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WHAT Israel Zangwill once said about the difference between history and fiction, viz., 
that in history the names and dates are true while the events described are false whereas in 
fiction the names and dates are false while the accounts are true, may apply to laboratary 
results, too. where the statistics and tables are correct but the actual conclusions are very 
much in doubt. Good literature always succeeds in grasping the real thing; the best laboratary 
often manages to catch the shadow 
 

A. A. ROBACK 
 
From : ‘Personality’ 
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आजवर मराठीत, एखाद्या प्रहतभासपन्न साहहत्त्यकाच्या साहहत्यसृष्टीतील प्रम ख व्यक्तींचा 
व्यत्क्तमत्त्व हवज्ञानाच्या आधाराने स्वतंत्र व साधार असा संशोधनात्मक अभ्यास झालेला नाही. प्रस्त त 
प्रबधंाच्या रूपाने तो प्रथमच होत आहे. आध हनक मानसशास्त्राच्या कक्षतील व्यत्क्तमत्त्व–हवज्ञानाचा गेल्या 
पाव शतकात खूपच हवकास झाला आहे. डॉ. सी. जी. य ंग ह्या मानसशास्त्रज्ञाचे व्यत्क्तमत्त्व-हवज्ञानातील, 
हवशषेतः त्यातील वगटशास्त्रहवषयक, संशोधन जागहतक मान्यतेचे ठरले आहे. या आध हनक मनोहवज्ञानाच्या 
आधाराने गडकऱ्याचं्या नाटकातंील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वाचंा मानसशास्त्रीय अन्वय व अन्वथट शोधण्याचा हा 
एक नम्र प्रयत्न आहे. मराठीतील अशा प्रकारचा हा पहहलाच संशोधनात्मक हचहकत्सक अभ्यास सादर 
करण्याची संधी हमळत आहे. ह्याचे उत्कट समाधान बोलून दाखवल्यावाचून राहवत नाही. 
 

–अभ््ासक 
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लेखकाचे णनिेदन 
 

प्रस्त त ‘प्रचतन आहण आकलन’ म्हणजे गडकऱ्याचं्या नाटकाचंा सवंस्पशी अभ्यास नव्हे, प्रकवा 
त्यातील बह हवध वाङ्मयीन सौंदयांचा आस्वाद घेण्याचा रसोद्ग्ग्राही प्रयत्नही नव्हे. 
 

हवचाराची एक हवहशष्ट भहूमका घेऊन करण्यात आलेले हे प्रचतन आहे. त्यातून गवसलेले आकलन 
माडंण्याचा हा नम्र प्रयत्न आहे. 
 

श्रेष्ठ कलाकृतीत असे काही अनाहमक ऐश्वयट असते की ते जाणून घेण्यासाठी हचहकत्सक 
रहसकतेला हतचे अनाहूत आव्हान असते. प्रकबह ना असली आव्हानशीलता हे हतच्या श्रेष्ठत्वाचे मानहचन्हच 
होय. म्हणूनच ती अजरामर असते. आकाशाची अनंतता आहण सागराची अगहणतता श्रेष्ठ कलाकृतीला 
लाभलेली असते. हतचा शोध घेणे हे सौन्दयान्वषेी हजज्ञासेला हनरंतर हनमंत्रण असते. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकातं असे आव्हान हनहित आहे. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकातील भाषा ‘नाटकी’ आहण ‘नखरेल’ आहे, घटना व प्रसंग अनेकदा अमानबीय 
असतात, संहवधानाची उभारणी ‘हवस्कळीत व प्रमाणद बटल’ असते, व्यक्तीहचत्रण ‘अहतरंहजत’ व ‘अहतरेकी’ 
आहे, ‘प्रायोहगकतेला हवशषे वाव आहण उठाव नाही’ असे आहण यासारखे दोष दाखहवण्याचा भल्याभल्या 
समीक्षकानंा मोह पडतो. ‘म न्सफाला वहकलीची सनद रद्द करण्याचा अहधकार नाही, अशी तपशीलात्मक 
अनवधानेही काही सावधान समीक्षकानंी काळजीपूवटक हटपून काढली आहेत. 
 

हे सारेच आके्षप एकदम हनराधार नाहीत. एका हववहक्षत स्तरावर त्यानंा समथटन प्राप्तही होऊ 
शकते. 
 

पण असे असूनही, गडकऱ्याचं्या नाटकाचंा संकहलत प्रभाव हवलक्षण प्रत्ययकारी आहे, हे नाकारता 
येत नाही. ही नाटके थेट अंतःकरणाला जाऊन हभडतात. स्त्रीम क्ती आंदोलनाचे प रस्कतेही तथाकहथत 
‘प्रहतगामी’ प्रसधूची अवस्था पाहून सद्ग्गहदत होतात. श्री हशवाजी महाराज औरंगजेबाच्या त रंगातून य वराज 
संभाजीसह य क्तीने पसार झाले, हे आवडीने चाखणारा रहसकवगट आहे. महाराज संभाजी, स टकेचा पयाय 
दारी उभा असूनही, (ते ‘सावटजहनक हहताच्या’ दृष्टीने उहचत व आवश्यक असूनही) नाकारतो, एवढेच नव्हे 
तर भीषण आत्मनाश स्वीकारायला स्वचे्छेने सामोरा जातो, ही राजसंन्यासातील नाट्यान भतूी हा 
रहसकवगट, संभाजीची आदरणीय उत्त ंगता अंतःकरणात बाळगून, आस्वादतो. हअथे नाटककार 
गडकऱ्याचं्या असामान्य सामर्थ्याची चाहूल लागते. ते जाणून घेण्याची हजज्ञासा मनात उगवते. 
 

ताहंत्रक औहचत्याचे भान भ लून गडकऱ्याचंी नाट्यरचना आणखी क ठल्या तरी उच्चस्तरीय तत्त्वाशी 
इमान राखून असली पाहहजे, ही पहरकल्पना ओघानेच बळावत जाते. तथाकहथत तंत्रदोष अंगाखांद्यावर 
वागवनूही गडकऱ्याचंी नाट्यवृत्ती आपले आत्मसौंदयट प्रतीत करून देण्यात अपार यशस्वी ठरते. तेव्हा 
ताहंत्रक औहचत्याचंी टरफले बाजूला करून, या नाट्यकृतीचा गाभा कशात आहे हे शोधून पाहणे क्रमप्राप्त 
होते. 
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हशष्टमान्य ठरलेल्या ताहंत्रक तपशीलानंा आहण औहचत्यानंा बेदरकारपणे झ गारून, आपली 
नाट्यकृती यशस्वीपणे उभी करणारा हा नाटककार कोणत्या पे्ररणानंी झपाटलेला होता, हे जाणून घेणे 
आवश्यक ठरते. 
 

व्यक्तीच्या मनोव्यापाराचंा अभ्यास हा मानसशास्त्राचा हवचारहवषय आहे. म्हणूनच मानसशास्त्रीय 
ज्ञानाच्या प्रकाशात व्यत्क्तजीवन समजून घेणे अहतशय उद बोधक ठरते. मनोव्यापाराचं्या उजेडात व्यक्तींचे 
वास्तव अत्स्तत्व अहधकाहधक आकलनीय होत जाते. 
 

गेल्या पाव शतकात मानसशास्त्राच्या अंतगटत व्यत्क्तमत्त्व-हवज्ञानाचा इतका हवकास झाला आहे की 
त्याला एका उपशास्त्राची प्रहतष्ठा लाभली आहे. सी. जी. य ंग, आलफे्रड ॲडलर, मगॅड गल, इत्यादी 
मान्यवर मनोवैज्ञाहनकाचें या के्षत्रातील संशोधन जागहतक पातळीवर वादातीत ठरत आहे. त्याम ळेच 
व्यत्क्तवतटनाला पे्ररक ठरणारा मानहसक गूढ ग ंता उकलून पाहणे शक्य होत आहे. मन आहण वतटन ह्याचें 
अतूट नाते आहे. व्यत्क्तवतटनाचा अथट आहण अन्वय उलगडून दाखवण्याच्या उदे्दशानेच व्यत्क्तमत्त्वाचे 
मनोहवज्ञान अवतरले व प्रगत झाले. त्याम ळेच व्यत्क्तजीवनातील सूक्ष्मतरल संगती शोधून काढण्याचा 
शास्त्रमान्य मागट उपलब्ध झाला. व्यत्क्तमनाच्या अगम्य ग हेत डोकावण्याची व्यवस्था हसद्ध झाली. 
व्यत्क्तवतटनाची तेथील मूलभतू बीजे जाणून घेण्याची सोय झाली. 
 

व्यत्क्तमत्त्व-हवज्ञानातील हसद्धान्ताचं्या सहाय्याने गडकऱ्यानंी हनमाण केलेल्या व्यत्क्तमत्त्वाचंी 
उकल करून पाहणे हा प्रस्त त हचहकत्सेचा हेतू आहे. व्यत्क्तमत्त्व–मनोहवज्ञानाच्या आधाराने केलेले 
‘प्रचतन’ आहण त्यातून झालेले ‘आकलन’ अशी सदर हववचेनाची वाट आहे. ओघानेच, गडकऱ्याचं्या 
नाटकाचंी पृथगात्मकता, व्यत्क्तमत्त्व-हवज्ञानाशी सबंहंधत हसद्धान्ताचे स्वरूप आहण त्या अन षंगाने 
व्यत्क्तमत्त्वाचंा शोध अशा हदशानंी या हववेचनाचा प्रवास क्रमप्राप्त आहे. 

⬤ ⬤ ⬤ 
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पुरस्कार 
 

राम गणेश गडकरी आहण त्याचंी काव्यात्म, भावोत्कट नाटके म्हणजे मराठी सारस्वतातला एक 
अपूवट चमत्कार आहे, यात शकंा नाही. गडकऱ्याचंा मृत्य ूहोऊन आता सत्तर वष ेउलटत आली, पण त्याचं्या 
नाटकाचंी जी म द्रा रहसकाचं्या मनावर उमटलेली आहे ती अजूनही दीघट व दृढ आहे. गडकऱ्याचें 
व्यत्क्तमत्त्व व त्याचें साहहत्य हा आजही प्रचतनाचा, आकलनाचा आस्वादाचा हवषय आहे. एखादा प्रहतभावंत 
लेखक रहसक–मनात आपले हवहशष्ट स्थान कसे हनमाण करतो याचे हे एक अनन्य उदाहरण मानावे 
लागेल. आज गडकऱ्याचं्या नाटकाचें प्रयोग रंगभमूीवर फारसे होत नाहीत; तरीही रहसक–मनाच्या 
रंगभमूीवरून ही नाटके अस्तंगत झाली असे मात्र म्हणता येणार नाही. साहहत्यमूल्ये आहण प्रयोगमूल्ये याचंा 
त्यात संयोग झालेला आहे. मराठीतल्या हवदग्ध साहहत्यकृतीत ही नाटके केव्हाच हवराजमान झाली आहेत. 
अशा कलाकृती सदैव एक प्रकारचे आव्हान घेऊन उभ्या असतात. गडकऱ्याचंी नाटके तर समीक्षकानंा 
सतत आव्हान देत आहेत. नानाहवध वैहशष्ट्ट्यानंी, ग णदोषानंी भरलेल्या साहहत्याची समीक्षा करणे हा एक 
आनंदाचा भाग असतो. ‘काव्य कराया हजत्या हजवाचे जाहतवतं जगणेच हवे’ असे ख द्द गडकऱ्यानंीच म्हटले 
आहे. जाहतवतं काव्य–नाटकाचंी समीक्षा करण्यासाठी रहसकाचे जगणे हेही हततकेच जाहतवतं असावे 
लागते. उत्तम साहहत्याचे मोल अहभजात रसज्ञालाच यथाथटतेने समजते. साहहत्यकृतीची समीक्षा हा केवळ 
बौहद्धक व्यापार असता तर कोणाही पढीक पहंडताला समीक्षकाची पदवी हमळाली असती. साहहत्याच्या मागे 
उभ्या असलेल्या एका मनस्वी, हनर्ममहतशील मनाचा व त्यात हनमाण झालेल्या हवहवध कंपनाचंा संवदेनशील 
मनाने शोध घेणे हेच समीक्षकाचे कायट असते. समीक्षा हा भावव्यापारही आहे; भावपूणट वृत्तीनेच तो करायचा 
असतो. याच अथाने ‘To judge of poets is a faculty of poets’ असे म्हटले गेले. कलाकृतीची समीक्षा 
कलावतंानेच करायची असते. अशी समीक्षा कशी नवीन, सूक्ष्म, ममटस्पशी व मौहलक होऊ शकते याचा 
प्रत्यय मला डॉ. रू. पा.ं पाजणकर याचं्या गं्रथातून आला. गडकऱ्याचं्या नाट्यकृतींचे त्यानंी केलेले प्रचतन 
व आकलन महत्त्वपूणट आहे याची प्रचीती वाचकानंा सहज येऊ शकते. 
 

गडकऱ्याचं्या नाट्यसाहहत्यासंबधंी आजपयंत मराठीत हवप ल हलहहले गेले आहे. गडकऱ्यानंा 
नामवतं समीक्षक लाभले. काही टीकाकारानंी तर त्याचं्या साहहत्याचा रसशून्य वृत्तीने अक्षरशः पचंनामा 
केला. काहींनी त्यानंा मस्तकावर धारण केले. शके्सहपअरसंबधंी ज्याप्रमाणे हवहवध दृहष्टकोनातूंन मनम राद 
हलहहले गेले तसे भाग्य मराठीत गडकऱ्यानंाच लाभले हे हनर्मववाद. डॉ. पाजणकरानंी गडकऱ्याहंवषयी 
हलहहण्यासारखे आता काय उरले आहे. असा काहीसा अज्ञानी प्रश्न क णी उपत्स्थत केलाच तर त्याला असे 
उत्तर देता येईल की, कलाकृतीकडे पाहाण्याची वृत्ती आहण दृष्टी अहभनव असली म्हणजे ती कलाकृती 
नवनवीन जाहणवा देऊ शकते. रहसकाची रसदृष्टी नवहनर्ममतीला चालना देत असते पाजणकराचंी 
समीक्षादृष्टी साकेंहतक वाटेने गडकरी साहहत्याचा शोध न घेता, आपल्या स्वतंत्र वाटेने चालत राहहली हे 
हतचे हनराळेपण. हाच या समीके्षचा हवशषे आहे. गडकऱ्यांच्या नाटकातंील सवटप्रहसद्ध व्यक्तींच्या अत्यंत 
संहमश्र अशा व्यत्क्तमत्त्वाचें आकलन करून घेताना पाजणकरानंी जसे पूवटसंकेत बाजूला सारले 
त्याप्रमाणेच गडकऱ्याहंवषयीचे पूवटग्रहही त्यानंी बाजूला ठेवले. म क्त, हनखळ व खोल हचहकत्सा हा या 
समीके्षचा ग णधमट आहे. भाष्ट्यकारानंा वाट प सत जरी पाजणकर जात असले तरी आपल्या वगेळ्या वाटेचे 
भान त्यानंा हनःसंशय आहे. म्हणूनच गडकऱ्याचं्या नाटकावंर आजपयंत हलहहल्या गेलेल्या हवप ल आहण 
हवहवध टीकातही या पाजणकरी टीकेचा सूर हनहितच वगेळा आहे. वाचकानंा गडकऱ्याचें आकलन करून 
घेताना या टीकेचे बोट आधारासाठी धरावेच लागेल. द सरे असे की, या लेखकापाशी ज्ञानेश्वरानंी 
साहंगतलेला अहत हळ वारपणा आहे, बोलाआधी प्रमेयाला झोंबण्याची क्षमताही आहे. गडकरी आहण अन्य 
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नाटककार याचं्या कृतींचा त्याने तौलहनक अभ्यासही केला आहे. त्याम ळेच या समीक्षागं्रथातले हववचेन 
कोठेही शबहलत झालेले हदसत नाही. गडकरी साहहत्याच्या संदभातील त्याचंी ही प्रचतनशील भहूमका 
समजून घेतली पाहहजे. या टीकेचे आणखी एक उल्लेखनीय वैहशष्ट्ट्य म्हणजे ती गद्यप्राय, रक्ष व पारंपहरक 
वळणाची नाही समीक्षकाचा दृहष्टकोन शास्त्रपूत असावा, पण तो रसहीन नसावा, ही अपेक्षा या गं्रथात पूणटतः 
सफल होते, याचा आनंद वाटतो. केिळ गडकऱ्ाांच््ा नाटकाांिरील टीकासाणहत््ातच नव्हे तर आणखल 
मराठी समीके्षतच डॉ. पाजिकराांच््ा ्ा ग्रांथाने एक लक्षिी् भर टाकली आहे. िाङ्म्ाकडे पाहण््ाच््ा 
रुणचर शोधक ि प्रगल्भ दृष्टीचा एक िस्तुपाठ असा ्ा ग्रांथाचा मला साथथ उल्लेख करािासा िाटतो. 
 

कोल्हटकर व गडकरी या ग रहशष्ट्याचं्या लेखनातील साधम्यंस्थळे शोधून, दोघाचंी नाट्यदृष्टी 
समानधमी होती, असा हनष्ट्कषट काही टीकाकारानंी काढला आहे. कोल्हटकरी कल्पनारम्य 
नाट्यसंप्रदायाचा अहधक कलात्मक हवस्तार गडकऱ्यानी केला, असे एक रूढ झालेले मत आहे. पण या 
मतात फारसे तर्थ्य नाही. कोल्हटकराचं्या नाटकापेंक्षा गडकऱ्याचंी नाटके अहधक खोल, अहधक 
जीवनहनष्ठ, प्रत्ययकारी आहण म्हणून प्रभावी आहेत. त्याचंी नाट्यदृष्टीही अहधक संपन्न व सूक्ष्म होती. 
आपल्या ग रूचे बोट त्यानंी प ढे सोडून हदले. केवळ बाह्यदृष्टीने पाहहले तर कोल्हटकराचंा बराच प्रभाव 
गडकऱ्यावंर पडलेला होता हे जाणवते. पण नाटकाचंी शीषटके, त्यातंील अक्षरसंख्या, कोहटबाज हवनोद, 
हकत्येक घटनातील कृहत्रमता, वगैरे काही सादृश्ये असली तरी गडकऱ्याचंी प्रहतभा सवटस्वी स्वतंत्र आहे. 
कोल्हटकरी नाटक त्या काळातही आपला हवशषे प्रभाव पाडू शकले नाही, या संदभात डॉ. पाजणकरानंी 
केलेली हवधाने सय त्क्तक आहेत. जहमनीतील धन जसे पायाळू व्यक्तीला दृहष्टगोचर होते तसेच 
गडकऱ्यानंा जीवनातील नाट्य अचूक हेरता येत असे. कोल्हटकरानंा हे साधले नाही. गडकऱ्यानंा 
नाटकाचा गाभाच गवसला होता. त्याम ळे त्याचें नाटक हचरकाहलक झाले. मराठी नाटकाला वाङ्मयीन 
महात्मता हमळवनू देण्याचे मोठे श्रेय गडकऱ्यानंाच हदले पाहहजे. 
 

नाटकाची वाङ्मयीन महात्मता हीच सवाहधक महत्त्वाची मानली पाहहजे. नाटकाचा प्रयोग 
पाहताना होणारा आनंद हभन्न हभन्न घटकांवर अवलंबनू असला तरी नाटकाची संहहता ही एक चागंली 
साहहत्यकृती असलीच पाहहजे कारण साहहत्यग ण हेच नाटकाचे प्रम ख शत्क्तस्थान असते. आज रंगभमूीवर 
येणाऱ्या हकत्येक नाटकाचं्या बाबतीत असे हवधान करावसेे वाटते की, त्याचें प्रयोग नीटनेटके सफाईदार 
होतात, नटनटींचा अहभनय चागंला असतो, नाटकाची ताहंत्रक अंगे व्यवत्स्थत असतात, नाट्यप्रयोग 
यशस्वी होतो, पण पे्रक्षकाचं्या हृदयाला हभडणारे, त्यानंा अस्वस्थ आनंद देणारे, त्याचं्या ब द्धीला आहण 
भावनेला कंहपत करणारे नाट्य मात्र त्यात आढळत नाही. या पाश्वटभमूीवर गडकऱ्याचंी नाटके हकती 
नाट्यपूणट आहेत याची जाणीव होते. भाषा आहण भाव या दोन्ही अस्त्राचंा कलात्मक वापर हजतका 
गडकऱ्यानंी केला हततका अन्य नाटककारानंी केला नाही. गडकऱ्याचं्या अपूवट लोकहप्रयतेचे ममट त्याचं्या 
नाटकातंील साहहत्यग णात सामावलेले आहे यात संशय नाही. प्रकृतीने कवी असलेला नाटककार आपल्या 
साहहत्याची सामर्थ्ये नाट्यकृतीत कशी एकवटतो याचे गडकरी हे महत्त्वाचे उदाहरण. त्याचं्या भाषेचा व 
कल्पना हचत्राचंा साधार परामशट घेऊन डॉ. पाजणकर म्हणतात– 
 

“आशयाला इंहद्रयसंवदे्य करण्याकडे त्याचं्या भाषेचा कल अहधक हदसून येतो. कधी तो अरूपाला 
रूप देतो. कधी प्राण्याला दृश्य बनवतो, कधी स्पशाला आस्वाद्यता देतो, कधी आस्वाद्याला श्रवणीय बनवनू 
टाकतो. ‘इंहद्रयावाचोनी इंहद्रये सारी भोगोनी घ्यावी’ ही या भाषेची एक स्वाभाहवक प्रवृत्ती आहे. त्याम ळे 
हतचे प्रकटीकरण प ष्ट्कळ प्रमाणात प्रतीतीच्या पातळीवर होत राहते. अन भावनाच्या स्तरावर प्रकटीकरण 
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करण्याचा ध्यास या भाषेला जडलेला आहे. अहभव्यक्तीच्या संय क्ततेसाठी भाषेला हवहवध अंगानंी 
वाकहवण्याचे प्रयोग करणारे मराठीतील गडकरी हे एकमेव नाटककार होते, असे म्हटल्यास त्यात 
अत्य क्ती वाटू नये.” 
 

गडकऱ्याचं्या भाषासामर्थ्याचे हवश्लेषण समथट भाषेतूनच हा समीक्षक करीत आहे. अनेक अंगानंी 
मोहरलेली आपली हवहशष्ट भाषा घेऊन गडकरी जेव्हा रंगभमूीवर अवतीणट झाले तेव्हा रंगभमूीचे हवहवध रंग 
ख लत गेले. ही भाषा कृहत्रम, अत्यंत नाटकी, अहत अलंकाहरक आहण म्हणून अवास्तव आहे, असे आके्षप 
अनेक टीकाकारानंी घेतले. श्रीमंतीचे दशटन कंगालानंा अवास्तव वाटाव ेयात आियट नाही. ही भाषा उपरी 
नाही. ती एका भावबह ल, संपन्न मनाचा उत्कट गंध घेऊन आली आहे. गद्यप्राय वळणाने हतला जाणेच 
शक्य नाही. डॉ. पाजणकरानंी या शब्दकळेचे केलेले हववरण साथट आहण समथटनीय आहे. ज्या प्रकारचे 
हवलक्षण भावनाट्य गडकऱ्यानंा साकार करायचे होते. त्यासाठी अशाच नादमय, प्रासय क्त, रंगीत पण 
उत्कट व प्रत्ययकारी भाषेची आवश्यकता होती. अहभजात कवीची नाट्यमय भाषा नाटक कसे तोलून धरते 
ते पाहण्यासारखे आहे. ‘राजसंन्यास’ची भाषा दैनंहदन व्यवहारातील मळलेली असती तर ती शोकाहंतका 
इतकी प्रत्ययक्षम ठरली असती काय, हा प्रश्नच आहे. डॉ. पाजणकराचं्या मते ‘गडकऱ्याचें नाट्य भावगभट 
आहे.’ अशा नाट्याला भावान कूल भाषाच समूतट व सप्रत्यय करू शकते. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकाचंी सवांगीण हचहकत्सा करणे हा या गं्रथाचा मध्यवती हेतू नाही. पण भाषा 
आहण संहवधानक याचंा परामशट घेतल्याहशवाय मूळ हेतूकडे वळणे शक्य नव्हते. अनेक टीकाकारानंी 
गडकऱ्याचं्या नाटकातंल्या दोषस्थळावंर इतका भर हदला आहे की, नाना प्रकारच्या दोषानंी डागळलेल्या 
या नाटकानंा प्रचडं लोकहप्रयता का ंलाभावी हा प्रश्न पडतो. ज्याला ते दोष मानतात त्यातही काही सामर्थ्यट 
असू शकते. त्याचं्या संहवधानकाचंी रचना अनेक हठकाणी हशहथल आहे, हा दोष डॉ. पाजणकर मान्य 
करतात. पण या दोषाम ळे त्यातंील नाट्य क्षीण होते असे त्यानंा वाटत नाही. ते म्हणतात, “गडकऱ्याचं्या 
हवस्कहळत व प्रमाणद बटल अशा संहवधानकाचं्या उभारणीतही एक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेम ळेच 
नाटकातील मध्यवती नाट्य हनष्ट्प्रभ होत नाही. हवस्कहळतपणा प्रकवा प्रमाणद बटलता याचंी पवा न करता ते 
झळाळत राहते.” 
 

डॉ. पाजणकराचें हे मत स्थूलमानाने सय त्क्तक आहे. गडकऱ्याचें कथावस्तूतील मध्यवती नाट्य 
मूलतःच सकस असते. ते वाचक–पे्रक्षकाचं्या मनाला अत्यंत आवेगाने वढूेन बसते. भाषेतले हवलक्षण 
काव्य–सौंदयट, उत्त ंग कल्पनाहवलास, करण आहण हास्य या रसावंरचे प्रभ त्व, ही सारी साम ग्री एकत्र 
आल्याम ळे संहवधानकातंील प्रमाणहीनता काही अंशी लोपून जाते. पण नाटकातंील काही घहटते 
अस्वाभाहवक आहेत, अहतशयोक्त पातळीवर ती गेली आहेत, याची जाणीव रहसकाला होऊन त्याच्या 
आस्वादनात नाही म्हटले तरी काहीसा उणेपणा आल्याहशवाय राहत नाही. डॉ. पाजणकरानंी संहवधानक 
आहण त्याचंी भाषा याचं्याहवषयी केलेले हववचेन तकट संगत वाटते. गडकऱ्याचं्या नाट्यलेखनाला पडलेल्या 
अंगभतू मयादाचंी त्यानंी केलेली हचहकत्सा मान्य होईल अशीच आहे. 
 

‘गडकऱ्याचंी नाटके : प्रचतन आहण आकलन’ या गं्रथाचे आणखी एक वैहशष्ट्ट्य म्हणजे 
गडकऱ्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाचे लेखकाने पथृःकरण केले आहे. एखाद्या कलावतंाच्या व्यत्क्तत्वाची, 
मनोवृत्तीची, त्याच्या स्वभावातील हभन्न हभन्न छटाचंी हचहकत्सा ही खरे तर अवघड असते. सवटसामान्य 
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मन ष्ट्याचे मन हा स द्धा आकलनाच्या कके्षत न येणारा असा हवषय आहे. त्यातून कलावतंाचे मन हे एक 
अहतगूढ व्याहमश्र असे चमत्कृहतपूणट रहस्य असते. स्वतः गडकऱ्यानंीच आपल्याहवषयी म्हटले आहे– 
 

यावज्जीवहह काय मी न कळले आप्तापं्रती नीटसे 
हमत्रातेंहह कळे न गूढ न कळे माझे मलाही तसे 

 
या रहस्याचा शोध केवळ त्याचं्या साहहत्याच्या आधारानेच घेणे काही अंशी शक्य आहे. या 

लोकहप्रय लेखकासंबंधी लोकातं अनेक आख्याहयका प्रचहलत आहेत. पण त्याचं्या काव्य–नाटकातूंनच 
त्याचं्या मनःप्रकृतीवर जो प्रकाश पडतो तेवढाच आधार हवश्वसनीय मानावा लागेल. साहहत्यातून 
कलावतंाचे समग्र व्यत्क्तमत्त्व, त्याच्या मनाचे सारे रंग, प्रकट होऊ शकतात असे वाटत नाही. तथाहप अशा 
गूढ व्यत्क्तत्वाचा वेध घेण्याचे आव्हान समीक्षकाला स्वीकाराव ेलागते. गडकऱ्याचं्या व्यत्क्तत्वातील अनेक 
संवादी आहण हवसंवादी वृत्ती–प्रवृत्तीचा उल्लेख करून डॉ. पाजणकर म्हणतात– 
 

“आत्मकेन्द्री मनोवृत्तीच्या व्यक्ती स्वतःला बाह्य जगापासून अहलप्त व तटस्थ ठेवण्यात 
स खावतात. ती त्याचंी नैसर्मगकता असते. त्याचा स्वाभाहवक पहरणाम असा होतो की मनाचा हळवपेणा व 
हळ वारपणा त्याचं्या हठकाणी हनमाण होतो… गडकऱ्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वात हे वैहशष्ट्ट्य फार मोठे व प्रभावी 
होते… उत्कट, संवदेनात्मक प्रहतहक्रया अन भवणे हीच ज्या मनाची नेहमीची हक्रया होऊन गेलेली असते ते 
मन अंतम टख असते, आत्महनष्ठ असते… वस्त हनष्ठ वृत्तीने एखाद्या हवषयाचा हवचार करायला जी तटस्थता 
प्रकवा अहलप्तता हवी असते ती गडकऱ्याचं्या हठकाणी जवळ जवळ अभावानेच होती.” 
 

गडकऱ्याचं्या मनोवृत्तीची डॉ. पाजणकरानंी केलेली ही मानसशास्त्रीय मीमासंा यथायोग्य आहे. 
गडकऱ्याचें मन हवहचत्र, चचंल वाटते. पण कोणत्याही घटनेचा प्रकवा भावनेचा त्या मनावर अत्यंत तीव्र 
आघात होऊन त्यातून उत्कट प्रहतहक्रया उद भवत असत. भावोत्कटता हा त्याचं्या मनाचा प्रधान ग णधमट 
होता. या आत्यंहतक आत्महनष्ठ मनाच्या उत्कट व्यापाराचंी छाननी करण्याचा प्रयत्न पाजणकरानंी केला. 
त्यानंी काढलेला हनष्ट्कषट या दृष्टीने तकट हसद्ध आहे. ते म्हणतात, “त्याचें स्वतःचे व्यत्क्तमत्त्व आहण त्याचं्या 
नाटकाचें व्यत्क्तमत्त्व यात एक मनोज्ञ साधम्यट जाणवते. म्हणूनच नाटकातंील हकत्येक व्यक्तींच्या म खातूंन 
गडकरी आपल्या स्वतःच्याच अंतकरणाचा आहवष्ट्कार करतात असे म्हणण्याचा मोह अनेकांना होतो. 
अंतम टखी आहण भावनाप्रधान व्यत्क्तमत्त्वाचं्या नाट्यान भतूी त्याचं्या नाट्यसृष्टीतून साकारल्या आहेत. ख द्द 
गडकऱ्याचेंही व्यत्क्तमत्त्व त्याच जातीचे होते.” 
 

गडकऱ्याचें व्यत्क्तमत्त्व जसे गूढ आहण वैहचत्र्यपूणट, तसेच त्यानंी आपल्या नाटकातून रेखाटलेल्या 
प्रम ख व्यक्तींची व्यत्क्तमत्त्वहेी रहस्यमय आहण हवलक्षण आहेत. या प्रम ख पात्राचं्या मनात डोकावण्याचा 
प्रयत्न काही समीक्षकानंी केला आहे. पि डॉ. पाजिकराांनी मात्र अत््ाधुणनक व््क्ततमत्त्ि–णिज्ञानाच््ा 
आधाराने ही व््क्ततमत्त्िे समजून घेण््ाचा जो रसडोळस प्र्त्न केला तो णनदान मराठी साणहत््ात तरी 
पणहलाच आहे, असे णिधान करण््ास प्रत््िा् नाही. गेल्या काही वषात मानसशास्त्राच्या कक्षा रंदावत 
गेल्या. व्यत्क्तमत्त्व–हवज्ञान वाढीला लागले. व्यक्तीच्या हनगूढ मनावर क्ष हकरण टाकून त्या मनातल्या 
हवहवध भावहवचाराचें स्वरूप न्याहाळण्याचा मानसशास्त्राचा प्रयत्न काही प्रमाणात सफल होत चालला आहे. 
गडकऱ्याचंी प्रम ख पाते्र स्वैर हवचाराचं्या व हवकाराचं्या वादळात कोठे तरी भटकत जाणारी आहेत. त्याच्या 
मागे कोणतीच कारणपरंपरा दाखवता येत नाही, कारण ‘एक भाववडे्या कवीने हलहहलेली ती संयमहीन 
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नाटके आहेत,’ अशा आशयाची टीका गडकऱ्याचं्या नाट्यकृतींवर बह धा होते. त्यानंी हनमाण केलेली पाते्र 
जेव्हा कोणत्याही रूढ, व्यावहाहरक तकाच्या चौकटीत बसत नाहीत तेव्हा अशा प्रकारची टीका केली जाते. 
पण मानसशास्त्रातील व्यत्क्तमत्त्व–हवज्ञानाच्या आधाराने या व्यक्तींचा व त्याचं्या मनाचंा शोध घेण्याचा एक 
वगेळाच अभ्यासपूणट व अपूवट असा प्रयत्न डॉ. पाजणकरानंी केला आहे. साहहत्याचे संशोधन आहण रसग्रहण 
अशा प्रकारच्या हनरहनराळ्या भहूमकातूंन होणे आवश्यक आहे. इंग्रजी समीक्षा या दृष्टीने हकती तरी समृद्ध 
आहे. हकत्येक कलावतंाचं्या साहहत्यहनर्ममतीचा हवचार समीक्षकानंी अनेक दृहष्टकोनातूंन केलेला हदसतो. 
ऐहतहाहसक, समाजशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय, आर्मथक व धार्ममक अशा नाना प्रकारच्या लोलकातूंन 
कलाकृतींचा सवांगीण वधे घेण्याचे प्रयत्न सतत होत आहेत. या पाश्वटभमूीवर आमची मराठी समीक्षा 
प्राथहमक अवस्थेत आहे, असेच म्हणावे लागते. पाजणकरानंी अनेक पािात्य मानस–शास्त्रज्ञाचें गं्रथ 
अभ्यासून, हवशषेतः व्यत्क्तमत्त्व–हवज्ञानाचे अध्ययन करून, गडकऱ्याचं्या प्रम ख व्यत्क्तरेखाचंा हवचार 
केला आहे. ‘पे्रमसंन्यासा’तील कमलाकर आहण लीला, ‘एकच प्याला’तील स धाकर व प्रसधू, 
‘राजसंन्यासा’तील संभाजी, वगैरे व्यक्तींच्या एकंदर मानहसक घडणीचा त्यानंी शोध घेतला आहे. हा शोध 
अपूिथ आहे, असे णिधान केल््ास ते अणतश्ोततीचे िाटू न्े. 
 

स धाकर हे एकच उदाहरण माझ्या हवधानासाठी प रेसे आहे असे मला वाटते. मद्याच्या मगरहमठीत 
सापडलेला एक ब हद्धमान व कतटबगार तरण असे त्याचे वणटन केले जाते. ढोबळपणे पाहहल्यास ते च कीचे 
नाही. पण या मानी, मनस्वी, अहंकारी, आत्महनष्ठ आहण म्हणूनच आग्रही अशा तरणाचे आंतहरक दशटन 
घेतल्याहशवाय त्याच्या हवनाशाची मीमासंा करताच येणार नाही. गडकऱ्यानी रंगहवलेला स धाकर केवळ 
‘एकच प्याला’त ब डालेला नाही. तो स्वतःमधून बाहेर येऊ शकत नाही. आत्यंहतक मनोवृत्तीचा मन ष्ट्य 
अंहतम टोकाकडे झेपावत असतो. त्याची हवलक्षण संवदेनशीलता, स्वतःहवषयीचा अहतरेकी अहभमान, 
स्ववशता, या प्रवृत्तीनेच खरे तर त्याचा हवनाश घडून आला. पाजणकराचं्या मते, ‘मद्यापेक्षा मन ष्ट्यमनाच्या 
मोहहनवशतेवर, असंयमनशीलतेवर स धाकराचा म ख्य भर आहे.’ भावनेच्या आत्यंहतक आहारी जाणारी 
प्रवृत्ती अखेर त्या व्यक्तीच्या आहण हतच्याशी हनगहडत असलेल्या अन्य व्यक्तींच्या शोकाला कारणीभतू होते. 
स धाकर आहण प्रसधू दोघेही आपल्या हवहशष्ट मनोधमांम ळे शोकातंाची वाट अपहरहायटपणे चालतात. डॉ. 
पाजणकरानंी संभाजीच्या अंतम टखी व्यत्क्तत्वावर प्रकाश टाकताना म्हटले आहे, “आपल्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या 
वैहशष्ट्ट्यामं ळे संभाजी सामर्थ्यटसंपन्न असूनही कतटव्यशून्य बनला आत्यंहतक कामहवकारहववशता, 
हववकेदौबटल्य, संयमनशहैथल्य व स्वकेन्द्री स्वाहभमान यानंी सशक्त बनलेल्या त्याच्या पे्ररणाला यशस्वी 
समायोजन साधता आले नाही.” 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकातंील प्रम ख व्यत्क्तरेखावंर मानसशास्त्राच्या आधाराने प्रकाश टाकून त्याचं्या 
वृत्तीप्रवृत्तीतील हवहवध छटा न्याहाळण्याचा हा प्रयत्न सफल झाला आहे यात शकंा नाही. श्रेष्ठ 
नाटककाराच्या नाट्यकृतींतील व्यक्ती कधीच घटनेबरोबर फरफटत जात नाहीत. या व्यक्तींच्या 
ग णधमांतून घटना आहण प्रसंग आकाराला येतात. या व्यक्तींच्या ठायी काही तरी वगेळेपण, काहीतरी 
हवहशष्ट प्रकारचे व्यत्क्तमत्त्व असते त्याम ळेच ही नाटके नाट्यपूणट होतात. डॉ. पाजणकरानंी या गं्रथातून 
गडकऱ्याचं्या सवटपहरहचत पण व्यत्क्तत्वसंपन्न अशा पात्राचं्या मानहसक घडणीची जी अभ्यासपूणट मीमासंा 
केली आहे ती वाचकानंा मागटदशटक ठरेल. ही रसमय समीक्षा पाजणकराचं्या संशोधक, सौंदयटग्राही 
मनोवृत्तीची साक्ष द्यायला प रेशी आहे. गडकरी साहहत्याचे आकलन करून घेण्यासाठी या प्रकारच्या 
ममटस्पशी प्रचतनाचे मौहलक साहाय्य होईल. रसज्ञ समीके्षचा एक लक्षणीय नम ना म्हणून या गं्रथाकडे मी 
पाहातो. या पद्धतीच्या प्रचतनात्मक हवश्लेषणाची मराठीतील उणीव डॉ. पाजिकराांनी अांशतः दूर केली 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

्ाबद्दल त््ाांचे मनःपूिथक अणभनांदन केले पाणहजे. या गं्रथाम ळे समग्र मराठी समीक्षा–साहहत्यात हनहितच 
अपूवट भर पडेल, असा मला हवश्वास वाटतो. 
 

–णनमथलकुमार फडकुले 
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गडकरीपूिथ मराठी नाटक : एक दृणष्टके्षप 
 

१८८० पासून मराठी नाटकाची प्रगती डोळ्यात भरण्यासारखी झाली. म्हणजे मराठी नाटकाच्या 
हवकसनाची वाटचाल तेथून गृहीत धरायला हरकत असू नये. १९१९ मध्ये गडकरी याचें देहावसान झाले. 
१९११ ते १९१९ हा गडकरी ह्याचं्या नाट्यलेखनाचा कालखंड. १८८० पासून गडकऱ्याचं्या नाट्यलेखन 
कालखंडापयंतचा मराठी नाटकाचा हवकसनात्मक प्रवास आपला हवचारहवषय ठरतो. 
 

या कालखंडात काही मातब्बर नाटककारानंी मराठी नाटक हवकहसत केले, नाटकाला नवी 
शत्क्तमान पहरमाणे हमळवनू हदली, नव े नाट्यादशट प्रस्थाहपत करून दाखवले. या प्रगहतप्रवतटक 
नाटककाराचं्या नाट्यकतृटत्वाम ळेच मराठी नाटक वळेोवळेी हवकसनाच्या वाटेने चालत राहहले, एवढेच 
नव्हे तर त्स्थहतस्थापकतेच्या भोवऱ्यातून प्रसंगी त्याची स टका होत गेली. 
 

अशा प्रभावशाली नाटककाराचं्या प्रभावळीत बळवंत पाडं रंग ऊफट  अण्णासाहेब हकलोस्कर, गोप्रवद 
बल्लाळ देवल, कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाहडलकर आहण श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर याचंा समावशे होतो. मराठी 
नाटक मोठे करण्यातील ह्याचंा हनस्संशय मोठा वाटा आहे. ह्या वाट्याचे हवश्लेषणात्मक हववचेन करू जाता 
काही कलाप्रवृत्तींचा व रचनावैहशष्ट्ट्याचंा अंतःशोध घेणे शक्य व्हावे. आणखीही एक हवशषे असा की, या 
चारही नाटककारानंी आपल्या नाट्यकतृटत्वाने मराठी नाटकाच्या हववहक्षत हवकसनावस्था (स्टेजेस् ऑफ 
डेव्हलप मेंट) हनमाण केल्या आहेत. 
 

गडकरीपूवटकालीन मराठी नाटकाचे हवकसन या चार नाटककाराचं्या नाट्यकतृटत्वाने पूणटतः 
प्रभाहवत झालेले हदसते. तत्कालीन मराठी नाटकाचे बह ताशंी हवकसन या चार नाटककाराचं्या 
नाट्यकतृटत्वात सहजपणे समाहवष्ट होऊन जाते. म्हणूनच तत्कालीन मराठी नाटकाच्या हवकसनाचे स्वरूप 
समजून घेण्याचा म ख्य मागट म्हणजे ह्या चार नाट्यकतृटत्वाचें हवश्लेषणात्मक हववचेन, हाच ठरतो. या 
हवश्लेषणाच्या आधारानेच गडकऱ्याचं्या नाटकाचंा हवचार करणे योग्य होईल. 
 
मराठी नाटकाला णकलोस्कराांनी का् णदले? 
 

सहज मौज म्हणून एका वाक्यात सागंावयाचे झाले तर मराठी नाटकाला हकलोस्करानंी हचरस्थायी 
अशा दोन गोष्टी हदल्या, पहहली ‘सौभद्र’ आहण द सरी ‘देवल.’ हकलोस्कराचं्या या दोन देणग्यात त्याचें श्रेष्ठ 
नाट्यकतृटत्व यथाथटपणे समाहवष्ट होऊ शकते. 
 

अण्णासाहेब तथा बळवंत पाडं रंग हकलोस्कर यानंी एकूण पाच नाटके हलहहल्याचे सागंण्यात येते. 
परंत  त्यापैकी ‘शाक ं तल’ आहण ‘सौभद्र’ ही दोनच नाटके कत्याच्या श्रेष्ठ कतृटत्वाची फळे म्हणून हवचारात 
घेतली जातात. उरलेल्या तीन नाटकापंैकी ‘रामराज्यहवयोग’ हे अपूणट असून ‘अल्लाउद्दीनाची 
हचत रगडावरील स्वारी’ हे अपूणट रूपात उपलब्ध आहे. ‘शाकंर हदत्ग्वजय’ने रंगभमूीवर हदत्ग्वजय तर 
नव्हेच पण साधा जयही हमळहवल्याचे हवश्वसनीय प राव ेइहतहासात नमूद नाहीत. उरता उरले ‘शाक ं तल’ 
आहण ‘सौभद्र’ ही दोन नाटके मात्र अण्णासाहेबाचं्या प्रहतभाशाली नाट्यकतृटत्वाची साक्ष होत, यात शकंाच 
नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

‘सं. शाक ं तल’ पहहल्याने ३१ ऑक्टोबर १८८० रोजी प णे येथील आनंदोद भव नाट्यगृहात 
रंगभमूीवर अवतीणट झाले. तेव्हा शाक ं तल फक्त तीन-अंकी होते. १५ ऑक्टोबर १८८१ रोजी शाक ं तल 
नाटकाचा सातही अंकाचंा समग्र प्रयोग झाला असल्याची नोंद आढळते. 
 

समग्र संगीत शाक ं तलाचा प्रयोग अत्यंत यशस्वी व लोकहप्रय झाला. त्याने हकलोस्कर कंपनीला 
‘अपार द्रव्य’ हमळवनू हदले ‘शाक ं तला’च्या या ‘अपार द्रव्या’त त्याची ‘अपार लोकहप्रयता’ ही हनहितपणेच 
अहभपे्रत आहे. 
 

‘शाक ं तला’च्या हनहमत्ताने मराठी रंगभमूीवर ‘एक निा प्र्ोग करून पाहण्याचे धाडस अण्णानंी 
दाखवले होते. ते त्याचं्या नवनवोन्मेषशाली नाट्यप्रजे्ञचे गमकच होय. अण्णाचं्या या नव्या प्रयोगाचे 
मनःपूवटक स्वागत झाले. 
 

नव्या जोमाने, अहधक आत्महवश्वासाने आहण पहहल्या प्रयोगातील अन भवातून हमळालेल्या चोखंदळ 
दृष्टीने हकलोस्करानंी ‘सौभद्राचे’ लेखन स रू केले. 
 

‘संगीत सौभद्र’ हा अण्णाचं्या नाट्यहनमाणक्षमतेचा सवोत्कषट होय. त्याचं्या नवहनमाणशक्तीचे सारे 
उत्कृष्ट आहण उत्कर्मषत पैल सौभद्रा’त एकवटले आहेत. एकट्या ‘सौभद्रा’च्या बळावर अण्णाचं्या समग्र 
नाट्यकतृटत्वाची उंची हबनचूक मोजता येते. 
 

‘सौभद्रा’च्या रूपाने साकारलेला नाट्यादशथ हा फार मोठ्या प्रमाणात संगीताने हवनटलेला आहे. 
संगीत हे या नाट्यादशाचे प्रकषाने व प्राम ख्याने जाणवणारे वैहशष्ट्ट्य होय. संगीतावाचून ‘सौभद्रा’ची 
कल्पनाही असंभवनीय ठरावी इतके संगीत या नाट्यादशाच््ा रोमारोमात हभनले आहे. 
 

याम ळेच या नाटकावर जे समकालीन अहभप्राय प्रकट झाले यात या ‘नाट्यादशा’ला ‘ऑपेरा’ 
म्हणण्याचा अनेकानंा मोह झाला, शाक ं तला’ला तर ‘ऑपेरा’ समजूनच अनेकानंी गौरहवले. 
 

संगीत हे ‘सौभद्र’ नाट्यादशाचे अहवच्छेद्य अंग असले तरीही ह्या ‘नाट्यप्रकाराला’ तंतोतंतपणे 
‘ऑपेरा’ म्हणता येत नाही. ‘ऑपेरा’ पूणटपणे पद्यमय असतो. शाक ं तल – सौभद्र ही तशी नाहीत. ‘ऑपेरा’ 
म्हणजे संगीहतका अथात् गद्याला त्या प्रकारात वाव नाही. 
 

‘सौभद्रा’त गद्य अटळ आहे तसेच पद्यही. 
 

सौभद्रात गद्य आहण पद्य याचंा वापर आवश्यक म्हणून करण्यात आला आहे. पद्याच्या उपयोगामागे 
केवळ गायन-हवलसनाचा एकमेव हेतू नाही. अनेक हठकाणी गद्यसंवादाचें जे कायट तेही त्यातील 
पद्यरचनेला कराव ेलागते. 
 

गद्याप्रमाणेच पद्यही या नाट्यादशात संहवधानकाच्या संवाहनासाठी उपयोहजलेले असते. 
गद्यासारखेच पद्यालाही अंगभतू महत्त्व आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

नाट्याशी एकरूपता पावणारे संगीत हे या नाट्यादशाचे हवलक्षण समथट असे ऐश्वयट होय. अण्णानंी 
त्याची योजनाही मोठ्या क शलतेने केलेली होती. 
 

या ‘नाट्यादशा’त संगीताला प रेसा अवसर हमळावा, म्हण न पदाचंी संख्याही भरपूर असणे काही 
प्रमाणात तरी अपहरहायटच होते. ‘शाक ं तला’त स मारे दोनश ेपदे आहेत. सौभद्र आटोपशीर असूनही त्यात 
शभंराच्या जवळपास पदे आहेत. 
 

या हवप ल पदासंाठी ओघानेच हवहवध चाली हनवडण्यात आल्या या चालींना पक्क्या रागदारीचे 
अहधष्ठान आहे, तसाच लोकसंगीताचाही आश्रय आहे. रागदारी-हवश्वातून आहण लोकजीवनातील 
संगीतसृष्टीतून रहचहप्रय अशा भावमध र चाली या ‘नाट्यादशा’त आयात करण्यात आल्या. आख्यान, 
हहरकीतटन, प्रवचन, भजन, लोकगीते, स्त्रीगीते, तमाशा, महैफल इत्यादी संगीतके्षत्रातून ह्या बह हवध चाली 
वचेण्यात आलेल्या होत्या. 
 

संहवधानकाच्या (म्हणजे खऱ्या अथाने नाट्यकथेच्या) उभारणीचे या ‘नाट्यादशा’ने एक ‘स्व-तंत्र’ 
अवलंहबलेले हदसते. संहवधानकाच्या रचनेतील हशल्पकौशल्याचे प्रलोभन या नाट्यादशात हदसत नाही. 
स्वतंत्र व नूतनहनर्ममत नाट्यकथाचेंही येथे आकषटण नाही. हकलोस्कराचंी सगळी नाटके पूवटपहरहचत 
कथाभागावंर (त्यातही कथानकावंर नव्हे) आधाहरत आहेत. तसेच, देवलाचंी (‘सं. शारदा’ सोडून – 
अथात् त्यातील हववाद्यता मान्य करूनही) स्वैर रूपातंहरत वा भाषातंहरत आहेत. पेचदार, घाटदार, 
बाधेंसूद, हचरेबदं, तकट संगत, उत्कंठाजनक वगैरे नावानंी हशल्पशक्तीचे ओळखले जाणारे बळ या 
नाट्यादशाने फारसे हवचारात घेतलेले हदसत नाही. अपेहक्षत प्रसंग, आवश्यक घटना आहण त्यानंा बाधूंन 
ठेवणारे योगायोग प्रकवा प्रहतपादके एवढ्या मोजक्या सामग्रीवर ही नाट्यकथानके उभी होतात. 
 

कथारचना आहण कथनचात यट या दोनही ग णाचं्या बाबतीत मात्र हा नाट्यपथं दक्ष आहण सावधान 
नाही, उलट या ग णाहंवषयीची उदासीनता व उपेक्षा हअतकी ठसठशीत वाटते की ते या ‘नाट्यादशा’चे एक 
वैहशष्ट्ट्यच मानले पाहहजे आहण तसे ते वैहशष्ट्ट्य हनहितपणेच आहे. 
 

या वैग ण्याचे वैहशष्ट्ट्य असे की त्याम ळे नाटकाच्या रसास्वादात अडचण प्रकवा अडथळा हनमाण 
होत नाही. चाणाक्ष रहसकालाही रसग्रहणाकहरता हे वैग ण्य कधी खटकत नाही. या वैग ण्याची जाणीव 
बोचती राहहली असती तर ल ब्धहचत्ताने रहसकानंा या नाटकाचें रसपान अखंडपणे करताच आले नसते. 
एखाद्या हवचक्षण समीक्षकाला या वैग ण्याची जाणीव झाली तरीही ती क्षणभर बाजूला ठेवनू तो रसग्रहणाला 
सज्ज होतो. म्हणजेच हे वैग ण्य ‘रसहवघ्न’ ठरत नाही. 
 

व्यत्क्तहचत्रणाच्या दृष्टीनेही या नाट्यादशाची दृष्टी ठराहवक वाटते. सौभद्रातील व्यत्क्तदशटन 
माफक आहे. ते अहधक नाही तसे अप रेही वाटत नाही. मानवी मनातील हवचाराचंी धार प्रकवा भावनाचंी 
संहमश्र ग ंताग ंत येथे अहभपे्रत हदसत नाही. सगळे मनोदशटन कसे ‘बलरामा’सारखे बाळबोध व प्रासाहदक 
आहे. ठराहवक हवकारानंा ठराहवक व्यक्ती ठराहवक वेळी अगदी समजूतदारपणाने वाहून घेतात. 
बलरामदादाने हकती रागवायचे, कसे रागवायचे आहण रागावणे कोठे थाबंवायचे ह्याचे वळेापत्रक आधीच 
हनहित झालेले असते. मानवी मनाचे अगदी वरवरले पाप दे्र तेवढे उकलून दाखवले जातात. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

मनोव्यापाराच्या सूक्ष्म ग ंताग ंतीला स्पशट करण्याचे प्रयोजनच उद भवत नाही. स भद्रा हवरहाने व्यहथत होत 
असली तरी ती व्यथा स्वयंभपूणे हवकहसत होत राहत नाही. 
 

या नाट्यादशातील व्यत्क्तहचते्र तशी आकषटक असतात. नेमकी मनोवैहशष्ट्ट्ये हनहित करून 
तेवढीच माफक स्वरूपात रेखीवपणाने हचहत्रत करावी. त्यातही एखाद-द सरी स्वभावस लभ लकब प्रकवा 
लहर हचतारून ख मासदारपणा आणावा, शक्यतोवर मनोव्यापार स टस टीत व सरळमागी राखाव.े संहमश्रता 
व ग ंताग ंत टाळावी, आहण हे सगळे सहजतेने होऊ द्यावते, असे व्यत्क्तहचत्रणाचे अहलहखत हनयंत्रण या 
नाट्यादशाला अहभपे्रत हदसते. 
 

गंगाधर गाडगीळानंी सौभद्राला ‘भाबडे नाटक’ म्हटले आहे. ते खरोखरच मोठे मार्ममक वाटते. 
भाबडेपणात जी एक हनव्याजता व सहजता असते, तशी ती या व्यक्तींच्या ठायीही जाणवते. गाडगीळाचं्या 
मते– 
 

“सौभद्रातील व्यक्ती मूळ महाभारतातील आहेत. त्या व्यक्तींची महाभारतीय हवशालता अण्णानंी 
प सून टाकून त्यानंा सौभद्रात अगदी घरग ती – म्हणजे १८८३ च्या स मारास सागंली–हमरजकडील संय क्त 
ब्राह्मणी क ट ंबातील बनहवण्यात आले.” 
 

हकलोस्करानंा बोलून चालून एक ‘स खात्त्मका’ सौभद्राच्या रूपाने हनमाण करावयाची होती. आहण 
ती तशी करून दाखवण्यात त्याचंी अचूक ममटज्ञता प्रकट होते. 
 

स खात्त्मकेला स्वतःची अशी एक हवहशष्ट प्रकृती असते. या प्रकृतीत समायोजनाला, तडजोडीला, 
क्षमायाचनेला, द रस्तीला, पहरवतटनाला अंगभतू स्थान आहे. माणसाचंी स्खलनशीलता या प्रकृतीने पचवनू 
टाकलेली असते. झाले. गेले ते हवसरून प ढे ‘नादंा सौख्यभरे अशी या प्रकृतीची मूलभतू वृत्ती असते. 
मानवी मनस्वीपणापेक्षा व्यावहाहरक समझोत्याची महती या प्रकृतीला नेहमीच अहधक वाटते. ‘मरणाबरोबर 
अंत पावणारी वैरे’ या प्रकृतीला सोसवत नाहीत. भाडंण–तंटे होत असतात. ती काही प्रमाणात अटळही 
असतात; नव्हे तशी ती व्हायलाही पाहहजेत, एवढा भाग या प्रकृतीला मान्य वाटतो. पण एकदा भाडंण झाले 
म्हणजे ते त टेपयंत ताणून धरणे ही भहूमका या प्रकृतीत बसत नाही. ती जीवनवादी आहे. ओघानाचे ह्यात 
मनस्वीपणा, भव्यता, हवशालता, आत्यंहतक मूल्यहनष्ठा ह्यानंा स्थानच नाही. 
 

हकलोस्करानंा सौभद्रात अहभपे्रत व अपेहक्षत असलेले ‘नाट्य’ या स खात्म प्रकृतीचे होते. त्याम ळे 
‘सौभद्रा’तील व्यक्तींची मूळ महाभारतीय महत्तता, हवशालता, भव्यता, मनस्वीता वगैरे वगळून त्यानंा 
साध्या सामान्य, संसारी व कौट ंहबक व्यक्ती बनहवणे क्रमप्राप्तच होते. असामान्य व्यक्तींच्या 
सामान्यीकरणातून अण्णासाहेबाचंी मूलगामी कलादृष्टीच हदसून येते. 
 

रसहनष्ट्पत्तीच्या संदभातही या नाट्यादशाची एक हववहक्षत भहूमका हदसून येते. सौभद्राच्या 
कथानकात वीर, करण, शृगंार आहण हास्य या रसानंा हवशषे वाव आहे. पण प्रत्यक्षात शृगंार आहण हास्य 
या दोनच रसानंा हवशषे उठाव हमळाल्याचे हदसून येते. हे दोनही रस परस्पराचं्या हातात हात घालून म क्त 
मनाने हमरवतात. 
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प्रस्त त नाट्यादशाने जी नाट्यान भतूी स्वीकारलेली असते हतच्या प्रकृतीशी शृगंार आहण हास्य हे 
दोनच रस नैसर्मगकपणे स संगत व स संवादी ठरत असले पाहहजेत, हे उघड आहे. सामान्य संसारी 
व्यक्तींच्या जीवनातून उद भवणाऱ्या नाट्यात या दोनही रसानंा स्वाभाहवकपणेच अहधक स्थान आहे. 
 

या नाट्यादशातील व्यक्तींच्या तोंडी असलेल्या भाषेचा प्रकवा संवादाचंा हवचार केला तरीही ह्याच 
फलहनष्ट्पत्तीला पाप्रठबा प्राप्त होतो. भाषा बोलीला जवळची आहे. तर संवाद बोलण्याच्या व्यवहारी ढंगाला 
हनकटचे आहेत. 
 

सामान्य संसारी जीवनातील नाट्य अण्णासाहेबानंी महाभारताच्या कथाहशल्पात मोठ्या चात याने व 
चपखलपणे कोरून दाखवले 
 

अण्णासाहेब हकलोस्करानंी ‘सौभद्र’च्या रूपाने एक हवकहसत पहरणत व स्वतंत्र असा संगीत 
नाट्यादशट प्रहतहष्ठत केला. त्याहनहमत्ताने ‘स्वतंत्र संगीत मराठी नाटक’ जन्मास आले. ‘नव्याने जन्माला 
आलेला हा एक खास नाट्यप्रकार आहे’ असेही म्हणता येईल 
 

संगीत सौभद्राची रचना कोणत्या नाट्यमूल्यानंा प्राधान्य देऊन करण्यात आली, हेही हवचारात घेणे 
आवश्यक वाटते. ‘सौभद्रा’ने मराठी नाट्यसृष्टीत स्वतःचा असा संप्रदाय हनमाण केला. देवलासंारख्या 
नाटक, काराला ‘सौभद्रा’चा नाट्यादशट अन करणनीय व अन सरणीय वाटला ह्यातच ‘सौभद्रा’चा प्रभाव 
प्रतीत होतो. 
 

‘सौभद्रा’चे एकंदर स्वरूप कमालीचे आनंदहनभटर आहे. एक प्रकारच्या हवलोभनीय स खात्मकतेने ते 
न सते म सम सले आहे. ही स खात्मकताही प्रसन्न व खेळकर आहे. 
 

‘सौभद्र’ हे सहज आस्वाद्य, हनभळे रंजक असे ‘खमंग खाद्य’ म द्दाम तयार केले, असे अण्णा जेव्हा 
सूहचत करून ठेवतात तेव्हाच सौभद्रा’चे स्वरूपही ते सागंून जातात. 
 

हनभळे रंजकतेला प्राधान्य देऊन, हनतळ आस्वाद्यतेची हानी न होऊ देता आहण प्रासाहदक 
अहभव्यक्तीला धक्का न लावता अण्णानंी नाट्याहभरचीचा दजा सतत उन्नत ठेवला, हे त्याचं्या नाट्यहसद्धीचे 
आणखी एक महत्त्वाचे मूल्य मान्य केले पाहहजे. 
 

हकलोस्कर नाट्यरचनेत प्रायोहगक मूल्याचें अनन्य महत्त्व मानत होते असे हदसते. प्रायोहगक 
उहद्दष्टानंाच समोर ठेवनू त्यानंी रचनेला प्रारंभ केला. नाटक हा प्रयोगाच्या माध्यमातून आस्वाद घेण्याचा 
कलाप्रकार होय, अशी अण्णाचंी नाटकाहवषयीची धारणा होती. स्वाभाहवकच नाटकाच्या संदभात त्याचं्या 
दृष्टीने प्रायोहगक मूल्यानंा वाङ्मयीन मूल्यापेंक्षा अहधक श्रेष्ठता होती. 
 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

देिलाांच््ा नाट्यकतृथत्िाचे श्रे् 
 

मराठी नाटकाला हकलोस्कराचंी द सरी ‘देणगी’ म्हणजे देवल. हकलोस्कर–देवलाचंा संबंध 
ग रहशष्ट्याचा होता. देवल बेळगाव येथे शालेय हशक्षणासाठी काही काळ होते. बेळगावास ते असताना 
अण्णासाहेब हकलोस्कर तेथे होते हा त्याचं्या आय ष्ट्यातला अत्यंत महत्त्वाचा योगायोग होय. 
 

देवलाचं्या मनाचा कल काव्यनाट्याकडे स्वाभाहवकच असला पाहहजे. त्याचें बालपण ज्या 
हहरप रात गेले ते सागंली–हमरजेच्या पहरसरातवसले आहे. सागंली–हमरज हा पहरसर त्या काळात 
नाटकानंी द मद मत होता. ‘ब कीश नाटके’ व ‘हवष्ट्ण दासी पौराहणक’ नाटके त्या काळी या पहरसरात 
धडाक्याने गाजत होती. देवलाचं्या मूलतःच कलासक्त व संस्कारक्षम मनावर या नाटकी वातावरणाचा 
सखोल पहरणाम होणे स्वाभाहवकच होते. देवलाचंा मनोप्रपड नाट्यासक्त होण्यास ही पहरत्स्थती हवशषे 
कारणीभतू झाली असली पाहहजे. 
 

क मार वयात मनी म रलेले नाट्यपे्रम घेऊन देवल हशक्षणासाठी बेळगावी दाखल झाले. तेथे 
‘काव्यनाटकात आकंठ ब डून गेलेल्या अण्णाशंी’ त्याचंी गाठ पडली. बेळगावी असताना अण्णाचें नाटकी 
उद्योग चालूच होते. त्यात देवलासंारखा अन कूल मनोवृत्तीचा हशष्ट्य अपार गोडीने व आंतहरक ओढीने 
पाहता पाहता सहभागी होऊ लागला. ख द्द अण्णाचं्या मागटदशटनाखाली नाट्यकलेचे प्रायोहगक पाठ 
आत्मसात करण्याची देवलानंा ही स वणटसंधी लाभली. 
 

बेळगावी देवलाचें वास्तव्य तीन-चार वषांप रते असावे, असे वाटते. १८७५ च्या स मारास देवलाचें 
थोरले बंधू कृष्ट्णाजीपतं याचंी बेळगावाहून बदली झाल्याने त्यानंा बेळगाव सोडणे भाग पडले असाव.े 
 

प ढे ‘शतेकी’ हशक्षणाच्या हनहमत्ताने देवलाचंी १८७९–८०–८१ ही वषे प ण्यात गेली. या वास्तव्यात 
काही काळ त्याचंा संबधं परत नाट्यकलेशी आला. “नाट्यकला स धारून लोकाचं्या अहभरचीस नव ेवळण 
लावण्याचे ब्रीद धारण करून हनघालेल्या आयोंद्धारक ‘मंडळी’च्या स्थापनेत शकंरराव पाटकर याचं्यासोबत 
देवलाचेंही म ख्य अंग होते”, असे बनहट्टी म्हणतात. 
 

१८८२ पासून मात्र देवलाचंा हकलोस्कर संगीत मंडळीशी सहक्रय संबंध आला. “भाऊरावानंा 
शक ं तला व स भद्रा या भहूमकाचें अहभनयहशक्षण देण्याचे काम म ख्यतया देवलानंीच केले.” भाऊराव 
कोल्हटकर हकलोस्कर कंपनीत २०–९–१८८२ मध्ये दाखल. तेव्हापासून हकलोस्कर संगीत मंडळीचे 
देवलाशंी सहक्रय सहकायाचे संबंध प्रस्थाहपत झाले, हे यातून हसद्धच होते. 
 

हे हवस्ताराने हवशद करण्याचा उदे्दश एवढाच की, बेळगावच्या म क्कामात हकलोस्कराचं्या उते्तजनाने 
देवलाचं्या हठकाणी जे नाट्यपे्रम अंक रले ते प ढे हकलोस्कराचं्याच सहकायाने व प्रोत्साहनाने बहरू लागले. 
देवलाचं्या स्वतंत्र नाट्यकतृटत्वाला येथूनच खराख रा प्रारंभ झाला. हकलोस्कराचं्या पठडीत देवलाचंा 
नाट्यप्रपड संस्काहरत व साकाहरत झाला. त्याम ळे हकलोस्कराचंी नाट्यसंकल्पना, नाट्यदृष्टी, नाट्यतत्त्व ेव 
नाट्यपद्धती याचंा देवलावंर कळत न कळत सखोल प्रभाव झाला. देवलाचें बह ताशंी नाट्यसामर्थ्यट कारणी 
लागले ते ‘हकलोस्करी नाटका’ला पूणटत्व आणण्याच्या कामी. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

देवलाचं्या रूपाने ‘हकलोस्कर संगीत मंडळी’ला ‘अण्णा’ लाभले आहण हकलोस्करी संगीत मराठी 
नाटकाला ‘अण्णासाहेब’ लाभले ‘शाक ं तल–सौभद्रा’म ळे संस्थाहपत झालेला हकलोस्करी नाट्यादशट 
देवलानंी अहधक संपन्न व समृद्ध केला प्रकवा अहधक साथटपणे असेही म्हणता येईल की हकलोस्करानंी ‘तत्त्व-
स्थापना’ केली तर देवलानंी याला ‘पथं-प्रहतष्ठा’ हमळवनू हदली. 
 

देवलाचं्या नाट्यसंपदेत एकूण सात नाटकाचंा समावशे होतो. ‘संगीत शारदा’ वगळता त्याचंी सारी 
नाटके भाषान्तहरत, रूपान्तहरत प्रकवा आधाहरत स्वरूपाची आहेत. मात्र, त्याचें सवटस्पशी वैहशष्ट्ट्य असे की, 
ही नाटके म्हणजे मूळ कृतींच्या उत्तम मराठी रंगावल्या आहेत. 
 

१) एक हदवसाची च कामूक अथवा दुगा नाटक (टॉमस सदनटच्या ‘हद फटल मरेज ऑर हद इनोसेंट 
ॲडल  री’ यावर आधाहरत) 
 

२) मृच्छकणटक– (संस्कृत नाटककार शूद्रकाच्या नाटकावर आधाहरत) 
 

३) णिक्रमोिथशी्– (मूळ काहलदासाची संस्कृत नाट्याकृती) 
 

४) झुांझारराि– (शके्सपीयरच्या ‘ऑथेल्लो’वर आधाहरत) 
 

५) शापसांभ्रम– (बाणभट्टाच्या ‘कादंबरी’वर आधाहरत) 
 

६) शारदा– (स्वतंत्र व सामाहजक नाटक) 
 

७) सांश्कल्लोळ– (ऑथटर मफीच्या ‘ऑल इन हद राँग’ वर आधाहरत) 
 

देवलाचं्या नाट्यलेखनाची स्थूल रूपरेखा अशी आहे. मराठी नाटकाच्या हवकसनातील देवलाचं्या 
कतृटत्वाचा वाटा हनहित करण्याच्या दृष्टीने त्याचं्या नाट्यसृष्टीचा थोडा हवश्लेषणात्मक हवचार करू. 
 

देवलाचं्या तीन नाटकाचें मूलावतार पािात्त्य आहेत. त्यातही ‘द गा’ आहण ‘झ ंझारराव’ ह्या 
शोकात्त्मका आहेत. संशयकल्लोळ स खात्त्मका आहे. त्याचें ‘द गा’ प्रारंभी काहीसे यशस्वी ठरले. त्यामानाने 
‘झ ंजारराव’ अहधक लोकाकषटक झाले मात्र, ‘संशयकल्लोळ’ला हचरतारण्य लाभले. 
 

हवक्रमोवटशीय, मृच्छकहटक व शापसंभ्रम ह्यानंा संस्कृत कथानकाचें आधार आहेत. या तीनपैकी 
मृच्छकहटक अहधक हटकले. 
 

संशयकल्लोळ व मृच्छकहटक ही देवलाचंी यशस्वी व मान्यवर ठरलेली दोन्ही संगीत नाटके 
हकलोस्करी वळणाची आहेत. त्याचं्या हनर्ममतीने हकलोस्करी नाट्यादशटच अहधक पक्का झाला. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

त्याचंी नाट्यप्रहतभा स्वाभाहवकपणे हकलोस्करी नाट्यादशाला जशी अन कूल होती, तशी ती गद्य 
नाट्यादशाला नसली पाहहजे. अण्णा हकलोस्कराचं्या सहज संस्कारातून त्याचंा नाट्यप्रपड साकारला 
गेला, ह्याचाही हा पहरणाम असू शकतो. 
 

देवलानंी रूपान्तराकंहरता जी मूळ कथानके हनवडली, तीही लक्षणीय आहेत. ह्या हनवडीसाठी 
त्यानंा कोणते नाट्यहनकष मूलतः महत्त्वाचे वाटत होते हे हवचार करून पाहण्यासारखे आहे. या 
नाट्यहनकषातून त्याचं्या नाट्यदृष्टीवर उत्तम प्रकाश पडतो. 
 

देवलानंी हनवडलेल्या बह तेक मूळ कलाकृत्या वाङ्मयीन ग णवते्तच्या दृष्टीने प्रथम दजाच्या म्हणून 
मान्यता पावलेल्या नाहीत. शूद्रकाचे ‘मृच्छकहटक’ व शके्सहपयरचे ‘ऑथेल्लो’ ह्याला अपवाद करता येतील. 
 

रूपान्तरासाठी कलाकृतीची हनवड करताना हतची वाङ्मयीन ग णवत्ता हा देवलाचंा हनकषच 
नव्हता. मूळ कलाकृतीत ही ग णवत्ता असली तरीही रूपान्तरकार देवलाचं्या दृष्टीने ती गौण होती. त्यानंा 
रूपान्तर हव ेहोते ते रंगमंचावर रोचकतेने माडंण्यासाठी. अथात रंगमंचावर ज्या पद्धतीने प्रभावी ठरेल त्या 
पद्धतीने त्यानंी रूपान्तर केले. त्याचंी दृष्टी आहण भहूमका प्राम ख्याने प्रयोगहनष्ठ होती. 
 

प्रयोगसाफल्य हे देवलाचं्या नाट्यलेखनाचे सवटस्व होय. मानवी जीवनाची गहनता, मन ष्ट्यामनाची 
सूक्ष्म संहमश्रता प्रकवा मनोव्यापाराचंी व्याहमश्रता याचंा नाट्यात्म आहवष्ट्कार हे देवलाचें उहद्दष्टच नव्हते. 
रंगभमूीवर ज्याचा स रेख व स ंदर प्रयोग करून दाखवता येईल असे ‘काहीतरी’ त्याचं्या नाट्यदृष्टीला हप्रय 
होते. उत्तम प्रयोगान कूलता हेच रूपान्तराथट नाट्यहनवडीचे व नाट्यरचनेचे हनधारक तत्त्व होते. 
 

देवल हे केवळ नाट्यममटज्ञच नव्हे तर उत्तम दजाचे नाट्यकलावतं होते. ‘भाऊराव कोल्हटकरा’ंना 
त्यानंीच घडहवले. ह्यातूनच त्याचंा या के्षत्रातील अहधकार हसद्ध होतो. अण्णा हकलोस्कर व देवल या दोनही 
नाटककाराचें सामाईक वैहशष्ट्ट्य असे की ते दोघेही बह म खी नाट्यकलावतं असून नाट्यकलेचें श्रेष्ठ 
जाणकार होते. स्वाभाहवकपणेच त्याचें नाट्यलेखन प्रयोगप्राधान्याने झपाटून गेले. ओघानेच प्रायोहगक 
मूल्यानंा प्राम ख्य प्राप्त होत गेले आहण वाङ मयीन मूल्याचंी आवश्यक बजू राखली गेली नाही. ही एक प्रकारे 
प्रयोगप्राधान्याचीच प्रहतहक्रया म्हणावी लागेल. 
 

हकलोस्करी नाट्यादशट हनमाण होणे, ही मराठी नाटकाच्या हवकासाची फार मोठी आवश्यकता 
होती. ती पूणट करण्याचे ऐहतहाहसक श्रेय हकलोस्करापं्रमाणेच देवलाकंडेही जाते. हकलोस्करी नाट्यादशट 
देवलानंी स दृढ बनहवला, प्रवाही ठेवला, त्याचे प्रभावके्षत्रही काही प्रमाणात वाढहवले. हकलोस्कराचं्या 
आकत्स्मक हनधनानंतर त्याचं्या नाट्यादशाला देवलाचें हवधायक अन् हनरोगी नेतृत्व लाभले. म्हणूनच या 
नाट्यादशाचे सत्त्व स रहक्षत राहहले. 
 

मात्र, या नाट्यादशाला नवी शत्क्तस्थाने देवल हमळवनू देऊ शकले नाहीत. या नाट्यादशाच्या 
संदभातील मराठी नाटक देवलानंा हकलोस्कराचं्या प ढे नेता आले नाही, एवढेच नव्हे तर हकलोंस्कराचं्या 
नाट्यलेखनाची उंचीही त्यानंा गाठता आली नाही. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

मराठी नाटक आशयकें द्री होत असल्याची, त्याच्या हवकसनाला आशयाहभम ख हदशा व गती हमळत 
असल्याची प्रगत प्रसादहचन्हे देवलाचं्या ‘शारदा’त आढळून येतात. येथून मराठी नाटकाच्या हवकासाने नवे 
वळण घेतले. 
 
सांगीत शारदा : णिकसनाच््ा िळिािरचे नाटक 
 

संगीत ‘शारदा’ हे नाटक प्रकृती आहण पद्धती या दोनही बाबतीत हकलोस्करी ‘नाट्यादशा’पेक्षा 
काहीसे वगेळे हनराळे आहे. मराठी नाटकाच्या हवकसनाला त्याने हनहितपणे नवे वळण हदले आहे. मराठी 
नाटक हकलोस्करी नाट्यादशाच्या प ढे प्रगत करण्याचे ऐहतहाहसक श्रेय संगीत ‘शारदा’कडे हनहितपणे 
जाते. 
 

हकलोस्करी ‘नाट्यादशा’च्या दृष्टीने नाटक हा एक संगीत, शृगंार व हास्य यानंी नटलेला, 
मनोरंजक असा मौजेचा ‘खेळ’ (प्ले) होय. प्रयोगजन्य रंजनक्षमतेला त्यात फार प्राधान्य गृहीत धरले गेले 
आहे. ‘संगीत शारदा’ने ही मयादा तोडली. गंभीर आहण गहहरी जीवनान भतूी या नाटकातून आहवष्ट्कृत 
झाली. 
 

‘शारदा’च्या रचनेत देवलाचंी प्रहतभा जीवनाहभम ख झाली. प्रायोहगक मूल्याइंतकेच नाटकात 
आणखीही वेगळे काही महत्त्वाचे असते, ह्याची जाण त्याचं्या प्रहतभेंला नव्याने झाली. ती नाटकातील 
आशयाकडे आकृष्ट झाली. 
 

प्रचहलत सामाहजक समस्या हा ‘शारदा’ नाटकाचा प्रहतपाद्य हवषय आहे. त्या दृष्टीने हवचार करता 
मराठी नाटक समकालीन समाजजीवनाकडे पाहू लागले, असे म्हणता येईल. परंत  प्रचहलत सामाहजक 
समस्यात्मकता एवढीच काही शारदेच्या आशयाची मौहलकता नाही. तशी सामाहजकता प्रकवा 
समस्यात्मकता ‘शारदे’च्या पूवीही मराठी नाटकात येऊन गेली आहे. 
 

‘शारदे’च्या आशयाची मौहलकता ही की, एका रसरशीत जीवनान भवातून ह्या समस्येला नाट्यात्म 
वाचा फ टली. ज्यात नैसर्मगकता आहे, समस्या हभनलेली आहे, असा खराख रा नाट्यान भव. हाडामासंाचा 
जीवनान भव देवलानंी नाटकातून कलात्मकतेने माडूंन दाखवला. शारदा नामक म लीच्या जीहवताचा एक 
अहवच्छेद्य भाग म्हणून सामाहजक समस्या या नाटकात प्रकट होते, हे फक्त महत्त्वाचे आहे. हतच्या 
अन भवात म ख्य म्हणजे सजीवपणा आहे, कारण एक तर ती स्वतःच हववहक्षत समाजजीवनातून 
स्वाभाहवकपणे, संभवली आहण द सरे म्हणजे हतचे म्हणून माडूंन दाखवण्यात आलेले जीहवत हे हतचे 
स्वतःचेच आहे, त्याच जीहवताचा हा अन भव आहे. तो हतच्या साक्षात जीवनाचा भाग आहे, गाभा आहे. 
सवात महत्त्वाचे हे की पहहल्याने तो शारदेचा जीवनान भव आहे, त्यात नाट्य आहे, मग समस्यात्मकता वा 
सामाहजकता वगैरे आहे. 
 

‘सं. शारदा’ने मराठी नाटकाला प्रगतीची नवी हदशा हदली. एका दृष्टीने प्रयोगजन्य 
नाट्यान रंजनात रमलेल्या ‘नाटका’ला काही नवी शत्क्तस्थाने ‘शारदा’च्या रूपाने लाभली. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

‘शारदा’पासून मराठी नाटकाच्या आशयकें द्री हवकसनाची वाट मोकळी झाली. नंतर मराठी नाटक 
ह्याच हदशनेे प्रगत होत गेले, 
 
खाणडलकराांनी मराठी नाटकाला का् णदले? 
 

कै. कृष्ट्णाजी प्रभाकर खाहडलकर याचें ‘काचंनगडची मोहना’ हे पहहले ऐहतहाहसक गद्य नाटक 
१८९८ साली प्रकटले. त्यानंतर १९०६ मध्ये ‘सवाई माधवराव याचंा मृत्यू’, १९०७ मध्ये ‘कीचकवध,’ १९०७ 
मध्ये ‘बायकाचें बडं’ आहण १९०९ मध्ये ‘भाऊबदंकी’ ही नाटके अवतीणट झाली. १८९८ ते १९०९ या काळात 
प्रभावी गद्य नाटककार म्हणून खाहडलकराचंी प्रहतमा तत्कालीन नाट्यसृष्टीत प्रहतहष्ठत झाली होती. 
 

खाहडलकरानंी ज्या काळात नाट्यलेखनाला प्रारंभ केला तो काळ हकलोस्करी ढंगाच्या संगीत 
नाटकाने सारखा गाजत होता. संगीत नाटक ह्या काळी ह कमी एक्क्याप्रमाणे प्रभावी ठरत होते. 
 

त्या काळात संगीत नाटकाला वारेमाप भाव असूनही खाहडलकरासंारखा पदवीहवभहूषत लेखक 
प्रारंभीच गद्य नाटकाकडे, त्यातही उपेहक्षत नाट्यप्रकाराकडे वळावा, ही घटना अथटपूणट वाटते. संगीत 
नाटकाची महती माहीत असूनही ज्याअथी खाहडलकरानंी नाटककार म्हणून आपली उमेदवारी गद्य 
नाटकाच्या लेखनाने दाखल केली, त्याअथी त्यामागे त्याचंी काहीतरी भहूमका असलीच पाहहजे. एकतर, 
नाटक या नात्याने त्यानंा अहभपे्रत असलेल्या अपेक्षा त्या काळी प्रचहलत असलेल्या ‘हकलोस्करी संगीत 
नाट्यादशा’कडून पूणट होत नसाव्यात, असे त्यानंा वाटत असावे, नाहीतर नाटक म्हणूनच तेव्हाचे ‘संगीत 
नाटक’ कोठेतरी कमी पडते, अशी त्यानंा जाणीव होत असावी. 
 

ह्याचाच अथट असा हनघतो की, संगीत नाटकापेक्षा वगेळे काहीतरी नाट्यकतृटत्व करून 
दाखवण्याची ईषा त्याचं्या मनात जागत असावी हकलोस्करी संगीत नाट्यादशापेक्षा वगेळा–हनराळा 
‘नाट्यबधं’ त्यानंा संकत्ल्पत असला पाहहजे. तो साकार करण्याच्या दृष्टीने त्यानंी जाणता वा अजाणता 
नाट्यके्षत्रात पहहला पदन्यास केला. 
 

खाहडलकरानंा नाट्यरचनेत सामर्थ्यटशाली वाटणारे प्रम ख तीन घटक असे : (१) नाटकाचा आशय 
(२) नाटकातील व्यक्ती (३) नाटकाचे संहवधानक. या तीनही घटकावंर खाहडलकराचं्या नाटकाचं्या 
संदभात त्याचंा म्हणजे खास ‘खाहडलकरी’ ठसा आहे. खाहडलकराचंी स्वतःची नाट्यसंकल्पना पक्की आहण 
पक्व होती. त्याचंी ही नाट्यसंकल्पना नाटकाची हववहक्षत शत्क्तस्थाने त्याचं्या बलवत्तरतेसहहत प रती 
जाणून होती. 
 

ह्याचा घवघवीत प रावा सापडतो. खाहडलकरानंी प्रारंभी संगीत नाट्यादशाचे अन सरण टाळले. 
तेव्हा ते त्यानंा अवातंर दृष्टीने उपकारक ठरण्याची शक्यता असूनही त्यानंी त्याचे अन सरण केले नाही. 
हेत प रस्सर त्यानंी ते टाळले. पण प ढे ‘मानापमाना’पासून त्यानंी ‘संगीता’चा अवलंब केला. संगीताचे केवळ 
प्रभावी अवलंबनच केले नाही तर संगीत नाटकाचा खाहडलकरी संप्रदाय प्रस्थाहपत करून दाखवला. तोही 
इतका समथट की, ‘मानापमान’, ‘हवद्याहरण’ व ‘स्वयंवर’ या खाहडलकरी संगीत नाटकाची दखल 
घेतल्याहशवाय मराठी नाटकाच्या इहतहासकाराला प ढे जाताच येऊ नये. 
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‘हकलोस्करी संगीत नाट्यादशट’ आहण ‘खाहडलकरी संगीत नाट्यबधं’ ह्याचं्यातील मूलभतू 
प्रकृहतभेद लक्षात घेतल्यावाचून प्रस्त त हवचार पूणटतः हवशद होऊ शकत नाही. हकलोस्करानंी संगीताचे 
सामर्थ्यट ‘वापरले’ ते नाटकाची प्रयोगजन्य रहचर रंगत वाढहवण्यासाठी, खाहडलकरानंी ‘संगीता’चे सामर्थ्यट 
‘अहभयोहजले’ ते मूळ प्रहतपाद्य नाट्य अहधक प्रभावी व पहरपूणट करण्यासाठी! हकलोस्करानंी संगीताच्या 
सामर्थ्याचा ‘वापर’ केला तर खाहडलकरानंी त्याची ‘अहभयोजना’ केली. ह्यातूनच दोघाचंीही हभन्नहभन्न 
कलाउहद्दष्ट्ये स्पष्ट होतात. हकलोस्करानंा ‘प्रयोग’ प्रम ख होता, खाहडलकरानंा ‘नाट्य’ महत्त्वाचे होते. 
 

खाहडलकरानंी मराठी नाटकाला हदलेला आशय अनेक दृष्टींनी लक्षणीय आहे. हा आशय 
पहहल्याने हवशाल आहण भव्य आहे. तसाच तो एक प्रकारे आदशट व आदरणीय आहे. 
 

खाहडलकराचं्या नाटकातील आशय मूल्यहनष्ठ व्यक्तींच्या थोर जीवनातील आहे. 
समाजधारणेकहरता आवश्यक असणारी मूल्ये ज्याचं्या जीहवताचंी हनणायक व हनदेशक तत्त्व ेबनली आहेत, 
अशाचं्या जीवनातील हा आशय आहे. खाहडलकरानंी मराठी नाटकाला जो आशय हदला तो असा 
समाजसापेक्ष आहे. तो व्यत्क्तवादी वतटनातून स्फ रलेला नसून समाजवादी (हववहक्षत तत्त्वसंप्रदायाच्या 
अथाने नव्हे) जीवनातून तो उद भवलेला आहे. या अथाने या आशयात हवशालता आहे, उच्च समाजमूल्याचंी 
हनःस्पहृ अन् हनग्रही उपासना या आशयात असल्याम ळे त्याला एक भव्यताही लाभली आहे. 
 

खाहडलकर स्वतःच एक थोर समाजनेते होते. ध्येयहनष्ठ नेत्याचं्या जीवनातील ‘तत्त्व’जन्य 
उज्ज्वलता आहण ‘त्याग’जन्य उदात्तता ह्याचें त्यानंा हवलक्षण आकषटण होते. ‘द हनयेचे कल्याण मी करीन’ 
अशा वीरवृत्तीने व पौरषाने त्याचं्या नाटकातील आशय झपाटला आहे. नाटकात हनमाण होणारा रस हा 
पौरष व पराक्रम यापासून उद भवला पाहहजे ही ख द्द खाहडलकराचंीच पक्की धारणा होती. 
 

हवचारपे्रहरत व मूल्यात्न्वत जीवनातील समाजहनष्ठ आशय हमळवनू देऊन खाहडलकरानंी मराठी 
नाटकाची उले्लखनीय उंची वाढवली. नाटकाची आशयहवषयक समावशेनक्षमता वृप्रद्धगत केली. 
 

मराठी नाटकाच्या हवकसनातील खाहडलकराचंा द सरा वाटा संहवधानकाच्या वैहशष्ट्ट्यपूणट 
रचनेसंबधंीचा आहे. खाहडलकर संहवधानकाची बाधंणी अहतशय कौशल्याने करतात. या बाधंणीसाठी 
योगायोग प्रकवा रहस्यात्मकता यासारख्या काहीशा कृहत्रम साधनाचंा अवलंब ते शक्यतोवर कटाक्षाने 
टाळतात. संहवधानकाचे हवकसन प्रत्यक्ष जीवनक्रमाला आधारभतू ठरणाऱ्या तत्त्वानंीच व्हावे, असे त्याचें 
यासंबधंीचे धोरण हदसते. व्यक्ती आहण पहरत्स्थती याचं्या परस्परसापेक्ष व स्वाभाहवक हक्रयाप्रहतहक्रयामंधून 
जीवनाला आकार प्राप्त होत जातो. जीवनक्रमाचे हे नैसर्मगक तत्त्व खाहडलकर कथानकाच्या उभारणीत 
जाणीवपूवटक साभंाळतात. 
 

पण ही भहूमका साभंाळूनही नाट्यमय प्रसंगाचंी वाण त्याचं्या नाटकात हनमाण होत नाही. हजवतं 
नाट्याने म सम सणारे आहण रसरसणारे एकाहून एक असे सरस प्रसंग खाहडलकर फार ताकदीने उभे 
करतात. कीचक वध, भाऊबदंकी, स्वयंवर, मानापमान व हवद्याहरण या नाटकाचं्या संहवधानकातून 
रसरशीत नाट्याने म सम सणारे हकतीतरी प्रसंग हवख रले आहे. 
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तसेच, व्यक्तीच्या साध्याही मनोव्यापारात सूक्ष्म नाट्य असेल तर तेही हततक्याच हळ वारपणाने ते 
माडूंन दाखवतात. हे उदाहरण घेऊन अहधक हवशद करायचे झाले तर ते त्याचं्या ‘मानापमाना’तून घेता 
येईल. हहरवा आहण काळा असे दोन शालू क्रमाने नेसवनू दाखहवल्यानंतर त्यापैकी कोणता अहधक चागंला 
हदसतो, अशी अत्यंत स्त्रीस लभ पचृ्छा भाहमनीने (अथात वनमालेच्या अवतारात) हप्रयकराला (धैयटधराला) 
केली असता, त्याने हदलेले उत्तर ती सागंते, “तेव्हा म्हणायचे झाले, नेसत असतानाच तो अहधक शोभत 
होता. मला नाही, बाई आवडली असली थट्टा. मी लगेच साफ साहंगतले– ‘हवनयहीन वदता, नाथा, नाही 
मी बोलत आता!’ केवढे लज्जतदार नाट्य या साध्या मनोव्यापारातून प्रकट होते! एकतर हप्रयकराने केलेली 
शृगंारगंहधत थट्टा हतच्या मनाला आतून स खावनू गेली. (कारण, तेच आहण तेवढेच स्वाभाहवक आहे.) पण 
अशा वळेी ‘लटका रसवा’ दाखवला नाही तर मग ती स्त्रीच कसली! आतून खूपच आवडलेल्या थटे्टहवषयी 
ती म्हणणारच– “मला नाही बाई, आवडली असली थट्टा.” सारा प्रसंगच ‘लटक्या रसव्या’चा आहे. 
 

‘सौभद्रा’तील “नच स ंदरी करू कोपा” प्रहसद्ध हा कृतककोपाचा जो प्रसंग आहे, त्याच्याशी 
मानापमानातील ह्या प्रसंगाची त लना करून पाहण्यासारखी आहे. दोनही प्रसंग हवलक्षण नाट्यमय आहेत. 
त्यातील शृगंाराचा भलतीच धार आहे. 
 

नाट्यमय प्रसंग आहण त्याचंी नाट्यात्मक ग ंफण असे खाहडलकरी संहवधानकाचे स्वरूप असते. 
कें द्रीभतू नाट्याचा उठाव आहण त्याचा प्रत्ययकारी एकहजनसी आहवष्ट्कार हे त्याचं्या संहवधानक उभारणीचे 
कलात्मक धोरण ठरलेले आहे. व्यत्क्तमनाचा पीळदारपणा आहण प्रसंगाचंा पेचदारपणा ह्याचंा हवलक्षण 
नाट्यमय समन्वय खाहडलकरी संहवधानके साधतात. 
 

व्यत्क्तहनर्ममतीच्या बाबतीतही खाहडलकराकंडे वैहशष्ट्ट्यपूणट ऐहतहाहसक श्रेय जाते. खाहडलकरानंी 
नाटकाला जसा मोठा, सामाहजक दृष्टीने ‘मूल्य’वान असणारा आशय हदला, त्याचप्रमाणे तो ज्याचं्या 
जीवनातून स्वाभाहवक सामर्थ्याने प्रस्फ हरत होतो, अशा थोर व्यक्तीही त्यानंी हदल्या आहेत. रामशास्त्री, 
कृष्ट्ण, रत्क्मणी, धैयटधर, कच, देवयानी हहरिदं्र इत्यादी हकतीतरी तत्त्वहनष्ठ व उत्त ंग व्यत्क्तमत्त्वे 
खाहडलकरानंी मराठी नाटकात उत्पन्न केली आहेत. माणसातला ‘महामानव’ त्यानंी रंगभमूीवर सजीव 
करून दाखवला. व्यत्क्तगत संसारात रमणारे रस घेणारे आपण सगळेच आहोत! संसारातील न सत्या 
वरवरल्या स खद ःखाचं्या लहरींनी आपली मने नखहशखान्त हेलावनू जातात. पण आपल्याचपैकी काही 
थोडे महामनस्क असे असू शकतात की, वैयत्क्तक प्रपंचापेक्षा सामूहहक संसाराहवषयी त्यानंा अहधक 
आत्मीयता वाटते. ‘राष्ट्राला स खी करीन’ हीच त्याचंी हजद्द असते. हतच्याशीच तन्मय होऊन ते एका 
ध्येयध ंदीने जगत असतात. हवशाल समाजजीवन’ हेच त्याचें वैयत्क्तक जीवन बनलेले असते. 
 

खाहडलकरानंी अशी मोठी असामान्य माणसे, त्याचंी समाजहनष्ठ व मूल्य-तत्त्व-हवचार-ध्येय 
इत्यादींनी पे्रहरत झालेली जीवने नाटकातून आहवष्ट्कृत केली. खाहडलकरानंी आपल्या नाटकातून साकार 
केलेला ‘नायक’ ज्या संघषात सापडलेला असतो, तो संघषट त्याच्या तत्त्वहनष्ठेम ळे वा मूल्यहनष्ठेम ळे 
उद भवलेला असतो. ध्येयवादी हवचार व आचार हीच त्याचंी जीवनसरणी बनलेली असते. त्याचंा संगर 
व्यत्क्तगत स खासाठी नसून सामूहहक स्वास्र्थ्यासाठी, त्याकहरता आवश्यक वाटणाऱ्या थोर तत्त्वमूल्याचं्या 
प्रहतष्ठेसाठी, हसद्धीसाठी असतो. 
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हवचारप्रवण व तत्त्वपे्रहरत जीवन ज्यातून हनष्ट्पन्न होते, अशी वहहम ंखी, जगाहभम खी व्यत्क्तमत्त्व े
हचतारून खाहडलकरानंी मराठी नाटकातील व्यत्क्तहचत्रणाला एक अहभनव पहरमाण प्राप्त करून हदले. 
 
कोल्हटकराांच््ा नाट्यकतृथत्िाची मीमाांसा 
 

कै. श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर ह्याचें पहहले नाटक ‘वीरतनय, १८९३–९४ च्या स मारास हलहहले 
गेले. त्याचा प्रयोग हकलोस्कर सगीत मंडळीने १८९६ मध्ये केला. मराठी रंगभमूीवर त्या काळी हकलोस्करी 
नाट्यादशाचे हवशषे वचटस्व होते. परंत  हा ‘नाट्यादशट’ कोल्हटकराचं्या नाट्यप्रहतभेला प्रलोहभत करू 
शकला नाही. 
 

त्याचंी इतर नाटके अशी – मूकनायक (१८९७), ग प्तमंजूष (१९०१), महतहवकार (१९०६), 
पे्रमशोधन (१९०८), वधूपरीक्षा (१९१२), सहचाहरणी (१९१७), पहरवतटन (१९१७), जन्मरहस्य (१९१८), 
हशवपाहवत्र्य (१९२१), श्रमसाफल्य (१९२८), माया हववाह (१९२८). एकूण बारा नाटकाचंा समावेश 
त्याचं्या नाट्यसृष्टीत होतो. १८९३ पासून १९२८ पयंत त्याचें नाट्यलेखन स रू होते. चालू शतकाचे पहहले 
दशक त्याचं्या नाटकानंी रंगभमूीवर गाजवले, असे हव. स. खाडेंकर सागंतात. पण हकलोस्कर, देवल, 
खाहडलकर प्रकवा गडकरी ह्याचंी जी नाटके अजरामर म्हणून मान्यता पावली पावली त्याचं्यापैकी एकाही 
नाटकाचे भाग्य कोल्हटकराचं्या कोणत्याही नाटकाला लाभले नाही. १९१० पयंत तर कोल्हटकराचंी 
पहहली चारच नाटके रंगभमूीवर आलेली होती. 
 

कोल्हटकर हे प्रहतभावतं साहहत्त्यक असूनही त्यानंा नाट्यलेखनात उल्लेखनीय यश लाभले नाही. 
हकत्येक मान्यवर साहहत्त्यकानंा ते ‘ग रस्थानी’ होते. गडकऱ्यासंारख्या प्रहतभावतंाला पे्ररणा देणाऱ्या 
कोल्हटकरानंा नाट्यके्षत्रात पराक्रम गाजवता आला नाही. 
 

नाट्यलेखनातील कोल्हटकराचें अपयश मोठेच! परंत  या अपयशाची हचहकत्सा हततकीच उपय क्त 
व उद बोधक आहे. या अपयशातही एक मोठे ‘यश’ आहे, असे म्हणाव ेलागते. 
 

ह्याच काळात (म्हणजे १८९१ पासून प ढे कोल्हटकर म ंबईत असताना) ‘उदूट’ आहण ‘पारसी’ नाटक 
मंडळ्याचें प्रयोग कोल्हटकरानंा पाहण्याचा योग आला. त्या प्रयोगातील ‘रंगदार’ व ‘ढंगदार’ आकषटणाने 
तरण कोल्हटकराचें मन हवलक्षण वेधून घेतले. कोल्हटकराचंी नाट्याहभरची घडहवण्यात या ‘उदूट’ व 
‘पारसी’ मंडळ्याचं्या नाट्यप्रयोगाचंा फार मोठा वाटा आहे. 
 

‘हकलोस्करी संगीत नाट्यादशा’तील ग णतत्त्वाहवषयीची प्रहतकूलता आहण ‘पारशी’ नाटकातील 
तात्काहलक पहरणामी वाटणाऱ्या ढंगदार पण हवषयाची अन कूलता ह्यातून कोल्हटकराचंी नाट्याहभरची 
सूहचत होते. 
 

नाटक हे ‘स्वतंत्र’ व ‘देशबाधंवास हहतकारक’ असले पाहहजे, हाही त्याचंा आग्रह अनेक हठकाणी 
व्यक्त झालेला आहे. स्वतःची जवळ जवळ सगळी नाटके ‘स्वतंत्र’ व ‘देशबाधंवास हहतकारक’ अशी 
रचण्याचे बधंन त्यानंी आपल्या नाट्यलेखनावर स्वाभाहवकपणेच लादून घेतले असणार! 
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चमत्कृतीच्या हनर्ममतीला क्लृप्ती व य क्ती या दोन शक्ती फार उपय क्त ठरतात. स्वाभाहवकच या 
दोन शक्तींची महती कोल्हटकराचं्या नाट्यदृष्टीला फार पटली होती. क्लृप्तीचा संबंध य क्त कल्पकतेशी 
तर य क्तीचा संबधं स्वैर ब हद्धमते्तशी आहे. कोल्हटकरानंी आपली कल्पकता व ब हद्धमत्ता रंगीबेरंगी 
वैहचत्र्यानंी नटलेले ‘नाट्य’ हनमाण करण्यासाठी वापरली. 
 

एक मूलभतू बौहद्धक व्यापार असणाऱ्या उत्कंठेला आवाहन करणारे ‘वैहचत्र्यात्मक नाट्य’ 
कोल्हटकरानंी आपल्या नाटकातूंन प्रयासपूवटक उभे केले. त्याची दीप्ती दृष्टी हदपवनू टाकणारी असली 
तरी हतची प्रभावक्षमता हनहितच ‘क्षणजीवी’ प्रकारातील होती. 
 

कोल्हटकराचं्या हठकाणी अहभजात नाट्यान्वषेी नजरेचा अभाव होता. नाट्याच्या आभासालाच ते 
नाट्य समजून राहहले. चोखंदळ नाट्यदृष्टी नसल्याने त्यानंा गवसले ते हनस्तेज नाट्य. जीवनातील 
अस्सल, रसरशीत नाट्याचे मूल्य त्यानंा हवहशष्ट दृष्टीम ळे कधी आकलले नाही. 
 

चमत्कृती प्रकवा वैहचत्र्य यानंा हवपयटस्त महत्त्व हमळाल्याने स्वाभाहवकता व सहजता ही तत्त्व ेमागे 
पडत गेली. वैहचत्र्याच्या हनर्ममतीसाठी भडक कृहत्रमतेचा अवलंब अहधकाहधक अपहरहायट होत गेला, तसा 
तसा केवळ काराहगरीला व करामतीला त्याचं्या नाट्यरचनेत वाव आहण भाव हमळू लागला. 
 

कोल्हटकराचं्या नाटकाचे आवाहन प्राम ख्याने रहसकाचं्या क तूहलब द्धीला आहे. रहसकानंा चहकत 
करून टाकणे हे ह्या नाटकाचे स्वीकृत व्रत आहे. नाटकासारख्या कलाकृतीतून जी एक भावगभट व अथटपूणट 
प्रतीती अपेहक्षत असते ती कोल्हटकराचं्या नाटकातून फारशी प्रत्ययाला येत नाही. कोल्हटकराचें 
समथटकही हे सत्य अप्रत्यक्षपणे कबूल करतात. 
 

मात्र, कोल्हटकराचं्या अपयशालाही यशाची एक हकनार आहे. 
 

नाटकातील आशयाच्या अहभव्यक्तीचे भाषा हे एक अत्यंत प्रभावशाली व महत्त्वपूणट असे साधन 
आहे. कोल्हटकरानंा ह्याची जाणीव हदसते. त्यानंी मराठी नाटकाच्या भाषेला वाङ्मयीन बळ प्राप्त करून 
हदले. साहहत्यमय सोपस्कारानंी संपन्न असणारी भाषा नाटकासाठी वापरण्याची प्रथा त्यानंीच प्रचहलत 
केली. कल्पकता आहण हवनोद हे त्याचं्या प्रहतभेचे प्रम ख बळ होते. त्याचा फायदा त्याचं्या भाषेला भरपूर 
हमळाला. त्याम ळे हतला एक स हशहक्षत दजा लाभला. स हशहक्षत अहभरचीशी एकदम स संवाद साधण्याचे नवे 
पहरमाण हतला कोल्हटकरानंी हमळवनू हदले. कोट्या, प्रहतकोट्या, शब्दहनष्ठ हवनोद आहण स हशहक्षत 
अहभरचीला स खद वाटणारा वाग हवलास त्याचं्या भाषेतून ओसंडून वाहू लागला. मराठी रंगभमूीवर हा 
असला भाहषक आहवष्ट्कार नवा होता. वाङ्मयीन सौंदयाला आस सलेल्या स हशहक्षत अहभरचीला तो 
आकषटक वाटला. म्हणूनच खाडेंकर म्हणतात की, वाङ्मयपे्रमी मंडळींची मने त्याचं्या नाटकानंी हवलक्षण 
वधूेन घेतली. 
 

नाट्यके्षत्रात हकलोस्करी व खाहडलकरी नाटक आपआपल्या परीने गाजत होते. अशा मोसमात 
प्रचहलत व कालहप्रय वळणाचे नाटक हलहहण्याच्या मोहात कोल्हटकर ग रफटले नाहीत. त्यानंी त्याचं्या 
दृष्टीने ‘स्वतंत्र’ नाटक रचण्याचा हशरस्ता पाडला. पौराहणक, ऐहतहाहसक प्रकवा आधाहरत कथानक न घेता 
स्वरहचत स्वतंत्र संहवधानक उभारण्याकडे कोल्हटकराचंा जाणीवपूवटक ओढा होता. स्वरहचत कथानकाला 
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कोल्हटकरानंी मराठी नाटकाच्या उभारणीत महत्त्व हमळवनू हदले. त्यातून नाटकाच्या हवकसनाला 
आणखी एक वाट प्राप्त झाली. 
 

कोल्हटकरानंी मराठी नाटकाच्या हवकसनात काही भर टाकण्याचा हेत प रस्सर प्रयत्न केला. त्यात 
त्यानंा अपयशच फार आले. पण या अपयशातूनच गडकरीय नाटकाच्या उभारणीसाठी एक उपय क्त 
पाश्वटभमूी उदयास आली. कोल्हटकर जे करायला गेले, ते त्यानंा जमले नाही, पण त्यातून जे जन्माला 
आले ते मात्र गडकरीय नाटकाच्या अवतारासाठी हनहितपणे उपकारक ठरले. 
 
गडकरी् नाटकाची पृथगात्मकता 
 

हकलोस्कर, देवल, खाहडलकर व कोल्हटकर यानंी प्रस्थाहपत व हवकहसत केलेल्या मराठी 
नाटकाच्या पाश्वटभमूीवर गडकरी याचें नाट्यकतृटत्व स रू झाले. ‘वडे्याचंा बाजार’ हे त्याचें पहहले नाटक 
मानले जात असले तरी नाटककार गडकऱ्याचंा खरा अवतार ‘पे्रमसंन्यास’पासूनच हवचारात घेतला 
पाहहजे. ‘एकच प्याला’, ‘राजसंन्यास’ व ‘भावबधंन’ ह्या नाटकातूंन या अवताराचा परमोत्कषट प्रत्ययास 
येतो ‘पे्रमसंन्यास’ व ‘प ण्यप्रभाव’ ह्यात नाटककार गडकऱ्याचं्या हवकसनोन्म ख उमेदवारीची प्रसादहचन्हे 
हदसून येतात. 
 

पे्रमसंन्यास हाती घेतले, तेव्हाचे गडकरी समजून घेतले पाहहजेत. हा काळ १९११ च्या स माराचा 
होता. ‘गोप्रवदाग्रज’ या नावाने कवी म्हणून आहण ‘बालकराम’ या नावाने हवनोदकार म्हणून गडकरी याचंी 
प्रहतमा काहीशी साकार होऊन गेलेली होती. वाङ्मयहवश्वात या प्रहतमेला एक लक्षणीय स्थान लाभले 
होते. 
 

हकलोस्कर संगीत मंडळीत गडकरी हे ‘मास्तर’ होते. म क्काम बह धा नाटक मंडळीच्या हबऱ्हाडीच 
होता. रात्री नाट्यप्रयोगाचंा व हदवसा नाट्यकलावतंाचंा त्यांना अखंड सहवास होता. नाटक कसे बसते, 
रंगभमूीवर ते कसे फसते प्रकवा ठसते ह्याची हजवतं प्रात्यहक्षके पाहण्याची त्यानंा भरपूर संधी हमळाली. 
नाट्यप्रयोगात टाळ्या प्रकवा टवाळ्या घेणाऱ्या जागाचंा त्याचंा अभ्यास सहजगत्या होऊन गेला असला 
पाहहजे. 
 

पण असे असूनही त्या वळेी रंगभमूी गाजवणाऱ्या संगीत नाटकाने गडकऱ्याचें मन प्रलोहभत झाले 
नाही. हनराळ्या धतीचे नाटक त्याचं्या मनात प्रारंभापासूनच घर करून असावे. कोल्हटकर हे त्यानंा 
ग रस्थानी होते. आपली ग रभक्ती त्यानंी अनेक हठकाणी आदरपूवटक प्रकट केली आहे. ‘पे्रमसंन्यास’ 
नाटकाची अपटणपहत्रका पाहहली तरी हे सहज समजते. कोल्हटकराचं्या नाटकातंील वाङ्मयीन 
वैहशष्ट्ट्याचं्या गडकऱ्याचं्या वाङ्मयपे्रमी मनावर खूपच प्रभाव व पहरणाम झाला असावा, असे मानायलाही 
हरकत नाही. कोल्हटकरानंी मराठी नाटकाला दाखवनू हदलेल्या वाङ्मयीन वाटाचंा गडकऱ्यानंी आपल्या 
नाटकातूंन समथटपणे उपयोग केला. गडकरीय नाटकाचा बाह्य तोंडावळा काहीसा कोल्हटकरी थाटाचा 
वाटतो. तथाहप बहहरंगातून जाणवणारे हे थोडेफार सादृष्ट्य तेथेच संपते. कोल्हटकरानंा मनोमन मान्य 
असणारा ‘चमत्कृती’चा हसद्धान्त गडकऱ्यानंी स्वीकारलेला हदसत नाही. त्याम ळे गडकरीय नाटक प्रकृतीने 
कोल्हटकरी नाटकापेक्षा हनहित हनराळे ठरते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

कोल्हटकर–गडकरी ही ग रहशष्ट्याची जोडी. तेव्हा त्या दोघाचं्या नाटकातील सारखेपणा जास्तीत 
जास्त प्रमाणात माडूंन दाखवण्याचा मोह अनेकानंा आवरता आला नाही. नाट्यके्षत्रात हकलोस्कर–देवल 
हीही ग रहशष्ट्याची जोडी होऊन गेली. त्या दोघाचंी नाट्यप्रकृती व नाट्यदृष्टी बाह्यतः व काहीशी 
एकसापं्रदायीन असल्याने त्याचं्या नाटकातंील साम्यवैहशष्ट्ट्यांचा हवचार काहीसा उद बोधकही ठरतो. 
गडकऱ्याचं्या हठकाणी जीवनस्पशी अशी सूक्ष्म नाट्यान्वषेी दृष्टी होती. जहमनीतील अव्यक्त धन जसे पायाळू 
व्यक्तीला पटकन दृहष्टगोचर होते. तसेच गडकऱ्यानंा जीवनातील नाट्य अचूक हेरता येत असे. 
कोल्हटकरानंा हे साधले नाही. त्याम ळे त्याचें नाटक तात्काहलक ठरले. गडकऱ्यानंा नाटकाचा मूळ गाभाच 
गवसला होता. त्याम ळे त्याचे नाटक हचरकाहलक झाले. कोल्हटकरानंी प्रचहलत केलेला नाट्यसंप्रदाय 
गडकऱ्यानंी अहधक समृद्ध केला, असे म्हणण्याची एक प्रथा आहे. पण हतच्यात फारसे तर्थ्य नाही. 
कोल्हटकरी नाटकात नाट्याचे चैतन्य नाही. नाटकाचे प्राणभतू तत्त्व द लट हक्षत राहहले अन् बाह्य तपहशलाचें 
सोपस्कार होत गेले. 
 

वैहचत्र्यात्मकता आहण प्रबोधकता ह्याचें कोल्हटकरानंा वाटणारे महत्त्व गडकऱ्यानंी स्वीकारलेले 
हदसत नाही. कोल्हटकर आहण गडकरी ह्याचं्या नाटकातंील हवषयसाम्य काहींनी तपासून पाहण्याचा 
प्रयत्न केला. खाडेंकरानंी तर कोल्हटकर आहण गडकरी ह्याचं्या नाटकातंील समान वाटणाऱ्या 
व्यत्क्तरेखाचंा तौलहनक हवचार केला. या हवचारातून त्यानंी दोघाचं्या नाटकातील पात्रसाम्य हा 
वाङ्मयदृष्ट्ट्या अभ्यसनीय प्रश्न असल्याचेही घोहषत करून टाकले. ते म्हणतात, “साम्य ह्याचा अथट नक्कल 
म ळीच नव्हे. गडकरी हे अत्यंत प्रहतभासंपन्न नाटककार होत, यात म ळीच संशय नाही, तर समान्तर 
माडंलेली पाते्र, त्याचें स्वभावहवशषे, त्याचंा हवकास, त्यातील महत्त्वाचे प्रसंग हा वाङ्मयदृष्ट्ट्या एक 
अभ्यसनीय प्रश्न आहे, एवढेच!” खाडेंकरानंी दोनही नाटककाराचं्या पात्रातंील ‘समान्तरपणा’ माडूंन 
पाहहला. पण त्या माडंणीतील वैचाहरक धोका तेव्हाच त्यानंा जाणवनू गेला असावा. नाटकातील 
व्यत्क्तहचत्रणाकडे पाहण्याच्या कोल्हटकर व गडकरी ह्याचं्या भहूमकाच मूलतः हभन्न आहेत. कोल्हटकरानंा 
पात्रहचत्रण गौण वाटते. त्याचं्या नाट्यलेखनप्रहक्रयेत पात्रहचत्रणाला कथानक टागंून ठेवण्याच्या ख ंट्या’ 
म्हणून स्थान आहे. उलट व्यत्क्तहचत्रणाला गडकरीय नःटकात इतके केन्द्रीय स्थान आहे की, समग्र 
नाटकच – अनेकदा आपली प्रयोगशीलता हवसरून – त्याभोवती हफरत राहते. 
 

कोल्हटकराकंडून गडकऱ्यानंा लेखनाची पे्ररणा हमळाली. गडकऱ्याचें कोल्हटकर हे श्रद्धास्थान 
होते, ही वस्त त्स्थती कोणालाही नाकारता येत नाही कोल्हटकराचंा काही प्रमाणात गडकऱ्यावंर प्रभाव 
होतो, हेही कबलू केले पाहहजे. पण एवढ्या आधारावर गडकरीय नाटकाची श्रेष्ठता कोल्हटकराचं्या 
खात्यात सूचकपणे जमा करण्याचा अट्टाहास हनरथटक वाटतो. 
 

मात्र, एक गोष्ट मान्य केली पाहहजे. कोल्हटकरानंी नाटकाच्या आहवष्ट्करणात वाङ्मयीन सामर्थ्यट 
व सामग्री यांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला, तो त्यानंा साधला नाही, त्याला कारणेही वगेळी आहेत. 
गडकऱ्यानंी नाट्याच्या आहवष्ट्कारासाठी वाङ्मयीन सामर्थ्यट व सामग्री यशस्वीपणे अहभयोहजली. हे 
अहभयोजन त्याचं्या नाटकात इतके यशस्वी साधले की, ते त्याचं्या नाटकाचे एक अहवभाज्य अंग ठरले. 
नाट्याच्या आहवष्ट्करणाची एक अंगभतू आवश्यकता म्हणून वाङ्मयीन सामर्थ्यट व सामग्री याचें गडकरीय 
नाटकात स्थान आहे. त्याम ळेच मराठी नाटकाला वाङ्मयीन महात्मता हमळवनू देण्याचे मोठे श्रेय 
गडकऱ्यानंाच हदले पाहहजे. मराठी नाटकाला हकलोस्कर–देवलानंी ज्याप्रमाणे 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

हकलोस्करी, खाहडलकरी प्रकवा कोल्हटकरी नाटकापेक्षा गडकरीय नाटकाचा आशय आहण 
आकार वगेळा आहे. गडकऱ्यानंी स्वतःच्या प्रहतभेचे धमट आहण अहभपे्रत नाट्याचे ममट उत्तम तऱ्हेने जाणले 
होते. आपल्या प्रहतभेची खरी ताकद कहवत्वाची आहे. हवहशष्ट प्रकारची कल्पकता व भावनोत्कटता ही 
कहवत्वशक्तीची आय धे आहेत. या स्वान कूल सामर्थ्याचा गडकऱ्यानंी आपल्या नाट्यरचनेसाठी अत्यंत 
उहचत उपयोग करून घेतला. पहरश्रमपूवटक कमावलेले भाषाप्रभ त्व आहण आपले हवनोदहनर्ममतीचे बळ 
यानंाही त्यानंी आपल्या नाट्यरचनेत भरपूर वाव हदला. थोडक्यात, नाटककार गडकऱ्यानंी आपल्या 
नाट्यसृजनहक्रयेत ‘गोप्रवदाग्रज’ व ‘बालकराम’ यानंा सहभागी करून घेतले. अत्यंत टोकदार वैहशष्ट्ट्यानंी 
संपन्न असणारा ‘गडकरीय आकृहतबंध’ या प्रहक्रयेतून साकारला गेला. या आकृहतबधंाची वैहशष्ट्ट्ये इतकी 
ठसठशीत आहेत की, त्याचें वेगळेपण ओळखायला वेळच लागत नाही. 
 

हववहक्षत भाषाशलैी हे गडकरीय नाटकाच्या आकृहतबधंाचे पथृगतासूचक असे लक्षण होय. भाषेच्या 
जास्तीत जास्त शक्ती त्यानंी नाट्याहवष्ट्कारासाठी उपयोहजल्या आहेत. शब्दाचें वैभव, वाक्यातंील 
शब्दयोजनेच्या तऱ्हा, हवशषेणाचे चात यट, हक्रयापदाचें कौशल्य, वाक्यबाधंणीचे घाट, वाक्यरचनाचं्या 
शृखंला आदी हकतीतरी भाहषक प्रकाराचंा व लकबींचा त्यानंी अवलंब केलेला हदसतो. नाट्याचा भाहषक 
आहवष्ट्कार संपकृ्त करण्यासाठी त्यानंी भाषा बह हदशानंी वाकवनू वापरण्याचे प्रयोग केले. बह हवध 
भाषाप्रयोगानंी गडकरीय नाटक इतके भारावले आहे की, अनेकानंा त्यातील नाट्य भाषाहवलासात 
ग दमरून गेल्याचा भास व्हावा! भाषेच्या स प्त अंतःशक्तीचा व अंतःस्त्रोताचंा उच्च कलात्मक स्तरावर उपयोग 
करण्याचा पहहला यशस्वी प्रयोग गडकऱ्यानंीच केला. 
 

भाषा ज्या शब्दाचंी बनलेली असते त्या शब्दाचं्या अत्स्तत्वाचे नाद आहण अथट हे दोन मूलाधार होत. 
शब्दाच्या अत्स्तत्वाला आधारभतू असणाऱ्या ‘नाद’ आहण ‘अथट’ ह्याचं्या स प्त व सूक्ष्म शक्तीचा वापर 
गडकऱ्यानंी करून दाखवलेला हदसतो. ‘स्वर’ आहण ‘स र’ ह्याचं्या बळावर नादातून ‘संगीत’ साकारले. 
संगीतात शब्दापेक्षा स्वर व सूर ह्यांनाच अहधक महत्त्व असते. अथातीत भावाहभप्राय नादमय असणाऱ्या 
संगीतातून प्रतीत होतो. अथातीत भावाहभप्रायाची प्रतीती हेच तर संगीताचे सवटस्व आहे. संगीताचे हे बळ 
गडकऱ्यानंी आपल्या भाषेतून हनहितपणे काही प्रमाणात वापरले आहे. केवळ शब्दालंकाराचं्या स्थूल 
मापानंी आजवर गडकरीय भाषेचे मूल्यमापन करण्यात आले. तेवढेच या भाषेला न्याय देण्यासाठी प रेसे 
ठरत नाही. गडकरीय भाषेला संगीताची काही मूलभतू मूल्ये लाभलेली आहेत, हे हवचारात घेतल्याहशवाय 
या भाषेच्या सामर्थ्याची उपपत्ती माडंता येत नाही. भाषेच्या ‘बहंदशी’त ते ‘लय’ तत्त्वाचा वापर बेमालूम 
करून जातात. 
 

गडकऱ्यानंी आपली भाषा समथट व संपकृ्त बनहवण्यासाठी हतच्यात संगीतकलेचे बळ ओतले तसेच 
काव्यकलेचेही बळ ओतले. गडकरीय गद्याला संगीत आहण काव्य या दोनही कलाचं्या काही मूलशक्ती 
लाभल्या राहेत. मराठी नाटकात गडकऱ्यानंी केलेला हा ‘गद्य-प्रयोग’ अपूवट व अहभनव असाच आहे. 
 

मराठी नाटकातील गद्यरचनेला गडकऱ्यानंी काव्यात्न्वत केले. त्याचप्रमाणे प्रहतमाहंकत केले. 
प्रहतमा प्रकवा कल्पनाहचते्र (इमेजरी) ह्याचंा नाट्योहचत उपयोग मराठी नाटकात पहहल्याने व प्रभावाने 
करून दाखवण्याचे श्रेय केवळ गडकऱ्यानंाच देता येणे शक्य आहे. गडकऱ्यानंी आपल्या सवटच नाटकातूंन 
कल्पनाहचत्राचंा म क्तहस्ताने उपयोग केला आहे. त्याम ळे कल्पनाहचते्र हे या भाषाशलैीचे एक प्रम ख 
लक्षणीय वैहशष्ट्ट्य होऊन बसले आहे. 
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त्याचं्या नाटकात आलेली कल्पनाहचते्र जशी हवप ल आहेत तशीच बह हवध आहेत. ही 
कल्पनाहचत्राचंी सृष्टी स्वतंत्रपणे अभ्यसनीय ठरावी इतकी महत्त्वाची आहे. केवळ भाषेला नटहवण्यासाटी 
प्रकवा हतचे बाह्य शोभन वाढहवण्यासाठी गडकऱ्यानंी कल्पनाहचत्राचंी उधळण केली असेल, असे हदसत 
नाही. कल्पनाहचत्राचं्या योजनेमागे त्याचें काही हनहित हेतू होते. त्याचं्या कल्पनाहचत्राचंा उपयोग सूक्ष्मपणे 
हवचारात घेतला म्हणजे हे हेतू आपल्या ध्यानात येऊ लागतात. 
 

कल्पनाहचत्राचं्या हठकाणी अथाहभव्यक्तीचे जोरकस बळ असते. पण या पातळीवरील 
कल्पनाहचत्राचंा उपयोग हा प्राथहमक प्रकारचा असतो. अथासोबतच अथातीत असणारा भावाहभप्राय प्रकट 
करण्याचे सूक्ष्म सामर्थ्यट कल्पनाहचत्रात असते. कधी त्यातून पोषक वातावरण हनमाण होते, कधी त्यातून 
आशयाचे आवश्यक हचत्रीकरण होते, कधी त्यातून अथाची अहभव्यक्ती प्रतीतीच्या पातळीवर होते. 
इंहद्रयातीत आशय इंहद्रयसंवदे्य करण्याची अप्रहतम ताकद कल्पनाहचत्रात असते. कल्पनाहचत्राचं्या 
कलात्मक उपयोगातून आशय एकदमच आस्वाद्य व संवदे्य होतो. 
 

कल्पनाहचत्राचें आणखी एक बह मोल वैहशष्ट्ट्य उल्लेखनीय आहे. व्यत्क्तमत्त्वदशटनातील 
कल्पनाहचत्राचें कायट महनीय व मननीय आहे. व्यत्क्तमनाचा कल्पनाहचत्रातूंन होणारा उत्कट 
आत्माहवष्ट्कार, त्याच्या अंतःकरणाचे, व्यत्क्तमत्त्वाचे, जीवनाचे अनेक कोपरे सहजगत्या स चवनू जातो, 
तेथील संगूढ कडावंर अनायासे प्रकाशझोत फेकून जातो. त्याम ळे व्यत्क्तमत्त्वाची अहधक सखोल प्रतीती 
शक्य होते. कमलाकर, वृदंावन, घनश्याम, स शीला, प्रसधू, वस ंधरा ह्याचं्या तोंडी आलेली कल्पनाहचते्र या 
दृष्टीने फार अभ्यसनीय आहेत. प्रसधूच्या तोंडी एकही ‘अमंगळ’ कल्पनाहचत्र आलेले नाही. तर 
कमलाकराच्या आत्माहवष्ट्कारात च कूनही ‘मंगल’ कल्पनाहचत्र येत नाही. कल्पनाहचत्रातून व्यक्तीच्या 
अन भवहवश्वाचे व अंतःसृष्टीचे स्वाभाहवक सूचन होत असते. गडकऱ्यानंी या सूचनशक्तीचा आपल्या 
व्यत्क्तहनर्ममतीसाठी उत्तम उपयोग करून घेतला आहे. 
 

‘य ना एहलस फमार’ ह्यानंी ‘इमेजरी इन् ड्रामा’ या नावाच्या आपल्या लेखात नाटकातील 
कल्पनाहचत्राचं्या कायाचे मार्ममक हवश्लेषण केले. गडकऱ्याचं्या नाटकातील कल्पनाहचत्राचें स्वरूप व 
त्यातून समृद्ध झालेल्या आहवष्ट्करणकक्षा समजून घेण्यासाठी ‘फमार’ याचें हववेचन अत्यंत उद बोधक 
वाटते. ‘इमेजरी’चे महत्त्व हवशद करताना ‘फमार’ म्हणतात, “नाटकाचा कोणताही हवस्तार न होऊ देता 
त्यातील आशय अहधक सधन, सखोल व समृद्ध करण्याचे ‘इमेजरी’ हे साधेच पण अत्यंत समथट असे साधन 
होय.” इमेजरीला हे का व कसे साध्य होते ते स्पष्ट करताना फमार हलहहतात, “Strong emotional 
experience is stored in the brief space of an image, and its release illuminates powerfully the 
emotions, the reflections, the inferences which it is the purpose of the passage to evoke,” 
स्वतःच्या द ष्टपणाचे समथटन करताना घनश्यामाच्या म खी गडकऱ्यानंी घातलेल्या कल्पनाहचत्राचें कलात्मक 
ममट ‘फमार’च्या या हवधानाने मोठे मनोज्ञ हवशद होते. 
 

कल्पनाहचत्राचं्या हवप ल वापराम ळे गडकरीय गद्याला एक वगेळाच घाट प्राप्त झाला आहे. हतचे 
स्वरूप सहज साध्या बोलीसारखे फारसे राहहले नाही. आशयाची उत्कटता व सूक्ष्मता पेलून धरता यावी 
म्हणून गडकऱ्यानंी भाषा प्रयत्नपूवटक कमावलेली आहे. स्वाभाहवकच. हतचे स्वरूप साधेपणापेक्षा साध्य 
करून घेतल्यासारखे अहधक आहे, त्याम ळे प ष्ट्कळानंा ती ‘कृहत्रम’ वाटते. अनेकानंा ती भडक वाटते. 
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काहींना ती ‘भपकेबाज’ वाटते. ‘ती पोकळ आहे,’ अशीही या भाषेवर टीका करण्यात आलेली आहे. पण 
हतचा प्रभाव मात्र कोणी नाकारलेला हदसत नाही. 
 

गडकऱ्यानंी कलात्मक उहद्दष्टाचं्या पहरपूतीसाठी भाषेचे सामर्थ्यट संघहटत व सचेतन करण्याचा 
हेत पूवटक प्रयत्य केला. कल्पनाहचत्राचंा उपयोग करून हतच्या प्रकटीकरणक्षमतेला धार आणली. 
वाक्यरचनाचें व शब्दयोजनाचें बह हवध प्रयोग करून हतची आशयसमावशेकता हवकहसत केली. गद्याला 
पद्याचेही बळ प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न केला. नादाची संगीतकलेत वापरली जाणारी तरल प्रतीतीक्षमता 
हवचारात घेऊन तीही काही प्रमाणात गद्यासाठी राबवण्याचे त्यानंी साहस केले. स्वाभाहवकपणेच हतचे रूप 
प्रचहलतापेक्षा वगेळे हनराळे झाले. 
 

बाह्यतः या भाषेला नादमध र असा ‘ताल’ आहे तर आतून नाट्यात्मक असा तोल आहे. 
उदाहरणाथट, “ज्या त झ्या बापाच्या घरी रोज सदावतं चालावी, त्या त ला घासभर अन्नाला अशी महाग 
केली’ की गीतेसारख्या म लीनं त झ्यावर दया करावी आहण त ला सहस्त्रभोजनाचा रस्ता दाखवावा! 
लहानपणी बाह ला-बाह लीच्या लग्नात हचम कला अंतरपाट धरण्यासाठी तू बेदरकारपणानं पैठणीच्या 
धादंोट्या केल्या असशील, त्या त ला आज फाटक्या कपड्यामं ळे बाहेर जाण्याची पंचाईत पडावी! त झ्या 
बापाच्या घरी खेळता खेळता ओंजळीच्या वैरणीनं तू जात्यात मोती भरडले असतेस तरी क णाला त्याचं 
काही वाटलं नसतं; त्या त झी मी अशी दशा करून टाकली, की पोटासाठी आसवाचंी मोती वेरून त ला 
मोलाच ंदळण करणं भाग पडावं! पचंपहतव्रतानंी प ण्यसंपादनासाठी प्रत्यही त झी पूजा करावी अशी त झी 
पहवत्र योग्यता! त्या त झ्या अंगाला तहळरामासारख्या नरपशूनं स्पशट केला!” (एकच प्याला, अंक–४, 
प्रवशे– २) गडकऱ्याचं्या भाषेचा हा एक नम ना हवचारात घेतला तर त्यातील अंतगटत नाट्यात्मक तोल 
सहज ध्यानात येतो. वस्त तः गडकऱ्यानंा या पहरच्छेदात प्रसधूची द ःत्स्थती (आहण फार तर स धाकराचा 
प्रमाद) प्रहतपाद्य आहे, परंत  परस्परहवरोधी भावहचत्राचंा अचूक संयोग साधून गडकऱ्यानंी आशयाची माडंणी 
हकती नाट्यमय व प्रत्ययकारक केली, हे पाहण्यासारखे आहे. बापाघरचे ‘सदावतट’ आहण गीतेने 
दाखहवलेले ‘सहस्त्रभोजन’ या दोन हवरोधी हचत्रछटानंा योजकतेने एकत्र साधूंन गडकऱ्यानंी एक हतसरेच 
पण नाट्यपूणट ‘हचत्रीकरण’ उभे केले. समग्र पहरच्छेदात त्यानंी ही हचत्रीकरणाची शृखंला इतक्या 
कौशल्याने साधली की उभ्या पहरच्छेदातून स धाकराच्या अतःकरणातील भावत्स्थती साऱ्या उत्कटतेसहहत 
साक्षात मूर्मतमान होते; आहण ही मूर्मतमानताही कमालीची संवदे्य आहे. 
 

शब्दामंधील सूक्ष्म शत्क्तस्त्रोताचंा वेध घेऊन, आहण त्याचं्या नेमक्या उपयोगातून भाहषक 
अहभव्यक्तीचे बळ गडकरी हवलक्षण चात याने बह ग हणत करतात. त्याचें हे चात यट हवशद करून दाखवणारे 
अगहणत नम ने त्याचं्या भाषासृष्टीतून दाखवता येतील. सहज हाताशी आले म्हणून एक उदाहरण पेश 
करतो. संभाजीच्या स टकेसाठी काही खटपट करता यावी, म्हणून साबाजी हा औरंगजेबाची कन्या 
रोषनआरा बेगम हहची भेट घेतो. प्रसंग गंभीर आहे हततकाच नाज क आहे. पण गडकऱ्याचं्या भाषेने तो 
लीलया पेलून धरला आहे. भेटीला येण्याचा मतलब सागंताना साबाजी बेगमसाहेबाला म्हणतो– 
 

“ह जूर, ऐकावा त्याचंा हनरोप. घरधनी आपल्या वहडलाचं्या अटकेत ग ंतले आहेत; घरात 
कतेपणाने बघायला कोणी नाही आहण या करांड्यातले कुां कू वाढवायची वळे आली आहे. तेव्हा 
आईसाहेबाांनी हा करांडा आपल््ाकडून भरून – कुां किाने भरून माणगतला आहे –” त्यावर उत्तर करताना 
बेगम बोलतात– 
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“ह शार हेजीब, आपली अडचण माझ्या लक्षात आली; पण हा नाइलाजाचा कम्बख्त आहे. आमच्या 
घरी क ं कू लाभण्याची आशा नाही, पाक णदलाचे मुसलमीन काळा अबीर बुक्का िापरतात.” (राजसंन्यास, 
अंक–५, प्रवशे–३) 
 

‘लाल क ं कू’ आहण ‘काळा अबीर ब क्का’ ही दोन प्रहदू म सलमानाचंी सासं्कृहतक प्रतीके गडकऱ्यानंी 
केवढ्या क शलतेने उपयोहजली आहेत! अवघा प्रसंग त्यातल्या उत्कट गाभंीयाहनशी या दोन प्रतीकानंी उभा 
करून दाखवला आहे. त्या प्रतीकामंध्ये रंग आहेत अन् गंधही आहेत. प्रहतपाद्य आशय एकदमच रंगीत व 
गंहधत करून संवदे्य बनवण्याचे गडकरीय भाषाचात यट येथे प्रतीत होते. 
 

आशयाला इंहद्रयसंवदे्य करण्याकडे त्याचं्या भाषेचा आंतहरक कल अहधक हदसून येतो. कधी तो 
अरूपाला रूप देतो, कधी श्राव्याला दृष्ट्य बनवतो, कधी स्पशाला आस्वाद्यता देतो, कधी आस्वाद्याला 
श्रवणीय बनवनू टाकतो. ‘इंहद्रयावंाचोहन इंहद्रये सारी भोगोहन घ्यावी’ ही या भाषेची एक स्वाभाहवक प्रवृत्ती 
आहे. त्याम ळे हतचे प्रकटीकरण प ष्ट्कळ प्रमाणात प्रतीतीच्या पातळीवर होत राहते. अन भावनाच्या स्तरावर 
प्रकटीकरण करण्याचा ध्यास या भाषेला जडलेला आहे. अहभव्यक्तीच्या संय क्ततेसाठी भाषेला हवहवध 
अंगानंी वाकहवण्याचे प्रयोग करणारे मराठीतील गडकरी हे एकमेव नाटककार होते, असे म्हटल्यास त्यात 
अत्य क्ती वाटू नये. 
 

संहवधानकाची प्रमाणक्षीण रचना हेही गडकरीय नाटकाचे एक लक्षणीय वैहशष्ट्ट्य म्हणून मान्य केले 
पाहहजे. भाषेच्या बाबतीत प्रचडं प्रयत्नशील असणारे गडकरी संहवधानकाच्या उभारणीत थंड हदसतात. हे 
कोडे उलगडून पाहहले पाहहजे. 
 

गडकऱ्याचं्या हवस्कहळत व प्रमाणद बटल अशा संहवधानक उभारणीतही एक व्यवस्था आहे. या 
व्यवस्थेम ळेच नाटकातील मध्यवती नाट्य हनष्ट्प्रभ होत नाही. हवस्कहळतपणा प्रकवा प्रमाणद बटलता याचंी 
पवा न करता ते झळाळत राहते. 
 

गडकऱ्याचंी संहवधानके हवस्कहळत व प्रमाणद बटल आहेत. पण कोल्हटकरानंा अपेहक्षत असणाऱ्या 
हेतूसाठी असे झालेले नाही. व्यत्क्तहनर्ममतीच्या कायाकडे गडकऱ्याचंी प्रहतभा इतकी कें हद्रत होऊन जाते 
की, संहवधानकाच्या उभारणीकडे अनेकदा हतचे अक्षम्य अनवधान होते. व्यत्क्तदशटनाचा कोणताही क्षण 
प्रकवा क ठलीही संधी सोडण्याचा संयम त्याचं्या प्रहतभेला साधत नाही. स धाकराच्या घरी कहर झाला आहे, 
पद्ग्माकराला तो त्वहरत कळवणे जरूर आहे. म्हणून रामलाल भगीरथाला तार करायला सागंतो. तार 
करायला हनघालेल्या भगीरथाला थोपवनू रामलाल त्याला एक व्यावहाहरक दृष्टीने अप्रासंहगक असणारे 
प्रदीघट भाषण ऐकवतो. त्वहरत तार करण्याचे काम त ंबून पडते. अथात हे प्रासंहगक औहचत्याला हवसंगत 
आहे. पण गडकऱ्यानंा त्याचे भान नाही. व्यक्तीची हृदयाहवष्ट्करणे करण्यात ते इतके ध ंद होऊन गेलेले 
असतात की, असल्या ‘प्रासंहगक औहचत्या’चे गौणत्व ते गृहीत धरूनच चालतात. 
 

गडकऱ्याचंी संहवधानके हवस्कहळत आहेत, ह्याचा अथट ती रेखीव नाहीत, एवढाच घेतला पाहहजे. 
ती अनैसर्मगक प्रकवा अस्वाभाहवक आहेत, असे म्हणता येत नाही. संहवधानकाच्या हवकसनाचा क्रम 
रेखीवपणे त्यानंा आलेहखत करता आला नाही. त्यातला रेखीवपणा अनेक हठकाणी हबघडला, हेही खरे 
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आहे. गडकरीय संहवधानक म्हणजे हशल्पबधं हनहित नव्हे. पण तरीही ज्याला असंबद्ध म्हणता येईल असा 
प्रकार त्याचं्या संहवधानकाचं्या बाबतीत नाही. ती असावी एवढी स संबद्ध नाहीत. 
 

नाट्यमय प्रसंग उभा करण्यात गडकरी कधीच कमी पडत नाहीत. उलट, एकच प्याला, भावबधंन 
व राजसंन्यास या नाटकातूंन तर त्याचें या संदभातील प्रभ त्वच प्रकट होते. नाट्यमय प्रसंगाची स संबद्ध 
रचना त्यानंा अगदीच जमत नसावी, असेही वाटत नाही. कारण, ‘एकच प्याला’त त्यानंी आपले हे सामर्थ्यट 
दाखवनू हदले आहे. मग त्याचं्या संहवधानकातील काहीशा हवस्कहळतपणाचे स्वरूप आहे तरी कसे? 
 

संहवधानकाचं्या उभारणीत नाट्यमय प्रसंगाचंी त्याचंी हनवड अचूक असते. परंत  संहवधानक 
पीळदार, सौष्ठवशील व बाधेंसूद होण्याच्या दृष्टीने कोणत्या प्रसंगाला हकती वाव द्यावा, त्याचा हवकास 
हकती व्हावा या बाबतीत त्याचंा कलाहववके अनेकदा कायम राहत नाही. एवढेच नव्हे, तर रंगभमूीवरील 
प्रयोगाच्या ताहंत्रक मयादाचंीही ते कधी कधी दखल घेत नाहीत. ‘राजसंन्यास’मध्ये पहहल्या प्रवशेात 
‘खवळलेला दहरया’ आहे. त्यात त ळशी उडी घेते. संभाजी उडी घेतो. त फान दहरयातून त ळशीला वाचवनू 
संभाजी हतला हातावंर पेलून रंगभमूीवर आणतो. तत्कालीन रंगमंचाच्या मयादा हवचारात घेता हा प्रसंग 
उभा करणे हकतपत शक्य आहे, ह्याचा हवचार नाटक मंडळीच्या सहवासात रातं्रहदवस काढलेल्या 
गडकऱ्यानंा स चला नसेल असे म्हणता येत नाही. पण त्याचं्या ध ंद प्रहतभेला त्याचे भान राखता आले नाही. 
 

प्रमाणदौबटल्य हेच त्याचं्या संहवधानकातील हवस्कहळतपणाचे खरे. स्वरूप आहे. कलात्मक 
संयमनाचा अभाव हे त्याचे म ख्य कारण आहे. खाहडलकराचंा संहवधानकाचा समथट आदशट समोर होता. 
नाट्यप्रयोगाचं्या यशापयशाचंा प्रत्यक्ष अभ्यास व अन भव होता. हकत्येक प्रहतभाशील नाट्यकलावतंाचंी 
संगत लाभलेली होती, पण एवढे असूनही अनेकदा त्याचं्याकडून प्रायोहगक मूल्याचंी पायमल्ली झाली. 
 

‘संगीत’ हा तत्कालीन रंगभमूीवरील ह कमी एक्का होता सौभद्र मृच्छकहटक, शारदा ही नाटके तर 
संगीताच्या सामर्थ्याने तळपत होतीच पण ग रस्थानी असलेल्या कोल्हटकराचं्या वीरतनय, मकनायक इ. 
नाटकातंील संगीतालाही यश हमळाले होते. कोल्हटकराचं्या नाटकातील “पारशी चालीचे राज्य 
‘मानापमान’ने गायकी चालींचा झेंडा उभारीपयंत अव्याहत चालू होते.” मानापमानातील गायकी चालींचा 
झेंडाही डौलाने समोर फडफडत होता. पण तरीही संगीत हे गडकऱ्यानंा नाटकाचे लक्षणीय सामर्थ्यट कधीच 
वाटले नाही. लोकाकषंणाचे प्रभावी साधन म्हणूनही नाट्यसंगीताला त्यानंी फारसे महत्त्व हदलेले हदसत 
नाही. त्याचें ग रू उत्तम चाल गवसली की, ती गोवण्यासाठी म द्दाम कथानक तयार करण्याच्या उद्योगाला 
लागत आहण त्याचें हे पट्टहशष्ट्य नाटक तयार होत आले तरीही पदानंा हात घालीत नसत. ‘भावबधंन’ व 
‘एकच प्याला’ ह्यात अन क्रमे कोल्हटकर व ग जटर यानंी पदरचना केली. उत्तम कहवत्व असूनही त्यानंा 
पदरचनेचा कंटाळा होता. आपल्या नाटकातील संगीत गाजाव े आहण त्याम ळे आपले नाटक लोकहप्रय 
व्हाव,े ही कल्पनाच गडकऱ्यानंा अहप्रय होती. संगीत हे नाटकाच्या यशाचे चलनी नाणे असले तरी त्याच्या 
बळावर नाटक ‘बह मोल’ बनहवण्याचा गडकऱ्यानंा मोह झाला नाही. 
 

रंगमंचावरील नेत्रदीपक आहण हचत्ताकषटक ‘वैभवा’म ळेही नाट्यप्रयोगाचा प्रभाव वाढतो. अनेकदा 
या वैभवाचा हवलोभनीय वाटा प्रयोगाच्या यशाला हमळतो व तेथून अप्रत्यक्षपणे तो नाटकाच्या मोठेपणात 
जमा होतो. नटसम्राट ‘बालगंधवां’चे गानमाध यट, रूपसौंदयट व अहभनयचात यट ह्याचंी ‘प ण्याई’ लाभलेली 
अनेक सामान्य नाटके मोठी म्हणून हमरवली आहेत. बालगंधवांच्या कलात्मक ग णानंा भरपूर वाव व उठाव 
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हमळेल, असे धोरण ठेवनू नाट्यरचना करण्याचीही प्रथा हशष्टसंमत होती. बालगंधवांच्या भरजरी यशात 
आपले हभक्कार अपयश (अथात आलेच तर) लपवनू ठेवण्याची मोठी नामी सोय या ‘हशष्टसंमत’ प्रथेत होती. 
(म्हणूनच ती हशष्टसंमत होती.) 
 

गडकऱ्यानंा हे हशष्टसंमत व्यावहाहरक तंत्रही मानवले नाही. ‘गंधवट नाटक मंडळी’ने त्याचं्याकडे 
नाटकाची मागणी केली असता त्यानंी हदलेले उत्तर गणपतराव बोडस यानंी नमूद करून ठेवले आहे. 
“त म्हाला या नाटकाच्या चौर्थ्या अंकात फाटक्या ल गड्याने अंग हवभहूषत करून काम करावे लागणार 
आहे.” या उत्तरातील उद्दामपणा बाजूला ठेवनू त्याचा हवचार केला तर ते गडकऱ्याचं्या नाट्यसंकल्पनेचे 
सूचक वाटते. बालगंधवट हे रंगभमूीवर बह धा राजकन्याचं्या भहूमका करीत असत. ओघानेच राजकन्याचें 
रंग, रूप व ऐश्वयट या भहूमकानंा लाभत असे. त्याम ळे त्या देखण्या हदमाखातील बालगंधवांची भहूमका 
अहधकच आकषटक वठत असे. असल्या आगंत क आकषटणाचे श्रेय गडकरी आपल्या नाटकात गृहीत 
धरायला तयार नव्हते. “बोडस–बालगंधवांहशवाय माझे नाटक यशस्वी होते प्रकवा नाही, हे मला 
पाहावयाचे होते.” गडकऱ्याचं्या या उद्ग्गारातूंनही नाटकाची प्रयोगहनरपेक्ष श्रेष्ठता त्यानंा गृहीत होती, 
असेच हदसते. नाटकाचे प्रयोगहनरपेक्ष असे हनराळेच मोठेपण त्यानंा अहभपे्रत होते. नाटकाचे ते मोठेपण 
मनिक्षूंप ढे धारण करून ते म्हणायचे, “बालगंधवांच्या कलेत ताकद असेल तर माझ्या नाटकातील फाटके 
वस्त्र नेसून दळण-काडंण करण्याची त्याचंी भहूमकाही अजरामर ठरेल.” आहण मौज अशी की, “फाटके 
ल गडेच काय, पण गोणपाट नेसूनही मी काम करायला तयार आहे.” असे नम्र पण बाणेदार उत्तर देऊन 
बालगंधवांनी गडकऱ्याचें आव्हान स्वीकारले. गडकऱ्याचें भाहकत खरे झाले. त्याचं्या ‘एकच प्याल्या’तील 
‘बालगंधवां’ची ‘प्रसधू’ ‘अजरामर’ ठरली. आत्मसामर्थ्याची नेमकी जाण असलेल्या दोन प्रहतभासंपन्न 
कलावतंाचं्या जीवनातले हे साक्षात ‘नाट्य’ आहे. 
 

आशयाच्या दृष्टीनेही गडकऱ्याचंी नाटके लक्षणीय आहेत. खाहडलकराचं्या नाटकातील आशयाला 
एक प्रकारच्या थोर आदशाची मूल्ये आहेत. मूल्यहनष्ठा आहण हवचारहनष्ठा ह्यातून पे्रहरत झालेला हा आशय 
आहे. समाजहवषयक स्वकतटव्याच्या उत्कट जाहणवतूेन कायटप्रवृत्त झालेल्या व्यक्तीच्या जीवनातील हा 
आशय आहे. ज्या जीवनातील तो आशय आहे ते जीवन समाजाशी उत्तरदाहयत्वाच्या नात्याने बाधंलेले 
आहे. समाजाची बाहंधलकी हा या आशयाचा केन्द्रप्रबदू आहे. ओघानेच तो आशय ज्या व्यक्तींच्या जीवनाचा 
गाभा आहे, त्या व्यक्तीही समाजहनष्ठ आहेत. त्याचं्या वृत्तीप्रवृत्तीही समाजाहभम ख आहेत. धैयटधर, 
रामशास्त्री, कृष्ट्ण, रत्क्मणी, कच, श क्राचायट आहण कीचकस द्धा सामाहजक बाहंधलकीच्या भहूमकातूंन 
आपल्या वैयत्क्तक आय ष्ट्यातील हनणटय घेतात. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकातील आशय व्यत्क्तकें द्री आहे. ज्या व्यक्तींच्या जीवनातील तो आहे त्या 
व्यक्तींची आत्महनष्ठा प्रखर व अहवचल आहे. त्याचं्या वतटनाचें प्रम ख पे्ररण आत्त्मक असते. “राजा म्हणजे 
जगाचा उपभोगशून्य स्वामी होय” हे ‘तत्त्वज्ञान’ सागंणारा संभाजीही आत्यंहतक स्ववश आहे. स धाकर, 
प्रसधू, घनश्याम, लहतका, संभाजी ही गडकऱ्याचं्या नाटकातील सारी बडी बडी मंडळी आत्त्मक पे्ररणाचं्या 
पूणट आहारी व आधीन असलेली आहेत. या सगळ्याचंा ‘स्व’ अशरण आहे. तडजोड त्याला अमान्य आहे. या 
‘स्व’चे व्यत्क्तजीवनावर असलेले स्वाहमत्व हा गडकरीय नाटकातंील आशयाचा गाभा आहे. म्हणून 
गडकऱ्याचं्या नाटकातंील आशय वैयत्क्तक मूल्यानंी समत्न्वत झाला आहे. ज्या रामलालच्या उपदेशाने 
भगीरथाचे मद्यपान स टते, तो रामलाल स धाकराच्या बाबतीत ह्याच संदभात हनष्ट्प्रभ ठरतो. स धाकराची 
स्ववशता प्रबळ ठरते. “त झ्या मूतीकडे सारी मराठेशाही डोळे लावनू बसली आहे. त झ्याहवणे आई भवानीची 
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पूजा थाबंली आहे.” साबाजीच्या या आत्यंहतक उत्कटतेने भरलेल्या उद्ग्गारानंीही संभाजीचा कतटव्यहववके 
जागत नाही, इतके पिात्तापाच्या आत्त्मक हवकाराचे वचटस्व त्याच्यावर प्रस्थाहपत झाले आहे. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकातील मध्यवती व्यक्ती आत्मशरण आहेत, आहण त्याचें समग्र नाटक 
व्यत्क्तशरण आहे. त्यानंी ‘व्यत्क्तहचत्रण’ हे नाटकाचे सवटश्रेष्ठ मोठेपण गृहीत धरले असले पाहहजे. 
सावजाचा शोध घेत हफरणाऱ्या हशकाऱ्याला जसे अनेक आवश्यक गोष्टींचेही भान राहत नाही, त्याचप्रमाणे 
व्यत्क्तमनाचा वधे घेत लेखनासक्त झालेल्या गडकऱ्याचं्या प्रहतभेलाही अनेक नाटकीय औहचत्याचंीही जाण 
राहत नाही. त्यातून त्याचं्या नाटकात ताहंत्रक प्रमाद उद भवतात. 
 

गडकऱ्याचें नाटक व्यत्क्तशरण आहे, म्हणजे समग्र नाटकीय सामग्री व्यत्क्तहचत्रणासाठी राबते 
प्रकवा राबहवली जाते. ह्या व्यक्तीही स्वशरण आहेत. खाहडलकरी व्यक्ती ज्याप्रमाणे स्वीकृत तत्त्वाशंी 
तडजोड नाकारतात, त्याप्रमाणे गडकरीय व्यक्तीही आपल्या आत्त्मक पे्ररणाशंी तडजोड नाकारतात. 
त्याम ळे या व्यक्तींच्या वतटनावर ‘स्व’चे हवलक्षण वचटस्व असते. ह्या व्यक्तींच्या वागण्याचे मूलस्रोत त्याचं्या 
आत्त्मक पे्ररणात असते. तेथूनच वतटनाचे सगळे हनणटय हनहित होतात. ओघानेच ह्या व्यक्तींची जीवने 
आत्त्मक पे्ररणाचं्या प्रभावाने भारावली आहेत. 
 

या व्यक्तींचे आत्त्मक पे्ररण अनावर असल्याने अनेकदा त्याचं्याकडून व्यवहारोपयोगी मूल्याचंी 
पायमल्ली होते. त्याचं्या वतटनात एक प्रकारची मनस्वी आत्महनष्ठता व स्वैरता येते. असल्या वतटनाची 
स संगती त्यामागील आत्त्मक आहवष्ट्कार हवचारात घेतल्यावाचून समाधानकारकपणे समजून घेता येत 
नाही. गडकऱ्याचं्या नाटकातंील व्यत्क्तहचत्रणात कृतीपेक्षा उक्तींना अहधक महत्त्व हमळते. त्याचे मूळ या 
व्यक्तींच्या हववहक्षत मानहसक प्रकृतीत आहे. या व्यक्तींचे बोलणेही प ष्ट्कळदा आत्मस्पष्टीकरणात्मक प्रकवा 
आत्माहवष्ट्कारात्मक असल्याचे हदसून येते. ह्या व्यक्ती आत्मस्पष्टीकरण प्रकवा आत्माहवष्ट्करण करू लागल्या 
म्हणजे तर गडकऱ्याचं्या प्रहतभेला हवलक्षण स्फ रण चढते. वृदंावन, घनश्याम, स धाकर प्रकवा संभाजी 
याचं्या म खातूंन प्रकट होणारी ‘आत्माहवष्ट्करणे’ या दृष्टीने अभ्यसनीय आहेत. 
 

ही आहवष्ट्करणे ज्या मनाचंी आहेत ती मने अंतम टखी आहेत. भावनाप्रवणता हा असल्या मनाचा एक 
प्रम ख व प्रभावी स्वभावधमट असतो. त्याचं्या वतटनामागील त्याचें आत्त्मक पे्ररणही प्राम ख्याने भावनात्मक 
असते. त्याम ळे त्याचं्या मनोरचनेत भावहनक व्याहमश्रता मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. हकलोस्कर, देवल व 
खाहडलकर (कोल्हटकराचंा या संदभात हवचार करण्याचे कारणच उद भवत नाही) याचं्या नाटकातंील 
व्यक्तींच्या हठकाणी मनोव्यापाराचंा सरळपणा व स टस टीतपणा जाणवतो, त्यात एक प्रकारचा स बोधपणा 
आहे. त्या मानाने गडकऱ्याचं्या नाटकातील व्यक्तीचे मनोव्यापार अहधक व्याहमश्र, भावसक ल व ग ंताग ंतीचे 
आहेत. ‘संशयकल्लोळ’ नाटकाच्या कथानकात ग ंताग ंत आहे, पण त्यातील व्यक्तींच्या मनोव्यापारात नाही. 
‘संशया’च्या आहारी जाऊनही ह्या व्यक्ती स्वाभाहवक मयादा साभंाळून वाकतात आहण वागतात. ‘स भदे्र’ला 
पे्रमभगंाच्या वदेना आहेत. त्याम ळे ‘व्यथट मी जन्मले थोरक ळी’ असेही हतला वाटते, पण हतच्या या 
वाटण्याची मजल “बाई, हे बधूं नव्हत” इथपयंतच जाते. आपल्या संकटाचे हरण करणाराला शरण 
जाण्याचहवचार हतच्या मनात येऊन जात असला तरी खऱ्या अथाने ती शरण आहे फक्त घरच्या कौट त्म्बक 
मयादापं ढे “हनिय माझा न ढळे जहर हा कंठ क णी हचरला” अशी आपल्या प्रीतीची प्रहतज्ञा सागंणारी स भद्रा 
‘अरण्यात एकटी आहे’ असे समजताच एकदम भानावर येऊन ‘गहहवरून’ उद्ग्गारते– “हाय हाय! हे काही 
माझ्याने सहन करवत नाही. दादा, वहहनी, आहदकरून सवटजण मला म्हणतील, तू खास म हूतट 
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च कहवण्याकहरता हे साहस केलंस. देवा, हा हवनाकारण कलंक मजवर आला ना?” हे मनोव्यापार मोठे 
‘मयादशील’ बाण्याचे आहेत! “आता जर इथं थाबंाल तर माझ्या गळ्याची शपथ आहे” असे हप्रय 
आप्तजनानंा बजावनू त्यानंा घराबाहेर ढकलणाऱ्या प्रसधूच्या मनोव्यापाराचंी हनयंत्रक तत्त्वे या 
मयादशीलतेत सामावणारी नाहीत. स धाकर दारूचा हधक्कार करतो, या हधक्कारातून त्याच्या हवव्हळणाऱ्या 
हृदयातील वेदना बोलते. 
 

‘स्व’चे बलवत्तर वचटस्व असणाऱ्या मनाचे व्यापार जसे व्याहमश्र व भावसंक ल असतात तसेच ते 
प्रत्येक वेळी त्याचं्या वतटनातून प रेसे प्रकट होतातच, असेही नाही. त्याचें वतटन हे बह धा आत्मकें द्री पे्ररणाचे 
अंतम टखी आहवष्ट्करण असते. म्हणूनच असल्या व्यक्तींच्या हचत्रणाकहरता त्याचंा आत्माहवष्ट्कार हवशषे 
उपय क्त ठरतो. गडकऱ्याचं्या नाटकातूंन असल्या आत्माहवष्ट्काराचंी असलेली हवप लता नजरेत 
भरण्याजोगी आहे; आहण या हवप लतेची संगती आत्माहवष्ट्कारहप्रय मनोवृत्तीशी आहे. हवहवध पातळ्यावंरून 
होणारी ही आत्माहवष्ट्करणे हवलक्षण आशयसंपन्न आहेत. 
 

हववहक्षत प्रकारच्या व्यत्क्तमत्त्वाचं्या हचत्रणाला गडकरीय नाटकात अहधकाहधक प्राधान्य प्राप्त होत 
जाते. प ढे प ढे तर सगळे नाटकच ह्या व्यक्तींच्या हाती जाते. त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाचें नाट्यमय दशटन हेच 
समग्र नाट्यरचनेचे ध्येय बनते. हाती घेतलेला हवषय मग तो मद्यहनषेधाचा असो प्रकवा हवषमहववाहाच्या 
द ष्ट्पहरणामाचा असो, कमालीचा व्यत्क्तमय होऊन जातो. एखाद्या ‘लाईट कॉमेडी’साठी उत्तम ‘जमट’ हाती 
आला तरी त्याच्या प्रत्यक्ष हाताळणीतून घनश्यामाच्या स्वभावहवश्लेषणाने व्यापलेले गंभीर ‘भावबधंन’ उभे 
होते. मूळ हवषयच व्यत्क्तमत्त्वाच्या नाट्यमय आशयात पयटवहसत होतो. नाटकाचा स्थूल हवषय 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या नाट्यात्मक आहवष्ट्कारात हवरघळून जातो. व्यत्क्तमत्त्वाचा आहवष्ट्कार हाच म ख्य हवषय 
होऊन जातो. स्वाभाहवकच गडकरीय नाटकाच्या संहवधानकाला व्यत्क्तमत्त्वाच्या आहवष्ट्काराचे प्रारूप प्राप्त 
होते. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकाचे वगेळेपण आहण मोठेपण त्यातील वैहशष्ट्ट्यपूणट अशा व्यत्क्तहचत्रणात आहे. 
हववहक्षत वैहशष्ट्ट्याचंी व्यत्क्तमत्त्व े आहण ती प्रतीत करण्यासाठी त्यानंी अहभयोहजलेली यंत्रणा ह्यात 
गडकरीय नाटकाची अहभनवता आहे. 
 

खाहडलकराचें नाट्य हवचारगभट आहे. कारण, ते हवचारशील व्यक्तींच्या जीवनातून उद भवते. 
गडकऱ्याचें नाट्य भावगभट आहे कारण, ज्याचं्या जीवनातून ते संभवते. त्याचंी व्यत्क्तमत्त्व े भावनाप्रवण 
आहेत. आत्मकें द्री वा अंतम टख व्यत्क्तमत्त्वाचा भावनाप्रवणता हा सहधमट आहे. हवचार वस्त हनष्ठ असतो. 
भावना व्यत्क्तहनष्ठ असते. खाहडलकरी नाटकातील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्व े मानसशास्त्रीय दृष्टीने बहहम टखी 
प्रकृतीची आहेत. या प्रकारच्या व्यत्क्तमत्त्वात वस्त हनष्ठा (ऑब्जेत्क्टव्हनेस) प्रबळ असते. त्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील पे्ररण मूलतः हवचारप्रवण असते. आत्मकें द्री वा अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वात आत्महनष्ठा 
(सब्जेत्क्टव्हनेस) प्रभावी असते. त्या व्यत्क्तमत्त्वातील पे्ररण प्रकृतीने मूलतःच भावनाप्रवण असते. या 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या वतटनावरच नव्हे तर त्यामागील मनोव्यवहारावंरही आत्महनष्ठाजन्य भावनाप्रवणतेचे सखोल 
व मूलगामी हनयंत्रण असते. खाहडलकरी व्यक्तींमध्ये ‘भावना’ नाही प्रकवा गडकरीय व्यक्तीमध्ये ‘हवचार’ 
नाही, असा ह्याचा अथट नाही. महत्त्वाचा म द्दा आहे तो असा की, खाहडलकरी नाटकातंील व्यत्क्तमत्त्वाचे 
मूलभतू पे्ररण हवचारप्रवण आहे, गडकरीय नाटकातंील व्यत्क्तमत्त्वाचे मूलभतू पे्ररण भावनाप्रवण आहे. 
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भावनाप्रवण मनोव्यापाराचं्या वतटनात्मक प्रहतहक्रया भावनापे्रहरत असतात. त्यातून व्यत्क्तजीवनाला 
हववहक्षत आकार प्राप्त होत जातो. 
 

गडकऱ्यानंी हचहत्रत केलेल्या व्यत्क्तमत्त्वाचें आणखी एक वैहशष्ट्ट्य असे, की त्याचं्यावर बाह्य 
पहरत्स्थतीचा सूक्ष्म, सखोल प्रभाव होतो बाह्यपहरत्स्थतीवर मात करण्यापेक्षा ह्या व्यक्ती बाह्य 
पहरत्स्थतीम ळेच अहधक प्रभाहवत होऊन जातात. सबळ आत्महनष्ठा व द बटळ वस्त हनष्ठा ह्याचंा हा पहरणाम 
होय. बाह्य पहरत्स्थतीहवषयी एक स प्त संशय, भय, अहवश्वास आहण द रावा त्याचं्या अंतमटनात दबा धरून 
बसलेला असतो. 
 

वास्तवहवम खता ही या व्यक्तींची आणखी एक महत्त्वाची वृत्ती हदसून येते. त्याचं्या 
अंतराहभम खतेचीच ही प्रहतहक्रया आहे. आत्महनरपेक्षपणे वास्तवाला समजून घेणे, वस्त हनष्ठ होऊन 
वास्तवाचा हवचार करणे यासारख्या हक्रयानंा ह्या व्यक्तींची मानहसक क्षमता प्रहतकूलच हदसून येतें. 
पहरणामी, व्यावहाहरक समायोजनाची असफलताच त्याचं्या नहशबी येते. गडकऱ्याचं्या नाटकातील 
कोणतीही प्रम ख व्यक्ती अखेरीस सफल समायोजनाच्या समाधानाची धनी झाल्याचे हदसून येत नाही. 
व्यावहाहरक अपयश ही त्याचं्या आय ष्ट्याचंी क्रमप्राप्त पहरणती ठरते. व्यावहाहरक समायोजनाची सोय व 
संधी असूनही ते त्यानंा जमत नाही; ह्याचे कारण, त्याचंी मने पूणटतः आत्महनष्ठ पे्ररणाचं्या आहारी गेलेली 
असतात. आत्महनष्ठेच्या हनणायक प्राद भावातून त्याचें मनोव्यापार चालतात. 
 

ह्या व्यक्तींना आत्त्मक अत्स्तत्वाची फार तीव्र जाणीव असते. त्याचं्या साऱ्या मानहसक शक्ती, 
तळहातावरील फोडाप्रमाणे त्या अत्स्तत्वाला जपत असतात. लहानसा धक्का बसला तरी त्याचें मनोजगत 
हादरून जाते. आत्त्मक हवश्वात हनमग्न राहण्याची, जगापासून स्वतःला अलग समजण्याची, ही अलगता 
सातत्याने जोपासण्याची त्याचंी जीवनरीतच होऊन बसते. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकाचंी पथृगात्मकता या हवहशष्ट प्रकृतीच्या व्यत्क्तमत्त्वाचं्या हचत्रणात आहे. त्याचें 
समग्र नाटक या व्यत्क्तमत्त्वाचं्या नाट्यमय आहवष्ट्कारासाठीच राबत राहते. गडकऱ्याचं्या नाटकातील 
संहवधानक, प्रसंग, संवाद, भाषा, हवषय हे सारे घटक ग णदोषासंहहत या व्यत्क्तमत्त्वात खपून जातात. 
स धाकर, घनश्याम, संभाजी, वृदंावन, कमलाकर या व्यक्तींच्या तोंडी आलेली वाङ मयग णसमृद्ध भाषा 
त्याचं्याच बाबतीत चालून जाते. ‘मानापमाना’तील धैयटधर प्रकवा ‘सौभद्रा’तील कृष्ट्ण ही भाषा बोलू लागला 
तर ते हवहचत्र वाटेल. स धाकर प्रकवा घनश्याम याचंी भाषा वाङ मयीन ग णानंी संपन्न असली; आहण स धाकर 
प्रकवा घनश्याम हे कवी वा साहहत्त्यक नाहीत ह्याची आपल्याला जाणीव असली, तरीही ती खटकत नाही, 
अनावश्यक प्रकवा आके्षपाहट वाटत नाही. ह्याचे कारण, व्यत्क्तमत्त्वातील अव्यक्ताची प्रतीती घडवनू 
देण्याच्या बळाने प्रकवा व्यत्क्तमत्त्वाच्या अहभव्यक्तीची सागंता साधण्याच्या जोमाने ती झपाटलेली असते. 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या गूढ ग हेतील काय काय आहण हकती प्रस्फोहटत करू, अशा हजद्दीने ती जणू सळसळत 
असते. गडकरीय नाटकातील इतरही सामग्री ह्याच मंत्राने भारलेली आढळते. 
 

गडकऱ्याचं्या नाट्यरचनेत व्यत्क्तमत्त्वाच्या दशटनाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते. 
व्यत्क्तमत्त्वाचे हचत्रण करण्यात गडकऱ्याचंी प्रहतभा इतकी गढून जाते, की हतला इतर कलात्मक 
औहचत्याचें बरेचदा भानही राहत नाही. व्यत्क्तमत्त्वहचत्रणाला अनन्य प्राधान्य प्राप्त होऊन त्यादृष्टीने 
नाट्य-सामग्रीचा उपयोग त्याचं्या नाट्यरचनेत होत राहतो. 
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गडकऱ्याचं्या नाटकातं व्यत्क्तमत्त्वाच्या हचत्रणाला प्राधान्य व प्राम ख्य प्राप्त होते, हे तर खरेच; पण 
त्याचं्या नाटकातंील प्रम ख व्यक्तींची व्यत्क्तमत्त्व े ही एका ठराहवक प्रकारच्या प्रकृतीची आहेत हे हवशषे 
लक्षणीय वाटते. गडकऱ्यानंी आपल्या नाटकातूंन हचहत्रत केलेली ही व्यत्क्तमत्त्व े त्याचें नाटक समजून 
घेण्याच्या दृष्टीने अभ्यसनीय आहेत. व्यत्क्तमत्त्व हचत्रणाला त्याचं्या नाटकात इतके मध्यवती आहण मूलभतू 
प्रभ त्व प्राप्त झाले की तेच त्याचं्या नाटकाचे श्रेष्ठ सामर्थ्यट होऊन बसले. हे सामर्थ्यट समजून घेण्यासाठी, ते 
ज्या व्यत्क्तमत्त्वानंी हमळवनू हदले, त्याचंी हचहकत्सा करून पाहणे हनहितच उद बोधक ठरणारे आहे. 
 

व्यत्क्तमत्त्वाचे हचहकत्सक हवश्लेषण हा मानसशास्त्रीय प्रातं आहे. मानसशास्त्रातंगटत असणाऱ्या 
व्यत्क्तमत्त्वहवषयक हसद्धान्ताचं्या आधाराने गडकरीय नाटकातंील व्यत्क्तमत्त्वाचें हवश्लेषण करून पाहू. पण 
त्यासाठी पहहल्याने व्यत्क्तमत्त्वाचे मानसशास्त्रीय स्वरूप व हसद्धान्त हनहित करून घेतले पाहहजेत. 
 

खांड – १ 
 

–: सांदभथ :– 
 

[१) केसरी : १ फेब्र वारी १८८१, ‘नाटकगं्रथ व नाटकप्रयोग’ या नावाच्या लेखातील एक हवधान 
 

“कोणत्याही नाटकावर लोकाचं्या इतक्या उड्या पडल्या नाहीत, व नवीन चाली लोकासं अत्यंत हप्रयकर होऊन सदरील नाटकाची 
एक हजाराची प्रतस द्धा उडून गेली..’] 
 

[२) साहहत्याचे मानदंड : सौभद्र – गगंाधर गाडगीळ, पृष्ठ–५] 
 

[३) संगीत सौभद्र : घटना आहण स्वरूप – डॉ. व. प्रद. क ळकणी, पषृ्ठ २७४] 
 

[४) संगीत सौभद्र : पहहल्या आवृत्तीची प्रस्तावना– बळवंत पाडं रंग हकलोस्कर] 
 

[टीप :– ‘आयटबधूं’ या शब्दातून अण्णानंा ‘नाट्यरहसक’ असा अथट गहृीत आहे. एका हठकाणी ह्याच अथाने ‘सभासद’ हाही शब्द 
उपयोहजला आहे. पाहा – ‘सूत्र. हप्रये, आमच्या कन्येच्या हववाहाच्या गोष्टीच का या सभासदानंी ऐकायच्या? हे माझे नाटक पाहण्याकहरता आले 
आहेत’ सौभद्र : अंक पहहला.] 
 

[५) नाट्याचायट देवल : श्री. ना. बनहट्टी, पषृ्ठ – १३] 
 

[६) १९१७ साली भरलेल्या नाट्यसंमलेनाच्या अध्यक्षीय भाषणात कृ. प्र. खाहडलकर यानंी काढलेले उद्ग्गार–खाहडलकराचंा 
लेखसंग्रह : कृ. प्र. खाहडलकर.] 
 

[७) ‘रणागंणापासून जसा वीरवृत्तीचा उगम तशीच प रषाथापासून, वीरवृत्तीपासून, राजवैभवापासून रसाची, काव्याचीही उत्पत्ती आहे. 
आम्हा कवींच्या मागोमाग वीरप रष आहण वीरवृत्तीच्या मागोमाग आम्ही, अशा हा पराक्रम व रस यामधील अन्योन्यसंबंध आहे!” 
 

सदर : कृ. प्र. खाहडलकर.] 
 

[८) खाहडलकराचंा लेखसंग्रह, अध्यक्षीय भाषण, श्री. कृ. प्र. खाहडलकर.] 
 

[९) हव. स. खाडेंकर यानंी ‘गोकणीची फ ले’ या १९४४ मध्ये प्रहसद्ध झालेल्या आपल्या लेखसंग्रहातील ‘कोल्हटकराचंी नाटके’ या 
लेखात कोल्हटकरानंी केवळ दहाच नाटके हलहहली असल्याचा उल्लेख केला आहे. अथात तो बरोबर नाही. ‘श्रमसाफल्य’ व ‘मायाहववाह’ या दोन 
१९२८ मध्ये प्रकाहशत झालेला नाटकाचंा समावेश झालेला नाही. त्याचंी मूळ लेखनाला १९२७ मध्ये माहसक मनोरंजनात प्रकाहशत झाली असली 
तरी प नम टद्रणात द रस्ती केली नाही.] 
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[१०) “स हशहक्षत मंडळींना, हवशषेतः हवशी पचंहवशीतल्या हवद्यार्थ्यांना आहण वाङ मयपे्रमी लोकानंा त्याचं्या नाटकाचें १९०० ते १९१० या 
दशकातं हवलक्षण आकषटण होते.” ‘नाटककार कोल्हटकर’ या द. रा. गोमकाळे यांच्या गं्रथाची प्रस्तावना– ‘दोन शब्द’ – ले. हव. स. खाडेंकर, प.ृ 
१७.] 
 

[११) “म ंबईत त्यावेळी भरभराटीस आलेल्या ‘त्व्हक्टोहरया नाटक मंडळी’, ‘पारसी नाटक मंडळी’ ‘न्य ूऑल्फडट नाटक मंडळी’ इ. 
नाटक मंडळ्याचंी ‘स दादाद’, ‘हामान’, ‘चत्रा बकावली’, ‘ग ले बकावली’ ही नाटके त्यानंी अनेक वेळा पाहहली– 
 

–नाटककार कोल्हटकर – द. रा. गोमकाळे, प.ृ ३९] 
 

[१२) गडकऱ्याचं्या नाट्यलेखनाचा आलेख.] 
 

[१३) १९११ पयंतच्या गडकऱ्याचं्या काव्य–हवनोदी लेखनाचा आलेख.] 
 

[१४) गडकऱ्याचंा हकलोस्कर कंपनीतील व्यवसायकाल.] 
 

[१५) ग रभक्तीचे हनदेश, उदा. पे्रमसंन्यासाची प्रस्तावना.] 
 

[१६) गडकरी–कोल्हटकरी नाटकाचा समान घाट दाखहवणारी हवधाने, उदा. खाडेंकराचंा लेख (गोकणीची फ ले)] 
 

[१७) गोकणीची फ ले] 
 

[१८) गोकणीची फ ले–को. ग. प.ृ १४१ (अभ्यसनीय प्रश्न)] 
 

[१९) ‘स्वर’ आहण ‘सूर’ –स्वर ठराहवक आहेत. सूर अनेक आहेत.] 
 

[२०) फमार–इमेजरीचे साधन म्हणून महत्त्व–हवस्तार होऊ देत साधन प्रकरणाचे माध्यम–७७.] 
 

[२१) फमार : Strong emolind exp. possege is evoke] 
 

[२२) रामलालचे अप्रासंहगक भाषण.] 
 

[२३) पारशी पालाचें राज्य, खाडेंकर, गो. फ ले– पषृ्ठे १३५.] 
 

[२४) माझी भहूमका : गणपतराव बोडस– पषृ्ठ २१ द . आ.] 
 

[२५) सदर : पृष्ठ २११.] 
 

[२६) सदर : पृ. २११.] 
 

[२७) राजसंन्यास– (राजा म्हणजे जगाचा उभोगशून्य स्वामी)] 
 

[२८) राजसंन्यास, अंक–५, प्रवेश–५] 
 

[२९) सौभद्र : व्यथट मी जन्मले थोर क ळी.] 
 

[३०) सदर : अंक १] 
 

[३१) सदर : अंक १] 
 

[३२) एकच प्याला, प्रसधू, अंक–३, प्रवेश–४] 
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व््क्ततमत्त्ि : मानसशास्त्री् णिचार 
 
व््तती णततत्ा प्रकृती 
 

दैनंहदन जीवनात आपला हकतीतरी व्यक्तींशी सतत संबधं येत असतो. त्यापैकी कोणत्याही दोन 
व्यक्तींची स्वभाववैहशष्ट्ट्ये परस्पराशंी तंतोतंत ज ळत नाहीत, असाच अन भव आपल्याला येतो. नाक, कान, 
डोळे, मस्तक, हजवणी, हन वटी इ. तेच ते अवयव प्रत्येकाच्या चेहऱ्यात असतात; परंत  या ठराहवक 
अवयवाचं्या रचनेतून हनमाण होणारी प्रत्येकाची चेहरेपट्टी मात्र वगेवगेळी आढळून येते. 
 

बोटाचें ठसे आहण हस्ताक्षर यासारख्या सहज हक्रयातूनस द्धा व्यक्तीचे वगेळेपण व्यक्त होते; तेव्हा 
हतच्या सहेत क वतटनातून प्रकवा हवचारातून ते व्यक्त न होऊ शकले तरच नवल! व्यत्क्तवतटनातील हे 
व्यत्क्तहनष्ठ वेगळेपण व्यवहारात नेहमीच अन भवायला हमळते. तो काही हववाद्य हवषय नव्हे! वतटनाचे 
वगेळेपण आपण काही काळ बाजूला ठेवले तरी व्यक्तीची हवचार करण्याची व तो माडूंन दाखवण्याची तऱ्हा 
हीस द्धा अगदी ‘स्वतंत्र’ असते, असे हदसून येते. ‘स्टाईल इज मनॅ’ हा स प्रहसद्ध हसद्धान्त ह्याच सत्यावर 
आधारलेला आहे. 
 

व्यक्तीव्यक्तीत आढळून येणारे हे वगेळेपण मूलगामी आहण स्वयंभ ूआहे. त्याची अन भतूी ही फार 
प्राचीन काळापासून मानवाला आलेली आहे. ‘एकएकाचा स्वभाव! द सरे काय?’ अशा उद्ग्गारातून माणूस 
हीच जाणीव व्यवहारात प्रकट करीत असतो, ‘स्वभावो द रहतक्रमः!’ या संस्कृत स भाहषतातूनही हेच सत्य 
व्यक्त होते. प्रत्येक व्यक्तीला हतची स्वतःची खास आहण ‘द रहतक्रम’ अशी स्वभाववैहशष्ट्ट्ये असतात. या 
वैहशष्ट्ट्यामं ळेच हतची स्वतःची वगेळी–हनराळी अशी ‘मूती’ हनमाण होते. प्रत्येक व्यक्तीला हतची अ-सामान्य 
अशी एक वैयत्क्तक प्रकृती प्राप्त होते. 
 

व्यक्तीचे हे वैयत्क्तक वगेळेपण त्या व्यक्तीच्या जीहवताला आकार आणण्याच्या दृष्टीने अत्यंत 
प्रभावी ठरते. एखाद्या व्यक्तीचे जीहवत समजून घ्यावयाचे असेल तर हतच्या ह्या वैयत्क्तक वेगळेपणाचे 
स्वरूप उकलून पाहण्यावाचून गत्यंतर नसते. कोणत्याही व्यक्तीचे जीहवत इतरानंा जे जाणवते, ते हतच्या 
वतटनात्मक व्यवहारातून प्रकवा हतच्या मनोव्यापारातून! व्यक्तीचा वतटन-व्यवहार असो प्रकवा मनोव्यापार 
असो, त्याचें मूलस्रोत हतच्या वैयत्क्तक वगेळेपणातून संचहलत होतात, म्हणूनच वैयत्क्तक वगेळेपणही 
व्यक्ती जीवनाला हववहक्षत आकार प्राप्त करून देणारी खरी मूलभतू शक्ती होय. 
 

व्यक्तीचे हे वैयत्क्तक वेगळेपण ‘व्यत्क्तमत्त्व’ या नावाने शास्त्रीय हवचारात संबोहधले जाते. 
व्यक्तीव्यक्तीत असणारे वैयत्क्तक वगेळेपण हेच ‘व्यत्क्तमत्त्व हवज्ञाना’चे अभ्यासके्षत्र होय. व्यत्क्तमत्त्वाचे 
वैयत्क्तक आहण सामाहजक जीवनातील महत्त्व अनन्य आहे, ह्याची जाणीव झाल्याम ळे गेल्या अधटशतकात 
व्यत्क्तमत्त्व हवज्ञानाचा हवकास फार झपाट्याने घडून आला. दृश्य माणसातील अदृश्य माणूस शोधून 
काढण्यात शास्त्रज्ञानंी समाधानकारक यश हमळहवले आहे. 
 

व्यत्क्तमत्त्वाचा हवचार मूलतः मानसशास्त्राच्या कके्षत येतो. परंत  व्यत्क्तमत्त्वाचा हवचार अहलकडे 
इतका काही हवकहसत व प्रगत होऊन गेला की, त्यालाच एका ट मदार उपशास्त्राची योग्यता प्राप्त झाली 
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व््क्ततमत्त्िाचे मूळ : 
 

‘व्यत्क्तमत्त्व’ हा शब्द मूळ ‘पसटनॅहलटी’ या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अवतार होय. ‘परसनॅहलटी’ या 
इंग्रजी शब्दाचे मूळ ग्रीक भाषेतील ‘परसोना’ असे साहंगतले जाते. त्यानंतर रोमनमध्ये या शब्दाचा प्रयोग 
होऊ लागला. मूळ ग्रीक भाषेतील ‘परसोना’ ह्याचा अथट म खवटा असा होता. ग्रीक रंगभमूीवर नट अपेहक्षत 
भहूमका वठहवताना त्या भहूमकेचा सूचक असा म खवटा चेहऱ्यावर चढवीत असत. भहूमकासूचक अशा 
म खवट्याला प्रकवा ‘नकली चेहऱ्या’ला ‘परसोना’ असे म्हणत. त्यानंतर ह्या शब्दाचा वापर रोमनमध्ये स रू 
झाला. ‘हससेरो’ने हा शब्द चार अथांनी उपयोहजला आहे, असे एफ. मकॅ्सम ल्लर म्हणतो. त्याच्या मते 
‘हससेरो’ला या शब्दाचे अहभपे्रत असणारे अथट असे– 
 

(१) एखादी व्यक्ती द सऱ्यानंा हदसते तशी (प्रत्यक्षात ती तशी असतेच असे नाही) 
 

(२) आय ष्ट्यातील एखाद्या व्यक्तीची (ताहत्त्वक प्रकवा वैचाहरक वगैरे) भहूमका 
 

(३) एखाद्या हववहक्षत कायाकहरता व्यक्तीला आवश्यक ठरणारी 
 

(४) व्यक्तीचा दजेदार व सकस वगेळेपणा (लेखनशलैीतून वगैरे प्रकट होणारा) 
 

व्यत्क्तमत्त्वाच्या पहरकम्पनात्मक व्याख्या बनहवण्याचे जे प्रारंहभक प्रयत्न झाले त्यात परसोनाचे हे 
अहभपे्रत अथट गृहीत धरलेले हदसतात. व्यक्तीच्या इतराचं्या मनावर जो प्रत्यय आहण प्रभाव उमटतो. 
त्यालाच ‘व्यत्क्तमत्त्व’ मानण्याकडे या व्याख्याचंा म ख्य रोख आहे. या प्रकारच्या व्याख्या प्रत्यक्ष 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या हनदशटक नसून इतराचं्या मनावर जी ‘प्रहतप्रबबे’ म हद्रत होतात, त्याच्या सूचक आहेत. ही 
प्रहतप्रबबे अगदी यथातर्थ्य असतातच असेही गृहीत धरून चालता येत नाही. त्यातही व्यत्क्तमत्त्वाचे 
प्रहतहबम्ब ज्या मनावर उमटते त्या मनाच्या प्रकृहतधमाचे सूक्ष्मतरल पहरणाम त्याच्यावर होणारच. एका 
व्यत्क्तमत्त्वाची सगळ्यानंा सारखीच प्रतीती येईल, अशा आभाहसक आधारावर या तऱ्हेच्या व्याख्या उभ्या 
आहेत. म्हणूनच ‘या व्याख्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या पडछायेच्या आहेत,’ अशा प्रकारची टीका सदर व्याख्याचं्या 
बाबतीत करण्यात आली. 
 

असल्या व्याख्यामंध्ये शास्त्रीयता फारशी नसते. हे नाकबूल करण्याचे कारण नाही. परंत  त्या हदशनेे 
हवचाराचा प्रवास व्हावा, म्हणून त्यानंी पहहल्याने पाडलेल्या पायवाटेचे महत्त्वही कोणाला नाकारता येणार 
नाही! 
 

व्यक्तीची लौहकक प्रहतमा आहण हतचे व्यत्क्तमत्त्व यानंा समान समजणे, यात शास्त्रीय दृष्टीने 
सदोषता आहे. एखादी व्यक्ती समाजात खूप हप्रय असली म्हणजे त्यावरून हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाची जी 
संकल्पना आपल्या मनात साकार होईल, हतचे ती व्यक्ती अहप्रय होताच काय होईल? ….एवढेच नव्हे तर 
कसदार व्यत्क्तमत्त्वाचं्या हकत्येक व्यक्ती समाजात अनेकदा अहप्रय होतात. 
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इतक्या हववेचनाचा इत्यथट एवढाच की, लौहकक, सामूहहक, उद्दीपनात्मक, उत्कट वगैरे 
प्रहतहक्रयामंध्ये व्यक्तीच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे जे प्रहतहबम्ब असते, त्यावरून मूळ व्यत्क्तमत्त्वाचा सच्चा संबोध 
होईलच, असे हनधास्तपणे गृहीत धरता येत नाही. 
 

व्यत्क्तमत्त्वाशंी संलग्न असणाऱ्या समस्त वैहशष्ट्ट्याचंा व्याख्येत समावेश करणाऱ्या हववचेकाचंा एक 
वगट आहे. त्याचंा रोख उघडपणे सवट संबहंधत वैहशष्ट्ट्यानंा एकहत्रत गोवनू व्याख्या बाधंण्याकडे आहे. 
असल्या व्याख्या व्यत्क्तमत्त्वाचे स्वरूपदशटन घडहवण्याच्या दृष्टीने उपय क्त ठरतात. एवढेच नव्हे तर 
व्यत्क्तमत्वाच्या अहधक हनकट जाण्याचे या व्याख्याचें श्रेयही हनहितच उल्लेखनीय वाटते. मॉटटन हप्रन्स याने 
माडंलेली व्याख्या या वगातील व्याख्याचंी प्राहतहनहधक मानली जाते. कारण, त्या व्याख्येत व्यत्क्तमत्त्वाचे 
अहधक व्यापक हवशदीकरण साधले आहे. मॉटटन हप्रन्स आपली व्याख्या अशी माडंतो– 
 

“व्यक्तीच्या जैहवक, जन्मजात व अन भवार्मजत अशा अंतःवृत्तीचे आहण प्रवृत्तीचे संक लन म्हणजे 
व्यत्क्तमत्त्व होय.” 
 

ही व्याख्या इतकी समावशेक आहे की हतचे स्वरूप पूणटतः वणटनात्मक व जवळजवळ सूहचवजाच 
होऊन गेले आहे. या व्याख्येत तो व्यक्तीच्या व्यत्क्तमत्त्वात जैहवक अंतःवृत्ती, प्रवृत्ती, वृत्ती, भावहनक पे्ररणा, 
अहभवृत्ती, अहभरूची, वासना इ. चा स्पष्टपणे अंतभाव करतो. 
 

जीवनातील सूक्ष्म आहण अस्सल अन भतूींचा साक्षात्कार वाचकानंा घडवनू देण्याच्या हेतूने 
वाङ मयातील व्यत्क्तरेखाचंी हनर्ममती होत असते. वाङ मयातील व्यक्तीचे ‘नाव-गाव’ खरे नसते. म्हणजे 
वाङ मयीन व्यक्ती हनर्मदष्ट नावावर प्रकवा तपशीलावंर ह डकून काढता येत नाही. तशा तपशीलात्मक 
स्तरावर ती अत्स्तत्वात नसते. हतचे अत्स्तत्व त्याहून हकतीतरी अहधक आंतहरक व वास्तव असते. 
वाङ मयातील व्यक्ती आपल्याला जीवनातील सत्याची अन भतूी देत असतात. या अथाने त्या अहधक सत्य 
आहण सजीव असतात. म्हणून आपणच आपल्याला जाणून (केवळ समजून नव्हे!) घेण्याकहरता ह्या 
व्यत्क्तरेखा हकतीतरी सत्यसूचक, अथटबोधक, ‘सच्चा प्राहतहनहधक’ व वास्तहवक असतात. तत्त्वाथाने त्या 
त मच्या–आमच्या इतक्याच अस्सल आहण सत्य असतात. त म्ही–आम्ही अत्स्तत्वाने वास्तव आहोत, 
वाङ मयीन व्यत्क्तरेखा वास्तवाथाने सच्चा असतात. म्हणूनच जीवन जाणून घेण्यासाठी तपशीलात्मक 
अथाने ‘हनजीव’ ठरणाऱ्या, पण तत्त्वात्मक अथाने ‘सजीव’ असणाऱ्या वाङ मयीन व्यक्ती फार प्राचीन 
काळार पासून अभ्यासहवषय झाल्या आहेत. शकेडो शासे्त्र जे ‘सागंू’ शकणा- नाहीत ते एकटा ‘ऑथेल्लो’ 
प्रकवा एकटा ‘हॅम्लेट’ जाणवनू देऊ शकतो, असे जे म्हटले गेले ते ह्याच अथाने! 
 

सामाहजक मनोहवज्ञान हे एका परीने आपलाच म्हणजे त मचा-आमचाच हचहकत्सात्मक अभ्यास 
करणारे शास्त्र! वाङ मयीन व्यत्क्तरेखा म्हणजे त मच्या-आमच्याच अहधक प्राहतहनहधक, वास्तहवक, 
सत्यात्त्मक व तत्त्वाथटक प्रहतमा! ती आपलीच अहधक खरी साथट अशी आंतहरक प्रतीके! 
 

व्यत्क्तमत्वातील भावनात्मक घटक हाही फार प्रभावी असतो. व्यक्तीच्या दैनंहदन व्यवहारातून 
हतच्या भावनात्मक वैहशष्ट्ट्याचंी जाणीव नेहमीच इतरानंा होत असते. उपजत प्रवृत्ती, भावना, स्थायीभाव, 
भाववृत्ती अहभवृत्ती, रूची इ. च्या संहमश्र रचनेतून व्यत्क्तमत्त्वातील भावनात्मकता संघहटत होते. हतचे कायट 
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उत्कट आहण गहतमान स्वरूपाचे असते. भावनात्मकतेला अन कूल प्रहतसाद लाभला तर त्याची जाणीव 
स खद वाटते, प्रहतकूल लाभला तर द ःखद वाटते. 
 

व्यक्तीचा वा व्यत्क्तमत्त्वाचा व्यवहारातील संबोध साधारणपणे ‘स्वभावा’वरून होतो. स्वभावाचे 
बरे-वाईट ग णधमट आपण नेहमीच व्यवहारात त्या व्यक्तीला लागू करतो. 
 
अांतमुथख आणि बणहमुथख व््क्ततमत्त्ि 
 

डॉ. यंग ह्याने व्यत्क्तमत्त्वाचें वगीकरण दोन प्रम ख गटातं केले आहे. ‘अंतम टखी’ आहण ‘बहहम टखी’ 
अशी नाव ेत्याने या दोन गटानंा अन क्रमे हदली आहेत. व्यत्क्तमत्त्वाच्या वगीकरण पद्धती अनेक आहेत; 
 

पण त्या सवांमध्ये य ंगच्या वगीकरणपद्धतीलाच अहधक मान्यता आहण स्वीकृती लाभली आहे. 
कारण, तो शास्त्रीय पायावर आधारलेली असून हतच्यात व्यत्क्तमत्त्व हववरणाची उत्तम क्षमता आहे. 
उपय क्तता व व्यवहायटता ही या पद्धतीची खास ग णवैहशष्ट्ट्ये म्हणता येतील. 
 

म्हणूनच ही वगीकरणपद्धती हवस्ताराने हवशद करणे आवश्यक ठरते. गडकऱ्याचं्या नाटकातील 
प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वाचंा मानसशास्त्रीय अभ्यास हा आपला म ख्य हवषय आहे. या अभ्यासाकहरता ही 
वगीकरणपद्धती अहधक उपय क्त ठरणारी आहे, ह्यात शकंाच नाही. लक्षणपद्धती आहण वगीकरणपद्धती या 
दोन परस्परपूरक पद्धतींचा संय क्त वापर करूनच गडकरीय नाट्यसृष्टीतील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वाचंी 
मनोवैज्ञाहनक हचहकत्सा करावी लागणार आहे. ओघानेच या वगीकरण पद्धतीचे सहवस्तर स्पष्टीकरण 
क्रमप्राप्त ठरते. 
 

या हठकाणी आणखी एक बाब उल्लेखनीय वाटते : गडकऱ्याचं्या नाटकातील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वे 
प्राम ख्याने अंतम टखी ह्या वगात येतात. त्याम ळे ‘अंतम टखी’ आहण ‘बहहम टखी’ या वगाची वैहशष्ट्ट्ये हवशद 
करताना ‘अंतम टखी’ ह्या वगाचे अहधक तपशीलवार हववेचन करणे सोयीचे ठरते. 
 
अांतमुथखी व््क्ततमत्त्िाची िैणशष्ट्ट्ये 
 

अंतम टख व्यत्क्तमत्त्व असलेल्या व्यक्तीच्या मनोव्यापाराचा स्वाभाहवक कल बाह्य पहरत्स्थतीपासून 
परावृत्त व पराङ म ख होण्याचा असतो इतकेच नव्हे तर अंतम टखी मनोवृत्तीची मूळ नैसर्मगक ओढ आत्मकें द्री 
असते. 
 

अंतम टखी मनोवृत्ती स्वभावतः आत्माहभम ख असल्याने अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व लाभलेल्या व्यक्तीचे 
प्रचतन प्रकवा वतटन ह्याच भहूमकेतून होत राहते. अंतम टखी व्यक्तीचा बाह्य हवश्वाशी संपकट  असतो, पण त्याचे 
हनणटय म ख्यतः त्याच्यावरील आत्त्मक घटकाचं्या प्रभावानेच हनहित होतात. ओघानेच त्याच्या वतटनावरच 
नव्हे तर समग्र जीवनावरच अंतम टखतेचे वचटस्व नादंते. या प्रकारच्या व्यत्क्तमत्त्वात अंतम टखता ही एक अशी 
मूलगामी, हनयंत्रक व अभेद्य प्रवृत्ती असते की, ती सबंध व्यत्क्तमत्त्वाला प्रभाहवत करून टाकते. 
व्यत्क्तमत्त्वाचे अहेत क प्रकवा सहेत क व्यवहार प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे हतच्याच कलाने व हनयंत्रणाने होतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

अंतम टखी व्यक्तीचा नैसर्मगक मानहसक कल अंतराहभम ख असल्याने बाह्य वातावरणात त्या कधीच 
म क्तपणे समरसून जात नाहीत. बाह्य वातावरणातील त्याचं्या वतटनात सातत्याने एक प्रकारचा राखीवपणा 
(हरझवटनेस) राहतो. बाह्य जगात वावरताना एक स प्त परकेपणा त्याचं्या अंतमटनाला सारखा अस्वस्थ 
करीत असतो. पहरणामी ह्या व्यक्ती कमीअहधक प्रमाणात आत्मकें द्री बनतात. कोणत्याही क्षणी त्यानंा 
आत्महवस्मृती शक्य होत नाही. त्याम ळे त्यानंा अवतीभवतीच्या जीवनात मनमोकळ्या रीतीने हमसळता येत 
नाही. ओघानेच त्यानंा अवतीभवतीचे जग समजून घेणे, त्याच्याशी समायोजन साधणे बरेच अवघड होऊन 
बसते. 
 

अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे द सरे मूलभतू लक्षण असे की, ते कमालीचे भावणाप्रवण असते. 
स्वाभाहवकच अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वात भावनात्मक पे्ररण अनावर होऊन जाते. ते इतके की ह्या 
व्यत्क्तमत्त्वाचा वतटनव्यवहार नेहमीच भावनाप्रवण होतो. म्हणूनच भावनाप्रवणता हे अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे 
लक्षणीय वैहशष्ट्ट्य मानले जाते. 
 

अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वातील बौहद्धक बळ तकट नाला पाठमोरे होण्यात समाधान मानते आहण कल्पना 
व प्रचतन यासारख्या वेगळ्या हवलहसतात व उल्लहसतात ते रंगते. 
 

भावनात्मक पे्ररण मूलत अनावर असल्याने त्याचे पयटवसान स्वाभाहवकपणेच आत्यंहतक मनोवृत्तीत 
होते. अशा व्यक्तीची समजूत घालणे फारच द धटर असते. कोणत्यातरी एका टोकाला गाठून हवचार प्रकवा 
वतटन करण्याचे व्यसनच त्यानंा जडलेले असते 
 

अंतर्मवश्वात ग रफटून राहण्याच्या मानहसक प्रकृतीम ळे बाह्य व्यवहाराहवषयी पराङ म खहप्रयता, भय 
आहण संशय हे अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे अनेकदा कायम मनोगंड होऊन बसतात. त्यात वस्त हनष्ठेच्या 
अभावाची भर पडते. या सवांचा संकहलत पहरणाम त्याचं्या अक शल समायोजनात होतो. ते त्याचं्या 
व्यावहाहरक अपयशाचे व द ःखापत्तीचे बह धा आमंत्रक ठरते. 
 

ह्याचा अथट अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व ब हद्धहीन असते असा मात्र करता येणार नाही. ब द्धीचे याहून जे 
वगेळे व्यापार-व्यवहार आहेत ते या व्यत्क्तमत्त्वात प्राम ख्याने हवकहसत होतात. 
 

बहहम टखतेचा हवचार आपल्या स्वीकृत अभ्यासहवषयाच्या दृष्टीनेही फारसा आवश्यक नाही. कारण, 
आपला अभ्यासहवषय असलेली गडकऱ्याचं्या नाटकातील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वे, प्राम ख्याने ‘अंतम टखी’ या 
प्रकारातील आहेत. 
 

☐ ☐ ☐ 
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गडकऱ्ाांच््ा नाटकातील प्रमुख व््क्ततमत्त्िे 
 

पे्रमसांन्द््ास 
 
णिष्िेध– 
 

रंगभमूीवर आलेले गडकऱ्याचें हे पहहले नाटक. महाराष्ट्र नाटक मंडळीने १९११–१२ मध्ये ते 
सादर केले, तेव्हा गडकऱ्यानंा कवी, हवनोदी लेखक व कोल्हटकराचें हशष्ट्य म्हणून बरीच मान्यता 
हमळालेली होती. हा काळ स धारणेसंबंधीच्या अन कूल-प्रहतकूल अशा वादळी वाऱ्यानंी न सता झपाटून गेला 
होता. तसेच गडकऱ्याचें ग रू श्री. कृ. कोल्हटकर याचंी स धारणावादी मते रहसकाचं्या मनापयंत 
पहरणामकारकपणे पोचली होती. 
 

अशा मोसमात सामाहजक स धारणेच्या चचेने स रू झालेले सदर नाटक सामाहजक ठरायला हवलंब 
लागला नाही. प्रयोगाची भडक जाहहरातबाजी आहण ठोकळेबाज वगटवारी याम ळे या नाटकावरील हे हबरूद 
अद्याहप अबाहधत राहहले परंत  या नाटकातून गडकऱ्यानंी कोणता सामाहजक हवषय माडंला आहे, असा 
हवचार आपण केला तर समाधानकारक उत्तर सापडणार नाही. स धारणेसबधंी तर नाटककाराने कोणतीही 
हनहित भहूमका स्वीकारली नाही. प्राचीन आहण अवाचीन अशा दोन्ही प्रकारच्या सामाहजक परंपराहंवषयी 
सारखेच दोषदशटन घडहवले आहे. पौवात्य व पािात्त्य अशा उभय रीहतरवाजावरती गडकऱ्यानंी सारखेच 
भाष्ट्य केले आहे. 
 

सामाहजक स धारणेप्रमाणे प नर्मववाहाची आवश्यकता हा या नाटकाचा प्रहतपाद्य हवषय ठरवावा तर 
त्याचाही समपकं अहभहवलास नाटककाराने केला नाही. जयंत आहण लीला याचंी अखेरी हवचारात घेतली 
म्हणजे ‘प नर्मववाहाची’ अपहरहायट आवश्यकता गडकऱ्यानंा पे्रमसंन्यासातून प्राम ख्याने माडंावयाची होती, 
असे म्हणता येत नाही. कारण जयंत आहण लीला यानंा लाभलेला हचरकाहलक आहण द दैवी ‘पे्रमसंन्यास’ 
आवश्यकतेला हवरोध करणाऱ्या शक्तीम ळे प्रकवा पहरत्स्थतीम ळे हनमाण झाला नाही, तर काही लोकाचं्या 
वैयत्क्तक स्वभावधमाम ळे–मतभेदाम ळे नव्हे–जयंत व लीला याच्या प्रीतीची पहरणती मीलनात होऊ 
शकली नाही. 
 

जयंत आहण लीला याचंी पे्रमकहाणी हाच या नाटकातील संहवधानकाचा प्रम ख प्रवाह आहे. त्याला 
पहरप ष्ट करणारे इतर उपप्रवाह गडकऱ्यानंा मग त्यात आणून सोडले आहेत. पे्रमसन्यास नाटकाच्या 
कथानकाला वळेोवळेी देण्यात आलेले वळण आहण नाटकाचा तीव्र पहरणामकारी द ःखान्त याचा हवचार 
केला म्हणजे ‘जयंत व लीला’ याचें पे्रमसंबंध हाच या नाटकाचा खराख रा हवषय होय असेच वाटते. 
 

प्रस्त त पे्रमसंबध कोणत्याही प्रकारच्या सामाहजक कारणाम ळे हनमाण झाला नाही. हवधवा आहण 
हववाहहत याचें ते पे्रम असले तरी ते त्याम ळे उदभवले असे नाटकातून कोठेच सूहचत होत नाही. उलट, या 
पे्रमाची बीजे बालसहवासात असल्याची साक्ष सापडू शकते. जयंत आहण लीला याचं्या पे्रमसंबंधाचा उद्ग्गम, 
हवकास व अखंरो यानंा कोणत्याही प्रकारचे मूलभतू सामाहजक समस्यात्मक मूल्य असल्याचे दाखहवता 
येणार नाही. या ‘पे्रमसबधंा’ला जो सबधं आकार प्राप्त झाला, त्याला प्राम ख्याने सामाहजक कारणे आहेत. 
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सामाहजक संकेत, साकेंहतक हवचारसरणी आहण पारंपहरक अथवा प्रागहतक मतप्रणाली याम ळे ही 
पे्रमकहाणी अशी घडली असे कोणालाही प्रहतपादन करता येणार नाही. 
 

वैयत्क्तक मनोहवशषे आहण व्यत्क्तगत वैहशष्ट्ट्ये याम ळेच या पे्रमसंबंधाला प्राप्त रूप लाभले आहे. 
तेच या पे्रमाचे अस्सल आकारदातें, घडहवते आहेत. अशा या पे्रमसंबधंाला सामाहजक तत्त्वज्ञानाने अंहकत 
अथवा कलंहकत करण्याचे काय कारण? 
 

प नर्मववाह आहण प्रीहतहववाह हा पे्रमसंन्यासाचा हवषय असल्यासंबंधी अनेक टीकाकाराचंा समज 
हदसतो. डॉ. ग णे, हप्र. भाटे, श.ं ना. सहस्रब दे्ध व श्री. हव. स. खाडेंकर याचं्या सदर नाटकाच्या 
हववचेनावरून तसे वाटते. मात्र खाडेंकरानंी प्रहतहवकार नाटकावर करण्यात आलेल्या टीकेच्या 
समथटनासाठी पे्रमसंन्यासात प नर्मववाहाचा हवषय ओझरताच आला असल्याचे नमूद केले आहे. पण स्वतः 
खाडेंकरानंीच पे्रमसंन्यासातील प नर्मववाहाच्या नामधारी अत्स्तत्वाचे चटकदार वणटन केले आहे. ते 
म्हणतात, “लीला क माहरका आहे, असे गृहीत धरले तर नाटकाच्या नावातदेखील बदल करण्याचे कारण 
नाही, इतका हतच्या वैधव्याचा व त्यातून उद भतू होणाऱ्या प नर्मववाहाच्या समस्येचा पे्रमसंन्यासाशी संबधं 
आहे.” पे्रमसंन्यासाचा प नर्मववाहाच्या समस्येशी संबंध संलग्न केल्याम ळेच समीक्षकात ही ‘भवहत न भवहत’ 
झाली. 
 

डॉ. वाप्रळबे यानंी प्रस्त त नाटकाच्या हवषयासंबधंी हनःसंहदग्ध हवधान करून गडकऱ्यांना योग्य तो 
न्याय हदला आहे. “जयंत आहण लीला याचं्या हनराश पे्रमाची ही करण कहाणी आहे.” हे डॉ. वाप्रळबे याचें 
मत अत्यंत वास्तव आहे. ‘पे्रमसंन्यास’ ही लीला–जयंत याचं्या असफल पे्रमाची शोकान्त कथा असून हतचा 
सामाहजक समस्याशंी फारच दूरान्वयी संबधं हदसतो. ‘पे्रमसंन्यासा’तील प्रम ख व्यक्तींपैकी कोणालाही तसे 
समस्यात्मक अहधष्ठान नाही. व्यक्तींचे हवकसन व त्यातून साकार होणारी पहरत्स्थती ही कोणत्याही 
सामाहजक समस्येचा आहवष्ट्कार करणारी वाटत नाही. 
 

“‘प नर्मववाहाच्या प्रश्नावर हे नाटक आधारलेले होते’ या वरेरकर याचं्या हवधानात अंशतः सत्य 
आहे.” असे डॉ. वाप्रळबे याचें प्रहतपादन आहे. (प.ृ २) “प नर्मववाहाच्या आवश्यकतेचा प्रश्न गडकऱ्यानंी 
माडंला आहे, पण तो अन षंगाने आला आहे” असा आधार डॉ. वाप्रळबे यानंी आपल्या प्रहतपादनाला हदलेला 
हदसतो. 
 

परंत  प नर्मववाहाच्या पद्धतीचा अभाव हे काही ‘जयंत आहण लीला’ याचं्या पे्रमाच्या हवफलतेचे खरे 
कारण नव्हे. कमलाकराने पेरलेल्या कारस्थानाम ळेच त्या दोघाचं्या प्रीतीला स रंग लागला आहण 
‘पे्रमसंन्यास’ उद भवला. ही नाटकातील वस्त त्स्थती हवचारात घेतली म्हणजे ‘प नर्मववाहाच्या आवश्यकतेचा 
प्रश्न’ प्रस्त त नाटकात हकती नाममात्र आहे, हे सहज स्पष्ट होते. 
 

पे्रमसंन्यासातील प्रम ख व्यक्तींचे मनोप्रपड, त्याचं्या मनोव्यापाराचंी व मानहसक व्यवहाराचंा पद्धती 
आहण त्याचं्या मनोयंत्रणेची हववहक्षत रचना समजून घेतली म्हणजे ‘पे्रमसंन्यासा’चे व्यत्क्तहनष्ठ स्वरूप 
अहधक स्पष्टपणे व्यक्त होते. जयंत लीला याचं्या हवफल पे्रमकहाणीत सामाहजक समस्यात्मकता हकतपत 
आहे, हेही अनावृत होते. ‘पे्रमसंन्यास’ची कथा स्पष्टत्वाने व्यत्क्तकें द्री आहे. व्यक्तींच्या हववहक्षत व्यत्क्तमत्त्व 
वैहशष्ट्ट्यामं ळे या कहाणीला आकार प्राप्त होतो. सामाहजक प्रश्नाचं्या चचा अन षंगाने व्यक्तींच्या संवादातून 
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येत असल्या तरी त्यातून कोणतेही हनणायक धोरण हनष्ट्पन्न होत नाही प्रकवा कोणत्याही सामाहजक 
समस्येहवषयीची प्रबोधनात्मक भहूमका हवशद होत नाही. कोणत्या सामहजक समस्येसंबंधी कोणती 
अन कूलता वा प्रहतकूलता प्रभावीपणे प्रकट झाली ह्याचाही संकेत हमळत नाही. ओघानेच ‘पे्रमसंन्यास’ ही 
व्यत्क्तहनष्ठ शोकान्त पे्रमकथा ठरते. गडकऱ्यानंी प्रमेयप्रधान हवषय हनवडला तरी तो प्रत्यक्षात व्यत्क्तकें द्री 
होऊन जातो. त्यातील प्रमेयत्व उत्तरोत्तर हनष्ट्प्रभ होत जाते. त्याचं्या प्रहतभेची ही प्रकृती त्याचं्या सवटच 
नाटकातून जाणवते. 
 

कमलाकर 
 
‘दुखािलेला साप’ – पराभूत अहांकाराची प्रणतणक्र्ा 
 

सूडाच्या भावनेने भडकलेल्या व्यत्क्तमत्त्वाचे कमलाकर हे हचत्र आहे. त्याच्या सूडपे्रहरत 
कृष्ट्णकृत्यानंी ‘पे्रमसंन्यास’चे समग्र कथानक भरलेले आहे नाटकाच्या पहरभाषेत अशा व्यक्तीला 
‘खलनायक’ अशी संज्ञा आहे. पण कथानकाला प ढे नेण्याचे प्रम ख कायट मात्र या नाटकात खऱ्या अथाने 
कमलाकराकडेच आले आहे. नैहतक अथाने तो ‘खल’ असला तरी प्रत्यक्ष कतृटत्वाच्या दृष्टीने मात्र ‘नायक’च 
आहे. 
 

पूवटआय ष्ट्यात कतटबगारीला सवड हमळाली नाही म्हणून म्हणा प्रकवा जयंताच्या स्पधेत त्याची 
कतटबगारी अयशस्वी ठरली म्हणून म्हणा, कमलाकर नाटकात प्रवेशतो तोच म ळी ‘कलागतीवर हभस्त’ 
ठेवनू! ‘कलागती’चा आधार घेतल्यावाचून आता आपल्याला यश नाही, अशी त्याच्या मनाची पक्की धारणा 
झालेली हदसते. तो म्हणतो, “काय दैवयोग पाहा! या बाबासाहेबाचंी पोरीवरची देखरेख कमी होऊन माझ्या 
कतटबगारीला थोडी सवड हमळणार तोच माझा लहानपणापासूनच प्रत्येक बाबतीत प्रहतस्पधी तो जयंत 
आताच येणार…! आहण कृष्ट्णहवरहहत गाणी आपल्यासाठी ध ंडाळण्याचा हनष्ट्फळ प्रयत्न करून थकलेल्या 
नारदाप्रमाणे मला कलागतीवर हभस्त ठेवावी लागणार!” (अंक १ प्र. १ प.ृ १३) 
 

सबधं कथानकात कमलाकर चवताळलेल्या एखाद्या महाभयंकर नागाप्रमाणे वागतो. त्याच्या 
जहाल, हवखारी वागण्याने जयंतसारख्यावंर मरणप्राय संकटे येतात तर मनोरमा–लीलेसारख्या हनष्ट्पाप 
जीवानंा प्राणानंा म काव ेलागते. आपल्या इत्च्छतासंाठी कोणाचेही जीहवत उद्ग्ध्वस्त करण्याचा आत्यहतक 
दृष्टपणा त्याच्या हठकाणी हनमाण झाला आहे. सहान भतूी प्रकवा दया यासारख्या कोमल भावना त्याच्या 
मनातून करपून गेल्या आहेत. प्रस्त त नाटकाचे संहवधानक म्हणजे कमलाकराच्या अमान ष द ष्टकृत्याचंी एक 
शृखंलाच होय. परंत  लीलेचा त्याने केलेला घात हा त्याच्या द ष्टपणाचा कळस आहे. त्यावरून त्याच्या 
द ष्टब द्धीची कल्पना स्पष्ट होते. लीलेला, तो केवळ प्राणघातक हवष देऊनच थाबंला नाही. “जयंत हजवंत 
आहे. त्याच्यावरचा आरोप दूर झाला, अध्या घटकेत तो येथे येईल. हतकडे मनोरमा मेली, त मच्या दोघाचं्या 
प नर्मववाहाला आता कोणतीच आडकाठी नव्हती.” असे सागंून हतचे मरणाचेही समाधान तो उद्ग्ध्वस्त 
करतो. त्याच्या क्रौयाची ही कमाल मयादा आहे. ‘लीलेच्या सौंदयाचे मरण पाहण्याची’ आहण हतच्या 
‘अधरहवषाचा आस्वाद’ घेण्याची त्याची भीषण अपेक्षा त्याच्या पाशवी क्रौयाला साजेशीच आहे. ती अशी... 
“आहण मग या हाताने, नीट ऐक, द्र मन् च्या काळवडंलेल्या रक्ताने रंगलेल्या हाताने, मनोरमेच्या संसाराची 
होळी करताना हतच्या हशव्याशापाचं्या आगाने करपून कोळसा झालेल्या या हाताने, द्र मन् च्या पोराच्या म क्या 
प्रककाळ्याचं्या प्रहतध्वनीने द मद मलेल्या या हाताने, त झ्या वा हजवंत पे्रताला अस्सं धरून त झ्या ओठावर 
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उरलेल्या हवषाचा–त्या अधरहवषाचा–आस्वाद घेईन आहण मग येथून, या जगातूनही बाहेर जाईन.” 
(पे्रमसंन्यास–अंक ५) 
 

कमलाकरासारखा एखादा तरण कू्ररतेच्या व द ष्टतेच्या इतक्या पराकोटीला का जातो व कसा 
जातो हेच महत्त्वाचे आहे. कमलाकराच्या चहरत्रहचत्रणाच्या रूपाने मानवी जाहवतातला हा एक अत्यंत गहन 
मानहसक प्रश्न उद भवतो. कमलाकराची कू्रर कृत्ये काही टीकाकारानंा अहतरंहजत व ‘अवास्तव’ वाटतात. 
पण ती बाब तपशीलाची आहे. त्याम ळे गडकऱ्यानंी कमलाकराच्या हनहमत्ताने उभ्या केलेल्या म द्द्याला बाधा 
येत नाही. कमलाकराच्या रूपाने नाटककाराने जीवनातील एका हववहक्षत पण आत्यंहतक स्वरूपाच्या 
द ष्टपणाचा एक सोपपहत्तक अभ्यास माडंला आहे. यादृष्टीने कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वाकडे पाहहल्यास 
गडकऱ्यानंी ही एक मानहसक माडंणी केल्याचे हदसून येते. कमलाकर हे एक सूडाच्या भावनेचे भडक 
संश्लेषण आहे. 
 

कमलाकर उरफाट्या काळजाचा माणूस असला तरी तो तसा जन्माला आला नाही. ‘कतटबगारीला 
सवड हमळणार तोच’ त्याचा प्रबल प्रहतस्पधी जयंत येतो. त्याच्या या शब्दातून त्याच्या मनातील 
कतटबगारीची सूक्ष्म इच्छा प्रकट होते. परंत  यापूवीच तो पराभवाने पोळलेला आहे. त्याम ळे जयंताची 
घेतलेली धास्ती स्वाभाहवक आहे. त्याच्या दृष्टीने इत्च्छत प्राप्तीचा उजवा मागट बदं असल्याने म्हणजे त्या 
मागाने अपयश येणार असल्याची अन भवजन्य खात्री असल्याने तो वाममागाकडे वळला आहे. प्रारंभी त्याची 
‘कलागती’वर हभस्त असली तरी प ढे तो कृष्ट्णकारस्थानाकंडे वळला आहे. 
 

जयंताने त्याचा ‘पाडाव’ केला. (स्वगत) “जयंता, आपल्या गोड बोलण्याने या कमलाकराचा 
लहानपणापासून जो सारखा पाडाव करीत आलास त्याची फळे भोगायला आता तयार हो” (पे्रमसंन्यास–
अंक १, प्र. ४) अशी त्याची भावना आहे. पराभवाच्या द ःखाने त्याचे मन धगधगत होते. हवजयी जयंताहवषयी 
त्याच्या मनात एक जळती चीड हनमाण झाली होती. “इतक्यात, कमलकरानंी हळूच मागे येऊन थटे्टने ती 
माळ तोडून टाकली” असे लीला एका हठकाणी स्वतःशीच म्हणते. त्यावरून फार लहानपणापासूनच 
कमलाकराच्या मनात हे शल्य सलत होते, असे हदसते. त्याच्याच शब्दात सागंावयाचे तर “अपमानाचा, 
दे्वषाचा व हतरस्काराचा तीव्र रस त्याच्या हृदयात साठवनू” होता. असे म्हणता येईल. “माझ्या आय ष्ट्याचे 
साफल्य माझ्या स खाने होणार नसून त झ्या द ःखाने मात्र होणार आहे.” असे कमलाकर एका हठकाणी 
जयंताला उदे्दशून म्हणतो. त्यावरून त्याच्या मनाची हकती सूडान कूल तयारी झाली होती हे स्पष्ट होते. 
 

पहहल्या अंकाच्या अखेरच्या प्रवशेात कमलाकर लीलेचा हात धरतो. “लीले, हा पाहा त झा हात 
धरून त ला स खाच्या मंहदरात नेऊन सोडतो.” हे त्यावळेचे कमलाकराचे उद्ग्गार ऐकून लीलेच्या मनाचा 
भडका होतो. या भडकलेल्या मनःत्स्थतीत लीलेने कमलाकराहवषयीचा जो तीव्र हतरस्कार व्यक्त केला 
त्याम ळे कमलाकराच्या सूडाग्नीत तेलच ओतले गेले. “त झा हतरस्कार, त झ्या छायेचा, त झ्याबद्दलच्या 
कल्पनेचास द्धा हतरस्कार येईल.” हे लीलेच्या म खातून बाहेर पडलेले शब्द तापलेल्या सळईसारखे 
कमलाकराच्या अंतःकरणाला झोंबनू गेले. शब्द हवरतात पण व्रण मात्र उरतात. आधीच घायाळ झालेल्या 
कमलाकराच्या अंतःकरणावर लीलेच्या तीव्र हतरस्काराचे मीठ माखले गेले. अशा अवस्थेत 
कमलाकरासारखा माणूस हकती भयंकर हडवचला गेला असेल याची सहज कल्पना करता येते. माधव 
मनोहर म्हणतात– “द र्मवचार, द रच्चार आहण द राचार याचें मूर्मतमंत प्रतीक म्हणजे कमलाकर…जन्मतःच 
कपाळपट्टीवर ‘त्व्हलन’ असे एक भडक लेबल हचकटवनू जन्मदात्याने जणू त्याला या मृत्य लोकात पाठवले 
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आहे. माणूस नसलेला माणूस असेच त्याचे वणटन कराव ेलागेल.” (क स माग्रज गौरव गं्रथ, प.ृ १०१) वस्त तः 
कमलाकराच्या उद्ग्गारातून त्यानेच आपल्या अंतःकरणाच्या तीव्र असह्य वदेना व्यक्त करून ठेवल्या 
आहेत. कमलाकराच्या जन्मदात्याने त्याला मृत्य लोकात पाठहवल्यानंतर त्याच्या नहशबी जे द दैवी व 
असाहाय्य भोग आले त्याची काळजीपूवटक नोंद हदलेली आहे. परंत  माधव मनोहराचं्या ता ध्यानात न 
आल्याने त्यानंी स्वतःच कमलाकराच्या ‘कपाळपट्टीवर जन्मतःच त्व्हलन’ असे लेबल हचकटवनू हदले, 
आहण ते कतृटत्व गडकऱ्याचं्या खाती जमा करून टाकले. स्वाभाहवकच चवताळून उफाळलेले मन म्हणते 
(स्वगत) “लीले, या द खावलेल्या सापाचा डाव हकती भयंकर असतो याच त ला लवकरच ओळख पटेल!” 
 

अशा प्रकारे कमलाकर सूडभावनेच्या आहारी जातो आहण अखेरपयंत त्याचे समग्र मनोव्यापार 
आहण वतटनव्यवहार यावंर या सूडभावनेचे हनणायक अहधराज्य असते. सूडासक्त होऊन वागणे हा त्याच्या 
दृष्टीने जगण्याचा एकमेव पयाय प ढे आहे. कमलाकराचे भीषण आहण काळेक ट्ट चहरत्र घडहवणारे त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील हेच प्रबल, प्रभावी आहण पे्ररक पे्ररण होय. 
 

पे्रमयाचनेत व हप्रयाराधनेत कमलाकराचा झालेला असह्य हधक्कार हाच त्याच्या सवट सूडजन्य 
मानहसक प्रहतहक्रयाचं्या ब डाशा आहे. अपमाहनत आहण व्यहथत झालेल्या त्याच्या आत्मपे्रमी अंतःकरणातले 
सूड हे प्रभावी पे्ररण आहे. स धाकर, वृदंावन, घनश्याम आहण कमलाकर ही सारी माणसे अपमानाच्या 
यातना सहन न करू शकणारी आहेत. याचे कारण ती कमालीची स्वाहभमानी, आत्मकें द्री, अहंकारी आहेत. 
त्याचं्या हठकाणी तीव्र आत्मरती आहे. आत्यंहतक आत्मरती हा भावनाप्रवण मनोरचनेचा एक महत्त्वाचा 
हवशषे असतो. कमलाकराच्या द खावलेल्या अहंकारातून त्याचे सूडपे्ररण उद भवले आहण त्याच्या समग्र 
जीहवताचा ताबा घेऊन बसले. 
 

कमलाकराच्या सूडप्रवृत्तीने पे्रमसंन्यासाच्या संहवधानकात प ढे प ढे फार उग्र आहण भयंकर रूप 
धारण केले आहे. ते इतके, की या संहवधानकाला त्याच्या सूडपे्रहरत कारस्थानाचेंच स्वरूप प्राप्त झाले 
आहे. तो द्र मन आहण मनोरमा याच्या पहरत्स्थतीचा फायदा घेऊन त्यानंा पळहवतो. स्वतः करहवलेल्या 
द्र मनच्या ख नाचा आरोप जयंतावर आणतो. त्या हनहमत्ताने मनोरमेच्या ख नाचा आरोप उभा करून 
जयंताच्या फाशीची तयारी करतो. जयंत स टतो हे कळल्यावर लीलेचा घात करून हतचा व जयंताचा 
हचरहवयोग घडवनू आणतो. लीलेचे आत्महत्येचे समाधानही तो हहरावनू घेतो आहण इथे त्याची रक्तहपपासू 
सूडवृत्ती तृप्त होते. त्याच्या या द ष्टकृतीची चढती परंपरा लक्षात घेतली म्हणजे ज्या सूडाने तो बेभान 
भडकला होता त्या सूडाच्या तीव्रतेची, उहद्दप्ततेची कल्पना सहज स्पष्ट होते. 
 
कमलाकराच््ा व््क्ततमत्त्िाची अांतमुथखता 
 

अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे प्राणभतू वैहशष्ट्ट्य असे की ते कमालीचे आत्महनष्ठ असते. अंतम टखी 
व्यक्तीचे समग्र मनोव्यापार व जीवनव्यवहार आत्महनष्ठ व आत्मकें द्री वृत्तीतून होतात. जगाचा व जीवनाचा 
आत्महनरपेक्ष हवचार त्याना अशक्य होतो. त्याचें सवट जीवनव्यापार आत्मकें द्री भहूमकेतून होतात. 
 

स्वयंकें द्रीपण, असमायोजनशीलता, असामाहजकता, बाह्यवास्तवहेवषयीचा आंतहरक परकेपणा, 
आत्यंहतकता व भावनाप्रवणता इ. अंतम टख व्यत्क्तमत्त्वाचे महत्त्वाचे हवशषे कमलाकराच्या हठकाणी 
असल्याचे स्पष्टपणे हदसून येते. 
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सूड हे कमलाकरच्या जीहवताचे अत्यंत शत्क्तमान असे पे्ररण आहे. त्याचे जीवन म्हणजे या सूडाचे 
हनव्वळ आज्ञान वतटन होय. सूड हा त्याच्या द खावलेल्या अहंकाराची प्रहतहक्रया होय. ‘अपमान’ अपयश 
आहण हधक्कार याचं्या ओल्या आहण खोल जखमातून वाहणारा तो स्त्राव आहे. कमलाकर आय ष्ट्यभर 
सूडभावनेने भडकलेला आहे, याचा अथटच असा की, तो कमालीचा अतम टखी आहे. त्याला बाह्य वास्तवाशी 
समरस होणे अशक्य आहे. तो सूडाने इतका पछाडला गेला याचे कारणच म ळी त्याची आत्मकें द्री मनोरचना 
हे आहे. त्याचें सारे ‘वाटणे’ आहण ‘वागणे’ त्याच्या प्रखर आत्महनष्ठ प्रवृत्तीतून उद भवणारे आहे. आत्महनष्ठ 
पे्ररण हेच आहे. त्याच्या कोणत्याही व्यवहाराचे मूळ आहे. वस्त हनष्ठ पातळीवरून जग जाणण्यास तो 
असमथट आहे. त्याच्या उक्तीत व वृत्तीत त्याची अंतम टखी मनोवृत्ती प्राम ख्याने हक्रयाशील असते. कोणत्याही 
कृतीचे मूल्य हनधाहरत करताना, कोणताही हनणटय घेताना, क ठल्याही उक्तीचे मोजमाप करताना, 
कोणत्याही प्रसंगी पदन्यास करताना त्याची आत्मकें द्रीयता प्रमाण असते. तो केवळ स्वतःच्याच दृष्टीने 
जगाचा हवचार करतो. केवळ आपल्या आत्महनष्ठ पे्ररणाचं्या सवटस्वी आहारी जाऊन आहण जगदृष्टीने 
होणाऱ्या भीषण पहरणामाचंी हतळमात्र तमा न बाळगता रचलेल्या कारस्थानात अपयश येत असल्याचे 
हदसताच कमलाकराच्या मनाची जी तडफड होते हतच्यातून त्याची अंतम टखता वा आत्महनष्ठता स्वच्छपणे 
हदसते. तो म्हणतो. (स्वगत) “अंतःकरणात पेट घेऊन आतल्या आत भडकणाऱ्या सूडाच्या हनःश्वासानंी या 
वातावरणाला अजून आग कशी लागत नाही? दे्वषाने भरलेल्या या दृहष्टपाताने ही भमूी फाटून अगदी द भगं 
का होत नाही आहण आकाश त टून खाली का कोसळत नाही? माझ्या पराभवाची सारखी परमावधी होत 
आहे… सारे स खी होणार? पण हे सारे मला कसे सहन होणार? ज्याच्या डोळ्यानंा चहद्रकेचा प्रकाश पाहवत 
नाही, टवटवीत फ ले पाहवत नाहीत, ज्याला कोणाच्याही स खाची कल्पना सहन होत नाही, त्याने 
स्वतःच्या भयाण हनराशवेर उभारलेले आपल्या लहानपणापासूनच्या वैऱ्याचे स ख कसे पाहावे?…हा सूड 
घेतला नाही तर मेल्यावरही माझा प्राण जाणार नाही.” (पे्रम. अं. ५. प्र. २) 
 

पराभवाचे शल्य त्याच्या मनाला इतके बोचत आहे की त्याची वदेना त्याला हवसरता येणे सारखे 
अशक्य होत आहे. पराभवाचे द ःख हवसरण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रकवा उपय क्त ठरणारे मानहसक 
अन कूलन त्याच्या मनोरचनेत नाही, हाच ह्याचा अथट होय. वस्त हनष्ठ पातळीवर अन भवाचा हवचार करून 
कोणताही हनणटय घेण्याचे पे्ररण त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वात बळाव ू शकत नाही. मानापमान नाटकात 
भाहमनीकडूनही धैयटधराचा हधक्कारमूलक अपमान होतो, पण त्याची या संदभातील प्रहतहक्रया 
कमलाकरासारखी आत्महनष्ठापे्रहरत नाही. अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे प्रचतन, कल्पन व हनणटय ह्यावर 
आत्मकें द्री आकषटणाचे जबर दडपण असते. ‘फ्राइडा फोडटह्याम’ ह्यानंी अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे हववरण 
करताना माडंलेला हनकष या संदभात उल्लेखनीय वाटतो. त्या म्हणतात– 
 

“The introverted attitude, in contrast, is one of withdrawal, the libids flows inward and 
is concent rated upon subjective factors, once the predominating influence is ‘inner’ 
necessity” [An Introduction to Junj’s Psychology–Prieda Fortham page-30] 
 

अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वातील मनोव्यापारावंर आत्मकें द्री वचटस्वाचा हकती प्रभाव असतो, हे ह्या 
उद्ग्गारावंरून स्पष्ट होते. अशा व्यत्क्तमत्त्वाचे मूलभतू मनोहनयंत्रण एक प्रकारच्या आत्त्मक आवश्यकतेतून 
होत असते. कमलाकराला त्याचा हधक्कारगर्मभत पराभव जो इतका खोलवर बोचत आहे, त्याला तो सारखा 
असह्य वाटत आहे, ह्याचे कारण त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या आत्त्मक आकषटणात व त्यातून हनमाण होणाऱ्या 
आवश्यकतेत आहे. म्हणूनच कमलाकराची पराभवाची असह्य वदेना समजून घेण्यासाठी त्याच्या 
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मनोरचनेची आत्मकें द्री घडणही हवचारात घेणे आवश्यक ठरते. सवटच वदेना व्यक्तींना सारक्याच सहन 
करता येत नसतात, हे मानसशास्त्रीय सत्य तर साध्या दैनंहदन व्यवहारातूनही प्रतीत होते. पण 
कमलाकराचा हवचार करताना मात्र अनेक समीक्षकानंी या सत्याचे भान ठेवलेले हदसत नाही. 
 

“The introverted feeling is determined principally by the subjective factor. This means 
that the feeling judgment differs quite as essentially from extroverted feeling as does the 
introversion of thinking from extroversion.” [सायकॉलॉहजकल टाइम्स–सी. जी. य ंग, प.ृ ४८८] 
 

हे स्वतः कालट  य ंग ह्यानंी हदलेले स्पष्टीकरण आहे. कमलाकराचे मानहसक पे्ररण समजून घेण्याच्या 
दृष्टीने ते उद बोधक वाटते हे एकदा समजून घेतले म्हणजे मत्सरग्रस्त व सूडप्रवृत्त झालेल्या 
कमलाकरासारख्या अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाची प्रहतहक्रया कोणत्या हदशानंी होऊ शकते, याहवषयी साधारण 
अंदाज बाधंता येतात. मत्सरग्रस्त व सूडप्रवृत पे्ररणाच्या प्रहतहक्रया कशा संभवतात, हे मानसशास्त्रज्ञानंी 
हबशद करून साहंगतले आहे. डॉ. ऑल्फे्रड अॅडलर ह्याचें ह्या संदभातील हववेचन प्रस्त त उल्लेखनीय वाटते 
ते म्हणतात– 
 

“Jealousy has a thousand shapes. It may be recognised in mistrust and the 
preparation of ambushes for others. in the critical measurement of one’s fellows, and in the 
constant fear of being neglected. Just which of these manifestation comes to the free 
dependent entirely upon the previous preparation for social life. One form of jealousy 
expresses itself in self destruction. another expresses itself in energetic obstinacy. Spoiling 
the sport of others, senceless opposition, the restriction of another’s freedom and his 
consequent subjeration are some the protean shapes of this character trait.” [Understanding 
Human Nature—Alfred Adler, page 178] 
 

अॅडलरने ही जी सूडपे्रहरत व्यत्क्तमत्त्वाच्या प्रहतहक्रयात्मक वतटनाची रूपे साहंगतली आहेत त्यात 
‘कमलाकर’ अप्रयास सामावतो. एवढेच नव्हे तर कमलाकराच्या द ष्टकृत्यामंागील मानहसक पे्ररणाची 
उपपत्ती ॲडलरच्या ह्या हववचेनाम ळे अहधक स्पष्ट होते. 
 
सूडप्रिृत्त पे्ररि–मानसशास्त्री् स्िरूप 
 

सूडभावनेचा मानसशास्त्रीय दृष्टीने हवश्वेषणात्मक हवचार केला तर, काही उपप्रवाहाचें तो एक प्रबळ 
असे वतटनोत्स क पे्ररण असल्याचे हदसून येते. मत्सर आहण दे्वष या प्रम ख घटकाचंा तो संय क्त समन्वय आहे. 
दे्वष आहण मत्सर या दोन हवकाराचंी ती एक संकहलत पण अत्यंत प्रबळ प्रवृत्ती आहे. मत्सराचे हववहक्षत 
पहरत्स्थतीत अनेकदा सूडभावनेत पयटवसान होत असते, असे मकॅड गॉल स्पष्टपणे म्हणतो. “It is thus an 
unstable state of emotion, of which the most constant element is the painfully checked 
posititive self–feeling, and which tends to oscillate between two poles, revenge and 
reproach.” [Introduction Psy–Medgaull-page 119] जेलसींचे मानवशास्त्रीय स्वरूप पाहहले तर सूडभावनेशी 
हतचे हकती हजव्हाळ्याचे संबधं आहेत, हे स्पष्टपणे हदसून येते. आपला हप्रय हवषय हतसऱ्याच कोणत्यातरी 
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व्यक्तीने प्राप्त करून घेतला म्हणजे मत्सर उद भवतो. अशा रीतीने उद भवणारा मत्सर हा सूडप्रवृत्तीशी 
हमळताज ळता असल्यास नवल नाही! 
 

परंत  ज्याला आपण सूडभावना म्हणतो (vengeful emotion) आपण त्यात मत्सर अन स्यतू असला 
तरी मत्सराच्या त लनेत सूडभावनेचे स्वरूप अहधक दृढ, बलवत्तर, दीघटजीवी व पे्ररक असते. सूडात 
मत्सराप्रमाणेच रागही असतो. सूडातील रागाचे वैहशष्ट्ट्य असे की तो प्रदीघटकाळ हटकणारा राहतो. “It is 
not merely anger, though anger may be large element in it…… One respect in which the 
impulse of revenge differs from that of simple anger is its long persistance owing to its being 
developed in connection with a sentiment. generally the self-regarding sentiment.” [सदर, पृ. 

१२०] असे मॅकड गॉलचे हववेचन आहे. त्यावरून केवळ दे्वष आहण सूडभावनेतील दे्वष यातील फरक स्पष्ट 
होतो. 
 

केवळ मत्सर हकवा केवळ दे्वष यापेक्षा सूड हकतीतरी अहधक शत्क्तमान, अहधक उग्र आहण पे्ररक 
असतो. सूडाचा उद भव द खावलेल्या अहंकारातून होतो; हवशषेतः अहंकाराला होणाऱ्या अपमानाच्या 
व्यथेतून होतो. अहंकार हे अंतम टखी व्यक्तीचे सवात नाज क असे ममटस्थान आहे. तेव्हा ममटस्थानी मार 
बसल्यास त्यातून आय ष्ट्यव्यापी वदेनात्मक प्रहतहक्रया उत्पन्न होणे, सहज स्वाभाहवक आहे. उघडपणे 
झालेला बोचरा अपमान हा तीव्र सूडभावनेला नेहमीच कारण होतो. 
 

सूडभावनेचे हववचेन मॅक ड गॉल यानंी खालील मार्ममक शब्दात रेखाटले आहे. “it is when 
immediate satisfaction of the impulse of angry self-assertion is impossible that it gives rise to 
a painful desire. it is then the insult rankels in one’s breast, and this desire can only be 
satisfied by an asserion of one’s power, by returning an equally great or greater insult or injury 
to the offender– “by getting even with him.” The painful struggle of positive self-feeling,  
maintaining one’s anger against the offender is vengeful emotion or the emotion of revenge.” 
[सदर, प.ृ १२१] 
 

सूडभावनेचे मानसशास्त्रीय हववचेन कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वाला समपटकपणे लागू पडते. त्याचा, 
त्याच्या छायेचा, त्याच्याहवषयीच्या कल्पनेचा झालेला अपमानकारक हधक्कार याम ळेच त्याच्या मनातील 
मत्सराचे सूडभावनेत पयटवसान झाले आहे. तोपयंत केवळ कलागतीवर नारदाप्रमाणे हभस्त ठेवणारा 
कमलाकर हनव्वळ ‘मत्सरग्रस्त’ आहे. आपल्या ‘मत्सराचे’ मूळ त्यानेच एका हठकाणी अप्रत्यक्ष माडंले आहे. 
तो म्हणतो, “लहानपणी तू आहण जयंत एकमनाने ज्या ज्या गोष्टी करीत आला त्या त्या गोष्टींचा मी 
हतरस्कार करायला हशकत आलो! त म्ही मला एकीकडे टाकीत होता म्हणूच मी असा पहतत झालो! त मची 
देवाबद्दलची हनष्ठा वाढत गेली तसा माझा हतरस्कार वाढत गेला!” कमलाकराच्या या उद्ग्गारातून त्याच्या 
मत्सराची मीमासंा स्पष्ट हमळते. 
 

“Jealousy– sister of ambition-a character traite which may last a life time. arises from 
the feeling of being neglected and being discriminated against.” [Understanding Human Nature–Alfred 

Adler-page 176] एखाद्या व्यक्तीला असे हतच्या इच्छेहवरद्ध सातत्याने एकीकडे टाकत गेल्यास हतच्या मनात 
मत्सराचे बीजारोपण होते, ही गोष्ट साधार आहे. “being neglected” आहण “being descriminated” ही 
दोन्ही ऑलफे्रड ॲडलरने हदलेली जेलसीच्या उद भवाची कारणे कमलाकराच्या संदभात हनमाण झालेली 
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होती. ही जेलसीच प ढे अपमानाच्या असह्य हधक्काराने प्रदीप्त सूडभावनेत पयटवहसत झाली. कलागतीवर 
हभस्त ठेवणाऱ्या मत्सरग्रस्त कमलाकराचा ‘द खावलेला साप’ झाला. “लीले...या द खावलेल्या सापाचा 
डाव हकती भयंकर असतो याची त ला लवकरच ओळख पटेल!” असे तोच सागंतो. 
 

कमलाकराचे हे मनोरूप हवचारात घेतले म्हणजे ते भावनाप्रवण होते, हे सहज लक्षात घेते. 
अपमानाच्या यातना त्याला सहन करता येऊ शकल्या नाहीत, इतका त्याचा अहंकार जागता होता. 
वस्त हनष्ठ तकट व्यापाराच्या (Reasoning) प्रभावाने त्याचे भावनाप्रवण मन हनयंत्रणात ठेवणे त्याला अशक्य 
होते. त्याबाबतीत तो असमथट ठरला आहे. बौहद्धक वा तार्मकक व्यापाराचे एक कायट भावहनक पे्ररणानंा 
स हनयंहत्रत ठेवण्याचे आहे. व्यत्क्तमत्त्वातील मानहसक शक्तींचे इष्ट संत लन साधण्यासाठी बौहद्धक बळाचा 
उपयोग होतो. परंत  असे संत लन साधले नाही, म्हणजे असंत लनात्मक मनःत्स्थती हनमाण होते. अशा 
अवस्थेत भावहनक पे्ररणानंा प्राबल्य लाभले तर व्यत्क्तमन ओघानेच भावनाप्रवण बनते. असल्या व्यक्तीचे 
हनणटय आहण वतटन भावनापे्रहरत होते. कमलाकर अशाच भावनापे्ररण मनोरचनेचा माणूस आहे. त्याचे वतटन 
आहण हनणटय प्राम ख्याने भावनाहनयंहत्रत आहेत. द सऱ्या एखाद्या मनोधमाच्या व्यक्तीने आपल्या अपमानाचे 
पहरमाजटन वगेळ्या रीतीने करून घेतले असते. ईश्वरसारख्या (प ण्यप्रभाव) एखाद्या व्यक्तीने अहलप्तता 
धारण केली असती, पण कमलाकर हा भावनाप्रवण व आत्मकें द्री मनोबधं आहे. त्याला हे जमणे शक्य 
नाही. अशा पहरत्स्थतीत असल्या भावनाप्रवण मनोवृत्तीचा माणूस भयंकर रीतीने सूडासक्त होऊ शकला 
नाही, त्याच्या सूडहपपासेला इतराचं्या संहाराची तृषा लागली नाही तरच ते अस्वाभाहवक व अशास्त्रीय 
होईल! 
 

उत्तम समायोजन हे बौहद्धक शक्तीचे कायट आहे. कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वात ह्या घटकाचे 
स्थानच द य्यम आहे. तेव्हा क शल समायोजन त्याच्याकडून अपेहक्षत नाही. प्राप्त पहरत्स्थतीत क शल 
मानहसक समायोजन साधण्यात तो असमथट ठरला आहे आहण त्याचे हे वैहशष्ट्ट्य त्याच्या भावनाप्रवण 
मनोवृत्तीशी स संगत ठरते. अक शल समायोजन हे एक प्रकारे त्याच्या असंत हलत व्यत्क्तमत्त्वाचेच फहलत 
होय. 
 

सूडप्रवृत्तीने उद्य क्त होऊन कमलाकराने कारस्थानाचंी संहारक शृखंला रचली. परंत  त्यात त्याचे 
सफाईदार कौशल्य हदसत नाही. द्र मनचे महत्त्वाचे पत्र असावधानपणाम ळे हवद्याधराच्या हाती पडणे ही 
घटनाच कमलाकराच्या व्यावहाहरक कच्चेपणाची सूचक आहे. त्याने रचलेला कृष्ट्णव्यहू लक्षात घेता तो 
पट्टीच्या ग न्हेगाराला शोभणारा होता असे वाटत नाही. ह्या कारस्थानाचंी भयंकरता प्रकवा भीषणता अत्य ग्र 
होती हे खरे. परंत  कारस्थानाचंा समग्र व्यवहार मात्र कच्चा होता. कधी कधी कृहत्रम होता. हवद्याधराला 
भतूमहालात राहायला जागा देणे ह्यातून कमलाकराचे कारस्थानकौशल्य प्रगट होत नाही. 
 

आहण ते खरे आहे. कमलाकराजवळ हे कौशल्य नव्हतेच. तसे ते असणे शक्य नाही. 
व्यवहारकौशल्य हा समायोजनचात याचा भाग आहे. कमलाकरासारख्या अंतम टखी माणसाच्या हठकाणी 
समायोजनचात यट अगदीच बेताचे असते. आत्यंहतक आत्महनष्ठेम ळे व्यवहाराचे वस्त हनष्ठ आकलन त्यानंा 
शक्य होत नाही. व्यावहाहरक कौशल्याला असल्या आकलनाची हनतान्त आवश्यकता असते. 
 

हशवाय त्याच्या ग न्हेगारीचे स्वरूप लक्षात घेतले पाहहजे. तो जातीचा प्रकवा रक्ताचा ग न्हेगार 
नव्हता. ‘दरवडेखोर’ जाहण ‘कमलाकर’ याचंी ग न्हेगारी प्रकृहततः हभन्न आहे. कमलाकर हा सूडभावनेने 
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भडकलेला आहण म्हणून ग न्हेगारीला प्रवृत्त झालेला आहे. त्यातही त्याच्या ‘सूडहनष्ठा’ स्पष्ट हदसतात. 
स्वतःचा सत्यानाश झाला तरी हरकत नाही, पण इतर संबहंधताचं्या स खसवटस्वाची राखरागंोळी झाली 
पाहहजे या सूडकल्पनेवर त्याचा “देह जावो अथवा राहो” असा दृढभाव आहे. तो म्हणतो (अ) “मग मी 
फाशी गेलो तरी बेहत्तर!” (अंक ५ प्रवशे २ प.ृ १८०) (ब) “त झ्या ओठावरच्या हवषात माझ्या सूडाची भर 
घालून ठेवनू नंतर तो नेत्रोत्सव पाहता पाहता मोठ्या आनंदाने मी आपले डोळे हमटीन” (सदर १८४) (क) 
“त्या अधरहवषाचा आस्वाद घेईन आहण मग येथून–या जगातूनही बाहेर जाईन!” (सदर पषृ्ठ १८३) 
“सवांना माझ्या सूडाची अशी जाणीव करून देईन. तेव्हाच मरायला तयार होईन” अशी त्याच्या मनाची 
तयारी आहे. परंत  कमलाकराचा साथीदार ‘दरोडेखोर’ मात्र पक्का आहण कसलेला ग न्हेगार आहे. 
“पत्राच्या घोटाळ्याम ळे पेटीची जी भानगड झाली ती हजवावर बेतल्याचे” कमलाकराने दरोडेखोरास सरळ 
सरळ सागंून टाकले. ते त्याच्या अकसबी मनाचे गमक आहे. दरोडेखारोने भानगडीची जी हमटवाहमटव 
केली ती त्याच्या व्यवसायपरंपरेला एकदम शोभेशीच! दरोडेखोराने केलेला हवचार आहण घेतलेला हनणटय 
हे दोन्ही त्याचं्या अस्सल ग न्हेगारी मनाची साक्ष आहे. दरोडेखोर म्हणतो, “समजा, आज एक मी पळून 
गेलो, पण प ढे त म्हाला पकडले आहण त म्ही माझे नाव घेतले, म्हणजे प न्हा येरे माझ्या मागल्या!” 
दरोडेखोराचा हा वस्त हनष्ठ हववके कमलाकराला न जमणारा आहे. दरोडेखोर आहण कमलाकर याचं्या 
कृष्ट्णकमातील प्रकृहतभेद लक्षात घेणे आवश्यक आहे तो एवढ्याचसाठी की त्याम ळे कमलाकराचे 
कृष्ट्णकतृटत्व आहण त्यामागील पे्ररण अहधक स्पष्ट व्हाव!े आपले कृष्ट्णकृत्य आटोपल्यावर त्यात 
कमलाकराला इहतश्री वाटते, नंतर तो डोळे हमटायला प्रकवा फाशी जायलाही तयार आहे. तर दरोडेखोर 
आपली संभाव्य हशक्षा टाळावी म्हणून मूळ प रावाच नष्ट करून टाकणारा आहे. 
 

म्हणूनच कमलाकर म्हणजे भावनाप्रवण आहण अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वातील सूडाचा आहवष्ट्कार होय. 
 
व््क्ततमत्त्िात णभनलेल््ा ‘तीव्र रसा’चा आणिष्ट्कार 
 

कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वात जो ‘तीव्र रस’ अनाकलनीय स्तरापयंत हभनला होता त्याचा 
आहवष्ट्कार गडकऱ्यानंी कल्पनाहचत्राचं्या आधाराने कलात्मक पातळीवर प्रतीत करून हदला आहे. ती 
‘प्रतीती’ हवचारात घेतली म्हणजे हा ‘तीव्र रस’ कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वात हकती एकरस झाला होता, 
ह्याची जाणीव होते, हे नाटककाराने ज्या कल्पनाहचत्राच्या माध्यमातून करून दाखवले, त्या कल्पनाहचत्राचे 
संबहंधत सामर्थ्यट पहहल्याने लक्षात घेतले पाहहजे. या बाबतीत य ना एहलस फमार ह्याचें मत असे— “Again, 
while still preserving its rapidity of pace, drama may, by virtue of the charge carried by its 
imagery, achieve some of the fullness and elaboration of detail in the revealation of character 
or of thought which, in narrative or reflective verse and prose, can be revealed of leisure by 
the descriptive method” [फं्रहटअसट ऑफ ड्रामा, य . ए. फमार, प.ृ ८०] कल्पनाहचत्राच्या हठकाणी अथाव्यहतहरक्त 
अथातील अहभव्यक्तीचे एक वगेळेही बळ असते गडकऱ्यानंी त्याचा कौशल्याने उपयोग करून घेतला आहे. 
म्हणूनच या पातळीवरील कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या दशटनाचा हवचार करण्यासारखा वाटतो. 
 

कमलाकर द ष्ट आहे, द्वष्टा आहे, सूड हा त्याच्या समग्र मनोहवश्वाचा राजा आहे. अपेहक्षत कायात 
अपयश आले, असह्य हनभटत्सटना सहन करावी लागली, त्याम ळे स्वाभाहवकच त्याच्या मनोरचनेतील कोमल 
भाव करपून खाक झाले आहेत. मनाची मृद ता आहण अंतःकरणाची कोमलता झडून गेल्याहशवाय अहतरेकी 
क्रौयाचा उद भव व उठाव शक्य होत नाही, असे मनोहवज्ञान मानते. कमलाकराच्या बाबतीतही असेच घडले 
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आहे. अपयश, अपमान आहण हनभटत्सटना यानंी त्याचा तीव्र अहंकार कमालीचा द खावला आहे. हृदयाला 
खोलवर जखमा झाल्या आहेत. 
 

त्याच्या या जखमा जगाहवषयीच्या त्याच्या तीव्र हतरस्काराच्या रूपाने वाहतात. जगाहवषयीची 
त्याची भयंकर घृणा त्याच्या अंतरीच्या घावातून उद भवली आहे. सौन्दयट, मागंल्य, उदात्तता, प ण्य, श हचता 
इ. साऱ्या गोष्टी कमलाकराला भयंकर त च्छ, गहलच्छ व हतरस्कायट वाटतात. हा हतरस्कार त्याच्या 
रोमारोमात हभनला आहे. नाटककार गडकरी ह्यानंी कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वात खोलवर या हभनलेल्या 
‘हवषा’चा आहवष्ट्कार शब्दातील स्तरावर करून दाखवला आहे. त्याच्या तोंडी नाटककाराने जी 
कल्पनाहचते्र घातली आहेत, ती त्याच्या अंतःकरणातील ‘तीव्र रसा’ने न सती दरवळतात. एका अगम्य 
पातळीपयंत हभनलेले हे तीव्र रसायन नाटककाराने हवलक्षण सामर्थ्याने प्रतीत करून हदले आहे. त्याम ळे 
कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वातील सूक्ष्म स्पंदने व हवश्वहसते साकारतात. 
 

त्याच्या या पैलूचे दशटन घडहवण्यात नाटककाराने मोठेच कलात्मक कौशल्य आहण औहचत्य प्रकट 
केले आहे. लीलेला हजथे सौन्दयाचा, मंगलतेचा, उदात्ततेचा व प ण्यशीलतेचा साक्षात्कार होतो, हतथेच 
कमलाकराला वृहत्तहभन्नतेम ळे वगेळा आहण नेमका हवरद्ध अन भव येतो. लीला आहण कमलाकर याचं्यातला 
वृहत्तभेद गडकऱ्यानंी मोठ्या मार्ममकतेने माडंला आहे. लीलेला नदीच्या सपाट पाणभ ईवर हनळीचा आहण 
जलवलेीच्या पानाचंा हहरवा गाहलचा पसरलेला हदसतो. त्यावर कोणाचीही दृष्टी हवसावले, असे हतला 
वाटते. परंत  याच दृश्यात कमलाकराला काय हदसते पाहा– 
 

कमलाकर– “माझी! लीलावती, नदीने आपले अंतरंग झाकण्यासाठी पाघंरलेला हा हहरवा शालू 
फाडून माझी अंतभदेी दृष्टी नदीच्या तळाशी माजलेल्या हचखलावर, साऱ्या शहराच्या घाणीच्या हबछायतीवर 
प्रत्यही बालहवधवानंी टाकून हदलेल्या म लाचं्या क जलेल्या देहावंर खेळू लागली म्हणजे या नदीच्या 
अंतरंगात आहण एखाद्या नटव्या वशे्येच्या अंतःकरणात मला काहीच फरक हदसत नाही!” 
 

“सृहष्टसौन्दयाच्या बाबतीत लहानपणापासूनच कमलाकराची दृष्टी कशी हबघडलेली आहे,” याचे 
या हठकाणी प्रत्यंतर येते. परमेश्वराच्या “कृपाहकरणानंी पावन झाल्याम ळे, वाऱ्याने उडालेल्या अगदी 
ध ळीचेस द्धा सोने झाले आहे!” असे मानणारे लीलेचे मन आहे; तर कमलाकराला प्रत्यक्ष देवदेखील 
“मेलेल्या ब हद्धमते्तचे भतू” वाटते. पावनता, मंगलता, उदात्तता, सौजन्य आहण संस्कारजहनत सौन्दयट 
याकडे पाहण्याची त्याची दृष्टीच दूहषत झाली आहे. अंतःकरणातल्या ममटस्थानी बसलेल्या धक्क्याम ळे 
सामाहजक सभ्यतेबरला, सासं्कृहतक संहचताबरला, जगाच्या सौजन्यावरला आहण नैसर्मगक स ंदरतेवरला 
त्याचा हवश्वासच उडाला आहे. ‘चागं लपणा’ नावाच्या एका महान अत्स्तत्वाहवषयीची चीड आहण हतरस्कार 
हनमाण झाला आहे. त्याम ळे त्याच्या मनोवृत्ती उद दाम बनल्या आहेत. द ष्टता, हनघृटणता, हवध्वसंन व 
संहारकता यासारख्या उफराट्या गोष्टींवर त्याची ‘श्रद्धा’ जडली आहे. त्याच्या कणाकणामध्ये ही ‘श्रद्धा’ 
हभनली गेली आहे. देव, धमट, संस्कृती, त ळशी… यासारखा श हचत्वसूचक शब्दोच्चारदेखील न सता त्याच्या 
कानावर कोसळला, तरी त्याच्या ‘उफराट्या काळजातला’ तीव्र हतरस्काराचा सागर प्रक्ष ब्ध होतो. 
शब्दाशब्दातून हा प्रक्षोभ ओसंडू लागतो, पाहा– 
 

कमलाकर– “देवाचं्या साहन्नध्याने, या दगडी देवाचं्या साहन्नध्याने, लीले, माझ्या अशा कल्पना 
उलट बळावतात. लीलावती, साधे सृष्ट चमत्कार पाहून, पूवीच्या नेभळट मन ष्ट्याचंी ब हद्धमत्ता हदपून, 
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हबकून, जागच्या जागी ठार झाली. आहण ईश्वर हे त्या मेलेल्या ब हद्धमते्तचे भतू आजच्या त्याचं्या नादान 
पोराबाळानंा भेडसावीत आहे! पण, लीले, खरे म्हटले तर प्रत्येक दगडी मूती म्हणजे मानवी ब हद्धमते्तच्या 
पे्रतावर, त मच्या भाहवकपणावर बाधंलेली समाधी आहे आहण प्रत्येक देऊळ हे मेलेल्या ब हद्धमते्तचे स्मशान 
आहे. ते बघ, लीलावती, पलीकडे ते स्मशान आहे, ऐक अशी कानावंर हात का ठेवतेस? त्या स्मशानातल्या 
प्रत्येक राखेच्या हढगाऱ्याखाली जळून गेलेल्या पे्रताबरोबरच खाक झालेल्या शेवटपयंत आशा–हनराशा 
याचं्या कैचीने कातरलेल्या स खद ःखाच्या पेचात हपळून हनघालेल्या, हृदयातल्या हजारो गूढाचंी. त्या 
मन ष्ट्याच्या मेलेल्या आशाचंी जशी राख सापडेल, तशी प्रत्येक देवाच्या मूतीखाली तकट हवतकाच्या पखंानंी 
सृष्टीची रहस्ये शोधण्यासाठी धडपडणाऱ्या, पण अखेर आियाने चमकून आहण भयाने भेदरून प्राण 
सोडणाऱ्या हताश मानवी कल्पनेची राखच सापडेल.” (अंक १ प्रवेश ५) 
 

पहरच्छेद प्रदीघट असला तरी कमलाकराच्या मनातील एतद हवषयक तीव्रता व्यक्त करण्याच्या 
दृष्टीने भावसंपृक्त आहे. नाटककाराने कमलाकराच्या तोंडी घातलेल्या ‘कृष्ट्णप्रहतमा’ त्याची ‘स्मशानश्रद्धा’ 
प्रतीत करून देण्यासाठी अत्यंत सचेतन आहेत. अथापेक्षाही अथातीत आशयाचा यथाथट साक्षात्कार घडवनू 
देण्याचे अत ल सामर्थ्यट ‘प्रहतमात’ असते. सूक्ष्म आहण सजीव व्यत्क्तरेखनासाठी गडकऱ्यानी प्रहतमाचंा 
अतीव कलात्मकतेने व मार्ममकतेने उपयोग केलेला हदसून येतो. 
 

गडकरी पात्राचं्या व्यत्क्तमत्त्वाचा आहवष्ट्कार प्रतीतीच्या पातळीवर करतात. प्रायोहगक औहचत्याचंी 
पवा न करता ते असे करून जातात. कारण व्यत्क्तमत्त्वाचंी प्रतीती घडवनू देण्याच्या उदे्दशाने त्याचंी प्रहतभा 
झपाटून गेलेली असते. 
 

असल्या ‘घाणेरड्या’ आहण ‘हहडीस गोष्टी’चाच मोह कमलाकराच्या मनाला असल्याने 
देवाहदकाचं्या चहरत्रात त्याला भाकडकथा हदसतात. सासं्कृहतक संकेतात त्याला अथटभ्रष्टता सापडले. 
‘उत्तररामचहरत्रा’तही त्याच्या ‘स्मशानवेधा’ दृष्टीला असेच अन रूप दशटन घडते. “त म्हा हवधवानंा वैराग्य 
हमळहवण्यासाठी या त ळशीभोवती आहण देवळाभोवती भटकायला सागंणारी ती धमाज्ञा, शभंर वडेी! 
लीलावती, त मच्या देवाचं्या भाकडकथा खऱ्या मानल्या तरी त्याचं्या पारायणाने वैराग्य कसे हमळणार? ही 
त ळशी काय सागंते? सोळा हजार एकश ेआठ गोपींचा मेळा भोवती नाचत होता, पण कृष्ट्णाने एका वृदेंच्या 
शोकाम ळे हतच्या स्मशानात या त ळशीवृंदावनात, धाव ठोहकली, हीच गोष्ट त ळशी सागंणार ना? त झ्या 
हातातले हे उत्तररामचहरत्र, हे तरी हेच सागेंल की, स खाच्या वळेी योगवाहसष्ठाच्या गप्पा झोकणारा राम, 
सीता जराशी दूर झाल्याबरोबर राज्यपदावर लाथ मारून सारखा रानोमाळ रडत स टला. तसाच हा 
नंहदकेश्वर! दरवाजाच्या महहरपीवर आपल्या पोराला, ह्या गणपतीला बसवनू पावटतीबरोबर गाभाऱ्यात 
असलेल्या या भोळ्या शकंराची दंतकथा ऐकून तर, लीले, त ला हकळस येईल. सागं पाहू आता या असल्या 
देवाचं्या रडगाण्यानंी भरलेल्या पोर्थ्याप राण्यांनी कोणत्या हवधवलेा वैराग्यप्राप्ती होणार?” (अं. १ प्र. ५) 
असा हवचार करणारी कमलाकराची कृष्ट्णान्वशेी वृत्ती इतकी सोकावलेली आहे की ‘पापवासना’ त्याला 
मन ष्ट्याच्या बाबतीत ‘जन्महसद्ध’ वाटते. वषाकालीन संध्यासमयाच्या स मंगल सौंदयातही त्याच्या मनाला 
अमंगल आहण अश भ अथट गवसतो मृत्यू, स्मशान, अंधार, भीषणता, स्मशानयात्रा… यासारख्या गोष्टीकडे 
प नःप न्हा ओढ घेणाऱ्या त्याच्या मनात कोणती वृत्ती हभनली गेली, हे स्पष्ट आहे. त्याच्या या वारंवार 
उसळणाऱ्या वृत्तीचे हचत्र गडकऱ्यानंी मार्ममक रेखाटले आहे. त्यावरून कमलाकराच्या मनाचा पोत स्पष्ट 
होतो. अहतरम्य अशा एका पावसाळी संध्यासौन्दयाचा त्याला झालेला साक्षात्कार असा– 
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कमलाकर– ‘अहाहा! या वषाकालीन संध्यासमयाची हकती भीषण रमणीय शोभा ही! गगनमागट 
चालण्याच्या श्रमाने उरी फ टल्याम ळे सूयाने रक्ताची ग ळणी टाकून न कताच प्राण सोडला आहे. रक्ताने 
भरलेल्या त्याच्या या मृत्य शय्येवर हा सोसाट्याचा वारा ढगाचंा शणेगोळा हफरवीत आहे! इकडे मरता मरता 
सूयाने मारलेल्या हृदयभेदक भाल्यानंी झालेली इद्रधन ष्ट्याची जखम अजून प रतीशी भरून आली नाही 
म्हणून हे कृष्ट्णमेघ थोडे अश्रू गाळीत आहेत. दहक्षणेकडे एकटाच चमकणारा हा अगस्तीचा तारा 
मृतशय्येजवळच्या दहक्षणम खी समयीची साक्ष पटवीत आहे! आहण हभजण्याच्या भीतीने घरट्याकंडे धावणारे 
हे पक्षी हमत्राच्या स्मशानयाते्रनंतर स्नान करून ओलेत्याने त्या हदव्याचे दशटन घेऊन घरोघर जात आहेत, 
असे वाटते … … हदवसाची तोंडहमळवणी करताना तात्प रती आणलेली लज्जेची लाली नाहीशी करून रात्रीने 
आपले खरे कृष्ट्णस्वरूप दाखवावयास स रवात केली आहे!’ (अक ३, प्रवशे ५) 
 

केवळ वणटन म्हणून प्रस्त त उताऱ्याचे कोणतेही स्थान असो, पण कमलाकराच्या मनोदशटनाच्या 
दृष्टीने मात्र तो फार मौहलक आहे. कारण त्याच्या मनोवृत्तीचे ममट त्यातून प्रकट होते. कमलाकराची 
जीवनदृष्टीच या हठकाणी अनावृत झाली आहे. जग आहण जीवन याहवषयीची कमलाकराची कल्पनाच या 
दशटनातून मूर्मतमान होते अवणटनीय अशा अहभव्यक्तीच्या पातळीवर येथे कमलाकराचे व्यत्क्तमत्त्व स्फोहटत 
होते. त्याच्या मनोहवश्वातील हकत्येक शब्दातील काळेक ट्ट कंगोरे व कोपरे एकदम संवदे्य होतात. येथे 
अथापेक्षा सूचनालाच अहधक अथट आहे. 
 
कमलाकराचे व््क्ततमत्त्ि : मानसशास्त्री् स्िरूप 
 

कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वाचा साकल्याने हवचार करून त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे मानसशास्त्रीय 
स्वरूप हनहित करणे आवश्यक वाटते. 
 

पहहल्यानेच एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहहजे की, ‘पे्रमसंन्यासा’त कमलाकराला लक्षणीय प्रभ त्व 
लाभले आहे. नायकाहवषयी ‘धीरोदात्त’ वगैरे पारंपहरक कल्पनाचं्या प्रभावाम ळे कमलाकराला कथानकाचे 
तथाकहथत ‘नायकत्व’ नाकारण्यात येऊन त्याचा खलप रष म्हणूनच प्राम ख्याने हवचार करण्यात आला. 
‘पे्रमसंन्यास’ ही लीला आहण जयंत ह्याचंी शोकान्त अशी नाट्यमय कहाणी आहे. या कहाणीत हवध्वंसक 
असला तरी कमलाकराचा फार मोठा वाटा आहे. एवढेच नव्हे तर कमलाकराच्या व्यहथत असफल अशा 
आय ष्ट्याची ही कहाणी म्हणजे एक प्रहतहक्रयात्मक बाजूच आहे, असे म्हटले तरी फारसा फरक पडत नाही. 
लीला आहण जयंत या दोन भावनाशील पे्रहमकाचं्या पे्रमजीवनाचे पे्रमसंन्यासात हचत्रण आले आहे. परंत  
स्वभावतःच हे दोघेही हनत्ष्ट्क्रय व आत्ममग्न असल्याम ळे त्याचं्या पे्रमहवलहसतात गहतमानता आढळून येत 
नाही. त्याचं्या पे्रमात द ःखदायक खरीच पण गहतमानता जर कोणाकडून आणली गेली असेल तर ती 
हनहित कमलाकराकडूनच! कमलाकराच्या वतटनात्मक प्रहतहक्रयामंध्येच गहतमानता आणण्याचे बळ 
एकवटले आहे. ह्याचे कारण ह्या वतटनात्मक प्रहतहक्रयामंागील मानहसक पे्ररण हे हजतके प्रबळ आहे हततकेच 
ते प्रक्ष ब्ध आहे. कमलाकराच्या मानहसक पे्ररणाची प्रबळता, त्याला झालेला असह्य अडथळा आहण त्यातून 
उद भवलेला प्रक्षोभ या प्रहक्रयेतून कमलाकराची गहतमान अशी वतटनात्मक प्रहतहक्रया जन्मास आली. 
हतच्याम ळे त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे दशटन टोकदार व धारदार झाले आहे. त्या व्यत्क्तमत्त्वातील मूलभतू 
शत्क्तप्रवाहाचे, प्रवृहत्तस्रोताचें मूलगामी दशटन अहधक प्रभावी झाले आहे. ॲडलरचे एक हवधान या संदभात 
संस्मरणीय वाटते. तो म्हणतो– 
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“The degree to which anyone is capable of hating and nagging is a good index of his 
personality. we know much about his soul when we have learned this fact, for hate and 
malicelend the personality characteristic color.” [Understanding Human Nature—Alfred Adler-page 187] 
 

दे्वष करण्याची आहण आकस धरण्याची कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वातील मूलगामी व दूरगामी 
क्षमता हवचारात घेणे आवश्यक आहे. स ष्ट-द ष्टत्वाच्या मोजपट टीने फार तर त्याच्या वतटनाचे नैहतक वणटन 
करता येईल. त्या वतटनाला जबाबदार असलेल्या मनोव्यापाराचें प्रकवा त्यामागील व्यत्क्तमत्त्वाचे हवश्लेषण 
करता येणार नाही. वतटनाच्या केवळ नैहतक वणटनासाठी उपयोगात येऊ शकणारे हे स ष्ट-द ष्टतेचे हशके्क 
काहीसे बाजूला करूनच कमलाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वाकडे हचहकत्सकाने पाहहले पाहहजे. 
 

नाटककाराने अगदी प्रारंभापासूनच कमलाकरातील दे्वष करण्याची व आकस धरण्याची मानहसक 
क्षमता कौशल्याने हचहत्रत करून ठेवली आहे. त्याच्या हठकाणी हभनलेला ‘तीव्र रस’ नाटककाराने त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या हचत्रणातून अत्यंत चात याने दरवळता ठेवला आहे. त्यासाठी करण्यात आलेला 
कल्पनाहचत्राचंा वापर कमालीचा कलात्मक उतरला आहे. प्रत्यक्ष नाटकात कमलाकर पहहले पदापटण 
करतो ते हा ‘तीव्र रस’ आपल्या अंतःकरणात साठवनूच! पण ह्याचा अथट असा मात्र नव्हे की, हा ‘तीव्र रस’ 
घेऊनच तो ‘मृत्य लोकात जन्मला’ आहे. त्याला पराभव, अपमान व हधक्कार ह्याचें जे असह्य धके्क बसले 
त्याचंी प्रहतहक्रया म्हणून हा ‘तीव्र रस’ त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वात उद भवला आहे. 
 

प्रदीघट दे्वष आहण अखंड आकस ज्या मनोभमूीत रजतो व पहरप ष्ट होत राहतो ती मनोभमूी 
आत्मकें द्री आहण अहंकारजागृत असते. अशा मनातील आत्महनष्ठेला प्रखर अहंकाराचे रूप आलेले असते. 
हा अहंकार द खावला गेला म्हणजे तो दीघटदे्वष आहण अखंड आकस धारण करतो. त्यातून सूडप्रवृत्ती 
संघहटत होते. तो अनेक कू्रर कृत्याचंी जननी होऊ शकते. ‘आत्मगौरव’ तसा सगळ्याचं्याच हठकाणी 
असतो. परंत  ज्याच्या मानहसक संचालनाचे हनयमन व हनयंत्रण आत्त्मक शक्तींच्या आधीन असते, ज्याच्या 
मनोव्यापारावंर आत्मकें द्री व अंतम टखी आकषटणाचे वचटस्व असते, अशा व्यत्क्तमत्त्वाच्या संदभातील 
‘आत्मगौरवा’ची जाणीव अत्यंत हळ वार, तरल व संवदेनक्षम झालेली असते. अशा व्यत्क्तमत्त्वातील 
अहंभाव द खावला गेला तर त्याचे पयटवसान अत्यंत हवपरीत होते. कमलाकराचे असेच झाले आहे. नैहतक 
भहूमकेतून ज्याचे वणटन ‘अमान ष’ असे करण्यात आले, आहण वाङ्मयीन समीके्षच्या भहूमकेतून ज्याचा 
‘अहतरंहजत’ म्हणून हवचार करण्यात आला, ते कमलाकराच्या अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वातील व्यहथत 
अहंभावाचे पयटवसान मनोवैज्ञाहनक आधारानंी समथटनीय ठरते. हबटटट बोनर या हववचेकाने माडंलेले 
हवशदीकरण या संदभात अत्यंत मननीय वाटते. ज्याचं्या पे्ररणावर वस्त हनष्ठ व बौहद्धक घटकाचें हनयंत्रक 
वचटस्व असते, अशा व्यक्ती आपला अहंभाव सहसा आवाक्याच्या बाहेर जाऊ देत नाहीत, मात्र, आत्मकें द्री 
व आत्महनष्ठ व्यत्क्तमत्त्वाला हे साधत नाही असे स्पष्ट करून हबटटट बोनर प ढे म्हणतो, 
 

“…… Theoritical and experimental work and the observations of countless poets and 
philosophers underscore the dictum that self-esteem is one of the deepest needs of human 
nature. At the core of every personality is what McDougall called the sentiment of self-
regard… It knows only one rule and obeys only one command; the weakness of the self must 
never be exposed. This need to hold one’s self-image unsullied by the rule event of exposure 
often drives men into the most unbelievable paths of self-deception, ranging all the way from 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

excessive egotism or the simple projection of paranoia to the boundless granaliosity of 
sceizophreria.” [Social Psychology – An Interdisciplinary Approach–Hubert Bonner, Page 124-25] 
 

प्रो. हबटटट बोनरचे हे हववेचन कमलाकराच्या द ष्ट्कृत्यामंागील मानहसक पे्ररणाचे स्वरूप स्पष्ट 
करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत आधारभतू वाटते. नैहतक दृष्टीने पाहणारानंी कमलाकराला काय म्हणावयाचे 
असेल ते ख शाल म्हणावे, पण मानसशास्त्रीय दृष्टीने त्याचे वतटन कोणाला ‘असमथटनीय’, ‘अहतरंहजत’ प्रकवा 
‘अवास्तव’ ठरवता येणार नाही. मन ष्ट्यजीवनातील द ष्टत्वाची जी नाट्यात्मक उपपत्ती कमलाकराच्या 
रूपाने नाटककाराने माडूंन दाखवली ती मानसशास्त्रीय आधारावंर हनहितपणे समथटनीय ठरते. 
 

लीला 
 
ज्ांताणिष्ीचे आकषथि : मानसशास्त्री् मीमाांसा 
 

लीला ही या नाटकातील एक महत्त्वाची व्यत्क्तरेखा. ती बालहवधवा असली तरी जयंताची 
प्रीहतदेवता आहे. जयंतासारख्या भावनाप्रवण हप्रयकराच्या हवलोल आहण तरल पे्रमकल्पनेला आवडेल 
अशीच ती आहे भावहनक प्राधान्याच्या दृष्टीने हतच्यात आहण जयंतामध्ये असणारे साम्य लक्षात घेण्यासारखे 
आहे. 
 

“हेच जयंत असते तर या वेळी तेस द्धा माझ्यासारखेच वडेे झाले असते!” या हतच्याच उद्ग्गारातून 
हे मनोसाम्य प्रतीत होते. 
 

लीला ही सरळ मनाची आहण श द्ध अंतःकरणाची पोर आहे. जगाकडे पाहण्याचा हतचा दृहष्टकोन 
एखाद्या बालकासारखा हनरागस आहण हनष्ट्पाप आहे. हनसगातल्या स ंदर वस्तंूहवषयी हतच्या मनात आदर 
आहे. व्यावहाहरक धूतटपणापासून हतचे मन कमालीचे अहलप्त आहे. वैधव्याच्या उदास प्रभेने लकाकणारे ते 
एक भावकोमल कमल आहे. 
 

हतला एकंदर जगातल्या दाहकतेची जाणीव कमीच हदसते. त्याम ळे प्राप्त होणाऱ्या 
व्यवहारकौशल्याचाही हतच्यात अभावच हदसतो. व्यावहाहरक पातळीवरील व्यवहार-हवश्वात जगण्यापेक्षा 
स्वतःच्या स्वप्नील कल्पनाकोशात रंगून जाण्यात हतचे मन अहधक स खावते. जयंताशी होणारा हतचा 
प्रणयसंवाद याच मनोवृत्तीचा गमक आहे. “ज्या जगात जयंताचा वास नाही, त्यात राहून मला काय 
करायचे आहे? मीपण माझ्या आय ष्ट्याचा शवेट करणार!” ही लीलेची पे्रमाहवषयीची भावना आहे. आहण या 
भावनेच्या ती इतकी आजे्ञत आहे की, ती सहजपणे हवषप्राशन करते. जयंतावाचून जगण्याचे हतने ठरहवले 
असते तर ते जगरहाटीसारखे होऊ शकले असते. परंत  ते हतला मानवले नाही. ते हतच्या भावप्रकृतीत 
बसण्यासारखेच नाही. असाच हतचा प्रपड आहे. सारासार ठरहवणारा हववके व तज्जन्य संयम, औहचत्य आहद 
उपचार लीलेच्या हठकाणी गौणरूपानेच हदसतात. प्रयत्न करूनही हतला जयंताहवषयी ‘बधं भाव’ हनमाण 
करता आला नाही. जयंतासारखी लीलाही कतृटत्वशून्यच आहे. व्यवहारहवन्म ख होऊन हृदयातील 
काव्यात्म भावोमीचा आहवष्ट्कार करणे, प्रीतीच्या कल्पनारम्य लहरींवरती तरंगणे व व्यावहाहरक 
कट कठोरतेपासून अस्पर्मशत असणाऱ्या स्वप्नील, स्वगीय वातावरणात दंग होऊन जाणे या गोष्टीत ती 
मनःपूवटक रस घेणारी आहे. व्यत्क्तगत हवहभन्नता वगळली तर जयंत आहण लीला याचं्या मनःप्रवृत्तीत 
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बरेचसे साम्य आहे. हे साम्य प रेसे बोलके वाटते. दोघेही मनोप्रपडाने भावनाप्रवण आहेत, दोघेही भावजीवी 
आहेत. दोघाचं्याही बाबतीत भावहनक पे्ररण सवटस्वी हनणायक आहण सत्ताधीश आहे. “त झ्यासारखी अहत 
कोमल माणसे पे्रमाच्या आधारावाचून हजवतंच राहावयाची नाहीत.” या स शीलेच्या उद्ग्गारात लीलेच्या 
हृदयाचे महत्त्वाचे ममट साठहवलेले आहे. 
 

लीलेला कमलाकरावर पे्रम करावसेे वाटले नाही. ‘जयंत’ हाच हतला पे्रमहवषय म्हणून मनोमन 
हप्रय झाला. कमलाकर या संदभात हतला अहप्रय वाटतो. हतची ही आवड-नावड मानसशास्त्रीय दृष्टीने 
समजून घेतली पाहहजे. हतला जयंत मनःपूवटक आवडतो आहण कमलाकर आवडत नाही, ही काही हतच्या 
मनाची प्रासंहगक प्रकवा हनराधार लहर नव्हे. पे्रमहवषय मनात खोलवर हभनलेला असतो. लीलेच्या बाबतीत 
तर हे अपेके्षपेक्षाही अहधक खरे आहे. तेव्हा हतला जयंतच हप्रय वाटतो, ह्याचे कारण केवळ वरपागंी असू 
शकत नाही. ज्या मनाचे हे ‘वाटणे’ आहे, त्या मनाचे काही मूलभतू धमट त्यामागे सहक्रय असलेच पाहहजेत. 
म्हणून पे्रमहवषयाची हतची आवड-नावड हतच्या मूलभतू मनोधमाची हनहितच सूचक ठरते. दोन मने 
एकमेकाचं्या पे्रमात पडण्याच्या प्रकवा सापडण्याच्या मानहसक प्रहक्रयेची मानसशास्त्रीय मीमासंा होऊ शकते. 
डॉ. आंदे्र रायडन ह्याने या संदभात करून दाखवलेले मनोहवश्लेषण लीलेच्या बाबतीत फार बोलके ठरते. 
स्त्रीप रषातील पे्रमहवषयक आसक्तीचे लक्षणीय वैहशष्ट्ट्य स्पष्ट करताना रायडन म्हणतो– [Psychoanalysis and 
Love : Dr. Andre Tridon-Page 7] 
 

“The most striking characteristic in the love craving, one which differentiates it sharply 
from other cravings, is the compulsory exclusiveness of its choice.” …The person in love, on 
the other had, seeks only one single object at a time. which alone seems capable of 
vauchsafing the desired and gratification.” 
 

रायडनने पे्रमाच्या आसक्तीचे व्यदच्छेदक लक्षण म्हणून जे साहंगतले ते लीलेच्या व्यत्क्तमत्त्वात 
आढळते. आपली प्रीतीच्या आसक्तीची अपयायशीलता हतने उक्तीने व कृतीने व्यक्त केली आहे. “ज्या 
जगात जयंताचा वास नाही, त्यात राहून मला काय करायचे आहे? मी पण माझ्या आय ष्ट्याचा शवेट 
करणार!” या हतच्या उक्तीतून आहण नंतरच्या त्यान सारी कृतीतून हतच्या प्रीतीच्या आसक्तीची 
अपयायशीलता डॉ. रायडनच्या शब्दात म्हणावयाचे तर ‘हद कंपलसरी एक क्ल्यहूसव्हनेस् ऑफ इटस् 
चॉइस्– हसद्धच झाली आहे. जयंत हा लीलेच्या आवडीचे अभेद्य सवटस्व होय. या संदभात हतच्या आवडी-
हनवडीला पयायच नाही. 
 

अंतःकरणातून लीलेला जे हप्रय व हवलोभनीय वाटत होते, ते हतला जयंताच्या व्यत्क्तमत्त्वातून 
प्रतीत होत होते. जयंतासंबंधी हतने जे उद्ग्गार काढले आहेत त्यातून हतच्या मनातील हप्रय आहण पे्रय ह्याचें 
स्वरूप सूहचत होते. या दृष्टीने हतचे खालील काही उद्ग्गार हनहित मार्ममक वाटतात. 
 
(अ) “… … लहानपणी सवांनी या आमच्या हचत्रासारख्या जोडीचे कौत क कराव.े” (अंक १ प्र. 

५) 
 
(आ) “बाळपणीच्या भोळ्या मनाने बाधंलेल्या खूणगाठी सोडहवणे मोठे कठीण आहे.” (अं. २ प्र. 

५) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

(इ) “द सऱ्या कोणाबद्दल माझ्या मनात पे्रमाचा उद भव होणे कालत्रयीही शक्य नाही! केवळ 
त मच्या मूतीवर माझे अढळ पे्रम आहे.” (सदर) 

 
(ई) “हववाहहत स्त्रीचा त मच्या हातून असा अनादर झाला तर मलास द्धा त मच्याबद्दल अनादरच 

वाटेल!” (अं. ५ प्रवशे २) 
 
(उ) “… … क्षणोक्षणी हदसणाऱ्या आपल्या म खचदं्राच्या दशटनाने भरती येऊन त्याच्या अमयाद 

लाटा अश्र रूपाने हकतीदातरी, या पाहा, अशा उचबंळून येत आहेत.” (अंक २) 
 
(ऊ) “… … पण नको, खोटे कशाला बोलू? आपल्या मनोमन साक्षी पत्नीला, या लहानपणच्या 

लाडक्या लीलेला लोटू नका.” (सदर) 
 
(ए) “… … आता या जगात मला कोणाचा हो आधार? … … ही आपली लाडकी लीला द ःखाने 

गाजंली म्हणजे याप ढे अशी कोणाच्या हो गळ्यात पडणार?” (अंक ५ प्र. १) 
 

लीलेच्या मनातील ‘हप्रय आहण पे्रय’ सूहचत करणारे यासारखे हकतीतरी उद्ग्गार नाटकभर 
हवख रले आहेत. ते एकहत्रतपणे हवचारात घेतले, म्हणजे हतच्या उत्कट पे्रमाचे हवकसन मानसशास्त्रीय 
उपपत्तीत चपखलपणे बसते. पे्रमाचे मनोहवश्लेषण करताना प्रहसद्ध हववेचक प्रो. हब्रजेस् ह्यानंी माडंलेली 
भहूमका या संदभात उद बोधक ठरते. ते म्हणतात, “The central factor in the love of man and woman 
is the sex need or what Tridon has called ‘the Organic impulsion.” [Psychology : Normal and Abnormal 
: Prof. J. W. Bridges, Page-287] 
 

लीलेच्या पे्रमातील गर्मभत वैषहयकता स्पष्ट आहे. ती अनेकदा अनावरपणे उफाळून येत असल्याचे 
हतच्या मनोव्यापारातून प्रकट होते. त्या वैषहयकतेला आवरणारी हतची जाणीवपूवटक धडपड, ही त्याचीच 
साक्ष होय. मनोरमेच्या – जयंताच्या पत्नीच्या – हक्काची आपण चोरी करीत असल्याची जाणीव 
दाबण्यासाठी हतचा उल्लेख ती ‘मनोरमावहहनी’ असा प्रयत्नपूवटक करते. एवढेच नव्हे, तर ‘हाताजवळ असून 
हाती लागत नाही. अगदी जवळ असल्याम ळे हवरहाची वृद्धी करीत आहा’ असे ती जयंताला अगदी स्पष्टपणे 
सागंते. हे हतचे पे्रम बोलत नसून त्या पे्रमातील हेत पूवटक दाबली जाणारी वैषहयकताच बोलत आहे. “ही 
सकाळची वळे मोठी पापी आहण मन स्वाथी आहे.” या हतच्या उद्ग्गारातूनही हतच्या पे्रमाची वैषहयकताच 
व्यक्त होते. हतच्या पे्रमातील हेच ‘ऑर  गहॅनक इंपल्शन्’ होय. 
 

प्रो. हब्रजेस प ढे म्हणतात, “This impulsion is not ordinarily aroused indiscriminately by any 
one of the opposite sex.” [सदर] 
 

लीलेची ही वैषहयकता फक्त जयंताच्याच बाबतीत उचबंळून येते, इतर कोणाच्याही बाबतीत ती 
उचबंळून येत नाही. कमलाकराला तर हतने स्पष्टपणे हझडकारले आहे. ह्याचा सरळ अथट असाच होतो की, 
लीलेच्या मनातील ही वैषहयकता उते्तहजत करू शकणारी चेतकता केवळ जयंताच्याच हठकाणी हतला 
प्रतीत होत होती. प्रो. हब्रजेस या संदभात आणखी प ढे जे म्हणतात ते लीलेची प्रीहतरेखा समजून घेण्याच्या 
दृष्टीने हवशषे उद बोधक वाटते. प्रो. हब्रजेस प ढे म्हणतात– 
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“It is usually elicited only by persons possessing certain characteristics which have a 
sex appeal. The characteristics which have this appeal are different for different individuals, 
and are called ‘fetishes’. Almost any trait may act as a fetish for some one … … The sex 
impulse is aroused in a person by other persons who have his or her fetishes. A person’s 
fetishes are probably determined by early childhood exprience. They may be characteristics 
possessed by people associated with one’s infancy and early life as mother, father, nurse, 
sister, or brother.” [सदर] 
 

जयंताहवषयीच्या लीलाच्या मनातील पे्रमबधंाचे हवकसन मनोवैज्ञाहनक दृष्टीने हवलक्षण समथटनीय 
वाटते. जयंताहवषयीच हतला जे इतके आकषटण वाटते ते काही काल्पहनक प्रकवा प्रासंहगक नाही. हतचे ‘हप्रय 
आहण पे्रय’ म्हणजे मानसशास्त्रीय भाषेतील ‘फेहटशसे’ हतला जयंताच्या व्यत्क्तमत्त्वात प्रतीत होतात. हतच्या 
अनेक उद्ग्गारातूंन ते स्पष्टपणे व्यक्त झाले आहे. हतला जे हप्रय वाटाव ेतेच नेमके जयंतालाही हप्रय असावे 
ही हतला येत गेलेली प्रतीती हीच हतच्या पे्रमबंधाची खरी उते्तहजका आहे. म्हणूनच अहप्रय व अपे्रय 
वाटणाऱ्या बाबी नेमक्या हतला कमलाकराच्या हठकाणी प्रतीत होतात. कमलाकर हा जयंताचा दे्वष्टा आहे, 
ह्याची हतला होणारी जाणीवही त्याचा म्हणजे कमलाकराचा दे्वष करण्याच्या दृष्टीने हतला प रेशी आहे. 
कमलाकराच्या ‘छायेचा’, त्याच्या कल्पनेचाही ‘हतरस्कार’ करण्याचे हतच्या मनातील पे्ररण या जाणीवेतून 
उद भवते. 
 
लीलेच््ा मनाची भािनाप्रिि ठेिि 
 

ज्या पे्रमाच्या आजे्ञत आहण आधीनतेत राहण्याने हतचे मन स्वाभाहवकपणे स खावले, त्या पे्रमाला 
पहरपोषक होईल, अशीच हतची मनोघडण आहे. हतची एकंदर मनोरचना लक्षात घेतली म्हणजे ती पे्रमाच्या 
दृढतेला अन कूल असल्याचे सहज उमगते. पे्रमवेल फोफावले अशीच लीलेच्या मनोभहूमकेची हववहक्षत जात 
हदसते. पे्रमभाव दृढ व्हावा, त्याला अनन्यहनष्ठेचे रूप याव ेआहण अखेरीस त्याला समग्र व्यत्क्तमत्त्वाच्या 
संचालनाचे बळ प्राप्त व्हावे, असेच लीलेचे मनोधमट आहेत. 
 

लीला ही अत्यंत सरळ व हनष्ट्पाप मनाची पोर आहे. पे्रमाच्या आधारावाचून हतला जगता येऊ नये 
अशी हतची मनोलता कोमल आहे. हतचे मन कमालीचे संवदेनक्षम आहे. एखाद्या लहान म लाला शोभावे 
इतके हतचे अंतःकरण स क मार, हनरागस व हनरामय आहे. “आई वारल्यानंतर माझी स हशलाताई जवळ 
नसती तर या भयाण जगात माझ्याच्याने क्षणभरस द्धा राहवले नसते.” या हतच्याच उद्ग्गारात हतच्या 
मनाच्या भावकोमलतेचे प्रहतप्रबब पडलेले हदसते. 
 

पहहल्या अंकाच्या पाचव्या प्रवशेात कमलाकर व लीला याचंा संवाद आहे. या संवादातून होणारे 
लीलेचे हृदयदशटन अत्यंत वधेक आहे. कमलाकराच्या मनोवृत्तीहून हतच्या मृद म लामय मानवी वगेहळकता 
गडकऱ्यानंी मोठ्या कौशल्याने ध्वहनत केली. हतच्या हनरागस मनाला सृष्टीच्या लोभस रूपाचे वडे आहे. 
त्यात हतला ‘जगाच्या जादूगाराचा’ साक्षात्कार होतो. ‘संथपणाने वाहणारी नदी’, ‘एवढ्याशा देवळात 
सामावनू बसणारा कैलासनाथाचा प्रहतहनधी’, ‘मावळण्यापूवी टेकडीवर भरजरीचा गाहलचा पसरून 
बसलेला सूयटनारायण’, ‘वाऱ्याच्या एवढ्याशा झ ळकीबरोबर स वास पसरवणारी पहवत्र त ळशी’, 
‘पलीकडच्या पटागंणात आनंदाने बागडणारी म ले’ … … या दृश्यात हतचे मन रमते. सृहष्टरूपाहवषयीची हतची 
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ही आसक्ती हतच्या मनोधमाची हनहित अहभव्यंजक आहे. त्यातून हतच्या मनाची जात व्यक्त होते. 
हनसगाच्या हनरागस रूपाचा हतला अनावर लोभ आहे. “या नदीच्या सपाट पाणभ ईवर हा हनळीचा आहण 
द सऱ्या जलवेलींच्या पानाचंा हहरवा गाहलचा पसरला आहे, याच्यावर घटकाभर कोणाची दृष्टी हवसावणार 
नाही?” असे हतचे मन नदीच्या वा हनसगाच्या सौन्दयाशी नेहमीच तदू्रप होते. हनसगाच्या हनष्ट्पाप सौन्दयट-
लालसेतून हतच्या मनाची मंगलता प्रकट होते. ‘मावळता सूयट’ आहण ‘सोनेरी संध्याकाळ’ याचं्याही 
हवलोभनीयतेचे हतला असेच वडे आहे. लीलेला हनसगटसौन्दयाचे अनावर आकषटण असल्याचे हदसून येते. 
हतच्या मनाची ही ओढ एक प्रकारची मानहसक प्रहतहक्रया आहे. आपल्या उत्कृष्ट, शीघ्र व तरल 
संवगेशीलतेला जगाच्या धकाधकीपासून स रहक्षत राखण्याच्या आंतहरक मनोव्यापाराची ही प्रहतहक्रया आहे. 
बाह्य जगासंबंधी लीलेच्या मनात खोलवर एक परकेपणा, एक द रावा जागत आहे. त्या जगात वावरताना 
हतला स्वतःला एक तीव्र हतऱ्हाईतपणा सतत जाणवत राहतो. ही जाणीवच बाह्य जगापासून हतला 
सातत्याने अहलप्त ठेवण्यासाठी अनाहूतपणे राबते, त्याचीच एक प्रहतहक्रया म्हणजे स्वतःला हनसगाच्या 
हनरागस व हनरपद्रवी सौन्दयात ग ंतवनू ठेवण्याच्या हतच्या सवयीत झाली आहे. मृद मनस्क व्यत्क्तमत्त्वाच्या 
संदभात नेहमीच असे घडून येते. बाह्य जगाहवषयीचा परकेपणा, द रावा, संशय व भय अशा व्यक्तीच्या 
मनात खोलवर रतून बसलेले असते. त्याम ळेच हनरहनराळ्या रूपानंी स्वतःला अहलप्त राखण्याच्या सवयी 
या व्यत्क्तमत्त्वात हवकहसत होतात. अॅडलरचे खालील वचन या संदभात आधारभतू वाटते. तो म्हणतो– 
 

“In case of faint heartedness, such as those we have indicated. The basis may be 
found in the desire of an individual to separate himself from his task by a greater or lesser 
distance.” [Understanding Human Nature : Adler-Page 140] 
 

स्वतःला बाह्य जगापासून अहलप्त राखण्याच्या आंतहरक व अनावर आकषटणाचीच एक प्रहतहक्रया 
जशी हतच्या हनसगटपे्रमात झाली तशी द सरी हतच्या हनत्ष्ट्क्रयतेत झाली. 
 

लीलेच्या मनाचे हे मूलभतू आत्मकें द्री आकषटण हतच्या अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचेच लक्षण होय. 
 

याच सौन्दयटसृष्टीचा कमलाकराच्या मनावर होणारा अगदी वगेळा पहरणाम गडकऱ्यानंी हचतारला 
आहे. कमलाकराला या सौन्दयातून कोणत्याही प्रकारची पावनता, मंगलता प्रकवा श हचता प्रतीत होत 
नाही. त्याचे मनच असे ‘कृष्ट्णान्वषेी’ आहे की, या सृहष्टसौन्दयाचा, त्या रूपाने मंगलतेचा वा पावनतेचा 
त्याला प्रत्ययच येत नाही. नदीच्या ज्या दशटनात लीलेला ‘स ंदरम्’ व ‘हशवम्’चा साक्षात्कार झाला त्यातून 
कमलाकराला काय प्रतीत झाले? तो सागंतो… … “नदीने आपले अंतरंग झाकण्यासाठी पाघंरलेला हा 
हहरवा शालू फाडून माझी अंतभदेी दृष्टी नदीच्या तळाशी माजलेल्या हचखलावर–साऱ्या शहराच्या घाणीच्या 
हबछायतीवर – प्रत्यही बालहवधवानंी टाकून हदलेल्या म लाचं्या क जलेल्या देहावंर खेळू लागली म्हणजे या 
नदीच्या अंतरंगात आहण एखाद्या नटव्या वशे्येच्या अंतःकरणात मला काहीच फरक हदसत नाही!” (पे्रम. 
अं. १, प्र. ५) एकाच दृश्यातून दोघानंा होणारे वगेवगेळे दशटन त्याचं्या हवहभन्न ‘दृष्टीचे’ व ‘वृत्तीचे’ सूचक 
आहे. त लनात्मक हवरोधाने दोघाचं्याही मनाचे प्रपड स्पष्टतर होतात. 
 

लीलावतीची ही सौन्दयटदृष्टी हतच्या मनाची पोत समजून घेण्याच्या दृष्टीने अथटपूणट वाटते. 
कमलाकराच्या हवरोधी दशटनाने त्यात आणखी स्पष्टता आलेली आहे. ओघानेच हतला कमलाकराच्या 
‘घाणेरड्या हवचाराचंा’ व ‘हहहडस कल्पनाचंा’ हतरस्कार येतो. त्याची ‘दृष्टी लहानपणापासूनच 
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सृहष्टसौन्दयाच्या बाबतीत हबघडलेली आहे’ याबद्दल हतची खात्री होते. कमलाकराच्या दृष्टीला होणारे 
सौन्दयाचे ‘दशटन’ लीलेच्या मनाला असह्य आहे, अतक्यट आहे. या संदभात हतचे खालील उद्ग्गार प रेसे 
बोलके आहेत. ती म्हणते— 
 

“जाऊ द्या, कमलाकर. मला असल्या हहहडस गोष्टी ऐकायची इच्छा नाही! … कमलाकर, नका, 
नका, असे बोलू नका! त मच्या प्रत्येक शब्दासरशी माझ्या अंगावर शहारे येत आहेत! … इश्श!ं काय घाणेरडे 
हवचार हे! कमलाकर, या अशा संध्याकाळी, अशा रमणीय जागी, अगदी प्रत्यक्ष देवाजवळ असतानास द्धा 
असल्या हहहडस कल्पना त मच्या डोक्यात येतात तरी कशा?” (अंक १ प्र. ५) त्या दोघामंधला लक्षणीय 
वृहत्तहवरोध ह्यातून स्पष्ट होतो. त्याचं्यातला हा हृदयहवसंवाद अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचा ठरतो. लीलेच्या 
हववहक्षत सौन्दयटलक्ष्यी वृत्तीला कमलाकराची कृष्ट्णान्वेहषत प्रवृत्ती आवडणे तर राहोच, पण सहन होणेही 
शक्य नाही. अशा पहरत्स्थतीत हतचा हात धरण्याचा कमलाकराने अहतप्रसंग केला तेव्हा त्याच्यासंबधंीचा 
लीलेच्या अंतःकरणातील तीव्र हतरस्कार बाहेर पडला. ‘कमलाकराचा’, ‘त्याच्या छायेचा’ नव्हे ‘त्याच्या 
कल्पनेचा’देखील हतचा तीव्र हतरस्कार उत्पन्न झाला होता, तो काही केवळ एकाकी प्रकवा एकदम 
आकत्स्मक नव्हता तर त्याची म ळे हतच्या मनात खोलवर गेलेली होती. कमलाकर हतला हजतका अहप्रय 
होता हततकाच जयंत हप्रय होता. कमलाकराचा हतरस्कार करणारे हतचे हृदय जयंताचा मनोमन प रस्कार 
करीत होते. हतला कमलाकर हजतका नकोसा हततकाच जयंत हवासा. बाह्यतः हदसणाऱ्या या दोन्ही 
गोष्टींमागे हतचे मनोधमट दडले आहेत. जयंताशी होणारा ‘हृदयसंवाद’ आहण कमलाकराशी असणारा 
‘हृदयहवसंवाद’ हा एकाच मनोवृत्तीचा आहवष्ट्कार आहे. 
 
लीलेची णनक्ष्ट्क्र्ता – मनोिैज्ञाणनक णिचार 
 

जयंताप्रमाणेच लीलादेखील हनत्ष्ट्क्रय आहे. स्मृती आहण कल्पना याचं्या मनोरम कोंदणात रममाण 
होण्यापलीकडे लीलेच्या हातून काहीही महत्त्वाचे घडत नाही. नाही म्हणायला शवेटी ती आत्महत्या करून 
घेते. जयंतावर हतचे अहवचल पे्रम असले तरी ते सफल करण्याच्या दृष्टीने ती काहीही करीत असल्याचे 
हदसत नाही. जयंताला अधूनमधून भेटणे आहण आपल्या मनातील पे्रमाचा कल्पनारम्य प्रकवा स्मृहतरम्य 
आहवष्ट्कार करणे हेच हतचे वागणे होऊन बसले आहे. जयंत हनदोष आहे प्रकवा तो हनदोष स टावा यासाठीही 
हतची काही धडपड हदसत नाही. मात्र हतने ‘अश्रूंच्या अक्षराचे’ एक पत्र जयंताला पाठहवले. 
 

लीलेच्या या हनत्ष्ट्क्रयतेची कारणे हतच्या मानहसक ठेवणीत आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या 
हक्रयाशीलतेला प्रकवा कतृटत्वाला हतचा मनोप्रपड अन कूल नाही. उलट हनत्ष्ट्क्रय कल्पनाहबलहसतात हतचे 
मन स्वाभाहवकपणे रमते. तेच हतच्या हवहशष्ट मनाचे खरे क्रीडाके्षत्र आहे. ही हतची हनत्ष्ट्क्रय कल्पनाहवलहसते 
गडकऱ्यानंी कौशल्याने दाखहवली आहेत. त्यात त्यानंी मानसशास्त्रीय औहचत्य राखले, यात शकंा नाही. 
स्मरण आहण कल्पना याचं्या साहाय्याने ही हवलहसते नाटककाराने रंगहवली आहेत. 
 

बालपणच्या स्मृहतहचत्रात रममाण होणे हा लीलेचा स्वभावस लभ आवडता छंद आहे. ही स्मृहतहचते्र 
तयार करून त्यात हनमग्न होण्यात ती तरबेज झाली आहे. पहहल्या अंकाच्या हतसऱ्या प्रवशेात आपल्याला 
लीलेचे पहहले दशटन घडते. याचवेळी आपल्या आठवणीत रमून जाणाऱ्या आहण कल्पनाकोशात रंगून 
जाणाऱ्या हतच्या मनोवृत्तींचा पहरचय होऊ लागतो. ‘हवधवेचे स्वप्न’ या ताबं्याचं्या कहवतेतील हवधवशेी 
लीला तदू्रप होऊन जाते. “माझे जागतेपणाचे ते तंद्रीचे स्वप्न हाक मारून तू घालहवलेस; तेव्हा मला फारच 
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वाईट वाटले.” या हतच्याच शब्दात हतच्या स्वप्नवडे्या मनाचे दशटन घडते आहण असल्या स्वप्नातून जाग 
येते न येते तोच हतचे मन आठवणींच्या हचत्रपटाकंडे आकर्मषत होते. बालपणीच्या आठवणी वारंवार हतच्या 
मनात उसळत असतात. उदा. – “बालपणीच्या जगातल्या आनंदाचा आत्मा नाहीसा होऊन त्याचे आज 
न सते हचत्रच मी पाहात नाही का? … … आईचे डोळे पाण्याने भरले म्हणजे अगदी असेच हदसत असते.’ 
(अंक १ प्रवेश ३) अवतीभवतीच्या साक्षात् हवश्वात जगण्यापेक्षा स्मृती आहण कल्पना याचं्या स्वप्नात 
रमण्याने हतचे अंतःकरण सहजपणे स खावते. त्याम ळे वास्तवात हदसणाऱ्या “प्रत्येक वस्तूतले वस्त पण 
नाहीसे झाले आहे!” (अं. १, प्र. ३) अशीच हतची मनोधारणा आहे. लीला वतटमान व प्रत्यक्ष याकंडे हकती 
हवम ख वृत्तीने पाहते, याची ही साक्ष आहे. अशा या स्मृहतलोल प लीलेला ‘उत्तरराम चहरतातील’ तो ‘गेले ते 
हदन’चा प्रहसद्ध प्रसंग अत्यंत आवडता असणे स्वाभाहवकच आहे. पण या ‘उत्तररामाच्या’ हनहमत्ताने लीलेप ढे 
हतच्या स्वतःच्या बालपणीचा स्मृहतपट उभा होतो. उत्तररामचहरतातील राम आहण जानकी याऐंवजी जयंत 
आहण लीला याचंी हचते्र हतला हदसू लागतात. “मनाचा हकतीही धडा केला तरीस द्धा लीला-जयंताची ही 
हचम कली जोडी अशी डोळा च कवनू कल्पनेप ढे उभी राहते, याला मी तरी काय करू?” या लीलेच्या 
उद्ग्गारातून हतची यासंबंधीची अगहतकताच व्यक्त होत नाही काय? 
 

एकदा अशी ही अगहतकता स्पष्ट बोलून दाखहवल्यानंतर हतचे स्मृहतहववश मन स्मृतींची हचत्रमाला 
पाहण्यात दंग होऊन जाते. उदाहरणाथट, हतचे हे स्मृहतहचत्र पाहा. सहजच हतला वाटते की, बालपणाचाच 
सारखा ध्यास करून “लहानपणी सवांनी या आमच्या हचत्रासारख्या जोडीचे कौत क कराव ेआहण आज तेच 
मंगलदशटन जगाच्या दृष्टीने पापहचत्र हदसाव ेना? देवा, त झ्याही दृष्टीला ते पापहचत्रच वाटत असेल तर ही 
पाहा मी, हनदटयपणाने त्या लहानग्या कल्पनाजीवानंा या अश्रूंच्या प रात ब डवनू टाकते. ज्या काळाच्या 
प्रवाहात आमची खरी बालरूपे वाहून गेली, त्याच्याच ओघात त्याचं्या हचत्रानंाही लोटून देते! पण नको! त्या 
वळेच्या दहा वषाच्या जयंताला आहण आठ वषाच्या लीलेला, मायावी जगता, त झ्या पापहवचाराची ओळख 
तरी होती का? मग झाले तर, या हतभागी लीलेच्या, हतच्याभोवती पसरलेल्या जगाच्या समज तीसाठी त्या 
कल्पनाराज्यातल्या बाळजीवाचंा कशाला हवरस करू? त्याचंा आनंद तेव्हाही हनदोष होता आहण आताही 
हनदोषच आहे … … या भाजलेल्या हजवाला ओलावा हमळण्यासाठी, बाललीलाचं्या अकाचा एखादा अश्रू या 
हृदयावर टाकला, तर देवाहधदेवा, तू क्षमा करणार नाहीस का? अहाहा! त्या हनदोष पे्रमहचत्राकंडे सारखी 
टक लावनू हकती वेळ पाहात बसू असे मला झाले आहे. अंतःसाक्षी अमृतेश्वरा! आज कल्पनेच्या हकल्ल्यात 
पळून गेलेले हेच हचत्र एकदा आम्ही त ला प्रत्यक्ष दाखहवले होते ना? श भ्र मोगऱ्याचं्या कळ्याचंी एकच 
लाबंलचक माळ गळ्यात घालून, याच नदीच्या काठी त्या पायरीवर उभे राहून जयंत व मी हकतीतरी वळे 
आमचे पाण्यात उमटलेले प्रहतप्रबब पाहात होतो. इतक्यात कमलाकरानंी हळूच मागे येऊन थटे्टने ती माळ 
तोडून टाकली. तल्लीनतेम ळे आम्हाला गळ्यातली माळ त टताना कळले नाही, पण त्या जलहचत्राच्या 
गळ्यातली त टलेली माळ पाहून आम्ही जरा दचकलो … … अगदी लहानपणी त्याचं्या माडंीवर बसून आपण 
मोठमोठाल्या चादंण्या आळीपाळीने वाटून घेत होतो आहण वेळोवळेी या अगहणत ईश्वरी संपत्तीच्या 
वाटणीसाठी भाडंत होतो, आठवते का त म्हाला?” (अंक २ प्रवशे ५) मनाने तसेच शरीराने पण–बालरूप 
व्हाव ेआहण या म लात हमसळून, आमच्या प सलेल्या प्रहतमा कायमच्या कालपटावर प न्हा हलहून काढाव्या!’ 
 

स्मृतीप्रमाणेच कल्पनादेखील लीलेच्या मनाचे स्वाभाहवक क्रीडास्थान हदसते. कल्पनेच्या 
वास्तवातीत हवश्वात मनसोक्त रमत राहणे हा हतचा आवडता धमट आहे. आकाशातील चंद्रतारे आहण 
हनसगाची नाना रूपे याचे हतला अनावर आकषटण आहे. ओघानेच आकषटणहवषयाचं्या प्रचतनात हतची 
कल्पना बह धा हनमग्न राहते. ती म्हणते – 
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अ) “या तारका मंदतेज झाल्या तरी त्याचंी चमक अजून तशीच कायम आहे! या मंद 
चहंद्रकेच्या वृष्टीवरून असा भास होतो की, सृहष्टदेवता हदवसाच्या श्रमासाठी आपल्या 
बालकानंा या द ग्धपानाने ताजीतवानी करीत आहे.” 

 
ब) “आकाश आहण भमूी याचं्यात हकतीतरी हवरोध हा! हतकडे आकाशातील फ ले 

सूयटप्रकाशाच्या दूरदशटनानेच कोमेजून जाताहेत आहण खाली आपल्या हचम कल्या 
बागेतली फ ले उमलत आहेत.” 

 
क) “प ण्यवंताचें आत्मे आकाशात तारे होऊन राहतात. तेव्हा त्याचं्या प ण्याईच्या तेजाप्रमाणे 

त्याचं्या कीतीचा स वासही खास पसरत असेल, पण पृर्थ्वीच्या पापगंधाने त्याचा नाश होत 
असेल, एवढेच.” 

 
ड) “आपल्या फ लाप्रमाणेच तारकानंा–जगदीशाच्या बागेतील या तेजस्वी फ लानंास द्धा 

स वास असेल का?” 
 
इ) “या सरत्या रात्रीच्या शोभेने हजकडे हतकडे आनंदवृष्टी चालवली आहे!” (अंक १ प्रवशे ५) 

अंतःकाळीही हवश्वाहवषयीचे एक भव्य कल्पनाहचत्र रंगहवण्यात हतचे मन असेच 
ग रफटलेले असते. 

 
स्मरण आहण कल्पन ह्याचं्या रपेरी सृष्टीत मग्न होऊन जाण्याचा हतच्या मनाला हवलक्षण चाळा 

आहे. तोही इतका हवलक्षण आहे की हतची जीवनाहभरूची त्यावर पहरप ष्ट झाली आहे. वास्तवाहवषयी मनात 
खोलकर दडलेली अरूची आहण अहप्रयता ह्याचंी ही प्रहतहक्रया आहे. वास्तवापासून स्वतःला एका अहलप्त 
कके्षत ठेवण्याची जी आंतहरक व अनावर ओढ हतच्या मनात आहे, तीच हतला स्मरण प्रकवा कल्पन ह्याचं्या 
आकषटक सृष्टीत ग ंतवनू ठेवते. अथातच हा सगळा अंतम टखी मनोव्यापाराचंा आहवष्ट्कार आहे. 
 
लीलेचे पे्रमपे्ररि 
 

लीला बालहवधवा असली तरी समवृत्ती अशा जयंतावर हतचे मन जडले आहे. ‘मनोमन साक्षी पत्नी’ 
अशी हतची या संदभातील भावना आहे. ही भावना हाच हतच्या स्वभावाचा खराख रा गाभा आहे. हतच्या 
आय ष्ट्याला आकार देणारी ती शक्ती आहे. हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील हेच एकमेव कायटकारी चैतन्य आहे. या 
पे्रमासाठीच ती जगते. आपल्या मनाचे सवटस्व मानलेले, आपल्या जीहवताचा एकमेव मूलाधार असणारे पे्रम 
सफल होऊ शकत नाही, हे कळताच हतला आपले जगणे हनरथटक व मृतवत जाणवते. “ज्या जगात 
जयंताचा वास नाही त्यात” हतला राहणेच असह्य आहे. जयंतावरील अहवचल पे्रमभाव हा हतच्या मनाचा 
एकमेव मूलाधार आहे, म्हणूनच ती स्वतःला जयंताच्या पायाजवळ नेणारे हवष उत्साहाने प्राशन करते. 
हतला हे “हवष जयंताची भेट घडवनू देणारे अमृत” वाटत असल्यास नवल नाही. कमलाकर हे हतच्या 
आत्महत्येचे गौण कारण आहे, तो केवळ ‘साधनमात्र’ आहे. कमलाकराऐवजी हे हवष अन्य मागाने हमळाले 
असते तरी हतने ते प्राशन केलेच असते, यात शकंा नाही. या हवषात हतला ‘अमृत’ जाणवत आहे. 
कमलाकराशी म लाखत होण्यापूवीपासून जयंताच्या स्वगीय आत्म्याशी एकात्म होण्याची तगमग हतच्या 
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मनात तीव्रतेने स रू झाली आहे. “माझे आता या जगात काय उरले आहे?” हे शल्य हतच्या हृदयाला सारखे 
बोचत आहे. 
 

लीलेच्या मनाची घडणच अशी आहे की हतथे पे्रमाचे वचटस्व प्रस्थाहपत व्हाव.े जयंतावरील पे्रम हेच 
हतचे सवटस्व आहे. पे्रमावाचून हतला जगता येणे अशक्य आहे. “त झ्यासारखी अहत कोमल मनाची माणसे 
पे्रमाच्या आधारावाचून हजवतंच राहावयाची नाहीत.” या स शीलेच्या उद्ग्गारात लीलेच्या पे्रमप्रवण 
व्यत्क्तमत्त्वाचे ममट साठहवले आहे. हतच्या आय ष्ट्याला प्राप्त आकार देणारे एकमेव प्रबल पे्ररण म्हणजे हतचे 
पे्रम. 
 

या पे्रमासाठी होणारी हतची धडपड आहण तगमग यानंीच हतचे जीवन भरले आहे. मृत्यचेू मोल 
देऊन हतने आपल्या पे्रमाचे प्रवतटक सामर्थ्यट दाखवनू हदले आहे. या पे्रमानेच हतला आपल्या पे्रमहवषयाशी 
तदात्म बनहवले आहे. आत्मसमर्मपतपणाने ती जयंताशी एकरूप झाली आहे. जयंताच्या मनातील स प्त 
अस्वस्थतादेखील लीलेच्या एकरूपतेला जाणवते. वरकरणी जयंताने हसून आपले द ःख लपहवण्याचा 
प्रयत्न केला तरीही त्याच्या हृदयाशी समरस झालेल्या लीलेच्या मनाला ते उमगल्यावाचून राहात नाही. 
“सारी मंडळी वर गेली आहण त म्ही मागे राहहला तेव्हाच मला वाटले की, त मचे मन स्वस्थ नाही.” (अं. १ 
प्र. ३) 
 

जयंताच्या सहवासात, त्याच्या स खसंवादात हतला आत्त्मक समाधान लाभते. हजवापाड 
जोपासलेल्या पे्रमाच्या पूतीचा हतला त्यात स खकारक साक्षात्कार होतो. जयंताकडे वेधलेले हतचे हृदय 
त्याच्याशी बोलण्यात सहजपणे हवसावते. आपल्या वैधव्य-व्यथाचंाही हतला मग हवसर पडतो. “नका, असे 
हसून आपले द ःख लपव ूनका! भयाण हखन्नतेला झाकावयाला या कृहत्रम हास्याचे हवरल आच्छादन कसे 
प रणार? त्याने उलट हखन्नता जास्त भयाण हदसते.” (सदर) 
 

४) लीला– “जयंत, लहानपणी थटे्टत आपले लग्न ठरल्याम ळे म्हणा, प्रकवा … … त मच्याशी चार 
शब्द बोलत बसून मनाचे द ःख हलके करण्याइतके समाधान मला द सऱ्या कशानेही वाटत नाही.” (अंक २ 
प्र. ३) या हतच्या बोलण्यातून हे मन सहजपणे व्यक्त झाले आहे. 
 

असल्याच एका स खसहवासात स्वतः लीलेनेच आपल्या प्रीतीच्या उचबंळत्या भावनाचंा आहवष्ट्कार 
केला आहे. ‘थटे्टतल्या लग्ना’ सारख्या बाळपणीच्या आठवणींच्या ओघात लीलेने जयंताजवळ हळूच 
पे्रमयाचना केली आहे. जयंतच आपल्या ‘पे्रमाचे पती व हजवाचा हवसावा’ असल्याचे लीला बोलून दाखहवते. 
लग्नसंस्काराच्या रूपाने जयंताशी संलग्न होऊ पाहणारे पण वस्त तः त्याच्याशी एकरूप झालेले हतचे मन 
एका हठकाणी म्हणते, “जयंत, बालपणीच्या भोळ्या मनाने बाधंलेल्या खूणगाठी सोडहवणे मोठे कठीण 
असते! प नर्मववाहाबद्दल मी कधी फारशी उत्कंठा दाखवीत नाही, याचे कारण हेच, द सऱ्या कोणाबद्दल 
माझ्या मनात पे्रमाचा उद भव होणे कालत्रयीही शक्य नाही! केवळ त मच्या मूतीवर माझे अढळ पे्रम … …” 
 

लीलेच्या पे्रमाची ही अनन्य व अपयायशील हनष्ठा हतच्या आत्महत्येने हसद्ध झाली आहे. नाट्यबाह्य 
कारणाकहरता गडकऱ्यानंी लीलेला अखेरीस मारून टाकली, असा एक सूर ऐकायला हमळतो. परंत  
वास्तहवक लीलेची ही मनोभहूमका लक्षात घेतली म्हणजे हतच्या आत्महत्येत काहीही अस्वाभाहवक हदसत 
नाही. प्राप्त पहरत्स्थतीत हतच्या मनाचा हा पहरपाक अगदी सहज वाटतो. लीलेचे मन असणाऱ्या कोणत्याही 
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व्यक्तीने त्या पहरत्स्थतीत हेच केले असते. ‘जयंत’ हेच हतचे ‘जगणे’ होते. ओघानेच त्याच्यावाचून हतच्या 
जगण्याला अत्स्तत्वच नव्हते. 
 

लीलेचे समग्र वागणे पे्रमपे्रहरत आहे. पे्रम हेच हतच्या मनोहवश्वाचे संचालक व हनयंत्रक पे्ररण आहे. 
लीलेच्या रूपाने गडकऱ्यानंी एका पे्रमजीवी मनाची आतूर, हळ वार व हवफल अशी मनोरेखा हचतारली 
आहे. लीला म्हणजे पे्रमासाठीच जगणाऱ्या मनोव्यापाराचंा आलेख आहे. 
 

लीलेच्या मनातील पे्रमोद भव नाटककाराने हवलक्षण सूचकतेने नोंदवनू ठेवला आहे. जयंतावरील 
हतचे पे्रम कसे उद भवले, ह्यातील मानहसक प्रहक्रया फार सूक्ष्मपणे हवचारात घेतली पाहहजे. कमलाकर 
हतला आवडत नाही आहण जयंत हतला एकदम मनोमन हप्रय वाटतो, ह्याचे कारण जयंताचे ‘हवहशष्टत्व’ ही 
हतच्या आंतहरक मनाची मागणी आहे. अत्यंत सखोल स्तरावर हतच्या मनाला जे उत्कटतेने हव ेआहे, ते 
हतला जयंताच्या व्यत्क्तमत्त्वात जाणवते, म्हणून हतला जयंत ‘प्राणहप्रय’ वाटतो. एरवी जयंताचे अपेहक्षत 
व्यत्क्तत्त्वहवशषे नसलेली, पण सद्ग्ग णसंपन्न अशी अन्य व्यक्ती हतला लाभली असती, तरीही लीला त्या 
व्यक्तीशी आत्यंहतक समरस होऊ शकली नसती, हे हततकेच खरे आहे. ‘पे्रमाला पयाय नसतो’ असे 
नेहमीच म्हटले जाते. पण ते फक्त आत्मकें द्री व अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाच्याच संदभात सत्य ठरते, हे सहसा 
हवचारात घेतले जात नाही. पे्रम करणाऱ्या साऱ्याच हस्त्रया लीलेसारख्या पे्रमाच्या असफल क्षणी हवषाला 
‘अमृत’ मानून ते प्राशन करीत नाहीत, प्रकवा प्रसधूसारख्या फक्त पे्रमासाठीच आंतहरक समाधानाने 
आत्मनाशाला सामोऱ्या जात नाहीत. पीळ पडला की समझोता करणाऱ्याचंीच संख्या मोठी आहे. तेथे पे्रम 
मोठे असले तरी प्रसंगी पे्रमापेक्षाही काही अहधक मोठे असू शकते, ह्याची जाणीव असते. सामाहजक आहण 
व्यावहाहरक दृष्टीने, ते न सतेच समथटनीय नाही तर आवश्यकही असते, ह्यातही शकंा नाही. 
 

प्रहतपाद्य म द्दा असा की, लीलेचे जयंतावरील पे्रम अपयायशील आहे. ह्या पे्रमाला ‘पे्रमाहशवाय’ 
वगेळा कोणताही पयाय मंजूर नाही, हे लीलेने स्वचे्छापूवटक स्वीकारलेल्या आत्मनाशावरून सहज हसद्ध 
होते. लीलेच्या जयंतावरील पे्रमोद भवाची मानहसक प्रहक्रया बारकाईने लक्षात घेतली, तर असे हदसून येते 
की, या समग्र प्रहक्रयेत हतच्या आंतहरक मनाची जबर ओढ प्रकवा आकाकं्षा हीच म ख्य पे्ररक आहे. लीलेची 
जयंताहवषयीची आंतहरक अहभलाषा आहण आकाकं्षा इतकी जबर, बलवत्तर व अप्रजक्य आहे की, 
त्याच्याहशवाय हतला जगताच येऊ नये. ह्यातूनच लीलेच्या आत्महनष्ठ, आत्मकें द्री व अंतम टखी 
व्यत्क्तमत्त्वाचा प्रत्यय येतो. हतच्या आत्यंहतक अशा आंतहरक व आत्त्मक पहरपूतीची वतटनात्मक प्रहतहक्रया 
म्हणजे हतच्या पे्रमोद भवाची प्रहक्रया. त्या समग्र प्रहक्रयेतून हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील अशरण आहण अप्रजक्य 
अशी अंतम टखता स्पष्टपणे प्रतीत होते. हतला आपल्या अनावर आंतहरक तृप्तीसाठी जयंताची प्राप्ती पाहहजे. 
हतच्या अंतमटनाची ती आज्ञा आहे. त्या आजे्ञचे उल्लंघन हतच्या मानहसक शक्तीच्या बाहेर आहे. अंतम टखी 
व्यत्क्तमत्त्वाचा एक महत्त्वाचा प्रकृहतहवशषे येथे प्रत्ययास येतो. 
 

लीलेच्या व्यत्क्तमत्त्वाची ही हवस्तृत उकल त्याचे मानसशास्त्रीय स्वरूप स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने 
प रेशी बोलकी आहे. जयंतावरील पे्रम हे हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे संचालक कें द्र आहे. हतचे समग्र जीवनव्यापार 
या पे्रमासाठी होतात. या पे्रमासाठीच ती जगते. हतच्या वैधव्यव्यहथत जीवनाचा तो एकमेव भावहनक आधार 
आहे. आपल्या या पे्रमाची असफलता हतला समजताच हतला हे सगळे जग आहण जगणे मृतवत वाटते. 
मृत्यचू्या मोलाने हतच्या पे्रमभावनेची सवंकषता हसद्ध होते. हतच्या मनाची पे्रमाधीनता स्पष्ट आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

स्मृहतकोषात, कल्पनाहवश्वात प्रकवा हनसगट–सौन्दयाच्या प्रचतनात रममाण होणे हा हतच्या मनाचा 
एक सहजधमट आहे. अवतीभवतीच्या व्यवहाराहवषयी प्रकवा कारभाराहवषयी हतला रूची नाही. त्यापासून 
स्वतःला अहलप्त ठेवण्याकडे हतचा स्वाभाहवक कल आहे. लीलेच्या आसमंतात हकती भीषण, भयानक 
आहण करण घटना घडत होत्या, परंत  हतचे लक्ष त्याकडे कधी गेलेले हदसत नाही. हतच्या वास्तवहवम ख 
मनोवृत्तीचे ते गमक आहे. पहरवशेाहवषयी एक अभेद्य द रावा, परकेपणा हतच्या मनात सतत जागृत असतो. 
 

लीलेची हनत्ष्ट्क्रयताही हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या मानसशास्त्रीय आकलनाच्या दृष्टीने मननीय वाटते. 
हक्रयाशीलता ही हतच्या मनाची प्रवृत्तीच नाही. ती जगाचा व जीवनाचा हवचार आत्महनष्ठ वृत्तीतून करते, हेच 
त्याचे कारण आहे. हतच्या लेखी ‘जयंत’ हे हतचे आत्मकें द्र आहे. जयंतावरील पे्रम हे हतच्या मनोव्यापाराचे व 
म्हणूनच जीवनव्यवहाराचे कें द्र झाले आहे. ओघानेच हतच्या सवट वृहत्तप्रवृत्ती तेथे कें हद्रत होतात. या 
आत्मकें हद्रत दृष्टीने ती वावरते. स्वाभाहवकच हतला बाह्य व्यवहारात रस नाही. यातूनच हतचे एकाकीपण 
उद भवले. हतचे मानहसक जगणेही कमालीचे एकेरी आहे. केवळ स्वतःच्याच आत्मकें द्री भावनासंाठी ती 
जगते व मरते. 
 

लीलेचे प्रम ख पे्ररण भावनाप्रवण असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. हतचा समग्र भावनाहंकत 
जीवनाहवष्ट्कार हेच हसद्ध करतो. अवतीभवतीच्या जगापासून ती स्वतःच्या अहलप्त ठेवते. कारण केवळ 
स्वतःच्या आत्त्मक जगात जगण्याने ती स खावते. जयंताला ती आपल्या अंतःकरणाचा भाग मानते. हतचे 
भावहवषय स्वसीहमत, खासगी व आत्मकें द्री आहेत. बाह्यतः ती शातं, संथ व थंड हदसत असली तरी 
अंतस्थतः ती तशी नाही. हतचे अंतमटन तीव्र उत्कटतेने झंकारलेले आहे. थोडा जरी धक्का बसला तरी हतच्या 
मनात प्रक्षोभ उफाळतो. हतचा अंत हा या प्रक्षोभाचा आहवष्ट्कार होय. 
 

मानसशास्त्रीय हववचेनाच्या आधाराने लीलेच्या संगती आहण साथटता अशी सापडते. Hurbert 
Bonner या मानसशास्त्राच्या हववचेकाचे उद्ग्गार लीलेला नेमके लागू पडतात, एवढेच नाही तर ते हतच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या हवश्लेषणासाठी मागटदशटक व सूचक ठरतात. तो म्हणतो, 
 

“Jung believes that this type (introverted feeling type) is found principally in women. 
… … Outwordly she appears composed, but when she is confronted by upsetting realities or 
rebuffed by others she becomes disturbed and melancholic. Because she controls her 
feelings, excessively. She appears cold and insensitive. The truth is that her feelings, though 
restricted to a narrow range of objects, are deep and intense. Her apperent coldness is a 
failure of expression, and her feeling has a “passionate depth that embraces the misery of a 
world and is simply benumbered.’ It finds outlets in “a concealed religiousity anxiously 
shielded from surprise.” [Psychology of Personality : H. Bonner Page 95] 

 
प्रो. एच्. बोनर यानंी साहंगतलेली ‘इंराव्हटेड फीप्रलगची वैहशष्ट्ट्ये लीलेच्या मनात लीलेच्या 

व्यत्क्तमत्त्वातून तंतोतंत म सम सतात. हतचे आंतहरक जीवनच येथे शास्त्रीय आधार घेऊन अनावृत होते. 
लीलेच्या एक चमत्काहरक संघषट आहे. ती वरकरणी शातं व संथ हदसत असली, तरीही आतून व्यथा आहण 
अस्वस्थता यानंी ती क्ष ब्ध झाली आहे. वैधव्याच्या व्यथाचं्या रूपाने जयंताच्या अप्राप्तीची वदेना हतच्या मनात 
सलत आहे. असफल होऊ पाहणाऱ्या पे्रमाला बंध भावाचा म लामा चढहवण्याची हतची केहवलवाणी खटपट 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

हतच्या मनातील घालमेलीची गमक आहे. आपल्या भावना आवरून धरण्याची हतची मानहसक धडपड 
द बळी व ल ळी पडत आहे. अंतःकरणात खोलवर म रलेल्या व कोंडून धरलेल्या जयंताहवषयीची पे्रमभावना 
अनावरपणे उफाळत आहे आहण हतला आवरण्याचा लीलेचा प्रयत्न लटका पडत आहे. अशा चमत्काहरक 
संघषाचा ती हवषय झाली आहे. एकीकडे जयंत हतला अत्यंत अंतःकरणपूवटक हवा आहे आहण त्याचवेळी 
हतच्या मनाची वरकरणी संस्कारभीरता हतला अडवीत आहे. त्याम ळे हतची अहधक ससेहोलपट होत आहे. 
ती हतच्या खालील उद्ग्गारातून जाणवते. “जयंत, माझ्या द दैवाला सीमा आहे का? काळ्या रात्रीच्या 
अंधारात चक्रवाकीला हप्रयहवयोगाचा भास व्हावयाला कमळाचे पान तरी आडव े याव े लागते. पण या 
सामाहजक अन्यायाच्या अंधारात त मच्या–माझ्यामध्ये काहीदेखील अंतर नसून त म्ही मला अंतरला आहा, 
हाताजवळ असून हाती लागत नाही, अगदी जवळ असल्याम ळे हवरहाची वृद्धी करीत आहा–” (अंक २ 
प्रवशे ५) 
 
लीला–ज्ांत ह्ाांच््ातील पे्रमाच््ा असफलतेची मीमाांसा 
 

लीला बालहवधवा तर जयंत हववाहहत आहेत. बालपणापासून त्यानंा परस्पराचा सहवास लाभलेला 
आहे. पे्रमाची चव उमगण्यापूवीच ते दोघेही एकमेकानंा आवडत होते. एकमेकाहंवषयीच्या आवडीतून 
त्याचं्यातील पे्रमाचा अंक र उगवला, प ढे तो हवकहसत होत गेला. तो तसा हवकहसत व्हावा अशीच दोघाचंीही 
अन कूल मनोरचना आहे. या संदभात दोघाचेंही मनोधमट ‘समानशील’ आहेत. स्वाभाहवकच त्या दोघामंध्ये 
एक उत्कट ‘पे्रमबधं’ (लव्ह काँप्लेक्स) हनमाण झाला. 
 

मात्र, हा पे्रमबंध असफल ठरला, तो या अथाने की, दोघाचेंही वैवाहहक मीलन होऊ शकले नाही. 
हववाह म्हणजे पे्रमाची सागंता असते, अशी व्यावहाहरक समजूत आहे. हववाह हे पे्रमाच्या सफलतेचे एक 
म ख्य पहरमाण मानले जाते. अशी व्यवहारमान्य सफलता त्याचं्या पे्रमबधंाला प्राप्त होऊ शकली नाही. 
उलट, या पे्रमबधंाचा अत्यंत दारण अंत झाला. 
 

असा हा अंत का घडून आला, त्यामागे कोणत्या अपहरहायट हक्रयाप्रहतहक्रया कारक होत्या, हे 
जाणून घेणे अगत्याचे आहे. 
 

सनातनी हवचाराचें बाबासाहेब, रूहढहप्रय समाजव्यवस्था, सूडप्रवृत्त कमलाकर आहण असंत ष्ट 
मनोरमा इतक्या घटकाकंडून या पे्रमबंधाला प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष हवरोध होत गेला. त्यात कमलाकराचा वाटा 
इतका मोठा आहे की, त्याच्याम ळेच या पे्रमबधंाचा भगं झाला असे गृहीत धरण्यात येते. कमलाकर द ष्टमती 
असल्याने आहण या पे्रमभगंाचा उद्योग तो जाणीवपूवटक करीत राहहल्याने त्याच्यावर प्रस्त त आरोप सहज 
आहण चपखल ठेवता येतो. 
 

जयंत हनदोष स टल्याची वाता त्याने लीलेला साहंगतली असती, तर हतने हनहितच आपला 
आत्मनाश टाळला असता. पण कमलाकराने असे सागंणे हे त्याच्या मानहसक वास्तवाला धरून झाले 
नसते. त्याचे व्यत्क्तमत्त्व हवचारात घेता, ते भयानक हवसंगत ठरले असते. त्यातून लीलेचा आत्मनाश 
टळला असता, पण त्याहून अहधक मोठा उच्चस्तरीय नाट्यनाश ओढवला असता. समग्र नाटकालाच 
असमथटनीयतेचे अस्तर हचपकले असते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

लीला आहण जयंत याचें पे्रम सफल होऊ नये, असा कमलाकराचा हेत पूवटक प्रयत्न स रू होता. 
त्यामागे त्याच्या अपमानव्यहथत अंतःकरणातून उद भवलेले सूड-पे्ररण होते. केवळ कमलाकराच्या 
प्रयत्नबळावर त्याचा हेतू हसद्धीस गेला असता काय, हे तपासून पाहण्यासारखे आहे. 
 

असा तपास करू जाता, असे हदसून येते की, प्रस्त त पे्रमभगंासाठी कमलाकराच्या प्रयत्नबळापेक्षा 
स्वतः लीला आहण जयंत याचं्या मनोरचनाच अहधक कारणीभतू आहेत. या मनोरचनातील कच्च्या 
द व्यानंीच (हवक पॉइंटस्) कमलाकराच्या इत्च्छत कायाला वळेोवेळी संधी आहण अप्रत्यक्ष सहकायट हदले 
आहे. 
 

कमलाकर हे काय व्यत्क्तमत्त्व आहे, ह्याची जाणीव असूनही, त्याच्या वतटनाचे अथट लीला आहण 
जयंत यानंी आपल्या आकलनाबाहेर ठेवले, त्यात अस्वाभाहवक असे काहीच नाही. ते अशाच ध ंदीत होते 
की, त्याचे त्यानंा भान राहू नये. कमलाकर हा काय माणूस आहे, हे थोडे जरी लीला हकवा जयंत ह्यांनी 
हवचारात घेतले असते तर पहरत्स्थतीला वगेळे वळण हमळण्याचा संभव होता. 
 

पण लीला आहण जयंत ह्याचंी मनोरचनाच अशी आहे की, कमलाकराचे व्यत्क्तमत्त्व त्यानंा 
जाणताच येऊ नये. माणसे जाणून घेण्यासाठी आवश्यक असणारी वस्त हनष्ठ तटस्थता त्या दोघाचं्याही 
मनोवृत्तीत नाही. 
 

त्याचं्या पे्रमबधंाला झालेल्या हवरोधाचा बारकाईने हवचार केला तर, तो सवटथा अभेद्य होता, असे 
म्हणता येत नाही. हवरोधाशी म काबला करून स खाकडे नेणारी एखादी वाट प्रकवा पळवाट शोधून काढणे 
अगदीच अशक्य होते, असे नाही. प्रीतीची पहरणती हववाहात होऊ शकत नाही, हे हवचारात घेऊन, 
पे्रमभगंाच्या यातना सहन करीत करीत जीवन जगताच आले नसते, असे नाही. अशी माणसे द हनयेत 
असतात. पे्रमभगं झाला म्हणून उरलेले आय ष्ट्य उद्ग्ध्वस्तच करावे, हा काही एकमेव उपाय नव्हे! 
समायोजन अगदीच अशक्य नव्हते. 
 

आपला पे्रमबंध त्यानंा जीवनमोलाचा वाटत होता, तर जीवन उद्ग्ध्वस्त होण्याची पाळी येण्यापूवीच 
त्यानंी हवरोधाला बेदरकारपणाने झ गारून वैवाहहक मीलनाचा मागट हाताळायला हवा होता. ते अवघड 
असले तरी अशक्य हनहित नव्हते. मनोरमेला बाळगून प्रकवा सोडून जयंताने लीलाशी द सरा हववाह केला 
असता, तर कालमानान सार त्यात काही हवशषे वावगे घडून आले नसते. हवधवेशी हववाह ही बाब हनहषद्ध 
मानली जात होती, हे खरे असले, तरी पे्रमवीराला त्याचे इतके भय वाटण्याचे खास कारण नव्हते. 
वैवाहहक मीलनासाठी लीलाचे मन न सतेच अन कूल नव्हे तर पूणटतः आस सलेले होते. “… … इतके हदवस 
प नर्मववाहाची आशा – पापावर उभारलेली, मनोरमावहहनींच्या मरणाच्या इच्छेवर उभारलेली आशा–
अगदी हृदयाच्या हृदयात, कल्पनेच्या पलीकडे, शक्यतेच्या शवेटच्या टोकावर तरी, तकाच्या डोळ्यानंी 
हदसत होती! पण तीही गेली!” (अंक ५, प्र. २) लीलेच्या उद्ग्गारातून हतची हववाहाहवषयीची उत्स कता व 
आत रता स्पष्टच ध्वहनत होते. तेव्हा हतच्याकडून काही आडकाठी हनमाण व्हावी, अशीही पहरत्स्थती नाही. 
 

इतक्या हवहवध वाटा संभवनीय असूनही त्याचंा पे्रमबंध आत्महवनाशाच्या हदशनेे वाटचाल करीत 
गेला. त्याखेरीज त्याला इतर कोणत्याही वाटेने (उपलब्ध असूनस द्धा) का चालता येऊ नये, हा खरा 
बीजभतू प्रश्न आहे; आहण त्याचे मूळ लीला–जयंत याचं्या मनोभमूीत आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

त्या दोघाचं्याही मनोरचनेत आत्मेतर जगाहवषयीचा एक अंतःस्थ असा भावगंड आहे. बाह्य 
जगाहवषयी भय, संशय, परकेपणा, अहप्रयता इत्यादी घटकानंी हा भावगंड घहटत झालेला आहे. त्याम ळे 
बाह्य जगाला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असणारा मानहसक कणखरपणा त्याचं्यात नाही. जगाहवषयी 
वाटणाऱ्या आंतहरक भीरत्वाने ते स्वभावतः इतके पछाडले आहेत की, स्वतःला जगापासून लपवनू 
ठेवण्याची त्याचं्या मनोव्यापाराचंी साहहजक धडपड आहे. म्हणूनच, आपल्या पे्रमबधंाच्या अपेहक्षत 
पहरपूतीसाठी बाह्य हवरोधाला सामोरे जाण्यास ते पूणटतः असमथट आहेत. त्यासाठी आवश्यक असणारे 
मानहसक पे्ररण त्याचं्या मनोभमूीत उद भवणे असंभवनीय आहे. अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे हे गहहरे लक्षण होय. 
 

त्याचं्या पे्रमबधंाचेही पथृक्करण करून पाहण्यासारखे आहे. परस्पराहंवषयी वाटणारे अनावर 
आकषटण हा या पे्रमबंधाचा मूलाधार होय. पण हे आकषटण कोणत्या प्रकृतीचे आहे? — स्वप्नील 
काव्यात्मतेहवषयीची ओढ व आवड ही या आकषटणाची शत्क्तस्थाने आहेत. त्याम ळे प्रारंभापासूनच हे 
आकषटण एका वास्तवहवन्म ख कोशात फोफावत गेले. पहरवशेाची (सराउंप्रडग) प्रकहचतशी झळदेखील या 
आकषटणाला असह्य आहे. 
 

पे्रमबधंाहवषयी त्यानंा वाटणारी उत्कटता हनहितच तीव्र आहे. पण, या पे्रमबधंाच्या स्वरूपाहवषयीची 
त्याचंी जाणीव दोलायमान आहे. कधी हा पे्रमबधं त्यानंा हवश द्ध अशारीर वाटतो, कधी तो वैषहयक व शारीर 
वाटतो, तर कधी नीतीला धरून नसल्याचा त्यानंा भास होतो, तर कधी ते नीहतअनीतीच्या पलीकडील 
असल्याचा साक्षात्कार होतो. कधी स्पशटसंवदेनाचंी अहभलाषा आहे, तर कधी बधूंभहगनीतील स्पशट-प्रहतकूल 
असा वासनाहवहीन भाव अहभपे्रत आहे. उघडपणेच ही दोलायमानता त्याचं्या हनणटय-दौबटल्याचे फहलत 
होय. हनणटयनैप ण्यासाठी आवश्यक ठरणाऱ्या वरत हनष्ठ वृत्तीचा त्याचं्या हठकाणी बह ताशंी अभाव आहे. 
ओघानेच त्याचें जीवनाहवष्ट्करण तकट नपे्रहरत न होता, भावनापे्रहरत होत जाते. 
 

लीला आहण जयंत ह्याचं्या जीहवतानंा लाभलेल्या आकाराचें अथट त्याचं्या मनःसृष्टीतील अशरण 
पे्ररणाच्या आकलनातून हवशद होतात. 
 
‘झपूझा’ आणि ‘आनांदी आनांद’ : दोन भािािस्था 
 

लीला ही लहतकेसारखी (भावबधंन) केवळ ‘स्वान्त स खाय’ फटकळ बोलणारी नाही. जगाकडे 
परकेपणाने व स्वतःकडे पोरकेपणाने पाहण्याचा मनोगंड हतच्या व्यत्क्तमत्त्वात म रला आहे. चार-चौघात 
अवाक प्रकवा अल्पवाक असणारे हतचे हळ वार–हळव ेमन आत्मसाहन्नध्यात आहवष्ट्करणशील होते. 
 

पे्रमाकहरता हवषप्राशन करून मरणाला हमठी मारण्यासाठीही एक प्रचडं मनोबल आवश्यक असते. 
लीलेच्या बाह्यतः हदसणाऱ्या लाजऱ्या, संकोचशील, मयादशील, अनाक्रमणशील वागण्यातून हतच्या 
हठकाणच्या या मनोबलाचा संशयस द्धा यायला जागा नाही. असे ती करू शकेल, अशी त्या हळ वार व 
कोमल म लीबद्दल कोणाला स्वप्नातदेखील शकंा संभवणार नाही. पण ती असेच करू जाणार, हाच 
‘अशक्य’ पयाय ती स्वाभाहवकपणे हनवडणार, ही मानसशास्त्रीय संगती आहे. लीला आहण प्रसधू (एकच 
प्याला) याचं्या मनाची सगोत्रीयता इथे जाणवते. प्रबल असे अशरण व आत्मकें द्री भावपे्ररण हेच त्याचे 
कारण आहे. इथे हववेक पगंू आहे, भावन अप्रजक्य आहे. 
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लीलेच्या हृदयस्पशी ‘अन्ता’चा प्रसंग गडकऱ्यानंी हवलक्षण प्रहतभासामर्थ्याने उभा केला आहे. 
अनेकानंा तो भडक व अहतरंहजत वाटावा, ह्याचे आियट आहे. ज्या जगात हप्रयकर नाही, त्या जगात हतच्या 
दृष्टीने असणारे जगण्याचे एकमेव कारणच (म्हणजे पे्ररणच) कायमचे नष्ट झाले आहे. अशा त्स्थतीत, हतचे 
मानहसक धमटहवशषे हहशबेात घेता, हतच्या मनोव्यापाराचे प्रस्त त पयटवसान साहहजक अन् समथटनीयच ठरते. 
 

जगण्याचे एकमेव कारण नाहीसे झाल्याच्या खात्रीने ती आत्मनाशाला आमंहत्रत करते. आपण 
होऊन आहण जाणीवपूवटक आमंहत्रत केलेला आत्मनाश हतच्यासमोर दत्त म्हणून उभा आहे. त्याच्या अधीन 
होण्याची हतच्या मनाची हबनतक्रारच, नव्हे तर स्वचे्छापूवटक सवटतोपरी तयारी हसद्ध होऊन गेली आहे. 
माघारी हफरण्याचा प्रश्नही नाही अन् पयायही नाही. याही अवस्थेत नाटक संपू शकले असते. पण तसे 
नाटककाराला नको होते. नाटककाराच्या ममटज्ञ प्रहतभेची येथे प्रचीती येते. 
 

जगण्याचे कारणच नाहीसे झाल्याच्या खात्रीने हतने स्वतः होऊन ‘आत्मनाश’ आमंहत्रत केला. 
आत्मनाशाच्या अधीन होण्यास ती अधीर झाली आहे. अशा त्स्थतीत हतच्या जगण्याचे कारण स रहक्षत 
असल्याचे हतला समजते. एवढेच नव्हे तर ते कारण–म्हणजे जयंत–हतच्यासमोर साक्षात उपत्स्थत होते. 
एका हवलक्षण संक ल आहण त म ल अवस्थेत नाटककाराने हतला आणून ठेवले आहे. हतची ही अवस्था 
आत्यंहतक हृदयस्पशी असून त्याम ळे हतच्या आत्मनाशाला उत्कट कारण्याची हकनार लाभली आहे. 
गडकऱ्यानंी हतला ‘झपूझा’ अवस्थेची त्स्थती प्राप्त करून हदली. जीवन आहण मरण ह्याचं्या सीमारेषेवर ती 
उभी आहे. जगण्याचा लोभ नाही अन् मरणाचे भय नाही, अशा अवस्थेतली मने फार फार सत्य सागंून 
जातात. “मरणकाळच्या शब्दाइंतके सत्य द सऱ्या कशातही नसते” हे ख द्द लीलेचेच उद्ग्गार आहेत. 
 

हतची ही ‘झपूझा’वस्था काय सागंून जाते? 
हषटखेद ते मावळले । हास्य हनमाले, अश्र  पळाले । 
कंटकशल्ये बोथटली । मखमालीची लव वठली । 
काही न हदसे दृष्टीला । प्रकाश गेला, हतहमर हरपला । 
काय म्हणावे या त्स्थहतला । झपूझा गडे झपूझा ॥ 

 
केशवस तानंी आपल्या कहवतेतून ‘झपूझा’ या अवस्थेची एक भावान भतूी हचतारली. गडकऱ्यानंी ही 

भावान भतूी घेणारी व्यक्तीच उभी केली. लहान म लगी केवळ खेळण्याच्याच हजद्दीने व ईषनेे खेळता खेळता 
इतकी दंग होऊन जाते की, हतला ‘झपूझा’ त्स्थती प्राप्त होते. आपल्या भावभावनाशंी लीला अशाच हजद्दीने, 
ईषनेे, अनावर आसक्तीने खेळता खेळता ‘झपूझा’वस्थेत जाऊन पोहोचते. 
 

‘झपूझा’ आहण ‘आनंदी आनंद गडे!’ या दोन भावावस्था गडकऱ्यानंी रेखाटल्या आहेत. कवी 
केशवस त व बालकवी ह्याचं्या अन क्रमे या दोनही कहवता त्या काळी रहसकाचं्या अंतःकरणानंा जाऊन 
हभडलेल्या होत्या. ‘आनंदी आनंद गडे!’ ह्यातील आनंदान भतूी इंहद्रयसंवदे्यतेच्या उच्च टोकावरील आहे. 
‘झपूझा’मधील तृप्ती इंहद्रयसंवदेनातीत आहे. एकूण दोनही भावावस्था अत्य त्कट व अत्य च्च पातळीवरील 
आहेत. हवचार वस्त हनष्ठ असतो. भावना व्यत्क्तहनष्ठ असते. 
 

आत्यंहतक भावनोत्कषाच्या या दोन अवस्था गडकऱ्यानंी फार मार्ममकपणे हचहत्रत केल्या आहेत. 
इंहद्रयसंवदे्य अशी अत्य त्कट ‘आनंदीभावावस्था’ आहण इंहद्रयसंवदेनातीत अशी ‘झपूझा-भावावस्था’ 
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नाटककाराने सजीव केली आहे, ती फार मनोज्ञ आहे. भावन-पे्रहरत मनोवृत्तीची ही साहहजक हवकसने 
गडकऱ्यानंी इथे शके्स् हपयरच्या प्रहतभेने आहवष्ट्कृत केली आहेत. 
 

लीलेची प्राप्ती होणार या जाणीवनेे ‘आनंदी आनंद गडे!’च्या अत्य त्कट अवस्थेत असणारा जयंत 
द दैवी वास्तवाचे भान होताच “झपूझा गडे झपूझा! हेच खरे! हीच त्स्थती आता मलाही स्वीकारली पाहहजे. 
त टला–जगाचा आहण जयंताचा पार संबंध त टला!” असे म्हणतो. ही मानहसक आंदोलने हकतीतरी मनोज्ञ 
रहस्ये स चवनू जातात. 
 

पे्रमसांन्द््ास 
 

☐ ☐ ☐ 
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पुण््प्रभाि 
 
णिष्िेध 
 

प ण्यप्रभाव नाटकाचे संहवधानक प्राम ख्याने वृदंावनाच्या भोवती कें हद्रत झाले आहे. या नाटकातून 
कोणतीही सामाहजक मूल्य असणारी समकालीन प्रकवा हचरकालीन स्वरूपाची समस्या आहवष्ट्कृत झालेली 
नाही. समस्यान्वषेी दृष्टीने या नाटकाच्या संहवधानकाचा काही समीक्षकानंी हवचार केलेला हदसतो. 
पहतव्रतेच्या प ण्यप्रभावाचे महत्त्व या नाटकातून मांडण्यात आलेले आहे, असा हव. स. खाडेंकर ह्याचंा समज 
झालेला हदसतो. [हव. स. खाडेंकर, गडकरी; व्यक्ती व वाङ मय प.ृ १४०] “पाहतव्रत्याची कल्पना व पोटचा गोळा या 
दोन्हीमध्ये हवरोध उभा राहहला असताना ती (वस ंधरा) हप्रय प त्राचा बळी द्यायलाही माघार घेत नाही, 
वस ंधरेच्या या तत्त्वहनष्ठेवरच नाटकातले म ख्य कथानक उभारण्यात आले आहे.” असे खाडेंकर ह्याचें 
प्रहतपादन आहे. या दृष्टीने ‘प ण्यप्रभावा’चा हवचार केला तर ‘वस ंधरा’ ही नाटकाचा कें द्रप्रबदू ठरते. समग्र 
संहवधानक हतलाच कें द्रप्रबदू मानून हतच्याभोवती हफरत राहावे, अशी अपेक्षा स्वाभाहवकपणेच हनमाण होते. 
प्रत्यक्ष नाट्यरचना मात्र वस ंधरेला कें द्रप्रबदू मानून साकार होताना हदसत नाही. ख द्द खाडेंकरानंाही ह्याची 
जाणीव आहे. परंत  कथानकाच्या रचनेतील हवस्कहळतपणाचे हनहमत्त प ढे करून वस ंधरेची तत्त्वहनष्ठा हाच 
नाटकाचा म ख्य हवषय असल्याचे ते समथटन देतात. 
 

तथाहप, नाटकाच्या प्रारंभापासून कथानकात वृंदावनाचे व्यत्क्तमत्त्व प्रभाव गाजव ूलागते. त्याच्या 
मनातील एक एक वैहशष्ट्ट्य नाटककाराने क शलतेने सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. “माझ्या मनातून 
आपल्याबद्दलच्या कल्पना पार हनघून गेल्या जसे वस ंधरेला भासहवण्यासाठी बाह्यात्कारी हे बायकोचे बाह ले 
प ढे ठेवण्याच्या धादंलीत ही हत्या मी आपल्यामागे लावनू घेतली” असे वृदंावन पहहल्या अकाच्या द सऱ्या 
प्रवशेात उद्ग्गारतो. “हे वाटेवरचे पे्रम हमळवनू मी काय करू? मला जे पाहहजे तेच मी हमळवीन” असेही 
ह्याच प्रवशेात तो म्हणतो. वृदंावनाचे हे आहण ह्यासारखे हकतीतरी उद्ग्गार आपण ऐकले म्हणजे त्याच्या 
अंतःकरणात कसला तरी प्रक्षोभ खदखदत असल्याची जाणीव आपल्याला होऊ लागते. हळूहळू आपल्या 
उत्कंठेचा व उत्स कतेचा हवषय वृदंावन होऊ लागतो. वृदंावनाच्या मनात खदखदणारा प्रक्षोभ जसजसा 
साकार होत जातो तसतसे कथानक वृदंावनाच्याभोवती हवणले जाते. वृदंावनाच्या मनातील भडका ज्या 
वगेाने हवकहसत होतो, त्याच वगेाने व त्याचबरोबर कथानकात अहधकाहधक पीळ भरला जातो. 
संहवधानकातील म ख्य कथानकाचे धागे वृंदावनाशी संलग्न होतात. कथानकाला, त्याच्या चहरताचेच रूप 
प्राप्त होते. वृदंावनाच्या जीवनातील ‘हृदयपहरवतटनाचा’ प्रसंग घडून येताच संहवधानकाची सागंता हसद्ध 
होते. जे सागंावयाचे होते ते सागंून संपते. वस ंधरेच्या अचल तत्त्वहनष्ठेपेक्षा वृदंावनाच्या मनातील 
नाट्योत्कट त्स्थत्यंतरे प्रभावी ठरतात. ‘एकच प्याला’ नाटकात मद्यपानाच्या द ष्ट्पहरणामाचा हवषय मागे 
पडत जातो, त्याचप्रमाणे ‘प ण्यप्रभावा’त पहतव्रतेची तत्त्वहनष्ठा मागे पडते, आहण वृदंावनाच्या मनात 
चाललेल्या उलथापालथीमधील भीषणरम्य नाट्य हवलक्षण लक्षवधेी ठरत जाते. 
 

आचायट अते्र म्हणतात की गडकऱ्यानंा प ण्यप्रभावाची ‘मूलभतू कल्पना’ मॉहरस मॅटरप्रलग ह्याचं्या 
‘मोना व्हेना’ या नाटकावरून स चली असावी. अते्र ह्याचें हवधान असे आहे– “माझ्या माहहतीप्रमाणे मॉहरस 
मटॅरप्रलग ह्या स प्रहसद्ध फ्रें च नाटककाराच्या ‘मोना व्हेना’ ह्या नाटकात ‘देशाचे स्वातंत्र्य का पाहतव्रत्य’ अशी 
जी एक हवलक्षण समस्या उपत्स्थत करण्यात आलेली आहे, हतच्यापासून ‘प ण्यप्रभावा’तली मूलभतू 
कल्पना त्यानंा स चलेली असावी. भारतीय पहरत्स्थतीला अन सरून गडकऱ्यानंी ‘मोना व्हेना’च्या त्या 
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समस्येला ‘पत्नीचे पाहतव्रत्य का स्वतःचे प्राण’ असे वगेळे रूप देऊन ती भपूालच्या म खाने माडंली आहे”. 
आग्रहीपणाने समस्यासंशोधनाच्या मागे लागणारानंा हकती मजेदार हवधाने करावी लागतात, ह्याचा हा 
नम नाच म्हणावा लागेल ‘प ण्यप्रभावा’ची मूलभतू कल्पना ‘मोना व्हेना’ या नाटकावरून गडकऱ्यानंा स चली 
असे गृहीत धरून हवचार करू. ‘मोना व्हेना’मध्ये ‘देशाचे स्वातंत्र्य की पाहतव्रत्य’ अशी ‘हवलक्षण समस्या’ 
उपत्स्थत करण्यात आलेली आहे. ही समस्या असू शकते, पण या समस्येवरून गडकऱ्यानंा स चली ती 
‘मूलभतू कल्पना’ ‘मोना व्हेना’तील ‘समस्या’ प ण्यप्रभावात ‘कल्पना’ होऊन गेली. मूळ ‘समस्ये’ला 
गडकऱ्यानंी ‘पत्नीचे पाहतव्रत्य का स्वतःचे प्राण’ असे भारतीय पहरत्स्थतीला अन सरून वगेळे रूप हदले. 
भारतीय पहरत्स्थतीत ‘पाहतव्रत्य’ हे प्रहतहष्ठत मूल्य मानले गेले ह्यात शकंा नाही. पण ते स्त्रीजीवनाचे आहे. 
अहवचल ‘पत्नीहनष्ठा’ हे काही प रषजीवनाचे महान मूल्य म्हणून भारतीय पहरत्स्थतीत प्रहतहष्ठत झाले नाही. 
भारतीय पहरत्स्थतीत ‘जोहार’ आहेत, ‘सती’ आहेत, वटपूजनासाठी सौभाग्यव्रते आहेत. ‘पत्त्नहनष्ठे’साठी 
प रषानंी पाळावयाचे कोणतेही सासं्कृहतक संकेत प्रकवा धार्ममक–सामाहजक हरवाज नाहीत. पत्नीचे 
‘पाहतव्रत्य’ अबाहधत राहावे म्हणून पती भपूाल ह्याने आपल्या प्राणावंर उदार व्हावे, ही कल्पना भारतीय 
पहरत्स्थतीला अन सरून आहे, असे म्हणणे हवलक्षण हवसंगत आहे, आहण हीच जर प ण्यप्रभावाची ‘मूलभतू 
कल्पना’ असेल तर भपूाल हे संहवधानकाचे कें द्र ठरते. तसे झाल्यास संपूणट प ण्यप्रभावाची रचनाच अ-
कें द्रीय झाली असा हनष्ट्कषट हनघतो. 
 

वृदंावनाची द ष्टता व कू्ररता जमेस धरून, त्याला प ण्यप्रभावाचे नायकत्व नाकारण्याकडे मराठी 
समीक्षकाचंा म ख्य कल आहे. वृदंावनाची द ष्टता प्रकवा कू्ररता हनषेधाहट ठरते, ती नैहतक प्रकवा फार तर 
सामाहजक भहूमकेतून! ही भहूमका त्याचे नाटकातील स्वाभाहवक नायकत्व नाकारण्यासाठी वापरण्याचे 
काहीच प्रयोजन नाही. जीवनात द ष्टता प्रकवा कू्ररता असते. तेव्हा ती कशी उद भवते व हनस्तरते ह्याचें 
वाङ्मयीन हचत्रण करण्यात काहीही हनहषद्ध नाही. वृंदावनाच्या हठकाणी ‘नैहतक द ग टण’ आहेत म्हणून 
वाङ्मयीन नायकत्वाचे ग ण त्याच्यात नाहीत, असे मानणे हे तकाला धरून होत नाही. नैहतक हनकष व 
वाङ्मयीन हनकष ह्याचं्यात गल्लत होऊ नये. 
 

वृदंावन हा प ण्यप्रभावाचा मध्यवती स्तंभ आहे, ही वस्त त्स्थती आहे, ती नाकारण्यात तकट संगती 
नाही. 
 

डॉ. वाप्रळबे ह्यानंी वृदंावनाचे नायकत्व मान्य केले आहे. “वृदंावन हाच नाटकाचा नायक आहे.” 
[डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे, नाटककार गडकरी. प.ृ ९०] असे ते स्पष्टपणे म्हणतात. श्री. म. माटे ह्यानंीही अशीच भहूमका 
घेतलेली हदसते. 
 

वृदंावन हा कें द्रीभतू आहे, असे मान्य केले म्हणजे तोच प्रस्त त नाटकाचा हवषय आहे, हे ओघानेच 
उघड होते. वृदंावनाच्या व्यत्क्तजीवनातून प ण्यप्रभावाचे नाट्यहशल्प कोरले गेले आहे. वृंदावनाच्या 
व्यत्क्तजीवनातील जो नाट्यगभे आशय नाटककाराने हनवडला त्याच्याशी वस ंधरेचा, त्याहनहमत्ताने 
भपूालादी इतराचंा संबधं संलग्न होतो. त्यात वस ंधरेचा वाटा फार मोठा आहे. हतच्या हचत्रणाहशवाय 
वृदंावनाच्या व्यत्क्तत्वहचत्रणाला पूणटता प्राप्त होत नाही. उलट, वृदंावनाची बायको काप्रलदी ही या 
हचत्रणातही ‘बाह्यात्कारी बाह ले’ ठरते. 
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नूप र, प्रकहकणी, कंकण, स दाम यासारख्या व्यक्तींच्या चेहष्टताचंी चमकदार टरफले काही काळ 
बाजूला करून ‘प ण्यप्रभावा’कडे पाहहले, तर त्यातील वृदंावन, वस ंधरा, भपूाल, ईश्वर व काप्रलदी ह्याचं्या 
प्रीतीची, कारण्याच्या कातंीने झळकणारी एक भावनोत्कट नाट्यरेखा आपल्यासमोर उभी होते. हतच्यातील 
मानवी स्वभावाचंी सूक्ष्मतरल आंदोलने व प्रत्यादंोलने सहजपणे आपणाला वेधून घेतात. मग मानसशास्त्रीय 
दृष्टीने या नाट्यरेखेतील आशय जाणून घेण्याचा मोह अनावर वाटतो. “मानवी अत्स्तत्वातील एक अहततीव्र 
वदेना धीराने सहन करीत जगणारा ईश्वर, सूडब द्धी व उन्मत्त वासना याचंा फणकारा उठवनू एका स्त्रीला 
प्रजकू पाहता पाहता आपल्याच सद भावाच्या, सद हववकेाच्या उन्मेषाने हखळहखळा होणारा वृदंावन, आहण 
आपल्या एका जीवनहेतूवरील अढळ श्रदे्धने कोणत्याही शोकसंकटाला तोंड देत देत एका प रषाच्या 
वैरवृत्तीला साहसाने पराभतू करू पाहणारी वस ंधरा –याचं्या सूक्ष्म, भेदक जीवननाट्याला गडकऱ्यानंी येथे 
काव्यात्म सौन्दयाने फ लहवले आहे.” ह्याची जाणीव होऊन ‘प ण्यप्रभावा’तील प्रीतीची मानहसक हवलहसते 
अहधकच अभ्यसनीय वाटू लागतात. वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वातील सूक्ष्मतरल आंदोलने जाणून घेण्याची 
आणखीच आवश्यकता वाटते. 
 

िृांदािन 
 
िृांदािन : ‘पुण््प्रभािा’चा किा : 
 

‘खलनायक’, ‘कू्रर प रष’, ‘राक्षसी द जटन’ यासारख्या पदव्यानंी मराठी नाट्यसृष्टीत वृदंावनाची 
प्रहतमा वज्रलेप झाली आहे. इतकेच नव्हे तर आत्यंहतक टोकाला टेकणारे त्याचे वतटन हहशबेात वागवनू 
त्याला हकत्येकानंी अहतरंहजत, अस्वाभाहवक व अवास्तहवक असेही ठरवनू टाकले आहे. ओघानेच तो 
‘खोटा’ आहे, असाही शरेा हशल्पाहंकत करून ठेवला गेला. परंत  असल्या वरपागंी वणटनाने वृंदावनाचे 
आकलन होणे नाही. ह्या नारेबाज हचकटपट्ट्ट्या बाजूला सारूनच वृदंावन ही वस्त तः काय चीज आहे, हे 
समजून घेतले पाहहजे. 
 

गडकऱ्यानंी प ण्यप्रभावात वृंदावन हा एक मोठा बह पदरी आशयाचा मनोबधं हनमाण केला आहे. 
त्यातील ग ंताग ंतीत अडकलेले धागे शास्त्रीय हाताने उकलून पाहण्यात वृदंावनाचे आकलन आहे. ‘खरा’ 
वृदंावन आपल्याला या प्रहक्रयेतून गवसू शकतो. 
 

वृदंावनाच्या मनोबधंातील कमानी आहण कंगोरे उभारण्यासाठी नाटककाराने ईश्वर, भपूाल, 
काप्रलदी आहण वस धरा ह्याचंी हनर्ममती कमालीच्या कौशल्याने केलेली आहे. त्याचंी व्यत्क्तमत्त्व ेही पयायाने 
वृदंावनाच्या मनोबधंाचीच दशटक आहेत. वृदंावनाच्या सलग्नतेहशवाय या व्यक्तींच्या जीवनानंा फारसा अथट 
उरत नाही. वृंदावनाच्या जीवनात हशरून आहण हवरून त्याचा मनोबंध मूर्मतमान करणे, हेच त्याचें मूलतः 
कायट आहे. वस ंधरेच्या वहडलानंी दाहक शब्द उच्चारून त्याच्या मनातील स प्त स्वाहभमानाचा ज्वालाम खी 
जागृत केला. ‘पे्रमसंन्यास’ स्वीकारून ईश्वर, स्वभावतः वृदंावनाला अशक्य असणारे, आपल्या अपयशाचे 
उन्नयन करतो. त्याच्या या वतटनातून वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वावर एक कवडसा अप्रत्यक्षपणे फेकला जातो. 
खरे म्हणजे त्याची पे्रमभगंाची तडफ जबरदस्तच असली पाहहजे. पण सारासार हववके करून तो 
हवध्वसंनाची वाट सोडून देतो. वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वाला ही ईश्वरी प्रहतहक्रया अशक्य आहे. इथे 
वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वाची जातक ळीच वगेळी उमटून हदसते. काप्रलदीला केवळ वृदंावनाची पत्नी प्रकवा 
‘बायकोचे बाह ले’ म्हणूनच अत्स्तत्व नाही, असलेही तरी ते हनव्वळ भहूमकावजा आहे. नाटककाराने हतचे 
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अत्स्तत्व अशा पहवत्र्यात उभे केले आहे की, त्याम ळे वृदंावनाच्या मनातील आहण अंतमटनातील भावहनक 
खदखद व खळबळ उघड होऊन जावी. च बंकाला जसे लोहकण हचपकून येतात, तसे हतच्या अत्स्तत्वाला 
वृदंावनाच्या मनोव्यापारातील भहूमगत लाटा हबलगून जातात. काप्रलदीची हनर्ममती अत्यंत हनयोजनपूवटक 
आहे. हतच्या संपकात वृंदावन कमालीच्या अकृहत्रम प्रकारे ‘दचकतो’, ‘चपापतो’ आहण ‘झोपेतस द्धा 
बडबडतो’. त्याच्या मनोव्यापारातील गूढ ममे अनायासे अनावृत होत जातात. “जागृतावस्थेत प्रजकलेल्या 
मनोवृत्तींनी स्वप्नसृष्टीत अखेर माझा प रा, प रा पाडाव केला.” (अंक–४ प्र–१) अशी कब ली ख द्द 
वृदंावनालाच द्यावी लागली. अंतमटन अनावृत करण्याची ही योजना मराठी नाटकात प्रथमतः गडकऱ्यानंीच 
वापरलेली हदसते. काप्रलदीचे अत्स्तत्व स्थूलतः हतचे असले तरीही त्यातून वृदंावनाच्या मनोव्यापाराचें रंग 
अन् गंध हवतहरत होतात. हे अत्स्तत्व तेवढ्याचसाठी आहे. ते नसते तर वृदंावनाचे अंतःस्थ अज्ञातच 
राहण्याचा संभव होता. ‘अंतःस्थ अनावृत करण्याच्या बाबतीत गडकरी हकती कटाक्षाने दक्ष असतात, हेही 
ओघानेच महत्त्वाचे आहे. 
 

वस ंधरा म्हणजे तर वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वाची अत्ग्नपरीक्षाच होय. हतचे अत्स्तत्त्वच वृदंावनाच्या 
व्यत्क्तमत्वाची अंतगटत अस्तरे उकलून दाखवण्यासाठी आहे. तेवढ्याचसाठी गडकऱ्यानंी हतचे लक्षणीय 
व्यत्क्तमत्त्व उभे केले आहे; आहण तेही अशा शलैीने अन् शक्तीने की, त्याच्या झगझगत्या झोताने वृदंावनाचे 
अंतगटत अत्स्तत्वच झळाळून जावे; त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाचा कोपरान् कोपरा उजळून उठावा. एकाच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातून द सऱ्याच्या अहभपे्रत व्यत्क्तमत्त्वाचे बेमालूम प्रके्षपण करण्याची गडकऱ्याचंी हकमया हवलक्षण 
कलात्मक वाटते. नाट्याहभव्यक्तीला अपूवट शत्क्तस्रोत प्राप्त करून देणाऱ्या त्याचं्या सामर्थ्याचा हा प रावाच 
म्हणावा लागेल! 
 

भपूालचे व्यत्क्तमत्त्व म्हणजेही वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वातील अंतःगृटहात डोकावण्याचा एक 
झरोकाच होय. त्याच्या अत्स्तवातून वृंदावनाचे व्यत्क्तमत्त्वच प्रतीत होत राहते. 
 

अशा प्रकारे, या चारही व्यत्क्तमत्त्वानंा वृदंावनाचे व्यत्क्तमत्त्व हचपकलेले आहे. ही चारही 
व्यत्क्तमत्त्वे स्वतःची पथृक अत्स्तत्वे अबाहधत राखून, आहण त्यातूनच वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे प्रके्षपण 
करतात. हवलक्षण हवलोभनीय आहे हा सारा प्रकार! हे एक अत्यंत तरल असे तंत काम आहे. गडकऱ्यानंा ते 
सवटच नाटकातूंन यशस्वीपणे साधले आहे. व्यत्क्तमत्त्वाच्या साहन्नकषातील साद–पडसाद उच्च पातळीवर 
प्रत्ययकारी ठेवनू गडकरी नाट्याहभव्यक्तीला बह म खी बनहवतात. अहभव्यक्तीतून एकाच वळेी ते आशयाची 
परस्परपोषक अशी हवहवध स्पंदने जाणवनू देतात. गडकरी हे केवळ व्यत्क्तमत्त्वाचं्या साहन्नकषातूनच 
साधतात असे नाही; प्रसंग, उद्ग्गार, उल्लेख, वातावरण, वस्तू, स्थळ, प्रहतमा, कल्पनाहचत्र यानंाही ते 
असेच अनेक पातळ्यावंर बोलके, करतात. म्हणूनच त्याचं्या नाट्याहभव्यक्तीच्या सामग्रीला हकत्येकदा 
प्रसंगोहचत व प्रसंगातीत आशयसंपन्नता लाभलेली आढळून येते. गडकरी एका अंगाने ही सामग्री प्रवाहप्राप्त 
कायाकहरता वापरतात, आहण त्याच वळेी द सऱ्या अंगाने अहभपे्रत भावाहभप्राय सूहचत करण्यासाठी 
उपयोहजतात. त्याम ळे स्वाभाहवकच त्याचंी नाट्याहभव्यक्ती बह हमतीय बनते. त्याचं्या नाटकातील 
व्यत्क्तमत्त्वाचंी प्रतीती बदं कीच्या गोळीसारखी सरळ एकमागी प्रसृत होत नाही. तर जहमनीवर 
आदळणाऱ्या फ टबॉलप्रमाणे अनेक स्तरानंा स्पशट करीत करीत ती रहसकानंा हवलगते. ओघानेच, 
व्यत्क्तमत्त्वाची आवश्यक पहरमाणे प्रतीतीत उतरतात. मानहसक आंदोलनाचें एक सोपपहत्तक प्रात्यहक्षकच 
आपल्याला अन भवायला हमळते. बाह्यतः हकत्येकानंा ‘अहतरंहजत’ प्रकवा ‘खोट्या’ वाटणाऱ्या त्याचं्या व्यक्ती 
एका उत्त ंग पातळीवर ‘खऱ्या’ असल्याची प्रचीती येते. व्यत्क्तमत्त्बाचंी बह पहरमाहणत प्रतीती हे गडकऱ्याचं्या 
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नाटकाचें शाश्वत सामर्थ्यट आहे. एरवी कृहत्रम म्हणून जमा होऊ शकणाऱ्या सामग्रीला त्याचं्या नाटकातून 
अकृहत्रमतेचे मोल प्राप्त होते. अनेकदा आवश्यक म्हणून आभाहसक अस्वाभाहवकतेचा पेहराव पाघंरून 
अस्सल स्वाभाहवकता त्याचं्या नाटकातूंन हमरवते. “म न्सफाला वहकलीची सनद रद्द करण्याचा अहधकार 
नसतो.” असा गहन शोध लावणाऱ्या अधू नजरेला अस्वाभाहवकतेचा साक्षात्कार होतो. खरे म्हणजे तो 
साक्षात्कार नसून संभ्रम असतो. वरवर भासमान होणारी ही अस्वाभाहवकता केवळ तपशीलात्मक आहे. 
त्याच्या पलीकडे तत्त्वात्मक स्वाभाहवकता दडलेली आहे, हे जाणून घेणे ममटज्ञाचें काम आहे. नरोटी म्हणजे 
नारळ नव्हे, पण तरीही आतील मृद म लायम खोबऱ्याच्या स रके्षसाठी नरोटीसारखे टणक कवच आवश्यक 
असते. नरोटीवरून आतील खोबऱ्याचे मोल करू पाहणारानंा नारळाचे मूल्य जोखताच येणार नाही. 
गडकऱ्याचं्या बाबतीत अनेकाचंी अशीच हदशाभलू होत राहहली. 
 

पहरणामी, वृंदावन ‘खलप रष’ म्हणून शाहपत ठरहवला गेला. त्याने काप्रलदी प्रकवा वस ंधरा 
ह्याचं्यावर जेवढा अन्याय केला नसेल, तेबढा समीक्षकानंी त्याच्यावर (आहण त्याच्या हनमात्यावर) करून 
ठेवला. वृदंावन हे अखेरीस एका अंतःस्थ वास्तवाचे हचत्रीकरण आहे, हे भान अबाहधत असेल तरच त्याच्या 
हचत्रीकरणातून नाटककाराला अहभपे्रत असणारा भावाहभप्राय जाणून घेणे शक्य होते. 
 

‘प ण्यप्रभाव’ हे इतके वृदंावन-केन्द्री आहे की, ते वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे नाट्यहचत्र होऊन 
जाते. 
 
िैफल््ाच््ा प्रणतणक्र्ा : मानसशास्त्री् दृणष्टकोनातून 
 

वृदंावन, ईश्वर व भपूाल ह्याचंा वस ंधरेशी हतच्या लहानपणापासून पहरचय असला पाहहजे, असे 
अनेक उल्लेखावंरून स्पष्ट होते. एवढेच नव्हे तर, ही मंडळी बालपणी अनेकदा एकहत्रत आली असली 
पाहहजे. बालपणचा काळ त्यानंी हनरागस सहवासात अनेकदा घालहवला असला पाहहजे. त्यातून त्याचं्या 
मनात एकमेकाहंवषयीचे भावबधं साकारले गेले. 
 

भपूाल आहण वृदंावन ह्याचें पूवटसंबंध अत्यंत स्नेहाळ होते. त्याचं्यातील हमत्रपे्रमाचे ‘स्नेहरस’ असे 
वणटन वृंदावन एका हठकाणी करतो, ते सूचक आहे. 
 

या हतघानंीही वस ंधरेची हतच्या वहडलाकंडे रीतसर ‘मागणी’ घातली असली पाहहजे. ईश्वरावर 
वस ंधरेचे मन प्रारंभापासूनच बसलेले असावे, असा तकट  बाधंायला अनेक प राव ेउपलब्ध आहेत. मात्र, हे पे्रम 
हतने आपल्या हपत्याजवळ उघड बोलून दाखवलेले हदसत नाही. त्याम ळे त्यानंा ह्या प्रीतीची कल्पना 
असेलच, असे गृहीत धरून चालता येत नाही. ईश्वर ‘गरीब घराण्यातील’ असल्याने वस ंधरेच्या बापाने 
त्याच्या मागणीला नकार हदला आहे. आपली म लगी गरीब घराण्यात पडावी, अशी अपेक्षा कोणताच 
वधूहपता बाळगणार नाही. हे हवचारात वागवता ईश्वराला हमळालेला नकार व्यवहारोहचतच म्हटला पाहहजे. 
 

मात्र, वृदंावनाला हमळालेला ‘नकार’ याहून हनराळा आहे. तो ‘हलक्या क ळातील’ असल्याने 
वस ंधरेच्या बापाकडून त्याला नकार हमळाला, एवढेच नव्हे तर या संदभात वृदंावनाच्या आईचा अपमान 
करणारे असह्य उद्ग्गारही त्याने काढले असल्याचे वृदंावनाचे संभाषणातून स्पष्टपणे प्रतीत होते. भपूालाच्या 
बरोबरीने वृदंावनाने कतटबगारी गाजवली असल्याचेही नमूद आहे. “माझ्या स खद ःखाचा वाटेकरी तू 
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कोणत्या वळेी नव्हतास?” या भपूालाच्या प्रश्नात्मक उद्ग्गारातील गर्मभत उत्तर उघड असून ते वृंदावनाला 
गौरवास्पद ठरणारे आहे. वृदंावनाचा बाप श्रेष्ठ क ळातील असावा, आहण त्याची आई हलक्या क ळातील 
असावी असा एकंदर संदभातून हनष्ट्कषट हनघू शकतो. प्रत्यक्ष ज्या शब्दानंी वस ंधरेच्या बापाने त्याच्या आईचा 
अपमानकारक उल्लेख केला, ते शब्द तो भ्रष्ट वस ंधरेच्या वणटनाच्या वेळी उच्चारणार आहे. तशी मनीषा त्याने 
बोलून दाखवलेली आहे. ती त्याच्या मनातील मध्यवती सल आहे. ज्या प्रकारचा मानहसक घाव त्याला 
झाला, त्याच प्रकारचा मानहसक घाव करून, झाल्या अपमानाचे उटे्ट काढण्याचा त्याचा मनोव्यापार 
मानसशास्त्रीय दृष्टीने स्वाभाहवक ठरतो. डॉ. मकॅ ड गॉल ह्याचे खालील हवधान या संदभात उद बोधक वाटते. 
तो म्हणतो– 
 

“It is when immediate satisfaction of the impulse of angry self-assertion is perhaps 
impossible that it gives rise to a painful desire; it is then the insult rankles in one’s breast; and 
this desire can only be satisfyed by an assetrion of one’s power, by returning an equally great 
or greater insult or injury to the offender by getting even with him.” [Social Psychology : Dr. 
Macdougall, page 120] 
 

अपमाहनत मन सूड घेण्यासाठी जेव्हा प्रवृत्त होते, तेव्हा आपल्याला लाभलेल्या अपमानाच्या 
तोडीच्या मापानेच ते प्रहतपक्षाचे उटे्ट काढण्यात सदा समाधान पावते. त्या मनाची ती हजद्द होऊन बसते. 
तशी संधी हनमाण व्हावी म्हणून असले मन सवटसामर्थ्याहनशी नीहतअनीती न ज मानता प्रयत्नशील असते. 
वृदंावन त्या भयानक अपमानकारक शब्दाचंा भ्रष्ट वस ंधरेचे वणटन करताना उच्चार करणार आहे. त्यावरून 
ह्याच प्रकारचा अपमान त्याने भोगला होता, हे सूहचत होते. आपल्या आईच्या ‘भ्रष्टते’चा अपेहक्षत वधूच्या 
बापाने केलेला अपमानकारक उल्लेख वृदंावनसारख्या आत्मकें द्री माणसाच्या मनाला हकती असह्य झोंबला 
असावा, ह्याची सहज कल्पना करता येते. ह्या प्रकारचा अपमान कोणत्याही संदभात भयानक बोचत 
असतो, हे तर खरेच, पण हवशषेतः ‘मागणी’च्या प्रसंगातील त्याची ‘भयानक’ बोचकता अहधकच झोंबरी 
होते. वृदंावनाच्या सूडभावनेचा हवचार करताना म ळातील बीजभतू जखमेची भयानक झोंबरी बोचकता 
हवचारात वागवणे आवश्यक आहे. ती जमेस धरूनच वृदंावनाच्या वतटनाचा मानसशास्त्रीय हहशबे होऊ 
शकतो. 
 

काही समीक्षकानंा हा अपमान ‘कत्ल्पत’ वाटतो. आपल्या असफल इच्छेच्या वदेनेतून वृदंावनाने तो 
हनमाण केला असावा, अशी या समीक्षकाचंी भहूमका हदसते. डॉ. वाप्रळबे म्हणतात, “वस ंधरेच्या हपत्याने 
खरोखरच वृदंावनाच्या मातेचा हवहचत्र उपमदट केलेला असता, तर स्वगत भाषणात या भयंकर मानहानीचा 
त्याने प नःप न्हा आवगेाने उल्लेख केला असता. पण असा उल्लेख स्वगत भाषणात त्याने च कूनस द्धा केला 
नसल्याम ळे त्याच्या सूडाचे कारण इतरत्र शोधणे भाग पडते. ‘आपली सूडाची कल्पना इतरानंा ग्राह्य 
वाटावी, एवढ्याचसाठी मातेच्या अपमानाची क्लृप्ती त्याने शोधून काढली असली पाहहजे, हाच ग्रह या 
एकंदर प्रकारावरून दृढ होतो.” वृदंावनासारखा अहंपे्रहरत माणूस आपल्या मातेच्या अपमानाची, त्यातही 
भ्रष्ट चहरत्राची क्लृप्ती शोधून काढील, हे कसे शक्य आहे? स्वाभाहवक मनोव्यापारात हे असंभवनीय ठरते. 
डॉ. वाप्रळबे ह्याचंा प्रस्त त ‘ग्रह’ एकंदर प्रकारावरून ‘दृढ’ होत असला तरी त्यानंी ‘एकंदर प्रकारात’ अनेक 
हवचारणीय म द्याचंा समावेश केलेला नसावा. ख द्द वृंदावनच एका हठकाणी भपूालाला स्पष्ट सागंतो– 
“वस ंधरेच्या बापाचे ते शब्द ऐकूनही माझे हतच्या नवऱ्याशी हमत्रभावाने वागणे, हतच्या लहानशा पोरालास द्धा 
खरे वाटणार नाही! त्या उन्मत्त थेरड्याने प्रत्यक्ष माझ्या मातेबद्दल– त्या शब्दाचंा मी आज उच्चार करीत 
नाही, अजून केला नाही, भ्रष्ट झालेल्या वस ंधरेच्या वणटनाच्या वळेी तो मी वापरणार आहे.” (अंक ३ प्र. १) 
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‘त्या शब्दाचंा उच्चार करीत नाही, अजून केला नाही’ असा वृदंावनाने आपला हनधार स्पष्टपणे 
बोलून दाखवलेला आहे. एवढेच नव्हे तर ते शब्द उच्चारण्याचा ‘उत्कृष्ट’ म हूतट कोणता, ह्याचाही त्याने 
मनाशी पक्का हवचार करून ठेवलेला आहे. त्याचा तो हवचार त्याच्या अपमानाच्या संदभात अत्यंत स्वाभाहवक 
आहे. तरीही डॉ. वाप्रळबे म्हणतात, की आपल्या स्वगतात असल्या अपमानाचा उल्लेख च कूनही त्याने 
केलेला नाही. ती जर त्याने मनाशी हनहित केलेली योजनाच होती तर तो अपमानाचा स्वगतात का होईना 
प्रकट उच्चार करणार तरी कसा? अपमानाची तीव्र वेदना त्याच्या मनात सलत होती, अन् ती अनेकदा 
त्याच्या उद्ग्गारातूंन व्यक्तही झाली आहे. 
 

डॉ. वाप्रळबे ह्याचं्या तथाकहथत ‘एकंदर प्रकारात’ आणखीही एका औहचत्याचा हवचार अगत्य आहे. 
या अपमानात वृदंावनाच्या मातेच्या ‘भ्रष्टचाहरत्र्या’चा उल्लेख अन स्यतू आहे. मातेहवषयीच्या असल्या 
उल्लेखाचा उघड उच्चार कोणीही झाले तरी टाळणारच! वृदंावनासारखा स्वाहभमानी माणूस तर तो 
मनातल्या मनातूनही टाळण्याचा प्रयत्न करीत राहील! हे मानवी स्वभावजन्य औहचत्य हवसरून या संदभात 
तकट  बाधंता येणार नाही. वृदंावनाची जखम घनश्यामासारखी सहज उच्चरणीय नाही, हे येथे ध्यानात 
घ्यायलाच पाहहजे. हशवाय, वस ंधरेच्या हपत्याचा वृदंावनाने केलेला ‘उन्मत्त थेरडा’ हा उल्लेख हनहित सूचक 
वाटतो. एरवी त्याच्यासंबधंी सभ्य भाषा वापरणारा वृदंावन ह्याच क्षणी एकदम ‘उन्मत्त थेरडा’ असे शब्द 
बोलून जातो, हे त्याच्या तत्कालीन मनःत्स्थतीचे हनदशटक होय. 
 

डॉ. वाप्रळबे म्हणतात, त्याच्या सूडाची कारणे इतरत्र शोधली पाहहजेत. वस ंधरेला भ्रष्ट करण्यात 
त्याची सूडभावना शमणार असल्याचे तो सरळ सागंत आहे. ज्या प्रहक्रयेने सूडभावनेचे समाधान होते, 
हतच्यावरूनच सूडभावना ही मूळ कशाची प्रहतहक्रया आहे, हे मानसशास्त्रीय हववचेनातून स्पष्ट होते, हे 
हवचारात घेतले म्हणजे वृदंावनाच्या सूडभावनेचे मूळ कारण इतरत्र शोधण्याचा प्रयत्न करणे हकतीही ‘भाग’ 
पडत असले तरी ते मानसशास्त्रीय भहूमकेत समथटनीय नाही. 
 

वस ंधरेचा हपता असा हवहचत्र उपमदट करणार नाही, असा हनवाळा डॉ. वाप्रळबे ह्यानंी हदला आहे. 
कारण वृन्दावनाने स्वगतातून वस ंधरेच्या बापाहवषयी गौरवाची भावना बोलून दाखवली आहे. “वस ंधरेच्या 
बापाचा हनणटय बरोबरच होता.” या वृदंावनाच्या उद्ग्गाराचा म ख्य रोख भपूालाची हनवड त्याने केली, ह्या 
गोष्टीकडे आहे, तर “वस ंधरे, त झ्या वहडलानंी त ला प रषाप्रमाणे हवद्या हशकहवली हतचे तू साथटकच केले,” 
हे त्याचे उद्ग्गार वगेळ्या अवस्थेतील आहेत. तसे पाहहले तर या दोनही उद्ग्गारातूंन प्रत्यक्ष स्वरूपात 
वस ंधरेच्या हपत्याचा ‘गौरव’ करण्यात आलेला नाही. हनवड आहण ‘कन्येला हवद्या हशकहवली’ या दोन 
घटनाहंवषयीचा अहभप्राय प्रकट झाला आहे. वस ंधरेच्या हपत्याने ईश्वर आहण वृन्दावन ह्याचंी मागणी 
फेटाळून भपूालची हनवड करण्यात कमालीचे व्यवहारचात यट दाखवले. कोणत्याही चाणाक्ष आहण दक्ष 
वधूहपत्याला शोभाव े असेच ते आहे. ईश्वर, भपूाल व वृनं्दावन हे हतघेही हमत्र असून वस ंधरेच्या 
हनत्यपहरचयातील होते. ईश्वरच्या बाबतीत नसलेली श्रीमंती व वृन्दावनाच्या संदभात नसलेली क लीनता 
भपूालाजवळ होती. नेमकी तीच वस ंधरेच्या हपत्याने हेरली आहे. या हतघांचीही त लना करण्याच्या क्रमप्राप्त 
पहरत्स्थतीत ईश्वर आहण वृन्दावन ह्याचं्यात वैवाहहक दृष्टीने असणाऱ्या उणीवाचंा व वैग ण्याचंा उल्लेख 
त्याच्या तोंडातून हनघून जाणे अस्वाभाहवक नाही. अपमान करण्याच्या उद देशाने नव्हे, पण आपण करीत 
असलेल्या भपूालच्या हनवडीचे समथटन करीत असताना वृन्दावनाच्या मातेसंबधंी अन दार उद्ग्गार त्याच्या 
म खातून हनघून गेले असणे सहज स्वाभाहवक आहे. अपमान करण्याचा त्यामागे हेतू नसेलही, पण 
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वृन्दावनाच्या मनावर मात्र त्याची अपमानकारक जखम होऊन गेली आहण अशीच वस्त त्स्थती असावी, असे 
वाटते. 
 

कारण, ही अपमानाची वदेना अहधक तीव्र दाहक बनवणाऱ्या दोन घटना त्यासोबतच घडून आल्या 
आहेत. पहहली घटना अशी : वस ंधरा आपल्याला प्राप्त व्हावी, ही वृदंावनाची अहभलाषा ध ळीला हमळाली. 
त्याम ळे त्याला जे मनःपूवटक अपेहक्षत होते ते अव्हेरले गेल्याची व्यथा त्याच्या मनाला झालीच असली 
पाहहजे. द सरी घटना अशी : भपूाल हा त्याचाच हमत्र. वस ंधरेच्या प्राप्तीत त्याची जन्मलब्ध श्रीमंती व 
क लीनता कामी पडली. वृंदावनाजवळ या दोनही गोष्टींचा अभाव असला तरी त्याला तो स्वतः जबाबदार 
नव्हता. आपल्या कतृटत्वाचे अवमूल्यन भपूालच्या जन्मप्राप्त गोष्टींम ळे झाले, असा वृंदावनाचा समज होऊन 
त्यात त्याला आत्मप्रहतष्ठाभगंाची वदेना होणे स्वाभाहवकच आहे. अपमान, अपेक्षाभगं आहण आत्मप्रहतष्ठाभगं 
या हतन्ही व्यथाचंी, वदेनाचंी संकहलत प्रहतहक्रया म्हणजे त्याची सूडभावना. ही सूडभावना त्याच्या मनात 
संघहटत होत गेली. मानसशास्त्रीय दृष्टीने ही संघहटत होण्याची मानहसक प्रहक्रया साधार स्पष्ट होऊ शकते. 
मकॅ ड गॉलने माडंलेले हवचार सदर संदभात उद बोधक आहेत. तो म्हणतो– 
 

“And jealousy arises when the object of the sentiment gives to another, or merely is 
thought to give to another, any part of the regard thus claimes for the self.” [Social Psychology : 
Macdougall, page 118] 
 

वाहंछत आहण अपेहक्षत असलेली वस ंधरा भपूालाला प्राप्त व्हावी, ही घटना वृदंावनाच्या दृष्टीने 
हनहित चेतक ठरते. या बाबतीत त्याच्या मनात उठाव होणे स्वाभाहवक आहे. आहण हे सगळे त्याच्या 
अपमाहनत अहंभावाच्या पाश्वटभमूीवर घडत आहे, हे लक्षात घेतले पाहहजे. 
 
सूडभािनेचे पे्ररि : मानसशास्त्री् स्िरूप 
 

वृदंावनाला ‘द जटन’ आहण ‘अमान ष’ म्हणण्याची मराठी समीके्षत प्रथाच पडून गेली आहे. परंत  
त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे असंत लन हे पूणटतः मानवीय आहे. वृदंावन ही एका व्यहथत व अपमाहनत अशा 
आत्मकें द्री मनाची एका हवहशष्ट पहरत्स्थतीतील भावनाप्रवण अशी प्रहतहक्रया आहे. त्याच्या प्रहतहक्रयामंागील 
पे्ररणाचे स्वरूप समजून घेतले म्हणजे त्याचे व्यत्क्तमत्त्व अहधक आकलनीय होते. 
 

वृदंावन आत्मकें द्री असून त्याचा अहंभाव अहतशय संवेदनशील आहे. पूवटकतृटत्वाच्या बळावर हा 
अहंभाव अहधकच पहरप ष्ट झालेला असला पाहहजे. ‘हलक्या क ळातील जन्माची जाणीव’ हे त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील ममटस्थान आहे. आपल्याहवषयीच्या लोकसमज तीतून ‘हलक्या क ळाचा’ बट टा हवस्मृत 
व्हावा, ही त्याच्या अंतमटनात एक अनाहमक अशी तीव्र ओढ असली पाहहजे. क लश्रेष्ठ भपूालाला त्याने 
हमत्रभावाने जे सहकायट हदले होते त्यामागील पे्ररणात या शल्याची जाणीव असणे अशक्य नाही. तीव्र 
स्वाहभमानी मनात हीनगंडाची जाणीव खोलवर ठणकत असते. अशा मनाची ती हनत्य वाहती जखम असते. 
हतला प्रकहचतही धक्का लागला तर ते मन अंतबाह्य उफाळून उठते. 
 

वस ंधरेच्या प्राप्तीची त्याला इच्छा उद भवली. त्यात कोणतीही अमानवीयता नाही. त्याला इत्च्छत 
वस ंधरा प्राप्त होऊ शकली नाही, ही तर त्याची मोठीच व्यथा होती. कदाहचत त्याच्या ममटस्थानाला धक्का न 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

लागता, त्याचा उत्कट अहंभाव स खावला जाईल, अशा पद्धतीने वस ंधरा–भपूाल याचं्या हववाहाचा प्रश्न 
हाताळला गेला असता, तर वृदंावन हनहितच इतका उद दाम व बेफाम बनला नसता, पण कळत न कळत 
संपूणट प्रकरणात त्याचा ममटभाग द खावला गेला. त्याच्या पे्ररणाला वगेळे वळण लाभावे, अशीच पहरत्स्थती 
ज ळून आली. 
 

वृदंावनाचे व्यत्क्तमत्त्व अहधक स स्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने ईश्वराशी त्याच्या प्रहतहक्रयाचंी त लना 
करून पाहणे आवश्यक वाटते. ईश्वर व वृदंावन हे दोघेही वस ंधरेच्या अप्राप्तीने एकाच तऱ्हेच्या व्यथेत 
सापडले आहेत, पण दोघाचं्याही व्यथाचं्या प्रहतहक्रया हभन्न हभन्न झाल्या आहेत. ईश्वर हा मूलतःच हववकेी, 
संयमी व बहहम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचा आहे. काळजाला झालेली जीवघेणी जखम त्याने ज्या पद्धतीने 
हाताळली, त्यावरून त्याची ही व्यत्क्तमत्त्व-वैहशष्ट्ट्ये स्पष्टच होतात. वस्त त. वस ंधरेचा पे्रमहवषय होण्याचे 
भाग्य त्याला लाभले होते. त्याम ळे त्याचे पे्रम हे वृदंावनासारखे एकागंी नव्हते. वस ंधरेचे व त्याचे मनोमीलन 
घडून आले होते, हे लक्षात घेतले तर ईश्वराचा अपेक्षाभगं हनहितच अहधक दाहक असला पाहहजे, हे स्पष्ट 
होते. पण तरीही त्याच्या मनाचा भडका उडालेला नाही. व्यत्क्तमत्त्वातील हववकेशीलता, तद्ग्जन्य 
संयमनशीलता व वस्त हनष्ठता या बळावर त्याची उन्नयात्मक प्रहतहक्रया झाली. 
 

हववकेी व वस्त हनष्ठ पे्ररण असणाऱ्या ईश्वराने आपल्या पे्रमभगंाचे उन्नयन केले, हे खरे असले तरीही 
वस ंधरेहवषयीचा लोभ संपूणटतः सोडून देण्यात त्याला यश आले नाही. हतच्या म खदशटनाची अहभलाषा 
त्याच्या मनातून जागती आहेच. 
 

वृदंावन हे मूलतःच आत्मकें द्री आहण तीव्र अहंभाव असणारे व्यत्क्तमत्त्व आहे. मनोभगंाची व 
मानभगंाची जखम अहधकाहधक तीव्र व्हावी, अशीच त्याची मनोभहूमका आहे. स्वाभाहवकच ईश्वराच्या अगदी 
उलट हदशनेे त्याची प्रहतहक्रया होत गेली. 
 

हृदयपहरवतटनाचा भाग वगळला तर वृंदावनाच्या वतटनात्मक प्रहतहक्रयाचं्या मागे ‘मानभगं व 
मनोभगं’ ह्यातून जन्माला आलेले पे्ररण कायटकारी आहे. हा ‘मानभगं व मनोभगं’ आत्मकें द्री व तीव्र अहंभावी 
व्यत्क्तमत्त्वाचा असल्याम ळे वृदंावनाच्या पे्ररणाला सातत्याने शत्क्तप रवठा होत राहहला. अंतम टखी 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या मानहसक व्यापारावंर आत्महनष्ठ आकषटणाचे हवलक्षण वचटस्व असते. स्वाभाहवकच 
वृदंावनाच्या वतटनाचे स काणू त्याच्या ‘आत्मकें द्री’ पे्ररणाच्या हनयंत्रणात गेले. “माझ्या मानहानीची भरपाई 
करून घेण्यासाठीच माझा हा सारा खटाटोप आहे… … मला जे पाहहजे तेच मी हमळवीन” या हजद्दीने सचेतन 
झालेल्या पे्ररणातून त्याच्या वतटनात्मक प्रहतहक्रया होतात. 
 

अनेक समीक्षकाचंा असा समज हदसून येतो की, वृदंावनाचे वस ंधरेवर उत्कट पे्रम होते. डॉ. वाप्रळबे 
व हव. स. खाडेंकर ह्याचं्यासारखे श्रेष्ठ समीक्षकही असेच गृहीत धरून हवचार करतात. असा हवचार केला 
की वृदंावनाच्या सूडात्मक प्रहतहक्रयाचें पे्ररणबीज त्याच्या पे्रमभगंात शोधण्याची अनायासे सोय होते. परंत  
वृदंावनाची व्यथा पे्रमभगंाची नाही. त्याला ती पत्नी म्हणून हवी होती. हतच्या प्राप्तीची अहभलाषा त्याच्या 
मनात उत्कट होती. ती न हमळाल्याम ळे व ज्या पद्धतीने ती हमळाली नाही, त्या पद्धतीम ळे ही अहभलाषा 
अहधक बळकट होत गेली. वस ंधरेहवषयीचे त्याच्या मनात जे आकषटण होते, त्याला पे्रम म्हणता येणार नाही. 
या आकषटणाला वस ंधरेकडून कोठेही अन कूल प्रहतसाद हमळाल्याचे हदसत नाही. अपेहक्षत आहण इत्च्छत 
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हवषय प्राप्त झाला नाही म्हणजे आत्मकें द्री मनाला नेहमीच त्यातून आपल्या अहंभावाची अप्रहतष्ठा होत 
असल्याची चेतना हमळत असते. वृदंावनाच्या बाबतीत नेमके असेच झाले. 
 

आपला हजवलग हमत्र भपूाल ह्याला तो म्हणतो, “त झ्या हृदयातील वस ंधरेची मूती! तो मला 
पाहहजे.” वस ंधरेवर त्याचे मनःपूवटक पे्रम असते तर हतची त्याने भपूालाकडे अशी मागणी केली नसती. 
ह्यावळेी त्याला वस ंधरा हवी आहे, ती वगेळ्याच कारणाकहरता. हतला भ्रष्ट करता आले तर त्याच्या 
काळजाला जाळणारी मानभगंाची वदेना शमहवता येईल, असे त्याला मनोमन वाटत आहे, आहण 
तेवढ्याचसाठी त्याला ह्या अवस्थेत वस ंधरा हवी आहे. वस ंधरेवर त्याचे हृदयपूवटक पे्रम असते तर हतला 
‘भ्रष्ट’ करण्याची कल्पना त्याच्या स्वप्नातही आली नसती. खरे पे्रम हे नेहमी त्यागातून व्यक्त होऊ पाहात 
असते. हतच्या बापाकडे पूवी त्याने वस ंधरेची मागणी केली होती, तेव्हाची त्याची भहूमका आताच्या या 
मागणीपेक्षा हभन्न होती. 
 

“It is significant for an understanding of the phenomenon that intense jealousy often 
occurs when the love sentiment is altogether absent.” [Psychology : Normal & Abnormal : Prof. Bridges, 
page. 291] 
 

हे प्रो. हब्रजेस ह्याचें हववचेन हवचारात घेतले म्हणजे वृदंावनची मनोभहूमका अहधक शास्त्रीय स्तरावर 
स्पष्ट होते. वस ंधरेहवषयीचे त्याचे आकषटण पे्रमभावात पयटवहसत व हवकहसत झाले नव्हते, ही वस्त त्स्थती 
वृदंावनाचे मनोहवश्लेषण करताना वगळता येत नाही. 
 

इत्च्छत वस ंधरेची प्राप्ती न झाल्याने होणारी अपेक्षाभगंाची यातना, ती ज्या रीतीने नाकारली गेली, 
त्याम ळे होणाऱ्या मानभगंाची वदेना, भपूालाला ती प्राप्त व्हावी ह्यातील स्पधाजन्य पराभवाची व्यथा आहण 
भपूालाला श्रीमंती व क लीनता या जन्मप्राप्त गोष्टींम ळे हमळालेली श्रेष्ठता–त्या श्रेष्ठतेतून सूहचत होणारी 
स्वकतृटत्वाची उपेक्षा एवढ्या संहमश्र मानहसक प्रहक्रयामंधून त्याची सूडभावना जन्म घेते. ती त्याच्या प्रक्षोहभत 
मनाची प्रहतहक्रया आहे. त्या प्रक्षोभाचे सूक्ष्म व संहमश्र स्वरूप लक्षात घेतले म्हणजे त्याचे सूडपे्ररण प्रबळ का 
झाले, ह्याची मीमासंा हमळते. 
 

डॉ. हब्रजेस ह्याने केलेले हववचेन या संदभात उद बोधक वाटते. तो म्हणतो— 
 

“Jealousy arises mainly in connection with the ego-needs and the self-regarding 
sentiment.......An adult exhibits jealousy, under similar circumstances, as when the loved 
one pays attention to some other person. Jealousy is a combination of anger and wounded 
vanity.......Jealousy occuring in love implies the predominance of selfish factors in the 
sentiment.” [सदर] 
 
िृांदािनाचे पणरितथन : मानसशास्त्री् मीमाांसा 
 

मानसशास्त्रीय दृष्टीने वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वावर प्रकाश टाकणारी द सरी महत्त्वाची प्रहतहक्रया 
म्हणजे अखेरीस झालेले त्याचे पहरवतटन. या पहरवतटनाचे उते्तजन वस ंधरेच्या त्यागात असले तरी त्याचे 
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जन्मस्थान वृंदावनाच्या मनोभमूीत आहे. इथे त्याची मनोभहूमका घनश्यामपेक्षा काहीशी हभन्न ठरते. 
लहतकेच्या दयायाचनेचा घनश्यामवर प्रभाव झाला नाही, वस ंधरेचा मात्र वृदंावनावर झाला. 
 

ह्याचे कारण वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वातच आहे. नाटककाराने त्याचे सूचनही मोठ्या मार्ममकतेने 
करून ठेवले आहे. वृदंावन मूलतः अमान ष नसला पाहहजे, ह्याची ती उत्तम साक्ष आहे. काप्रलदीला तो 
‘बाह्यात्कारी बायकोचे बाह ले’ म्हणतो, हतच्या पे्रमाला ‘वाटेवरले पे्रम’ म्हणतो. परंत  हेत पूवटक ही भहूमका 
घेताना त्याच्या मनाला एका कोपऱ्यात कोठेतरी वदेनाही होतात. एका हववहक्षत हेतूसाठी त्याच्याकडून 
काप्रलदीवर होत असलेल्या अन्यायाची त्याला तीव्र जाणीव आहे. “लग्नाचे सोंग करून मी हहला उगाच 
द ःखात पाडली आहे… हहला धीर हदला नाही तर हहचे भीतीने प्राण जातील… माझ्या मनातून 
आपल्याबद्दलच्या कल्पना पार हनघून गेल्या असे वस ंधरेला भासहवण्यासाठी बाह्यात्कारी हे बायकोचे बाह ले 
प ढे ठेवण्याच्या धादंलीत, ही हत्या मी आपल्यामागे लावनू घेतलीय! इतक्या हवश्वास पूणट, हनष्ट्कपट आहण 
सरळ हृदयाजवळ खोटेतरी काय बोलायचे?” हे वृंदावनाच्या स्वगतातील उद्ग्गार त्याच्या मनातला 
‘आतला आवाज’ सूहचत करतात. गडकऱ्यानंी त्याचा हा आतला आवाज त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या हचत्रणात 
अत्यंत कौशल्याने कायात्न्वत ठेवला आहे. अगदी प्रारंभापासूनच त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वातील हा सूर 
आपल्याला जाणवत राहतो. स्वीकृत उहद्दष्टाच्या पूहरपूतीकहरता आखलेल्या योजनेचा एक भाग म्हणून 
त्याने काप्रलदोशी हववाह केला आहे. परंत  आतल्या आवाजाम ळे काप्रलदीवर त्याच्याकडून होणाऱ्या 
अन्यायाची तीव्रता त्याला सारखी बोचत असते. “हहच्याकडे पाहहले म्हणजे प नजटन्मावर हवश्वास ठेवावासा 
वाटू लागतो. एरव्ही या जन्मी या द दैवी जीवाने असे कोणते पाप केले आहे, की त्याबद्दल अष्टौप्रहर असा 
मनाचा म का मार सहन करावा लागावा? … लग्नाचे सोंग करून मी हहला उगाच द ःखात पाडली आहे.” 
(अंक १ प्र. २) या त्याच्या स्वगत उद्ग्गारातून हा ‘आतला आवाज’ आहवष्ट्कृत झाला आहे असे हे मन द जटन 
कसे म्हणता येईल? 
 

ह्या ‘आतल्या आवाजाचे’ सूक्ष्म आहण अंतःस्थ पे्ररण अधूनमधून पण हनयहमतपणे डोके काढत 
असते, आहण त्याच गतीने बळावतही जाते. दोन आंतहरक आत्मपे्ररणाचें एक हवलक्षण सूक्ष्म दं्वद्व त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वात स रवातीपासूनच स रू आहे. 
 

कधीकधी हा आतला आवाज बळावत असल्याची त्याला इतकी जाणीव होती की स्वीकृत 
उहद्दष्टापंासून आपण हवचहलत होऊ असे त्याला भय वाटते. त्याचे हे भय त्याच्या प ढील उद्ग्गारातूंन प्रतीत 
होताना हदसते– 
 

“या नाज क नादात बहकून मी काहीच्या काहीच बरळत चाललो आहे! वस ंधरेला भ्रष्ट करण्याचा 
माझा हनिय हृदयाचे धागे स टून सारखा ढळत चालला आहे.” (अंक १ प्र. २) 
 

“… एकदा वाटते, सूडाच्या कल्पना सोडून, मनाची अढी मोडून, मनमोकळेपणाने हहला सवट सागंून 
टाकाव,े त्या उत्कटतेच्या भरात हहचे डोळे पाण्याने भरून आले म्हणजे त्या पे्रमाश्रूंच्या प ष्ट्करणीत 
प्रहतप्रबबरूपाने मंगलस्नान करून पावन व्हाव.े हे कोमल मना, तसे करायला कोणती हरकत आहे?” (अंक 
१ प्र. २) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

आतल्या आवाजाच्या वचटस्वासमोर पराभतू होऊ पाहणाऱ्या मनाची ही तगमग लक्षणीय आहे. परंत  
‘मानहानीची भरपाई करून घेण्यासाठी सारा खटाटोप’ करणारे ‘स्पधेत पायदळी पडलेली प्रहतष्ठा 
भपूालाला मस्तकी धारण करावयाला लावण्यासाठी’ उद्य क्त झालेले, ‘द लटभतेच्या हवजयोत्साहाने’ ध ंद 
झालेल्या वस ंधरेचा हार स्वीकारण्यासाठी टपून बसणारे त्याचे एक पे्ररण स्वतःला द सऱ्या आंतहरक 
पे्ररणाच्या वचटस्वातून म क्त करण्याचा प्रयत्न करते. हा म त्क्तसंग्राम त्याच्या अनेक उद्ग्गारातूंन प्रहतध्वहनत 
होतो. त्याचे खालील उद्ग्गार या दृष्टीने परीक्षणीय आहेत. तो म्हणतो– 
 

“घटकेच्या गोड बोलण्याने माझे मन नादान होऊन मी उभ्या आय ष्ट्याच्या एकाच इच्छेला झ गारून 
देत होतो.” 
 

“जे मन वस ंधरेच्या प्रखर ग णानंी हदपले नाही, भपूालाच्या श द्ध स्नेहरसात हवरले नाही, ते मन या 
पे्रमकरण स खाच्या स्पशाने हनवळून जाऊ देणार नाही.” 
 

“वस ंधरेचा हार स्वीकारण्यासाठी ही गळ्यातंली घोरपड हळूहळू दूर केलीच पाहहजे.” (अंक १ 
प्रवशे २) 
 

वगेवगेळ्या स्तरावंरील दोन आत्महनष्ठ पे्ररणाचंा संघषट हजतका मनोज्ञ आहे हततकाच मार्ममक आहे. 
त्याम ळे वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वदशटनात सखोलता आली तशीच एक मोहक मानवीयता आली आहे. त्याला 
‘अमान ष द जटन’ ठरवणारानंी ही मानवीयता ध्यानातच घेतली नसावी. या सूक्ष्म संघषात सापडलेल्या 
त्याच्या मनाचे हचत्रण अत्यंत उद बोधक आहे. ते त्याच्या प ढील स्वगतातून प्रहतत्म्बहबत होते. तो म्हणतो– 
 

“… काप्रलदीबद्दल भलतेच शब्द ऐकल्याबरोबर माझ्या मनाला इतका धक्का का बरे बसावा? जे 
मनापासून नको, त्याच्या श भाश भाने मत्सर वाटणे हा मन ष्ट्याचा मनोधमटच नाही! खास हतच्याहवषयी माझ्या 
मनात काहीतरी भावना हनःसंशय उत्पन्न झाली असलीच पाहहजे! ती भावना आपलेपणाची– 
सहवासपहरचयाची– पे्रमाची तर नसेल ना? कदाहचत मृदू हृदयाची प्रनदा, सौंदयाची हेटाळणी, असल्या 
पातळी तोंडातून फेकल्याम ळे रहसक मनाचा हा स्वाभाहवक रागही असेल! हस्त्रयाबंद्दल पाजीपणाच्या 
कल्पना बाळगणाऱ्या या पापी कंकणाचे–कंकण पापी–न सत्या मूखट कल्पनामं ळे तो पापी आहण मग मी 
कोण? सूडाच्या समाधानासाठी करारी मनाची राक्षसी वासना प रहवण्याकहरता, हनदोष हमत्राला–हनस्सीम 
पहतव्रतेला– छेः! … हा हवचारच काढून टाकला पाहहजे! ठरवनू टाकलेल्या गोष्टीखेरीज इतराचंा हवचार 
कसा तो करावयाचा नाही…” 
 

(टीप – प्रस्त त स्वगतातील ‘मत्सर वाटणे’ ह्याचा अथट ‘वाईट वाटणे’ असा घ्यावयास पाहहजे, 
असे डॉ. वाप्रळबे स चवतात. (ना. गडकरी प.ृ ११८) वास्तहवक या संदभात ‘मत्सर वाटणे’ हाच शब्दप्रयोग 
त्याच्या मूळ अथान सार मानसशास्त्रीय दृष्टीने न सताच समपटक नाही तर मार्ममक आहे. जी व्यक्ती नकोशी 
वाटते हतचे श भ झाले तर प्रहतकूल वाटणे व अश भ झाले तर अन कूल वाटणे ह्याला मानसशास्त्रीय संदभात 
‘मत्सर वाटणे’ म्हणतात. डॉ. वाप्रळबे म्हणतात त्याप्रमाणे ‘वाईट वाटणे’ असा अथट घेतल्यास, नको त्या 
व्यक्तीच्या अश भ होण्याने जे अन कूल वाटते ते ‘वाईट वाटणे’ या अथाशी हनहित हवसंगत ठरते म्हणून 
गडकऱ्याचंा मूळ शब्दप्रयोगच योग्य आहे.) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

वृदंावनाच्या मनातील ह्या सूक्ष्म संघषातून त्याचा ‘आतला आवाज’ क्रमाक्रमाने प्रभावी होत जात 
असल्याचेही सूचन हमळते. प ढे प ढे हे सूचन अहधकाहधक स्पष्ट होत जाते. एका प्रसंगी त्याच्या डोळ्यातं अश्रू 
तरारतात. “भपूालाने मला कधीच द खवले नाही, म्हणून मला त्याची दया आली,” असे तो एका संदभात 
सागंतो. अपेहक्षत प्रसंगाच्या ऐन उत्कषाच्या वळेी त्याचे ‘हृदय चरकू लागले आहे, दचकू लागले आहे, 
मनाचा साऱ्या शरीरावरचाच ताबा पार उडून गेला आहे,’ असे त्याला वाटू लागले आहे. सूडासक्तीला 
प्रवृत्त करणारे पे्ररण क्रमाक्रमाने या संघषात क्षीणप्रभ होऊ लागले आहे. एके काळी मानहानीची भरपाई 
करण्यासाठी सारा खटाटोप करण्यास उद्य क्त झालेले मन अखेरीस हकती अगहतक बनले, हे 
वृदंावनाच्याच स्वगतातून समजते. तो म्हणतो, 
 

“माझी त्स्थती खरोखरीच चमत्काहरक झाली आहे. एक हवचार अधाम धा होतो न होतो तोच 
द सऱ्याचा आरंभ होतो. डोळे फाडून पाहहले तरी समोर असलेली वस्तू हदसत नाही, … स्वप्नातल्या 
देखाव्यात न सत्या आकृतीच आपल्याला न कळत बदलत असतात, पण माझ्या भोवताल्या या पदाथाचे तर 
ग णधमटस द्धा बदलू लागले आहेत. इंहद्रयाचें हवषयाशंी नाते बदलून प्रत्येक वस्तूची जाणीव अगदी हनराळ्या 
रूपाने होऊ पाहात आहे.” (अंक ६ प्र. ४) आत्महनष्ठ पे्ररणाच्या संघषातून पहरवतटनाच्या प्रहक्रयेत 
सापडलेल्या मनाचे व्यापार या स्वगतात फार सूक्ष्मपणे प्रहतप्रबहबत झाले आहेत. “वस ंधरे, हा पाहा मी त झा 
हात धरून त झ्या पाहतव्रत्याला पायाखाली त डवनू टाकतो,” असे म्हणून तो हतचे पाहतव्रत्य पायाखाली 
त डवण्याऐवजी हतचे पाय धरून ‘माते’ हे संबोधन उद्ग्गारतो. हे पयटवसान म्हणजे त्याच्या मनात फार 
पूवीपासून मंदगतीने पण वर्मधष्ट्णू रीतीने स रू असलेल्या पहरवतटन-प्रहक्रयेचा अपहरहायट असा पहरपाक होय. 
दोन आत्महनष्ठ पे्ररणाचं्या सूक्ष्म आहण मूक संघषाचा हा अटळ अंत होय. 
 

आपल्या वचटस्वाने वृदंावनाचे मनोव्यापार हनयंहत्रत व हनधाहरत करणारे हे दोन्ही प्रकारचे पे्ररण 
आत्महनष्ठ आहेत. त्यातून वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वाची आत्मकें द्रीयता व अंतम टखता स्पष्टत्वाने जाणवते. 
मानभगं आहण मनोभगं ह्यातून त्याच्या सूडाचे पे्ररण उद भवले. ती प्रहतहक्रया त्याच्या अंतम टखी व आत्मकें द्री 
मनोरचनेची आहे. काही एका हवहशष्ट पहरत्स्थतीतील प्रहतहक्रया म्हणून उद भवलेले हे आत्महनष्ठ पे्ररण 
वृदंावनाच्या व्यत्क्तमत्त्वात बरेच वचटस्व प्रस्थाहपत करते. परंत  त्याच्या मनातील आत्महनष्ठ अंतःस्फ रणाचे 
पे्ररण या पे्ररणावर अखेरीस मात करून जाते. कोणत्याही बाह्य प्रभावाने प्रकवा वस्त हनष्ठ हववकेबळाने 
वृदंावनाचे पहरवतटन घडून आले नाही, हे हबचारात वागवणे आवश्यक आहे. तो स्वतः होऊनच आपल्या 
अंतःस्फ रणाला शरण गेला आहे. त्या अंतःस्फ रणामागील आत्मकें द्री मनाचा प्रभाव हाच अखेरीस अशरण 
ठरला. वृदंावन आपण होऊन, अंतःस्थ संघषाचा पहरणाम म्हणून, आपल्या सूड घेण्याच्या कृतीपासून 
परावृत्त झाला. वस ंधरा देवावर हवाला सोपवनू डोळे हमटवनू वृदंावनाच्या कृतीसाठी हसद्धच झाली होती. 
परंत  वृदंावनाचे अंतःस्फ रण अप्रजक्य ठरले. सूडाचे पे्ररण या अंतःस्फ रणावर मात करू शकले नाही. 
अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वातील अंतःस्फ रणाच्या स्वरूपाहवषयी डॉ. य ंगने जे हववरण हदले आहे, ते वृदंावनाच्या 
अंतःस्फ रणाला मार्ममकपणे लागू पडते. तो म्हणतो– 
 

“Initiation, in the introverted attitudes is directed upon the inner object, a term we 
might justly apply to the elements of the unconscious. Like sensation, intuition also has its 
subjective factor, which becomes the decisive factor in the intuition of introvert… Although this 
intuition may receive its impetus from outer objects, it is never arrested by the external 
possibilities, but stays with that factor which the outer object releases within.” [Psyclo Types, C. 
G. Junj, page 505-06] 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

य ंगच्या या हववरणात वृंदावनाचे अंतम टखी अंतःस्फ रण चपखलपणे बसते. वृदंावनाच्या 
अंतःस्फ रणाचे हनयंत्रण आत्महनष्ठ व आत्मकें द्री आकषटणातून होते. आत्महनष्ठ व आत्मकें द्री घटक हेच 
त्याच्या अंतःस्फ रणाचे हनणायक तत्त्व होय. ‘… it is never arrested by the external possibilities’ हे 
हवधान वृदंावनाच्या पहरवतटनाच्या अखेरच्या प्रहतहक्रयेला हकती यथाथटपणे लागू पडते! डोळे हमटून स्वतःच्या 
पाहतव्रत्यभगंासाठी समोर सादर झालेल्या वस ंधरेला इत्च्छतान सार ‘भ्रष्ट’ करण्याऐवजी वृदंावन आपल्या 
आत्महनष्ठ व आत्मकें द्री अंतःस्फ रणाच्या आहारी आवेगाने जातो. आपल्या मानभगंाची भरपाई करण्यासाठी 
सारा खटाटोप करणारा वृंदावन ‘मानभगंाची भरपाई होण्याचा प्रसंग’ येऊनही त्यावर आपस ख सवटस्पशी 
बाह्य शक्यता ठोकरून पाणी सोडतो, एवढेच नव्हे तर हतचे पाय धरतो हे प्रहतहक्रयेमागील त्याचे स्वयंपे्ररण 
हकती प्रबळ असले पाहहजे! हकती प्रखर हनणायक असले पाहहजे! 
 

बाह्य वस्त त्स्थतीला हवन्म ख होऊन अंतम टखी अंतःस्फ रण अबोधमनातील संस्कारानंी व प्रहतमानंी 
प्रभाहवत होत असते. हे स्पष्ट करताना य ंग म्हणतो– 
 

“For intuition, therefore, the unconscious images attain to the dignity of things or 
object. But, because intuition excludes the co-operation of sensation, it obtains either no 
knowledge at all or at the best a very inadequate awarenenss of the innveration disturbances. 
Accordingly, the images appear as though detached form the subject, as though existing in 
themselves without relation to the person.” 
 

अंतम टखी अंतःस्फ रणाचे नाते अंतमटनाशी इतके हनगहडत होऊन जाते, की बाह्य वस्त त्स्थती त्याला 
असंबंहधत जाणव ूलागते. वृदंावनाची नेमकी हीच अवस्था त्याच्या खालील स्वगतातून हचहत्रत झालेली 
पाहहली म्हणजे गडकऱ्याचं्या सृजनशीलतेचे सामर्थ्यट आियटकारक वाटते. वृदंावन म्हणतो (अंक. ६ प्र. ४) 
… “डोळे फाडून पाहहले तरी समोर असलेली वस्तू हदसत नाही. मनातल्या मनात उच्चारलेले शब्द खोल 
हवहहरीतून हनघालेल्या आवाजाप्रमाणे भेसूर घ मत आहेत.” (…excludes co-operation of senses’ …) 
 

“स्मशानात अंधाऱ्या रात्री वावरणाऱ्या भेकड मन ष्ट्याला हतथली झाडेस द्धा वाऱ्याने प्रकहचत हलताच 
आपल्याकडे पाहून क जब जाहेत, जहमनीला हखळलेले पत्थर आपल्याकडे सभय म दे्रने टवकारून 
पाहण्यासाठी उठून उभे राहात आहेत. प्रत्येक पाऊल प ढे टाकताच मागे मागे सरणारा दाट काळोखस द्धा 
आपल्या त्या भयाण जागी एकटे टाकण्यासाठीच पळून जात आहे, असे वाटते. त्याचप्रमाणे माझ्या 
भोवतालच्या वस्तंूकडे पाहताच मलाही नसते भास होऊ लागले आहेत.” (....at the best a vary 
inadequate awareness of physical effects.) 
 

“… फ लातंले स गंधी सौंदयट डोळ्यानंा हदसेनासे होऊन त्याचंा श भ्रपणा काळवडूंन या हाराला 
कृष्ट्णसपाचे भयंकर रूप आले आहे.... स गंधी श्वासाच्याऐवजी याच्यातून हनघणाऱ्या वाफानंीच मी 
नखहशखान्त करपून हनघत आहे.....हा हदवास द्धा अगदी बदलून गेला आहे. या हदव्यातले तेज मावळून 
त्याची दाहकता उत्कट होत आहे.” (… images appear as though detached from the subject. …) 
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“ … पण माझ्या भोवतालच्या या पदाथांचे तर ग णधमटस द्धा बदलू लागले आहेत. इंहद्रयाचें हवषयाशंी 
नाते बदलून प्रत्येक वस्तूची जाणीव अगदी हनराळ्या रूपाने होऊ पाहात आहे.” (. as though existing in 
themselves without relation to the person.) 
 

“इंहद्रयाचें हवषयाशंी नाते बदलून वृदंावनाचे हे उद्ग्गार” ‘. without relation to the person’ या 
मानसशास्त्रीय स्पष्टीकरणाशी हकती तंतोतंतपणे ज ळतात! 
 

–: पुण््प्रभाि :– 
 

सांदभथ 
[२. प्र. के. अते्र, संपूणट गडकरी, प्रस्तावना प.ृ २०] 
 
[४. गडकऱ्याचंी संसार नाटके : त्र्यं. हव. सरदेशम ख पृ. ५२] 
 
[६. नाटककार गडकरी : डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे पृ. १०६] 
 
[११. सदर] 

✶ 
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राजसांन्द््ास 
 
णिष्िेध 
 

राजसंन्यास ही गडकऱ्याचंी एक अपूणट नाट्यकृती! पण तरीही संकत्ल्पत पूणाकृती नाटकाची 
श्रेष्ठता हतच्यातून सूहचत होऊ शकते. अपूणट प्रकवा अहलहखत प्रवशेाचंी गडकऱ्यानंी नोंदवनू ठेवलेली 
रूपरेषा [राजसंन्यास नाटकाच्या प्रारंभी “कै. राम गणेश गडकरी याचं्या हस्तहलहखत टाचंणावरून” अशा मथळ्याखाली ‘राजसंन्यास’ मधील 
संकत्ल्पत काही भागाचंी हटपणी हदलेला आहे. ती ख द्द गडकऱ्यानंीच तयार केलेली होती, ह्यात शकंाच नाही. “Plot building Economicof 

राजसंन्यास” असे या हटपणीचे शीषटक आहे. ‘राजसंन्यास’ ले. रा. ग. गडकरी, प्रकाशक : परच रे, प राहणक आहण मंडळी, म ंबई.] आहण 
उपलब्ध हलहखत भाग ह्यावरून पूणाकृती ‘राजसंन्यास’चे स्वरूप समजून घेता येते. म्हणूनच ते अभ्यसनीय 
होऊ शकते. 
 

राजसंन्यास हे प्रमेयात्मक नाटक असल्याची ख द्द नाटककाराचीच साक्ष आहे. “राजसंन्यास इज् ए 
हप्रत्न्सपल प्ले” अशी गडकरी यानंीच आपली भहूमका नोंदवनू ठेवली आहे. [सदर हटपणी] एवढेच नव्हे तर 
गडकरी यानंा अपेहक्षत असलेल्या प्रमेयाचा हनहित आशयही त्यानंी नमूद करून ठेवला आहे. ते म्हणतात– 
 

“The principle to underlie the plot is that of Rajsanyas which exactly would mean – 
 

“सावटजहनक मन ष्ट्य आहण खाजगी मन ष्ट्य याचं्या लढ्यात जसजशी जबाबदारी मोठी असेल 
तसतशी इच्छा मरत जाऊन कतटव्यमय रक्ष आय ष्ट्य–हनहरच्छ आय ष्ट्य–हनष्ट्काम हक्रया हवजहयनी व्हावयास 
पाहहजे. सवात्मक परमेश्वर हनर्मवकार आहे. राजा हे परमेश्वराचे जड दृष्टीला हदसणारे स्थूल व व्यापकतम 
स्वरूप आहे, म्हणून राजा हा जगाचा इच्छाहवरहहत उपभोगशून्य स्वामी आहे.” [सदर हटपणी] 

 
आपल्या अपेहक्षत प्रमेयाचे गडकऱ्यानंी स्वतःच असे हवशदीकरण केले आहे. त्यातून त्यांना अहभपे्रत 

असलेली संकल्पना व्यवत्स्थत स्पष्ट होते. राजाहवषयीची ही संकल्पना आदशट वाटते. एक श्रेष्ठ ‘राजधमट’ 
त्यात गृहीत हदसतो. खाहडलकराचं्या नाट्यप्रहतभेला स चेल आहण रचेल असा एक आदशट तत्त्वहवचार या 
प्रमेयात हनहितपणे अन स्यतू आहे. अशा या ‘आदशट तत्त्वहवचारात्मक प्रमेया’ची गडकऱ्यानंा 
राजसंन्यासातून नाट्यात्मक पातळीवर हसद्धता करावयाची होती. त्यासाठी त्यानंीच ठरवलेली योजना 
अशी–[सदर हटपणी] 

 
“This theory to be clearly explained to Sambhaji by Sabaji in the fourth scene of the 

first act, and to be actually practised by Yesubai in the next scene.” 
 

गडकऱ्यानंी मनाशी योजून ठेवलेली ही ‘हथअरी’ प्रत्यक्ष नाटकात मात्र वगेळ्याच प्रकारे साकारली. 
“…जसजशी जबाबदारी मोठी असेल तसतशी इच्छा मरत जाऊन कतटव्यमय रक्ष आय ष्ट्य–हनहरच्छ 
आय ष्ट्य–हनष्ट्काम हक्रया हवजहयनी व्हावयास पाहहजे.” हा प्रमेयाचा हवधानात्मक आदशट प्रत्यक्ष नाटकात 
मागे पडत गेला. या आदशाची नाट्यमय उभारणी ‘राजसंन्यासा’तून झालेली आढळून येत नाही. “राजा हा 
जगाचा इच्छाहवरहहत उपभोगशून्य स्वामी आहे,” हे सूत्र मात्र संभाजीच्या जीवनाचा एक अहनवायट उद्ग्गार 
म्हणून उठावाने प्रकट होते. 
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‘राजसंन्यास’साठी गडकऱ्यानंी एक आदशट प्रमेय गृहीत धरले होते. प्रमेयाच्या आदशटत्वाहवषयीही 
वाद नाही. परंत  प्रत्यक्ष नाटकातून मात्र जी माडंणी झाली, हतच्यात या प्रमेयाचे प्रमेयत्व अनावृतच राहहले. 
वगेळ्याच भहूमकेला उठाव व प्रभाव लाभत गेला. 
 

एक हववहक्षत वा अपेहक्षत तत्त्व आहवष्ट्कृत करणारे संहवधानक ‘राजसंन्यास’कहरता गडकऱ्यानंा हव े
होते. तत्त्वप्रधान व उद बोधनगभट असा आशय त्यानंा या संहवधानकातून अहभपे्रत असावा. परंत  प्रत्यक्षात 
‘राजसंन्यास’चे संहवधानक संभाजीच्या चहरताने इतके भरून आहण भारावनू गेले की, संभाजीच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाचाच आहवष्ट्कार त्यात म ख्य होऊन बसला. संभाजीचे बेजबाबदार व उन्मत्त वतटन व त्यातून 
उद भवलेला पिात्तापाचा अपहरहायट पहरपाक ह्यानंा ‘राजसंन्यास’च्या संहवधानकात फार मोठे प्राधान्य 
आहे. एवढेच नव्हे तर ह्याच दोन घटकावंर संहवधानकाचा सारा डोलारा उभा आहे. प्रमेयाच्या नाट्यमय 
माडंणीचा हेतू संहवधानकाच्या रचनेच्या संदभात गडकऱ्यानंी गृहीत धरलाही असेल. पण प्रत्यक्ष 
संहवधानकाच्या रचनाप्रहक्रयेत हे मूळ उहद्दष्ट वगेळ्याच धोरणाने व ध्येयाने राबवले गेले. प्रमेयाची यथातर्थ्य 
माडंणी गौण ठरली. 
 

‘ज्याच्या जीहवतात इच्छा जाऊन हनष्ट्काम हक्रया हवजहयनी झाली आहे,’ अशा परमेश्वरस्वरूप’ 
आदशट राजाचे ‘म्हणजे सावटजहनक मन ष्ट्याचे’ उदात्त नाट्यहचत्र ‘राजसंन्यासा’तून कोठेच उमटत नाही. 
त्यातील संभाजीचे नाट्यहचत्र तर हनहितच असे नाही. “हे प्रमेय नाट्यात्मक रीतीने माडंता याव े म्हणून 
गडकऱ्यानंी संभाजीची व्यत्क्तरेखा डोळ्यासमोर ठेवली आहे.” [नाटककार गडकरी: डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे, प.ृ १९१] असे 
डॉ. वाप्रळबे म्हणतात. पण ‘राजसंन्यास’मध्ये हचहत्रत झालेल्या संभाजीच्या जीवनातून जे हनष्ट्पन्न होते ते ‘हे 
प्रमेय’ नव्हे. संभाजीची आंतहरक इच्छा इतकी अमर होती की, ती मेली तर नाहीच पण थोडी हनष्ट्प्रभ होऊन 
साबाजीचा व्यवहायट सल्लाही स्वीकारू शकली नाही. हे इच्छामरणाचे उदाहरण नव्हे. “संभाजी हा रॅहजक 
नाटकाचा नायक होण्यास सवटस्वी योग्य आहे.” असे डॉ. वाप्रळबे ह्याचें भाष्ट्य आहे. हे प्रमेय नाट्यमय रीतीने 
माडंता याव ेम्हणून गडकऱ्यानंी संभाजीची केलेली हनवड ‘चात यटपूवटक’ असल्यास डॉ. वाप्रळबे ह्याचें सूचक 
समथटन स्पष्ट आहे. [सदर : पषृ्ठ १९१] पण या हवधानात एक मूलभतू गल्लत होऊन गेली आहे. संभाजी हा 
रॅहजक नाटकाचा नायक होण्यास हकतीही योग्य असला तरी गडकऱ्यानंा ‘राजसंन्यासा’त मूलतः अपेहक्षत 
होता तो ‘हप्रत्न्सपल प्ले’. ‘हप्रत्न्सपल प्ले’ आहण ‘रॅहजक नाटक’ ह्याचं्या प्रकृतीतच फरक पडतो. 
‘हप्रत्न्सपल प्ले’ म्हणून गडकऱ्यानंी ‘राजसंन्यास’ हलहायला हाती घेतले, परंत  प्रत्यक्ष लेखनप्रहक्रयेत 
प्रहतभाशक्तीच्या प्रबळ प्रकृहतधमाम ळे ‘राजसंन्यास’ हे ‘रॅहजक नाटक’ झाले. गडकऱ्याचं्या आणखीही 
काही नाटकाचं्या बाबतीत असाच प्रकार घडून आला. प्रमेयप्रधान नाट्यरचनेला गडकऱ्याचंी प्रहतभा 
प्रपडानेच प्रहतकूल असावी. त्याचं्या ‘एकच प्याला’ नाटकातही ‘मद्यपाना’ची सामाहजक समस्या मागे पडते 
आहण समग्र नाटक स धाकराभोवती कें हद्रत होऊन जाते. 
 

गडकऱ्यानंी प्रारंभी आपल्या मनात गृहीत धरलेल्या ‘प्रमेयाला’ प्रत्यक्ष नाट्यरचनेत हवलक्षण म रड 
पडत गेली. ‘हनष्ट्काम हक्रया हवजहयनी असलेल्या’ कतटव्यमय आय ष्ट्याचा नाट्याहवष्ट्कार तर पडद्याआडच 
राहहला. त्याऐवजी कतटव्यच्य त संभाजी आहण त्याचा शोकान्त यानंा अग्रक्रम लाभत गेला. सगळे नाटक 
संभाजीच्या हवकारप्रबळ व्यत्क्तमत्त्वाच्या आधीन झाले. मूळ प्रमेयाचे प्रस्थापन बाजूला सरले आहण 
संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या नाट्यात्मक आहवष्ट्काराचे प्रारूप नाटकाला प्राप्त झाले. “राजा म्हणजे जगाचा 
उपभोगशून्य स्वामी! राज्यउपभोग म्हणजे राजसंन्यास!” संभाजीच्या या उत्कट पण आत्महनष्ठ उद्ग्गारात 
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नाटकाचा आशय कें द्रीभतू झाला. पण त्यात मूळ प्रमेयाचे प्रत्यक्ष प्रस्थापन तर नाहीच, उलट त्याचे 
व्यत्यासात्मक सार मात्र सापडते. 
 

“राजा म्हणजे जगाचा उपभोगशून्य स्वामी! राज्यउपभोग म्हणजे राजसंन्यास!” या संभाजीच्या 
आत्महनष्ठ उद्ग्गारात ‘राजसंन्यास’ नाटकाचा हवषय एकवटला आहे. संभाजीच्या जीवनाचा अपहरहायट 
पहरपाक म्हणून हा उत्कट उद्ग्गार उदे्रहकत झाला आहे. संभाजीच्या आय ष्ट्याचे व व्यत्क्तमत्त्वाचे भक्कम 
तारण या उद्ग्गाराला प्राप्त झाले असल्याने त्याला भरीव आशयसंपन्नता लाभली आहे. या उद्ग्गाराचे 
अस्सल ऐश्वयट संभाजीसापेक्ष आहे. संभाजीच्या जीहवताचा अहनवायट हनष्ट्कषट म्हणून या उद्ग्गाराचे महत्त्व 
कोणालाही मान्य व्हावे, असेच आहे. पण स्वतंत्र प्रमेयाचे प्रकवा ‘हप्रत्न्सपल’चे मूल्य या उद्ग्गाराला प्राप्त 
होऊ शकत नाही. तो ‘उद्ग्गार’ म्हणूनच संपन्न आहे. संहवधान म्हणून तो तसा नाही. कारण, त्यात तेवढी 
ताहत्त्वक प्रकवा वैचाहरक बळकटी नाही आहण म ख्य म्हणजे तत्त्व प्रकवा हवचार ह्याला आवश्यक असलेली 
वस्त हनष्ठता तर त्याला नाहीच नाही. व्यावहाहरक उपय क्ततेच्या कसोटीवरही त्याची श्रेष्ठता हटकत नाही. 
 

‘राजसंन्यासा’त गर्मभत असणारे सूत्र नाटकातून आहवष्ट्कृत करण्यासाठी प्रकवा प्रतीत करून 
देण्यासाठी त्यानंा तसल्याच एखाद्या ‘आदशट’ राजाच्या जीवनाची आठवण होऊ शकली नाही. फार 
कशाला, हशवाजीमहाराजाच्या भोगशून्य नृपत्वाचीही कल्पना त्यानंा स्फ रली नाही. कारण त्याचं्या 
कलादृष्टीची घडणच तशी नव्हती. संभाजींचे पूवाधांतील अमयाद भोगपूणट जीवन, त्यातून क्रमप्राप्त 
ठरलेला भयंकर द ष्ट्पहरणाम’ त्या द ष्ट्पहरणामाची उत्कट पिात्तापात होणारी पहरणती, त्या तीव्र 
पिात्तापदग्ध अवस्थेतून सहज फहलत होणारे नाट्यसूत्र असा ‘राजसंन्यास’चा नाट्यबंध आहे. हेच 
नाट्यसूत्र एखाद्या उपभोगशून्य राजाच्या आदशट जीवनातील उदात्त नाट्य हचतारून त्यातून फहलत करता 
येणे अशक्य नव्हते. तसे उदात्त नाट्यप्रसंग प्रत्यक्ष हशवाजीमहाराजाचं्या चहरत्रात सापडले असते. पण 
गडकऱ्याचं्या कलेचा तो स्वाभाहवक कलच नव्हता. 
 

राजसंन्यासचा नाट्यबधं त्याचं्यासमोर स्वच्छ आहण हनहित असल्याने त्यानंी प्रारंभीच संभाजीचे 
भोगमग्न, प्रणयध ंद आहण मदमस्त असे हचत्र रेखाटले. अखेरच्या भागात साबाजी आहण पिात्तापदग्ध पण 
तरीही पापाची प्राणघातक फळे भोगण्यास हसद्ध असलेला संभाजी याचंा प्रहसद्ध प्रवशे आहे. स टकेची संधी 
साबाजीच्या रूपाने चालून आलेली असताही ती नाकारणारा ताठ वृत्तीचा हा मनस्वी संभाजी आहे. 
इहतहासाला अज्ञात असणारा हा प्रसंग गडकऱ्याचं्या प्रहतभेने हचत्तारून त्यानंी ‘राजसंन्यास’ आहण त्यातील 
संभाजी याचंी उंची हकतीतरी वाढहवली आहे. “ऐहतहाहसक नाटक म्हणजे इहतहास नव्हे, कलात्मक असे 
लहलत वाङ्मय होय” या सत्याची प्रतीती आणून देणारे हे नाटक ठरते ते या प्रसंगाच्या सामर्थ्याम ळेच. 
इहतहास संपतो हतथेच ऐहतहाहसक नाटक स रू होते. ऐहतहाहसक नाटक हे या अथाने इहतहासातील असते. 
इहतहासाला जे सागंता आले नाही ते ऐहतहाहसक नाटक आपल्याला इहतहासातील सामग्री वापरूनच 
माडूंन दाखवते. म्हणूनच इहतहास वाचून जे आपणाला हमळत नाही, ते त्याच इहतहासावरील नाटक वाचून 
वा पाहून प्राप्त होते. 
 

राजसंन्यासमधील प्रारंभ आहण अखेरी ही दोन टोके स दैवाने गडकऱ्याचं्याच लेखणीतून उतरली 
आहेत. स दैवाने गडकऱ्याचं्या हातून ते पूणट हलहून झाले असते तर कदाहचत संभाजीच्या मनोहवकसनातील 
आणखीही काही मार्ममक अवस्था प्रकट होऊन गेल्या असत्या. “प्रसधू, आजपासून मी दारू सोडली” असा 
हनणटय घेणाऱ्या स धाकराच्या आय ष्ट्याची एक अवस्था दाखवनू गडकऱ्यानंी जी उंची गाठली हतचा प्रत्यय 
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कदाहचत ‘राजसंन्यास’चा अपूणट भाग त्याचं्या हातून पूणट झाला असता तर परत हमळाला असता. कारण, 
गडकऱ्याचें संहवधानक सरळ रेषेने कधीच प ढे सरकत नाही. ते एखाद्या क शल नर्मतकेसारखे मोहक हवके्षप 
व हवन्यास करीत प ढे जाते. 
 
“राजा हा जगाचा उपभोगशून्द्् स्िामी आहे” 
 

राजसंन्यासच्या संहवधानकाचे हे मध्यवती हवधान आहे. संहवधानकाच्या अंगोपागंातून ते अन स्यूत 
आहे. या हवधानाचा वरवर हवचार करता तो एक तत्त्वसदृश हवचार असल्याचा भास होतो. त्यावरून 
राजसंन्यास हे ‘तत्त्वदशी’ नाटक आहे, असा कोणाचा समज होणे अस्वाभाहवक नाही. परंत  ‘तत्त्वदशी’ 
नाटक ही गोष्टच नाटककार गडकऱ्याचं्या प्रपडाशी स संगत नाही. त्याचं्या नाट्यकलेची ती प्रकृतीच नव्हे. 
म्हणूनच या महत्त्वाच्या हवधानाचा अहधक खोलवर हवचार करण्याची आवश्यकता उत्पन्न होते. त्याम ळे 
नाटककाराची भहूमका आहण अपेहक्षत प्रहतपाद्यातील आशयाची प्रकृती यावर प्रकाश पडू शकेल. 
 

जगाचे स्वाहमत्व हमरहवणारा राजा प्रजाहहतदक्ष, राज्यव्यवहारप्रवीण, पराक्रमी, न्यायहप्रय व 
उदारस्वभावी असावा अशीच सावटहत्रक अपेक्षा असते आहण तीच तकट संवादी वाटते. प्रजाहहतदक्ष नसणारा 
पण केवळ ‘उपभोगशून्य’ राजा जगाचा स्वामी होऊ शकेल, असे म्हणणे फारच शाळकरी ठरेल. 
राज्यकारभारात प्रवीणता नसलेला राजा हकतीही ‘उपभोगशून्य’ असला तरी जगाचा तर नाहीच, पण 
स्वतःच्या प्रधानाचाही स्वामी होणे द रापास्त आहे. अकबरासारखे भोगहप्रय राजेदेखील खऱ्या अथाने 
आपल्या जगताचे स्वामी ठरल्याची उदाहरणे इहतहासाला ज्ञात आहेत. पण नृपत्वाच्या लक्षणात 
‘उपभोगशून्यता’ तरीही गडकऱ्यानंा महत्त्वाची वाटते आहे. शाळकरी पोराचं्याही लक्षात येणारी गोष्ट या 
प्रहतभासंपन्न नाटककाराला स चली नसेल, असे समजणे अहत धाष्ट्ट्याचे होईल. मग या हवधानातून 
गडकऱ्यानंा काय अहभपे्रत आहे? ही उपभोगशून्यता गडकऱ्यानंा एवढी महत्त्वाची का वाटत आहे? आदशट 
नृपत्वाच्या इतर श्रेष्ठ व अत्यावश्यक लक्षणापेंक्षा ही उपभोगशून्यताच गडकऱ्याचं्या दृष्टीने लक्षणीय का 
असावी? या साऱ्या शकंाचंी उत्तरे आपल्याला गडकऱ्याचंी माणसाकडे पाहण्याची जी दृष्टी आहे, हतच्यात 
सापडतात सदर हवधान म्हणजे या भहूमकेचाच एक आहवभाव आहे. 
 

“राजा हा जगाचा उपभोगशून्य स्वामी आहे” या कल्पनेचा सारा डोलारा माणसाच्या स्वभावस लभ 
अशा भोगशीलतेवर आधारलेला आहे माणूस अगदी सहजतेने भोगहववश होतो आहण एकदा तो भोगहववश 
बनला की त्याच्या हातून अनथाची परंपरा घडू शकते. राजपदासारख्या श्रेष्ठ सत्तास्थानावर असणारा 
माणूस एकदा का जर भोगहववश बनला तर त्यातून उद भवणाऱ्या अहरष्टानंा, अनथांना पारावार उरत नाही. 
या अनथंपरंपरेला कारण ठरणाऱ्या मानवी भोगशीलतेवर नाटककाराचा प्रम ख भर आहे. ‘उपभोगशून्य’ हा 
शब्द वापरून त्यानंा हेच सूहचत करावयाचे आहे. 
 

माणसाच्या भोगाचा संबधं त्याच्या मनोहवकाराशंी व वासनाशंी आहे, त्याचं्या अनावरपणाशी आहे. 
भोग हा प्रत्यक्ष सृष्टीत घडत असला तरी त्याचे जन्मस्थान मात्र माणसाच्या मनोभमूीत आहे. त्याच्या 
हवकार-वासनात आहे. हवकार आहण वासना याचं्या ब डाशी माणसाच्या उपजत शक्ती आहण तद जन्य 
भावभावना असतात. हवकार वा वासना हे भावनाचें अपहरष्ट्कृत (Unsublimed or Perverted) रूप होय, 
असे मानसशास्र मानते. त्यादृष्टीने पाहता माणूस हवकारवश (वा वासनावश) होणे म्हणजेच भावनाधीन 
होणे. माणसाची भावनाधीनता गडकऱ्यांच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे. त्याचं्या नाट्यसृष्टीतून त्यानंी 
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हनमाण केलेली सारी प्रम ख व्यत्क्तमत्त्व े स्पष्टपणे अंतम टखी आहेत. कारण, त्यात भावनाप्रवणता प्रम ख 
असते. अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व हे नाटककार गडकऱ्याचं्या दृष्टीचे लक्ष्य आहे. आपल्या नाटकातून ‘माणसाची 
दशटने’ माडंताना त्याचं्या कलादृष्टीला प्राम ख्याने अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व ेहदसतात. 
 

अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचें पे्ररण केवळ प्रबळ भावनाप्रवण असते. ती शीघ्रतेने हवकारहववश व 
वासनाधीन होऊन सहजपणे उपभोगप्रवृत्त होतात. नाटककार गडकऱ्यानंा अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व अहभपे्रत 
असल्याने त्याची असंयमनशीलता, स्खलनशीलता, हवकारवशता इ. त्यानंा तीव्रतेने जाणवतात. 
राजपदासारख्या श्रेष्ठ सत्तास्थानी वावरणाऱ्या ‘सावटजहनक’ मन ष्ट्याकडून उपभोगशून्यतेची अपेक्षा त्यानंा 
फार महत्त्वाची वाटते. “राजा हा जगाचा इच्छाहवरहहत उपभोगशून्य स्वामी आहे” या त्याचं्या सूत्रामागे 
त्याचंी ही माणसाहवषयीची जाण आहे. नाटककाराची ही भहूमका हवचारात घेतल्याहशवाय त्या हवधानाला 
खरीख री अथटपूणटता येऊ शकत नाही. नाटककाराच्या या भहूमकेचा पाश्वाधार दूर सारला तर त्या 
हवधानाला एकदम पगं त्व प्राप्त होते. राजाचे ठायी नाटककार उपभोगशून्यता अपेहक्षतात, कारण, मानवीय 
उपभोगशीलता ही अनेकदा अनथटकारक ठरते. नाटककाराला प्रजाहहतदक्षता, राजकारभारनैप ण्य, 
पराक्रम इत्यादीपेक्षा मन ष्ट्यस लभ असणारी ‘उपभोगशीलता’ अहधक महत्त्वाची वाटते. ‘उपभोगशीलते’चा 
मन ष्ट्यस कर हवलास त्यानंा एकदम जाणवतो. स्वाभाहवकच वस्त हनष्ठ हवचारापेक्षा आत्महनष्ठ हवकाराचें 
प्रभ त्व त्यानंा अहधक अथटपूणट वाटते. खाहडलकराचं्या हाती ‘हे प्रमेय’ असते तर त्याचा नाट्याहवष्ट्कार 
हनहित हनराळा झाला असता. प राणातील प्रकवा इहतहासातील एखादा आदशट राजा हनवडला गेला असता. 
त्याच्या उदात्त, उदार व थोर जीवनातून “हनष्ट्काम हक्रया हवजहयनी असणारे इच्छाहवरहहत व उपभोगशून्य” 
असे आदशट हन अन करणीय व्यत्क्तमत्त्व त्यानंी नाट्यात्न्वत केले असते. गडकऱ्यानंी असे केले नाही. ह्याचे 
कारण, गडकऱ्यानंी ‘राजसंन्यास’मध्ये जे करून दाखवले ते त्यांच्या नाट्यप्रकृतीला पूणटतः धरून झाले. 
एखादे प्रमेयान कूल नाट्यबीज गडकऱ्यानंा गवसले तरी त्याचा हवस्तर व हवकास कसा ‘आत्महनष्ठ’ आहण 
‘व्यत्क्तकें द्री’ होतो, राजसंन्यास’ हे बोलके उदाहरण होय. संभाजीचे आत्यंहतक आत्मकें द्री चहरत आहण 
त्यामागील त्याचे हववहक्षत व्यत्क्तमत्त्वहवश्लेषण हाच या नाटकाचा अस्सल हवषय होय. 
 
सांभाजीचे अनािर णिकारणििश पे्ररि 
 

संभाजीचे पहहले दशटन आपल्याला ‘राजसंन्यास’च्या पहहल्याच अंकात घडते. तेच त्याच्या 
आत्यंहतक हवकारहववश पे्ररणाची कल्पना आणून देण्यास प रेसे वाटते. दयासागर दौलतरावासंोबत संभाजी 
राजे प्रसध द गावरून टेहळणी करीत आहेस, सागर बेफाम खवळला आहे, सागराच्या प्रक्षोभाने भयानक 
उग्रता धारण केलेली आहे. त्याची तीव्र संहारकता दयासागर दौलतरावानंा भेडसावत आहे. “राजे, हा 
सम द्राचा खेळ नाही, पण कहळकाळाचा खेळ आहे! मोडत्या लाटेचा जबडा उघडून दर पळास ब रजाचा 
घास घेण्यासाठी–जहमनीला हगळण्यासाठी सम द्र बेग मान बळाने धडपडताना हदसत आहे ... अशा प्रलयात 
सम द्रात गलबत टाकणे हहशबेी नाही.” असे दौलतरावाचें उद गार आहेत. त्यावरून सागराची भयानक 
संहारकता स्पष्ट होते. परंत  संभाजी राजाचें वागणेच ‘हहशबेी’ बसणारे नाही. या संदभातील त्याचंी 
प्रहतहक्रया सूचक आहे. त्याचं्या मनात कोणते पे्ररण प्रभावी होते, हे यावळेच्या त्याचं्या प्रहतहक्रयातूंन सूहचत 
होते. सागराची जी उग्र संहारकता दयासागर दौलतरावानंा भयानक व भीहतदायक वाटते, तीच संहारकता 
संभाजीच्या दृष्टीने ‘आव्हानक’ आहे. या संहारकतेत संभाजीला ‘बोलावणे’ वाटते. त्याच्या अहनबंध 
हहमतीचे ते दशटक आहे. धैयाच्या बाबतीत असो की हप्रय कायाच्या संदभातील असो, संभाजीच्या मनाची 
अहनबंधता व असंयमनशीलता गडकऱ्यानंा अहभपे्रत हदसते. राजसंन्यासातील संभाजीच्या स्वभावाचे ते 
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महत्त्वाचे वैहशष्ट्ट्य आहे. “सम द्र जरासा खेळायला लागला म्हणून त म्हाला धास्ती वाटते?” असे 
दौलतरावानंा हवचारणाऱ्या संभाजीची प्रहमत केवळ अहनबंधच म्हटली पाहहजे. हा ‘कहळकाळाचा खेळ’ 
पाहून संभाजीच्या अहनबधं मनाला स्फ रण चढते. “जलवतंीच्या जोबनाच्या लाटेचा पदर वारा वाहील तसा 
उधळू लागला, तर आपल्या हजवाच्या जरबेने हतच्या जनानी जोराला दडपून टाकले पाहहजे.” [सदर : अंक–

१, प्रवेश–१] अशा ध ंद शब्दातं संभाजीने आपली प्रहतहक्रया प्रकट केली आहे. प्रक्ष ब्ध सागराचा चेतक 
संभाजीच्या भावनावश हनभटयतेला जागवतो. हववके आहण संयमन याचें हनयंत्रण नसलेल्या या हनभटयतेत 
संभाजीच्या प ढील बेजबाबदार वतटनाची बीजे आहेत. संभाजीच्या या उद गारातून नाटककाराने त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील बेफामपणाला वा अहनबंधपणाला एक बेमालूम वगेळी कलाटणी हदली आहे. या समग्र 
उद गारात खवळलेल्या सागराच्या आव्हानाला प्रहतसाद देण्याची धडाडी हदसत असली, तरी त्यातून 
आणखीही काही मनोधमट सूहचत होतात. या उद गारातील ‘जलवतंी’, ‘जोबन’, ‘पदर’, ‘वारा’ व ‘जनानी 
जोर’ इ. शब्द उघड उघड शृगंाररसास हभजलेले हदसतात. नाटककाराने धैयटस्फूतट संभाजीच्या तोंडी हे 
शब्द अकारण घातलेले नाहीत. साहसोत्स क संभाजी प्रक्ष ब्ध सागराचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी अशी 
शृगंारगभट शब्दयोजना करतो. “ही जलवतंी म्हणजे प्रसध द गाच्या जनानखान्यात अडहवलेली रायगडची 
राणी आहे.” [सदर : अंक–१, प्रवेश–१] या संभाजीच्या उद गारातही शृगंाराची हीच छटा दरवळते. त्यामागे 
नाटककाराचा हेतू हदसतो. ही शब्दयोजना संभाजीच्या बेफाम हहमतीची व्यंजक आहे, तद वतच त्याच्या 
अंतःकरणातील रंगेलपणाचीही सूचक आहे. हा ‘रंगेलपणाही’ कोमल प्रकृतीचा नसून काहीसा आडदाडं 
जातीचा आहे, हे या कल्पनाहचत्रातूनच सूक्ष्मपणे व्यक्त होते. या कल्पनाहचत्राच्या माध्यमातून नाटककाराने 
संभाजीच्या बेफामपणासोबतच त्याच्या द सऱ्या एका महत्त्वाच्या मनोवैहशष्ट्ट्याला अगदी अलगद स्पशट केला 
आहे. या कल्पनाहचत्रातून साकार होणारा संभाजी न सताच साहसोत्स क वा बेफाम नाही तर त्यासोबत 
रंगेलही आहे. उद्दाम हनभटयता आहण शृगंारहप्रयता याचंी सोबत जमली आहे. संभाजीच्या प ढील 
मनोव्यापारावंर व वतटनव्यवहारावंर अशरण कामासक्तीचे जे वचटस्व नादंते त्याची ही नादंीच होय. 
संभाजीचे हे साहस ‘परमेश्वरस्वरूप’ ठरणाऱ्या राजाच्या आदशट ग णपरंपरेत बसणारे नाही. 
 

संभाजीचे हे पहहले दशटनच त्याच्या साहसी वृत्तीची आत्यंहतकता व अहनबंधता दाखहवणारे आहे. 
त ळशीसोबत केलेल्या रंगेलपणातही संभाजीने हीच आत्यंहतकता व अहनबधंता गाठली. संभाजीचे साहस हे 
हववकेाहधहष्ठत नसून हवकार–वासना–पे्रहरत असल्याची मनोज्ञ जाणीव प्रारंभीच होऊन जाते. 
 
रांगेलपिाची आत््ांणतकता : सां्मनाचे शणैथल्् 
 

खवळलेल्या सागरात गलबत घालायला संभाजीची अहनबंध साहसी वृत्ती उतावीळ असतानाच 
त ळशी ब डत असल्याची वाता त्याला ऐकायला हमळते. त ळशी ही दयासागर दौलतरावाचंी पत्नी. ती स ंदर 
असली तरी ‘बदचाल’ होती. या ‘बदफैली’ बाईसाठी सागरात उडी घेण्याची प्रत्यक्ष हतच्या नवऱ्यालाही 
दौलतीलाही इच्छा झाली नाही. दौलतीला हडवचून, त्याच्या पौरषाला चेतवनू संभाजीने तसा प्रयत्न 
करून पाहहला, पण दौलतरावानंी सागरात उडी तर घेतली नाहीच, उलट संभाजी महाराजानंीही हतला 
वाचहवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालणे योग्य नाही, असे परोपरीने साहंगतले. “हतला आज राखली 
तर ती उद्या मरेल. अष्टौप्रहर काळाच्या कडेवर खेळणाऱ्या या बेम वटत बायकोसाठी हजवाचे मोल 
ठरहवण्याइतका मी मूखट नाही.” असे हवचारपूवटक म्हणणारे दौलतराव अथातच उडी न टाकायचा 
‘शहाणपणा’ करतात. पण संभाजी महाराजानंा मात्र तो जमला नाही. “राया, त ळशीच्या बागंड्याचंी बेडी 
करून या नामदाला (म्हणजे दौलतरावाला) कैद कर. ती तोडण्याची याच्या अंगात ताकद नाही.” 
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दौलतरावाच्या शहाणपणाला असे हहणवनू स्वतः संभाजी राजे त ळशीसाठी उडी घेतात. “त ळशीच्या मदानी 
प्रहमतीला हात देण्यासाठी रायगडचा परमेश्वर सम द्रात उडी” घेतो. 
 

प्रत्यक्ष नवऱ्याला ‘बदफैली’ वाटणाऱ्या त ळशीसाठी ‘रायगडच्या परमेश्वराने’ जीव धोक्यात घालून 
उडी घेणे, ही घटना संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वातील कशाची सूचक आहे? अशा या कृतीतून संभाजीच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील कोणते प्रलोभन प्रकट होते? या प्रसंगावरून संभाजीच्या मनोव्यवहाराहवषयी आपल्याला 
कोणती अटकळ बाधंता येईल? ‘परमेश्वरस्वरूप’ राजाच्या हचत्रणाचा हा पाया तरी होऊ शकेल का? 
 

त ळशीसारख्या ‘बदफैली’, ‘बदचाल’ व ‘बेम वटत’ बाईचे प्राण वाचहवण्यासाठी स्वतःचे प्राण धोक्यात 
घालून ‘रायगडच्या परमेश्वराने’ सम द्रात उडी घेणे, ही गोष्ट हववकेपूवटक नाही. संभाजीचा हा हनणटय 
हववकेपूवटक नाही, तसा तो वस्त हनष्ठही नाही. आत्महनष्ठ पे्ररणाच्या आहारी गेलेल्या मनाचा तो आदेश आहे, 
हे अगदी स्पष्ट ठरते. संभाजीच्या वतटनपे्ररणावर आत्महनष्ठ आकषटणाचे केवढे प्राबल्य होते, हे यातून प्रकट 
होते. ‘रायगडचा परमेश्वर’ हा एखादा हकरकोळ माणूस नसून ‘सावटजहनक मन ष्ट्य’ आहे. प्रजेच्या 
पहरपाळाची जबाबदारी अंगावर असणाऱ्या ‘परमेश्वराने’ असे एखाद्या ‘बदचाल’ जीवासाठी स्वतःचा जीव 
धोक्यात घालणे, पयायाने सगळ्या प्रजाजनाचें जीव धोक्यात घालणे हनहितच हववकेपूवटक नव्हे. राजाला 
स्वतःचा नाही तरी तमाम प्रजाजनाचंा हवचार करायलाच हवा. स्वतःसाठी नव्हे, तर प्रजेसाठी त्याने 
आपल्या जीवाचे रक्षण हे केलेच पाहहजे. राजा हा रयतेचा ‘नाथ’ असतो. एखाद्या सामान्य जीवासाठी 
अवघ्या रयतेला अनाथ करणे हववेकाला धरून नाही. पण एवढी पोच, एवढा हववके संभाजीच्या ठायी 
नव्हता, हाच अहभप्राय नाटककाराला प्रहतध्वहनत करावयाचा आहे. संभाजीचे हे हववकेदौबटल्य त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या प्रकृतीचे दशटक आहे. 
 

ब डत्या जीवाला वाचहवणे, हे प ण्यकमट होय; पण तसे ते प ण्यश्लोक महाभागच करू जाणे. कारण, 
तसे करण्यामागील उदे्दश उदात्त, उदार व थोर असावा लागतो. त ळशीला वाचहवण्यासाठी सम द्रात उडी 
घेताना संभाजीचा उदे्दश उदात्त, उदार व थोर होता, असे म्हणता येत नाही. उलट त ळशीच्या ‘जनानी 
प्रहमतीला हात देण्याचा’ संकल्प संभाजीराजानंी बोलून दाखवला आहे. तसेच हतच्या ‘बागंड्याचंी बेडी’ 
करून हतच्या नामदट नवऱ्याला कैद करण्याची राजाचंी भाषाही बोलकी आहे. त ळशीला सौभाग्याच्या 
बधंनातून म क्त करण्याचा आहण दौलतरावाचा हतच्यावरील नवरेपणाचा हक्क हहरावनू घेण्याचा ध्वनी या 
उद गारात स्पष्ट आहे. राजानंी कोणत्या उदे्दशाने उडी घेतली, याचा तो वाचक आहे. “नवऱ्याने बायको 
ब डहवली तरी राजाने प्रजा तारली पाहहजे” असे थोरल्या हशवाजी महाराजानंा शोभणारे शहाणे शब्द 
संभाजीच्या तोंडी या प्रसंगी नाटककाराने घातले आहेत. परंत  त्या शब्दामंागे संभाजीचा उदात्त उदे्दश नसून 
त्याला त ळशीच्या मोहक रूपाची मादक अहभलाषा आहे. आहण ती त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाची पूवटसूहचत 
कामासक्तीशी स संगत ठरते. “हा वदेान्त त्याला त ळशीच्या उन्मादक सौंदयाच्या आसक्तीम ळेच स चलेला 
आहे.” [सदर : अंक–१, प्रवेश–१] अशी डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे याचंीही धारणा आहे. म्हणजेच उन्मादकतेच्या 
चेतकाने चेतणारे, चवताळणारे (आहण तेही इतके की स्वतःची ‘सावटजहनक जबाबदारी’ झ गारून देणारे) 
घटक संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वात आहेत. संभाजीची ही संभोगस लभ प्रवृत्ती लक्षात घेता, त्याच्या या 
तथाकहथत ‘थोर हवचाराचा’ असाच अथट घ्यावा लागतो, तरच त ळशीला पाण्याबाहेर काढल्यानंतर राजाने 
हतच्याशी केलेल्या प्रणयमत्त व्यवहाराची संगती लागते. “भगीरथ प्रयत्नाने लाभलेली ही शृगंाराची रसगंगा 
रायगडच्या शभं देवाला हतन्ही हत्रकाळ हशरसावदं्य होईल” [नाटककार गडकरी : डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे, पषृ्ठ–१९९] असे 
उन्मादाचे उद गार काढणाऱ्या काममोहहत संभाजीच्या तोंडून “राजाने प्रजा तारली पाहहजे” हे तत्त्वज्ञान 
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प्रकटते, तेव्हा या राजाला फक्त कोणती ‘प्रजा’ तारावयाची आहे, हे उघडच हदसते. ‘प्रजेला तारण्याच्या’ 
थोर भहूमकेशी संभाजीने त ळशीशी केलेले वतटन संपूणटतया हवशोहभत ठरते. यानंतरचा भाग त ळशी आहण 
संभाजी याचं्या ध ंद आहण बेबधं रंगेलपणाने भरलेला दाखहवण्यात आला आहे. हववेक आहण संयमन याचें 
हनयंत्रण नसलेल्या कामासक्त मनाच्या त्या स्वैर प्रहतहक्रया आहेत. संभाजीच्या काम-पे्ररणाची बलवत्तरता 
आहण संयमनाची (व हववेकाचीही) क्षीणता त्यातून हदसून येते. त्यावरून संभाजीचे एकूण वतटनपे्ररण हकती 
प्रबळ भावनाप्रवण होते, ह्याचा संकेत हमळतो. 
 

खवळलेल्या सागरालाही लाजहवणारे त ळशीचे उफाळणारे लावण्य एकीकडे आहे. द सरीकडे 
संभाजीची अहनवार व अमयाद अशी कामप्रवृत्ती आहे. हतच्या जोडीला ‘खवळलेल्या सागराचे’ आव्हान 
स्वीकारणारी व हववकेसंयमन ह्याचंी बधंने न ज मानणारी हनभटयता आहे. ‘खवळलेला सम द्र’ हे या प्रसंगीचे 
मोठे बोलके प्रतीक आहे. दौलतरावाला जाणवणाऱ्या त्याच्या ‘उग्र संहारकते’त संभाजीला ‘जनानी 
जोरा’ची मोहकता जाणवत आहे, हेही मोठे सूचक आहे. नाटककाराने या प्रसंगात असल्या स्फोटक 
सामग्रीची योजना हेत पूवटकच केली आहे. हा साराच प्रसंग कामासक्तीच्या बेहोषीने न सता ओथंबनू गेला 
आहे. स्वख शीने संजीभाच्या आधीन होण्यात त ळशीला प्रणयानंदाची समाधी लागते. “आपल्या देहाच्या 
स्पशाने माझा देह नटला” असे भोगपूतीचे महत्तम स ख ती अन भवत आहे, आहण कामलोल प संभाजीला तर 
त ळशीच्या उन्मादक सहवासात साक्षात भोगनशा चढली आहे. सवट प्रकारचे औहचत्य, सवटस्व हवसरून 
जाण्याइतपत संभाजी या भोगनशनेे बेभान झाला आहे. संभाजीची कामप्रवणता कोणत्या आत्यंहतक 
अवस्थेपयंत जाणारी आहे, हे सूहचत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. 
 

या प्रसंगात गडकऱ्यानंी संभाजीचे केलेले मनोहचत्रण आहण वृहत्तवणटन काळजीपूवटक लक्षात घेतले, 
तर संभाजीचे हवकारहववश पे्ररण अहधकच स्पष्ट होते. या वळेी ‘प्रजेला तारण्याचा’ तो राजाचा आदशट आव 
आता पार अदृश्य झाला आहे. “सौंदयाची नाजूक सेवा करताना” त्याच्या “पराक्रमाला कौत काची 
कोवहळक लाभत” [राजसंन्यास : अंक–१, प्रवेश–१] आहे. 
 

संभाजीसारख्या ‘रायगडच्या परमेश्वराने’ आपली सवट सावटजहनक जबाबदारी मातीला हमळवनू 
रंगेलपणाच्या व्यत्क्तगत कैफात इतके ध ंद व्हावे, यामागे त्याच्या मनाची अहनयंहत्रत कामप्रवणताच कारक 
आहे. ही कामप्रवणता म्हणजे त्याच्या वतटनाचा स काणूच होय. 
 

यावरून त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वात कोणत्या गोष्टींचे प्रभ त्व होते, हे उघड होते. हववकेाचे दौबटल्य, 
संयमनाचे शहैथल्य आहण अनावर कामप्रवणता ही त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाची पे्ररक वैहशष्ट्ट्ये हनहित होतात. 
वतटनहवषयक हनणटय घेणाऱ्या पे्ररणावर कामप्रवणतेचे केवढे वचटस्व आहे, हे हदसून येते. “Intelligence is a 
general capacity of an individual concsiously to adjust his thinking to new requirements” [सदर : 
अंक–१, प्रवेश–१] ‘स्टनट’ने माडंलेली ही बौहद्धक क्षमता संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वात हकती क्षीण होती हे उघड 
आहे. 
 
सांभाजीचे णििेकदौबथल्् 
 

संभाजीच्या आत्यंहतक हवकारहववशतेची प्रकवा कामप्रवणतेची द सरी बाजू म्हणजे त्याचे 
हववकेदौबटल्य. काम-हवकार प्रत्येकच मनाचे ठायी असतात. पण या हवकाराला हववकेाचा छेद असतो. 
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हवकाराला मयाहदत व संयहमत राखणे व औहचत्याचे सीमोल्लंघन टाळणे हे हववेकशक्तीचे एक कायट होय. 
या दृष्टीने पाहता संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वात हववकेाचे भारीच दौबटल्य आढळते. संभाजीच्या हवचाराला 
हववकेाचा छेद नसल्याने ते ग न्मत्त व य क्त झाले असल्यास नवल नाही. व्यत्क्तमत्त्वातील हववकेदौबटल्याची 
बाजूही नाटककाराने काळजीपूवटक रेखाटल्याचे हदसून येते. 
 

“पाणी चंचल आहे, पण मन पाण्याहून चंचल आहे,” या संभाजीच्या उद गारातून त्याच्या मनाची 
अत्स्थरता प्रतीत होते. हे त्याच्या हववकेक्षीणतेचेच लक्षण होय. हववकेक्षीणता ही मनाच्या चचंलतेची जननी 
असते. संभाजीची चचंलता ही त्याच्या हववकेदौबटल्याचीच एक उपज होय. उडी घेण्यापूवी संभाजीला 
उच्चाराप रती का होईना, पण हववकेाची आठवण होती. “नवऱ्याने बायको ब डहवली तरी राजाने प्रजा तारली 
पाहहजे” [दी सायकॉलॉहजकल मेथडस् ऑफ मेझप्ररग इंटेहलजन्स । स्टनट, डब्ल्य.ू] ‘हववेकाची’ अशी वाझं आठवण व्हावी, हेच 
त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वातील हववकेदौबटल्याचे पहहले गमक नाटककाराने कौशल्याने दाखहवले आहे. 
संभाजीच्या हववकेदौबटल्याच्या हचत्रणाला खऱ्या अथाने नाटककाराने येथूनच प्रारंभ केला आहे. “नवऱ्याने 
बायको ब डहवली तरी राजाने प्रजा तारली पाहहजे,” हे संभाजीचे हववेकी बोल त्याच्याच “साजणी, त मच्या 
हजवाखातर सम द्राचा ठाव काढण्यासाठी मी झटलो” [राजसंन्यास अंक–१, प्रवेश–१] या उद गाराच्या संदभात 
तपासून पाहहले, म्हणजे संभाजीच्या हनजीव, हनःसत्त्व, हनष्ट्फल व नामधारी ‘हववकेाची’ कल्पना करता येते. 
या हववकेदौबटल्याचा सूचक हनदेश करूनच गडकरी थाबंले नाहीत तर अखेरपयंत त्यानंी त्याच्या 
आय ष्ट्यातून त्याचा नाट्यात्मक आहवष्ट्कार घडहवला आहण त्यासोबतच या हववेकदौबटल्याची मानसशास्रीय 
वैहशष्ट्ट्येही त्यानंी प्रकट करून ठेवली आहेत. 
 

“... ...महाराज! त ळशीच्या हटलेल्या हजवासाठी या दाडंग्या दहरयाशी झगडून देह कष्टव ूनका.” 
या त ळशीच्या प्रणयहवभ्रमाला संभाजीने हदलेला प्रहतसाद मोठा अथटपूरक वाटतो. “रायगडच्या रणमदाला 
यात कष्ट होणार?” असे म्हणताना या रायगडच्या राजाचा ‘रणमदटपणा’ कोणत्या पातळीवर आला आहे, हे 
लक्षात घेण्यासारखे आहे. संभाजीच्या दृष्टीने प्रणयाला ‘रणाचे’ आहण त्यातल्या भोगाला ‘मदटपणाचे’ 
मोठेपण प्राप्त झाले आहे. कोणत्याही हववेकी व्यक्तीला जे नादानपणाचे वाटावे, तेच या राजाला मदटपणाचे 
वाटत आहे. संभाजीच्या द बळ्या हववेकाची ही ऱ्हासरेखा मार्ममक आहे. 
 

संभाजीच्या कामप्रवण व्यत्क्तमत्त्वाची हववेकभ्रष्टता नाटककाराने मोठ्या बारकाईने हचतारली आहे. 
त ळशीसारख्या उफाळते लावण्य असणाऱ्या य वतीला नाटककाराने ‘ओलेती’ बनहवल्याने हतच्या महदर 
सौंदयाला आणखीच उन्मादकता आली आहे आहण अशा या उन्मादक लावण्याला कामप्रवण संभाजी 
‘हातावर घेऊन’ रंगभमूीवर प्रवशेतो. अशा प्रसंगी संभाजीच्या मदनलीला अहनबंधपणे स रू व्हाव्यात म्हणून 
नाटककाराने ही सारी स्फोटक तयारी माडूंन ठेवली. त ळशीच्या शराबी सौंदयाचा अंमल संभाजीवर चालू 
झाला. हजवाला ध ंद करून सोडणाऱ्या प्रणयमहदरेच्या रसपानात हनमग्न होणाऱ्या संभाजीचे हचत्र 
नाटककाराने रेखाटले आहे, हे उन्मादक रसायन म्हणजे राजाच्या आगामी हववेकभ्रष्टतेची नादंीच होय. 
प्रणयाच्या ज्या मादक रसपानात संभाजी अगदी गढून गेला आहे, त्याचे वणटन नाटककाराने त्याच्याच तोंडी 
घातले आहे. संभाजी त ळशीला उदे्दशून उद गारतो, “साजणी, उंचबळती लाट डोक्यावरून हनघून गेल्यावर 
घाबरल्या हातानंी तोंडावरचे केस मागे सारताना च कार केसाचंा एखादा गोफ तसाच गालावर खेळत आहे! 
लाटेच्या माराला हभऊन हझरहझरीत पदर आपल्या उराशी लपत आहे! उघडत्या पापणीवरच्या त षारामं ळे 
डोळ्याचंी धादंलीने उघडझाप होते आहे. आपल्या मस्तकी बसल्यानंतर प न्हा पाताळपाणी पाहाव ंलागणार 
म्हणून एकेक थेंब आपल्या केशपाशावंरून सावकाश हदलहगरीने स टत आहे! गदीने उघडत्याझाकत्या 
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डोळ्यावंरून पळणाऱ्या एखाद्या थेंबातून मावळता सूयटनारायण आपल्या हतरप्या तीरानंी सोनेरी नेम साधून 
त मच्या डोळ्याना हदपवीत आहे! [सदर] संभाजीच्या प्रणयध ंदीचे हे वणटन इतके ठसठशीत आहे की, त्याला 
एखाद्या पहरणामकारक हचत्राचा उठाव प्राप्त व्हावा. राजाची प ढील हववकेभ्रष्टता आहवष्ट्कृत करण्यासाठी 
बनहवलेली ही पूवटपाकहसद्धी आहे. तीव्र प्रणयमहदरेच्या रेलचेल रसपानानंतर राजाला बौहद्धक ‘बेहोषी’ येणे 
क्रमप्राप्तच आहे. स्वाभाहवकच संभाजी हववकेभ्रष्टतेच्या आहारी गेला आहे. बलशाली राजा, पण त ळशीच्या 
हमठीला प्रहतसाद देण्यात आपल्या बळाचे साथटक समजत आहे. “नजरबदंीने क्षणभर घाबरल्याम ळे आपली 
माझ्या अंगाभोवतीची हमठी प्रकहचत जीराची होऊन मला माझ्या बळाचे साथटक वाटत आहे. अशा वळेी 
कष्टाचा कोण केवा? सौंदयाची नाजूक सेवा करताना पराक्रमाला कौत काची कोवहळक लाभते. स ंदर 
साजणी, या वेळी माझ्या रंगलेल्या मनाला हदलहगरीचे बोल ऐकव ूनका.” [सदर] या उद गारातून हतहववेक 
संभाजीच्या ‘रंगलेल्या मनाचे’ दृश्य नाटककाराने शब्दाहंकत केले आहे. त्याच्या प ढील जहाल स्वैराचाराचा 
हा पाया आहे. संभाजीने स्वैराचाराची एकएक प ढील पायरी चढून जाण्यासाठी नाटककाराने तयार केलेली 
ही भरभक्कम हसद्धता आहे. 
 

हतहववके झालेला हा संभाजी आता एकएक अहववकेी कृत्य करायला प ढे सरसावत आहे. एखादा 
मद्यलोल प ज्याप्रमाणे ‘हवमान’ वर चढल्यावरही प नःप न्हा मद्यचषक मागत असतो, त्याप्रमाणे प्रणयहपपासू 
संभाजीदेखील ‘गालावरल्या ग लाबी शराबीची’ अहधकाहधक अपेक्षा करीत आहे. तो आता इतका कामप्रवण 
होऊन गेला आहे की, त ळशीशी लग्न लावण्याची कामना त्याने प्रकट कें ली आहे. “प्यारी, मानवलोकीची 
लग्न रद्द करून, रायगडचा राजा आज त झ्याशी प न्हा लग्न करीत आहे.” संभाजीचा हा संकल्प म्हणजे 
त्याच्या हववेकभ्रष्टतेचा एक उच्चाकं होय. रायगडच्या राजाला अशोभनीय, अन हचत व अवाछंनीय असा 
प्रकार करण्यास संभाजी ज्या अथी इतका प्रवृत्त झाला, त्या अथी त्याची हववकेशक्ती मृतवत होऊन गेली 
असली पाहहजे हे उघड आहे. एवढेच नव्हे तर हनसगाच्या साक्षीने हा “रायगडचा राजा मनाच्या म क्या 
मंत्राने”, त ळशीशी “लग्न लावीत आहे.” हतच्या ह कमतीप्रमाणे वाकण्याची व वागण्याची प्रहतज्ञा बोलून 
दाखवीत आहे. त्याच पावली हतला रायगडावर चलण्यासाठी हवनवीत आहे. तो म्हणतो “आपली मजी 
आम्हाला ह कमतीने वाकवील साजणी, याच पावली रायगडावर चला.” [सदर] महाराणी येसूबाईशी 
असलेले पहवत्र नाते ‘मातीमोल’ ठरवनू झ गारून देण्याची भाषा बोलत आहे. म्हणजे पयायाने त ळशीला 
येसूबाईचे पद देण्याची अन कूलता प्रदर्मशत करीत आहे. राजाची ही भहूमका त्याच्या चळलेल्या हववेकाची 
दशटक आहे. हववके म्हणजे हवकारानंा आवर घालण्याचे मानहसक सामर्थ्यट. तेच त्याचे हनबटल बनले आहे. 
 

राजसंन्यासच्या पहहल्या अंकातील पहहल्या प्रवशेात दाखहवण्यात आलेले संभाजीचे वतटन सूक्ष्मपणे 
तपासले म्हणजे तो कामहवकार आहण हववकेदौबटल्य याचं्या हकती आहारी गेला होता, याची पूणट कल्पना 
येते. खवळलेल्या सागरालाही न ज मानणारा हा धैयटमेरू रंगेल प्रणयाच्या प्रवाहात पार वाहूनच नव्हे तर 
सपशले ब डून जातो. त ळशीच्या भोगासक्त सोबतीत त्याचा द बळा हववके हनत्ष्ट्क्रय ठरतो. हतच्याशी 
‘लग्नबद्ध होऊन हतला रायगडला नेण्याची तयारी ठेवतो. हतच्या ह कमतीत वागून हतची मजी संपादन 
करण्याची प्रहतज्ञा बोलतो. संभाजीचे हे वैचाहरक अधःपतन त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वातील हवहशष्ट घटकाचं्या 
प्रभावाम ळेच घडून आले आहे. कामप्रवणता, असंयमन व हववकेदौबटल्य याचं्या वचटस्वाने त्याचे व्यत्क्तमत्त्व 
भारावले आहे. प्रक्ष ब्ध हनसगाशीही दोन हात करण्याची तयारी ठेवणारे त्याचे सामर्थ्यट या तीन घटकाचं्या 
प्रभावाप ढे हनष्ट्प्रभ ठराव े इतके त्याचें वचटस्व जबर आहे. संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वातील या जोरकस 
वचटस्वाच्या ख णा त्याच्या चहरतावर सवटत्र उमटलेल्या हदसतात. प्रत्यक्षात असा वागणारा संभाजी आपल्या 
अंतःकरणात कसा होता, याचे हे हचत्र होय. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

संभाजीच्या या हववकेदौबटल्याची मीमासंा ‘कालट  य ंग’ ह्याचं्या हववचेनाच्या आधाराने सहज स्पष्ट 
होऊ शकते. संभाजी हनहितच इतका हनब टद्ध नव्हता की त्याला ‘येसूबाई’ आहण ‘त ळशी’ ह्याचं्यातील फरक 
समजू नये. ते कळण्याला आवश्यक असणारी बौहद्धक क्षमता संभाजीजवळ हनहित होती. त्याचे 
हववकेदौबटल्य म्हणजे ब हद्धशून्यता प्रकवा आकलनक्षमतेचा अभाव नव्हे, त्याचे कतृटत्वशून्यत्व म्हणजे 
कतृटत्वशक्तीची अक्षमता नव्हे त्याचप्रमाणे त्याचे हववकेदौबटल्य म्हणजे बौहद्धक क्षमतेचा अभावही नव्हे. 
बौहद्धक क्षमता त्याच्या हठकाणी हनहित होती. तो हनव्वळ हनब टद्ध नव्हताच. फक्त त्याचे बौहद्धक व्यापार 
आत्मकें द्री व आत्महनष्ठ शक्तींनी इतके हनयंहत्रत केले होते त्यानंा नको ते वळण हमळाले. आत्महनष्ठतेचे 
आकषटण इतके बळावले की त्यातून त्याचे बौहद्धक व्यापार वास्तवहवन्म ख बनले. ते संपूणटपणे आत्मसापेक्ष व 
वास्तवहनरपेक्ष झाले. संभाजीच्या हववकेदौबटल्याचे मानसशास्रीय हवश्लेषण हे असे आहे. कालट  य ंगच्या 
खालील उद गारात संभाजीच्या हववकेप्रकृतीचे यथाथट स्पष्टीकरण सापडते. तो म्हणतो, 
 

“Intraverted thinking is primarily oriented by the subjective factor. At the least, this 
subjective factor is represented by a subjective feeling of direction, which, in last resort, 
determines judgement……This thinking may be conceived either with concrete or with abstract 
factorts, but always at the decisive points it is orientated by subjective data. ...This thinking 
easily loses itself in the imense truth of the subjective factor.” 
 

संभाजीच्या हववकेदौबटल्याचे मूळ हे त्याच्या अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वातील आत्मकें द्री व आत्महनष्ठ 
आकषटणात आढळते, हे या आधाराने स्पष्ट होते. 
 
स्िाणभमानाची तीव्रता : जागती आत्मजाि 
 

गडकऱ्याचं्या इतर प्रम ख व्यक्तींप्रमाणे संभाजीही तीव्र स्वाहभमानी आहे. त ळशीच्या रंगेल 
सहवासात संभाजीच्या स्वैर कामहवकारानंा उधाण चढते. त्या वळेी त्यात तो तल्लीन झाला म्हणजे 
संयमनाला व वस्त हनष्ठ हववकेाला हवसरून त्याच्या कामलीला स रू होतात, हे खरे आहे. पण महदरेच्या 
ध ंदीतही स धाकराचा स्वाहभमान कोणत्याही क्षणी फणा उगारतो, तसाच संभाजीचाही स्वाहभमान भोगाच्या 
बेहोषीतही उफाळतो. संभाजींच्या व्यत्क्तमत्त्वात या स्वाहभमानाला फार मूलगामी महत्त्व आहे. त ळशीच्या 
मोहक प्रणयपाशात ग रफटून गेल्यावरही संभाजीची उत्कट आत्मजाणीव हवस्मृत होत नाही. त्याचा 
वस्त हनष्ठ हववेक हरवला. त्यासोबतच त्याचे औहचत्य-अनौहचत्य, कतटव्य अकतटव्य, धमट-अधमट, योग्य-
अयोग्य याचें भानही गेले. पण त्याची आत्मजाण लोपली नाही. स्वतःसंबंधीची उत्कट जाणीव सतेजच 
राहहली. स्वतःसंबधंीची ही उत्कट जाणीव व स्वतःचा तीव्र आत्मभाव त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वात पीळदार 
स्वाहभमानाच्या रूपाने पयटवहसत झालेला हदसून येतो. 
 

संभाजीचा स्वाहभमानहा कमालीचा ‘स्व’ कें द्री आहे. संभाजीचा हा स्वाहभमान म्हणजे त्याची 
एकप्रकारे ‘स्व’ हवषयक जहाल अशी जाणीवच होय. त्याच्या स्वाहभमानातील ‘स्व’ला तीक्ष्ण धार आहे. 
एखादी गोष्ट त्याच्या ‘स्व’ने स्वीकारली की त्यान सार वतटन करायला त्याला कळीकाळाचेही भय वाटत 
नाही. मग ‘लग्नाच्या द बळ्या बेड्या तो त फान ताकदीने तडातड तोडून टाकण्याची’ बेपवा वृत्ती बाळगतो. 
कामहवकाराने पे्रहरत होऊन तो वाहवतही जात असेल, पण हे सारे व्हावयाला त्याच्या अत्यंत ‘स्व’ 
संवदेनक्षम मनाची संमती हवी. त्याच्या ‘स्व’ला द खवील अशा एक शब्द तर सोडला, पण अवाक्षरदेखील 
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नाटककाराने त ळशीच्या तोंडी येऊ हदले नाही. अजाणता असा एखादा सूक्ष्म बोल जरी हतच्या तोंडून 
स टला असता तर संभाजी बेफाम भडकला असता. त्याच्या या ‘स्व’ची काळजी घेऊनच हतचा स्वैर 
रंगेलपणा स रू आहे. अगदी पहहल्याच प्रवशेातील त ळशीच्या संभाषणाने संभाजीचा ‘स्व’ स खावले अशी 
योजना हदसते. त्याच्या ‘स्व’ ला धक्का पोचला तर सारेच हवपरीत होईल, याचे भय या योजनेमागे आहे, हे 
उघड वाटते. त ळशीला उदे्दशून आलेली संभाजीच्या म खातील सारी संबोधने [सायकॉलॉहजकल टाईप्स् : सी. जी. 
य ंग प.ृ ४८०–८२] अस्सल काम क आहेत. पण त ळशीची संबोधने मात्र हनव्वळ काम कच नसून त्यातील म ख्य 
भाग संभाजीच्या ‘स्व’ला तोषहवणारा व स खहवणारा आहे. “नारी जातीला क्षमा करा, ही त ळशी आज 
भ्याली आहे.” “....आजवर कोणत्याही प रषाच्या डोळ्याला डोळा हभडहवताना त ळशीची नजर चळली 
नाही, पापणी ढळली नाही. नवख्या नजरेचा नेम च कहवण्यासाठी कधी पदर सावरला नाही, कधी जीव 
बावरला नाही. आज त ळशीचा अहभमान उतरला.” “रणमदट, दौलतरावाला नाही, उभ्या जगाला नाही, 
त ळशी त म्हाला लाजली आहे.” “आता रायगडच्या रणमदाने काया शृगंारल्यानंतर दौलतरावासाठी जीव 
जगवायचा! जातीच्या जीवाशी ओळख पटल्यावर कमजीवाशी खेळायच!ं रामाशी मन रमल्यावर माकडाशी 
हमठ ठ्या मारावयाच्या!” [काही संबोधने, उदा. ‘साजणी, प्यारी’] इत्यादी त ळशीची संभाषणे बारकाईने तपासून 
पाहहली तर, त्यातील आशयाचे काही पदर संभाजीच्या ‘स्व’ला फ लहवणारे आहेत, असे हदसून येईल. ‘स्व’ 
म्हणजे संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वातील हनरंतर जागृत स्थान होय. असेच त ळशीच्या बोलण्यातून पयायाने 
सूहचत होते. 
 

संभाजीच्या स्वाहभमानाचे वैहशष्ट्ट्य असे की तो राज्याहभमान, क ळाहभमान, रायगडाहभमान, प्रकवा 
धमाहभमान वा प्रजाहभमान यात रूपातंहरत होत नाही. वास्तहवक संभाजीला व्यापक भहूमका प्राप्त आहेत. 
राज्य, क ळ, रायगडची संस्कृती, धमट, प्रजा या सगळ्या संदभात संभाजीच्या मान्यवर भहूमका आहेत. पण 
त्यानंा संभाजीच्या स्वाहभमानाचा हवषय होण्याची सोय नाही. कारण, हा स्वाहभमान इतका ‘स्व’कें द्री आहे 
की त्यापासून दूर जाण्याची त्याची प्रकृतीच नाही. संभाजीची ‘स्व’तर हवषयासंबधंीची जाणीव म्हणूनच 
द बटल व अन त्कट हदसते. ऐहतहाहसक संभाजीच्या जीवनातील अत्यंत नाट्योते्तजक असणारा तो 
धमाहभमानाचा प्रहसद्ध प्रसंग [राजसंन्यास : अंक–१, प्रवेश–१] गडकऱ्यानंा स्वीकायट वाटला नाही. कारण, प्रस्त त 
संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वातील तीव्र ‘स्व’हनष्ठ स्वाहभमानात तो सोज्ज्बल धमाहभमान ‘स्व’हशवाय इतर 
जवळच्याही के्षत्रात उत्क्रान्त होण्याच्या प्रकृतीचा नाही. 
 

संभाजीच्या जागत्या स्वाहभमानाचा आहवष्ट्कार करण्यासाठी गडकऱ्यानंी पहहल्या अंकातील 
पाचव्या प्रवशेाची योजना केलेली असावी, असे त्या प्रवशेासंबधंी प्रारंभी जी ‘साधारण कल्पना’ देण्यात 
आली त्यावरून हनहित वाटते. तो प्रवशे गडकऱ्याकंडून हलहून झाला असता तर संभाजीच्या संकत्ल्पत 
व्यत्क्तमत्त्वातील स्वाहभमानाचा ताठा अहधक स स्पष्ट व उठावदार वठला असता, यात मात्र शकंा वाटत 
नाही. स्वाहभमानाच्या हचत्रणात गडकऱ्याचंी प्रहतभा रमणारी व रंगणारी आहे. गडकरीय व्यक्तींच्या 
स्वाहभमानाला उत्कटतेची तीव्र धार असली तरी त्याला देश, राज्य, लोक वा धमट असले व्यापक हवषय 
सहसा ते लाभत नाहीत. तो केवळ व्यत्क्तकें द्री असतो. उत्कट आत्मभाव हाच या स्वाहभमानाचा हवषय 
असतो. 
 

प्रस्त त संकत्ल्पत प्रवशेाचा ‘गोषवारा’ उपलब्ध आहे. तो नाटकातील ‘काही म ख्य प्रवशेापंैकी’ 
होता, हा उल्लेखही लक्षणीय आहे. “प्रस्त त प्रवशेात, रायगडावरील गंगासागर तलावात ते उभयता 
(म्हणजे त ळशी आहण संभाजी) जलक्रीडा करण्यासाठी गेले आहेत. हे वृत्त येसूबाईसाहेबासं कळताच, 
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राजानंा ओवाळण्यासाठी पंचारती घेऊन त्या तलावाच्या काठावर आलेल्या आहेत. जलक्रीडा संपवनू राजे 
त ळशीसहवतटमान होडीतून काठावर पाय ठेवतात तो पचंारती घेऊन आपणाला ओवाळण्यासाठी 
येसूबाईसाहेब उभ्या आहेत असे त्यानंा हदसते. त्याबरोबर त्याचं्या नजरेवरची हवलासी नशा एकदम उतरते, 
व ‘ही पचंारती ओवाळण्याचे काय कारण?’ असे ते चपापून येसूबाईंना हवचारतात.” [संभाजीच्या कट्टर 

धमाहभमानाचा प्रसंग] असा या प्रवशेातील प्रसंगाचा पूवाधट आहे. 
 

या प्रसंगाचा प्रभाव असा की राजाची ‘हवलासी नशा एकदम उतंरते’. दौलतरावाच्या मनधरणीला 
(पहहल्या अंकातील प्रारंभीचे दृश्य) प्रकवा अखेरच्या अंकातील साबाजीच्या कळकळीच्या आतट आवाहनाला 
न बधणारा हा आत्यंहतक मनोवृत्तीचा राजा साध्या ‘पचंारती’ला पाहून इतका एकदम का ‘चपापतो’? 
कामप्रवण संभाजीची ‘हवलासी नशा’ ‘एकदम’ अशी का ‘उतरते’? ह्याचे उत्तर मोठे उद बोधक आहे. या 
साऱ्या प्रसंगात संभाजीच्या ‘स्व’ला झोंबणारा ‘पाणउतारा’ आहे. त्यातला उपहास ‘राजाचं्या स्वत्वाला डंख 
करणारा आहे. हा डंख होताच राजाचा स्वाहभमान एकदम फणा काढतो. या स्वाहभमानाला एकदम चेव 
येऊन तो खडबडून जागृत होतो. स्वाहभमानाला स्पशट होताक्षणीच तो उन्मत्त ध ंदीत असताही तडकाफडकी 
भानावर येतो. हववकेशक्तींना आवाहन करून संभाजीला ‘श द्धीवर’ आणण्यात अथट नाही, या मागाने त्याला 
जाग येणे शक्य नाही. हे ममट येसूबाईने हेरूनच या य क्तीचा अवलंब केला आहे. ‘एकच प्याला’ नाटकातही 
असाच एक प्रसंग आहे. रामलालच्या (प्रकवा प्रसधूच्या अप्रत्यक्ष) प्रयत्नानंा दाद न देणारा व्यसनाधीन 
स धाकर गीतेच्या उद गारानंी भानावर येतो. कारण, त्या उद गारात स धाकराच्या ‘स्वाहभमाना’ला 
हडवचणारा ‘चेतक’ आहे. श द्ध स धाकरानेही व्यक्त केलेली स्वतःची मानहसक प्रहक्रया प रेशी बोलकी आहे 
‘तो म्हणतो’, “दारच्या ध ंदीने बहहरून हनजलेला माझा जीव त झ्या नाज क बोलाफ लानंी कसा जागा 
होणार? त्याच्यावर गीतेच्या तोंडचा दगडधोंड्याचंा असा हनष्ठ र माराच व्हावयाला पाहहजे! गीतेचा एक एक 
बोल हजवाला चाबकाच्या फटकाऱ्याप्रमाणे लागत होता.” [‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या प्रारंभी ‘साधारण कल्पनेच्या’ स्वरपात 

हदलेल्या ‘पचंारतीचा प्रवेश’] संभाजीला जागे करायचे तर त्याच्या ममटस्थानी बोट लावले पाहहजे, हे 
येसूबाईसाहेबानंी नेमके ओळखले. या साऱ्या प्रसंगाची उभारणी बाईसाहेबानंी मोठ्या ममटज्ञतेने व 
योजनापूवटक केली असली पाहहजे. कारण, राजाचं्या प्रश्नाला त्यानंी ‘मनाची शातंता थोडीही ढळू न देता 
स्वभावसहज हवनयाने व गाभंीयाने’ उत्तर हदले आहे, “ही पचंारती ओवाळण्याचे काय कारण?” असे 
संभाजीने हवचारताच त्या न डगमगता म्हणाल्या, “अद भ त पराक्रम गाजवनू परत घरी येणाऱ्या वीराला 
पचंारतीने ओवाळण्याचा भोसल्याचं्या क ळात हरवाज आहे. शहाजी राजे दौलताबादच्या दरबारी वहजरी 
हमळवनू परत आल्यावर हजजाबाई मातोश्रींनी त्याचंी पचंारतीने ओवाळणी केली. थोरले राजे हदल्लीच्या 
बहंदवासातून परत आल्यावर रायगडी पाऊल ठेवताच सईबाईसाहेब पंचारती घेऊन सामोऱ्या गेल्या. 
भोसल्याचं्या क ळात कोणी केला नव्हता असा अलौहकक पराक्रम करून आज आपण परत आला आहातं!” 
[‘एकच प्याला : अंक–४, प्रवेश–२] बाईसाहेबाचं्या या उत्तरातील शब्दाशब्दात संभाजीच्या स्वाहभमानाला झोंबणारे 
जलाल आहण जालीम तेजाब भरले आहे. संभाजीच्या तरल ‘स्व’संवदेनक्षम अशा मनाला त्याचा हकती 
भयंकर चटका बसला असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. 
 

शहाजी राजे याचं्या ‘वहजरी’चा व थोरले राजे याचं्या ‘हदल्लीतील बहंदवासा’च्या स टकेचा प्रसंग 
येसूबाईंनी आपल्या उत्तरात उच्चारला आहे. या दोनही प्रसंगाचंी योजना न सतीच मार्ममक आहण अन्वथटक 
नाही तर वैहशष्ट्ट्यपूणट व बोलकी आहे. हे दोनही पराक्रम बौहद्धक हवक्रमाचे आहे. त्यात तरवारीपेक्षाही 
म त्सदे्दहगरी, धोरणीपणा आहण हववकेचात यट इ. ब हद्धहवलहसते अहधक प्रभावी आहेत. लढाऊ शौयाचाच 
उल्लेख करावयाचा असता तर शहाजी राजे व हशवाजी राजे याचं्या पराक्रमी चाहरत्र्यात तसल्या प्रसंगाचंी 
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म ळीच वाण नव्हती. अफझ लखानाच्या वधाच्या प्रकवा शहाजी राजानंी केलेल्या एखाद्या प्रहसद्ध स्वारीचा 
उल्लेख सहज करता आला असता. पण त्यातील उपरोधाचा व उपहासाचा सारा रोख आहे, संभाजीच्या 
स्वाहभमानाला चेतहवण्याकडे, त्यातून त्याच्या द बटल झालेल्या हववेकाला सतेज करण्याकडे! गडकऱ्याचंी 
प्रहतभा अनंत अवधाने साभंाळून कायटरत असते, ह्याचे हे गमकच होय. 
 

“काशीची गंगा व रामेश्वरचा सागर एकवटून थोरल्या महाराजानंी रायगडावरील राष्ट्रतीथट–हा 
गंगासागर–हनमाण केला, तो आपल्या पराक्रमाने आपण पावन केलात. यासाठी ही पचंारती आपणानरूव 
मी ओवाळीत आहे!” संभाजीच्या स्वाहभमानाला घायाळ करून जागवणारे हे उत्तर न सतेच बोचक नाही तर 
भयंकर खोचकही आहे. संभाजीचा स्वाहभमान जागहवण्याची ही जहाल-मात्रा आहे. ह्या माते्रचा संभाजीवर 
नेमका अपेहक्षत पहरणाम होतो. साबाजीचे कळवळ्याने भरलेले भाषण राजाला मानवले नाही. पण 
येसूबाईसाहेबाचं्या या झणझणीत उद गारानंी राजाला सावध केले. याचे कारण स्पष्ट आहे. राजाच्या 
स्वाहभमानालाच हात घालण्याचे त्यात बळ आहे. हे जलाल अंजन डोळ्यात पडताच राजाची ध ंदी साफ 
उतरते व आत्मत्वाची जाणीव उत्पन्न होऊन त्यानंा आपल्या करणीची हकळस वाटू लागते.” ही पंचारतीच्या 
प्रवशेाच्या रूपरेखेतील नोंद या संदभात महत्त्वाची वाटते. त्यातील ‘आत्मत्वाची जाणीव’ हे शब्द हवशषे 
लक्षवेधी आहेत. या प्रवशेातून संभाजीचा स्वाहभमान उद दीहपत करण्याच्या नाटककाराच्या संकत्ल्पत 
उहद्दष्टावर हे शब्द प्रकाश टाकतात. संभाजीच्या स्वाहभमानाला प्रखर करण्याची नाटककाराची हेत भतू 
कल्पना त्याम ळे स्पष्ट होते. 
 

स्वाहभमानाला चेव येताच “तू वाट फ टेल हतकडे जा” असे त्वषेाने राजा त ळशीला बजावतो. तीही 
हनघून जाते. त्याबरोबरच पहहला अंक संपतो. 
 

प्रस्त त प्रवशेातील ही अपेहक्षत योजना हवचारात घेतली म्हणजे ओघानेच ‘एकच प्याल्या’तील 
गीताबाईच्या भाषणाचा वर उल्लेखलेला प्रसंग परत आठवतो. दारूबाज नवऱ्याची खरमरीत हजेरी घेणारे 
हतचे साळसूद पण भेदक भाषण चोरून स धाकराला ऐकायला हमळते. मद्याच्या मोहाने बेभान झालेल्या 
स धाकराच्या स्वाहभमानावर जेव्हा गीताबाईकडून नकळत प्रखर प्रहार होऊ लागतात तेव्हा हा स्वाहभमान 
उफाळून येतो. अन् त्या भरात “प्रसधू, आजपासून मी दारू सोडली” असे तो आवशेाने व उत्साहाने सागतो. 
व्यक्ती आहण पहरत्स्थती याचं्या बाबतीत हभन्नता असली तरी या दोनही प्रसंगाचें अंतरंग समान वाटते. 
स धाकर आहण संभाजी या दोघाचं्याही हठकाणी ‘आत्मत्वाची जाणीव’ उत्पन्न होते आहण ती उत्पन्न करण्याचे 
माध्यमही सारखेच आहे. व्यक्ती आहण पहरत्स्थती याचं्या योगाने आलेल्या हभन्नतेची टरफले बाजूला केली 
की या दोनही प्रसंगाचं्या गाभ्याचे सादृश्य एकदम मनात भरते. 
 

संभाजीच्या आत्मकें द्री व तीव्र संवदेनशील स्वाहभमानावरून त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाची घडण समजून 
घ्यायला मदत हमळते. ‘य ंग’च्या मते अशा प्रकृतीचा ‘स्वाहभमान’ हा ‘अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वात’ आढळून येतो. 
तो म्हणतो [राजसंन्यास: पचंारतीच्या प्रवेशाची रप रेखा] 
 

“When it becomes falsified by an egocentric attitude, it at once grows unsympathetic, 
since then its major concern is still with the ego. Such a case never fails to create an 
impression of sentimental self-love, with its constant efforts to arouse interesand even morbid 
self-admiration Just as the subjectified cont sciousness of the introverted thinker, striving 
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after an abstraction of abstractions, only attains a supreme intensity of a thought process in 
itself quite empty, so, the intenisification of egocentric feeling only leads to a countless 
passionalenees, which merely feels itself.” 
 
कामप्रिितेचे परत प्राबल्् 
 

“प्रसधू, आजपासून मी दारू सोडली” हा स धाकराचा मनःपूत हनणटय ऐकताच प्रसधूला आनंदाने 
आकाश ठेंगणे झाले. “प्रभ  अहज गमला । महन तोषला” असे हतच्या भावहनभटर अंतःकरणाला वाटू लागले. 
“वाट फ टेल हतकडे जा” हे त ळशीला त्वषेाने सागंणाऱ्या संभाजीला पाहून महाराणी येसूबाईसाहेबानंाही 
असेच वाटले असेल! पण ‘राजसंन्यास’च्या अपूणटपणाम ळे येसूबाईंच्या हृदयातील हा आनंदाचा फ लोरा 
अंधारातच राहहला. स धाकराप्रमाणेच संभाजीचाही हनधार तोकडा पडतो. ‘बडंगाडटन’ मधील अपमानाच्या 
जाचक यातनाचें कारण होऊन स धाकराच्या मनोहवकारानंा परत पहहलीच पलटी हमळते. त्याचप्रमाणे 
‘कोणतेतरी कारण घडून’ संभाजीच्या मनातील मूळ कामहवकार परत उग्र रूप धारण करतो. असे 
मानहसक पहरवतटन घडहवण्याला कोणती प्रासंहगक पहरत्स्थती कारण झाली, याची वाच्यता नाटकात नाही. 
‘राजसंन्यास’च्या अहलहखत भागात गडकऱ्यानंी हतचा समावशे गृहीत धरला असावा. त्यालाही तसा लेखी 
प रावा नाही. परंत  गडकऱ्याचंी नाट्यप्रकृती व पद्धती हवचारात घेता, एवढे त्स्थत्यंतर घडवनू आणणारे 
मानहसक आंदोलन त्यानंी असूहचत ठेवले असते, असे वाटत नाही. 
 

द सऱ्या अंकाच्या हतसऱ्या प्रवशेात ‘नजराण्याचा प्रसंग’ [सायकॉलॉहजकल टाईप्स् : सी. जी. य ंग प.ृ ४९१] 
रेखाटण्याचा गडकऱ्याचंा मनोदय होता. ‘नजराण्याचा प्रवशे’ या नावाखाली प्रारंभीच्या टीपाहववचेनात 
यासंबधंीचा आराखडाही हदसून येतो. त्यावरून कथानकाची संगती काही प्रमाणात लावण्याची सोय होत 
असली तरी व्यत्क्तमत्त्वाला सजीवता आणणाऱ्या मानहसक आंदोलनाचा हवशषे अंदाज घेता येत नाही. 
गोव्यामध्ये हफरंग्याचंा पराभव केल्यानंतर त्यानंी राजाला काही मौहलक हहरेमाणके याचंा नजराणा भेट 
देण्याचा प्रसंग आहे. या नेत्रदीपक नजराण्याचे भरलेले तबक पराभतू हफरंग्याचें वकील संभाजीला सादर 
करतात. तेव्हा संभाजी या नजराण्याचा अव्हेर करतो. “रायगडचा राजा हातात खडे धरील तर त्याची 
हहरेमाणके होतील.” हे या प्रसंगीचे राजाचे उद गार त्याच्या तीव्र आहण ताठर स्वाहभमानाचे हनदशटक आहेत. 
येथवरला या प्रसंगाचा भाग राजा सावध असल्याचे सूहचत करतो. पण यानंतर राजाने ज्या उपभोग्य 
नजराण्याची मागणी केली त्यावरून त्याचा कामहवकार परत प्रज्वहलत होऊ लागल्याचे हचन्ह हदसते. 
“...असला नजराणा आम्हाला नको आहे. आपणाकडे काही चैनीच्या, अत्यंत हचत्ताकषटक वस्तू असतील 
तर त्या पाठवा.” ही संभाजी राजाची हफरंग्यानंा झालेली आज्ञा त्याच्या मनात उहदत होऊन खवळवणाऱ्या 
कामहवकाराला प्रकट करते. संभाजीची हीच कामहवद्ध मनोवस्था म्हणजे त ळशीच्या संभाजीच्या 
जीवनातील प नटप्रवशेाची प्रखड होय. 
 

“तू वाट फ टेल हतकडे जा.” हे संभाजीचे ‘त्वषेाचे उद गार’ ऐकून त ळशी हनघाली. नवऱ्याला स्वैर 
प्रणयाच्या ध ंदीत झ गारून देणारी त ळशी या क्षणी हतला हव्या असणाऱ्या जवानमदांच्या बादशहाकडूनही 
हझडकारलीच नव्हे तर हधक्कारली गेली आहे. हृदयात सलणाऱ्या इ. तीक्ष्ण शल्यानंी व्यहथत झालेली त ळशी 
हफरंग्यानंा जाऊन हमळते. ओघानेच हफरंग्यानंा संभाजीने केलेल्या ‘चैनीच्या व अत्यंत हचत्ताकषटक’ 
वस्तूच्या मागणीची पूणटता करण्याची संधी फावते हफरंग्याचं्या अन मतीने व मदतीने ‘हफरंगी पोशाख करून, 
सवांगावर ब रखा पाघंरून आहण हातात उंची मद्याने भरलेला प्याला घेऊन ती संभाजी राजासमोर येते.’ 
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प्रकृतीनेच कामहवकारप्रवण असणाऱ्या संभाजीला, त्याच्या मानहसक मयादानंा हे दृश्य अनावर व 
आव्हानक आहे. काही काळ त्याने प्रयत्नपूवटक शमहवलेला त्याचा कामहवकार या उन्मादक दृश्याच्या 
दशटनाने प न्हा उचबंळून व उफाळून उठतो. प्रस्फोटक द्रव्याने भरलेल्या कोठारात अनावृत अशी पेटती 
ज्वाळा नेण्यातला हा प्रकार आहे. स्फोटाचा भडका न उडाला तरच नवल! राजाचेही असेच झाले. ‘त्या 
पाल्यावर तवंगणारी शराबी चमक पाहून राजानंा त ळशीच्या नजरेतील गहहऱ्या लकाकीची आठवण होते.’ 
हतच्या भागीदारीने उपभोगलेल्या सहवासस खाच्या आठवणींनी संभाजी बेचैन होतो. तेव्हाचे ते मादक क्षण 
त्याला ख णावतात. अशा वेळी अपहरहायटपणेच त ळशीच्या स्मृतीने राजा सम्मोहहत होऊन जातो. “हतच्या 
सहवासस खाची ज नी आठवण मनात जागी होऊन, हतने हदलेल्या पहहल्या रकाराचा मनोहर प्रसंग त्याच्या 
डोळ्यासमोर उभा राहतो.” हे रूपरेखेतील हवबरण सम्मोहहत होत जाणाऱ्या संभाजीच्या मनःत्स्थतीशी 
स संगत ठरते. नेमका हा क्षण साधूनच “त ळशी तोंडावरचा ब रखा दूर करते.” त ळशीच्याच स्मृतीने बेचैन 
झालेल्या, पयायाने हतच्या प्राप्तीसाठी आस सलेल्या मनाला प्रत्यक्ष तीच भेटल्यावर सारा प्रकार 
पराकोटीला जाणारच! हशवाय ही स ंदरी “हनतातं शृगंाहरक रीतीने प्रकट झालेली पाहून” तर राजाच्या 
कामहवकाराला अहधकच उधाण चढणार, यात शकंा नाही. अशा त्स्थतीत “राजा परत हवकारवश होतो व 
प न्हा त्याच्यावर हतच्या सौन्दयाचा अंमल बसतो.” या प्रसंगाचे हनहमत्त होऊन संभाजी राजा परत आपल्या 
अनावर कामहवकारहववशतेच्या आहारी जातो. डॉ. य ंग यानंी माडंलेल्या अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाच्या 
हववचेनाचे स्पष्टीकरण करताना डॉ. एस् . एस् . माथूर ह्यानंी म्हटले आहे की, अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व हे 
[‘राजसंन्यास’ काही म ख्य प्रवेशाचंी साधारण कल्पना” या मथळ्याखालील ‘नजराण्याचा प्रवेश, अंक २, प्रवेश ३,] “Not cool and 
passionate, lacks in flexibility.” ते संभाजीच्या संदभात या हठकाणी उल्लेखनीय वाटते. 
 

पहहल्या अंकाच्या अखेरीस संभाजीला सावरण्याचा येसूबाईचा प्रयत्न झाला. त्याला काही 
प्रमाणात यशही लाभले. पण हे यश फारच अल्पजीवी ठरले. द सऱ्या अंकाच्या प्रवशेातच राजाला 
कामहवकारहववशतेचा परत झटका आला. याचा अथट असा की, कामहवकारहववशता ही त्याची प्रबळ प्रकृती 
ठरते. 
 

पहहल्या अंकाच्या अखेरीस संभाजीला सावरण्याचा येसूबाईंचा प्रयत्न झाला. त्याला काही 
प्रमाणात यशही लाभले. पण हे यश फारच अल्पजीवी ठरले. द सऱ्या अंकाच्या द सऱ्या प्रवशेातच राजाला 
कामहवकारहववशतेचा परत झटका आला. याचा अथट असा की, कामहवकारहववशता हीच त्याची प्रबळ 
प्रकृती ठरते. 
 

चौर्थ्या अंकात ‘दूधसागराचा’ हतसरा प्रवशे नाटककाराने योजून ठेवला होता. कँस्वल लॉक रेल्वे 
स्थानकाच्या पहरसरात दूधसागर नामक प्रहसद्ध आहण पे्रक्षणीय धबधबा आहे. गोव्याच्या स्वारीहून परत येत 
असता संभाजी त ळशीसह तो पाहावयाला जातो. हनसगटशोभेने नटलेल्या त्या प्रसन्नरम्य वातावरणात 
दूधसागराच्या साक्षीने संभाजीचा कामहवकारपे्रहरत हवलास गडकऱ्यानंा प्रस्त त प्रवशेात हचतारावयाचा 
होता. पण ते हचत्रण झालेच नाही. हदलेल्या रूपरेखेवरून एवढाच अंदाज बाधंता येतो की, त ळशीच्या प्रमत्त 
सहवासात संभाजी प न्हा बेभान झाला होता. परत प्रबळ कामहवकाराच्या संपूणट हवळख्यात सापडला होता. 
अथात कामहवकाराने पूणटपणे प्रभाहवत झालेल्या संभाजीला जबाबदारीच्या हववेकाची प सटही जाण उरली 
नव्हती. हववकेच मृतप्राय झाल्याम ळे एक प्रकारची आत्यंहतक अहनबधंता त्याच्यात संचरली होती. “माझ्या 
डोळ्यात इतकी जादू भरली आहे की कोणत्याही माणसाला मला खाली ढकलून देण्याचे धैयटच होणार 
नाही.” असे संभाजी त ळशीला सागंतो, त्यावरून राजाचा धाडसी बेहफहकरीपणा आहण अहंकार हकती 
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पराकोटीला पोहोचला होता, हे कळते. त ळशीसारख्या एकदा द खहवल्या गेलेल्या, नवरेपणाच्या हक्काला न 
ज मानणाऱ्या आहण परकीय शत्रूला जाऊन हमळालेल्या स्रीच्या संगतीत संभाजी प्रणयाचा खेळ ध ंद होऊन 
खेळत आहे. असल्या बदफैली स्रीवर पूणटतः हवसंबून ‘कड्याच्या उंच टोकावर उभे राहून’ संभाजी 
त ळशीला आपला सदर ‘धाडसी बेहफकीरपणा’ व अजाण आत्महवश्वास सागंत आहे. राजाचा बेसावधपणा, 
हववकेदौबटल्याचा, कामहवकार हववशतेचा हा परमोच्च उत्कषटप्रबदूच होय. साधा हववके असणारा सामान्य 
इसमदेखील हे ठरव ूशकेल की, असल्या धोकादायक टोकावर त ळशीसारख्या शत्र वश स्रीवर भरवसा ठेवनू 
बेहफकीरीने वागणे कोणत्याही क्षणी आत्मघातकी ठरणारे आहे. पण एवढाही साधा हववके बाळगण्याचे 
बौहद्धक बळ संभाजीजवळ नाही. हेच गडकऱ्यानंा यातून फहलत करावयाचे आहे. अहतरेकाला गेलेला 
अहंकारजन्य स्वाहभमान आहण अमयाद कामहवकारहववशता याचंा संभाजीच्या मनोव्यापारावर इतका 
जबरदस्त पगडा आहे. की, त्याच्याकडून केवळ असलेच वतटन शक्य आहे. हे समतोल व्यत्क्तमत्त्वाचे 
लक्षण नव्हे. राजाचे हे वतटन वस्त हनष्ठ मनोवृत्तीशी हवसंगत ठरते. या प्रसंगीचे संभाजीचे पे्ररण अनावरण 
कामहवकाराने पे्रहरत झालेले असून हववकेाचे हनयंत्रणही अत्स्तत्वात नाही. संभाजी द सऱ्यादंा अशा 
मनःत्स्थतीत सापडला आहे. प्रयत्न करूनही त्याला आपली कामहवकारप्रवणता हनयंहत्रत राखता आली 
नाही. कामहवकार ही त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वातील केवढी पे्ररक व शत्क्तमान प्रवृत्ती होती, हे स्पष्ट होते. 
हववकेाचे दौबटल्य व संयमनाचे शहैथल्य यानंी या प्रवृत्तीला वळेोवेळी शत्क्तप रवठा केलेला आहे. हे सारे 
संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वाची घडण सूहचत करतात. त्याची अप्रजक्य कामहवकारहववशता म्हणजे त्याच्या 
आत्मलक्षी मनाचेच लक्षण होय. 
 

गडकऱ्यानंी प्रस्त त प्रवशे पूणट केला नाही. त्याम ळे ते त्यात प्रत्यक्ष काय काय आणणार होते, याची 
तकट टे लढहवण्यात अथट नाही. जेवढी सामग्री स्पष्ट हदलेली आहे, तेवढ्यावरूनच हनष्ट्कषट उभे केले 
पाहहजेत. न हलहहला गेलेला हा ‘दूधसागराचा प्रवशे’ हलहहला गेला असता तर नाटकाच्या कामी न येणारा 
कल्पनासागर प्रकवा शृगंाराचा कल्पनातीत बहर यानंी हा प्रवशे न सता नटून हनघाला असता, असे काही 
मान्यवर समीक्षकानंा वाटते. [सोशल सायकॉलॉजी, डॉ. एस्. एस्. माथूर पृ. १७७] तेही एक हवलहसतच म्हटले पाहहजे. 
 
राजसांन्द््ासातील तीन ‘सागर’ 
 

‘राजसंन्यास’च्या हचम कल्या संसारात तीन ‘सागर’ एकवटले आहेत. संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वातील 
प्रयत्न–पे्ररण सूहचत करण्यासाठी नाटककाराने या तीन ‘सागरा’ंची पाश्वटयोजना केलेली हदसते. पहहला 
‘मालवणचा सम द्र’, द सरा म्हणजे रायगडावरील ‘गंगासागर’ आहण हतसरा म्हणजे गोव्याच्या 
हनसगटभमूीतील कॅसल रॉकजवळील स प्रहसद्ध दूधसागर नामक धबधबा. नाटककाराने संभाजीची 
प्रणयक्रीहडते रंगहवण्यासाठी तीन जलाशयाचंीच हनवड का करावी, असा प्रश्न प्रथम मनात हनमाण 
झाल्यावाचून राहात नाही. एकाच नाटकात रंगेल प्रणयाचे क्रीडास्थान म्हणून तीन जलाशयाचंी योजना 
व्हावी ही गोष्ट, वरवर पाहता वाटते हततकी सहजासहजी नसली पाहहजे. अजाणपूवटक का होईना पण या 
योजनेमागे गडकऱ्याचंी काही कलात्मक भहूमका असणे असंभव नाही. पाणी आहण प्रणय याचें तीन हठकाणी 
नाटककाराने साहचयट घडवनू आणले. तेव्हा त्याच्या मनात एतद हवषयी काहीतरी घर करून राहहले 
असावे, असा हवचार सहज ओघानेच स्फ रतो. आहण बारीकसारीक अवधाने काळजीपूवटक साभंाळण्याचा 
त्याचं्या प्रहतभेचा धमट जमेस घेता हा हवचार अहधकच संभवनीय वाटतो. १९१४ मध्ये गडकऱ्यानंा 
‘राजसंन्यास’ नाटकाची स्फूती मालवणचा प्रसध  द गट पाहात असताना झाली, अशी भा. हव. वरेरकर यानंी 
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आठवण साहंगतली आहे. [“दूधसागराच्या प्रवेशात गडकऱ्यानंी कल्पनाचंा सागर खास हनमाण केला असता पण नाट्यहवषयाचे या 
काव्यमय प्रवेशावाचून प ढे पाऊल पडलेच असते असे नाही.” – गडकरी : व्यक्ती आहण वाङ्मय– हव. स. खाडेंकर, पषृ्ठ २३६ 
 
“हफरंग्याचं्या माफट त नजराणा म्हणून–त ळशी हफरंगी पोषाख करून हाती मद्याचा पेला घेऊन संभाजी राजासमोर देते, व राजे प न्हा मोहवश 
होतात, अशा अथाचे वणटन केलेले आहे. या वरून हा प्रवेश शृगंारप्रधान हलहावा, असा कै. गडकऱ्याचंा हेतू हदसतो... ... हा प्रवेश कै. गडकऱ्यानंी 
आपल्या स ंदर व ओजस्वी भाषेत हकती बहारीचा हलहहला असता याची न सती कल्पनाच केली पाहहजे” –म खवट्याचें जग : नानासाहेब फाटक, पृ. 

१२८] प्रसध  द गाच्या उंच ब रजावरून टेहळणी करीत असतानाच त्यानंा राजसंन्यासातील नाट यबीज 
स्फ रले. म्हणजे हे ‘नाट्यबीज’ सम द्राच्या साहन्नध्यात जन्माला आले. “... ... त्यानंी (म्हणजे गडकऱ्यानंी) 
लगेच सम द्राकडे (ब रजावरून) पाहहले. आहण एकदम मोठ्याने ओरडून व मला घट्ट धरून ते म्हणाले, 
‘बस्स ठरलं ... ... याच जागी ‘राजसंन्यास’चा आरंभ पूवी गोव्यात स रवात करावी, असे गोव ेपाहहल्याम ळे 
मला वाटत होते ... ... मालवणची स रवात अगदी स्वाभाहवक आहे.’ असली वररेकराचंीच थोडी भर 
घातलेली आठवण श्री. हव. स. खाडेंकर यानंी हदली आहे. [“द सऱ्या हदवशी सकाळी आम्ही प्रसध –द गट हकल्ल्यावर गेलो 
होतो. ... हशवाजी महाराजाचं्या दोन्ही हाताचें व पायाचें ठसे उमटलेले आहेत. त्यानंा स्पशट करताच गडकरी गहहवरून आले व त्याचं्या डोळ्यातूंन 
आसवाचं्या धारा (वाहू) लागल्या ... ... वरच्या ब रजावर जाऊन आम्ही टेहळणी केली. त्या टेहळणीचा पहरणाम मराठी नाटकाला ललालभतू 
नाटकाचा जन्म त्याच हदवशी त्याच हठकाणी झाल्याची गडकरी यानंी हतथल्या हतथेच घोषणा केली.” – माझा नाटकी संसार : खंड द सरा – भा. 

हव. नेररकर, पषृ्ठ–१५६] वरेरकराचं्याच आठवणीचे स्वरूप लक्षात घेतले तर गडकऱ्याचं्या मनात राजसंन्यास 
पूवीच अस्पष्ट रूपात ल कलकत होते. फक्त ‘स्वाभाहवक स रवात’ त्यानंा मालवणच्या सम द्रदशटनाने 
स चली, हेच सूहचत होते. ‘राजसंन्यास’ची कल्पना गडकऱ्याचं्या मनात हशजत असतानंा, तीन रूप धारण 
करण्याच्या अवस्थेत असताना नाटककाराच्या अवलोकनात गोव े आले आहण गोव्याच्या साम हद्रक 
सौन्दयाने त्याची मनोभमूी भारून आहण भारावनू गेली असली पाहहजे. “गोव े प्रातंातील पे्रक्षणीय स्थाने 
बघण्याकहरता गडकरी मंडळीबरोबर वाफर म्हणजे होडीतून कधी कधी जात असत.” अशी याच काळात 
हकलोस्कर नाटक मंडळीचा म क्काम पणजी येथे असतानाची गडकऱ्यासंंबधंीची आठवण पाडंोबा क्षीरसागर 
यानंीही साहंगतली आहे. [गडकरी: व्यक्ती आहण वाङ्मय: हव. स. खाडेंकर, प.ृ २३३] गोव्याच्या सृहष्टसौंदयात सम द्राचा 
फार मोठा वाटा आहे. पणजी येथील माडंवीचे स्वरूपही जवळजवळ सम द्रसदृशच आहे. गोव्याच्या दशटनाने 
गडकरी याचं्या मनावर तेथील सम द्रसौंदयाचा सखोल संस्कार उमटला असावा. याच काळात [गडकऱ्याचंा 
वात्ग्वलास: पाडंोबा क्षीरसागर आठवण–५५ प ृ ४७] ‘राजसंन्यास’ ची कल्पना त्याचं्या मनात घोळत होती. तेव्हा 
सम द्रसौन्दयाच्या संस्काराचंा प्रभाव ‘राजसंन्यास’च्या माडंणीवर पडून गेला असणे सहजस लभ वाटते. 
 

यातूनच संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्व दशटनासाठी सम हचत पाश्वटभमूी म्हणून या तीन सागराचंी योजना 
करण्याची कल्पना त्याचं्या मनात भरली असावी. मालवणचा खवळलेला सम द्र आहण हवकारप्रक्ष ब्ध संभाजी 
याचं्यात एक मनोज्ञ स संवाद जाणवतो. सागरावर उठलेले त फान, उसळणाऱ्या प्रचडं लाटा, लहरींची 
अनावरता आहण या सवांम ळे हनमाण झालेला सागरी बेछूटपणा संभाजीच्या कामप्रक्षोभाला एक अनाहमक 
साथ आहण साद देणारा आहे. संभाजीच्या मनाचे ते एक प्रकारे प्रहतप्रबब आहे. त्याच्या मनातील त फानी 
कामहवकारवादळ सम द्राच्या खवळत्या प्रक्षोभातून प्रहतध्वहनत होताना जाणवते, सम द्राचा अनावर आवेश 
आहण संभाजीच्या बधंनातीत कामप्रवणतेचा आवगे ह्याचं्यातील सादप्रहतसाद मार्ममक आहे. गीताला 
वाद्याचंी स संगत स रावट लागून त्याचे ‘संगीत’ व्हाव,े तसा हा प्रकार प्रतीत होतो. “सम द्र इतका 
खवळलेला आहण अशात त म्ही होडी घालणार”? “नावाजलेल्या नाखव्याची अक्कलस द्धा अशा वळेी 
पाण्यात ब डून हजवाचे पाणी व्हावयाचे”, “बेफाम दहरया प ळणी ओलाडूंन भेटायला आला, ओरडत्या 
लाटानंी आळव ूलागला, त फानी फेसाने हसायला लागला”, “हा सम द्राचा खेळ नाही, पण कहळकाळाचा 
खेळ आहे” “... ...सम द्र बेग मान बळाने धडपडताना हदसत आहे”, “बेडर जीवाने तू टाकशील का उडी 
या भेसूर मौजेत?”, “वाऱ्याच्या लहरींनी सम द्र नाचायला लागला.” इ. सम द्राची प्रक्षोभहचते्र म द्दाम 
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सूक्ष्मपणे हवचारात घेण्यासारखी आहेत. त्यातून हननादणारे पडसाद संभाजीच्या प्रक्षोभाशी एका सूक्ष्मी 
स्तरावर स संगत लय साधतात. प्रक्ष ब्ध सागर हे संभाजीचे हृदयदृश्य होऊन जाते. 
 

दूधसागराचा पाश्वटही असाच अथटमोहक वाटतो. ‘दूधसागर’ हा वास्तहवक सागर नसून धबधबा 
आहे. संभाजी त ळशीसह या धबधब्याच्या उंच टोकावर उभा आहे. त्या उत्त ंग टोकावरील पतनशीलता 
प्रत्यक्ष धबधब्याच्या रूपाने ओसंडून वाहात आहे. धबधब्याच्या दृश्यातून पतनाचा एक अनाहमक प्रभाव 
पाहणाराच्या मनावर उमटत असतो, पतनशीलतेतील स ंदरतेचे धबधबा हे मोठे मार्ममक व दशटनीय प्रतीक 
होय. संस्कृत भाषेत धबधब्याला ‘प्रपात’ म्हणतात, ते या संदभात संस्मरणीय वाटते. ‘प्रपात’ या शब्दातून 
धबधब्याची पतनशीलता स रेख उद बोहधत होते. धबधबा फार स ंदर आहे. पण या वळेी राजा ज्या भौगोहलक 
व भावहनक टोकावरून त्याचा रसास्वाद घेत आहे तेथे लहानशीही बेसावधता रसातळाला नेणारी आहे. 
मोहकता आहण पतनशीलता याचंा अप्रहतम आहण अनथटक असा मेळ नाटककाराने धबधब्याच्या रूपाने पाश्वट 
म्हणून उभा करून ठेवला आहे. तो संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वाशी समत्न्वत झाला आहे. संभाजीच्या जीवनाची 
पतनशीलता त्यातून ध्वहनत होते. धबधब्याच्या उत्त ंग टोकावरील बारीकशी बेसावधताही अधःपतनाला 
आमंत्रण ठरणारी आहे आहण याच धोकादायक टोकावर संभाजी उभा आहे. ही त्याची पार्मथव त्स्थती 
त्याच्या या क्षणीच्या मनःत्स्थतीशी कमालीचा संवाद साधणारी आहे. मानहसकदृष्ट्ट्याही तो अशाच एका 
हवकारहववशतेच्या उच्च प्रबदूवर उभा आहे. बाह्य वणटकानंा आंतहरक व्यंजनाचे बळ आले आहे. या प्रसंगी 
संभाजी आहण त ळशी याचं्या तोंडी नाटककाराने घातलेल्या संवादातून हा सूर उमटतो. “दोघेजण 
कड्याच्या अगदी टोकावर उभे राहून, सहस्रधारानंी उड्या टाकीत, खाली खोल दरीत जाणाऱ्या द ग्धमय 
जलप्रवाहाची मौज पाहात आहेत, त्यावळेी त ळशीच्या मनात काहीतरी हवलक्षण हवचार उत्पन्न होऊन, 
त्याम ळे कंहपत झालेल्या हतच्या हाताचा राजानंा प्रकहचत धक्का बसतो.” तेव्हा, “मला तू खाली ढकलून तर 
देत नाहीस?” असे राजे ‘हवनोदा’ने हवचारतात. “आपणाला मी येथून ढकलले तर काय कराल?” असा 
त ळशी त्यावर सवाल करते. तेव्हा राजा म्हणतो की, “माझ्या डोळ्यात इतकी अपूवट जादू भरलेली आहे, 
की कोणत्याही माणसाला मला खाली ढकलून देण्याचे धैयटच होणार नाही!” असे या क्षणाचे वणटन 
प्रवशेाच्या रूपरेखेत आले आहे. वर वर पाहता शृगंारहवलासाला सहज साजून हदसणारी ही ‘थट्टा’ असली, 
तरी हतला आंतहरक स्वरूपाच्या सखोल अथाचाही पदर असल्याचे सूक्ष्म हवचारान्ती ध्यानी येते. शरीराच्या 
सोबतच मनाचाही तोल या संवादातून गर्मभत आहे. यातील ‘खाली ढकलणे’ या बाह्यकृहतदशटक 
शब्दयोजनेला मानहसक व आंतहरक अधःपतनाच्या अथाचेही मनोज्ञ अस्तर आहे. हे हहशबेात घेतले म्हणजे 
संभाजीच्या व्यत्क्तदशटनात ‘दूधसागरा’च्या योजनेचे कायट काय आहण त्याचे कलात्मक औहचत्य कसे, याचा 
उलगडा होतो. 
 

गडकऱ्यानंी हे खरोखर जाणीवपूवटक आहण हेत प रस्सर केले असेल काय? अशी शकंा एखाद्याच्या 
मनात येईलही. पण ती या संदभात अप्रस्त त ठरते “...पूवी गोव्यात स रवात (म्हणजे राजसंन्यासचा 
आरंभ) करावी, असे गोव ेपाहहल्याम ळे मला वाटत होते, पण ही जागा (म्हणजे मालवणचा प्रसध द गट आहण 
सम द्र) पाहताच आता पटले की गोव्यातील स रवात अगदी ओढून ताणून झाली असती. मालवणची 
स रवात अगदी स्वाभाहवक आहे.” हे गडकऱ्यानंी वरेरकराजंवळ [हा काळ १९१४ चा असावा, महहना एहप्रल – मे असावा, 
१९१४ मध्ये हकलोस्कर संगीत मंडळीचा म क्काम गोव्यात होता. तेथूनच गडकरी संतापाने हनघाले होते. आहण वरेरकर याचं्याकडे मालवण येथे 
थाबंले होते. याचवेळी गडकरी यानंी वरेरकराकंडून एकश ेवीस रपये व्याजाने घेतले होते व त्याबद्दल ‘प्रॉमीसरी नोट’ हलहून हदली होती. या 
नोटवर ‘१ मे १९१४ अशी तारखेची नोंद आहे. मात्र, प्रत्यक्ष ‘राजसंन्यास’ नाटकाच्या लेखनाचा आरंभ ५–११–१६ असा नोंदहवलेला आढळतो. 

बह धा इतके हदवस नाटककाराच्या डोक्यात ‘राजसंन्यास’ घोळत असावे. ह्यात अशक्य असे काहीच नाही.] काढलेले उद गार आहेत. 
राजसंन्यासची स रवात गोव्यात व्हावयाची तर दूधसागरापासून ती करण्यात आली असती, हे स्पष्ट आहे. 
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पण अशी स रवात त्यानंा ‘ओढून ताणून’ वाटली असती. मात्र, त्यानंा मालवणची स रवात स्वाभाहवक 
वाटली. यावरून ‘मालवणचा सम द्र’ आहण ‘दूधसागर’ याचं्या योजनेमागे नाटककाराला काही हनहित 
अहभप्राय अहभपे्रत आहेत, हेच सूहचत होते. हा अहभप्रायस द्धा नाटकाला ‘स्वाभाहवक’ प्रकवा ओढून ताणून 
आणलेले स्वरूप देण्याइतपत महत्त्वाचा आहे. मालवणचा ‘प्रक्ष ब्ध सम द्र’ प्रकवा ‘दूधसागर’ हे संभाजीच्या 
हववहक्षत मनःत्स्थतीचे समपटक वाचक ठरतात, याची गडकऱ्यानंा जाणीव असावी, म्हणूनच वरेरकराजंवळ 
त्यानंी वरील उद गार काढले. 
 

रायगडावरील ‘गंगासागर’ हा या नाटकातील हतसरा सागर! तो पचंारतीच्या प्रवशेात येतो. 
त ळशीसोबत संभाजीने ज्या स्वैर रासलीला चालहवल्या होत्या, त्याम ळे त्याची राजकतटव्याची भहूमका 
डागळून हनघाली. त ळशीसोबतच्या स्वैर भोगासक्त व्यवहाराने त्याची ‘रायगडचा परमेश्वर’ या नात्याने 
असलेली पहवत्र व थोर भहूमका कल हषत आहण दूहषत झाली. त्याच्या चहरताचे व वतटनाचे हे स्पदंन 
‘गंगासागरा’च्या योजनेतून नाटककाराने उमटहवले आहे. ‘गंगासागर’ हा पावन आहण पहवत्र जलाशय 
राजाने भलत्याच ‘कामी’ उपयोगात आणून तो कलंहकत केला. हा कलंहकत गंगासागर म्हणजे 
कामप्रवणतेने नासहवलेल्या संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे प्रतीकच होय. “काशीची गंगा व रामेश्वरचा सागर 
एकवटून थोरल्या महाराजानंी रायगडावरील राष्ट्रतीथट–हा गंगासागर–हनमाण केला.” अशी त्याच्या 
पावनतेची व पाहवत्र्याची थोरवी ख द्द येसूबाईंनीच साहंगतली आहे. [गडकरी : व्यक्ती आहण वाङ्मय, हव. स. खाडेंकर प.ृ 

२३३] गंगासागराला त्यानंी हदलेले ‘राष्ट्रतीथट’ हे अहभधान अहतशय सम हचत व सूचक आहे. ‘रायगडचा 
परमेश्वर’ म्हणून संभाजीला कतटव्यभतू असणाऱ्या श्रेष्ठ अन् उदात्त भहूमकेचे ते स ंदर सूचन आहे. असे हे 
‘राष्ट्रतीथट’ संभाजीने आपल्या भलत्याच ‘पराक्रमाने’ ‘प नीत’ केले. हवकाराने गढूळलेले संभाजीचे मन 
आहण त्याच्या हवकारप्रवण कृतीने पाहवत्र्यभ्रष्ट बनवलेले राष्ट्रतीथट यातील ‘प्रकृहतसाम्य’ हवचारात घेतले 
की ‘राष्ट्रतीथा’ तील संभाजीचे ‘प्रहतहबम्ब’ ओघानेच प्रकट होते. आहण प्रस्त त पाश्वटयोजनेतील कलात्मक 
औहचत्य स्पष्ट होते. व्यत्क्तमत्त्वातील वैहशष्ट्ट्याचंी सूक्ष्मतरलता शब्दातील पातळीवरही प्रतीत करून 
देण्याचे गडकऱ्याचें सामर्थ्यट असल्या रचनेतून व्यक्त होते. 
 

कामप्रवण संभाजीला कामहवलहसतासंाठी ‘प्रक्ष ब्ध सागर’, ‘दूधसागर प्रपात’ आहण ‘गंगासागराचे 
राष्ट्रतीथट’ ह्याचेंच प्रलोभन वाटाव,े हे आणखीही एका दृष्टीने लक्षणीय आहे. ही हतन्ही स्थाने संभाजीचे तीव्र 
चेतक हवषय ठरतात. त्यावरून संभाजीच्या अंतमटनाची प्रकृती सूहचत होते. त्याच्या अंतमटनाची अनाहमक 
ओढ व आवड त्यातून ध्वहनत होते. सागराचा प्रक्ष ब्धपणा, प्रपाताची पतनशीलता आहण राष्ट्रतीथाहवषयीची 
पाहवत्र्यहवम खता याहवषयी संभाजीला वाटणारे प्रलोभन हे सूक्ष्मतः त्याच्या अंतमटनाच्या अगम्य आकषटणाचे 
साकेंहतक रूप होय. त्यातून बाह्य चेतक आहण अंतमटन ह्यातील सख्य सूहचत होते. हनराळ्या संदभात 
केशवस त यानंी आपली आत्मत्स्थती हवश्लेहषत करताना काढलेले काव्योद गार या हठकाणी उद बोधक 
वाटतात. ‘केशवस त’ उद गारतात [पचंारतीच्या प्रवेशाची रपरेखा] – 
 

“सोसाट्याचे वादळ येते 
तहर ते तेव्हा मज मानवते, 
भ ते भोवती जहर ओरडती 
तहर ती खहचतहच मज आवडती 
कारण आहतल हवषण्ण वृहत्त 
बाह्य भरैवी धहरते प्रीहत,” 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

‘बाह्य-प्रीती’ आहण ‘आतील वृत्ती’ याचं्यातील मनोज्ञ संवाद प रेसा बोलका असतो. वगेळ्या अथाने 
संभाजीच्या सदर संदभात हा ‘संवाद’ हनहितपणे मननीय ठरतो. 
 
आत्मकें री िचथस्िाचा उत्कट उरेक : 
 

‘राजसंन्यास’ नाटकाचा अखेरचा प्रवशे अहतशय हृदयस्पशी उतरला आहे. तमाम नाट्यवाङ मयात 
या प्रवशेाला एक वैहशष्ट्ट्यपूणट स्थान त्यातील हृदयस्पर्मशत्वाम ळे प्राप्त झाले. काव्य आहण नाट्य याचंा 
हृदयंगम संगम यात झाला आहे. 
 

आपल्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या वैहशष्ट्ट्यामं ळे संभाजी सामर्थ्यटसंपन्न असूनही कतटव्यशून्य बनला. 
आत्यंहतक कामहवकारहववशता, हववकेदौबटल्य, संयमनशहैथल्य व ‘स्वकें द्री’ स्वाहभमान यानंी सशक्त 
बनलेल्या त्याच्या पे्ररणाला यशस्वी समायोजन साधता आले नाही. एक हदवस त्याच्या आत्मध ंद त्स्थतीचा 
शत्रलूा फायदा हमळाला. तो औरंगजेबाचा कैदी होऊन बसला. त ळापूरच्या त रंगात स्थानबद्ध झालेला 
संभाजी मृत्यचूी वाट पाहात आहे. या काळात मरणाहून भयंकर असलेले जगणे त्याच्या नहशबी आल्याने 
आजवर केलेल्या सध्या बेहफकीर, हवकारपे्रहरत व स्वैर कृत्याचंा त्याला पिात्ताप होत आहे. तीव्र 
पिात्तापाने पोळणाऱ्या त्याच्या मनाला आत्मक्लेशाच्या असह्य आहण असंख्य वदेना न सत्या छळत आहेत. 
जबाबदारीच्या जाणीवलेा चेव आल्याने, ‘हवकारभरात’ त्याच्या हातून झालेल्या कमाची बह हवध भयानकता 
त्याला छळू लागली आहे. मरणाहूनही तापदायक असणारे हजणे नहशबी आले.” ... ... ... हे मरण, ही 
मरणाहून भयाण, अजून कोणाच्याही अन भवाला आलेली नाही अशी मरणाच्या नंतरची जीवदशा आहे.” 
[केशवस ताचंी कहवता : केशवस त–सतारीचे बोल] ती त्याला प्राप्त झाली आहे. “हजत्या मरणाची जाळती जाणीव” 
त्याच्या मनाचे दहन करीत आहे. हजवतंपणीच होणारे हे आत्मदहन सोसण्याचा प्रसंग ग दरला असल्याने 
मृत्यचू्या स्वागतासाठी तो सोत्साह हसद्ध झाला आहे. स धाकराप्रमाणे [राजसंन्यास : अंक ५, प्रवेश–५] मृत्य ूनामक 
हमत्राला भेटण्यासाठी तोही आतूर झाला आहे. मरणाची अधीरतेने प्रतीक्षा करणारा संभाजी म्हणतो, 
“स खाचे मरण तर नाहीच, पण मरणाचे स खही या कमनहशब संभाजीला पारखे झाले का? कू्रर, कठोर 
काळा! ये, क्षणभर देवाहून दयाळू होऊन ये आहण माझ्या गळ्यात आपला बळकट बाह पाश घाल” [एकच 

प्याला : अंक ४ था, प्रवेश ४ था] काळप रषाला पाचारण करण्याची संभाजीची हीच वृत्ती नेमकी स धाकराच्या 
हठकाणीही हदसून येते. [राजसंन्यास : अंक ५, प्रवेश–५] बंडगाडटनमध्ये आलेल्या अन भवामं ळे स धाकराचा तेजोभगं 
झाला तर स्वतःच्या तीव्र हवकारहववशतेम ळे संभाजीचा स्वाहभमान पराभतू झाला, स्वत्वभगं झाला. 
“मराठ्याचंा राजा मोऱ्याचंा कैदी झाला, वाघाची गरीब गाय झाली. मदाचा मातीमोल म डदा झाला.” अशी 
संभाजीनेच स्वतःची अवस्था व्यक्त केली आहे. स धाकर आहण संभाजी या दोघानंाही बोचणारी वदेना 
अन क्रमे त्याचं्या व्यहथत अहंकारात व दग्ध स्वाहभमानात आहे. अहंकार वा स्वाहभमान याचं्या पहरपोषात 
जगण्याचे स खसौन्दयट साठहवले आहे, अशी आत्मकेन्द्री मनोधारणा दोघाचं्याही हठकाणी बळकट 
असल्याने, त्याहवरहहत हजणे दोघानंाही मरणाहून भयंकर असे यातनादायक होत आहे आहण ते 
स्वाभाहवकही आहे. मरणाला यापैकी कोणीही घाबरून द ःहखत झाले नाही. सामान्यानंा होते तसे मरणाचे 
द ःख त्यानंा नाही. उलट मरण त्यानंा मंगल वाटत आहे. त्याचं्या आत्मकेन्द्री ममाना झालेल्या भयंकर 
जखमाचंी ही प्रहतहक्रया होय. म्हणूनच दोघानंाही आलेली मरण टाळण्याची संधी दोघानंीही मनःपूवटक 
फेटाळली, हधक्कारली. दोघानंाही ‘मरणाचे स ख’ हव े आहे. आपला पराभतू स्वाहभमान चारचौघानंा 
दाखवण्याचे दोघानंाही मनोधैयट नाही. आत्म-जाणीव उत्कट असण्याचा हा पहरणाम होय. व्यत्क्तमत्त्वातील 
अंतम टखतेच्या प्रबळ वचटस्वाचा हा प्रभाव आहे. 
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संभाजीच्या पिात्तापजन्य उदे्रकाचंा बारकाईने हवचार करू लागलो म्हणजे त्यातील तीव्र 
आत्महधक्काराचा भाग लक्षात येतो. हवकारहववशतेत स्वतःकडून घडलेला भयंकर क कृत्याचंा संभाजीने 
जहाल शब्दातूंन उल्लेख केला आहे. त्यासंबधंी स्वतःचा तीव्र हधक्कार करायला त्याने हबलकूल कमी केले 
नाही. “... ... साबाजी, त झ्या पोमूतीला या पामरासाठी इतक्या कष्टात कशाला पाडलेस? या त झ्या नीच 
धन्याची सेवा करावयाची हौस अजून हफटली नाही का? माझी आज्ञा हशरसामान्य करण्यापेक्षा, माझा 
हशरच्छेद करण्याइतका हतटकारा त ला अजून आला नाही का?” [स धाकर : “... ... तो मृत्य  त ला आहण मला 
भेटण्यासाठी कधीतरी यायचाच! अशा परोपकारी काळप रषाला दोन पावलं आणायला गेलं तर त्यात आपली माण सकीच हदसून येऊन त्याचे तेवढे 

कष्ट वाचतील.” – एकच प्याला : अंक–४, प्रवेश–४] असल्या हनवडक शब्दानंी संभाजीने स्वतःची हनभटत्सटना केली आहे. 
 

या जहाल आत्महधक्काराच्यामागे स्वतःच्या अपकृत्याचं्या भीषण पहरणामाचंी त्याला झालेली तीव्र 
जाणीव आहे. त्याला स्वतःचाच तीव्र हतरस्कार उत्पन्न झाला आहे. अशी कोणती टोचणी त्याच्या मनाला 
बोचत आहे की, ज्याम ळे त्याला स्वतःलाच स्वतःची घृणा वाटावी, हतरस्कार वाटावा? असे कोणते हवखारी 
शल्य त्याच्या हृदयाला टोचून काढीत आहे? तो साबाजीला म्हणतो, “हा संभाजी म्हणजे केवळ रंडीबाज 
छाकटा! काशीची गंगा आहण रामेश्वरचा सागर एकवटून छत्रपतींनी बाधंलेल्या राष्ट्रतीथाची–
श्रीगंगासागराची-ज्याने व्यहभचाराच्या हदवाणखान्यातली मोरी बनहवली तो हा संभाजी-वैराग्याच्या वगेाने 
फडफडणाऱ्या भगव्या झेंड्याला दारूबाजाचे तोंड प सण्याचा दस्तरमाल केला! महाराष्ट्रलक्ष्मीच्या 
वैभवाचा जरीपटका फाडून त्याची राडेंसाठी काचोळी केली!” [राजसंन्यास : अंक–५, प्रवेश–५] संभाजीच्या या 
उद गारातूंन त्याच्या अंतःकरणाला जाळणारा अंगार प्रकट झाला आहे. या उद गारातूंन त्याच्या 
अंतःकरणाला जाळणारा अंगार प्रकट झाला आहे. या अंगारातून त्याने अप्रत्यक्ष आपले ‘व्यत्क्तमत्त्व’ व्यक्त 
केले आहे. राष्ट्रतीथाची व्यहभचाराच्या हदवाणखान्यातली मोरी बनवणारे, भगव्या झेंड्याला दारूबाजाचे 
तोंडप सण्याचा दस्तरमाल करणारे आहण जरीपटक्याची राडेंसाठी काचोळी करणारे मन हकती हववकेभ्रष्ट, 
हवकारहववश व आत्यंहतक आत्मकें द्री आहे, याचा हा स्वाभाहवक कब लीजबाबच होय. स्वतःच्या हृदयवदेना 
व्यक्त करण्यासाठी या क्षणी संभाजीने आपल्या भ्रष्ट चहरत्राचा जो पाढा वाचला, त्यावरून तसली कृत्ये 
करणाऱ्या माणसाच्या व्यत्क्तमत्त्वात कोणते पे्ररण प्रबळ असते, हेच पयायाने सूहचत होते. 
 

हा समग्र पिात्ताप तीव्र आहण जहाल आहे. “पोळलेल्या हृदयाचे आकं्रदन” अशा ठळक शब्दात 
डॉ. वाप्रळबे यानंी त्याचे वणटन केले आहे. “त्याच्या प्रत्येक शब्दात कट ता ओतप्रोत भरलेली आहे... 
पिात्तापाची जाणीव यापेक्षा अहधक तीव्र ती काय असणार?” [सदर] ही आहण ह्यासारखी डॉ. वाप्रळबे याचंी 
हवधाने संभाजीच्या पिात्तापाच्या जहाल जळजळीतपणाचे दशटन घडहवणारी आहेत. हा जहाल 
जळजळीतपणा संभाजीच्या उद गारातून अगदी ओसंडून वाहतो. आत्मकें द्री पे्ररणाला कामप्रवण वळण 
हमळाले आहण हववकेदौबटल्य व संयमनशहैथल्य ह्याचें खतपाणी लाभले. त्याचे पयटवसान आत्मव्यथेत झाले. 
अशाही अवस्थेत स्वतःला साभंाळून घेता येऊ शकते. पण त्यासाठी आत्महनरपेक्ष व वस्त हनष्ठ पे्ररण 
आवश्यक ठरते. संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वात या प्रकारच्या पे्ररणाला थाराच नाही. तीव्र आत्महधकाराहशवाय 
असल्या व्यत्क्तमत्त्वाला अशा त्स्थतीत कशातही समाधान वाटणे शक्य नाही. त्याचे मरणाहवषयीचे आकषटण 
हा त्याच्या आत्महधकाराचाच एक हवकहसत भाग असतो. 
 

संभाजीच्या या पिातापाचा आणखीही एका दृष्टीने हवचार करता येण्यासारखा वाटतो. साबाजी 
प्राणमोलाचे साहस करून छावणीतील त रंगात भेटायला आला आहे. संभाजीच्या स टकेची सारी तयारी 
हसद्ध करून तो येतो. केवळ इष्टभेट व्हावी, एवढाच त्याचा उदे्दश नाही. वाटेल हतकडे हफरायला मोकळीक 
देणारा बेगमसाहेबाच्या हशक्क्याचा परवाना आहण तोंड झाकायला ब रखा ही सामग्री गहनमीकाव्याने 
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लढणाऱ्या मराठ्याचं्या स टकेला प रेशी आहे. थोरले “आबासाहेब हदल्लीच्या बहंदवासातून” बालराजे 
संभाजी याचं्यासह असेच चात याने हनसटले होते. संभाजी हे जाणून नव्हता असे नाही साबाजीने 
प्रयत्नपूवटक केलेली ही साहजी हसद्धता आहण स टकेसाठी केलेली कळकळीची आराधना व्यथट गेली. 
“राजा, त ला मरण देण्यासाठी मी त झ्याकडे आलो नाही, पण मराठेशाहीसाठी जीवन मागण्याकहरता 
आलो आहे”, “लाख मरोत पण लाखाचंा पोप्रशदा न मरो!”, “त झ्या मूतीकडे सारी मराठेशाही डोळे लावनू 
बसली आहे, त झ्याहवणे आई भवानीची पूजा थाबंली आहे!” [नाटककार गडकरी, डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे, प.ृ २०३] 
पत्थरालाही पाझर फोडणाऱ्या साबाजीच्या या प्राथटनेचा पहरणाम संभाजीच्या मनावर अगदीच वगेळा झाला. 
संभाजी हा हदलाने पत्थर तर नव्हताच. उलट त्याचे मन कमालीचे आत्मकें हद्रत होते. साबाजीची हनष्ठा 
आहण माया पाहून संभाजींच्या भावना आणखीच अनावर झाल्या आहण हववकेाला प्रसहवणारी जी ब द्धी तीच 
भावनावगेाच्या घेरावात अडकून हनत्ष्ट्क्रय झाली. एरवी हववकेाचे बळ त्याच्यापाशी अभावानेच आहण त्यात 
तो अशा पहरत्स्थतीत सापडलेला. तेव्हा संभाजीने केलेला साबाजीच्या हवनवणीचा अव्हेरच त्याच्या हवहशष्ट 
व्यत्क्तमत्त्वाशी स संगत ठरतो. म्हणून तो त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाचा सूचक होतो. 
 

या प्रसंगीची प्रहतहक्रया आत्महधक्काराची आहे. त्यात वैऱ्याचा हवदे्वष नाही, संभाव्य मृत्यचेू द ःख 
नाही. प्रचहलत हालअपेष्टाचंी वदेना नाही प्रकवा पकडून देणाराहवषयी तक्रार नाही. समग्र जहाल 
हधक्काराचा हवषय तो स्वतःच झालेला आहे. त्याने स्वतःच स्वतःच्या हवरोधात केलेला तो तळतळाट आहे. 
आपलेच ओठ आहण आपलेच दात याचंी कडाडून गाठ पडली म्हणजे जी जीवघेणी वदेना सवांगाला 
सडकून काढते, ती या तळतळाटात भरलेली आहे. हा तळतळाट त्याच्या समग्र व्यत्क्तमत्त्वाला ढवळून 
काढत आहे. या समग्र आत्महधक्कारात संभाजी कोणावरही दैवावरस द्धा प सटही ठपका ठेवत नाही. त्याची 
सारी तक्रार सवटस्वी त्याच्याचहवषयी आहे आहण हवशषे म्हणजे ही तक्रारही त्याला हबनाहवरोध व मनोमन 
मान्य आहे. (कारण, त्याची हशक्षा भोगण्याची त्याची अटळ तयारी आहे.) संभाजीच्या आत्यंहतक आत्मकें द्री 
व अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे हे हवलक्षण देखणे दशटनच होय. 
 

या प्रसंगातील संभाजीच्या प्रहतहक्रयेचा प ढील भाग म्हणजे त्याने साबाजीला हदलेला नकार. 
संभाजीच्या ह्या नकारात्मक हनणटयाची हचहकत्सा करण्यासारखी आहे. कारण, या नकारात्मक 
हनणटयामागील पे्ररण समजून घेतले पाहहजे. त्या पे्ररणाच्या हवहशष्ट स्वरूपावरून ते या व्यत्क्तमत्वात इतके 
बळावले त्या व्यत्क्तमत्त्वाची प्रकृती अहधक पारखून पाहणे शक्य होईल. 
 

संभाजीने आपली स टका साबाजीने साहंगतलेल्या मागाने करून घ्यायला पक्का नकार हदला. 
थोरल्या आबासाहेबाचंा आदशट मागटदशटक होता. ‘लाखाचंा पोप्रशदा मरायला नको’ होता. ‘मराठेशाहीला 
जीवन’ देण्यासाठी तरी ‘मराठेशाहीचा मोहरा’ ‘नामोहरम’ व्हावयाला नको होता.’ ही साबाजीची वस्त हनष्ठ 
भहूमका संभाजी स्वीकारू शकला नाही. नाटककाराने रेखाटलेला हा प्रसंगच मोठा पारदशटक आहे. 
साबाजीच्या या हववकेी व वस्त हनष्ठ भहूमकेसाठी आत्महनरपेक्ष हनदान बाह्यसापेक्ष मनोवृत्तीची जररी आहे. 
या आत्महनरपेक्ष वा बाह्यसापेक्ष मनोवृत्तीच्या स्तरावर येण्यास मानहसक दृष्ट्ट्या संभाजी असमथट आहे. या 
हवषयाकडे पाहण्याची त्याची प्रवृत्ती प्रकवा मनोभहूमका त्याने साबाजीला हदलेल्या उत्तरातूंन प्रकट होते. या 
उत्तराचंी सूक्ष्मपणे छाननी केली तर त्यामागील त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वातील अत्यंत प्रबळ असे ‘आत्मकेन्द्री 
आकषटण’ स्वच्छ हदसते. “त झ्या पहवत्र प्राणाचं्या मोबदल्याने या कवडीमोल शरीराचा साभंाळ करू? अरे, 
अगदी रौरवाचे रहहवाशी स द्धा माझ्या शजेाराचा हकळस करतील ... ...अशा राक्षसी रीतीने वाचण्यापेक्षा 
मला मरणाचे महत्त्व जास्त बाटते.” “माझ्या हातून आता काय होणार? तो संभाजी मरणावाचून मेला आहण 
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हा संभाजी हजवावाचून जगत आहे, हजवात जीवपण नाही, देहात देहपण नाही, न सते ‘संभाजी’ हे नाव 
राहहले.” “माझे नाव ऐकल्याबरोबर ज्ञातीचा मराठा कानावंर हात ठेवील.” “साबाजी, मी बाहेर पडून 
लोकानंा काय तोंड दाखवू? आपला राजा स टला असे पाहताच, माझी प्रजा आपख षीने देश सोडून हद्दपार 
होईल. साबाजी, या काळोखातंस द्धा मला तोंड लपवावसेे वाटते”, इ. उत्तरे हवचारात घेतली म्हणजे 
त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वातील आत्मकें द्री आकषटण हकती अनावर होते हे स्पष्ट होते. त्याचा ‘स्व’ हा त्याच्या समग्र 
मनोव्यापारानंी आपल्याकडे कें हद्रत करणारा केवढा शत्क्तमान घटक आहे. संभाजीचे सारे स्वैर द राचार 
हवसरून साबाजी स्वतःच्या प्राणाचं्या मोबदल्याने त्याला वाचहवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. 
कारण, त्याला हदसत असलेली संभाजीची मूती ‘गोब्राम्हणप्रहतपालक प्रहदूपदपादशहाची’ आहे. उलट 
संभाजीला जाणवणारी त्याची भहूमका त्याच्या स्वतः भोवतीच कें हद्रत झालेली आहे. आपल्यासाठी 
आईभवानीची पूजा थाबंली आहे, आपल्या स टकेकडे सारी मराठेशाही डोळे लावनू बसली आहे, आपल्या 
देहान्ताच्या हनहमत्ताने मराठेशाहीच नामोहरम होणार आहे. या वस्त हनष्ठ जाणींवपेेक्षा संभाजीला त्याचे 
व्यत्क्तगत आत्महनष्ठ पे्ररण अहधक प्रभावी वाटत आहे. या वस्त हनष्ठ वा हवशाल जाणीवा सोडून त्याचे मन 
“या काळोखातस द्धा मला तोंड लपवावेसे वाटते, ‘रायगडचा रणमदट मनाचा ठरला,’ माझ्या हातून आता 
काय होणार? रौरवाचे रहहवासीस द्धा माझ्या शजेाराचा हकळस करतील’” यासारख्या वैयत्क्तक व 
आत्महनष्ट जाणीवात व्यग्र आहे. त्याच्या अहवचल आत्महभम ख व्यत्क्तमत्त्वाचे हे फहलत होय. आपला 
‘अहम्’ प्रकवा ‘आत्मत्त्व’ अबाहधत ठेवण्याच्या प्रयत्नातून तो आपोआप पहरत्स्थतीच्या आहारी जात आहे. 
त्याच्या मनोव्यापाराचंी शास्रीय मींमासा ‘कालट  य ंगच्या’ आधाराने सहज करता येते. य ंग म्हणतो, “The 
more the ego seeks to secure every possible liberty, independence, superiority, and freedom 
from obligations, the deeper does it fall into the slavery of objective facts.” [राजसंन्यास : अंक–५, 

प्रवेश–५] य ंगचे हे मत म्हणजे संभाजीच्या या प्रसंगातील वतटनाचे हनर्मववाद असे मानसशास्रीय स्पष्टीकरणच 
होय. 
 

भेकडपणाबद्दल दौलतरावाची हनभटत्सना करणारा, मालवणच्या खवळलेल्या सम द्राला न घाबरता 
त्यात उडी घेणारा हहम्मत बहाद्दर संभाजी या क्षणी भयभीत झाला आहे. या बेहफकीर प्रसहाला भय तरी 
इतके का आहण कशाचे वाटत आहे? मृत्यचू्या जबड्यात उडी घेणारा संभाजी मरणाचा आधार का शोधू 
पहात आहे? 
 

या संदभात पहहल्यानेच एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की भेकड दौलतरावाचे भय आहण 
संभाजीचे भय एक जातीचे नाही. दौलतरावास भय वाटते ते स्वतःच्या मरणाचे. मरणभयाम ळे आपला जीव 
धोक्यात घालण्याची त्याची तयारी नाही. त्याचे हे भय सवटसामान्य माणसाचे भय आहे. संभाजी भयभीत 
झाला ते मरणाच्या भयाने नाही. तो मरणाला भ्याला असता तर स टकेची संधी साबाजीकडून हमळताच ती 
त्याने नाकारली नसती. संभाजी भयभीत झाला आहे ते आपल्या माणसानंा तोंड दाखवायला. त्याचा भीषण 
पराभव झाला आहे आहण आपला पराभतू व कलंहकत चेहरा त्याला ‘काळोखात देखील लपवावासा वाटत 
आहे.’ आपल्या प्रनद्य आहण नालायक वतटनाची जाणीव झाल्याने प न्हा आपल्याच माणसानंा आपली पहतत, 
पराभतू आहण लाचार म द्रा दाखवणे त्याच्या स्वाहभमानाला असह्य होत आहे. आपली आपल्या प्रजेला 
हशसारी येईल, राजा स टल्याचे कळताच ही प्रजा आपख षीने देश सोडून हद्दपार होईल, रौरवाचे 
रहहवाशीस द्धा आपल्या शजेाराचा हकळस करतील ... या कल्पनानंी तो भेदरून गेला आहे, काहयक मरण 
पत्करणारे त्याचे मन मानभगंाचे, तेजोभगंाचे द ःख सहन करण्यास असमथट आहे. आत्मत्त्वाहवषयी त्याचे 
भान हकती ज्वलंत व जागृत आहे, ह्याचा येथे प्रत्यय येतो. 
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आपल्याला भयभीत करणाऱ्या पहरत्स्थतीचे त्याने स्वतःच हचत्रण केले आहे, तो म्हणतो, “या 
काळोखात देखील मला तोंड लपवावसेे वाटते. खाली पाहीन तर हत्तीच्या पायानंी पाताळापयंत गाडलेला 
बाळाजी प न्हा जहमनीतून वर येईल अशी भीती वाटते. भोवताली पाहहले तर कोपऱ्याकोपऱ्यातून 
आईसाहेबाचें डोळे माझ्याकडे टवकारून पाहातील. वर पाहहले तर हशरक्याचंी उडहवलेली हशरे 
आकाशातून जयप्रथाच्या मस्तकापं्रमाणे येऊन माझ्या मस्तकावर आदळतील! साबाजी, मी आता कोणीकडे 
पाहू? सह्याद्रीचा प्रसह आता अगदी भयभीत झाला आहे. [सायकॉलॉहजकल टाईप्स : सी. जी. य ंग. पषृ्ठ ४७८] 
सह्याद्रीच्या या प्रसहाला भेडवणारी सारी कारणे त्याच्या आत्महववश मनोरचनेत आहेत. कालट  य ंगचे हे मत 
या स्पष्टीकरणाला शास्रीय प ष्टी देणारे ठरते. तो म्हणतो, 
 

“An analysis of the personal unconscious yields an abandance of power phantasies 
coupled with tear of the dangerously animated objects, to which, as matter of fact, the 
introvent easily falls a victim.” 
 

संभाजी ज्या भयाचे भक्ष्य बनला त्याचे मानसशास्रीय स्पष्टीकरण व समथटन कालट  य ंगच्या या 
उद्ग्गारातून अहतशय समपटकपणे प्राप्त होते. 
 

“झाले घडले ते गंगेला हमळाले. ज्याचंी मने द खवली गेली त्याचंी मनःपूवटक माफी मागता येईल. 
होऊन गेलेल्या भीषण च काचें पहरमाजटन क्षमा मागून करता येईल. नव्या उमदीने मराठेशाहीची 
हवस्कटलेली घडी प न्हा बसवनू झालेल्या पातकांची भरपाई करून देता येईल.” [राजसंन्यास : अंक–५, प्रवेश–५] 
असा उहचत वस्त हनष्ठ आहण पहरत्स्थतीजन्य हववके करून पिात्तापाचे आत्मकें द्री उत्कट कढ व्यक्त 
करण्यापेक्षा, साबाजीचे आवाहन स्वीकारणे हनहित शहाणपणाचे ठरले असते. पण हे संभाजीला जमले 
नाही. त्याच्या मनःप्रवृत्ती हवचारात घेता ‘हे न जमणे’ हीच प्रहतहक्रया मानसशास्रीय दृष्टींने अपेहक्षत आहे. 
हदलख लासपणे क्षमा मागायची तर अहतरेकी स्वाहभमान दूर करायला हवा, घडलेल्या भीषण अपराधाचंी 
मोकळ्या वृत्तीने कब ली नेऊन रयतेला हवश्वासात घ्यावयाचे व त्याचं्या हवश्वासात पात्र व्हावयाचे तर मनाची 
आत्यंहतक आत्मकें द्री प्रकृती कामाची नाही. पिात्तापाच्या उदे्रकात हवरघळून आत्मलीन व्हावयाचे नसेल 
तर हवकारहववशतेपेक्षा हववेकबळाची मनोव्यापारानंा गरज असते. संभाजीच्या मनोप्रपडाला यातले काहीच 
शक्य नाही. म्हणूनच साबाजीचे आवाहन स्वीकारायला त्याचे मनोव्यापार प्रहतकूल होतात. कदाहचत 
संभाजीच्या मनाचा ताठा अबाहधत राहून मराठेशाहीचे कल्याण करण्याची संधी लाभली असती तर 
त्याबाबतीत त्याच्याकडून काही अपेक्षा करता आली असती. एका हठकाणी त्यानेच काढलेल्या उद्ग्गारातून 
हे सूचकतेने व्यक्त होते. “त्याला (म्हणजे रायगडला) हात जोडून सागं, की संभाजी मोकळा असता तर 
त झा भ्रष्ट केलेला गंगासागर त्याने आपल्या रक्ताने आहण आसवानंी भरून काढला असता.” संभाजीने 
साबाजीचा सल्ला स्वीकारला नाही. तसा तो स्वीकारणे हनहितच शहाणपणाचे ठरले असते. राजाचा हवचार 
करता हे शहाणपण कोणीही मान्य करील. ‘सावजंहनक मन ष्ट्य’ या नात्याने संभाजीची आवश्यकता होती. 
साबाजीच्या हवचारातील शहाणपण संभाजीला स्वीकारता आले नाही, कारण जरर असणारी आत्महनरपेक्ष 
व वस्त हनष्ठ मनोभहूमका त्याच्याजवळ नाही. साबाजीचा सल्ला तो नाकारतो, हा त्याचा हनणटय म ळीच 
वस्त हनष्ठ नाही. मात्र, तो त्याच्या आत्महनष्ठ व्यत्क्तमत्त्वाशी स संगत आहे त्याच्या या वतटनातून त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील हनणटयशक्तीवरील आत्महनष्ठेचे द दटम प्रभ त्वच हसद्ध होते. 
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सांभाजीचे अांतमुथखी व््क्ततमत्त्ि : 
 

संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वाचा हवश्लेषणात्मक हवचार येथवर केला. त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वात वेळोवेळी 
कोणत्या शक्तींना व प्रवृत्तींना प्राबल्य प्राप्त होते व त्यातूंन त्याच्या वतंनाचे हवहशष्ट पे्ररण कसे बलवत्तर होत 
जाते ह्याचा शोध घेतला. त्यातून असे फहलत हमळाले की, संभाजीच्या ठायी कामहवकार प्रवणता प्रबळ 
आहे. हववेकाचें दौबटल्य व संयमनाचे शहैथल्य ही त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाची आणखी दोन लक्षणे प्रभावी ठरणारी 
आहेत. त्याम ळे त्याची कामहवकारप्रवणता ही अनावर व औहचत्यहवम ख झाली आहे. संभाजीच्या अहतरंगेल 
व बेजबाबदार वतटनाची उत्पत्ती त्याच्या या अनावर व औहचत्यहवम ख कामहवकारप्रवणेतेत आहे. आत्मकें द्री 
स्वाहभमान हे त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वातील आणखी एक महत्त्वाचे शत्क्तस्थान आहे. त्याचा संबधं त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील आत्मकें द्री आकषटणाशी आहे. त्याच्या मनोव्यापाराचंी स प्त आहण स्वाभाहवक ओढ 
आत्महनष्ठ आहे. त्याच्या उत्कट पिात्तापातून त्याचे आत्यंहतक आत्मकें द्री व्यत्क्तमत्त्व अनौपचाहरकपणे 
प्रस्फोहटत होते. संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वात आत्महनष्ठा इतकी प्रबळ आहे की कोणताही हनणटय वस्त हनष्ठ 
पातळीवर घेण्यास तो पूणटतः असमथट आहे. “He is governed by subjective factors.” हे कालट  य ंगने 
साहंगतलेले अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे लक्षण संभाजीला पूणटत्त्वाने लागू पडते. 
 

अशा प्रकृतीच्या व्यत्क्तमत्त्वाला कालट  य ंग स्पष्टपणे अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व ठरवतो. त्याने हदलेले 
ताहत्त्वक हनकष संभाजीच्या व्यत्क्तमत्वाला नेमके लागू पडतात, एवढेच नव्हे तर त्यातून संभाजीच्या 
हववहक्षत वतटनाची मनोवैज्ञाहनक उपपत्तीही लाभते. 
 
राजसांन्द््ासातील नाट्यानुभूतीचे प्रकृणतधमथ 
 

“संकल्प आहण हसद्धी ह्याचं्यात परमेश्वराची इच्छा उभी असते.” असे हवधान गडकऱ्याचं्या एका 
नाटकात आले आहे. ‘हप्रत्न्सपल प्ले’ म्हणून ‘राजसंन्यास’ नाटकाची रचना करण्याचा संकल्प ख द्द 
गडकऱ्यानंीच प्रारंभी सोडला होता. पण त्याचंा हा संकल्प आहण हसद्धी ह्याचं्यात त्याचं्या सजटन-शक्तीची 
प्रकृतीच उभी झाली, असे ‘राजसंन्यास’च्या उपलब्ध रूपावरून हदसून येते. गडकरी ‘राजसंन्यास’ हे 
‘हप्रत्न्सपल प्ले’ बनवायला गेले अन् प्रत्यक्षात ते ‘पसटनल प्ले’ होऊन बसले. त्याचं्या ‘भावबधंना’च्या 
बाबतीतही असेच काहीसे घडून आले. ‘एकच प्याला’ या नाटकाचा हवषयही सकृत् दशनंी ‘प्रमेयान कूल’ 
भासत असला तरी त्याचा आहवष्ट्कार प्रभावीपणे व्यक्तीकें द्री होऊन गेला. मद्यपानाचे द ष्ट्पहरणाम नगण्य 
राहहले, अन् स धाकराचें व्यत्क्तमत्त्व–हचत्रण अग्रगण्य ठरले. 
 

‘एकच प्याला’ हे नाटक मद्यपानाच्या द ष्ट्पहरणामाचंी जाणीव करून देण्याच्या उदे्दशाने उभारंले गेले 
असते, तर मद्यपानाच्या आहारी जाऊन सवनंाश ओढवनू घेणाऱ्या स धाकराहवषयी आपल्याला आत्मीयता 
वाटलीच नसती. 
 

असेच राजसंन्यासातील संभाजीसंबधंी आहे. ‘राजसंन्यास’ नाटकातून आपल्याला जो प्रत्यय येतो, 
त्याच्या हवश्लेषणातून प्रस्त त नाटकाचे प्राणतत्त्व स्पष्ट होते. 
 

‘राजसंन्यास’मधून प्रकट होणाऱ्या नाट्यान भतूीचे ‘प्रकृहतधमट हवचारात घेतले म्हणजे प्रस्त त 
नाटक प्रमेयात्मक ‘हप्रत्न्सपल प्ले’ नसून हनखळ व्यत्क्तकें द्री आहे, ही वस्त त्स्थती स्वच्छपणे हवशद होते. या 
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नाटकातून जाणवणारी नाट्यान भतूी हवश द्ध शोकात्म आहे. हतने उघडपणे संभाजीच्या जीवनाचे रूप धारण 
केलेले आहे. अनावर कामप्रवणतेपायी आहण केवळ वैयत्क्तक भोगसौख्यासाठी संभाजीसारखा 
“सावटजहनक मन ष्ट्य” आपल्या प्राप्त अन् पहवत्र जबाबदाऱ्या झ गारून देतो, ही गोष्ट सहान भतूी 
वाटण्यासारखी नाही. अशा व्यत्क्तहवषयी संताप वाटणेच स्वाभाहवक आहे. त्याच्या नालायकपणाहवषयी 
चीड हनमाण होणेच साहहजक ठरते. पण या पातळीवर ही नाट्यान भतूी उतरतच नाही. व नाटकाच्या 
अखेरीस संभाजी स्वतःचा आत्मनाश स्वतःच ओढवनू घेतो. आत्मनाश टाळणारा पयाय समोर उभा असूनही 
संभाजी अशरण अंतःस्थ पे्ररणेने आत्मनाशाला सामोरा जातो. त्याचा आत्मत्रागा त्याला अप्रजक्य आहे. 
त्यासाठी तो मृत्यचेू असामान्य मोल द्यावयाला हसद्ध आहे. ह्यातून ‘माणूस’ म्हणून संभाजीची उत्त ंग उभारी 
प्रतीत होते. ज्या माणसाचं्या जातीत आपण जन्माला आलो, हतची उत्त ंगता मूलतः अशी आहे, असा अस्फ ट 
पण स खद प्रत्यय या नाट्यान भतूीतून आपल्याला हमळतो. ओघानेच आपला अहंभाव गोंजारला जातो. 
एका स खान कूल अवस्थेत आपण नकळत प्रवशेतो. याच पातळीवर आपले त्याच्याशी एक अनाहमक नाते 
ज ळून जाते. माणसाचं्या जातीचे, शक्तीचे अहभमानस्पद प्रतीक म्हणून आपण संभाजीकडे पाहू लागतो. 
संभाजीहवषयीच्या आत्मीयतेने आपले मन भारावनू जाते, या मनःत्स्थतीत आपण संभाजीने केलेले प्रक्षभ्य 
अपराध आहण प्रमाद अनाहूतपणे बाजूला सारतो, एका आत्त्मयतेच्या नात्याने आपण त्याच्याशी संबद्ध 
होतो. संभाजी हकतीही पातकी असला तरी, त्या पातकाचें पहरमाजटन करून टाकणारे असे अलौहकक व 
अहभमानास्पद ‘धन’ त्याच्याजवळ आहे, या जाहणवनेे आपली मने स खस्नात होऊन गेलेली असतात. 
आपले अंतःकरण स खस्पशाने शहारून आलेले असते. समग्र नाटक संभाजीच्या जीवनात हवरघळून जाते. 
त्याच्या ‘उंची’त त्याची ‘पातके’ क ठल्या क ठे दबनू जातात. ‘राजा हा जगाचा ‘इच्छाहवरहहत’ व 
‘उपभोगशून्य स्वामी’ आहे, हे प्रमेय अस्तमान होऊ लागते. (खरे म्हणजे या ‘प्रमेयात’ प्रमेयत्व असे अगदीच 
जेमतेम आहे.) आहण शोकनायकाचे व्यत्क्तमत्त्व लाभलेला संभाजी सगळे नाटक व्यापू लागतो, त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाचा आपल्याला जो प्रत्यय येतो, त्यात ‘इच्छाहवरहहत’ व ‘उपभोगशून्य’ हे दोनही हवशषे हनःसत्व 
ठरतात. प्रस्त त ‘प्रमेय’ त्याच्या हचत्रणात न पयायानेस द्धा हनष कर्मषत होत नाही. 
 

राजसंन्यासातील नाट्यान भतूी ही शोकात्म आहे. शोकात्म नाट्यान भतूीचा एक प्रकृहतधमट असा 
असतो की, ती व्यत्क्तकेद्री असते. हवहशष्ट व्यत्क्तमत्त्वात हतचे बीज असते. त्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या 
माध्यमातूनच हतचा आहवष्ट्कार होत असतो. जगातील सगळ्या उत्कृष्ट शोकात्त्मका नायककें द्री आहेत. 
प्रमेयगभट आशयाला जी बह स्पर्मशत्वाची आवश्यकता असते, ती शोकात्म नाट्यान भतूीला स्वभावतः वज्यट 
आहे. 
 

माणूस म्हटला की तो स्खलनशील वा प्रमादशील असणारच कसेही करून जगले पाहहजे, ही 
सवटसामान्य माणसाची स्वाभाहवक धारणा असते. वाटेल ते मोल देऊन मरण टाळणे ही सवटसामान्य 
माणसाची जीवन प्रहतज्ञा असते. त्यासाठी तो सतत तडजोडी करीत जातो. वेळोवळेी शरणशील होतो. 
एखादे व्यत्क्तमत्त्व हे नाकारते. काही गोष्टी त्याला मरणापेक्षाही अहधक मूल्यवान् वाटतात. मरण टाळता 
येणे शक्य असूनही जी माणसे मरणाला सामोरी जातात, पण आपल्या बलवत्तर हअत्च्छताचा त्याग 
करायला हसद्ध होत नाहीत, त्याचं्या जीहवतात शोकात्म नाट्यान भतूीची बीजे असतात. संभाजीचे जीवन 
असल्या हबजानंी म सम सून गेलेले आहे. 
 

शोकात्म नाट्यातील शोकाची प्रकृती ही हवहशष्ट धमी असते. ती केवळ कारण्यमय नसते. रे. 
हटळकाचंी ‘केवढे हे क्रौयट’ प्रकवा कवी दत्ताची ‘नीज, हनज माझ्या बाळा’ या सारख्या कारण्याने 
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ओंथबलेल्या कहवता वाचून आपल्याला जी रसप्रतीती येते हतच्यापेक्षा शोकात्त्मकेतील नाट्यन भतूीचा 
प्रत्यक्ष बराच वगेळा असतो. दोनही प्रकारात ‘द ःख’ हा अंगभतू घटक आहे. कारण्यपूणट काव्यातील द ःख 
हे अपहरहायटपणे आलेले असते आहण भोगणाराला ते अगहतकपणे भोगाव े लागते. अगहतकतेहशवाय 
क ठलाही अन्य पयाय त्याला प्राप्त नसतो. अहत करणरसाची ही बीजभमूी आहे. 
 

शोकात्म नाट्यात ही वस्त त्स्थती नसते हअथे द ःख आहे. पण ते अटळ नसून पहरहायट आहे. असे 
असूनही शोकनायक स खभोग सोडून द ःखभोग त्स्वकारतो. अपहरहायट म्हणून आलेले द ःख, आहण पहरहायट 
असूनही स्वचे्छेने त्स्वकारलेले द ःख ह्यातील प्रकृहतधमट वेगवगेळे आहेत. 
 

संभाजीचा द खान्त पहरहायट असूनही अपहरहायट म्हणून तो प ढे सामोरा जातो. पहरहायटतेच्या पे्ररणा 
वस्त हनष्ठ आहेत. अपहरहायटतेचा पे्ररणा आत्महनष्ठ आहेत. प्रस्त त प्रसंगी संभाजीच्या संदभात आत्महनष्ठा ही 
वस्त हनष्ठेवर मात करून गेली हेच प्रतीत होते. संभाजी हा सावटजहनक मन ष्ट्य असला तरीही त्याचे वतटन 
आत्यंहतक आत्मपे्रहरत होऊन जाते, हेच या नाटकातून गडकऱ्यानंी दाखवनू हदले आहे. 
 

अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाच्या आत्मपे्ररक मनोवृत्तीची संभाजी हा मनोज्ञ नम ना होय. जो नाटककाराने 
समथटपणे हचहत्रत केला आहे. 
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सांगीत ‘एकच प््ाला’ 
 
णिष्िेध :– 
 

‘दारचे द ष्ट्पहरणाम’ हा ‘एकच प्याल्या’चा हवषय आहे, असे सामान्यपणे म्हटले जाते. या 
नाटकातून गडकऱ्यानंी रेखाटलेले दारूचे भीषण व प्रभावी द ष्ट्पहरणाम हवचारात घेतले म्हणजे या मताची 
साथटता समथटनीय वाटू लागते. ‘एकच प्याला’ हे नाव आहण नाटकातून दारच्या द ष्ट्पहरणामाचें हवख रलेले 
भीषण हचत्रण याम ळे नाटककत्यालाही हाच हवषय प्राम ख्याने अहभपे्रत असावा, असेही वाटते. “एकच 
प्याला” म्हटल्याबरोबर तो दारचा आहण ते स द्धा गडकऱ्याचंा ‘एकच प्याला’ ही गोष्ट मराठी स हशहक्षतानंा 
पूणटतः ज्ञात आहे. अथात् प्रहतपाद्य हवषय हा मद्यपान–हनषेधपरच असला पाहहजे ही गोष्ट स स्पष्ट आहे.” हे 
कै. श.ं ना. सहस्रब दे्ध याचें हवधान हेच सूहचत करते. [नाट्यस्वरूप गडकरी : श.ं ना. सहस्त्रब दे्ध, प.ृ १८७] “दारचे 
द ष्ट्पहरणाम दाखहवण्याच्या दृष्टीने या नाटकाची म ख्यतः रचना करण्यात आली आहे.” [मराठी नाट्यसृष्टी : डॉ. 

हव. पा. दाडेंकर, प.ृ ११८ (सामाहजक नाटके)] अशी डॉ. हव. पा.ं दाडेंकर याचंीही कब ली आहे. डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे 
यानंीही आपल्या एका गं्रथात एकदा हीच भहूमका स्वीकारलेली होती. [स धाकर की एकच प्याला : रा. श.ं वाप्रळबे] 
 

या नाटकात गडकऱ्यानंी दारचे भीषण द ष्ट्पहरणाम हचतारले आहेत. आहण तेही अत्यंत प्रभावी असे 
हचतारले आहेत, यात हतळमात्र शकंा नाही. तेवढ्यावरून सदर नाटक मद्याहनषेधावर आहे, असा साधारण 
समज होणे स्वाभाहवक वाटते. गडकऱ्यानंी माडंलेली या ‘द ष्ट्पहरणामाचंी’ भीषणता व भेदकता हवचारात 
घेता हा समज तर अहधकच पटतो. त्याम ळे डॉ. दाडेंकरासंारख्या नाट यसमीक्षकालाही हे नाटक “दारूचे 
द ष्ट्पहरणाम वणटन” करणारी मराठीत जी नाटके आहेत त्यात वरच्या क्रमाकंाचे वाटते. [म. ना. : डॉ. हव. पां. 
दाडेंकर, प.ृ ११७] परंत  एवढ्यावरूनच मद्यपानाचे द ष्ट्पहरणाम हा या नाटकाचा प्रहतपाद्य हवषय हनहित करणे 
न्याय्य होणार नाही. 
 

या नाटकाचा आपल्या मनावर जो हवलक्षण खोल पहरणाम होतो, तो स धाकर–प्रसधू याचं्या भीषण 
शवेटाचा. हा भीषण अंत दारम ळे घडून आला असे क्षणभर मानले, तरीही स धाकर–प्रसधू याचं्या 
स्वभाववैहशष्ट्याचंा आपल्या मनावर झालेला खोल प्रभाव आपल्याला प सून टाकता येत नाही. माहेरी घेऊन 
जायला आलेल्या पद्ग्माकरासोबत प्रकवा बाबासाहेबासंोबत प्रसधू सरळ हनघून गेली असती तर हतचा भीषण 
अन्त होण्याचे कारणच नव्हते. पण आपला सत्यानाश समोर स्पष्ट हदसत असूनही प्रसधू वहडलाबंरोबर गेली 
नाही. आत्मनाश टाळता येणे एका परी शक्य असूनही तो मागट हतने स्वीकारला नाही. आपल्या बापासोबत 
स खाकडे न जाता ती पहतसोबत प्राणसंकटात राहहली, यातच हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील हनयंत्रक गाभा आहे 
आहण या गाभ्यात हतच्या भावी शोकान्ताची बीजे आहेत. दारच्या पेल्याचा तर नाहीच, पण दार या 
शब्दाचास द्धा त्या ‘मंगल देवते’च्या ओठाला कधी स्पशट झाला नाही. तरीही हतचा शोकान्त ‘अटळ’ होता. 
कारण, तो पूणटतः स्वभावहनहमंत आहे. 
 

स धाकर हा मद्यहप खरा, पण केवळ मद्याम ळेच त्याचा सवटनाश झाला, असे अन मान तकट द ष्ट ठरेल. 
आत्यंहतक स्वाहभमान प्रकवा पराकोटीचा अहंभाव आहण तेजोभगं सहन न करणारी भावनाप्रवणता हे 
स धाकराचे ‘अभेद्य’ पे्ररण आहे आहण त्याम ळेच त्याचा आत्मनाश अटळ होतो. भीषण आत्मनाशाकडे त्याला 
खेचून नेणारी शक्ती ही दार ही केवळ चेतक वस्तू ठरली आहे. भगीरथाचे दारूचे व्यसन स टते. आयटमहदरा 
मंडळाच्या सदस्याचं्या प्रहतष्ठेलादेखील कधी धक्का बसत नाही आहण स धाकराचा मात्र दारम ळे सवटस्वी 
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संसारनाश होतो, हे तकट ब द्धीला पटण्यासारखे नाही. तेव्हा स्वाभाहवकच याच्या भीषण सवटनाशाची कारणे 
इतरत्र शोधणे भाग पडते. 
 

स धाकर–प्रसधू याचं्या मनोरचनेतील पे्ररक बारकाव ेगडकऱ्यानंी सूचक कौशल्याने रंगहवले आहेत 
ते काही उगीच नाही मद्याकासारख्या हवघातक द्रवाने स धाकर–प्रसधूचा घात करण्याच्या ढोबळ कायासाठी 
गडकऱ्यानंा इतके कलात्मक नक्षीकाम करण्याची काय जरूर होती? ‘बडंगाडटन’ मध्ये स धाकराला जो 
अन भव आला तो फार अथटपूणट आहे. या प्रसंगी दार सोडण्याची प्रहतज्ञा केलेला स धाकार समाजाकडून 
सहकायाची याचना करतो. पण त्याला हतथे प्राप्त होतो तो दाहक अपमान. इथे समाजाकडून स धाकराला 
स खद सहान भतूी हमळाली असती तर? तर कदाहचत त्याच्या जीहवताला वगेळे वळणही लागू शकले 
असते… पण इथे” हमळालेल्या अन भवाचं्या औषधाच्या कडवटपणाम ळे त्याच्या आत्मकें द्री मनोव्यापाराचंी 
स्वाभाहवक उलट प्रहतहक्रया घडून आली. मद्यम क्तीची महती मान्य केलेले मन परत मद्यासक्तीकडे प्रवास 
करायला प्रवृत्त झाले. त्याला चेतक हवषय ठरले ते बंडगाडटनमधील ‘चार सभासद,’ मद्य प्रकवा महदरापान 
नव्हे! गडकऱ्याचं्या दृष्टीने ‘हे सभासद’ दारपेक्षा अहधक भयानक ठरतात. 
 

महदरेचे केवळ हनहमत्त होऊन स धाकर–प्रसधू याचं्या हववहक्षत मनोरचनेम ळे त्याचंा होणारा 
हृदयस्पशी शोकान्त हा या नाटकाचा खराख रा हवषय आहे. त्याही पहलकडे जाऊन असे म्हणता येईल की, 
स धाकर आहण प्रसधू याचंें स्वभावहनर्ममत चहरत्र हाच या नाटकाचा हवषय होय. 
 

‘मद्यपान’ ही एक सामाहजक समस्या आहे. पण सामाहजक समस्येच्या पातळीवरून या नाटकात 
मद्यपानाच्या प्रश्नाची माडंणीच झाली नाही. मद्यपानाच्या प्रश्नाला असणाऱ्या सामाहजक समस्येच्या पैलंूना 
आहण पहरणामानंा गडकऱ्यानंी स्पशटही केला नाही. मद्यपानाऐवजी द सऱ्या क ठल्याही व्यसनाने या 
नाटकाची शोकान्त अखेरी इतकीच अटळ व प्रभावी राहहली असती. कारण, ती स धाकर–प्रसधू याचं्या 
हववहक्षत स्वाभावधमावर आधाहरत आहे. स धाकरने केलेली मद्य–हनभटत्सना ही इतकी आत्महवष्ट्कारात्मक 
आहे की ती पूणटतः व्यत्क्तगत होऊन गेली. हतला सामाहजकतेचे व्यापक अहधष्ठान आलेच नाही. 
 

‘दारचे द ष्ट्पहरणाम’ हा एकच प्याल्यातील गौण हवषय आहे, या मताला डॉ. वाप्रळबे व प्रो. श्री. के. 
क्षीरसागर याचंीही साक्ष पोषक आहे. ‘एकच प्याला’ च्या सखोल आहण प्रभावी पहरणामाचा व त्याला कारक 
असणाऱ्या नाट्यगत घटकाचंा हवचार केला म्हणजे मद्य आहण मद्यपान मागे पडते. स धाकर आहण प्रसधू 
याचं्या भीषण व भेदक शोकान्ताचे ‘मद्यपान’ हे नाममात्र हनहमत्त वाटते. अहधक सूक्ष्मपणे हवचार केल्यास 
स धाकर ज्या शोकान्त पहरत्स्थतीत सापडला त्याचे कारण त्याच्या हववहक्षत मनोरचनेत आहे, असे स्पष्ट 
हदसते. स धाकराचा शोकान्त मद्यपानाच्या संदभात केवळ संभवनीय असेल (कारण, मद्यपानाम ळे शोकान्त 
ओढवतोच, असे नाही. हे भागीरथ व आयटमहदरा मंडळाचे सभासद याचं्या उदाहरणाने याच नाटकातून 
सूहचत होते) पण त्याच्या स्वभावधमाच्या संदभात तो अटळ व अपहरहायट ठरतो. 
 

स धाकरच्या भीषण व करण शोकापत्तींची बीजे प्रो. क्षीरसागर यानंीही त्याच्या ‘मनःहपडातच’ 
जाणवतात. “पहहल्या अंकातील” “लागे हृदप्रय ह रह र अहज ।” या पदापासून तो हतसऱ्या अंकातील 
“शकंाही नाही काप्रल ज्या । द गटती जवे ये तदा ।” येथपयंत ग प्तपणे वाट कापणाऱ्या आपत्तींची चोर पावले 
प्रारंभीच्या नंदनवनातही कानोसा घेणारास ऐकू येतात. या आगामी आपत्तींचे मूळ केवळ दारत नाही, 
केवळ दौबटल्यात नाही, केवळ दैवाच्या लहरीतही नाही. ते कशात आहे ते शोधणे हा मानवी मनाचा सनातन 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

उद्योग आहे आहण ते ज्या मनःप्रपडाच्या आहण पहरत्स्थतीच्या साहन्नध्यात जीव धरते, त्याचें हचत्रण करणे हा 
गंभीर नाट्याचा अथवा रॅजेडीचा सनातन हवषय आहे.” [एकच प्याला टीकात्मक हववेचन : प्रा. श्री. के. क्षीरसागर, प.ृ १४] 
“प्रो. क्षीरसागराचं्या या उद्ग्गारातून ‘एकच प्याला’चा मूळ हवषय स्पष्टपणे सूहचत होतो. त्याचंाही म ख्य भर 
स धाकराच्या स्वभावधमावरच हदसतो. डॉ. वाप्रळबे याचंीही स धाहरत भहूमका अशीच आहे. नाटकातील 
अनेक प्रकट वा अप्रकट प राव्याची हचहकत्सा केल्यानंतर त्यातून हनष्ट्पन्न होणारा हनष्ट्कषट मांडतानंा ते 
म्हणतात, “… … स धाकराने आत्यंहतक मनोवृत्तीम ळे केलेला प्रमाद त्याला दारच्या मोहाला बळ पडावयास 
भाग पाडतो व या आत्यंहतक मनोवृत्तीम ळे व्यसनम क्त होणे अशक्य झाल्याम ळे त्याचा हवनाश अपहरहायट 
ठरतो, हेच गडकऱ्यानंा दाखवावयाचे आहे.” [नाटककार गडकरी : डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे, प.ृ २३८] 
 
‘णिद्याहरि’ आणि एकच प््ाला – 
 

मद्यपानाच्या समस्येवरील खाहडलकराचें सं. हवद्याहरण हे अत्यंत प्रभावी नाटक आहे. त्यातील 
हवषय खाहडलकरानंी समस्येच्या पातळीवर अहतशय कौशल्याने हाताळला आहे. ‘महदरापानाचा’ संबंध 
‘एकच’ प्याला’ शी येत असल्याने या दोनही नाटकाचें तौलहनक हववचेन मोठे उपकारक होणार आहे. 
हवशषेतः नाटककाराची ‘एकच प्याला’ तील मूळ भहूमका हनहित करण्याच्या दृष्टीने अहधक उद बोधक 
होण्याची शक्यता आहे. 
 

श क्राचायट आहण स धाकर हे या दोन नाटकातील प्रहसद्ध मद्यपी आहेत. श क्राचायट हा एका 
संप्रदायाचा नेता असला तरी स धाकर मात्र एक स खी सासंाहरक आहे. स्वाभाहवकच श क्राचायाच्या 
आचारहवचाराचंी बठैक उघडउघड सामाहजक आहे तर स धाकराची वैयत्क्तक आहे. या दोघामंधला हा 
फरक अत्यंत मूलगामी आहण हततकाच सूचक आहे. या दोन वगेवगेळ्या पातळ्यांवर नाटककारानंी आपले 
नाट्यहवषय हाताळले असल्याम ळे नाट्यगत आशयाला अगदी वगेवगेळे अथट प्राप्त झाले आहेत. 
श क्राचायाच्या सामाहजक बठैकीम ळे समस्यात्मक नाटकाला आवश्यक असणारे एक प्राहतहनधीक स्वरूपाचे 
अहधष्ठान हवद्याहरणाला लाभले आहे. 
 

खाहडलकरानंी मद्यपानाचा हवषय समस्या म्हणूनच सदर नाटकात जाणीवपूवटक हाताळला आहे. 
ते म्हणतात, “मद्यपानाबद्दल हतटकारा उत्पन्न करून मद्यपान हनषेधाच्या हवषयाची पूतटता व्हावी म्हणून 
मद्याधीन हशष्ट्यवराच्या हास्यरसाची जोड पौराहणक पात्रानंा द्यावी लागली.” [सं. हवद्याहरणाची प्रस्तावना : कृ. प्र. 

खाहडलकर (पहहली आवृत्ती)] उलट ‘एकच प्याल्या’त मद्यपान हे हनहमत्तमात्र होऊन संहवधानकाची सारी सूते्र 
स धाकराच्या स्वभावाधीन होतात. अगदी पहहल्या प्रवशेापासूनच गडकऱ्यानंी स धाकराच्या स्वभावाची तशी 
सूचना देऊन ठेवायला स रवात केली आहे. स धाकराच्या स्वभावाची ठेवण स्पष्ट करण्याची संधी 
गडकऱ्यानंी हेत पूवटक घेतल्याचे तर अगदी उघड उघड हदसते. पहहल्या अंकाच्या पहहल्या प्रवशेात 
स धाकराच्या (व प्रसधूच्याही) स्वभाववैहशष्ट्ट्याहंवषयी हकतीतरी उल्लेख येतात. स धाकराच्या आत्यंहतक 
मानीपणाचा उल्लेख तर गडकऱ्यानी प नरावृत्तीचा दोष पत्करून अनेकदा केला आहे. प्रकबह ना पहहल्या 
अंकाचा पहहला प्रवशे तर गडकऱ्यानंी स धाकर–प्रसधूच्या स्वभावरचनेतील ममटस्थाने सूहचत करण्यासाठी 
कौशल्याने वापरला आहे. स्वभावरचनेतील ममटस्थाने हाच आगामी शोकान्त संहवधानकाचा मूलभतू आधार 
असल्याची गडकऱ्यानंा नक्की जाणीव होती. बाह्यतः हदसणारा दारच्या द ष्ट्पहरणामाचा भीषण व करण खेळ 
मूलतः मानवी स्वभावाच्या हववहक्षत रचनेम ळे उत्पन्न होणार आहे, याची गडकऱ्यानंा हनहित कल्पना होती. 
ओघानेच कथाप्रवाहाला वळण देण्याचे हनणायक सामर्थ्यट महदरापानात न राहता स धाकरादी व्यक्तीच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

स्वभाववैहशष्ट्ट्याकडे आले. उलट हवद्याहरणाचे कथानक हे महदरापानाच्या व्यसनाने फहलत ठरेल, याची 
खाहडलकरानंी योजनापूवटक काळजी घेतली आहण श क्राचायाच्या शोकात्मक पयटवसानाचे कारकत्व नेमके 
महदरापानाकडे जाईल अशीच संहवधानकाची माडंणी केली. हवद्याहरणात समस्यात्मक स्तरावर 
मद्यपानाच्या प्रश्नाची नाट्यात्मक माडंणी यशस्वी झाली. ह्याचे प्रम ख कारण श क्राचायाच्या हवहशष्ट 
व्यत्क्तमत्वात आहे. हे व्यत्क्तमत्त्व मूलतःच सामाजाहभम खी व बहहम टखी आहे. समस्याप्रधान नाटकातील 
व्यत्क्तहचत्रणाचे डॉ. आर. सी. ग प्ता या हववचेकाने एक महत्त्वाचे लक्षण माडंले आहे. तो म्हणतो, 
 

“The characters of problem drama do not exist in a social or intellectual vacume, they 
are generally gifted with serious ideas about contemporary life and society, and are prepared 
to dives at length on the issues and problems facing to them.” [The problem play : A study in theory and 
practice-Dr. R. C. Gupta. P. 182] 
 

प्रस्त त हनकष श क्राचायाच्या व्यत्क्तमत्त्वाला अहधक यथाथटतेने लागू पडतो. 
 

श क्राचायट महदरासेवनाचा समथटक व प्रवक्ता म्हणूनच रंगभमूीवर प्रवशे करतो. महदरोत्सवात 
मनसोक्त रमलेल्या श क्राचायाचे प्रथम दशटन खाहडलकरानंी म द्दाम योहजले आहे. उलट प्रथमदशटनी 
स धाकर मद्यपी तर नसतोच पण मद्यपानाच्या भयंकर स्वरपाची त्याला थोडीफार तरी कल्पना असतेच. 
अपमानाच्या असह्य यातना हवसरण्यासाठी तो मद्याला पहहला स्पशट करतो तेव्हा त्याच्या मनाची झालेली 
चलहबचल मोठी लक्षणीय आहे. मद्यपानासंबधंी त्याच्या मनाला काय वाटत होते, याची ती स्पष्ट सूचक 
आहे. महदरापानाचे आदरणीय समथटन ‘एकच प्याला’त आले नाही. उलट महदराभक्ताचं्या हवहवध 
लीलातूंन आहण अनेक बोलातूंन मद्यपानाहवषयीचा अप्रत्यक्ष हतरस्कारच व्यक्त झाला. मद्यप्याचं्या 
स्वाभाहवक हास्यास्पदतेचा त्यानंी चत राईने हास्योत्पादनासाठी उपयोग करून घेतला आहे हे लक्षात 
घेतले म्हणजे महदरापानाचा प्रश्न गडकऱ्यानंा अहभपे्रतच नव्हता, हे स्पष्ट होते. तसे असते तर 
मद्यपानाहवषयीच्या परस्परहवरद्ध असणाऱ्या दोनही खंडनमंडनात्मक प्रवृत्ती हचतारून नाट्याला 
अत्यावश्यक असणारा संघषट मात्र मद्यपानाच्या प्रश्नाभोवती न सता धगधगत असतो. मद्यासक्त श क्राचायट 
आहण मद्यहनषेधक कच याचं्यातील संघषाच्या रूपाने मद्यपानाचा प्रश्न या नाटकात न सता तेवत राहतो. 
 

‘एकच प्याल्यात’ मद्यहनषेध नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. पण तो त्या नाटकाचा म ख्य आहण 
मध्यवती हवषय नव्हे, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहहजे. ‘मद्यहनषेध’ हाच ‘एकच प्याला’चा प्रम ख हवषय 
मानणाऱ्या समीक्षकानंादेखील इतर घटकाचें प्रभावी प्राबल्य अमान्य करता आले नाही. “एकच प्याला” हे 
हवद्याहरणापेंक्षा अहधक पहरणामकारक आहण यशस्वी नाटक आहे. मद्यपानाच्या द ष्ट्पहरणामावरील आहण 
मद्यपानहनषेधासंबधंीचा तो शवेटचा शब्द आहे, हे हवधान अहतशयोक्तीचे ठरणार नाही–” [हवद्याहरणाचे अंतरंग : 
व. शा.ं देसाई, प.ृ ५८] अशी हनःसंहदग्ध भहूमका श्री. व. शा.ं देसाई यानंी स्वीकारली आहे. याच भहूमकेवरून 
त्यानंी मद्यपानहवषया’च्या संदभात आपल्या ‘हवद्याहरणाचे अंतरंग’ या प्रबधंातून हवद्याहरण, एकच प्याला व 
एकनायक याचंी तौलहनक चचा केली आहे. “एकच प्याला हा मद्यपानाच्या द ष्ट्पहरणावरील व 
मद्यपानहनषेधासंबधंीचा अखेरचा शब्द आहे.” असे मानणाऱ्या देसायानंा मात्र सदर तौलहनक चचेचा हनष्ट्कषट 
काढावा लागला तो असा. “केवळ महदरेचे कथानक या दृष्टीने ‘एकच प्याला’ पेक्षा ‘हवद्याहरणात’ जास्त 
संपूणटता व कलापूणटता आहे असे मला कधीकधी वाटते. ‘हवद्याहरणात’ महदरेला जाज्वल हवरोध आहे. 
महदरेम ळे झालेला अधःपात जास्त मोठा आहे आहण नाटकाची रचना अहधक प्रमाणबद्ध, स टस टीत आहण 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

नेटकी आहे, असे असूनही ‘एकच प्याला’ नाटक अहधक पहरणामकारक आहण प्रयोगदृष्ट्ट्या यशस्वी का 
व्हाव?े ह्याची कारणे शोधावयाला फार दूर जावयास नको.” [सदर : पषृ्ठ ६१] 

 
मद्यपान हवषयाच्या संदभात श्री. देसाई यानंी ‘एकच प्याल्या’ची हवद्याहरणाहून कहनष्ठता मान्य 

केली आहे. ‘पहरणामकारकता’ व “प्रयोगदृष्ट्ट्या यशस्वीता” याबाबतीत ‘एकच प्याल्या’ची श्रेष्ठता त्यानंा 
मंजूर आहे. यावरूनच फहलत होणारा एक उपहनष्ट्कषट असा की ‘एकच प्याल्या’त महदरेपेक्षा आणखी 
काहीतरी वगेळे अहधक प्रभावी आहे तें काय, हा प्रश्न क्षणभर बाजूला ठेवला तरी ते श्री. देसाई यानंा 
नामंजूर नव्हते, एवढेच येथे लक्षणीय वाटते. 
 

‘एकच प्याल्याचं्या हवषयाचा कसाही हवचार केला तरी हेच हनष्ट्कर्मषत होते की, त्यातील 
महदरापानापेक्षा गडकऱ्यानंी मध्यवती व्यक्तींच्या स्वाभावरचनेला अहधक महत्त्व हदले आहे. इतके अहधक 
हदले आहे, की त्याम ळे मद्यपान हे अगदी हनहमत्तमात्र ठरते. समग्र संहवधानकाचे चेतक तत्त्व मध्यवती 
व्यक्तींची स्वभावरचनाच आहे, हे हनहित होते. 
 

‘एकच प्याला’ या नाटकात दारूचे द ष्ट्पहरणाम आहण मद्यहनषेध यापेक्षा स धाकर–प्रसधू याचं्या 
हववहक्षत स्वाभावरचनेला अहधक आहण म ख्य कायटकारी महत्त्व हमळाले, ही घटना नाटककाराच्या प्रकृतीची 
सूचक आहे. ‘मद्यपान’ ही एक प्रभावी सामाहजक समस्या आहे. काही मराठी नाटककारानंी या समस्येचे 
आपल्या नाटकातून नाट्यहचत्रही केले आहे. मद्यपानाचा प्रश्न नाट्यात्मक प्रकरणातून माडंता येतो. त्यात 
प्रत्ययकारी नाट्याला भरपूर अवसरही आहे. 
 

पण गडकरी सामाहजक समस्या म्हणून मद्यपानाकडे पाहत नाहीत. कोणताही हवषय समस्येच्या 
प्रकवा प्रश्नाच्या पातळीवर आपल्या नाटकातून हाताळण्याची त्याचंी इच्छा हदसत नाही. ते त्याचं्या 
कलादृष्टीला अन कूल नाही. प्रश्नात्मकतेला अवसर देणाऱ्या मद्यपानाच्या हचत्रणप्रसंगीही ते 
व्यत्क्तस्वभावाला अहधक महत्त्व देऊन जातात. महदरेची शक्ती प्रबळ खरी, पण मानवी स्वभावाचे सामर्थ्यट 
बलवत्तर असते, अशीच गडकरीय समजूत एकच प्याल्यातून प्रकट होते. माणसाला स खद ःखात्मक असे जे 
काही अपहरहायटपणे भोगावे लागते, त्याला बह ताशंी मानवी स्वभावच जबाबदार असतो, हे गडकऱ्याचें 
आवडते तत्त्व हदसते. 
 

स धाकराचा शोकान्त त्याच्या स्वभाववैहशष्ट्ट्याम ळे घडून आला. प्रसधूचे करणरम्य भोगही असेच 
स्वभावहनर्ममत आहेत. स्वभाव हाच माणसाच्या आय ष्ट्याचा घडहवता आहे, हे सूत्र गडकऱ्यानंा हवशषेत्वाने 
अहभपे्रत हदसते. माणसाचे अंतबाह्य रूप रेखाटताना गडकऱ्यानंी अहभयोहजलेले हे सूत्र सूक्ष्मपणे प्रतीत 
होते. प्रसधू आहण गीता या दोघीही दारबाज नवऱ्याचं्या बायका. पण गीताबाई हजतक्या त्वषेाने नवऱ्याचे घर 
सोडून जाते, हततक्याच हनग्रहाने प्रसधू आपल्या दारबाज पहतसोबत राहते. वास्तहवक गीताबाईसारखा 
प्रसधूला गृहत्याग करता आला असता. प्रत्यक्ष हतला तशी संधीही आली होती. ते अहधक प्रहतहष्ठत, व्यवहायट 
व न्यायेहचत झाले असते. स धारणावादी संप्रदायातील स्त्रीस्वातंत्र्याचा कल्पनेला तर ते हवशषे पोषक होते. 
परंत  असे असूनही प्रसधू आपल्या क बेरासारख्या बापाला व भावाला हनवाणीचा हनरोप देते. प्रसधूच्या 
मनोरचनेखेरीज याला द सरे कोणते समथटन शोधणार? 
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भगीरथाची दार स टते. पण स धाकराला मात्र ते अशक्य वाटते. एकाची दार स टावी आहण 
द सऱ्याची मात्र स टू नये, याची संगती स्वभावरचनेवाचून कशाने लावता येणार? “मनाची भलती फसवणूक 
कधीही करून घ्यावयाची नाही. असा कृतसंकल्प असणारा” हवचारी, देशभक्त, आहण ‘भगीरथाला 
प नजटन्म देणारा ‘परमेश्वर असा’ रामलाल प्रसंगी ‘मानलेल्या म लीच्या’ अंगावर ‘प रषी हात’ ठेवायला 
तयार होतो. साधारणतः हवसंगत हदसणाऱ्या या कृतीची उत्पत्ती स्वभावममाहशवाय आणखी कशाने देता 
येईल? 
 

या समग्र हववचेनाला इत्यथट एवढाच की, माणसाच्या जीवनव्यवहारात गडकरी त्याच्या 
स्वभावशक्तीला अहधक कायटकारी मानतात. स्वभावाच्या आधाराने ते त्याच्या वागण्याचा अथट माडंतात. 
आय ष्ट्याची घडणही बरीचशी स्वभावजन्य आहे, या भहूमकेतून ते त्याची उकल करू पाहतात. ‘एकच 
प्याला’ तही नेमके हेच घडले. 
 

सुधाकर 
 
सुधा-चसधूचा सांसार : भावनाप्रवणतेचे सूचन 
 

‘एकच प्याल्या’ च्या पहहल्याच प्रवशेात गडकऱ्यानंी ‘स धाप्रसधूचा सोनेरी संसार सजहवला आहेत तो 
हेत पूवटक वाटतो. ‘एकच प्याल्या’ चा पडदा उघडतो आहण स धाकराचा संपन्न संसार रहसकाचं्या मनात 
मूर्मतमान होतो. सापंहत्तक अपेके्षने हा संसार समृद्ध आहे. मात्र या सोनेरी संसाराचे खरे सौंदयट गडकऱ्यानंी 
वगेळेच दाखहवले आहे आहण त्यात त्याचं्या प्रहतभेची मार्ममकता प्रकट होते. या स खाच्या संसारातील खरी 
सोनेरी श्रीमंती स धाकर-प्रसधूच्या अंतःकरणात आहे, त्याचं्या परस्परावरील उत्कट अन रागात आहे, 
त्याच्या पे्रमानूकूल मनात आहे. 
 

रामलाल हवलायतेला जातो आहे. या एका अन्वथटक प्रासंहगक हनहमत्ताने स धाकर-प्रसधूच्या 
मनातील उत्कट भावना उचबंळून आली आहे, त्याचं्या भावनाशील मनाचे उत्कट उदे्रक हळूवार उसळत 
आहे. नाटकाची भावनीक पातळी तसतशी उंचावत आहे. आहण त्याबरोबरच स धा-प्रसधूच्या संसारातील 
खरीख री हार्मदक श्रीमंती अहभव्यक्त होत आहे.......अशी मनोज्ञ योजना गडकऱ्यानी कमालीच्या 
कौशल्याने साकार केली आहे. 
 

या ‘संसारात’ शृगंार आहे पण तो उघडानाघडा नाही. मनोरम स चकतेच्या मलमली वस्त्रात हवणला 
आहे. त्याम ळे शृगंाराला स्वाभाहवकच काव्याची हकनार आली आहे. प्रसधू गरोदर आहे. त्याम ळे सदर 
शृगंारातला भडक देहस्पशट गळून पडला असून त्यात एक वगेळी मानहसक माध री कालवली गेली आहे. 
 

असल्या या उत्कट पाश्वटभमूीचा उपयोग गडकऱ्यानी स धाकर-प्रसधूच्या भावनाक ल मनोरचनेची 
बठैक सूहचत करण्यासाठी करून घेतला आहे. अहधक यथाथटतेने बोलावयाचे तर गडकऱ्यानंी हा संसार 
भावस ंदर रेखाटण्यात एक महत्वाचे कायट साधून घेतले. स धाकर-प्रसधू याचं्या स्वभावातील त्याचं्या आगामी 
जीवनाला आकार देणारे मनोहवशषे माडूंन ठेवले. ‘एकच प्याला’ चा पहहला प्रवशे व ‘राजसंन्यास’ चा 
पहहला प्रवशे ह्याचंा थोडा त लनात्मक हवचार करन पाहण्यासारखा आहे. ‘राजसंन्यास’ चा पहहला प्रवशे 
प्रक्ष ब्ध सागराच्या पाश्वटभमूीवर स र होतो. ‘एकच प्याला’ चा पहहला प्रवशे तृप्तीने ओसंडणाऱ्या स खी 
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संसाराच्या पाश्वटभमूीवर स र होतो. पहहल्यात प्रक्षोभ आहे, द सऱ्यात तृप्तीजन्य शातंी आहे. ‘राजसंन्यास’ 
चा प्रवास प्रक्षोभापासून हवध्वसंनापयंत आहे. एकच प्यालाचा प्रवास उत्कट समाधानाकडून दारण 
द ःखाकडे आहे. राजसंन्यासातील भावना उग्ररपी आहे, एकच प्यालातील तींव्ररपी आहे. 
 

‘एकच प्याला’ नाटकातील पहहला प्रवशे म्हणजे स धा-प्रसधूचे “सोन्याचे हदवस” त्याचं्या उत्कट 
भावना तृप्तीच्या स खाने न सत्या बहरन आलेल्या आहेत. हे स खही इतके पहरपूणट आहे की त्याला नेमकी 
नकळत काळाची दृष्ट लागावी. भावनोत्कटतेने भारावलेल्या संसारसौख्यातून स धा-प्रसधूची भावनाप्रवण 
मनोरचना मार्ममकपणे सूहचत होते, अन् त्याच वळेी एक अनाहमक अमंगळ चोरपावलाने येथे वावरत 
असल्याचीही जाणीव होऊन जाते आहण ही स खशातंी वादळापूवीची तर ठरणार नाही ना, अशी शकंा मनात 
खोलवर सलत राहते. ज्या संसाराच्या हवध्वसंनाम ळे रहसकाचंी हृदये हलहवली, जावीत, अंतःकरणे 
हादरली जावीत, त्या संसारहवषयीची आत्मीयता या भावसौंदयाने आधीच हनमाण करून ठेवली आहे. 
 
सुधाकराचा मानीपिा–व््क्ततमत्त्िातील आत्मणनष्ठ ि अशरि पे्ररि 
 

नाटकाच्या प्रारंभाला हात घातल्यापासूनच गडकऱ्यानंी स धाकराच्या स्वभावाचे पैलू स्पष्ट 
करण्याकडे लक्ष प रहवले आहे. तेवढ्यासाठी रामलालकडून त्याचे स्वभाववणटन प्रसधूला ऐकहवण्यात आले 
आहे. “तो जात्याच मानी आहे, आहण केवळ स्वावलंबनाने नावलौहककाला चढल्याम ळे त्याचा मूळचा 
मानीपणा हल्ली इतका उग्र स्वरूपाचा झाला आहे कीं, तो त्याच्या चागंल्या हमत्रानंास द्धा असह्य होईल.” 
[एकच प्याला, अंक–प्र. ११–,] या रामलालच्या उद्ग्गारातून स धाकराचा ‘अनावर मानीपणा’ स्पष्ट जाणवतो. 
हशवाय स धाकराच्या समक्षच प्रसधूजवळ एका अत्यंत हवश्वासाने रामलालने तो बोलून दाखहवला आहे. 
त्याम ळे त्यात औहचत्य तर आहेच, पण त्यासोबतच एक स्वाभाहवकताही आहे. आपल्या या जात्याच 
मानीपणाची प्रत्यक्ष स धाकराला देखील नीट कल्पना हदसते. “माझ्या जात्याच मानी स्वभावाम ळे माझ्या 
हशक्षणासाठी मी त्याच्याकडून मदत घेतली नाही हे खरं...” [सदर] या त्याच्या आत्महनवदेनातून त्यालाही 
आपल्या मानीपणाची जाणीव होती, हे स्पष्ट होते. 
 

स धाकराच्या मानीपणाहवषयी एकच प्याल्यातून अहधक प राव ेशोधण्याची गरज नाही. स धाकराच्या 
श्वासोच्छ  वासातून ते प्रकट होतात. स धाकराच्या या तीव्र मानी स्वभावाम ळेच कोटात झालेला त्याचा 
अपमान त्याला असह्य ठरला. वास्तहवक स धाकराच्याच तापट स्वभावाम ळे बाचाबाची होऊन सनद रद्द 
झाली होती. स धाकर स्वकष्टाने का होईना पण ज्या गरीब पहरत्स्थतीतून वर आला तीम ळे प्रसंगी कमीपणा 
पदरी घेऊन हमळते घेण्याची जाण त्याला हवी होती. त्याच्यासारख्या अलौहकक ब द्धीवान व्यत्क्तला ती 
नसेल असे कसे म्हणावे? पण स्वभाव पडला जात्याच मानी आहण अती तापट. 
 

स धाकराची सनद रद्द होण्याचा प्रसंग तहळरामाने वणटन केला. आहे. तो सूक्ष्मपणे हवचारात घेतला 
म्हणजे स धाकरावर ही आपत्ती त्याच्या तापट आहण मानी स्वभावहवशषेामं ळेच ओढवली याबद्दल शकंाच 
राहत नाही. तहळराम म्हणतो. “क ठल्याशा म द्यावर याचं म्हणण ं म न्सफानंा पटेना. दादासाहेबानंी नीट 
समजवनू द्यायला पाहहजे होते, पण नव्या दमात एवढा पोच कोठून राहणार? हे रागारागानं बोलंू लागले, 
चारचौघानंी हसून हेटाळणी करायला स रवात केली. झालं, दादासाहेबाचंा स मार स टला अन् म न्सफाला 
होय नव्हे. वाटेल ते बोलू लागले…” [एकच प्याला : अंक–१, प्रवेश–४] तहळरामाच्या या उद्ग्गारावरून अगदी स्पष्ट 
हदसते की स धाकराचा “स मार स टला, तो चारचौघानंी हसून केलेली बोचक हेटाळणी त्याच्या तीव्र मानी 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

मनाला असह्य झाली म्हणून कदाहचत् सनद रद्द झाल्याची आपत्ती त्याला सहनही होऊ शकली असती. 
पण” चारचौघानंी हसून केलेल्या हेटाळणीम ळे झालेल्या अपमानाच्या तीव्र यातना मात्र मनाला असह्य 
झाल्या. स धाकराच्या द ःखातली वदेना अपमानाची आहे. आहण आपल्या या वेदनेची धार स धाकराने एका 
हठकाणी बोलूनही दाखहवली आहे. तो म्हणतो, ‘पण या अपमानाच्या जाचण्या सहन होत नाहीत’ [Intro. to 
Social Psy, - W. Macdugal - Page 166] 
 

स धाकराच्या ‘उग्र स्वरपाला पोचलेल्या मानीपणाची’ जात हवचारात घेता अपमानाच्या आपत्तीम ळे 
त्याला घणाघाती वदेना होणे अशक्यही नाही आहण अहतरंहजत नाही. गडकऱ्यानंी यासाठी आवश्यक 
असणारी स धाकराची मनःत्स्थती आहण संबहंधत व्यावसाहयक पहरत्स्थती यासंबंधीचे सूचक सूतोवीच 
दूरदशीपणाने आगावचू करून ठेवले आहे. स धाकराचा मानीपणा ‘जात्याच’ असल्याम ळे तो त्याच्या 
अहंभावातून उद भवला असला पाहहजे. प ढे प ढे स धाकराच्या उग्ररप बनलेल्या अहनवार (त्याला स्वतःला) 
व असह्य (इतरानंा) झालेल्या ह्या मानीपणात अनेक छटा एकवटल्या आहेत. ह्या मानीपणाला एवढे बळ 
प्राप्त झाले आहे, की स धाकराच्या समग्र मानहसक यंत्रणेवर तो प्रभ त्व राखतो. या प्रभ त्वाने पे्रहरत झालेल्या 
स धाकराचे जे ‘वागणे’ गडकऱ्यानंी रंगहवले आहे ते मात्र डॉ. मकँ ड गल याचं्या सदर संदभातील उद्ग्गाराशी 
तंतोतंत ज ळणारे आहे. डॉ. मकँ ड गल म्हणतो; 
 

“A man in whom the self regarding sentiment had assumed this form would be 
incapable of being humbled his pride could only be mortified; that is to say, any display of his 
own shortcomings or any demonstration of the superiority of other to himself could cause a 
painful check to his positive self-feeling and a consquent anger, but could give use neither to 
shame nor to humiliation, nor to any affective stats, such as admiration glatitude or reverance 
in which negative self-feeling plays a part.” [Intro. to Social Psy, - W. Macdugal - Page 166] 
 

डॉ. मकँ ड गल याचें प्रस्त त हववचेन म्हणजे स धाकराच्या जीवनाचे मनोवैज्ञाहनक स्पष्टीकरणच 
होय. त्यातले अक्षर न् अक्षर स धाकराला केवळ लागूच पडत नाही, तर त्याच्या वागण्याचे मानसशास्त्रीय 
स्पष्टीकरण करते. ज्याचं्या मनोरचनेतील मानीपणा तीव्र झाला आहे अशी माणसे नम्रता धारण करण्यास 
असमथट ठरतात. त्याचं्यातील दोष प्रकवा उणीवा दाखहवण्याचा कोणी यत्न केला प्रकवा आपली श्रेष्ठता 
सूहचत करण्याचा प्रयत्न केला तर अशा माणसाचंा भडका उडतो. ते प्रक्ष ब्ध होतात. या हववेचनातून 
स धाकराचे मन सहजपणे प्रहतप्रबहबत होते. 
 

स धाकराच्या मानीपणाचे मनोवैज्ञाहनक हवश्लेषण करण्यासारखे आहे. हा मानीपणा जात्याच 
म्हणजे मूळचा असून स्वावलंबनाम ळे त्याला अहधक धार आलेली आहे. इतराचं्या सहकायावर थोडे फार 
हवसंबनू राहण्याचा त्याच्यावर प्रसंग आला असता तर या मानीपणाची धार बरीचशी बोथटली असती. पण 
तसे झाले नाही. इतराशंी एकरप होण्याची संधी न हमळाल्याने स धाकराचा मूळचा आत्मकें द्री मनोप्रपड 
अहधकाहधक आत्महनष्ठ होत गेला असला पाहहजे. या उत्कट व तीव्र आत्महनष्ठ मनोभहूमकेतूनच त्याचा 
मानीपणा सतत पहरप ष्ट होत राहहला. मानीपणाला असल्याच वातावरणात पोषक खतपाणी लाभत असते. 
स्वाभाहवकच हा मानीपणा अनेक अंगानी बलीष्ठ होत राहहला. व्यवसायातील प्राथहमक यश, प्रसधूसारखी 
नवऱ्याच्या भावभावनानंा जीवापाड जपणारी पे्रमळ पत्नी, पद्ग्माकर–बाबासाहेब ह्याचं्यासारखी सासरची 
श्रीमंत व समजूतदार माणसे, तोल साभंाळणारा रामलाल सारखा परम हमत्र याचं्या सहवासात, 
सोपस्कारात संस्कारात स धाकराचा मानीपणा सारखा वगेाने वाढत गेला असणार, ह्यात शकंाच नाही. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

“दादासाहेब, केवळ भाईची कृपा म्हणून त मच्यासारख्या हवद्वद्रत्नाचा आम्हाला लाभ झाला. आमची 
प्रसधूताई मोठी भाग्याची! दादासाहेब, त मच्याबद्दल चारचौघानंा सागंताना द हनया अगदी त च्छ वाटते. 
त मच्याशी बरोबरीनं बोलायची आमच्यासारख्या सजलेल्या मज राचंी लायकी तरी आहे काय?” [एकच प्याला : 
अंक–१, प्रवेश–३] हे पद्ग्माकराचे उद्ग्गार काळजीपूवटक हवचारात घेण्यासारखे आहेत. पद्ग्माकर हा प्रसधूचा 
भाऊ, आहण हगरणी–मालक जेव्हा असे उद्ग्गार काढतो, तेव्हा त्यातील प्रत्येक स्पदंन स धाकराच्या 
मानीपणाला न कळत उते्तहजत करीत जाते. पद्ग्माकराने स्वतःकडे घेतलेला कमीपणा आहण पयायाने 
स धाकराला हदलेले मोठेपण ह्यातून त्याचा मानीपणा अत्यंत स्वाभाहवक रीतीने पहरप ष्ट होत जातो, त्यातून 
त्याला धारदार कंगोरे प्राप्त होतात. त्या मानीपणात एकीकडून आत्मप्रहतष्ठेची जाण बळावलेली आहे. 
द सरीकडून स्वतः हवषयीचा उत्कट आत्महवश्वास हवकहसत झाला आहे; तर हतसरीकडून अपमानाची 
वदेना सहन न करण्याची मानहसक क्षमता वाढली आहे. चौथीकडून जगाला त च्छ समजण्याची वृत्ती 
हवकहसत झाली आहे. अशा प्रकारे ह्या मानीपणात चोहोहदशानंी बलप्रवाह एकवटले आहेत. पहहल्याच 
अंकातील स धाकराच्या खालील उद्ग्गारातून [सदर : अंक–१, प्रवेश–३] हा बळावलेला कंगोरेदार मानीपणा 
पाहा हकती हदशानंी फणा काढतो– 
 

“स धाकर :– तहळराम, आपत्तींची मी पवा करतो असं का त ला वाटतं? (आत्मप्रणतष्ठा) मला ही 
अपमानाची आपत्ती सहन होत नाही! (अपमानाणिष्ीची तीव्र सांिेदनक्षमता) हलकटानंी हेटाळणी करावी, 
लब्धप्रहतष्ठानंी छीः थूः करावी, आपल्या वैऱ्यानंी समाधानानं हसाव!ं (स्िेतर जगाणिष्ीची तुच्छता) 
तहळराम, मी क बेराची संपत्ती लाथेने झ गारून हदली असती; आणखी प न्हा हातानं ओढून आणली असती. 
(आत्मणिश्वास) पण या अपमानाच्या जाचण्या सहन होत नाहीत.” 
 

वरील उद्ग्गारातील कंसामध्ये असलेला भाग स धाकराच्या मानीपणाचे वगेवगेळे कंगोरे स्वच्छपणे 
सूहचत करतो. हे अभेद्य व बलवत्तर मानीपण स धाकरच्या व्यक्तीमत्त्वातील एक अत्यंत अशरण असे पे्ररण 
बनले आहे. स धाकराच्या आय ष्ट्यातील महत्त्वाच्या पहरवतटनात्मक प्रहतहक्रयामंागे हेच अशरण पे्ररण 
कायटकारी असल्याचे आढळून येते. त्याचा मानीपण व्यहथत झाला म्हणून तो मद्याकडे वळला, हाच 
मानीपणा गीताबाईच्या उद्ग्गारानंी हडवचला गेला तेव्हा दार सोडण्याची त्याने शपथ घेतली, आहण परत 
‘बडंगाडटनमध्ये’ हाच ‘मानीपणा’ पायदळी त डवला गेल्याने स धाकर आत्महवनाशाला सामोरे गेला असे हे 
अप्रजक्य पे्ररण आहे. त्याच्या हठकाणी ‘मानीपणा जात्याच’ होता, ह्याचा अथट तो मूलतःच आत्मकें द्री असला 
पाहहजे. मानसशास्त्रीय दृष्टीने त्याच्या ‘हलहबडो’ची स्वाभाहवक गती अंतरहभम ख असली पाहहजे, हे स्पष्टच 
आहे. असले व्यत्क्तमत्त्व उघडपणे अंतम टखी प्रकारचे असते. स धाकराच्या वतटन पे्ररणावर त्याच्या या 
अंतराहभम खी मनोरचनेचे जबर हनयंत्रण आढळून येते. “The introverted is distinguished from the 
extraverted type by the fact that, unlike the latter, who is prevailingly orientated by the 
objective data, he is goverened by subjective factors.” [सायकॉलॉहजकल टाईप स डॉ. सी. जी जी. य ंग. प.ृ ४७१] 
 

[सायकॉलॉहजकल टाईप स डॉ. सी. जी जी. य ंग. पृ. ४७१] ‘कालटय ंग’ने साहंगतलेले हे अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे 
वैहशष्ट्ट्य स धाकराच्याही व्यत्क्तमत्त्वात हदसून येते. गडकऱ्याचंी व्यत्क्तमत्त्ववाचने हकती सूक्ष्म व वैज्ञाहनक 
होती, ह्याचा अशा हठकाणी प्रत्यय येतो. जातीच्या प्रहतभेलाच हे जमते. 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

सुधाकराच््ा मनाची भािनाधीनता : 
 

स धाकराच्या स्वभावातील मानीपणा हा ‘जात्याच’ वा ‘मूळचा’ आहे आहण त्याच्या मनात फार 
खोलवर म रलेला हदसतो. त्याच्या वतटनव्यवहाराच्या हनयंत्रण व संचालन करणाऱ्या मानहसक शक्ती या 
मानीपणाच्या आधीन आहेत. या मानीपणाचेच त्याच्या मनोव्यापारावर प्रम ख वचटस्व हदसते. स धाकर 
आपल्या या मानीपणाच्या इतक्या आधीन आहे, की इतर कोणता आदेश वा उपदेश तो मानतच नाही. उलट 
“धंद्याच्या पटागंणात त्याचं कौत क करणारा, त्याला धीर देणारा, त्याच ंसमाधान करणारा आहण रागाच्या 
ऐन भरात त्याचा तोल साभंाळणारा कोणीतरी हजव्हाळ्याचा मन ष्ट्य सध्या त्याच्या नेहमी जवळ असण ं
अवश्य आहे” [एकच प्याला : अंक–१, प्रवेश–५] अशी त्स्थती आहे. रामलालच्या या उद्ग्गारात स धाकराच्या काही 
मानहसक वैहशष्ट्ट्याचें मार्ममक दशटन आहे. ‘क बेराची संपत्ती लाथेने झ गारून देणारा’ आहण ‘प न्हा हाताने ती 
ओढून आणणारा’ आहण ‘मागच्यालंा मागं ढकलून, बरोबरीच्याला बाजूला सारून आहण प ढच्याना प ढं 
ढकलून जीवनकलहाच्या गदीतून रस्ता काढीत जाणारा” [सदर अंक–१, प्रवेश–१] स धाकर मानहसक दृष्टीने 
हकती हनराधार आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. रामलालने घडहवलेल्या स धाकराच्या वरील मार्ममक 
मनोदशटनातील प्रत्येक कण अन् कण कमालीचा बोलका व अथटपूणट वाटतो. 
 

रामलालने सूहचत करून ठेवलेली स धाकराची ही मानहसक हनराधारता फार महत्त्वाची आहे. 
त्याला ‘धीर देणाऱ्या,’ ‘कौत क करणाऱ्या,’ ‘समाधान करणाऱ्या’ आहण ‘तोल साभंाळणाऱ्या’ 
आधारशक्तींची आवश्यकता असल्याचे रामलाल म्हणतो. त्यातून या आधारशक्तींच्या अभावी प्रसंगी 
स धाकर कोलमडून कोसळण्याचा संभव व्यक्त होतो. ‘धीराची गरज’ भासणारे त्याचे मन कोठेतरी ‘अधीर’ 
असले पाहहजे. व्यवसायात त्याच्या मनाला ‘कौत काची’ आवश्यकता आहे, त्यावरून स्पधेतील टके्कटोणपे 
सहन करण्याची त्याची मानहसक क्षमता द बळी असली पाहहजे. म्हणजेच आत्मवदेनाच्या बाबतीत तो फार 
हळ वार असला पाहहजे. ‘त्याचे समाधान’ करणारा कोणीतरी हजव्हाळ्याचा जवळ असला पाहहजे, म्हणजे 
स्वतःचे समाधान स्वतः करण्यास तो असमथट असला पाहहजे. रागाच्या भरात त्याचा तोल साभंाळणाराचीही 
गरज आहे. तेव्हा या गरजेतून, त्याचे मन असंयमनाच्या आहारी जाणारे असणार, हेच सूहचत होते. 
स धाकराचे हे मनोधमट हवचारात घेतले म्हणजे शीघ्र भावनाधीन होणारी त्याची मनोरचना असली पाहहजे, हे 
सहज ध्यानात येते. अशा मनोरचनेत भावनाप्रवण पे्ररण नेहमीच प्रबळ असते. या मनोधमाना कालट  य ंग 
‘हफप्रलग’ म्हणतो. [सायकॉलॉहजकल टाईप्स : डॉ. सी. य ंग–प.ृ ५४३] “Feeling is primarily a process that takes 
place between the ego and a given content, a process, moreover, that imparts to the content 
a definate value in the sense of acceptance or rejection (like or dislike).” कालट  य ंग ने हफप्रलगची 
कल्पना अशी स्पष्ट केली आहे. 
 

व्यत्क्तमत्त्वात ही भावनाधीनता प्रबळ असली म्हणजे हनणटयप्रहक्रयेत आत्महनष्ठ हनकषाचें वचटस्व 
वाढते. त्याचे पयटवसान वतटनात्मक प्रहतहक्रया वास्तवहवम ख होण्यात होते. वास्तवहवम खता ही उत्तम व 
हवजयी व्यावहाहरक समायोजनाला नेहमीच मारक ठरते. रामलालला स धाकराच्या आय ष्ट्यात जो धोका 
संभवनीय वाटतो, त्याचे कारण स धाकराच्या स्वभावातील काही द बळ्या घटकातं आहे; त्याची 
मानसशास्त्रीय संगतीही लागते. ‘कालट  य ंग’चे खालील हववचेन ध्यानात घेतले म्हणजे या संगतीला शास्त्रीय 
आधार प्राप्त होतो. कालट  य ंग म्हणतो, [सदर, प.ृ ५४४] 
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“Feeling, therefore, is an entirely subjective process,…… Hence feeling is also a kind of 
judging, differing, however, from an intellectual judgement, it that it does not aim at 
establishing an intellectual connection but is solely concerned with the setting up of a 
subjective criterion of acceptance or rejection.” 
 
सुधाकराची ‘अलौणकक बुणिमता’ (१) : 
 

स धाकर हा प्रहतहष्ठत व ‘धंद्याच्या पहहल्याच अवस्थेत नावलौहककाला चढत असलेला तरण 
वकील आहे. गरीब पहरत्स्थतीतही’ त्याने आपला हशक्षकक्रम पूणट केला असून व्यावसाहयक यशही त्याच्या 
पदरात पडत आहे. 
 

स धाकर “अलौहकक ब हद्धमान” असल्याची रामलालची साक्ष आहे. “त्याच्या अफाट ब हद्धमते्तला 
प रन उरण्याजोग्या कामहगरीत त्याला ग ंतवनू ठेव” या रामलालच्या उद्ग्गारातूनही स धाकराची असामान्य 
ब हद्धमत्ताच सूहचत होते. त्याचे यशही त्याला त्याच्या ब हद्धमते्तच्या जोरावर’ हमळत असल्याचे रामलाल 
सागंतो. पद्ग्माकराच्या बोलण्यातूनही याच जातीचा भावाथट व्यक्त होतो. “त मच्या सारख्या हवद्वद्रत्नाचा 
आम्हाला लाभ झाला……त मच्याबद्दल चारचौघानंा सागंताना द हनया अगदी त च्छ वाटते. त मच्याशी 
बरोबरीनं बोलायची आमच्यासारख्या सजलेल्या मज राचंी लायकी तरी आहे का!” पद्ग्माकराच्या या 
बोलण्यातून स धाकराहवषयीची त्याची अशीच कल्पना प्रकट होते. 
 

स धाकराच्या अलौहकक ब हद्धमते्तहवषयीचे आणखीही काही उल्लेख ‘एकच प्याल्या’त येऊन जातात. 
पण अलौहकक ब हद्धमते्तला साजून आहण स संगत वाटणारा भाग मात्र स धाकराच्या वतटनातून प्रतीत होत 
नाही, हे खरे आहे. उलट ज्याक्षणी त्याची अलौहकक ब हद्धमत्ता हदसून यावी त्या हठकाणी मात्र त्याचा उग्र 
मानीपणा आहण अती तापटपणा याचे दशटन घडते. याच तकट सरणीने स धाकराच्या एकंदर वतटनाचा व 
त्यामागील त्याच्या मनोपे्ररणाचंा हवचार केला तर त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वात “अलौहकक ब हद्धमते्तचे” हनणायक 
वचटस्व म ळीच हदसून येत नाही, उलट या बाबतीतील गौणताच अहधक समाधानकारकपणे हसद्ध होते. 
स धाकराच्या मनाने कोणताही महत्त्वाचा हनणटय ‘अलौहकक ब हद्धमते्तचा’ वापर वा उपयोग करून घेतल्याचे 
हदसत नाही. हनणटय घेताना त्याच्या मनाची बौहद्धक पराधीनताच जाणवते. 
 

मानसशास्त्रीय दृष्ट्ट्या हेच अहधक स संगत वाटते. स धाकराच्या मनाने घेतलेले हनणटय ब हद्धपे्रहरत 
राहहले असते तर भीषण प्रसंगाची परंपरा त्याच्यावर ओढवतीच ना! तशा त्स्थतीत त्याचे जीवनहचत्रच वगेळे 
झाले असते. त्याच्या मनोरचनेवर सवटस्व गाजहवणारी शक्ती त्याच्या ‘उग्र मानीपणात’ आहण तज्जन्य ‘अती 
तापटपणात’ आहे. त्याच्या ‘अलौहकक ब हद्धमते्तत’ नाही. 
 

पण एवढे मान्य केल्यावरही एक प्रश्न हशल्लक राहतोच. रामलालादी व्यक्तींनी स धाकराच्या 
‘अलौहकक ब हद्धमते्तहवषयी केलेल्या उल्लेखाचंा अथट काय? की ते हनरथटकच आहेत? ‘अलौहकक ब हद्धमत्ता’ 
यातूनच त्यानंा स धाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वातील कोणते पैलू अहभपे्रत आहेत? त्याचंा खरोखरच स धाकराच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाशी हकतपत संबंध हसद्ध होऊ शकतो? 
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रामलाल वगैरे मंडळींना स धाकर ‘अलौहकक’ व ‘अफाट’ ब हद्धमते्तचा वाटतो तो सवटसाधारण 
व्यावहाहरक आहण लौहकक अथाने. ‘ब हद्धमते्तहवषयीची’ व्यावहाहरक व शास्त्रीय कल्पना यात फार फरक 
आहे. तो लक्षात घेतल्यावाचून वर उपत्स्थत केलेल्या शकंाचे हनरसन होऊ शकणार नाही. 
 

मानसशास्त्राच्या त लनेत ब हद्धमते्तसंबधंीची व्यावहाहरक कल्पना बरीच संक हचत आहे. केवळ स्मरण 
आहण आकलन (Remembering and learning) या दोनच हक्रयानंा व्यवहारात सामान्यतः बौहद्धककायट 
मानले जाते. मानसशास्त्रीय कल्पना यापेक्षा व्यापक व समावशेक आहे. 
 

‘हशकवण्या वगैरे’ करून स धाकराने आपला हवद्याभ्यास पूणट केला. त्यावरून व्यावहाहरक दृष्टीने तो 
‘ह शार’ ठरतोच आहण वहकलीतही त्याने या जातीची ‘ह शारी’ दाखवनू धंद्याच्या पहहल्या अवस्थेतच 
नावलौहकक संपादला आहे व्यावहाहरक अथाने स धाकर ‘अलौहकक ब हद्धमते्तचा’ ठरण्यास एवढी कारणे 
अप री नाहीत. हशवाय स धाकराजवळ उत्तम कल्पकता आहे. (या कल्पकतेचा अहवष्ट्कार स धाकराकडून 
कसा होतो, हा प्रश्न वगेळा) आहण व्यवहारात कल्पनाचा संबंध नेहमीच ब हद्धमते्तशी जोडला जातो, हाही 
नेहमीचा अन भव आहे. 
 

परंत  ब हद्धमते्तहवषयीची मानसशास्त्रीय कल्पना हवचारात घेतली तर ब द्धीचे एक–दोनच घटक 
(आकलन, स्मरण वा कल्पना) स धाकराच्या हठकाणी कायटकारी हदसतात. तेवढ्यावरून स धाकर 
व्यवहारात अलौहकक ब हद्धमते्तचा ठरण्यासारखा असला तरी ‘मानसशास्त्रा’त तो तसा ठरत नाही. 
मनोहवज्ञानाला अत्स्तमत असणारी हवहशष्ट ग णधमाची बौहद्धक शक्ती स धाकराजवळ हनहितच मोजकी 
होती. म्हणूनच स धाकराच्या आय ष्ट्यातील बौहद्धक हनराधारता मनोहवज्ञानाला सम्मत होणारी आहे. या 
दृष्टीने त्याच्या आय ष्ट्यातील ‘हवचार’ आहण ‘समायोजन’ याचंा अभाव लक्षणीय वाटतो. 
 

स धाकराच्या ‘अलौहकक ब हद्धमते्त’चे (?) यथाथट स्वरप मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनातून समजून 
घेण्यासाठी ब हद्धमते्तहवषयीची मानसशास्त्रातील संकल्पना समजून घेतली पाहहजे. ‘वशे्लर’ने ब हद्धमते्तची 
व्याख्या खालीलप्रमाणे केली आहे. तो म्हणतो, 
 

“Intelligence is the aggregate capacity of the individual to act purposefully, to think 
rationally and to deal effectively with his enviornment.” 
 

प्रयोजनपूवटक कायट करणे, तकट संगत हवचार करणे आहण स्वतःच्या पहरवशेाला अन सरन 
पहरणामकारक वतटन करणे इत्यादी संबधंीची सम च्चयात्मक योग्यता म्हणजे ब हद्धमत्ता, असा ह्या व्याख्येचा 
आशय आहे. ब हद्धमते्तहवषयीची ही संकल्पना मानसशास्त्रात प ष्ट्कळच मान्यता पावली आहे. “एकंदर हवचार 
करता असे म्हणता येईल की नवीन समस्या सोडवीत असताना आहण नवीन पहरत्स्थतीशी समायोजन 
करीत असताना मूलतः हशकण्यात आलेल्या गोष्टींचा यथायोग्य उपयोग करू शकणे हेच ब हद्धमते्तचे 
महत्त्वाचे लक्षण होय” [मानसशास्त्राची मूलतत्त्वे : द. हव. पंहडत, पृ. ४०२] असा हनष्ट्कषट प्रो. र. हव. पहंडत ह्यानंी ‘एकंदर 
हवचार करून’ काढलेला आहे. तेव्हा या हनष्ट्कषाच्या हनकषाने स धाकराची ‘अलौहकक ब हद्धमत्ता’ हवचारात 
घेतली तर ती फार बेताचीच ठरते. स धाकराचे कोणतेही महत्त्वाचे वतटन, समायोजन व तकट न ब हद्धमते्तच्या 
मानसशास्त्रीय आधारावर हटकत नाही. स धाकराचा कोणताही महत्त्वाचा हनणटय प्राधान्याने ‘बौहद्धक’ 
असल्याचे हसद्ध होत नाही. त्याचे सगळे प्रम ख हनणटय ‘ब हद्धमतापूवटक’ नसून वगेळ्याच शक्तींनी हनयंहत्रत 
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झाल्याचे स्पष्ट हदसते. तेव्हा स धाकराची तथाकहथत ‘अलौहकक ब हद्धमत्ता’ ही केवळ एक व्यावहाहरक 
ह शारीची कल्पना आहे. स धाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वात हा घटक द बळाच आहे. “Intelligence is intellect 
put to use.” म्हणजे “हवचारचात याचा प्रत्यक्ष वापर करण्याची क्षमता म्हणजेच ब द्धी ही व डवथटची व्याख्या 
हवचारात घेतली म्हणजे तर स धाकराच्या ‘अलौहकक ब हद्धमते्तची’ पोकळीच ध्यानात येते. 
“समायोजनातील अष्टपैलूपणा म्हणजे ब द्धी” अशी एक व्याख्या ए. एस्. एडवडट ह्याने बाधंली आहे. ती 
हवचारात ठेवनू स धाकराच्या ‘अलौहकक ब हद्धमते्तचा’ शोध घेतला तर संबंध नाटकातून त्याच्या 
ब हद्धप्रभावाने झळाळणारे एकही उदाहरण आढळत नाही. 
 

ह्याचा अथट तो पूणटतः हनब टद्ध होता असा नाही. महत्त्वाचा म द्दा एवढाच आहे, की त्याच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील बौहद्धक घटक प्रभावी नव्हते, मानहसक व्यवहारावर हनयंत्रण करू शकणारे बोहद्धक बळ 
नव्हते. हवचारप्रहक्रया व हनणटयप्रहक्रया हे बौहद्धक व्यापार आहेत. स धाकराने केलेल्या हवचारातून हनघालेले 
हनणटय व हनष्ट्कषट वैहशष्ट्ट्यपूणट आहेत. अपमानाच्या जाचण्या हवसरण्यासाठी मद्यपानाचा अवलंब, 
‘म न्सकाला काय नव्हे वाटेल ते बोलू लागणे,’ दार हपऊन कोटात जाणे, प्रसधूच्या माहेरच्या पैशाला न 
हशवणे, नौकरीच्या शोधासाठी ‘बडंगाडटन’ मध्ये जाणे इत्यादी त्याचे हनणयं बौहद्धक प्रभावाने पे्रहरत झालेले 
तर नाहीतच, उलट त्याच्या हनणटय प्रहक्रयेत द सऱ्या कोणत्या तरी शक्तींनी बौहद्धक व्यापारच प्रभाहवत 
करून टाकल्याची ही उदाहरणे आहेत आहण मानसशास्त्रीय दृष्टीने त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या संदभात हेच 
संभवनीय व समथटनीय आहे. कारण, ब हद्धहनष्ठ हनणटयानंा वस्त हनष्ठ वृत्तीची आवश्यकता असते. 
स धाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वात वस्त हनष्ठा नाममात्र असून आत्महनष्ठा जबर आहे. स्वाभाहवकच हनणटयानंा 
फहलत करणाऱ्या मानहसक प्रहक्रया जबर आत्महनष्ठेने प्रभाहवत होतात. अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाच्या संदभात 
असे नेहमीच घडत असते. कालट  य ंगच्या मदतीने ह्याचे मार्ममक स्पष्टीकरण हमळते. कालट  य ंग म्हणतो, 
 

“Like his extraverted parallel, he is decisively influenced by ideas; these however, 
have their origin, not in the objective date but in the subjective foundation ...... Intensity is his 
aim, not extensity. In these fundamental characters he differs markedly ideed quite 
unmistakably from his extraverted parallel...... This negative relation to the object-
indifference, and even aversion characterizes every introvart...... with him, everything tends 
to disappear and get concealed. His judgment appears cold, obstimate, arbitrary and 
inconsiderate, simbly because he is related less to the object than the subject.” 
 

[सायकॉलॉहजकल टाईप्स् : कालट  य ंग, प.ृ ४८४] स धाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वातील ब हद्धमत्ता, आत्महनष्ठा आहण 
हनणटयक्षमनता याचं्या संबधंाचे य ंगच्या या उद्ग्गारातून प रेसे स्पष्टीकरण प्राप्त होते. स धाकरने घेतलेले 
हनणटय व्यावहाहरक दृष्टीने सदोष असू शकतील, पण त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या रचनेच्या संदभात ते शास्त्रीय 
पातळीवर समथटनीय ठरतात, हेच य ंगच्या मतावरून हदसून येते. 
 

“एखादा ब हद्धमान व वादक शल वकील आपल्या प्रहतपादनात जे कायदेपाहंडत्य दाखवतो, जो 
हजरजबाबीपणा दाखवतो व जी सूक्ष्मता दाखहवतो, त्या कायदेपाहंडत्याचा, हजरजबाबीपणाचा, व 
सूक्ष्मतेचा कसलाही प रावा स धाकराच्या कोटातील प्रहतपादनात हदसून आला नाही.” [नाटककार गडकरी : डॉ. 

रा. श.ं वाप्रळबे प.ृ २४६–४७] असा अहभप्राय डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे यानंी व्यक्त केला आहे. स धाकराच्या ‘अलौहकक’ 
ब हद्धमते्त’च्या ‘बोजाचा हवस्तार झाला नाही’ ही तक्रार ह्या अहभप्रायातून गर्मभत आहे. खाडेंकर यानंीही 
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असल्याच प्रकारची तक्रार केली आहे. नोकरीच्या शोधासाठी ‘टाईम्स’चा अंक पाहण्याऐवजी स धाकराने 
‘बडंगाडटन’ मध्ये जावे, हे खाडेंकरानंा ‘हवलक्षण’ वाटते. या दोनही थोर समीक्षकानंी स धाकराचे हववहक्षत 
व्यत्क्तमत्त्व हवचारात घेतलेले हदसत नाही. ‘अलौहकक ब हद्धमते्त’ चा त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वात हनणायक प्रभाव 
असता तर पहहले पासूनच त्याचे चहरत्र अगदी वगेळे झाले असते. गडकऱ्यानंा जे प्रहतपाद्य नाही ते त्यानंी 
का साहंगतले नाही, असे हवचारण्यासारखा हा प्रकार आहे. हवहशष्ट व्यत्क्तमत्त्वात काही ठराहवक शक्ती 
बलवत्तर होत गेल्या म्हणजे कोणत्या प्रहतहक्रया घडून येऊ शकतात. हे गडकऱ्यानंा दाखवायचे आहे. आहण 
त्यानंी जे दाखवले त्याला मानसशास्त्रीय समथटन हनहितपणे प्राप्त होऊ शकते. 
 
मोहाचा पणहला स्पशथ : आत्माहवष्ट्कारातून प्रकटणारी अंतम टखता 
 

गडकऱ्यानंी आपल्या अलौहकक प्रहतभाबळाने दारच्या हवनाशक शक्तीचे घडहवलेले दशटन 
कल्पनातीत भीषण वाटते. तीव्र उत्कटता उतरली असल्याने त्यातून हवलक्षण प्रभाव जाणवतो. सामान्य 
आशय देखील गडकरी आपल्या प्रहतभास्पशाने कसा सोनेरी करून सोडतात, याची साक्ष येथे पटते. 
मद्याच्या भीषण हवनाशक शक्तीचे नाटककाराने केलेले हवश्लेषण सूक्ष्म दृष्टीने हवचारात घेण्याजोगे आहे. 
मद्याला हनहमत्त करून नाटककाराने मानवी मनातील एका स्फोटक पैलूवरच बोट ठेवले आहे, असे हदसून 
येते. म्हणूनच स धाकराने माडंलेल्या दारच्या हवनाशक शक्तीच्या मीमासेंची अहधक हचहकत्सा करून पाहणे 
आवश्यक ठरणार आहे. 
 

महदरा ही “एक राक्षसी आहे,” घातकी राक्षसी आहे, कू्रर राक्षसी आहे, [एकच प्याला : अंक ४, प्रवेश–४] 
असे स धाकर हतचे वणटन करतो. हतच्या हवनाशक पहरणामाचें भीषण नाट्यहचत्र उभे करून स धाकराने 
हतच्या कू्रर ‘कतृटत्वाचे’ दशटन घडहवले. तो म्हणतो, “दारची हवनाशक शक्ती त ला माहीत नाही? म सळधार 
कोसळणाऱ्या पावसात हटकाव धरून राहणारी इमारत दारच्या प्रशतोड्यानंी मातीला हमळेल! 
दारगोळ्याच्या त फानी माऱ्यासमोर छाती धरणारे ब रज, या दारच्या स्पशानं गारद होऊन 
पडतील......फार कशाला, पूवीचे जादूगार मंतरलेले पाणी प्रशपडून माणसाला क त्र्यामाजंराचंी रपे देत 
असत, ही गोष्ट त झ्यासारख्या हशकल्यासवरल्या आजच्या पहंडताला केवळ थटे्टची वाटेल, पण रामलाल, 
दारची जादू त ला पहावयाची असेल तर वाटेल तो बत्तीसलक्षणी आहण सवट सद्ग्ग णी प रष प ढे उभा कर 
आहण त्याच्यावर दारचे चार थेंब टाक, डोळ्याच ं पातं लवतं न लवतं तोच त्या मन ष्ट्याचा अगदी पशू 
झालेला हदसू लागेल!” [सदर] स धाकराने दारच्या भीषण पहरणामाचें आहण कू्रर कारकतेचे असे अत्यंत 
दाहक हववरण भरपूर केले आहे. “भरलेल्या आहण हरकाम्या झालेल्या एकच पेल्यातील” सूप्त हवनाशक 
शक्तीचे हवराट रप आपल्या वैभवशाली वाणीने प्रकट करून ठेवले आहे. 
 

इथेच प्रश्न असा उद भवतो, की स धाकराला दार ही इतकी भयानक आहण भयंकर वस्तू का 
वाटावी आयट महदरा मंडळातील त्याचे जोडीदार प्रकवा भहगरथासारखा पदवीधर दारसंबंधी असे आहण 
इतके तीव्र उद्ग्गार काढताना हदसत नाहीत, दारच्या चार थेंबानेच काय पण काही हदवस रोज सारखी 
ढोसल्यानंतरही भहगरथाचा (‘डोळ्याच ंपातं लवतं न लवतं तोच,’ तर सोडाच, पण संबधं नाटकातही) क ठे 
‘पशू’ झाल्याचे हदसून येत नाही. आयट महदरामंडळाच्या सभासदानंी ती मनम क्त पोटात हरचवल्यानंतरही 
त्याचें “व्यवहारचात यट” गेले नाही, याचा प्रत्यक्षच प रावा स धाकरालाच ‘बडंगाडटन’ मध्ये हमळाला. “रात्री 
प्यालेल्या दारची घाण अजून ज्याच्या तोंडाभोवती घोटाळत आहे, त्यानं मला दार सोडण्याचा उपदेश 
करावा?” या त्याच्याच साके्षवरून असे हदसते, की दार प्यालेला माणूस ‘उपदेश’ करण्याचे 
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व्यवहारकौशल्यही दाखव ू शकतो. मग असे असूनही स धाकराची दार संबधंी इतकी प्रक्षोभक व तीव्र 
प्रहतकूल भहूमका का व्हावी? 
 

स धाकराची भहूमका अशी असायचे कारण हेच आहे की मद्याकडे पाहण्याची त्याची दृष्टीच पूणटपणे 
आत्महनष्ठ आहे. केवळ स्वतःला आलेला मद्याचा भयंकर अन भव भोगूनच त्याची ही भहूमका बनली आहे. 
अवतीभवतीच्या अन भवाचंा वस्त हनष्ठ वृत्तीने सारासार हवचार करून त्याची भहूमका घडली असती तर 
त्याची मते हनहितच हनराळी बनली असती. पण वस्त हनष्ठ वृत्तीने सारासार हवचार करण्याचा स धाकराचा 
मनोप्रपडच नाही. तो त्याच्या मनोरचनेची प्रकृतीच नव्हे! अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाची हवचारप्रहक्रया संपूणटपणे 
आत्महनष्ठ घटकानंी हनयंहत्रत होत असते. असे कालट  य ंग सागंतो. तो म्हणतो, [साय. टाईप्स : य ंग, प.ृ ४८०] 
 

“Introverted thinking is primarily oriented by the subjective factor. At the least, this 
subjective factor is represented by a subjective feeling of direction, which in the last resort, 
deter mines judgement.” कालट  य ंगचे हे मत स धाकराने प्रकट केलेल्या मद्यहवषयक आहवष्ट्काराला फार 
समथटपणे लागू पडते. मद्याच्या भयंकर हवनाशकतेसंबंधी स धाकराने माडंलेली भहूमका म्हणजे त्याचा एक 
उत्कट आत्महवष्ट्कार होय. त्याने स्वतः अन भवलेल्या व्यथाचें ते प्रकटीकरण आहे. त्यात वस्त हनष्ठ वैचाहरक 
भहूमकेला वाव नाही. त्याच्या भोगदग्धतेतून उद भवलेले ते त्याचे वैयत्क्तक मनोगत आहे. या उत्कट 
मनोगतात बह स्पर्मशत्व नसून केवळ आत्मस्पर्मशत्व आहे. 
 

स धाकराची ही मद्यहवषयक भहूमका आत्महनष्ठ असल्याम ळे त्याचे मनोधैयटही त्यातून ओघानेच 
प्रहतहबप्रबत झालेले हदसतात. म्हणून थोडे अहधक हवश्लेषण आवश्यक ठरते. मद्याच्या संहारक स्वरपाचे 
मूळ स धाकराच्या दृष्टीने मद्याच्या ‘संमोहन–सामर्थ्यात’ आहे. अथात मद्याचे संमोहन–सामर्थ्यट 
व्यत्क्तसापेक्ष असते, म्हणजेच व्यत्क्तत्त्वसापेक्ष असते. एखादा समथट संयमनशील मनोवृत्तीचा माणूस 
महदरेचा मोह झ गारन देऊ शकतो. ही वस्त त्स्थतीदशटक जाण स धाकराच्या आत्मलक्षी भहूमकेत येणेच 
शक्य नाही. महदरा म्हणजे मोह पाडणारी वस्तू आहण मन ष्ट्यमन म्हणजे मोह न आवरू शकणारी, संयम न 
जमणारी शक्ती, असे पके्क समीकरण त्याच्या आत्महनष्ठ भहूमकेत गहभंत आहे. स धाकराच्या आत्मकें द्री 
मनाने त्याच्या वैयत्क्तक अन भवावंरून घेतलेला तो उत्कट आत्महनष्ठ हनष्ट्कषट आहे. म्हणूनच स धाकराची 
दारहवषयक मते म्हणजे एका ‘एवगं णहवहशष्ट’ मनाचे (वाटणे आहे.) त्याचे हे ‘वाटणे’ प्रकट होताना त्याच्या 
मनोभहूमकेचे उत्कट हनष्ट्कषाचे प्रहतध्वनी हननादताना अनेकदा जाणवतात. ‘दार म्हणजे मोह आहण मन 
म्हणजे मोहाची अनावरता’ हा त्याचा हसद्धातं त्याच्या समग्र मनोहवश्वात कसा पक्का हभनला होता, हे 
खालील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. 
 

रामलाल : “त झ्या मनोहनग्रहात, त झ्या हवचारशक्तीनं–स धा, तू मनात आणल्यावर त ला काय 
करता येणार नाही? दार हकतीही अचाट शक्तीची असली तरी हतच्या पकडीतून त ला खात्रीनं स टता 
येईल–” रामलालच्या या बोलण्याला स धाकराने हदलेले उत्तर त्याच्या गृहीत हसद्धातंाचे स ंदर सूचक 
आहे. 
 

स धाकर : “…… पण भाई, आता माझी प री खात्री झाली आहे की, दारच्या पेचातून मन ष्ट्याची 
कधीही स टका व्हावयाची नाही! रामलाल, नदीच्या महाप रात वाहताना गारठ्यानं हातपाय आखडल्यावर, 
नदीत खात्रीने आपला जीव जाणार, अशी जाणींव झाली तर ब डत्याला त्या पागंळ्या हातापायानंी ओघाच्या 
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उलट पोहून नदीतून बाहेर येता येईल का? भडकलेल्या गावहोळीच्या फोपाट्यात भाजून हनघतानंा, जी 
जाण्याची धास्ती वाटली तर जळत्याला त्या जात्या जीवाच्या शवेटच्या श्वासाचें फ ं कर मारून ती 
भोवतालची आग हवझहवता येईल? मग या दोन्ही महाभतूाचं्या ओढत्याजाळत्या शक्ती हजच्यात एकवटल्या 
आहेत, त्या दारच्या कबज्यात गळ्यापयंत ब डाल्यावर प्रत्यक्ष ईश्वरी शक्ती लाभली तरी मरत्याला बाहेर 
कसं येता येईल? रामलाल, दार स टण्याची एकच वेळ असते आहण ती वळे म्हणजे प्रथम दार 
हपण्यापूवीच! पहहला एकच प्याला–मग तो कोणत्या का हनहमत्ताने असेना–ज्यानं एकदा घेतला, तो 
दारचा कायमचा ग लाम झाला.’ [एकच प्याला : अंक–४, प्रवेश–४] 
 

‘मनोहनग्रह’ आहण ‘हवचारशक्ती’ याचं्या बळाने माणूस आपल्या मनावर ताबा ठेवत असतो. आपला 
संयम राखत असतो. पण रामलालने स चहवलेले हे संयमकाचे व स धाकराच्या संदभात फारच तोकडे पडले 
आहे. आपले मन अनावर आहे, असंयमनशील आहे, याची स धाकरालाही जाणीव आहे. इतकी तीव्र जाणीव 
आहे, की स्वान भवावरून मनाच्या संयमनशीलतेवर त्याचा हवश्वासच बसत नाही. असंयमन हीच त्याला 
मनाची स्वाभाहवक प्रकृती वाटते. म्हणूनच दारसारख्या मोहाच्या वस्त बद्दल तो अनेकदा म्हणतो की, “दार 
स टण्याची एकच वेळ असते आहण ती म्हणजे प्रथम दार हपण्यापूवीचीच.” स धाकराने हीच आपली मनोमन 
जाणीव परत एकवार अखेरच्या प्रवशेात तळमळीने व्यक्त करून ठेवली आहे.” –त ला एकदा साहंगतलं, 
आज शवेटच ंसागंून ठेवतो, की दारची सवय स टण्याचा काळ ती ओठाला लागण्यापूवी काय तो असतो. 
पहहला एकच प्याला घेण्यापूवी भावी मद्यप्याचा हात धरला तरच फायदा होईल! ज्यानं एकदा पहहला 
एकच प्याला घेतला त्याला हा शवेटचा असा एकच प्याला घ्यावाच लागतो! दारबाज दारतच मरायचा, हे 
ब्रह्मवाक्य आहे!” मनाची आत्यंहतक मोहवशता स धाकराला हकती तीव्रपणाने जाणवली आहे, हेच त्याच्या 
या उद्ग्गारातूंन प्रतीत होते. एकदा महदरा घेतल्यानंतर मग हतचा मोह मन ष्ट्य-मनाला इतका अनावर होतो, 
की महदरा–त्याग ही एक अत्यंत अस्वाभाहवक व अशक्यप्राय घटना होऊन बसते, ही आपली बलवत्तर 
मनोधारणा स धाकराने आणखी एका हठकाणी तीक्ष्ण शब्दातं कथन केली आहे! अ) तो म्हणतो :–... ... 
(भराभर पेले हपतो. रामलाल येतो व स धाकराच्या हातातला पेला घ्यायला जातो) बेअकली नादान! दूर हो 
– खबरदार एक पाऊल प ढं टाकशील तर! जा, रामलाल, कोवळ्या पाडसाचा अघोर घास ओढून 
काढण्यासाठी आधीं वाघाच्या उपाशी जबड्यात हात घाल, हगळलेला मणी उगाळून घेण्यासाठी 
दृष्टाळलेल्या नागाच्या तोंडात हात घाल; आहण मग माझ्या समोरचा हा प्याला उचलण्यासाठी आपला तो 
हात प ढं कर! 
 

ब) रामलाल : ... ... सोड, स धा, अजून तरी ही दार सोड रे स धा : आता सोड? इतके हदवस 
प्याल्यावर–वेड्या, इतके हदवस कशाला? एकदाच प्याल्यावर दार सोड! वडे्या, दार ही अशीतशी गोष्ट 
नाही, की जी या कानानं ऐकून या कानानं सोडून देता येईल! दार ही एखादी चैनीची चीज नव्हे, की 
शोकाखातर हतची सवय आज जोडता येईल आहण उद्या सोडता येईल! दार हे एखादं खेळणं नव्हे, की 
खेळता खेळता कंटाळून ते उशापायर्थ्याशी टाकून देऊन हबनधोक झोपता येईल … हजारों परोपकारी 
प रषानंी आपल्या देहाची धरणे बाधंलीं तरीस द्धा हतचा अखंड ओघ चारी खंडात महाप रानं वहात राहहला, 
वदेोपवदेाचंी पानं हजच्या ओघावर तरंगत गेली, कठोर शक्तीचे मोठाले राजदंड हजच्या गाळात रतून 
बसले ती दार म्हणजे काही सामान्य वस्त  नव्हे!” ती लक्षात घेतली म्हणजे माणसाच्या मनाची अनावर 
मोहवशता त्याला हकती स्वभावस लभ वाटत असली पाहहजे हे सहज लक्षात येते. त्याची ही अशी अहभवृत्ती 
व्हावयाचे कारण त्याची अंतम टखी आहण भावनाप्रवण मनोरचना हेच आहे. मद्यपानाचे इतके उग्र भीषण 
स्वरूप स धाकराला मनोमन आहण वारंवार जाणवते, याचे कारण या हवषयाकडे–नव्हे अन भवाकडे तो 
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केवळ मन ष्ट्य–मनाच्या असंयमनशीलतेच्या दृष्टीकोनातूनच पाहतो. याला आणखी हनणायक व पोषक 
प रावा देण्यासाठी गडकऱ्याचंी चाणाक्ष प्रहतभा च कली नाही. मद्याची मोहकारकता व मन ष्ट्यमनाची 
मोहवशता यात स धाकराचा अहधक आहण खरा भर द सऱ्यावरच हदसतो. मद्य काय प्रकवा त्याची 
मोहकारकता काय ही मन ष्ट्यमनातील मोहवशतेला जागरक करणारे केवळ हनहमत्त आहे. मनोहवज्ञानात 
ज्याला ‘चेतक–घटक’ प्रकवा ‘उद्दीपक’ म्हणतात, त्याचे स्थान स धाकराच्या लेखी महदरेला आहे. 
‘उद्दीपका’ चे कायट करणारी जगातील कोणतीही ‘वस्तू’ (मग ती महदरा नसली तरीही काही हरकत नाही) 
मनाच्या असंयमनशीलतेम ळे माणसाचा असाच भीषण प्रस्फोट करील, यात स धाकराला हतळमात्र शकंा 
नाही. याचे प्रत्यंतर आपल्याला त्याच्या खालील उद्ग्गारातं हमळते. तो म्हणतो– 
 

“... ... रामलाल, एकच प्याला, एकच अन भव–केवळ दारप रताच हा हसद्धातं मी त ला 
साहंगतला नाही. मोहाची जी जी वस्त  असेल, त्या प्रत्येकीच्या बाबतीत हाच हसद्धात आहे. हस्त्रयाचंी गोष्ट घे, 
एखाद्या स्त्रीकडे हकत्येक वेळा पाहहलं – दयेनं पाहा, ममतेनं पहा, जाऊ दे – रामलाल तू शहाणा आहेस 
आहण शरद–माझी ती बहहणच आहे – तू हतला मनापासून म लगी मानलीच आहेस. चाडंाळाच्या – 
मनातस द्धा इथं पापाची कल्पना येणार नाही. ना? ज्या बोलण्याच्या भरात बेसावधपणानं हतच्या अंगाला 
एकदा न सता स्पशट कर, पण तेवढ्यानं माण सकीच ंमातेरं होऊन तू जन्माचा पश  होशील”. [सदर] 
 

“... ... एकच प्याला, एकच स्पशट, एकच कटाक्ष मोहाच्या कोणत्याही वस्तूचा पहहला प्रसंगच 
टाळला पाहहजे – नंतर सावधपणानं वागण ं म्हणजे जन्माचा पश ” [सदर] अशी या संबधंीची अन कूल 
प्रहतहक्रया प्रत्यक्ष रामलालनेही प्रकट करून ठेवली आहे याचा अथटच असा, की स धाकराला अहभपे्रत 
असणाऱ्या ‘रद्रकारण्या’च्या महाभारताचे मूळ मद्यासारख्या उद दीपकात नसून मन ष्ट्यमनाच्या 
असंयमनशीलतेतच (संयमनाच्या अक्षमतेत) आहे. या प्रचडं करूण–भीषण प्रकाडंात दार ही एक 
हनहमत्तमात्र आहे, आहण सारी प्रस्फोटकता मन ष्ट्यमनाच्या असंयमनशीलतेतच आहे, हा स धाकरी आशय 
येथे स्पष्ट होतो. 
 

मद्यापेक्षा मन ष्ट्यमनाच्या मोहहववशतेवर, असंयमनशीलतेवर स धाकराचा म ख्य भर आहे. त्याम ळेच 
मद्यापासून म क्त होण्याचा क्षण म्हणजे पहहला पेला ओठाला लावण्यापूवीच, ही आपली पक्की समजूत तो 
वारंवार बोलून दाखहवतो. तो सागंतो– … … इतका वळे घसा फाडून त झ्या कल्पनेप ढं हा हवराटस्वरूप 
एकच प्याला मूर्मतमंत उभा केला, तो या स धाकरासाठी नव्हे! जा साऱ्या जगात त झ्या वैभवशाली वाणीनं हे 
मूर्मतमंत हचत्र, हा हवराटस्वरूप एकच प्याला– अशा उग्र स्वरूपात प्राहणमात्राचं्या प ढं उभा कर! 
चारचौघाच्या आग्रहानं, प्रकवा क ठल्याही मोहानं फसलेला एखादा तरण पहहला पेला ओठाशंी लावतो आहे 
तोच हा हवराटस्वरूप एकच प्याला– त्याच्या डोळ्याप ढं उभा राहून त्याच्या भेदरलेल्या हातातून तो पहहला 
एकच प्याला गळून पडला आहण खाली पडून असा खळकन् भगंून गेला तरच– [सदर] त्याच्या दृष्टीने 
अहधक भयावह आहण आपहत्तजनक आहे ती मानवी मनाची मोहहववशता. मोहहववशता म्हणजेच 
संयमनशीलतेचा अभाव, संयमनाची असमथटता. 
 

याच ओघात एक हवचार सहज मनात येतो. मद्याच्या हनहमत्ताने मानवी मनाच्या मोहहववशतेवर 
भरपूर भाष्ट्य आले आहे. इतके की मद्याहववरणाचा म ख्य हवषय हाच होऊन बसला. ख द्द गडकऱ्यानंी 
आपल्या नाट्यरचनेत व काव्यरचनेत कलात्मक संयम साधला नाही. त्याच्या वैयत्क्तक जीवनातही 
संयमनाची सीमारेषा ढळल्याच्या अनेक आठवणी साहंगतल्या जातात. त्याच्या नाटकातील प्रम ख 
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व्यत्क्तनाही सहसा संयम जमत नाही. तेव्हा गडकऱ्याचं्या मनोवृत्तीशी या असंयमनाचे कोणतेतरी गाढ नाते 
असले काय, आहण स धाकराच्या सदर आत्महवष्ट्कारातून हीच मनोवृत्ती प्रकट होऊ पाहत असेल, असा जर 
कोणाच्या मनात हवचार उद भवला तर तो अस्थायी मानता येणार नाही, प्रकवा तो एकदम असंबंहधतही 
ठरहवता येणार नाही. 
 

एवढे मात्र हनहित की या मोहहववशतेच्या हववरणामागे स धाकराचे भावनाप्रवण, अंतम टखी व 
आत्मकें द्री व्यत्क्तमत्त्व उभे आहे. स धाकराचा तो उत्कट हृदयहवष्ट्कार आहे. 
 
दारुबाजाच््ा तीन अिस्था ∶ मानसशास्त्री् स्िरुप 
 

स धाकराचा स्वाहभमान बडंगाडटनमध्ये आत्यंहतक कू्रर रीतीने ठेचाळला गेल्याम ळे तो परत त फान 
चेकाळला. स धाकराची ही प्रहतहक्रया अहतशय स्वाभाहवक आहे. मार हजतका जबर हततकीच वदेना प्रखर 
असते. बडंगाडटनमध्ये स धाकराच्या स्वाहभमानी मनाची बह पदरी क चेष्टा व थट्टा झाली. ह्या वळेच्या त्याच्या 
स्वाहभमानी मनाला ती सवटथा असह्य अशीच होती. पहहल्या सद्ग्गृहस्थाने अबोल अपमान केला. द सऱ्याने 
गोड बोलून त्याच्या स्वाहभमानाचा लचका तोडला. हतसऱ्याने स्वतःच्या स स्पष्ट असभ्यतेला सभ्यतेचा 
म लामा देऊन स धाकराची अप्रहतष्ठा केली. चौर्थ्याने उपकाराचे सोंग हमरवनू स्वतःच्या अपकाराने 
स धाकराचा मानी मन टोचून काढले. चार हदशानंी स धाकाराचा स्वाहभमान हडवचला गेल्याने तो हततकाच 
जबर चवताळला गेला. त्याचे आत्मकें द्री मन सगळ्या जगावरच हचडले. 
 

अशा अवस्थेत स धाकराने आपल्या अंतःकरणातील सूक्ष्म शल्याचंा म क्त अहवष्ट्कार केला आहे. 
मद्यपानाहवषयी स्वान भवानंी ओथंबणारे उत्कट उद्ग्गार त्याच्या म खातून अहनवारपणे बाहेर पडत आहेत. 
त्याचा हा हृदयहवष्ट्कार अहतशय प्राजंळ व आत्महनष्ठ आहे. त्यातील आत्मान भतूीचे प्रकटन इतके अस्सल 
आहे की शास्त्रीय स्तरावर ही अस्सलता पारखता येते. स धाकराने आपल्या या आत्महवष्ट्कारात दारबाज 
आय ष्ट्याच्या तीन अवस्था साहंगतल्या. तो म्हणतो : “प्रत्येक व्यसनी मन ष्ट्याच्या दारबाज आय ष्ट्याच्या 
संमोहावस्था, उन्मादावस्था व प्रलयावस्था अशा तीन अवस्था हटकून होतात. या अवस्थेची क्रमाक्रमानं 
स रवात एकच प्याला नेहमी करीत असतो.” [सदर] या तीनही अवस्थाचंी वैहशष्ट्ट्येही त्याने तपशीलवार 
वणटन करून साहंगतली आहेत. ती प्राजंळ आत्मान भतूीनी इतकी भरलेली व ओथंबलेली आहेत की त्याचें 
स्वरूप मानसशास्त्रीय दृष्टीने उकलून पाहणे मोठे उद बोधक ठरणारे आहे. 
 

‘गे्रट हब्रटन’मधील हब्रहटश शासनाने मद्यपानाच्या समस्येचा हवचार करण्याकहरता जागहतक 
प्रहतष्ठेच्या मानसशास्रज्ञाचंी एक सहमती हनय क्त केली होती. ‘हब्रहटश हलकर कंरोल बोडट’ या नावाने ही 
सहमती प्रस्थाहपत झाली होती. डॉ. मँक ड गॉलसारखे आंतरराष्ट्रीय कीतीचे तज्ज्ञ या सहमतीचे सदस्य होते. 
या सहमतीने मद्यपानाच्या समस्येची सखोल व व्यापक पाहणी करून आपले हनष्ट्कषट प्रहसद्ध केले. या 
सहमतीने प्रकाहशत केलेल्या आपल्या अहवालात मद्यपानाच्या नेमक्यातीन अवस्था साहंगतल्या आहेत. त्या 
तीन अवस्था आहण स धाकराने वणटन केलेल्या तीन अवस्था ह्याचं्यात हवलक्षण आियटकारक साम्य आहे. 
म्हणून त्याचा हवचार करणे आवश्यक व उद बोधक वाटते. 
 

“But three main stages may be broadly distinguished, corressponding to the invasion 
by the naretotic of the three principal levels of the cerebral function mentioned above.” 
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[सदर] सदर सहमतीने अगदी स्पष्टपणे मद्यपानाच्या ह्या ज्या तीन अवस्था साहंगतल्या आहेत त्या 
स धाकराने साहंगतलेल्या तीन अवस्थाशंी तंतोतंत ज ळतात. 
 

पहहल्या अवस्थेचे स्वरप उकलून दाखवताना स धाकर म्हणतो– “… …दारच्या ग ंगीने मनाची 
हवचारशक्ती ध ंदकारल्याम ळे मन ष्ट्याला मानहसक त्रासाची प्रकवा देहाच्या कष्टांची जाणीव तीव्रपणानं होत 
नाही…संमोहावस्थेत दारबाजाला प्रमाणशीर घेतलेली दार हहतकारक व मोहकच वाटते! दारच्या द सऱ्या 
आणखी हतसऱ्या पहरत्स्थतीतले द ष्ट्पहरणाम त्याच्या इष्टहमत्रानी या वेळी दाखवले म्हणजे ते त्याला अहजबात 
खोटे, अहतशयोक्तीचे प्रकवा हनदान द सऱ्याच्या बाबतीत खरे असणारे वाटू लागतात……आहण अवळेी 
दाखहवलेली ही हचत्र पाहून, आपले इष्टहमत्र भ्याले असतील प्रकवा आपल्याला फाजील हभवहवण्यासाठी ती 
दाखहवली जातात, अशी तरी स्वतःची मोहक फसवणूक करून घेऊन दारबाज आपल्या उपदेशकानंा 
मनातून हसत असतो.” 
 

आता सहमतीचा पहहल्या अवस्थेहवषयीचा थोडक्यात अहभप्राय असा– 
 

“.....This lack of self-control is clearly discermible in every stage of alcoholic 
intoxication. It is commonly counteracted in the part by the subject, if he becomes aware of 
it, by means of a deliberately increased effort of self-control; but, as the influences of the 
alcohol increases, this effort ceases to be continuosly effective, and the drinker surprises the 
observer (whether himself or another) by smiling or laughing about at some very small joke or 
by the remarks of other actions which betray the suspension of his habitual self-control. The 
weakening of his critical self-awareness is especially revealed by the fact that such jovial 
remarks as he now utters seems to him to shine with a lustre hardly perceptible to the normal 
mind, hence the tendency, perhaps the most characterstic and constant feature of 
drunkness, to flippant, whimsical ulterances, which, like the rest of the subject’s behaviour 
betray the blunting of his critical self-consciousness and of his sense of personal 
responsibility.” [सदर : पषृ्ठ–७०] 
 

पहहल्या अवस्थेला स धाकराने ‘सांमोहािस्था’ म्हणाव ेआहण सहमतीने “blunting of critical self-
consciousness.” म्हणावे, ह्यातील साम्य हकती मार्ममक आहण मनोज्ञ आहे! 
 

द सऱ्या अवस्थेला स धाकर उन्द्मादािस्था म्हणतो. या अवस्थेचे स धाकरकृत स्वरप थोडक्यात 
असे– “स धा.–.....बरळणं, तोल सोडणं, ताल सोडणं, क ठं तरी पडणं, काही तरी करण ंया गोष्टी या 
अहतरेकाम ळे त्याच्याकडून घडू लागतात.” 
 

ह्याच द सऱ्या अवस्थेचे स्वरप सदर सहमतीने साहंगतले ते असे ∶– 
 

“The second stage is that in which the functions of the intermediate level, sense 
perception and skilled movement, are invaded and disturbed. The drinker begins to show a 
certain clumsiness of behaviour. …… At this stage the drinker is apt to feel that his bodily 
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movements occur without his initiation or intention – they escape from him rather than 
proceed from his will.” [सदर : पषृ्ठ–७१] 
 

‘स धाकर’ व ‘सहमती’ यानंी द सऱ्या अवस्थेची जी वणटने केली आहेत त्यातही हवलक्षण साम्य 
आढळते. ते हवस्तृत असले तरी सगळेच्या सगळे उद धृत करण्याची आवश्यकता नाही.” “तोल–ताल 
स टणे” हे स धाकरी वणटन” … … bodily movements occur without initiation. “या सहमतीकृत वणटनाशी 
इतके हमळतेज ळते ठरते की त्यावर अहधक तपशीलवार भाष्ट्य करण्याची गरजच उरत नाही. 
‘उन्मादावस्था’ हे स धाकराने हदलेले नावही सहमतीने केलेल्या वणटनाच्या संदभात अहतशय सम हचत व 
समपटक वाटते. 
 

हतसऱ्या अवस्थेहवषयी स धाकर सागंतो–” … … हतसऱ्या अवस्थेत दोघेही एकमेकाला सोडीत 
नाहीत. या अवस्थेत दार आहण मन ष्ट्य याचंा इतका एकजीव झालेला असतो की, जीव जाईपयंत त्याचंा 
हवयोग होत नाही … …” 
 

ह्याच संदभातींल सहमतीचे अहभमत असे ∶– “In the third stage intellectual process of 
judgement and self-criticism and control are virtually suspended; the functions sence-
perception and skilled movement are grossly impaired, and the emotional tendencies 
themselves are invaded and weakened……the drinker sinks inert and nerve into heavy sleep,” 
[सदर : पषृ्ठ–७२] 
 

सहमतीचा हा अहभप्राय हवचारात घेतला म्हणजे स धाकराने जे हतसऱ्या अवस्थेला ‘प्रलयावस्था’ 
म्हटले ते हकती समथट व साथट ठरते 
 

स धाकराच्या या आत्महवष्ट्काराला शास्त्रीय यथाथटतेची बळकटी लाभली आहे, हे यावरून स्पष्ट 
होते. पण ते खरे असले तरी गडकरीय व्यक्तींच्या प्रदीघट अहवष्ट्कारानंा ‘कपोलकल्पीते’ प्रकवा 
‘कल्पनाहवलहसते’ ठरहवणाऱ्या समीक्षकाचंी त्याम ळे मोठीच गैरसोय होईल! 
 
सुधाकराचे अांतमुथखी व््क्ततमत्त्ि ∶ 
 

स धाकर हा कमालीचा आत्मकें द्री माणूस आहे. त्याचा ‘उग्र मानीपणा’ मान्य केला म्हणजे हे 
ओघानेच लक्षात येते. आत्यंहतकता हा त्याच्या मनाचा स्वाभाहवक कल असल्याने कोणताही त्याचा मनोधमट 
अंहतम टोकाला जातो. 
 

‘वधे त झा सतत लागे मनी’ अशा आशयाची प्रसधूहवषयीचा भावना बाळगणारा हा माणूस अखेरपयंत 
व्यत्क्तगत आत्महवश्वासात मग्न असतो. त्याच्या प त्रोत्स क मनाची ओझरती ओळखही आपल्याला पहहल्या 
अंकातच होते. रामलालला तो हपतृस्वरप मानतो. एवढेच नव्हे तर ‘त्याच्या गतउपकाराचें हशलालेख’ 
आपल्या अंतःकरणात साभंाळतो. ‘गीताबाई तर घरच्या माणसाचं्या पहलकडे’ अशी त्याची भावना आहे. 
स धाकराच्या समरसतेचे हवश्व एवढेच हदसते. शरद ही स धाकराची बहहण परंत  त्याचा हजव्हाळा 
हतच्याहवषयी हवशषे व्यक्त होताना हदसत नाही. मरतेसमयी तो लहानसा हनरोपही हतच्यासाठी ठेवत नाही. 
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परंत  या तथाकहथत समरसतेतही त्याची आत्मजाणीव प्रखर आहे. ‘स्व’ हे त्याच्या व्यवहाराचे कें द्र 
आहे. स्वतःच्या भावभावनातून तो जगाकडे बघतो. स धाकराच्या आत्महववश मनाचे हचत्र अगदी 
ठसठशीतपणे त्याच्या मद्यपानाहवषयीच्या प्रदीघट भाषणामधून प्रहतप्रबहबत झाले आहे. 
 

या भाषणात मद्यपानाचा भेदक व भीषण द ष्ट्पहरणाम हनवहेदला आहे हे खरे. परंत  या सवट प्रदीघट 
भाषणानंा आत्महनष्ठेचे जबरदस्त अहधष्ठान आहे. मद्यपानाहवषयी थोडेदेखील तो आत्महनलेप आहण 
वस्त हनष्ठ बोलत नाही. मद्यहनषेधाच्या हनहमत्ताने तो समग्र आत्महवष्ट्कार करीत आहे. आपल्या हृदयात 
बोचणाऱ्या वेदना तो अहभव्यक्त करीत आहे. दारहवषयीचा अंतःकरणात उसळलेला तीव्र उद वगे अन् 
संताप या आत्महवकारातून उफाळत आहे. म्हणूनच या भाषणानंा उत्कटता व काव्यात्मता आली आहे. 
मद्यपानाम ळे त्याच्या हृदयात झालेली हजव्हारी जखम या त्याच्या भाषणातूंन वाहत आहे, म्हणूनच या 
उत्कट भाषणामध्ये आत्यंहतक आत्महनष्ठा ठासून भरली आहे. प्रचारात हवहधहनषेधाच्या रपाने व्यक्त होणारे 
एक सामाहजक आवाहन असते परंत  स धाकराच्या या भाषणातं तीव्र स्वरूपाचा आत्महनष्ठ अहभहनवेश आहे. 
 

आणखीही एक हवशषे उल्लेखनीय वाटतो. या समग्र भाषणातून समाजाला मद्यपानाच्या घातक 
व्यसनापासून हनवृत्त व परावृत्त करण्याचा स धाकराचा प सटसाही हेतू जाणवत नाही. प्रचाराला आवश्यक 
असणारा नमट उपदेश प्रकवा सौम्य आदेश याचंा लवलेशही त्यात आढळत नाही. उलट ‘एकदा घेतलेलीं 
दार कधीही स टत नाही,’ यावरच प्रम ख भर आहे. त्याचा हा संपूणट आहवष्ट्कार आत्महनष्ठ आहे. 
 

याचे कारण असे की, स धाकराची म ख्य भहूमका दारहवषयी स्वतःचा वैयत्क्तक राग, रोष आहण 
संताप व्यक्त करण्याची आहे. समाजाला चार बोधशब्द सागंण्याची नाही. क्वहचत हतचा आढळ होत असला 
तरी तो नाममात्र आहण आन षंहगक आहे. रोष, संताप, राग आहण सूड यानंी त्याचे आधीच ‘अती तापट’ 
असणारे आत्मकें द्री मन पेटलेले आहे आहण त्याच्या अंतःकरणातली ही आग शब्दाशब्दातून ओसंडत आहे. 
त्याच्या शब्दप्रवाहातून बोध प्रचार प्रकवा उपदेश याचें रूप असणारे एखादे हवधान आले तरी त्या हवधानाच्या 
अंतराशयात स धाकराचा प्रक्षोभ धगधगत असतो. उदा. तो म्हणतो– 
 

चार चौघाचं्या आग्रहानं, प्रकवा क ठल्याही मोहानं फसलेला एखादा तरण पहहला एकच प्याला 
ओठाशी लावतो आहे तोच हा हवराट स्वरप एकच प्याला त्याच्या डोळ्याप ढं उभा राहून त्याच्या भेदरलेल्या 
हातातून तो पहहला एकच प्याला गळून पडला आहण खाली पडून असा खळकन् भगंून गेला, तरच या 
स धाकराचा दारत ब डालेला जीव सप्तपाताळाच्या खाली असला तरी समाधानाचा एक हनश्वास टाकील!” 
[एकच प्याला, अंक–४ प्रवेश–४] या त्याच्या हवधानाच्या उत्तराधातून त्याच्या अस्सल आत्महनष्ठ भहूमकेचे स्वच्छ 
दशटन घडते. मद्याशी स धाकराचे व्यत्क्तगत शत्र त्व आहे. या शत्र त्वाच्या भावनेसाठीच त्याला जगातून 
मद्याची हद्दपारी हवीशी वाटते. मद्याशी हद्दपारी झाली तर त्याम ळे होणाऱ्या जन–कल्याणासाठी त्याचे मन 
आसूसलेले नाही, तर त्यात होणाऱ्या मद्याच्या पराभवासाठी त्याचे सूडासक्त मन उत्स क आहे. 
 

मद्यपानासारख्या सामाहजक हवषयावरही स धाकर समाजाहभम ख होऊ शकत नाही, हे त्याच्या तीव्र 
आत्मकें द्री वृत्तीचे गमक आहे. रामलालसारखा समाज कायात रस घेणारा इतका जवळचा हमत्र असूनही 
स धाच्या तोंडी गडकऱ्यानंी सामाहजक वा राजकीय कायाचा प्रकवा हवचाराचा अप्रत्यक्षही उल्लेख हदला 
नाही, हे हकती सूचक आहे? स धाकराच्या संवादातून क ठेही त्याच्या मनाची सामाहजक ओढ व्यक्त होत 
नाही. 
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आत््ांणतक मनोिृत्ती 
 

स धाकराचे एक स्वभाववैहशष्ट्ठ्य असे की तो आत्यंहतक मनोवृत्तीचा माणूस आहे. कोणत्याही 
बाबतीत अंतीम टोक गाठण्याचा त्याच्या मनाचा नैसर्मगक कल आहे. ‘प्रसधू, त झ्याहशवाय या जगात 
कोणतीही शक्ती नाही की हजचा म्हणून या स धाकराला मोह पडेल’ [एकच प्याला : अंक–१] असे म्हणणारा 
स धाकर “प्रसधू, ते कारटं माझं नाही. रामलालचं आहे.” असे उद्ग्गार काढण्यापयंत मजल गाठतो. एका 
क्षणी ‘हलकटानंी हसून केलेली हेटाळणी’ असह्य होणारा हा माणूस त्याच दजाच्या माणसाकडून 
बडंगाडटनमध्ये स्वतःचा अपमानकारक हधक्कार करून घेत आहे. मानीपणाची तीव्र आहण उत्त ंग संवदेना 
असणारी ही व्यक्ती आत्महधक्काराच्या [प्रवेश–१ सदर : अंक-४, प्रवेश २] आत्यंहतक टोकावर उतरते. ‘पाताळातला 
पातकी’ ‘दारबाज हदवटा’ ‘चाडंाळ’, ‘पहतत’ वगंरे शलेकी हवशषेणे स धाकराने स्वतःला संबोधून घेतली 
आहेत. स धाकराच्या वागण्यातही असाच अहतरेक हदसून येतो. 
 

आचारहवचाराच्या बाबतीत कोणतेही एक अंतीम टोक गाठणाऱ्या आत्यंहतक मनोवृत्तीचे म ख्य 
कारण संयमनाचा अभाव हेच आहे. ‘मी काही इतक्या द बळ्या मनाचा नाही की हतची मला सवय लागेल’ 
असे बोलणारा स धाकर “आता याप ढं एक दार–प्राण जाईपयंत दार–शवेटपयंत दार!” असे उद्ग्गारतो. 
याचा अथटच असा, की त्याला आपले मनोव्यापार संयहमत राखता येत नाहीत. 
 

मनोव्यापार आहण मनोहवकार याचें संयमन करणारे बळ हवचारशक्तीत असते, असे मानसशास्त्र 
मानते. ‘हरझन’ ची भहूमका हवशद करताना मनोवैज्ञाहनकानंी हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. “Its function is 
that of hormonizing the impulses by subordinating them to broad and co-herent ends. It has, 
thus, the important function of directing and organizing” [सदर] मॉरीस हगन्सबगटच्या या मतान सार 
हवचार हा तर उघड उघड बौहद्धक व्यापार आहे. 
 

स धाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वात संयमनशीलतेचा जो अभाव हदसतो, त्याचा एक पहरपाक असा की 
त्याचा तोल स टतो. कोटातील प्रसंगी त्याचा जसा तोल स टला तशीच मद्यपानाच्या बाबतीतही त्याला 
औहचत्याची सीमा राखता आली नाही. “पहहला एकच प्याला ज्यानं एकदा घेतला, तो दारचा कायमचा 
ग लाम झाला.” हा स्वान भवजहनत उद्ग्गार स धाकरसारख्या एकात्न्तक व आत्महनष्ठ मनोवृत्तीच्या 
माणसालाच शोभतो. (इतराचं्या बाबतीत ते शक्यही होत नाही. भगीरथाची दारू स टते आहण आयट महदरा 
मंडळाच्या सभासदानंा सवटस्व गमावण्याची पाळी येत नाही.) 
 
समा्ोजनाचा अभाि : अांतमुथखी व््क्ततमत्त्िाचे लक्षि 
 

हशकवण कादी करून गरीब पहरत्स्थतीतून नावलौहककाला चढणारा स धाकर दारच्या स्पशाने 
अधःपतीत व्हावा, हे प्रथमक्षणी तरी हवश्वसनीय वाटत नाही. परंत  स धाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वातील सूक्ष्म 
बारकावे लक्षात घेतले म्हणजे ‘असेच होणे अटळ होते’ याची आपल्याला जाणीव होते. त्याबद्दल आपल्या 
मनात मग शकंाही उरत नाही. 
 

ज्या मनोवैहशष्ट्ठ्याम ळे स धाकर अटळपणे शोकान्ताकडे वाटचाल करतो, त्यात त्याच्या मनाची 
अलवहचकता आहण समायोजनाची मानहसक अक्षमता प्राम ख्याने प्रत्ययास येते. लवहचक मनाची माणसे 
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प्राप्त पहरत्स्थतीशी हमळतेज ळते घेणारी असतात. पण ताठ मनाच्या माणसानंा ते जमत नाही. ‘येती 
प्रसधूच्या लहरी । नम्र होता जातीवरी ॥’ हा त कारामाचा प्रहसद्ध दृष्टातं माणसाच्या मनोवृत्तीबाबत अहधक 
साथट वाटतो. “महाप रे झाडे जाती । तेथे लव्हाळे राहतो” ही वस्त त्स्थती मानवी स्वभावाच्या संदभात अहधक 
लागू आहे. 
 

स धाकराच्या चहरत्राचा हवचार करताना एक गोष्ट प्राम ख्याने मनात येते, की तो पहरत्स्थतीशी 
समायोजन साधू शकला नाही. त्या दृष्टीने त्याचे मन अत्यंत अलवहचक व ताठर होते. समायोजनाला 
आवश्यक असणारी मानहसक लवहचकता त्याच्याजवळ नव्हती. समायोजनाचा प्रकहचत हववेक जरी त्याच्या 
मनाला शक्य असता तर नोकरीसाठी ‘बडंगाडटन’मध्ये जाण्यापेक्षा तो “क बेराला कजट देण्याइतका धनंतर 
सासरा प्रकवा “कोसळत्या आकाशाला थोपवनू धरणारा डोंगरासारखा” पद्ग्माकर याचेंकडे सहज जाऊ 
शकला असता. ते अहधक हववकेशील ठरले असते. 
 

परंत  समायोजनाला आवश्यक असणारी हववकेशीलता व वस्त हनष्ठता स धाकराच्या मनोरचनेतच 
बसत नाही. त्यासाठी मनोरचनेत बौहद्धक प्राबल्य पाहहजे, मानसशास्त्रीय दृष्टीने समायोजन हे बौहद्धक कायट 
आहे. 
 

– चसधू – 
 
“लागे हृद्ी हुरहुर” – मनाचीं भािनाप्रिि ठेिि 
 

एकच–प्याला हे स धाकर-प्रसधू याचं्या सहजीवनातील शोकनाट्य आहे. त्याम ळे स धाकरप्रमाणे 
प्रसधू ही स द्धा सदर नाटकातील प्रधान व्यक्ती ठरते. प्रसधूचे व्यत्क्तहचत्रण गडकऱ्यानंी अहतशय हळ वार 
हाताने केले आहे. हतच्या अंतःकरणाची कोमलता नाटककारानेही हततक्यात नाज कतेने रेखाटली आहे, 
 

प्रसधूचे पहहले दशटनच हृदयस्पशी अन् हवलोभनीय आहे. “हे काय भलतंच? आपलं नावानंच हाका 
मारीत स टायचं?” असे बोलत रंगभमूीवर होणारा हतचा पहहलाच पदन्यास हतच्या मनाची लज्जाभीरता 
स चहवतो. हतची ही लाजरी शालीनता हतच्या अंतःकरणाची जात दशटहवते. 
 

हतचा ‘मानलेला भाऊ’ का असेना पण रामलाल हा हवलायतेला जाणार आहे, या जाणीवनेे ती 
हखन्न झाली आहे. “क ठल्याही कामाला उत्साह हतला कसा तो वाटतच नाही.” रामलाल हवलायतेला 
जाणार असल्याने जवळच्या माणसाचा होणारा हवयोग सहन करण्यास हतचे मन असमथट आहे. हतच्या 
हृदयात ह रह र स रू झालेली आहे. प्रसंग आनंदाचा असला तरी संकत्ल्पत हवयोगाच्या आवेगाने हतचे मन 
भरून आले आहे. हतला काही स चत नाही, रचत नाही” [एकच प्याला : अंक–१, प्रवेश–१] अस्वस्थता सारखी 
हतला जाचत आहे. 
 

प्रसधूच्या ‘हृदयाची ही ह रहूर’ हतच्या मनोदशटनाच्या दृष्टीने अत्यंत बोलकी वाटते. स खात्म 
हवयोगाच्या कल्पनेनेही हतच्या अंतःकरणात ज्या भावलहरी उसळतात, त्यावरून हतच्या मनाची 
संवगेशीलता स्पष्ट होते. ही अहतशय हळव्या अन् हळूवार हृदयाची बाई असावी असा प्रारंभीच 
हतच्यासंबधंीचा तकट  पक्का होऊन जातो. प्रसधूच्या मनाची संवगेशीलता नाटककाराने मोठी काळजीपूवटक 
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रेखाटलेली हदसते. हतचा पूवटवृत्तातं सूहचत करून हतच्या संवदेनक्षम मनावर कोणते संस्कार झाले 
असतील, ह्याचे सूचन नाटककाराने मोठ्या कौशल्याने केले आहे. हतचे बाळपण अत्यंत स्नेहाळ व पे्रमळ 
वातावरणात गेल्याचे उल्लेख नाटकातून येतात. ती श्रीमंत बापाची लेक प्रकवा हगरणीमालक भावाची बहीण 
असली तरी श्रीमंतीचा प्रकवा ऐश्वयाचा तोरा हतच्या व्यत्क्तमत्वात कोठेही आलेला हदसत नाही. पद्ग्माकर 
पहहल्या अंकाच्या हतसऱ्या प्रवशेात स धाकराशंी ज्या सौजन्याने, हवनयाने व हजव्हाळ्याने बोलतो, त्यावरून 
प्रसधूच्या माहेरचे मानहसक वातावरण ध्वहनत होते. ते साहत्त्वक हनमटळ, हनव्याज व आत्यंहतक पे्रमळ असले 
पाहहजे. या वातावरणात हतचा प्रपड संस्काहरत झालेला गडकऱ्यानंी दाखवला आहे. प्रसधूच्या मनाची 
प्राजंळ भावनाशीलता ह्याच वातावरणाच्या संस्कारातून साकारली असली पाहहजे. या वातावरणातून हतने 
जे संस्कार आत्मसात केले, त्यातूनच हतचे व्यत्क्तमत्त्व घडून आले आहे. ओघानेच हतने आत्मसात केलेल्या 
संस्कारावरून हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाची घडण सूहचत होते, आहण हेही ध्यानातं येते, की व्यत्क्तमत्त्वाचे हचत्रण 
करतानंा गडकरी पूवटसंस्काराकडे हकती बारकाईने लक्ष प रहवतात. प्रथमाकंाच्या पहहल्या प्रवशेातील हतच्या 
शब्दाशब्दातून हतच्या मनाची मृद लता व्यक्त होत आहे. “दोन वषें? इतके हदवस आणखी इतक्या लाबं तू 
दूरदेशी जाऊन राहणार? आपलं म्हणायला ओळखीच ंमाणूसस द्धा कोणी नाही. त्यातून त झी प्रकृती अशी 
झालेली!” या हतच्या उद्ग्गारातून हतच्या अंतःकरणाची आत्यंहतक हळूवारता प्रतीत होते. प्रसधू ही आपल्या 
उत्कट भावहवश्वात रमणारी नाहीत. आपले भावहवश्व जपण्यात व जोपासण्यात हतचे मन नैसर्मगकपणे 
स खावते. हे स ख हाच हतच्या हजवाचा खरा ध्यास आहे. भावना ह्या मूलतःच आत्महनष्ठ असतात. ओघानेच 
प्रसधूच्या व्यत्क्तमत्त्वाची आत्महनष्ठा हतच्या भावनाप्रवण मनाच्या ठेवणीतून सूहचत होते. 
 

कोमलता, हळ वारता, मृद लता, संवगेशीलता व हळवपेणा हे प्रसधूचे मनोधमट प्रारंभीच रेखाटून 
नाटककाराने हतच्या मनोहचत्रणासाठी स ंदर आहण सूचक पाश्वटभमूी तयार केली आहे. या मनोधमातून 
प्रसधूच्या मनाची भावनाप्रवण ठेवण मार्ममकपणे स चवनू टाकली आहे. “Introverted feeling is determined 
by the subjective factor” कालट  य ंगने साहंगतलेले लक्षण प्रसधूच्या व्यत्क्तमत्वातील भावनाशीलतेला नीट 
स्पष्टीकरण करू शकते. हतच्या प ढील प्रभावी व अहवचल पे्ररणाची ही भावनाप्रवणता म्हणजे जन्मभमूीच 
होय. 
 
चसधूचे एकणनष्ठ पे्रम–णतच््ा मनाचे अणिचल पे्ररि 
 

स धाकरावर प्रसधूचे अपार पे्रम आहे आहण हे पे्रम हेच हतच्या जीवनाचे सवटस्व आहे. हतचे समग्र 
जीवन स धाकरावरील एकहनष्ठ पे्रमाला वाहहलेले आहे. ते पे्रमजीवी आहे. पे्रमजीवी मनोवृत्तीला पोषक व 
जनक करणारी प्रसधूच्या मनाची हळूवार मृद ता व भावनाप्रवणता नाटककाराने प्रारंभीच हचहत्रत केली आहे. 
 

प्रसधूच्या ज्या एकहनष्ठ पे्रमाची प ढे कसोटी लागते, त्याची कल्पना स रवातीपासूनच नाटककाराने 
हळूहळू द्यायला प्रारंभ केला आहे. स धाकर आहण त्याचा सहवास याचं्याशी प्रसधू अगदी एकमताने समरस 
झालेली हदसते. माहेर म्हणजे प्रहदू स्त्रीच्या आनंदाचे हनधान. त्यातही प्रसधूचे माहेर तर सवटसंपन्न आहे. 
माहेरच्या माणसाचंा हतच्याहवषयीचा लळा आहण हजव्हाळा नाटककाराने कौशल्याने सूहचत करून ठेवला 
आहे. श्रीमंत संस्थाहनकाचंी म लगी–इंहदराबाई–ही तर हतची “हजवाभावाची सोबतीण” आहे. नाटकाच्या 
शवेटच्या प्रवशेात प्रसधूच्या आसन्नमरण अवस्थेने पद्ग्माकर जो संतप्त आहण व्यहथत होतो, त्यावरून 
प्रसधूहवषयीची माहेरची उत्कट माया स्पष्ट होते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

पण तरीही प्रसधूचे मन सारखे स धाकराकडे ओढ घेते. स धाकराशी समरस झालेले हतचे मन 
पद्ग्माकर घ्यायला आला तरी माहेरी जायला उत्स क होत नाही. “पद्ग्माकर, अजून माझं मन हनघायला 
घेत नाही,” [एकच प्याला : अंक १ प्रवेश–३] हे हतचे उद्ग्गार कानावर पडताच स धाकराशी असणारी हतची 
आत्यंहतक समरसता आपल्या अंतःकरणाला स्पश टन जाते. रामलालच्या हवलायतगमनाम ळे हवषण्ण व हखन्न 
होणारे प्रसधूचे तेच अतीव संवदेनशील मन या हठकाणी प्रकहचत वगेळ्या स्वरूपातून जाणवते. पण रप वगेळे 
वाटले तरी गंध तोच आहे. माहेरच्या अपार मायेचाही लोभ सोडणारे प्रसधूचे मन स धाकराला हकती हबलगले 
आहे, हे सहज कळून येण्यासारखे आहे. माहेरी जातानाही स धाकराचा हनरोप घेण्यातील हवषाद हतच्या 
मनात भरलेला आहे. अन् त्याच्याहवषयीची काळजी तर हतच्या अंतःकरणात अगदी दाटून आलेली आहे. 
“हो, पण भाईनं साहंगतलेलं लक्षात आहे ना? माझ्या जीवाला नाही तर अगदी टागंल्यासारखे होईल.” 
[सदर] प्रसधूचे हे बोल हतच्या मनातील प्रीतीच्या उत्कटतेचे, पे्रमहवषयासबंधीच्या हजव्हाळ्यातील दशटक 
आहे. हसधूच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या अंतम टखतेचे आणखी एक प्रम ख वैहशष्ट्ठ्य उल्लेखनीय वाटते. हतचे 
स धाकरावर आत्यंहतक पे्रम असले तरी ती आपल्या पे्रमाचा वषाव शात्ब्दक अहवष्ट्कारातून कधीच करीत 
नाही. आपले स धाकरावर हकती सखोल पे्रम आहे, हे व्यक्त करणारा शात्ब्दक अहवष्ट्कार गडकऱ्यानंी हतच्या 
तोंडी कोठेही घातला नाही, हे फारच मार्ममक आहे. कारण प्रसधूची पे्रमभावना हजतकी सखोल आहे 
हततकीच ती अंतम टखी आहे. ती स धाकरावर केवळ पे्रम करीत नाही, तर ती ते पे्रम स्वतः जगत आहे. हे पे्रम 
हतचे स्वतःचे जगणे झाले आहे. अन्य पे्रहमका जाहण प्रसधू ह्याचं्यातील हा सूक्ष्म फरक नीट पारखून ठेवला 
पाहहजे. पहहल्या अंकातील प्रसधूची मृद तरल भावनाशील मनोरचना हवचारात घेता, उत्तराधातील भयंकर 
हदव्य हतला जमेल, असा कोणालाही साधार अंदाज घेता येणार नाही, पण ते हतने प्रसंगी करून दाखहवले. 
हतचे हे मानहसक सामर्थ्यट स प्तच ठेवण्यात गडकऱ्यानंी फार मोठी मानसशास्त्रीयता साभंाळली आहे. ‘कालट  
य ंग’ने माडंलेल्या हवचाराचं्या प्रकाशात ही गोष्ट ध्यानी घेतली म्हणजे खरे ममं अहधक स्पष्ट होते. ‘य ग’ 
म्हणतो, “It is the unquestionably difficult to give an intellectual presentation of the introverted 
feeling description of it. ...... Since it is primarily controlled by subjective pre-conditions and 
is only secondarily concerned with the object, this feeling appears much less upon the 
surface and is, as a rule, misunderstood.” [साय. टा. सी. जी. य ंग प.ृ ४९०] 
 

प्रसधूच्या व्यत्क्तमत्त्वातील पे्रमाच्या अथागंतेचा प्रारंभी प रेसा अदमास घेता येऊ नये, हे हकती 
माहमंक आहे! 
 

पण ही मार्ममकता येथेच संपत नाही. प ढे हतच्या पे्रमाला तडे जाऊ लागताच प्रसधू एकाहून एक असे 
भयंकर हदव्य करायला जेव्हा हसद्ध होते, तेव्हाच हतच्या पे्रमाचे अशरण सामर्थ्यट मनात भरू लागते. ‘कोमल 
मनाची’ म्हणून जाणवलेली प्रसधू कठोर हदव्याची एक एक पायरी चढू लागते, तेव्हा हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील 
एक एक बहंदस्त गाभारा आपल्या नजरेत भर लागतो. “हे काय भलतंच? आपलं नावानंच हाक मारीत 
स टायच?ं” हे साध्या स्त्रीस लभ लज्जाभीरत्याने भारावलेले प्रसधूचे अगदी पहहले दशटन आहण हतचे शवेटचे 
दशटन असे– “मी दोन हदवसाचंी उपाशी होते. मला राहून भोवळ येत होती. म लाला घेऊन माळ्यावरून 
उतरताना मला घेरी आली, पडल्याम ळं मला कपाळावर खोक पडली! मूल माझ्या अंगाखाली चेगरलं! 
इकडचा काही संबधं नाही त्यात! प्रसधूच्या पहहल्या आहण अखेरच्या दशटनात केवढी प्रचडं तफावत आहे.! 
पहहल्या अंकातून जी प्रसधू हदसली, हतच्यापेक्षा हकतीतरी अहधक वेगळी आहण खरी प्रसधू नंतर समजून 
आली. नंतर म्हणजे हतच्या पे्रमभावनेला तडे वसू लागले तेव्हा! तेव्हाच हतचे खरे व्यत्क्तमत्त्व अनावृत्त होऊ 
लागले. प्रसधूच्या व्यत्क्तमत्त्वाची अंतम टखता हवचारात घेता, हतचे असे दशटन मानसशास्त्रीत दृष्टीय हवशषे 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

समथटनीय ठरते ‘य ंग’ म्हणतो – “It is a feeling which apperently depreciates the object hence it 
usually becomes noticeable in its negative manifestations” [सदर] 
 

प्रसधूचे हनगेहटव्ह महॅनफेस्टेशन्स’च हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील अस्सल आंतहरक सामर्थ्याची सूचक 
आहे. 
 

प्रसधूच्या पे्रमाची ज त लक्षणीय आहे. ‘वाग्वैजयंती’ मध्ये व्यक्त झालेल्या हदव्य पे्रमाची लक्षणे 
प्रसधूच्या पे्रमातून जाणवतात. संपूणट समरसता आहण समपटण हे दोनही हतच्या पे्रमाचे धमट आहे. स धाकराशी 
असलेले हतचे नाते अदै्वताचे आहे. आहण हे अदै्वत हतच्या उत्कट पे्रमभावनातून उद भवले आहे. प्रसधू 
स धाकराशी इतकी आत्यंहतक एकरप होऊन गेली आहे की त्याला ती स्वतःचेच अत्स्तत्वसवटस्व पूणटत्वाने 
मानत आहे. स्वतःचे काहीही झाले तरी त्याबद्दल हतला पवा नाही. कारण, स धाकराचे स खद ःख हतने 
संपूणटपणे स्वतःचेच मानले आहे, स धाकर हा हतचा ‘आत्माच’ होऊन गेल्याम ळे हतची त्याच्याहवषयीची 
अहवचल हनष्ठा हे हतच्या आत्महनष्ठेचेच रप होय आहण ते हतच्या अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे हनदशटक आहे. हे 
हवचारात वागवनूच हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे स्वरप समजून घेणे शक्य होणार आहे. 
 
चसधूने घेतलेले णनिथ् : मानसशास्त्रीय हवश्लेषण 
 

प्रसधूच्या व्यत्क्तमत्त्वातील पे्रमप्रवणता अगदी स्पष्ट आहे. आहण ही पे्रमप्रवणता संयहमत नसून 
आत्यंहतक स्वरपाची आहे. त्यावरून पाहता आत्यंहतकता आहण भावनाप्रवणता हे हतच्या मनोव्यवहाराचे 
हवशषे हदसून येतात. 
 

स धाकराची अंतम टखता आत्मकें द्री आहे. पण प्रसधूचे सगळे मनोव्यापार व मनोव्यवहार स धाकराच्या 
हठकाणी कें हद्रत झाले आहेत. ते इतके तीव्रतेने व आत्यंहतक स्वरपात कें हद्रत झाले आहेत की स धाकर हा 
हतला प्रत्यक्ष हतच्याच अंतःकरणाचा एक ममटभाग वाटतो. स धाकराशी ती एकरप झाली असल्याने 
स धाकराहवषयीची हतची जाणीव आत्मरप आहे. आपल्याच व्यत्क्तमत्त्वाचा कें द्रीय घटक म्हणून प्रसधूच्या 
भावभावनानंी व वृत्तीप्रवृत्तींनी स धाकराचा स्वीकार केला आहे. 
 

या पातळीवरून प्रसधूच्या मनाची स धाकराकडे असणारी अहभम खता हवचारात वागहवली पाहहजे. 
कारण त्याहशवाय प्रसधूच्या व्यत्क्तमत्त्वाची अंतम टखता कळूनच येणार नाही. ही अंतम टखता थोडी वगेळी 
आहे. यात प्रसधू स्वकें द्री नाही. परंत  हतच्या मनोव्यापाराचे कें द्रस्थान असणाऱ्या स धाकराशी असणारी हतची 
एकरपता हनहितच अथटबोधक आहे. 
 

स धाकराकडे असणारी प्रसधूच्या मनाची अहभम खता बलवत्तर तशीच द रगामी आहे. 
स धाकराहशवाय हतला वगेळे जगच हदसतच नाही. शरद, रामलाल, पद्ग्माकर व बाबासाहेब याचेंही 
अत्स्तत्व हतला स धाकरासमोर महत्त्वाचे वाटत नाही. रामलालसंबधंी स रवातीला हदसलेला हजव्हाळा प ढे 
मात्र परत व्यक्त झाला नाही, स धाकराशी हतचे मन इतके हनगहडत झाले की त्यावाचून काही वगेळे या 
मनाला आकृष्टच करू शकत नव्हते, हतचे स्वतःचे जीवन सौख्य प्रकवा पद्ग्माकराच्या म खाने बोलावीत 
असलेली माहेरची माया यापैकी काहीही हतला हवचहलत करू शकले नाही. स धाकराबद्दल असलेली ओढ 
व पकड हकती प्रखर आहण अपयायशील होती याचे हे गमक ठरते. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

प्रसधूने घेतलेले हनणटय या दृष्टीने हवचार करण्यासारखे आहेत. पद्ग्माकरसोबत माहेरी जाण्याला 
हतने नकार हदला. काबाडकष्ट करण्याची व द सऱ्याचं्या धनाला न हशवण्याची हतने शपथ घेतली. 
गीताबाईने दाखहवलेला सदावताचा मागं हतने फाटक्या ल गड्याचे हनहमत्त करून नाकारला. स धाकरला 
वाचहवण्यासाठी फौजदाराजवळ हतने खोटी जबानी हदली … … प्रसधूच्या जीवनातील हे काही महत्त्वाचे 
हनणटय आहेत. हे हनणटय घेतानंा प्रसधूच्या मनात कोणते पे्ररण, कोणते मूल्य हनणायक असावे? 
 

या सवट हनणटयामागे आत्यंहतक आत्महनष्ठ पे्ररण प्रभावी आहे. हनणटय घेण्याच्या प्रहक्रयात 
व्यवहारसौख्य, भहवतव्याची प्रचता, लौहकक इष्टाहनष्टता इ. हनकषानंा म ळीच स्थान नाही. आपल्या 
आंतहरक व प्रबळ पे्ररणाशी आत्यंहतक एकहनष्ठता हाच या हनणटयामागील एकमेव मूल्य आहे. ‘मनःपूतम् 
समाचरेत’ असेच ह्याचे वणटन कराव ेलागते. आत्मप्रामाण्य हाच या हनणटयामागील हनयंत्रक हनकष होय. 
लौहकक दृष्टीला हे हनणटय अव्यवहायट वाटत असले तरीही प्रसधूच्या संदभात ते पूणटतः स्वाभाहवक आहेत, 
कारण, हा हनणटय घेणाऱ्या प्रसधूची भहूमका पूणटपणे आत्महनष्ठ आहे. आत्महनष्ठ मनोभहूमकेने वस्त हनष्ठ हनणटय 
घेण्याची कल्पनाच चमत्काहरक ठरेल! ‘कालट  य ंग’ म्हणतो, 
 

“Introverted thinking is primarily oriented by the subjective factor. At the least, this 
subjective factor represented by a subjective feeling of direction, which in the last resort, 
determines judgement.” [सदर पषृ्ठ ४८०] 
 

‘कालट  य ग’च्या या हवचाराने प्रसधूने घेतलेल्या हनणटयामागील हवचारप्रहक्रयावंर उत्तम प्रकाश पडतो. 
प्रसधूच्या आत्मकें द्री व्यत्क्तमत्त्वाच्या संदभात वस्त हनष्ठ भहूमकेची अपेक्षाच अस्थानी ठरते. प्रसधूच्या या अशा 
मनोधमाम ळे हतला व्यवहाराशी तडजोड जमली नाही. पहरत्स्थतीप्रमाणे मन वळवाव ेलागते, पहरत्स्थतीची 
पोलादी प्रखरता पाहून मनाला असा आकार आणावा लागतो. पण तसले समायोजन प्रसधूला जमले नाही. 
त्यासाठी आवश्यक असणारी मनाची लवहचकता व पहरवतटनशीलता हतच्याजवळ नव्हती. भावनाप्रवण व 
अंतम टखी व्यत्क्तमत्वाचा हा एक लक्षणीय प्रकृतीधमट आहे. 
 

खाडेंकर म्हणतात की, “प्रसधू ही पे्रममूती आहे. पे्रम व्यवहाराचे हनयम कधीच ज मानत नाही.” 
[गडकरी : व्यक्ती व वाङ्मय, हव. स. खाडेकर, प.ृ १९९] ढोबळमानाने या हवधानातील आशय मान्य करून घेता येईल. 
परंत  ‘पे्रम करणारानंा व्यवहाराचे हनयम कधीच जमत नाहीत’ हे मत शास्त्रीय अथाने अन भवाच्या 
पातळीवरून पडताळून पाहहल्यास फारसे हटकणार नाही. पे्रम आहण व्यवहाराचे हनयम यात व्याधाती संबंध 
आहे असे म्हणता येत नाही. प्रसधूचे अव्यवहायट वतटन इतर अनेकासंारखे श्री. खाडेंकर यानंाही खटकले 
होते हे यावरून स्पष्ट होते. प्रसधूसारख्या पहतव्रतेला असला द बळा अहनष्टपणा अयोग्य असल्याचेही त्यानंी 
एका हठकाणी सूहचत करून ठेवले आहे. परंत  हतच्या अव्यवहायट वतटनाचे मूळ हतच्या आत्महनष्ठ व 
असमायोजनशील मनोरचनेत आहे. पे्रम अनेकदा व्यवहाराचे हनयम ज मानते मात्र भावनाप्रवण 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या संदभात अनेकदा ते आत्यंहतकतेला पोहचते. अशा वळेी त्याचा अहवष्ट्कार व्यवहायट 
वतटनाच्या माध्यमातून होतोच असे नाही. 
 

पाहतव्रत्य, त्यातही आदशट पाहतव्रत्य हे सामाहजक मूल्य आहे. या मूल्यदृष्टीने प्रसधूच्या वतटनाचा 
हवचार करावयाचे ठरहवले तर द बळेपणाप्रमाणेच मूखटपणाही प्रसधूच्या पदरी बाधंावा लागेल. प्रसधूचे हे 
मनोहनष्ठ ‘अव्यवहायट’ वागणे सामाहजक मूल्याच्या आधारावर हटकण्यासारखे नाही. प्रसधूची हववहक्षत 
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मनोवृत्ती हीच हतच्या वागण्याची वास्तवता आहे. हतच्या मनोवृत्तीची कोणतीही व्यक्ती असल्या पहरत्स्थतीत 
अशीच वागली असती, याची प्रतीती प्रसधूच्या व्यत्क्तहचत्रणातून सतत जाणवत राहते. त्याम ळेच हतचे वागणे 
एकात्न्तक असूनही अहतरंहजत वा अवास्तव होत नाही. रहसकाच्या हचहकत्सा ब द्धीला क ठे ख पत नाही. 
खाडेंकर यानंी “हतच्या भहूमकेहवषयी जो हजव्हाळा वाटतो त्याची मीमासंा” [सदर] हवस्ताराने केली आहे. 
परंत  सदर उपपत्ती हवचारात घेतली, तर या ‘हजव्हाळ्याचे’ इतके कोडे वाटण्याचे कारण नाही. प्रसधूच्या 
हचत्रणातील ही मानहसक वास्तवता अहतशय महत्त्वाची आहे. या वास्तवतेम ळेच प्रसधूहवषयीचा एक उत्कट 
आपलेपणा आपल्या मनात वावरत असतो प्रसधू ही आपल्यासारखीच, आपल्यापैकीच एक आहे, याची 
जाणीव जागती असते. या जाणीवतूेनच प्रसधूहवषयीची आत्मीयता जन्म घेते. प्रसधूच्या आपल्या मनावर जो 
प्रभाव असतो, त्याची ही आत्मीयता एक कडा आहे. हतच्या आत्यंहतक पे्रमहनष्ठेतून उद भवलेले एक महान् 
आत्मसमपटण हतच्या आय ष्ट्यात आहे. उदात्ततेच्या रंगानी त्याला सौंदयात्मकता आणली आहे. आहण या 
सौंदयात्मक आत्मसमपटणाने हतला सामान्य माणसाहून अहधक असणारी उंची हदली आहे. हतच्या या उंचीने 
हतच्याहवषयी आत्मीयता मयाहदत राहते. आहण हतच्याहवषयीचा एक उन्नत अहभमान उद भवतो. ज्या 
मानवजातीचे आपण घटक आहोत त्याच मानवजातीत हवलोभनीय उंची असणारी प्रसधू जन्मास आली, 
याचंी अत्स्मताय क्त व अहभमानगभट अशी जाणीव आपल्या मनात उसळत असते. प्रसधूच्या आपल्या मनावर 
होणारा ‘प्रभाव’ या जाणीवचे्या उदरातून उद भवणारा आहे. 
 

प्रसधूच्या वतटनात्मक प्रहतहक्रया व्यावहाहरक दृष्टीला अव्यावहाहरक वाटणाऱ्या असल्या तरी त्यानंा 
हतच्या आत्महनष्ठ व अंतम टखी मनोरचनेचे प्रचडं पाठबळ प्राप्त झालेले आहे. म्हणूनच त्या अस्वाभाहवक 
आहेत असे म्हणता येत नाही. फार तर हतने घेतलेले हनणटय आहण त्यातून प्रकट होणारी हतची भहूमका 
व्यावहाहरक औहचत्याच्या दृष्टीने असमथटनीय ही असेल! सामाहजक प रोगामीत्वाच्या ती हवरोधातही जात 
असेल. पण तरीही ती हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाच्या संदभात, अवास्तव वा अस्वाभाहवक नाही. उलट हतच्यातून 
एक सम हचत संभवनीयता आपल्याला सातत्याने व हनःशकंपणे प्रतीत होत असते. त्याचे कारण ती हतच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाशी हवलक्षण स संगत ठरते हेच आहे. 
 
चसधूचे सामाणजक ‘प्रणतगामीत्ि’ 
 

प्रसधूसंबंधी हवचार करणारापैंकी बह तेकानंी एका महत्त्वाच्या म द्याला बगल हदल्याचे आढळून येते. 
दारबाज नवऱ्यासाठी जाणूनब जून सवटनाश ओढवनू घेणारी प्रसधू अनेकानंा प्रहतगामी वाटले. स्त्रीजातीच्या 
पारंपाहरक ग लामहगरीची ती त्यानंा प्रतीक वाटते. हतच्या जीवनातून उद भतू होणारी मूल्ये गताथट असून 
स्त्रीजातीच्या दौबटल्याची ती लक्षणे आहेत, असे म्हटले जाते. स्त्री म क्तीच्या समथटकाचं्या दृष्टीने तर ती 
हनषेधच ठरते. प्रसधूच्या रपाने गडकऱ्यानंी गताथट व प्रगहतहवम ख तत्त्वज्ञान माडंले, असाही अनेकाचंा ग्रह 
होऊ शकतो. 
 

केवळ प्रगहतवादी सामाहजक भहूमकेतून हवचार केला, तर प्रसधू प्रहतगामी वाटणे संभवनीय आहे. 
पण या भहूमकेची मूल्याकंनक्षमता प्रस्त त संदभात पहहल्याने तपासून घेतली पाहहजे. प्रसधूचा आपल्या 
मनावर जो सखोल प्रभाव उमटतो, त्यात हतच्या तथाकहथत प्रहतगामी हवचाराचंा ठसा अलक्षणीय आहे. 
आपण हतच्या प्रत्ययकारी व्यत्क्तमत्त्वाने इतके भारावनू जातो की, हतच्यातील प्रहतगामीत्वाचा हवचार 
करायचे भानही आपल्याला उरत नाही. उलट गीताबाई ही ‘प रोगामी’ आहे. पण तरीही ती प्रसधूइतका 
आपल्या मनाचा कबजा घेऊ शकत नाही. प्रसधू प्रहतगामी आहे, असे मानूनही हतच्या हवषयीचा आपला 
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हजव्हाळा कमी होत नाही; आपल्या मनातील सहृदयता व आत्मीयता आटत नाही. उलट हतच्याहवषयीची 
आप लकी सातत्याने उज्वहलतच होत राहते. आपण प्रसधूशी समरस होतो, म्हणूनच या नाटकात रस घेऊ 
शकतो, ही वस्त त्स्थती आहे. 
 

प्रसधू म्हणजे हनषेध आहण त्याज्य तत्त्वज्ञान आहे. तर मग हतच्याहवषयी अतूट आत्मीयता वाटण्याचे 
कारणच नाही. जे नकोच ते हवहेव ेवाटणे हवसंगत आहे. हा मोठा मजेदार म द्दा उपत्स्थत होतो. ‘प्रसधू’ हवी 
पण हतचे प्रहतगामी तत्त्वज्ञान नको, असा हा प्रकार होऊन बसतो. ह्यातील अन ल्लघनीय अडचण तर प ढेच 
आहे. प्रसधू आहण हतचे ते तथाकहथत ‘प्रहतगामी’ तत्त्वज्ञान हे अहवच्छेद्य व अहवभाज्य आहे. प्रसधू ‘हवी’ तर 
हतचे ‘तत्त्वज्ञान’ अटळपणे येणारच. जे टाळायचे त्यालाच कवटाळायचे, अशी ही त्स्थती उपत्स्थत होते– 
हतची उपपत्ती शोधून पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्याहशवाय प्रसधूचे मूल्यतोलन अशक्य आहे. 
 

मूलतः हे हवचारात घेणे आवश्यक आहे की, ‘प्रसधू’ ही कोणत्याही तत्त्वज्ञानाची प्रहतहनधी म्हणून 
उभी होत नाही. कसलेही प्रहतहनधीत्व हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाला स्पशट करीत नाही. ती फक्त आहण फक्त 
स्वतःचीच आहे. हतला कोणतेही तत्त्वज्ञान प्रहतपादन करावयाचे नाही, प्रचार तर नाहीच नाही. ती 
संपूणांथाने स्वतःचे हजणे जगणारी स्त्री आहे. हतचे व्यत्क्तहचत्र साकारते तें केवळ ह्याच एका पाहवत्र्यात. 
सामाहजक हवचाराचे आहवष्ट्करण हतच्या हचत्रणातून नाटककाराला अहभपे्रत नाही. ख द्द नाटककाराचा 
प्रपडही या संदभात अन कूल नाही. मद्यपानाच्या समस्येसारखा समाजस्पशी हवषयस द्धा मागे पडतो आहण 
व्यत्क्तमत्त्वाची मानहसक हवलहसते उफाळून येतात, ह्याचे प्रत्यंतर याच नाटकातून येते. गीताबाईस द्धा 
प रोगामी सामाहजक हवचाराचंी सहेत क उद्ग्गाती म्हणून हचहत्रत झालेली नाही. हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाची 
हवहशष्ट पहरत्स्थतीत जी प्रहतहक्रया झाली, हतचा तो वैयत्क्तक आहवष्ट्कार आहे. त्यातून सामाहजक 
प रोगामीत्वाचे कवडसे चमकतात ते अन षंगाने. बह धा हतला स द्धा आपल्या बोलण्यातील प रोगामीत्वाची 
कल्पनाही नसावी ज्यातूंन ‘प रोगामीत्व’ पाझरते ती हतची मते नव्हेत. ते हतच्या भोगदग्ध अंतःकरणातील 
साहहजक कढ आहेत, शीघ्र संवगेशील मनात उठणारे उत्कट उमंग आहेत. “अगबाई! दादासाहेब इथंच 
होते वाटतं! आहण माझ्या हजभेची सारखी टकळी चालली होती.” या हतच्याच उद्ग्गारातून हतची 
व्यत्क्तहनष्ठ भहूमका स्पष्ट होते. 
 

गीताबाई ही सामाहजक प रोगामीत्वाची सहेत क प्रणेती असती तर हतला ‘प्रहतकूल’ ठरणाऱ्या 
‘प्रहतगामी’ प्रसधूहवषयी सहृदयता वाटण्याचे कारणच उद भवत नाही. “बाईसाहेब, त मची ल गडी ध्र वायला 
सागंा–एकदा सोडून सात वेळा ध ईन–” ही हतची प्रसधूहवषयीची भावना आहे. 
 

तथाकहथत ‘प्रहतगामी’ प्रसधू आहण ‘प रोगामी’ गीता ह्याचं्यातील सख्य हार्मदक व अकृत्रीम आहे. 
कोणत्याही अवातंर हनकषावर या सख्ख्याची संगती लावता येणार नाही. 
 

गीताबाई समीक्षकानंा हकतीही प रोगामी वाटो पण ‘प रोगामी’ म्हणून गडकऱ्यानंी ती हचहत्रत केली 
नाही. आहण ते हतचे वास्तव अत्स्तत्वही नाही. हतची स्वत ची वदेना प रोगामीत्वाचा वदेान्त होऊन जाते हीच 
वस्त त्स्थती आहे. 
 

त कारामाचे अभगं इतके प्रभावी आहेत की, जाहतवतं नात्स्तकालाही ते प्रभाहवत करून सोडतात. 
ह्याचाच अथट असा होतो की, त्यात ‘अत्स्तकतेपेक्षा’ काहीतरी अहधक आहे. जे ‘काहीतरी अहधक’ आहे, ते 
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अत्स्तकतेकडे द लटक्ष’ करायला लावणारे आहे असेच प्रसधूच्या संदभात आहे. तथाकहथत ‘प्रहतगामीत्व’ 
द लटक्षणीय ठरहवणारेच हतचे हजवतं व्यत्क्तमत्त्व नाटककाराने साकार केले आहे आहण त्याचाच आपल्याला 
सखोल साक्षात्कार होत राहतो. 
 
चसधूची भािनाप्रििता – अांतमुथखी व््क्ततमत्त्िाची िैणशष्ट्ट्ये 
 

प्रसधूचा हवचार करताना हतची भावनाप्रवण मनोरचना हवसरून भागणार नाही. प्रसधूच्या मनोरचनेत 
हतच्या आत्यंहतक पे्रमहनष्ठेचे वचटस्व आहे. स धाकराच्या स्वभावात त्याच्या उग्ररप मानीपणाचे जे स्थान तेच 
प्रसधूच्या बाबतीत या पे्रमभावनेचे आहे स धाकरासंबधंीचे आत्यंहतक पे्रम हेच प्रसधूच्या मनोव्यापाराचें प्रम ख 
पे्ररण आहे. 
 

या पे्रमाम ळेच प्रसधू स धाकराशी मनाने संलग्न झाली आहे. स धाकरावर असलेल्या अढळ पे्रमाची 
हतच्या सवट वृत्तीप्रवृत्तीवर सत्ता चालते. हतचे समग्र मानहसक संचालन या पे्रमाच्या आधीन असल्याने 
प्रसधूच्या वागण्याला व्यवहाराला वगेळी स्वायत्तता तशी उरलीच नाही. हतच्या पे्रमाची सखोलता व 
उत्कटता लक्षात घेतली म्हणजे स धाकरापेक्षा हनराळे अत्स्तत्वच तो मानत नाही हे कळायला अवधी लागत 
नाही. 
 

आपले पे्रम आहण आपला पे्रमहवषय यासमोर प्रसधूला सवट त च्छ आहण त्याज्य आहे. “प्रसधूचा 
सगळ्या जगाशी संबधं स टला” [एकच प्याला अंक–३, प्रवेश–४] असे ती एका हठकाणी म्हणते त्यात फार मोठा 
अथट आहे. आपल्या पे्रमहवषयाशी ती इतकी एकरप झाली आहे, की त्या पे्रमबधंात हतला प्रकहचतही 
ग दमरल्यासारखे होत नाही. कारण, स्वतःचे हवश्व हतने या पे्रमबधंाप रतेच मयाहदत ठेवले आहे. 
 

आपल्या नवऱ्याचे व्यसन अहतरेकाला गेल्यानंतर प्रसधूने पद्ग्माकरासोबत माहेरी जायला हव ेहोते. 
व्यसनी हप्रयकराचा त्याग करायला हवा होता. त्याच्या द दैवाशी हनगहडत होण्यात कसलीही व्यवहायट 
इष्टता नव्हती. स्त्रीस्वातंत्र्याच्या दृष्टीने तर ही कृती केवळ प चाटपणाचीच ठरते.…… अशा आशयाच्या अनेक 
अपेक्षा प्रसधूसंबधंी हनमाण होऊ शकतात. हनमाण झाल्याही आहेत. 
 

पण हतच्याकडून अशा अपेक्षा बाळगण्यात हतच्यावर अन्याय होतो. हतच्याहवषयीच्या असल्या 
अपेक्षाच अज्ञानमूलक ठरतील. स धाकराशी ताटातूट हे हतच्या मनोवृत्तीशी हवरोधी आहण हवसंगत आहे. ज्या 
पे्ररणाच्या तंत्राने आहण कलाने हतचे सवट मनोव्यापार चालतात, त्याच्याशी स संगत व्यवहार मूलतःच 
अवास्तव ठरणार नाही का? प्रसधू माहेरी जाण्याचे पत्करत नाही, याचे कारण हे की, हतच्या आत्महनष्ठ 
मनोवृत्तीच्या पातळीवर तो हतच्यासमोर पयायच होऊ शकत नाही. स धाकराशी ती संपूणटतया तदू्रप झाली 
आहे, हे मान्य झाले तर स धाकराला सोडून जाण्याची कल्पनाच हतला असह्य असली पाहहजे हे सहज स्पष्ट 
व्हाव.े कोणत्याही पहरत्स्थतीत कोणत्याही शक्तींना हतचे पे्रम अप्रजक्य आहे, हे लक्षात घेतले तरच हतच्या 
धाडसी हनणटयाची तकट संगत उकल होऊ शकते. 
 

स धाकरावरील हतचे अहवचल आहण अभेद्य पे्रम हेच हतच्या आय ष्ट्याचे अखेरपयंत हनणायक व 
हनयंत्रक तत्त्व राहहले आहे. हतच्या आय ष्ट्याचा आकार म्हणजे एका हववहक्षत पहरत्स्थतीतील हतच्या पे्रमाचा 
अहवष्ट्कार! हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाचा कोणताही अन्य घटक हतच्या पे्रमावर मात करू शकला नाही. पे्रमाचे 
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पे्ररण पाळताना ती अंतःकरणपूवटक स खावते त्यापायी सोसलेल्या यमयातना व श्रमवदेना हतला स खकारक 
वाटल्या. आय ष्ट्यातल्या अखेरच्या क्षणीदेखील हतच्या मनात स धाकराची काळजी होती. ती म्हणते :- 
“दादा, केव्हा आलास? भाई, तूही आलास? हतकडे क णीकडे असायचं? दादा, उठ बरं, च लीवर थोडा 
भात आहे दोन ताबंे अंगावर घालून चार घास खायला द्याव ंहतकडे कालपासून पोटात काही नाही.” अपार 
कष्ट, प्रहतकूल पहरत्स्थती आहण भहवतव्याचे काळेक ट्ट दृष्ट्य याम हेळी प्रसधूच्या पे्रमपे्रहरत हृदयाला व्यापून 
टाकणारी स धाकराची मूती अदृष्ट्य होऊ शकली नाही. हे हतच्या पे्रमाधीन मनोरचनेचे आहण भावनाप्रवण 
व्यत्क्तमत्त्वाचेच गमक आहे. 
 

आपल्या आसन्नमरण अवस्थेत प्रसधूच्या म खातून जे उद्ग्गार बाहेर पडतात, त्यावरून 
स धाकराहवषयीची पे्रमभावना हतच्या कणाकणात कशी हभनली होती, हतचे समग्र मनच या भावनेने कसे 
भारून गेले होते, हे स्वच्छ हदसते. प्रसधू म्हणते : 
 

“दादा, इकडे ये, माझ्या शजेारी बसै असा! दादा, आपल्या माणसावर असा राग करून चालेल 
का? माझी जातीघडी सरत आली! बाबाचं्याखेरीज आहण त म्हा दोघाचं्याखेरीज हतकडे आपले म्हणायला 
कोणी आहे का आता! असं रत्न मी मागं टाकून जाते, ती त झ्याच धीरावर ना? तूच आता त्याचं्या उन्हात 
तापल्या जीवावर पदर घालायला नको का? त झ्या ताईच सौभाग्य तूच आता जपून ठेवलं पाहहजेस. 
लहानपणी माझ्या क ं कवाला तजेला यावा म्हणून तू माझ्या करंड्यात मृगाची इवलाली पाखरं आणून ठेवत 
होता, आठवतं का त ला? मग आताच ती माया क ठं गेली? माझ्या सौभाग्याच ंक ं कू त झ्याच ठेवणीला देऊन 
मी जात आहे.” [सदर : अंक–५, प्रवेश–४] 
 

अखेरच्या क्षणीदेखील प्रसधूची स धाकराहवषयीची आत्यंहतक आत्मीयता ओसरू शकली नाही. 
‘पचंप्राणाचे मोल’ देऊन हतने आपल्या पे्रमाची हनष्ठा राखली आहे. स धाकराम ळे आपल्याला हा मरणप्रसंग 
प्राप्त होत आहे, याबद्दल हतची तक्रारस द्धा नाही. मरणाबद्दल भय नाही प्रकवा द ःख नाही. ती म्हणते, “… … 
माझं मंगल झालं! आपण मनाला त्रास करून घेऊ नये. माझ्या गळ्याशी शपथ आहे. आधीच प्रकृती अशी 
झालेली! उन्हाच्या वळेी संतापानं डोकं तापलं तर स ंठ उगाळून द्यायलास द्धा कोणी नाही. आणखी माझं 
अखेरचं हात जोडून सागंणं आहे, आता आपल्या जीवाला जपणारं क णी नाही, लोकं सारी ज्याची त्याला 
असतात. माझ्या कपाळी आपली सेवा एवढीच हलहहली होती – आपण आता एकटे राहहला – आता प ढं 
तरी माझ्या रक्ताची शपथ आहे – आपण याप ढं कधी घेऊ नये! ऐकायच ंना माझं एवढं! एका थेंबालास द्धा 
हशवायच ंनाही.” [सदर : अंक–५, प्रवेश–४] प्रसधूचे हे मरणकालीन उद्ग्गार स धाकराहवषयीच्या हतची आत्महनष्ठा 
व्यक्त करणारे आहेत. हतच्या पे्रमाची ही ‘हदव्य जात’ हतच्या शोकातंाला कारण आहे. 
 

अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व असलेल्या प्रसधूच्या अंतःकरणातील पे्रमाची सखोलता व अहवचलता हतने 
स खाने सोसलेल्या मरणप्राय यातनातून प्रकट होते. प्रसधूचे पे्रम–आत्महनष्ठ व अंतम टखी असल्याने–
स्वतःच्या श्रेष्ठत्त्वाची ते कधीच वाच्यता करीत नाही, आहण त्याचप्रमाणे पे्रमासाठी भोगलेल्या असामान्य 
यातनाहंवषयी प्रसधूची कोठेही तक्रार नाही प्रकवा त्याहवषयीच्या गौरवाची अप्रत्यक्ष अपेक्षाही सूहचत झालेली 
नाही. कतटव्याचा ताहत्त्वक म लामाही हतने आपल्या त्यागाला कोठे स्पशूट हदला नाही. ती सारे कसे सहज 
भोगते आहे, तेही अगदी रोजच्या जगण्यासारखे! 
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अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वातील सखोल भावनात्मकतेची प्रकृती अशीच असते. उथळ पाण्याचा 
खळखळाट हतच्यात नसतो. सखोल डोहाची संथता हतला लाभलेली असते. प्रसधूने एवढे भयंकर हदव्य 
करून दाखवले, पण त्याबद्दल तळतळाट नाही. हतच्या या प्रकृती वहशष्ट्ट्याचे मानसशास्त्रीय स्पष्टीकरण 
करण्यासाठी ‘कालट  य ंग’चाच आधार घेतला पाहहजे. तो म्हणतो, “It is the principally among women 
that I have found the priority of introverted feeling. The proverb ‘Still waters run deep’ is very 
true of such women. They are mostly silent, inaccessible, and hard to understand, – – – – 
They neither shine nor reveal themselves. Since they submit the control of their lives to their 
subjectively oriented feeling, their true motives generally remain concealed.” [साय. टाई.–सी. जी. 
य ंग पृष्ठ–४९२] 
 

कालट  य ंगचे हे भाष्ट्य प्रसधूच्या संदभात हकती उद बोधक व अन्वथटक आहे! गडकऱ्याचं्या प्रहतभेने ज्या 
प्रचडं सामर्थ्याने ‘प्रसधू’ हशत्ल्पत केली, त्या सामर्थ्याला मानसशास्त्राचे हे प्रशसंनीय समथटन प्राप्त होते. 
 

पण तरीही खाडेंकराचंा प्रसधूवर मोठा आके्षप आहे : “प्रसधू पहतव्रता खरी पण संबधं नाटकात 
नवऱ्याला दारपासून परावृत्त करण्याचा एकदादेखील प्रयत्न न करणाऱ्या असल्या द बळ्या पहतव्रता 
हकतीशी इष्ट आहेत?” [गडकरी : व्यक्ती व वाङ्मय, हव. स. खाडेंकर] खाडेंकराचें हे हवधान हकती अस्वाभाहवक आहे. 
स धाकराला दारचे व्यसन लागल्याचे समजताच “बेभान होऊन पडणारी (अंक–३ प्रवशे–१) प्रसधू, 
आजपासून मी दार हपण ंसोडलं.” (अंक–४ प्रवशे–२) असे ऐकताच “प्रभ ूअहज गमला मनी तोषला” असे 
हषटभराने उद्ग्गारणारी आहण अखेरच्या आसन्नमरण अवस्थेत “माझ्या रक्ताची शपथ आहे-आपण याप ढं 
कधी घेऊ नये! … … एका थेंबालास द्धा हशवायच ंनाही–” असे आतट हवनयाने बोलणारी प्रसधू आहण हतचे 
अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व खाडेंकरानंी जाणूनच घेतले नाही. 
 

ज्या प्रसधूच्या तोंडी गडकऱ्यानंी च कूनही ‘दार’ हा शब्द कोठे येऊ हदला नाही, हतने आपल्या 
नवऱ्याला कोणत्या पद्धतीने व्यसनापासून परावृत्त करावे, अशी खाडेंकराचंी अपेक्षा होती? आपल्या 
जीवनव्यापी पे्रमभावनाचीहा या व्यत्क्तमत्त्वाकडून उघड वाच्यता संभवनीय नाही, त्या व्यत्क्तमत्त्वाने 
नवऱ्याची मद्यपानासंबधंी कानउघाडणी करणे अगदीच अस्वाभाहवक ठरते. 
 

प्रसधूच्या भावनाप्रवण व्यत्क्तमत्त्वाची ठेवण अशी आहे. आत्महनष्ठ व अंतम टखी पे्ररणाच्या हवाली 
हतच्या समग्र जीवताचे हनयंत्रण आलेले आहे. 
 
‘िज्राणि कठोराणि’ 
 

प्रसधूचे व्यत्क्तमत्त्व क स मकोमल होते यात शकंा नाही. हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील भावहनक 
नाज कतेच्या म लायम घटकाचे वणटन गडकऱ्यानंी तेवढ्याच हळूवार पद्धतीने केले आहे. पण असे असले 
तरी मृद तेतून उद भवणारे द बळेपण हतच्या ठायी नाही. हतच्यात कोमलता आहे. पण कोमलता म्हणजे 
क्षीणता नव्हे. 
 

पतीवरील आपल्या अहवचल पे्रमासाठी ऐश्वयाने संपन्न असणाऱ्या माहेरच्या आधाराचा ती त्याग 
करते. प्रत्यक्ष दारचा अड्डा बनलेल्या स धाकराच्या घरात राहण्याची हतची हहम्मत आहे. आहण पतीच्या 
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सहवासात साक्षात् कळीकाळालाही आपल्या अब्रलूा स्पशट करण्याचे सामर्थ्यट नाही, असा हतचा कणखर 
आत्महवश्वास आहे. “असं भलतंच सोंग कसं बरं आणता येईल.” असे म्हणणारी प्रसधू फौजदाराजवळ 
सफाईदारपणे खोटे हनवदेन करीत आहे. डोळ्यातील आसव ेलपव ून शकणारी प्रसधू खूनाच्या फौजदारी 
ग न्ह्यापासून आपल्या पतीला वाचवीत आहे. क बेराला कजट देण्याचे सामर्थ्यट असणाऱ्या धनंतरीची ही 
कोवळी कन्या मोलमजूरी करायला हसद्ध झाली आहे. 
 

प्रसधूच्या जीवनाची ही द सरी बाजू आहे. मृदू मनाच्या प्रसधूला ही ‘वज्राहण कठोराहण’ वृत्ती साधली 
आहे. पण हतच्या मृदू मनाला, स्त्रीस लभ कोमल अंतःकरणाला हे वज्रसामर्थ्यट कोणी हमळवनू हदले? 
सामान्यतः स्त्रीमनाला त्यातूनही प्रसधूसारख्या हळूवार मनाच्या स्त्रीला–द लटभ असणारा हा ‘प रषाथट’ कसा 
साधला? कोणत्या जादूम ळे हे वज्रकाहठण्य शक्य झाले? 
 

प्रसधूला हे पोलादीपण हशकहवले हतच्या अहवचल पे्रमाने, हतच्या अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाने. समीक्षक 
म्हणतात, ‘प्रसधू द बळी आहे.’ परंत  प्रसधू द बळी असती तर संकटात उडी घेण्याचे धाडस हतने पत्करले 
असते का? हवनाशाच्या धडधडत्या ज्वाळा हतने कवटाळल्या असत्या का? माहेरच्या छायेत आपला जीव 
अहधक स रहक्षत राहणार, एवढेही हतला कळले नसेल का? 
 

पण हतच्या मनातील पे्रमाचा धागा प्रबळ होता. हतच्या अहवचल पे्रमाने हतला वज्राचे बळ प्राप्त करून 
हदले होते. या बळाच्या आधारावरच हतने संकटाशी सामना द्यायला हनणटय घेतला. ती बळी गेली पण मागे 
आली नाही. देहाने त टली पण मनाने वाकली नाही. यातून हतच्या भावनेचे पोलादीपणच प्रतीत होते. हतच्या 
या हनणटयामागील व्यवहारहवम ख पण आत्मकें द्री पे्ररण स्पष्ट आहे. प्रसधूने स धाकरासोबत आत्मनाश ओढवनू 
घ्यायला नको होता. एकंदर पहरत्स्थती हवचारात घेता स धाकर ताळ्यावर येण्याची शक्यताच नव्हती. अशा 
वळेी संकटात समजून उमजून स्वतःचा बळी देण्यापेक्षा हतने माहेरचा आधार घेऊन आपला व म लाचा प्राण 
वाचवायला हवा होता. त्यातच खरा शहाणपणा हदसून आला असता आहण भीषण शोकान्त घडून आला 
नसता. प्राप्त पहरत्स्थतीत एवढाच एक तरणोपाय होता. तो नाकारून व्यवहारशून्यता दाखहवली. हशवाय 
व्यसनी नवऱ्यापासून हतला पृथगात्मता प्रस्थाहपत करता आली नाही. स्त्रीस्वातंत्र्यासाठी आवश्यक असणारी 
बडंखोरी करण्यास प्रसधू असमथट ठरली. 
 

प्रसधूच्या वतटनाचे अशा आशयाचे हवश्लेषण अनेकदा केले जाते. परंत  असे असताना हतच्या 
मनातली प्रबळ आत्महनष्ठा हवचारात न वगळली जाते. ही आत्महनष्ठा हेच प्रसधूच्या मनाचे बळ आहण चैतन्य 
आहे. प्रसधूचे समग्र व्यवहार वत टळ या एका कें द्राभोवती हफरते. ते वगळले तर हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाला अथटच 
उरणार नाही. 
 

व्यसनी नवऱ्याला तसेच टाकून दूर जाणे हकतीही व्यवहायट असले तरी प्रसधूच्या आत्महनष्ठ 
मनोव्यापारानंा ते शक्य नाही. तसे प्रसधूने केले असते तर ते हतच्या मूळ व्यत्क्तमत्त्वाला हवसंगत झाले 
असते. त्यासाठी गीताबाईसारखे वस्त हनष्ठ व बहहम ंखी व्यत्क्तमत्त्व हव े ते प्रसधूजवळ नाही हा हतचा दोष 
नव्हे. 
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चसधू एक अांतमुथखी व््क्ततमत्त्ि 
 

प्रसधूच्या जीवनाचा हवचार करताना हतचे हववहक्षत व्यत्क्तमत्त्व हवचारात घेतले पाहहजे. आत्महनष्ठ 
पे्रमभाव हे हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील अत्यंत प्रभावी आहण प्रबळ असे पे्ररण आहे. समग्र व्यत्क्तमत्त्वावर या 
पे्ररणाचा प्रभाव जाणवतो. 
 

प्रसधूचा हा पे्रमभाव आत्यंहतक स्वरूपाचा हदसतो. स धाकराचा मानीपणा उग्ररपाला पोचला 
असल्याने इतरानंा असह्य झाला होता. तसाच प्रसधूचा सदर पे्रमभाव आत्यंहतक थराला गेला असल्याने 
पद्ग्माकर प्रकवा बाबासाहेब हतच्या बाबतीत काहीच करू शकत नाहीत. एवढेच नव्हे तर हतच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या इतर घटकानंाही तसे फारसे स्वातंत्र्य नाही. 
 

पे्रमभावाने त्यातही, अनावर पे्रमभावाने हतच्या मनाचा जो इतका ताबा घेतला त्याचाही हवचार 
झाला पाहहजे. प्रसधूची मनोरचना या पे्रमभावाच्या पहरपोषाला पूरक असली पाहहजे, हे स्पष्ट आहे. प्रसधूच्या 
मनाचे प्रारंभीच पे्रमान कल स्वरप दाखवनू गडकऱ्यानंी ते सूहचत केले आहे. प्रसधूचे प्रारंभी गडकऱ्यानंी जे 
हचत्र रेखाटले त्यावरून हतची भावनाशील मनोरचना स्पष्ट हदसून येते. रामलाल हवलायतेला जातो या 
जाणीवनेे संवेहगत झालेल्या हतच्या भावना हतला आवरता येत नाहीत. स धाकराच्या सहवासात तर ती 
इतकी रममाण झाली आहे की हतला हतच्या माहेरचाही मोह आकर्मषत करू शकत नाही. हतच्या भावनाशील 
मनोरचनेचे हे दशटक आहे. या भावनाशील मनोभहूमकेत हतचा पे्रमभाव शीघ्रतर पहरप ष्ट झाला. असल्या 
प्रकारची भावनाशील मनोरचना कोणत्याही स्थायी मनोभावाच्या पहरपोषाला तीव्रतेने अन कूल असते. 
हववकेशीलतेच्या प्राबल्याचा असल्या मनोरचनेत अभाव असल्याने स्थायी मनोभावाचंा हवकास हनरंक शपणे 
होण्याला वाव हमळतो. सदर अभावाम ळे भावनाशील मनोरचनेत सबळ मानहसक सन्त लन होत नाही. 
 

आयट पहतव्रताचं्या पारंपाहरक तत्त्वज्ञानाची डूब प्रसधूच्या जीवनाला गडकऱ्यानंी हदलेली हदसते. ती 
म्हणते “हा!ं दादा, या घरात, या पायासंमोर माझ्यासमोर असं अमंगल मी त ला बोलू देणार नाही! 
पहतव्रतेच्या कानाचंी ही अमयादा आहे! जा, बाप, भाऊ माझं जगात कोणी नाही! पहतव्रतेला नाती नसतात, 
ती बापाचा म लगी नसते, भावाची बहीण नसते, म लाची आई नसते, देवा ब्राह्मणानंी हदलेल्या नवऱ्याची ती 
बायको असते.” [एकच प्याला : अंक–३, प्रवेश–४] हतच्या आत्यंहतक पे्रमहनष्ठ वागण्याला गडकऱ्यानंी पहतहनष्ठेचे 
काळमान्य कवच बसहवले आहे. हतच्या पे्रमपे्रहरत अशा आत्यंहतक वतटनाला हवलक्षणता येऊ नये म्हणून 
गडकऱ्यानंी हतच्या म खी पाहतव्रत्याचे परंपराहसद्ध तत्त्वज्ञान घातले आहे. पाहतव्रत्याच्या नावावर हतच्या 
आत्यंहतक वतटनाला हवश्वसनीयता हमळवनू देण्याचा हा प्रयत्न वाटतो. टोकावरील हतचे वतटन स्वीकायट 
वाटाव ेम्हणून चढहवण्यात आलेला तो सासं्कृहतक म लामा आहे. 
 

प्रसधूची खरी भहूमका ही आत्महनष्ठ पे्रयसीची आहे. शके्सहपयरच्या ‘ज हलएट’ प्रकवा ‘डेस् डेहमना’ 
याचं्याहून हतची मानहसक जात वगेळी नाही. मात्र हतच्या तीव्र आत्महनष्ठ पे्रमाचा आत्यंहतक अहवष्ट्कार 
लोकहवलक्षण वाटू नये म्हणून गडकऱ्यानंी हतला रहचसम्मत व स्थलकाल मान्य असे पारंपाहरक पहतव्रतेचे 
वरकरणी रप हदले आहे. म्हणूनच हतच्या पे्रमभावाला अद भ तरम्यता स्पश ंकरू शकली नाही. हतचे पे्रम 
‘अलौहलक’ दाखवनूही गडकऱ्यानंी हतला मात्र ‘लौहकक’ राखली आहे, यातच गडकऱ्याचं्या यशाचे ममट 
आहे. 
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प्रसधूच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे साकल्याने प्रवतटन करणाऱ्या हतच्या प्रबळ पे्रमभावनेचे स्वरूप समजून घेणे 
हतच्या मानहसक स्पष्टीकरणाच्या दृष्टीने अहधक उद बोधक ठरणार आहे. 
 

रती प्रकवा काम नामक उपजत प्रवृत्ती पे्रमभावनेला बीजभतू असते, असे सामान्यतः मनोहवज्ञान 
मानते. पण पे्रमभावनेचे एकंदर स्वरूप संपूणंतया काममय होत नाही. कामप्रवृत्तीचा हकतीतरी इतर 
अन कूल भावाशंी संकर होतो. आहण या संकरातून पे्रमभावना संस्काहरत होते, साकारली जाते. 
 

प्रसधूच्या पे्रमभावनेत प्रणयाचा भाग कधीच हदसतो. प्रणयात देहासक्ती अहधक असते. त्यातूनच 
देहहनष्ठ शृगंार उद भवतो. शारीहरक शृगंाराचा संस्कृत साहहत्यात हवप ल आहवष्ट्कार आढळतो. ज हलएटच्या 
पे्रमाचे स्वरूप प्राम ख्याने प्रणयात्मक आहे. हतच्या पे्रमाला देहलोभ अहधक आहे. त्यामानाने प्रसधूचे पे्रम 
अहधक संस्कारजहनत वाटते. त्यात प्रणयजन्य देहासक्तीपेक्षा अहधक सखोल असणारी मानहसक ओढ 
आहे. आपल्या हप्रयहवषयाशी शारीहरक साहन्नध्यापेक्षा मानहसक साहन्नध्याचे हतला अहधक आकषटण वाटते. 
त्या दृष्टीने स धाकराशी आलेली हतची मानहसक एकरपता लक्षणीय वाटते. प्रणय प्राम ख्याने शारीहरक 
असतो. कामप्रवृत्तीचे ते फार जवळचे रप आहे. प्रणय बराचसा शरीरचेष्टातूंन आहवष्ट्कृत होतो. त्यात एक 
अवखळ उन्माद जाणवतो. त्यामानाने पे्रमाचे स्वरप अहधक स संस्काहरत व स संघहटत असते. प्रसधूच्या 
शृगंारात क ठेही अवखळ वा उसळता उन्माद नाही, हे हतच्या ‘पे्रमाला’ स संगतच आहे. पे्रमाची ‘स्व’ भावना 
इतकी समथट व सखोल असते की ती केवळ शारीहरक चेहष्टताचं्या माध्यमातून पूणटपणे व्यक्त होऊ शकत 
नाही. जीवनव्यापाराच्या कणाकणातून आहवष्ट्कृत होण्याकडे हतचा कल राहतो. 
 

स धाकराहवषयीची प्रसधूची पे्रमभावना अशी स संस्काहरत व स संघहटत आहे. या भावनेशी हकतीतरी 
सहभाव समत्न्तत झाले आहेत त्याम ळे या भावनेला एक प्रकारचे सामर्थ्यट, स्थैयट व सखोलता असल्याचे 
हदसून येते. ती पैलूदार व पीळदार बनली आहे. 
 

म्हणूनच प्रसधूचे पे्रम केवळ देहरप स धाकराप रते सीहमत राहहले नाही. स धाकराच्या 
अत्स्तत्वलयाशी ते एकरप झाले. स धाकराचा संसार, स धाकराची बहीण, स धाकराचा स्वभाव, त्याची अब्र,ू 
प्रहतष्ठा या सवाशी ती एकरप झाली आहे. आपल्या पे्रमहवषयात स धाकराच्या अत्स्तत्वाने अंहकत झालेल्या 
सवाचा हतने समावशे केला आहे. 
 

प्रसधूच्या अहवचल पे्रमभावनेला म्हणूनच कधीकधी भक्तीची उत्कटता व पावनता स्पशट करते. “देह 
जावो अथवा राहो । पाडं रंगी दृढ भावो” । हे त कोबाने साहंगतलेले श्रेष्ठ भक्तीचे लक्षण प्रसधूच्या पे्रमातून 
अनेकदा प्रतीत होते, नव्हे ते हतने हसद्ध करून दाखहवले आहे. देह गेला तरी हतचा हतच्या “पाड रंगावरचा 
दृढ भाव” कमी झाला नाही. 
 

कमालीच्या आत्मसमर्मपतपणाने ती स धाकराशी एकरूप झाली आहे. हतच्या पे्रमभावनेच्या प्रभावाचे 
ते गमक आहे. दृढ व अहवचल पे्रमभावनेने भारावलेले हतचे व्यत्क्तमत्त्व हतच्या शब्दाशब्दातून स्पंदन 
पावताना जाणवते. जणू जगताना स धाकरावरील हतचे पे्रम अणूरेणूतून अहभव्यक्त होते. प्रसधूचे पे्रम 
संस्काहरत व स संघहटत असल्याने त्यात स्वाभाहवकपणे एक उभयनाची मोहकता आली आहे. हीं मोहकता 
हतने सोसलेल्या त्यागाम ळे आणखीच झळाळते. प्रसधूच्या पे्रमाचे हे ऐश्वयट आहण सौदयट मार्ममक कलावृत्तीने 
हटपले आहे. प्रसधूच्या मृत्यलूा शतग हणत मोल आणून हदले ते या ऐश्वयाने आहण सौदयाने प्रसधूला 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

स धाकराने ‘करणरसाचंी प्रसधू’च म्हटले. पण सवट बारकाव्यासंहहत हतचे अंतबाह्य जीवन हवचारात घेतले 
तर कोणीही असेच म्हणेल की प्रसधू हे पे्रमाच्या महतीचे हदव्यभव्य असे एक महाकाव्यच आहे मात्र 
‘य ंग’सारखा मानसशास्त्रज्ञ प्रसधूच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे हववरण करताना म्हणेल की हतचे व्यत्क्तमत्त्व होते ते 
असे– 
 

“…… They submit the control of their lives to their subjectively oriented feeling. ……” 
[साय. टाई य ंग–पषृ्ठ ४९२] 
 

एकच प््ाला 
 

सांदभथ 
 
[२९) सदर] 
 
[३६) मानसशास्त्रज्ञाचं्या या सहमतीने प्रकाहशत केलेले महत्त्वाचे हनष्ट्कषट डॉ. मकॅ ड गॉल ह्यानंी आपल्या एक गं्रथात मूळाबरह कूम व सहवस्तर नमूद 
केले आहेत तो त्याचा तो गं्रथ “आऊटलाईन ऑफ ॲबनॉमटल सायकॉलॉजी” या नावाचा असून १९६० मध्ये प्रकाहशत झालेल्या आवृत्तीच्या ६७ ते ७२ 
या पषृ्ठावंर हा भाग आलेला आहे.] 
 
[४३) हद सायकॉलॉजी ऑफ सोसायटी : मॉरीस हगन्सबगट पषृ्ठ–४१] 
 
[५३) सदर : अंक–५, प्रवेश–४] 

⬜ ⬜ ⬜ 
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भािबांधन 
 
णिष्िेध– 
 

“माझ्या मनात याक्षणी एका नव्याच प्लॉटचा ‘जमट’ पडला आहे. मीच या ‘जमट’ वर एका प्लॉट 
टाकतो. एका पक्क्या त्व्हलनच्या तावडीत एक भाबडा म्हातारा सापडला आहे, या कल्पनेवर एक स ंदर 
आहण अत्यंत चटकदार कॉमेडी हलहहता येईल, असे मला वाटते.” 
 

‘भावबधंन’ नाटकाच्या जन्माचा हा ‘जमट’ ‘गडकरी याचं्या आठवणी’ मध्ये नमूद करण्यात आला 
आहे. त्यावरून भावबंधनाचे गडकऱ्याचं्या मनातील गभटरप कसे होते, हे समजून घ्यायला मदत होते. 
संकत्ल्पत ‘भावबधंनात’ नाटककाराला तीन महत्त्वाची उहद्दष्टे अहभपे्रत होती असे या आठवणीवरून हदसते. 
ती उहद्दष्टे अशी– 
 

१) पक्का त्व्हलन 
२) भाबडा म्हातारा 
३) स ंदर आहण अत्यंत चटकदार काँमेडी 

 
ही झाली ‘भावबधंना’च्या जन्मापूवीची अपेहक्षत कल्पनाक ं डली! पण प्रत्यक्ष ‘भावबधंना’त ह्यातले 

काय आहण हकती फलदू्रप झालेले आहे, हेही तपासून पाहहले पाहहजे. 
 

‘पक्का त्व्हलन’ घनश्यामाच्या रपाने या नाटकात सापडतो. ‘भाबडा म्हातारा’ ध ंहडराजमध्ये 
उत्तमपणे आढळून येतो. ‘पक्का’ आहण ‘भाबडा’ यासंबधंी ख द्द नाटककाराच्या काय कल्पना होत्या हे 
प्रत्यक्षपणे नाटकातून ‘त्व्हलन’ व ‘म्हातारा’ ह्याचंी जी रपे हचहत्रत झाली आहेत त्यावरूनच समजून घेणे हा 
एकमेव हवश्वसनीय मागट उपलब्ध आहे. प्रत्यक्ष ‘भावबंधन’ मध्ये जो ‘पक्का त्व्हलन’ व ‘भाबडा म्हातारा’ आहे, 
तीच नाटककाराच्या मनातील संकत्ल्पत रपे म्हणजे ‘व्यत्क्तमत्त्व’े होती असेच गृहीत धरून चालले 
पाहहजे. 
 

म्हणजेच प्रस्त त नाटकातील कें द्रीभतू संघषट ‘पक्का त्व्हलन’ व ‘भाबडा म्हातारा’ ह्याचं्यात 
नाटककाराला अहभपे्रत होता, असे गृहीत धरायला हरकत नाही. 
 

‘स ंदर आहण अत्यंत चटकदार’ अशी हतसरी अपेक्षाही नाटककाराच्या मनात होती. ‘अत्यंत 
चटकदार कॉमेडी’ ह्याचा अथट ‘लाइट कॉमेडी’ असाच गडकऱ्यानंी मनाशी योजून ठेवला होता. तशाही 
आठवणी उपलब्ध आहेत. पण म ख्य म द्दा आहे तो असा की, ‘भावबधंना’च्या रपाने ‘लाइट कॉमेडी’चे 
(प्रकवा अत्यंत चटकदार कॉमेडीचे) संकत्ल्पत स्वप्न साकार होऊ शकले नाही. ह्याचा अथट ‘भावबधंन’ 
सामान्य आहे, असा होत नाही. अथट होतो तो एवढाच की ‘भावबधंन’ हे संकल्पनेन सार ‘लाइट कॉमेडी’ 
ऐवजी वगेळ्याच प्रकारचे नाटक हनमाण झाले, आहण हवशषे हे की, हे वगेळ्या प्रकारचे नाटक ‘दजेदार 
लाईट कॉमेडी’पेक्षा कमी दजाचे आहे, कसे समजण्याचे काहीही कारण नाही. 
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ही सगळी चचा करण्याचा उदे्दश स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. नाटककाराचा ‘लाइट कॉमेडी’ 
(प्रकवा अत्यंत चटकदार कॉमेडी) हलहहण्याचा मूळ मनोदय होता. पण प्रत्यक्ष लेखनप्रहक्रयेतून ‘लाइट 
कॉमेडी’ ऐवजी वगेळ्याच धतीची प्रभावी व गंभीर ‘कॉमेडी’ हनमाण होऊन गेली. नाटककाराच्या प्रहतभेतील 
मूलभतू सामर्थ्यटप्रवृत्तींचे नैसर्मगक वचटस्व ह्यातून हदसून येते. 
 

‘गडकरी अत्यंत चटकदार कॉमेडी’ हलहहण्याच्या हेतूने लेखनप्रवृत्त झाले, परंत  प्रत्यक्षात 
त्याचेंकडून जे ‘भावबधंन’ हलहून झाले ते कॉमेडीपेक्षाही ‘रॅजेडी’च्या जवळ जाणारे नाटक! संशयकल्लोळ 
प्रकवा सौभद्र ह्याचं्याशी भावबधंनाची त लना केली तर ‘भावबधंना’ची प्रकृती कोणत्या प्रकारच्या कॉमेडीची 
आहे, हे समजून येईल. ‘संशयकल्लोळ’ प्रकवा ‘सौभद्र’ या ‘कॉमेडी’तील व्यक्तींची प्रवृत्ती आहण 
भावबधंनातील प्रम ख व्यक्तींची प्रकृती ह्यात मूलतःच भेद आहेत. 
 

कोणत्याही दजेदार कॉमेडीला उत्तम पहरवतटनशील, समायोजनशील, लवहचक व व्यवहारवादी 
मनोधमाची व्यत्क्तमत्त्व ेआवश्यक असतात. ‘सौभद्रा’तील ‘बलराम’ सामर्थ्यटसंपन्न व बलश्रेष्ठ असला तरी 
प्रसंग येताच गगंम नीच्या आधारकाठीने पहरवतंनशील होतो. काहीसे आत्महवस्मृत बनून प्राप्त पहरत्स्थतीत 
अखेरीस व्यावहाहरक स खाची व समझोत्याची भहूमका घेणे हेच ‘कॉमेडी’तील म ख्य व्यक्तीचे शील असते, 
असायलाच पाहहजे. 
 

व्यत्क्तमत्त्वातील हे ‘शील’ गडकऱ्यानंा साधत नाही. त्याचं्या कोणत्याही नाटकातील कोणतीही 
प्रम ख व्यक्ती प्राप्त जीवनसंघषात व्यवहारवश प्रकवा पहरत्स्थतीमान्य पयाय पत्करीत नाहीत. आत्मनम्रता 
स्वीकारून त्स्थतीशरण होणे, व्यवहारवश होणे हा मनोधमट गडकरीय नाटकातील व्यत्क्तमत्त्वात आढळत 
नाही. तो हचहत्रत करणे त्याचं्या प्रहतभाधमातच बसत नसाव े म्हणूनच मूळात मनाशी योहजलेली ‘अत्यंत 
चटकदार कॉमेडी’ प्रत्यक्ष लेखनप्रहक्रयेत गंभीर प्रकृतीची होऊन गेली. 
 

‘पक्का त्व्हलन’ आहण ‘भाबडा म्हातारा’ ह्यापैकी भावबंधनातून पक्का त्व्हलनच इतका प्रभावी झाला 
आहे की समग्र नाटकाचे संहवधानक त्याच्याच भोवती हफरत राहते. संपूणट नाटकाला या ‘पक्क्या 
त्व्हलन’च्या चहरताचे रप यावे, एवढे त्याच्या प्रभ त्वाने भारावनू गेले आहे. 
 

आहण भाबडा म्हातारा! तो भाबडाच असल्याने बराच मागे राहहला. त्यापेक्षा ‘त्व्हलन’ला चेकाळून 
टाकणारी लहतका अहधक प्रभाव गाजवनू जाते. 
 

अथात आपला प्रस्त त संदभात म ख्य प्रश्न आहे, तो भावबधंनाचा हवषय कोणता हा. 
 

कोणत्याही कलाकृतीतून प्रकवा नाट्यकृतीतून ‘हवषय’ असलाच पाहहजे. आहण त्या हवषयाला 
काहीं अपेहक्षत मूल्येही असलीच पाहहजे असा आमच्या समीके्षचा मान्यवर मानदंड हदसतो. ‘कलाकृती’त 
हवषय असलाच पाहहजे, एवढेच नव्हे तर या ‘हवषया’ला समाजजीवनहनष्ठ काही मूल्येही असली पाहहजेत 
(कारण, त्याहशवाय हवषयाला हवषयत्व कसे प्राप्त होणार?) ह्याचा आमच्या समीक्षकावंर हवलक्षण प्रभाव 
हदसतो. 
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मराठीच्या तीन श्रेष्ठ व प्राहतहनधीक नाट्यसमीक्षकानंी ‘भावबधंना’तील हवषयाचा ‘शोध’ लावला तो 
असा– 
 

१) ‘भावबधंना’त अम कच एक सामाहजक प्रश्न आहे, असे म्हणता येत नाही. बेजबाबदार 
बोलण्याचे पहरणाम हेच नाट्यदृष्ट्ट्या त्याचे सूत्र होऊ शकेल.” असे खाडेंकर ह्याचें हवषय-संशोधन आहे. 
 

२) ‘लहतकेसारख्या तोंडाळ म लीला वठणीवर आणणे’ हेच नाटककाराचे ध्येय असले पाहहजे असे 
ठरते. म्हणून “तोंडाळ म लीला वठणीवर आणणे” हाच भावबधंन नाटकाचा हवषय होय, असे प्रो. श्री. ना. 
बनहट्टी यानंी म्हटले आहे. (बनहट्टी याचंा लेखसंग्रह : नाट्य व रंगभमूी) 
 

३) खाडेंकर प्रकवा बनहट्टी यानंी भावबधंन ह्या नाटकाच्या हवषयासंबधंी माडंलेल्या मताचंा हनषेध 
करून डॉ. वाप्रळबे ह्यानंी सदर ‘नाटकातून’ नवाच हवषय मोठ्या कल्पकेतेने शोधून काढला आहे’ ते 
म्हणतात– 
 

“खाडेंकर प्रकवा बनहट्टी मानतात त्याप्रमाणे बेजबाबदार बोलण्याचे द ष्ट्पपहरणाम ही ‘भावबधंना’ची 
मध्यवती कल्पना म ळीच नाही. कत्यटव्याच्या पूतीसाठी स्वतःच्या सवटस्वाचा त्याग करावयास तयार होणे हे 
मानवी जीवनातील सवात उदात्त व श्रेष्ठ मूल्य होय. या तत्त्वाचे नाट्यात्मक आहवष्ट्करण हीच ‘भावबधंना’ची 
मध्यवती कल्पना आहे” (प.ृ ३२६) खाडेंकर म्हणतात की भावबंधनात अम कच एक सामाहजक प्रश्न आहे, 
असे म्हणता येणार नाही आहण डॉ. वाप्रळबे म्हणतात की, मानवी जीवनातील सवात उदात्त व श्रेष्ठ मूल्याचे 
(प्रकवा तत्त्वाचे) नाट्यात्मक आहवष्ट्कार हीच ‘भावबधंना’ची मध्यवती कल्पना होय. ‘भावबधंनात’ खाडेंकर 
ह्यानंा ‘सामाहजक प्रश्न’ आहजबात आढळत नाही तर डॉ. वाप्रळबे ह्यानंा ‘मानवी जीवनातील सवात उदात्त 
व श्रेष्ठ अशा मूल्याचे नाट्यात्मक आहवष्ट्करण आढळते. खाडेंकर म्हणतात की ‘सामाहजक प्रश्न’ नाही तर 
डॉ. वाप्रळबे म्हणतात की मानवी जीवनातील उदात्त व श्रेष्ठ तत्त्वाचे नाट्यात्मक आहवष्ट्करण आहे. 
 

–खाडेंकर, बनहट्टी व वाप्रळबे हे तीनही थोर समीक्षक केवळ ‘हवषयाच्या’ नादी लागल्याम ळे असे 
झाले आहे, ‘हवषय’ म्हटला को तो समाजजीवनमूल्याहंकतच असला पाहहजे, या स्वीकृत जाहणवमे ळेच 
भावबधंनातील हवषयाहवषयी हे हववाद उभे झाले. 
 

–क्षणभर असे गृहीत धरू या की, भावबधंनात कोणत्याही तथाकथीत ‘हवषय’ नाही. 
 

मग भावबधंनात काय आहे? 
 

–या प्रश्नाचे हनमटळ व प्राजंल उत्तर असे की ‘भावबधंनात’ घनश्याम आहे. ‘हवषया’च्याच पहरभाषेत 
सागंावयाचे तर घनश्याम हाच ‘भावबधंनाचा हवषय’ होय. 
 

‘भावबधंन’ आस्वादपूवटक प्रकवा हचहकत्सापूवटक अभ्यासल्यानंतर ह्या नाटकाने आपल्या मनावर 
काय कोरले, असा प्रश्न उपत्स्थत झाला तर ‘घनश्याम’ हे एकमेव उत्तर त्यावर ठरेल. 
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‘बेजबाबदार बोलण्याचे द ष्ट्पहरणाम’ प्रकवा ‘तोंडाळ म लीला वठणीवर आणणे’ हे भावबधंनाचे हवषय 
असते तर लहतकेच्या भोवती समग्र संहवधानक हवणले गेले असते. नाटकाचा ती कें द्रप्रबदू झाली असती. 
पण प्रत्यक्ष भावबधंनात असे कें द्रीय स्थान आहण महत्त्व घनश्यामला प्राप्त झाले आहे. 
 

‘सवटस्वाचा त्याग’ हा प्रस्त त नाटकाचा हवषय होय, हेही वाप्रळबे याचें प्रहतपादन समथटनीय ठरत 
नाही. “कतटव्यासाठी स्वतःच्या परमस खाचा स्वचे्छेने केलेला त्याग ही गडकऱ्याचंी अत्यंत आवडती 
कल्पना होती,” असे सूचवनू आपल्या हवषयप्रहतपादनासाठी वाप्रळबे ह्यानंी एक द रात्न्वत आधार शोधण्याचा 
प्रयत्न केलेला हदसतो. गडकरी ह्यानंा ही कल्पना हप्रय होती, असे गृहीत धरले तरी त्याचं्या ‘एकच प्याला’ 
प्रकवा ‘राजसंन्यास’ या नाटकाच्या कथानकाचंा हवकास या कल्पनेच्या अहवष्ट्कारासाठी झाला, असे म्हणता 
येत नाही. स धाकर व संभाजी याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाचे आहवष्ट्करण होण्याच्या दृष्टीनेच संहवधानके साकारत 
गेली हे स्पष्ट आहे. तेच भावबधंनात झाले. अपमानाच्या यातनानंी मानी मनाचा उडणारा भडका आहण 
याम ळे प्राप्त होणारा जीवनाचार ह्याचें हचत्रण हेच गडकरी ह्याचें आवडते सूत्र आहे, असे त्याचं्या चारही 
नाटकातूंन हसद्ध होते. 
 

घनश्याम हा एक स्वाहभमानी व सतेज मनाचा तरण आहे. स्वावलंबन आहण मनाची मूळ आत्महनष्ठ 
ठेवण ह्याम ळे त्याचा अहंभाव तीव्र आहे. लहतकेसारख्या तोंडाळ म लीच्या फटकळ बोलण्याम ळे, 
घनश्यामाचा तीव्र अहंभाव हसद्ध होतो. त्याच्या अंतम टखी मनोहवश्वात भडका होतो. ही त्याची प्रक्ष ब्धता 
त्याच्या प्रहतहक्रयात्मक वतटनाचे स्वाभाहवकपणे प्रबळ पे्ररण होऊन बसते. असे प्रबळ पे्ररण लाभलेल्या 
हववहक्षत मानी मनाच्या वतटनातून भावबंधनाचे संहवधानक वगेवगेळी वळणे घेऊन साकार होत जाते. त्यातून 
एका मानी व्यत्क्तमत्त्वाचा नाट्यमय आहवष्ट्कार स्वाभाहवकपणेच गोवला जातो. हवहशष्ट व्यत्क्तमत्त्वाचा 
नाट्यमय आहवष्ट्कार हाच या नाटकाचा हवषय होय. ‘नैहतक’ प्रकवा ‘प्रबोधनात्मक’ प्रलोभनाच्या आहारी 
जाऊन ‘घनश्यामा’ला गौण ठरहवणे गैर वाटते. एका तडफदार तरण व्यत्क्तमत्त्वाचे नाट्यात्मक 
आहवष्ट्करण हा एखाद्या नाटकासाठी प रेसा आशयगभट हवषय सहज होऊ शकतो. एकच प्याला हे 
स धाकराच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे प्रकवा ‘राजसंन्यास’ हे संभाजीच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे नाट्यहचत्र आहे. त्याचप्रमाणे 
भावबधंन हे घनश्यामच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे ‘नाट्यात्मक दशटन’ झाले आहे. हा हेत पूवटक आत्यंहतक द ष्ट्कमट 
करण्याला प्रवृत्त झालेल्या व्यत्क्तमत्त्वाचे नाट्यात्मक आहवष्ट्करण हाच भावबधंनाचा गाभा होय. या 
गाभ्याला सामाहजक समस्येची मूल्ये लाभलेली नाहीत. म्हणून त्यात नाट्यात्मता नाही, असे नाही. उलट, 
घनश्यामाच्या व्यत्क्तमत्त्व–हवश्लेषणातून नाटककाराने अत्यंत प्रत्ययकारी अशी नाट्यात्मक आंदोलने 
हवलक्षण ताकदीने हटपली आहेत. ही नाट्यात्मक आंदोलने व स्पंदने हीच तर या नाटकाची आशयसंपत्ती 
आहे. 
 

सांगीत भािबांधन 
 

घनश््ाम 
 
माझे नाि घनश््ाम — ‘स्ि-’तांत्र आक्त्मक अक्स्तत्िाची जािीि 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकातीलच नव्हे तर अवघ्या मराठी नाट्यसृष्टीत गाजलेली खलमूती म्हणजे 
घनश्याम! प्रहतभासंपन्न नटश्रेष्ठानंा घनश्यामची भहूमका करण्याचा वारंवार मोह व्हावा, इतका तो 
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आशयसंपन्न आहे. ‘बलवतं’च्या रंगभमूीवर कै. प्रचतामणराव कोल्हटकरानंी उभा केलेला कै. गडकऱ्याचंा 
हा घनश्याम मराठी जगतात अजरामर ठरला आहे. त्याची सजीवता इतकी सचेतन आहे की त्याच्या 
‘हवशषेनामाला’ मराठी भाषेत ‘सामान्यनामाचे’ स्थान प्राप्त झाले आहे. घनश्यामाच्या रूपाने गडकऱ्यानंी 
एक अत्यंत समृद्ध असा जीवनाशय साकार करून ठेवला आहे. 
 

घनश्याम हा धनेश्वरपंत पेढीवाले याचं्याकडील म नीम. तो तरण आहे आहण ध ंडीराजपंताच्या 
मालतीशी हववाह करून स खाने संसार करण्याचा त्याचा बेत आहे. म्हणून त्याने मालतीच्या मागणीची गोष्ट 
हतच्या वहडलाजंवळ काढली. आहे असा हवषय अन हचत हठकाणी काढल्याबद्दल त्याच्या मनाला लहानशी 
टोचणी आहे. पण क ठल्याही औहचत्याच्या मयादा न सोडता ध ंहडराजपतंाजवळ त्याने मालतीचा हवषय 
काढला आहे. त्याच्या “तरण मनात लग्नाची उतावळी उत्स कता आहे.” 
 

नाटकाच्या प्रारंभात घनश्याम नावाच्या एका तरण उमद्या, हववाहोत्स क व शालीन व्यत्क्तमत्त्वाचे 
दशटन आपल्याला घडते. “आईबाप लहानपणीच अंतरले असल्याने” खडतर दाहरद्र्याला तोंड देऊन 
‘स्वतःच्या करामतीवर’ त्याने प्राप्त त्स्थती हमळहवली होती. “देशम ख, आईबाप नाहीत हा दोष खरा. 
त मचास द्धा हा दोष आहेच. पण त मची कतटबगारी अचूक! त म्ही आईबाप हमळवनू त्याचं्या आश्रयाने 
हशक्षणस द्धा हमळवलेत! माझ्यात ही कतटबगारी नाही. मी एकलकोंड्यासारखा आपला मागट कापीत स टलो 
… … परक्याच्या घरट्यात वाढलेल्या या बालकोहकळाचें गोड गाणे मला कोठून समजणार”? [भावबधंन : अंक–

१, प्रवेश–२] या घनश्यामाच्या उद्ग्गारातून त्याचे पूवटवृत्त डोकावते. ते बरेच बोलून जाते. 
 

ध ंहडराजपंताशी पहहल्या प्रवशेात होणारे त्याचे संभाषण ऐकले म्हणजे घनश्याम हा एक सज्जन व 
स्वावलंबी तरण असल्याबद्दल आपली खात्री होऊन जाते. ध ंहडराजपतंाचें नकोसे करून टाकणारे 
पाल्हाहळक भाषण सहनशीलतापूवटक ऐकण्याचे सौजन्य त्याच्या ठायी आहे. मालतीच्या मागणीचा हवषय 
त्याने अगदी औहचत्याने काढला यात शकंा नाही. तो अस्थळी काढल्याबद्दलची त्याने प्रदर्मशत केलेली 
हदलगीरीही त्याच्या औहचत्यहप्रयतेची साक्ष पटहवते. तो म्हणतो– “हा, अशा महत्त्वाच्या गोष्टीबद्दल 
स्थळकाळाचा मी हवचार केला नाही, ही गोष्ट मला कबलू आहे, की अशी रस्त्यावर सहज बोलता बोलता 
मागणी करायला माझी म लगी काय वाटेवर पडली आहे म्हणून! पण ध ंहडराजपंत आपण सहृदय आहा! 
तरण मनाची उतावळी उत्स कता लक्षात घ्या” [सदर : अंक–१, प्रवेश–१] त्याचे “बोलणेही ख बीदार” असल्याने 
आकषटक वाटते. “मालतीला मागणी घालायला येताना जगद्ग्ग रने आपल्या मशाली हवझवनू टाकाव्यात” 
या त्याच्या उद्ग्गारातील “जगद्ग्ग रने लग्नासाठी यायचे हा दृष्टान्त च कला असल्याचे ध ंहडराजपतं मोठ्या 
लहडवाळ वात्सल्याने सागंतात. ही चूक लहानशी व सहज असल्याने घनश्यामाच्या “तरण उतावळ्या” 
वृत्तीला मोठी मार्ममकपणे शोभनू हदसते. 
 

असा अत्यंत औहचत्यपूणट असणारा घनश्याम नाटकाच्या द सऱ्या प्रवशेात मालतीला मागणी 
घालण्यासाठी ध ंहडराजपतंासंोबत त्याचं्याकडे येतो. तेही ध ंहडराजपतंाच्या सागंण्यावरूनच! आहण 
माण सकीच्या सवट मयादा साभंाळून तो मालतीला मागणी करण्यास प्रारंभ करतो. या प्रसंगीचे त्याचे 
“लाजरे-ब जरे” मन गडकऱ्यानंी कौशल्याने हचतारले आहे. “कन्यादानाच्या उदकाची आपण ही डोळ्यानंी 
स रवात केली आहे.” असल्या अत्यंत भावपूणट शब्दानंी घनश्यामाने म ख्य प्रसंगाला प्रारंभ केला आहे. 
आपल्याकडून तो सवट हशष्टाचार साभंाण्याची हशकस्त करीत आहे. 
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प्रत्यक्ष मागणी घालतानंा प्रसंगस लभ अशा संकोचाने, लज्जेने आहण भीरतेने त्याचे मन ब चकळत 
आहे. तो वाक्चत र असूनही शब्दासंाठी खोळंबत आहे. कोणत्या शब्दानंी, कोठून आहण कशी स रवात 
करावी, यासाठी त्याचे मन थरथरत आहे, ओशाळत आहे. त्याचे हे मनोहचत्रण नाटककाराने सहजसूबक 
साधले आहे. तो म्हणतो … … “ताईसाहेब, आपण अशी थट्टा आरंभलीत तर मी अहधकच ब चकळ्यात 
पडणार आहे. हे पहा … … बहघतलेत? आपल्याला की त म्हाला की त ला? … … मी फार गोंधळून गेलो आहे 
… … हशष्टाचाराच्या रीतीप्रमाणे आपणाला मालतीबाई म्हणाव ेकी भावी नात्याच्या कल्पनेने मालती म्हणावे, 
की या प्रसंगाच्या चमत्काहरक अपूवटतेम ळे काहीच म्हणू नये?” अशा शब्दात त्याने आपली मानहसक थरथर 
माडंली आहे. ती प्रसंगाला आहण वृत्तीला मोठी साजून हदसते. प्रसंगाच्या अपूवटपणाम ळे घनश्यामाला जे 
लाजल्यासारखे वाटत आहे, ते त्याच्या मनाच्या स शीलपणाचे लक्षण आहे. प्रभाकर आहण लहतका यानंी 
घनश्यामाची क त्त्सत हनभटत्सना करीपयंत घनश्यामाचे वागणे अत्यंत औहचत्यशील व सौजन्यशील आहे. 
क त्त्सतपणाला प्रारंभ झाल्यावरही आपला तोल साभंाळण्याची त्याने पराकाष्ठा केली आहे. “मालतीहवषयी 
बोलताना त्याचे हे सौजन्य प्रकषाला पोचलेले हदसेल.” [नाटककार गडकरी : डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे पृ. ३४७] अशी डॉ. 
वाप्रळबे याचंीही साक्ष आहें. मालतीहवषयीच नव्हे तर मालतीशीही बोलताना या प्रकषाचा प्रत्यय येतो. हतने 
नम्र नकार सहवनय सूहचत केल्यावरही घनश्यामाने त्या सौजन्याला प्रहतसाद हदला. हवशषे म्हणजे 
अपमानाने पोळलेल्या आहण अपयश आलेल्या घनश्यामाची ही प्रहतहक्रया आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे 
कोणालाही त्याच्याबद्दल आप लकीच वाटावी. प्रभाकर आहण लहतका याचं्या मनस्वी उपमदटकारक 
उक्तींनाही घनश्यामाने हदलेली हवनम्र प्रत्य त्तरे त्याच्या सौजन्यशीलतेच्या संदभात प्रशसंनीय ठरतात.” 
ताईसाहेब, आपण माझी हवनंती हवसरला. आहण ताईसाहेब, आपण आहण देशम ख मला फार हनरत्साह 
करीत आहातं, ताईसाहेब, आपल्या नोकराचा उपमदट करणे धन्याला शोभत नाही, आणखी मला वाटते हे 
जरा अप्रासंहगकही आहे. [भावबधंन : अंक–१, प्रवेश–२] या घनश्यामाच्या बोलण्यातून त्याच्या शालीनतेचा 
प्रकषटच नव्हे तर परमप्रकषट प्रकट होतो. 
 

पण ही सहनशीलता म्हणजे मात्र त्याची अगहतकता प्रकवा लाचारी नव्हे. तो मनाने हजवतं आहे. 
आतून होणाऱ्या असह्य यातना त्याने सौम्य व सभ्य शब्दातं व्यक्त केल्या. “आईबापाचंा ठाव ना हठकाण” या 
प्रभाकराच्या अत्यंत कडवट टीकेला त्याने हदलेले उत्तर त्याच्या मनात धगधगणाऱ्या यातनाचें आहण तरीही 
सौजन्य साभंाळून बोलण्याच्या शीलाचे सूचक आहे. तो उद्ग्गारतो, “देशम ख, आईबाप नाहीत हा दोष 
खरा. त मचास द्धा हा दोष आहेच.” या त्याच्या बोलण्यातील खोचक मार्ममकता लक्षणीय वाटते. हनरोप 
घेतानाही त्याने हशष्टाचार सोडला नाही. “ठीक आहे, मालतीबाई मी आपला हनरोप घेतो”, असे तो 
म्हणतो. आहण जातानंा समारोपाचे हरतीहरवाज काळजीपूवटक पाळतो. तो म्हणतो–त म्हा सवांना 
माझ्याकहरता फार कष्ट पडले. मालतीबाई, त मचा संसार स खाचा व्हावा एवढीच माझी परमेश्वराजवळ 
प्राथटना आहे.” [सदर] 
 

घनश्यामाचे हे दशटन मोठे अथटपूणट आहे. हशष्टाचार साभंाळण्याची त्याची हशकस्त पराकोटीला 
पोचली आहे. हे सगळे तो प्रयत्नपूवटक करीत असल्याचे हदसते. सवट प्रकारचे सौजन्य व औहचत्य 
प्रयत्नपूवटक साभंाळताना त्याची होणारी ससेहोलपट स्पष्टपणे जाणवत राहते, पहरत्स्थतीशी समायोजन 
साधण्याची त्याची जाणीवपूवटक धडपड चालू आहे. ‘एकच प्याल्या’च्या पहहल्या अंकात प्रारंभी प्रसधूच्या 
वागण्यात जी सहजता हदसते, हतचा येथे मागमूसही आढळत नाही. घनश्यामाच्या या प्रासंहगक हवनयात 
सौजन्य व औहचत्य प रेपूर असले तरी ते म द्दाम हेत पूवटक आणलेले आहे, हे लपून राहत नाही. मात्र, 
त्यामागे लबाडी नसून जगाहवषयीचा त्याच्या मनात तळाशी जो अनाहमक परकेपणा प्रकवा द रावा रतून 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

बसला आहे, त्याची जाणीव आहे. आपल्या मनातील ‘एकलकोंडेपणाचा’ त्याने जो उल्लेख केला तो त्याच्या 
या जाणीवचेा सूचक आहे. 
 

जगाहवषयीचा अनाहमक परकेपणा जो त्याच्या मनात सखोल हभनलेला आहे आहण ज्याची जाणीव 
त्याला हवसरता आलेली नाही, तो परकेपणा हाच त्याच्या अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचा स्वच्छ प रावा ठरतो 
जगाशी संवाद साधताना त्याचे मन अहतशय सतकट  व सावधान असल्याचे या प्रसंगी वळेोवळेी प्रकट होते. 
ही सतकट ता व सावधानता ह्यामागे स्वतःचे आंतहरक अत्स्तत्व अबाहधत व स रहक्षत राखण्याची त्याच्या 
अंतमटनाची संबोधना आहे. म्हणूनच आपल्याकडून तो प्रत्येक पाऊल अत्यंत जपून टाकत आहे. परक्या 
आहण अनोळख्या म ल खात वावरताना मानवी मनाची जी जाणीवपूवटक प्रहतहक्रया होत असते, ती यावेळी 
घनश्यामाची होत आहे. वस्त तः या प्रसंगातील व्यक्ती त्याला काही सवटस्वी अपहरहचत नाहीत. पण तरीही 
स्वतःला साभंाळण्याची, सावरण्याची जी जाणीवपूवटक खबरदारी तो घेत आहे, ती फार अथटसूचक वाटते. 
पहरप्रचताहवषयीस द्धा एक अपहरचयता त्याच्या मनात सलत असते. 
 

हे त्याच्या अंतम टखी व आत्मकें द्री व्यत्क्तमत्त्वाचे लक्षण होय! ‘माझे नाव घनश्याम’ हा त्याच्या 
पहहल्या उद्ग्गारापासूनच त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे म ख्य लक्षण अप्रत्यक्षपणे प्रकट होऊ लागते. 
 
असह् अपमान–आत्मकेरी अहांकाराचे उद्दीपन 
 

मालतीच्या मागणीच्या प्रसंगी घनश्यामाचा जो असह्य अपमान झाला, तो त्याच्या आत्मकें द्री 
व्यत्क्तमत्त्वाताल दाहक उद्दीपक ठरला. त्याने स्वतःचे जे स्वतंत्र आत्त्मक अत्स्तत्व जाणीवपूवटक जपून 
ठेवले होते, तेच घायाळ झाले. नाज क हठकाणचा ठणकणारा फोड साभंाळून धरावा आहण नेमका त्यालाच 
आडदाडं धक्का बसला म्हणजे जो भडका व्हावा, तसे यावळेी घनश्यामाचे झाले आहे. ह्या अपमानाम ळेच 
त्याचा तीव्र अहंभाव भयानक द खवला गेला. अत्यंत पहरश्रमपूवटक त्याने आपला अहंभाव सांभाळून ठेवला 
होता. त्याच्यावरच ह्या अपमानाने जीवघेणा घाव केला. 
 

स धाकराच्या अपमानाचा कोटातील प्रसंग एकच प्याल्यात पडद्याआड घडला असला तरी 
घनश्यामाचा प्रसंग मात्र रंगभमूीवर घडतो. त्यावरून ह्या अपमानाचे दाहक स्वरप आहण त्यातून होणाऱ्या 
असह्य वदेना याचंी कल्पना प्रत्यक्षपणे करता येते. 
 

रीतसर ठरल्याप्रमाणे मालतीला मागणी घालायला आलेल्या घनश्यामाला प्रारंभीच प्रभाकर 
देशम ख आपल्या क त्सागभट बोलण्याने हनरत्साह करतो. “घनश्याम मालतीला मागणी घालायला स रवात 
नाही केलीत अजून?” या प्रश्नातंील बोचरा रोख घनश्यामला जाणवला नसेल असे नाही, परंत  हतकडे 
हेत पूवटक त्याने अनवधान केलेले हदसते. म्हणून त्याचे अवधान जबरदस्तीने खेचून घेण्याच्या दृष्टीनेच की 
काय पण लहतकेने आपल्या क त्त्सतपणाचा मोचा अहधक सामोरा वळहवला. 
 

ती म्हणते– “ही मालतीची मागणी म्हणजे काय? हतच्यासाठी घनश्यामच काय आले आहेत? का 
हो घनश्याम, मालतीची मागणी म्हणजे मालती का हभक्षा आहे, जोगवा आहे, का गोग्रास आहे?” 
लहतकेच्या या धारदार शब्दानंी घनश्यामचे अंतःकरण न सते हचरले गेले असणार, हे हनहितच. परंत  तरीही 
त्याने तसे दाखहवले नाही. प्रभाकराने मारलेल्या पहहल्या क त्त्सत टोमण्याकडे लक्षही न देण्याचे औदायट 
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दाखहवणाऱ्या घनश्यामाला लहतकेच्या बोलण्याची मात्र नोंद घ्यावीच लागली. त्यादाखल तो एवढेच 
म्हणाला, “ताईसाहेब, आपण अशी थट्टा आरंभलीत तर अहधकच ब चकळ्यात पडणार आहे”, म्हणजे 
लहतकेचे बोचरे बोलणे त्याने जाणूनब जून औपचाहरकपणाने घेतले. 
 

प्रसंगाचे गाभंीयट ओळखून वास्तहवक लहतका आहण प्रभाकर यानंी संयम साभंाळायला हवा होता. 
पण ते त्याचं्या मनोवृत्तीतच नाही. त्यानंी घनश्यामाचा पानउतारा करण्याचे आपले व्रत चढत्या पायरीने 
स रच ठेवले. “तसे केले तर फारच उत्तम होईल!” हा प्रभाकराचा द सराही टोमणा अहधक खोचक व 
बोचक असूनही घनश्यामाने फारसा मनावर घेतला नाही. 
 

पण, याप ढे लहतकेने घनश्यामाच्या ममावर जो दाहक वज्रप्रहार केला तो अगदीच असह्य होता. 
“जा, मालतीच्या लग्नाच्यावळेी त म्हाला हजर राहाव े लागेल, ते नवरदेव म्हणून नव्हे, तर लग्नाच्या 
सामानाची यादी तयार करण्याकहरता.” लहतकेच्या या उद्ग्गारातील प्रत्येक शब्द हनखाऱ्यासारखा ज्वलंत 
होता. अपमानाची जळजळती आग त्यातून धगधगत होती, या आगीत घनश्यामाच्या अंतःकरणातील सगळे 
सौजन्य आहण मादटव कोळपून गेले. एवढी पेटती आग ओकून लहतकाबाई थाबंल्या नाहीत तर या आगीत 
तेल ओतण्याचे त्याचें कायट चालूच राहहले. “त मचे दात पाडून त म्हाला हनर्मवष करायला मला वेळ 
लागायचा नाही.” “अमयाद मन ष्ट्या, त झी कतटबगारीची कल्पना फार बेस मार आहे, त म्ही उद्दाम आहात … 
…”, “मालतीचा बाप गरीब आहे म्हणून ही मागणी करण्याचे धाडस करू नका” यासारख्या हवखारी 
उद्ग्गाराचंा मारा हतने चालूच ठेवला. तो इतका की अखेरीस मालतीलाच हतचा हा प्रकार अप्रासंहगक व 
अप्रस्त त वाटून “ताई, उगीच शब्दाला शब्द हकती वाढहवतेस” असे म्हणून लहतकेचे तोंड हतला आवरावे 
लागले. लहतकेचे शब्द हकती हतखट होते, याची मालतीला जाणीव झाली होती म्हणूनच येथवर गप्प 
असलेल्या हतने घनश्यामाशी प ढे बोलण्याचे काम स्वतःकडे घेतले. लहतकेच्या शब्दातंील हतखटपणाची 
हतला जी जाणीव झाली होती त्याचा एका हठकाणी [मालती - “मी लहतकाताईसारखे कहठण कधी बोलत नाही” भावबधंन–

अंक–१ प्र.–२] प रावा सापडतोही. 
 

अपमानाचा दाहक अंगार आपल्या अंतःकरणात साठव न घनश्यामने त्या सवांचा उपचारपूवटक 
हनरोप घेतला. पण त्याहीवेळी लहतकेकडून त्याला चावरा प्रहतसादच हमळाला. नावाप रतें का होईना पण 
हनरोपाचे साधे औपचाहरक सौजन्यही त्याला लाभले नाही. 
 

घनश्याम या हठकाणाहून गेला तो अक्षरशः आपला उहद्दहपत अहंभाव घेऊनच गेला. तीव्र 
अपमानाच्या हृदयभेदी प्रहाराने त्याच्या मनात एक स्वाभाहवक प्रहतहक्रया घडवनू आणली होती. येथवर 
त्याने जपून धरलेले त्याचे ‘अहंकारी’ मन चेचून हनघाले होते, चेंदामेंदा झाले होते. सूडोद भवासाठी त्याची 
मनोभमूी नागंरून हनघाली होती. 
 

अंतम टखी व्यक्तीमत्त्वाच्या व्यक्ती आपल्या आत्त्मक अत्स्तत्वाच्या जाणीवा नेहमीच फार जोपासून 
ठेवतात. त्या बाबतीत त्या फार जलद संवसे्वक्षम असतात. त्याचंा हा अहंभाव स रहक्षत राहहला तर त्या 
सहसा हनरपद्रवी असतात. चारचौघात राहूनही त्यापासून हववहक्षत द राव्याने, एका अबाहधत स्तरावर, 
वावरण्यात म्हणजे आपले ‘आत्त्मक अत्स्तत्व’ धोक्यात आले प्रकवा तसे त्यानंा न सते भावले तरीही त्या 
भयानक प्रक्ष ब्ध होतात. त्याचंा प्रक्षोभही वडवानलासारखा असतो. म्हणजे भडका होईपयंत हदसत नाही 
मग मात्र पाण्यात पेट घेतो, असे मानसशास्त्र मानते. अपमानाच्या हठणगीम ळे घनश्यामाच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

व्यत्क्तमत्त्वातील ज्वालाग्राही वडवानल जागवला. त्याच्या आत्मकें द्री, आत्महनष्ठ व अंतम टखी 
व्यत्क्तमत्त्वातील अहंभाव असह्य अपमानाम ळे इतकी उद्दीहपत होऊन गेला की, त्याच्या मनोव्यापाराचं्या 
समग्र संचालनावर त्याचे प्रभ त्व प्रस्थाहपत झाले. घनश्यामाचे याप ढील वतटनात्मक पे्ररण प्राम ख्याने या 
उद्दीहपत व व्यहथत अहंभावाच्या आहारी गेले आहे आहण ते अगदी सशास्त्र आहे. 
 
सुडभािनेने भडकिारे–व््क्ततमत्त्ि 
 

घनश्यामाचा अपमान झाल्यानंतर त्याचे मन सूडभावनेने आपल्या ताब्यात घेतले. सूड ही त्याच्या 
असह्य अपमानाची प्रहतहक्रया होती. त्याचे हवहशष्ट व्यत्क्तमत्त्व हवचारात घेता, ही प्रहतहक्रया स्वाभाहवक 
ठरते. सूड ही एकच त्याच्या मनोव्यापाराची हनणायक व हनयंत्रक पे्ररण होऊन बसते. त्याचे समग्र 
व्यत्क्तमत्त्व सूडाधीन बनले. या नंतरच्या त्याच्या वतटनाला हवहशष्ट आकार देणारी सूड ही एकमेव प्रभावी 
शक्ती झाली. 
 

सूडाधीन झालेल्या त्याच्या मनाला सूडाहशवाय द सरे काही वगेळे सूचतच नाही. सूड उगहवण्याच्या 
दृष्टीने प्राप्त पहरत्स्थतीचा व इतराचं्या स्वभावातंील द बळेपणाचा कसा उपयोग करून घेता येईल यासाठी 
त्याची मनोचके्र नकळत हफरू लागली. या भहूमकेतून अवती-भवतीच्या संबहंधत व्यक्तींच्या स्वभावाचंा 
त्याने जेव्हा अंदाज घेतला तेव्हा त्याला हकतीतरी आशचेी हकरणे हदसली. “म्हाताऱ्याचे हे खरे स्वरप आज 
माझ्या लक्षात आले. मला संशय होताच.” [भाव. – अंक–१, प्रवेश–४] या घनश्यामाच्या आकलनातून त्याच्या 
सूडासक्त मनोव्यापाराचें प्रहतसाद सूक्ष्मपणे हमळतात. प्राप्त पहरत्स्थती व इतराचं्या स्वाभाहवक द बळेपणाचा 
आपल्या कारस्थानासाठी साधन म्हणून उपयोग करण्याचे त्याच्या सूडप्रवृत्त मनाला एकदम स चले व ते 
त्याने नीटपणे मनावर घेतले. महेश्वराच्या म खटपणाचाही त्याने उपयोग करून घ्यायचे हनहित ठरहवले. 
हमळेल ती साधने आहण संधी त्याने या संदभात वापरावयाचे पके्क केले. 
 

मालतीला हमळवणे ही त्याची मूळ हअच्छा त्याच्या सूडासक्त मनात क ठल्या क ठे अदृश्य झाली. या 
त्याच्या हअच्छेवर सूडभावनानंी मात केली. यावळेी त्याला मालती हवी असती तर ती सहज हमळहवता 
आली असती पण तो हवचारही त्याच्या मनात उगवत नाही. कारण, त्याचे मन यावळेी केवळ सूडभावनेने 
भडकलेले आहे. त्याच्या व्यहथत अहंकाराचे समाधान सूड घेण्यात साठहवले होते. सूड आहण सूड हा एकच 
त्याच्या मनाचे शत्क्तशाली पे्ररण झाले. आपले हे वागणे द ष्टपणाचे होणार आहे, याची त्याला जाण होती. 
पण ती सूडभावनेच्या वचटस्वाम ळे सहक्रय होऊ शकली नाही. सवाच्या समाधानाचा हवचका करून त्यानंा 
द ःखाने डागण्याची अहनवार सूडभावना त्याच्या मनात बळावली होती. तो म्हणतो “… … हा घनश्याम या 
नाटकातला त्व्हलन आहे. मी असा द ष्ट का होऊ नये? नाटकातल्या नीच पात्राचं्या धूतट ब त्ध्दमते्तने आपले 
बेत का रचीत बसू नये? लहतके, मालती स खी व्हायला पाहहजे, आणखी तू स खी व्हायला पाहहजेस, नाही 
का? उद्या त म्ही माझ्याशी लग्न कराल! कालपयंत मालती मला द र्ममळपणाम ळे हमळहवण्याजोगी वाटत 
होती पण धनेश्वराच्या उमटट पोरीने ते माझे मानी आज आपल्याकडे ओढून घेतले आहे … एकट्या त झ्या 
लग्नाचेच प्रधडवडे काढून माझे समाधान व्हायचे नाही. त झ्याबरोबर मालतीही द ःखात पडायला पाहहजे. 
महेश्वराच्या गळ्यात मालतीची धोंड बाधंली तर? पे्रमकल्पनानंी हपसाळलेला तो मूखट म लगा हतला 
कदाहचत गळ्यातला तन्मणी करील, नाही, लहतके, हे समाधान मी त ला लाभ ू देणार नाही. पहहल्या 
प्रतीच्या मानी लहतकेला जसा पहहल्या प्रतीचा मी, तसा मालतीसाठी द य्यम बदमाश कोण शोधून काढू? 
अहाहा! लहतके, त झा पाजी आहण रंगेल बाप असल्यावर द सरा कोण कशाला पाहहजे? [सदर] हे सूडप्रवण 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

बनलेल्या घनश्यामाच्या मनातील बेत आहेत यावरून केवळ सूड उगहवण्याच्याच दृष्टीने त्याच्या मनाची 
तयारी कशी होत होती, जे स्पष्ट हदसते. या सूडप्रवण मनाने सूडहसद्धीसाठी आवश्यक असणारी सवट 
कठोरता व क हटलता धारण केली आहे. “देवाचं्या सबधं मूती दगडाच्या केलेल्या असतात. घनश्यामाचे 
न सते मनच दगडाचे आहे. घनश्याम जवळ जवळ त मच्या हनर्मवकार देवाइतकाच दयाळू आहे.” [भाव अंक–२, 

प्रवेश–२] अशी त्याने स्वतःच्या हठकाणी पाषाणता आणली आहे. स डोहद्दहपत झालेल्या त्याच्या मनावर द सऱ्या 
क ठल्याही भावनेचा प्रभाव होऊ शकत नाही. प्रत्यक्ष ध ंहडराजपतंासारख्या हनरपराध आहण पे्रमळ मनाच्या 
माणसाहवषयीच्या सहान भतूीलाही त्याच्या सूडव्याप्त मनात प्रवशे नाही. हे मन ध ंहडराजाला बजावते,” हे 
पहा ध ंहडराज, मी साहंगतले ना, की मला खरोखरी दयामाया म ळीच नाही म्हणून? या 
आळवण्याहवनवण्याचंा आहण रडण्याओरडण्याचा माझ्या मनावर काही एक पहरणाम व्हावयाचा नाही. माझे 
मन हनश्वासानंी हलायचे नाही, आसवानंी हभजायचे नाही, प्रककाळ्यानंी हादरायचे नाही, प्रकवा 
हशव्याशापानंी जळायचे नाही.” यावरून घनश्यामाच्या मनाची जबरदस्त सूडाधीनता स्पष्ट होते. एखादी 
भावना मनात बळावळी की, मग त्या हठकाणी इतर हवकारानंा वाव हमळत नाही. हे भावनाधीन मनत्स्थतीचे 
मानसशास्त्रीय लक्षण मानले जाते. 
 

सूडाने उद्य क्त होऊन अंतम ंखी व्यक्तीचे हचत्त भडकले की समग्र जगाचे हचत्रच त्याला हवहचत्र 
हदसू लागते. कृष्ट्णकृत्याच्या आप लकीने भारावलेल्या त्याच्या दृष्टीला सृष्टीतला सारा काळोख, सारी 
भयानकता आहण भेसूर उग्रता अभाहवतपणे हप्रय वाटू लागते. जगाच्या चागं लपणावरील आहण 
सौजन्यावरील हनखळून पडलेल्या हनष्ठाचंी ती प्रहतहक्रया असते. घनश्यामाच्या मनालाही स्मशानासारख्या 
अभद्र व भयंकर हठकाणचे अनाहमक आकषटण वाटत आहे. घनश्यामाने स्मशानाचे केलेले प्रदीघट वणटन 
म्हणजे सूडभावनेने भडकलेल्या अतःकरणातील हवकाराचंा प्रहतकात्मक आहवष्ट्कार आहे. या वणटनाचा 
नाट्यहवषयाशी हवशषे संबधं नसला तरी घनश्यामाच्या मनाचे स्पदन प्रतीत करून देण्याच्या दृष्टीने ते साथट 
वाटते. त्यातून घनश्यामाच्या सूडप्रदीप्त मनोप्रपडाचे सूचक पडसाद घ मतात. 
 
घनश््ामाच््ा सूडभािनेची मानसशास्त्री् मीमाांसा 
 

घनश्यामने रचलेले कारस्थान भयानक हवध्वसंक होते. त्यातून ध ंहडराजपतंासारखा हनरपराध व 
हनरपद्रवी माणूसही स टला नव्हता. या कारस्थानाचे एक महत्त्वाचे वैहशष्ट्ट्य असे की, कमलाकराने 
रचलेल्या कारस्थानाप्रमाणे ते कोणाला प्राणघातक नव्हते. उलट त्यात भयंकर स्वरपाची मानहसक हशक्षा 
व्हावी, अशीच घनश्यामाची योजना होती. आपल्याला छेडणाऱ्या व्यक्तींना मरणप्राय मनोवदेना देणे हेच 
त्याच्या कारस्थानाचे ध्येय होते. असली हशक्षा देहातंाहूनही भयंकर आहण असह्य असते. त्यापेक्षा एकदाचे 
मरण परवडले पण या यमयातना नकोत अशी हशक्षा भोगणाराचंी त्स्थती होते. 
 

परंत  लहतकादी मंडळींना अशीच मानहसक हशक्षा भोगायला लावण्यात घनश्यामाच्या मनाचे एक 
आंतहरक समाधान आहे. कारण, त्याच्या मनाला त्या अपमानाच्या प्रसंगाने खोलवर जखम केली होती. या 
मानहसक जखमेम ळे तो मनातल्या मनात हवव्हळत होता. अपमानाच्या प्रसंगाने तो इतका व्यहथत व्हावा, 
त्या व्यथेने तो अहोरात्र संत्रस्त व्हावा यावरून त्याच्या मनाची अहंकें हद्रतता स्पष्ट हदसते. कोणताही माणूस 
इतका अहंकें द्री असल्याहशवाय अपमानाचा घाव इतका वदेनादायक व सूडोद्भवी त्याला वाटणारच नाही. 
अहंकें द्री मनाचा धमटच असा आहे की अपमानाच्या यातना त्याला असह्य होतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

घनश्यामाने आपला अहंभाव तळहातावरील फोडाप्रमाणे साभंाळला आहे. आई-बाप लहानपणी 
गेले असले आहण घरची पहरत्स्थती प्रहतकूल असली तरीही त्याने “स्वतःच्या करामतीवर” आपले आय ष्ट्य 
उभे केले. द सऱ्याच्या आश्रयावर जगून त्याच्या ओंजळीने पाणी हपता-हपता येणारी लाचारी त्याने पत्करली 
नाही. कोणाचा आहश्रत होऊन त्याने आपल्या अहंभावाची तीव्रता कमी करून घेतली नव्हती. प्रभाकराला 
हदलेल्या एका उत्तरात त्याची ही वृत्ती प्रकट झालेली हदसते. “देशम ख, आईबाप नाहीत हा दोष खरा. 
त मचास द्धा हा दोष आहेच. पण त मची कतटबगारी अचूक! त म्ही आईबाप हमळवनू त्याचं्या आश्रयाने 
हशक्षणस द्धा हमळवलेत! माझ्यातही कतटबगारी नाही. मी एकलकोंड्यासारखा आपला मागट कापीत 
स टलो.” या घनश्यामाच्या उत्तरात त्याचा आय ष्ट्यक्रम गर्मभत आहे. स्वावलंबनाम ळे त्याचा अहंभाव तीव्र 
आहण टोकदार झाला आहे. पराश्रयाने येणारा ग ळम ळीतपणा त्याच्या अहंभावाला येऊ शकला नाही, हे 
स्पष्ट आहे. आपल्या या अहंभावी मनोवृत्तीचा ‘मानी मन’ म्हणून स्वतः त्यानेच एका हठकाणी उल्लेख केला 
आहे. 
 

घनश्यामाचा अहंभाव असा तीव्र आहण टोकदार होता, उत्कट संवदेनसम होता म्हणूनच 
अपमानाचा घाव त्याला असह्य ठरला. मानसशास्त्रीय दृष्टीने त्याच्या सूडाची संगती अशीच लागते. 
अपमानाने व्यहथत झालेल्या तीव्र अहंकाराची सूड ही मानहसक प्रहतहक्रया असते, असे मानसशास्त्रातं 
मानतात. या सूड नामक प्रहतहक्रयेच्या रूपातून हा द खावलेला अहंकारच कायटप्रवृत्त होत असतो. म्हणूनच 
ही प्रहक्रया फार दीघटजीवी राहते. सूडप्रवृत्तीला नेहमी संबहंधत व्यक्तीला द खहवण्याचा सोस असतो. हा 
सोस म्हणजे द खावलेल्या अहंकाराची भकू होय. डॉ. मकॅड गॉल याचं्या मानसशास्त्री आधाराने ही 
सूडमीमासंा अहधक स्पष्ट होईल. “An outline of Psychology” “या गं्रथात डॉ. मकॅड गॉल हलहहतात, 
“We see also why the desire for revenge is so powerful and persistant motive of human 
action, at all levels of culture; for this desire, with its painful emotional excitement; which is 
sometimes called “the emotion of revenge” (not more anger, but anger rendered by painful 
an admixture of thwarted self-feeling, and perhaps also of fear) is essentially the desire “to 
get even with” the advarsary. It springs from the sentiment of self-regard, and is evoked not 
by mere injury or agression or obstruction, but by the injury that is combined with insult, that 
is to say the injury which lowers us in our own eyes of the world.” (Page 434) 
 

डॉ. मकॅड गॉल याचंी स डोपपत्ती घनश्यामाला समपटकपणे लागू पडते. त्याच्या अपमानाने व्यहथत 
झालेल्या अहंभावातून त्याचा सूड उद्भवला आहे. म्हणजे अपमानाने द खावलेल्या त्याच्या तीव्र अहंभावी 
मनाची ती प्रहतहक्रया होय. 
 

डॉ. मेकड गॉल यानंीच आणखी एका हठकाणी सूडप्रवृत्तीचे हवश्लेषण केले आहे, तेही या संदभात 
उल्लेखनीय वाटते. डॉ. मकॅड गॉल हलहहतात– 
 

“One respect in which the impulse of revenge differs from that of simple anger is its 
long persistence owing to its being developed in connection with a sentiment, generally the 
self regarding sentiment. The act that, more certainly than any other provokes vengeful, 
emotion is the public insult, which, if not immediately resented lowers in the eyes of one’s 
fellows. Such an insult calls out one’s positive self-feeling, with its impulse to assert oneself 
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and to make good one’s value and power in the public eye …… It is when immediate 
satisfaction of the impulse of angry self-assertion is impossible that gives rise to a painful 
desire; it is then the insult rankles in one’s breast, this desire can only be satisfied by an 
assertion of one’s power, by returning an equally great or greater insult or injury to offender by 
getting even with him.” (An Introduction to Social Psychology-by William Mcdougel page 
120). 
 
घनश््ामकृत सूडपे्ररिाचे समथथन – अांतमुुंखी चचतनाचा नमुना 
 

“बाईसाहेब, त्या हदवशी धनीपणाच्या ध ंदीत आपण मला मालतीच्या लग्नात सामानाची यादी 
हलहहण्यासाठी हजर राहाण्याला फमाहवले होते! आपल्या ह कमाप्रमाणे मालतीच्या लग्नाची एकंदर यादी 
तयार आहे. ही पहा, ऐका नीट, प्रथम श्रीकार आहे. ‘मालतीच्या लग्नाच्या सामानाची यादी’ तपशील 
एक— नवरदेव, धनेश्वर नावाचा एक रंगेल, स्वाथी पचंावन्न वषाच्या म्हातारा” [सदर : अंक–३, प्र.–७] 
घनश्यामचे हे उत्तर हजतके उद्दाम, उमटट व लहतकेच्या हजव्हारी झोंबणारे आहे हततकेच ते घनश्यामाच्या 
मानी मनोवृत्तीचे, त्याच्या अंतःकरणाला झालेल्या अपमानाच्या खोल घावाचे वाचक आहे. ज्या शब्दप्रहरानी 
त्याचा अहंभाव घायाळ झाला होता त्याच शब्दप्रहरानंी लहतकेचा तोच अहंभाव घायाळ करण्याची 
नाटककाराची ही योजना अत्यंत मार्ममक आहण अथटपूणट आहे. 
 

“पण हे दान मी काय म्हणून घेत बसू? जे आज मला हाताने हहसकावनू घेता येते, त्याच्यासाठी 
हात पसरण्याचे मला काय कारण आहे? हशवाय आपल्या देहाचे दान कोणत्या नावाने घेऊ? हभक्षा म्हणून, 
जोगवा म्हणून की गोग्रास म्हणून घेऊ?” घनश्यामाच्या मनातील द ष्टावा हे बोलत नाही, कामासक्तीचे तर 
हे उद्ग्गार नव्हेच नव्हे! मग हे कोण बोलत आहे? सूडाच्या रूपाने चवताळलेल्या त्याचा तीव्र अहंभाव हे 
बोलत आहे. 
 

घनश्यामाचा अहंभाव अती तीव्र आहण उत्कट आहे. तो कमालीचा आत्मकें द्री बनला आहे. “त मच्या 
आमच्यासारखी बाणेदार माणसे स्वतःच्या स खद ःखाची फारशी पवा करीत नाहीत, हे मी स्वान भवाने 
जाणतो.” या त्याच्या उद्ग्गारातून त्याच्या अहंभावाची ताठरता आहण व्यावहाहरक स ख द खाशी तडजोड न 
करण्याची बलवत्तरता—अवलवहचकता—स्पष्टपणे प्रकट होते. असल्या व्यक्तीच्या दृष्टीने हतच्या ताठर 
अहंभावासमोर व्यावहाहरक हहताहहत कस्पटासमान असते. 
 

घनश्यामाच्या आत्मकें द्री मनात खदखदणारा त्याचा अशरण अहंभाव प्रसंग प्राप्त होताच उफळून 
शब्दाकार झाला आहे. त्यात त्याच्या अहंभावी आहण आत्मकें द्री मनाचे स्वच्छ प्रहतहबम्ब उमटलेले हदसते. 
तो म्हणतो, … … “मी असा हनष्ठूर का ंहोतो, असा छळ का करतो आहण असे द ःख का देतो, असे हवचारता 
होय? शरम नाही वाटत असे हवचारायला? त्या हदवशीच्या आपल्या वाग्बाणाचंा आपणाला हवसर पडला 
वाटते? लहतके, बाण हजथून स टतो हतथे त्याची काहीच साक्ष राहत नाही, पण हजथे जाऊन हभडतो हतथे 
जखम होते आहण बरी झाली तरी कायमचा व्रण तरी राहतोच. क ठल्याशा आजारात रोगी देहासाठी वाटेल 
त्या द सऱ्या हजत्या मासंाचा प रवठा केलेला चालतो म्हणतात, पण हृदयाची जखम भरून काढण्यासाठी 
मात्र वैरी हृदयाच्याच तडतडत्या त कड्याचंीच भर करावी लागते. त्या हदवशी आपल्या हशकलेल्या 
कळपातून एखाद्या नवहशक्या जनावराप्रमाणे माझी हाकलपट्टी कहरतानंा आपण काहीतरी हवचार केला 
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का? असा काय मोठा अपराध केला होता मी आपला? मी हलक्या दजाचा असेन, सपाप्रमाणे द ष्ट असेन 
प्रकवा वाघाप्रमाणे कू्रर असेन, पण म्हणून मला स खद ःखे, मनोवृत्ती ही काहीच नसतील का? बेजबाबदार 
म ली, शस्त्राने वाघाचे स ळे पाडतानंा प्रकवा दगडाचे सापाने डोकें  ठेचतानंा माणसाला काय वाटते की, त्या 
प्राण्यानंा द ःखच होत नाही म्हणून? अखेरच्या अवसानाम ळे वाघाच्या स ळ्यानंी त्या शस्त्राला करकोचे प्रकवा 
दगडाला सापाच्या डोक्यातले हवष लागले तर त्याबद्दल जबाबदार कोण?” [सदर : अंक–४ प्र.–३] 
 

घनश्यामाच्या द खावलेल्या अहंकारी आत्म्याचा हा ह ंकार आहे. आहण तो इथेच संपत नाही. 
आपल्या खडतर, एकाकी स्वावलंबी आहण अनाहश्रत आय ष्ट्यातून त्याने स्वतःची “अहंता” मोठ्या मेहनतीने 
साभंाळली आहे. त्याम ळेच स्वाभाहवकच हतच्यात एक प्रकारची तीव्रता व उग्रता आलेली आहे. त्याच्या या 
अशा हवहशष्ट जीवनावस्थेत जोपासल्या गेलेल्या अहंभावाचा आहवष्ट्कार लक्षणीय वाटतो. एका भावनाप्रवण 
माणसाच्या हृदयाचे एका उत्कट क्षणी झालेले हे प्रकटीकरण आहे. ते द ष्टपणाचे समथटन नव्हे प्रकवा सूडाचे 
तत्त्वज्ञान नव्हे. खडतर व कडवट आय ष्ट्यातील हजवंत मनाच्या, अपमानाने अकारण व्यहथत झालेल्या 
अहंभावाचा हा आत्माहवष्ट्कार आहे. 
 

“… … काय संबधं दयामाया येण्याचा? ज्या गोष्टीचा मला म ळीच अन भव नाही, हतचे मी द सऱ्याला 
कसे प्रत्यंतर पटवनू देऊ? कोणी कधी माझ्यावर दयामाया केली आहे? म्हणून मोबदल्याखातर मी 
द सऱ्यावर दया करू? कोणत्या मन ष्ट्याने माझ्यावर हनरपेक्ष, श द्ध, असंबंद्ध दया केली आहे? टीचभर 
उघड्यानाघड्या देहाच्या देणगीखेरीज मानवजातीने आजवर या एकलकोंड्या घनश्यामावर काय उपकार 
केले आहेत? हजथे हतथे मला अनादर, हतरस्कार, सहाय्यशून्यता, आहण परकेपणा याचंाच अन भव येत 
गेला आहे. अन दार वृत्तीच्या स्वाथटपरायण अशा या जगात श द्ध स्वरपाची दया क ठेच पहायला हमळत 
नाही. स्वाथटहनरपेक्ष, हेत शून्य दयेचा एक शब्द मला क णी हदला असता तर मी त्याचा सात जन्माचंा ऋणी 
होऊन बसलो असतो. नाही, घनश्यामाला अजून क ठे अशी हदव्य दया हदसली नाही, बापाने म लाला 
पोसायचे, आईने म लीला जपायचे, प्रकवा नवऱ्याने बायकोला नटवायची ही काय हनरपेक्ष दया झाली 
‘स्वाथासाठी एकमेकानंा साह्य करायचे, स खाच्या वेळी नावलौहककासंाठी द बळ्यानंा हात द्यायचा, ही 
दयेची दहरद्री सोंगे आहेत. माणसाची मादी आपल्या भ केल्या हपलानंा दूध पाजते. आहण राक्षसीण काय 
आपल्या पोराचंा फराळ करून आपली भकू भागहवते? एकीला राक्षसवृत्ती का ं म्हणायचे, आहण द सरीला 
माण सकीचा दाखला का द्यायचा? लहतके, दयामाया हे सारे शब्द हरकामटेकड्या भाषापहंडतानंी कोशाच्या 
खोगीरभरतीसाठी तयार केले आहेत. जगाच्या बाजारात हनव्याज दयेची ह ंडी ओळखीवाचून व्यवहारी 
मनाला पटत नाही” [सदर] लहतकेने आपल्या उमटट व अपमानकारक बोलण्याने द खवलेला घनश्यामाचा हा 
आत्मभावाचा फणा आहे. “धगधगीत हनखाऱ्यावर पाणी टाकले तर त्याचा सवटस्वी कोळसा होतो, पण 
तेजस्वी माणसाच्या आशवेर पाणी पडू लागले तर त्याचे अंतःकरण तेवढे काळेहठक्कर पडते.” या शब्दात 
स्वतः घनश्यामानेच आपल्या ‘तेजोभगंाचे’ वणटन केले आहे. लहतकेने त्याच्या ममटबधंाचा तोडलेला लचका 
इतका भयंकर आहे की “मला म ळी हृदयच उरले नाही.” असे तो म्हणतो. 
 

घनश्याम म्हणजे द खावलेल्या तेजस्वी अहंकाराची सूडरप प्रहतहक्रया आहे. त्याच्या तीव्र व उत्कट 
अहंकाराची पवा न करणाऱ्या जगाच्या सासं्कृहतक संहचतांचा तो बेदरकार हधक्कार करतो. खाडेंकर 
म्हणतात, “नाटकाच्या आरंभीची त्याची सूडाची ब द्धी प ढे तत्त्वज्ञानाने नटूनसजून हमरव ूलागते.” [गडकरी : 

व्यक्ती व वाङ्मय प.ृ २११] पण हे त्याच्या सूडाचे तत्त्वज्ञान नव्हे. त्याच्या चवताळलेल्या अहंकाराचा तो 
आत्महवष्ट्कार आहे. कोणतीही तडजोड न करता घनश्यामाने अबाहधत ठेवलेला स्वतःचा तीव्र अहंभाव 
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अकारण द खवला जाताच तो उफाळून उठतो. ते तत्त्वज्ञान नसून भडकलेला प्रक्षोभ आहे. तत्त्वज्ञान 
वस्त हनष्ठ असते. प्रस्त त प्रक्षोभ आत्महनष्ठ आहे. 
 

तीव्र अहंभाव असणाऱ्या व्यक्तीची नेहमीच अशी जाणीव असते की, आपण ‘एकटे’ आहोत. ती 
स्वतःला जगापासून नेहमीच तीव्रतेने अहलप्त व पृथगात्म समजते. आपले अत्स्तत्व स्वयंसीहमत आहे, 
बर्महजटगताशी ते एकरप झालेले नाही, आपण आहण जग याच्यात एक धगधगती सीमारेषा’ आहे. अशी ही 
हतची आपल्या आत्त्मक अत्स्तत्वाची एकटेपणाची–जाणीव नेहमीच प्रखर असते. अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाची 
ती ठेवण आहे. अशी माणसाचं्या मनात स्वतः आहण इतर जग याचं्यातील हा दै्वतभाव नेहमीच जागता 
राहतो. आपले “स्वयंसीहमत अत्स्तत्व” या लोकानंा सदैवच मोठे मानाचे व महत्त्वाचे वाटत असते. इतरानंी 
त्याच्या वाटेला जाऊ नये, म्हणून ते फार जागृत असतात. घनश्यामाच्या ‘एकाकी’ व ‘एकलकोंड्या 
जीवनाचा’ नाटकात तीनदा आलेला उल्लेख त्याच्या याच मनोवैहशष्ट्ट्याचा सूचक आहे. 
 

असल्या माणसाच्या आत्मभावाला प्रकवा अहंकाराला कोणी बोचक हात घातला तर त्याचंी 
अंतम टखता एकदम सचेतन व धारदार बनते. त्याचंी स्वतःच्या स्वयंम् सीहमत अत्स्तत्वाची जाणीव एकदम 
तीव्रतेने जागृत होते. आपण आहण जग याच्यातील दै्वतभाव त्यानंा उत्कटपणे प्रतीत होऊ लागतो. लहतकेने 
याहचलेल्या ‘दयामाया’ या शब्दाचं्याबरोबर घनश्यामाचे रक्त सळसळले. सासं्कृहतक संहचताच्या 
‘उद्धाराच्या’ रपाने त्याची स्वयंसीहमत अत्स्तत्त्वाची प्रदीप्त जाणीव आहवष्ट्कृत झाली. या संदभात त्याने 
उच्चारलेल्या एकएका शब्दातून अंतम टखी, आत्मकें द्री आहण अहंकारी मनातील प्रक्षोभाचे डोंब उसळत 
आहेत” कोणत्या मन ष्ट्याने माझ्यावर हनरपेक्ष, श द्ध, असंबद्ध दया केली आहे? टीचभर उघड्यानाघड्या 
देहाच्या देणगीखेरीज मानवजातीने आजवर या एकलकोंड्या घनश्यामवर काय उपकार केले आहेत? 
हजथे हतथे मला अनादर, हतरस्कार, सहाय्यशून्यता आहण परकेपणा याचंाच अन भव येत गेला आहे. 
 

या त्याच्या उद्ग्गारातून अहभव्यक्त होणाऱ्या मनःक्षोभातील अंतम टखी, आत्मकें द्री अहंभाव स्वच्छ व 
स्पष्ट हदसतो. सासं्कृहतक संहचत आहण सौजन्य संचय यावरती त्याने ओढलेल्या कोरड्यामागेही त्याचें हेच 
मन दडलेले आहे. “बापाने म लाला पोसायचे, आईने म लीला जपायचे, आहण नवऱ्याने बायकोला 
नटवायची ही काय हनरेपेक्ष दया झाली? स्वाथासाठी एकमेकानंा साह्य करावयाचे, स खाच्या वळेी 
नावलौहककासाठी द बळ्यानंा हात द्यायचा, ही दयेची दहरद्री सोंगे आहेत. माणसाची मादी आपल्या भ केल्या 
हपलानंा दूध पाजते आहण राक्षसीण काय आपल्या पोराचंा फराळ करून आपली भकू भागहवते? मग एकीला 
राक्षसवृत्ती का ं म्हणावयाचे आहण द सरीला माणूसकीचा दाखला का ं द्यावयाचा?” या त्याने केलेल्या 
संस्कृती व सौजन्य याचं्या हवदारक हवश्लेषणात त्याची उत्कट आत्महनष्ठा ओतप्रोत भरलेली आहे. म्हणूनच 
“दयामाया हे शब्द हरकामटेकड्या भाषापहंडतानंी कोशाच्या खोगीरभरतीसाठी तयार केले आहेत” असे 
त्याला वाटते ती त्याच्या ‘एकाकी’ एकलकोंड्या, अहलप्त अशा मनाची प्रहतहक्रया आहे. त्याच्या आत्मकें द्री 
व आत्महनष्ठ व्यत्क्तमत्त्वाचे त्यात सूचन आहे. 
 

त्याच्या अंतम टखी, आत्मकें द्री व आत्महनष्ठ व्यत्क्तमत्त्वातंील अहंकारहप्रयता पोलादी आहे. त्याम ळेच 
लहतकेने त्याच्या चरणावर आरंभीलेल्या अश्र ंच्या अहभषेकात ही पोलादी अहंकारहप्रयता हवरघळत नाही. 
“असल्या बेवकूब सोंगाने मी फसायचा नाही. माझ्या हृदयाला पाझर? … मला म ळी हृदयच अ रले नाही.” 
या शब्दातं त्याने लहतकेच्या साष्टागं शरणागतीची संभावना केली आहे. लहतकेच्या या हृदयद्रावक 
अहभयाचनेने कोणाचेही मन द्रवाव े पण घनश्यामाचे अहंभावी मन अंतम टखतेच्या आहण आत्मकें हद्रततेच्या 
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अभेद्य तटबदंीत असल्याने या याचनेचा प्रभावच चालत नाही. उलट अभेद्य तटबंदीतून शत्रूवर अत्ग्नवषाव 
करणाऱ्या थाटात तोच लहतकेला बजावतो, “लहतके, ज्या तोंडाने हे अकलेचे तारे तोडीत होतीस, त्याच 
तोंडाला असे खडे चारतानंा मला कल्पातंापयटतस द्धा दया येणार नाही.” 
 

घनश्यामने आपल्या सूड-पे्ररणाचे केलेले समथटन जसे प्रभावी आहे तसेच ते त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे 
दशटकही आहे. या समग्र प्रचतनातून असे हदसते की जगाकडे तो केवळ स्वतःच्या भावभावनाचं्या प्रभगातून 
पाहतो. स्वतः आहण स्वेतर जग ह्यात त्याने एक पक्की सरहद्द गृहीत धरलेली आहे. स्वतःचा समावशे जगात 
होऊ द्यायला त्याची तयारी नाही. स्वतःच्या पथृगात्मक अत्स्तत्वाची जाणीव ही त्याची स खसंवदेना आहे. 
आत्मकें द्रीत्व हा त्याच्या प्रचतनाचा मध्यप्रबधू आहे. “टीचभर उघड्याबाघड्या देहाच्या देणगीखेरीज 
मानवजातीने या एकलकोंड्या घनश्यामावर काय उपकार केले आहेत?” हा त्याचा सवाल त्याच्या 
हवचारपद्धतीतील आत्मकें द्री आसक्तीचा उत्तम नम ना म्हणता येईल. स्वतःच्या वैयत्क्तक व्यवस्थेसाठी तो 
उभ्या मानवजातीला, हतच्या सासं्कृहतक संहचतासह धारेवर धरायला हनघाला आहे. त्याची व्यथा ही 
मानवजातीने त्याच्या हवरध्द केलेली हेत पूवटक कटाची योजनाच त्याला वाटत आहे. त्याचे हे वाटणे 
स्वाभाहवक आहे. अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे प्रचतन ह्याच प्रकृतीचे असते. कालट  य ंग म्हणतो, “This thinking 
easily loses itself in the immense truth of the subjective factor” ‘य ंगचे’ हे हवधान घनश्यामाच्या 
हवचारपध्दतीला नेमके लागू पडते. अंतम टखी प्रचतनाची वैहशष्ट्ट्ये नमूद करतानंा य ंग प ढे म्हणतो– ..... 
while the latter (येथे हद लँटर म्हणजे अंतम टखी) says, “Cogito, ergo Cogito” (“I think, therefore I 
think”) in the last analysis introverted thinking arrives at the evidence of its own subjective 
feeling. [सदर : प.ृ ४८३] 
 

घनश्यामाने आपल्या सूड-पे्ररणाचे केलेले समग्र समथटन पूणटतः आत्मसापेक्षतेच्या पायावर अहधहष्ठत 
आहे. “दयामाया” हे शब्द हरकामटेकड्या भाषापहंडतानंी कोषाच्या खोगीरभरतीसाठी तयार केले आहेत, 
“बापाने म लाला पोसायचे, आईने म लीला जपायचे, नवऱ्याने बायकोला नटवायची, ही दयेची दहरद्री सोंगे 
आहेत.” इत्यादी घनश्यामाची हवधाने त्याच्या केवळ आत्मसापेक्षतेच्या तारणावर उभी आहेत.” त्याच्या 
असल्या हनष्ट्कषाना आधारभतू असणारे पूवावयव हे स्वच्छपणे त्याचे “एत्व्हडन्स ऑफ इटस् ओन 
सब जेकहटव्ह हफप्रलग” आहेत. “आय प्रथक देअरफर आय् प्रथक” हे य ंगने नमूद केलेले लक्षण 
घनश्यामाच्या आत्मसमथटनाला हकती यथाथटत्वाने लागू पडते! 
 

हे समथटन अत्यंत प्रभावी ठरले आहे, ह्याचे कारण, ते घनश्यामाच्या अंतम टखी व आत्मकें द्री 
व्यत्क्तमत्त्वाशी वादातीत स्तरावर स संवादी ठरते म्हणून! ‘रामलाल’ ध ंहडराज प्रकवा ‘रामशास्त्री’ 
(भाऊबदंकी) याचं्या तोंडी या समथटनाची केलेली कल्पनाही कशीशीच वाटेल! 
 

घनश्यामाच्या कारस्थानाचा मूळ पाया असलेला प राव्याचा कागद खोटा असल्याने हसद्ध होण्याची 
पाळी येऊन घनश्यामच फौजादारी पेचात सापडतो. पण ध ंहडराजपतं हा प रावाच नष्ट करून घनश्यामाला 
हदव्य दयेचा, हनरपेक्ष सहान भतूीचा अन भव देतो. पंचनाम्यात सापडलेल्या प राव्याचा कागद ध ंहडराजपंत 
फाडतात. त्याबद्दल हशक्षा भोगायला मी तयार आहे. म लांना का प ढे करावयाचे? अहो, घनश्याम झाला 
तरी आमच्यापैकीच–आमच्या धनेश्वराचंा म नीम! [भाव. : अंक–५, प्रवेश–२] या धनेश्वराच्या बोलण्यात 
घनश्यामाला “हनरपेक्ष आहण “खऱ्या दयेचे” दशटन घडले. हे दशटन खरोखरच ‘हदव्य दयेचे’ आहे, यात 
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शकंा नाही. अशा या ‘स्वाथंहनरपेक्षा’, “हे तू शून्य”, ‘श द्ध’ ‘असंबद्ध’ व हनरपेक्ष दयेच्या एका शब्दाने 
घनश्यामाचा व्यहथत स्वाहभमान शमतो. 
 

पण स्वाहभमानाच्या–अहंभावाच्या–तीव्रतेचा स ंभ जळाला तरीही मनाचा मूळ पीळ कायमच 
राहतो. “फौजदार साहेब, काय वाटेल ते होऊ द्या, पण या सत्प रषाच्या केसालास द्दा धक्का लागू देऊ 
नका” या घनश्यामाच्या उद्ग्गारातून त्याच्या मनाचा पीळ उमटल्यावाचून राहत नाही. 
 

ध ंहडराजपंतानंी दाखवलेल्या हनरपेक्ष व हेत शून्य दयेने घनश्यामाचा आत्महनष्ठ प्रक्षोभ शातं होतो. 
त्याने जोरदारपणाने माडंलेल्या आत्मसमथटनाला आधारभतू असलेले आत्मसापेक्षतेचे तारणच वगळून 
पडते. पण त्याने योहजलेले भयानक कारस्थान प्रत्यक्षात उतरले असते तर काय घडून आले असते? 
त्याची प्रहतहक्रया कोणती झाली असती? 
 

लहतकेशी लग्न करून तो हनहितच स खी झाला नसता. ज्या उहद्दष्टासाठी त्याला मालती हवी होती 
त्या उहद्दष्टासाठी त्याला लहतका हनहित नको होती. हजने त्याचे आत्महनष्ठ व आत्मकेद्री भावस्वप्न उध्वस्त 
केले, हतला आत्यंहतक द ःखी बनवणे ही त्याच्या मनाची तहान होती, त्यासाठी तो स्वतःचे जीहवतही 
धोक्यात घालायला तयार होता. त्यातून त्याचा अहंभाव हकती प्रखर अशरण व उत्कट होता, हेच जाणवते. 
घनश्यामाला हशक्षा झाली असती तर तो त्याच हदशनेे अहधक उग्रप्रखर झाला असता. ज्याम ळे तो ‘इतका’ 
हबथरला होता. त्यावर ध ंहडराजाने हदलेली “मात्रा” हाच एकमेव, नैसर्मगक व स्वाभाहवक उतार होता. 
मानसशास्त्रीय दृष्टीने हे फार स संगत ठरते. मग समीक्षक ह्याला हकतीही ‘ओढूनताणून’ म्हणोत! 
 
सुधाकर, सांभाजी आणि घनश््ाम– ‘अखेरी’चा तौलणनक णिचार 
 

या तीनही व्यक्तींच्या नाट्यगत आय ष्ट्यातंील अखेरच्या प्रसंगाचा तौलहनक हवचार करून 
पाहण्यासारखा वाटतो. त्यातून त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वातंील बारकाव े अहधक स्पष्ट व आकलनीय होण्याची 
बरीच शक्यता संभवते. हतघेही आत्यंहतक आत्मकें द्री, अंतम टखी आहण मनस्वी आहेत. अखेरच्या प्रसंगात 
स धाकर रामलालचा सल्ला मानत नाही आहण संभाजी साबाजीच्या हवनंतीला ज मानत नाही. दोघेही 
आपल्या मनस्वी पे्ररणाने आत्महवनाशाला सामोरे जातात. घनश्यामाच्या बाबतीत असे घडत नाही. त्यानेही 
हवष प्राशन करून प्रकवा फौजदाराला सामोरे जाऊन आपल्या प्रबळ आत्महनष्ठ पे्ररणाला अबाहधत का ठेव ू
नये? स टकेचा पयाय स्वीकारण्यापेक्षा स धाकर आहण संभाजी ह्याचं्याप्रमाणे आत्मनाशाला सामोरे का जाऊ 
नये? त्याचंी व्यत्क्तमत्त्व ेएकाच जातीची आहेत तर त्याचं्या प्रहतहक्रयाही सारख्याच का होऊ नयेत. 
 

या प्रश्नाचंी उत्तरे शोधली पाहहजेत! 
 

हतघाचंीही व्यत्क्तमत्त्व ेएकाच जातीची असली तरी हतघाचं्याही पहरत्स्थतीत व मनःत्स्थतीत सूक्ष्म 
फरक आहेत. स्वतःची भीषण “अखेरी” प्राप्त होण्याला संभाजी व स धाकर हे स्वतः होऊन हकतीतरी 
अहधक जबाबदार आहेत. त्यामानाने घनश्यामाकडे त्याच्या प्राप्त अखेरी’चे उत्तरदाहयत्व कमी आहे. 
‘लहतकादी मंडळीने हेत पूवटक केलेल्या कू्रर अपमानाची तीव्र प्रहतहक्रया म्हणून घनश्याम सूडप्रवृत्त झाला 
आहे. त्याला इतरावंर सूड उगवायचा आहे. संभाजी स धाकर ह्याचं्यावर जी ‘भीषण अखेरी’ कोसळली 
त्याला तेच बह ताशं कारण आहे. या दोघानंा एक प्रकारे स्वतःच स्वतःवर ‘सूड’ उगवायचा आहे. संभाजी 
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स धाकर ह्याचं्या आय ष्ट्यातं जे भीषण पहरणाम होऊन गेले आहेत. त्यासंबधंीची अपराधी जाणीव त्याचं्या 
मनातं सलत आहे. घनश्यामाच्या बाबतीत असे ‘भीषण पहरणाम’ होणार होते. पण ते होऊ शकले नाहीत. 
त्याम ळे अपराधी जाणीवचे्या संदभात त्याचे मन बरेचसे मोकळे आहे. स धाकर संभाजी यानंा एक प्रकारची 
पहरत्स्थतीजन्य स्वायत्तता आहे. आपले इत्च्छत हनणटय घेण्याला ते पहरत्स्थतीपरत्व ेअहधक स्वतंत्र आहेत, 
हततके तसे घनश्यामाच्या बाबतीत नाही. ‘स्वतःची स टका करून घेणे’ हा त्याच्या हातातील पयाय नाही. 
औरंगजेबानेच संभाजीला त रंगात ठेवायचे नाही, असे फमान काढले असते तर संभाजीची पहरत्स्थती 
थोडीशी घनश्यामसारखी होऊ शकली असती. ‘फौजदाराने आपल्याला पकडून हशक्षा करवावी’ असे 
घनश्याम म्हणत नाही आहण “प्रसधू खोटे सागंते. हतच्या ख नाला मीच कारण आहे” असा स धाकरानेही 
फौजदाराजवळ कब लीजबाब हदला नाही. ह्यातील सूक्ष्म साम्य प रेसे सूचक आहे. पहरत्स्थतीपरत्वे व 
मनत्स्थतीपरत्व े घनश्यामाच्या प्रहतहक्रया स धाकर संभाजीहून वगेळ्या होतात. त्यामागील मानसशास्त्रीय 
संगती ही आहे. 
 
आत्मकें री मनाचा आत्मणिष्ट्कार — मानसशास्त्री् मीमाांसा 
 

लहतकेच्या उद्धट आहण उमटट उत्तरानंी घनश्यामाचा अहंभाव जखमी झाला आहे. त्याने स्वतःचे जे 
स्वतंत्र आत्त्मक अत्स्तत्व जाणीवपूवटक जपून ठेवले होते, तेच घायाळ झाले आहे. त्याचे आत्मकें द्री मन 
त्याम ळे असह्यपणे द खवले गेले आहे. अपमानाच्या अनावर यातनाच लहतकादी मंडळीचा वचपा घेण्यासाठी 
अधीर झाल्या आहेत. त्यातून हनमाण झालेल्या कारस्थानात ही मंडळी सापडताच घनश्यामाचे द खावलेले 
मन उफाळून आले आहे. लहतका त्याच्या रोखाने प्रम ख कें द्र होते. दयेची याचना करण्यासाठी आलेल्या 
लहतकेला घनश्यामाने जे ऐकवले ते त्याच्या घायाळ अंतःकरणातून उद भवलेले उद्ग्गार आहेत. या 
उद्ग्गारातून त्याच्या अहंकारी मनाला झालेली जखम वाहत आहे. घनश्यामाच्या सूडासक्त प्रहतहक्रयाचंी 
मानसशास्त्रीय उपपत्ती स्पष्ट आहे. त्याच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे सवटस्व असणारे आत्मकें द्र हनष्ठूरपणाने व 
कू्ररपणाने द खवले गेले आहे, त्या असह्य तेजोभगंाच्या व्यथाचंी प्रहतहक्रया म्हणून त्याचे मन सूडासक्त झाले 
आहे.” This painful struggle of positive self-feeling, maintaining one’s anger against offender is 
vengeful emotion of revenge.” [Intro. to Social Psy. - Macdugal - Page 120–21] अशी सूडभावनेची व्याख्या 
डॉ. मकॅड गॉल यानंी हदलेली आहे. ती हवचारात घेता घनश्यामाच्या सूडभावनेचे परीक्षण केले तर डॉ. 
मकॅड गॉलने साहंगतलेले घटक हतच्यात स्पष्टपणे हदसतात. न सते घटकच हदसतात असे नव्हे तर 
सूडभावनेच्या हनर्ममतीची प्रहक्रयाही स्पष्ट हदसते. घनश्यामाच्या आत्मकें द्री आहण अहंभावी मनाचे दशटन 
घडहवण्याच्या दृष्टीने घनश्यामाचा हा आत्माहवष्ट्कार लक्षात घेण्यासारखा वाटतो. 
 

स्वतःचा उपमदट आहण पाणउतारा करताना लहतकेने जे शब्द ऐकवनू घनश्यामाच्या अहंकाराला 
ठेचून काढले होते, त्यातील प्रत्येक शब्दाचा लहतकेशी बोलतानंा त्याने प नरच्चार केला आहे. त्याची 
सव्याज परतफेड केली आहे. “लहतके, त्या हदवशी त झे नाव काढण्याची माझी योग्यता नव्हती, पण त ला 
आज माझ्या नावंाने नटहवण्याकहरता मी आलो आहे. लहतके, त झे शब्द त ला आठवतच असतील — ‘उद्या 
त म्ही मला मागणी घालाल!’ ती उतावळी उद्या आजच उगवली आहे.” अशा तीव्र पद्धतीने आपल्या 
आहवष्ट्काराचा घनश्यामाने प्रारंभ केला आहे. 
 

त्याच्या आहवष्ट्कारातील शब्दाचंी, कल्पनाचंी आहण हवधानाचंी योजना मोठी काळजीपूवटक वाटते. 
त्यातल्या स्वरातं आहण व्यंजनातंस द्धा सूड घेण्याची उत्कंहठत वृत्ती उसळत आहे. लहतकेशी लग्न 
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करण्याची तयारी ठेवताना घनश्याम हतच्या देखण्या स्त्रीत्वाने म ळीच मोहहत झाला नाही. तारणस लभ 
असणारे लैं हगक आकषटण त्याच्या सूडासक्त मनाला प्रलोहभत करू शकत नाही.” “लग्नाच्या ज लमाने 
माझा हात त मच्या हाती येईल, पण हातापासून हृदय दोन हात दूर असते. माझ्या हृदयात त म्हाला जागा 
हमळणे शक्य नाही!” (अंक ३ प्रवशे ५) या लहतकेच्या उद्ग्गाराला घनश्यामाने जे प्रत्य त्तर केले त्यात 
लहतकेला अपेहक्षत असलेल्या हेतूची सूचना हमळते. तो म्हणतो– “आपल्या हृदयाची प्रकवा संमतीची या 
लग्नाला काडी इतकीही जरूर नाही. रहवकराच्या स्पशाने उषेचे तोंड हफके पडते. तद्वत माझ्या 
हस्तस्पशाने आपले तोंड गोरेमोरे झाले काय प्रकवा रंगाऱ्याचा हात लागल्याप्रमाणे माझ्या हातानंी आपले 
श्रीम ख रंगून हनघाले काय, मला दोन्ही प्रकार सारखेच वाटणार आहेत.” (अंक ३ प्रवशे ७ प.ृ १३४) त्याला 
हतच्या हृदयाची तर जाऊच द्या पण हतच्या स्त्रीत्वाची देखील तशी आवश्यकता नाही. त्याची भकू सूडाची 
आहे. सूडाच्या रपाने प्रक्ष ब्ध झालेल्या त्याच्या अहंभावाला लहतकेच्या स खाचा घास हवा आहे. हतच्या 
अपमानकारक उमटटपणाचे भक्ष्य हव ेआहे. धनेश्वरपतंाना घनश्याम सागंतो— 
 

“ही माझी इच्छा आहे! आपल्याला काय वाटले? आपल्या लग्नाच्या खटपटीत मी पडलो, तो 
आपल्या थेरड्याच्या षोकासाठी? मालतीच्या जन्माचा सत्यानाश करावयाचा हा माझ्या प्रहतजे्ञचा एक भाग 
आहे. आपल्या अमयाद म लीनेच मला या प्रहतजे्ञच्या भरीस पाडले. हतच्याशी, आपल्या लाडक्या 
लहतकेशी–माझे लग्न लावणे हा त्या प्रहतजे्ञचा उत्तराधट. धनेश्वरपंत, या दोन्ही गोष्टी हबनबोभाट घडून 
आल्याच पाहहजेत.” [सदर] (अंक ३ प्रवशे ७ प.ृ १३३) 
 

लहतकेला हतच्या कटू व कठोर द रत्तराबद्दल अद्दल घडहवणे एवढेच घनश्यामाच्या सूडाचे कायट 
असते तर लहतकेच्या आत्यंहतक शरणागतीला क्षम्य ठरवनू त्याने हतला कायमची कृपाहंकत करून ठेवली 
असती. क्षमेसाठी आवश्यक असणारा वस्त हनष्ठ हवचार घनश्यामाच्या अंतम टख व आत्मकें द्री मनोवृत्तींना 
अशक्य आहे. घनश्यामाचे व्यत्क्तमत्त्व लक्षात घेता त्याने हतला क्षमा केली नाही, हेच मानसशास्त्रीय दृष्टीने 
अहधक नैसर्मगक वाटते. काही टीकाकारानंा घनश्यामाचे हे वागणे ‘अघोरी’ व ‘हवसंगत’ वाटते. डॉ. वाप्रळबे 
म्हणतात,” … … लहतकेचे न सते उटे्ट काढून समाधान न मानता हतचा सूड घेण्याचे हवचार त्याच्या मनात 
थैमान घालू लागले आहेत, इतकेच नव्हे तर मालती केवळ लहतकेची मतै्रीण एवढ्यासाठीच हतला व 
ध ंहडराजाला घोर संकटात पाडण्याचा त्याचा हनधार झाला आहे. हा द हेरी अघोरी हनधार पहहल्या दोन 
प्रवशेात आहवष्ट्कृत झालेल्या व्यत्क्तरेखेशी प ष्ट्कळच हवसंगत आहे.” [नाटककार गडकरी : वाप्रळबे प.ृ ३४९] 
“अघोरी” हे हवशषेण नैहतक व व्यावहाहरक आहे. प्रस्त त वागणे टीकाकारानंा नैहतक व व्यावहाहरक दृष्टीने 
‘अघोरी’ वाटू शकेल. पण या वागण्याचा नीहत व व्यवहार यापेक्षाही घनश्यामाच्या संदभात हवचार करणे 
अहधक न्याय्य आहे. म्हणून अशा प्रसंगी घनश्यामाची मनोवृत्ती असणारी कोणतीही व्यक्ती अशीच वागली 
असती, हे स्पष्ट आहे. 
 

“It is then the insult rankles in one’s breast, and this desire can only be satisfied by an 
assertion of one’s power, by returning an equally great or greater insult or injury to the 
offender” असे मकॅ ड गॉल स्वच्छ सागंतो. सूडाने पेटलेल्या मनोव्यापारानंा ओढ असते. स्वतःची जेवढी 
मानहानी झाली तेवढीच प्रकवा त्याहून अहधक ‘मानहानी’ करण्याकडे ही ओढ असते. त्याचा हा प्रत्यत्न 
त्याच्या संदभात ‘अघोरी’ नसतो, लहतकेने जे शब्द घनश्यामाच्या अहंकाराला घायाळ करण्याकडे वापरले 
तेच त्याने अपमानाचे उटे्ट काढण्याकहरता उपयोहजले आहेत. लहतकेने ज्या प्रकारची जखम केली, त्याच 
प्रकारची जखम, नव्हे जरा अहधक जबर जखम करण्याचा त्याचा प्रयत्न मानसशास्त्रीय दृष्टीने अत्यंत 
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मार्ममक वाटतो. त्याच्या अहंकारी मनोप्रपडाची आत्मकें द्री व अंतम टखी घडण लक्षात घेता लहतकेच्या 
भावहनक भहूमकेची त्याला वस्त हनष्ठ जाणीव येऊच शकत नाही. लहतकेला क्षमा करण्यासाठी जरूर 
असणाऱ्या सहृयतेच्या वस्त हनष्ठ स्तरावर तो येऊ शकत नाही. आत्मलक्षी माणसाकडून मनाची ही मोड 
अपेहक्षताही येत नाही. ते त्याच्या स्वभावरचनेला धरून होणार नाही. To understand is to forgive” ही 
भहूमका अशा स्वभावात बसत नाही. 
 

हशवाय घनश्याम हा भावनाप्रवण व्यत्क्तमत्त्वाचा माणूस आहे. अशी माणसे आत्यंहतक असतात. 
कोणतेही एक आत्यंहतक टोक गाठण्याकडे त्याचंी नेहमीच मानहसक अन कूलता असते. मग ते स्वतःच्या 
व्यावहाहरक स खद ःखाची पवा करीत नाहीत. लहतकेला क्षमा करण्यात व्यावहाहरक तडजोड होती. 
समंजस समायोजनाचा तो एक भाग होता. भावनाप्रवण माणसाचें वैहशष्ट्ट्यच असे की त्यानंा सहसा समंजस 
समायोजन जमत नाही. घनश्यामाने लहतकेला क्षमा केली असती तर ते मानसशास्त्रीय दृष्टींने अस्वाभाहवक 
झाले असते. घनश्याम जसा लहतकेला क्षमा करीत नाही तसाच तो स्वतः पेचात सापडल्यानंतर कोणाला 
क्षमाही मागत नाही. यातच गडकऱ्यानंी त्याच्या अहंभावी व आत्मकें द्री मनाचा ताठा सूहचत केला आहे. 
 

आपल्या कारस्थानातून त्याने हनरपराध ध ंहडराज व ‘पे्रयसी’ मालती याचंीही स टका केली नाही 
म्हणून त्याच्यावर टीका झाली आहे. डॉ. वाप्रळबे यानंा त्याचे हे वतटन त्याच्या पहहला दोन प्रवशेातूंन हदसून 
येणाऱ्या व्यत्क्तमत्त्वाशी ‘हवसंगत’ वाटते. श्री. हव. स. खाडेंकर यानंी तर या बाबतीत घनश्यामाला बराच 
दोष हदलेला हदसतो, “तो मालतीलाही संकटात लोटतो, असे गडकऱ्यानंी दाखहवले आहे. सूडाच्या 
उत्कटतेच्या दृष्टीने हे ठीक असले तरी याच मालतीवर त्याचे एकदा पे्रम बसले होते, हे हवसरून चालणार 
नाही.” [गडकरी : व्यक्ती व वाङ्मय : प.ृ १२२] अशी खाडेंकराचंी भहूमका आहे. घनश्यामाचा मालतीवर असलेल्या 
पे्रमाचा खाडेंकरानंी आणखीही एका हठकाणी उल्लेख केलेला आहे. 
 

घनश्यामाचे मालतीवर पे्रम होते, हे खाडेंकरानंी कोणत्या आधारावर गृहीत धरले, हे कळायला 
नाटकात कोणतीही जागा नाही. मालतीवरील आपल्या पे्रमाचा घनश्यामाने तर नाहीच, पण कोणत्याही 
एका अक्षरानेस द्धा उल्लेख केल्याचे नाटकात नमूद नाही. त्याने हतला मागणी घातली होती, ती ‘स ंदर आहण 
सद्ग्ग णी’ असल्याबद्दलची त्याने आपली खात्रीही व्यक्त केली होती. ती खात्री होती, म्हणून तर त्याने हतला 
मागणी घातली. हतच्या प्राप्तीची ‘भाग्यशाली आशा’ बाळगली पण एवढ्यावरून मालतीवर त्याचे पे्रम होते, 
असे कसे हसद्ध करता येईल? मालतीला प्रत्यक्ष मागणी घालतानंाही त्याने पे्रमासंबधंी एक अवाक्षरही 
काढले नाही. खाडेंकरानंी उल्लेहखलेल्या या तथाकहथत पे्रमाचा नाटकात तरी कोणताही प रावा सापडत 
नाही. “स ंदर आहण सद्ग्ग णी” म लीला “केवळ मागणी घालणे” हेच जर पे्रमाचे दशटक असेल तर मग प्रश्न 
हनराळा आहे! पण असेही म्हणता यायला घनश्यामाने जागा ठेवली नाही. आपल्याला मालती का ंहवीशी 
वाटत होती, याचेही कारण त्या अहंभावी माणसाने एका हठकाणी सागंून ठेवले आहे. [“घनश्याम – कालपयंत 

मालती मला द र्ममळपणाम ळे हमळहवण्याजोगी वाटत होती” भावबधंन – अंक –१, प्र. ४] त्याम ळे तर खाडेंकराचें ‘पे्रम’ भलतेच 
हनराधार झाले आहे. 
 

डॉ. वाप्रळबे यानंा जे ‘हवसंगत, वाटते त्याचीही संगती सहज लागते. पण त्यासाठी, घनश्यामाचे 
मालतीवर पे्रम होते हा पूवटग्रह बाजूला केला पाहहजे. घनश्यामाने मालती नावाच्या एका ‘स ंदर व सद्ग्ग णी’ 
म लीला अहतशय हवनयपूवटक मागणी घातली होती, एवढेच त्याचे या संदभातील व्यत्क्तरेखन प्रथमाकंाच्या 
पहहल्या दोन प्रवशेात आले आहे. त्यापहलकडे त्याची कोणतीही भहूमका नव्हती. ज्या औपचाहरकपणाने 
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त्याने हतला मागणी घातली त्याच औपचाहरकपणासाठी हतच्या स खी संसाराचे त्याने ‘नामधारी’ श भप्रचतन 
केले. ‘नामधारी’ असे म्हटले त्याचे कारण हेच की असा “औपचाहरक हनरोप” त्याने एकट्या मालतीलाच 
नव्हे तर त्या सवांनाच हदला आहे. “त म्हा सवांना माझ्याकहरता फार कष्ट पडले.” हे त्याचे त्या 
श भप्रचतनापूवीचेच वाक्य अहतशय लक्षणीय आहण औपचाहरकतेचे सूचक आहे, हशवाय मालतीला ज्या 
कारणाकहरता कारस्थानात गोवले आहे ते त्यानेच स्पष्ट करून ठेवले असल्याने हवसंगती उत्पन्न होण्याचा 
प्रश्नच उद भवत नाही. लहतकेचे स खसवटस्व उध्वस्त करणे हाच त्याचा कृतसंकल्प असल्याने मालतीला 
द ःखात लोटणे त्याला क्रमप्राप्तच होते. कारण मालतीच्या स खी संसाराने लहतका स खावणार होतो. आहण 
लहतका त्याला स खी व्हावयाला नको होती. तो स्पष्टपणे म्हणतोच, 
 

“… … एकट्या त झ्या लग्नाचेच प्रधडवडे काढून माझे समाधान व्हावयाचे नाही. त झ्याबरोबर 
मालतीही द ःखात पडायला पाहहजे. महेश्वराच्या गळ्यात मालतीची धोंड बाधंली तर? – पे्रमकल्पनानंी 
हपसाळलेला तो म खट म लगा हतला कदाहचत गळ्यातला तन्मणी करील. नाही, लहतके, हे समाधान मी त ला 
लाभ ू देणार नाही. … … लहतकेसाठी मालती आहण मालतीसाठी ध ंहडराज अशी ही दावण मला बाधंावीच 
लागणार. मालतीला उचलतानंा ध ंहडराजाचे पे्रमळ मन द खावले तर त्याबद्दल जगाची जन्मक ं डली 
जबाबदार आहे. कळी क स्करतानंा ग लाब द खावला तर मी त्याला काय करू?” (अंक १ प्रवशे ४ प.ृ १४८) 
 

घनश्यामाची ही स स्पष्ट व हनसंहदग्ध भहूमका त्याच्या पहहल्या व द सऱ्या प्रवशेातील वतटनाशी क ठेही 
हवसंगत वाटत नाही. न द खहवणाऱ्या शब्दातून का होईना पण मालतीने हदलेल्या नकाराने घनश्यामाचे 
अहंभावी व आत्मकें द्री मन काहीच द खवले गेले नसेल का? — हनहितच द खावले गेले असणार! मग त्याने 
मालतीची पवा का ंकरावी? तशी ती त्याने न करावी हेच त्याच्या मनोरचनेच्या संदभात स संगत ठरते. 
उलट ध ंहडराजपतंाचे मन द खवले जाणार याबद्दल घनश्यामाला वाईट वाटते. पण ते अपहरहायं म्हणून तो 
त्याकडे लक्ष देत नाही. त्याच्या सूडपे्रहरत इत्च्छताचा अहवच्छेद भाग म्हणून मालती आहण ध ंहडराज त्याच्या 
कारस्थानात अटळपणे गोवले जातात, हे जाणून घेतले तर कसलीही ‘हवसंगती’ वाटण्याचे कारण नाही. 
उलट त्यातील स संगती स्पष्ट हदसते अन् स्वीकायट वाटते. 
 

लणतका 
 
लणतका—निसांस्काणरत स्त्रीमन 
 

प्रसधू, लीला, वस ंधरा याचं्या त लनेत लहतका एकदम हनराळी आहण नव्या वळणाची वाटते. 
पािात्य पद्धतीच्या संस्काराने मराठी स्त्रीच्या जीवनात जी त्स्थत्यंतरे घडून आली त्यातील नवपेणाची काही 
लक्षणे लहतकेच्या हठकाणी प्रथम दशटनीच हदसून येतात. ती स हशहक्षत आहे आहण स हशहक्षतपणाम ळे हतच्या 
हठकाणी बोलण्याचालण्याचे एक स्वातंत्र्य आलेले आहे. या स्वातंत्र्याम ळे हतच्या स्वभावात मनमोकळेपणा 
जाणवतो. हतची ही जीवनरीत ज न्या पारंपाहरक वळणापेक्षा हनहितच वगेळी आहे प्रभाकरावर हतचे पे्रम 
बसले असून त्याच्याशी ती मोकळेपणाने बोलते आहण वागते. 
 

प्रसधू आहण स धाकर या हववाहहत जोडप्यातील जो प्रणयी सलोखा एकच प्याल्याच्या पहहल्या 
‘प्रवशेात गडकऱ्यानंी रेखाटला तो काहीसा ज न्या थाटातला आहण परंपरागत वळणाचा आहे. प्रसधूच्या 
अबोल आहण लाजऱ्या वागण्यातून गडकऱ्यानंी ज न्या पद्धतीच्या प्रणयातील गोडवा बोलका केला तर 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

लहतका आहण प्रभाकर या अहववाहहत जोडप्याच्या म क्त संवादातून नव्या स्वरपातील शृगंार हचहत्रत केला. 
जीवनाच्या बदलत्या पद्धतीम ळे मूलभतू असणाऱ्या शृगंाराच्या छटाही कशा रंगीबेरंगी रपे धारण करतात 
याचे हे मनोरथ हचत्र वाटते. प्रसधूचे पे्रम उत्कट असूनही बोलायला लाजते तर लहतकेचे पे्रम बोलण्याच्या 
अहनवार अधीरतेम ळे खटके उडण्यापयंत सरसावते. बोलण्याच्या बाबतीत प्रसधू आहण लहतका ही दोन 
टोके ठरतात. 
 

पण असे असूनही प्रसधूपेक्षा लहतकेच्या मनाची मूलभतू घडण फारशी हभन्न नाही. स्त्रीजीवनाच्या 
नव्या स्वरपातील प्रणहयनीचे रप गडकऱ्यानंी लहतकेच्या माध्यमातून माडंले आहे. लहतकेचे पहहले दशटन 
जे आपल्याला घडते ते ती प्रभाकराच्या भेटीसाठी उत्स क झालेल्या मनःत्स्थतीत. ठरल्यावेळी यायला 
प्रभाकराला प्रकहचत हवलंब लागल्याने लहतकेच्या मनात ह रह री उत्पन्न झाली आहे. “प्रभाकर वळेेवर 
यायला च कल्याम ळे हतला सारखे च कल्यासारखे वाटत आहे.” हतच्या मनाचा हा जादूगार येताच हतच्या 
वृत्तीप्रवृत्ती प्रसन्नतेने प लहकत होतात. हतच्या या प्रथम दशटनानेच हतच्यातील प्रणहयनीची आपल्याला 
कल्पना येऊन जाते. पण थोड्या अहधक पहरचयाने या प्रणहयनीचे स्वभावधमट हळूहळू उघड होऊ लागतात. 
लहतका, मालती, मनोहर, प्रभाकर या ‘स हशहक्षताचंा स ंदर समूह’ नाटककाराने हेत पूवटक हचतारलेला 
हदसतो त्याचं्या मनमोकळ्या खेळण्याबोलण्यावरून ही सारी मंडळी कोणत्या वातावरणात वावरत असते, हे 
एकदम स्पष्ट होते. त्याचं्या संवादातंील शृगंारगभट व वाङ्मयीन गप्पाम ळे त्याचंा मानहसक स्तर लक्षात येतो. 
पािात्य संस्काराच्या स्पशाने इकडील स हशहक्षत तरण स्त्रीप रषातं प्रणयाचा जो लोभस लपंडाव स रू झाला 
होता. त्याचे हे हचत्रण आहे. … … पण नवयौवनाची तरल लीला नाज क हवनोदावाचून वणटन करता येईल 
का? आहण आपल्या स ंदर हवनोदाचा नवय वतीच्या सलज्ज त्स्मताकडून सत्कार करहवण्यासाठी रहसक 
तरण कोणता अपराध करायला तयार होणार नाही? [भावबधंन : अं. – १, प्र. – २] या प्रभाकराच्या बोलण्यातून 
ज्या वातावरणात हा स हशहक्षत समूह वावरतो त्याचे स्वरूप समजून येते. प्रणयातील ही अहभनवता काहीशी 
आकषटक वाटते. केवळ खूळ म्हणून गडकऱ्यानंी लहतका या स हशहक्षत स ंदर समूहातील दाखहवली नाही. 
त्यामागे नाटककाराचा हेतू हदसतो. लहतकेच्या ज्या फटकळ बोलण्याच्या सवयीवर प ढील कथानकाचा 
इमला उभारला जावयाचा आहे, त्याला अवसर देण्याच्या दृष्टीने ही पहरत्स्थती हवशषे अन कूल आहे. 
लहतकेच्या फटकळ स्वभावाच्या आहवष्ट्कारासाठी प्रस्त त वातावरण पोषण ठरते. प्रभाकराच्या एका 
उद्ग्गारातून अप्रत्यक्षपणें नाटककाराने तसे बोलूनही दाखहवले आहे. प्रभाकर म्हणतो … … “हस्त्रयाहंवषयीचा 
इंग्रजी पक्षपात हस्त्रयाचं्या या शस्त्रास्त्रानंा तर हात लावीत नाहीच. पण हवद्यादानाने उलट त्यानंा अकलेची 
जोड मात्र देत आहे.” [सदर] 
 
लणतकेचा फटकळपिा–मानसशास्त्री् मींमासाां 
 

लहतका तोंडाने अहतशय फटकळ आहे. या फटकळाम ळेच घनश्यामाचा हतच्याकडून मनस्वी 
अपमान घडला … हतचा फटकळपणा कोणत्या थरापयंत जाऊ शकतो, याचे ते उदाहरण होय. 
स रवातीपासूनच या फटकळपणाम ळे हतचे प्रभाकराशी मोठे मजेशीर खटके उडतात. हे सारे खटके 
शृगंारगभं असल्याने त्याला एक आगळी ख मारी आली आहे. हृदयाला स खहवणारी काव्यात्म थट्टा 
करण्याच्या हनहमत्ताने ह्या खटक्यानंा प्रारंभ होतो. परंत  जीभेच्या सैलपणाम ळे त्याचे पयटवसान काहीशा 
गंभीर रागात होऊ लागते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

लहतका आहण प्रभाकर याचं्या प्रणय-थटे्टचा हा मनोरंजक खटकेबाज खेळ नेहमीचाच आहे. 
त्यातून लहतकेच्या सैल जीभेची तीव्र धार नजरेस पडते. हतच्या अंतःकरणात प्रभाकराला अढळ स्थान 
आहे. पण एकदा शब्दाला प्रहतशब्द स रू झाला, की मग लहतकेला संयमाचे प्रकवा औहचत्याचे भान राहत 
नाही. ‘मौहलक म क्ताफळाचंी माळ ओवाळण्यात’ हतची वाणी मग गकट  होऊन जाते. ती इतकी की इतर 
तटस्थानंा प्रसंगाच्या अधःपतनाची वारंवार जाणीव करून द्यावी लागते. उदा. पहहल्या अकातील द सऱ्या 
प्रवशेात लहतका–प्रभाकर याचंी बोलणी स रू होताच मालती मार्ममकपणे इशारा देते. ती म्हणते–अ 
“लहतके, पे्रमाहवषयाची भेट म्हणजे हनवडक म क्ताफळाचंी ओवाळणी असे तर नाही ना त ला वाटत?–” 
ब) “मालती–ताई, बोलण्याने बोलणे वाढवनू दोघाचंीही शोभा करून घ्यायची आहे का? प्रभाकराला असे 
बोलणे त ला शोभते का? इतका तोंडाळपणा म लीच्या जातीला बरा नव्हे.” [सदर] पण तरीही सहजासहजी 
स रू झालेली लहतका प्रभाकर याचंी थट्टामस्करी ‘परस्पराचें तोंड न पाहण्यापयंत’ गाभंीयट धारण करते. 
मात्र, त्याचं्या या क्षहणक रागाचं्या लहरीमागे त्याचं्या अंतःस्मरणात परस्पराहवषयीचे सखोल पे्रम रजले 
असल्याम ळे हा रागही कालातंराने लटका होतो. प्रीतीच्या सागरावरील त्या केवळ लहरी ठरतात. ‘लहरी’ 
या सागरापेक्षा क्षणकाल वेगळ्या वाटत असल्या तरी त्या जळाच्याच असतात आहण सागरजलातच त्या 
एकरप होतात. तसेच लहतकेच्या प्रभाकरासंबंधीच्या रागलहरींचे आहे. अखेरील या रागलहरीही 
अन रागातच लय पावतात. 
 

लहतका तोंडाने फटकळ असली तरी तो हतचा मनोप्रपड नव्हे. हतच्या वाणीची ती सवय आहे. वाईट 
बोलणारी माणसे वाईट असतातच, असे नाही. फटकळपणा हा लहतकेच्या तोंडाचा ग णधमट आहे. मनाचा 
नाही, याची जाणीव लहतकेचा हवचार करताना सतत बाळगायला पाहहजे. “आपल्या मनात असेल ते स्वच्छ 
शब्दानंी बोलून दाखहवणे हेच मन ष्ट्याचे कमटकतटव्य असते. [सदर] अशी स्वतःची समजून हतने याच 
स्पष्टपणाच्या बाण्यातून बोलून दाखहवली आहे. पण स्पष्ट बोलण्याच्या हतच्या सवयीलाच सरावाने तीव्रता व 
अनावरता प्राप्त होऊन हतचा फटकळपणा हनमाण झाला आहे. 
 

मनातले स्वच्छ शब्दानंी स्पष्ट बोलून दाखहवणे, एवढेच हतच्या फटकळपणाचे स्वरप नाही. मनात 
असेल ते स्वच्छ बोलून दाखहवण्याच्या तळमळीला नेहमीच फटकळपणा प्राप्त होतो, असेही नाही. म्हणूनच 
लहतकेच्या फटकळपणाचा अहधक बारीक हवचार करून त्याचे स्वरप हनहित करणे इष्ट वाटते. 
 

आवश्यक नकार घनश्यामाला स्पष्टपणे पण नम्रतापूवटकही कळहवता येणे अशक्य नव्हते. पण, 
लहतकेची फटकळपणाची सवय लक्षात घेता ते हतला शक्य नव्हते. घडले तेच पहरत्स्थतीच्या व हतच्या 
संदभात वास्तव होते. लहतकेचे घनश्यामाशी बोलताना वापरलेल्या शब्दात “मनात असेल ते स्वच्छ 
शब्दानंी बोलून दाखहवणे” यापेक्षा काहीतरी हनहितच अहधक होते. 
 

हे अहधक काय होते? आपल्या त्या ‘स्वच्छ शब्दाचें ऐकणाराचं्या मनावर काय पहरणाम होतात, या 
हवषयीची तीव्र बेहफहकरी होती, आत्यंहतक उदासीनता होती, आपल्या शब्दाचा आपल्यासाठीच उपयोग 
आहे, आपल्याप रताच संबंध आहे, याची एकेरी व आत्महनष्ठ जाणीव आहे. आपण जे बोलतो त्याचा इतरावंर 
काय पहरणाम होणे संभवनीय आहे, याची थोडी जरी वस्त हनष्ठ वृत्तीने कल्पना करता येणे हतला शक्य असते 
तर हतचा हा फटकळपणा प ष्ट्कळच सौम्य झाला असता. घनश्यामाचा संबंध जाऊ द्या पण ज्या प्रभाकरावर 
हतचे हार्मदक पे्रम होते, त्याला तरी आपले ‘स्वच्छ शब्द’ ऐकून काय वाटेल, याची हतला जाणीव बाळगता 
आली नाही, हे लक्षणीय आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

लहतका ही श्रीमंत अशा धनेश्वरापतंाचंी लाडकी लेक. लहानपणीच आई वारलेली. त्याम ळे घरात 
हतच्या फटकळ वाणीला लहानपणापासूनच लगाम घालायला कोणी नव्हते. “त्याम ळे स्वाभाहवकच 
बेपवाइने बोलण्याची हतची मूळ प्रवृत्ती वाढत गेली आहण अखेर अखेरीस तर हतच्या फटकळपणाला 
स्वैरतेची व उग्रतेची चागंलीच धार चढली. लहतकेच्या बोलण्यात हचपकून बसलेला फटकळपणा हतच्यात 
एकाएकी आला नाही. हतच्या या फटकळपणाची मालतीने केलेली मीमासंा स्वाभाहवक वाटते. ती लक्षात 
घेतली म्हणजे लहतकेसारखी म लगी ‘फटकळ तोंडाची’ कशी हनघाली, हे एकदम पटते. हतच्या फटकळ 
तोंडाची उपपत्ती सागंताना प्रत्यक्ष हतलाच मालती म्हणते, “ … …आपले बोलणे द सऱ्याला पटले नाही तर ते 
चागंल्या शब्दानंी नीट समजावनू द्यावयाचे का लागलीच, त्याच्यावर हनदटय कोटीक्रम करीत स टायचे? 
गळ्यात सरी बसत नाही म्हणून मान कापून सरी बसवायची? नेहमी असे बोलणे चागंले का? आम्ही त झ्या 
हजव्हाळ्याची माणसे, म्हणून त झ्या बोलण्याचे कौत क करीत आलो, पण लोक काय बोलतील अशा 
बोलण्याम ळे? हेच म्हणतील की, श्रीमंत बापाची लाडाने शफेारलेली एक लती म लगी, घरात वळण 
लावायला आई नाही. क णी हटकायला नाही, तेव्हा बेफाटपणाने वाटेल तसे वागायला लागली, 
बेजबाबदारपणे बडबडायला हशकली आहण स्वच्छंदी हनघाली!” [भाव. अंक – ४, प्र. – ३] 
 

लहतकेच्या फटकळपणाचे खरे स्वरप असे आहे. इतराहंवषयीची तीव्र बेपवाई हतच्या मनात जागती 
असते. आहण ज्या पहरत्स्थतीत ती वाढली त्या पहरत्स्थतीम ळे ही बेपवाई हवकोपास पोचली आहे, उग्रतेला 
गेली आहे. हशक्षण, स्वातंत्र्य आहण स हवधा याम ळे हतचा अहंभाव पहरप ष्ट झाला आहे. कोणाच्याही वचटस्वाचे 
बधंन नसल्याने हतचा आत्मभाव, हतचे आत्मपे्रम टोकदार झाले आहे. हतच्या या आत्मभावाला, आत्मपे्रमाला 
धक्का लागताच ती तत्काळ क्ष ब्ध होते आहण हतची ही क्ष ब्धता फटकळपणाच्या रपाने आहवष्ट्कृत होते. तीव्र 
आत्मभाव हे हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील ममटस्थान आहे. हतच्या ज्या फटकळ बोलण्याच्या सवयीने भावबधंनात 
भयानक वादळ हनमाण झाले, हतच्या त्या सवयीची मानसशास्त्रीय स्वाभाहवकता गडकऱ्यानंी अहतशय 
काळजीपूवटक रेखाटली आहे. फटकळ बोलण्याची हतची सवय कमालीची सोपपत्तीक हचतारली गेली आहे. 
श्रीमंती आहण स हशहक्षत वातावरण रपष्ट आहे. हतचे बोलणे कौत काने खपवनू घेणारी माणसे अवतीभवती 
आहेत. हशवाय, हतच्या या बोलण्याला उते्तजक प्रहतसाद हमळेल असा स संवादी पहरसरही आहे, आहण 
सगळ्यातं महत्त्वाचे म्हणजे आई लहानपणीण वारली असल्याम ळे हतला आवर घालायला घरात कोणीही 
नाही. हशक्षणाम ळे जाणवलेले स्त्री–स्वातंत्र्याचे महत्त्व अशा पहरत्स्थतीत या हदशनेे हवकहसत झाले नाही 
तरच नवल? एखादे हवहशष्ट व्यत्क्तमत्त्व हचहत्रत करताना गडकरी पोषक पूवटसंस्काराचें व उते्तजक 
पहरत्स्थतीचे हकती सावधान सूचन करून ठेवतात, हे फारच लक्षणीय आहे. लहतकेचा आईच्या हनधनाचा 
हनदेश धनेश्वराच्या संभाव्य प नर्मववाहाकहरता हजतका सोयीचा आहे, त्याहीपेक्षा अहधक लहतकेच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाच्या घडणीच्या दृष्टीने मौहलक आहे. लहतकेचा मूळ प्रपड पहरप ष्ट करणारे वातावरण व 
पहरत्स्थहतहवशषे अहतशय कौशल्याने रेखाटण्यात आले आहेत. असल्या पहरवशेात लहतकेच्या 
व्यत्क्तमत्त्वाने जे रप धारण केले त्यावरून हतच्या मूळ मनोवैहशष्ट्ट्याचंा शोध सहज घेता येतो. इतराचं्या 
बाबतीत असह्य बेपवाई हतच्या हठकाणी वाटली आहे. हतच्या बोलण्याला सौजन्य, संयमन वा औहचत्य ह्याचे 
भान राहत नाही. स्वतःच्या माणसावंरील आघात हा हतला हतच्या स्वतःवरील आघात वाटतो. 
खेळकरपणानं स रू झालेले बोलणे हतच्या मनाला थोडेही बोचू लागले, की त्यातून उद भवणाऱ्या भावहनक 
प्रहक्रयामंध्ये ती सहजपणे वाहून जाते. ही हतची वैहशष्ट्ट्ये हवचारात घेतली म्हणजे हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील 
असंयमशीलता, आत्महनष्ठा, शीघ्र संवगेशीलता, अनावर भावनाप्रवणता ह्याचंा उद बोध होतो. या सवांना 
अन कूल आश्रय देणाऱ्या हतच्या व्यत्क्तमत्त्वाची मूळ अंतम टखी घडणही सूहचत होऊन जाते. हतच्या 
प्रहतहक्रयात्मक वतटनामागील पे्ररणावर असणाऱ्या आत्मकें द्रीय वचटस्वाचीही कल्पना करता येते. 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

त्यावरून, लहतकेच्या वागण्यामागील तकट नात्मक, कल्पनात्मक प्रकवा भावनात्मक पे्ररण अंतम टखी 
धोरणानंी हनयंहत्रत झालेले असते. असे सहज हदसून येते. “The introverted thinking is primarily 
oriented by the subjective factor, ... Introverted feeling is determined principally by the 
subjective factor” [सायकॉ. टाईप्स्–य ंग पृष्ठ–४८०] ही ‘कालट  य ंग’ ह्याने अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाची माडंलेली 
लक्षणे लहतकेच्या व्यत्क्तत्त्वात हदसून येतात. पण हतच्या समग्र मानहसक व्यवहारावंर आत्यंहतक वचटस्व 
गाजवणाऱ्या ‘आत्महनष्ठेचे’, या आत्महनष्ठेला हजव्हाळ्याने जोपासणाऱ्या हतच्या व्यत्क्तमत्त्वातील 
अंतम टखतेचे स्वच्छ स्पष्टीकरण ‘य ंग’च्या खालील हवधानात आढळते. तो म्हणतो— “Sensation, which in 
obedience to its whole nature is concerned with the object and the objective stimulus, also 
undergoes a considerable modification in the introverted atttiude. It, too, has a subjective 
factor, for beside the object senses there stands a sensing subject, who contributes his 
subjective disposition to the objective stimulus. In the introverted attitude sensation is 
definitely based upon the subjective portion of perception.” [सदर : पषृ्ठ–४९८] वस्त तः संवदेन हे 
हक्रयाहसद्ध वस्त हनष्ठ असते. पण अंतम टखी व्यहत्त्तमत्त्वाच्या संदभात या हक्रयाहसद्ध वस्त हनष्ठ संवेदनावरही 
आत्यंहतक आत्महनष्ठेचे जबर हनयंत्रण असते. हे हवचारात घेतले म्हणजे घनश्यामालाच नव्हे तर 
प्रभाकरालाही द रत्तरे करणाऱ्या लहतकेच्या व्यत्क्तमत्त्वाचे ममट स्पष्ट होते. 
 
आत्मणनष्ठ व््क्ततमत्त्िाचा आणिष्ट्कार 
 

फटकळपणा हा काही लहतकेच्या मनाचा गाभा नाही. तो हतच्या बेपवाई प्रवृत्तीचा पहरणाम आहे. ती 
ज्या पहरत्स्थतीत वाढली त्या पहरत्स्थतीने ही बेपवाई हतला हशकहवली, आहण हतच्या अंतम टखी मनाने 
जोपासली. परंत  हे खरे असले तरी त्याचे मूळ बीज हतच्या मनोप्रपडातच आहे. इतरासंबधंी बेपवा 
असण्याच्या हतच्या प्रवृत्तीमागे हतची अहंमन्य वृत्ती आहे. स्वतःच्या अत्स्तत्वाहवषयीच्या हतच्या भावना उत्कट 
आहण जागत्या आहेत. हतच्या या आत्महवषयक जाणीवलेा, अत्स्मतेला धक्का बसताच हतचे मन खवळते. 
रक्त उसळते. हतच्या मनाचे ते नाज क ममटस्थान आहे. प्रभाकरासारख्या जवळच्या व्यक्तीकडूनही हतचा हा 
आत्मभाव द खवला गेला तर ती एकदम हचडते. “आम्ही सगळ्या एकाच क ळातल्या आहोत, त्या तशा 
असतील तर मी स द्धा कोळशातले माहणकच आहे … … माझ्या माणसानंा असे वडेेवाकडे मी बोलू देणार 
नाही.” [भाव. – अंक १ प्र. – २] या लहतकेच्या संतप्त उद्ग्गारात हतचा स्वाहभमान फणा उगारून दडलेला स्पष्ट 
हदसतो. या बाबतीत हतची मनोवृत्ती घनश्यामाच्या अगदी जवळ आहे. अहंभावाच्या दृष्टीने दोघाचंीही 
मानहसक गोते्र सारखीच आहेत, “त मच्या आमच्यासारखी बाणेदार माणसे” असे या मानहसक सगोत्रतेचे 
एका हठकाणी घनश्यामानेच वणटन केले आहे. 
 

पहहल्या अंकाच्या हतसऱ्या प्रवशेात लहतकेचा प्रभाकराशी होणारा संवादही हतच्या स्वाहभमानी 
वृत्तीचा सूचक आहे. “माझ्या बाबानंा असे कठीण शब्द बोललेले मला नाही खपायचे.” असे प्रभाकराला 
बजावणाऱ्या लहतकेच्या मनातील स्वाहभमान स्पष्ट जाणवतो. याहून हकतीतरी कठोर ती स्वतःच बाबानंा 
बोलत आहे. पण तसे प्रभाकराने बोललेले मात्र हतच्या स्वाहभमानी स्वभावाला असह्य होते. लहतकेने 
घनश्यामाचा पाणउतारा केला. तो आपल्या बापाचा म नीम असूनही ती त्याला कमालीची टाकून आहण 
टोचून बोलली. या हतच्या बोलण्यातील अनौहचत्य आहण असह्यता क्षणभर बाजूला ठेऊन व त्याचा हवचार 
करू या. लहतका असे हे कठोर का बोलली? वास्तहवक घनश्याम काही हतला मागणी घालायला आलेला 
नव्हता आहण मालतीला मागणी घालताना लहतकेने उत्तर द्याव े असे सकृदशटनी तरी कोणतेही कारण 
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नव्हते. “आपण या बाबतीत बोलायलाच नको होते,” व “आहण असे असूनही आपण उत्तर देत आहात” या 
घनश्यामाच्या उद्ग्गारात ‘लहतकेने यात बोलू नये’ असे स्पष्ट प्रहतपादन आहे. परंत  इतके असूनही लहतका 
स्वस्थ बसत नाही. हतचे स्वाहभमानी मन हतला स्वस्थ बसू देत नाही. मालतीचा हवचार ती स्वतःचा म्हणूनच 
करीते. मालती हतला स्वतःपेक्षा वगेळी वाटतच नाही. “मी स खी व्हाव े अशी माझी इच्छा आहे तसेच 
मालतीने स खी असावे अशी माझी इच्छा आहे.” या लहतकेच्या शब्दातं मालतीला ती स्वतःचाच भाग मानते 
हे हदसते. म्हणूनच ती घनश्यामाशी मालतीच्यावतीने प्रकवा मालतीच्यासाठी बोलत नसून मालतीसंबधंी पण 
स्वतःच्यावतीने आहण स्वतःच्यासाठी बोलत आहे. “मालतीने स खी असावे अशी माझी इच्छा आहे.” यातील 
हतचा स्वाथट स्पष्ट आहे. मालतीला ती हनराळी समजायलाच तयार नाही. “मालती आहण लहतका यानंा 
हनराळी हवशषेणे लागतच नाहीत.” अशी हतची भावना आहे. म्हणूनच आपला नोकर असणाऱ्या घनश्यामाने 
केलेली मागणी हतला तीव्र अपमानास्पद वाटली. या भहूमकेम ळे मालतीला घातलेली मागणी हतने स्वतःच्या 
अंगावर घेतली आहण स्वतः होऊन ती उत्तरे द्यायला प्रवृत्त झाली. हतच्या उद्दाम उत्तरामागे हतचा 
हडवचलेला स्वाहभमान होता. मालतीचा हवचार हतने आत्मीय भहूमकेवरून केला असल्याने घनश्यामाने 
घातलेली मागणी हतच्या स्वाभीमानी मनाला अपमानकारक व संतापजनक वाटली. मालतीहवषयीच्या 
आत्मीयतेम ळेच–संबधं नसतानाही–ती घनश्यामाला खडसावीत आहे, असेच डॉ. वाप्रळबे यानंाही वाटते. 
ही वस्त त्स्थती डोळ्याप ढे आणली म्हणजे ही द रत्तरे करणाऱ्या मनातील स्वाहभमानाचे कढ स्पष्ट होतात. 
“मालतीवरील हतचे अकृहत्रम व हनस्सीम पे्रम” हे लहतकेच्या स्वभावातील मार्ममक वैहशष्ट्ट्य होय, असे डॉ. 
वाप्रळबे मानतात. डॉ. वाप्रळबे हलहहतात– “तो मालतीशी बोलत असता तीच त्याच्या प्रश्नाचंी उत्तरे देत 
आहे. मालतीवरील हतचे अमयाद पे्रम व हतच्या स खाहवषयी वाटणारी काळजी याच गोष्टीम ळे ती 
घनश्यामाला खडसावीत आहे, हे तर उघडच आहे [नाटककार गडकरी : वाप्रळबे, प.ृ ३४६] … … पण हे “मार्ममक 
वैहशष्ट्ट्य” मान्य कें ले तरी तेवढ्याम ळे लहतकेने हदलेल्या कठोर द रत्तराचंी संगती कशी लावता येईल. 
“अकृहत्रम आहण हनस्सीम पे्रम” बाळगूनही घनश्यामाला सौजन्यपूवटक व हवनयपूवटक नकार देता आला 
असता, पण तसे घडत नाही. कारण त्याचा संबधं लहतकेच्या स्वभावातील वगेळ्या वैहशष्ट्ट्याशी आहे. यात 
हतचा स्वाहभमान द खवला गेला आहे. हतचा अहंभाव हडवचला गेला आहे, यात हतने स्वतःचा क ठेतरी 
अपमान मानला आहे. लहतका फटकळ आहण तोंडाळ आहे, हे खरे. परंत  हतचा आत्मभाव प्रकवा आत्मपे्रम 
द खावले गेले म्हणजे हतचा हा फटकळपणा व तोंडाळपणा उग्रपणे जागृत होतो. सदाकदा फटकळपणाचा 
वापर करणारी ती तोंडाळ स्त्री नाही, हे लक्षात घेणे अगत्य आहे. तोंडाळपणा प्रकवा फटकळपणा हा हतचा 
प्रपड नाही. प्रसंग पडला तर आपला तोंडाळपणा ती आवरू शकते. नम्रता व लीनताही धारण करू शकते. 
घनश्यामाची क्षमा मागतानंा हतने आपला अवघा फटकळपणा सोडून हदला आहे पण याचा अथट असा नाही 
की त्याम ळे हतचा स्वाहभमान हनवला आहे. उलट ज्या स्वाहभमानासाठी हतने घनश्यामाला द रत्तरे केली. 
त्याच स्वाहभमानाने हतला घनश्यामाची माफी मागायला लावली. आपले हृदय घनश्यामाला हमळत नाही 
याची खात्री असूनही ती आपल्या हप्रयजनासंाठी “आपल्या देहाचे दान करायला” तयार झाली आहे. यात 
हतचे स्खलन नसून हतच्या मनाचा ताठा आहे. स्वाहभमानाची तीव्रता आहे. पिात्तापाम ळे आलेल त्रागा आहे. 
म्हणूनच घनश्याम हे दान त्स्वकारायला तयार नाही. या दानाचा अव्हेर कहरताना घनश्यामाने काढलेले 
उद्ग्गार लहतकेच्या मनाचे स्पष्ट दशटक आहेत. तो म्हणतो– 
 

“पण मला वाटते आपल्याला पदरात घेतले तरी आपल्या हट्टी हृदयाचा तरीही मला लाभ होणार 
नाही … … आपल्या मनाचा पीळ तसाच राहणार. आपल्या मनातला खराख रा पीळ अजून जसाच्या तसाच 
आहे. त मच्या आमच्यासारखी बाणेदार माणसे स्वतःच्या स खद ःखाची फारशी पवा करीत नाही, हे मी 
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स्वान भवाने सागंतो. त्या हदवशीस द्धा आपला अहभमान आपल्या हप्रयजनानंा स खी करण्याबद्दल होता, 
आजही त्याच हेतूने आपण या स्वाथटत्यागाला हपळदारपणाने तयार होत आहा.ं” [भावबधंन : अंक–४, प्रवेश–३] 
 

“माझ्या बोलण्याम ळे नाहक द ःख भोगणाऱ्या जीवासंाठी मी स्वाहभमानशून्य झाले आहे” [सदर] ही 
हतने जाणूनब जून स्वीकारलेली भहूमका आहे. आपल्या शारीहरक हपडाचंी पवा न कहरता आपल्या 
स्वाहभमानासाठीच हतने पत्करलेली ही भहूमका घनश्यामाने नेमकी ओळखली आहे. त्यातूनही हतच्या 
प्रपडाची स्वाहभमानी घडण व्यक्त होतेच. 
 

याला आणखीही एक प रावा उपलब्ध आहे. ही भहूमका पत्करतानंा लहतकेने स्वतःचे 
आत्मप्रकटीकरण केले आहे. त्यावरून कोणत्या मनःत्स्थतीतून ती भहूमका बनवीत आहे, त्याचे स्पष्टीकरण 
हमळते. ह्या स्पष्टीकरणातून हतच्या स्वाहभमानी मनोप्रपडाचे यथाथट दशटन घडते. आपल्या ताठर स्वाहभमानी 
वृत्तीला वाकहवताना हतच्या मनाला होणाऱ्या यातनातूंन जे मनोदशटन घडते ते हनहितच स्वाहभमानी 
मनोप्रपडाचे आहे. ती म्हणजे— “घनश्यामानंा दीनपणे शरण जाऊ? मानी लहतके, हो, याखेरीज द सरा 
मागट नाही त ला. माझ्या बोलण्यानेच घनश्यामानंा द खहवले, आहण म्हणूनच ते हट्टाला पेटले आहेत. आता 
माझ्या बोलण्यानेच सारे हवसरायला हव.े घनश्यामानंा शरण गेल्याखेरीज–घनश्यामानंा शरण! 
घनश्यामानंा शरण! देवा, देवा, काय ही वळे आणलीस माझ्यावर! 
 

“… …घनश्यामाचं्या पायावंर डोके ठेवणे हेच औषध काय ते माझ्या कपाळी आहे. घनश्यामाना मी 
बोलवायला पाठहवले खरे, पण हे कडू जहर औषध माझ्याच्याने घेववले का? पण आता नाही म्हणून कसे 
चालेल? स त्स्थतीतल्या उन्मादातील बडबड या कालकूट औषधाखेरीज कमी व्हावयाची नाही. कोणत्या 
प्रसंगात येऊन पडले मी? दीन अनाथासारखे घनश्यामानंा शरण जायचे? सारा स्वाहभमान सोडून–पण हा 
कसला स्वाहभमान! ज्या स्वाहभमानाने स्वतःची उन्नती होण्याऐवजी आसपासच्या जीवाचंी हतसऱ्याचं्या हाती 
पायमल्ली होते तो कसला स्वाहभमान? … … जळो तो माझा स्वाहभमान! जळो ती माझी ब हद्धमत्ता; … … 
अहभमानी लहतके, द सऱ्याचें जीव त झ्याम ळे हपळवटून हनघत असताही मनाचा पीळ उलगडून त ला त झा 
हनजीव स्वाहभमान सोडता येऊ नये का? इतकीस द्धा उदारता त झ्या हठकाणी नाही का? नाही, हा भलता 
स्वाहभमान सोडून हदला? माझ्या हजभेला प्रायहित हे हमळालेच पाहहजे. लहतका स्वतःचा स खासाठी काही 
स्वाहभमान सोडीत नाही. स्वतःच्या जीवाच्या भीतीने अशी गायीसारखी गरीब झाली नाही, तर केवळ माझ्या 
बोलण्याम ळे द खावलेल्या जीवानंा संकटम क्त करण्यासाठी, माझ्या उद्दामपणाम ळे सालस, हनदोष 
हप्रयजनावंर आलेली आपत्ती टाळण्यासाठीच मी स्वाहभमान सोडून घनश्यामाचं्या चरणी देह अपटण 
करायला तयार झाले, याच गोष्टीम ळे मला आनंद वाटायचा नाही का? या कल्पनेम ळे मला हकती समाधान, 
हकती आनंद वाटत आहे! न सता आनंदच नव्हे तर मला यावळेी अहभमानाचा आनंद वाटत आहे.” [सदर] 
 

या लहतकेच्या त्यागातदेखील हतचा अहंकार जागता आहे. घनश्यामाला शरण जाण्यातील हतच्या 
मनाचे पे्ररण समजून घेतले पाहहजे. हतचा हा हनणटय उत्तम व्यावहाहरक समायोजनाचा वाटतो. बेपवाईने 
बहकून बोलणाऱ्या आत्मकें द्री लहतकेने हा हनणटय सहजासहजी घेतलेला नाही. ह्यात हतची भहूमका एकदम 
वस्त हनष्ठ नाही. प्राप्त भीषण प्रसंगातून स टकेचा कोणताही पयाय उरलेला नाही आहण प्रसंग तर भलताच 
हबकट आहे. त्यात हकतीतरी हतच्या जवळच्या हजव्हाळ्या हजवाचंी होळी होणार, हे स्पष्ट हदसत होते आहण 
ह्या हवनाशाला ती एकमेव जबाबदार होती, ह्याची हतला पूणट जाणीव होती. स्वतःकडून झालेल्या तीव्र 
प्रमादाचं्या जाणीवमे ळे संभाजी व स धाकर असेच आत्महनष्ठ आवगेाने आत्मनाशाला सामोरे गेले होते. न 
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वाकणारा स धाकर बडंगाडटनमध्ये नम्र झाला होता. त्यामागे त्याचं्या मनातील आत्मकें द्री पे्ररण होते. 
काहीशा ह्याच मनत्स्थतीतून लहतका प्रस्त त शरणागतीकडे वळत आहे. हशवाय हतच्या हप्रय आप्ताचंी स टका 
झाल्याम ळे हतचा आत्मा स खावणार आहे. हतचे मन अहभमानाने भरून येणार आहे. मरणाच्या भयाने लाचार 
होणे वगेळे आहण स्वतःच्या प्रमादाचंीं हशक्षा भोगण्यासाठी हशक्षा म्हणून लाचारी म द्दाम स्वीकारणे हनराळे. या 
दोहोतील तफावत लहतकें च्या संदभात लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मानापमान नाटकात भयभीत लक्ष्मीधर 
वनमालेसमोर लाचार झाला आहे. त्या लाचारीची जात वगेळी पण लहतका घनश्यामासमोर शरण जाताना 
हतच्या सत्वाचे पाणी पयायाने झळाळतच आहे. हतच्या या शरणागतीतून स्वतःच्या हातून झालेल्या च काचें 
भरमाप मोल भरून देण्याची, त्यासाठी खडतर हशक्षा भोगण्याची व मनाने प्रमधे न राहण्याची हतची भहूमका 
स्पष्ट आहे. स धाकर आहण संभाजी यानंीही आपल्याकडून प्रमाद झाले म्हणून स्वतःचा तीव्र हधक्कार केलेला 
आहे. लहतकाही असाच आत्महधक्कार करते. हे सगळे आत्महनष्ठ अहंकाराचेंच आहवष्ट्कार होत. त्यात 
स्वतःवरील तीव्र संताप आहे. संतापय क्त पिात्ताप आहे. स्वतःवरच स्वतः उगवलेला एक प्रकारचा सूड 
आहे. त्याचंा आत्मभाव त्याचं्या स्वतःच्याकडूनही द खवला गेला तरीही त्याची तीव्र व्यथा त्यानंा अहधकच 
झोंबते. कारण अंतम ंखी व्यत्क्तमत्त्वाचे सगळे मनोव्यापार आत्मान वती असतात. त्याम ळे त्याचं्या प्रत्येक 
वतटनात्मक प्रहतहक्रयेमागील पे्ररणात आत्मसंलग्नता अखंड व अबाहधत असते. व्यहथत, अवमाहनत अथवा 
अवमूल्याहंकत अंतम टखता नेहमीच उग्र अहंकारातून अहवष्ट्कृत होते. आहण इतकेच नव्हे तर हकत्येकदा ती 
प्रक्षोभकही होते. य ंग म्हणतो – 
 

“The undervaluation of own principal makes the introvert egostical, and forces upon 
him the psychology of the oppressed. The more egostical he becomes. the stronger his 
impression grows, that these others, who are apparantly able, .... are the appressors against 
whom he must guard and protect himself.” [सायकॉ. टाईप्स – य ंग – प.ृ ४९७–९८] 
 
“हृद्ाांचा सुांदरसा गोफ गुांणफती” 
 

लहतका जशी तोंडाने फटकळ आहे, वृत्तीने स्वाहभमानी आहे तशीच अंतःकरणाने प्रणहयनी आहे. 
हतच्या प्रणयाचा तोंडावळा आध हनक वळणाचा असला तरी हतच्या ‘पे्रमाची जाती’ प्रसधूच्या क ळातील वाटते. 
आपल्या बेजबाबदार बोलण्याने काय भयंकर प्रसंग ग दरला आहे, याची जाणीव होताच हतला तीव्र व्यथा 
होतात. कोणतेही स्वाहभमानी मन अशा पहरत्स्थतीत करील असाच आत्महधक्कार लहतकेनेही केला आहे, 
“हो, मानी लहतके, हो, याखेरीज द सरा मागटच नाही त ला” (अंक ४ प्रवशे ३) असे हनणायक उद्ग्गार प्रकट 
करून उत्कट मानी मनाला सवात अशक्य, असह्य व अवघड असणारा ‘शरणागतीचा’ मागट पत्करायला ती 
हसद्ध होते. आपल्या मनाची ही हसद्धता करताना हतला होणाऱ्या यातना हतच्या स्वाहभमानी मनोवृत्तीच्या 
हनदशटक आहेत. 
 

हतच्या ताठर स्वाहभमानाइतकीच हतची प्रणयवृत्तीही अतूट आहे. प्रभाकरावर हतचे जीवापाड पे्रम 
आहे. मालतीही हतच्या हजव्हाळ्याचा हवषय आहे. लहतकेच्या पे्रमभहरत हृदयाचे नाटककाराने मोठे मोहक 
हचत्रण केले आहे. हतच्या पे्रमाचे स्वरप हवचारात घेतले म्हणजे हतच्या अंतःकरणाची प्रणयान कूल व 
भावनाशील ठेवण सूहचत होते. पहहल्या अंकाच्या द सऱ्या प्रवशेात लहतका प्रभाकर याचं्यात जी शात्ब्दक 
झटापट होते, त्याम ळे कदाहचत लहतकेच्या पे्रमभावाबद्दल एखाद्याचा गैरसमज होण्याचा संभव आहे. पण ते 
बरोबर नाही. हतच्या जहाल शब्दामं ळे हतचे पे्रमच मवाळ आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. ही शात्ब्दक 
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झोंबाझोंबी हवकोपाला जाऊ पाहत असली तरी ती खरोखरच पे्रममूलक आहे. आत्यंहतक पे्रमातून पण 
उभयताचं्या वरपागंी स्वभावलहरीम ळे उद भवलेली आहे. “तोंडस द्धा बघू नये त मचे” असे वादाच्या भरात 
बोलणाऱ्या लहतकेचा सारा आव आहण आवशे लटका आहे. अथात हे हतचे मनापासून रागावणे नव्हे हे उघड 
आहे. आपल्या या बडबडण्यापहलकडे आपले व्यत्क्तमत्त्व आहे याची जाणीव हतनेच एका हठकाणी प्रकट 
केली आहे. “एखाद्या माणसाचा बोलका स्वभाव असला म्हणजे त्याच्या बोलण्यात कधीच का अथट नसतो? 
मी हदसते तशी खरोखरीच न सती बेजबाबदार बडबड करणारीच का आहे? [भावबधंन–अंक ३, प्रवेश–३] या 
लहतकेच्या उद्ग्गारातून हतच्या बडबडण्यापल्याड असणाऱ्या मनाचे दशटन घडते. प्रभाकरावर हतचा जीव 
जडला आहे परंत  त्याच्याशी खटकेबाज लटके बोलण्याची हतची रीत आहे. त्यात हतचे आत्महनष्ठ मन 
स खावते. या लटक्या खटक्यामं ळे त्याचं्या प्रणयाला एक आगळीच रंगत आणलो आहे. असे ‘कृहत्रम 
कोपाने’ बोलणे ही लहतकेच्या प्रणयहवष्ट्काराची पद्धतीच होऊन बसलेली हदसते. पे्रमसंन्यासात जयंत-
लीला याचें पे्रम काव्यमय संवादातून व्यक्त होते. जयंत–लीला आपल्या प्रीतीचा परस्पराहवषयीच्या 
आकषटणाचा सरळ सरळ पण मनमोकळा आहवष्ट्कार करतात. पण लहतका आहण प्रभाकर याचं्यातील 
पे्रमभाव मात्र लटक्या संघषातून प्रतीत होतो. या रसव्याम ळे त्याचं्या प्रीतीला एक गहहरी लज्जत आली आहे 
यात शकंा नाही. “ओठात राग पण पोटात अन राग” अशी लहतकेची पे्रम करण्याची शलैी आहे. हतच्या 
फटकळ बोलण्याच्या सवयीशी ती स संगत ठरते, पे्रमाच्या प्रातंातील ही ‘वक्रोक्ती’ हृद्य आहे. 
 

अशा या लहतकेचे हतसऱ्या अंकाच्या हतसऱ्या प्रवशेातील दशटन आणखीच मनोज्ञ उतरले आहे. हतचे 
‘ओठ’ आहण ‘पोट’ यातील अन्वथटक पण लटका हवसंवाद नाटककाराने नेमका हटपला आहे. हगरसप्पा या 
तोतया रपाने प्रभाकर लहतकेच्या घरात वावरतो, हे हतच्या लक्षात न आल्याने त्याच्या समक्षच ती 
प्रभाकराहवषयी आपल्या मनातील तळमळ बोलून दाखवते. “मालती, मला आता प्रभाकराची फार आठवण 
होते! प्रभाकर, यायचे नाहीत का? क ठून त्याचं्याशी भाडंले असे झाले आहे मला!” हे लहतकेचे उद्ग्गार 
हगरसप्पाच्या रपाने तेथे असलेल्या प्रभाकराला अनायासेच ऐकायला हमळतात. स्वतःहवषयीची ही 
पे्रयसीच्या मनातील ‘तळमळ’ ऐकून हगरसप्पा आपले खरे रप म्हणजे प्रभाकर–धारण करतो. वास्तहवक 
“काय करू, प्रभाकर इथे नाहीत” असे क्षणापूवी म्हणणाऱ्या व त्याची अपेक्षा करणाऱ्या लहतकेला प्रत्यक्ष 
प्रभाकराची मूती पाहून आनंद व्हावयाला हवा होता. तसा तो हतच्या मनाला झाला नाही, असेही नाही. तो 
झालाच असणार. परंत  आपल्या सवयीन सार प्रभाकराला पाहताच परत त्याच्याशी शब्दाशब्दी करायला 
हतने प्रारंभ केला. असल्या शात्ब्दक संघषातून आपले पे्रम प्रकट करण्याची हतची नेहमीची सवय लक्षणीय 
वाटते, ‘प्राणनाथ’, ‘प्राणहप्रया’, ‘हृदयनाथ’, ‘वल्लभा’, ‘हृदयेश्वरा, इ. वस ंधरा, काप्रलदी प्रकवा लीला यानंा 
हप्रय असणारी ही संबोधने लहतकेकेच्या प्रणयकोशाला मान्य हदसत नाही. हतचा पे्रमाहवष्ट्कार हेतूपूवट लेल्या 
हवरोधातूनच होतो. ज्या प्रभाकराची ती आत रतेने अपेक्षाक करीत होती, तो प्रत्यक्ष प्रकट होताच लहतकेची 
प्रहतहक्रया हवरोधातून व्यक्त होऊ लागते. “मला क णाची पवा नाही, अशी बह रप्यासारखी पे्रमाची भीक 
मागणारी मी नव्हे” अशी भाषा ती बोलू लागते— या घरात आणखी काही हदवस राहण्याची माझी इच्छा 
आहे” या प्रभाकराच्या इच्छेची “राहा नाही तर नका राहू” अशी हतऱ्हाईती संभावना करायलाही ती मागेप ढे 
पाहत नाही. लहतकेचा हा लटका कोप हतच्या प्रीतीची रीत दाखवणारा आहे. हतच्या प्रीतीची ही रीत लक्षात 
घेतली म्हणजे ‘संशयकल्लोळातंील रेवतीच्या एका स्वभावहवशषेाची आठवण होऊन जाते. आपल्या 
हप्रयकराशी हतचेही वागणे काहीसे काही प्रसंगी असेच वाटते. मात्र रेवतीच्या बोलण्यावागण्यात थट्टा स्वच्छ 
हदसते, लहतका रेवतीसारखी थटे्टखोर नाही. उलट ती तापट आहण गरम आहे. हतची जबान हतखट आहे. 
त्याम ळे स्वाभाहवक हतच्या या प्रणयगभट “थटे्टला” तीव्रतेचे पाणी चढले असून ती एक प्रकारच्या हवरोधाच्या 
संघषाच्या स्तरावर आलेली आहे. लहतकेची “थट्ट् टा” ही हतच्या स्वभावाम ळे एकदम जहाल होऊन बसते. 
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कधीकधी तर या हवरोधातून उत्पन्न होणाऱ्या खटक्यानंा गंभीर स्वरूप प्राप्त होऊन ‘ताटात टीचे’ फळ येते 
की काय असे भय वाटते. म्हणूनच मालती लहतकेला “जीभ आवरण्याची” अनेकदा सूचना देते. मालती– 
“ताई, बोलण्याने बोलणे वाढवनू दोघाचंीही शोभा करून घ्यायची आहे का? प्रभाकराला असे बोलणे त ला 
शोभते का? इतका तोंडाळपणा म लीच्या जातीला बरा नव्हे”. या मालतीच्या शहाण्या सूचनेचा स्वीकार 
लहतकेच्या हवहशष्ट आत्महनष्ठ मनाला अशक्यच आहे. “पे्रम नाही म्हणून म्हटले आहे ना मी” असे, 
प्रभाकराला अनेकदा कठोर आहण असह्य थट टा करीत, खणखणीत बजावणारी लहतका मात्र वस्त तः 
अंतःकरणपूवटक त्याच्यावर भाळली आहे. हतची प्रीती हजभेने नाही” म्हणणारी असली तरी “ती ओठावर 
थरथरते, गालावर रंगते, आणखी डोळ्यात तरंगते” प्रभाकराशी हतचा हृदबधं जोडला गेला आहे. 
 

लहतका हकतीही तोंडाळ असली आहण आपल्या हप्रयकराशी हतचे हकतीही थट टागभट खटके उडत 
असले तरी हतचे पे्रम अतूट आहण एकहनष्ठ आहे. जातीवतं प्रणहयनीला साजेल असाच हतचा पे्रमभाव 
हदसतो. गडकऱ्यानंी लहतकेच्या तोंडी जे एक प्रहसद्ध पद घातले आहे त्यातून हतचे “प्रणयी हृदय” 
प्रहतध्वहनत होते. हतचे पे्रम प्रभाकराने हझडकारून लावण्याचा “आव” आणताच हतचे प्रणयस लभ मन 
कासावीस होते. “लहतके, याप ढे माझे तोंड त ला कधीही दाखहवणार नाही, हीच माझी प्रहतज्ञा” हे 
प्रभाकराचे शब्द ऐकताच हतचे मनोधैयट लटपटते. असले चचंल पे्रम करणाऱ्या ‘प रष हृदया’चा ती नमट 
हनषेध करते. ती एकहनष्ठ प्रीतीची उपासक आहे. त्याम ळे “रंग हन रंगात मध र मध र बोलती । हसत हसत 
फसव हन हृदबदं जोहडती” असा पे्रमाचा हतला खपण्यासारखा प्रकार नाही. या प्रकारच्या पे्रमाचा शवेट 
“हृदयाचा स ंदरसा गोफ ग ंहफती । पदर पदर पहर शवेटी त टत त टत जाई” असाच होणार. असले फसवे 
पे्रम लहतकेतील प्रामाहणक प्रहणयीनीला असह्य आहे. ‘प रष हृदयाची कहठणता सागंता सागंताच’ हतच्या 
अहवचल प्रणयी हृदयाची घडणही सदर पदातून प्रहतध्वहनत होऊन गेली आहे. प्रस्त त पद ज्या 
अंतःकरणाचे आतट सूर आहेत त्या अंतःकरणातील पे्रमाची प्रामाहणकता नकळत पदातील आशयाला 
हचपकून आली आहे. पद जरी म ख्याथाने “प रष हृदयाच्या काहठण्यावर” असले तरी लहतकेच्या प्राजंळ 
प्रणयी व आत्मकें द्री अंतःकरणाचा त्यातून सूक्ष्म पण सूहचत अहवष्ट्कार होऊन जातो. या पदतून स चकतेने 
घडणारे लहतकेच्या हृदयातील प्रींतीचे दशटन मोहक आहे, “हृदयाचा स ंदरसा गोफ ग ंहफती,” असे हतच्याच 
शब्दात हतच्या पे्रमभावाचे वणटन करता येईल. मात्र हा “गोफ” हतच्या दृष्टीने अतूट व अभगं असा आहे. 
त्याचे पदर उकलण्याचा प्रसंग आला तर हृदयाला प्राणघातक वदेना झाल्यावाचून राहणार नाहीत. 
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५) खांड — ४ : समालोचन 
 

नाटककार गडकऱ्ाांचे व््क्ततमत्त्ि आणि त््ाांच््ा नाटकाचे व््क्ततमत्त्ि 
 
गडकऱ्ाांचे व््क्ततमत्त्ि– 
 

“काव्य कराया हजत्या हजवाचे जाहतवतं करणेच हव!े” 
– गोप्रवदाग्रज : वाग्वैजयंहत 

 
“गडकऱ्याचं्या चहरत्राचे बारीकसारीक धागे त्याचं्या वाङ्मयात हठकहठकाणी आढळतात. सवटच 

उत्तम वाङ्मय आत्मचहरत्रात्मक असते. पण त्याचा असा अथट नव्हे की लेखक जे यच्चयावत हलहहतो 
त्यावरून त्याच्या चहरत्रावर प्रकाश पडतो.” 
 

– आचायट अते्र : समग्र गडकरी–प्रस्ता. १४१ 
 

कै. गडकरी याचें हवस्तृत व हवश्वसनीय असे स्वतंत्र चहरत्र उपलब्ध नाही. मात्र आठवणी, 
आख्याहयका, दंतकथा, व्यावसाहयक तपशील इ. संबंधी भरपूर माहहती वाचायला हमळते. ही सगळीच 
माहहती स संगत व संगतवार आहेच, असे हनियपूवटक म्हणता येत नाही. त्याचं्या वाङ्मयातून इतस्ततः 
हवख रलेले त्याचें त्र हटत ‘आत्मचहरत्र’ खाडेंकरानंी स्थूलमानाने पण त टकपणे ज ळवनू दाखवले आहे. 
[गडकरी : व्यत्क्त आहण कला] तसेच गोप्रवदाग्रजाचं्या पे्रमकाव्याची बारकाव्याने छाननी करून गडकऱ्याचंी ‘पे्रम-
कहाणी’ डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे [गडकऱ्याचें अंतरंग : डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे.] यानंी माडूंन दाखवण्याचा अहभनव प्रयत्न केला 
आहे. त्याचप्रमाणे आचायट अते्र यानंीही [आचायट अते्र : ‘समग्र गडकरी’ : प्रस्तावना, अप्रकाहशत गडकरी : प्रस्तावना] दोन तीन 
हठकाणी गडकऱ्याचंी चहरत्ररेखा हचतारन ठेवली आहे. इतरही त रळक व्यत्क्तहचत्रणात्मक प्रयत्न 
उल्लेखनीय आहेत. स्वतंत्रपणे ‘गडकरी-जीवन-चहरत्र’ उभे करण्याचा हव. ना. कोठीवाले त्यानंीही प्रयत्न 
केला आहे. 
 

या चहरत्रहचत्रणात्मक माहहतीच्या आधाराने गडकऱ्याचं्या वाङ्मयाचा रसोदग्राही पद्धतीने 
अभ्यासही काही समीक्षकानंी थोड्या फार प्रमाणात केला आहे. 
 

कलावतंाचे जीवन आहण त्याचे वाङ्मय याचंा तौलहनक व आस्वादक अभ्यास करणे ही एक 
प्रकारची तारेवरील कसरतच म्हणावी लागेल. कधी आहण कसा तोल जाईल हे लक्षात देखील यावयाचे 
नाही. “सवटच उत्तम वाङ्मय हे आत्मचहरत्रात्मक असते.” हे अते्र याचें वर उल्लेहखलेले उद्ग्गार खरे मानले 
तरी ‘उत्तम वाङ्मय’ हे काही त्या वाङ्मयाच्या हनमात्याचे रूढ अथाने ‘आत्मचहरत्र’ असते असे म्हणता येत 
नाही. पण तरीदेखील कलावतंाच्या ‘आत्मचहरत्रा’चा अभ्यास हा त्याच्या वाङ्मयाच्या सूक्ष्म आकलनाला व 
मार्ममक रसास्वादाला उपकारक व उद बोधक ठरतो. 
 

वाङ्मयीन आकलनाच्या व अध्ययनाच्या दृष्टीने त्या वाङ्मय हनमात्याच्या चहरत्राचा (प्रकवा 
आत्मचहरत्राचा) हवचार करावयाचा तर काही गोष्टी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. नाही तर या बाबतीत 
मोठमोठ्याचंी गल्लत होते. कलावतंाचे चहरत्र व त्याचे वाङ्मय याचं्यातील नाते फार नाज क असते. ज्याला 
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आपण लौहकक अथाने चहरत्र समजतो ते अगदी तसेच उत्कृष्ट कलात्मक वाङ्मयातून प्रकट होत असते, 
हा समज बरोबर नाही. प्रत्येक माणसाच्या चहरत्रालाच स्थूलमानाने दोन स्तर असतात. कलावतंाच्या 
चहरत्राचे तर हे स्तर हवशषे सूक्ष्म आहण तरल असतात. एखाद्याचे चहरत्र सागंावयाचे म्हणजे त्याच्या ठळक 
स्वभावहवशषेासंह त्याच्या आय ष्ट्याची कथा कथन करावयाची असा संकेत रूढ झाला आहे. जन्मापासून तर 
मरेपयंत त्याने काय काय केले ह्याची एक तपशीलात्मक पण स संबद्ध अशी जंत्री म्हणजे त्याचे चहरत्र. 
असल्या चहरत्राला लौहकक प्रकवा भौहतक चहरत्र म्हणता येईल. असल्या चहरत्रात चहरत्रनायकाचे हचत्र 
असले तरी ते नाव, गाव, रप, परंपरा, कृती, ग णावग ण, स्वभाववैहशष्ट्ट्ये इ. प्रकारच्या रंगरेखानंी हचहत्रत 
करण्यात आलेले असते. चहरत्रनायकाच्या लौहकक प्रहतमेचे ते हचत्र असते. असले चहरत्र म्हणजे त्याच्या 
लौहकक वा बाह्य जीवनाचा एक प्रकारचा नकाशा असतो. 
 

कलावतंाच्या लौहकक जीवनाचा असला ‘नकाशा’ त्याच्या वाङ्मयाच्या उद बोधक अध्ययनाकहरता 
हवशषे उपय क्त ठरत नाही, याची जाणीव ठेवणे जरूर आहे. ‘अॅटलास’ मधील नकाशावरून महाबळेश्वरचे 
होणारे ज्ञान भौगोहलक सत्याप रते मयाहदत आहे. तेथील मनोरम सृहष्टसौंदयाचे भौगोहलक सत्याच्या 
ज्ञानाने आकलन होऊ शकणार नाही. 
 

माणसाला जसे लौहकक जीवन असते तसेच आंतहरक वा मानहसक जीवन असते. ते हजतके 
सखोल हततकेच संहमश्र व तरल असते. माणसाचे अस्सल स्वरप त्याच्या या मानहसक जीवनातच 
पाहायला हमळते. एखादी व्यक्ती काय ‘चीज’ आहे, हे ठरवावयाचे असेल तर हतचे आंतहरक जीवन समजून 
घेतले पाहहजे. माणसाचे वागणे, बोलणे वा व्यवहार-वतटन हे टरफलासारखे एक कवच असते. त्याच्या 
अत्स्तत्वाचा अस्सल गाभा ह्या कवचाच्या आत दडलेला असतो. व्यक्तीचे आंतहरक जीवन जाणून 
घ्यावयाचा मागट मात्र त्याचे बाह्य-जीवन हाच असतो. व्यक्तीच्या बाह्य-जीवनातून हतच्या अंतरंगाचे अनेक 
पडसाद घ मत असतात. त्या पडसादाचंा नेमका शोध घेऊन त्याचंा ‘अथट’ लावणे फार कठीण असते. त्या 
व्यक्तीच्या आय ष्ट्यातील लहानमोठ्या वागण्याचा, औपचाहरक–अनौपचाहरक वतटनाचंा वा पहरवतटनाचंा 
‘कोश’ ज्याला नीट सापडला आहे त्यालाच हा ‘अथट लावणे’ साधते. चहरत्र-लेखनाच्या कायात अस्सल 
सामग्रीचे महत्त्व अनन्य मानतात, त्याचे कारण हेच. मात्र या अस्सल सामग्रीतील चहरत्रनायकाचे आंतहरक 
जीवन सूक्ष्मपणे वाचता व वेचता यायला हव.े 
 

व्यक्तीचे चहरत्र हतच्या वाङ्मयाचे अध्ययन व आकलन होण्यासाठी प ष्ट्कळदा उद बोधक ठरते, असे 
अनेकदा आपण म्हणतो. आचायट अते्र याचं्यासारखे समीक्षकही “सवटच उत्तम वाङ्मय आत्मचहरत्रात्मक 
असते” असे म्हणून जातात. ‘उत्तम वाङ्मयाशी’ ते हनमाण करणाऱ्या व्यक्तीच्या आत्म–चहरत्राचा संबधं 
असतो तो प्राम ख्याने त्याच्या आंतहरक जीवनाचा असतो. “सवटच उत्तम वाङ्मय आत्मचहरत्रात्मक असते,” 
असे म्हणण्यापेक्षा सवटच उत्तम वाङ्मय ‘आत्त्मक’ चहरत्रात्मक असते, असे म्हणणे अहधक संय त्क्तक 
होईल. अते्र यानंाही तसेच अहभपे्रत हदसते. त्याम ळेच वाङ्मयाच्या आधारे ते हनमाण करणाऱ्या व्यक्तीच्या 
बाह्य तपहशलात्मक चहरत्राचा शोध घेणे धोक्याचे ठरते. शके्सहपअरच्या एका नाटकात साम हद्रक 
जीवनातील प्रहतमानाचंा खच पडला आहे, एवढ्यावरून तो सम द्रसंबहंधत व्यवसाय करणारा असावा, असा 
हनष्ट्कषट काढल्यास ते वस्त त्स्थतीला सोडून होईल. आपल्याकडील श्री. प . ल. देशपाडें याचं्या ‘त झे आहे 
त जपाशी’ या नाटकात प्रकवा इतर काही व्यत्क्तहचत्रणात्मक लेखनात संगीतातील अनेक ‘प्रहतमा’ 
सहजासहजी येऊन जातात. तेवढ्यावरून ‘प . ल. ना व्यावसाहयक गवयी ठरहवणे हकतपत बरोबर होईल? 
संगीतातील प्रहतमाप्राच याच्या आधाराने आपल्याला इतकाच तकट  लढहवता येईल की प . ल. देशपाडें याचं्या 
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अतःकरणावरील संस्कारसृष्टीत संगीतातील संवदेनाचंी व सौन्दयाची मोठी खाण आहे. त्याचं्या मनाला 
असलेली संगीताची ओढ, जाण, हजव्हाळा, रची, गोडी, आत्मीयता इ. आपल्याला त्याचं्या या संदभातील 
प्रहतमाचं्या आधारे हनष्ट्कर्मषत करता येतील. हे सगळे त्याचें मानहसक हवशषे आहेत. म्हणजे ते त्याचं्या 
आंतहरक जीवनाचे पैलू आहेत. एवढ्यावरून प . ल. देशपाडें हे संगीतातील ददी रहसकवृत्तीचे असले 
पाहहजेत, असे म्हणणे आहण प . ल. देशपाडें हे चागंले गदी गाजहवणारे गवयी असले पाहहजे, असे म्हणणे हे 
एकच नव्हे. 
 

या हवषयाचे इतके हवस्ताराने हववरण करण्याचे कारण एवढेच की गडकऱ्याचें चहरत्र आहण वाङ्मय 
याचं्या तौलहनक हववचेनाची भहूमका हनहित व्हावी. असल्या हववचेनातून हाती येणाऱ्या हनष्ट्कषाचे स्वरूप 
आहण सीमा सूहचत व्हाव्यात. 
 
गडकऱ्ाांचे व््क्ततमत्त्ि : काही किडसे– 
 

गडकरी याचें वहडल गणेशपंत १८९३ साली प णे येथे वारले. तेव्हा गडकरी केवळ आठ वषाचे होते. 
वहडलाचं्या मृत्यनेू त्याचं्या क ट ंबाचा आधारच उन्मळून पडला. गडकऱ्याचं्या जीवनाच्या दृष्टीने ही घटना 
फार पहरवतटनकारक ठरली. येथवर वहडलाचं्या स खासीन कृपाछत्राखाली वाढलेले गडकरी प्रहतकूल 
पहरत्स्थतीच्या फोफाट्यात सापडले. मात श्री सरस्वतीबाई याचं्यावर क ट ंबाच्या पालनाची व पाल्याचं्या 
प्रगतीची जबाबदारी येऊन पडली. त्यासाठी त्यानंा नवसारी–कजटत, प णे अशा यात्रा घडल्या. 
गडकऱ्याचं्या हशक्षणातील हनयहमतपणा खंहडत झाला. त्यानंा दूध, भाजी, लाकडे इ. हवकण्याची कामे 
करण्याचाही अन भव घ्यावा लागला. पहरत्स्थतीच्या या प्रहतकूलतेने गडकऱ्याचें व्यावहाहरक जीवन स मारे 
१९११ पयंत तरी ग्रासून टाकले होते, असे हदसते. प ढे पहरत्स्थतीची प्रहतकूलता काहीशी बोथटली तरी 
हनराळ्या कारणाम ळे त्याचें मानहसक स्वास्र्थ्य संत्रस्तच राहहले. उत्तर आय ष्ट्यात शारीहरक स्वास्र्थ्थानेही 
सहकार नाकारला. चौहतसाव्या वषी गडकरी हनधन पावले. या चौतीस वषाच्या आय ष्ट्यक्रमात त्याचंी फक्त 
पहहली आठ वष ेसोडली तर उरलेली सव्वीस वषे ते एक प्रकारची हवलक्षण प्रहतकूलता भोगत होते. कधी 
ही प्रहतकूलता पहरत्स्थतीने हनमाण करून ठेवली तर अनेकदा त्याचं्या हवहशष्ट मनोवृत्तीम ळे ती हनमाण 
झाली. गडकऱ्याचं्या नहशबी आलेले जीवन–त्यातले दैहदप्यमान असे वाङ्मयीन यश थोडा वळे बाजूला 
ठेऊन हवचार केला तर लौहकक दृष्टीने द दैवी, द ःखी व पराभतू होते, यात शकंाच नाही. 
 
व््िहाराणिमुख मनोिृत्ती– 
 

गडकऱ्याचं्या आय ष्ट्याचा स्थूल आलेख आपण पाहहला तरी गडकऱ्याचं्या मनाचे काही हचवट हवशषे 
आपल्या लक्षात यायला वेळ लागत नाही वयाच्या आठव्या वषापासून पहरत्स्थतीच्या प्रहतकूलतेची गाठ 
गडकऱ्याशंी पडली. या प्रहतकूलतेम ळे त्याचं्या हशक्षणक्रमात धरसोड तर झालीच पण प्रसंगी त्यानंा 
उदरहनवाहाला मदत म्हणून बालवयात ‘हलकीसलकी’ कामेही करणे भाग पडले. पहरत्स्थतीच्या 
प्रहतकूलतेची इतकी भयंकर प्रखरता अन भवल्यानंतरही त्याचं्या हठकाणी व्यवहार–नैप ण्य हवकहसत होऊ 
शकले नाही. उपलब्ध साधनाचंा काळजीपूवटक उपयोग करून प्राप्त पहरत्स्थतीतील प्रहतकूलतेवर मात 
करण्याचे कसब वा कौशल्य त्यानंी हमळवले नाही. वास्तहवक पहरत्स्थतीची जी प्रहतकूलता त्यानंी भोगली 
होती ती लक्षात घेता त्याचंी दृष्टी अहधक व्यवहारहवम ख बनायला हवी होती. परंत  गडकरी आपल्या 
आय ष्ट्यात ज्या पद्धतीने वागले, ती हवचारात घेता त्याचंी व्यवहारहवम खताच हदसून येते. उच्च हशक्षणाची 
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त्याचं्या मनात तीव्र अहभलाषा होती. परंत  चहरताथाचे यशस्वी साधन म्हणून हशक्षणाकडे पाहण्याची त्याचं्या 
मनाची तयारी नव्हती. आपण खाहडलकर व कोल्हटकर याचं्यासारखे पदवीप्रहतहष्ठत नाटककार नाही, 
याचीच खंत त्याचं्या मनाला झोंबत होती. आपल्या वाङ्मयीन व्यत्क्तमत्त्वाला पदवीने प्राप्त होणारी प्रहतष्ठा 
नाही, याचे शल्य त्याचं्या मनात खोलवर सलत होते. ‘प ण्यप्रभावाचें मानधन त्यानंी गंधवट नाटक मंडळीला 
खाहडलकर-कोल्हटकर याचं्या नाटकापेंक्षा म द्दाम अहधक माहगतले होते. “पहहल्या नंबरच्या अटीप्रमाणे 
साडेतीन पट रक्कम द्यायला आम्ही कबलू नव्हतो. कारण, खाहडलकर हतप्पट रक्कम घेत. गडकरी यानंा 
दोन्ही गोष्टी मान्य होईनात, त्याम ळे त्यानंी ‘प ण्यप्रभाव’ परत माहगतले.” (बोडस : माझी भहूमका, प.ृ २४३) 
वरील उताऱ्यात संदर्मभत झालेली पहहल्या नंबरची गडकऱ्यानंी घातलेली अट अशी– “१) प ण्यप्रभाव 
नाटक ज्या गावी लागेल त्या म क्कामी त्याला जे पहहल्या नंबरचे उत्पन्न होईल, त्याच्या साडेतीन पट रक्कम 
गडकरी यानंा मोनापली हक्काबद्दल हमळावी.” (सदर : पषृ्ठ २४३) खाहडलकर–कोल्हटकर याचं्याहवषयी 
गडकऱ्याचं्या मनात हनतातं आदरभाव होता. पण तरीही हकलोस्कर मंडळीसारख्या नाट्यसंघाकडून त्यानंा 
खाहडलकर–कोल्हटकर याचं्याइतका ‘भाव’ हमळत नाही, असा प सटसादेखील संशय आला तरी त्याचे 
मूळ ‘आपल्याला पदवी नाही’ यात ते शोधत असत. पदवीसंबधंीचे असले हवलक्षण व न्यूनगंडात्मक 
आकषटण त्याचं्या मनात क ठेतरी हचपकून बसले होते. ‘एकच प्याला’ नाटकात तहळरामाच्या म खातून 
गडकऱ्यानंी पदवीसंबधंीची आपली भावना मोठ्या कौशल्याने प्रकट केली आहे. 
 

१९०५ मध्ये गडकऱ्यानंी प्रहतकूल पहरत्स्थती असूनही फग्य टसन कॉलेजात नाव दाखल केले 
परीके्षत त्यानंा यश आले नाही (१९०६) त्यानंतर स मारे पाच वषानी त्यानंी परत ‘फग्य टसन’ मध्ये प्रवेश 
घेतला. ‘हप्रत्व्हयस’ची परीक्षा उत्तीणट केली. १९१२ मध्ये प न्हा इंटरचा फॉमट भरला. त्यानंतर मात्र त्यांचे 
परीक्षापे्रम कायमचे थाबंले. या घटनाचंा अथटच असा की, पदवी हमळवण्याची जबर आकाकं्षा त्याचं्या मनात 
होतीच. परंत  त्यानंा वाटणारे पदवीचे प्रलोभन व्यावहाहरक वा तत्सम स्वरपाच्या कारणाकहरता नव्हते. 
पदवीचे प्रहतष्ठामूल्य व प्रभावमूल्य याचेंच त्याचं्या मनावर खरे दडपण होते. 
 

गडकऱ्याचं्या व्यावसाहयक जीवनाचा हवचार करता हीच त्याचंी व्यवहारहवम खता हदसून येते. 
महॅरकची परीक्षा उत्तीणट झाल्यानंतर ते हकलोस्कर कंपनीत ‘म लाचें मास्तर’ व ‘द्वाररक्षक’ बनले. त्यानंतर 
काही हदवसाकंहरता वऱ्हाडातील बाळापूरसारख्या आडगावी (१९०८ नोव्हेंबर) शालेय हशक्षक झाले. प ढे 
तीही नोकरी सोडून (१९०९-१०) ‘ज्ञानप्रकाश’ दैहनकात उपसंपादकाचे काम पाहू लागले. पण हीही 
नोकरी ते दीडवषापेक्षा अहधक काळ करू शकले नाहीत. हनत्याच्या हशरस्त्याप्रमाणे एक हदवस 
ज्ञानप्रकाशातील उपसंपादकाची ख ची हरकामी करून ही म ती ‘न्य ू इग्लीश स्कूल’मध्ये म लानंा हशकव ू
लागली. अथात ही मास्तरकीस द्धा त्याचं्या प्रकृतीच्या पचनी पडणे शक्यच नव्हते. १९१० च्या माचटमध्ये 
नाटकातील पदे करण्याच्या हनहमत्ताने त्याचंा हकलोस्कर मंडळीशी संबंध आला. नाटकीय जीवनात 
गडकऱ्याचं्या मनाने त्यानंा इतके जबरदस्त खेचून नेले की प न्हा नोकरी करण्याचा हवचारच त्याचं्या 
मनातून हद्दपार झाला. नोकरीच्या के्षत्रातील गडकऱ्याचंी ही धरसोड आहण अत्स्थरता त्याच्या वृत्तीची 
सूचक वाटते. चहरताथाचे साधन म्हणून ‘नोकरी’चे महत्त्व त्याचं्या बाबतीत हकतीही अनन्य असले तरी 
गडकऱ्यानंा तसे ते वाटल्याचे हदसत नाही. नोकरीसारख्या हनयहमत चहरताथाच्या साधनाकडे एक 
प्रकारच्या बेहफकीर व बेपवा वृत्तीने ते पाहत होते. द धाने ओठ पोळले तर ताकदेखील फ ं कून हपण्याचा 
मानवी स्वभाव आहे. पण प्रहतकूल पहरत्स्थतीच्या प्रखरतेने पोळलेले गडकरी मात्र नोकरीसारख्या हनयहमत 
उत्पन्न देणाऱ्या उदरहनवाहाच्या आधाराबाबत कधींच दक्ष राहहले नाहीत. याचे एक प्रभावी कारण असे की, 
त्याचें मन वाङ्मयाच्या अलौहकक सृष्टीकडे अनावरपणे धाव घेत होते. स्वाभाहवकच व्यवहार वा व्यवसाय 
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यासारख्या लौहकक जगाकडे ते एक प्रकारच्या बेपवाईने व बेहफकीरीने पाहत असत. पै–पैशाच्या हहशबेात 
व भाजीपाल्याच्या देवघेवीत रमणारा सामान्य प्रापहंचक मनोधमट गडकऱ्याचं्या जवळ असलाच तर फार क्षीण 
होता. १९११ च्या स मारास केवळ लेखनावर चहरताथट चालवण्याचा त्यानंी घेतलेला हनणटय व्यावहाहरक 
दृष्टीने धाडसाचा व धोक्याचाच होता. पण त्यानंी तो हबनहदक्कत घेऊन टाकला. खाहडलकर-कोल्हटकर 
याचं्यासारख्या पदवीधर व ध रंधर नाटककारानंाही जे हदव्य धाडस करवले नाही ते गडकऱ्यानंी 
सहजासहजी करून टाकले. त्यात जीवनाच्या व्यावहाहरक अंगाहवषयी त्यानंा असणारे औदाहसन्यच अहधक 
पे्ररक होते. ही उदाहसनता त्याचं्यात अगदी मनोमन म रली होती. गडकऱ्याचें हे व्यवहारदौबटल्य शकंरराव 
म ज मदारानंी नेमके ओळखले होते. म्हणूनच गडकऱ्याचंी ‘गरज’ पडल्यावरही त्यानंा कधी गडकऱ्याचंी 
‘आराधना’ करण्याचा प्रसंग आला नाही. नाटक घेण्यासंबधंी नाटक मंडळ्यानंा त्यानंी ज्या अटी व इतर 
गोष्टी स चवल्या त्यादेखील गडकऱ्याचं्या व्यावहाहरक नैप ण्यापेक्षा व्यावहाहरक दौबटल्याच्याच सूचक 
वाटतात. असल्या व्यवहारहवम ख मनोवृत्तीम ळे त्यानंा हकतीतरी झळ सोसावी लागली, पण तरीही त्यानंा ते 
टाळता आले नाही. त्याचं्या या अव्यावहाहरक प्रवृत्तीम ळेच त्यांचे ‘प ण्यप्रभाव’ वषट दीड वषट बाडात पडून 
राहहले. हकलोस्करने प्रथम ते घेतल्यानंतर लवकरच गडकऱ्याचंा मंडळीशी खटका उडाला. ‘गवट हनवाण’ 
या नाटकाची पहहली तालीम झाल्यानंतरही हे नाटक गडकऱ्याचं्या स्वभावाम ळे कसे कायमचे मागे पडले, 
याची आठवण गणपतराव बोडस यानंीच साहंगतली आहे. ते म्हणतात, “प ढे गवटहनवाणची तालीम झाली. 
त्याच्या द सऱ्या हदवशी त्यावर वादहववाद झाला. हचडलेले पेठे व हचडहवणारे गडकरी याचंीच ज ंपली. 
हचडवाहचडवी चागंलीच झाली. त्यात गडकरी यानंी पेठे याचं्याबद्दल आपला गैरसमज अकारण करून 
घेतला. वादहववादाचा शवेट गडकरी यानंा प्रहतकूल असा झाला. जोगळेकर गवटहनवाणातील त्याचं्याकडे 
हदलेल्या भहूमकेबद्दल नाखूष होतेच. हचडवाहचडवीचे प्रकरण हवकोपाला जाऊन त्या भरात कंपनी सोडून 
गडकरी गेले आहण त्याम ळे गवटहनवाण मागे पडले ते कायमचे.” [गणपतराव बोडस : माझी भहूमका–पषृ्ठ १७२] 
गडकऱ्याचं्या या ‘व्यावहाहरक कौशल्या’ (?) ला हवशषे महत्त्वाचे मानाव ेलागते ते एवढ्याकहरता की ही 
घटना त्याचं्या नाटककार या नात्याने असलेल्या उमेदवारीच्या अवस्थेतील आहे. 
 

गडकऱ्याचं्या व्यवहारहवम ख मनोवृत्तीची आणखीही काही मजेशीर उदाहरणे देता येतील. ‘एकच 
प्याला’चे वाचन झाल्यावर गंधवट मंडळीचे सवटस्व असणाऱ्या नारायणरावानंा ते आवडले आहण त्यानंी ते 
घ्यावयाचे ठरवले तेव्हा ‘गडकरी यानंी नारायणरावासं त म्हाला या नाटकाच्या चौर्थ्या अंकात फाटक्या 
ल गड्याने अंग हवभहूषत करून दळावे लागणार आहे, असे स चहवले” [सदर प.ृ २५५] गडकऱ्याचें हे उद्ग्गार 
इतर दृष्टींनी हकतीही थोर व नाट्यमय असले तरी व्यावहाहरक बोलणीच्या बठैकीत ते अन हचत व अयोग्यच 
आहेत. हवभहूषत वस्त्रालंकाराचंी ललनास लभ अहभलाषा असणाऱ्या आहण गंधवटमंडळीचे प्रम ख म्हणून 
व्यवहारास प्रवृत्त झालेल्या नारायणरावानंा पहहल्याच सलामीत गडकऱ्यानंी ऐकवलेले हे उद्ग्गार 
व्यवहारसौदयाला हनहितच पोषक नाहीत. व्यवहारसौदयाला अत्यावश्यक ठरणारे वस्त हनष्ठ चात यट 
गडकऱ्याचं्या मनोरचनेत नव्हते. व्यवहार म्हटला की त्यात तडजोड व समेट आलाच. तडजोडीसाठी 
वस्त त्स्थतीचे अचूक आकलन फार महत्त्वाचे ठरते. आहण असल्या आकलनाला वस्त हनष्ठ वृत्तीचा खरा 
उपयोग होत असतो. वस्त हनष्ठ वृत्तीची मनोरचना व्यवहाराला नेहमीच सोयीची ठरते, असा हनत्याचा 
अन भव आहे. गडकरी या पंथातील नव्हते. कालातंराने म्हणजे उहचत काळ हनघून गेल्यानंतर गडकऱ्यानंा 
आपल्या व्यावहाहरक च का समजून येत असत, पण परत नव्या व्यवहाराच्यावळेी मात्र त्या त्यानंा कधीच 
उमजत नसत. गडकऱ्याचं्या या मनोवैहशष्ट्ट्याचा प रेपूर अन भव घेतलेल्या बोडसानंी नोंदवनू ठेवलेली एक 
आठवण या संदभात हवशषे मार्ममक व उद बोधक वाटते. बोडस हलहहतात, “बडोद्यानंतर आम्ही प ण्याचा 
म क्काम घेतला. माझी संध्याकाळची बठैक गडकरी याचं्याकडे असे. एका बठैकीत गडकरी यानंी आम्हाला 
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एक नव े नाटक देणार असल्याबद्दल गोष्ट काढली. प ण्यप्रभावाच्या बाबत झालेल्या व्यवहाराचा शवेट 
ध्यानात असल्याम ळे गडकरी यास त्याचंा आमचा नाटककार व नाटक कंपनी या प्रकारचा संबधं येऊ 
शकणार नाही, असे मी त्यानंा साहंगतले, कारण ते हवलक्षण अटी घालणारे आहण आम्ही व्यवहारी 
अटीप्रमाणे वागणारे. मी त्यानंा हे म्हटले. तेव्हा ते म्हणाले, “झाले ते गेले, बोडस-बालगंधवांहशवाय माझे 
नाटक यशस्वी होते की नाही, हे मला पाहावयाचे होते.” तेव्हा मीही म्हटले की, गडकरी याचं्या 
नाटकाहशवाय कंपनी चालू शकते.” [बोडस : माझी भहूमका-पृष्ठ २५५] 
 

“नाटक बसवण्यासंबंधी ठराव मदार करताना” [‘गडकरी माझे स्नेही. त्याचंा स्वभाव मला प रा माहहत. त्याम ळे ते 
नाटक बसहवण्यासंबधंी ठराव-मदार करतानंा चमत्कार केल्याहशवाय राहणार नाहीत असे वाटत होते आहण शवेटी त्यानंी ते खरे करून 

दाखहवलेच.” ‘माझी भहूमका’ – प.ृ २४२] गडकरी असले जे ‘चमत्कार’ करून दाखवीत असत ते त्याचं्या 
व्यवहारहवम ख मनोवृत्तीचे दशटक व सूचक आहेत. “हद्वभाया करूनही संसार स खाला आर्मथक व्यवहाराला 
ते कृहतशून्य होऊन कपाळकरंटे बनत आप्तेष्टांना नादान ठरत गेले.” हा गडकरी-जीवन-चहरत्रकाराचा 
(प.ृ २०) अहभप्रायही या दृष्टीने बोलका ठरतो. 
 
“िांदुणन” श्रीपादपदाप्रणत–” 
 

भावबधंनाच्या मंगलाचरणात गडकऱ्यानंी आपले लेखनग र श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर यानंा 
कृतज्ञतापूवटक ‘वदंन’ करून “कायाते यश याया” आशीवाद माहगतला आहे. पे्रमसंन्यास हे आपले पहहले 
प्रकाहशत नाट्यप ण्यही त्यानंी मोठ्या हवनीत भावाने ग रचरणी वाहहले आहे. कोल्हटकराहंवषयीची कृतज्ञता 
हा गडकऱ्याचं्या मानहसक हवश्वातला एक अखंड वाहता झरा होता, यात शकंा नाही. ‘पे्रमसंन्यास’च्या 
अपटणपहत्रकेत गडकरी आपल्या लेखनग रसमोर हकती हवनम्र व हवनीत झाले, हे हवस्तारून सागंण्याची 
गरज नाही. व्यवहाराच्या बैठकीत एका शब्दानेही माघार न घेणारे गडकऱ्याचें ताठर मन “श्रीपादपदाप्रती” 
कृतज्ञ भाराने अगदी कसे वाकून जात असे! कोल्हटकराहंवषयीच्या त्याचं्यातील या आदरभावाला भक्तीची 
उत्कटता आली होती, खाहडलकर, बोडस, इ. हवषयीही त्याचंी आदरभावना प्रहसद्ध आहे गडकरी स्वतः 
वृत्तीने श्रद्धाशील असल्याची साक्ष आचायट अते्र यानंी अनेक हठकाणी नोंदवली आहे. देवाहदकाचंी हनत्य 
आहण नैहमत्तीक दशटने घेण्याची आहण आराध्य देवताचं्या हबछान्यालगत तसहबरी ठेवण्याची त्याचंी प्रथा 
लोकहवश्र त आहे, यावरून गडकरी हे काहीसे भाहवक होते, हे स्पष्ट आहे. अते्र याचंाही याला द जोरा आहे. 
[“प्रकबह ना, आचारहवचाराने ते सनातनी, भाहवक–नव्हे अगदी देवभोळे होते. गडकऱ्याचं्या उशागती श्रीशकंराच्या हन श्री हवठठलाच्या दोन 

हचम कल्या तहसबरी अहर्मनश असत.” प्र. के. अते्र : संपूणट गडकरी : प्रस्तावना पृष्ठ ४] आपल्या नाटकातून आहण काव्यातून 
सामाहजक व्यवहारावर व जगराहाटीवर प्रसंगोपात भयंकर व जहाल भाष्ट्य करणारे गडकरी मनाने भाहवक 
व श्रद्धाशील आहेत, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. सकृतदशटनी कोणाला हे काहीसे हवसंगत वाटण्याचा 
असंभव नाही. परंत  म ळात ते तसे नाही. त्याचें सामाहजक व्यवहारावरील जहाल भाष्ट्य ही त्याचं्या भाहवक व 
श्रद्धाशील मनाचीच प्रहतहक्रया आहे. उत्कट भाहवक मनाला हवपहरत व हवदारक अन भव आले म्हणजे त्या 
मनाची होणारी तगमग तीव्र तळतळाटीचे रप घेऊन प्रकट होते. “हकतीक असले फसव ेडोळे । रंगीबेरंगी 
जण  ंगोळे ॥ जगात पाह हन फसती भोळे । दे ही जोड । देवा, ते डोळे फोड ॥” असल्या जातीचे तप्त आहण 
संतप्त उद्ग्गार जेव्हा त्याचं्या वाणीतून बाहेर पडतात तेव्हा त्याचं्या ‘भोळ्या’, ‘भाहवक’ मनाला झालेल्या 
व्यथा–वदेना बोलत असतात. 
 

आत्यंहतक कृतज्ञता, श्रद्धा, भाहवकता हे सगळे शीघ्र संवदेनक्षम मनाचे धमट आहेत. कोणत्याही 
हवषयासंबधी असल्या मनात जवळीक उद भवली की तो हवषय त्या संवदेनशील मनोभमूीत खोलवर म हद्रत 
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होतो, नव्हे त्याचं्या मनोहवश्वाचाच एक भाग होऊन बसतो. व्यवहाराच्या बोलणीत अटीतटीला जाणारे 
गडकरी गणपतराव बोडसाचा एखादा शब्द ऐकून हवरघळून जात असत. त्यानंा गहहवरून येत असे. 
एखाद्याला आपले म्हटले तर मग त्याचे स्थान थेट त्याचं्या अंतःकरणात हवराजमान होत असे. या 
मनोधमाम ळेच गडकरी फग्य टसन कॉलेज व हकलोस्कर मंडळी या सारख्या संस्थावरही एखाद्या सजीव 
व्यत्क्तसारखे जीव ओतून पे्रम करीत होते. या संस्थाहवषयीची त्याचं्या मनाची माया अतूट होती. हकलोस्कर 
कंपनीत स रू झालेला बेबनाव पाहून सतत हळहळणाऱ्या हन हवव्हळणाऱ्या मनाची जात सहज समजून 
येण्यासारखी आहे. 
 

कोल्हटकराहंवषयीची अपार कृतज्ञता हा गडकऱ्याचं्या मनोप्रपडाचा एक चमकता पैलू तर खराच! 
परंत  या पैलूच्या गभातही काही त्याच जातीचे उपपैलू हदसून येतात. कोल्हटकराहंवषयीची कृतज्ञता आहण 
फग्य टसन–हकलोस्कर यासारख्या संस्थाहवषयीची आप लकी याचं्यातं फरक असला तर तो प्रमाणाचा आहे, 
प्रकाराचा नाही. हप्रय व्यत्क्तसंबंधी असो प्रकवा वस्त संबधंी असो, वाटणारी आंतहरक आत्मीयता हेच त्या 
चमकत्या पैलूचे व तदंतगटत इतर इतर उपपैलंूचे संकहलत स्वरप आहे. परत्वाचा, परकेपणाचा कमी 
अहधक हवलोप हेच आत्मीयतेचे लक्षण आहे., 
 
उत्कट मनोिृत्ती– 
 

उत्कटता हा गडकऱ्याचंा मनोधमट होता. व्यवहाराशी समरस होताना मन अनेकदा मोडाव ेलागते. 
गडकऱ्यानंा ते जमत नसे. त्याचें सगळे मनोव्यापार व मनोहवकार शीघ्र गतीने तीव्र व उत्कट बनणाऱ्या 
जातीचे होते. सौम्यता त्याचं्या स्वभावातच नव्हती. त्याचें नेहमीचे बोलणे जसे लोभस असे तसे ते बोचकही 
असे. क्ष द्र कारणासाठी देखील त्यांचे मन तीव्र उसळी घेत असे. हचडण्या–हचडहवण्यातं पेटलेले, कृतज्ञतेने 
उचबंळलेले, रागाने भडकलेले, वाङ्मयस्वादात रंगलेले, हास्यानंदात तरंगलेले, पिात्तापाने 
गहहवरलेले, हजद्दीने उफाळलेले, बह रपी गडकरी आपल्याला त्याचं्या चहरत्रहवषयक आठवणीतून 
भेटतात. गडकऱ्याचंीही सारी क्षणहचते्र ‘बह रपी’ हदसत असली री ती मूलतः एकरप अशा गडकऱ्याचंीच 
आहेत. या बह हवध क्षणहचत्राच्या संकलनात्मक माडंणीतून समन्वय शोधण्याचा प्रयत्न केला तर कहवधए 
असे ‘गडकरी’ गवसू शकतात. या सगळ्या स्मृहतहचत्राचंा काळजीपूवटक मागोवा आपल्याला गडकऱ्याचं्या 
एका मनोधमाचे दशटन घडव ू शकतो, तो म्हणजे त्याच्या मानहसक उत्कटतेचा. गडकरी मनाने नेहमी 
उत्कट पातळीवर जगत असत. मख्खपणा प्रकवा थंडपणा त्याचं्या मनाला मानण्याजोगा नव्हता. गडकरी 
सदासवटदा बह धा उत्कट अवस्थेत वावरत असत. याच अथाने “उत्कटता हे गडकऱ्याचं्या जीवनाचे सार 
आहे.” [प्र. के. अते्र : संपूणट गडकरी. प्रस्तावना पृष्ठ १५७] हे अते्र याचें वगेळ्या संदभातील हवधान तो संदभट वगळून 
समथटनीय वाटते. 
 

मानसशास्त्रीय दृष्टीने उत्कटता ही प्रहतहक्रयात्मक असते. म्हणजे मनाची ती एक प्रकारे प्रहतहक्रया 
आहे. ही प्रहतहक्रया भावनात्मक असते. गडकरी हे उत्कट मनोवृत्तीचे होते, याचा मनोवैज्ञाहनक अथट असा 
की अन भवाची त्याचं्या मनावर उमटणारी प्रहतहक्रया ही तीव्र व उत्कट अशी संवगेात्मक असे. गडकऱ्याचंी 
कल्पकता तरल होती. या तरल कल्पकतेच्या बळावर गडकरी हकतीतरी अपार्मथव हवषयाचंा तसेच 
सावटकालीन घटनाचंा अन भव सहजपणे पण समरसून घेऊ शकत असत. एखाद्या ‘प्रसध –द गावर’ उभे 
रहाताच त्याचंी तरल कल्पकता अन भवाचं्या अगाध हवश्वात त्यानंा नेऊन सोडत असे. या सगळ्या 
अन भवाचंी गडकऱ्याचं्या मनावर उमटणारी प्रहतहक्रया मग उत्कट संवगेात्मक व्हावयाची. हनत्याच्या 
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व्यवहारातही असलीच उत्कट संवगेात्मक प्रहतहक्रया अन भवण्याचा त्याचं्या मनाला अनावर छंद होता. 
त्याम ळे स्वाभाहवकच या छंदाला पोषक पूरक व उते्तजक असणाऱ्या वातावरणात हवहार करणे त्याचं्या 
मनाला स खावह वाटे. प्रपचंाच्या रखरखीत जगात त्याचं्या मनाला रस वाटत नव्हता, त्याचे कारण हेच 
आहे. प्रपचंात प ष्ट्कळदा मन मोडून जबाबदारीचे ओझे वाहाव ेलागते. गडकऱ्याचं्या मनोरचनेच्या दृष्टीने 
असले ओझे वाहणे प्रहतकूल होते. तसे करण्यात उत्कट संवगेात्मक प्रहतहक्रयाचा आस्वाद चाखण्याचा छंद 
जडलेले त्याचें मन ग दमरून हनघत असे. गडकरी जेव्हा हचडत–संतापत असत तेव्हाही त्याचें उत्कट 
संवगेान कल मन क ठेतरी एक अनाहमक तृप्तीने स खावनू जात असे. मनाची अशी ठेवण बनल्याम ळे मनाला 
हव्या असलेल्या गोष्टींना आवर घालणे त्यानंा साधलेच नाही. त्याचा पहरणाम त्याचं्या व्यावहाहरक 
अनवधानात प्रकवा द लटक्ष होण्यात झाला. त्याचं्या व्यावसाहयक वा प्रापहंचक हेळसाडंीची मानहसक मीमासंा 
थोडक्यात अशी आहे. 
 
िाङ म्जीिी मन 
 

“गडकऱ्याचें कतृटत्व जसे अलौहकक, तसे त्याचें व्यत्क्तमत्त्वही लोकहवलक्षण” [प्र. के अते्र : अप्रकाहशत 

गडकरी–पषृ्ठ ५] असे आचायट अते्र यानंी गडकऱ्यासंंबधंी उद्ग्गार काढले आहेत. गडकऱ्याचें व्यत्क्तमत्त्व आचायट 
अते्र यानंा ‘लोकहवलक्षण’ वाटाव े इतके चमत्काहरक होते, यात संशय नाही. गडकऱ्यासंारख्याचं्या 
पहरत्स्थतीत व वातावरणात वावरणारा माणूस कसा वागावा, त्याचे व्यावहाहरक जीवन कसे असावे, संसार, 
प्रपचं, व्यवसाय इ. बाबत त्याची भहूमका कशी असावी, त्याचे बोलणे, चालणे, खाणेहपणे कोणत्या स्वरपाचे 
असावे, त्याच्या जगण्याची रीती कोणती असावी, इ. संबधंी समाजाच्या काही सवटमान्य पण अहलहखत अशा 
समज ती (Norms) असतात. आय ष्ट्याचा अपेहक्षत असा हशरस्ता रूजून गेलेला असतो. एखादा कोणी फार 
श्रीमंत, मोठा प्रहतभावान प्रकवा कलावतं असला तर त्याचे थोडेफार हशरस्ताबाह्य वतटनही समाज समजून 
घेतो तेवढी लवहचकता या हशरस्त्याला मंजूर असते. पण एखाद्याचे जीवन जेव्हा असल्या हशरस्त्याला बरेच 
सोडून असते तेव्हा ते आपल्या हनराळेपणाने, वगेळेपणाने उमटून हदसते. कधी या वेगळेपणाला 
तऱ्हेवाईकपणा म्हटला जातो, कधी ते हवहक्षप्त या नावाने ओळखले जाते, कधी ते लोकहवलक्षण प्रकवा 
चमत्काहरक वगैरे वगैरे मानले जाते. सवटसाधारणपणे समाजाच्या ज्या जीवनहवषयक औहचत्य–कल्पना 
असतात त्यापासून उठावदारपणे हदसणारे वगेळेपण हेच असल्या ‘लोकहवलक्षण’ वगैरे जीवनाचे म ख्य 
वैहशष्ट्ट्य म्हणाव ेलागेल. 
 

या दृष्टीने पाहता गडकऱ्याचें वतटन प ष्ट्कळ बाबतीत ओघावगेळे होते. जनरीतीला मानवणारा, 
लोकरहाटीला शोभणारा, समाजाच्या औहचत्य बंधात सामावणारा व्यवत्स्थतपणा, हनयहमतपणा, 
समज तदारपणा, ठराहवकपणा, औपचाहरकपणा गडकऱ्याचं्या वतटनप्रणालीत बसणारा नव्हता. 
खाहडलकर, केळकर, कोल्हटकर याचं्यासारखे प्रहतभावतं समाजाला वदंनीय होते. त्याचं्या श्रेष्ठत्वाम ळे 
त्याचं्या व्यवहार वतटनात कधीकाळी उमटणारी वेगहळकता समाजाच्या औहचत्य–कल्पनेने सामावनू 
घेतली. गडकऱ्यासंंबधंीही असेच घडू शकले असते. गडकरी प्रहतभेचे कलावतं म्हणून त्यानंाही केळकर, 
खाहडलकर, कोल्हटकर याचं्याइतकी वगेळीकता अन भवायाची म भा सामाहजक औहचत्य कल्पनेकडून 
हमळाली असती. पण गडकऱ्याचंा वगेळेपणा, त्याचंा खास खाक्या या म भाप्राप्त सवलतीत मावणारा 
नव्हता. 
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सामाहजक औहचत्य–बधंाला गडकऱ्याचें ओघावगेळे वतटन हवहचत्र व हवलक्षण वाटणे स्वाभाहवक 
आहे. प्रहतहष्ठत दृष्टीला गडकऱ्याचं्या रागा–लोभाचे, तापा–अन तापाचे हवषय अन हचत वाटत असत. 
‘हकलोस्कर फग्य टसन’ यासारख्या संस्थावंर त्यानंी हाडामासंाच्या माणसावर लावावा तसा जीव लावला 
होता, संसार प्रपचं याचंी काळजी वाहण्याऐवजी अहोरात्र त्यानंा वाङ्मयीन समाधी लागलेली असे. घरी 
आलेल्या थोरामोठ्याशंी सभ्यतापूवटक बोलण्याऐवजी ते त्याचंी अनेकदा बेदरकार हकालपट्टी करीत, 
नोकरी करण्यापेक्षा प्रकवा हटकहवण्यापेक्षा ती सोडण्याचाच उत्साह त्यानंा भारी. कौट ंहबक, स्वास्थसंपन्न व 
स त्स्थर जगण्यापेक्षा स्वैर, म क्त, अहनयहमत, स्वच्छंदी, आनंदी जीवन जगण्यात त्याचं्या मनाला अहधक 
समाधान. एखाद्या सन्मानपूवटक ‘पाह णचारापेंक्षा अपरात्री चारदोन नरहमत्रासंोबत प्रयासाने हमळहवलेल्या 
च रम ऱ्याचं्या आस्वादात ते मनसोक्त रमत असत. चार प्रभतींच्या संसारात त्याचें मन रमायला राजी नव्हते. 
त्यापेक्षा अहोरात्र वाङ्मयीन सौदयाचे प्रचतन, मनन, वाचन, यातच मनम राद ड ंबण्याचा त्याचं्या मनाचा 
स्वाभाहवक कल होता. प्रपंचोपयोगी वस्तंूच्या खरेदीसाठी आळस करणारे गडकरी ‘जोमखान्यावरील’ 
ज न्या प स्तकाचं्या खरेदीसाठी उत्साहाने उपत्स्थत असत. शकै्षहणक जीवनातील पाठ्यप स्तकाचं्या ‘नोट्ट्स’ 
हनयहमत न ठेऊ शकणारे गडकरी आपल्या आवडत्या वाचनातील नोंदी आहण संकत्ल्पत नाटकाचें 
आराखडे काळजीपूवटक तयार करण्यात अती तत्पर असत. आचायट अते्र यानंी गडकऱ्याचं्या या प्रकारच्या 
जगण्याला ‘झपूझा’ अवस्था म्हटले आहे. प्रकृती आहण प्रपचं याचं्या प्रहतकूलतेची पवा न कहरता 
गडकऱ्यानंी वाङ्मयीन तपस्साधना चालवली. स्वतःच्या आर्मथक हलाखीच्या कळा त्यानंा कळत नव्हत्या, 
असे नाही. पण स्वतःच स्वीकारलेल्या मनमान्य अशा वाङ्मयीन हवश्वात ते इतके दंग होऊन जात असत 
की हलाखीच्या कळाचंी त्यानंा आठवणही होत नसे. एका प्रसंगी त्यानंा एकश ेवीस रपयाकंहरता ‘गहाण’ 
पडण्याची पाळी आली होती. त्या ‘भयंकर’ अन भवाम ळेही त्याचें मन अथान्वषेी होऊ शकले नाही. 
 

गडकऱ्याचं्या मनाने स्वतःप रते असे एक वाङ्मयीन हवश्व उभे केले होते. त्यात हनत्य–हनरंतर 
रमण्याचा त्यानंा छंद जडला होता. त्याप ढे त्यानंा प्रपंच, पहरत्स्थती वा प्रकृती याचंी हफकी वाटत होती. 
वाङ्मयीन आनंदाच्या एका मस्तवाल ध ंदीत ते मनसोक्त जगत होते. “आध हनक मराठी साहहत्यात 
गडकऱ्याचें वाङ्मयीन व्यत्क्तमत्त्व इतरापेंक्षा संपूणटतया अपूवट व अहभनव वाटते.” [प्र. के. अते्र : अप्रकाहशत 

गडकरी, झपूझा पृष्ठ १८] असे अते्र म्हणतात ते साथट आहे. पण ही ‘अपूवटता’ व ‘अहभनवता’ खऱ्या अथाने त्याचं्या 
हवहशष्ट व्यत्क्तमत्त्वाची आहे, हे आवजूटन लक्षात घेतले पाहहजे. त्याच्या व्यत्क्तमत्वातून ती त्याचं्या 
वाङ्मयात प्रकटली. गडकऱ्याचं्या व्यत्क्तमत्वाचे हकत्येक लहानमोठे हवशषे त्याचं्या वाङ्मयातून 
हनरहनराळ्या रूपानंी साकारले आहेत. 
 

गडकऱ्याचें जीहवत एका अथाने साहहत्यमय होते. त्याचें मन वाङ्मयजीवीं होते. ‘वाङ्मय’ हा 
त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वातील एक अत्यंत प्रबल व जागृत असा ध्र वप्रबदू होता. त्याचं्या मनाचे व्यापार व शरीराचे 
व्यवहार एका अनावर आवेगाने व आकषटणाने वाङ्मयाकडे कें द्रीत होत असत. “देह जावो अथवा राहो । 
पाडं रंगी दृढ भावो” या जातीची वाङ्मयीन भक्ती जोपासणारे व्यत्क्तमत्त्वच आपल्या ‘आसन्नमरण’ अवस्थेत 
आपल्या नाटकाचा अखेरचा अपूणट भाग पूणट करू शकते. अंतःकाळी हजवलगाचं्या दशटनासाठी आहण पार्मथव 
कमाईच्या हनरवाहनरवीसाठी आत र व अधीर होणाऱ्या जीवानंी भरलेल्या या जगात मरणकाली 
‘भावबधंनाच्या अखेरचे लेखन करणारे गडकरी ‘अपूवट’ व ‘अहभनव’ नव्हते, असे कोण म्हणेल? त्यावरून 
गडकऱ्यानंा हृदयातील खऱ्याख ऱ्या भावबधंनाची कल्पना करता येणार नाही काय? 
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गडकऱ्यानंी आपल्या हनधनाच्या रात्री स मारे अकरा वाजता भावबधंन नाटकाचा अखेरचा प्रवेश 
हलहून घेण्यास पाडूं बापट ह्याला साहंगतले. त्या प्रवशेात फौजदाराचे उद्ग्गार आहेत. ते असे– “घनश्याम, 
झालं तरी आता त मच्या कपाळाची हशक्षा च कत नाही.” हे उद्ग्गार गडकऱ्यानंी लेखहनकाला सागंताना 
अस्सल फौजदारी थाटात इतक्या मोठ्याने उच्चारले की वरच्या माळावर बसलेल्या डॉक्टर हमसाळानंा व 
त्याचं्या बधूंना ऐकायला गेले. गडकऱ्याचंी अत्यवस्थ प्रकृती हवचारात घेऊन त्या दोघानंीही गडकऱ्यानंा 
हळू आवाज काढण्यासाठी साहंगतले ‘मा’ ही गहहवरून तेच म्हणाली. त्यावर गडकरी ह्यानंी उत्तर हदले ते 
असे– “अग, पण मा! फौजदार, कधी तरी क ठे हळू बोलतो का?” (गडकरी-जीवन-चहरत्र कोठीवाले पृष्ठ 
३२८) या हृदयस्पशी प्रसंगातून गडकऱ्याचं्या वाङ्मयजीवी मनाचे स्पष्ट दशटन घडते. 
 
मानी मनोिृत्तीचे गडकरी– 
 

गडकऱ्यानंी मनोरेखा समजून घेताना त्याचं्या स्वभावातील मानीपणाचा हवचार करणे क्रमप्राप्त 
आहे, त्याचें मन अहतशय मानी होते. स्वतःचा प्रकहचतही अवमान अथवा अपमान त्यानंा असह्य होत असे. 
असा प्रसंग आला तर त्याचंी संवगेात्मक प्रहतहक्रया एकदम प्रक्ष ब्ध होत असे. एकंदरीने गडकऱ्याचंी 
सहनशीलता जेमतेमच. बळकट सहनशीलतेला आवश्यक असणारी वस्त हनष्ठ आहण हववकेी बठैक 
गडकऱ्याचं्या मनोवृत्तीला नव्हती गडकऱ्याचंा भावनावगे जागा व्हावयाला फारसे महत्त्वाचे कारण लागत 
नसे. त्याचंी आत्मसन्मानाची भावना फार तीव्र होती. 
 

व्यावहाहरक जीवनात या मानीपणाचा आहवष्ट्कार प्राम ख्याने द हेरी मागांनी झालेला हदसतो. कधी 
कधी गडकरी स्वतःहवषयी हवशषे गौरवाने बोलत असत. असला आत्मगौरव त्याचं्या मानी मनोवृत्तीला 
स खद वाटत असणे स्वाभाहवक आहे. आपल्या खासगी हमत्रमंडळात “महंमद रस हलल्ला” असा शब्दप्रयोग 
ते वापरत असत, असे खाडेंकर म्हणतात. [हव. स. खाडेंकर गडकरी प.ृ ४९] ‘महंमद रस हलल्ला’ म्हणजे जगात 
महंमदाखेरीज द सरा तारक नाही या म सलमानी समज तीप्रमाणेच आपणही मराठी रंगभमूीवर 
‘एकमेवाहद्वतीय’ असल्याचा आशय गडकरी बोलून दाखवत असत. “स्वयंवराच्या पहहल्या प्रवेशात 
हशश पाल व रूक्मी या दोघानंा दोन हातानंी धरून कृष्ट्ण रंगभमूीवर प्रवशे करतो, हे दृश्य पाहताना,” 
“कोल्हटकर व खाहडलकर दोघानंा घेऊन मीही असाच मराठी रंगभमूीवर आलो आहे.” असे गडकऱ्यानंी 
उद्ग्गार काढले होते. [सदर : प.ृ ४८] गडकऱ्याचें हे दोनही उद्ग्गार त्याचं्या मनातील आत्मप्रहतष्ठेची तीव्र 
भावना प्रकट करणारे आहेत. पहहल्या उद्ग्गारात त्यानंी स्वतःला “महंमद रस हलल्ला” मानून शखेी 
हमरवली. द सऱ्या उद्ग्गारात त्यानंी स्वतःच स्वतःचा आत्मगौरव प्रकट करण्याच्या भरात नाट्याचायट 
खाहडलकर व लेखनग र कोल्हटकर या आदरणीय व्यक्तींना ‘रूक्मी’ आहण ‘हशश पाल’ ठरवनू टाकले. 
स्वतःला कृष्ट्ण समजण्याचा आवशे असा मत्त की खाहडलकर–कोल्हटकरानंा आपण रूक्मी व हशश पाल 
ठरवत आहोत, याचेही भान त्यानंा उरले नाही. प ण्यप्रभावाच्या हस्तहलहखतातील एका रद्द झालेल्या 
प्रवशेात प्रकहकणीला झोपेतून उठवण्यासाठी सौदाहमनी, शाहलनी, सरोहजनी व भाहमनी वगैरे हतच्या महैत्रणी 
येतात; अशी गडकऱ्यानंी योजना केली. [या प्रवेशासंबधंीची सदर माहहती श्री. खाडेंकर याचं्या ‘गडकरी’ या गं्रथात प.ृ ४८ वर 
आलेली आहे.] होती कोल्हटकराचं्या नाटकातील एका भागाचे सूहचत हवडंबन होते, तसेच, तत्पूवी रंगभमूीवर 
गाजलेल्या ‘नाहयकानंा’ आपल्या नाटकातील ‘प्रकहकणीसारख्या’ दासीला झोपेतून उठवण्याची कामहगरी 
देण्यामागील गडकऱ्याचं्या मनातील आत्मप्रौढीसूचक भावनाही लक्षणीय होती. या साऱ्या ‘नाहयका’ 
कोल्हटकर–खाहडलकर याचं्या प्रहसद्ध नाटकातील आहेत, हे काय सागंावयाला हव!े हो ‘चमत्कृती’ 
असेल हकवा ‘गंमत’ ही असेल पण त्यातील स प्त आत्मप्रहतष्ठासूचन लक्षणीय नाही काय? खाडेकर 
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मानतात तसा या सगळ्या प्रकारात ‘आत्महवश्वास’ आहे, असे म्हणता येईल का? या उद्ग्गाराचंा 
बारकाव्याने हवचार केला तर त्यातून स्वतःहवषयी वाटणाऱ्या हवश्वासापेक्षा स्वतःसंबधंी वाटणारा गौरवच 
अहधक व्यक्त होतो. हे काम मी हनहित करू शकेन! या उद्ग्गारातील ‘आत्महवश्वास’ “माझ्याहशवाय हे काम 
करण्याची क णाची हबशाद आहे?” या उद्ग्गारात “आत्मगौरव” होऊन जातो, हे ध्यानात घेणे आवश्यक 
असते. स्थूल अथट एकच असला तरी सूक्ष्म आशय वगेळा हनघू शकतो. अनेकानंा गडकऱ्यात जाणवणारा हा 
आत्महवश्वास आत्मगौरवगभट आहे. “एकदा उहशरा चहा आला म्हणून हचडून जाऊन त्यानंी हकलोस्कर 
नाटकगृहाच्या हतसऱ्या मजल्यावरून चहाची हकटली आहण कपबशी खाली हभरकावनू हदली होती.” [प्र. के. 
अते्र अप्रकाहशत गडकरी पृ. ४२] ‘आपला चहा उहशरा यावा’ यात आपल्याला कंपनीत काही प्रकमत नाही, महत्त्व 
नाही, अतएव हा आपला अपमान आहे अशी गडकऱ्याचंी समजूत झाली. आहण मग या अपमानाच्या व्यथेचा 
आहवष्ट्कार हचडण्यात व ‘हकटली–कपबशी’ फेकून देण्यात झाला. त्याचं्या ‘अपमानीत मनाची संवगेशाली 
प्रहतहक्रया होती. त्यानंा येणारा संताप हकती शीघ्र व अनावर असे, याची ही घटना जशी ही दशटक आहे. 
तशीच गडकऱ्याचंी मनोवृत्ती मानापमानाच्या बाबतीत हकती शीघ्र संवदेनक्षम होती, याचीही वाचक आहे. 
नाटक मंडळ्याचं्या हबऱ्हाडी गडकऱ्याचें असले ‘मानापमानाचे’ प्रयोग फार होत असत. याचे कारण त्याचंा 
स्वभाव इतका मानी होता, आहण त्याचंी स्वतःची मानभावना इतकी शीघ्र उद्दीपनशील होती की कोणत्या 
कोणत्या उद्ग्गारातून त्यानंा केव्हा स्वतःचा अवमान व अपमान करणारा ध्वनी सापडेल आहण ते त्यानंा 
हकती असह्य होईल, ह्याचा म ळीच नेम नसे. एकदा बारा–साडेबाराच्या स मारास गडकऱ्यानंा चहा 
हपण्याची लहर लागली. कंपनीच्या आचाऱ्याला त्यानंी चहा तयार करण्याचे फमान पाठवले. त्यावेळी 
मंडळीतील माणसाचंी जेवणाची पगंत न कतीच बसली होती. तेव्हा पहहला फेर वाढून होताच चहा ठेवत 
असल्याचा आचाऱ्याकडून हनरोप आला त्यावर “जेवायलाही येतो आहण चहाही ठेवा” असा गडकऱ्यानंी 
प न्हा हनरोप पाठवला. हे पाहून कंपनीतील एक गृहस्थ सहज हवनोदाने गडकऱ्यानंा म्हणाले, “काय 
मास्तर, आज जेवणासोबत पाण्याऐवजी चहा हपण्याचा हवचार आहे की काय?” या सहज गमतीच्या 
उद्ग्गाराचंा मास्तरावंर भलताच पहरणाम झाला. त्यात त्यानंा “लेखकाची प्रकमत कमी” करण्याच्या 
उदे्दशाचा शोध लागला. ते भडकले आहण वाढून आणलेले ताट त्यानंी त्या भरात हभरकावनू हदले. 
 

गडकऱ्याचंी ही असली मानी वृत्ती म्हणजे त्याचं्या आत्मकें द्रीत मनोरचनेचाच म ख्य भाग होता. 
त्याचं्या या ‘मानी’ वतटनाची आणखीही उदाहरणे देता येतील. त्याचं्या या हवहशष्ट मनोधमाम ळे गडकऱ्याचें 
अनेकाशंी अगदी क्ष ल्लक कारणाकहरता खटके उडाले. मात्र त्याचे सारे बरे वाईट पहरणाम मास्तरानंाच 
भोगाव े लागले. मास्तराचं्या आय ष्ट्यातील हकत्येक घडामोडींची बीजे त्याचं्या या मनोहवशषेात दडलेली 
आहेत. 
 

आत्मकेद्री मनोवृत्तीच्या व्यक्ती स्वतःला बाह्य जगापासून अहलप्त व तटस्थ ठेवण्यात स खावतात. 
ती त्याचंी नैसर्मगकता असते. त्याचा स्वाभाहवक पहरणाम असा होतो की, मनाचा हळवपेणा व हळ वारपणा 
त्याचं्या हठकाणी हनमाण होतो. समाजात मनसोक्त हमसल्याम ळे प्रकवा समरसून वागल्याम ळे हवहवध आघात 
प्रत्याघात सहन करण्याचे संस्कार लाभतात. ओघानेच त्यातून मनाला जो दणकटपणा प्राप्त होतो त्याला 
आत्मकें द्री माणसे पारखी होतात. त्या अभावी त्याचंी मने कोवळी व हळवी बनतात. हेच मानसशास्त्रीय 
दृष्टीने सागंावयाचे तर, असल्या व्यक्तींची मानहसक प्रहतहक्रया शीघ्र, संवगेी व उदे्रकात्मक असते, असे 
म्हणता येईल. गडकऱ्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वात हे वैहशष्ट्ट्य फार मोठे व प्रभावी होते. गडकऱ्याचें संबधं कोणत्या 
क्षणी कोणाशी कसे हबघडतील याची खात्री कोणालाही देता येणे शक्य नव्हती. संबधं हबघडण्याचे असले 
प्रसंग गडकऱ्याचं्या आय ष्ट्यात हव े हततके आहेत. संबंध हबघडणे आहण द रस्त होणे हा त्याचं्या 
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जीवनक्रमातला हनत्याचा खेळ होऊन बसला होता. लौहकक दृष्टीने हा लहरीपणा असला तरी 
मानसशास्त्रीय अथाने ती शीघ्र, संवगेी, व उदे्रकात्मक प्रहतहक्रयाच होय. या प्रहतहक्रयेचा त्याचं्या वतटनातून 
होणारा आहवष्ट्कार इतका हनत्याचा होऊन बसला होता की, ज्याला लौहकक दृष्टीने ‘लहरी’ प्रकवा 
‘चमत्काहरक’ वागणे म्हणता येईल, ते गडकऱ्याचें एक लक्षणीय वैहशष्ट्ट्य झाले होते. गडकऱ्याचें असले 
म्हणजे ‘लहरी’ व ‘चमत्काहरक’ वतटन हा त्याचं्या संदभात अपेहक्षत गृहहत भाग मानला जावा इतके ते 
बह हवश्र त व बह स्वीकृत झाले होते. “कोणत्या वळेी गडकऱ्याचंी काय लहर हफरेल ह्याचा शकंररावानंा 
प रता अन भव असल्याने त्यानंी नाटकाच्या प्रयोगाची ‘मोनापली’ न घेता एक हजार रपयानंा न सती 
परवानगी घेतली.” [प्र. के. अते्र : अप्रकाहशत गडकरी–प्रस्तावना पषृ्ठ ४१–४२] या आते्रय हवधानातून गडकऱ्याचं्या 
हववहक्षत वतटन वैहशष्ट्ट्याची स्वच्छ साक्ष सापडते. गडकऱ्याचें हे ‘वतटनवैहशष्ट्ट्य’ केवळ शकंरराव म ज मदार 
यानंाच ज्ञात आहण अपेहक्षत होते असे नव्हे तर बह ताशंी सवटच संबहंधतानंा ते प रेपूर पहरहचत होते असे 
हदसते. तसाही प रावा उपलब्ध आहे. [“प्रारंभीचे प ण्यप्रभावाचे प्रयोग जे अत्यंत सामान्य वठले आहण नाटक सपशले पडते आहे की 
काय अशी जी हभती हनमाण झाली, त्यालाही कारण गडकऱ्याचंा हा चमत्काहरक स्वभाव. कारण, कोणत्याही वेळी गडकरी नाटकाच्या वह्या 
काखोटीला मारून धूम ठोकतील ह्याचा नेम नसल्याने नाटक बसवण्याच्या कामी नटवगाचे म ळी लक्षच नव्हते.” 

– प्र. के. अते्र : अप्रकाहशत गडकरी–प्रस्तावना प.ृ ४२] 
 

[बालगंधवट, बोडस, टेंबे ही ग णी मंडळी हकलोस्कर कंपनी सोडून गेली तेव्हा हकलोस्कर कंपनीवर मोठेच गंडातंर आले. हशवाय या 
ग णी मंडळीने एकहत्रत येऊन ‘गधंवट नाटक मंडळी’ उभी केली होती. या घटनेम ळे मास्तरानंा हकलोस्करहवषयीचा अहभमानाचा जबरदस्त झटका 
येऊन ते शकंररावानंा म्हणाले, “त म्ही काही काळजी करू नका. मी माझ्या लेखणीच्या सामर्थ्यावर हकलोस्कर मंडळीचा डोलारा कोसळू देत नाही. 
आहण गंधवट मंडळीला अशी अद्दल घडवतो की, नाक घाशीत ते लोक त मच्याकडे येतील.” 

– प्र. के. अते्र : अप्रकाहशत गडकरी : प्रस्तावना पृ. ४१] 
 
लहरी मनाचा णिलास — 
 

गडकऱ्याचें वागणे बरेचदा मोठे मनोरंजक असे. म्हणजे हमत्रमडळीच्या खासगी मफैलीत त्याचं्या 
वाणीतून वाहणारा कल्पनाहवलास तर चहकत करून सोडणारा असेच. परंत  त्याचें व्यावहाहरक वतटनही 
अनेकदा एखाद्या लहान म लासारखे हट्टी, चचंल, लहरी, एककल्ली व तरल असे. लहानसान क्ष ल्लक 
बाबीतही त्याचं्या मनाचा भडका उडवनू देणारा महान आशय त्यानंा जाणवत असे. थट्टाहवनोद करताना 
त्याचं्या धारदार हजभेला स्फ रण चढायला अवधी लागत नसे. आहण एखाद्याची थट्टा व चेष्टा करताना त्याना 
औहचत्याने प्रकवा प्रमाणाचे भान राहत नसे, हे त्याचं्या हवषयीच्या अनेक आठवणींवरून हदसून येते. 
गडकऱ्याचें शब्द म्हणजे काळजाला घर करणारे शरच होते. असख्या शरसंघानातून त्यानंा मनःपूत 
आदरणीय असणाऱ्या व्यक्तींचीही स टका झाली नाही. खरे म्हणजे या बाबतीत तोल आहण ताल साभंाळणे 
या गोष्टी त्याचं्या मानहसक क वतीत बसणाऱ्या नव्हत्याच. ज्या गणपतराव बोडसासंबधंी त्याचं्या मनात 
हनतातं आत्मीयता होती, त्या बोडसाचेंही ममट घायाळ करण्याचा मोह गडकऱ्यानंा आवरता आला नाही. ही 
‘मार्ममक’ आठवण ख द्द बोडसानंीच नमूद करून ठेवली आहे. [बोडस : माझी भहूमका पृ.–२०४] हकलोंस्कर 
कंपनीशी मतभेद झाल्याम ळे बोडसानंी कंपनी सोडण्याचा हनधार केला. ते हबऱ्हाडातील त्याचें 
“सामानस मान गोळा करून हनघण्याच्या तयारीत असता गडकरी औपरोहधक टीका करीत होते.” 
सामानस मानाची आवराआवर झाल्यावर स्वाभाहवकच बोडस उद्ग्गारले, “आणखी काय हशल्लक राहहले 
आहे?” त्यावर गडकरी म्हणाले, “कंपनी सोडल्याम ळे होणारी अप्रहतष्ठा?” या ममटभेदी उद्ग्गाराकंडे म द्दाम 
द लटक्ष करून बोडस प ढे प टप टले, “जोडा राहहला आहे माझा.” त्यावरही “तो बाहेर गेल्यावर हमळेल,” 
असा वाग्बाण गडकऱ्यानंी सोडलाच. एकदा एखाद्या भावलहरीच्या आधीन गडकऱ्याचें मन झाले की मग 
त्यानंा द सरे भान उरत नसे. “हकलोस्करा” हवषयी वाटणाऱ्या आत्मीयतेम ळे त्यानंा कंपनी सोडून जाणारे 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

बोडस आपल्या वाग्बाणाचें इतके लक्ष्य वाटले की त्या आवगेात प्रसंगाचे गाभंीयट व बोडसांची मनत्स्थती 
याचंी जाणच त्यानंा उरली नाही. मात्र काही वळेाने हनरोप घेताना बोडस जेव्हा गडकऱ्यानंा नमस्कार 
करायला आले तेव्हा त्याचं्या डोळ्यात पाणी चमकले. चेहरा ‘हवरहाक ल’ झाला. गडकऱ्याचं्या वागण्याचे हे 
उदाहरण प्राहतहनधीक आहे. अनेक प्रसंगी त्याचं्या वागण्याची ही अपहरवतटनीय तऱ्हा होऊन गेली होती. 
तसे त्याचें अंतःकरण स्वच्छ व हनरभ्र होते. पण त्याचं्या भावलहरींना अकाली वादळाचे स्वरूप केव्हा येईल, 
हे सागंता येणे शक्य नसे. 
 

गडकरी एकदा हवनोद करायला लागले, थट्टामस्करी करायला लागले, वादहववाद करायला 
लागले, गहहवरून यायला लागले, हचडायला व हचडवायला लागले, औपरोहधक बोलायला लागले की, 
मग त्यानंा ताळमेळ राहत नसे. प्रसंगाचे गाभंीयट व अन षंहगक औहचत्य याचेंही भान त्यानंा उरत नसे. 
त्याचं्या मनोरचनेची तशी घडण बनली होती. त्याचं्या आदरणीय लेखनग रंनाही मग आपल्या या 
हशष्ट्योतमाकडून असली ‘ग रदहक्षणा’ हकत्येकदा स्वीकारावी लागली. “तात्या, पे्रमसंन्यासमधल्या 
अपटणपहत्रकेत मी आपणाला ग र मानीत असल्याम ळे माझे दोष मी आपल्या पायावंर अपटण केले होते. परंत  
त्या दोषानंी पायापंासून हनघून डोक्यावर पहरणाम केलेला हदसतो.” [बोडस : माझी भहूमका पृ. २६४] हा 
‘सहचाहरणी’ नाटकासंबधंी गडकऱ्यानंी आपल्या परमहप्रय लेखनग रला सादर केलेला अहेर. वास्तहवक 
तात्यासाहेब कोल्हटकर हे आपल्या वाङ्मयावरील टीकेच्या बाबतीत फार हळव्या मनाचे होते, हे 
गडकऱ्यानंा माहहती नसेल असे नाही. तथाहप इतराचं्या हजव्हारी झोंबणारी त्याचंी स्वतःची हजव्हा त्यानंा 
आवरता येत नसे हेच खरे. गो. गो. अहधकारी यानंी गडकऱ्याचं्या स्वभावाचें रेखाटलेले हचत्र या संदभात 
संस्मरणीय आहे. “गडकरी हे अहतशय लहरी असत. मनाचा चचंलपणा ही त्याचंी नेहमीची वृत्ती होऊन 
बसली होती. एखाद्यावर रागवावयास त्यानंा मोठेसे कारण लागत नसे व राग केव्हा नाहीसा होईल, हे नक्की 
सागंताही यावयाचे नाही.” [गो. गो. अहधकारी : गडकरी याचं्या आठवणी, चहरत्र व अप्रकाहशत गवटहनवाण नाटक, प.ृ २१] 
 

गडकरी म द्दाम होऊन असे वागत असत, असे नव्हे. असल्या वागण्याम ळे त्याचंा त्यानंाही अनेकदा 
त्रास झाला असेल. “हट्ट करण्याची उपजतच खोड लागल्याम ळे अनेक वेळी व अनेक प्रसंगी याच 
स्वभावाने त्यानंा संकटात आणले.” [सदर प.ृ २०–२१] गडकऱ्याचें लहरी वतटन इतके चमकदार व चमत्काहरक 
असे की त्याम ळे त्याचं्या चहरत्राला एक लोभस चवदारपणा आला आहे. “जॉन्सनच्या लहरी स्वभावाच्या 
जशा अनेक गोष्टी बाँसवेलने हदल्या आहेत, तशा गडकऱ्याचं्या लहरी स्वभावाच्या आणखी आठवणी या 
आठवणीत हदल्या असत्या तरी त्या मनोरंजक झाल्या असत्या.” [श.ं बा. म जूमदार : गडकऱ्याचंा वात्ग्वलास : प्रस्तावना 

प.ृ ११] हे शकंर बापूजी म ज मदार याचें उद्ग्गार गडकऱ्याचं्या लहरी वतटनावर प्रकाश टाकणारे आहेत. 
 
गडकऱ्ाांचा कल्पनाणिलास– 
 

गडकरी आपल्या हमत्रमंडळीत स्वैर कल्पनाहवलासाकहरता फार प्रहसद्ध व हप्रय होते. गडकरी 
याचं्या आठवणी सागंणाऱ्या लेखनात त्याचं्या कल्पनाहवलासाचे हठकहठकाणी वणटन आढळते. गडकऱ्याचंा 
सहवास आहण संभाषण ही एक चमचमीत अशी वाङ्मयीन मेजवानी असे, अशा आशयाची साक्ष त्या 
मेजवानीचा मनसोक्त आस्वाद घेणारे काही ‘आठवणी’ कार देतात. कोट्या प्रहतकोट्या करण्यात त्याचंा 
हातखंडा होता. मार्ममक आहण समपटक प्रत्य त्तरे करण्यातही ते तेवढेच वाकबगार होते. हवहवध अशी हचते्र 
हचतारून त्या स्वप्नसृष्टीत हनमग्न होणे हा तर त्याचंा आवडता छंद होता. उच्च पदवी संपादन करून 
कौत्न्सलात जाण्याचा व ‘नामदार’ होण्याचा त्याचंा संकल्प याच स्वप्नसृष्टीतलाच. त्याचं्या संकत्ल्पत 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

वाङ्मयाची सूची म्हणजे एखाद्या उदार श्रीमंताकडील हनमंहत्रताचंी यादीच आहे! थोडक्यात त्याचंी 
संकल्प-सृष्टी अपार होतीं. ह्या ‘संकल्पाचंी’ हसद्धी झाली नसेल पण ते सारे संकल्प मोठे रोचक व श्रवणीय 
असत. म्हणूनच ते ऐकायला गडकऱ्यानंा श्रोत्याचंी कधी उणीव पडली नाही. 
 

हे सारे प्रकार म्हणजे गडकऱ्याचं्या तरल कल्पनाशक्तीची चपळ क्रीडा होय. कल्पकता ही त्यानंा 
लाभलेली दैवी देणगी होती. गडकऱ्याचं्या मनोप्रपडान सार ती हवहशष्ट तऱ्हेने हवकहसत व तल्लख झाली. 
गडकऱ्याचंी कल्पकता लहलत सौन्दयाची सृष्टी रचण्यात रमली. रंजक संभाषणे, सोनेरी संकल्प, रोचक 
प्रत्य त्तरे आहण चमकदार कोट्या ही देखील या कल्पकतेचीच क्रीडा होय. ब हद्धप्रधान व वास्तवाहभम ख 
व्यत्क्तमत्त्वात या कल्पकतेचा वगेळा उपयोग झाला असता. हतचे स्वरपही हनराळे राहहले असते. 
संशोधनासारख्या गहन व गंभीर कायात हतचा शास्त्रीय संगती लावण्यात उपयोग झाला असता. 
गडकऱ्याचंा मनोप्रपड हा शास्त्रज्ञाचा नव्हता तर कलावतंाचा होता, त्याम ळे सौन्दयात्मक संगती साधण्यात 
ही कल्पकता उपयोहजली गेली, हे हतच्या कायावरून व स्वरपावरून स्पष्ट आहे. 
 

रहचर आहण प्रच र कल्पनाहवलास हे गडकरीय साहहत्याचे जसे ठसठशीत वैहशष्ट्ट्य आहे, तसे ते 
त्याचं्या नेहमीच्या जीवनक्रमाचे देखील होते. त्याचं्यातील कल्पकतेने वाङ मयातून जशी हवहवध व वधेक 
रपे धारण केलेली हदसतात, तशी ती त्याचं्या नेहमीच्या संभाषणातून प्रकवा संवादातूनही प्रकट होत होती. 
 
णिमुतत कल्पकता 
 

गडकऱ्याचंी कल्पनाशक्ती फार तरल व स्वैर होती. त्याचं्या खासगी संभाषणातून या तरल व स्वैर 
कल्पकतेचा म क्त आहवष्ट्कार होत असे. त्याम ळेच त्याचं्या खासगी बोलानंा रहचर वात्ग्वलासाचे स्वरप 
प्राप्त झाले. गडकऱ्याचंी शीघ्र गहतमान कल्पना क्षणाधात कोणती करामत व चमत्कार करून दाखहवत असे 
हे त्याचं्या हवषयीच्या कोणत्याही आठवणीस्वरप लेखनावरून सहज हदसून येते. प्रकबह ना, ज्या 
कारणाकंहरता गडकऱ्याचें व्यत्क्तमत्त्व हवलोभनीय वगेळेपणाने उमटून उठत असे त्या कारणापंैकी 
कल्पकता हे महत्त्वाचे कारण मानले पाहहजे. 
 

डॉ. वाप्रळबे यानंी आपल्या ‘गडकऱ्याचें अंतरंग’ या गं्रथातील “तरल कल्पनेचा त रा” या प्रकरणात 
गडकऱ्याचं्या वाङमयातील हवलोल कल्पनाहवलासाचा रसोद्ग्ग्राही पहरचय करून हदला आहे. इतका 
हवलोल कल्पनाहवलास ज्या मनोहवश्वातून जन्माला आला तेथील कल्पनाऐश्वयट हकती कल्पनातीत असेल, 
याचे अन मान सहज बाधंता येते. गडकऱ्याचंी कल्पकता इतकी स्वैर संचारी व गहतमान होती की हतला 
‘सवटगामी’ हेच हवशषेण यथाथाने शोभेल. 
 

थोडक्यात म्हणजे सहज हाताशी येणाऱ्या भरपूर प राव्याचं्या भक्कम बळावर गडकऱ्याचं्या 
व्यत्क्तमत्त्वातील सवटगामी कल्पनाशालीत्व सहज हसद्ध होते. या कल्पकतेच्या वैहशष्ट्ट्याचा आपण हवचार 
करून गेलो म्हणजे हतची वेगवान भरारी आहण चौफेर म ल खहगरी आपल्या तत्काळ ध्यानात भरते. त्याचं्या 
काव्यातील व नाट्यातील अलंकारसृष्टी या वैहशष्ट्ट्याची बोलकी साक्ष आहे. या कल्पकतेचे द सरे वैहशष्ट्ट्य 
असे की, ती सौदयान्वषेी आहे. लाहलत्य हा या कल्पनेचा ग णधमट आहे. सौदयटसृष्टीच्या रहचर रचनेची 
मोहक सामग्री या कल्पकतेत आहे. चकाकत्या कल्पनाचं्या हकतीतरी मनोहर हमनारी आपल्याला त्याचं्या 
साहहत्यात पदोपदी आढळतात. 
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गडकऱ्याचंी कल्पकता सौदयासक्त आहे, असे जेव्हा मी म्हणतो तेव्हाच त्यातून हतचा द सरा 

उपहवशषे सूहचत होतो. ही कल्पकता सौदयात्मक वा लाहलत्यात्मक संगती हटपणारी आहे. म्हणजेच ती 
कलाप्रवृत्त आहे. कला ही कल्पकतेची सहज क्रीडा आहे. लहलत हवलहसते हा हतचा जीवनव्यापार आहे. 

असल्या प्रवृत्तीची कल्पकता शास्त्रीय संगती हटपणारी नसते. ती शास्त्रकाराचं्या हठकाणी उज्ज्वल 
स्वरूपात आढळून येते. शास्त्रज्ञानंा हायपोथेहसस् स चण्याच्या बाबतीत या शास्त्रान कूल कल्पकतेचा बह मोल 
उपयोग होत असतो. हतच्याच हदव्य उजेडाम ळे शास्त्रज्ञानंा अदृश्यातले दृश्य हदसू शकते. शास्त्रान कूल 
कल्पकता ही म ख्यत्वेकरून तकान रोधी व ब हद्धव्यापारसंलग्न असते. म्हणजे कल्पकता, तकट  व ब द्धी याचंा 
संघहटत व्यवहार हतथे चालतो. या व्यवहारात भावनेला म ळीच थारा नसतो. सामान्य माणसाच्या दैनंहदन 
व्यवहारातही असला अगदी स्थूल “संघहटत व्यवहार” त्या माणसाचे सामाहजक समायोजन स कर व स खद 
करण्याला मौहलक मदत करतो. ‘व्यवहारचत र’ म्हणून आपण नेहमीच असल्या माणसाचा उल्लेख करतो. 
 

कलाप्रवृत्त कल्पकतेचा व्यापार यापेक्षा वेगळा असतो. कलाप्रवृत्त कल्पकता भावनासंलग्न असते. 
ती प्राम ख्याने ‘अतक्यट’ असते. हतची वाटचाल तकान सारी नसून तरंगान गामी असते. तकट हसद्ध सत्य हे हतचे 
साध्य नसून कलाहसध्द सौन्दयट हे हतचे साध्य असते. तकान गामी कल्पकता ही उत्तम व्यवहारोपयोगी असू 
शकते. परंत  तरंगान गामी कल्पकता त्यामानाने व्यवहाराला प रेशी पोषक नसते. त्याम ळे हनव्वळ 
तरंगान गामी कल्पकता प्राबल्याने असणारी व्यक्ती व्यवहारात लोकानंा हनत्ष्ट्क्रय वाटते. 
 

गडकऱ्याचं्या मनोरचनेत भावना आहण कल्पना याचें उत्कर्मषत परस्पर पोषण साधले होते. त्याचंी 
भावना कल्पनेच्या आधाराने उत्कट बनू पाहत असे. तर त्याचंी कल्पकता भावनाबळाने हृदयगम होऊ 
पहात असे. त्याम ळे उत्कटता हे गडकऱ्याचं्या मनोवृत्तीचे नेहमीकहरता वैहशष्ट्ट्य होऊन बसले होते. 
अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचे हय बटट बोनर याने केलेले वणटन गडकऱ्याचं्या या मनोवृत्तीला नेमके लागू पडणारे 
आहे तो म्हणतो. “This type of individual is motivated by Autistic imagery. He lives intensly in his 
own fantasies. In the eyes of others, therefore, he is a engimatic and peculiar. The mystical 
cheamer, the seer, the crank, and a certain type of Artists are examples of this type. Because 
there is no intelligible relation between the object and his subjective attitude towards it, he 
expresses contradictory hands within his own experiences.” 
 

गडकऱ्याचें मन बह हवध कल्पनानंी न सते झपाटून गेलेले असे. त्या अवस्थेत मग ते कौत्न्सलातील 
‘नामदार’ होण्यापासून तर शके्सहपअरच्या ‘अधा’ नाटककार होण्याचे मनस बे रचत असत. सतत 
कल्पनाप्रचतनाम ळे हकतीतरी वस्तू, हवषय, हक्रया, ग णधमट इत्यादींची रमणीय व रंगीन रूपे त्याचं्या 
अंतमटनात तरळत असत. तरल कल्पकतेचे बळ प्राप्त झाल्याम ळे त्याचंी संवदेनशक्तीही इतकी सूक्ष्म आहण 
समक्ष झाली होती की, कात्ल्पताच्या पातळीवर त्यानंा कोणतीही संवेदनाभतूी घेणे सहसा शक्य होई. डोळे, 
कान, हजव्हा, त्वचा, रची या संवदेन इंहद्रयाचं्या काहयक शक्तींच्या कके्षत न येऊ शकणारे रप, श्रवण, 
रची, स्पशट आहण गंध याचें गहहरे अन भव ते मनाने कल्पकतेच्या बळावर सहज घेऊ शकत असत. त्याचंी ही 
अन भवसृष्टी कमालीची संपन्न व समृध्द होती. म्हणूनच त्याचं्या वाङ्मयात हवलक्षण चमक असणाऱ्या 
कल्पनाहचत्राचंा खच पडलेला हदसून येतो. [या संदभात प्रो. गाडटनर मफी याचें मत उद बोधक वाटते. तो म्हणतो, “Fantasy is 
the general term for the spontaneous flow of imagination. Fantasy denotes those spontaneous expressions of derive which in 
their more highly developed form we call day dreams, or even the imaginative core of work of art. One would speak of poetic 
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conecit, a fresh melaphore or smile, as a case of fantasy; it is simply the elaboration and connection of such fantasy material that 
give us a poem like...” 

– Gardner Murphy : An Intro. to Psy. Page 275] ही सारी कल्पनाहचते्र, मग ती कलादृष्टीने उहचत असोत 
वा नसोत, गडकऱ्यानंा अनावरपणे व अनाहूतपणे स्फ रलेली वाटतात. त्यात ओढूनताणून आणण्याचा 
प्रयत्न हदसत नाही. “राजहंस माझा हनजला” सारखी कहवतादेखील मग कल्पनासंभाराने मढून हनघते 
कारण ख द्द गडकऱ्याचंीच कल्पना इतकी अगम्य, अमोघ व अथक होती की हतला आवर घालणे त्याचं्या 
मानहसक आवाक्याबाहेरचे होते. त्याचं्या मनोवृत्तीला प्रहतकूल व अनैसर्मगक होते. 
 

गडकऱ्यानंी अखेरपयंत आपल्या प्रकृतीकडे द लटक्ष केले. तसेच त्याचें त्याचं्या संसाहरक व 
कौट ंहबक जीवनासंबधंी घडले. स्वतःच्या व्यावसाहयक व आर्मथक कतटव्यांकडेही त्याचंी अशीच डोळेझाक 
झाली. इच्छा असूनही त्यानंा शकै्षहणक प्रगतीकडे लक्ष प रवता आले नाही. हीही एक प्रकारची व्यवहार–
हवम खताच आहे. या व्यवहार–हवम खतेचा आहण त्याचं्या कल्पनाजीवी मनोवृत्तीचा घहनष्ट संबधं आहे. 
“वस्त त्स्थतीकडे पूणट डोळेझाक करून अमयाद वेड्या आशा उराशी कवटाळून बसणे हा गडकऱ्याचंा 
मनोधमट होता.” डॉ. वाप्रळबे. 
 
व््क्ततमत्त्िाची अांतमुथखता 
 

उत्कट संवगेात्मक प्रहतहक्रया अन भवणे हीच ज्या मनाची नेहमीची हक्रया होऊन गेलेली असते ते 
मन अंतम ंख असते; आत्महनष्ठ असते. म्हणजे आत्महवस्मृत होऊन एखादी गोष्ट वा हवषय अन भवणे त्याला 
जमत नाही. बाह्य हवषयाचे आपल्या आत उमटणारे रंग प्रकवा उठणारे तरंग अन भवण्यात ते गकट  असते. 
वस्त हनष्ठ वृत्तीने एखाद्या हवषयाचा हवचार करायला जी तटस्थता प्रकवा अहलप्तता हवी असते ती 
गडकऱ्याचं्या हठकाणी जवळ जवळ अभावानेच होती. व्यवहारातील त्यांच्या वतटनामागील पे्ररणा प्राम ख्याने 
आत्त्मक असतात. आपले मन मानेल तसे वागणे हा त्याचंा नेहमीचा खाक्या होता. त्याम ळेच ते ‘फार 
लहरी’ आहेत; असा समज हनमाण झाला होता. गडकऱ्याचं्या ‘हट्टी’ स्वभावाची अनेकानंी ग्वाही हदलेली 
आहे. हट्टीपणाचा उगम आत्महनष्ठ वृत्तींतूनच होतो. हट्टीपणाच्या मागे समझोता न करणारे मन कायटशील 
असते. बाह्य वस्त त्स्थतीकडे पाठ हफरवनू केवळ आपल्या आंतहरक पे्ररणानंाच मानणे हा हट्टी व्यक्तीचा 
स्वभावधमट असतो. तो व्यत्क्तमत्त्वातील अंतम टखतेचा दशटक आहे. बाह्य वस्त त्स्थती समजून घेण्याला, 
समजून घेतल्यावर शक्य असेल तर त्स्वकारायला आवश्यक ठरणारी तटस्थता अथवा अहलप्तता असल्या 
व्यक्तींना आंतहरक पे्ररणा उपलब्धच होऊ देत नाही. वस्त त्स्थती समजून घेण्याचा प्रयत्न स रू होताच 
हट्टदेखील द बळे होऊ लागतील. हट्टाची उभारणीच बाह्य वस्त त्स्थती समजून न घेण्याच्या पायावर आहे. 
गडकऱ्याचें वागणे अनेकदा मनस्वी असे, अशाही आठवणीची त्याचं्या चहरत्रातून साक्ष हमळते. या मनस्वी 
वागण्याम ळेच त्याचं्यासंबधंी अनेक गैरसमजदेखील पसरत असत. एखाद्याची प्रटगल करताना त्याला काय 
वाटेल, याची दखल त्याचं्या मनाला नसे. “बाण हजथून स टतो हतथे त्याची काहीच साक्ष राहात नाही, पण 
हजथे जाऊन हभडतो हतथे जखम होते, आहण जखम बरी झाली तरी कायमचा व्रण तरी राहतोच.” [भावबधंन : 
अंक ४ प्रवेश ३.] हे वाक्य गडकऱ्याचं्या लेखणीतून उतरले. त्याच गडकऱ्याचंी आपल्या तीक्ष्ण शब्दशरानंी 
हकतीतरी स हृदानंा ‘जखमी’ करण्याबद्दल प्रहसद्धी होती. याचे कारण, ‘मनस्वी वृत्ती’ हेच देता येईल. 
गडकऱ्याचें एकंदर वागणे हवचारात घेतले म्हणजे त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाची अंतम टखता एका श्रेष्ठ 
मानसशास्त्रज्ञानें माडंलेल्या एतद हवषयक कल्पनेत चपखल बसते. हा मानसशास्त्रज्ञ हलहहतो 
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“The introvert is motivated predominantly by subjective factors. Although he is not 
blind to objective conditions, he assimilates them in a more personal manner than the 
extravert. He is much more influenced in his thought and actions by the world as it appears to 
him than “as it really is.” [Prof. Hubert Bonner : Psychology of personality–page 92.] 
 

जग आहण जीवन आहे तसे मानण्यापेक्षा आपल्याला ते जाणवते तसे गृहीत धरण्याची गडकऱ्याचंी 
रीत होती. म्हणूनच जगाचा आहण जीवनाचा त्यानंा अनेकदा हवपहरत ‘अन भव’ आला. त्याचे स्पष्ट प्रत्यंतर 
आपल्याला त्याचं्या काव्यातून हदसते. ‘अल्लड पे्रमास’ या कवनातून तर गडकऱ्यानंी पे्रमाचे हनहमत्त करून 
जणू आपल्याच मनोवृत्तीचे मोठे यथातर्थ्य अन् हृदयंगम हचत्रण करून ठेवले आहे. त्यातील अंतम टखता, 
आत्महनष्ठा अगदी बोलकी आहे. त्याचप्रमाणे अंतम टख व्यक्तीला जगाहवषयी वाटणारी हतरस्काराची वृत्तीही 
मार्ममकपणे प्रकटली आहे. स्वतःचे अंतर्मवश्व बाह्य जगापासून अलग व अहलप्त ठेवण्याची अंतम टखी मनाची 
स्वाभाहवक धडपडही या कहवतेतून प्रहतप्रबबीत झाली आहे. गडकऱ्याचं्या हृदयाचे स्पदंनच या कवनातून 
शब्दाकार झालेले आहे. 
 

टाहकल क हण त ज हधक्काराने, 
रडहवल प्रकवा उपहासाने, 

 
फसहवल नकली की मालाने, 

कोणी भटकत, उगाच रखडत, हफरहवल मागोमाग! 
“अल्लड पे्रमात” 

 
या प्रकवा यासारख्या ओळीतून गडकऱ्याचं्या अंतम टख व्यत्क्तमत्त्वाचा अस्सल गंध दरवळत 

असल्याचा प्रत्यय येतो. १९०९ च्या स मारास गडकऱ्यानंी हलहीलेली ही कहवता डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे यानंा 
गडकऱ्याचं्या प्रणयजीवनाच्या संदभात महत्त्वाची वाटते. [“सारे जग फसवे असल्याम ळे पे्रमभावनेचा स्वैर आहवष्ट्कार करणे 
बरे नव्हे, असा त्यानंी आपल्या मनाला इशारा हदलेला आहे. पे्रमाला अपेहक्षत प्रहतशब्द हमळाला नाही, आहण त्याची अस्थानी वृष्टी झाली तर त्या 
अवहेलनेची व्यथा असह्य होईल. त्यापेक्षा हृदयाहवष्ट्करण न झालेलेच बरे असे गडकऱ्यानंा स चवावयाचे आहे … … गडकऱ्याचं्या प्रणयजीवनाच्या 
नाटकाच्या या नादंीत शवेटच्या भरतवाक्याची, त्याचं्या जीवनसंगीताच्या भरैवीची बीजे सामावली आहेत, असे मला वाटते.” – डॉ. रा. श.ं वाप्रळबे, 

गडकऱ्याचें अंतरंग–प.ृ २३७.] प ढे सात वषानी गडकऱ्यानंा पे्रमवैफल्याचा दारण अन भव (?) आला त्याची ही 
‘नादंी’ असून ती भरतवाक्यसूचक आहे, असा डॉक्टर वाप्रळबे याचं्या प्रहतपादनाचा आशय. डॉ. वाप्रळबे 
यानंी गडकऱ्याचं्या जीवनातील जी पे्रमकहाणी कौशल्याने ज ळवनू दाखवली त्या दृष्टीने त्याचें या 
कहवतेवरील भाष्ट्य आशयपूवटक असेलही! पण वयाच्या चोहवसाव्या वषी, डॉ. वाप्रळबे सागंतात तो 
पे्रमकैफल्याचा दारण अन भव गडकऱ्यानंा येण्यापूवी हकतीतरी वष े पूवी ही कहवता गडकऱ्यानंी हलहहली 
होती. गोप्रवदाग्रजाचंी ती पहहली प्रहसद्ध झालेली कहवता समजली जाते. (माहसक मनोरंज १९०९) ही 
वस्त त्स्थती लक्षात घेता पे्रमाचे प्रतीक बनून त्याचें अंतम टखी मनच या कवीतेतून अती समथटपणे आहवष्ट्कृत 
झाले आहे, असे मला वाटते. गडकऱ्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाची एकंदर घडण हवचारात घेतल्यास माझ्या 
वाटण्यातील यथाथटता अहधक ध्यानात येऊ शकेल. या कहवतेत गडकऱ्याचं्या प्रहतभेतून जो तपशील आला 
आहे तो ‘पे्रमाला काहींसा पायघोळ होणारा वाटतो. पे्रमाच्या नेमकेपणाला (particularility) काहीसा सैल 
होतो. त्याम ळेच ही कहवता गडकऱ्याचं्या अंतम टख मनोवृत्तीची खऱ्या अथाने अहधक वाचक आहे, असे म्हणणे 
संय त्क्तक वाटते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

गडकऱ्याचं्या स्वभावातच समाजाहभम खता नव्हती. त्यानंी स्वतःला ‘केशवस ताचंा सच्चा चेला’ 
म्हटले आहे. पण केशवस ताचंा व्यापक सामाहजक हजव्हाळा आहण द्रष्टेपणा गडकऱ्याचं्या हठकाणी नव्हता. 
एक प्रकारचा सामाहजक द रावा त्यानंा नेहमीच हप्रय आहण स खकर वाटे. त्याचंी सामाहजकताही ठराहवक 
हमत्रमंडळीची मयाहदत कोंडी फोडून बाहेर प्रकट होऊ शकली नाही. ठराहवक व नेमक्या हमत्रमंडळीसोबत 
मनोसक्त रंगणारे गडकरी ते प्ररगण सोडून बाहेर पडले की, त्यानंा एकदम परकेपणाने ग दमरल्यासारखे 
होई. अशा वेळी ते मग एकातंात प्रचतनाचा आधार घेत असत. एकातंाचा ध्यास धरणारे, हमत्रावगेळ्या गदीत 
ग दमरणारे अन् “म्हण हन लाडक्या! क ठे न जाई! या हृदयापातहच लप नी राही.” [गोप्रवदाग्रज : वाग्वैजयंहत–अल्लड 

पे्रमास] असे ग णग णणारे मन एकाच जातीचे आहे, आहण ही जात अंतम टखतेची आहे. “द ःखाचीच प्रकवा 
अपेक्षाभगंाचीच सवय झाली म्हणजे उद भवणाऱ्या शाश्वत औदासीन्याम ळे आणखी एक गोष्ट भावनावश 
माणसाचं्या बाबतीत हदसून येते एकातंाची आवड ही ती गोष्ट होय … … गडकऱ्यासंारख्या कवीमध्ये ती 
अहतरेकाला गेलेली हदसते.” [डॉ. वाप्रळबे : गडकऱ्याचें अंतरंग प.ृ ११३] गडकऱ्याचंी अहनवार एकातंहप्रयता मान्य 
करून डॉ. वाप्रळबे त्याची संगती ‘द ःख’ आहण ‘अपेक्षाभगं’ याचं्या बाह ल्यातून ‘उद भवणाऱ्या औदासीन्याशंी 
लावतात. परंत  मानसशास्त्रज्ञाचं्या मते अंतम टख व्यत्क्तमत्त्वाचा एकातंहप्रयता हा आवडता मनोधमट असतो. 
[“Introverted people are at their best when alone, or in a small and familar group; they prefer their own thought to conversation 

and books.” An Intro. to Jungis Psy. p. 33 – Frieda Fordham.] असल्या व्यक्तींना अन कूल पहरत्स्थतीत जगण्याचा 
प्रसंग आला तरी त्याचंी एकान्तहप्रयता कमी होत नाही. बाह्य वस्त त्स्थतीहवषयी अंतम ंख मनाला जो तीव्र 
द रावा वाटत असतो त्याचीच ती एकप्रकारे प्रहतहक्रया असते. डॉ. वाप्रळबे याचंी गडकऱ्याचं्या 
एकातंहप्रयतेची उपपत्ती कोणतीही असो. फक्त “गडकऱ्याचं्या हठकाणी ही एकातंाची आवड अहतरेकाला 
गेलेली होती. ही त्याचंी साक्ष” आपल्या प्रचहलत हववचेनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. गडकऱ्याचं्या 
मनोरचनेत एकातंाची आवड अहतरेकाने होती. एवढाच आधार आपल्याला प रेसा आहे. काव्यातून प्रकट 
होणारी गडकऱ्याचं्या मनातील ‘अहतरेकाला गेलेली ही एकातंाची आवड’ काळोख, स्मशान व ओसाडभमूी 
यासारख्या हठकाणाचंी रची धरणारी आहे.” आपल्या मानहसक व्यथाचंी हवस्मृती व्हावी म्हणून अनेक कवी 
हनसगाच्या एकातंात धाव घेतात. गडकऱ्यानंा असल्या रमणीय एकातंाची अहभलाषा नसून अमावस्येच्या 
काळोखात, मसणवटीत, घ बडाच्या भेसूर गाण्याने ‘स रस’ झालेल्या भयाण एकातंाची अहभलाषा आहे, हे 
लक्षात घेतल्याबरोबर गडकऱ्याचं्या मनोवृत्तीची ताबडतोब ओळख पटेल.” [डॉ. वाप्रळबे : गडकऱ्याचें अंतरंग प.ृ १२०] 
डॉ. वाप्रळबे याचं्या या प्रहतपादनाप्रमाणे आपल्याला “गडकऱ्याचं्या मनोवृत्तीची ताबडतोब ओळख पटेल” ही 
गोष्ट खरी आहे. पण ही ओळख, गडकऱ्याचं्या एकातंहप्रय आवडीहनवडीत हनसगटरमणीय एकातंाऐवजी 
काळोख, स्मशान इ. हवषय बसणारे आहेत, येथपयंतच मयाहदत राहील. त्यातून त्याचं्या मनोवृत्तीची 
ओळखही होत असेल पण त्या मनोवृत्तीचे अंतःस्वरूप स्पष्ट होत नाही. त्यासाठी मनोहवज्ञानाचा आधार घेणे 
आवश्यक आहे. 
 

अंतम टख मनोवृत्तीचा स्वाभाहवक कल हा बाह्य पराङम खतेकडे असतो. त्याम ळे एकातं प्रचतनात 
असल्या जातीच्या वृत्तीला एक स खद सहजता वा नैसर्मगक मोकळेपणा अन भवायला हमळतो. इतकेच नव्हे 
तर कधी कधी जगाशी म्हणजे बाह्य वस्त त्स्थतीशी समायोजन साधण्याचे ते साधन होऊन जाते. अंतम टख 
मनोवृत्तीत जी तरल कल्पकता हवकहसत झालेली असते, हतच्या बळावर अनेकदा सामाहजक समरसतेचे 
समाधान अंतम टख व्यत्क्तमत्त्वाला एकातं प्रचतनात प्राप्त होऊ शकते. म्हणूनच जगाशी संलग्न होण्याचे ते 
त्याचं्या दृष्टीने एक माध्यम होऊ शकते. अंतम ंखी मने अनेकदा स्वाभाहवकतेने एकातंात उमलतात व 
रमतात आहण बाह्य वस्त त्स्थतीच्या संपकात ती हमटू पाहतात. प्रो. ह्य बटट बोनर’ या मनोवते्त्याचे मत प्रस्त त 
संदभात मागटदशटक वाटते. तो म्हणतो– 
 



 

 

अनुक्रमणिका 
 

“Introversion, by virtue of the capacity of imaginative elaboration which characterizes 
it at its best, can bad to new adjustments, even though it may entail restricted social 
participation … for in the face of external difficulties which cannot be resolved directly, the 
introvert, through his constructive imagination, can final relaxation from the stresses which 
difficulty begets.” [Hubert Bonner : Psychology of Personality p. 93.] 

गडकऱ्याचंी एकातंहप्रयता ही त्याचं्या हवहशष्ट मनोवृत्तीतच म रलेली होती. “द ःख आहण अपेक्षाभगं 
याचं्या सवयीतून उद भवणाऱ्या शाश्वत औदाहसन्याम ळे” कदाहचत ही एकातंहप्रयता अहधक पहरपोहषत झाली 
असण्याची शक्यता आहे. मात्र व्यथा व वैफल्य याचंी पहरणती एकातंहप्रयतेत होतेच, अशी हनहिती [Hubert 

Bonner : Psychology of Personality p. 93.] मनोवैज्ञाहनकाला मान्य होत नाही. ज्या अंतम टखतेचे वैहशष्ट्ट्य म्हणून 
गडकऱ्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वात एकातंहप्रयता आलेली होती ती अंतम टखताही वैफल्यातून उद भवलेली नसते. 
म्हणजे वैफल्याजवळ पहरत्स्थतीने मनोवृत्तीला हदलेला तो हपळ नसतो. त्यातून ती अहधक मूळची व सखोल 
असते असे मानसशास्त्रज्ञानंा वाटते. “Introvertion is not necessarily a product of frustations.” [Ibid 

page 93.] असे ह्य बटट बोनर म्हणतो. कार्मडनर याहीपेक्षा अहधक हनहितपणे हेच मत माडतो. [“It is not the 
outwardly frustrated individual who discovers the greatest riches in his own world of fantasy or creation.” – A Kardiner : The 

Psychological Frontiers of Society page 255.] त्याचे हवधान गडकऱ्याचं्या बाबतीत अहधक लागू पडते. 
 
आणि त््ाांच््ा नाटकाचे ‘व््क्ततमत्त्ि’– 
 

कै. रा. ग. गडकरी ह्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वाची प्रकृती हवचारात घेतली म्हणजे नाट्यसृष्टीतील प्रम ख 
व्यत्क्तमत्त्वाचं्या काही वैहशष्ट्ट्याचंी मनोज्ञ उकल होऊ लागते. खाहडलकराचें व्यत्क्तमत्त्व आहण त्याचं्या 
नाट्यसृष्टीतील महत्त्वाच्या व्यत्क्तमत्त्वातील काही मूलभतू प्रवृत्ती ह्याचं्यात एक उद बोधक स संवाद 
जाणवतो तो प्राम ख्याने बहहम टखी व्यत्क्तमत्त्वाच्या संदभात आहे. त्याचप्रमाणे स संवाद गडकरी आहण 
त्याचं्या नाट्यसृष्टीतील व्यत्क्तमत्त्वाचं्या काही मूलभतू प्रवृत्ती ह्याचं्यातूनही आढळून येतो. आतल्या 
आत्मकोशाला प्रमाण मानून वागण्याची ख द्द गडकऱ्याचंी प्रवृत्ती त्याचं्या नाट्यसृष्टीतील महत्त्वाच्या 
व्यत्क्तमत्त्वातूंन हदसून येते. त्याचं्या काव्यातून जे उत्कट भावनोदे्रक आहवष्ट्कृत झाले आहेत, ते भावनोदे्रक 
अनेक हठकाणी त्याचं्या नाटकातील प्रम ख व्यक्तींच्या अंतःकरणातील हकत्येक कवडसे प्रकट करतात. 
‘वाग्वैजयंती’ मधील अल्लड पे्रमास, हदव्य पे्रमाची जाहत यासारख्या काव्यातील हकतीतरी मनोहर भावहनक 
पडसाद आपल्याला त्याचं्या नाटकातील व्यत्क्तमत्त्वातूंन जाणवतात. अनेकदा तर असेही वाटून जाते की, 
या व्यत्क्तमत्त्वाचं्यापैकी काहींचा प्रासंहगक आहवष्ट्कारच ‘वाग्वैजयंती’ मधील काही कहवतातूंन झाला आहे. 
‘वाग्वैजयंती’ तील कहवताचंा हवचार केला तर त्यामागील व्यत्क्तमत्त्वाची प्रहतमा आपल्या डोळ्याप ढे उभी 
होऊ शकते. या कहवतातूंन प्रकट होणारे भावहवश्व ज्या व्यत्क्तमत्त्वाचे असू शकते, त्या व्यत्क्तमत्त्वाचे 
प्रवृत्तीधमट आपण जाणू शकतो. हेही व्यत्क्तमत्त्व अंतम टखी प्रकारचेच आहे, ह्याचे आकलन व्हावयाला फार 
हवलंब लागत नाही. अल्लड पे्रमास, हदव्य पे्रमाची जाहत पे्रम आहण मरण, या कहवतामंधून अंतम टखी 
व्यत्क्तमत्त्वाचंी मध्यवती वैहशष्ट्ट्ये रफहटकासंारखी स्पष्टपणे तरळतात. गडकऱ्याचं्या काव्यातंील भावस्पदंने 
त्याच्या नाट्यसृष्टीतील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वामंधून हवलक्षण स संवादाने प्रतीत होतात. त्याचं्या काव्यातील व 
नाटकातील भावसृष्टीचे मानसशास्त्रीय दृष्टीने तौलहनक अध्ययन करण्यासारखे आहे. ही भावसृष्टी एकाच 
लेखणीतून अवतरल्याने असे झाले आहे, असे समजणे हे फार वरपागंी आकलन आहे. ते व्यत्क्तमत्त्वाच्या 
उजेडात मानसशास्त्रीय भहूमकेतून जाणून घेण्यानेच त्यातील आंतहरक हार्मदक रहस्ये समवजून येऊ 
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शकतात. ती फार सखोल, उद बोधक व मनोज्ञ असतील, या बाबतीत शकंाच घ्यावयाला नको. त्यातील 
स्वाभाहवक स संवाद मानसशास्त्रीय भहूमकेतून हनहित अभ्यासनीय आहे. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकातंील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वाचंा तौलहनक दृष्टीने हवचार करण्यासारखा आहे. 
म ख्य हववचेनाच्या ओघात प्रसंग–संदभाने तसा हवचार कें लेलाही आहे. कमलाकर, वृदंावन, संभाजी, 
स धाकर व घनश्याम ही गडकऱ्याचं्या नाटकातील प्रम ख आहण मध्यवती व्यत्क्तमत्त्व ेआहेत. त्याचं्याच 
चहरतातूंन एक एक नाटक साकारल्याचे हदसून येते. प्रसधू, वस ंधरा, लीला, लहतका, त ळशी ही प्रम ख स्त्री 
व्यत्क्तमत्त्वे आहेत. मराठी नाट्यसमीके्षत स धाकर व संभाजी ह्याचंा समावशे खलनायकात प्रकवा ‘द जटना’त 
करण्याची प्रथा हदसत नाही. मात्र, कमलाकर, वृदंावन व घनश्याम याचंी गणना पट्टीच्या खलप रषात 
करण्यात आलेली आहे. खलत्वाची नेमकी कोणती कसोटी गृहीत धरण्यात येते, हे स्पष्ट न करताच असे 
वगीकरण करण्यात येते. नैहतक दृष्टीने हे सारेच प रष एकाच वगात मोडू शकतात, पण संभाजी, स धाकर 
ह्यानंा अलग ओढले जाते. कारण नाटकाच्या अखेरीस त्याचं्याहवषयीची आत्त्मयता व सहान भ ती 
रहसकाचं्या मनात सारखी उचबंळून येत असते. कमलाकर, वृदंावन व घनश्याम ह्याचं्या बाबतीत तसे होत 
नाही. ही पहरणामहनष्ठ कसोटी वाङ मयीन व्यत्क्तमत्त्वानंा योग्य न्याय देणारी वाटत नाही. म्हणून त्या त्या 
व्यत्क्तमत्त्वाचे नेमके रप काय आहे, हे ध्यानात घेऊनच त्यानंा समजून घेतले पाहहजे. 
 

कमलाकरादी ही सारी व्यत्क्तमत्त्वे कमालीची ‘मनस्वी’ आहेत. त्या प्रत्येकाची ‘स्व’ हवषयक 
जाणीव इतकी प्रखर, तीव्र व उत्कट आहे की हतच्याशी तडजोड करून त्यानंा व्यवहारी वतटन करता येणे 
अशक्य आहे. स्वाभाहवकच ही ‘स्व’ हवषयक जाणीव व्यवहारी जीवनात द खवली जाताच, त्याचं्या 
जीहवतात ‘प्रक्षोभ’ स रू होतो. हा ‘प्रक्षोभ’ गडकऱ्याचं्या नाटकाचा गाभा होय. वतटनात्मक 
हक्रयाप्रहतहक्रयाचं्या माध्यमातून त्याचे मानहसक रप नाट्यमय पातळीवरून आहवष्ट्कृत करून दाखवणे ही 
गडकरीय नाटकाची मूळ प्रकृती आहे. 
 

कमलाकर, वृदंावन, संभाजी, स धाकर, घनश्याम या प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वाचं्या प्रक्षोभाचें मूळ त्याचं्या 
मानभगंात आहे. प्रत्येकाच्या मानभगंाची वैहशष्ट्ट्ये वगेवगेळी असली तरी त्याचंी प्रकृती एकच आहे. 
कमलाकर, वृदंावन व घनश्याम ह्याचंा मानभगं लग्नाच्या संदभातील असून उद्दाम उपमदट हे त्याचे स्वरप 
आहे. स धाकर अपमानाच्या यातनानंी प्रक्ष ब्ध झाला आहे. संभाजीच्या मानी मनाला झालेली जखम त्याच्या 
अखेरच्या पिात्तापातून प्रकट होते. 
 

या सगळ्या व्यक्तींचे ‘नाट्यान्त’ लक्षात घेण्यासारखे आहेत. कमलाकर मारला जातो. स धाकर–
संभाजी ह्यानंा स टकेचे पयाय सहजपणे उपलब्ध असूनही त्याचंा स्वीकार ते ठामपणाने नाकारतात आहण 
आत्महवनाशाला सामोरे जाण्यात मनःपूवटक स खावतात. वृदंावन अपेहक्षत पाहतव्रत्य-भगंाचा प्रसंग प्राप्त 
होऊनही अखेरीस स्वयंपे्ररणाला शरण जातो, म्हणजे स धाकर, संभाजी व वृदंावन ही तीनही व्यत्क्तमत्त्वे 
सवटस्वी अशरण स्वयंपे्ररणाच्या, आत्मपे्ररणाच्या आहारी गेलेली आहेत. घनश्याम आपल्याच कारस्थानात 
फसला आहण अगहतक झाला. अपयायशील झाला. हनणटय घेण्याचा कोणताही पयाय त्याच्या अहधकारात 
राहहला नाही. पयायात्मक प्रहतहक्रयेच्या दृष्टीने तो अखेरच्या क्षणी कमलाकराइतकाच पराधीन ठरतो. 
दरोडेखोराशी संबंध आला म्हणून कमलाकर मारला गेला, ध ंहडराजसारख्या सज्जन व्यक्तीशी संपकट  आला 
म्हणून घनश्याम ‘हजवतं’ राहहला. 
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अशरण आत्मपे्ररण असणाऱ्या अंतम ंखी व्यत्क्तमत्त्वाच्या अंहतम पयटवसानाचे गडकऱ्यानंी हे तीन 
पयाय माडूंन दाखवले. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकातील द ःखाचे रपही वैहशष्ट्ट्यपूणट वाटते. ते प्राम ख्याने स्त्रीजीवनाशी संलग्न 
असल्याचे हदसून येते. प्रसधू, वस ंधरा, लहतका, लीला ह्याचं्यावरील आपत्ती वगेवगेळ्या आहेत, पण त्याचं्या 
द ःखाची प्रकृती अंतयामी सारखीच जाणवते. हे द ःख आपल्या हप्रयतम व्यक्तींसाठी हझजण्याचे आहे. त्या 
द ःखातही समाधानाची एक स खद संवेदना आहे. स धाकरासाठी प्रसधू अहवरोध सवटनाश स्वीकारते, लहतक 
आपल्याच मनाहवरद्ध लाचारीचे लाख भोग भोगत घनश्यामासमोर द ःखनम्र झाली आहे. हप्रयतम 
जीवासंाठी ही असह्य कळ सोसण्यात हतला स प्त समाधानाचे स खद संवदेन होत आहे. लीलेने ज्या 
सहजतेने व समाधानाने हवषाचा घोट घेतला, त्याच सहजतेने व समाधानाने ‘पाहतव्रत्यभगंासाठी’ वस ंधरा 
वृदंावनाला सामोरी गेली. 
 

परमहप्रय वाटणाऱ्या व्यक्तींसाठी जीवाचा आकान्त सहन करण्यात समाधान मानणे ही या द ःखाची 
प्रकृती आहे. या द ःखाची प्रहक्रया त्यागात्मक आहे. त्यातही स्वछेापूवटकता आहे. त्यागात्मकतेम ळेच या 
द ःखाला उदात्ततेची झळाळी लाभली आहे. पहरत्स्थतीजन्य प्रवाहपहतत्त्व प्रकवा अगहतकत्त्व ह्यातून हे द ःख 
उद भवत नाही. या सगळ्या व्यत्क्तमत्त्वानंा आपआपले द ःखभोग टाळण्याचे पयाय नव्हते, असे नाही. पण 
व्यत्क्तमत्त्वातील मनस्वीपणाम ळे त्यानंी द ःखभोग सहजतेने स्वीकारले. त्यातून त्याचं्या आत्त्मक प्राजंळतेचे 
मनोरम दशटन घडते. हे द ःख दयनीय जातीचे नाही. द ःखानंाही सहजपणे कवटाळणाऱ्या आत्त्मक पे्ररणाची 
प्रबळता, अशरणता त्यातून प्रतीत होते, त्याम ळे ते दयनीय न होता तेजोत्कट ठरते. 
 

गडकऱ्याचं्या नाटकाची प्रकृती गंभीर आहे. प ण्यप्रभाव व भावबंधन वगळले तर उरलेली तीनही 
नाटके शोकान्त आहेत. प ण्यप्रभाव व भावबधंन ही नाटके शोकान्त नसली तरी त्याचंी प्रकृती गाभंीयात्मक 
व शोकात्मक आहे. संगीत सौभद्र प्रकवा संगीत संशयकल्लोळ ह्या नाटकाचं्या प्रकृतीतील स खात्मकता 
हवचारात घेऊन गडकरीय नाटकाच्या प्रकृतीचा हवचार केला म्हणजे त्या प्रकृतीची गाभंीयात्मकता व 
शोकात्मकता अहधक स्पष्टत्वाने जाणवते. गडकऱ्याचं्या नाटकातंील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्व े व्यावहाहरक 
समायोजन साधण्याच्या दृष्टीने प्रहतकूल आहेत. असफल व्यावहाहरक समायोजन हे या व्यत्क्तमत्त्वाचें 
बह धा क्रमप्राप्त प्रारब्ध असते. संशयकल्लोळ प्रकवा सौभद्र या नाटकातील व्यक्ती प्रपडानेच व्यवहारशरण 
आहेत. त टेपयंत ताणून धरण्याचा अलवहचकपणा त्याचं्या प्रपडात नाही. गडकऱ्याचं्या नाटकातील 
व्यत्क्तमत्त्व े आत्मशरण आहेत. न वाकणारा मनस्वीपणा व्यत्क्तमत्त्वातं काठोकाठ भरला असल्याम ळे 
व्यवहाहरक समायोजनाला आवश्यक असणारा मानहसक लवहचकपणा त्याचं्यात फारच अल्पमात्र 
आढळतो. खाहडलकरी व्यत्क्तमत्त्व ेप्राम ख्याने मूल्यशरण आहेत, हेही लक्षात घेणे उद बोधक ठरते. 
 

पहतपे्रमाची एकहनष्ठ भावना गडकरीय नाट्यसृष्टीत प्राबल्याने आढळते. पाहतव्रत्याचा गौरव त्याचं्या 
नाटकातूंन अनेकदा व्यक्त होतो. पाहतव्रत्य हे स्त्रीजीवनाचे अंहतम मूल्य असल्याची त्याचंी जाणीव त्यातून 
ध्वहनत होते मात्र, पाहतव्रत्याकडे गडकरी सामाहजक मूल्य म्हणून पाहतात असे वाटत नाही. त्याचंी 
‘पाहतव्रत्या’ची कल्पना ही सामाहजक मूल्यात सामावणारी नाही. त्याचं्या नाटकातील पहतव्रतेला पहतहशवाय 
इतर कोणतेही नातेच नसते. ती भावाची बहीण नसते. बापाची म लगी नसते. म लाची आई नसते. 
पाहतव्रत्याची हतची भहूमका इतकी ऐकात्न्तक असते. या उलट खाहडलकराचंी रूत्क्मणी आहे. जी चागंली 
कन्या नाही, जी चागंली बहीण नाही, ती चागंली पत्नीही होऊ शकत नाही, अशी रूत्क्मणी कल्पना आहे. 
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गडकऱ्याचं्या नाटकातील पाहतव्रत्याची कल्पना सामाहजक दृष्टीने आदशट मानली तर बह ताशंी हस्त्रयाचं्या 
नहशबी अप्रत्यक्ष ‘सती’ जाण्याचेच प्रसंग येतील. सामाहजक आदशाच्या दृष्टीनेच हवचार केला तर प्रसधूपेक्षा 
गीतेचे ‘पाहतव्रत्य’ अहधक प्रभावी ठरते पण एकच प्यालात प्रम ख अहवष्ट्कार आहे तो प्रसधूच्या पाहतव्रत्याचा! 
 

तेव्हा गडकऱ्यानंा पाहतव्रत्याहवषयी काय अहभपे्रत असावे? 
 

भारतीय जीवनातील स्त्रीच्या अतूट व उत्कट पे्रमभावनेचे रप म्हणूनच पाहतव्रत्याचा आशय गडकरी 
गृहीत धरतात. त्याचं्या दृष्टीने एखाद्या स्त्रीचे हतच्या पहतवर जे अहवचल व उत्कट पे्रम असते, त्याचेच नाव 
‘पाहतव्रत्य’ आहे. स्त्रीच्या पे्रमाची बलवत्तर अभेद्य व एकहनष्ठ भावना म्हणूनच पाहतव्रत्याची गडकरीय कल्पना 
आहे. मूल्य म्हणून पाहतव्रत्याची महती ते हवचारात घेत नाहीत. त्याचं्या मनातील पाहतव्रत्याचा हा अहभप्राय 
हवचारात घेतला तरच त्याचं्या नाटकातील आशयाची स रेख स्वाभाहवक संगती लागते, नाही तर 
गडकऱ्यानंा अहभपे्रत नसलेल्या सामाहजक व वैचाहरक प्रहतगामीपणाचा आरोप त्याचं्यावर अकारण हसद्ध 
होतो. 
 

‘पाहतव्रत्या’ प्रमाणेच सूड प्रवृत्तीचेही प्राबल्य त्याचं्या नाटकात आढळते. कमलाकर, वृदंावन व 
घनश्याम ही उघड उघड सूडाने भडकलेली व्यत्क्तमत्त्व ेआहेत. स धाकर आहण संभाजी ही दोन व्यत्क्तमत्त्वे 
पिात्तापाच्या तीव्र आवतटनात सापडलेली आहेत. त्याचंा पिाताप म्हणजे एक प्रकारे त्यानंी स्वतःच 
स्वतःवरच घेतलेला ‘सूड’ आहे. 
 

गडकऱ्याचं्या नाट्यसृष्टीतून प्राम ख्याने व प्राबल्याने प्रकट होणारे ‘पाहतव्रत्य’ ‘सूड’ ‘पिाताप’ व 
‘त्याग’ हे अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्वाचें हवहवध पहरत्स्थतीतील आहवष्ट्कार आहेत. 
 

समाजजीवनात खाहडलकराचं्या नाटकातील व्यक्ती मनःपूकवट रस घेतात. समाजाहवषयीचा एक 
हार्मदक हजव्हाळा त्याचं्या अंतयामी हनत्य जागृत असल्याचे जाणवते. या उलट गडकऱ्याचं्या 
नाट्यसृष्टीतील प्रम ख व्यक्तींच्या हठकाणी समाजजीवनाहवषयीची एकतर अहलप्तता प्रकवा उदासीनता 
व्यवहारहवम ख व एकातंहप्रय वतटनातून व्यक्त होते. वृदंावन, कमलाकर, लीला, जयंत, घनश्याम ह्याचें 
एकातं–पे्रम अनेकदा व्यक्त झाले आहे. जयंत–लीला ह्यानंी तर आपली व्यवहाहरक उदासीनता स्वतःच 
स्वच्छपणे बोलून दाखवली आहे. व्यवहारहवश्वापासून अहलप्त राहण्यात स खावणारी त्याचंी मूळ मनोवृत्ती 
हनसगटसौन्दयात स्वाभाहवकपणे रमते. तारे, फ ले, चदं्र, स्वप्न, स्मृती, कल्पना ह्यात दंग होऊन जाण्याचा 
त्याचंा छंद या व्यवहारहवम खतेतून उद भवला आहे. हनत्ष्ट्क्रयता हाही त्याचाच एक आहवष्ट्कार होय. 
समाजाहवषयीची प्रहतकूल जाणीव सामाहजक टीकेतून व्यक्त होते. ‘अल्लड पे्रमास’ प्रकवा ‘पे्रम आहण मरण’ 
या कहवतातूंन जे प्रहतकूल सामाहजक भाष्ट्य प्रकट होते, त्याचे बह हवध प्रहतध्वनी त्याचं्या नाट्यसृष्टीतून 
द मद मतात. 
 

गडकरीय नाट्यसृष्टीतील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वात हववके आहण संयमन ह्याचें शहैथल्य फार मोठ्या 
प्रमाणात जाणवते. हववेकमूलक पे्ररण त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वातच बसत नाही. भावना आहण आत्महनष्ठा ह्याचें 
हवलक्षण वचटस्व त्याचं्या पे्ररणावर हनयंत्रण ठेवते. त्याम ळे त्याचंी वतटने व्यावहाहरक औहचत्याच्या चौकटीत 
चपखलपणे बसत नाहीत. तसेच संयमनाच्या दौबटल्याम ळे या व्यक्तींची वतटने अनेकदा आत्यंहतकतेला 
जाऊन हभडतात. स्वाभाहवकच त्याचं्या जीहवतानंा स्वैर आहण स्वच्छंदी आकार प्राप्त होतो. व्यावहाहरक 
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रेखीवता व स बकता याचंा शोध घेणाऱ्या समीक्षकानंा या स्वैर व स्वच्छंदी जीवनाम ळे मोठीच गैरसोय होते. 
गडकऱ्याचं्या संहवधानकात प्रमाणबद्धता, रेखीवता व हचरेबदंपणा नसल्याची अनेकाचंी तक्रार आहे, आहण 
ती आवास्तवही नाही. परंत  असे असूनही त्याचं्या नाटकाचा प्रभाव कमी होत नाही. ह्याचे कारण, ही 
काहीशीं हवस्कळीत सहवधानके–त्यातील पाल्हाळीक उपकथानके वगळता–म ख्य व्यत्क्तमत्त्वाशंी कोणत्या 
तरी एका पातळीवर स संवादी वाटतात. 
 

कल्पना आहण भाषा ह्याचें प्रभ त्व हेही गडकरीय नाट्यसृष्टीचे एक अहवच्छेद्य वैहशष्ट्ट्य होय. इतरत्र 
ते भलतेच वैग ण्य ठरले असते. पण गडकऱ्याचं्या नाटकात ते सहज खपून जाते. नाटकातील मूळ 
व्यत्क्तमत्त्वाशंी ते हवसंगत वाटत नाही, हेच त्याचे कारण आहे. अंतम टखी व्यत्क्तमत्त्व ेनेहमीच कल्पना आहण 
स्मरण ह्याचं्या कोशात मनःपूवटक रंगतात. त्याची अहभव्यक्ती कल्पना आहण भाषा ह्याचं्या हवम क्त 
हवलहसतातूंन होते. 
 

गडकरीय नाट्यसृष्टीतील प्रम ख व्यत्क्तमत्त्वाचें पे्ररण हे प्राम ख्याने भावनाप्रवण आहे. त्यातही ते 
आत्मकें द्री व आत्महनधहनयंहत्रत आहे. त्याम ळे ह्याचं्या जीहवतातच भावनोत्कटता आली आहे. हवचार व 
हववके ह्याचंा प्रभाव बेताचाच असल्याम ळे भावहनक हवलास आहण उल्हास ह्यानंा नैसर्मगक अवसर प्राप्त 
होतो. ती जीहवते भावनोदे्रकानंी भरभरून जातात. गडकरीय नाटकातील व्यत्क्तमत्त्व ेनेहमीच एका तीव्र व 
उत्कट पातळीवरून वागतात. ही उत्कटता व तीव्रता त्याचं्यातील भावनाप्रवण पे्ररणाच्या प्राबल्यातून 
उद भवलेली आहे. हवचार व हववके याचं्या भसू्तरावर वावरण्यापेक्षा कल्पना आहण भावना ह्याचं्या 
वास्तवातील जगात हवहार करण्याची प्रवृत्ती ह्या व्यत्क्तमत्त्वातं उपजत आहे. त्याम ळेच त्या काव्याच्या 
अहधक हनकट आल्या आहेत. गडकरीय नाटकातं काव्यहवलास सहजपणे प्रभाव गाजवनू जातो, ह्याचे 
कारण, त्यातील व्यत्क्तमत्वातं काव्याला वाव आहे, हेच आहे. फाल्ग नराव जयंतासारखे प्रकवा रेवती 
लीलेसारखे प्रकवा रत्क्मणी प्रसधूसारखे अथवा धैयटधर संभाजीसारखे बोलू लागले तर ते एकदम ककट श 
वाटेल! कारण, त्यामागील स्वभावजन्य संत लन उध्वस्त होईल. 
 

स धाकर आहण श क्राचायट, प्रसधू आहण रत्क्मणी, तहळराम आहण लक्ष्मीधर, घनश्याम आहण धैयटधर 
ह्याचं्या भाषाचंी न सती अदलाबदल करून पाहहली तर चमत्काहरक हवसंगती जाणवले. ‘स्वयंवरा’च्या 
हवचारवेधी प्रकवा ‘सौभद्रा’च्या प्रसादरम्य भाषाशलैीतून ‘एकच प्याला’ची प्रकवा भावबधंनची माडंणी केली 
तर त्याचें प्रयोग हनम्म्या दरानेच नव्हे, तर तेवढे पैसे मोबदला म्हणून देऊनही कोणी पाहायला येणार नाही. 
 

नाटककार गडकऱ्यानंी स्वतःची हनर्ममती–प्रकृती व प्रम ख व्यक्तींच्या व्यत्क्तमत्त्वाचंी ममटस्थाने 
नेमकी जाणली होती. त्याच्या समथट आहवष्ट्कारासाठी त्यानंा आवश्यक वाटलेली आय धे त्यानंी वापरली. 
प्रसंगी कलात्मक प्रकवा तंत्रात्मक औहचत्याचा हवचार न करता त्यानंी म क्त स्वातंत्र्य घेतले. काही हठकाणी 
या आय धाचंा त्यानंी मनसोक्त अहतरेकही केला. काही हठकाणी संयमनही सोडले आहण हवशषे म्हणजे असे 
की, हेही त्याचं्या नाटकाच्या व्यत्क्तमत्त्वात स्वाभाहवकपणे सामावनू जाते. 
 

त्याचें स्वतःचे व्यत्क्तमत्त्व आहण त्याचं्या नाटकाचे ‘व्यत्क्तमत्त्व’ ह्यात एक मनोज्ञ साधम्यट जाणवते 
म्हणूनच नाटकातील हकत्येक व्यक्तींच्या म खातून गडकरी आपल्या स्वतःच्याच अंतःकरणाचा आहवष्ट्कार 
करतात, असे म्हणण्याचा अनेकानंा मोह होतो. अंतम टखी आहण भावनाप्रवण व्यत्क्तमत्त्वाचं्या नाट्यान भतूी 
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त्याचं्या नाट्यसृष्टीतून साकारल्या आहेत. ख द्द गडकऱ्याचेंही व्यत्क्तमत्त्व त्याच जातीचे होते. ह्यातून प्रस्त त 
साधम्यट अवतरले आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 


