संगीतिका आति मर्ढेकर
अशोक दामोदर रानडे
(मळ
ू प्रसिद्धी - ित्यकथा, िंपा. राम पटवर्धन, मौज प्रकाशन गृह, मंबई, जानेवारी १९६७)

एकापेक्षा असर्क कलांची िंगमभमू ी अिणाऱ्या कलासवष्काराच्या स्वरूपासवषयी नेहमी मतभेद होतात. अशा
आसवष्कारांसवषयीच्या चचेत अनेकदा त्यात कायधकारी अिलेल्या या ना त्या कलेचा पक्ष जोरदार ठरतो. त्या त्या कलागं ाला महत्त्व
प्राप्त होते आसण मग एका कलेने दिरीवर आक्रमण के ले, करघोडी के ली अिा आरोप के ला जातो. परंत एखाद्या सवसशष्ट कलांगावर
अनावश्यक भर सदला जातो तेव्हा त्यात िमजनू उमजनू के लेल्या असतक्रमणापेक्षा िंबंसर्त कलाप्रकारांच्या खऱ्या स्वरूपासवषयीच्या
गैरिमजाचाच जास्त भाग अितो. आसण म्हणनू त्या कलाप्रकाराच्या स्वरूपासवषयी पनसवधचार होणे आवश्यक ठरते. यामळे त्या
सवसशष्ट कलाप्रकाराची सनकोप वाढ शक्य होते, एवढेच नव्हे तर त्याची परी वाढ झाल्याने एकंदर िासहत्यव्यापारक्षेत्राचे (व पयाधयाने
कलाव्यापाराचे) पररष्करण होते.
िगं ीसतका ही एक अशा तऱ्हेची िंगमभमू ी आहे. नाट्य-िासहत्य-िंगीत अशा सतन्ही िमृद्ध व िजधनशील
कलाव्यापाराचं ा िगं ीसतके त आसवष्कार अितो. वर म्हटल्याप्रमाणे या तीन हक्कदारांनी िगं ीसतके तील आपापले महत्त्व अहमहसमके ने
प्रसतपादन के ले आहे, एवढेच नव्हे तर आपापल्या स्वरूपाशी सनगसडत अिणारे सनकष हेच िगं ीसतके चे सनकष होत अिाही आग्रह
र्रला आहे. पररणामतः गीतांची मासलका म्हणजे िंगीसतका, वा खपू गाणी अिलेले नाटक म्हणजे िंगीसतका अशा
िगं ीसतके सवषयीच्या भ्रामक कल्पना प्रचसलत आहेत. पाश्चात्त्य कलाक्षेत्रात गणांनी व िख्ं येने असतशय िमृद्ध अिलेला हा कलाप्रकार
आपल्याकडे अजनू ही मळ
ू र्रू शकलेला नाही याचे कारण त्याच्या स्वरूपासवषयीचे गैरिमज हेही अिू शके ल. िंगीसतके चा सवचार
करावयाचा तो या िंदभाधत.
िगं ीसतका म्हणजे काय? ज्या कलाव्यापारात िासहत्य-िंगीत-असभनय यांच्या आर्ारे अनभव नाट्यरूपाने व्यक्त होतो
तो कलाप्रकार म्हणजे िगं ीसतका. िासहत्य व असभनय यांच्यासशवाय अनभव के वळ िांगीसतक माध्यमात नाट्यरूप घेऊ शकतो का,
अिू शकतो का, हा सवचार येथे अप्रस्तत ठरतो. 'अमृतमंथन' वा अशीच काही कल्पना घेऊन रचलेले िंगीत नाट्यात्म अिू शके ल
सकंवा काय, हा प्रश्न येथे आपल्या सवचारक्षेत्रात येत नाही; कारण िगं ीसतका म्हणजे िंगीत-िासहत्य-असभनय या सतहींची िंगमभमू ी हाच
आपल्या सवचारर्ारे चा आरंभसबदं ू आहे.
िगं ीसतका हा नाट्यप्रकार आहे अिे म्हणताच आणखी एक प्रश्न आपल्यािमोर येतो. तो अिा - अनभव नाट्यात्म
अिल्याने त्याि कादबं री, कसवता इत्यादींचे स्वरूप येत नाही हे ठीक. पण त्याि िगं ीसतके चेच रूप का येते? आशय आसण असभव्यक्ती
यांच्या िबं ंर्ाच्या अपररहायधतेने त्याि कादबं री इत्यादीचे रूप येत नाही, पण यानंतर एकदम िंगीसतके तच त्याचा आसवष्कार का
व्हावा? अनभवाच्या अगं भतू स्वरूपामळे जर तो नाट्यरूप होत अिेल तर गद्य-नाटक, पद्य-नाटक, काव्य-नाटक याचं े रूप का घेत
नाही? िगं ीसतके त अिे काय िाध्य होते की जे गद्य, पद्य, काव्य-नाटक या नाट्यानभवाच्या इतर आसवष्करणांत िाध्य होत नाही?
िंगीसतके चा अवतार कलात्मकदृष्ट्या अपररहायध आहे हे सिद्ध करण्याि वरील प्रश्नांची उत्तरे शोर्ली पासहजेत. िंगीसतके ची कलात्मक
अपररहायधता सिद्ध न के ल्याि िगं ीसतका हौिमौज म्हणनू च कलाक्षेत्रात वावरणार, आसण या कलाप्रकाराच्या िाऱ्या शक्यता अ-
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िश
ं ोसर्त राहणार. सवसशष्ट कलाप्रकाराची सनकोप वाढ न झाल्याि एकूण कलाक्षेत्राच्या िमृद्धतेि कशा मयाधदा पडतात हा स्वतंत्र
सवचारसवषय होय.
नाट्यरूप होणारा अनभव आसण वर उल्लेखलेले नाट्यासवष्कार प्रकार यांच्या स्वरूपाचा सवचार ही िंगीसतके च्या
स्वरूपसवचाराची पसहली पायरी होय.
कादबं री, काव्य इत्यादींतील अनभवापेक्षा नाट्यानभवात वेगळे काय अिते? स्थल
ू मानाने अिे म्हणता येईल की
नाट्यानभवाची प्रवृत्ती तीव्रतेकडे अिते, कादबं रीत अनभवाचा ओढा सवस्तृततेकडे अितो. जीवनाच्या असर्कासर्क अंगांना स्पशधनू
जाण्याचा वा व्यापनू राहण्याचा कादबं रीचा प्रयत्न अितो. या उलट नाट्यानभव एखाद्याच जीवनागं ाचे त्याच्या िवध तीव्रतेने दशधन
घडसवण्याकडे झकतो. तीव्रतेकडे झकण्याच्या नाट्याच्या या प्रवृत्तीमळे आसण अल्पसवस्तारी अनभवामळे नाट्य हे कादबं रीपािनू दरू
िरकते आसण याच वेळी ते काव्याच्या जवळ येते.
पण तीव्रतेच्या बाबतीत काव्याच्या जवळ जाण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच नाट्यात काव्यापािनू दरू जाण्याची एक प्रवृत्तीही
अिते. अनभवाचे बाह्यीकरण होण्याच्या प्रसक्रयेतनू ही प्रवृत्ती सनमाधण होते. नाट्यकृ तीत अनभव पात्रमखातं नू प्रकट व्हायचा अितो.
(बाह्यीकरणािाठी पात्रे आवश्यक. बाह्यीकरण कशािाठी आवश्यक हा नाट्यस्वरूपाच्या सवचाराचा सवषय.) कादबं रीतही पात्रे
अितात आसण नाट्यासवष्काराप्रमाणे त्यातही पात्रमखानेच अनभव िाकार होतो. परंत कादबं रीतील अनभवाच्या प्रकृ तीमळे
पात्रमखाने अवतरताना तो सवस्ताराच्या दृष्टीने अथधपणू तध ेची वरची पातळी गाठू शकतो. नाट्याच्या बाबतीत थोडा वेगळा प्रकार होतो.
नाट्यानभवाची अगं भतू प्रवृत्ती तीव्रतेकडे अिनू ही बाह्यीकरणाथध पात्रमखाने अवतरताना ती तीव्रता, अनभवाचा टोकदारपणा कमी
होतो. त्याची एकस्रोतता कमी होण्याचा िभं व उत्पन्न होतो. अगं भतू तीव्रता अिल्याने एकस्रोतता अिते, पण आसवष्कारािाठी
बाह्यीकरण आवश्यक अिल्याने अनेक मखांनी असभव्यक्ती होते अिे नाट्यानभवाचे स्वरूप राहाते. नाट्यानभव एकस्रोती अिल्याने
काव्याच्या जवळ जातो, व आसवष्कारािाठी बहुमखी व अनेकपदरी होऊन कादबं रीच्या जवळ येतो. कादबं रीत अनभवाचे स्वरूप
अनेकपदरी अिते, तिेच बहुस्रोतीही. म्हणनू नाट्यानभव कादबं रीपािनू ही दरू राहातो. नाट्यानभवाचे स्वरूप हे अिे अिते.
इत्यथध अिा की बहुमखाने आसवष्कार व रंगभमू ी-यंत्रणेची इतर वैसशष्ट्ये यामळे नाट्यानभवाची सनखळ तीव्रता कमी
होते. परंत श्रोत्यांच्या व अनभवाच्या असर्क पातळ्या नाटकाच्या आवाक्यात येण्याि हे जरूर अिते. या सक्रयेत तीव्रतेच्या िंदभाधत
जे काही गमावले जाते ते परत समळसवण्याच्या नाट्यानभवाच्या प्रयत्नांचे एक फसलत म्हणजे गद्य-नाटक, पद्य-नाटक व िंगीसतका यांचे
लेखन. तीव्रतेच्या िदं भाधत िगं ीसतके च्या कलात्मक शक्यता असर्क आसण व्याप्तीच्या िदं भाधत गद्यनाटकाच्या शक्यता असर्क.
अनभवाच्या प्रकृ तीनिार तीव्रता व व्यापकता यांचे कमीअसर्क मेलन िा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 वैसशष्ट्यपणू ध कलातं गधत अपररहायधता आहे एवढेच असभप्रेत.
वरील िवध प्रकारांचे िोदाहरण सववेचन करणे हे पढील काम. परंत नाट्यािंबंर्ी नेहमी उद्भवणारा व म्हणनू
िंगीसतके च्या िंदभाधतही प्रस्तत ठरणारा एक प्रश्न आर्ी सवचारात घेतला पासहजे. िगं ीत व नाट्य यांचे ज्यात मेलन झालेले आहे अशा
िंगीसतके चे मल्ू यमापन के वळ सतच्या िंसहतेवरून करणे सकतपत शक्य आहे? नाटक जिे प्रयोगशरण, तिेच िंगीसतके बाबतही निते
काय? उत्तर अिे : ज्याप्रमाणे नाटक निते वाचनू ही नाट्यपणू ध आहे की नाही वा सकतपत आहे याचा आपण सनणधय घेतो त्याचप्रमाणे
िंगीसतके बाबतही शक्य आहे. लेखनकृ तीत आसवष्कृ त झालेल्या िक
ं सल्पत अनभवाची जात व कि आसण प्रत्यक्षतः िंसहतेत प्रकट
होऊ शकलेल्या अनभवाचे स्वरूप यावरून लेखनकृ तीची कलाकृ ती झाली की नाही हे ठरवायचे. िंगीसतके ची िंसहता वाचत अिता
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अनभवाची तीव्रता, एकस्रोतता आपल्याला सनसश्चतच जाणवते. आसण याच्या आर्ारे िसं हता िगं ीसतका-योग्य आहे की नाही याचा
सनणधय घेता येईल.
अथाधत सववेचनाच्या अनरोर्ाने पासहले अिता अिेही शक्य आहे की ज्या िंसहतेची िगं ीसतका होण्याची पात्रता नाही
अशा िंसहतेचा प्रत्यक्ष प्रयोग यशस्वी होईल. परंत यातही िंसहतांतगधत अनभवाची पातळी व िांगीसतक पातळी यात फरक पडलेला
सदिेल. िगं ीतघटक व िासहत्यघटक याच
ं े समश्रण आढळेल, मेलन नव्हे. अशा वेळेि 'अनभव' समळतो तो िगं ीतघटकांच्या
कलािंपन्नतेचा. आपल्या अनेक िंगीतनाटकांत िंगीत ज्या तऱ्हेने अवतरलेले अिते त्याची जातही या प्रकारची अिते. त्यांत िंगीत
म्हणनू िंगीत भारून टाकते, पण ते गाळले तरी नाटकात उणेपण येत नाही.
वरील सववेचनात असभप्रेत अिलेल्या उपपत्तीिारखे काहीिे मढेकरांच्या मनात अिावे अिे वाटते. गद्य-नाट्य ते
िंगीसतका ही वाटचाल त्यांनी के ली एवढेच नव्हे, आर्ी उल्लेखलेली गद्य-नाट्य, पद्य-नाट्य, काव्य-नाट्य व िगं ीसतका ही
िोपानपरंपरािद्धा त्यांच्या 'नटश्रेष्ठ आसण चार िंगीसतका' या पस्तकात स्पष्टतेने आढळते.
मढेकरांनी 'नटश्रेष्ठ'खेरीज बाकी िाऱ्याच कृ तींना िरिकटपणे िगं ीसतका म्हटले आहे. परंत चार लेखनकृ ती वाचल्याि
त्या िारख्याच िंगीसतकापात्र िंसहता आहेत अिे वाटत नाही. 'बदकांचे गसपत' खेरीज बाकीच्या कृ ती म्हणजे िंगीसतके च्या सदशेने
के लेले प्रयत्न वाटतात. िाऱ्याच कृ तींत नाट्यानभव आहे हे सनसवधवाद. ('नटश्रेष्ठ' हे मळ
ू ात लघकथेच्या स्वरूपात प्रसिद्ध झाले अिता
मढेकरांनी त्याचे नाट्यरूपाने पनलेखन के ले ही गोष्ट लक्षणीय.) परंत या कृ तीतील अनभवाचे स्वरूप पाहाता 'नटश्रेष्ठ' हे गद्य-नाट्य,
'औक्षण' हे पद्य-नाट्य, 'कणध' व 'िगं म' ही कमी-असर्क यशस्वी काव्यनाट्ये व 'बदकांचे गसपत' ही यशस्वी िंगीसतका अशी वगधवारी
करण्याि हरकत नाही.
'नटश्रेष्ठ'मर्ील अनभवाची जात व त्याची लेखनकृ तीत झालेली रचना याचा प्रथम सवचार करू. अनभवाचे खद्द
मढेकरांनी के लेले ित्रू तात्पयाधिारखे 'नटश्रेष्ठ'च्या शेवटी आढळते :
तगररजाबाला : होय, तम्ही एकदा म्हणाला होता की भावना वाटली म्हणजे ती रंगभमू ीवर वठवता येत नाही, शबदांचे अथध हृदयाला
कळू लागले म्हणजे पात्रांची भसू मका नीट उतरत नाही म्हणनू . आठवतं?
आजारी मनष्ु य : होय.
तगरजाबाला : जगाच्या रंगभमू ीचहं ी तिंच आहे. जोपयांत आपल्या भसू मकांचा अथध कळत नाही तोपयांत या रंगभमू ीवरच्या पात्रांनाही
त्या वठवता येतात. पण त्यांचा अथध कळू लागला म्हणजे हीही रंगभमू ी िोडायची अिते.
आजारी मनुष्य : आसण कठे जायचं?
तगररजाबाला : सजथे आपापल्या भसू मकांचे अथध कळूनही त्या वठवता येतात सतथे.
अनभवाचे चार चरण. रे णकादेवी खरे आसण आप्पािाहेब नाटकातले प्रेम करतात, हा पसहला. दोघेही ही अवस्था मागे
टाकतात, परस्परांच्या नात्यांचा जना िंदभध काढून टाकतात, हा दिरा. आप्पािाहेब खरे आसण सगररजाबाला नाटकातले प्रेम करते हा
सतिरा. आप्पािाहेब आसण सगररजाबाला दोघेही जन्या नात्यांना नवे िदं भध देतात हा चौथा चरण.
आसवष्काराची आकृ ती पसहला व सतिरा आसण दिरा व चौथा यांच्या िारखेपणामळे पणू ध होते. पसहल्या व सतिऱ्या,
आसण दिऱ्या व चौथ्या चरणातं ील आसवष्कारपद्धतीतील िाम्यही पाहण्यािारखे आहे आसण िहज लक्षात येण्यािारखेही. या िाऱ्या
अनभवाि एकस्रोतीपणा आहे आसण एकपदरीपणाही. यामळेच मळ
ू कथांतगधत अनभवाि नाट्यरूप देण्याचा मढेकरांनी प्रयत्न के ला.
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गसणती आग्रहाने अनभवाची रचना व मांडणी त्यांनी िार्ली. पण या िाऱ्या खटाटोपात त्यांच्या हातातनू तीव्रता सनिटली. ही तीव्रता
गेल्यामळेच शेवटी भरतवाक्याच्या जागी तात्पयाधथी वाक्ये आली. िाऱ्याच वेदनेला (मळ
ू अनभवबीजात वेदना सनसश्चत आहे) एक
ढोबळपणा आला.
व्यसक्तगत दःखानभवाला पात्रमखांनी बाह्यीभतू करताना त्याला ढोबळपणा येऊ न देण्याची काळजी िाऱ्याच
नाटककारांना घ्यावी लागते. वैयसक्तक वेदनेचे िार्ारणीकरण व्हावे लागते. नाटककाराची प्रसतभा हे अनेक मागाांनी िार्नू जाते. एक
प्रकार म्हणजे व्यक्ती प्रतीक बननू वावरू लागतात. पण याही बाबतीत तारे वरची किरत अितेच. व्यक्ती ह्या व्यक्ती म्हणनू वावरत
अितानाच सवश्व व्यापनू उरतात (उदाहरणाथध, सलअर). अिे न झाल्याि प्रतीकात्मतेि एक प्रकारचा बटबटीतपणा येतो. व्यक्ती
ठोकळे बाज वाटतात. मानवी जगाशी त्याच
ं ा िबं र्ं च राहात नाही. 'औक्षण'मध्ये मढेकरांनी जाणनू बजनू पृथ्वीमाता, आसदमानव,
मानवता, आशा, प्रसतभा इत्यासद प्रतीकांची योजना रचनेत के ली. पण भव्यतेच्या व सवश्वात्मकतेच्या भरीि पडून मढेकर अनभवाि र्ार
आणण्यातच अयशस्वी झाले. िाऱ्या पद्यांचा उपयोग एकच झाला. सनदान बाह्यात्कारी अनभतू ीि एक गोळीबंदपणा - कााँपक्ॅ टनेि
आला. गद्यनाटकात अनभवाचे बाह्यीकरण होताना व्यसक्तगत दःखानभव पिरट झाला. काव्यातील आत्मपरतेची र्ार वा
गद्यनाटकातील अनभवाची व्याप्ती ह्या दोन्ही गोष्टी गमावल्या. कारण दःखानभवाचा एकस्रोती तीव्रतेकडे ओढा अिल्याचे जाणवनू ही
मढेकर गसणती रचनेच्या, बाह्यीकरण-तंत्राच्या दय्यम महत्त्वाच्या आवताधतच घोटाळले. पररणामी अनभव व्यसक्तगतच रासहला आसण
सशवाय तीव्रताही गमावनू बिला.
अनभव व्यसक्तगत पातळीवर राहू नये म्हणनू प्रतीकात्मता देऊन तीव्रता गमावू नये, अनभवाि पिरटपणा न येता
टोकदारपणा यावा म्हणनू मढेकर पद्यात्मक आसवष्काराकडे वळले. परंत 'औक्षण'मर्ील अनभवाच्या स्वरूपातच ढोबळपणा
अिल्याने प्रतीकात्मतेने तो असर्कच पिरट बनला. पद्यात्मक नाट्य झाले - पण नाट्यापेक्षा पद्यात्मकच असर्क आसण तेही फिलेले.
'नटश्रेष्ठ' मध्ये वेदनाबीज होते पण योग्य तिा आसवष्कार झाला नाही. 'औक्षण'मध्ये अनभवच िार्ारण दजाधचा, 'कणध'
आसण 'िगं म' या दोन्ही कृ ती त्या मानाने असर्क यशस्वी झाल्या आहेत. त्यातल्या त्यात कणध असर्कच. कणधच्या मळ
ू कथाबीजातच
वेदना ओतप्रोत भरली आहे. सनयतीने चगं बांर्नू पराक्रमाच्या मसू तधमंत आसवष्कारािच सनष्प्रभ के ल्याचे, झाकळून टाकल्याचे अत्यंत
प्रभावी दशधन कणाधच्या जीवनकथेत आहे. आपल्या एका आदशाधखातर िवधस्वावर पाणी िोडणाऱ्या कणाधच्या चररत्रातील अंगभतू
िामथ्यध एखाद्या शोकासत्मके ि शोभण्याइतके तीव्र आहे. तरीही मढेकराचं ा प्रयत्न िपं णू तध या कलात्मक का वाटत नाही?
वास्तसवक पाहता नभातील तारकाद्वं ारे पृथ्वीवरील िाऱ्या घटनाचं ी िटीक दखल घेण्यात मढेकरांनी ग्रीक नाट्यातील
कोरि (िमहू ) या िंस्थेचा चांगलाच कल्पक उपयोग के ला आहे. शल्य-कणध, अजधन-श्रीकृ ष्ण, कं ती, आनंदी व दःखी तारका अशा
जोड्यांची योजनाही मढेकरांनी मोठ्या कशलतेने के ली आहे. िाऱ्यांच्या योजनेत िंयम जाणवतो आसण अपररहायधताही. तारकांच्या
गायनाने आसण सवलापाने, खाली पृथ्वीवर कणाकणाने िवधनाशाजवळ जाणाऱ्या कणाधच्या व्यसक्तमत्त्वाि एक भव्य चौकट प्राप्त होते.
व्यसक्तिंबद्ध शोकात्म घटनेला वैसश्वक महत्त्व प्राप्त होण्याि कोरिचा आसण सवशेषतः अगं भतू प्रतीकात्मता अिणाऱ्या तारकांच्या
योजनेचा उपयोग चांगला होतो. कणाधचा मानभंग करणाऱ्या शल्याचाही मढेकरांनी चांगला उपयोग के ला आहे. कणाधच्या
व्यसक्तमत्त्वाला लाभणारी अिामान्य भव्यता व अमानष अिार्ारणता यांना शल्याच्या भेदक उक्ती अक्षरशः जसमनीवर खेचतात.
तारकांच्या गानाच्या पाश्वधभमू ीवर मनःपटलावर उमटणारे एक व शल्याने पोखरलेले एक, अशा दोन कणध-व्यसक्तमत्त्वांचा
कलात्मक सवरोर् आपल्या नजरे ि येतो. याच्या उलट श्रीकृ ष्ण-अजनध यांच्या परस्परिंबंर्ाचे सचत्रण िमोर येते. ही रचना कौशल्यपणू ध
आहे, पण कलात्मक यशाच्या दृष्टीने दय्यम दजाधची आहे. कणाधच्या सद्वसवर् सचत्रणाने कणाधच्या व्यसक्तमत्त्वाि एक व्याप्ती, एक खोली
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समळते. उलट अजधन-कृ ष्ण जोडीच्या सचत्रणात एक प्रकारचा नकलीपणा आढळतो. अजधनाच्या मनाि पडलेली भ्रांत, त्याचे
सकंकतधव्यमढू त्व, त्याचा दबळा त्वेष व कृ ष्णिाहाय्याने त्याच्या ययत्िू वृत्तीचा पनजधन्म या िाऱ्यांचे दशधन सवलक्षण वेगाने होते. पण
मनावर कोणताही पररणाम न करता. अजनध ाच्या िाऱ्या मनोवृत्ती एकदाही र्र न र्रता िमोरून झरझर िरकतात. उदाहरणाथध, कणध
िहजािहजी पराभतू होत नाही म्हणनू हताश झालेल्या अजधनाि कृ ष्ण सवचारतो, 'अरे अजधना, तला ही भ्रांत किली पडली?' अजधन
उत्तर देतो :
'देवकीनंदना, हृदय भरे । त्वेषानें, क्रोर्ाने रार्ेयशरें
नाराच, नालाकी, िपंख जलाल् । होती वाताहत माझे हे कराल्
अमोघ अस्त्ांि मंत्रनू ी िोडी । प्रत्यस्त् टाकनी रार्ेय फोडी.
स्फरती हे बाहू अर्ीर असत । यदवरा परी कं सठत मती !
या सठकाणी जलाल्, कराल् हे मार्वरावी शबदप्रयोग शैलीसवषयक सविंगतीमळे खटकतात, एवढेच नव्हे तर िंबंसर्त
भावनाचं ा पररपोष न होता पररणामकारकतेिाठी योजलेल्या शबदामं ळे िाऱ्या असभव्यक्तीलाच सहणकिपणा येतो. सवशेषतः अजधनाची
व्यसक्तरे खा मळीच उभी राहात नाही, त्यामळे अजनध -कृ ष्ण जोडीने भाविंबंर् ठाशीवपणे स्थासपत होऊ शकत नाहीत. आसण या जोडीि
ती जोडी अिा गसणती नेटके पणा मनात ठे ऊन रचनाबंर् गंफल्याने िाराच रचनाबंर् चाक सगळलेल्या रथािारखा लंगडा पडतो.
प्रत्यक्षात कणाधचे रथचक्र भमू ीने सगळले, पण मढेकरांच्या कृ तीत कलादृष्ट्या झाले आहे ते उलटे!
जे काही यश 'कणध' ही कृ ती समळवू शकते ते कशाच्या बळावर? काव्यात्मतेच्या जोरावर, हे उत्तर. कथाबीजाच्या मळ
ू
प्रकृ तीि अनिरून कणाधच्या शोकात्म सनयतीचे प्रत्ययकारी दशधन घडसवण्याि मढेकरांना 'औक्षण'प्रमाणे पद्यासवष्कार करून भागले
निते. हवी होती ती काव्यात्मकता; पद्यात्मकता नव्हे. 'कणध'मध्ये मढेकर ही पातळी गाठू शकतात. उदाहरणाथध, कं तीच्या तोंडी
घातलेल्या पाचच ओळी पाहा. पाचच ओळी, पण वेदनेने भरलेल्या. वाचकाि भारून टाकणाऱ्या. त्यानतं रचे तारकाचं े गानही अिेच
करुणिंदर आहे. कणाधच्या पण्यशीलतेबरोबरच त्याच्या वाट्याि आलेल्या अन्यायाची नोंद करून 'दैव उलटतां देवसह उलटे' अिे
म्हणनू , सनळ्या नभातून सभरसभरणाऱ्या ररत्या भावनेचा आसवष्कार करणारे हे गीत असतशय प्रभावी आहे. पद्यातून काव्याकडे जाणे
जमले निते तर िाऱ्या अनभतू ीिच बोथटपणा आला अिता. अजनध -कृ ष्ण जोडीचे भावबंर् एकंदर रचनाबंर्ाच्या जातीशी जळतील
अशा तऱ्हेचे निल्याने िाऱ्या पटािच एकिंर्पणा येऊ शकला नाही. इतरत्र काव्यात्मतेची पातळी शक्य होती आसण ती मढेकरांनी
गाठलीही. 'कणाध'च्या िीसमत यशाची अशी मीमांिा करता येते.
'िगं म' मध्ये मढेकरांनी आणखी एक प्रयोग के ला आहे. ियू ध-पृथ्वी इत्यासद सवश्वातील प्रतीकात्म घटक व त्यांची
इहलोकातील प्रसतसबबं रूप व्यसक्तरूपे या दोहोतील अतं गधत भावबर्ं ांचा िारखेपणा दाखवनू अनभवदशधन आणखी एका स्तरावर
घडसवण्याचा त्यांनी प्रयत्न के ला आहे. 'िंगम'ची बीजभतू कल्पना मोठी मनोरम आहे. ियू ाधभोवती अखंड भ्रमणाऱ्या पृथ्वीचे सचरंतन
अिफल प्रेमारार्न, या भ्रमणाचा वीट आला अिे म्हणनू सतने व्यक्त के लेली मीलनातरता, यावर आपले मीलन म्हणजे िहस्रांचा
नाश आसण प्रेम म्हणजे त्याग अशी दोन ित्रू े ियू ाधने िांगणे व याचेच उदाहरण पृथ्वीवरील मानवांच्या व्यवहारात दाखसवणे - हे िगं मचे
मळ
ू कल्पनाित्रू . प्रेम आसण त्याग यांिारख्या सचरस्थायी भावनांचे स्तोत्र गाणारी, त्यांना आवाहन करणारी ही कृ ती आपला जीवनवायू
अक्षरशः स्वलोकातनू घेते. िारे कथाबीज एका अथाधने जसमनीचा स्पशध न होता फलसवले जाते. आसण या 'स्वगीय' आसवष्काराथध
मढेकर काव्यात्म भाषेचा िढळ हातांनी उपयोग करतात. गीते आली आहेत ती या काव्यात्मतेतनू उद्भवणाऱ्या वायलहरींिारखी.
मढेकरांचा हेतू स्पष्ट आहे. काव्यात्मता आणावयाची, परंत पद्यरचना टाळून. 'काव्य की पद्य' हा तारे वरचा नाच चकवनू . परंत मढेकर
फिले आहेत ते काव्यात्म भाषेच्या आहारी जाऊनच. वस्ततः गद्यकाव्य म्हणजे काव्यात्मता राखनू ही गद्याचा नेमके पणा शाबतू
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ठे वण्याचा प्रयत्न अितो. परंत प्रसतमािृष्टी, नादमय शबदयोजना यांवरच भर देऊन मढेकर गद्याचा नेमके पणा िार्ू शकले नाहीत. ियू ध
आसण पृथ्वी ह्या दोघांचीही भाषणे यामळे एकिरी वाटतात. पृथ्वीची व्याकळता, सतची सवकल प्रेमातरता आसण ियू ाधची िहानभसू तपणू ध
सवचारशीलता यांचा सवस्तार एकाच पट्टीत करून चालणार नाही - नव्हे तिा तो होणे अशक्यच आहे याचा मढेकरांना सविरच पडलेला
सदितो. आर्ी ग्रहगोलांच्या स्वगीय नात्यांची मेसदनीय आवृत्ती काढताना विर्ं रा, भास्कर, कृ सत्तका इत्यासद िमाननाम परंत मेसदनीय
इसडयम अिा प्रयोग करताना मढेकर फिले. ही प्रतीकात्मता अती ढोबळ झाली. त्यातही पढे मेसदनीय आवृत्तीत िफल-सवफल, िाथधव्यथध कौटंसबक प्रेमबंर्ांचा यशस्वी आसवष्कार करूनही त्यांना िमांतर अिलेली स्वगीय आवृत्ती िपाट सनघाल्याने मढेकरांच्या पदरी
आणखी एक अपयश पडले. मढेकरांना अपेसक्षत आसण असभप्रेत अिलेली दपदरी तीव्रानभतू ी वाचकाच्या प्रत्ययाि येत नाही. पन्हा
एकदा मढेकर अंशतःच यशस्वी होतात!
या उलट 'बदकांचे गसपत' पाहा. 'मनोरमा-शंतनू यांची अतृप्तता व सवनोदाची झालर यांचा उपयोग करून िंगीतक
सवणले' अिे प्रास्तासवक िांगते. आपल्याला वाचनातून जाणवते ती तीव्र अतृप्ती आसण तीही सवनोदानेच असर्क करुणरम्य के लेली.
िरुवातीपािनू च बदके अवतरतात, कोरिप्रमाणेच कायध करतात. िगं ीसतके त पात्रे म्हणनू त्याचं ा प्रवेश अगदी शेवटी, शतं नच्ू या हस्ते
होतो. मर्ल्या अवर्ीत मनोरमा-शतं नू ज्या बाबतीत अर्ीर व अतृप्त त्याच बाबतीत 'खषसदल' अिणाऱ्यांचे अत्यतं रे खीव अिे सचत्रण
मढेकर यशस्वीररत्या करतात. तृप्ती-अतृप्तीचे हे प्रवाह अिे बाजबू ाजनू े जागृत राहातात आसण दोघांचहे ी असस्तत्व त्यामळे असर्क गसहरे
होते. आपल्या िाध्या अतृप्तीला, सखन्नतेला शतं नू हिनू घालवू पाहातो पण या प्रयत्नानेच पापणी असर्क ओलावते. आपण
बाजारातनू खेळण्यातले बदक का आणले याचे कारण िांगताना शतं नू म्हणतो,
"नसभं नक्षत्राच
ं ा डोळा चकवसन आलीं
सकसत आज बालकें नक्षत्रािम खाली!
त्या चकसन थव्यांसतल म्हटलें माझ्यामागे
घररं अिेल आलें बालक एखादे गे!!"
न आलेल्या पण हव्याशा वाटणाऱ्या देवाघरच्या पाहुण्याची आर्ीच के लेली तरतूद अतं राि जाऊन सभडते.
िाऱ्या सववेचनाचा िारांश अिा :
तीव्रतेकडे प्रवृत्ती अिणाऱ्या नाट्यानभवाचा सनखळ तीव्र आसवष्कार गद्य-नाट्य, पद्य-नाट्य, काव्य-नाट्य व िंगीसतका
यात चढत्या क्रमाने आढळतो. िगं ीसतके त तीव्रतेची असर्कतम पातळी शक्य अिते.
कथा-कादबं रीपेक्षा नाट्यात तीव्रानभव असर्क शक्य व त्यातही िखासत्मके पेक्षा शोकासत्मके त तीव्रता असर्क शक्य
अिते. म्हणनू िंगीतकात्म अनभवाची जात शोकात्म अिते. 'बदकांचे गसपत' िारख्या िंगीसतके त अिलेल्या सवनोदामागेही अश्रू
दाटलेले अितात.
तीव्रतेच्या आसवष्करणाच्या दृष्टीने गद्य-नाट्य, पद्य-नाट्य, काव्य-नाट्य यात अगं भतू अडचणी अितात. त्यांचे सदग्दशधन
मढेकरांच्या प्रयत्नांच्या आर्ारे के लेल्या प्रस्तत सववेचनातून व्हावे. स्वरूपतः िगं ीसतका-पात्र निणारा अनभव िंगीसतके िाठी उपयोजनू
फकट घालवू नये व अशा कामी 'िंगीसतका' राबसवली जाऊ नये. अनभवाचे जातगोत पाहून िगं ीताचा अवतार झाल्याि िंगीतिासहत्य-नाट्य याच
ं े मेलन होईल व खऱ्या अथाधने 'िगं ीसतका' शक्य होईल.
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