईट वागत ेतेा 
ाला त ेचकुीच ेअसाचा सााार घडतो. ह ेसगळे घटनाक पतीन ेयते,े ामळेु ह ेकसहेी घडवता आले असत,े 
अस ेवाटत.े ातली अपिरहाय ता जाणवत नाही. परदशेात मलुीचा ियकर आह,े ा सबंधंाचा नोकरीसह ाग कन 
ती  
इथचे राहायच ेठरवत.े एकूणात ह ेसगळे पाहता, हा िचपट ा मलुीवर फोकस ायला हवा होता, अस ेवाटत.े णज े
या सगळयाच ाचंा गधळ एका िठकाणी क ित झाला असता आिण अिधक खोलात जाता आले असत.े पण एक तर 
तो हतेचू नसावा कवा िचपटाा ेकाचं ेमानिसक वय समुार ेबारा वष धराव,े हा दडंक इथहेी मा केला गलेा 
असावा. िचपट गभंीर िवषयावरचा असला तरी तो आपा ेकांा गळी उतरवायचाही य केला पािहज,े याची 
जाणीव िदसत.े अुम िनसग य,े एका पॉप गायासह गाणी, आिण हळूहळू िचपट अशा शवेटाकड ेनणे ेकी ’ आता 
काळजी नाही, ही दोघ ेितची काळजी घणेार आहते ’ असा इथ ेहोऊ शकणारा ’ ाता ात सखुातं ’ घडवण,े  
यावंन ह ेलात याव.े 
 
  आता या िचपटाा एका पायाभतू वावाकडहेी पािहले पािहज.े त ेणज ेमलुगी दोन वष परदशेात 
असण ेआिण ितचा िता आईशी सपंक  हॊऊ शकलेला नसण.े ती इथचे राहात असती तरी िता ितिया अशाच 
आा असा पण एका परा माणसाचा गहॄवशे ही अचाट कना राबवायची असान ेमलुगी इथ ेअसनू चालणारे 
नाही. ा गावात यानंा ओळखणारी आणखी काही कुटंुब ेअस ूशकतील, भारतात इतर काही नातवेाईक अस ूशकतील, 
ती मलुगी बयापकैी िशकललेी िदसत ेतर िता काही िममिैणी अस ूशकतील, िता अमिेरकेता िममिैणच े
कुणी जवळपास अस ूशकेल, अशा काहीही शता लात न घतेा, आईन ेफोन काढून टाकला णनू सपंक  तटुला, 
अस े’ ऐिक अिवासिगती ’ या तात ाव ेलागत.े थोाफार कलाक सवलती ायला ेक तयारही 
असतात पण ाचंा उपयोग कन काय साधले जात ेआह,े हहेी पािहले पािहज.े परका मनु घरात घसुवनू कथा 
थोडीफार वाढवायची सधंी घणे ेएवढचे यातनू सा होत असले तर त ेफारस ेअथ पणू  ठरत नाही. आधी, या रोगावर 
िचपट काढायचा, अस ेठरले असाव ेआिण ाची डॉमुटरी होता कामा नय,े यासाठी ही कथा िवणली गलेी असावी, 
अस ेिदसत.े अज ुन आिण ाा येसीन ेघरात घसुण,े अज ुनन ेबाहरे त:ा नावाची पाटी लावण,े याचं ेकाय उोग 
आहते, ह ेकुणालाही माहीत नसण,े हहेी सगळे धकून नलेेले आह.े ेकांा ीन,े चला, िबचारीकड ेल तरी िदले 
जात ेआह ेना, ह ेबर ेआह,े या सहानभुतूीा खाात याकड ेल केले जात.े याचं ेचालत ेकस ेबाबा तर अज ुन हॉटेलात 
गाणी णतो कवा मतंरी  ान ेकॉलसटरवर नोकरी केली, अस ेसािंगतले जात.े तो हॉटेलात गाणी णत असान े
एक आाच ेउसळत ेगाणहेी िचपटात टाकता आलेले असनू ान ेबाहरे ाा नावाची पाटी लावान,े पुषाच ेनाव 
पान अवातंर लोकापंासनू सहुािसनीला आपोआप ोटेन िमळण,े अशा गोीही कथा िवणता िवणता सा झालेा 
आहते. एकूणात पटणबेल कथा िवणत जाण ेआिण ितला लाईफटचसे दते जाण,े अशी ही िया िदसत.े शवेटी, चला, 
आता काळजी नाही, या समाधानात ेक घरी जातात. 
 
  अमकु एका िवषयावर िचपट असण,े ह ेही जरा वाढलेलेच िदसत.े िनळ एखाा सामािजक 
िवषयावर आह ेणनू जसा एखादा िचपट टे ठरत नाही, तसचे रोगाचंहेी आह.े कॅर, एड ्स, िझोेिनया कवा 
आता हा िॄतशं असा िवषय घतेला णनू िचपट मौवान ठ शकतो का ? ही, उदाहरणाथ , अशी एक ठाम 
णाली माडंली जात ेकी ममवगय जीवनात अनभुवाा फारशा शताच नसान ेा कारा जीवनाच ेे 
हाताळणारी कलाकॄती महाची अस ूशकत नाही. णज ेअनभुवाच ेे कोणत,े समा कोणा, पा ेकोणती यावंर 
कला कमीअिधक मौवान ठरत,े अशी ही समजतू आह.े आपा लोकानंा महायुाचं ेअनभुव नाहीत णनू आपा 
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कलाकॄती िनकॄ िनपजतात, अस ेणयासारचे ह ेआह.े मटेिरयल कोणत ेघतेलेले आह ेयावर कलेच ेमू ठरत,े या 
मातनू बाहरे पडािशवाय इथ ेटे णावी अशी कलाकॄती िनमा णच होऊ शकणार नाही, ह ेया िनिमान ेआपण 
लात घतेले पािहज.े तकुारामाच ेअभगं कशामळेु टे आहते ? कोणा मटेिरयलमळेु ? की मटेिरयल कोणतहेी असले 
तरी मानवी जगयाबाबतची इनसाईट अशी काही असत े? जी मटेिरयलिनरपे असत े? तस ेनसले तर एकूण िनरीण 
कन, जगाता सवम कलाकॄती या फ ा या दशेातनूच यणे ेश आह,े अस ेकाहीतरी िन होऊ शकले 
असत.े 
 
  इथ,े साहिजकच, मग, इनसाईट णज ेकाय, हा  समोर यतेो. इनसाईट ही अमकु एक कारा 
मटेिरयलमधनूच  होत,े अस ेकाही नाही. नसुती घटनानुम दणेारी, थोडीफार पटणारी, एकरषेीय कथा णजहेी 
इनसाईट न.े जगयाा ियचे ेअतंबा  भान णज ेइनसाईट. ह ेभान मटेिरयलवर अवलंबनू नसत.े पण त े 
होत ेत ेकलावतंान ेिनवडलेा आिण त ेभान  करणचे महाच ेआह,े या जाणीवने ेान ेकुशलतने ेहाताळलेा 
मटेिरयलमधनूच, ह ेखर ेआह.े त ेभान माणसाला पिरपता बहाल करत.े नसुता सवयीता सखु:खाचा पुा एकदा 
अनभुव दणे,े यासाठी टे कलाकॄती जाला यते नसत.े असा टेनसे नाही पण नसुताच करमणकुीचा मसाला, असहेी 
णता यणेार नाही, अशा कलाकॄतीला, णनूच, तलुनने,े ाता ात चागंली, ह ेलात घऊेन, वाखाणण ेघडत.े 
’ धसूर ’ ला वाखाणण ेह ेतस ेआह.े  
---   ०००   --- 
 
१७ म े२०१७ नतंर इथ ेघतेलेला वाढीव मजकूर 
March 30, 2014 at 3:14pm 

स 
 
खर ेतर काय म सपंला होता. 
तवेात एक सामा गरीब माणसू हीरोपढु ेआला आिण ान ेाचा उजवा हात पढु ेकेला. " बाधंा तो ितरंगी दोयाचंा 
गडंा ! " णाला. 
हीरोला मौज वाटली. िनघालेले लोक पुा खाली बसले. हीरोन ेित करत ा माणसाला गडंा बाधंला. 
" मी शथ खातो ", तो गरीब माणसू णाला, " मी दागी माणसाला मत दणेार नाही आिण पसै ेघऊेन मत दणेार नाही ! 
" 
टायाचंा कडकडाट झाला ! 
" आता आणखी एक गडंा ा ", तो णाला, " आिण तमुचा हात पढु ेकरा -- " 
हीरोन ेसित तस ेकेले. 
" आता तुीपण खा शथ, " तो णाला, " ा िफ इडंीत काया पशैाचा आिण अडंरवडचा इतका भाव 
आह,े ितथ ेमाझी बुी आिण कला िवकून मी पसै ेकमावणार नाही ! " यावर हीरो जरा चपापला पण त ेिदस ून दतेा ान े
तशी शथ खाी ! पुा टाया कडाडा ! 
णभर दोघानंीही एकमकेाकंड ेपािहले आिण मग त ेएकदम मोादंा हसत सटुले ! हहेी काहीतरी चागंलेच असाव ेअस े
समजनू लोकानंी पुा टाया वाजवा ! लोकांाही चहेयावंर हस ूआले ! 
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" मी सागंतो, आपण का हसलो त े", तो गरीब माणसू णाला, " आपण जाितवतं भारतीय आहोत, शथ मोडण,े य ेतो 
अपन ेबाय ेहाथका खले ह ै-- और गडंा तो दाय ेहाथम बाधंा ह ै! " इथ ेमा सगळे मनापासनू हसले आिण सगयानंी 
हसत जोरात टाया वाजवा ! 
" पण मघाशी आपा डॊयातं आलेले अ ूऍगच े-- खोटे नत ेहं ! " -- हीरो णाला. 
" अिजबात नाही, त ेसच होत े! " तो गरीब माणसू उरला ! पुा टाया वाजा ! 
तोवर िमड कॉस आिण दणेया याचंी रीघ लागली होती ! 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
March 28, 2014 at 10:07am 

िथाम याचं ेनाटक 
 
१. मी --  ावसाियक, िवनोदी, नसुा िया-ितिया णजचे जगण ेअस ेसमजणाया, िनळ करमणकू धान 
नाटकानंाही – ह ेसोप ेनाही, त ेअितम आह,े काय अिभनय आह े– अशा तकुडबेाज कारणानंी ‘ चागंले ‘ – ‘ टे ‘ 
णत असने तर तशाच कारणान ेमी िथाम यांा नाटकाला टे का णत नाही ? – एक तर ीखडं खायाची 
मया दा लौकर सपंत ेणनू असले कवा िथामना वाईट टान ेइथले माझ ेसकल फारस ेिवचिलत होणार नाही, ह े
समजत असानहेी असले. एकीकड ेआपाला  ‘ मी सव  चागंा गोच ेकौतकु करणारा आह े‘ अशी आपली 
ितमा सादर करायची आह ेआिण सरीकड े– तसचे, सोप ेनसलेल,े िबनचकू सादर होणार ेिथाम याचं ेनाटक आवडले 
नाही, अस ेणनू वेपणाही दाखवायचा आह े! 
 
२. ांा कौशाच ेआपण कौतकुही क पण कलाकॄती णनू ह ेकाहीतरी चडं मौवान सादर होत ेआहे, असा 
जो एक माहोल, म पसरवला जातो, ामळेु आपली ितिया जरा ती यते.े ‘ हचे अिंतम ‘ अस ेटले जाऊ 
लागान ेआपले मूभान जाग ेहोत ेआिण आपण या वळेी तकुाचं ेमह मानण ेनाकारतो. 
 
३. आशयधान कलाकॄती असले तर तंाचा बडजेाव अडथळा ठरतोच. एखादा गायक ाल गात असताना तबलजी 
आिण पटेीवाला यानंीच खपू करामती चा केा तर त ेिवसगंतच होत.े याचाच अथ  िथाम आशयाला फारस ेमह 
दते नाहीत, असा होतो. ानंा झगमगाट आिण याक भता याचंचे आकष ण असाव.े ामळेुच ानंा पौरािणक, 
ऐितहािसक, राजरेजवााचंी पोषाखी, ीमतंी नाटकेच आकषत करतात. 
 
४. तंान ेििमत करण,े चिकत करण े– ह ेकलेतले तस ेमया िदत उि आह.े 
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५. अशा नाटकात अिभनयाला फारस ेान नाही. अिभनय ेात असलेा काही ी अतं चतनशील आिण 
जगयाची अु समज  करणाया असतात. अशा ी एखाा नाटकाला फार मोठी दने दतेात. िथाम यांा 
नाटकात ह ेत वगळले जात.े ह ेनामामाच ेमोठे नकुसान आह.े 
 
६. जगयातल े समजनू घेयातले इटंरेच लोप पावत चालान,े कलेत, आता पॉिलश आिण माक टग यानंाच 
मह यणे ेअपिरहाय  झाले असाव.े 
 
 मी िथाम याचं े‘ मॅबथे ‘ पािहले – मला त ेमळुीच आवडले नाही ! 
 
--- ००० --- 

 
अिलबाबा आिण चािळशीतले चोर 
December 30, 2013 at 6:57pm 
काल ‘ अिलबाबा आिण चािळशीतले चोर ‘ ह ेडॉ. िववके बळेे िलिखत आिण अिजत भरु ेिददशत एक धमाल-म 
नाटक पािहले ! मी एका खेात होतो नोकरीिनिम, ितथा टेलर कानाच ेनाव होत े‘ िदलखशु ‘ टेलस  ! त ेनाव 
आठवले ! कारण मी िदलखशु झालो ! इटेंिलजट सवंादाचंा बहारदार तडका ! या नाटकाच ेिनमा त ेआहते अिजत भरु े( 
माया‘ ढोलताश े‘ या नाटकाचा नायक साकारणारा ) आिण महशे माजंरकेर. ‘ ढोलताश े‘ तली आणखी एक भिूमका 
करणारा िवाधर जोशी माझा जनुा िम. खर ेतर ाासाठीच मी या नाटकाला गलेो ! ाचा यातला अिभनय तर 
अितम आहचे, िशवाय माझा िम आनदं इगंळे ( ाा एका टीी काय मात मी सहभागी झालो होतो ), राजन 
िभस े( माया ‘ िदनकर परुोिहतचा खनू ‘ या टीीवर झालेा नाटकात एक महाची भिूमका करणारा ), आिण सीमा 
दशेमखु ( माया ‘ डावदेार ‘ या नाटकात िजन ेएक महाची भिूमका केली ) यानंीही यात िसस  आिण फोस  
मारयाची जबाबदारी सहज पार पाडलेली आह े! बाकीच ेकलाकार माया नीट मािहतीतले नसले तरी ानंीही तोडीस 
तोड धमाल उडवलेली आह े! अथा त, ह ेसगळे ा शाळेच ेखळे दाखवतात ा शाळेच ेमुाापक ( िददशक ) 
अिजत भरु ेआहते, हा मुा अधोरिेखतच करायला हवा ! नपेकार काय जा क शकतो, त,े यातले दीप मुयाचं े
नपे पान कळू शकेल ! सव  नी अितम िनमती ! िवषय णाल तर माया ‘ बिुबळआिण झ ू‘ या नाटकात 
होता तोच काहीसा ! ी-पुष सबंधंातंले भिूमगत वाह ! लाजवाब सादरीकरण ! जबरद गद खचेणार ेनाटक ! 
इता मोा सखंने ेआलेला ेकसमहू, ह ेअस ेसणसणीत सवंाद डोावर घतेो, ह ेपान, एक लेखक या नाान े
मला फारच आनदं झाला ! फ एक थोड ेनू वाटले, तहेी सागंतो. तीन जोडपी आिण एक अिववािहत पुष –अस ेह े
िममिैणी – भिूमगत आकष णाचं ेखळे खळेणार.े सगयानंा अस ेकाही घडत असाव,ेअस ेसशंय आहतेच. तरीही 
ाचंी मैी शाबतू आह,े ह ेजरा पटले नाही. पण लेखकाला  पडला असावा की एवढा दोष परला नाही तर एक 
आणणार कस ेह ेनमनू े? जनरली िमािमातं इतकी लाईनबाजी होत नाही, अस ेमाझ ेिनरीण सागंत.े ओपन मरॅजेा 
कनतेसुा – पती व पी  िववाहबा सबंधं ठेव ूशकतात पण ा ा ी ववैािहक जोडीदाराा ओळखीा वा 
मािहतीा असता कामा नयते, अशी अट असत.े पण नाटक इतके मजदेार आह ेकी ेक ही शकंा सोडून ायला तयार 
होतात ! सव  तािंक अगंहेी नाटकाची मजा वाढवणारी – छान आहते ! भरपरू करमणकुीच ेआिण मु णज े‘ आज ‘ 
च ेनाटक ! 
--- 000 --- 



42 
 

 
October 23, 2013 at 10:33am 

धादातं खरैलाजंी 
 
काल या नाटकाचा योग पािहला. 
“ा भोसडीाची अशा िठकाणी बदलीची ऑडर काढा की शिनवार-रिववार घरी जायायेयासाठी ाच ेिकमान दहा 
दहा तास गलेे पािहजते ! “ – वरा साहबेाला खवणाया कोणाही कम चायाबाबत ह ेहोऊ शकत.े अथा त 
खवणाया ा ीची ताकद जोखनू ! बयापकैी ताकद असले तर साहबे शपेटू घान ग बस ूशकतो ! ह ेफ 
दिलताबंलच होत ेअस ेनाही आिण आता दिलताकंड ेताकद नाही, असहेी कुणी समजत नाही. ह ेया नाटकाता 
इितहासाा दिलत ाािपका वशैाली यानंा िदला जाणारा ास पान वाटत.े हा अाय आिण खरैलाजंीतला अाय-
अाचार याचंी समातंर माडंणी करणार े‘ धादातं खरैलाजंी ‘ ह ेनाटक. ा. ा दया पवार या कवियीचा पिहलाच 
नाटक-य. ‘ खरैलाजंी ‘ इथ ेमुतः वचैािरक सदंभ  णनू यते राहत ेपण नाटक शहरी वातावरणातच घडत राहत.े 
ा ाािपकेला छळयासाठी िता चािरावर हा करत िता, िता िवाा शी असणाया लफाबल 
उठवलेली अफवा, ामळेु ा मलुाा वाद वधूा घरी ॉेम होण,े ितला मानसोपचार ाव ेलागण े– हा या 
नाटकातला भाग मला महाचा वाटला – एकरषेीय कथा सागंयापेा जगण ेसामावनू घणेारा वाटला. पण नाटकाचा 
हते ू– दिलतावंरच ेअाय ोजे करण ेआिण जाित-अतंाच ेये  करण े– हा ठरलेला असान ेाच िदशने े
नाटक जात.े या नाटकात “ आबंडेकरी चळवळीतले पुष असतात का ियाबंल िलबरल ? “  हा टोमणा खपू अथ पणू  
आह.े मी अाय भोगत असलो तरी मी अाय करतही असतो – इकड ेलेिखका ल वधेत.े पण नाटकाच ेउि ठरलेले 
असान,ेह ेअस ेफ जाता जाता ( काहीशा कौतकुान े? ) यते.े ाािपकेसाठी एका पढुायान ेफोन केावर ितच े
सेशन माग ेघतेले जाण,े ह ेितला तःला िथत करत े– हाही एक वगेळा पीळ या नाटकात िदसतो – आदश 
बाळगायच ेपण सगंी सोडायचहेी आिण ाची खतंही करायची ! हा अतंवरोध जाता जाता दाखवण,े ह ेा पवार ही 
एक ग लेिखका असाच ेदशवत.े नाटकातले काही सवंाद उथळ – िठगळासारख ेवाटले – उदा पोमॉडनझमचा 
उेख असलेला सवंाद. त ेजरा ठाकठीक करायला हवते. सगयानंी आपापा भिूमका नीट केा, िददशनही समजनू 
केलेले होत.े इतर कलाकार माया मािहतीतले नाहीत, पण मी नोकरीत असताना अनके वष माझा सहकारी असलेला 
ीकातं सागर यात िसनिेनमा ता आनदं याची भिूमका करतो – उम ! आवयक त ेबारकाव ेसहज  करणारा 
अनभुवी अिभनतेा ! मला ा पवाराचंा हा एक महाचा य वाटला आिण भिवात ा खपूच ग ुतंाग ुतंीच ेआशय 
आवाात घऊे शकतील, हा िवास वाटला. एकूण टीमच ेअिभनदंन ! पण एक  – ेागहॄात समाजवादी खपू होत े! 
अथव शीष  महाच ेवाटणायानंी दगडूशठेपढु ेाच ेपाठ करायला जमाव,े अशी ही आपा कलाेातली कंपबूाजी 
कधी सपंणार ? 
--- ००० --- 
 
Monday, January 16, 2012 at 1:01pm  

चाफा 
  
कै. च. .ं खानोलकर यांा कथवेर आधािरत ‘ चाफा ‘ हा अिभवाचन / नायोग काल पािहला. अॄु 
कलाकॄती पािहाच ेसमाधान िमळाले. ॠिषकेश पटेव ेयानंी सिंहता लेखन केलेले असनू सिचन जोशी याचं ेिददशन 
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आह.े महारा कचरल सटर, पणु ॆयाचंी ही एक उेखनीय कॄती ठरावी. तंाचा फार बडजेाव नाही, कलाकॄतीचा सखोल 
िवचार करणार ेसयंत सादरीकरण, सवाचा, िवशषेतः चंशखेर कुलकण याचंा मखु भिूमकेतला खपू बारकाव े 
करणारा पिरप अिभनय, सगंीत, काशयोजना आिण अथा तच एकूण वाहात िवरघळून गलेेले अिभवाचन – सगळेच 
कलाकॄती समजनू सादर होत असाच ेिनदशक. ( वशेारावर ेकानंा अर लावयाची कना मा यााशी 
िवसगंत वाटली. ) एक तर अराजक  करा नाही तर पिरवत नाा अगंान ेतरी जा, अशा या काळात जगयाच े
सवागीण भान दणेारी अशी अपवादाक कलाकॄती पान ध झाासारख ेवाटले. थडंी, अधंार, साप, र,े चाफा, 
कंदील, वगेवगेया मानिसक रचनातं अडकलेली माणस े– ह ेसगळे खानोलकरानंी उभ ेकेलेले जग टले तर साध,े 
टले तर िनपायी जगयाच ेसखोल भान दणेार ेआह.े ‘ अनभुव असा काही नसतोच ‘ ह ेिवनू ेउगेान ेउारलेले 
वा स तर नसले, या ाा अािक उंचीला जाऊन िभडण,े ही साधी गो नाही. खानोलकरांा लेखनाता 
या उ ुगं विैशाकड ेआपले या कलाकॄतीा िनिमान ेल गलेे तर मराठीतली ही एक महाची साॄंितक घटना 
ठरले. 
--- ००० --- 
 
Saturday, March 5, 2011 at 9:33am • 

जतेलं जायटं ील. 
 
िहमाशं ूात  िलिखत आिण वीण भोळे िददशत ह ेनाटक काल िद. ०३-०३-११ रोजी पुयात सदुशनला पािहले. 
“ के ेकाला िदसलेल ेआिण जाणवलेल ेनाटक वगेळे असले कारण केाचा िकोन मळुात वगेवगेळा असतो “ 
या उरआधिुनक धारणतेनू सादर केलेले ह ेनाटक. आजची झगमगती ,े मॉलसॄंती आिण जगयातले अनके 
िवरोधाभास  हा आशय  करणार ेह ेनाटक. ‘ रंगीबरंेगी, चमारानंी भरलेलं, ीट आिण हॉटही ‘ अस ेह े‘ द ोल 
 ूवड ‘ आह,े अस ेपिरचय-पकात टले आह.े हा आशय नाटकातनू  होतोच. उरआधिुनक धारणामं,े एक 
कौशपणू  माडंणी एवढचे दाखवायच ेअसत.े याला ‘ उथळ, बाळबोध, ग, सखोल ‘ वग़रै ेणणायाला ह े‘ 
बावळट ‘ णणार. मूमापन शही नसत ेआिण कुणी केलेच तर त ेिनरथ क असत,े अशी ही माता असत.े ामळेु, 
‘ अनभुव देयाचा य करतो ‘ एवढाच, टला तर, हते ूअसतो. मला यात जरा घोळ जाणवला. िहमाशं ूात  हा 
अिलकडा काळातला एक चागंला लेखक आह.े ‘ िरसायकल करता यतेील अशी तःची िरले ‘ असले अचाट 
सचुणारा हा लेखक आह.े मधमेध ेाची चतनशीलताही जाणवत.े तरीही, या ीन ेपाहता, या नाटकात लेखक कमी 
आिण पफॉम  जा असचे अनभुवाला आले. िहमाशंचू ेकाही सवंाद अशा िथएिकल पफॉम िशवाय पोचलेही 
नसत.े पण, उर-आधिुनक ायला तुाला कोण  ‘ भरीला पाडतये ‘ ? की काही लेखकामंधला हा आतंरिवरोध अस ू
शकेल ? ह ेनाटक पाहताना मायाबरोबर ा. िवजय कारकेर होत.े ानंाही असाच  पडला होता की ह ेअनभुव 
दतेायत की ावर टीका, उपरोध  करतायत ? िथअरी नको णत उरआधिुनक हीच िथअरी कन ीकारण ेअस े
तर ह ेहोत नाहीय ना ?  मला अस ेवाटले की याच आतंरिवरोधाच ेआकलन  करणार ेनाटक िहमाशंनू ेिलहाव े! 
  
बाकी या गधळासहही नाटक चागंले आह,े योग उम होतो. 
--- ००० --- 
 

लालबाग परळ 
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Tuesday, January 25, 2011 at 1:21pm • 
‘ लालबाग परळ ‘ हा िचपट परवा बिघतला. जयतं पवारांा ‘ अधातंर ‘ या नाटकावर आधािरत हा िचपट आह.े 
१. िगरणीकामगारावंर झालेा अायाबाबता या िचपटाची सुवात झकास लावणीन ेहोत.े ( अहो, िचपटात 
लागणारच ह े! आिण पढु ेकुठे लावणीला जागा करण ेअवघड आह.े ) 
२. िचपटात से व हसा याचं ेमाण बयापकैी आिण आकष क आह.े 
३. िचपट सपंाा ाला फारसा हात लावत नाही. 
४. जुा हदी िसनमेातंामाण ेभाडंवलदाराचंी िकरकोळ िलिनश य ेआहते. 
५.  िचघळत जायाची िया न दाखवता नसुत ेपिरणाम दाखवले आहते. 
६. ‘ रिशया कोलमडला ितथ ेआपले काय ! ‘ कवा ‘ या भाडंवलदाराशंी टर घणे ेअवघड आह े‘ अशा अथा ची 
डाांा ीन ेपराभतू णावीत अशी वा ेया िचपटात आहते. णज ेिगरणीकामगाराबंरोबरच एक मराठी 
लेखकही भाडंवलशाहीन ेखाा, अस ेणाव ेकी काय ! 
७. सगया ाचंी उर ेदऊेन, सडू वगरै ेघऊेन मगच िचपट सपंतो ! 
८. चीड, कणा, उगे, कीव अशा भावनाचंा ेकानंा फारसा ास होऊ नय ेयाची काळजी घेयात आलेली आह.े 
९. बाकी एकूण िचपट सफाईदार, छान आह.े 
१०.कुठाही िवषयातनू करमणकू उभी करता यते ेह ेमा, पण मग ऑर कधी िमळणार ? 
--- ००० --- 
Friday, September 3, 2010 at 12:17pm • 

ाची बळे याचं ेगाण े– अिभाय 
 
                   सगंीताबलचा अिभाय भाषतेनू दतेाना ाला मया दा पडणारच. ऐकताना आपाला काय वाटले, ा 
ऐकयाची सज क िया आपात िजवतंपण ेकशी घडली, ह ेजसेा तस ेपोचवताच यणेार नाही . तरीही – 
                        चतनाकता ह ेतमुा आवाजाच ेसवा त मोठे विैश आह.े तंावर कुमत असनूही या विैशाचा 
अभाव असलेले खपू गायक – गाियका लोकिय आहते, परंत,ु बड ेगलुाम, िकशोरी अमोणकर यांासारख ेचतनशील 
गाण ेहचे खर ेमानवी सॄंतीच ेजगण ेअसत ेअस ेमला वाटत.े तमुा गायाचा आवाका हा असा सखोल आिण 
िवीण  आह.े ामळेु, ात एक पिरप साधपेणा आह.े कुमत दाखवत बसायची तुाला गरज वाटत नाही. आिण 
तरीही, कणाकणावर कुमत आह.े तुाला काय करायच ेआह ेयाची  समज हाच तमुचा आिवास. ामळेु 
ाला अचीमटचा ( कमावाचा ) वासही नाही. गायातनू िमळणार काय याबाबतची पणू  बिेफिकरी या गायाा 
सज क ियतेच मौजदू आह.े िगत अनभुवाा मया दा झगुान िदाचा से या गायात यतेो. इथ ेजगयाच े
तानच  होत,े अस ेमला वाटत.े 
                        या गायांा भािषक बाजसूह ती ऐकयात अिधकच समॄता असणार. तो भाग तर मी अजनू 
ऐकलेलाच नाही. िशवाय गायाच ेतािंक ाकरण मला समजत नाही. पण, भीतीचा लवलेश नसलेा अशा सगंीताचा 
नतापवू क ीकार मी क शकतो, कारण एका वगेया ेात मी असचे तःला फेकून देयाची कॄती करत असतो, 
अस ेमला वाटत.े मी खपू सगंीत  ऐकतो अस ेनाही, िवषेणाक पतीन ेमला त ेफारस ेकळतही नाही, तरीही, तमुच े
गाण ेऐकून मला ज ेवाटले त ेकळवले आह.े 
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                        इतर ेाता कलावतंानंा यणेार ेिरसिेिटीा अभावाच े सगंीत - ेातही असतीलच. 
आपले काम आपा आकलनामाण ेकरत राहाण ेहचे स. 
साथसगंतवाले उम ! रकेॉडग छान ! समीर बळे यानंा समे नमार. खपू िदवसानंी महान गाण ेऐकले. धवाद ! 
--- ००० --- 

मघेत 
 
काल गणशे िदघ ेया आपा िमाचा ‘ मघेत ‘ हा बलेॅ बालगधंव  रंगमिंदरात बसनू ऐकला आिण मराठी रंगभमूीिदन  
( ०५ नोबर ) साजरा होयात सामील झालो. हा जर ठरामाण ेयोगपात सादर झाला असता तर नीच काही 
भ घडले असत,े यात शकंा नाही. कळलेा मािहतीमाण ेिवासघात, शु, आिण मराठी माणसच ेआवडत े
तथाकिथत मतभदे यामंळेु अनकेाचंी महेनत आिण िनमा ाच े( णज ेगणशेचचे ) पसै ेबयाच माणा 
त वाया गलेे. एवढी मोठी आिण वगेळी गो मराठीत घडत असताना ( ‘ मघेत ‘ चा बलेॅ कन तो रंगभमूीवर सादर 
करावा अस े‘ िदसण े‘ आिण ासाठी िजवाच ेरान आिण पशैाचा चरुाडा करायला तयार होण,े ह ेअितीय आह े! ) 
सवानीच धीरान ेआिण समजंसपणान ेह ेघडवायला हव ेहोत,े अस ेवाटले. पण त ेकाहीही असले तरी गणशेा िजीला 
सलामच केला पािहज े! लौकरच हा योग आवयक ा भतने ेसाजरा करणारच, ह ेगणशेन ेजाहीर केले आह.े हा 
योग अधं साठी िवनामूच न ेतर ानंा सानान ेिनमंण दऊेन ठेवयात आला होता. त ेसव  ' मघेत ' 
ऐकताना ा अधं ेकाचंी जी दाद यते होती ती पान, ह ेिकती टे ‘ ेक ‘ आहते, या जािणवने ेऊर भन आला. 
गणशेला ‘ मघेत ‘ िशकवणाया ा. िचपळूणकर जािहरात बघनू आा होा. गणशेन ेानंा अिभवादन कन ाचंा 
तर सार केलाच, िशवाय ांा ह ेदोन अधं िशकाचंाही सार केला. खदे, ःख, आनदं यांा िम 
मनःितीत कालची संाकाळ गलेी. िशवाय इता ती मेान ेब असणाया य-यिणीना, ा मेाची िशा 
णनूच जण,ू िवरहाचा शाप दणेार ेकुबरेासारख ेआपले तथाकिथत दवे िकती गधड ेआिण भयानक होत,े ह ेसतत 
जाणवत होत,े त े 
वगेळेच ! गणशेच ेाा या ाबल मनःपवू क अिभनदंन आिण लौकरच ाला हा बलेॅ ाा इेमाण ेउभा 
करता यवेो, ही शभुेा !!! 
--- ००० --- 

 
िमडनाईट इटंरडू 
 
ओकंार कुलकण आिण नहेा जोशी याचंी ही शॉट िफ काल पािहली. शहरात एकटा राहणारा तण आयटी त आिण 
ाची एक मरा – असा िवषय. मनोापाराचं ेतं या पतीन ेाचा हा जीवनतकुडा ाा एकूण जगयाचाच वधे 
घतेो. एकच खोली, िबयरा बाटा खाली पाडून फोडणार ेउंदीर, नळाला पाणी नसण,े सडंासात गाण ेणाव ेतरी 
शजेायाला ास, रावलेली येसी, सवंाद नसण,े एकाकीपणा – हा स 
गळा नमनूा आपापढु ेआधिुनक झगमगीतपणाचा फील दते सादर होतो. के गो अशी खरचे घडली का, हा  
नाही. ान ेहाताची नस कापनू घणे ेह ेमनात साठत चाललेा हसचेहेी सचून करत.े अशा जगयाची हीच होणार 
पिरणती – अस ेवा आपा डोात यतेानाच – आपलेही असचे ियाितियाचंचे आयु ताबाहीन चाललेले नाही 
का – हा  आपा डोात यतेो. आजा जगयाच ेदश न घडवत काही मलूभतू  ही िफ समोर आणत,े ह े
महाच ेआह.े मधचे “ इितहास िशका, इितहासातनू शहाणपण यते े“ अशा अथा ा काही वााचं ेआवत न आह.े त े
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तर अनभुवातनू िशकयाा कनचेीच िखी उडवणार ेआह े! याच सदंभा त, ाची पुके जाळयाची कॄतीही बरचे 
सागंनू जात.े जमास जर पाहा ही िफ. थोडा वळेात उम, अथ पणू  अिभी ! 
--- ००० --- 

' िशवाजी अडंराउंड इन भीमनगर मोहा '  
 
ह ेनाटक आज पािहले.अितम !!! असा योग वारंवार पाहायला िमळत नाही. नाववाा कलाकारानंी तडात बोटे 
घान पाहावा असा अिभनय ! नं माधवाचं ेिददशन लाजवाब ! राजकुमार तागंड ेयाचं ेलखेनही अासपणू  आिण 
िशवाय आवयक ती मजा आणणार े! म सी, अस ेनाटक ! 
 --- ००० ---  
 

' तकुाराम '  
 
पािहला. 
तकुारामाचा भाऊ दवेाा शोधात घर सोडून जातो -- तकुाराम ससंारात रान दवेाला ा करतो ( णज ेकाय, कोण 
जाण े! ). पढु ेजेा एका िठकाणी ाचंी गाठ पडत ेतेा तो भाऊ णतो, " मी बाहरे शोधयाऐवजी आत शोधायला हव े
होत ेका ? " -- ह ेवा या िसनमेालाही लाग ूपडत.े इथ े' बाहरेचा ' तकुाराम आह,े आतला शोधलेला नाही. अहो, 
आतला तकुाराम शोधला तर बघायला कोण यणेार ? णजचे बाहरेचा धम  सागंणार ेपिंडत आिण हा िसनमेा दोी 
सारखचे णाव ेलागतात. 
 
आिण ेकही जर आतला तकुाराम पाहयात इटंरे नसलेले असतील तर ानंाही तकुाराम-िवरोधी णजचे 
मबंाजीा बाजचू ेका ण ूनय े?" 
--- ००० --- 
 
' िमती चार ', काण या संने ेसादर केलेला  

' सा यल '  
 
हा दीघाक काल पािहला. डॉ. सजंय रणिदव ेिलिखत आिण रव लाख ेिददशत अस ेह ेनाटक अनके तािक ाचंी 
घसुळण करणार ेहोत.े सादरीकरण अवघड होत.े लााचं ेअॄु िददशन आिण लिलत-मािणक जोडीचा लाजवाब 
अिभनय यामंळेुच त ेश झाले. सर िमिनटाचं ेउम सवंाद-ना ! अिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
पुषोमम ेपिहली आललेी एकािंकका  

' सीिरयल िकलस  '  
 
पािहली. वारंवार गभ पाताच ेसगं आणणारी सखुवादी मलेुमलुी आिण ातंनू िनमा ण होणार ेग ुतंाड ेहा िवषय. ह े
समाजवव असाच ेसगयानंा मा. या तथाकिथत सिुशित मलुामलुना सफे से च ेमह कळत नसले ? 
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पालकानंी ह ेपाानंा समजावण ेआवयक आह े? पालकानंी तःा जीवनातनू जुा नीितमूाचं ेउाटन करत 
जाण ेहा एक ' एकोपा ' साधयाचा उपाय ठ शकेल ? 
--- ००० ---  
  
एफबी पोस २०१३ मधनू – 
 
महंमद रफी -- काला बाजार -- ' अपनी तो हर आह एक तफूान ह ै। ' -- महाटे गाण े! थ गायामंधले भारतातले 
साटपद या गायाला ! वाफेा इिंजनाची गाडी. खाली दवे आनदं आिण ाा समोरा बाकावर विहदाच े
आईवडील. दवेा वरा बथ वर वहीदा ! पणू  गाण,े टले तर परमेरासाठी आिण टले तर वहीदासाठी ! दोी 
अथ  अित-सफाईदार ! ितच ेआईवडील खशु, वहीदा खशु आिण दवे तर खशुच खशु ! पाहणायाा चहेयावर सतत 
ित ठेवणार ेह ेएक दवैलभ गाण े! ( तसचे ' तीसरी कसम ' मधले ' लाली लाली डोिलया म ' -- तीन िमिनटे वहीदा 
नसुती हसत ेआह े! जान कुबा न करावी, अस ेहा णतात, त ेहचे ! -- ह ेइथ ेअसबं असले तरी वहीदामळेु आठवले, 
णनू सािंगतले ! ) 
--- ००० --- 
भाषा, सवंाद आिण सपंक  -- या िवषयावर गोपूनंी एक नाटक िलिहलेले आह े-- त ेणज े

' िूझक िसम ' -- ( ' िसिम ' टलेले ानंा चालत नस ेआिण ह ेनाटक िवजय क करने ेबसवले होत ेणज े
ाला त ेमाहीतच होत े-- तरीही मटामधा आज आलेा ाा ितियते ान े' िसिम ' च टले आह े! ) -- 
त ेनाटक डावी िवचारसरणीिबरणी काही सागंत नत े-- सरळ मानवी ावर होत े-- ामळेु मला त ेआवडल ेहोत े-- 
गोपूनंी अस ेनाटक िलिहले याचा एक जाीचा आनदंही ात होता ! िवशषे णज,े ांा चाहासंह अनकेानंा त े
नाटक आवडले नाही. काही लोक मधनूच िनघनू जात. ज ेपणू  पाहात त,े नाटक सपंताच तरंुत बाहरे पळून जात ! 
पुयातला ा नाटकाचा योग पािहावर मी माझ ेमत सागंायला आत गलेो होतो -- ितथ ेगोप ूहोत े-- गोपूचं े
अिभनदंन करणारा मी एकटा होतो ! त ेा वळेी मला ओळखत होत ेकी नाही, कोण जाण,े कवा मी सािंगतलेही असले. 
हा कोण वडेा, एकटाच कसा काय माझ ेअिभनदंन करतोय, असहेी ांा मनात यऊेन गलेे असले ! ऐसा भी होता ह ै! 
--- ००० --- 

गजब कहाणी 
 
जोस ेसारामागो ( कुणी जझू ेसारामाग ूणतात. ) यांा ‘ द एलेफंटस जन ‘ या कादबंरीा, आपले इथले एफबी-िम 
( आिण माझ ेजनु ेिम – मोिहतन ेिददशन केलेा माया ‘ नाणफेेक ‘ या पीडीए िनमत नाटकापासनू ) दीप वै 
यानंी केलेा ‘ गजब कहाणी ‘ या नापातंराचा योग काल पािहला. केवळ अितम ! नपे, काशयोजना, सगंीत, 
रंगभषूा, वषेभषूा, िददशन, अिभनय – ह ेसगळे एकजीव होऊन जमनू आावर काय घडू शकत ेयाचा हा िजवतं 
अनभुव ! मोिहत टाकळकरच ेअुम िददशन हा अथा तच या योगाचा पाया ! एका राजाा राणीन ेबडेवर 
शाीडते असताना राजापढु ेएक इा  करण े– इथनू या नाटकाचा आिण याता हीचा वास सु होतो. 
तुी नसुती एक कथा णनू पाहाल तर कदािचत कंटाळाल, पण थोडी तःची कनाशी जागी ठेवनू पाहाल तर ह े
एक अथ ोटक नाटक आह.े ा एका इेतनू िकती लोक कामाला लागताहते, ांातं कायकाय घडत ेआह,े िकती 
दशेातंनू, वातावरणातंनू, माणसांा कारातंनू तो ही आिण बरोबरचा सगळा लवाजमा जातो आह े– ह ेसगळे 
अचिंबत करणार ेआह े! आिण तो ही ! ही एक वगेळीच अजब कहाणी आह े! गीताजंली कुलकण ! ( या अिभनेीन े
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माया ‘ बिुबळ आिण झ ू‘ या नाटकात एक भिूमका केली होती, ामळेु मला ितचा जरा जाच अिभमान ! ) ही 
जर नसुती अशीच तमुापढु ेआली आिण ही हीचा रोल करणार आह ेअस ेतुाला सािंगतले तर तुी हसत सटुाल – 
पण िनळ अिभनयातनू अगडबबं ही कसा उभा करता यतेो, ह ेया जाितवतं, गणुवान अिभनेीन ेदाखवनू िदले ! यात 
गाणी आिण नॄहेी आहते ! आिण ( बतके ) जपानी भाषतेले काही सवंाद ! ‘ पिरपणू  नाटक ‘ अस ेिचत बघायला 
िमळत े– मी या नाटकाला ा िवभागात घईेन – पिरपणू  नाटक ! 
--- ००० --- 
माझी एक मैीण उम गाियका आह.े ितची कधी भटे वगरै ेझालेली नती – अशीच थोडी िलखापढी होती. काही 
मिहापंवू आमा घरापासनू चालत दहा िमिनटावंर िता गायनाचा काय म होता पण सया काही तमेळेु 
मला जाता आले नाही. पण माझी पी ा काय माला गलेी होती. ही एक उम गाियका असान,े त ूहा कय म 
चकुव ूनकोस, अस ेमी ितला सािंगतले होत.े ऐकून आावर ती ा गाियकेबल छान बोलली होती. आज पणु े
आकाशवाणीवर 
 ‘ हेबधं ‘ या मिहलांा काय मात ा गाियकेची मलुाखत होती. माझी पी तो काय म नहेमी ऐकत.े आज ा 
गाियकेच ेनाव ऐकावर मला ितन ेत ेसािंगतले आिण मला ती मलुाखत ऐकायची आह ेका, अस ेिवचारले. टले,  
नीच ! च नाही ! माया ा गाियका मिैणीची मलुाखत ऐकून ध झालो ! काल आपण िजला एक छोटी मलुगी, 
उभरती गाियका णत होतो, ती ह ेअस ेचडं काम करतये, ह ेसमजनू ितचा अिभमान वाटला. कोण असले ती ? अहो, 

आपली साधी, स ुदंर, बिुमान, टे मैीण -- ाची बळे ! 
--- ००० --- 
काल गणशेच े' मघेत ' पािहले. उम भरजरी पोषाख, रंगॊबरंेगी काशयोजना, १५ नत की, १५ नत क, गाणी, 
पा सगंीत, नॄ ेआिण का ! मराठीत हा एक वगेळा कार आह े! एक दीघ  िवरहगीत ! महेनतीन ेबसवलेला नेसखुद 
योग ! आज पुयाता सव वॄपानंी या योगाच ेआवजून फोटसह ागत केलेले आह.े गणशे आिण टीमच े
मनःपवू क अिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
नहेा जोशी या आपा  डा िनमंणावन काल  

‘ बचेकी ‘ 
या नाटकाचा पुयातला शभुारंभाचा योग पािहला. तडुुबं गद होती -- साद ओक िकती लोकिय आह ेयाचा तो 
परुावाच होता. एकूण टीमच छान होती आिण योग पा बाधंलेला आिण अथा तच अित- नामय करमणकू करणारा 
होता. लोकाचं ेपसै ेवसलू होतात, यात शकंा नाही. या िनिमान ेमाया जुा ओळखीच ेकलाकार अभय राण ेआिण 
पा खोपकर हहेी भटेले याचा आनदं झाला. तहेी या नाटकात काम ेकरतात. साद तर जानामाना अिभनतेा असनू तो 
ेकानंा तॄ करतो, यात नवल नाही. मु णज,े आपली ड नहेा ! भरपरू रायटी असलेला ितचा रोल आह.े 
साा, जण ूदबलेा ीपासनू त ेकामाधं होऊन वडेीिपशी झालेली ी अशा असं अवा ती जबरद ताकदीन े
 करत े! ितची सवंादफेक आिण आवाजाचा वापर िवलण पिरणाम साधणार ेआहते ! मराठी रंगभमूीला आिण एकूण 
अिभनयकला जगताला ही एक समथ  अिभनेी िमळाली आह,े ह ेिनित ! धवाद नहेा ! 
--- ००० --- 
 
२०१४ ा पोस मधनू – 
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काल एक ेश, छान, स ुदंर, मजदेार, गभंीर, ऐसड, पोमॉडन  नाटक पािहले.  

‘ एफ वन – वन झीरो फाई ‘  
या नावाच.े हा अथा तच एका शहराता गहॄरचना संतेला लॅट नबंर आह.े आशतुोष पोतदार या आपा  डची 
उम सिंहता आिण मोिहत टाकळकर या आपा  डच ेतगड ेिददशन ! पणू  टीम आिण तं याचंी िबनचकू, दजदार 
साथ ! ८५ िमिनटाचंा सलग खळे ! खपूच मजा आली ! याता नायकाा यपंाक करयाा आवडीपासनू नाटक 
सु होत.े यपंाक ही ांा घरायाची परंपराच असाच ेतो सागंतो. ातनू हळूहळू माणसाा मनाच े
पिरणामब असण,े कंिडश असण ेह ेिदसत जात.े मग यतेो लॅट रंगवयाचा िवषय ! पटर आिण नाियका ( नायक-
नाियका या जुा शानंा खर ेतर इथ ेकाही अथ  नाही. ) यांा सवंादात, न उारले गलेेले पण पिरणामबतमेळेु 
डोात असलेले अस ेकाही यते ेआिण पढुच ेमहाना उभ ेराहत े! लोकानंा गॉिसप आिण सेशेनची हाव असान े
ातनू काहीा काहीच िनघत जात े! िनसगा त रंग ह ेखर ेतर ‘ असतात ‘ – माणसू ानंा अथ ब करत जातो आिण 
ातनू सगया समा, हसा वगरै ेघडत राहतात – याच ेआपाला भान यते जात.े अथ मु कन रंगानंा साध,े छान 
जीवनदान दणेार ेह ेनाटक आह े! बाकी सगळे तर उमच पण राजकुमार तागंडचेा पटर केवळ अिवरणीय !  
मी णने, जर बघा ह ेनाटक ! आज आिण उा सदुशनला आहते योग.  
पणू  टीमच ेअिभनदंन आिण एक अुम नाटक पशे केाबल धवाद ! 
--- ००० --- 
 
बमाधव िखर ेया लेखकाची ‘ पुषोम ‘ ही एकािंकका आपा पिरिनरीण मडंळान ेअडवललेी आह.े ाबलची 
बातमी आिण काही मत ेआजा ‘ पणु ेिमरर ‘ ा थमपॄ ानावर आहते. सदर एकािंकका समसभंोग आिण ातले 
नातसेबंधं आिण ातनू िनमा ण होणारी ग ुतंाग ुतं, हा िवषय हाताळत.े ा एकािंककेता सवंादातं काही िशा व 
ियानंा अवमानकारक आिण ेकानंा अ करणार ेवाटू शकत,े अस ेश व वा ेआहते, असा आपे आह.े या 
बाबतीत माझ ेमत िवचारयात आले होत े– त ेमी अस ेिदले आह े– 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 असले ानंी ही पणू  बातमी जर वाचा. 
 
' एटंरटेनमट ' या नावाचा, भरपरू मखू  कनािवलासान ेभरलेला, उमोम शािक कोा असलेला, म हसवणारा 
िसनमेा हदीत आह,े ह ेमला माहीतच नत े! आा थोडा भाग पािहला ! म ! मला खपू मजा वाटली ! उा पणू  
पाहणार, ह ेनी ! कोण णावा याचा िशकार ? उा कळेलच ! 
 
‘ अिभनय ‘, काण िनमत, सजंय कॄाजी पाटील िलिखत आिण अिभिजत झ ुजंारराव िददशत आिण बचचत 
आिण अनके पािरतोिषकानंी सािनत झालेले  

‘ लेिझम खळेणारी पोरं ‘  



50 
 

ह ेदोन अकंी नाटक आज पािहले. पणू  टीमन ेअतं पिरमपवू क बसवलेला चोख, िबनचकू योग ! ( माझी नहेमीची 
तार – नटनानंी वााचं ेशवेटच ेभाग पाडान ेनीट ऐकू न यणे े– िहला इथहेी अनकेदा वाव आहचे. ) सवंाद तस े
सोप ेनाहीत – ह ेकिवतानंा िदलेले नाप आह.े अथासह या ओळी, काही वळेी खपू अवघड असणायाही, िशताफीन े
णण,े ह ेनीच दाद देयासारख ेआह.े आमकाचं े– बिेफकीर असणायाचं ेजग आिण ाच ेपिरणाम भोगणायाचं े– 
पीिडताचं ेजग – अस ेदोन कार मानले तर ह ेनाटक पीिडतांा जगाच ेनाटक आह.े ( ह ेकाही ठळकपण ेअस ेिवभागता 
यते नसत े– काही माणस ेकधी इकड,े कधी ितकड ेअसतात. ) ही सगळी अाियत, िपडली जाणारी, ःख ेभोगणारी, 
सहन करणारी, िपचलेली, तटुलेली, फाटलेली, चा झालेली, रडणारी, ओरडणारी, नाइलाजान ेजगणारी, नाइलाजान े
मरणारी – अशी माणस ेआहते. पााचं ेपोषाख रंगीबरंेगी ठेवान,े नाचगाणी आिण भरपरू काशयोजना ठेवान ेत े
रटाळ होत नाही. हा नीच एक सिुविहत योग होतो. ाबल पणू  टीमच ेअिभनदंन ! 
 
आता मला एका वगेयाच ाबल बोलायच ेआह.े ह ेपीिडताचं ेजग दाखवनू-पान काय होत असाव े? ेकाचंी 
सवंदेनशीलता वाढण,े काहनी अस ेअाय करयापासनू परावॄ होण,े सपंणू  राजकीय-सामािजक-मानिसक रचनाच 
बदलायला समाजान ेउु होण,े या पॄीचा ग  होयाा मागा त एक पाऊल पढु ेपडण,े अस ेअाय होयाा 
शता कमी होण,े माणस ेसमजंस – कमी हसक होण,े आपा मतानंी आपले रटेत जगायच ेबदं पडण,े 
आक ितता, भीती, िहताची आिण सखुाची हाव कमी होण े– यातंले काय घडत असले ? घडत असले का यातंले 
काही ? आिण नसलेच अस ेकाही घडत तर अशा कलाकॄतीच ेजीिवतकाय  काय ? 
 
हा  अथा त ा नायोगाशी सबंिंधत नसले पण कला ेातला वा नाेातला एक  णनू याकड ेपािहले 
जायला हव,े अस ेवाटत.े 
--- ००० --- 
 
“ आिदवासी सगंीत ह ेकुणाची करमणकू करयासाठी, कुणाला खशु करयासाठी वा धदंा करयासाठी नसत े– तो 
असतो मानवी जगयान ेिनसगा ला िदलेला ितसाद ! त ेआिदवासा अतंया मात नादंणार ेसगंीत असत े! त ेआणखी 

कुणाला आवडत ेकी नाही आवडत, याची ानंा मळुीच चता नसत े! “ आपली  ड ाची बळे काल िता एका 
दीड तासाा काय मात, िता ा सगंीताा अासाची थोडी झलक दाखवताना सागंत होती. त ेमळू सगंीत 
ऐकवण,े काही ि दाखवण ेआिण तः गाऊन काही गोी समजावनू सागंण े– असा भरग काय म होता. पहाडी 
दशेाता आिदवासच ेसगंीत वरा सकात असत ेकारण ािशवाय त ेऐकू यणेचे ितथ ेअवघड असत,े उलट जगंल 
भागातले आिदवासी सगंीत मं सकात असत ेकारण ितथा शातंतते तचे ससुगंत असत े! – अशी खपू मािहती दते, 
ाचीन,े एकूण आिदवासी जगणचे कस ेिनसगा बरोबर एकातने ेग ुफंलेले असत ेत ेदाखवले. ितन ेभारताता अनके 
आिदवासी भागातं जाऊन ा ा सगंीताचा अास केलेला आह े– गलेी पाच वष ती ह ेकाम करत ेआह े– आिण 
अजनूही ितच ेत ेकाम चा आह.े या सव आिदवासी सगंीताचा आा मळुात एक आहे, अस ेितच ेिववचेन होत.े कबना 
इतर दशेातंा अशा सगंीताशीही या सगंीताच ेसखोल नात ेआह,े अस ेितन ेसािंगतले. ह ेपािहावर, राांा सीमा 
िनरथ क ठरतात, अस ेएक अतं महाच ेस ती सागंनू गलेी ! अनके सकंटाशंी सामना करत, ४७-४८ 
तापमानासारा हाल-अपेा भोगत ितन ेहा मौवान खिजना जमवलेला आह.े ितन ेआणखी एक मजदेार गो 
सािंगतली -- एक गाण ेपाच मााचं ेहोत े– त ेसतत ा पाच मााचंी िश पाळेल, अस ेनाही – मधचे त ेतीन वा सहा 
मााचंहेी होत े! एक उूत , सहज नसैगक आिवार, अशा एकूण आिदवासी सगंीताची अशी अनके विैश ेितन े
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उलगडून दाखवली ! मानवी जगयातली एकाता जाणवनू दणेारा हा काय म खरोखर टे आह े! ाची बळे णज े
महारााा साॄंितक जगयातला एक अतं महाचा भाग आह.े ितला ितच ेजगण ेसापडलेले आह.े िकमान 
पचंवीस वष करयाच ेह ेकाम आह,े मी तर फ गलेी पाचच वष यात आह े– ह ेती सहज सागंनू जात े! या सगंीताचा 
अास करताना ाबाबत यणेार ेनिैतक  आिण ाकंड ेती कस ेपाहत,े हहेी ती ेकाशंी शयेर करत े! ाचीला 
िता या चाललेा कामाबल आिण काला िता काय माबल आदरयु सलाम ! 
हा काय म पुयाता ' आस ' या संने ेआयोिजत केला होता. 
--- ००० --- 
 
सलग दोन िचपट िचगहॄात जाऊन पािहले ! ' पोटर बॉयज ' आिण ' रगे े' ! आपले काही  डस ातं असामळेु ! 
अिभिजत झ ुजंारराव, महशे जोशी, वीण तरड,े िषकेष जोशी, िवाधर जोशी, नहेा जोशी, अिदती दशेपाडं,े राज ू
बावडकेर आिण आणखीही असतील ! म वाटले ! मला ' पोटर बॉयज ' जा आवडला ! हा असा कारनामा खपू 
वषानी केला ! पवू मी एका मािसकात नािचपट परीण ेिलहीत अस ेतेा दोनतीनदा अस ेकेले होत े-- एकदा तर 
तीन सलग ! मानधन िमळत नस ेपण झालेला खच  िमळे ! तवेढचे बघनू तर होतये, या िवचारान ेमी त ेकाम करत अस े! 
--- ००० --- 

डबूी चनॅले -- िचपट ' से अडँ द िसटी ' . एक जोडप ेबडेवर. ीा हातात एक पुक. त ेितला खपू 
आवडत,े अस ेती सागंत.े त ेअसत ेअनके मोा माणसांा मेपाचं ेसकंलन. पुष ितला काही िवचारतो -- ती ी 
नपेोिलयनन ेाची येसी जोसफेाईन िहला िलिहलेले मेप वाचनू दाखवत.े उम मेप ! िवचार आला, 
आपाकडा कोणकोणा ' मोा ' माणसानंी मेप ेिलिहली असतील ? ाचं ेअस ेपाचकेश ेपानाचं ेसकंलन 
ाव,े एवढी असतील ? इितहास आिण मोाचंी चिर ेयाचंी मला खरचे कमी मािहती आह.े एक उकुता वाटली. की, 
मोानंीच अशी मेप ेिलिहली असती तर पढुा िपावंर िकती वाईट पिरणाम झाले असत े-- असचे णाव े? 
--- ००० --- 
 

सहज इिंलश िपरची चनॅेस पाहात होतो तर एमजीएम वर ' हाड ॉिमससे ' हा िपर चाललेला िदसला. एक 
तण, एक तणी रान ेबोलत चाललेले होत.े िनवातं. टले, एवढ ेिनवातं ? पाहात रािहलो. ितच ेघर आले. दोनतीन 
च ुबंन ेघऊेन िनरोप िदला-घतेला गलेा. ितन ेदार लावनू घतेले. तो अजनू उभा होता. ितन ेदार उघडून, काही बोन ाला 
आत घतेले. ानतंरा तीन िमिनटातं ानंी समुार ेपास च ुबंन ेघतेली ! --- या सहजतपेढु ेआपले नायक-नाियका 
खपूच िबचार ेआिण गरीब वाटतात ! -- हा उ सॄंतीचा पिरणाम की महाढगी सॄंतीचा ? 
--- ००० --- 
आमा घराजवळ झालेले ' लोकशाहीर अणाभाऊ साठे ' रंगमिंदर आजपासनू सु होत आह.े पारी १२-३० ला  

ितथ े' नादंी ' या नाटकाचा योग आह.े योगायोग णज ेात माया एका नाटकातला एक सीन असनू तो साद 
ओक आिण तजेिनी पिंडत सादर करतात. सपिक जाणार आह.े  
( नामामातनू ी-पुष सबंधं कस ेहाताळले गलेे -- यावर ह ेनाटक असनू कािलदासापासनू आजपयता िनवडक 
दहा नाटकातंले सी, िववरणासह, या नाटकात आहते. माया ' बिुबळ आिण झ ू' या नाटकातला एक सीन आह े). 
 

आता ाापढुचा कहर सागंतो ! गलेो ा नाटकाला -- हाऊसफुल ! ‘ नादंी ‘ !  आमा सीटस होा, तो  
नता. तर नाटकाची ितसरी घटंा देयासाठी डॉ. लाग ूआलेले होत े-- कारण ना नागहॄातला पिहला नायोग 
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होता. सुवातीला काही सार, ागत होणार होत.े तेा बोलताना ॠिषकेष णाला, यात समािव असणाया एका 
नाटकाच ेलेखक च.ं . दशेपाडं ेहहेी या योगाला उपित आहते ! --  डस, आले का लात ? ह ेनव ेनागहॄ सु 
होताना ात पिहले नाव कोणत ेउारले गलेे ? ! आपोआप, असं योगायोगानंी घडून आलेली गो ! णभर खपू 
मजा वाटली ! 
--- ००० --- 
February 17 
  

फँी 
 
‘ फँी ‘ पािहला. ‘ ास ‘ आिण ‘ वळू ‘ यांापेा तो खपूच चागंला वाटला. कारण तो सरळ, साधा आिण खरा आह.े 
पडावर िदसणार ेजगण ेबनावट वाटत नाही. फँी णज ेडुर – वळचणीतले, घाणीतले, ितरॄत जगण.े तस े
जगताना ‘ िपसाळण े‘ झाले तर न कराया लायकीच.े जा या कैकाडी समाजाता मलुाच ेशा या उवणय 
मलुीवर मे असण ेआिण त ेसफल न होण.े यात जातवावाचा एक िबकट आिण लाछंनाद  आहचे – ह ेवाव 
असचे रा नय,े अस ेकोणाही सवंदेनशील माणसाला वाटेलच. हा कार जरा ापक मानवी सदंभा त पाहावा की पा 
नय,े हा  आह.े तसा तो पािहला तर कसा िदसले ? कोणा ना कोणा कारणान े‘ पचँके बाहर ‘ असलेली गो ा 
न होण.े जात, धम , गिरबी, गं, वण , आरण, परदशेात जाता न यणे,े अमकु िशणासाठी वशे न िमळण,े अशी 
असं कारण ेअस ूशकतात की ामंळेु साा, ा मानवी अपेा अा रा शकतात. ामळेु एखाा 
पिरितीत उेकही होऊ शकतो – हसक ितियाही यऊे शकत.े आिण ह ेकोणाही ीा जगयात या ना ा 
कारणान ेघडू शकत.े कोणतीच िवषमता वा भदेभाव नाही, समान सधंी आह ेआिण सवाा सव  ा अपेा पणू  होत 
आहते, अस ेमानवी जीवन कनतेही श िदसत नाही. तर काय ? – हा खरा  आह.े या ाला सामोरा जायाचा 
आवाका इथ ेघतेललेा नाही -- तसा हतेहूी नसावा. ामळेु, जातवावातला अाय दशवण,े एवढचे घडत.े बाकी सगळे 
अुम असनूही या एका मया दते ह ेसगळे िसमटत.े ा जातवावाला बळी पडत नसलेानंाही तो आपा 
जगयातला  वाटावा, अस ेघडत नाही. फ सहानभुतूी दाखवण ेवा ह ेअयोय आह,े अस ेणण े– एवढचे घडत.े 
तःच ेजगण ेसमजनू घेयाच ेआान हा िचपट ेकापंढु ेआण ूशकत नाही. 
तरीही मराठी िसनमेा, माणसाा  जगयाा खपू जवळ आणाबल नागराज मजंळेु याचं ेअिभनदंन करायला 
हव.े खोटे भाविनक कवा िवनोदी करायच ेह ेठरवनू पोरकटपणा करणार ेिचपट सतत िनमा ण करणाया मराठीत ही एक 
वगेळी घटना घडलेली आह,े ह ेिनित ! 
--- ००० --- 
 
 
January 10 
Champra Deshpande updated his status. 
  
काल ' बावनकशी ' िनमत, फु मोर ेयानंी सादर केलेले, समीर मोनिेलिखत 

आिण अिजत भगत िददशत ' द डथे ओफ ए काकँरर ' ह ेनाटक पािहले. ज़बरद 
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आिण सवागपिरपणू  िबनचकू योग ! जम नीचा ूरकमा  िहटलर याा शवेटा िदवसावंर ह ेनाटक आह.ेअिजत भगत 
यानंी खपू िवचारपवू क आिण अनके याक तपशील भन ह ेनाटक बसवललेे आह.ेअनके िठकाणी बयापकैी मोठे 
िवराम ( पॉजसे ) आहते. ातंले खपू बारकाव ेदाद ावी, अस ेआहते. नी आिण काश याचंा मळे तर अितमच 
आह.े पणू  टीमची कामिगरी खास जमनू आलेली आह े.िनळ, सशुील इनामदार यानंी अिभनीत केललेा िहटलर 
पाहयासाठीसुा ह ेनाटक जर पाहाव.े टले तर ार कलाकार कुणीही नाही, पण योग अतं सफाईदार होतो, 
यात वादच नाही. अस ेगभंीर नाटक मराठी रंगभमूीवर आणयाच ेधाडस केाबल फु मोर ेयाचं ेखास अिभनदंन 
करायला हव.े Do see this play ! 
--- ००० --- 
 
 
 
एफबी पो २०१५ मधनू – 
 
सहज चनॅेस बदलत होतो तर एका िठकाणी - ' द फा अडँ द यिुरयस-३ ' चा होता. एका बाजलूा एक हीरो आिण 
समोर साताठ हीरो, अस ेआानाा पिवात उभ ेहोत.े टले काय आह ेअडचण, बघ ूया तरी ! तर त ेकार-रसे साठी 
आान दणे ेचालले होत े( ह ेनतंर कळले ). तवेात एक सदया चा ऍटम बाबँच णावी अशी िहरॉईन समोर आली ! " 
हाऊ अबाऊट मी ? द िवनर गटेस मी ! " ( मी कशी वाटत े? िवजेाला मी िमळेन ! ) -- अस ेणाली ! पढु ेकाय 
होणार त ेलगचे कळले ! तफुान शय त ! हसा ! एका हीरोच ेसगळे दात पडून ाच ेतड रबबंाळ झालेले िदसले ! मी 
चनॅले बदलले – 
--- ००० --- 
 
बाजीराव मानी 
 
नसुताच फ चाकोरीब िवचार नको. एक साध ेपहा – ा दोघना वाटले नसले का कधी, की आपण नॄ कराव,े 
आपाता कलागणुाचंा िवकास करावा ? पण, िनयमानंी जखडलेले होत ेआयु ाचं.े एकीचा तर पाय अध ूहोता. 
काय ह ेअसले अध ूपायाच ेजगण,े अस ेवाटले नसले ितला ? पण, ानंा ा नाराजीतनू मु ायला एकिवसाव ेशतक 
याव ेलागले ! ांातं ण ेस नतचे ! अहो, मरणातं ेवरैाणी – मॄनूतंर सव  वरै, षे न होतात ! एवा उिशरा 
ानंा उुपण,े आनदंान ेपगा नॄाची सधंी िमळाली ! ासाठी एका दवेताला भाळीच ेप घऊेन पॄीवर याव े
लागले ! ान ेा दोघाही आानंा आजा टूीफुल नॄागंनांा दहेाचंी कदण ेिदली ! नॄासाठी चडं 
महाल आिण अनके सा िदा ! आिण कोवधी लोक आनदंान ेबघतील अस ेगाण ेिदले ! ा दोघच ेआ ेिकती 
आनिंदत झाले असतील ! कदािचत मुही झाले असतील ! – असा करा ना िवचार ! अशा जरा ीवादी णा वा 
ीमुीवादी णा, ीकॊणातनूही बघा ना ! 
--- ००० --- 
 

कार --- 
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जकॅी चनॅच ेिपस  आवडतात की नाही पाहायला ? ात कराटे वा कंुग फू ( या दोतला फरक मला समजत नाही ) 
याता कौशावर तो िवजयी होत जातो आिण आपण खशु होतो. समजा एक कराटे घराण ेआिण एक कंुग फू घराण े
अशी ज ुपंली तर ? मजाच मजा यईेल. तोच आनदं आपाला ‘ कार ‘ पान िमळू शकतो ! सगंीताता दोन 
घरायाचंी टर ! त ेपिंडतजी िबचारं सरळमाग, साध ंगायक असत ं– त ेिनारण आजा ( णज ेा वळेा ) 
माक टगा आिण कोणाही मागा न ेयश िमळवयाा बाजारात कायमच ंखलास होत ं! ाचा िश णवणारं 
असनूही, “ मी सडू घईेन, पण, सरुानंी “ अस ंणणारं एक सदािशव नामक पोरग ंपढु,े कहर णज,े ाच ं
दयपिरवत न कन जकत ं! ह ेपान, अथा तच, ा सरळमाग पिंडताच ेडोळे पाणावतात ! सिचनजनी गातानाच े
ऍग चागंले केले आह ेपण पणाची टज देयासाठी एक सवंाद च गरा पतीन ेटला आह े! थोडात, 
सगंीत ह ेएक िवकयाच,े िमळवयाच,े कुरघोडी करयाच ेसाधन समजनू काढलेले ह ेिपर आह े! तुाला अिभनय यते 
असला तर ( या िचपटात अिभनयाचीही सके ासदायकपण ेिफरयाच ेकार आहते ! ) तुी दोन िमिनटातं 
आमलूा दयपिरवत न कन घऊे शकता ! त ेसदािशव नामक इसम शवेटी एक म डायलेमा टाकत ं– तुाला माझ ं
गाण ंआवडलं तर तुी मला िश कन ायच ं– आिण नाही आवडलं तर जगनू उपयोगच काय ? इतका चागंला 
माणसू पान आपण जाम खशु होतो ! माणसू  असो की चागंला – तो उम कलावतं अस ूशकतो – ह ेएक महाच े
स हा िचपट आपाला दाखवतो ! आिण खरचे, चागंलेच गातात की सगळे ! बु ूराजा, मकुी राणी आिण जा 
आधंळी -- असा म भरजरी माहोल ! जाऊ ा, असा िलहीत बसलो तर एक मोठा लेखच होईल – इतके नको ! 
थोडात बोलायच ेतर – हा एक -- खोा कथचेा, अिभनयान ेबरबटलेला, बावळट, िदमाखी िचपट आह े! काळजात 
वगरै ेकाहीच घसुत नाही, पण, मराठी माणसाा िखशात गरंॅटीड हात घसुवयाची कुवत असलेला हा िचपट आह े! 
भरपरू गद ! 
--- ००० --- 

ससुाट 
 
आज ‘ ससुाट ‘ ह ेनाटक पािहले. मला नसुत ेआवडले अस ेनाही तर महाचहेी वाटले. जवळजवळ ह ेपणू  नाटक एका 
िननावी रे ेेशना फलाटावर आिण ितथा वेटगमम ेघडत.े नाटक सु झाावर थोाच वळेात ेकानंा 
ह ेकळत ेकी ही एखादी वाववादी कथा माडंली जात नाहीय. तो तक  बाजलूा ठेवनू, या नाटकाच ेस ीकान ह े
पाहायच ेआह.े या बाबतीत नाटक सहजच ेकानंा वश कन घते.े ही एक छान फँटसी आह.े िदलखलुास आिण 
गमंतशीर ! फलाटावर गाडी यणे,े वगे कमी होत थाबंण,े ा गाडीा एका दारातनू कुणी उतरण,े चढण,े पुा गाडी 
जाण,े काही गाा न थाबंता फा िनघनू जाण े– या गोी तर टायाच घतेात ! आह ेकशाबल ह ेनाटक ? 
िनरिनराया माणसानंा िनरिनराळे ांा ांा आयुातले आठवनू, ा ा मागा न ेअथ  समज ूशकेल. मुतः ह े
सव सामा आयु जगणाया माणसाच ेनाटक आह.े टले तर िकरकोळ पण ाा ीन ेमोठे अस े घऊेन 
जगणारा माणसू ! त े ाा िपा न िपयानंी बाळगले पण ातंले कुणीही ात यश िमळव ूशकले नाही. अस े
जगण ेएका वगेयाच माहोलात माडंणारी अशी ही एक गमंतीशीर ‘ शोकािका ‘ आह.े एक साध ेउदाहरण घऊे – 
एखाा नावडा गावात पोग झालेला माणसू ा. ितथनू ाला अपिेत िठकाणी बदली होईपयत तो ितथचे 
अडकून पडतो – कारण नोकरी सोडू शकत नाही. या चातनू बाहरे पडयाची सधंीही ाा आयुात एकदोनदा यते े
पण ती घेयाची तो हमत क शकत नाही. या सगया गोकड ेह ेनाटक एका ‘ िवनोदी ‘ अगँलन ेपाहत े– ाची 
रडकथा करत नाही. तस ेतर बसं लोकाचं ेआयु ावहािरक ा खपूच मया िदत चौकटीतच जात.े याच सावर 
क ित असललेे ह ेनाटक आह.े मला या नाटकाच ेलेखन आवडले. लेखक अिजत दशेमखु ह ेनीच एक चागंले 
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नाटककार मराठीला लाभलेले आहते. अस ेनाटक िल धजण ेह ेएक ठीक पण त ेावसाियक रंगभमूीवर आणयाची 
हमत करण ेयासाठी अिभिजत साटम आिण डॉ. िवल चौधरी या दोघाचंहेी खास अिभनदंन ! ियदशन जाधव याचं े
िददशन आिण मखु भिूमकेतला अिभनय – दोी उम ! माझा िम सशुील इनामदार ( ाचा िहटलर आठवतोय का 
? ) याचा टीसी तर लाजवाबच आह े! खर ेतर ाासाठीच मी ह ेनाटक बघायला गलेो आिण ही सगळी र ेगवसली ! 
‘ मराठी ावसाियक रंगभमूीवर वगेळे, नव ेकाही घडत नाही ‘ अशी तार करणायानंी तर ह ेनाटक अवय पाहायला 
हव.े एकूण ेक तर काहीही अडचण न यतेा या नाटकाशी समरस होतात, त ेएजंॉय करतात – अस ेमला िदसले. मी या 
नाटकाला, ‘ ावसाियक रंगभमूीवरा रटाळपणाची कडी फोडणार ेनाटक ‘ अस ेणने. अस ेिजवतं, सळसळत ेकाही 
करणायानंा िदलखलुास ितसाद दणे ेह ेआता ेकाचं ेकाम आह.े या नाटकाला भरघोस यश िमळो हीच मनःपवू क 
सिदा ! 
--- ००० --- 
 
अमकु अशा कोणाही िवचारसरणीवाा समहूाचा ना मी सभासद आह ेना अनयुायी. ामळेु, मलाही कुणी फारस े' 
आपला ' मानत नाहीत. ह ेलात घतेा, हदी िचपट गीतातंले माझ ेसवात आवडत े-- गाण ेनबंर वन -- कोणत ेअसले, 
त ेतुी ओळख ूशकाल. दवेानदं सायकलवन जात ह ेगाण ेणतो. चाल अशी भारी की सायकल उतारावन जात े
तेा तो फील चालीतनूही यावा ! गाण े-- ' अकेला ँ म ै' -- महंमद रफी -- सगंीत एस डी बम न -- िचपट –  
' बात एक रात की ' -- 
 
अकेला ँ म इस िनया म 
कोई साथी ह ैतो मरेा साया 
 
न तो परवाना और ना दीवाना, म िकसी महिफ़ल का 
सनुी सनुी राह थामती ह बाह, ग़म िकस ेमिंज़ल का 
म तो ँ राही िदल का 
 
जसै ेकभी ार,े झील के िकनार,े हंस अकेला िनकल े
वसै ेही दखेो जी, य ेमनमौजी, मौज के सीन प ेचले 
चादँ िसतार के तले 
SEPTEMBER 12 
--- ००० --- 
 
ह ेएक गाण ेबघा – िचपट ‘ जगंली ‘  
ह ेरफी आिण लता दोघांाही आवाजातं आह.े 
सगंीत – शकंर-जयिकशन. 
 
एहसान तरेा होगा मझुपर 
िदल चाहता ह ैवो कहन ेदो 
मझु ेतमु स ेमोहत हो गयी ह ै
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मझु ेपलक की छावँ म रहन ेदो 
 
तमु न ेमझुको हँसना िसखाया 
रोन ेकहोग ेरो लग ेअब  
आसँ ूका हमार ेगम ना करो 
वो बहत ेह तो बहन ेदो 
 
चाह ेबना दो चाह ेिमटा दो 
मर भी गए तो दग ेवाए ं
उड़ उड़ के कहगेी ख़ाक सनम 
य ेदद-ए-मोहत सहन ेदो 
 
-- एक अगदी साधसे,े साा शाचं ेगाण ेआह.े पण, यात एक गमंत आह।े आपण रफीा आवाजातले िवचारात घऊे. 
( लताा आवाजातले, मग, ाच ेतो / ती पाहील. ) पिहा कडात मेाच ेनसुत ेिनवदेन आह,े पण, तहेी ‘ 
पलककी छावँम रहन ेदो ‘ अस ेरोमिँटक. सर ेकडव,े थोडा रावा गहॄीत धरणार ेआह.े इथ े‘ मझु े‘ ा ऐवजी ‘ हमार े‘ 
यते.े माया अूचंी त ूखतं बाळग ूनकोस, वा दते त े– या ेपला ह ेकडव ेयते.े ितसर ेकडव ेयावर कडी करत े! ‘ मर 
भी गए तो ‘ या थराला जातो िवषय ! शवेटा दोन ओळी णज ेपणू  न होता होता काय होईल याा आहते ! या 
गायात एक सू डाव आह े– ितला जवळ कन घेयाचा, रावा सपंवयाचा य करयाचा डाव ! आता, याता 
शािक मजा आणखीही पाहता यतेील – िवचार केावर त ेसचुत जाईल. पण, शकंर-जयिकशन यानंी लावलेा 
चालीमळेु या गायाची खमुारी खपूच वाढलेली आह.े कस ेत ेसागंतो. 
 
या चालीची गमंत अशी आह ेकी पिहा कडाा शवेटा दोन ओळत सुवातीला असणारा ‘ मझु े‘ हा श 
आधीा आिण नतंरा दोी बाजूंा शानंा लाग ूपडतो – जोडला जातो. अस ेगाण ेिनमा ण होताना, रोमिँटक 
िसनमेाचा कथाकार, सवंादलेखक, गीतकार आिण सगंीतकार ह ेसवच थोाफार खलेुपणान े‘ चावट ‘ – मेातली गमंत 
समजणार ेअसाव ेलागतात. त ेइथ ेजमनू आलेले आह.े ( ोताही थोडा चावट असावा / वी लागतो / त.े ) या पतीन े
एखाा शाच ेडबल आवत न झाासारख ेवाटण ेकस ेमजदेार आह,े त ेइथ ेजाणवत.े सगळे िलहीत बसत नाही. 
शवेटा कडाची गमंत बघा. ह ेकडव ेएकदम उंच पीवर जात े! सरुांा तािंक भाषते कुणी याच ेनीट वण न क 
शकेल. इथ ेमरणाचा – न होयाचा िवषय आह े! आिण शवेटची गमंत णज े–‘ य ेदद-ए-मोहोत सहन ेदो ‘ या 
ओळीनतंर लगचे पुा ‘ मझु े‘ यते े! आिण त ेपढु े‘ तमुस ेमोहोत हो गई ह ै‘ या पापदालाही िचकटत े! 
 
हदी गायाचं ेशौकीन खपू आहते इथ ेआपा  डसम े– ानंीही मधनू मधनू ानंा आवडणाया गायाबंल – 
थोड ेउलगडून दाखवत िलहाव े– मजा यते राहील. 
--- ००० --- 
 
कोणत ेगाण ेबर ेत े– िदन, पछंी – काही केा आठवत नत.े अचानक उगीचच एखाद ेगाण ेमनात यते ेपण आठवत 
नाही, अस ेझाले होत.े ही आज पारचीच गो. नटेवरही शोधायचा य केला – नाही जमलॆ. मग, नाद सोडून िदला. 
संाकाळी िफरायला गलेो असताना लोकशाहीर अणाभाऊ साठे रंगमिंदराबाहरे रफीा ८० गायांा काय माचा 
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बोड लागलेला पािहला – आिण काय चमार ! मनात – याद न जाय ेबीत ेिदनकी – ह ेसुच झाले ! िदन, पछंी न े– 
त े– िदन जो पखे होत े– अस ेआह े! याचा अथ , मन ेत ेकाम सु ठेवलेले होत े– मायासाठी त ेगाण ेशोधनूही 
ठेवलेले होत े– िवषय समोर यतेाच झटकन ान ेमला त ेिदलॆ ! मी तः िदशा दते नसतानाही काम झालेले होत े!  
कमाल वाटली ! मायाच मची ! 
 
ह ॆत ेगाण े– रफी – िदल एक मिंदर -- 
 
याद ना जाय,े बीत ेिदन की 
जा के ना आय ेजो िदन 
िदल  बलुाय,े उ िदल  बलुाय?े 
 
िदन जो पखे होत,े पजर म म रख लेता 
पालता उनको जतन स,े मोती के दान ेदतेा 
सीन ेस ेरहता लगाय े
 
तसवीर उनकी पा के, रख  जहा ँजी चाह े
मन म बसी य ेमरूत लेिकन िमटी ना िमटाय े
कहन ेको ह वो पराय े
--- ००० --- 
 
माझ ेतीन िम, डॉ Sharad Bhuthadia, Yogesh Soman , Ajit Satbhai ह ेितघ े' यम ' म ेआहते 
आिण ा िचपटाबल चागंलेही बोलले जात होत ेणनू काल तो पािहला. मसाला पटाा अगंान ेन जाणारा एक 
वगेळा िचपट पाहायला िमळाला. ातले तकदोष वगरै ेकाढत बसाव,े अस ेवाटयाइतका महाचा नाही वाटला. पण, 
ठीक. 
मला वगेळेच सागंायच ेआह.े या िनिमान,े अनके वाांा मळेातनू तयार झालेली रागीतिनमती पािहली ! अितम ! 
अनके वा,े अनके जातीधम ातं आिण ी-पुष कलाकार यानंी घडवलेले ह ेवााचं ेरागीत खपूच आनदं दणेार ेवाटले 
! सगळे जग, मानवजात एक होईल तेा रागीताचं ेअि राहणार नाही -- तस ेघडाव,े अस ेवाटण ेह ेनॉम लच आह े-
- पण, सा हा वामळे पाहावाच / ऐकावाच, असा आह े! दोन िमिनटातं घडणारी कमाल आह ेही ! ितथचे ितिकटाच े
पसै ेवसलू झाले, अस ेमला वाटले ! 
--- ००० --- 
 
हदीत िनघालेा आिण िनघत असलेा असं िचपटामंळेु, इथासारखी अशी लाखो मेगीत ेजगाता इतर 
कोणाच भाषते नसतील, अस ेवाटत े! ( िशवाय इतर अनके मडूसचीही असं गाणी आहतेच ! ) भारतीय 
जनमानसाला या अितीय विुतीमळेु थोडीफार तरी तरलता लाभत असावी ! हदी िचपटाचं ेह ेसदय  लनू 
चालणारच नाही ! 
--- ००० --- 
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काही छोटेमोठे आनदं-खदे, सखुःख ेयाचंा आपा मनाा घडणीत महाचा वाटा असतो. अिलकडचे माया मनात 
एका मोा आनदंाची भर पडली. माणसाला साॄंितक िजवतंपणा दणेाया गानतपिनी िकशोरी अमोणकर ' नादंी ' 
ा १०० ा योगाला उपित होा ! ( ह ेअथा त मला टीीवर सादर झालेला तो योग पाहताना कळले. ) ा 
नाटकात माया एका नाटकातले एक य सादर झाले. आपा कलचेा एक, छोटा का अस ेना, भाग ानंी पािहला -- 
हा तो आनदं ! ानंा आवडया-नावडयाचा  नता, कारण पणू  नाटक काही सादर झालेले नत.े ांापढु े
नतमक होताना माझा अहंकार कणभरही आड यणेार नाही, अशी ही महान ी ! आपली कला कधीतरी आपाला 
एक वगेळीच समॄी दऊेन जात,े ती अशी ! 
--- ००० --- 
 
निसिन शहा ाा एका शूा हातात सापडलेला असतो. नसीरला काही सनुवनू तो श ूाला गोळी घालणार 
असतो. पण त ेसनुवयाा वळेात निसर डाव उलटवतो आिण ालाच मान टाकतो. या वळेी नसीरा तडी एक 
सवंाद आह े-- " हाथम ेजब िपोल हो तब गोली चलानी चािहय े-- जबान नही ! " -- आता, समजा, तुी िददशक 
आहात, तर हा सवंाद कधी णायला सागंाल तुी नसीरला -- ा शलूा गोळी घालया आधी की गोळी घाता  
नतंर ? सकारण उर ा. ( हा सवंाद तर, जबान चालवणाया ा शलूा उशेनू आह े-- ) 
--- ००० --- 

‘ असभंव ‘   
 
हा िसनमेा िजथनू लागला ितथनू शवेटपयत समुार ेअधा पाऊण तास पािहला. ाची मळू कनाव भारताची अ ू
धळुीला िमळवणारी होती. भारताच ेखु रापतीच पािकाना अितरेानंी पळवलेले असनू त ेांा ताात होत े! 
भारताा सरुावचेा असा पचंनामा कुठेच झाला नसले ! ‘ हमारा कमीर दो – तुारा रापती लो ‘ – असा सौदा 
सादर झालेला होता ! चारपाच वगेवगेया टोया होा – कोण द ेशभ, कोण दशेोही याचा गधळ होत राहावा, 
अशी योजना होती. निसिन शहा, ियाकंा चोपडा, अस ेभारी लोक होत.े एक कॅन नायक होता – ाच ेनाव माया 
लात नाही. ान ेअथा तच ाणाचंी बाजी लावनू शवेटी रापतना सोडवले ! रापती होत ेआपले डॉ. मोहन आगाश.े 
फार चागंले बयेरग घऊे नका, अस ेिददशकान ेानंा सािंगतलेले असणार. पणू  बडंल िपरम ेफ रापतीच ‘ खरा 
‘ अस ेनको ायला. आपण एक खोटा िसनमेा काढतोय तर ात काहीच फार ‘ खर े‘ वाटायला नकोय, असा योय 
िवचार असणार. अितरेानंी रापतना एका साा खचुवर बसवावर त ेअगदीच एक कॉमन मनॅ वाटत होत.े 
ांा नजरवेन ानंा फारस ेकाही यते असले, अस ेवाटतच नत े! ामळेु, ा दशेाच ेरापती अस ेआहते, ा 
दशेाच ेरापती पळवले जाण ेसहज श आह,े ह ेपटत होत े! अशा या खरपेणामळेु, ेकानंा ग ुगंवनू ठेवण ेजमलेले 
होत े! वाईट िपर काढतानाही टॅलट लागत ेत ेअस े! मला मजदेार वाटला हा सगळा कार ! आपापला जीवनपट जगनू 
सादर करताना आपालाही अशा टॅलटची गरज असत,े असा एक पा सदंशेच हा िचपट दतेोय, ह ेजाणवान े
ाची कलाक उंचीही वाढासारख ेवाटले ! 
--- ००० --- 

‘ कोट ‘  
 
पािहला. एखादी गो नसुती सलग न माडंता ती, िता आजबूाजूा माहोलासह आिण इतर सबंिंधतांा, ांा 
ांा जगयाा नमूासंह माडंण े– ही आकलनाची एक महाची पत मराठीत तरी इथ ेथमच आलेली असावी. 
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एकच मुा मला नीट कळला नाही कवा नीट पोचलाही नसले – तो असा – पोिलसानंा आधीच भरपरू काम ेअसतात, 
अनावयक ( काही वळेा तर, आवयकही ) तारी, केससे टाळयाकड ेाचंा कल असतो – तर, या शाहीराला 
िवनाकारण यात अडकवनू तःची काम ेवाढवनू घेयाच ेानंा कारणच काय ? यात कुणाच ेकाय इटंरे होत े? ा 
पवारचा मॄ ूअपघातान ेझाला अशी नद झाली असती तरी कुणाच ेकाय िबघडणार होत े? ( समजा, 
िुनिसपािलटीता अमकु एका अिधकायान ेा पवार या मयत सफाई कम चायाला सरंक साधन ेदणे ेअपिेत होत े
– त ेन केामळेु ाावर या बाबतीत िशभगंाची कारवाई होऊ शकत े-- तो ाचारी आह े– ा सभंा 
कारवाईतनू बचावयासाठी, पसै ेचान ान ेह ेकाही खोटे उभ ेकेले असत ेतर या िसनमेाता ऍसडटीला काही अथ  
आला असता का ? ) या िसनमेासाठी घतेलेली महेनत आिण सबंिंधत-असबंिंधत ग ुफंण लाजवाब आह े! जो तो आपापले 
जगतो आह,े तरीही, बचावाचा वकील जामीनासाठी तः एक लाख भरतो, ह ेवगेळे आह े! त ेअसो. हा खोटा खटला 
उभा राहयासाठी एक ‘ खोटा भम ‘ पाया िनमा ण केला असता तर भारताता अतं महाा िसनमेातं हा िसनमेा 
जाऊ शकला असता, अस ेवाटत.े ‘ ास ‘ पेा तर हा िसनमेा खपूच उजवा आह े! मु णज,े ' ास ' पारंपिरकच 
होता. मला हा िसनमेा आवडला. आता मराठीतले माझ ेआवडत ेतीन झाले – ‘ चोरीचा मामला ‘, ‘ टया ‘, आिण हा – 
‘ कोट ’ ! 
 
पण, काकाची ‘ ायल ‘ आठवावी इतके यात काही नाहीय. 
 
िसनमेा सपंावर बाहरे पडताना ऐकलेली तीन वा े-- 
हंडे परसट लॉप ! 
ऍवॉड िवनग िपर ! 
मनॅजे केले असणार ! 
 
आह ेाच धमूधडाात आिण बनवाबनवीत सगयानंा रमता यते राहो, हीच सिदा ! 
--- ००० --- 
 
' वो जब याद आय े' ह ेमहंमद रफी आिण लता यानंी गायललेे गाण ेएकाच गायकान ेदोी आवाज काढत बेब तसचे 
गायलेले काही िदवसापंवू ाटसपवर कुिणतरी मला दाखवले होत े! मला तर तो एक चमारच वाटला ! कोण आह ेतो 
गायक ? 
-- साईराम अर. 
--- ००० --- 
 
लोकमा 
 
एकदा पाहायला हरकत नाही. महेनत आह,े बयापकैी ा काळाचा आभास आह ेआिण भराभर काही भतूकाळी घटनाचंी 
उजळणी आह.े मी काही इथ ेपरीण कन मा ायला बसलेलो नाही. याावन मला सरचे काही सचुले असनू, 
त ेसागंायचये. तुी अिमताभा तणपणातले िसनमे ेपािहले असतील – जजंीर, दीवार, कूली, वगरै.े ा िसनमेाचं ेएक 
विैश अस े– अिमताभ दोन मडूसम ेआलटून-पालटून अस े– सहन करण ेआिण ोध. तो कधी हसतिबसत नस.े 
ाच दोन मडूसम ेइथ ेिटळक कायम असलेले िदसतात. लोकानंा अशा ेशकारक मडूसच ेसात करमणकू णनू 
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आवडत े! मातंरापवू तर “ डॉनको पकडना मिुकलही नही, नाममुिकन ह ै! “ – या वााचा थटे मराठी अनवुादच 
ऐकायला िमळतो ! पकडनाा ऐवजी सर ेकाही ! 
--- ००० --- 
 
एफबी पो २०१६ मधनू --  
 
काल दोन नाटके पािहली – 
 

१. अपवू  मघेत 
 
‘ मघेत ‘ हा गणशे िदघ ेयाचा ास आह,े अस ेणाव ेइतका ाचा ा बाबतीतला अास आह.े ाची रंगावॄी 
असलेले ‘ अपवू  मघेत ‘ काल पािहले ! िददशक होत ेागत थोरात. हा योग खरोखरच अपवू  होता ! ह ेनाटक सादर 
करत होत े१९ अधं कलाकार ! एक पाऊलही न चकुता, आगमन-िनग मन वळेा आिण हालचाली िबनचकू ठेवत ! यासाठी 
, अथा तच सवानी काही मिहन ेअथक महेनत घतेलेली होती ! आपण जगयाा मु वाहातनू कायम बाहरेच 
राहणार, अस ेवाटणाया या कलाकारानंा घऊेन ह ेसादर करण ेसोप ेनत.े नाटकानतंर ा सव  कलाकारानंा वाटणार े
समाधान पान ध वाटले ! योग अधंाचंा आह ेणनू िनमती साधी, काटकसरी क, असा िवचार नता ! जबरद 
कपडपेट, आवयक ती सव  काश योजना, गायाचं ेउम रकेॉडग, आिण आवयक त ेसव मखुवटे आिण 
साधनसामुी यानंी यु असा हा एक समॄ योग होता ! आपण या सवाा आनदंात सहभागी होऊ शकलो याच े
समाधान वाटले ! एकाच मान ेअनकेदा काही गोी घडत रािहान ेनाटकाला थोडा एकसरुीपणा यतेो आह े– ात 
विैव आणनू कशी सधुारणा करता यईेल, ह ेपाहाव.े 
या योगापासनू असंानंा ूत आिण ऊजा  ा होईल, ह ेिनित ! 
 

२. साखर खाेला माणसू 
 
िददशक णनू जबाबदारी घणेारा िवासागर अापक याला नतेॄ दऊेन आी पुयात ‘ अवकाश कलामचं ‘ ही 
नासंा सु केली. आता तो कोापरुात एका रिेडयो ेशनचा मखु असनू उमोम नाटकेही िलहीत आह.े ‘ 
आधी बस ूआिण मग बो ‘ या नावाच ेाच ेएक छान नाटक यऊेन गलेे. ात सजंय नावकराचंी अिभनयातली कमाल 
बघायला िमळाली होती. आता ानचे िलिहलेले ‘ साखर खाेला माणसू ‘ ह ेनाटक ावसाियक रंगभमूीवर आलेले 
आह.े मु भिूमकेत शातं दामल ेआहते ! नाटकाा कणाकणात चतै भरायला हा नट ऊजा  आणतो कुठून, हा  
पडावा असा सगळा चौफेर टोलेबाजीचा खळे ! बाकी सगळे सागंत बसत नाही. वगेात सवंाद चा असण े, ाच वळेी 
फोन वाजण,े ाच वळेी दारावरची बले वाजण,े काही शोधाशोध सु असण े– अस ेआजा जगयातले बरचे 
वतैागवाण ेतकुड ेया नाटकात आहते ! एका िदलखलुास, हलाफुला पतीन ेएक गभंीर िवषय माडंणार ेअस ेह े
नाटक आह.े मजा आली ! 
--- 000 --- 
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आजा काळाता िवटलेा डोांा आतंरभागाचा फोटो काढून समोर ठेवणार ेनाटक ‘ अमर फोटो ुिडओ ‘ 
पािहले. 
नाटकाची रचनाही तकुातकुाचंी िवषयाला साजशेी आह.े खास अशी गोिब नाही. पण, दोन अकं धन ठेवत े
नाटक. चागंला अिभनय, जोरदार सगंीत, गाणी आिण नाचही आहते. मनिनी लता रव िहच ेह ेनाटक िनपणु 
धमा िधकारीन ेनामामाा खुा वापन चागंले बसवले आह.े 
कोणाही काळात जायायेयाची फँटसी लोक सहज ीकारतात, ह ेनाटकाच ेयश आह े! 
नाटकाचा शवेट बराच लाबंासारखा वाटला. 
अस ेनाटक ावसाियक रंगभमूीवर यणे ेआिण त ेीकारले जाण ेह ेरंगभमूीा गतीच ेलण वाटले ! 
--- 000 --- 
 
 
िचपट ‘ इक पर जोर नही ‘ ( मी पािहलेला नाही. ) महंमद आिण लता. 
गाण े‘ य ेिदल िदवाना ह ै‘ ! वा ! िदल दीवाना असयाची आवत न ेऐका ! ह ेाला सचुले असले तो जीिनयस ! 
एकााच तडूनही ती आवत न ेऐकताना माणसू गरुफटून जाईल – इथ ेतर तो आिण ती –  
दोघाचंीही आवत न ेएकमकेातं िमसळताहते ! मेभावनते बडूुन बभेान होण े! 
-- य ेिदल िदवाना ह,ै िदल तो िदवाना ह,ै दीवाना िदल ह ैय,े िदल दीवाना ! 
ा वळेी, ऐकताना, या गायाला सलाम ठोकायच ेरान जात े– जरा वळेान ेसलाम ! 
--- 000 --- 
 
सहा िवान साा शोधात 
 
रासभा या चनॅलेवरा ‘ सरोकार ‘ या काय मात एक चचा  ऐकली. दहा हजार चचा  ा चचवन ओवाळून 
टाकाात अशी चचा . या चचा ि िजतके लोक पाहतील िततकी दशेातली समज वाढले. या चचतले िवान 
खरोखरच ेिवान होत ेआिण खपूच समजतुदार आिण एकमकेाचं ेऐकून घेयाची कुवत असलेले होत.े सूसचंालन 
करणाया बाईही िवानच होा. अशी चचा  मी टीीवर कधीच ऐकली नती. आपापली मत ेनसुती गजारत 
बसणाया सवासाठीच ही एक उोधक चचा  झाली. याची िप कुठे असत ेका त ेमला माहीत नाही, पण, असास इथ े
जर शयेर करावी. या चचचा िवषय होता -- 
Politics of post-truth णज ेउर-साच ेराजकारण ! णज ेखोटेपणाच ेराजकारण, समजा ! 
 
वा र ेवा ! िदल खशु वा ! िवानांा चचतनू ‘ स ‘ णज ेकाय, ह ेकळयाची शता नतीच, पण, तो िवषय जो 
च बाजूनंी ढवळला गलेा त ेमला खपूच आवडले ! ती चचा  ंप याचं ेिनवडून यणे,े यावर मुतः क ित होती, पण, 
मधनू मधनू मोदच ेसरकार िनवडून यणे,े यावरही बोलले जात होत.े ही पणू  चचा  िवााा एका गटासमोर चालली 
होती. िवाथही न, एकातने ेऐकणार ेआिण भारी होत े! ाचं े उम होत े! 
 
जमास िमळवनू ऐका ! य ेबार बार नही होता ! 
--- 000 --- 
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माया शाळकरी वयात आी मालाडला आिण माझी मावशी िवलेपाराला, अस ेहोत.े माझा मावसभाऊ हा माया 
िनवडक िमापंकैी एक होता. ांा शजेारीच एका बयापकैी ीमतं कुटंुबाचा बगंला होता. बगंाभोवती मोठी 
मोकळी जागा, जामची झाड ेवगरै ेअसलेला. ा कुटंुबाता मलुाशंी माया मावसभावाची मैी होती. ामळेु, माझहेी 
ितकड ेजाण ेायच.े ा कुटंुबाता मोा मलुान,े जो आमापेा बराच मोठा होता, ‘ काला बाजार ‘ हा िसनमेा 
याया आधीच ाा गायांा तबका आणा होा ! ह ेचडं सनसनाटी होत े! ा ऐकयाा काय माच े
आी पिहले लाभधारक होतो ! यामळेु शाळेता िमातं काही िदवस मी एक शेल माणसू होतो ! 
 
ह ेआठवायच ेकारण, खरचे, आवडतचे मला हदी िचपटसगंीत ! माझ ेवडील शाीय सगंीताच ेभोे आिण 
अासकही होत े– त ेगातही असत. त ेणत की या हदी गायांा हजारपट समॄ आह ेशाीय सगंीत ! मलाही त े
पटत,े मी तहेी अनकेदा तय होऊन ऐकतो. तरीही, हदी िचपट गीताचं ेमह काही कधी कमी वाटले नाही. याच े
कारण काय असाव ेयाचा िवचार करता मला एक िदसत,े त ेअस ेकी या गायामं ेचडं ना आह ेआिण ाचचे मला 
खपू आकष ण असणार. समुार े५५ त े७०-७५ चा काळ हा या गायाचंा सवुण काळ होता ! मी अासही गाणी ऐकत ( 
होता आमाकड ेएक सकंेड हँड रिेडओ ! ) करत अस.े िबनाका आिण नतंर िसबाका गीतमाला चकुण ेणज ेाणसकंट 
वाटत अस े! अमीन सयानी ह ेखास आपले वाटत ! ा काळात सगंीतकारही एकापेा एक भारी होत.े शकेडो चाली – 
चडं विैव आिण तरलता, गोडवा, आमण – सगळे ! शकंर-जयिकशन, एस. डी. बम न, सलील चौधरी, मदनमोहन, 
रवी, रोशन, िचगु, गलुाम महंमद, नौशाद आिण ओ. पी. नर ! सगळेच टे ! अजनूही मी ती गाणी जमले तेा 
ऐकतो. ा वळेी के गायाच ेसगळे तपशील – कुणी टलेय, िचित कुणावर झालेय, वगरै ेसगळे पाठ असत ! 
माझ ेदोन इिंजिनयर आतभेाऊ आहते – ज ेआपापा ेात अितीय ठरले – ानंा तर त ेसगळे अजनूही जसेा तस े
पाठ आह े! कोणता िचपट कोणा साली आला होता – यासह ! 
 
आताची गाणी, जगयाला आलेा वगेामळेु सपाट झालेली वाटतात ! बडवत बसण ेचाललेय नसुत,े अस ेवाटत.े ात 
नाही फारस ेिदसत नाही. के मागची िपढी असचे णत,े अस ेनाही णता यणेार. आजा िपढीचा िवषय घऊेन 
िलिहलेले माझ ेएक नाटक हदीत अनवुाद होऊन म ुबंईत झाले तेा पणू  ेक म ुबंईता िम तण-तणचा होता 
आिण ा सवाना त ेनाटक ाचं ेवाटले – खपू आवडले ! मी पढुा िपढीशीही जोडलेला आह.े असो. 
 
हदी िचपट सगंीत आिण ातल ेना अमर आह े! 
--- ००० --- 
 
गगन दवे िरआर आिण महशे केसकर याचं ेिददशन 
आिण 
गगन दवे िरआर आिण सािरका सग याचंा उम अिभनय 
यानंी यु असा, माया ‘ मेच ण ूयाला हव ंतर … ‘ या नाटकाचा हदी अनवुाद 
‘ िरनोशेन ‘ या नावान ेम ुबंईत पॄी िथएटरम,े ज ना महोवात काल सादर झाला ! 
काश, नपे आिण सगंीतही परूक, छान होत े! 
योग उम झाला ! मायाच सवंादावंर मी पुा एकदा खशु झालो ! 
ेक तर खपूच खशु झाले ! 
म ुबंईता तणाईसमोर हदीतनू माझ ेनाटक थमच सादर झाले ! 
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“ हम परुान ेजमानकेे जलेर ह “ ह ेवा मला कधीच णाव ेलागणार नाही, याची खाी पटली ! 
माया नाटकाबंल उकुता िनमा ण झाली – ह ेएक छान घडले ! 
या नाटकाच ेहदी आिण मराठीतनू योग होत राहणार आहते. 
 
ह ेनाटक यापवू आपले िम रव लाख ेयानंी बसवले होत े– 
तो एक वगेळाच उमपणा होता ! एकच नाटक िकती वगेवगेया कारानंी मजा आणत े
ह ेपान म वाटले ! 
नाटक सपंावर  भटूेन अनकेानंी भरभन ितसाद िदला ! 
एकाच मिहात माझ े‘ ढोलताश े‘ कानडीत आिण इकड ेह ेहदीत झाान े
आिण दोी िठकाणी ती नाटके उम ीकारली गेान,े 
आपली नाटके अ भािषक ेकानंाही चागंली पोच ूशकतात याच ेसमाधान वाटले ! 
 
मळू पॄी िथएटरा समोरच आणखी एक िमनी िथएटर ( पृीचचे ) तयार झााच ेमी पिहादंाच पािहले. 
८०-९० ची मता असलेले ह ेएक छान आटोपशीर िथएटर आह े! 
‘ िरनोशेन ‘ ितथ ेझाले – िथएटर फुल होत े! 
 
िशवाय िगरीश पतके आिण िववके जाधव या िजगरी िमाबंरोबर गा झाा ! 
आिण मु णज ेआमातं काही नव ेॅ िशजले ! 
एकूणात कालचा म ुबंई दौरा छानच झाला ! 
--- ००० --- 
 
 
 
 
अपिरभािषत 
 
एका ना लेखक-िददशकाच ेह ेनाटक पान आजचा रंगभमूीिदन साजरा केला. ाच ेनाव सौरभ िदघ.े आिक-
नािक, ा-अधंा या िवषयावर सवंाद दणेार े– भदेक व सखोल चचा ही करणार ेनाटक िलिहण ेआिण त ेसादर 
करण,े ह ेधाडसाच ेकाम आह.े सदुशन फुल भरललेे होत.े आिण इता ेकानंा नाटकान ेछान बाधंनू ठेवलेले होत.े 
एवावनच योगाची कमाल मा ावी. अिलकड ेवगेवगेळी आान ेघणेार ेकाही चागंले लेखक या ेात यते 
आहते. अिजत दशेमखु, यगुधंर दशेपाडं,े दा पाटील, णव सखदवे आिण आता हा सौरभ िदघ.े अगंद, अनतं आिण 
अमतॄ याचंी अिभनय-साथ आिण सव तािंक अगं ेउम परूक, यामंळेु योग चागंला झाला. काही वळेी काही योगानंा 
िभडपण ेजाण ेहोत ेआिण मग वळे वाया गेाची खतं वाटत.े तस ेइथ ेझाले नाही. वळे खरोखरच साथ की लागला ! 
आजा रंगभनूीिदनी सौरभ िदघ ेया ना लेखक-िददशकाच ेागत ! 
‘ योग ‘ संचे ेअिभनदंन ! 
--- ००० ---  
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एखाा णयचतरु ीन ेियकराा एखाा ाच ेउर न दणेचे ‘ दजदार ‘ असत ेआिण तस ेत ेन दऊेनही ती त े
दऊेन टाकत असत.े हदी िचपटांा गायातं अशा म गमंती खपू असतात. आाच ‘ ऐलान ‘ या िचपटातल,े 
शकंर-जयिकशन याचंी चाल असलेले एक मजदेार गाण ेऐकले – 
रफी – आपकी राय मरे ेबार ेम ा ह ैा ह ैकिहय े
शारदा – सोचके बतायग ेहम िमलत ेिमलत ेरिहय े
-- िदलेय का उर ? नाही ? याा इतके पिरपणू  आिण िदल कात घणेार ेकोणत ेअस ूशकेल उर ? 
(अिधक उकल वा फोड कन हवी असले तर – ‘ िमलत ेरिहय े‘ – यातच िदले गलेेय ना त ेउर !  
ह ेएवढ ेतरी समजणारा असायला हवा ियकर, नाही तर, काय बोलाव े-- ) 
--- 000 --- 
 
अतं समुार, कंटाळवाणा, अनावयक ‘ ायोिगक ‘ असा एक मराठी िचपट पािहला – िमर अडँ िमससे अनवॉटेंड ! 
िपाी िचपट ! अस ेधाडस यापवू मराठीत झालेले नाही ! या िचपटामळेु मायाही डोात आलाय िवचार -- 
आपणच का िल नय ेएखादा िचपट ? मला हा ा वळेेला हाच उपल होता णनू पािहला ! बानीम ेआी 
फ पाच ेक होतो – मचे दोन िनघनू गलेे ! रातनू गोगी भटका हव ेतर तासदीड तास पण या िसनमेाा 
वाटेला नका जाऊ – 
--- 000 --- 
  
माझा िददशक िम िगरीश पतके यान,े दा पाटील िलिखत ‘ हंडाभर चादंया ‘ या दीघाकाची खपू तुी केलेली 
माया लात होती. काल या लेखकाा दोन दीघाकाचंा पुयात योग होता आिण ान ेमेान ेबोलावले होत,े ामळेु, 
ती सधंी साधली. योगाच ेउ ाळानंा जाणार होत,े ामळेु, ितकीट काढून योग पािहला. योग पान ध 
वाटले ! माझ ेल, अथा तच, आधी लेखनाकडचे जाणार. दा पाटील हा मराठीला लाभललेा एक अुम नाटककार 
आह.े माझा िम अिभिजत झ ुजंारराव यान ेिददशत केलेले या नाटककाराच ेावसाियक रंगभमूीवरच े‘ ोबरेी ‘ ह े
नाटकही पाहायचचे, अस ेमी आता ठरवलेले आह.े ह ेदोी दीघाक सिचन शद ेयान ेिददशत केलेल ेआहते.  
समजनू आिण उम ! 
 

‘ हंडाभर चादंया ‘ 
 
पाणी नसलेा एका फ ३०० लोकवी असलेा ाळी गावात पायाा टँकरची वाट पािहली जाण,े हा या 
दीघाकाचा िवषय आह.े सयू  पवूकडून उगवतो तसा हा टँकरही पवूकडूनच यणेार आह.े िकतीही अज -िवनंा कनही 
कुणी ल दते नसान ेगावातला एक काय कता  सबंिंधत ी-तहिसलदार ीलाच पवनू आणतो आिण दबावान े
टँकर िमळवायचा य करतो. पढु ेसमुार े७० िमिनटे नसुत ेवाट पाहण ेदाखवले जातये ! पाहणायाा घशाला कोरड 
पडावी अस ेजबरद नाटक ! एक िमिनटही ढील न दणेार.े सव  टीमची उम साथ लाभलेले. सुवात जरा पडले झाली. 
मार या पााच ेसवंाद नीट कळत नत.े काहीजण वााचा शवेटचा भाग पाडत होत.े या योगाला कुठेही ताकद 
कमी पडून चालणार नाही, ह ेसवानी लात ठेवायला हव.े तािंक अगं ेउम सभंाळली गलेी. पाणी खपू लाबंनू आणाव े
लागण,े ाची खपूच कमतरता असण ेणज ेकाय याचा हा एक धगधगीत अनभुव होता. के ण जीवन-मरणाचा 
वाटावा, असा ! 
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‘ गढीवरा पोरी ‘ 
 
हा दीघाक तर सव गणुसपंच झाला ! याता चारही मलुनी तो अफलातनू सादर केला. आशयाची समज आिण 
काळाच ेअचकू भान असलेा या अिभनेी यानंा सापडा कुठे, असा  पडावा इतकी समरसनू ानंी अिभी 
िदली ! या चार वगेवगेया मलुी फोनवर आलटून पालटून बोलतात, अशी ही रचना आह.े एक कार ेती ाचंी गतचे 
आहते. अितम ! आपापा आयुावर ार झालेा या िया आहते. ांा आयुातंले अनके  हाताळयाची 
ाचंी सहजता पाहता ियाचं ेरा सुच झाले की काय, अस ेवाटाव े! लोभस आिण भदेक ! याता आशयाच े
तपशील नाही सागंत. सधंी िमळाास अवय बघा, एवढचे सागंतो. 
 
दा पाटील या लेखकाच ेनारचना आिण सवंाद यातंले कौश वादातीत आह.े 
बयाच िदवसानंी काही रसरशीत आिण अथ पणू  पािहले ! 
 
िनमा त ेमोद गायकवाड याचं ेअिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
गणशे िदघ ेया िमाच े‘ मघेत ‘ 
( कािलदासाा मळू सृंत कााच ेमराठीत दश न ) 
 
गणशे िदघ ेहा आपला िम णज ेएक वगेळेच रसायन आह,े ह ेाा इथा पो वाचनू आपाला माहीतच 
असत.े शतेी, भटकंतीपासनू त ेवाईन बनवयापयत सगळेच याला आवडत.े झाड,ॆ पान,े फळे आिण िनसगा ता असं 
िया याचं ेतर ाला एक िजवतं भानच आह.े याच ाा गणुामळेु तो कािलदसाा ‘ मघेत ‘ या महान कााा 
मेात पडला असणार. त ेाच ेआयुभरच ेमे आह,े ह ेाा ‘ मघेत ‘ वर ान ेमराठीत केलेा कामावन 
िदसनूच यते.े ाचा पिहला ा योग ान ेबालगधंव ला सादर केला ाला आता काही वष झाली. ा योगाला 
ान ेअधं िवाया◌्यना खास िनमिंत णनू बोलावले होत.े ानतंर ान ेमराठीतला एक बलेॅ णनू ‘ मघेत ‘ चा 
एक सासगंीत, भ योगही सादर केला होता. ाच ेअनके िठकाणी योग झाले होत.े काल ान ेपुा एकदा, 
आषाढाा थम िदवसाच ेऔिच साधनू, ‘ मघेत ‘ चा ा योग बालगधंव ला सादर केला. हा जाहीर योग 
नता. ान ेफ पाच जणानंा िनमिंत केले होत.े ातंला एक असयाचा बमान मला िमळालेला होता. 
तासाभराा अशा फ ा योगासाठी, तहेी फ पाच ोासंाठी, बालगधंव  घणे,े ह ेमला वाटत,े नसुत े
अपवादाकच न ेतर एकमवे घडले असणार !  
 
राल घोरपड ेयाचं ेसगंीत, शौनक अिभषकेी, रव साठे आिण धनी गणाा याचं े‘ बोलके ‘ आवाज आिण रव खर े
याचं ेिनवदेन -- अस ेसगळे िरच होत े! मु णज ेगणशेन ेकेललेे ाा ाणिय कलाकॄतीच ेमराठीतले लेखन ! पणू  
िरकाा नागहॄात आी पाचजण एक तास डोळे िमटून ऐकत होतो. रंगमचंावर फ एक लामणिदवा होता. आपा 
येसीला िनरोप देयासाठी यान ेिनवडलेा ा मघेप ताचा पणू  वास आी अनभुवला ! हंस, इतर पशपुी, 
ना, वीज, वार ेयाचं ेआवाज -- अस ेसगळे भरग होत.े या महान काात कािलदास, ाची मु पा ेआिण पणू  
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िव याचंी एकपता पाहतो आिण त ेपाहण ेिवलण आह े! काल ऐकताना आिण इथा गणशेा पो वाचनूही, एक 
मोठे तानक स जाणवले. कुबरेाा म ुगंसुाच ेमहादवेाा नागाकड ेल गेान ेु होऊन ान ेकुबरेाला 
शाप ावा, ातनू पढु ेकुबरेान ेा याला शाप देयाची वळे यावी आिण ातनू पढु ेया मघेाकड ेताची भिूमका यावी 
– ह ेसगळे पाहता घटनाचंी साखळी कशी ‘ सगळे िमळून ‘ आिण ' असंयु ' असत,े ह ेलात यते.े नसुत ेएकाच 
एखाा कमा च ेफळ णनू काही घडत नसत े! 
 
या महान कलाकॄतीचा समॄ य िदाबल गणशेच ेमनःपवू क आभार ! गणशे तः एक उम कवी असामळेु 
ाा अासाला आिण या एकूणच कामाला एक खास िजवतंपणा आलेला आह े!  
--- ००० --- 
 
एखादा िचकार कधी ाा िचात कुठेतरी एक वगेयाच रंगाचा िठपका वा श कन ठेवतो आिण तवेान ेत े
िच सपं होऊन जात.े तसचे एका गायात घडलेले आह.े 
‘ तमुसा नही दखेा ‘ या िसनमेाच ेशीष कगीत ऐका ! गायक -- महंमद रफी, सगंीत – ओ पी नर. 
या गायाता के कडाची शवेटची ओळ झाानतंर यणेारा जलतरंगाचा एक थब ऐका ! 
हा थब णज ेएक अवीट गोडीचा ण आह े! िकतीदाही ऐका ! 
उदाहरणाथ  – 
‘ मानके तो दखेो कभी िकसी का कहा ‘ 
या ओळीनतंर अचकू णावर पडणारा तो थब ! 
तवेासाठी त ेगाण ेमी अनकेदा ऐकतो ! 
JULY 2 
--- ००० --- 
 
May 13, 2016 12:16pm 

कग िलअर -- राजा िलअर. 
 
‘ य ‘, कोापरू या संने ेशेिपयरच े‘ कग िलअर ‘ ह ेनाटक, णज ेवदा करंिदकरानंी अनवुािदत केलेले ‘ 
राजा िलअर ‘ ह ेनाटक, समुार ेवीस वषापवू रंगभमूीवर आणले होत ेआिण भारतभर गाजवले होत.े तचे नाटक आता 
शेिपयरा ४०० ा जयतंी वषा िनिम ानंी पुा एकदा आपा समोर आणलेले आह.े या नाटकातली वचैािरक-
भाविनक घसुळण, ातली कट-कारान ेआिण अनके पााचं ेभरग जग याचंा डोलारा उभा करण,े ह ेसोप ेकाम नाही. 
तेा आिण आताही डॉ. शरद भथुािडया यांा समथ  नतेॄाखाली त ेश झालेले आह.े भथुािडयाचंचे िददशन असनू 
राजा िलअरची भिूमका ानंीच साकारलेली आह.े ातारपण, कामे, मिनरास, वडेपेणा, पााप, राग-सतंाप, 
हतबलता आिण चडं शोक -- अशा असं मानिसक अवातंनू जाणारी ही भिूमका साकारण ेह ेएक मोठेच आान 
आह.े भथुािडया, ांा सखोल अिभनयमतने ेह ेआान लीलया पलेताना िदसतात ! इतर पाामंधनू अिभनय 
करणाया सव च ची आिण तंाचंी ानंा उम साथ िमळतये. 
काला पुयाता योगाा वळेी िनयंणचॆा काही  झाला होता, अस ेसमजले. सया अकंात सधुारणा 
झाली. या नाटकातले सवंाद ह ेया नाटकाच ेमहाच ेविैश आिण बलान असान,े अस ेकाही मळुीच होऊ नय,े 
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याची काळजी ायला हवी. यातला के श के ेकाला साथ पण ेनीट पोचण ेअावयक आह.े अशा 
नाटकाची सुवातीची घोषणाही अिधक  आिण सश असायला हवी. 
या िकरकोळ टुी  होतीलच. पण, भारतीय रंगभमूीवर पुा एकदा ‘ य ‘ च ेकग िलअर आिण ‘ कग िलअर ‘ 
चा य ह ेसमीकरण घमुत राहील ह ेिनित ! अशी सधंी िमळण ेखपू अवघड असत,े ह ेओळखनू काला योगाला 
खपू गद होती ! मला िवशषे आनदं होयाच ेआणखी एक कारण णज ेमी ‘ य ‘ या संचेा संापक सभासद  
आह े! हा योग पाहयाची सधंी कुणी चकुव ूनय,े ही एक मळ गो आह,े हचे शवेटी सागंने. 
--- ००० --- 

सरैाट  
 
‘ सरैाट ‘ पािहला. काहीजण अस ेणाले की याला जातवावावरचा िचपट णनू पा नका – एक चागंला 
ावसाियक िचपट णनू पाहा. मला वाटत,े हा एक जातवावावरचा चागंला ावसाियक िचपट आह.े “ हाही एक 
पाटीलच आह े“ अस ेवा झाावर, “ अस ूद ेकी – पाटलाला तहान नाही लागत का ? “ अशा यणेाया वाातनू त े
वाव अधोरिेखत होत.े 
 
पण, ावसाियक िचपट करायचा असान,े ा जातवावाची दाहकता सारखी जाणवत रा नय,े याची काळजी 
घेयात आलेली आह.े त ेिेमक पळून जाऊन सया गावाता झोपडपीतले अतं हालअपेाचं ेजीवन जगत 
असतानाही मध ेमध ेांा हसयाच,े मजा घेयाच ेतकुड ेआहते. पितपीता सशंय-ाच ेतकुडहेी आहते. 
 
शार, तडफदार, दखेणा नायक आिण स ुदंर नाियका यांातंा आकष णाची -- मेाची ही कथा आह.े नायक खाला 
जातीतला आिण नाियका समजा पाटील णज ेमराठा जातीतली समज.ू राजकीय ताकद, हसक ग ुडंिगरीची ताकद ह े
नाियकेा विडलाकंड ेआह.े ोरीतला पीळ णज ेअथा तच ाचंा या मेाला िवरोध असण.े मेाची सुवातीची 
िया मजते, छान चालत,े पण, नाियकेा विडलानंा कळावर  सु होतात. सिुशित-अिशित, ीमतं-गरीब, 
भाषाभदेाच ेवा धम भदेाच े, अशा सव शताचंा िवचार केला तर जाितभदेाचा  घणे ेकमी उपवकारक आिण 
जा सनसनाटी होऊ शकत,े ह ेआहचे. 
 
हा नायक काही २०-२० जणानंा लोळवणारा नाहीय. तरीही, ाावर सकंटे तर यणेारच. उदाहरणाथ  दोनदा ाला 
आिण ाा िमानंा बदेम मारले जात.े अगदी ‘ नटसाट ‘ म ेपलुाखाली राहणायानंा लाथा-बुा-लाानंी 
पोलीस मारहाण करतात, तसचे आवाज यतेात. पण, ितथासारखचे, इथहेी कुणाला फारस ेकाही लागत नाही. कुणाचा 
हातपाय मोडला तर इितळात नणेार कोण, पशैाचं ेकाय, आिण ह ेक तरी िदले जाईल का, िशवाय अनावयक फाटे 
फुटतील -- ापेा, इतका मार खाऊनही त ेसगळे, चा, पळू शकतात. तसचे परगावात असताना काहीजण वाईट 
उशेान ेानंा एका बाजलूा नतेात -- ितथ ेमारामारी सु होताच सतंोषी मातेमाण ेएक दयाळू पण कडक भवानी बाई 
यऊेन ानंा वाचवत.े सकंटे तर यावीत पण फारशी इजा न होता ानंी ातंनू सहीसलामत बाहरे पडाव,े अशी योजना 
िदसत.े अशा कारा हदी िसनमेात हे जरा अिधक आिण अिधक हसक होत असतात आिण नायक-नाियका ातंनू 
पार होत राहतात. त ेइथ ेश नाही – इथ ेत ेपिरितीशी झगडत, ितला तड दते राहतात. 
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शवेट कसा करायचा आिण तो कसा पिरणामकारक करायचा ह ेठरलेले असान े– एक इकडच ेय, एक ितकडच ेय 
अस ेघतेलेले नाही. तो सडूाी वा ोधाी धगधगतच होता ह ेशवेटी कळणारच आह.े त ेदाखवत रािहास अपिेत 
धा बसणार नाही, हा िवचार िदसतो. योय वळेी शजेारीण मलुाला घऊेन जात ेआिण सव झाावर आणनू सोडताना, 
लाबंनूच, जा आता घरी, णत.े वावाा अगंान ेचालासारखा वाटणारा िचपट एकदम तीकाक होतो. मलुगा 
िनम नु जगात बाहरे यणे ेआिण ाा पावलाचं ेत ेर-ठस.े िनापांा हानीच ेवाईट वाटण,े अररे ेवाटण,े कीव 
वाटण,े माणसू िकती ूर असतो, अस ेवाटण,े अस ेकधीच कुणी वाग ूनय,े अस ेवाटण े-- अस ेसगळे यातनू घडू शकत.े 
 
उम य,े सगंीताचा दणका, नाच -- ह ेसगळे आहचे. िचपट तसा घटनाकच आह े– ाा गाभंीया ा जा 
खोलात तो जात नाही. जातवाव वाईट, ितेा खोा कना वाईट, हसा वाईट -- ह ेएरवीही पटू शकणार ेपुा 
एकदा पटत.े हा एक चागंला ावसाियक िचपट आह,े पण, ावसाियक होयाा हासामळेुच तो फार टे वगरै े
काही होऊ शकलेला नाही. “ ह ेबघा कस ेवाईट आह े“ अस ेटले जाण ेआिण आवयक ा गाभंीया न ेा ‘ वाईटा ‘ 
बाबतची सखोल चतनाकता  होण,े यातं फरक असणारच. तशा सखोलतचेा इथ ेअभाव आह.े 
 
हा िचपट पान आपण एक चागंला ावसाियक -- करमणकूधान िचपट पािहाच ेसमाधान नीच िमळत.े 
--- ००० --- 
 

अगदीच शू 
 
शू ह ेलहान असो, मोठे असो, महा असो की अगदीच असो, शवेटी त ेशूच ! इथ ेथोडी िनराशा, थोड ेवफै, थोडा 
उगे िमसळून ाला ‘ अगदीच शू ‘ टले जात े! हा दीघाक सु होताना त ेआपण ाच ेत ेनाव णनू ऐकतो – तो 
सपंतानाही सािंगतले जात ेकी सादर झालेला दीघाक ‘ अगदीच शू ‘ ! तःलाही तचे णवनू घणे े! या दीघाकाला 
िनरथा ची यशोगाथा कवा उगेाच ेसाा णता यईेल.शकेडो िवषयाचंी एका दमात हजरेी घणेार े– महाच ेआिण 
िबनमहाच ेसाराच पतीन ेतोलणार ेह ेआजा िपढीा एका मोा भागाच ेाितिनिधक नाटक आह.े 
डााचंी एक ठरलेली ठरलेली खळेी असत.े आधी बिुामायवाद गळी उतरवायचा आिण मग आता भिूमका ा 
णायच े! भिूमका णज े‘ डावी ‘ च ावी लागणार याची ानंा खाी असत े! इथ ेहा दीघाक बुीनचे थटे या 
िनरथ काला यऊेन पोचलेला आह े! णज,े फार तर, ही ‘ िनरथ कतावादाची ‘ भिूमका आह,े अस ेणता यईेल ! 
कुणी एक पतं आिण एक राव अस ेदोन िम. काहीच चाम  नसलेले रटाळ आयु जगणार.े अगदीच शू ! ातंा 
रावाचा शूापासनू एकाकड ेवास होतो, ामळेु, पतंाची मान जोरात ख ूलागत े! बास ! ोरी णाल तर ही एवढीच 
आह े! अथ हीन, मूहीन जगयाचा सगळा पसारा माडंणारा हा दीघाक आह.े यात सीिरया, अफगािणान अशा 
जागितक िवषयापंासनू एका वटेरचा एक मोठा पढुारी होण े-- ह ेसगळे आह.े 
असा िवषय, ातली नामयता पकडून रंगमचंावर सादर होण,े ही सोपी गो नाही. ह ेश झालेय कारण पणू  टीमच 
छान जमनू आलीय ! अय शपी, अमोल कुलकण आिण ॠतरुाज फडके या तीनही कलावतंानंी कमाल केलेली आह े! 
अिभनयाचा एक वपुाठ णनू या ितघांा इथा टीमवककड ेपाहता यईेल. याला अथा तच मकरंद धमा िधकारी 
याचंी काशयोजना आिण ीतीश खडंागळे याचं ेसगंीत याचंा मोलाचा हातभार आह.े अावयक तवेढचे ' आशयाला 
साजसे े' मोजके नपे हहेी या नाटकाच ेएक महाच ेविैश आह.े 
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यातले काही सवंाद, ातंा ‘ का करयाा ‘ पणू  अथा सह िददशक रव लाांा आवाजात यतेात आिण 
वािचक अिभनयाचा एक भावी नमनूा पशे कन जातात. लााचं ेिददशन हा या दीघाकाचा ाण आह े! इथला 
रटाळपणाही तुाला एखाा ऍनपॅड िचपटामाण ेपकडून ठेवतो ! आशयाबाबत मम ी असणारा आिण 
नाकलेबाबत सखोल चतन आिण जाण असणारा िददशकच ह ेक शकतो. ( गमंत णनू बोलायच ेतर, उा लाख,े 
रेचे ेटाईमटेबलही रंगमचंावर सादर क शकतील ! ) 
यगुधंर दशेपाडं ेहा अिलकड ेसमोर आलेला एक चतनशील, सज क नाटककार आह.े नसुा करमणकुीा ोया 
सागंयापेा जगयाता महाा ानंाच तो हात घालतो. आजा ायोिगक रंगभमूीवरच ेह ेएक महाच े
नाटक ान ेिदललेे आह.े 
एकूण टीम, िमती चार आिण अि याचं ेअिभनदंन आिण असा एक चागंला सघन ‘ िनरथ पणू  ‘ योग पाहयाची सधंी 
िदाबल आभार ! 
( कोणाही अनभुवाच ेपिरपणू  भान यणे ेणज ेा अनभुवाा बधंनातनू सटुण,े अशी माझी एक िथयरी -- उपपी -- 
आह े-- ती इथ ेलावता यते े! ) 
APRIL 19 
--- ००० --- 
 
एक अगदी वगेळाच नायोग पािहला. एका लॅटा हॉलम े! 

डी एन ए ( दीघाक ). योग माकं – २७. 

ी. नीलेश व ा कंुभोजकर याचं ेघर. 
मळू ीक लेखक – िजओगस िनओफायटू, मराठी भाषातंर – डॉ. यामला वनारस,े 
सगंीत – समीर बळे, रंगभषूा व वषेभषूा – आिदती वकटेरन, 
सकंना आिण िददशन – डॉ. साद वनारस,े 
कलाकार – ॠजतुा सोमण, िनिखल गाडगीळ, सरुभी नात.ू 
घरचा माणसू सैात भरती होऊन युावर गलेेला आह.े घरात आई आिण मलुगा आहते. मलुाला एक जवळची मैीण 
असनू ितला वडील नाहीयत. मिैणीची आई पनुववाह करत ेपण या मलुाा आईला ितच ेपती परत यणेार याची खाी 
आह.े काही वष उलटूनही ा मातनू ती बाहरे पडू इित नाही. जेा मतॄ सिैनकांा आिण ांा मलुांा डी एन 
ए चाचया घऊेन कोण मलेे ह ेनी ठरवायची वळे यते ेतेा मलुगा णतो, “ आता अस ंकोणत ंस असणार आह ेकी 
ज ेइता जुा ामक सावर मात करले ? ! “ 
खरखेोटे, जगण-ेमरण,े भतूकाळ-वत मान काळ – या सव  गोची घसुळण असलेले ह ेएक उम नाटक आह.े ह े
िवचारधान आिण सवंादधान अस ेसखोल-सू नााच ेनाटक असान ेयात फार हालचालची गरजच नती. ह े
नाटक एका घरात चालले आह ेह ेिवसरलेच गलेे. सगंीत िवशषे पिरणाम साधणार ेपण छान, सौ होत.े रंगभषूा-वषेभषूा 
उम.  
माझा जनुा िम साद वनारस ेयान ेनाटकाची जातकुळी लात घऊेन त ेउम बसवलेले होत.े नाटकाा 
चतनशीलतबेरोबर हळुवारपण ेेकानंा सामील कन घेयाच ेकसब खास सादच ेहोत.े 
आिण अथा तच डॉ. यामला वनारस ेयाचंा उम अनवुाद ! 
अशा कारच ेकाहीस ेगभंीर नाटक पाहयाच◌ेे मह वाटणाया कुणााही घरी जाऊन ह ेनाटक सादर करायला 
तयार असलेला हा समहू आह.े 
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नीच एक वगेळा, समॄ नाानभुव ! 
--- ००० --- 
 

सेी 
 
लेखक – िशा नवलकर आिण िददशक – अिजत भरु.े 
 
आज पािहले. ‘ चारचौघी ‘ नतंर बतके हचे असाव ेअस ेी--क ित नाटक. ियांा ाचं ेसमाजात एकूण भानच 
कमी असत,े अस ेटले तरी चालेल. ामळेु, िशा नवलकर यानंी या ानंा अिभी दणे ेआिण ा ावंर ी 
पाानंाच साधक-बाधक बोलायला लावण ेमहाच ेठरत.े रे ेेशनवरा एका मिहला वेटग मम ेपाच िया 
एक यतेात आिण ांा एकमकेशी होणाया सभंाषणातनू ह ेनाटक घडत.े हळूहळू ा एकमकेशी मोकळेपणान ेबो 
लागतात आिण केीचचे आयु कस ेया ना ा कार ेसमाच आह ेत ेसमोर यते.े तःची समा नीट 
सोडव ून शकलेा या िया इतर ियानंा मा आपलुकीन े' योय ' से दतेात. एकमकेबाबत सदभावना बाळगतात. 
अशा ावंर ‘ बोधद ‘ अस ेकाही सापडू शकत नसत,े ह ेखर ेअसले तरी, काहीजणी सावरतात, इतर सावरतील अशी 
आशा िनमा ण होत ेआिण नाटक सपंत.े माझा िम अिजत भरु ेयाच ेउम िददशन आिण सव च ी कलाकाराचंा उम 
अिभनय यामंळेु योग छानच होतो. या अशा ाचं ेसमाजात भान वाढण ेह ेसमाजाा आरोयासाठी अतं महाच े
आह.े 
मला ह ेनाटक आवडले. 
--- ००० --- 
 
डॉ. भालचं नमेाड ेयांा ‘ कोसला ‘ ( कादबंरी ) आिण ‘ दखेणी ‘ ( किवतासंह ) 
यावंर आधािरत नाािवार  

‘ मी पाडुंरंग सागंवीकर ‘  
मळू सकंना – अिनल काबंळे, रंगावृी आिण िददशन – मदंार दशेपाडं,े मखु भिूमका – पनाभ बड 
 
एकाच लेखकाा दोन वगेवगेया कलाकृतचा िमलाफ करणारा असा नाािवार, मला वाटत,े हा थमच घडतो 
आह.े ासाठी, मळुात या सकंनलेा दाद ायला हवी. कादबंरीही आचिराक आिण किवताही िगत 
ितियांाच, ामळेु, ही सकंना साथ  आिण यशीही झालेली आह.े 
कादबंरीता सगंाचंी िनवड – पुयात यणे,े वसितगहृ-जीवन, उंदीर मारण,े राी एक वाजता पाच वाजाच ेपटवनू 
एका साा िमाची केलेली फिजती, नऊ हजार साली आताचा इितहास कसा िलिहला जाईल ाबाबतच ेसभंाषण, 
बिहणीचा मृ,ू घरी परतण,े वगरै े– योयच आह.े किवताचंी िनवडही योय आिण चपखल वाटली. 
पाडुंरंगाचा सटरफटरपणा, गमंतीशीरपणा आिण भावकुपणा – हा आलेख नीट माडंला गलेा नाही कारण पनाभच े
फारस ेअधोरखेन झाले नाही. तो सहायक अिभनेातं िमसळून गलेा. कादबंरीतले सगं ा काळात खपू वगेळे, 
मजशेीरही वाटले तरी आता ात फारसा चाम  वाटला नाही. बहीण वाराचा सगं पनाभन ेाा ताकदीन े
केला..किवतांा बाबतीत फारच  आले. सगळे भाविनकपण ेसादर कराया नादात किवताचं ेश हरवत होत.े 
के श सटुा पण सलगपण ेपोचत रािहला पािहज ेयाची मळुीच काळजी घतेलेली नती. एक किवता तर मळुीच 
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नीट ऐकू न यतेा ती णणाया नटाा ऊरबडवपेणालाच टाया खाऊन गलेी ! एकूणच हा योग िददशनात कमी 
पडला, अस ेवाटले. 
नमेाांा गाजलेा कलाकृती वगेया मामातनू सादर करणारा हा योग विैशपणू  आह,े पण, अिधक िवचार 
आिण, िवशषेत: किवतांा बाबतीत अिधक कौश आिण सफाई याचंी आवयकता आह,े अस ेवाटले. 
नमेाांा लोकियतमेळेु गद खपू होती ! 
--- ००० --- 
 
 
 
" तमु इतन ेडरपोक हो की तु ेमौका िमला तो भी तमु फायदा नही उठा पाओग े! " 
ह ेवा नाियका नायकाजवळ ( िवनाल ) झोपत असताना णत े! िचपट -- 

सनम र े 
सरळ साधा म रोमािंटक िचपट. सव तहा नयनसखुान ेयु ! 
वावाची, पटया न पटयाची चताच नाही ! वाटास गावा गाव िनम नु -- हव ेतर हवी तीच तवेढीच माणस े
असणार ! 
एकदा रंजनाचा मडू पकडला की कुछ भी करत ेजाओ !  
अस ेील िचपट जर लोकानंा हव ेआहते तर तशा कादबंया ही हा असतील -- 
का नाही िलिहा जात तशा कादबंया  ? 
--- ००० --- 

आय डी ( ओळख ) 
दोन अकंी नाटक, िनमती -- ‘ अिभनय ‘ काण, लेखक – णव सखदवे, िददशक – अिभिजत झ ुजंारराव. 
खरी ओळख िवदीण  असण,े ातनू एक आभासी ओळख तयार करण े– तीही खयाशी जळुती न करता खोटेपणा 
िमसळून करण,े नतंर खरी ओळख चोरली जाण ेआिण फ आभासी ओळख िटकण,े मग काही काळ सयाचीच 
ओळख ीकारावी लागण ेआिण शवेटी मळूची ओळख परत िमळण ेआिण पुा आभासी ओळखीकड ेजायाचा माग  
मोकळा होण े– अशा टानंी ह ेनाटक घडललेे आह.े नाटकासाठी िवषय तसा अवघड आह ेआिण ा िवषयाची 
हाताळणीही सरळ ाता तािक ानंा िभडतच केलेली आह.े आयडिटटी ( ओळख ) हा कारच जर ासदायक, 
उपरा, खोटा असले तर काय ? आिण नकोच ती ‘ ओळखी ‘ ची भानगड, अस ेटले तर तमुच ेजगण े‘ तमुच ेजगण े‘ 
होणार कस े? आधाराला, धन ठेवायला काय असले ? – अशा ाचं ेह ेनाटक आह.े ना लेखकामं ेज ेआासक, 
चागंले लखेक आहते, ातंला णव हा एक आहचे. आजा जगयातली िगचिमड आिण गधळ आिण ातनू यणेारी 
िवदीण ता आिण अता यानंा िभडायचा ाचा हा य नीच धाडसाचा णायला हवा. अिभिजतन ेया वचैािरक-
चतनाक नाटकाला उम य कदण िदललेे आह.े कलाकारही सगळे आपापली काम ेसमजनू करतात. ओळख-चोर 
मा एनज कमी ठेवत होता, ाच ेकाही सवंादही नीट ऐकू आले नाहीत. बाकी, योग चागंला झाला, मला नाटक 
आवडल.े एक मा अस ेवाटले की ह ेनाटक जरा लाबंत ेआह.े आटोपशीर कन ह ेदीघाक पात सादर ाव.े 
नव ेलेखक अशा चतनाक िवषयानंा हात घालताहते ह ेनीच ागताह वाटत.े आिण ाचबरोबर ानंा चागंले 
िददशकही िमळताहते. 
माया मत ेागताह नाटक ! 
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--- ००० --- 

कोपनहगेन 
 
‘ कोपनहगेन ‘ या नाटकाच ेअिभवाचन. कोापरूचा ‘ य ‘ हा आमचा पु. अनवुादक माझ ेिम डॉ. शरद नावर.े 
अिभवाचक सागर तळाशीकर, डॉ. शरद भथुािडया आिण मघेना. अिभवाचन उमच ! दोन टे शा आिण ातंा 
विर शााची पी, अशी तीनच पा.े सापेतावाद आिण अिनिततचे ेत यावंर ामुान ेचचा . ांा 
उपयोिजततबेला निैतक ासंह. खपूच िकचकट. शवेटी, मानवी सबंधंांा ाबंल काय – हचे महाच ेठरत े
कलेत. त ेसापडण ेखपूच अवघड जाव,े अस ेह ेनाटक. ामळेु, माया मत,े नाटक णनू मळुीच न जमलेले काम. 
शवेटी, हायझनेबग  णतो – के माणसाच ेवगेळे निैतक मूमापन शोधाव ेलागले ! हहेी एक बौिक मत असणार 
का , बरोबर वा चकू असा िशा मारणारचे असणार का, यावर ह ेनाटक चपू राहत े! ही पा ेसगळे बौिकच बोलताहते 
आिण ाच कते समजण ेवा न समजण ेअसणार आह,े ह ेाचं ेपे ठरललेे िदसतये ! मानवी सबंधं ह ेमतांा 
रावरच समजतात, अस ेजर या नाटकाच ेणण ेअसले तर ह ेएक ‘ शार ‘ फालत ूनाटक आह.े आपा िमांा 
कामाबल तर खरचे आकलन  करायला हव.े आिण आी ‘ य ‘ वाले तर जबरद वादाचंी परंपरा सभंाळून 
आहोत ! 
--- ००० --- 

 
 
ढोलताश े
 
त:च िलिहलेा नाटकाबल िलहायला जाव ेतर त ेसमजावनू िदासारख ेहोयाचा धोका असतो. ामळेु, आपणच 
त ेमया िदत केासारख ेहोऊ शकत.े ह ेनाटक मानवी सबंधं, जगयातले व िवचाराच ेातं, षण , ढगबाजी आिण 
मुत: धम  आिण धमा ा नावाखाली चालणार ेसगळे -- या सगयाच गोबलच ेआह.े सा ाा होत 
असलेा योगाबंल मी अतं समाधानी आह.े योग समजनू तर होताहतेच, िशवाय त ेसगळे अतं सहज आिण 
रंजकपणहेी.छान पोचत ेआह.े एकूण टीमच जमनू आलेली आह.े सव  तािंक अगं ेतसचे अिभनय, िददशन यासंह 
असणारी भकालीची िनमती -- ह ेसगळेच अितम जमनू आलेले आह.े ेक नसुती मनोरंजनाची तुी करत नसनू 
काही दजदार पािहाच ेसमाधान  करताहते. लिलत हा एक उम अिभनतेा असाच,े तो मािलकेत जायाा 
पवूपासनू आी अनकेजण समजनू होतो. ाच ेपिहले ावसाियक नाटक ह ेअसाव ेयाचाही एक आनदं वाटतो. बाकी 
सगळे अनभुवी, कसलेा लोकाचं ेमनापासनू केलेले स ुदंर काम आह े! 
साद काबंळीन ेकुठेही कसर रा िदलेली नाही. 
अशा टीमवकमळेु, आपण िलिहलये ापेा खपूच समृद काही घडू शकत ेयाचा हा आनदंदायक अनभुव मला िमळतो 
आह े! जर बघा – 
--- ००० --- 
काल, अमतॄा सातभाई यानंी सादर केलेला  

‘ अलौिकक रोमिँटक महानाियका मधबुाला ‘  
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हा काय म पािहला. तडुुबं गद ! खपू लोक जागा न िमळाान ेपरत गलेे. आता हा काय म पुा िदनाकं २५ 
फेवुारीला होणार आह.े मधबुालाच ेचिर उलगडत जाणारा हा काय म खपू महेनतीन ेतयार केलेला आह.े िता 
िचपटातंा गायाचं ेतकुड ेदाखवत दाखवत हा उम काय म सादर होतो. दयाा आता पडाला िछ 
असयाचा आजार असलेली ही सदय वती २० वषात ७० िचपटातं भिूमका साकान, ाच आजारान े३७ ा वष 
गलेी ! 
 
िकशोरकुमारबरोबर ितच ेल झालेले होत.े ान ेितला लंडनला नऊेन उपचार कन आणण ेाा खचा न ेकेले होत.े 
िशवाय, िता घरावर जी आली तेा आवयक ती रम ानचे अदा केली होती. िता दनैिंदन खचा साठीही तो पसै े
दते अस.े पण, ितला सतत साथ दते राहण ेतो करत नता. ती आजारी असली तरी तो खपू िबझी होता ना ! आिण सरी 
गो – ा दोघाचं ेएक अस ेिचपट असनूही ा िचपटातंली गाणी न ऐकता ती िता िदलीपकुमार बरोबरा 
िचपटातंली गाणी ऐकयात दगं अस े– यान ेिकशोरकुमार खवळतो, ह ेमाहीत असनूही ! 
 
काही कौश ेजबरद आसात असलेा या ी ! बाकी सगया ाच मानवी भावभावना ! 
 
गाण ेहळूहळू फेड होण ेआिण इकड ेहळूहळू काश उजळण,े अस ेतं जमले तर हा काय म अिधकच उजळेल ! सा, 
सारख ेदणके आिण धे बसताहते ! ही ी जमावी -- 
--- ००० --- 
 
' का र ेरावा, का र ेअबोला ' -- िचपट, ' म ुबंईचा जावई '. 
आशा भोसले, गिदमा आिण सधुीर फडके. 
गाण ेिदसायला रााच ेआह,े पण, श, चाल आिण आशाबाचा आवाज 
या सवातच एक सू चावटपणा आह े!  
ती फारशी ःखीिबी न होता िता ाला मनवतये ! 
नीट ऐकले तर चहेयावर ित आलेच पािहज े! 
आशाबाई टेच ! 
--- ००० --- 
 
 

' आिवार ' चा महपणू उपम. 
 
पवू प.ं सदवे ब ेयानंी नालेखकासंाठी एक काय शाळा घतेली होती. ाच धतवर अिलकडचे ‘ आिवार ‘ न े
काकडकेाकांा नतेॄाखाली आिण दीप मळेु, जयतं पवार आिण शफाअत खान यांा माग दशनाखाली एक 
काय शाळा आयोिजत केली होती. ातनू सहा नाटककारांा सहा सिंहता सादरीकरणासाठी िनवडा गलेेा असनू 
ाचं ेिददशनही ना तण िददशकानंी कराव,े अस ेानंी योजलेले आह.े ातंली दोन नाटके, कै. अरवद दशेपाडं े
महोवात पािहली. एक होत,े ‘ िशकूं ‘ – लेखन, सौरभ पाटील आिण िददशन, अिभिजत झ ुजंारराव याचं ेआिण सर े
होत,े ‘ अ समुावर बलै मलेाय ‘ – लेखन, यगुधंर दशेपाडं ेआिण िददशन, लिलत भाकर याचं.े दोी नाटकाचं े
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आशय आिण घाट पठडीबा होत.े या काय शाळेतनू ह ेदोन लेखक मराठी नाटकाला ‘ िमळाले ‘ अस ेणायला हरकत 
नाही. हा पणू  उपम आिण या नाटकाचं ेयोग िनितच ागताह आहते. महाराात एकूण पाच िठकाणी या नाटकाचं े
योग होणार आहते. ानंा सधंी िमळेल ानंी अवय ही नाटके पाहावीत. ही नीच ' आजा ‘ जािणवाचंी नाटके 
आहते. 
--- ००० --- 
 
अहो, मी खपू मिहानंी असले उोग करतोय -- मला िरकामटेकडा नका समज.ू आज कत पतू झाली -- आता काही 
िदवस तरी, काहीही पाहणार नाही. आज ' बाजीराव-मानी ' पािहला ! िदपनू गलेोच ना ! पण, खपू गोडधोड 
खाासारख ेझालेय. 
यावर एकच उपाय -- जुा बाजाराकड ेजातो -- ितकेड ेमाझा िम ' नटसाट ' रोज यतेोच -- एक गा मारयाची 
छान जागा आह ेितथ े! तो मला हळू आवाजात काही गत ेणनू दाखवतो -- मीही ाचा खपू गौरव करतो -- आपला 
िमच तर आह े! िवशषे णज,े माझी एक ओळही न वाचता, तो मला भाषाभ ूणतो ! म वाटत े! 
दवेाणघवेाणीिशवाय मे, मैी, टे असण,े होऊ शकत ेका ? 
ाची एक मलुाखत यणेार आह ेछापनू -- ात ान,े पलंुनतंरचा एक महाचा लेखक, असा माझा उेख केलेला  
आह े! 
" अस ंनाटक असत,ं राजा -- " 
--- ००० --- 
 
 
 
 

‘ नटसाट ‘ पािहानतंर – 

 
पािहला एकदाचा ! 
ःख एजंॉय करायला दणेारी कलाकॄती णज ेदजदार, अस ेखपूजण समजतात. ‘ वाह ‘ णता यईेल अस ेःखाच े
लशीसारख ेछोटे छोटे डोस घटुाघटुान ेघते राहताना आपोआप दजदार वाटत राहत.े असहेी मानले जात ेकी अशा 
कलाकॄतच ेकलावतं ह ेथोड ेवा बरचे अस ेमानिसक ‘ सरकलेले ‘ वा किचत वडे ेअसतात आिण मानवी जगयाबल त े
काही मौवान, साॄंितक बोलत असले तरी  जगयाचा आिण ाचा काही सबंधं नसतो – त ेफ ाचं ेएक 
कौश असत,े इतकेच. एजंॉय करयापिलकड ेआपण त ेगभंीरपण ेघऊे लागलो तर आपण वडे ेहोऊ शकतो. ा 
कलावतंाकंड ेअसलेा कौशामळेु ानंा वाहवा िमळत,े याचा ानंा आनदं असतो – ासाठी त ेिबचार ेआयु 
उधळून वडे ेायला तयार होतात ! णज ेलोकासंाठीच का णानात ! याच,े अथा त लोकानंा कौतकु असत े! बरचे ‘ 
रिसक ‘ आिण कलावतंही अशा दजदार िवचाराचं ेअसतात. ( हा िसनमेाही ाच अथा न े‘ दजदार ‘ आह े! ) तर, 
असाच बावळट िवचाराचंा एक नट णज ेहा नटसाट ! तो तः तःला आिण इतरही सगळे ाला नटसाट 
णताना ऐकून ऐकून कंटाळा यतेो. अहो, कग िलयरच ेसवंाद ाा तःा जगयातनू यतॆात – या नटसाटाच े
जगण ेतस ेिकरकोळच आह े– एखाा साा कारकुनासारख.े फार िवचारवत क बोलायच ेखर ेतर ाला कारणच नाही. 
ाला एक मलुगा आिण एक मलुगी. विडलांा वाईट सवयी मलुानंा िचपटातले सगं घडावर समजतात, ह ेपटत 
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नाही. आपली आई िकती सरळमाग़ आिण सोिशक आह,े ह ेदोघानंाही माहीत असणारच. ती मलेुही तशी िनब ु वा 
हायंग टाईप वाटत नाहीत. ामळेु, ती दोघहेी ांा आईविडलाशंी अस ेवागतील, हचे पटत नाही. अचानक 
तुाला वाटले णनू तुी ह ेसगं घडवताय, असचे वाटत.े या अथा न ेया िसनमेाचा पायाच का आह.े लाखो 
लोकासंमोर साटिगरी केलेा या माणसाला नतंर फ एक तो रामच भटेत राहतो ? बर,े तो काही िवकलागं वा अध ू
झालेला नाहीय. या िसनमेात ाला भावी काम करता याव ेणनू ाला चागंला टुणटुणीत ठेवलाय ! ही एक गोचीच 
झालीय इथ.े इतका भरभम नट काम करायचा थाबंला ? कधीपासनू ? समुार े४५ ा वषच ? ( याा मलुीच ेल 
ाया आधीपासनू हा िरकामा िफरतोय, ह ेलात ा -- ) ाच ेनसुत ेयशच गहॄीत धरायला लावले आह.े एखादी 
भिूमका समजनू घेयासाठी ान ेकाय केले, कसा िवचार केला, ह ेदाखवले तर तालीम दाखवावी लागले आिण मग ह े
सगळे लोक गलेे कुठे, असा  यईेल ! हा ४५ / ४७ चा आह ेणज ेयाा जुा येा ३५-४० ा असतील – 
ाचंा उेख – ा ाताया झाात, असा यतेो ! ह े‘ बनवलेल े‘ बडंल िपर वाटत ेत ेअशा कारणामंळेु. असा एवढ़ा 
मोठा असा हा नट असले तर याच ेकाही वाचनिबचन असले ना – काहीच नाही ! नसुत ेपाठ केलेले सवंाद िदसतात ! 
नोकरीचा कंटाळा आला णनू ती सोडून दऊेन हातभीची पीत रोरी िफरणारा हा एक साधा अिशित मकुादम 
वाटतो. मळुातच सगळे खोटेच असान ेपाटेकरांा अिभनयाच ेिवशषे कौतकु राहात नाही. ातही बयाच वळेी 
ांा सवंादफेकीवर लागूचंा भाव जाणवतो. यातला मला आवडलेला अिभनयाचा ण णज,े रामची बायको मरत 
असताना ाला वाटणारी मॄबूाबतची अगितकता आिण एकटेपणाची भीती – ह ेज ेिवम गोखानंी दाखवले आह,े 
त ेिवशषे आह े! असो. ती मलेु नसती हो वागली अशी, काहीतरी समजंस माग  नीच काढला असता ानंी – िकती छान 
िदसतात िबचारी ! ा मलुांावर अाय कन आपली पोळी भाजनू घणेारा असा िसनमेा काढण,े ह ेकाही बर ेनाही 
झाले – असचे वाटत राहत े! ( ता. क. -- यातले पोलीसही जरा सटकलेले कलावतंच वाटतात. दोन वळेा ा पलुाखाली 
यऊेन ितथ ेराहणाया ा गरीब लोकानंा त ेलाथा-बुा-लाानंी बडवनू काढतात ! ा वळेा आवाजाचंा नामय 
इफे म यतेो ! अस ेकाही इफे हवचे होत ेमध ेमध े! पण, कुणाला फारस ेकाही लागत नाही, हचे एक ातले बर े
णायच े! अस ेआणखीही काही इफेस आहते. लहान मलेु कस े' भो ' कन दचकवतात ामाण ेहा नटसाट 
एकदम मोा आवाजात काही गत ेवगरै ेबोलायला सुवात कन लोकानंा दचकवतो ! ही दचकवयाची िक तो 
वारंवार वापरतो ! ) 
--- ००० --- 
 

 कलाकॄती वा नाटक ' कळण े' णज ेबातमीा वा मािहतीा रावर ितचा वाववादी समारोप झाला पािहज,े अस े
काही नाही. मानवी नाातंले मानिसक गधळ आिण ातंले खरे-खोटे चकव ेयाचं ेभान यणे ेहहेी ' कळण े' च असत.े 
मराठी ेकान ेआता, एक पिरपता णनू कळयाची ही ाा ीकारायला हवी. अस ेजर घडल ेतर ' हा शखेर 
खोसला कोण आह े' या नाटकाचा कलाक आनदं समॄपण ेनीच घतेा यईेल. मळू गजुराती लेखक मध ूराय याचं ेह े 

 एक उम नाटक आह.े उम नटसचं, उम तं आिण िवजय क कर ेयाचं ेउम िददशन असलेा या नाटकाचा 
योग छानच होतो ! ेकानंी थोड ेमोकळे होऊन, सवयीा अपेा सोडून ह ेनाटक जर पाहाव े! मी आज या 
नाटकाचा पुयातला पिहला योग पािहला -- मला ह ेनाटक आवडले ! या वगेया, नावीपणू  िनमतीसाठी ' भकाली 
' च ेअिभनदंन ! 

 
 
िकब ेिथयटेर 
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पुयातले भात िचपटगहॄ बदं झाले णनू पणुकेर खपू हळहळले होत.े त ेबदं नत ेझाले. मळू मालकान ेत ेताात 
घऊेन ाच ेनतूनीकरण कन आता त ेिकब ेया नावान ेपुा सु झाले आह.े मराठी िचपटाचं ेआिण मराठी ेकाचं ेह े
खास िथयटेर. तलुनने ेही ! ितथ ेकाल ' नटसाट ' पािहला. टले, नतूनीकॄत िथयटेरही पान होईल. िनराशा 
झाली. फ खुा  आिण िनयंणा बदललेली आह.े खुा  बदलायाच होा तर दोन रागंातं अतंर िकती असाव े
याच ेकाही शा िवचारात घतेा आले असत ेना ! अतं कमी आह ेअतंर ! लोक ानाप होयाा यात असताना 
िथयटेर मालकाला आिण एकमकेानंा िशा दते असतात ! एवढ ेकुठले िचपट अस ेसारख ेओसडूंन वाहाणार आहते की 
जाीत जा खुा  कबाात ? आता पाययाही अशा आहते की के वळेी काही लोक तरी धडपडावते ! 
मराठी माणसाला  ाच हो िथयटेर, पण, ाला इतका फालतहूी नका ना समज ू! सखुान ेघऊे ा की ाला 
करमणकुीचा आनदं – 
--- ००० --- 
 
एफबी पो २०१७ मधनू – 
 

' िच. व िच. सौ. का.ं ' 
 
काहीतरी वगेळीच ितरकस कना लढवण ेआिण एक खास अनपिेत ताजपेणा तयार करण ेयात परशे आिण मधगुधंा 
माहीर आहते ! ‘ िच. व िच. सौ. का.ं ‘ या ांा िचपटातही तो अनभुव यतेो. सोबत आमचा हीरो लिलत आह ेआिण 
मॄमयी आिण आणखीही बरचे अिभनय-िनपणु कलावतं ! मजा यते े! कोणाही ताचंा अितरके कन जगता यते 
नाही – हा एक उम सदंशे आह े! 
 
‘ आह ेमनोहर तरी ‘ म ेशकंरराव दवे याचंा एक सगं आह.े त ेफ गाईच ेध वा दही घते असत. जवेताना ानंा 
गाईा धाच ेदही देयाची आठवणीन ेसोय ठेवलेली होती. ानंी िवचारले, “ गाईा धाचचे आह ेना दही ? “ 
ावर सनुीताबाई उरा, “ ध गाईच ेिमळाले होत,े पण, िवरजण मा शीा दाच ेलावलेय – “ यावर ानंी त े
दही घेयाच ेनाकारले ! 
 
मजा आह े– पण, वगेळी, ताजी मजा आह े! लिलत उम ! 
--- ००० --- 
बाबली 
 
भारतात तयार झालेला पिहलाच इतका भ िचपट ! 
भता आिण वगे यामंळेु सगळे खर ेधरत पळता यते.े 
शौय , ौय , राग, मे, षे, डावपचे, यु े– याबंरोबरच 
‘ अररे े‘ आिण ‘ वाह ‘ ! 
आिण पणू  मानवजातीला आवडणार ेसभुािषत मनात यणे े– 
‘ माणसा, माणसा, माणसू हो ! ‘ – अजनू काय हव े? 
ितिकटाा मानान ेिकती उंची करमणकू ! 
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चागंाची बाज ूघेयाची भिूमका असलेला भ पिरवत नवादी िचपट ! 
--- ००० --- 
 
िददशक इितयाझ अलीचा ‘ तमाशा ‘ हा िचपट बघा, अस ेइथचे कौिशक साऊळ यानंी सचुवले होत.े तो आज 
बिघतला. यशाा रसेम ेधावणाया माणसांा या जगात, तस ेरोबो-जीवनच जगले पािहज ेका, हा  एक वळे पडू 
शकेल, पण, ावर हदी िपर काढण े? त ेइथ ेघडललेे आह े! यासाठी खरोखरच सॅटू ! कारण, हा िवषय पणू  
िसनमेाचा करण ेसोप ेनाहीय. रणबीर कपरून ेमजा आणलीय. सुवातीा भागात ाचा, दवेानदं, असरानी, अिमताभ 
यांासारखा अिभनय खास आह े! दीिपकाही उमच ! या िसनमेाचा शवेट काय करणार ? कुछ भी चलेगा ! तसचे आह े
! पण, मला आवडला हा िसनमेा ! 
--- ००० --- 
सगंीतकार शकंर-जयिकशन या जोडगोळीता शकंर याचंी आज पुयितथी. हदी िचपट सगंीत हा भारतातला एक 
अमू साॄंितक खिजना आह.े सगंीताबाबत शेिपयरन ेतर गौरवोार काढलेलेच आहते, िशवाय, शाानहेी ह ेिस 
केलेले आह ेकी मानवी मतली अनके क े तजलेदार ठेवयाच ेकाम सगंीत करत.े हदी िसनसेगंीतात साट णाव ेअस े
अनकेजण होऊन गलेे -- एकेका वळेी अनके साट आिण साी, असहेी घडून गलेे ! ातंल ेह ेशकंर-जयिकशन ! 
अनके वष पणू  भारताला सज क वडेात ग ुतंवनू ठेवणार ेमहान सगंीतकार ! माया त:ा जगयाचाही बराच भाग या 
लोकानंी ापलेला आह ेयाबल मी कृत आह े! 
' िबनाका गीतमाला ‘ ऐकण ेह ेतर मायासारा अनकेाचं ेधम कत च झालेले होत े! 
‘ आय ेबहार बनके भा कर चले गय े‘ ( महंमद रफी – राजहठ ) अस ेणनू 
शकंर यांा तॄीस अिभवादन !  
--- ००० --- 
 
‘ लंच बॉ ‘ आिण ‘ ीन ‘ ह ेिसनमे े( इतरापंेा खपू उिशरा ) पािहले. न पटणाया कना रटूेन नेयाच ेदोी 
िचपटांा िददशकाचं ेकसब मानायला हव.े िसनमे ेठीक आहते. इरफान खान, नवाजिुन िसिकी, िनत कौर आिण 
कंगना रनोत याचंा अिभनय उमच. या दोी िसनमेातंले एकेक य मला खास वाटले. 

१. ीन 
कंगना एकटीच पिॅरसला हिनमनूला गलेेली आह.े ितथ ेएक तणी ितची मैीण होत.े दोघी बरीच िबयर िपतात. ानतंर 
दोघी टॅीतनू जात असताना कंगनाा ा मिैणीला ढकेर यते.े कंगनाला हस ूयते.े ती णत ेकी इिंडयात मलुना ह े
अलौडच नाहीय – अिजबात परवानगीच नाहीय मलुना – अशी ढकेर देयाची ! खपू गोी अलौडच नाहीयत मलुना ! 
अस ेणनू हसत ती तः मुाम दोनदा ढकेर दते े– दोघीही हसतात ! 

२. लंच बॉ 
म ुबंईतले जवेणाच ेडब ेपोचवणार ेडबवेाले आपाला माहीत आहते. नाियका िता नवयाला जो डबा पाठवत असत े
तो चकूुन इरफानकड ेजात असतो. नाियकेा नवयाच ेबाहरे काही ‘ करण ‘ चा असत,े वगरै.े नाियकेच ेवडील खपू 
आजारी असतात आिण ितची आईच ाचंी सवेा करत असत.े मधचे एक य िता विडलांा मॄचू ेआह.े नाियका 
लगचेच ितकड ेजात.े ाचंी शवेटची तयारी चा असत.े नाियकेची आई ितला हसत णत ेकी ह ेगेावर माझ ेकाय 
होणार याची सारखी चता वाटायची मला. आता त ेगलेेयत तर सारखी भकूच लागतये मला, खावसेचे वाटतये ! 
--- ००० --- 



78 
 

 
 

 
 
यामपट 
( लेखन-िददशन-नपे – योगशे सोमण ). 
 
ह ेनाटक णज े१०० िमिनटातं ‘ महाभारत ‘ आह.े महाभारतातले बरचे महाच ेसगं इथ ेआहते. आधी ह ेथोडफॆार 
माहीत असण ेबर.े घटना बयाच असान,े माहीत नसास अवघड वाटू शकत.े महाभारताची सिंहता तयार होयाची 
िया – अस ेया नाटकाच ेप आह.े ासांा सागंयावन ाचंा लेखिनक असलेला गणपती त ेिलन घतेोय. 
एका महाा िठकाणी ास अडतात – पढु ेकाय िलहाव ेत ेानंा सचुनेास ेहोत.े तेापासनू ीकॄही एक लेखक 
णनू ा ियते सहभागी होतो, अशी कना आह.े ह ेसव  शवेटी ीकॄाा मॄूा घटनपेयत जात.े अगंाला 
बाण लागलेला, ितथा राला म ुंया लागताहते आिण मॄ ूजवळ यतेो आह े– ा वळेी तो इतरानंा ितथनू जायला 
सागंतो आिण एकटा, शातंपण ेमरण पावतो. 
 
पा ेखपू आहते – नाटक पौरािणक, ामळेु, परुशेा वषेभषूचेहेी आह.े , टला तर असा जाणवतो की – 
महाभारतातली पा ेतशी भ, टोलेजगं आहते, पण, इथ ेतर कथा खपू सगंाचंा समावशे करणारी असान ेा सव 
पाानंा ा उंचीन ेसादर करायला वाव नाहीय. तस ेभरदार आवाज आिण उ ुगंता  करण ेइथ ेश नाहीय. 
कलाकाराचंी वय ेससुगंत असयाचीही इथ ेगरज नाहीय. थोडा वळेात तो माहोल उभा करायचा आह.े योगशेन े
ाा नहेमीा िशताफीन ेनाटक बसवलेल ेआह.े 
 
एकूण घटनाचं ेकाही वगेळे अय शोधणार ेयोगशेच ेसवंाद, हीही या नाटकाची एक जमचेी बाज ूआह.े 
 
जगताना मधचे पुा एकदा पौरािणक टच णनू ह ेनाटक अपिेत माप पणू  करत.े 
--- ००० --- 
 

सखुन 
( ज ेजस ेआह ेा तशा जगयाचा जोष ) 
 
पुयातले िटळक ारक मिंदर – बानीसह पणू  हाऊसफुल ! 
मे, मेभगं, सखु, ःख, यश, बरबादी, जगण,े मरण े– सगळे एक घऊेन 
एकूणच जगयाचा गौरव णा की ‘ जगण ेतरी कुठाय ‘ अशा ाचहेी मह वाटाव े– असा हा बहारदार, रंगतदार 
काय म. िनळ धमूधडाका ! टायानंी ेकाचंा उदडं सहभाग घणेारा ! 
शोार आिण शाचं ेअथ वाही लाघव अितम ! गाणी, िक ेयासंह उ  आिण हदी किवताचंा उव ! 
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ीलगी आिण पुगी शांा गमंती सागंणारा िका ( थोडा कंटाळवाणाच झालेला ) सोडला तर बाकी सव च 
चतैमय ! 
गाणार ेसव कलावतं आिण वादक उम. कक काशयोजनाही ेकानंा काय मात सामील कन घणेारी. 
 
ओम भतुकर आिण निचकेत दवेळी ( यान ेपवू माया ‘ समतोल ‘ म ेएक भिूमका केली होती ) या दोघाचंीही 
काीडा अुम ! अथ  समजनू भाषचेा वापर होत रािहला तर तो कसा आनदं दऊे शकतो याच ेह ेािकच ! 
 
गािलब वा सफूी कवच ेथोड ेअिधक ऐकायला िमळेल अस ेवाटले होत.े असो. ज ेआह ेत ेउमच आह े! अिभनदंन ! 
--- ००० ---  
 

यिणी िवलाप 
लेखक – गणशे िदघ ेआिण िददशक – सागर मोहन. 
 
कुबरेान ेयाला यिणीपासनू एक वष  िवरहाचा शाप िदला – ा काळात िवरहत यान ेएका मघेामाफ त ाा 
ियलेा ाचा िनरोप पाठवला – ा उ ुगं गोीवर आधािरत कािलदासान े‘ मघेत ‘ िलिहले आिण ा महान 
काितभने ेजग थ झाले ! ा कााच ेगणशेन ेकेलेले नापातंर ‘ अपवू  मघेत ‘ आपण पािहले आह.े गणशेचा 
िवचार ावर चाच रािहला – ितकड ेिवरह भोगणाया याा मनःितीच ेसगळे समजले, पण, यिणीच ेकस ेगलेे 
असतील ह ेिदवस ? या िवचारातनू ान े‘ यिणी िवलाप ‘ ह ेका-नॄ-नामय अस ेअजब कनार नाटक 
िलिहले ! काल, मिहला िदनाा पवू  संलेा, पुयाता बालगधंव  म ेत ेसादर झाले ! िनमती होती अिखल भारतीय 
ना कलाबोिधनी या संचेी. अशा कारचा वग़ॆायाच बाजाचा दीघाक सादर करण ेह ेनीच एक धाडस होत े! तहेी 
िवना काटकसर – भरजरी –सगंीत, नॄ ेयासंह ! या नाटकाच ेउाटन करयाची सधंी मला देयात आली होती – 
ाबल सव  सबंिंधताचंा मी आभारी आह े! नागहॄाा वशेाराजवळ, उाटक लेखकाचा चडं फोटो असलेला 
ले ! एखाा मराठी नालेखकाला असा मान िदला जायाची, मराठी नािेतहासातली, ही पिहलीच, खास ‘ 
ायोिगक ‘ घटना असावी ! 
 
ह ेकाही कथाभाग सागंयाच ेनाटक नाही. अस ेकामय नाटक मराठीत िचतच सादर होत असत े– त े पाहण ेह े
ेकांा कलानभुवात मोलाची भर टाकणार ेआह.े अनके अगंानंी ा िवरहाचा य ह ेनाटक दते.े स, कना, 
भास अस ेसगळे तंपण ेवा एकमकेातं िमसळून ह ेघडत राहत े! यातली, मनैा पिणी आिण यिणी याचंी य े
गणशेन ेउम िलिहलेली आहते ! याच े‘ असण े‘ आिण ‘ नसण े‘ एकच पाहयाचा हा कार स ुदंर आह े! 
 
पिहलाच योग होता. सगंीत  वादकाचं ेहोत.े वादक िनातच होत,े पण, ानंा आवाजाा नमेा ॉमूचा – 
मोठेपणाचा -- नीट अदंाज आला नता. ामळेु, ा आवाजात काही सवंाद नीट ऐकू आले नाहीत. काही सवंाद 
पटुपटुासारख ेभरभर टले गलेे. अथा त ही घासपसू होईलच. कामय नाटक असान,े के श नीट पोचायला 
हवा, याची िवशषे काळजी ावी लागले. टीम चागंली आह े– त ेहोईलच ! 
 
सव  सबंिंधताचं ेअिभनदंन ! 
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--- ००० ---  
 
द अनपरॅॅलेड ऍडचर --- 
 
भारंगमम ेआज झालेले ह ेया महोवातले शवेटच ेनाटक होत.े सादर करणारी संा इंलंडमधली होती. 
 
एडगर ऍलन पो ा एका कािनक कथवेर आधािरत असा हा एक एकपाी योग होता. एक अनोखा माणसू गरम 
हवेा बनमधनू चंावर कसा जाऊन पोचतो, ाची ही कथा. एकूण तं, वाटेत यणेाया अडचणी पार करण ेआिण 
चंावर पोचानतंरचा भाग – अस ेसगळे अूत होत े! हा योग नाटक णनू िवशषे भावला नाही. सगळे तंकौश 
होत.े 
 
तरंगण,े चंावर चालण ेइादी सव  अिभनय अजब णावा असा होता. शरीर ह ेनटाच ेवा असण ेणज ेकाय याचा 
हा मूतमतं य होता ! हा अिभनय करायचा झाला तर आपले बरचे नट धडपडतील आिण जखमी होतील, अस ेवाटले 
! लेखक, कवी जसा भाषचेा िरयाझ करतात तस ेआपा नटानंी िफट का रा नय,े असा  पडला. 
--- ००० ---  
 
 
 

पटेुरी साडग  ( भारंग महोवातले कालच ेनाटक ) 
हा एकपाी योग सपंावर आयोजक िवषी णाा, “ टेिरिफक पफम  ! “ मलाही मनोमन तसचे वाटत होत े! 
लेखन, अिभनय आिण नॄ यातंनू ही कलाकॄती साकारली होती साबरेा शके या मलेिशयन कलावतीन.े अितम सदय  ( 
णज ेउानता न े) आिण सखोल पिरपता याचंा हा मनो िमलाफ होता ! एका तासात मानवी जगयाता 
मलूभतू ानंा श करणारा ! मला कुणी भोळाभाबडा टले तरी चालेल, पण, ह ेनाटक मला चडं आवडल े! 
 
एका मलाय राणीा ितथा दतंकथवेर आधािरत अस ेह ेनाटक होत.े थोडात कथा णज,े ती एक पगवता असत.े 
ती ा ावी णनू आजबूाजचू ेराज ेमरत असतात. ाताच एका सामवान राजाला नकार िदला जातो. ितच े
िता मामभेावावर मे असत,े ााशी ितच ेल होत.े पण, नकारान ेिचडलेला राजा िता राावर आमण 
करतो. ाा ताकदीला तड देयाची िता रााची मता नसत.े आपला िय नवरा, दशे आिण आपले लोक याचंा 
नाश होऊ नय ेणनू ती युबदंी ायच ेठरवत.े नवयाला सागंत ेकी मी शु राहीन आिण परत यईेन, तोवर त ूवाट 
बघ. ती चटूेकिवापारंगत असत.े कालातंरान ेती ा समथ  जेा राजाला आजारी पाडत.े ाा सवागातनू गधी यऊे 
लागत.े ितथले हकीम-वै हात टेकतात. उपाय ा बिंदवान राणीकडचे आह,े ह ेशवेटी ानंा कळत.े ितला मु 
करयाा अटीवर ती ाला बरा करत.े या कारात तीन वष जातात. ती परत यऊेन पाहत ेतर िता पतीन ेसया 
ीशी ल केलेले असत.े ती सतंापत.े आिण ाचा िता हयेरिपनन ेखनू करत.े शवेटी बपेा होत.े 
 
सगळे मानवी मनाचं ेखळे ! यात भिूमका कसली घणेार डबलाची ? ! वतुः ही कलावती ियाचं े हाताळयासाठी 
ात आह.े पण, ही कलाकॄती ीधान असनूही ीवाद आिण पिरवत न ह ेहते ूओलाडूंन सम मानवी जगयालाच 
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तु होणारी आह,े अस ेवाटले ! यात अस ेकोण आह ेकी ा ीन ेफार मोठा गुा केला आह,े अस ेणाव े? ितचा 
नकार समजतुदारपण ेीकान ा सामवान राजान ेशहाणपणान ेजगायला हव ेहोत,े अस ेफार तर णता यईेल ! 
पण, सामातः मानवी मन ह ेहव ेत ेिमळवयााच यात असत,े मग ा यात िकतीही नाश होवो ! 
 
एक ी आिण एक पुष अस ेदोन जगिवात मलेिशयन गायक-वादक साथीला होत े! 
 
शके बाचा आदरणीय िवा बाळ यांा ह ेसार करयात आला ! दोघनी एकमकेना िमठीच मारली ! हा ण 
अतं  वाटला ! 
 
ीच ेसदय  ही मानवी जगयातली एवढी चडं समा का होत े– हा  मनात घोळत रािहला ! 
--- ००० --- 
 
एका गोीसाठी तुी माझा सार केला पािहज.े बरोर १९६७ साली मी, आयनेोा जगिस ‘ द लेसन ‘ या 
दीघाकाचा ' िशकवणी ' हा मराठी अनवुाद सादर झालेला पािहला. अनवुादक आिण मखु भिूमका साकारणार ेहोत ेकै. 
सभुाष जोशी. ( या िनिमान ेांा तॄीला, अथा तच, एक सलाम ! ) आिण काल बरोर पास वषानी मी तोच 
दीघाक आपा बगंाली िमानंी सादर केललेा पािहला ! ही अशी पाशी परुी करणारा मीच एकमवे भायवान असणार 
आह े! 
१९६७ ा ा योगातले एक मला आजही आठवत े– टीचर ांा िवाथनीला जेा िवचारतात की तीन मखु 
मोसम कोणत े– तर, ावर ितला उाळा आिण िहवाळा आठवतात, पण, पावसाळा आठवत नाही ! त ेपान त ेितला 
आठवयासाठी मदत करतात – “ पाव – आपण खातो तो – आिण आपण दर घऊेन जातो, ती शाळा – पाव – शाळा 
– आठवतये ? – “ 
तो योग, िवशषे णज,े पुयाता िटळक रोडवरा सािह पिरषदेा छोा सभागहॄात झाला होता. 
 
काला भारंगम म ेपािहलेला दीघाक – 
 

नीिलमा 
 
मळुात ह ेनाटक ‘ नीिलमा “ ह ेनाव दऊेन ा िवाथनीवर फोकस करण,े मला पटले नाही. ऍसडटी णज े
असगंतता िवसगंती, आतंरिवरोध, िनरथ कता यानंी यु अस ेह ेनाटक आह.े ात पुा सहा िवषकाचंी काय गरज 
होती, अस ेवाटले. ानंी योगात काही िवशषे भर पडली अस ेवाटले नाही. बगंाली भाषा यते नसान ेबरचेस ेकळले 
नाही, पण, तो दीघाक माहीत असान,े बरचेस ेकळलेही. योग एकूणात चागंला झाला. टीचरच ेकाम करणारा गौतम 
हलधर हा एक महा अजब टे नट होता ! ाचा अिभनय अपवादाक चागंला वाटला ! 
हा दीघाक इिंलशम ेय ूबूवर उपल आह े– तो ५० िमिनटाचंा आह.े यानंी िवषकाचंा भाग बराच वाढवामळेु 
याचं ेनाटक दीड तासाच ेझाले. आिण मध ेमातंरही िदले गलेे ! 
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एिलयट, बकेेट यानंा बधेडक म लेखक णणार ेआपले, उथळ शरेबेाजीवले समीक ा सोडून – त ेआयनेोलाही 
ितम णतील, अथा त ा मताची कारण ेन दतेाच ! पण, असा कुणी जबाबदार समीक आह ेका की जो याच ेरह 
सागं ूशकेल की आयनेोा लखेनान ेजगाला इतकी वष का पकडून ठेवलेले आह.े 
काला योगाला, एवा मोा िथयटॆरम ेफ ५० लोक होत े! पुयाची पणू  लाज िनघाली ! यापढु,े लोक 
णतील, पणु े? नको, नको, ितथ ेकुणाला यात इटंरे नसत े! 
--- ००० --- 

लोरटेा 
 
भारत रंगमहोवातले ह ेनाटक काल पािहले. कोकणातला ‘ ितआ ‘ नावाचा हा नाकार आह.े एक साधीशी कथा 
अतं रंजकतने ेइथ ेसादर केली जात.े वशे बदलताना या नाकारात कोणाही िवषयावर िवनोदी वशे सादर केले 
जाऊ शकतात. उदाहरणाथ  इथ े‘ इितहासलेखन ‘ आिण ‘ महाराातले सेॉर बोड ‘ या िवषयावंर खमुासदार वशे 
सादर होतात. लोरटेा ह ेनाटकाा नाियकेच ेनाव आह.े नाटकाची सुवातच दणात नाचगायान ेहोत.े ेक खशु 
होत उकु होतात. पढु ेसादोन तास म धमाल चालत.े ह ेकाही खास ‘ टे ‘ वगरै ेनाटक नाही, पण, उम कार े
आिण पणू  ऊजन ेसादर केले जाणार ेएक साध,े स ुदंर नाटक आह.े नाच, गाणी, मौज, मजा यांा मागा न ेजाणारा एक 
छान योग पािहाच ेसमाधान लाभले ! 
 
या नाटकाच ेनपे माझा िम िववके जाधव यान ेकेललेे आह े– केवळ अितम आिण स ुदंर आिण आािदत करणार े! 
णात गोाता ा भागातच त ेतुाला घऊेन जात.े सगळे िजथ ेस ुदंर, भरजरी, रंगतदारच करायच ेअसत ेितथ ेअस े
नपे हा ा नाटकाचा एक महाचा गणुिवशषे असतो ! ह ेनपे पानच ेक आधी उिसत होतो आिण 
लोरटेाा मडूशी ( ाला नाटकात िवशषे मह आह े) समप होतो ! 
 
आिण काशयोजना ! समुार ेशभंर तरी िदव ेअसतील ! झगमगीत, रंगीबरंेगी नाटक ! अशा नाटकाला अिधकािधक 
खलुवण,े हचे तर करायच ेअसत े! 
 
सनुील शानबाग या माया िददशक िमाची खपू वषानी भटे झाली. नाटकाची जातकुळी ओळखनू ान ेकेलेले 
िददशन आिण अिभनीत केलेला एक छोटासा रोल दोी अितम होत.े सवच कलाकार पणू  ऊजन ेकाम करत होत.े 
 
िववके णाला की अनके मोठमोा शहरातं या नाटकाच ेतडुुबं गदत हाऊसफुल योग होत असतात ! इथ ेकाल समुार े
दीडश ेलोक असावते. ज ेहोत ेत ेखशु झाले ! 
--- ००० --- 
 

 
 
पाट 
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ले० महशे एलकंुचवार, िद० अिन खटुवड, िनमती० महारा कचरल सटर, पणु.े 
 
काल हा योग पािहला. हाऊसफुल होता. सव  वयोगटातंा ना या नाटकाबल उकुता होती. मीही ह ेनाटक 
पवू वाचले वा पािहले नत.े यावरचा िचपट पािहला होता. नोकरीमळेु गावोगाव िफरत असान ेअशा अनके गोी 
रान गेा होा. काल सधंी िमळाली. 
 
जदगी ाब ह ै– खाबम झठू ा – और भला सच ह ैा 
या गायाचा आशय आिण ह ेनाटक भाऊभाऊच ! या नाटकात तीन लेखक आहते. एक िनळ धदंवेाईक, सरा तण 
उभरता आिण ितसरा बनचकुा. तर ा बनचुा लखेकाला एक मोठे पािरतोिषक िमळालेले असनू ाा 
सानाीथ  दमयतंी या एका उ ूीन ेआयोिजत केलेली ही एक घरगतुी पाट आह.े पाचसहा िया, पाचसहा 
पुष अशी अनके पा ेइथ ेआहते. सगळेच थोडफेार भगंलेले, ढगी, मतलबी वा वतैागलेले आहते. तण लेखक 
ओिरिजनल आह,े अस ेबोलले जात,े पण, णज ेकाय आह,े ह ेकळत नाही. धदंवेाला तर कोणाही ाबल गभंीर 
असायची अपेाच नाही. मग, राहतात बनचकेु बव. या लेखकाला एकदा िदीला जाऊन ाव ेअस ेबयापकैी मोठे 
पािरतोिषक िमळालेले असत.े त ेायला जाताना वाटेत योगायोगान ेाला गरीबीच ेदश न घडत.े तेा ाला  
पडतो की या लोकांा समोर काय अथ  आह ेमाया कलेला ? अस ेह ेतीन कारच ेफुटकळ लेखक या नाटकात आहते. 
ामळेु, कलािनमती, सॄंती याबंाबता मलूभतू ाबंाबत एखाद ेवाही इथ ेयेयाची शता रावत.े बाना 
गरीबी िदसण ेआिण शवेटी, आिदवासी भागात काम करायला गलेेा अमतॄ या पााा खनुाची बातमी यणे,े यामळेु, 
लेखनापेाही समाजकाय च महाच ेआह,े असा सदंशे कुणाला िमळाला तर तो वावगा ठ नय.े 
 
या सदंभा त, तः एलकंुचवारांा एका मलुाखतीबाबत बोलले पािहज.े का न ेगोपूचंा उेख कन असा  
िवचारला की आधीच ेएलकंुचवार बदलले, असा ाचंा आरोप आह,े यावर तमुच ेकाय णण े? यावर ाचं ेउर अस े
आह ेकी माणसू वा लेखक बदलतोच – ान ेएकच धन बसले पािहज,े अस ेनाही. गोपूनंी अस ेणण ेहा लेखक णनू 
माझा अपमान आह,े कारण, मी काही पशैासाठी वा िसीसाठी बदललेलो नाही. सया एका िठकाणी त ेणतात की 
मॄबूाबता ानंा उर ेायच ेमी टाळले कारण त ेमलाच अजनू काही समजलेले नाही, माझ ेावर चतन चा 
आह.े -- याचा अथ  काय होतो ? टाटान ेलेखकाची समज वाढत जात.े अस ेजर आह ेतर या नाटकातले तीन लेखक 
वगेवगेया टावंर आहते, अस ेका ण ूनय े? ानंा तरी कंडमे का कराव े? आिण सॄंती, दजा , मू ह ेश हवते 
तरी कशाला, असा  यऊे शकतो. 
 
ह ेनाटक आह ेसज कता आिण एकूण मानवी जगयातले ग ुतंाग ुतंीच े आिण गधळ याबंाबत. ाचंा अनभुव वा वण न 
णज ेसमज वा भान न.े नाटक बसवताना िददशकाला याकड ेसमतने ेपाहता आले असत ेकी नाही, असा इथ े 
पडतो. अिनन ेके तकुडा नीट बसवला आह ेपण एकूण िददशकीय उपिती जाणवत नाही. अिभनयात णाल 
तर साद वनारस ेयानंी बव, ा पााा सव  बारकाासंह उम उभ ेकेले, पण, इतर सव चजण ा मानान ेकमी 
वाटले. अस ेनाटक, सिंहतते फारशी मम ी नसली तरीही, सवाा चतनशीलततेनू एका उंचीला जाऊ शकत.े तस े
वाटले नाही. कदािचत, पिहलाच योग असानहेी तस ेझाले असले. 
 
एलकंुचवारानंी तः या नाटकाबल अस ेटलेले आह े– मला तःलाच त ेनाटक फारस ेआवडत नाही. कारण त ेतस ं
असिह ूनाटक आह.े नािवातील वा बिुवतंांा जगातील जी माणस ंआहते, ती कशी खोटी आहते, ह े
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दाखवयाचा तो य आह.े तो अपरुा आह.े कारण ही माणस ंखोटी असली तरी माणस ंआहते. ांा पण काही 
खणाया जागा आहते. ााबल ा वळेेला मला मळुीच सहानभुतूी नती, आदर नता. ा वळेी मला कळतही 
नत.ं तेा इतका, ‘ होिलयर दनॅ दाऊ, बटेर दनॅ दाऊ ‘, तमुापेा मी कसा शहाणा आह,े वगेळा आह,े ह े
दाखवयाचा ा लेखकाचा पिवा आह.े त ेअितशय गरै आह,े अस ंआज मला वाटत.ं लोकानंा आवडत ंत ेनाटक. 
कारण कलावतंाचंी, बिुवतंाचंी टगल केलेली, ाचं ेबरुख ेफाडलेले आवडत ंलोकानंा. पण ाा पाठीमाग ेकाही तरी 
ठणकणारं असत,ं ाबल, ा वळेेला मला सहानभुतूी वाटत नती. – एलकंुचवारांा या ाजंळपणाबल ानंा 
सलामच केला पािहज े! 
 
तरीही, ह ेनाटक अिधक वजनदारपण ेसादर झाले तर ेकांा मनातं काही महाच े िनमा ण क शकेल, अस े
वाटत.े 
--- ००० --- 
 

सािवी 
 
समजंस मन हहेी मनच असत ेआिण मन ह ेघष णािशवाय अस ूशकत नाही. इथ ेसािवीच ेसमजंस मन, मनामाण ेन 
घडयाा पिरितीा घष णात आह.े समजंसपणामळेु ह ेघष ण सौ आहे, ामळेु, या नाटकातले नाही सौ 
आह.े ही सौता आिण यात भन असणारी तरल कााता यामंळेु हा नायोग अितीय, अपवादाक झालेला 
आह.े प.ु िश. रगे ेयाचंी ‘ सािवी ‘ ही कादबंरी १९६२ साली आली. ा आधीा ‘ शरंजन ‘ ा िदवाळी अकंात 
यातले एक करण किवता िवभागात आललेे होत.े त ेयोयच होत.े वावातले अनावयक तपशील वगळून यणेारी ही 
कााता रंगमचंावर आणण ेह ेसोप ेकाम नत.े रव लाख ेयांा नतेॄाखाली ह ेअतं समॄपण ेझालेले आह े! 
या िनिमान ेिया जामकर ही एक अतं समथ  अिभनेी मराठीला लाभलेली आह.े यापवूही ितन ेकाही िचपटातं 
भिूमका केाच ेकळत.े पण, ितची अपवादाक गणुवा इथ ेभरपरू  झालेली आह.े अिभनयातले खपू बारकाव ेतर 
ती दाखवतचे, पण, िताकडून इतके उम मराठी रंगमचंावन ा होण ेह ेतर खपूच िवशषे आह े! लााचंी उम 
रंगावॄी, सव  बारकाव ेानात घणेार ेउम िददशन, एकूण योगाला नॄमयता देयाची कना आिण सव टीम 
हाताळयाच ेअितम कौश, या सव गोमळेु योग अपवादाक उंची गाठतो ! कौशल इनामदारच ेसगंीत हा या 
नाटकाचा मोठा गणुिवशषे आह.े काश, नॄ, रंगभषूा वशेभषूा – ह ेसव च उम आह.े नाटकाा तरल, कामय, 
गभंीर आिण भाषाधान पोताला बाधा न आणणार ेसाधचे पण परुसे ेनपे हीही एक जमचेी बाजचू णायला हवी.  
 
ही कलाकॄती सािवीन ेिता ियकरला िलिहलेा पातंनू अवतरत.े फार सनसनाटी घटना नाहीत, ियकर-येसी 
याचंा मीलनासाठीचा सघंष ही नाही. ा दोघाचंी एखादसरी भटे घडत ेफ. यातली गभंीर, चतनाक अशी जी वा े
आहते ती इतर पाांा तडी आहते. सािवी ही एक आनदंभािवनी असनू समोर आलेले आयु समजतुदारपण े
जगणारी आह.े ( हा अशा समजतुदारपणाचा चार नाहीय. अाय, अाचार होत असले तर अस ेकस ेजगता यईेल, 
अस े एखााला सचु ूशकतात णनू सािंगतले. ) ती तः आधी मे  करयात काही वावग ेमानत नाही, ितला 
िमळणाया ितसादानंी ती खशु होत,े मनासारख ेन घडयान ेनाराजही होत.े मग यात काय िवशषे ? काय िवशषे कॄती 
आह ेया कलाकॄतीची ? आपण एक लात घतेले पािहज ेकी िगिणक मनाचं ेअगिणत कार असतात. चागंली 
कलाकॄती ही नसुतचे एका वगेया मनाच ेदशन घडवत नसत.े ा िनिमान ेती कलाकॄती पणू  मानवी जगयाचचे भान 



85 
 

घते असत.े अस ेघडत ेतेा ती कलाकॄती सव च माणसानंा तु आिण मौवान ठरत.े त ेइथ ेघडत असान ेही 
कलाकॄती महाची ठरत.े 
 
या नायोगाची एकूण िया आिण माडंणी यावंर जाणकारानंी खपू सिवर, अासपवू क िलहायला हव.े नसुती 
वत मानपी परीण ेत ेकाम क शकणार नाहीत. फेसबकुवर एवढ ेखपू झाले ! 
 
‘ िमती- चार ‘ आिण ‘ अि ‘ या संाचं ेखास अिभनदंन आिण धवाद ! 
हा नायोग महारा कचरल सटर ा रंगमहोवात सादर झाला -- ानंाही मन:पवू क धवाद ! 
--- ००० --- 
 
' नात ं' हा दीघाक मी '७४ साली णज े४३ वषापवू िलिहला होता. आतापयत तो -- 
काश बिुसागर, िवनय आपटे, योगशे सोमण, स जी. कुलकण, अिन खटुवड, 
िवजय पाचंाळ, कुमार बडगजुर यानंी बसवला होता. 
आता ' टया ' या मराठी िचपटात मखु भिूमका करणार े
सनुील दवे तो बसवत आहते ! 
रदशन धत ८५ सघंातं थम यणे े
आिण पुषोम करंडक िमळवण े
अशा गोी या दीघाकान ेकेलेा आहते ! 
--- ००० --- 
 
नाटककाराा शोधात सहा पा े
 
ईजी िपरादंेो ( १९३४ च ेनोबले िमळालेला इटािलयन नाटककार. ) यांा या महान नाटकाचा माधव वाटव ेयानंी 
केलेला हा अनवुाद थम म ुबंईा सािह सघंान ेसादर केला होता. ा वळेची मराठीतली उमोम नटमडंळी ात 
होती. अरवद दशेपाडं,े माधव वाटव,े दाम ूकेकर ेयाबंरोबरच मीना सखुटणकर णज ेआताा मीना नाईक ह ेसव 
िमळून अिभनयाच ेसखोल, उ ुगं दशन घडवत असत. िवशषे णज ेयाता बापाा भिूमकेत असत नटवय  मामा 
पडस.े ‘ ायोिगक ‘ टा जाणाया या नाटकात तहेी जीव ओतनू काम करत. ही समुार े१९७० ा आसपासची गो 
असावी. ा टीमन ेकेलेले या नाटकाच ेतीन योग मी ा वळेी पािहले होत.े माणसाा साॄंितक वाहातले ह ेएक 
अतं महाच ेनाटक णनू जगभर माताा आह.े ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ इतकेच असंानंा ह ेनाटक मौवान 
वाटत.े ( आपाला ज ेसमजत नाही ाची टगल करा, हा इथा िवनोदी लेखकानंी घान िदलेला धडा आपला 
एखादा ानपीठ िवजतेा समीकही पाळताना िदसतो ! तो गोदोवाा लेखकाला सहज जाता जाता म लेखक ण ू
शकतो, तसचे तो िपरादंेोलाही नीच णले ! कारण आशयाा पायात उतरयाची आपली भीती लपवयाचा तोच 
एक माग  अशानंा उपल असतो ! ) ह ेसगळे आठवायच ेकारण णज,े कालच, सोलापरूा ‘ आराधना ‘ या संने े
सादर केललेा या नाटकाचा योग पािहला. िवजय कुलकण याचं ेिददशन होत.े नाटकाता िददशकाा भिूमकेत 
होत ेगुराज अवधानी आिण बापाा भिूमकेत होत ेडॉ. शरद भथुािडया. दोघहेी उमच करतात काम ! ( डॉ. शरद ह े
नाटकाा चौकटीबाहरे माझ ेिमच आहते – नाटकात मा त े' कग िलयर ' वा ‘ बाप ‘ च असतात ! ) साव मलुीा 
भिूमकेत ा कुलकण या अिभनेीन ेआवयक ती बधेडक समजतू दाखवली. योगाची सुवात जरा की वाटली 
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कारण तालमीतली नटमडंळी या नाटकाची उंची पकडयात कमी पडत होती. नतंर, सहा पााचं ेआगमन झाावर मा 
योग आशयाशी ईमान राखणारा असा िरच होत गलेा ! 
 
मानवी जगयातले स, अस, आभास आिण म ह ेिपरादंेोा चतनातले महाच ेिवषय आहते. हचे िवषय 
ाा ‘ हेी द फोथ  ‘ या नाटकातही एका वगेयाच माहोलात हाताळलेले आहते. या नाटकातली पा ेांा 
अ नाटकाा जगात ब आहते. तस ेब असयाला ती ‘ स ‘ णतात ! ानंा कोणाही नट-नानंी सादर 
करण े– अिभनीत करण े– ह ेानंा अस वाटत े– आभास वाटतो ! ा पाांा जीवनात ज ेघडलेले आह ेत ेएकदाच 
ांा सबंधंातंच घडलेले असनूही, के पााच ेस वगेळे आह े– इतर कोणाही पाान ेाच ेस सािंगतले तर 
ती सतंापतात – ‘ त ेअस ेमळुीच नत े‘ णतात ! -- हा सगळा स-अस-आभास-म याचंा खळे  योग 
पाहात समजनू घणे ेखपूच अथ पणू  होऊ शकत.े आपली मत,े भाव, सखुःख ेया सवाचाच पाया सशंयाद होतो. 
 
जगण ेसखोलतने ेसमजाव,े आपापली सखुःख-ेमानापमान यातं ब असचे जगाव ेलागणार का – अशा बाबतत ानंा 
आच असत ेत ेलोक ‘ याचा उपयोग काय ? ‘ असा  िवचारत नाहीत. सवयीा जगयात, धम -िवचारसरयातं 
आिण मतमतातंरातं तःला गाडून घणे ेहचे नॉम ल आिण महाच ेमानणायासंाठी नसतात ही नाटके ! सॄंती 
णज,े आह ेा रटाळ मनान ेआदशाा गा मारण ेन,े याची ही नाटके जाणीव कन दतेात. 
 
अस ेनाटक बसवण ेआिण ाच ेयोग करण ेह ेिनितच एक आानाक काम आह े! ह ेकाम केाबल ‘ आराधना ‘ 
या संचे ेअिभनदंन आिण ांा एकूणच टीमला धवाद ! 
--- ००० --- 
 

मऊ 
 
िनमती – आिवार, ले० सतंोष गजुर, िदद० दीप मुय.े 
 
अितवाव शलैीतले एक अुम नाटक. यापवू मला अशा कारच ेआवडलेले नाटक णज ेआळेकराचं े‘ महापरू ‘. 
या नायोगात तंाचंाही भरपरू सहभाग आह ेआिण तो दजदार आिण िबनचकू आह.े लेखकाइतकेच िददशकाचहेी 
खपू महाच,े सज क काम आह.े ा सव गोची वण न ेकरायची ही जागा न.े  पाहा, एवढचे णने. काकड े
काकांा नतेॄाखाली एकूण टीमन ेहा नायोग खपूच भावी, भदेक आिण अथ पणू  केलेला आह.े 
 
िवषय णाल तर अथ  हरवलेली कुटंुब वा आिण बालसगंोपन वा पााबाबता जबाबदाया, असा णता यईेल. 
मला हा िवषय ह ेएक िनिम वाटले. ान खोलातला िवषय आह े– के ीच ेअलग पडत जाण.े लिगकता आिण 
हसा ह ेआजा जगयाच े‘ ाणत ‘ झालेले आह.े आिण यासह जगताना मलुाचं ेकाय होत ेआह ेयाबाबत जण ू‘ 
नाइलाज ‘ ही िती आह.े नाटकात आई, वडील आिण मलुगा, अशी तीनच पा ेआहते. िती पा ेसाकार 
करणायाचंा अिभनय उम होता. एकूण तंासह होणार ेसादरीकरण खपू नामय होत.े कोणताही िकचकटपणा नता 
– एक णही नाटकावन ल ढळण ेश नत.े इतका सिुविहत आिण नटेका योग पाहण ेहा एक िरच अनभुव होता. 
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सतंोष गजुर या लेखकाशी ओळख झाली. ान ेया आधी काही नाटके िलिहलेली असली तरी सादर होणार ेह ेाच े
पिहलेच नाटक आह े! आय  वाटाव ेअस ेभरग नाटक आह े! या नाटकान ेएकूण मराठी नाटकात एक खपू मोलाची भर 
पडली आह,े अस ेमला वाटत.े हा एक महाचा नाटककार मराठी रंगभमूीला लाभला आह,े ह ेिनित ! या लेखकाा, 
पढुील कामाबल नीच उकुता राहील ! 
 
आपापा कोषातं गरुफटत माणसानंी एकाकी, बिेफकीर आिण हसक होत जाण े– ह ेकशामळेु घडत असाव े– हा  
मनात घोळवतच ेक बाहरे पडतात. ेकानंा अस ेचतनवॄ करण,े हचे तर चागंा कलेच ेकाम असत.े 
--- ००० --- 
 
तेाच ेहदी – 
हो गई आधी रात, अब घर जान ेदो 
 
आताच ेमराठी -- 
जाऊ ा ना घरी, आता वाजले की बारा 
 
आिण आताच ेहदी – 
रात के बज गय ेपावन ेदो, जो होता ह ैहोन ेदो 
 
-- आताच ेहदी जरा जा परुोगमी वाटतये ना ? 
--- ००० --- 
 
रगण 
 
अगदी एखाा गरीब शतेकयाा जीवनावर जरी असला िचपट तरीही ाा सखुःखातं, सकंटातं ाला साथ 
दणेारी ाची पी तरी असत ेा िचपटाची नाियका. या िचपटात नाियकाच नाही. फ एक बाप आिण ाचा मलुगा 
ही दोनच महाची पा े! या अथा न ेहा एक ीपािवरिहत िचपटच णावा लागले. िवशषे णज,े अस ेअसनूही 
आिण काहीसा गभंीर असनूही हा िचपट ेकानंा पकडून ठेवतो ! याच ेये अथा तच शशाकं शड ेया आपा उम 
अिभनेाला आिण ाा मलुाच ेकाम करणाया सािहल जोशी ला जात.े एक साधी कथा िलन ितला साजसे े
िददशन करणारा मकरंद मान ेआिण सव तं यानंाही जात.े असा हा एक साधा, छान िचपट िनमा ण कन तो 
ेकापंयत आणण ेह ेखरचे एक कौतकुाद काम सबंिंधतानंी केलेले आह.े  दशनापवूच या िचपटाला अनके 
महाा पािरतोिषकानंी ( िवशषेतः, सवॄ मराठी िचपट – हा राीय परुार ) गौरवयात आललेे आह.े त े
योयच आह.े 
 
कना इतकीच आह ेकी एका छोा शतेकयाा मलुाची आई वारलेली आह ेआिण ती दवेाघरी गलेीय, अस ेाला 
सागंयात आलेले आह.े सरा भाग असा की ा शतेकयाची जमीन सावकाराकड ेगहाण असनू ती सोडवायची 
झाास एक लाख पय ेलागणार आहते. त ेजमवण ेअश आह.े मलुाची समजतू घालण ेआिण आपलेही गाहाण े
दवेापढु ेमाडंण ेयासाठी त ेबाप-मलुगा पढंरपरुात यतेात. आई िमळण ेशच नसत ेपण, लाखाचा  मा सटुतो. बाप-
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लेकांा चहेयावंर हस ूउमटत े!-- कोणताही भडकपणा वा ऊरबडवपेणा न करता ही कथा माडंयात आलेली आह.े 
ाला उम फोटोाफीची साथ आह.े असा साधा, छान िचपट मराठीत िचतच यतेो. ढोबळ घटनाकतेा नादी न 
लागता िनमा ण झालेला मराठीतला हा एक वगेळा िचपट आह.े 
 
यात काही खटकतच नाही, अस ेनाही. मळुात एका यात ा बापाला रावर िवलमतू कशी सापडत,े त ेकळले 
नाही. ा मतूशी बोलताना, “ मी लबाड नाहीय णनू मला ही िशा होय ? “ ह ेवा घसुडलेले वाटत.े पढु ेाा 
हातनू लबाडीचा सगं घडणार आह,े याा िददशकीय पवू सचूनसेाठी त ेवा आलेले आह,े पण, त ेओघात अस े
जमलेले नाही. ानंा राहायला एक अधंारी खोली िदली जात े– ितथा िदाच ेबटण कुठे आह,े त ेाला कस ेकळत े? 
चोरलेले पास हजार ा अ मलुान ेमालकाला नऊेन दणे,े मालकान ेाची गरज ओळखनू पास हजार ाला दणे े
– अशा गोत ‘ पटणारा ‘ सहजपणा आणता आलेला नाही. आिण सामानासह गाडी कुठेतरी ठेवनू ( कुणाला, ल 
ठेवायला सागंायचाही य न करता ) तो कसा गावात हडत राहतो ? असो. हा एक िसनमेा आह,े ह ेसमजनू, एवढ े
ीकारायला ेक तयार होतात. 
 
साधपेणा, उम अिभनय आिण िवषय भाविनक असनूही भाविनक अवडंबर न माजवण े– यामंळेु हा िसनमेा ‘ ास ‘ 
पेा ( आजोबा आिण नात,ू अशी मखु पा ेअसलेला ) चागंला वाटला. ‘ मराठी पाउल पडत ेपढु े‘ अस ेणता यईेल ! 
--- ००० --- 
पढंरपरूा वेया मराठी िचपटानंा पावणाया आहते ! परुाव े-- 
' एिलझाबथे एकादशी ' आिण ' रगण ' ! 
--- ००० --- 

वाय ( दोन अकंी नाटक ). 
 
गेा २९ जनूला इथचे फेसबकुवर िवास पाटील यांा ‘ झ ुडंीच ेमानसशा ‘ या पुकाबाबत एक पो वाचली 
होती. तीवर माझी कॉमट होती – “ महाचा लेख ! झ ुडंीत न जाता एकटेपणान ेजगायची हमत, अस ेकाही असत ेका, 
याचहेी शाीय िववचेन ाव.े “ आज ०२ जलु ैरिववार ा लोकसते मकरंद साठे याचंा एक लेख असनू ाच ेशीष क 
आह,े ‘ झ ुडंशाही – जगंला रााकड े? ‘ याही लेखात, कोणाही झ ुडंीत सामील न होणारा माणसू, याबाबत काहीही 
मजकूर नाहीय. लोकसाा ाच आजा परुवणीत, राजीव काळे याचंा, ‘ िरकाा खचुच ेवजन ‘ या शीष काचा 
एक लेख आह.ेात, “ चीनची एवढी मोठी अाळिवाळ दमनवादी यंणा ” अस ेटले आह.े णजचे, ितलाही 
झ ुडंच णाव ेलागत.े ाचबरोबर, हवादी, इािमक अशा झ ुडंबाबतही आपण वाचत असतो. धम , जात, भाषा, 
िवचार, ( या नाटकात असणारी तथाकिथत सॄंती ) एवढचे काय फुटबॉला सघंांा नावानंीही झ ुडंी असतात ! 
यातंा अमकु झ ुडंी चागंा आिण तमकु वाईट, ह ेकस ेठरवणार ? कारण ‘ झ ुडं ‘ या शाा अथा तच दमन, 
अाचार, हसा ह ेअतंभू त आह.े धमा ा पायावरची झ ुडं ूर आिण िवचारसरणीा पायावरची झ ुडं सािक, अस े
णता यते नाही. पण, या ाला श न करताच अनके लेख व पुके िलिहली जातात. कोणा तरी िवचाराच ेवा 
निैतकतचे ेआदश मनात बाळगनू, ाितिर असणाया इतर झ ुडंी कशा वाईट आहते, ह ेसागंायच ेय सातान े
होत राहतात. कोणाही झ ुडंीत सामील न होता माणसू जग ूशकतो का आिण त ेअिधक सज क जगण ेअस ूशकत ेका, 
यावर फारस ेकुणी बोलत नाही. एकटा जगणारा माणसू णज ेकाय ? तो कोणाही ौया पासनू मु असतो का ? 
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ह ेसगळे िलिहयाच ेकारण, मी काल पािहलेले ‘ वाय ‘ ह ेनाटक. लेखक-िददशक ीरंग गोडबोले आिण िवभावरी 
दशेपाडं.े िनमती, महारा कचरल सटर, पणु.े या नाटकाचा िवषय हाच, माहीत असलेलाच होता. आह ेतीच मािहती 
नामयतने ेमाडंलेली होती. अपेेमाण ेयोग भावी होता. अमकु एका सॄंितरकांा झ ुडंीम ेएका तणाला 
सीन ेसामील कन घतेले जाण,े हा िवषय. तस ेहोण ेवाईटच आह,े पण मग, श काय आह े? चागंले काय श  
आह े? डाा िवचारांा झ ुडंीत जाण ेकी एकटे जगयाचा योग करण े? ‘ माणसू आिण झ ुडं ‘ – अशा पणू  ाला ह े
नाटक श करत नाही. अस ेका होत असाव े? की अमकु कारच ेिवचार बाळगणायाचंा समहू णज ेझ ुडं नसत,े अस े
काही सचुवायच ेआह ॆ? कवा झ ुडं वाईटच असली तरी अमकु झ ुडं कमी वाईट असत,े अस ेसचुवायच ेआह े? काही 
िनष  ग़हॄीत धन आशयाला हाताळणारी कलाकॄती ही पणू  मानवजातीला तु होत नाही, णजचे, मया िदत, छोटी 
ठरत.े ामळेुच, ह ेएक लहान आवााच ॆनाटक ठरत.े ‘ िरकाा खचुच ेवजन ‘ लनूच का असा आशय माडंला 
जातो ? संा, सा, पसैा यांा पाठबळान,े साा समहूाचीही झ ुडं होत ेका ? या ाच ेसम भान घणे ेहा या 
नाटकाचा हतेचू नाहीय. ामळेु, फ, अमकु कारची झ ुडं नाकारण ेहचे जण ूपणू  मानवी मू आह,े अशा कारची 
माडंणी होत.े मग, ह ेनसुतचे एक िकरकोळ, चारकी नाटक ठरत.े पण, हा चार, ही अमकु एक झ ुडं नाकारण,े यात 
वाईट काय आह े? तर काही नाही. तरीही, एकूणच, झ ुडंवॄीच नाकारण,े अस ेकाही अस ूशकत ेका, या ाच ेकाय ? 
--- ००० --- 
     
समाजा 
 
ओपन मरॅजे – खलुा िववाह -- णज ेिववाह कन वा न करता ी-पुषानंी अस ेएक राहण ेकी ात दोघानंाही अ 
शरीरसबंधंाचंी मभुा असत.े अमिेरकेसारा दशेातही अशा सबंधंाचं ेमाण १ त े३ टापंेा जा नाहीय. ज ेकाही 
अस ेसबंधं आहते ातंा ८० टे ी मर असतात, अस ेसशंोधन आह.े आपा जोडीदाराितिर अ 
शरीरसबंधं करयास सगळीकड े-- जगभर -- फसवणकू, तारणा, िभचार वा िवासघातच टले जात.े सरुिततचेी 
इा, ािम भावना, अस ेसगळे यात असत.े या िवषयावर मी अगदी परुोगामी, वैािनक िकोणवााशंीही 
बोललेलो आह.े तहेी, जोडीदाराशी अस े‘ खोटे ‘ वागण ेवाईटच णतात. एकूण सामािजक बदंोब अशा कनाचंा 
असामळेु िभचाराच ेसबंधं ह ेचोरटेपणान ेचालतात. कारण ा सबंधंांा सखुासाठी, असलेली घडी िवटायची 
नसत.े अशा वागयाला काहीजण हलकटपणा वा िभपेणा णतात. या चोरा सबंधंांा जगान ेकला-सािहाला 
हजारो पोती भन मालमसाला परुवलेला आह,े ह ेसवाना माहीत असनूही ह ेअस ेअसत.े 
 
साराशं, िभचार सखुाचा असतो, उपकारक असतो, ात काहीही पाप नसत,े दवेािदकही तसचे होत,े तो कार 
समाजात ढ झाला तर माणसाा जगयातले खपू  कमी होतील -- ह ेसगळे बरोबरही असले समजा तरी त ेनसुत े
वचैािरक पटून उपयोग काय ?  ी-पुष सबंधंाची कॄती हा खर ेतर च नसतो. ा भोवतीच ेमानिसक जजंाळ 
हा असतो खरा . आसी, सखु, मर, षे, सडू – याचं ेकाय करणार ? नसुा वैािनक आिण धाडसी भिडमाराचा 
उपयोग काय ? मानवी मनाची वत णकू समजनू न घतेा नसुती निैतकतचेी वा खलेुपणाची चचा  थ च ठरणार. या जशा 
सगया अशाीय, मानविनमत कना आहते तशाच, रावाद धन असं अिताही मानविनमतच, अशाीयच 
तर असतात. मनाा अशा वत णकुीमळेुच तर जगयात असं छळ आिण ःख ेयतेात. या सगया मळुाता 
गोकड ेल कन र. ध. कव समाजात काही बोधन, सधुारणा घडव ूपाहात होत,े अस े‘ समाजा ‘ ह ेनाटक 
पान वाटले. एकूणात ाचंा िववके अनाठायी आिण िनळतने ेखच  होत रािहला आिण त ेफुकटच ेमनाप ओढवनू 
घते बसले, अस ेवाटले. ( बाकी, सतंितिनयमन, आरोयिवचार, वगरै ेउम ! ) 
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काा एकूण काया वर लेखक अिजत दळवी यानंी नाटक चागंलेच िलिहलेले आह.े अतलुा िनात िददशनाखाली 
योगही उमच होतो. नपे-कना खास आहते. बाकी सवच उम आह.े उम िनमती ! चिरनायकच जर 
िवषयाा खोलात जाणारा नसले तर चिरनाटक ा मया दा कशा ओलाडंणार ? िवशषेतः नायक-गौरवाच ेनाटक ? 
 
तरीही आपले िवचारिव ढवळून काढणारे, िचतच रंगमचंावर यणेार,े अस ेह ेएक वगेळे, िवशषे नाटक आह.े 
 
अजनू ानंी पािहले नसले ानंी जर पाहाव.े 
--- ००० --- 
 
 
 
ढचाक पजूाच ेआणखी एक गाण ेऐकले – 
 
िदलका शटूर ह ैमरेा ूटर 
िदलका शटूर 
कोई नही ह ैमझुस ेटूर 
िदलका शटूर 
 
जो आह ेा आवजात गाणार ! िरयाझ, तपा, अास, वगरै ेघाला सरुळीत ! या ढचाकची अतं वाईट भाषते 
टगलटवाळी कबना ितला िशागाळीही झालेली आह.े ितला ाच ेकाही घणे ेनाही. तुी आाला ह ेअसले 
गिल जग िदलेत, वगरै,े मागा िपढीला बोल लावत बसयातही इटंरे नाहीय, वळेही नाहीय ! सगळी 
अिनितता, घाण आिण हसा यांा या जगात आी शोक करयात वळे घालवणार नाही. आह ेत ेशरीर, आह ेतो 
आवाज, सचुले तस ेगाण ेयानंी आी साजर ेकरत रा आमच ेजगण े! आाला ह ेस कळलेय की फ हा एकच ण 
आह ेजगायला – भोसात गलेी सॄंती आिण अिभजातता आिण तक  आिण मानवी मूिेब े! आी जगाला लाथा 
घान मजते राहणार – जगान ेहव ेतर आाला लाथा घालाात ! तुाला सचुतील, माहीत असतील तवेा सगया 
घाण िशा आाला ा ! बास ? झाले ? 
 
आता ऐका – सेी मनै ेले ली आज – 
अब एजंॉय करो – और हँसॊ भी, यार -- 
  
हा लेख ' गाभंीया न े' वाचनू ावर मत े ावीत – 
( ढचाक पजूावरचा ‘ अरनामा ‘ मधला अमोल उदगीरकर याचंा लेख )  
--- ००० --- 
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 आणीबाणीा काळात आिण नतंरही मला िवनोबा भाव ेआिण कुमार केतकर याचंचे पटत होत.े एक तर, इिंदरा 
गाधंना आणीबाणी लादण ेभाग पाडयात आले होत ेआिण सर ेणज ेबेपकैी िश आलेली होती. नहेमीच पधंरा 
िमिनटे उिशरा यणेारहेी वळेेआधीच पधंरा िमिनटे ांा खचुत ानाप होत होत.े तर ा वळेी -- 
काँसे िव सघंपिरवारासह इतर सव – अस ेहोत.े 
आिण आता -- 
सघंपिरवार िव काँसेसह इतर सव  – अस ेआह.े 
अशा वळेी मधरु भाडंारकर याचंा ‘ इं सरकार ‘ हा आणीबाणीिवरोधातला िसनमेा यतेो आह.े 
काहना अस ेवाटतये की तो िसनमेा काँसे आिण गाधंी घराण ेयांा िवरोधात आह.े 
एकूणात ा िसनमेाला काहचा िवरोध आह.े 
आता यणेार आह ेअिभिातंाचा  ! 
आपला  बघा पडावर -- 
सवानी अिभिातंाला मह िदले तर सघंपिरवारिवरोधी शच ेराजकीय नकुसान होईल का ? 
-- या ावर बोलायला आज आपले मावर पाण ेआहते -- 
-- कुणी नाही – फेसबकुवरच ेआपणच सव  डस -- 
इं सरकार 
 
नागपरूच ेकाँसेवाले णाले की पकार पिरषद कशी घतेात त ेआी बघ ू! हा िचपट कुठे लागतो आिण त ेिथयटेर 
कस ेचालत ेत ेआी बघ ू! 
िवशषे णज ेअजनू कुणी हा िचपट पािहलेला नाहीय -- ात काय आपेाह आह,े तहेी कुणाला माहीत नाहीय ! 
(आजा मटाम ेआलेा जयतं पवारांा लेखात अशी मािहती आह ेकी सेॉर बोडा न ेया िचपटातले -- 
आरसेसे, किुन, अकाली, जयकाश नारायण आिण िकशोरकुमार -- ह ेश वगळायला सािंगतलेले आहते ! ) 
वरील कारची भाषा आपण िशवसनेा आिण मनसकेडून ऐकत आलो -- 
आता आणखी एक सािक सतंापवाला वाढला ! 
इतर पानंाही अशी सधंी िमळेल, अस ेिचपट यायला हवते ! 
पणू  भारत हा सािक सतंापी आिण अिभिातंाचा झडा उचं धरणारा, अशा दोी कारणासंाठी िस ायला 
पािहज े! 
एखाा वळेेला यणेारच की सािक सतंाप -- 
एरवी सतत अिभिातंच तर आवडत ेआपाला ! 
--- ००० --- 
त ेखपू असतात हो -- िववके महाचा ! 
कयैा की मधरु, कुणाच ेअिभिातं महाच े
( आिण कुणाच ेचपेायच े) 
त ेकेान ेआपापा िववकेान ेठरवायच े! 
( ' िववके ' णज ेकाय, याबाबतही मतभदे असणारच ना ! ) 
--- ००० ---  
काल संाकाळी ‘ य,ू मी ऍ चाय ‘ हा एक छान, साधा, सौ, रोमिँटक ित दणेारा, मेमय काय म ऐकला – 
पािहला ! चहाा साीन ेमे जळुण,े तटुण,े  होण े– न होण,े अुट वा उघड  होण े– अशा मेाा अनके 
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छटा अिभ करणारा हा काय म आह.े आशतुोष जोशी, धनी गणाा, अवतंी महेता आिण अिभिजत िथटे आिण 
ाचं ेतं यानंी िमळून साकारलेला. यात चतैाली अहरे , दीपा िमीमनी, अिभिजत िथटे, अवतंी महेता, धनी गणाा 
यांा गीतरचना सादर होतात. चतैाली ही एक उम कवियी आह,े ह ेमाहीत होतचे, तशीच धनीही बहारदार 
गीतकार आह,े ह ेिदसनू आले ! उदाहरणादाखल मला खपू आवडललेी धनीची ही रचना बघा – 
 
कहनी थी इक बात, 
िदल की िदल म ही रह गयी... 
िफर एक ाली चाय 
डूबत ेसरूज पर उधार रह गयी... ☕ 
 
कभी तुार ेपास व नह... 
कभी हम ेफुरसत नह... 
तो कभी... हालात की इजाजत नह... 
िकसी न िकसी बहान े
हर मलुाकात हाथ स ेिफसल गयी... 
िफर एक ाली चाय 
डूबत ेसरूज पर उधार रह गयी... ☕ 
 
चलो ब मलुाकात न सही, 
सोचा फोन पर ही सही... 
कम स ेकम बात तो हो जाय.े.. 
जान ेअजान ेम, बात बात म, 
इजहार-ए-जबात हो जाय.े.. 
न फोन वा, न इजहार वा, 
न कोई बात भी ई... 
िफर एक ाली चाय 
डूबत ेसरूज पर उधार रह गयी... ☕ 
 
अब तो सरूज भी ढला... 
ध-सा सफेद चादं बादल स ेिनकला... 
चलो अब अपन ेअपन ेघर 
तनहाई की महिेफल सजात ेह... 
कल तमुस ेचाय पर िमलन ेका वादा 
अपन ेआपस ेकर लेत ेह... 
कल तक इन मासमू खयाल को 
यू ंइतंजार ही करन ेदो... 
कल तक िफर एक ाली चाय 
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डूबत ेसरूज पर उधार ही रहने ेदो.... ☕ 
 
  धनी गणाा 
 
इतरही गाणी म ील मडूम ेनणेारीच होती. सव  गायानंा धनीनचे सगंीत िदलेले आह.े आशतुोष जोशीबरोबर 
तीच अथा त मखु गाियका आह.े ितचा आवाज उम असनू ती छान समरस होऊन गात.े दोन स ुदंर तणी आिण दोन 
तडफदार तण यानंा हा काय म सादर करताना ‘ पाहण े‘ हहेी िदलखशु करणार ेआह े! धनी सा सगंीत िवषयात 
पीएचडी करत ेआह े! इथ ेआशतुोष जोशी या गायकाचा िवशषे उेख करावा लागले. आजा िपढीला आवडणार े
अितरकेी कॄितशीलतचे ेभावनोेकी गाण ेतो उम सादर करत होता ! अिभिजत आिण अवतंी यांा किवतानंीही बहार 
आणली ! 
 
ममवगय असयाचा कॊणताही नूगडं न बाळगता उुपण ेसादर होणारा हा एक हलका-फुलका काय म आह.े 
मला आवडला ! 
 
वरैाळकर अणाचंी  भटे होण ेआिण ांाबरोबर बसनू हा काय म आादता यणे े-- हा मायासाठी एक 
अनपिेत िवशषे बोनस होता ! 
Sureshkumar Vairalkar. 
--- 000 --- 
 
कसा मी दवैयोगान ेतुयाशी बाधंला गलेो 
तुया दवैात होतो मी मला मी पारखा झालो 
 
--- ऐकून ऐकून आपणही दोन ओळी िलहाात अस ेवाटले, णनू िलिहा ! 
आपा सरुशेकुमार वरैाळकर अणा Sureshkumar Vairalkar यांा नतेॄाखाली चालणारा ' गझलरंग ' हा 
काय म पािहला/ऐकला. नऊ नव ेगझलकार ांा गझला सादर करत होत ेआिण मधनू मधनू अणाचं े
अथ वाही/रंजक सूसचंालन होत.े 
सव  रिसक ेक हा काय म िदलखलुास एजंॉय करतात ! मजा यते े! 
 
धवाद, अणा ! 
--- ००० ---  
चतेन सिशतल 
 
या महान माणसाचा आवाज आपण सवानी कुठे कुठे, कधी कधी ऐकला असले त ेसागंता नाही यणेार ! हा एक अजब 
चमार आह े! 
आाच एबीपी माझाा कावर ह ेअविलया चतेन सिशतल आलेले होत े! ानंी आवाजाच ेशा आिण आवाजाचा 
वापर याचं ेज ेकाही भाट कार ािकासंह दाखवले त ेपान ििमत होण ेह ेएकच श होत े! डबगा ेातला 
हा एक साटच णावा लागले ! जॉनी वॉकर, ओम काश, अिमताभ, शु, अमरीश परुी यापंासनू त ेऍिनमशेन 
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िचपटातंले डबग या सगयात याचंी मारी आह े! सजंय द तंुगात असताना ाा िचपटाचं ेडबग यानंीच 
केले ! िशवाय अनके जािहराती ! मंपुाजंली आिण गायी मं ह ेकस ेणायला हवते, ाच ेआवाजासाठी फायद े
काय आहते, वगरै ेखपूच मािहती ानंी िदली. इंजी नटाचंहेी सवंाद णनू दाखवले ! इतका भरग काय म िचतच 
बघायला िमळतो. हा काय म यूबूवर उपल असणार. बोलयाा कामात असणाया सवानी आिण सवच 
नटनानंी पाहावा असा हा काय म आह.े 
संा काय म ! 
ह ेसन मला आजच माहीत झाले ! ानंा कडक सलाम ! 
--- 000 --- 

' पारसमणी ' हा िचपट १९६३ साली आला. लीकातं-ारलेाल याचं ेसगंीत असलेला पिहला िचपट. ' हंसता 
आ नरूानी चहेरा ' आिण ' वो जब याद आय े' या गायानंी धमुाकूळ घातला ! य ूबूवर जाऊन Sairam Iyyer -- 
हा सच  ा. हा माणसू महंमद रफी आिण लता या दोघाचंहेी आवाज काढत ' वो जब याद -- ' बेब णतो ! भारत हा 
एक अशा चमाराचंा दशे आह,े ह ेसव च मा करतील ! साईरामची आणखीही बरीच गाणी आहते. ाच े' कु कु ' 
ऐकाल तर िकमान एक आठवडाभर तरी थ कंिडशनमचे राहाल ! 
 
वो जब याद आय,े बहोत याद आय े
गम-ए-िजगी के, अधँरे ेम हमन े
िचराग-ए-मोहत जलाए, बझुाए 
 
आहटे जाग उठी, रा ेहँस िदए 
थामकर िदल उठे, हम िकसी के िलए 
कई बार ऐसा भी धोखा आ ह 
चले आ रह ेह,ै वो नज़र ेझकुाए 
 
िदल सलुगन ेलगा, अक बहान ेलग े
जान ेा ा हम,े लोग कहन ेलग े
मगर रोत ेरोत ेहँसी आ गयी ह 
ाल म आ के वो जब मुुराय े
 
वो जदुा ा ए, िजगी खो गयी 
शा जलती रही, रोशनी खो गयी 
बत कोिशश की, मगर िदल ना बहला 
कई साज छड़े,े कई गीत गाए 
गीतकार असद भोपाली 
--- ००० --- 

 
टून 
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मागा आपा ऑर विेशकाचंी तलुना करयात इटंरे वाटू नय,े असा एक दजदार उम िचपट ! आपा 
लोकशाहीचा कुठे कुठे कसा कसा बोजवारा उडत असतो, त ेिवषय असलेला ! ह ेलोकशाहीतच चा शकत े– 
कूमशाहीत चालत ेका अस,े समजा, कूमशाहीतले दोष दाखवण े? हा िचपट सेॉर होण ेआिण भारताची ऑर 
विेशका णनू पढु ेजाण,े ह ेअिभिातंाा ेातले एक सिुच वाटत े! 
 
“ ग ुडं ेचनुके आय ेतो भी हज  नही मगर चनुावम ेग ुडंागद नही होन ेदग े! “ 
कवा -- 
िसायडग ऑिफसर, ााबरोबर आलेा लेडी-ाकला िवचारतो, “ आप भी इनकी तरहही िनराशावादी ह ? “ 
यावर ती उर दते,े “ जी नह – म आिदवासी ँ ! “ 
अस ेअनके उम सवंाद आहते. साधी एका ामािणक कारकुनाची कथा ! तुी णाल, असा अितीय कारकून सापडू 
शकतो भारतात ? तर होय, श आह.े माया मािहतीत एक असा कारकून होता की लोक जाता जाता ाा िखशात 
काही पसै ेटाकून जात – एक िरवाज णनू – तर ान ेती नोकरी सोडली आिण तो पोात नोकरीला लागला ! आिण 
अशा चागंा िसनमेासाठी आपण ह ेस णनू सहज ीका शकतो. ह ेनसुत ेिवडबंन नाही – जगयातली अनके 
आतंरं ेइथ ेउघडी पडतात ! ही झाली जगंलातली, नलाईट लोकाचंा धोका असलेा आिदवासी भागातली 
िनवडणकू – पण, शहरात तरी काय मोठे तशील आिण वचैािरक चा असत,े हा िवचार यतेोच ! 
 
शवेटी तर, रािहलेा थोा वळेात, मतदानाला आलेाचं ेमतदान, टून बयाच सघंषा नतंर कन घतेो, ावर 
िचडून भारतीय सिैनकच ाला बकुन काढतात ! 
 
बाकी अिभनय वगरै ेसव च उम ! 
न जाणो, भारतीय लोकशाहीच े इथ ेआले असले तरी, िचपट णनू हा ‘ टून ‘ कदािचत भारताच ेनाव रोशन 
क शकेल ! 
 
गाभंीय  आिण िवनोद याचंा असा िमलाफ िचतच पाहायला िमळतो ! 
--- ००० --- 
कासव 
 
“ ःख – पण का ? “ 
“ आपण माणसावंर मे करतो आिण ांातं ग ुतंतो – मग ातनू आपण सटुकाही कन घऊे पाहतो – कारण 
आपाला एकटेपणाही हवा असतो ! यातला समतोल नाही साधला जात – णनू ःख ! – हा माणसाा जगयाला 
िमळालेला एक शापच आह े! – की वर ण ूया ? “ 
-- ह ेतान ! शाप णा की वर णा – आह ेत ेमा असण े! ( यात आपण जगातली सव  हसा, यु,े िवषमता, 
अाय – ह ेसव  मा करतो, ह ेकळतच नसाव े! ) खोलातले  िवचारायची गरजच नसण े! एखाा ातला खपू 
ग ुतंा िदसावा आिण ाच ेबौिक उर सापडू नय ेआिण तरीही ा गधळाा रचनचे ेपणू  दशन ाव े– अस ेइथ ेकाही 
होत नाही. 
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एक ‘ गभंीर ‘ िसनमेा काढायचा ह ेठरलेले आह.े एक मनोण मलुगा आिण अशाच मनोिवकारातनू बरीच बरी झालेली 
एक ी ! अब हो सकता ह ैगभंीर िपर ! त ेपोरग ेमनगटाची नस कापया इतपत िबघडलेले आह े– नतंर मा – कुठे 
ताट ढकन द,े कुठे पाणी साडं – अस ेिकरकोळ काही त ेकरत े! त ेफारच हसक झाले असत ेतर ाला ितथ ेकोकणात 
की गोात ठेवनू घऊेन असला खोटारडा गभंीर िसनमेा काढताच आला नसता ! ‘ वळू ‘ म ेजस ेलोक वळूला 
घाबरताना दाखवायच,े पण, ाची भयानक हसा दाखवायची नाही – कारण िसनमेा िवनोदी काढायचा, ह ेठरलेले आह े! 
तसलाच हा कार ! कासवाचा सबंधं णज,े कासव सरंणासाठी पाय पोटात घऊेन आसनू पडून राहत े– तसचे ह े
इतरापंसनू अलगणार ेमनोण ! ध ! पण कासवाच ेनामय सगं – अडंी घालण े– आिण मग िपानंी बाहरे यऊेन 
समुाकड ॆधाव घणे े– ह ेछान आहते ! बाकी कोकणातला कवा गोातला असले, िनसग ही छान ! िसनमेा गभंीर 
वाटयासाठी ाची गती कमी ठेवलेली आह े! एक सामािजक टच णनू एकदोन लोकगीतहेी आहते ! 
िपर खरोखर गभंीर असतो ना तेा – अर ेवा ! काय िनसग  – काय सदय  ! वा, वा ! – अस ेनाही करत राहता यते ! 
याला सवुण कमळ या सदया बल आिण ा अतु कासव याबंलच ( आिण गती कमी ठेवाबलही असले ) 
िमळालेले असणार ! 
अथा, साराशं णाल तर ह ेएक बडंल गभंीर िपर आह े! 
--- ००० --- 
१० ऑोबर – मानिसक आरोय िदन आिण ‘ कासव ‘ 
 
आज मानिसक आरोय िदन आह ेआिण यााशी सबंिंधत असा ‘ कासव ‘ हा िसनमेा मी कालच पािहला आह.े तो 
िसनमेा कसा बडंल आह ेाची पो मी िदलेलीच आह.े आता जरा वगेया ावर बोलायच ेआह.े ‘ कासव ‘ चा एक 
मखु पा असललेा ( हीरो नाही णत ) जो िशण अध वट सोडललेा कॉलेज तण आहे, तो मनोण आह.े तो दा 
पीत होता, स घते होता आिण मु णज ेमनगटाची नस कापनू आहचेा यही ान ेकेललेा आह.े या 
िचपटातली जी एक मखु ी ी आह ेतीही थोडीफार मनोण असनू ातनू बाहरे पडलेली आह.े ( ितला मा 
नाियकाच टले पािहज ेकारण ती णज ेचागंले वागयाच ेएक उ ुगं टोक आह े! ) तरी, मधचे ितला एखादा झटका 
आलेला िदसतोच. आता हा तण ितला कुठातरी गावाता हॉटेलात िदसतो. ाची ितला काहीच मािहती नाही. 
तरीही ती ाला तःबरोबर गोात ायच ेठरवत.े ेक घाबरलेले असतात. ा मलुाच ॆकाहीतरी आजारपण 
दाखवनू डॉर, औषध े– ही जी ेकाचंी अपेा असत ेती पणू  करायच ेठरत.े ासाठी ा मलुाला फणफणनू ताप 
आणला जातो ! णज ेाचा मानिसक उेक दाखवायची गरज पसुली जात े! आिण बयाच ेकानंा ह ेमाहीतच 
असत ेकी डॉ. मोहन आगाश ेह ेएक मानसोपचार त आहते – ामळेु, अगदीच गरज पडास त ेिसनमेाबाहरे उभ े
रान िसनमेाता ा तणाला उपचार दतेील ! ह ेिवचारात घतेा पायोजना अतं चपखल झालेली आहे, अस े
णता यतॆ े! 
एक तः मानिसक रोगातनू बाहरे पडलेली ी सया एका तशाच रोयाशी चागंले वागनू ाला कस ेसधुारत,े असा 
काही आशय हा िचपट काढणायांा मनात असावा. पण, इथ ेकाही  पडतात -- 
१. नाियकेा चहेयावर, चागंले वाग़याच ेसमाधान िमळवयाचा हावरटपणा  िदसतो. हा उम अिभनय णावा 
की तो आदश मा असण ेणाव े? 
२. माहीत होऊनही एखाा अत ीन ेअशा धोाा णाची जबाबदारी घणे,े ह ेबजेबाबदरपणाच ेनाही का ? 
३. एखाा ीला चागंल ेवागायच ेआह ेणनू ितन ेएखाा मनोणाला धोात घालाव ेका ? 
४. काही िवपिरत घडल ेतर, अशा णाला, पोिलसानंा न कळवता, तःबरोबर नणे ेहा गुा नाही ठरणार ? 
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५. इतके चागंले वागणाया नाियकेला, िता घटोटाा केससाठी अचानक कधीही अमिेरकेला जाव ेलाग ूशकत,े ह े
समजत नत े? आपण, अस ेअचानक िची ठेवनू गेावर ाावर काय पिरणाम होऊ शकतो, ताबडतोब 
उपचाराचंी गरज पडली तर काय – याची काहीच तजवीज ती करत नाही ! णज,े तो आता बरा झाला आह ेअस ेितच े‘ 
त मत ‘ झाले आह ेका ? 
६. अस ेण अशा िढसाळपण ेहाताळायचा अिधकार कुणी तःकड ेावा का ? 
-- याबाबत काही तकपी समथ न ेआहते – तो  नाही – पण, या िसनमेाा िनिमान ेआिण आजा मानिसक 
आरोय िदनाा िनिमानहेी, अशा णांा बाबतीतली इतराचंी जबाबदारी णज ेकाय – याची चचा  ायला हवी. 
--- ००० --- 
    महाराणी पावती 
 
    लौकरच यणेाया या िसनमेावरचा एक काय म पाहात होतो. या िसनमेात दीिपका पकोणन े२० िकलोचा लेहगा 
आिण २० िकलोच ेदािगन ेघान नाच केला आह ेणतात ! एवढ ेओझ ेकाही माया बुीला झपेले नाही ! असले ह ेखर े
? 
 
    सर ेणज,े परपुषाा हाती आपण लाग ूनय ेणनू जोहार कन ितन ेतःला जाळून घतेले ! कनाही 
भयानक वाटत े! आपाला आवडलेा ीची इा असो वा नसो, ती िमळवायचीच ही िवकॄती पुषी मानिसकतते 
नहेमीच िदसत आललेी आह.े आजही अशाच कारणानंी ियांा आहा होताना िदसतात. कोणतहेी बोधन वा 
धम िशण वा कायदा यानंी ह ेबदं होत नाही. यावर उपाय काय ? असा सगं आला तर ीन ेआहा करण,े हाच 
फ ? -- हा ही भजंाळून टाकणारा आह े! 
 
    आिण ितसर ेणज,े मानवी नाातंले िकके  अस े
    आिण ितसर ेणज,े मानवी नाातंले िकके  उर ेवा िनराकरण ेनसलेलेच आहते, अस ेिदसत े! णज ेनाश 
हाच उपाय ? 
 
    बिुामायवाद आिण वैािनक िकोण याचंा चारही खपू असतो, तरीही फरक पडत नाही ! 
 
    जगणचे जिटल करणार ेआिण िदङमढू करणार ेअस ेह े आहते ! 
--- 000 ---      
  
    दशिया 
 
    पािहला. खर ेतर या िचपटािवरोधात ाणानंी आदंोलन करायच ेकाहीच कारण नाही. एक तर दशिया हा या 
िसनमेाचा िवषय नाही – फ तो एक माहोल आह.े बाकी माणसामाणसातंले ाथा साठी चालणार ेछोटेमोठे झगड ेहाच 
आह ेिवषय. यात ाथा साठी झगडणारी माणस ेमुतः ाण आहते, इतकेच. आपाला हव ेत ेिमळवयासाठी वा 
िटकवयासाठी सव च जाितधमातली माणस ेअशी लेल सोडून वागत असतात. ामळेु, ाणानंा यात खास बदनामी 
वाटायच ेकाहीच कारण नाही. मु णज ेया िसनमेात ाणांा चडं फायाची एक गो आह.े दशियचेी ढी 
वा परंपरा ही एक फार महाची गो असनू ती चा राहणचे अावयक आह,े ही बाब या िसनमेान ेअधोरिेखत केलेली 
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आह े! हा िवधीच बाद आह,े अनावयक आह ेवा िनरथ क आह े– अस ेअसहेी इथ ेकाही नाही आलेले. हा एक साधा, 
परंपरपेढु ेशपेटू घालणारा मनिमळाव ूिसनमेा आह े! यात माणसाा जगयाबाबत मलूभतू अस ेकाहीही नाहीय ! ह े
िवचारात घतेले तर, ाणांा दिणा आिण जवेण ेह ेसव  अबािधत ठेवणारा असा हा िसनमेा आह.े ह ेसमजनू घऊेन 
ाणानंी या िसनमेाचा िनषधे करया ऐवजी ाला एखाद ेपािरतोिषकच ायला हव,े अस ेमला वाटत.े 
 
    बाकी परीण वगरै ेकरत बसत नाही. एक जरा वगेया माहोलाचा पण नहेमीचाच करमणकुीचा मसाला दणेारा हा 
िसनमेा आह,े इतकेच. 
 
    शवेटी ा शकूचा मॄ ूउगीचच आह,े अस ेवाटू शकत,े पण, मला वाटत,े ‘ पथरे पाचंाली ’ मधा एका भाविनक 
याचा उपयोग करण,े हा हते ूअसावा ! ितथ ेसोाची साखळी पायात फेकली जात ेतर इथ ेबगुडी ! असो. 
    --- ००० --- 
      
    शशी कपरू 
 
    त ेउम अिभनते ेतर होतचे, पण, आमासारासंाठी ाचं ेएक मोठे काम आह.े िवशषेतः ायोिगक रंगभमूीसाठी 
ानंी िदलेले पॄी िथयटेर ! 
 
    माया ' नाणफेेक ' या नाटकाच ेबजेी िददशत पिहले दोन योग ितथ ेझाले होत.े काही मिहापंवू माया ' 
िरनोशेन ' या हदी नाटकाचा ितथ ेयोग झाला तेा मी ितकड ेगलेो होतो. संाकाळा वळेी त ेपॄीा आवारात 
यऊेन शातं बसनू राहात. तस ेबसलेले मी ानंा ा वळेी पािहले. त ेकुणाशी बोलत नत ेवा ानंा कुणी िडब  करत 
नत.े 
 
    उम रोमिँटक नायक, करडा इेर आिण ' चार िदवारी ' सारा काही वगेया िचपटाचंा नायक ! 
 
    कै. शशी कपरू यांा तॄीस अिभवादन ! 
--- 000 -- 
 
' नािगन ' मधले ' मन डोले ' ह ेगाण े-- त ेइसम बीन वाजवतये आिण ही णतये, ' कौन बजाय ेबासिुरया ! ' 
 
 
    ' पित गलेे ग ंकाठेवाडी ' 
 
    सनुील बव यांा हबिरयम या उपमात जनुी उम नाटके पनुीवीत केली जातात आिण ाचं ेकेी २५ योग 
सादर केले जातात. ातच अवतरलेय ह े‘ पित गलेे ग ंकाठेवाडी ‘ ! १९६८ साली पिहादंा यऊेन गलेेले ह ेनाटक आज 
५० वषानतंर पुा समोर आलेय ! ह ेपाहता आज या नाटकाचा बसं ेक नवाच असणार आह.े मी जुा सचंातले 
नाटक पािहले नत,े ामळेु, मलाही त े‘ आजच ेनव े‘ नाटकच होत.े काल पुयातला या नाटकाचा शवेटचा योग 
होता, तो मी पािहला. बानीसह बालगधंव  हाऊसफुल होत े! अशा हलाफुला नाटकाला असा तडुुबं ेक असला 
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की अिधकच मजा यते े! कालचा याचा योग २२ वा होता. आता आणखी ३ योग म ुबंईत कन मग याच ेयोग 
थाबंवले जाणार आहते. म ुबंईता लोकानंी ह ेनाटक पाहयाची सधंी कू दऊे नय,े ह ेसागंनू ठेवतो. 
 
    कंटेश माडगळुकराचं ेनाटक आिण िवजय क कर ेयाचं ेिददश न, णज ेमामला ‘ जमनू आलेला ‘ असणार याची 
कना होतीच. पोषाखी नाटक आिण अिभनेाचंी उम फळी ! या नाटकाला लोकनााचा एक मजदेार बाज आह.े 
एक छोटीशी, ‘ कनातीत ‘ णात अशा गोी सा कन दाखवयाची कथा. अशी कथा खलुवत, फुलवत सादर 
करण ेह ेिनळ िददशन आिण अिभनय याचं ेबमेान िवणलेले अस ेअूत काम असाव ेलागत.े तस ेत ेइथ ेझालेले 
आह.े िनिखल रपारखी, अिभिजत खाडंकेकर, लिलत भाकर, ईशा केसकर आिण मॄमयी गोडबोले, अशी जबरद 
टीम आह े! िदलखलुास स कन टाकतात ! यांाबरोबर असणार ेगायक, नत क, वादक हहेी मजेवानी णावते, 
अस ेआहते ! राल रानाचं ेसगंीत, शीतल तळपाचंी काशयोजना आिण दीप मुयाचं ेनपे बेटच ! एखाा 
नाटकाचा सवागस ुदंर योग णज ेकाय, ह ेपाहायच ेअसले तर ह ेनाटक पाहाच. 
 
    एक हलकेफुलके, िदलखलुास, मजदेार, स ुदंर, स नाटक ! 
    अस े‘ बनावट आिण बनले ‘ ना खपू िदवसानंी पािहले. मजा आली ! 
    --- ००० --- 
      
    शभुा गोखले याचं ेिचदशन 
    ‘ बाजार ‘ 
 
    बाजार हा इथ ेमासळी बाजार आह.े पण, भाषते जसा तो ािसक अथा न ेयतेो, तसा नाही. इथ ेमासळी बाजारातले 
नहेमीच ेटीन वातावरण आह.े कोणतीही सनसनाटी घटना नाही कवा खपू उ णाात अशा कुणाा ितियाही 
नाहीत. या िचांा नाियका आहते मगधंा – िनरिनराया वयातंा कोळणी आिण अथा तच मास.े ( मास े
ऒळखीा आकारापंासनू अमतू  आकाराकंड ेजाणार.े ) सोबत टोपा, कोयत,े कावळे, माजंर े-- हाही सव माहोल 
आहचे. 
 
    िच ेसमजनू घणे ेणज ेकाय ? सािहात श ह ेमाम असत े– त ेिवचारियेा अिधक जवळ असान े
िचापंेा समजायला अिधक सोयीच ेअसत ेका ? मला तस ेनाही वाटत. किवता समजनू घणे ेआिण िच समजनू घणे ॆ
यातंा काही माणाता िवषेक ियातंली िभता सोडली तर ‘ साकाक ‘ समजण ेसारखचे असत,े अस ेमला 
वाटत.े काही दीघ  काळाा िनरीणानतंर आिण चतनानतंर काढलेली ही िच ेआहते, ह ेउघडच आह.े या कोळणबल 
सहानभुतूी वा अनकंुपा  करयासाठी आहते का ही िच े? तस ेवाटत नाही. ाचंी ःख,े ाचंी सकंटे याचंा अनभुव 
वा फील देयासाठी आहते का ? तसहेी नाही. ांा कद जीवनाच ेउदाीकरण करण,े हाही उशे नाही वाटत. मला 
मुतः जाणवली ती ा कोळणची टीन हाताळयातली सहजता – ािसक वा ोधी न होता असणारी ाचंी 
जगयातली पिरपता. इथले कावळॆ जस ेयाचक आहतॆ तसचे त ेअतॄ इा-वासनाचंहेी िनदशक आहते. या 
कोळणकडून ाला ा जशा हा तशा मागया होत राहणार आहते. पण ा ‘ शहाया ‘ आहते. काय, कस े
हाताळायच,े ह ेानंा समजत.े ा कोळणची ही ‘ समज ‘  करणारी ही िच ेआहते, अस ेमला जाणवले. ह े
आकलन, अथा तच, कळत न कळत िचकतम ेआलेले आहचे. ािशवाय त ेिचातं यणे ेशच नाही. 
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    जगयातली ती सहजता, ती पिरपता आिण त ेआकलन  करण ेहचे या िचातंा दजदार, मौवान 
सज कतचे ेरह आह.े ामळेुच, एक कार ेह ेअभाव च ेिचण असनूही उदासी िनमा ण करत नाही. 
िचकतनहेी ही िच ेकाढण ेह ेएका आनदंान ेकेलेले काम वाटत.े काही िठकाणी असणार ेचमकदार रंग, पोताचं ेआिण 
पिरमाणाचं ेकार यातंनू ह ेजाणवत.े मौवान कलेत अनभुव- कोणत ेआह ेाच ेतं मह राहात नाही त ेया 
सज कतमेळेुच. िचकतन ेह ेअस ेसगळे जाणीवपवू क केले असले, अस ेन.े एक कलावतं णनू त ेितच ेअसण ेआह.े 
ही िच ेणज ेत े होयाची िया. ा कोळणीा अगंाखांावर अिधक कावळे बसले आहते ती वयर आह े
– केस िपकलेली आह.े ितला ह ेसगळे ‘ सहज ‘ जगण ेआह.े ह ेअस ेपशपुी ह ेितच ेसुदही झालेले अस ूशकतील. 
 
    ही िच,े टले तर, कोणताही सदंशे दते नाहीत. ती काही सामािजक भाही करत नाहीत. ती  करतात एक 
टीन, कद आिण तरीही पिरप जगण.े 
 
    ही आपापयत पोचणारी पिरपता हचे या िचाचं ेजगण े! 
    --- ००० --- 
     
०१-१२-१७.     
Chitra Rajendra Joshi's photo. 
    छान आह ेलखे ! यातली सवंदेनशीलता आिण समजनू घेयासाठी लागणारा नपणा -- ह ेआाददायक वाटले ! ' 
िनसगा तील सजीवाचं ंअपिरहाय  साहचय  ' आिण ातनू यणेारी एकमकेाबंाबतची समजतू -- ह ेतुाला या िचातंनू 
जाणवले, याचा अथ च तुी ही िच ेअतं आीयतने ेआिण सजगतने ेपािहलेली आहते ! तुी उपित केलेले 
ही मोलाच ेआहते -- ावंर तं चचा  ायला हात. " सरा मला पडलेला , कोळीणना कावयाचंा ास 
होत असले ना? ावर ितन ेएक झोकदार ॲन कन कोळीण कावयाकड ेमाशाचा तकुडा फेकून ाला कशी र 
ठेवत ेह ेदाखवले. " -- हा तुा दोन सदय वततला सवंाद, जगयातला साधपेणा  करणारा एक उम नाण 
वाटला ! तुी एक वाचक-ेक णनू िलिहता आिण तरीही ात एक समजनू घेयाची ती उटता असत े! 
भाभा समीकाकंडहेी या गणुाचा अभाव असतो ! यासाठीच तमुच ेलेखन मी उकुतने ेवाचत असतो. धवाद ! 
 
३०-११-१७. 
    Champra Deshpande commented on Satish Tambe's post. 
      
    मासळी बाजारच काय, कलावतंान ेपािहलेले कोणतचे वाव जस ेा तस ेवाचकाा वा रिसकाा पिरचयाच े
नसत.े म ुबंईच ेअधोजग, वमैािनकाच ेजीवन, ामीण वाव, पचंतारािंकत वाव, युभमूीवरच ेवाव, शेिपयर वा 
िपरादंेो यांा नाटकातंले वाव -- ह ेसगळे अपिरिचतच असत.े ऍसड नाटके वा काकाची ' ायल ' यातंले वाव 
नवचे असत.े ही तर काहीजण णतात की आजच ेवाव इतके झपाान ेबदलत ेआह ेकी ाच ेआकलन होणचे 
अश झालेय ! कुणी असहेी टाच ेवाचनात आले होत ेकी इितहास, समाजशा, राशा, अथ शा, 
मानववशंशा आिण शााची इतर अनके शाखातंग त झालेली गती -- याचं ेभान असािशवाय कलाकॄती समजचू 
शकत नाही ! मला तर वाटत ेकी कलेतनू सपंक  होण ेह ेइतके िजिकरीच ेअसले तर वाचक-रिसक ितला फाावर मान 
िनघनू जातील ! मला अस ेिदसत ेकी कलेत आलेा वावापेा ितातनू यणेार ेमानवी सबंधंाचं ेआकलन वा भान 
हचे महाच ेअसत.े कलेतले वाव कनने ेपरुसे ेसमजनू घतेा याव,े इतकेच. अित-वाववादी कलेत कदािचत 
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कनचेा खपूच अिधक वापर करावा लागले. पण, कला ही ' जगण े' देयासाठी नसनू ' जगयाच ेभान ' देयासाठी 
आह,े असचे मला िदसत.े त ेभान णजचे पिरपता, तचे मू आिण तीच सॄंती. 
 --- ००० --- 
 
 
 
    दद-ए-िडो 
    दोन अकंी नाटक -- ले०िदद० िवासागर अापक. 
    ' आधी बस ूमग बो ' तसचे ' साखर खाेला माणसू ' अशी छान वगेया बाजाची िवनोदी नाटके िलिहणारा हा 
लेखक. ाा कॉलेज जीवनात तो नहेमीच माया सपंका त अस.े आी ' अवकाश कलामचं ' ही एक नासंाही 
ा काळात ापन केली होती. ा काळात िवासागरन ेमाझी दोन नाटके आिण दोन एकािंकका िददशत केा 
होा. थोडात णज ेमाया आीयतचेा माणसू ! ामळेु, काल ाच े' दद -ए-िडो ' ह ेनाटक पािहले. तीन 
जोडपी आिण एक मनॅजेर -- सगळे मन गा त आलेले -- असा माहोल. " तलुा आवडतये तचे ती बोलतये णनू 
तलुा पटतये -- ती जर णाली की दा िपण ेखपू चागंले तर त ेमलाही पटेल -- " -- अस ेकाही मजदेार सवंाद, तसचे, 
लिगक िवकॄती असलेा ाापकाची बायको ाला णत,े " वगा त तचे -- गा त तचे ! " अस ेकाही कोटीबाज 
सवंाद -- यानंी मजा यते राहत.े िवासागर हा नसुताच एक करमणकूधान लखेक नाहीय, ह ेजाणवत.े तरीही, ह ेनाटक 
नीटस ेजमलेले नाही. थोाच वळेात, इथ ेकाय काय घडू शकेल याचा अदंाज यतेो आिण खरोखरच ातले नानी 
सपंत.े सिंहततेली ताकद मया िदत असान ेतं आिण िददशन ह ेनाटकाला फारस ेता शकत नाहीत. 
    तरीही, ना लेखकातंला हा एक चागंला आासक लखेक आह,े ह ेनी ! 
    --- ००० --- 
 
रंगवखैरी 
 
    रा मराठी िवकास संने ेआयोिजत केलेा आतंरमहािवालयीन नाािवार धता पणु ेिवभागाा 
अिंतम फेरीला काल मी उपित होतो. सािहासह, ना, िच, िश, नॄ आिण सगंीत यापंकैी तीन कलाचंा 
समावशे असले अस ेनाािवार सादर करायच ेहोत.े ‘ महाराी त ेमराठी ‘ असा िवषय िदलेला होता. मराठी भाषा, 
परंपरा आिण सॄंती याचंा िवाानी खोलात जाऊन अास करावा आिण ावर आधािरत अशी अिभी ना 
मामातनू सादर करावी, ही खरोखरच एक अिभनव आिण अितीय अशी कना आह.े वहारात आिण ावहािरक 
यशासाठी इंजी अिधक उपयोगी आह ेह ेीकान मराठीकड ेथोडफेार ल होयाा या काळात ही धा  
अिधकािधक महाची ठरत जाईल, ह ेच आह.े 
 
    मराठी ही समुार ेआठ कोटी लोकाचंी भाषा असान ेती मरणार नाही – िटकून राहील, ह ेजरी खर ेअसले तरी 
तवेावर सतंु राहण ेयोय होणार नाही. मराठी िटकण ेणज ेकाय ? ‘ पुयान सगंमनरेला जायला साडपेाच वाजता 
एसटी आह े‘ अशा िकरकोळ मािहतीा दवेाणघवेाणीपरुती भाषा वापरात राहण ेणज ेती िटकण ेन.े नसुती भाषा 
न ेतर भाषचेी अिभीची शीही िटकायला हवी आिण वाढत राहायला हवी. सू आिण गहन अथ  या भाषतेनू 
 करणार ेअनके सािहिक या भाषते होऊन गलेेले आहते. ाचं ेसािह समजनू घणे ेआिण तशाच सश, कसदार 



102 
 

अशा ना अिभीही यते राहण,े ह ेभाषा सशपण ेिजवतं राहयासाठी आवयक आह.े या धा मामातनू 
तस ेय होत रा शकतील, ह ेमराठीसाठी अतं महाच ेवाटत.े 
 
    पढुा वषा पासनू, या धत सहभागी होणाया िवाासाठी काय शाळा घतेा जाणार आहते, अस ेसमजले. 
ाची गरज आहचे. ‘ ना णज ेमानवी सबंधंातंले ताण-ेबाण,े ग ुतं,े ातंा समा, सघंष  ‘ याच ेफारस ेभान 
िवााना नसाच ेजाणवले. सादर होणार ेनाािवार अिधक दजदार आिण कसदार होयासाठी जगयाता 
ाचं ेिवााच ेभान कस ेवाढले आिण त े होयासाठी ाचंी भाषवेर आिण या धत समािव असलेा इतर 
सव च कला कारावंर कुमत कशी वाढले, ह ेपाहायला हव.े 
 
    ही धा  णज ेनसुताच मामानंा धार लावयाचा उपम न राहता, ाला मानवी जगण ेसमजनू घेयाा 
ियचेी जोड िमळत रािहली तर हा उपम अिधकािधक मौवान ठरत जाईल, ह ेिनित ! 
    --- ००० --- 
 
  ऑोबर   
 
    " Barkis is willing " णज े" बाकसची इा आह े" या िडका वाामाणचे, " where is Dan ? " 
णज े" डनॅ कुठे आह े? " ह ेवा भाषते ळू शकत.े मेाच ेकिचत अकूंर फुटले असतील-नसतील तवेात ितला 
अपघात होऊन ती कोमात जात.े पण, अपघात होयापवूच ेितच ेशवेटच ेवा असत,े " डनॅ कुठे आह े? " या धायावर 
ाच ेमे फुलत जात े-- अगदी िता मॄनूतंरही पणू तलेा जात े! -- मेकथचेी ही एक अितीय कना आह े! यातनू 
माणसाा मनोापारातं खपू खोल मसुडंी मारण ेश होत.े पण, त ेघडत नाही. हा िचपट, सचुलेा कनचे े
नावीच राबवत बसतो. ामळेु, अिभजाततेा दजा ला न पोचता तो एक वगेळा, धाडसी, कौतकुाद िचपट -- या 
मया दतेच राहतो. 
 
    एक तर फाई ार -- ीमतंी माहोल, मधचे यणेार ेइंजी सवंाद, उंची इितळाच ेखपू तपशील आिण सव च पा े
बाबदार आिण आिवासपणू  ( आिण करमणकुीचा नहेमीचा मसाला नसण े) -- यामंळेु हा िचपट माससेचा होणार 
नताच. पण, अिधक खोलात जाणहेी न झाान ेतो टेही नाही होऊ शकलेला ! नसुताच धोका पन पसै ेवाया 
घालवले आहते ! ( ह ेसव  मी आशया िलहीत आह.े ) 
 
    मी काल हा िचपट पािहला तेा िथयटेरम ेमोजनू बारा ेक होत े! 
    --- ००० --- 
 
    जगुाड 
 
    ह ेनाटक काल पािहले. 
 
    वषा तनू दोनदा ( जयतंी आिण पुयितथीला ) ॅिफक जमॅ होईल असा महापुष असािशवाय एखाा समाजाला 
ओळख िमळत नाही -- तसा महापुष नसले तर खोटा इितहास रचनू ाला जाला घालण ेहाच उपाय ! -- या भाट 
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कनवेरच ेह ेनाटक आह.े या कनते मोा आवााा आिण सखोल आशयाा शता आहते. पण, साध ेएक 
करमणकुीच ेनाटक करायच,े अस ेठरवामळेु ा शता हरवलेा आहते. 
 
    एका आिदवासी समाजासाठी असा महापुष जाला घालायचा आह े! ह ेलोक थोडीफार गुगेारी करत चागंले 
जगताहते, अस ेिदसत.े टापटीप पोषाख आिण स ुदंर ी-पुष. जनुकट कपातंले मळकट आिदवासी पाहण ेकदािचत 
ेणीय होणार नाही, असहेी असले. मािलकामं ेकस ेसगळे म ना कपातं हडत असतात, तसचे. 
 
    अनके नामय घटनानंी नाटक पढु ेजात राहत.े िषकेश जोशी आिण िचय माडंलेकर ह ेिनात अिभनते ेउथळ 
घटनाही तान नतेात. काही िठकाणी िषकेशच ेओरडून बोलण ेआह े-- त ेचा नाटकाा माणाबाहरे ओरडले जात.े 
सुवातीच ेयोग आहते -- पढु ेह ेनीट जळुवनू घतेले जाईलच. 
 
    या नाटकाा कनेा सहवासात ेकानंी राहाव,े हहेी महाच ेवाटाव,े असा हा कार 
    . 
    कना भारी -- नाटक ठीक ! 
     --- 000 --- 
 
    माडूंची पनुमाडणी 
    उी-िती-लय याचं ेएक दशन 
 
    चंमोहन कुलकण याचं े‘ माडूं ‘ ह ेिच-िश दशन पान आलो. 
    चंमोहन ही ी आपा ओळखीची अस ूशकत ेपण, िचकार णनू ानंा िदसत ेकाय, ह ेांा िचातंनूच 
िदसत े– आिण त ेएक पणू  अनोळखी जग असत.े भतूकाळाता माडूंची पडझड झालेली असनू आता ाच ेफ काही 
भ अवशषे – खडंहर िशक आहते. याचं ेफोटो काढले तर नीच खपू सू बारकाव ेिटपले जातील, पण, त ेअस ेया 
िचातंा सारख ेनसतील. िचकाराला आज ितथ ेनसलेलेही बारकाव ेिदस ूशकतात आिण या वाूचं ेमळू स उभ े
करयाला मह दते तो ाता याची पनुमाडणीही क शकतो. ा काळाता धिनकाचं ेमहाल, ाथ नामिंदर,े 
राजवाड ेअस ेसगळे ह ेआज ितथा गोरख चचेा झाडासंारखचे ओकेबोके आिण  झालेले आहते. ा पणू  
पिरसराचीच, टले तर, जान गलेेली आह.े अशा वळेी हा िचकार ितथ ेपोचतो आिण ाा सज क नजरेा शा न े
पुा तो पिरसर िजवतं होतो. पण, आता ाच जुा जगयाची पनुरावॄी होण ेश नाही. आह ेया ितीत, 
िचकलेतले वभैव णनू या मतॄ दशेाला सजंीवनी िमळत ेआह.े जगण ेजस ेपिरपतचे ेिनिम होऊ शकत ेतसचे ह े
ओसाडीच ेस िकालाचा सज क आवाका घतेला जायाच ेिनिम घडत ेआह.े ही ेचसे आिण िश ेणज ेा 
काळातले िितप सदय , एका दीघ  काळात होणारा िवनाश आिण जमॄचूा एकित आवाका घणेार ेअवशषे याचं े
िजवतं भान घणे ेआह.े. आिण ह ेसगळे शातं आिण स ुदंर आह.े कोणाही भाविनक ुतिेशवाय. 
 
    चंमोहनाचं ेकाम ििमत करणार ेआह.े अनके लहानमोा आकारातंली ही िच ेआिण िश,े.कायापाढंया 
आिण िचत िनया रषेाचं ेह ेअवण नीय मायाजाल आह े! बतकेदा त ेफ िचिवषय तवेढ़ाच िचित करतात पण 
काही वळेा, ा िवनाशाची जाणीव दणेार ेिवखन पडलेले दगड, एखादसर ेहडकुळे भटके कु ेआिण गोरख चचचेी 
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 झाड ेअस ेकाही सोबत दाखवतात. कायापाढंया आिण कधी िनयाही रषेातंनू जाणवणारा छायाकाशाचा खळे 
तर ग ुगंवनू टाकणारा आह े! 
 
    ितथ ेिमवय  िददशक अतलु पठेे आिण िचकार िमवय  जयतं जोशी भटेले – हा एक अल लाभच झाला ! 
     --- 000--- 
 
तडुलकर 
    
 मकरंद साानंी घतेलेली तडुलकराचंी मलुाखत िफ पािहली. ावर आपसात आपण काही िवचार करावा, अस े
वाटले, णनू ही पो. 
    सखाराम बाइडंरबल बोलताना तडुलकर णाले की तो कशा पिरितीतनू वाढलाय यात ाा हसचेा उगम 
आह.े िनरिनराया कारणानंी केात हसा यतेचे. ाचबरोबर त ेअसहेी णताना दाखवले गलेे की काही माणसानंा 
मान टाकाव ेअस ेानंा वाटत,े पण, त ेतस ेक शकत नाहीत, याच ेानंा ःख आह.े िशवाय, त ेअसहेी णाले की 
त ेांा पााकंड ेचागंला-वाईट अस ेपाहात नाहीत. तरीही, िजथ ेनाना िनमा ण होतो ितथ ेएक घाशीरामही िनमा ण 
होतो, अस ेत ेणाले. ( णज े‘ वाईट ‘ नाही ? ) 
एकीकड ेहसचेी कारणमीमासंा सदयपण ेसमजनू ायची आिण सरीकड ेकाही माणसानंा मान टाकाव,े असहेी 
णायच,े ह ेजगयात एक कस ेअसणार ? खुाला वा बलाायाला फाशीची िशा ावी, अशी समाजाची मागणी 
असत े– ती चकू णावी की बरोबर ? 
आनवुिंशकता, जनकुरचना आिण पिरिती यातं हसचेी कारण ेसमजा सापडू शकतात, तर काय ? 
मग, हसचे ेह ेवगेवगेळे कार पाहयाचा साॄंितक अथ  काय ? 
कुणीच दोषी नाही, हहेी पटू शकत े– मग, साराशं काय ? एकूणच िया-ितियाचं ेजगण ेचाच तर असत.े ातनूच 
हसा यते.े मग काय ? आह ेत ेचा ा ? 
हसेा नावीातला सनसनाटीपणा उपभोगनू झाावर काय ? 
  
--- 000 --- 
      
हॅटे 
 
    ‘ जगिस नाटककार िवम शिेयरच ेचारश ेवषापवूच ेअजरामर नाटक – हॅटे ! ‘ अशा घोषणने ेह ेनाटक 
सु होत.े The play is the thing – णज ेनाटक हीच ती गो – ह ेएक आिण नाटकातच एक सवंाद आह े– “ 
केाच ेडोळे आिण कान होतील चिकत ! “ तर एकूणात भ सगळे ! काशयोजनचेी उधळण आिण राल रानड े
यानंी नमेकी गरज ओळखनू दािणा िचपटासारख ेिदललेे धडाकेबाज पा सगंीत ! िशवाय ास , बाकीचा उम 
नटसचं, भ नपे आिण उंची वषेभषूा वगरै ेसव  ! पसै ेवसलू झााच ेसमाधान िमळणार, ह ेनी ! ितकीट दर १०००, 
८००, ५०० आिण ४०० ! मराठी रंगभमूीवर हहेी भ ! पण, मु णज,े या जगात जाला आासरशी शिेयरच े
िनदान एक तरी नाटक बघनू होत े! मराठीत जाला यऊेन ानेर-तकुाराम न वाचता मरण ेजस ेवाया जाण ेआह ेतसचे 
या जगात जाला यऊेन शिेयरा सपंका त न यतेा मरण ेआह े! 
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    खु शिेयरा सुवातीा काळात ाची नाटके सयू काशात होत असत – काशयोजनचेा च नस े– 
ामळेुच शिेि◌यरला ाा शातंनू वातावरण-य ेउभी करावी लागली, अस ेणतात. कालातंरान ेनाटकाची 
तं ेसधुारत गलेी आिण सादरीकरण समॄ होत गलेे. त ेजरी असले तरी मु मुा श◌ेिेयरच ेनाटक पोचण,े हाच 
कधीही महाचा असणार, मग सादर करताना तुी त ेतमुा कोणाही अयान ेसादर करा. या मराठी योगात त े
घडत ेका, ह ेपाहायला हव.े 
 
    एकूण जागितक रंगभमूीवरची ही एक महान शोकािंतका समजली जात.े मी इथ ेशिेयरच ेमळू नाटक आिण हा 
योग याचंी तलुना करणार ेअस ेअासपणू  काही िलिहणार नाही आह.े या योगान ेकाय घडत,े तवेढचे िलिहणार आह.े 
शिेयरा गाजलेा चार शोकािंतकाचं ेएक माच ॆसमान विैश काय सािंगतले जात े? तर ज ेमु पा णज े
नायक असतो तो बाकी छान, चागंला असतो पण ाात एक असा ग ुण असतो की ामळेु ाचा पणू  नायनाट 
होतो. ाला ' शोका ग ुण ' कवा tragic flaw णतात. अशा ग ुणामळेु होणार ेत ेचडं अधःपतन पान 
ेकाचं ेभाविनक िवरचेन होत,े अस ेटले जात.े ( शोका ग ुण आिण भाविनक िवरचेन, या दोी कना मला पटत 
नाहीत, हा भाग वगेळा. ) हॅटेचा सािंगतला जाणारा असा ग ुण णज ेिनण यशीचा डळमळीतपणा – कॄतीा 
बाबतीत गधळलेले असण.े या योगात त ेजाणवत ेका ? ॉिडयसन ेखरचे ाा विडलाचंा खनू केला आह ेका, याची 
खाी पटवनू घेयाचा एक माग  णनू ान ेनायोगाचा उपयोग करण,े हा काही डाळमळीतपणा न.े तो राजा 
ाथ ना करत असताना ाला मारास तो गा त जाईल णनू ा वळेी ाला न मारण,े हहेी तेाा 
समजतुीमाण ेयोयच वाटत.े हॅटे जेा राणीशी णज ेाा आईशी िता महालात बोलत असतो तेा ाला 
ितथा पडामाग़ ॆकुणी असाच ेजाणवत े– तो ॉिडयसच असणार अस ेसमजनू, णाचाही वळे न घालवता तो ा 
ाीत तलवार खपुसतो ! तो ॉिडयस नसनू पोलोिनयस असतो, हा भाग वगेळा. पण, हा काही डळमळीतपणा नीच 
न.े To be or not to be – असाव ेकी नसाव े( काहीजण ‘ जगाव ेकी मराव े‘ असहेी णतात ) – यातही एक 
ओघात यणेारी िनराशा जाणवत े– डळमळीतपणा नाही. ( हचे गत की सर ेकोणत ेत ेआता नीट आठवत नाहीय – 
पण, भराभर णनू सपंवले जात,े कारण, उगीच खोलात गेान ेहोणारा ताप नको, पण, कानावन गेाच ेसमाधान 
िमळाव े! ) तस ेतर ह ेनाटक हॅटे क ीही झालेय, अस ेणता यणेार नाही. ाची अनपुिती असलेलाही बराच भाग 
आह ेनाटकात. आपा इथा बिुामायाा आिण िववकेशीलतेा परुोगामी वातावरणात तर हॅटेचा मानिसक-
वचैािरक गधळ नीट जाणवायला हवा होता – तस ेहोत नाही. पण, काय काय घडले याची एकूण गो मा चटपटीतपण े
सािंगतली जात.े एकूण शवेट सगळा सगळे बरबाद करणारा असनूही भाविनक िवरचेनाची वगरै ेशताही िनमा ण होत 
नाही ! कारण, ‘ डोाला ताप नको ‘ या ताचा चडं ‘ शोका ग ुण ‘ असलेा मराठी ेकापंढु ेह ेसादर कन 
कोवधची उलाढाल करायची आह,े ह ेआधीच ठरलेले आह े! 
 
    साराशं णज ेमुलातच या नाटकाा आशयाला हात घालण ेएक तर जमलेले नाही कवा टाळललेे आह े! 
 
    आता खपू िलहीत बसयापेा, माझ ेिगत काही सागंतो. मला ह ेनाटक शोकािंतका वगरै ेवाटलेच नाही – 
एकूणच िया-ितियांा जगयातला सवच पााचंा गधडपेणा  करणार ेवाटले ! Absurd – असगंत वा  
नाटकाचा िशरोमणी वाटले ! या सगयाचा मळू पाया काय तर भतू यऊेन अमकु णनू सागंत,े हा ! बाकी, पढुहेी 
चागंले-वाईट असा खळे गहॄीत धरत पढु ेजाण े! – ह ेमाया सज कतमेळेु मला म वाटले ! पण, हाच आशय णनू 
माडंलेला नाही आह े– तशी कुणाची हमतही नाही होणार ! 
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    एवढ ेखपू झले ! माया ीन ेह ेएक सपाट आशयाच े‘ भ ‘ नाटक आह े! मराठी ेकाचा ज ध करणार े! 
    ( इथ ेआमा कोापरूा ‘ य ‘ च े‘ कग िलयर ‘ आठवा. ानंी त ेआशयक ी करायचा गभंीर य केलेला 
होता ! उलाढालीचा च नता ! तसहेी नाटक असत ेमराठी राजा ! ) 
    --- ००० --- 
 
राजकुमार 
    
 " इिंडयाम हमार ेबाद अगर कोई बडा ऍर ह ैतो वो ह ैिदलीपकुमार -- हमार ेसामनवेाले रोलम ेवही ठीक हग े! " -- ह े
वा आह े' सौदागर ' ची बोलणी चाललेली असताना, राजकुमार या माया आवडा नटाच े! या बाबतीत मी एक 
िपटातला ेकच आह े! लात ा, ा वळेी ा दोन नटातं कर शु होत े-- आिण ' सौदागर ' म ेत ेहोत े
िजगरी दो ! शूटगा वळेी दोन टोकानंा दोघ ेबसनू राहात -- एक शही एकमकेाशंी बोलत नसत ! पण, ' इमलीका 
बटूा ' ह ेगाण ेबघा -- दगं रह जाओग े! 
 
    जशा िनळू फुांा अनके कलाकॄती मी िनळ िनळूभाऊ आहते णनू पािहा तसचे राजकुमारा बाबतीतही 
केले ! दोघाचंहेी एक समान विैश णज े-- कमीत कमी कातं उम अिभनय ! दोघांाही डोयातं एक सखोल 
उदासी होती ! 
 
    ' माझा ' वर काय म चा होता -- तो माझा चकुला -- शवेटचा काही भाग पािहला ! 
    --- ००० --- 
 
    लेथ जोशी 
 
    मी बकेँत नोकरी केली. परुशेा काय तरतेने ेकेली. तेाा कामातले एक उदाहरण दतेो. सेग खााचंी लेजस , हा 
िवषय घऊे. एकेका लेजरम ेतीनतीनश ेखाती असत आिण एखाा शाखते समजा अशी पास लेजस  असत. या 
के लेजरम,े अथा तच, के मिहाला अनके खाातं दवेघवे – जमा-वजा, होई. ती सव  लजेस  दरमहा टॅली 
करावी लागत. ा कामाच ेतपशील सागंत बसत नाही. पण, समजा पासपकैी बावीस-तवेीस लेजस ना फरक लागत. 
के वळेी फरक िकती आह,े कसा अस ूशकेल वगरै ेअदंाज कन त ेशोधनू काढून ती लेजस  टॅली करयात समजा 
आी माहीर होतो – कलाकार होतो ! पण, आता काय ाच े? आता सव  कामकाज सगंणकीकॄत आह.े सगळी लेजस  
के िमिनटाला टॅलीच आहते – फरकाचा िवषयच सपंलेला आह े! आता ा वळेची आमची सनसनाटी आिण 
िचथरारक शारी कुणी ऐकून तरी घईेल का ? – बास ! हाच, असाच आह ेया िसनमेाचा िवषय ! पिहा दोनच 
िमिनटातं ह ेकळत े– पढु ेत ेरटेत नलेे आह.े 
 
    एक कामाा ितथले सहकारी सोडले तर या जोशीला कुणी िम, शजेारीिबजारी कुणी नाहीत ! हा इसम कुणाशी 
काही बोलतच नाही ! बर,े बायको चागंली आह,े ाचं ेकाही िबनसलेय, असहेी नाही. तरी हा इसम बायकोलाही ह ेसागंत 
नाही की बाबा, आता लेथवर काम करण ेह ेकालबा झाान ेाची नोकरी गलेीय ! बर,े तो नोकरी गेान ेअचानक 
आथक गतत गलेा आह,े असहेी नाही. बायको खापदाथाा ऑडस  घते,े मलुगा सगंणक ीवर कमावतो – एक 
छोटी चारचाकीही घतेो ! तो काहीच  नाहीय. मलुगा, बायको आपापा कामातं आिण आई जपजा आिण टीी 
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मािलका यातं रममाण ! मग राहत ेकाय ? तर या जोशीची ा लेथ मशीनबलची आसी ! िसनमेाच ेनावही ालाच 
मह दणेार ेआह.े ( ाला ' तचे ' मशीन िवकत ायच ेआह े! ) जोशीचा हा भाविनक  आह.े ा ाला हा 
िसनमेा शच करत नाही ! एकदा, आपण आपले यिुनट टाकाव,े अस ेाला वाटत,े पण त ेहोऊ शकत नाही, इतकेच ! 
एकदा तो ामा मिंदरात गलेेला असताना ाचा एक जनुा सहकारी ाला भटेतो – तो णतो की यते जा इकड,े 
भजन-कीत नात म वळे जातो ! त ेठीक – तो, वळे घालवयाचा एक वगेळा मुा झाला. या जोशीला टीी, मोबाईल, 
भजन-कीत न वा इतर कसलीच आवड नाही आह े! मग राहत ेकाय ? मानिसक – भाविनक आसीचा  ! या ाचा 
थोडाही वधे हा िसनमेा घते नाही – ाा खोलात जाण ेतर राच ा. 
 
    आपण काढतोय एक दजदार िसनमेा – गती सावकाश रा द,े गाणीिबणी नकोत, सवंाद कमी, यमाम हाताळलेले 
िदसले पािहज े– ह ेसगळे आह े! पण, मु िवषयालाच हात लावायची हमत होत नसले तर दजदार कसा होणार िसनमेा 
? िसनमेाचा नायक कशाचाच काही पिरणाम न होता उदासपण ेसगळीकड ेहडत राहतो ! बाकी, सगयाचंी काम,े वगरै े
सगळे छानच आह े! पण, काय शवेटी ? ा नायकाबरोबरच ेकानंीही काळा चा चढवनू गप गमुान घरी जायची वळे 
यते े! 
 
    बाकी, मराठी िसनमेात इतकी मिशनरी आिण ातंा कामाच ेकाही तपशील ह ेथमच आले असावते ! 
    --- ००० --- 
 
 

 मकबलू िफदा सने.. 
 मी एका िठकाणी िदलेला -- मला जाणवलेला -- ा सरतीा िचाचा अथ  -- 
 
 मळुात ह ेदवेीच,े ी णनू काढललेे उान, न िच आह,े ही कनाच चकुीची आह.े ीदहेाच ेआकष ण वा मादकता 

 करणार ेअस ेकोणतहेी अवयव तस ेरखेाटलेले नाहीत. तो ीदहे आह ेअस ेसागंयापरुतीच परखेा आह.े मळुात 
सरती ही बुी आिण सखोल ानाच ेतीक आह.े त ेान खलेु, अनावॄत आह.े सरतीचा उजवा हात पायाबाहरे 
आाच ेदाखवले आह ेआिण ा हातात कमळ आह.े ह ेानाच ेबाहरे आिवॄत झालेले सदय  आिण ताजपेण आह.े 
तो हात पायाबाहरे आलेला दाखवण ेयाचा अथ च ती सरती ानाा सखोल, वाहा वाहात आह.े ितच ेकेस 
िता डावीकडून उजवीकड ेवाहत,े लहरत ेदाखवलेले आहते – तहेी ा वाहाच ेिनदशक आहते. ान ह ेिितशील 
नसत े– सतत वाहत,े नव,े ताज ेअसत े– हचे यातनू सचुवलेले आह.े वरा बाजलूा एक मासा दाखवलेला आह.े मासा 
जगतोच मळुी पायाता ाणवायवूर – तो ानाचा ाणवाय ूआह.े माशाा ा ानहण ियचे ेिनदशक अस े
बडुबडु ेदाखवलेले आहते. इथ ेवीणा िता माडंीवर आह.े ती कला कौश, नादसदय , सगंीत याचं ेतीक आह.े ा 
वीणने ेसहजच योनीदशे झाकला गलेेला आह.े ही लिगकतलेा उजेन न दणेारी, उादक नसलेली अशी कला आह.े 
मोर िपसारा फुलवनू िता माडंीवर नाचतो आह.े ह ेानाच ेफुलण,े आादण,े  होण ेआह.े या सरतीला 
िगत चहेरा नाहीय. ान िगततेा मया दा ओलाडंणार ेअसत,े हचे ातनू सचुवलेले आह.े िता कपाळावर 
आाचाा जागी कंुकवाचा िटळा आह.े बुी आिण आािक ान याचं ेत ेक  आह.े िशवाय त ेीा सौभायाच े
लण आह.े ती एक पी आह.े पौरािणक सदंभ  ध ुडंाळून नीच याचहेी अिधक अथ  लागतील. सरती ही ाची पी 
आह.े उीची, सज कतचेी, िनमतीची दवेता आह े– हहेी ातनू  होत.े थोडात, ह ेिच ानाची सजकता  
करत.े मला यात आपेाह तर काही वाटले नाहीच, उलट, या िचकारान ेया दवेतचे ेसखोल ितकाक अथ  समजनू 
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घऊेन ह ेिच काढलेले आह,े असचे वाटले. यावर वाद झाले तेा कुणी या िचाचा हा अथ  सािंगतला होता की नाही, त े
मला माहीत नाही. एकूणात, चकुीा पतीन ेपान, चकुीच ेअथ  लावनू, सनेावंर अाय झाला, असचे मला वाटत.े 

 --- ००० --- 
 

    मी टीी मािलकांा फंदात फारसा पडत नाही. तरीही घरात दोनतीन मािलकाचं ेवगेवगेळे शौकीन असान ेा 
तीन मािलका घरात लावा जातात. मी, कधी जवेायला वाढण ेचा असत ेतेा कवा कधी सहजही कुणाशी काही 
बोलयासाठी हॉलमध ेबसलेलो असताना, तेा ज ेचा असले त ेपाहतो. ामळेु, या जगात काय चाललेय याची मला 
थोडी कना असत.े 
 
    ' माया नवयाची बायको ' या मािलकेत शनाया णनू रिसका सनुील अुम काम करत होती. ती आता 
अमिेरकेला जात असनू िता जागी नवीन शनाया यणेार, अस ेगलेे ८-१० िदवस चा होत.े कोणती अिभनेी घणेार ह े
आान, हा अगदी सनसनाटी  झालेला होता ! आज तो ना शनायाा वशेाचा भाग होणार होता ! ईशा 
केसकरन ेत ेआान ीकारलेले आह े! ा भिूमकेचा इतका जबर पगडा जनमानसावर बसलेला आहे, ती भिूमका 
ीकारण ेह ेनीच एक वगेळेच िदाच ेकाम आह े! झाला आज ईशाचा नवी शनाया णनू वशे ! गुनाथ चिकत 
होत णतो, " शनाया ! " अस,े माहीत असले तरी एकदा ठसवले गलेे की बाबा आता ही आह ेशनाया आजपासनू ! 
उम ! माया मत ेईशान ेबाजी मारली ! कुणाला काही, कुणाला काही जरा फरक वाटणारच होत,े पण, ईशाच ेय ितन े
अतं आिवासान ेकेले ! िता वगेया पतीन ेती या भिूमकेत काही वगेळे रंग भरले, ह ेनी ! 
 
    मािलका ठीक हो पण ह ेसगळे कलाकार तर मला आपले वाटणारच ना ! ामळेु, आजचा हा भाग मीही उकुतने े
पािहला ! ना शनायाला परुसेा ामा आिण वाव या यात उपल कन देयात आलेला होता. जमगेा ! 
 
    ईशा केसकरच ेअिभनदंन आिण ितला खपू शभुेा ! 
    --- ००० --- 
 
' तका ा ख ुटंीवन िनसटलेलं रह ' 
 
    जयतं पवार याचंी उम कथा आिण अतलु पठेे याचं ेउम अिभवाचन ! मध ेमध ेआवयक तवेढ ेसगंीत आिण 
काशाच ेपरूक पिरणाम ! एखाद ेपणू  नाटकच पािहासारख ेवाटले ! 
 
    रहकथेमाणचे जगयातही आपली तका वर फार िभ असत.े सापडणारी, खोटी पडणारी आिण खरोखरची स े
अशा तकसगंती उलापाला करणारी असतात -- हा अितमहाचा आिण अमया द आशय ही कथा दते.े स 
तकसगंत नसले तर ाचा उपयोगच काय ? -- हा एक गहन आिण उपरोिधक  ही कथा आपासमोर माडंत े! 
 
    असचे एक तक िवसगंत स आरे कामूा ' आऊटसायडर ' म ेहोत,े त ेआठवले. अमकु माणसाा हाताता 
सुयावर सयू िकरण पडान ेाची ितरीप नायकाा डोयावंर आली, ामळेु ाा हाताता िपलूातनू गोळी 
सटूुन ा माणसाचा मॄ ूझाला ! पण, लोक िनरिनराया साी दऊेन ाला फाशीा िशपेयत पोचवतात ! 
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    जगयातली अिनितता, तकसगंत असयाची सततची गरज आिण िनरथ कताही -- ह ेसगळे या अिभवाचनातनू 
पोचले ! 
 
    अतलु पठेे आिण टीमच ेअिभनदंन ! 
 
    सदर योग हा भरत नामिंदरला १२४ वष पणू  होऊन १२५ ा वषा त साजया होणाया अनके काय माचंी 
सुवात णनू आयोिजत झालेला होता. भरतन ेअसं धा  आिण असं कलाकार यानंा ासपीठ उपल कन 
िदलेले आह ेआिण दते आह े-- ह ेनातीथ ेच आह े! ानंा शभुेा ! 
    --- ००० --- 
      
    झी २४ तास वर आाच एक उॄ काय म पािहला -- नदंशे उमप आिण ाचं ेसाथीदार यानंी सादर केलेले ' दवेी 
आान ' आिण दवेीचा पारंपिरक गधळ ! मी स नसलो तरी इथा कोवधी लोकांा रातनू जी भाषा आिण 
कला वाहत ेतो फील मायाही रात असावा, अस ेमला वाटतचे ! फारच स ुदंर वाटला मला हा काय म -- मी रंगनू 
गलेो होतो ात ! कुठे उपल असले तर शोधा आिण कुणी इथ ेलक ा आिण जर बघा ! 
 
    ( ात सबंळ वाजवणारा तडफदार वादक तणपणाता शाहख खानसारखा िदसत होता ! ) 
   --- ००० --- 
 
    ' िदल दकेे दखेो ' या िसनमेातले, ' बोलो बोलो, कुछ तो बोलो -- ार हो तो कह दो यस, ार नही तो कह दो नो -- 
िफर जो हो हो तो हो -- ' ह ेएक गमंतीशीर गाण ेआह े! ार आहचे, ह ेाला माहीत आह ेपण ती तस ेबोललेली नाहीय, 
इतकेच ! ाला आता तो से नकोय ! " काय त ेएकदा सागंनू टाक, मग ज ेहोईल त ेहोईल " ! -- या लेलला 
आलीय गाडी ! 
 
    मानवी जगयातले अस ेनाजकु पण आाददायक ण  होत राहण ेह ेहदी िचपटसॄीच ेवभैव आह े! ( उषा 
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 कॅट ' -- तेा ाच ेनाव ' ैक कैट ' अस ेिलहीत ! तर तो माया 
बालपणाताला एक खास िचपट होता ! मी तेा १३ वषाचा होतो. एकदा बिघतला की कोणताही िचपट मला 
बारीकसारीक तपशीलासंकट पाठ होत अस.े तसाच हाही मला पाठ होता. कोणतीही चार पोर ेसापडली की या िचपटाची 
कथा सागंयाचा माझा लाई पफॉम  चा होई ! पोरहेी डोळे िवान पाहात राहात ! यात एका हॉटेलातले एक 
गाण ेआह.े जॉनी वॉकर हा मळुात एक चागंला नट होताच -- इथ ेतो ा नत कीला णतो की आता तो दा चढाचा 
अिभनय करले आिण मग नतंर ितन ेअमकु कराव.े यावर ह ेगाण ेसु होत े-- ' नश ेम ेहम, नश ेम ेतमु ' ! गायले आह े
समुन काणपरू आिण रफी यानंी आिण सगंीत आह ेएन दाचं.े एक मजा णनू बघा - 
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    आज जॉनी वॉकरची जयतंी आह े-- 
--- ००० --- 
 
    आिण मीही पािहला – 
    ‘ आिण डॉ. कािशनाथ घाणकेर ‘ 
 
    महेनत खपू घतेलीय, सगयाचंा अिभनय चागंला आह,े हा असा माहोल िनमा ण करण ेसोप ेनाही, जराही कुठे 
कंटाळा यते नाही – थोडात, ‘ कडकॅ ‘ झालीय िनमती – ह ेसगळे सपुिरिचत मा ! सदर िसनमेा एक उथळ 
करमणकुीचा िसनमेा णनू धदंा करायला काढलाय – सयाच कुठातरी अपेा घऊेन तो बघ ूनका – असहेी णाव े
लागणारच – णज ेतो ‘ टे ‘ का होऊ शकलेला नाही, हा िवषयही िमटून जातो ! असा डोाला ताप न दणेारा, उथळ 
करमणकुीचा िसनमेा काढयासाठी काय काय कराव ेलागत,े त ेया िनिमान ेमाडंतोय – 
 
    १. िसनमेा घटनाधान करायचा – कुठाही मानवी सबंधंात खोलात जायच ेनाही. कािशनाथची येसीसुा इथ े
नसुतीच गोड िदसत बसत.े 
    २. वादळी िम तर ायच ेपण ाा वा ाा सपंका त यणेाया कुणााही डोाता कुठाही 
वादळाचा ेकाला वाराही लाग ूायचा नाही. 
    ३. लॅमरच ेउदाीकरण, ा ीच ेदोष सहन करणारी माणस ेआिण येसी असा मखू  रोमिँटक माहोल ायचा. 
    ४. आपण खपू यशी ाव,े आपा ितरसटपणाला आिण लहरना आिण बजेबाबदारपणालाही लोकानंी चालवनू 
ाव े– अशी हाव असतचे सगयानंा – ती टायचीय, ह ेये ठेवाव.े 
    ५. नटावरचा िसनमेा असान ेाा मखुी यऊेन गलेेले काही लोकिय सवंाद, य ेआिण गाणी याचं ेतकुड े
ावते. 
    ६. अगदीच सघंष  नाहीय अस ेवाटू नय ेणनू लाग-ूकािशनाथ अशी दोन डॉराचंी टसल ावी. 
    ७. शोका ग ुण वगरै ेफंदात पडू नय े– नायक शवेटी मलेा तरी इथा नाजकु मनाा ेकानंा फारस ेसखोल 
ःख होऊ नय,े याची काळजी ावी. भावनाचं ेिवरचेन वगरैचेी मराठीत गरज नसत.े 
    ८. मळुात इथा लोकिय नाटकातं काम कन लॅमर िमळवललेा नट ! ती नाटकेही फारशी जगयाचा वधे वगरै े
घणेारी नसतात. ामळेु, िसनमेाचा उथळपणा िटकवण ेसोप ेजात.े 
    ९. या अशा उथळ उंचीवर पोचणहेी सोप ेनसत े– ती िया फारशी घऊे नय े– तीत कुणाला इटंरे नसत े– यश – 
यशाच ेअसत ेसवाना कौतकु – ह ेलात ठेवाव.े 
    १०. ‘ कोण आहते इथ ेधतुा तादंळासारख े ‘ असा तानाक सवंाद घतेाना – इथ ेनीतीा 
ायिनवाापेा आपला धदंा नीट चालयाची सव  िनमा ानंा काळजी आहे, इकड ेल कराव.े 
    ११. तरीही ऑर िमळवायची  ेबघायला काय हरकत आह े– ाला कुठे पसैा पडतोय ? 
 
    -- खपू झाले िवचाराला मु.े या िसनमेाकडून नाहीय ‘ टे ‘ अपेा, पण, िनघावा मराठीत कधीतरी एखादा टे िसनमेा 
– ही इा करायला तरी कुठे पसैा पडतोय ? 
    --- ००० --- 
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    साथी न कोई मिंजल - Google Search 
    google.com 
    ह ेमाझ ेएक अतं आवडत ेगाण े-- साथी न कोई मिंजल -- ' बबंईका बाब ू' -- एसडी -- मजह -- दवे आनदं. 
िददशक राज खोसला आहते. गाण ेगभंीर आह.े फारशी हालचाल असणार नाही. सुवातीला कॅमरेा सथंपण ेचालतोय -
- मग ती सथंपण ेचालत यतेाना िदसत.े तो िर आह े-- एका िठकाणी -- गाण ेसु होत.े हा असाच राहील की काय ? 
आिण हलायच,े चालायच ेकारणच काय अशा मडूी गायात ? मग तर ह ेबोअर होईल की काय ? पण, कौश बघा -- 
िकती हळुवारपण ेआिण बमेामपण ेहालचाली सु होतात ाा ! िशवाय ितची आिण कॅमेयाची हालचाल आहचे ! 
ह ेएक गभंीर गाण ेिकती याकही इटंरेग झालेय त ेपाहा -- 
--- ००० --- 
    " या साच ेसव  पै मला माहीत नाहीत -- साला िकती पै असतात तहेी मला माहीत नाही -- " 
    साराशं, ' द अिडटल ाईम िमिनर ' पािहला. लोकमा, बालगधंव , कािशनाथ आिण भाई यांापेा खपूच 
चागंला आह े! 
    या शोला आी फ २० ेक होतो ! कोण बघत बसणार हा ग ुतंाडा -- िशवाय ना गाणी ना फायटग ! पीएम कवा 
सजंय गाणी कस ेणतील ? 
    आभास बयापकैी उभा केला आह ेपण ा ा वळेच ेताण ेकानंा नीट पोचत नाहीत. 
    कामिेबम ेसवाची उम ! 
   --- 000 ---   
    आनदंी गोपाळ 
 
    सुवातीला ती दोघ ेएक असताना आिण इथला सामािजक िवरोध असताना जो ामा आह ेतसा ती अमिेरकेत 
गेावर कसा असणार ? आिण वैकीय िशणातले क आिण खडतरता िकती दाखवत बसता यणेार ? ामळेु, 
आनदंीबाईच ेाथिमक आिण पायाभतू िशण ायला जवेढा वळे लागतो ा मानान ेितच ेडॉरी िशण चटुकीसरशी 
होत.े आिण तस ेत ेाव ेअशी ेकाचंी तयारीही झालेली असत े! तर त ेमु िशण फारस ेासदायक न झाान े
आिण ाच काळात ितला यही झाान ेितला या िशणान ेफारसा तडफदारपणा आललेा िदसला नाही -- ती तशीच 
अध िशित वाटत रािहली ! 
 
परंपरा, ढी, धम  यांा िवरोधात ा काळात एखाा ीन ेडॉर होण ेमहा कम कठीण होत,े यात वादच नाही. त े
घडयाची ही बायोिपक यशोगाथा चागंलीच आह.े ूतदायकही आह.े ' पटणारी ' ही झालेली आह.े थोडाफार तो 
माहोल, एकूण वातावरण, पटत जाणार ेजमलेय. आिण, कपड,े िदव,े भावगीत,े तडाखबेदं पा सगंीत कवा मधचे 
अचानक वाजवीपेा जा ओरडून बोलले जाणार ेसवंाद -- असा काही चकुाचंी चचा  करत बसाव,े याची गरज वाटत 
नाही. अपिेत हते ूसा होतोय, लोक आवडीन ेबघताहते, हचे यश आह.े िददशन, तं, सवंाद ह ेयासाठी परुसे ेकाम 
करणार ेआहते. 
 
पवू ' अवर मनॅ लट ' नामक एक िसनमेा आला होता. तसा ' आमचा माणसू ' लिलत ! लिलतन ेही चॉकलेटी नसलेली 
भिूमका ीकारण ेआिण िनभावण ेखरचे चागंले झालेले आह े! खर ेतर, आनदंीबाईपेा गोपाळरावाचंीच कामिगरी 
वाखाणयासारखी आह े! ांा िजीमळेुच तर ह ेसव  घडले ! पण, ानंा तरी का बाबा इतकी िज, याच ेेकांा 
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डोातं िनराकरण ाव ेणनू, ियाचंी बुी वाया जाण ेपान त ेखतंावलेले असतात, ह ेदाखवलेले आह.े साराशं, 
िचपट लिलतक ी आह ेआिण ान ेत ेनीट पलेललेे आह.े 
 
आणखी एक पण अिधक बरा बायोिपक, अस ेणता यईेल ! 
--- ००० --- 
 
    आटिफिशयल इटेंिलज 
 
    AI ची तािंक बाज ूआिण ितचा मानवी जगयाशी यणेारा सबंधं आिण ाच ेपिरणाम याबंाबतीतल े' अिधकारी ' 
नाटक िल शकेल असा खािशीर लेखक णज ेराल बनसोड.े तािंकता, मानववशंशा, उातंी, मानसशा आिण 
तान अशा सव  अगंानंी या िवषयाला िभडयाचा यशी य या नाटकात झालेला आह.े यंाचा कॄिमपणा आिण 
माणसाा जगयातला कॄिमपणा, माणसाा मनामाणचे, पण तॄीा बाबतीत ान चडं काय म असणार े
यंाच ेोामग, नसुती मािहती आिण भावभावना आिण या सवातनू यणेारा ' मॄ ूणज ेकाय ' हा  -- या 
सगयाचा आवाका घणेार ेह ेएक वगेळे नाटक आह.े 
 
    िवषय िकचकट आह ेआिण नाटक ह ेशवेटी सबंधंियाचंचे असाव ेलागत े-- या दोन महाा गोचा तोल 
सावरत जायाचा य नाटकात िदसतो. पण, ाची जातकुळी एकदा कळावर लौकरच ातले नावी कमी होत 
असान ेयाचा दोन अकंी पसारा जा वाटतो. योय ती काटछाट कन आिण मु आशय न गमावता याचा दीघाक 
करायला हवा, अस ेवाटले. 
 
    ह ेएक महाच ेनाटक सादरका  समहूाला नीट पलेता आलेले नाही. मागहेी याचं ेमी रालचचे एक नाटक पािहले 
होत,े तेाही हा  होताच. माया शजेारी एक अतं अनभुवी नाकम बसलेले होत े-- आमच ेदोघाचंहेी हचे मत 
झाले. सवंादफेक  -- एकही श हरव ूनय ेअशी असायलाच हवी, या, नाटकाा ाथिमक अटीतच हा समहू नापास 
होतो. तडाता तडात बोलण,े अित भरभर बोलण,े हळू आवाजातले ऐकूच न यणे,े वााच ेशवेटच ेभाग िगळले जाण े
-- ह ेसव  दोष होत.े अशा जरा अवघड नाटकात ह ेदोष आले की ेकाा मनात चीड तयार होत.े िशवाय, काही य े
छोटी छोटी असान ेसारख ेअधंार-उजडे हहेी ासदायक होत होत.े ह ेदोष िददशकीय सज कतने ेघालवायला हवते. 
आता घतेलेयत ना हातात ह ेनाटक, मग लागतील तवेढ ेक ा आिण नीट सादर करा -- असा माझा मैीतला सा 
आह.े 
 
    मराठी नासॄीत राल बनसोड ेह ेएक वगेळे आिण िचतच आणखी कुणाला जमणार ेअस ेनालेखन करतो 
आह.े ही नाटके नीट सादर ायला हवीत. 
 
    रालच ेअिभनदंन कन पणू  समहूाचा कान मैीत िपरगाळत आह े! 
    --- ००० – 
    तंानाा कचाात 
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    राल बनसोडेा AI या नाटकाता एका सवंादातनू, आपले टीन जगण ेआिण खाजगीपणाही कसा तंानाा 
कचाात चालला आह ेयाच ेिवदारक दशन एका सवंादातनू घडत.े तो सवंाद, एक तंयु िवेता आिण ाचा बॉस 
यांातंला आह े-- 
 
    बॉस -- त ूकस ेठरवलेस की ा ीकड ेलहान बाळाच ेकपड,े खळेणी, पावडरी, साबण, अशा गोी िवकाात ह े? 
    िवेता -- सरळ आह े-- ती ेटं आह े-- 
    बॉस -- तलुा कस ेकळल,े ती ेटं आह ेत े? 
    िवेता -- सरळ आह े-- गेा काही मिहातं ितन ेसिॅनटरी नपॅिक घतेलेलेच नाहीयत, ह ेमला िता मॉल-
मालाा याा पान समजले ! 
 
    आपा मनाचंा आिण जगयाचा कमी का घणे ेचा आह ेयाची आपाला परुशेी जाण नाही आह ेयाच ेचिकत 
करणार ेान आपाला एका िमिनटात होत े! 
--- 000 --- 
      
    बीबीसी वर अगदी थोडा वळे Affordable Art -- ' परवडणारी िचकला ' -- हा काय म पािहला. िचकलेच े
जगातले एक नबंरच ेमाक ट ह ेअमिेरका असनू, आय  णज,े दोन नबंरच ेमाक ट चीन आह.े यात हजारो कोटच े
वहार होतात. यातनू मनात एक िवचार आला -- एखाद ेिच काढायला आिण कादबंरी िलहायला लागणारा वळे 
समजा सारखाच आह ेपण िच ह ेतलुनने ेखपूच कमी वळेात पान होत असणार. िवतॄ आिण सखोल आशय 
अिभ होयाची िया आिण तो ' पोचयाची ' िया यातं घाळाा वळेाच ेिकतपत मह असले ? थोा 
वगेया कार े-- ५०० पानांा कादबंरी इतका आशय एका पानाा किवततेनू पोच ूशकतो का ? आणखी एक  
असा पडला की महाग िचकला आिण परवडणारी िचकला यातं आशयाबाबतही काही तरतम असत ेका ? 
--- 000 --- 
      
    ' अलबा-गलबा ' आिण िचय केळकर 
 
    जनु ेकाही वाचायच ेरािहलेले मधचे कधी वाचले जात.े ाच िवभागात, ' अलबा-गलबा ' या बालनााच े
िचय केळकर यानंी ' रंगवाचा ' ा ऑग २०१८ ा अकंात केलेले परीण वाचले. ाचं ेसगळेच मु ेपटले 
पािहजते अस ेनाही, पण, अस ेखलेुपणान ेिलिहले तर गलेे पािहज े! 
 
    " अहो, मलुानंा करमणकू -- मजा हवी असत े-- जरा ओरडा, हसा, बास ! आिण मु णज,े पसै ेिमळवण ेहाच 
आमचा हते ूआह े-- बाकीची कोणतीही उदा ये ेनाहीतच आमची ! " -- ह ेतर अबािधत, अलं आिण अजये अस े
त असतचे ! -- ापिलकड ेजाऊनही िवचार करणार,े बोलणार ेकाही लोक असायलाच हवते. त ेकाम या लेखान े
अॄुपण ेपार पाडलेले आह.े अास आिण तःच ेचतन याचंी या परीणाला जोड आह.े ामळेु, ' बालनााच े
परीण ' णनू न वाचता ओलाडूंन पढु ेजाव,े अस ेह ेनाहीय. सवच नाकमनी वाचाव ेअस ेमू या परीणाला ा 
झालेले आह.े 
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    कथा, बालनााबाबता कना, िवनोदाबाबता कना, तंाच,े रगामी पिरणाम होतील अस,े पयोग -- 
अशा अनके महाा मुावंर इथ ेिवचारपवू क िलिहले गलेेले आह.े एखाा बालनााच ेइतके गाभंीय पवू क िलिहले 
गलेेले ह ेपरीण अितीयच णाव ेअस ेझालेले आह े! 
    --- ००० --- 
 
    ील-अील असण,े जातीय वा धामक भावना खावण,े इितहासाच ेिवकॄितकरण असण,े समाजमा निैतकतलेा 
आान असण े-- अशा काही ' कलाबा ' कारणानंी अिभिातंाला अडथळे यतेच असतात. आता एक नवीन ! 
िनवडणकुीा आचारसिंहतेा काळात  ' पी एम मोदी ' हा िचपट दशत होण े! ह ेआचारसिंहतेा िवरोधात आहे, 
अस ेकाहच ेणण ेआह े! या काळात तो िचपट दशत होता कामा नय,े अशी ती भिूमका आह े! 
 
    आपाकडा काही िवचारवतंांा मत ेके कलाकॄती ही राजकीय भिूमकेन ेयुच असत े-- उघड वा पपेणान.े 
आता हा एक उघडच मोदी-चाराची भिूमका घणेारा िचपट असणार, अस ेिदसतये. कलेच ेे ाय ठेवायच ेअसले 
तर आचारसिंहतचेी अडचण यऊे नय.े पण, सामािजक-राजकीय िहत असा एक कार िवचारात ायचा तर ' सा नको 
' ह ेबधंन पाळाव ेलागले ! 
 
    इथ ेकाय मोा अगदी टे कलाकॄती िनमा ण होताहते -- कशाला एवढा िवचार -- हीही भिूमका अथ पणू  आहचे ! 
काहीही असो -- कलावतंांा डोानंा खरुाक होणार, अस ेमा िदसतये ! 
--- 000 --- 
 
    बगळुला जाऊन आलो. २७ माच ला जागितक रंगभमूी िदन होता. ा िदवशी माया ' ढोलताश े' या नाटकाचा 
कानडी अनवुाद ( ' रावरच ेघर ा ! ' ) ितथा रंगशकंरा या रंगमिंदरात सादर झाला. तो ३३ वा योग होता. समुार े
२०० ेक होत.े ा िदवशी अनके िठकाणी नाटकाबाबतच ेकाय म असान ेलोक जरा कमी होत,े अस ेकळले. 
अथा, ३०० आसनमतचे ेह ेिथयटेर बयाचदा हाऊसफुल असत,े ण.े या पुन ेसदर नाटकाच ेयोग कना टकाता 
अनके शहरा-गावातं सादर केलेले आहते. ह ेनाटक ितथा लोकानंा खपूच आवडलेले आह.े वगेया भाषते नाटकाला 
िमळत असलेला ितसाद अथा तच आनदंदायक होता ! 
 
    ितथ ेवत मानपानंी या नाटकाची िकतपत दखल घतेली, काही परीण ेवा लेख अस ेकाही आले होत ेका, अस े
िवचारले असता अस ेकळले की ितथ ेतशी काही पतच नाही. नाटकावंर फारस ेकाही िलिहले जात नाही. लोकच 
एकमकेानंा सागंतात वा फोन, एफबी, काया यावंन लोकानंा कळवले जात.े जािहरात करण ेपरवडत नाही. या बाबतीत 
ा मानान ेआपली पिरिती, अजनू तरी बरी आह,े अस ेवाटत.े पण, आपलीही अधोगती ाच िदशने ेचाललेली आह,े 
हहेी जाणवत.े 
 
    नाटक या अिभिकारसाठी काही वगेळे माग  सचुायला हवते, अस ेवाटले. 
    --- 000 --- 
 
दोन दीघाक 
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    ‘ आिवार ‘ न ेअण काकड ेयांा नतेॄाखाली सादर केलेले दोन दीघाक काल िदनाकं ३१-०३-१९ रोजी पािहले. 
दोी दीघाक मला आवडले एवढचे नाही तर मौवान कलाकॄती णनू महाच ेवाटले. सिवर परीण वगरै ेनाही 
करणार, पण माझा ितसाद नदवतो. 
 
    भिूमका सीता 
 
    मळुातले ह,े मामा वररेकरानंी १९५० साली िलिहलेले चार अकंी नाटक आह.े िवास सोहोनी यानंी ा नाटकाची ही 
अकप नासिंहता तयार केलेली असनू िता या योगाच ेिददशनही केलेले आह.े ह ेनाटक मी पवू वाचलेले वा 
पािहलेले नत.े जगयातले ग ुतं ेअस ेजाणीवपवू क पाहणार ेह ेअस ेनाटक आपा मराठीत िलिहले गलेेले आह ेयाचा 
आनदंधा बसला ! 
 
    राम, सीता, वगरै ेपा ेअसली तरी कुणालाही दवे न दतेा िलिहले गलेेले ह ेनाटक आह.े मानवी मनाच ेसामा 
गणुदोष आिण मया दा यानंी यु अशी ही पा ेआहते. ह ेनाटक ीवादी असान ेआजही तु ठरत,े अस ेकुठे तरी 
वाचनात आले होत.े मामा वररेकर ह ेपिरवत नवादी नाटककार णनू िसही आहते. मला ह ेनाटक ीवादी 
वाटयापेा अिधक मोा आवााच े– मानवी जगयाचचे नाटक वाटले ! कोणतीच मानवी कॄती ही पिरपणू  वा 
साव कालीन निैतक वा मौवान अस ूशकत नाही याच ेअतं पिरप भान ह ेनाटक दते.े एखाा चागंा कलाकॄतीत, 
लेखकाा ठरलेा उिापेा ाच ेभान खपूच अिधक आवाान े होत,े तस ेइथ ेझाले असाव.े 
 
    सीतचे ेअििद, रामाचा राािभषके ह ेसव  होऊन गेावरा काळात ह ेनाटक सु होत.े वनवास सपंण ेह े
वतुः कुणीही चागंलेच णले – पण, सीतचेी खतं अशी आह ेकी राम राजा झाानतंर िता वााला फारसा यतेच 
नाहीय ! पणू  समाधानकारक पिरितीही अस ूशकत नाही वा वागणहेी अस ूशकत नाही – ह े करणार ेअनके सवंाद 
या नाटकात आहते. राम हा लोकानरंुजनी राजा आह े– तो आदश राजा होऊ इितो – ामळेु, ाला सीतेा 
अपेाकंड ेल करण ेभाग आह.े लण परत आललेा असला तरी तो ाचा थोरला भाऊ, लोकानरंुजनी राजा राम 
याचा सवेक या भिूमकेत आह.े तो तर जण ूऊमलेला िवसनच गलेेला आह े! आताा भाषते बोलायच ेझाास, एका 
िर निैतक ोामगम ेमतॄवत झालेा पााच ेह ेिचण आह े! पिरणामतः, कहर णज,े एका िठकाणी ऊमला 
खतंावनू णत ेकी ितावर मा कुणी कधीच सशंय घतेला नाही ! सशंय घतेला न जाण ेह ेचागंले की वाईट ? – या 
सरधोपट ापिलकड ेया नाटककाराची ी पोचत े! अस ेअनके सगं आिण वा ेया नाटकात आहते. सगळे इथ े
सिवर सागंत बसत नाही. सीता आिण ऊमला याचं ेअायतलेा िवरोध करण,े ह ेमहाच ेआहचे – पण, 
ानही महाची आह ेया लेखकाची मानवी जगयाचा आवाका घणेारी मम ी ! 
 
    काकडकेाका आिण िवास सोहोनी याचं ेया नाटकसाठी िवशषे अिभनदंन ! पणू  टीमच या नाटकाा उम दजा शी 
समप झालेली आह े! या सवानाच धवाद ! 
 
    चार-दोन-तकुड े
 
    लेखक-िददशक यगुधंर दशेपाडं ेहा. ना िपढीचा एक ताकदवर आिण महाचा नाकम ! ह ेनाटकही, ाच े
माणसाा जगयाच ेआकलन सहज तीतने े करणार ेआह े! 
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    ‘ िद इस ‘ ( सव  समान ) ह ेइथा मॉलच ेनाव आह.े ितथ ेवा ाा पाशभमूीवर ह ेनाटक घडत.े या 
नाटकाता पाांा जगयात एक मलूभतू समानता आह े– ती णज ेगधळलेले असण ेआिण आक ित असण े! 
समाजाता अनके आथक, सामािजक रातंली माणस ेइथ ेएकमकेांा सबंधंातं यतेात आिण ा मलूभतू समानतने े
फाटून जातात. “ िकतीही अडविेतडव ेिवचार केले तरी ातंी काही घडत नाही ! “ अस ेएक भदेक वा या नाटकात 
आह.े गधळ आिण आक ितता असावर कसली ातंी आिण कसली समानता – असा हा िवषय आह.े एकदा 
यातले एक पा णत ेकी आता मी जरा िवचार करतो – आिण िवचाराच ेय प त ेपा आपाला दाखवत राहत े
– अगं िपरगाळण-ेमरुगाळण,े वर चढण,े खाली उतरण,े पडण,े वगरै े! मानवी िवचाराची अशी सोटक टर 
उडवलेली मी कुठेच पािहलेली नाही ! या नाटकाच ेमखु नपे आह ेतीन वगेवगेया ितिया दणेार ेतीन काटून चहेर े
! केवळ ितियाप जगयाच ेह ेनाटक आह े! 
 
    एका यात ल जमवयासाठी एक यऊेन एकमकेानंा जाणनू घणेार ेतण-तणी आहते. ाला सात लाखाचं े
पकेॅज आह ेतर ती णत ेकी ितच ेनेुच नऊ लाख झालेले आह े! अस ेाचं ेबरचे मु ेजळुत यतेात, पण, शवेटी, 
मलुाची ‘ सपंत आलेली ‘ आई या मुावर गाडी अडत.े ती तणी यावर ‘ नाही ‘ ण ूलागत ेतर तो णतो, “ अग ंती 
मकुी आह े– बोलणार नाही – घ ेना जमवनू, ीज ! “ कुठे ना कुठे गाडी अडत जमवयात नापास होत आलेली ही पा े
आहते ! शवेटी तर तो णतो, “ मला सदोतीस पणू  ाया आत िनदान एक साखरपडुा तरी मला करायचाच आह े! “ 
वहारातली, बाजारी भाषा मानवी सबंधंातं यणे,े ह ेतर या नाटकाच ेएक जहाल विैशच आह े! यात मॉल मालिकणीची 
एक अमर माजंरी आह,े ितचहेी एक मेकरण आह े! ती िता पशेव ेकाळापासनूा आठवणी सागंत े! बाहरेचा 
माहोल बदलत जातो पण माणसाचा मलूभतू भगंारपणा बदलत नाही – ह ेया नाटकात सतत जाणवत राहत.े “ मे 
करायच ेठरलेय ना आपले ! “ – यावर, “ होय, पण, मेात ःख नाही आणायच,े हहेी ठरलेय ! “ – असले भारी सवंाद 
या नाटकात आहते ! 
 
    िकती वण न करत बस ू? मला ह ेनाटक खपूच आवडले हाच साराशं सागंनू सपंवतो ! 
 
    म नाटक ! जय हो यगुधंर ! 
 
    या िनिमान ेरवी सावतं आिण सीताराम मामा याचंीही खपू िदवसानंी भटे झाली, ह ेअिधकच ेसमाधान ! 
    --- ००० --- 
      

   काका 
 
    मराठी रंगभमूीच,े िवशषेतः ायोिगक रंगभमूीच ेिय काका णजचे काकडकेाका वयाा ८९ ा वष आज पारी 
िनधन पावले ! वयाची िफकीर न करता रंगभमूीसाठी त ेअखरेपयत चतैशील होत े! ांा काय कतॄाची ओळख 
होयासाठी ाचं ेआचिर ' अमका ' ह ेजर वाचाव.े तःला अमका(तमका) णणाया या माणसान ेमराठी 
रंगभमूीवर काया च ेडगर उभ ेकेले याची सव च रंगकमना सादर जाणीव आह.े 
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    रंगायना काळात माझी ' बस ' ही एकािंकका रमाकातं दशेपाडं ेयानंी बसवली होती -- तीत काकानंी एक भिूमका 
केली होती. ानतंर ' आिवार ' तफ  ांा नतेॄाखाली माझी पाच नाटके आली -- ' नाणफेेक ', ' ढोलताश े', ' जण ू
काही वाव ', ' इराक ', आिण ' डावदेार. ' 
 
    काका एक उम अिभनते ेतर होतचे पण सयंोजक णनू ानंी केलेले काम िनळ अितीय होत.े ा चडं 
कामाची जाण ानंा नासमंलेनाच ेअ णनू िनवडून सवानी  केली. बालरंगभमूीसाठी काकानंी केलेले काम 
थ ाव ेअसचे होत.े अनके लहान मलुानंा घऊेन दौर ेकरण ेआिण ाचं ेसवफुेगव ेसभंाळत योग पार पाडण,े ही 
साधी गो नती. 
 
    काका दोनतीनदा मला णाले होत ेकी, " तुया नाटकाचंा महोव करायच ेमनात आह े-- कधी जमत ेत ेपा -- " 
त ेअथा तच आता रान गलेेले आह.े 
 
    कै. िय काकडकेाकांा तॄीस सिवनय सादर नमन ! 
    --- ००० --- 
 
 
    िहमालयाची सावली 
 
    लेखनपवू  माफी मागनू ठेवतो. 
    कानटेकराचं ेह ेनाटक ेकानंा खपूच िखळवनू ठेवत ेआिण खपूच आवडत,े ह ेआधीच नमदू करतो. 
    जस ेआह ेनाटक तस ेराजशे दशेपाडं ेयानंी उम बसवलेय आिण या नाटकाला लागणारा अिभनय यात परुपेरू आहे, 
हहेी कबलू कन ठेवतो. जा भदुसेाई आिण शरद प ेउमच. 
 
    ही अशी सुवात करायच ेकारण णज ेमला ह ेनाटक माथिेफ, िबनडोक पााचं ेफडतसू, भगंार आिण कंटाळवाण े
नाटक वाटले. तः महष आिण ाचं ेकुटंुबीय अस ेहोत े? ध त ेाचं ेएक जगण े! महष कुणी मोठे, पिरप 
वाटावते अस ेनाटकात काहीच नाही. सतत ांा मोठेपणाची बकवास चाललेली. त ेमहष आिण ांा मोठेपणाच े
अवडबंर डोातं घऊेन िफरणार ेइतरजेन यातं फारसा फरक वाटला नाही. 
 
    पण, हचे नाटक एक टे नाटक होऊ शकत.े ाला ऍसडटीची ( मानवी जगयाता गधडपेणाची ) जाण 
असलेला िददशक हवा. हचे नाटक एक ऍसड नाटक णनू बसवायच.े चडं िवनोदी होईल. ेक लोटपोट होतील – 
हसनू हसनू लोळतील. गद अशीच, इतकीच होईल – चडं मजा यईेल ! फरक एकच पडले – सा आह ेअस ेह ेनाटक 
ानंा आवडतये ानंा ह ेनाटक अिधकच डल णज ेिनब ु करयाचा धोका आह.े लोक मनोणतकेड ेजातील. मी 
णतो अशा पतीन ेजर हचे नाटक सादर झाले तर ेकानंा त ेचडं करमणकुीबरोबरच शहाणपण आिण पिरपताही 
दईेल. एक मनात आले त ेनपण ेसािंगतलेय. पुा एकदा, माफी असावी. 
 
    पुा सागंतो – नाटक जर पाहा. 
    --- ००० --- 
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अिभवाचन 
 
िवर ( कादबंरी ) – ले० डॉ. कमलेश सोमण 
 
    या कादबंरीा काशनाला जाऊन आलो. आी पुयात ‘ अवकाश कलामचं ‘ नामक एक नासंा काढली होती 
तेापासनू कमलेश िम आहते. ाचंा बधं महशे एलकंुचवारांा नाटकावंर असनू ाचहेी एक दजदार पुक 
िनघालेले आह.े या काशनाा काय माा िनिमान ेया कादबंरीता दोन करणाचं ेअिभवाचन आयोिजत केलेले 
होत.े अिभवाचक होत,े तः कमलेश आिण गौरी लाग.ू पा सगंीत होत ेअय सोमण आिण ाचंा चम ूयाचं.े ( नतंर 
मखु वे होत ेी. ी. वा. कुलकण आिण मखु पाण ेहोत ेकलस वरील ‘ ािमनी ‘ फेम अिभनते ेगुराज अवधानी. 
ा दोघांा भाषणानंा मी थाबं ूशकलो नाही कारण मला ८ वाजता माया धाका नातीला िता ासवन घरी 
घऊेन जायच ेहोत.े ) 
 
    दोघहेी अिभवाचक अुम असान ेसमुार े६०-७० ोत ेपणू  म होऊन ऐकत होत.े कमलेशानंी ही कादबंरी, 
महाभारतातले तचतन तःत पणू  मरुवनू िलिहलेली आह,े ह ेजाणवले. युातला सगळा सहंार होऊन गेानतंर 
पाडंव आिण ीकॄ, धतॄरा आिण गाधंारी यानंा भटेायला यतेात, तो कथाभाग होता. त ेयेयापवू िवर धतॄरााशी 
बोलतो आिण नतंर तसचे गाधंारीशीही बोलतो. पाडंव आिण कॄ यानंा मा करावी आिण ांाबरोबर पढु ेआनदंात 
राहाव,े अस ेाच ेसागंण ेअसत.े धतॄराही ाचा राग आव शकत नाही आिण नतंर गाधंारीही. त ेसव मळुातनूच 
ऐकया-वाचयासारख ेआह.े 
 
    एवा कथाभागातही ह े झालेले आह ेकी मनान ेघडलेली कोणतीच कॄती ही पणू  बरोबर वा पणू  चकू अशी नसत.े 
पाडंवांा बाजनू ेसगळे समथ नीय असले तरी धतॄरा आिण गाधंारी याचंा ोधही समथ नीय असतो. दोी बाजूनंी 
काही ना काही चकुाही झालेा असतात. मानवी जगयाता या ग ुतंाग ुतंीच ेआिण सव तः अमकुच बाज ूावी अस े
काही नसत,े याच ेउम भान या अिभवाचनान ेिदले. इतका मोठा सहंार घडून गेानतंर मचेा िवषय समोर यणे ेह े
जगयातले ितियचे ेसात तोडयाच ेतान असत.े अशा पतीन ेपािहास नसुतचे या कादंबरीच ेमहाभारताचा 
कथाभाग णनू उदाीकरण कराव ेलागणार नाही. शवेटी जगयाच ेसाथ क घटनांा बाहरे आिण ितियांा बाहरे 
असाच ेह ेतचतन हीच या कादबंरीची मूाकता आह.े 
 
    मला खर ेतर ऐितहािसक वा पौरािणक असा काराचंी मानिसक ऍलजच आहे. मी या कारांा फंदातच पडत 
नाही. पण कमलेशांा मैीमळेु गलेो आिण जाऊन येयाच ेपणू  साथ क झाले. 
--- ००० --- 
      

    ‘ अात मी, सात त,ू मात म कुणी नाही ‘ ( दीघाक ) – िनमती – महारा कचरल सटर, पणु,े 
    ले० ील चाण, िदद० अपवू  साठे, गीत०े मोद काळे आिण सगंीत० चतै आडकर. 
    -- ीपािवरिहत अनके पुषपााचं ेदगंाना. 
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    ील हा एक आजचा महाचा नाटककार आह.े ामळेु, परतताना िरा िमळायला िकतीही ास होवो, ह ेबघण े
तर भागच होत.े िशवाय पावसाळाही सपंलेला िदसतोय. ह ेसव  िवचारात घऊेन जाऊन पान आलो ह ेनाटक. 
 
    ह ेनाटक सु होयापवू खाली एक १५ िम०च ेअगंणनाटक होत.े ी-णूहा आिण बलाार यावंरच.े त ेअथा तच 
ी-समा जोरकसपण ेमाडंणार ेहोत.े भावी होत.े अनके तण-तणी होा. ात, मधनू मधनू, परडे अमकु करगेा, 
परडे तमकु करगेा अशा जोरकस ऑडस  होा – ातंली एक होती, ‘ परऽेऽड – सोचना बदं ! ‘ जोरदार पिरणामकारक 
! 
    समा काय आहते आिण काय घडायला हवये याच ेह ेनाटक पािहावर मग, ‘ अात मी --- ‘ पािहले ! 
 
    ीला नाटकात समा शकेानंी आहते पण ा िनर करणाया, बौिक िनराकरण ेनसलेा आहते. 
कारण ा जगयाता मलूभतू णता यतेील अशा समा आहते. ौय , भीती, से या सव च बाबतत एका ॅक 
वॉलपाशी ( कॄसीमशेी ) इथ ेजाऊन धडकण ेआह.े कुणी मारत असताना मरणायाला घाम फुटतो आिण त ेघाम फुटण े
ाा ताात नसण े– अशा टा तर लहान समापंासनू त ेहमथैनुापयत सव  जगण ेया नाटकात आह.े 
कमोडवर बसण ेआिण हमथैनू करण ेया कॄतीही िबनिदतपण ेइथ ेएकूण जगयाचा भाग णनू यतेात. आजा 
जगयाता तकुांमाणचे नाटकाची रचना आह.े एका माणसाच ेजगण ेजस ेफुटलेल ेआह ेतसचे समाजाचहेी 
असं घटनानंी फुटलेले आह.े धम , भाषा, िवचार ह ेसगळेच िनरथ क ठरत ेआह.े आिण तरीही मन मलूभतू समाकंड े
वळतचे आह.े उर-आधिुनक नाटकाची सवच विैश ेया नाटकात आहते. 
 
    सगळे बबललेलेच आह ेतर मग ज ेआह ेत ेसाजर ेकरत जगा – ह ेउर-आधिुनकतचे ेअिंतम उर या नाटकाता 
गायानंी अधोरिेखत होत.े जगण ेबबललेला भगंार आशय, नादंी, पोवाडा, नागीत, भजन, भरैवी अशा कारातंनू इथ े
उवीपण ेसादर होत राहतो. मोद कायाचंी गाणी आिण चतै आडकराचं ेसगंीत हा ‘ आनदंी उपरोध ‘ जोरकसपण े
हाणतात. 
 
    हा सगळा डोलारा अपवू  साठे यानंी समथ पण ेिददशत केलेला असनू सव  कलाकार आिण तंानंी ानंा उम 
साथ िदलेली आह.े 
 
    उर-आधिुनक आशयाच,े ाच कारा शलैीतले ह ेएक महाच ेनाटक आह.े िवशषे णज ेयात िनरथ काचा 
दगंा असनूही जगयातला meditative असयाचा – चतनाकतचेा धागा ह ेनाटक सोडत नाही. हा या नाटकाचा 
उर-उर-आधिुनक िवशषे णता यतेो. ह ेअस ेसगळे ठरवनू – िचिकने ेनाही घडत – ती भी जमनू यावी लागत.े 
 
    मला ह ेएक, भी जमनू आलेले, मराठी नासॄीत हलचल िनमा ण क शकेल अस ेछान नाटक वाटले ! 
    सव  टीमला उरोर अिधकच आधिुनकता लाभो हीच सिदा ! 
    --- ००० --- 
      
    योग पणु ेिनमत 

    यते ेआई ! 
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    ( माशा  नॉम न यांा ‘ नाईट मदर ‘ या मळू नाटकावर आधािरत. ) 
    ले० डॉ. चंशखेर फणसाळकर, िदद० सबुोध पडं,े सगंीत – राल रानड,े 
    कलाकार – सजुाता दशेपाडं ेआिण ॠता पिंडत. 
 
    ह ेमुतः सवंादाचं ेआिण सवंादफेकच ेनाटक आह.े डॉ. फणसाळकराचं ेसवंाद उमच आहते. नाटक बसवताना 
सबुोध पडं ेयानंी त ेसहज, अथ क हालचालत छानच बाधंललेे आह.े नाटक दोन अकंी आह ेआिण यात फ दोनच 
पा ेआहते. या नाटकात कुठेही ढील नाही. के श आिण के वा लपवू क ऐकले गलेेच पािहज.े अशा 
कारा या नाटकात वािचक अिभनय अथा तच खपू महाचा ठरतो. सजुाता दशेपाडं ेआिण ॠता पिंडत यानंी त ेकाम 
समथ पण ेकेलेले आह.े ा दोघा उम सवंादफेकीसाठीही ह ेनाटक पाहायला हरकत नाही. ॠता पिंडत यानंा 
एकदोनदा मोा आवाजात बोलायच ेसवंाद आहते. ा वळेी मा ा अचानक, चाललेा आवाज सगंतशी बरचे 
िवसगंत वाटेल अस ेओरडतात, तेा ‘ भो ‘ केासारख ेदचकायला होत.े तस ेहोऊ नय.े 
 
    आई-मलुगी ह ेया दोघतले नात ेआिण ाचंी इतरही नाती खतम झाली आहते वा होत आहते, असा एकूण माहोल. 
याता नाशाचा अनभुव दणे ेहा आह ेनाटकाचा आशय. सुवातीला सहज चाललेा सवंादातं िपलू हा श यऊे 
लागला तर मला वाटले की कॄसखुना ( ॅक कॉमडेी ) आह ेकी काय. पण तस ेनाहीय. सरळ वाववादाा 
अगंान ेजाणार ेह ेएक नाांा नाशाच ेनाटक आह.े कदािचत, ही एक नाशजतंनूाशक लस ठ शकेल. असहेी घडू 
शकत े– असहेी वााला यऊे शकत े– ह ेभान ेकानंा यऊे शकत.े पण, यान अिधक या नाटकाची पोच नाही. “ ह े
बघा, कस ेघडले – “ – असा एकूण कार. अशा घटना आिण आयुिच ेही मामामंळेु अनके कार ेलोकांा 
मनावंर आदळत असतात. ामळेु, नाटकाचा आशय, ‘ अररे े‘ णनू सपं ूशकतो. तो नाशियेा खोलात जात 
नाही. 
 
    ह ेनाटक पाहाव ेत ेउम सवंाद, उम अिभनय, उम तं आिण मु णज ेउम बाधंणी, यासंाठी. पणू  नाटक 
दोन तास ेकानंा िखळवनू ठेवत.े दोी अिभनेनी या नाटकाच ेआान चागंले पलेलेले आह.े 
 
    ‘ यते ेआई ! ‘ ह ेशीष क जरा गरैसमज िनमा ण करणार ेवाटले. आईच ेभ मे आिण भु ह ेजर असले तर यात 
तस ेएखाा ार अिभनेीच ेनाव िदसत नाही ! आिण काही वगेया कारा नाटकाचंी अपेा असलेा लोकानंा 
वाटणार, “ हं, हं, त ेआई वगरै े– “ ! दोी ेक राव ूनयते णज ेझाले. तवेढ ेसोडले तर, अवय बघाव ेअस ेउम 
नाटक. फार टे वगरै ेनाही, पण, दजदार ! 
    --- 000 --- 
 
    चचसाठी नाही -- फ मािहतीसाठी -- आिण ाचा ान,े वाटास, िवचार करयासाठी --ऑर िवजेा ' 
परॅासाईट ' ( बाडंगळु ) या िचपटाचा िददशक काय णतो त ेपाहा -- 
 
    “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 
 
    काही िमानंी मािगतामळेु अनवुाद -- 
 
    " काही लोक सामािजक पिरवत नासाठी नटेान ेलढा दणेार ेअसतात. मला त ेआवडतात आिण माझा नहेमीच ानंा 
निैतक पाठबा असतो. पण, ेकानंा काही न आिण खडतर याची अनभुतूी दणे ेही िसनमेाची एक मोठी शी आह,े " 
तो णतो, " मी एखादा मािहितपट वा चारपट करत नाहीय. तुी जग कस ेबदलाव ेकवा अमकु एक काही वाईट आह े
णनू तुी कोणती कॄती करावी, ह ेसागंयासाठी नाही मी करत िचपट. उलट तुाला वावाच ेभयानक आिण 
ोटक दडपण जाणवाव,े हा माझा हते ूअसतो. आिण हचे िसनमेाच ेसदय  असत,े अस ेमी समजतो. " ( याता 
शवेटा वाात ' सदय  ' ऐवजी शान, गणुवा, वभैव, महलण, आशयघनता -- अस ेअथ ही घतेा यतेील. ) 
 
    -- बागँ जनू-हो ( दिण कोिरया. ) 
 

    वडेा घोटाळा ( दोन अकंी नाटक ). 
 
    पीडीए ची िनमती आिण िदलीप वगलुकराचं ेिददशन. योग खणखणीत वाजणार याची खाी होतीच. ात, चार 
पोलीस पा े! ामळेु आणखीनच दणात जबरद ! दािरया फो ा नाटकावन वगलुकरानंीच केलेले ह ेपातंर. 
एकूण पोलीस ेशनात घडणार ेपणू  नाटक. आवयक तवेढ ेशाम भतुकराचं ेउम नपे. अथव  भार याचंी उम 
काशयोजना आिण रोहन फडके याचं ेअगदी योय अस ेउडाणट ूपा सगंीत. सवाचाच अिभनय उम – आशतुोष 
नलेकर, योगशे कुलकण, सारंग जोशी, सगंीता डगर-ेकुलकण, यशवतं कुलकण आिण मखु भिूमकेत िदलीप 
वगलुकर – असा एकूण तडफदार सचं. नाटकाला गुगेारी आिण पोलीसजग याचंा माहोल असान ेसतत 
सनसनाटीपणा िटकवत चाललेला अजब कार. एक रे ेकम चारी अितरकेी णनू पोिलसानंी ताात घतेललेा 
असताना तो ा पोलीस ेशनातनूच खाली उडी मान आहा करतो – या िवषयाभोवती िफरणार ेह ेनाटक. ा 
गुाा सान खरपण ेआपा जगयाता साला उघड ेपाडणार े! 
 
    या नाटकाच ेइतर तपशील इथ ेसागंणार नाही. त ेनाटक पाहता पाहताच समजत जाण ेइ. तक , िवतक , कुतक , 
तपशीलाचंी केली जाणारी वाकवावाकवी, खोटे स उभ ेकरयाच ेकार, आमकता आिण शपेटू घालयाच ेकार – 
अस ेसगळे जण ूवावाा बाहेन आपा भानावर आदळत राहत.े खपू खोलात चालाच ेभासत असताना एकूणच 
उथळपणाचा अनभुव यणे,े ह ेएक या नाटकाच ेभारी विैश आह.े टले तर वाववादी पतीन ेचालणार ेह ेएक 
अितम अस ेऍसड नाटक आह.े के गोीची अथ पणू ता पाहात असाच ेनाटक करत जगयाता िनरथ कतलेा 
श करणार.े इथला बाबँोट णज ेएक असोटच ! इथ ेना कथचेी उकल महाची ना एखादा सव मा सदंशे 
दणे.े अशी नाटके रंगभमूीवर िचतच यते असतात, ह ेलात घऊेन, काही चागंले पाहण ेमहाच ेमानणाया सवानी 
पाहाव,े अस ेह ेनाटक आह.े 
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    सखोल कलाकतचेा एक उंच य िनमा ण केाबल पीडीए ला धवाद ! 
    --- ००० --- 
 
    अिमताभ बन आिण मी 
 
    मराठीत ' एबी आिण सीडी ' या नावाचा एक िचपट यतेो आह.े ातले एबी णज ेअिमताभ बन ह ेपा तः 
अिमताभ बन साकारत आहते. आिण सर ेसीडी णज ेचंकातं दशेपाडं ेह ेमाया नावाच ेपा िवम गोखले 
साकारत आहते. ाच नावाचा मी  उपल असताना अस ेानंी का केले असाव,े त ेसोडून दऊे. िवम 
गोखानंा ती सधंी िमळालीय याच ेःख नाही. पण, केला िवचार की बाबा माया नावाच ेज ेपा आह ेत ेसमजा मीच 
साकारले असत ेतर काय झाले असत े? अिमताभ बन िकतीही ावसाियक यशी असले तरी माझी ायोिगकता 
ांावर हावी झाली असती आिण तो िसनमेा दणात आपटला असता ! णजचे, ावसाियकता णज े' िमळवण े' 
आह ेतर ायोिगकता णज े' घालवण े' आह.े ायोिगकता णज े' अहो पिंडतजन । तकुा टाकावा थ ुकंोन ।। ' ! तुी 
णनू ज ेकाही आहात त ेसगळे थ ुकूंन टाकण े! णनूच, ती माझी भिूमका मलाच िदली असती तर अिमताभ बन यानंी 
ाचंी भिूमका नाकान यशी माघार घतेली असती ! माघारच पण ' यशी ' ! 
 
    ती माया नावाची भिूमका नमेकी काय आह ेत ेमाहीत नाही -- उगीच आपली िनरथ क गमंत, अस ेसमजा ! णज े
ायोिगकच ! ावसाियकला कणभरही िनरथ कता नाही चालणार ! पटतये का ? 
    --- ००० --- 
      
    नाटकघर, पणु ेिनमत 

    ।। शाचंी रोजिनशी ।। 
    लेखक -- राम ूरामनाथन, अनवुाद – अमर दवेगावकर, रंगावॄी-काशयोजना-िददशन – अतलु पठेे, 
    कलाकार – केतकी थ ेआिण अतलु पठेे. 
 
    कालच इथ ेएका डच िचकाराच ेएक उॄत मी िवचाराथ  िदले होत े– त ेअस ेहोत े-- 
    “abstract art is not the creation of another reality but the true vision of reality.” 
    -- Piet Mondrian 
    अमतू ता णज ेसया वावाची िनमती न ेतर वावाकड े' स पाहण े' – 
    त ेया नाटकाबल िलिहताना तु वाटत.े या नाटकाची सुवातच एका अमतू  िचिफतीन ेहोत.े मी थमच अशी 
िचफीत पािहली आिण ती अशी अुम ! नाटकाा आशयाला समॄ करणारी अशी ही बाब आह.े ह ेनाटकही अमतू  
शलैीतच िलिहलेले – सादर केलेल ेआह.े वावाता अनावयक भागाचंी काटछाट कन आवयक तचे धारदारपण े
सादर करणार ेअस ेह ेनाटक आह.े ह ेनाटक नसुत ेअमतू  नसनू िनकॅनोर पाराा न- किवतेमाण े( Anti poetry ) 
नाटकाच ेबरचेस ेपरंपरागत प टाळणारहेी आह.े ह ेना िगत भाविनक उेकाचं ेनाटक आह ेना एखादी 
वावातली कथा सागंणार.े याला घटनाियचेी सलगताही नाहीय. अमकु अशी ही दोन पा ेआहते सतत समोर हीच 
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यातली सलगता. उपरोध, िवनोद, शोकाता ह ेसगळे एक पलेणार ेअस ेह ेएक वजनदार नाटक आह.े आिण ाच 
वळेी िनरथ कतकेड ेझकुणार ेणनू हलकेफुलकेही. 
 
    भाषाचंा मॄ ूहा या नाटकाचा पायाभतू िवषय आह.े जगातले सगळे िशणत जरी मातभॄाषतेनू िशण होयाच े
मह सागंत असले तरी शकेानंी अनकेांा मातभॄाषा मरत जाण.े ावहािरक – पोटापायाच ेउपयोग नसतील तर 
भाषा माग ेपडत जात,े ह ेआपण मराठीा बाबतीतही पाहात आहोत. इंजी मामाच ेवडे चडं वाढलेले आह.े 
भारताता िनवडक चौदा भाषापंकैी असणाया मराठीपढु ेजर ह ेआान आह ेतर बाकीा छोा आिण कमी 
लोकसंते बोला जाणाया भाषाचं ेकाय ! भाषा वाचवा पािहजते अस ेगळे काढून उपयोग काय ? पण, ह ेनाटक 
णज ेनसुताच एक भाषािवनाशाचा मािहितपट नाही. ही  मानवी जगयातली एक महाची समा णनू इथ े
पािहली जात.े आिण भाषा ह ेसपंका च,े अथाा दवेघवेीच ेसाधन आह ेह ेअधोरिेखत करत एक ी आिण एक पुष अशी 
दोन पा ेइथ ेआहते. दोघहेी घटोिटत असनू पनुववाहासाठी चाचपणी करयासाठी त ेएक आललेे आहते. ा 
ीला एक बाळ असनू त ेअमकु भाषचे ेणनू जलेय. ाला वाढवण,े ाच ेसगंोपन करण ेह ेअात आह.े ांा 
बोलयात, वगेळे अनाकलनीय श, श न आठवण,े आठवले तर नीट उारता न यणे,े मनात आह ेापेा वगेळेच 
काही बोलले जाण,े कधी नसुतचे िविच आवाजानंी सपंक  साधयाच ेय करण े– अस ेअसं अडथळे आहते. श, 
भाषा, अनके लेखक ह ेिवरत,  होत चाललेले आहते आिण या अशा वातावरणात दोन ी एक येयाचा, मेाचा 
य करताहते. 
 
    केतकीचा अिभनय आिण गाणी अुमच आहते. अतलुनहेी अरशः कमाल केलेली आह.े ाचा वािचक ( णज े
िबघडत चाललेा वाचचेा ) अिभनय णज ेह ेनाटक आपा नसानसातं पोचवणारी बाब आह.े बाकी तािंक अगंहेी 
उमच आहते. 
 
    श णज ेभतूकाळ – ाला वाळवी लागत चाललेली आह े– तो न होत चाललेला आह.े ह ेया नाटकाता 
समचे ेतानाक अगं आह.े ज.े कॄमतू णतात -- We live by words and words become our 
prison. – आपण शानंी जगतो आिण श आपला तंुग बनतात. आता शाचंी ही एक वगेळीच समा आह.े 
श तर हवतेच पण त ेपिरपणू  नसण,े िवदीण  असण ेआिण वगेवगेळे तंुगही असण.े – या सगया अवचे ेभान ह े
नाटक आपाला दते जात.े मग जळुत ेका ाचं ेल, मग ानतंर त ेजगतात का आनदंात – अशा ाचंी कथा 
सागंणार ेह ेनाटक नाही. टले तर त ेआपा मनाचंी आिण मानवी सबंधंाचंी कथा सागंतये. एखादी भिूमका घऊेन 
उर दतेा यईेल कवा िनराकरण करता यईेल असा हा  नाही. कबना अमकुच एक बौिक उर नसान े
जागकतने ेभान घते शहाण ेाव,े अशी इथ ेमागणी आह.े 
 
    कलेतनू पिरपता िनमा ण करणार ेह ेनाटक मराठीत सादर होण,े ह ेखपूच महाच ेकाही घडत ेआह े! 
    या एकूण टीमला धवाद ! 
    --- ००० --- 
      
    ' य ', ' कग िलयर ', आिण डॉ. शरद भथुािडया. 
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    काल, ' य ' या कोापरूा नासंतेफ  एक एफबी लाई काय म झाला. तो िवशषेतः ' य ' न े१९९३ 
साली सादर केलेले शेिपयरच े' कग िलयर ' ह ेनाटक आिण ातली िलयरची मखु भिूमका आिण िददशन करणार े
आमच ेिमवय  डॉ. शरद भथुािडया यांाबल होता. आमचा िम आिण उम नट सागर तळाशीकर यान ेतो 
अुमपण ेसादर केला. मी कोापरुात असताना काही वष या टीमबरोबर होतो, ामळेु, मला ांाबल िवशषे 
आीयता आह.े 
 
    ा काय मात सागरन ेतडुलकराचंा एक लेख वाचला. त ेा वळेी लोकसते ' रामहर ' नावाच ेसदर िलहीत 
असत, ात तो आला होता. ( िदनाकं २८ म े१९९३. ) ात तडुलकरानंी ा योगाची आिण िवशषेतः डॉ. 
भथुािडयांा अिभनय-िददशनाची थोरवी, शाचंी अिजबात काटकसर न करता सािंगतलेली आह े! ती अथा त योयच 
आह,े अस ेमीही ण ूशकतो कारण त ेनाटक मीही पािहले होत.े 
 
    ाच लेखात ' मोठे नाटक णज ेकाय ' यावरही तडुलकर बोललेले आहते. ांा मत,े नसुा कथतेा ग ुतंाग ुतंीन े
नाटक मोठे ठरत नाही. त ेमुतः मानवी भावातील ग ुतंाग ुतं, मानवी कॄततली गढू अताककता, ाची 
लनशीलता आिण िनयतीा िनदय ायाचा सखोल वधे यामंळेु मौवान ठरत.े ( डॉ. लाग ूआिण तडुलकर यांा 
एका जाहीर सवंादात, त ेिनयती मानतात, अस ेतडुलकरानंी सािंगतले होत,े ाची आठवण झाली.) त ेेकाची तकबुी 
िवकल करणाया खर साच ेदशन घडवत ाला हलेपाटून टाकत.े थोडात, त ेअमकु एक पटवायला वा अमकु एक 
भिूमका माडंणार ेएकरषेीय नाटक नसत.े त ेसम अिाचा आवाका घणेार,े कोणाही ीकरणािशवाय जगयाा 
भानाचा झपाटा  करणार ेअसत.े ( ही वा ेशशः नाहीत -- रणावर आधािरत आहते. ) 
 
    चागंा, मोा नाटकाबाबतच ेह ेतडुलकराचं ेिवचार मला पणू  पटतात. चागंले नाटक ह ेमानवी सबंधंाचंचे असाव े
लागत.े तुी एखाा पााची महती गाऊ लागलात तर मानवी सबंधंानंा सपाटता यते ेआिण कलाकॄतीतली ' दश नाची 
जान ' सपंनू जात.े 
 
    ही पो  डसा िवचाराथ  िदलेली आह.े माया सव 'य ' िमाचं ेअिभनदंन आिण ांा पढुील वाटचालीला 
खपू शभुेा ! 
    --- ००० --- 
 
    कादरखान 
 
    या माणसाची महती मला इथले आपले िम राज ूकुलकण यांाकडून समजली. एके काळा अनके हदी 
िचपटाचं ेपटकथा आिण सवंाद लेखक. अजब, अत घटना आिण आगािपछा ओलाडूंन वा िनरथ क टले तरी चालेल 
अस ेमडॅ सवंाद, ही या कलावतंाची विैश.े राज ूकुलकण याचंी कादरखानांा सवंादावंर नबंरी मारी आह.े ा 
माहोलात एकदा समुार ेएक तास ' बरबाद मजा ' आली होती ! ह ेआठवायच ेकारण णज ेआाच जरा वळे ' हीरो न.ं 1 
' हा िचपट पािहला. ात कादरखान यानंी गोवदाा िपाची भिूमका केलेली आह.े यात गोवदा वशे बदन 
किरमाा घरी नोकर णनू आलेला असतो. ा बाबतीतला एक सवंाद -- " ललैा का मजन ूबनके रा ेप ेकपड े
फाडत ेए घमूना आसान ह ैमगर िकसी के घर के कपड ेधोना बत किठन ह ै! " -- मजा आली ! 
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    मी उेख केलेा आपा वकील िमाच ेनमेके नाव ( राजचू ना ? ) कॄपया पढुील िमापंकैी कुणी सागं ूशकतील, 
ानंी सागंाव,े ही िवनतंी -- 
    सतीश ताबं,े यसुफु शखे, आनदं थ े
    ( आता नाव नीट समजले आह े-- ऍडोकेट राज कुलकण. ) 
ाच िचपटात परशे रावलचा मलुगा बाहेन यतेो आिण ाला सागंतो की ाला िवमी लाखो पयांा पॉिलसीज 
िमळाा -- आिण ह ेसागंनू तो घरात जातो. ितथ ेगोवदा उभा असतो. परशे रावल ााकड ेपाहात वतैागनू णतो -
- " दखेा ? िकतना कंजसू ह ै-- इतनी बडी बात होन ेके बाद भी एक िमठाईका बा भी नही लाया -- इसकी मा ँअगर 
जदा होती तो िफरस ेमर जाती -- " 
    --- ००० --- 
 
    नाकमच ेअणा 
 
    पुयाता ' मनोरंजन ' या नावापन संचे ेअणा तथा मनोहरपतं कुलकण ह ेिनवत ाच ेसमजत.े 
मायासारा अनके नाकमच ेत ेअणा होत.े ना हौशी नासंाचं ेतर एक आधारच. पसै े' नतंर ' िदले तरी 
चालवनू घणेार े! मला ाचंी िवशषे आपलुकी णज ेमाया अनके नाटकानंा ानंी िदलेली उपिती. ाचंा खास 
अिभाय णज ेमदं ित करत पाठीवर हात ठेवण े! त ेनसुता वसाय करत नसत. ना नाकमच ेकौतकु करण,े 
ानंा ोाहन दणे,े हहेी त ेकरत. पुयाता तर बतके सगयाच आिण बाहरेगावाही असं नासंाचं े' 
मनोरंजन ' शी सबंधं यते असत. ांा तॄीस अादरपवू क अिभवादन ! 
 
    अणाचं ेपु मोहन कुलकण हहेी अणाचंी परंपराच चालवत आलेले आहते. ांा ःखात मायासारख ेअसं 
नाकम सहभागी आहते ! 
    --- ००० --- 
      
 
    द िफ ऑफ िडाएट 
 
    एखाा कारणान ेवा सकंटामळेु वा सममेळेु वा घटनमेळेु आललेी अता वा अशातंता न े-- मन णजचे 
अता वा अशातंता असाच ेिदसण,े समजण,े जाणवण े! टे कवी फनाडो पसेोआ याा जगिस अशा, ' द 
बकु ऑफ िडाएट ' या लेखनावर आधािरत हा िचपट पािहला ! िमवय  रवी लाख ेयानंी इथ ेलक िदामळेु ह े
जमनू आले ! एका कवीन ेिलिहलेला चतनशील मजकूर आिण ाा किवता, िचपट या मामातनू अिभ 
करयासाठी दोन तासाचंा असा िचपट घडवण ेहचे एक चडं आान होत े! ह ेसचुण ेआिण या सज क ियतेनू कुणी 
जाण ेही एक महान जागितक महाची घटना आह.े एकूण मजकूराला आिण किवतानंा अनुप -- तो अथ   होईल 
अशी एकामागोमाग यणेारी य ेहीच या िचपटाची पटकथा आह.े यात िनवडलेला मजकूर आिण किवतांा ओळी 
अि ढवळून काढणाया आहते ! 
 
    िचपट णज ेअस ेकाही असले तरी चालेल कबना तसचे हव ेआह,े अस ेवाटणायानंी हा िचपट जर बघावा. 
    --- ००० --- 
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मतकरी  
      
 आदरणीय राकर मतकरी यांाशी कधी माझी भटे वा  ओळख अशी झालेली नती. ाचंी अनके 
नाटके मा मी पाहात आललेो आह.े ाचं े' जावई माझा भला ' ह ेनाटक एके काळी खपू गाजले होत.े ा वळेी मी त े
पािहले नत.े दोनच िदवसापंवू, त ेनटेवर उपल असाच ेपान मी त ेपणू  नाटक पािहले. सवंाद आिण नातं 
यावंर अजब कुमत असलेला लेखक ! 
 
    मतकरचा मायाशी आलेला एक संरणीय सबंधं णज े– एकदा एकदा ' लोकमत ' न ेअनके नामवतंाकंडून 
मराठीता सवकाळ महाा अशा दहा नाटकांा याा मागवा होा -- ात मतकरी यानंी माया ' बिुबळ 
आिण झ ू' या नाटकाचा समावशे केलेला होता. ाचा सािभमान उेख मी माया सकेंतळावरही केलेला आह.े 
 
मराठी रंगभमूीवरा या महाा लेखकाा तॄीस माझा सादर णाम ! 
--- ००० --- 
 
    िगरीश साळवी 
 
    एक अुम अिभनतेा आिण माझा एक छान िम गलेा ! िगरीश पतकेन ेबसवलेला, ान ेअिभनीत केलेला, 
तडुलकराचंा, ' चौयाहर पावसायाचंा जमाखच  ' हा एकपाी दीघाक णज ेाा अिभनयाचा कळस होता ! 
सहज, साधा वावर, अथ पणू , उम सवंादोारण, टायमग आिण नाटकाा लयीच ेउम भान, ह ेसव च ात पणू तलेा 
पोचलेले होत े! टेच ! पण, वडेा होता ! अर,े मी णायचो, त ूएक उम अिभनतेा आहसे, शरीराची काळजी ायला 
हवीस ! खर ेआह ेतमुच,े तो णायचा ! मी कधी म ुबंईला गलेो तर ह ेदोन िगरीश आिण मी याचंा गाचंा णज े
थंवाचनाचा काय म हमखास ठरलेलाच असायचा ! िगरीश पतके ाची शवेटची गाडी पकड,े पण हा, मी 
एिशयाडमधनू पुयाला रवाना होईपयत मायाबरोबर अस े! माया ' बिुबळ आिण झ ू' या नाटकात ान ेकेलेली 
एक भिूमका पाहणायांा कायम लात रािहलेली आह े! मायाच, ' झालं गलंे िवसन जाऊ ' या नाटकातही ान े
ाा टे अिभनयाचा य िदला होता ! िसाथ  ताबं ेयांा, िगरीश पतकेनचे बसवलेा, ' जाता नाही जात ' या 
गाजलेा नाटकातही ाा अिभनयाचा कारनामा होताच ! ह ेसव ठीकच, पण, अस ेमेळ िम असतात िकती 
माणसाला ? 
 
    िगरीशा तॄीस अतं हेपणू  अिभवादन ! 
    --- ००० --- 
 
दहा काही नाही जमणार, पण, माझा नबंर वन आवडता िचपट, झकेोोवािकया चा ' द फनी ओड मनॅ ' याचा एक 
फोटो सापडला, तो दतेोय. या िचपटाची कण न कण कथा मी चनंा सािंगतली होती. ानंाही त ेइतके आवडले की ' 
कना एका झके िचपटावन ' अस ेिलन ानंी ' अात कबतुर े' या नावाची एक लघकुादबंरी िलिहली ! 
--- ००० --- 
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    आनदंण 
 
    ‘ िदनकर परुोिहतचा खनू ‘ ह ेमाझ ेनाटक काश बिुसागरन ेरानाधत सादर केले. योग धमूधमाल झाला. 
पण, बिस ेशू िमळाली ! ानतंर काही िमांा डोात आले की ह ेनाटक ावसाियकवर ाव.े आिण त ेघडलेही 
! ‘ पोातनू गोात ‘ या नावान ेत ेकाशाच नतेॄाखाली ावसाियकवर आले ! एकदाच घडललेा मराठी 
रंगभमूीवरचा अनपु िवनोदसोहळा णज ेा नाटकात मखु भिूमकातं होत ेमाधव वाटव ेआिण आाराम भड ेह े
िदगज नट ! चडं धमाल यईे ! एका योगाला िनळू फुले आिण राम नगरकर आले होत.े योगाा मातंरात चहा 
िपताना माधवराव आनदंान ेणाले होत,े “ आज टे ल आलीय योगाला ! “ साराशं काय तर िनळू फुले आिण राम 
नगरकर यानंी मला खपू हसवलेले असले तरी मीही माया नाटकातनू ानंाही एकदा मनमरुाद हसवले होत,े ह ेया 
महाराान ेिवस नय े! ( अर ेसॉरी, एकदा नाही, दोनदा ! ही ल माया ' ढोलताश े' लाही आली होती. त ेनाटक 
पान िनळूभाऊ णाले की जो ढोलताश ेपाहणार नाही ाला मो िमळणार नाही ! िनळूभाऊंच ेह ेवा माया 
सकेंतळावर ' अिभाय ' म ेघतेलेले आह े! ) 
    --- ००० --- 
 
    Ehsaan Tera Hoga Mujhpar - Junglee 
    youtube.com 
    शी कपरू 
 
    १४ ऑग २०११ ला आमचा एक आवडता हीरो वारला. शी कपरू. आज ाची पुयितथी. बयाच िहरॉईच े
पिहले काम ााबरोबर झाले होत े! ााबल आदर आिण हवेा वाटयाच ेत ेएक कारण होत.े तो काही नॄिनपणु 
वगरै ेनता पण गायाा चालीबरोबर अगंाला झटके देयाची एक ाची िवशषे ाईल होती. ामळेु, मी ाच ेनाव 
लचक मरुारी अस ेपाडले होत.े अनके िचपट पडानतंर यश िमळत गलेेला हा नट होता. ाा िचपटातंली खपू 
गाणी चडं लोकिय झाली होती. आताा मलुानंा आवडणारा ीड असलेलीही ाची गाणी आहते तशीच सथं 
गोडवा असलेलीही आहते. मला आवडणार ेाच ेएक गाण ेदतेोय – सगंीतकार सदाबहार शकंर-जयिकशन आिण 
गायक अमर अपै महंमद रफी – गीत हसरत जयपरुी – िचपट ‘ जगंली ‘ -- एहसान तरेा होगा मझुपर – 
--- 000 --- 
 
 
माया नावाच ेपा 
 
एक तर मी िशक नतो आिण माझी िचकला कधीच चागंली नती, ामळेु, एकूणात, सा शू ! पण, एक मजा 
! -- AB & CD णज,े अिमताभ बन आिण चंकातं दशेपाडं े-- हा मराठी िचपट आज सोनीवर पािहला. ातला 
चंकातं दशेपाडं ेहा मनेरोल िवम गोखले यानंी केलेला आह.े एकूण माणस ेलॅमरला कशी हपापलेली असतात, या 
कनवेर असलेला हा एक मजदेार िचपट आह.े मीही याचा जरा उपयोग केला -- एका काय मात िवम गोखले 
अ होत ेआिण मी मखु पाणा होतो, तेा ानंी माझ ेभाषण ऐकलेले आह,े ाचमाण,े कोापरूचा सागर 
तळािशकर माझा िमच आह,े तसचे, सीमा दशेमखु िहन ेमाया एका नाटकात काम केले होत ेआिण िशवाय एकाच 
सीनम ेचमक दाखवनू गलेेला िमलद श ेहा तर माझा जनुा िमच आह े-- ह ेसव  मी माया दोन नातना सािंगतले. 
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िशवाय यालाच जोडून सबुोध भाव ेमला ओळखतो आिण ' आई कुठे काय करत े' मधली मधरुाणीही मला ओळखत,े हहेी 
सािंगतले ! आिण लिलत भाकरन ेतर ' ढोलताश े' त कामच केले होत े! नाती णाा, " आजोबा तुी टे आहात ! 
" यावर मी णालो, " मी टे आह,े ह ेबरोबर आह,े पण का, कशामळेु, ह ेपरीािबरीा या जजंाळातनू बाहरे पडावर 
समजनू ा ! " चार ायोिगक नाटके आिण काही किवता, ह ेलेखन -- तहेी कुणाला फारस ेमाहीत नसलेले -- ह ेआपले 
कतॄ  -- याची जाणीव असतचे हो, उगीच एक आपली गमंत ! 
--- ००० --- 
 
आई कुठे काय करत े
 
ार वाहवरची ही मािलका आमा घरात रोज पािहली जात.े मीही मधनू मधनू पाहात अस.े सुवात सरधोपट वाटली 
होती. पण नतंर, पढु ेपढु ेया मािलकेतली समा  होत गलेी. पारंपिरक समाजमा नीितमेा कना आिण ा 
एखाा ीकडून न पाळा गेामळेु काय काय होऊ शकत,े वगरै.े अमकु एक माताा नमनूाच कसा योय, 
अशा कारची माडंणी िदसत.े उि ठरलेले असान ेया समतेले सव  ग ुतंाड ेपाहण ेइथ ेघडणार नाही आिण पाहेी 
ा उिाला परूकच असणार, हहेी ठीक. ावर इथ ेबोलायचचे नाहीय. मला यातले खास आवडतये त ेणज े( अथा त 
या मािलकेचा साचा लनू ) मधरुाणीचा अॄु असा सयंत आिण समजतुदार अिभनय ! सव बारकाव ेसमजनू घऊेन 
ातला भाविनक आिण वचैािरक भाग ती उम समतोल राखत  करतये ! िताइतकीच मला इथ ेतुी करायचीय 
ती मुधा गोडबोलेची. अशा मािलकेत इता समॄ सवंादाचंी उपिती चिकत करणारी आह े! आह ेा सामुीतले 
भतू-भिवाच,े सव  पााचं,े सव  ियाितियाचं ेआिण घडणाया घटनाबंला िविवध समजतुच ेफारच अथ पणू  
भान बाळगत ती सवंाद िलिहत ेआह.े टीी मािलकेत अस ेसवंाद हा एक महासखुद अपवाद आह े! 
बाकी सगळेच आपापली काम ेछानच करताहते आिण रव करमरकराचं ेिददशनही खास णाव ेअस ेआहे, तरीही, 
मधरुाणी आिण मुधा याचं ेिवशषे मनःपवू क अिभनदंन ! तुा दोघसाठी पाहतोय मी ही मािलका ! 
--- ००० --- 
 
नात ं
 
मी ७५ साली िलिहलेला माझा ' नात ं' हा दीघाक बरचेजण मराठीतला एक अितीय खास कार मानतात. सव थम हा 
दीघाक रदशन धत काश बिुसागरा िददशनाखाली सादर झाला. ा धत ८५ ध कातंनू यान ेपिहला नबंर 
िमळवला. नतंर, योगशे सोमणा िददशनाखाली हा पुषोममहेी सादर झाला आिण करंडक ा करता झाला. 
ात नट-िददशक िवनय आपटे, अिन खटुवड, इथले आपले िम स जी. कुलकण, िवजय पाचंाळ आिण 
कुमार बडगजुर यांाही िददशनाखंाली याच ेयोग झाले होत.े 
काही िदवसापंवू िता पोतनीस या म ुबंईा ीन ेहा दीघाक झमू वर सादर करायची परवानगी मािगतली. ही ' सजॄन 
िद ियशे ' नामक, ातनाम िददशक राजशे दशेपाडं ेयांा नतेॄाखाली चालणारी संा आह.े ह ेकस ेकाय 
होणार मला माहीत नत.े पण आज  पान मी खशु झालो ! िया िददशक कमी आहते णनू मी मुाम उेख 
करने की िता पोतनीस या िददशकेन ेह ेसगळे उम जमवनू आणलेले आह.े सवंाद नीट पोचण ेह ेयात महाच े
होत.े रंगमचंावर उपल असणारी नपे, सगंीत, काशयोजना आिण पणू  अिभनय ही आयधु ेइथ ेउपल नती. या 
कोिड काळात माझा हा दीघाक अशा पतीन ेसादर झाला आह ेयाच ेमला समाधान आह.े जरा अवजड आह े-- मला 
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धबीध पाजनू िनवातंपण ेपाहायला हवा. या टीमन ेह ेकाम उम केले आह.े ा सवाच ेमी मनःपवू क अिभनदंन करतो. 
याची लक खाली दतेो आह े-- सवडीन ेशातंपण ेबघा अस ेसचुवतो. लक - 
--- ००० --- 
 
काही सचुवण े-- 
 
माया ' नात ं' चा झमू योग पािहानतंर अशा योगासाठी माया काही एकािंकका सचुवाात अस ेवाटले -- 
१. ' सा मावळा सयूा ची ' -- ही एकािंकका पणु ेिवापीठान ेपुषोमला सादर केली होती. तेा ती सवम 
ायोिगक एकािंकका ठरली होती. िददशन िवासागर अापकच ेहोत ेआिण कलाकार होत ेआनदं आलकंुटे आिण 
गती गोसावी. ही एक अगदी वगेया धाटणीची गभंीर एकािंकका आह.े 
२. ' ळ िदवाणखाना ' हीच एकािंकका ' मन ' या नावान ेदीघाकपातही आह.े िहचा एकच योग रव लाांा 
िददशनाखाली ' मनाच ेशोक ' या नावान ेझाला होता. खर ेतर ह ेएकपाी करण आह,े लाानंी आणखी आही 
आजबूाजचूी पा ेघतेली होती. गभंीर कार आह.े एकपाीच ायला हवा. ह ेजो समथ पण ेकरले ाला नटसाट 
णाव,े अस ेमी णत असतो. 
३. ' ससंाराणपुडघार ' या एकािंककेला आय एन टी म ेसवॄ लेखनाच ेपािरतोिषक होत.े काश बिुसागरन े
िददशन केले होत.े या एकािंककेबल मायाशी चचा  करयासाठी काश म ुबंईन, मी ा वळेी िजथ ेहोतो ा नगर 
िजाता वाळकी या गावी आला होता. सवंाद आिण कॄती यातं भदे ठेवनू िलिहलेली ही मराठीतली एकमवे, टले तर 
गमंतीची एकािंकका आह.े 
४. ' वषेातंर ' या एकािंककेचा समाधानकारक योग अजनू झालेलाच नाही. एक गभंीर गमंत आह.े समोर ज ेचाललेय त े
मा करत ेकानंी पाहात जायच.े मजदेार ग ुतंा तयार करणारी एकािंकका आह.े 
-- झमू मामासाठी उकु कलाकारानंी वरील सिंहता जर वाचनू पाहाात. ह ेसव माया खालील सकेंतळावर 
ी उपल आह े– 
--- ००० --- 
 
धम  
मधनू मधनू मी सगंीत ऐकत असतोच पण कालपासनू माझा सगंीत समारोहच चा आह.े काल बराच वळे िकशोरी 
आमोणकर ऐका, आज बड ेगलुाम अिल खान, अल करीम खान आिण आाच कौिशकी चवत ! िशवाय इकडच े
आपले भीमसने जोशी, कुमार गधंव , वसतंराव दशेपाडं ेहहेी असतातच. अशा अु भानाा कलावतंाबंरोबर मी 
अनकेदा माझ ेमन दतेो सोडून आिण िशकू दतेो ाला कलेतले असं बारकाव ेआिण यऊे दतेो िफन असं 
िशखरावंन. ही सगळी सतंमडंळी आहते ! यानंा धम  आिण िवचारसरया बाधंनू नाही ठेवू शकत. ह ेसव जण, कोणतहेी 
नाव नसलेला पण पणू  मानवासाठी असलेला असा एक अगाध धम च  करत असतात. अनाम पण  धम  ! 
याा सपंका त जर जाीत जा माणस ेराहतील तर जगातली सव यु ेथाबंतील. शा कवा कारखानदारच 
महाच ेअस ेमळुीच नाही. राजकारणी तर सोडूनच ा. मनु ाणी िटकेल तर तो यांामळेुच िटकेल. 
तर कौिशकी चवत ! सतं ीन ेी अस ूनय,े स ुदंर अस ूनय,े तण अस ूनय,े अस ेथोडचे आह े? ही मळुात 
अितस ुदंर आहचे पण िताता गहन सज कतमेळेु िता सदया ला मया दाच रािहलेली नाही ! आाच ितचा शु 
सारंग ऐकला य ूबूवर ( मला राग कळत नाहीत – तुीही ऐकावा णनू तमुा मािहतीसाठी रागाच ेनाव िदलेय ). ही 
ी णज ेमला एक तळपता चमारच वाटत े! राचं ेआ ेिव ती सहज िफरवनू आणत ेआपाला ! अजब आह े
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! ितच ेसाथीदारही जबरद आहते ! मधचे ती साथीदारांा महानतचेी कदर  करत ेत ेखरोखर ‘ आपण सगळे 
एक ‘ हाच भाव दाखवत.े 
िहामळेुच माझ ेमन इतके िवशाल होत ेकी ात तीही सामावली जात े! िता सबोध मनाला त ेकळायची गरजच 
काय ? हा तर एकतफ न ेतर एकमा अमया द मेाचा मामला आह े! िजयो !!! 
--- ००० --- 
 
टे मलुाखत 
परवा सगंीतिवषयक एक पो िदली आिण मग ा िनिमान ेनटेवर काही पािहले -- कौिशकी चवत या महान 
गाियकेची ही महान मलुाखत ामळेु समोर आली ! इतकी गभंीर चतनाक मलुाखत फार िचतच ऐकायला िमळत े! 
" धम  न,े आािकता ", " सगंीतातला सवा त महाचा ण णज ेगायला सुवात करयापवूची शातंता " ! टे 
! ाचं ेआधीच काही पवू ह असतील ानंी ा सोडून, पण बाकीानंी खुा मनानंी ऐकावी अशी एक खास मलुाखत 
! माझ ेतर या बाना दोन सॅटू आहते -- एक गायनाबल आिण सरा या मलुाखतीबल – 
--- 000 --- 
 
म ैचला िजधर य ेिदल िनकल पड े-- िमस बॉ े 
म ैतो चला िजधर चले रा -- धडकन  
म ैजदगी का साथ िनभाता चला गया -- हम दोनो    
चल अकेला चल अकेला -- सबंधं  
आ चल के तझु ेम ैलेके चं -- र गगन की छावं म े  
-- हदी िसनमेातंली अशी बरीच गाणी तुालाही आठवतील. सारख ेकुठेतरी जावसे ेका वाटत ेमाणसाला ? तहेी 
बिेफिकरीन े? अशी कुठेतरी िनघनू जायाची गाणी का इतकी आवडत असतील आपाला ? 
भारतीय समाजाला कुठे जायचये िनघनू ? 
की आह ेत ेजगतच मनान ेिनघनू जाता यते े? 
--- 000 --- 
 
कानडीतले ' बिुबळ आिण झ ू' लौकरच आणखी योग होतील – 
 
16 माच  2021.  
 
पुा िवशाखा आिण समीर  ( सोनी मराठी टीीवरची महारााची हाजा )  
दोन नामचीन वडे े! तुी णाल, नामचीन तर ग ुडंानंा णतात, नामािंकत णायचये का ? नाही, नामचीनच ! ग ुडंच 
आहते ह े! चडं दरारा असलेले ! महारााा हाजगतात ! घाबन घाबन मेान ेहसतच राहाव ेअस े! आाच 
ाचंी िदवाळी पहाट पािहली ! िवशाखा ही भावगीत गाियका आिण तबलासाथ समीर ! आा िनयचेी वाट लावतात 
ह ेदोघ े! भावगीत णत नसतानाची जी भावगीत गाियका िवशाखान ेदाखवली ाला तोडच नाही ! समीरची साथ 
णज ेचोरावर मोर ! थटे उादाचा टोप घान ान ेबरबाद कन टाकले सगळे ! गेा िकके मिहातं मी असा 
खळखळून हसलो नतो ! माझा दोन वषाचा हायोग पणू  झाला ! इता थोा वळेात इतका जबरद परफॉम  ! 
िवशाखाला मायातफ  बोलाचाच कंठा आिण समीरला वडगाव डगा ची वतनदारी ! मजा करा, जा !!! 
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--- ००० --- 
 
महाटे ! महाआनदं ! आशा भोसले झाा महारा भषूण ! ा तर आधीच कोवधा जदगी भषूण आहते ! 
 
दोन वषापवूा कानडी ' ढोलताश े' 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  
 
अतलु पठेेा ' कचराकडी ' या लघिुचपटान ेमाया मनाला कायमची एक खोल जखम केलेली आह.े काही माणसानंा 
ही अशी घाणीत बडूुन काम ेकरावी लागयाची या समाजाला गरज असावी ही एक अतं शरमचेी बाब आह.े ातही 
ानंा ना परुशेी सरंक साधन ेना ानंा आिण ांा कुटंुबानंा परुशेा आरोय सिुवधा ! ही शरमचेी जखम पुा 
उचकटली गलेी ती वाझ ेकरणाता शोधाची टीीवरील  ेपान. घणृाद -- अतं ओकारीच आणले अशा 
िमठी नदीा घाण पायात उतन ितकड ेवाझने ेटाकलेा व ूकाही माणस ेतळातनू िशताफीन ेशोधनू काढत होती ! 
पोिलस एखाा गुाच ेधागदेोर ेपाताळातनूही उकन काढू शकतात ह ेआपण सािभमान ऐकून असतोच. मळुात ही 
अशी काम ेकरायची सतत गरज िनमा ण होण ेहचे पणू  मानवजातीलाच शरमचे ेआह.े इतके तंान गत झाले आह े
णतात तर माणसानंा अशा घाणीत काम कराव ेलाग ूनय ेअस ेतं नाही सापडू शकत ? की आपाला ाच ेकाही 
महच वाटत नसान ेत ेकधीच अमात यते नाही ?  
तो गुाचा तपास लागत जाण ेयाच ेअथा तच कौतकु होत राहील पण ा घाण पायात उतरलेा माणसानंा आिण 
ांा कुटंुबानंा उम आरोयसिुवधा उपल कन िदा पािहजते. घाण पायातनू कस ेसगळे काढले बाहरे या 
शौया ा तुीपेा ा वीर कामगारानंा माणसाच ेसानाच ेजगण ेिमळण ेअिधक महाच ेआह.े  
गुाच ेधागदेोर ेशोधनू काढयाा मानवी शारीत माणसुकीच ेधाग ेगहाळ होऊ नयते. गुाा रहाा 
कडीबरोबरच माणसुकीहीनतचेी कडीही ाच िनकडीन ेफुटायला हवी ! 
--- ००० --- 
पुा एकदा, ‘ आई कुठे काय करत े‘ -- 
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ार वाह वरा या मािलकेत आईा मखु भिूमकेत आह ेमधरुाणी गोखले. ती कॉलेज िवाथनी असताना आमा 
एका नासंशेी सबंिंधत होती. नतंर एकदा एका एकािंकका अिभवाचन उपमात ितन ेआिण सबुोध भावने ेमाया एका 
एकािंककेच ेअिभवाचन सादर केले होत.े ानतंर ितन ेमाया ‘ बिुबळ आिण झ ू‘ या नाटकात एक महाची 
भिूमकाही केली होती. या सव  कारणामंळेु, फ ती कस ेकरतये काम या मािलकेत या उकुतपेोटी मी ही मािलका बघ ू
लागलो. ितच ेकाम उम होत असले तरी ही मािलका फारच चीप असणार अस ेसुवातीला वाटले होत.े पण काही 
भागानंतंर हा समज कमी होत गलेा. याच ेमखु कारण णज ेनिमता वत क आिण मुधा गोडबोले याचं ेलेखन. मानवी 
सबंधंाचं ेआिण ातंा एक कारा बिंद अटळपणाच ेभान बाळगणारी माडंणी आिण तीच गोची  करणार े‘ 
समझदार ‘ सवंाद ह ेमला आवडू लागले. एकूण टीमच उृ असनू रव करमरकराचं ेिददशनही मानवी जगयातला 
हा आवाका नमेका घते जाणार ेआह,े ह ेएकूणच आय यु सखुावणार ेहोत.े  
अिमताभ गुगेार झाला, अधोजगताचा कग झाला तर लहानपणी ाच ेआयु कस ेवाईट गलेे होत ेत ेाा 
समथ नाथ  दाखवायची पत होती. पण अमजद खान का खलनायक झाला ाचा शोध कधी घतेला जात नस.े नसुाच 
समाजमा नीतीताचंी भलावण करणाया सामात: सवच ‘ धदंवेाईक ‘ कलाकृती हचे करतात. या मािलकेच ेमला 
वाटणार ेविैश ह ेआह ेकी ही मािलका के पााला ाच ेाच ेफूटेज दते आह.े ‘ सामात: ‘ अमकूच बरोबर अस े
वाटत असले तरी  जगयात तस ेकाही अस ूशकत नाही, ही मानवी जगयातली गोची ही मािलका जाणीवपवू क 
उम कार े करत आह.े ही मला या मािलकेची आशयसमृी वाटत.े आणखी कोणा एखाा मािलकेन े
जाणीवपवू क हा आशय पािहला होता का, ह ेमला माहीत नाही, पण, इथ ेह ेकाही िवशषे घडत ेआह,े अस ेमला वाटत.े  
बरोबर काय घडायला हव ेयाा सटे अपेा असणाया ेकानंा इथ ेसतत खरचटणार ेअस ेकाही ना काही घडत असत े
आिण तरीही कुणालाही दोष दणे ेकठीण होऊन बसत.े उदाहरणाथ  ाता अिना आईन ेवा ईशा या पाान ेअस े
वागण-ेबोलण ेइ आह ेका, अस ेिवचारले तर कुणीही नाहीच णले पण ती पा ेआपापा साात ब आहते, जस े
आपण सगळेच असतो, ामळेु दोष कसा दणेार, अस ेएक वगेळेच भान ही मािलका ेकानंा दते.े िवशषे णज ेही पणू  
टीमच हा आशय समजनू काम करत ेआह,े ह ेथ करणार ेआह े! मानवी समानंा बौिक िनराकरण ेनसतात – ह े
समजण ेआिण त ेटीी मािलकेतनू  होण ेह ेअनपिेत महाच ेकाही घडत आह े! 
टीी मािलकेा पातली ही एक उम आबसड – तायु कलाकृती आह,े अस ेमी णने. मराठीत अशी 
उरहीन मािलका यणे ेह ेनीच एक अघिटत आह े! या मािलकेा टीमला आिण ार वाह ला धवाद ! 
--- ००० --- 
 
Madhurani Gokhale Prabhulkar 
is with Champra Deshpande 
. 
clSAdfltdpordsil u3 astnSrstap 1on:sotor40e PMd  • 
च.ं. दशेपाडं ेह ेमायासकट आिण अनके रंगकमसाठी गेा काही दशकातले अतं महाच ेनाटककार आहते...! 
ाचंी नाटकं समजण,ं भिूमकेची खोली कळण,ं ाचंी वा ंतडात बसवनू ती सअथ  पोहचवण ंह ेकुठाही नटासाठी 
चडं मोठं आान असत.ं.. सुवातीा काळातच ाचंी नाटकं करायला िमळण ंहा माया अिभनेी आिण माणसू 
णनू होणाया जडणघडणीतला मोलाचा भाग होता आिण आह े... ासाठी मी तःला भायवान समजत.े  
ाचंी नाटकं ानंी वाचली नसतील ानंी www.champralekhan.com इथ ेजाऊन… See More 
Champra Deshpande 
clSAdfltdpordsil u3 astnSrstap 9on:sotor49e AMd  • Shared with Public 
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Public 
--- 000 --- 
 
अुम काय म आिण िमलदच ेलाजवाब सादरीकरण ! 
( िमलद श े) 
 
मोहोत  
' पहलेी पहलेी बार मोहोत की ह ै' ( िचपट ' िसफ  तमु ' ) अस ेगाण ेजेा एखादी नाियका णत असत ेतेा ितला 
काय सागंायच ेअसत,े तर, ही माझी मोहोत करायची पिहलीच वळे आह,े काही चकुलेमाकले तर चालवनू घ,े थोडा 
सराव झाला की मी सया-ितसया मोहोतकड ेजाणार आह.े आिण जर ती अस ेगाण ेण ूलागली की, ' ितसरी-
चौथी बार मोहोत की ह ै' तर ाचा अथ  काय होईल, तर, मला चागंला अनभुव आह,े त ूमला अल िशकव ूनकोस ! 
पण सामात: पिहा कारचचे गाण ेणायची पत आह,े सया कारा गायाला ( त ेखर ेअसले तरी ) लोक 
नाराज होयाची शता असत े! 
--- ००० --- 
 
 
सकाळी साी वािहनीवर ' तरान ेपरुान े' या काय मात ' जडुवा ' या िसनमेातले अ ूमिलक न ेसगंीत िदलेले ' िनया 
म आय ेहो तो ' ह ेगाण ेऐकले-पािहले. म ेश शभुारंभ झाला िदवसाचा ! अितम िनब ु िनरथ क स ुदंर गाण े! तीनचार 
िमिनटातं मे, मृ ूिब ूसगळा दगंा ! अशी असं गाणी आिण िनरथ कतचे ेवभैव इथली जनता बाळकडू णनू  
आादत आललेी असान ेकोरोना-िबरोना ला इथ ेकुणी घाबरत नाही – 
--- 000 ---  
 
वतु: िता डोयातं दोष होता -- एक डोळा चंासारखा होता तर सरा सयूा सारखा ! पण  मेात ाचाही आनदं 
होतो -- जसा दवेानदंला झाला -- 
तरे ेय ेदो ननैा चादँ और सरूज मरे े! 
ओ मरे ेजीवनसाथी ! 
( िचपट ' गाईड ' ) 
01 May 2021.  
 
 
कौशल इनामदार  
 
अतं अास ूआिण त:ची मम ी असलेला सगंीतकार आिण आमचा जनुा िम कौशल इनामदार याची िदनशे 
अडावदकरानंी घतेललेी मलुाखत आाच रदशना साी वािहनीवर पािहली. अडावदकराचं े तर चागंले होतचे 
पण कौशलची सज कता अिधक कशी  होईल याचीही  ानंी काळजी घतेली होती. चाली तयार होयामागची 
कलािया कौशलन े छान उलगडून दाखवली. पलु, कुसमुाज यांाबाबता ाा आठवणीही खास होा.  
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मराठीता एका दजदार, चतनशील सगंीतकाराची ही मलुाखत, कौशलन े थोडफेार गाऊनही दाखवामळेु िवशषे 
वणीय झालेली आह.े    
छान वाटले ! 
--- ००० --- 
 
चोन ऐकणाया पााचंी मािलका  
 
सा एका मािलकेत अस ेिदसतये की, िनरपवादपण,े मु पाापासनू त ेइतर सव च पाापंयत सवानाच चोन 
ऐकायची सवय आह े! कोणतीही दोन पा ेबोलत असली की ितसर ेएखाद ेपा यऊेन कडलेा उभ ेरान ाचं ेसभंाषण 
ऐकत राहत ेआिण मग जरा वळेान ेा सभंाषणात ितियाप भाग घते े! लहान, मोा सवच पााचं ेह ेवागण ेपान, 
इथ ेमहाराात चोन ऐकण ेहा एक सव मा, स कार असणार, असा समज सवर पस लागलेला आह े! 
' आई कुठे --- ' वाले, वगेया काही युा काढा ना शोधनू !  
--- ००० --- 
 
िदठी  
 
िकशोर कदमन े:खाचा धा बसलेला, िवलाबाबत मिनरास झालेला, पराभतू रामजी पणू  समजतुीन ेवठवलेला आह.े 
ासाठी ाला १०० टे गणु. इतरही सवाचा अिभनय िचपटाता ‘ सागंया ‘ ला बढावा दणेारा. बाकी सतत पाऊस 
असण ेआिण जगयाला एक मल, नाइलाजाची गती असण,े हहेी नीट आलेले आह.े परंत,ु हा िचपट पािहावर 
मनात काही  आले, त ेइथ ेचचसाठी माडंणार आह.े ज ेलोक फारच भाविनक वा जराही काही वगेळे िवचार सहन होत 
नाहीत अस ेटची असतील ाचंी आधीच माफी मागनू ठेवतो.  
िचपटातले मु पा रामजी ह ेआह.े ाचा मलुगा नदीा पायात वान गलेेला असान ेाला :खाचा धा 
बसलेला आह.े “ मी तीस वष वारी आिण िवलाची भी करतो आह,े तरीही ान ेअस ेका कराव े? मी एवढ ेकेले ाच े
पुय कुठे गलेे ? “ – ह ेतर ाा डोात आहचे पण िशवाय याच समुारास सनुलेा मलुगी झाान ेाच े
वशंसातही ख ुटंणार आह,े ानहेी तो िथत आह.े नसुता िथत नाही तर, एवा :खातही ोधािव होऊन तो 
सनुलेा िता बाळासह घर सोडून जायला सागंतो !  
यातला ‘ माणसुकी ‘ चा भाग असा आह ेकी याही :खद पिरितीत तो एका अडलेा गायीची सतूी नीट कन ितला 
सोडवतो आिण सवासाठी सखुिनमती करतो. रामजी हा या कामात िनात आह ेपण तो :खात असताना ाला कस े
बोलवाव ेही िववचंना असत.े पण ाला यासाठी बोलावावर तो :ख िवसन माणसुकीन ेवागतो. गायीला कालवड 
होत,े ाचा सवाना आनदं होतो. ा एकूण कारानतंर रामजीला उपरती होत ेआिण तो सनुलेा घरातच राहायला 
सागंतो.  
मग शवेटच ेानेरांा ओवीच ेगाण ेयते.े अान ह ेानात िवलीन होत ेआिण शवेटी दोी न होऊन एक िरकामीक 
ह ेस उरत,े वगरै.े या िचपटाला या असा तानात काही इटंरे आह,े अस ेिदसत नाही. सदंशे हाच यतेोय की 
दवेबीव काही नाही आह,े दवे कुणाच ेरणिबण करत नाही, दवेाला आपा सखु:खाचं ेकाही दणेघेणे ेनाही, पण, 
ाचा, रंगनू जायाची एक पळवाट णनू फ उपयोग आह,े इतकेच.  जगयात माणसुकीन ेवागण,े लगभदे न 
करण,े वशंसाताा वडेगळ कना सोडून दणे,े हचे खर ेतर महाच ेआह.े  
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नाही तरी लोक णतच असतात – खु दवेाच ेमिंदर टले वा पाडले तरी दवे काही क शकला नाही, दवे कोणताही 
अपघात टाळू शकत नाही, दवेदश नान यतेानासुा घ टना घडतात, दवे ाळ, कोिड यापंासनू रण क शकत  
नाही, वगरै.े जण ूकाही दवे णज ेमानवी मनासारखचे एक कर, िवकृत अि असनू ान ेदवेाणघवेाणीच ेिनयम-
नीती पाळत चालले पािहज े! ‘ दवेाला िरटायर करा ‘ अस ेणणार ेसाृंितक नतेृही इथ ेकाही जणानंी मा केलेले 
होतचे. णज ेकाय िरटायर करा – मूा  आिण ा ? की तकुाराम णतो त े‘ एकिवध मन ‘ ?  
समजा इथला धम , भी वगरै ेभगंार आह,े ानेर-तकुाराम बोगस आहते, याचाच अथ  सव च धम  खोटे आहते, असा 
नाही होत ? णजचे, माणसुकी आिण जमले ा समाजसधुारणा हीच फ मू ेआहते ? या ावंर ‘ िदठी ‘ ा 
िनिमान ेिवचार ावा.  
--- ००० --- 
16 June 2021.  
 
चकूुन, ' नाद आह ेया घटाला अन घटाा भोवती  ' अस ेलात रािहले होत े-- अुम ओळ णनू लात होत,े पण, 
ह े कुणाच ेआह ेत ेआठवत नत.े शोधनू सापडले शवेटी ! त ेटे कवी आरती भचू िनघाले ! -- 
गीत – आरती भ ु
सगंीत – प.ं दयनाथ मगंशेकर 
र – लता मगंशेकर 
अम – मै िजवाच े
ःख ना आनदंही अन ् अतं ना आरंभही, 
नाव आह ेचाललेली कालही अन ् आजही. 
मी तसा  नाही, ना िवदशेी मी जसा, 
मी न की बब माझ ! मी न माझा आरसा. 
याद नाही, साद नाही, ना सखी वा सोबती, 
नाद आह ेया घाला अन ् घाा भोवती. 
सांछाया आिण काया जोडुनी याचंा वा 
नाव आह ेचाललेली, रची हाले हवा. 
एकला मी नािह जसैा, नािह नािह मी णा 
जीवनाला ऐल नाही, पलै, तसैा म ना. 
--- ००० --- 
०८ जलु ै२०२१.  
 
 
द िपा  
 
मह डगर ेयानंी िददशत केलेला ‘ द िपा ‘ हा लघिुचपट पािहला. ेामं ेपसरत चाललेला एकाकीपणाचा रोग 
हा िवषय आह.े एक े माणसू. ाची बायको वारलेली असनू ाचा मलुगा ऑेिलयात आह.े एका मोा 
शहराता एका आलीशान लॅटम ेतो एकटाच राहतो आह.े सुवातीलाच एका मकूातनू ाचा एकाकीपणा 
ािपत केला जातो. घरात खायला काही नाही आह.े तो िपा मागावतो. िपा तयार होयाा ियपेासनू सव 
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काही दाखवले जात.े यातनू ा ेाचा एकाकीपणा अिधकािधक ताणला जात राहतो. मग तो िपा घऊेन िडिलरी 
बॉय िनघतो. खपू रा आिण रहदारी पार कन तो योय इमारतीपयत पोचतो. ितथली िलट बदं असत.े ा ेान े
लॅट नबंर चकुीचा िदलेला असतो. िशवाय ा इमारतीत तीन शुा असतात ! ह ेसगळे पार कन तो ा ेाा 
घरी पोचतो. ानतंर ा ेान ेाला घरात बोलावण,े थोडा िपा खायला लावण ेआिण गा मारत आहान े
बसवनू ठेवण ेघडत.े ा िडिलरी बॉय ची कहाणीही जरा शोकाच असत.े शवेटी उशीर झाला णनू तो िनघतो. तो 
े णतो, “ मी उा पुा ऑडर करने िपा ! “  जािहद नाव असलेला तो िडिलरी बॉय चागंला तगडा आह,े 
ामळेु, ान ेकेलेली िजाचंी चढउतर खरी वाटत.े िशवाय गा मारतानाही ाच ेा ेात रमण ेछान आले आह.े 
ा ेाचा गासंाठीचा अधाशीपणा चागंला आला आह.े  
 
भारतात ेापंकैी िन ेलोक या एकाकीपणाा समने े आहते. २०३० पयत ही समा खपू उ होणार आह,े 
अस ेअासक णताहते.  
 
कोणतीही भाषणबाजी वा आकडवेारीची बोधनबाजी न करता िनळ याकततेनू या समचे ेगाभंीय  माडंयात हा 
लघपुट यशी झालेला आह.े चागंले काम !  
--- ००० --- 
 
मा, लता आिण शकंर-जयिकशन ! १९५९. िचपट ' उजाला ' ! या गायान ेचडं धमाल उडवनू िदली होती ा वळेी 
! ात अमीन सायानच ेसनसनाटी िनमा ण करणार ेिनवदेन ! टे ! िबनाकाच ेह ेसरताज गीत होत े! आता बघताना 
जाणवत े-- गिरबांा या गायाची लोकेश बघा -- इथा इथ ेचडं बहार ! कशाला हव ेइंलंड-अिमिरका ?  ( 
झमूता मौसम म महीना ) 
 
--- ००० --- 
 
१३ ऑग २०२१ पयत  
 
जयतं पवार  
 
आमा फार काही भटेी झाा अस ेनाही. तीनचारदा भटेी आिण दोनचारदा फोन. पण एकमकेाबंल आाला आा 
आिण आपलुकी होती. माया अनके नाटकाचंी परीण ेान ेमटातनू िलिहली. ाच ेत:च ेकाही िवचार असले तरी 
कलेकड ेापक मानवी िकोणातनू पा शकणारा असा तो एक खरोखरचा तं समीक, लेखक, कलावतं होता. 
ाची एकूणच नासमीण ेवाचण ेह ेएक नािशणच अस.े माया नाटकाबाबत िलिहताना, कुणालाही न सचुलेला 
असा एक मुा ान ेमाडंला होता – तो होता अिभनयाबलचा. माया नाटकात अिभनय वगेळा का, कसा लागतो ह े
ान ेसािंगतले होत.े हा एक त:च ेचतन असलेला लेखक होता. ाा चतनात असलेला एक महाचा  माया 
लात आह.े ाला अस ेिदसत होत ेकी वाव फार वगेान ेबदलत ेआह.े ामळेु, लेखकाला-कलावतंाला या बदला 
वावाच ेआकलन होऊन त ेाा कलेतनू अिभ ाया आतच वाव खपूच बदन गलेेले असत.े मग 
लेखक ‘ आजच े‘ कस ेिलिहणार ? अस ेगभंीर  पडण ेहचे खर ेतर कोणाही सज कतचे ेलण आह.े ाा या 
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ावर मी एक लेख िलिहला होता. ' ढोलताश े' या माया नाटकाा िनिमान,े अण नाईकांा ' नाटक ' या 
मैािसकासाठी ान ेमाझी एक मलुाखत घतेली होती.  
 
या मेळ, शहाया िमाला मन:पवू क आदराजंली ! 
--- ००० --- 
 
 
कुमार गोखले  
 
सुिस छायािचकार आिण जािहरातकार कुमार गोखले याचं ेिनधन झाले आह.े माया ' सा तरी शवेट गोड ' या 
नाटकाच ेस ुदंर, आकष क ोचर ानंी तयार केले होत.े ा नाटकाच ेपुयाता अि िथएटस  न े२५ योग केले 
होत.े  
कुमार गोखले यांा तृीस मन:पवू क अिभवादन ! 
--- ००० --- 
२८-०९-२०२१. 
 
‘ धडपड ‘ िनमत  
#मी_त ू ( दोन अकंी नाटक ) 
लेखन-िददशन – अिनी शगर ेदशेपाडं.े  
 
मराठीत आलेले ह ेनव ेअुम नाटक सगंणकावर पािहले. आजच ेजगण ेशारीिरक व मानिसक सव च नी  रोगट 
झालेले आह,े अस ेआपण णत असतो. आपण ह ेज ेणतो त ेामुान ेया जगयाचा आपाला जो ास होतो, 
सतत ज ेसघंषा त राहाव ेलागत,े ामळेु असत.े पण, या रोगाची िया, ाच ेपणू  दश न वा समज आपासमोर 
नसत.े ती समज ह ेनाटक समतने ेउभी करत.े यापवू मराठीत या रोगाच ेअसचे दशन राजीव नाईक यांा, ‘ साठेच ं
काय करायच ं‘ या नाटकान ेघडवले होत.े मानिसक समचे ेसाकान ेदशन घडण ेह ेा णी ितातनू बाहरे 
पडणचे असत.े कारण ती समा अशी पणू तने ेपाहताना तुी ितचा भाग नाही रा शकत. ी-पुष भदेाचा जरी काही 
 नसला तरी, आपाकड ेउम ी-नाटककार खपूच कमी आहते, या पा भमूीवर  या नाटकाची लेिखका णज े
मराठीतला एक िवशषे टा आह,े असचे णाव ेलागले. ातही आणखी िवशषे णज ेती एक अुम िददशकाही 
आह ेह ेच िदसत ेआह.े या नाटकातले सवंाद, ाचं ेउारण आिण फेक आिण मु णज ेके सवंादासोबत 
घडत जाणाया, बोलणाया व उपित असलेा पाांा सव  मानिसक ियाचंा वधेही इथ ेय पात  होत 
राहतो. अथा तच सवच कलाकार आिण तं याचंी सज क साथ असािशवाय त ेघडू शकले नसत,े ह ेखरचे आह.े  
पसै ेखपू िमळवण ेआिण उ दजा च ेराहणीमान ठेवण,े ह ेतर आहचे, पण, मला चडं यशी ायच ेआह,े टॉपची 
ी ायच ेआह े– ही मानिसक हाव हा आजा जगाचा एक असा रोग आह.े आिण तस ेयश सा  करयाची 
बौिक कुवत असलेा ी एकाच कुटंुबात असतील तर ? या ाच ेउर णज ेह ेनाटक आह.े उर णज े
िनराकरण या अथ न ेतर दशन या अथ. अस ेउ दजा च ेबौिक जगण ेआिण वातावरण यांाशी पिरिचत 
असलेले, त ेमाहीत असलेले लोक मळुात कमीच असतात. ातंली एखादी ी अस ेनाटक उभ ेक शकावी ही एक 
फारच वगेळी आिण अपवादाक घटना आह.े या कुटंुबातला पुष एका आतंरराीय कंपनीत मोा पदावर आहे, 
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ाची पी एका बॅकेंत जनरल मनॅजेर आह ेआिण मलुगी, िता एका िमाा साहाान ेएक यशाा इमाचंी  े
असलेला उोग उभा करत आह.े घरातले ितघहेी अस ेपराकोटीच ेमहाकांी असावर ांातंा सबंधंाचं े
आिण एकूणच जगयाच ेकाय होईल त ेणज ेह ेनाटक ! या नाटकात, वर उेख केलेा रोगाची एक ती अवा 
आपाला िदसत.े यातच लगभदेामळेु आपावर अाय झाला आह,े ह ेपान जखमी झालेली या नाटकाता 
पुषाची एक िय सहकारी ी ाावर लिगक व त नाचा आरोप करत.े अशा, टले तर घातक अशा कौटंुिबक 
सकंटाा वळेीही के ी िवचारात राहण ेह ेएक अजब ौय  आपाला इथ ेिदसत.े गमंत णज,े ह ेसगळे या 
जगयाचा एक ‘ नॉम ल ‘ भाग णनू यानंी ीकारललेे आह े! फारसा ऊरबडवपेणा नाही !  एखाा वत मानपी 
पणान ेह ेसगळे आपाला िदसत जात े! 
ही अशी कलाकृती िलन सादर होण ेही मराठीतली एक महाची घटना ठरावी. अस ेनाटक जमनू यऊेन ेकासंमोर 
यायला असं बाबी जमनू याा लागतात. त ेइथ ेघडलेले आह.े ामळेु, या एकूणच टीमच ेमन:पवू क ागत आिण 
धवाद ! ही मराठीत एका ‘ खास ‘ नाटकाची भर आह े!  
 --- ००० --- 

 
ओ. पी नर याचंा आज जिदवस. हा एक िहट गायाचंा साट होऊन गलेा ! ानंी सगंीत िदललेे ' आरपार ' या 
िसनमेातले गाण ेखाली दतेोय. यात गुद या महान कलाकाराचहेी दशन होत.े  
पवू लात िसनमेातली गाणी लावायची पत होती. एकान ेह ेगाण ेलावले ! धावत जाऊन त ेबदं करायला लावाव े
लागले ! ( अशाच कहाया मी ' दो हंसका जोडा िबछड गया र े' आिण ' इस ेमार िदया जाय या छोड िदया जाय ' या 
गायाबंाबतही ऐका होा ! ) ----- ( बाबजूी धीर ेचलना – आरपार ).  
 
धवाद, सागंलीकर आिण नाटकाची सव टीम ! 
Anmol Kothadiya is with Tanvi Naik and 3 others 
. 
2JtSm6an0uairy 170fc a0t s88:14 8A1M  • 
ढोलताश े
झ ुडंशाहीचा उाद िव ीचा िववके यातील िवचारसघंष  रंगमचंावर िखळवनू ठेवणाया "ढोलताश"े या नाटकाचा 
योग िजतका रंजक िततकाच िवचारवत क झाला. यात सांदाियक उादापासनू, धमा ा खया िगत 
अािक अथा कड ेनेयाचा िववकेी य आह.े आजा सालोप धम कारणावर आिण राजकारणावरही भा 
आह.े उथळ मनोरंजन असो वा तथाकिथत धामक परंपरेा नावाखाली चालणाया बाबी, सखु बाहेन ओरबडून 
घेयाा लागलेा मानिसकतवेरही भा आह.े नायकाा तडी यणेार ेकाही सवंाद जण ूकाही या नाटकाची 
आशयसूचे आहते- उदा. 'खरं शोधणारा घातक नसतो, खोटं िटकवणारा घातक असतो!'  
अथा त या नाटकात रंगमचंावर जशी िववकेी िरखेा एकटीच पडत,े तशीच समाजातही िववकेी ह ेअसंाकंच 
उरतात, याच ेश टोचत राहण,े ह ेया आजही कालोिचत असणाया नाटकात अिभते आह.े या योगातील ायमॅ 
सगं तोच मा यतपशीलातील ीटमटा ीन ेकाहीसा फोकस िशट वाटला. बाकी िकरकोळ तपिशलात न 
जाता, ह ेनाटक पलेयाचा चागंला य यथे ेअनभुवता आला. काही कलाकार िकरकोळ आजारी असनूही, योगात 
अपिेत ऊजा  राखयाचा ाचंा यही कौतकुाद होता. सव टीमच ेअिभनदंन 
.  
.  
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रा हौशी ना धा  १५ जानवेारी या िनधा िरत तारखसे सु होईल की नाही, अशी शकंा होतीच. तेा धअगोदा 
िदवशी रंगीत तालीम णनू योगच ठेवयाची या मडंळची युी चागंलीच होती. धा  झाास एक िरहस ल आिण न 
झाास िकमान केलेा िॅसच,े घतेलेा काचं ेकाहीतरी मतू  फळ तरी! धा  पढु ेगलेी णनू नाउमदे न होता, 
िकमान तारुती धाची तहान ताकावर तरी सागंली यथेील "ढोल ताश"े ा टीमला भागवता आली. ेकाचंा 
ितसादही चागंला िमळाला. याच ेआणखीन योग होत राहावते...  
.  
१४ जानवेारी २०२२ / िवदुास भाव ेना मिंदर, सागंली  
.  
"ढोलताश"े 
लेखक- च.ं. दशेपाडं े 
िददशक-  डॉ. दयानदं नाईक 
िनमती संा- अिखल महारा ना िवा मिंदर सिमती, सागंली,  
िनमा ता- डॉ. शरद कराळे  
काय कारी िनमा ता- आक. िववके दशेपाडं े
नपे- आक. निंदनी दशेपाडं े
नपे िनमा ण- मकंुुद पटवध न 
पा सगंीत- डॉ. ती नाईक  
काशयोजना- शशाकं िलमय े
रंगभषूा- साद ग े
वषेभषूा- धनी कुलकण 
रंगमचं वा- सायली दड,े वषृाली दशेपाडं े
रंगमचं सहाक- गोमटेश अकंलखोप,े दवेातंक पाटील 
वापन- काश पाटील 
वापन सहा- हमेतं सतुार, िदगबंर कोईकड े
िवशषे आभार- दातार साऊंड, राज ूसपुकेर, रिवकातं बरगाले, हरमन चहा 
पा पिरचय 
अवतंी- किवता गडकरी 
अय- यशोधन गडकरी 
काकू- सिुया उिकडव े
अिनी- काणी खािडलकर 
समीर- साद बव 
बळवतंराव- सिचन कुलकण 
काकासाहबे जोशी- मकंुुद पटवध न  
फोटोाफर- सायली दड े 
घारपरु-े आक. िववके दशेपाडं े
पारसनीस- भालचं िचतळे 
सौ पारसनीस- धनी कुलकण 
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अितथी कलाकार- मणृाल बव, मणृाल कुलकण, वषृाली दशेपाडं,े काचंी गडकरी, सागर दशेपाडं,े अबीर दशेपाडं े
 
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 ' बिुबळ आिण झ ू' 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. 
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भारतर लता मगंशेकर  
 
आपा या महान गाियका आपातंनू आज गेा आहते ! 
कोवधी लोकांा आयषुयातंले तासतंास ापनू माणसाचं ेजगण ेघडवणारी ही ी होती. सगंीताचा आिण 
कनाशीचा खपू सबंधं असतो अस ेमानसशाीय स वाचनात आले होत.े एकूणच भारताची ककता णज े
लताजी होा ! मला सगंीताची भाषा नाही माहीत पण कोणाही चालीत आिण ा चालीा आजबूाजलूा असणाया 
सव  बारीकसारीक जागाही घते-भरत जाणारा हा एक अजब आवाज होता. ह ेनसुा िनसग द आवाजान ेनाही घडत. 
ामाग ेअसत ेएक अतं तरल आिण सवंदेनशील मन. त ेएक िनभ य मन असत.े अमकु ह ेघडले का याची भीती वा ह े
अस ेाव ेयाची चताच नसलेला आवाज. ह ेनसुतचे िमाहा नसत.े ‘ पिर ा िवभंर ेबोलिवले ‘ अस ेणताना 
तकुाराम ज ेणतात तीच असत ेही िया. अमकु अासम, तमकु माणप ेवगरैा का ओलाडंणार ेह ेकाही 
असत.े िवशषेत: भारतीयांा मानिसक जडणघडणीत चडं सहभाग असलेली ही एक अितीय कलावतं ी होती.  
िनरिनराया िवचारसरणी, प, धम , जाती याचंा िितशील भाव गाजवणाया अशा या काळात, जेा उगेान े‘ 
माया मना बन दगड ‘ अस ेणायची वळे यते ेआह,े अशा वळेी लताजची तरलता िवशषे महाची ठरत.े कोणतीही 
कला ही माणसाला िितशील ौया पासनू वाचवत असत.े त ेकाय  लताजा गायानंी िकती केललेे आह ेयाच े
मोजमाप करता यणे ेशच नाही.  
असं चाहांा जगयाला समृी, अथ पणू ता आिण शहाणपण दणेाया लताजना अतं:करणपवू क अिभवादन ! 
अस ेकलावतं दशेात, समाजात असण ेहा नसुता टाईमपास कधीच नसतो. ती तर जगण ेिशकयाची िया असत.े पुा 
एकदा ांा ती कृतता आिण अिभवादन !  
--- ००० --- 
०६-०२-२२.  
 
Niranjan Kulkarni 
3Ftel3brSu0oarcy 22 at u2ah11:tc553 PMd  · 
आज एक सरुखे नाटक पाहायचा योग आला-ढोल ताश!े 
        कालपासनू रा ना धा  सु झालीय. ह ेपिहलेच नाटक. सागंली-िमरजेा हौशी रंगकमनी सादर केलं. 
चडं गदत. आिण नतूनीकरण झालेा िमरजेा 'बालगधंव  रंगमिंदर'म.े ामळेु उकुता वगेळीच होती...    
        पुयामधील भर वीतील, वरा मजावरील घर. ितथ ंराहणारं अय-अवतंीच ंकुटंुब. रा आह ेअनतं 
चतदु शीची. आिण अयन ंठरवलय की आज िमरवणकू पहायची नाही. गलॅरीच ेदरवाज ेबदं. आिण मग दीघा  सु 
होतो ाला िवरोध करयाचा आिण ान ेपटवनू देयाचा. मग ितपातं एकेक जणाचंी भर पडत जात.े अयचा 
यिुवाद खर होत जातो. दवे णज ेकाय? धमा चा खरा अथ  काय? अशा तािक चचबरोबरच अि, ओळख, 
िववके, जगयाचा ह अशा मलूभतू मूापंयत या चचची घसुळण होत राहत.े 
         नाटकातील के पाान ेअगदी िजवतं अनभुव िदला. अथा त अय, अवतंी याबरोबरच काकू, बळवतंराव, समीर 
यांाही भिूमका ठळक लात राहतात; आपातीलच वाटतात. यशोधन गडकरी यानंी जो अय आपासमोर 
माडंलाय तो ही िवलण सयंतपण ेआिण ितताच मजबतुीन!े 
         'चचा ' ही सिंहता असणार ेनाटक आपाला फारस ेपलेवत नाही ह ेमा खरं. कारण तशी सवय ावी लागत.े 
मजबतू नाटकाला ेक ही िततकाच मजबतू असावा लागतो. ह ेथोडसं ंभौितक शााा िनयमासंारख ंआह.े  
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          सया अकंात नाटकाच ंताण थोडासा सलैावासारखा वाटतो. कदािचत ह ेहतेपूरुरही असयाची शता 
आह.े मा शवेट अगदी भावी आह.े भीषण आह.े आिण अगदीच मानिसक रावर पािहलं तर तो हसक ही आह!े 
          मी सु झालो! 
         ... बाकी नाटक सपंावर टायाचंा गजर झालाच. आय  णज े'गणपती बाा मोरया' अशा घोषणाही 
काहीनी िदा. 'ढोल ताश'े सारा नाटकाचंी कशी गरज असत ेत ेयातनू कळून चकुलं! 
 
आणखी एक अिभाय -- धवाद पोळजी -- 
 
ढोल ताश े या च ं दशेपाडं ेिलिखत आिण  डॉ  दयानदं नाईक िददशत नाटकान ेिमरज यिेथल रा ना धला 
सुवात . 
अवघड िवषय अितशय सहज सोा पतीन ेमाडंयासाठी िटम ढोल ताश ेनी आपले कौश  पणाला लावले  . 
 पुयातील  गणपतीची िमरवणकू पाहायची उकुता  आिण न पा दणेारा एक तट िवचार धमा च ेअतंरंग  ,धम  
आतनू समजनू घतेला पािहज,ेया साठी िमरवणकूच पाहयची नाही यासाठी आपा घराा बानीच ेदार बदं कन  
खरतर चगंळवादावर  बिहार  टाकणारा बडं  करणारा िवचार . 
बानीच ेबदं दार  तीकाक होत ेपरंपरबेरो बरोबर आलेा चगंळवादान े 
 धमा ा नावावर  कुठेतरी समाजाची िदशा भरकट आह.े दवेाची मतू लहान मोठी थोर  ितच ेान  यावर सतंाचं ेदाखले  
दऊेन आपले मत पटवनू देयासाठी  केलेला अटटाहास समाजाा परंपरेा  िवरोधात कुठे तरी जातोय ह ेतळमन 
सागंणारा िवचारआिण ज ेकाय चाललय त ेिकती स ुदंर आह ेह ेपटवनू दणेारी िवचार धारा यातील शीतयु णज ेढोल 
ताश े . 
 खर बोलणा-या माणसापेा परंपरान सोबत आलेा चागंळवादाला   खतपाणी घालणारा  घातक आसतो ह े 
सागंयाचा  व ेकानंा िवचार करायला करायला भाग पाडणार ेनाटक 
 शवेटी दार बानीच ेदार उघडल े   ह ेकुठेतरी मनाला चटका लाऊन जाणार ेहोत ेह ेनाटकाच ेयश . 
तािंक स ुदंर  एकंदरीत नाटक घरी जाताना ेकाना िवचार घऊेन जायला भाग पाडणार ेहोत.े 
ले. राजशे शकंर पोळ  
िमरज .िद-२३ फेवुारी २०२२ 
धवाद ! 
 
च.ं . दशेपाडं ेिलिखत अिभिजत झ ुझंारराव िददशत कबीर आ कणकवली िनमत "ए आपण चहा ायचा का?" या  
नायोगाचा शभुारंभ झाला. आपा माणसाचंी िनमती टली िक छाती २" फुगतचे. खपू छान झाला योग! 
सवानीच आपली भिूमका ताकदीन ेसाकारली. िददशनही छान!    
एकंदरीत आपले भाव, वृी बदलली नाही तर िवनाश अटळ आह.े..ह ेअधोरिेखत करणारा हा हलका फुलका योग 
आाला जगाचा समतोल साधयात मदत करले का?...एक नादंयासाठी आाला ह ेजळुवनू घणे ंश होईल का? 
अस े उपित कन गलेा. 
सवानी अवय पहा हा योग! श असास योग arrange करा.   
--मनोज मेी, कणकवली.     
contact Nilesh Pawar, 86003 72606 
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हा चहा एक बसनू घतेला तर सवाना आपापा ाचंी उर ेसापडतील ह ेनी. योग स ुदंर झाला. ामािणक य 
केला तर िकती दजदार नाटक करता यते ंह ेसहज कळून आलं. 
- राज चाण, कणाकवली. 
योग खपूच आवडला. बयाच गपॅनतंर मनमरुाद हसिवणारा बाधंसेदू योग पािहला. अिभिजत याचं ेखास अिभनदंन. 
सचंातील सव stage, backstage कलावतंाच ेअगदी मनापासनू अिभनदंन.  
खपू खपू शभुेा. 
- डॉ.अिनल फराकटे,  
कणकवली कॉलेज 
Abhijeet 
आजचा योग  वाजला िददशकान ेजीव ओतलाय नाटकात. 
- िवलास खानोलकर, कणकवली 
Abhijeet 
Abhijeet Zunjarrao 
नाटक आवडलं. योग उम. सगया कलाकाराचंी काम ंछान झाली. सहजपणा होता. पिहला योग असनूही 
सफाईदारपणा होता. नाटककाराच ंणण ंिददशकान ेनमेकेपणान ंपोचवलं, ह ेमोठं यश. सवाच ंअिभनदंन. 
- वीण बादंकेर 
( ए, आपण चहा ायचा ? – या नाटकाचा कणकावलीतला योग ).  
09-03-22.  
 
 
झ ुडं  
 
“ अर,े तुाला ओळखप पािहज ेपण ासाठी कुणी ओळखायला तर हव ेना तुाला ! “ हा या िचपटातला पोिलस 
पाटलाचा सवंाद णज ेमार-ोक आह े! िचपटातली मोिनका णज ेआपली आच णजचे रकू राजगु िहला 
परदशेात जायच ेतर पासपोट लागणार – ा धडपडीतला हा सवंाद आह.े अगदी साधचे काम पण रकून ेसहज आिण 
अुम केलेले आह.े अिमताभ तर आहतेच ! पण, अितमहाच ेणज,े अनरुाग कयप णाामाण,े इतके नॉन-
अस  इतके उम कलाकार णनू समोर येयाची ही पिहलीच वळे असावी ! बोधनाचा आव न आणता, 
अृयतेा ामळेु विंचत रािहलेा समाजाा या समेा िनिमान ेनागराज मजंळेु यानंी एकूणच िजजीिवषा 
दणेारा िचपट सादर केलेला आह.े यातला सदंशे एका जातीपरुता मया िदत न राहता, कोणाही कार ेनाकारा 
गलेेा सवानाच पोच ूशकतो. आदरणीय मजंळेुजनी कथा-पटकथा-सवंाद-िददशन या सवच जबाबदाया नसुा 
लीलयाच न ेतर अथ पणू तने ेपार पाडलेा आहते. भतूकाळावर दगड मारयाची पायरी ओलाडूंन हा िचपट 
भिवषयाकड ेिवमान उडवणारा झालेला आह े! फारच छान !     
 
ग ुतंाग ुतंीा घटनाचं ेकथानक, मे, गाणी, गुगेारी, हसा ह ेफारस ेकाहीच नसताना हा िचपट इतका इटंरेग करण े
ह ेमळुीच सोप ेकाम नत.े आिण तरीही हा िचपट गितमान आिण चतैपणू  झालेला आह.े ही अथा त सवाच ेअिभनय, 
िददशन, फोटोाफी आिण इतर सवच तंाचंी कमाल आह.े नागराज मजंळेु ह ेफ मराठीतलेच न ेतर भारतातले एक 
महाच ेिचकम आहते ह ेया िचपटान ेमा ाव े! 
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खर ेतर मातंरापयत िचपटाचा आशय पणू च झाला अस ेवाटत असत.े आता काय आणखी – हा  मनात घऊेनच 
आपण पढुील िचपट पाहतो. आिण होय, गणुवा असनूही िकती अडीअडचणी यतेात मागा त याच ेदशन घडत.े  
 
िकशोर आिण आकाश आिण इतर सवच या िचपटातले ा ा वळेी ज ेत ेश दऊेन जाणार ेकलाकार लात 
राहणारचे आहते. आिण कळस णज ेअिमताभ बन ! के य खर ेकन टाकयाची या माणसाची ितभा अगाध 
आह े! कोटा तला ाचंा जरा दीघ  असलेला सवंाद खपूच भावी झालेला आह.े चडं लॅमर असललेा अिभनतेा त ेसगळे 
टाकून दऊेन कसा अिभनयातला एक वगेळा माग  चोखाळू शकतो ह ेपाहयासारख ेआह.े मानवी जगयातला टाळता न 
यणेारा किचत रोमासंही या िचपटात आह ेपण अथा तच बागा आिण धबधब ेया लोकेशनमधली गाणी नाहीत. 
िचपटाची लय न िबघडवता करमणकुीसाठी आवयक त ेसव  इथ ेआह.े  
 
स ुदंर िचपट !  
--- ००० --- 
14-03-22.  
 
किमर फाइस  
 
बिघतला. सकाळी सानऊा शोला गलेो होतो. तरीही भरपरू गद होती.  
“ पाच लाख नाही, फ दोन लाख िवािपत झाले – “ 
“ ानंीच त:ा माणसानंा मारले आिण आमावर आळ घतेला – “ 
“ एवढ ेिदवस माहीतच नत ेह े– लपवले गलेे – “   
“ भयानक आहते या जखमा – “  
--- अशा कारची िविवध वा ेकानावर यतेात. मळुात ह ेसगळे घडले तरी का, इथपासनू चचा  करणार ेलोक आहते.  
िनरिनराळे िवान ही सधंी घणेारच. ाच ेधागदेोर ेकाढ, इतर काही फाटे दाखव, ानंी यांावर न,े यानंीच 
ांावर अाचार केले होत,े अस ेण, ह ेअस ेकानावर यते राहत.े िददशक िववके अिहोी आिण पवी जोशी 
णतात की ानंी चार वष याचा अास केलेला आह ेआिण  ा अाचारातनू, :खातनू गलेेा अनकेांा 
मलुाखती घतेलेा आहते. स जाणनू घेयाची िवशषेत: तण िपढीला खपू आच आह ेआिण दशेिवदशेातं हा िचपट 
पाहायला लोक खपू गद करत आहते.  
‘ राशोमान ‘ हा अिकरा कुसोवाचा िचपट १९५० साली आला. स हा कार कसा फसवा आह ेआिण केाकड े
एकाच घटनबेाबत कशी ‘ वगेवगेळी स े‘ असतात, ह ेदाखवणारा तो िचपट होता. साबाबतचा हा समान ाय, 
खरोखरच अाचार भोगलेानंाही लावावा का, त ेनसुतचे अकादिेमक शारीच ेहोणार नाही का, असा  इथ ेयऊे 
शकतो. आता तर सोर कालखडं चा आह,े अस ेजगभर बोलले जात.े खर ेतर तसा कालखडं माणसाच ेडोके 
चालायला लागले तेापासनूच सु झाला, अस ेणता यईेल. तर काय ? िवानच जर वगेवगेळे बोलत असतील तर 
सामा ेकान ेकाय कराव े? तो काही वषा नवुष परुाव ेतपासत अास करत बसण ेश नाही. सामा माणसू ाच े
उपजत शहाणपण वापरतो. या घटना जर जनतपेासनू लपवा गेा असतील तर ाची काय असावीत कारण े
याबाबत त:ा िवचारातनू काही उर ेतयार कन तो ती ीकारत जातो. आिण एकूणच या पणू  काराबल तो 
त:च ेमत बनवतो. हा िचपट अथपासनू इितपयत िवषयाच ेगाभंीय  राखनू काढलेला आह.े एकूण हा िचपट पान 
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ुता यते,े अस ेिदसत.े कुणीही काहीही णत असले तरीही ेक या िचपटाा सावर िवास ठेवतात, अस े
िदसनू यते.े ामळेु, घडलेा अाचाराबंल ोध आिण आपले ल झााबल अपराधी भाव आशा मन:ितीत 
ेक जातो. िचपट सपंला तरीही एक शही कुणी कुणाशी काही बोलत नाही.  
कुणी णत ेकशाला त ेजनु ेमडुद ेउकन काढता, कुणी णत,े ा पीिडतानंा ाय िमळायला हवा. या वादात 
आणखीही काही घटनाचं ेउेख केले जातात, त ेजाऊ ा. ही एक कलाकृती आह.े  असा यतेो की आज ही कलाकृती 
काय काम करत े? ा पीिडतानंा ाय िमळावा, ानंा पुा सानान ेआपा भमूीवर जाता याव,े अशी एक 
सकाराक भावना तयार करत.े िशवाय मनात एक  िनमा ण करत े– आता यापढु ेपुा अस ेकुठे काही घडता कामा 
नय ेयासाठी काय करायला हव े? इथ ेसाच ेएक चा उदाहरण उपयोगी पडू शकत.े रिशयान ेसरळ धमकीच िदली की 
यात कुणीही येुना बाजनू ेयुात उतराल तर महायुच होईल – अणयुुच होईल आिण जगाचा खपू िवनाश होईल ! 
कुणी हरीचा लाल, िततकीच शी असनूही धजला नाही. ( याला हजार कारणाचंी िवा असले, मी सामा माणसाच े
बोलतोय. आिण या दोत फारसा गणुाक फरक नसतो, सगळे अध वटच असत,े ह ेइथ ेलात ायला हव.े ) याचा 
अथ , एकमकेातं शातंता हवी असले तर एकमकेाचंी एकमकेानंा भीती वाटायला हवी ! शातंता ही फ भीतीवर आधािरत 
अशीच अस ूशकत े! मानवी बुी कसली, ाा अलेची ही मया दा आह े! ा मागा न ेतयार होत राहण,े हाच उपाय ! 
आथक ा आिण शाानंी ससु असण ेहीच चागंली जदगी ! आिण एकदा तुी सरंणवा आिण शसचंय  
केलात की आज ना उा ाचंा वापर होणारच ! ालाही तयार राहयाच ेशौय  हवचे !  
भगंार मानवी बुीला होऊ शकणार ेआजा जगातले ह ेअु आकलन आह.े दराना काळात मानवी बुीच े
गोडव ेगात राहाव ेआिण िववके णज ेकाय त ेएकमकेानंा िशकवत राहाव.े परुोगामी णज ेकाय, ितगामी णज ेकाय 
यावर चचा  घते राहाात. आिण मु णज ेदर वष न चकुता बधंतुा समंलेन आिण शातंता पिरषद घते राहाव े! 
आपण योय मागा वर चालत आहोत अस ेवाटायला ाची गरज आह े!  
--- ००० --- 
17-03-22. 
 
िगरीश साळवी  
 
' बिुबळ आिण झ ू' तसचे ' डावदेार ' या माया दोन नाटकानंा तर िगरीशन े( िगरीश साळवी ) समृ केलेच पण ' 
चौयाहर पावसायाचंा जमाखच  ' या तडुलकरांा कथवेर आधािरत एकपाी योगातला िगरीशचा अिभनय आिण 
सवंादफेक टे होती ! िगरीश पतकेा िददशनाच ेसोन ेकरणारा हा अिभनतेा होता ! 
( िगरीश पतके ची पो ).  
२६-०५-२२.   
 
अडलंय का ... ? 
 
नाटक कंपनीच ेबचचत नाटक.  
 
पिहली गो णज ेयोग उम ! अतलुसारा बाप कलाकाराबरोबर न डगमगता तोडीस तोड उभी राहणारी ाची 
का पण  ! मराठी रंगभमूीवर घडणारी ही एक अतं अपवादाक आिण बहर वाटावी अशी घटना आह.े ामळेु, 
अिभनय हा िवभाग पिरपणू च आह.े या नाटकात टले तर पा ेदोनच आहते पण टले तर ॉपटतली के व,ू 
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काशयोजना, नपेरचना ही सगळीही ‘ बोलणारी ‘ पाचे आहते. या पाासंह ह ेनाटक िबनचकूपण ेपार पाडण ेही 
नीच एक िवशषे करामत आह.े सलग १०० िमिनटे ेकानंा ‘ वचैािरक धन ठेवण े‘ ह ेतस ेअवघड काम इथ ेजमनू 
जात.े यात अथा तच िददशक िनपणु धमा िधकारी आिण सव तं याचंहेी महाच ेयोगदान आह.े साराशं, उम 
योगाबल अिभनदंन !  
 
आता नाटकाबल णज ेसिंहतबेल. मळू नाटक मी वाचलेले नाही – मला माहीत नाही. भाषातंर करताना भाषातंरकार 
शौनक चादंोरकर आिण सहकारी यानंी काही काटछाट वा बदल केल ेआहते का तहेी मला माहीत नाही. पण, सा समोर 
ज ेनाटक आह ेत ेनामय सगं थोडफेार उभ ेकरयापेा आणखी काही करत ेअस ेमला वाटत नाही. च बोलायच े
तर ह ेएक मलेेले गाढव असनू िकतीही धोपटले तरी त ेिजवतं होऊन काही हालचाल करयाची शता िदसत नाही.  
हा आह ेकी आजा या गत, िडिजटल जगात नाटकाला ( वा एकूणच कलेला ) ान काय अस ूशकेल – अस ूशकेल 
का मळुात. सव  गोी उादन, उपयुता आिण आथक वहार यावंरच क ित झाावर िथएटस  हवीत कशाला, या 
ाच ेउर काय अस ूशकेल ? नाटक बदं पडले तर नाकम मरतील आिण कलेला मह दऊेन वागास याता 
ी पााची नोकरी जाईल आिण ितच ेआणखीही बरचे नकुसान होईल. तर माग  काय ? हा  नसुता इथ ेमाडंला जातो 
– याा आकलनात िशरयाचा कवडीचा य होत नाही. उदाहरणाथ , िथएटरा खचा त २० टे कपात 
राजकारयानंा आवडले पण िथएटस  बदंच करयाा ावाला त ेनकार दतेील. उलट, पया वरण, आपला इितहास, 
परंपरा, सृंती यानंा उजाळा दणेारी नाटके िलहा, अस ेत ेणतील. कारण राजकारयानंा कलेशी काही दणेघेणेचे 
नसत,े पण ानंा कला-सृंतीवााचंी मत ेहवी असतात. इथ ेखर ेतर एका महाा ात खोलात िशरायची जागा 
होती. राजकारयाचं ेएक ठीक, पण, कला ह ेराजकारणच असत,े के कलाकारान ेराजकीय भिूमका ायलाच हवी, 
अस ेणणायाचं ेकाय ? ानंा असत ेका कलेशी काही दणे-ेघणे े? एका एका सकुंिचत उिासाठी कलेचा वापर क 
पाहणार ेसगळेच कलेच ेहार ेनसतात का ? आपा पया वरणात हा एक महाचा  आह.े आिण मग  यतेो, 
अशी सकुंिचत उि ेनसलेा ‘ िनपयोगी ‘ कलेच ेकाय ान असत ेमाणसाा जगयात ? आपापले धम , 
आपापा िवचारसरया वगरैत सतत भगंत जाणार,े िवदीण  होत राहणार ेसमहू आिण ातनू यणेारी हसा या बाबतीत 
काय अस ूशकत ेकलेची कृती ? – अशा अगंान ेकणभरही न जाता ह ेनाटक ‘ सहावा पाय शोधण े‘ ह ेएक खोटे, ील 
गौरवमू सादर करत राहत.े िवषय मोठा ायचा पण ाा आानाला अिजबातच सामोर ेजायच ेनाही, असा हा 
कार आह.े  
 
साराशं, मला योग आवडला पण नाटक मळुीच आवडले नाही.  
--- ००० --- 
 
आट एो पणु े 
 
काल ह ेिच-िश दशन पािहल.े माया धाका नातीला िचकलेची आवड असान ेतीही बरोबर आलेली होती. 
ितथ ेआत वशे करताच समोर पिेलन ेकेलेली चडं आिण अगाध णावीत अशी नाििच ेहोती. चिकत ाव ेअशी 
! मी िचकाराचंी नाव ेनदवनू घतेली नाहीत पण ाचं ेकाम पान झालेला आनदं तोडीस तोड  केला. यानतंर 
मा, मधले ॉस सोडून सरळ १८ नबंरला गलेो. हा ॉल होता माझ ेकोापरूच ेिम अिनल सडोलीकर याचंा 
मलुगा िनीम याचा. तो आकटे असनू िचकारही आह.े अिनल त:ही िचकार आह.े ( ‘ कोरी किवता ‘ नामक 
माझा एक किवतासंह पवू िनघाला होता, ाच ेमखुपृ अिनलच ेहोत.े ) अिनला पी णज ेसनुीता याही बाटीक 
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िचकलेत वीण आहते. ाचंीही काही िच ेितथ ेहोती. िनीमसुा  ती कला ांाकडून िशकतो आह.े ितथा 
एका बािटक िचात, ाता काही भागांा कडकेडने ेपाढंया जाड दोयाची एक टीप घालयात आलेली आह े– ती 
त ेिच छानच उठावदार करणारी आह.े ांाच या ॉलवर ाचं ेिम िपता-पु शरं आिण ऋिषकेष मोघ ेयाचंीही 
िच ेआहते. वावादश आिण अमतू  अशा अनके कारा िचाचं ेसमंलेन इथ ेपािहले. िदल खशु वा ! अिनला 
सनूबाई या उृ शाीय गाियका आहते. पुयात मी ितच ेगाण ेऐकले होत.े ह ेपणू  कुटंुबच या ना ा कलेशी सबंिंधत 
आह े! अपवादाक णाव ेअसचे ह ेआह े! या सवावर कळस णज ेिनीमचा छोटा मलुगा ! ाला मी ाच ेनाव 
िवचारले तर णाला – हमीर – हमीर णज ेराग – आपाला यतेो तो न,े गायातला राग ! मग मी िवचारले, 
िकतवीत आहसे – यावर सदर िचरंजीव णाले की थाबंा जरा, मला एक फोन आलाय, तो घऊेन यतेो ! – अस ेणनू तो 
सरळ समोरा ॉलकड ेिनघनू गलेा ! अिनलशी खपू गा झाा. ात माया िवशषे लात रािहले त ेह ेकी ात 
अरकवी र. कृ. जोशी जेा कोापरुात आले होत ेतेा त ेखपूच आने ेआमचा किविम अिनल िवड याचा शोध 
घते होत ेआिण या अिनलन ेाचंी भटे घडवनू आणली होती !     
त ेदशन खपू मोठे होत.े अनके ॉस होत.े नाजुाचंा सगंम होता. एका ॉलवर दोन समुार ेपाशीता िचकार 
िमाचंी िच ेहोती. एक वावदश िचकलेतला मार होता तर सरा अमतू  शलैीतला. अुम होती िच.े अर: 
चिकत ाव ेअशी. माया चहेयावर त ेआलेच असणार. ानंी अिभाय देयाची िवनतंी केली. िचाबंल काय वाटले 
त ेिलन शवेटी मी िलिहले की या िचानंी जो आनदं िदला ाबल मनापासनू आभारी आह े! तो ानंा वाचनूही 
दाखवला. त ेतर खशु झालेच पण आमा शजेारी एक कॉलेज कका उभी होती – तीही माया या अिभायान े
आनदंली ! 
पढुहेी खपू तण व मवयीन अस ेअनके िचकार भटेले. एका िठकाणची दोन अमतू  िच ेमला खपू आवडली. मी ा 
िचकाराला णालो – ही िच ेह ेसागंताहते की stop thinking and see ! मी कुणी मोठा समीक वगरै ेअसणार 
अस ेवाटून ान ेआनदंान ेहादंोलन केले ! माझी नात, काही ितला आवडलेा िचाचं ेफोटो काढून घते होती. एका 
िठकाणी, िता िचाइंतकीच स ुदंर एक िचकार होती. िच ेपाहयातली आमची आा पान िकती काय बो या 
िचाबंल, अस ेितला झाले ! एक तर तण ी इिंजिनयर झालेली असनू ितन ेतीन वष नोकरीही केली होती. पण, 
िचकलेच ेमे ितला ितकड ेरम ूदईे ना – नोकरी सोडून, होईल त ेहोईल णनू ती या ेात आली ! अस ेखपू काही 
पािहले आिण अनके िचकाराशंी सवंादही साधला.  
ह ेसगळे पान एक  आला डोात – नसुा या एका दशनात जर इतके आिण इता िविवध कारच ेकलाकार 
आहते तर अस ेदशेात, जगात िकती असतील ? ! ह ेसगळे थोडचे ी वा पोलोक वा िपकॅसो वा गायतड ेवा सने होणार 
आहते ? पण यातंा बयाचजणाचंी तशी  ेअसहूी शकतील. मग या सगया काराला एक वडेपेणाच णाव ेका 
? कोणताही कलाकार काहीतरी होयासाठी वा काहीतरी िमळवयासाठी ाा कलेचा वापर करले तर ाा कलेला 
ा उिाची मया दा पडून ती कला खजुी होईल, अस ेमला िदसत.े ‘ मोठे ‘ होयाची उि ेतुी ावसाियक कलेत ठेव ू
शकता पण गभंीर सज क कलेत नाही. या अथा न ेकला ही ावहािरक उपयोगाची चीजच नाही. कीत न कन दिणचेी 
अिभलाषा ठेवणायाला तकुाराम िध:कारतो, ह ेइथ ेलात ायला हव.े जगण ेसमजनू घेयाची िया हचे अस ूशकत,े 
या अथा न ेििनरपे असणाया सज क कलेच ेकाम. ामळेु, कुणीही कुणालाही वडे ेणयात अथ  नाही. ह ेअस े‘ 
िनपयोगी ‘ काम हचे आपले िमशन आह,े अस ेकाहना वाटण ेह ेा ा समाजाच ेभायच णाव ेलागले. याच ेकाय 
होईल, एखाद ेिच कोटीत जाईल का, अस े इथ ेअतुच ठरणार.  
ह ेसव  पान पढु ेगलेो, पण ितथनू बाहरे पडायचा माग  आह ेका की पुा माग ेिफन जाव ेलागले ह ेमाहीत नत.े ितथ े
बाहरे एका खचुवर एक माणसू बसलेला होता. ाला िवचारले की इथनू बाहरे पडता यते ेका ? तर तो एकदम िवचिलतच 
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झाला ! िचडलाच ! ितकड ेपढु ेिवचारा, णाला. अर ेबटेा, आपले डोके सदोिदत िबथरत का असत ेयाचा शोध घणेारा 
समु आह ेर ेतुया जवळ, इथचे , पण करंटे हो तमु – अस ेमनात णत पढु ेगलेो.    
--- ००० --- 
मगंशे नारायणराव काळे  
या िमाच ेिचदशन.  
 
आज सदुशन हॉलम ेपािहले. ह े२५ जनूपयत रोज संाकाळी ५ त े८ या वळेात पाहता यणेार आह.े  
भाट, जबरद आहते ही िच े! थमदशनी जाणवणार ेविैश णज ेया सव िचानंा एक समान शलैी आह.े ती 
अितीय आह.े िचाचं ेिवषय वा आधार परुाणकथा, िमथके, तंिवा वा आिदवासी जीवन व कला, काहीही अस ू
शकतात, पण त ेसव  मगंशेा या िविश शलैीतनूच यते.े काही िचकार णतात की िचाची जागा ही पणू  िचाची 
असत े– ात िचकाराच ेनाव वा सही ह ेअितमण असत.े मगंशेाही िचावंर ाा सा िदसत नाहीत. एका 
कार ेहा िचकाराचा अिलपणाही णता यईेल. असाच अिलपणा मला याता शलैीतही जाणवला. िवषय कधी 
:खाच ेवा अगदी चहेरा िपळवटून टाकणारहेी असतात पण ाचंा िचकाराा सजकतवेर भाव पडत नाही. ही शलैी 
अतं ग ुतंाग ुतंीा कोरीवकामासारखी आिण सू  असनू स ुदंरही आह.े इथा के िचाला एक िश वा वा 
आह.े याचाच अथ  िचकाराला समोरा अनभुव ावरा ाा ितिया ाया नसनू ानंा सखु:खबा वा 
‘ पिवाबा ‘ सज क अिभी ायची आह.े बतके सव च िच ेकाया रंगात आहते, िचत काही रंगीतही आहते. 
इथ ेरंगलेपन अस ेखपूच कमी असनू िवषयाा आतंररचना पाहयावर भर आह.े या रचना इता ािम आहते की 
ा पवू िनयोिजत असण ेशच नाही. याचाच अथ , या िचातंली िश ही उूत  आह े! रचनचेा इतका बाधंीवपणा 
आिण उूत ता ह ेएक अजब रसायन इथ ेपाहायला िमळत.े  
 
इथ े िचमािलका आह.े हा एक कामनापतूचा मं आह.े अस ेकाही अस ूशकत ेका हा भाग वगेळा पण मानवी 
जगयात हा कार कना, म वा अनभुवज स णनू कसा का अस ेना, अिात आह.े ाकड ेही िच ेाच 
अिलतने ेपाहतात. ६४ योिगनी ह ेियाचं ेवा ी-दहेाचं ेकार आहते – ा मािलकेतलीही काही िच ेइथ ेआहते. एका 
िचात मानवी चहेरा वदेनने ेमरुगाळला गलेेला िदसतो. कुठे एकच चहेरा अनके अगंानंी पािहामळेु ाा एकमकेातं 
िमसळलेा ितमा, अनके डोळे िदसतात. या सवच अनभुव ाकड ेिचकार ाा ‘ वसेह ‘ पाहतो. साराशं, 
इथ ेिच े‘ कळण े‘ याचा अथ  समोरा अनभुव ान ेसखुी वा :खी होणहेी नाही वा ावर काही मत  करणहेी 
नाही. ही एक कार ेजगयाता तपशीलापंासनू आिण घिटतापंासनू मुी ठरत.े ही िच ेपणू  अमतू  नाहीत – बरचे 
आकार ओळखताही यतेात, पण, ती वावदशही नाहीत. कलावतंाची सज कता ेकाला ाा सवयीा 
रटाळततेनू कशी बाहरे काढत ेाचा इथ ेय यतेो.  
 
मगंशेला ाच ेचतन आिण कौश यातंनू सापडलेला अिभीचा हा ाचा माग  आह.े ााशी बोलताना अस े
समजले की यापढु ेरंगानंा अिधक वाव दते तो पढुील वाटचाल करणार आह.े त ेघडले तरीही मगंशेची उूत ता आपले 
काम करतच राहील यात शकंा नाही. या सव गोी िवचारपवू क, ठरवनू नसुतचे कौश णनू घडत नाहीत. ती 
िचकाराची आकलन िया असत.े  
 
मगंशेा एका िचाला अलीकडचे राीय रावरचा टागोर परुार िमळाला आह.े त ेिचही इथ ेआह े! आपा 
िममिैणनी ह ेदशन जर पाहाव.े ‘ पाहया ‘ ची ी अिधक ग होईल, ह ेनी.  
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--- ००० --- 
२८-०६-२२.  
 
मकबलू िफदा सने.. 
मी एका िठकाणी िदलेला -- मला जाणवलेला -- ा सरतीा िचाचा अथ  -- 
 
मळुात ह ेदवेीच,े ी णनू काढललेे उान, न िच आह,े ही कनाच चकुीची आह.े ीदहेाच ेआकष ण वा मादकता 
 करणार ेअस ेकोणतहेी अवयव तस ेरखेाटलेले नाहीत. तो ीदहे आह ेअस ेसागंयापरुतीच परखेा आह.े मळुात 
सरती ही बुी आिण सखोल ानाच ेतीक आह.े त ेान खलेु, अनावॄत आह.े सरतीचा उजवा हात पायाबाहरे 
आाच ेदाखवले आह ेआिण ा हातात कमळ आह.े ह ेानाच ेबाहरे आिवॄत झालेले सदय  आिण ताजपेण आह.े 
तो हात पायाबाहरे आलेला दाखवण ेयाचा अथ च ती सरती ानाा सखोल, वाहा वाहात आह.े ितच ेकेस 
िता डावीकडून उजवीकड ेवाहत,े लहरत ेदाखवलेले आहते – तहेी ा वाहाच ेिनदशक आहते. ान ह ेिितशील 
नसत े– सतत वाहत,े नव,े ताज ेअसत े– हचे यातनू सचुवलेले आह.े वरा बाजलूा एक मासा दाखवललेा आह.े मासा 
जगतोच मळुी पायाता ाणवायवूर – तो ानाचा ाणवाय ूआह.े माशाा ा ानहण ियचे ेिनदशक अस े
बडुबडु ेदाखवलेले आहते. इथ ेवीणा िता माडंीवर आह.े ती कला कौश, नादसदय , सगंीत याचं ेतीक आह.े ा 
वीणने ेसहजच योनीदशे झाकला गलेेला आह.े ही लिगकतलेा उजेन न दणेारी, उादक नसलेली अशी कला आह.े 
मोर िपसारा फुलवनू िता माडंीवर नाचतो आह.े ह ेानाच ेफुलण,े आादण,े  होण ेआह.े या सरतीला 
िगत चहेरा नाहीय. ान िगततेा मया दा ओलाडंणार ेअसत,े हचे ातनू सचुवलेले आह.े िता कपाळावर 
आाचाा जागी कंुकवाचा िटळा आह.े बुी आिण आािक ान याचं ेत ेक  आह.े िशवाय त ेीा सौभायाच े
लण आह.े ती एक पी आह.े पौरािणक सदंभ  ध ुडंाळून नीच याचहेी अिधक अथ  लागतील. सरती ही ाची पी 
आह.े उीची, सज कतचेी, िनमतीची दवेता आह े– हहेी ातनू  होत.े थोडात, ह ेिच ानाची सजकता  
करत.े मला यात आपेाह तर काही वाटले नाहीच, उलट, या िचकारान ेया दवेतचे ेसखोल ितकाक अथ  समजनू 
घऊेन ह ेिच काढलेले आह,े असचे वाटले. यावर वाद झाले तेा कुणी या िचाचा हा अथ  सािंगतला होता की नाही, त े
मला माहीत नाही. एकूणात, चकुीा पतीन ेपान, चकुीच ेअथ  लावनू, सनेावंर अाय झाला, असचे मला वाटत.े 
--- ००० --- 
२८-०६-२२.  
 
दीप पटवध न -- 
' चल, काहीतरीच काय ! ' 
-- आठवले ! -- तृीस अिभवादन ! 
२३-०८-२०२२.  
 
खालील मजकूर ायचा रािहला होता --  
 
मनाच ेोक आिण  
उदास गाणी  
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मनाच ेोक  
 
तुी पाठवलेला आिण आणखीही काही ोक यांा ि पािहा. उम ! मुत: तुी ह ेलहान मलुासंाठी करत 
आहात. ामळेु, ाता आािक अथा वर भर न दतेा तुी त ेसतत जगयाता चागंलुपणाकड ेनते  आहात, ह े
फारच महाच ेवाटले. ह ेोक णणारी मलेुमलुी आिण तमुच ेसहकारीही ह ेकाम समजनू करत आहते. अथ िनपण 
समजयासाठी तुी घते असलेले सदंभ  य पात िदसतात, यामाग ेअसलेली तमुची महेनत लात यते.े तुी 
घतेलेला ोक सतत एका कोपयात िदसत राहावा, अस ेवाटले. पाच िमिनटातं सपंवायच ेअसान ेगती थोडी जा 
होतये. तमुच ेसमजावण,े बोलण ेउमच आह.े अथ वाही उार आिण सवंादफेक नीच अपिेत पिरणाम साधणार े
आहते. हा उपम छानच आह,े यात शकंाच नाही. परंत,ु महारााता जातीय वातावरणात याच ेमोल मा होणार 
नाही. इथ ेानदवे-तकुाराम टल ेजात ेपण रामदासाचं ेनाव टाळले जात.े कारण त ेचातवु य वाले होत ेहा ांावर 
ठपका ठेवला जातो. जो माणसू ‘ आाराम ‘ िलिहतो तो भदेभाव करत असले, अस ेवाटत नाही. पण, यावर बोलणहेी 
एक गुा आह.े या असा ीमळेु लोक रामदासानंी िदलेा शहाणपणाा सााला मकुतात. असो. ाटस अप 
वर माधव िकेदार नामक एकजण रामदासाचं ेवापन शा यावर िलहीत असतात. जमास बघा. तुी काम 
उमच करत आहात पण फार मोा ितसादाची अपेा ठेव ूनका. शभुेा !   
--- 000 --- 
 
उदास गाणी  
 
ज ेका रंजले गाजंले – ह ेिलिहणारा तकुाराम काही एखादा पिंडत वा योगशाळेत योग कन िसातं सागंणारा माणसू 
नता. माणसाा मनाच ेसखोल उनन करण ेआिण उलट ियने ेबाहेन पणू  मन पाहण ेह ेाला ाा 
चतानातनू सा झालेले होत.े Empathy या शाला नमेका मराठी श वापरात नाही. मला सापडलेला ‘ 
समानभुतूी ‘ हा श मला योय वाटतो. कवा मग ‘ सवंदेनशीलता ‘ आहचे. :ख वा औदासी  यांा कनने े
घतेलेा अनभुवानहेी मत आरोयकारक आिण सज क िया घडतात, अस ेसशंोधन आह.े शोकािंतका पान जगयात 
िवरचेन ( catharsis ) ही िया घडत ेअस ेअिरॉटल णनू गलेा. ातनू एक कारची गता यते,े अशी ती 
माडंणी होती. अलीकडा काळात झालेले सगंीतिवषयक सशंोधन हचे सागंत ेआह.े आपण उदास गाणी का ऐकतो, 
िवशषेत: आपा तणपणातली आपली आवडती उदास गाणी आपा मत काय घडवतात यावर सशंोधन झालेले 
आह.े अशी गाणी मची कनाशी आिण सज कता वाढवतात कारण अशा गायामंळेु मता आतंरजोडया अिधक 
सम होतात आिण मत आरोयकारक रसायन ेउीिपत होतात, अस ेिदसनू आलेले आह.े सगंीत णज ेनसुत ेिलिखत 
गीत न ेतर ाची चाल, वामळे, गायकाचा चतनशीलतायु आवाज, ह ेसगळेच असत.े ामळेु, इथ ेएक लात 
ाव ेलागत ेकी मगंशे पाडगावकर, ग. िद. माडगळूकर, शातंा शळेके, सरुशे भट, जगदीश खबेडुकर, गु ठाकूर, वभैव 
जोशी, सदंीप खर े– ह ेगीतकारही मराठी लोकाचं ेआरोय जोपासत आलेले आहते. हदी िचपट सगंीताची इथली 
वषा नवुषाची लोकियताही हचे काम करत आललेी आह.े सगंीताचा हा अ गणु आपा अवधानात नसतो, पण, 
ही एक अतं महाची बाब आह.े सगंीत िखता घालव ूशकत,े काळजी आिण वदेनाही कमी क शकत,े अस े
सशंोधन आह.े ‘ साथी न कोई मिंजल ‘, ‘ कोई हमदम न रहा ‘, ‘ अकेला ं म ै‘, ‘ सौ बार जनम लग े‘ वगरै ेपवू 
आपाला आवडून गलेेली आिण आता ऐकताना तो काळ मनात िजवतं करणारी गाणी अशा बाबतीत िवशषे काय म 
असतात. ानंा शाीय सगंीत समजत ेआिण आवडत ेत ेतर या बाबतीत ीमतंच णायला हवते.  
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सगळेच सगंीत अस ेिहतकारक असत,े अस ेनाही. कानठया बसवणार,े ोध-सतंाप  करणार,े आमक वा हसक 
सगंीत जगयात अस ेअथ पणू  तर नाहीच ठरत, पण, अिहतकारक ठरत.े मानवी  जगण ेिबघडवणार,े सौहाद  न करणार े
ठरत.े इथ ेहहेी लात ायला हव ेकी सगंीत-श ूअसण ेही काही फारशी भषूणावह बाब नाही. तस ेअसण ेणज े
त:ा जगयातली समृी कमी कन घणे ेतर आहचे, पण, नीट, मानवी जगयाा शताही घालवनू घणे ेआह.े 
महाराात सतंवाङमय , कीत न,े भजन,े लोकगीत ेही िदलासा देयाबरोबरच आरोयाचहेी काम करत आलेली आहते, ह े
लात ायला हव.े  
 
कला णज ेनसुतीच करमणकू वा टाईमपास न.े इतराचंी सखु:ख ेही आपली सवाची सखु:ख ेआहते याची जाणीव 
आिण समज कला दते असत.े धम , तान आिण िवचारसरया माणसाच ेभले करयात फेल गलेेा आहते – 
अपयशी झालेा आहते. आता िविवध कलाचं ेअि हीच फ आशा आह.े कला ेाता सव शता ओपन – 
खुा ठेवण ेआिण कलेता समावशेकतचे ेमह ओळखण े– समजण,े ह ेफार महाच ेआह.े तीच, तवेढीच फ 
आता मानवी जगयात मौिलकता येयाची आिण सतत वाही राहयाची शता आह.े  
--- ००० --- 
25-10-22.  
 
िमवय  जयतं बी. जोशी याचं ेिचदशन  
 
ह ेदशन पुयात चा आह.े आज पािहले. मला या कलेची तािंक मािहती नाही पण शाीय सगंीतामाणचे कलावतं 
ा उंचीला नईेल ितथवर मी जाऊ शकतो, अस ेमला वाटत.े ा आधारावरच िलिहतो आह.े  
जोशची िच ेपाहताना थमच ह ेलात यते ेकी ह ेकसहेी आकार एकमकेानंा खटूेन बसलेले आहते. जण ूत ेजखडलेलेच 
आहते. त ेआकार सौय पणू  नसनू बरचेस ेकुप णावते असचे आहते. कधी ात माणस ेवा चहेर ेअसले तर त े
िवखिंडत आहते. कधी गाल सजुललेे वाटावते, कधी चहेरा मरुगळलेला असावा, अशी अवा. ही माणस ेिचित केलेली 
नसनू ाचं ेजगणचे इथ ेपािहले गलेेले आह.े आपा मनाची अवा णनू पािहले तर त ेिच णज ेआपाला 
दाखवललेा आरसाच आह,े अस ेवाटत.े िवकृत, कसहेी वाढलेल,े ताणमय जगण े!  
अशा िचातं उजळपणा कमी आिण उदास डाक  रंग आिधक असतात. याला अितवाववाद णयापेा अित-
वाववाद टले तरी चालेल. पण ह ेतथाकिथत साा आतले, तकुड ेझालेले िवदीण  जगण ेआह.े ही शलैी वगेळीच 
आह,े पण अितवाववादाचीच आह.े म आिण भय याचं ेिमणही जाणवत.े ह ेिच आहे, ह ेखोटे आह,े ह ेणज े
आपण न ेयाची जाणीव असनूही यातंले एखाद ेिच घाबरवनू टाकत े! कधी तर आपण भतुाटकीा जगात आहोत, 
अस ेवाटत.े पढु ेकाय होईल याा कनने ेन ेतर ‘ ह ेआह ेआपले जगण े‘ – या ाथ क दशनान.े हातापायाचं ेतकुड े
झालेली ण माणस ेवाटतात ही ! पवू जोशी रंगाचं ेविैवही फारस ेठेवत नसत. आता त ेविैव आणतात, त ेअिधकच 
आमक वाटत.े आजा आपा जगयाच ेभान दणेारी अशी ही अजब पण सखोल िच ेआहते.  
याउलट काही िच ेआाद वाटावा अशीही आहते. या बाबतीत मी िहरा रंगाा छटा असलेा िचाच ेउदाहरण 
दईेन. अशा िचातं उाद नसनू एक समजंस आनदं िदसतो. नसुा रंगांा सरिमसळ रचनाचंी ाचंी आणखीही 
काही िच ेआहते. ा सगया मनाा िविवध अवा वाटतात. पण या अवा भाविनक तीतने ेरंगवलेा वाटत 
नाहीत. एक सयंत अवधान असामाण ेा पािहलेा आहते.  
के िचाा तािंक बाजूचं ेफारस ेिवषेण मी करणार नाही. आिण अशा िवषेणाची मला गरजही वाटत नाही. पण 
मला एक  मा पडला. या िचातं िदसणारा काश हा िचात काढलेलाच आह ेकी फोटो असामळेु तस ेवाटत े?  
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एकेका िचावरही िलिहता यईेल पण इथ ेत ेअपिेत नाही. आिण के िच समोर दाखवत िलहाव ेअस ेतं मला 
अवगत नाही. पण एक नी की ह ेदशन पािहावर एका ग कलानभुवातनू आपण जाऊन आलो, ह ेजाणवत.े 
ितथले वातावरणही अशा िचानंा आवयक असचे शातं आह.े त ेसजावटीा दगडाचं ेकान आह.े आत जाताना 
असणारी रचना तर अगदी भलूभलुयैा सारखी आह.े एका ग ग ुतंाग ुतंीचा हा य कदािचत न योजलेला पण सहज 
उपल झालेला आह.े  
मला ह ेदशन खपू आवडले ! धवाद, िमवय  ! 
--- ००० --- 
 
तरड ेिचदशन  
 
शरद आिण सिुचता तरड ेया दोघाचंी िच ेअसलेले िचदशन प.ु ना. गाडगीळ आट गलॅरी , कव रोड, पणु ेइथ ेपान 
आलो. स ुदंर, ऊंची माहोल, उम काशयोजना आिण तशीच उम िच ेयाचंा बे िमलाफ होता. िशवाय दजदार कॉफी 
! 
मी, िचकार शरद यानंा एक  िवचारला – िच काढताना तमुा मनात एखादा मडू असतो की रंगांा साहचया ची 
आवडणारी िविवधता की एखाद ेतचतन ? ानंी िदलेल ेउर मामक होत े– ितीही नाही ! ाचं ेणण ेअस ेकी 
आपा िाा भतूकाळात त ेिच जखडले जाता कामा नय.े मी हा मीच असणार पण त ेिच ह ेफ माझा 
भतूकाळ नसाव.े त:पासनू र होयाची अशी ती िया असत.े तस ेनाही घडले, एखाद ेिच काढत असतानाच ती 
पनुरावृी वा िरिपिटशन वाटायला लागली तर त ेमी र करतो. ानंी खरोखरच अशी र कन वगेया मागा न ेगलेेली 
िच ेदाखवली. ी तरड ेआधी िशकलेत होत,े अलीकडचे त ेिच ेकाढू लागलेले आहते. या अथा न ेसिुचता ानंा 
विर आहते आिण ही गो त ेआवजून सागंतातही. िचदशनाबरोबरच पित-पतला हा िमलाफ पाहणहेी िवलोभनीय 
होत े! 
नमेकी कोणती िच ेकोणाची अस ेआता लात नाही पण बयाच िचामं ेसफाई आिण माम-भु िदसत होत.े 
िचत काही िच ेमला िवटलेली, अध वट वाटली पण ानंी त ेजाणीवपवू कच, आह ेतस ेठेवललेे आह.े ‘ नतंर ी 
‘ त ेफारशी करत नाहीत.  
या िचामं ेअमकु व ूवा य ेअस ेकाही िचकारान ेकिलेले नाही. पण, अथा त पाहणायाला ात ाा ीन े
काही जाणव ूशकत.े वगेवगेया आकारातंले वगेवगेळे रंग आहते, ा सवाा सह-अिात एक सामजं आह.े 
सघंष  जाणवत नाही. मला हा सहजीवनाचा मंच वाटला. रंगांा विैवामळेु िच बराच वळे पाहात राहाव,े अस े
वाटत.े  
मग अथ  काय या िचाचंा ? यावर मला सचुले त ेअस ेकी अथ  हा वचैािरक असतो आिण ही िच ेतर वचैािरक वा 
िनधा िरत मनितीची नाहीत. ती पाहायची तर आपणही सवयीच ेअथ  शोधण ेथाबंवायला हव.े  
बोलता बोलता तरड ेणाले की काढून पणू  झालेली िच ेांा ीन ेआता माग ेपडलेली आहते. कुणाा 
अिभायातनू ा िचाबंाबत काही वगेळे समोर आले तर त ेपढुील वासाचा भाग बनले. पण ाचाही बधंनकारक 
भतूकाळ बन ूनय ेयाबाबत त ेसावध राहतील.  
दोघहेी पित-पी अतं अगशील आहते. तचे ाचं े‘ असण े‘ आह.े ांा िचातंही त ेयते.े गधळ वा सघंष  याचं े
रण उभ ेन करता अमतू ततेनू सामजं आिण सदय  िनमयाकड ेाचंा कल िदसतो.     
नमूादाखल एक िच सोबत दते आह.े  
--- ००० --- 
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िवम गोखले  
उम सवंादफेक आिण अिभनयातले अनके बारकाव ेयानंी यु अस ेह ेएक मोठे अिभनते ेहोत े! ' एबी अडँ सीडी ' या 
मराठी िचपटात ानंी चंकातं दशेपाडं ेया माया नावाा पााची भिूमका केली होती ! परशे एजी ा एका 
काशन सोहयात आी एक रंगमचंावर होतो. ा वळेी ानंी माझ ेभाषण ऐकले होत े! ( ाचं ेसवंाद तर आपण 
अनकेदा ऐकत होतो. )  
या महाा अिभनेाा तृीस सादर अिभवादन ! 
--- ००० --- 
 
दिेवका घोरपड े 
ही आमा शजेाराच लॅटम ेराहणाया कुटंुबातली मलुगी आह.े िविवमी ! आजा पणु ेमटाा पिहलाच 
पानावर ितची बातमी आह.े ५२ िकलो गटाा मिहला बॉग मधा जागितक ावीय धत ितन ेभारतासाठी 
सवुण पदक िमळवले आह.े ही धा  नेम ेझाली ! शवेटी ितन ेइंलंडा लॉरने मकॅीला ५--० अस ेहरवले ! ही 
अथा तच दशेाा अिभमानाची बाब आह े-- आिण आमा तर िवशषे अिभमानाची ! एरवी बघाल तर ही मलुगी अतं 
न भावाची आह.े आी या कुटंुबाच ेअिभनदंन कालच केले -- दिेवका अजनू परत यायची आह.े  
दिेवकाच ेपुा एकदा मन:पवू क अिभनदंन आिण िता पढुील वाटचालीला शभुेा ! 
--- ००० --- 
 
१९५८ साली सािहर साहबेानंी ह ेउर उर आधिुनक गाण ेिलन ठेवले ---  
 आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम (िफर सबुह होगी -1958) Aasmaan pe hai khuda aur zami pe hum 
(Phir subah hogi-1958) 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आज कल इस तरफ दखेता ह ै कम .. 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आजकल िकसी को वो टोकता नह 
चाह ेकुछ भी कीिजय ेरोकता नह 
हो रही ह ैटमार फट रह ह बम 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आज कल इस तरफ दखेता ह ै कम .. 
िकसको भजे ेवो यहा ँखाक छानन े
इस तमाम भीड़ का हाल जानन े
आदमी ह अनिगनत दवेता ह कम 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
आज कल इस तरफ दखेता ह ै कम .. 
जो भी ह ैवो ठीक ह ैिज  कर े
हम ही सब जहान की िफ़  कर 
जब उस ेही गम नह तो  हम हो  गम 
आसमा ंप ेह ैखदुा और जम प ेहम 
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आज कल इस तरफ दखेता ह ै कम ..  
-- यातली ' जब उस ेही गम नही तो  हम ेहो गम ' -- ही ओळ तर अमर णायला हरकत नाही अशी आह े! -- मला 
त:ला जगायला खदुािबदा नाही लागत पण ह ेगाण ेमा अित-म आह े! 
--- ००० ---  
 
मलुगा कुठे काय करतो  
 
निमता वत क, मुधा गोडबोल,े मधरुाणी गोखले आिण ‘ आई कुठे – ‘ ची एकूणच टीम आपापली काम ेचोख करतात, ह े
एक कारण आिण घरातले नातसेबंधं बदलत जायाचा काळ हाताळणारी ही मािलका असण ेणनू, मी ‘ आई कुठे काय 
करत े‘ ही मािलका बघत असतो. एकही मािलका नाही बघत, अस ेइतके शु आिण पिव राहण ेमला नको असत,े हहेी 
एक कारण आह.े आता  मी ज ेिलिहणार आह ेत ेखपूच िववा आह े/ असणार ह ेमला माहीत आह.े या िवषयावर कम ठ, 
कर मत ेमाडंत जकयाचा य करयापेा आपा जगयातले ह ेमहाच ेे सावकाशपण ेसमजनू ायला  हव े
अस ेवाटत.े  
काला भागात आईन ेमलुाला मान, िपटून, बदडून, तडुवनू काढाच ेपािहले. हा नीतीचा िवषय आह.े बायकोच े
डोहाळजवेण असताना मलुगा अभी ( अभी नही तो कभी नही, या िवचारान े) आदा राी एका मलुीबरोबर हॉटेलात 
रािहला, यावन ह ेरणकंदन घडत.े त ेपोरग ेणत ेकी तस े काही नाहीय, त ेतारुत ेहोत,े ाच ेाा बायकोवर पणू  
मे आह.े पण निैतकतचेा झडा फारच जोरात फडफडावा, अस ेत ेघर आह.े आजा काळात ा टी अभीच े( आईन े
कस ेवागाव ेयाच ेमानदडं ाच ेवगेळे असतात ! )  खरहेी अस ूशकत.े लगचे काही तो ाा बायकोपासनू रावतो 
आह,े अस ेणाव ेका, हा  कुणीच िवचारात घते नाही. ाचा पिरणाम चडं िवसंात ायला सुवात होत े!  
एक लात ायला हव ेकी माणसाच ेमन कस ेचालत ेआिण नीतीा अपेा काय आहते यातं नहेमीच एक फळी 
असत.े ‘ मनाला आवर घालायलाच हवा ‘ ही यावर माडंणी असत.े ामळेु असं लोकांा जगयात लपवाछपवी 
आिण खोटेपणा यतेात, ह ेनाकारता यणेार नाही. ाचार, खनू करण,े बलाार करण ेयातंही मन आवरले पािहज,े ह े
असतचे ना ! एका बाजलूा कडक निैतक रचना आिण सया बाजलूा अनके सखुसधंी उपल  – अस ेह ेवातावरण आह.े 
अहंकार सखुावण ेहाही एक भाग आहचे.  
तर कराव ेकाय ? इथ,े उदाहरणाथ , तारणा झाली णनू थटे गोयाच घालाया ? अस ेकरणायाचं ेत:च ेसगळे 
जगण ेसमथ नीय असत ेका ? एक तर बमेवु तपण ेसगयानंा धडुकावनू लावण ेकवा आह ेती रचना धन ठेवयासाठी 
त:ला सारख ेचपेत राहण,े कवा आणखी काही ! यातंली कोणती पत आदश णता यते े? बर,े आपण ाला 
निैतकता णतो ती काळामाण ेआिण दशेामाण ेबदलत असत,े ह ेकुणीच नाका शकणार नाही.  
तर कराव ेकाय ? हाणामारी ? आिण यातला मु  काय – माणसाला असं बाबतत आतंरिवरोधातच जगाव े
लागणार का, हा ! ा ाच ेकाय करायच े?  
--- ००० --- 
िचपटासंोबत नाटक आिण जगयाचहेी डी-कन 
 'गोया काढलेले िपलु' 
 
िचपटासंोबत नाटक आिण जगयाचहेी डी-कन करीत, ितमा आिण  यातंील िवसगंतीवर च.ं . दशेपाडं े
िलिखत 'गोया काढलेले िपलु' ह ेनाटक ितरकसपण ेभा करीत राहत.े आशयाची ही ॲसड कृती मग फॉम म े
दखेील साजेया ॲसडपणासह उतरत ेआिण तहेी बधपणाचा अवगणु टाळून!  
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नाटकं िसनमेिॅटक सादर करयाचा ड असयाा काळात, कथानकात पलायनवादी साचबे मसाला िचपटाचंा 
कॅनास असतानादखेील ह ेनाटक आपली नााकता सोडत नाही. सिुव कुलकण िददशत ह ेनाटक अिभची, 
कोापरून ेरा ना धत सादर केले.  
पलायनवादी साचबे मसाला िचपटातंील अनके िशजे आिण धारणा यात वापरा आहते. ामळेु वरकरणी ह े
नाटक उथळ िवनोदी मसालेवाईक असासारख ेकाहीजणानंा भास ूशकत,े पण तस ेत ेनाही. खरतेर हा खलुासा 
करयाची आवयकता नाही, पण अशा अथ काही ितिया कानावर आा णनू! आपाकड ेनाटकं लोक 
आवडीन ेपाहत असतीलही, पण नासारता िकती हा च आह!े 
पुषधान वतेील मनोरंजनात मवत िरखेा पुष नायकच असणार आिण नाियका केवळ शोभचेी बाली. 
सन, नीितमान चिर िरखेा केवळ सकंटात सापडून नायकास ाच ेखलनायकािवच ेनायक िस 
करयासाठीच. सहनाियकेच ेबिलदानही तसचे. सव  कथानक आिण िसनमेातील सायाचं ेजगण ंह ेनायकाभोवतीच. 
'समवे जयत'े 'लॉ अडँ फाउंड' 'से अपीलच ेनीती शा' अशा अनके बाबी िवशषेतः ९०ा दशकातील 
िचपटातंील सदंभ  िवडबंनाक पतीन ेयथे ेयतेात. यथे ेअिभनेानंा िनळ साचबे िरखेा साकाराया ना 
तर ा साकारत असतानाच ातील िठसळूपणाही डी-क कन दाखवायचा आह.े तो सवच अिभनयसचंान े
अगदी साजसेा केला आह.े     
नाटकातील बताशं भाग हा रजतपटावर घडतोय, अस ेसिूचत करायचयं णनू तो भाग शु पाढंया रंगात खळेवला 
आह.े याीन ेनपे िवचार आिण काशिवचार असो वा डी-कना ीन ेदाराा चौकटीच ेसतत होणार े
ानातंरही, सारचे घटक ककतने ेवापरले आहते. ामळेु अगदी य रावर दखेील ह ेनाटक वधेक वाटू लागत.े 
नाियका णज ेकेवळ शोभचेी बाली ह ेािपत करताना के सगंात ितचा वगेवगेळा आकष क वषे हा भषुा िवचार 
गमंतही आणतो आिण जाणीवही दतेो. 'ह ेचतै नसलेलं शरीर असो' वा 'आशय नसलेली नसुतीच िखळवनू ठेवणारी 
साचबे मनोरंजक माम ंअसोत', या सायास अगदी समप क असणारे नाटकाच ेवधेक शीष क साथ च आह ेत ेणज े
'गोया काढलेले िपलु' ज ेअिंतमतः िनळ टाइमपास करमणकू उपभोग ूपाहणाया ेक मानिसकतचेाही वधे घते.े   
नपे- सिुव कुलकण  
काशयोजना- किपल मळेु. 
पा सगंीत- साद कोडोलीकर,हष वध न रणनवर.े 
वशेभषूा- अपणा  कुलकण. 
रंगमचं वा : आनदं रणनवर,े सिचन वारके, अथव  गोडस,े यश बंुग, अी वालावलकर.  
अिभनय सचं- ऋतरुाज आमत,े साी कवड,े धनजंय पाटील, आशतुोष दसेाई, सीमा मकोटे, ा कुलकण, िवशाल 
कलंगले, धीरने पाटील, बाळ वालावलकर, अवधतू पोतदार, अी वालावलकर.  
. 
डॉ. अनमोल कोठािडया  
हौशी रा ना धा   
केशवराव भोसले नागहृ  
१५ िडसबर २०२२ 
फोटो ेिडट - फु स ेआिण राजा मकोटे 
--- ० --- 
२०-१२-२२ पयत आले.  
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मलुगा कुठे काय करतो  
 
निमता वत क, मुधा गोडबोल,े मधरुाणी गोखले आिण ‘ आई कुठे – ‘ ची एकूणच टीम आपापली काम ेचोख करतात, ह े
एक कारण आिण घरातले नातसेबंधं बदलत जायाचा काळ हाताळणारी ही मािलका असण ेणनू, मी ‘ आई कुठे काय 
करत े‘ ही मािलका बघत असतो. एकही मािलका नाही बघत, अस ेइतके शु आिण पिव राहण ेमला नको असत,े हहेी 
एक कारण आह.े आता  मी ज ेिलिहणार आह ेत ेखपूच िववा आह े/ असणार ह ेमला माहीत आह.े या िवषयावर कम ठ, 
कर मत ेमाडंत जकयाचा य करयापेा आपा जगयातले ह ेमहाच ेे सावकाशपण ेसमजनू ायला  हव े
अस ेवाटत.े  
काला भागात आईन ेमलुाला मान, िपटून, बदडून, तडुवनू काढाच ेपािहले. हा नीतीचा िवषय आह.े बायकोच े
डोहाळजवेण असताना मलुगा अभी ( अभी नही तो कभी नही, या िवचारान े) आदा राी एका मलुीबरोबर हॉटेलात 
रािहला, यावन ह ेरणकंदन घडत.े त ेपोरग ेणत ेकी तस े काही नाहीय, त ेतारुत ेहोत,े ाच ेाा बायकोवर पणू  
मे आह.े पण निैतकतचेा झडा फारच जोरात फडफडावा, अस ेत ेघर आह.े आजा काळात ा टी अभीच े( आईन े
कस ेवागाव ेयाच ेमानदडं ाच ेवगेळे असतात ! )  खरहेी अस ूशकत.े लगचे काही तो ाा बायकोपासनू रावतो 
आह,े अस ेणाव ेका, हा  कुणीच िवचारात घते नाही. ाचा पिरणाम चडं िवसंात ायला सुवात होत े!  
एक लात ायला हव ेकी माणसाच ेमन कस ेचालत ेआिण नीतीा अपेा काय आहते यातं नहेमीच एक फळी 
असत.े ‘ मनाला आवर घालायलाच हवा ‘ ही यावर माडंणी असत.े ामळेु असं लोकांा जगयात लपवाछपवी 
आिण खोटेपणा यतेात, ह ेनाकारता यणेार नाही. ाचार, खनू करण,े बलाार करण ेयातंही मन आवरले पािहज,े ह े
असतचे ना ! एका बाजलूा कडक निैतक रचना आिण सया बाजलूा अनके सखुसधंी उपल  – अस ेह ेवातावरण आह.े 
अहंकार सखुावण ेहाही एक भाग आहचे.  
तर कराव ेकाय ? इथ,े उदाहरणाथ , तारणा झाली णनू थटे गोयाच घालाया ? अस ेकरणायाचं ेत:च ेसगळे 
जगण ेसमथ नीय असत ेका ? एक तर बमेवु तपण ेसगयानंा धडुकावनू लावण ेकवा आह ेती रचना धन ठेवयासाठी 
त:ला सारख ेचपेत राहण,े कवा आणखी काही ! यातंली कोणती पत आदश णता यते े? बर,े आपण ाला 
निैतकता णतो ती काळामाण ेआिण दशेामाण ेबदलत असत,े ह ेकुणीच नाका शकणार नाही.  
तर कराव ेकाय ? हाणामारी ? आिण यातला मु  काय – माणसाला असं बाबतत आतंरिवरोधातच जगाव े
लागणार का, हा ! ा ाच ेकाय करायच े?  
--- ००० --- 
 
िचपटासंोबत नाटक आिण जगयाचहेी डी-कन 
 'गोया काढलेले िपलु' 
 
िचपटासंोबत नाटक आिण जगयाचहेी डी-कन करीत, ितमा आिण  यातंील िवसगंतीवर च.ं . दशेपाडं े
िलिखत 'गोया काढलेले िपलु' ह ेनाटक ितरकसपण ेभा करीत राहत.े आशयाची ही ॲसड कृती मग फॉम म े
दखेील साजेया ॲसडपणासह उतरत ेआिण तहेी बधपणाचा अवगणु टाळून!  
नाटकं िसनमेिॅटक सादर करयाचा ड असयाा काळात, कथानकात पलायनवादी साचबे मसाला िचपटाचंा 
कॅनास असतानादखेील ह ेनाटक आपली नााकता सोडत नाही. सिुव कुलकण िददशत ह ेनाटक अिभची, 
कोापरून ेरा ना धत सादर केले.  
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पलायनवादी साचबे मसाला िचपटातंील अनके िशजे आिण धारणा यात वापरा आहते. ामळेु वरकरणी ह े
नाटक उथळ िवनोदी मसालेवाईक असासारख ेकाहीजणानंा भास ूशकत,े पण तस ेत ेनाही. खरतेर हा खलुासा 
करयाची आवयकता नाही, पण अशा अथ काही ितिया कानावर आा णनू! आपाकड ेनाटकं लोक 
आवडीन ेपाहत असतीलही, पण नासारता िकती हा च आह!े 
पुषधान वतेील मनोरंजनात मवत िरखेा पुष नायकच असणार आिण नाियका केवळ शोभचेी बाली. 
सन, नीितमान चिर िरखेा केवळ सकंटात सापडून नायकास ाच ेखलनायकािवच ेनायक िस 
करयासाठीच. सहनाियकेच ेबिलदानही तसचे. सव  कथानक आिण िसनमेातील सायाचं ेजगण ंह ेनायकाभोवतीच. 
'समवे जयत'े 'लॉ अडँ फाउंड' 'से अपीलच ेनीती शा' अशा अनके बाबी िवशषेतः ९०ा दशकातील 
िचपटातंील सदंभ  िवडबंनाक पतीन ेयथे ेयतेात. यथे ेअिभनेानंा िनळ साचबे िरखेा साकाराया ना 
तर ा साकारत असतानाच ातील िठसळूपणाही डी-क कन दाखवायचा आह.े तो सवच अिभनयसचंान े
अगदी साजसेा केला आह.े     
नाटकातील बताशं भाग हा रजतपटावर घडतोय, अस ेसिूचत करायचयं णनू तो भाग शु पाढंया रंगात खळेवला 
आह.े याीन ेनपे िवचार आिण काशिवचार असो वा डी-कना ीन ेदाराा चौकटीच ेसतत होणार े
ानातंरही, सारचे घटक ककतने ेवापरले आहते. ामळेु अगदी य रावर दखेील ह ेनाटक वधेक वाटू लागत.े 
नाियका णज ेकेवळ शोभचेी बाली ह ेािपत करताना के सगंात ितचा वगेवगेळा आकष क वषे हा भषुा िवचार 
गमंतही आणतो आिण जाणीवही दतेो. 'ह ेचतै नसलेलं शरीर असो' वा 'आशय नसलेली नसुतीच िखळवनू ठेवणारी 
साचबे मनोरंजक माम ंअसोत', या सायास अगदी समप क असणार ेनाटकाच ेवधेक शीष क साथ च आह ेत ेणज े
'गोया काढलेले िपलु' ज ेअिंतमतः िनळ टाइमपास करमणकू उपभोग ूपाहणाया ेक मानिसकतचेाही वधे घते.े   
नपे- सिुव कुलकण  
काशयोजना- किपल मळेु. 
पा सगंीत- साद कोडोलीकर,हष वध न रणनवर.े 
वशेभषूा- अपणा  कुलकण. 
रंगमचं वा : आनदं रणनवर,े सिचन वारके, अथव  गोडस,े यश बंुग, अी वालावलकर.  
अिभनय सचं- ऋतरुाज आमत,े साी कवड,े धनजंय पाटील, आशतुोष दसेाई, सीमा मकोटे, ा कुलकण, िवशाल 
कलंगले, धीरने पाटील, बाळ वालावलकर, अवधतू पोतदार, अी वालावलकर.  
. 
डॉ. अनमोल कोठािडया  
हौशी रा ना धा   
केशवराव भोसले नागहृ  
१५ िडसबर २०२२ 
फोटो ेिडट - फु स ेआिण राजा मकोटे 

      --- 0 ---  
 
िवजय क कर े 
 
ह ेमराठीतले एक आघाडीच ेनािददशक आहते, ह ेआपण जाणतोच.  अलीकडचे ाचंा १०० नाटके िददशत 
करयाचा िवम पणू  झालेला आह.े ( ातंले एक माझ,े ‘ ढोलताश े‘ ह ेनाटक होत.े ) ावसाियक रंगभमूीवर आिण 
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िवशषेत: िवनोदी नाटकांा बाबतीत िवजयला मराठीता लाखो ेकाचंा मनोमन सलाम असतो. एवढी दीघ  
कारकीद  सतत ताजीतवानी आिण खळाळती ठेवण ेह ेखरोखरच एक मोठे काम आह े! आज ोा भोळे सभागहृात 
िवजयच े' िददशक आिण नाटक ' या िवषयावर ाान कवा ेकाशंी ाच ेअनभुव शयेर करण ेणा, होत.े िवजय 
समुार ेदीड तास बोलला. नाेातील ाा वशेापासनू त ेआजअखरेपयतचा ाचा सव  वास ान ेउलगडून 
दाखवला. िददशनाता महाा बाबी तो कशा िशकत गलेा त ेान ेकाहीही हातच ेराखनू न ठेवता सािंगतले. 
िवशषेत: तण नाकमसाठी ही एक पवणीच होती. ाचंी बयापकैी गदही होती. िददशनाता अनके खाचाखोचा 
आिण रह ेान ेसोदाहरण िवशद केली. ह ेअथा तच एक संा ाान झाले. याच ेरकेॉडग केलेले आह ेअस े
समजले. णज ेयाच ेशाकंन कन पढुमेाग ेयाचा लेखही उपल होईल. आपण केलेा कामातनू ा झालेले ान 
पढुील िपानंा दते राहण ेहा खर ेतर एक सततचा वाह असायला हवा. िवजय या बाबतीतले ाच ेकाम करत आह ेह े
महाच ेवाटले.  
महारा कचरल सटर, पणु ेयानंी ह ेिवशषे ाान आयोिजत केलेले होत.े ाचं ेअिभनदंन आिण धवाद !  
--- ००० --- 
 
या खालील गायाची एक गमंत आह.े याा चालीवर तुी कोणतीही अर ेबसव ूशकता ! तस ेकेले की याच ेएक उम 
बडबडगीत तयार होत े! या गीताा उपयोगान ेमनाची पोकळी हा च नाही राहात ! मग एकच पायरी राहत.े ा 
बडबडगीताला लेट गो णज ेजाऊ द ेकरायच ेकी तुी णात एक मु पी होता ! कन बघा ---  ( साझं ढली --- 
काला बाजार. ) 
 
िच कळण े 
 
मी काही िचकलेच ेरीतसर िशण वगरै ेघतेलेल ेनाही. थोडफेार वाचन आिण काही ‘ पाहण े‘ हीच माझी या कलेतली 
सपंक -सामुी. पण ामळेुच मी या िवषयावर िलिहले पािहज ेअस ेवाटले. कोणतीही कला ही काही फ िशितासंाठी 
नसत े– ती सव च इकासंाठी आिण उकुासंाठी असत,े ह ेजर खर ेअसले तर मीही या िवषयावर िलहायला हरकत 
नाही. काही वळेा, एखादा णतो की अमकु किवता बध आह,े ितात काही ऐवजच नाही कवा अमकु नाटक िकतीही 
ामािणकपण ेपािहले तरी ‘ हाताला काही लागत नाही ‘, णज ेकाय असत ेह ेहाताला लागण े? ानंाही जेा एखादी 
कलाकृती आवडत ेतेा काय घडत असाव े? त ेणज े‘ नको ितथचं पडला अविचत माझा हात ‘ अस ेकाही असले का 
? बयाच लोकानंा नाटक पािहले की ‘ नाा िवधान ‘ सापडाव ेलागत,े णज ेमगच त ेनाटक ानंा समजले, अस े
वाटत.े याचा अथ  ानंा ाची एक वचैािरक कॅलू करता यावी लागत,े ह ेउघड आह.े ह ेअसले सगळे घोळ कोणाही 
कलेा सपंका त यतेाना असतातच. सगंीत ऐकताना मनात वीरभावना िनमा ण झाली, :ख वा िवरह जाणवला णज ेत े
कळले अस ेवाटत असाव.े  
िचाा बाबतीत, फोटोािफक िच काढता यणे ेहीही काही सोपी गो नसत,े ालाही चडं कौश लागतचे. पण 
तवेाच बाबीला सज क कला अस ेणता यईेल का, असा  यतेो. ाला इंशेिनिक कवा ठसावादी वा भाववादी 
कला णता यईेल ितात आकार ओळख ूयतेात पण त े‘ जसेा तस े‘ नसतात. रंग, आकार, पोत, रचना ह ेसगळेच 
कॉिपबहारिगरीपासनू लाबं असत.े ह ेनानचे पाहण ेआिण घडवण ेअसत.े ह ेनव ेकाय आह,े वावापासनू यात वगेळे 
काय आह,े ामळेु काय घडत ेआह े– असा िवचार  करत आिण ‘ पाहात ‘ गलेे की ा िचातली सज कता उलगडू 
लागत.े कोणाही कलेत, तीत अतंभू त असलेा सज कतबेरोबर जाण ेणज ेती कळण,े ह ेइथ ेलात ाव.े यासाठी, 
अथा तच, पवू हिवरिहत ीन ेिच पाहता यायला हव.े कळण ेणज े‘ आपा सवयीत बसवण े‘ हा िवचार सोडला 
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पािहज.े सगंीताा एखाा उ ुगं आिवारात, आपाला हा अमकु राग आह ेअस ेकळल ेनाही तरीही, आपण ा 
गायकाा सज कतबेरोबर रा शकतो. तसचे िचात आह.े िच ‘ आवडण े‘ पासनू त ेत े‘ टे आह े‘  इथपयत जाण े
णज ेाता सवयबातचेा, ‘ माहीत नसयाचा ‘ य यणे.े  
अमतू  िचकला तर ओळखीच ेजग घतेच नाही सदंभा ला. ह ेअमकु आह ेअस ेणनू ितथ ेकाही सपंत नाही. सज कता 
असलेली कोणतीही कलाकृती ही ‘ कळून सपंली ‘ अस ेहोऊ शकत नाही. णज ेके अमतू  िच टे असत ेका ? 
उगीचच काहीही िगचिमड केले तर ाला अमतू  िच णता यईेल का ? या ावर िवचार करता ह ेलात यते ेकी 
थमत: मामावरची कूमत जाणवतचे. आिण ा िचात ज ेकाही आह ेत ेिचकाराा सखोल चतनियतेनू 
आलेले असत.े आता ह ेकशावन ? तर त ेिच पाहात राहाव ेअस ेआपाला वाटत ेआिण खुा मनान ेआपण त े
पाहात रािहलो तर ा सज कतेा ियते आपण जाऊ शकतो. िच पाहावसे ेवाटण,े आपले पवू ह सोडावसे ेवाटण े
आिण सवयबा आशयाची जाणीव होण ेही चागंा िचाची मखु विैश ेआहते.  
यावन एक  असा यतेो की एखाद ेउम िचदशन मी पािहले आिण आता मला ावर िलहायच ेआह ेतर मी 
काय, कस ेिलिहण ेअपिेत आह े? तर, थोडात, कोणकोणा ियानंी ती िच े‘ नवा ‘ णज ेसवयबा आशय दते 
आहते, ह ेसागंायला हव.े तहेी वचैािरक साराशं न काढता.  
--- ००० --- 
 
मला जरा एक वगेळा मुा िदसतो आह े-- ाा सतबेल खाी नाही. इतर कलामं ेघाळाचा काळ आिण 
मानिसक काळ या दोच ेिनयोजन कलावतंाा हातात असत.े िच आिण िश हा फ मानिसक काळ असतो. ितथ े
माच ेिनयोजन नसत.े मी अस ेवाचले होत ेकी इंलंडमधली एक अिभनेी ए बी सी पासनू झडे पयत अस ेणत जायची 
की लोकांा डोयातं पाणी यईे ! 
 
ान े( साद वनारस े) आिण अतलु कुलकणन ेचालवलेा रंगवध न या उपमामळेु अनके ायोिगक नाटकाचं े
महाराात बयाच िठकाणी योग होऊ शकले ! ातं माझ े' बिुबळ आिण झ ू' हहेी होत े! िय िम सादच े
मन:पवू क अिभनदंन ! 
15-02-23.  
 


