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(मळू प्रसिद्धी - ित्यकथा, िंपा. राम पटवर्धन, मौज प्रकाशन गहृ, म ंबई, जानेवारी १९६७) 

एकापके्षा असर्क कलांची िंगमभमूी अिणाऱ्या कलासवष्काराच्या स्वरूपासवषयी नेहमी मतभेद होतात. अशा 

आसवष्कारांसवषयीच्या चचेत अनकेदा त्यात कायधकारी अिलेल्या या ना त्या कलेचा पक्ष जोरदार ठरतो. त्या त्या कलांगाला महत्त्व 

प्राप्त होते आसण मग एका कलेने द िरीवर आक्रमण केले, क रघोडी केली अिा आरोप केला जातो. परंत  एखाद्या सवसशष्ट कलांगावर 

अनावश्यक भर सदला जातो तेव्हा त्यात िमजनू उमजनू केलेल्या असतक्रमणापेक्षा िंबंसर्त कलाप्रकारांच्या खऱ्या स्वरूपासवषयीच्या 

गैरिमजाचाच जास्त भाग अितो. आसण म्हणनू त्या कलाप्रकाराच्या स्वरूपासवषयी प नसवधचार होण ेआवश्यक ठरते. याम ळे त्या 

सवसशष्ट कलाप्रकाराची सनकोप वाढ शक्य होते, एवढचे नव्ह ेतर त्याची प री वाढ झाल्याने एकंदर िासहत्यव्यापारक्षेत्राच े(व पयाधयान े

कलाव्यापाराचे) पररष्करण होते. 

िंगीसतका ही एक अशा तऱ्हचेी िंगमभमूी आह.े नाट्य-िासहत्य-िंगीत अशा सतन्ही िमदृ्ध व िजधनशील 

कलाव्यापारांचा िंगीसतकेत आसवष्कार अितो. वर म्हटल्याप्रमाण ेया तीन हक्कदारांनी िंगीसतकेतील आपापले महत्त्व अहमहसमकेन े

प्रसतपादन केले आह,े एवढेच नव्ह े तर आपापल्या स्वरूपाशी सनगसडत अिणारे सनकष हचे िंगीसतकेचे सनकष होत अिाही आग्रह 

र्रला आह.े पररणामतः गीतांची मासलका म्हणजे िंगीसतका, वा खपू गाणी अिलेले नाटक म्हणजे िंगीसतका अशा 

िंगीसतकेसवषयीच्या भ्रामक कल्पना प्रचसलत आहते. पाश्चात्त्य कलाक्षते्रात ग णांनी व िंख्येने असतशय िमदृ्ध अिलेला हा कलाप्रकार 

आपल्याकडे अजनूही मळू र्रू शकलेला नाही याचे कारण त्याच्या स्वरूपासवषयीचे गैरिमज हहेी अि ूशकेल. िंगीसतकेचा सवचार 

करावयाचा तो या िंदभाधत. 

िंगीसतका म्हणजे काय? ज्या कलाव्यापारात िासहत्य-िंगीत-असभनय यांच्या आर्ारे अन भव नाट्यरूपान ेव्यक्त होतो 

तो कलाप्रकार म्हणजे िंगीसतका. िासहत्य व असभनय यांच्यासशवाय अन भव केवळ िांगीसतक माध्यमात नाट्यरूप घऊे शकतो का, 

अि ूशकतो का, हा सवचार येथे अप्रस्त त ठरतो. 'अमतृमंथन' वा अशीच काही कल्पना घऊेन रचलेले िंगीत नाट्यात्म अि ूशकेल 

सकंवा काय, हा प्रश्न येथे आपल्या सवचारक्षेत्रात येत नाही; कारण िंगीसतका म्हणजे िंगीत-िासहत्य-असभनय या सतहींची िंगमभमूी हाच 

आपल्या सवचारर्ारेचा आरंभसबंद ूआह.े 

िंगीसतका हा नाट्यप्रकार आह ेअिे म्हणताच आणखी एक प्रश्न आपल्यािमोर येतो. तो अिा - अन भव नाट्यात्म 

अिल्यान ेत्याि कादबंरी, कसवता इत्यादींच ेस्वरूप येत नाही ह ेठीक. पण त्याि िंगीसतकेचचे रूप का येते? आशय आसण असभव्यक्ती 

यांच्या िंबंर्ाच्या अपररहायधतेने त्याि कादबंरी इत्यादीचे रूप येत नाही, पण यानंतर एकदम िंगीसतकेतच त्याचा आसवष्कार का 

व्हावा? अन भवाच्या अगंभतू स्वरूपाम ळे जर तो नाट्यरूप होत अिेल तर गद्य-नाटक, पद्य-नाटक, काव्य-नाटक यांचे रूप का घते 

नाही? िंगीसतकेत अिे काय िाध्य होते की जे गद्य, पद्य, काव्य-नाटक या नाट्यान भवाच्या इतर आसवष्करणांत िाध्य होत नाही? 

िंगीसतकेचा अवतार कलात्मकदृष््टया अपररहायध आह ेह ेसिद्ध करण्याि वरील प्रश्नांची उत्तरे शोर्ली पासहजेत. िंगीसतकेची कलात्मक 

अपररहायधता सिद्ध न केल्याि िंगीसतका हौिमौज म्हणनूच कलाक्षेत्रात वावरणार, आसण या कलाप्रकाराच्या िाऱ्या शक्यता अ-

संगीतिका आति मरे्ढकर 

अशोक दामोदर रानडे 
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िंशोसर्त राहणार. सवसशष्ट कलाप्रकाराची सनकोप वाढ न झाल्याि एकूण कलाक्षते्राच्या िमदृ्धतेि कशा मयाधदा पडतात हा स्वतंत्र 

सवचारसवषय होय. 

नाट्यरूप होणारा अन भव आसण वर उल्लेखलेले नाट्यासवष्कार प्रकार यांच्या स्वरूपाचा सवचार ही िंगीसतकेच्या 

स्वरूपसवचाराची पसहली पायरी होय. 

कादबंरी, काव्य इत्यादींतील अन भवापके्षा नाट्यान भवात वेगळे काय अिते? स्थलूमानाने अिे म्हणता येईल की 

नाट्यान भवाची प्रवतृ्ती तीव्रतेकडे अिते, कादबंरीत अन भवाचा ओढा सवस्ततृतेकडे अितो. जीवनाच्या असर्कासर्क अंगांना स्पशूधन 

जाण्याचा वा व्यापनू राहण्याचा कादबंरीचा प्रयत्न अितो. या उलट नाट्यान भव एखाद्याच जीवनांगाचे त्याच्या िवध तीव्रतेने दशधन 

घडसवण्याकडे झ कतो. तीव्रतेकडे झ कण्याच्या नाट्याच्या या प्रवतृ्तीम ळे आसण अल्पसवस्तारी अन भवाम ळे नाट्य ह ेकादबंरीपािनू दरू 

िरकते आसण याच वेळी ते काव्याच्या जवळ येते. 

पण तीव्रतेच्या बाबतीत काव्याच्या जवळ जाण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच नाट्यात काव्यापािनू दरू जाण्याची एक प्रवतृ्तीही 

अिते. अन भवाचे बाह्यीकरण होण्याच्या प्रसक्रयेतून ही प्रवतृ्ती सनमाधण होते. नाट्यकृतीत अन भव पात्रम खांतून प्रकट व्हायचा अितो. 

(बाह्यीकरणािाठी पात्र े आवश्यक. बाह्यीकरण कशािाठी आवश्यक हा नाट्यस्वरूपाच्या सवचाराचा सवषय.) कादबंरीतही पात्र े

अितात आसण नाट्यासवष्काराप्रमाण े त्यातही पात्रम खानचे अन भव िाकार होतो. परंत  कादबंरीतील अन भवाच्या प्रकृतीम ळे 

पात्रम खाने अवतरताना तो सवस्ताराच्या दृष्टीने अथधपणूधतेची वरची पातळी गाठू शकतो. नाट्याच्या बाबतीत थोडा वेगळा प्रकार होतो. 

नाट्यान भवाची अगंभतू प्रवतृ्ती तीव्रतेकडे अिनूही बाह्यीकरणाथध पात्रम खाने अवतरताना ती तीव्रता, अन भवाचा टोकदारपणा कमी 

होतो. त्याची एकस्रोतता कमी होण्याचा िंभव उत्पन्न होतो. अंगभतू तीव्रता अिल्यान े एकस्रोतता अिते, पण आसवष्कारािाठी 

बाह्यीकरण आवश्यक अिल्याने अनेक म खांनी असभव्यक्ती होते अिे नाट्यान भवाचे स्वरूप राहाते. नाट्यान भव एकस्रोती अिल्याने 

काव्याच्या जवळ जातो, व आसवष्कारािाठी बहुम खी व अनेकपदरी होऊन कादबंरीच्या जवळ येतो. कादबंरीत अन भवाच े स्वरूप 

अनेकपदरी अिते, तिेच बहुस्रोतीही. म्हणनू नाट्यान भव कादबंरीपािनूही दरू राहातो. नाट्यान भवाचे स्वरूप ह ेअिे अिते. 

इत्यथध अिा की बहुम खाने आसवष्कार व रंगभमूी-यंत्रणचेी इतर वैसशष््टये याम ळे नाट्यान भवाची सनखळ तीव्रता कमी 

होते. परंत  श्रोत्यांच्या व अन भवाच्या असर्क पातळ्या नाटकाच्या आवाक्यात येण्याि ह ेजरूर अिते. या सक्रयेत तीव्रतेच्या िंदभाधत 

जे काही गमावले जाते ते परत समळसवण्याच्या नाट्यान भवाच्या प्रयत्नांचे एक फसलत म्हणजे गद्य-नाटक, पद्य-नाटक व िंगीसतका यांच े

लेखन. तीव्रतेच्या िंदभाधत िंगीसतकेच्या कलात्मक शक्यता असर्क आसण व्याप्तीच्या िंदभाधत गद्यनाटकाच्या शक्यता असर्क. 

अन भवाच्या प्रकृतीन िार तीव्रता व व्यापकता यांच ेकमीअसर्क मलेन िार्ण्याच्या प्रयत्नात गद्य-नाटक, पद्य-नाटक, काव्य-नाटक, 

िंगीसतका अशी िोपानपरंपरा तयार होते. अथाधतच कोणत्याही आसवष्कार प्रकाराच्या वररष्ठ-कसनष्ठत्वाचा प्रश्न उद्भवत नाही. िवाांच्या 

आसवष्काराि एक वैसशष््टयपणूध कलांतगधत अपररहायधता आह ेएवढचे असभपे्रत. 

वरील िवध प्रकारांच े िोदाहरण सववेचन करण े ह े प ढील काम. परंत  नाट्यािंबंर्ी नेहमी उद्भवणारा व म्हणनू 

िंगीसतकेच्या िंदभाधतही प्रस्त त ठरणारा एक प्रश्न आर्ी सवचारात घतेला पासहजे. िंगीत व नाट्य यांचे ज्यात मेलन झालेले आह ेअशा 

िंगीसतकेचे मलू्यमापन केवळ सतच्या िंसहतेवरून करण े सकतपत शक्य आह?े नाटक जिे प्रयोगशरण, तिेच िंगीसतकेबाबतही निते 

काय? उत्तर अिे : ज्याप्रमाण ेनाटक न िते वाचनूही नाट्यपणूध आह ेकी नाही वा सकतपत आह ेयाचा आपण सनणधय घतेो त्याचप्रमाण े

िंगीसतकेबाबतही शक्य आह.े लेखनकृतीत आसवष्कृत झालेल्या िंकसल्पत अन भवाची जात व कि आसण प्रत्यक्षतः िंसहतेत प्रकट 

होऊ शकलेल्या अन भवाच ेस्वरूप यावरून लेखनकृतीची कलाकृती झाली की नाही ह ेठरवायच.े िंगीसतकेची िंसहता वाचत अिता 
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अन भवाची तीव्रता, एकस्रोतता आपल्याला सनसश्चतच जाणवते. आसण याच्या आर्ारे िंसहता िंगीसतका-योग्य आह ेकी नाही याचा 

सनणधय घतेा येईल. 

अथाधत सववेचनाच्या अन रोर्ाने पासहले अिता अिेही शक्य आह ेकी ज्या िंसहतेची िंगीसतका होण्याची पात्रता नाही 

अशा िंसहतेचा प्रत्यक्ष प्रयोग यशस्वी होईल. परंत  यातही िंसहतांतगधत अन भवाची पातळी व िांगीसतक पातळी यात फरक पडलेला 

सदिेल. िंगीतघटक व िासहत्यघटक यांचे समश्रण आढळेल, मलेन नव्ह.े अशा वेळेि 'अन भव' समळतो तो िंगीतघटकांच्या 

कलािंपन्नतेचा. आपल्या अनके िंगीतनाटकांत िंगीत ज्या तऱ्हनेे अवतरलेले अिते त्याची जातही या प्रकारची अिते. त्यांत िंगीत 

म्हणनू िंगीत भारून टाकते, पण ते गाळले तरी नाटकात उणपेण यते नाही. 

वरील सववेचनात असभप्रते अिलेल्या उपपत्तीिारखे काहीिे मढेकरांच्या मनात अिावे अिे वाटते. गद्य-नाट्य ते 

िंगीसतका ही वाटचाल त्यांनी केली एवढचे नव्ह,े आर्ी उल्लेखलेली गद्य-नाट्य, पद्य-नाट्य, काव्य-नाट्य व िंगीसतका ही 

िोपानपरंपराि द्धा त्यांच्या 'नटश्रेष्ठ आसण चार िंगीसतका' या प स्तकात स्पष्टतेने आढळते. 

मढेकरांनी 'नटश्रेष्ठ'खेरीज बाकी िाऱ्याच कृतींना िरिकटपण ेिंगीसतका म्हटले आह.े परंत  चार लेखनकृती वाचल्याि 

त्या िारख्याच िंगीसतकापात्र िंसहता आहते अिे वाटत नाही. 'बदकांच े ग सपत' खरेीज बाकीच्या कृती म्हणजे िंगीसतकेच्या सदशेन े

केलेले प्रयत्न वाटतात. िाऱ्याच कृतींत नाट्यान भव आह ेह ेसनसवधवाद. ('नटश्रेष्ठ' ह ेमळूात लघ कथेच्या स्वरूपात प्रसिद्ध झाले अिता 

मढेकरांनी त्याच ेनाट्यरूपाने प नलेखन केले ही गोष्ट लक्षणीय.) परंत  या कृतीतील अन भवाचे स्वरूप पाहाता 'नटश्रेष्ठ' ह ेगद्य-नाट्य, 

'औक्षण' ह ेपद्य-नाट्य, 'कणध' व 'िंगम' ही कमी-असर्क यशस्वी काव्यनाट्ये व 'बदकांच ेग सपत' ही यशस्वी िंगीसतका अशी वगधवारी 

करण्याि हरकत नाही. 

'नटश्रेष्ठ'मर्ील अन भवाची जात व त्याची लेखनकृतीत झालेली रचना याचा प्रथम सवचार करू. अन भवाच े ख द्द 

मढेकरांनी केलेले ितू्र तात्पयाधिारखे 'नटश्रेष्ठ'च्या शेवटी आढळते : 

तगररजाबाला : होय, त म्ही एकदा म्हणाला होता की भावना वाटली म्हणजे ती रंगभमूीवर वठवता येत नाही, शबदांच ेअथध हृदयाला 

कळू लागले म्हणजे पात्रांची भसूमका नीट उतरत नाही म्हणनू. आठवतं? 

आजारी मनुष्य : होय. 

तगरजाबाला : जगाच्या रंगभमूीचहंी तिंच आह.े जोपयांत आपल्या भसूमकांचा अथध कळत नाही तोपयांत या रंगभमूीवरच्या पात्रांनाही 

त्या वठवता येतात. पण त्यांचा अथध कळू लागला म्हणजे हीही रंगभमूी िोडायची अिते. 

आजारी मनुष्य : आसण क ठे जायचं? 

तगररजाबाला : सजथे आपापल्या भसूमकांच ेअथध कळूनही त्या वठवता येतात सतथे. 

अन भवाच ेचार चरण. रेण कादवेी खरे आसण आप्पािाहबे नाटकातले पे्रम करतात, हा पसहला. दोघहेी ही अवस्था माग े

टाकतात, परस्परांच्या नात्यांचा ज ना िंदभध काढून टाकतात, हा द िरा. आप्पािाहबे खरे आसण सगररजाबाला नाटकातले प्रेम करते हा 

सतिरा. आप्पािाहबे आसण सगररजाबाला दोघहेी ज न्या नात्यांना नवे िंदभध दतेात हा चौथा चरण. 

आसवष्काराची आकृती पसहला व सतिरा आसण द िरा व चौथा यांच्या िारखेपणाम ळे पणूध होते. पसहल्या व सतिऱ्या, 

आसण द िऱ्या व चौथ्या चरणांतील आसवष्कारपद्धतीतील िाम्यही पाहण्यािारखे आह ेआसण िहज लक्षात येण्यािारखहेी. या िाऱ्या 

अन भवाि एकस्रोतीपणा आह ेआसण एकपदरीपणाही. याम ळेच मळू कथांतगधत अन भवाि नाट्यरूप दणे्याचा मढेकरांनी प्रयत्न केला. 
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गसणती आग्रहान ेअन भवाची रचना व मांडणी त्यांनी िार्ली. पण या िाऱ्या खटाटोपात त्यांच्या हातातनू तीव्रता सनिटली. ही तीव्रता 

गेल्याम ळेच शेवटी भरतवाक्याच्या जागी तात्पयाधथी वाक्य ेआली. िाऱ्याच वेदनेला (मळू अन भवबीजात वेदना सनसश्चत आह)े एक 

ढोबळपणा आला. 

व्यसक्तगत द ःखान भवाला पात्रम खांनी बाह्यीभतू करताना त्याला ढोबळपणा येऊ न दणे्याची काळजी िाऱ्याच 

नाटककारांना घ्यावी लागते. वैयसक्तक वेदनचेे िार्ारणीकरण व्हावे लागते. नाटककाराची प्रसतभा ह ेअनेक मागाांनी िार्नू जाते. एक 

प्रकार म्हणजे व्यक्ती प्रतीक बननू वावरू लागतात. पण याही बाबतीत तारेवरची किरत अितेच. व्यक्ती ह्या व्यक्ती म्हणनू वावरत 

अितानाच सवश्व व्यापनू उरतात (उदाहरणाथध, सलअर). अिे न झाल्याि प्रतीकात्मतेि एक प्रकारचा बटबटीतपणा येतो. व्यक्ती 

ठोकळेबाज वाटतात. मानवी जगाशी त्यांचा िंबंर्च राहात नाही. 'औक्षण'मध्ये मढेकरांनी जाणनूब जनू पथृ्वीमाता, आसदमानव, 

मानवता, आशा, प्रसतभा इत्यासद प्रतीकांची योजना रचनते केली. पण भव्यतेच्या व सवश्वात्मकतेच्या भरीि पडून मढेकर अन भवाि र्ार 

आणण्यातच अयशस्वी झाले. िाऱ्या पद्यांचा उपयोग एकच झाला. सनदान बाह्यात्कारी अन भतूीि एक गोळीबंदपणा - कााँपॅक्टनेि 

आला. गद्यनाटकात अन भवाच े बाह्यीकरण होताना व्यसक्तगत द ःखान भव पिरट झाला. काव्यातील आत्मपरतेची र्ार वा 

गद्यनाटकातील अन भवाची व्याप्ती ह्या दोन्ही गोष्टी गमावल्या. कारण द ःखान भवाचा एकस्रोती तीव्रतेकडे ओढा अिल्याचे जाणवनूही 

मढेकर गसणती रचनेच्या, बाह्यीकरण-तंत्राच्या द य्यम महत्त्वाच्या आवताधतच घोटाळले. पररणामी अन भव व्यसक्तगतच रासहला आसण 

सशवाय तीव्रताही गमावनू बिला. 

अन भव व्यसक्तगत पातळीवर राहू नये म्हणनू प्रतीकात्मता दऊेन तीव्रता गमाव ू नये, अन भवाि पिरटपणा न येता 

टोकदारपणा यावा म्हणनू मढेकर पद्यात्मक आसवष्काराकडे वळले. परंत  'औक्षण'मर्ील अन भवाच्या स्वरूपातच ढोबळपणा 

अिल्याने प्रतीकात्मतेने तो असर्कच पिरट बनला. पद्यात्मक नाट्य झाले - पण नाट्यापके्षा पद्यात्मकच असर्क आसण तेही फिलेले. 

'नटश्रेष्ठ' मध्य ेवेदनाबीज होते पण योग्य तिा आसवष्कार झाला नाही. 'औक्षण'मध्ये अन भवच िार्ारण दजाधचा, 'कणध' 

आसण 'िंगम' या दोन्ही कृती त्या मानान ेअसर्क यशस्वी झाल्या आहते. त्यातल्या त्यात कणध असर्कच. कणधच्या मळू कथाबीजातच 

वेदना ओतप्रोत भरली आह.े सनयतीने चगं बांर्नू पराक्रमाच्या मसूतधमंत आसवष्कारािच सनष्प्रभ केल्याचे, झाकळून टाकल्याच ेअत्यंत 

प्रभावी दशधन कणाधच्या जीवनकथेत आह.े आपल्या एका आदशाधखातर िवधस्वावर पाणी िोडणाऱ्या कणाधच्या चररत्रातील अंगभतू 

िामथ्यध एखाद्या शोकासत्मकेि शोभण्याइतके तीव्र आह.े तरीही मढेकरांचा प्रयत्न िंपणूधतया कलात्मक का वाटत नाही? 

वास्तसवक पाहता नभातील तारकांद्वारे पथृ्वीवरील िाऱ्या घटनांची िटीक दखल घणे्यात मढेकरांनी ग्रीक नाट्यातील 

कोरि (िमहू) या िंस्थेचा चांगलाच कल्पक उपयोग केला आह.े शल्य-कणध, अज धन-श्रीकृष्ण, क ं ती, आनंदी व द ःखी तारका अशा 

जोड्यांची योजनाही मढेकरांनी मोठ्या क शलतेने केली आह.े िाऱ्यांच्या योजनेत िंयम जाणवतो आसण अपररहायधताही. तारकांच्या 

गायनाने आसण सवलापाने, खाली पथृ्वीवर कणाकणाने िवधनाशाजवळ जाणाऱ्या कणाधच्या व्यसक्तमत्त्वाि एक भव्य चौकट प्राप्त होते. 

व्यसक्तिंबद्ध शोकात्म घटनेला वैसश्वक महत्त्व प्राप्त होण्याि कोरिचा आसण सवशेषतः अगंभतू प्रतीकात्मता अिणाऱ्या तारकांच्या 

योजनेचा उपयोग चांगला होतो. कणाधचा मानभंग करणाऱ्या शल्याचाही मढेकरांनी चांगला उपयोग केला आह.े कणाधच्या 

व्यसक्तमत्त्वाला लाभणारी अिामान्य भव्यता व अमान ष अिार्ारणता यांना शल्याच्या भेदक उक्ती अक्षरशः जसमनीवर खेचतात. 

तारकांच्या गानाच्या पाश्वधभमूीवर मनःपटलावर उमटणारे एक व शल्याने पोखरलेले एक, अशा दोन कणध-व्यसक्तमत्त्वांचा 

कलात्मक सवरोर् आपल्या नजरेि येतो. याच्या उलट श्रीकृष्ण-अज धन यांच्या परस्परिंबंर्ाचे सचत्रण िमोर येते. ही रचना कौशल्यपणूध 

आह,े पण कलात्मक यशाच्या दृष्टीने द य्यम दजाधची आह.े कणाधच्या सद्वसवर् सचत्रणाने कणाधच्या व्यसक्तमत्त्वाि एक व्याप्ती, एक खोली 
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समळते. उलट अज धन-कृष्ण जोडीच्या सचत्रणात एक प्रकारचा नकलीपणा आढळतो. अज धनाच्या मनाि पडलेली भ्रांत, त्याच े

सकंकतधव्यमढूत्व, त्याचा द बळा त्वेष व कृष्णिाहाय्यान ेत्याच्या य य त्ि ूवतृ्तीचा प नजधन्म या िाऱ्यांच ेदशधन सवलक्षण वेगान ेहोते. पण 

मनावर कोणताही पररणाम न करता. अज धनाच्या िाऱ्या मनोवतृ्ती एकदाही र्र न र्रता िमोरून झरझर िरकतात. उदाहरणाथध, कणध 

िहजािहजी पराभतू होत नाही म्हणनू हताश झालेल्या अज धनाि कृष्ण सवचारतो, 'अरे अज धना, त ला ही भ्रांत किली पडली?' अज धन 

उत्तर दतेो :  

'दवेकीनंदना, हृदय भरे । त्वेषानें, क्रोर्ान ेरार्ेयशरें 

नाराच, नालाकी, ि प ंख जलाल् । होती वाताहत माझे ह ेकराल ्

अमोघ अस्त्ांि मंत्रनूी िोडी । प्रत्यस्त् टाक नी रारे्य फोडी. 

स्फ रती ह ेबाहू अर्ीर असत । यद वरा परी क ं सठत मती ! 

या सठकाणी जलाल्, कराल ्ह ेमार्वरावी शबदप्रयोग शैलीसवषयक सविंगतीम ळे खटकतात, एवढचे नव्ह ेतर िंबंसर्त 

भावनांचा पररपोष न होता पररणामकारकतेिाठी योजलेल्या शबदांम ळे िाऱ्या असभव्यक्तीलाच सहणकिपणा येतो. सवशेषतः अज धनाची 

व्यसक्तरेखा म ळीच उभी राहात नाही, त्याम ळे अज धन-कृष्ण जोडीने भाविंबंर् ठाशीवपण ेस्थासपत होऊ शकत नाहीत. आसण या जोडीि 

ती जोडी अिा गसणती नटेकेपणा मनात ठेऊन रचनाबंर् ग ंफल्यान े िाराच रचनाबंर् चाक सगळलेल्या रथािारखा लंगडा पडतो. 

प्रत्यक्षात कणाधचे रथचक्र भमूीने सगळले, पण मढेकरांच्या कृतीत कलादृष््टया झाले आह ेते उलटे! 

जे काही यश 'कणध' ही कृती समळव ूशकते ते कशाच्या बळावर? काव्यात्मतेच्या जोरावर, ह ेउत्तर. कथाबीजाच्या मळू 

प्रकृतीि अन िरून कणाधच्या शोकात्म सनयतीचे प्रत्ययकारी दशधन घडसवण्याि मढेकरांना 'औक्षण'प्रमाण े पद्यासवष्कार करून भागले 

निते. हवी होती ती काव्यात्मकता; पद्यात्मकता नव्ह.े 'कणध'मध्य े मढेकर ही पातळी गाठू शकतात. उदाहरणाथध, क ं तीच्या तोंडी 

घातलेल्या पाचच ओळी पाहा. पाचच ओळी, पण वेदनेन ेभरलेल्या. वाचकाि भारून टाकणाऱ्या. त्यानंतरचे तारकांचे गानही अिेच 

करुणि ंदर आह.े कणाधच्या प ण्यशीलतेबरोबरच त्याच्या वाट्याि आलेल्या अन्यायाची नोंद करून 'दवै उलटतां दवेसह उलटे' अिे 

म्हणनू, सनळ्या नभातून सभरसभरणाऱ्या ररत्या भावनेचा आसवष्कार करणारे ह ेगीत असतशय प्रभावी आह.े पद्यातून काव्याकडे जाण े

जमले निते तर िाऱ्या अन भतूीिच बोथटपणा आला अिता. अज धन-कृष्ण जोडीच ेभावबंर् एकंदर रचनाबंर्ाच्या जातीशी ज ळतील 

अशा तऱ्हचेे निल्यान ेिाऱ्या पटािच एकिंर्पणा येऊ शकला नाही. इतरत्र काव्यात्मतेची पातळी शक्य होती आसण ती मढकेरांनी 

गाठलीही. 'कणाध'च्या िीसमत यशाची अशी मीमांिा करता येते. 

'िंगम' मध्य े मढेकरांनी आणखी एक प्रयोग केला आह.े ियूध-पथृ्वी इत्यासद सवश्वातील प्रतीकात्म घटक व त्यांची 

इहलोकातील प्रसतसबंबरूप व्यसक्तरूप े या दोहोतील अतंगधत भावबंर्ांचा िारखपेणा दाखवनू अन भवदशधन आणखी एका स्तरावर 

घडसवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आह.े 'िंगम'ची बीजभतू कल्पना मोठी मनोरम आह.े ियूाधभोवती अखंड भ्रमणाऱ्या पथृ्वीचे सचरंतन 

अिफल प्रेमारार्न, या भ्रमणाचा वीट आला अिे म्हणनू सतने व्यक्त केलेली मीलनात रता, यावर आपले मीलन म्हणजे िहस्रांचा 

नाश आसण प्रमे म्हणजे त्याग अशी दोन ितू्र ेियूाधन ेिांगण ेव याचचे उदाहरण पथृ्वीवरील मानवांच्या व्यवहारात दाखसवण े- ह ेिंगमच े

मळू कल्पनाितू्र. पे्रम आसण त्याग यांिारख्या सचरस्थायी भावनांच ेस्तोत्र गाणारी, त्यांना आवाहन करणारी ही कृती आपला जीवनवाय ू

अक्षरशः स्वलोकातून घतेे. िारे कथाबीज एका अथाधने जसमनीचा स्पशध न होता फ लसवले जाते. आसण या 'स्वगीय' आसवष्काराथध 

मढेकर काव्यात्म भाषचेा िढळ हातांनी उपयोग करतात. गीते आली आहते ती या काव्यात्मतेतनू उद्भवणाऱ्या वाय लहरींिारखी. 

मढेकरांचा हते ूस्पष्ट आह.े काव्यात्मता आणावयाची, परंत  पद्यरचना टाळून. 'काव्य की पद्य' हा तारेवरचा नाच च कवनू. परंत  मढेकर 

फिले आहते ते काव्यात्म भाषेच्या आहारी जाऊनच. वस्त तः गद्यकाव्य म्हणजे काव्यात्मता राखनूही गद्याचा नमेकेपणा शाबतू 
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ठेवण्याचा प्रयत्न अितो. परंत  प्रसतमािषृ्टी, नादमय शबदयोजना यांवरच भर दऊेन मढेकर गद्याचा नेमकेपणा िार् ूशकले नाहीत. ियूध 

आसण पथृ्वी ह्या दोघांचीही भाषण ेयाम ळे एकि री वाटतात. पथृ्वीची व्याक ळता, सतची सवकल पे्रमात रता आसण ियूाधची िहान भसूतपणूध 

सवचारशीलता यांचा सवस्तार एकाच पट्टीत करून चालणार नाही - नव्ह ेतिा तो होण ेअशक्यच आह ेयाचा मढेकरांना सविरच पडलेला 

सदितो. आर्ी ग्रहगोलांच्या स्वगीय नात्यांची मेसदनीय आवतृ्ती काढताना वि ंर्रा, भास्कर, कृसत्तका इत्यासद िमाननाम परंत  मसेदनीय 

इसडयम अिा प्रयोग करताना मढेकर फिले. ही प्रतीकात्मता अती ढोबळ झाली. त्यातही प ढे मेसदनीय आवतृ्तीत िफल-सवफल, िाथध-

व्यथध कौट ंसबक पे्रमबंर्ांचा यशस्वी आसवष्कार करूनही त्यांना िमांतर अिलेली स्वगीय आवतृ्ती िपाट सनघाल्यान ेमढेकरांच्या पदरी 

आणखी एक अपयश पडले. मढकेरांना अपेसक्षत आसण असभपे्रत अिलेली द पदरी तीव्रान भतूी वाचकाच्या प्रत्ययाि येत नाही. प न्हा 

एकदा मढेकर अंशतःच यशस्वी होतात! 

या उलट 'बदकांचे ग सपत' पाहा. 'मनोरमा-शंतन ू यांची अतपृ्तता व सवनोदाची झालर यांचा उपयोग करून िंगीतक 

सवणले' अिे प्रास्तासवक िांगते. आपल्याला वाचनातून जाणवते ती तीव्र अतपृ्ती आसण तीही सवनोदानेच असर्क करुणरम्य केलेली. 

ि रुवातीपािनूच बदके अवतरतात, कोरिप्रमाणचे कायध करतात. िंगीसतकेत पात्र ेम्हणनू त्यांचा प्रवेश अगदी शेवटी, शतंनचू्या हस्ते 

होतो. मर्ल्या अवर्ीत मनोरमा-शतंन ूज्या बाबतीत अर्ीर व अतपृ्त त्याच बाबतीत 'ख षसदल' अिणाऱ्यांच ेअत्यंत रेखीव अिे सचत्रण 

मढेकर यशस्वीररत्या करतात. तपृ्ती-अतपृ्तीचे ह ेप्रवाह अिे बाजबूाजनू ेजागतृ राहातात आसण दोघांचहेी असस्तत्व त्याम ळे असर्क गसहरे 

होते. आपल्या िाध्या अतपृ्तीला, सखन्नतेला शतंन ू हिनू घालव ू पाहातो पण या प्रयत्नानचे पापणी असर्क ओलावते. आपण 

बाजारातनू खेळण्यातले बदक का आणले याचे कारण िांगताना शतंन ूम्हणतो, 

"नसभ ंनक्षत्रांचा डोळा च कव सन आलीं 

सकसत आज बालकें  नक्षत्रािम खाली! 

त्या च क सन थव्यांसतल म्हटलें माझ्यामाग े

घररं अिेल आलें बालक एखाद ेग!े!" 

न आलेल्या पण हव्याशा वाटणाऱ्या दवेाघरच्या पाहुण्याची आर्ीच केलेली तरतूद अतंराि जाऊन सभडते. 

िाऱ्या सववेचनाचा िारांश अिा : 

तीव्रतेकडे प्रवतृ्ती अिणाऱ्या नाट्यान भवाचा सनखळ तीव्र आसवष्कार गद्य-नाट्य, पद्य-नाट्य, काव्य-नाट्य व िंगीसतका 

यात चढत्या क्रमाने आढळतो. िंगीसतकेत तीव्रतेची असर्कतम पातळी शक्य अिते. 

कथा-कादबंरीपके्षा नाट्यात तीव्रान भव असर्क शक्य व त्यातही ि खासत्मकेपके्षा शोकासत्मकेत तीव्रता असर्क शक्य 

अिते. म्हणनू िंगीतकात्म अन भवाची जात शोकात्म अिते. 'बदकांच े ग सपत' िारख्या िंगीसतकेत अिलेल्या सवनोदामागेही अश्र ू

दाटलेले अितात. 

तीव्रतेच्या आसवष्करणाच्या दृष्टीने गद्य-नाट्य, पद्य-नाट्य, काव्य-नाट्य यात अगंभतू अडचणी अितात. त्यांच ेसदग्दशधन 

मढेकरांच्या प्रयत्नांच्या आर्ारे केलेल्या प्रस्त त सववेचनातून व्हावे. स्वरूपतः िंगीसतका-पात्र निणारा अन भव िंगीसतकेिाठी उपयोजनू 

फ कट घालव ू नये व अशा कामी 'िंगीसतका' राबसवली जाऊ नये. अन भवाचे जातगोत पाहून िंगीताचा अवतार झाल्याि िंगीत-

िासहत्य-नाट्य यांचे मेलन होईल व खऱ्या अथाधने 'िंगीसतका' शक्य होईल. 

 


