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(मळू प्रसिद्धी - आलोचना, िंपा. विंत दावतर, म ंबई, ज लै १९६५) 

आपण कोण ह ेजाणनू घणे्याची मानवाची आकांक्षा अमयााद आह.े बहुतेक िाऱ्या िजानशील उपक्रमांच्या म ळाशी 

अिलेल्या प्ररेणचेे या आकांक्षेशी अिलेले नाते अत्यंत सनकटचे आह.े I know what I am by doing what I can ह े ितू्र 

कलाकृतीच्या म ळाशी अिते ते या िंदर्ाात. कलाकृतीकडे वळण्याची रसिकाची र्सूमकाही ‘माणिू’ जाणनू घणे्याच्याच इच्छेन े

सनयंसत्रत होत अिते. 

यंत्रसनयंसत्रत जीवनात मानवाचे स्थान यंत्रांतल्या सिळ्यािारिे झाले. आपले अिे सनसित काही स्थान या पिाऱ्यात 

आह ेका याची त्याला असिकासिक शंकाच वाटू लागली. त्याची दृष्टी असिकासिक अंतम ाि होऊ लागली.  

अंतम ाि होऊनही माणिू िमाजासर्म ि राहू शकतो. हररर्ाऊंिारिा. यािाठी िमाजातील आपले स्थान, आपली 

िमाजासवषयीची कताव्ये आसण एका सवसशष्ट मागाान ेआपण ती पार पाडू अिा सवश्वाि या िाऱ्यांचा आढळ हवा. परंत  याप ढची एक 

पायरी आह.े िमाजसस्थती, आपली कताव्ये, यांची जाणीव होऊनही आपला तदस्वषयीचा मागा व स्वकतृात्वासवषयी सवश्वाि निला की, 

अंतम ाि जाणीव व्यसिकें सित होते. अशा वेळी िंगती लावायची ती व्यसिगत आंतररक र्ावर्ावनांची व ज्या जासणवेने ही िंगती 

लावायची ती जाणीवही व्यसिगत मलू्यांनी सनयंसत्रत केलेली, अिा प्रकार होतो. या प्रसक्रयेतनू एकाच अतंरंगात  ब डी मारून शोि घऊे 

पाहणारे (single consciousness explorers) वाङ्मय सनमााण होते. आजच्या आत्मसनष्ठ म्हटल्या जाणाऱ्या िासहत्यामागची प्ररेणा 

ह्या स्वरूपाची आह.े 

पण तरीही या प्रकारचे शोिन हाच ज्या िासहत्यप्रकाराचा प्रिानिमा म्हणता येईल, त्या नाट्यछटेच े नाव आपण 

टाकलेले सदिते. सदवाकरांनी या प्रकाराच्या शक्यता िंपवल्या आहते हा गैरिमज या आबाळीि कारणीर्तू अिावा. नाट्यछटा या 

प्रकाराचा असिक सवचार केल्याि व त्या प्रकारात सदवाकरांची कामसगरी काय ते पासहल्याि हा गैरिमज दरू होण्याि हरकत निावी. 

एिाद्या िासहत्यप्रकाराच्या िाऱ्या शक्यता जर िंप ष्टात आल्या नाहीत, तर एकंदरीने िासहत्याचे काय न किान होते हाही प्रश्न या 

िंदर्ाात सवचार करण्यािारिा आह.े एक अतंरंग-शोि घऊे पाहणाऱ्या आजच्या वाङ्मयाि जी वाटचाल करावी लागली, सतचा आरंर्-

सबंद  नाट्यछटेच्या िाऱ्या शक्यता िंपल्या अित्या तर बराच प ढ ेिचेला गलेा अिता अिे वाटते. नाट्यछटेच ेवास्तसवक स्वरूप काय 

हा प्रश्न प्रथमतः सवचारात घतेला पासहजे. 

या वाङ्मयप्रकाराि इगं्रजीत अनेक नावे समळाली. पैकी Dramatic monologue आसण Interior monologue ही 

दोन त्याच्या वैसशष््टयावर प्रकाश टाकण्याच्या दृष्टीन ेअसिक महत्त्वाची. 

‘मोनोलॉग’ म्हणजे ज्यांत एकाचचे र्ाषण, बोलण े व्यि झाले आह े अिे लेिन. असर्व्यसि जरी एकाच्याच 

र्ाषणाची अिली, तरी या िाऱ्यांत द िरे एक बोलके असस्तत्व (Vocal existence of another constituent) गहृीत आह.े 

सकंबहुना स्वेतर व्यिीच्या र्ाषणाने लेिनमध्य व्यिीला प्ररेणा समळाली आह.े सठणगीची ज्योत होण्याि द िऱ्या एका घटकाचा 

हातर्ार लागला आह.े यातनूच ‘मोनोलॉग’ नाट्यात्म (dramatic) होतो. 

नाट्यछटा आणि णिवाकर 

अशोक दामोदर रानडे 
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नाट्य म्हणजे िंघषा व िंघषााच्या व्यिीकरणाच े एक प्रम ि िािन म्हणजे िंवाद. एरवी िंवादातील दोन्ही घटक 

बोलके अितात. या प्रकारात एक व्यसित्व बोलके आह.े द िऱ्याचे बोलकेपण गहृीत आह.े त्याची नोंद आह,े पण प्रत्यक्ष असर्व्यसि 

नाही. मात्र बोलकेपण मकू आह.े 

एक व्यसित्व बोलके आह ेम्हणनू ‘मोनोलॉग’; पण ते बोलके होते ते द िऱ्याम ळे व ह्या द िऱ्या घटकाचे असस्तत्वही 

जाणवते म्हणनू नाट्यात्म (dramatic), अशी ही िंगती आह.े पण असिक वाव मात्र एका व्यसित्वाि समळतो. यातनूच या प्रकारच्या 

द िऱ्या वैसशष््टयाचा उदय होतो - ते म्हणजे या प्रकाराची अंतम ािता. इगं्रजीत Interior monologue or Soliloquy of the Soul 

इत्यादी िंज्ांनी केलेले या िासहत्यप्रकाराच ेवणान या िंदर्ाात अन्वथाक आह.े 

िमज अिा की लेिनमध्य अिलेल्या व्यिीच्या मानसिक जगतात िळबळ उडसवणारे काहीतरी घडते. आंतररक 

जीवनाच्या कायाात अडथळा आला आहे. याम ळे जगाच्या सनत्य व्यवहारात जे म िवटे घालून माणिू वावरतो, त्या म िवट्यांना तडे 

गेले आहते वा ते गळून पडले आहते. ‘आतल्या’ माणिाचे दशान घडावे अशी पररसस्थती सनमााण झाली आह.े अतंरंग ढवळून, तळाचा 

गाळ वा माती जे काही अिेल ते नजरेिमोर फेकले जात आह.े जगात किे वागावे याचे आडािे यशस्वी गमके बांिनू त्याप्रमाण े

वागणाऱ्या व्यवहारचत र िावि माणिाचा स्वतःवरचा ताबा उडाला आह.े स्वयंसनसमात वा सशष्टमान्य बंिनांनी, िंकेतांनी अडवलेल्या 

मळूप्रवतृ्तीचा स्रोत िळाळत बाहरे पडत आह.े व्यवहारचत राचा क्षणर्र का होईना, परार्व झाला आह.े प्रत्यक्ष िंघषााची अवस्था, तो 

क्षण न कताच गलेा आह.े पण िावण ेथांबले तरी िाव मारल्याची सचन्ह ेस्पष्ट सदितात, तिे झाले आह.े िंघषा न कताच झाला म्हणनू 

गसतमानता, म्हणनू नाट्य अशी ही िािळी आह.े पण या िाऱ्या घडामोडीत एका घटकाच े हात बांिलेले आहते. या घटकाच्या 

सक्रयांच ेअन मान द िऱ्या घटकाने नोंदसवलेल्या प्रसतसक्रयांवरून करावयाचे आह.े पयाायाने नाट्य सथजले आह.े सनदानपक्षी त्याची गती 

मंदावली आह.े म्हणनू म्हणावयाच ेDramatic. आसण प्रत्यक्ष िामन्याि वाव न समळाल्यान ेएका घटकाची जीवनशिी वळिे घते घते 

आपल्या जन्मदात्या व्यसित्वात सफरत राहाते. पररणाम अतंम ािता. 

वरील सववेचनाच्या िंदर्ाात या िासहत्यप्रकाराच ेिामर्थया व मयाादा स्पष्ट व्हाव्यात. पसहला सवचार येतो तो अिा की, 

सवसशष्ट प्रिंगाम ळे सवसशष्ट व्यसित्वावर झालेल्या प्रसतसक्रयांची तत्काल नोंद अिे जर या प्रकाराच ेस्वरूप अिेल, तर या नोंदसवलेल्या 

अन र्वात आशयघनता सकतपत अि ूशकेल? नाट्याप रते बोलावयाच ेझाले तर, प्रा. पटविानांनी या प्रकारच्या लेिनाि ि चसवलेले 

‘नाट्यछटा’ ह ेनाव पिंत करण्यात नाट्य िंपणूापण ेअसर्व्यि न होता त्याच्या काही छटाच यात व्यि होतात, अिे तर सदवाकरांना 

असर्प्रते निावे? या प्रकारच्या लेिनाची सवस्तारमयाादा व कालदृष््टया अिलेले अल्पत्व याम ळे वरील अन मान ित्य वाटते. परंत  

वास्तवतः अन र्वाच्या कालमयाादवेर त्याचा पणूापणा, अस्िलपणा अवलंबनू नाही. अन र्वाची व्याप्ती मानवी जीवनाची, स्वर्ावाची 

एिादी छटा उजळून टाकण्याइतकीच जरी अिली तरी अन र्व उथळ िमजण्याच े कारण नाही. िरी गोष्ट अशी की, नाट्यिमी 

िासहत्याचा कल स्वर्ावतःच अन र्व तीव्र करण्याकडे अितो. सवसवि स्तरांचा एकात्म स्पशा घडसवण्यापके्षा एकाच र्ावच्छटेचा 

टोकदार स्पशा करण्याकडे नाट्यिमी सलिाण उद्य ि अिते. सवस्तार व वैसवध्य यांतील आपली कमतरता हा एकपदरी िासहत्यप्रकार 

आपल्या तीव्रतेन ेर्रून काढतो. शोकासत्मका व र्ावकाव्य यांत अन र्व, असर्व्यिी इत्यादीबाबतीत जो फरक आढळतो, तोच नाटक 

व नाट्यछटा यात अितो. नाटक नाट्यमय अिते. नाट्यछटा नाट्यय ि अिते. नाटकात सवसवि दशान ेनाट्यरूपांत प टे टाकतात आसण 

िवा समळून एक बहुढंगी िागाबहुल जीवनपट सवणतात. नाट्यछटा ग ंजेएवढ्या लक्ष्याचा वेि करणाऱ्या तीक्ष्ण शरािारख्या. 

आता एकच व्यसित्व बोलके म्हटल्यावर नाटकातील स्वगतांबाबत जाणवणारी अडचण इथेही शक्य होते. स्वगते 

ऐकसवणारे व्यसित्व िमदृ्ध निेल तर स्वगते म्हणजे नाट्यरूपान े व्यि न होऊ शकणाऱ्या पण ज्याची असर्व्यिी आवश्यक अशा 
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गोष्टी प्रके्षकांप्रत, वाचकांप्रत पोचसवण्याच े एक िािन राहतात. नाट्यदृष््टया शरीरातील Dead matter इतकीच ही िोक्याची. 

नाट्यछटेतही लेिनमध्य होणाऱ्या व्यसिमत्त्वात सवसशष्ट प्रिंगाने उमटलेल्या सवसवि र्ावतरंगांनी आंदोसलत होण्याची व त्यांना बोलके 

करण्याची क्षमता निल्याि हा लेिनप्रकार िड र्ावकाव्य नाही, िड कल्पनासवस्तार नाही, िड िंवाद नाही अशा अवस्थेि जाऊन 

पोहोचतो. नाटकांप्रमाण े सवसवि पात्रांद्वारा जीवनांगांना प्रर्ावकारकरीत्या उर् े करण्याची वा वैसशष््टयपणूा स्वर्ाववैसशष््टयाच े सचत्रण 

करण्याचे स्वातंत्र्य या प्रकारात नाही. पण एक मकू व एक बोलके अशा दोन घटकांच्या सस्थर िंघषााचे गसतमान सचत्रण करण्याची 

जबाबदारी तर आह.े केवळ एकाच व्यिीत वा र्ावकोणांत ग रफटून घऊेन स्वप्नसचत्रांना जन्म घऊे दणे्याचे र्ावकवीचे स्वातंत्र्य या 

प्रकारात नाही. पण एका व्यसिमत्त्वात जिडून घऊेनच द िऱ्याचे असस्तत्व जाणवनू दणे्याची जबाबदारी मात्र आह.े 

सदवाकरांनी लेिन ि रू करण्याआिी सकंबहुना लेिन चाल ूअितानाही शेक्िपीअर अत्यंत र्सिर्ावान े वाचला. 

हररर्ाऊ शेक्िपीअर वाचनू मोठे झाले. मग आपणाि ते का जम ू नय ेया ईषेने शेक्िपीअरच े त्यांनी पररशीलन केले. प्रत्यक्षतः या 

वाचनाचा पररणाम अिा की ‘एक’ पात्राची मळू स्वर्ावरेिा घऊेन त्यांनी एक प्रहिन सलसहले. आपल्या सलिाणाबाबत अत्यंत 

काळजी घणेाऱ्या सदवाकरांना या प्रहिनाचे कलादृष््टया अपयश नक्कीच जाणवले अिले पासहजे. या सदशेने त्यांचा हा पसहला व 

शेवटचाच प्रयत्न ठरला. कारकून नावाची शोकासत्मकेच्या दजााची एकांसकका त्यांनी सलसहली - स्वान र्वावर आिाररत. पण म्हणनूच 

या सदशनेे असिक लेिन यशस्वीरीत्या करण ेत्यांना अवघड वाटले अिावे. व्यसिगत अन र्वाचे र्ावात्मक सचत्रण करण ेआपल्याला 

जमते ह े त्यांना उमजले आसण म्हणनू अंतम ाि सदवाकरांच्या प्रसतर्नेे आपल्या अन र्वांना आकार करणारा योग्य घाट शोिण्याचा 

प्रयत्न या सदशेने जारी केला अिावा. इगं्रजी वाङ्मयात या िंदर्ाात त्यांना ब्राउसनंग उपयोगी वाटला. त्याच्या लेिनाप्रमाण ेलेिन करणे, 

हा मागा ह्याम ळे एकमेव रस्ता ठरला. (‘केिरी’कार केळकरांना लेिन वाचावयाि दतेाना ‘ब्राउसनंगच्या ितीवर लेिन केले आह’े अिे 

सदवाकर त्यांना म्हणाले होते ही गोष्ट ध्यानात घणे्याजोगी.) अन र्तूीतील नाट्यय ितेची त्यांना जाणीव होती. पण आपल्या स्वतःच्या 

र्ावप्रवण, र्ावसनष्ठ व्यसित्वात सवसविपदरी अन र्व त्याच्या सवसवि रंगांत सवसवि पात्रांद्वारे नाट्यात्मक घाटात व्यि करण्याच े

िामर्थया नाही हहेी त्यांना जाणवले होते. पररणामी नाट्य व अंताम िता यातील द िऱ्या घटकाि असिक वाव दऊेन व पसहल्याच ेया 

सवसशष्ट लेिनप्रकारात अपररहाया तेवढेच असस्तत्व रािनू त्यांनी लेिन केले. 

यातही जवे्हा अतंम ाितेन ेत्यांचा कबजा घतेला तेव्हा र्ावसववश व्यसित्वाि नाट्यािह येणारी असलप्तता येऊन ‘छटा’ 

फिल्या. एकंदरीन ेपाहता त्यांच्या पचंेचाळीि छटांपैकी फिलेल्या छटांचा घात या नाट्य व अतंम ािता यांच्या अप्रमासणत िंकरान े

केलेला आह.े त्यांच्या छटांच्या पररशीलनात तपशीलवार यशापयशांच े ढोबळ वगीकरण केल्याि वरील सविानाि बळकटी येते. 

वास्तवाच ेित्य स्वरूप व जगात आढळणारे सदिाऊ स्वरूप यातील सवरोि अत्यंत ढोबळ स्वरूपाचा दािसवल्यान े त्यांच्या अनेक 

‘छटा’ फितात. उदा. ‘एका हलवायाच े द कान’, ‘कोसकलाबाई गोडबोले’ इत्यादी. समठाईसवक्याची कडू वाणी, गोडबोल्यांचा 

सशवराळपणा इत्यादी सवरोि अगदी शाळकरी पद्धतीचा वाटतो. अतंम ािता व नाट्य कशाचाच येथे प्रर्ावी आढळ नाही. ढोबळ 

सवरोि > द बळे नाट्य > फिलेली ‘छटा’ अशी ही िािळी आह.े 

सदवाकरांचा अंतम ाितेकडचा स्वार्ासवक ओढा लक्षात घतेा स्वप्नांचा उपयोग क्रमप्राप्तच होता. अिाच आडािा 

बांिनू जागतृ मताचा पहारा च कवनू अतंमानातील ग सपतावर प्रकाशझोत टाकण्याच्या उद्दशेाने ‘सकती रमणीय’, ‘पाण्यातील ब डब डे’, 

‘झठू आह े िब’, ‘काय पपेर चोरीि’, इत्यादी ‘छटां’त सदवाकरांनी स्वप्नाचा उपयोग केला. परंत  नैराश्याच्या गडद छायेन े

झाकळलेल्या सदवाकरांना सनराश र्ावसस्थतीच्या आहारी जाण े टाळता आले नाही. स्वप्नािह येणाऱ्या सवचारभ्रमणात या सनराशेन े

आणिी र्र पडली. बेतशीर अतंम ाितेची मयाादा ओलांडली जाऊन ‘छटा’ फिली. 



©DR ASHOK DA RANADE MEMORIAL TRUST Page 4 
 

वर उल्लेिलेल्या नरैाश्याचा एक आसवष्कार त्यांच्या छटातील स्वार्ासवक जाणीवेत आढळतो. केशवि तांचे र्ि 

अिणाऱ्या सदवाकरांच ेअंतःकरण जरठक मारीसववाह, सविवासववाह इत्यादी तत्कालीन प्रश्नांनी हलेावले अिावे यात काहीच आिया 

नाही. तत्कालीन अन्याय्य रूढींसवरुद्ध आवाज उठसवण्याची तीव्र इच्छा व त्यांच्या सनमूालनाथा आपण काहीच सवशेष करू शकत 

निण्याची अगसतकतेची जाणीव या दोहोंमध्ये एक िारदार उपहाि सनमााण झालेला सदितो. याम ळे सदवाकरांच्या ‘जासतर्ेद नाही 

कोठे’, ‘म्हातारा इत का’, ‘एका दृष्टीने िाहाय्यच केले आह’े इत्यादी ‘छटा’ सवलक्षण यशस्वी झाल्या आहते. उपहािाचा जन्म एका 

दृढमलू र्सूमकेवर वा सवचार प्रवाहावर कोरडे ओढण्यातनू होतो. उपहािसवषयक आलेली र्सूमका वा मतप्रवाह दृढमलू अिण ेही गोष्ट 

उपहािाि घर समळण्याि आवश्यक आह.े अिे अिल्यासशवाय श्रषे्ठ तत्त्व व प्रत्यक्ष व्यवहार, आदशा र्सूमका व सनलाज्ज तडजोड 

यांतील र्ेद स्पष्ट होत नाही. सदवाकरांनी ज्या रुढींवर हल्ला चढसवला, त्या दृढमलू झाल्या होत्या. त्याम ळे त्यांचा उपहाि करताना 

सदवाकरांच्या लेिनात आपोआपच िंघषा सस्थर झाला व पयाायान ेनाट्य व अंतम ािता यांचा िमतोल िािला गलेा. 

सदवाकरांच्या अतंम ाितेम ळे र्ावसववशता हाताबाहरे जाऊन आत्मकथनात्मक ‘छटा’ही फिल्या आहते. सदवाकरछाप 

नैराश्यग प्त सववशतेम ळे मरणोत्तर सस्थती इत्यादीसवषयी सलसहलेल्या िाऱ्या ‘छटां’त एक प्रकारचा आततायी उद्वगे आढळतो. नाट्यातून 

उद्भवणारी असलप्तता निल्याचा हा पररणाम. 

नाट्यछटेतील अंतम ािता या एका घटकाची निन ् नि सदवाकरांच्या प्रसतर्लेा िापडली होती. या मागाने जाऊन 

िाितील ते मागा िवा त्यांनी हाताळले होते. त्यांच्या प्रतीकात्मक व सनव्वळ स्वर्ावदशान कें ि अिलेल्या ‘छटा’ यशस्वी झाल्या 

आहते हा त्याचाच प रावा होय. 

वास्तसवक पाहता अतंम ाितेतून अन र्वाची छाननी व त्याम ळेच वैयसिक अन र्वातील केवळ व्यिीगत र्ागाच े

मानवी जीवनातील िवािामान्य अन र्वात रूपांतर होण,े ही सक्रया सदवाकरांिारख्या सवशेष अतंम ाि कलावंताबाबत जवळजवळ 

अपररहाया वाटते. परंत  वर म्हटल्याप्रमाण ेनाट्य व अंतम ािता यांच्या कमीअसिक प्रर्ावान िार अन र्वाचे कमीअसिक िािारणीकरण 

होते. जवे्हा िािारणीकरणाची र्ट्टी व्यवसस्थत जमते, तेव्हा अंतम ाितेतनू जाणवलेला वैयसिक अन र्व त्या अन र्वानेच वाहून न 

गेल्यान ेमानवी आय ष्यातील अन र्वाशी त्याच ेस्वरमलेन, व त्याम ळे वैयसिक अन र्वाच ेिािारणीकरण होऊन ‘छटे’ला प्रतीकाची 

आशयघनता प्राप्त होते. ‘फाटलेला पतंग’, ‘बाळ ह्या नारळाला हात लाव ूनकोि बरे’, ‘अहो आज सगऱ्हाईकच’ इत्यादी ‘छटा’ या 

िंदर्ाात वाचनीय आहते. 

िािारणीकरण झालेल्या अन र्वाची असर्व्यिी जर एिाद्या घटनेच्या, प्रिंगाच्या, वस्तचू्या व कल्पनचे्या चौकटीतून 

होत अिेल, तर ‘छटा’ प्रतीकात्मक होते. चौकटीचा आिार न घतेा तत्त्वज्ाने असलप्ततेने व िसहष्ण तेने मानवी ग णावग णांच े सचत्रण 

करणाऱ्या ‘छटा’तील स्वर्ावदशान ह े सवश द्ध स्वर्ावसचत्रण होय, व या स्वर्ावदशानातही वैयसिक अन र्वाच्या कक्षा केव्हाच माग े

पडतात. ‘वडास्वथाचे फ लपािरु’, ‘तेवढचे ज्ान प्रकाशात’, ‘पंत मलेे राव चढले’, या िाऱ्या ‘छटा’ अत्यंत यशस्वीपण े व 

कलात्मकतेने स्वर्ावदशान घडसवतात. Tempest, The Winter's Tale, इत्यादींतील उदार जीवनदृष्टी आपल्याला या ‘छटां’त 

आढळते. ितू्रचालकाची अचलता आसण सनयतीन ेिेळसवल्या जाणाऱ्या बाहुल्यांचे क्ष ित्व अिा सवरोि यात नजरेिमोर येतो. म्हटलेच 

तर नाट्याचा असतिकू्ष्म आसवष्कार येथे होतो. 

 

 


